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چراغي را كه ايزد برفروزد... 
روزنامه صبح نو در س��رمقاله ديروز خود با بيان 
اينكه يكي از وجوه برجس��ته تمايز آشوب هاي 
اخير در مقايسه با اغتشاشات ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸، 
تمركز حم��الت روي رهبر معظ��م انقالب و اهانت هاي بي س��ابقه به 
معظم له بود، كوشيد به اين پرسش پاس��خ دهد كه علت اين تمركز و 
حرمت شكني چيست؟ نويس��نده اضافه كرده اس��ت: نقش بي مانند 
زعامت نظام اسالمي در ناكام گذاشتن دشمن در رسيدن به اهدافش در 
منطقه غرب آس��يا كه پس از فتنه۸۸ و در بهمن سال۸۹ نمايان شد، 
اثربخشي و كارآمدي اين ركن را بيش از پيش آشكار كرد، لذا دشمن از 
آن زمان عزمش را براي محروم كردن كشور از اين عمود خيمه، جزم 
كرد و همه توان��ش را براي فاصله انداختن بين م��ردم با واليت فقيه و 
ولي فقيه و بدبين كردن آنها به اين جاي��گاه به  كار گرفت، خصوصاً كه 
بخش مهمي از پيشرفت هاي كشور را نيز محصول و نتيجه راهبري هاي 
هوشمندانه حضرت آيت اهلل خامنه اي مي دانست. تقدس زدايي از اين 
جايگاه و حرمت شكني، هدف ديگر دشمن است كه با به كارگيري الفاظ 
ركيك و عادي سازي آن، سعي مي كند به آن دست يابد اما زهي خيال 
باط��ل! از نظ��ر صاحب اين قل��م، اگ��ر دو موضوع دشمن شناس��ي و 
ولي شناسي را بتوانيم به  طور جدي و صحيح پيگيري و تبيين بكنيم، نه 
تنها دشمن را در رس��يدن به اين اهداف ناكام گذاش��ته ايم بلكه اراده 
بدخواهان را قطعاً به ضدخودش تبديل خواهيم كرد و فرصتي خواهد 
ش��د براي پيوند عميق تر مردم ب��ا ولي فقيه و رهب��ري حكيم انقالب 
اسالمي. آري، يريُدوَن لِيطِفُئوا نُوَر اهللِ بَِأفَواِهِهم َو اهلُل ُمِتمُّ نُوِرِه َولَو كِرَه 
الكافُِروَن: مي خواهند نور خدا را با دهان هاي ش��ان خاموش كنند ولي 
خداوند نور خود را كامل مي كند، هر چند كافران، خوش نداشته باشند 
و به قول اين ضرب المثل منقول از ابوسعيد ابوالخير، »چراغي را كه ايزد 

برفروزد/ هر آن كس پُف كند ريشش بسوزد«.
........................................................................................................................

كهكشاني پر از دروغ
روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود به 
مصاديق ف��راوان تاريخي از نق��ش عمليات 
رس��انه اي به عنوان جاده صاف كن كودتاها و 
زمينه سازي براي فروپاشي نظام ها اشاره كرد و سپس ضمن پيوند اين 
نقش با حوادث اخير در كشور نوش��ت: اين روزها انتقادات دلسوزانه و 
بعضاً صحيحي در مورد عملكرد رسانه اي برخي دستگاه ها وجود دارد، 
اما اين فقط يك روي سكه است. روي ديگر سكه جرياني است كه در 
تمام اين سال ها با تبليغات س��ياه به مرجعيت زدايي از اين دستگاه ها 
پرداخته است. به عنوان نمونه ما از گزارش سراسر كذب روزنامه شرق 
عليه صداوس��يما در س��ال۹۶ با يك عذرخواهي و انتش��ار تكذيبيه 
گذشتيم. ما از تضعيف نيروهاي مسلح در اين روزنامه طي دو ماه پاياني 
سال ۹۸ با تساهل غيرقابل توجيهي عبور كرديم. ما از تخريب روابط با 
همس��ايگان و متحدان راهبردي مان در گ��زارش دروغ محور روزنامه 
سازندگي و پيش از آن در رسانه هاي زنجيره اي ديگر به راحتي گذشتيم 
و دروغ پراكني هاي روزنامه اعتماد و هم ميهن را در همين آشوب هاي 
اخير كاماًل ناديده گرفتيم، صدها مورد از اين دست وجود دارد و ما فقط 
به برخي از آن اش��اره كردي��م. اين رويك��رد منفعالن��ه در مواجهه با 
رسانه هاي متخلف هر چه باش��د با »آزادي بيان« قابل توجيه نيست، 
چون بيشتر به يك »هرج و مرج رسانه اي« شبيه است. در واقع ما افكار 

عمومي را در مقابل بمباران اخبار جعلي و كذب بي دفاع رها كرديم. 
نويسنده كيهان سپس تأكيد كرده است: ما نيازمنديم تا سختگيرانه 
از مرزهاي منافع ملي در حوزه رسانه محافظت كنيم. »دروغ« سوخت 
ماشين جنگي رسانه اي عليه ايران است. 3۸هزاروسه دروغ تنها ظرف 
4۶روز اخير توسط پنج رسانه فارسي زبان بيگانه فقط در فضاي مجازي 
منتشر شده است، يعني به  طور متوس��ط هر 100ثانيه يك دروغ. آن  
طور كه »اندرو كراكر« درباره تاريخ ۶0ساله سرويس BBC جهاني تا 
سال1۹۹0 مي نويسد، ميانماري ها اين شبكه را »آسماني پر از دروغ« 
لقب داده بودند، در مورد ايران اما به نظر مي رسد ماجرا خيلي وسيع تر 

است؛ ما با »كهكشاني پر از دروغ« روبه رو هستيم. 
........................................................................................................................

مقابله با لذت دروغ در اغتشاشات
روزنامه همش��هري مقابله با دروغ 
رس��انه اي را از زاويه ديگري مورد 
توجه قرار داد و نوشت: روز روشن را مي گويند شب است و عده اي باور 
مي كنند. در كشته س��ازي  خيال انگيز دچار جنون شدند و همچنان 
ادامه مي دهند، چرا؟ سؤال مهم تر اينكه چه بايد كرد؟ آيا افشاي اين 
دروغ ها كافي است؟ اگر هست پس چرا عده اي همچنان همان دروغ 

را تكرار مي كنند؟
رسانه هاي كذاب غربي كه تكليف شان روشن است، براي اين بافته هاي 
تخيلي جيره مي گيرند اما س��ؤال اين اس��ت كه وقتي دروغ شان افشا 
مي شود، چرا ادامه مي دهند؟ نگران بي آبرويي بيشتر نيستند؟ پاسخ 

اجمالي اين است كه ادامه مي دهند چون اين دروغ ها باور مي شود. 
رس��انه هاي كذاب به حكم مخاطبان��ي كه از روايت ه��اي دروغ لذت 
مي برند، همچن��ان دروغ مي گويند، اما مخاطب��ش چرا لذت مي برد؟ 
مهم كشته سازي  هاي تصنعي نيس��ت. مهم اصل داستان است. اصل 
داستان را باور كرده اند و از جزئيات لذت مي برند، ولو دروغ باشد. اما چه 
بايد كرد؟ اصل قصه و ابرروايت را در ذهن اين آدم ها كه الزاماً دشمني 
هم ندارند، بايد اصالح كرد. چطور؟ در كنار افشاي دروغ، دو كار بسيار 
توهم شكن است و مانع باورپذيري و غوطه وري در ديگر دروغ هاست. 
يكم، تكرار گزاره »كشور در حال حركت اس��ت.« هر آنچه اين گزاره 
را نشان دهد، بايد مقابل چشم شان فهرست ش��ود. نمونه هايي شبيه 
همين موش��ك هايپرس��ونيك و هزاران نمونه ديگر. از جمله مقايسه 
اين دولت با گذشته. دوم، تغيير. كشور در حركت و رو به اصالح است. 
توضيح اينكه در نقطه اي كه قرار داريم نقطه رضايت بخش نيس��ت و 
حكومت مصمم به تغيير است. فراموش نكنيم تا زماني كه حتي يك نفر 
از مردم ناخواسته در كنار جريان آشوب و تروريست هاي وطني است، 

اين فتنه ادامه دارد. 
........................................................................................................................

ايران »شاهچراغ جهان«
روزنامه جام جم در يادداشتي متفاوت 
به حادثه اقدام تروريستي در شاهچراغ 
پرداخت و نوشت: بايد با صداي بلند و 
زيبا فرياد برآورد: آن جامعه جهاني آزادانديش و قدرت هاي سياسي و 
فرهنگي و نظامي اي كه چنين نقشه كش��ي خونريزان��ه اي را طراحي 
كرده اند و آتش سوزنده  بي شرمي و ايران ستيزي را در كانون هميشه 
فاخر »شاهچراغ« شعله كشان كردند و كش��تند و سوزاندند و افتخار 
كردند...! نه تنها، دشمن مردم و امنيت و آرامش روزگار هزاروچهارصدي 
ايران زمين هس��تند، بل، دش��من گذش��ته ايران و هم��ه ارزش هاي 
تمدن سازانه تاريخي و انساني اي هس��تند كه در سايه اقتدار آسماني 
»شاهچراغ« به تاريخ پر از فقر و نياز بش��ري و تكامل انديشه اخالقي 
بشري تقديم شده است، بنابراين نقشه كشان بي رحمي كه »بي رحمي 
ش��فاف و پرخ��ون و خونري��زي« را در دل اي��ن ح��رم آس��ماني و 
دوست داشتني، اجرا كردند: با زبان آتشين جهاني چنين گفتند، پس 
از »ش��اهچراغ«، »حافظ« و »حافظيه« را به آتش مي كشيم و سپس 
»س��عدي« را در آتش خواهيم افكند... تا ادب و ادبيات ايراني را نابود 
كنيم... تا بنيادهاي هويت قدرت آفرينانه  ايران و فرهنگ و تاريخ ايران 
را محو كنيم. م��ا- جامعه جهاني قرن بيس��ت و يكم- از تاريخ و هويت 

»شاهچراغ« مي ترسيم. »ما« از ايران »شاهچراغ« مي ترسيم...!

ليدرهاي اصلي اعتراضات توس�ط رس�انه هاي 
معان�د آم�وزش دي�ده بودن�د، حم�ل ك�ردن 
س�اح س�رد و تصويرس�ازي هاي رس�انه اي 
دروغين كار يك دانش�جوي س�اده نيس�ت و 
اين اقدام�ات از پي�ش برنامه ريزي  ش�ده بود. 
نشست هم انديشي بررسي فعاليت هاي دانشجويي 
و مقابله با جريان فتنه در دانشگاه الزهرا با حضور 
نمايندگان تشكل هاي دانش��جويي اين دانشگاه 
در خبرگزاري فارس برگزار ش��د. در اين ميزگرد 
دانشجويي نمايندگان بسيج دانشجويي و انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشگاه الزهرا حضور و روايتي 
از ماجراهاي اخير اين دانش��گاه داش��تند كه در 

ادامه مي آيد. 
  دشمنان براي كشاندن درگيري

 به دانشگاه هاي تك جنسيتي برنامه داشتند
زهرا عظيمي، دبير انجمن اس��المي دانش��جويان 
دانش��گاه الزهرا)عضو دفتر تحكيم وحدت( در اين 
نشست با اشاره به اينكه در تجمعات ابتدايي شاهد 
فحش هاي ركيكي از دانشجويان نبوديم، گفت: اوايل 
از دانش��جويان فحش ركيك نمي شنيديم و صرفاً 
دانشجويان با سردادن شعارهايي مخالفت خود را 
با سياست هاي اجرايي كشور بروز مي دادند، اما بعد 
از آنكه رس��انه هاي معاند به تجمعات دانشگاه هاي 
كشور ورود كردند و تمركز آنها نيز بر دانشگاه هاي 
تك جنسيتي شد، به مرور فضاي دانشگاه ما نيز تند 

شد. عظيمي افزود: رس��انه هاي معاند تصاويري از 
دانشگاه منعكس مي كردند كه شباهتي به واقعيت 
موجود نداش��ت و همي��ن امر نيز باع��ث تحريك 
دانشجويان شد. بعضي از دانش��جويان نيز در اين 
تجمعات عماًل به پياده نظام رس��انه هاي معاند در 
دانش��گاه تبديل ش��ده بودند و كار آنها عكاسي و 

تصويرسازي دروغين از دانشگاه الزهرا بود. 
   سياست هاي غلط باعث درگيري ها شد

دبير انجمن اسالمي دانش��جويان دانشگاه الزهرا 
در ادامه عنوان كرد: سياس��ت هاي غلط مسئوالن 
دانش��گاه و مماش��ات با اين افراد باعث ش��ده بود 
روزبه روز تجمعات در دانشگاه راديكال تر و درگيري 
بين دانش��جويان باش��د، ما عماًل هيچ برخوردي 
از كميت��ه انضباطي و حراس��ت با آش��وبگران در 
دانشگاه شاهد نبوديم. وي افزود: در دانشگاه الزهرا 
با دانشجويان اندكي مواجه بوديم كه صرفاً كارشان 
اين بود كه بيايند و شعارهاي ركيك جنسي دهند و 
حاضر به هيچ گونه گفت وگويي نيز نبودند. دليل اين 
جسارت ها و اقدامات راديكال دانشجويان اين بود 
كه افراد فضا را براي هر گونه اقدامي امن مي ديدند، 
چون حراست هيچ گونه واكنشي از خود نشان نداد 
و كاماًل منفعل بود. عظيمي با اشاره به اينكه انجمن 
اسالمي دانش��گاه الزهرا قائل به گفت وگومحوري 
در حل مسائل اس��ت، گفت: ما در انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه الزهرا قائل به اين هستيم اگر 

مسئله يا اعتراضي نيز هست، بايد از طريق گفت وگو 
حل شود ولي با قش��ري مواجه بوديم كه حاضر به 

هيچ گونه گفت وگويي نيستند. 
وي افزود: اين افراد كه حتي يك درصد از دانشجويان 
دانشگاه را شامل نمي شوند، به دليل فضاي امني كه 
براي شان توسط مسئوالن ايجاد شده بود، هر روز 
وقيح تر از قبل مي شدند. از همان روزهاي ابتدايي 
تجمعات مشخص بود كه مماشات جايز نيست، ما 
نيز به هر نهادي از دانشگاه مراجعه مي كرديم به اين 
قضايا ورود كند، متأسفانه به خاطر برخي مالحظات 

نادرست مماشات را ادامه مي دادند. 
عظيمي عنوان كرد: در اعتراض��ات اخير افرادي را 
مي ديديم كه هر روز در صحن دانشگاه و تجمعات 
حضور داشتند و س��ر كالس نمي رفتند، مسئوالن 
آموزش دانش��گاه در روزهاي عادي كه بعد از سه 
جلسه عدم حضور دانشجو را حذف مي كردند، چرا 

در اتفاقات اخير چنين برخوردي را نداشتند؟
   حمل ساح سرد كار دانشجو نيست

وي افزود: خ��ود بن��ده عك��س، ش��ماره تماس و 
جزئي ترين اطالعات شخصي ام را در فضاي مجازي 
منتشر كردند، اين اقدامات و تهديدها چه تناسبي 
با شعارهاي شان دارد؟ س��ؤال مهم اين است چرا 
مسئوالن ذي ربط كمترين برخوردي با دانشجويان 
هنجار ش��كن نمي كنند؟ بعضي ها شعار مي دهند 
اگر دانش��جوي اغتشاشگر تعليق ش��ود، دانشگاه 

تعطيل مي شود. در دانش��گاه الزهرا به طور قاطع 
مي ش��ود گفت افرادي كه در اعتراض��ات اخير به 
دنبال ايجاد آش��وب بودن��د بين 10 ت��ا 50 نفر از 
11هزار دانشجوي دانشگاه الزهرا بودند و در اقليت 
مطلق هستند و با تعليق اين افراد دانشگاه تعطيل 
نمي شود. عظيمي افزود: ليدرهاي اصلي اعتراضات 
توسط رسانه هاي معاند آموزش ديده بودند، حمل 
كردن سالح س��رد و تصويرس��ازي هاي رسانه اي 
دروغين كار يك دانشجوي ساده نيست و از پيش 

برنامه ريزي شده بود. 
   معترضان مطالبه مشخصي نداشتند

فاطمه وفاداران، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 
الزهرا نيز در اين نشس��ت گفت:  معترضان مطالبه 
مشخصي در دانش��گاه ها نداش��تند، اول به دنبال 
كشف حجاب و بعد سلف مختلط بودند، در دانشگاه 
الزهرا كه بحث س��لف مختلط نيز مط��رح نبود، با 
ش��عارهاي هنجارش��كن عليه نظام ورود و اقدام 
كردند. در اين مدت چندين كرسي آزادانديشي و 
فضاي گفت وگومحور در دانشگاه برگزار شد، ولي 
معترضان حت��ي يك بار هم حاضر ب��ه گفت وگو و 
تبادل نظر با بقيه دانشجويان نشدند. وفاداران عنوان 
كرد: دانش��گاه الزهرا به دليل تك جنسيتي بودن 
هدف اصلي ايجاد اغتشاش و درگيري در دانشگاه ها 
بود. بنده احساس مي كنم وزارت علوم هيچ سياست 

رفتاري براي مواجهه با اعتراضات نداشت.

روايت دانشجويان از ايام فتنه در دانشگاه الزهرا

مماشات مسئوالن دانشگاه باعث تشديد درگيري ها شد

   دانشگاه 

جانشين فرمانده كل سپاه:

هراس دشمن از جوانان انقالبي است
جانش�ين فرمان�ده كل س�پاه ب�ه ه�راس دش�منان از جوان�ان 
انقاب�ي اي�ران اس�امي اش�اره ك�رد و گف�ت: دش�منان ب�ا 
فض�اي مج�ازي آل�وده مي خواهن�د ب�ه اه�داف خ�ود برس�ند 
ام�ا بصيرت م�ردم ما هميش�ه بموقع خود را نش�ان داده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار علي فدوي، جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران در يادواره 550 ش��هيد شهرستان صومعه سرا با اشاره 
به اينكه در جنگ تحميلي با همه دشمني ها سربلند بيرون آمده ايم، 
اظهار كرد: در حوزه قدرت نظامي در اوج قرار داريم و موشك هايي كه 
هيچ سيستمي قادر به مقابله با آنها نيست، ساخته ايم و اين فقط كمي از 
قدرت و توانمندي ماست و ما زماني از قدرت هاي خود سخن مي گوييم 

كه دشمن اثرات به كارگيري آن را لمس كند. 
وي در ادامه افزود: اينك در مقطع تاريخي بزرگي هستيم و تاكنون 
بارها پيروزي انقالب را ديده ايم و بايد بر اصل پيروزي جدي باشيم، 
زيرا عامل بزرگ كينه ورزي دش��منان پيروزي و پيشرفت انقالب 
اسالمي است. در زمينه معيش��ت و اقتصاد ضعف هايي وجود دارد 
و دشمن فقط روي همين امر متمركز ش��ده است تا به اين نظام و 

ملت لطمه بزند. 
جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران خاطرنشان كرد: دشمنان 
با فضاي مجازي آلوده مي خواهند به اهداف خود برسند اما بصيرت 
مردم ما هميشه بموقع خود را نشان داده است. به دنيا ثابت مي كنيم 
در دل و زبان و عمل در جبهه حق قرار داريم و با پشتيباني از واليت 

راه شهدا را ادامه مي دهيم تا خيال خام دشمنان باطل شود. 
سردار فدوي با اش��اره به دس��تاوردهاي گس��ترده جوانان ايراني در 
حوزه ه��اي نظامي، هس��ته اي و نان��و بيان ك��رد: دش��من زماني كه 
پيروزي ه��اي دهه ش��صتي هاي ما را دي��د، درصدد برآمده اس��ت و 
مي خواهد مانع تحول هاي بزرگ ش��ود، زيرا به خوبي مي داند انقالب 
قدرتمند خواهد شد. جوانان ما در خانه خود يا هزاران كيلومتر دورتر از 
كشور در حال مبارزه و جنگيدن با دشمنان هستند و طبيعي است كه 
دشمن از ترس شكل گرفتن جوان انقالبي، جنگ را به كف خيابان ها 

بكشاند تا يك بسيجي به شهادت برسد. 

 مماشات با اغتشاشگران مسلح 
خيانت به ملت است

نباي�د ب�ا آن كس�اني ك�ه رفت�ار خش�ني علي�ه نظ�ام و 
چراك�ه  ك�رد  برخ�ورد  مماش�ات  ب�ا  داش�ته  اند،  مل�ت 
برخ�ورد ن�رم ب�ا آن�ان خيان�ت ب�ه كش�ور و مل�ت اس�ت. 
ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با 
مهر با بيان اينكه مبناي نظام در برخورد با كس��اني كه كف خيابان 
آمدند تفكيك بندي اس��ت، اظهار داش��ت: بين آن كسي كه فريب 
خورده يا به واسطه تبعيض ها و مشكالت اقتصادي وارد خيابان شده 
است، با آن كسي كه بر اساس يك برنامه ريزي و به واسطه عضويت 
در گروهك هاي تجزيه طلب به كف خيابان آمده اس��ت، فرق است. 
وي تأكيد كرد: بين آن كسي كه دچار هيچ بزه يا جرمي نشده با آن 
كسي كه دست به اسلحه برده يا رفتار خشن خصوصاً عليه حافظان 
امنيت انجام داده اس��ت، تفاوت وجود دارد. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: برخورد 
نظام تا به امروز بر مبناي رأفت و صبر بوده است و با كساني كه بر اثر 
احساس��ات به خيابان آمده اند، با رأفت و مالحظات برخورد كرده و 
خواهد كرد. برخي از اين افراد را كه مورد غفلت قرار گرفته اند، مي توان 
با يكسري برنامه هاي آگاه ساز بيدار كرد و اين نيازمند يك كار عميق 

كارشناسي است. 
رضايي اظهار داشت: قطعاً نبايد با آن كسي كه دست به سالح برده است 
يا رفتار خشني عليه نظام و ملت داشته يا با سرويس هاي امنيتي بيگانه 
ارتباط دارد، با مماش��ات برخورد كرد چراكه برخورد نرم با اين افراد و 

اغتشاشگران خيانت به امنيت كشور و ملت است. 
وي بيان كرد: آنچه در مجلس مورد تأكيد قرار گرفت، برخورد با افراد 
وابسته است كه آگاهانه و براي برهم زدن امنيت به كف خيابان آمدند. 

قطعاً بايد با چنين افرادي برخورد شود. 
........................................................................................................................

 هشدار سازمان اطالعات سپاه 
درباره تماس هاي مشكوك 

س�ازمان اطاع�ات س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امي در 
اطاعي�ه اي ب�ه م�ردم نس�بت ب�ه تماس ه�اي مش�كوك 
داد.  هش�دار  و  آگاه�ي  اغتشاش�ات  ب�ه  دع�وت  ب�راي 
به گزارش ايسنا، در اطالعيه سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي خطاب به مردم آمده است: ملت ش��ريف و انقالبي ايران در 
صورتي كه در فضاي مجازي يا از طريق تماس هاي تلفني ارتباط هاي 
مشكوكي با شما برقرار شد كه در آن درخواس��ت هايي براي اقدامات 
تخريبي از جمله آتش زدن اماكن، تابلوها و نمادها يا شعارنويس��ي و 
تهيه عكس و فيلم از اماكن خاص نظامي و مذهبي يا برگزاري تجمع 
و تظاهرات و حمل و امثال اين موارد را داشتيد، اين ارتباطات از سوي 
گروهك خائن منافقين با شما برقرار شده، لذا در اولين فرصت ضمن 
مس��دود نمودن آن ارتباط در فضاي مجازي مراتب را به نزديك ترين 
واحد سپاه محل سكونت خود يا يا با ش��ماره تلفن114 ستاد خبري 

سازمان اطالعات سپاه اعالم نماييد. 
........................................................................................................................

 پاسخ مرندي به مقاله تهديدآميز 
يك روزنامه صهيونيستي

مش�اور رس�انه اي تيم مذاكره كننده هس�ته اي ايران در پاس�خ 
به مقاله تهديدآميز يك رس�انه صهيونيس�تي تأكي�د كرد كه در 
ص�ورت وقوع هر گون�ه حمله به اي�ران، هزاران پهپاد و موش�ك 
زيرس�اخت هاي رژيم ه�اي متج�اوز را هدف ق�رار خواه�د داد. 
به گزارش ايس��نا، محمد مرندي، كارشناس و مشاور رسانه اي تيم 
مذاكره كننده هس��ته اي ايران در پيامي در صفحه توئيتر خود به 
مقاله اخير روزنامه صهيونيستي تايمز آو اسرائيل پاسخ داد كه در 
آن نوشته شده بود، جنگنده هاي اف35 اسرائيلي با هدف نمايش 
قدرت به ايران بمب افكن هاي امريكايي را هنگام پرواز در آس��مان 
سرزمين هاي اش��غالي اس��كورت كرده اند. مرندي در توئيت خود 
نوشت: هيچ كس چنين تهديداتي را جدي نمي گيرد. اگر حمله اي 
عليه ايران انجام شود، هزاران پهپاد و موشك ايراني زيرساخت هاي 
كليدي رژيم هايي را ك��ه ميزبان نيروهاي متعلق ب��ه رژيم امريكا 
هستند يا به نيروهاي متخاصم اجازه مي دهند از حريم هوايي آنها 

استفاده كنند، در هم خواهد شكست. 
وي در ادامه خاطر نشان كرد: اياالت متحده و اتحاديه اروپا براي گرم 

نگه داشتن )خود( جنگل ها را خواهند سوزاند. 
روزنامه تايمز آو اسرائيل روز پنج شنبه در اين مقاله نوشته بود كه 
بمب افكن هاي ب��ی5۲ امريكايي هنگام بازگش��ت از خليج فارس، 
زماني كه بر فراز سرزمين هاي اشغالي در حال پرواز بودند، توسط 
جنگنده هاي اسرائيلي اسكورت شدند كه بنا بر اعالم وزارت جنگ 
رژيم صهيونيستي اين اقدام در راس��تاي افزايش همكاري نظامي 

ميان امريكا و اسرائيل صورت گرفته است.
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روايت دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه از تعداد شهدا و مجروحان اغتشاشات اخير 

تجمع مسالمت آميز با شهادت 40حافظ امنيت؟!

تجمعات مس�المت آميز طبق مف�اد معاهدات 
بين المللي حقوق بشري معيارهايي دارد، براي 
نمونه نبايد نفرت پراكني و تشويق به خشونت 
باشد و نبايد ساح در آن حمل شود، نبايد مغاير 
با نظم و امنيت عمومي و اخاق حاكم بر جامعه 
باشد. حاال قوانين ايران را هم كنار بگذاريم، در 
هفته هاي اخير، ديدي�م كه تمام اين معيارهاي 
بين المللي نيز زير پا گذاشته شده است، چطور 
اس�م اين را تجمع مس�المت آميز مي گذارند؟ 
به گزارش تس��نيم، كاظم غريب آبادي، معاون 
امور بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر 
ايران براي ش��ركت در نشست هاي كميته سوم 
مجمع عمومي و رايزني هاي دوجانبه و چندجانبه 
به نيويورك سفر كرده است. وي در جريان اين 
سفر در گفت وگو با خبرنگاران رسانه هاي ايراني 
در نيوي��ورك توضيحاتي پيرام��ون موضوعات 
حقوق بشري مرتبط با آشوب هاي اخير در ايران 

ارائه كرد. 
 اين ملت همان مردمي هس�تند كه غرب 

تحريم شان كرد
اين مقام ارشد ايراني با تأكيد بر اينكه پرچمداران 
امروز حقوق بشر، خود ناقض گسترده آن هستند، 
گفت: متأس��فانه امروزه حقوق بش��ر بيش از هر 
زمان ديگري سياسي شده اس��ت. اخيراً به دنبال 
اغتشاشاتي كه در داخل ايران صورت گرفته است، 
اين كش��ورها مجدداً نداي حمايت از حقوق بشر 

مردم ايران سرداده اند. 
غريب آبادي اضافه ك��رد: اين مردم، همان مردمي 
هس��تند كه زندگي ميليون ها نفر از آن��ان، در اثر 
تحريم هاي يكجانبه امريكا تحت تأثير جدي قرار 
گرفته اس��ت. همان تحريم هايي كه كش��ورهاي 
اروپايي اگر واضعان آنه��ا نبوده اند، اما همواره اين 
تحريم ها را اجرا كرده اند. هزاران نفر از مردم بي گناه 
ما در جريان بيماري كرونا به دليل نرسيدن واكسن 
و دارو در اوايل اين بيماري همه گير جان خود را به 
دليل تحريم هاي يكجانب��ه غيرقانوني و ظالمانه و 
عدم انتقال پول از طريق كانال هاي مالي از دست 
دادند. دبير ستاد حقوق بشر ايران افزود: ما 1۷هزار 
قرباني ترور توسط همان تروريست هايي كه اكنون 
در كش��ورهاي اروپايي و امريكا س��اكن هستند و 
در بهش��ت امن غرب زندگي مي كنند، داريم. اگر 
دل شان به حال حقوق بش��ر مردم ايران سوخته 

است، تحريم ها را بردارند و تروريست ها را به پاي 
ميز محاكمه بكشانند!

 تاش براي ارائه روايت صحيح از وضعيت 
حقوق بشر ايران

غريب آبادي درباره هدف سفرش به نيويورك اظهار 
كرد: ما در نيويورك هستيم تا هم در نشست هاي 
كميته س��وم مجمع عمومي سازمان ملل به دليل 
مباحث مرتبط با حقوق بش��ر كه اي��ن روزها در 
حال بحث و بررس��ي اس��ت، حضور داشته باشيم 
و همچنين رايزني هايي را ب��ا گروه هاي مختلفي 
از كشورها و مقامات مس��ئول سازمان ملل داشته 
باش��يم تا روايتي صحيح از وضعيت حقوق بش��ر 
در ايران و اغتشاش��ات اخير و نقش مخرب برخي 
كشورها به اين كشورها و مقامات ارائه كنيم و اجازه 
ندهيم روايت غلط و عنادآميز كش��ورهاي غربي و 
امريكا، اذهان كشورها را منحرف كند. اين، كاري 

اساسي و اصولي است. 
 زيرپا گذاشتن تمام معيارهاي بين المللي 

در تجمعات هفته هاي اخير
معاون امور بين الملل قوه قضائيه ادامه داد: اكنون 
امريكا و برخي كش��ورهاي اروپايي و همدستان و 
همپيمانان آنان مانند سازوكارهاي حقوق بشري، 
از آنچ��ه در ايران مي گ��ذرد، به عن��وان تجمعات 
مسالمت آميز نام مي برند. تجمعات مسالمت آميز 
طبق مفاد معاهدات بين المللي حقوق بش��ري، از 
جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياس��ي، 
يكس��ري معيارهاي��ي دارد كه ب��راي نمونه نبايد 
نفرت پراكني، تش��ويق به خشونت باش��د و نبايد 
سالح در آن حمل شود، نبايد مغاير با نظم و امنيت 
عمومي و اخالق حاكم بر جامعه باشد. غريب آبادي 
اظهار كرد: ما در تجمعات هفته هاي اخير، ديديم 
كه تمام اين معيارهاي بين المللي نيز زير پا گذاشته 
شده است، حاال قوانين ايران را هم كنار بگذاريم، 
معيارهاي بين المللي نيز رعايت نشده است. چطور 
اسم اين را تجمع مسالمت آميز مي گذارند؟ براي 

كشورهاي مختلف اين موضوع را تشريح كرديم. 
 روايتي از اقدامات اغتشاشگران 

و خويشتنداري نيروهاي قانون
معاون امور بين الملل قوه قضائيه گفت: تاكنون بيش 
از هزارو۲00 مكان، خودرو و موتورسيكلت شامل 
وس��ايل نقليه عمومي و امدادي مانند آمبوالنس 
توسط اغتشاش��گران به آتش كش��يده و تخريب 

شده اند. غريب آبادي افزود: بيش از چند هزار نفر 
از عوامل مجري قانون تاكنون توسط اغتشاشگران 
مجروح شده اند. اين به دليل قدرت اغتشاشگران 
نيست، بلكه به دليل خويشتنداري نيروهاي تأمين 
امنيت اس��ت كه در واقع تصميم گرفته شد سالح 

گرم در تجمعات حمل نكنند. 
دبير س��تاد حقوق بشر ايران س��پس اين سؤال را 
مطرح كرد كه اين را ما بايد چگونه تعبير كنيم؟ به  

عنوان تجمع مسالمت آميز؟!
 ش�هادت بيش از 40نفر از نيروهاي حافظ 

امنيت مردم
معاون امور بين الملل قوه قضائيه ادامه داد: تاكنون 
بيش از 40نف��ر از نيروهاي حاف��ظ امنيت مردم 
توسط اغتشاشگران شهيد شده اند و همچنين موج 
ورود گروه هاي تروريستي را داشته ايم. در همين 
رابطه، بر اساس بررسي هايي كه در رابطه با برخي 
افراد حاضر در اغتشاشات كه جان خود را از دست 
داده اند، انجام ش��ده، محرز شده اس��ت اين افراد 
توسط اغتشاشگران كشته ش��ده اند. غريب آبادي 
در بخش ديگ��ري از اين مصاحب��ه تصريح كرد: 
تاكنون بيش از 50نفر از افراد وابس��ته به گروهك 
تروريستي منافقين دستگير ش��ده اند. همچنين 
بيش از ۸0 نفر، افرادي كه وابسته به گروهك هاي 
مختلف تروريستي كُردي هستند و نيز بيش از پنج 

نفر از افراد وابسته داعش دستگير شده اند. 
 به  دست آمدن هزاران قبضه ساح گرم 

و مهمات از اغتشاشگران
دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: بيش از هزاران قبضه 
انواع س��الح گرم و مهمات از اين اغتشاشگران به 
دست آمده است. كجاي اين تجمعات مسالمت آميز 
است؟ تجمع مسالمت آميز را بايد حمايت و تضمين 
كرد، اما با تجمع غيرمسالمت آميز بايد برابر قانون 
برخورد كرد، چراكه امنيت آحاد جامعه زير سؤال 

خواهد رفت. 
غريب آبادي با اشاره به رفتار مسئوالنه ايران و شرح 
آن براي نمايندگان كشورهاي ديگر گفت: كميته 
تحقيقي در چارچوب وزارت كش��ور تشكيل شده 
و اين كميت��ه مأموريت دارد تمامي آس��يب هاي 
فيزيكي و آس��يب به اموال خصوصي و عمومي را 
بررسي كند و راهكارهايي را براي جبران خسارات 
پيش��نهاد دهد. وي ادامه داد: اينگونه نيست حاال 
كه اين اتفاقات توسط اغتشاش��گران و گروه هاي 

تروريس��تي با حمايت برخي كش��ورهاي غربي و 
امريكا روي داده اس��ت، از كنار آسيب ها بگذريم. 
در مرحله قضايي نيز نظام قضاي��ي ما برابر قانون، 

برخورد بسيار عادالنه اي خواهد داشت. 
 آزادي بيش از 90 درصد بازداشت شدگان 

و رد برخي آمار منتشره
دبير ستاد حقوق بشر اظهار كرد: بيش از ۹0 درصد 
از بازداشت شدگان در همان دو سه روز اول به طرق 

مختلف و با صدور قرارهاي تأمين آزاد شدند. 
غريب آبادي برخ��ي اظهارات رس��انه اي مبني بر 
تحت بازداشت بودن 14هزار نفر در ايران در جريان 
اغتشاشات را رد كرد و گفت: ما كاماًل اين رقم را رد 
مي كنيم. چنين چيزي اصالً صحيح نيست. تعدادي 
كه اكنون در بازداشت هستند، براي برخي از آنها 
كيفرخواست صادر شده اس��ت و براي بقيه كه در 
مرحله تكميل تحقيقات هستند، برابر مستندات و 
قانون برخورد خواهد شد. حق آنهاست كه از تمامي 

موازين و تسهيالت قانوني برخوردار باشند. 
دبير ستاد حقوق بشر اظهار كرد: اگر هر كدام از اين 
متهمان و خانواده هاي آنان بر اين باور هستند كه 
در واقع بخشي از حقوق آنها در فرايند دادرسي يا 
تحقيقات تأمين نشده است، حتماً به دستگاه هاي 
نظارتي در درون نظام قضايي و س��تاد حقوق بشر 
اطالع رساني كنند و ما قطعاً پيگيري خواهيم كرد. 

 نقش فضاي مجازي در آشوب ها
غريب آبادي اظهار ك��رد: نكته ديگ��ري كه براي 
هيئت ها و كشورهاي مختلف مطرح كردم، درباره 
نقش فضاي مجازي است، مش��خصاً اينستاگرام 
و توئيتر م��د نظرم اس��ت. اينس��تاگرام در هفت 
هفته اخير ميليون ها پس��ت و ه��زاران صفحه باز 
كرده است. دس��تگاه هاي ذي ربط در ايران، تمام 
مستندات اين موضوع را مبني بر ترويج خشونت، 
تبليغ فروش س��الح گرم، تشويق مردم به ريختن 
در خيابان ها و تخريب ام��وال عمومي و خصوصي 

جمع آوري كرده اند. 
معاون ام��ور بين الملل ق��وه قضائيه اظه��ار كرد: 
نهادهاي مس��ئول در ايران با شركت متا كه مالك 
واتس آپ و اينستاگرام است، مكاتبه كردند كه اين 
صفحات بايد بسته شوند، چراكه اينها حتي مغاير 
نظام نامه اينستاگرام هستند. آنها هيچ كاري نكردند 

و هيچ كدام از اين صفحات را نبستند. 
  رفتار دوگانه اينستاگرام

غريب آبادي با اشاره به رفتار دوگانه اينستاگرام در 
آشوب ها و ترور شهيد سردار سليماني يادآور شد: ما 
فراموش نمي كنيم بعد از ترور ناجوانمردانه شهيد 
عزيز حاج قاسم سليماني تا هم اكنون، نزديك سه 
س��ال، ميليون ها پس��ت و صفحه را كه فقط اسم 
شهيد حاج قاسم بود، حذف كردند. اينستاگرام به 
چه بهانه اي اين صفحات و پست ها را حذف كرد؟ 
اعالم كرد كه براي جلوگيري از خشونت، ما اين اسم 
و صفحات را حذف مي كنيم. اكنون اين ميليون ها 
پست و هزاران صفحه كه عين خشونت و ترويج آن 
است، چرا آنها را نمي بندند؟ براي اينكه يك برنامه 
حمايت از اغتشاشگران دارند و البته در همدستي با 

برخي كشورها اين اقدامات را انجام مي دهند. 
  باز شدن بيش از 50هزار حساب ساختگي 

به دستور امريكا در توئيتر
دبير ستاد حقوق بش��ر درباره عملكرد توئيتر در 
اغتشاش��ات اخير نيز گفت: عملك��رد توئيتر در 
اغتشاشات اخير مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
به طور ميانگي��ن، توئيتر ماهانه 4هزار حس��اب 
فارس��ي باز مي كند. در همين يك ماه گذش��ته 
كه ما با اغتشاش��ات مواجه هستيم، توئيتر بيش 
از 50هزار حساب س��اختگي به دستور امريكا باز 
كرده است. اين 50هزار حس��اب دست 50هزار 
فرد واقعي نيست، دست چندين فرد يا به  صورت 
روباتيك اس��ت كه جنگ تبليغاتي و رواني عليه 

ايران راه بيندازند.

  گزارش


