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اسماعیلی خبر داد: 

 مصوبه جدید درباره گشت ارشاد 
در راه است

 شهرنوشت 6

 شهرنوشت 6

 یک عصب شناس: عملکرد گشت ارشاد 
بر سیستم هیجانی- عاطفی افراد تاثیر منفی دارد

 تبعات»گشتزنی« 
درفضایعصبیجامعه

رویداد تاســف بار و دردناک درگذشت مهسا 
امینی در جریان بازداشــت وی از سوی گشت 
ارشــاد، بازتاب و واکنش های بسیاری را از سوی 
چهره ها و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی 
به دنبال داشته است و هرکس از ظن خود نسبت به 
این موضوع موضع گیری کرده است. بسیاری این 
اقدام را محکوم کرده اند، برخی نسبت به عواقب 
آن هشدار داده اند و گروهی نیز وقوع این حادثه را 
نافی وجود »گشت ارشاد« ندانسته، بلکه بحث بر 

سر شیوه و مدل کار را مطرح کرده اند.
در این میــان نامه سرگشــاده انجمن علمی 
روان پزشــکان به رئیس جمهور که در آن، آنچه 
بر مهسا امینی گذشــته را سبب خدشه دار شدن 
ســامت روانی-اجتماعی جامعه دانسته در نوع 
خود جالب توجه است.احســاس امنیت از جمله 

مواردی است که در این نامه به عنوان یک مولفه های 
تعیین کننده در سامت روانی و اجتماعی جامعه 
بدان اشــاره شــده اســت. غیر از ادراک ناامنی، 
بی اعتمادی، افزایش خشونت، ادراک بی عدالتی و 
تسریع روند نزولی سامت روان مردم نیز از جمله 
مهمترین تبعات عملکرد گشت ارشاد است که در 

این نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس نامه انجمن علمی روان پزشکان بجز 
عوارض زیان بار اجتماعی، آثار فردی خشونت را 
نیز نباید نادیده گرفت. اموری چون جلب افراد، 
انتقال اجباری آنها و گرفتن تعهد به خودی خود از 
نظر روانی فرایندی آسیب رسان است که به ویژه 
در کنار احساس بی عدالتی و بی حمایتی می تواند 
اختالی جدی، ناتوان کننده و درازمدت در ذهن 

و رفتار آنها به یادگار بگذارد...
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سياست 2

اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان تهران:   

تهرانی ها مراقب آب باشند

به استقبال اولین دیدار تدارکاتی با کی روش

ایراگوئه!

برای نخستین بار و برای کنترل ناآرامی ها

  یگان زنان یگان های ویژه 
وارد میدان شدند 

کوچ مرغ به سفره از مابهتران

 سبد معیشت کارگران
 به ۱۷ میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید

 اعتراض ها به مرگ مهسا 
و عملکرد گشت ارشاد ادامه دارد

 برپایی تجمعات دانشجویی 
در تهران و چند شهرستان

رهبر انقالب از جمله دستاورد های دفاع 
مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت 
ایران دانستند و تأکید کردند: در دوران دفاع 
مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی 
در مقابل تهدید های دشمن، تنها از راه مقاومت 

بدست می آید و نه تسلیم.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنــه ای صبح دیروز 
در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جنگ 
تحمیلی را، نتیجه سیاســت راهبردی امپراطوری 
نظام سلطه در دشــمنی با جمهوری اسامی و ملت 
ایران خواندند و افزودند: با وجود حمایت همه جانبه 
قدرت های جهانی از صداِم جاه طلب و دیوانه ی قدرت، 
جنگ در پرتو ســه عنصر »قدرت جوشان انقاب، 
رهبری بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته 
ملت ایران« از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت 
بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل 
شــورانگیز و هیجان آور از تاریخ ایران به نسل جوان 
و نوجوان، اســتمرار موفقیت های انقاب را تضمین 

خواهد کرد.
ایشان، دفاع مقدس را حادثه ای پرهیجان، پرمعنا 
و پر فایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با عرض 
مراتب احترام و ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس 
افزودند: پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی 
آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان 
پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند، بنابراین تمجید 

و احترام به آن ها وظیفه ای قطعی و همگانی است.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه با گذشت 
زمان، ابعاد و حقایِق حوادثــی نظیر دفاع مقدس، 
بیشــتر و بهتر قابل درک می شــود، افزودند: باید 
به گونــه ای عمل کرد کــه معرفــت و آگاهی به 
»حقایق دفاع مقدس به عنوان برهه ای درخشان و 
تأثیرگذار«، بطور مستمر افزایش یابد و نسل کنونی 
از واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که تاش در 
این زمینه توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس 

و متولیان اینگونه مسائل است.
رهبر انقاب با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده 
از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند: این اعترافات، 
حقانیت حرف های ما را که زمانی ادعا و تصور می شد، 

ثابت می کند.
فرمانده کل قوا، تحمیل جنگ به ایران را واکنش 
طبیعی سلطه گران جهانی به پیروزی انقاب اسامی 
خواندند و گفتند: انقاب ملت ایران، صرفاً شکست یک 
نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و 

استکبار نبود بلکه تهدید امپراطوری نظام سلطه بود و 
مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید، جنگ 
را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند.
ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از انتقال 
پیام و حرف های نو ملت ایران به دیگر ملت ها از جمله 
نهراسیدن از امریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم 
و تبعیض جهانی دانستند و افزودند: ظهور نظام سیاسی 
مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه ی 
امید، اتکاء و طمع ورزی امریکا به شمار می رفت برای 
امریکا و سلطه گران، اصاً قابل تحمل نبود، بنابراین 
بعد از تحرکاِت ناکامی همچون کودتا، حمله به طبس 
و تحریک قومیت ها، جنگی تمام عیار را به ملت ایران 

تحمیل کردند.
فرمانده کل قوا افزودند: این حمله ی سراسری 
البته در ذهن انقابیون، پیش بینی نمی شــد، اما 
برای عناصری از نیرو های مسلح که مجرب بودند 
و برای شخصیت های برجســته و مستقل جهان 

غیرمنتظره نبود.
رهبر انقاب در همین زمینه به ســخنان احمد 
سکوتره رئیس جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی 
با ایشان اشاره کردند و گفتند: آقای سکوتره معتقد بود 
وقوع جنگ تحمیلی ناگزیر بوده است، چون امپریالیزم 
اگر نتواند انقابی را تضعیف یا مهار کند حتماً جنگی 

سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از سخنان کسانی که غیر 
مسئوالنه ایران را مسئول جنگ تحمیلی می دانند و 
می گویند دفاع مقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر 
پایان می یافت گفتند: حادثــه ی پایان جنگ یعنی 
حمله و پیشروی صدام بعد از پذیرش قطعانه ۵۹۸ از 
جانب ایران و بعد از آن، حمله ی مرصاد، نشان داد که 
اگر در مقطع آزادی خرمشــهر، دفاع پایان می یافت 
صدام حتماً مجدداً پیشروی می کرد به خصوص اینکه 
بخش های زیادی از ایران عزیز، در آن مقطع هنوز در 

اشغال متجاوزان بود.
ایشان تجزیه  ایران و جدا کردن خوزستان به عنوان 
بخشی مهم از کشور، به زانو در آوردن ملت، براندازی 
جمهوری اسامی و در دست گرفتن سرنوشت ملت 
ایران را اهداف اصلی امپراطوری کینه توز ســلطه از 
تحمیل جنگ به ایران برشمردند و گفتند نباید این 

حقایق آشــکار را فراموش کرد.آیت اهلل خامنه ای، 
تبدیل جنگ ۸ ساله از تهدیدی بزرگ به فرصتی 
بزرگ را دومین حقیقت دفاع مقدس دانســتند و 
گفتند: »جوشــش انقاب، رهبری تعیین کننده 
امام خمینــی و خصوصیات برجســته و تاریخی 
ملت ایران«، سه عنصر و عامل مهمی بودند که این 
حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین آن 
بخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصت های بوجود 
آمده از دل تهدید سهمگین جنگ، هنوز برای اکثر 

مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قوا، دادن درس عبرت به ملت های دیگر 
را از جمله اهداف زیاده خواهان جهانی از به راه انداختن 
جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند: آن ها می خواستند 
با سرکوب ملت ایران، باب گشوده شده ی مقاومت را 

کاماً ببندند، اما ملت، همه اهداف جبهه استکبار را 
خنثی کرد و برخاف تصور دشمنان، خود را باال کشید 

و فرصت های بسیار آفرید.
رهبر انقاب یکی از دستاورد های دفاع مقدس 
را ایســتادگی مردم بویژه مردم خوزستان و عرب 
زبان ها و بی توجهی آن ها به وسوســه های دشمن 
برای تجزیه کشور دانستند و گفتند: دفاع مقدس 
همچنین زمینه ساز بروز باور های دینی و برترین 

سجایای اخاقی ملت ایران شد.

 آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به بروز گذشت، 
فداکاری و دین بــاوری در دوران دفاع مقدس 
بویژه گذشــت خانواده های رزمندگان و شهدا 
افزودند: در دوران دفاع مقدس، همه ی کشور به 
عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شد و شهر و روستا، 
مسجد و هیأت، حوزه و دانشگاه، همه در خدمت 

دفاع و انقاب قرار گرفتند.
ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از دیگر 
دســتاورد های دوران دفاع مقدس برشمردند و 
خاطرنشان کردند: در سال های ابتدایی انقاب به 
دلیل اختافات سیاسی در سطوح باالی کشور 
و اقدامات تفرقه افکنانه گروهک ها، مردم دسته 
دســته شــده بودند، اما دفاع مقدس همه آحاد 

مردم را یکپارچه کرد.

رهبر انقاب یکی دیگر از دســتاورد های دفاع 
مقدس را که زمینه ســاز تبدیل تهدید به فرصت 
شد، مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند و گفتند: 
در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی 
خوب نبود، اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به 
آزمون وفاداری ارتش بــه نظام مقدس جمهوری 
اسامی شد و از طرف دیگر زمینه ساز سربرآوردن 

سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده شد.
فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیرو های 

مســلح موجب محبوبیت آن ها نزد مردم و ایجاد 
احساس امنیت برای کشور شد، افزودند: البته این 
نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد 
که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت 
پیش رونده نیرو های مسلح با همان شتاب قبلی ادامه 
داشته باشد و دستخوش توقف و عقب گرد نشود، زیرا 
هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی دشمن، 
به معنای عقبگرد است و بر همین اساس مسئوالن 
نظامی و کشوری، پشتیبانی از نیرو های مسلح را از 

کار های واجب خود بدانند.
ایشان تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از 
لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی رسیده است و از 
لحاظ تهدید خارجی نگرانی وجود ندارد و دشمنان 

نیز این موضوع را به خوبی می دانند.
رهبر انقاب در ادامه به یک نکته مهم اشاره کردند 
و گفتند: برخی اوقات در مورد دفاع مقدس تعابیری 
همچون استفاده از موج انسانی بکار برده می شود 
در حالیکه محور تمام حرکات و اقدامات و عملیات 
در ۸ ســال جنگ، تدبیر و عقانیت بود و روش ها و 
راه کنش های ابتــکاری در عملیات مختلف قابل 

تدریس در دانشگاه های نظامی است.
ایشــان افزودند: در همان اوایل جنگ افرادی 
معتقد به تسلیم بودند و غیر مستقیم این موضوع را 
مطرح می کردند، اما امام محکم ایستاد و در نهایت 
برای ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و 

صیانت کشور با مقاومت حاصل می شود.
رهبر انقاب با اشاره به استفاده از اصل مقاومت 
در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
خاطرنشان کردند: این مقاومت هوشمندانه موجب 
شــد اوالً یک اطمینان و اعتماد بــه نفس داخلی 
در فعالین سیاســی و فرهنگی بوجود آید، ثانیاً به 
دشمن آموخت در محاسبات خود، همواره قدرت 
داخلی ایران را به حساب بیاورد چرا که ما با همین 
روحیه توانستیم در بسیاری از موارد همچون فشار 
حداکثری یا طــرح خاورمیانه جدید و یا تعرض به 
مرز های هوایی و دریایی از جمله ساقط کردن پرنده 
متجاوز دشمن یا توقیف شناور های خاطی آنان، 
دشمن را ناکام بگذاریم.ایشان به تأکید مکرر خود 
بر لزوم روایت گری درست، اشاره کردند و گفتند: 

فعالیت هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده 
خوب است، اما همه آن ها زیرساخت هستند و باید 

خروجی کار ها مشاهده شوند.
رهبر انقاب تأکید کردند: هنگامی می توانید 
از نتیجه ی کار خــود در روایت گری دفاع مقدس 
احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان 
دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس 
نگاه می کنید، به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را 

داشته باشد.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر این مهم 
اتفاق بیافتد موفقیت در میدان های گوناگون آینده، 
حتمی خواهد بود، افزودند: حضور جوان هایی که 
برای دفاع از حرم به میدان رفتنــد و برخی هم به 
شهادت رسیدند از تأثیرات روایت درست بود، زیرا 

این جوان ها دفاع مقدس را ندیده بودند.
فرمانده کل قوا با اشــاره به تاش دشمن برای 
انکار فراز ها و اوج های دفــاع مقدس و بزرگنمایی 
برخی نقاط ضعف احتمالی گفتنــد، آن ها با کار 
»فرهنگی، تبلیغاتی و رســانه ای« پرحجم تاش 
می کنند زرق و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان 
بکشند و تلخی ها و تاریکی های خود را پنهان کنند 
و در مقابل، با پنهان کردن نقاط قوت و دستاورد های 
دفاع مقدس، زمینه ساز ترس مردم از قدرت و هیبت 
ظاهری استکبار شوند که نتیجه  آن، ترس از دشمن 
در میدان سیاسی و خود کم بینی در مقابل دشمن 

در میدان فرهنگی است.
رهبر انقاب در پایان پاسخگویی به روایت های 
دروغ و مخدوش از دفاع مقــدس و اصل انقاب 
اسامی را ضروری خواندند و افزودند: امریکایی ها 
و صهیونیست ها با نگارش کتاب و تولید فیلم در 
این زمینه مشغول هســتند که باید با استفاده 
از افراد اهــل فکر و هنر در مقابــل آن ها تاش و 

اقدامات مناسب انجام داد.
در این دیدار، سردار سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیرو های مســلح با اشاره به 
برگزاری »ســومین آییــن تجلیــل و تکریم 
سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس 
و مقاومت«، گزارشــی از برنامه ها و فعالیت های 
انجام گرفته در زمینه حفــظ و ترویج فرهنگ و 

ارزش های دفاع مقدس بیان کرد.
در آغاز این مراســم که با ارتباط تصویری با 
مراکز ۳۱ اســتان همراه بود، صــادق آهنگران 

دقایقی به نوحه سرایی پرداخت.

مقام پیشین وزارت نفت در گفت وگو با »توسعه  ایرانی«:  

خطر کاهش تولید پارس جنوبی جدی است

رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان دفاع مقدس:

پیشرفت با مقاوت به دست می آید نه با تسلیم

دیدار


