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بحرانهويتاصالحطلبان
روزنامه رس��الت در يادداشت ديروز 
خود به رفتار اصالح طلبان در سپهر 
سياس��ي ايران پرداخت و نوش��ت: 
اصالح طلبان مدعي ش��ده اند آنها را در كش��ور حذف كرده اند اما بايد 
پرسيد چه كساني آنان را حذف كرده و كنار گذاشته اند. اين  يك دروغ 
بزرگ و آشكار است. اگر آنها را حذف كرده بودند، پس دولت خاتمي و 
دولت روحان��ي و مجالس س��وم و شش��م و... از كجا س��ردرآوردند؟! 
اصالح طلبان ه��ر وق��ت رأي آورده اند بر طبل خ��روج »از« حكومت 
كوبيده اند، ه��ر وق��ت رأي نياورده اند بر طبل خ��روج »بر« حكومت 
كوبيده اند. دول��ت روحاني كه حامي آن اصالح طلب��ان بودند به دليل 
بدعهدي دشمن و گذاش��تن همه تخم مرغ ها در سبد برجام، سرمايه 
اجتماعي خود را از دست داد، به همين دليل در انتخابات اخير، مردم از 
اصالح طلبان رويگردان شدند و به نامزد آنها رأي ندادند. اصالح طلبان 
بايد صداي مردم را بشنوند. مردم در انتخابات اخير به آنها رأي ندادند. 
نويسنده در ادامه ضمن نقل قولي از س��ردار شهيد سليماني در مورد 
شناخت دشمن و فتنه ها نوشته است: او مي گويد: »اگر در خط مقدم 
مبارزه با دش��من، دوصدا بلند ش��د، جنگ صفين اتفاق مي افتد. اگر 
آدرس غلط به جامعه بدهن��د و دوصدايي پيرامون دش��من به وجود 
آورند، اين خيانت است. كوچه دادن به دشمن بدترين نوع خيانت است. 
ترويج فهم غلط از دشمن خيانت است.« متأسفانه برخي اصالح طلبان 
در فتنه اخير به ترويج فهم غلط از دش��من و كوچه دادن به دش��من 
پرداختند و با دوصدايي و آدرس غلط دادن ب��ه جامعه از هم گرايي و 
هم صدايي با ملت پرهيز كردند و حتي صداي آنها اغلب در رسانه هاي 

دشمن شنيده شد!
........................................................................................................................

اعترافبزرگتروريستي
روزنامه جام جم در يادداش��ت ديروز 
خود با اش��اره به اذعان جان بولتون، 
مشاور اس��بق امنيت ملي كاخ سفيد 
درباره مس��لح بودن اغتشاش��گران از طريق كردس��تان عراق نوشت: 
معارضان ايران با س��الح هايي كه از پايگاه هاي نظام��ي و از نقاطي در 
كردستان عراق وارد مي شود، مسلح شده اند و اين وضعيت نشانگر اين 
اس��ت كه ديگر آنها غير مس��لح نيس��تند. در حالي  كه اقدام هاي اين 
اغتشاشگران باعث ايجاد ناآرامي و آشوب در برخي نقاط كشور شده، 
بولتون آش��وب هاي آنها را يك تالش نظام مند نه در راستاي اعتراض 
بلكه به كارگيري زور عليه حكومت خواند. اين مقام سابق امريكا كه طي 
حضور در دولت ترامپ به دنبال فشارهاي گسترده عليه كشورمان و به 
زعم خود تغيير حكومت در ايران بوده و هست، نشان داد از هيچ روشي 

در ذهن خود براي تحقق اين هدف در ايران دريغ نمي كند. 
نكته جالب اينكه مج��ري اين بخش برنامه هم رعنا رحيم پور اس��ت؛ 
همان مجري بي بي س��ي كه فايل صوتي لو رفته اخيرش درباره برنامه 
عربستان س��عودي و اينترنش��نال براي پاره پاره كردن ايران حسابي 
خبرساز ش��ده اس��ت. رحيم پور در مقابل اين اظهارات صريح بولتون 
دستپاچه شده و مي گويد: آقاي بولتون هيچ داده ميداني از اين ادعاي 
شما وجود ندارد، اعتراضات كاماًل مسالمت آميز و بدون وجهه مسلحانه 
اس��ت كه مجدداً بولتون مي گويد: »نه اين طور نيست در كردستان و 
بلوچستان معترضان به  خوبي مسلح ش��دند و امريكا و متحدانش هم 

بايد از اين تحركات حمايت كنند.«
........................................................................................................................

»ايرانقوي«آرمانبزرگما
روزنامه ايران در يادداشت ديروز خود با بيان اينكه 
تمام آرمان ها و آرزوهاي تاريخي ايرانيان و تمام 
آرمان هاي انقالب اس��المي را مي توان در آرمان 
»ايران قوي« خالصه كرد، نوشت: اكنون شاهد نزاع گفتماني ميان دو 
جريان در سپهر سياسي كشور هستيم و اغتشاشات اخير در كنار همه 
تلخي ها و لطمات، فرصتي فراهم كرد تا نخبگان و كنشگران سياسي، 
جبهه خود را مشخص كنند. از يكسو جريان معتقد به تحقق ايران قوي 
را ش��اهديم كه تعالي اين كشور و ملت را در س��ايه عدالت، پيشرفت، 
تحول و آزادي دنبال مي كند و اعتقاد دارد كاستي ها و مشكالت نبايد 
ما را از راه و هدف اصلي غافل كن��د. در جبهه مقابل »جريان واگرا« را 
ش��اهد بوديم كه يك حادثه را اب��زار و فرصتي ديده براي تش��ويق به 
اغتشاش و تخريب و تروريسم رسانه اي و صدافسوس كه غفلت كردند 
و متوجه نشدند سرويس هاي جاسوسي غربي و تروريست هاي رسانه اي 
در پشت پرده اين ماجراها، تضعيف ايران و ايرانيان را دنبال مي كنند. 

اما آنچه دشمنان فراموش كرده اند آن است كه »ايران قوي« آرمان همه 
ملت ايران اعم از كرد و ترك و لر و بلوچ و فارس و ش��يعه و سني است. 
ايران قوي آرماني است كه از اعماق وجود آحاد مردم ايران مي جوشد و 
توسط همين مردم نيز محقق خواهد شد. مردمي كه در نظام جمهوري 
اسالمي به عنوان تنها نظام مردم س��االر در تاريخ ايران، به عنوان ركن 
اصلي حكومت و دولت شناخته شده اند. تأكيد بر جايگاه واالي مردم 
در اين نظام به همراه دس��تاوردهاي عيني جمهوري اسالمي در دفاع 
از تماميت ارضي، اس��تقالل، عزت و امنيت ملي كشور، اين نظام را به 
تنها نظام مش��روع و كارآمد در جهت تحقق آرمان ايران قوي تبديل 
مي سازد؛ نظامي كه برآمده از مردم ايران، براي مردم ايران و به  دنبال 

تحقق مهم ترين آرمان و آرزوي مردم ايران است. 
........................................................................................................................

آرزوييكهدشمنبهگوربرد
روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود با 
اشاره به جنگ تركيبي دش��من عليه ملت 
ايران نوشت: اين جنگ، يك  بار ديگر بر دو 
واقعيت مهم صحه گذاش��ت؛ يكي اقتدار جمهوري اسالمي ايران و 
ديگري مظلوميت نظام و مردم ايران. اي��ن دو در كنار هم معنا پيدا 
مي كند. بر همين اساس جمهوري اس��المي ايران »مقتدِر مظلوم« 
است. مقتدر از آن جهت كه چندين دولت خارجي و چندين سرويس 
امنيتي و اطالعاتي خارجي و دهها ش��بكه تلويزيوني در كنار صدها 
سايت و هزاران اكانت اينس��تاگرامي و توئيتري و كانال تلگرامي در 
فضاي مجازي و تروريس��ت هاي چندمليتي و تيم هاي اغتشاش��گر 
آموزش ديده در كف خيابان، همه و همه در مقابل نظام و مردم ايران 
ايس��تادند اما در نهايت دس��ت از پا درازتر عقب نش��يني كرده و به 
شكس��ت اعتراف كردند و مظلوم از آن جهت كه در هفته هاي اخير 
حداقل 60نفر از فرزندان ايران توسط اوباش داعشي و تروريست هاي 
تكفيري به شهادت رس��يده و تعدادي از كودكان اين سرزمين يتيم 

شدند و مادران و پدران، داغ فرزند ديدند. 
فتنه اخير يك  بار ديگر و با وضوح بيش��تر نسبت به فتنه هاي گذشته 
به خوبي نش��ان داد آن مدينه فاضله اي كه دس��تگاه عريض و طويل 
تبليغاتي دشمن از »فرداي پس از جمهوري اسالمي« نمايش مي داد، 
هيچ نس��بتي با واقعيت ندارد. فتنه اخير نش��ان داد آرزوي ۴۳ساله و 
هميش��ه بر باد رفته دش��من براي فرداي پس از جمهوري اس��المي، 

جهنمي بيش نيست. 
كيهان در پايان با اش��اره به وضعيتي كه امريكا و اسرائيل و انگليس و 
آل سعود و ديگر دشمنان ملت ايران هر ش��ب خواب آن را مي بينند و 
آن را آرزو مي كنند، اضافه كرده است: همان طور كه در قريب ۴۴سال 
اخير هفت رئيس جمهور امريكا خوراك مار و مور شده يا در تاريخ گم و 
گور شدند و فرداي پس از براندازي جمهوري اسالمي را نديدند، انقالب 

اسالمي پايدار خواهد ماند و روزبه روز شاخ و برگ خواهد گستراند.

اسماعيلي در حاشيه هيئت دولت:

همكاريبارسانههايتروريستي
مجازاتبهدنبالدارد

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه ما شبكه هايي شبيه 
اينترنشلنال را رسلانه نمي دانيم، گفت: همكاري با رسلانه هاي 
تروريسلتي حتملًا بلا محروميلت و مجلازات مواجه مي شلود. 
به گزارش مهر، محمدمهدي اسماعيلي ديروز در حاشيه جلسه هيئت 
دولت با اشاره به بيانيه وزارت اطالعات كه »ايران اينترنشنال« را يك 
سازمان تروريستي ناميده است، درباره مجازات همكاري با اين رسانه 
سعودي اظهار كرد: طبق قانون همكاري با رس��انه هاي تروريستي با 
مجازات و محروميت همراه است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي افزود: 
نكته مهم اين است كه ما شبكه هايي نظير اين شبكه را رسانه نمي دانيم 
بلكه اين شبكه ها يك رسانه تروريستي هستند كه در دو ماه اخير نيز 
مردم عملكرد آنها را ديده اند. در گفت وگوهايي كه توسط برخي از اين 
شبه رسانه ها پخش شد، نشان داده شد اين ش��بكه ها به  دنبال ايجاد 

ناامني، تفرقه و از بين بردن وحدت سرزميني ما هستند. 
........................................................................................................................

وزيركشور:ازمنافقانتاكومله
درآشوبهادخيلبودند

برخلي افلرادي كله در اغتشاشلات اخير وسلط ميلدان حضور 
داشلتند  در هشلت كشلور مخالف ايران آملوزش ديلده بودند. 
به گزارش تس��نيم، احمد وحيدي شامگاه سه شنبه در نشست امامان 
جمعه اهل تشيع و تسنن استان گلستان با تجليل از هوشياري و همراه 
نشدن مردم گلستان در اغتشاش��ات اخير اظهار داشت: افرادي كه در 
اغتشاشات اخير وسط ميدان حضور داشتند، چند دسته بودند كه برخي 

از آنها در هشت كشور مخالف جمهوري اسالمي آموزش ديده بودند. 
وي افزود : اندك جواناني بودند كه تحت تأثير فضاي مجازي قرار گرفتند 
و وارد اغتشاشات ش��دند و برخي از اين افراد دچار احساسات زود گذر 
شدند ولي تالش دشمن اين بود كه اغتشاشات اخير را قوميتي كند تا 
به اهداف خود برسد. وي تصريح كرد: دشمن تمام تالش خود را به  كار 
گرفت، همه از منافقان  تا كومله ها در اين اغتشاشات اخير دخيل بودند 
تا در فشار حداكثري ايران را شكست دهند اما خودشان اعالم كردند 
»ما شكست خورديم«.  وحيدي گفت : دش��من از پيشرفت ما شاكي 
است و نمي خواهد كشوري مس��لمان با اين پيشرفت ها داشته باشيم، 
دشمن مي خواهد ايران زير سلطه آنها باشد و دشمن شيعه و سّني اي 
 را مي خواهد كه در چارچوب فكري و برنامه آنها فعاليت كند و به  گفته 

رهبر معظم انقالب، دشمن ايران قوي نمي خواهد. 
وزير كش��ور با بيان اينكه اعمال برخي از اين تحريم ها بر يك كش��ور 
ابرقدرت و در يك سال آن كشور را با مشكالتي مواجه مي كند، تأكيد 
كرد: ما ۴۳س��ال اس��ت مقابل آنها مقاومت كرده ايم و پيشرفت هاي 
ماهواره اي و موشكي همه در شرايط تحريم اتفاق افتاده است. دستيار 
استاندار گلستان در امور اهل سنت نيز با يادآوري اينكه حوادث اخير 
ساخته و پرداخته امريكا و رژيم صهيونيستي بود، افزود: در حوادث اخير 
مناطق سّني نشين گلستان از آرام ترين مناطق بود و برادران اهل  سنت 
در همايش باشكوه حافظان امنيت، با آرمان هاي رهبري دوباره بيعت 
كردند. حاج آخوند خوجملي گفت: مردم با هوشياري تمام با اين توطئه 
مقابله و آن را خنثي و در استان گلستان تمام علماي اهل سنت حادثه 

تروريستي شاهچراغ شيراز را محكوم كردند. 
........................................................................................................................

سردارحاجيزاده:باراهكارهايميانبر
بهپيشرفتهاينظاميرسيديم

فرمانلده نيلروي هوافضلاي سلپاه  يكلي از مسلئوليت هاي 
مجموعه هلاي علملي را حل مسلائل كليلدي انقاب دانسلت و 
گفت: ما راهكارهاي ميانبر را پيدا كرده و از اين مسلير به نتايجي 
رسليده ايم كه براي دشلمنان مان به چالش تبديل شلده است. 
به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ پاس��دار اميرعلي حاجي زاده در آيين 
افتتاحيه شش��مين قرار مركز رشد دانش��گاه امام صادق)ع( در سالن 
شهيد باغاني اين دانشگاه ضمن قدرداني از زحمات كشيده شده جهت 
برپايي نمايشگاه و رويدادهاي تخصصي قرار ششم مركز رشد، به تبيين 

مسائل انقالب اسالمي پرداخت. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پيشرفت هاي بس��يار چشمگير در عرصه 
نظامي و امنيتي را نتيجه هدف گذاري هاي دقيق صورت گرفته و توجه به 
اولويت ها دانست و گفت: ما به دنبال اين نبوديم كه كار خود را با رقابت هاي 
مرسوم در كشورهاي دنيا جلو ببريم، ما راهكارهاي ميانبر را پيدا كرديم و 
از اين مسير به نتايجي رسيديم كه براي دشمنان ما به چالش تبديل شده 
است. سردار حاجي زاده در ادامه افزود: اين الگو و روش مختص كار نظامي 
نيست، آن را در هر عرصه اي به  كار بگيريد، به موفقيت دست مي يابيد. وي 
همچنين به ضرورت ريشه يابي مس��ائل در فرايند حل مسئله پرداخت و 
عنوان كرد: در طول ساليان مختلف بسياري از مسائل مهم و ريشه اي مورد 
غفلت واقع شده است، لذا اكنون اين نسخ از مسائل بايد در اولويت بررسي 
واقع شود. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه  يكي از مسئوليت هاي مركز رشد 
دانشگاه امام صادق)ع( و مجموعه هاي مشابه را توجه دادن مسئوالن نسبت 
به مس��ائل كليدي انقالب دانست. س��ردار حاجي زاده همچنين موضوع 
انتخاب درس��ت مديران و كادرپروري براي ايفاي نقش هاي مديريتي در 

كشور را يكي از مسائل بسيار مهم و پراولويت كشور دانست. 
وي همچنين ضمن اش��اره به اتفاقات اخير كشور، برخورد خوب نيروهاي 
انقالبي را با مردم، عاملي دانس��ت كه به جذب هر چه بيشتر آنها نسبت به 
انقالب اسالمي كمك مي كند. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه اخالق خوب 
و برخورد حسنه را يكي از ويژگي هاي برجسته شهيد تهراني مقدم و شهيد 
حاج قاسم سليماني عنوان كرد و گفت: اگر از من بپرسيد ويژگي اصلي اين 
شهيد بزرگوار )شهيد تهراني مقدم(  چه بود، مي گويم: اخالق بي نظير اين 
شهيد! شهيد حاج قاسم س��ليماني هم همين طور بود. او با همين اخالق 
خويش تمام كشور را براي امور انقالب به  كار گرفته بود. سردار حاجي زاده 
همچنين به بازديد از غرفه هاي مختلف نمايشگاه قرار مركز رشد پرداخت و 

با پژوهشگران حاضر در اين غرفه ها تبادل نظر كرد. 
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جزاينترنالهتاکكذابنمیشود

رسلانه »ايران اينترنشلنال« برخاف اسمش با 
پوشلش به ظاهر مردمي به دنبلال بهره برداري 
از دغدغه هلاي مردم براي به آشلوب كشليدن 
كشلور بلراي تجزيله و پيش بلردن سياسلت 
سلعودي ها در منطقله خاورميانله اسلت. 
به گزارش راه دانا، چند وقت اخير هجمه رسانه هاي 
بيگانه عليه كشورمان با پوشش هاي دموكراتيك و 
فمنيستي به وضوح نمايان بوده است، زيرا عالوه بر 
كمپين هاي رسانه اي، نمايندگاني هم در خيابان ها 
براي هدايت اغتشاش��ات داش��ته اند، يك��ي از اين 
رسانه ها»ايران اينترنش��نال« يا به عبارت دقيق تر 
»سعودي اينترنشنال« است؛ شبكه اي كه برخالف 
اس��مش، به س��رمايه داران س��عودي تعلق دارد و 

سياست هاي عربستان را اجرا مي كند. 
اين كانال تلويزيونی با رويكرد كامالً ضدايراني با هدف 
تجزيه طلبي و چند تكه كردن ايران در لندن تأسيس 
و به تريبوني براي گروهك هاي تروريس��تي تبديل 
شد تا همانند ديگر شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان 
خارج نشين از طريق س��ياه نمايي، برجسته سازي 
نقاط ضعف، تزريق نااميدي و حمايت از كوچك ترين 
اعتراضات در اقصي نقاط ايران به اهداف خود برسد. 
اين سياست ايران اينترنشنال در ماجراي اغتشاشات 
اخير نمود بيشتري پيدا كرد. اين شبكه تلويزيوني در 
اين دوران تهييج و تحريك اغتشاشگران در جمهوري 
اسالمي ايران را در صدر برنامه هاي خود قرار داد تا 

عناد و دشمني خود را بيش از پيش نمايان سازد. 
در واقع ايران اينترنشنال و ديگر رسانه هاي معاند، 
مرگ مهسا اميني و اعتراضات بعد از آن را بهترين 
فرصت ب��راي حمله ب��ه دين و مقدس��ات ديدند و 
براي گسترش آش��وب، به هر دروغي كه توانستند 
مستمسك شدند تا آتش اين اغتشاشات را روشن 
نگه دارن��د. اين در حالي اس��ت كه اين ش��بكه در 
ماجراي درگذشت مهسا اميني با دعوت از گروه هاي 
تجزيه طلب نشان داد هدفي جز تجزيه ايران ندارد، 
اما با توجه به اينكه اين رسانه  گمانه زني و روايت هاي 

متفاوتي از ماج��را ارائه كرده، فكر پليدش��ان براي 
مردم نمايان ش��ده اس��ت، زيرا در اولي��ن روزهاي 
آشوب هاي خياباني اين شبكه تصويري از دختري را 
كه در حال بستن موهايش در ميانه درگيري ها بود، 
منتشر كرد و مدعي شد او »حديث نجفي« نام دارد 
و توسط نيروهاي انتظامي ايران كشته شده است، 
 BBC در حالي كه طولي نكشيد شبكه فارسي زبان
با آن دختر مصاحبه و او نيز اعالم كرد نامش حديث 

نجفي نيست و زنده است!
در چند وقت اخير شبكه اينترنشنال اقدام به پخش 
برخي فيلم هاي ارسالي مي كرد كه در آن افراد ادعا 
مي كردند در آن محل ها آش��وب رخ داده است، در 
حالي كه توسط عوامل خود اين رسانه ضبط و منتشر 
شده بود. يكي ديگر از اقدامات اين شبكه فارسي زبان 
پخش زنده تلويزيوني مربوط به آتش سوزي زندان 
اوين بود كه قبل از آنكه هيچ اخباري از داخل زندان 
منتشر شود، زيرنويس كرد: »تيتر فعاًل اين باشه، ۴0 

كشته و صد ها زخمي«!
پروژه ديگري كه از اواسط اين آشوب ها كليد خورد، 
تحريم برندهاي داخلي ب��ه بهانه واهي »جابه جايي 
نيروهاي ضدشورش« بود كه از شركت ميهن شروع 

شد و به تمام زيرمجموعه هاي آن كشيد. 
در اين باره محمدهادي اوين، كارشناس سياسي در 
گفت وگويي درباره چرايي ماجراي تخريب برندهاي 
ايراني مانند برند ميهن به نفع برندهاي عربستاني 
مش��ابه در منطقه گفته ب��ود: اين ش��يوه نيز پازل 
اقتصادي دشمنان است كه وقتي از پازل فرهنگي، 
اجتماعي و غيره راه به جايي نمي برند، روي به پازل 
اقتصادي مي آورند، چراك��ه مي دانند وقتي اقتصاد 

تضعيف شود، پازل ها را راحت تر مي چينند. 
روز ۱6آبان نيز فايلي صوتي از مجري شبكه بي بي سي 
منتشر شد كه به نحو بي پرده اي از هدف تكه تكه و 
تجزيه شدن ايران س��خن مي گفت و تأكيد مي كرد 
هدف پشت پرده آشوب طلبي ها نه دموكراسي، بلكه 
تجزيه ايران است! به اس��تدالل خبرنگار بي بي سي 

جنبش زن، زندگي، آزادي بيش��تر از همه به ضرر 
عربستان است كه مركز استبداد و زن ستيزي است! 
بنابراين بايد فقط به دنبال تجزيه ب��ود و ايران آزاد 

كنوني برايش يك آينه دق شده است. 
اين ش��بكه در اقدامي ديگر رس��ماً ب��ه باورهاي 
مردم اهان��ت كرد و در مصاحبه ب��ا يكي از فعاالن 
اپوزيسيون، در توهيني آشكار به اعتقادات مذهبي 
مردم ايران، واقعه كربال و شهادت امام حسين)ع( 
را پروپاگاندا و دعواي خانوادگي دانس��ت و از واژه 

مزخرف براي اسائه ادب استفاده كرد!
گفتني است، فضاسازي هاي مخرب ايران اينترنشنال 
به همراه ديگر رسانه هاي فارسي زبان معاند كه در اين 
مدت با جعل اخبار، تقطيع، تحريف، وارونه س��ازي 
و بزرگنمايي به تحريك اغتشاش��گران پرداختند، 
مصداقي بارز از رفتار خصمانه س��عودي ها در برابر 

جمهوري اسالمي ايران است. 
آنها تالش كردند به هر طريق��ي و با هر ترفندي به 
اهداف ش��وم خود برس��ند، در حالي كه گاف هاي 
بزرگي كه در اين م��دت دادند، جز رس��وايي چيز 

ديگري براي شان در پي نداشت. 
 ۱۲۰ مصاحبه با تجزيه طلب ها در ۵۰ روز

تسنيم هم طي گزارشي مي نويسد: در پيمايشي كه 
روي برنامه هاي اين شبكه در 50روز گذشته انجام 
شد، قريب 25چهره تجزيه طلب بيش از ۱20بار در 
اين شبكه پاي تريبون آمده و صحبت كرده اند. اين 
تمركز بر چهره هاي تجزيه طل��ب منحصر به اقوام 
خاصي نبود و آنها تالش كردند افراد خودفروخته از 
همه اقوام ايراني را روي آنتن بياورند و پروژه تجزيه 
را با تحريك به اقدامات تروريستي و آشوب آفريني از 
طريق رسانه شان پيش ببرند! البته اين تعداد منحصر  
به  افرادي اس��ت كه به  عنوان تجزيه طلب شناخته 
مي ش��وند و نه ديگر سياس��يوني كه صحبت هاي 

تجزيه طلبانه و قوم گرايانه كرده باشند. 
از ابتداي اغتشاشات، با توجه به كردتبار بودن خانم 
مهسا اميني و تحركات گروهك هاي تجزيه طلب 

در اس��تان كردس��تان و ش��هرهاي غرب ايران، 
سركردگان گروه هاي تروريستي كومله، دموكرات 
كردستان و حزب آزادي تقريباً روزانه در اين شبكه 

صاحب تريبون بودند. 
در اين بررسي، چهره هاي تجزيه طلب كرد همچون 
عبداهلل مهتدي دبيركل گروهك كومله، سالم قادري 
عضو كميته مركزي كومله، ابراهيم عليزاده دبير اول 
كومله سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، عمر 
ايلخاني زاده دبيركل كومله زحمت كشان كردستان، 
مصطفي هجري مس��ئول اجرايي حزب دموكرات 
كردس��تان، آس��و صالح عضو دموكرات كردستان، 
خالد عزيزي دبيركل موكرات كردس��تان و حسين 
يزدان پناه مسئول نظامي گروهك تروريستي آزادي 
كردستان بالغ بر ۴0بار در اين شبكه حاضر شده اند. 
جالب اينكه در هفته هاي اخير اين ش��بكه با برخي 
فعاالن تجزيه طلب آذري نيز گفت وگو كرده است؛ 
شخصيت هايي متعلق به احزابي كه تا پيش از اين 
حتي نامي از  آنها در اينترنت نبوده اس��ت و به  نظر 
مي رسد براي پيشبرد هدف تجزيه طلبانه يك شبه 

خلق شده و روي خط آمدند. 
ياش��ار حكاك پور فعال حقوق اِتني��ك )اقوام(، 
صالح كامراني دبير حزب مرك��ز آذربايجان، ژاله 
تبريزي، مديريت جمعيت حقوق بشر آذربايجان، 
سيمين صبري، سخنگوي حزب اتحاد دموكرات 
آذربايج��ان و عليرضا اردبيلي مدير وب س��ايت 
تريبون آذربايجان بيش از 25 بار در اين ش��بكه 
صحبت كرده اند. اين ش��خصيت ها پيشتر تحت 
عنوان فعال سياسي در تلويزيون هاي معاند حاضر 
مي شدند اما اين بار ذيل نام تشكل هاي قوميتي 
مانند اتحاد دموكرات آذربايج��ان يا حزب مركز 
آذربايجان )كه پيشتر موجوديتي نداشته است(، 
اقدام ب��ه تحريك م��ردم و اغتش��اش  آفريني در 

راستاي پروژه تجزيه طلبي مي كنند. 
اما شايد بيش��ترين تريبون در اختيار تجزيه طلبان 
بلوچس��تان با توجه ب��ه درگيري ه��اي چند هفته 
گذشته در اين اس��تان بود. حبيب اهلل سربازي دبير 
حزب بلوچس��تان، راجي تپاكي، فريبا بلوچ، رحيم 
بندوئي عضو حزب مردم بلوچستان، ناصر بوليدي 
دبيركل حزب مردم بلوچس��تان، بهرام ميرالشاري 
عضو شوراي همكاري بلوچستان، ابراهيم احراري 
مجري ش��بكه وهابي كلمه، عبدالرئ��وف مالزهي، 
عبداهلل عارف، غالمرضا حسين بر عضو جبهه مردم 
بلوچستان و مهدي نخل احمدي جمعاً نزديك ۴0بار 
در اين شبكه به تحريك مردم و بازگويي اخبار كذب 

از اين استان اقدام كرده اند. 
اين شبكه تروريستي پاي فعاالن تجزيه طلب عرب را 
هم به اين شبكه باز كرده است؛ مونا سيالوي از حزب 
تضامن دموكراتيك اهواز و موسي شريفي چند بار 

تريبون در اختيارشان قرار گرفت. 
روزنامه گاردين انگلستان سال97 در گزارشي اعالم 
كرد عربستان سعودي بودجه هنگفت 250ميليون 
دالري شبكه »ايران اينترنشنال« را تأمين مي كند! 
اين شبكه سال96 با جمعي از خبرنگاران جداشده 
از BBC فارسي- و البته با حقوق باالتر- آغاز به كار 
كرد و تاكنون در راستاي عادي كردن تجزيه طلبي 
و تروريس��م، با بس��ياري از چهره هاي ضدايراني 
گفت وگو كرده است. اين ش��بكه تيرماه سال 99 
ميتينگ گروهك مجاهدين خل��ق )منافقين( را 
به  صورت زنده پخش مس��تقيم ك��رد و 27مرداد 
امسال نيز با عليرضا جعفرزاده، عضو ارشد گروهك 

منافقين به گفت وگو نشست!

پليلس ايلران، پليلس امريكا نيسلت كه 
رفتاري وحشيانه و غيرانساني داشته باشد، 
تاكنون برخورد پليلس در برابر عوامل اين 
آشوب ها انسلاني بوده و پليس و نيروهاي 
امنيتلي از اسللحه اسلتفاده نكرده انلد. 
دكتر زهره الهي��ان، عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس در گفت وگو 
با جهان نيوز با اش��اره به اينكه در طول 50روز 
گذش��ته دش��منان نظام جمهوري اس��المي 
ايران ه��ر آنچه در ت��وان داش��تند عليه ملت 
ايران اس��تفاده كردند، اظهار داشت: بخشي از 
مداخالت دشمن به صورت خشن و رفتارهاي 
وحش��يانه در كف خياب��ان عليه ج��ان و مال 
مردم و مدافعان امنيت بود. مردم با ديدن اين 
صحنه هاي دلخراش و پي بردن به پشت صحنه 
آن سريعاً راه خود را از سركردگان اين گروه هاي 

تروريستي جدا كردند. 
وي با بيان اينكه مردم ديگر تحمل ديدن اين 
صحنه ه��اي دلخراش را در ك��ف خيابان هاي 
كشور ندارند، خاطرنشان كرد: در راهپيمايي 
عظيم ۱۳آبان مردم بار ديگر پرشور در صحنه 
حضور يافتند تا جنايات امريكا عليه ملت ايران 
بر جهانيان افشا شود. در اين راهپيمايي مردم 
در سراسر كشور يكپارچه خواستار مقابله جدي 
قوه قضائيه با عامالن و آمران اين حوادث و پايان 
مماشات با اغتشاشگران شدند. مردم در شرايط 
حاضر برخورد قاطع ت��ري را با عوامل حمله به 

جان و مال شان مطالبه دارند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با اش��اره به اينكه الگوي پليس ايران، 
پليس امريكا نيس��ت كه رفتاري وحش��يانه و 
غيرانساني داش��ته باش��د، بيان كرد: تاكنون 
برخورد پلي��س در برابر عوامل اين آش��وب ها 
انس��اني بوده و پلي��س و نيروه��اي امنيتي از 
اسلحه استفاده نكرده اند، در حالي كه با اسلحه 
جنگي به پليس شليك ش��د و هزاران نيروي 
بس��يجي، س��پاهي و انتظامي مجروح شدند 
چراكه نخواستند از س��الح استفاده كنند. اين 
در حالي است كه پليس امريكا در مقابل چشم 

ميلياردها انسان زانوي خود را روي گردن يك 
سياهپوست مي گذارد تا او را خفه كند و هيچ 

نهاد حقوق بشري هم اعتراضي نمي كند! 
الهيان درباره ادعاي »آزادي ايران« از س��وي 
رئيس جمهور امريكا گف��ت: بايدن اول حرف 
زدن خودش را ياد بگيرد، بعد به فكر مردم ايران 
باشد. اظهارات نسنجيده به خصوص اظهارات 
اخيرش براي مردم ايران مضحك است. بايدن 
بهتر است به فكر درمان بيماري خودش باشد 
تا آزادي ملت ايران، بيماري كه احتماالً در اثر 
آن دچار آلزايمر شده و درك درستي از شرايط 

ايران ندارد. 

وي با اش��اره ب��ه موج س��واري فرصت طلبانه 
رس��انه هاي معاند بر اعتراضات خاطرنش��ان 
كرد: اين رسانه ها دم از حقوق زنان و ملت ايران 
مي زنند، در حالي كه كشورها و رژيم هايي كه 
اين رسانه ها وابس��ته به آن هستند، با تحريم 
غذاي��ي و دارو، ج��ان و مال تع��داد زيادي از 
هموطنان را به خطر انداختند. چطور كساني 
كه در موضوع غذا و دارو ب��ه مردم ايران رحم 
ندارند، اكنون دلس��وز مردم ش��ده اند؟! البته 
ملت ايران اين دوگانگي را متوجه مي ش��وند. 
رسانه هايي از جمله من وتو و ايران اينترنشنال 
تمايل ندارند ملت ايران مستقل و مقتدر روي 
پاي خود بايس��تند و به دنبال ايجاد ناامني و 
آسيب رس��اندن به جان و مال مردم و تجزيه 

ايران هستند. 
عضو كميسيون امنيت ملي در پايان با تأكيد 
بر اينك��ه بايد اعتراضات از مس��يرهاي قانوني 
پيگيري شود، بيان كرد: در حال حاضر شرايط 
به گونه اي اس��ت كه اعتراض مس��المت آميز 
توسط دشمنان به خش��ونت كشيده مي شود 
و از آن براي ناامني جامعه اس��تفاده مي شود. 
حض��ور در خيابان بدون مج��وز و اطالع قبلي 
باعث آش��وب و بهره برداري دشمنان مي شود. 
مش��كالت و معضالت بهتر است از مسيرهاي 
قانوني پيگيري ش��ود و دولت هم شرايطي را 
فراهم كند تا مردم به راحتي انتقاد و اعتراض 

خود را بيان كنند.

عضو كميسيون امنيت ملي:

الگوي پليس ايران، رفتار وحشيانه پليس امريكا نيست

مجلس

  گزارش


