
   خبر اول

شرارت و ترور
 برای انتقام از مردم

از آنجا که اغتشاش��گران، ابزاری جز تنفر و خشم و ایجاد تخریب 
و ضربه ب��ه امنیت کش��ور و آرامش مردم نداش��ته و ب��ا تکیه بر 
ادبیات رکیک در شعارها، چهر ه ای لمپنیستی از خود به نمایش 
گذاشته اند، نه تنها در همراه سازی توده های مردم ناموفق بوده اند، 
بلکه موجب فاصله و حتی نفرت گروه هایی از مردم شده اند. به ویژه 
آن دس��ته از مردم که زندگی آنان از فضای ناامنی و آشوب لطمه 

دیده و از تداوم و طوالنی شدن اغتشاشات متضرر گردیده اند.
حال آنکه گردانندگان اغتشاش��ات به امید س��رایت نافرمانی در 
جامعه و افزایش فشار اجتماعی بر حاکمیت و ایجاد ظرفیت هایی 
برای تداوم بخشی به روند آش��وب و اغتشاش از هیچ اقدام و حتی 
جنایتی فروگذار نبوده و سیاست کشته سازی به قیمت هزینه از 
جان اغتشاشگران را برای ش��عله ور نگه داشتن آتش اغتشاش به 

اجرا گذاشته اند.
برای نیل به این هدف، یعنی تس��ری و تداوم اغتشاشات که نیاز 
محرکین و بهره برداران پنهان اغتشاشات یا همان دشمنان بیرونی 
و گروهک های برانداز و تجزیه طلب می باشد، نه تنها کشته سازی 
بلکه مرده خواری نیز در دستور کار قرار گرفته و هر فوت مشکوک 
را به ویژه اگر به زن و کودک مربوط ش��ود، برای این هدف کثیف 
مصادره و فوت ش��دگان در فهرست کش��ته  های اغتشاشات قرار 

می گیرند.
فوتی هایی که از بهانه مرگ و تدفین آنها هم برای تداوم بخش��ی 
اغتشاش��ات و تس��ری خش��م و نفرت به خانواده ها و بس��تگان 
بهره برداری می ش��ود و هم با برگزاری مراس��م چهلم )حتی اگر 
در آیین و آداب و رس��وم آنها، پیش از این معمول نبوده باش��د( 
مناسبتی برای اغتشاش، آشوب و درگیری و زنجیره کشته سازی 

ساخته و پرداخته می گردد.
اما عدم تس��ری و توس��عه اغتشاش��ات برخالف ای��ن اقدامات و 
ناامیدی گردانن��دگان و بهره برداران و موج س��واران از اینکه بین 
امواج آشوب، فاصله ایجاد شده و جریان توده ای مدنظر آنها سرد 
و بی انگیزه شده و ترس از اینکه اگر جمعیت کف خیابان کاهش 
یافته و به فروکش کردن اغتشاشات منتهی شود، زمان بازگشت به 
نظم و اجرای قانون و مجازات برای لیدرها و محرکین فرا رسیده و 
عوامل بیرونی و پشت صحنه نیز روسیاه و بی اعتبار گردند، استفاده 
از ابزار ترور و ش��رارت را با الگوی منافقین دهه 60 و داعشی های 
دهه 90، برای حفظ دور خشونت و تداوم آشوب ها به کار گرفته اند. 
آنچه در دور جدید اغتشاش��ات و فراخوان ها برای روزهای پایانی 
آبان ماه به چش��م می خورد، حاکی از ورود به فاز نبرد مسلحانه و 
به کارگیری تروریس��م وحشی اس��ت که به تصور اتاق های فکر و 
عملیات اغتشاشات هم امنیت را به عنوان مزیت مطلق جمهوری 
اسالمی ایران برای شهروندانش به سایه می اندازد و هم مدافعان 
امنیت را مرعوب و منفعل می سازد. به موازات این، عناصر هیجانی، 
ماجراجو و فریب خورده نیز جرئت و انگیزه بیشتری برای حضور در 
میدان آشوب و اغتشاش و پیگیری خشونت و تخریب پیدا کرده و 

به روند تداوم بخشی کمک می نمایند.
آنچه در این میان بسیار روشن و گویا به چشم می آید، این است که 
اغتشاشات و اغتشاشگران، نه تنها رهبری و ایدئولوژی مشخصی 
ندارند و هیچ الگو و برنامه مش��خصی برای آینده سیاس��ی ارائه 
نمی دهند که حتی خواسته و مطالبه دقیق و معلومی نیز نداشته 
و تنها تداوم این روند که با چاشنی نفرت و خشونت پیش می رود، 
آنارشی و هرج و مرجی است که می تواند بر زندگی و آرامش مردم 

سایه انداخته و البته به روند پیشرفت کشور هم لطمه بزند.
معنای دیگر این روند پرخطر و پرهزینه این است که اغتشاشگران، 
برنامه و درک روشنی برای مجال دادن به نظام برای رفع مشکالت 
نداش��ته و بازیچه عوامل پش��ت صحنه و موج س��وارانی شده اند 
که از بی ثباتی، فرصت س��وزی و فشل س��ازی نظ��ام و حاکمیت 
س��ود برده و برای چانه زنی ب��ر روی برجام، محدودس��ازی نفوذ 
منطقه ای، ممانعت از عبور کشور از کمند تحریم و فشار و تجزیه 
ایران اسالمی، هیچ ابزاری را سودمندتر از آشوب و جنگ داخلی 
نمی دانند. آنان اختالف، تجزیه و ش��کاف در ملت و تقابل مردم با 
حاکمیت را راهکار کم هزینه برای نیل به این اهداف پلید دانسته و 
از این رو تمام توان رسانه ای و جنگ شناختی خود را به کار گرفته 
و وقتی زمینه گس��یل سالح و تروریس��ت را نیز فراهم دیده اند از 
تغییر فاز اغتشاشات به شرارت مسلحانه و تروریستی نیز فروگذار 

نبوده و نیستند. 
اما بدیهی است چنین پدیده ای به فهم و شناخت مردم از ماهیت 
اصلی و رویه های پنهان اغتشاش��گران و طراحان و گردانندگان 
پش��ت صحنه آن کمک قطعی و جدی خواهد کرد. این اشتباه و 
وقاحت دشمن به مثابه پاشنه آش��یل اغتشاشات به حساب آمده 
و جدایی کامل مردم از آشوب طلبان را رقم می زند. اینجاست که 
دس��ت حاکمیت برای اجرای قانون و بازگردان��دن نظم و از بین 
بردن زمینه های فرصت طلبی تروریس��ت کامالً  باز ش��ده و زمان 
اعمال مقتدرانه قانون و برخورد با کانون های شرارت و آشوب فرا 
می رسد و اغتشاشگرانی که با تصور انتقام از مردم دست به شرارت 
و ترور زده اند، به دس��ت خود فضای برخورد و تقاص پس دادن را 

فراهم کرده اند. 

تغییر رمز آشوب از ژینا به کمان شیطان!
شب بیس��ت و یکم خرداد س��ال 85 فراخوانی در تهران پخش شد تا 
برای صبح فردای آن تجمعی در میدان 7 تیر تهران شکل بگیرد. این 
فراخوان از طریق رسانه های ضد انقالب در خارج از کشور وایرال شده 
و توسط شبکه فمنیست های چپگرا در س��طح برخی مناطق شهر و 
نیز تعدادی از دانشگاه  ها پخش می ش��ود. در آن اطالعیه نوشته شده 
بود که قوانین اس��الم را تنها می توان در کف خیاب��ان عوض کرد و نه 

در مجلس!
این بیانی��ه با امض��ای ش��یرین عبادی وکی��ل به اصط��الح حقوق 
بشری در خیابان پخش ش��ده بود. اما در روز آش��وب برخالف تصور 
س��ازمان دهندگان ماجرا، تهرانی  ها از آن اس��تقبال نکرده و آن قدر 
تعداد افراد جمع ش��ده در میدان کم بود که دستفروشان به سادگی 
کنار افراد، بس��اط خود را نیز پهن کرده بودند! یک��ی از نماینده های 
سابق مجلس ششم که به عنوان س��خنران وارد حلقه اغتشاش شده 
بود بلندگو را دست گرفته و با نطقی تند شروع به فحاشی علیه اسالم 
و انقالب اسالمی می کند؛ اما شاه بیت سخنانش جایی بود که او رو به 
تعداد اندک حاضران در صحنه گفت که برای تغییر تنها نمی توان به 
برخوردهای نرم اکتفا کرد، گاهی الزم اس��ت با اقدامات سخت قانون 

را تغییر داد. 
آن روز ها شیرین عبادی با راه انداختن یک کمپین سفارشی از سوی 
میز ایران در وزارت خارجه امریکا ادعا می کرد که می خواهد از طریق 
جمع آوری امضا، قوانین مرتبط با زن��ان را تغییر دهد. خانه آزادی از 
نهادهای ضد ایرانی مستقر در واشنگتن بعد ها در گزارشی نوشت که 
این کمپین تنها محکی برای سنجش حساس��یت نظام به اجتماعی 

کردن آشوب  ها بوده است. 
البته چپ رادیکال فمنیست به خوبی می دانست که برای برداشتن این 
س��نگ بزرگ از پایگاه اجتماعی الزم برخوردار نیست، از این رو برای 
ادامه پروژه، فاز دومی برایش طراحی شد که بر اساس آن اعضای شبکه 
با سفر به استان های مختلف و راه انداختن کارگاه براندازی نرم سعی 
کردند از میان خاکس��تری  ها یارگیری کنند. در یکی از همین دست 
ماموریت  ها یکی از اعضای اصلی شبکه با سفر به زاهدان سعی کرد با 
میدان داری برخی از متنفذین مسجد مکی و ارسال چند پیام خاص از 
تهران برای عبدالحمید اسماعیل زهی مسیر را برای این جریان مرموز 

باز کند که البته نتیجه تالش های آنها به نتیجه نرسید. 
همین موضوع باعث شد تا گروهک عبادی در تهران با تحلیل سریالی 
مسائل یک س��اله به این نتیجه برس��د که براندازی فمنیستی برای 
رس��یدن به اهدافش به زمان نیاز دارد. برای همین کمپین امریکایی 
خیلی زود تعطیل ش��ده و به جای آن گروهک کانون مدافعان حقوق 
بش��ر، خط براندازی نرم را در دس��ت گرفت. یکی از ش��عارهای این 
گروهک غیرقانونی آن بود که باید از حق همه )نه فقط فمنیست ها( 
دفاع کرد حتی اگر آن فرد تروریستی چون عبدالمالک ریگی باشد! این 

هم افزایی با تگ حقوق بشری جذب حداکثری داشت . 
این م��دل از ج��ذب آهنربایی با قطب ه��ای متضاد به س��وی کانون 
براندازی، این روز ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نزدیک به 60 
روز از آغاز پروژه آشوب سازی در خیابان حجاب، اتمسفر متراکم شده 
آن به صورت کامل تغییر کرده است. اگر تا پیش از این شبکه آشوب با 
سوء استفاده از احساسات اعتراضی سعی داشت فضای هیجانی را به 
سمت خود منطبق کند، حاال پس از عملیات تروریستی در شهر ایذه 
شخصیت آشوب به کل تغییر کرده اس��ت؛ این تحوالت درونی حتی 
باعث شده است که رمز اغتشاشات نیز عوض شده و از »ژینا« به »کمان 

شیطان « تغییر نام دهد. 
ژینا رم��ز عملیاتی بود که با تکیه بر انقالب جنس��ی س��عی داش��ت 
اقدامات ضد فرهنگی خود را به الیه امنیتی و رسانه ای پیوند بزند؛ در 
این پروژه زنان، گعده های صنفی )چون دانش��جویان( و اتحادیه های 
سندیکالیس��تی )کارگران( نقش اصل��ی را بازی می ک��رد. این مثل 
براندازی با شبکه سازی و عملیات رس��انه ای سعی داشت گسل های 
اجتماعی را سیاس��ی کند و با شلیک نرم به معیش��ت آن را به سوی 

اعتراضات خیابانی و اعتصابات اجباری سریالی هدایت کند. 
 این پروژه پس از دو ماه شکس��ت قطعی خ��ورده و حتی امریکایی  ها 
نیز از آن ناامید ش��ده اند؛ اما با ورود علنی صهیونیست  ها به معادالت 
اغتشاشات )از جمله حمایت علنی نفتالی بنت از آن( آشوب  ها با رمز 
ژینا بایگانی شده و حاال دشمن خود را برای سیکل جدیدی از حیات 
آشوب سخت مهیا می کند، حوادث تروریس��تی در شهر ایذه مبدأ و 

نقطه کانونی آن در تحوالت آینده است. 
کمان ش��یطان مجموعه اقدامات سخت با روکش��ی از رفتارهای نرم 
است که طیفی رنگین کمانی از گروه های معارض و معاند تروریستی 
را همگرا با خود کرده تا بتواند شبکه س��ازی کند. ژینا قرار بود انقالب 
توده ای باشد و با هل دادن کشور به سمت ونزوئالیی شدن و در نهایت 
تسلیم شدن در برابر نظام سلطه ایران قوی را به ایران ضعیف تبدیل 
کند، اما کمان شیطان مصداق  هایی از جنگ مسلحانه و سوریه سازی 
در خود دارد، تنها مش��کل برای عناصر معاند آن اس��ت که در میانه 
آشوب  ها نمی توانند شبکه خودش رو پیدا کنند. بخش نقطه چین و 
خالی از کمان شیطان برای شبکه سازی جایی است که باید نهادهای 
امنیتی روی آن نشس��ته و فضای خالی و کانونی دو س��ر طیف را پر 

کنند. 
پروژه کمان شیطان ممکن است با کدهای ارسالی از یک فوتبالیست 
فراری در حذف فیزیکی او توسط موساد در آستانه جام جهانی فوتبال 
شکل جدی تری به خود بگیرد. جیمز مونتاگ نویسنده کتاب انقالب 
فوتبال نوشته است که سال 2011 در مصر جوانان فوتبالی )خشونت 
هولیگانی( به صورت مس��تمر علیه رژیم مب��ارک فعالیت می کردند 
و درنهای��ت در میدان التحریر جمع  می ش��دند و این مس��یر موجب 

سرنگونی رژیم مبارک شد!
 پیام رمزگذاری شده فوتبالیست یاغی در مصاحبه با شومن امریکایی 
را باید در همین خط تفسیر کرد. با این تفاوت که هدف این بار پریدن 
از روی چند فاز و رسیدن به وضعیتی مش��ابه سوریه در سال 2012 
است. البته در میان گزاره های مختلف از سوی شبکه شرارت ما ایمان 
به بش��ارت امام خامنه ای )روحی و قلبی فداه( داریم که این بساط به 
زودی جمع خواهد ش��د؛ بدون ش��ک این پیام ایمانی سنخی از آیه 

شریفه »وجوه یوم�ئذ مسفره ضاحکه مستبشره « دارد. 

فخاری استاندار تهران شد
علیرضا فخاری با تأیید هیئ�ت دولت به عنوان اس�تاندار تهران 

انتخاب شد. 
به گزارش تسنیم، هیئت دولت در جلسه عصر دیروز به ریاست آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی به پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر معرفی فخاری به 

عنوان استاندار تهران رأی اعتماد داد. 
فخاری پیش از این معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی 
زمین و مسکن بود و معاون استاندار تهران، مدیرعامل سازمان امالک 
و مستغالت ش��هرداری تهران، عضو هیئت مدیره شرکت راه سازی و 
عمران ایران،  مش��اور وزیر نفت و فرمانداری شهرس��تان دماوند را در 

کارنامه خود دارد. 
پیشتر محسن منصوری استانداری تهران را برعهده داشت که با حکم 
رئیس جمهور به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 

منصوب شد. 

مرتضیسیمیاریرسولسنائیراد

در ک�وران ح�وادث تل�خ دو م�اه گذش�ته که 
خسارات فراوان جانی و مالی برجای گذاشته و 
بسیاری از شهرهای کشور به عرصه تاخت و تاز 
اغتشاشگران و آش�وبگران تبدیل شده است، 
برخی چهره های معروف سیاس�ی، فرهنگی، 
ورزش�ی و اجتماعی ک�ه به عنوان س�لبریتی 
شناخته می شوند و به دلیل پایگاه اجتماعی که 
نزد افکار عمومی دارند، از نفوذ کالم برخوردارند، 
در ای�ن ح�وادث امتح�ان ب�دی پ�س دادند. 
این س��لبریتی ها که به دلیل پای��گاه اجتماعی در 
بزنگاه های تاریخی انتظار می رود نقش تاریخی خود 
را در فرونشاندن اغتشاشات و آشوب ها به درستی ایفا 
کنند، در حوادث اخیر نه تنها به وظیفه خود درست 
عمل نکردند که با اتخاذ مواضع تحریک  آمیز و غیر 
مستند، در کنار آشوبگران قرار گرفتند و در فضای 
مجازی که اکنون تأثیر مستقیمی بر دنیای حقیقی 

دارد، آتش بیار معرکه شدند. 
دستگاه قضایی به دلیل خویشتنداری و مماشات با 
این چهره ها ترجیح داد با آنها برخورد قضایی انجام 
ندهد، حال آنکه این مطالبه از همان روزهای نخست 
اعتراضات که با فاصله اندکی به اغتشاش تبدیل شد، 
وجود داشت که مسئوالن قضایی با تحریک کنندگان 

آشوب ها برخورد قاطع داشته باشد. اما هرچه زمان 
گذشت، این به اصطالح چهره ها نه تنها از مواضع 
غلط و انحراف��ی خود عدول نکردن��د که بر عکس 

جری تر هم شدند. 
اکنون که دو ماه از آغاز اغتشاشات گذشته و صف 
معترضان و اغتشاش��گران از هم جدا شده و آنچه 
اکنون در برخی شهر ها وجود دارد، هیچ نسبتی با 
اعتراض ندارد و اغتشاشگران وارد فاز اقدام مسلحانه 
شده اند، بدیهی است هر اظهار نظری که به تقویت و 
تحریک این جریان پراکنده ضد ملی و ضداسالمی 

کمک کند، همسویی با ضد انقالب تلقی شود. 
از این رو دستگاه قضایی پس از دو ماه خویشتنداری، 
حجت را بر برخی سلبریتی های مسئولیت نشناس 
تمام کرد و با احضار آنها نشان داد که پایان مماشات 
با آنها به سرآمده است. از این رو بود که طی روز های 
گذشته برخی از چهره  ها برای توضیح در خصوص 
انتشار مطالب غیر مستند یا توهین  آمیز به دادسرا 

احضار شده اند. 
آنگونه ک��ه در خبرگ��زاری میزان، آمده اس��ت 
برخی از چهره  ها از جمله محمود صادقی، پروانه 
سلحش��وری )نماین��دگان اصالح طل��ب ادوار 
مجل��س( و یحیی گل محم��دی )مربی فوتبال( 

برای توضیح در خص��وص انتش��ار مطالب غیر 
مستند یا توهین  آمیز به دادسرا احضار شده اند. 
این گزارش اضافه ک��رده: در پ��ی برخی اظهار 
نظر های ب��دون اس��تناد در مورد وقای��ع اخیر، 
همچنین انتشار مطالب تحریک  آمیز در حمایت 
از اغتشاشات خیابانی از سوی برخی چهره های 
سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتی ها، این 
افراد دیروز برای پاس��خگویی به مقام قضایی به 

دادستانی تهران احضار شدند. 
خبرگزاری قوه قضائیه تصریح کرده: در روز های 
گذشته از تعدادی افراد، در مورد صحت ادعا های 
تحریک  آمیز مطرح ش��ده در مورد اغتشاش��ات، 
مستندات و ادله خواسته شده که با گذشت چند 
روز، تاکنون هیچ مستند و دلیلی ارائه نشده است 
و در نتیجه ای��ن افراد ب��رای توضیح در خصوص 
مطالبی که منتش��ر کرده اند به دادس��را احضار 
شده اند. در همین رابطه همچنین طی یک هفته 
گذش��ته پنج نفر از چهره های س��ینمایی برای 
پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیرمستند و 
تحریک  آمیز به دادسرا احضار شدند. اسامی این 
افراد به این قرار اس��ت: الناز شاکردوست، میترا 
حجار، باران کوثری، س��یما تیران��داز و هنگامه 

قاضیانی. سه فرد دیگر نیز باید درطی روز های آتی 
به مقام قضایی در مورد مطالب غیر واقعی مطرح 

شده پاسخگو باشند. 
این گزارش حاکی اس��ت؛ حس��ن عباسی، رئیس 
اندیشکده یقین نیز که اتهاماتی را به فوتبالیست  ها 
وارد کرده بود، برای پاسخگویی به مقام قضایی به 

دادستانی احضار شده است. 
   منع تع�دادی از س�لبریتی  ها از دریافت 

خدمات اجتماعی
دیروز هم یک منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا اعالم 
کرد، تعدادی از س��لبریتی  ها و هنرمندان به دلیل 
حمایت از آشوبگری و اقدامات غیرقانونی در کشور از 

دریافت خدمات اجتماعی منع شدند. 
این منبع آگاه با اشاره به حمایت برخی از سلبریتی  ها 
و هنرمندان از آشوبگری  ها و اقدامات ساختارشکنانه 
و رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، گفت: با حکم 
قضایی تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته از 
دریافت خدمات اجتماعی منع شده اند. فعالیت های 
تعدادی دیگر از این افراد نیز در حال بررسی است 
و برای آنها نیز طی روزه��ای آینده با حکم قضایی 
محدودیت  هایی در زمینه دریافت خدمات اجتماعی 

اعمال خواهد شد. 

 قوه قضائیه 12 چهره سیاسی- ورزشی و فرهنگی را احضار کرد

آغاز حساب کشی از دروغ های حقیقی سلبریتی های مجازی 
   قضائی

شهدای  امنیت در دل دریای ملت

پیکرهای مطهر سه شهید حادثه تروریستی اخیر 
در اصفهان، به نام های سرهنگ اسماعیل چراغی، 
بسیجی شهید محمدحس�ین کریمی و بسیجی 
ش�هید محس�ن حمیدی روز گذش�ته با حضور 
باشکوه اقشار مختلف مردم اصفهان تشییع شد. 
پیکر مطهر این س��ه ش��هید با حضور گسترده مردم 
انقالبی اصفهان از میدان بزرگمهر به سمت گلستان 
شهدای اصفهان تشییع شد، آیت اهلل مهدوی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان نیز بر پیکر این شهدا 

نماز اقامه کرد. 
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیین تش��ییع با قرائت 
آیات قرآن کریم آغاز شد و مردم اصفهان ندای لبیک 
یا مهدی و لبیک یا حسین سر دادند. در این مراسم 
مردم با در دست داشتن تصاویر حاج قاسم سلیمانی و 
پرچم ایران، سرود ملی را زیر لب زمزمه و با رهبر معظم 
انقالب تجدید میثاق کردند. با حضور پیکر مطهر شهدا 
در بین جمعیت، مردم اصفهان یک صدا ندای مرگ بر 
فتنه گر سر دادند و خواس��تار گرفتن انتقام از قاتالن 

شهدای امنیت شدند. 
   تا آخرین قطره خون

 پشتیبان انقالب هستیم
سردار سرتیپ پاس��دار مجتبی فدا، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در این مراسم با 
درود به روح امام شهدا )ره(، حاج قاسم سلیمانی و 
گرامیداشت شهدای حادثه شاهچراغ و ایذه اظهار 
کرد: حضور م��ردم اصفهان در 25 آب��ان 1۳61 و 
تشییع شهدا را گرامی می داریم، آنان مثل امروز با 
امام و شهدای خود تجدید میثاق کردند. وی با ابالغ 
سالم و درود مقام معظم رهبری به مردم اصفهان 
افزود: انقالب اسالمی به مردم ایران استقالل و عزت 
بخشید؛ ۴۳ سال است که استراتژی امریکا براساس 
نابودی انقالب اسالم ترسیم شده است؛ امریکایی  ها 
در این مس��یر تمام تالش خود را به کار گرفتند تا 

پیشرفت  ها و توسعه ایران را مهار کنند. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با 
اشاره به شکست های پیاپی دشمن در جنگ سخت 

از مردم ایران، افزود: این شکست  ها در تحریم  ها و 
ترور چهره های شاخص ایران ادامه یافت؛ بنابراین 
معاندین جمهوری اسالمی تمام ظرفیت های خود 
را برای ضربه زدن به انقالب اسالمی به کار گرفته اند 
و در همین راستا با به کار گیری امپراتوری رسانه ای 

سعی در القای ناامیدی به مردم ایران دارند. 
این فرمانده ارشد، ناکامی دشمن بر سر میز مذاکرات 
را موجب انتخاب مسیر دیگری برای مقابله عنوان 
کرد و ادامه داد: دش��من، اراذل، برخی چهره های 
فرهنگی و ورزشی و سران گروهک های تجزیه طلب 
و تروریستی را به خط کرد تا با انتشار تفرقه و شایعه 
فتنه ای ضد ایران به راه اندازند، اما در این مس��یر با 
شکست روبه رو شدند زیرا مردم ایران به دشمنان 
اجازه عمل ندادند و اعالم کردند تا آخرین قطره خون 

پشتیبانی انقالب اسالمی و رهبر خود هستند. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان یکی 
از ترفندهای دشمن را به کارگیری افراد خودفروخته 
اعالم کرد و افزود: به این افراد هشدار می دهیم که 

مردم اصفهان با کوچک ترین اش��اره مقام معظم 
رهبری به میدان خواهند آمد و تومار فتنه گران را 
در هم خواهند پیچید. وی اظهار ک��رد: از خواص 
و نخبگان انتظار می رود نس��بت به روش��نگری و 
تبیین اق��دام کنند؛ همچنین از دس��تگاه قضایی 
می خواهیم که عامالن جنایت های اخیر را به اشد 

مجازات برساند. 
   م�ردم اصفهان همچون اوای�ل انقالب در 

میدان هستند
س��ردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی 
استان اصفهان نیز در حاشیه تشییع شهدای مدافع 
امنیت اصفهان، با اش��اره به حضور باش��کوه مردم 
اصفهان در تشییع شهدا، افزود: امروز یک بار دیگر 
مردم برای تجدید میثاق با شهدا و وداع با سه شهید 
امنیت به میدان آمدند تا این پی��ام را به جهانیان 
برسانند که هیچ تفاوتی با گذشته نکرد ه اند و همچون 
روزهای ابتدایی انقالب برای دفاع از اسالم در صحنه 

حاضر هستند. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان حضور جمعیت کثیر 
چند صد هزار نفری در این مراسم را ستودنی دانست 
و گفت: دس��تگاه های امنیتی به زودی تقاص خون 
ش��هدای امنیت را خواهند گرفت و آنها را مجازات 
خواهند کرد و با قوتی فراتر از گذش��ته برای دفاع از 
ارزش های انقالب، راه شهدا و امام راحل )ره( در رکاب 
والیت فقیه و فرمانده کل قوا خواهند ماند تا این انقالب 
را به دست صاحب اصلی خود، حضرت صاحب الزمان 
)عج( برسانند. پیکرهای شهدای مدافع امنیت اصفهان 
پس از تشییع با شکوه بر روی دستان مردم، در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شدند. 
    دس�تگیری عوامل ترور مدافعان امنیت 

در اصفهان
روابط عمومی سپاه صاحب الزمان صبح دیروز در 
اطالعیه ای ازدستگیری عوامل تروریستی شهادت 
مدافعان امنیت با رصد اطالعاتی پاسداران گمنام 
امام زمان )عج(در سازمان اطالعات سپاه حضرت 

صاحب الزمان )عج( استان اصفهان خبر داد. 
 به گزارش سپاه نیوز؛ روابط عمومی سپاه صاحب 
الزمان استان اصفهان در اطالعیه ای اعالم کرد: با 
تالش شبانه روزی و رصد اطالعاتی پاسداران گمنام 
امام زمان )عج(در سازمان اطالعات سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( عوامل تیم تروریستی حمله 
به مدافعان امنیت در اس��تان اصفهان شناسایی و 

دستگیر شدند.  
ژه
وی

 ولخرجیآلمانیهابرایآشوبدرایران  
اخبار و گزارش��ات به دس��ت آمده و تحلی��ل و جمع بندی 
اعترافات بازداشت ش��دگان و دس��تگیری س��ر شبکه های 
آشوب و اغتشاشات اخیر نش��ان می دهد که سفارت آلمان 
نقش جدی در آشوب های اخیر داشته است. در این خصوص 
مطابق برخی اعترافات، تعدادی از اتباع خارجی از کشورهای 
اطراف ایران، از س��فارت آلمان با واسطه پول دریافت کرده 

بودند و با انگیزه های مالی در اغتشاشات شرکت داشتند. 
در بعد بین المللی نیز دولت آلمان در اروپا سردمدار اجرای 
نقشه های صهیونیست  ها علیه ایران شده است و در برلین نیز 
نهایت همکاری از سوی دستگاه امنیتی آلمان برای برگزاری 
تجمع ضد ایرانی صورت گرفته بود. در عرصه دیپلماس��ی 
نیز دولت آلم��ان نقش جدی علی��ه ای��ران دارد و به دنبال 
محکومیت های بین المللی و حقوق بش��ری علیه ایران در 

مجامع مثاًل بین المللی است. 
در آش��وب های اخیر اتب��اع بیگانه از کش��ورهای س��وئد، 
بنگالدش، آلمان، افغانستان و فرانسه دستگیر شده بودند. 
س��فارتخانه های کش��ورهای اروپایی خصوصاً آلمان نیز در 

تحریک، سازماندهی و حتی حمایت مالی فعال بوده اند. 


  بازتصویر6ماهپیشرا
بهعلیکریمیغالبکردند

علی کریمی که خود سال  ها در سایه جمهوری اسالمی، عضو 

تیم ملی ایران بوده است، حاال به سرزنش فوتبالیست های 
تیم ملی فوتبال می پردازد. جمهوری اسالمی االن با جمهوری 
اسالمی زمان عضویت علی کریمی چه تفاوتی کرده است که 
آن زمان او به جایزه گرفتن ها ب��ا عنوان عضو تیم ملی ایران 
افتخار می کرد و حاال بازیکنان تی��م ملی را به خاطر همین 
عضویت س��رزنش کرده یا مخاطب توهین ق��رار می دهد؟! 
وقتی می خواست از نردبان تیم ملی باال برود و برای خودش 
موقعیت بیافریند، تیم ملی ایران بود و حاال به خاطر آنکه او 
دیگر نیازی به ایران ندارد، شده تیم ملی جمهوری اسالمی!

آتش بیاری او برای معرکه ای که دش��منان در خیابان به راه 
انداخته اند، تش��ویق های او برای خشونت های فیزیکی کف 
خیابان و دعوت جوانان به ایجاد آشوب بخشی از فعالیت های 

اوست. بخش دیگر، دروغ های اوست. 
ساعتی قبل از حادثه تروریس��تی ایذه، علی کریمی در یک 
استوری، آشوبگران را تشویق به حمله به ماشین های سواری 
شیش��ه دودی کرد، پس از حادثه اما مدعی ش��د ماش��ین 
شیش��ه دودی خانواده کی��ان پیرفل��ک را نیروهای حافظ 
امنیت به رگبار بس��ته اند! بی غیرت نامیدن ارتش، توهین 
به فوتبالیست ها، حمالت کالمی به نیروهای حافظ امنیت 
و تشویق به حمله به این نیرو ها بخشی دیگر از کارهای علی 

کریمی است. 
اما یک بخش��ی از فعالیت او هم دروغگویی است و او خیلی 
راحت بدون تحقیق دروغ می نویسد. در تازه  ترین مورد، او با 

انتشار تصویری مدعی شد که در شهر ایذه نیروهای مسلح 
با دوشکا مردم را به رگبار بس��ته اند و در ادامه گفته: مردم، 

بشینیم، قتل عام می شیم. 
چند ثانیه جست وجو در گوگل کافی است تا مشخص کند 
تصویر مورد ادعای او،  روز 16 می 2022 یعنی 26 اردیبهشت 
1۴01 )شش ماه پیش( از سوی صفحات یک گروه تروریستی 

و تجزیه طلب منتشر شده است. 
تسنیم نوشته: »اگر علی کریمی خودش در تصویری که به نام 
ایذه منتشر کرده از جمله هوای بارانی و معماری خانه  ها دقت 
می کرد متوجه  می شد که محل موردنظر مربوط به شهر ایذه 
نیست و احتماالً رزمایش نیروهای بسیج در یکی از شهرهای 
شمال یا شمال غرب کشور است. او حتی می توانست از مردم 
ایذه سؤال کند که آب و هوای دیروز و امروز شهرشان چگونه 
بوده است. آن گروهک تروریس��ت برخالف کریمی، اگرچه 
اصل ویدئو را قلب کرد و دروغ گفت اما حداقل در بخشی از 
فیلم ادعا می کند که ویدئو مربوط به یکی از شهرهای شمال 
ایران اس��ت!« با مزه آنکه او می گوید قتل عام می شویم، اما 
وقتی تصمیم ب��ه فعالیت مجازی علیه جمهوری اس��المی 
گرفت، از ایران رفت و دور و دور و دور شد تا کم ترین هزینه ای 

بابت این فعالیت مجازی ندهد. 
پیشتر هم کریمی تصویر یک بالگر ورزشی و بدون حجاب 
ساکن خارج از کش��ور را به عنوان نوه یکی از مراجع تقلید 

معرفی کرده بود که خود آن فرد تکذیب کرد. 

اغتشاشگر مسلح  خیابان ستارخان تهران 
به اعدام محکوم شد

خیاب�ان  در  اخی�ر  اغتشاش�ات  جری�ان  در  ک�ه  ف�ردی 
س�تارخان ته�ران ب�ا در دس�ت داش�تن س�الح س�رد، موجب 
رعب و وحش�ت ش�هروندان ش�ده بود، ب�ه اعدام محکوم ش�د. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در راستای دستورات رئیس دستگاه 
قضایی مبنی بر لزوم تس��ریِع همراه با دقت و عدالت در رس��یدگی به 
پرونده متهمان اغتشاشات اخیر و در ادامه رسیدگی به اتهامات این افراد 
در دادگاه انقالب تهران، حکم اولیه پرونده یکی دیگر از اغتشاشگران 

صادر شد. 
فردی که در جریان اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخان تهران با در 
دست داشتن سالح سرد، اقدام به بستن خیابان، متوقف کردن خودرو  ها 
و ایجاد ناامنی برای مردم، سپس درگیری با مأموران بسیج، جرح یکی 
از مأموران و ایجاد رعب و وحشت در رهگذران و شهروندان کرده بود، 

به اعدام محکوم شد. 
بنابر این گزارش، بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقالب تهران، 
این فرد به اتهام محاربه از طریق کشیدن س��الح سرد به قصد جان و 
ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت شهروندان منجر به ایجاد 
ناامنی در محیط و اخ��الل در نظم و امنیت جامعه ب��ه مجازات اعدام 

محکوم شده است. 
گفتنی است طی روز های گذش��ته پنج نفر دیگر از اغتشاشگرانی که 
در شهر تهران اقدام به قتل، کشیدن سالح یا بستن خیابان  ها و ایجاد 
ناامنی برای مردم کرده بودند نیز توسط دادگاه انقالب به اعدام محکوم 
شده اند. حکم صادر شده برای تمامی این متهمین، بدوی و قابل تجدید 

نظر خواهی در دیوان عالی کشور است. 
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3 شهید حادثه تروریستی اصفهان در دل دریای مواج مردم این شهر تشییع شدند
 شهدا کشتی نجات از توفان ها هستند و باید آنها را چون دریا در آغوش گرفت
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