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بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره شــهدای 
ورزشکار و جمعی از مادران شهدای 
ورزشــکار که در تاریخ ۲۰شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار 
شده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش 

در تهران منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار با 
اشــاره به تصریح قرآن کریم به زنده بودن شهیدان، 
گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی بشارت و دلگرمی 
می دهند که مجاهدت در راه خدا با وجود دشواری ها، 
عاقبت بسیار خوبی دارد و پایان آن نه با ترس همراه 

است و نه با اندوه.
ایشــان این بشــارت امیدبخش را موجب حرکت 
و پیشــرفت دانستند و خاطرنشــان کردند: انقالب 
اســالمی موجب ایجاد جاذبه عمومــی برای جهاد 
و شــهادت در راه خدا شــد و بیش از ۵هزار شهید 
ورزشکار نشــانه های ممتازی از این جاذبه فراگیر و 

اثرگذار هستند.
رهبر معظم انقــالب، محیط کنونــی ورزش را 
متأثر از معنویت شــهدای ورزشــکار دانستند 
و با برشــمردن جلوه هایی از تدیــن و پایبندی 
ورزشــکاران کشــورمان گفتند: حضور بانوی 
ورزشکار بر ســکوی قهرمانی با حجاب اسالمی 
و دســت ندادن با مرد بیگانه، اهدای مدال های 
قهرمانی به خانواده های شــهدا، ســر به خاک 
ســاییدن و ذکر نام ائمه هدی پــس از پیروزی 
و عزیمــت هیأت ورزشــی به زیــارت اربعین، 
پدیده های شگرف و بی بدیلی در دنیای مادی و پر 
از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی 
و اخالقی ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند.

نقش برجسته ورزشــکاران در تزریق معنویت 
به جامعه

رهبرمعظم انقالب با اشاره به نقش برجسته چهره ها 
ازجمله ورزشــکاران صاحب نام در تزریق معنویت 
به الیه هــای گوناگون اجتماعــی، گفتند: پایبندی 
ورزشکاران و مدیران ورزشی به مسائل دینی و حضور 
جهادی چهره ها در میادیــن، تأثیر معنوی زیادی بر 

افراد مستعد دارد.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای ورزش همگانی را عامل 
سالمت جســم و نشــاط روح و امری الزم و واجب 
برای همه خواندنــد و افزودنــد: ورزش حرفه ای و 
قهرمانی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هم زمینه ساز 
تشویق عموم مردم به ورزش همگانی است و هم مایه 
افتخار ملی است و پیروزی در آن موجب خرسندی 
و سرافرازی همه ملت می شود و به همین علت بنده 
همواره از قهرمانان ورزشی تشــکر می کنم و به آنها 

تبریک می گویم.ایشان با تأکید بر لزوم همراه کردن 
پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشــی، افزودند: 
اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان 
رژیم صهیونیستی از مدال محروم می شود، درواقع 
یک پیروزی است؛ چراکه مسابقه دادن به معنای به 
رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جالد و کودک کش 
و پامال کردن پیروزی اخالقی به بهای پیروزی فنی و 

ظاهری است که به هیچ وجه ارزش ندارد.

نگذاریم ورزش پلی برای ورود فرهنگ غربی شود
رهبرمعظم انقالب تحریم های ورزشی بعد از جنگ 
اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران 
و دنباله روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاســت 
در ورزش دانســتند و گفتند: این قضیه نشــان داد 
هرجا منافع غربی ها اقتضا کند، به راحتی از خطوط 
قرمز خود عبور می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ورزشکاران را به حفظ شــرف و آبروی خود و ملت 
و کشور با مراقبت از رفتارشــان در میدان مسابقه و 
خارج از آن، توصیه کردند و افزودند: در گذشته محیط 
ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین)ع( و 
جنبه های دینی و اخالقی آراســته بود، اما غربی ها 
سعی کردند همراه با ورزش های جدید، فرهنگ خود 
را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت 
در ورزش های جدید، فرهنگ خــود را غالب کنیم 
و نگذاریم ورزش به پلی بــرای ورود فرهنگ غربی 
تبدیل شود.ایشــان همچنیــن از تولیدکنندگان 
فیلم »مستطیل قرمز« با موضوع شهادت جمعی از 
ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک زمین 
فوتبال در استان ایالم در دوران دفاع مقدس، قدردانی 
و تأکید کردند: بیان حقایق با آثار هنری کار الزمی 

است که باید با قوت انجام شود.

ورزش قهرمانی مایه افتخارملی
رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشکارعنوان کردند:

محسنی اژه ای به مقام های مربوطه دستور داد رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات را سرعت دهند

پشت پرده اغتشاشات به روایت قاضی القضات 

رئیس قوه قضاییه دیروز در نشست شورای عالی این قوه، 

قضایی
ضمن تشریح پشت پرده اغتشاشــات اخیر و عامالن و 
محرکان اصلی آن، صهیونیست ها، آمریکایی ها و برخی 
کشــورهای اروپایی را در این حوادث دخیل دانســت و خطاب به همه 
جریان ها، گروه ها، جناح های سیاسی و افرادی از عموم مردم که »دارای 
ابهام، ســؤال، انتقاد و اعتراض« هســتند، اعالم کرد آمادگی شنیدن 

پیشنهادها و انتقادهای آنان را از طریق گفت وگو دارد.
براساس گزارشــی که میزان از این نشست منتشــر کرده، غالمحسین 
محسنی اژه ای به این موضوع هم اشاره کرده است که اگر »اشتباه و ضعفی 
از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرهای ارائه شده در راستای رفع آنها 

استفاده می کنیم و هیچ ابایی از اصالح و رفع ضعف نداریم.«
وی با اشاره به اتفاق ها و وقایع روزها و هفته های اخیر، به تبیین و تشریح 
زوایای مختلف یک کنش اعتراضی و مسائل جامعه شناختی مرتبط با آن 
پرداخت و بار دیگر تأکید کرد: »باید میان ۲مقوله »اعتراض« و »اغتشاش« 
تفکیک قائل شد؛ قطعا یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن کریم، 
پرچم و ســوزاندن اموال مردم و کشته سازی نمی شــود، بلکه »کنش 

اعتراضی« تعریف و چارچوب ویژه خود را دارد.«

برنامه ریزی پیچیده برای تحریک مردم
رئیس عدلیه همچنین با اشــاره به نقش انکارناپذیر صهیونیســت ها، 
آمریکایی ها و برخی کشــورهای اروپایی در حوادث اخیر کشور، افزود 
که وقتی آنها دریافتند جنگ ترکیبی - تبلیغاتــی و انجام ترور و اعمال 
تحریم های غیرانسانی برای شکست دادن ایران اسالمی کارساز نیست و 
در این جنگ همه جانبه  خود علیه مردم و نظام ایران شکست خورده اند، 
چاره  کار را در تمهید مقدمات برای ناامن کردن ایران یافتند تا کشور را از 

مسیر پیشرفت بازدارند.
محسنی اژه ای با اشاره به شکست های متعدد و پی درپی مستکبران در 
نقاط مختلف جهان اسالم ازجمله یمن، فلسطین، لبنان، عراق، سوریه 
و افغانستان گفت: سردمداران دول و رژیم های متخاصم با جهان اسالم 

برای سرپوش گذاشتن بر شکست های پرشمار خود در برابر ملل اسالمی، 
ناچارند دست به تحرکاتی بزنند و به دروغ وانمود کنند هزینه های گزاف و 

هنگفت  شان نتیجه داده  است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی پیچیده تدارک  دیده شده از ناحیه دشمنان 
برای تحریک مردم ایران و همراه کردن آنها با عناصر اصلی اغتشاشات، 
خاطرنشان کرد: دشمن به مقصود خود نرسید و دوباره آدرس غلط دریافت 
کرد. طی روزهای گذشته سردمداران برخی دولت های متخاصم نیز نسبت 
به کاسته شدن از حجم شــعارها و جمعیت اغتشاشگران اظهار تأسف 
کرده اند.محسنی اژه ای با اشاره به مترصد بودن دشمن برای تمسک به هر 
بهانه ای با هدف تهدید امنیت روانی مردم ایران، افزود: امروز دیگر بر همگان 
مبرهن است که فوت یک دختر خانم، که همه ما را متاثر کرد، کامال بهانه 
بوده است. وقتی یک دستگاه رسمی و مسئول )پزشکی قانونی( با اعمال 
نهایت دقت و بررسی همه جانبه و علمی و تخصصی، نتایج ناظر بر علت 
فوت آن مرحومه را به صورت شفاف در اختیار مردم می گذارد، دیگر این 
بهانه از همه سلب شده  است و دیگر کسی که بخواهد هم راستا با دشمن 

تحرکاتی داشته باشد، نمی تواند ادعا کند موضوع را نمی دانسته  است.
وی از عموم مردم که در نقاط مختلف کشــور با برگــزاری تجمع های 
خودجوش، انزجار خود را از عناصر اغتشاشگر اعالم می کنند و به تکریم 
نیروهای حافظ امنیت می پردازند، قدردانی کرد. محسنی اژه ای همچنین 
ضمن قدردانی از مجاهدت  نیروهای حافظ امنیت مردم، به ویژه نیروهای 
فراجا و بسیج، از همکاران قضایی خود نیز در بخش های مختلف به ویژه 
سازمان زندان ها و دادسراها به سبب انجام تالش مضاعف قدردانی و به 
آنان توصیه کرد بیش از پیش نسبت به توطئه های عناصر شیطان صفت 

هوشیار باشند.

دستورهای ویژه قاضی القضات
رئیس قوه قضاییه در این نشست دستورهایی را نیز خطاب به مقام های 
دادسراها در سراسر کشور صادر کرد و از آنان خواست به تکمیل پرونده 
عناصر اصلی اغتشاش ها و عناصر وابسته به خارج، معاندان و ضدانقالب 
و عناصری که به انحای گوناگــون، ازجمله »تســبیب«، »معاونت« و 
»مباشــرت«، زمینه ســاز تهدید امنیت مردم و تخریب و تحریق اموال 

عمومی و خصوصی شده اند، سرعت دهند.
محسنی اژه ای به مسئوالن دادگســتری های سراسر کشور نیز دستور 
داد پرونده های ارسال شده از دادسراها پیرامون عناصر اغتشاشات را در 
دادگاه ها، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند و در مراحل بعدی در 
مرجع تجدیدنظر یا حسب مورد دیوان عالی کشور نیز، برای رسیدگی 
سریع و دقیق براســاس موازین قانونی به این پرونده ها اقدام شود.وی 
همچنین به مقام های دادسراها و دادگســتری ها دستور داد هر تعداد 
کیفرخواســت یا حکم که پیرامون عناصر اغتشاشات صادر کرده اند را 
با اســتناد به مواد قانونی ناظر بر آنها، از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه، 
به اطالع جامعه برسانند؛ چراکه مردم در این رابطه توقع و انتظار بحق 
دارند و می خواهند از سیر و مراحل رســیدگی به پرونده عناصری که 
امنیت  آنان را تهدید و در زندگی و کسب وکارشان اخالل ایجاد کرده اند، 

آگاه شوند.

سخنگوی وزارت امورخارجه عنوان کرد
موضع قاطع ایران در برابر 
»مداخله« و »باج خواهی«

حوادث اخیــر در ایــران، موج  تــازه ای از فضاســازی ها علیه 
جمهوری اســالمی را ازســوی طرف هــای غربــی حاضر در 
گفت وگوهای برجامی به همراه داشته است؛رویکردی که با اعمال 
تحریم های جدید ازسوی آمریکا و »تهدیدهای تحریمی« توسط 
برخی کشــورهای اروپایی توأم شده است.به گزارش همشهری، 
در چنین شــرایطی اما مقام های کشــورمان در روزهای اخیر 
بارها اعالم کرده اند به هیچ  کشوری اجازه مداخله در امورداخلی 
ایران را نمی دهند و حوادث اخیر نمی تواند به اهرمی فشاری در 
دست طرف های غربی درجریان مذاکرات برجامی تبدیل شود. 
برهمین اساس هم بود که ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران 
در نشست خبری دیروز خود تأکید کرد با وجود اینکه کشورهای 
اروپایی و آمریکا تــالش می کنند روند مذاکرات را به مســائل 
اخیر در ایران ارتباط دهند، اما تهران مداخله هیچ کشــوری در 
امور داخلی خود را برنمی تابد.ناصر کنعانی با بیان اینکه موضع 
ایران، همچنان پایبندی به مســیر مذاکرات است، تأکید کرد 
جمهوری اســالمی به مســیری که دربرگیرنده توافقی پایدار و 
متضمن منافع اساسی مردم کشور و البته »پایدار« باشد، ادامه 
خواهد داد؛ »این موضع بارها مورد تأکید جمهوری اسالمی قرار 
گرفته و اخیرا در گفت وگوی وزیر امورخارجه کشورمان با نماینده 
عالی اتحادیه اروپا نیز به آن اشاره شد، اما دیدگاه هایی در طرف 
مقابل مطرح شده و برخی صداها را در حوزه غرب، آمریکا یا در اروپا 
شنیده ایم که روند گفت وگوها را با مسائل اخیر داخلی ایران ارتباط 
داده اند و به اشاعه اخبار غلط و نادرست دامن می زنند«.وی با تأکید 
بر اینکه اجازه نمی دهیم کشوری در امور داخلی ایران مداخله کند، 
افزود که موضوع مذاکرات چارچوب روشنی دارد و جزئیات آن 
کامال برای طرف ها روشن است. براین اساس جمهوری اسالمی 
آماده است در همان مسیر، کار را برای دستیابی به توافقی جامع که 
تامین کننده منافع همه طرف ها باشد، پیش ببرد.کنعانی به رفتار 
دوگانه بعضی کشورهای اروپایی در موضوع »حقوق بشر« نیز اشاره 
کرد و گفت آنهایی که دولت ایران را به »عدم خشــونت« توصیه 
می کنند، در کشورهای خود به خشونت طلبان اجازه می دهند هم 
علیه سفارتخانه های جمهوری اسالمی دست به اقدام خشونت آمیز 
بزنند و هم متعرض سفارتخانه های کشورمان شوند؛ مکان هایی که 
بر مبنای کنوانسیون وین، از »مصونیت دیپلماتیک« برخوردارند.

به گفته وی، مدعیانی دم از دمکراسی می زنند و توصیه های اخالقی 
ارائه می کنند که در کشورشان به خشونت طلبان اجازه حمله به 

دیپلمات های جمهوری اسالمی را می دهند.

 سند جدید درباره 
پرونده »مهسا امینی« 

دبیر شورای امنیت کشور با بیان اینکه پس  از بروز حادثه برای 
خانم مهسا امینی و با ابالغ دستور رئیس جمهور برای پیگیری 
موضوع، پیگیری های گسترده ای از دستگاه های مختلف انجام 
شد، گفت: براساس سندی که تاکنون منتشر نشده  است، پدر 
مهسا امینی در اول شهریورماه ۱39۵با مدیرکل تأمین اجتماعی 
کردستان مکاتبه ای داشته که نشــان می دهد وی اظهارکرده: 
»دختر من مریض است و باید همیشه تحت مراقبت باشد و هر ماه 

برای کنترل وضعیت جسمانی به تبریز مراجعه کند«.
به گزارش همشهری، سیدمجید میراحمدی با اشاره به اینکه از 
ابتدا اصرار می شد که مرحومه امینی »هیچ  مشکلی نداشته«، 
اما این سند وجود دارد، افزود: اسناد مختلفی از پرونده پزشکی، 
نامه های اداری و فیلم های بیمارســتان در زمان بستری شدن 
خانم امینی وجود دارد. وی ادامه داد: براســاس فیلم، زمانی که 
بازپرس در بیمارستان حضور می یابد، پدر مرحومه امینی تأیید 
می کند که ضربه ای به سر او نخورده  است. گزارش نهایی ما آماده 
و به وزیر کشور تقدیم شده و نتیجه بررســی ها، مؤید گزارش 

پزشکی قانونی است.
معاون امنیتی وزیر کشور در بخش دیگری از نشست خبری خود 
»کشته سازی« را یکی از پروژه های جدی دشمنان دانست و در 
ادامه با ذکر نمونه ای گفت: جنازه یک دختر لرستانی به اسم مهسا 
را مقابل بیمارستانی در اصفهان انداختند تا تحریک کنند، اما پدر 
این دختر گفت دخترش به دست نیروی انتظامی کشته نشده  
است. تاکنون بیش  از ۲۰نفر به  دست دشمنان درخارج از صحنه 
اعتراض کشته شده اند.میراحمدی به برخی آمارها درباره میزان 
خسارات وارد شــده به اموال  عمومی در جریان آشوب ها اشاره 
کرد و افزود: ۱۷۸بانک تخریب شده یا سوخته  است. به 3۵ مکان 
دولتی نیز خسارت وارد شده؛ 3۰مکان خصوصی هم تخریب و به 

بیش  از 3۰مکان مذهبی حمله شده است.
دبیر شورای امنیت کشــور همچنین با بیان اینکه جز دانشگاه 
شریف که یک هفته غیرحضوری شد، بقیه دانشگاه ها به فعالیت 
خود ادامه می دهند و ۱۰۰درصد مدارس کشور نیز فعال است، 
تأکید کرد که اقدام های خصمانه کشــور حامی شــبکه ایران 

اینترنشنال بی پاسخ نمی ماند.
وی درباره توقیف گذرنامه علی دایــی و چند هنرمند دیگر نیز 
گفت: علی دایی سرمایه کشور است و او را دوست داریم. همانطور 
که برای برافراشته شــدن پرچم جمهوری اسالمی تالش کرده 
همچنان او عزت این پرچم را می خواهد و اتفاقی که افتاد بالفاصله 
اصالح شــد و گذرنامه اش را تحویل دادند. همچنین گذرنامه 

همایون شجریان هم تحویل داده شد.
میراحمدی افزود: کتایون ریاحی احضار شده، اما هنوز خود را 
معرفی نکرده  است. او جرایمی مرتکب شده که باید در دستگاه 
قضایی پاسخگو باشد و مهلت معرفی او تمام شود، دستگاه قضایی 
ورود می کند. وی همچنین با بیان اینکه ورزشــکار بازداشتی 
نداریم، ادامه  داد: به برخی فوتبالیســت ها تذکراتی داده شده، 
مانند حسین ماهینی که بازداشت و به اشــتباه خود پی برد و 
فرصتی برای اصالح اشتباه های خود خواست که این فرصت به او 
داده شد.دبیر شورای امنیت کشور همچنین با بیان اینکه بیش 
 از ۲۰ شهید تقدیم امنیت مردم کرده ایم، تأکید کرد: افرادی که با 
دستور دشمن به صحنه آمده اند، تا زمان محاکمه، آزاد نمی شوند. 
میراحمدی با بیان اینکه در سنندج عناصری از کومله با سالح 
جنگی آمدند، عنوان کرد: آمار ۸۵ کشته در زاهدان واقعیت ندارد 
و به دلیل مسئله »کشته سازی« از سوی دشمن، درحال تفکیک 

آمار کشته ها هستیم.

 روح  هللا متفکرآزاد
نماینده مجلس

نظام، وظیفه دارد هم بستر نقدسازنده 
را فراهم و هم از امنیت و آسایش مردم 
دفاع کند و اجازه ندهد آشوبگران جامعه 
را تخریــب کنند. امــروز کســانی ادعای 
دلسوزی برای مردم ما را دارند که سال ها 
با تحریم های فلج کننده، گرانی دارو را به 

کشور تحمیل کردند./خانه ملت

 حمایت تحریمی انگلیس
 از آشوب در ایران

در ادامه مواضع مداخله جویانه کشــورهای غربی 
و حمایت از اغتشاشــگران، دولت انگلیس اعالم 
کــرد تحریم های جدیدی را علیــه پلیس امنیت 
اخالقی و مقام های ارشد امنیتی و سیاسی ایران 
اعمال کرده  اســت.به گزارش فارس، دراین بیانیه 
ضمن طرح اتهام هایی علیه پلیس امنیت اخالقی 
ایران، آمده: »بریتانیا پلیس امنیت اخالقی ایران را 
به طورکامل و همچنین رئیس آن، »محمد رستمی 
چشــمه گچی« و »حاج احمد میرزایی«، رئیس 
بخش تهران )رئیس پلیس امنیت اخالقی تهران( 

را تحریم کرد«.
در ادامه این بیانیه ادعا شده که »بریتانیا همچنین 
تحریم هایی را علیه ۵ مقام سیاسی - امنیتی مهم 
در ایران به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشــر 
اعمال می کند که شامل این افراد است: غالمرضا 
ســلیمانی، رئیس نیروی بســیج سپاه پاسداران، 
حســن کرمی، فرمانده واحد یــگان ویژه نیروی 
انتظامــی فراجا، حســین اشــتری، فرمانده کل 
نیروی انتظامی ایران، لیال واثقی، فرماندار ســابق 
شهرقدس و حســن شــاهوارپور، فرمانده سپاه 

استان خوزستان.
در ادامه این بیانیه، جیمز کلورلی، وزیر امورخارجه 
انگلیس با گرفتن ژســت دلســوزانه مدعی شد: 
»بریتانیا در کنار مردم ایران که شجاعانه خواستار 
پاســخگویی ازسوی دولت شــان و رعایت حقوق 

انسانی خود هستند، می ایستد«. 

نقل قول خبر

اخبار کوتاه

دولت

 خبر

سیاست خارجی

رهبری

هشدار فرمانده کل سپاه به دشمنان ایران
فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دشمنان آشوب طلب ایران گفت: با همین جوانانی که فریب شما 

را خورده اند، سراغ تان خواهیم آمد؛ ما با همین جوانان انتقام خواهیم گرفت؛ مراقب رفتارتان باشید.
سردار حسین سالمی دیروز در دومین کنگره ملی شــهدای ورزش کشور که در سالن ۱۲هزارنفری 
آزادی تهران برگزار شد، گفت: امروز دشمن سناریویی را درپیش گرفته است و با اقدام های شیطانی از 
طریق رسانه ها، از درون اتاق های فکر در واشنگتن و نیویورک و در برخی کشور های اروپایی و عوامل 
خود در ریاض، درحال تالش برای برهم زدن دستاورد های بزرگ حاصل خون شهیدان است.وی ادامه 
داد: دشمن نمی تواند درخشش های ایران اسالمی را ببیند. دشمنان نمی توانند ایران عبورکننده از فراز 
تحریم ها را ببینند. دشمنان نمی توانند ایران سربلند و عزتمند و ایران فاتح قله های سخت را ببینند. 
سردار سالمی با بیان اینکه عده قلیلی از جوانان کشور تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفتند، عنوان کرد: 
به این جوانان اندک می گویم که دشمن را بشناسید و مهره شطرنج سیاسی دشمن علیه کشور نشوید؛ 
شما نباید پیاده نظام ژنرال های سیاسی دشمنان مان شوید. این دشمنان هرگز خیرخواه شما نیستند و 
آنها را می شناسیم؛ اینها شیطانند.فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به آشوبگران خیابانی گفت: چرا 
در خیابان به بسیجی ها و مدافعان امنیت حمله می کنید؟ چرا افتخار شما مثل افتخار دشمن شده  است؟ 
اگر یک نیروی مدافع امنیت، وطن و اسالم را شهید کنید، آیا می توانید به تاریخ پاسخ دهید؟ چرا اینگونه 
عمل می کنید؟ مگر این نظام جز استقالل، آزاد شدن و جز برای رفع فقر و محرومیت و جز برای پیشرفت 
و امنیت و جز برای رفاه و جز برای مفتخر کردن این  مردم در همه عرصه ها، کار دیگری می کند؟ مگر 
در مقابل دشمنان نایستاده است؟ چرا می خواهید به این ایستادگی آسیب بزنید؟ چرا حرف های حق 
را نمی شنوید و در غوغای باطل و در فضای مه آلود گرفتار شده اید و چرا به ارکان مقدس انقالب و نظام 

اهانت می کنید؟ آیا آمریکا به چیزی غیر از این می اندیشد؟
سردار سالمی ادامه داد: دشمنانی که امروز به شما فرمان می دهند به خیابان ها بریزید و آتش بزنید و 
نیروهای امنیتی و مدافعان امنیت کشور را مورد حمله قرار دهید و آنها را ترور و اقتصاد کشور را متوقف 
کنید، از کشته شدن جوانان لذت می برند و خیرخواه شما نیستند. وی ادامه داد: این همه افتخار، بزرگی، 
عظمت، منزلت و این درخشش سیاسی کشور در نظام بین الملل، قدرت نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی 
و این امنیت مقتدرانه و این آرامش شکوهمند، محصول ریخته شدن خون صدها هزار جوان شهید است؛ 

به صورت آنان چنگ نزنید و مواظب باشید.

مکث

   خبرخوش برای ورزشکارانی که با صهیونیست ها 
مسابقه نمی دهند

رئیس فراکســیون ورزش مجلــس گفت: ورزشــکارانی که از 
رویارویی با رقیب صهیونیستی خود انصراف می دهند، مشمول 
امتیازات و حمایت های مالی مدال آوران می شــوند. به گزارش 
ایرنا، محمدمهدی فروردین افزود: آیین نامه اجرایی مربوط به 

این موضوع تصویب شده و درحال اجراست. 

   زاهدی وفا همچنان سرپرست وزارت کار است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: تا زمان تعیین وزیر جدید 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان زاهدی وفا سرپرســت این 
وزارتخانه است. به گزارش ایسنا، سیدنظام موسوی گفت: بعد از 
اتمام مهلت 3ماهه سرپرستی زاهدی وفا در وزارت کار، اجازه ای 
از مقام معظم رهبری برای ادامه کار گرفته شــد که براســاس 
شنیده هایم، وی با همان مجوز، همچنان سرپرست این وزارتخانه 

است. 

  پیامی از ایران برای نمایندگان پارلمان های اروپایی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی 
به همتایان خود در پارلمان های کشورهای اروپایی، به فوت مهسا 
امینی و تحوالت اخیر در ایران اشاره کرد و گفت: اغتشاشگران 
امنیت و جان و مال مــردم مان را به خطر انداختنــد و در اروپا 
روایت هایی بی اســاس و غیرمنصفانه ای درخصوص مدیریت و 
پاسخ نیروی پلیس به وضعیت جاری است، ما آماده ایم شواهد 
بیشتری درباره اغتشاشات در اختیار رسانه ها قرار دهیم. به گزارش 
خانه ملت، وحید جالل زاده دراین پیام با بیان اینکه طی این روزها 
به ویژه در سطح رسانه ای، حدسیات متناقضی مطرح می شود که 
تشخیص درست و غلط و واقعیات و جعلیات را دشوار می کند، از 
اینکه چنین ذهنیتی بتواند بر تعامالت اطمینان بخش و سازنده 
متقابل میان جمهوری اسالمی و سایر کشورها تأثیر منفی داشته 

باشد، ابراز نگرانی کرد. 

 محمد باقری
رئیس ستادکل نیرو های مسلح

اندک صحنه های آشوب در این روزها، 
نمونــه ای از انتحار دشــمن اســت که با 
بســیج امکانــات و بــه مــدد پشــتیبانی 
رسانه ها، جنگ احزاب علیه ملت ایران 
به راه انداخته  و در این جنگ، تفاله های 
ســلطنت طلب، منافقــان کــوردل و 
گروهک های تروریست، عمله  میدانی 

دشمن هستند./فارس

 علی باقری
معاون سیاسی وزیر امورخارجه

در هر زمینه ای کــه اروپا گزینه تعامل و 
همکاری را انتخاب کند، می تواند انتظار 
واکنش مثبت از سوی جمهوری اسالمی 
را داشته باشد. منافع ملت های اروپایی 
اقتضا می کند تا میز گفت وگو برای حل 
و فصل اختالف ها از هر گزینه دیگری در 

دسترس تر باشد./ایرنا
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