
دشمن در حوادث 
اخیر داعش وار به 
جان مردم افتاد

رئیس جمهور با 
حضور  در آیین 
تجلیل از خانواده های 
معظم شهدای مدافع 
امنیت گفت: دشمن در 
حوادث اخیر داعش وار 
به جان انقالب و مردم 
افتاد و نهایت عناد 
و سبوعیت و حقد و 
کینه نسبت به جریان 
ارزشی و جبهه 
انقالب را به نمایش 
گذاشت. دکتر رئیسی 
ایستادگی و مقاومت 
پای دین و ارزش ها را 
پیام شهدا و همگان 
را مخاطب این پیام و 
سخن دانست و گفت: 
گذشت زمان آثار و 
برکات خون شهدا را 
 بیشتر 
نشان خواهد داد.

یادداشت

خبرخبر
روزروز

فرجام علوی اگـــر معماری 
ــای ضــــدایــــرانــــی در  ــم هـ ــریـ ــحـ تـ
آمریکا- بیش از هر فرد دیگر- با 
نام »ریچارد نفیو« در واشنگتن 
گره خــورده است، در سوی دیگر ماجرا وقتی از 
سیاست های »ضــد تحریم« سخن بــه میان 
می آید، نام »رستم قاسمی« برجسته می شود؛ 
او که در سال های نخستین دهه 90 خورشیدی- 
در قامت وزیر نفت- اساس راهبرد ضد تحریم را 
بنا گذاشت. مرحوم قاسمی سال ها پیش و در 
مصاحبه ای دربــاره دور زدن تحریم ها در وزارت 
نفت، گفته بود: »توانستیم با مقاومت روزهای 
سخت را پشت سر بگذاریم و به راهکارهای 
عبور از تحریم ها برسیم«. عمر رستم قاسمی 
امــا کفاف نــداد مانند »نفیو« که با استناد به 
تجربه هایش کتاب »هنر تحریم« را نوشت، 
قلم به دست بگیرد و کتابی را با موضوع »هنر 
شکستن تحریم ها« بنویسد اما بی گمان، راه و 
روش هایی را که مرحوم قاسمی در خنثی کردن 
تحریم های سخت علیه مردم کشورش درپیش 
گرفت، تا ســال هــای ســال، دستمایه مــبــارزه با 
تحریم های ناعادالنه قــرار می گیرد. در همان 
سال ها سایت العربیه در گزارشی، رستم قاسمی 
را »ســردار دور زدن تحریم ها« خواند و نوشت: 
»وی در دور زدن تحریم های نفتی ایران کار کرده و 
راه را برای دیگران نیز هموار کرده است«. قاسمی 
در مصاحبه ای به ســال 96 می گوید: دو سال 
ــرژی کشور را تغییر دادیــم  زمــان بــرد که سبد ان
و 2 هــزار 500 جایگاه ســی ان جــی ساختیم که 

معادل سوخت 25 میلیون لیتر بنزین در روز را 
در کشور تأمین می کرد. در سال 20۱۳ نام رستم 
قاسمی، در فهرست 500 نفری قدرتمندترین 
افراد جهانـ  که هر ساله نشریه »فارن پالیسی« 
منتشر می کندـ  مــی آیــد. قاسمی در روستای 
»سرگاه« از توابع شهر»مُهر« در استان فارس 
به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو کشاورز بودند. 
دو برادر به نام »بهروز« و »عبدالحسین« و پنج 
خواهر دارد. پدرش از آنجا که »ایران دوست« 
بود، نام او را »رستم« و نام دو دختر دیگرش را هم 
»شیرین« و »زلیخا« گذاشت. رستم قاسمی 
سال ها بعد، در مصاحبه ای می گوید: وارد سپاه 
که شدم به من گفتند، اسمت را عوض کن و یک 

اســم »غیررستم« بــگــذار! مــن اعتقاد 
نداشتم و اعتقاد هم ندارم که با اسم، 
چیزی عوض می شود و نام خــودم را 
ــال ۱۳60 و با  هم تغییر نـــدادم. در سـ
شروع جنگ، روانه جبهه شد. او در 
سال 65 برای بار دوم به شدت مجروح 

و مــدت هــا ویلچرنشین بــود. 
پــس از پــایــان جنگ 
تحمیلی، وارد کار 
بازسازی می شود. 
در ادامـــه، اجــرای 
ساخت تونل های 
بزرگ انتقال آب 

کشور را بــر عهده مــی گــیــرد. مسئولیت حفر 
تونل های مترو، ریاست کارگاه سدهای کارون و 
کرخه و معماری و مجری الیروبی خلیج فارس 
را نیز برعهده می گیرد. در سال ۱۳86 فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا می شود. مسئولیتی 
که تا سال 90 و هنگام معرفی او به عنوان وزیر نفت 
ادامه دارد. قاسمی پس از سال ها خدمات از سپاه 
تا خاتم االنبیا و حضور در وزارت نفت، آهنگ 
انتخابات ریاست جمهوری ۱400 را می کند. اما 
پیش از اعالم فهرست نهایی تأیید صالحیت ها، 
با انتشار متنی به ســود ابراهیم رئیسی کنار 
می کشد و رئیسی پس از پیروزی او را به عنوان 

وزیر راه و شهرسازی کابینه اش برمی گزیند. 

انتشار عکس خانوادگی ◾
قاسمی بار اول سال ۱۳6۳ وقتی 20 ساله 
بود ازدواج کرد. ثمره این زندگی دو پسر و 
دو دختر است. همسرش بیمار می شود 
و مداوا اما افاقه نمی کند که در سال ۱۳86 
همسر را از دســت مــی دهــد. چند 
ســال از فــوت همسر اول 
می گذرد که وی برای بار 
دوم ازدواج می کند. در 
آبان ماه همین امسال، 
یک فــرد که به عنوان 
خــبــرنــگــار بــا شبکه 

سعودی موسوم به ایــران اینترنشنال همکاری 
می کند، چند عکس شخصی را از رستم قاسمی 
منتشر مــی کــنــد. بعدها امــا کــاشــف بــه عمل 
می آید که بانوی حاضر در عکس، همسر آقای 
وزیر است. در واکنش به این بی اخالقی، علی 
جعفری، مشاور و رئیس دفتر رستم قاسمی 
در توییتی می نویسد: صــرف  نظر از اصالت 
عکس  ها، انتشار عکس  های خصوصی یک زن 

و شوهر با کدام مکتب اخالقی سازگار است؟

آخرین خواسته از ملت ایران؛ حالل کنید ◾
22 آبان ۱40۱ رستم قاسمی درپی تشدید بیماری، 
از وزارت کناره گیری می کند و سرانجام در روز ۱7 
آذر ۱40۱ در 58 سالگی درپی ابتال به »سرطان 
روده« دار فانی را وداع می گوید. در صفحه 
شخصی منتسب به ســردار رستم قاسمی در 
فضای مجازی و در واپسین نوشته اش، با اشاره به 
اینکه او در تمامی دوران خدمت، از میدان جنگ 
نظامی تا نبرد اقتصادی، تالش کرده در خدمت 

مردم باشد؛ از مردم خواسته؛ او را حالل کنند. 

مذاکره خوب است، اما ... ◾
رستم قاسمی اما درباره مذاکره می گوید: »مذاکره 
خوب است اما مذاکره با اقتدار و نه با  التماس. ما 
اگر روزی بخواهیم مذاکره کنیم، اول باید شرایط 
کشور و زندگی مردم را بهبود ببخشیم و آن وقت، 
با قدرت پشت میز مذاکره می نشینیم؛ مذاکره 
ــاری کــه وضــع مــا خــوب نیست، یعنی  ــ در روزگ

تسلیم شدن«.

رستم قاسمی، معمار دیپلماسی »شکست تحریم ها« درگذشت 

آخرین خواسته از ملت ایران؛ حالل کنید

دیدگاه

در  حاشيه

پشت پرده اکانت 
تروریستی 
»جوانان 
محالت« چه 
خبراست؟

مدتی قبل یکی از 
اکانت های سایبری 
نزدیک به تروریست های 
منافقین نوشته بود 
اکانت های جوانان 
محالت باید از حالت 
کرم ابریشمی خارج شده 
و همچون احزاب 
کردستان کار نظامی و 
تشکیالتی انجام دهند! 
کمیته خرابکاری جوانان 
محالت خود را گروهکی 
بدون لیدر و سیال با 
ساختار خاکستری 
معرفی کرده که به صورت 
علنی ترویج خشونت 
می کند و با راه انداختن 
کمپین های تحریمی 
ازجمله اعتصابات 
اجباری سعی دارد برای 
استمرار پروژه آشوب 
راه باز کند، اما با یک 
جست وجوی ساده 
از مدل عملیاتی آن 
متوجه می شویم پشت 
این اکانت جعلی بازهم 
گروهک منافقین 
مشغول به کار است!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09150000863     حاال که بساط اغتشاشگران جمع شد 
باید با مقصران اصلی یعنی سلبریتی ها)هنربندان 
وپهلوان پنبه های آویزان به ورزش( وحامیان فتنه 

به خصوص خواص فتنه برخورد قضایی بشود 
و نسبت به استادان غرب گرای دانشگاه ها نیز 

تذکرات قانونی داده شود؛ زیرا آن ها در تحریک 
دانشجویان کم نگذاشتند! 

09120000897     چرا  حق التدریس معلمان پرداخت 
نمی شود. ما هم در این کشور زندگی می کنیم و باید 
نسبت به حقوق ما قدری مروت به خرج داده شود. 

09350000405     از پلیس راهور تقاضا داریم یک 
سامانه برای گزارش های مردمی از کشف 

حجاب سرنشینان خودرو راه اندازی و به مردم 
اطالع رسانی کند تا  مردم  همیار،  بازوی برخورد 

پلیس با هنجارشکنان شوند. 

0903000165     جالب است که تمام  کسانی که به 
بازی  تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل آمریکا 

معترض اند درصورت پیروزی  تعریف وتمجید 
می کردند و همه حرف ها و مواضع ومواعظ  

برعکس می شد. لطفًا منصف باشیم ومنطقی .

 واکاوی ابعاد اغتشاشات اخیر 
و آثار آن بر زندگی دانش آموزی

این بار ترور دانش آموزان!
اشکان محمودی حدود 80 روز از شروع سال 
ــای آغــاز مهرماه  تحصیلی گذشته اســت. روزهـ
مصادف بود با شروع التهاب های سیاسی. کمی به 
عقب برمی گردیم. پس از دوسال آموزش مجازی، 
برهه مهرماه ۱40۱ بــرای وزارت آمــوزش وپــرورش 
ــازه ای بسیار حیاتی و تأثیرگذار بــود. از این سو  ب
می توانست گام آغــاز محکمی بــرای از سرگیری 
تعلیم و تــربــیــت پــس از دوســــال وقــفــه بــاشــد. 
همان طور که برنامه ریزان داخلی متوجه اهمیت 
این برهه زمانی بودند؛ اتاق فکر جریان های خارجی 
هم اهمیت این زمان را درک می کرد. از سوی دیگر 
در نقشه برنامه ریزی شده برای پیشبرد اهداف 
ضدفرهنگی، نقش مهمی بـــرای نــوجــوانــان در 
ایــن جنگ چندوجهی در نظر گرفته شــده بود.
وقتی از تهاجم فرهنگی صحبت می کنیم؛ مراد 
نهایی چیست؟ جنگ نرم در قبول بی چون وچرای 
فرهنگ متهاجم معنا نمی شود. گاهی همین 
کــه شخص در بــرحــق بـــودن ارزش هـــــای ذهنی 
خود دچــار تردید شــود؛ دال بر موفقیت تهاجم 
فرهنگی است. پس از شروع موج فرهنگی غرب، 
به یک باره دالرهــای آمریکایی از سمت صنایع 
تسلیحاتی به سمت کمپانی های صوتی تصویری 
سرازیر شدند. حال نظام سلطه جهانی، اهداف 
امپریالیستی خود را در ذهن جوانان دنبال می کرد. 
موج نهیلیسم و فرهنگ اومانیستی فراگیر غرب، 
ــای یــک ملت باقی  ــ چیزی از فرهنگ و ارزش ه
نمی گذاشتند. به تعبیر حضرت امــام)ره(، »نظام 
سلطه نمی خواهد نیروهای انسانی رشد کنند. 
می خواهند در کشور وضعی را حاکم کنند که 
محتوای انسان و استقالل فکری آنان از بین برود«. 
جنگ نرم، آخرین سالح ابرقدرت هاست که پس از 
تکنیک هایی نظیر تحریم در حوزه های اقتصادی، 
جنگ نیابتی در کشور ثالث و ایجاد و پشتیبانی 
گروهک های تروریستی رخ می دهد. البته این 
نظریه خود گواه فرسودگی و زوال نظام های خارجه 
در مقابل قدرت ایــران است.آنچه در این دو ماه 
بــرای نوجوانان رخ داد؛ یک رونــد تــکــراری و پوچ 
بود اما درپی این روزمرگی، دانش آموزان از برخی 
مسائل اساسی خود غافل شدند که برای دشمنان 
بسیار مغتنم بــود. هرچه فاصله دانــش آمــوزان 
با برنامه های تحصیلی بیشتر می شد، قرابت 
بین اذهـــان آن هــا و مسائل سیاسی که دشمن 
طراحی کرده بود، فزونی می یافت. اگر دانش آموزی 
در جــریــان گفت وشنودهای سیاسی نــبــود، به 
واسطه مانور سنگین رسانه ای، به طور ناخودآگاه 
در جمع دوســتــان یا فضای مجازی در معرض 
این هجمه های خبری قرار می گرفت. این مسئله 
برای دشمنان از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ زیرا 
کل جامعه آماری نوجوانان، تحت تأثیر این موج 
قرار می گرفتند. درنهایت این مسئله به توقف یا 
کند شدن موتورهای علمی و نخبگانی دانش آموزی 
و دانشجویی منجر می شد که برای کشور بسیار 
آسیب زا بود.جریان رسانه ای خارجی در دسته 
دیــگــری از نــوجــوانــان، عملیات روانـــی خــود را با 
»فوران خشم و نفرت« جلو می برد. این حربه که از 
سوءاستفاده توطئه گران سعودی و صهیونیستی 
از احساسات نوجوانان نشأت می گیرد؛ با القای 
دوقطبی موافق و مخالف در جامعه سعی بر ایجاد 
تفرقه و برهم زدن آرامش روانی عوام را دارد. در این 
حربه، تفاوت های کم اهمیت عقاید سیاسی، مهم 
جلوه داده می شوند، به طوری که بسیاری از روابط 
دوستانه و خانوادگی در این مدت به واسطه این 
جنگ رسانه ای دچار تنش شد. شعارهای رکیک 
جنسی کف خیابان ها و القای حس رعب و ناامنی 
را هم می توان زیرمجموعه  القای خشم در جامعه 
دسته بندی کرد.هدف سوم و بزرگ ترین لطمه به 
زندگی دانش آموزان در حوادث اخیر، »ایجاد حس 
ناامیدی« در نوجوانان بود. آنچه در اغتشاشات 
شاهد آن بودیم؛ تبلیغات منفی و القای ناامیدی 
در ذهن جوانان کشور، زندگی آن هــا را از عمل و 
معنا تهی می کند و حال دشمن می تواند از آن ها 
در راهی که نیاز دارد؛ بهره گیرد. ناامیدی از توانایی 
خود و تکیه بر دیگر ابرقدرت ها، همان چیزی است 
که منورالفکرهای معاصر آن را راه نجات کشور 
معرفی می کردند. در طول تاریخ، شعار ابرقدرت ها 
این  است:» شما نمی توانید؛ پس راه را برای حضور 
ما هموار کنید!«. آنچه در ایــران قاجار و پهلوی، 
مصر انورسادات و حتی کره جنوبی امروز شاهد آن 
هستیم؛ تحقق فعلی همین شعار است. استثمار 
فکری و تغذیه مسموم ذهنی افکار یک جامعه، 
مهر تأییدی بر حضور چکمه های مستشاران 

بیگانه در مملکت خواهد بود.

خبـر
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شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که بیش از دو 
ماه است هرگونه خوشحالی و شادی را ممنوع 
کرده و راهبرد حزن و خشونت و عصبانیت را برای 
مخاطبان خود انتخاب کرده اند، حاال در آستانه 
جشن شــب یــلــدا، دچـــار چــالــش و سردرگمی 
در حـــوزه بــرنــامــه ســازی شــده انــد.ایــن شبکه ها 
در کانال تلویزیونی و صفحات فضای مجازی 
ــراز شــادی و  خــود، هرگونه عــادی ســازی فضا و اب
خوشحالی را تقبیح کرده و به هر فردی که به هر 
طریقی خوشحالی کند، به شدت حمله می کنند 
و فرقه های سایبری شان، موجی از الفاظ رکیک را 

نثار افراد می کنند. به گزارش تسنیم، حاال و به ویژه 
پس از مسابقات تیم ملی ایران در جام جهانی 
که بر اســاس نظرسنجی ها و تحوالت میدانی، 
معلوم شده بیش از 80 درصد مردم، موافق شادی 
و نشاط ملی در شرایط کنونی هستند، شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان با چالش برنامه سازی در 
ــوروز مواجه هستند. جشن شب یلدا و عید ن
اگر رونــد کنونی حزن و سیاست زدگی و دعوت 
به اغتشاش و ناامنی را ادامه بدهند، با چالش 
ریزش مخاطب روبه رو می شوند و از سوی دیگر، 
اگر به روال عادی برگردند و شب یلدا و نــوروز را 

جشن بگیرند، با تناقض مواجه خواهند شد. از 
سوی دیگر، نتایج نظرسنجی ها، گویای آن است 
که مردم ایران باوجود همه تحوالت و رخدادها، 
یلدا و نوروز را جشن خواهند گرفت و اگر لندن 
نشین ها بخواهند یلدا و نوروز را هم عزا بگیرند، 
بیش از گذشته ماهیتشان از سوی مــردم طرد 
خواهد شد. باید منتظر ماند و دید »بی بی سی« 
، »منوتو« ، »اینترنشنال« و عقبه هایشان در 
فضای مجازی با این چالش چه خواهند کرد؛ 
آن ها در وضعیت آچمزی هستند که نه راه پس 

دارند نه پیش.

گزارشگزارش

سردرگمی 
شبکه های معاند 
برای یلدا و نوروز

شکست ترور آیت هللا علم الهدی در مشهد مقدس ◾
یک تیم تروریستی از گروه جیش الظلم که 
قصد حمله به استانداری و ترور امام جمعه 
معزز مشهد را داشت، شناسایی و اعضای آن 
دستگیر شدند. به گزارش روابط عمومی سپاه از مخفیگاه 
این افراد مقادیر قابل توجهی سالح و مهمات انفجاری 
کشف و مرتبطان و عــوامــل پشتیبانی آن هــا در سایر 

استان ها نیز شناسایی و تحت رصد اطالعاتی قرار دارند.

جلسه فوق العاده دولت امروز برگزار می شود ◾
علی بهادری جهرمی در توییتر نوشت: 
ــه در  ــودجـ ــی تــفــصــیــلــی بـ ــررسـ پـــس از بـ
کمیسیون خــاص هفته گذشته، هیئت 
دولت، در سه نوبت جلسه فوق العاده بررسی الیحه 
بــودجــه ۱402 را بــرگــزار کــرد و متن نهایی اصالحات 
آمــاده شد. امــروز نیز جلسات فوق العاده دولت برای 
جمع بندی اصالحات الیحه بودجه برگزار خواهد شد.

سرمایه اجتماعی، رکن توسعه جوامع انسانی است ◾
حجت االسالم ابوترابی فرد امام جمعه تهران 
روز گذشته مهم ترین رکن توسعه و پیشرفت 
جوامع انسانی را سرمایه اجتماعی خواند. 
به گزارش مشرق، وی گفت: سرمایه اجتماعی مفهوم نو 
در ادبیات سیاسی و اجتماعی امروز جهان است و سه 
عنصر سطح آگاهی، سطح اعتماد و سطح مشارکت را در 
برمی گیرد و سطح اعتماد حکایت از سطح مشارکت دارد. 

دومین نمایشگاه ایران ژئو برگزار می شود ◾
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
از برگزاری دومین نمایشگاه ایران ژئو در دهه 
فجر امسال خبر داد. به گزارش فارس، امیر 
سرتیپ فخری، گفت: نخستین نمایشگاه ایران ژئو 5هزار 
بازدید کننده داشت و نگاه  اساسی ما در حوزه برگزاری این 
نمایشگاه، حضور حداکثری شرکت های دانش بنیان نوآور 

و پیشرو در صنعت اطالعات مکانی  در این رویداد است.

 حسین محمدی
بااجرای حکم یکی 
از عــنــاصــر مسلح 
اغتشاشات اخیر، 
روز گذشته بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا 
در اظهاراتی مداخله جویانه علیه ملت 
ــران، در صفحه توییترش با تطهیر  ای
تروریست ها، اعمال قانون آن هــا از 
سوی نهادهای قضایی کشورمان را زیر 
سؤال برد و با سیاه نمایی مدعی شد در 
تالش برای پاسخگو کردن نظام ایران 
اســت. یک منبع دیپلماتیک داخلی 
نیز  از  احضار سفیرکشورمان در آلمان 
به بهانه اعمال قانون برهم زنندگان 
نظم عمومی خــبــرداد. در همین باره 
»آنــالــنــا بــربــوک« وزیــرخــارجــه آلمان 
نیز با انتشار متنی قوانین کشورمان 
را زیــرســؤال بــرد و از تروریست های 
مسلح حمایت کـــرده اســـت. دولــت 
کانادا نیز در ادامه دومینو حمایت از 
تکفیر و افــراط گــرایــی، با اتهام واهی 

ــشــر تــحــریــم هــایــی  ــقــض حـــقـــوق ب ن
ــراد و نــهــادهــای کشورمان  را علیه افـ
اعمال کــرد. تحریم ها شامل 22 فرد 
در ایــران، از جمله مقامات ارشــد قوه 
قضائیه، زندان ها، برخی مقامات در 
رسانه های دولتی می شود. در همین 
راستا، وزارت خارجه کشورمان ، شب 
گذشته به اظهارات مداخله جویانه 
برخی از کشورها و مقامات اروپایی به 
دنبال اجــرای حکم محسن شکاری 
واکنش نشان داد و در صفحه توییتر 
وزارت خارجه در این باره آمده است: 
ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت 
خــویــشــتــن داری را بــه خــرج داده و بر 
خالف بسیاری از رژیم های غربی که 
حتی معترضان مسالمت جو را نیز 
بدنام و با خشونت سرکوب می کنند، 
از روش هـــای متناسب و اســتــانــدارد 

ضداغتشاش بهره گرفته است. 
همین امر برای روند قضایی نیز صادق 
اســت. امــا امنیت عمومی، خط قرمز 
است. حمله مسلحانه و تخریب گری 

قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته 
از رژیم های غربی که فرصتی یافته اند 
تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. 
غرب باید به جای نمایان کردن صادق 
نبودن خــود، از میزبانی، پشتیبانی و 
ــردارد.   تشویق تروریست ها دســت بـ
ــه غــرب  ــابــخــردان مــوضــع گــیــری هــای ن
و آمریکا علیه ایـــران در حالی مطرح 
ــن روزهـــا انگلستان به  مــی شــود کــه ای
عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر در 
عرصه آزادی بیان و تجمعات، خود 
با چماق حقوق بشر در حال سرکوب 
معترضان و شــهــرونــدان بریتانیایی 
ــار وزارت کشور  ــ ــت. بـــراســـاس آم اســ
انگلستان، بیش از ۳50 معترض محیط  
زیستی مخالف پروژه های نفتی و گازی 
در انگلیس از آغــاز مــاه اکتبر 2022 در 
لندن دستگیر شده اند. به گفته »سوئال 
براورمن« به پلیس انگلیس اختیارات 
جــدیــدی داده خــواهــد شــد تــا رویکرد 
 سخت تری  درقبال برخی اعتراض ها 

اتخاذ کند.

وزارت امورخارجه اعالم کرد غرب باید از میزبانی و پشتیبانی تروریست ها دست بردارد

امنیت عمومی، خط قرمز است

قدس در ادامه اقدامات کور تروریست های ضدانقالب 
در شمال شرق کشور که به تازگی با حمایت از آشوبگری ها 
و تیراندازی به مــردم بی گناه و همچنین توزیع سالح و 
کاروان کشی خیابانی به دنبال برهم زدن نظم و امنیت 
کشور هستند، پنجشنبه گذشته امام جمعه مسجد امام حسین )ع( 
ــراد ناشناس به شهادت رسید. به گفته  شهرستان خــاش توسط اف
شمس آبادی دادســتــان مرکز استان سیستان و بلوچستان، مولوی 
عبدالواحد ریگی در مسجد حضور داشته که افراد ناشناس از در پشتی 
مسجد وی را صدا و سوار  یک خودرو پژو بدون پالک می کنند. پس از 
اطالع از ربوده شدن مولوی عبدالواحد با دستور دادستان شهرستان 
برای تحقیق روی پرونده، بازپرس تعیین شده بود و تمام نیروها برای پیدا 
کــردن ایشان و شناسایی آدم ربــایــان مأمور شده بودند که متأسفانه 
متهمان پس از ربایش وی را به شهادت می رسانند. وی با بیان اینکه روز 
گذشته پیکر مولوی عبدالواحد در یکی از جاده های فرعی خاش در حالی 
که سه گلوله به وی شلیک شده بود، کشف شد، گفت: بازپرس ویژه قتل 
در محل حاضر و پرونده قضایی در مورد این موضوع تشکیل شده است 
و پلیس آگاهی نیز در حال بررسی موضوع برای شناسایی عوامل این 
حادثه است. مولوی  ریگی پیش از این در رد اغتشاشات و حمایت از 
انقالب اسالمی در گفت و گویی که با نماینده امــام خامنه ای که به 
سیستان و بلوچستان اعزام شده بودند، گفته بود: من حتی از جانب 
گروهک های معاند تهدید شــده ام اما این ها تأثیری نــدارد. ما شما 
ــرادران تشیع را به خاطر خــدا دوســت داریــم وگرنه چیزی از شما  بـ

نگرفته ایم که بگویند این دوستی به خاطر دنیاست.

 تشریح جزئیات ترور امام جمعه مسجد امام حسین )ع( 
شهرستان خاش توسط افراد ناشناس

 مولوی عبدالواحد ریگی 
به شهادت رسید

خبر مشروح


