
حماسه در 2 گام
در روزهای اخیر دشمنان نظام اسالمی در پی حادثه تأسفبار فوت خانم 
مهسا امینی در اثر ایست قلبی و مغزی در روز سه  شنبه 22شهریور ماه که 
به همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب و به منظور اخذ تعهد و 
توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شده بود ، فتنه ای دیگری را علیه 
مردم ایران آغاز و تالش کردند با تحریک احساس��ات عده ای از جوانان و 
کشاندن آنها به خیابان ها در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور و طرح 
شعارهای ساختارشکنانه و تخریب اموال بیت المال و آتش زدن برخی 
مساجد، حسینیه ها و نمادهای عاشورایی بار دیگر کینه دیرینه خود را 

علیه ارزش های اسالمی و انقالبی به اثبات برسانند. 
آنچه در حوادث روزهای اخیر آش��کار شده است این است که مدعیان و 
محرکان این ماجرا ، موضوع فوت خانم امینی برایش��ان اهمیتی نداشته 
بلکه از آن به عنوان بهانه ای برای مقابله با نظام اس��المی و آشکار کردن 
دشمنی دیرینه خود علیه ارزش های انقالبی و اسالمی بهره جسته اند ، 
ارزش هایی که در ماه های اخیر در راهپیمایی ب��زرگ اربعین و یا اقبال 
جوانان ایران و دیگر کش��ورهای جهان به سرود س��الم فرمانده، حیرت 
جهانیان را بر انگیخته اس��ت. حوادث اخیر نش��انگر برنامه ریزی دقیق 
دستگاه رس��انه دش��من و عوامل میدانی برای بهره گیری ازپدیده های 
اینگونه برای درگیر س��ازی کش��ور و نیروهای انقالب با چالش داخلی و 
کاس��تن از ظرفیت های ملی برای پیگیری مطالبات راهبردی در عرصه 

منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
طراحی این ماجرا مبتنی ب��ر گزاره » انقالب زنان « ب��رای مقابله با نظام 
اسالمی نکته ای بود که در ماه های گذشته بار ها توسط رسانه های معاند 
ودشمنان نظام تأکید ش��ده بود . از منظر طراحان این پروژه که ناشی از 
شکست آنان در همه سناریو ها علیه ملت ایران بود ودیگر نه تحریم های 
اقتصادی برای شکست اراده و تسلیم ملت ایران کارآمد بود و نه تهدیدات 
نظامی، روند بازی غرب با افکار عمومی جامعه از طریق برجام نیز به پایان 
خط رس��یده و با ابتکار دولت سیزدهم کش��ور به یک مصونیت در برابر 
شرطی سازی برجام رس��یده بود و این در حالی است که در نقطه مقابل 
برنامه های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی،علمی،پزشکی و...  و حل 
چالش های باقی مانده از دوران گذشته، چشم انداز روشنی را در پیش روی 
نظام ایجاد کرده و با توجه به همگرایی و هماهنگی ایجاد ش��ده در نظام 
تصمیم گیری و اداری کشور امید به حل مشکالت در مردم افزایش پیدا 
کرده بود. از این رو شکل گیری فتنه اخیر در این شرایط ، به هر بهانه از قبل 
قابل پیش بینی بود، چرا که دشمنان نظام اسالمی ثابت کرده اند که حل 
مشکالت و تقویت اقتدار داخلی و منطقه ای ایران را به هیچ روی بر نتافته 
و به همین دلیل بهره گیری از هر ظرفیت و فرصت را برای درگیر کردن 
کشور با بحران داخلی از دست نمی دهند، به ویژه آنکه در عرصه مقابله با 
ناهنجاری های اجتماعی پیش بینی ها و برنامه ریزی های روشنی صورت 

گرفته و تحقق آن آرامش بیشتری را به فضای اجتماعی باز می گرداند . 
وقتی از این منظر به چرایی ش��کل گیری فتنه اخیر نگاه می شود، نقش 
دشمنان بیرونی نظام و معاندان داخلی و شبکه های رسانه ای و مجازی 
وابس��ته به آنان در این ماجرا را بهتر می توان درک کرد. به همین دلیل 
است که بعد از اتفاق تلخ فوت خانم مهسا امینی در جریان دوره توجیهی 
در مرکز پلیس امنیت بالفاصله موج سواری این جریان با ادعای قتل وی 
در مرکز پلیس)قبل از اعالم نظر کارشناس��ی مراک��ز ذی ربط ( آغاز و با 
سردمداری گردانندگان جریان اصالحات و با صدور بیانیه محمد خاتمی، 
محقق داماد ،سخنان پزشکیان و...  نطفه داخلی این فتنه شکل گرفت و در 
امتداد آن رسانه های معاند وارد شده و در بستر همان سناریویی که اشاره 
رفت جریان سازی را آغاز می کنند. در این میان موج سواری هسته های 
عملیاتی گروهک ه��ای معاند نظیر منافقین،س��لطنت طلب ها،عوامل 
گروهک های تروریستی کومله ودموکرات و...  بر احساسات بعضی جوانان 
نا آگاه و هدایت آنها به سمت تخریب اموال عمومی و هجمه به ارزش های 
اسالمی و انقالبی را فراهم می آورد که باز خوانی آن اگرچه بسیار تلخ اما 
نشانگر آن است که دشمنان نظام به این توهم دچار شده بودند که از بستر 

این غائله قادر به شکست و فروپاشی نظام هستند.
این تحرکات و پیامدهای آن اگرچه تلخ بود اما به دلیل هنجار شکنی ها 
وطرح شعارهای ساختارشکنانه واقدامات داعش گونه عوامل میدانی به 
سرعت با ادبار اجتماعی مواجه شد و اگر در آغاز این تحرکات اعتراضی ، 
بخشی از مردم به دلیل احساس ترحم نسبت به فوت خانم امینی با آنها 
همراه بودند،اما با روشن ش��دن ابعاد فتنه به سرعت از آنها فاصله گرفته 
وافراطیون تنها ماندند و به همین دلیل تحرکات میدانی آنها به جمع های 
محدود خالصه  می شد، اگر چه سطح اقدامات تخریبی آنها به دلیل مدارای 
نیروهای امنیتی و انتظامی برای پرهیز از کشته سازی باال بود. بر این اساس 
گام اول هوشیاری و بیداری و آگاهی مردم را باید در این مرحله دانست چرا 
که با عدم همراهی با این موج حرکت آنها به یک حرکت اجتماعی تبدیل 

نشد و به برخی جمع های محدود والبته افراطی خالصه شد. 
 اما گام دوم هوشیاری ملی را باید در خلق حماسه های مردمی در مخالفت 
با این اقدامات هنجار شکنانه دانست که در پایان نماز جمعه اول مهرماه و 
حماسه روز سوم مهرماه وروزهای بعد از آن در تهران وشهرستان ها تجلی 
یافت. این حماسه مردمی نماد عّزت، استقالل و بصیرت مردمی است که 
تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب ایستاده و با صدای 
رسا اعالم کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای 

آنها خواهند ایستاد. 
 مردم ایران نشان دادند دش��منان خود و انقالب را به خوبی می شناسند 
و هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند. مردم ایران نشان 
دادند که با بصیرتند و در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده اند 
هرگز  راه را گم نمی کنند و دست از راهبر واقعی که همانا والیت فقیه است، 
بر نمی دارند . مردم ایران نشان دادند که این جمله حضرت امام )ره( را که 
فرمودند: »پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت تان آسیب نرسد« به 

خوبی در عمل به آن معتقد و پایبند هستند. 

فتنه ُمرِجفون
  ادامه از صفحه یک 

دو آیه فوق ب��ر برخورد با مرجف��ون در صورت اصرارش��ان بر این کار 
صراح��ت دارد و این برخ��ورد را متضمن دس��تگیری، تبعید و حتی 
اشد مجازات می داند. در سیره امیرالمؤمنین )ع( نیز منقول است که 
هنگامی که ایش��ان جهت جنگ صفین از کوفه خارج ش��ده بودند، به 
ایشان خبر رس��ید که دو قبیله »غنی« و »باهله « علیه سپاه حضرت 
بدگویی کرده و برای پیروزی معاویه دست به دعا برداشته اند. حضرت 
دستور اخراج و تبعید اعضای آن دو قبیله را داد. چرا سلبریتی     هایی که 
با نشر ش��ایعات دروغ مردم را تحریک و اذهان را تشویش کردند، باید 
آزادانه بتوانند در کش��ور فعالیت کنند و حت��ی از بیت المال به صورت 
نجومی متنعم باشند؟ تا کی قرار است بودجه های میلیاردی ورزش و 
هنر در اختیار کسانی قرار گیرد که در زمانه حساس، کاری به جز آسیب 
زدن به امنیت و آرامش روانی جامعه ندارند. بخش��ی از اصالح طلبان 
و امتداد خارج نشین آن که در فتنه 88 نش��ان دادند در دروغ گویی و 
فتنه انگیزی بر اساس ش��ایعات ید طوالیی دارند و اقدام اخیرشان نیز 
تازگی نداشت، س��لبریتی های فرصت طلب و طمعکار نیز هنگامی که 
به اندازه کافی از س��فره بیت المال متنعم ش��دند، به آن لگد زدند، اما 
تکلیف ه��ر دو را باید مدعی العموم مبتنی بر قانون مش��خص نماید و 
روشن کند که خون هایی که به واسطه این دروغ     ها و شایعه پراکنی     ها بر 
زمین ریخته شد و خساراتی که به اموال عمومی و خصوصی وارد شد، 

چگونه استیفا خواهد شد.

اغتشاش و آشوب
 در خدمت فشار حداکثری دموکرات  ها 

به زعم بسیاری از استراتژیست های تراز اول جهان، مهم  ترین کالن روند 
راهبردی ای که طی سه دهه گذشته، و به خصوص در مقطع فعلی، در 
جهان جاری است روند تغییر نظم جهانی است که به رغم هشدارهای 
استراتژیست های امریکایی، همچون ریچارد هاس و هنری کیسینجر، 
در سال های اخیر آن چنان شتابی به خود گرفته که امریکایی  ها را برای 

متوقف کردن و معکوس سازی آن دچار مشکل کردن است. 
از نظر امریکایی  ها چین، روسیه و ایران بازیگران اصلی تغییر هندسه 
جهانی قدرت هستند و برای تداوم هژمونی یکجانبه امریکا الزم است که 
هرچه سریع تر مهار شوند. از نظر آنان اگر این سه کشور به یک هم افزایی 
راهبردی در موضوعات کالن دست پیدا کنند کار برای تداوم هژمونی 
آنها بسیار سخت خواهد شد. امریکایی  ها در تالش هستند روس  ها را 
با زمینگیر کردن در اوکراین و باال بردن تخاصم اروپایی  ها با این کشور 
مهار کنند و چین را ب��ا وارد کردن به درگیری ب��ا تایوان به یک ورطه 

بی ثباتی و افول اقتصادی بکشانند. 
در این میان ایران پساانقالب تاکنون نقشی محوری و پیشران در افول 
نظم امریکایی داش��ته و بازیگر کلیدی تغییر نظم جهانی است. از این 
رو مهار ایران از مهم  ترین پروژه های امری��کا برای تداوم هژمونی خود 
و جلوگیری از تداوم روند افول جایگاه جهانی این کشور است. در این 
راستا طی یک دهه گذشته »مذاکرات هسته ای « که تالش  می شد در 
امتداد آن، حوزه های دیگر قدرت ایران نیز محدود شود، نقطه کانونی 
تالش برای تغییر رفتار و مهار ایران ب��ود و این را خود غربی  ها بار ها به 
صراحت در کوران مذاکرات منتهی به برج��ام اعالم کردند. به همین 
خاطر است که امروز نیز پس از ماه  ها مذاکرات توسط تیم جدید ایرانی 
که به روش��نی هدف خود را رفع واقعی تحریم  ها در برابر پایبندی به 
تعهدات ایران در برجام اع��الم کرده بود با ع��دم ارائه تضمین جدی 
برای رفع تحریم  ها و نیز پافشاری غربی  ها بر ادعا هایی همچون مسائل 
پادمانی آژانس که می تواند پس از انجام تعهدات ایران، زمینه را برای 
بهانه جویی و عدم پایبندی غربی  ها و امریکایی  ها به تعهداتشان فراهم 

کند، بدون نتیجه مانده است. 
یک واقعیت مهم نیز وجود دارد که امریکایی  ها در اعمال تحریم  ها علیه 
ایران یک اشتباه بزرگ راهبردی مرتکب شدند و آن، اعمال افراطی و 
بیش از حد تحریم  ها به صورت دفعی و در ی��ک زمان کوتاه بود که در 
دولت ترامپ تحت عنوان »کمپین فشار حداکثری« به اجرا گذاشته 
شد. این تحریم های بی س��ابقه از یک سو سبب خالی شدن دست آنها 
برای تداوم فشار تحریمی شده و از سویی ایران را با قرار دادن در بد ترین 
شرایط ممکن، به سمت س��ازگاری با تحریم  ها و آموختن راه های دور 

زدن آن هدایت کرد. 
امروز ایران با موفقی��ت در حال تالش برای تاب آوری و مقاوم ش��دن 
در برابر تحریم  ها است و از طرفی ش��رایط کنونی جهان، امکان تداوم 
تحریم  ها به ش��کل س��ابق را با چالش مواجه ک��رده و از کارایی آن به 
مقدار قابل توجهی کاس��ته اس��ت. تجربه قبلی برجام نیز نش��ان داد 
که نمی توان به وعده های بدون ضمان��ت امریکایی  ها دل خوش کرد 
و مجدداً اش��تباهات گذش��ته را تکرار کرد. با این اوصاف امریکایی  ها 
تاکنون از تحمیل مجدد برجام یکسویه و بی خاصیت که تنها قابلیت 
آن، محدودکردن قدرت ایران و انداختن آن در وضعیتی مین گذاری 
شده برای تداوم مذاکره و محدود کردن س��ایر ابزارهای قدرت است، 

ناکام مانده اند. 
امریکایی  ها بار ها اعالم کرده اند که در صورت شکست مذاکرات و عدم 
پذیرش برجام یکسویه از سوی ایران، س��ناریوی جایگزینی دارند که 
گاهی از آن به »پلن B « یاد می کنند. آنچ��ه این روز ها در کف معدود 
خیابان های تهران و برخی شهر ها در جریان است، در واقع پرده ای از 
پلن B است. فشار حداکثری ترامپ در رساندن امریکایی  ها به اهدافشان 
ناکام بود و نتوانست ایران را برای مذاکره حداکثری بر سر موضوعات 
مورد درخواست امریکا تسلیم کند و با اینکه بایدن قبل از پیروزی در 
انتخابات گفته بود به برجام برخواهم گشت و می توانست این کار را به 
راحتی با یک فرمان اجرایی انجام دهد، ولی ترجیح داد با مذاکره برای 
مذاکره، تالش کند تا ش��اید باب مذاکرات فراگیر و جامع را باز و راهی 
برای تس��لیم ایران برای امتیاز دادن در دیگر موضوعات حیاتی کشور 
پیدا کند. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که دموکرات  ها متخصص 
ایجاد اغتشاش و آشوب هس��تند یا حداقل عالقه خاصی به استفاده از 
این ابزار دارند. در دوره اوبامای دموکرات ه��م ابتدا فتنه 88 پیگیری 
شد و سپس با شرطی س��ازی و دوقطبی س��ازی افکار عمومی جریان 
کدخداباور به قدرت رس��ید و مقدمات رسیدن به برجام بی خاصیت و 

یکسویه کلید خورد. 
گشت ارشاد و حادثه تلخ مرگ مهس��ا امینی علت اغتشاشات رخ داده 
نیس��ت، بلکه صرفاً فرصتی پیش آم��ده در میانه اقداماتی پیوس��ته و 
زنجیره وار برای دس��تکاری افکار عمومی ایرانیان و آماده سازی اذهان 
آنان برای حضور در خیابان و اغتشاش است. اینکه برخی سینماگران و 
سلبریتی  ها در حدود چهار ماه پیش در مقطع پس از ماجرای تلخ ریزش 
ساختمان متروپل، به جای تزریق امید به جامعه و کمک به کاهش آالم 
مصیبت دیدگان، ترجیح دادند بیانیه »تفنگت را زمین بگذار « منتشر 
ک��رده و در مطالبه ای عجیب، خواهان خلع س��الح نیروهای امنیتی و 
نظامی شوند، اتفاقی نبوده و در همین چارچوب قابل ارزیابی است و حتی 
اینکه پس از همین حادثه، برای یک برنامه جمعی استغاثه و عرض ارادت 
به امام زمان)عج( با عنوان »سالم فرمانده « یک دوقطبی سازی بی سابقه 
و نفرت پراکنی گسترده علیه مردم مؤمن و قشر مذهبی ایران به راه افتاد 
نیز یک حلقه از این اقدامات دوقطبی ساز و زمینه ساز آشوب بوده است. 
فعالیت  های نفرت پراکن برخی ورشکسته های سیاسی در شبکه های 
اجتماعی و بیانیه اخیر یکی از س��ران فتنه 88 نیز که به مدافعان حرم 
و سردار شهید همدانی اهانت کرده بود پرده دیگری از همین اقدامات 
دوقطبی ساز و همسو با خواسته ضدامنیت ملی »تفنگت را زمین بگذار « 

سلبریتی  ها بود. 
البته ایجاد اغتشاش داخلی تنها یک بخش از سناریوی فشار بر جمهوری 
اسالمی ایران برای پذیرش »برجام با فکت شیت امریکایی« است و نباید 
از اقدامات ضدایران��ی برای کاهش قدرت ای��ران در عرصه راهبردی و 

ژئوپلتیک نیز غفلت کرد. 
تالش  ها برای تخریب وجهه ایران و به قدرت رساندن یک چهره ضدایرانی 
در عراق، آرزو ها برای تغییر ژئوپلتیک منطقه شمال غرب ایران توسط 
جمهوری آذربایجان و کمک ناتو به این کشور و سفر غیرمنتظره نانسی 
پلوسی به ارمنس��تان برای زمینه س��ازی تحقق پروژه کریدور زنگزور، 
اقدامات مش��کوک برای ایجاد مش��کالت امنیتی در کش��ور و تقویت 
جریانات تجزیه طلب و قوم گرا، تالش برای ایجاد مشکالت امنیتی برای 
ایران از ناحیه گروه های تروریستی موجود در منطقه و برخی کشورهای 
همسایه، ائتالف سازی منطقه ای بر ضد ایران و هماهنگی  ها برای تشکیل 
پدافند مشترک ضدایرانی در منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی و نیز 
دامن زدن و سوءاستفاده از مطالبات معیشتی از جمله دیگر اقدامات در 

دست اقدام علیه ایران و ایرانیان است. 
امروز کشور قدرتمند ایران که برای رسیدن به جایگاه کنونی، هزاران 
شهید تقدیم کرده، برنامه های زیادی برای تقویت قدرت ملی و رسیدن 
به جایگاه واقعی خود در جهان دارد و امروز به خاطر همین موفقیت های 
بزرگی که داشته و آینده روشنی که دارد در میانه یک جنگ ترکیبی 
گس��ترده قرار گرفته که هدف اصل��ی آن، انداختن کش��ور در ورطه 
فروپاشی اجتماعی، جنگ داخلی، نابودی امنیت، تجزیه کشور و تسلیم 
در برابر دشمنان اس��ت. به همین خاطر وظیفه هر ایرانی با هر تفکر و 
اندیشه ای است که نیت و غرض دش��منان این سرزمین و این مردم را 

تشخیص دهد و از بازی در زمین آنان اجتناب کند. 

حمیدرضا شاه نظریعباس حاجی نجاری 

   خبر اول

 حضور خیابانی مردم برای محکومیت آشوب  هایی که به بهانه فوت مهسا امینی رخ داد، پیام رسان صدای واقعی 
ایران و مطالبه گر مهار آشوب و برخورد با لیدرهای اغتشاش شد

خسارت مردم را از سلبریتی ها بگیرید

پ��ول خس��ارت م��ردم در اغتشاش��ات را باید از 
تخریب کنندگان و تهییج کنن��دگان گرفت. این 
درست مانند بازپسگیری اموال عمومی از رانتخواران 
و اختالسگران و دزدان و قاچاقچیان است. خالف 
قانون، خالف قانون اس��ت، با هر اسم و رسمی که 
باشد. اکنون که رئیس قوه قضائیه دراین باره هشدار 
داده است،  باید این اصل را بس��یار جدی و قطعی 
گرفت. واضح است که مهم  ترین دقت نظر در این  باره 
تضمین مالکیت سرمایه است. پس الزم نیست از 
تخریب کنندگان و تش��ویق کنندگان و لیدرهای 
اغتشاشات برای مطالبه خس��ارت، سلب مالکیت 
شود. کافی است با شاخصی میزان جریمه را برای هر 
اغتشاشگر معین کرد. اگر کسی مستقیماً حتی یک 
سطل زباله را آتش زده باشد، خسارت آن را باید از او 
گرفت و اگر کسی مثل مهران مدیری که برای چند 
اجرای تلویزیونی 30میلیاردتومان دستمزد از رسانه 
ملی دریافت می کند و یک روز بع��د مردم را علیه 
همان رسانه و همان نظامی که دستمزد او را داده 
تحریک به آشوب می کند، باید به میزان تأثیر حرف 
و عملش، جریمه شود. این تأثیر باید شاخصی داشته 
باشد، یعنی همان طور که فردی مثل مدیری برای 
خود دالیلی دارد که برای چند اجرا دهها هزار برابر 
حقوق یک کارگر دستمزد می گیرد و بعد روی خون 
همان کارگران موج سواری می کند، باید به همان 
دالیل جریمه او برای هر بار تحریک اغتشاشگران 
چندین  برابر دس��تمزد کارگری اش باشد، چیزی 
حدود صدمیلیاردتومان جریمه برای هربار تحریک و 
این مبلغ را باید خودش بپردازد، یعنی مثل وقتی که 
پول جریمه خودرو در محل پارک ممنوع را می پردازد 
و سیستم باید به گونه ای عمل کند که او یا این مبلغ 
را تمام  و  کمال بپردازد یا برای همیشه بدهکار بماند 
و از هر حقوق اجتماعی محروم شود. این افراد هیچ 
وقت با مردم نبوده اند و زیست و حیات شان آن قدر 
از مردم فاصله دارد که درکی از واقعیت های جامعه 
ندارند. مردم فقط ب��رای آنان ابزار پ��ول درآوردن 
بوده اند،  چه وقتی که می خواهند مردم را بخندانند 
و چه وقتی که برای مردم اش��ک  تمساح می ریزند. 
برخی پرسیده اند چه ش��د که از علی شریعتی به 
علی کریمی رسیدیم؟! جواب این پرسش ابتدا باید 
در صداوسیما جست و جو شود! با دستمال کثیفی 
مثل سلبریتی های بی سواد نمی شود برنامه تراز یک 
جامعه دینی ساخت. این نکته را رسانه  ملی باید آویزه 
گوشش کند. تریبون های فرهنگی و سیاسی نیز 
باید درک درست تری از تحوالت و تغییرات داشته 
باشند. االن باید بلندگو ها را عوض کرد و صدایی را به 
گوش رساند که در عمق باور ها نفوذ کند. برای این 
صدا ها به کسانی نیاز است که خود به آنچه می گویند 
باور داشته باشند نه به کس��انی که هرچقدر پول 

بدهی، برنامه می سازند. یک  بار برای همیشه باید 
این دستمال های کثیف و این بلندگوهای خراب را 
دور انداخت و طرحی نو درافکند. بازستاندن جریمه 
اغتشاش��ات خالف قانون از مجریان و راهنمایان و 

محرکان احترام به قانون است. 
در روزه��ای اخی��ر، اتفاقات��ی رخ داد ک��ه صحنه 
رویدادهای اخیر پ��س از فوت مهس��ا امینی را تا 
حد زی��ادی تغیی��ر داد. از یک  س��و ک��ف خیابان 
ب��ا برخورده��ای مقتدرانه ی��گان وی��ژه و برخی 
دستگیری  ها یا روش��نگری ها، به تدریج از حضور 
آشوبگران و معترضان خلوت ش��د، از سویی دیگر 
مردم ش��هرهای مختلف در 28 صفر و همزمان با 
سالروز رحلت نبی مکرم اسالم به راهپیمایی و تجمع 
خیابانی پرداختند و نماد مطالبه مردمی شدند، در 
سویی دیگر سخنان صریح رئیس قوه قضائیه برای 
برخورد با عوامل ناامنی در کنار دستور برای اعمال 
رأفت و آزادی در حق بازداشت شدگان کم تقصیر 
این حوادث، نشان داد که قوه عاقله دستگاه قضایی بر 
تفاوت جرائم بازداشتی های اغتشاشات و طبعاً تفاوت 
مجازات  ها و در عین حال هشدار جدی به اهل آشوب 
توجه دارد، و در سویی دیگر، عیادت رئیس جمهور از 
افرادی که در اغتشاشات این 10 روز اخیر به دست 
اهل فتنه مجروح شده اند و تماس تلفنی با خانواده 
ش��هدای امنیت، چند روز پس از آنکه در فرودگاه 
مهرآباد و به محض بازگش��ت از نیویورک، هشدار 
داده بود که »اجازه نخواهی��م داد عده ای بخواهند 
با تحریک دشمنان این ملت و نظام، امنیت کشور و 
مردم را به مخاطره بیندازند. « نشان داد که در دولت 
جدید، پوپولیسم برای به دست آوردن دل اهل فتنه 
جایی ندارد و دولت مقتدرانه و جدی، پای امنیت 
مردم و حمایت از نیروهای حافظ امنیت ایستاده، 
در عین حال که صدای معترضان را هم می شنود. 
رئیسی قبل از س��فر به نیویورک با خانواده مهسا 
امینی تماس گرفته و بر بررس��ی دقیق علت فوت 

دخترشان تأکید کرده بود. 
    و سرانجام مردم... 

10 روز مردم در خانه های خود نشستند و هماوردی 
یگان ویژه را با آش��وبگرانی که به نام اعتراض و به 
بهانه خونخواه��ی یک نفر به خیابان  ه��ا آمدند، از 
رسانه  ها و فضای مجازی دنبال کردند. چندین برابر 
هماوردی در خیابان، نبردی سخت در فضای مجازی 

و رسانه ای در جریان بود و هست. 
فضای رسانه البته برابر نیس��ت؛ آن سو پرتعدادتر، 
حرفه ای و با سواد رسانه ای باالتر است، اما این سو، 
سنتی و محافظه کار است. اینگونه شد که با دغل بازی 
رسانه ای آن پرتعداد ها و حرفه ای  ها مردم در چنین 
فضایی اخبار را دنبال می کردن��د. در این فضا، این 
مردم که حامی یگان ویژه و در واقع حامی امنیت و 

آرامش کشور هستند، تصمیم گرفتند حرف شان را 
خودشان بزنند. 

اینگونه شد که مردم روز یک ش��نبه به خیابان  ها 
آمدند، اغلب تجمعات و راهپیمایی  ها در شهرهای 
مختلف کش��ور برگزار ش��د تا اگر کسی پی درک 
حقیقت است، مردم واقعی را ببیند. در تهران این 
تجمع ساعت 4 بعد از ظهر و در خیابان های منتهی 
به میدان انقالب اسالمی برگزار شد. خیل جمعیت 
آن قدر بود که تا میادین و چهارراه های اطراف هم 
رس��یده بود. مردم هم توهین به مقدسات را دیده 
بودند، هم آش��وب و ناامنی را و هم قلب واقعیت را؛ 
این جمع رس��انه بین المللی ندارند، اما وقتی یک 
ملت با هم فریاد می زند و متحد به خیابان می آید، 
راهی نیست جز آنکه صدایش شنیده شود. از این 
رو چنین حضوری می تواند تعیین کننده باشد، هم 
برای اهل آشوب و حامیان دولتی شان در جهان، هم 
برای مسئوالن داخلی که مطالبه مردم را بشنوند و با 
اهل فتنه اغماض نکنند، و هم برای اهل رسانه، چه 

دشمن و چه خودی. 
   قوه قضائیه در کنار مردم

سخنان غالمحسین محس��نی اژه ای، رئیس قوه 
قضائیه در جمع مسئوالن عالی قضایی چند نکته 

قابل تأمل داشت. 
اول آنکه از حضور مردم تشکر کرد. روشن است که 
عینیت یافتن یک نظام بدون حمایت و خواس��ت 
مردم امکان نخواهد داشت، هم از این رو مسئوالن 
این حضور را قدر می نهند و بر آن صحه می گذارند. 

دوم آنک��ه اژه ای مطالبه و خواس��ت ای��ن مردم را 
می شنود و پیگیری می کند: »همین امر وظیفه ما 
را در قبال این مردم و حافظان امنیت آنها و خانواده 
شهدا و جانبازان به ویژه شهدا و مجروحان روزهای 

اخیر بیشتر می کند. «
سوم آنکه اژه ای از حافظان امنیت تشکر کرد. این 
روز ها آنها تحت فشار رسانه ای اهالی فتنه و آشوب 
هستند که بازوی رسانه ای شان رسانه های فارسی 
زبان انگلیس و س��عودی و امریکاس��ت. باید مورد 

حمایت قرار بگیرند. 
چهارم هشدار به اهل آشوب است: » با اغتشاشاگران، 
متعرضین به مال، ج��ان و عرض م��ردم برخورد 
بازدارنده می شود و کس��انی که با دشمن کینه توز 
همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده 
و آنان را به خیاب��ان آوردند و عناصری که به عنوان 
عوامل مزدور دش��من به جان و مال مردم تعرض 
کردند، بدانند که با آنها برخورد سختی می شود و 
این حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پای 
دشمن در سرزمینمان قطع شود. « او تأکید دارد که 
»فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها 
که تشویق کردند، مقصر هستند و به تقصیر همه آنها 

باید به حسبه رسیدگی شود... «
پنجم توصیه ب��ه قضات بود که او ب��ه وحدت رویه 
قضائیه در رسیدگی به اتهامات این مجرمان تأکید 
می کند: »باید در اثنای رسیدگی  ها به این مهم توجه 
شود که مردم و دستگاه های خسارت دیده که قصد 
طرح شکایت و ارائه دادخواست دارند، هر چه زودتر 

به این مهم اقدام کنند.  « 
   آسیب دیدگان ناآرامی های اخیر به چه نحو 

مطالبه خسارت کنند؟
یک کارش��ناس مس��ائل حقوق��ی به بررس��ی 
ابعاد حقوقی مطالبه خس��ارت آس��یب دیدگان 
ناآرامی ه��ای اخی��ر پرداخت. امیرعل��ی صفا در 
گفت وگو با ایسنا درباره چگونگی مطالبه خسارت 
آسیب دیدگان ناآرامی های اخیر گفت: »در رابطه 
با مطالبه خس��ارات در اتفاقات اخیر ما با دو گروه 
مواجه هس��تیم؛ یک گروه مردمی هس��تند که 
خس��ارت دیده اند و اش��خاص حقیقی و حقوقی 
هستند و اگر مقصر را بشناسند و بدانند چه کسی 
عامل آت��ش زدن اموال بوده اس��ت، می توانند به 

راحتی مطالبه خسارت کنند. «
او اضافه می کند: »نکته مهم این است که آیا فقط 
از آن فرد می شود خس��ارت را طلب کرد، یعنی از 
کس��ی که ناآرامی ها را به وجود آورده یا از کسان 
دیگری هم که او را تحریک کردند می توان مطالبه 
خس��ارت کرد؟ باید گفت که در این زمینه طبق 
مواد یک، دو و سوم قانون مسئولیت مدنی و ماده 
14 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از کسی 
که تحریک کننده بوده است هم با عنوان معاون در 
جرم، خس��ارت را طلب کرد زیرا معاونت با عنصر 
مادی تحریک کردن اتفاق می افتد و اگر ش��روط 
الزم را داشته باشد ما می توانیم از کسی که افراد را 
تحریک کرده مطالبه خسارت کنیم البته اگر آن 
تحریک، تحریک به آشوب و آتش کشیدن اموال 
عمومی باشد. از سوی دیگر افرادی هم هستند که 
اعتراضی دارند و از وضعیت موجود ناراضی هستند 

و تحریک به آشوب نمی کنند. «
این کارشناس حقوقی می افزاید: »اگر کسی افراد را 
تحریک به آشوب کرد و کسی که خسارت به اموال 
عمومی زده مطرح کند که من از فالن فرد تحریک 
شده ام و سخن او مرا تحریک کرد؛ هم از فردی که 
خس��ارت زده و هم عامل تحریک کننده می توان 
خسارت را طلب کرد و باید به عنوان اتهام تبانی و 
تبلیغ در یک دادرسی عادالنه او را محاکمه کنیم. «

او همچنین گفت: »از سویی دیگر مأمورانی هم که 
در حین انجام وظیفه فرضاً برای دستگیری فردی 
خسارتی وارد کنند، قطعاً باید خسارت را پرداخت 
کنند و افراد می توانند با مراجعه به پلیس یا از طریق 
دادسرای نظامی مطالبه خسارت را داشته باشند. «

ژه
هرچند اغتشاشات اخیر ظاهراً به عنوان حمایت از فوت خانم وی

مهسا امینی آغازشده، اما روزبه روز نقش گروهک ها، خصوصاً 
تجزیه طلبان در هدایت و پیش��برد آن آشکارتر  شد. یکی از 
مهم  ترین نشانه های تأثیر گروه های جدایی طلب قومیتی را 

باید در شعار اصلی گروه های اغتشاشگر دانست. 
ش��عار »زن، زندگی، آزادی« هرچند ظاهراً ش��عاری نرم به 
ش��مار می آید، اما در واقع ش��عار اصلی جریان تجزیه طلب 
کردی اس��ت. »زن، زندگی، آزادی« یا اصل آن »ژن، ژیان، 
ئازادی« را اولین بار عبداهلل اوجاالن رهبر پ. ک. ک مطرح 
کرد و از سوی انش��عابات این گروه در ترکیه، عراق، ایران و 
سوریه مورد استفاده قرار گرفت. اوجاالن و گروهش به دنبال 
جدایی کردستان ایران، عراق، ترکیه و سوریه و ایجاد کشوری 

موهوم به نام کردستان بوده اند. 
جریانات تجزیه طلب کردی از دیرباز از زنان به عنوان ابزارهای 
جذب نیرو استفاده کرده و معموالً در بدنه تیم های عملیاتی 
خود از حضور تعدادی از زنان برای عادی سازی فعالیت  ها و 
نیز ایجاد جاذبه جنسی برای مردان گروهک بهره می برده اند. 

این شعار و ترجمه فارسی آن از سوی هواداران این گروه در 
مراسم تدفین خانم امینی در سقز و نیز سنندج سر داده شد 
و به دنبال آن برخی از هواداران این گروهک این شعار را در 
میان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران سر دادند و متأسفانه 
در بقیه نقاط کشور نیز استفاده شد، بی آنکه شاید بسیاری از 

مردم از ماهیت تجزیه طلبانه این شعار مطلع باشند. 
گفتنی اس��ت جریانات تجزیه طلب کردی هرچند از »زن « 
در ش��عار به عنوان اب��زار تبلیغات��ی اس��تفاده می کنند، اما 
کوچک ترین ارزشی برای مقام زن قائل نیستند، به گونه ای 
که ش��خص اوجاالن در تجربه علنی اش بدرفت��اری با یک 
زن را ثابت کرده است و او کسی نیس��ت جز کثیره، همسر 
اول اوج��االن و از بنیان گذاران پ. ک .ک. کثی��ره به خاطر 
بی بندوباری های جنسی اوجاالن با دختران اعضای پ. ک .ک 
در دره بقاع لبنان ش��دیداً از وی انتقاد کرد و حتی در چند 
مورد بدون کنترل خش��م خود، دختران سوژه را در مألعام 
مورد هجوم فیزیک��ی قرار داد. کثیره ناچار ش��د از اوجاالن 
طالق بگیرد و از همان آغاز کار پ. ک. ک تاکنون در سوئد در 

سکوت زندگی کند. مایکل گونتر نویسنده امریکایی کتاب 
The Kurds and the Future of Turkey درب��اره 
روابط جنسی اوجاالن با دختران عضو پ. ک. ک به صراحت 
به موارد مستندی اشاره می کند. عبدالرحمن حاجی احمدی 
س��رکرده پژاک نیز با یک زن آلمانی ازدواج کرد اما این زن 
به خاطر فساد اخالقی حاجی احمدی از وی طالق گرفت و 
تنها دخترش نیز به خاطر فساد اخالقی حاجی احمدی و به 
روایتی به خاطر تجاوز حاجی احمدی دست به خودکشی زد. 
معروف است که حاجی احمدی بادیگاردهای محافظ خود را 

از میان دختران جوان انتخاب می کند. 
پ. ک .ک و پژاک در حالی درب��اره ارزش و مقام زن صحبت 
می کنند ک��ه خودش��ان از بزرگ ترین ش��بکه های قاچاق 
دختران برای گروه های مافیایی جهت بهره کش��ی جنسی 
هستند. سازمان حقوق بشر اروپا و پلیس بین الملل بار ها در 
گزارش های خود به موضوع فروش دختران توسط پ. ک .ک و 
پژاک به گروه های مافیایی به ویژه باندهای مافیایی کوزوویی 

اشاره کرده اند. 
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وقتی شعار تجزیه طلبان اسم رمز آشوب می شود
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