
خواب های پریشان
 برای سوریه سازی ایران

چند روز پس از فروکش کردن اغتشاش��ات مح��دود و برنامه ریزی 
ش��ده در ایران که به بهانه فوت مهس��ا امینی آغاز شد، تالش  هایی 
ناکام برای آغاز فاز جدیدی از خش��ونت و اقدامات تروریستی علیه 

کشور انجام شد. 
اقدامات مس��لحانه در زاهدان و تالش برای حمله به مراکز نظامی و 
امنیتی این شهر و نیز کشف مقادیر زیادی سالح و مواد منفجره در 
نقاط مختلفی از کشور نشان می دهد که برنامه ریزی سنگینی برای 
وارد کردن ایران به داالنی تاریک و وحش��تناک از جنگ، کش��تار، 
ویرانی و تجزیه، همانند آنچه در سوریه شاهد بودیم تدارک دیده شده 
است. بازخوانی ماجرای دهشتناک س��وریه و برنامه ای که دشمنان 
برای این کشور تدارک دیده و اجرا کردند می تواند درس آموز باشد. 
درباره سناریوی طراحی شده »سوریه سازی ایران « به برخی نکات 

می توان اشاره کرد:
1. ماجرای سوریه با شروع برخی اعتراضات ظاهراً مدنی و مطالبات 
سیاسی و اجتماعی آغاز ش��د و در ابتدا نیز سردمدار این مطالبات و 
اعتراضات، قشر لیبرال و غربگرای این کشور بود ولی روند تحوالت 
به س��رعت به سمت تشدید خش��ونت  ها و زمینه س��ازی برای ورود 
گروه های مس��لح و جریانات تروریس��تی به عرصه جهت داده شد. 
آتش زدن پرچم و حمله به اماکن عمومی، نظامی و مذهبی، از جمله 
صحنه  هایی بود که در ابتدای غائله سوریه مشاهده شد. شبیه آنچه در 
سوریه رخ داد معترضان و اغتشاشگران چند روز گذشته در ایران نیز 
عموماً گرایش فرهنگی لیبرال داشته و شعارهای فریبنده اجتماعی 
همچون آزادی به وفور از آنان شنیده می شود. آتش زدن پرچم ایران 
و سوزاندن قرآن و حسینیه هم از جمله اقداماتی است که یادآور نقطه 

آغاز بحران سوریه است! 
2. در ابتدای بحران س��وریه، تالش های زیادی برای ایجاد انش��قاق در 
صفوف ارتش س��وریه و جدا ک��ردن نیروهای نظامی از آن و تش��کیل 
گروه های نظامی ضد حاکمیت و ضدمردم انجام شد. تشکیل ارتشی با 
عنوان »جیش الحر « یا »ارتش آزاد سوریه « که جنایاتش علیه ملت سوریه 
روی داعش را هم سفید کرد ماحصل این تالش  ها برای بی دفاع کردن 
کشور و به کارگیری نظامیان در راستای اهداف دشمن بود. در غائله چند 
روزه اغتشاشگران در ایران نیز تالش های هدفمند زیادی با شعار هایی 
چون »برگش��تن نظامیان به آغوش ملت « و دعوت از ارتش و نیروهای 
مسلح به تقابل با سایر نیروهای نظامی مدافع امنیت از سوی لیدرهای 

مجازی اغتشاشگران صورت گرفت. 
هدایت اغتشاش��گران برای حمله به اماکن نظامی و اعمال خش��ونت 
بی س��ابقه علیه نیروهای نظامی و امنیتی نیز از جمله برنامه های اجرا 
ش��ده در روزهای اخیر بوده اس��ت. چندی پیش هم در مقطع سانحه 
ریزش س��اختمان متروپل، بیانیه تأس��فبار »تفنگت را زمین بگذار « 
از سوی برخی سینماگران و س��لبریتی  ها صادر شده بود که دعوت به 
خلع س��الح نیروهای نظامی و امنیتی کرده بود. روشن است که کنار 
گذاشتن تفنگ از سوی نیروهای نظامی و دعوت به انشقاق در صفوف 
آنها و خالی کردن صحنه دفاع از کش��ور توسط آنان، قطعاً در راستای 
منافع دش��منان ایران و منطبق بر یک سناریوی شوم علیه ملت ایران 

طراحی شده است. 
3. ایج��اد »دوقطبی اجتماع��ی« و »نفرت م��ردم از م��ردم« یکی از 
بنیان های حوادث سوریه بود. اینکه یک برادر در دفاع از کیان سوریه 
می جنگید و ب��رادر دیگر در جبه��ه مقابل و در میان تروریس��ت  ها و 
مس��لحین، از جمله واقعیت های صحنه س��وریه بود. در ایران نیز این 
روز ها تالش زیادی برای ایج��اد نفرت بین مردم و تش��دید دوقطبی 

اجتماعی در جریان است. 
کشیدن چادر از سر زنان که در برخی نقاط اغتشاش گزارش شده بود 
از جمله همین تالش  ها است. بر اساس نظرسنجی های مراکز معتبر، 
اکثریت جامعه ایران نگاه مثبتی به حجاب دارد و مخالفان حجاب در 

اقلیت هستند.
 همچنین به رغم تهاجم فرهنگی صورت گرفته، خصلت غیرت داشتن 
نسبت به ناموس در میان اکثریت مردم ایران همچنان معتبر و بسیار 
قوی اس��ت. از این رو اقدام فوق در راس��تای به واکنش واداشتن قشر 
معتقد و غیرتی و تشدید ش��کاف و ایجاد درگیری و تصاعد نفرت بین 

مردم انجام شد. 
4. هجمه بی سابقه پیاده نظام رسانه ای و لشکر سایبری دشمن در کنار 
هدایت کاماًل حرفه ای اکانت های توئیتری س��لبریتی  هایی چون علی 
کریمی، به میدان آوردن سلبریتی های غربی و حتی کشور هایی چون 
ترکیه و نیز بسیج گسترده میدانی ضدانقالب و عوامل وابسته خارج نشین 
ایرانی نش��ان می دهد که فراتر از نظام جمهوری اس��المی، »ایران « به 
عنوان یک کش��ور تاریخی مس��تقل و قدرتمند که مترصد رسیدن به 
جایگاه شایسته جهانی خود است در میانه یک توطئه بی سابقه جهانی 
قرار گرفته است که به دست سرویس های اطالعاتی دشمنان و در یک 
هماهنگی کامل بین آنان طراحی شده است. امروز از میان برداشتن ایران، 
بزرگ ترین هدف و آرزوی امریکایی  ها است تا جلوی روند شتابناک افول 

جایگاه جهانی خود را بگیرند. 
5. این مثل معروف است که وقتی آتش در یک جایی شعله ور شود، تر و 
خشک را با هم خواهد سوزاند و صحنه حوادث سوریه مصداق بارز همین 
مثل بود. وقتی که فاز حوادث به س��مت ورود تروریست  ها و مسلحین 
کشیده شد، بسیاری از معترضان مدنی اولیه آواره شده و حتی جان خود 

را به دست مسلحین معارض از دست دادند. 
»امنیت« برخ��الف تصور ام��روزی غالب مردم به عن��وان یک امر 
بدیهی و ارزان، کاالیی بس��یار گران قیمت اس��ت، آن هم در میانه 
منطقه ای چون غرب آسیا با حضور صد ها پایگاه دشمن و دهها گروه 
تروریست و مسلح. وقتی قدر و ارزش این کاالی گران قیمت فراهم 
شده با خون هزاران فرزند این ملت دانسته نش��ود، اولین قربانیان 
این قدرناشناسی، همان هایی خواهند بود که به آن چنگ زده و آن 

را تضعیف کردند. 
6. جهان در حال حاضر در وضعیت خاصی ق��رار دارد که طی چهار 
دهه گذشته بی سابقه بوده است. تحوالت جهانی نشان می دهد که 
بشریت در آس��تانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. افول جایگاه 
جهانی امریکا و تالش  ها و تقابل  ها برای ش��کل دادن به نظم جدید 
جهانی مطلوب هر یک از قدرت ها، س��بب شده که سرعت تحوالت 
باال رفته و وضعیت خطیری بر جهان حاکم شود. در این بین، ایران با 
توجه به سابقه تاریخی و حضور مجدد پرقدرت در عرصه جهانی بعد 
از انقالب اسالمی و داشتن نقشی بی بدیل در تضعیف جایگاه هژمون 
امریکا و نیز ارتقای سطح قدرت خود، هدف توطئه های بزرگی قرار 
گرفته و قطعاً سناریو هایی بدتر از سوریه س��ازی برای ایران تدارک 
دیده شده است. البته خام اندیشی و ساده لوحی است که تصور شود 
با برخی اقدامات ایذایی توسط معدودی اغتشاشگر، نظام جمهوری 
اسالمی براندازی ش��ده و دولتی لیبرال مطلوب این جماعت شکل 

خواهد گرفت.
 جمهوری اسالمی بدیلی ندارد و جایگزینی اگر برای آن بتوان تصور شد 
تکه تکه ش��دن ایران عزیز و نابودی ملت واحد ایران است. هرچند که 
این آرزوی دشمنان، خوابی آشفته است که تعبیر نخواهد شد و تصور 
شکست قدرتی که س��وریه و عراق را از چنگال داعش و امریکا بیرون 
کشید و اجازه تجزیه این کشور ها را نداد با اقداماتی اینچنینی، تصوری 
خام و کودکانه اس��ت ولی هوشیاری نسبت به س��ناریوهای دشمن و 
پرهیز از خام اندیشی  ها و اشتباهات برای هر ایرانی ای که قلبش برای 

وطنش و برای امنیت و آرامش مردمان آن می تپد ضروری است. 

حمیدرضاشاهنظری

این شکایت
 حکایت مظلومیت پلیس است

آخرین جلسه دادگاهی فرهاد نظری بود. او در زمان درگیری های سال 
78 کوی دانش��گاه تهران فرمانده پلیس تهران بود که به همراه 1۹ نفر 
دیگر از پرسنل ناحیه انتظامی تهران بزرگ در شعبه اول دادسرای نظامی 
تهران محاکمه شد. او در آخرین جلسه دادگاه جمالتی را گفت که برای 
هر ایرانی ای که »ایران « برایش مهم اس��ت، چه شهروند معمولی، چه 
سیاستمدار، چه سلبریتی، چه اهل رسانه و صاحبان تریبون و چه حتی 

تک تک نیروهای فراجا آموزنده خواهد بود:
»س��ید عالیقدر، جناب آقای طباطبایی ریاست محترم دادگاه! به کدام 
روزنه امید، چشم انداز روشن فردا،  دلخوش��ی امروز ما باشد؟ به سخره 
می گیرند غرور یک سردار را که همچون سردار فاتح سخن می گوید. دور 
باد خواری و ذلت از پاسداری که مرگ را به مبارزه می طلبد. حال از مبارزه 
با زندگی می ترسانندش! اگر با گردنی کج و س��رافکنده در این دادگاه 
حاضر  می شدم، مطلوب بود؟ سربازان و سردارانی این چنین به چه درد 
این مردم و نظام می خورند؟ غرور و شخصیت امثال ما سربازان را نشکنید 

و شکسته نخواهید که این غرور روزی به کارتان آید. «
فرهاد نظری و نیروهایش در نهایت تبرئه شدند، اما اصل فشار هایی را که 
منجر به شکل گیری آن دادگاه شد، می توان بر یک مبنا دانست؛ »تالش 
برای شکس��تن اقتدار پلیس«. حکم دادگاه هر چه بود، در این هدف و 
مبنا تغییری ایجاد نمی کرد، چه آنکه در جریان ماجرای کوی دانشگاه 
و سپس در جریان برگزاری جلس��ات متعدد دادگاه، رسانه  هایی بودند 
که بدبینی علیه پلیس را ایجاد و تشدید می کردند. اصل دستگیری این 
نیرو ها پیامی را به جامعه منتقل می کرد که با تبرئه هم از ذهن  ها نمی رود: 
پلیس مقصر است! و پلیس پس از آن، همه جا مقصر شد، همه بر سرش 
زدند و اقتدار و غرور و شخصیت و اعتماد به نفس آن را شکستند. این شد 
که پلیس همه جا متهم ش��د، همه جا باید در مقام دفاع از خود می بود، 
همه جا باید توضیح می داد مرتکب اش��تباه نش��ده است. حال می توان 
معنای جمله فرهاد نظری در دادگاه را دریافت: »این شکایت، حکایت 

مظلومیت پلیس است. «
آیا پلیس تقصیری نداشته است و همواره از اشتباه و گناه منزه بوده است؟ 
روشن است که خیر، و از آن هم نوشته ایم. اما مگر نیروی انتظامی تنها 
مقصر آن ماجرا بود؟ چرا همه مقصران محاکمه نش��دند و بار ماجرا بر 
دوش نیرو افتاد؟ مگر نه آنکه محمد خاتمی –رئیس جمهور وقت- بعد ها 
در نامه خصوصی به فرهاد نظری، از او دلجوی��ی و اذعان کرد که »من 
هم معتقدم در حق شما که نماینده پلیس بودید، جفایی صورت گرفته 

است. «
همه نهاد ها اش��تباه و تخلف و گناه دارند، اما برنامه طراحی شده برای 
»شکس��تن اقتدار « آنها وجود ن��دارد. نیروی انتظامی اما س��د راه اهل 
سیاست برای ایجاد بلوا و آشوب شده است. آنان کلی ظرفیت رسانه ای و 
انرژی و حتی پول هزینه می کنند تا بتوانند کسانی را کف خیابان بکشانند 
و با ایجاد آشوب خیابانی، بتوانند از نظام امتیاز بگیرند یا به نظام ضربه 
بزنند، ولی نیروی انتظامی مقابل آنان می ایس��تد و تالش می کند همه 

آنچه را که هزینه  کرده اند، بر باد دهد. آیا نباید این نیرو را زمین بزنند؟
»فشار از پایین، چانه زنی از باال« صرفاً یک تئوری نبود که سعید حجاریان 
برای پر کردن فهرست تئوری پردازی های سیاسی خود، آن را طرح کند، 
بلکه یک راهکار عملی اصالح طلبان برای گرفتن امتیاز با فشار بر نظام 
بود و هنوز هم البته همین است. در همین روزهای اخیر احمد زیدآبادی، 
روزنامه نگار اصالح طلب در گفت وگو  با روزنامه اعتماد به همین تئوری 
و امکان »خلق ارزش افزوده سیاسی« از وقایع اخیر کف خیابان رسید 
و در نهایت صحبت از استفاده اصالح طلبان از این اتفاقات در انتخابات 

مجلس سال 1402 شد. 
نیروی انتظامی مقابل آشوبی که برای اصالح طلب و برانداز و تجزیه طلب 
و گروهگ رجوی و دارودس��ته پهلوی  ها می تواند ارزش افزوده سیاسی 
داشته باشد، می ایستد. طبیعی است برنامه ریزی روشن برای شکستن 
اقتدار آن داشته باشند. البته این لیست الزاماً با هم هماهنگ نیستند و 
بدیهی ا ست حساب جناح های سیاس��ی ذیل نظام جداست، اما هشدار 
برای تعیین خط مرز با جماعت ضدانقالب و ضدایران برای همین است 
که در بزنگاه  ها با دشمن مخرج مشترک نیابیم. عالوه بر این، اصالح طلبان 
گاه به دلیل منافع و مطامع زودگذر سیاسی –همچون کنار زدن و تخطئه 
رقیب انتخاباتی، نظیر آنچه در مناظرات انتخاباتی سال ۹2 حسن روحانی 
علیه محمدباقر قالیباف برای دوران مسئولیتش در نیروی انتظامی رقم 
خورد- از هیچ تخریبی علیه نیروی حافظ امنیت جامعه دریغ نمی ورزند 
و اهمیت نمی دهند که چه بالیی سر امنیت جامعه می آورند.  از سویی 
دیگر، نیروی انتظامی - درست یا غلط- ویترین تعامل نظام با معترضان 
است؛ هم سیبل حمالت مستقیم است و هم ابزار برخورد با آشوب طلبی 
معترضان. او را که بزنند، یعنی نظام را زده اند. هم از این رو، هدف حمله 
قرار می گیرد. ضم��ن آنکه برخی قدرت زدن نظ��ام را ندارند یا به دلیل 
مالحظاتی برای حفظ منفعت خود، نمی خواهند صریحاً اپوزیس��یون 
باشند، لذاست که پایینی  ها را مشت می زنند تا باالیی  ها ضربه بخورند. 

این میان نیروی انتظامی، هم گاه چنان منفی عمل کرده که جای دفاع 
باقی نمی گذارد، بی اعتنایی به اطالع رسانی به موقع در مواقع ضروری یا 
نبود نظارت کافی روی نحوه تعامل نیرو ها با مردم عادی دو مورد اصلی 
هستند که مصداق های بسیار دارند. فرهاد نظری در دادگاه می گوید که 
استطاعت مالی برای تأمین هزینه وکیل را نداشته است. نیروی انتظامی 
هم به دلیل دوری از فضای اطالع رسانی و البته با اشتباهات نیروهایش، 
خود را بی وکیل کرده است!  23 س��ال از واقعه کوی دانشگاه می گذرد 
و همه فکر می کنن��د دادگاه نیروی انتظامی یک س��ال پس از آن تمام 
شد و آنها تبرئه ش��ده اند. حال آنکه همه این سال  ها نیروی انتظامی در 
رسانه های اصالح طلب و ضدانقالب، به عناوین مختلف در حال محاکمه 
بوده و انگشت اتهام به س��مت او بوده است و همیش��ه به جای نیرویی 

مقتدر، باید چون متهمی بی وکیل از خود دفاع می کرده است. 
23 سال تیربار رسانه ای آن  س��و فعال بوده و این سو گویی با رسانه قهر 
اس��ت و فقط گاه مظلوم نمایی می کند که آن هم نمایش ضعف اس��ت. 
نیروی انتظامی باید نظارت بر نیروهایش را بیشتر کند، از فضای رباتیک 
نظامی خارج ش��ود و آموزش مراوده با م��ردم و انعطاف پذیری به آنان 
بیاموزد، رسانه و اطالع رسانی سریع و مس��تند را جدی بگیرد )همین 
روز ها انتش��ار فیلم  هایی که دوربین ه��ای فراجا از اهل آش��وب ضبط 
کرده اند، کمک کننده است(، با تخلف نیروهایش صریح و علنی برخورد 
کند، توجیه و پنهان کاری نکند و حس��اب یک نیروی متخلف را از کل 
نیرو و بلکه کل نظام جدا کند. اینگونه ه��م مقابل این ذهنیت که همه 
نیروی انتظامی یک کل متخلف است، بایستد و هم راه تخریب نیرو به 
دلیل تخلف و گناه یک بخش را ببندد.  حفاظت نامعقول و افراطی یا بر 
مبنای تحلیل های نادرست از اطالعات باعث شده وظیفه ذاتی حفاظت 
از حیثیت پلیس فراموش شود یا به گونه ای انجام شود که در نهایت، نه 
حفاظت از حیثیت پلیس، بلکه ضربه بر آن باشد. بسیاری از این اطالعات، 
نه تنها لزومی به محرمانه تلقی ش��دن ندارد، بلکه انتش��ار برنامه ریزی 
شده آن کمک کننده به بازگش��ت اقتدار و خنثی کردن توطئه  ها علیه 
فراجاست. عدم اطالع رس��انی در مورد مهسا امینی قبل از نشر موضوع 
در رسانه های ضدانقالب، تأخیر در انتشار فیلم لحظه بیهوشی او و عدم 
اطالع رس��انی در مورد واقعه مورد ادعا در زاه��دان در مورد یک دختر، 
فقط مثال های همین هفته های اخیر است. سطح رسانه نابلدی آن قدر 

باالست که عماًل تاوانش را با آشوب در کشور می دهیم!
روایت نیروی انتظامی همیش��ه حکایت همان شکایت س��ال 78 است، 
»حکایت مظلومیت«، ظلمی که اصالح طلبان و ضدانقالب روا می دارند و 
ظلمی که فراجا خود به خود روا می دارد. تبریک هفته نیروی انتظامی ساده 
است، اما بازگرداندن اقتدار فراجا برنامه  طوالنی مدت رسانه ای و مدیریتی 

می خواهد، چنانکه با برنامه طوالنی مدت، آن اقتدار را لکه دار کردند. 

کبریآسوپار

رئیس مجلس: برخی از اعتراضات به حق، موجب اصالح تصمیم  ها شد
فرمانده کل سپاه: ما همه جوانان  را دوست داریم  و چون از کشور دفاع می کنیم برای همه دفاع می کنیم 

اغتشاش، مانع شنیدن اعتراض می شود

نظ��ام  هاضم��ه 
رحیم زیادعلی

  گزارش  یک
جمهوری اسالمی 
اگرچ��ه  ای��ران 
هرگونه آشوب، اغتشاش، ساختارشکنی، خدشه 
به امنیت مردم و کشور را برنمی تابد و خط قرمز 
خود می داند، ام��ا همواره اعتراض��ات مدنی و 
نقدهای اصالح گرایانه را به رسمیت شناخته و 
بلک��ه در مقاطع مختلف از آن اس��تقبال کرده 
است. اما آنچه در این چند دهه گذشته بعضاً به 
محلی برای به چالش کشیده شدن مرز این دو 
روش که اولی درپی تخریب است و دیگری به 
س��اختن می انجامد،تبدی��ل ش��ده، آمیختن 
مرزهای اغتشاش و آشوب با نقد و اعتراض بوده 
اس��ت ک��ه همی��ن در ه��م آمیختگ��ی بعضاً 
هزینه های فراوان انس��انی، مال��ی و معنوی به 
کشور تحمیل کرده اس��ت. اعتراضات روزهای 
نخستین حوادث اخیر به خاطر درگذشت خانم 
مهس��ا امینی که در زمانی کوتاه به اغتشاشات 
میدانی در بس��یاری از شهرهای کشور کشیده 
شد، ناشی از همین به هم ریختگی مرزهای نقد 

و تخریب بود. 
اگرچه در همان روزهای نخس��ت حادثه تمام 
دستگاه های مسئول و از جمله رؤسای سه قوه 
بر عزم خود برای پیگیری مرگ این ش��هروند 
ایرانی تأکید کردن��د، اما حوادث پ��س از آن، 
از واقعیتی پرده برداش��ت که نش��ان می داد، 
»مهسا بهانه اس��ت، اصل نظام نشانه است« و 
عماًل مطالبات و اعتراضات مردمی که جویای 
کشف حقیقت بودند و شاید به برخی روش ها 
انتقاد داشتند، به حاش��یه رفت. این در حالی 
است که رئیس جمهور به عنوان باال ترین مقام 
اجرایی کشور بر پیگیری دقیق حادثه همواره 
تأکید داش��ته و در گفت وگوی زنده تلویزیونی 

هفته گذش��ته با مردم، عالوه بر تکرار مطالبه 
خود از دستگاه های مسئول، بر پیگیری حادثه 
درگذشت مهسا امینی تا حصول نتیجه، بار دیگر 
بر شنیدن صدای اعتراضات و نقد ها در فضایی 
عقالنی و به دور از تنش و اغتشاش تأکید کرد 
و گفت باید برای شنیدن صدای اعتراض مردم 

حتی مکان هایی پیش بینی شود. 
    باید با اص�الح س�اختار ها مانع تکرار 

حادثه اخیر شویم
روز گذشته هم دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور 
خود، با اش��اره به اینکه وجود اعت��راض برای 
اصالح امور از دس��تاورد هایی است که انقالب 
اسالمی به مردم داده اس��ت، گفت: در همین 
چند وقت اخیر چ��ه در فضای مجازی و چه در 
فضای عمومی، اعتراضات زیادی داش��تیم که 
برخی از اعتراضات به ح��ق، در فضای مجازی 
باعث اصالح تصمیم  ها شد. همچنین اعتراضاتی 
مثل اعتراضات معلمان و بازنشس��تگان تأمین 

اجتماعی مواردی است که در این مدت وجود 
داشته اس��ت که پش��توانه تصمیمات مجلس 
ش��د و بخش مهمی از مطالبه آن��ان به نتیجه 
نیز رسید. نکته مهم در اعتراضات معلمان این 
بود که آن اعتراضات، اعتراض اصالح خواهانه 
بود نه اعت��راض براندازانه و ه��دف واقعی همه 
این اعتراض ها اص��الح امور ی��ا مطالبه هدف 

خاصی بود. 
او اضافه کرد: بس��یاری از کسانی که در ابتدا چه 
نس��بت به جان باختن خانم امینی و چه نسبت 
به گش��ت امنیت اخالقی انتق��اد کردند، هدف 
براندازانه نداشتند و مخالف اغتشاشات و اقدامات 
ضدامنیتی هم بودند اما دیدیم، خارج نش��ینانی 
که هیچ تعلق م��ادی و معنوی به ایران عزیزمان 
ندارند، با خوش��حالی برای خانم امینی اش��ک 
تمس��اح ریختند و علیه امنیت م��ردم با هدف 
براندازی نظام، دست به تحریک و عملیات برای 
آش��وب و اغتش��اش زدند. رئیس مجلس به این 
نکته هم اشاره کرد و گفت: باید توجه کنیم که هر 

اقدامی با هر روشی و با هر انگیزه ای که باعث شود 
مردم در مقابل مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام 
اجتماعی و در جهت خواست دشمن است و باید 
از آن پرهیز شود. برخورد مقتدرانه با کسانی که 
امنیت مردم را به خط��ر می اندازند به این معنی 
نیس��ت که اش��کاالت موجود را برطرف نکنیم؛ 
همان طور که در نطق پیشین یعنی پیش از آغاز 
اغتشاش��ات هم تأکید کردم ما باید س��اختار ها 
و شیوه های اجرای گش��ت امنیت اخالقی را به 
گونه ای اصالح کنیم تا این قبیل اتفاقات دوباره 

تکرار نشود. 
   آخرین سیاست دشمن

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی هم 
دیروز در چهارمین دوره مراسم »یاد ها و نام ها«، 
طی س��خنانی، از اغتشاش��ات اخیر ب��ه عنوان 
»آخرین سیاس��ت« امریکا ب��رای مقابله با نظام 
اسالمی یاد کرد و گفت: »امریکایی  ها می خواهند 
با فریب، جوانان ما را به درون خیابان  ها بکشند. 
این آخرین سیاست دشمن است، ترکیبی از هر 
آنچه قباًل به کار گرفته است، اما ما کار آزموده ایم 
و کافی اس��ت که دشمن را بشناس��ید. نداشتن 
آگاهی و ش��ناخت، عامل شکس��ت اس��ت ولی 
آگاهی همیش��ه پیروزی می آفریند. پیروزی در 
آگاهی و ایمان اس��ت.  « وی خطاب به جوانانی 
که فریب دشمن را خورده اند گفت:»به این عده 
قلیل از جوانان عزیز کش��ورمان که متأس��فانه 
مورد شکار و صید دشمن قرار گرفتند و عملیات 
روانی دشمن بر روی آنها موثر بوده است، عرض 
می کنیم، وقتی به خیابان می آیید پشت سرتان 
را نگاه کنید تا ببینید امتداد حرکتی که در مسیر 
آن هستید، به کجا می رسد. ش��ما فرزندان این 
مملکت هستید و ما وقتی از کشور دفاع می کنیم، 
برای همه دفاع می کنیم، حت��ی برای آنها که به 
دلیل فریب و اغوای دشمن، ما را دوست ندارند، 
ولی ما آنها را دوس��ت داریم. ما شما را دوستان 
خودمان می دانی��م و اجازه نمی دهیم دش��من 
به ش��ما تعرض کند. موقعیت خود را نسبت به 
دوست و دش��من مش��خص کنید. آنهایی که از 
شکسته شدن قلب های به هم پیوسته و ناامنی 
خوش��حال می ش��وند و مس��تقیم تصاویر آتش 
سوزی را نشان می دهند دوستان شما نیستند. 
این  ها همان کس��انی هس��تند که ثروت ما را به 

غارت بردند. ملت ایران بسیار آگاه است. «
فرمانده کل س��پاه این هش��دار را هم داد که به 
دش��منانمان، امریکا، انگلیس و س��عودی  ها و 
اینهایی که از طریق رسانه های مخرب و ویرانگر 
علیه کشور ما تالش می کنند، می گوییم »که ما 
شما را می شکنیم. ش��ما راهی به این سرزمین 
ندارید. ما مردم و جوانان مان را می شناسیم. آنها 
پرچم را به دست می گیرند. آرام و مطمئن حرکت 
می کنند. ملت ما آماده و مستحکم و بیگانه ستیز 
هستند. می دانند کجا باید عمل کنند. ما رهبری 
داری��م که بار ها دش��من را خلع س��الح کرده و 
شکست داده است. راه بر دشمن بسته و دشمن 
شکست خورده  اس��ت. در دایره معارف سیاسی 
این ملت شکست معنا ندارد. ما این راه را به قوت 

مردم شریف ادامه می دهیم. «

ژه
عباس عبدی قبله آم��ال اصالح طلبان که وی

صفحات اول همه  روزنامه ه��ای خود را به 
عکس و تفاس��یر او می آرایند،  گاهی مانند 
تحلیل ه��ای رختک��ن فوتب��ال در بین دو 
نیمه، تفس��یر و تحلیل می کند، یعنی فقط 
یک چیزی می گوید که ح��رص خودش را 
بخواباند یا هیجان خ��ودش را تخلیه کند 
ی��ا در مخاطب ایجاد ش��ور و بل��وا کند. به 
همین خاطر روزنامه های اصالح طلب باید 
قبل از چ��اپ مطالب او دس��ت کم یک بار 
آنها را بخوانند و ان��واع مغالطات منطقی و 
اعوجاجات فکری آن را ویرایش کنند. بین 
دو نیمه در رختکن معم��والً مربی  ها از تیم 
مقابل با عن��وان »اینا« ن��ام می برند. یعنی 
تخفیف آمیز ترین شکل اش��اره: اینا اومدند 
شما را بترسونند. اینا هیچ چیزی نیستند. 
اینا خودش��ون را به تمارض می زنند. اینا را 

اگر سفت بایستی میشه شکست داد! 
حاال آقای عبدی مثل بسیاری از ادعاهایش، 
بدون سند، بدون حقیقت یابی، بدون منطق 
روش��ن، فقط با تکیه بر تکنیک های موهن 
رس��انه ای که می گویند »ی��ک دروغی را 
طرح کن ت��ا برخی نکات با آنچ��ه در تأیید 
یا تکذیب آن گفته می شود، نمایان شود«، 
دروغ ش��اخداری را مطرح ک��رده که »این 
جماعت)درس��ت مثل مربی های عصبانی 
فوتبال( خودشان پرچم را آتش می زنند! « 

توجه کنید به عمق تفکر و اس��تدالل آقای 
عبدی که اگر ذره ای انصاف و وجود و هویت 
در روزنامه  هایی که او قلم می زند، موجود بود،  
راضی به انتشار این تفاسیر نمی شدند:»این 
جماعتی است که اگر نمی ترسیدند، ادعای 
خدایی می کردند، ول��ی از مواجهه منطقی 
عاجز هستند، و تولید و انتشار چهار تا مناظره 

بسیار عادی را هم تحمل ندارند...  هیچ وصفی 
جز حقارت برای رفتار سیاسی این جماعت 
نمی توان اطالق کرد. از یک سو کوچک ترین 
رفتاری ک��ه در میان معترض��ان و منتقدان 
خالف ضوابط ببینند، آن را به همه آنان تعمیم 
می دهند، مثل آتش زدن پرچم، که احتمال 
از خودش��ان بودن را نباید نادیده گرفت... «! 
وااس��فا از این همه افق دید. ای��ن حرف  ها را 
مدت هاس��ت دیگر در صندلی عقب تاکسی 
هم نمی شنویم و مردم بعضاً با ارتقای سطح 
تبیین خود، خیل��ی زود این حرف  ها را قطع 
و آن را دنبال نمی کنن��د. ولی اصالح طلبان 
که خودش��ان را مالک و صاحب دانشگاه  ها و 
تریبون های روش��نفکری می دانند، همراه با 
امثال عبدی که جسارتاً باید او را فردی پرگو 
نامید که مصداق این س��خن موال علی شده 
اس��ت که »من اکثر اهجر.. . / پرگو هرزه گو 

می شود«، اس��تدالل می کنند این جماعت 
خودش��ان پرچم را آتش می زنند! کم مانده 
فردا روزی تحلیل و افاضه ایش��ان این باشد 
که اصاًل نظام خودش اغتشاش را برپا می کند 
چون نوعی مثاًل به زعم عبدی، حقارت دارد و 

از اغتشاش لذت می برد! 
کم  ترین چیزی که می توان از این س��خنان 
عبدی استنباط کرد این است که آتش زدن 
پرچم ب��رای او ام��ری معمولی و ش��دنی و 
وسیله ای قابل توجیه برای اهداف است و بر 
این اساس کافر همه را به کیش خود پندارد. 

آقای عبدی پرگویی را کن��ار بگذار. اگر یک 
جوان غفلت خورده با این تحلیل های تخیلی 
تو به خیابان بیاید و خون کسی ریخته شود، 
در دنیای دیگری که شاید به آن باور داشته 
باشی،  مثقال ذره ای از شر را هم خواهند دید 

و محاسبه می کنند. 
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پرگوی اصالح طلبان هرزه گو شد!

 نماي نزدیک

  آزادی دانشجویان بازداشتی حوادث اخیر
محسن حبیبی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، دیروز در 
گفت وگو با تسنیم، از آزادی سه تن از دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: با پیگیری 
رئیس و مسئوالن دانش��گاه و همچنین وزارت علوم، سه تن از دانش��جویان بازداشتی 
حوادث اخیر در تهران آزاد شدند. وی گفت: طی روزهای گذشته نیز حدود  شش تن از 
این دانشجویان آزاد ش��ده بودند. البته همه این دانشجویان در فضای بیرون از دانشگاه 
بازداشت شده بودند، ولی هیئت رئیسه دانشگاه همه تالش خود را برای آزاد شدن آنها 
به کار برد. این استاد دانشگاه با اعالم اینکه دانش��گاه عالمه حق اعتراض دانشجویان را 
به رسمیت می شناسد،افزود: نحوه برخورد مسئوالن دانش��گاه با اعتراضات و تجمعات 
دانشجویی طی روزهای گذشته باعث شده این دانش��گاه فضای بدون تنش و آرامی را 

پشت سر بگذارد. 
خبرگزاری ایرنا هم روز گذش��ته از آزادی چهار دانشجوی دانشگاه ش��ریف خبر داد. ایرنا 
نوش��ت: با تالش وزیر علوم و همکاری دس��تگاه های امنیتی و قضایی اکثر دانش��جویان 
دستگیرشده در ناآرامی های اخیر آزاد شدند. رایزنی ها برای آزادی مابقی آنها ادامه دارد. 
چهار دانشجوی دانشگاه شریف که دو شنبه هفته قبل بازداشت شده بودند با پیگیری مستمر 
رئیس این دانشگاه و مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، آزاد شدند. 
علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: با تالش وزیر علوم و همکاری دستگاه های امنیتی و قضایی اکثر دانشجویان 
دستگیرشده در ناآرامی های اخیر آزاد شدند. رایزنی ها برای آزادی مابقی آنها ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه اکثر دانشجویان دستگیرشده با پیگیری های وزارت علوم و دستگاه های 
امنیتی آزاد شدند، اعالم کرد: کالس های درس در دانشگاه های کشور به صورت حضوری 
برگزار شده است و به همین شکل ادامه خواهد یافت. دانشگاه عالمه طباطبائی نیز از آزاد 

شدن ۹ نفر از دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه خبر داد. 

سردار سالمی: امریکایی  ها می خواهند 
با فریب، جوانان ما را به درون خیابان  ها 
بکشند. این آخرین سیاست دشمن 
اس�ت، ترکیبی از هر آنچه قباًل به کار 
گرفته است، اما ما کار آزموده ایم و کافی 
است که دشمن را بشناسید. نداشتن 
آگاهی و شناخت، عامل شکست است 
ولی آگاهی همیشه پیروزی می آفریند

محمدباقر قالیباف:  باید توجه کنیم 
که هر اقدامی ب�ا هر روش�ی و با هر 
انگیزه ای که باعث شود مردم در مقابل 
مردم قرار بگیرند، تضعیف انسجام 
اجتماعی و در جهت خواست دشمن 
است و باید از آن پرهیز شود. برخورد 
مقتدرانه با کسانی که امنیت مردم را 
به خطر می اندازند به این معنی نیست 
که اشکاالت موجود را برطرف نکنیم


