
 قدرداني از تيزهوشي مردم در جداسازي صف خود از اغتشاشگران
سپاه:باهراقداممخلامنيتمردمقاطعانهبرخوردميكنيم

روی دیگر نفوذ در حوادث اخیر 
سرعت و نحوه عمل اغتشاشگران در حوادث روزهای اخیر پس از اعالم 
نرخ های جدید بنزین با فاصله کمتر از 24 ساعت از شروع عرضه بنزین 
با قیمت جدید، از آمادگی کامل شبکه نفوذ دشمن در مواجهه احتمالی 
برای نقش آفرینی حداکثری در چنین حوادثی حکایت می کند. نحوه 
حضور اغتشاشگران به خوبی نش��ان می دهد که آنان از مدت ها  قبل 
»سازماندهی شده«، »تجهیز شده«، »شبکه س��ازی شده«، »شبکه 
ارتباطی مطمئن برای آنان تعریف شده«، »رزمایش های پنهانی برگزار 
کرده« و با دریافت کدهای از پیش تعریف شده،  از طریق شبکه ارتباطی 

به میدان وارد شده اند. 
پیش از این گفته بودیم که نظام سلطه طی 41 سال گذشته چهار نسل 
از جنگ علیه نظام جمهوری اس��المی ایران شامل »نسل اول؛ جنگ 
نظامی که در آن دشمن و ابزار جنگ هویدا و آشکار است«، »نسل دوم؛ 
جنگ فرهنگی و رس��انه ای که در آن ابزار جنگ آشکارا، خود دشمن 
دیده نمی شود«، »نسل سوم؛ جنگ دیپلماتیک که در آن دشمن آشکار 
است اما ابزار جنگ )دیپلماسی و مذاکره(   دیده نمی شود « و »باالخره 
نسل چهارم؛ جنگ موریانه ای و نفوذ )اعم از موردی و جریانی( که در آن 
دشمن و ابزار جنگ هیچ کدام دیده و شناخته نمی شوند« را تجربه کرده 
است و اگرچه در برخی از آنها به موفقیت  هایی دست پیدا کرده ولی در 
همه آنها به رغم تحمیل خسارت به جمهوری اسالمی ایران، متحمل 
شکست خفت بار شده و ناخواسته با صرف هزینه  های نجومی موجبات 
اقتدار بیشتر و استحکام درونی نظام اسالمی و توسعه و تحکیم بخشی 

به عمق راهبردی ایران را فراهم آورده است. 
اینک نظام س��لطه نس��ل پنجم جنگ علیه ای��ران را تحت عنوان 
»جنگ مرکب هنگ کنگ��ی« تجربه می کند. اس��اس جنگ های 
نسل پنجم بر دو پایه »نفوذ سازماندهی شده موردی و جریانی در 
تمام اجزای حکومت و الیه های اجتماعی و تمامی اقشار و صنوف« 
و »تحریم و فش��ار حداکثری بر م��ردم تا مرز عصیان، سرکش��ی، 
شورش و اغتش��اش علیه حاکمیت « استوار اس��ت. در جنگ نسل 
پنجم، دش��من با اطمینان از توانمندی ه��ا، ظرفیت ها، رقابت   ها و 
امکانات شبکه مویرگی نفوذ، نسبت به تحمیل شدید  ترین فشار  ها 
و تحریم   ها اقدام می کند و در عین حال شبکه نفوذ در داخل کشور 
در گام نخست، »در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، مسئوالن 
را دچار خطای محاسباتی می نماید« و »در حوزه اجتماعی با پخش 
گسترده شایعات مهندسی ش��ده و اخبار جعلی و دروغین، زمینه 
ش��ورش و عصیان فراگیر علیه نظام را از طریق تخریب و تضعیف 
باورها، ایمان، اعتقادات و اعتماد مردم ب��ه نظام فراهم می آورند « 
و به این ترتیب مردم را با دوقطبی های »گرانی/استکبارستیزی«، 
»تنگی معیشت/حفظ موش��ک و توان نظامی«، »فشار اقتصادی/

حضور ایران در منطقه«، »صلح با امریکا/پذیرش فقر « و... رودرروی 
مسئوالن نظام قرار داد و آنان را به پذیرش جنگ نسل سوم و قبول 
مذاکره مجبور می کنند و چنانچه مسئوالن کشور از قبول مذاکره 
سرباز بزنند، در زمان مناسب و به بهانه ای نظیر وضع حاضر در ایران، 
مردم را به شورش علیه نظام دعوت می کنند. در این حالت اگرچه 
آغاز حرکت به بهانه اعتراض به مشکالت اقتصادی و معیشتی است، 
اما در کم  ترین زمان ممکن اعتراضات معیش��تی به ش��ورش علیه 
حکومت و درخواس��ت تغییر قانون اساس��ی و تغییر اس��اس نظام 

تبدیل می شود. 
پشتیبان موفقیت شبکه هرمی و مویرگی نفوذ از سوی دشمن از یک 
طرف تشدید تحریم   ها و از طرف دیگر هفت سازمان و مرکز ویژه در 
خارج از کشور است که مشتمل اس��ت بر »مرکز سایبری منافقین 
در آلبانی«، »مرکز سایبری س��عودی ها«، »مرکز سایبری امریکا«، 
»شبکه ماهواره ای انگلستان«، »شبکه ماهواره ای وهابیون«، »بیش 
از 7هزار سازمان مردم نهاد که در حوزه تخصصی تحقیق و پژوهش 
و تولید محتوا علیه نظ��ام ایران فعالیت می کنن��د«، »میز ایران در 
سرویس های جاسوس��ی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی « و...  
ش��بکه ارتباطی در جنگ نس��ل پنجم نیز به صورت مرکب در اکثر 
شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر، فیسبوک، اینستاگرام و...  طراحی 
شده و حتی نرم افزار  هایی مثل »ویز« و »گوگل مپ« هم در خدمت 

این جنگ قرار دارند. 
اما به رغم هزینه های صد  ها میلی��اردی قارون های منطقه ای و مثلث 
ش��رارت »عربی، غربی، وهاب��ی«، آن چیزی که ب��ه موفقیت جنگ 
نسل پنجم بیش��ترین کمک را می کند عبارت است از »اشرافی گری 
و رفاه طلب��ی مس��ئوالن«، »افزایش اخت��الف طبقاتی بی��ن مردم و 
مسئوالن«، »ساده اندیشی مس��ئوالن نسبت به شبکه نفوذ«، »دادن 
وعده های پوچ انتخاباتی و عدم تحقق وعده های داده شده«، »فاصله 
گرفتن مس��ئوالن از مردم« و در نقطه مقابل آن چیزی که نقشه های 
دش��من را خنثی و نقش بر آب کرده و می کند عبارت است از »وجود 
نعمت والی��ت فقیه«، »معجزه بس��یج و حضور م��ردم«، »بصیرت و 
آگاهی مردم مبتنی بر فرهنگ علوی و فاطمی و حسینی و مهدوی « 

و...  است. 
در حادثه اخیر اوالً این اقدام بدون پیوس��ت تبلیغاتی انجام شده که 
قطعاً مردم به دلیل ناآگاهی از مناف��ع اجرای طرح صرفاً تحت تأثیر 
بمباران و طوفان اخبار جعلی دشمن و ش��بکه نفوذ قرار داشته اند. 
ثانیاً درباره میزان افزایش قیمت بنزین نیز نظرات برخی کارشناسان 
اقتصادی مورد لحاظ قرار نگرفته و در انتخاب قیمت جدید بیشترین 
اختالف در نظر گرفته شده، درحالی که این طرح را   می شد در چند 
مرحله  اجرا کرد و موارد دیگری که باید توسط دستگاه های امنیتی 
و قضایی در ریشه یابی علل اصلی بروز وقایع مورد نظر قرار گرفته و 
چنانچه مسئولی در این باره کوتاهی کرده رسماً و علناً مورد مؤاخذه 

و مجازات قرار گیرند. 
به هر حال همانطور که رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید فرمودند 
تصمیمی که سران کش��ور گرفته اند با لحاظ این مهم که نباید برای 
مردم هزینه مادی و افزایش قیمت   ها را درپی داشته باشد و با شرط 
حفظ آرامش مردم و امنیت نظام باید اجرا ش��ود و همه دستگاه   ها و 
نهاد  ها و سازمان   ها مکلفند با تمام قوا نس��بت به آرام سازی اوضاع و 

توجیه مردم اقدام نمایند. 

سید عبداهلل متولیان

      بیانیه

سپاه پاسلداران انقاب اسلامي در بيانيه اي با 
قدردانلي از تيزهوشلي و بصيلرت ملردم در 
تشخيص و افشاي نقشه شوم دشمن و جداسازي 
مطالبلات و صلف اعتلراض از اغتشاشلگران 
و تأکيد بر للزوم تاش همه قوا در پاسلخگويي 
بله مطالبلات به حلق مردملي تصريح کلرد: با 
ادامه هرگونله ناامني و اقدامات مخل آسلايش 
و آرامش ملردم قاطعانه برخلورد خواهيم کرد. 
به گزارش س��پاه نیوز؛ در این بیانیه خطاب به ملت 
شریف و عظیم الش��أن ایران اس��المي آمده است: 
حافظه تاریخي انقالب اس��المي و جهانیان گواهي 
مي دهد طي 40 س��ال گذش��ته، در هر مقطعي که 
دشمنان قس��م خورده و خبیث نظام با بهانه سازي 
برخي وقایع، براي انتقام از ای��ران و ایراني، درصدد 
فتنه آفرینی و تهدید امنی��ت ملي و آرامش عمومي 
جامعه برآمده اند به سد هوشمندي و بصیرت شما 
مردم عزیز و آگاه برخورد و نه تنها راه به جایي نبرده اند، 
بلکه با حقد و حس��د نظاره گر عظمت و بزرگي شما 
گردیده اند. ح��وادث و رخدادهاي پدید آمده پس از 
اجراي »طرح مدیریت مصرف سوخت و همزماني آن 

با شکست هاي تاریخي و خفت بار دشمن در عرصه 
تحریم و جنگ اقتصادي« که منجر به سوء استفاده و 
موج سواري هزینه آفرین اشرار و عناصر شیاد و معاند 
بر اعتراضات مردمي و برخي دغدغه هاي ناش��ي از 
»افزایش قیمت بنزین« گردید و متعاقباً حمایت و 
ذوق زدگي مقامات پلید امریکا - به عنوان سرشبکه 
شرارت و کینه توزی ضد ایران- و نیز ترغیب گروهک 
ش��یطاني و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس 
خبیث پهلوي و عملیات رواني رس��انه هاي سلطه و 
صهیونیسم را رقم زد، در معادله اي معکوس، به صحنه 
نمایش دوباره هوشمندي ملت شریف و فهیم ایران 
در جداسازي خود از صف مزدوران اجیر شده توسط 
بیگانگان تبدیل و آنان را در تحمیل مصیبت ناامني در 

کشور ناامید کرده است.
آفرین بر شما ملت سلحشور، دشمن شناس و فداکار! 
که همواره جبهه دش��من مکار و قداره بند را مقهور 
اقتدار و عظمت ب��ي انتهاي خود س��اخته اید و در 
حوادث این روزها، در اکثر استان ها و شهرهاي کشور، 
ضامن ثبات و آرامش جامعه بوده اید؛ به گونه اي که 
حتي یک گزارش ناامني، تخری��ب، غارت و چپاول 

اموال عمومي از آن مناطق دریافت نش��ده است. در 
این رهگ��ذر صیانت از حقوق ش��هروندي و کرامت 
مردم برابر هرگونه تعرض و مراقبت و برخورد قاطع 
و انقالبي با افزایش س��ایر اجناس و کاالها از س��وي 
دستگاه ها و نهادهاي مس��ئول و همچنین توصیه 
مشفقانه، بازدارنده و راهگشاي خانواده های معظم 
ایراني به فرزندان عزیز خود مبني بر بي اعتنایي و عدم 
تأثیرپذیری از پژواک دروغین و شیطاني شبکه هاي 
ماهواره اي و مجازي دش��من و گرفتار نشدن در دام 
خناسان و کینه ورزان، راه را براي پایان بخشي کامل 
شرارت ها و تثبیت امنیت پایدار و فراگیر در پهنه ایران 

اسالمي، هموارتر خواهد کرد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم با نصب العین قرار 
دادن منویات حکیمانه و نافذ مقام معظم رهبري و 
فرماندهي کل ق��وا )مدظله العالی( در ماجراي اخیر 
و قدرداني از تیزهوشي و بصیرت شما مردم شریف 
در تشخیص و افشاي نقشه شوم دشمن و جداسازي 
مطالبات و صف اعت��راض خود از اغتشاش��گران و 
آش��وب طلبان و کمک به برقراري امنیت و آرامش 
شهري و تأکید بر اهمیت وحدت، یکپارچگي و عزم 

همه قوا براي روشنگري، شفافیت و پاسخ به مطالبات 
به حق مردمي، حفظ امنیت کش��ور و حراس��ت از 
گوهر آرامش و ثبات جامع��ه را در تعامل، همکاري 
و هم افزایی با سایر نیروهاي مقتدر مسلح، انتظامي 
و امنیتي، وظیفه ش��رعي و قانوني خود دانس��ته و 
عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامن��ي و اقدامات مخل 
آرامش و آس��ایش مردم برخورد قاطعانه و انقالبي 

خواهد کرد.
به فضل الهي، نظام اس��المي و ملت ایران با ناکام 
ساختن اشرار و مزدوران اس��تکبار جهاني و عبور 
پیروزمندانه از فتنه اخیر، راه پرافتخار و درخشان 
خود به س��مت قله هاي بلند پیشرفت و منزلت در 
تراز شایستگي هاي این س��رزمین را پرشتاب تر از 
گذشته ادامه داده و در این مسیر خطیر و مقدس، 
پاسداران انقالب اسالمي با درک عمیق نگراني هاي 
مردم عزیز، همچنان به مانند حضور در همه حوادث 
و بالیاي طبیعي و تالش در امداد و خدمت رسانی و 
رفع مشکالت از صحنه زندگي عزت مندانه مردم، 
در تمامي مراح��ل، همدل و مصم��م، همراه آنان 

خواهند بود. 

ژه
وی

 رسانههايضدانقالبدرداخلایران! 
قطعي اینترنت در ایران باعث شده تا روشن شود که پشت پرده 
برخي کانال هاي ضدانقالب در فضاي مجازي در همین ایران 
است. چه آنکه با قطعي اینترنت در ایران، فعالیت این کانال ها 
نیز با توقف روبه رو شده است. از جمله، پس از اختالل اینترنت 
در ایران فعالیت کانال فاکس نیوز تاکنون متوقف ش��ده است. 
کانال کلمه هم با قطعي اینترنت در ایران دیگر به فعالیت خود 
ادامه نمي دهد. فعالیت کانال هایي چون س��حام نیوز، آژانس 
ایران خبر و جهان باستان نیز تا ظهر ش��نبه  با اختالل مواجه 
شده بود، اما این کانال ها به طور همزمان بعد از ساعت 1۹ روز 
شنبه فعالیت خود را از سر گرفتند. فعالیت کانال مملکته نیز از 
ساعت 21 یک شنبه تا ۳ بامداد دوشنبه متوقف بود. کانال هاي 
سحام نیوز،   آژانس ایران خبر و جهان باستان نیز که رویکرد کاماًل 
ضدنظام دارند از حوالي ظهر تا نزدیک ساعت 20 به روز نشدند 
و از روز یک شنبه تا ظهر دوشنبه کمتر از چهار مطلب منتشر 
کرده اند. کانال ضدانقالب مملکته هم زمان با قطعي اینترنت 
در ایران پس از هفت ساعت مجددا فعال شده است. این موضوع 
بدین معناست که ادمین این کانال ها در داخل کشور هستند و 

الزم اس��ت وزارت ارتباطات و دستگاه امنیتي دولت با توجه به 
دسترسي به زیرساخت فوراً به این موضوع ورود کنند و با خاطیان 
برخورد نمایند. فعالیت آنها پس از ساعت ها توقف هم احتمال 
ارتباط با آنان با خارج از کشور و سپردن اداره کانال به ادمین هایي 
دیگر در خارج از محدوده جغرافیای��ي ایران را تقویت مي کند. 

  آشوبمدنيبانظرعباسعبدي!
در حالي که مجموع رس��انه هاي منتقد دولت، براي کمک به 
آرامش فضاي کشور، این روزها عدم انتقاد از دولت روحاني را در 
دستور کار خود قرار داده اند، رسانه هاي اصالح طلب همچنان 
فضاي جناحي خود را حفظ کرده اند. از جمله روزنامه اعتماد، 
به مدیرمس��ئولي الیاس حضرتي، نماینده اصالح طلب تهران 
در این روزهاي آشوب و اغتش��اش فرصت را مناسب دیده تا از 
آنچه اعتراضات مدني مي نامد، رونمایي کن��د. این روزنامه در 
یادداش��تي به قلم »عباس عبدي« فعال سیاسي اصالح طلب 
آورده که »در اعتراضات تیر 7۸ همه معترضان شناخته شده 
بودند. اسم و رسم داشتند. مسئولیت پذیر بودند. بدون خشونت و 
خواهان استیفاي حق بودند. این اتفاق در دوره آزادي مطبوعات 

و بهار اح��زاب و اصالحات رخ داد. مدني تری��ن اعتراضات بود. 
ولي به رسمیت شناخته نشد و پاسخ مناسبي دریافت نکرد«. 
عبدي در ادامه نوشت: »در اعتراضات سال ۸۸ نیز بعد از خروج 
نیروهاي شناسنامه دار است که جریان تند و فضا وارد فاز امنیتي 
مي شود... نیروهاي سیاسي بعد از ۸۸ به محاق رفتند و مطبوعات 

و رسانه هاي داخلي آزادي عمل کافي نداشتند... «
عباس عبدي به گونه اي از اعتراضات ۸۸ و 7۸ سخن گفته که 
گویي کسي آن دوران را ندیده و به یاد ندارد. در فتنه ۸۸ که از 
روز اول بانک و کالنتري و س��طل آشغال به آتش کشیده شد و 
اگر عباس عبدي این موارد را اغتشاش نمي داند، باید گفت کمي 
در معناي آشوب و اغتشاش تأمل کند. 25 خرداد ۸۸ که فقط 
سه روز از انتخابات گذشته و آغازین روزهاي فتنه بود، حمله به 
انبار اسلحه در شمال میدان آزادي توسط حامیان جنبش سبز 
انجام گرفت و همان شب در تهران هفت نفر کشته شدند. چطور 
عبدي این سطح آشوب براي دسترسي به اسلحه و ایجاد ناامني 
را اعتراض مدني مي نامد؟! در آشوب 7۸ هم وضعیت همین بود؛ 
کشته سازي و آسیب به اموال عمومي و تعرض به مردم بخشي از 

آن چیزي بود که عبدي آن را اعتراض مدني مي نامد. 

دستگیري ۱۵۰ نفر از لیدرهاي مخل امنیت 
در استان البرز

سلربازان گمنلام املام زملان )علج( سلپاه املام حسلن 
دسلتگيري  و  شناسلايي  بله  موفلق  البلرز  مجتبلي)ع(  
۱۵۰ نفلر از ليدرهلاي مخلل امنيلت در ايلن اسلتان شلدند. 
به گزارش روابط عمومي سپاه امام حس��ن مجتبي )ع( در حوادث دو 
روز گذشته، س��ربازان گمنام امام زمان )عج( سپاه اس��تان البرز این 
افراد را شناسایي و دس��تگیر کردند. برخي از این افراد اعتراف کردند 
که از س��وي افراد آموزش دیده در داخل و خارج از کشور اجیر شده و 
با دریافت مبالغي اقدام به آت��ش زدن و تخریب مراکز و اموال عمومي 
کردند. اشخاص معلوم الحال شناسایي و تحت تعقیب نیروهاي امنیتي 

قرار گرفتند. 
اعتراض ها به اصالح قیمت بنزین که بر اس��اس مصوبه ش��وراي عالي 
هماهنگي سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه 24 آبان به اجرا گذاشته 
شد، در شهرهاي مختلف اشکال متفاوت داشت اما عده اي از این فرصت 

سوء استفاده کرده و دست به آشوب و اخالل در نظم عمومي زدند. 

 دبيرکل حزب جامعه اسامي مهندسين: 
امریكا ام الخبائث همه شرارت ها     است

امريلكا  حاکمله  هيئلت  شلرارت ها،  همله  الخبائلث  ام 
هسلتند کله بلراي رسليدن بله منافع شلان همله مسلائل 
حقلوق بشلري و اخاقلي و انسلاني را زيلر پلا مي گذارنلد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر، دبیرکل حزب جامعه اسالمي مهندسین 
روز گذشته در نشستي خبري اظهار امیدواري کرد کساني که کمر همت 
بسته اند تا از منافع اقتصادي منطقه استفاده کنند و از هیچ کار غیرانساني 
هم ابایي ندارند، سر جاي خود بنشینند. همچنین امیدوارم امت اسالمي 

هر چه بیشتر با هم متحد شوند. 
این فعال سیاسي اصولگرا با اشاره به تحریم هاي امریکا علیه ایران گفت: یک 
زماني مي گویند مذاکره مي کنیم، بعد فشارها را افزایش مي دهند و از طرفي 
وقتي شلوغي و آشوبي پیش مي آید، جشن مي گیرند مي گویند که با مردم 
ایران هستیم، البته آن هم مردمي که خودشان انتخاب مي کنند. دبیر جبهه 
پیروان خط امام و رهبري در پاسخ به سؤالی مبني بر اینکه آیا افزایش قیمت 
بنزین کار درستي بود، گفت: بر اساس دالیل و استدالل هاي زیاد دولت و 
قواي کشور ناچار بودند که آن را انجام دهند، اما باید یک سبد سیاستي براي 

آن پیش بینی مي شد و بر اساس آن پیش مي رفت. 
باهنر گفت: در دوره هدفمندي یارانه ها دولت و مجلس صد اقدام را طراحي 
و مشخص کردیم که بر اساس زمان بندي آن را اعمال کردیم. وي با بیان 
اینکه در برخي از مواقع ممکن است که توقعي نسبت به مسئوالن باشد که 
امکان پذیر نیست، ادامه داد: برخي ممکن است بگویند که چرا یک هفته 
جلوتر اعالم نشد اما غیرممکن است مسئله  محرمانه را اعالم کنند، فکر 
کنید اگر از هفته قبل اعالم مي شد تبعات بدي از جمله صف هاي بنزین و 

مسائل دیگر پیش مي آمد. 
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس با اشاره به بسته معیشتي که دولت 
در نظر گرفته، تأکید کرد: نمایندگان مجلس با وضعیتي که پیش آمده باید 
به صورت جدي پیگیر وعده های جبراني دولت باشند. وي با بیان اینکه 
برخي به این قیمت سوخت اعتیاد پیدا کرده اند، گفت: این اعتیاد را یک 
شبه نمي شود ترک داد، باید با یک زمانبندي این کار انجام شود؛ چرا که 
هم 20 میلیون سوخت قاچاق مي شود و هم شیب مصرف بنزین کاهش 

پیدا مي کند. 
باهنر در پاسخ به سؤال دیگري درباره شوراي ائتالف و شیوه کار آن، گفت: 
شوراي ائتالف کار خود را شروع کرده است؛ چند استراتژي در این شورا 
مطرح شد که متفاوت از دوره هاي گذشته است که برخي مقاومت مي کنند 
و برخي نیز حرص و ولع دارند، اما در مجموع بنا شده است که در استان ها و 
شهرستان ها دخالت نکنند و بیشتر نقش هدایتي داشته باشند. وي با تأکید 
بر جوان گرایي در انتخاب افراد، گفت: هر چه از حوزه هاي بزرگ به سمت 
حوزه هاي کوچک مي رویم حامیان ما کم مي شوند؛ چرا که در حوزه هاي 
تک نفره، ماتریس رقابتي وجود دارد که ممکن است صنفي، قومیتي و غیره 
باشد و صرفا سیاسي نیست، اما در شهر تهران لیست حرف اول و آخر را 
مي زند. باهنر ادامه داد: شوراي ائتالف از حدود 500 نفر اسمي که رسیده 
اس��ت، ۹0 نفر را انتخاب مي کند که این روال در حال انجام است و اخیراً 
پیرهادي به عنوان سخنگوي شورا انتخاب شده است. باهنر در پاسخ به 
سؤال خبرنگار دیگري درباره ائتالف شوراي هماهنگي نیروهاي انقالب 
با جبهه پایداري و رسیدن به لیستي واحد در انتخابات، گفت: رویکرد و 
نظر جبهه پایداري را باید از خودشان بپرس��ید، اما در تهران دو لیست از 

اصولگرایان در نمي آید. 
این فعال سیاسي اصولگرا با بیان اینکه معموالً در تهران دو لیست اصلي 
یکي مربوط به اصالح طلبان و دیگري مربوط به اصولگرایان با هم به رقابت 
مي پردازند و اگر لیس��ت دیگري هم به اسم باشد، لیست هاي حاشیه اي 
هستند، تأکید کرد: نظر ائتالف این اس��ت که همه کساني که به جریان 
اصولگرایي اعتقاد دارند بیایند و یکي ش��ویم که معموالً 70 تا ۸0 درصد 

ائتالف شکل مي گیرد. 
 

فرمانده ارتش پاكستان با سرلشكر باقري 
دیدار كرد

فرمانلده ارتلش پاکسلتان عصلر ديلروز بلا رئيلس سلتاد کل 
نيرو هلاي مسللح جمهلوري اسلامي ايلران ديلدار کلرد. 
به گزارش دفاع پرس، ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکستان 
که در رأس یک هیئت عالي رتبه نظامي به ایران سفر کرده است، با حضور 
در ستاد کل نیرو هاي مسلح با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري، رئیس 

ستاد کل نیرو هاي مسلح دیدار و گفت وگو کرد. 
این دیدار دو جانبه در چارچ��وب همکاري هاي دفاعي امنیتي، تحوالت 
منطقه و تقویت همکاري هاي طرفی��ن در حفظ ثبات و امنیت پایدار در 
سطح منطقه صورت گرفت. برقراري امنیت در مرز ها و مقابله با تحرکات 
گروه هاي تروریستي و جلوگیري از ورود غیرقانوني آنها به مرز هاي دو کشور 
و همچنین همگرایي در خصوص مسائل جهان اسالم و ایجاد مرز هاي فعال 

اقتصادي ازجمله محور هاي این گفت وگو بود. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور: 
كسي حق ندارد به درددل هاي مردم

 بي اعتنا باشد
غامرضا جاللي، رئيلس سلازمان پدافنلد غيرعامل کشلور در 
يادداشلتي در صفحله شلخصي خلود در ملورد اتفاقلات اخيلر 
بعلد از اجرايي کلردن طلرح اصلاح قيمت بنزيلن تأکيلد کرده 
اسلت: کسلي حق ندارد به درددل هلاي مردملي بي اعتنايي کند. 
جاللي نوشته ، درباره غائله اخیر بنزین چند نکته به نظرم حایز اهمیت 
است:  1- اصل مدیریت مصرف سوخت و اصالح قیمت انرژي در کشور 
مورد تأیید است اما آیا بهتر نبود این قیمت، به صورت تدریجي و در طول 
چندسال گذشته افزایش مي یافت؟! خدانکند مصالح کشور را قرباني منافع 

شخصي و گروهي کرده باشیم. 
2- اعتراض حق مردم است و این حق باید به رسمیت شناخته شود. گوش 
حاکمیت باید براي شنیدن صداي اعتراض ها شنواتر از همیشه باشد. کسي 

حق ندارد به این درددل هاي مردمي بي اعتنایي کند. 
۳- تخریب اموال عمومي و غارت فروشگاه ها و بانک ها اسمش هرچه باشد 
اعتراض مدني نیست. جرمي نابخشودني علیه امنیت ملي است که باید با 
قاطعیت تمام با آن برخورد کرد. اشرار و ضدانقالب بدانند امنیت مردم خط 
قرمز نظام است. قوه قضائیه باید هزینه آشوب گري را تا حدامکان افزایش 
دهد تا اشرار به این درک برس��ند که در این کشور نمي توانند یاغی گری 
کنند.  4- حضور سازمان یافته گروه هاي ضدانقالب در تجمعات اخیر کاماًل 
محسوس است. کدام معترضي با تجهیزات کامل بازکردن تیرچراغ برق، 
گاردریل و... به میدان اعتراض مي آید و با سالح سرد و گرم مردم را تهدید 
مي کند تا به صف اعتراض بپیوندند. پشتیباني تمام عیار فیک نیوزهاي 

آن طرف آبي هم این مضحکه را رسواتر مي کند. 
5- تجربه چندسال اخیر نشان داده است شبکه هاي اجتماعي خارج پایه، 
یکي از ارکان اصلي آشوب ها در کشور و بستر تروریسم محسوب مي شوند. 
این انتظار وجود دارد که شوراي عالي فضاي مجازي حسب مأموریت ها و 
رسالت هاي خود تکلیف این شبکه ها را یک بار براي همیشه روشن سازد تا 

هرازچند گاهي به کشور چنین هزینه هایي گزافي تحمیل نگردد. 
۶- شاید مردم از دست اقدامات نسنجیده برخي مسئوالن دلخور باشند اما 
این یک اختالف خانوادگي است که فقط ابلهان جدیت آن را باور مي کنند. 
مشکل اساسي ضدانقالب همیشه این بوده که تحلیل عمیقي از اوضاع 
سیاسي اجتماعي ایران ندارد. برخي به اش��تباه بوي کباب به دماغ شان 
خورده است. این سرما هم خواهد رفت و سیاهي به زغال هاي امریکایي 

مي ماند. از قدیم گفته اند جوجه را آخر پاییز مي شمارند ... 
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صف مردم از صف اخالگران در امنيت جدا است

رئیسی: مردم و نخبگان
 باید  در جریان ابعاد طرح بنزین قرار گیرند

رئيس قوه قضائيه، اقنلاع افكار عمومي و اجماع 
نخبگاني را مقدمه ضروري اجراي طرح مديريت 
مصرف سلوخت برشلمرد و بلا تأکيد بلر اينكه 
امروز صف ملردم از صف اخالگلران در امنيت 
جدا اسلت، از همه مسلئوالن ذی ربط خواست 
که از طريق تريبون هلای مختلف به تبيين ابعاد 
گوناگون طرح مديريت مصرف سوخت بپردازند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائیه 
با اشاره به حوادث پس از اجراي طرح مدیریت مصرف 
سوخت در کشور، تصریح کرد: روز گذشته، مقام معظم 
رهبري به صورت جامع به این موضوع اشاره فرمودند و 

ما هم از عنایات ایشان کمال سپاس را داریم.  
رئیس قوه قضائیه ادام��ه داد: اصل این طرح، مبناي 
کاماًل قانوني دارد و در قانون برنامه شش��م توسعه و 
همچنین سیاس��ت های کلي نظام مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بر آن تأکید شده است. البته 
این طرح باید در پنج سال گذشته به صورت متناوب 
توسط دولت انجام مي شد. بر همین اساس طرحي را 
دولت پیشنهاد کرد که بحث های کارشناسي مختلفي 
درباره آن مطرح بود و نهایتاً تصمیم بر این ش��د که 

اقداماتي طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود. 
  انتقاد از شيوه اجراي طرح

آیت اهلل رئیسي با بیان اینکه اصل طرح، قانوني است 
اما نحوه و شیوه اجراي آن بحث دیگري است، افزود: از 
مقدمات ضروري اجراي این طرح، اقناع افکار عمومي 
و اجماع نخبگاني است و هر چه بیشتر باید ابعاد این 
طرح تبیین ش��ود. در خصوص چنین طرحي طبعاً 
نمایندگان، نخبگان، صاحبنظران و عموم مردم باید 

در جریان ابعاد گوناگون آن باشند. 
رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از شیوه اجراي طرح، 
نگراني مردم را ناشي از عدم اقناع افکار عمومي دانست 
و اظهار کرد: ضرورت داش��ت اف��کار عمومي در این 
زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدي وجود دارد 
که رسانه ها، اقتصاددانان، وزراي مربوط، مسئوالن 
اجرایي و مس��ئوالن مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد 

طرح را براي مردم تبیین کنند زیرا یکي از جلوه هاي 
مهم شفاف سازی همین است. 

آیت اهلل رئیسي با بیان اینکه مردم عزیز ما از ابتداي 
پیروزي انقالب اسالمي هر زمان نسبت به موضوعي 
قانع ش��ده اند با تصمیمات نظام همراهي و همدلي 
کرده اند، خاطرنش��ان کرد: در این قضیه هم تردید 
نداریم که در صورت اقناع اف��کار عمومي، همراهي 

مردم حاصل مي شود. 
  صف مردم از اخالگران امنيت جداست

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه صف مردم 
از صف اشرار و اخاللگران در امنیت جدا است، تصریح 

کرد: تخریب اموال عموم��ي و خصوصي، آتش زدن 
بانک ها و اماکن مختلف، آسیب رساندن به آرامش 
رواني مردم و لرزان��دن دل زنان و کودکان با هر نیت 
و هدفي، مجازات سختي را به دنبال خواهد داشت. 
آیت اهلل رئیسي افزود: کساني هم که از بیرون مرزها 
اقدام به تحریک افراد مي کنند، نه از سستي بنیاد خود 
اطالع دارند و نه از استحکام نظام جمهوري اسالمي. 

    زندگي مردم نبايد آسيبي ببيند
رئیس قوه قضائیه به مس��ئوالن و قضات دس��تگاه 
قضایي نیز دس��تور داد که همراه با مردم و نیروهاي 
انتظامي و امنیتي تالش کنند مطلقاً به کسب و کار، 

زندگي و خانه مردم آسیبي وارد نشود و مردم از تعرض 
مصون بمانند. 

آیت اهلل رئیسي با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبري 
بر جلوگیري از افزایش قیمت کااله��ا و خدمات به 
بهانه افزایش قیمت بنزین تأکید کرد: قوه قضائیه نیز 
وظیفه نظارتي خود را در این زمینه دنبال مي کند و 
امیدواریم همه مردم از مواهب این طرح به نحوي که 
اعالم شده است، بهره مند شوند. رئیس قوه قضائیه ابراز 
امیدواري کرد که با درایت، صبوري، پشتکار و اقدام و 
عمل، نگراني مردم رفع شود، دشمنان ناامید شوند و 

به عدالت اجتماعي نزدیک تر شویم. 

   خبر یک 

      بهارستان

رئيلس فراکسليون اميلد در نامه اي بله رئيس 
مجلس خواسلتار بررسلي جلسله اي با حضور 
سران قوا و مسلئوالن امنيتي درباره توضيح در 
خصوص سلهميه بندي و افزايش قيمت بنزين و 
چگونگي ايجاد بسلترهاي اجراي اين طرح شد. 
فاطمه سعیدي، س��خنگوي فراکس��یون امید در 
گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر گفت: آقاي عارف در 

این نامه از الریجاني درخواست کرده تا تعطیلي هفته 
آینده جلس��ات مجلس براي سرکشي نمایندگان 
به حوزه ه��اي انتخابیه را لغو کند ت��ا نمایندگان در 
جلسه اي به بررس��ي موضوع افزایش قیمت بنزین 

بپردازند. 
طبق جزئیات این نامه آقاي عارف از رئیس مجلس 
درخواست کرده از رؤساي قواي مجریه و قضائیه براي 

حضور در مجلس دعوت شود تا درباره چگونگي اتخاذ 
تصمیم در خصوص سهمیه بندي و افزایش قیمت 
بنزین و چگونگي ایجاد بسترهاي اجراي این طرح به 

نمایندگان توضیح دهد. 
س��عیدي ادامه داد: در این نامه پیش��نهاد شده که 
مشخصاً مقامات امنیتي در خصوص اقدامات انجام 
ش��ده براي کنترل بح��ران در روزهاي گذش��ته و 

عادي سازي شرایط گزارشي ارائه کنند. سخنگوي 
فراکسیون امید گفت که در این نامه رئیس فراکسیون 
امید به رئیس مجلس پیشنهاد کرده از وزیر ارتباطات 
نیز براي حضور در مجلس دعوت شود تا تدابیر اتخاذ 
شده در خصوص اعمال محدودیت هاي ارتباطي و 
حقوق ملت براي دسترسي به ابزار ارتباطي از جمله 

اینترنت را به نمایندگان توضیح دهد. 

عارف در نامه اي به الريجاني مطرح کرد
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