
اخبار كشور

آمریکا
به تحریم خبرنگاران ایرانی هم رسید!

آمریکا تعدادی از مدیران و خبرنگاران صداوسیما را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا، پیمان جبلی رئیس ســازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی، محســن برمهانی معاون ســیما، احمد نوروزی معاون 
برون مرزی صداوسیما، یوسف پورانواری مدیر برنامه ریزی بخش برون مرزی 
و علی رضوانی و آمنه ســادات ذبیح پور همکاران بخش خبر صداوســیما را 
در فهرست تحریم های موسوم به حقوق بشــر و سانسور قرار داد. سازمان 

صداوسیما پیش از این تحریم شده بود.
چندی پیش نیز اتحادیه اروپا شــبکه پرس تی وی صداوسیما را تحریم 

کرده بود.
سایت شبکه المیادین 

به دلیل پوشش واقعیات اغتشاشات ایران هک شد
مدیر بخش برخط وب سایت شبکه تلویزیونی المیادین، گفت: همزمان 
با پوشش واقعیت های اغتشاشات ایران در بخش اختصاص یافته به همین 
منظور در تارنمای این شبکه تحت عنوان »نمایان شدن چهره های واقعی 
در پشت نقاب ها توسط ایران« صفحات تارنمای المیادین نیز هک شدند.
به گزارش ایرنا ، بهیه حالوی افزود: پوشش واقعیت های مربوط به حوادث 
اخیر در ایران خشــم برخی از طرف ها را برانگیخت. شــبکه المیادین لبنان 
پنجشنبه شب از هک شدن حساب های این شــبکه در شبکه های اجتماعی 
مانند توئیتر خبر داد و اعالم کرد که هکرها به اسم این شبکه از وقوع انفجار 
در فرودگاه بیروت خبر داده اند. المیادین در بیانیه ای اعالم کرد که این خبر 
درست نیست. حالوی افزود: حساب های المیادین در اثر نفوذ به حساب یکی 
از ناشران متصل به شبکه هک شد که در عرض چند دقیقه مشکل حل شد 
و بار دیگر همه چیز تحت کنترل قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: هک کردن 
صفحــات المیادین یک فرآیند پیچیده و عمدی اســت کــه از مدت ها قبل 
آماده شده بود. این مدیر شبکه المیادین اظهار داشت: نفوذ صورت گرفته در 
عرض چند دقیقه کنترل شد و پس از کمتر از یک ساعت، ما تمام اطالعات 
فنی مربوط به فرآیند هک شــدن را در اختیار گرفتیم. وی ابراز داشت: تصور 
نمی کنیم طرف هایی که مســئولیت این امر را برعهده گرفته اند، واقعا عامل 
هک شدن بوده اند بلکه شواهدی در دســت داریم که نشان می دهد موضوع 
بزرگ تر از این حرف ها اســت و موقعیت جغرافیایی طرف هایی که صفحات 
المیادین را هک کردند مشخص شده است. حالوی یادآور شد: قبل از عملیات 
اخیر هکرها، تالش ها و حمالت زیادی صورت گرفت که سکوهای دیجیتالی 
ما به  ویژه صفحه انگلیســی تارنمای المیادین را هدف قرار دادند. وی تصریح 
کرد: شرکت های بزرگ فناوری در حال هک شدن هستند و المیادین اقدامات 
سریعی برای مهار آن انجام داده است. المیادین با شفافیت کامل با این اقدام 

غیرقانونی برخورد کرده و اخبار کذب منتشر شده در آن را تکذیب کرد.
وزیر فرهنگ در اختتامیه پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی:

بدخواهان به دنبال شکاف
و واگرایی اقوام ایران هستند

مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی شامگاه پنجشنبه 
۲۶ آبان در تاالر اسعد گرگانی استان گلستان برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با 
بیان اینکه جشنواره موسیقی نواحی یکی از مهم ترین عوامل پیوند فرهنگی 
ایران عزیز به شمار می رود، گفت: آن چیزی که مردم ایران را به هم پیوند 
می زند فرهنگ و هنر است و نباید فراموش کرد، آن چیزی که قلب های ما 
را در کنار هم قرار داده اســت، میراث غنی و تاریخ درخشان فرهنگی این 

سرزمین کهن است. 
وی افزود: دشــمنان و بدخواهان نمی توانند این شکوفایی و رونق را در 
کشــور ببینند و با پاشــیدن بذر ناامیدی در میان مردم به دنبال شکاف و 
واگرایی در جامعه ایرانی هستند. دشمن، خواب های شومی برای ملت ایران 
دیده اســت و نهایت تالش خود را انجام می دهد تا صفوف منسجم ملت را 
دچار اخالل کند زیرا تحمل تماشــای شــادی های مردم ایران را ندارند بر 
همین اساس با همه مزدوران شان تالش می کنند خواب های پریشان خود را 
در مورد مردم ایران تحقق بخشند. اما به یاری خداوند در هر فتنه با شکست 
مفتضحانه ای مواجه می شوند. اســماعیلی در ادامه تاکید کرد: مردم ایران 
اتحاد و انسجام ملی را به آسانی به دست نیاورده اند که این وحدت در مقابل 

تروریسم رسانه ای شبکه های صهیونیستی و غربی از هم  گسیخته شود.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

تبعیت عملی نشانه حب اهلل است
»نشــانه دوســتی واقعی با خداوند این اســت که( اگر خدا را )واقعاً( دوســت 
می دارید، از )برنامه ها و دســتورات خداوند که( من )به شما اعالم می کنم( پیروی 
کنید تا خداوند )دوستی شما را تأیید کرده و( شما را دوست بدارد و گناهانتان را 

)نیز( ببخشد که او بسیار بخشنده و مهربان است.«
آل عمران- 3۱  

در پرتو وحی

پیــرو آگهی فراخوان منــدرج در روزنامه پیــام زمان مورخ 
1401/05/۲9 و روزنامــه دنیای اقتصاد مورخ 1401/05/30 
به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشــتر، شــرکت گسترش 
معادن و صنایع معدنی طالی زرشــوران در نظر دارد با 
عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین نامه 
اجرایــی بنــد »ج« مــاده )1۲( قانون برگــزاری مناقصات، 
 برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصالح جهت

»تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم« نســبت به تجدید فراخوان 
مذکور اقدام نماید. لذ ا از کلیه شرکت های ذی صالح که دارای 
توان فنی و اجرایی جهت انجام خدمات مربوطه می باشــند و 
تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت اســناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir و به شماره 
 فراخوان ۲00109۲410000041 و واریز مبلغ ۲/000/000

)دو میلیون ریال( به شماره حساب 4001054۲04050718 به 
شناسه واریز 3۲3054۲74۲95730400014005۲۶۶030 
در وجه شــرکت گســترش معادن و صنایــع معدنی طالی 
زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطر 
نشــان می نماید این فراخوان هیچ گونه تعهدی برای کارفرما 
جهت دعوت به مناقصه شــرکت های دریافت کننده اســناد 
مناقصه ایجاد ننموده و تنها شــرکت هایی که دارای شرایط 
مندرج در اســناد بوده و حایز حداقل امتیــاز الزم )ارزیابی 
کیفی( شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه 

خواهند یافت.
۱- نام و نشاني کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع 
معدنی طالی زرشــوران به نشــاني: تهران، میدان ولیعصر 

)عج(، کوچه شهیدان سازش، پالک 5 و 7
محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، 
کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و 

صنایع معدنی طالی زرشوران.
۲- موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم طبق 

شرح مندرج در اسناد مناقصه. 
۳- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی

۴- مدت زمان اجرای پروژه: یک سال شمسی.

۵- گواهینامه صالحیت رشته و پایه: متقاضیان   شرکت 
در مناقصه باید شخصیت حقوقی و دارای گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور خدماتی 
مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی نامه صالحیت ایمنی معتبر 

پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
- دارای توانایــي مالي الزم و کافي و توانایي ارائه ضمانتنامه 
بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات )در 

صورت برنده شدن( باشد.
- کلیه الزامات مراجع ذیصالح در اجراي فعالیت هاي مرتبط 

با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.
- دارای آخرین صورت های مالی حسابرســی شــده توسط 

مؤسسات خبره حسابرسی 
- دارای شخصیت حقوقی باشد.

۶- تأمین مالی: از منابع داخلی شرکت
۷- مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شــماره 
1۲340۲/ت/ 50۶59 ه مورخ 94/09/۲۲ هیئت محترم وزیران 
به مبلغ 5/078/9۲۲/709 )پنج میلیارد و هفتاد و هشت میلیون 
و نهصد و بیســت و دو هزار و هفتصد و نه( ریال خواهد بود و 
تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین 

مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
۸- زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به 
شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت 
آگاهی و دریافت اســناد مربوطه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ 
درج آگهــی حداکثر تا پایان وقت اداری )ســاعت 1۶( روز 

سه شنبه مورخ 1401/09/01 اقدام نمایند.
۹- زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری )ســاعت 1۶( روز سه شنبه 
مورخ 1401/09/15 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
۱۰- زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 09:30 
روز چهارشنبه مورخ 1401/09/1۶ به نشانی مندرج در بند 

دو از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

)آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(
» تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم«

م الف: ۳۱۸۹                             شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران
شناسه آگهی: ۱۴۱۱۶۳۵

انتشار وقایعی كه در آینده اتفاق افتاد!
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
»هزاران نفر روز پنجشــنبه دوازدهم آبان با فریاد مرگ بر دیکتاتور راهی مراسم چهلم حدیث نجفی 

در بهشت سکینه کرج شدند.«
این جمالت آغازین گزارشی بود که چهارشنبه 11 آبان در وب سایت VOA انتشار یافت! بله، درست 
خواندید، مجددا توجه بفرمایید: خبر واقعه ای که روز پنجشنبه 1۲ آبان رخ داد، در تاریخ چهارشنبه 11 

آبان منتشر شد! 
در ادامه مطلب هم آمده بود:

»در مسیر اتوبان تهران-کرج صدای شلیک چند گلوله به گوش رسید و ستونی از دود همراه با فریاد 
معترضان خطاب به ماموران فضا را پر کرد...«

این خبر و گزارش پیش بینی و غیب گویی نبوده، فال گیری و کف بینی هم انجام نشده، خبر برمی گردد 
به همان جریان اغتشــاش خونین روز 1۲ آبان که ظاهرا به مناسبت چهلم یکی از کشته شدگان حوادث 
اخیر فراخوان داده شده بود. فقط اشکال کار آنجاست که یک روز پیش از اتفاق یاد شده پخش شده است! 
البته گزارش یاد شده، همین دو سه جمله بیشتر نیست!! و فقر اطالعاتی آن و ارائه کور فضای حوادث 
روز 1۲ آبان اتوبان کرج-قزوین )که بسیار گسترده تر و فراتر از »شلیک چند گلوله« و »ستونی از دود« و 
»فریاد معترضان خطاب به ماموران« بود( از حدسی بودن متن گزارش براساس دستورالعملی حکایت دارد 
که از پیش برنامه ریزی شــده و قرار بوده به حوادثی بینجامد که منبع ارائه آن، از ابعادش اطالع نداشــته، 

چون هنوز رخ نداده بوده است! تنها از یک شمایل کلی خبر داشته که قرار بوده رخ دهد.
یعنی از همه اتفاقات تلخ آن روز در اتوبان کرج- قزوین که به بستن آن و سنگباران و حمله به کیوسک 
و اتومبیل و ماموران پلیس و شــهادت دلخراش بســیجی مظلوم روح اهلل عجمیان انجامید، بی اطالع بوده 
اســت. در حالی که مانند گزارش های بعدی الاقل بایســتی اخبار حمله به کیوسک و اتومبیل پلیس را به 
عنوان موفقیت اغتشاشــگران و روحیه دادن به اعوان و انصارشان درج می کرد. اما گاف بزرگ VOA آن 
بــود کــه فراموش کرد الاقل به گونه ای تاریخ باالی گزارش را تصحیح نماید و در واقع همه آن ماجرای از 

پیش طراحی شده را لو داد. 
اما واقعه تکان دهنده 1۲ آبان اتوبان کرج- قزوین تنها در گزارش پیشاپیش VOA غیب گویی و کف 
بینی نشد، بلکه این شیوه انتشار اخبار »آنچه در آینده و فردا اتفاق افتاد« در برخی دیگر از منابع خبری 

اغتشاش گران نیز تداوم یافت:
مثال کانال توئیتری »1500 تصویر« که از منابع مهم انتشار وقایع اغتشاشات به شمار آمده، در توئیتی 
ضمن انتشار یک عکس مبهم که »توئیتر« دیدن آن را به دلیل آنچه »محتوی حساسیت برانگیز« خوانده، 

برای بسیاری از کاربران ناممکن یا دشوار ساخته، این گونه نوشته است:
»بهشت سکینه 1۲ آبان 
1/1۲ بعدازظهر ۲ نوامبر«

گویا تصویر یاد شــده صحنه ای از حضور مردم برای مراســم چهلم حدیث نجفی در آرامستان بهشت 
سکینه کرج و در 1۲ آبان را نشان می دهد. اما در ذیل همین عکس، زمان انتشار آن، ساعت 1/1۲ بعد از 
ظهر ۲ نوامبر درج شده است! ۲ نوامبر برابر با 11 آبان بود و این تقارن در تمامی تقویم ها درج شده است!!

یعنی این کانال توئیتری به اصطالح مهم انتشار اخبار اغتشاشات، عکسی از تجمع مردم در آرامستان 
بهشت سکینه کرج برای مراسم چهلم حدیث نجفی انتشار داده که فردای آن روز انجام گرفت!! جل الخالق!! 

عکسی از اجتماع مردم که فردا اتفاق افتاد!!
بازهم قضیه به همین کانال توئیتری ختم نشد و فراتر رفت و این بار کانال توئیتری یکی از منابع خبری 
اعتشاشگران به نام Vahid Online، ویدئویی از اجتماع مردم در 1۲ آبان و در اتوبان تهران – کرج انتشار 
داد، اگرچه آرامستان بهشت سکینه در مسیر اتوبان کرج- قزوین واقع شده و اجتماع به اصطالح مردمی و 
یا در اصل اغتشاش ضد مردمی روز مربوط هم همان جا اتفاق افتاد، ولی این کانال اطالع رسانی توئیتری، 
بدون تعارف و از آنجا که دروغ گویی کنتور ندارد! محل حوادث 1۲ آبان را ۲0-10 کیلومتری جلوتر کشید 

و به میانه اتوبان تهران کرج انتقال داد!!
اما در این جا هم نکته جالب این است که توئیت حاوی ویدئوی یاد شده )که البته معلوم نیست مربوط 
به کجا و چه زمانی اســت؟!( تاریخ 1۲ آبان را برخود داشــت ولی زمان انتشارش ساعت 1/04 بعد ازظهر 
۲ نوامبر ۲0۲۲ بود یعنی همان روز چهارشــنبه 11 آبان 1401که در واقع روز قبل اتفاقات مورد ادعای 

فیلم یاد شده بود!!
اخبار »اتفاقاتی که فردا افتاد« همچنان ادامه یافت و دو سه روز بعد، وب سایت VOA در اخبار مربوط 

به اغتشاشات سنندج و سقز 15 آبان نیز گزارش اتفاقات فردایش را انتشار داد به این شرح:
1401/8/14  ۲3/1۲«

براساس برخی گزارش ها، معترضان در شهرهایی مثل سنندج و سقز که از شنبه شب تجمع کرده بودند، 
با روشن کردن آتش، تجمع خود را تا ساعات اولیه بامداد یکشنبه 15 آبان نیز ادامه دادند«

این عین گزارشی است که مالحظه می کنید در ساعت ۲3/1۲ شنبه 14 آبان منتشر شده اما پیشاپیش 
خبر می دهد که تجمع معترضان تا ســاعات بامداد 15 آبان به معنای چندین ساعت بعد هم ادامه یافت! 

یعنی برای زمان آینده، فعل گذشته به کار برده است!!
اینچنین رسوایی شبه رسانه ها و پایگاههای خبری غرب از انتشار 38000 دروغ طی 4۶ روز فراتر رفته 
و به انتشار اخبار آینده کشیده شد که ورای ارائه خبر و گزارش، نوعی القاء دستورالعمل های خرابکاری و 

اغتشاش در زمان ها و مکان های مشخص به نظر می آید. 
چنین اتفاقی اگرچه نه در این وسعت و حجم اما مسبوق به سابقه بوده و حداقل در جریان وقایع منتهی 
به کودتای 1973 آمریکایی در شیلی توسط رسانه های وابسته به سازمان های جاسوسی غرب تجربه شد 
هنگامی که شب قبل از انجام تظاهرات »زنان قابلمه به دست« به عنوان یکی از تعیین کننده ترین حوادث 
پیش از انجام کودتا، مطبوعات مزدور بیگانه، خبر راهپیمایی و تظاهرات زنان، درگیری با پلیس و زخمی 
شدن و دستگیری گروهی از آنان را منتشر کردند. یعنی گزارش واقعه ای را چاپ کرده بودند که در آینده 

و فردای آن روز رخ می داد!
در شــیلی توطئه های برنامه ریزی شده علیه حکومت مردمی سالوادور آلنده به دلیل به خطر افتادن 
منافع آمریکایی ها در کمپانی مخابراتی معروف ITT و توسط سرمایه داران آمریکایی به خصوص صاحبان 
معادن مس شــیلی سازماندهی می شد که امثال برادران دالس، سران سرویس های اطالعاتی و جاسوسی 
آمریکا در آن ســهم داشــتند. آنها به طور گسترده ای مطبوعات را به کار گرفتند تا بتوانند بر اذهان مردم 
تاثیرگذارده و از انتخاب آلنده که محبوبیت بســیاری به دســت آورده بود، جلوگیری نمایند. چنان که به 
طور مســتقیم سازمان CIA، مخارج چاپ 7۲۶ مقاله در اشکال مختلف از قبیل خبر، شایعه، سرمقاله و 

انواع دیگر را در مطبوعات شیلی و سایر کشورهای جهان علیه آلنده تقبل کرد.1
پس از انتخاب آلنده توسط مردم ابتدا تحریم های اقتصادی خصوصا علیه صنایع مس شیلی به عنوان 
اساسی ترین منابع درآمد ملی این کشور برقرار شد و خارج کردن سرمایه های خارجی که اقتصاد آن را به 
بحران کشاند. اما این همه ماجرا نبود چراکه سالوادور آلنده و همراهانش با سخنرانی ها و روشنگری های 
متعدد ســعی داشــتند تا مردم را از این توطئه ها و طرح و برنامه های آمریکا برای ورشکسته کردن کشور 

آگاه ساخته و همچنان آنها را در کنار خود نگاه دارند. 
در این جا بود که بخش اصلی عملیات آمریکایی ها کلید خورد، یعنی هدف قرار دادن اذهان مردم و 
فریب آنها. از همین روی سازمان CIA از طرف شورای امنیت ملی آمریکا، ماموریت یافت تا به شکل محرمانه، 
مبلغ هفت میلیون دالر در اختیار مطبوعات مخالف دولت آلنده، ژورنالیست ها و نیز برخی از NGO ها قرار 
دهد، تا در میان مردم و برعلیه آلنده تبلیغ نمایند. به این ترتیب بازار عملیات ســّری و حمالت تبلیغاتی 

و روانی سیا در شیلی هر روز گسترده تر  شد، تا جایی که زمینه های یک اعتصاب سراسری فراهم گشت.۲
در اکتبر 197۲ اولین رگه های اعتصابات »طرح ریزی شــده« مشاهده شد. اولین اعتصابات به وسیله 
کامیون داران صورت گرفت که بالفاصله برخی صاحبان مشاغل کوچک و بسیاری از اتحادیه های کارگری 

فعال و سرشناس و بعضی گروه های دانشجویی نیز به آن پیوستند. 
اعتصاب کامیون داران، حمل ونقل و ترانزیت کاال را در شیلی با مانع بزرگی روبه رو ساخت. کمبود کاال 
به خصوص اقالم ضروری مردم در مغازه ها و فروشگاهها به گرانی و تورم شدید انجامید. در چنین حالتی 
بود که برای برقرار ماندن اعتصاب کامیون داران، از سوی سرمایه داران و انحصارات آمریکایی و با هدایت 
ســازمان CIA، میلیون ها دالر به کارفرمایان شیلیایی پرداخت  شد تا از اعتصاب رانندگان حمایت کنند. 

چنان که یک سال پس از کودتای 1973 شیلی، یک روزنامه آمریکایی فاش کرد:
»از مبلغ هشــت میلیون دالری که در شــیلی به عملیات سری CIA اختصاص داده شده بود، بخش 
عمــده ای از این پول در ســال های 197۲ و 1973 برای فراهــم آوردن زمینه های اعتصاب در حمایت از 

اعتصابیون و کارگران ضد آلنده مورد استفاده قرار گرفت.«3
تبلیغات سرسام آور و دروغ و فریب کاری مطبوعاتی که پول های سازمان CIA را دریافت کرده بودند، 
سرانجام کار خود را کرد و مردم را به تدریج از حکومت آلنده جدا نمود. اولین قدم، تظاهرات زنان خانه دار 
و قابلمه به دست بود که در خیابان ها راه افتادند و با قاشق بر قابلمه های خالی خود کوبیده و شعار می دادند 

که دیگر دولت آلنده را نمی خواهند.4
نکته عجیب و حیرت آور آن بود که شــب قبل از راهپیمایی و تظاهرات یادشــده، در اتفاقی نادر یک 
نســخه از همان روزنامه های یاد شــده به دست مشاور آلنده رسید در حالی که تاریخ روز بعد را بر صفحه 
اول خود داشــت و با تیتر درشت نوشــته بود که »تظاهرات و راهپیمایی زنان قابلمه به دست انجام شد، 
نیروهای پلیس با آنها درگیر شده و طی زد و خوردی خونین، تعدادی از آنها را مجروح و زخمی و بسیاری 

را دستگیر کردند«! 
یعنی در واقع این روزنامه فردای آن شب بود و از آینده ای که اتفاق افتاده بود، خبر می داد! به عبارتی 
پیشاپیش نه فقط گزارش انجام تظاهرات زنان خانه دار را داده بلکه حتی جزئیات آن یعنی درگیری مردم 

با پلیس و مجروح و دستگیر شدن آنها را نیز درج کرده بود!!
این بازخوانی تاریخ نشان می دهد چگونه پس از گذشت حدود نیم قرن، همچنان فرمول ها و قواعد بازی 
برای عملیات براندازی ســازمان های جاسوسی غرب، یکسان بوده اگرچه با پیشرفت تکنولوژیک رسانه ها ، 

نفوذ در اذهان سریع تر و دقیق تر انجام می پذیرد. 
__________________________

1- استانســفیلد ترنر- پنهانکاری و دموکراســی- ترجمه حسین ابوترابیان- انتشــارات اطالعات- 13۶7   ۲- همان   
3- گابریل گارسیا مارکز- مرگ سالوادور آلنده- ترجمه یارتا یاران- انتشارات زمستان- 1378   4 -همان

به بهانه جنجال خبری شبکه های خبری غربی، عبری، عربی

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم:

»شهید امنیت« جان خود را  برای امنیت
و آسایش مردم فدا می کند

دیدار  در  اســالمی  انقالب  رهبــر  بیانات 
دســت اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم که 
در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۱ برگزار شــده بود، صبح 
پنج شــنبه در محل برگزاری این همایش در قم 

منتشر شد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در این دیدار 
با تأکید بر لزوم زنده نگه داشــتن یاد شهیدان و 
شــنیدن پیام آنها، قم را شــهر »قیــام و اقامه« 
خواندند و گفتند: قم هم قیام کرد، هم ایران را به 
قیام واداشت که این از برکات حرم حضرت فاطمه 
معصومه و حوزه علمیــه و همچنین مردم خوب 
آن بود که شــهدای زیــادی در راه مبارزه تقدیم 
کردند، البته شــهیدانی همچون مطهری، بهشتی 
و باهنر نیز که پرورش یافتگان قم هســتند و بلکه 
همه شــهدای ایران، شهیِد قم محسوب می شوند، 
چرا که قم بود که با پاســخ به ندای امام بزرگوار، 

نهضت را آغاز کرد.
حادثه شاهچراغ نشانه زنده بودن ملت

و مایه افتخار و سربلندی است
ایشان با اشــاره به نقش درخشــان مردم قم در 
پیــروزی انقالب و دفاع مقدس و امتحان های پی در پی 
تا امروز، بر نشــان دادن ویژگی های برجسته شهدا با 
زبان هنر تأکید و خاطرنشان کردند: هر یک از حوادث 
درخشــان قبل و بعد از انقالب مانند ســتاره و نقطه 

درخشــان تاریخی اســت و حادثه اخیر شاهچراغ نیز 
یکی از این ستاره ها است که اگرچه عده ای را داغدار و 
دل های همه را سرشــار از غم و اندوه کرد اما در تاریخ 
کشور ماندگار می شود و نشانه زنده بودن ملت، و مایه 

افتخار و سربلندی است.
شهید مظهر »ایمان صادق« و »عمل صالح«

و »جهاد در راه خدا«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، شهید و شهادت 

را دربردارنــده مجموعه ای از ارزش هــای ملی، دینی، 
انســانی و اخالقی برشــمردند و افزودند: شهید مظهر 
»ایمــان صادق« و »عمل صالح« و »جهاد در راه خدا« 
اســت و هویت ملی را ارتقاء می دهد هم  چنان که امروز 
فداکاری های شــهیدان و پدران و مادران آنها موجب 

عظمت ملت ایران شده است.
ایشــان همچنین شــهادت را مظهر فــداکاری و 
شــجاعت خواندند و افزودند: شهیِد دفاع مقدس جان 

خود را داد تا دشــمن خبیث و ظالم نتواند وعده خود 
یعنی رسیدن به تهران و به ذلت کشیدن ملت را عملی 
کند و شــهیِد امنیت نیز جان خــود را برای امنیت و 
آســایش مردم فدا می کند که این فداکاری ها تجسم 

همه معارف اخالقی نهفته در شهید و شهادت است.
رهبــر انقــالب، شــهادت را معاملــه بــا خدا و 
تأمین کننده مصالح ملی دانستند و گفتند: شهادت مایه 
همدلی، و همچون نخ تسبیحی است که مجموعه ای از 
قومیت هــا و زبان های مختلف را در میهن به هم پیوند 
زده و در هر شهر نام شهیدانی برجسته است که با یک 
هدف و در یک صف با دیگر هموطنان خود برای عزت 
اسالم و عظمت جمهوری اســالمی و تقویت ایران به 

شهادت رسیده اند.
ضرورت انتقال جزئیات دفاع مقدس

 و شرح احوال شهیدان و پدران و مادران آنها
ایشان، انتقال جزئیات دفاع مقدس و شرح احوال 
شــهیدان و پدران و مادران آنها را ضروری خواندند و 
گفتند: ایــن کار نیازمند زبان هنــر و تولیدات هنری 

همچون فیلم و سریال، مستند و شعر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان ابراز 
امیدواری کردند همه کسانی که دل در گروی اسالم و 
انقالب و ملت دارند برای کودکان و نسل های نو و برای 
ایران عزیز همه توان و ظرفیت خود را بکار گیرند تا یاد 

و پیام شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.

 قم- خبرنگار کیهان:
همزمان با ســالروز شهادت ســردار رشید 
اسالم، شهید مهدی زین الدین، دومین کنگره ملی 
بزرگداشت سرداران و ۶۰۹۰ شهید استان قم پیش 
از ظهر پنج شنبه با حضور گسترده مردم، مسئولین 
و خانواده های معظم شــهدا در مســجد مقدس 

جمکران برگزار شد.
در آغاز این آئین با شــکوه که مسئولین کشوری و 
لشکری نیز حضور داشتند، بعد از انتشار فیلم بیانات رهبر 
معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در جمع 
دست اندرکاران برگزاری کنگره، سرلشکر حسین سالمی، 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در سخنانی 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان و تجلیل از 
صبوری خانوادهای معظم شهدا گفت: رهبر معظم انقالب 
ســفینه نجات امت در تالطم امواج اســت. او با ایمانی 
آســمانی و حسینی ایستاده است و ملت با ایشان بیعت 

کرده و کنارش ایستاده است.
وی افــزود: امــروز شــاهد شــجاعت، حکمــت، 
ژرف اندیشــی، دشمن شناسی و تدابیر الهی رهبر معظم 
انقالب و ایســتادگی و ثبات قدم او در مرکز یک میدان 

عظیم جهانی جهاد هستیم.
جمهوری اسالمی ایران در آستانه تبدیل شدن

به یک قدرت جهانی است
فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش مهم مراجع تقلید 
و علمای حوزه های علمیه در اقتدار جمهوری اسالمی 

تصریح کرد: علما، عمودها و ستون های مستحکم دین 
و عزت ملت هستند و ما سرمایه های عظیمی داریم که 
اگر به حرکت درآید، ایران به یک قدرت مسلط و عالی 
در جهان تبدیل می شود. امروز در آستانه تبدیل شدن 
به یک قدرت جهانی بوده و از هیچ چیز نگران نیستیم 

و دل های ما محکم و گام های ما مسلط است.
سرلشکر ســالمی آشفتگی اســتکبار از اقتدار و 
شکســت ناپذیری جمهوری اســالمی را امری مشهود 
و غیر قابل انکار دانســت و گفــت: برای همین آمریکا 
دوســت دارد خیابان های ما را دودآلود و آتش گرفته 
ببیند و ما ســفینه به آسمان نفرستیم و می خواهد ما 
نیازمند، فقیر و فلج باشیم و بیماران ما به دارو دسترسی 

نداشته باشند.

وی بــا بیان اینکه زنان ما از حجابشــان به عنوان 
ســنگری برای حفظ ارزش های واالی خود، حفاظت و 
صیانت می کنند و به ندای شیاطین پاسخ نمی دهند، 
اظهار داشــت: جوانان ما و آنهایی که فریب خورده اند، 
برخواهند گشــت و دوســت داریم آنــان لباس جهاد 

پوشیده و در مقام پیاده نظام دشمنان نباشند.
فرمانده کل ســپاه تالش های استکبار در مقابله 
اقتدار روزافزون ایران اســالمی را محکوم به شکســت 
دانســت و افزود: ما مســیرهای جهاد را آموخته ایم و 
به پیش خواهیم رفت و نفوذ منطقه ای ما باقی اســت. 
قدرت دفاعــی ما افزوده خواهد شــد، اقتصاد خود را 

شکوفا کرده و بر مشکالت اقتصادی فائق می آییم.
سرلشکر سالمی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: 

دشمن گمان می کند می تواند با به صحنه آوردن عده 
قلیلی فریب خورده، انقالبی با شکوه را در معرض آسیب 

قرار دهد اما ملت ایران زنده است.
وی افزود: دشــمن رویاهای پریشانی دیده است 
و دوســت دارد مانند گذشــته اجنبی ها پادشاهان و 
رهبران ایران را تعیین کنند و پادشاه ایران را به جزیره 
موریس تبعید کنند و دوست دارند خیابان های ما مملو 
از شراب خانه ها و مراکز قمار باشد و می خواهند چهره 
زنان ما را بی هویت مانند زنان غرب کرده و می خواهند 
مانند گذشــته یکی از ستون های دوگانه سیاست های 
نیکسون در منطقه خلیج فارس و ژاندارم حافظ منافع 

آمریکا باشیم.
فرمانــده کل ســپاه با بیــان این که دشــمنان 
می خواهند جوانان ما خدا را تعظیم نکنند و حجاب که 
سنگر کلیدی حفظ عزت، کرامت و صیانت از ارزش های 
زن مســلمان اســت را از زنان ما بگیرند، تصریح کرد: 
فریادهای دشــمن فریادهای شــیطان است و آنها به 
جنگ خدا و رســول آمده اند تا معصومیت را از رخسار 
پســران و دختران ما گرفته و نمادهای شیطانی را بر 
قامت جوانان ما نشــانده و جوانان ما را از اسالم، وطن، 
ولی خود و ملت خود دور کنند و این توطئه دشمنان ما 

در زمان حاضر است.
سرلشکر سالمی با اشاره آرایش آمریکا، انگلیس، 
آلمان، فرانسه، اسرائیل و رژیم سعودی علیه جمهوری 
اســالمی گفت: آنها به جنگ خدا و رسول و شهیدان 
آمده انــد و عمق توطئه عظیــم آنها علیه یک ملت به 

وضوح آشکار است.

با انتشار بیانات رهبر معظم انقالب

 دومین كنگره ملی بزرگداشت سرداران و ۶۰۹۰ شهید استان قم در مسجد مقدس جمکران برگزار شد

پیکرهای هفت شهید سرافراز عملیات 
ایذه  شهر  چهارشنبه شــب  تروریستی 
در اســتان خوزستان پیش از ظهر جمعه 
با حضور گســترده و در میان اســتقبال 
مردم  مختلف  گروه های  وصف نشــدنی 
والیت مدار، مســئوالن محلی، استانی و 

کشوری تشییع شد.
پیکرهای این شــهدای گرانقــدر در میان 
حزن و  اندوه و استقبال وصف نشدنی مردم ایذه 
و شهرهای مختلف خوزستان و مقام های محلی 
و استانی از میدان والیت تا »روضه الشهدا« ایذه 

تشییع شد.
آیت اهلل سید محمدعلی موسوی جزایری، 
نماینده خوزستان در مجلس خبرگان بر پیکر 
شهدای مظلوم این حادثه کور تروریستی نماز 

اقامه کرد.
به گزارش ایرنا، شــرکت کنندگان در آیین 
تشییع شهدای حادثه تروریستی ایذه در حالی 
که پرچم های سه رنگ جمهوری اسالمی ایران 
را در دست داشتند، اقدام های کور تروریستی را 

محکوم کردند.
تشــییع کنندگان پیکرهای شهدا در ادامه 
خواســتار شناســایی و برخورد قاطع و شدید 
دســتگاه های امنیتی و قضایی استان و کشور 
با عوامل تروریســتی، مخالن نظام و امنیت و 

آشوبگران شدند.
در آیین تشییع پیکرهای شهدای عملیات 
تروریستی ایذه محسن رضایی، معاون اقتصادی 

رئیس جمهور نیز حضور داشت.
معاون رئیس جمهور: 

سه عامل حادثه تروریستی ایذه 
دستگیر شدند

محسن رضایی در این مراسم خبر داد که 
سه عامل اصلی حادثه تروریستی ایذه، پنجشنبه 
در حال فرار به خارج از کشــور در مرز ماکو )در 
آذربایجان غربی( دستگیر شدند و اکنون در حال 

بازگرداندن به خوزستان هستند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دشمن با ایجاد 
ناامنی در رویای سوریه سازی است ولی این رویا 
بــا حضور مقتدرانه و آگاهانــه این ملت بزرگ 

محقق نخواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهــور ناامنی را 
همزاد تحریم ها توصیف کرد و ادامه داد: دشمن 
که از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه نتیجه ای 
نگرفته، به ایجاد ناامنی روی آورده است تا با راه 
 انداختن اخالل اقتصادی و تعطیلی بازار و کار و 

کسب مردم به اهداف نامشروع خود برسد.
رضایی خطاب به آمریکایی ها گفت: ما شما 

را از منطقه بیرون می کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه 

تحریم ها را شکست داده ایم و دشمن در رسیدن 
به اهداف خود شکســت خورده است، افزود: ما 
روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می کنیم و 

دولت در حال رفع مشکالت است.
وی در ادامه با تســلیت بــه خانواده های 
معظم شهدای تروریســتی اخیر در شهرستان 
ایذه، گفت: این حادثه تروریســتی حقیقتا یک 
رویداد تلخ بود و رهبــری و دولت و همه آحاد 
ملت ایران با شــما مردم غیور ایذه همدرد و در 

غم شما شریک هستند.
وی ادامه داد: تروریست ها در هر سوراخی 
که خزیده باشــند آنان را شناسایی و به شدت 

مجازات خواهیم کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور از مسئوالن 
قضایی خواســت افراد جنایتکار به ویژه عوامل 
تروریســتی اخیر ایذه را در اسرع وقت در این 
شهرستان و در جلوی چشم مردم مجازات کنند.
رضایی به مردم داغدار ایذه اطمینان داد در 
شناسایی و مجازات عامالن و آمران این حادثه 

تروریستی کوتاهی نخواهد شد.
معــاون اقتصادی رئیس جمهــور به نقش 
برجسته مردم ایذه در دوران مبارزات مشروطیت 
و هشت ســال دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد: 
مردم شــریف و شــهیدپرور ایذه از این حادثه 

غمبار قد خم نخواهند کرد.
رضایی اظهار داشت: در حادثه تروریستی 
 ایذه ســه نفــر از حافظــان امنیــت مجروح

شدند.
صادق خلیلیان، استاندار خوزستان نیز در 
آیین تشییع شــهدای عملیات تروریستی ایذه 
گفت که در حال شناسایی پشت پرده این حادثه 
کور تروریستی و شبکه هایی که عوامل تروریست 

را سازماندهی کردند، هستیم.
وی بــا بیان اینکه عوامل آشــکار و پنهان 
این حادثه غمبار تروریســتی در انتظار برخورد 
قاطع باشند، ادامه داد: عناصری در خارج کشور 
و پشــت سر قضایای اخیر هســتند که بزودی 

شناسایی و به مردم معرفی می شوند.
اســتاندار خوزســتان از به دســت آمدن 
ســرنخ های خوبی از این حادثه خبــر داد و با 
تسلیت و تبریک به خانواده های معظم شهدای 
عملیات تروریستی ایذه اطمینان خاطر داد که 
با عامالن و آمران این حادثه به شــدت برخورد 

خواهد شد.
در حادثه کور تروریستی شامگاه چهارشنبه 
ایذه که دو موتور سوار تروریست  مردم و ماموران 
حافظ امنیت را در مرکز شهر به رگبار بستند، 
رخ داد، هفت نفر شهید و 10 نفر دیگر مجروح 

شدند.
چهار مرد، یک کودک 9 ســاله و یک زن 

جزو شهدای این حادثه تروریستی هستند.
نمازگزاران مشهدی در محکومیت شهادت دو بسیجی 

توسط اغتشاشگران راهپیمایی کردند
جمعی از نمازگزاران جمعه مشــهدی بعد 
از اقامــه نماز، با برپایی راهپیمایی گســترده و 
خودجوش شهادت دو نفر از بسیجیان این شهر 

را از سوی اغتشاشگران محکوم کردند.
به گزارش ایرنا، راهپیمایان در صفوف به هم 
پیوسته در حالی که مسیر ورودی »باب الجواد« 
حرم تا خیابان »دیالمه« را می پیمودند، با ســر 
دادن شعارهایی از جمله »مرگ بر منافق، مرگ 
بر آشــوبگر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل 
و نیــروی انتظامی حمایتــت می کنیم، نیروی 
انتظامی اقتدار اقتدار« خواستار برخورد مقتدرانه 

نیروهای نظامی و انتظامی با آشوبگران شدند.
در ایــن راهپیمایی،  هادی مخملی، رئیس 
 اتاق اصناف مشهد بیانیه ای پیرامون محکومیت 
آشــوبگران را قرائت کرد. در ایــن بیانیه آمده 
اســت: جامعه بزرگ انقالبی و بصیر اصناف با 
برائت جستن از اتفاق های اخیر همواره متعهد 
و پایبند به آرمان های امام راحل)ره( و شهدای 
گرانقدر بــوده و تحت زعامت و رهبری مدبرانه 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( از ارزش های 

ایرانی و اسالمی حمایت می کند.
بیانیه افزوده است: در همین راستا جامعه 
بزرگ اصنــاف ضمن محکوم کردن رخدادهای 
اخیر در مســیر آرمان های اسالمی با پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری همچنان فداکارانه 
در میدان هستند و راه پر افتخار انقالب اسالمی 
را تنها راه ســعادت و عزت ملت ایران دانسته و 
بر عهد خود با امام راحل )قدس سره( و رهبری 

معظم انقالب )مدظله العالی( پایبندند.
عصــر پنجشــنبه در محدوده چهــارراه 
»شــیخ حر عاملی« مشــهد تعدادی از اراذل و 
عوامل آشــوبگر با تهدید و ارعاب قصد تعطیلی 
مغازه کســبه این محل را داشــتند که پس از 
حضور نیــروی انتظامی و عوامل حافظ امنیت، 
اغتشاشگران متفرق شــدند اما تعدادی از این 
عناصر با چاقو به پنج بســیجی کــه دورتر از 
محل درگیری عوامل انتظامی ایستاده بودند، به 
صورت ناگهانی حمله کرده و دو نفر را شهید و 

سه نفر از آنان را زخمی کردند.
پیکر شهدای حافظ امنیت امروز 

در مشهد تشییع می شوند
حجت االسالم مهدی حســن زاده نامقی، 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضــوی در گفت وگو بــا ایرنا اظهار داشــت: 
پیکرهای مطهر دو شهید بسیجی حافظ امنیت 
و یک شهید گرانقدر مرزبانی روز شنبه در مشهد 

تشییع و خاک سپاری می شوند.

تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی ایذه
و راهپیمایی پرشور در محکومیت جنایات اوباش داعشی در مشهد

حضرت امام خمینی)ره(: شما نسل جوان موظف هستید 
غرب زده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های 

ضدانسانی آنها و اعمال آنها را برمال کنید.


