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   آيا روحاني مسئوليت مشكالت اقتصادي را پذيرفته است؟
پوريا اس��تركي فعال رس��انه ای اصالح طلب، كارشناس 
ارتباطات و فناوري اطالعات در صفحه ش��خصي خود در 
توئيتر درباره استعفاي نوبخت و عزل نكردن شريعتمداري، 
نوش��ت: عزيزم وقتي اس��تعفاي نوبخ��ت را نپذيرفتي، 
شريعتمداري را عزل نكردي... يعني مسئوليت مستقيم اين اوضاع ارز، رانت 

و ازهم گسيختگي اقتصاد با شخص خودت است. 
  چگونه در 3 روز برنامه بانك مركزي را نوشت؟

يك فعال رس��انه اي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درباره برنامه هاي 
رئيس كل جديد بانك مركزي نوش��ت: برنامه هاي رئيس كل جديد بانك 
مركزي اعالم شد. طرف تا سه روز پيش س��فير ايران توي چين بود، االن 

برنامه براي بانك مركزي نوشته!
   ابراز عالقه كارگردان سعودي به همكاري با صهيونيست ها

صفحه روزنامه اسرائيل بالعربيه در شبكه اجتماعي توئيتر به تمايل يك كارگردان 
زن سعودي به نام »هيفاء المنصور« براي همكاري هنري با كارگردان صهيونيست 
در آينده اشاره كرده است. بر اس��اس اين گزارش، اين كارگردان سعودي امكان 
توليد فيلم مشترك سعودي- صهيونيستي در آينده را بعيد ندانسته است. اين 
صفحه آورده است: هيفاء المنصور اولين كارگردان س��عودي است كه با پايگاه 
اسرائيلي واينت گفت وگو كرده است كه طي اين گفت وگو احتمال توليد فيلم با 
توليدكنندگان و كارگردانان صهيونيستي از طريق كانال هاي رسمي كه حكومت 
سعودي اجازه آن را خواهد داد، مطرح كرده است. اين كارگردان زن سعودي به 
تمجيد از وليعهد س��عودي پرداخت و افزود: وليعهد عالي است، تحوالت خيلي 
خوبي در عربستان رخ مي دهد. اشاره وي به رويكرد سازشكارانه محمد بن سلمان 
و تالش ها و تحركات گسترده وي براي عادي سازي علني روابط رژيم سعودي و 
رژيم صهيونيستي است كه خبرهاي زيادي در اين باره طي ماه ها و هفته هاي اخير 
منتشر شده و اوج اين خبرها همكاري و همدستي بن سلمان با ترامپ در اجراي 

توطئه خطرناك موسوم به معامله قرن براي حذف مسئله فلسطين است. 
بر اساس اين گزارش، فيلم جديد اين كارگردان سعودي در قدس اشغالي 
به نماي��ش درخواهد آم��د و مصاحبه وي با اين رس��انه صهيونيس��تي و 
نمايش فيلم وي اولين گام در نوع خود در س��طح عادي سازي روابط ميان 
رژيم صهيونيس��تي و حكومت سعودي به ش��مار نمي رود، چراكه پيشتر 
گام هاي متعددي ميان دو طرف برداشته شده اس��ت، در زمينه رسانه اي 
هم رسانه هاي س��عودي به تبليغ و ترويج عادي سازي از طريق مصاحبه با 
مقامات صهيونيس��ت  مي پردازند كه نقطه اوج آن مصاحبه س��ايت ايالف 

سعودي با آيزنكات رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل بود. 
  جايگزيني عكس پوتين به جاي ترامپ

»استيو فينبرگ« سناتور امريكايي عكسي در حساب توئيتري خود منتشر 
نمود كه در آن عكسي از »والديمير پوتين« رئيس جمهور روسيه در ساختمان 
شهرداري كلرادو جايگزين تصوير »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا شده 
است. اين سناتور امريكايي در زير اين پست نوش��ت: پوتين رئيس جمهور 
امريكا! اين اتفاق در تاريخ ۲۶ جوالي رخ داده اس��ت و شخص ناشناسي در 
گالري پرتره هاي رؤساي جمهور امريكا، تصوير پوتين را با تصوير دونالد ترامپ 
عوض نموده است. در حال حاضر، تصويري از ترامپ در اين سالن وجود ندارد، 
زيرا پول براي قرار دادن تصوير رئيس جمهور هنوز جمع آوري نش��ده است. 
گزارش شده اس��ت كه تصوير پوتين براي مدت كوتاهي در اين گالري قرار 
داشته است و سريعاً پس از كشف از محل خود برداشته شده است. هنوز هويت 

فردي كه اين كار را انجام داده ناشناخته است. 
  آيا عراقچي اين مناظره را مي پذيرد؟

س��يدمحمود نبويان، نماينده س��ابق مردم تهران در مجل��س در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر درباره تصويب FATF و تهديدات براي كشور، 
نوشت: اگرFATF تصويب شود بايد قاسم س��ليماني ها را تحويل دهيم. 
رس��ماً اعالم مي كنم كه آمادگي دارم درباره خس��ارت برج��ام، تهديدات 
FATF و كنوانس��يون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مناظره كنم. آقاي 
عراقچي كه مي گويد FATF تهديدي براي امنيت كشور نيست براي اثبات 

ادعاي خود دعوت به مناظره را بپذيرد.

 روز شنبه رئيس كل جديد بانك مركزي به جاي 
»ولي اهلل س�يف« نشس�ت و از برنامه هاي خود 
براي كنترل بازار ارز س�خن گفت، اين درحالي 
بود كه دالر از 9هزارو300 تومان در همان روز به 
ركورد تاريخي 10هزار تومان افزايش قيمت يافت 
تا ب�ازار اينگونه از رئيس جديد اس�تقبال كند. 
اما در همي�ن حين خب�ري از دولت رس�يد كه 
معاون اول رئيس جمهور در پي رفع حصر و ايجاد 
جلساتي براي كم كردن محدوديت هاي سياسي 
برخي از اشخاص است. اس�حاق جهانگيري كه 
در اوايل افزاي�ش قيمت ارز اع�الم كرد قيمت 
دالر 4هزارو200 تومان است و غير از اين قاچاق 
محسوب مي ش�ود و جريمه و جرم سنگيني در 
پي دارد، پ�س از چندي با شكس�ت فاحش در 
اين حوزه روبه رو شد. جالب اين است كه دولت 
خود بازار رانتي درس�ت كرد و دالر 4هزارو200 
توماني را در اختيار عده اي ق�رار داد تا به قولي 
بازار را تنظي�م كنند اما اين اف�راد خود به دالل 
دالر تبديل ش�دند و از دولت با نرخ پايين دالر 
گرفتند و با نرخ باال كاال يا دالر خود را فروختند. 
دالر جهانگي�ري ك�ه دونرخ�ي دالر رس�مي و 
بازار را پديد آورد نه تنها نتوانس�ت مشكلي از 
مش�كالت بازار را حل كند بلكه به رانت و فساد 
آن هم زير س�ايه دولت كمك ك�رد. حاال آقاي 
معاون اول در پ�ي كار ديگري برآم�ده كه اصاًل 
با مس�ائل و مش�كالت مردم همخوان�ي ندارد. 
در همين رابط��ه »الي��اس حضرتي« قائ��م مقام 
دبي��ركل حزب اعتماد ملي با اش��اره ب��ه اظهارات 
اخير جهانگيري مبني بر در كن��ار هم قرار گرفتن 
ش��خصيت هاي برجس��ته نمادين و ش��كل گيري 
وحدت در كش��ور طي روزهاي آت��ي، اظهار كرد: 
»تالش آق��اي جهانگيري بر رف��ع محدوديت هاي 
آقاي خاتمي است تا در جلسه اي با حضور بزرگان 

نظام ايشان نيز حضور داشته باشند.«
اين در حالي است كه اس��حاق جهانگيري به گفته 
خودش، پ��س از زي��اده روي در جري��ان تبليغات 
انتخاباتي سال 9۶ همان اعتباري را هم كه داشت، 

از دست داده است.
اعضاي فراكس��يون اميد مجلس هم در ديدار اخير 
با روحاني يكي از دغدغه هاي اصلي شان رفع حصر 
بود. سخنگوي فراكس��يون اميد با بيان اينكه رفع 
حصر مطالبه قبلي فراكسيون اميد و بدنه اجتماعي 
منتس��ب به اصالح طلبان بوده، تصريح كرده: »اين 

موضوع در شعارهاي آقاي روحاني هم مطرح شده 
بود. ايش��ان در اين ديدار توضيحات��ي درباره حصر 
داد و گف��ت كه همچن��ان مخالف حصر اس��ت اما 
شرايط خاصي وجود دارد كه بايد طي شود، اگرچه 
پيش��رفت ها خوب بوده، برخي موانع برداشته شده 
و حل اين مش��كل رو به جلو اس��ت. آقاي روحاني 
همچنين امي��دوار به حل اين مش��كل و رفع حصر 

هستند.«
   دليل حل نشدن مشكالت مردم

درز چنين اخب��اري در حالي كه م��ردم به دنبال 
خبري هستند كه مسائل مش��كالت كشور را رفع 
كنند، نشان مي دهد دولتمردان به كارها و جلسات 
حاشيه اي مش��غول هستند. امروز ش��رايط كشور 
ايجاب مي كند كه به طور ستادي و جهادي كاري 
براي بحران اقتص��ادي انجام ش��ود و همه نيروها 
خصوصاً نيروهاي درجه يك دولت از جمله معاون 

اول به طور ش��بانه روزي براي ح��ل و فصل بحران 
اقتصادي تالش كنند اما خبرها مش��خص مي كند 
كه اين افراد وقت خود را در جلساتي براي امور صرفاً 

سياسي تلف مي كنند. 
با اين اوصاف مردم بايد بدانند كه چرا مشكالت آنها 
حل نمي ش��ود چراكه ذهن مسئوالن دولتي در پي 
حل اين مسئله نيست و بيش��تر تب و تاب كارهاي 
سياسي و تبليغاتي در اين حوزه را دارند و بيشتر از 
اينكه درگير مشكالت مردم باشند، درگير فتنه گران 
سال 88 شده اند. تا وقتي كه دغدغه مسئوالن دولتي 
اين مسائل است و براي چنين اموري وقت و انرژي 
خود را مي گذارند، مردم نيز نبايد انتظار داشته باشند 

اوضاع اقتصادي و معيشتي آنان بهبود يابد. 
   يك اصالح طلب: مشكل مردم با رفع حصر 

حل نمي شود
اين موضوعي اس��ت كه خ��ود اصالح طلبان هم 

به آن اعتقاد دارند اما هنوز سياس��ي كاري را در 
دستور كار خود قرار داده اند. 

چندي پيش بود كه »محسن صفايي فراهاني« با 
بيان اينكه مشكل مردم با رفع حصر حل نمي شود، 
گفت: » به نظر من راه حل رفع انتقادات مردم اين 
موضوعات نيست. مردم كه همه سياسي نيستند، 
مردم مي خواهن��د زندگي خ��ود را بكنند. مردم 
اگر امروز ناراضي هس��تند، از نتايجي اس��ت كه 
عامل مي ش��ود زندگي راحت تري نداشته باشند 

و ناراضي هستند. 
آنها با همه مسائل سياسي درگير نيستند و مانند 
شما مدام مسائل سياسي را مورد تجزيه و تحليل 
قرار نمي دهند. آنها مي خواهن��د زندگي عادي 
خود را داشته باش��ند، مي خواهند صبح سر كار 
بروند و ش��ب برگردند و مي خواهند زندگي شان 

بچرخد. 

بديهي اس��ت كه يك حركت سياسي امروز نتيجه 
آن فوراً به مردم برنمي گردد. نتايج طرح هايي مانند 
اصالح اصالحات معموالً ميان مدت است، يعني در 
ميان مدت نتيجه مي گيريد اما در كوتاه مدت اين 

نتيجه را نمي گيريد.«
اما ب��ه نظر مي رس��د طبق ي��ك ع��ادت قديمي 
دولتمردان رويه پيش��ين اصالح طلب��ان كه خود 
بدان معترفند كه اين روش اشتباه بوده را در حال 
طي كردن هستند. از اين رو است كه برخي فعاالن 
سياسي اصالح طلب بيان مي كنند امروز با پديده 
اصالح طلبي بدون اصالح طلب روبه رو هستيم. حال 
دولتمردان به جاي پرداختن به مشكالت اقتصادي، 
رفع حصر سران فتنه را طلب مي كنند و وقايعي را 
كه اين افراد با لجبازي سياس��ي و قانون شكني به 
وجود آورده اند از ياد ب��رده و فراموش كرده اند كه 
مقام معظم رهبري چند بار از اين آقايان درخواست 
كردند از راه قانوني اعتراض خود را طرح كنند اما 
بي اعتنايي كردند و با بيانيه پراكني كشور را تا ناكجا 

پيش بردند. 
به هر جهت رفع حصر سران فتنه دردي از مردم دوا 
نمي كند و برخي از دولتمردان در اين شرايط خاص 
اقتصادي نشان مي دهند كه به دنبال سياسي كاري 
و تبليغاتي عمل كردن هس��تند و ن��ه تنها مطابق 
ش��رايط فعاليت و حركت نمي كنند بلكه به حربه 
پوس��يده و نخ نما ش��ده اي چنگ مي زنند كه دير 

زماني است، كارايي ندارد. 
   تكذيب شايعه پراكني خانواده كروبي 

در مورد رفع حصر
شوراي عالي امنيت ملي تا كنون هيچ مصوبه اي در 

مورد رفع حصر نداشته است. 
يك عضو خانواده مهدي كروبي، از سران فتنه 88، 
ديروز طي شايعه اي كه به طور گسترده در رسانه هاي 
ضدانقالب نشر يافت مدعي تصويب رفع حصر سران 

فتنه در شوراي عالي امنيت ملي شد. 
اين در حالي اس��ت كه ش��وراي عالي امنيت ملي 
تاكنون هيچ مصوبه اي در مورد رفع حصر نداشته 
است و اساس��اً موضوعات اولويت دار بسيار مهمي 
به ويژه در حوزه مديريت وضعيت اقتصادي كشور 
و مقابله با هجمه ناجوانمردان��ه و غيرقانوني نظام 
سلطه عليه معيش��ت و زندگي روزمره مردم ايران 
وجود دارد كه مجالي براي پرداختن به مس��ائلي 

چون حصر باقي نمي گذارد. 
   منبع: جهان نيوز

معاون اول، باز هم دلواپس سران فتنه شد
   گزارش   یک

صب�ح يك ش�نبه ب�ا خب�ر تعجب برانگي�ز شناس�ايي 
و دس�تگيري »ش�هرام جزاي�ري« در بار ع�دس در مرز 
بازرگان آغاز ش�د. اولين س�ؤالي كه به ذهن رس�يد اين 
بود كه ش�هرام جزايري اگ�ر مي خواهد از كش�ور خارج 
ش�ود، چرا بايد به كم�ك قاچاقچيان انس�ان و به صورت 
غيرقانون�ي اي�ن كار را انج�ام ده�د و دلي�ل ممن�وع 
الخروجي او چيس�ت؟ اين دومين بار اس�ت كه جزايري 
براي فرار از كش�ور اقدام مي كند و دس�تگير مي ش�ود. 

  شما قيافه ات آشناست!
اولين خبر رس��مي را معاون سياس��ي- اجتماعي اس��تاندار 
آذربايجان غربي اعالم كرد كه »ش��هرام جزايري حين خروج 
غيرمجاز از كشور در مرز بازرگان دستگير شد. وي همراه با چند 
نفر افغاني قصد داشت با مخفي شدن در داخل يك كاميون به 
صورت قاچاق از مرز ايران به سمت تركيه خارج شود كه توسط 
دستگاه ايكس ري شناسايي و دس��تگير شد. جزايري پس از 
دس��تگيري خود را تبعه افغان معرفي كرده بود اما سپس به 
هويت خود اعتراف كرد.« ماجرا اما با همين روايت رس��مي و 

ساده به پايان نرسيد و خبرهاي بعدي سؤاالتي را ايجاد كرد. 
جزئيات ماجرا هم به اين شكل توسط رسانه ها بيان شد كه شهرام 
جزايري در يك كانتينر حمل بار كشور تركيه مخفي شده بود 
كه هنگام عبور از زير دستگاه ايكس ري مأموران گمرك متوجه 
جاسازي افراد در بار عدس مي شوند. او پس از دستگيري خود 
را يكي از اتباع افغانستان معرفي مي كند و مي گويد قصد رفتن 
به تركيه را داشته است. جزايري كه خود را به دروغ رحمت اهلل 
احمدي معرفي كرده، به همراه 80 نفر ديگر از اتباع افغانستاني 
از سوي بازپرس دادسرا به طرد از كشور و بازگشت به افغانستان 
محكوم مي ش��ود و سپس به همراه س��اير اتباع بيگانه به محل 
نگهداري اتباع فرستاده مي شود اما شب هنگام زماني كه معاون 

هنگ مرزي در حال بازديد از بازداشت شدگان بوده است به وي 
شك مي كند. اين مسئول هنگ مرزي به جزايري مي گويد: شما 

قيافه ات آشناست و بعيد است كه افغانستاني باشيد. 
شهرام جزايري كه به شناسايي هويتش آگاه مي شود خود را 
معرفي كرده و به اين ترتيب عل��ت و انگيزه اش براي خروج از 
كش��ور را رفتن به كانادا عنوان مي كند و به مأموران مي گويد: 
من به علت بدهي مالياتي ممنوع الخروج هستم و نمي توانستم 

از كشور خارج شوم. 
علي معصومي مدي��ركل گم��رك ب��ازرگان در گفت وگويي 
مي گويد: روز گذشته در مرز بازرگان يك كانتينر ترانزيتي از 
مبدأ تركمنستان به تركيه اظهارنامه خود را ارائه كرد كه پس 
از انجام تشريفات قانوني به دليل برخي مغايرت ها در اطالعات 
اين كانتينر كه ب��ار عدس و ماش به مقصد تركيه داش��ت، به 
سمت دستگاه تصويربرداري ايكس ري هدايت شد. در بخش 
ايكس ري متوجه شديم، دو نفر در محموله اين كانتينر هستند. 
پس از آن بر اس��اس ش��واهد و قرائن، فردي كه خود را تبعه 

بيگانه معرفي كرده بود، شناسايي و معلوم مي شود وي شهرام 
جزايري عرب است. صورت جلسه تنظيم شده و سپس اين دو 
نفر به مرزباني تحويل شدند. در بررسي هاي به عمل آمده توسط 
گمرك مشخص شد كه پلمب كانتينر شكسته شده و با چسب 

به يكديگر متصل شده است. 
  پيشنهاد رشوه يك ميلياردي!

خبرهاي بعدي حكايت از آن داش��ت كه يك زن و مرد همراه 
ش��هرام جزايري بوده اند كه به مأموران هنگ مرزي پيشنهاد 
رش��وه  يك ميلياردي داده اند تا آنها جزايري را آزاد كنند كه 
البته مأموران هنگ مرزي اين رشوه ميلياردي را رد مي كنند. 
از طرفي جزايري مدعي ش��ده ك��ه به دليل بده��ي مالياتي 
۲80ميليون توماني ممنوع الخروج است و عقل قبول نمي كند 
كه براي فرار از بدهي مالياتي، چند برابر مبلغ بدهي، پيشنهاد 

رشوه داده شود!
  بازي جزايري و اطرافيان با افكار عمومي

در حالي كه خبر رسمي بازداشت جزايري حين فرار از كشور 
منتشر شد، او در كانال تلگرامي اش فيلمي منتشر كرد كه نشان 
مي داد او مشغول تفريح در شهر مرزي ماكو است و انتشار فيلم به 
اين معنا تلقي شد كه خبر بازداشت او صحت ندارد! در حالي كه 
پس از آن روشن شد فيلم مربوط به دو روز قبل بوده است. برخي 
رسانه ها به پوش��ش بي توضيح ادعاي كانال تلگرامي جزايري 
پرداختند. او البته در سال هاي اخير از حمايت برخي رسانه هاي 

اصالح طلب برخوردار بود و مورد مصاحبه آنها قرار مي گرفت. 
عكسي از جزايري در خبرگزاري فارس منتشر شد كه او را در 
اتاق حفاظت گمرك ايران نشان مي داد. مجدداً كانال تلگرامي 
جزايري كه مش��خص نيست توسط چه كس��ي به  روزرساني 
مي شود، اين عكس را تكذيب كرد كه نشان از برنامه قبلي براي 

بازي با افكار عمومي در صورت دستگيري داشت. 

وكيل شهرام جزايری از اساس بازداش��ت او را تكذيب كرده و 
مدعی اس��ت او به خاطر بدهی ماليات��ی 480ميليون تومانی 

ممنوع الخروج است.
  جزايري فعاًل بازداشت است

توكل حيدري رئيس كل دادگس��تري آذربايجان غربي هم با 
اشاره به جزئيات دستگيري ش��هرام جزايري در مرز بازرگان 
اظهار كرد: روز ش��نبه مأموران گمرك به كانتينري كه قصد 
خروج از كشور را داش��ته و پلمب آن شكسته شده، مشكوك 
مي شوند، به همين دليل كانتينر را باز كرده و دو نفر را در آن 
پيدا مي كنند كه خود را ابتدا تبعه افغانستاني معرفي مي  نمايند 
كه در بازرسي هاي بعدي مشخص مي شود يكي از آنها شهرام 
جزايري اس��ت. اين فرد هنگام دس��تگيري پيش��نهاد رشوه 
يك ميليارد توماني را به مأموران مي دهد كه اين رشوه توسط 

مأموران وظيفه شناس رد شده است. 
رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي با تقدير از اقدام 
مأموران گمرك در عدم پذيرش رش��وه و گزارش س��ريع آن 
به مرجع قضايي، به بيان انگيزه ش��هرام جزايري براي خروج 
غيرقانوني از كشور پرداخت و ادامه داد: اين فرد به دليل بدهي 
زياد مالياتي ممنوع الخروج بوده و در بازپرسي ادعا مي كند كه 
براي ديدار و سركشي از يكي از اعضاي خانواده اش كه در كانادا 

سكونت دارد، قصد خروج از كشور را داشته است. 
حيدري با اشاره به اينكه متهم در حال حاضر در اختيار دستگاه 
قضايي اس��ت و تحقيقات ادامه دارد، خاطرنشان كرد: شهرام 
جزايري فعاًل به اتهام پيشنهاد رشوه و خروج غيرمجاز از كشور 
در بازداشت به سر مي برد و تفهيم اتهام صورت گرفته است. اين 
متهم ظاهراً يك پرونده مفتوح نيز در دادگستري مشهد دارد 
كه از اين حوزه قضايي خواسته شده تا در صورت اقتضا، نيابت 

داده شود تا اقدامات قضايي در اين زمينه صورت گيرد.

رشوه ميلياردي براي فرار از بدهي ميليوني!

يك عدد شهرام جزايري در بار عدس!

گزارش  2

 تكذيب شايعات 
درباره مجرم هتاك به رسول اهلل)ص(

در يك�ي دو روز اخي�ر خب�ري در فض�اي مج�ازي در ح�ال انتش�ار 
اس�ت ب�ا عن�وان اينك�ه س�هيل عرب�ي در زن�دان م�ورد ض�رب و 
ش�تم ق�رار گرفت�ه و ب�ه بيمارس�تان منتقل ش�ده اس�ت، اي�ن در 
حالي اس�ت كه محك�وم مورد اش�اره هيچ گونه مش�كلي نداش�ته و 
در ح�ال س�پري ك�ردن دوران محكومي�ت خ�ود در زن�دان اس�ت. 
به گزارش ميزان، آلوده سازي فضاي مجازي با راه انداختن هشتگ هاي هماهنگ 
توسط اكانت هاي جعلي، يكي از جديدترين روش هايي است كه براي پخش شايعه 
و وارونه نمايي ها استفاده مي ش��ود. يكي از اين تاكتيك ها، انتشار اخبار جعلي و 
دروغ از وضعيت محكومان امنيتي، جاس��وس ها و حت��ي اعضاي گروهك هاي 
تروريستي و همچنين برخي از محكومان اقتصادي وابسته به طيف هاي سياسي 
است. معموالً ترجيع بند اينگونه دروغ ها يك شكل است؛ وضعيت جسماني فالن 
شخص وخيم گزارش شده اس��ت، فالن محكوم در اعتصاب غذا به سر مي برد و 
حالش رو به وخامت است يا اينكه هر از چند گاهي از شايعه مرگ فالن شخص 
به دليل اعتصاب غذا خبر مي دهند؛ اخبار كذبي كه منبع آنها همين حساب هاي 
كاربري فيك هس��تند كه به طور همزمان يك موضوع دروغ را داغ مي كنند تا 
بتوانند براي هجمه هاي حقوق بشري و پرونده سازي در گزارش هاي بين المللي 
عليه ايران استفاده كنند. همين چند روز پيش بود كه مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا محتواي يكي از همين فيك نيوز ها را درباره عامل شهادت سه مأمور نيروي 
انتظامي در كنفرانسي ضدايراني روخواني مي كرد و فردي كه خودش بار ها و بار ها 

به جنايتي كه انجام داده اعتراف كرد را بي گناه معرفي كرد. 
اما آخرين موردي كه حس��اب هاي جعلي منافقي��ن و ضدانقالب در حال 
مانور روي آن هس��تند مربوط به وضعيت يك محكوم امنيتي به نام سهيل 
عربي است. به گفته دادستان تهران، اين فرد به ساحت پيامبر اسالم)ص( و 
ائمه معصومين)س( و قرآن كريم اهانت نموده است. وي عالوه بر توهين به 
مقدسات، با مصاديق اتهامي ديگري شامل توهين به مسئوالن نظام، فعاليت 
تبليغي عليه نظام و انتشار تصاوير مبتذل و... نيز مواجه شده و محكوميت يافته 
كه حكم اشد در حال اجراست. در يكي دو روز اخير خبري در فضاي مجازي 
در حال انتشار است با عنوان اينكه سهيل عربي در زندان مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته و به بيمارستان منتقل شده است اما خبرنگار خبرگزاري ميزان 
)خبرگزاري قوه قضائيه( كس��ب اطالع كرده اين خبر كذب بود و وضعيت 
اين زنداني عادي است و مش��كل خاصي در اين رابطه وجود ندارد. براساس 
اطالعات به دست آمده و بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد محكوم مورد 
اشاره هيچ گونه مشكلي نداش��ته و در حال سپري كردن دوران محكوميت 
خوددر زندان است. جعفري دولت آبادي، دادستان تهران در مهرماه ۱۳9۶ 
ضمن انتقاد از كساني كه از محكوم مذكور حمايت مي كنند و مدعي نقض 
حقوق وي هستند، اظهار داشت: حكم اوليه وي اعدام بود و نقض اين حكم 
توس��ط ديوان عالي كش��ور و تبديل آن به حبس، مؤيد اس��تقالل قضات و 

همچنين عزم دستگاه قضايي بر صدور رأي بر اساس قوانين است.

تجمع دانشجويي در اعتراض به بازرسي آژانس از دانشگاه هاي ايران
در اعت�راض به بازرس�ي هاي     خبر
آژان�س بين الملل�ي اتم�ي از 
تعدادي از دانش�گاه هاي كشورمان دانش�جويان دانشگاه 
ته�ران در دانش�گاه ش�هيد بهش�تي تجم�ع كردن�د. 
به گزارش خبرگزاري دانشجو، تجمع دانشجويان دانشگاه هاي 
تهران در اعتراض به بازرس��ي هاي آژان��س بين المللي اتمي از 
دانش��گاه هاي تهران در مقابل ميدان مركزي دانش��گاه شهيد 
بهشتي ش��روع شده و س��پس دانشجويان به س��مت دانشكده 

هسته اي اين دانشگاه حركت كردند. 
دانشجويان پالكاردهايي با محتواي آبروي علمي كشور فروشي 
نيست، بازرسي از دانشگاه خدشه به استقالل ملي است، بازرسي 
از دانش��گاه خطوط قرمز ماس��ت، تحقيق و فناوري حق مسلم 

ماس��ت، بازرس��ي از دانش��گاه هرگز اجازه نمي دهيم، دانشجو 
مي ميرد/ ذلت نمي پذيرد، به امريكاي شياد اعتماد نمي كنيم، ما 
خواستار اجراي شروط نه گانه رهبري در برجام هستيم، ديروز 
آواكس هاي امريكايي كربالي 4 را لو دادند امروز نقشه امريكايي 
چيست، اسرار اين ملت فروشي نيست، هيهات منا الذله، مرگ بر 
امريكا، درود بر حزب اهلل و تنها راه ش��هادت/ وحدت و استقامت 

در دست داشتند. 
 همچنين دانشجويان عكس هايي از شهيدان هسته اي كشورمان 
شهيد عليمحمدي، شهيد شهرياري، شهيد رضايي نژاد و شهيد 

احمدي روشن همراه داشتند. 
تشكل ها و اتحاديه هاي دانشجويي نيز بيانيه اي منتشر كرده اند. 
در بخشي از اين بيانيه آمده كه »در ش��رايطي كه در اين روز ها 

و ماه ها دولت جنايتكار امريكا از برجام خارج ش��ده و هيچ گونه 
پايبندي به اجراي قرارداد ناموفق برجام از سوي اروپايي مشاهده 
نمي شود، متأسفانه نه تنها از سوي دولت به اصطالح تدبير و اميد 
موضع مناسبي در قبال اين موضوع گرفته نشده است بلكه باعث 
شده جمهوري اسالمي ايران بدون هيچ قيد و شرطي به تعهدات 

خود عمل نمايد. 
مدتي است عده اي بيگانه كه سال هاست در پوشش بازرسان 
آژانس انرژي اتمي اطالعات انرژي هسته اي، علمي و نظامي 
را به خارج از كشور منتقل مي سازند با گستاخي تمام به خود 
اجازه دادند پا به صحن مقدس دانش��گاهي بگذارند كه از آن 
احمدي روشن ها، شهرياري ها، عليمحمدي ها و رضايي نژاد ها 
عروج نمودند و تأسفبارتر آنكه عده اي در داخل نيز چراغ سبز 

ورود به دانشگاه ها را نش��ان دادند و با تطميع و تهديد سعي 
مي نمايند تا پيش از افش��اي اين فضاحت ده��ان منتقدان 
را ببندند. ما دانشجويان انقالبي و دانش��گاهيان ديگر اجازه 
نخواهيم داد بيگانگان دانش��مندان ما را بشناس��ند و تاوان 
گرايش هاي غرب پرس��تانه بعضي مسئوالن مبهوت و مقهور 
نظام هاي ليبرال را از ايراني همچون ش��هيدان هس��ته اي با 

خون پاكشان دهند.«
اين بياني��ه مي افزاي��د: »اين تجمع تلنگري اس��ت ب��راي بيدار 
كردن مسئوالن كشور و اگر الزم باشد دانشجوي انقالبي از تمام 
ظرفيت هاي قانوني و مدني خود براي مقابله با دش��من استفاده 
خواهد كرد. مسئوالن بدانند اگر از اين اقدام جاسوسانه جلوگيري 

نشود ما وارثان خون شهيدان ايستادگي خواهيم كرد.«

خبرگزاري مهر


