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پلیسامریکا:شیشهشکستنراتروریسممیدانیم
   امریکایی  ها و رسانه هایش�ان حمله به اماکن 
عموم�ی ب�ه دس�ت آش�وبگران در ای�ران را 
»اعت�راض « می نامند، ام�ا حاال که ب�ه امریکا 
رس�یده، مقام�ات خودش�ان هم آت�ش زدن 
اموال عمومی را نه فقط آش�وب، بلکه مصداق 
»تروریس�م« می دانند. اعتراضاتی که موجب 
گرفت�ن چنی�ن موضعی از س�وی ی�ک مقام 
امریکایی شده، در واکنش به قتل یک شهروند 

به دست پلیس صورت گرفته است. 
هفته گذشته یک معترض به ایجاد مرکز آموزشی 
پلیس آتالنتا طی درگیری  با مأموران پلیس امریکا 
کشته شد. پلیس می گوید که این فرد حامل سالح 
بوده و طی تبادل تیراندازی کشته شده است، اما 
در عین حال هنوز فیلم لحظه کش��ته شدن این 

جوان ۲۶ ساله را منتشر نکرده است. 
در پی این حادثه، آشوب  ها و هرج و مرج در شهر 
آتالنتا در ایالت جورجیا خبرساز شد و صد ها نفر 
با مأم��وران پلیس در خیابان های ش��هر درگیر و 
تعدادی از آنها دستگیر شدند. این تجمعات پس از 

صدور فراخوان  ها برای برگزاری »شب خشم « در 
آتالنتا برگزار شد. 

خبرنگار محلی شبکه فاکس نوشته که بخش اعظم 
اقدام معترضان »تظاهرات مسالمت آمیز « بود اما 
با حضور تعدادی از افراد نقاب پوش این تجمع به 
خشونت کشیده شد. این افراد نقاب پوش شروع 
به پرتاب سنگ به مقر مرکزی اداره پلیس آتالنتا 
کردند و تجمع اعتراضی را به سمت خشونت بردند. 

تصاویر نشان می دهد که خودروی پلیس آتالنتا 
سوزانده ش��د، آش��وبگران با چکش شیشه های 
ساختمان پلیس را شکس��تند و شعار هایی علیه 

پلیس روی دیوارهای آن نوشتند. 
حاال سخنان دارین شیِیربام، رئیس پلیس آتالنتا 
جالب توجه است: »گروه کوچکی در بین جمعیت 
تظاهرکنندگان تصمیم به انجام اقدامات غیرقانونی 
از جمله شکستن شیشه  ها و حمله به خودروهای 

پلیس گرفتند. برخ��ی از آنها مواد منفجره حمل 
می کردند. « 

او ادامه داده: »نیاز به دانش��مند هوافضا یا وکیل 
نیست تا بگوید که شکستن شیشه  ها یا آتش زدن 
اعتراض نیست، بلکه این مصداق تروریسم است. 
آنها بر همین اساس، متهم خواهند شد و متوجه 
خواهند شد که اداره پلیس متعهد به متوقف کردن 

این اقدامات است.  « 
این مقام پلیس امریکا چنین اقداماتی را مصداق 
تروریسم و شایس��ته برخورد دانس��ته است، اما 
مسئوالن دولت امریکا در خصوص چنین وقایعی 
در ایران و سایر کشور هایی که با امریکا در روابط 
دوستانه نیستند، حتی حمله به نیروهای حافظ 
امنیت یا شکنجه و قتل آنها را هم اعتراض قانونی 
می دانند و معتقدند هر نوع برخورد پلیس با آنها 
مصداق سرکوب اعتراضات قانونی است! و به همین 
دلیل هم نهاد ها و مقام های قضایی و انتظامی ایران 
را در فهرس��ت تحریم های ب��ه اصطالح »حقوق 

بشری« خود قرار داده اند. 

راهبردهای رهبری
 در مدیریت اغتشاشات

جمهوری اس��المی ایران به دلیل ماهیت 
دینی، انقالب��ی و هوی��ت عدالت طلبی، 
اس��تقالل خواهی، حمای��ت از محرومان 
و مظلوم��ان و مس��تضعفان، رویک��رد 
استکبار ستیزی، نفی هرگونه سلطه طلبی و 
سلطه پذیری، همواره مورد کینه و دشمنی 
پنهان و آشکار دشمنان خارجی و شبکه 
همکار آنان در داخل بوده است. در ۴۴ سال 
گذشته، جمهوری اس��المی با چالش ها، 
بحران ها، فتنه  ها و حوادثی مواجه شده و 

از آزمون مواجهه با آنها سربلند بیرون آمده و حیرت جهانیان را برانگیخته 
است. نکته مهم اینکه کارشناسان بین المللی بر فروپاشی هر کشور دیگر 
در جهان در مواجه��ه با نمونه های به مراتب کوچک ت��ر نیز تأکید دارند. 
جمهوری اسالمی در مواجهه با جنگ تحمیلی، کودتاها، ترورها، فتنه های 
بزرگ ۷۸ و ۸۸ و...  کارنامه ای درخشان از خود به جای گذاشته است و در 
تمامی آن ها، نقش تاریخ ساز ولی فقیه در مهار، کنترل و تبدیل تهدید  ها 
به فرصت، بی بدیل و انکارناپذیر است. مقام معظم رهبری قبل از وقوع هر 
یک از حوادث بزرگ )از جمله اغتشاش��ات چندماهه اخیر( با تیزبینی و 
دوراندیشی، مسئوالن و مردم را نسبت به شاخص های وقوع حوادث آینده 
هشدار داده و در حین بحران نیز به بهترین شکل ممکن به مدیریت صحنه 
پرداخته و در اوج هوشمندی )برخالف بسیاری از خواص که با شتابزدگی 
و دس��تپاچگی دچار خطای تحلیل و تصمیم گیری شده اند( تهدید را به 

فرصت تبدیل نموده اند. 
تش��خیص ش��یوه و نح��وه مدیری��ت بح��ران توس��ط مق��ام معظم 
رهب��ری، می توان��د الگوی��ی موفق ف��راروی مس��ئوالن ق��رار دهد. 
 »کارآمدی«،»عقالنی��ت«، »عدالت خواه��ی«، »دش��من شناس��ی و 
استکبارستیزی«و »ارزش��گرایی« ارکان مهم و برجسته اندیشه امام 
خامنه ای را تش��کیل می دهد. حضرت آقا در کارآم��دی؛ واقع گرایی، 
عملگرای��ی و مس��ئولیت پذیری،در عقالنیت؛والیت محوری،وح��دت 
گرایی و آگاه��ی بخش��ی، در عدالت خواه��ی؛ قانون گرای��ی، رعایت 
انص��اف و شفاف س��ازی، در استکبارس��تیزی؛ حفظ نظ��ام و تمامیت 
ارضی، خودباوری و دشمن شناس��ی، و در ارزشگرایی؛ مردم محوری، 
اسالم محوری و آرمانگرایی را به عرض اصول راهبردی مدیریت بحران 
در نظر دارند.  رویکرد ولی فقیه در مدیریت فتنه ها، بحران  ها و مدیریت 
حوادث و اغتشاشات، رویکردی حکیمانه است که خروجی آن تصمیمات 
حکیمانه و مبتنی بر آرمانگرایی و واقعیت نگری است. فلسفه مقابله با 
بحران  ها و حوادث از نظر رهبری اجرای احکام قرآن، اقامه عدل، حفظ 
استقالل و تمامیت ارضی، وحدت و اعتماد به نفس ملی است. با گذشت 
۳۴ س��ال از رحلت حضرت امام خمینی سالم اهلل علیه، آنچه که آشکار 
است رهبری مدبرانه، اندیشه ژرف و همه جانبه نگر، شخصیت متین و 
صبور همراه با ایمان به هدف، علم، یقین و قاطعیت مقام معظم رهبری 
است که نظام اس��المی را از حوادث مختلفی که هر کدام می توانست 
هر نظام سیاسی مستحکم را به شکس��ت و ناکامی بکشاند عبور داده و 

افق های روشن آینده را پیش روی نظام گشوده است. 
رهبری معزز انقالب در عین حال که در همه حوزه ها س��ر س��وزنی از 
آرمان های اصیل اس��المی و انقالبی کوتاه نمی آین��د، این آرمان  ها را 
در حوزه واقعیت  ها و با توجه به ش��ناخت دقیق واقعیت های عینی به 
ش��یوه ای عقالنی و معتدل پیگیری می کنند. مق��ام معظم رهبری نه 
واقع گرا بلکه واقع بین هستند و واقع گرایی را مترادف تسلیم شرایط 
و وضعیت موجود ش��دن و تصمیم گیری در موضع انفعالی می دانند و 
ازهمین رو اس��ت که هیچ گاه اسیر موج س��نگین تبلیغاتی و عملیات 
روانی )پروپاگاندا( دش��من خارجی و فتنه گران داخلی نمی ش��وند و 
همین دوراندیش��ی، هوش��مندی و نگاه نافذ مدیریتی معظم له است 
که آتش فتنه را خام��وش و آرامش را به جامعه و م��ردم بازگردانده و 
نقشه های گسترده دش��من را خنثی می نمایند  و همین دوراندیشی، 
هوشمندی و نگاه نافذ مدیریتی معظم له است که آتش فتنه را خاموش 
و آرامش را به جامعه و مردم بازگردانده و نقش��ه های گسترده دشمن 

را خنثی می نمایند. 

رئیسی در دیدار وزیر دفاع سوریه عنوان کرد
 آمادگی ایران برای کمک به بازسازی سوریه 
 جمهوری اس�امی ایران، دوس�ت واقعی ملت س�وریه اس�ت، چرا 
که همانگون�ه ک�ه در دوران مقاوم�ت در براب�ر تروریس�م در کنار 
ملت و دولت س�وریه ایس�تاد، در دوران بازس�ازی نیز آماده اس�ت 
با تقوی�ت همکاری ه�ای همه جانبه اقتص�ادی در کنار آنان باش�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر سید ابراهیم 
رئیسی ظهر دیروز در دیدار سپهبد علی محمود عباس ، وزیر دفاع سوریه، 
روابط دو کشور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و سوریه بر 
پایه اعتقادات و باورهای مشترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت مردم 

دو کشور بنا شده است. 
رئیس جمهور صیانت نیروهای مسلح سوری از ملت و دولت این کشور در 
برابر فتنه انگیزی  ها را برای آینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست 
و افزود: جمهوری اسالمی ایران، دوست واقعی ملت سوریه است چرا که 
همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و دولت سوریه 
ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده است با تقویت همکاری های همه جانبه 

اقتصادی در کنار آنان باشد. 
وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با حمایت برادران و 
دوستان واقعی خود در مصاف با تروریسم پیروز شد و قدرتمندتر از قبل 
به عنوان یکی از حلقه های محور مقاومت ایفای نقش خواهد کرد، اظهار 
داشت: محور مقاومت نقش مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد 
داشت. دشمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه وارد کردن به روابط 
عمیق و برادرانه سوریه و ایران بوده و هستند، اما روابط دو کشور ریشه دارتر 
و مستحکم تر از آن است که کسی بتواند به آن خدشه ای وارد کند و این 

روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر و عمیق تر خواهد شد. 
    جغرافیای قلب های مقاومت به هم پیوسته است

وزیر دفاع سوریه و هیئت همراه همچنین با حضور در ستاد فرماندهی کل 
سپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کردند. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر سالمی در این دیدار با اشاره به فداکاری های 
دو ملت برابر توطئه بزرگ س��ال های اخیر نظام س��لطه و صهیونیسم و 
جانفش��انی های ش��هدای مدافع حرم در مبارزه با تروریسم تکفیری و 
عجین شدن خون آنان با شهدای دیگر در خاک سوریه بیان داشت: جایی 
را که برای آن خون می دهیم، مثل وطن خودمان حس می کنیم؛ شهدای 
ما داوطلبانه و مشتاقانه پای به میدان های دفاع از حرم در کنار رزمندگان 
جبهه مقاومت در س��وریه گذاردند، هرچند جغرافی��ای ظاهری ایران و 
سوریه متصل نیستند اما بین جغرافیای قلب های دو ملت به هم پیوستگی 
وجود دارد. وی افزود : آنچه نسبت ما و شما را شکل می دهد مفهوم رایج 
منافع ملی در ادبیات نیست، بلکه اسالم و عزت مسلمانان است. هرچند 
که حمایت از مردم مظلوم فلسطین و احقاق حق غصب شده آنان منافاتی 
با منافع ملی ما ندارد. فرمانده کل سپاه با اشاره به روابط منحصر به فرد 
دو کشور و مقایسه این رابطه با سایر کشورهای اسالمی، تغییرات مثبت 
پدید آمده در منطقه و جهان را برای ملت های منطقه امیدبخش توصیف 
و تصریح کرد: زیبا ترین بش��ارت این تغییرات ، استحکام اتحاد و برادری 

ملت های مسلمان است. 

   آمادگی ایران برای توسعه همکاری دفاعی با سوریه
سرلشکر س��المی وقوع ناامنی ها و اتفاقات اخیر در سرزمین های تحت 
اشغال صهیونیس��ت  ها و کرانه باختری، جنین، غزه و دیگر مناطق را از 
نش��انه های زوال رژیم صهیونیستی دانس��ت و تصریح کرد: آنهایی که 
روزی با هجوم جهانی در پی نابودی سوریه بودند، امروز خود مسیر زوال 
و نابودی را طی می کنند. فرمانده کل سپاه تأکید کرد : احساس می کنیم 
منطقه بر اساس اراده الهی، فداکاری شهیدان و بصیرت و استقامت ملت ها 
در انتظار فضای جدیدی است و ما باید قوی و مستحکم در صحنه باشیم 
و از دستاورد ها و موفقیت های مهم پدیدآمده صیانت کنیم؛ این فلسفه 

استمرار حضور ما در سوریه است تا زمانی که شما خواهان آن هستید. 
سرلشکر سالمی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری های دفاعی 
و نظامی سوریه و ایران گفت: آماده هس��تیم در ابعاد و زمینه های مورد 
نیاز به نیروهای مسلح سوریه کمک کنیم. وی همراهی و حمایت دولت 
و ملت س��وریه به ویژه رئیس جمهور فقید حافظ اس��د از ایران اسالمی 
در جنگ تحمیلی اس��تکبار جهانی و رژیم بعثی ع��راق علیه ملت ایران 
را فراموش ناپذیر توصیف و خاطرنش��ان کرد: ما برادران روزهای سخت 
یکدیگر هس��تیم و تاریخ زیبای اخوت و برادری دو ملت ایران و سوریه 
الهام بخش بوده و نشان می دهد برابر توطئه دش��منان اسالم میدان را 

ترک نخواهند کرد. 
 فرمانده کل سپاه تبادل تجارب در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه های 
جنگ س��ایبری ، نبرد اطالعاتی و جنگ الکترونیک را موضوعی مهم و 
حساس تلقی و تأکید کرد: سپاه پاس��داران انقالب اسالمی آماده است 
همکاری های آموزشی با نیروهای مسلح س��وریه از جمله در دوره های 
فرماندهی و ستاد و دوره های عالی جنگ و عالی رسته ای و دیگر بخش های 

تخصصی را ضمن پایبندی به توافقات گذشته ارتقا بخشد. 
   شکست دشمن از سوری سازی ایران

در ادامه وزیر دفاع سوریه، با قدردانی از حمایت ها و همراهی های جمهوری 
اسالمی ایران از سوریه در مبارزه با داعش و جنگ تروریستی گفت: خون 
شهدای ایرانی و سوری باهم ممزوج و خاک س��وریه را معطر کرد و ملت 
سوریه حمایت ها و کمک های ارزش��مند ایران و در رأس آن شهید حاج 
قاسم سلیمانی در مبارزه با این توطئه خطرناک را هرگز فراموش نخواهد 
کرد و کمک های شما به جنبش های مقاومت منطقه از جمله فلسطین نیز 
واقعیتی غیرقابل انکار بوده و موجب شکست و عصبانیت دشمنان امت 
اسالمی شده اس��ت. وی افزود: امروز برخی کشورهای اسالمی همدست 
و کمک کننده رژیم صهیونیستی ش��ده اند و برای قرار گرفتن در آغوش 

صهیونیست  ها مسابقه گذارده اند!
    اروپایی ها خود حامی تروریسم هستند

 سپهبد علی محمود عباس در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا مبنی 
بر درخواس��ت قرار دادن نام سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در فهرست 
سازمان های تروریستی گفت: دولت هایی که خود مبدأ و منشأ تروریسم 
هستند دیگران را متهم به تروریس��ت می کنند! آنها به سوریه هم که از 

حزب اهلل و حماس حمایت می کند تروریست می گویند. 
 

آلمان هم  باید تاوان ترور حاج قاسم را بدهد 

خصومت آلمانی از تروریسم  زمستانی تا تروریسم  پاییزی

در جری�ان اغتشاش�ات پایی�ز ک�ه از آن به 
عن�وان پیچیده  تری�ن جنگ ترکیب�ی علیه 
جمه�وری اس�امی ای�ران ط�ی چه�ار دهه 
گذش�ته یاد می ش�ود، عاوه بر ش�رکت همه 
گروه های تجزیه طلب، ضد انقاب، تروریستی 
و س�لطنت طلب ، برخی دولت ه�ای اروپایی 
در این آش�وب نقش اساسی داش�تند که در 
بیانی�ه مش�ترک وزارت اطاعات و س�ازمان 
اطاعات س�پاه به آن اشاره ش�د. یکی از این 
کش�ورها، دولت آلم�ان بود که ای�ن بار نقش 
انگلی�س و فرانس�ه را در فتنه های گذش�ته 
علیه ای�ران ب�ازی ک�رد. دی�روز ام�ا فایلی 
منتش�ر ش�د که از نقش این دولت در فرایند 
ترور حاج قاس�م س�لیمانی پرده برمی دارد. 
دهم دی ماه 99 بود که علی القاصی مهر، دادستان 
تهران در جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده 
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس س��پاه و همراهانش، به نقش کشور آلمان 
در فرایند این ترور اش��اره کرد و گف��ت: »پایگاه 
هوایی امری��کا مس��تقر در آلم��ان گزارش های 
هدایت پهپادی ترور را بر عهده داشته و اطالعات 
و داده های پرواز پهپاد ه��ا را در اختیار نیروهای 
امریکایی گذاشته که شناس��ایی این افراد نیز در 
دستور کار قرار گرفته و دستگاه قضایی کشورمان 

برای این کار نیابت قضایی گرفته است.« 
دیروز اما فایلی در خبرگزاری ها منتشر شد که در 

آن از نقش مؤثر آلمان ها در این اقدام تروریستی و 
همچنین خصومت آنها با نظام جمهوری اسالمی 
ایران پرده برم��ی دارد. در این فایل با اش��اره به 
شکست آلمان ها در جنگ جهانی دوم که عماًل 
به بردگی امریکا درآمدند، آمده است: »آلمان ها 
سال ها با دوری از کشمکش های سیاسی و کش و 
قوس های قدرت در دنیا، قصد داشتند که جنایات 
خود علیه بشریت را از ذهن مردم دنیا پاک کنند، 
اما این یک واقعیت اس��ت ک��ه توبه گرگ مرگ 
اس��ت. این بار جنایات آلمان ها ن��ه علیه منافع 
امریکا و کش��ورهای اروپایی، بلکه در راس��تای 

منافع ایاالت متحده و اوامرش قرار دارد. «
این فایل اضافه می کند »سومین روز از ماه ژانویه 
۲0۲0 )1۳دی 9۸( پهپ��اد امریکایی مس��لح به 
موشک های هدایت شونده، از پایگاه ارتش آلمان 
برخاسته و با حضور در موقعیت مورد نظر، خودرو 
سپهبد قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس 
را مورد هدف ق��رار می دهد. این اق��دام خصمانه 
جنایتی آشکار از جانب بازماندگان ارتش نازی بود 
که این بار در راستای منافع امریکا جنایات خود را 
مرتکب می ش��وند. اقدامی که بیش از سه سال از 
آن می گذرد و تاکنون کس��ی پرده از این جنایت 

برنداشته بود. «
این گزارش سپس به نقش آلمان ها در اغتشاشات 
پاییز1۴01 می پردازد تا نشان دهد که دشمنی 
و خصومت بازماندگان نازیسم با نظام جمهوری 

اس��المی، اکنون از پس��تو ها خارج شده و شکل 
علنی به خود گرفته است. »۲1 دسامبر ۲0۲۲ 
)اول دی ماه 1۴01( فرانک والتر اش��تاین مایر، 
رئیس جمهور آلمان تصویری از دیدار خود و علی 
کریمی در صفحه اینس��تاگرامی خود به نمایش 
گذاش��ت که نشان از آن داش��ت که آلمان قصد 
دارد دشمنی پش��ت پرده خود با مردم ایران را 

آشکار و علنی کند. 
علی کریمی در آن زمان با خط دهی چند تن از 
عوامل موساد، رهبری اغتشاشات و آشوب های 
داخلی ایران را بر عهده داش��ت. اکنون آلمان ها 
پس از آلبانی به یکی از اصلی  ترین مراکز تأمین 
امنیت س��ازمان تروریس��تی منافقی��ن تبدیل 
شده اند؛ به طوری که بسیاری از جلسات امنیتی 
و حساس منافقین با پوشش سرویس اطالعات 
فدرال آلمان برگزار می شود. « همچنین اضافه 
می کند که » ۷ ژوئن ۲0۲۲ )1۷ خرداد 1۴01( 
یکی از اصلی  ترین جلسات امنیتی علیه ایران در 
شهر کلن آلمان میان سه عضو از سازمان سیا، سه 
عضو از موساد، دو مأمور ام  آی سیکس انگلستان، 
دو تن از رهبران گروهک تروریس��تی منافقین 
و یک عضو از س��رویس جاسوس��ی عربس��تان 
س��عودی، به همراه رابط ش��بکه اینترنش��نال 
سعودی برگزار می ش��ود. اصلی  ترین محور این 
جلسه ایجاد یک طرح برای وقوع یک هرج و مرج 
و خأل امنیتی در ایران بوده اس��ت.« این روز ها 

می توان گفت آلمان توانسته با سلسله اقدامات 
خود علیه امنیت و اقتصاد مردم ایران، خود را در 
زمره دشمنان این س��رزمین قرار دهد که بدون 
شک دستان پرتوان دریادالن این سرزمین گلوی 

این نئونازی ها را خواهد فشرد. 
تحرکات خصمانه دولت آلم��ان علیه جمهوری 
اسالمی ایران البته به این موارد خالصه نمی شود. 
چنانکه ۲۷ مهرماه خبرگزاری فارس در خبری از 
نقش سفارت آلمان در اغتشاشات پرده برداشت 
و نوش��ت: »س��فارت  آلمان در اغتشاشات اخیر 
با پیگیری های بین المللی و تش��کیل جلس��ات 
متعدد با مسئوالن برخی سفارتخانه های اروپایی 
هماهنگی های ج��دی را برای افزایش فش��ار و 
گسترش آشوب  ها در ایران ایفا کرده است.  سفارت 
آلمان نقش جدی و مؤثری را در فشار دیپلماتیک 
و هماهنگی های بین المللی برای شعله ور شدن 
اغتشاشات ایفا کرده است. بر اساس این گزارش 
مسئوالن سفارت  آلمان نشست  هایی را با مسئوالن 
برخی از سفارتخانه های اروپایی درباره چگونگی 
گسترش س��طح درگیری  ها و آش��وب ها برگزار 

کرده اند.« 
۳0 مهرماه هم ش��هر کلن آلمان میزبان عده ای 
از ایرانیان مقیم خارج از کش��ور ب��ود که نقطه 
مشترک آنها ضدیت با نظام جمهوری اسالمی 
و تجزیه ایران بود. گروهی که البته جمع اضداد 
بود و تجمع کنندگان در این نمایش، پرچم های 
گروهک های تجزیه طلب از جمله کردس��تان، 
جدایی طلبان بلوچس��تان، گروهک االحوازیه 
و جدایی طلبان آذربایجان را ب��ا خود به همراه 
داشتند؛ تجمعی که با تمس��خر کاربران فضای 
مجازی همراه ش��د و از آنها به عنوان هپروتی ها 
یاد ش��د. پس از آن ب��ود که در شش��م آبان ماه 
در بیانی��ه تبیینی مش��ترک وزارت اطالعات و 
س��ازمان اطالعات س��پاه از نقش برخ��ی اتباع 
خارجی در اغتشاشات پاییز از جمله آلمان پرده 
برداش��ته ش��د: » 9 تبعه بیگانه از اتباع آلمان، 
لهستان، ایتالیا، فرانس��ه، هلند، سوئد و… در 
صحنه  اغتشاشات یا در پشت صحنه های توطئه 

بازداشت شدند.« 
جنایات دولت آلمان علیه ملت ایران البته سابقه 
دور و درازی دارد. چنانک��ه در طول دوران دفاع 
مقدس، این کشور با تجهیز ارتش بعثی صدام به 
تسلیحات شیمیایی بزرگ ترین جنایت جنگی 
را علیه ملت ایران و کردهای ع��راق به نام خود 
به ثبت رس��اند؛ جنایتی که پ��س از چهار دهه 
همچنان بسیاری از رزمندگان و شهروندان ایرانی 
با آثار ناش��ی از آن دس��ت و پنجه نرم می کنند. 
آیا وقت آن فرا نرس��یده ت��ا در مجامع حقوقی 
بین المللی علیه این دولت به جرم جنایت جنگی 
و اکنون دخالت آشکار در امور داخلی ایران طرح 

دعوا شود؟

رئیس مجلس:سوئد نمی تواند اسالم هراسی 
را پشت نقاب آزادی بیان پنهان کند

رئیس مجلس شورای اسامی ضمن محکومیت هتک حرمت به قرآن 
کریم در سوئد گفت: سیاستمداران سوئدی نمی توانند این اسام هراسی 
آشکار و طراحی شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ضمن محکوم کردن هتک حرمت قرآن 
در سوئد گفت: هتک حرمت بی شرمانه قرآن کریم در کشور سوئد را شدیداً 
محکوم می کنیم. این قبیل اقدامات و جسارت به مقدسات دینی احساسات 
مسلمانان و موحدان سراسر جهان را جریحه دار کرده است و سیاستمداران 
سوئدی نمی توانند این اسالم هراسی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب 

دروغین آزادی بیان پنهان کنند. 

درخواست مجلس از وزارت خارجه
 برای تحریم شخصیت های اروپایی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از درخواست 
کمیسیون متبوع خود از وزارت خارجه برای تحریم های شخصیت  ها 
و نهاده�ای اروپایی جهت تقاب�ل با اق�دام اتحادیه اروپ�ا خبر داد. 
ابوالفضل عموئی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت از نامه کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به وزارت امور خارجه 
خبر داد و گفت: در پی اقدام روز گذشته شورای اروپا در تحریم تعدادی از 
مقامات و نهادهای ایرانی، کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه ای به وزیر 
امور خارجه خواست که وفق قوانین موجود، اقدام الزم و سریع برای تحریم 
متقابل و متناظر شخصیت  ها و نهادهای اروپایی را در دستور کار قرار دهد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار 
کرد: این نامه به امضای رئیس و اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
رسیده و به وزارت امور خارجه ارس��ال شده است.  گفتنی است؛ اتحادیه 
اروپا روز دو شنبه س��وم بهمن با صدور بیانیه ای جزئیات چهارمین بسته 
تحریمی علیه ایران را که به بهانه مسائل حقوق بشری در شورای وزیران 
امور خارجه این اتحادیه تصویب شد، ارائه کرد. بر اساس این بسته تحریمی، 

1۸ شخصیت و 19 نهاد ایرانی در فهرست تحریم  ها قرار گرفتند. 

استاندار کردستان مطرح کرد
خسارت ۶۰ میلیارد  ی  اغتشاشات 

در کردستان
اس�تاندار کردس�تان می گوی�د کل خس�ارت  هایی ک�ه در ام�وال 
دولتی و خصوصی اس�تان ص�ورت گرفته ۶۰ میلیارد تومان اس�ت. 
اسماعیل زارعی کوشا در گفت وگو با مهر، در مورد برآورد خسارات مالی 
ناشی از اغتشاشات در استان کردس��تان، اظهار داشت: استان کردستان 
به رغم بازخوردهای رس��انه ای و بزرگنمایی  هایی که صورت می گرفت، 
خسارت مالی زیادی وجود نداشته است. در مجموع کل خسارت  هایی که 

در اموال دولتی و خصوصی استان صورت گرفته ۶0 میلیارد تومان است.
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این روز ه��ا اصالح طلبان خیل��ی نگران بیت الم��ال و وضعیت 
اقتصادی مردم ش��ده اند و خیلی متحد ب��ه هزینه کردن برای 
برگزاری کنگره زنان تأثیرگذار اعتراض می کنند، با این بهانه که 
در این شرایط اقتصادی چرا باید چنین هزینه ای شود. از جمله 
روزنامه مردم ساالری نوشت: »در شرایطی که کشور با مشکالت 
فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و تورم و گرانی، امان 
مردم را بریده، برگزاری این کنگره با هزینه های کالن، با یکسری 
میهمانان گمنام...  دولت چرا چنین کنگ��ره ای را برگزار کرده 
است؟ « همه رسانه های اصالح طلب متن کم و بیش مشابهی را 
منتشر کرده اند. یک سایت اصالح طلب هم بودجه برگزاری این 

کنگره را ۲1 میلیارد تومان تخمین زده بود. 
دو نکته اینجا قابل تأمل است:

اول اینکه برای دیپلماسی عمومی باید هزینه کرد. مگر جز این 
است که همین اصالح طلبان همیشه فخر دیپلماسی و باز بودن 
باب گفت وگو با کشورهای دیگر را می فروشند؟ مگر می شود سفر 

رفت یا مهمان خارجی دعوت کرد و هزینه ای نداشته باشد؟!

در خالل همین نشست هاس��ت که روابط سیاسی و اقتصادی 
توسعه می یابد، آشنایی با فرهنگ ایرانی اتفاق می افتد، می توان 
فرهنگ توریسم را گسترش داد، صدای مظلومیت و اقتدار ملت 
ایران را به گوش دیگرانی خارج از ایران رساند و... .  روایت های 
حاضران در کنگره نشان می دهد این کنگره در رسیدن به چنین 

اهدافی موفق بوده است. 
دوم اینکه روز گذشته و همزمان با هیاهوی اصالح طلبان بر سر 
هزینه برگزاری این کنگره، یک گفت وگوی کوتاه با اس��تاندار 
کردستان منتشر ش��د که در خصوص برآورد میزان خسارات 
وارده از سوی آشوب طلبان به اموال عمومی و خصوصی گفته 
بود که »در مجموع کل خس��ارت  هایی که در ام��وال دولتی و 
خصوصی استان صورت گرفته ۶0 میلیارد تومان است.  « این 
یعنی حدود سه برابر رقمی که آن رسانه اصالح طلب برای کنگره 
زنان تأثیرگذار برآورد کرده بود. در حالی که ۶0 میلیارد تومان 
فقط خسارات وارده آشوب در استان کردستان است و اگر استان 
تهران یا کل کشور در نظر گرفته شود، مبلغی بسیار باال خواهد 

شد که قابلیت برگزاری دهها کنگره را خواهد داشت!
)البته دس��تگاه قضایی باید با تش��کیل پرونده برای لیدرهای 
آشوب، آنها را به پرداخت جریمه مالی محکوم کند تا هزینه این 

خسارات از جیب ملت ایران پرداخت نشود. (
اما نکته این است که اصالح طلبان چرا دلشان برای این بخش 
از بیت المال نمی س��وزد؟ چرا از آشوب طلبان حمایت کردند و 
چرا آشوب و برهم زدن نظم و خدشه بر امنیت عمومی و ضرب 
و شتم و قتل و شکنجه مردم و نیروهای حافظ امنیت را محکوم 
نکردند؟ محس��ن رهامی، روحانی اصالح طلب، آشوب و حتی 
قتل را هم توجیه کرد و گفت در شرایط اعتراضی مجاز است؛ اما 
کسی از اصالح طلبان او را محکوم نکرد. حال می توان پذیرفت 
این جماعت دلش��ان برای بیت المال و وضعیت معیشتی مردم 
سوخته اس��ت؟ بماند که حامیان سرسخت دولت روحانی – با 
آن ضرباتی که آن دولت و آن رئیس جمهور به اقتصاد کشور و 
معیشت خانوار زد- از اس��اس نمی توانند مدعی دلسوزی برای 

اوضاع معیشتی مردم باشند. 

   ویژه

 مقایسه جالب توجه  دو رقم از بیت المال

سیدعبداهلل متولیان

کارشناس مسائل  سیاسی


