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ﺗﺸﺮﯾﺢ روﻧﺪ ﺣﺼﺮ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت

ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺼﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد /ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﺮای
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ٢٠ﻣﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻧﻈﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ
اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺼﺮ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﮑﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺘﻨﻪ  88و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺣﺼﺮ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ و
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎی ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺪﻋﯽ را در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮد و در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد
اﻧﺸﻘﺎق ﻧﻤﻮد ،دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ را اﻣﯿﺪوار ﻧﻤﻮد .و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﻧﻈﺎم را ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﻓﺘﻨﻪ  88ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺧﺮداد ﺳﺎل  60ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﺖ ﺣﺼﺮ و ﯾﺎ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اردوﮐﺸﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
داﺷﺘﯿﻢ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻮادارانﻣﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﮕﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺴﺖ
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ﺧﻮردﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺑﻄﺎل ﺷﻮﯾﻢ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ،در واﻗﻊ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در آن ﻣﻘﻄﻊ ﯾﮏ ﺟﺰوه  40ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ »ﺗﺄﻣﻼت راﻫﺒﺮدی ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ« در دﻓﺘﺮ
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ آرم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی راﻫﮑﺎر ﻋﺒﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮔﻔﺖ :از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎر ﻋﺒﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ اﻓﺮادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،ﻣﺎ  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺣﺠﺎرﯾﺎن در
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب دارای ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن رأی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻟﺬا از ﺳﺎل  87ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آﻗﺎﯾﺎن اﻣﯿﻦزاده و ﺗﺎجزاده ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد رأی  88ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺷﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻬﺮان ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻀﻮ
داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن رأای را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اداﻣﻪ داد :آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ دادﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﯿﺪان راهآﻫﻦ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﯾﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ از آذرﻣﺎه ﺳﺎل  87ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮد .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﻋﺸﯽ ،آرﻣﯿﻦ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺒﻮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﺮض ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺸﮑﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺘﺎد ﺻﯿﺎﻧﺖ از آرا ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر آﻗﺎی ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽﭘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  88در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺄﯾﻮس ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﮐﺸﻮر را از ﺑﺤﺮان ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روز  22ﺧﺮداد در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رأیﮔﯿﺮی ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،رأی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ رخ دﻫﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی او آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺷﻤﺎرش آرا ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺗﺸﺮﯾﺢ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻓﺘﻨﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺰرﮔﯽ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای داد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪآراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮم و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎرﮔﺰاران ،ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺑﻄﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وزارت ﮐﺸﻮر از ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز  25ﺧﺮداد از ﺳﺎﻋﺖ 3
ﻋﺼﺮ از ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﯿﺪان آزادی راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ و ﯾﺎ
ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ رأی داده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺎ در آن روز ﺣﺪود  450ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ در ﻣﯿﺪان آزادی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اردوﮐﺸﯽﻫﺎ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ و اردوﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ راه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن از آن ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاض و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ اﺳﻢ رﻣﺰی ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻮرش و ﻧﺎآراﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  30ﺧﺮداد ﺣﺪود  37ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ دﻫﻬﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،دﻫﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ آﺗﺶ زده و ﻏﺎرت ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  29ﺧﺮداد از ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻧﺎﻃﻖ و دﯾﮕﺮان ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آﺷﻮب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اردوﮐﺸﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
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دارد از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻋﺪهای ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ،ﻧﻈﺎم زﯾﺮ ﺑﺎر رﻓﺘﺎر
ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اداﻣﻪ داد :ﻓﺮدای آن روز ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی اﻃﻼﻋﯿﻪ دﯾﮕﺮی داد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮی
را ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و ﺑﻪ روﯾﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
وی ﮔﻔﺖ :در  30ﺧﺮداد ﻃﺒﻖ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ،ﻗﺮار ﺑﻮد راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻬﯽ رﻫﺒﺮی ﺣﺠﻢ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻢ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از
ﻫﻤﺎن اول ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻮﻻﮔﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ،ﻧﺎﺟﺎ و
ﻣﺮدم ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ در روز  30ﺧﺮداد  88ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪاﻧﻘﻼب را ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻓﺰود :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻓﺮدای آن روز
ﻣﺠﺪدا ً ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض و از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ روز ﻗﺪس و ﯾﺎ  13آﺑﺎن و در ﻣﻘﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ارﺳﯽ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﯾﺮان ﺟﺰو ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻮﺳﻮی و ﺧﺎﺗﻤﯽ وﺳﻌﺖ
ﺑﺨﺸﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺸﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻏﺮب در اﯾﺮان ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ در داﺧﻞ اﯾﺮان اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻂﺷﺎن را از دﺷﻤﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﻂﺷﺎن از
دﺷﻤﻦ ،ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب را ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮده و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮادث ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ  2010.10.1ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺘﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﺎه اوت  2010ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و
ﺗﺤﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﻣﺎه ﻣﯽ  2011ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪای در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮریزاد و ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﺮار ﺷﺪ  18ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد  60ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ آﺷﻮبﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ،
ﻫﻮاداران ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ...اﻓﺮادی را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ زنﻫﺎی ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
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ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪ ﺑﺎدﯾﮕﺎرد داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ داﺷﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آﺷﻮبﻫﺎ ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﻦ اﺧﯿﺮ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای
ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان« در روز ﻗﺪس ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻨﯽ روزهﺧﻮاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﺮدای آن روز ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای روز ﻋﺎﺷﻮرای ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ آن روز ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
ﻣﺒﺪل ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮدم و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﻫﻢ ﺷﺪم .اﻓﺮاد در آن روز ﺑﺎ ﺳﻮت و ﮐﻒ و ﻫﻠﻬﻠﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ
و ﺣﺮﻣﺖ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﻨﺪاری از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت
ﻣﺮدم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺪادﯾﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
وﻗﺘﯽ آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺪادﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﺸﺎن ﻫﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ
ﻋﺰاداری وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪاﻧﻘﻼب آﻧﻬﺎ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در آن ﻣﻘﻄﻊ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدم .رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺎم دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را آﺗﺶ زدﻧﺪ ﺟﺰو ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﻨﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽﺷﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ را از ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻓﺮدای آن روز ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ دادﻧﺪ و اﻫﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را اﻓﺮادی ﺧﺪاﺟﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺑﻬﺖ ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻓﺘﻨﻪ  88ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ واﻗﻌﺎ ً ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان رأی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ اﻣﺮ را ﺑﺮ او ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رأی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺠﺎد اﻧﺸﻘﺎق در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از
ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ اﻻن
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﺟﻤﻌﯿﺖ  25ﺧﺮداد ﺑﻌﺪ
از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻫﺒﺮی در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  29ﺧﺮداد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻫﻢ در روز  30ﺧﺮداد رﺳﯿﺪ و در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮت و ﮐﻒ ﻣﯿﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی آﻧﻬﺎ
را ﻣﺮدم ﺧﺪاﺟﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
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ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﯿﻢ ،آرای ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی از  33درﺻﺪ در
روز  22ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪاش رﯾﺰش ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از  9دی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  9درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و
اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﻢ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮادث در زﻣﺎن اﻣﺎم)ره( رخ ﻣﯽداد ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻣﯽﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان داﺋﻢ از ﺧﻂ اﻣﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن اﻣﺎم)ره( ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺼﺎص در ﺳﺎل  60در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ داد و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم)ره( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را
ﻣﺮﺗﺪ و ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً
ﻧﻬﻀﺖ آزادی در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰب دوﮐﺮات ﭘﺮداﺧﺖ و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎم)ره( او را
ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺮدم ﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از اﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر رﻓﺖ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﮑﻢ اﻣﺎم)ره( ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﯽ اﻣﺎم)ره(
ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﻣﺎم)ره( ﻣﯽاﻓﺘﺎد اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان را ﺑﺎﻏﯽ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻏﯽ ﻫﻢ در اﺳﻼم ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و اﻣﺎم)ره( ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اوﻻ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎ را ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮐﺮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص را ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ روش اﻣﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻮد ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﺮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ودر ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮل
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت رخ داده اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ )دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد( ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل 88
را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،در ﺳﺎل  92اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  50.7درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از 7دﻫﻢ درﺻﺪ آرای ﻣﺮدم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﻣﺎ آن ﺷﺐ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .اواﺧﺮ ﺷﺐ وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ آرا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺮدای آن روز دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ 7دﻫﻢ
درﺻﺪ رأی ﺑﯿﺸﺘﺮ آورده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ آن دوﻟﺖ در ﺳﺎل  88ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ در ﺳﺎل 92
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ 7دﻫﻢ درﺻﺪ آرا را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم ﺑﺮود؟
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،وی در اداﻣﻪ ﺗﻘﻠﺐ را رﻣﺰ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﺮای اردوﮐﺸﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ اذﻋﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
رﻫﺒﺮی ﻫﻢ در  26ﺧﺮداد  88ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻗﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ،آﻗﺎی اﻟﻮﯾﺮی و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ و از ﻃﺮف ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ،آﻗﺎﯾﺎن آﺧﻮﻧﺪی و ﺑﻬﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهام و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻘﻠﺐ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪﮔﺮداﻧﺎن اﺻﻠﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت  88ﺑﻮد و ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ را ﻣﯽداد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ آرا در ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ در  10ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد
آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اول ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال
اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره 1ﺗﺎ  4ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و ﺗﻘﻠﺐ رﻣﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد .ﭼﺮا اﯾﻦ ادﻋﺎ را
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ آن را ﻧﻘﺾ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ آن
را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﻢ .آﻧﻬﺎ دروغ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﻫﻢ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻘﻠﺐ
ﺷﺪه ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺎن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آﻧﺮوز ﻓﺘﻨﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﺪدا ً ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﺠﺮم و
ﻗﺎﺿﯽ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در  24ﺧﺮداد  88رﻫﺒﺮی
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺗﻮ از ﺟﻨﺲ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ داری از ﻣﺴﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻦ و ﺑﻪ اون ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﺮدی ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﯽ 30درﺻﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺑﺎزﺷﻤﺎری
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدن .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارم و رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮرا  4ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی داده ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل  10درﺻﺪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎزﺷﻤﺎری ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  5روز دﯾﮕﺮ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی و آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺮداد  88ﺗﺎ  9دی آن ﺳﺎل ﮐﺎر اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮی
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻏﺒﺎر آﻟﻮد ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﺳﺎل  88در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از اﻓﻄﺎرﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از رﻫﺒﺮی ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
7/10

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13960621001951

در

رای

ا

د/

ان ای ه ی آ

ه

ر ی

دها Fars News Agency :

11/8/2017

ﺧﻮدﺷﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .رﻫﺒﺮی در ﺟﻮاب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺮا از ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی در
اوج ﻓﺘﻨﻪ اﻓﮑﻨﯽﻫﺎ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،وی اﻓﺰود :رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ  50ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه و  49ﻧﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از آن  50ﻧﻔﺮ را ﺷﺐ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ آزاد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻇﻠﻢ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﺘﻨﻪ در  9دی  88ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎ  25ﺑﻬﻤﻦ  89ﯾﻌﻨﯽ  20ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺋﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد و اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع او اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﻮد
و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎ آن ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻔﺖ :او در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم،
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،رﻫﺒﺮی ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و دﯾﮕﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ او از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﻈﺎم از ﺧﻮدش ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎﺟﺮای ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ وآﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻮﺟﻮد
آوردﻧﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺘﻨﻪ از داﺧﻞ زﻧﺪان اﻃﻼﻋﯿﻪ داد و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮران آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻫﻤﺎن راه ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ
ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ داﻋﺶ و ﺟﺒﻬﺔاﻟﻨﺼﺮه در ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺣﯿﺎ ﻓﺘﻨﻪ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ از زﻧﺪان ﭘﯿﺎم داد ،ﺑﻪ اﺳﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﺔاﻟﻨﺼﺮه و داﻋﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﺠﺠﯽﻫﺎ را ﻣُﺜﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :در  16ﺑﻬﻤﻦ  89ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ روز  22ﺑﻬﻤﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،از وزارت ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ از ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آزادی را ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در  22ﺑﻬﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت اداﻣﻪ داد :وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻫﻤﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎزﺗﺎب دادﻧﺪ و آن را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺼﺮ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ،در ﻣﯿﺪان آزادی
ﭼﺎدر ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ آﻏﺎز ﻓﺘﻨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً  3500ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت  2ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدای آن روز ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داده و از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم  20ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﺎﺷﺎت
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا و اﺻﻼح روﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺼﺮ ﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﻫﺒﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،رؤﺳﺎی
ﻗﻮا ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ و ...ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪون ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﺻﻞ ﻣﺠﺮم ﺑﻮدن اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻠﺖ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻮد( و ﺣﺼﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﺟﺮای آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روال ﻃﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺮارتاﻓﮑﻨﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻮرا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﻗﻮا و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺣﺼﺮ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻫﻢ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﻮﻧﺎ رﻓﺘﻦﺷﺎن ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و
اﺳﺐﺳﻮاری و ﺳﺮﻋﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺐﺳﻮاریاش را ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻈﻠﻮمﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﺒﺮ داده و وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮﺳﺎزیﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ ً رﻫﺒﺮی در اﻣﻮر
ﺣﺼﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮﺿﺎ ً ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺼﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﯿﭻ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه( ﺑﺎز ﺣﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻣﻔﺘﻮح دارﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:اﻻن ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎنداری دو ﻧﻔﺮ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﯿﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺳﺮﺧﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮرﯾﻦ
از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻇﺮف  20ﻣﺎه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺟﺮم ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ از ﻧﻮع ﺟﺮم آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﻪ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻧﺠﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻣﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻮرا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻨﺎد آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﯽ  9ﺟﻠﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺘﻨﻪ  88ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺠﺎت در ﭘﺎﯾﺎن و در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺘﻨﻪ  88از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﯿﺪوار ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ،اﯾﺠﺎد اﻧﺸﻘﺎق ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻣﺎم زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺼﺪاق ﺑﺎﻏﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﻏﺒﺎرآﻟﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان از ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﻧﺸﺎن داد
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ  20ﻣﺎه از ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﺑﺠﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :ﺣﺼﺮ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ  20ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  88در ﺑﻬﻤﻦ  89ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻮری
ﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارد و ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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