
ماکرون به ته تجزیه طلبی  رسید

بازسازی اصالحات
 با سوخت اغتشاشات 

بی تردید حرکت نیروهای سیاس��ی داخلی نظام به سمت وحدت 
و انسجام درونی از جمله ضرورت های شرایط فعلی کشور است و 
تمام نهاد  ها و دستگاه های دارای مسئولیت درعرصه امنیت، اقتدار 
و کارآمدی نظام هم با فهم و درک این ضرورت آماده اس��تقبال از 
تمامی نیروهای سیاسی متعهد به اصول و مبانی مشترک انقالب و 
نظام یعنی والیت فقیه، قانون اساسی، استقالل سیاسی و استکبار 

ستیزی و نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری هستند. 
ای��ن اص��ول ه��م مان��ع هرگون��ه جزم اندیش��ی و بی توجهی به 
ش��رایط مختلف می ش��ود و هم از بدعت گذاری های ناش��یانه و 
تجدیدنظر طلبانه جلوگیری می کند و باالتر از آن با وجود چرخش 
قدرت بین جناح   ها و جریانات سیاسی و آمد و شد دولت   ها با سالیق 
سیاسی متفاوت، ماهیت انقالبی و اس��المی نظام را حفظ کرده و 

تداوم می بخشد. 
به عبارت دیگر، این اصول موجب ش��کل گیری غیریت س��ازی با 
دش��منان و معاندان نظام و مرزبندی های هویتی با آنان شده و با 
وجود تفاوت و اختالف در نگاه کارشناس��ی و روش های سیاسی، 
میدان رقابت را برای حضور در قدرت باز می گذارد. اما عدول از این 
مبانی و اصول در واقع جابه جایی مرزهای هویتی است که می تواند 
به تغیی��ر در ماهیت نظام جمهوری اس��المی و تبدیل آن به نظام 
سکوالر یا وابسته به نظام استکبار ولو با پوسته ای به ظاهر دینی و 

حتی حاکمیت یک فرد معمم بر رأس آن منتهی شود. 
اغتشاشات چند هفته گذشته در کش��ور که از ابعاد، پیچیدگی  و 
الیه های مختلفی برخوردار بود، نباید با ن��گاه به عناصر هیجانی، 
فریب خورده و ماجراجویی میدانی که عمدتاً جوان و نوجوان بوده 
و در قالب طرحی امریکایی – عبری – عربی تحریک و هدایت شده 
و زمینه س��از موج س��واری گروهک های ضد انقالب و برانداز شده 
بودند، ارزیابی و تعیین هویت کرد.  بلکه با رجوع به نقش امریکا در 
تحریک و پشتیبانی و همنوایی و همسویی رسانه های امریکایی، 
صهیونیس��تی، عربستانی و انگلیس��ی و همراهی س��فارتخانه   ها 
و دیپلمات ه��ای غربی و نشس��ت های هماهنگ و پیاپی س��ران 
گروهک های معاند و براندازی چ��ون کومله، دموکرات، منافقین، 
سلطنت طلب ها، االحوازیه، سهاب در این رسانه   ها به هویت شناسی 

این اغتشاشات پرداخت. 
اینکه رئیس جمهور بی هوش و حواس امریکا در حین اغتشاشات 
اعالم داش��ت: » مردم ای��ران، ای��ران را آزاد می کنن��د. « و عناصر 
تجزیه طلب در نشس��ت های رس��انه ای، ایران آینده را با مرزهای 
نامعلوم و غیر از آنچه اکنون وج��ود دارد، توصیف می کردند، هیچ 
تردیدی نسبت به ماهیت بیگانه پسند این اغتشاشگران و حامیان 
آنان باقی نمی گذارد که ایران قوی، متحد و یکپارچه را چون خاری 
در چشم می بینند و سال هاست که تجزیه کشور عزیزمان را در قالب 
طرح صهیونیس��تی   برنارد لوئیس و طرح امریکایی شده آن تحت 
عنوان » خاورمیانه جدید« به انتظار کشیده و میزبان گروهک های 
خائن و تجزیه طلب��ی بوده اند که به دنبال تش��کیل کردس��تان، 
بلوچستان، عربس��تان یا الحاق بخش   هایی از خاک کشورمان به 
سایر کشور  ها بوده و مأمور مزدور بیگانگان از عراق بعثی تا آل سعود 

و تروریست های غربی یا صهیونیست   ها بوده اند. 
اغتشاش��ات جدید که از بار هیجانی باال و تزریق پرش��دت خشم 
برخوردار بود، بس��یار خشن، موهن ویرانگر ش��روع شد و به توهم 

فروپاشی نظام دامن زد. 
دش��منان احمق و گروهک های خائن و پادوی کشورهای بیگانه 
و معاند که ب��ه حمایت و همراهی کامل از اغتشاش��ات رو آوردند، 
با بی اعتنایی و طرد مردم مواجه ش��دند. مردم��ی که گرچه بعضاً 
نارضایت��ی، انتقاد و حت��ی اعتراض ه��م به برخ��ی عملکردهای 
مسئوالن دارند، اما هیچ گونه هرج و مرج، لمپنیسم، دین ستیزی و 
حرمت شکنی و زیر پاگذاشتن ارزش های اجتماعی، دینی و ملی را 
نمی پسندند و نسبت به حمایت و همراهی بیگانگان و تروریست   ها 

از این اغتشاشات حساسیت و نفرت دارند. 
ام��ا در این می��ان برخ��ی بازیگ��ران سیاس��ی فرصت طلب مثل 
اصالح طلبان، همچ��ون گروهک های ضد انق��الب و برانداز، این 
حوادث را مجال و فرصتی برای ابراز وجود، موج سواری و فشار بر 
نظام، تصور و از این رو با فروکش کردن اغتشاشات ناگهان با جنبش 
و خیزش نامیدن آن به تئوری پردازی به نفع اس��تمرار و گسترش 
آشوب   ها پرداخته و پس از حدود 50 روز از شروع این موج ویرانگر 
با صدور بیانیه ای، حمایت و همراهی خود را آشکار نمودند. هرچند 
پیش از این هم در فضای نظری و فضاسازی سیاسی و هم تحریک 
میدانی بخش عمده ای  از ظرفیت رسانه  ای خود را در همین مسیر 
به کار گرفته و برخی تشکل های اصالح طلب به تحریک در فضای 
ادارات، مدارس و دانشگاه   ها رو آورده و از هیچ حمایت و هدایتگری 

دریغ نداشتند.
 گرچه جریان اصالح طلب با اش��تیاق به قدرت، همواره پیگیر بقا 
در قدرت بوده و از زمانی که متوجه ش��ده احتم��االً جامعه برخی 
مشکالت فعلی را نتیجه عملکرد س��ال   ها حضور اصالح طلبان در 
قدرت بداند و مطالبه پاسخگویی اصالح طلبان را داشته باشد، با فرار 
رو به جلو، لباس منتقد و مخالف سیاسی حاکمیت را بر تن کرده و 
خود در موضع مطالبه گری قرار گرفته و حتی زمانی که در قدرت 
هم بوده سیاس��ت مظلوم نمایی و فرار رو به جلو را با واژه تکراری 

»نمی گذارند « پیش برده است. 
اما وجه طنز، ژست اخیر اصالح طلبان در حمایت از اغتشاشگران، 
این است که این حضرات با وجود سطح باالی خشونت و ویرانگری، 
هتاکی و اهانت به مقدسات جامعه، استفاده از سالح سرد و گرم و 
دست زدن به ترور و به شهادت رس��اندن مأموران حافظ امنیت و 
معرکه آفرینی به نفع تروریس��ت های داعشی، این طبل حمایت و 

همنوایی را به صدا درآورده اند.
 حال آنکه ش��عار  ها و ادعاه��ای اصالح طلبان��ه از قبی��ل مدارا و 
خشونت پرهیزی، حاکمیت قانون، حراس��ت از آزادی های فردی 
و اجتماعی و...  هیچ نس��بت و همخوانی با عملکرد اغتشاشگران 
نداش��ته و تنها می تواند ش��اخص نوعی نفاق و فرصت طلبی برای 
اس��تفاده از ظرفیت  اغتش��اش به عنوان س��وخت برای بازسازی 
اصالحات به حساب آید که با افتضاح تمام و به سخره گرفتن شعور 

و درک دیگران دنبال می شود. 
اصالح طلبانی که همواره مسیر کس��ب قدرت را با حواله هزینه   ها 
به دیگران طی کرده و تور گذاشتن و فریب توده مردم را به عنوان 
سیاست جذب جمعیت خاکس��تری و آرای خاموش برای نیل به 
قدرت، ماهرانه به اجرا گذاشته اند، این بار هم با تصور ایجاد فشار بر 
نظام با استفاده از موج آشوبی که برای تطهیر ماهیت هرج و مرج گرا 
و اغتش��اش گونه آن، حاال نام خیزش و جنبش بر آن گذاشته اند، 
حتی از ننگ همراه��ی و همصدایی با گروهک ه��ای تجزیه طلب 
نیز هراس��ی ندارند و ب��ه تنازل حیثیت��ی تا حد پادوه��ای رژیم 

صهیونیستی، امریکا و عربستان سعودی نیز اعتنا  نمی کنند. 
انتظار می رفت، این حضرات با لحاظ سابقه برخی حامیان یا حداقل 
در پیوند با ادعای سیاست ورزی و عقالنیت خود، حداقل بخش های 
گل درش��ت عملکرد و رفتار تروریستی، دین س��تیزانه، نامتعارف 
و لمپنیس��تی اغتشاشگران را مورد س��رزنش یا حداقل تذکر قرار 
می دادند گویا شیفتگی به قدرت می تواند امر معطوف به قدرت را 

نزد این جماعت توجیه نماید. 

دست نوشته رهبر انقالب
 در قدردانی از شهید طهرانی مقدم

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نش�ر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در سالروز ش�هادت سردار سرلشکر حس�ن طهرانی مقدم، تصویری 
از دست نوش�ته  رهبر انق�الب ب�رای قدردان�ی از وی و همکارانش در 
س�ازمان جه�اد خودکفای�ی س�پاه پاس�داران را منتش�ر ک�رد. 
به گزارش ایرنا، ش��هید حس��ن طهرانی مقدم، یکی از بنیان گذاران توان 
موشکی کشورمان به شمار می رود و به همین دلیل لقب » پدر موشکی « را به 
او داده اند. او ۶ آبان ۱۳۳۸ در محله سرچشمه تهران متولد شد. در ۲۱ سالگی 
و در ابتدای شکل گیری رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در اطالعات 
منطقه ۳ سپاه شمال، مشغول به فعالیت شد. بعد از عملیات ثامن  االئمه)ع(، 
متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد و 
برهمین اساس آبان سال ۱۳۶۲ مأموریت راه اندازی و سازماندهی فرماندهی 

موشکی زمین به زمین سپاه به طهرانی مقدم محول شد. 
پس از صدور فرمان تاریخی امام)ره( مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه سپاه 
پاسداران،  شهید طهرانی مقدم در سال ۱۳۶۴ به ِسمت فرماندهی موشکی 
نیروی هوایی سپاه منصوب شد. او در اول مهر سال ۱۳۸۴ به عنوان جانشین 
سردار علی زاهدی در نیروی هوایی سپاه پاس��داران منصوب شد و در ۲5 
آذرماه سال ۱۳۸5 به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه در امور موشکی و رئیس 

سازمان خودکفایی سپاه انتخاب شد. 
شهید حاج حسن طهرانی مقدم، ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹0 به شهادت رسید. 
رهبر معظم انقالب در پیامی که به مناسبت شهادت ایشان صادر کرده اند. 
ش��هید طهرانی مقدم را با عباراتی نظیر » س��ردار عالی قدر«، » دانش��مند 
برجسته « و » پارس��ای بی ادعا « مورد خطاب قرار دادند. اینک به مناسبت 
یازدهمین سالگرد ش��هادت وی، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سالروز شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی 
مقدم، تصویری از دست نوشته  رهبر انقالب برای قدردانی از وی و همکارانش 
در سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران را منتشر کرد. در این یادداشت 

آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شما به کمک و هدایت خداوند علیم و قدیر توانسته اید کار بزرگی را به سامان 
برسانید. این، بار دیگر معجزه  توانایی های عزم راسخ انسان مؤمن را در معرض 
نگاه ما می گذارد و ما را امیدوارتر از همیشه به همت و تالش برمی انگیزد. از 
پیشروی در راه شناختن هدف های بلند و راه های میان بر برای رسیدن به آن 
و آنگاه همت گماشتن و گام برداشتن خسته نشوید؛ به ایستگاه های میان راه 
دلخوش و قانع نشوید؛ به خدای بزرگ اعتماد کنید و همه توان خود را به عرصه 

بیاورید. خداوند یار و نگهدار شما مردان مؤمن و دانشمند و پرتالش باد.
 سید علی خامنه ای 8۹/۰۳/۹  

 
امیرعبداللهیان 

در گفت وگو با همتای بلغاری خود:
طبق قطعنامه ۲۲۳۱ منعی 

در صادرات و واردات سالح نداریم
در  منع�ی  امنی�ت،  ش�ورای   ۲۲۳۱ قطعنام�ه  اس�اس  ب�ر 
ص�ادرات و واردات س�الح نداری�م، ام�ا هی�چ س�الحی ب�ه 
روس�یه ب�رای ب�ه کارگی�ری در جن�گ اوکرای�ن نداده ای�م. 
به گزارش ایرنا، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی و نیکوالی میلکوف وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین 

تحوالت و مناسبات دوجانبه و بین المللی مورد رایزنی قرار گرفت. 
امیرعبداللهیان از موضع بلغارستان در محکومیت اقدام تروریستی داعش در 
حرم حضرت شاهچراغ )ع( شیراز تشکر کرد و بر اهمیت روابط دوجانبه در 
آستانه یکصد و بیست و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور تأکید 
کرد. وزیر امور خارجه همچنین به گفت وگوهای اخیر جمهوری اس��المی 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اش��اره کرد. امیرعبداللهیان 
در خصوص تحوالت اوکراین تأکید کرد: ما مخالف تداوم جنگ در اوکراین 
هستیم و برای آتش بس تالش می کنیم. وزیر امور خارجه کشور یادآور شد، 
ما بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سالح 
نداریم، اما هیچ سالحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده 
ایم. موضع ما مخالفت با گسترش ناتو در منطقه و مخالفت با جنگ در اوکراین 
است. وی درخصوص برگزاری نشست فوق العاده شورای حقوق بشر سازمان 
ملل و هرگونه رفتار سیاسی علیه ایران، مواضع تهران را تبیین کرد. وزیر امور 
خارجه بلغارستان نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به روابط دیرینه و 
خوب دو کشور، بر تداوم تالش ها برای برگزاری کمیسیون مشترک در سال 

۲0۲۳ تأکید کرد. 
نیکوالی میلکوف از توضیحات وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص تحوالت اوکراین و موضع کشورمان در مخالفت با تداوم جنگ و 
پیگیری راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین تشکر کرد و 
افزود: دولت بلغارستان از روند احیای برجام و تحقق توافق میان ایران و جامعه 

بین المللی همواره حمایت می کند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
برخورد نرم با اغتشاشگران 

خیانت به ملت است
نباید با آن کسی که رفتار خشنی علیه نظام و ملت داشته با مماشات 
برخورد کرد، چ�را که برخ�ورد نرم ب�ا آن�ان خیانت به مردم اس�ت. 
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه مبنای نظام در برخورد با کسانی که کف خیابان آمدند تفکیک بندی 
است، اظهار داشت: بین آن کس��ی که فریب خورده یا به واسطه تبعیض  ها 
و مشکالت اقتصادی وارد خیابان شده اس��ت، با آن کسی که بر اساس یک 
برنامه ریزی و به واسطه عضویت در گروهک های تجزیه طلب به کف خیابان 
آمده است، فرق است. بین آن کسی که دچار هیچ بزه و یا جرمی نشده با آن 
کسی که دست به اسلحه برده و یا رفتار خشن خصوصاً علیه حافظان امنیت 

انجام داده است، تفاوت وجود دارد. 
وی تصریح کرد: برخورد نظام تا به امروز بر مبنای رأفت و صبر بوده است و با 
کسانی که بر اثر احساسات به خیابان آمده اند، با رأفت و مالحظات برخورد 
کرده و خواهد کرد. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
قبالً هم در پیامی در توئیتر نوشتم که برخی از این افراد را که مورد غفلت قرار 
گرفته اند می توان با یکسری برنامه های آگاه ساز بیدار کرد و این نیازمند یک 

کار عمیق کارشناسی است. 
رضایی اظهار داشت: قطعاً نباید با آن کسی که دست به سالح برده است یا 
رفتار خشنی علیه نظام و ملت داشته یا با سرویس های امنیتی بیگانه ارتباط 
دارد، با مماشات برخورد کرد ،چرا که برخورد نرم با این افراد و اغتشاشگران 
خیانت به امنیت کشور و ملت است. وی بیان کرد: آنچه در مجلس مورد تأکید 
قرار گرفت، برخورد با افراد وابسته است که آگاهانه و برای برهم زدن امنیت به 

کف خیابان آمدند. قطعاً باید با چنین افرادی برخورد شود.

رسول سنایی راد

تصویر دیدار مصی علی نژاد با رئیس جمهور فرانسه، یک قاب ساده است 
 قابی که حرف جدید آن فقط علنی شدن دشمنی  ها و صف بندی  ها برای تجزیه ایران است 

تصویر دیدار مصی علی نژاد با رئیس جمهور فرانسه، 
یک قاب ساده اس��ت؛ قابی که حرف جدید آن فقط 
علنی شدن دش��منی  ها و صف بندی  ها برای تجزیه 
ایران اس��ت، دیداری ک��ه میزبان اصل��ی یک گروه 
تجزیه طلب کرد اس��ت. غیر این، همه چیز تکراری 
است. ما یک مصی علی نژاد خائن به ایران و آویخته بر 
خزانه دولت های غربی را پیش از این دیده بودیم؛ یک 
فرانسه  حامی منافقین و آمدنیوز و تحریم کننده هم 
دیده بودیم؛ جز پیوند علنی این دو، باقی همه تکراری 
است. حتی شکستگی این قاب هم تکراری است. ایران 
قاب های خیانت زیادی را شکسته است، معروف  ترین 
و شکسته  ترین آن، قاب دست دادن مسعود رجوی 
و صدام حس��ین اس��ت؛ پیکرهای آن هر دو اکنون 

سال هاست تجزیه شده است. 
روز گذشته اخباری کوتاه و تصاویری اندک از دیدار 
مصی علی نژاد، فعال رس��انه ای ضد ایرانی با امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه منتشر شد. در نگاه اول 
شاید ابتذال در سطح مراودات اروپا با اپوزیسیون ایرانی 
به چشم آمد، اما فرانسه ای که مأمن تروریست های 
مجاهدین خلق ش��د، مگر چیزی هم برای از دست 

دادن در چشم ایرانیان دارد؟
این میان اینترنشنال تالش کرد میزبانی این دیدار 
را به »کاخ الیزه« و ریاست جمهوری فرانسه نسبت 
دهد، اما یک توئیت که توس��ط خ��ود علی نژاد هم 
بازنشر شد، نشان داد میزبان اصلی این دیدار، سازمان 
تجزیه طلب »عدالت برای کردستان « است؛ سازمانی 

که از گروه های کرد تجزیه طلب حمایت می کند. 
شبکه سعودی اینترنشنال عالقه داشت اینگونه القا 
کند که این دیدار با ابتکار ریاست جمهوری فرانسه 
انجام شده اس��ت. این رسانه تروریستی سال هاست 
با اتهام حمایت از تجزیه ایران روبه روست. چهار سال 

پیش بود که ساعاتی پس از حمله تروریستی به رژه 
نیروهای مسلح در اهواز، تریبون این رسانه تروریستی 
در اختیار اعضای گروهک تجزیه طلب االحوازیه قرار 
گرفت تا از کش��تار مردم و نیروهای مسلح در اهواز 

دفاع کنند!
عالوه ب��ر این، هم��واره میزب��ان اح��زاب مختلف 
تجزیه طلب بوده و در فایلی صوتی  که اخیراً از رعنا 
رحیم پور مجری بی بی سی فارسی لو رفت، نیز او از 
دستور مدیران اینترنش��نال به نیروهای خود برای 
گفت وگو با نمایندگان این اح��زاب می گوید و موج 
فزاینده ای از فشار رسانه ای بر اینترنشنال تحمیل 
شده که به دنبال تجزیه ایران است. بنابراین، آنها از 
اینکه بگویند ترتیب دهنده این دیدار تجزیه طلبان 

بوده اند، ابا دارند. 
   همکار تجزیه طلبان

برنارد آن��ری لوی، رئی��س س��ازمان غیرانتفاعی و 
صهیونیستی »عدالت برای کردس��تان « است. دو 
هفته پیش بود که مصی علی نژاد در توئیتی به زبان 
انگلیس��ی خبر از دیدار خود با این فرد داد و نوشت 
که موضوع صحبت شان این بود که چطور غرب به 
اوکراین در مبارزه با پوتین کمک می کند، اما در اقدام 
علیه جمهوری اسالمی تردید دارد. تالش علی نژاد 
در این دیدارها، چنانکه خودش نوشته، این است که 
اتحادیه اروپا، آنچه را ک��ه او انقالب در حال وقوع در 

ایران می نامد، به رسمیت بشناسد. 
با این حال، از انقالب مدنظ��ر مصی علی نژاد تعفن 
تجزیه طلبی و فروپاشی ایران بلند است. آنری لوی 
یک مخالف جمهوری اسالمی نیست، یک یهودی 
حامی اسرائیل و مخالف ایران یکپارچه است که در 
راستای جدا کردن کردس��تان از خاک ایران تالش 
می کند. او حامی حمله نظامی به سوریه، حامی انقالب 

رنگی در اوکراین، حامی و مدافع کاریکاتورهای موهن 
علیه پیامبر اسالم، مدافع حمایت از اوکراین مقابل 
روس��یه و حامی جنبش س��بز در ایران بود. او پنج 
روز پیش خبر از حضور خیلی زود مصی علی نژاد در 

پاریس داده بود. 
دو هفته پس از دیدار آنری ل��وی با مصی علی نژاد، 
مکرون در کاخ الیزه با علی نژاد و چن��د زن دیگر از 
فعاالن فمینیس��ت ضد ایرانی و دختر یکی از زنان 
کشته شده در جریان آشوب های اخیر در کرمانشاه، 

دیدار کرد و دالل این دیدار او بوده است. 
   درآمدزایی از مبارزه سیاسی!

مصی علی نژاد در مسیر فعالیت های ضد ایرانی خود، 
هیچ گاه مستقل نبوده است. او با دالرهای امریکایی 
و سیاست امریکایی پیش رفت و در همه این سال  ها 
رسماً تبدیل به کارمند دولت امریکا برای مبارزه با 
ایران شد.  کسب درآمد او البته فقط به دالر نیست و 
چندی پیش انتشار یک فایل صوتی از مجری شبکه 
منوتو نش��ان داد که علی نژاد شیوه های دیگری هم 
برای درآمدزایی در مسیر مبارزه با جمهوری اسالمی 

بلد است!
سالومه سیدنیا، مجری منوتو در این صوت به طرف 
مقابل که هویتش روشن نیست،  می گوید که علی نژاد 
در ازای ارس��ال ویدئوی مادر یکی از جان باختگان 
حوادث آبان ماه ۹۸، فاکتور ۱0هزار پوندی برای مدیر 

تلویزیون منوتو ارسال کرده  است. 
متن قسمتی از این صوت به این شرح است: »مادر پویا 
گفت ]ویدئو را[ پخش نکنید، خانم مسیح علی نژاد 
به کیوان گفت پخش کن! کیوان گفت اگر آمدند او 
)مادر پویا( را بردند، تو جواب می دی؟! کیوان پخش 
نکرد. مسیح بیل )فاکتور( فرستاد که ۱0 هزار پوند 
بده. کیوان گفت من پول ت��و رو می دم، فقط بدونم 

برای چی دارم پول می دم! اونجا کیوان، مس��یح رو 
بالک کرد. «

به نظر می رس��د حاال که تعداد اپوزیس��یونی که از 
دولت های غربی برای مبارزه با ایران پول می گیرند، 
زیاد شده، علی نژاد به دنبال یک محل درآمد دیگر 
و البته این بار به »یورو « اس��ت. او که وضعیت خود 
در ایران را اینگونه توصی��ف می کرد که در هنگامه 
خبرنگاری، نیازمند چند هزار تومان پول بوده، اکنون 
سال هاس��ت در منزلی ۲0 میلیاردی در نیویورک 
ساکن است. اپوزیس��یون ایرانی شاید تنها مبارزان 
انقالبی در جهان هستند که نه تنها ثروت شان را در 
مس��یر مبارزه نمی دهند، بلکه از قبل مبارزه کسب 
درآمدهای هنگفت هم دارند و پولدار می شوند! این 
تصویر، همان قابی است که جوان ایرانی باید با دقت 

بیشتری آن را رصد کند. 
چندی پیش بود که یک مؤسس��ه صهیونیستی به 
علی نژاد به دلیل »تالش برای تضمین منافع امریکا 
و صهیونیست ها« جایزه داد. آن قاب هم بخشی از 

فعالیت این مهره غربی هاست. 
    و اما فرانسه!

کمتر از سه ماه از زمانی که مکرون از رئیس جمهور 
ای��ران، ابراهیم رئیس��ی، خواس��ت میانجی جدال 
میان روسیه و اروپا باشد، می گذرد. حاال در آغوش 
اپوزیسیون ایرانی افتاده تا خبرنگار   فراری ضدایرانی 
و مهره دولت امریکا، از او بخواهد نخستین کشوری 
باشد که انقالب ایران را به رسمیت می شناسد و به 

جای مقامات ایرانی با اپوزیسیون ایرانی دیدار کند. 
این یعنی دولت امریکا نخواسته نخستین کشور باشد 
و علی نژاد مهره پس انداخته امریکایی راهی فرانسه 
شده است. مکرون هم که در جریان تحریم های ضد 
ایرانی دنباله رو امریکا ب��ود، ایرادی نمی بیند مهره 
دس��ت دوم امریکایی را به کاخ الیزه راه دهد. شاید 
نفوذ بنیاد صهیونیستی آنری لوی، مکرون را دچار 
این اشتباه محاسباتی کرده که واقعاً انقالبی در ایران 

در حال وقوع است. 
واکنش دولت و دستگاه سیاس��ت خارجی ایران به 
دخالت دولت فرانسه در امور داخلی ایران و مهره شدن 
رئیس جمهور این کشور برای حمایت از تجزیه ایران 

می تواند تلنگری برای مکرون جوان باشد. 
وقتی قرار است مقامات اروپایی با تجزیه طلب های 
ایرانی دیدار کنند، دیگر نمی توانن��د از باز بودن راه 
مذاکره با ایران دم بزنند؛ میان حمایت از تجزیه ایران 
و دیدار دیپلماتیک و درخواست از مقامات جمهوری 

اسالمی باید یکی را انتخاب کنند. 
         

مصی علی نژاد سرمس��ت اس��ت؛ هم دالر ها خوب 
رسیده و می رسد، هم ایران را از نگاه خودش در آستانه 
فروپاش��ی می بیند و حس پیروزی همه وجودش را 
گرفته است. اما او باید به یک قاب دیگر بیندیشد؛ نیما 
زم در قسمت عقب ماشین با چشم بند و دست بند، 
ماشینی که اختیار آن دست نیروهای امنیتی ایران 
بود. نیما زم همه فخرش ای��ن بود که تحت مراقبت 
سازمان اطالعاتی فرانسه است. غربی  ها به مهره های 
دس��ت آموز و عروسک های خیمه ش��ب بازی خود 
وفادار نیستند و سخت به رعایت »تاریخ مصرف« در 

برده داری معتقدند. 

ژه
یکی  از خبرنگاران صدا و سیما، چند روز پیش در توئیتی وی

نوشت: 7 صبح از بازار بومهن فیلم گرفتیم به نام اعتصابات 
بازاریان کامیاران دادیم بی بی س��ی و اینترنشنال. اوناهم 

ذوق کردن بدون راستی آزمایی. 
همانگون��ه ک��ه از محتوای ای��ن توئیت کوتاه پیداس��ت، 
نویس��نده خواس��ته به مخاطب بگوید که رسانه های ضد 
انقالب لندن نشین، که از بودجه بن سلمان و بازمانده ملکه 
)چارلز( برخوردارند، از هر خبر و گزارش��ی که در مس��یر 
اهداف تخریبی آنه��ا علیه جمهوری اس��المی ایران قرار 
بگیرد، استقبال می کنند، بی آنکه درباره صحت و سقم آن 
تالش کنند. در واقع در قاموس اینترنش��نال و بی بی سی، 
چون هدف وسیله را توجیه می کند، هر وسیله ای ولو دروغ 

نزد آنها مباح است. 
واکنش برخی رس��انه های داخلی به این توئیت اما یکسان 

نبود. برخ��ی رفتار ای��ن خبرن��گار را تحس��ین کردند که 
توانسته گوشه ای از رفتار رس��انه ای امپراتوری دروغ پرداز 
لندن نشین را افشا کند. رسانه های به اصطالح اصالح طلب 
اما این رفتار چندان به مذاقش��ان خوش نیامد و از دریچه 
»اخالق حرفه ای « به او تاختند که چرا دست به چنین رفتار 

غیرحرفه ای و غیراخالقی زده است!
روزنامه هم میهن تحت مدیریت غالمحس��ین کرباس��چی  
توئیت خبرنگار صدا و سیما را »بسیار عجیب« توصیف کرده 
و پرسیده » اگر برخی از شهروندان را به جرم فرستادن محتوا 
برای این رسانه  ها بازداشت کرده اند چطور قانون برای همه 
یکسان نیست؟ « هم میهن اما انگار متوجه نیست که فیلم 
ارسالی فقط برای اثبات دشمنی رسانه های ضد انقالب است 
و البته فرستنده اکنون با صراحت اعالم می کند که چنین 
کاری کرده و این تفاوت بسیاری دارد با خبرنگاری که تحت 

آموزش های مجازی و حضوری ضد انقالب در پراگ و جاهای 
دیگر قرار گرفته و عماًل مزدور آنها شده است.! 

هم میهن و دیگر رسانه های همسو که طی سالیان دراز با 
اخبار و گزارش های جهت دار کوشیده اند، اعتبار رسانه ملی 
را نزد مخاطبان مخدوش کنند، اکنون نگران »اعتبار « این 
رسانه شده و اضافه کرده:  » راه اثبات دروغگویی رسانه های 
دیگر این اس��ت که صدا و سیما راس��تگو و حقیقت محور 
باش��د. به عبارتی راه اثبات خالف گویی رسانه های دیگر 
وجود یک رس��انه راس��تگو در داخل کشور اس��ت. از این 
پس تا چه حد می توان به اعتبار خبرنگاران صدا و س��یما، 
چون آمنه سادات ذبیح پور اعتماد داشت؟ « گویی آنها از 
اینکه ماهیت امپراتوری دروغ پرداز لندن نشین افشا شده، 
سراسیمه هستند وگرنه س��ابقه تخریبی آنها علیه رسانه 

ملی، نگرانی درباره اعتبار آن را معنا می کند. 
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هم میهن نگران اعتبار رسانه چارلز و بن سالخ!

رئیس کل دادگستری اس�تان البرز از صدور 
کیفرخواس�ت پرون�ده عوام�ل ش�هادت 
بس�یجی حاف�ظ امنیت در ک�رج خب�ر داد. 
به گ��زارش خبرگزاری میزان، حس��ین فاضلی 
هریکن��دی با اع��الم خبر صدور کیفرخواس��ت 
عوامل ش��هادت س��ید روح اهلل عجمیان  که در 
اغتشاش��ات ۱۲ آبان ماه در محدوده کمالشهر 
کرج به شهادت رس��ید گفت: بعد از انتشار فیلم 
و تصاویِر حمله و ضرب و ج��رح گروهی به یک 
بسیجی در این اغتشاش��ات در رسانه  ها و فضای 
مجازی و متعاقب آن شهادت وی، دستور قضایی 
برای شناس��ایی و بازداش��ت عوامل این جنایت 

صادر شد. 

 رئیس کل دادگس��تری اس��تان البرز با اشاره به 
پیگیری رئیس قوه قضائیه در خصوص این پرونده 
و صدور دستور ویژه جهت تسریع در شناسایی، 
دستگیری و محاکمه همه عوامل دخیل در این 
جنایت اضافه کرد: در مرحله نخست شناسایی 
عوامل و مس��ببان اصلی این جنای��ت با کمک 
نیروهای امنیتی در دس��تور کار قرار گرفت و در 
کم ترین زمان ممکن، عوامل این حمله وحشیانه 
با تالش ش��بانه روزی همکاران ما در دادسرای 
مرکز اس��تان و س��ربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات اس��تان البرز شناس��ایی 
و دس��تگیر ش��دند و در ادامه، حدود یک هفته 
پس از شناسایی و بازداشت متهمان، تحقیقات 

مقدماتی از آنها با رعایت مقررات قانونی انجام و 
برای ۱۱ نفر که ۱0 نفر مرد و یک زن هستند از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب کرج قرار جلب 

به دادرسی و کیفرخواست صادر شد. 
وی با اعالم اینکه کیفرخواست این پرونده جهت 
رس��یدگی و صدور حکم به ش��عبه اول دادگاه 
انقالب اس��تان البرز ارجاع ش��ده است، متذکر 
شد: »افس��اد فی االرض از طریق ارتکاب جرایم 
متعدد علیه امنیت کش��ور و حمل��ه به مأموران 
نیروی مقاومت بس��یج و فراج��ا و جنایت علیه 
تمامیت جسمانی افراد که موجب اخالل شدید 
در نظم عمومی و ناامنی در کش��ور و منتهی به 
شهادت بس��یجی حافظ امنیت، س��ید روح اهلل 

عجمیان شد«، »اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب 
جرایم علیه امنیت کش��ور« و »فعالیت تبلیغی 
علیه نظام از طریق ش��عاردادن، نش��ر و بازنشر 
محتوای مجرمانه در فضای مج��ازی« برخی از 
اتهامات متهمان اس��ت که در کیفرخواست قید 

شده است. 
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با 
توجه به اقدامات متهمان در اغتشاشات ۱۲آبان و 
جریحه دار شدن افکار عمومی در اثر این جنایت 
و در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضائیه، دستور 
تسریع و دقت در برگزاری جلسات دادگاه و صدور 
حکم با رعایت همه الزامات قانونی به شعبه اول 

دادگاه انقالب استان البرز صادر شده است. 

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد

 صدور کیفرخواست برای عامالن شهادت بسیجی حافظ امنیت در کرج

    قضائی

کبری آسوپار
  گزارش  یک

اپوزیسیون ایران که با رهبران غربی در فکر تجزیه ایران هستند، خود در قابی شکسته جا گرفته اند  


