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آيا جمهوري اسالمي، نظامي پاسخگوست؟
روزنامه همشهري در سرمقاله ديروز 
خود نوش��ت: گاهي روش��نفكران، 
برون گرايان و مقلدان كليش��ه هاي سياسي غرب مي گويند جمهوري 
اسالمي پاسخگو نيست. فالن نهاد پاسخگو نيست. هركس هر كاری 
بكند كسي نمي تواند يقه اش را بگيرد. برخي با كنايه و متأثر از ماهيت 
ديني نظام مي گويند: »اينها معتقدند فقط بايد به خدا پاسخگو بود.« اما 
دقت در پديده ها و مصاديق اتفاقات نشان مي دهد جمهوري اسالمي 
فراتر از حد نرمال پاسخگوست اما برخي پاسخگويي را جمع كردن بساط 
نظام مي دانند و فقط اينگونه راضي مي ش��وند، لذا دشمنان، منافقان، 

وابستگان نظام پيشين و سكوالرها نيازي به اقناع ندارند. 
اما بايد براي تش��نگان حقيقت اين موضوع روش��ن ش��ود كه چگونه 
پاسخگوترين نظام سياسي جهان را در ذهن برخي وارونه ساخته اند. 
به حوادث ريز و درشت س��ال هاي پس از انقالب بنگريد! در ماجراي 
قتل هاي زنجيره اي در س��ال۱۳۷۷ كدام نظام سياسي قتل مخالفان 
توسط س��ازمان امنيتي اش را رأس��اً به  عهده مي گيرد؟ اعالم مي كند 
و مي پذيرد؟ در نمونه ماجراي هواپيم��اي اوكرايني در جهان موردي 
هست كه فرماندهان عالي نظامي آن شخصاً موضوع را بپذيرند، اعالم 
عذرخواهي كنند و از خدا براي خود طلب مرگ نمايند؟ و نظام سياسي 
كشته شدگان اين موضوع را شهيد محسوب و هنوز ۱۰نفر از مرتبطان 

با موضوع در زندان باشند؟
در ماج��راي متروپل وزير كش��ور س��ه روز آنج��ا ماند، مع��اون اول 
رئيس جمهور و معاون اقتصادي حضور يافتند، رئيس جمهور شخصاً 
حضور يافت، تيم هاي ويژه شهرداري تهران به آنجا اعزام شدند. غرامت 
جان باختگان قبل از تش��كيل هر دادگاهي پرداخت ش��د، ۴شهردار 
متوالي آبادان زنداني شدند... اما آنچه ديديد هشتگ »تفنگت را زمين 
بگذار« بود و وقتي يقه آنان گرفته مي شود، خود را فيلمساز متمايز از 
حاكميت معرفي و علت دس��تگيري خود را به آن ارجاع مي دهند. در 
ماجراي كهريزك رهبري ش��خصاً آن  را جنايت خواندند و تا پايان كار 
پيش  رفتند. با دادستان وقت تهران آنگونه برخورد و از مسئوليت قضا 
عزل شد. در ماجراي ستار بهشتي و زهرا كاظمي تا آخر مراحل قضايي 
و صدور حكم پيش رفت. ام��ا چرا عده اي راضي نمي ش��وند؟ چون او 
بهانه است. دسته اي پايان جمهوري اس��المي را مي خواهند و عده اي 
پايان اجراي ش��ريعت را و بس. در همه حوادث ريز و درشت ديگر اگر 
حريت و اخالق به ميدان بيايد و كينه هاي شتري به حاشيه رانده شود، 
همين گونه است اما طبيعي اس��ت كه دنياي حقوق با دنياي سياست 

بسيار متفاوت است. 
........................................................................................................................

حقايق امروز در آينه دفاع مقدس
روزنامه صبح نو هم سرمقاله خود را به حوادث اخير 
در كشور اختصاص داد و نوشت: دفاع مقدس، نه 
تنها خودش فصل شورانگيز و درس آموزي است 
كه همچون گنجي پايان ناپذير باي��د از آن مراقبت كرد و همواره از آن 
آموخت، بلكه آينه اي است كه برخي حقايق اين روزها را نيز مي توان در 
آن مشاهده كرد... در دفاع مقدس، ظاهراً با صدام مواجه بوديم اما در 
واقع همه دش��منان انقالب اس��المي از غرب و ش��رق عالم گرفته تا 
سرسپردگان آنها در منطقه، پشت صدام بودند و تمام قد از او حمايت 
نظامي، اطالعاتي، سياس��ي، رس��انه اي و مالي مي كردن��د، امروز نيز 
همچون فتنه هاي گذشته ما ظاهراً با تعدادي معدود اغتشاشگر روبه رو 
هستيم اما در واقع يك بار ديگر همه دشمنان نظام و مردم، براي حمايت 
از اين جماعت، به صف شده اند؛ از دولتمردان امريكا و اروپا و مقامات 
رژيم صهيونيستي گرفته تا سرويس هاي امنيتي آنها و رسانه هاي وابسته 
به انگليس، امريكا، وهابيت و همه اپوزيسيون مفلوك خارج نشين و بسي 
شگفتي و تأسف كه برخي جريان هاي سياسي و غيرسياسي داخلي، 
آگاهانه يا احياناً از روي جهل و احساسات با آنها همصدا شده و بي توجه 
به ماهيت اين حركت براندازانه و تجزيه طلبانه بر آن دميدند! همانطور 
كه جنگ تحميلي با بهانه جويي هاي واهي صدام آغاز شد و مستكبران 
عالم آن بهانه را پشتيباني و تأييد كردند، آشوب هاي اخير نيز به بهانه 
حادثه اي تلخ براي يك هموطن آغاز شد و مورد حمايت جبهه سراسري 

دشمنان قرار گرفت. 
........................................................................................................................

سلبريتي
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به بهانه 
اغتشاشات اخير در كش��ور، در نقد مواضع و 
رفتار كساني كه سلبريتي خوانده مي شوند، 
نوشت: تا وقتي وطن دوستي ارزش باشد، خود را قرباني آن مي نامند ولي 
در هيچ معركه اي كه جان وطن و مردم را تهديد كند، ديده نمي شوند. 
براي وطن چنان بازيگرانه اشك در چشم مي چرخانند كه گويي مردم 
سفرهاي مكرر خارج و دست و پازدن شان براي زايمان در خارج از كشور 
را نديده ان��د. چنان اداي مصل��ح اجتماعي دارند و براي س��فره مردم 
دلس��وزي مي كنند كه گويي تاكن��ون ماليات و خم��س قراردادهاي 
افسانه اي و دارايي خود را پرداخت كرده اند. هر جا براي شان به صرفه 
باشد، سخن مي گويند و هر جا نباشد، به سفر مي روند. چنان مديريت 
جامعه را مسخره مي كنند و از مديريت بحران و احترام به زنان سخن 
مي گويند ك��ه انگار مردم نمي دانن��د چند ازدواج ناموفق داش��ته اند. 
ساعت شان با سفارتخانه هاي دشمن تنظيم است. از ديد آنها كودكان 
بيمار پروانه اي، دانشمندان ترور شده و ۱۷هزار شهيد ترور و هواپيماي 
مسافربري و مدافع حرم و وطن و سالمت و آتش نشان و... مردم ايران 
نيستند، هر آن كس را كه دشمنان اسمش را »اسم رمز« كردند »مردم« 
مي دانند. هرگز در مورد تحريم هاي ظالمانه ، ظلم و ستم اروپا و امريكا 
عليه مردم و انسانيت و... چيزي نگفته اند تا مبادا سفرهاي شان با مشكل 
مواجه شود يا ثروت شان در خارج از كش��ور تهديد گردد. آنقدر مردم 
ايران را دوست دارند كه دارايي خود را در خانه دشمن انباشته كرده و 
هرازگاهي مردم را به خروج خود و خانواده شان از ايران تهديد مي كنند 
و با بي شرمي وطن خود را مركز نفرين جهان مي دانند. خودشان را سرباز 
دشمنان ايران از عربي و عبري و غربي كرده و براي ايران حقه بازانه مويه 
مي كنند. كس��ي اين همه تناقض و بي اخالقي و دروغ و فرصت طلبي 
يك جا را ديده است؟ چرا به اينها جايزه مي دهند و نام شان را ترند و برند 

مي كنند ولي دانشمندان را ترور و مردم ما را تحريم مي كنند؟
........................................................................................................................

امريكايي ها تمايلي به احياي برجام ندارند
روزنامه آرمان ملي نيز چش��م اندازه آينده 
مذاكرات و بازگشت امريكا به برجام را مورد 
ترديد قرار داد و نوشت: هر چند مذاكرات 
احياي برجام تا چند هفته گذشته به خوبي 
پيش مي رفت و اين توقع وجود داشت كه در آينده اي نزديك طرفين 
به توافق برس��ند و برجام را احيا كنند، اما روند امور به نحوي شد كه 
امروز چندان تمايلي از سوي طرف مقابل به احياي برجام و از سرگيري 

مذاكرات ديده نمي شود. 
نويسنده اضافه كرده است: به نظر مي رسد امريكايي ها تمايلي به احياي 
برجام ندارند و شايد به سمت گزينه هاي ديگري بروند كه با آن بتوانند 
در مقابل ايران قرار بگيرند. با توجه به فضايي كه رس��انه ها در امريكا 
ش��روع كردند، نه دولت امريكا و نه كنگره پاي مي��ز مذاكره نخواهند 
آمد، البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه قبل از اتفاقات اخير 
مشخص بود كه تا پس از انتخابات نوامبر كنگره در امريكا مذاكره اي 
صورت نخواهد پذيرفت و پس از آن با توجه به نتيجه انتخابات مسير 

مذاكرات تحت تأثير آن نتيجه تعيين خواهد شد.
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 چرا فرمانده اطالعات سپاه سيستان و بلوچستان 

خودش به ميدان رفت؟

مهم تري�ن ويژگ�ي فرمان�ده اطالعات س�پاه 
تح�رك  ايج�اد  سيستان و بلوچس�تان، 
وي�ژه در موض�وع عمليات ه�اي موف�ق عليه 
ب�ود.  منطق�ه  در  تروريس�تي  گروه ه�اي 
به گزارش راه دانا، اشرار مسلح در سيستان و بلوچستان 
با حمله به مغازه ها و اموال عمومي و كالنتري ها در 
زاهدان پس از تحريكات رس��انه هاي س��عودي و 
سلبريتي ها اقدام به ايجاد ناامني و رعب و وحشت 
براي مردم كرده بودند كه طي اين اقدامات وحشيانه 
س��رهنگ پاسدار »س��يدعلي موس��وي« مسئول 
اطالعات س��پاه اس��تان سيستان و بلوچس��تان به 
فيض ش��هادت نائل آمد. فرمانده اطالعات س��پاه 
سيستان و بلوچستان چند س��ال قبل در حالي كه 
يك افس��ر جوان بود به اين مس��ئوليت رسيد و در 
چند سال گذشته مهم ترين ويژگي دوره فرماندهي 
او ايجاد تحرك ويژه در موضوع عمليات هاي موفق 

عليه گروه هاي تروريستي در منطقه بود. 
طي دوران فرماندهي او اشرار و سركرده هاي معروفي 
از گروه هاي تروريستي به هالكت رسيدند. شهادت او 

نيز دقيقاً در وسط ميدان اتفاق افتاده است. 
شايد دقيق ترين گزاره اين باشد كه  وقتي اغتشاش 
مي شود، گروه هاي تروريستي فرصت پيدا مي كنند، 
موانع اصلي سر راه خود را به شهادت برسانند و بعدها 
عمق خسران اين ماجراها براي امنيت شهر و مردم 

شهر معلوم مي شود. 

جريان هاي مح��رك و دروغ پراكن و عوامل ايجاد 
ناامني مانند شبه رسانه ها، سياسيون فرصت طلب 
و سلبريتي هايي كه از ش��بكه هاي سعودي خط 
مي گيرند، چه پاسخي براي اين خون هاي ريخته 
شده دارند؟ چه برخوردي بايد با عوامل و بانيان اين 

وضع انجام شود؟
  چرا فرمانده خود به ميدان رفت؟

طبق پروتكل ها فرمانده اطالعات س��پاه اس��تان 
در شرايطي كه اوضاع تحت كنترل است، قاعدتاً 
ضرورتي ب��ه حضور ميدان��ي ندارد. ب��ه گزارش 
منابع آگاه، وقتي شهيد موس��وي بر اساس اخبار 
و شواهد از حمله تروريست ها به يك مركز درماني 
و بيمارستان مطلع مي ش��ود، ترجيح داده است 
شخصاً در ميدان حضور يابد تا از بروز يك فاجعه 

انساني جلوگيري كند. 
 3 نفر از نيروهاي سپاه و بسيج در زاهدان 

به شهادت رسيدند
سرهنگ ابراهيمي زاده، مس��ئول روابط عمومي 
قرارگاه س��پاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب 
شرق آمار شهدای نيروهاي سپاه و بسيج در حادثه 
تروريستي روز جمعه را سه نفر اعالم كرد و گفت: 
در اين حادثه س��رهنگ پاس��دار سيدحميد رضا 
هاشمي )سيدعلي موسوي(، محمدامين آذرشكر 
)نيروي خريد خدم��ت( و محمدامين عارفي به 
درجه رفيع شهادت نائل شدند. وي همچنين آمار 

مجروحان نيروهاي سپاه و بسيج در اين حادثه را 
۳۲ نفر اعالم كرد. 

  از نماز جمعه به عنوان پوشش استفاده شد
حسين مدرس خياباني، استاندار سيستان و بلوچستان 
جمعه  ش��ب اعالم كرد: در حادثه تروريس��تي روز 
جمعه در زاهدان ۱۹نفر جان خود را از دست دادند 
و ۲۰ تن نيز زخمي شدند كه بخش��ي از نيروهاي 

انتظامي نيز جزو اين افراد هستند. 
وي يادآور ش��د: عده اي آش��وبگر ك��ه متعلق 
ب��ه گروه ه��اي تروريس��تي و تجزيه طلب كه 
هويت شان مش��خص اس��ت، در پوشش نماز 
جمعه ب��ه يكي از محل ه��اي انتظامي به قصد 
تصرف حمله و اقدام به س��نگ پراكني، پرتاب 

مواد آتش زا و تيراندازي كردند. 
استاندار سيستان و بلوچستان با بيان اينكه مردم 
با تروريس��ت ها همراهي نكردند، يادآور ش��د: 
طبيعي اس��ت واكنش نيروهاي انتظامي به اين 
افراد قاطع بود، در تيراندازي اين افراد مردم نيز 

تير خوردند. 
مدرس خياباني تصريح كرد: كساني كه قصد تصرف 
پاسگاه را داشتند، تروريست بودند و اين افراد در 
ادامه اقدام به آتش زدن اموال عمومي كردند، اين 
افراد چند فروش��گاه زنجيره اي متعل��ق به مردم 
را غارت كردند و آتش زدند و ب��ه بانك ها و مراكز 

دولتي نيز آسيب رساندند. 

 »جيش الظلم« مسئوليت حمله تروريستي 
در زاهدان را بر عهده گرفت

منابع وابس��ته به گروهك تروريستي جيش الظلم 
اع��الم كردند كه اي��ن گروهك مس��ئوليت حمله 

تروريستي  در زاهدان را بر عهده گرفته است. 
طي روزهاي گذشته با تحريك شبكه هاي سعودي 
و انگليس��ي به بهانه فوت تلخ مهس��ا اميني برخي 
سلبريتي ها و سياس��يون ورشكس��ته در ايران به 
همراه گروهك هاي تجزيه طلب دعوت به ناامني و 

اغتشاش كرده بودند. 
 ايرنا به نقل از فرماندار سراوان نوشت: سوءقصد به 
جان قاضي دادسراي ش��عبه۲ سراوان توسط افراد 

مسلح نافرجام ماند. 
  هالك�ت 2 عض�و گروه�ك تروريس�تي 

جيش الظلم
يك منبع آگاه امنيتي در زاهدان كش��ته شدن دو 
عضو گروهك تروريس��تي جيش الظل��م در حادثه 

تروريستي جمعه خيابان رازي را تأييد كرد. 
عبدالمجيد ريگي و ياسر شه بخش دو عضو گروهك 
تجزيه طلب جيش الظلم هستند كه گفته می شود در 

اين درگيری ها به هالكت رسيده اند. 
اس��تان  س��لمان  س��پاه  عموم��ي  رواب��ط 
سيستان و بلوچستان شامگاه جمعه در اطالعيه اي 
از دس��تگيري تعدادي از عامالن حادثه تروريستي 
خبر داد و اعالم كرد: پاسخ قاطع به مزدوران  خواهيم 

داد. 
  فرمان�دار: زاهدان در امنيت كامل به س�ر 

مي برد
به گزارش ايرنا، ابوذر مهدي نخعي، فرماندار زاهدان 
ش��امگاه جمعه در گفت و گويي تلويزيوني با اشاره 
به اينك��ه بعد از نم��از جمعه اهل تس��نن زاهدان، 
عده اي معلوم الحال و از عناصر وابسته به بيگانه به 
كالنتري۱۶در مجاورت محل برگزاري نماز جمعه 
حمله ور شدند، اظهار داشت: ابتدا اين افراد اقدام به 
سنگ پراكني و پس از مدتي برخي از افراد حاضر در 
اين جمع اقدام به تيراندازي كردند و به قصد تصرف 

كالنتري حمله ور شدند. 
او گفت: نيروهاي انتظامي در واكنش به اين حمله، 
اقدام متقابل كردند و به دفاع از كالنتري پرداختند 
كه در اين بين تعدادي از نيروهاي نظامي، انتظامي 
و مردم مجروح و تعدادي ني��ز در پي تيراندازي ها 
كشته ش��دند. وي بيان كرد: تعدادي از اين افراد 
كه قصد بر ه��م زدن نظم و امنيت ش��هر زاهدان 
را داش��تند، بالفاصله در س��طح ش��هر به ويژه در 
نقاط حاشيه اي پراكنده ش��دند و اقدام به تخريب 
اماكن دولتي، بانك ها، خودروهاي آتش نش��اني و 

خودروهاي مردم در آن محدوده كردند. 
نخعي تصريح كرد: با هوش��ياري نيروهاي نظامي، 
انتظامي و نيز مردم، نقش��ه هاي اين افراد در ايجاد 
ناامني و بر هم زدن آرامش جامعه عملي نشد و شهر 

تحت كنترل انتظامي قرار گرفته است. 
فرماندار زاهدان با اشاره به اينكه قصد اين افراد برهم 
زدن نظم و امنيت شهر زاهدان بود و اقدامات آنان 
از سوي بزرگان سيستان و بلوچستان محكوم شده 
است، اضافه كرد: مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي 
امام جمعه مسجد مكي زاهدان نيز در مصاحبه اي 

اين اقدامات را محكوم كرد. 
مول��وي عبدالحميد اس��ماعيل زهي عصر جمعه 
در گفت و گويي تلويزيوني با ش��هروندان زاهدان 
اظهار كرد: حادثه رخداده در زاهدان كه منجر به 
جان باختن ۱۹تن شد، بسيار تلخ و ناگوار است و 
اين حادثه بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص 
شود چه دست هايي در كار بوده كه اين حادثه  در 

زاهدان به وجود آمده است.

عامل شهادت معاون اطالعات س�پاه  سيستان و بلوچستان توسط 
نيروهاي سپاه سلمان به هالكت رسيد. 

به گزارش تسنيم،  روز جمعه در پي درگيري ای كه بين تروريست ها و 
معاندان با عوامل امنيتي و انتظامي در شهر زاهدان و در نزديكي مسجد 
مكي رخ داد، س��ردار سيدحميدرضا هاش��مي )با نام مستعار سيدعلي 
موسوي( معاون اطالعات سپاه سلمان سيستان وبلوچستان در مقابله 
با اين تروريست ها به شهادت رسيد . يك منبع آگاه به تسنيم اعالم كرد 

كه عامل شهادت معاون اطالعات سپاه سلمان سيستان و بلوچستان كه 
يك تك تيرانداز بود و به صورت هدفمند اقدام به ش��ليك كرده بود، به 
هالكت رسيده است. سردار هاشمي در دوران خدمت در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي خدمات ارزش��مند و نقش آفريني هاي فداكارانه اي در 
دفاع از انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي و حفظ و تأمين امنيت 
استان و خدمت به مردم منطقه ايفا كرده است و گروهك هاي ضدانقالب 

و تروريستي از وي ضربات مهلكي متحمل شده بودند.

عامل شهادت معاون اطالعات سپاه  سيستان و بلوچستان به هالكت رسيد
نماینزدیک

   گزارش

مفه�وم تجزيه طلب�ي توس�ط برخي ها به 
درستي درك نشده، اين اتفاقات بيشتر سوار 
شدن روي موج شعارها و احساسات است. 
به گزارش فارس، غالمحس��ين كرباس��چي، 
دبيركل س��ابق حزب كارگزاران س��ازندگي و 
مدير مسئول روزنامه هم ميهن در گفت وگويي 
به موضوع اغتشاشات پيش آمده پرداخت و خط 

تجزيه طلبي در اين موضوع را تحليل كرد. 
 آقاي كرباس�چي نسبت جريانات 
تجزيه طلب با اغتشاشات اخير را 

چگونه تحليل مي كنيد؟
عده اي از تجزيه طلبي و اينكه كشور بزرگي مثل 
ايران تكه پاره شود، درك درستي ندارند و بيشتر 
روي موج شعارها و احساس��ات سوار شده اند. 
مردمان كرد ايران يكسري خواسته هاي مادي 
و معنوي دارند كه بحق است و مسئوالن كشور 
بايد به اين خواسته ها رس��يدگي كنند، البته 
اين مسائل و خواسته ها صرفاً به بعد از انقالب 
مربوط نمي شود، من يادم اس��ت همان اوايل 
انقالب ما مس��ائل جدي در مناطق كردنشين 
داش��تيم و موضوعات مختلفي مطرح ش��ده 
ب��ود. در هر حال كش��ور بعد از انق��الب دچار 
تنگناهايي بود كه ممكن اس��ت به اين مناطق 
هم اجحاف هايي شده باشد. طبيعي هم است، 
آن موج س��ازندگي و توس��عه ممكن است به 
مناطق مرزي و دورافتاده كمي ديرتر برس��د، 

البته اين نقص كار است، بايد تالش شود اولين 
جاهايي ك��ه مزاياي انقالب به آنجا مي رس��د، 
همين مناط��ق دورافتاده و مرزي باش��د، بايد 
تالش ش��ود محروميت ها هر جا بيشتر است 
س��ريع تر همان جا اقداماتي انجام ش��ود، اما 
به هر حال اينها اش��كاالت و ناكارآمدي هايي 
اس��ت كه بوده، ولي اينكه مفهوم تجزيه طلبي 
و مفهوم اينكه يك كش��ور بزرگ��ي مثل ايران 
بخواهد تكه پاره شود و مفهوم اينكه بعد از آن 
تكه پاره شدن چه باليي س��ر مملكت و مردم 
بيايد، توس��ط برخي ها به درستي درك نشده 
است. شما ببينيد االن روي كشور بزرگي مثل 
ايران چه حسابي باز مي كنند و چه برخوردي 
انجام مي دهند؟ حاال اگر كشور كوچكي شكل 
بگيرد، چه حسابي روي اين كشور باز مي شود و 
اصاًل چه امكاناتي دارد و چه موقعيتي مي تواند 
داشته باشد؟ لذا مفهوم تجزيه طلبي به اين معنا 
چندان منفعتي نخواهد داشت. من فكر مي كنم 
اين اتفاقات بيشتر سوار شدن روي موج شعارها 
و احساس��ات اس��ت، وگرنه مردم اين مناطق 
يكسري خواس��ته هايي دارند كه خواسته هاي 
بحقي اس��ت، چه خواس��ته هاي م��ادي و چه 
خواس��ته هاي معنوي و فرهنگي كه مجموعه 
مديران و مسئوالن نظام هرچه مي توانند بايد 
اين نارسايي ها را برطرف كنند. من شخصاً در 
گفت وگوهايي كه با ب��رادران و خواهران كرد 

داش��ته ام، تا به حال نديده و نشنيده ام بگويند 
ما به دنبال تجزيه طلبي هستيم و مي خواهيم 
به كشور مستقلي تبديل ش��ويم. تازه چيزي 
كه من ديده ام اين بوده اس��ت كه اين مناطق 
مدعي هس��تند اصل نژاد ف��ارس و ايران، قوم 
كرد است، يعني يك چنين ادعاهايي هم بعضاً 
از اين مناطق شنيده مي شود. در هر حال من 
چندان انگيزه اي در اين برادران و خواهران مان 

در مناطق كردستان نمي بينم. 
 ول�ي ب�ه ه�ر ح�ال فعالي�ت 
گروهك هايي مث�ل كومله خيلي 

زياد بود. 
بعض��ي از اي��ن گروهك ه��ا مث��ل كومله كه 
ش��ايد مأموريت هايي هم داشته باشند از اين 
نارسايي ها سوءاستفاده مي كنند. شما مالحظه 
كنيد مس��ئله اي مثل كولبري سال هاي سال 
است به عنوان معضلي براي اين مردم به خاطر 
بيكاري مطرح است. اين كساني كه حاال كومله 
هستند يا دموكرات هستند يا هر چيز، وقتي 
كه شما در اين مناطق يك جمعيت زياد جواني 
كار و ش��غل و درآمدي ندارند و به خاطر يك 
محدوديتي در يك جنسي مثاًل لوازم خانگي 
اينها راه مي افتند و كولب��ري مي كنند، واقعاً 
مسئله جدي است. خب اين مورد را يك دفعه 
به روش درس��ت حل كنند. خب اين تنگناها 
وجود دارد و ه��ر چند وقت يك ب��ار هم يك 

مسئله اي سر اين ماجرا پيش مي آيد، مثاًل يك 
س��قوطي يا درگيري ای، چيزي پيش مي آيد 
گروهك هاي تجزيه طل��ب از جمله گروهك 
كومله از نارس��ايي ها و مش��كالت موجود در 
مناطق كردنش��ين سوءاس��تفاده مي كنند و 
با تحريك احساس��ات مردم، اي��ن  طور جلوه 
مي دهند كه اگر به كش��ور مس��تقلي تبديل 
شوند، تمام مش��كالت و گرفتاري هاي مردم 

اين منطقه حل مي شود. 
 آي�ا اي�ن گروهك ه�ا از س�وي 
كشورهاي غربي حمايت مي شود؟
تحليل من اين اس��ت ك��ه قطع��اً قدرت هاي 
خارجي كه اين همه عليه جمهوري اس��المي 
ايران هزينه و تبليغ مي كنند، وقتي زمينه اي 
مانن��د همي��ن گروهك ه��اي تجزيه طلب را 
ببينند كه ب��ا آن مي توانند يك كار ش��ديدتر 
و مس��ئله آفرين عليه كش��ور بكنن��د، حتماً با 
آنها همكاري می كنن��د و پ��ول و امكانات در 

اختيارشان قرار مي دهند. 
اصوالً امروزه هيچ  كجاي دنيا كسي باور نمي كند 
افرادي كه متوسل به اسلحه و خشونت مي شوند 
و ترويج خشونت مي كنند،  برخوردهاي خشن 
و برخوردهاي مسلحانه انجام مي دهند، براي 
دلس��وزي مردم باش��د. اين روش ها متعلق به 
خيلي س��ال قبل اس��ت. به نظرم اينها خيلي 

روشن است.

تجزيه طلبان روي موج احساس سوار شده اند
گفت وگو

 نيروي دريايي ارتش
هر تهديدي را رصد مي كند

جانشين فرمانده نيروي دريايي راهبردي 
ارتش با اش�اره به رصد ه�ر تهديدي از 
س�وي اين ني�رو گف�ت: توان س�اخت 
تجهيزات م�ورد نياز ني�روي دريايي با 
اس�تفاده از توانمن�دي نخب�گان و 

صنعتگران را داريم. 
امير دريادار حمزه علي كاويان در گفت وگو 
با مهر اظهار داش��ت: يكي از موضوعات كه در ني��روي دريايی ارتش 
جمهوري اسالمي به آن توجه مي شود، بحث توسعه ديپلماسي دريايي 
است. جانشين فرماندهي نيروي دريايي راهبردي ارتش ابراز داشت: 
خاصيت دريا اين است كه با نقاط مختلف جهان ارتباط دارد، لذا افسران 
ما در ني��روي دريايي ارتش ب��ه نوعي ديپلمات هس��تند و ديدارهاي 
مختلفي در راستاي توسعه ديپلماس��ي دفاعي و دريايي با كشورهاي 
مختلف صورت مي گيرد. وي عنوان داشت: سازمان و تجهيزات نيروي 
دريايي راهبردي ارتش بر مبناي نياز عملياتي اس��ت و به اندازه اي كه 
بتوانيم جواب دندان شكني به تهاجمات دشمن بدهيم، هم اكنون اين 
امكانات در اختيار است. امير دريادار كاويان گفت: نيروي دريايي ارتش 
هر گونه تهديدي را از دوردست رصد مي كند و مطابق آن پاسخ قاطع 

و خرد كننده اي مي دهد. 
وي با بيان اينكه در راس��تاي حفظ و حراس��ت از منافع ملت ايران در 
درياي شمال و جنوب كش��ور حضور داريم، بيان داش��ت: امروز توان 
س��اخت تجهيزات مورد نياز نيروهاي دريايي با استفاده از توانمندي 
نخبگان، دانشمندان و صنعتگران را داريم و همه تجهيزات مورد نياز 

نيروي دريايي ارتش در داخل كشور ساخته مي شود. 
جانشين فرماندهي نيروي دريايي راهبردي ارتش تصريح كرد: نيروي 
دريايی راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران متناسب با نياز منافع 

كشور اقدامات الزم را انجام مي دهد. 
   دزدان دريايي يكي از حربه هاي امريكايي ها 

براي حضور در شمال اقيانوس هند
امير دريادار كاوي��ان عنوان ك��رد: دزدان دريايي يك��ي از حربه هاي 
امريكايي ه��ا براي حضور در ش��مال اقيانوس هند ب��ود كه ۳۰درصد 
اقتصاد دنيا در اين منطقه ق��رار دارد و ما با بحث دزدان دريايي مبارزه 

سرسختي داريم. 
وي گفت: از س��واحل چابهار تا كانال س��وئز ۳ه��زار كيلومتر را تحت 
اشراف اطالعاتي داريم و در مناطق دريايي در هر كجا نياز باشد، حضور 

جدي داريم. 
جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش با اشاره به نشانه هايي از تضعيف 
امريكايي ها در منطقه بيان داش��ت: در حال حاضر منطقه دريايي ما 
خبري از ناو هواپيمابر، ناو بالگردبر و ش��ناورهاي تأثيرگذار امريكايي 
نيست و اين امر نشانه تضعيف امريكا و همچنين اقدار ما در درياست. 
امير دريادار كاويان همچنين با اش��اره به حضور ناوشكن هاي نيروي 
دريايي ارتش در درياي سرخ بيان داشت: ناوشكن هاي نيروي دريايي 
ارتش در اين منطقه كه از مبادي ورودي و خروجي رژيم اشغالگر قدس 
است، به صورت مستمر رصد اطالعاتي دارد و مأموريت هاي خود را در 
اين مناطق انجام مي دهد كه اين امر نيز نش��ان دهنده قدرت و اقتدار 

ارتش است. 
........................................................................................................................

 »اغتشاش« بهترين فرصت 
براي تروريست هاي اجاره اي است

س�خنگوي دول�ت ب�ا تس�ليت ش�هادت تع�دادي از نيروه�اي 
نظ�م و امني�ت و م�ردم زاه�دان، اغتش�اش را بهتري�ن فرصت 
ب�راي تروريس�ت هاي اج�اره اي دانس�ت ك�ه مي خواهن�د 
امنيت، وح�دت و ج�ان و م�ال ايراني�ان را ب�ه خط�ر بيندازند. 
به گزارش ايرنا، علي بهادري جهرمي در حساب كاربري خود در توئيتر 
نوشت: آباداني ايران عزيز در سايه امنيت محقق مي شود. وي ادامه داد: 
اغتشاش، بهترين فرصت براي تروريست هاي اجاره اي است تا امنيت، 
وحدت، جان و م��ال ايرانيان را به خطر بيندازند. ش��هادت تعدادي از 
نيروهاي نظم و امنيت و جان باختن تع��دادي از مردم زاهدان در پي 

حمله تروريستي به پاسگاه و بيمارستان را تسليت مي گويم. 
........................................................................................................................

جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي: 

اموال سلبريتي ها مصادره شود
جمعي�ت ايثارگ�ران انقالب اس�المي با انتش�ار بياني�ه اي ضمن 
محكوم ك�ردن اغتشاش�ات اخير، خواس�تار آن ش�د كه جهت 
جب�ران خس�اراتي ك�ه ب�ه م�ردم وارد ش�ده اس�ت، ام�وال 
س�لبريتي ها مص�ادره و ص�رف جب�ران خس�ارات ش�ود. 
به گزارش فارس، جمعي��ت ايثارگران انقالب اس��المي در واكنش به 
اغتشاشات اخير در كش��ور و سوءاستفاده برخي س��لبريتي ها از اين 
آش��وب ها بيانيه اي صادر كرد. در اين بيانيه ضمن تسليت و همدردي 
با خانواده مرحومه مهسا اميني و مردم انقالبي و شهيدپرور سقز آمده 
اس��ت: از مدت ها قبل با رصد نمودن تحوالت عرصه هاي بين المللي، 
منطقه اي و داخلي مخصوصاً در حوزه هاي سياسي و اجتماعي، مواضع 
كليه جريانات را مورد ارزيابي قرار داده و ارزيابي ما اين است كه دشمنان 
ملت ايران و نظام مقدس، اقداماتي در چارچوب اختالف افكني قومي 
و گسست در حاكميت دنبال مي شود، ترفند جديد آنها ايجاد اختالل 
در نظام اجتماعي كشور با به حاشيه راندن حماسه راهپيمايي باشكوه 
اربعين است و در اين بين عواملي كه همه هستي خود را از ايران اسالمي 

دارند به اين آتش مي دمند. 
جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي در بيانيه خود خواستار برخورد قاطع 
با »سلبريتي هاي خودفروخته« شد و افزود: از رؤساي محترم سه قوه به 
ويژه قوه قضائيه خواستار برخورد شديد با سلبريتي ها و مديران و تحت 
امر درآوردن و صيانت از ديتابيس )Database( تمام ايرانياني است كه 
در اختيار اين شركت ها مي باشد. همچنين پيشنهاد مي شود به جهت 
كنترل بيشتر و جلوگيري از حوادث احتمالي به جاي واگذاري سهام 
آنها به ش��ركت هاي خارجي، بخش زيادي از سهام آنها را شركت هاي 
دولتي يا تحت نظر حاكمي��ت در اختيار گيرند. اي��ن بيانيه در پايان 
مي افزايد: بهتر است جهت جبران خس��اراتي كه به بيت المال و مردم 
فهيم ايران اسالمي وارد شده است، اموال سلبريتي ها و اين شركت  ها 

مصادره شده و از اين محل صرف جبران اين خسارات گردد. 
........................................................................................................................

 آغاز دور دوم سفرهاي
استاني رئيسي از نيمه دوم مهر

مع�اون اجراي�ي رئيس جمه�ور گف�ت: اميدواري�م از نيم�ه 
دوم مه�ر بتواني�م دور دوم س�فرهاي اس�تاني را آغ�از كني�م 
و در دور دوم س�فرهاي اس�تاني مصوب�ات و دس�تورات وي�ژه 
آق�اي رئيس جمه�ور در دور اول س�فرها پيگي�ري مي ش�ود. 
به گزارش فارس، سيدصولت مرتضوي، معاون اجرايي رئيس جمهور 
درباره دور دوم س��فرهاي اس��تاني رئيس جمهور گفت: ما هم اكنون 
در حال برنامه ريزي براي دور دوم س��فرهاي استاني هستيم اما هنوز 
اين مسئله كه سفرها از كدام استان شروع ش��ود، قطعي نشده است. 
اميدواريم از نيمه دوم مهر بتوانيم دور دوم س��فرهاي اس��تاني را آغاز 
كنيم. محوري ترين مباحثي كه در دور دوم سفرهاي مورد عنايت دولت 

قرار خواهد گرفت، اجراي وعده هاي دولت در دور اول سفرهاست.


