بسیجیها

پاسداران

مردم مستحق تورم و گرانی فعلی نیستند

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت :بزرگترین ثروت ما مردم هستند و
این مردم استحقاق این تورم و گرانی را ندارند.
سردار غالمحسین غیبپرور افزود :خدا را باید سپاس گفت که به ما توفیق
داده اس��ت در مجلس پر فیض شهدا حضور داشته باشیم .وی با اشاره به سوال
خبرنگاری درخصوص تفاوت انقالب اس�لامی با دیگر انقالبها؟ اظهار داشت :در
رهب��ری دینی و الهی ،نگاه دین��ی و مکتبی و مردمی بودن این تفاوتها وجود دارد.
افق دید امام خمینی(ره) بر فتح و ظفر انقالب اسالمی داللت میکند.
وی با اشاره به اینکه در هر جای این انقالب این مردم بودند که پای آرمان هایشان
ایس��تادگی کردند ،بیان داشت :این انقالب صاحب دارد و خون این شهیدان نمیگذارد
این آرمانها پایمال شود .بزرگترین ثروت ما مردم خودمان هستند و این مردم استحقاق
این تورم و گرانی را ندارند.

امنیت و اقتدار

امروز اسم ایران قبل از اسم ابرقدرتها میآید

فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ گفت :دشمنی که تا دیروز به
دنبال تجزیه کشورمان بود ،اما امروز نگران این هستند که چهطور مانع گسترش
قدرت انقالب اسالمی شود و چگونه مانع به الگو تبدیل شدن آن باشند.
س��ردار محمدرضا یزدی افزود :امام راحل نش��ان داد که ش��اخصهای ما با
شاخصهای گذشته متفاوت است و ایشان نشان دادند که اگر تفکر انقالبی وجود
داشته باشد ،میتوانیم انقالب اسالمی را به سایر ملل دنیا صادر کنیم.
وی با بیان اینکه امروز اس��م ایران قبل از اسم ابرقدرتها میآید ،تصریح کرد :امروز
دش��من میداند که چهطور باید با جمهوری اسالمی رفتار کند .همچنین دشمنی که تا
دیروز به دنبال تجزیه کشورمان بود ،اما امروز نگران این هستند که چهطور مانع گسترش
قدرت انقالب اسالمی شود و چگونه مانع به الگو تبدیل شدن آن باشند .شهدا نشان دادند
که برای رسیدن به آرمانهای امام راحل ایستادهایم و ارزش ایستادگی هم دارد.

اکنون عصر بروز قدرت جهان اسالم است

دستیار ویژه و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :واقعیت این است که
جهان کنونی به سمت چند قطبی شدن قدرت پیش میرود.
س��ردار رحیم صفوی با بیان اینکه مهمترین مسئله برای جهان امروز نجات
بش��ریت اس��ت ،افزود :اکنون عصر بروز قدرت جهان اسالم است؛ جهان اسالم از
نظ��ر فرهنگ��ی یک خدا و یک قبله واح��د دارد و از نظر اقتصادی  ۷۵درصد نفت
جهان و  ۵۷درصد ذخایر گاز جهان در اختیار مس��لمانان است و اگر مسلمانان حول
محور ایدئولوژی خود جمع شوند میتوانند حضور خود را تداوم بخشند.
وی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی ایران صرفاً برای ایران و اسالم نیست ،افزود :انقالب
با شعار مهدویت و با هدف نجات بشریت و تمام مظلومان عالم آمده است ،رهبری انقالب
اس�لامی نه تنها فتنهها و بحرانها داخلی بلکه فتنههای بزرگ خارجی مانند داعش را با
شکست مواجه کرد و این نکته نیز از عوامل تمایز انقالب اسالمی با سایر انقالبها است.

رویـکرد
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پروژهای برای نادیده گرفتن دستاوردها؛

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

دس��تاوردهای انقالب را سیاه
ج�اده انقالب
جلوه میدهند و عمال و عمدا
ضعفه��ا را برجس��ته میکنند تا تفک��ر انقالب را
شکس��ت خورده جل��وه داده و انقالبی��ون را جدا
کنن��د ،درس��ت اس��ت ک��ه نق��اط بکر و دس��ت
نخوردهای در کش��ور داریم ک��ه انگار هنوز انقالب
به آنجا نرس��یده و همین باعث شده که نتوانیم از
جایی مانن��د نظام بانکداری و ی��ا نظام اداریمان
دفاع کنیم! اما نمیتوانی��م این نکته را هم نادیده
بگیری��م ک��ه به عوض هم��ه انقالبینش��دن نظام
بانکداری و اداری ،توسعهها و پیشرفتهایی داریم
که ش��اید در دنیا نمونه کمی داش��ته باشد ،اولین
نکته مثبتمان پش��توانهای به نام مردم اس��ت که
فوجفوج در س��رما و گرما برای انتخابات و تجدید
میث��اق با آرمانه��ای امام راحل و یا ش��رکت در
راهپیمایی میلیونی  22بهمن صف میکشند و در
صف اول مبارزه با اس��تکبار هس��تند ،اما پروژهای
همزمان از سوی برخی داخلیها و خارجیها رقم
خورده که تالش میکند تا دس��تاوردها را به دلیل
ضعفهای موجود زیر سوال ببرند.
دش��منانی که در خارج از مرزها هستند حتما
اولین متهمان تالش ب��رای تخریب ارزشها

ج��زو
و باوره��ای م��ردم و تغییر رژیم میتوانند باش��ند
ام��ا توجه به ای��ن جمله امام خمین��ی(ره) و رهبر
فرزانه انقالب که فرمودهاند تا متحد باشیم دشمن
هی��چ غلطی نمیتواند بکند نش��ان میدهد که به
دشمنیهای دشمن در صورت قوی شدن خودمان
نباید توجه کرد .بر همین اساس و به منظور قویتر

شکست انقالب برای گسست انقالبیون
پیوند مردم و مسئوالن مانعی برای تعبیر خواب دشمنان انقالب

ش��دن خودمان و ش��ناخت حفرههای کوچکی که
میتواند به دش��من راه نفوذ دهد ش��رایطی که در
داخل به کمک دش��من میآید و به دشمن فرصت
میدهد را بررس��ی میکنیم چ��ون باور داریم ،کار
دشمن ،دشمنی کردن است اما ما باید خودمان را
بشناسیم و قوی کنیم تا آنها را ه به جایی نبرند.
پروژهای ک��ه در داخل با ه��دف تحقیر تفکر
انقالبی و ترویج فرهنگ غربی به نیت رس��یدن به
قلههای پیش��رفت با خوشخیالی ادامه مییابد و
برای خارجیها با هدف تغییر رژیم دنبال میشود،
پروژهای که هر چند دلمان میخواهد آن را نخنما
و پوس��یده ببینیم اما نمیتوان از حربههای به روز
و روشه��ای عجیب و غریبی که برای ریزش بهره
میبرد گذشت و به آن توجه نکرد.
ش��اید یکی از دالیلی ک��ه حربههای اینچنین
میتواند تا حدودی پیش رود که به مساله امنیتی
و یا مساله برای کشور تبدیل شود ،تکبعدی دیدن
برخی انقالبیون باش��د ،وقت��ی انقالبیون به جای
دیدی منطقی و دیدن دستاوردها در کنار ضعفها
واقعیتها را رصد کرده به مردم بگویند و از نیروی
مردمی برای رفع ضعفها کمک بطلبند ،میتوانند
بهت��ر از زمانی که برخی به امید نا امید نس��اختن
مردم تالش دارند تنها نقاط قوت را برجسته کنند،
پش��توانه انقالب را قوی کنند و حربههای دشمن
را نابود کنند ،اما متاس��فیم ک��ه گاه به خیال آرام
نگاه داشتن مردم و تعارف با آنهایی که چهل سال
همه چیزشان را پای انقالب گذاشتند ،سعی داریم

مفس��دین به انقالب نزدیک شده و با لباس انقالب
با اعتماد مردم بازی کنند و شرایطی را ایجاد کنند
که دش��منان آنها را مانند چماق بر سر ملت زده و
جای دفاع از انقالب را ببندند.
مردم دلش��ان میخواهد که انقالب پاک باشد
اما همین مردم که انتظ��ار و توقع دارند میفهمند
که گاه یک نفوذی میتواند در حس��استرین نقطه
کشور رخنه کند؛ پس مردمی که با رو شدن دست
اف��رادی چون بنیص��در ،کالهی ،کش��میری کنار
آمدند و فهمیدند که حتی در امنیتیترین نقطه هم
نفوذیها و منافقان میتوانند نفوذ کنند ،توان هضم
کردن افشاگری داخلی درباره عملکرد فسادبرانگیز
هر فردی در هر جایگاهی را دارند .چون خود را مقلد
امام خمینی(ره) میدانند که تاکید داشتند «مالک
حال افراد اس��ت» نه گذشتهشان و اقداماتشان و هر
فردی میتواند بس��ته به ش��رایط در جایگاهی قرار
بگیرد که از مسیر گذشتهاش فرسنگها دور باشد.
مردم ش��اد میش��وند که نیروهای امنیتی و
حافظان انقالب دس��ت نفوذیها را ک��ه با آبروی
انق�لاب بازی کردن��د و یک عمر خ��ود را انقالبی
ج��ا زدند رو کنند تا از تریبون غریبه بش��نوند که
ای��ن افراد که گاها الگوی مردم بودند چه کردند و
چقدر حق��وق گرفتند و به راحتی عنوان میکنند
سهمش��ان را از س��فره انقالب برداش��تند!! مردم
خوش��حال میش��وند و بیشتر به کش��ور و انقالب
دلگرم میشوند که ببینند شایعاتی درباره نزدیکان
مسئوالن خیلی س��ریع و با سند و مدارک جواب

از ضعفه��ا نگوییم تا م��ردم را ناامید نکنیم غافل
از اینک��ه همین افراد درونی و بیرونی کمین کرده
برای انقالب درست از همین نگفتنها بهره برده و
سعی در بیاعتماد کردن مردم نسبت به انقالب و
انقالبیون و مسئوالنشان میکنند.
س��عیای که ش��اید چون مس��تند و همراه با
دالیلی اس��ت که صادقانه از س��وی ما بیان نشده
میتوان��د نتای��ج و دس��تاوردهایی را ه��م ب��رای
ای��ن اف��راد رقم بزن��د! پس در گام نخس��ت آنچه
میتوان��د بزرگترین خطر انش��قاق و ایجاد جدایی
بی��ن انقالبیون و انقالب نام گی��رد ،صادق نبودن
ب��ا مردم به هر بهانهای اس��ت .ص��ادق نبودنی که
حت��ی رهبری هم آن را تقبیح میکند و به عنوان
ولیفقی��ه جامعه به مس��ئوالن تذک��ر میدهد که
هیچچیز پنهانی از مردم نداشته باشند.
اما نکته بعدی که میتواند پاشنه آشیل یا چشم
اسفندیارمان لقب بگیرد افزایش درگیری جناحی و
اتهام به خود است!! اینکه تمام جدلهایمان تبدیل
ش��ود به ثابت کردن این مساله که یک اختالسگر
در لب��اس اصولگرا یا اصالحطلب دزدی کرده هیچ
دس��تاوردی برای کشور ندارد ،باید تالش کنیم که
اختالسگر ،منافق و هر کسی که قصد بدنام کردن
انق�لاب را دارد در هر لباس و ه��ر جناحی بود را
شناخته و دس��تش را از دستاوردهای عظیم ملت
قطع کنیم ،باید تالش کنیم تا با هر فسادی در هر
جایگاه و مقامی مبارزه کنیم حتی اگر ریشه آن در
نهادی انقالبی باش��د!! باید تالش کنیم که نگذاریم

آیتاهلل جنتی:

ماندهان��د ،تاکید کرد :امروز میلیونها گرس��نه در آمریکا وجود دارد و قدرت
آمریکا رو به زوال است.
رئیس مجلس خب��رگان رهبری تصریح کرد :ام��روز متحدان آمریکا نیز
گوش ب��ه حرف آمریکاییها نمیدهند و ترس آمریکا از دلش��ان بیرون رفته
اس��ت ،ما نباید از آمریکا بترس��یم و از قدرت اس�لام و خودمان ناامید شویم.
چ��را ما بای��د خودمان را ببازیم؟ وی افزود :ام��ام خمینی عالوه بر اینکه اهل
نماز شب ،مناجات ش��عبانیه و انجام مستحبات بود ،مهارت سیاسی و قدرت
مدیریت نیز داش��ت .به همه عزیزانی که صدای مرا میشنوند توصیه میکنم
آث��ار امام که ش��امل  ۴۰حدی��ث و کتابهای دیگر از جمل��ه وصیتنامه امام
اس��ت را بخوانید ،وصیتنامه امام که درسی برای دولت ،قوه قضاییه ،مجلس،
نظامیان و فرهنگیان ما است که هیچ گاه قدیمی نمیشود.
آیتاهلل جنتی ادامه داد :قدرتی که خدا به شما مردم و به مسلمین داده
تا به اسالم و راه امام پایبندیم این قدرت پا برجاست  ،امروز آمریکای لعنتی
ه��ر کاری که میتواند میکند تا حکومت اس�لامی را نابود کند .او در تالش
اس��ت تا عقاید جوانان را از دس��ت آنها بگیرد .به هر کش��وری که میرس��ند
ای��ن پی��ام را میدهد که با ای��ران کار نکنند .اینها که مس��ت دالرهای نفتی
هستند نیز برای شکستن قدرت اسالم به کمک آمریکا آمدهاند ،البته تاکنون
نتوانستهاند کاری کنند و از این پس نیز نمیتوانند.
وی گفت :در سالهای اول انقالب که هنوز نظام قدرت نگرفته بود ،تجزیهطلبها
در کردس��تان و دیگر مناطق به را افتاده بودند و منافقین دست به ترور میزدند و
بندگان بیگناه خدا را میکشتند ،ولی در نهایت کاری از پیش نبردند و اسالم و انقالب
پا برجا ماند .امام خمینی فرمودند ما میتوانیم قدرت آمریکا ،اسرائیل و سعودی را
بشکنیم .ما میتوانیم مملکت را آباد کنیم .در این دوران انقالب چقدر برای آبادانی
این مملکت تالش شده است .وقتی انقالب بر پا شد دنیا باور نمیکرد که با این
همه دشمنی علیه حکومت اسالمی این همه دستاورد داشته باشیم .در این
مدت با همه مشکالت که
داشتیم همه جای کشور
برق کش��ی ش��د و هزاران
کیلومت��ر راه س��ازی ش��د و آب
شرب و تلفن به بسیاری از مناطق
کشور رسید .اینها خدماتی است
که اسالم کرده است.

ﻧﻮﺑ
ﺖﺩ
ﻭﻡ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ

مخاطب شمایید
ایستادگی مردم
عامل ماندگاری شجره طیبه انقالب اسالمی

آن روزی که انقالب اس�لامی در ایران پدید آمد،
هیچکس در این دنیای بزرگ گمان نمیکرد که پرچم
اس�لام بتواند اینجور ،آن هم در یک چنین منطقهای،
در یک چنین کش��وری که به طور دربست در اختیار
س��لطهگران ب��ود ،به اهت��زاز در بیای��د و این حرکت
اس�لامی بماند ،رش��د پیدا کند ،در مقابل دشمنیها
بتوان��د مقاومت کن��د؛ هیچکس در اط��راف دنیا فکر
نمیکرد .دش��منان نظام جمهوری اسالمی به خودشان
وعده میدادند که در ظرف یک ماه ،دو ماه ،یک س��ال
حداکث��ر ،نظ��ام جمهوری اس�لامی را از پ��ا خواهند
انداخت و همهی تالش را برای یک چنین مقصودی به
کار بردند .واقعاً روزبهرو ِز تاریخ انقالب ما عبرت است؛
روزبهرو ِز این س��الهای پرتحرک و پرتالش که انقالب
اس�لامی در ایران شروع ش��د ،میتواند به صورت یک
نشانهای ،یک تابلوئی ،در مقابل چشم ملتها قرار بگیرد
و مایهی عبرت باش��د .آن همه توطئه ،آن همه فش��ار
به شکلهای گوناگون و ایستادگی ملت ایران با رهبری
آن مرد عظیمی که بالشک لمعهای و لمحهای از انوار
طیبهی نبوتها در وجود او خدای متعال قرار داده بود.
امام بزرگ��وار ما ،این مرد بزرگ ،دنبالهی همان راه را،
همان کیفی��ت را ،همان حرکت را به کار گرفت ،ملت
ایران هم وفاداری نش��ان دادند ،صدق نشان دادند ،در
صحنه ماندند ،فش��ارها را تحمل کردند ،عزم و ارادهی
خودش��ان را فائق کردند بر توطئهی دش��من .لذا این
شجرهی طیبه ماند ،ریشه دواند ،رشد کرد.
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دنیاطلبی بر برخی از مسئوالن تسلط یافته است
رئیس مجل��س خبرنگان رهبری با اش��اره به اینکه امام
تر يبــــو ن
خمین��ی(ره) به مردم این باور را داد که اس�لام میتواند
مدیری��ت کند گفت :امروز عدهای از مس��ئوالن گمان میکنند که نمیش��ود
کشور را اداره کرد ،مگر همراهی با آمریکا.ای ننگ بر این تفکرات!
آیتاهلل احمد جنتی افزود :امام خمینی به مردم این باور را داد که اس�لام
میتواند مدیریت کند ،میتواند حکومت کند ،مردم عزیز ما ببینید که چهل سال
از انقالب اس�لامی میگذرد ،در این چهل س��ال تمام دنیا تالش کردند که این
قدرت را بشکنند؛ از ابتدا میگفتند حکومت اسالمی یعنی چه؟ آنها منکر بودند
که اسالم میتواند قدرت اجتماعی و نظامی داشته باشد .اروپاییان معتقد بودند
که مملکت اسالمی طرح ماندگاری نیست ،یا از بین میرود و یا ما این قدرت را
میشکنیم اما دیدند که نمیشود و این درس مهمی هست برای دنیا.
آیتاهلل جنتی خاطرنش��ان کرد ۸ :س��ال جنگ را به م��ا تحمیل کردند،
هیچکس باور نمیکرد که ما با ضعف نظامی و آن قدرت دشمن دوام بیاوریم و
بعد از  ۸سال این قدرت ایستاد و بسیجیها و سربازان فدائیان اسالم و عاشقان
شهادت تحویل داد ،اول اسالم که پیامبر یارانی مثل ابوذر و مقداد و خیبریها
را ساخت ،امام بزرگوار همان کار پیامبر و امام علی و امام حسین را کرد.
رئی��س مجلس خبرگان ب��ا بیان اینکه ام��ام کار پیغمبر(ص) ،علی(ع) و
حسین(ع) را انجام داد ،گفت :هرچه میتوانید ائمه و پیامبر را بشناسید ،امام
خمینی را هم بشناس��ید .امام باالترین سیاستمدار بود و سیاستمداران کهنه
کار غرب نتوانستند سیاست امام را بشکنند چراکه برنامههای دشمن را پیش
بینی میکرد و میدانس��ت که دش��من از چه راهی میخواهد وارد شود .وی
همچنین افزود :امام اداره مملکت را به مس��ئوالن میداد .مقامات باالی ما به
امام مراجعه میکردند و ایش��ان گره گش��ایی میکرد .امام انسان عجیب و
غریبی بود .آثار امام خمینی را بخوانید ،چون این آثار همیشگی است و
وصیتنامه امام برای همه اقشار جامعه نصیحت است.
آیتاهلل جنتی تاکید کرد :مردم ایران ثابت کردند که مردم
تحمل گرسنگی را دارند ،ولی تحمل شکست انقالب را ندارند.
امروز عدهای هس��تند که به فکر مردم نیستند .دنیا طلبی
بر برخی از مس��ئوالن تسلط یافته است .امروز عدهای از
مس��ئوالن گمان میکنند که نمیش��ود کشور را اداره
کرد ،مگر همراهی با آمریکا.ای ننگ بر این تفکرات! وی
با بیان اینکه دولتمردان آمریکا در اداره کشور خودشان

داده میش��ود نه اینکه در گوش��ی و پچپچ برخی
درباره زمینخوار بودن و یا رانتخواری و وامهای
کالن سالها بیپاسخ باقی بماند.
نکته بعدی توجه این موضوع است که مردم را
به عنوان پش��توانه انقالب و اقدامات مهم و اساسی
تنها در لحظات حساس نخواهیم و همیشه خود را
پش��تیبان و خدمتکار م��ردم ببینیم ،این فعلهای
جم��ع را برای مس��ئوالن مینویس��یم آنها که گاه
در مخمصهه��ا و بحرانها تنه��ا حمایت مردمی را
میخواهند و درست وقتی الزم است که برای آنها
خدوم باشند پاس��خ مطالباتشان را بدهند ،کاری
میکنن��د که مردم انتظار ندارند و همین اقدام گاه
باعث آزرده شدن مردم از مسئوالنشان شده و حتی
باعث میش��ود که آزردگی مردم به حدی باشد که
این موضوع را به همه مسئوالنشان تعمیم دهند.
در نهایت آنچه مهم اس��ت توجه به این نکته
مهم و ضروری اس��ت که باید بدانی��م مادامی که
م��ردم و مس��والن پیوندی ناگسس��تنی و روابطی
دوطرف��ه و ب��ر پایه صداقت داش��ته باش��ند هیچ
دش��منی نمیتواند می��ان مردم و مسئوالنش��ان
انش��قاق انداخته و فکری برای به هم زدن انقالبی
که مردم با جان و دل و فدا کردن عزیزانشان از آن
حمایت کردند کند ،اما آنچه مهم اس��ت توجه به
این نکته است که باید پیوند بین مردم و مسئولین
تقویت شود و بر همین اساس برنامهریزی شود.
خالصه اینکه اگر قرار است کسی با سیاهنمایی
و اس��تفاده ابزاری از مشکالت کشور برای خودش
دس��تاورد درست کند و روی انقالب پا بگذارد چه
خارجی باش��د و چه داخلی با رویاهای عجیب! تا
مردم هماهنگ و متحد و مسئوالن بیدار و انقالبی
هس��تند نمیتواند و همه این خوابها زمانی برای
دشمن تعبیر میشود که به هر دلیلی درگیر خود
ش��ویم به جای خودسازی و همسانسازی مردم و
مسئوالن به شکاف و مطالبهگری شخصی و نادیده
گرفتن متخلفان به خاطر روابط فامیلی تن دهیم.
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-4ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
 0106625206008ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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-7ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻧﺠﻴﺮﻯ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺑﻬﻢ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﻋﻀﻮﻯ ﺍﺯ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺻﺎﻟﺤﻰ :ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﭼﻴﺮﻩ ﺩﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﭘﻠﻴﺲ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎﻯ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻭ ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ ﺟﻨﺴﻰ ﻭ  ...ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺯﺵ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻃﻰ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﻰ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻠﻴﺲ
ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ :ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻘﺸﻰ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ
ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﭘﺮﺭﻧﮕﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ
ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﺭﻧﮕﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﭼﺎﻟﺸﻰ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺸﻴﻨﮓ ﻛﻤﺘﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﺍﻳﻨﺪﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻥ
ﻭ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﻯ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﭼﺎﺭ
ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﻯ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺪﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ
ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻨﺪﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻜﺮﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻳﺎ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﭼﻴﻨﻰ
ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ
ﺟﺰﺋﻰ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﻔﻰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺟﺰﻳﻰ
ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺪﺭﺳﺘﻰ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﺍﻳﻰ ﺣﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ
ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺰﺭگ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ
ﺑﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﻋﻀﻮﻯ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺯﻧﺠﻴﺮﻯ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ ﺑﻬﻢ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ  ...ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ
ﻣﻘﺪﺱ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻯ ﺧﻮﻥ ﺷﻬﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ  ،ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﺮﻡ ﻭ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺴﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺁﻣﺎﺭ
ﺑﺎﻻﻯ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺟﺪﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺧﺸﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﻭﻫﺸﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺎﺭﻗﻴﻦ
ﭘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﻬﺎﻯ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﻗﺖ ﮔﺸﺘﻬﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﭼﻪ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﭘﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻧﺼﺐ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﻬﺎﻯ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﺮﺍﺱ ﻭﺣﺸﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻃﻰ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ
ﻧﺼﺐ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﻼﺷﮕﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ  27ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﺸﻦ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻏﻠﻂ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻗﺎﻳﻌﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺗﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺿﺒﻂ ﺳﻼﺡ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺟﺎﻯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺬﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً ﺩﺭ ﻃﻰ ﻳﻚ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ
ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺯﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﻋﺮﺿﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺳﺮﻛﺸﻰ ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﮔﺸﺘﻬﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ
ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﻣﻜﺮﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺎﺭﻗﻴﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻨﻤﻮﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭﻳﻼﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﺍﻳﻨﺪﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﺭﺱ ﺳﺎﺭﻗﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ.
ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  80ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻰ
ﺩﻭ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  22ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﮕﺮﻣﻰ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﻤﻮﺭﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺯﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻮﺭ
ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﻮﺩ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﻠﻴﺎﻥ ﻛﺸﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻠﻴﺎﻥ
ﻛﺸﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺧﻼءﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ  ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ
ﺑﻮﺩﻩ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻼﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻃﻊ ﻭ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺸﺎءﺍﷲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺣﻖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻣﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

