
مردم 6 استان  دیگر علیه اشرار به خیابان آمدندشهید ابراهیمی برای شنیدن حرف معترضان بدون اسلحه میان آنان رفت

دعا کن ما را  ای شمس تر از شمس!

***

توطئه اصاًل توهم نیست!

پیک�ر مطهر دو ش�هید    پایداری
 مداف�ع امنی�ت دی�روز 
در م���ارد و ش���هریار تش���ییع ش���د. 
به گزارش ف��ارس، پیکر مطهر ش��هیدان مدافع امنیت 
مهندس مصطفی رضای��ی و مرتض��ی ابراهیمی که در 
جریان آشوب های اخیر به شهادت رسیده بودند در مالرد 
و شهریار با حضور خیل عظیم مردم و مسئوالن تشییع 
شد.  ش��هید مرتضی ابراهیمی از فرماندهان گردان امام 
حسین )ع( ناحیه مالرد و مصطفی رضایی نیز از کارکنان 

شهرداری مالرد بود. 
مراس��م وداع با پیکر مطهر این دو ش��هید بزرگوار عصر 
سه   شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در معراج شهدا برگزار شده بود. 
شهید مرتضی ابراهیمی روز یک  شنبه ۲۶ آبان در درگیری 
با منافقین و آش��وبگران در شهر مالرد توس��ط اشرار و 

مخالن امنیت کش��ور به شهادت رس��ید. نحوه شهادت 
ش��هید رضایی نیز همانند ترورهای دهه ۶۰ به دس��ت 
منافقین اس��ت. بدون س��الح، میان جمع رفت. همین 
که می خواس��ت با مردم صحبت کند، چند نفر از اشرار 
محاصره اش می کنند. یک نفر تیر ب��ه پهلویش می زند. 

بعد چاقو به قلب��ش می زنند، وقتی خونی��ن روی زمین 
می افتد و بی حال می ش��ود یک نفر چاقو را توی سرش 
فرو می کند. پیکر شهید ابراهیمی در امامزاده اسماعیل 
شهریار به خاک سپرده شد و پیکر شهید رضایی که خود 
 از خانواده معظم شهدا بوده است، برای تدفین به رشت 

منتقل شد. 
علی شمخانی، دبیر عالی شورای امنیت ملی نیز در مراسم 
تشییع ش��هید مرتضی ابراهیمی در شهریار دوشادوش 
مردم حضور یافت. قش��رهای مختلف م��ردم با حضور 
حداکثری خود در این مراس��م در کنار مسئوالن نشان 
دادند که همواره پای نظام جمهوری اسالمی و آرمان های 
انقالب ایس��تاده اند و ب��ا پیروی از منوی��ات مقام معظم 
رهبری هر گونه توطئه دشمنان و ضدانقالبیون را خنثی 

می کنند. 

از  مل�ت  م�وج خش�م     سیاسی
اقدامات روزهای گذشته 
اغتشاشگران س�ازمان یافته همچنان در استان های 
مختلف ادام�ه دارد، مردم با حض�ور در صحنه ضمن 
حمایت از مواضع رهبر معظم انقاب، ص�ف خود را از 
آش�وبگران جدا کردند. در تداوم راهپیمایی های ضد 
اغتشاش ملت انقابی ایران که از روز سه   شنبه در گوشه 
و کنار کشور با راهپیمایی و تجمع،  علیه آشوب طلبان و 
اغتشاشگران آغاز شده است، ملت بصیر و والیتمدار 
ایران اسامی بار دیگر به میدان آمدند تا با حضور خود 
برچینن�د.  را  فتنه انگی�زی  هرگون�ه  بس�اط 
روز گذشته نیز مردم اردبیل پس از تبریز و زنجان به میدان 
آمدند تا برائت خود را از هرگونه آشوب افکنی اعالم کنند. در 
این راهپیمایی حجت االسالم ولی نظرپور، رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اردبیل گرانی و امنیت 
را دو محور اصلی س��خنرانی خود انتخاب ک��رد و گفت: 
این راهپیمایی نشان داد صف مردم از صف اغتشاشگران 
جداست، این حضور گسترده و باشکوه مسئولیت مسئوالن 
کشور را سنگین تر می کند تا تمام تالش خود را برای مقابله 

با گرانی و مشکالت اقتصادی انجام دهند. 
در همدان هم گرچه هوا سرد بود و بارش برف تردد را سخت 
کرده بود، اما مردم دیار دارالمجاهدین آمدند و شعار »مرگ 
بر اسرائیل«، »مرگ بر فتنه گر« و »مرگ بر امریکا« را فریاد 
زدند. آیت اهلل ش��عبانی امام جمعه همدان در جمع مردم 

همدان با بیان اینکه آشوبگران و فتنه گران سربازان امریکا 
هستند، خاطرنشان کرد: دشمنان یا با تحریم می خواهند به 
اقتصاد کشور ضربه وارد کنند یا با اغتشاش به امنیت ضربه 
بزنند، اما با بصیرت مردم راه به جایی نخواهند برد. شعبانی با 
اشاره به اینکه دولت قول داده بر بازار نظارت کند بنده نیز در 
مقام مطالبه گری تحقق این مهم را از آنها می خواهم، گفت: 
از اصناف هم می خواهم در این مس��یر دولت را همراهی 
کنند، اگر همراهی اصناف و بازاریان نباش��د، این اهداف 

محقق نمی شود. 
مردم ۹ شهرستان استان مرکزی هم با شرکت در راهیپمایی 
مردمی با عنوان »میثاق با والیت، حمایت از اقتدار و امنیت 
کش��ور« حمایت خود را از آرمان های انقالب اعالم و صف 
خود را از فتنه گران جدا کردند. ش��رکت کنندگان در این 
 راهپیمایی با س��ر دادن ش��عارهای »مرگ بر آشوبگر«،

 »فتنه گر حیا کن توطئه را ر  ها کن«، »اراکی بیدار است، از 
فتنه گر بیزار است«، »این همه لشکر آمده، به عشق رهبر 
آمده«، »اهلل اکب��ر جانم فدای رهبر«، اقدام آش��وبگران و 
فتنه گران در تخریب و آسیب به اموال عمومی را محکوم 

کردند. 
مردم شهرکرد هم در پی اغتشاشات اشرار در برخی نقاط 
کش��ور با راهپیمایی اعتراضی علیه ناامنی و آشوب اعالم 
موضع کردند. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه مطالبات مردم به حق است، عنوان کرد: 
عده ای در تالش بودند روی اعتراضات مردمی موج سواری 

کنند اما مردم با هوشیاری صف خود را از اشرار جدا کردند و 
اجازه نمی دهند دشمن در میدان مطالبات آنها بازی کند. 

مردم شهیدپرور و والیتمدار استان گلستان در حرکتی 
خودجوش علیه فتنه گران و اغتشاشگران به پا خاستند 
و در یک اجتماع باش��کوه صحنه  ای تماشایی از حماسه 
بصیرت رقم زدند. مردم انقالبی این استان با شعار »مرگ 
بر امریکا«، »مرگ بر اس��رائیل«، »م��رگ بر ضد والیت 
فقیه«، »ملت ما بیدار است از فتنه گر بیزار است«، »این 
همه لش��کر آمده به عش��ق رهبر آمده«، در این اجتماع 
حضور یافتند تا از اقدام اغتشاشگران و حامیان خارجی 
آنها اعالم انزجار کنند و بار دیگر نشان دهند دل در گرو 

این انقالب دارند. 
گیالنی های والیتمدار هم در راس��تای حمایت از مواضع 
رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت به تصمیم اخیر سران 
قوا و همچنین محکوم کردن آشوب های اخیر و اغتشاشات 
پیش آمده در رشت و دیگر شهرستان های گیالن راهپیمایی 
کردند. مردم رشت در این اجتماع مشق والیتمداری کرده 
و بار دیگر با ش��عارهای ضداستکباری، ضدصهیونیستی 
هرگونه آشوب و ناآرامی از س��وی اراذل  و اوباش را در موج 

اعتراضات مردمی محکوم کردند. 
بر اس��اس گزارش های دریافتی قرار است امروز و فردا هم 
مردم اس��تان های دیگر از جمله اصفهان، فارس، تهران، 
کرمان و خراس��ان رضوی در اعتراض و محکومیت رفتار 

هنجارشکنان و آشوبگران اجاره ای به میدان بیایند. 

   پایداری ابراهیم حاجی محمدزاده 
س�پاه  مؤسس�ان  از 
پاسداران انقاب اس�امی دیروز پس از تحمل یک 
دوره بیماری سخت در س�ن 73 سالگی درگذشت. 
حاج��ی محم��دزاده از انقالبیون پیشکس��وت بود که 
س��ابقه چند س��ال تحمل زن��دان در دوران طاغوت را 
داشت، وی بعد از پیروزی انقالب در تشکیل سپاه نقش 
 عمده ای ایفا و سپس دفتر سیاس��ی این نهاد انقالبی را 

تأسیس   کرد. 
بعد از اتم��ام دفاع مقدس، حاجی محم��دزاده از اولین 
بازنشسته های سپاه بود که قبل از اعطای درجه، از این 

نهاد جدا شد و پس از بازنشس��تگی عالوه بر فعالیت در 
مشاغل آزاد، )گل کاری و گلفروشی( در روزنامه کیهان 
یادداش��ت  ها و مقاله های بسیاری منتش��ر کرد. وی از 

فعاالن امور خیریه بود و هم��واره دغدغه نظام و مردم و 
محرومان را داشت. 

طبق گفته هادی محم��دزاده فرزند حاج ابراهیم، بیماری 
دیابت ایشان از اوایل دهه ۸۰ بروز یافت، اما اوایل دهه ۹۰ 
عود کرد و مدتی باعث شد بستری شود. همان زمان نیز یادی 
از وی در معدود رسانه   هایی منتشر شد و سپس فراموشی 
دوباره در زندگی حاج ابراهیم حاجی محمد زاده حاکم شد. 
بعد   ها بیماری وی به اشکال مختلف خودش را نشان داد تا 
اینکه از تیرماه امسال )۱۳۹۸( باعث بستری مجدد وی شد 
که این بار بیماری حاج ابراهیم بهانه عروج و پیوستن او به 

دوستان شهیدش را در ۲۹ آبان ماه ۹۸ فراهم کرد. 

حاج ابراهیم حاجی محمد زاده به دوستان شهیدش پیوست

اگر ناشی از گیروگورهای اقتصادی برنداری در دلت بگویی » به من چه « و ضدحال 
نزنی، عارض��م که هم چنان مش��هدم! درجا رفع اتهام کنم؛ این مش��هد  هایی که 
می آیم، به میزبانی دوس��تی عزیز اس��ت و تقریباً همه چی از جا بگیر تا غذا برایم 
مفت درمی آید! با بنزین لیتری هزار تومان آمدیم و راستش خسارت محض است 
که به این زودی   ها بخواهم برگردم ته��ران، آن هم با بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومانی! 
و به این می گویند » اقتصاد زیارتی « فرات��ر از » اقتصاد مقاومتی«! صبحی به این 
رفیق مشهدی می گفتم: » خیالت تخت! تا رس��ماً بیرون مان نکنی، همین کنگر 
است و همین لنگر! « این متن را اما نمی خواهم بنویسم صرفاً برای این اباطیل و 
کش دادنش! الباقی مطلب را بچسب که بنا دارم ش��ریک کنم توی مخاطب را با 
لذتی معنوی! از خیابان آیت اهلل خزعلی، تنها یک ورودی به حرم هست که ختم 
می شود به صحن غدیر! رفت و برگشت این مسیر را ماشین برقی گذاشته اند خدام 
حرم رضوی که ردیف آخر صندلی هایش برعکس جهت حرکت ماشین است! یعنی 
اگر در همین صندلی ردیف آخر نشسته باشی و از صحن غدیر بخواهی برگردی 
خیابان خزعلی، رو به حرم سلطان جان و جهانی! اما شرح آن لذت سرشار از معنی 
و معنویت اینکه؛ اولی که می نشینی روی صندلی ردیف آخر ماشین برقی ها، با آنکه 

دقیقاً رو به حرمی اما هیچ خبری از گنبد و گل دسته نیست، تا ماشین حرکت کند 
و اندک اندک آن خورشید طالیی بزند بیرون! اول پرچم سبز، بعد باال  ترین نقطه  
گنبد، بعد قسمت هش��تی گنبد، بعد آن بخش موازی! عیناً حکایت طلوع آفتاب 
از مشرق! شمس الشموس اما تابان تر از ش��مس، انوار مطهرش را تا اعماق قلبت 
نفوذ می دهد! گویی از شرق اش��راق می تابد! اصاًل بازی می کند با دلت! و درست 
همین جاس��ت که جان می دهد برای ذکر صلوات خاص��ه  ثامن االئمه! اللهم صل 
علی علی بن موس��ی الرضاالمرتضی! نمی دانم تاکنون سرزدن سپیده را به تماشا 
نشسته ای یا نه، ولی هروقت مشهد آمدی، لذتی را که شرحش رفت، حتماً تجربه 
کن! بارانی می کند دیده  آدمی را! القصه! صبح چهار  شنبه که هوای مشهد بارانی 
بود، این توفیق را داش��تم که در زیر باران، آفتاب بگیرم! شگفتا! هم داشت باران 
می بارید و هم آرام آرام داش��ت رخ عیان می کرد حضرت عش��ق! اول پرچم سبز، 
بعد باال  ترین نقطه  گنبد، بعد قسمت هشتی گنبد، بعد آن بخش موازی! تو گویی 
خورشید این بار آمده بود پایین ابرها! آمده بود پایین آن همه ابر سیاه و متراکم، بلکه 
از شدت فتنه   ها و از غلظت تاریکی   ها و از این  همه تظاهر فساد در بر و بحر، دل مان 

نگیرد! یا امام  رضا! سایه ات مستدام بر سر ایران و ایرانی...

اینکه رهبر انق��الب، اتفاقات تلخ روزهای اخیر را » امنیتی « خواندند، مس��تند به 
دشمنی های عجیب و غریبی است که با این ش��دت و غلظت، نه در ۷۸ شاهد آن 
بودیم، نه در ۸۸ و نه اساساً در هیچ برهه  حساس و غیرحساس دیگری! خبری که در 
ادامه از قول » رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت « می خوانید، 

تنها مشتی از خروار است اما خود به تنهایی قابلیت مداقه فراوان دارد! بخوانید!
»حداقل ۱۲۴ دس��تگاه آمبوالنس و خودروی پش��تیبانی و عملیاتی، آس��یب 
کلی و جدی دیده اند. بیش از ۴۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ نیز غارت و تخریب ش��ده 
است. برآوردهای اولیه، از خسارت ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی به شبکه اورژانس و 
فوریت های پزشکی حکایت دارد. حمله به آمبوالنس، وسط جنگ هم حرمت دارد. 

داستان عجیبی است.« 
آری! داس��تان عجیبی اس��ت! دش��من، امنیت ایران عزیز را هدف گرفته اما نه 
مثل دفعات قبل! این بار واقعاً وحش��ی تر آمده به می��دان! بی هیچ رحمی حتی 
 به آمبوالنس حامل مجروح��ان! یعنی وحش��ی تر از این نمی ش��د دیگر! مکرر 
در تصاوی��ر دیدیم ک��ه آتش را به جان ماش��ین آتش نش��انی کش��انده اند و در 
البه الی اخبار ش��هری از ش��هرهای درگیر آش��وب خواندیم که راننده  ماشین 
آتش نش��انی را بعد از کتکی مفصل، چند س��اعتی گروگان گرفته اند! پریش��ب 

که عک��س خرابکاری   ه��ا را می دیدم، ب��ا خود می گفت��م؛ ان��گار داعش حمله 
کرده! اقلش این اس��ت که وس��ایل نقلیه  امدادی از قبیل آمبوالنس و ماش��ین 
آتش نش��انی حتی در می��ان حرفه ای   تری��ن جنگجویان نیز ک��ه ذره ای و فقط 
ذره ای وجدان داش��ته باش��ند حریم دارند و خط قرمز محس��وب می شوند اما 
به راس��تی این روز  هایی که گذش��ت ب��ا چه قبیل��ه ای طرف بودی��م؟! در کدام 
خانه های بدت��ر از خانه های تیم��ی مخفی ش��ده بودند؟! کی و کج��ا آموزش 
دیده بودن��د؟! از کدام روزنه   ها نف��وذ کرده بودن��د؟! و دقیقاً چ��ه از جان ایران 

 

و ایران��ی می خواس��تند ک��ه در جنای��ت از هیچ قس��اوتی فروگ��ذار نکردند؟! 
تکفیری   هایی که با هزینه  ش��هادت جوانمردانی چون ه��ادی ذوالفقاری هرگز 
نتوانس��تند قدوم نحس ش��ان را روی این خاک بگذارند، چگونه در لباسی نو و 
جامه ای جدید از کف خیابان های خودمان سربرآوردند؟! آنچه تصاویر و تفاسیر 
مؤید آن است، هیچ ربطی نه به قیمت بنزین دارد و نه حتی به سیاست! ۷۸ و ۸۸ 
اقاًل مراکز اورژانس حرمت داشتند! این که شاکله فتنه ای با این همه بزرگی ظرف 
چند روز جمع شد، حتماً نش��ان از قوت و قدرت ما دارد منبعث از لطف خدا اما 
کاش همه بفهمیم وقتی سخن از دشمن گفته می شود، هرگز از سر توهم توطئه 

نیست! زیادی که با دشمن بخندی، فقط لگدش را محکم تر کرده ای...  

 ارزیابي 5 تولیدکننده   از دیدار با رهبري 
در گفت وگو با »جوان« 

اميد دوباره  براي تقويت توليد
  مدیرعامل گروه صنعت��ی مادیران: رهبري دس��تور دادند 
که رس��انه ملي در هزینه هاي تبلیغاتي تخفیف��ات ویژه ای به 

تولید کنندگان داخلي بدهد

  مدیر عامل شرکت توسعه نیکسا: رهبري دستور دادند تا دولت 
تولید کنندگان پرورش ماهي در قفس را حمایت و مش��کالت 

تولیدشان را مرتفع کند

  مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهید رجایي: اظهارات 
رهبري در خصوص نگاه به داخل، جلوگیري از واردات و توجه به 
رونق تولید و اقتصاد مقاومتي حرف دل ما تولید کنندگان بذر و 

دانه هاي روغني بود

  رئیس اتاق ایران: حمایت مجدانه رهبري از بخش تعاون نشان 
مي دهد ایش��ان براي تحقق هدف تقویت بخش مولد و تولید 

اقتصاد ایران نگاه ویژه اي به بخش تعاون دارند
  عضو هیئت مدیره مجمع ش��رکت هاي اکتش��اف و تولید 
تأسیسات دریایي نفت و گاز : رهبري فرمودند  دولت در اموري 
که بخش خصوصي توانایي انجام کار را دارد به این بخش میدان 
بدهد. اگر چنین شود بخش خصوصي  با انگیزه بیشتر به میدان 

اقتصادي ورود مي کند

رهبر انقالب: ملت ایران در عرصه جنگ نظامي و سیاسي و امنیتي مانند کارهایي که در این چند روز بود، دشمن را عقب زده است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  30 آبان 1398   -    23 ربیع االول 1441
سال بیست و یکم- شماره 5797 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

   ويژه نامه   جوان به مناسبت 
چهلمين سالگرد   تشکيل بسيج  مستضعفين  

يکشنبه 3آذر آذر ماه منتشر مي شود

حسین قدیانی
  یادداشت

شهید ابراهیمی  برای شنیدن  حرف معترضان  
بدون اسلحه میان آنان رفت

ملت  دشمن را در جنگ امنيتی عقب راند
   سیاسی

مدير بنياد امريکايی ران پال : آشوب در ايران کار امريکا بود
رئیس جمهور: دشمن در آشوب اخیر برنامه ریزی گسترده اما مزدور اندکی داشت

 2هزار میلیارد تومان خسارت غارت فروشگاه ها
 و تخریب بانک،آمبوالنس، مسجد و کتابخانه

صفحات 2  و 5 و 15

صفحه 3 همین صفحه  صفحه 4
  پیکر مطهر 2 شهید مدافع امنیت دیروز  در مارد و شهریار تشییع شد 

    در همدان گرچه هوا سرد و بارش برف تردد را سخت کرده بود، اما مردم دیار دارالمجاهدین علیه اشرارراهپیمایی کردند

 مردم 6 استان  دیگر
 علیه اشرار به خیابان آمدند

بهزاد علیپور|   فارس| همین صفحه 


