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ایران سوریه نمي شود، به دالیلی 
روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
پيرام��ون ح��وادث اخي��ر و ت��اش 
ض���دانق��اب و گ��روهك ه��اي 
شناخته شده كه مي كوشند اين حوادث را زمينه اي براي سوريه سازي 
ايران قرار دهند، نوش��ت: حوادث اخي��ر در زاهدان، ابع��اد تازه اي از 
برنامه ريزي گسترده براي استمرار آش��وب ها را عيان كرد، همچنين 
نقشه هايي كه معلوم بود از مدت ها پيش براي اين روزهاي ايران كشيده 
شده است. توئيت خبرنگار امنيتي اسرائيلي نيز فاش كرد تجزيه طلبان 
نه عزادار مهسا اميني هستند و نه به دنبال اصاحات اجتماعي در ايران. 
»باي ب��اي ايران«، مخالفت با دولت مس��تقر و مخالف��ت با جمهوري 
اسامي نيست، بلكه اسم رمز تجزيه ايران اس��ت. اگرچه خواب رژيم 
غاصب اسرائيل، غرب وحش��ي و س��عودي خونريز، براي ايران عزيز، 
تعبيرنشدني اس��ت اما آگاهي مردم نس��بت به آنچه اين روزها در سر 

دشمنان مي گذرد، بسيار ضروري به نظر مي رسد. 
نويسنده تأكيد كرده است: ايران سوريه نخواهد شد، به هزار و يك دليل 
و تجربه تاريخي. يك قلمش همين كه امروز ايران كشوري است كه از 
سوريه شدن كشورهاي ديگر جلوگيري مي كند! پس خواب سنگين 
تجزيه، بي تعبير اس��ت، چراكه نقطه اتصال محكم عقيدتي و ملي، در 
ميان اقوام متعدد ايراني حول زبان مش��ترك، پيشينه اي ساخته كه 
كمترين خدشه اي به »ملت« بودن و »كشور« بودنش وارد نمي كند. 
عامه مردم هم فهم كافي براي ش��ناخت اين موض��وع دارند كه حاال 
اغتشاشگران در خيابان تنها هستند. فاصله گذاري مردم با اغتشاشگران، 
بايد با خودآگاهي پررنگ تر شود، خودآگاهي نسبت به واقعيت هايي كه 
نمي شود ناديده شان گرفت، نقشه هايي كه نمي شود نديدشان، انگاره اي 
كه سعودي اينترنشنال با القاي آن بنا دارد جامعه اي بدبين نسبت به 
همه دارايي هايش بسازد. بدبيني مقدمه اعتراض است. اعتراض زمينه 
را براي گروه هاي تجزيه طلب فراهم مي كند و آن موقع است كه ديگر 
هشتگ هاي مرزبندي با فرقه رجوي و سلطنت طلبان و... هم تضمين 

نمي كند كه ناامني به وجود نيايد. آن وقت همه مسئولند. 
........................................................................................................................

هنوز روشن نيست؟
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود، معترضان حوادث اخير را مورد 
خطاب قرار داد و نوشت: خطاب اين متن كساني اند كه معترضند؛ معترض 
به مرگ مهسا و گشت ارشاد و حجاب اجباري و اوضاع اقتصادي و غيره. 

فرض كنيم اعتراض شان حق است، راه اصاح از داالن آدم كشي است؟
يكي گفت اين ما نيس��تيم. گفتم بل��ه مطمئنم اما ش��ما دقيقاً كجا 
هس��تيد؟ اصًا صداي اعتراض شما شنيده مي ش��ود؟ دقيقاً البه الي 
شعار »اصل نظام نشانه است« مطالبه ش��ما كجاست؟ اصًا هشتگ 

و شعار شما چيست؟ 
واقعيت اين است كه بيش��ترين قرباني اين روزها، اعتراض معترضان 
است. عجيب است كه هنوز مسئله براي برخي روشن نيست. چشم باز 
كنيم و ببينيم. زاهدان چندده نفر را كشتند و روانه بيمارستان كردند. 
جيش الظلم مسئوليت عمليات تروريستي را پذيرفت و صحنه هاي اتش 
و خون را در شهر ديديم و س��كوت كرديم؟ طي اين چند روز 20بانك 
را به آتش كش��يدند. 85 آمبوالنس را آس��يب جدي زدند. 16مدافع 
امنيت را شهيد كردند. 30خودروي  آتش نشاني را آتش زدند. حداقل 
100 اتوبوس را تخريب كامل كردند. 15 خودروي پليس را خس��ارت 
جدي زدند. 185بس��يجي را با قمه و چاقو زخمي و روانه بيمارستان 
كردند. اينها را ديديم و رد شديم؟ واقعاً با ريختن اين خون ها، خونخواه 
مهساييم؟ به دليل فراخوان هاي آشوب و محدوديت كسب و كارهاي 
اينستاگرام حداقل 800 ميليارد تومان به مردم عادي خسارت زدند. در 
ميان اغتشاشگران 28 اوباش و سابقه دار و قاچاقچي مواد مخدر دستگير 
كردند. 77 نفر گروهكي از كومله و پژاك را شناسايي و بازداشت كردند. 
49 نفر منافق تروريست و پنج تكفيري و سه بهائي را دستگير كردند. 
چطور با اين اراذل هم شعار شديم؟ نكند قرار است اين تروريست هاي 
مزدور و اوباش وطني پروژه اصاح مشكات را پيش ببرند؟ روشن است 

كه مسير اصاح در تجزيه اين خاك و سوريه سازي ايران نيست. 
نويسنده در پايان تصريح كرده است: حرف ساده است؛ نسبت به اين 
جنگ تمام عيار خياباني اعام انزجار كنيم. آگاه باشيم و آگاهي دهيم. 

اين راه، پايانش اصاح نيست. 
........................................................................................................................

امریكا راهي جز بازگشت به مذاكرات ندارد
روزنامه آرمان ملي در شماره ديروز خود به 
موضوع مذاكرات هسته اي پرداخت و نوشت: 
تا انتخابات امريكا چند هفته بيشتر نمانده و 
با توجه به ش��رايطي هم كه طي چند وقت 
اخير در ايران به وجود آمده، امريكايي ها مقداري تندروي و تحريم ها را 
بيشتر كرده اند كه بگويند به ايران فشار مي آوريم. از سوي ديگر اگر غرب 
به اين نتيجه برسد كه ايران مي خواهد توافق كند و سيگنال هاي موجود 
نيز همين امر را تأييد كنند و نوع تعامل با آژانس نيز نشان از همكاري و 
تسهيل ارتباط داشته باش��د، آنها نيز از مواضع گذشته خود مقداري 
پايين خواهند آمد و درصدد مذاكره مجدد برمي آيند. اين در حالي است 
كه امروز آنها مقداري بيان مي كنند ما اطمينان نداريم كه ايران دنبال 
توافق است. هر چند ايران نيز س��فت و محكم ايستاده و مي گويد كه 
دنبال توافق است و اگر امريكا خواسته هاي ما به ويژه اين دو خواسته 
يعني جمع كردن پرونده در آژانس و تضمين را ارائه دهد، ما آماده ايم 
كه توافق را امضا كنيم، لذا مشكل اين است كه اگر آنها متوجه شوند كه 
اين توافق قطعاً امضا خواهد شد، به آژانس نيز چراغ سبز مي دهند و آن 
مشكل نيز حل و فصل خواهد شد، البته تحريم هاي اخير امريكايي ها 
نيز از دو جهت است. نخس��ت تحريم هاي برجامي، دوم انتخابات كه 

نشان دهند بر ايران سفت مي گيريم.
........................................................................................................................

كاش در برره مي ماندي
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله ديروز خود به 
روي ديگر مهران مدي��ري در حوادث اخير 
پرداخت و نوش��ت:  وقتي   مرد   هزارچهره   را  
 مي ديديم   بايد   منتظر   هزار  ويكمين   چهره   وي   مي شديم   كه   همانا   ژست  
 منتقد   بود ؛  شخصيتي   كه   روغن   ريخته   را   نذر   امامزاده   كرد   و برنامه اي   را  
 كه   پول   آن   را   تمام   و كمال   از   جيب   مردم   گرفته،   ممنوع   مي كند،  اگر   راست  
 مي گويي   پول   برنامه   را   پس   بده   و   سپس   دستور   توقف   صادر كن،  اگر   هر 
كس   ديگر   ه��م   جاي   ايش��ان   ب��ود،   وقتي   با   آن   اس��كورت   چش��مگير  
 موتورسواران   و   باديگاردها   رفت   وآمد   مي كرد،  كوچه هاي   خاكي   برره   را  
 فراموش   می كرد،   اين   صدا   و سيما ست   كه   با   بودجه هاي   كان،    هالك هاي  
 هنري   را   خلق   كرده   و پرورش   مي دهد. سپس   اين   افراد   با   رانت هاي   هنري،   
 باندهاي   خود را   در   اين   رسانه   رشد   داده   و به   ساير   جوانان   با  استعداد   و توانا  
 اجازه   حركت   نمي دهند .  معلوم   نيس��ت   صدا   وسيما   چه   وقت   اين   بساط  
 قبيله ساالري   و   رانت خواري   را   خاتمه   مي دهد؟   كاش   همان   شير   فرهاد  
 صادق   برره   بودي   و مرد   هزار   چهره   نمي شدي .  امروز   هزار ويك   چهره   شدي  

 كه   آخرين   آن   ژست   روشنفكري   و سياسي   بود.  
 نويسنده اضافه كرده است: از   آنجا كه   سواد   و   بينش   سياسي   در   بسياري  
 از   اين   افراد   در   س��طح   ضعيفي   مي باشد،   آنها   بس��يار   عجوالنه   و دور   از  
 عقل   و   منطق   تصور   نمودند   نظام   اس��امي   كه   با   خ��ون   هزاران   جوان  
 رعنا   و   فرزندان   پاك   اين   وطن   آبياري   شده   و رشد   نموده   با   حركت هاي  
 تعدادي   از   هموطنان   ما   ريشه كن   شده   و   جاي   خود   را   به   رژيم   مطلوب  

 آنها   خواهد   داد.
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خيال باطل صدها حزب جنگی برای فروپاشي ایران!

 بنی صدر و رجوی و صدام و ورشو و ناتو و اعراب و پمپئو و بولتون و ترامپ و ملکه و بقیه احزاب گور به گور شده
نتوانستند یک مو از سر ایران کم کنند و بقیه فتنه های احزاب نیز نخواهند توانست

طرح ه�اي انفجار مراکز صنعت�ي، خرابکاري 
تروریس�تي در هواپیم�اي مس�افربري، 
حمالت س�ایبري، برنامه ریزي هاي گسترده 
و عمی�ق رس�انه اي و روان�ي و محت�واي 
تولیدش�ده، اس�تفاده از اراذل و اوب�اش 
باس�ابقه، به میدان آمدن برنامه ریزي ش�ده 
تجزیه طلب ها، حمایت از نمادها و شعارهاي 
تجزیه طلبانه و کش�ف انواع س�الح س�رد و 
گرم کام�اًل نش�ان از این مي دهد ک�ه نهایت 
این رویداد، تجزیه و فروپاش�ي یک کش�ور 
اس�ت و نه فقط براندازي یک نظام سیاس�ي. 
»وقتي بنا شد مستندي را درباره سوريه بسازم، 
خيلي فكر كردم و مشورت گرفتم كه سراغ روايت 
كدام زاويه از اين ماجرا بروم. نهايتاً به اين نتيجه 
رسيدم كه روايت اتفاقاتي كه منجر به آن ويراني 
بزرگ شد، شايد مهم ترين كار باشد. همه ما كه 
در ايران نشس��ته ايم، تصوري داريم كه گويي از 
ابتدا همه مردم س��وريه مي دانستند كه در پس 
آن اعتراضات و ش��لوغي هاي اولي��ه چه اتفاقي 
انتظارشان را مي كشد... تصور مي كنيم كه كشور 
ما خيلي فاصله دارد از آن اتفاقات... در صورتي كه 
وقتي سراغ روزهاي شروع بحران سوريه مي روي، 
مي بيني اتفاقاً آنجا ه��م ماجرا از يك خبر مبهم 
ولي دردناك براي جامعه شروع مي شود و شعله 
مي گيرد. مي گويند چن��د دانش آموز در يكي از 
شهرهاي مرزي دستگير و شكنجه شده اند! چند 
س��ال بعد و پس از همه اين ويراني ها، مخالفان 
دولت سوريه گفتند درباره آن خبر اغراق كرده 
بودند تا از آن بهره برداري ديگري بكنند... بقيه 
داستان را هم مي توان ديد كه چگونه داستان داغ 
و داغ تر ش��د و چگونه جامعه به دو قطب شديداً 
مخالف و ش��ديداً موافق تبديل شد و چگونه كار 

به جنگ داخلي و ورود نيروهاي خارجي كشيده 
ش��د... اين طرفي و آن طرفي هم ن��دارد، ظاهراً 
خيلي از ما تصور مي كنيم اين تصاوير از ما خيلي 

دور است كه نفت روي آتش مي ريزيم...«.
اين توضيح��ات علي صدري نيا، مستندس��از در 
اينستاگرامش است، درباره يكي از مستندهايي كه 
براي جنگ سوريه ساخته است. او با همين جمات 
كوتاه، همراه با انتشار بخشي كوتاه از مستندي كه 
ذكر كرده، اين هشدار را به همه مي دهد كه نفت 
ريختن روي آتشي كه در كف خيابان روشن شده، 

مي تواند ايران را به كجا برساند. 
شايد تحليل او كمي مبالغه آميز به نظر برسد، اما 
واقعيت اين است كه دشمنان براي از بين بردن 
دولت و حكومتي كه نمي پسندند و دلبخواه شان 
نيست، ابايي از فروپاشي يك كشور ندارند. حمله 
نظامي به عراق و افغانس��تان با ادعاي سرنگوني 
افراد از قدرت انجام ش��د، اما ت��اوان آن را همه 
مردم اين دو كش��ور دادند. چند عروسي و عزا و 
مدرسه و مراسم و جشن در افغانستان با حمات 
امريكايي ها به خاك و خون كشيده شد؟ چقدر 
امنيت و نظم و آرامش مردم عراق دس��تخوش 

خواست جرج بوش شد؟
   در رؤیاي سرنگوني ایران

س��يدعطاءاهلل مهاجران��ي، وزير ارش��اد دولت 
اصاحات هم در همين زمينه طي رشته  توئيتي 
درباره  اتفاقات اخير مي نويسد: يكم، حمله ارتش 
عراق به ايران و اشغال بيش از 10 هزار كيلومتر 
از خاك ايران- به  اندازه مساحت لبنان!- در واقع 
حمله ورش��و و ناتو و كش��ورهاى عربی منطقه 
به اي��ران بود، گمان می كردند انقاب اس��امی 
را متوقف، نظام جمهورى اس��امی را سرنگون 
و اي��ران را تجزيه مل��ی و س��رزمينی می كنند، 

شكست خوردند. 
دوم، مس��عود رجوى در گفت وگو با پروژه تاريخ 
ش��فاهی ايران، دانش��گاه ه��اروارد در هش��تم 
خرداد1363 از س��رنگونی جمهورى اس��امی 
س��خن گفته اس��ت. به  نظ��ر او با رحل��ت امام 

خمينی)ره( نظام سرنگون می شود. 
س��وم، البته ابوالحس��ن بنی صدر هم در رؤياى 
سرنگونی جمهورى اسامی بوده است. بنی صدر 
در يادداشت 30شهريور1360 از پيروزى انقاب 
به رهبرى خود و حذف امام خمينی سخن گفته 
است. صدام و رجوى و بنی صدر رفته اند اما رؤياى 
سرنگونی جمهورى اسامی همچنان برجاست!

چهارم، در آش��وب آب��ان1398، وزارت خارجه 
امريكا و شخص پمپئو اتاق فرمان براندازى بود. 

پنجم، جان بولتون صراحت بيشترى به  خرج داد 
و در كارناوال سازمان مجاهدين خلق در پاريس 
گفت: »س��ال آين��ده در تهران خواهي��م بود«! 

منظورش سال1398 بود. 
ششم، حادثه درگذشت تلخ مهسا امينی، فرصتی 
براى تحقق همان سناريوست. اعتراض كه حق 
طبيعی مردم است، تبديل به محملی براى آشوب 

و براندازى می شود. 
هفتم، بيانيه بس��يار مهم وزارت اطاعات در واقع 
تبيين همان سناريوس��ت. يورش ب��ه كانترى ها 
در زاه��دان يا ط��رح اش��نويه در آذربايجان غربی، 
نش��انه هاى هم��ان سناريوس��ت كه ات��اق فرمان 
ظاهرى اش شبكه هاى تلويزيونی فارسی زبان است. 
هش��تم، بايد بين اعتراض مردمی و س��ناريوى 

آشوب تمايز قائل شد. 
   اعتراض به گشت ارشاد

 براي تجزیه ایران
بيانيه وزارت اطاعات كه جمعه منتشر شد، نكات 

دقيقي را در همين راستا طرح مي كند. در بيانيه 
وزارت اطاعات آمده است: »49 نفر از عوامل و 
مرتبطين گروهك منافقين بازداشت شده اند.« 
در اين بيانيه توضيح داده شده كه آنها چه مدل 
فعاليت هايي داش��ته اند: از تولي��د اخبار جعلي 
تحريك كننده  اغتشاشگران تا سازماندهي ترور 
و تخريب، جهت دهي به شعارها، حضور مستقيم 
در صحنه هاي اغتشاشات خياباني و تخريب اموال 
عمومي، تأمين تجهيزات مختلف براي مقابله با 
پليس و مواد محترقه براي به آتش كشيدن اماكن 

و خودروهاي عمومي و شخصي. 
نكته اما اين اس��ت كه حتي اگر اي��ن بيانيه هم 
توضيح نمي داد، آيا گروهك رجوي براي حضور 
در جمع معترضان به گش��ت ارشاد قابل اعتماد 
بودند؟ آنه��ا از چه زماني دلس��وز م��ردم ايران 
ش��ده اند، وقتي هنوز به فعاليت هاي تروريستي 
خود طي چهاردهه گذش��ته و خصوصاً دهه60 
افتخار مي كنند؟! مگر همين اف��راد نبودند كه 
با متج��اوزان بعثي ه��م هم��كاري مي كردند و 
حتي »حمله نظام��ي به ايران« ه��م خط قرمز 

مخالفت شان با جمهوري اسامي نبود؟
بازداش��ت 77نفر از عوامل گروهكي كردستان، 
اعم از مزدوران رسمي گروهك هاي صهيونيستي 
موسوم به كومله، دموكرات، پاك، پژاك تا تعدادي 
از كادرهاي رده باالي اين گروهك ها، دستگيري 
س��ه نفر از س��ران فرقه بهائيت و دو نف��ر از تيم 
رسانه اي آنها، دستگيري پنج عضو گروهك هاي 
تكفيري- تروريستي همراه با 36كيلوگرم مواد 
منفجره ب��راي عمليات تروريس��تي در محافل 
مردمي و ني��ز در جمع آش��وبگران و انتس��اب 
انفجارها به طرف هاي مقابِل هر يك، ترور يكي از 
مسئوالن ارشد و بمبگذاري در يكي از هيئت هاى 
عزاداري ش��يراز و در ميدان ش��هداي مشهد از 
طرح هاي اين افراد بوده است. آيا اين طرح ها براي 

براندازي نظام است يا براي فروپاشي ايران؟
طرح ه��اي انفجار مراك��ز صنعت��ي، خرابكاري 
تروريستي در هواپيماي مس��افربري، حمات 
س��ايبري، برنامه ريزي هاي گس��ترده و عميق 
رسانه اي و رواني و محتواي توليدشده، استفاده 
از اراذل و اوب��اش باس��ابقه، ب��ه مي��دان آمدن 
برنامه ريزي شده تجزيه طلب ها، حمايت از نمادها 
و شعارهاي تجزيه طلبانه و كشف انواع ساح سرد 
و گرم كامًا نش��ان از اين مي دهد كه نهايت اين 
رويداد، تجزيه و فروپاش��ي يك كشور است و نه 

فقط براندازي يك نظام سياسي. 
در آش��وب هاي ديوان دره و اش��نويه و زاهدان، 
اين تاش براي تجزيه طلبي و فروپاشي ايران از 
درون، عيان شد و صحنه شفاف و روشن جلوي 
چش��م همه قرار گرفت. در جاهاي ديگر بايد از 
روي قرينه ها كه البت��ه آن هم پنهاني و در لفافه 
نيست، پي به اصل ماجرا برد. يك راه ساده اش اين 
اس��ت كه ببينيم هر كس كجا ايستاده است. در 
همين ماجراي ورود تجزيه طلب ها به فاز عمليات 
تروريس��تي كه پس از مدت ها انفع��ال و زمين 
خوردن آنها انجام شد، بي بي سي و اينترنشنال 
كدام س��و ايس��تاده بودند؟ طرف ايران واحد يا 
طرف تجزيه طلب ها؟ به نظر مي رس��د موضوع 

خيلي واضح است.

   گزارش

اراذل اج�اره اي روز گذش�ته در اقدام�ي 
هدفمند و معن�ادار با حمله به س�اختمان 
مؤسس�ه کیهان در تهران ب�ه بخش هایي 
از س�اختمان این مؤسس�ه آس�یب زدند. 
روزنامه كيهان با انتشار عكس هايي از تخريب 
شيش��ه ها و برخي فضاي بيروني ساختمان 
مؤسسه كيهان، خبر از حمله اغتشاشگران 
به اين رسانه داد. در مطلب اين روزنامه آمده 
اس��ت: عصر ش��نبه تعدادي از تروريست ها 
و اراذل اجاره اي با در دس��ت داش��تن انواع 
س��اح س��رد به دفتر روزنامه كيهان حمله 
كردند و ضمن شكس��تن شيشه هاي روابط 
عمومي و پنجره هاي بيروني به بخش هايي 
از ساختمان اين مؤسس��ه نيز آسيب زدند. 
گفتني اس��ت يكي از شيش��ه ها نشانه اي از 

شليك گلوله دارد. 
    فحاشي و شعارهاي تند 

اوباش اجاره اي كه طي روزهاي گذش��ته در 
تجمعات سازماندهي ش��ده، آم��وزش  ديده 
و با برنام��ه به دنبال ايجاد اغتش��اش بودند و 
اقدام ب��ه تخريب و آت��ش زدن اموال عمومي 
از ش��عب بانك ه��ا گرفته تا س��اختمان هاي 
اداري و انتظام��ي، خودروه��اي ام��دادي و 
ش��خصي كرده بودند، عصر دي��روز با تجمع 
مقابل ساختمان مؤسسه كيهان ابتدا با پرتاب 
كوكتل مولوتف و اس��تفاده از موانع بتني به 
دنبال مسدود كردن خيابان بودند و سپس با 
فحاشي و سردادن شعارهاي تند عليه كيهان 
و حسين ش��ريعتمداري مديرمس��ئول آن، 
قصد ورود به س��اختمان روزنامه را داش��تند 

كه با ممانعت نيروهاي حراس��ت مؤسس��ه و 
همچنين اق��دام به  موقع معاون��ت اطاعات 
سپاه محمد رسول اهلل)ص( در اعزام نيروهاي 
سپاه و بسيج، تنها به بخشي هايي از ساختمان 

مؤسسه آسيب رساندند و گريختند. 
حمل��ه تروريس��ت ها و اراذل اج��اره اي ب��ه 
ساختمان كيهان در حالي است كه اين روزنامه 
طي روزهاي گذشته و با آغاز اغتشاشات اخير 
در برخي شهرهاي كشور به بهانه فوت خانم 
مهس��ا اميني، در گزارش ها و يادداشت هاي 
متعدد اقدام به روش��نگري درب��اره هويت و 
ماهيت اغتشاشگران و اهداف تفرقه افكنانه، 
ضدمردم��ي، ضدديني و ضدامنيت��ي آنان و 

همچنين افش��اگري درباره ارتب��اط آنان با 
سرويس هاي جاسوسي خارجي و گروهك هاي 

تروريستي و تجزيه طلب كرده بود. 
در بخش��ي از گ��زارش اخير كيه��ان درباره 
هويت ، ماهيت و اهداف اغتشاش��گران آمده 
بود: پادوه��اي داخلي دش��من در ماجراي 
درگذشت مهس��ا اميني از همان روز نخست 
با تحريك و تهييج اف��كار عمومي به ميدان 
آمدند اما برخاف اقدامات كور قبلي خود در 
فتنه هاي 88 و 98، اين ب��ار خيلي زود نقاب 
از چهره  انداختند و چرخش از فاز »انتقادي« 
به فاز »آشوب و اغتش��اش« را در دستور كار 

خود قرار دادند. 

ماجراي گشت ارش��اد و درگذشت مهسا 
امين��ي بهانه اي ش��د ت��ا اغتشاش��گران، 
باني��ان و صحنه گردان��ان فتنه هاي 78 و 
88 از معاندان و ضدانقاب خارج نش��ين 
تا پادوهاي داخلي غرب به ميدان بيايند و 
سناريوي ديگري از آشوب هاي خياباني را 

در ايران كليد بزنند. 
در فتنه هايي مانند 88 و آبان 98 هم همين 
وضعيت بود؛ زماني كه ش��هروندان در برخي 
نقاط كش��ور در اعتراض به نتاي��ج انتخابات 
يا افزايش قيمت بنزي��ن، تجمعات پراكنده 
و مس��المت آميزي برگزار كردند، آشوبگران 
و اش��رار وارد ص��ف معترض��ان ش��دند و با 
حمايت ضدانقاب و واردآوردن خسارات به 
س��اختمان ها و اماكن دولت��ي و خودروهاي 
شهروندان و حتي حمله به مساجد، حوزه هاي 
علميه و مصاي نماز، اعتراضات را به انحراف 

كشاندند. 
پرواضح اس��ت پس  از آنكه ط��ي يكي دو روز 
آينده، مرزبندي ها شفاف تر و صف شهروندان 
از اشرار جدا ش��ود، مردم بابصيرت و انقابي 
ايران مجدداً همانند روزهاي گذش��ته چنان 
صحنه گردان��ي مي كنن��د كه ب��ار ديگر تير 

دشمنان نظام به سنگ مي خورد. 
الزم به ذكر است ديروز جمعي از شهروندان 
در نقاط مختلف كشور و همچنين دانشجويان 
دانش��گاه هاي تهران در اعتراض به آشوب ها 
تجمع كردند و خواس��تار برخ��ورد جدي با 
اغتشاشگران شدند، خواسته مردم آگاه ايران 

اين است؛ »به جنايتكاران امان ندهيد.«

حمله اغتشاشگران به مؤسسه كيهان
خبر

 محمد قره باغي

 »جهاد تبيين« 
الزمه عبور از بزنگاه هاي فتنه

 از جمله موضوعاتي كه جامعه با تبيين آن مي تواند نقش��ه راهي براي 
حال و آينده پيدا كند، همانا تبيين »مكتب عاشورايي« است؛ مكتبي كه 
متأسفانه بيشتر در حد يك واقعه تاريخي به آن پرداخته شده در حالي 
كه عاشورا يك نقشه راه و مس��ير حركت مردم و جامعه در همه اعصار 
تاريخ است. عاشورا يك نقطه عطفي است كه در هر دوره از تاريخ مي توان 
با بهره گيري از آموزه هاي آن مس��ير آينده را ترسيم كرد و  جامعه را از 
غلتيدن در گمراهي بازداشت، به اين معنا كه عاشورا چراغ راهي است كه 
افراد در بزنگاه ها و دوراهي هاى زندگي فردي و اجتماعي بتوانند انتخاب 
درست داشته باشند و بدانند در كدام سوي جبهه )جبهه حق يا جبهه 
باطل( مي جنگند. در جبهه حق، عقل و اختيار حكمفرمايي مي كند و 
در جبهه باطل، هيجانات و اجبار است. سپاه يزيديان مدام بر هيجانات 
تأكيد مي كردند تا با تهييج احساس��ات، دادن وعده هاي وسوسه انگيز، 
دميدن به اختافات، ايجاد خوف و وحش��ت از آين��ده مانع از انتخاب 

درست مردم شوند. 
از س��وي ديگر در سپاه حق، امام حس��ين)ع( تاش مي كند با دعوت به 
آرام��ش، دادن اختيار، دعوت به صب��ر و تفكر، و در نهايت روش��نگري، 
افراد بتوانن��د تصميم آگاهانه و درس��ت اتخ��اذ كنند، ام��ا يزيديان به 
روشني مي دانس��تند كه اگر بر موج هيجانات و احساسات سوار نشوند، 
قافله را خواهند باخت، پس ناگزيرند ش��تاب كنند و مجالي براي فكر و 
تصميم گيري به مردم ندهند كه در نهايت آن فاجعه عظيم تاريخي شكل 
مي گيرد. در وقايع اخير هم دقيقاً همين مسئله در كشورمان تكرار شده 
است؛ آنجايي كه جبهه كفر و نفاق با همه ابزار و امكانات خود به ميدان 
آمده بود تا به زعم خود ريشه اين انقاب و اسام علوي را از ميان بردارد و 
كشور را تجزيه و پاره پاره كند، به طوري كه وزارت اطاعات در بيانيه اي 
اعام كرد: »49 نفر از عوامل و مرتبطان گروهك منافقين، 77 نفر از عوامل 
گروهكي كردستان و پنج عضو گروهك هاي تكفيري- تروريستي همراه 
با 36 كيلوگرم مواد منفجره دستگير و كشف شده است.« حجم گسترده 
مواد منفجره و اسلحه و نفرات آنقدر باالس��ت كه با اين ميزان امكانات و 

تجهيزات مي توان چند كشور را به تصرف و اشغال درآورد. 
دش��منان انقاب و اس��ام آنگونه كه خود در رسانه هاي شان اغراق 
كرده اند حتي زمان و مكان و نحوه عمل خود را هم برنامه ريزي كرده 
بودند كه چطور فضاي كش��ور را ناامن و متشنج كنند. سناريو به اين 
ش��كل بود كه ابتدا با بهره گي��ري از مزدوران داخلي با خبرس��ازي و 

جوسازي فضا را ملتهب كنند. 
در اين سناريو تروريست ها و تجريه طلب ها وارد كشور می شوند و اغتشاش 
مي كنند. رسانه هاي معاند كه در مقام ش��يپورچي اين غائله هستند، با 
انتش��ار اخبار كذب و دميدن به خش��ونت ها جامعه را با شدت و حدت 
وصف ناپذيري تحريك مي كنند. عوامل مزدور خارج نش��ين يك به يك 
در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي بر طبل كاستي و مشكات مي كوبند 
تا سناريو براي اغتشاش گسترده تر فراهم ش��ود. آنگاه با كشته سازي و 
دميدن به خشونت ها ساير افراد جامعه را كه به اين اغتشاشات نپيوسته اند، 

تحريك كنند تا آنها هم موضع گيري كنند. 
دشمنان انقاب هم مثل سپاه يزيد صرفاً بر هيجانات و احساسات مردم 
متمركز هستند تا قدرت تفكر را از آنها بگيرند و اجازه ندهند فضايي آرام 
ش��كل بگيرد، چراكه مي دانند اگر فضاي گفتمان و آرامش حاكم شود، 
پروژه دشمنان و تروريست هاي رسانه اي بي اثر مي شود، پس بايد به هر 

طريقي اغتشاشات را زنده نگه دارند و هنوز هم از پا ننشسته اند.
اغتشاشات امروز همان پروژه اي اس��ت كه پيش تر رهبران آل سعود 
عنوان كرده بودند كه ميدان جنگ را به داخل ايران خواهند كش��اند 
تا جمهوري اس��امي را در عرصه بين المللي محدود و منزوي كنند، 
البته دش��منان منطقه اي جمهوري اس��امي ايران محدود به چند 
كشور حوزه خليج فارس نيستند و برخي در همسايگي ايران اقدامات 
تحريك كننده اي انجام مي دهند كه رصد و تحليل رفتار آنها و پاسخ به 

برخي اقدامات شان از الزامات نهادهاي نظامي است. 
بر اين اس��اس اين وظيفه حاكميت و دلسوزان نظام است كه با تبيين 
شرايط و باال بردن سطح سواد رسانه اي و همچنين آگاهی  بخشي اهداف 
دشمنان، جهاد تبيين را معنا ببخشند، چراكه مردم ايران درك و شعور 

وااليي دارند و با همه وجود پاي آرمان هاي انقاب و نظام ايستاده اند. 
در مجموع وقايع اخير در كشورمان بيش از پيش ضرورت و الزام پرداختن 
به مقوله »جهاد تبيين« را نشان مي دهد؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري 
در گام دوم انقاب بسيار بر آن تأكيد و اهتمام ويژه اي دارند، چراكه در گام 
دوم انقاب به دليل پيچيدگي، گستردگي و در هم تنيدگي موضوعات به 
هم، افكار عمومي به سادگي نمي تواند برداشت صحيح و روشني از مسائل 
و وقايع داشته باشد، از اين رو نياز است علما، نخبگان و صاحبان انديشه با 
همكاري و همراهي رسانه ها به تبيين موضوعات مهم و اساسي داخلي و 

بين المللي به منظور آگاه سازي جامعه اقدام كنند.

هشدار وزیر اطالعات:

تروریست ها نتيجه اعمال ننگين خود را 
خواهند دید

گروهک هاي تروریست وابسته به اس�تکبار جهاني بدانند که نتیجه 
اعمال ننگین خود و اغتشاش و آشوب و ترور مردم بي گناه را خواهند دید 
و پاسداران انقالب اسالمي به جنایات مزدوران پاسخ قاطع خواهند داد. 
به گزارش ايرنا، حجت االس��ام سيداس��ماعيل خطيب، وزي��ر اطاعات 
با صدور پيام تس��ليت شهادت س��ردار هاش��مي، فرمانده اطاعات سپاه 
سيستان و بلوچستان به سردار س��رتيپ كاظمي، رئيس سازمان اطاعات 
سپاه پاسداران، ش��هادت را پاداش مجاهدان في سبيل اهلل و عنايت خاص 

حضرت حق به پاكان عالم و رهروان حقيقت و آزادگي دانست. 
در پيام وزير اطاعات آمده اس��ت: خبر ش��هادت س��ردار سيدحميدرضا 
هاشمي، فرمانده اطاعات سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان و عضو 
شوراي هماهنگي اطاعات استان توسط تروريست هاي كوردل وابسته به 

استكبار جهاني موجب تأسف و تأثر شد. 
خطيب در اين پيام ادامه داد: مجاهدت هاي سترگ و شكوهمند آن شهيد 
عاليقدر در عرصه هاي دفاع از انقاب و نظام مقدس اس��امي و صيانت از 
امنيت و آرامش اين سرزمين در رويارويي با تروريسم تكفيري و دشمنان 
امت اسامي براي هميشه ماندگار و الهام بخش جوانان غيرتمند و انقابي 
امروز و فرداي ميهن اسامي به  ويژه نسل جديد پاسداران خواهد بود. وي با 
تبريك و تسليت شهادت مظلومانه اين مجاهد في سبيل اهلل به محضر مقام 
معظم رهبري، فرمانده اطاعات سپاه پاسداران و ساير همسنگران، خانواده 
وي و مردم شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان، از درگاه خداوند منان 
براي آن ش��هيد واال مقام طلب علو درجات و براي بازماندگان صبر جزيل 
مسئلت كرد. وزير اطاعات در عين حال خطاب به گروهك هاي تروريستي 
هشدار داد: گروهك هاي تروريست وابسته به استكبار جهاني بدانند كه به 
زودي نتيجه اعمال ننگين خود و اغتشاش و آشوب و ترور مردم بي گناه را 
خواهند ديد و پاسداران انقاب اس��امي و ديگر نيروهاي مقتدر و مصمم 
اطاعاتي ، امنيتي و انتظامي، به تفرقه افكني ها و جنايات مزدوران پاس��خ 
قاطع خواهند داد. عده اي آش��وبگر كه متعلق به گروه هاي تروريس��تي و 
تجزيه طلب در پوش��ش نماز جمعه به يكي از محل ه��اي انتظامي به قصد 
تصرف حمله و اقدام به سنگ پراكني، پرتاب مواد آتش زا و تيراندازي كردند 
كه در اين حادثه 19نفر جان خود را از دست دادند و 20تن نيز زخمي شدند 

كه بخشي از نيروهاي انتظامي نيز جزو اين افراد هستند.


