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رهبر معظم انقاب اســامی صبح 

دیروز در آســتانه ۱۳آبان، روز ملی رهبری
مبارزه با اســتکبار جهانی در دیدار 
 پرشــور صدها تن از دانش آموزان،

 ۱۳ آبان را تجسم شرارت های آمریکا و آسیب پذیری 
و امکان مغلوب شدن آن خواندند و با اشاره به دروغ 
وقیحانه و بی شــرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی 
برای ملت ایران گفتند: در جنگ ترکیبی چند هفته 
اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت های 
موذی اروپا و برخی گروهک ها، همه امکانات خود را 
برای ضربه زدن به ملت ایران بــه میدان آوردند، اما 

ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت.

اسناد خیانت به کتاب های درسی نیامد
 براســاس گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دفتــر 
حفظ و نشــر آثار آیت اهلل خامنــه ای، رهبر انقاب 
سیزدهم آبان را روزی تاریخی و تجربه آموز خواندند 
و گفتنــد: آمریکایی ها و گرایــش آمریکایی از این 
روز مهــم و تجمعات همدالنــه و وحدت بخش آن، 
خشمگین و اعصابشان خرد می شــود؛ چراکه این 
روز هم تجسم شرارت های آمریکاست و هم تجسم 

و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا.
ایشــان در مروری بر حوادث تاریخــی ۱۳ آبان به 
ســخنرانی افشــاگرانه و تبعید امــام خمینی)ره( 
در ۱۳ آبان ۴۳ اشــاره کردند و افزودند: امام قانون 
»مصونیت چند ده هزار آمریکایی مســتقر در ایران 
از تبعات قضایــی جرم و جنایت« را که به دســتور 
محمدرضا پهلوی در مجلس آن روز تصویب شــد، 
تحمل نکرد و بــه همین علت تبعید شــد. حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای همچنین با اشــاره به کشــتار 
تعــدادی از دانش آموزان در مقابل دانشــگاه تهران 
در ۱۳آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشــجویان به سفارت 
آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ گفتند: در آن هجوم اســناد 
فراوانی از خیانت ها، دخالت هــا و غارت منابع ایران 
به دســت دولت آمریکا در رژیم ستم شــاهی و نیز 
توطئه های مختلف آنها علیه انقاب اسامی به دست 
آمد که با وجود تأکید بر گنجانده شــدن مضامین 
 آنها در کتاب های درسی، متأســفانه این کار انجام

نشده است.

مصدق فردی خوش بین به آمریکا بود 
رهبر انقاب اصــرار آمریکایی ها بــر »آغاز چالش 
میان ملت ایــران و آمریکا به واســطه هجوم به النه 
جاسوسی« را دروغی بزرگ برشــمردند و افزودند: 
این چالش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و هنگامی آغاز شــد 
که آمریکا به کمک انگلیس، حکومت ملی مصدق را 

با کودتایی ننگین سرنگون کرد.
ایشان دکتر مصدق را فردی خوش بین و دارای اعتماد 
به آمریکا خواندند و گفتند: او نه حجت االسام بود و 
نه ادعای اسام خواهی داشت؛ فقط جرمش این بود 
که می گفت نفت ایران باید دســت ملت ایران باشد؛ 
نه انگلیســی ها، اما آمریکایی ها به خاطر منافعشان 
حتی این فرد را هم تحمــل نکردند و برخاف انتظاِر 
مصدق برای کمک آمریکا، از پشت به او خنجر زدند 
و با خرج کردن پول و کمک برخی خائنان و اراذل و 

اوباش ســرنگونش کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره 
طرفداری از ملــت ایران، اوج بی شــرمی و ریاکاری 
خواندند و با طرح یک پرسش خطاب به آنها گفتند: 
آیا کاری علیه ملت ایران هســت که شــما در این ۴ 
دهه توانایی انجام آن را داشــته اید، امــا انجام نداده 
باشــید؟ اگر هم کاری مثل جنگ مســتقیم نظامی 
انجام نداده اید یا نمی توانســتید یا از جوانان ایرانی 
ترسیده اید. رهبر انقاب در مرور جنایات و توطئه های 
آمریکا بعد از پیروزی انقاب، به حمایت واشــنگتن 
از گروه های تجزیه طلب در اوایــل انقاب، کودتای 
پایگاه شــهید نوژه همدان، حمایت از تروریسم کور 
منافقین که منجر به شــهید شــدن هزاران نفر در 
گوشه و کنار کشور شد، حمایت همه جانبه از صدام 
وحشی در جنگ تحمیلی، حمله موشکی و سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایران در آسمان خلیج فارس و 
شهادت حدود ۳۰۰ نفر، بی حیایی در تجلیل از ژنرال 
فرمانده ناوی که به این هواپیمای مسافربری شلیک 
کرد، تحریم ملت ایران از ســال اول پیروزی انقاب، 
اعمال شــدید ترین تحریم های تاریخ در ســال های 
اخیر و حمایت از آشوب و فتنه در ایران اشاره کردند 
و گفتند: در سال ۸۸ و درحالی که اوباما قبلش برای 
ما نامه دوستی نوشته بود، آمریکایی ها به صراحت از 
فتنه اعام حمایت کردند تا شاید بتوانند از این طریق 

جمهوری اسامی را از بین ببرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به شهادت رساندن سردار 
و قهرمان ملی ایرانیان و قهرمان منطقه حاج قاســم 
ســلیمانی و افتخار کردن به این جنایــت را از دیگر 
توطئه ها و پلیدی های آمریکا برشــمردند و خطاب 
به آنها گفتند: شما از قاتان دانشمندان هسته ای ما 
یعنی صهیونیست ها اعام حمایت کردید و با حبس 
میلیاردها دالر از امــوال ملت ایران در آمریکا و دیگر 
کشورها، ملت ایران را از استفاده از دارایی های خود 

برای کاهش مشکات محروم کرده اید.
ایشان افزودند: در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای 
شما معلوم است؛ آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محض 
می گویید و ادعا می کنید دلسوز ملت ایران هستیم؟ 
البته به کوری چشم شــما ملت ایران بسیاری از این 

دشمنی ها را خنثی کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی حوادث 
را مــا هرگز فراموش نکــرده و نمی کنیــم و درباره 
شهادت سلیمانی پای حرفی که زده ایم ایستاده ایم و 

در وقت خودش به آن عمل خواهد شد.
رهبر انقــاب اســامی، آمریکای امــروز را همان 
آمریکای دیــروز و آمریکای ۲۸ مــرداد و آمریکای 
حامی صدام دانســتند و گفتند: البته شیوه اعمال 
دشمنی آنها با گذشته تفاوت هایی دارد و پیچیده تر 
شده است، ولی ما به جوانان و دست اندرکاران خود 
اعتماد داریم و می دانیم که می توانند بر این شیوه های 

پیچیده فائق بیایند و باید کامًا هوشیار بود.

انحطاط آمریکا در انتخاب روسای جمهور
ایشــان یکی دیگر از تفاوت های آمریــکای دیروز و 
آمریکای امروز را، اتفاق نظر بســیاری از تحلیلگران 
سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند 

و افزودند: نشــانه های این افول آشــکار را می توان 
در مشکات بی ســابقه داخلی آمریکا در زمینه های 
اقتصــادی، اجتماعــی و اخاقــی تــا اختافات و 

دودستگی های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد.
رهبر انقاب اســامی یکی دیگر از نشانه های افول 
آمریــکا را خطای محاســباتی آمریکا در مســائل 
دنیا برشــمردند و گفتند: یک نمونــه از این خطای 
محاسباتی، حمله ۲۰سال قبل آمریکا به افغانستان 
برای ریشه کنی طالبان است که با جنایات و کشتار 
فراوانی همراه بود، اما بعد از ۲۰ سال به دلیل بدفهمی 
مسائل، مجبور به خروج از افغانســتان شدند و این 

کشور را تقدیم طالبان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حمله بــه عراق و ناکامی 
در رســیدن به اهداف موردنظــر را نمونه دیگری از 
خطای محاســباتی آمریکایی ها خواندند و افزودند: 
آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی یا 
وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور 
سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچ گاه 
مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند.

ایشان شکست آمریکا در ســوریه و لبنان به ویژه در 
قضیه اخیر تعیین خطوط گازی را نمونه های دیگری 
از ناکامی  به دلیل خطای محاســباتی برشمردند و 
خاطرنشان کردند: یکی دیگر از نشانه های انحطاط 
آمریکا، رأی مردم به افرادی همچون رئیس جمهور 
فعلــی و رئیس جمهــور قبلی اســت. در دوره قبل 
رئیس جمهــوری همچون ترامپ انتخاب  شــد که 
همه او را دیوانــه می دانســتند و در دوره فعلی نیز 
رئیس جمهوری بر سر کار می آید که همه، وضعیت 
او را می دانند. رهبر انقاب اســامی ایــن موارد را 
دلیل انحطاط یک تمدن دانستند و با تأکید بر اینکه 
بسیاری از قدرت های غربی از این جهات شبیه آمریکا 
هســتند، گفتند: انحطاط اخاقی و پستی و جنایت 
از این باالتر که غربی ها در رســانه های خود آموزش 
تخریب و اغتشــاش و آموزش ســاخت بطری های 

آتش زا و بمب دستی می دهند؟

اینها بچه های خودمان هستند
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به نقش آشکار 
آمریکا در اغتشاشــات چند هفته اخیر در کشــور، 
افزودند: اطاعیه مشترک وزارت اطاعات و سازمان 
اطاعات سپاه درباره اغتشاش ها حاوی اطاعات و 
کشفیات مهمی بود و نشــان می دهد دشمن برای 
تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده 
بود و طراحی داشت. ایشان حضور برخی نوجوانان 
و جوانــان در کف میدان را ظاهر قضیه دانســتند و 
خاطرنشان کردند: اینها بچه های خودمان هستند و 
ما با اینها بحثی نداریم؛ چون به دلیل برخی هیجان ها 
و احساسات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد میدان 
شــدند، اما مهم صحنه گردانان اصلی هستند که با 
نقشــه و برنامه وارد شــدند. رهبر انقاب اسامی، 
مســئوالن بخش هــای مختلف به ویژه مســئوالن 
سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به خصوص جوانان 
را به توجه ویژه و هوشیاری در قبال صحنه گردانان 
اصلــی و طراحی ها و برنامه های آنهــا فراخواندند و 
گفتند: البته دســتگاه های اطاعاتی به این موضوع 
توجه دارند و هوشیار هستند. طرح و برنامه هم این 
است که شاید بتوانند کاری کنند تا عقیده ملت ایران 
همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا شود و ملت را 
همراه خود کنند، اما ملت ایران واقعاً بر دهان آنها زد 
و از این پس هم خواهد زد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: کسانی هم بودند که با طراحی و 
نقشه وارد میدان شدند و با دســتگاه های خارجی 
مرتبط بودند و مرتکب جنایت شــدند؛ این موضوع 

بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.

عامالن جنایات مجازات می شوند
ایشان قضیه شــاهچراغ و کشــتار مردم و کودکان 

را جنایتی بــزرگ خواندند و گفتند: پســربچه های 
 دانش آموزی که در این حادثه به شــهادت رسیدند
چــه گناهی کرده بودند؟ پســربچه ای کــه در این 
جنایت، پدر و مادر و برادر خود را از دست داد و دچار 
چنین غم بزرگی شــد، چه گناهی کرده است؟ آن 
طلبه جوان، متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در 
تهران زیر شکنجه به شهادت رســید و پیکر او را در 

خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟
رهبر انقــاب اســامی افزودند: افــرادی که این 
جنایت ها را انجام می دهند چه کســانی هســتند و 
از کجا دســتور می گیرند؟ البته اینها قطعاً بچه ها و 
جوان های ما نیســتند، باید عامــان این جنایت ها 
شناسایی شــوند و هر کســی که ثابت شود در این 

جنایت ها همکاری داشته است، بدون تردید مجازات 
خواهد شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
سکوت مدعیان حقوق بشــر در قبال این جنایات، 
خاطرنشان کردند: چرا این مدعیان حادثه شیراز را 
محکوم نکردند و چرا یک قضیه خاف واقع و دروغ 
را هزاران بار در ســکوهای خــود در اینترنت تکرار 
می کنند، اما نام »آرشام« را ممنوع می کنند؟ آیا این 

مدعیان واقعاً طرفدار حقوق بشر هستند؟

در جهاد تبیین، احساس مسئولیت کنید
رهبر انقاب اســامی در ادامه نوجوانان و جوانان را 
خطاب قرار دادند و گفتند: نوجــوان و جوان امروز 
برخاف نوجوان و جوان قدیم یک عنصر بالغ، عاقل، 
خردمند، صاحب فکر و تحلیل است و این به برکت 
انقاب اســامی به وجود آمده؛ زیــرا قبل از انقاب 
جوانان آنقدر سرگرم مســائل بیهوده و شهوت رانی 
بودند که امکان توجه به مســائل اصلی کشور وجود 
نداشت. ایشان تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن 
فعال نوجوان و جوان امروزی و صاحب تحلیل و فکر 
بودن او را دشمن هم متوجه است و برای مقابله با آن 
از طریق تولید و تکرار حجم عظیم محتوای دروغ در 

شبکه های مجازی اقدام می کند.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به انبوه محتواهای 
دروغ، تهمت و سخنان انحرافی که برای ذهن فعال 
جوانان تهیه می شوند، گفتند: تأکید مکرر و چندین 
باره بر جهاد تبیین به همین علت است و قبل از اینکه 
دشــمن محتوای دروغ و انحرافی تولیــد کند باید 

محتواهای حقیقی و صحیح در داخل تولید شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: به مســئوالن 
رســانه ها و امور ارتباطات می گویم کــه در زمینه 
تولید محتوا و جهاد تبییــن و برنامه ریزی برای آن 
احســاس مســئولیت و درک کنید که چرا دشمن 
روی برخی کلمات و اســامی حساس است و جلوی 
آنها را می گیرد. رهبر انقاب، جوانان را به احســاس 
مسئولیت در مقابل بمباران پرحجم و پرتکرار ذهن 
جوان ایرانی با مطالب دروغ، فراخواندند و گفتند: در 
مقابل این برنامه دشمن احســاس مسئولیت کنید 
و برای تشــخیص حقیقت و حرف درســت از دروغ 
تاش کنید. ایشان افزودند: افرادی را هم که معاند 
نیستند، اما بر اثر غفلت یا بدفهمی و شنیدن مطالب 
نادرست در رسانه ها با دشمن هم صدایی می کنند، 
بدون دعوا کردن و با نوشتن و پیام دادن و استدالل، 
مراقبت و ارشاد کنید. ایشان اتفاقات چند هفته اخیر 

را »جنگی ترکیبی« و نه صرفاً اغتشاشــات خیابانی 
دانستند و خاطرنشان کردند: دشمن یعنی آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی، بعضــی از قدرت های موذی و 
خبیث اروپایی و برخی از گروهک ها با همه امکانات 
به میدان آمدند و با استفاده از دستگاه های اطاعاتی، 
رســانه ای و ظرفیت فضای مجازی و بهره گیری از 
تجربیات گذشــته در ایران و بعضی از کشــورهای 
دیگر تاش کردند بــه ملت ضربــه بزنند. حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای افزودنــد: البته ملــت به معنای 
 واقعی در دهــان بدخواهان زد و آنهــا را ناکام کرد.

انزوای آمریکا در نظم جدید
رهبر انقاب با اشــاره به نشــانه های تغییر در نظم 
جهانی و روند حاکم شــدن نظمی جدیــد در دنیا، 
جوانان را به شناخت نقش و جایگاه ایران و ایرانیان 
در نظم جهانی آینده جدید توصیه کردند و گفتند: 
ابعاد نظم جدید و چگونگی آن دقیقاً معلوم نیست، 

اما خطوط اساسی آن قابل ترسیم است.
ایشان نخستین خط اساسی از نظم جدید را »انزوای 
آمریکا« دانســتند و افزودند: برخاف گذشــته که 
آمریکایی هــا خــود را تنها قــدرت مســلط دنیا 
می خواندند، در نظم جدید، آمریــکا جایگاه مهمی 
ندارد و منزوی است و ناچار خواهد شد دست و پایش 

را از نقاط مختلف جهان جمع کند.

28مرداد1332؛ آغاز دشمنی آمریکا
ایشــان در واکنــش به شــعار مرگ بــر آمریکای 
دانش آموزان، خاطرنشان کردند: بعضی ها می گویند 
این شــعار را نگویید؛ زیرا باعث برانگیختن دشمنی 
آمریکایی هــا می شــود؛ درحالی کــه آمریکایی ها 
دشــمنی با ملت ایران را در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و 
در حالی آغاز کردند که آن زمان هیچ کس در ایران 
مرگ بر آمریــکا نمی گفت؛ البته پــس از آن ضربه، 
دانشجویان در ۱۶آذر همان سال در دانشگاه تهران 
مرگ بر آمریکا گفتند و این شعار، یادگار ۱۶آذر است. 
خطوط اساسی دوم و سوم از نظم جدید جهانی که 
رهبر انقاب به آنها اشــاره کردنــد »انتقال قدرت 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از غرب به آسیا« 

و »گسترش منطق و جبهه مقاومت« بود.
ایشان مبتکر گسترش فکر و جبهه مقاومت در مقابل 
زورگویی قدرت های سلطه گر را جمهوری اسامی 
ایران خواندند و گفتند: نخستین کسی که گفت »نه 
شــرقی، نه غربی« امام بزرگوار ما بود و این روحیه و 
حرف محکم امروز به قدری رواج یافته که در منطقه 
ما خیلی ها بــا اعتقاد و عمل به منطــق مقاومت، از 
آن نتیجه می گیرند؛ همچــون نتیجه و بهره اخیری 
که لبنانی ها بــه برکت حــزب اهلل در قضیه خطوط 
گازی گرفتنــد. حضرت آیت اهلل خامنــه ای با طرح 
این ســؤال که »در دنیای جدید ایران چه کاره و در 
چه جایگاهی است؟« جوانان را به فکر کردن درباره 
این ســؤال و آماده ســازی خود برای دنیای جدید 

فراخواندند و گفتند: ایران عزیز به علت برخورداری 
از خصوصیات برجسته ای همچون »نیروی انسانی با 
هوش و با استعداد«، »منابع طبیعی متنوع و فراوان«، 
»موقعیت جغرافیایی حســاس و ممتــاز« و از همه 
مهم تر »منطق واالی حکومتی و تمدنی« می تواند 

جایگاه برجسته ای در نظم جدید داشته باشد.
رهبر انقاب اســتفاده از مزیت جغرافیایی بی نظیر 
ایران و تبدیل شدن به معبر ترانزیتی بسیار پیشرفته 
و خوب را در گروی گسترش خطوط ریلی دانستند 
و افزودند: با وجود تأکیدهای مکــرر در این زمینه، 
در دولت های مختلف به جز در مقطع بعد از رحلت 
امام بزرگوار که کارهایی انجام شــد، کوتاهی شده 
است؛ البته در این دولت قصد دارند کارهایی انجام 
بدهند. ایشان امتیاز مهم جمهوری اسامی و منطق 
حکومتــی و تمدنی آن را جمع بیــن حضور و آرای 
مردم با معارف الهی خواندند و گفتند: این کار، آسان 
نیست، اما جمهوری اسامی موفق به انجام آن شد؛ 
البته نقص هایی وجود دارد که از آنها آگاه هستیم، اما 

این حرف و منطق، در دنیا جدید است.

برکات دهه هشتادی ها
ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان 
دهه ۶۰ و ۷۰ مقابل چشــم همگان است، گفتند: در 
آینده برکات شما دهه هشتادی ها و متولدان دهه ۹۰ 
را نیز همه خواهند دید. حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
در بخش پایانی سخنانشــان در جمع پرشور صدها 
دانش آموز در نکته مهمی گفتند: همه مســئوالن و 
آحاد مردم باید مراقب باشیم که پیامی که با هر حرکت 
و هرکار و ســخن خود به خارج از کشور می فرستیم، 
چیســت. رهبر انقاب تأکید کردند: ملت و جوانان و 
مسئوالن کشور باید »قدرت مقاومت و عزم راسخ خود 
را برای ایســتادگی در مقابل زورگویان« به همه دنیا 
و به خصوص دشــمنان منتقل کنند. ایشان افزودند: 
دولتمردان هم در این زمینه وظایف ســنگینی دارند 
و باید کوتاهی های گذشته تکرار نشود و دستگاه های 
مختلف ازجمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، 
بهداشت، ارشــاد، وزارتخانه های اقتصادی، معاونت 
علمی ریاست جمهوری به وظایف خود با جدیت عمل 
کنند. حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: اطمینان 
داشته باشیم اگر هر کسی در هر جا که مشغول به کار 
یا مسئولیت است، وظایفش را بشناسد و به آن عمل 
کند، تمام مشکات حل می شــود و کشور و ملت به 

آرزوی نهایی خود خواهند رسید.

 رهبر معظم انقاب در آستانه ۱۳ آبان و در دیدار دانش آموزان: 

جنایتکارانبدونتردیدمجازاتمیشوند
رئیسی؛ نخستین 

رئیس جمهور سخنران 13آبان
شورای هماهنگی تبلیغات اســامی با صدور 
اطاعیه ای با تأکید بر اینکه آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیسی سخنران مراسم یوم اهلل ۱۳آبان تهران 
در مقابل النه جاسوسی )سفارت سابق آمریکا( 
اســت، از مردم سراسر کشــور دعوت کرد در 
مراسم »روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی« 

شرکت کنند. 
سال گذشته سرلشکر حسین سامی، فرمانده 

کل سپاه، سخنران این مراسم بود.
براساس گزارش فارس، این مراسم در تهران، 
جمعه ۱۳آبان »از ساعت ۹:۳۰تا ۱۱:۰۰صبح« 
مقابل النه جاسوســی ســابق آمریکا واقع در 
خیابان طالقانی با ســخنرانی »رئیس محترم 
جمهوری اســامی ایــران«، آیــت اهلل دکتر 
سیدابراهیم رئیسی و اجرای برنامه های مختلف، 
با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی برگزار 
خواهد شــد و پس از قرائت قطعنامه سراسری 
به عنوان اعام رسمی آخرین مواضع ملت ایران، 
مردم حاضر در مراسم به سمت دانشگاه تهران، 
میعادگاه نمازجمعه راهپیمایی خواهند داشت.

 خبر

   بیش از ۹۰ درصد بازداشتی های حوادث اخیر 
آزاد شده اند

معاون اول قوه قضاییه در حاشیه همایشی درباره حادثه تروریستی 
شیراز و دســتگیری عامان آن در جمع خبرنگاران گفت: برای 
عملیات این حادثه ۲نفر باهم آمده بودنــد که یک نفر وارد حرم 
شده بود و نفر دیگر جدا شده بود که شاید همه کاره نفر دوم بود که 
دستگیر شد. بعد از دستگیری نفر دوم با اطاعاتی که داد، ۵ الی 
۶نفر در این خصوص که مطلع بودند دستگیر شدند و تحقیقات 
ادامه دارد. محمد مصدق در پاسخ به این سؤال که در اغتشاشات 
اخیر چند نفر دستگیر شــدند؟ گفت: اطاعی ندارم ولی بیش از 
۹۰درصد کسانی هم که دستگیر شدند بعد از ۲۴ساعت آزاد شدند. 
کسانی که به صورت مسلح در ناآرامی های اخیر دستگیر شدند، 
جلسات محاکمه آنها به صورت علنی منتشر و اطاع رسانی می شود. 
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه یکی از پرسش های 
مردم از ما این است که با مفســدان و اختاسگران چه کرده ایم؟ 
گفت: بسیاری از مطالب را نمی توانیم بگوییم، گاهی اوقات فردی را 
دستگیر می کنیم و در همان روز نخست با یک مصاحبه فردی که 
مسئولیتی هم ندارد، حکم اعدام او در اذهان عمومی صادر می شود. 
اما با بررســی پرونده می بینیم که هیچ مستنداتی وجود ندارد و 
فرض کنید پس از مدتی مجازات ۱۰سال زندان برای این فرد صادر 
می شود و مردم با این حکم قانع نمی شوند لذا با انتشار خبر نادرست 

مردم دچار تشکیک می شوند.

   تحریم های یکجانبــه، بزرگ ترین پروژه نقض 
حقوق بشر 

معاون سیاسی وزارت خارجه در نشست با سفرای مقیم تهران درباره 
حادثه تروریستی شاهچراغ در شیراز و روند تحوالت در چند هفته 
اخیر با اشاره به اقدامات قهری یکجانبه ازجمله تحریم های غیرقانونی 
ایاالت متحده آمریکا گفت: تحریم های ظالمانه، بزرگ ترین پروژه 
نقض نظام مند حقوق بشر در جهان است که آمریکا مدیر پروژه و 
بسیاری از کشــورهای غربی، کارگزاران و مجریان آن هستند. به 
گزارش ایرنا، در این نشست  علی باقری طی سخنانی با اشاره به حمله 
تروریست ها به شهروندان بی گناه ایرانی در حرم شاهچراغ گفت: 
»حمله تروریستی شیراز، گواه دیگری بر حقانیت مسیر ما مبنی 
بر ایستادگی بی امان در برابر افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم 
داعش در منطقه اســت«. در ادامه وی با تأکید به برخورد دوگانه 
غرب در قبال پدیده تروریسم، تأکید کرد: »برخی از کشورهای غربی 
نسبت به این حمله تروریستی ابراز انزجار نکردند و حتی از محکوم 
نمودن این حمله تروریســتی، آن هم به صورت شفاهی خودداری 
کردند. آنها حتی با کودکی که پدر، مادر و برادر خود را در این حادثه 

تروریستی از دست داد نیز، ابراز همدردی نکردند.«

خبرهای کوتاه

دیدار آرتین سرایداران، از مجروحان حادثه تروریستی شاهچراغ با رهبر انقالب 

آرتین سرایداران، از مجروحان حادثه تروریســتی شاهچراغ شیراز و خانواده دانش آموز 
شهیدعلی اصغر گویینی از شهدای این حادثه ظهر دیروز با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند. 
آرتین سرایداران، کودک خردسال بازمانده از حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ در 
شیراز است که پدر، مادر و برادرش در برابر چشــمان او در این حادثه به شهادت رسیدند. 
علی اصغر لری گویینی نیز یکی از شهدای دانش  آموز این حادثه است که پدر و برادر 3ساله او 
نیز در این حادثه مجروح شدند. این دیدار، ظهر دیروز پس از بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در جمع دانش آموزان سراسر کشور انجام شد.

مکث

پیام تسلیت درپی درگذشت عالم پرتالش حجت االسالم والمسلمین عباسعلی اختری
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی با صدور پیامی درگذشت عالم 
پرتالش و پرهیزکار حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اختری را تسلیت 

گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است: 
درگذشت عالم پرتالش و ابوالشهید حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
عباسعلی اختری رحمت اهلل علیه را به خاندان مکرم و ارادتمندان و مستفیدان از ایشان 
تسلیت عرض می کنم. این عالم پرهیزکار در همه عرصه هایی که در آنها حضور داشت 
از فقاهت تا سیاست و تا ترویج معارف اســالمی، به تالش و فعالیت مجاهدانه شناخته 
شده بود و همه توان خود را مبذول می داشت. از خداوند متعال علو درجات این روحانی 

مخلص و متخلق را مسئلت می کنم.
 سیدعلی خامنه ای، 1۰آبان1۴۰1

 پیام 
تسلیت

سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

تالش دشمن ایجاد مانع برای فعالیت 
و خدمت رســانی دولت به مردم است 
اما دولت مصمم است مسیر خدمت 
و پیشــرفت را با قوت ادامه دهد و این 
حرکــت بــا آشــوب ها و فضاســازی ها 

متوقف نمی شود.

محسن منصوری
معاون اجرایی رئیس جمهور

ساختارهای مدیریتی استان تهران نیاز 
به تقویت جدی دارد. تهران بیش از ۱۶ 
میلیون جمعیت مقیم دارد و اداره این 
اســتان در قالــب ســاختارهای موجود 
مشکل است و باید آنها را تقویت کرد.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

رأس مبــارزه بــا آمریــکا کار کــردن و 
کار کــردن بــرای مــردم اســت، فقــط 
شــعار دادن کافی نیســت و امروز هر 
کسی باری از مشــکالت مردم بردارد 
مشــت محکمی بر دهــان آمریکا زده 
است و به لطف الهی مردم آزاده ایران 
در برابــر ایــن نقشــه نیــز پیــروز بیرون 

خواهند آمد.
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