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درمکتب امام

آنچه نمی گذارد خودکفا باشیم
آنچه كه ما را نمى گذارد به اينكه در هر قشــرى كه داريم خودكفا 
باشــيم، بستگى، وابستگى است كه ما به آنها ]غرب[ داريم. وقتى بنا 
شد كه قبله يك ملتى غرب شد، رو به آنجا مى ايستد و حرف مى زند. 
آتاتورك ]...[ آن وقت كه در تركيه بودم، من مجسمه اش را ديدم كه 
مجســمه اش اين بود، دستش را اين طور دراز كرده بود. گفتند آنهايى 
كه آنجا بودند، كه دستش را طرف غرب دراز كرده است و مى گويد كه 

همه چيز از آنجا بايد باشد.
صحیفه امام؛ ج12؛ ص19 | قم؛ 14 دی 1358

جنایات وحشیانه در ایذه، اصفهان، مشهد، بوکان و...یعنی

مدارا کافی است
آدم کش های اجاره ای باید سرکوب شوند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بانیان وضع موجود
همان نااهالن انقالب هستند

سرویس سیاسی-
روزنامه مردم ساالرى در مطلبى نوشت: »در سال هاى اخير بارها شاهد تجمعات اعتراضى بازنشستگان، 
معلمان و كارگران به دليل مشكالت مالى و معيشتى بوديم اما هيچ گاه هيچ مسئولى در جمع آنها حاضر 
نشد تا صداى آنها را از نزديك بشنود و به درددل آنها گوش دهد و اگر هم اين اتفاق رخ داد بسيار  اندك 
و انگشت شمار و البته بى تاثير بود. در اين سالها همچنين بارها شاهد اعتراضات مال باختگان موسسات 
مالى و اعتبارى همچون كاسپين و...، مال باختگان پديده شانديز، مال باختگان پيش فروش خودرو و... 
بوديم اما از بسيارى از مال باختگان احقاق حق نشد. به اعتراضات مردم به افزايش قيمت بنزين در آبان 
98 پاسخ مناسبى داده نشد و حتى اعتراضات مردم به مشكالتى همچون كم آبى در خوزستان و اصفهان 
هم تحمل نشد. در تمام اين سالها بار بر ضرورت اجراى اصل 27 قانون اساسى مبنى بر برگزارى تجمعات 
اعتراضى و حتى ايجاد مكانهايى براى اظهارنظر آزادانه و اعتراض مردم تاكيد شد اما هيچ مسئولى به دنبال 
تحقق اين وعده نرفت. نارضايتى هاى اقتصادى و اجتماعى وقتى پاسخى پيدا نمى كند كم كم تبديل به 
اعتراض مى شود. هنوز هم مى توان اعتراضات را شنيد و زمينه تحقق مطالبات مردم را فراهم ساخت اما 

اگر بسته شدن مغازه ها را به تهديد و ارعاب چند نفر نسبت نداد و اعدام و بازداشت را راه حل ندانست.«
اين روزنامه در مطلب ديگرى نوشــت: »آيا كسانى كه با سياست هاى غلط و لجاجت و  ستيز با دنيا 
كشور را در تحريم و تنگناى اقتصادى شديد قرار داده اند نااهل نبودند؟ آيا كسانى كه اكثريت ملت را نه 

تنها نسبت به نظام بى اعتماد كردند بلكه از زندگى نااميد و سرخورده كرده اند نااهل نبودند؟
آيا سياست بازانى كه شهادت و شهيد و ايثار و ايثارگر را مصادره به مطلوب كردند و از خون و ايثار 
آنان نردبان قدرت و ثروت ساختند نااهل نبودند؟ آيا مديران نااليق و افرادى كه با رانت مسئوليت گرفتند 
و حاصل كارشان فقر و فالكت كشور و عقب ماندگى شديد اقتصادى و جاماندن كشور از توسعه شده اهليت 
داشتند؟ نااهالن، بانيان وضع موجود، مديران به دروغ ساده زيست و انقالبى، خطيبان ناآگاه، متملقان ثناگستر، 
پرخاشگران جاخوش كرده در رسانه هاى خاص و انبوهى از كسانى بودند كه حسرت يك زندگى سالم و آرام 
را از ملت گرفتند.« مدعيان اصالحات خود معترف هستند كه بانيان وضع موجود همان نااهالنى هستند 
كه امام خمينى)ره( مى گفت »نگذاريد انقالب به دست نااهالن بيفتد«. نكته قابل تأمل آنكه اصالح طلبان 
در حداقل 24 ســال )8 سال دولت  هاشمى، 8 سال دولت خاتمى و 8 سال دولت روحانى( كارى كردند 
كــه در آخريــن دولت مورد حمايت آنها )دولت روحانى( كه بانيان اصلى وضع موجود بوده و تحريم هاى 
فلج كننده و قطعنامه هايى مانند 1929 محصول عملكرد آنها بود و قطار تحريم ها عليه ايران را راه انداختند، 
كمر مردم زير بار تورم هاى چند صدصدرى در بخش هاى مسكن و خودرو و ارز و كاالهاى اساسى شكسته 
و سفره مردم كوچك تر از هميشه شد. براستى كه نگاهى به عملكرد مدعيان اصالحات در حوزه اقتصاد و 

همچنين ديپلماسى مشخص مى كند كه نااهالن انقالب چه كسانى بوده و هستند!

سرويس سياسى- 
پرســش افکار عمومی مردم از مســئوالن 
آن اســت که چرا و براساس چه تحلیل ، الگو و 
مدل رایج در جهان و یا حتی کدام باور دینی و 
داشته های ملی و تجربی به مشتی اراذل اجاره ای 
اجازه آشوب و تعرض به جان و مال و ناموس مردم 

را می دهند؟!
»ايــذه 7 تن«، »بوكان 4 تن«، »مشــهد 2 تن«، 
»اصفهان 3 تن«، »سنندج 2 تن« و »سراوان، قروه  و 
شيراز 5 تن« طى فراخوان 3روزه ضدانقالب و توسط 
وحوش اجاره اى آمريكايى صهيونيســتِى مست شده از 
باده دالرهاى ســعودى به فجيع  ترين شكل ممكن به 

خاك و خون كشيده شدند. 
از نگاه طراحان آمريكايى- سعودى- صهيونيستى 
آشــوب ها و اغتشاشــات اخير بايد مردم ايران در اين 
پروژه كه با صرف ميلياردها دالر طراحى و اجرا شده بود 
مشاركت مى كردند و حاال كه نكرده اند بايد با تروريسم 

عريان و حمله مستقيم مجازات شوند. 
در فراخوان 3روزه سه شنبه 24، چهارشنبه 25 و 
پنجشــنبه 2۶ آبان آمارى بالغ بر 22 تن از نيروهاى 
بســيج و سپاه ، فراجا و شــهروندان عادى به شهادت 
رســيدند. در اصفهان و ايذه شاهد عمليات تروريستى 
كور با ســالح گرم بوديم. ميزان خشــونت عريان در 
دو شــهر كردنشين و ايذه خوزســتان از ساير شهرها 

باالتر بود.
۲۱ شهید و ده ها زخمی 

در جریان عملیات های تروریستی از بوکان تا ایذه 
در حمله تروريســتى شامگاه چهارشنبه در ايذه كه 
با به رگبار بســتن مردم و ماموران حافظ امنيت از سوى 
2 موتورســوار در مركز شــهر ايــذه رخ داد، هفت نفر از 

هموطنان مان شهيد و 8 نفر ديگر مجروح شدند.
اسامى شهداى اين جنايت تروريستى رضا شريعتى 
25 ســاله ، كيان پيرفلك 9 ســاله ، اشرف نيك بخت 45 
ســاله ، آبتين رحمانى 13 ســاله ، علــى مواليى و 2 نفر 

مجهول الهويه مى باشند.
در جريان به شــهادت رسيدن كيان پيرفلك كودك 
9 ســاله ايذه اى شــواهدى از قبيل اظهارات افراد حاضر 
در ميدان، فيلم هاى دوربين مداربســته كه دقايقى قبل 
از حادثه موتورســوارهاى مســلح را در حــال تيراندازى 
بــه دوربين ها براى از كار انداختن آنها نشــان مى دهد و 
اطالعات اوليه از بازداشت شده هايى كه گفته شده در حين 
فرار از مرز دســتگير شده اند بر تروريستى بودن عمليات 

گواهى مى دهد.
با اين حال و در شرايطى كه پليس بارها اعالم كرده 
است كه در اغشاشات از سالح جنگى استفاده نمى كند مادر 
اين كودك بدون هيچ سندى مدعى شده است كه فرزند 
او توســط پليس كشته شده در حالى كه چنين اتفاقاتى 

منطقا نمى تواند توسط دوربين موبايل هاى چندصد نفر از 
حاضرين كه در ميدان بوده اند ثبت نشده باشد.

شــهر مجاور مرزى بوكان نيز روز پنجشــنبه 
درگيــر غارت مغازه ها و اموال عمومى شــد. عوامل 
گروهك هاى تروريست با نفوذ در بين مردم عادى، 
ضمن به آتش كشــيدن مغازه هايــى كه حاضر به 
اعتصاب اجبارى نبودند، تعدادى از شهروندان بى گناه 

را نيز زخمى و دو تن را به شهادت رساندند.
»مهدى اثنى عشــرى« از ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( و »رحيم سحابى« از نيروهاى سپاه شب 
 گذشته در درگيرى  با آشوبگران در بوكان به شهادت

رسيدند.
در پى حمله تروريستى در اصفهان نيز موتورسواران 
 در ساعت 21 چهارشنبه شب در منطقه خانه اصفهان،

2 نفر از مدافعان امنيت به نام هاى »محسن حميدى« 
و »محمدحسين كريمى« را به شهادت رساندند. در 

اين حمله 8 نفر نيز مجروح شده اند.
در مشهد نيز در منطقه چهارراه عامل تعدادى 
از اراذل و عوامل آشــوبگر بــا تهديد و ارعاب قصد 
تعطيلى كســبه اين محل را داشتند. پس از حضور 
نيروى انتظامى عوامل اغتشاشگر متفرق شدند، اما 
يكى از اين عناصر با چاقو به 5 بســيجى كه دورتر 
از محل درگيــرى عوامل انتظامى ايســتاده بودند 
به صورت ناگهانى حمله و 2 تن را شــهيد و سه نفر 

را زخمى كرد.
»دانيال رضازاده« و »حســين زينال زاده«، دو 
بسيجى مدافع امنيت در مشهد بودند كه با ضربات 

چاقوى اغتشاشگران به شهادت رسيدند.
به گفته غالمعلى صادقى رئيس كل دادگسترى 
خراسان رضوى هويت ضارب شهداى امنيت مشهد 
شناسايى شده است. حمانى، معاون دادستان استان 
خراسان رضوى نيز كه در ميان مردم تجمع كننده 
در محــل جنايت حضــور يافته بــود، اعالم كرد: 
عامل اين جنايت در همين مكان در مالعام اعدام 

خواهد شد.
از اعتراف بولتون به تسلیح آشوبگران

 تا حمایت علنی رژیم کودک کش از اغتشاشات
وقوع اين جنايات عمدتا مسلحانه در اين سه روز در 
حالى اســت كه پيش تر جان بولتــون و برخى مقامات و 
عوامل مرتبط با جريانات ضدايرانى اعالم كرده بودند كه 
اغتشاشــگران در ايران را مسلح كرده اند. همزمان برخى 
افراد و رســانه ها به صورت هدفمند با تحريك سياســى، 
مذهبى و قوميتى عمال زمينه را براى اقدامات تروريستى 

مهيا مى كنند.
همچنين رژيم جعلى اسرائيل كه سابقه فعاليت هاى 
خرابكارانه و تروريســتى در كشــورمان را دارد، با ورود 
آشوبگران به فاز مســلحانه و اقدامات تروريستى، به طور 

علنى و آشــكار به صحنه حمايت از برهم زدن امنيت در 
ايران آمده است.

در همين راستا »نفتالى بنت« نخست وزير سابق رژيم 
صهيونيستى در توئيتى به حمايت علنى از اغتشاشات در 
ايران پرداخت و نوشت: ».... مردم اسرائيل با شما هستند. 

اميدوارم به تهران آزاد سفر كنم!..«
اگر تا پيش از اين مفهوم جريان آشــوب به ســوى 
تحركات خيابانى با دامنه خاكسترى بود؛ حاال دو عمليات 
ســريالى تروريستى غلبه خشونت بر احساس اعتراض را 
انگاره  سازى كرده و براى آن مانيفست جديد نوشته است.

مسلح شدن آشــوبگران به سالح گرم نشان داد كه 
سرويس هاى جاسوسى و اطالعاتى كشورهاى غربى ديگر 
هيچ حسابى روى انقالب  توده اى نداشته و از براندازى به 
شيوه كالسيك آن نااميد شده اند، از سويى فرسايشى شدن 
پروژه آشوب باعث ريزش وسيع در اين فرآيند شده است، 
از اين رو نيروى مسلح آموزش ديده جاى عامل توده اى را 
پر كرده تا نقاط خالى اغتشاش سياه شده و به مرور ميان 
گرگ هاى تنها)هسته هاى آلوده مسلح( و حركت شورش 

شهرى امتداد ايجاد شود.
برخى منابع آگاه خبر داده اند كه در هفته هاى اخير 
انتقال هسته هاى ترور از مناطقى چون كردستان عراق به 
ايران افزايش يافته است. اين گروه ها اغلب در پايگاه هاى 
نظامى گروهك تروريستى سنتكام و نيز مقر تروريستى 
رژيم موقت صهيونيســتى آموزش ديده و به درون كشور 
هدايت شــده اند. البته پاك ســازى  هاى اخير يگان هاى 
موشكى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى مسير انتقال 
تروريســتى را كور كرده و به زودى هسته هاى سرگردان 
در داخل كشور پس از شناور شدن ضربه خواهند خورد.

چرا دشمن مجبور شد گزینه اقدام مسلحانه را
 روی میز بگذارد؟! 

واقعيت صحنه در روزهاى اخير آن است كه دشمن 
با وجود شبكه  سازى سنگين از طيف وسيعى از معارضان، 
همچنان تالش و ترجيحش اقدامات مســلحانه و ايذايى 
است، به دليل همسو نبودن طيف وسيعى از جمعيت هايى 
از مردم با اقدامات ايذايى)خرابكارى، آتش افروزى، انفجار، 
اعتصابات مصنوعى و ترور( سرويس هاى اطالعاتى غربى 

مجبور شدند گزينه اقدام مسلحانه را روى ميز بگذارند!
به عبارت بهتر، از اين پس براى روشــن ماندن آتش 
اغتشاشات اقدامات ايذايى بخش ثابت و قطعى و اقدامات 
تروريستى مسلحانه بخش مكمل آن خواهد بود. اگر اين 
فرمول تا به امروز به درســتى اجرايى نشده است به دليل 
ترس از منفك شدن بخشــى از بدنه همراه با آشوبگران 

بوده است.
مؤسسه واشــنگتن در گزارشــى نوشته است كه 
مقامات ايران توانســتند موج آشــوب را خنثى كرده و 
حجم و قدرت آن را كم كنند؛ حتى آمريكا نيز نتوانست 
كمك شايانى به حلقه هاى داخل ايران بكند! اين دست 

گزارش ها راهبردى باعث شــد رينگ حفاظتى آشوب 
تغيير كند. در حال حاضر هدف ســرويس هاى دشــمن 
با گراى جان بولتون در خلق خشونت افسارگسيخته)كه 
ماهيت و هدفى جز جنايت و ضريب دهى گسترده رسانه اى 
ندارد( هراســان كردن مردم است. همچنان كه ارعاب و 
پيش روى راهبرد كليدى داعش در شام و عراق بود. اوباش 
مسلح و وحشى در شهر ايذه دست به جنايتى حقيرانه زدن 
تا به خيال خود جناغ كانونى محل تنازع با نظام ســلطه 
را شكسته و اقتدار نظام را تضعيف كنند؛ به طور حتم اگر 
در شرايط فعلى اغتشاش احساس غلبه پيدا كند؛ محرك 

جريان آشوب خواهد بود!
در نگاه راهبردى دشــمن اين حــوادث چون باعث 
خودمشغولى داخلى شــده و قدرت راهبردى جمهورى 
اســالمى ايــران را كاهــش خواهد داد. اگر در ســوريه 
پروژه بيش از 25 ســرويس اطالعاتى حذف بشار اسد از 
صحنه سياسى بود؛ در حوادث تروريستى مسلحانه اخير 
دشمن نه روى تغيير كانون قدرت بلكه روى تضعيف آن 
سرمايه گذارى سنگين كرده است؛ هدف از سوريه  سازى 
اين بــار مهار ايران اســت. همچنيــن در حادثه خونين 
خوزســتان دشــمن از مدل عمليات داعش و منافقين 
به صورت تركيبى اســتفاده كرد. داعشى ها روى جمعيت 
غيرنظامى بيشــتر عمليات تروريستى انجام داده تا رعب 
اجتماعى ايجاد كنند، در ســال ۶۰ نيز منافقين عالوه بر 
ترور اجتماعى نيروهاى محافظ امنيت را نشانه مى رفتند 
تا به تعبير سركرده اين گروهك تروريستى سرپنجه نظام 

را قطع كند.
صبر مردم حدی دارد، با آشوبگران برخورد کنید

در شــرايط موجود كه آتش اين اغتشاشات در حال 
افتادن به دامان مردم كوچه و بازار است تساهل در مقابله 
جدى و تســريع در مجازات عوامل اصلى بازداشت شــده 

توجيه قابل قبولى ندارد. 
پرسش افكار عمومى مردم از مسئوالن آن است كه 
چرا و براساس چه تحليل ، الگو و مدل رايج در جهان و يا 
حتى كدام باور دينى و داشته هاى ملى و تجربى به مشتى 
اراذل اجاره اى اجازه آشوب و تعرض به جان و مال و ناموس 

مردم را مى دهند؟!
اكنون دســتگاه هاى انتظامى و امنيتى وظيفه دارند 
مطابق خواســت ملت با اعالم پايان مماشات و به صحنه 
آمدن همه جانبه از دامنه دار شدن فعاليت هاى تروريستى 

گروهك هاى معاند و تجزيه طلب جلوگيرى كنند.
براى دفاع از امنيت كشــور و مردم بايد مماشات را 
كنار گذاشته و در فصل شكار كفتارها هسته هاى آشوب 
را تارومار كرد. تفاوت بارز غائله كنونى با فتنه هايى چون 
حوادث ســال 9۶ يا فتنه بنزينى ســال 98 آن است كه 
دشمن با اقدامات ضربتى كارت آخر را همين ابتدا رو كرده 
است، هدف آن است كه با تلفات گيرى سرمايه اجتماعى 

كشور را تبديل به سپر انسانى كند.

رئیس جمهور عدم موضع گیری درباره اغتشاشات 
اخیر از ســوی برخی خواص، چهره های سیاسی، 
نخبگان و مدعیان روشنفکری را مورد انتقاد جدی 
قرار داد و گفت: بسیاری از این افراد در اغتشاشات 
اخیر، وظایف قانونی، انقالبی و انسانی خود در تنویر 
افکار عمومی، بیان حقایق و محکومیت توطئه دشمن 
را انجام ندادند و مردود شدند، چرا که از جو سازی ها 

در فضای مجازی می ترسند.
آيت اهلل سيدابراهيم رئيســى صبح روز پنجشنبه در 
همايش ملى جهاد تبيين و اطالع رسانى هنرمندانه با اشاره 
به تاكيد رهبر معظم انقالب اسالمى بر ضرورت جهاد تبيين، 
از همه كسانى كه در جهت روشنگرى، تبيين و تنوير افكار 
عمومى نقش دارند قدردانى كرد و گفت: كار جهادى يك 
معنا و مفهومى دارد و در مبانى ما با كار عادى فرق مى كند.

رئيس جمهور در ادامه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار 
شايعه پراكنان و دروغ پردازان در گمراه  سازى جامعه، تصريح 
كرد: اين نقش مخرب تا اندازه اى اثرگذار اســت كه خداى 
متعال در قرآن كريــم و در روايت جنگ احزاب آنان را با 
عنوان ُمرِجفون در رديف كفار، منافقين و مشــركين قرار 

داده است.
آيت اهلل رئيســى بــا بيان اينكه اين جريــان به دنبال 
شــكل دهى شــناخت و ادراك جامعه براســاس اهداف و 
منافع خود هســتند، تصريح كرد: در چنين عرصه اى كه 
شايعه پراكنان و دروغ پردازان تالش دارند در ادراكات جامعه 
اختالل ايجــاد كنند، خوب را بد، بد را خوب، نقاط ضعف 
را برجسته و نقاط قوت را كوچك نمايى كنند، نقش روابط 

عمومى ها بسيار مهم و حائز اهميت است.
امروز وضعیت آرایش نیروی انسانی و جهت گیری ما 

متناسب با جنگ پیچیده شناختی نیست
رئيس جمهور با اشــاره به اينكه امروز وضعيت آرايش 
نيروى انســانى، جهت گيــرى، اقدام به موقــع و نفوذ در 
مخاطب ما، متناسب با اين جنگ پيچيده نيست، تصريح 
كرد: امروز مسئله جهاد تبيين برگرفته از بيانات حكيمانه 
رهبر معظم انقالب از ضروريات جامعه اســت. در 43 سال 
گذشته ايســتادگى و مقاومت، اقدامات خالقانه و ابتكارى 
و همچنين پيشــرفت هاى بســيار بزرگ و شگرفى كه در 
حوزه هاى صنعتى، دفاعى و علم و فناورى حاصل شــده، 
به درستى و در زمان خودش براى مردم تبيين نشده و لذا 
دشمن با سوءاستفاده از اين خأل به ايجاد شبهات و گره هاى 

ذهنى در افكار عمومى جامعه اقدام كرده است.
روشنگری و بازکردن گره های ذهنی افکار عمومی 

وظیفه افراد آگاه در روابط عمومی هاست
رئيسى با بيان اينكه اين گره هاى ذهنى به مرور زمان به 
ادراك نادرست، تصميم ناصحيح و اعمال ناشايستى تبديل 

شده كه امروز در برخى نقاط كشور شاهديم، تصريح كرد: 
امروز روشــنگرى و باز كــردن اين گره هاى ذهنى از افكار 
عمومــى جامعه، وظيفه افراد مطلــع و آگاه در نهاد روابط 

عمومى هاست.
کار روابط عمومی در عین سختی، باید هنرمندانه

و همراه عقالنیت و عطوفت باشد
رئيس جمهور در ادامه نهاد روابط عمومى را پل ارتباطى 
ميان مردم و مســئولين دانست و اظهار داشت: كار سخت 
روابط عمومى و اطالع رســانى، هم پيشــتازانه است، هم 
پيشگيرانه. هم دفاع است، هم تهاجم كه بايد با اطالع رسانى 
هنرمندانه، عقالنيت و عطوفت همراه باشــد تا بتواند براى 

مردم جاذبه ايجاد كند.
آيت اهلل رئيســى در ادامه با تأكيد بر ضرورت تبيين 
اقدامات و دســتاوردهاى دولت از سوى روابط عمومى ها، 
تصريــح كرد: بارها اعالم كرده ايــم اقدامات دولت بايد با 
زمان شناسانه، هنرمندانه  اطالع رسانى  پيوست رسانه اى، 
و متعهدانه همراه باشــد تا بــراى افكار عمومى جامعه به 

خوبى تبيين شود.
رئيس جمهور با اشــاره به اهميت كار اقناعى از سوى 
روابــط عمومى ها، افزود: اقناع افكار عمومى صرفاً با صدور 
اطالعيه و بيانيه ميســر نيست و بايد با اصالح نقص ها در 
روش ها و برطرف  ســازى كمبود ابزارها و امكانات به شيوه 

درست و صحيح انجام شود.
روابط عمومی ها باید اولین، جامع ترین، گویا ترین

و قانع کننده  ترین روایت را ارائه کنند
رئيســى در تشــريح تفاوت ميان كنشــگرى فعال و 
منفعالنــه در حوزه روابط عمومى و اطالع رســانى، گفت: 
روابط عمومى هاى مــا بايد اولين، جامع ترين، گويا ترين و 

قانع كننده  ترين روايت را درباره مسائل، ارائه كنند، در غير 
اين صورت كار براى اقناع  ســازى افكار عمومى ســخت و 

منفعالنه خواهد شد.
به روابط عمومی به عنوان کاری اهم نگاه شده

و نیروهای کارآمد و هنرمند در آن جذب شوند
رئيس جمهور همــه مديران روابــط عمومى ها را به 
به كارگيــرى نيروهاى كارآمد، متعهــد و هنرمند در بدنه 
دستگاه هاى اطالع رسانى و همچنين پرهيز از جذب نيروهاى 
ناكارآمد، بى انگيزه و غيرفعال، توصيه كرد و افزود: حقيقتاً 
بايد به روابط عمومى به عنوان كارى اهم نگاه شود چرا كه در 
مقابل آنها افرادى قرار دارند كه در تالشند ضعف ها را احصا 
و بزرگنمايى كنند و نقاط قوت را كم اهميت جلوه دهند.

در برابر بمباران ثانیه ای افکارعمومی از سوی دشمن 
زمان شناسی یکی از ضرورت هاست

رئيسى در ادامه ضرورت زمان شناسى در اطالع رسانى، 
ادراك  سازى و پاسخ تبيينى به شبهات را مورد تأكيد قرار 
داد و گفت: در شــرايطى كه دشمن به صورت دقيقه اى و 
ثانيــه اى به بمباران فكرى جامعه اقــدام مى كند، زمان و 
زبان مناسب در اقناع  سازى يكى از ضرورت هاست كه بايد 

به صورت جدى مورد توجه قرار گيرد.
رئيسى در بخش ديگرى از سخنان خود هماهنگى و 
هم افزايى دستگاه ها را در جلوگيرى از متعارض و متناقض 
جلوه دادن بدنه دولت بسيار ضرورى و مؤثر خواند و افزود: 
در اين زمينه همفكرى و هم افزايى همه مديران، مسئولين 

و وزرا، مورد تأكيد جدى است.
رئيس جمهور نقش مدير روابط عمومى را همســان و 
همتراز رئيس دفتر يك مدير و مســئول دانســت و گفت: 
نقش مديران روابط عمومى از اين جهت حائز اهميت است 

كه بايد به هنگام خبر بگيرند و به هنگام خبر دهند و اگر 
ميان روابط عمومى و مدير فاصله باشد، بسيارى از مسائل 

مهم، در حوزه اطالع رسانى با اختالل موجه خواهد شد.
برخورداری از روحیه جهادی در عرصه روابط عمومی 

موثرتر و مهم تر از بودجه و امکانات است
آيت اهلل رئيســى در ادامه »اميدآفرينــى« و »روايت 
پيشــرفت ها« را از ديگــر وظايف مهــم و بااهميت روابط 
عمومى ها برشــمرد و افزود: روابط عمومى ها وظيفه دارند 
با بيان و روايت پيشــرفت ها و قوت ها با سياست خبيثانه 
و رذيالنــه دشــمن در ايجاد يأس و نااميــدى در جامعه 

مقابله كنند.
رئيس جمهور در اختيار داشــتن بودجــه، امكانات و 
برنامه ريزى را از شروط الزم، اما ناكافى در موفقيت امر روابط 
عمومى و اطالع رســانى دانست و گفت: پيش از همه اين 
موارد وجود يك مدير پرتالش، باانگيزه و با روحيه جهادى 
در راس مجموعه روابط عمومى مؤثر است و معطل گذاشتن 

امر اطالع رسانى به بودجه و امكانات پذيرفتنى نيست.
رئيســى روابط عمومى ها را به بيان حقايق با انگيزه و 
تالش مضاعف بــدون بزرگ نمايى يا كوچك نمايى توصيه 
كرد و افزود: در طول يك سال گذشته به رغم همه تالش ها 
و اقدامات صورت گرفته، برون داد اقدامات و دستاوردهاى 
دولت متناســب با حجم فعاليت ها نيست و در اين زمينه 

نياز به انگيزه و تالش مضاعف داريم.
رئيس جمهور با اشــاره به مطالبه قرار گرفتن فعاالن 
حوزه روابط عمومى در زمره مشاغل سخت و زيان آور، افزود: 
حقيقتاً كار روابط عمومى ها جزو كارهاى سخت است، اما 
اقناع و تبيين سخت و زيان آور بودن اين شغل با عملكردها 
و اقدامات انجام شده نيز به عهده خود روابط عمومى هاست.

برخی خواص در اغتشاشات اخیر 
وظایف خود را انجام نداده و مردود شدند

آيــت اهلل رئيســى در ايــن همايــش همچنين عدم 
موضع گيرى درباره اغتشاشات اخير از سوى برخى خواص، 
چهره هاى سياسى، نخبگان و مدعيان روشنفكرى را مورد 
انتقــاد جدى قرار داد و گفت: بســيارى از ايــن افراد در 
اغتشاشــات اخير، وظايف قانونى، شرعى و انسانى خود در 
تنوير افكار عمومى، بيان حقايق و محكوميت توطئه دشمن 
را انجام نداند و مردود شدند، چرا كه از جو سازى ها در فضاى 
مجازى مى ترسند در حالى كه خداى متعال به پيامبر)ص( 

فرمود: »اثرگذار در انديشه ها و افكار مردم من هستم.«
رئيس جمهور رصد و ديده بانى و همچنين هشــدار و 
اقــدام به موقع را از ويژگى هاى نخبگى و روشــنفكرى در 
جامعه توصيف كرد و گفت: نخبه و روشنفكر واقعى ما شهيد 
سليمانى و بسيجيان و نيروهاى جان بركفى هستند كه امروز 

جان خود را براى امنيت كشور و مردم خود فدا كردند.

آیت اهلل رئیسی: 

برخی خواص در اغتشاشات اخیر وظایف خود را انجام نداده و مردود شدند

بقيه از صفحه 2
 آمریکا: در صورت عدم همکاری ایران با آژانس

اقدامات بیشتری انجام می دهیم
نماينده آمريكا در آژانس بين المللى انرژى اتمى در جلســه  
شوراى حكام اين ســازمان، ايران را به انجام اقدامات بيشتر در 
صورت عدم همكارى با نهاد ديده بان هســته اى ســازمان ملل 

تهديد كرد.
نماينده آمريكا قبل از تصويب قطعنامه ضدايرانى در شوراى 
حــكام آژانس گفت: »ايران بايســتى همين حــاال بدون دادن 
وعده هاى توخالى، همكارى هاى الزم را ]با آژانس[ انجام دهد.«

وى اضافه كرد: »ايران بايستى متوجه باشد چنان كه قادر به 
ارائه همكارى هاى الزم براى حل وفصل اين مســائل نباشد، اين 
شــورا آماده توسل به اقدامات بيشتر، از جمله اقدامات ذيل بند 

XII.C اساسنامه آژانس خواهد بود.«
ذوق زدگی ریاض از قطعنامه آژانس اتمی علیه ایران

نماينده عربستان سعودى در شوراى حكام آژانس بين المللى 
انرژى اتمى ضمن ذوق زدگى از قطعنامه پيشــنهادى عليه ايران 
در شوراى حكام، گفت كه رياض از اين مسئله استقبال مى كند.

وى ادعا كرد: خواســتار اتخاذ موضع قاطعى براى مقابله با 
رفتار غيرمسئوالنه ايران هستيم.

آمریکا ۱۳ شرکت مرتبط با فروش محصوالت نفتی ایران را 
تحریم کرد

دفتر كنترل دارايى هاى وزارت خزانه دارى آمريكا اعالم كرد 
اسامى 13 شــركت را كه ادعا مى شود در تسهيل فروش صدها 
ميليون دالر محصوالت نفتى و پتروشيمى ايران به خريدارانى در 

شرق آسيا نقش دارند در فهرست تحريم قرار داده است.
شركت هايى كه آمريكا تحريم كرده در امارات، هنگ كنگ، 
جزاير مارشــال و چين مستقر هستند. دولت آمريكا مدعى شده 
شــركت  هاى مذكور به نيابت از شركت هاى تحريم شده صنايع 
پتروشيمى خليج فارس، پتروشيمى تريليانس و شركت ملى نفت 
ايران در رســاندن محصوالت نفت و پتروشيمى ايران به دست 

خريدارانى در شرق آسيا نقش داشته اند.
اين پنجمين بسته تحريمى آمريكا عليه صادرات محصوالت 
نفت و پتروشــيمى ايران از ژوئن 2۰22 است. آمريكا گفته اين 
تحريم ها »عزم ما براى مقابله با اقدامات  گريز از تحريم را نشان 

مى دهد.«

بلینکن: با تالش ها در دور زدن تحریم های ایران
مقابله می کنیم

پــس از تحريم هاى جديد نفتى، وزير خارجه آمريكا مدعى 
مقابله با هرگونه تــالش در دور زدن تحريم هاى اياالت متحده 

عليه ايران شد.
به گزارش منابع خبرى، »آنتونى بلينكن« وزير خارجه آمريكا 
روز جمعه در توئيتى نوشــت: »ما همچنان در تالشيم در مسير 

دور زدن تحريم ها عليه ايران اختالل ايجاد كنيم.«
بلينكــن در اين توئيت نوشــت: »وزارت خزانه دارى اياالت 
متحده در حال تعيين شــركت هاى مختلفى اســت كه در امور 
پتروشــيمى و نفت با ايران مشــاركت دارند. هركســى كه در 
تســهيل اين مبادالت دخيل باشد، تحريم هاى اياالت متحده را 

تهديد مى كند«.
دو قانونگذار آمریکایی: بایدن مقابل ایران 

 ترس نگران کننده ای نشان داده است
دو قانونگذار كنگره آمريــكا در نامه اى به دولت جو بايدن، 
رئيس جمهور كشورشان وى را به ترس متهم كرده و خواسته اند 
واشنگتن حمالت اخير به نيروهاى آمريكايى در عراق را پاسخ دهد.

»گاى رشنتلر«، نماينده ايالت پنسيلوانيا و »مايكل والتز«، 
نماينده ايالت فلوريدا در نامه اى به وزيران دفاع و خارجه كشورشان 
از دولت آمريكا خواسته اند حمله ايران به منافع آمريكا در عراق 

را پاسخ دهد.
اشــاره اين دو قانونگذار به حمله موشــكى ايران به منطقه 

كردستان عراق است كه دوشنبه هفته گذشته انجام شد.
بیانیه آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران در جلسه آژانس 

+ واکنش روسیه
انگليس، آلمان و فرانســه در نشســت شوراى حكام آژانس 
بين المللــى انرژى اتمى بدون در نظر گرفتن نقش كشــورهاى 
غربــى در نقض تعهدات برجامى خود از ايران خواســته اند فوراً 

اجراى تعهدات خود در اين توافق را از سر بگيرد.
اين سه كشــور در بيانيه خود در شوراى حكام آژانس ادعا 
كرده اند: موقعيتى كه در آن قرار داريم بسيار خطرناك است. از 
ايران مى خواهيم فوراْ ايــن روند را متوقف كرده و تنش آفرينى 

هسته اى را متوقف كند.
سه كشور اروپايى با بيان اينكه ذخاير اورانيوم ايران در حال 
حاضر 18 برابر محدوده هاى تعيين شــده در برجام اســت ادعا 

كرده اند »هيچ توجيه غيرنظامى براى اين فعاليت ها كه مغاير با 
تعهدات برجامى ايران هستند، وجود ندارد.«

نماينده آمريكا هم در اين جلســه ادعا كرد: »همان طور كه 
گزارش مديركل آژانس نشــان مى دهد ايران به طرق مختلف از 
جمله مستقر كردن ســانتريفيوژهاى پيشرفته و انباشت ذخاير 
اورانيوم داراى غناى باال به توســعه برنامه هسته اى خود فراتر از 

محدوده هاى برجام ادامه مى دهد.«
نماينــده آمريكا همچنين در بخش ديگــرى از اين بيانيه 
گفته اســت كه توليد اورانيوم ۶۰ درصدى توســط ايران هيچ 
هدف صلح آميز ندارد. وى گفت: »ايران بايد اين فعاليت تنش زا 
را متوقف كرده و از رفتارهايى كه مغاير با رفتار همه كشورهاى 

ديگر در سراسر جهان است صرف نظر كند.«
به گزارش فــارس، ميخائيل اوليانوف، نماينده روســيه در 
ســازمان هاى بين المللى مستقر در وين در توئيتر در واكنش به 
بيانيه نماينده آمريكا كه خواستار توقف غنى  سازى ۶۰ درصدى 
از ســوى ايران شده نوشته اســت: »براى اينكه اين اتفاق بيفتد 
الزم اســت ما مذاكرات وين درخصوص احياى برجام را به پايان 

برسانيم.«

نماینده ایران در آژانس:  

اهداف سیاسی بانیان قطعنامه ضدایرانی در آژانس محقق نخواهد شد

با  تروریستی  تیم  این  دستگیر شدگان 
اقرار صریح اعالم کرده اند: قرار بود نارنجک ها 
را در جریان اغتشاشــات شهر های مختلف 

علیه مردم و حافظان امنیت استفاده کنند.
يك تيم تروريستى توسط پاسداران گمنام امام 
زمان )عج( در استان آذربايجان غربى متالشى شد. 
اعضاى يك تيم تروريستى مرتبط با اغتشاشات كه 
قصد داشــتند با انتقال اسلحه و مهمات به داخل 
كشــور و به كارگيرى آنها در اغتشاشات، شهر ها 
را ناامن كنند با هوشــيارى پاسداران گمنام امام 
زمان)ع( در آذربايجان غربى شناســائى و تمامى 
اعضاء آن دســتگير شــدند. بيــش از 25 نفر در 
اين رابطه دستگير شــدند كه 8 نفر زن هستند. 
دستگيرشدگان اين تيم تروريستى با اقرار صريح 

اعــالم كرده اند: قرار بــود نارنجك ها را در جريان 
اغتشاشات شهر هاى مختلف عليه مردم و حافظان 
امنيت استفاده كنند. اعضاء اين تيم تروريستى كه 
به طور مستقيم از سوى گروهك هاى تروريستى 
آنســوى مرز و برخى عناصر ضدانقالب ساكن در 
كشور هاى غربى هدايت مى شدند قبل از هرگونه 
اقدام تروريســتى در تور اطالعاتى سربازان گمنام 
امام زمان )عج ا... تعالى فرجه الشــريف( ســپاه 
گرفتار شدند. ســازمان اطالعات سپاه آذربايجان 
غربى تأكيد كــرده هر گونه فعاليت ضدامنيتى و 
تروريستى در اشــراف اطالعاتى اين سازمان قرار 
دارد و  از شــهروندان درخواست مى شود هرگونه 
اخبار و گزارش هاى امنيتى را در تماس با شــماره 

114 اطالع دهند.

انهدام یک تیم تروریستی در آذربایجان غربی

پهپادهای  اعتــراف کرد:  اروپا  اتحادیه 
ایران ماه ها قبل از شروع درگیری با اوکراین 

در اختیار روسیه قرار داده شد.
پيتر استانو سخنگوى مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا در نشســت با خبرنگاران ادعاى نقش 
پهپادهــاى ايرانى در جنگ اوكرايــن را تكرار كرد 
و مدعى شــد كه اتحاديه اروپا تحريم هاى اوليه را 
عليه ايران به دليل تحويل پهپادها به روســيه كه 
در كشــتار مردم اوكراين و تخريب زيرساخت هاى 
غيرنظامى استفاده شد، تصويب كرده است. استانو 
در ادامه اعتراف كرد كه پهپادهاى ايران ماه ها قبل از 
شروع درگيرى در اختيار روسيه قرار داده شده است.

مسکو: غرب با ادعای پهپادی علیه ایران 
به دنبال توجیه سالح دادن خود به اوکراین است

»ســرگئى ورشــنين« معاون وزيــر خارجه 
فدراســيون روسيه گفت: اتهامات كشورهاى غربى 

مبنى بر اين كه ايران پهپاد در اختيار روسيه براى 
استفاده در اوكراين قرار مى دهد، بى اساس است و با 
اين كار تالش مى كنند تحويل غيرقانونى تسليحات 

خود به اوكراين را توجيه كنند. 
اين مقام روس گفت: القاكنندگان و نويسندگان 
مطالب با انگيزه هاى سياسى درباره تحويل ادعايى 
پهپاد ايران به روسيه، عميقاً استيصال تالش هاى خود 
را درك مى كنند. آنها با چنين اقداماتى، خود را به 
عنوان مشاركت كنندگان در برجام، كامالً بى اعتبار 
مى كنند.  وى افزود: مســكو با نظر طرف ايرانى كه 
ناصر كنعانى سخنگوى وزارت خارجه ايران 11 نوامبر 
اعــالم كرد مبنى بر اين كه اتهامات درباره صادرات 
تسليحات ايرانى به روسيه براى استفاده در عمليات 
ويژه در اوكراين بى اســاس است و از سوى كسانى 
كه به دنبال توجيه تامين غيرقانونى تسليحات براى 

كى يف هستند، مطرح مى شود، موافق است.

اعتراف اتحادیه اروپا: 
پهپادهای ایران ماه ها قبل از جنگ اوكراین

 در اختیار روسیه قرار داده شد

امام  گمنام  پاســداران  با هوشــیاری 
زمان)عج( لیدرهای اغتشاش در تور اطالعاتی 

سپاه بابلسر قرار گرفتند.
سرهنگ پاسدار مصطفى بازوند ، فرمانده سپاه 
شهرســتان بابلسر از دستگيرى ليدرهاى اغتشاش 
همراه با كشــف مقاديــرى دالر و همچنين 2۰۰ 
ميليارد ريال اعتبار ارز ديجيتال كه از خارج كشور 
توسط عناصر معاند شارژ شده بود خبر داد و گفت: 
اين متهمان پس از شناسايى و تفهيم اتهام با تشكيل 

پرونده جهت طى سير مراحل قانونى و اعمال مجازات 
به مراجع قضايى تحويل داده شد.

به گزارش تسنيم، وى افزود: از همه نوجوانان 
و جوانان درخواســت مى كنم بــه همچين افرادى 
اعتماد نكنند چرا كه آنهــا به دنبال منافع مادى و 
ســود شخصى خودشان هستند و با به كف خيابان 
كشاندن نوجوانان ما به دنبال سوءاستفاده كردن از 
احساسات پاك و به وجود آوردن بى نظمى و مسائل 

متعدد براى آنها خواهد بود.

فرمانده سپاه بابلسر خبر داد 
بازداشت لیدرهای اغتشاش با ۲۰۰ میلیارد ریال  ارز دیجیتال

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اغتشاش یعنی بسیجی کشی و 
قرآن سوزی، گفت: ما حاضر به ریختن خون هیچ فردی نیستیم، اما اگر 
کســانی مایل به ریختن خون مردم هستند و از آن لذت می برند، باید با 

آنها برخورد شود و به اشد مجازات هم محکوم شوند.
آيت اهلل ســيد احمد خاتمى در خطبه هاى نماز جمعه تهران بيان داشــت: 
بعضى ها فكر مى كنند تقوا فقط مناســك فردى اســت، قرآن تقوا را در مناسك 
گســترده و باال مى بيند. تقوا در عرصه سياسى تقويت نظام است، تضعيف نظام 

كه با خون 3۰۰ هزار شهيد آغشته شده نيز حرام است.
امــام جمعــه موقت تهــران خاطرنشــان كــرد: تضعيف نظــام جمهورى 
اســالمى خالف شرع و تهمت به فرد حرام است، تهمت به نظام نيز حرام است، 
اينكه كســى بگويد فساد در نظام اسالمى نهادينه شده، اين دروغ و تهمت است 
و تهمت به نظام اســالمى نمى چسبد، اين ها سعى دارند نظام روسفيد را نظامى 

مسئله دار معرفى كنند.
به گزارش فارس، وى با تجليل و تكريم از تمام شهدا به ويژه شهداى حوادث 
تروريســتى اخير، بيان داشت: به خانواده شهداى اخير مى گويم با افتخار بگوييد 
شهيدمان براى حفظ نظام اسالمى به ديدار خدا رفت و به جنايتكارانى كه دست 
به اين جنايت زدند مى گويم گورتان را گم كنيد و اين عمليات اخير كمك خواهد 

كرد كه كلك شما زودتر كنده شود.
آيت اهلل خاتمى گفت: ما اعتراض را فرياد مى زنيم و مجاز اســت اما اغتشاش 
براى يك لحظه مجاز نيست، نه تنها در مكتب ما، بلكه در تمام دنيا اين چنين است.

امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: اغتشاش يعنى بسيجى كشى، قرآن سوزى، 
اهانت به امامى كه نماد دفاع از دين اســت، اغتشــاش يعنى غارت اموال مردم و 

آمبوالنس ها را آتش زدن، اغتشاش بسيجى را شكنجه دادن است.
وى خاطرنشان كرد: هيچ كجا اغتشاش پذيرفته نيست، اينكه كسانى اصرار 
دارند نام اعتراض را اغتشــاش بگذارند، مغلطه سياسى است، شما اغتشاش گران 

زمينه ترورهاى اخير را فراهم كرديد.
مصداق مرگ بر دیکتاتور اغتشاشگران هستند

آيت اهلل خاتمى گفت: بعضى ها به ما مى گويند در مورد اغتشاشات حرف بزنيد، 
لج مى كنند، غلط مى كنند لج كنند، مرگ بر ديكتاتور مصداقش اغتشــاش گران 
هستند، مسئول ما به دانشگاه مى رود، اما اجازه نمى دهند حرفش را بزند، آيا اين 
اسمش ديكتاتورى نيست؟ مصداق شعارتان خودتان هستيد و مرگ بر ديكتاتور 

شايسته خودتان است.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشــت: ما حاضر به ريختن خون هيچ فردى 
نيستيم، اما اگر كسانى مايل به ريختن خون مردم هستند و از آن لذت مى برند، 

بايد با آنها برخورد شود و به اشد مجازات هم محكوم شوند.
وى با بيان اينكه اولين هدفى كه اغتشاشگران دنبال مى كنند براندازى است، 
گفت: اين چيزى نيست كه ما ادعا كنيم، بلكه خودشان اعالم مى كنند و مى گويند 

اعتصابات را تا زمان براندازى ادامه خواهيم داد.
آيــت اهلل خاتمــى تصريح كرد: مردم را تهديد مى كنند كــه اگر مغازه تان را 
نبنديد، آن را آتش مى زنيم، برخى توانستند و مقاومت كردند و به اراجيف شما 
گوش ندادند،  اما برخى ديگر كه نتوانســتند و مغازه شان را بستند، از ديكتاتورى 

شما ترسيدند.
امام جمعه موقت تهران گفت: به عنوان يك طلبه كه بيش از بيســت ســال 
است در حوزه علميه قم فقه و اصول تدريس مى كنم به قضات قوه قضائيه عرض 
مى كنم، برخى اغتشاش گران سه عنوان دارند؛ اول، قاتل هستند، كسانى كه آدم 
كشته اند و مى گويند اگر بيرون بروم باز هم مى كشم، در برابر چنين كسانى ديگر 

معطل چه بايد ماند؟
وى ادامه داد: دوم، كســانى كه عنوان محارب دارند. محاربه عبارت اســت 
از كشــيدن ســالح به قصد جان مردم، چه سالح گرم و چه سالح سرد باشد، به 
نحوى كه موجب ناامنى شــده باشد. عنوان ســومى كه اين اغتشاشگران دارند، 

مفسد فى االرض است.
آيت اهلل خاتمى بيان داشت: از دستگاه قضا تشكر مى كنيم، البته خواهشمنديم 

عليه اين جنايتكاران در چارچوب قانون اقدام شود.
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه هدف سوم اغتشاش گران، تجزيه ايران 
است، گفت: البته غرب بيخودى به اين ماجرا دل خوش كرده است، چراكه چنين 
چيزى را فقط خودشان باور مى كنند، مى خواهند ايران تكه پاره شود و آنها بهره 

خود را ببرند، اما چنين چيزى محال است.
وى اظهار داشت: هدف چهارم اغتشاشگران زير سؤال بردن امنيت كشور است 
و اين همان چيزى است كه سران آمريكا مى خواهند و گفته بودند كه ناامنى را 
به عمق كشورتان خواهيم آورد، اين هدف چريكى و خطرناك است، اين ها امنيت 

نظام اسالمى ايران را هدف قرار داده اند.
آيت اهلل خاتمى تصريح كرد: هدف پنجم اغتشاش گران آن است كه مردم را 
نااميد كنند، اما اميد مردم ما به خدا اســت، ما خدايى داريم كه كودتايى بزرگ 

كه عليه مردم ايران تدارك ديده شده بود را يك ربع پيش از وقوع برمال كرد.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اينكه جالب آن است كه برخى از افرادى 
كه امروز دست به اغتشاش زده اند پيش از اين در كشور مسئوليت هاى متفاوتى 
داشــته اند، گفت: اين افراد امروز طورى وانمود مى كنند كه اين چند سال چنين 
و چنان بوده و بايد حرف مردم را بشنويم، چه كسى حرف مردم را نشنيده است؟

وى خاطرنشــان كرد: از خداوند مى خواهيم ورزشــكاران براى مســابقات 
جام جهانى 2۰22 بتوانند با موفقيت خود، غيورمندانه نماد انقالب اسالمى باشند 

و ان شاءاهلل با موفقيت به كشور برگردند.

خطیب جمعه تهران:
كسانی كه از ریختن خون مردم لذت می برند

باید به اشد مجازات محکوم شوند

عكس: محمد على شيخ زاده

پیام آیت اهلل نوری همدانی
 در پی اقدامات تروریستی ایذه و اصفهان

آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه با صدور پیامی ضمن 
محکومیت حوادث تروریســتی اخیر در ایذه و اصفهان، شهادت جمعی از 

هموطنان در این حوادث را تسلیت گفت.
در اين پيام آمده اســت: با كمال تأسف در اين روزهاى اخير شاهد حوادث ناگوار 
و به شهادت رسيدن عده اى از هموطنان ما توسط ايادى استكبار هستيم، بى شك اين 
حوادث تروريستى كه در ايذه و اصفهان و بعضى ديگر از شهرها اتفاق افتاده است چهره 
دشمنان ما را نمايان تر نموده، آمريكا و اسرائيل و آلمان و فرانسه و عربستان سعودى و 
بعضى از كشورهاى كوچك ديگر نيز اتحاد خود را عليه ملت ما روشن تر كرده و با استفاده 
از سرويس هاى جاسوسى خود و پول هاى گزاف امنيت مردم ما را نشانه رفته و نقشه هاى 
شومى براى كشور كشيده اند. هوشيارى و بصيرت ملت عزيز و شجاع مثل هميشه اين 
توطئه را خنثى خواهد نمود و اين انقالب كه ثمره خون هزاران شهيد است را محافظت 
خواهند كرد و از آرمان هاى امام راحل رحمت اهلل عليه دفاع خواهند نمود و سخن امام 
را كه حفظ اين انقالب را واجب مى دانستند توجه خواهند كرد. بر مسئوالن الزم است 
با تفكيك بين معترضان و اغتشاش گران به خواسته معترضان توجه و مشكالت آنها را 
حل نمايند و با كسانى كه اغتشاش مى كنند و زمينه را براى تروريست ها و كسانى كه 
امنيت مردم را به خطر مى اندازند برخورد قاطع نمايند. امروز حل مشكل معيشت مردم 
در اولويت كار مسئولين باشد و با وحدت و اتحاد، خدمت به اين مردم را سرعت بخشند و 
زمينه را براى نفوذ دشمن مسدود نمايند. اين جانب ضمن محكوم كردن حوادث تروريستى 
اخير به خانواده اين شهدا تسليت مى گويم و توفيق همگان را از خداوند متعال خواهانم.

دو مرزبان دالور در مرز ســراوان در 
جنوب استان سیســتان و بلوچستان به 

شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزارى ميزان، شمس آبادى 
دادســتان مركز استان سيســتان و بلوچستان 

گفت: روز پنجشنبه در عمليات تعقيب و گريز 
قاچاقچيان مواد مخدر توسط ماموران مرزبانى، 
متاسفانه خودرو متعلق به مرزبانان دچار سانحه 
 شد و دو ســرباز مرزبانى ســراوان به شهادت 

رسيدند.

شهادت ۲ مرزبان در شهرستان سراوان
در عملیات تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر


