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ايران باز هم نباخت
روزنام��ه كيهان در يادداش��تي با اش��اره به 
خوشحالي زائد الوصف رس��انه هاي مزدور از 
حذف تيم ملي فوتبال ايران از مسابقات جام 
جهاني قطر نوشت: گذشته از نتيجه حاصله كه جزئي از رقابت ورزشي 
و ذات فوتبال است، نكته مشهود و قابل تقدير اين مسابقه تالش و انگيزه 
بازيكنان و كادرفني تيم ايران تا آخرين لحظه براي كسب موفقيت بود 
كه بدن هاي خسته و اشك هاي جاري شده بازيكنان مان در پايان بازي 
گواهي از اين تالش غيرتمندانه است. مردم هم كه با اعتقاد به شايستگي 
و پتانسيل تيم ملي و بازي زيبا و نتيجه عالي اين تيم در برابر ولز اميد 
فراواني به نتيجه گيري در برابر امريكا داشتند، وقتي تالش بازيكنان تا 
آخرين ثانيه هاي بازي و اش��ك هاي از روي غيرت آنه��ا را ديدند، اين 

شكست فوتبالي را راحت تر پذيرفتند. 
در فتنه هايي همچون فتنه 78، 88 هم مي توان نمايش وطن فروشي 
و پياده كردن دس��تور و ديكته دش��من عليه كش��ور و مردم توس��ط 
وطن فروشان را مشاهده كرد و البته اين روزها و طي دو ماه اخير نسخه 
به روزش��ده آن تحركات خائنانه هم در كشور به نمايش درآمد. جالب 
آنكه كساني كه مسئول و عامل پياده سازي نقشه هاي شوم دشمن در 
كشور براي ايجاد ناامني و عملي كردن توهم تجزيه ايران عزيز هستند، 
امروز مدعي وطن دوس��تي هس��تند. ديكتاتورهايي كه حتي تحمل 
ش��ادي مردم از يك برد فوتبالي را هم ندارند. راستي، ملت ايران چه 
باليي سر دشمن خود آورده اس��ت كه پادوهاي آن با دريوزگي دنبال 

دستاورد سازي از يك باخت فوتبالي هستند؟
........................................................................................................................

ما فقط بازي داخل زمين را باختيم
روزنامه همشهري يادداشت خود را 
به فوتبال اختصاص داد اما نه فقط به 
درون مستطيل سبز كه به همبستگي مالي ناشي از آن پرداخته است. 
نويسنده اضافه كرد: تيم  ملي مان تا پاي جان براي ايران جنگيد، آن هم 
در روزهايي كه زير سنگين ترين حمالت رسانه اي دشمن قرار داشت، اما 
نشد كه بشود. حاال بايد از فوتبال و آنچه در مستعطيل سبز جام جهاني 
گذش��ت، بگذريم و حرف تازه تري بزنيم. بازي داخل مستطيل سبز را 
باختيم، اما پيروزي هاي ديگر به  دست آورديم كه نبايد فراموش كنيم. 
بايد بگوييم چطور از يك تهديد، فرصت هاي متعدد براي خود ساختيم. 
يكم: باخت فوتبال را فراموش كنيد. ما جنگي را برديم كه بيش از 7۰روز 
پيش شروع شد. 7۰روز به دروغ، تصويري غيرواقعي از مردم نشان مان 
دادند. گفتند مردم خواهان شكس��ت اين تيم حكومتي هس��تند، اما 
تصاوير جشن و پايكوبي ملت بعد از پيروزي بر ولز و سنگ تمام گذاشتن 

مردم در حمايت از تيم ملي، واقعيت را مثل روز روشن كرد. 
دوم: شكست داخل زمين بازي، فقط شكست ۱۱نفر نبود، يك ملت را 
غمگين كرد. مردم اين بار تصميم گرفته بودند كنار هم بايستند. پروژه 
قراردادن مردم ايران در مقابل هم، شكست خورد. ايراني ها پيروز ميدان 
وطن پرستي شدند. گاليه داشتند، اعتراض داشتند، اما وقتي پاي وطن 

در ميان بود، سيلي محكمي زدند به بي وطنان داخلي و خارجي. 
سوم: به تصاوير شادي مردم در ش��ب بازي ولز نگاه كنيد. يك پرچم 
بيشتر نمي بينيد؛ پرچم سه رنگ ايران عزيزمان با همان نشان مقدس در 
مركز آن. آن شب، شب پيروزي اين پرچم بود در مقابل همه پرچم هايي 

كه در 7۰روز گذشته در مقابلش قرار دادند. 
چهارم: مردم با شكست تيم ملي گريستند و با پيروزي آن از ته دل شاد 
شدند. اشتباه است اگر فكر كنيد اين مردم اعتراضي ندارند، گاليه مند 
نيستند، راضي هس��تند و به حاكميت نقدي ندارند. همه مردم - چه 
معترض و چه غيرمعترض- در اين ميدان مبارزه س��نگين و تاريخي، 
كنار هم ايستادند تا به اغتشاش و آشوب »نه« بگويند. تا بگويند با همه 
نقدها و گاليه هاي شان، پاي ايران اسالمي ايستاده اند. اين مردم مطالبه 
دارند، خواستار اصالح امور هستند، اما در شب هاي جام جهاني نشان 

دادند كه مسيرشان با مسير براندازان يكي نيست. 
........................................................................................................................

امريكا، بذر جنگ جديد را مي پاشد
روزنامه جام جم در يادداشتي با اشاره 
به خبر فروش موشك هاي تاكتيكي با 
قابليت ش��ليك زمين به هوا از سوي 
امريكا به فنالند نوشت: كليت اين قرارداد نشان مي دهد فنالندي ها فعاًل 
در مورد پيوستن به ناتو اصرار دارند. از سوي ديگر، واشنگتن نيز در اين 
معادله به دنبال دو هدف مهم است؛ يكي سود تسليحاتي از منازعات 
بالقوه و بالفع��ل جهاني و ديگري، خلق بحران ه��اي مزمن امنيتي در 
نزديكي روس��يه. به عبارت بهتر، امريكايي ها قصد دارند قبل از پايان 
يافتن جنگ اوكراين، بذر جنگ ديگري را در جهان بپاشند. استقبال از 
اين بازي خونين توسط فنالند- كه همسايه روسيه محسوب مي شود و 
سرنوش��تي مانند اوكراين مي تواند در انتظار آن باشد- قطعاً از جنبه 

عقالني و استراتژيكي برخوردار نيست. 
در رويكرد طرف امريكايي، بحران بايد به هر قيمتي ميان مسكو و حوزه 
اسكانديناوي زنده نگه داشته شود. روسيه به عنوان پهناورترين كشور 
جهان با ۱۴ كشور آسيايي و اروپايي مرز زميني مشترك و با بسياري 
ديگر از كشورها از جمله در كناره درياي بالتيك، درياي ژاپن و درياي 
سياه مرز آبي دارد. سوئد در غرب درياي بالتيك واقع شده و تقريباً تمام 
شرق  فنالند هم مرز روسيه است. صورت مسئله كاماًل مشخص است! 
امريكا بذر جنگ و منازعه جديد را در حوزه اس��كانديناوي و بالتيك 
مي پاشد تا پس از شكست در گسترش ناتو به شرق بر حوزه شمال اروپا 
متمركز شود. آيا استكهلم و هلس��ينكي متوجه اين بازي پرهزينه در 

زمين كاخ سفيد و لندن هستند؟! 
........................................................................................................................

روشن بين باشيد!
روزنامه رس��الت يادداشت خود را به 
سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار 
بسيجيان اختصاص داد كه خطاب به 

برخي خواص بي بصيرت و غفلت زده فرمودند: روشن بين باشيد. 
نويسنده اضافه كرده است: جمع جبري ديدگاه هاي برخي خواص در 
مورد جمع كردن بساط اغتشاش و اوباشي گري اين است كه تنها راه، 
مذاكره با امريكا، حل مشكالت مناسبات ايران و امريكا و شنيدن صداي 
مردم است. اين جماعت منكر حافظه تاريخي ملت است و نمي خواهد 
سير مناسبات و مناقش��ات ايران و امريكا را حداقل در نيم قرن اخير 
ببيند. دولت هاي موسوي، هاش��مي، خاتمي و روحاني با اين تفكر كه 
مي شود با امريكا مذاكره كرد و به نتيجه رسيد، بارها مذاكره كردند اما 
نتيجه مذاكرات جز باج دهي به امريكا هيچ محصولي نداشت. حيرت 
و ش��گفتي از مواضع جماعت باج ده به امريكا اينكه، اينها اسم خود را 
»عقالي ملت« مي گذارند و رقباي خود را به بي عقلي و بي دانشي متهم 

مي كنند و ترس خود را از دشمن، زير اين دو عنوان پنهان مي كنند!
سخاوتمندي اين جماعت در غارت و تاراج دستاوردهاي هسته اي ملت 
ايران به برجام هم منتهي نمي شود. در برجام ۲و۳ خواهان آن هستند 
كه از قدرت و نفوذ منطقه اي و نيز از قدرت پهپادي و موشكي ايران هم 
چشم پوشي شود، با اين منطق تسليم طلبي چه بايد كرد؟! ملت ايران 
از اين جماعت يك سؤال دارند و آن هميشه بي پاسخ مانده است. سؤال 
اين است آيا شما در ايران نماينده حفظ مصالح و منافع مردم هستيد يا 
اينكه صيانت از منافع امريكا را در ايران نمايندگي مي كنيد؟ اگر ادعاي 
نمايندگي حفاظت از منافع ملت ايران را داريد، پس اين حرف ها و اصرار 
به باج دهي به دشمن براي چيست؟ اگر نماينده صيانت از منافع امريكا 

هستيد، پس نقاب از چهره برداريد تا مردم شما را بيشتر بشناسند. 

رسانه هاي ضدانقالب در دروغ هاي مكرر دختراني 
را از قوميت هاي مختلف لر، كرد و ترك وارد بازي 
خود كردن�د. اس�راپناهي از اردبيل و فرش�ته 
احمدي از كردستان همه براي ايجاد يك درگيري 
قومي در كش�ور توس�ط ضدانقالب پمپاژ شد. 
به گزارش فارس، تحريك عواطف مردم ايران يكي 
از جدي ترين برنامه هاي ضدانقالب براي ش��عله ور 
ساختن اغتشاشات است. از ابتداي اين اغتشاشات 
هم روال كار ضدانقالب همين بود؛ اول كشتند و بعد 
عزا گرفتند تا مظلوم نمايي كنند، مردم را هم كور و 

كر فرض كردند. 
دروغگويي و تحريف از سوي ضدانقالب تبديل به 
يك امر رايج شد. با لو رفتن مكرر اين دروغگويي ها 
آبرويي براي رسانه هاي اصلي ضدانقالب باقي نماند. 
انتحار رس��انه اي ضدانقالب در پمپ��اژ اخبار دروغ 
سبب ش��د اندك مرجعيت خبر اين رسانه ها براي 
مخاطبان ش��ان هم از بين برود و دست ضدانقالب 

براي تداوم عمليات هاي رواني خالي بماند. 
با بي اعتبار شدن رسانه هاي اصلي ضدانقالب، پاي 
س��ي ان ان به عمليات رواني عليه م��ردم ايران باز 
شد. س��ي ان ان در گزارش اخير خود مدعي شد به 
بازداشتي هاي اغتشاشات تعرض جنسي مي شود. 
هر چند سي ان ان اين جمله را با اين عبارت مطرح 
كرد كه »اين ادعا مستقاًل تأييد نشده است « با اين 

حال روند شبهه سازي در افكار عمومي از همين جا 
شروع شد و خط آن تداوم پيدا كرد. 

    ادعاي سي ان ان تداوم كدام خط رسانه اي 
است؟

ضدانقالب ب��راي عمليات رواني علي��ه مردم ايران 
از ابتداي اغتشاش��ات چندين بار روند كلي خود را 

ترميم و به روز رساني كرده است. 
اول: كشته س��ازي و مظلوم نمايي با فوت دختران 
جوان: ماجرا از مهس��ا اميني شروع ش��د و با نيكا 
شاكرمي و س��ارينا اس��ماعيل زاده ادامه پيدا كرد. 
ترفن��د ضدانق��الب در اي��ن مرحله رصد ليس��ت 
دختران فوت ش��ده با داليل مختلف و مقصرنمايي 
از جمهوري اس��المي ايران در فوت آنها بود. دوم: 
تحريك عواطف قومي: كشته سازي دختران ايراني 
با اجراي طرح قوميتي توس��ط اين رسانه ها ادامه 
پيدا كرد. رسانه هاي ضدانقالب در دروغ هاي مكرر 
دختراني را از قوميت ه��اي مختلف لر، كرد و ترك 
وارد بازي خود كردند. اسراپناهي از اردبيل و فرشته 
احمدي از كردستان همه براي ايجاد يك درگيري 
قومي در كشور توسط ضدانقالب پمپاژ شد. سوم: 
ترور: جنايت هاي تروريس��تي در شاهچراغ، ايذه و 
اصفهان يك شوك بزرگ به جامعه ايران وارد كرد. 
نمايش التهاب و ناامني دستور كار اصلي رسانه هاي 
ضدانقالب شد و آنها تالش كردند مهم ترين نقطه 

قوت جمهوري اسالمي ايران، يعني امنيت را متزلل 
نشان دهند. 

چهارم: تحريك عواطف با مظلوميت كودكان ايران: 
تالش هاي زيادي شد تا ش��هادت كيان پيرفلك را 
گردن جمهوري اس��المي بيندازند. تصاوير دختر 
فرش��ته احمدي بر س��ر مزار مادرش نيز با حجم 
گسترده در فضاي مجازي منتشر شد. در ماجراي 
ش��اهچراغ هم تا پي��ش از اطالعي��ه داعش خط 
مقصرنمايي با كليدواژه »كار خودشونه« با تصوير 

آرتين و آرشام هم چرخيد.
    دشمن اكنون به چه چيزي نياز دارد؟

ضدانق��الب براي تحري��ك عواطف و احساس��ات 
نياز به دروغ هاي بزرگ ت��ري دارد؛ دروغ هايي كه 
بتواند شوك هاي بزرگ تري را به جامعه وارد سازد. 
بي آبرويي رسانه هاي اصلي ضدانقالب هم چاره اي 
براي شان باقي نگذاش��ته اس��ت، جز اينكه امثال 
سي ان ان مستقيم وارد ش��وند و دروغ هاي جديد و 

بزرگ شان را تثبيت كنند. 
     آيا خط رسانه اي دروغ هاي بزرگ، ترفند 

جديدي است؟
دش��من در فتنه ه��اي قبل��ي ني��ز از اي��ن ترفند 
استفاده كرده بود. ضدانقالب سال88 در ماجراي 
كشته س��ازي هايي مانن��د ترانه موس��وي و نداآقا 
س��لطان هم اين دروغ ها را به كار بس��ت، هر چند 

بعدتر مشخص شد حتي فوت بعضي از اين دختران 
هم از اس��اس دروغ بود و س��ران فتن��ه در مجلس 
ترحيم كشته هايي كه زنده بودند، شركت كردند اما 
ضدانقالب از اين ترفند دروغ بزرگ دست برنداشت. 
خط تجاوز به زندانيان و دستگير ش��ده ها هم خط 
سوخته اي است كه آن هم در فتنه هاي قبلي بارها 

مورد استفاده ضدانقالب قرار گرفت. 
    دروغ هاي بعدي چيست؟

خ��ط دروغ هاي ب��زرگ تاكنون ب��راي ضدانقالب 
بهره ج��دي نداش��ته اس��ت و الجرم بايد ش��اهد 
دروغ پردازي ه��اي بزرگ ت��ري باش��يم. احتماالً 
دروغ هايي ش��بيه مثله ك��ردن و اس��يدي كردن 
بازداشتي ها و تجاوزهاي دسته جمعي در گام هاي 

بعدي توسط ضدانقالب مطرح خواهد شد. 
ضدانقالب متوجه شده است كه رسانه هايي مانند 
بي بي س��ي مرجعيت خود را در ميان مخاطبانش 
هم از دست داده است و ناگزير به دنبال رسانه هاي 
جديد اس��ت تا بتوان��د دروغ هاي ب��زرگ خود را 
باورپذي��ر كن��د. اين رون��د انحطاط رس��انه هاي 
ضدانقالب ادامه دار خواهد بود تا تمام اين رسانه ها 
به سرنوشتي همچون سرنوشت پنج رسانه اصلي 
ضدانقالب دچار شوند كه طي ۴5روز ۳8هزار دروغ 
را پمپاژ كردند. در نهايت اين بي آبرويي بر پيشاني 

اين رسانه ها نيز حك خواهد شد.

»سي  ان ان« جايگزين »بي بي سي« براي تحريك
   خبر

دست رد جامعه جهاني بر سينه تجزيه طلبان
آرش صالح، نماينده گروه�ك تجزيه طلب دموك�رات در امريكا 
در مصاحب�ه ب�ا رس�انه اي�ن گروه�ك گفته اس�ت ك�ه »جامعه 
جهان�ي پذيراي روابط سياس�ي با اپوزيس�يون ايراني نيس�ت.« 
به گزارش تسنيم، اظهارات صالح بعد از آن صورت گرفت كه مصطفي 
هجري، سركرده گروهك دموكرات در بيست وششمين كنگره شوراي 
انترناسيوناليسم سوسياليست كه چند روز قبل در شهر مادريد اسپانيا 
برگزار ش��د، از جامعه جهاني براي تحريم بيش��تر ايران، گفت وگو با 
احزاب تجزيه طلب و متحد كردن اپوزيسيون ايراني درخواست كرد كه 
با مخالفت اعضاي نشست، اين درخواست وي جزو بندهاي قطعنامه 

شورا قرار نگرفت. 
عدم پذيرش روابط سياسي گروهك دموكرات از سوي جامعه جهاني در 
حالي است كه سران آن معتقدند: »هيچ گروهي در ايران وجود ندارد كه 

به  اندازه آنها در خارج از كشور نمايندگي داشته باشد!«
منظور هجري از »اپوزيسيون و احزاب كردستان ايران« كه از جامعه 
جهاني ب��راي متحدكردن ش��ان و گفت وگو با آنها درخواس��ت كرده، 
گروهك هاي تجزيه طلب دموكرات و كومله  اس��ت كه به  نظر مي رسد 
اين گروهك ها بعد از نااميدي از ادامه اغتشاشات داخل كشور و انهدام 
مقرهاي نظامي آنها در اقليم ش��مال عراق به فشارهاي خارجي اميد 
بسته اند. قباًل نيز عبداهلل مهتدي، سركرده گروهك تجزيه طلب كومله 
در سند افشاءشده در سايت اينترنتي جناح رقيبش، نااميدي خود را از 

ادامه اغتشاشات اعالم كرده بود. 
........................................................................................................................

پيكر شهيد داستاني بر دستان مردم اصفهان
پيك�ر مطه�ر ش�هيد رض�ا داس�تاني در روس�تاي فارف�ان 
ب�ر دس�تان م�ردم و همش�هريان ش�هيد تش�ييع ش�د. 
به گزارش مشرق، ظهر پنج شنبه پيكر مطهر ش��هيد رضا داستاني بر 
دستان مردم ش��هيدپرور شرق اصفهان تشييع ش��د. تشييع شهيد از 
ناحيه مقاومت بسيج شهر ورزنه تا گلزار شهداي گمنام اين شهر آغاز 
شد و سپس براي خاكسپاري به زادگاهش روستاي فارفان منتقل شد. 
شهيد رضا داستاني، ۳7ساله، متأهل و داراي دو فرزند بود كه در ساعات 
ابتدايي صبح روز دوشنبه هفتم آذر، زماني كه در حال عزيمت به محل 
كار خود بود در يك اقدام مسلحانه در شهر اصفهان با سالح گرم مورد 

اصابت چند گلوله قرار گرفت. 
........................................................................................................................

رئيس كميته روابط خارجي مجلس:

 تروريست ها به مردم شليك مي كنند
تا نظام متهم به كشته سازي شود

وج�ود ش�هداي امني�ت نش�ان داد حافظ�ان امني�ت ب�دون 
س�الح ب�راي دف�اع از ش�هروندان وارد مي�دان ش�دند ام�ا 
تروريس�ت ها ب�ا س�الح جنگ�ي ب�ه م�ردم و نيروه�ا ش�ليك 
كنن�د.  مته�م  كشته س�ازي  ب�ه  را  حكوم�ت  ت�ا  كردن�د 
به گزارش ايرنا، عباس گل��رو، رئيس كميته رواب��ط خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با ايرنا درباره نشست ويژه شوراي حقوق 
بشر س��ازمان ملل در خصوص ايران گفت: هدف از تشكيل نهادهاي 
بين المللي، بررسي مس��ائل كش��ورها به  دور از جانبداري سياسي در 
چارچوب قوانين بين المللي است، اما قطعنامه هايي كه اخيراً عليه ايران 
مطرح شد، كاماًل سياسي بود كه طبق برنامه ريزي هاي امريكا و غرب با 

همراهي برخي متحدان شان به تصويب رسيد. 
وي افزود: پاسخ جمهوري اسالمي هم به خروجي شوراي حقوق بشر 
تحت عنوان كميته حقيقت ياب براي بررسي حوادث اخير منفي است 
و اين رويكرد را خصمانه و دور از واقعيت مي دانيم و هيچ همكاري ای با 
اين كميته نخواهيم داشت. رئيس كميته روابط خارجي مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد: وجود شهداي امنيت در اغتشاشات اخير نشان داد 
نيروي امنيتي كشور بدون س��الح براي دفاع از شهروندان وارد ميدان 
شد اما تروريست ها با سالح جنگي هم به سمت مردم و هم به نيروهاي 
نظامي و انتظامي و بسيجيان شليك كردند تا حكومت را به كشته سازي 
متهم كنند. نماينده مردم سمنان تصريح كرد: چرا درباره جنايت هاي 
امريكا، انگليس، آلمان و ساير كشورهاي حامي چنين قطعنامه هايي 
كه در سوريه، يمن، جنگ ايران و عراق و ديگر كشورها مرتكب جنايت 

شدند، چنين كميته اي تشكيل ندادند؟

اين كينه را متوجه دشمنان امنيت كنيد
 حوادث باورنكردني روزهاي گذشته در ايذه، اصفهان، مشهد، كرج و 
تهران نكته هاي فراواني براي عبرت آموزي دارد. در عربده كشي فرزند 
س��رزمينم، فرزند ديگر وطنم را به خاك و خون مي كشند، با فرياد 

مرگ بر ديكتاتور مي شوند خود ديكتاتور. 
با متهم كردن هموطنت به بي غيرتي، جلوي چشم پدران و مادران، 
خواهر و ب��رادرت را به رگب��ار مي بندند و آرامش جامع��ه را برهم 
مي زنند. مزدوران ترسوي كينه توز پش��ت مرزهاي اين سرزمين، 
بچه هاي اين آب و خاك را به اغتش��اش و ناامني ترغيب مي كنند. 
همه شهامت ش��ان ش��ده تحريك جوانان وطن ب��راي ايجاد بلوا و 

آشوب و ناامني. 
ظاهراً ۴۰سال امنيت و آرامش اقوام گوناگون سرزمين اجدادي مان 

خارج نشين هاي بي درد را خيلي عقده اي كرده است. 
جوانان غيرتمند سرزمينم! راه و رس��م بدي را بيگانگان و مدعيان 
خارج نشين پيش پاي تان گذاشته اند، نه به وعده هاي شان دل خوش 
كنيد و نه فريب شعارهاي ش��ان را بخوريد. عاقبت اين حركت جز 

خسران و پشيماني هيچ ارمغاني براي تان نخواهد داشت. 
آن فريب خ��ورده اي كه م��ردم بي دفاع را ب��ه رگب��ار مي بندد، از 
قربانيانش سؤال نمي كند كه تو مخالف نظامي يا موافق. اصالح طلبي 
يا اصولگرا؟ تركي يا كرد؟ فارسي يا عرب؟ آرامش تو را نشانه مي رود. 
خيلي زود دير مي ش��ود، مواظب باش��يد از بانيان به خطر افتادن 
امنيت ناموس و شرف سرزمين تان نش��ويد. صبر مردم و مماشات 
متوليان حافظ امنيت ممكن است لبريز شود. صبر خدا و آه مظلوم 
هم كه خود حديث مفصلي است. لطفاً كينه و نفرت تان را براي دفاع 
از هموطنان نجيب تان به سمت خارج نشيناني برگردانيد كه سر در 
آخور استكبار دارند. نگذاريد به بهانه مطالبات تان كه با گفت وگو و 
تفاهم دست يافتني است، دستاويز دشمناني شويد كه مي خواهند 
تو را به خيابان بِكشند تا در آن آشفته بازار، هموطن تو را به رگبار 

ببندند و به من و تو بخندند.
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اعترافات زن و شوهر شكنجه گر شهيد عجميان 

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به متهمان پرونده شكنجه و شهادت شهيد عجميان برگزار شد

دومين جلس�ه دادگاه رس�يدگي ب�ه اتهامات 
متهمان پرونده شكنجه و شهادت سيدروح اهلل 
عجميان روز پنج شنبه برگزار شد. متهماني كه 
در اين جلسه به اتهامات آنان رسيدگي شد، يك 
زن و ش�وهر بودند كه در فيلم هاي ضرب و شتم 
شهيد حضور داشتند. پزش�ك بودن مرد و نيز 
حضور خانوادگي در اغتشاش و شكنجه نيروي 
بس�يجي باعث ش�د دادگاه اين دو نفر و هويت 
آنها، م�ورد توجه فع�االن مجازي ق�رار بگيرد. 
در روزهاي پس از آش��وب در اتوبان كرج- قزوين 
كه ب��ه بهانه چهلم حديث نجفي ك��ه مدعي مرگ 
او در اغتشاش��ات بودند، رخ داد، رسانه هاي حامي 
آشوب با هياهويي بسيار خبر از بازداشت يك زن و 
شوهر پزشك به دليل شركت در اين مراسم دادند. 
حميد و فرزانه قره حسنلو نام اين زن و شوهر بود كه 
تصاوير خصوصي متعددي از آنان در رس��انه هاي 
معاند منتشر ش��د تا القاي مهرباني و صميميت و 

مظلوميت كند. 
هفت��م آذر هم رادي��و زمان��ه خبر داد ك��ه حميد 
قره حس��نلو به دليل ضرب و ش��تم و ش��كنجه در 
زندان دچار پارگ��ي ريه و خونريزي داخلي ش��ده 
است تا حدي كه »مشكل تنفس پيدا كرده بودند.« 
راديو زمانه مدعي شده بود: »هفته گذشته به دليل 
وخامت اوضاع باز مجدداً وی را به بيمارستان منتقل 
مي كنند و در اين چند روز گذشته دو عمل جراحي 
انجام مي ش��ود. ريه هاي او پر از خون است و بدون 
دس��تگاه امكان تنفس ندارد. ي��ك جراحي ديگر 
هم بايد انجام بدهد و در حال حاضر در آي س��ي يو 

بستري است.« 
با اين حال او س��ه روز بعد، يعني پنج شنبه، ۱۰آذر 
در صحت و س��المت كامل در جلسه دادگاه حاضر 
و دروغ نامناسب بودن وضعيت جسمي عيان شد. 
راديو زمانه همچنين گفته بود كه آنها از حق داشتن 
وكيل محروم مانده اند كه دادگاه با حضور وكيل آنان 
برگزار شد. از سويي، جلسه دادگاه نشان داد اين دو 
نفر به دليل شركت در مراسم چهلم حديث نجفي 
بازداشت نشده اند، بلكه به دليل مشاركت در شكنجه 
شهيد سيدروح اهلل عجميان، در همان شب حادثه در 

منزل شان بازداشت شده اند. 
فيلم ه��اي جدي��دي از صحنه حادثه در گوش��ي 
موبايل حميد قره حس��نلو موجود بوده كه نشان 
مي دهد او به طور جدي مش��غول فيلمبرداري از 
شكنجه ش��هيد بوده است. پزش��ك بودن متهم و 
منافات اقدامات او با همه اصول انس��اني و از همه 

مهم تر »قسم پزشكي« باعث شده است تا موجي 
مجازي عليه اين فرد ش��كل بگي��رد. برخي هم با 
اش��اره به اين عبارات كه جاي دانش��جو در زندان 
نيس��ت، جاي خبرن��گار در زندان نيس��ت، جاي 
پزشك در زندان نيس��ت و جاي هنرمند در زندان 
نيست كه اين روزها زياد بيان مي شود، نوشته اند 
آيا جاي كس��ي كه قسم پزش��كي خورده، حضور 
در شكنجه يك بسيجي اس��ت؟ آيا جاي لگد يك 

پزشك، بدن يك انسان است؟
    اتهام افساد في  االرض

در ابتداي جلسه، رياست دادگاه با اعالم رسميت، 
دادگاه دادرسي متهم حميد قره حسنلو را اعالم كرد 
و از نماينده دادستان خواست كيفرخواست نامبرده 

را قرائت كند تا متهم از خود دفاع كند. 
نماينده دادس��تان گفت: متهم حميد قره حسنلو 
فرزند محمدعلي به اتهام افساد في االرض از طريق 
ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور، حمله به مأموران 
انتظامي و بسيج، اجتماع و تباني عليه امنيت كشور 

بازداشت شده است. 
وي افزود: طبق اظهارات متهم حميد قره حس��نلو 
همراه با همسر خود فرزانه قره حسنلو جهت حضور 
در بهشت س��كينه)س( و در محل ضرب و جرح و 
شهادت بسيجي ش��هيد روح اهلل عجميان حضور 

داشته اند. 
نماين��ده دادس��تان ادام��ه داد: طبق مس��تندات 
جمع آوري ش��ده و فيلم زمان ضرب و جرح شهيد 
عجميان روي انگشت اشاره دست چپ متهم حميد 
قره حسنلو آثار زخم و خونريزي مشهود است. زماني 
كه آرين فرزام نيا از پش��ت با كارد به ش��هيد ضربه 
مي زند، در دومين ضربه دس��ت اين متهم هم كه 
همان جا حضور داشته زخمي مي شود. همسر متهم 
كه در محل حاضر بوده و از متهمان پرونده اس��ت 
در اظهارات خود گفته متهم يك لگد به بس��يجي 

شهيد زده است. 
وي عنوان كرد: در زمان دستگيري متهم در منزل 
وي و در بررسي گوشي همراه متهم، فيلمي از زمان 
حادثه كه توس��ط خود متهم ضبط شده نيز كشف 

شده است. 
  ليدر آشوب: اتهامات را قبول ندارم!

در ادامه قاضي از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد 
و دفاعيات خود را نسبت به كيفرخواست بيان كند. 
در ابتداي حضور متهم در جايگاه، قاضي پرس��يد: 

كيفرخواست را شنيديد و آيا آن را قبول داريد؟
متهم در دفاع از خود گفت: من و همس��رم جهت 

حضور سر مزار يكي از آشنايان به بهشت سكينه)س( 
رفته بوديم و قصد داشتيم اگر براي خانم نجفي هم 

مراسمي بود، حضور پيدا كنيم. 
قاضي از متهم پرسيد: گفته شده شما اولين نفري 

بوديد كه در بهشت سكينه)س( حاضر شديد. 
در ادامه دادگاه، فيلم حضور متهم در صحنه جنايت 

به دستور قاضي پخش شد. 
متهم گفت: در اتوبان دنبال راه برگش��ت بوديم كه 

صحنه ضرب و جرح شهيد عجميان پيش آمد. 
قاضي پرسيد در محل دستگير شديد؟ دست شما 

چرا زخمي شد؟
متهم: شب در منزل دستگير شديم و متوجه نشدم 
دستم چرا زخمي شد. همسرم در محل وقوع جنايت 

جمعيت را كنار مي زد تا شهيد را نزنند. 
قاضي خطاب به متهم گفت: جمعيت را كنار مي زديد 
تا صحنه بهتر تصويربرداري شود. شما سردستگي 
جمع اغتشاش��گران و فرماندهي جم��ع حاضر در 
صحنه را به  عهده داشتيد؟ كسي كه مأموريتي ندارد، 
چرا بايد فيلم جزئيات صحنه را تهيه كند و در همه 

صحنه ها پيگيرانه حضور داشته باشد؟
متهم گفت: من بدون منظور فيلم گرفتم و در حد 

ليدري نيستم. 
قاضي پرسيد: درآمد ماهانه شما چقدر است؟

متهم پاس��خ داد: بين 5۰ تا ۱۰۰ميلي��ون درآمد 
ماهانه دارم. 

قاضي خطاب به متهم گفت: پس مشكل اقتصادي 
نداريد، انگيزه شما مخالفت با نظام بود؟

متهم ادامه داد: هدفي نداشتم، اشتباه كردم. من به 
اشتباه اين رفتارها را انجام دادم. 

قاضي گفت: ش��ما به عنوان ليدر آش��وب معرفي 
شده ايد و در بستن اتوبان، ضرب و جرح و شهادت 
بسيجي ش��هيد روح اهلل عجميان نقش داشته ايد. 
شما صحنه گردان بوديد و همه  جا حضور داشتيد. 
در بهشت سكينه)س(، در اتوبان حتي در البه الي 

ماشين ها به دنبال چه بوديد؟
متهم: هدفي نداشتم زماني كه به سمت ماشين ها 

مي رفتيم، شيشه هاي ماشين ها شكسته بود.
قاضي پرسيد: جوان ها تحت فرمان شما بودند؟ چرا 

به شهيد عجميان لگد زديد؟
متهم: نه من لگد نزدم. 

قاضي در پاسخ گفت: خانم شما در بازجويي اعتراف 
كرده كه شما لگد به شهيد زديد. 

قاضي در ادامه از متهم خواس��ت دفاع آخر خود را 
بيان كند. 

متهم قره حس��نلو خطاب به قاضي گفت: من اين 
اتهامات را نمي پذيرم. 

نماينده دادستان در ادامه با اجازه از قاضي مجدداً 
گفت: اظهارات آرين فرزام نيا نسبت به شما اين است 
كه شهيد را نگه داشته ايد و او ضربه زده است. در اين 
فيلم هم كه ضبط شده مشخص است شما با خشم 
در حال قدم زدن هس��تيد و برخالف سوگندي كه 
ياد كرديد، به مجروحي كه روي زمين افتاده است، 
كمك نمي كنيد. براي كفش خوني تان كه آغشته به 

خون شهيد عجميان است، چه توضيحي داريد؟
متهم در پاسخ گفت: من كاري نكرده ام. 

   اشتباه كردم
قاضي در ادامه از متهم فرزانه قره حس��نلو خواست 
در پاسخ به كيفرخواست قرائت شده دفاعيات خود 

را بيان كند. 
متهم گفت: من فساد في االرضي انجام نداده ام و به 
شهيد عجميان دست نزده ام. تنها در اثر هيجانات 
القايي از ش��بكه هاي معاند به بهشت سكينه)س( 
رفتم اما شلوغ شد و در جاده متوقف شديم و ديديم 

كه چند نفر به شهيد ضربه مي زنند. 
قاضي پرسيد: شما دور شهيد چرخيديد و هيچ كاري 

براي دفاع از وي انجام نداديد. 
متهم ادامه داد: من فعاليت زيادي در فضاي مجازي 
ندارم، فقط براي همس��ايه  يك پيامك دادم كه در 

مراسم چهلم شركت كنند. 
قاضي: اين پيام را براي شبكه هاي معاند و بي بي سي 

و فرانسه هم فرستاديد؟
متهم پاسخ نداد. 

قاضي از وكيل متهم پرسيد: شما از زمان بازداشت 
متهم با موكل خود ديدار داشته ايد؟

وكيل گفت: بله م��ن موكلم را مي بين��م و از اينكه 
دادگاه به ما فرصت كافي براي صحبت داده اس��ت 
تشكر مي كنم. موكلم متأسفانه تحت تأثير فضاي 
مجازي وسوسه شده و در حال حاضر نادم و پشيمان 
است و از دادگاه محترم تقاضاي عفو و بخشش براي 

نامبرده را دارم. 
در ادام��ه، قاضي خطاب ب��ه متهم گفت: ش��ما با 
همسايه هاي تان اجتماع و تباني كرده ايد و با دعوت 
از ديگ��ران و دش��منان اين مملكت ب��ه بهانه هاي 
مختلف تجمع و تباني كرده ايد تا امنيت مردم را به 
هم بزنيد و عالوه بر اينها از صحنه ها نيز فيلم تهيه 
و ارسال كرده ايد كه اين اقدام هم به عنوان فعاليت 
تبليغي عليه مردم مظلوم و نظام اسالمي محسوب 

مي شود. 
متهم: اش��تباه كردم تحت تأثير ق��رار گرفتم، توبه 

مي كنم. 
   جواب پدر و مادر شهيد را چه بدهيم؟

قاضي خطاب به متهم گفت: گناه اين بسيجي شهيد 
چه بود؟ ديروز در جلسه پدر شهيد گفت گناه بچه 

من چه بوده است؟
متهم: او هيچ گناهي نداشت. 

قاضي گفت: ما جواب اين پدر و مادر ش��هيد را چه 
بدهيم. مادر ش��هيد كه ديروز در جلسه دادرسي از 
حال رف��ت و ما بايد به خاطر پخ��ش اين صحنه ها 
از مردم عذرخواه��ي كنيم، زيرا تنها نش��ان دادن 
اين صحنه ها موجب مي ش��ود تا احساسات مردم 
جريحه دار شود اما چاره اي نداريم براي اينكه دنيا 
بفهمد كه چه جناياتي انجام مي شود و بزرگي اين 
جنايت و مظلوميت شهيد و خانواده اش و امثال آن 
مشخص ش��ود، ما حاضر نبوديم با اين وضعيت كه 
حتي حيوانات را هم با بدن مجروح ش��ان اين گونه 
برخورد نمي شود، نشان بدهيم و مادر شهيد با ديدن 
اين صحنه ها ديروز در جلسه دادرسي حالش به هم 
خورد، شما به عنوان يك خانم بگوييد ما چه جوابي 

به مادر اين شهيد بدهيم. 
متهم پاس��خ داد: م��ن واقع��اً متأس��فم و صحنه 
بس��يار دردناكي بود. اش��تباه كردم اما در شهادت 
اين بس��يجي هيچ مشاركتي نداش��تم. پشيمانم و 
اميدوارم مورد عفو قرار بگيرم و با بخشش و شفقت 

با من رفتار شود. 
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