
خدمات متقابل بسیج و انقالب اسالمی
در نگاه برخی افراد، بسیج حرکت توده ها برای 
وقوع انقالب و دفع طاغوت و تشکیل حکومت 
صالحان است و هنگاهی که طاغوت برکنار و 
حکومت تغییر کرد به حکم »سالبه به انتفاع 
موضوع « دیگر به حضور گسترده بسیج نیاز 
نبوده و انقالب نیز به آخر خط خود می رسد، 
اما بر اساس منطق قوی عقلی، علمی و تجربی 
حضرت امام خمینی سالم اهلل علیه، انقالب موجودی زنده، پویا و دائمی 
است و بسیج به عنوان یک تفکر ناب الهی؛ بقا، پویایی و استمرار انقالب را 
تضمین کرده و سبب دور شدن چشم طمع دشمنان و جهانخواران از کشور 
خواهد شد. وحدت و همدلی کشور و حرکت پرسرعت به سمت اهداف 
متعالی انقالب و قله های پیشرفت در گرو طنین انداز شدن نوای دلنشین 
این تفکر در جامعه است. از منظر امام راحل بسیج فراتر از زمان و مکان است: 
»بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین 

تا آخرین امضا نموده اند«.
انقالب اسالمی ایران تنها انقالب تاریخ جهان است که قدرت بازتولید دارد و 
طی چهار دهه گذشته به رغم موانع متعدد، کارشکنی ها، فشارها، تهدید ها 
و تحریم های دشمنان بیرونی و مشکالت درونی، هیچگاه از ریل و مسیر 
اصلی خود منحرف نشده است و این مهم را مدیون و مرهون وجود بسیج 
در ساختار انقالب است. ماهیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی با 
فرهنگ و تفکر بسیجی و بسیج )رسمی و غیر رسمی( عجین شده است و هر 
دو الزم و ملزوم یکدیگرند، به گونه ای که بقای هر کدام مستلزم بقای دیگری 
بوده و نسبت به یکدیگر دارای خدمات متقابلند. نظام انقالبی جمهوری 
اسالمی بر اسللاس آموزه های اسللالم ناب محمدی و فرهنگ اهل بیت 
علیهم السالم )از فرهنگ علوی و فاطمی تا فرهنگ مهدوی( بستر رویش  
جوانه های نو در درخت تناور جمهوری اسالمی را فراهم کرده و گلستان 
شجره طیبه بسیج را آبیاری و سبب طنین انداز شدن نوای دلنشین تفکر 
بسیجی در سراسر کشور شده اند. شجره طیبه بسیج با حضور مؤثر در تمامی 
صحنه ها و عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امداد و نجات، 
امنیتی، انتظامی، جهاد سازندگی، علمی، تبلیغاتی، آموزشی، بهداشتی، 
خدماتی، اطالعاتی و...  ضمن دفع تهدید ها و آفات و کاهش آسللیب  ها و 
خطرات درونی و بیرونی، نخل امید، آرامش و اعتماد به آینده را در نهاد ملت 
بارور ساخته و با بازتولید شعار ها و اهداف انقالب مانع از خروج جمهوری 

اسالمی از ریل حرکت انقالبی به سوی جامعه مهدوی می گردد. 
پایداری و بقای انقالب به آن است که همان مردمی که برای اهداف بلند و 
آرمانی انقالب کردند، همان مردم باید آن را حفظ نمایند و چنین تفکری 
را توسعه دهند. یعنی در جمهوری اسللالمی ایران، سازمان بسیج برای 
حفاظت و حراست از دستاوردی است که خود مردم برای آن قیام نموده و 
حکومت دلخواه خود را به وجود آوردند. چنین تفکری است که تهدیدات 
خارجی به کشور را تعرض به خود می داند و آن را وظیفه دولت نمی داند، 
بلکه وظیفه خویش می داند تا از آسیب وارده جلوگیری نماید و حمله را 
دفع می نماید. بسیج رمز اصلی غلبه رویش های انقالب بر ریزش های آن 
است. طی ۴۴ سال گذشته کم نبوده اند افراد حقیقی و حقوقی که به دالیل 
متعدد نظیر »تعارض منافع فردی، حزبی و جریانی«، »آلوده شدن به فساد 
و آالف و علوف دنیوی«، »افتادن در دام دشمن«، »فقدان بصیرت و تحلیل 
غلط از اوضاع«، »سهل اندیشی و نفوذپذیری « و...  مشمول ریزش شده و 
از قطار انقالب پیاده و نظام را به عدول از اهداف انقالب و پا گذاشتن بر روی 
ارزش های واالی اسالمی و انقالبی، به سازش با نظام سلطه فرا می خوانند 
اما انقالب اسالمی همچنان پرحرارت و قوی در مسیر ارزش  ها و اهداف و 
مهندسی فرایند پنج مرحله ای انقالب اسالمی و رسیدن به تمدن بزرگ 

نوین اسالمی حرکت می کند. 
شکست سنگین  ترین جنگ ترکیبی و رسانه ای تاریخ بشریت علیه ملت 
مقاوم و قهرمان ایران در این روزها، بی شک مدیون حضور بسیجی مردم 
در صحنه به همان سبک و روش سال پایانی حکومت طاغوت پهلوی است. 
بسیج فراتر از یک تفکر به یک فرهنگ و مکتب تبدیل شده و کامالً آتش به 
اختیار به وقت لزوم وارد میدان شده و توطئه های دشمن را خنثی و درخت 
امید را آبیاری می کند. شش بار راه پیمایی گسترده و حضور بسیجی گونه 
مردم طی کمتر از دو ماه حوادث و اغتشاشات اخیر که آخرین آنها حضور 
باورناکردنی و اعجاب انگیز مردم در راه پیمایی ۱۳ آبان بود تنها نمونه ای 
از بصیرت، درک انقالبی و آتش به اختیاری بسیجیان است. اگر در تبیین 
واقعه عاشورا گفته می شود »کل ارض کربال و کل یوم عاشورا« درباره بسیج 
نیز می توان گفت بسیج فرهنگ انقالب اسالمی است که منحصر در هفته 
بسیج نبوده و همه زمان  ها زمان بسیج و همه مکان ها، محل حضور بسیج و 

همه میادین، میدان نقش آفرینی بسیجیان است. 
بسیج به عنوان یک فرهنگ و گفتمان انقالبی، نه تنها محصور در انقالب 
اسالمی ایران نبوده و جهان اسالم را پوشش می دهد بلکه فراتر از مرزهای 
جهان اسالم، دل های مسللتضعفان و پابرهنگان عالم را نیز به وحدت و 
همدلی و ایستادگی در برابر جهان خواران فرا می خواند، مادامی که نظام 
اسالمی بسیج را تقویت و حفظ کند، بسیج هم نظام را از گزند حوادث حفظ 
کرده و هیچ توطئه و نقشه ای از سوی اجانب و سلطه گران علیه این ملت و 
نظام جمهوری اسالمی کارساز نخواهد بود. بسیج لشکر مخلص خداست 
که تا هست پشتیبان والیت فقیه است و تا زمانی که بسیج پشتیبان والیت 
فقیه باشد بی تردید آسیبی به این کشللور و جمهوری اسالمی نخواهد 
رسید. ختم این وجیزه کوتاه سخن امام راحل در تاریخ دوم آذر سال ۱۳۶۷ 
است که فرمودند: »بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که 
شللکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. 
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش 
بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج میقات 
پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آن، نام و 

نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند«.

تالش برای مهندسی تحول در ایران
 با اپوزیسیون بی وطن

نقطه مشترک تمام راهبردهای دشمنان در 
مقابله با انقالب و نظام اسالمی، دشمنی با 
مؤلفه های قدرت ایران، تالش برای تضعیف 
و از بین بردن آنهللا و در نهایت، جلوگیری 
از شللکل گیری ایران قوی و مستقل است. 
اتفاقاً دقت در ماهیت آشللوب های کنونی و 
ترکیب آشوبگران نشان می دهد که آشوب 

موجود دقیقاً در این چارچوب طراحی شده است.  در توضیح باید گفت که 
با توجه به ماهیت کور و تروریستی بودن این آشوب  ها و ترکیب آشوبگران 
که متشکل از جوانان ناآگاه، بدون هدف و تحریک شده از سوی دشمنان 
است، این آشوب  ها دو هدف حداکثری و حداقلی را دنبال می کند: در حالت 
حداکثری، فروپاشی نظام و تجزیه ایران و در حالت حداقلی، خسارت زدن 
به ایران از طریق تضعیف مؤلفه های قدرت آن از جمله امنیت پایدار داخلی، 
نیروهای مسلح مقتدر، سللرمایه اجتماعی نظام، تخریب برخی اماکن و 

زیرساخت ها . 
به تعبیر دقیق تر باید گفت که غرب با به میدان آوردن نیروهای تروریستی 
از قبیل کومله و دموکرات، منافقین و امثالهم از یک سو و جوانان ناآگاه از 
سوی دیگر، درصدد ایجاد »تحوالت سیاسی ابتر و خسارت بار « در ایران 
است؛ بدین ترتیب که اوالً این نیرو ها که هیچ امکانی برای پیروزی ندارند، 
با صرف به صحنه آمدنشان، خسارت های زیادی متوجه ایران خواهد شد. 
به فرض محال هم که آنها بتوانند پیروز شوند، با توجه به ماهیت متفرق، 
عدم حمایت مردمی از آنها و به ویژه ذات تروریستی شان، قادر به ایجاد هیچ 
تحول ایجابی در ایران نیستند. درواقع، ترکیب اپوزیسیون مسلح ترکیبی 
است که صرفاً وجه سلبی دارد و هیچ وجه ایجابی ندارد. بنابراین، در صورت 
قدرت گرفتن این اپوزیسیون، آینده ای تیره و تار در انتظار ایران خواهد بود. 
شاید به همین دلیل است که سال  ها پیش امثال داریوش همایون و اردشیر 
زاهدی و اخیراً شهرام همایون)مدیر شبکه سلطنت طلب ایرانیک مستقر 
در لس آنجلس( نسبت به آینده ایران در صورت سقوط جمهوری اسالمی 
و سلطه امثال منافقین هشللدارهای جدی دادند.  نکته مهم درباره این 
اپوزیسیون، »بی وطنی« آنهاست که این امر را به وضوح می توان در مواردی 
از قبیل تقاضای اخیر مسیح علی نژاد از ناتو برای حمله به ایران، اقدامات 
ضدایرانی اپوزیسیون در جریان بازی فوتبال ایران و انگلیس، همپالگی آنها 
در قضایا و زمینه های مختلف با عامالن جنایت تحریم علیه ملت ایران و...  
دید. بنابراین، اپوزیسیونی که هم اکنون هیچ عرق و تعصبی حتی به آب و 
خاک این مملکت ندارد، معلوم نیست که اگر قدرت بگیرد چه بالیی سر 
ایران خواهد آورد.  به طور خالصه باید گفت که غرب هم اکنون در تالش 
برای مهار ایران از طریق تضعیف توانایی های آن است؛ چه آشوب موجود به 
نتیجه برسد و چه نرسد. نکته مهم در اینجا آن است که در هر تحول سیاسی 
از قبیل انقالب، کودتا و حتی آشوب، معموالً طرح  هایی ایجابی وجود دارد 
که برای تحقق آنها تالش می شود، اما آشوبگران کنونی در ایران فاقد هر 
گونه طرح ایجابی هستند. بر همین اساس است که با فرض)محال( پیروزی، 
آنها همچنان به ترور و خشللونت ادامه می دهند. بنابراین، پروژه غرب در 
ایران، اکنون معطوف به بی دولت سازی و از بین بردن بنیان های قدرت و 
تمدن در ایران است و می کوشد این مهم را با استفاده ابزاری از اپوزیسیونی 
که به درستی بی وطن است، محقق سازد. براین اساس، هوشیاری ملی در 

برابر آشوبگران بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. 

معاونحقوقیرئیسجمهور:
امریکا باید هزینه رفتار غیرقانونی 

علیه ایران را بپردازد
معاونحقوقیرئیسجمهوراقدامفدراس�یونفوتبالامریکاعلیه
ایرانراغیراخالقیخواندوتأکیدکرد»امریکاییهابایدهزینهرفتار
غیرحرفهایوغیرقانونیخوددرقبالکشورمانراپرداختکنند«.
محمد دهقان روز دو شنبه در گفت وگو با ایرنا در واکنش به اقدام غیرحرفه ای 
و خصمانه فدراسیون فوتبال امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در انتشار 
پرچم جعلی کشورمان در سایت این فدراسیون گفت: کاری که امریکایی  ها 
کردند خالف اخالق و قواعد بین المللی است که باید با آن برخورد قانونی و 
با توجه به ضمانت اجرایی مهمی که از سوی فیفا پیش بینی شده، مراجع 
حقوقی ذی ربط در حال پیگیری هستند تا آنها هزینه رفتار غیرقانونی خود 
را پرداخت کنند.  در پی انتشللار پرچم جعلی ایران در سایت فدراسیون 
فوتبال امریکا و بیانیه این فدراسیون درباره دلیل این اقدام تأمل برانگیز، 
فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای رسمی به فیفا از امریکایی  ها شکایت 
کرد و خواستار رسیدگی جدی فدراسیون بین المللی فوتبال به این تخلف 
آشکار شد.  معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت وگو، 
سومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی قطر در برابر امریکا 
را مهم دانست و گفت: همه ملت ایران به تیم ملی افتخار می کنند و همه 
بازیکنان را فرزندان خود می دانند و برد شللیرین برابر تیم ملی ولز مایه 

خوشحالی میلیون  ها ایرانی شد. 
به گفته دهقان، نه تنها ایرانیان، بلکه صد ها میلیون نفر از ملیت های دیگر 
بابت پیروزی ایران خوشحال شدند که بخشی از این شادمانی به خاطر این 
بود که تیم ملی ایران متعلق به کشوری اسالمی است و کشورهای مسلمان 
نیز از موفقیت های ملت ایران خوشحال شدند؛ همچنین تیم ایران تیمی 
آسیایی ست و از این جنبه نیز برد ایران نه تنها مردم قاره آسیا بلکه ملت های 

زیر ستم امریکا و انگلیس را بیشتر شاد کرده است. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تیم ملی کشورمان در سومین 
دیدارش با تمام قوا در میدان مسللابقه حاضر خواهد شد، گفت: این حق 
بازیکنان ایرانی ا ست که با غیرت و روحیه ای که دارند، حریف امریکایی را 
مغلوب کرده و از پیش رو بردارند و امیدواریم با کسب یک موفقیت چشمگیر 
دیگر، موجب شادی و سربلندی کشور، ملت و خود و خانواده شان شوند و 

برگ دیگری در تاریخ افتخارات ایران اسالمی ثبت کنند. 
سومین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر مقابل تیم 
ملی امریکا سه  شنبه هشتم آذر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران پخش می شود 
که برتری کشورمان در این رقابت، می تواند یادآور رویارویی خاطره انگیز 

پیروزی کشورمان در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه باشد. 
 

روابطعمومیسپاهصاحبالزمان)عج(خبرداد
شهادت یکی از بسیجیان فعال اصفهان 

در اقدام تروریستی
س�پاهصاح�بالزم�ان)ع�ج(اس�تاناصفه�انازش�هادترضا
داس�تانییکیازبس�یجیانفعالودریادلاصفه�انصبحدیروز
ودراق�دامتروریس�تیم�زدوراناس�تکبارجهان�یخب�رداد.
به گزارش سپاه نیوز؛ سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در اطالعیه ای 
اعالم کرد: رضا داستانی از بسیجیان فعال، شجاع و دریادل اصفهان در اقدام 

تروریستی مزدوران استکبار جهانی در این شهر به شهادت رسید. 
این جنایت تروریستی در حالی صورت گرفت که این رزمنده بسیجی در 
حال عزیمت به محل کار خود بوده است. تالش برای شناسایی و دستگیری 
عوامل ترور بسیجی شهید رضا داسللتانی ادامه دارد. با عرض تسلیت و 
تبریک شهادت این شهید عالیقدر به خانواده معظم و همرزمان وی، به 
آگاهی می رساند آیین های تشییع ، خاکسپاری و گرامیداشت شهید متعاقباً 

اطالع رسانی خواهد شد. 

مصطفی قربانیسیدعبداهلل متولیان

حضرتآیتاهللخامن�های،فرماندهمعظمکلق�واظهردیروز
دردیدارتعدادیازفرماندهاننی�رویدریاییارتشجمهوری
اسالمیایرانتأکیدکردند:استفادهازفرصتدریاوظرفیتهای
عظی�مآنبایدب�هفرهن�گعمومیدرکش�ورتبدیلش�ود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این دیدار 
که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ارتقای همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی 
دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آب های دوردست 
و بین المللی را الزم دانستند و گفتند: تقویت ارتباط نیروهای مسلح با 
دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کار ها کمک خواهد کرد. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته 
که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا 
شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طوالنی دریایی 

در شمال و به خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت های 
دریا در کشللور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم 
تبدیل شود.  ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از 
دریا به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و افزودند: در 
چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و دولت  ها 
هم از آن استقبال کردند اما پیشرفت جدی در این موضوع نیازمند 
فرهنگ سازی اسللت. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تولیدات هنری از 
جمله پویانمایی را در شناساندن فرصت های متنوع دریا مؤثر خواندند 
و گفتند: با استفاده از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت های پیشرفت 
دریاپایه کشور چه در بخش نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق مردم 
به استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت. در این دیدار امیر دریادار 
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارشی از اقدامات و 

برنامه های این نیرو در بخش های مختلف بیان کرد. 

فرماندهمعظمکلقوادردیدارتعدادیازفرماندهاننیرویدریاییارتش:

استفاده از ظرفیت های دریا باید فرهنگ عمومی کشور شود

     خبر یک 

امپراتوری دروغ عبارتی گزاف یا مبالغه آمیز نیست، 
این شورش  ها با دروغ شروع شد و با دروغ پیش رفت 
و هر بار که می رفت کمرنگ شللود، دروغی جدید 
تزریق می کردند. مهسا امینی به خاطر ضرب و شتم 
فوت نشد و ادعای پدر او در مورد ضربه به سر مهسا 
اولین دروغ بود که جرقه آشوب را روشن کرد. بعد ها 

دروغگویی او عیان شد، اما دیگر چه سود!
دروغ اصلی هم همین بود که مردم با ما هستند؛ و 
دروغ بعدی آنکه به زودی جمهوری اسالمی ساقط 
می شود. گزافه نیست که بگوییم این شورش، انقالب 

دروغ  ها بود. 
دروغگو ها الزاماً سللرباز مزدبگیر دشمن نیستند. 
بی بی سللی چی  ها یا اهالی اینترنشنال و من و تو 
و صدای امریکا یا حتی اربابان غربی این ها یعنی 
دولتمردان غربی عامدانه دروغ می گویند. سرباز 
خوب استکبار هستند. آنها می دانند که ادعایشان 
دروغ است، اما هدف مشخصی دارند و در راستای 

رسیدن به آن، دروغ را بر خود حالل کرده اند. 
برخی سلبریتی  ها هم هستند؛ فالن بازیگر، فالن 
فوتبالیست، فالن خواننده و بالگر؛ بی سند هر چه 
می بینند و هر چه به آنها می گویند منتشر می کنند. 
خود را کارشناس همه چیز می دانند و در باب همه 
چیز هم نظر می دهند.  دسته ای دیگر هم همچون 
پدر مهسللا امینی، مادر کیان پیرفلللک یا خانواده 
حسین رونقی دروغ می گویند، چون فکر می کنند 
این مظلومیت به درد آنها می خورد.  هفته هاست 

مطالبات مردمی برای برخورد با دروغگو ها شدت 
گرفته اسللت. مللردم معتقدند احساسللات آنها و 
امنیت روانی شللان به بازی گرفته شده است. حاال 
قاضی القضات گفته که دسللتور داده کسللانی که 
ادعایی را طرح می کننللد، احضار شللوند و از آنها 
مستندات ادعایشان مطالبه بشود و اگر معلوم شد 

دروغ گفته اند، مجازات شوند. 
عملیاتفریب

حجت االسللالم محسللنی اژه ای، روز دو شنبه در 
نشست شورای عالی قوه قضائیه، نگاهی تحلیلی 
و تبیینی به چرایی وقوع اغتشاشات اخیر داشت 
و مراحل توطئه ها و شللرارت های دشمنان علیه 
مردم و نظام جمهوری اسللالمی طی چهار دهه 
اخیر، به شکست دشمن در توقف دانش هسته ای 
و نیز عقب رانللدن منطقه ای ایران اشللاره کرد و 
افزود: دشمنان پس از دو مرحله تحمل شکست، 
برای جلوگیری از تولید قدرت بازدارنده و دفاعی 
در ایران اسالمی، برجام ۳ را تعریف کردند اما در 
این وهله نیز مغلوب شللدند؛ لذا در اتاق های فکر 
خود راهبرد اغتشاش آفرینی و تهدید امنیت مردم 
ایران را تدوین کردند و بر این تصور بودند که ملت 
ایران به واسللطه تحریم های ظالمانه ای که خود 
آن دشمنان تحمیل کرده اند، مستعد پیوستن به 
غائله اغتشاشات هستند؛ دشمنان در جریان این 
توطئه، به شللعارهای فریبکارانه ای متوسل شده 
بودند و در شللرایطی که در کشورهای خودشان 

بیشترین تضییع  ها را علیه حقوق زنان و خانواده 
دارند، مدعی حمایت از مردم و زنان ایران شدند 
و به واسطه این ادبیات و شعارهای فریبکارانه نیز 
احیاناً افللرادی در داخل که از پشللت پرده توطئه 

دشمنان آگاه نبودند، فریب خوردند. 
محسنی اژه ای افزود: اما دشمنان در این مرحله نیز 
خیلی زود ماهیت خود را برمال کردند؛ لذا بسیاری از 
افراد جامعه که شاید معترض نیز بودند صف خود را 
از صف دشمن و عوامل او جدا ساختند؛ از همین رو 
دشمن به خشونت و ترور و اهانت به مقدسات روی 
آورد؛ دشمن در این توطئه نیز متحمل شکست و 
هزیمت شد. البته ما باید مواظب باشیم چرا که این 
دشمن شکسللت خورده و عصبانی و َعنود ممکن 

است زخم بزند. 
اخالقمدارینیروهایحافظامنیت

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هوشللیاری، تدبیر و 
خویشتنداری نیرو ها و دستگاه های حافظ امنیت 
مردم در بخش های مختلف انتظامللی، امنیتی و 
اطالعاتی در راسللتای خنثی سللازی توطئه های 
دشمنان در اغتشاشللات اخیر، گفت: دشمنان در 
جریان اغتشاشات اخیر توطئه  ها و حربه  هایی نظیر 
کشته سازی و شهید کردن مردم و نیروهای حافظ 
امنیت مردم را در دستور کار داشتند تا تنور آشوب  ها 
را داغ گردانند؛ در مقابله با این دسیسه های دشمن، 
نیرو ها و دسللتگاه های حافظ امنیت مردم تدبیر و 
درایت و اخالقمداری به خرج دادند و درصدد بودند 

ژه
صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که مدت هاست وی

برخالف انتظاری که از یک استاد دانشگاه می رود، با اتخاذ مواضع 
غیر علمی، غیر مستند و سخیف، شأن خود را در حد یک سلبریتی 
کم مایه تقلیل داده است، پس از آنکه در آخرین ادعایش درباره 
آمار کشته شدگان حوادث آبان ۹۸، نتوانست مستنداتی ارائه کند، 
به مرجع قضایی احضار شد و اذعان کرد: » بنده هیچ منبع و مأخذ 
موثقی پیرامون صحت و سقم آمار کشللته شدگان ندارم.  « این 
اعتراف پس از آن صورت گرفته که روز یک شنبه صادق زیباکالم 
طی پیامی که در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر کرد ضمن 
انتقاد از حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کشورمان ادعایی را 
مطرح کرد که این ادعا بالفاصله با واکنش دستگاه قضایی مواجه 
شد و زیباکالم به مرجع قضایی فراخوانده شد. زیباکالم که مدعی 
کشللته شللدن ۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه در ۹۸ در 
ایران شده بود، صبح دیروز با مراجعه به دادسرا به توضیح در این 
مورد پرداخته است و حاال برای تنویر افکار عمومی عنوان کرده 

صحبت های او بر پایه آمارهای ضد انقالب، یک سازمان به اصطالح 
حقوق بشری غیرقانونی و فضای مجازی بوده است. زیباکالم در 
پست منتشر شده در اینستاگرام ضمن اذعان به نداشتن هیچ 
منبع و مأخذ موثق پیرامون صحت و سللقم آمار کشته شدگان 
آبان ماه گفته است: »الزم می دانم در خصوص رقم کشته شدگان، 
این توضیح را بدهم که بنده هیچ منبع و مأخذ موثقی پیرامون 
صحت و سقم آمار کشته شللدگان ندارم. رقم ذکرشده در پست 
دیروز، صرفاً بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، 
مسموعات در فضای مجازی و گفته های رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشور می بود. من خودم شخصاً هیچ علم و اطالع موثقی 

از آمار کشته شدگان ندارم.  « 
ظهر دیروز بود که رئیس قوه قضائیه در جلسلله مسئوالن عالی 
قضایی در راستای مبارزه با شللایعه پراکنی، دروغگویی و حرف 
بدون سند و مدرک گفت: به مسئوالن ذی ربط قضایی در سراسر 
کشور از جمله دادستان تهران دستور داده ام که چنانچه فردی 

حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه  ترین 
زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ 
چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده 
باشد و سوء نیت او نیز احراز شود اما ابراز تنّبه کند و اعالم دارد که 
درصدد جبران برمی آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد 
آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه 
نکرد که حتی سوء نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنّبه و جبران خطا 
نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف 
دشمن اقدام می کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر و 

پرونده اش به دادگاه ارسال می شود. 
انتظار می رود دسللتگاه قضایی با اتخاذ روش های پیشللگیرانه 
قضایی، هزینه دروغگویی را به قدری باال ببرد که کسللی هوس 
نکند، برای گرفتن چند الیک و افزایش تعداد دنبال کننده هایش 
و بدون هیچ سندی، ضمن گمراه کردن افکار عمومی، با امنیت 

ملی بازی کند. 

امامجمعهموقتتهران:
 بسیجیان با درک استقامت

 دشمن را شکست دادند
امامجمع�هموقتتهرانب�ابیاناینک�هصراطمس�تقیمصراط
حقیاس�تکهپای�داریوق�وامدارد،گفت:بس�یجیانبادرک
ای�نمعناک�هدف�اعازمس�یرحقی�کوظیف�هعمومیاس�ت
درعرص�هجه�ادق�دمنهادن�دودش�منراشکس�تدادن�د.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
سللید محمدحسللن ابوترابی، امام جمعه موقت تهران روز گذشته در 
مراسم گرامیداشت هفته بسیج، با اشللاره به نقش مرکز پژوهش های 
مجلس در پایداری و قوام قوانین، تأکید کللرد: نقش مرکز پژوهش ها 
در پایداری و قوام قوانین نقش بسیار کلیدی است، هر میزان این نهاد 
بتواند پشتوانه علمی طرح ها، لوایح، قوانین و تصمیمات مجلس را ارتقا 
ببخشد راه پایداری و استقامت را هموار کرده است.  نایب رئیس اسبق 
مجلس شورای اسللالمی یادآور شد: متأسفانه شللاهد آن هستیم که 
تقریباً بیشتر طرح ها و قوانین امروز ما طرح هایی هستند که برای اصالح 
طرح ها و لوایح قبلی تدوین شده اند، چرا که قوانین قبلی پشتوانه علمی 
نداشته اند.  ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به نقش بسیج در استقامت و 
پایداری و پیروزی در ابعاد مختلف، ادامه داد: رهبر معظم انقالب همواره 
بر این نکته توصیه می کنند که در بسیجی ماندن استقامت بورزید، به 
معنای تکیه بر استقامت است، چرا که شیاطین جبهه باطل به وسیله 

هوی و هوس یا تهدید ها مانع در مسیر حق می شوند. 
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قلم بی سند زیباکالم کار دستش داد!

اژه ای: از دروغگو نگذرید
احضاردروغگوهاب�هدادگاهازیکمطالبه
مردمیب�رایبرخوردباکس�انیکهامنیت
روان�یجامعهراخدش�هدارمیکنن�د،بهیکدس�تورقضاییرس�ید.
درآغازآشوبهایپسازمرگمهساامینی،برخیرسانهها،وازجمله
صداوسیماونیزنهادهایمربوطهیافعاالنمجازی،بسیاریازادعاهای
مطرحشدهراراستیآزماییمیکردند،پاسخمیدادندوشفافمیکردند
امابهمرورتعداددروغهاآنقدرباالرفتکهامکانپاس�خگویینبودو
ازطرفیمگرپاس�خبهقدردروغاولیهدیدهمیش�د؟!کمیکهگذشت
دروغه�اآنقدرپرتعدادش�دندک�هدرعم�لوبرعک�سروالعادی،

همهچی�زدروغبود،مگراینکهخالفشثابتش�ود!کشتهس�ازیهای
دروغ،هویته�ایدروغ،فیلمه�ایدروغ،روایته�ایدروغ؛درواقع
شورش�یبرمبنایدروغش�کلگرفتهبود.میگفتندکش�تهشده،اما
زندهب�ود؛میگفتندجمهوریاس�المیکش�ته،اماتصادفک�ردهبود؛
میگفتندی�گانویژهزده،ام�اخودش�انزدهبودند؛ازکاب�لوکراچی
عکسمنتش�رمیکردن�دومیگفتن�دایراناس�ت؛خودکش�یکرده
بودومیگفتندجمهوریاس�المیکش�تهاس�ت؛نامهجعلمیکردند،
روایتهایدروغیناززندانمنتشرمیکردند،فالنیشکنجهشد،فالنی
پاهایشقطعش�دودرنهایتفالنیباپاهایس�الماززندانبیرونآمد!

   قضائی

در ضمن رعایت ارزش هللای مقدس در جمهوری 
اسالمی ایران، جلوی این مسائل را بگیرند. در وقایع 
اخیر شاهد بودیم که نیروهای حافظ امنیت مردم و 
نیروهای بسیجی خویشتنداری کردند و حتی جان 
خود را نیز فدا کردند تا به امنیللت مردم از جهات 

مختلف خدشه وارد نشود. 
کارفشردهقضات

قاضی القضات در ادامه نشسللت دیروز از زحمات 
و کار شللبانه روزی قضللات و مسللئوالن قضایی 
رسیدگی کننده به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر، 
قدردانی به عمل آورد و به کار قضایی فشرده صورت 
گرفته در قبال پرونده عناصر اغتشاشات به محض 
شناسایی و دستگیری آنها اشاره کرد و در همین 
راستا گفت: در وقایع اخیر شاهد بودیم که قضات 
و مسئوالن قضایی ذی صالح ما در مراجع مختلف 
قضایی به محض شناسللایی و دستگیری عناصر 
اغتشاشللات - باالخص عناصر اصلی که در جرح و 
شهید کردن مردم و نیروهای حافظ امنیت مردم 
نقش داشتند - با نهایت سرعت و دقت پرونده های 
آنها را رسیدگی و تکمیل می کردند.  رئیس دستگاه 
قضا به این نکته نیز اشللاره کرد که رسیدگی های 
مسئوالن قضایی به پرونده های اغتشاشگران عالوه 
بر سرعت و قاطعیت با رعایت عدل و انصاف و قانون 
همراه بود، چرا که ما در دستگاه قضایی قائل بر این 
هسللتیم که در هیچ مرحله ای از رسللیدگی های 
قضایی نباید از مدار عدل و انصاف خارج شللویم و 
قانون را زیر پا بگذاریم. در این راستا، برخی احکام در 
دیوان عالی تأیید شده اند و برخی دیگر نیز در مرحله 

رسیدگی است. 
رئیس عدلیه افزود: عناصللر دخیل در جنایتی که 
در تاریخ ۲۶ آبان در مشهد به وقوع پیوسته بود در 
کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند و بالفاصله با تالش 
شبانه روزی و پیوسته مسئوالن قضایی ذی ربط در 
مشهد، پرونده آنها رسیدگی و تکمیل شد و برای فردا 

)سه شنبه( وقت دادگاه تعیین شده است. 
شناساییودستگیریقاتالنعجمیان

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و دستگیری 
تمامی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در استان 
البرز که به شهادت »روح اهلل عجمیان « منجر شد، 
گفت: به محض اینکه همه افراد دخیل در این پرونده 
بازداشت شدند، پرونده عناصر دخیل در شهادت 
شهید عجمیان ظرف روزهای گذشته تکمیل و به 
دادگاه ارسال شده است و قطعاً در این هفته جلسه 

دادگاه برگزار می شود. 
جایابهامینیست  

محسللنی اژه ای در ادامه ضمن بیان این نکته که 
امروز دیگر جای ابهامی بللرای هیچ فرد منصف و 
ایران دوستی نسبت به توطئه و کید دشمنان برای 
ضربه زدن به کشور وجود ندارد، به حربه دشمنان در 
دروغ پردازی و شایعه پراکنی اشاره کرد و در همین 
راستا گفت: به مسئوالن ذی ربط قضایی در سراسر 
کشور از جمله دادسللتان تهران دستور داده ام که 
چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی 
را منتشر کرد، در کوتاه  ترین زمان ممکن او را احضار 
کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه 
فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر 
داده باشد و سوء نیت او نیز احراز شود اما ابراز تنّبه 
کند و اعالم دارد که درصدد جبران برمی آیم، طبیعتاً 
مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد 
منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که 
حتی سوء نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنّبه و جبران 
خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که 
در راستای اهداف دشمن اقدام می کند لذا برای او به 
سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده اش 

به دادگاه ارسال می شود.  


