
 پیام تسلیت رهبر انقالب
 درپی درگذشت حاج محسن لبّانی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عبد 
صالح و مؤمن و بصیر، آقای حاج محســن لّبانی را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب اســامی به این شرح است: 
درگذشــت عبد صالح و مؤمن بصیر، مرحوم آقای 
حاج محســن لّبانی را به خانــدان و بازماندگان و 
نیز دوســتان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض 
می کنــم و رحمــت و مغفرت الهی برای ایشــان 

مسألت می نمایم.
سّیدعلیخامنهای

حاج محســن لبانی مطلق، یکی از پیرغامان اهل 
بیت عصمت و طهــارت )ع( و از یاران دیرین امام 
خمینــی )ره( و مقــام معظم رهبری بــود که در 
شامگاه ســی ام صفر مصادف با ســالروز شهادت 
حضرت علی ابن موســی الرضــا )ع( دعوت حق را 

لبیک گفت.

 سرلشکر موسوی شهادت ستوان یکم 
»جاویدی مهر« را تسلیت گفت

سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل 
ارتش در تماس تلفنی با همســر شهید ستوان یکم 
جانباز »مسلم جاویدی مهر« از کارکنان تیپ ۲۷۷ 
شــهید توالیی نیروی زمینی ارتش، شــهادت آن 
شهید واالمقام را تبریک و تسلیت گفت و از وی به 

عنوان »شهیِد غیرت« یاد کرد.
شهید ســتوان یکم مســلم جاویدی مهر، سال ها 
در جنوب کشــور در راســتای آبادانی کشــور و 
پاکســازی میادین مین خدمت خالصانه داشته و 
در این مســیر نیز به مقام جانبازی نائل شده بود. 
همچنین وی در دفاع از مرزهای شــرقی، همواره 
آماده اجرای داوطلبانه مأموریت ها بود. آن شــهید 
در اغتشاشات اخیر در ســطح کشور در حالی که 
هیچ مأموریتی نداشــت، با تعصب و غیرت دینی، 
ایرانی و نظامی خود، بــه دلیل ممانعت از تخریب 
اموال عمومی و مخالفت در توهین به مقدسات، از 
سوی آشوب گران و اغتشاش گران مورد حمله قرار 

گرفت و مظلومانه به شهادت رسید.

پاسخ سپاه کوبنده است
»در ادامــه عملیــات قرارگاه حمزه سیدالشــهداء 
علیه الســام نیروی زمینی سپاه برای انهدام مراکز 
و محل های استقرار گروهک های تروریستی و ضد 
انقــاب تجزیه طلب در عمق اقلیم شــمال عراق، 
روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه در اطاعیه ای 
تاکید کرد: پاســخ نیروی زمینی ســپاه به اشرار، 
تروریست ها و خاســتگاه های اصلی شرارت علیه 

جمهوری اسامی ایران، قاطع و کوبنده است.
به گزارش ســپاه نیوز، با توجه به ادامه عملیات ضد 
تروریســتی قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السام 
در عمق اقلیم شــمال عراق، روابط عمومی نیروی 
زمینی ســپاه اطاعیه ای صادر و خاطرنشان کرد: 
در پی تشدید شــرارت های دامنه دار گروهک های 
تجزیه طلــب و تروریســت از مبدا اقلیم شــمال 
عــراق و به دنبال اثبات نقش و دخالت مســتقیم، 
بی پرده و آشــکار برخی گروهک های تجزیه طلب 
تروریستی در آشــوب های اخیر و همچنین کشف 
و خنثی ســازی یکــی از بزرگترین دسیســه های 
خرابکاری در تاسیســات هســته ای ایران توسط 
گروهک تروریســتی کومله و به دنبال بی اعتنایی 
اقلیم شــمال عــراق به تذکــرات و اخطارها برای 
برچیدن و جمع آوری مقرهای این تروریســت ها، 
نیــروی زمینــی ســپاه در واکنشــی قاطــع و 
تافی جویانه، مراکز و مقرهای شناسایی شــده آنان 
که ماموریت تولید و پشتیبانی از شرارت های اخیر 

را نیز دنبال می کردند، زیر آتش سنگین قرار داد.
این اطاعیه ضمــن تاکید بر قاطع و کوبنده بودن 
پاســخ های ســپاه به شــرارت های دنباله دار این 
گروهک هــای تروریســتی، یادآور شــد: به دنبال 
تداوم و تشــدید شــرارت ها و اقدامات تروریستی 
عناصر و هسته های گروهک های تروریستی از مبدا 
اقلیم شمال عراق به ویژه در استان های کردستان، 
آذربایجان غربی و کرمانشاه و بی اثر ماندن تذکرات 
و هشدارها به دولت اقلیم، این نیرو سلسله عملیاتی 
را علیــه پایگاه هــا و مقرهای این تروریســت ها با 
بهره گیــری از انواع موشــک، پهپادهای انهدامی و 
رزمی آغاز و تاکنون اغلب اهداف شناســایی شده، 

مورد اصابت قرار گرفته و منهدم گردیده است.

خانه هزار میلیاردی که تبدیل به کارگاه 
کوکتل مولتف برای اغتشاش شد

پســر یک خانواده بســیار مرفه کــه خانه بزرگ 
کارگاه  بــه  را  تهــران  پــدرش در  وگرانقیمــت  
کوکتل مولتف سازی برای اغتشاشات تبدیل کرده 

بود، بازداشت شد.
این خانه در خیابان فرشته تهران قرار دارد و متعلق 
به فرد بســیار متولی اســت که پســر او در جریان 
اغتشاشــات اخیر، از آن بــرای تولید کوکتل مولتف 
با تعداد باال اســتفاده می کرد.این فرد، پس از تولید 
کوکتل مولتف هــا آن هــا را با همراهــی چند تن از 
همدســتان خود به اغتشاشات می برد و از آن برای 
سوزاندن ســاختمان ها و اماکن عمومی و همچنین 
حمله به نیروهای پلیس اســتفاده می کرد. تخمین  
زده می شــود که قیمت این منــزل نزدیک به هزار 
میلیارد تومان اســت. احتمــال ارتباطات خارجی 
خانواده این فرد توسط دستگاه های امنیتی در حال 
بررسی است. گفته می شود با توجه به مسافرت های 
فراوان آنها بــه خارج از کشــور و برخی رفتارهای 
مشکوک، احتمال ارتباطات خارجی نیز وجود دارد.

اخبار

پس از اغتشاشــات اخیر در ایران، که با فتنه گری گروهای 
ضدانقاب خارج نشــین مانند کوملــه و دمکرات به وجود 
آمد، نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایــران در یک 
تصمیــم قاطــع و ویرانگر، پایگاه هــا و مواضع ضد انقاب 
در خاک کردســتان عراق را هدف موشــک های نقطه زن 
و توپخانه ای قرار دادند و با خاک یکســان کردند. حمات 
موشکی، پهپادی و توپخانه ای نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در چند روز انجام شد و تأکید شده که تا 

زمان نابودی کامل این پایگاه ها ادامه خواهد داشت. 
اقلیم کردســتان عراق، به گروه های تروریستی ضد انقاب 
کوملــه و دموکرات اجازه داده تا در آنجا پایگاه نظامی برپا 

کنند و علیه ایران عملیات های تروریستی انجام دهند.
ایران بارها به ســران اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق 
نسبت به حضور ضدانقاب هشدار داده است اما این بار، در 

یک عملیات نظامی، پاسخ قاطعی به آنها داد.
در عملیــات موشــکی، توپخانــه ای و پهپــادی ایــران، 
آمریکایی ها ادعا کرده اند یــک فروند پهپاد انتحاری ایران 
را هدف قرار داده اند که این اقدام اثبات می کند که آمریکا 

با تروریست ها همدست است و از آنها حمایت می کند.
پس از ادعای آمریکایی ها، سرلشــکر باقری رئیس ســتاد 
کل نیروهای مســلح ایران به این ادعا پاســخ داد. او گفت 
آمریکایی ها بایــد در انتظار واکنش ایران باشــند. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر اقدامی علیه جمهوری 
اسامی ایران از پایگاه های آمریکایی در کشورهای همسایه 
اتفاق بیفتد حتماً پاسخ منطقی و متقابل دریافت خواهند 
کرد. سرلشکر محمد باقری در خصوص ادعای انهدام یک 
فروند پهپاد ایرانی توســط نیروهــای آمریکایی در اقلیم 
شــمال عراق افزود: اگر آمریکایی ها نسبت به پهپاد ایرانی 

اقدام داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
به این اقدام خصمانه پاسخ خواهند داد و این حق مقابله و 

انتقام را برای خود محفوظ می دانیم.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مســلح جمهوری اســامی 
اطاعات کامل و دقیقی نســبت به پایگاه های حریر، اربیل 
و دهوک در عراق دارند، بیان کرد: ما در این مقطع تنها با 
تجزیه طلب های تروریست در حال برخورد سخت نظامی 
هستیم و هیچ اقدامی در این مقطع نسبت به آمریکایی ها 
نداریم و آن هــا بدانند انتقام این حرکــت برای نیروهای 
مســلح ما محفوظ اســت و به جای خود و مناسب با آن 

برخورد خواهیم کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح تصریح کرد: این ادعای 
آمریکایی ها درباره انهدام پهپاد رزمی جمهوری اســامی 
ایران ثابت می کند آمریکا با تروریســت ها و تجزیه طلب ها 

همدســت است و در حال همکاری با این گروه های تجزیه 
طلب و تروریست ها می باشند.

سرلشــکر محمد باقری در ادامه با توصیه به کشــورهای 
همســایه که پایگاهای آمریکایی و صهیونیستی در آن ها 
مستقر اســت، گفت: اگر اقدام خصمانه ای علیه جمهوری 
اســامی ایران، امنیت ملــی و منافع ملــی از پایگاه های 
آمریکایی در کشــورهای همسایه اتفاق بیفتد حتماً به آن 

پایگاه ها جواب خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه دوســتی کشــور ایران با کشورهای 
همسایه یک رســم و رسومی دارد و اگر این رسم و رسوم 
رعایت نشود باید انتظار پاسخ منطقی و متقابل ما را داشته 
باشــند گفت: مقابله با هرگونه اقدام دشمنی را حق قانونی 
خــود می دانیم و در همه دنیا ایــن حق وجود دارد و ما از 

این حق به موقع استفاده خواهیم کرد.
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گزارش

آمریکا در انتظار واکنش ایران

خطیــب نماز جمعه تهران با اشــاره به عملیات های اخیر ســپاه برای مقابله با 
گروه های تروریســتی در اقیم شــمال عراق، گفت: امنیت ایران قابل مســامحه 

نیست.
به گزارش مهر، حجت االســام حاج علــی اکبری در خطبه اول نماز جمعه این 
هفته تهران که در دانشــگاه تهران برگزار شد، حجت االسام حاج علی اکبری با 
اشاره به فرا رسیدن ماه ربیع االول گفت: ماه ربیع االول ماه شیرینی است که در 
این ماه خداوند به انسان ها از سر لطف و رحمت نگاه ویژه ای داشته و نظر خاصی 
به بشریت داشته است. وی افزود: با تولد پیامبر اعظم در واقع همه برکات متولد 

شد از جمله قرآن و عترت متولد شد و همه فضیلت ها با ایشان به اوج رسید.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: ماه ربیع االول، ماه والدت پیامبر و میاد 
فرزند عزیز ایشــان، حضرت امام جعفر صادق )ع( و ضمن اینکه ماه ربیع االول، 

ماه والدت امت اسامی نیز است.
حجت االســام حاج علــی اکبری گفت: یاد شــهدای ماجرای اخیــر را گرامی 
می داریم و به روحشان درود می فرستیم. همچنین برای جانبازان عزیز که بعضی 

هم بدحال هستند از خداوند تبارک و تعالی طلب عافیت داریم.
وی با اشــاره به ســخنرانی حجت االســام رئیسی در ســازمان ملل، افزود: از 
سخنرانی عالمانه، انقابی و هنرمندانه رئیس جمهور عزیزمان در مجمع عمومی 
ســازمان ملل که در طراز جمهوری اســامی بود تشکر می کنیم. حقیقتاً ایشان 
در این ســفر به ویژه در این سخنرانی، از ملت قهرمان ایران نمایندگی کردند و 

دیدارهای مفید و موثری داشتند.
امام جمعه موقت تهران گفت: در اجاس شانگهای نیز که با عضویت ایران در این 
ســازمان همراه بود، بر خط تقویت ارتباط با شرق تاکید شد که ان شاءاهلل برکات 
فراوانی خواهد داشــت. وی افزود: از سپاه مقتدر و سرافراز نیز به خاطر عملیات 
نابودی پایگاه های گروهک های ضد انقاب و تجزیه طلب در عمق مرزهای شمال 

اقلیم در عراق صمیمانه تشکر می کنیم.
حجت االسام حاج علی اکبری تاکید کرد: امنیت این کشور قابل مسامحه نیست. 
ایــن گروهک ها اقداماتــی از جمله قاچاق مواد مخدر و ســاح، اخال در امور 
اقتصادی و تعرض به امنیت کشور داشتند و در ۵۰ و ۶۰ پایگاه حضور دارند که 

مسئولین اقلیم به تعهداتشان در جمع کردن این ها عمل نکردند.
وی در ادامه افزود: آغاز سال تحصیلی جدید را به جامعه علمی کشور، دانشگاه ها 
و مراکــز عالی و حوزه های علمیه و همچنین به جامعه بزرگ آموزش و پرورش، 

اساتید معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و طاب تبریک عرض می کنم.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: همچنین در روز جهانی ناشنوایان به جامعه 
۲۲۲ هزار نفری ناشنوایان و کم شنوایان کشور عرض ارادت می کنیم و از خداوند 

متعال برای آنها عافیت، صبر و جبران را تمنا می کنیم.

حاج علی اکبری با اشاره به حوادث اخیر در کشور تصریح کرد: حماسه ای تازه ای 
در دل این دشواری ها و فتنه ها توسط ملت شریف و ملت عزیز ما رقم خورد.

وی افزود: ملت با دشمن شناسی، ترجیح مسائل ملی و بنیه معنوی که حاصل از 
دو ماه ارادت به ســید و ساالر شهیدان و اربعین بزرگ بود، خیلی زود فتنه گران 
را در صحنه تنها گذاشــت و صف خود را جدا کرد و بعد هم به حماسه ی تازه ای 

از از حضور پر شور و شعور خود آفرید.
امام جمعه موقت تهران گفت: پس از نماز جمعه هفته ی گذشــته در ۹۰۰ نقطه 
کشــور راهپیمایی با جمعیت بسیار زیادی برگزار شد که کار بسیار بزرگی بود و 
رســانه ها ارائه آن ناتوان بودند. وی افزود: اجتماع اخیر مردم تهران یاد حماسه 
۹ دی را زنده کرد که پر از احســاس نشــاط و با آن ترکیب جمعیتی متنوع و 

دیدنی بود.
حاج علی اکبری تصریح کرد: در این اجتماعات مردم بر وحدت تاکید و شرارت ها 
را تقبیح کردند و همچنین خواستار اشد مجازات برای آشوب گران وحشی و این 
فتنه انگیزه ای نیابتی شدند که امیدواریم دستگاه قضایی مواجه ای دقیق، قانونی 
و البته قاطع و سریع با آن ها داشته باشد. وی افزود: مردم همچنین از چهره های 
ورشکسته و دشمن شاد کن اعام انزجار کردند و حساب نوجوانان فریب خورده 

را جدا دانســتند و از نیــروی انتظامی و حافظان امنیــت و مجاهدت های آنها 
عاشقانه تشکر کردند.

امام جمعه موقت تهران گفت: امنیت ما که به قیمت خون مطهر شهدا به دست 
آمده است، امتیازی ویژه برای ایران عزیز ما است و برای تحقق آرمان های انقاب 
اســامی باید بیشــتر از قبل قدرش را بدانیم و از آن محافظت کنیم؛ باید قدر 

سازندگان و تولیدکنندگان امنیت در کشور را بیش از گذشته بدانیم.
وی افزود: همچنان که رییس جمهور فرمودند، آمادگی بیشــتری برای شــنیدن 
صدای مخالف، معترض و منتقد در آینده خواهیم داشت و باید سازوکارهای تازه 

در این زمینه با ابتکارات جدید طراحی شود.
حاج علی اکبری تصریح کرد: باید برای اعتای شخصیت ایمانی و انقابی جوانان 
و نوجوانان ســرمایه گذاری کنیم و به آموزش و پرورش بیش از گذشته اهمیت 
دهیم. وی افزود: زیســت قانونی را به عنوان رکن اصلی فرهنگ عمومی کشور را 

به عنوان گفتمان غالب باید خیلی قوی تر از گذشته دنبال کنیم.
خطیــب موقت نماز جمعه تهــران تصریح کرد: عمق کینه دشــمنان را در این 
ماجرا نســبت به اصلــی ترین نمادهای هویتی از جمله قــرآن، پرچم، حجاب و 

رهبر عزیزمان دیدیم.
حجت االســام حاج علی اکبری تصریح کرد: در ماجرای اخیر نسبت به حجاب 
و عفاف، رفتارهای غلط صورت گرفت و حرمت شــکنی شــد. وی افزود: در غرب 
خشــونت علیه زنان و اســتفاده ابزاری بیداد می کند این موضوع از قول نخست 

وزیر ایتالیا که یک بانو است، بیان می شود.
خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین گفت: دشمن به داشته های ما حسادت 
می کند و در حسرت است. با این اتفاقات اخیر جامعه ما باید بیشتر از این سرمایه 
بســیار بزرگ صیانت کند. دشــمنان می خواهند با این ســر و صداها، بازی ها، 
هجمه ها، مامت ها، نفرت پراکنی ها، غوغاســاالری ها و با استفاده از فناوری های 
نوین، جمهوری اسامی ایران یکی از مزایای خودش را در حفظ هویت و کرامت 

زن ایرانی و جامعه ایرانی دست کم بگیرد.
حــاج علی اکبری افزود: اینجا جای مقاومت اســت و باید در برابر این هجوم بی 
امــان و ناجوانمردانــه از بیرون و همچنین وادادگی برخــی در درون و غفلت و 

بی حالی بسیاری از دستگاه های مسئول، مقاومت کرد.
حجت االســام حاج علی اکبری تاکید کرد: البته بیش از ۹۰ درصد نیازمند کار 

فرهنگی و تربیتی است.
وی با اشــاره به برخی تعرض ها به بانوان محجبه در جریان حوادث اخیر گفت: 
این خط قرمز اســت. من از دستگاه قضایی و قانون گذار، خواهش می کنم برای 
هر نوع تعرض نسبت به حجاب بانوی مسلمان و مومن، بسیار سختگیرانه مواجه 

شوند. ما برای این ارزش بزرگ جانمان را گذاشتیم و جوانان ما خون دادند.

حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:

امنیت ایران قابل مسامحه نیست

امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی از آغــاز مأموریــت ناوگــروه 
٨۶ نداجــا بــرای دریانــوردی  پیرامــون کــره زمیــن خبــر 
ــع االول  ــاه ربی ــروع م ــا ش ــروه ب ــن ناوگ ــت: ای داد و گف
ــره  ــت دور ک ــرار اس ــرده و ق ــاز ک ــود را آغ ــت خ حرک
ــدار  ــا اقت ــد ت ــردش کن ــی گ ــه آب ــن را در مجموع زمی

ــه همــه جهانیــان نشــان دهــد. مــردم عزیزمــان را ب
ــارس،  ــزاری ف ــی خبرگ ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی فرمانــده نیــروی دریایــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران )جمعــه هشــتم 
ــم  ــام ج ــبکه ج ــی ش ــح پارس ــه صب ــر( در برنام مه
ســیما دربــاره اقدامــات نیــروی دریایــی ارتــش در 
ــا  ــار داشــت: م ــی اظه ــای بین الملل حــوزه دریانوردی ه
ــا رخ داد  ــناور م ــرای ش ــه ب ــی ک ــا اتفاق ــال ٨۶ ب از س
کــه دزدان دریایــی شــناور مــا را ســرقت کــرده بودنــد، 
ــت  ــراری امنی ــوا وارد برق ــده کل ق ــتور فرمان ــر دس بناب
کشــتیرانی شــدیم. مــا از آن روز تاکنــون حــدود پنــج 

ــم.  ــکورت کرده ای ــودی را اس ــناور خ ــزار ش ه
وی افــزود: امــا نکتــه ای کــه شــاید بازگــو نشــده باشــد 
ــز از آن  ــه نی ــردم منطق ــردم کشــورمان و م ــی م و حت
مطلــع نیســتند ایــن اســت کــه حضــور نیروهای مســلح 
و مــا بــه عنــوان دســت بلنــد نیروهــای مســلح در عمــق 
ــان  ــت خودم ــراری امنی ــرای برق ــط ب ــا فق اقیانوس ه
ــت  ــه درخواس ــناوری ک ــر ش ــه ه ــا ب ــه م ــت بلک نیس

ــم. ــک می کنی ــد، کم ــته باش ــک داش کم
ســازمان های  اینکــه  بیــان  بــا  ایرانــی  دریــادار 
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــار از نی ــون دو ب ــی تاکن بین الملل
ــی را  ــت دریای ــروز امنی ــا ام ــت: م ــد، گف ــر کرده ان تقدی
ــم  ــه کرده ای ــان هدی ــه جهانی ــه و هــم ب ــه منطق هــم ب
و جهانیــان بایــد بداننــد ایرانیــان همــواره در هــر کجــا 

ــد. ــی دارن ــی مثبت اثربخش
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا بیــان اینکــه 
بهتریــن خبــر بــرای مــردم مــا اقتــدار آن هــا در عمــق 
ــژه  ــوردی  وی ــک دریان ــا ی ــرد: م ــد ک ــت، تاکی دریاهاس
ــام  ــار آن را اع ــرور اخب ــه م ــه ب ــم ک ــاز کرده ای را آغ
ــد  ــرار خواهن ــان آن ق ــردم در جری ــرد و م ــم ک خواهی
گرفــت. مــردم بداننــد کــه نمــاد مقــدس نظــام و مــردم 

شــریف و بی نظیــر مــا یعنــی پرچــم جمهــوری اســامی 
ــش  ــال نمای ــان در ح ــی جه ــای آب ــران در پهنه ه ای

اســت.
وی افــزود: ناوگــروه ٨۶ نیــروی دریایــی ارتــش بــا 
شــروع مــاه ربیــع االول حرکــت خــود را آغــاز کــرده و 
قــرار اســت دور کــره زمیــن را در مجموعــه آبــی گردش 
کنــد تــا ان شــاءاهلل اقتــدار مــردم عزیزمــان را بــه همــه 

جهانیــان نشــان دهــد.
ــی  ــروی دریای ــروه ٨۶ نی ــام ناوگ ــی، پی ــادار ایران دری
ارتــش را صلــح و دوســتی بــرای همــه ملت هــای جهــان 
ــای  ــتوانه نیروه ــردم پش ــر م ــرد: اگ ــد ک ــام و تاکی اع
مســلح باشــن،د البتــه نیــروی مســلحی کــه همــواره در 
کنــار مــردم اســت، نتیجــه آن اقتــدار مــردم اســت. اگــر 
مــا امــروز در اقیانــوس هــا حضــور پیــدا می کنیــم بــه 

پشــتوانه مــردم و دعــای خیــر آنــان اســت.
ــروه در  ــه ناوگ ــان س ــور همزم ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــام  ایران ــن حضــور، تم ــه ای ــت: نکت ــز گف ــا نی دریاه
بــودن هــر ســه ناوشــکن حاضــر در ایــن ناوگروه هاســت. 
ــراه  ــی هم ــتیبانی رزم ــاو پش ــا ن ــاران ب ــکن جم ناوش
خــود در خلیــج عــدن و دریــای ســرخ در یــک ناوگــروه، 
ــا در  ــکن دن ــروه و ناوش ــک ناوگ ــهند در ی ــکن س ناوش

ــراً اعــزام شــده اســت. ناوگــروه ٨۶ کــه اخی
بــه  اشــاره  بــا  ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
بروزرســانی های دائمــی در ایــن نیــرو خاطرنشــان کــرد: 
امــروز ناوشــکن جمهــوری اســامی ایــران جمــاران بــا 
ناوشــکن جمــاران ســال ١٣٨٨ بســیار متفــاوت اســت، 
ــور دائمــی در  ــه ط ــا در حــوزه نوســازی ب ــه م ــرا ک چ
حــال نوســازی هســتیم. مــا در ســه حــوزه هــوا، 
ســطح و زیرســطح حضــور دائمــی و جــدی داریــم. هــر 
ــن  ــه ای ــتند و هم ــور هس ــزات مح ــا تجهی ــه این ه س
ــند  ــا باش ــاوری روز دنی ــا فن ــق ب ــد مطاب ــزات بای تجهی

ــم.  ــدی داری ــمنان ج ــا دش ــون م چ
دریــادار ایرانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: امــروز 
پــروازی  و  زیرســطحی  ســطحی،  حــوزه  در  هــم 
 اتفاقــات خوبــی رخ داده و تجهیــزات مــا صــد در صــد 

به روز است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد:

 آغاز ماموریت ناوگروه ٨۶ نداجا برای دریانوردی
 پیرامون کره زمین

رئیس دانشــگاه عامــه طباطبایی بــا بیان اینکه 
دانشــگاهیان خط خــود را از اغتشاشــگران جدا 
کرده اند، گفت: شــأن دانشگاه بســیار باالتر از آن 
اســت که از افراد دیگــر مانند ســلبریتی ها تاثیر 
پذیرد، این دانشــگاه است که مرجعیت دارد و باید 

خط و مسیر اجتماع را نشان دهد.
عبداهلل معتمدی با بیان اینکه دانشگاه ها محل حضور 
دانشجویان و استادانی است که جزء با استعدادترین  
افراد جامعه هســتند و بدیهی اســت که نسبت به 
مســائل جامعه حساســیت داشته باشــند، گفت: 
دانشگاهیان اگر احساس  کنند جایی ابهام یا انحرافی 
وجود دارد نسبت به آن واکنش نشان می دهند. وی 
افزود: فوت مرحومه امینی ابتدا برای برخی ابهاماتی 
داشت، نهادهای مرتبط و رسانه ها تا حد زیادی این 
ابهامات را پاسخ دادند. دانشجویان نیز نسبت به این 
موضوع واکنش نشان دادند. واکنش های دانشجویی 
مادام که مبتنی بر منطق و استدالل باشد و به دنبال 
یافتن پاسخ باشند امری طبیعی است، در این مسیر 
افراد تاش می کنند پاسخ سوال خود را پیدا کنند 
و البته اذهان اســتداللی دانشــجویان همواره برای 
پذیرش واقعیت نیاز به مســتندات و ادله مناســب 
دارند. معتمدی گفت: حســاب دانشجویان از افراد 
اغتشاشگر جدا است و انتظار می رود دانشجویان در 
هیچ صحنه ای که افراد معلوم الحال قصد سو استفاده 
و بهره برداری از آنها را دارند وارد نشــوند، احترام به 
قانون باید سرلوحه کار باشــد و دانشجویان ما باید 
نشــان دهند که می توانند با حفظ استقال فکری 
خود و حفظ مرجعیت دانشــگاه در مقابل اشکاالت، 
ابهامات و اشــتباهات واکنش هــای خردمندانه ای 
داشــته باشــند. وی با بیان اینکه دانشگاهیان خط 
خود را از اغتشاشــگران جدا کرده اند، گفت: امروز 
دشمنان از این شرایط سواستفاده کردند آنها تاش 
می کنند تا نظام را زیر ســوال ببرنــد. آنچه امروز 
اغتشاشگران انجام می دهند با نگاهی که دانشجویان 
به مسائل دارند متفاوت است. اغتشاشگران به مال، 
جــان و نوامیس مردم تعرض مــی کنند آنها دنبال 
 اصاح نیستند اما دانشجویان اگر انتقادی می کنند

قصد اصاح دارند.

شأن دانشگاه باالتر از این 
است که از افرادی مانند 

سلبریتی ها تأثیر پذیرد
رضا پهلوی در تازه تریــن واکنش خود اقدام ایران 
علیــه تجزیه طلبان غرب کشــور را محکــوم و با 

بازماندگان تروریست ها همدردی کرده است!
به گزارش تســنیم، بعــد از اغتشاشــات روزهای 
گذشته در برخی شهرها و سوءاستفاده گروهک های 
تجزیه طلب به ویژه در غرب کشــور، سپاه پاسداران 
از دوم مهــر امســال اقدام به عملیات آتشــباری و 
توپخانه ای علیه تروریست های تجزیه طلب کومله و 
حزب دموکرات در اقلیم کردســتان عراق کرد. این 
حمات در چند مرحله صورت گرفت که در آخرین 
آنهــا  یگان هــای پهپادی و موشــکی مقرهای این 

تروریست ها را در سلیمانیه هدف قرار دادند. 
بعــد از این حمات، چهره هــای ضدانقاب تاش 
کردند تا این اقدام ضدتروریستی را محکوم و کارنامه 
کومله و دموکرات را تطهیر کنند. رضا پهلوی که در 
طول ســالهای اقامت در خارج کشور تاش می کند 
تا چهره ای ملی از خود به نمایش بگذارد، این اقدام 
علیه تجزیه طلبان را محکــوم و با بازماندگان اعام 
همدردی کرده است! این پیوند میان خانواده پهلوی 
و اپوزیســیون تجزیه  طلب البته مســبوق به سابقه 
است؛ سال ۹٨ شورایی تحت عنوان شورای مدیریت 
گذار با حمایت رضا پهلوی تشکیل شد؛ عدم توجه 
این شورا به مسئله تمامیت ارضی در همان ابتدای 
تأسیس موجب شد برخی گروه ها مانند جبهه ملی 

از آن اعام کناره گیری کنند.
در رأس این تشــکیات حسن شریعتمداری فرزند 
سید کاظم شریعتمداری رهبر حزب خلق مسلمان 
قرار دارد که ابتدای انقاب تاش داشــتند آذری 
زبان را به ســمت آشوب و اغتشــاش و اندیشه ی 
خودمختاری سوق دهند. همچنین عبداهلل مهتدی 
دبیرکل گروهک کومله و ناصر بولیدی از چهره های 

تجزیه طلب بلوچستان عضو این شورا هستند. 
در دوران پادشاهی پهلوی ها مناطقی از خاک ایران 
مورد تجزیه و جداشدن قرار گرفت که در آن دوران 
اقدامی برای پس گرفتــن و اعمال حاکمیت ایران 
نشــد؛ عاوه بر منطقه اســتراتژیک قره سو که در 
دوران رضاشــاه به ترکیه واگذار شد، جزیره بحرین 
نیز سال ۵۰ با فشارهای انگلستان از ایران جدا شد.

همدردی رضا پهلوی با تروریست ها 

  ژن خیانت پهلوی ها 
به ایران تغییرناپذیر است


