
دو درس مهم از اتفاقات اخیر
مدیر مســئول پایــگاه خبریـ  تحلیلــی الف ایجاد 
فرصــت قانونی برای اعتــراض و تغییر در روش ها و 
اصالح رفتارها را دو درس مهم از حادثه تلخ اخیر و 
اعتراضات پس از آن دانست و گفت: هم باید شرایط 
زمانــی و تحوالت جامعه را در به روزرســانی قوانین 
در نظر گرفت و هم اینکــه با ایجاد فرصت اعتراض 
براســاس ظرفیت قانون اساســی و تجــارب خوب 
جهانی از تکرار چرخه معیوب اعتراض به اغتشــاش 

جلوگیری کرد.
بیژن مقــدم، در گفت وگو با ایکنا، دربــاره الزامات 
تبدیل نشــدن اعتــراض به اغتشــاش و تمهیدات 
مسئوالن در این رابطه و عدم تکرار تجربه تلخ وقایع 
۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ گفــت : اولین نکته این اســت که 
این غائله ها و آشــوب ها تاریــخ پایانی دارد اما وقتی 
به پایان می رسد نباید مسائل مربوط به آنها فراموش 
شــود و آسیب و اشــکال اصلی این اســت که این 

اتفاقات به نوعی فراموش می شود.
این کارشناس مسائل سیاسی، افزود: درست است که 
هر یک از این اتفاقات براساس یک مصداق مشخص 
و محدود رخ داده اما اصل مســئله فهم ریشــه  های 
وقوع این اتفاقات و حوادث اســت. حتی در شعارها 
می بینیم که گفته می شــود فالن شخص اسم رمز و 
بهانه است و اصل نظام نشانه است و خود این بخشی 
از ریشه ها است. در واقع جریان آشوبگر هدف و نگاه 
خود را رسما اعالم می کند اما حرف ما این است که 
اعتراض با آشوب تفاوت دارد و وقتی اعتراضی شکل 
می گیــرد دارای مطالبات به حقی اســت که باید به 
بخشــی از آنها توجه کرد و اجازه نداد این اعتراضات 
با این مطالبات به حق به اغتشاشــاتی که انتهای آن 
بن بست و ناکجا آباد است تبدیل شود ولذا به همین 
دلیل باید ریشــه های اعتراضات را استخراج کرد تا 

مانع این انحراف شد.
مقدم در پاســخ به این ســؤال که آیا یکی از دالیل 
این بی اعتمادی ها همین انباشت دستوراتی از قبیل 
تشــکیل کمیته بررسی و رسیدگی در مورد حوادث 
مختلف و مشــخص نشــدن نتیجه نهایی آن برای 
مردم نیســت، گفت: حتما این یکی از ریشــه های 
بی اعتمادی اســت و باید مجموعه این علل بررسی و 
استخراج شود. برای نمونه مردم درباره اختالس هایی 
با اعداد درشــت اخباری می شنوند که اصل آن خبر 
غلط است که آخرین مورد آن همین تخلف ۹۰ هزار 
میلیــارد تومانی در فوالد مبارکه اصفهان اســت که 
مردم تصور می کنند این میزان خورده و برده شــده 
در حالی که هم اصل این عدد غلط است و هم همه 
آن اختالس نبوده است و بعد هم گزارش های بعدی 
بر آن صحت گذاشــت اما دیگر دیر شده و این عدد 

در ذهن مردم جا افتاده است.
مدیر مســئول پایگاه خبری تحلیلی الف بیان کرد: 
کســی که اولین بار این گزارش را منتشر کرد از این 
باب که اطالعات غلطی به جامعه و افکار عمومی داد، 
خیانــت اول را کرد زیرا بین تخلف اداری و اختالس 
و دزدی تفاوت قائل نشد. چنین مسائلی خود تبدیل 
به ریشه اتفاقاتی مانند اتفاق اخیر می شود زیرا فردی 
که بیکار اســت و درآمد ندارد یا درآمد اندکی دارد 

زندگی خود را با چنین رقمی مقایسه می کند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مسئله ای 
کــه به عنوان تجربه باید از این حوادث درس گرفت 
ایجاد فرصت برای اعتراضات قانونی اســت. در واقع 
اگر این فرصت فراهم نشــود باالخره اتفاقاتی مانند 
حوادث اخیر به واسطه یک سوژه رخ می دهد و فوران 
می کند. این حرفی است که همیشه بعد از اغتشاشات 
مطرح شده اما دوباره بعد از مدتی فراموش می شود. 
خوشــبختانه این مســئله هم در قانون اساسی بیان 
شده و هم در دنیا از این اعتراضات به خوبی استفاده 

شده و نتیجه بخش بوده است.
وی ابراز کــرد: لذا بایــد برای تحقــق این فرصت 
شــرایط زمانی، مکانی، امنیتی، مجوزهای قانونی و 
فراهم شود  برگزارکننده  گروه های  مسئولیت پذیری 
تا معترضان به یک مســئله با شــعارهای مشخص 
اعتراض خود را اعالم کرده و مســئوالن هم پاسخگو 
باشــند اما وقتی این اتفاقــات نمی افتد این چرخه 
معیــوب تبدیل اعتراض به اغتشــاش هر از چندی 

تکرار می شود.
مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا می توان گفت در 
این گونه حوادث رسانه های داخلی از تأثیر گذاری و 
مرجعیت خارج شــده و رسانه های خارجی به مرجع 
اصلی مردم تبدیل می شوند، گفت: االن نمی توان این 
ادعا را به صــورت ۱۰۰ درصد تأیید کرد و پذیرفت 
که نگاه ها به رســانه های داخلی در اینگونه حوادث 
کاهش و رجوع به رسانه های خارجی افزایش می یابد. 
در این ایام بازدید رسانه های داخلی نیز افزایش پیدا 
کرده همانطور که رســانه های خارجی یا ضد انقالب 
چین وضعیتی پیدا می کنند. لزوما نه آن کســی که 
به رسانه های داخلی رجوع می کند موافق نظام است 
و نه لزوما کسی که اخبار رسانه های خارجی را رصد 
می کند، موافق آنها است. لذا در این اتفاقات مراجعه 
عموم مردم به رســانه های داخلی و خارجی افزایش 
پیدا می کند و می خواهند ببینند طرف های مختلف 
ماجرا چه می گویند چون احساس می کنند هیچ یک 
از این رسانه ها حوادث را به طور کامل و جامع بیان 
نمی کنند و این اتفاقی اســت که در حال رخ دادن 

است.
وی در پایان به تشریح تفاوت اصلی میان رسانه های 
داخلی با رســانه های خارجی پرداخت و گفت: هدف 
عمده رســانه های داخلی این اســت که آتش فتنه 
خاموش شود اما رسانه خارجی به دنبال برافروخته تر 
کردن این آتش اســت. بنابراین دو روش متفاوت در 
قبال یک حادثه واحد شکل می گیرد و رسانه داخلی 
به واســطه وظایف و مسئولیت ملی رفتاری متفاوت 
از رســانه خارجی انجام می دهد. رســانه خارجی و 
ضد انقالب در پی سرنگونی نظام جمهوری اسالمی 
اســت اما رســانه داخلی به دنبال آرام کردن فضا و 

اصالحگری است.

دریچـــه

رئیس جمهور گفت: زمانی که جمهوری اســالمی در حال 
پشت سر گذاشــتن مشکالت اقتصادی و فعال شدن برای 
حضور بیشــتر در منطقه و جهان بود، دشــمنان به قصد 
انزوای کشــور وارد میدان شدند اما در این توطئه شکست 

خوردند.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در چهارمین جلسه 
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، توجه 
به فرهنگ ایثار و شــهادت و تفکر بسیجی را نیاز ضروری 
جامعه برشــمرد و گفت: اگر در گســترش فرهنگ ایثار و 
شــهادت کوتاهی شــود، تفکر و باورهای دیگر جایگزین 
آن می شــود. یکی از راهکارهای مهــم صیانت از جوانان 

کشورمان توجه به این فرهنگ است.
رئیس جمهور بــا تأکید بر اجرای دقیــق و کامل قوانین 
مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران در تمامی دستگاه های 
اجرایی، اظهار داشــت: مشکالت احتمالی در اجرای قانون 
نباید مانع از اجرای آن باشد بلکه باید با رفع موانع موجود، 

قانون اجرا و از هدر رفت زحمات جلوگیری  شود.
وی با اشاره به برخی ابتکارات انجام شده در موضوع دفاع 
مقدس مثــل راه اندازی کاروان های راهیــان نور یا اقدام 
رســانه ملی در بازخوانی وصیت شــهدا اظهار داشت: در 
زمینــه ترویج فرهنگ دفاع مقدس هنــوز با نقطه ایده آل 

فاصله زیادی داریم.

رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش به جنجال رسانه 
ای غرب علیه کشــورمان اشــاره کرد و درباره معیارهای 
دوگانــه آنها گفت: با اینکه در ایــران موضوع جان باختن 
خانم امینی بطور کامل و دقیق در حال پیگیری اســت و 

تمام مســئوالن بر آن تاکید کرده اند اما دشمن در حالی 
با تدارک اقدامات گسترده رسانه ای در تالش برای انحراف 
افکار عمومی اســت که جمعی از دختران افغانســتانی به 
دســت گروه های تروریســتی مورد حمایت آمریکا در یک 

آموزشــگاه به خاک و خون کشیده می شوند و واکنشی از 
طرف این مدعیان دیده نمی شــود! آیا در چنین شرایطی 
ادعای پیگیری حقوق بشــر و حقوق زن از طرف غربی ها 

قابل پذیرش است؟
رئیس جمهور هدف دشــمن از طراحــی توطئه جدید را 
بازداشتن کشــور از پیشرفت دانســت و گفت: زمانی که 
جمهوری اســالمی در حال پشت ســر گذاشتن مشکالت 
اقتصادی و فعال شــدن برای حضور بیشــتر در منطقه و 
جهان بود، دشمنان به قصد انزوای کشور وارد میدان شدند 

اما در این توطئه هم شکست خوردند.
پیش از ســخنان رئیــس جمهور دکتر سیدامیرحســین 
قاضی زاده هاشــمی رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
دبیر شــورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، 
تهیــه و تصویب راهبردها و سیاســت های شــورای عالی 
ترویج، تدوین شــاخص ها و ارزیابی عملکرد دســتگاه های 
اجرایی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تدوین سند 
جامع ملی گلزارهای شــهدا، یادمان های شهدای گمنام و 
مراکز فرهنگی وابسته، تدوین و تصویب نظام نامه مهندسی 
فرهنگ ایثار و شهادت، طرح ایجاد سامانه جامع هوشمند 
ثبت خدمات فرهنگی ارائه شــده بــه ایثارگران و تصویب 
دسترســی مخاطبین به منابع و مستندات حوزه فرهنگ 
ایثار و شهادت را از اقدامات و تالش های این شورا دانست.

وزیر اطالعات:

گروهک های تروریستی به زودی نتیجه 
اعمال ننگین خود را خواهند دید

وزیر اطالعات با صدور پیامی ضمن تســلیت شهادت ســردار »سید حمیدرضا 
هاشمی«، گفت: گروهک های تروریســتی به زودی نتیجه اعمال ننگین خود و 

اغتشاش و آشوب و ترور مردم بی گناه را خواهند دید.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سید اسماعیل خطیب وزیر اطالعات 
با صدور پیامی شــهادت ســردار ســید حمیدرضا هاشــمی فرمانده اطالعات 
ســپاه اطالعات سپاه سلمان اســتان سیستان و بلوچســتان را به رهبر معظم 
انقالب اســالمی، رئیس سازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، سایر 
همسنگران، خانواده محترم ایشــان و عموم مردم استان سیستان و بلوچستان 

تبریک و تســلیت گفت و نوشــت: گروهک های تروریست وابســته به استکبار 
جهانی بدانند که به زودی نتیجه اعمال ننگین خود و اغتشــاش و آشوب و ترور 

مردم بی گناه را خواهند دید.
متن پیام او بدین شرح است:

بسم رب الّشهداء والّصدیّقین
والتحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا عند ربّهم یرزقون

سردار سرتیپ پاسدار کاظمی
رئیس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

بدون شــک شهادت، پاداش مجاهدان فی سبیل اهلل و عنایت خاص حضرت حق 
به پاکان عالم و رهروان حقیقت و آزادگی است.

خبر شــهادت سردار ســید حمیدرضا هاشــمی فرمانده اطالعات سپاه سلمان 
اســتان سیستان و بلوچستان و عضو شــورای هماهنگی اطالعات استان توسط 

تروریست های کوردل وابسته به استکبار جهانی موجب تأسف و تأثر گردید.
مجاهدت های ســترگ و شکوهمند آن شــهید عالی قدر در عرصه های دفاع از 

انقــالب و نظام مقدس اســالمی و صیانت از امنیت و آرامش این ســرزمین در 
رویارویی با تروریســم تکفیری و دشــمنان امت اسالمی برای همیشه ماندگار و 
الهام بخش جوانان غیرتمند و انقالبی امروز و فردای میهن اسالمی به ویژه نسل 

جدید پاسداران خواهد بود.
شــهادت مظلومانه این مجاهد فی ســبیل اهلل را به محضــر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، جناب عالی و ســایر هم ســنگران، خانواده محترم ایشان و مردم 
شهید پرور استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت گفته و از درگاه خداوند 
منان برای آن شــهید واال مقام طلب علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل 

مسئلت می نمایم.
گروهک های تروریســت وابسته به اســتکبار جهانی بدانند که به زودی نتیجه 
اعمال ننگین خود و اغتشــاش و آشــوب و ترور مردم بی گنــاه را خواهند دید 
و پاســداران انقــالب اســالمی و دیگر نیروهــای مقتدر و مصمــم اطالعاتی، 
 امنیتــی و انتظامــی، بــه تفرقه افکنی هــا و جنایــات مزدوران پاســخ قاطع 

خواهند داد.

|  دوشنبه|11 مهر 1401|شماره 5969|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
رئیس جمهور:

دشمنان در توطئه اخیر برای منزوی کردن کشور شکست خوردند

فرمانده کل سپاه گفت: نفوذ منطقه ای ایران سد بسیار عظیمی در مقابل دشمن 
است و آنها ایران را سدی در مقابل توطئه های خود می دانند.

چهارمین دوره مراسم »یادها و نام ها« با حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.

فرمانده کل ســپاه در این مراســم طی ســخنانی با بیان اینکه دشــمن در هر 
صحنه ای از جمله در هوا، زمین، دریا و در عرصه علم و فناوری شکســت خورده 
اســت، گفت: شــما می بینید توانایی که آمریکا امروز در منطقه دارد با ۲۰ سال 
و ۳۰ ســال پیش قابل مقایسه نیست، آمریکایی ها پیر و فرسوده شده اند؛ من با 

چشم این ضعف آمریکا را می بینم و اعالم می کنم آنها شکست خورده اند.
سرلشکر سالمی با اشاره به اقدامات اخیر دشمنان برای نا امنی در ایران، تصریح 
کرد: همه شــیاطین و اشرار عالم در جبران شکست های خود، جنگ رسانه ای و 
سیاســی را علیه ایران اسالمی آغاز کردند و شما نشانه های این تهاجم دشمن را 
برای جبران آن شکســت ها می بینید. آنها می خواهند اجازه ندهند به نام اسالم 

یک جغرافیای مستقل با حاکمیت و قدرت و منطقی نافذ وجود داشته باشد.
وی نفوذ منطقه ای ایران را ســد بسیار عظیمی در مقابل دشمن دانست و گفت: 
آنها جمهوری اســالمی ایران را ســدی در مقابل توطئه های خــود می دانند و 
می گویند نفوذ تان را قطع کنیم و ما می خواهیم حضور داشته باشیم و بعد شما 
را احاطه کنیم و بعد در ســرزمین شما جاری شویم تا دوباره شما مشقی که ما 
می گوئیم بنویســید، اما ما با آنها می گوئیم از روزی که انقالب پیروز شده است، 

دیگر در این عرصه نمی توانید وارد شوید.
فرمانده کل ســپاه گفت: دشــمنان می خواهند با فریب، جوانــان ما را به درون 
خیابان ها بکشــند، این آخرین سیاست دشمن است ترکیبی از آنچه که قباًل به 
کار گرفتند اما ما آزموده هســتیم کافیست دشمن را بشناسیم نداشتن آگاهی و 
شناخت عامل شکست اســت، اما آگاهی همیشه پیروزی می آورد و پیروزی در 

آگاهی و ایمان است.
سرلشــکر ســالمی تصریح کرد: به جوانان عزیزمان می گوئیــم وقتی به خیابان 
می آیید پشــت ســرتان را نگاه کنید، مراقب باشید که فریب دشمن را نخورید، 
ما این جوانان را دوســت داریم حتی اگر آنها ما را دوســت نداشــته باشم و به 
آنهــا می گوئیم که مراقب باشــید. وی تاکید کرد: به آمریکایی ها، انگلیســی ها، 
ســعودی ها و آن هایی که از طریق رســانه های ویرانگر خود قلب جوانان مان را 
نشانه گرفته اند، می گوئیم شما را می شکنیم و اجازه ورود یک نفر از شما را هم به 

میهن اسالمی مان نمی دهیم؛ حتی همین جوانان هم که عملیات روانی دشمنان 
بر روی آن ها تأثیر گذاشــته نیز برمی گردند و در صف اول مبارزه قرار می گیرند؛ 

ما جوانانمان را می شناسیم.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه هنر ما شکست دادن شما است، تصریح کرد: ما 
تجربه هــای زیادی در این رابطه داریم و عالوه بر این رهبری داریم که شــما را 
بارها خلع سالح کرده است. سرلشکر سالمی تأکید کرد: شکست برای ملت ایران 
بی معناســت و در دایره المعارف سیاسی مردم کشورمان این واژه وجود ندارد و 
این راه را ادامه می دهیم. به مردم شــریف و صبورمان که همواره می درخشــند، 
مباهــات می کنیم؛ این روزها موج اقتدار را دیدید و این راهی اســت که بعد از 
شهادت حاج قاسم آغاز شده است. وی با بیان اینکه رزمندگان ما در دفاع مقدس 
هرگز در برابر اراده دشمن کرنش نکردند و زرهی که بر تن آن ها بود، هرگز پشت 
نداشــت، تصریح کرد: رزمندگان ما هیچ واهمه ای از هیبت ظاهری و شــیطانی 
دشــمن نداشتند و وقتی آرایش جهانی دشمن را می دیدند، شادمان می شدند و 
قامت برافراشــته تر و با گام هایی ثابت تر پیش می رفتند. فرمانده کل سپاه افزود: 
پیشکسوتان جهاد هرگز در برابر دشمن کم نیاوردند و بی اعتنا به قدرتی که شرق 

و غرب به صحنه آورده بود، سرزمین های اشغالی را آزاد کردند.
سرلشکر ســالمی گفت: آن ها هیچ واهمه ای از شــکوه ظاهری و هیبت دشمن 
نداشــتند. وقتی آرایش دشــمن را می دیدند با گام هایی ثابت تر پیش می رفتند. 
آن ها کســانی بودند که رفیع ترین قله های کشــور را فتح کردند. وی بیان کرد: 
آن ها اجازه ندادند ســیمای زیبای استقالل کشور ضربه ببیند. زخمی شدند، بر 
زمین افتادند، اما شــکوه آفریدند. تمــام فضیلت ها را معنا کردند. برخی از آن ها 
رفتند. آن ها رفتند تا ما بمانیم. ایران بماند. نوامیس ما امنیت داشــته باشــند. 

رفتند تا منزلت، شکوه و عظمت جهانی بیابیم و ایران جهانی شود.
فرمانده کل سپاه گفت: آن ها رفتند تا دشمن به ما نگوید تو به عنوان ایرانی این 
مقدار باید در علم پیشــرفت کنید. رفتند تا دشمن نگوید حق هسته ای شدن و 
پیشــرفت فضایی ندارید. رفتند تا دشــمن نگوید تو با کسی دوست باش که ما 
می گوئیم. سرلشکر ســالمی افزود: آیا می توان از این همه عظمت چشم پوشید 

و دســتاوردهای این جماعت فداکار که در هیچ کجای عالم تکرار نمی شــود را 
ندید؟ آیا می توان آزادی از اســارت قدرت ها را از دست داد و قدرت ها دوباره بر 

ما مسلط شوند؟
سرلشکر سالمی افزود: آیا می توان از این همه عظمت چشم پوشید و دستاوردهای 
این جماعت فداکار که در هیچ کجای عالم تکرار نمی شــود را ندید؟ آیا می توان 

آزادی از اسارت قدرت ها را از دست داد و قدرت ها دوباره بر ما مسلط شوند؟
وی با بیان اینکه جاده و بیرق اســتقالل برافراشــته شده اســت، اظهار داشت: 
ایران شــاید جزو معدود سرزمین هایی باشــد که هیچ بیگانه سلطه طلبی بر آن 
راه ندارد. این گنجینه دفاع مقدس اســت که به مردم روح می بخشــد و به آنها 

جرأت می دهد.
فرمانده کل ســپاه افزود: دفاع مقدس نقطه آغاز بود. آن ها نمی خواهند ما آزاد، 
مســتقل، سرافراز، بزرگ و آباد باشیم. نبردی بین آن ها که نمی خواهند و ما که 

می خواهیم وجود دارد.
سرلشکر سالمی گفت: دشــمن رها نکرد و از زوایای مختلف به سمت ما آمد تا 
ملــت ایران را گرفتار کند. از همه ابزارها بهره برد و تحریم کرد. ملت عزیز ایران 
تحت هدایت های رهبر عزیز و حکیم، ایســتاد و از فراز تحریم ها عبور کند. قرار 
بود تحریم ها ما را فلج و تســلیم کند. تحریم نسخه تسلیم بود، اما آیا این اتفاق 
صورت گرفت؟ وی بیان کرد: هرآنچه در صفحات مجازی راهبردی دشمن دیده 
می شــود، با آنچه واقعیت دارد، تفاوت است دشــمن هرآنچه بضاعت داشت به 
صحنه آورد. مشــکالت وجود دارد، اما ربطی به اراده دشمن ندارد. دشمن از راه 
تهاجم فرهنگی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها، پشیمان سازی ملت ایران و سست 

کردن اراده ملت ایران آمد. با همه ابزارها آمد و هنوز هم است.
فرمانده کل ســپاه خاطرنشــان کرد: اما از آن ســو آن رود خروشان اربعین را 
می بینیــد. اجتمــاع غدیر را می بینیــد. اجتماع نونهاالن و نوجوانــان را هم در 
ورزشــگاه آزادی برای خواندن سرود می بینید. دشــمن می خواهد دین گریزی 
را در قلــب جوانان ما نهادینه کند، اما ما صف های فشــرده جوانان مدافع حرم 

را می بینیم.
سرلشــکر سالمی گفت: ما از تحریم گذشتیم. شــجاع باشید و بگویید که مردم 
ایســتاده اند. در هر صحنه ای در دوردســت و در نزدیک دشمن شکست خورده 
است. دشــمن در همه جا شکست خورده است. فقط گریخته است. آیا شمایلی 

که امروز آمریکا در منطقه دارد با ۲۰ سال گذشته قابل مقایسه است؟!

سرلشکر سالمی:

جوانان فریب دشمن را نخورند

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: ساختارها و شیوه 
اجرای گشت امنیت اخالقی باید به گونه ای اصالح شود 
تا این قبیــل اتفاقات دوباره تکرار نشــود، اینجانب در 
حدود اختیارات خود این مسئله را پیگیری خواهم کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
نطق پیش از دســتور، اظهار داشت: همان طور که قباًل 
هم توســط مسئوالن هر ســه قوه مطرح شد، چرایی و 
چگونگی جان باختن خانم مهســا امینی باید با جدیت، 
پیگیری، نتیجه به صورت رســمی اعالم و با هر قصور و 
تقصیر احتمالی به تناســب خطا و بدون هیچ اغماضی، 
برخورد شــود. وی افزود: بســیاری از کســانی که در 
ابتدا انتقاد کردند، هدف براندازانه نداشــتند اما دیدیم 
خارج نشینان، علیه امنیت مردم با هدف براندازی نظام، 
دست به تحریک و عملیات برای آشوب و اغتشاش زدند. 
مسئوالن امنیتی کشور باید مقتدرانه با همه کسانی که 

ُمخّل امنیت مردم هستند برخورد کنند.
رئیس مجلس گفت: باید توجــه کنیم که هر اقدامی با 

هر روشــی و با هر انگیزه ای که باعث شود مردم مقابل 
مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام اجتماعی و در جهت 

خواست دشمن است و باید از آن پرهیز شود.
قالیباف تصریح کرد: ســاختارها و شــیوه اجرای گشت 
امنیت اخالقی باید به گونه ای اصالح شــود تا این قبیل 
اتفاقات دوباره تکرار نشود، اینجانب در حدود اختیارات 

خود این مسئله را پیگیری خواهم کرد.
وی بــا بیان اینکه وجــود اعتراض بــرای اصالح امور، 
از دســتاوردهایی انقالب اســالمی اســت، اضافه کرد: 
در همیــن چند وقت برخــی از اعتراضات به حق باعث 
اصالح تصمیم ها و پشــتوانه تصمیمات مجلس شــد اما 
آن اعتراضــات، اعتراض اصالح خواهانــه بود نه اعتراض 

براندازانه.
رئیس مجلس گفت: از همه کســانی که اعتراض دارند 
درخواســت می کنم که اجازه ندهند اعتراضشان به جای 
اصالح خواهی، رنگ وبوی ضدامنیتی و براندازی پیدا کند 

تا پیگیری اصالح مورد مطالبه آنها به حاشیه نرود.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

تغییر شیوه اجرای گشت های امنیت اخالقی را پیگیری می کنم
ســازمان اطالعــات ســپاه در اطالعیــه ای تاکید کرد: 
فرزندان ملت ســرافراز ایران اســالمی همچون گذشته 
انتقام خون پاک شــهدای مظلوم زاهدان را از دشمنان 

ملت خواهند گرفت.
متن پیام به این شــرح اســت: بار دیگر دست جنایت 
آلود دشمنان اســالم و انقالب اسالمی از آستین اشرار 
و آشــوب گــران بیرون آمد و خون پــاک یکی دیگر از 
ســربازان وطن )سردار شهید ســیدحمید رضا هاشمی 
معروف به ســیدعلی موســوی( و جمعــی از همرزمان 
شهیدش را به هنگام تالش برای حفظ امنیت و آرامش 

مردم بر زمین ریخت.
بی شــک ملت شــهید پــرور ایران و نیروهای مســلح 
جمهــوری اســالمی ایران، تعــرض به امنیــت و جان 
مردم و ســربازان وطن را بی پاســخ نخواهد گذاشت و 
دشمنان کینه توز ملت سرافراز ایران و انقالب اسالمی، 
بویــژه گروهک های ظالم و تجزیه طلــب و ایادی آنان 
بدانند، فرزندان ایران اســالمی در حفاظت از انقالب و 

دستاوردهای آن لحظه ای غافل نبوده و با چشمان بیدار 
و اشــراف کامل اطالعاتی تمامــی توطئه ها و فتنه های 
کــور آنان را رصد نموده؛ به مــدد الهی ضربات مهلکی 
 را توســط پاســداران گمنام امام زمان )عــج( دریافت 

خواهند کرد.
سازمان اطالعات ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن 
تبریک و تســلیت شهادت پاســدار رشید اسالم، سردار 
شهید ســید حمیدرضا هاشــمی و همرزمان شهیدش 
محضر مقدس حضرت ولــی عصر )عج(، فرمانده معظم 
کل قوا )مدظله العالی(، ملت شــریف و قدرشناس ایران 
اســالمی و خانواده معظم و معزز آنــان، اعالم می دارد؛ 
بی شک فرزندان ملت ســرافراز ایران اسالمی همچون 
گذشــته انتقام خون پاک شــهدای مظلوم زاهدان در 
جمعه ســیاه را از دشــمنان خواهند گرفت و حمالت 
ناجوانمردانه معاندین مسلح، اشــرار و آشوب طلبان را 
بی پاسخ نخواهد گذاشت و به فضل الهی بساط حرکات 

کور و ددمنشانه دشمنان را برمی چینند.

سازمان اطالعات سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد؛

انتقام خون شهدای مظلوم زاهدان را از دشمنان خواهیم گرفت


