آي تاهلل نوريهمداني:

2

توان موشکي
نبود ،دشمن
جرات جسارت
پيدا ميکرد

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :توان موشکي نبود دشمن جرات جسارت پيدا ميکرد.به
گزارش خبرگزاري فارس از قم آيتاهلل حسين نوريهمداني در ديدار امير حاتمي وزير
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بر ضرورت تقويت بنيه دفاعي و موشکي براي آمادگي
در برابر تهديدات دشمنان تأکيد کرد و گفت :در ساخت و تقويت موشک و تجهيزات
دفاعي همواره بايد اهتمام وجود داشته باشد ،خوشبختانه تاکنون پيشرفت بسياري داشته
ايم و اين مسير بايد با قوت ادامه پيدا کند.وي با بيان اينکه بايد قدردان نعمت هاي
الهي باشيم ،اظهار داشت :اين نظام واليي و الهي نعمتي بزرگ است و خدمت به چنين
نظامي اجر و پاداش بسياري دارد از اين رو همه مسئوالن بايد در مسير خدمت به
نظام و مردم گام بردارند.وي با اشاره به آياتي از قرآن کريم در زمينه تأکيد بر تقويت
بنيه نظامي و دفاعي مسلمين ادامه داد :قرآن تاکيد مي فرمايد که مسلمين بايد با

سياسي
» خبر

تقويت بنيه دفاعي و نظامي خود در دل دشمنان و مستکبران هراس و ترس ايجاد
کنند.استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به مکتب تربيتي اسالم ابراز
داشت :اسالم افراد را به گونه اي تربيت مي کند که از مرگ و شهادت نمي ترسند و
دشمن از همين هراس دارد.وي با اشاره به توطئه هاي هميشگي دشمن عليه انقالب
اسالمي عنوان کرد :دشمنان توطئه هاي بسياري انجام مي دهد اما هر بار سرش به
سنگ مي خورد و دسيسه هاي آنان نقش بر آب مي شود؛ رهبري با بيان بسيار عالي
خود در سالروز قيام  ۱۹دي مسير را روشن کردند و اين فرمايشات پيام هاي الزم را به
دشمنان داد.آيت اهلل نوري همداني در پايان با اشاره به توطئه هاي گوناگون دشمنان
تأکيد کرد :تقويت بنيه نظامي امري ضروري است و نمي توان از آن کوتاه آمد ،چراکه
اگر اين توان دفاعي و موشکي نبود دشمن جرأت جسارت پيدا مي کرد.

اخبار برگزيده »

کدام يک دروغ مي گويند؟

»
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آي تاهلل جواديآملي:

با صدور پيامي؛

رهبر انقالب ،درگذشت حجت االسالم
مظاهري را تسليت گفتند
رهبر معظم انقالب اسالمي درگذشت واعظ شهير حجت االسالم مظاهري را تسليت گفتند.
به گزارش خبرگزاري مهر حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي با صدور
پيامي درگذشت روحاني خدمتگزار و واعظ شهير حجت االسالم مهدي مظاهري را تسليت
گفتند.متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير است:
بسمهتعالي
درگذشت روحاني خدمتگزار و واعظ شهير حجتاالسالم آقاي حاج مهدي مظاهري رحمةاهلل
عليه را به هم ه دوستداران و ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به
مکرم و بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض مي کنم .زمزم ه معنويِ دعا و نيايش
خاندان ّ
آن مرحوم در شبهاي جمعه و سحرهاي ماه مبارک رمضان طي سالهاي طوالني در شمار
يادگارهاي معنوي شهر عزيز اصفهان است و اميد است همواره برقرار باشد.
س ّيد علي خامنهاي
 22دي ماه 1396

نيروهاي مسلح از مفاخر و عظمت ايران اسالمي هستند
استاد حوزه علميه گفت :نيروهاي مسلح از مفاخر و عظمت ايران
اسالمي هستند.به گزارش خبرگزاري فارس از قم آيتاهلل عبداهلل
جواديآملي در ديدار امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح گفت :اسالم قدرت را با عظمت به همراه دارد،
لذا فرمود نه سلطه پذير باشيد و نه سلطه گر.وي با بيان اينکه
قبل از اسالم و در دوران جاهليت شعار رسمي اين بود که در
جنگ از حزب و دوستانت حمايت کن ،چه حق با او باشد و چه
نباشد اما اسالم آمد و اين شعار را تغيير داد و گفت از مظلوم
حمايت کن چه دوست تو باشد و چه دوست تو نباشد اظهار
کرد :اولين اثر کار خير اين است که انسان به وسيله آن موقعيت
انسانيت خود را تثبيت کرده است گرچه اجر معنوي و اخروي
در جاي خود محفوظ است .وقتي يک درخت در پاي خود آب
بريزد در حقيقت ريشه و موقعيت خود را تثبيت کرده است،
امام و شهدا ،درخت انقالب را با خون آبياري کردند و باعث
تثبيت و استحکام او شدند.وي با اشاره به رشادتهاي نيروي هاي
مسلح در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد :اين هشت سال
جنگتحميليدرحقيقتجنگجهانيبودچراکههمهکشورهاي

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :برخي از دولتهاي منطقه بويي از انسانيت نبردهاند.به
گزارش خبرگزاري فارس از قم آيتاهلل ناصر مکارم شيرازي در سلسله جلسات درس اخالق
خود با اشاره به مباحث ارائهشده در جلسات قبل گفت :خدا در درون هر آدمي واعظي
قرار داده که اگر انسان کار خوب کند ،خوشحال و کار بد کند ،ناراحت ميشود؛ آن واعظ
وجدان يا نفس اماره است.وي افزود :کسي که مأمور شد ،بمب اتم را بر سر مردم دو شهر
ژاپن رها کند و هزاران نفر را بکشد و بعدها گرفتار مالمت وجدان شد ،علت آن همين
واعظان درون است.وي با بيان اينکه بر اساس آيات قرآن ،انسان در درون خود قيامت
کوچک و محاسبه نفس دارد ،افزود :اين قيامت جلوتر از قيامت اصلي است .در قيامت
اصلي جاي هيچ نوع انکاري وجود ندارد؛در قرآني بحثي به نام تجسم اعمال است ،وقتي
اعمال انسان مجسم شود ،ديگر قاضي نميخواهد ،وجدان آدمي هم قاضي و شاکي است
که قابلانکار نيست.آيتاهلل مکارم شيرازي گفت :خدا در درون انسان نيرويي به نام وجدان
و قاضي قرار داده است؛ اگر انسان به حرف اين نيرو گوش کند اين نفس قوي ميشود و
اگر به نداي اين نفس و نيرو گوش ندهد ،اين نيرو ضعيف و ضعيفتر ميشود و نهايتاً وقتي
در درون وجدان و نفس محاکمهکنندهاي نباشد ،يکي مثل داعش و عمر سعد و امسال
اين افراد ميشود ،چون وجداني نيست که بخواهد انسان را محاکمه کند.وي با بيان اينکه
اينچنين انساني که وجدان او مرده به جايي ميرسد که از حيوان هم پايينتر ميشود؛
چون همانطور که استعداد ترقي و رشد براي رسيدن به کمال در وجود انسان است،
ضاللت گمراهي هم است.وي افزود :ازايندست آدمها که از حيوان هم بدترند ،مانند برخي
از دولتهاي منطقه هستند که انسانها برايشان مهم نيستند ،وجدان و منطق ندارند تنها
پول و دالر براي آنها مهم است.

وزير دفاع:

صنعت دفاعي با وجود تحريم ها
با اقتدار پيش رفته است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :صنعت دفاعي با وجود تحريم ها با اقتدار پيش
رفته است.به گزارش خبرگزاري فارس از قم امير سرتيپ امير حاتمي در ديدار با آيت اهلل
نوري همداني با اشاره به توطئه هاي دائمي استکبار جهاني براي ضربه زدن به انقالب
اسالمي گفت :امروزه وزارت دفاع رسالت مهم و سنگيني براي دفاع از انقالب بر عهده دارد.
وي افزود :وزارت دفاع از نيروهاي واليتمدار و متختصص تشکيل شده که همواره براي
اعتالي نظام اسالمي و کشور فعاليت مي کنند ،نيروهاي اين وزارتخانه توانسته اند که با
وجود تحريم ها و سنگ اندازي هاي دشمنان صنعت دفاعي کشور را تقويت کنند و با قدرت
به پيش ببرند؛ تحريم ها در اراده سربازان نظام و ملت اثري ندارد.وزير دفاع با بيان اينکه
اقتدار دفاعي و نظامي سبب سربلندي و قدرت انقالب اسالمي شده است ،اظهار داشت:
تمامي نيازهاي دفاعي و نظامي کشور به صورت بومي تهيه مي شود و در اختيار نيروهاي
مسلح قرار مي گيرد تا اين نيروها از انقالب اسالمي به خوبي دفاع و حراست کنند.وي با
اشاره به پشتيباني هاي انقالب اسالمي از محور مقاومت و پيروزي بر تکفيري ها ادامه داد:
کشورها و نيروهاي مقاومت توانستند با پشتيباني هاي دقيق ايران اسالمي دشمنان را با
شکست مواجه کنند و بساط تکفيري ها را در عرصه نظامي برچينند.
حاتمي با بيان اين که وزارت دفاع محيطي انقالبي و ديني دارد ،ابراز داشت :کارکنان وزارت
دفاع با وجود همه فشارها با تمام توان فعاليت مي کنند تا انقالب اسالي همواره داراي
قدرت و عزت باشد و بتواند در برابر دشمنان ايستادگي کنند.وي در خاتمه گفت300 :
حافظ کل قرآن در وزارت دفاع حضور دارند و  15مدرسه قرآني وزارت دفاع در سراسر
کشور فعاليت مي کنند.

کريم يقدوسي مطرح کرد:

صد شکايت دولت روحاني
از نمايندگان و رسانهها
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از  100شکايت دولت روحاني از
نمايندگان و رسانهها خبر داد.جواد کريميقدوسي در گفتگو با خبرنگار الف گفت :دولت
روحاني حقوق شهروندي تدوين مي کند و دم از حقوق شهروندي مي زند اما کوچکترين
انتقاد را تحمل نمي کند.وي افزود :در پنج سال گذشته دولت و مقامات دولتي از رئيس
جمهور گرفته تا وزرا ،استانداران و مسئولين ديگر ،حداقل  100شکايت از نمايندگان مجلس
و رسانه ها در دادسرا مطرح کرده اند که اين شکايات از تعداد زيادي از نمايندگان بوده
است.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه سابقه نداشته
که دولتي تاکنون به اين اندازه از نمايندگان شکايت کرده باشد ،افزود :رئيس جمهور و
مقامات دولتي تا کنون  15شکايت از بنده به واسطه مواضع ام داشته اين درحالي است که
آقاي روحاني خود نماينده بوده و مي داند نماينده در راستاي انجام وظايف نمايندگي اش
مصونيت دارد.کريمي قدوسي با بيان اينکه حجم شکايت ها آنقدر زياد است که حتي صداي
نمايندگان حامي دولت را درآورده است گفت :آيا اين معني استقبال از نقد دولت است که
زبان منتقدان بويژه در مجلس را کوتاه کنند ،قلمهايشان را بشکنند و مدام پشت تريبون به
آنان ناسزا بگويند.به گفته نماينده مشهد و کالت دولت سياست تعامل با غربي ها و تقابل
با مردم و نمايندگان را پيش گرفته و نتيجه اين مي شود که امروز در جامعه شاهد هستيم.
وي تصريح کرد :به عنوان مثال وقتي جيسون رضائيان خبرنگار واشنگتن پست در تهران به
جرم جاسوسي بازداشت ،محاکمه و روانه زندان شد اينجانب بخشي از اعترافات اين جاسوس
را در رسانه ها مطرح کردم که دولت از اينجانب به دادسرا شکايت کرد.

بادامچيان:

شبکه سازمانيافته نفوذي در اغتشاشات
اخير کشور فعاليت ميکرد
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت :در اغتشاشات اخير به خوبي مشخص شد
که يک شبکه سازمانيافته نفوذي در حال فعاليت است.به گزارش خبرگزاري فارس از قم
اسداهلل بادامچيان در ديدار مسئوالن حوزههاي حزب مؤتلفه اسالمي تهران با توليت آستان
مقدس کريمه اهلبيت (س) با اشاره به نگاه جامع حوزههاي علميه به مباحث مورد نياز
جوامع بشري اظهار کرد :اميدواريم در سطح کشور شاهد رفع مشکالت مردم با استفاده
از راهکارهاي ارائهشده توسط حوزههاي علميه باشيم.وي با تأکيد بر اينکه دشمن هميشه
در حال توطئه و برنامهريزي است ،اضافه کرد :در اغتشاشات اخير به خوبي مشخص شد
که يک شبکه سازمانيافته نفوذي در حال فعاليت است تا توانسته در شهرهاي مختلف با
يک طراحي واحد کار خود را دنبال کند.عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي با بيان
اينکه اغتشاشات اخير حضور نفوذيهاي دشمن در کشور را به اثبات رساند ،بيان کرد :اين
افراد طلبکار از بانک و داراي مشکل اقتصادي نيستند بلکه زمينهسازاني هستند که براي
تخريب دستاوردهاي نظام اسالمي تالش ميکنند.بادامچيان با تأکيد بر اينکه در ابتداي
رخدادهاي اخير بستر نارضايتي مردم نيز وجود داشت ،گفت :نارضايتيها بايد رفع شود و
اکنون نظام اسالمي در آستانه  40سالگي خود نيازمند يک تحول بزرگ است.

برخي احزاب داخلي
مقابل اغتشاش گران نبودند

دارند اما آنچه شما عزيزان را متمايز مي کند اين است که آنها
مي گويند ما چرا کشته شويم؟ شما مي گوييد ما چرا شهيد
نشديم؟ او مرگ را پوسيدن مي داند و شما مرگ را از قفس آزاد
شدن مي دانيد ،شما پرورش يافتگان اين مکتب هستيد.آيت

اهلل جوادي آملي در خاتمه تاکيد کرد :بايد عظمت و خدمات
ارتش عزيز و دوست داشتني و ديگر نيروهاي مسلح کشور را
به جهانيان نشان داد ،چرا که شما از مفاخر و عظمت هاي
ايران اسالمي هستيد.

حجتاالسالم والمسلمين صديقي در خطبه هاي نماز جمعه تهران:

آي تاهلل مکارم شيرازي:

برخي از دولتهاي منطقه
بويي از انسانيت نبردهاند

جهان عليه يک کشور متحد شدند و ايران را کوبيدند اما نتوانستند
کاري از پيش ببرند و بعد قطعنامه به امضا رسيد که پس از
قطعنامه نيز عمليات مرصاد را ناجوانمردانه به راه انداختند که
عزيزاني مانند صياد شيرازي آن آتش را خاموش کردند.استاد
حوزه علميه گفت :وقتي عراق به کويت حمله کرد و جهان به
طمع نفت کويت به حمايت از او پرداخت همه جهان از ما
خواستند که ما نيز به آنها کمک کنيم و به عراق موشک بزنيم
اما ما با آن همه خسارتها و دشمني هايي که از صدام ديده
بوديم پاي امضاي خود ايستاديم ،اين حماسه يک فردوسي ديگر
مي خواهد که آن را به جهان عرضه کند؛ يک ملتي با اين شرف
و مردانگي و جوانمردي زير اين آسمان دومي ندارد.وي با بيان
اينکه دسيسه ها و فتنه ها اثري ندارد و خروش مردم آنها را
بي اثر مي کند براي اين است که مردم تربيت شده انقالب و
اسالم هستند گفت :اکنون در ميدان مين هستيم و به لطف
الهي در امنيت قرار داريم ،اين چيزي جز نعمت و لطف الهي
نيست ،اما آنچه در کنار اسلحه ،اين مملکت را حفظ مي کند
شما عزيزانيد ،شما بازوان اين نظاميد ،اسلحه را بسياري در اختيار

اگر نمي توانيد وعده ندهيد با مردم صادق باشيد

خطيب نماز جمعه تهران گفت :اگر نمي توانيد وعده ندهيد با مردم با صداقت سخن
بگوييد.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم والمسلمين
کاظم صديقي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به اغتشاشات
اخير کشور گفت :فتنه چهرههاي منافق را مشخص ميکند ،در اين اغتشاشات
دوست و دشمن مشخص ميشود .در اين فراز و نشيبها گوهر افراد جامعه نمود
پيدا ميکند ،بهترين و جامعترين تحليل را نايب امام زمان(عج) مرجع بزرگوارمان
ارائه فرمودند و اين اغتشاش عوامل بيروني دارد ،از سوي آنان طراحي شده و ماهها
توسط شيطان بزرگ در مراکز توطئه تحت مطالعه قرار گرفته و از سوي عربستان
سعودي که هرچه دارد بايد براي خود جهنم بخرد ،دنبال شده است.وي افزود:
اين اتفاقات طراحي آمريکا و صهيونيسم و عربستان و پادوهاي آنها که منافقين
آدمکش قرار دارند ،بود .اين براي ما قابل توقع نبود که بعد از فتنه  88با چنين
فتنهاي مواجه شويم .آنهايي که گفتمان انقالب را به حاشيه ميرانند و مسائل
جزئي بيارزش را عمده ميکنند و دنبال ارضاي هوسهايشان هستند ،ميگويند
تا کي انقالب بايد باشد؟ دشمن بيکار نيست و منتظر همين غفلت شماها است،
تا احساس کنند مردم مشکل دارند تا وارد شوند و از همان نقطه ضربه ميزنند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد :هميشه بايد دست به ماشه باشيد و بسيجي
باشد ،دشمن خائن قسم خوردهاي که چشم ديدن دين خدا را ندارد و استقالل
هيچ کشوري را بر نميتابد دنبال توطئه خواهد بود و در برابر هر توطئهاي باز هم
از ملت ايران تودهني خواهند خورد و با مشتهاي گره کرده ملت عاشق ايران
مواجه خواهند شد.صديقي با بيان اينکه تا شرف و استقالل حاصل شده از خون
شهيدان پابرجا باشد دشمن عنادش را روزافزون خواهد کرد ،تصريح کرد :در برابر
اين دشمن بايد گفتمان انقالب پابرجا باشد ،دولت محترم نيروهاي انقالبي را از
گردونه سنگرهاي خدمت بيرون نکند ،آسيب و سيلي ميخورد و لذا نميتواند
مملکت را اداره کند ،اين ممکلت با انقالب ،استقالل پيدا کرده است؛ روحيه ليبرالي
و اشرافي براي جامعه مفيد نبوده و االن هم با اين روحيه نميتوان خألهاي مملکت

را پر کرد.وي ،بيتوجهي به فرهنگ و ايمان را از عوامل سوءاستفاده دشمن دانست
و گفت :ما در جنگ برتر شديم و توليد مقاومت کرديم ،مرزها را درنورديديم و
انقالب را صادر کرديم ،حاال جنگ نرم فرهنگي و اقتصادي در دستور کار دشمن
است؛ البته در بودجه  97نکاتي را مجلس بايد رعايت کند و يکي از مواردي که
توقعات مردم برطرف نميشود برخورد خود مجلس است ،مجلس بايد نظارت
کند و اقتدار خود را نشان دهد .بايد رهرو راه مدرس باشد ،مجلس بايد بر اوضاع
مملکت اشراف پيدا کند ،کمکاري و فساد را دنبال کنند ،کميسيونهاي مجلس
اين موارد را تعقيب کنند .اينقدر عقب نشيني و انفعال به نفع مجلس وانقالب
نيست.امام جمعه موقت تهران با بيان اين مطلب که مجلس نشان دهد ديدبان
خوبي براي جامعه و خانه مردم است ،تصريح کرد :بايد در قانونگذاري سراغ
مسائل اصلي برود ،نه موراد حاشيهاي که مقابله با شوراي نگهبان را در پي دارد،
اين مسائل حاشيهسازي و کار مجلس نيست.صديقي اضافه کرد :در بودجه ،براي
فرهنگ بودجهاي قابل اعتنا در نظر گرفته نشده است .به حوزههاي علميه توجه
نميشود ،بودجه تعيين شده مطلوب حوزههاي علميه نيست و همه بودجه هايي
که پيش بيني شده درصد کمي از يک دانشگاه از دانشگاههاي کشور است ،اگر
ميخواهيد دين را رواج دهيد بايد براي حوزههاي علميه و مراکز فرهنگي در
بودجه ،برنامهاي مناسب پيش بيني کنيد.وي در ادامه ،فقرزدايي را موردتوجه
قرار داد و گفت :اينها هميشه در ميدان هستند ،اگر جنگ باشد اينها بچههايشان
را ميفرستند ،از اين اشراف و باالنشينها در صحنههاي خطر نديدم که کسي سينه
سپر کند و بايد در بودجه هم جهت حمايتي را از اقشار ضعيف جامعه پيشبيني
کنيد .فقر بعد از  4دهه افتخاري براي انقالب نيست .انقالب پابرهنگان و جنوب
شهري و روستائيان است و بايد اينها به نوا برسند نه اشرافيان مرفه بي درد.
وي بر همين اساس تامين بودجه و پولپاشي را دو مقوله متفاوت دانست و اظهار
داشت :بايد براي اشتغال جوانان مديريت کارآمد داشته باشيم .اينکه گفته شود
چقدر بودجه داديم کافي نيست ،به اندازه کافي هم وعده شنيده شده است

مردم منتظر اقدام و عمل هستند.امام جمعه موقت تهران اضافه کرد :بيکاري قابل
تحمل نيست .از کاخهاي شيشهاي بايد بيرون آمد و از جنوب شهر ديدن کرد .از
فارغالتحصيالن دانشجوي بيکار سراغ بگيريد ،خود من در معرض مراجعه هستم
گاهي دلم ميخواهد بنشينم گريه کنم ،افراد به هيچکجا دستشان نميرسد و
درآمد خانوادگي کم است.صديقي خواستار اعتنا و احترام به مردم در دستگاههاي
مختلف شد و اظهار داشت :شعارهاي غربي براي مردم خوشايند نيست هرچند
ممکن است براي قشري راي بياورد اما مردم ما مومن و معتقد به قيامت هستند،
مردم را بايد تحويل گرفت .اگر مطالباتي دارند بايد حرفشان و اعتراضان را شنيد ،نه
شنيدني که تمام شود ،اگر نميتوانيد وعدههاي بيخودي ندهيد با مردم با صداقت
سخن بگوييد و کار را به دست خود مردم بدهيد .تمام انبياء سنگرشان توکل به
خدا بوده ،مردم را از طريق رضاي خدا ميتوان راضي کرد ،دين خدا را رواج بدهيد
دشمن خدا را شاد نکنيد ،به دين و اخالق بپردازيد.امام جمعه موقت تهران با
تشکر از نيروهاي مسلح سپاه و ارتش و نيروي انتظامي در برخورد با فتنهگران و
برهمزنندگان امنيت مردم گفت :نيروهاي امنيتي در اين اغتشاشات اخير شهيد
دادند ،اغتشاشگران به مدارس ،حوزههاي علميه و پايگاههاي نمازجمعه و منازل
امام جمعه حمله بردند ،اينها کار ملت نيست ،اين ضدمردم است ،دست شيطان
بزرگ است .مردم صف اعتراضگران و معترضين قانونمند را از اغتشاشگران جدا
کردند و در اين ميان نيروي انتظامي سنگ تمام گذاشت ،شنيدم که طي اين
چند شب فرماندهي نيروي انتظامي خودش تمام شب را در دفتر بوده است و
رصد ميکرد .نيروهاي ما کتک خوردند اما دست به اسلحه نبردند ،کتک خوردند
اما کتک نزدند ،ليدرها را دستگير کردند اما به کسي آسيب نزدند و اين قدرت و
شخصيت است ،ما به نيروهاي مسلح خود ميباليم.صديقي اظهارات اخير ترامپ
درباره حوادث رخ داد را ياوهگويي تعبير کرد و اظهار داشت :ترامپ بداند مردم
باني حکومت هستند ،مردم انقالب را به بار آوردند و حفاظت کردند .لذا هرکجا
موردي بوده مردم سينه سپر کردند.

زاکاني:

برجامهاي دو و سه در دستور کار دشمن است

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :برجامهاي  2و  3در دستور کار دشمن
است.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،عليرضا زاکاني در مراسم بزرگداشت شهداي
هستهاي از برجام به عنوان يک قرارداد غيرکارشناسيشده نام برد و اظهار کرد:
اکنون درگير اين سند معيوب هستيم اما بايد تالش کنيم تا درگير اسناد جديد
معيوبتر نشويم.وي با تاکيد بر اينکه مذاکره با آمريکا يک خط قرمز محض نيست،
اضافه کرد :بر اساس فرمايشات رهبر انقالب اسالمي بايد بدانيم که نتيجه مذاکرات
به نفع نظام اسالمي است و بعد از آن اقدام به مذاکره کنيم.نماينده سابق مردم
تهران در مجلس با اشاره به اينکه در برخي از مذاکرات توانستيم در سختترين
تحريمها از آمريکاييها امتيازات الزم را دريافت کنيم ،تصريح کرد :يک ميليارد و
 700ميليون دالري که در يک مذاکره دريافت شد ،نشان ميدهد که در مذاکرات
نيز ميتوانيم عملکرد مطلوبي داشته باشيم ،در آن دوران شخص رئيس جمهور
نسبت به دستگيري جيسون اعتراض داشت.وي از مذاکره عزتمندانه به عنوان
يکي از عناصر منطق درست مذاکره ياد کرد و گفت :رهبر انقالب اسالمي بايد
تعيين کنند که در مذاکرات کدام روش و شيوه را دنبال کنيم تا بتوانيم به نتيجه
مورد نظر برسيم؛ منطق مذاکرات نبايد قجري و مبتني بر ذلتپذيري باشد ،اگر
فرمايشات رهبر انقالب اسالمي مورد توجه قرار نگيرد هر فردي که در ميدان حضور
مييابد صاحبنظر و مدعي ميشود.زاکاني خاطرنشان کرد :دولتيها يک معامله

ناقص را انجام دادند چراکه سند برجام را آمريکاييها نوشتند و تيم مذاکره کننده
فقط آن را مورد بررسي قرار داد و بعد نيز به تاييد آن پرداخت؛ در مرحله اجرا نيز
نتوانستيم به شيوه مطلوب موارد تعهدها را دنبال کنيم برخي متوجه نبودند که
در اين معامله سرمايههاي بزرگي را از دست دادند.وي با بيان اينکه دانشمندان
بسياري براي دستاوردهاي نظام اسالمي در عرصه هستهاي زحمت کشيدند ،عنوان
کرد :اکنون يکي از دانشمندان هستهاي کشور که توانسته ايران را به غنيسازي
موردنظر برساند در شرکتي غير مرتبط از تخصص خود درحال فعاليت است.زاکاني
با تاکيد بر اينکه ايران در مقابل امتيازات دادهشده دريافتي خاصي در برجام نداشته
است ،مطرح کرد :در وزارت خارجه صورت جلسهاي براي جلسات برجام وجود
ندارد فقط دستنوشتههايي با مداد موجود است که اين موارد نيز نميتواند گزارش
و مستند باشد.وي يادآور شد :دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور نيز اين اسناد
را بهعنوان پشتوانههاي سند برجام مشاهده نکرده است و مواردي که در اختيار
مردم قرار گرفته بخشي از مباحث است ،با اين وجود مجبور هستيم که به موارد
ذکرشده در برجام عمل کنيم.اين کارشناس مسائل بينالمللي از رخدادهاي تلخ
دوران  88به عنوان زمينهساز تحقق خواستههاي دشمن در مذاکرات هستهاي ياد
کرد و ادامه داد :بيتوجهي مسئوالن نسبت به تحريمهاي هوشمند و پيادهسازي
اقتصاد مقاومتي سبب شد که کشور با بحرانهاي مختلفي روبه رو شود.وي با

اشاره به اينکه دشمن با القاها و ادعاهاي نادرست نسبت به حوزههاي مختلف از
جمله حقوق بشر به دنبال امتيازگيري از نظام اسالمي بوده است ،گفت :موضوع
هستهاي به عنوان موضوع اصلي مذاکره انتخاب شد درحاليکه چرخش آينده
کشور نيازمند دستاوردهاي هستهاي است.زاکاني اضافه کرد :در انتخابات سال 92
برخي موضوع سازش و مقاومت را در معادله انتخابات قرار دادند و اين کار درستي
نبود چراکه مباحث منافع ملي را نبايد در انتخابات وارد کرد؛ دولت نيز موضوع
جنگ و صلح ،سانتريفيوژها و اقتصاد کشور را مطرح کرد به همين علت مردم نيز
فراموش کردند که دشمن اصلي کيست و انتخابات به سمتي رقم خورد که افراد
فکر کنند جامعه نيازمند ارتباط با آمريکاييهاست.نماينده سابق مردم تهران در
مجلس شوراي اسالمي با تاکيد بر اينکه در مورد مذاکرات هستهاي فقط رهبر
انقالب اسالمي نقش خود را بهدرستي ايفا کردند ،گفت :اکنون برجامهاي دو و
سه در دستور کار است و اگر دقت الزم را نداشته باشيم موفقيتهاي ديگر کشور
در عرصه موشکي و جبهه مقاومت منطقه نيز مورد تهاجم دشمن قرار مي گيرد
درحاليکه اگر به زمينههاي رخدادهاي برجام بپردازيم ميتوانيم در شرايط کنوني
نيز از زمينهسازيها دور شويم.زاکاني تصريح کرد :رخدادهايي که در مورد برجام
مشاهده کرديم بسيار درسآموز است چراکه اگر دقت و توجه الزم را داشته باشيم
ميتوانيم از آنها براي آينده خود درس عبرت را بگيريم.

نقويحسيني:

را هدف قرار ميدهند.نقوي حسيني بيان کرد :تمامي فتنه هاي دشمنان عليه
ايران اعم از فتنه اقوام ،فتنه گروههاي تروريستي ،فتنه جنگ تحميلي ،فتنه ترور
دانشمندان هستهاي ايران ،فتنه  88و  ...با هوشياري و پايداري ملت ايران خنثي
شده است.وي ادامه داد :امروز منافقين که  17هزار ايراني را به شهادت رساندهاند
تحت حمايت فرانسه همايش و نمايش برگزار ميکنند و مورد حمايت کساني
قرار ميگيرند که داعيه حقوق بشر دارند بايد از آنها پرسيد آيا جنايتهاي اين
گروهک را در ايران نديدهاند؟سخنگوي کميسيون امنيتملي افزود :دشمن ،فتنه
جنگ تحميلي را به راه انداخت و تمام قدرتهاي جهان پشت صدام ايستادند اما
مردم با تقديم چندين هزار شهيد مانع از اين شدند که حتي يک وجب از خاک
اين کشور کم شود.نقوي حسيني گفت :دشمن فتنه تحريم اقتصادي و فتنه
 88را ايجاد کرد و همه نيروهاي خود را بسيج کرد که ملت ايران و جمهوري
اسالمي را تضعيف کند که مردم با حضور در حماسه  9دي اين فتنه را خنثي
کردند.وي ادامه داد :دشمن همچنين فتنه تهاجم فرهنگي ،ترور دانشمندان
هستهاي و فتنه انزواي سياسي کشورمان را در پيش گرفت که با ايستادگي
ملت ايران با شکست مواجه شد.نماينده مردم ورامين در مجلس اظهار داشت:
دشمن ،داعش را پايهگذاري کرد تا جنگ مذهبي در جهان اسالم راه بيندازد
و ملتهاي مسلمان را يک قرن درگير اين مسئله کند و انرژي آنها را به هدر
بدهد اما اين فتنه ريشهکن شد و براي آنها اين شکست قابل پذيرش نيست.
نقويحسيني آخرين فتنه دشمن در کشور را فتنه آشوب و اغتشاش دانست

و ادامه داد :آمريکا و ايادي منطقهاي اش تالش داشتند از خواسته بحق ملت
بهرهبرداري فرصتطلبانه کنند که با تيزهوشي مقام معظم رهبري و خردورزي
مردم ،اين فتنه خاموش شد.سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس افزود :مردم
گرفتار هستند و مشکالت اقتصادي دارند ،گرانيها لجام گسيخته شده و توليد با
مشکل مواجه است اما اين اعتراضات نبايد مورد بهره برداري دشمن واقع شود.وي
با بيان اينکه دشمن همه نيروهاي خود را براي استفاده از اين اعتراضات بسيج
کرد ،گفت :دشمن تمام تالش خود را انجام داد تا از اين نمد اعتراضي ،کالهي
براي خود بدوزد و امنيت کشورمان را به خطر بيندازند.نماينده مردم ورامين
در مجلس با تاکيد بر اينکه اين فتنه طراحي شده بود ،ادامه داد :ملت ايران
بار ديگر به صحنه آمدند و بين اعتراض و اغتشاش تفکيک ايجاد شد.سخنگوي
کميسيون امنيتملي و سياستخارجي مجلس با بيان اينکه اغتشاشات منبع
خارجي داشت و تمام رسانه و فضاي مجازي غرب براي اين اغتشاشات فعال بود،
گفت :محور فتنه ،اغتشاش خشونت طلبي و ايجاد آشوب بود و اين اغتشاشات
سازمان يافته بود که از شهرستانهاي کوچک آغاز شد.وي با بيان اينکه در کشور
مشکالتي وجود دارد که مسئولين بايد به فکر حل آن باشند ،ادامه داد :رکود
هنوز بر فضاي اقتصادي کشور حاکم است و بحران اشتغال همچنان در کشور
وجود دارد ،گراني لجام گسيخته است ،واردات بيرويه کمر اقتصاد را شکسته
است 70 ،درصد مراکز توليدي در شهرکهاي صنعتي تعطيل شدهاند که بايد
فکري به حال اينها کرد.

فتنه اغتشاش توسط غرب و ايادي
منطقهاش در کشور ايجاد شد
سخنگوي کميسيون امنيتملي مجلس گفت" :فتنه اغتشاش" توسط غرب و ايادي
منطقهاش در کشور ايجاد شد.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم،
سيد حسين نقويحسيني در سخنراني پيش از خطبههاي اين هفته نمازجمعه
تهران ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام خميني(ره) بنيانگذار نهضت اسالمي
ملت ايران ،گفت :او بود که با نهضت انقالب اسالمي پشت قدرتهاي سلطهگر
را به خاک ماليد و ژاندارم آمريکا را از اين منطقه بيرون کرد و انقالب اسالمي
را به ثمر نشاند.وي ادامه داد :امروز آنچه که شهدا براي آن جان دادهاند يعني
عزت ،استقالل و عظمت مليت ايران باعث ياس و ناميدي دشمنان شده است و
دشمنان زورگو و بيتمدن روزبه روز باشکستهاي بيشتري در برابر ملت ايران
مواجه ميشوند.نماينده مردم ورامين در مجلس با تاکيد براينکه امروز آمريکا
و رژيم صهيونيستي و قدرتهاي پوشالي اروپايي در منطقه زمينگير شدهاند
و نميتوانند سياستهاي استکباري خود را اعمال کنند ،اضافه کرد :به همين
دليل دشمني آنها با ملت ايران روزبهروز رو به افزايش است و منابع ملت ايران

ي و عربستان درباره ايران
جزئيات نشست مشترک نمايندگان آمريکا ،منافقين ،بارزان 
ادامه از صفحه اول
_ نماينده کشور عربستان سعودي
_ يکي از بارزانيها که نماينده اسرائيل بوده است
_ نماينده گروهک منحط و شکست خورده منافقين و طفالح برادر زن
صدام ديکتاتور معدوم عراق (که چند ماه پيش توسط آمريكا از زندان
عراق آزاد شده است)
پيرو اين افشاگري؛ رسانه هاي ضدانقالب با دستپاچگي و کاربرد ترفند
رد گم کني با برجسته سازي يکي از اعضاي اتاق اغتشاش و تغافل نسبت
به ساير اعضاي مصرح در خبر دکتر رضايي تالش خود را براي انحراف
افکار عمومي و هجوپردازي در اين زمينه به کار گرفتند تا از تاثير افشاگري
صورت پذيرفته بکاهند!

ب  -آمريكا ،اسرائيل و ملک سلمان به بازسازي حزب بعث عراق پرداخته
اند و قصد دارند درانتخابات چند ماه آينده عراق نقش منفي ايفا کنند
لذا عناصري از جمله برخي نزديکان خانواده صدام را تشويق به فعاليت
سياسي در عراق کرده اند.
اين طيف به عنوان ضلع سوم اغتشاشات اخير با کمک منافقين و سلطنت طلبها
در کنار آمريکا ،اسرائيل ،عربستان در اغتشاشات اخير دست داشته اند.
ج :هسته اصلي اغتشاشات اخير متشکل از :عربستان ،آمريكا ،منافقين و
بعثي ها کساني هستند که نه تنها در کودتاي نافرجام سال  ١٣٥٩و جنگ
تحميلي هشت ساله نقش محوري ايفا نموده اند بلکه در تاسيس و ايجاد
داعش محوريت داشته اند و همگان مي دانند مغز متفکر حزب بعث عراق
(عزت ابراهيم) با ابوبکر البغدادي مجري اصلي سازمان داعش همراهي و

معاونت داشته است و امروزه که شاخه بعثي داعش به منطقه اربيل پناه
آورده و براي تجزيه شمال عراق در کنار بارزاني تالش هايشان بي نتيجه
مانده ،بار ديگر با کمک آمريکا ،اسرائيل ،عربستان و منافقين مي کوشد
در ايران نيز اغتشاش و آشوب ايجاد نمايد.
د :هر چند آمريكا ،اسرائيل و عربستان در تجزيه شمال عراق و دخالت و
فتنه در لبنان و اغتشاشات اخير ايران شکست تاريخي متحمل شده اند
و سريال شکست هايشان به صورت يک افتضاح سياسي ماهيت قدرت
آنان را نشان مي دهد ،ولي همچنان بنا دارند به دخالت هاي نامشروع
خود ادامه دهند که هوشياري مردم و نيروهاي امنيتي به ويژه در مقابله
با شايعه سازي و دروغ پراکني آنان در فضاي مجازي و رسانه اي مهمترين
عامل خنثي شدن توطئه هاي دشمنان خواهد بود.

بازخواني راهبرد آمريكا در ايران

اين گذشته هر كدام از اين عناصر شرور  2ثانيه حاضر نيستند از خود دفاع
كنند  ،چگونه مي توانند زيرساخت يك شورش را سامان دهند!
آنها فكر نكردند اين عناصر بي مايه و بي شرافت را در برابر ملتي قرار داده اند
كه  40سال است پاي در عرصه دفاع از اسالم و قرآن نهاده و عزيزترين
كسان خود را به قربانگاه مصاف با استكبار جهاني فرستاده اند.
اينها فكر نكردند ملتي كه آمريكا را با اردنگي از ايران بيرون انداخت
و با رشادت و قدرت سخت از منطقه بيرون راند ،جمع كردن چند نفر
آشوبگر در خيابان چيزي نيست كه آنها بتوانند از آن حتي به عنوان
يك عمليات ايذايي ياد كنند.
انقالب اسالمي در آستانه  40سالگي است و در اوج بلوغ قدرت و آگاهي

و توانايي است  .انقالب به سرعت بر مشكالت اقتصادي و اجتماعي فائق
مي آيد و پوزه دشمنان اسالم را به خاك خواهد ماليد.
اكنون عزم انقالبيون ايران و منطقه اين است كه بساط استكبار را در كل
جهان به هم بريزند  .آثار اين راهبرد در بيرون راندن آمريكا در منطقه
به كلي مشهود است  .راه دور نرويم امروز جامعه جهاني در حال طرد
سلطه آمريكا در جهان است .كافي است دو سه قطعنامه اخير شوراي
امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل در رويارويي با آمريكا را درست
تحليل كنيم ،دنيا ديگر تاب مظالم آمريكا و رژيم صهيونيستي را ندارد .
ايران به زودي با روشي كه خود مي داند شرارت آمريكاييها را در
آشوبهاي اخير پاسخ خواهد داد.

ادامه از صفحه اول
بر اساس زمانبندي برنامه اغتشاش قرار بود كار را در  9دي با نافرماني
مدني كليد بزنند و آن را تا  22بهمن ادامه دهند و در آن روز بروند سراغ
درگيري مسلحانه !
يك آدم عاقل در اتاق فكر آشوب نبود به آنها بگويد جمع جبري ايدئولوژي
منافقين بامطالبات قومي و قبيله اي و نيز تفكر منحط سلطنت طلبي چگونه
ممكن است ؟ اينها كه در يك صف در دو تا خيابان قابل جمع نيستند .از

به گزارش جماران ،اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهور در
کنگره هاشمي رفسنجاني با اشاره به اتفاقات اخير کشور به انتقاد از
عملکرد صداوسيما پرداخت و گفت« :صداوسيما بايد در روش خود
تغيير ايجاد کند؛ صداوسيما نميتواند در انحصار يک گروه محدود
تندرو قرار بگيرد .من به عنوان يکي از مسئولين گفتم که ميخواهم
با مردم صحبت کنم ،گفتند نميشود و بهان ه مشکل فني آوردند».
به گزارش ايسنا ،مديرشبکه يک سيما نيز در واکنش به سخنان
جهانگيري مبني بر اينکه صداوسيما به او فرصت صحبت با مردم
را نداد ،گفت :برنامه نگاه يک به درخواست جناب آقاي جهانگيري
به وي اختصاص پيدا کرد ،اما در آخرين ساعات ،معاون اول رئيس
جمهور در برنامه حضور پيدا نکرد و ما مجبور شديم نگاه يک را از
جدول پخش حذف کنيم».
***

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي گفت :تمام گروههاي
ضدانقالب با پشتيباني آمريکا در زمينه اعتراضات وارد عرصه شده
بودند تا بتوانند از طريق ايجاد اغتشاش و ناامني؛ اعتراضات اقتصادي
مردم را منحرف و به يک بحران سياسي تبديل کنند اما شاهد آن
بوديم که اکثريت احزاب ،اين اغتشاشات را محکوم کرده اند اما شايد
برخي از احزاب از اين موضوع دفاع نکردند و پيگير مطالبات مردم
نبوده و به نوعي به نفع خود از اين موضوع بهره برده اند .حميدرضا
ترقي در گفتگو با خبرنگار شبستان درخصوص نقش احزاب در ايجاد
آرامش و روشنگري در جامعه گفت :احزاب در بعد پيگيري مطالبات
مردم هميشه مي توانند داراي نقش موثري باشند و به هر ميزان که
بتوانند پيگير مطالبات بحق مردم باشند و دستگاههاي اجرايي را مجاب
به پاسخگويي کنند ،اميدواري مردم را بيشتر مي کنند و مي توانند
به عنوان نمايندگان مردم خواسته هاي آنها را به گوش مسئوالن
برسانند .وي افزود :با تاکيد بر اين نقش و جايگاه احزاب شايد ديگر
مردم وارد صحنه اجتماعات نشوند تا بخواهند خواسته هاي خود را
مطرح کنند .احزاب قانونمند مي توانند تمام خواسته هاي مردم را
در عرصه سياسي ،اجتماعي و فرهنگي به گوش مسئوالن برسانند و
اين موضوع نيازمند آن است که احزاب نقش و جايگاه واقعي خود را
در جامعه بشناسند و در اين راه تالش کنند .ترقي خاطرنشان کرد:
از آنجا که متاسفانه بسياري از احزاب فعاليت خاصي را در پيگيري
مسائل اجتماعي و مطالبات مردم ندارند طبيعي است که اين توقع
نيز در مردم نسبت به احزاب کاهش يابد اما اگر احزاب بتوانند نقش
و جايگاه جدي خود را در پيگيري مطالبات مردم کسب کنند دولتها
نيز مجاب مي شوند که به احزاب در قالب پاسخگويي به مطالبات
مردم جوابگو باشند.
***

ي شود؟
به اتهام ابتكار رسيدگي نم 

روزنامه جوان نوشت :در ميانه آشوبهاي اخير در كشورمان معصومه
ابتكار ،معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در توئيتر ،مردم را
به پيگيري اعتراضات از مسير قانوني و با آرامش دعوت ميكرد .اين
موضع گيري از سوي خواص جريان اصالحات براي آنهايي كه حوادث
و آشوبهاي سالهاي  78و  88را به خاطر داشته و كارگرداني اصالح
طلبان براي اردوكشيهاي خياباني و آشوب در كف خيابان را ديده
بودند ،جالب توجه بود ،اما توئيتي از يك خبرنگار فراري اصالح طلب
فضاي جديدي را باز كرد؛ اتهام همكاري معصومه ابتكار با اين خبرنگار
فراري در پروژه كشته سازي سال  88توسط فتنه گران! مسيح علينژاد
در توئيتر خود نوشت« :خانم ابتكار! سال هشتاد و هشت ليست
خانوادههاي كشتهشدگان و شماره تماس خانوادههايشان را شما
براي من كه خبرنگار خارج نشين بودم ارسال كرديد و ميگفتيد چون
اين مردم در داخل رسانهاي ندارند .االن به مردمي كه توي خيابان
هستند و هيچ رسانهاي ندارند ميگوييد از خارج رهبري ميشوند؟
چرا براي مردم پرونده سازي ميكنيد؟!» اين اتهام با هيچ واكنشي
از سوي ابتكار و دولت روبهرو نشد ،نه تكذيب و نه عذرخواهي؛ آيا
حاال كه آشوبها خوابيده و معصومه ابتكار پيگير آزادي آشوب گران
است ،جاي بررسي اين اتهام نيست؟ چندي پيش هم همين خبرنگار
فيلمي از تك خواني آوازش به عنوان يك خانم مقابل محمد خاتمي
منتشر كرد و بايد ديد چه ناگفتهها و منتشر نشدههاي ديگري از
جريان اصالحات دارد و خواص جريان اصالحات چه گافهاي ديگري
مقابل او دادهاند و با توجه به عدم پايبندي اخالقياش چه زماني آنها
را منتشر خواهد كرد؟!
***

ادعاي کشف اختالس بزرگ
در شرکت ملي نفت

يک فساد مالي گسترده در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با
هماهنگي مديران وزارتخانه و ورود سازمان بازرسي کل کشور کشف
شد .روزنامه دنياي اقتصاد به نقل از «انرژي امروز» نوشت :اخيرا خبري
در برخي سايتها و کانالهاي حوزه نفت منتشر شد مبني بر آن
که يکي از معتمدين مالي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت پس از
اختالس کالن ميلياردها تومان از بيتالمال از کشور گريخته است.
گفته ميشود فرد اختالسکننده گرينکارت کانادا داشت و از طريق
ترکيه راهي اين کشور شد .اين موضوع توسط مديران اکتشاف شرکت
ملي نفت مطرح و در ادامه پيگيريهاي سازمان بازرسي کل کشور
آغاز شده است .فرد متخلف که خزانهدار شرکت بوده ،از سالها قبل
و در دوران دولت احمدينژاد در اين سمت حضور داشته و از همان
زمان اين تخلفات را آغاز کرده بود .با توجه به ابعاد تخلفات ،منابع
مطلع بعيد ميدانند اين امر به شکل فردي صورت گرفته باشد و پاي
تيمي متخلف در ميان نباشد .بنا بر اخبار منتشر شده ،يک تيم از
سيستمهاي نظارتي هماکنون در حال بررسي ميزان دقيق اختالس
از مديريت اکتشاف نفت هستند.
***

رفع فيلتر اينستاگرام خالف قانون است

عبدالصمد خرمآبادي دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
در مطلبي در کانال شخصياش در پيامرسان سروش با اشاره به
اينکه يکي از اعضاي کانال سوال کرده است :چرا با وجودي که
اينستاگرام داراي ميليون ها محتواي مجرمانه عليه امنيت کشور
و مقدسات اسالمي و غير اخالقي است دستور رفع فيلتر آن صادر
شده است؟ آيا مراجع قضائي نمي خواهند از اين اقدامات غير قانوني
جلوگيري کنند؟ ،در پاسخ نوشته است« :بله کامال درست است ،شبکه
اجتماعي اينستاگرام در ظاهر امر يک شبکه اطالع رساني است .اما
در واقع يک شبکه جاسوسي غير قابل کنترل مي باشد که ميليونها
محتواي مجرمانه عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و محتواي غير
اخالقي و عليه مقدسات اسالمي را منتشر مي کند .دبير کارگروه
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اعالم کرد :از سوي دادستاني کل
کشور به مسئولين وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فيلتر
اينستاگرام بر خالف موازين قانوني و قضائي انجام شده و مسئولين
امر بايد پاسخگو باشند.
***

بازي تازه براي تخريب قوه قضائيه

صراط نيوز نوشت :در حالي که يک نماينده شهرتطلب مجلس و
جريان رسانهاي ضد انقالب با انتشار خبر مرگ يک جوان به نام «سينا
قنبري» با ادعاي دانشجو بودن و دستگيري وي در اتفاقات اخير به
دنبال جنجالسازي هستند ،يکي از نمايندگان مجلس اعالم کرد :اين
فرد هرگز دانشجو نبوده و تحصيالتش ديپلم است و بنابر اطالعات
دريافتي ،بازداشت وي نيز ارتباطي با حوادث اخير نداشته است.
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