
نگاه کاسبانه، فارغ از قانون اساسی!

فرقی نمی کنــد، مدیریت ها متفاوت باشــند زیرا 
هدف یکی اســت و آن اطاعت از امر مقررات است 
که باالترین آن ها قانون اساسی یک کشور می باشد 
و نمی تــوان با اســتفاده از دالیل واهــی در نحوه 
اجرای آن تغییرات عمده داد. همانگونه که آموزش 
و بهداشت را برای آحاد جامعه رایگان قلمداد کرده 
در حالی  که اینگونه نیســت تا بــه  مرور زمان هر 
مدیری بر اساس سیاســت های کاری خود در آن 
تغییراتــی به وجود آورد و ضمــن توجیهاتی تازه، 
رایگان هــا را تبدیل به محلی برای درآمدهای قابل 
 توجه نماید! روی ســخن با دستگاه های متولی در 
این زمینه ها ازجمله بهداشــت و آموزش پزشکی و 
همچون وزارت آموزش  و پرورش اســت تا در یک 
مرکز استان ســه مدیرکل تحت عنوان های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان آموزش 
 و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس نداشته باشد 
که هریک برای خود سازی تازه کوک می کنند اما 
فراموش کرده اند روی ســخن قانون اساسی با هر 
سه آن هاست زیرا مســتقیما با امر تعلیم و تربیت 
ارتباط دارند. حاال شــاید بخش بهداشــت کشور 
بتوانــد آموزش را از تندرســتی جامعه مجزا بداند 
و بر اســاس آن بیمارستان ها و مراکز بهداری را به 
دو گونه دولتی و خصوصی اداره کند تا آن هایی که 
توانایی مالی باالتری دارند و عالقه مند به اســتفاده 
از هتلینگ در این زمینه هستند عازم خدمات ویژه 
شوند اما آنچه اهمیت دارد تأکید قانون اساسی در 
امر فرهنگ اســت تا تنها تعلق به مرفهان نداشته 
و همه اقشــار جامعه بتوانند بــه آموزش وپرورش 

رایگان دست یابند.
برای نیل به این منظور دهه هفتاد با تحولی مبارک 
به نام مدارس غیرانتفاعی مواجه شــد که به ظاهر 
نشان می داد گروهی از خیران دراین باره قصد دارند 
ســرریز افزایش جمعیت دهه شــصت را به منظور 
اســتفاده از فضاهای دانش آموزی جدید ســاپورت 
نمایند امــا به مرورزمان اینگونــه واحدها که قارچ 
گونه رویش پیدا می کرد مســیر خود را از خدمت 
غیرانتفاعی به تجارت کامــال انتفاعی تغییر داد تا 
تابلوهای این واحدها هم رنگ ببازند و هم نام هایشان 
به نمونه مردمی، هیئت امنایــی و غیره تغییر یابد 
و تنها کســانی بتوانند به آن هــا راه پیدا کنند که 
تعداد صفرهای ارقام ریالی برایشان مفهومی نداشته 
باشــد! اگرچه این طریق به مــذاق همه دولت های 
وقت خوش می آمد اما بدآموزی هایی هم به همراه 
داشت تا به دیگر قسمت ها نیز سرایت نماید و این 
اهداف وزارتخانه را به ســوی تجارتخانه شدن سوق 
دهــد و حتی برای مراکز رفاهی کارکنان نیز دندان 
تیز کنند تــا خانه های معلمان به پیمانکاران صنف 
پزنده اجاره داده شود و معدودی از متولیان دستگاه 
کــه در ارتباط با مناقصات و نظارت و مدیریت های 
آن هســتند برای پیمانکاران خط ونشــان شخصی 
هم بکشند که گوشــت، برنج و خواروبار خود را از 
مکان های خاص که آن ها می گویند تهیه و تدارک 
ببینند و البته این تفــاوت هزینه ها در امر کاهش 
کیفیت می تواند در تولید غذایی که به دســت یک 
فرهنگی ازهمه جابی خبر می رســد تاثیر بســزایی 
داشته باشــد! موضوع تنها منحصر به مراکز رفاهی 
نمی شــود زیرا بخش دیگری از آموزش وپرورش در 
اصفهان یعنی اداره کل نوســازی مــدارس آن نیز 
علی رغم در اختیار داشــتن نیروهای تحصیلکرده 
و متعدد رســمی که وظیفه  دارند کلیه خدمات را 
پیرامون اســتحکام واحدهای آموزشــی و وضعیت 
امنیتی ســاختمان ها عهــده دار شــوند اما وقتی 
مدرســه ای اجاره ای جای خــود را تغییر می دهد، 
ایــن اداره کل فرد یا افــرادی را از بخش خصوصی 
به عنوان بازرس اعزام تا ضمن دریافت مبلغ شــش 
میلیــون تومان به عنوان هزینه کارشناســی مجوز 
الزم را صــادر نماید و این پرداخــت دیدها را هم 
اندکی مثبت می کند که البته اینگونه مبالغ شــبه 
زیرمیزی توســط صاحبان مدارس غیرانتفاعی در 
جدول دریافت از اولیاء دانش آموزان گنجانده شود! 
آه از ناله بسیار است که متولی آموزش وپرورش در 
استان اصفهان با چشم  بسته و تنها با مشاوره بعضی 
ازمابهتران ســاکن در پشــت میزهای مدیریتی و 
علی رغم تذکرات دوستانه از طریق رسانه ها و حتی 
زیرمجموعه درون دستگاهی دلسوز خود اما زیر بار 
نمی رونــد و می پذیرند تا مدیران فعال و زحمتکش 
و بدون حاشــیه را تنها به جــرم متمایز بودن خط 
و خطــوط تغییر داده و بدین وســیله نظمی را که 
با زحمت بسیار طی ســال ها در آن دستگاه ایجاد 
شده متالشی کنند و رقم اجاره بخشی را در مرکز 
درمانــی خود که تا دیروز ماهیانه بیســت میلیون 
تومان بوده یکباره بــه 155 میلیون تومان افزایش 
دهند تا مستأجر را ناچار سازد اگر کیفیت نوع مواد 
و ابزار مصرفــی را کاهش نمی دهد از راه های دیگر 
این تفاوت مبلغ فاحــش را که معادل روزانه هفت 
میلیون تومان اســت از مراجعه کننده بیمار یعنی 
همان معلــم یک القبا دریافت نماید! آقای مدیرکل 
شــما که امتیاز شــخصیت متواضع و خدمتگزار را 
طی این ســال ها برای خود ذخیــره الهی کرده اید 
بد نیســت قدری هــم پایتان را از محــدوده میز 
اداری و جزیره ای عمل کردن دور کنید و ســری به 
واحدهای زیرمجموعه خود و بخصوص درزمینه غیر 
آ موزشی بزنید و بررسی بفرمایید خدمات رفاهی و 
نحوه ارائه شان به همکاران فرهنگی چگونه است و 
در شأن آن ها می باشــد یا همچون معضل مدارس 
غیردولتی نگاه کاســبانه و فارغ از قانون اساسی در 

آن ها هم حاکم است؟!

بی توجهی تا کی؟!

اغتشاشات اخیر پاس گل آشوبگران به تروریست ها بود 
تا با شــهادت شهید حمیدرضا هاشــمی زمینه را برای 
 ضربه به امنیت مردم اســتان سیســتان و بلوچســتان

فراهم کنند.
به گزارش تســنیم، روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب 
شرق کشور اعالم کرد که در حادثه تروریستی زاهدان، 
ســرهنگ پاســدار ســید حمید رضا هاشــمی معاون 
اطالعات سپاه ســلمان استان سیســتان و بلوچستان 
بعد از مجروحیت در این حادثه تروریســتی و انتقال به 

بیمارستان به شهادت رسید.
ســید حمیدرضا هاشــمی با اســم امنیتی »سید علی 
موســوی« در دوران خدمت در سپاه پاسداران، خدمات 
قابل توجهی به مردم منطقه داشــته و در تأمین امنیت 
اســتان سیســتان و بلوچســتان و همچنین مقابله به 
اقدامات ضدامنیتــی، ضربات مهلکی به تروریســت ها 
وارد کرده بود. شــهید هاشمی، چند سال قبل در حالی 

که یک افســر جوان بود به مســئولیت مهــم معاونت 
اطالعات استان سیستان و بلوچستان رسید و در دوران 
فرماندهــی، تحرک ویــژه ای را در موضوع عملیات های 
موفق علیه گروه های تروریســتی در منطقه پایه گذاری 
و با خالقیت  در شناسایی، نفوذ و ضربه به گروهک های 
تروریســتی به یکی از فرماندهان موفق اطالعاتی سپاه 
تبدیل شد؛ به طوری که تروریست ها، که از اقدامات این 
فرمانده برجسته اطالعاتی ضربات مهلکی دریافت کرده 
بودند، برای متوقف کردن این شــهید دست به هر اقدام 
کوری  زده بودند. شــهید هاشــمی، امنیت را در استان 
سیستان و بلوچستان حاکم کرده و به تمام فعالیت های 
تروریست ها در این اســتان اشراف اطالعاتی پیدا کرده 
بود. تروریست ها چندین مرحله برای ضربه به این شهید 
اقدام کــرده بودند اما همه طراحی هــای آنها منجر به 
شکست و اقدامات کور شده بود و البته که شهادت آرزو 

و شوق شیرین شهید هاشمی در سال  های اخیر بود.

ضربه امنیتی اغتشاشات به مردم سیستان و بلوچستان
همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید در دانشــگاه های 

کشور برخی تجمعات در این دانشگاه ها شکل گرفت.
به گزارش فارس، با شــروع رسمی کالسهای آموزشی و 
همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، دیروز برخی دانشگاهها 

شاهد اعتراضات دانشجویی بود.
دانشجویان شعارهای سیاســی و فرهنگی سر می دادند 
اما بر خالف اغتشاشــات میدانی، خبری از آشوب گری 
و آتش زدن اموال عمومی نبود. دانشــجویان نسبت به 
عملکرد پلیس و برخوردهای صورت گرفته معترضند و 

بعضا شعارهای هیجانی و تندی نیز سر میدادند.
همزمان تعداد دیگری از دانشــجویان نسبت به حرمت 
شکنی ها و آشوبگری ها در محوطه دانشگاه ها شعارهایی 
مبتنی بر نگاه و ســلیقه خود سر دادند. در برخی موارد 
محوطه دانشگاه به عرصه شعاردادن و کنایه زنی های دو 
طیف نسبت به هم تبدیل  شد که با پادرمیانی اساتید و 
دانشجویان سالهای باالتر برای لحظاتی فروکش می کرد 

اما دوباره با بهانه ای از سر گرفته می شد.
فعــاالن سیاســی معتقدنــد یکــی از راهکارهای مهم 
اعتراضات صحیح در جامعه بســتر دانشگاههاســت و با 
توجه به حداقل بودن امکان ســوء اســتفاده ضدانقالب 
و آشــوبگران، تقویت چنین بسترهایی می تواند راهگشا 

باشد.
اگرچــه پس از فروکش کردن هیجانــات باید با امتداد 
دادن چنین اختالف نظرهایــی در برنامه های فکری و 
علمی تر نظیر کرسی های آزاد اندیشی به حل اساسی تر 

مشکالت مورد مناقشه کمک کرد.
اما همزمان با این تجمعــات تعداد محدودی در بیرون 
دانشــگاه و حوالی میدان انقالب اقدام به شــعار دادن و 
برهم زدن نظم عمومی کردند کــه ماموران انتظامی با 

آنها برخورد کردند و مانع از تخریب و آشوب شدند.
در تجمــع بیرون دانشــگاه برخی افراد توســط پلیس 

بازداشت شده اند.

برگزاری اعتراضات دانشجویی در برخی دانشگاه ها

انتقاد و اعتراض بجا حق مردم اســت و این حق در قانون 
اساســی نیز در نظر گرفته شــده اســت اما تاکنون یک 
اعتراض قانونی که با مجوز برگزار شده باشد وجود نداشته 
اســت چرا که هر گاه یک اعتراض مردمی شــکل گرفته 

عواملی باعث بیراهه رفتن آن شده است.
اما حاکمیت بر اســاس قانون باید فضای اعتراض را فراهم 

کند و امنیت معترضین را نیز تأمین کند.
بــا توجه به شــرایطی که در کشــور پس از درگذشــت 
مرحومه مهســا امینی پیش آمده است، مباحثی همچون 
فراهم ســازی بســتر اعتراض و بازنگری در پلیس امنیت 
اخالقی مطرح شــده که نباید اجــازه داد در مقطع کنونی 
مطرح و به فراموشــی ســپرده شــود. در همیــن زمینه 
 چند تــن از نماینــدگان مجلس و فعال سیاســی اظهار 

نظر کرده  اند. 
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: ما معتقد هســتیم که باید در کشــور بستر اعتراض 
فراهم شــود و مردم در چهارچوب قانــون بتوانند نظرات 
موافق و مخالــف خود را در خصــوص روش های اجرایی 
 و مســائل مطرح کنند امــا مطالبه مردمی با اغتشــاش 

تفاوت دارد.
مجتبــی یوســفی در گفــت و گو با ایســنا، با اشــاره به 
صحبت های اخیر رئیــس جمهور با مردم و ضرورت ایجاد 
بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی در چهارچوب 
قانون، بیان کرد: این روزها شاهد هستیم کشورهایی نظیر 
آمریــکا، انگلیس و فرانســه نگران آزادی بیــان در ایران 
شــده اند. هیچ کــس در جمهوری اســالمی مخالف ابراز 
عقیده و اعالم نظر صنوف و اقشــار مختلف و همه کسانی 
که ممکن اســت نظر مخالفی نســبت به کارکرد برخی از 

دستگاه ها داشته باشند، نیست.
وی در ادامــه اظهار کرد: نظام اســالمی همواره در مقابل 
نظــرات مخالف نیز نجابــت نشــان داده و در کنار مردم 
ایستاده است. اما چند نکته جالب است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. فقط در هفت ســال گذشــته ۳۰۰ زن توسط 
پلیس آمریکا کشــته شده اند که 1۲5 تن از آنها ظرف یک 
ســال گذشته بوده است. هیچ کســی هم اعتراضی نکرده 
اســت. در انتخاباتی که حدود دو سال پیش برگزار شد و 
بایدن و ترامپ به رقابت پرداختند، حساب توئیتری رئیس 
جمهور مســتقر به دلیل اینکه مردم را به اغتشاش دعوت 
کرده بود بســته شد. بعد از آن هم به دلیل دعوت مردم به 

شورش بازخواست شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
در بحث اعتراضات ســه اصل وجــود دارد. نحوه اعتراض، 
مکان اعتراض و شکل اعتراض. اینکه مردم چگونه اعتراض 
خود را مطرح کنند و ساختارشکنانه نباشد. از سوی دیگر 
به امــوال عمومی نیز خســارتی وارد نشــود. این قوانین 
درخصــوص برگزاری اعتراضــات در آمریکا هم صدق می 
کند. بریدن گلوی ســرباز نیروی انتظامی یا آتش زدن آنها 
و یا برداشتن چادر از سر ناموس مردم یا از بین بردن اموال 
عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست. تهیه یک آمبوالنس 
حداقل 1۰ میلیارد برای کشــور هزینه دارد. برخی از افراد 
یا ســلبریتی ها کــه ادعا می کنند که به جــای اربعین یا 

مکه برای خرید آمبوالنس هزینه کنید امروز چرا سردمدار 
اغتشاش شده اند؟

 چرا سلبریتی ها فرزندان خود را 
به اغتشاش نمی فرستند

وی در ادامــه تاکیــد کرد: برخــی از ســلبریتی ها و یا 
فوتبالیست ها که امروز سردمدار اغتشاش شده اند خودشان 
اگر راســت مــی گویند فرزنــدان خود را به اغتشاشــات 
بفرستند تا متوجه شوند فرق اغتشاش با اعتراض مسالمت 
آمیز در چه اســت. چرا بچه ها و جــوان های مردم را به 
اغتشاش دعوت می کنند؟ این عزیزان نیز مانند بچه های 

ما هستند. اگر هم اعتراضی دارند باید شنیده شود.
وی افزود: ما معتقد هستیم که باید در کشور بستر اعتراض 
فراهم شــود و مردم در چهارچوب قانــون بتوانند نظرات 
موافق و مخالف خود را در خصوص مسائل مختلف مطرح 
کنند. اما مطالبه مردم با اغتشــاش تفاوت دارد. افرادی که 
مــردم را ترغیب می کنند که امــوال عمومی که ریال به 
ریال آن از جیب مردم تامین شده است را به آتش بکشند، 

آدرس خانه ها و ماشین ها میلیاردی خود را بدهند.

نظام اسالمی برای مردم است
یوســفی در ادامه خاطرنشــان کرد: نظام اسالمی همواره 
شــنوای پذیرش انتقــادات مردم بوده اســت. اکنون هم 
افرادی کــه به طریقی گول خوردنــد و اعتراض هایی در 
روزهای اول داشــته اما بعد صف خود را از اغتشــاش جدا 
کردند، آزاد شــدند. صف اغتشاشــگر باید از مردم مطالبه 
گر جدا شــود. مجلس نیز به این موضوع توجه دارد. قانون 
احزاب و موضوعات مرتبــط با مطالبات صنفی در مجلس 
دنبال می شود. خیلی از صنوف انتقاداتی داشتند و مطرح 
کردنــد. هم مجلس و هم دولت با نمایندگان آنها جلســه 

گذاشــته و سعی کرده تا رضایت آنها را جلب کند. مجلس 
باز هم آمادگی دارد که توسط وزارت کشور الیحه ای برای 
ایجاد بستری مناسب تر برای شنیده شدن نظرات موافقان 
و مخالفــان در چهارچوب قانون ارائه شــده و در مجلس 
رسیدگی شود. این نظام برای مردم است. ایرانی به ایرانی 

بودن خود افتخار می کند.

 دولت برای اصالح روندهای مربوط به 
حجاب و عفاف به مجلس الیحه دهد

یک عضو هیات رییسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی نیز با تاکید بر لزوم ایجاد 
ســازوکاری برای بیان اعتراضات مــردم به صورت قانونی 
گفت: دولت بــرای اصالح روندهای مربــوط به حجاب و 

عفاف به مجلس الیحه دهد.
یعقــوب رضازاده با اشــاره به بخش هایــی از صحبت های 
رئیــس جمهــوری و تاکید بر حق اعتــراض قانونی مردم 
گفت: مردم اظهارنظرهایشــان را مستقیم با نمایندگان در 
حوزه هــای انتخابیه و یا با حضور در دفاتــر نمایندگان و 
دیــدار با آن ها در مجلس بیــان می کنند. وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه رییس جمهوری درباره ایجاد مراکزی جهت 
گفت وگــو و نقد و اعتراض مطالبی را بیــان کردند،  قطعا 
می تــوان با هماهنگی مجلس ســازوکارهایی را برای ارائه 
پیشــنهادات و انتقادات مردم پیش بینی کرد تا این کار با 

روش و شیوه جدیدی صورت گیرد.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی اضافه کرد: بر این 
اساس باید سازوکاری فراهم شود تا مردم به صورت قانونی 
اعتراضات شــان را بیان کنند و مجلــس هم در این زمینه 

کمک می کند.
رضازاده درباره امکان اصــالح روندهای مربوط به حجاب 
و عفاف و گشــت ارشــاد گفت: مجلس برای بررسی این 

موضوع می تواند پیشنهادات دولت را در قالب الیحه جدید 
مورد رسیدگی قرار دهد. ابتدا این الیحه در کمیسیون های 
حقوقی،  اجتماعی، امنیت ملی و شــورا بررسی می شود و 
ســپس بعد از تصویب در این کمیسیون ها نوبت به بررسی 
در صحن علنی می رســد. وی ادامه داد: دولت برای اصالح 
روندهــای مربوط به حجاب و عفاف به مجلس الیحه دهد. 
مجلس آمادگی دارد بر اســاس پیشــنهادات دولت روند 

موجود را اصالح کند.

 جاللی زاده: بستر اجرای حق اعتراض
 مسالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه بستر اجرای 
حق اعتراض مســالمت آمیز در قانون اساسی وجود دارد، 
گفت: رئیس جمهور اصل ۲7 قانون اساسی را اجرایی کند.

جالل جاللی زاده با بیان اینکه بســتر اجرای حق اعتراض 
مســالمت آمیز در قانون اساســی وجود دارد، اظهار کرد: 
اصل ۲7 قانون اساســی درباره حق اعتراض مسالمت آمیز 
باید اجرا شــود. اگر تاکنون این اصل اجرا می شد، شاهد 
مشکالت کمتری در کشــور بودیم. رئیس جمهور مسئول 
اجرای قانون اساســی اســت و من به عنوان یک شهروند 
از رئیس جمهور تقاضا دارم اصل ۲7 قانون اساســی را اجرا 
کند. در این قانون شرایط برگزاری تجمعات مسالمت آمیز 
ذکر شده و فقط الزم است تا این قانون اجرایی شود؛ یعنی 
به گروه هایی که تقاضای برگزاری تجمع را داشته و شرایط 
تجمع هم بر طبق اصل ۲7 قانون اساســی یعنی »تشکیل  
اجتماعات  و راه  پیمایی  ها، بدون  حمل  سالح ، به  شرط آن  
که  مخل  به  مبانی  اســالم  نباشد آزاد است « را دارند، اجازه 
تجمع داده شود. وی ادامه داد: قانون اساسی اجازه برپایی 
اعتراضات مســالمت آمیز را داده اســت ولی تاکنون هیچ 
حزب و گروه سیاسی نتوانسته است که از این حق استفاده 
کند زیرا عده ای تصور می کنند معترضان، معاند یا برانداز 
هســتند و از آن سو هم عده ای فکر می کنند که اعتراض 
باید با خشــونت همراه باشد در حالیکه اعتراض باید بدون 

آسیب رسیدن به اموال عمومی یا اموال مردم باشد.
این فعال سیاســی با اســتقبال از اظهارات رئیس جمهور 
دربــاره امکان اصالح روند برخــی قوانین تصریح کرد: هر 
دستگاهی دچار خطا شد، مسئوالن مربوطه در این زمینه 
باید از مــردم عذرخواهی کنند. چه اشــکالی دارد قانون 
آن اصالح شــود؟ حتی دولت می تواند برای اصالح قانون 
مستقیم به سراغ خود مردم رفته و با برگزاری همه پرسی، 

نظر مردم را جویا شود.
جاللی زاده در پایان درباره ســخنان رئیســی در خصوص 
لــزوم جلوگیری از خشــونت و دوقطبی کــردن جامعه، 
تصریح کرد: دولــت و حاکمیت نقش مهمی در جلوگیری 
از دوقطبی ســازی جامعه دارد و می تواند همه گروه های 
مختلف اجتماعی و سیاســی را دعوت کرده و با آنها وارد 
گفت وگو شــده و آشتی ملی را پیگیری کند. صحبت های 
رئیس جمهور در شــرایطی می تواند به آرام شدن شرایط 
کشــور کمک کند که پشتوانه اجرایی داشته باشد. باید در 
کنار عمل به گفته ها و وعده ها، بر قانونگرایی و حقوق مردم 

تاکید شود تا اعتماد عمومی استواری شکل بگیرد.
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گزارش
اعتراض؛ آنچه که دراین سال ها نادیده گرفته شده است 

اغتشاش،اعتراضرابهحاشیهمیبرد

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی ضمن تسلیت شهادت سردار سید حمیدرضا 
هاشــمی اظهار کرد: تالش های مذبوحانه جبهه اســتکبار و ســیلی خوردگان از 
انقالب ملت ایران علیه نظام جمهوری اســالمی ایــران، صریح تر و خصمانه تر از 

گذشته شده است.
سردار ســرتیپ پاســدار محّمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، شهادت پر 
افتخار پاســدار شجاع اسالم سردار شهید ســّید حمید رضا هاشمی را به همسر 
محترم، خاندان معّظم هاشــمی، مردم شریف و قدرشناس استان های سیستان و 

بلوچستان و کرمان و همرزمان آن شهید و تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام کامل تسلیت فرمانده نیروی زمینی سپاه به شرح زیر است:

»همیشه با نشاط و پر انگیزه در صحنه باشید و همانطور که شهدایتان به کشور، 
نظام و اسالم خدمت کردند، شما هم خدمت کنید، محل خدمت شهدای امنیت 
)جنوب شرق کشور(، یکی از سخت ترین محل های خدمت است، شهدای شما 

در زمان حیاتشان واقعاً مثل یک شهید عمل کردند.«
فرمانده معّظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی(

بار دیگر ســربازی تربیت یافته در مکتب والیت و شــهادت که از اوان نوجوانی، 
مخلصانه و با تمام وجود در راستای ایفای تکالیف و رسالت عظیم پاسداری، عمر 
پربرکت خویش را در مسیر پرافتخار حفاظت و حراست از آرمان ها و ارزش های 
واالی نظام، انقالب و اسالم عزیز، دفاع از امنّیت و آرامش جامعه و حفظ استقالل 
و تمامّیت کشــور عزیزمان، ایران سرافراز اسالمی سپری نموده بود، در درگیری 

و مقابله با آشــوبگری های مســلحانه و اقدامات جنایتکارانه اشرار تجزیه طلب و 
مزدوران دســت نشانده دشمنان قســم خورده این مرز و بوم و بدخواهان ملّت 
سربلند ایران اسالمی، عاشقانه به کاروان عظیم همرزمان شهید خویش پیوست.
امروز شاهدیم که صف بندی و تالش های مذبوحانه جبهه استکبار و سیلی خوردگان 
از انقــالب ملّت بزرگ ایــران، علیه نظام مقّدس جمهوری اســالمی، صریح تر و 
خصمانه تر از گذشــته شده و پس از بی اثر شــدن تهدیدات نظامی و تحریم های 
اقتصادی، صراحتاً از براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به عنوان نقطه 
کانونی جبهه مقاومت که توانســته است مقتدرانه ضمن حفظ و تأمین امنیت و 
استقالل نظام، اهداف بزرگ خود را در منطقه به پیش برد و سناریوهای شیطانی 
نظام ســلطه را خنثــی نماید، از طریق جنگ نرم و تشــدید تهدیدات امنیتی با 
بهره گیری از عوامل نفوذی و عناصر فریب خورده داخلی ســخن به میان آورده، 

برای تحقق آن تمام ظرفیت های خود و متحدانشان را به کار گرفته اند.
تالش های خستگی ناپذیر شــهدای امنّیت، این خدمتگزاران مخلص و بی ادعا به 

هموطنان عزیز خّطه قهرمان پرور و مردم متدین اســتان های جنوب شرق کشور 
به  ویژه مجاهدت های شبانه روزی و مستمر سردار شهید سّید حمیدرضا هاشمی 
طی حدود ســه دهه افتخار خدمت در کســوت پاســداری از انقالب اسالمی و 
سربازی آقا امام زمان)عج(، منشاء برکات و توفیقات فراوانی برای نظام، انقالب و 

به ویژه حفظ امنّیت و آرامش آن منطقه بوده است.
بی تردید مجاهدت ها و تالش های ارزشــمند و تعیین کننده شهید هاشمی و به  
ویژه خدمات کم نظیر آن شــهید عزیز در عرصه امنیت پایدار در جنوب شــرق 
کشــور و علی الخصوص در استان سیســتان و بلوچستان، توشه ای گران سنگ و 
ذخیره ای شایســته از اعمال صالح و قرین اجر اخروی در پیشــگاه خداوند قادر 
متعال اســت که هیچگاه از اذهان هموطنان بصیر و قدرشــناس آن اســتان و 

همرزمان ایشان فراموش نخواهد شد.
اینجانب ضمن تبریک و تســلیت شهادت پرافتخار ســردار امنّیت پایدار، شهید 
سید حمیدرضا هاشــمی به حضور همسر محترم، خاندان معظم هاشمی، مردم 
بابصیرت و غیرتمند اســتان های کرمان و سیســتان و بلوچســتان و همچنین 
فرماندهان، رزمندگان و بســیجیان عزیز نیروی زمینی سپاه، از درگاه پروردگاه 
متعال برای آن شــهید ســعید علّو درجات، مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای 
بازماندگان محترم و همرزمان ایشان صبر و اجر عظیم و توفیق ادامه سیره نورانی 
شهداء در پاسداری از اسالم عزیز و دستاوردها و ارزش های واالی انقالب اسالمی 

را مسئلت می نمایم.

سردار پاکپور:

تالش های سیلی خوردگان از ملت بزرگ 
ایران خصمانه تر از گذشته شده است

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


