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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

زنان در جبهه اصالحات، سیاهی لشکر هستند!
سرویس سیاسی- 

روزنامه ســازندگی در یادداشــتی به قلم فرزانه  ترکان عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران تحت عنوان »پیگیری 
مطالبات زنان« نوشت: »هر انتخاباتی که انجام شده-  اعم از انتخابات شورای شهری و ریاست جمهوری و مجلس-  همه 
و همه در اولویت خود توجه به حقوق و مطالبات زنان را بیان کرده اما در اکثر مواقع در حد شعار باقی مانده و حتی برخی 
موارد اصطالحی که به کار می برند که زنان ابزاری برای کسب هویت اجتماعی نگاه شده اند اما بعد از رأی آوری مطالبات را 
فراموش کرده و اولویت های دیگری را قرار داده اند و همین رویه غلط زمینه ایجاد دلسردی و ناامیدی را به وجود آورده است.«
در ادامه این مطلب آورده است: »انتخابات مجلس در پیش است اما خود نمایندگان زنان مجلس آن گونه که بایدوشاید 
برای کسب مطالبات زنان تالش نکردند. چه نمایندگان آقا و چه خانم اصالح طلب که همواره مدعی توجه به مطالبات زنان 

بوده اند در بزنگاه مصلحت اندیشی شده اند.«
چطور می خواهیم اعتماد مردم به اصالح طلبان را برگردانیم؟

ســازندگی نوشــته است: »این موضوع در مورد ریاست جمهوری و مجلس صادق بوده است. آقای روحانی در تمامی 
نطق های انتخاباتی خود به این مقوله پرداخت که مطالبات زنان باید جدی گرفته شود اما حتی حداقل های مطالبات زنان 
مثل توجه به حضور زنان در پســت های اجرایی و حضور زنان در کابینه متأسفانه چشم پوشی شد. اینکه در آینده چطور 
می خواهیم این اعتماد را برگردانیم کار سختی است.« اظهارات مدعیان اصالحات مبنی بر جدی نگرفتن مطالبات زنان از 
سوی رئیس جمهوری ناظر به وعده های توخالی دولت تدبیر و امید مانند »تشکیل وزارت زنان«، »بیمه زنان سرپرست خانوار« 
و »حضور وزیر زن در کابینه« است. این دست اظهارات اصالح طلبان مبنی بر اینکه »زنان را برای انتخابات و سیاهی لشکر 

نخواهیم« حاکی از واقعیتی است که در جبهه اصالحات وجود دارد.
بزک چهره منحوس پهلوی در روزنامه مدعی اصالحات

صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت ایران در دوره 
پهلوی اول، گفت: »اگر کسی سوم اسفند سال ۱۲۹۹ از ایران خارج می شد و در شهریور سال ۱۳۲۰ به ایران بازمی گشت، 
باورش نمی شد که این سرزمین همان ایران است. رضاشاه در تمام ابعاد ایران را متحول کرد؛ بنابراین هیچ تردیدی وجود 

ندارد که رضاشاه در حوزه توسعه اقتصادی بی بدیل عمل کرد.«
زیباکالم در بخش دیگری از این مصاحبه در پاســخ به اینکه »نقش انگلســتان در روی کارآمدن رضاخان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟« گفت: »نقش انگلستان را صفر و حتی زیر صفر می دانم. مهم ترین عاملی که باعث شد رضاخان در اردیبهشت سال 
۱۳۰۵ از فرمانده اصلی کودتا به رضاشاه تبدیل شود، تالش وجودی خودش بود و این موضوع هیچ ارتباطی به انگلستان یا آمریکا 

ندارد... روح انگلستان هم از کودتا خبر نداشت، چه رسد به طرح و برنامه ریزی کودتا.«
الزم به یادآوری است که چندی پیش نیز روزنامه سازندگی، خیانت شاه به جدایی بحرین را وارونه جلوه داده بود. اما بزک 
یک جالد دیکتاتور توســط فردی که مدعی دموکراســی اســت و خود را استاد دانشگاه می داند شاید امری بسیار عجیب به نظر 
برسد اما اگر کسی سوابق زیباکالم را در مواضع و اظهاراتش کاماًلً بداند این موضوع برایش چندان عجیب نخواهد بود. رضاخان 
نگهبان اصطبل سفارت هلند بود و اینکه چگونه او ازآنجا به کاخ پادشاهی رسید را باید در خوش خدمتی هایش برای استعمار پیر 
جست وجو کرد. برای نمونه: رضاخان با قزاق هایش توانست قیام سردار رشید مبارزه علیه استعمار، یعنی میرزا کوچک خان را در 
هم بکوبد و یارانش را تار و مار کند. او در کشتن افراد ضداستعمار پرونده قطوری دارد. کسانی مانند شهید آیت اهلل حسن مدرس. 
او همچنین شخصی به نام دکتر احمدی را به استخدام گرفته بود که با سرنگ هوایش، شهره عام و خاص بود. دکتر احمدی با 
دستور شخص رضاخان، افراد را در زندان به قتل می رساند. به دستور او دهان فرخی یزدی را در زندان دوختند و سپس وی را به 
طرز وحشیانه ای کشتند. افرادی که شناخته شده ای به دستور رضاشاه کشته شده اند که ذکر همه آنها در این نوشته ممکن نیست؛ 
کسانی از قبیل میرزاده عشقی. گوینده به طرزی حیرت آور مدعی شده انگلستان در روی کار آمدن رضاخان هیچ نقشی نداشته 
و حتی »روح انگلستان ]!![ هم خبر نداشته« اینکه زیباکالم این ادعا را خودش از روح انگلستان شنیده یا استنباط خودش است، 
نمی دانیم. اما حقیقت ماجرا چیست؟ »حسن اعظام قدسی« متولد ۱۲6۹ شمسی است. او پس از به توپ بستن مجلس در اواخر 
قاجاریه مدتی را به طالقان رفت و مدتی نیز در شهر رشت بود تا اینکه در سال ۱۳۲۲ شمسی نماینده مردم قزوین در مجلس 
شورای ملی شد. او در کتاب خاطرات خود نقل قولی از یکی از نمایندگان دوره چهارم مجلس از مشهد به این شرح می نویسد: »من 
با کنسول انگلستان در مشهد رفاقت داشتم و بعد از کودتا ]کودتای رضاخان[ که نزد وی رفتم و سؤال کردم که هدفتان از کودتا 
چه بوده، کنسول در پاسخ گفت: وقتی قرارداد ۱۹۱۹ شکست خورد ما برنامه های وسیع و گسترده ای برای ایران داشتیم.« ازجمله  
اشاره می کند به کودتا برای تداوم سلطه انگلستان بر ایران، سرکوب سرحدداران و عشایر، برخورد با روحانیت و جمع کردن بساط 
روحانیت، جمع کردن بساط عزاداری سیدالشهدا)ع(، تداوم غارت نفت ایران و... که این سیاست ها کامالًً در دوره رضاخان پیاده شد.

به راستی فرخی یزدی که گویا امروز را می دیده، چه خوش گفته است:
آنچه ای تاریخ وجدان کش حکایت می کنی راستی، نْبود به جز از افسانه و غیراز دروغ 
بی سبب از خائن غالب حمایت می کنی بی جهت از خادم مغلوب گویی ناسزا 
بعد از این از او هم اظهار رضایت می کنی از رضا ]شاه[ جز نـارضایی حـکم فرما گرچه نیست 

مردم از اصالح طلبان دلخور هستند
روزنامه زنجیره ای همدلی تیتر ۱ خود را به گزارشی با عنوان »انقالب در اصالحات« اختصاص داده و به نقل از محسن 
آرمین، محکوم فتنه 88 نوشــته اســت: »مشکل اصالح طلبان نداشتن یک گفتمان جدید و ناظر به اصلی ترین مشکالت 
کشور است که عدالت خواهی و فسادستیزی بخشی از آن است. مشکل اصالح طلبان به گمان من این است که گفتمان آنها 
به اندازه کافی منسجم، رادیکال، صریح و شفاف نیست. گفتمانی که پیش ازاین وجود داشت با توجه به تحوالت سیاسی 
و اجتماعی سال های اخیر نیاز به بازسازی دارد.« همدلی همچنین به نقل از حمیده زرآبادی نماینده اصالح طلب مجلس 
نوشته است: »سرمایه های اجتماعی در حال حاضر از مجریان تفکر اصالحات دلخور هستند، نه از تفکر اصالحات. اینکه 

مردم از افراد اصالح طلب دلخور باشند به معنی این نیست که گرایش شان را تغییر دهند، این دو مقوله متفاوتی است.«
زرآبادی گفته است: »یک موقع شما از تفکر دلخور هستید یک وقت از مجری تفکر دلخورید. من فکر می کنم سرمایه 
اجتماعی در حال حاضر از مجریان تفکر اصالحات دلخور هست که این باید اصالح شود. چیزی که مطرح می شود درواقع 

دلخوری از مجریان اصالحات است که مردم از آنها انتظار داشتند گام های بهتر و مؤثرتری بردارند.«
الزم به یادآوری است که پس ازآنکه خاتمی اعالم کرده بود »مردم دیگر به تَکرار می کنم، روی خوشی نشان نمی دهند« 
سعید حجاریان هم در مصاحبه ای گفت: »امروز برخی از مردم می گویند شما گفتید به روحانی رأی بدهید تا شرایط به سامان 
شود اما این طور نشد فلذا دیگر با طناب شما به چاه نمی رویم«. پس ازاین قبیل اظهارات بود که یکی یکی مدعیان اصالحات 
لب به اعتراف گشودند. دو روز پیش هم عبداهلل مؤمنی، فعال سیاسی اصالح طلب در یادداشتی در سازندگی، »بی ثباتی، 
بی سامانی و تضعیف اصالحات« را وضعیت امروزی اصالح طلبان دانسته بود. نکته مهم در این گونه اظهارنظرها این است که 

6 سال از دولت روحانی گذشته و تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده است!
فعاالن اقتصادی ایران عماًلً از اروپا قطع امید کرده اند

روزنامه اعتماد روز گذشته در صفحه اقتصادی خود گزارشی از جلسه اتاق مشترک ایران و آلمان و مباحثه مطروحه 
درباره کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس پرداخت و نوشت: »اتحادیه اروپا که از زمان اعالم تصمیم ترامپ در خروج از 
برجام، تأکید کرده بود با این تصمیم مخالف است و تالش خود برای حفظ توافق هسته ای را ادامه خواهد داد، در عمل هیچ 
تغییر عمده ای به وجود نیاورده و به اعتقاد خوانساری این موضوع برای ایران غیرقابل قبول است. او]خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران[ گفت: اروپا به وعده های خود در برجام عمل نکرد. اینستکس در طول ماه های گذشته سه مدیرعامل عوض 
کرده و هیچ اقدام عملی نداشته است. این را باید در نظر گرفت که اگر اروپا از ایران نفت نخرد، عماًلً اینستکس فایده ای 
نخواهد داشــت. اروپا نمی تواند انتظار داشــته باشــد که ایران از آنها کاال بخرد اما آنها در مقابل هیچ وارداتی از ما نداشته 
باشد، ازاین رو ما مجبوریم که انتخاب های خود از غرب را محدود کنیم. ما در مقابل فشارهای آمریکا ایستادیم و وقتی اروپا 
نتوانست با ما همراهی کند، قطعاً نگاه ما به کشورهای شرقی و همچنین توان داخلی خواهد بود. صحبت های خوانساری 
نشــان می دهد که بســیاری از فعاالن اقتصادی ایران در ماه های گذشته عماًلً از اروپا قطع امید کرده اند و در این ماه ها یا 

تالششان بر تولید کاالهای داخلی بوده یا نیازهایشان را از دیگر گزینه ها مانند چین تأمین کرده اند.«
گفتنی است تحرکات اروپا در چند مقطع طی ۱6 ماه گذشته، معطل کردن و مهار ایران به جای انجام تعهدات بوده 
است. آنها درحالی که از ایران می خواستند در برجام بماند، از همه طرف به برجام شلیک کردند. سه دولت اروپایی متعهد 
شده بودند ضمن مقابله با تحریم بانکی و مالی، از ایران نفت بخرند. اما نه تنها چنین نکردند، بلکه انگلیس حتی علیه فروش 
نفت ایران کارشکنی کرد. ما نباید ۱6 ماه معطل اروپا می ماندیم، درحالی که آقای روحانی ۱6 سال قبل، چوب اعتماد به 
اروپا را خورد. آن زمان هم اروپایی ها به بهانه اعتمادسازی، خواستار دست نگه داشتن و تعلیق موقت شش ماهه شدند اما 

پس از چند بار تمدید که ما را دو سال معطل گذاشت، گفتند بهترین تضمین، تعلیق دائمی  است!

درمکتب امام

علمی که هالکت می آورد
ما مى خواهيم اين علم و صنعت و همه چيزها در خدمت ملت باشد، نه در 

خدمت اجانب. تخصىص كه در خدمت اجانب است رضرش از همه چيزها باالتر 

است. علمى كه ما را بكشد به طرف امريكا يا شوروى آن علم، علم مرض است؛ آن 

علمى است كه براى ملت ها هالكت مى آورد.
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روحانی:

دوران تاثیرگذاری فشار حداكثری 
به پایان رسیده است

پدیده اربعین در عالم کم نظیر نیست، بلکه بی نظیر است؛ هرچند بنده توفیق 
حضور در راهپیمایی را نداشتم، اما وقتی تصاویر آن را از رسانه ها می بینم، واقعا تحت 

تأثیر قرار می گیرم؛ مخصوصا وقتی اخالص زائران و میزبانان را می بینیم.
بحمداهلل ما شــیعیان به گونه ای تربیت شده ایم که روایات اهل بیت)ع( را باور 
داریم؛ ولی شیاطینی با سوء استفاده از برخی روایات، به دنبال ایجاد شبهه هستند؛ 
به عنوان نمونه در برخی روایات آمده است که به ازای هر قدمی در زیارت، ثواب حج 
و عمره برای زائر نوشته می شود. لذا شاید این سئوال در ذهن برخی بیاید – مخصوصا 
با شیطنت برخی شیاطین -  که چطور ممکن است به خاطر یک قدم در راه زیارت، 

این اندازه ثواب به زائر داده شود؟
علت تاکید فراوان بر زیارت خانه خدا و اهل بیت)ع(

 گاهی برخی گمان می کنند خداوند از اینکه مردم زیادی به مکه بروند و دور 
خانه کعبه جمع شوند، خوشش می آید و به نوعی میل خود را ارضا می کند؛ در واقع 
این عده، خدا را به انسان تشبیه می کنند که دوست دارد مورد توجه قرار گیرد؛ این 
در حالی است که خداوند هیچ نیازی ندارد و اگر همه مردم هم کافر شوند، ضرری 
به خداوند نمی رسد؛ همچنین ائمه )ع( نیز همین طور هستند؛ یعنی چنین نیست 
که خوششان بیاید که مشهور شده و طرفدارانی داشته باشند و مرقد آنها شلوغ باشد؛ 
حتی امام راحل )ره( نیز چنین نبودند که وقتی مردم درب خانه شان در قم جمع 
می شدند و ایشان از پشت بام برایشان دست تکان می دادند، خوشحال شوند؛ بلکه 
فقط فکر ایشان این بود که خداوند راضی باشد؛ لذا زیارت خانه خدا و اهل بیت )ع( از 
این رو اهمیت دارد که مردم از راه زیارت به کمال می رسند و با کسب ثواب به مقامی 
می رسند؛ در واقع خشنودی خدا و اهل بیت )ع( از حضور زائران، به همین دلیل است.

گاهی زائر به خاطر معرفت کم، خود را نسبت به زیارت شونده، طلبکار می داند،این 
در حالی است که باید سر به خاک بساییم و خداوند را شاکر باشیم که زیارت این 

بزرگواران را نصیب ما کرده است.
بسیاری از دوستی ها ناشی از جذابیت طرف مقابل از جهت یا جهاتی است،در 
واقع محبت از جاذبه کمرنگی شــروع می شــود و هر چه این جاذبه تکرار شــود و 
استمرار داشته باشد، میل به انس و دوستی بیشتر می شود و به جایی می رسد که 
فراق آن دوســت، برای فرد دشــوار می شود. در واقع فلسفه نمازهای یومیه و تکرار 
پنج باره نماز در طول روز، همین مسأله است که انسان به ارتباط با خدا عادت کند 

و دوستی وی بیشتر شود.
آثار ارتباط با خدا

خدا را نمی توان دید، اما توجه با دل نیز سبب افزایش محبت می شود،خداوند 
برای ما برنامه هایی گذاشته که هر روز تکرار کنیم، یک قسمتی از آن الزم است که 
اگر نباشد، در دام شیطان افتاده و از خداوند دور می شویم؛ البته بخش هایی را هم 
برای کســانی قرار داده است که می خواهند بیشتر به خدا محبت پیدا کنند و با او 
انس بگیرند و از این انس لذت ببرند، این قسمت ها مستحب هستند، چون کمالی 

که انسان باید به آن برسد، در گرو ارتباط با خداست.
حال سوال این است که چگونه کمال انسان در گرو ارتباط با خداست؟ برای روشن 
شدن مثالی می زنم.اگر قطره خونی در یک لیوانی بیفتد، نجس می شود؛ در صورتی 
که اگر آب این لیوان متصل به کر شود، آب و لیوان هر دو پاک می شود. همین طور 
که اتصال به آب کر سبب پاک شدن می شود، اتصال به خداوند نیز سبب پاکی روح 
می شود؛ و هر چه این اتصال بیشتر باشد، پاکی نیز بیشتر می شود و در واقع تشابه 
آن با منبع اتصال در پاکی بیشتر می شود. لذا اهل بیت )ع( که کامال متصل به خدا 
هستند، بیشتر به منبع اتصال شبیه شده و از هر گونه آلودگی و پلیدی دور هستند و 
خداوند نیز در مورد آنان می فرماید: »و یطهرکم تطهیرا«.ارتباط با خدا کیمیایی است 
که سبب پاک شدن می شود و حتی کسی که با خدا متصل شود، نه تنها خودش 

پاک می شود که قدرت پاک کنندگی دیگران را نیز خواهد داشت.
اهل بیت )ع(، واسطه یاد خدا

 اهل بیت)ع( افرادی هستند که باالترین اتصال را به خداوند دارند.ارتباط با اهل 
بیت)ع( در واقع ارتباط با خداوند است. مثل نهر آبی که به دریا متصل است؛ استفاده 

از نهر آب، در واقع استفاده از آب دریاست.
خداوند در نمازهایی که واجب کرده است نیز یاد اهل بیت)ع( را واجب دانسته 

است، چون در تشهد باید بر محمد)ص( و آلش صلوات فرستاد.
خداوند در زمان ها و مکان ها، چیزهایی را عالمت قرار داده که به واســطه آن 
عالمت ها، به یاد خدا باشیم؛ مثال نماز جمعه، برای یاد خداست. از عمیق ترین اموری 
که می تواند این توجه را حاصل کند، این است که انسان چند روز زندگی خود را با یاد 
اهل بیت)ع( و به عنوان زائر بگذراند. وقتی زائری چند شبانه روز پیاده روی می کند 
و دائم به یاد امام حســین)ع( اســت، اثری عمیق در وی می گذارد و قرار نیست به 
همین زودی ها آن را فراموش کند؛ این حتی از شرکت در مجالس روضه خوانی و 
ذکر مصیبت هم اثری بسیار باالتر دارد. طبیعی است کسی که چنین زیارتی انجام 
می دهد، فوق العاده ترقی می کند که قابل حســاب نیست؛ طبیعتا ثوابی هم که به 
ازای هر قدم می برد، قابل محاسبه نیست. چرا که این یاد اهل بیت )ع( که واسطه 

یاد خداوند هستند، از دل نمی رود و در قلبشان حک می شود.
اتصال به اهل بیت)ع( هم مراتبی دارد،گاه اتصال به حدی است که تمام وجود 
شخص متصل به معشوق می شود و گاه کمتر؛ در واقع مراتب اتصال به خدا، بستگی 
به معرفت و توجه دارد. با افزایش معرفت و توجه، اثر و اتصال نیز چندین برابر می شود. 
این معرفت و محبت و توجه باید از قبل ایجاد و تقویت شود تا زیارت اثر بیشتری 
داشته باشد؛ لذا از همین امروز باید برای زیارت های آینده، خود را آماده کرد. از مطالعه 

کتاب ها گرفته تا قرائت ادعیه با توجه قلبی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  در دیدار با جمعی از رؤسای 
کالنتری ها و فرماندهی پاسگاه های قضایی سراسر کشور؛ قم؛96/8/21

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

پدیده اربعین؛
بی نظیر در عالم

تصحیح خبر
در مطلب منتشر شده در صفحه ۱۱ روزنامه کیهان مورخه یک شنبه ۱4 مهرماه، 
تحت عنوان »عارف نوجوان جبهه که سرلشکر سلیمانی روایت کرد که بود؟« شهید 
مورد اشاره در خاطره ذکر شده، حسین پسر غالمحسین، شهید بزرگوار محمدحسین 
یوسف الهی می باشد که به اشتباه در مطلب مذکور، از شهید بزرگوار حسین نادری نام 

برده شده است که بدین  وسیله اصالح می گردد.

رئیس جمهور با تاکید بر شکست توطئه 
آمریکا در فشار حداکثری بر ملت ایران گفت: 
آمار و ارقام و روحیه مردم نشان می دهد که 
پایان  به  دوران تاثیرگذاری فشار حداکثری 

رسیده است.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور روز گذشته 
در جلســه هیئت دولت با تاکید بر شکست توطئه 
آمریکا در فشــار حداکثری به ملت ایران، گفت: به 
نظر من امروز همه آمار و ارقام و روحیه مردم نشان 
می دهد که دوران تاثیرگذاری فشــار حداکثری به 

پایان رسیده است.
وی ادامه داد: یعنی ملت بزرگ ما با مقاومت، 
نشاط، کار و فداکاری حداکثری آن تحریم حداکثری 
و تروریســم اقتصادی را شکســت من نمی گویم 
شکسته می شــود بلکه شکسته شد، ملت این کار 

را انجام داد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دوست و دشمن به 
قدرت، صبر و ایستادگی مردم ایران اعتراف می کنند، 
خاطر نشان کرد: دنیا در برابر این ایستادگی ملت 
ایران، دچار اعجاب است؛ 8۳ میلیون نفر مردم ایران 
دست به دست هم دادند و در برابر قدرت ها به ویژه 
آمریکا و صهیونیسم ایستادگی کردند و امروز بهترین 

امنیت، شرایط و روحیه در کشور وجود دارد.
روحانی افزود: البتــه مردم از لحاظ اقتصادی 
دچار مشــکالتی هســتند که همه باید دست به 
دســت هم داده و در راستای کاستن از مشکالت 

مردم تالش کنیم.

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
موضوع تحوالت منطقه پرداخت و اظهار داشت: 
متأسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه شعله هایی 
دیده می شــود که گاهی این شــعله در یمن و 
گاهی در نزدیکی مدیترانــه و مرزهای ترکیه و 

سوریه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت ترکیه نسبت به 
مرزهای جنوبی خود نگرانی هایی دارد و حق آنهاست 
که این نگرانی شان برطرف شود، گفت: معتقدیم باید 

راه و شیوه درست در این مسیر انتخاب شود.
روحانی افزود: در اجالس سران سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه به صراحت اعالم کردیم که راه حل 

امنیت در مرزهای شمالی سوریه و جنوب ترکیه تنها 
با حضور ارتش سوریه امکان پذیر است و ما باید همه 
زمینه ها را برای حضور ارتش سوریه در این مناطق 
فراهم کنیم و دیگر کشورها نیز باید کمک کرده و 
آمریکایی ها از این منطقه خارج شوند و کردها نیز 
در این منطقه که در حقیقت کشور خودشان است 

در کنار ارتش سوریه قرار بگیرند.
رئیس جمهور همچنین در ابتدای سخنان خود 
در جلســه هیئت دولت با گرامیداشت ایام اربعین 
حسینی، گفت: این ایام روزهای بیان عشق و ارادت 

و اظهار شیفتگی در برابر خاندان رسالت است.
وی اظهار داشــت: امروز خوشبختانه فضایی 

ایجاد شده که مردم این حرکت عظیم معنوی را با 
هوشیاری و بیداری انجام می دهند و عالوه بر شور و 
حرکت عظیم مردمی از لحاظ معنوی یک ترکیبی 
میان ملت های عاشق خاندان رسالت ایجاد کرده، 
به ویژه این حرکت قرابت نزدیکی را میان دو ملت 
ایران و عراق بوجود آورده است و اتفاقی مانند آنچه 
میــان مهاجران و انصار روی داد در این حرکت به 

چشم می خورد.
رئیس جمهور با تجلیــل از محبت و پذیرایی 
مردم عراق نسبت به زوار امام حسین)ع( که همواره 
وجود داشــته و در این ایام متبلور می شود، گفت: 
خوشبختانه امسال با تالش دولت و حذف روادید 
تسهیالت خوبی در سفر مردم به عراق برای حضور 

در این اجتماع بزرگ بوجود آمده است.
روحانــی تأکید کرد: این اجتمــاع بزرگ دل 
آمریکایی ها و صهیونیســت ها را می لرزاند و آنها را 
مرعوب می کند؛ حضور میلیونی مردم با عشــق و 
عالقه در هر شــرایطی در این اجتماع عظیم، یک 
قدرت نمایی بزرگ سیاســی، فرهنگی و معنوی به 

شمار می رود.
وی بــا اظهار امیدواری از اینکه مردم ایران به 
سالمت به این سفر بروند و برگردند و سال به سال 
این حرکت عظیم مردمی با شــکوه تر برگزار شود، 
گفت: امیدواریم تا سال آینده با توافقاتی که با دولت 
عراق صورت گرفته شــاهد بهره برداری از راه آهن 
شلمچه به بصره باشیم تا مردم راحت تر سفر خود 

را انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ 
مشکل غیرقابل حلی در کشور نداریم، خطاب 
از جمله سازمان  به دســتگاه های نظارتی 
بازرسی کل کشــور گفت: با حمایت قاطع 
و تشــویق مداوم، اجازه ندهید یک مدیر 
شجاع قوی که در جهت دور زدن تحریم ها و 
خدمت به مردم تالش می کند، دچار سستی 

و تردید شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیســی در آیین نکوداشت سی و 
هشتمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور، 
با بیان اینکه بدون نظارت، مدیریت هیچ مدیری قابل 
تعریف نیست، اظهار داشت: همه مدیران در همه 
ســطوح باید بر مجموعه خود نظارت کنند و اگر 
امروز بخواهیم در جامعه عدالت را به معنای اجرای 
قانون تعریف کنیم، اولین ضامن اجرای قانون، خود  
اشخاصند و خودکنترلی، قوی ترین و کارآمدترین 

نظام کنترلی است.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه گسترش اخالق 
از مهم ترین راه های پیشگیری از جرایم و تخلفات 
در نظام اداری کشور است، گفت: دومین ضمانت 
اجرای عدالت و قانون، گسترش نظارت های مردمی 
یا همان امر به معروف و نهی از منکر اســت. اگر 
این حساسیت از جامعه رخت بربندد و اجرای آن 
سست شود، به تعبیر امیرالمومنین)ع( باید شاهد 

تسلط اشرار باشیم.
وی افزود: دســتگاه ها باید از انتقادات مردم، 
رسانه ها، دلسوزان و مصلحان استقبال کنند. ما هر 
جــا به مردم میدان داده ایم، ضرر نکرده ایم. بر این 
اساس، سازمان های مردم نهاد باید مورد توجه جدی 
باشند زیرا کمک خوبی برای مدیران و دستگاه های 

نظارتی هستند.
رئیس قــوه قضائیه از مجلس خواســت که 

قانون ارتقای ســالمت نظام اداری را تمدید کند و 
خاطرنشان کرد: این قانون می تواند تضمین کننده 

سالمت اداری باشد. 
آیت اهلل رئیسی نظارت را جزء الینفک حکمرانی 
خوب دانست و افزود: حضور سازمان بازرسی کل 
کشور برای جلوگیری از فساد و صیانت از مدیران 
اســت، نه فقط برای مقابله با فساد که مهم ترین 
مســئله در این زمینه، اصالح ساختارهاست و به 
هیچ عنوان مردم و نظام برخی کاستی هایی را که 

در ادوار گذشته بوده است، نمی پذیرند.
وی با بیان اینکه مدیران بدانند شفافیت نه در 
شعار بلکه در عمل، هم به نفع خود دستگاه هاست و 
هم عملکرد دستگاه های نظارتی را تسهیل می کند، 
اظهار کرد: توســعه اقتصــادی را در گرو امنیت 
اقتصادی و امنیت اقتصادی را در گرو مبارزه با فساد 
می دانیم. کارآفرینی و سرمایه گذاری نیز منوط به 

روابط سالم اقتصادی است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه 

به  ترک فعل ها را در کنار توجه به فعل ها بسیار مهم 
دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری  ترک فعل ها، به 
مراتب خسارت بارتر از فعل هاست. همه باید در هر 
زمانی نسبت به دوران مدیریت خود پاسخگو باشند. 
در سیل فروردین ماه که چند استان را درگیر کرد، 
گزارش ها نشــان می دهد که بازرسان ما نسبت به 
برخی ضرورت ها از جمله الیروبی، رسوب زدایی و. .. 
از قبل هشدار داده بودند. بر همین اساس می بینیم 
در استان هایی که آمادگی وجود داشت، خسارت 
کمتری وارد شــده است؛ لذا باید این  ترک فعل ها 

مورد توجه همه باشد.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم حمایت قاطعانه از 
مدیران قوی و شجاعی که تحریم را دور می زنند، 
تأکید کرد و افزود: اجازه ندهید مدیر شجاع، نترس 
و قوی در میدان دچار سستی و  تردید شود. حمایت 
از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعال نیز وظیفه همه 
ماست. کارآفرین و سرمایه گذار باید بداند که کارش 
در این کشور سریع انجام می گیرد. باید تمام بخش ها 

ترتیبی اتخاذ کنند که کار سرمایه گذار و کارآفرین 
تسهیل شود. این در گروی آن است که اگر با مانع 
بی مورد و بی جایی مواجه شــدند، فورا رفع شود تا 

رونق تولید را شاهد باشیم.
بر اساس این گزارش، آیت اهلل رئیسی همچنین 
در نشست تخصصی با مدیران سازمان بازرسی کل 
کشور، با بیان اینکه نیروی موجود در سازمان باید 
عالوه بر تجربه و تخصص، با نگاه جهادی و انقالبی 
فعالیت کند، اظهار کرد: اگر این روحیه نباشــد، 
آثار آن کاماًل مشخص می شود. حرکت جهادی به 
معنای گام برداشتن هدفمند و تالش برای برداشتن 
موانع است. امروز دشمن شما ظلم به مردم، فساد و 
ناکارآمد جلوه دادن نظام است و بدخواهان نیز در 
این آتش ها می دمند منتها ما با عملکرد خود نباید 

اجازه میدان داری به دشمن بدهیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس و دو 
تن از معاونان ســازمان بازرسی کل کشور به بیان 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
بازدید رئیس قوه قضائیه 

از مرکز ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی
آیت اهلل رئیســی در حاشیه حضور در مراسم 
سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از مرکز 
ملی رسیدگی به شکایات این سازمان بازدید کرد. 
به گزارش میزان، سهولت دسترسی مردمی به 
سازمان بازرسی کل کشور، سرعت دادن و کاهش 
زمان در رسیدگی به شکایات، از جمله اهداف ایجاد 

مرکز رسیدگی به شکایات مردمی است.
گفتنی است شــهروندان می توانند از طریق 
 https://shekayat.bazresi.ir سامانه اینترنتی 
و تلفن سراسری ۱۳6 و همچنین با مراجعه به این 
مرکز شکایت خود نسبت به عملکرد دستگاه ها و 
سازمان های اجرایی را اعالم کنند تا به این موضوع 

رسیدگی شود.

رئیس قوه قضائیه:

هیچ مشکل غیرقابل حلی در كشور نداریم

رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش 
با حضور فرمانده کل ارتش در شمال غرب 

کشور برگزار شد.
صبح دیروز)چهارشنبه( رزمایش غیرمترقبه 
نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرلشکر موسوی 
فرمانده کل ارتش در شمال غرب کشور آغاز شد.
 این رزمایش با حضور یگان های واکنش سریع، 
متحرک، هجومی و با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز 

در منطقه عمومی ارومیه برگزار شد.
آمادگــی رزمی، ســرعت عمــل و تحرک، 
جابه جایی و ارزیابی یگان ها با شــعار »یک هدف 
یــک گلوله« از اهداف رزمایش غیرمترقبه نیروی 

زمینی ارتش بود.
آمادگی مقابله در هر سطح

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتــش در رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی 
ارتش در منطقه شــمال غرب کشور گفت: بعد از 
تغییر ساختار نیروی زمینی ارتش، یگان های این 
نیرو به واکنش ســریع و متحرک هجومی تغییر 
ماهیــت داده اند. الزم بــود ارزیابی از این یگان ها 
به عمل آید تا میزان آمادگی، تحرک و ســرعت 

یگان ها سنجیده شود.
وی با  اشاره به مأموریت غیرمترقبه یگان های 
منطقه شــمال غرب، افزود: سه شــنبه شب این 
مأموریت به یگان ها ابالغ شد و آنها بالفاصله وارد 
منطقه رزمایش شدند و برنامه های خوبی در حال 

اجرا است.
فرمانــده کل ارتش درباره پیام این رزمایش، 
خاطرنشان کرد: این رزمایش برای ملت بزرگ ایران 
پیام خوبی است که سربازان و فرزندان آنها برای 
اجــرای مأموریت های خود برای مقابله با هرگونه 

تحرک احتمالی دشمن، کاماًل آماده هستند.
امیر موسوی تأکید کرد: یگان های ارتش در 
اوج آمادگی قــرار دارند و هرنوع مأموریتی که به 
آنها ابالغ شــود، در سریع ترین زمان ممکن آن را 

انجام خواهند داد.
وی افزود: پیام رزمایش برای دشــمنان این 
است که اگر دارای محاسبات غلطی شوند، بدانند 
که فرزندان این آب و خاک آماده هســتند در هر 
مکان و زمانی الزم باشــد با قدرت هرچه تمام تر 

ایستادگی  کنند.
فرمانده کل ارتش با  اشــاره به اینکه با اشراف 
اطالعاتی کار می کنیم، خاطرنشان کرد:  برای هر 
ســطحی از تهدید که دشمن طراحی کرده باشد، 

آماده ایم و مقابله می کنیم.
امیر موســوی، آمادگی یگان هــای ارتش را 
بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ما برای دفاع از 
آرمان های نظام، انقالب، کشور و دفاع از مرز و بوم 

ایران اسالمی آمادگی کامل داریم.
وی درباره ارزیابی ایــن رزمایش غیرمترقبه 
گفت: یگان ها آزمون خوبی از نظر سرعت عمل و 
رسیدن به اهداف رزمایش داشته اند و نمره قبولی 
را کســب کرده اند. امیدواریم به آنچه ســتاد کل 
نیروهای مســلح برای این رزمایش ترسیم کرده، 

دست پیدا کنیم.
پاسخ کوبنده به دشمن

امیر سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی 
پیشازظهرچهارشــنبه در دیدار با حجت االسالم 
سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه اظهارداشت: 
همه سربازان و افسران ایران اسالمی آماده پاسخ 
کوبنده به دشمنان ایران اسالمی هستند و تا پای 

جان مدافع اسالم و انقالب خواهند بود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در 
این دیدار با تقدیــر از اقدامات نیروهای نظامی 
 بــه خصوص ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
پیــروی از منویات مقام معظم رهبری و صیانت 
از کیان اسالمی گفت: توجه به معنویات در کنار 
اقدامات نظامــی  نقطه قوت نیروها و فرماندهان 
ارشد نیروهای مسلح در نظام اسالمی که موجب 
خشنودی خداوند بوده و باعث خوشحالی است.

تجهیزات جدید و بومی
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش درباره برگزاری این رزمایش گفت: فرمانده 
کل ارتش به منظور ارزیابی آمادگی رزمی یگان های 
نیروی زمینی سه شنبه شب مأموریتی را به نیروی 
زمینی ارتش ابالغ کردند تا رزمایشــی در منطقه 

شمال غرب کشور انجام شود.
وی ادامــه داد: بالفاصله اوامــر فرمانده کل 
ارتش به یگان ها ابالغ شد و یگان ها در مدت زمان 
بســیار کم با تمامی تجهیزات خود را به منطقه 
رزمایش رســاندند که الحمــداهلل رزمایش خوبی 

نیز برگزار کردند.
امیر سرتیپ حیدری اجرای رزمایش را بسیار 
مطلــوب ارزیابی و تصریح کــرد: هدف و منظور 
از رزمایش، ارزیابــی رزمی و نحوه پای کار آمدن 
تیپ های متحرک هجومی و واکنش ســریع است 
که یگان هــای حاضر در میــدان آن را به خوبی 

اجرا کردند.
فرمانده نیــروی زمینی ارتــش درخصوص 
تجهیزات مورد استفاده در این رزمایش نیز گفت: 
در حــال حاضر یگان های نیــروی زمینی ارتش 
بــا تجهیزات جدید و ســالح های کاماًل بومی در 
مأموریت هــا حاضر می شــوند و در این رزمایش 
نیز بخشــی از توانمندی های بومی شده در حوزه 

تجهیزات مورد آزمایش قرار گرفت.
امیر حیدری درپایان خاطرنشان کرد: ارتقای 
آمادگی رزمــی، باال بردن تــوان دفاعی، قدرت، 
تحــرک، ســرعت و جابه جایی ســریع از اهداف 

رزمایش نیروی زمینی بود.
نقطه زنی  توپ ها

امیر ســرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با تشریح دستاوردهای رزمایش 
غیرمترقبه این نیرو گفت: یگان های واکنش سریع 
و متحرک هجومی به منظور ارتقای آمادگی رزمی، 
باال بردن توان دفاعی، تحرک و جابحایی ســریع 
یگان ها در کوتاه ترین زمان ممکن در این رزمایش 

حضور یافتند.
وی با  اشاره به تغییر ساختار یگان های نیروی 
زمینی، افزود: این رزمایش آزمون بســیار خوبی 
برای یگان های منطقه شمال غرب بود تا آمادگی 
دفاعی و ســرعت عمل خود را در منطقه وسیعی 

به نمایش درآورند.
زمینــی  نیــروی  فرمانــده  جانشــین 
ارتش خاطرنشــان کرد: امروز یگان های توپخانه 

نیروی زمینی ارتش به درجه ای از آمادگی دست 
یافته اند که اهداف مورد نظر را با شلیک حتی یک 

گلوله منهدم می سازند.
امیر نعمتی تصریح کــرد: نقطه زنی  توپ ها 
از دســتاوردهای مهم رزمایش غیرمترقبه نیروی 

زمینی بود.
وی گفت: امروز نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با خود اتکایی در طراحی و  تولید 
تجهیزات و ادوات نظامی  مورد نیاز به خودکفایی 
رســیده است و در مقابل هر نوع تهدید دشمنان 
متناسب با نوع تهدید، تجهیزات جدید را  امتحان 

خواهد کرد.

با حضور فرمانده کل ارتش

رزمایش غیرمترقبه نیروی زمینی ارتش 
در شمال غرب کشور برگزار شد

بقیه از صفحه2
عالوه بر این واقعیت ها، از بین رفتن بخشی از بیت المال در سیاست های اقتصادی دولت 
مانند دالر جهانگیری )ارز 4۲۰۰ تومانی( که نتیجه اش هدررفت ۲۱6 هزار میلیارد تومان از 
بیت المال بود تا واگذاری های مســئله دار و فیش های حقوقی و اختالس های بانک سرمایه و 

صندوق ذخیره فرهنگیان و بسیاری از مشکالت در بخش های دیگر را هم اضافه کنید.
به همین دلیل اســت که مدتی اســت مدعیان اصالحات به ویژه برخی فعاالن آن مانند 
حجاریان، عبدی، کرباسچی، مرعشی، عطریانفر، آرمین، زیباکالم و غیره، هرازگاهی به نقد جبهه 
اصالحات پرداخته و از ضرورت خانه تکانی و بازسازی جبهه اصالحات و اینکه »تَکرار می کنم 
جواب نمی دهد« و »مردم می گویند با طناب اصالح طلبان به چاه نمی رویم« و ... حرف می زنند.
ازاین رو برای فرار از پاسخگویی، اذهان عمومی باید منصرف و منحرف به مسائل دیگری 
شود؛ موضوعی که به طور ویژه در دو سال گذشته از دستورکارهای اصلی اصالح طلبان بوده است.

انتخابات و دوقطبی سازی
عالوه بر مورد فوق، باید این نکته را در نظر بگیریم که تا انتخابات مجلس شورای اسالمی 

۵ ماه و تا انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک ۲۰ ماه مانده است.
از این رو، اصالح طلبان که به دنبال دوگانه سازی »جنگ و صلح« بودند و با خروج آمریکا 
از برجام و نتیجه دادن گزاره مقاومت )شکار پهپاد جاسوسی آمریکایی توسط سپاه و توقیف 
متقابل نفتکش انگلیسی و ...( وقتی که دوگانه سازیهای برجامی را نقش بر آب و خود را بازنده 
انتخابات آینده دیدند به امید زبانه کشــیدن شمِع رو به باِد خود، دوگانه سازی در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادند. آن ها موضوعاتی مانند موتورسواری زنان، 
طرح جامع توانمندســازی زنان، الیحه منع خشونت علیه زنان و به ویژه صدور مجوز زنان به 
ورزشگاه را به عنوان مطالبه اصلی جامعه جا زده و عالوه بر کارنامه سازی، به دنبال دوقطبی 
سازی و بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی هستند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در توئیتی با 
اشاره به حضور بانوان در استادیوم در جریان بازی تیم ملی ایران و کامبوج، نوشته است: »دولت 
و جامعه ایران زیر فشار حداکثری تیم B و جنگ و تحریم زیر بار فشار خارجی نرفت. اگر زنان 
امروز در ورزشگاه هستند و به حقشان رسیدند حاصل مجموع مطالبات درون زای جامعه ایران 
و پیگیری دولت است. ورود زنان به ورزشگاه ثمره تالش های داخلی است و نه فشار خارجی.«

یک حلقه از زنجیر
عالوه بر آنچه در فوق آمد این نکته را هم باید در نظر داشت که برخی جریان های رادیکال 
اصالح طلب به تاکتیک نخ نمای »فتح سنگر به سنگر« فکر می کنند و گمان می برند که این اول 

راه است! چند روز پیش نوشتند: »طوالنی ترین مسیرها با برداشتن اولین قدم آغاز می شود. 
همین که از ۷8 هزار صندلی ورزشگاه آزادی 46۰۰ صندلی به بانوان رسیده می تواند شروع یک 
حرکت جدید باشد... تا در آینده ای نزدیک و پس از صدور مجوزهای الزم، )البته به شرط بهبود 
شرایط فرهنگی ورزشگاه ها و باال رفتن ضریب امنیت سکوها( بانوان هم بتوانند مثل مردان به 
ورزشگاه آزادی بروند... باور کنید برای شروع، همین یک قدم هم بلند است. اجازه بدهید پله ها 
را یکی، یکی طی کنیم. صبور باشیم، این تازه اول راه است«  یا آنکه طیبه سیاوشی نماینده 
اصالح طلب مجلس نوشت: »شور و اشتیاق زیاد زنانی که برای بازی ایران و کامبوج بلیت تهیه 
کرده اند؛ در شــبکه های اجتماعی نشان می دهد که چطور تحقق همین حق به ظاهر ساده و 
کوچک می تواند موجب نشاط اجتماعی شود... بازی ایران و کامبوج، گام اول است و می تواند 
ما را برای طبیعی شدن این روند آماده کند.« روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان »ورزشگاه 
واقعاً صدهزار نفری!« با طرح این سؤال که »سهمیه زنان بیشتر می شود؟« به نقل از یک مقام 
ارشد وزارت ورزش نوشت: »ما برای بانوان در بازی تیم ملی حدود ۵ هزار بلیت در نظر گرفته 

بودیم اما با توجه به استقبال احتمال دارد که این تعداد به ۱۰ هزار بلیت برسد.«
مطالبات اصلی زنان

چند روز پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشته بود، »زنان مطالبات متعدد و متفاوتی دارند و حضور در ورزشگاه ها هم 
یکی از آن هاست.« یا سیدرضا صالحی امیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در مصاحبه با روزنامه 

ایران عنوان کرده بود: »حضور زنان در ورزشگاه یک نیاز اجتماعی است.«
گرچه حنای اصالح طلبان رنگی ندارد و افکار عمومی وعده ها و شعارهای اقتصادی انتخاباتی 
اصالح طلبان و درِ باِغ سبز نشان دادِن آن ها را حواله سِر خرمن می دانند! اما سؤال اساسی آن 
اســت که آیا مطالبات »اصلی« و »درجه اول« زنان امروز ما چیزی جز مطالبات دیگر اقشار 
اجتماعی است؟ بهبود وضعیت »اشتغال«، »ازدواج«، »تحصیالت دانشگاهی« و »رفع تبعیض ها« 
برای زنان ما مهم تر است یا دوچرخه سواری و موتورسواری؟ مطالبات اقتصادی و از بین رفتن 
ســوء مدیریت و حل شدن تورم های چندصددرصدی در بخش مسکن و خودرو و برخورد با 
اختالسگران و دزدان بیت المال، جزو مطالبات اصلی زنان ماست یا بلیت ورزشگاه آزادی؟ اشکالی 
ندارد؛ مدعیان اصالحات مانند اصولگرایان و یا سایر گروه های سیاسی و تشکل های اجتماعی، 
مطالبات بر حق زنان را پیگیری کنند اما لطفاً آن را به جای مطالبات اصلی جا نزنند!؛ کارنامه 
ســازی و بهره برداری سیاسی و انتخاباتی نکنند؛ و البته پیش از آن پاسخگوی افکار عمومی 
باشند که روزی به اصالح طلبان اعتماد کردند و به گزینه و وعده های توخالی آن ها رأی دادند.

جریانی که هرگز دغدغه کرامت زنان را نداشته است

سیاسی بازی با مطالبات زنان 
تاكتیک مدیران بی كارنامه

مانور اقتدار دریایی و حلقه اتحاد مرزبانان و مرزنشینان 
در کیش برگزار شد  

نیروی  دریابانان 
انتظامی، مرزنشینان، 
مرزبانــان و صیادان 
جزیــره کیــش در 
مشــترک  رزمایش 
دریایــی، اقتــدار و 
همبستگی خود را به 

نمایش گذاشتند. 
به گزارش ایرنا، این رزمایش عصر سه شنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با 
عنوان »اتحاد مرزبانان و مرزنشینان و اقتدار دریایی« در محدوده اسکله تفریحی کیش 
و با حضور فرمانده نیروی انتظامی و دریابانی، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، امام جمعه 
اهل ســنت و مسئوالن این جزیره برگزار شد. در این رزمایش دریایی یک صد شناور و 
قایق صیادی مربوط به مرزنشــینان جزیره کیش، به پیش قراولی شناورهای دریابانی 
نیروی انتظامی این جزیره، توانمندی، همبستگی و عزم خود را برای حفظ و حراست 
از مرزهــای آبــی این منطقه به نمایش گذاشــتند.  در پایان ایــن رزمایش از تالش 
 مرزنشــینان بومــی، مرزبانان و دریابانــان نمونه جزیره کیش با اهــدای لوح تقدیر، 

تجلیل شد.


