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واکنش توکلی به محکومیت حسین 
فریدون

رئیس س��ازمان مردم نهاد دیدبان ش��فافیت  و عدالت 
گف��ت: برخ��ورد ق��وه قضاییه ب��ا تخلفات و مفاس��د 
صاحبان قدرت نش��ان دهنده قدرت و عزت س��ازمان 

قضاییه کشور است.
احمد توکلی درب��اره محکومیت حس��ین فریدون به 
5 س��ال حبس قطع��ی و 31 میلی��ارد تومان جریمه 
نقدی که از س��وی غالمحس��ین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضاییه رسانه ای شد، گفت: برخورد قوه قضاییه با 
تخلفات و مفاسد  صاحبان قدرت نشان دهنده  قدرت 
و عزت دس��تگاه قضایی کشور اس��ت. همچنین مایه  
افتخار جمهوری اس��المی اس��ت ک��ه در پیاده کردن 

عدالت میان افراد تفاوتی قائل نمی شود. 
توکلی در عین حال خاطرنش��ان ک��رد: اینگونه حکم 
دادن در ش��أن قوه قضاییه است. هرچند من معتقدم 
حکم داده شده کم است و می شد جزای بیشتری هم 

در نظر گرفت. تسنیم

احساس عدالت در مردم رو به بهبود است
اس��تاد حقوق دانش��گاه تهران در واکنش به حکم 5 
س��ال زندان برای حس��ین فریدون گفت که برخورد 
عادالنه ق��وه قضائیه با افراد در هر مقامی »احس��اس 

عدالت« را در مردم بهبود بخشیده است.
فی��روز اصالن��ی درباره رس��یدگی های ق��وه قضاییه به 
پرونده های متهمان اقتصادی دانه درش��ت و حکم اخیر 
دستگاه قضایی برای آقای حسین فریدون اظهار داشت: 
انقالب اس��المی در دوره معاص��ر به همت حضرت امام 
پیروز ش��د و معط��وف به تحقق یک سلس��له ارزش ها 
من جمل��ه برق��راری عدالت و گس��ترش عدال��ت بود. 
الحمدهلل انقالب تالش زیادی کرد تا عدالت برقرار شود 
و فلسفه تشکیل حکومت و نظام اسالمی همین امر بوده 
اما در برخی فراز و نش��یب ها، برخی جریانات ناسالم با 
اس��تفاده از گریزگاه های قانونی برای منافع خودش��ان 
فعالیت کردند. متاسفانه این جریانات با استفاده از رابطه 
و پیون��دی ک��ه بین قدرت و ثروت برقرار ش��د، مطامع 

خودشان را پیگیری کرده و به آالف و الوف رسیدند. 
اصالنی با بیان اینکه این امر با فلسفه انقالب، حکومت 
اس��المی و فرامین امام خمین��ی و رهبر انقالب کامال 
مغایر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این حرکت ناش��ی از 
پیوند ش��وم قدرت و ثروت به گون��ه ای رقم خورد که 
توده های مردم احساس ناراحتی می کردند و بعضی ها 
فکر می کردند انقالب اس��المی از ریل اصلی و مسیر و 
جهت گیری کلی خودش در حال فاصله گرفتن است. 
انقالبات با ورود رجعت طلبان، نفوذی های فرصت طلب 
و فرصت طلبان نفوذی ممکن است در معرض انحالل 
قرار بگیرد و انقالب اس��المی ه��م مثل همه جریانات 

انقالبی می تواند دچار این استحاله شود.

اخبار

 هر جا سخن از اعتماد است
نام غضنفر می درخشد

برادر غضنفر فوالدی- رییس کمیس��یون عالی سوانح 
ش��رکت راه آهن – در راستای ش��فاف سازی و جمله 
معروف "دانس��تن حق مردم است" در مصاحبه ای به 
حادث��ه تلخ قطار زاهدان پرداخته و گفته: برخی افراد 
ناش��ناس حدود 1۷۰ تا 1۸۰ پی��چ و پابند ریل را در 
ط��ول حدود 5۰ ت��ا ۶۰ متر باز و نقط��ه خطر ایجاد 
کردند و همین مس��ئله باعث خارج شدن قطار از ریل 
و بروز آن س��انحه دردناک شده است. به عبارت دیگر 
می توان گفت که ریل به وسیله پیچ و پابند به تراورس 
متصل می ش��وند و اگر این پیچ ها باز شوند به راحتی 
ب��ا یک دیلم می توان ریل را از خ��ط پایین انداخت و 
اگر پیچ و پابند های ریل به هر علت و توسط هرکسی 
باز ش��ود، محل خطر ایجاد شده و نهایتا منجر به بروز 

این سانحه می شود.
در اینکه افشاگری و شفاف سازی چیز خوبی است جای 
حرف و حدیثی نیس��ت اما نکته مهمتر این است که ما 
همیشه مارادونا را رها کرده ایم و به غضنفر چسبیده ایم.

البت��ه قدیم ها رس��م بود که حوادث ج��اده ای را می 
انداختی��م گردن رانندگان اس��کانیا و تکلیف س��وانح 
هوایی هم که مش��خص بود. گردن باریک تر از گردن 
خلب��ان توپولوف که نداریم. داریم؟ از غضنفر عزیز هم 
انتظار داش��تیم رعایت مصلح��ت بفرمایند و تقصیرها 
را گردن س��وزنبانی،لوکوموتیورانی، خدمه رس��توران 
قطاری، چیزی بیاندازند تا امنیت ملی به خطر نیفتد.

شعار هفته: گل بود به سبزه نیز آراسته شد
پیام احتمالی مدیرعامل راه آهن: با این همه خرابکاری 
باز ش��بکه حمل و نقل ریلی ایران ایمن ترین ش��بکه 

در جهان است.
پی��ام پینوکی��و: روی دس��ت م��ا بلن��د ش��دی آقای 

مدیرعامل!
پیام رامبد ج��وان: بخند خندوان��ه ...آی بخند خنده 

داره
پیام بهداشتی: لطفا در هنگام مصاحبه به یک ساعت 

بعد هم فکر کنید.
پیام عمه رهبر کره شمالی: غضنفر دوست داریم.

ننجون

برخوردهای قوه قضائیه بدون درنظر گرفتن جناح  سیاسی است
عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه مهم ترین مسئله برای قوه قضائیه 
اجرای عدالت اس��ت گفت:  برخوردهای دس��تگاه قضا ب��ا متهمان بدون در نظر 

گرفتن جناح های سیاسی آنان است.
محمد قمی درباره برخورد قاطع و فراجناحی قوه قضاییه با مفسدان و متخلفان 
گفت:  مهم ترین مس��ئله برای قوه قضاییه اجرای عدالت اس��ت و اگر قرار باش��د 
در این مس��یر حرکت کند اینکه متهم به کدام جناح سیاس��ی و یا ش��خصیت وصل 
اس��ت مهم نیس��ت.  وی افزود:  از نظر قوه قضاییه هر کسی متخلف باشد بدون تعلق به 
جناح های چپ و راس��ت و بی طرف با آن برخورد خواهد ش��د. قمی گفت:  برخورد قوه 
قضاییه سیاسی نیست بلکه برخورد با یک متخلف است.  وی گفت: باید براساس جرمی 
که افراد مرتکب می ش��وند قوه قضاییه با آنها برخورد کند هرچند که ما دوس��ت داریم 

جرمی در جامعه صورت نگیرد که با آنها برخورد شود.  فارس

قانون گذاری در مجلس گرفتار رفتارهای پوپولیستی شده 
عضو فراکس��یون والیی گفت: هیئت رئیس��ه و روسای مجلس قوانین را تصویب 
می کردن��د اما مطابقت آن با قانون اساس��ی و ش��رع را در نظ��ر نمی گرفتند تا 

دیگران هزینه اش را بدهند.
نصراهلل پژمانفر با اشاره به ابالغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام 
معظم رهبری اظهار داشت: متأسفانه جریانی در قانونگذاری کشور ایجاد شده که 
می گوید ما باید صرفاً قانونگذاری کنیم و اگر قوانین با شرع و قانون اساسی مغایرت 
داش��ته باشد، شورای نگهبان آن را اصالح کند و یا آنکه با برگشت از شورای نگهبان به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا مورد اصالح قرار گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه این رویه بدعت بزرگی در قانونگذاری کش��ور بود، گفت: مقام معظم 
رهب��ری ب��ه عنوان دیده بان این نظ��ام این خطر را مالحظه فرمودن��د و به موقع تذکر 

دادند.  مهر

طرح الزام بازگشت خانواده مسئوالن به کشور در دستور کار مجلس
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی از ارائه طرح دو فوریتی الزام بازگشت خانواده 

مسئوالن به کشور به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.
سید حسین نقوی حسینی از ارائه طرح 2 فوریتی الزام بازگشت خانواده مسئوالن 
به کشور به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: طرح مذکور در دستور کار جلسه 
علنی قرار می گیرد و در صورت تصویب 2 فوریت آن پس از ۷2 ساعت در دستورکار 
جلسه علنی قرار می گیرد. وی اظهار داشت: بر اساس طرح مذکور ، افراد درجه یک، رده 

میانی و پایینی خانواده مسئوالن نظام باید ظرف سه ماه به کشور بازگردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح موارد مستثنا از طرح الزام بازگشت 
خانواده مس��ئوالن به کش��ور،  تصریح کرد:همچنین بر اساس این طرح  ماموران دولت، 
بورسیه های قانونی دانش��گاهی و همچنین افرادی که از فرصت های مطالعاتی استفاده 

می کنند، از این الزام معاف هستند.  تسنیم

فرمان��ده نیروی قدس س��پاه پاس��داران با بی��ان اینکه امروز 
حصارها برابر اراده س��پاه اعتبار و کارآیی ندارند، گفت: س��پاه 
هیمنه بزرگ ترین و مجهزترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا 

را شکست و پوشالی بودن آن را به جهانیان نشان داد.
سردار سرلش��کر پاسدار قاسم س��لیمانی در بیست و سومین 
مجمع سراس��ری فرماندهان سپاه، از س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی به عنوان پرچمدار عزت مس��لمین یاد کرد و اظهار 
داش��ت: این نهاد انقالبی و مردمی به اعتبار هویت و پیش��ینه 
تاریخ��ی و انقالبی خود، از پایبندی به ارزش��ها و آرمان های 
دین��ی و اخالقی فاصله نگرفته و روز ب��ه روز باید به تقویت و 

تعمیق رفتار دینی و ارزش مدار بیاندیشد.
وی ش��هدا را الگوها و اس��وه ه��ای واقعی و مجس��م پایداری 
توصیف و با تاکید بر ضرورت اهتمام به آموزه های هشت سال 
دفاع مقدس به عنوان گنجی بی بدیل، اظهار کرد: فرماندهان 
و کارکنان سپاه دارای منهج مدیریتی و رفتاری معین هستند 
که عمل مقدس، خطرپذیری و جهاد مستمر از جمله شاخص 

ها و معرف های آن است.
سرلشکر س��لیمانی، ش��هیدان همت، باکری، خرازی، باقری، 
زی��ن الدین و کاظمی را از جمله تربیت یافتگان مکتب والیت 
فقیه و س��پاه برشمرد و خاطرنشان کرد: س��پاه به برکت این 

سرمایه های جاودانه و برخورداری از خیل عظیم شهدای زنده 
و پاس��دارانی متدین و متعصب به دین و آموزه های عاشورا و 
تاس��وعای حسینی، خود را فراتر از هر جریان و جناح سیاسی 

جلودار پاسداری از انقالب می داند.
وی در ادامه تصریح کرد: سپاه به برکت هوشمندی و هوشیاری 
و پش��توانه مردمی و تبعیت از ولی فقیه و رهبر معظم انقالب 
اس��المی طی 4۰ س��ال گذش��ته از متن بحران های سخت و 
تاریک فراروی انقالب اس��المی با سربلندی و عزت عبور کرده 
و فرصت ه��ای مهم و بزرگی را برای پی��ش روندگی انقالب و 

پیشرفت کشور ایجاد کرده است.
سرلش��کر س��لیمانی در ادامه با تبیین وضعیت جاری منطقه و 
تحوالت راهبردی و اعجاز گونه جبهه مقاومت و ضد صهیونیستی 
و تاثیرات آن در معادالت آینده اظهار کرد: راه غلبه بر دشمنان 
هموار ش��ده است، اما پیوسته باید با حکمت عمل کنیم؛ همان 
گونه که طی 2۰ س��ال اخیر با اس��تراتژی و راهبردهای متنوع 
دش��من را زمین گیر و وادار به شکست کرده ایم. فرمانده نیروی 
قدس سپاه در پایان با تأکید براینکه امروز حصارها برابر اراده 
س��پاه اعتبار و کارایی ندارد، گفت: س��پاه هیمنه بزرگترین و 
مجهزترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا را شکست و پوشالی 

بودن آن را به جهانیان نشان داد.  سپاه نیوز

بررس��ی حادثه قطار زاه��دان- تهران در کمیته 
ویژه کمیس��یون عمران، بازداش��ت اعضای یک 
تش��کل قانونی در هفت تپه، ادامه رس��یدگی به 
گزارش کمیس��یون اقتصادی در خصوص الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده، پیش��نهاد نامگذاری روز 
اول صفر، با عنوان"منع خش��ونت علیه زنان" و 
...از مهمترین اخبار جلس��ه علنی روز گذش��ته 

مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاست الریجانی برگزار 
ش��د و ادامه رس��یدگی به گزارش کمیس��یون 
اقتص��ادی در خصوص الیحه مالی��ات بر ارزش 

افزوده  در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
دراین جلس��ه رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پاس��خ به تذکر نماینده کرمان درب��اره اجرایی 
ش��دن سیاس��ت های کلی نظام قان��ون گذاری، 

تاکید کرد که دس��تور الزم برای اجرایی ش��دن 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری که از سوی 

رهبری ابالغ شده، داده شده است.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اسالمی از بررسی جزئیات حادثه قطاز زاهدان- 
تهران و استماع گزارش کمیته فنی راه آهن در 
جلسه امروز کمیته ویژه این کمیسیون خبر داد 
و بی��ان کرد: در قطاری که از ریل خارج ش��ده 
25۰ نفر حضور داش��ته که 4 نفر جان باخته و 
15۷ نفر به بیمارستان منتقل شدند. 4۰ نفر در 
بیمارستان بستری شده و پس از درمان مرخص 

شدند. وی  افزود: اکنون ۷ نفر از افراد همچنان 
در بیمارس��تان بستری هستند و مدیر عامل راه 
آهن دستور داده تا فردی در بیمارستان مستقر 

بوده و به وضعیت مصدومان رسیدگی کند.
همچنین رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای 
اسالمی در تذکری از بازداشت اعضای یک تشکل 
قانونی در هفت تپه خبر داد و گفت: کش��اکش ها 
در هفت تپه ادامه دارد و دیروز یک تشکل قانونی 
)شورای اسالمی( در هفت تپه را بازداشت کردند. 
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان ماده ۷ 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را 

به تصویب رساندند و بر اساس آن نرخ مالیات کاالها و 
خدمات را ۹ درصد تعیین شد.

در ادامه بررس��ی الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
نماین��دگان همچنی��ن ماخذ محاس��به مالیات 
واردات کاالها را مش��خص کردن��د. نمایندگان 
مجلس فصل مربوط ب��ه معافیت ها در الیحه بر 
مالیات بر ارزش افزوده نیز جهت بررسی بیشتر 

به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
اعضای فراکس��یون زنان مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به وزیر ارش��اد پیش��نهاد کردند روز 
اول صفر به عنوان روز منع خش��ونت علیه زنان 

نامگذاری ش��ود. س��یده فاطمه ذوالقدر با اعالم 
این خبر  توضیح داد: روز اول صفر به عنوان روز 
ورود حض��رت زینب )س( و خاندان اهل بیت به 
شام در اکثر کشورهای اسالمی از جمله سوریه، 
عراق و لبنان به عنوان روز منع خش��ونت علیه 

زنان گرامی  داشته می شود.
فاطمه س��عیدی هم با اش��اره به حضور نوبخت 
در مجم��ع عمومی فراکس��یون امی��د گفت که 
طبق توضیحات آقای نوبخت دولت توانس��ته با 
مدیری��ت منابع و صرفه جویی در هزینه ها از به 

وجود آمدن بحران بودجه ای جلوگیری کند.
همچنین رئیس فراکس��یون حقوق ش��هروندی 
مجلس از مکاتبه این فراکسیون با روسای قوای 
س��ه گانه ب��رای ارائه گزارش عملک��رد خود در 

زمینه حقوق شهروندی خبر داد.  ایسنا

سرلشکر سلیمانی: 

خالصه مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس
تاکید نمایندگان بر رسیدگی به مشکالت کارگران هفت تپه

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان "ما به ارتش مردمی 
یمن کمک های مستشاری و فکری می کنیم"، مسئول این کار 
را سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت: تا آخر کنار 

مردم یمن می ایستیم تا این تجاوز را از خود دور کنند.
س��ردار سرلشکر محمد باقری در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
فونیک��س چین به بی��ان برخی نقطه نظرات خ��ود در باره 
موضوعات مختلف دفاعی و امنیتی پرداخت. این گفتگو در 

جریان سفر اخیر وی به این کشور انجام شده است.
سرلش��کر باقری در این گفتگو درباره س��طح همکاری های 
نظامی دو کش��ور، با بیان اینکه این روابط در حال توسعه و 
گسترش است، اظهار داشت: با امضای سندهای همکاری و 
تحویل آن از طریق وزیر امور خارجه کش��ورمان به مقامات 
چینی و اجرای توافقات راهبردی، س��طح همکاری های دو 

کشور بیشتر نیز خواهد شد.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با ابراز اینکه دو کشور در 
زمینه تبادل اس��تاد و دانشجو و تحقیقات مشترک و تولید 
محصوالت گام های اساس��ی بر خواهند داشت، گفت: حتماً 
نیروهای مسلح دو کشور با همکاری هم می توانند در ایجاد 

جهانی باثبات تر و صلح آمیزتر قدم بردارند.
سرلش��کر باقری تصریح کرد: ای��ران و چین با ایجاد کمیته 
مش��ترک دفاعی در جهت توس��عه همکاری های تحقیقاتی 
و تولی��د محصوالت گام های بلندتری بر خواهند داش��ت و 
ما یک کمیته مشترک نظامی نیز به منظور هماهنگ کردن 
فعالیت های نظامی و توسعه این فعالیت ها مثاًل در بحث های 

رزمایش، آموزش و... داریم.
وی در بخ��ش دیگری از این گفتگو درباره مس��ائل منطقه 
خلی��ج فارس و احتم��ال جنگ و درگی��ری در این منطقه 
اظهار داشت: جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه عالقمند به 
ایجاد درگیری در این منطقه نیس��ت چرا که کش��ور ما از 
همه بیش��تر به  دنبال صلح و آرامش است و در طول 3۰۰ 
س��ال گذشته هیچ گاه ملت ایران چشم طمع به هیچ کشور 
دیگری نداش��ته و آغازگر جنگی نبوده است. وی افزود: در 
منطقه خلیج ف��ارس و تنگه هرمز نیز منافع ما وابس��تگی 
زیادی به امنیت این مناطق دارد و برای همین ما مهمترین 

و قدرتمندترین کشور مسئول ایجاد این امنیت هستیم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با غیرواقعی خواندن تبلیغات 
آمریکا و دیگر کشورها مبنی بر اینکه این منطقه در آستانه 
جنگ قرار دارد، تأکید کرد: دش��منان ما جرئت و جسارت 
آغاز جنگ را ندارند چون می دانند ضرر آن بیش از منافعش 

خواهد بود و آنها آسیب های جدی خواهند دید.

وی به موضوع اعزام ن��او هواپیمابر آمریکا طی ماه های اخیر 
اش��اره کرد و گفت: آمریکایی ه��ا می گفتند که ناو هواپیمابر 
خود را ب��ه منطقه اعزام می کنند ولی دیدی��م که این ناو از 
4۰۰کیلومتری س��واحل ما جلوتر نیامد و در شمال اقیانوس 
هند و جنوب دریای عمان متوقف شد. سرلشکر باقری تصریح 
کرد: هیچ کس جرئت شروع جنگ با ما را ندارد و البته ما هم 
از جنگ استقبال نمی کنیم ولی اگر کسی دیوانگی کند، ملت 
ای��ران و نیروهای مس��لح آن با تجرب��ه و اراده، خود را برای 

هرگونه جنگی آماده کرده اند و این یک امر منطقی است.
وی همچنی��ن درب��اره تحریم های آمریکا علی��ه ملت ایران 
خصوصاً در حوزه های نظام��ی گفت:در مباحث اقتصادی و 
بانکی، سپاه پاسداران هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد 
ک��ه بخواهد از آن اس��تفاده کند، بنابرای��ن این تحریم های 

جدید تأثیری بر نیروهای مسلح و سپاه نخواهد داشت.
س��ردار باقری، تحریم سپاه از سوی آمریکا را موجب افتخار 
دانست و افزود: من به عنوان یک پاسدار خوشحالم که مورد 
غضب دشمنی باشم که به هیچ اخالق و قاعده و حقوق بشر 
و حقوق ملت ها پایبند نیست. وقتی ما چنین دشمنی داریم، 
یعنی در مس��یر درس��تی حرکت می کنیم. رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح تصریح کرد: عصبانیت آنها از سپاه پاسداران 
به دلیل این است که سپاه بسیاری از توطئه هایشان را خنثی 

کرده که ازجمله آنها مسائل عراق و سوریه بود.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در بخ��ش دیگری از این 
گفتگو، درباره کمک های ایران به کشورهای محور مقاومت 
به خص��وص یمن اظهار داش��ت: در عراق و س��وریه هم ما 
با درخواس��ت دولت های رسمی و مس��تقر این کشورها به 
کمکشان رفتیم و به آنها کمک های مستشاری و تسلیحاتی 
و تجهیزات��ی کردیم و قرارداد بس��تیم و مس��ئول اینها هم 
س��پاه پاس��داران بود که البته درم��واردی ارتش جمهوری 
اس��المی نیز به آن کمک کرد ول��ی در موضوع یمن اوضاع 
کمی متفاوت تر اس��ت. س��ردار باقری ادامه داد: یمن امروز 
در محاصره کامل قرار دارد و همه  راه های آن بسته است و 
مدتهاست حتی امکان ارسال دارو نیز به آنجا وجود ندارد.

وی ادعای ارسال موشک های ایرانی به یمن را کذب دانست 
و افزود: چطور وقتی امکان ارس��ال دارو وجود ندارد، می توان 
موشک های چندمتری را به یمن ارسال کرد؟ رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح در عین حال تصریح کرد: ما به ارتش مردمی 
یمن کمک ه��ای مستش��اری و فکری می کنیم و مس��ئول 
این کار، س��پاه پاسداران اس��ت و تا آخر هم کنار مردم یمن 

می ایستیم تا این تجاوز را از خود دور کنند.  تسنیم

سرلشکر باقری: 
سپاه پاسداران به ارتش مردمی یمن کمک مستشاری می کند

اقدام بی بی س��ی فارس��ی در پخش نشست خبری گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن، نخس��تین اقدام این ش��به رس��انه 
ضدایرانی در ضریب دادن و برجس��ته س��ازی اخبار مرتبط 
با ترویس��ت ها و عناصر ضدایرانی نبود. بی بی س��ی فارسی 
پیش ت��ر نیز به کرات نش��ان داده بود که عالق��ه وافری به 

تروریست ها و قاتالن مردم ایران دارد.
بی بی سی فارسی روز دوشنبه هشتم مهرماه، با قطع پخش 
برنامه ه��ای ع��ادی خود، اق��دام به پخش نشس��ت خبری 

گروهک تروریستی منافقین در واشنگتن کرد.
موضوع نشس��ت خبری مزبور، انتشار اس��ناد دخالت ایران 
در حمل��ه نیرو ه��ای یمنی به تاسیس��ات نفتی عربس��تان 
س��عودی بود، اما در آن هیچ س��ندی ارائه نشد تا جایی که 
دست اندرکاران بی بی س��ی فارسی مجبور شدند پخش این 

نشست خبری مفتضحانه را قطع کنند.
اما اقدام بی بی سی فارسی در پخش نشست خبری گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن، نخس��تین اقدام این ش��به رس��انه 
ضدایرانی در ضریب دادن و برجس��ته س��ازی اخبار مرتبط 
با ترویس��ت ها و عناصر ضدایرانی نبود. بی بی س��ی فارسی 
پیش ت��ر نیز به کرات نش��ان داده بود که عالق��ه وافری به 
تروریس��ت ها و قاتالن مردم ای��ران دارد؛ بنابراین ناظران از 
اقدام روز دوشنبه )هشتم مهر( بی بی سی فارسی در پخش 
نشس��ت خب��ری گروهکی که 1۷ ه��زار ایران��ی را به قتل 

رسانده است، تعجب نکردند.
بی بی س��ی فارسی در حمایت زیرپوس��تی و بعضا آشکار از 
تروریس��ت هایی ک��ه علیه مردم ای��ران اق��دام جنایتکارانه 
می کنند یدطوالی��ی دارد. در ماجرای »عبدالمالک ریگی« 
سرکرده گروهک »جندالش��یطان« که عناصر آن در اواخر 
دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی در مرز های جنوب شرقی 
کشورمان اقدام به انجام عملیات تروریستی می کردند، »بی 
بی سی فارسی« در مقام تطهیرکننده اقدامات جنایتکارانه 

آن ها ظاهر می شد.
در ط��ول فعالی��ت گروه��ک »جندالش��یطان« و جنایات 
مختلف سرکرده معدوم این گروهک در جنوب شرق کشور 
بار ها تریبون بی بی س��ی در اختیار سرکرده ی این گروهک 
تروریستی قرار گرفت. برای مثال شبکه تلویزیونی بی بی سی 
فارسی دوشنبه 2۷ مهر 13۸۸ به بهانه عملیات تروریستی 
منطقه »س��رباز« سیس��تان که منجر به شهادت 41 تن از 
هم وطنانمان اعم از شیعه و سنی شد با »عبدالمالک ریگی« 
س��رکرده گروهک تروریستی جندالش��یطان مصاحبه کرد. 
بن��گاه خبری بی بی س��ی که پیش از این نی��ز بار ها تریبون 

خب��ری خود را در اختی��ار ریگی و افرادش ق��رار داده بود 
این بار نیز که خود گروهک تروریس��تی ریگی مس��ؤولیت 
مس��تقیم این اقدام غیرانس��انی را بر عه��ده گرفته بود این 
فرص��ت را در اختی��ار عبدالمالک ریگی ق��رار داد تا از این 
عملی��ات تروریس��تی دفاع کند! ریگ��ی در این گفت وگوی 
جه��ت دار با اهانت به ج��ان باخت��گان و مجروحان حادثه 
تروریس��تی سرباز سیستان، با وقاحت تمام اعالم کرد که از 

موفقیت آمیز بودن این عملیات خرسند است!
در آبان س��ال ۹2 نیز وقتی س��ربازان مرزبانی کش��ورمان 
در س��راوان م��ورد حمله تروریس��تی اش��رار عضو گروهک 
جندالش��یطان ق��رار گرفتن��د و ب��ه درجه رفیع ش��هادت 
نائل ش��دند، بی بی س��ی فارس��ی در قالب یک خبرس��ازی 
غیرحرفه ای و رذیالنه، طی گزارش��ی عملیات تروریس��تی 
اش��رار جندالش��یطان را اقدامی تالفی جویان��ه علیه ایران 
دانس��ت. گزارش��ی که س��ویه های ضدایرانی و تروریس��ت 
پرورانه اش، حتی صدای عناصر اپوزیس��یون خارج نشین را 

هم درآورد.
3۰ بهم��ن ماه س��ال ۹۶ در جری��ان آش��وب های خیابان 
پاس��داران تهران، »محمدرضا ثالث باباجانی« با نشس��تن 
پش��ت فرمان یک اتوبوس اقدام به زی��ر گرفتن تعدادی از 
مأموران نیروی انتظامی کرد که 3 نفر از آن ها به علت ایراد 
صدمه بدنی به ش��هادت رس��یدند. ثالث در همان شب که 

دستگیر شد رسما به اتهام خود اعتراف کرد.
ثالث در روز روش��ن در مقابل چشمان همگان داعشی وار، 
فرزندان این ملت در لباس سبز نیروی انتظامی را زیر گرفته 
بود و خود به جنایتش معترف بود، اما عده ای مزدور مجازی 
با سردمداری بی بی سی فارسی درصدد تبرئه و مظلوم جلوه 

دادن وی برآمدند.
بی بی سی فارس��ی در همین زمینه با یک فعال به اصطالح 
حقوق بش��ری مصاحبه ای ترتیب داد؛ فرد مورد اش��اره در 
بخش��ی از صحبت های خود با بی بی سی فارسی، با وقاحت 
تم��ام، ثالث قاتلی که چندین مام��ور نیروی انتظامی را در 
مالعام به شهادت رسانده بود و در دادگاه به جرم خود اقرار 
و اعتراف کرده بود، ش��هید خطاب کرد و مجری بی بی سی 
هم که به نظر نمی رس��د متعجب ش��ده باش��د، به این فرد 

اجازه ادامه اظهارات تروریست پرورانه اش را داد. بیشتر
موارد مورد اش��اره در باال تنها بخش های��ی از حمایت های 
بی دریغ تلویزیون بی بی سی فارسی از تروریست ها و قاتالن 
مردم و جوانان ایرانی اس��ت و رشته تروریست  پروری های 

این شبهه رسانه ضدایرانی سر درازی دارد. میزان

نگاهی به اقدامات یک شبهه  رسانه تروریست  پرور
آنتن بی بی سی فارسی باز هم در اختیار تروریست ها و قاتالن 

حصارها برابر اراده سپاه کارآیی ندارد


