
خودتان سیاهید!
ادامه از صفحه اول

گرانی بنزین و سهمیه بندی آن راهکاری بود که دولت 
آن را اج��را کرد. اقدامی که پ��س از اجرای آن، تبعات 
بسیاری را باعث شد. آش��وب ها و اغتشاشات چند روز 
پیش به فتنه ای تبدیل ش��د که، گستردگی آن اکنون 
برای همگان آش��کارتر شده است. همان سلبریتی های 
دل نازک، نقشه ایران را سیاه کرده اند برای همدردی با 
کشته شدگان این فتنه، بیانیه ای نیز مرقوم فرموده اند 

که ما دلمان برای مردم می سوزد!
سلبریتی های عزیز! یک طرف ماجرا را وارونه  می نگرید، 
اما آیا آن طرف ماجرا را هم می بینید؟ یا آن که سرتان 
را همچون کبک زیر برف کرده اید؟! اغتشاش و آشوب 
در کش��ور، تنها یک وجه ن��دارد، وجه حقیقی و واقعی 
آن این است که اش��رار، دست به جرم و جنایت زدند، 
م��ردم را هدف قرار دادند، مأم��وران انتظامی و امنیتی 
را با س��اح های س��رد و گرم خود به شهادت رساندند 
و مجروح کردند. باید عکس ها و فیلم های این جنایات 
را دیده باش��ید، اگر ندیده اید ببینید تا شاید اندکی از 

وجدان خفته شما بیدار شود.
با ای��ن اوصافی که از ماجرای س��لبریتی های فرهنگی 
رف��ت، آیا انصاف اس��ت ک��ه این جماع��ت از پرداخت 
مالیات معاف ش��وند؟ درآمدهای میلیاردی بسیاری از 
این بازیگران در همین کش��ور به دس��ت می آید، آنگاه 
نم��ک می خورن��د و نمکدان می ش��کنند و پاداش این 
شکس��تن نمکدان را هم دریافت می کنند. جناب آقای 
نوبخت در یک دس��تور فوری به درخواست وزیر ارشاد 
پاس��خ می دهد و هنرمندان را از پرداخت مالیات معاف 
می کند. ش��اید این تصمیم را یک اقدام مردم پسندانه 
بدانی��د اما آیا در این مقوله، همه قش��ر فرهنگ و هنر 

کشور در یک سطح قرار دارند؟
بخش��ش مالیاتی بر چه اساسی صورت می گیرد؟ آیا از 

کیسه خلیفه بخشیدن است؟! 
در جای��ی که مردم در فش��ار معیش��تی هس��تند، در 
حال��ی که مردم به خاطر تصمی��م دولت برای بنزین و 
بی برنامگ��ی در برنامه های بعدی ط��رح، آزرده خاطر 
شده اند و رئیس جمهور محترم در مقابل دیدگان افکار 
عمومی با خنده می گوید من هم جمعه فهمیدم بنزین 
گران و سهمیه بندی شد، در حالی که این سلبریتی ها 
سیاه نمایی می کنند آیا حق است همین آدمها مالیات 

درآمدهای میلیاردی خود را نپردازند؟!
یک��ی از هنرمن��دان ب��ا عزت این کش��ور که س��ال ها 
بدون حاش��یه به کار خود پرداخته در پستی به بیانیه 
س��لبریتی ها پاس��خ داده؛ کارن همایون فر در بخشی 
از یادداش��ت خود اینگونه نوش��ته؛ »بیانیه آبان را امضا 
نکردم برای اعتراض نیازی برای ال به الی جمع قاطعی 
شدن ندارم از این بیانیه ها هزار تا دیده ام، مخصوصا دم 
انتخابات... ایران اگر سراسر سیاه و ویران شود باز مردم 
اینجا هستند شما که پاسپورتت آماده است برو. اینجا 

هوا هم نباشد من خفگی را با جان می پذیرم.«

دالورمردان »نهاجا« جانانه از حریم اهل 
بیت)ع( دفاع کردند

فرمانده نی��روی هوایی ارتش، گفت: دالورمردان نیروی 
هوای��ی ارتش جانانه از حریم اهل بیت)ع( پش��تییبانی 

و دفاع کردند.
امی��ر عزیز نصی��رزاده فرمانده نی��روی هوایی ارتش در 
مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی این نیرو، گفت: 
حضور حماسی خادمان نهاجا در پذیرایی و خدمتگزاری 
به زائران اربعین حس��ینی، برگی دیگر به افتخارات این 
نیروی الهی افزود. وی افزود: کارکنان نیروی هوایی ارتش 
به مدت ۲۰ روز، با پذیرایی، پخت و توزیع نذورات، ارائه 
خدمات درمانی و پزشکی از طریق بیمارستان صحرایی، 
خدمت رس��انی فرهنگی و ...، صحنه های به یادماندنی 
زیادی را رقم زدند. فرمانده نیروی هوایی ارتش، عش��ق 
و ایم��ان الهی را تنها مح��رک نیروهای داوطلب نیروی 
هوایی ارتش در خدمت رس��انی به زوار اربعین عنوان و 
تاکید کرد: حقیقتاً بجز عشق به حضرت سیدالشهدا)ع( 
و ایمان به پروردگار، هی��چ انگیزه و محرک دیگری در 
این حرکت حماس��ی دخیل نبود. امیر نصیرزاده گفت: 
نبود امکانات رفاهی حداقلی در مناطق استقرار موکب ها 
و گرمای بسیار باالی هوا نه تنها در ارائه خدمت رسانی 
خللی ایجاد نکرد بلک��ه همه خادمان مخلص و متدین 
این نیرو توانستند روسفید از پس این آزمون برآیند که 
یقیناً جزای بی حس��ابی نزد خداوند متعال نیز خواهند 
داشت. وی تصریح کرد: خدمت رسانی بی چشمداشت 
خادمان نیروی هوایی در کنگره عظیم اربعین حسینی 
۹۸، نقاط عطفی اس��ت که در تاریخ درخشان این نیرو 
به ی��ادگار خواهد مان��د. فرمانده نی��روی هوایی ارتش 
تصریح کرد: یکی از ای��ن صحنه ها که کارکنان نیروی 
هوایی ارتش حضوری موثر  و داوطلبانه داشتند، دفاع از 
حریم اهل بیت)ع( بود که دالورمردان این نیروی الهی، 
جانانه از ساحت اهل بیت)ع( پشتییبانی و دفاع کردند و 
همچنین در کنگره عظیم اربعین اخیر نیز شاهد بودیم 
که خادمین این نیروی الهی با تمام توان به ارائه خدمت 

به زائران اباعبدالحسین)ع( پرداختند.
 روابط عمومی ارتش

اخبار

سرمقاله

دفاع از اماکن راهبردی در رزمایش اخیر پدافند هوایی تمرین شد
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در رزمایش مدافعان آس��مان والیت 
۹۸ با شبیه سازی منطقه پدافندی جنوب شرق کشور، دفاع از اماکن راهبردی 

این منطقه تمرین شد که تمرین مفید و موفقی بود.
امیر علیرضا صباحی فرد با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب ش��رق کشور 
از س��ایت های راداری، موشکی و س��امانه های فرماندهی و کنترل و اطاعات و 

شناسایی این منطقه بازدید کرد.
وی در جم��ع کارکنان منطقه پدافند هوایی جنوب ش��رق کش��ور با اش��اره به اهمیت 
راهب��ردی این منطقه گفت: منطق��ه خلیج فارس، تنگه هرمز و دری��ای عمان و اماکن 
حس��اس و حیات��ی که در این بخش از کش��ور وج��ود دارد اهمیت دفاع��ی و پدافندی 
 وی��ژه ای دارن��د و همین امر وظیفه م��ا را برای هوش��یاری و آمادگی بیش��تر می کند. 

 روابط عمومی ارتش

نشست هم اندیشی جامعه روحانیت با احزاب برگزار می شود
نهمین نشست هم اندیشی جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل های سیاسی 
ارزش��ی، انقابی و والیی پنجش��نبه این هفته در دفتر مرکزی جامعه روحانیت 

مبارز برگزار می شود.
حجت االسام محمد حسین موسی پور در این زمینه افزود: خوشبختانه تجربه ای 
بس��یار مفید و اقدامی راهبردی برای همگرایی و انسجام هر چه بیشتر تشکل های 
ارزش��ی و والیی رقم خورد و با عنایت به فضای سیاس��ی و اجتماعی کشور و مطالبات 
اقتصادی جامعه انتظار این است که جریان انقابی و ارزشی بتواند در ایجاد بستری مناسب 
برای برگزاری انتخاباتی موفق و انتخاب نمایندگانی صالح، کارآمد و دغدغه مند موفق باشد. 
وی با اش��اره به فرمایش��ات اخیر مقام معظم رهبری افزود: باید شرایط ثبت نام و ورود به 
فرایند انتخابات به گونه ای رقم بخورد که حتی المقدور افرادی وارد این عرصه شوند که از 

حداقل های الزم برای ایفای نقش نمایندگی مردم برخوردار باشند.  جامعه روحانیت

دولت برنامه ای برای رونق تولید ندارد
عض��و فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با اش��اره به اینک��ه دولت برنامه ای 
ب��رای رونق تولید و بهب��ود وضعیت اقتصادی ندارد، گف��ت: انتقاد این روزهای 

اصاح طلبان از دولت روحانی صادقانه نیست.
محمدج��واد ابطح��ی با انتق��اد از عملکرد دول��ت در زمینه اقتص��ادی، گفت: 
دولتم��ردان به وی��ژه رئیس جمهور معتقد به تفکر اقتصاد نئو-کینزی هس��تند و 
مدل اقتصادی آن ها حاکمیت س��رمایه داری اس��ت. وی با بی��ان اینکه دولت تمرکز 
اصلی خود را روی واردات گذاشته و تاکنون هیچ برنامه مدونی برای رونق تولید نداشته 
است، افزود: تفکر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت این است که به جای آنکه در جهت 

رونق تولید حرکت کنیم، بهتر است که کاالهای مورد نیاز کشوررا وارد کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تاکیدکرد؛ دولت اراده الزم برای کنترل بازار و 

بهبود وضعیت اقتصادی را ندارد.  مهر

آیت اهلل رئیس��ی ب��ا تاکید بر ضرورت ش��نیدن 
خواس��ت و انتق��اد م��ردم و همچنی��ن برخورد 
عادالنه و قانونی با اش��رار و مخ��ان امنیت در 
جری��ان ح��وادث اخی��ر، گفت: نس��بت به همه 
کس��انی که در این اتفاقات دچار خساراتی شده 
اند باید جبران خسارت صورت گیرد و اطمینان 
داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

رئیس دس��تگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه با اش��اره به حوادث پس از اجرای طرح 
مدیریت مصرف س��وخت در کشور تصریح کرد: 
نسبت به اجرای طرح اشکاالت و انتقاداتی وجود 
دارد ک��ه از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و 
ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب 
اعتراض مردم ش��د که این اعتراض و خواست را 

باید شنید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اش��رار و دش��منان 
خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم 
س��وار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این 
فضا می توانند به اهداف خود نائل ش��وند. بر این 

اس��اس اقدام به ش��رارت، ناامنی، ایجاد نگرانی 
برای مردم و وارد آوردن خس��ارت هایی به اموال 
عمومی و خصوص��ی کردند که البته بحمداهلل با 
حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمود های 
زمان شناس��انه مقام معظم رهبری، توطئه های 

آن ها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم 
در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و 
قیمت ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت 
کاال ه��ا و خدمات بویژه برای اقش��ار کم در آمد 
از مس��ائل بس��یار مهم اس��ت. بر همین اساس، 
نظارت سازمان ها و دستگاه های مسئول بر بازار 
و قیمت ها ضروری اس��ت و باید بازار را از دست 

سوداگران و سودجویان حفظ کرد.
وی با بیان اینکه امروز مس��اله معیشت مردم در 
اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در 
اج��رای طرح مدیریت مصرف س��وخت را مورد 
اش��اره ق��رار داد و اظهار کرد: گرچ��ه این اقدام 
باید پیش از اج��رای طرح صورت می گرفت، اما 

همچنان ضرورت آن باقی اس��ت و موضوع باید 
توس��ط کارشناس��ان، نخبگان و صاحبنظران به 

درستی تبیین شود.
رئیس��ی در ادامه با اش��اره به برخورد دس��تگاه 
قضایی با اش��رار، مخان امنی��ت و تخریبگران 
ام��وال عموم��ی و خصوصی، خاطرنش��ان کرد: 
پرون��ده اف��راد اعم از اش��رار و افراد وابس��ته به 
بیگان��گان که توس��ط نیروی انتطام��ی، وزارت 
اطاع��ات، س��پاه و س��ایر ضابطان به دس��تگاه 
قضایی تحویل داده ش��ده ان��د، عادالنه و قانونی 
در دس��ت بررس��ی است و ان ش��اءاهلل به زودی 
مردم در جریان رس��یدگی به این پرونده ها قرار 

خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره خس��ارت دیدگان این 
حوادث نی��ز تاکید کرد: از خس��ارت های جانی 
و مالی خس��ارت دی��دگان نمی توان گذش��ت. 
م��ا معتقدی��م از نظر حقوق��ی باید نس��بت به 
ای��ن خس��ارات مدعی ب��ود و درخواس��ت ما از 
مس��ئوالن بویژه دولت این اس��ت که نسبت به 

جبران خس��ارت ها فکر و اقدام کنند. همکاران 
ما نی��ز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نس��بت 
ب��ه حقوق مردم باید حساس��یت وجود داش��ته 
باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد 

حمایت قانون قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
آلودگی هوا در روز های اخیر، هوای پاک و سالم 
را از وعده های همیش��گی دولتها، ش��هرداران و 
شورا ها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه 
امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت 
نامناس��بی دارد و زندگ��ی و س��امت م��ردم با 
آالینده ها تهدید می ش��ود. در این زمینه، قانون 
کم نداری��م. یکی از این قوانی��ن، قانون مصوب 
سال ۷۴ است که قانون خوبی است. قانون دیگر 
مصوب سال ۹۷ است که در آن وظیفه سازمان 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت، وزارتخانه های نفت، 
کش��ور، نیرو و صنعت، مع��دن و تجارت، نیروی 
انتظامی و س��ایر دس��تگاه ها برای جلوگیری از 
آلودگ��ی هوا و تامین هوای پ��اک به طور کامل 

احصا شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد 
دستگاه ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور را مامور نظارت بر 
عملکرد دستگاه ها دانس��ت و یادآور شد: هوای 
پاک و س��الم از حق��وق عامه اس��ت و آلودگی 
هوا، تضییع این حقوق به ش��مار می آید. برخی 
اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های 
ت��ردد، موقت اس��ت و باید ب��رای جلوگیری از 
آسیب دیدن مردم، ان شاءاهلل اقداماتی شایسته 

و اساسی در این زمینه صورت گیرد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از این جلس��ه، بر لزوم 
پیگیری بودجه از مجاری قانونی و ش��فافیت در 

اقدامات بودجه ای تاکید کرد.
س��ایر مس��ئوالن قضایی نیز نکات��ی را بویژه در 
خصوص مس��ائل بودجه ای قوه قضاییه و اجرای 
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرس��ی کیفری مطرح 
کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.  روابط عمومی قوه قضاییه

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار یوسف بن علوی 
وزیر خارج��ه عمان، گفت: ائتاف ه��ای منطقه ای 

می تواند بدون حض��ور و دخالت بیگانگان ضامن 
امنیت پایدار در منطقه باشد.

دریاب��ان عل��ی ش��مخانی نماینده مق��ام معظم 
رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در دیدار 

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با وی، با اشاره به 
ت��اش ناکام امریکا برای ایجاد ائتاف بین المللی به بهانه 

برق��راری امنیت در خلیج فارس گفت: تنها ائتاف هائی در 
منطقه راه گش��ا، امنیت ساز و پایدار می ماند که بیگانگان 

در آن نفوذ و دخالتی نداشته باشند.
وی گفت: کش��وری که به هیچ ی��ک از تعهدات خود نه در 
ارتباط با ایران و نه در مراوده با سایر کشورها پایبند نیست 

نمی تواند قابل اعتماد باشد.
ش��مخانی خاطرنشان کرد: کشورهایی که بیشترین سهم را 
در ایج��اد تن��ش و نا امنی در منطقه داش��ته اند و با به راه 
اندازی جنگ های متعدد و گس��ترش تروریس��م، منطقه را 
به آش��وب و نابودی کشاندند؛ هرگز به دنبال ثبات و امنیت 
خلیج فارس نبوده و صرفا تامین منافع خود و غارت منطقه 

را دنبال می کنند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ب��ا بیان اینکه ادامه جنگ 
در یم��ن یکی دیگر از نش��انه های رویک��رد جنگ طلبانه 
و امنیت س��وز قدرت های س��لطه گر و عوامل منطقه ای 

آنان اس��ت، تصریح کرد: ادامه این نس��ل کشی جز 
در خدمت منافع دش��منان صلح و امنیت منطقه 
همچون آمریکا و اس��راییل نیس��ت و عربستان 
باید با تس��لیم در برابر خواس��ت م��ردم مقاوم 
یم��ن بیش از این ثبات و امنی��ت منطقه را به 
خطر نین��دازد. در این دیدار وزیر خارجه عمان 
با ابراز خرس��ندی نس��بت به رایزنی مس��تمر دو 
کش��ور در موضوعات منطق��ه ای و بی��ن المللی اظهار 
داش��ت: تنش در منطقه ب��ه نفع هیچیک از کش��ورهای 
ح��وزه خلیج فارس نبوده و باید از توس��عه آن به هر نحو 

جلوگیری ش��ود.
بن علوی مواضع اصولی تهران و مس��قط در مسائل منطقه 
ای و بی��ن المللی را بس��یار نزدیک و همگ��را عنوان کرد و 
اظه��ار داش��ت: روابط گ��رم و صمیمی دو کش��ور در ابعاد 
سیاسی، اقتصادی و بازرگانی می تواند با برداشتن گامهای 

جدید جهش قابل توجهی داشته باشد.
وزیر ام��ور خارجه س��لطنت عمان، دس��تیابی ب��ه امنیت 
پای��دار در منطق��ه را نیازمن��د تواف��ق و تفاه��م مجموعه 
کش��ورهای منطقه و رفع س��وء تفاهم ه��ای موجود عنوان 
کرد و اظهارداش��ت: عمان همواره آمادگی دارد از مجموعه 
ظرفی��ت های خود ب��رای رفع تنش های موج��ود و ایجاد 
 زمینه گفتگوی سازنده میان کشورهای منطقه بهره بگیرد.

 شورای عالی امنیت ملی

شمخانی در دیدار بن علوی:
ائتالف های منطقه ای می تواند ضامن امنیت پایدار در منطقه باشد

وزیر کشور با بیان اینکه در حوادث اخیر کشور برخی به 
دنبال رقابت سیاس��ی و کسب منافع جناحی بودند، 
گفت:  این موضوع، ملی و مربوط به امنیت کش��ور 
بود و نباید آن را در چارچوب رقابت های سیاس��ی 

و منفعت اندیشی مورد توجه قرار دهند.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در حاش��یه 

نشس��ت خود با استانداران سراس��ر کشور و در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت: باتوجه به آغاز ثبت نام  نامزدهای 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی در این جلس��ه یک بار 
دیگر تم��ام انتخابات را مرور کردیم تا  بتوانیم گزارش��اتی 
را از اس��تانداران در این خصوص داش��ته باشیم و متناسب 
با ش��رایط، بس��تر همکاری  و تعامل با دس��تگاه هایی که با 
موض��وع انتخابات مرتبط هس��تند را برق��رار کنیم. وی در 
خصوص حوادث پس از اصاح قیمت سوخت در کشور نیز 
با بیان اینکه در این جلس��ه اس��تانداران متناسب با منطقه 
خود گزارش��ی را از حوادث اخی��ر ارائه کردند، گفت: تاش 
شد که نقاط آس��یب، دالیل شروع و نحوه مدیریت در این 
حوزه بررس��ی شود و قرار شد اس��تانداران مواردی را جمع 
آوری کنند، آن را به وزارت کش��ور بدهند تا وزارت کش��ور 
نس��بت به اقدامات انجام شده و ش��رایط استان تصمیمات 

الزم را اتخاذ کند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه مردم پاس��خ مناسبی را به 
کس��انی که موجب شرارت و مشکات ش��دند، دادند ادامه 

داد: امیدواری��م با هماهنگی بیش��تر امنیت مردم را  
که امر بسیار مهمی اس��ت  به نحو احسن مورد 
توجه قرار دهی��م. علیرغم همه اقداماتی که از 
سوی دشمنان و معاندین در این حوزه رخ داد، 
موضوع قابل توجه این است که مردم کماکان 
با وجود شرایط کنونی و  مشکاتی که در برخی 
حوزه ها به دلیل تحریم ها وجود دارد حامی انقاب  
و نظام خود هس��تند و همگی ما و مردم با اراده  و دقت 
الزم پش��ت سر رهبری و همگام با دولت ثابت می کنیم که 

در همه شرایط مردم پشتیبان انقاب هستند.
وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که به دلیل عدم اطاع از ابعاد 
ماجرا قضاوت های نادرس��تی کردند الزم است تامل بیشتری 
داش��ته باشند، تصریح کرد: این نوع قضاوت ها برای نیروهایی 
که برای امنیت مردم ودفاع از امنیت آنها در مقابل کسانی که 
قصد ایجاد مشکاتی را برای مردم داشتند، شرایط سختی را 
ایجاد کرد و نباید ب��ه گونه ای صحبت کنیم که زحمات آنها 
نادیده گرفته شود. وی در پایان اظهار داشت: برخی جریانات 
در این موضوع فکر کردند که اکنون بستر سیاسی خوبی برای 
رقابت وجود دارد و مس��ائلی را مط��رح کردند که خود مردم 
قضاوت خواهند ک��رد؛ اما ما باید توجه کنیم که این موضوع 
مربوط به امنیت؛  اقتدار و منافع ملی است و نباید این موضوع 
را در چارچوب رقابت های سیاسی، مسائل جناحی و منفعت 

اندیشی قرارداده و استفاده کنیم.  فارس

وزیر کشور: 
نباید از حوادث اخیر برای رقابت های سیاسی استفاده کرد

 مدی��ر کل ض��د تروریس��ت وزارت اطاع��ات اعام ک��رد: با 
اقدامات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان 
خوزس��تان، ۷۹ نفر از عناصر اصل��ی حمله به مراکز عمومی و 
خصوصی، پایگاه های نظامی و انتظامی و مردم، شناس��ائی و 

در حین و بعد از اغتشاشات دستگیر شدند. 
 از ای��ن افراد 13 قبضه انواع اس��لحه از جمله کاش��نیکف و 
کلت کمری، لباس نظامی، پاک جعلی خودرو و تابلو ایس��ت 

و بازرسی کشف و ضبط شد.
س��ه تیم تروریس��تی که با حمایت یکی از کش��ورهای حوزه 

خلیج فارس آموزش های ویژه دیده و نقش مهمی در حمله به 
مراکز دولتی و ش��لیک به حافظان امنیت و مردم داشته اند که 

یکی از اتباع این کشور نیز جزء دستگیرشدگان است.
مدی��ر کل ض��د تروریس��ت وزارت اطاع��ات همچنین بیان 
داش��ت: چندین تیم تروریس��تی که برنامه ری��زی و یا نقش 
مؤث��ر در خراب��کاری و حمله ب��ه مراکز حس��اس و مردم در 
سطح کش��ور داش��تند، شناس��ایی و دستگیر ش��دند که در 
 آینده نزدیک به س��مع و نظر مردم بصیر کشور خواهد رسید.

 مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت اطاعات

حزب موتلفه:
روحانی را به مناظره با میرسلیم دعوت می کنیم

حزب مؤتلفه  اسامی در بیانیه ای از رئیس جمهور دعوت کرد تا در مناظره با 
نماینده این حزب، به سؤاالت مختلفی که وجود دارد، پاسخ دهد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: ملت بزرگ ایران پس از به شکست کشاندن 
توطئه خطرناک اس��تکبار و اغتشاش��ات اخیر که با رهبری مدبرانه ولی امر 
ملس��مین و حضور گس��ترده مردم و امدادهای الهی حاصل ش��د، س��واالت 
فراوانی از دولت و ش��خص رئیس جمهور دارد که نیاز اس��ت از طرف حزبی 
که س��ابقه آن از آغاز نهضت امام خمینی )ره( ش��روع شده و در همه فراز و 
فرودهای حدود ش��صت سال، صادقانه با دستانی پاک و ایضاً تقدیم شهدایی 
بزرگ در خدمت مردم بوده و هس��ت، از ریاس��ت محترم جمهوری پرسیده 

شده و جواب بشنود.
حزب موتلفه اسامی یادآور شده؛ بدیهی است، متن سواالت با توافق طرفین 
مناظره تهیه خواهد شد. امید که ریاست محترم جمهوری جهت روشن شدن 

مسائل، در اسرع وقت پاسخ مثبت دهند. روابط عمومی حزب مؤتلفه

فرمانده کل ارتش از تعیین ساختار مقابله با فتنه های 
دش��من در نیروهای مسلح خبر داد و گفت: آموزش 
های الزم در این راس��تا به نیروها داده ش��ده و البته 

آمادگی های الزم نیز کسب شده است.
سرلش��کر س��یدعبدالرحیم موس��وی ب��ا اش��اره به 
فرمایش ه��ای فرماندهی معظم کل ق��وا در خصوص 
حفظ عوامل پیروزی و تعیین یک مأموریت ویژه برای 
نیروهای مس��لح مبنی بر اینکه نیروهای مس��لح باید 
مراقب فتنه ها باش��ند و آرای��ش و آمادگی های الزم 
را برای مقابله با فتنه داش��ته باشند گفت: فتنه ها در 
شاخه ها، ابعاد و اشکال مختلف متوجه ایران اسامی 
اس��ت و همه ما مسئوالن به پشتوانه مردم فهیم و در 
صحن��ه باید برای مقابله با این فتنه ها و به شکس��ت 

کشیدن آنها و البته ناامید کردن دشمنان قسم خورده 
ایران اسامی آماده و گوش به فرمان والیت باشیم.

فرمانده کل ارتش با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح 
برای مقابله با انواع فتنه ها و تهدیدات دشمن اظهار 
داش��ت: در نیروهای مسلح ابعاد فتنه های دشمنان، 
در اتاق های هم اندیش��ی مورد بحث و کارشناس��ی 
قرار گرفته و ش��اخه های مختلف آن مشخص شده 
اس��ت. اقداماتی که باید نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��امی ایران در مقابل فتنه های دش��منان و برای 
شکس��ت این فتن��ه ها انج��ام دهند نیز ب��ه خوبی 

مشخص شده است.
سرلش��کر موسوی ادامه داد: در نیروهای مسلح برای 
مقابل��ه ب��ا تهدیدات و فتن��ه های بدخواه��ان نظام 

ساختار تعیین ش��ده و آموزش های الزم نیز در این 
راس��تا به نیروها داده شده و البته آمادگی های الزم 
نیز کس��ب شده اس��ت تا هر کدام از این شاخه های 
مختلف مورد هدف دش��منان ق��رار گرفت، نیروهای 
مس��لح بتوانند متناس��ب با آن واکنش داش��ته و به 

بهترین شکل وظایف خود را عمل کنند.
فرمانده کل ارتش با اش��اره به توطئه اخیر دشمنان 
که پس از اصاح قیمت بنزین در ش��هرهای مختلف 
ش��کل گرفت، گفت: ماجرای اخیری که در کشور ما 
رخ داد تفاوت بس��یاری با مسائل پیش از آن داشت. 
انگیزه شروع این حوادث نیز بسیار متفاوت با حوادث 
گذش��ته بود که البته ب��ا درایت، تیزهوش��ی، آینده 
نگ��ری و تدبی��ر مقام معظم رهب��ری و با حد نهایت 
ایثار ایشان نقشه دشمنان به شکست انجامید. رهبر 
معظم انقاب اس��امی با ایثار برای حفظ انس��جام و 
امنیت کشور خودشان را سپر بای مشکات کردند 

تا امنیت ایران اسامی برپا بماند.  مهر

تأکید رئیس قوه قضاییه بر جبران خسارت مردم در اغتشاشات
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دستگیری عوامل موثر اغتشاشات اخیر در خوزستان  

سرلشکر موسوی خبر داد
ساختار مقابله با فتنه های دشمن در نیروهای مسلح تعیین شد


