
جایگاه راهبرد جذب حداکثری 
و دفع حداقلی پس از فتنه

حوادث تلخ و آش��وب های هفته  پایانی آبان ماه که در پی طرح مدیریت 
مصرف بنزین رخ داد و موجب وارد ش��دن تلفات و خسارات سنگینی به 
کشور گردید و باالتر از همه امنیت کشور را مورد تهدید قرار داد، با جدایی 
مردم از آشوبگران و ابراز برائت از آنان و تدبیر رهبر معظم انقالب در دفاع از 
امنیت کشور، جداسازی صف مردم از اشرار و انسجام بخشی درون حاکمیت 
و همچنین مجاهدت مدافعان امنیت فروکش کرده و بسیاری از عوامل 

اغتشاش و ناامن سازی دستگیر شده یا در حال دستگیری هستند. 
همچنین در حین آشوب   ها و متأثر از سیاست خبیثانه کشته سازی عناصر 
ضد انقالب و سازمان یافته که مشوق حمله به مراکز نظامی و تخریب اموال 
مؤسس��ات و ابنیه خصوصی و عمومی بوده یا با بی رحمی مردم عادی و 
حتی برخی افراد در اجتماعات اعتراضی را با سالح گرم و سرد مورد هدف 
قرار داده، تعدادی از افراد کشته و مجروح شده اند که متعلق به طیفی از 
عناصر شرکت کننده در اغتشاشات هستند. یکی از سیاست های کثیف 
بیگانگان و گروهک های ضدانقالب��ی و پادوهای آنان مصادره به مطلوب 
تمامی دستگیرشده  ها و حتی کشته  هایی است که ازسوی خود آنان مورد 
هدف قرار گرفته یا با تحریک برای حمله و تخریب به سمت خطر و تهدید 
هل داده شده و برای کشته سازی مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.  اینک با 
فرونشستن غبار فتنه و واقعیت های برآمده از افراد دستگیر شده می توان 

افراد شرکت کننده در آشوب   ها را به گروه های زیر تقسیم کرد:
1-عناصر وابسته به گروهک های برانداز و ضد انقالب شامل سلطنت طلبان، 
منافقین، تکفیری  ها و برخی گروهک های تجزیه طلب قومی که وصل به 
س��رویس های بیگانه بوده و ضمن تحریک اجتماعات در جهت دهی به 

اقدامات خرابکارانه و کشته سازی ایفای نقش کرده اند. 
2- عناصر شرور و کینه ای که دارای سابقه شرارت و دستگیری قبلی نیز 
بوده و فضای آشوب را فرصتی برای کینه ورزی انتقام جویی قرار داده و در 
جنایات و تخریب  ها به نفع ضدانقالب و بیگانه ایفای نقش و در مواردی با 

دریافت پول یا وعده های مالی مزدوری کرده اند. 
3- عناصر ماجراجو و خام که با پدید آمدن فضای هرج و مرج توسط دو گروه 

فوق دست به خودنمایی و اقدامات ایذایی زده اند. 
4- عناصر جوزده و هیجانی که با فریب عناصر حرفه ای ضدانقالب و دیدن 
فضای هرج و مرج تابع جمعیت آشوبگر بوده و دس��ت به اقدامات زده یا 

سیاهی لشکر به حساب آمده اند. 
همچین نباید از این امر مهم غافل شد که بسیاری از خانواده های دو گروه 
اخیر و حتی گروه دوم نه تنها با اقدامات وابستگان و فرزندان خود مخالفند 
که چه بسا در زمره متدینین و وفاداران به نظام و انقالب به حساب آمده  
و در عین حال نسبت به بستگان خود دارای عواطف و عالیق خانوادگی و 

قوم و خویشی هستند. 
از این رو الزم است در برخورد با عناصر شرکت کننده در آشوب، هوشمندانه 
راهبرد جذب حداکثری و دفع  حداقلی را به کار گرفت و در حالی که برای 
بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تلفات، خسارات و باالتر از همه صیانت از 
امنیت ملی یا عناصر ضدانقالب و پادوهای دشمن که مسئول اصلی شهادت 
مدافعان امنیت و خسارت های سنگینی وارد شده بر کشور و همچنین 
تحریک برخی عناصر غافل میدانی به حمله و تحریک برای کشته سازی 
بوده اند و همچنین عناصر شرور و کینه ورزی که بی رحمانه دست به کشتار، 
غارت و تحریک زده اند، نسبت به آن دس��ته از عناصر ماجراجو و جوزده 

مالطفت و رأفت اسالمی را به کار گرفت. 
همانگونه که خوشبختانه در برخورد با دستگیر شدگان به سرعت غربالگری 
توسط عوامل قضایی انجام شده و بسیاری آزاد شده اند، با کشته شده  ها 
نیز باید مراعات عدالت و رأفت صورت گیرد، به استثنای ضدانقالب و اشرار 
معاند خانواده  ها مورد دلجویی قرار گیرند.  باالتر از همه آن دسته از افرادی 
که به صورت مشکوک با سالح گرم و سرد ضدانقالب و اشرار چه به عنوان 
عابر یا اجتماعات اعتراضی مورد هدف قرار گرفته اند، مورد حمایت قرار 
گرفته و از بیت المال اقدامات جبرانی برای ش��ان مدنظر قرار گیرد.  البته 
راهبرد جذب حداکثری، دفع حداقلی به معنای تبرئه عناصر ضدانقالب و 
شرور نبوده و تنها شامل حال عناصر فریب خورده، هیجانی و ماجراجویی 
می شود که در وارد کردن تلفات مالی و جانی نقشی نداشته و همچنین 
معطوف به آالم خانواده  هایی است که هیچ نسبتی با آشوب   ها و آشوبگری 
ندارند. همانگونه که برخورد قاطع با معدود عناصر شرور و پادوهای بیگانه 
که با موج سواری بر اعتراضات مردمی، دست به جنایت و تخریب زده اند نیز 
امری الزم و حمایت از مدافعان امنیت که با رشادت به مهار شرارت و جنایت 

آشوب طلبان پرداخته اند، امری واجب به حساب می آید. 

  مكانيسم ماشه 
نقض  غرض فلسفه کميسيون برجام 

روز گذشته چهاردهمین نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 
4+1 برگزار شد و همانند 14 دوره قبلي این نشست، کشورهاي اروپایي به 
جاي تضمین عیني براي اجراي تعهدات بر زمین مانده خود و معرفي کردن 
امریکا به عنوان ناقض برجام، به عبارت هاي کلي و مبهم در قالب تنظیم 
و انتشار یک بیانیه تکراري اکتفا کردند و بار دیگر از تمام متعهدان برجام 

خواستند به تعهدات خود پایبند باشند. 
واژگان و عبارات مشترک بیانیه روز گذشته کمیسیون مشترک برجام با 
بیانیه هاي پیشین اشتراکات زیادي دارد؛ تضمین هاي عیني طرف هاي 
اروپایي )و پیش از این امریکا( جاي خ��ود را به »وعده های ناظر به آینده 
نامعلوم« داده است، به طوري که با استخدام عباراتي نظیر »اروپا تالش 
خواهد کرد« از »تضمین عیني- کتبي« در جهت اجراي تعهدات یازده گانه 
اروپا و »تعهد مستند« به ضرورت اجراي تعهدات در دوران پسا خروج امریکا 

از برجام پرهیز داشته است. 
مهم ترین و محوري ترین درخواس��ت رس��مي و غیررسمي کشورهاي 
غربي از طرف ایراني، 1-  اجراي یکطرفه تعهدات برجامي و عدم کاهش 
آن و 2- آغاز مذاکرات موشکي و منطقه اي اس��ت، که براي دستیابی به 
این اهداف دوگانه، اروپایي ها قبل از آغاز چهاردهمین جلسه کمیسیون 
مشترک برجام، خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شده اند. روز پنج شنبه 
باالخره تهدیدات ماه هاي اخیر خود را رسما وارد فاز عملي کردند و سه عضو 
اروپایي برجام در نامه اي به دبیرکل سازمان ملل توصیه کردند در گزارش 
بعدي خود در مورد برنامه موشکي ایران، این موشک ها را با تناقض با متن 
قطعنامه 2231 توصیف کند.   فعال شدن مکانیسم ماشه به معناي آن است 
که دامنه و گستره هزینه هاي برجام براي جمهوري اسالمي ایران هر روز در 
حال افزایش است و طرف ایراني تنها تمرکز خود را برگزاري جلسات خالي 

از هرگونه اثر کمیسیون مشترک متمرکز کرده است. 
اینکه سه کشور اروپایي یک روز قبل از برگزاري جلسه پانزدهم کمیسیون 
مشترک برجام، فعالیت  هاي موشکي ایران را نقض قطعنامه 2231 خوانده 
و از سایر اعضاي شوراي امنیت س��ازمان ملل و دبیرکل مجمع عمومي 
سازمان ملل در قالب متن مکتوب این درخواست رسمي را مطرح مي کنند 
که رسما چنین نقضي را اعالم کند و مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند 
به معناي نقض غرض برگزاري جلسه کمیسیون مشترک برجام است که 
بر اساس پیوست D متن برجام، باید بستري براي رفع و کاهش اختالفات 
نه عاملي براي تشدید فشارهاي سیاسي-نظامي با تفسیر موسع از مفاهیم 

برجام، علیه ایران باشد.
اگر چه عکس العمل ایران نس��بت به احیاي مکانیسم ماشه توسط اروپا 
مناسب نبوده است و مقامات دستگاه خارجه تنها به گالیه هاي مرسوم 
توئیتري بسنده کرده اند، اما با این حال هزینه هاي ناشي از استمرار اجراي 
یکجانبه تعهدات برجامي ب��ا فرصت دهي هاي متعدد ب��ه اروپا کمتر از 
هزینه هاي شش قطعنامه  سابق نخواهد بود آن هم در شرایطي که کشور 
طي یک سال گذشته سقف بیکاري، تورم وگراني را تجربه کرده است و 
احیاي قطعنامه هاي سابق نمي تواند وضع را از بدتر کند، اما تعلیق صنایع 
مختلف کشور، افکار عمومي و اقتصاد و معیشت مردم می تواند آثار بسیار 
زیان بارتري به همراه داشته باشد. البته این به معناي آن نیست که نباید 
در مقابل فعال شدن یکي از حفره هاي دیگر متن برجام به نام »مکانیسم 
ماشه« سیاست انفعال را در پیش گرفت، بلکه به آن معناست که در مواجهه 
با تهدیدات غرب و گسترش فعالیت هاي ضدایراني آنها باید از عدم حضور 
یا ترک کردن جلسه کمیسیون مشترک برجام نیز نباید ابا داشت چرا که 
»تغییر محاس��بات غرب« در جهت اینکه »ایران به هر قیمتي حاضر به 

پایبندي به برجام نیست« نیاز بدیهي و ضروري ایران است. 

محمداسماعيليرسولسناییراد

رئیس قوه قضائیه تأكید كرد

تفكيك اعتراض از اغتشاش و جرم سياسي از   امنيتي
رئیس قوه قضائیه در ادامه سفرهاي استاني، 
به اصفه�ان رف�ت و ضم�ن ديدار با اقش�ار 
مختلف مردم، خانواده های شهدا، روحانیون 
، نخبگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي، در 
شوراي اداري استان شركت كرد و در جريان 
اين ديدارها چند دس�تور ويژه قضايي داد: 
» دستور تشكیل ش�وراي حل اختالف ويژه 
امور اقتصادي، دس�تور تشكیل شوراي حل 
اختالف ويژه كش�اورزي و اينك�ه براي قرار 
وثیقه فرد را ب�ه زندان نبرن�د، همان جا نگه 
دارند تا قرار وي تأمین شود. « رئیسي البته 
در خالل س�خنراني هاي خود گريزي هم به 
حوادث اخیر كش�ور زد و با تأكید بر اينكه » 
اعتراض را از اغتش�اش و جرم سیاسي را از 
جرم امنیتي متمايز مي دانیم«، بر لزوم توجه 
قض�ات به اين تفكی�ك قانون�ي تأكید كرد. 
 رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام مبتني بر 
والیت فقیه هیچ گاه با بن بست مواجه نمي شود، 
گفت: امروز مدیریت کشور در همه عرصه ها باید 
شعار »ما مي توانیم« را اجرایي و عملیاتي کند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیس��ي در جلسه شوراي 
اداري استان اصفهان، اجراي عدالت را از مسائل 
بس��یار مهم و محوري و از اه��داف یا مهم ترین 
هدف انقالب اسالمي برش��مرد و تصریح کرد: 
»قوانین عادالنه و مجریان عادل دو بازوي اجرایي 
امام عادل هس��تند که در رأس نظام اس��المي 
حضور دارد. در مسائل اضطراري همچون جنگ 
اقتصادي که در آن به سر مي بریم، باید مقررات 
خاص این شرایط مورد توجه قرار گیرد و کار براي 
کارآفرین و تولیدکننده تسهیل شود.« رئیسي با 
تأکید بر اینکه نظ��ام مبتني ب��ر والیت فقیه، 
نظامي اس��ت که در آن هیچ گاه بن بست وجود 
ندارد، بر لزوم حمایت همه جانبه از مدیراني که 
با جسارت و شجاعت قانوني به اقتضاي شرایط 
جنگ اقتصادي، با قدرت در میدان حضور پیدا 
کنند تأکید کرد و گفت: »قوه قضائیه به عنوان 
دستگاه نظارتي و قضاوتي موظف است حامي 
مدیراني باشد که با شجاعت و قدرت کار مي کنند 
و اجازه نمي دهند کوچک ترین خللي در انجام 
امور به وج��ود بیاید.« آیت اهلل رئیس��ي با بیان 
اینکه یکسري ساختار هاي فسادزا وجود دارد، 
یادآور شد: »قبل از هر کس دولت باید مدعي این 

ساختار ها باشد و آنها را اصالح کند.«
 رئیس قوه قضائیه همچنی��ن در جمع قضات 
و کارکنان مجموعه قضایي اس��تان اصفهان با 
بیان اینکه صف معترض��ان از صف اخاللگران 
در امنیت جداس��ت، اعتراض را از اغتش��اش و 
جرم سیاسي را از جرم امنیتي متمایز دانست 
و بر ل��زوم توجه قضات به ای��ن تفکیک قانوني 

تأکید کرد. 
آیت اهلل رئیسي با تأکید بر ضرورت بهره مندی 
قضات از ظرفیت هایی نظیر »آزادي مشروط« 
و »تعلیق مجازات«، اظهار کرد: »با کساني که 
مخل امنیت جامعه و متجاسر به قانون هستند، 
مثل اغتشاشگران و کساني که در نظام اقتصادي 
اخالل ایج��اد و جنایت اقتص��ادي مي کنند و 
افرادي که امنیت غذایي و س��المت مردم را به 
خاطر پول به مخاطره مي اندازند، باید برخورد 
جدي صورت گیرد.« رئی��س قوه قضائیه ادامه 
داد: »کساني که امروز در جامعه یک اعتراضي 
مي کنند، متفاوتند. ممکن است اعتراض شان را 
با یک لحن نامناسبي بگویند ولي صف این افراد 
از کساني که مي خواهند در جامعه اخالل ایجاد 
کنند و امنی��ت اجتماعي و اقتص��ادي را برهم 
بزنند، جداست. در برابر یک فرد قداره کش که 
راه را بر مردم مي بندد و با س��الح گرم و سرد، 
امنیت جامعه را تهدید مي کند، نمي شود کوتاه 
آمد. ولي برخي افراد هستند که باید به عنوان 
آسیب دیدگان اجتماعي نس��بت به آنها تمایز 

قائل شد. حتما جرایم امنیتي با جرایم سیاسي 
فرق مي کند. جرم امنیت��ي را قانون یک مدل 
تعریف کرده و جرم سیاسي را یک گونه و این دو 

با هم فرق دارند«. 
     مب�ارزه ب�ا فس�اد نبايد تح�ت تأثیر 

جوسازي ها باشد
حضور در نهمین اجالس��یه منطقه اي جامعه 
مدرس��ین حوزه علمیه قم در اصفهان از دیگر 
برنامه هاي رئیسي در سفر به اصفهان بود. رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به توطئه هاي دشمن در طول 
چهار دهه گذش��ته علیه ملت ایران، به موضوع 
مبارزه با فساد اش��اره کرد و یادآور شد: »وقتي 
در جایي گفتم هاضمه نظام اس��المي فساد را 
نمي پذیرد، دیدم ضد انقالب از این حرف بسیار 
عصباني شده اس��ت. معلوم ش��د آنها به دنبال 
القاي تعبیر نادرستي از موضوع فساد در جامعه 
هستند.« آیت اهلل رئیسي ادامه داد: »ما معتقدیم 
اراده نظام یک چیز است و ارتکاب فساد و جرم 
توسط اشخاص چیز دیگري است. حقیقت این 
است که نظام ما در درون خود اجراي عدالت و 
مبارزه با فساد را دارد اما رفتار هر کس، به خود 
شخص برمي گردد و این نکته که هاضمه نظام 

فساد را نمي پذیرد، یک حقیقت است«. 
رئیس قوه قضائیه با تبیین راهبرد دش��من در 
خصوص القاي فساد در ایران تصریح کرد: »در 
موضوع فساد دشمنان در بوق تبلیغات دمیدند، 

دوستاِن ناآگاه، افراد غافل یا افرادي تحت تأثیر  
مسائل مختلف هم به صحنه آمدند و یک اجماع 
مرکب شکل گرفت. این گفت آن دولت مقصر 
اس��ت، آن دولت گفت این دولت، این مجلس 
گفت آن مجلس، این مسئول گفت آن مسئول، 
هر روز تیتر روزنامه ها را نگاه مي کردید کش��ف 
یک موضوع فس��اد بود. باالخره این وضعیت و 
ش��رایط پیش آمد و دش��من هم در آن دمید و 
سایت هاي مخرب دست ساخته دشمنان هم در 
این فضا دمیدند و یک باور این چنینی نامطلوب 
و ناص��واب را در اذهان برخي ایج��اد کردند که 
گویا خیلي ها دچار فسادند و فساد خیلي جا ها 

را فرا گرفته است.« رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 
»مبارزه با فساد نباید تحت تأثیر جوسازي ها و 
توأم با تخریب حیثیت افراد باش��د زیرا این کار 

شرعاً، قانوناً و اخالقاً جایز نیست«. 
    ضرورت تدوين قوانین متناسب با جنگ 

اقتصادي
رئیس ق��وه قضائی��ه همچنی��ن در دی��دار با 
فعاالن اقتص��ادي، کارآفرین��ان و صنعتگران 
استان اصفهان با تأکید بر لزوم متناسب سازي 
قوانین و مقررات با موقعیت جنگ اقتصادي، از 
کارآفرینان و سازمان امور مالیاتي خواست که با 
تعامل با یکدیگر، موانع و مشکالت را بررسي و 
پیش��نهادهای خود را براي رفع این مشکالت 

ارائه کنند. 
رئیس��ي، نقش فع��االن اقتص��ادي در اقتصاد 
مقاومتي و مقاوم سازي اقتصاد کشور را برجسته 
خواند و تصریح ک��رد: »حضور اثربخش فعاالن 
اقتصادي در برابر تکانه ها و توطئه هاي دشمن 
براي اخ��الل در اقتص��اد کش��ور، ناامیدکردن 
مردم و از رونق انداختن تولید، این توطئه ها را 
خنثي کرده اس��ت. جنگ اقتصادي، مقرراتي 
به اقتضاي جنگ اقتصادي نی��از دارد بنابراین 
باید متناسب س��ازي مقررات با موقعیت جنگ 
اقتصادي صورت گیرد تا تولیدکننده و کارآفرین 
بتواند در ای��ن عرصه، به ص��ورت فعال حضور 

پیدا کند.« 
آیت اهلل رئیسي در ادامه بر حمایت دستگاه قضایي 
از مدیران جسور و شجاعي که تحریم ها را دور 
مي زنند، تأکید کرد و یادآور شد: »از کارآفرین، 
تولیدکننده، صنعتگر و س��رمایه گذاري هم که 
اجازه نمي دهد تحریم ها اثربخش باشد و در این 
شرایط، واحد تولیدي یا کارخانه اي تعطیل شود، 
حمایت تمام قد خواهیم کرد و وظیفه ما دفاع از 
چنین افرادي و تشویق آنهاست تا مردم بدانند 
چه کساني در سخت ترین شرایط اجازه ندادند 
چرخ هاي اقتصاد کش��ور کند شود یا از حرکت 
بایستد.« رئیس قوه قضائیه در بخش دیگري از 
سخنان خود با اعالم موافقت نسبت به پیشنهاد 
تشکیل شوراي حل اختالف ویژه امور اقتصادي، 
به رئیس کل دادگستري استان اصفهان دستور 
داد که این شورا با حضور ریش سفیدان و کساني 
که در این عرصه صاحب نظر و مجرب هستند، 
تشکیل شود تا بسیاري از مسائل که قابل حل 
در ش��ورا هاي حل اختالف اقتصادي است، به 

دادگاه ها کشیده نشود. 

خطیب جمعه تهران: 
کشور را نباید از جيب فقرا اداره کرد

امام جمع�ه موقت ته�ران با بی�ان اينكه نباي�د كش�ور را از جیب 
فق�را اداره كنی�م، گفت: مفاس�دي ك�ه ام�روز از آن ياد مي ش�ود 
مهم و جدي اس�ت و باي�د ب�ا آن برخورد كرد و از ريش�ه س�وزاند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم محمدحسن ابوترابي فرد در خطبه هاي این 
هفته نماز جمعه تهران گفت: خوشا به حال کساني که بازوي مقام معظم 
رهبري براي اقامه دین هستند و نمي توان به این جایگاه دست یافت مگر 
آنکه انسان دین را در جان خود و در اخالق و عقیده شخصي خویش اقامه 
کند و دیندار به معناي واقعي کلمه باشد تا بازوي نظام اسالمي براي اقامه 
دین گردد.  امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: ما در نظام اسالمي نیازمند 
مدیران و مسئوالني هستیم که دین مدار باشند و براي اقامه دین نقش ایفا 
کنند. وي تأکید کرد: کجایند مدیراني که نخوابند براي اینکه مردم آسوده 
بخوابند؟ اقتدار آفرینان دفاع مقدس خواب را بر دیدگان خود حرام کردند 
و امروز ملت ایران و اس��الم در آرامش هستند. وي افزود: کارگزاران نظام 
جمهوري اسالمي باید به آحاد مردم با هر عقیده و نگاهي لطف و محبت 
داشته باشند تا مردم، کارگزاران نظام را خادم صادق خود ببینند. وي ادامه 
داد: مقام معظم رهبري اخیراً مرقوم داشتند شهروندان عادي که بدون 
داشتن نقشي در درگیري هاي اخیر جان باختند، در حکم شهید محسوب 
شوند. اندیشه انقالبي و تمدن ساز پشت این صحبت ها است، دنیا بداند که 

انقالب اینگونه به جامعه نگاه مي کند. 
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امیدوارم با این الهام از این رهنمود حیات 
بخش، راه را براي تحکیم وحدت ملي و انسجام صفوف ملت ایران، نهي از 
منکر کساني که خطا و اشتباه در اندیشه و تفکر دارند با روش هاي صحیح 
بر اقتدار ملي بیفزاییم و نقشه هاي شوم دشمنان و سرویس هاي اطالعاتي 
بیگانه و دالرهاي نفتي را نقش بر آب نماییم. وي در تشریح ایرادات اجراي 
طرح افزایش قیمت بنزین گفت: نباید این امر مهم را که مي توانست با اجماع 
نخبگان سیاسي و علمي و حمایت ملت بزرگ و نقشه راه وحدت و اقتدار 
ملي گردد، به بستري براي سوء استفاده بیگانگان سرویس هاي اطالعاتي 

و جاسوسي تبدیل کرد. 
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: اگر حضور به هنگام، برآمده از عقالنیت، 
بصیرت و شجاعت و از همه باالتر دیانت و عدالت رهبر معظم انقالب نبود، 

اجراي این طرح با شکست روبه رو مي شد.   

وزارت اطالعات اعالم كرد
پروژه انفجار

در خوابگاه دانشجویي ناکام ماند
 ي�ك هس�ته افراط�ي ب�ا بري�دن ش�یلنگ و ب�از گذاش�تن 
ش�یرگاز آش�پزخانه خواب�گاه دانش�جويي دانش�گاه عل�م و 
صنع�ت به دنب�ال انفج�ار، آت�ش س�وزي و كشته س�ازي ب�ود. 
به گزارش روابط عمومي وزارت اطالعات، یک هس��ته افراطي با بریدن 
شیلنگ و باز گذاشتن شیرگاز آشپزخانه خوابگاه دانشجویي دانشگاه علم 
و صنعت به دنبال انفجار، آتش سوزي و کشته سازي بود که به لطف خدا، 

هوشیاري دانشجویان و تالش مأموران حراست ناکام ماند. 
با بررس��ي و پیگیري صورت گرفت��ه عناصر اصلي این پ��روژه خبیثانه 
شناسایي و دستگیر شدند. این افراد که در اغتشاشات اخیر نیز شرکت و 
اقدامات ایذایي داشته اند، در تحقیقات اولیه ایجاد شوک به افکار عمومي 
و جامعه دانشجویي را در آستانه 1۶ آذر جزو اهداف خود اعالم کرده اند. 
در این پروژه مقرر بود این اقدام، حادثه اي ناشي از معیوب بودن سیستم 
آشپزخانه خوابگاه 2۰۰ نفره دانشجویان وانمود و نظام مقصر این فاجعه 

قلمداد شود. 

ژه
وی

 خبرسازيبيبيسي 
عليهبسيجووزارتاطالعات

پنج شنبه شب )14 آذر 98( بي بي س��ي فارسي در خبري 
بدون منبع و بدون هیچ قرینه اي براي اثبات درست بودن 
آن، مدعي شد که وزارت اطالعات ایران، اعضایي از بسیج را 

دستگیر کرده است.
 بي بي سي نوش��ت: »یک منبع آگاه به ش��رط فاش نشدن 
هویتش به بي بي س��ي فارس��ي اطالع داده است که وزارت 
اطالعات ایران در اوایل هفته جاري بیش از 1۰ عضو بسیج 
را بازداشت کرده است. اعضاي بسیج شبانه در خانه هاي خود 
در جنوب غرب استان تهران بازداشت شده اند. منبع آگاه به 
بي بي سي فارسي گفت افراد بازداشتي در سرکوب اعتراضات 

اخیر نقش داشته اند. «
ساعتي پس از این ادعا، چهار مرجع قضایي و اطالعاتي ایران 
این خبر را رد کردند. خبرگزاري فارس نوش��ت: »خبرنگار 
فارس از چهار مرجع قوه قضائی��ه، وزارت اطالعات، نیروي 
انتظامي و سازمان اطالعات س��پاه پیگیري الزم را به عمل 
آورد که هر چهار مرجع این خب��ر را تکذیب کردند. روابط 
عمومي وزارت اطالعات هم خبر بي بي س��ي در خصوص 
دستگیري تعدادي از بس��یجیان را تکذیب کرد. همچنین 
سازمان بسیج مس��تضعفین نیز خبر بازداشت بسیجیان را 

تکذیب کرد. «
به نظر مي رسد هماهنگي کامل نیروهاي امنیتي و اطالعاتي 
کشور براي مهار آشوب هاي سازماندهي شده آبان 98، دولت 

انگلیس را به تکاپو انداخته تا ش��عله ور کردن آش��وب را از 
مسیري دیگر پي بگیرد. از این رو رسانه وابسته به این دولت 
تالش مي کند یک دوقطبي کذایي بین نهادهاي امنیتي و 
نظامي را به مخاطبان خود القا کند. محمد کوثري، جانشین 
قرارگاه ثاراهلل در همی��ن زمینه تأکید مي کن��د: »بنده به 
عنوان مقام مسئول مي گویم که حتي یک مورد هم نبوده که 
نیروهاي وزارت بخواهند برخوردي با نیروهاي بسیج داشته 
باشند. در بحث مقابله با اغتشاشات اخیر هماهنگي خوبي 
بین وزارت با مجموعه بسیج و سپاه وجود داشت و طبیعي 
است این موضوع، دشمنان ملت ایران را سردرگم کند. « او 
سپس از پیوند میان نیروهاي بسیج و وزارت گفت: »بخشي 
از نیروهاي وزارت اطالعات خودش��ان بس��یجي هستند و 
چنین خبرسازي هایي نش��ان مي دهد که دشمن چقدر از 
عملکرد نیروهاي وزارت اطالعات در برخورد با اغتشاشگران 

عصباني است.«  

  حذفصفحهعربيرهبري
درفيسبوك

مدیریت فیس بوک کهپیش از این صفحه عرب زبان دفتر 
رهبري در این ش��بکه اجتماعي را ب��ا محدودیت مواجه 
کرده، روز گذش��ته به طور کامل آن را حذف کرد. صفحه 
عربي رهبر انقالب در فیس بوک بیش از 1۰۰ هزار دنبال 
کننده دارد و فیس بوک مدعي اس��ت این صفحه، قوانین 
فیس بوک را نقض کرده اس��ت. این اولین بار نیس��ت که 

صفحات رهبر انقالب در شبکه هاي اجتماعي با محدودیت 
مواجه مي شوند و اینستاگرام و توئیتر نیز مانند فیس بوک 
بارها به ح��ذف مطالب یا بس��تن حس��اب هاي کاربري 
khamenei.ir  اق��دام کرده اند. مدیران این ش��بکه هاي 
اجتماعي همواره ب��ه تبعیت از فضاي غال��ب در غرب، بر 
آزادي بیان کاربران خود در این شبکه ها تأکید مي کنند، 

اما در عمل آن کار دیگر مي کنند!
  اپوزیسيونيکه

بروابستگياصراردارد
از فرداي اعتراضات، رس��انه هاي معاند به صورت معناداري 
روي یکي از کشته شدگان اغتشاشات تمرکز کردند. نام او را 
مي بردند و با مادرش مصاحبه مي کردند. از مالقات مادرش با 
مادر یکي از کشته شدگان حوادث 1388 خبر تهیه کردند و در 
اقدامي عجیب صوت او را پخش کردند که دیگران را به بستن 
خیابان تشویق مي کند. بي بي سي، ایران اینتر نشنال سعودي، 
 من و تو و صداي امریکا )وابس��ته به CIA( به صورت مکرر به 
این فرد پرداختند. اما بالفاصله پس از اینکه قرار شد بیگناهان 
حوادث شهید محسوب و با بقیه با رأفت برخورد شود، پدر آن 
فرد کشته شده در اینستاگرام نوشت: » با سپاس و امتنان از 
شاهزاده رضا پهلوي که با تماس و ابراز همدردي ما را سرافراز 
کرد و دلگرم نمود«، اصرار خانواده فرد کشته شده بر ارتباط با 
پهلوي و علني کردن آن نشان مي دهد که بحث سازماندهي و 

حضور ضدانقالب برانداز در اغتشاشات انکارناپذیر است.

سردار سالمي:
دشمن در فتنه اخير از ملت ایران سيلي خورد

در  دش�منان  و  اس�ت  پیش�رفت  ح�ال  در  اي�ران  انق�الب 
فتن�ه اخی�ر از مل�ت ب�زرگ اي�ران س�یلي س�ختي خوردن�د. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمي، فرمانده کل سپاه 
در گردهمایي استادان سطح عالي و خارج حوزه هاي علمیه که با هدف بررسي 
تحوالت اخیر منطقه در مدرسه عالي دارالشفاء قم برگزار شد، انقالب اسالمي 
ایران را پدیده شگفت انگیز قرن و در حالت حرکت به سمت تمدن نوین اسالمي 
دانست و گفت: »این انقالب نبرد آگاهي با جهالت مدرن است؛ جهالتي که 

بردگي، کشتار، فقر، ناامني و عقب ماندگی و دیکتاتوري ارمغان آن است.« 
سرلشکر سالمي ادامه داد: »در چهار دهه اخیر سیلي هاي محکمي به دشمن 
زده ایم و در شرایط سخت و میدان وسیع و پیچیده جهاني، انقالب اسالمي 
ایران با نصرت الهي و با حکمت ولي امر مسلمین پیشرفت کرده و اقتدار خود را 

افزایش داده است، به همین خاطر رهبري مرکز تهاجم دشمن است.«
 فرمانده کل سپاه تأکید کرد: »وظیفه همه به ویژه روحانیت استحکام، اتصال و 

تقویت مردم و رهبري به عنوان قاعده و قائمه انقالب اسالمي است«. 
سرلشکر سالمي گفت: »همه راهبردهاي دشمن شکست خورده و امروز هم 
راهبرد محاصره اقتصادي آنها از اوج گذش��ته و ایران در حال تجربه اقتصاد 

بدون نفت است«. 
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: »صهیونیس��ت ها که روزي داعیه نیل تا 
فرات را داش��تند امروز در باریکه اي در حصار دیوارهاي بتني و سیم خاردار 

قرار گرفته اند.« 
فرمانده کل سپاه با اشاره به فتنه اخیر گفت: »در این حوادث همه بازیگران تئاتر 
جهاني از جمله صهیونیست ها، انگلیس، امریکا و سعودي ها   به میدان آمدند 
اما ملت ایران ظرف 48 ساعت سیلي محکمي به دشمن زد و شکستي بزرگ 

بر او تحمیل کرد«. 
سرلشکر سالمي این حرکت ملت ایران را تصویر شرف، غیرت، ایمان، ثبات 
قدم، ایستادگي، والیتمداري و کفرستیزي توصیف کرد و افزود: »دشمنان 
امروز افسرده، سرافکنده و شکست خورده اند و امام انقالب اسالمي با اقتدار و 
کرامت اسالمي در حال هدایت انقالب و امت اسالمي است. با حاکمیت انقالب 
و نظام اسالمي به رهبري امام، زمینه مجد، عزت و پیشرفت مسلمانان فراهم شد 
و حیات جدید یافتند.« سردار سالمي با بیان اینکه چهل سال است که جنگ 
بین حق و باطل با محوریت جمهوري اسالمي ایران در طرف حق و استکبار با 
محوریت امریکا در طرف باطل در جریان است افزود: »ملت ایران با اراده الهي و 
تبدیل تهدیدات دشمنان به فرصت و حضور در همه میدان هاي نبرد، دشمن 
را پراکنده و اندیشه هاي ناب انقالب اسالمي برخاسته از والیت را بیدار کرده 
است.« فرمانده کل س��پاه گفت: »قدرت انقالب اسالمي امروز تا کیلومترها 
دورتر از مرزهاي کشور، جامه حقیقت پوشیده و امت واحده اسالمي در آستانه 

شکل گیری بی نظیر است و دشمنان در حال فرارند. «

  گزارش
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 نماي نزديك

»UCF« بازديد رئیس قوه قضائیه از سايت هسته اي    
  آیت اهلل رئیسي در سفر اس��تاني خود به اصفهان، از مجموعه هسته اي UCF بازدید و براي 
فعاالن و دانش��مندان این حوزه آرزوي موفقیت کرد. در این بازدید ک��ه علي اکبر صالحي، 
رئیس سازمان انرژي اتمي نیز حضور داشت، رئیس قوه قضائیه از خطوط فرآیندي و تولیدي 

سایت UCF بازدید کرد. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به کاربرد فراوان دانش هسته اي در حوزه هاي مختلف اعم از صنعت، 
کشاورزي و پزشکي تأکید کرد: گام هاي بزرگي تا امروز در این صنعت به دست دانشمندان 
کشور برداشته شده اس��ت و ان ش��اءاهلل این دانش همواره ارتقا خواهد یافت و به قله مد نظر 
خواهد رسید. وي بازدید از صنعت پیشرو و بومي شده هسته اي در استان صنعتي اصفهان را 
فرصتي مغتنم برشمرد و براي فعاالن و دانشمندان این حوزه آرزوي موفقیت کرد. رئیس قوه 
قضائیه در پایان از تالش هاي دانشمندان و کارکنان س��ازمان انرژي هسته اي قدرداني کرد 
یاد شهداي هسته اي را گرامي داش��ت. بنابراین گزارش، کارخانه فرآوري اورانیوم اصفهان 
یکي از تأسیس��ات محوري تولید سوخت اس��ت که فرایند تبدیل کیک زرد به هگزافلوراید 
اورانیوم )UF6( در آنجا صورت مي گیرد UF6 با انتقال به تأسیسات هسته اي نطنز با عمل 

سانتریفیوژ، غني مي شود. 

حامد عطائي|میزان

ما معتقدي�م اراده نظ�ام يك چیز 
اس�ت و ارت�كاب فس�اد و ج�رم 
توس�ط اش�خاص چی�ز ديگ�ري 
اس�ت. حقیقت اين اس�ت كه نظام 
م�ا در درون خود اج�راي عدالت و 
مبارزه با فساد را دارد اما رفتار هر 
كس، به خ�ود ش�خص برمي گردد 
و اين نكته كه هاضمه نظام فس�اد 
را نمي پذي�رد، يك حقیقت اس�ت


