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سندروم استكهلم در مدعيان اصالحات
 روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود نوشت: 
حتماً شما هم شنيده ايد كه در روانشناسي، از 
س��ندروم و عارض��ه اي ن��ام مي برند ب��ه نام 
»سندروم استكهلم«. گفته مي شود عارضه استكهلم اصطالحي است 
كه پس از سرقت از بانكي در استكهلِم سوئد، توسط روانشناسي به نام 
نيل بيروت مورد استفاده قرار گرفت. او از آغاز تا پايان گروگانگيري به 
پليس مشاوره مي داد و به بانك رفت وآمد داشت. طي اين گروگانگيري 
چهار كارمند به مدت شش روز به گروگان گرفته شدند. طي اين شش 
روز اما قربانيان نوعي وابستگي عاطفي به گروگانگيرها پيدا كرده بودند 
تا جايي كه از همكاري با پليس سر باز مي زدند و حتي پس از آزادي از 
اين مصيبت شش روزه، در دفاع از گروگانگيران برآمدند. به عبارتي، اين 
سندروم عارضه، اختالل و بيماري ای است كه در »قرباني« نسبت به 
كسي كه او را قرباني كرده به وجود مي آيد، طوري كه باعث مي شود، به 
دفاع از كساني بپردازد كه عليه خودش وارد شده و به او ضربه و خسارت 

زده اند!
اينجا و در ايران خودمان، يك جريان سياس��ي فعال است كه همين 
حس و اختالل و بيماري را در مواجهه با غرب دارد، مثاًل غرب اقتصاد 
و معيش��ت و امنيت ايران را كه ب��ه گروگان مي گيرد، اما آنها س��مت 
گروگانگير َغش مي كنند! بنا ب��ه  داليل احتماالً تاريخ��ي و صدالبته 
ش��خصيتي و روانش��ناختي، عالقه عجيبي به غرب دارند و تحت هر 
شرايطي قطب نمايشان غرب را نشان مي دهد. اين اختالل گاهي آنقدر 
شديد مي شود كه بازنشر اخبار و موضع گيري هاي مقامات رسمي غرب 
درباره بحران اقتصادي و اجتماع��ي حاصل از جنگ اوكراين را هم كه 
مي بينند، خشمگين مي ش��وند. وقتي مقامات رسمي اروپا مي گويند 
»زمستان سخت در پيش اس��ت« آنها عصباني مي شوند و مي گويند 
زمستان سخت در انتظار ايران است نه اروپا! باور نمي كنيد، همين جمله 
را در موتورهاي جست وجوگر وارد كرده و دكمه اينتر را بزنيد! يا وقتي 
غرب زير تعهداتش در مقابل كشورمان مي زند و مردم را تحريم مي كند، 
اين جريان باز هم جانب غرب را مي گيرد و مي گويد تقصير ايران بود كه 
آنها زير تعهدات شان زدند! مي گوييد نه؟ امروز بازتاب همين يادداشت 

را در رسانه هاي شان ببينيد، البته كاماًل تحريف شده!
--------------------------------------------------

دست خالي براندازان
 از اعتصابات دستوري

روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود به شكست برانداز در همراه كردن 
مردم با خود پرداخت و نوش��ت: حدوداً  دو ماه از آشوب هاي خياباني 
اغتشاشگران در كشور مي گذرد و مشاهدات عيني نشان مي دهد مردم 
با صحنه خواني معركه و اهداف پش��ت پرده، هوشيارانه صف خود را از 
عناصر ضد انقالب جدا كرده و ضمن اعالم انزجار از اقدامات وحشيانه 
براندازان، خواستار برخورد قاطعانه با جريانات هدايت شده از خارج و 
مزدوران اوباش اجيرش��ده در داخل شدند. در ش��رايطي كه اقدامات 
خرابكارانه طراحي، هدايت و اجراشده توس��ط براندازان در شهرهاي 
مختلف كش��ور با تزريق ميليون ها دالر نفتي توسط برخي كشورهاي 
عربي منطقه به  ويژه دولت آل سعود، با حمايت سرويس هاي جاسوسي 
دولت هاي متخاصم با انقالب اسالمي بي نتيجه ماند، معاندان در فضاي 
مجازي ب��ا فراخوان��ي در حجم گس��ترده تبليغاتي در نظر داش��تند 
اعتصاباتي سه روزه را به كسبه، اصناف و بازاريان تحميل كنند. روز اول 
اعتصابات دستوري، بازاريان بدون اعتنا طبق روال معمول به فعاليت 
خود ادامه دادند. مجدداً براندازان ديدند كه مردم و بازاريان به هيچ وجه 
حاضر به همراهي با اين جريان نيس��تند. روز دوم فراخوان اعتصابات 
تحميلي، فرمان اجراي عمليات تروريستي براي كشتار مردم عادي و 
بي گناه صادر ش��د و براندازان در ايذه، اصفهان و مش��هد، مشابه مدل 
ترورهاي ك��ور منافقين در ده��ه60 مردم و بازاريان��ي را كه حاضر به 
اعتصاب نش��ده بودند به خاك و خون كش��يده و داعشي هاي جاني با 
نهايت ش��قاوت و قس��اوت قلب، تعدادي از عزيزان حافظان امنيت و 
نيروهاي مدافع امنيت وطن را به طرز وحشتناكي به شهادت رساندند 
كه خون به دل عموم كرد. در روز سوم نيز با مانور رسانه اي، جناياتي را 
كه طي اين سه روز مرتكب شده بودند متوجه جمهوري اسالمي كردند. 
به اين ترتيب بود كه همچنان براندازان با هوش��ياري مردم و بازاريان، 
دست خالي از اعتصابات دستوري به در بس��ته خوردند و عماًل پروژه 

اعتصابات سراسري شكست خورد. 
--------------------------------------------------

كوه يخي كه سر از آب برآورد
روزنامه قدس در يادداش��تي ب��ه تحليل مصوبه 
پارلمان جمهوري آذربايجان براي گشايش سفارت 
اين كشور در فلسطين اشغالي پرداخت و نوشت: 
درباره علت اين تصميم بايد به پيشينه روابط باكو 
و تل آويو نگاهي انداخت. جمهوري آذربايجان پيش تر دفاتر فرهنگي و 
سياسي پرشماري را در سرزمين هاي اشغالي تأسيس و وزير دياسپوراي 
)جوامع دور از وطن( آنها بارها به منظور سركش��ي از وضعيت آذري- 
يهودي هاي مقيم سرزمين هاي اشغالي از شهرهاي مختلف اسرائيل 
ديدن كرده اس��ت. حتي بس��ياري از نمايندگان مجلس باكو از جمله 
خواهرزاده مهربان علي اف، همس��ر الهام علي اف كه مسئول پيشبرد 
بسياري از طرح هاي فرهنگي بين آذربايجان و اسرائيل است و روحيه اي 
كاماًل ضدايراني دارد از تل آويو و ديگر شهرها بازديد داشته اند، بنابراين 
گشايش سفارت در ادامه اين روند امري دور از ذهن نبود. در بسياري از 
مواقع وقتي از مسئوالن دو طرف درباره روابط شان پرسش شده، اين 
مناسبات را به  شدت گسترده توصيف كرده و گفته اند چيزي كه مردم 
مي بينند تنها نوك كوه يخ اس��ت. پيش از اي��ن، دولت علي اف تالش 
داش��ت به  خاطر حفظ وجهه و احياناً مخالفت هاي داخلي كه از سوي 
مس��لمانان و ش��يعيان اتفاق مي افتاد از زير بار گش��ايش سفارت در 
فلسطين  اشغالي ش��انه خالي كند اما به نظر مي رسد در حال حاضر با 
بازگشت دوباره نتانياهو، در ش��رايط فعلي گذار در نظم بين الملل و با 
تحريكات تركيه در تقابل با ايران، علي اف نقاب از چهره برداشته و دست 

به اين ريسك بزرگ زده است. 
اينكه آيا با اين اقدام، درگيري بي��ن تهران و باكو باال خواهد گرفت، به 
نظرم جواب منفي است. ايران به عنوان برادر بزرگ تر در محافل سياسي 
و اجتماعي جمهوري آذربايجان مطرح اس��ت. از سويي در تهران هم 
اراده اي براي قطع رابطه با آذربايجان به چش��م نمي خورد و دس��تگاه 
ديپلماسي تالش مي كند تنش ها را در پايين ترين حد خود نگه دارد، 
پس بعيد اس��ت ايران و جمهوري آذربايجان وارد درگيري تمام عيار 
شوند، هرچند علي اف سعي مي كند با يارگيري هاي خود، از جمله سفر 
به آلباني و ديدار با سران اين كشور، نزديكي خود را به گروهك منافقين 
اعالم كند ولي او تنها در حال سنگين كردن كفه ترازويش است تا در 

چالش هاي احتمالي، قدرتي براي چانه زني در دست داشته باشد. 

88498443سرويس  سیاسي

خداي سال ۶۰ و ترورهاي كور ۱۴۰۱
»خداوند سال۱۴۰۱ همان خداوند سال۱۳6۰ 
اس�ت«، اي�ن جمل�ه رهب�ر معظ�م انقالب 
زماني بيان ش�د كه كشور در ش�رايط عادي 
و آرام قرار داش�ت و كس�ي تص�ور نمي كرد 
چند م�اه بعد فضا ب�ه گونه اي تغيي�ر كند كه 
ترورهاي كور آرامش مردم را تحت  الش�عاع 
ق�رار ده�د، ام�ا در س�ال6۰ چه گذش�ت؟

به گزارش ايرنا، هفتم تيرماه زماني كه مسئوالن 
قوه قضائيه در چهل و يكمين سالگرد بمب گذاري 
در دفتر حزب جمهوري اسالمي به ديدار رهبر 
معظم انق��الب رفتن��د، بيانات و ن��كات مهمي 
شنيدند كه شايد ناظران سياسي آن زمان عمق 
آن را درك نكردند و آن را يك بازخواني تاريخي 
از آنچه بر مل��ت ايران به وي��ژه در اوايل دهه60 

گذشت، قلمداد كردند. 
رهبر معظم انقالب در آن ديدار فرمودند: »ملت 
ايران در سال۱۳60 با قرار گرفتن در مدار يكي از 
سنت هاي الهي، يعني جهاد و ايستادگي توانست 
دش��من را نااميد كند. امروز ني��ز همان قاعده و 
قانون جاري اس��ت و خداوند سال۱۴0۱ همان 
خداوند سال۱۳60 است و بايد تالش كنيم خود 
را مصداق سنت هاي الهي قرار دهيم تا نتيجه آن 

پيشرفت و پيروزي باشد.«
اما اكنون دشمنان ايران مسير اعتراضات مردمي 
را به سمت ترور و اعمال خشونت منحرف كرده اند 
و مي خواهند به هر قيمتي، ميهن اسالمي را به 
آشوب بكشند تا س��رمداران استكباري با خيال 
آسوده زياده خواهي هاي خود را در منطقه دنبال 
كنند، شايد به همين دليل است كه رهبر معظم 
انقالب اس��المي در ديدار اخير خود با جمعي از 
مردم اصفهان، حوادث اخير را مورد اش��اره قرار 
دادند و تأكيد كردند: »افراد در صحنه و پش��ت 
صحنه اين شرارت ها، بسيار حقيرتر از آن هستند 
كه بتوانند به نظام آس��يب بزنند. بساط شرارت 
بدون شك جمع خواهد شد و ملت ايران با نيروي 
بيشتر و روحيه تازه تر حركت در ميدان پيشرفت 

كشور را ادامه خواهد داد.« 
م��رور آنچ��ه در بحبوح��ه س��ال60 رخ داد و 
همپوش��اني آن با رويدادهاي دو ماه اخير نشان 
مي دهد عمليات آش��وب و ترور ك��ه در ابتداي 
انقالب در دستور كار تروريست ها و فرقه منافقين 
قرار داش��ت، اكنون نيز ابزاري براي جريان هاي 
برانداز و معاند است، هر چند جوانان و نوجوانان 

امروز كه متولدان سال هاي پس از جنگ تحميلي 
هستند و از آنها به عنوان نسل های سوم و چهارم 
انقالب ياد مي ش��ود، آن تروره��ا را نديده اند و 

ذهن شان از اين مقوله خالي است. 
 در سال6۰ چه بر مردم ايران گذشت؟

در فاصل��ه ۳0خرداد س��ال۱۳60 يعني از عزل 
بني صدر از رياست جمهوري توسط مجلس و به 
دنبال آن اعالم مبارزه مسلحانه مجاهدين خلق 
كه بعدها به دليل اقدامات شان عليه ملت ايران 
منافقين نام گرفتند تا سال۱۳6۲ يعني در يك 
بازه زماني كه بيش از دو سال به طول انجاميد، 
جامعه ايران آبس��تن حوادثي بود ك��ه ترور در 
سرمشق آن قرار داشت، برآورد شده است كه تنها 
در شهريور سال60، 600نفر از هموطنان قرباني 
ترورهاي كور شدند، يعني به طور متوسط روزي 
۲0نفر به دست منافقان كوردل به خاك و خون 

كشيده شدند. 
اين ترورها در كن��ار تح��ركات تجزيه طلبانه و 
جنگ تحميلي رژيم صدام با ايران كه نوار غربي 
كشور را تحت اشغال داشت، شرايط وهم آلودي 
را بر فضاي سياسي و اجتماعي ايران حكمفرما 

كرده بود. 
۳0خ��رداد۱۳60 و ب��ا اع��الم رس��مي مبارزه 
مسلحانه منافقين با حكومت جمهوري اسالمي، 
خيابان هاي ته��ران و برخي ش��هرها به صحنه 
آشوب تبديل ش��د و عوامل اين س��ازمان اقدام 
به تخريب اموال عموم��ي و تعدي به جان و مال 

مردم كردند. 
هفت روز بعد يعني در شش��م تيرماه، از طريق 
بمب گذاري در مسجد ابوذر تهران، سوءقصد به 
آيت اهلل سيدعلي خامنه اي، امام جمعه تهران و 
نماينده امام در شوراي عالي دفاع صورت گرفت 
كه منجر به جانبازي رهبر معظم انقالب شد. روز 
بعد، بمب گذاري در دفتر مركزي حزب جمهوري 
اسالمي به وقوع پيوس��ت و واقعه هفتم تير رقم 
خورد، در اي��ن حادثه آيت اهلل محمد بهش��تي، 
رئيس وقت ديوان عالي كش��ور و ۷۲تن از ياران 
امام كه مناصب مهم��ي را در مجلس و دولت بر 
عهده داشتند، به شهادت رساندند كه مي توان به 
شهادت چهار وزير، چند معاون وزير، ۲۷نماينده 
مجل��س و جمع��ي از اعضاي ح��زب جمهوري 

اسالمي اشاره كرد. 
هرچند تا ميانه مرداد ماه ترور شخصيت هاي 
سياسي صورت نگرفت اما نبود روزي كه خبري 

از وقوع ترور و به رگبار بس��تن مردم كوچه و 
بازار از س��وي عوامل منافقين به گوش نرسد 
و خان��واده اي داغدار نش��ود. در همين اثنی و 
در چهاردهم مرداد آن سال دكتر حسن آيت، 
عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي، 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس خب��رگان قانون 
اساس��ي و نماينده تهران در دوره اول مجلس 
ش��وراي اس��المي كه نقش مهمي در تدوين 
اصول قانون اساسي و الحاق اصل واليت فقيه 
به آن داشت و از مخالفان سرسخت بني صدر 

بود، ترور شد. 
ش��هريور ماه ني��ز براي مل��ت اي��ران پرهزينه 
بود. هفتم ش��هريور در يك اقدام تروريس��تي 
ديگر، جلسه ش��وراي امنيت كش��ور در دفتر 
نخست وزيري هدف تروريست ها قرار گرفت و 
محمدعلي رجاي��ي رئيس جمهور، محمدجواد 
باهنر نخست وزير و چند تن ديگر از مسئوالن 
كش��ور به ش��هادت رس��يدند و بيش از ۲0نفر 

مجروح شدند. 
 ۱۷هزار ايراني، قرباني ترور

فهرست ترورهايي كه در اين دو سال به صورت 
هدفمند و با ه��دف تضعيف نوپ��اي جمهوري 
اسالمي صورت گرفت بسيار بلند است و تاكنون 
۱۷هزار نفر از هموطنان ب��ه روش هاي مختلف 
قرباني ترورها و اقدامات ضدانساني تروريست ها 

و به ويژه منافقين شده اند. 
از جمل��ه اين تروره��ا مي توان ب��ه هدف گيري 
ائمه جمع��ه اش��اره كرد ك��ه از آنها ب��ه عنوان 
پنج ش��هيد محراب ياد مي ش��ود و عبارتند از: 
آي��ت اهلل س��يدمحمدعلي قاضي طباطبائ��ي، 
آي��ت اهلل سيداس��داهلل مدني تبري��زي، آيت اهلل 
سيدعبدالحس��ين دس��تغيب، آيت اهلل محمد 
صدوقي و آيت اهلل اشرفي اصفهاني كه در فاصله 
آبان س��ال ۱۳۵۸ تا تيرماه۱۳6۱ به ش��هادت 
رسيدند، البته مردم كوچه و بازار نيز از اقدامات 
تروريستي اين گروهك هاي تروريستي در امان 
نبودند و گروهك هاي تروريستي و جريان نفاق با 
ترورهاي كور و كشتار عموم مردم بي گناه سعي 
داش��تند مردم را از انقالب اس��المي رويگردان 

كنند. 
 فرمان هدايت به س�مت آش�وب و ترور 

در سال ۱۴۰۱
از اواخر شهريور ماه امسال كه اعتراضات به مرگ 
مهسا اميني آغاز ش��د تا به امروز يعني ۳0آبان 

ماه، صحنه گردانان اصلي اغتشاش��ات به تدريج 
ماهيت اصلي خ��ود را به نمايش گذاش��ته اند و 
مي توان گفت با عبور از ف��از اعتراض، به مرحله 
ترور و اقدام مسلحانه روي آورده اند؛ موضوعي كه 
نه تنها مسئوالن داخلي به آن صحه گذاشته اند، 
بلكه حاميان غربي آشوبگران به ويژه امريكايي ها 

نيز به آن اعتراف كرده اند. 
نگاهي ب��ه حوادثي ك��ه در چند روز گذش��ته 
به خصوص در روزه��اي ۲۴، ۲۵ و ۲6آبان در 
شهرهايي چون مشهد، اصفهان، ايذه، صحنه، 
ب��وكان و مهاب��اد روي داد، نش��ان مي ده��د 
اغتشاشگران به دنبال يك جنگ داخلي مشابه 
آنچه در سوريه روي داد، هستند و طرح ريزي و 
اجراي ترورهاي كور با هدف كشتار مردم اعم از 
نظاميان و مردم عادي را كلي��د زده اند، در اين 
روزها ۱۴تن از نيروهاي حافظ امنيت به همراه 
تعدادي از مردم در شهرهاي مختلف به شهادت 
رسيدند كه از آن جمله مي توان به شهادت دو 
دانشجوي بسيجي در مشهد و سه نيروي حافظ 

امنيت در اصفهان اشاره كرد. 
 رمز عبور چيست؟

شايد اين پرسش كه »رمز عبور از شرايط فعلي 
چيست؟« فهرست بلندي از منظر كارشناسان 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي 
داش��ته باش��د اما رهبر معظ��م انقالب ب��ا نگاه 
همه جانبه ب��ه موضوعات هفتم تيرم��اه راهكار 
را تبيي��ن كردند كه بازگوي��ي آن خالي از لطف 
نيست، ايش��ان خاطرنش��ان كردند: »در مقابل 
همه اين حوادث، در رأس همه امام همچون كوه 
دماوند، سربلند ايستاد و مسئوالن دلسوز و مردم 
و جوانان انقالبي نيز ايستادند و توانستند شرايط 
كش��ور را ۱۸0درجه تغيير دهند، به طوري كه 
ناكامي هاي پي در پي ب��ه پيروزي هاي پي در پي 
تبديل شد، منافقين از س��طح خيابان ها جمع 
شدند، ارتش و سپاه قوي تر شدند و كشور به روال 

عادي بازگشت.« 
ايشان تأكيد كردند: ملت ايران در سال۱۳60 
با قرار گرفتن در مدار يكي از س��نت هاي الهي 
يعني جهاد و ايس��تادگي توانس��ت دشمن را 
نااميد كن��د. امروز ني��ز همان قاع��ده و قانون 
جاري است و خداوند سال۱۴0۱ همان خداوند 
س��ال۱۳60 اس��ت و بايد تالش كنيم خود را 
مصداق سنت هاي الهي قرار دهيم تا نتيجه آن 

پيشرفت و پيروزي باشد.

عض�و هيئت رئيس�ه مجل�س با اش�اره ب�ه اينك�ه نيروهاي 
مس�لح در اعتراض�ات و ح�وادث اخي�ر كش�ور ب�ه هي�چ 
وج�ه از س�الح جنگ�ي اس�تفاده نكرده ان�د، گف�ت ك�ه 
كرده ان�د.  خويش�تنداري  مس�لح  نيروه�اي  تاكن�ون 
سيدمحس��ن دهنوي در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه حساب 
اعتراض از اغتشاش جداست، اظهار داشت: برخي شهروندان ممكن 
است به موضوعي اعتراض داشته باشند و درباره آن اظهارنظر كنند 
كه قاعدتاً اعتراض چارچوب خودش را دارد و دولت، مجلس، قوه 
قضائيه و نظام جمهوري اسالمي ايران بنا ندارد با اعتراضات برخورد 

قهرآميز داشته باشد. 
وي بيان كرد: از يك جايي به بعد كه اعتراض تبديل به اغتشاش و 
منجر به ايجاد اختالل در روند نظم اجتماعي و امنيت رواني و حتي 
امنيت فيزيكي افراد جامعه مي ش��ود، قاعدت��اً وظيفه همه اركان 
حاكميت آن اس��ت كه براي بازگرداندن و حاكم ش��دن امنيت به 

كشور هر اقدامي را انجام دهند. 
  بايد با مخالن امنيت برخورد قانوني و عادالنه شود

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر كسي 
مخل امنيت است، بايد با وي برخورد عادالنه و قانوني شود، تصريح 
كرد: اين برخورد مي تواند از تذكر آغاز شود و متناسب با نوع جرم 

افراد شامل مواردي چون اخذ تعهد، بازداشت، حضور در دادگاه و 
زندان باشد. در واقع برخورد با اين افراد بايد به صورت سلسله مراتبي 

و با توجه به نوع جرمي باشد كه در اغتشاشات مرتكب شدند. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در همه 
جاي دنيا در صورتي كه فردي با نيروهاي مسلح آن كشور درگير 
شود، نيروهاي مسلح را خلع س��الح كند و با آنان برخورد فيزيكي 

كند، با آن فرد به شديدترين شكل ممكن برخورد مي شود. 
دهنوي اظهار داش��ت: متأسفانه بس��ياري از اوقات و هر جايي كه 
نظام مي خواهد با يك اغتشاشگري كه نظم و امنيت جامعه را بر هم 

زده است، برخورد كند، عده اي آن را به برخورد با اعتراضات تعبير 
مي كنند كه اين تعبير ظلم است و با عقل و منطق سازگار نيست. 

  عدم برخ�ورد محكم ب�ا اغتشاش�گران انتظ�ار بجايي 
نيست

وي افزود: اين انتظار كه پليس ما با اغتشاش��گران برخورد محكم 
نكند، انتظار بجايي نيست و تا همين االن، هم پليس و هم نيروهاي 

مسلح ما خويشتنداري نشان داده اند. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اس��المي گفت: در عمده اين 
اعتراضات و حوادث اخير كشور، نيروهاي مسلح ما به هيچ وجه از 
سالح جنگي اس��تفاده نكرده اند. اين در حالي است كه اغلب افراد 
طرف مقابل با آنكه تعداد كمي داشتند و از آنجا كه مي خواستند در 
پوشش اعتراضات كشته سازي كنند و به نظام ضربه بزنند، سالح 
جنگي داشتند و همين مسئله باعث شده است تا امروز تعدادي از 

مدافعان امنيت كشورمان به شهادت برسند. 
دهنوي تأكيد كرد: با اين حال، نيروهاي مسلح حاضر نشدند كاري 
كنند كه آس��يبي به مردم و حتي معترضان وارد شود و به همين 
دليل از سالح جنگي استفاده نكرده اند، البته بنده فكر مي كنم بايد 
با اغتشاشگران برخورد قاطع شود، چراكه اين كار به امنيت رواني 

جامعه كمك مي كند.

برخورد با آشوبگر مسلح کمک به امنیت روانی جامعه است
عضو هيئت رئيسه مجلس:

    بهارستان

   گزارش یک

سرلشكر صفوي:

پاسداران تا ابد 
مردم دار و مردم يار خواهند بود

مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا 
با بيان اينكه انقالب اسالمي آمده 
است كه مش�كالت مردم را حل 
كند، تأكيد كرد: ما پاسداران تا ابد 
مردم دار و مردم يار خواهيم بود. 
به گزارش مهر، سيديحيي صفوي، 
رئيس پژوهش��گاه عل��وم و معارف 
دفاع مقدس ش��هيد س��ليماني و 
مشاور فرمانده كل قوا با بيان اينكه 

اغتشاشات اخير امنيت ذهني مردم، زندگي و كسب و كار مردم عزيزمان 
را تحت الشعاع قرار داده است، اظهار داشت: انتظار داريم نيروهاي مسلح 
كه بسيج و سپاه بازوان قدرتمند آن هستند، اجازه ندهند اين حوادث 

به طول بينجامد. 
سرلش��كر صفوي با بيان اينكه ما يك ملت قدرتمند هستيم و رهبري 
خردمند و اليق و شجاع داريم، گفت: اين فتنه ها تمام مي شود، اما بازهم 
ممكن است در آينده به بهانه هاي ديگر فتنه هايي سراغ مان بيايد، پس 
نبايد بي توجه باش��يم. ما بايد مش��كالت مردم را حل كنيم و انقالب 
اسالمي آمده است كه مش��كالت مردم را حل كند و ما پاسداران تا ابد 

مردم دار و مردم يار خواهيم بود. 
وي افزود: ما امروز به قدرت پهپادي بااليي رسيده ايم اما پايه گذاري اين 
موضوع در سال6۵ و در جريان عمليات كربالي۵ صورت گرفت و در آن 
زمان هواپيماي بدون سرنشين را در سپاه پاسداران ساخته بوديم. ما از 
تمام علوم در زمان جنگ استفاده كرده ايم، از آب و هواشناسي گرفته تا 

زمين شناسي و موارد ديگر. 
وي افزود: س��اختار اطالعاتي ما در دوران دفاع مقدس به صورتي بود 
كه ما مي دانستيم با چه كساني در جبهه مقابل طرف هستيم و حتي 
خصوصيات اخالقي فرماندهان عراقي را هم مي دانس��تيم. ما جزئيات 
ساختار و تيپ هاي عراق را مي دانستيم و برتري علمي و فكري نسبت 

به دشمن داشتيم. 
مشاور فرمانده كل قوا با اشاره به حوادث اخير در كشور تأكيد كرد: آيا 
سپاه پاسداران و بسيج در اين جرياناتي كه شاهد هستيم نمي توانند با 
علم و آگاهي ماجرا را زودتر جمع كند؟ من مطمئن هستم اين جريان 

به تعبير مقام معظم رهبري به زودي جمع مي شود. 
سردار صفوي با اشاره به برخي مشكالت اقتصادي در كشور گفت: ما 
در حوزه اقتصادي مش��كالتي داريم و بايد آنه��ا را برطرف  كنيم. االن 
۸ميليون تن كاال در بندرها وجود دارد كه بايد به دست مردم برسد اما به 
دليل برخي مشكالت اين اتفاق رخ نمي دهد. ما ضعف هايي داريم كه در 

نيروهاي مسلح كمتر است اما بايد ضعف هاي كشور را برطرف كنيم. 
--------------------------------------------------

انهدام باند ضدامنيتي قاچاق سالح 
در خوزستان

فرمان�ده انتظام�ي خوزس�تان از انه�دام ي�ك بان�د قاچ�اق 
س�الح خب�ر داد و گف�ت: در بازرس�ي هاي صورت گرفت�ه از 
خ�ودرو و منزل متهم، ۱۰قبضه س�الح كلت كمري كش�ف ش�د. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، سردار س��يدمحمد صالحي گفت: 
پليس اطالعات و امنيت عمومي خوزستان در راستاي طرح جمع آوري 
سالح و مهمات با تسلط اطالعاتي و اقدامات فني از فعاليت يك عضو 
باند قاچاق سالح و مهمات بين استاني كه از طريق يكي از استان هاي 
همس��ايه اقدام به ورود سالح جنگي به داخل اس��تان مي كرد، مطلع 

شدند. 
وي افزود: مأم��وران پليس اطالع��ات و امنيت عمومي خوزس��تان با 
طرح ريزي عملياتي دقيق و انجام اقدامات خاص پليسي متهم مزبور را 
كه با يك خودروی پرايد قصد انتقال محموله سالح به شهرستان اهواز 

داشت در عملياتي ضربتي و منسجم دستگير كردند. 
فرمانده انتظامي خوزستان تصريح كرد: در بازرسي هاي صورت گرفته 
از خودرو و منزل متهم در مجموع ۱0قبضه سالح كلت كمري، ۲۱تيغه 

خشاب و ۳۸۹عدد فشنگ جنگي كشف شد. 
سردار صالحي به تالش پليس براي دس��تگيري ساير اعضاي اين باند 
اشاره كرد و گفت: امنيت مردم خط قرمز پليس است و با فرد يا افرادي 
كه قصد خدش��ه دار كردن آن را داشته باشند به ش��دت و برابر قانون 

برخورد خواهيم كرد. 
--------------------------------------------------

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي:

پاسخ ايران به قطعنامه شوراي حكام
تدوين شد

كميس�يون  رئي�س  ناي�ب 
امنيت مل�ي مجل�س ش�وراي 
اس�المي از آماده ش�دن پاس�خ 
ايران به قطعنامه ش�وراي حكام 
از س�وي ش�وراي عال�ي امنيت 
و  امورخارج�ه  وزارت  مل�ي، 
س�ازمان انرژي اتمي خب�ر داد. 
عباس مقتدايي در گفت وگو با ايرنا 
درباره قطعنامه شوراي حكام آژانس 

بين المللي انرژي اتمي كه اخيراً بر اساس ادعاهاي رژيم صهيونيستي 
به تصويب رسيد، گفت: امريكا و اتحاديه اروپا در بيان مواضع خود در 
قبال جمهوري اس��المي ايران رياكارانه عمل مي كنند. آنها از يك سو 
پيام هايي به جمهوري اسالمي مي دهند ولي در عمل خالف پيام هاي 

ادعايي خود رفتار مي كنند. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره 
به سوءاستفاده امريكا و كشورهاي اروپايي از نهادهای بين المللي نظير 
سازمان انرژي اتمي عنوان كرد: غربی ها با فشار بر آژانس بين المللي و به 
رغم همه عرف هاي معمول آژانس و برخالف وعده هاي رافائل گروسي 
كه در سفر به ايران عنوان كرده بود، گزارش هايي را آماده كردند يا به 
صدور قطعنامه هايي مب��ادرت ورزيدند كه به روند هم��كاري ايران با 

آژانس و مجامع بين المللي صدمه وارد خواهد كرد. 
وي ادامه داد: امريكا و اروپا در ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
هس��ته اي در حال تجربه كردن مواردي س��وخته از جمله تحريم ها 
هستند كه فقط سبب پيشرفت ايران ش��د و نتايج دلخواه را هم براي 

آنها به همراه نداشت. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به سوابق 
صدور قطعنامه آژانس بين المللي عليه ايران گفت: اين قعطنامه ها در 
حقيقت ارزش فني و تكنيكي ندارد و فقط مس��ائل سياسي منجر به 
صدور چنين قطعنامه هايي مي شود، البته جمهوري اسالمي ايران اعالم 

كرده است پاسخ قاطع به اين قطعنامه را خواهد داد. 
مقتدايي يادآور ش��د: مس��ئوالن كش��ور در روزهاي گذشته در 
نهادهايي نظير شوراي عالي امنيت ملي، وزارت خارجه و سازمان 
انرژي اتمي، بسته اي براي پاس��خ ايران به قطعنامه شوراي حكام 
آماده كردند و از س��وي مراك��ز داراي اختيار ب��راي افكار عمومي 

اطالع رساني خواهد شد.

علی معرف  |   ايرنا


