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رهبر انقــاب در مراســم عــزاداری اربعین 
اباعبداهلل الحسین)ع( با اشاره به هجمه تبلیغاتی 
دشــمنان علیه ملت ایران بــرای تأثیرگذاری بر 
افــکار عمومی با روش هــا و ابزارهــای مختلف، 
 حرکــت تبیینــی را خنثی کننــده هجمه های 

تبلیغاتی دانستند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، مراســم عزاداری اربعین ســید و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السام و 
اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از 
دانشگاه تهران )محل تجمع هیئت های دانشجویی( 
با حسینیه امام خمینی)ره( در حضور رهبر انقاب 
اسامی برگزار شد. در این مراسم آیت اهلل خامنه ای 
در سخنان کوتاهی، مقطع عاشــورا تا اربعین را از 
مقاطع بسیار مهم تاریخ اسام خواندند و گفتند: 
اگر روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری جان های 
عزیز و بزرگوار بود، دوره ی ۴۰ روزه ی پس از آن نیز 
اوج مجاهدت برای تبیین و افشای حقایق بود و این 
تبیین مجاهدانه امام سجاد، حضرت زینب و جناب 
ام کلثوم و صبر فوق العاده خاندان پیامبر، مکمل آن 

فداکاری و موجب ماندگاری قیام کربا شد. 

رهبر انقاب با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان 
علیه ملت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
با روش ها و ابزارهای مختلــف، حرکت تبیینی را 
خنثی کننــده هجمه های تبلیغاتی دانســتند و 
افزودند: شما دانشجویان عزیز که میوه دل ملت و 
امید واقعی کشور هستید با اهمیت دادن به مساله 
تبیین حقایق، هر کدام مانند چراغی اطراف خود را 

روشن و ابهام زدایی کنید.
ایشــان امکانات ناشــی از فضای مجازی و 
رسانه ای برای روشــنگری و پاسخ به ابهامات را 
مغتنم  خواندند و گفتنــد: البته اصل قطعی در 
قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، اســتفاده 
از شــیوه های اخاقی و بیان مســائل همراه با 
منطق، متانــت، عقانیت کامل و اســتفاده از 
عواطف انسانی، و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ 

و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است.
آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن 
جوانان به فکر، عقانیت و آگاهی های فراوان، بر لزوم 
تقویت روزافزون این ویژگی ها تأکید و خاطرنشان 
کردند: راه حضرت سیدالشهدا، راه مبارک و شیرینی 
اســت که به نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما 

جوانان ان شاءاهلل خواهید توانست با الهام از این راه و 
معارف نورانی، کشور را به قله های سعادت مادی و 

معنوی برسانید.
در این مراســم، حجت االسام والمسلمین 
رفیعی نیز در ســخنانی، نهضت عاشورا را عامل 
حفظ و بقای اســام خواند و گفت: بر اســاس 
متن زیارت اربعین، دو اقدام بزرگ امام حسین 
علیه السام، نصیحت و خیرخواهی حتی در روز 
عاشورا و بذل جان برای نجات جامعه از گمراهی 
است و شــیعیان اهل بیت نیز باید همواره آماده 

فداکاری در راه خداوند باشند.
همچنین در این مراســم، میثــم مطیعی به 

مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.

روابط عمومی کل سپاه در اطاعیه ای از شهادت دو تن از مجروحان حادثه 
اتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی حادثه آتش ســوزی عصر یکشــنبه در یکی از مراکز 
تحقیقات خودکفایی سپاه و اطاع رســانی های اولیه، روابط عمومی کل سپاه 

پاسداران انقاب اسامی اطاعیه دیگری صادر کرد.
 متن اطاعیه به این شرح است:

بسم الرحمن الرحیم
 اناهلل و اناالیه راجعون

َ َعلَیِه َفِمنُهم َمن َقضی   ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ
لوا تَبدیًا نَحَبُه وَِمنُهم َمن یَنَتِظُر وَما بَدَّ

 با تسلیت و تعزیت اربعین سید و ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین  )ع( و یاران با وفایش و در فضایی آکنده از شور 

و شیدایی عاشقان حسینی،  به استحضار ملت شریف و عاشورایی ایران اسامی 
می  رساند :

 در پی آتش سوزی عصر دیروز )یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ (  در انبار یکی از مراکز 
تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران و مجروح شدن تعدادی از کارکنان این 
مرکز، دو تن از کارکنان سپاه پاسداران انقاب اسامی  به نام های »سید مرتضی 
کریمی«  و »حسین عابدی« به علت شدت جراحات شهید و به خیل شهدای 

گرانقدر این نهاد مقدس و مردمی پیوستند.
 روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با تبریک 
و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده های معظم و همرزمان 
دالور آنان، به آگاهی می رساند آیین های تشییع و تدفین پیکر 
مطهر شهیدان با رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا 

انجام خواهد شد.
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رهبرانقالب:

 دانشجویان با تبیین حقایق، خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی باشند

سپاهخبرداد:

 شهادت دو تن در حادثه آتش سوزی انبار مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه 

واکنشکمالوندیبهگزارشآژانس؛

سایت کرج به دلیل خرابکاری از 
تفاهم اخیر با آژانس مستثنی شده بود

سياست 2

سياست 2

روی ناخوش پیروزی آذربایجان در قره باغ، خود را به ایران نشان می دهد؛

یک جنگ و یک 
ینه خام اندیشی  پرهز

تا هفته ها پس از توافق میان باکو و ایروان، 
آنچه از قفقاز جنوبی مخابره می شد، تصاویر 
الهام علی اف بــا مهربان علیوا، همســرش 
و دختــرش لیا بــود که هر ســه در لباس 
نظامی و پنداری در یک شــوی تبلیغاتی در 
قره باِغ تازه فتح شــده، گــردش می کردند 
 و علــی اف ظفرمندانــه، پیــروزی اش را 

به رخ می کشید.
مدتی قبل ترش پوتین با آن چهره آهنین 
در جلســه ای با حضور علی اف و پاشینیان از 
متن توافق نامه ای که قره باغ را به آذربایجان 
وامی گذارد، رونمایــی کرد. ویدئوی علی اف 
که در آن جلســه با قهقهه، پاشــینیان را به 

 باد تحقیر و استهزا گرفته بود، برای همیشه 
در تاریخ ثبت شد. در ایران به این تغییر بزرگ 
سیاسی، آنچنان که شایســته ابعاد آن بود، 
پرداخته نشد. ایران منفعانه به نظاره نشست 
و صرفا اندک چهره ها و رســانه ها نسبت به 

تبعات آن هشدار دادند. 
اوضاع در ارمنستان آشفته تر از قبل شد. 
آذربایجان اما سرمست از پیروزی و سوار بر 
خر مراد به همراه کشــور همزبانش، ترکیه، 
در حــال جشــن و پایکوبی بــود؛ آن مراد، 
مطلوب نظر ایــران هم بود، غافــل از آنکه 
 سرمســتی باکو به زودی دامن ایران را هم 

خواهد گرفت...

نخستوزیراسرائیلنشستاربیلرابهرسمیتشناختنظلمعلیهیهودیانعراقدانست؛
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