
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان 
شهید روح اهلل عجمیان صبح دیروز در استان 
الب�رز برگزار ش�د. در ای�ن جلس�ه، نماینده 
دادستان با توجه به مستندات پرونده، برای 15 
متهم پرونده تقاضای اعمال اشد مجازات کرد. 
ظهر پنج  شنبه 12 آبان بود که خبر  ها از آشوب در 
اتوبان کرج- قزوین آمد، نزدیک کمالشهر؛ افرادی 
که برای یک مراسم ختم، مربوط به یکی از فوت 
شدگانی که مدعی هس��تند در آشوب های اخیر 
کشته شده، در آرامس��تان بهشت سکینه جمع 
ش��ده بودند، به اتوبان آمده و راه ت��ردد مردم در 

مسیر شلوغ آزادراه کرج-قزوین را بسته بودند. 
ابتدا ش��اید تصور بر این بود که صرف یک ایجاد 
راه بندان و شعار و نهایت آتش زدن الستیک باشد، 
اما فیلم   ها شوکه کننده بودند، فیلم   هایی با هشدار 
حرفه ای »مثبت 18« یا »تصاویر خشونت آمیز «، 
حمله به ماشین فراجا، چاقو زدن و اسلحه کشیدن 
و شکنجه آنها یک موضوع این فیلم   ها بود. موضوع 
دیگر جوانی بود که پیکرش را بدون پیراهن روی 
آسفالت می کش��یدند، دورش حلقه زده بودند و 
لگد می زدند، چاقو می کش��یدند، و باز یک نفر از 
حرامی های آشوب یک پای جوان را و دیگری پای 
دیگرش را گرفته بود و روی زمین می کشیدند و از 

جنایت خویش هم فیلم می گرفتند. 
هویت ای��ن جوان، س��ید روح اهلل عجمی��ان بود، 
بس��یجی پایگاه حض��رت ابوالفضل)ع( ش��هرک 
امیرالمؤمنین)ع( حوزه ۴1۷ ش��هدای کمالشهر. 
آن روز مشغول رفتن به س��رکار گچ کاری بود که 
از پایگاه تماس می گیرند و می گوین��د:» آزاد راه 
شلوغ شده، دو طرف را بسته اند و مردم نمی توانند 
رد بشوند، بیایید راه را باز کنیم تا مردم رد بشوند.« 
 لباس بسیجی اش را تنش می کند و راهی می شود، 
اما در میانه مبارزه با اهل آش��وب، گیر حرامی   ها 
می افتد، پیراهنش را درمی آورند، چاقو و سنگ و 
لگد می زنند، پیکرش را روی زمین می کشند و در 
نهایت زخمی و خون آلود و کم نفس یک گوشه ای 
رهایش می کنند تا وقتی دوستانش او را می یابند و 
می بینند جواب نمی دهد. سوار آمبوالنس می شوند 
و حرامی   ها راه آمبوالنس را می بندد. خونریزی زیاد 
اس��ت و س��ید روح اهلل در آمبوالنس جان به جان 
آفرین تسلیم می کند. شهید عجمیان متولد 20 
بهمن ۷3 بود و والدینش به عشق امام خمینی، نام 

او را »روح اهلل « گذاشته بودند. 
در هفته های گذشته، از روی فیلم های دوربین   ها 
افرادی که با مشارکت همدیگر، روح اهلل را شکنجه 
کرده و به شهادت رسانده بودند، دستگیر شدند. 
1۴ آبان ماه و دو روز بعد از حادثه بود که حسین 
فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان 
البرز از دستگیری تعدادی از عوامل شهادت این 

بسیجی خبر داد. 
به گفته او این اراذل و اوباش، با استفاده از چاقو، 
قمه، پنجه بوکس و سنگ در به شهادت رساندن 
بسیجی سید روح اهلل عجمیان در روز پنج  شنبه 

12 آبان ماه در کمالش��هر کرج نقش داشتند. در 
نهایت، روز گذش��ته و در حالی که هنوز اربعین 

شهید نرسیده، اولین جلسه دادگاه برگزار شد. 
   درخواست اشد مجازات

21 آبان ماه و ۹ روز بعد از این جنایت کیفرخواست 
متهمان پرونده شهادت روح اهلل عجمیان صادر شد. 
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز »افساد 
فی االرض از طریق ارت��کاب جرایم متعدد علیه 
امنیت کشور و حمله به مأموران نیروی مقاومت 
بس��یج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی 
افراد ک��ه موجب اخالل ش��دید در نظم عمومی 
و ناامنی در کش��ور و منتهی به شهادت بسیجی 
حافظ امنی��ت، س��ید روح اهلل عجمیان ش��د«، 
»اجتماع و تبان��ی به قصد ارت��کاب جرایم علیه 
امنیت کشور« برخی از اتهامات متهمان است که 

در کیفرخواست قید شده است. 
دیروز چهار  شنبه ۹ آذرماه و 18 روز بعد از صدور 
کیفرخواست اولین جلس��ه دادگاه رسیدگی به 
پرونده 1۵ نفر در شعبه اول دادگاه انقالب استان 
البرز به ریاست حجت االسالم سید موسی آصف 
الحس��ینی با حضور مستش��اران دادگاه، وکالی 
متهمان، متهمان و همچنین پدر، مادر و بستگان 

بسیجی شهید سید روح اهلل عجمیان آغاز شد. 
   3 متهم زیر 18 سال

الزم به ذکر است که س��ه نفر از 1۵ متهم پرونده 
1۷ سال سن دارند. براساس ماده 31۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری پرونده افراد بالغ زیر 18 سال که 
اتهام آنها در صالحیت رسیدگی در دادگاه انقالب 
اس��ت و با تعدد قضات رس��یدگی می شود باید، 
در ش��عبه یک دادگاه کیفری یک اس��تان ویژه 

رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی شود. 
با پیگیری های انجام شده مشخص شد که قضات 
دادگاه امروز هم ابالغ دادگاه انقالب را دارند و هم 
مستش��ار دادگاه کیفری یک ویژه رس��یدگی به 
جرایم نوجوانان و دارای ابالغ ویژه هس��تند. در 
جریان رس��یدگی به این پرونده تمام تشریفات 
قانونی برای رس��یدگی به پرون��ده متهمان زیر 
18سال رعایت شده و متهمان از تمام امتیازاتی 
که قانون برای آنها در نظر گرفته اس��ت از جمله 
داشتن وکیل و حضور مددکار برخوردار هستند. 
در ادامه کلیپی از اقدامات متهمان اعم از بس��تن 
اتوبان کرج – قزوین در نزدیکی بهشت سکینه در 
استان البرز، روایت نحوه شهادت بسیجی شهید 

سید روح اهلل عجمیان در دادگاه پخش شد. 
   فجیع و ناجوانمردانه

در ادامه رئیس جلسه دادگاه از نماینده دادستان 
خواس��ت تا با حض��ور در جایگاه کیفرخواس��ت 

متهمان را قرائت کند. 
نماینده دادس��تان ب��ا حضور در جای��گاه گفت: 
مورخ 12 آبان ماه 1۴01 به دنبال فراخوان های 
ش��بکه های معاند و ضد انقالب، جهت تجمع در 
مراس��م چهلم خانم حدیث نجفی و برنامه ریزی 
اراذل و اوباش و حضور سایر افراد، اغتشاشگران 

مبادرت به انس��داد مس��یر اتوبان کرج – قزوین 
کردند که منجر به اختالل شدید در عبور و مرور 
و درگیری با مأموران انتظامی و مقاومت بسیج و 
سردادن شعارهای هنجارشکنانه به قصد مقابله با 

حکومت و ایجاد ناامنی شد. 
در این بین شهید مدافع امنیت آقای سید روح اهلل 
عجمیان جه��ت کنترل تجمعات و بازگش��ایی 
مس��یر اتوبان و بدون هیچ ادوات و بدون اینکه، 
کس��ی چنین مأموریتی به وی مح��ول کند، در 
راس��تای کمک به رفع انس��داد اتوبان در محل 
حضور می یابد اما اغتشاش��گران به نحو بس��یار 
فجیع و ناجوانمردانه وی را با ضربات متعدد و با 
استفاده از چاقو و جسم سخت از قبیل سنگ، لگد 

و مشت به شهادت می رسانند. 
وی افزود: در این بین بسیجی شهید سید روح اهلل 
عجمیان به دلیل حمله اغتشاش��گران به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. نماینده دادستان همچنین 

به معرفی متهمان و اتهامات آنها پرداخت. 
   شکایت اولیای دم

وی افزود: با توجه به شکایت اولیای دم شهید سید 
روح اهلل عجمیان، گواهی پزشکی قانونی، بازسازی 
صحنه جرم، اظه��ارات و  اقاری��ر صریح متهمان 
مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آالت و ادوات جرم 
از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و  کشف 
مطالب مجرمانه در آن ها، تصاویر منتشره مبنی 
بر به شهادت رساندن بسیجی شهید سید روح اهلل 
عجمیان، از ریاس��ت دادگاه تقاضای اعمال اشد 
مجازات برای متهمان و صدور احکام متناسب با 

جرایم متهمان را دارم. 
   درخواس�ت پدر ش�هید ب�رای مجازات 

قاتالن در محل شهادت
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از پدر شهید روح اهلل 
عجمیان خواس��ت با حضور در جای��گاه به بیان 

اظهارات خود بپردازد. 
وی در محضر دادگاه گفت: من این افراد و متهمان 
را به قانون می س��پارم. ما در برابر قانون تس��لیم 

هس��تیم. بنده از دادگاه مجازات قطعی این افراد 
را درخواس��ت می کنم و می خواهم این افراد در 
محل شهادت پسرم مجازات شوند. این افراد باید 
بگویند چرا چنین کار  هایی را انجام داده اند. این 
افراد باید بگویند برای چه کسانی کار می کنند و از 

چه کسانی دستور می گیرند. 
   متهم ردیف اول: جوانم و گول خوردم!

آصف الحسینی در ادامه از متهم ردیف اول محمد 
مهدی کرمی، فرزند ماش��اء اهلل خواس��ت که در 
جایگاه متهمان قرار بگی��رد و توضیحات خود را 

ارائه دهد. 
مته��م در ادامه جلس��ه دادگاه گفت: حرف های 
نماینده دادستان درست اس��ت اما گفته شد که 
من یک ضربه به پهلوی شهید وارد کردم که این 
طور نبوده اس��ت. آقای قاضی من جوان هستم و 
گول خوردم چرا که جو زیاد سنگینی در صحنه 
واقعه حاکم ب��ود. در حضور ش��ما از گناهی که 
مرتکب شده ام توبه می کنم و به خانواده شهید هم 
تس��لیت می گویم. آقای قاضی من جو زده بودم. 
پیرو مطالبی که از رسانه های خارجی می شنیدم 
گول خوردم و خیلی چیز  ها موجب این شد که این 

مسائل پیش بیاید. 
متهم در بخش��ی دیگ��ر از صحبت هایش گفت: 
شنیدم که فردی فریاد می زند بسیجی بسیجی. 
در ادامه دیدم که بسیجی روی زمین افتاده و دو تا 
سه نفر باالی سرش ایستاده اند و با سنگ و چوب 
به س��ر و صورتش ضربه می زنند. 30 الی ۴0 نفر 
باالی سر بسیجی ش��هید تجمع کرده بودند و به 

آن ضربه می زدند. 
متهم در ادامه گفت: در محل صحنه حادثه شاهد 
این بودم که برخی افراد س��الح سرد اعم از چاقو 
و پنجه بوکس و س��نگ در دست داشتند. شهید 
عجمیان زیر سه دقیقه به ش��هادت رسید. من با 
دست چپم دس��تم را روی شانه شهید انداختم و 
با یک سنگ به سرش ضربه زدم. سنگ وقتی به 
سرش خورد خرد شد. بعد از اینکه سنگی به سر 
شهید زدم سه ضربه با مشت به سرش کوبیدم و 
دیدم که با چاقو و سنگ ش��هید را می زنند و در 

ادامه دیدم شهید روی زمین افتاده است. 
قاضی پرونده در ادامه از متهم پرس��ید: چرا شما 
با این بس��یجی این رفتار را داشته اید، چرا جنازه 

شهید را عریان و در آسفالت می کشیدید؟
متهم در پاسخ به قاضی گفت: اگر می خواهید از 
من واقعیت را بش��نوید باید بگویم که من قربانی 

حرف های رسانه های دشمن شدم. 
   متهم ردیف دوم: می خواستم سر خاک 

پدر و مادرم بروم!
در ادامه جلس��ه قاضی آصف الحسینی از متهم 
سید محمد حسینی فرزند سید حسن خواست 
تا با حضور در جایگاه از اتهامات وارده نس��بت به 

خود دفاع کند. 
متهم سید محمد حسینی گفت: برخی از اتهامات 
منتسب به خود را قبول ندارم. در نزدیکی بهشت 
سکینه )س( دیدم ترافیک هست، نیت داشتم تا 
به س��ر مزار پدر و مادرم بروم. چاقوی همراه من 
به دلیل کندن حریم اطراف مزارش��ان برای گل 
کاری و کاش��تن گل بود. دیدم آن طرف بهشت 
سکینه)س( شلوغ شده و سؤال کردم که ورودی 
آن را بسته اند. مأموران به جلوی ما آمدند. در زمان 
فرار دو عدد سنگ به سمتشان پرتاب کردم. من 
جزو آخرین نفراتی بودم که به باالی س��ر شهید 
عجمیان آمدم، افرادی به شهید توهین می کردند 

و به وی لگد می زدند. 
وی افزود: به اندازه دو بند انگشت دو مرتبه چاقوی 
خود را به بدن ش��هید عجمیان فش��ار دادم و در 
مرتبه س��وم کمی به داخل بدن وی وارد کردم. 
تمام زمانی که در محل بودم کمت��ر از 10 ثانیه 
بود. در آن محل یک خانم بود، پنج نفر آقا بودند 
که در دس��ت یک نفر کارد بود و به شهید اهانت 
می کرد که بعد از دیدن این صحنه   ها از محل رفتم 

و در آنجا نماندم. 
نماینده دادستان در ادامه با نشان دادن تصاویر و 
فیلم   هایی از عملکرد متهم سید محمد حسینی در 
زمان وقوع اقداماتش، گفت: متهم در زمان انسداد 
اتوبان تهران – کرج و در زمان شهادت شهید سید 

روح اهلل عجمیان حضور فعال داشته است. 
سایر متهمان نیز به همین ترتیب سعی در اعالم 

فریب خورده یا بی گناه بودن خود داشتند. 

»افساد فی االرض از طریق ارتکاب 
جرایم متعدد علیه امنیت کشور و 
حمله به مأموران نی�روی مقاومت 
بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت 
جس�مانی افراد ک�ه موجب اخالل 
ش�دید در نظم عمومی و ناامنی در 
کشور و منتهی به شهادت بسیجی 
حافظ امنیت، سید روح اهلل عجمیان 
ش�د«، »اجتم�اع و تبان�ی به قصد 
ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور« 
برخی از اتهامات متهمان است که 
در کیفرخواس�ت قید ش�ده است

سرو صداها نشانه افول امریکا است
رهبر معظم انقالب اسالمی در پایان دیدار اخیر بسیجیان با ایشان بدون اینکه 
شرح اضافه ای دهند خطاب به آنان فرمودند: »آخرین توصیه  من آیه  قرآن است: 
َو ال تَِهنوا َو التَحَزنوا َو اَنُتُم االَعلَوَن اِن ُکنُتم ُمؤِمنین « این توصیه به خصوص در 

شرایط کنونی ناظر به چیست و چه افق  هایی را پیش روی ما قرار می دهد؟
این آیه بعد از جنگ احد که به خاطر عدم اطاعت کامل از فرماندهی، بر قوای 
اسالم شکست وارد شده و در نتیجه آن، روحیه مسلمانان ضعیف گردیده بود، 
نازل شد و خداوند در آن، به مسلمانان تذکر داد که شما به واسطه ایمان به خدا بر 
دیگران برتری پیدا کرده اید، از این رو به خاطر این شکست احساس ضعف نکنید 
و اندوهگین نباشید، در حالی که اگر ایمان خود را حفظ و تقویت کنید در نهایت 
برتری از آن شما خواهد بود. بر اساس همین بشارت بود که مسلمانان با ثبات 
قدم و ایمان به وعده های الهی و مجاهدت های بسیار، در نهایت بر کفار پیروز 

شدند و شهر مکه و بعد ها سرزمین های زیادی را از سلطه کفار خارج کردند. 
حدود ۴3 سال پیش ملت ایران تصمیم گرفت عزت، استقالل و اقتدار خود 
را در سایه اسالم احیا کرده و از زیر یوغ سلطه گران غربی خارج شود و برای 
تحقق این هدف بهترین فرزندان خود را نیز تقدیم کرد و تاکنون نیز مقاوم 

و استوار برای حفاظت از دستاوردهای آن ایستاده است. 
روند تحوالت جهانی و سیطره نظام لیبرال سرمایه داری با محوریت امریکا در 
جهان تا پیش از انقالب اسالمی با چنان شدت و حدتی در جریان بود که حتی 
استراتژیست  ها و تئوریسین های غربی سرمست از سیطره خود و حتمیت 
شکست کمونیسم و دیگر مدعیان، مارش پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی 
را نواخته و با خیال راحت در حال برنامه ریزی برای فروپاشی نظام کمونیستی 
اتحاد جماهیر شوروی و ترسیم صورت بندی  هایی چون »نظم نوین جهانی« 
و تئوری پردازی  از سیطره عالمگیر »لیبرال دموکراسی« به عنوان دین جدید 
جهانی بودند که سال  ها بعد به نظریاتی چون »پایان تاریخ « ختم شد. در 
میانه همین سرخوشی و سرمستی بود که ناگهان ملت ایران خروشیدن 
گرفت و بساط سلطه آنان را از ایران و منطقه برچید و نوید آغاز تغییر نظم 

جهانی امریکامحور و پایان سیطره غرب را به جهانیان داد. 
در این سال  ها روزی نبوده که توطئه ای توسط دشمنان این ملت و کسانی که 
انقالب اسالمی بساط سلطه و ظلم آنان را برچید علیه انقالب اسالمی و علیه 
ملت ایران انجام نشود. سؤالی که در این میان مطرح است این است که آیا در این 
مدت دشمن توفیقی به دست نیاورده است، و آیا ما ضعف و اشتباهی نداشته ایم، 
واضح است که پاسخ به هر دو سؤال مثبت است و روشن است که برای دشمن 
بیدار و مترصدی که سرمایه هنگفتی از چپاول ملت  ها اندوخته است، هزینه 
نمودن میلیون  ها و بلکه میلیارد ها دالر برای موفقیت در جنگ شناختی ای که 
جنگ رسانه ای این روز ها فقط یک وجه آن است برای استفاده از این ضعف ها، 
اشکاالت، کم کاری  ها و اشتباهات، زحمت و مشقت چندانی ندارد و باز روشن تر 
است که باألخره این هزینه کردن  ها و این تالش های دشمنان نیز قطعاً اثراتی 
داشته و باعث در اختیار گرفتن مدیریت کنش های بخش هرچند اندکی از مردم 
توسط دشمن شده و هزینه  هایی بر کشور و مردم تحمیل کرده است و پرواضح 
است که این مسیر مملو از رنج  و سختی است و فشار زیادی بر کسانی که در این 

راه ثابت قدم هستند و ذره ای در حقانیت آن تردید ندارند وارد خواهد کرد. 
دشمنی امروز جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده امریکا ، تقابل صرف 
بین دو کشور متخاصم بر سر مسائلی همچون اختالفات ارضی یا مسائلی از 
این دست نیست بلکه صحنه تقابل مظلوم و ظالم، استضعاف و استکبار و 
انسانیت و حیوانیت است. فارغ از هر نگرشی که در داخل کشور به ایران و نظام 
جمهوری اسالمی داشته باشیم، امروز در نظر جهانیان، ایران نماد مقاومت و 
ایستادگی در برابر سلطه گران جهانی است و ملت های مستضعف دنیا چشم 
امید زیادی به آن بسته اند و دقیقاً به همین خاطر است که این روز ها مسابقه 
فوتبال بین تیم های ملی ایران و امریکا به صورت غیرعادی این قدر بازتاب 
جهانی داشته و میلیون  ها نفر در سراسر جهان، آن را پیگیری می کنند و باز 
به همین خاطر است که همه رسانه  ها و سربازان رسانه ای فارسی زبان امریکا 
چند ماه است برای باخت ایران، برنامه ریزی و فشار روانی زیادی وارد می کنند 

و امروز از عدم موفقیت تیم ایران سر از پا نمی شناسند. 
امروز صحنه مسابقه فوتبال، عرصه مبارزه و رقابت ایران با امریکا نیست بلکه 
رقابت اصلی بین این دو بر سر انسانیت و بر سر کرامت انسان هاست. رقابت 
بین مردانی است که با خون خود ملت های منطقه را از شر داعش و داعشیان 
که دست پروردگان غرب هستند نجات دادند و مردانی که به کشتار صد ها 
هزار زن، کودک و مرد بیگناه عراقی و افغانستانی  افتخار و عکس های این 

جنایات را بدون ذره ای شرم منتشر می کردند. 
امروز همان انرژی ای که انقالب اسالمی را به پیروزی رساند زنده و پویا است 
و حتی قوی تر از قبل نیز شده است. از این رو باید صحنه را خوب شناخت و 
از برخی شکست های مقطعی یا جوالن  ها و گستاخی های باطل، اندوهی به 
دل راه نداد چرا که به فرموده امام علی)ع( »حق، جریان پیوسته دارد و باطل 
جوالن مقطعی. « به رغم همه کاستی  ها و اشکاالت، راه برای ما روشن است و 
ما اجازه سستی نداریم و حق نداریم ذره ای حزن به دل راه دهیم، به خصوص 
در دوران غلبه ما و در زمانه ای که روز به روز از ابهت پوشالی امریکا کاسته شده 
و تغییر نظم جهانی در حال تحقق یافتن است و اگر سر و صدایی هم هست 
نشانه همین افول بوده و آخرین دس��ت و پا زدن  ها و تالش های مذبوحانه 
کسانی است که در سه قرن گذشته همه بشریت را برای رفاه و آسایش خود به 
گروگان گرفته و شهوات و حیوانیت را جایگزین انسانیت کرده اند و از همین 
روست که رهبر انقالب در سال 13۹0 فرمودند: »اگر ملتی با نام خدا با یاد 
خدا برای خدا و در راه خدا به سمت اهداف الهی حرکت کند، خدای متعال 
او را کمک می کند. امروز ملت ما بحمداهللهَّ اینجوری اس��ت. مسئولین ما، 
ملت ما، دولت ما زحمت می کشند، تالش می کنند. در این کشور، در جهت 
اهداف الهی دارد کار می شود؛ لذا خدای متعال کمک می کند. نقطه  مقابل 
آن، کسانی هستند که علیه بندگان خدا، علیه راه خدا، علیه اهداف الهی کار 
می کنند. سرنوشت آنها سرنوشت بدی اس��ت. حاال یک چند صباحی هم 
جوالنی می کنند. »للباطل جوله«؛ باطل یک جوالنی می کند، اما این جوالن 
سرانجامی ندارد. نتیجه اش همین چیزی است که االن مخالفین، دشمنان 
و مستکبرین دارند نگاه می کنند. به حول و قوه  الهی، فردای این منطقه از 
امروزِ این منطقه به مراتب بهتر خواهد بود و ان شاءاهللهَّ به برکت همت ملت  ها و 

حرکت ملت  ها در راه اسالم، تفضالت الهی بر ملت  ها بیشتر خواهد بود.«

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
دفاع از منافع ملی را 

به اقصی نقاط جهان بردیم
برای تأمین امنیت دریایی کشور، نه تنها امنیت پایدار را در تمامی 
آب های س�رزمینی و فراس�رزمینی برقرار کردیم بلکه در اقصی 
نقاط جهان در حال دفاع از منافع ملی کش�ور عزیزمان هستیم. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
مراسم بزرگداشت روز نیروی دریایی ارتش که با حضور جمعی از وابستگان 
نظامی کشورهای دوست و همسایه در ستاد این نیرو برگزار شد، با بیان اینکه 
در تاریخ هر کشوری روز هایی وجود دارند که موجب مباهات، غرور و افتخار 
آن ملت هستند، تصریح کرد: هفتم آذر در تقویم این کهن دیار یکی از این 
روزهای تاریخی و فراموش نشدنی است؛ برخود می بالیم که بیش از چهار دهه 
سربازان سفیدپوش والیت در زیر پرچم سه رنگ مقدس جمهوری اسالمی 

ایران بوده و نگهبان منافع این ملت شریف در آب های جهان هستیم. 
دریادار ایرانی با اشاره به اقدام دشمنان در انهدام ناوشکن های ایران در دفاع 
مقدس بیان کرد: در روزهای پایانی جنگ بود که استکبار ذلیل و منفور به 
طور مستقیم وارد نبرد با جمهوری اسالمی ایران شد و در یک نبرد نابرابر 
همکارانی از ناوهای سهند و سبالن و جوشن جاودانه شده و در بستر خلیج 
همیشه فارس آرام گرفتند ما آن دش��منی  ها را هرگز فراموش نکرده و 
نخواهیم کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در تالش برای تأمین 
امنیت دریایی کشور دست در دست برادرانمان در نیروی دریایی سپاه و 
دریابانی فراجا نهاده و نه تنها امنیت پایدار را در تمامی آب های سرزمینی 
و فراسرزمینی برقرار کرده ایم بلکه در اقصی نقاط جهان در حال دفاع از 
منافع ملی کشور عزیزمان هستیم. وی از ماموریت های ناوگروه های این 
نیرو در آب های آزاد خبر داد و گفت: هم اکنون که ما روز نیروی دریایی را 
در این مکان جشن می گیریم دو ناوگروه از نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در حال انجام وظیفه در پهنه های اقیانوسی بوده و 

یک ناوگروه نیز در حال اعزام است. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: م��ا در نیروی دریایی ارتش با اعزام 
بیش از 8۷ ناوگروه عملیاتی به دریاهای دور دست نه تنها تأمین امنیت 
ناوگان تجاری کشور را برقرار کرده ایم بلکه به کشتی  ها و شناورهای سایر 

کشور ها در خطوط کشتیرانی بین المللی کمک کردیم. 

گزارش هیئت اعزامی به سیستان و بلوچستان 
تقدیم رهبر معظم انقالب شد

هیئت اعزامی رهبر معظم انقالب اس��المی برای بررسی وقایع اخیر به 
استان سیستان و بلوچس��تان در بیانیه ای خطاب به مردم شریف این 
استان با تش��کر از الطاف آحاد مردم غیور اس��تان، با اشاره به سفر یک 
هفته ای این هیئت و دیدار ها و مالقات های متعدد با بزرگان علما و سران 
طوایف و نخبگان و جوانان و قشرهای مختلف مردم، از تقدیم گزارش 
این سفر به رهبر انقالب اسالمی و پیگیری تدابیر ایشان در چهار محور 
اصلی یعنی »آزادی دستگیرشدگانی که جرم سنگین و مؤثری مرتکب 
نشده بودند«، »برخورد قاطع و بدون تسامح با خاطیان«، »رسیدگی به 
وضعیت آسیب دیدگان«، »اعطای عنوان  شهید  به جان باختگان بی گناه 

پس از رسیدگی بنیاد شهید به پرونده های تشکیل شده « خبر داد. 
در این بیانیه خطاب به هم وطنان ش��ریف و سلحشور استان سیستان و 
بلوچستان آمده است: هیئت اعزامی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
بر خود فرض می داند از مراحم و الطاف آحاد مردم غیور، جوانان و بانوان 
شرکت کننده در اجتماعات و همایش  هایی که در طول سفر برگزار شد، 
مسئوالن استانی، علمای برجسته، ائمه محترم جمعه و جماعات از اهل 
تسنن و تشیع، معتمدان، سران قبایل و طوایف و ریش سفیدان، نخبگان 
دانشگاهی، اس��اتید و معلمان، خانواده مکرم شهدا و آسیب دیدگان، در 
استقبال و میهمان نوازی و همراهی و همفکری برای انجام مأموریت محوله، 
استماع ابعاد حوادث تلخ رخ داده و دریافت گزارش  ها در خصوص قصور و 

تقصیر محرکان، مسببان و خاطیان، صمیمانه تقدیر و تشکر نماید. 
آنچه که از غروب روز  شنبه 21 تا صبح روز جمعه 2۷ آبان ماه در جمع 
باصفای شما دیدیم و شنیدیم، چه در مواجهات شیرینی که با ابالغ سالم 
گرم و پرمهر رهبر معظم انقالب داشتید، چه در طرح گالیه های صریح، 
درد دل  ها و تشریح نامالیمات و مظلومیت ها، و چه اشک  ها و لبخندها، 
بن مایه های زالل و مثال زدنی از وفاداری و عشق و ارادت به ایران و نظام 
اسالمی و اهتمام به حفظ وحدت و تمامیت ارضی داشت که جز با درک 
ویژگی های ش��خصیتی و ریش��ه دار در تاریخ کهن مردمان خونگرم و 

مرزبانان غیور آن خطه قابل تحلیل نیست. 
و هم از این روست که دشمنان دین و ملت و میهن، برای بهره برداری از 
متن و حاشیه وقایع تلخی که رخ داده و در جهت دستیابی به هدف پلید و 
دیرینه خود که همانا ایجاد شکاف در پیکره واحد امت مسلمان و تضعیف 
انسجام ملی است، دچار اشتباه محاسباتی شده و با اغتنام فرصت، همه 
داشته های خود را به میدان آوردند و لیکن با هوشیاری و درایت مردم 

صبور استان، به نتایج مورد انتظارشان دست نیافتند.  
این هیئت، به اقتضای بارسنگین امانتی که بر دوش داشت، طی مدت 
حضور در استان، 21 برنامه با مخاطبان متنوع و صدراألشاره را با تدبیر 
و حضور مؤثر نماینده محترم ولی فقیه تدارک دید و افتخار داشت در 
جریان دیدار ها و جلسات و ش��ورا ها و بازدیدهای میدانی و شرکت در 
اجتماعات پرشور مردمی در زاهدان و ش��هرهای زابل، خاش، سراوان، 
ایرانشهر، دلگان و چابهار، با ارتباط و استماع چهره به چهره و سینه به 
سینه، امکان بررسی مصداق رخ داده و بلکه بررسی عمیق تر و راهبردی تر 

از زمینه  ها و عوامل تشدید کننده را پیدا نماید. 
متعاقب این سفر و بازگشت به تهران، جلسات متعددی برای تحلیل و 
تجمیع دریافت  ها و برداشت  ها و همچنین تنظیم فهرستی از پیشنهاد ها 
و نتایج حاصل شده برگزار شد که در نهایت، خروجی و ماحصل آنها در 
قالب گزارش تلخیصی ۷ صفحه ای و گزارش تفصیلی 60 صفحه ای، روز 

سه شنبه به محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی تقدیم شد. 
هیئت اعزامی، عالوه بر آنکه در طول س��فر به اندازه وسع و توان، برای 
اس��تماع، مستندس��ازی و جمع بندی نظرات علما، نخبگان، بزرگان 
طوایف، مس��ئوالن و عموم مردم، اعم از اهل سنت و شیعیان و تسالی 
خاطر خانواده شهدا و مجروحان حوادث اخیر تالش نمود و در راستای 

تحقق کامل تدابیر رهبر معظم انقالب، محورهای زیر را پیگیری نمود:
1. آزادی دستگیرش��دگانی که جرم س��نگین و مؤثری مرتکب نشده 
بودند؛ 2. برخورد قاطع و بدون تسامح با خاطیان؛3. رسیدگی به وضعیت 
آسیب دیدگان و ۴. اعطای عنوان » شهید « به جانباختگان بی گناه، پس 

از رسیدگی بنیاد شهید به پرونده های تشکیل شده.
در پایان، اعض��ای هیئت اعزامی، ضمن س��پاس از اعتماد رهبر معظم 
انقالب، آرزومندند که در سایه امنیت و به دور از حاشیه ها، خط پیشرفت 
متوازن، با سرعت بیشتر، به همت دولت خدمتگزار و مسئوالن خدوم، 
با همیاری مردمی ادامه پیدا کند و پروردگار متعال را برای فراهم شدن 

امکان و توفیق این خدمت کوچک شاکر است. 

حمیدرضاشاهنظری

صیانت سالمت اداری از وظایف مدیران است و نظارت مستمر 
بر عملکرد دس�تگاه  ها و ارتباط بی واس�طه با ارباب رجوع از 
راهکارهای تأمین سالمت اداری و افزایش رضایت  عمومی است. 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه دیروز هیئت دولت، 
صیانت از سالمت نظام اداری را از وظایف مهم مدیران دانست 
و تأکید کرد: »مقاومت در برابر خواس��ته های غلط « و »نظارت 
بر رفتار نیروی انسانی به منظور صیانت از سالمت نظام اداری« 
برای مسئوالن دولت الزم است و آنها باید، هم خودشان از روحیه 
ایستادگی مقابل نامالیمات و خواسته های غیرعادالنه برخوردار 
باش��ند و هم اجازه ندهند در مجموعه تحت امرش��ان فساد یا 

تخلفی صورت گیرد. 

رئیس جمهور نظارت مس��تمر بر عملکرد دس��تگاه  ها و حضور 
سرزده در ادارات و ارتباط بی واس��طه با ارباب رجوع را از جمله 
راهکارهای تأمین سالمت اداری دانست که رضایت عمومی را 

در پی خواهد داشت. 
رئیس��ی توجه به خواس��ت م��ردم را یک��ی از مهم  ترین وجوه 
مردم مداری دولت مردمی دانست و با تأکید بر ضرورت حساس 
بودن نسبت به سوءرفتار ها و سوءمدیریت  ها گفت: همه کسانی 
که به نام دولت و نظام اس��المی خدمت می کنند، باید مراقبت 
کنند با انجام به موقع کار، جلوگیری از فساد اداری و کارشکنی  ها 
در ارائه خدمت به مردم، کارآمدی دس��تگاه  ها و امید، اعتماد و 

رضایت عمومی را ارتقا دهند.

رئیسی در جلسه هیئت دولت تأکید کرد

نسبت به سوءمدیریت ها و فساد و کارشکنی در ادارات دولتی حساس باشید

    قضایی

    دولت

دادگاه برای 15 متهم پرونده شهید عجمیان، اتهام افساد فی االرض صادر کرد

 پدر شهید عجمیان تقاضای اشد مجازات
 برای قاتالن فرزندش کرد
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 توضیح خبرگزاری فارس 
درباره حمله  سایبری روز جمعه

خبرگزاری فارس در اطالعیه ای درباره حمله س�ایبری روزجمعه 
گذشته توضیحاتی ارائه کرد. 

در این اطالعیه آمده است: گروه هکری یک سرویس جاسوسی که خود 
را »پاداش سیاه « معرفی می کند در س��اعت 20 و ۴0 دقیقه روز جمعه 
گذشته با نفوذ به برخی سرورهای خبرگزاری فارس برای دقایقی اطالعیه 
خود را روی سایت خبرگزاری منتش��ر و اعالم کرد اطالعات خبرگزاری 
فارس را کامالً از بین برده است.  این گروه مدعی شده بود که کلیه اطالعات 
خبرگزاری فارس را از بین برده است و تالش داشت فعالیت خبرگزاری 
فارس را به صورت بلندمدت متوقف کند که عماًل به جز حذف اطالعات 
روز جمعه موفق به این کار نشد. همزمان جریان رسانه ای این سرویس 
جاسوسی با اقدامات سخیف و دروغین، ترور شخصیت و تهدید خبرنگاران 
را در دستور کار قرار داده است. همچنین جزوه مربوط به رصد شنیده های 
محافل رسانه ای، شایعات فضای مجازی و ادعاهای رسانه های بیگانه که 
به هر دلیل صحت سنجی آن برای خبرنگاران فارس میسر نمی شد، جهت 
بهره برداری رسانه ای و خنثی سازی شایعات آرشیو شده و یا برای آگاهی 
برخی مسئوالن و موثرین ارسال  می شد. این جریان رسانه ای از این مطالب 
به عنوان اخبار سری نام برده و در مواردی با تغییر و مخدوش کردن برخی 

عبارات و واژه  ها مطالب جعلی را به عنوان خبر و سند جلوه داده است.
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