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پيش شرط هاي حكمراني نو
روزنام��ه صبح ن��و در س��رمقاله دي��روز خود به 
پيش ش��رط هاي حكمراني نو پرداخت و نوشت: 
وقتي م��ا از حكمراني حرف مي زني��م، يعني از 
نرم افزار اداره كش��ور صحبت مي كنيم. در واقع از روش ها و الگوهايي 
حرف مي زنيم تا هم مس��ائل اصلي كش��ور را حل كنيم و هم بتوانيم 
اهدافي را كه براي كشور در نظر گرفته ايم، مخصوصاً در راستاي توسعه 

به كار ببنديم. 
يكي از پيش شرط هاي مهم در تغيير شيوه حكمراني اين است كه اين 
فهم در سطح كالن صورت بگيرد كه ما نيازمند چنين چيزي هستيم، يا 
اصطالحاً اراده سياسي الزم براي آن وجود داشته باشد. وقتي رئيس يك 
قوه درباره آن مدام حرف مي زند، به اين معناست كه بخش قابل توجهي 
از اين اراده وجود دارد. نكته ديگ��ر اينكه وقتي طرح هاي تحولي ما به 
نقطه اجرا مي رسد، چون پيامدهايش به نحوي است كه ممكن است 
نظام منافع احزاب و گروه هاي سياسي را دچار چالش يا دگرگونی كند، 
مقاومت هاي جدي پيش رويش ايجاد مي شود، پيش شرط دوم معطوف 
به همين اس��ت، اينكه ما بايد آمادگي پرداخت هزينه اين تحوالت را 
داشته باشيم. هيچ تحولي بدون هزينه نيست. آن اراده سياسي عالوه بر 
مطالبه و پذيرش اين تغيير بايد آمادگي پرداخت هزينه  پيامدهاي اين 
تغيير را داشته باشد و نكته مهم اينكه آغاز اين تغيير از نقطه قانونگذاري 
و نظام تقنين مي گذرد كه اعالم آن از سوي قوه مقننه نشان دهنده اين 
است كه از جاي درستي آغاز شده است. نظام قانونگذاري ريل گذاري 

حركت حكمراني كشور است. 
........................................................................................................................

چك بالمحل اصالح طلبان!
روزنامه ايران در يادداشت ديروز خود به نقد بيانيه 
اخير جبهه اصالحات درباره حوادث اخير پرداخت 
و نوشت: يكي از شگردهاي عمليات رواني كه از 
س��وي جريان هاي سياس��ي دنبال مي ش��ود، »فرافكني« و »فرار از 
پاسخگويي« است. دقيقاً درست در نقطه اي كه بايد نسبت به كارنامه و 

عملكرد سياست ورزي خودشان پاسخگو باشند، جا خالي مي دهند! 
نويسنده اضافه كرده اس��ت: بيانيه جبهه اصالحات، با اشاره به وقايع 
پس از درگذشت خانم مهسا اميني نسبت به تقليل ريشه هاي بحران 
به عوامل بيروني و غيرواقعي، هش��دار داده است! به عبارت روشن تر و 
صريح تر، جبهه اصالحات در همين فقره ابتدا دسِت خارجي اغتشاشات 
و آش��وب ها را انكار كرده اند و نه اينكه دس��ِت خارجي را نبينند، بلكه 
نمي خواهند ببينند و بعد از اين انكار و نديدن! اغتشاشات را از اعتراضات 
تفكيك نكرده اند و در نهايت هم همه چيز را به آنچه »سياست انكار« 
ناميده اند ، گره زده اند! در ادامه يادداشت آمده است: جبهه اصالحات 
نتوانسته است عصبانيتش را از اطالعيه چندي پيش وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات س��پاه پنهان كند و گويي تش��ريح مستند اضالع 
فتنه، داِد اين جماعت را بلند كرده اس��ت. س��ؤال اين است كه از چه 
عصباني شده اند؟! از اينكه كومله و دموكرات و گروه هاي تروريستي در 
اغتشاشات نقش داشته اند؟! از اينكه دست امريكا و برخي كشورهاي 
اروپايي در تدارك آشوب ها را برمال كردند؟ از اينكه برخي بازداشتي ها 
كه در كشورهاي بيگانه آموزش خرابكاري و براندازي ديده اند و اسناد 
آن منتشر شده، نگران شده اند؟ در اين بيانيه، جبهه اصالحات از حق 
مردم در صحنه سياسي دم زده اند ولي نگفتند چرا همواره كار حزبي را 
به راديكاليسم سياسي تبديل كرده اند؟ اين بيانيه و ادعاهاي آن در حكم 
چك بالمحلي است كه پشتوانه ندارد و از اعتباري برخوردار نيست و نه 
تنها ِديني را ادا نمي كند، بلكه بيشتر شبيه يك نمايش سياسي است. 
........................................................................................................................

گاز اشك آور فرانسوي و باتوم آلماني!
روزنامه كيهان در يادداش��ت دي��روز خود، 
مخاطبانش را به وقايع بيني و آينده نگري و در 
عين حال دورويي از اميد كاذب توصيه كرد و 
نوشت: »واقع بيني« و »آينده نگري« دو ويژگي بسيار مهمي است كه 
اگر در كنار هم قرار بگيرد، نتايج بس��يار خوبي در پي خواهد داش��ت. 
رويكرد مبتني بر »واقع بيني و آينده نگري« به ما مي گويد همان قدر كه 
بايد از اميد كاذب و فريبنده  دوري جس��ت، به همان ميزان نيز بايد از 

نااميدي بيجا و ترس كاذب اجتناب كرد. 
اين ديدگاه دقيقاً در نقطه مقابل عمليات رواني پيچيده دشمن تعريف 
مي شود. دستگاه تبليغاتي دشمن اين گونه القا مي كند كه روي كره زمين، 
اين فقط مردم ايران هستند كه با مشكالت مختلف و از جمله مشكالت 
معيشتي دس��ت و پنجه نرم می كنند و شهروندان س��اير نقاط جهان و 
به  خصوص ش��هروندان اروپايي و امريكايي نه  تنها هيچ مش��كلي اعم از 

مشكالت اقتصادي ندارند بلكه از خوشي زياد نمي دانند چه كنند!
كيهان در ادامه با بيان اين نكته كه ما مردم ايران در بيش از چهار دهه 
اخير، هم جنگ تحميلي هشت س��اله را از سر گذرانديم، هم كودتاي 
مخملي را، هم ترور مقامات ارشد و نخبگان و دانشمندان را، اضافه كرده 
است: با وجود اين همه فش��ار و اين همه جنايت عليه اين ملت، ايران 
در حال پيشرفت است و روزبه روز بر سرعت حركت قطار پيشرفت هاي 
ملت ايران افزوده مي شود. در روزهاي اخير يك خبرنگار لبناني، عكس 
قابل تأملي را منتشر كرد. در اين عكس، تصوير قدرت موشكي و فضايي 
ايران در سال2022 در كنار تصوير يك آلماني كه در حال جمع آوري 
هيزم است، منتشر شده است. مردم در كش��ورهاي اروپاي غربي هم 
باتوم و گاز اشك آور مي خورند و هم مشغول جمع آوري هيزم هستند تا 
از سرما يخ نزنند. سران اروپايي و از جمله رئيس جمهور فرانسه و سران 
آلمان و انگليس، به  جاي مش��اركت در سيرك اپوزيسيون، بهتر است 

فكري به حال بحران روزافزون در اروپا بكنند. 
........................................................................................................................
زن، زندگي، آزادي را چگونه بايد فهميد؟

روزنامه همشهري در سرمقاله ديروز 
خود نوشت: جمهوري اسالمي ايران 
مدعي است در حوزه زنان خصوصاً در عرصه اجتماعي- علمي و مشاركت 
سياس��ي گام هاي بلن��دي برداش��ته اما مته��م اس��ت در عرصه هاي 
»دگرجنس پايه« روابط اجتماعي را محدود كرده است. اما گويي عده اي 
معتقدند عمده نشاط از آميختگي و با هم بودن دو جنس توليد مي شود و 
مراسمات تفكيكي چنگي به دل نمي زند. نويسنده با بيان اينكه شعار زن، 
زندگي، آزادي به خودي خود شعار بدي نيس��ت، اضافه كرده است: اما 
پشتيبانان آن فاقد انديشه، فلسفه و تئوري هستند، بنابراين تبييني از 
آن صورت نمي گيرد يا ممكن است مراد يا خوانشي كه از آن منظور است، 
در عرف اجتماعي، اين روزها قابل تبيين و معنادهي نباشد. اما منازعه 
موجود بر سر معنادهي به آن اس��ت. همانگونه كه ما و غرب مقوالتي را 
مشتركاً قبول داريم اما سر چيستي و كيس��تي تروريسم، معنادهي به 
حقوق بشر، سالح هسته اي، محيط زيس��ت، دموكراسي منازعه داريم، 
شعار زن، زندگي، آزادي هم در اين منازعه معنابخش در رفت وبرگشت 
است اما طی حدود دو ماهي كه از آن طرح مي گذرد، چه مطالباتي ذيل 
آن طرح شد؟ زنان كاستي هاي حقوقي جدي دارند اما به هيچ  يك وارد 
نشدند. مراد از زندگي در اين شعار چيست؟ اختيارات بيشتر در طالق و 
ادامه يا عدم ادامه زندگي مشترك؟ اشتغال، تحصيل، تأمين اجتماعي؟ 
دو مقوله  محوري همس��ري و مادري؟ ظاهراً اين ش��عار ارتباطي با اين 
مقوالت مهم و واقعي كه حكومت بايد پاس��خگو باشد، ندارند. در حوزه 
آزادي نيز تاكنون چند مقوله مانند سلف سرويس مشترك، كشف حجاب، 
بغل كردن ديگري و رفتن به آرايشگاه مردانه قابل رؤيت و قضاوت است. 
بنابراين آنچه تاكنون از اين شعار فهميده مي ش��ود، فراتر از جمهوري 

اسالمي است و جدالي نافهميده با هويت ايراني- اسالمي است.

»ب�ا توج�ه ب�ه صحبت هاي�ي ك�ه در خانواده 
مط�رح مي ك�ردم و پس�رم مي ش�نيد روي 
او ه�م تأثي�ر مي گذاش�ت، م�ن حرف هاي�ي 
زدم ك�ه باعث ش�د پس�رم از پليس بترس�د، 
به جاي اينكه پلي�س را عامل امني�ت بداند.« 
براي بس�ياري از مخاطب�ان و اف�كار عمومي، 
اي�ن س�ؤال حائ�ز اهمي�ت اس�ت ك�ه چ�را 
بس�ياري از جوان�ان و نوجوان�ان، برخ�اف 
واقعي�ت موج�ود در كش�ور، ب�ا تحري�ك 
رس�انه ها وارد آش�وب هاي اخي�ر ش�دند؟

در همين رابطه، يكي از منابع آگاه كه به بخشي از 
پرونده هاي متهمان و فريب خوردگان آشوب هاي 
اخير دسترسي دارد، اطاعاتي را از روايت اين 
متهمان درباره علت حضور خود در كف خيابان 
در اختيار خبرگ�زاري فارس قرار داده اس�ت. 
به گفته اين مقام آگاه، يكي از بازداشت شدگان 
در موضوع�ات اخي�ر، س�اكن ته�ران و اه�ل 
نويس�ندگي و مطالعه اس�ت، ولي به واس�طه 
حض�ور در ش�بكه هاي اجتماع�ي و تهييج از 
س�وي رس�انه هاي ضدانقاب، در آشوب هاي 
ته�ران حضور داش�ته اس�ت. آنچ�ه در ادامه 
مي آيد، گوش�ه اي از روايت ف.ق درباره داليل 
حض�ورش در آش�وب هاي خيابان�ي اس�ت. 

    
ف.ق هستم، متولد ۶۴ و شغلم كتابفروشي است. 
تا 2۵سالگي در زادگاهم زندگي مي كردم و حدود 
۱۱سال در يك شركت خودرويي كار كردم تا سال 
گذشته كه از اين شركت بيرون آمدم و كتابفروشي 
كردم. متأهل هستم و يك پسر دارم و در يك  منزل 
اس��تيجاري در مركز ش��هر تهران ساكن هستم و 

گاهي اوقات هم كار طراحي انجام مي دهم. 
ف.ق درباره نحوه ورودش به آش��وب ها مي گويد: 
من تحت تأثير شبكه هاي اجتماعي و ماهواره هاي 
فارسي زبان به اين ماجراها پيوستم. راستش خيلي 

سراغ اين رس��انه ها مي روم و همين ها هم به  كلي 
ذهن من را پركرده اند. اگر بگويم هر اقدامي كرده ام 
قطعاً با تحريك اينها ب��وده، دروغ نگفته ام. من در 
فضاي مجازي و اينس��تاگرام فعالي��ت مي كردم 
و مابق��ي مخاطبانم را تهييج مي ك��ردم به حضور 
در كف خياب��ان و آش��وب، خودم ه��م دو روز در 
اغتشاش��ات ش��ركت كردم. از طرفي هم با توجه 
به صحبت هايي كه در خان��واده مطرح مي كردم و 
پسرم مي شنيد، روي او هم تأثير مي گذاشت، من 
حرف هايي زدم كه پسرم االن از پليس مي ترسد، 
به جاي اينكه پليس را عامل امنيت بداند، ش��ايد 
االن در ذهنش پليس را دشمن مي داند، البته واقعاً 
هدفم اين نبود، اما متوج��ه آثار حرف هايم نبودم، 
به  هر حال ما نيروي انتظام��ي داريم كه در مواقع 
خطر و گرفتاري ب��ه آنها مراجع��ه مي كنيم و اگر 
پليس را تضعيف و در موردش بدگويي كنيم، اين 
در ذهن بچه ها مي ماند كه تأثيرات خوبي در آينده 
نخواهد داش��ت، هر چند تا همين چند روز پيش 
خودم هم تحت تأثير همين شبكه هاي ماهواره اي 
بودم. در اتفاقات اخير از روز اول كه اخبار پيچيد، 
رسانه هاي فارس��ي زبان خارج نشين يك داستاني 
را با اهداف مشخص كه جزئياتش مشخص نبود، 
بيان كردند و طبق همان س��ناريو پيش رفتند كه 
روي افرادي كه موضوع را دنبال مي كردند، تأثير 
زيادي داشت. من هم  داس��تاني را كه شبكه هايي 
مثل ايران اينترنشنال و بي بي سي و صداي امريكا 
تعريف كردند، باور كردم و بسياري از افراد به نظرم 

از همين طريق تحريك شدند. 
  هزينه و گرفتاري تحريكات رس�انه هاي 

آن ور آب را ما مي داديم
قطعاً اينك��ه اين ش��بكه ها با هزينه ه��اي زيادي 
كه دارند به  صورت ش��بانه روزي در حال س��اخت 
برنامه براي ايراني ها هس��تند، نش��ان از هدفمند 
بودن كار است، اينها فقط هدف شان اين بوده كه 

ايران را ناامن كنند، حاال چه كسي بايد در خيابان 
اي��ن ناامني را به وج��ود بياورد؟ م��ن و امثال من 
كه پاي اين تلويزيون ها مي نش��ينيم و تحت تأثير 
اخبارشان قرار مي گيريم. اينها ذهن ما را هدايت 
مي كنند تا براي شان بدون مزد كار كنيم، هزينه و 

گرفتاري هايش را هم ما بايد پرداخت كنيم. 
ف.ق درباره گفت وگويي كه با او مي ش��ود و اينكه 
ش��بكه هاي ضدانقالب اين اظه��ارات را اعتراف 
اجباري نامگذاري مي كنند، با خنده مي گويد: نه 
اصاًل، ببينيد در شبكه هايي مثل ايران اينترنشنال 
و بي بي س��ي يك نفر را كه اصاًل معلوم نيست چه 
كسي است به نام متخصص روانشناسي روي خط 
تلفن مي آورند و او با دس��ت گذاشتن روي برخي 
موارد اين گونه الق��ا مي كند كه اين حرف هايي كه 
فرد مي زند، نشان از اجباري بودن صحبت هايش 
است، اصاًل س��ؤال من اين است كه اينها چرا براي 
ما به  صورت رايگان برنام��ه پخش مي كنند؟ مثاًل 
ايران اينترنشنال كه با پول عربستان اداره مي شود، 

دلسوز ماست؟ يا نگران حقوق بشر است؟
  مهسا اميني را نمي شناسم

وي درباره شناختش از مهسا اميني مي گويد: واقعاً 
مهس��ا اميني را نمي شناسم و نمي ش��ناختم، اما 
اين طور كه مي دانم خانم اميني همراه خانواده اش 
به تهران آمده و گشت ارشاد به پوشش ايشان ايراد 
گرفته و بعد انتقال به مق��ر پليس، بر اثر دليلي كه 
واقعاً نمي دانم چه بوده است فوت مي كند. در اين 
مورد روايت زياد است؛ يكسري مي گويند به سرش 
ضربه وارد شده، يكسري مي گويند بيماري صرع 
داشته و در كل تحليل هاي زيادي در اين  باره شده 
است. اگر از روز اول ارگان هاي مربوط شفاف سازي 
مي كردند و مس��ئوالن ذي ربط توضيحات الزم را 

مي دادند، به نظرم اينچنين اتفاقاتي رخ نمي داد، 
البته من هيچ رجوعي به رسانه هاي داخلي نداشتم 
كه متوجه بش��وم پليس و ديگر ارگان هاي مربوط 

درباره مهس��ا اميني چه مس��ائلي را گفته اند، به 
 قدری در اين مورد تبليغات منفي شده است كه ما 
خيلي به رسانه هاي خودمان مراجعه نمي كنيم. به 
نظرم يك اشتباه ديگر من هم همين بود، حتي اگر 
رسانه هاي داخلي دروغ بگويند هم بهتر بود، همه 
روايت ها را مي شنيدم و اين گونه تصميم مي گرفتم، 
شايد آن زمان به واقعيت ماجرا پي مي بردم. اساساً 
روايت واقعي و حقيقت را در صورتي مي توان پيدا 

كرد كه همه روايت ها و ابعاد قضايا را ببينيم. 
ف.ق درباره تفاوت آشوب و اعتراض هم مي گويد: 
من حدود ۱۵س��ال است دس��ت به قلم هستم و با 
معاني واژگان آشنايي دارم، ما يك تجمع داريم كه 
اگر مجوز داشته باشد، قانوني است و تعدادي دور 
هم جمع مي شوند و اعتراض شان را بيان مي كنند. 
در شكل غيرقانوني آن مي بينيم كه معموالً منجر به 
اغتشاش مي شود كه به دنبال آن به اموال عمومي 
آسيب مي زنند و شيشه بانك را مي شكنند و سطل 

آشغال و ماشين و اتوبوس را آتش مي زنند. 
   از همه عذرخواهي مي كنم

در تجمعات اخير كه به اغتشاش كشيده شد، اگر 
كسي نقش كوچكي هم داش��ته باشد، به  هر حال 
به يك جري��ان بزرگ تري كه ضدامنيت كش��ور 
بوده كمك كرده است و از اين بابت خيلي از اقشار 
مختلف مردم احس��اس ناامني كردند. از اين بابت 
شخصاً متأسفم و از همه مردم عذرخواهي مي كنم. 

من تابه حال سابقه بدي نداشته ام. 
كار سياس��ي ريختن در كف خيابان و آتش زدن 
بانك و اموال عمومي نيست. اگر هم اعتراضي داريم 
بايد از مجراي قانوني عمل كنيم. در كش��ورهاي 
اروپايي مثل انگليس شاهد هستيم وقتي مسابقه 
فوتبال برگزار مي شود، تماشاگران اقدام به خشونت 
و زدوخورد مي كنند، پليس قاطعانه با آنها برخورد 
مي كند و تعارف��ي هم با هيچ كس ن��دارد، چراكه 

برقراري نظم عمومي وظيفه پليس است. 

اعتراف يک آشوبگر: کارگر مجانی اينترنشنال و بي بي سي شده بودم!
   گزارش2

 تدابير عالي رهبر معظم انقالب 
در حوادث سيستان و بلوچستان چيست؟!

سفر مهم حجت االسالم محمدجواد علي اكبري به نمايندگی ويژه رهبري 
به استان سيستان و بلوچستان براي بررس��ي حوادث اخير اين استان، 

حاوي نكات مهمي است. 
۱( رابطه رهبر معظم انقالب با استان سيستان و بلوچستان يك ارتباط 
قلبي و عاطفي اس��ت. ايش��ان در س��فر به زاهدان در اوايل دهه80 از 
سيستان و بلوچستان به عنوان استان خاطره ها براي شخص خودشان 
نام بردند. رهبر معظ��م انقالب عالوه بر اينك��ه در دوره طاغوت در اين 
استان مدتي تبعيد بودند و روزهاي متوالي با مردم شيعه و به خصوص 
اهل سنت از نزديك زندگي كردند، در همان ماه هاي بعد از انقالب نيز 
به عنوان اولين نماينده امام خميني)ره( براي بازديد از محروميت ها به 
سيستان و بلوچستان سفر كردند، اما در اين سال ها فراتر از علقه عاطفي 
و توجه خاص ايشان به مردم شيعه و سني اين ديار، رهبر معظم انقالب 
در كنار محروميت ها به ظرفيت هاي خاص درون مردم اين استان اعتقاد 
ويژه دارند، به همين دليل مي توان واكنش خ��اص و ويژه رهبر معظم 
انقالب در قالب فرستادن يك نماينده ويژه براي دلجويي و بررسي بيشتر 
حوادث اخير اين استان را در ايجاد ناراحتي و نگراني و دغدغه ايجادشده 

براي شخص ايشان خالصه كرد. 
2( پرونده پيچيده زاهدان تاكنون تعدادي شهيد مدافع امنيت، شهادت 
تعدادي از افراد بي گناه از مردم و تعدادي مجروح بر جاي گذاشته است. 
در اين ميان نقش تحريك كنندگان افكار عمومي، قصور برخي نيروهاي 
امنيتي و انتظامي، حضور قابل توجه و آشكار عناصر ساختارشكن، برهم 
زننده امنيت و اغتشاشگر به پيچيدگي اين پرونده افزوده است و روند 
بررسي دقيق اين پرونده سبب تأخير در بيان قطعي واقعيات و اتفاقات 

به صورت طبيعي شد و به مرور بيشتر آشكار خواهد شد. 
3( از مجموع اظهارات نماينده رهبري در سفر به سيستان و بلوچستان 
مي توان موارد ذيل را به عنوان بخش��ي از تدابير كل��ي رهبري درباره 

حوادث سيستان و بلوچستان دسته بندي كرد:
الف: دس��تور ويژه براي روش��ن ش��دن همه ابعاد ماجرا با بررسي 
كامل مستندات توسط مراكز فني و عدم تضييع حق مردم و همه 

اطراف ماجرا.
ب: تأكيد بر اينكه تمامی تصميمات اجرايي و قضايي بر اساس آنچه در 

واقعيت اتفاق افتاده باشد و مالحظه اي در نظر گرفته نشود.
ج: جمع بندي بررسي ها و اتخاذ تصميمات در شوراي عالي امنيت ملي 

بر پايه نگاه جامع نگر.
د: دلجويي از آس��يب ديدگان و اعالم ناراحتي از ح��وادث پيش آمده و 
همچنين شهيد محسوب ش��دن مردم بي گناه و جانباز معرفي شدن 

مجروحان بي گناه.
۴( اما حجت االسالم علي اكبري به عنوان نماينده ويژه رهبري در سفر 
به سيستان و بلوچستان به چند نكته بسيار مهم ديگر نيز اشاره كرده كه 
تكميل كننده نگاهي است كه هم اكنون به پرونده حوادث اين استان در 

بدنه تصميم گير حاكميت وجود دارد. 
الف: در ذيل تدابير عالي رهبر معظ��م انقالب، تدابير تكميلي در داخل 
اس��تان و از طريق ش��خصيت های بومي و گروه هاي مختلف ساكن در 
سيستان و بلوچستان به سرانجام خواهد رس��يد. به معناي ديگر تدبير 
براي ادامه حل مشكل تا پايان مس��ائل مربوط با راه حل هاي بومي و به 
دست نخبگان، علماي شيعه و سني، سران طوايف، مسئوالن محلي و با 

مختصات و در نظر گرفتن شرايط بومي استان صورت خواهد گرفت. 
ب: يادآوري امنيت ب��ه عنوان خط قرمز نظام و اعالم عدم مماش��ات 
با مجرمان و افراد برهم زننده امنيت در اس��تان چه شيعه و چه سني 

باشند. 
ج: آزاد كردن تعداد قابل توجهي از افراد دستگيرش��ده كه موارد حاد 

امنيتي ندارند و بر اثر هيجانات واكنش هايي صورت دادند. 
د: تأكيد ويژه بر اينكه در ماجراهاي اخير استان كساني عامل تحريك 
مردم بوده اند و حس��اب آنها جداس��ت و بايد خطايي را كه در تحريك 
افكار عمومي مرتكب شدند، اصالح و عذرخواهي كنند و يادآوري اينكه 

نمي توان از اين كوتاهي هاي صورت گرفته به راحتي عبور كرد. 
ه: بررسي و گفت وگو درباره مطالبات و شنيدن دردل ها و كسب نظرات 
گروه هاي مختلف درباره ح��وادث اخير سيستان و بلوچس��تان و ارائه 

جمع بندي هاي جديد صورت گرفته به رهبر معظم انقالب.
منبع: جهان نيوز

سرلشكر موسوي مطرح كرد
لزوم معرفي نخبگان نظامي

مس�ئوالن بنياد ملي نخبگان با حضور در ستاد ارتش با سرلشكر 
موسوي ديدار و از همكاري هاي آنان با اين بنياد تقدير و تشكر كردند. 
به گزارش مش��رق، مس��ئوالن بنياد مل��ي نخبگان با هدف توس��عه 
همكاري هاي دانش بني��ان و هم افزايي در جذب نخبگان علمي و فني 
در دستگاه ها و نهادهاي كشوري و لشكري، با حضور در ستاد ارتش با 
سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي 

ايران ديدار و گفت وگو كردند. 
سرلشكر موس��وي در اين ديدار ضمن تأكيد بر آمادگي ارتش براي 
همكاري هاي علمي بيش��تر بر هم افزايي بين س��ازماني در راستاي 
اس��تفاده بهينه از ظرفيت نخبگان به منظور حل مش��كالت كشور 

تأكيد كرد. 
وي همچنين ب��ر ضرورت توجه ب��ه انتظارات جامعه نخب��گان اعم از 
نخبگان وظيفه و ساير برگزيدگان بنياد ملي نخبگان، لزوم بهره گيري از 
ظرفيت هاي آنان در ارتش جمهوري اسالمي ايران، تبيين دستاوردهاي 
ارتش و معرفي نخبگان نظامي به ويژه شهداي نخبه ارتش جمهوري 

اسالمي ايران به اين مجموعه تأكيد كرد. 
در ادامه اين جلس��ه ناصر باقري مقدم، قائم مق��ام بنياد ملي نخبگان 
ضمن تقدير و تشكر از ارتش جمهوري اس��المي ايران به ويژه كانون 
مركزي ارزيابي و رشد سرمايه هاي انس��اني ارتش به واسطه ارزيابي 
نخبگان كش��وري ب��راي جذب در دس��تگاه هاي اجرايي، خواس��تار 
همكاري هاي بيش��تر دو مجموعه مذكور با نگاهي ملي و سيس��تمي 
با هدف بهره مندي از ظرفيت هاي علمي نخبگان كش��وري ش��د. در 
اين ديدار همچنين فرهاد هادي نژاد، رئي��س كانون مركزي ارزيابي 
و رشد سرمايه هاي انساني ارتش نيز بر ضرورت پيگيري طرح جذب 
نخبگان تا پايان فرايند استخدام آنان و لزوم برنامه هاي توسعه فردي 
با بهره گي��ري از نتاي��ج ارزيابي تأكيد ك��رد. در پايان اي��ن ديدار كه 
محمدحس��ين جهانگيري، مدير كل دفتر پايش و شبكه سازي بنياد 
ملي نخبگان نيز حضور داشت، با اهداي لوح تقدير از طرف بنياد ملي 
نخبگان به امير سرلشكر موسوي از زحمات و همكاري هاي انجام شده 

در ارتش جمهوري اسالمي ايران قدرداني شد. 
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نماينده اعزامی رهبری به زاهدان در ادامه بازديدها:

 بلوچ هرگز تجزيه طلب نيست
 تحريك کنندگان بايد پاسخگو باشند

حجت االس�ام محمدج�واد علي اكب�ري ك�ه به 
نمايندگي از س�وي رهبر معظم انقاب به اس�تان 
سيستان و بلوچس�تان رفته، در دي�دار با مولوي 
عبدالحميد تأكيد كرده است: »در ماجراهاي اخير 
استان كساني عامل تحريك مردم بوده اند و بايد 
خطايي را كه در تحريك عمومي مرتكب ش�دند، 
اص�اح و عذرخواهي كنند و از اي�ن كوتاهي هاي 
صورت گرفت�ه نمي توان ب�ه راحتي عب�ور كرد.« 
خطبه هاي نماز جمعه عبدالحمي�د در هفته هاي 
اخير به شدت عامل تحريك مردم و سوءاستفاده 
گروهك ها در استان سيستان وبلوچستان شده بود. 
در روزهاي اخير هيئتي از سوي رهبر معظم انقالب 
به استان سيستان و بلوچستان اعزام شده اند تا ضمن 
بررس��ي حوادث هفته ه��اي اخير در اين اس��تان، از 
مردم منطق��ه دلجويي كنن��د. رياس��ت اين هيئت 
با حجت االس��الم حاج علي اكبري، رئيس ش��وراي 

سياستگذاري ائمه جمعه است. 
از ديدارهاي مه��م علي اكبري در اين س��فر، ديدار با 
مولوي عبدالحميد اس��ماعيل زهي، امام جمعه اهل 
سنت زاهدان بود. خطبه هاي نمازجمعه عبدالحميد 
در مس��جد مكي زاهدان در هفته ه��اي اخير موجب 
تحريك م��ردم و ايج��اد حواش��ي و ناآرامي هايي در 
زاهدان و برخي ش��هرهاي ديگر استان در عصرهاي 
جمعه ش��ده بود. قريب به اتفاق آشوب و ناامني هاي 
سيستان و بلوچس��تان و نيز ترور مقامات امنيتي اين 
استان در هفته هاي اخير، عصرهاي جمعه اتفاق افتاده 
است. به نظر مي رسد در ديدار علي اكبري هشدار الزم 
به عبدالحميد اس��ماعيل زهي داده شده است. علي 
اكبري همچنين روز گذش��ته با بزرگان و معتمدان و 

نيز مقامات انتظامي استان ديدار داشت. 
  امنيت جامعه خط قرمز همه نظام هاست

حجت االس��الم محمدج��واد حاج علي اكب��ري، 
نماينده رهبر معظم انقالب در دي��دار با عبدالحميد 

اس��ماعيل زهي، ام��ام جماعت اهل تس��نن زاهدان 
اظه��ار داش��ت: ب��ا مجرم��ان و عوام��ل ناامني در 
سيستان و بلوچستان مماشات نخواهد شد و كساني 
كه تحت تأثير هيجانات ق��رار گرفته اند به زودي آزاد 
مي شوند. وي افزود: خواسته مقام معظم رهبري اين 
بود تا بر اساس آنچه از واقعيت ها به دست مي آيد، عمل 
شود كه بررسي ها صورت گرفت و حاصل آن در شوراي 
عالي امنيت ملي جمع بندي و تصميماتي اتخاذ شد. 
حاج علي اكبري تأكيد كرد: تصميمات اتخاذشده ناظر 
بر همان بررسي ها بود و در خصوص آنچه در زاهدان 
و برخي شهرهاي ديگر اتفاق افتاد، بايد نگاه ما كمي 
جامع تر باش��د. وي گفت: بر اس��اس نظر صريح مقام 
معظم رهبري افرادي كه بي گناه م��ورد اصابت قرار 
گرفته اند از نگاه ايش��ان شهيد و كس��اني كه بي گناه 
مجروح ش��ده اند، جانباز محس��وب و در بنياد شهيد 

داراي پرونده خواهند شد. 
نماينده رهبر معظم انقالب ادامه داد: در اين ميان با 
افراد يا كساني كه به امنيت خدشه وارد كرده و جرمي 
مرتكب شده اند، مماشات نخواهد شد و بايد مجازات 
و محاكمه ش��وند، زيرا امنيت جامعه خط قرمز همه 
نظام هاس��ت. حاج علي اكبري همچنين تصريح كرد: 
در ماجراهاي اخير استان كساني عامل تحريك مردم 
بوده اند و حساب آنها جداست و بايد خطايي را كه در 
تحريك عمومي مرتكب ش��دند اصالح و عذرخواهي 
كنند و از اين كوتاهي هاي صورت گرفته نمي توان به 
راحتي عبور كرد. وي خاطرنشان كرد: اگر مطالبه اي 
وجود داش��ته باش��د، قابل مباحثه و پيگيري است و 
نبايد خطاهاي فردي را به نام يك سازمان بدانيم و كل 

مجموعه را زير سؤال ببريم. 
مول��وي عبدالحميد ه��م در اي��ن دي��دار ادعاهاي 
تحريك آميز خود را كه پيش از اين در خطبه هاي نماز 
جمعه بارها گفته بود، مطرح كرد. او از اينكه حوادث 
زاهدان و خاش توس��ط مس��ئوالن »محكوم« نشد و 

داغديدگان اين حوادث و مردم استان »مورد تسلي و 
تفقد« قرار نگرفته اند، انتقاد كرد و آن را از »گاليه هاي 

مردم استان« برشمرد. 
او با دميدن بر دوقطبي كذايي شيعه و سني، حوادث 
زاهدان و خاش را »نتيجه تبعيض هاي موجود در حق 
جامعه اهل  سنت« دانس��ت و گفت: ما معتقديم آمار 
باالي كشته ها و زخمي هاي اين حادثه نتيجه تبعيضي 
است كه در نيرو هاي مسلح وجود دارد. در حال حاضر از 
اهل سنت در نيرو هاي اصلي و كادري نظامي و انتظامي 
حضور ندارند، مگر خيلي اندك. عبدالحميد كه سابقه 
حمايت تلويحي از تروريست ها را هم دارد، ادامه داد: 
ما در طول ۴۴سال كه از عمر انقالب اسالمي مي گذرد، 
همواره بر »گفتمان« تأكيد كرده ايم، حتي به كساني 
كه دنبال ايجاد ناامن��ي بودند، مي گفتيم كه تنها راه، 
»گفتمان« است، اما متأسفانه اين گفتمان در رابطه 
با رفع تبعيض ها و نارسايي ها جواب نداده است. او در 
ادامه از عدم پاسخ به نامه هايش از سوي دفتر مقامات 
عالي گاليه كرد و گفت: ما گاليه داريم كه در طول اين 
مدت هر چه نامه به مقامات عالي نوشتيم، حتي يك 
بار هم پاسخي دريافت نكرديم، در حالي  كه رفاقت و 
ارتباط ما در گذشته بسيار زياد بوده است. نمي دانيم 

اين نامه هاي ما رسيده اند يا نه.
 مأموريت داريم سخن همه را بشنويم

حجت االس��الم حاج علي اكب��ري روز گذش��ته در 
ديدار با معتمدان، نخبگان و اقش��ار مختلف مردم در 
سيستان و بلوچس��تان با بيان اينكه رشد و شكوفايي 
سيستان و بلوچس��تان در س��ايه امنيت است، گفت: 
وامدار خون مطهر شهداي امنيت هستيم. امروز اين 
حضور شيعه و س��ني در همايش موجب شده است 
پيام روشن بيني، صفا، وفا و وحدت از اين جلسه و اين 
حضور مخابره شود. رئيس هيئت اعزامي رهبر معظم 
انقالب به استان سيستان و بلوچستان افزود: كساني 
كه در اين قضايا خطاهاي كمي داشتند و در بازداشت 

هس��تند، به زودي با محبت رهبري آزاد خواهند شد 
اما با كساني كه در اين قضايا باعث وارد آمدن آسيب 
شدند و به حيثيت اين استان بزرگ  و آبرومند خدشه 
وارد كردند و مس��بب اين حوادث بودن��د و به مال و 
جان و زندگي مردم آسيب زدند، با عدالت و قاطعيت 
برخورد خواهد شد و به شكلي با آنها برخورد مي شود 
تا ديگر ش��اهد تكرار اين حوادث نباشيم. همچنين 
افرادي كه محرك و مسبب بوده اند، هر چند در ميدان 
حضور نداش��تند اما با سخنان و نوش��ته ها و حركات 
خود تحريك كردند بايد به كارشان رسيدگي شود و 
جبران كنند. وي بيان كرد: در قضاياي اخير حوادثي 
در سيستان و بلوچس��تان رخ داد ك��ه موجب رنجش 
خاطر و نگران��ي رهبر معظم انقالب ش��د و ما در اين 
سفر تألم خاطر ايشان را هم اعالم مي كنيم، كساني كه 
در حوادث اخير آسيب ديدند، به شهادت رسيدند يا 
بي گناه جان باختند، به بازماندگان آنها تسليت عرض 
می كنيم و براي آنها از خداون��د آرزوي جبران داريم 
و تالش مي كنيم به فضل الهي اين آس��يب ها جبران 
شود.  حاج علي اكبري گفت: ش��هداي مدافع امنيت 
در حوادث اخير استان به شهادت رسيدند كه عشق 
ما و جان ما هستند و تكليف و جايگاه آنها معلوم است 
و همه ما وامدار خون مطهر آنها هستيم اما غير از اين 
مسئله كساني كه در اين حوادث به صورت بي گناه و 
بر اثر خطاي انساني يا هر صورت ديگر كشته شدند، 
بنا بر نظر رهبر معظم انقالب شهيد هستند. وي ادامه 
داد: راج��ع به قضاياي اخير تدابيري هم اتخاذ ش��ده 
كه در حال اجراس��ت و تدابير مكمل هم در خصوص 
قصورها و ترك فعل هاي احتمالي هم اتخاذ خواهد شد. 
حاج علي اكبري اظهار داشت: ما در اين سفر مأموريت 
داريم س��خنان گروه هاي مختلف را بشنويم و خيلي 
بناي بر س��خن گفتن نداريم و در اين مسير تاكنون 
جلسات متعددي در مركز استان داشته ايم و حضور 
در برخي شهرستان هاي استان هم در دستور كار است 
و مطالبي كه بايد به محضر رهبر معظم انقالب برسد، 

ما منتقل خواهيم كرد. 
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه امنيت براي نظ��ام و مردم ما 
خط قرمز اس��ت، گفت: ملت ما از اين نعمت كه مادر 
نعمت ها محسوب مي شود با خون خود صيانت كرده اند 
و همچنان همين مسير را دنبال مي كنند و همه ما بايد 

در اين زمينه هوشيار باشيم. 
  كسي مردم استان را تجزيه طلب نمي داند

رئيس هيئت اعزامي رهبر معظم انقالب به مردم 
سيستان و بلوچستان خاطرنش��ان كرد: اگر جايي 
ش��نيديد كه بعضي از كلمات نامناس��ب از جمله 
»تجزيه طلب« استفاده كردند، نبايد موجب رنجش 
خاطر شما عزيزان شود چراكه قطعاً كسي درباره 
مردم باوفا، باصفا و واليتمدار استان چنين كلماتي 
به كار نبرده و اگر مطلبي بيان ش��ده، در خصوص 
كس��اني بوده كه از خارج كش��ور آمده و از فضاي 
ملتهب كه گاهي ايجاد شده است براي ضربه زدن 
به مردم سيستان و بلوچستان استفاده كرده اند. وي 
با تأكيد بر اينكه دشمن آرزوي ايجاد اختالف در 
سيستان و بلوچس��تان را به گور خواهد برد، اظهار 
داشت: رشد و شكوفايي استان سيستان و بلوچستان 
در ساحت اقتصاد است و دشمنان دنبال ضربه زدن 
به اين حوزه هس��تند. همه ما بايد با كار و تالش و 
فعاليت هاي دانش بنيان دست به دست هم دهيم 
تا استان آباد ش��ود، محروميت پايان يابد و رشد و 

شكوفايي پيش رو باشد.

  گزارش  یک


