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تيترهايامروز
چرا شهید آیتاهلل بهشتی الگوی مناسبی
برای عمل سیاسی است

استادتشکیالت
سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه  3کشور اروپایی را وقاحت سیاسی خواند
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یکسال پرخبر
سینمایی

روحانی ضمن تقدیر از عوامل ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا
استفاده از یک سامانه کام ً
ال ایرانی در این باره را کاری عظیم توصیف کرد

دست وزارتدفاع
و سپاه را میبوسم
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گزارش
اعتراض مردم نسبت به برخورد با  2مأمور وظیفهشناس

هشتگ اقتدار پلیس

گروه اجتماعی :خبر برخورد با  2مامور نیروی
انتظامی که با هنجارشکنی در پارکی در محله
تهرانپ��ارس مقابله کرده بودند ،با واکنش منفی
مردم مواجه شد به طوریکه مرکز اطالعرسانی
پلیس عصر روز گذش��ته اعالم کرد برخورد با 2
مامور وظیفهشناس متوقف شده است .به گزارش
«وطنامروز» ،پس از انتش��ار فیلم منقطع شده
در ش��بکههای اجتماع��ی از برخ��ورد پلیس با
هنجارشکنان محله تهرانپارس در پایتخت ،ضد
انقالب سعی کردند از این واقعه سوءاستفاده کنند
اما پلیس در اطالعیهای اعالم کرد« :در پی تماس
تلفنی تعدادی از شهروندان مبنی بر حضور چند
دختر و پسر در پارک پلیس منطقه تهرانپارس،
مأموران پس از حضور در محل ،ابتدا ضمن ارشاد
و امر به معروف و نهی از منکر این افراد ،آنان را به
رعایت عفت و هنجارهای اجتماعی دعوت کردند
که در مقاب��ل این رفتار مأموران پلیس ،یکی از
این افراد ضمن ایجاد جوسازی شروع به فحاشی
نس��بت به مأموران کرده در نتیجه این ماجرا 3
پسر و  2دختر دستگیر و به کالنتری انتقال داده
شدند .در بررس��یهای اولیه مشخص میشود
این افراد به دلیل مصرف موادمخدر توهمزا فاقد
حالت طبیعی بودهاند ،ل��ذا در اینباره اقدامات
قانونی ص��ورت گرفت .برخورد با اینگونه جرائم
که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی جامعه
میشود عالوه بر اینکه از مطالبات جامعه به شمار
میآید ،از وظایف پلیس نیز محسوب میشود».
اما یک روز پس از این اطالعیه ناگهان فرمانده
نی��روی انتظامی ته��ران اعالم کرد :ب��ا آغاز تذکر
مأموران ما ،این افراد با مأموران درگیر شده و اقدام
به رفتارهای نامناسبی با مأمور ما کردند و به قانون
نیز تمکین نکردند که پس از آن درگیری رخ داد.
جانشین کالنتری و یکی از مأموران کالنتری در این
ماجرا بازداشت و از سمت خود عزل شدهاند! انتشار
خب��ر برخورد با  2ماموری که وظیفه خود را انجام
دادن��د موجی از اعتراض و انتقاد به این اقدام را در
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بهوجود آورد
تا جایی که پلیس مجبور ش��د خبر توقف برخورد
با ماموران وظیفهشناس را اعالم کند .پلیس عصر
دیروز اعالم کرد« :به دستور رئیس پلیس پایتخت،
برخ��ورد با مأموران ناجا درباره حادثه پارک پلیس
متوقف ش��د .به دنبال بررس��یهای اولیه توسط
بازرس��ی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،سردار
حسین رحیمی ،دستور قبلی خود را متوقف و اجرا
یا تعلیق آن را منوط به پایان تحقیقات کرد».
ادامه در صفحه 6
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آقای مکرون! شما «مجرم» هستید نه «دلسوز»
محمدحسین مهدویزادگان

رئیسجمهور فرانسه در تازهترین
نگاه
اظهارات خود اعالم کرده «اتحادیه
اروپایی زمان اندکی برای مذاکره درباره برجام دارد».
«امانوئل مکرون» درباره سرنگونی پهپاد جاسوسی
آمریکا توسط سپاه پاس��داران انقالب اسالمی نیز
موضعگیری کرد و خواستار آرامش و پرهیز از ایجاد
تنش در منطقه شد .مکرون ایجاد آرامش در منطقه
را وظیفه خود و کشورش دانست(!)
1ـ گویا رئیسجمهور بیتجربه و غیرمستقل فرانسه
فراموش کرده دولت متبوعش چه نقش پررنگی در
ایجاد شرایط فعلی داشته و در برهه حساس فعلی،
سعی دارد ژست بازیگری «منطقی» و «واسطهگر»
را به خود بگیرد .بدون شک مکرون باید زمانی که
به عنوان نخستین رهبر اروپایی رسما به گنجاندن
موضوع توان موش��کی ایران در برجام تن داد ،فکر
خفت کشورش و ایاالت متحده و دیگر کشورهای
غربی را از س��ر میگذراند! در برههای که مکرون
بنا به دستور «ترامپ» و «پمپئو» ،وزیر خارجهاش
یعنی «ژان ایو لودریان» را مسؤول جلوگیری از ارائه
سازوکار مالی ویژه اروپا به ایران کرد ،تصور چنین
لحظاتی را نکرده بود؟
مک��رون در حالی از وظیفه خ��ود برای حفظ
آرامش و ثبات در منطقه غرب آسیا سخن به میان
میآورد که کارنامه س��یاه فرانسویها ،جایی برای
دف��اع از کاخ الیزه و مقام��ات آن باقی نمیگذارد.
فرانسویها سال  2011میالدی زمانی که نخستین
جرقههای بیداری اسالمی در منطقه شمال آفریقا
زده شد ،با حمایت آمریکا و بازیگری عمال سعودی
و عبری ،پروس��ه «ایجاد ناامنی مزمن» در منطقه
غرب آس��یا را در قالب راهان��دازی «نبرد نیابتی»
تعریف و اجرایی کردند .کیس��ت ک��ه از حمایت
تس��لیحاتی فرانسویها از داعش و دیگر گروههای
تروریس��تی ـ تکفیری مانند جبهه النصره آگاهی
نداشته باش��د .آیا در چنین شرایطی ادعای آقای
مکرون برای ایجاد آرامش در منطقه غرب آس��یا
مضحک به نظر نمیرسد؟
2ـ ناگفتهها و گالیهها از دس��تگاه دیپلماس��ی و
سیاست خارجی کش��ورمان در قبال فرانسویها
زیاد اس��ت .اگ��ر رعایت دیپلماس��ی عزتمندانه و
قاطعانه را طی س��الهای اخیر در دستور کار قرار
داده بودیم ،امروز مک��رون پس از مدتها خیانت
علیه ملت ایران و همپیمانی با آمریکای جنایتکار
و رئیسجمهور عجیب آن ،به خود جرات نمیداد
ژست یک بازیگر دلسوز و واسطه را به خود بگیرد!
فرانس��ویها از س��کوت و انفعال دستگاه سیاست
خارجی کش��ورمان نس��بت به اقدامات ضدایرانی
خود ،نهایت سوءاستفاده را کردهاند .آیا وزارت امور

خارجه کشورمان نمیتوانس��ت صرفا با قرار دادن
مواضع آش��کار مقامات کاخ الیزه علیه کشورمان،
پرده از چهره واقع��ی پاریس نزد جهانیان بردارد؟
آیا پس از خروج ترامپ از توافق هستهای ،دستگاه
دیپلماسی نمیتوانس��ت قاطعانه درباره مذاکرات
پش��تپرده لودری��ان و پمپئ��و در تقابل ب��ا ایران
هشدار دهد؟ هنوز سخنان وقیح مکرون در آخرین
کنفرانس مطبوعاتی مش��ترکش با ترامپ از یادها
نرفته است« :فکر میکنم ما قطعاً اهداف یکسانی
در قبال ایران داریم .چه کارهایی مدنظرمان است
که انجام دهیم؟ اول ،میخواهیم مطمئن شویم آنها
به س�لاح هستهای دست پیدا نمیکنند ،منظورم
این اس��ت تا س��ال  ۲۰۲۵ابزاری در اختیار داریم،
میخواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در
درازمدت دست پیدا کنیم .دوم ،میخواهیم فعالیت
آنها در زمینه موش��کهای بالس��تیک را کاهش
دهیم .س��وم ،میخواهیم فعالیت منطقهای آنها را
مهار کنیم .هدف چهارم ما نیز برقراری صلح(!) در
منطقه است».
 3ـ هر چند االن نیز بسیار دیر است اما وزارت امور
خارجه کشورمان باید هر چه سریعتر جایگاه دولت
فرانسه را نزد ملت ایران به مقامات الیزه یادآوری کند!
هماکنون زمان آن رسیده است تا فرانسویها ثمره
سالها بازی مستقیم ضدایرانی خود در زمین آمریکا
(بویژه طی یکسال اخیر) را مشاهده کنند .پیام ما به
فرانسویها در برهه فعلی مشخص است :پاریس در
دشمنی با ایران چیزی کمتر از آمریکا ندارد.
اگر چنین پیامی به صورت مس��تقیم و جدی
به مقامات فرانس��وی مخابره ش��ود ،مکرون حد و
وزن واقع��ی و اندک خود را نزد ایرانیان محاس��به
و اندازهگی��ری خواهد کرد! ت��ا زمانی که تاکتیک
س��کوت و لبخن��د را در برابر فرانس��ویها به کار
بگیریم ،چیزی جز خیانت و خباثت از آنها مشاهده
نخواهیم کرد« .فرانسه» امروز یک «مجرم» است
نه یک «دلس��وز» یا «واس��طه»! از این رو دستگاه
سیاست خارجی کشورمان باید به مثابه یک مجرم
با دولت این کش��ور برخ��ورد کند .این مواجهه ،نه
تنها در مغایرت با «دیپلماس��ی فع��ال» در حوزه
روابط خارجی کشورمان نیست ،بلکه تضمینی برای
کنترل رفتار فرانسویها در آینده محسوب میشود.
وزارت امور خارجه کش��ورمان طی سالهای اخیر
دیپلماسی مدارا با فرانس��ویها و سکوت در برابر
آنها را امتحان کرده و البته بارها نتیجه آن را دیده
است .هماکنون زمان آن رسیده است تا فرانسویها
با روی دیگر این س��که آشنا شوند .در این صورت،
کمترین قدرتی برای مانور افرادی مانند مکرون و
لودریان علیه کشورمان باقی نخواهد ماند.

