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 10نشانه شکست دشمن
 در مقابل انقالب اسالمی

هيچ فرد و گروهي بدون ش��ناخت دشمن 
و مقاوم��ت در برابر آن به اه��داف خويش 
نرسيده اس��ت چراكه هر يك از آحاد بشر 
به ش��كل فردي و جمعي داراي دشمنان 
مشتركي هستند كه همواره براي شكست 
آنها تالش مي كنن��د. در عصر كنوني يكي 
از اين دشمنان بزرگ بشريت، دولت هاي 
شيطاني هس��تند كه اصالت س��ود و لذت 
فلسفه سياسي نظام حاكم بر آنها را شكل 
مي ده��د.  آنچ��ه در ش��ناخت دولت هاي 

ش��يطاني مهم اس��ت برنامه ها، تاكتيك ها و تكنيك هاي آنهاست چراكه 
اين دولت ها تالش مي كنند از همه انواع تهديدات نرم، سخت و نيمه سخت 
بهره گيرند. بدون ترديد تنها راه نج��ات از كيد و مكر اين دولت ها مقاومت 
هوشمندانه است كه از لوازم آن تحليل دقيق وضعيت آنها به ويژه نقاط ضعف 
آنهاست چراكه آنها با استفاده از برتري رسانه اي خود تالش مي كنند خود 
را چنان قوي و قدرتمند نشان دهند تا كسي فكر ايستادگي در برابرشان را 
نداشته باشد، از اين رو رهبر معظم انقالب اس��المي در توصيه هايي كه به 
بسيجيان به مناسبت پنجم آذر سالگرد تأسيس شجره طيبه بسيج داشتند، 
فرمودند: »دشمن تان را بشناسيد و اول هم بدانيد دشمن كيست، دشمن 
را اشتباه نكنيد. ثانياً وقتي دشمن را شناختيد كه كيست، نقطه ضعف هاي 
دشمن را بشناسيد، ناتواني هاي دشمن را بشناسيد. دشمن هميشه سعي 
مي كند خودش را در نظر شما بزرگ و قوي جلوه بدهد. سعي كنيد بشناسيد 
دشمن در چه وضعيتي اس��ت، چه ضعف هايي، چه نقطه ضعف هايي، چه 
ناتواني هايي دارد. دشمن را بشناسيد، نقشه هاي دشمن را بشناسيد. خيلي ها 

در مقابل نقشه  دشمن غافلگير مي شوند، ]مراقب باشيد[ غافلگير نشويد.«
 نگاهي گذرا به جبهه دشمن بخش زيادي از نقاط ضعف دشمنان ملت ايران 

را آشكار مي سازد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1- تمامی تالش هاي نظام سلطه در اين چهل  و اندي سال با شكست مواجه 
و وضعيت جهان غرب به نس��بت آغازين روزهاي تقابل با ايران اسالمي به 
شدت ضعيف تر شده اس��ت، در حالي كه موقعيت نظام اسالمي به نسبت 
آن روزها كه هيچ امكان دفاعي نداش��ت، قابل مقايسه نيست.2- اقدامات 
اين روزهاي دشمن براي ايجاد بي ثباتي و اغتشاش در كشور بيانگر ضعف 
دشمن در اجراي نقشه هاي خود از جمله تحريم هاي اقتصادي، فشارهاي 
بين المللي، نفوذ و تهاجم فرهنگي است.  3- تغيير ايده دشمن از براندازي 
جمهوري اسالمي به تجزيه ايران بيانگر نوميدي امريكا و غرب از شكست 
نقش��ه هاي براندازي اس��ت، اين در حالي است كه شكس��ت ظرف بسيار 
مش��كل تر از مظروف بوده و كمتر ايراني باغيرتي است كه در پروژه تجزيه 
ايران تن به همراهي با دشمن دهد.  4- تالش دشمن براي تحول در سازمان 
مخالفان دولت ايران و ايجاد انسجام بين گروهك هاي اپوزيسيوني معارض 
و معاند، مس��لح و غيرمس��لح، تجزيه طلب و ملي گرا نيز نشانگر شكست 
راهبردهاي قبلي آنهاست.  5- برجسته كردن نقش سلطنت طلبان تحت 
عنوان فرش��گردي ها و جايگزين كردن آنها با منافقين هم نشان مي دهد 
كساني  كه گمان مي كردند با عده اي تروريست خائن و از خدا بي خبر امكان 
تغيير نظام اسالمي را دارند، متوجه اشتباه خويش شده اند اما نمي دانند كه 
اساساً قيام ملت ايران عليه شاه پرستاني صورت گرفت كه از دين و هويت 
اسالمي و ايراني خويش عبور كرده بودند.  6- روي آوردن دشمن به جنگ 
تركيبي و هماهنگ سازي انواع نبردها و شيوه هاي مقابله با ملت ايران هم از 
شكست راه هاي رفته پرده برداشته است.  7- اتهام كمك جمهوري اسالمي 
به روس��يه و تغيير موازنه قدرت ميان ناتو و روس��يه با پهپادي هاي ايراني 
نهايت ضعف و عجز غرب را عيان مي س��ازد.  8- وضعيت اين روزهاي اروپا 
در تأمين انرژي و عبور از زمستان سرد به ويژه مقصر سازي نظام اسالمي در 
اين وضعيت پرده ديگري از نمايش ضعف غربي هاست.  9- اختالفات ميان 
كشورهاي عضو ناتو در نحوه مواجهه با روسيه به ويژه كشورهايي كه حاضر به 
پرداخت هزينه دفاع از اوكراين نيستند، هم نشانگر پاشيدگي جبهه دشمن 
است.  10- وضعيت نابسامان داخل امريكا از مشكالت اقتصادي تا مسائل 
امنيتي و شكاف هاي اجتماعي نيز بخش وسيعي از نقاط ضعف دشمن را 

آشكار مي سازد. 

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات ضاربان 
شهيد روح اهلل عجميان برگزار شد

متهم: به شهيد ضربه زدم ببينم زنده است يا نه!
    ادامه ازصفحه یک 

در ادامه جلس��ه دادگاه، قاضي آصف الحس��يني از متهم محمدامين 
اخالقي خواست در جايگاه حاضر شود. بر اساس كيفرخواست صادره،   
محمدامين اخالقي فرزند عبداهلل به افساد في االرض از طريق ارتكاب 
جرائم عليه امنيت كش��ور و اجتماع و تباني علي��ه امنيت ملي متهم 

است. 
متهم محمدامين اخالقي در دفاعيات خود گفت: اتهامات وارده نسبت 
به خود را قبول ندارم. در حال رفتن به سمت پايين اتوبان بودم كه ديدم 
داد مي زنند بسيجي، بس��يجي، ديدم كه شهيد داشت مي دويد كه به 
البه الي ماش��ين ها رفت و يك نفر به وي لگدي زد و سرعت شهيد كم  
ش��د و به زمين افتاد كه در ادامه ديدم چند نفر وي را كتك مي زنند. 
قاضي آصف الحسيني پرسيد: شما هم به بدن شهيد لگد زدي؟ متهم 

گفت: من لگدي نزدم. 
قاضي: چرا شلوار شهيد را گرفتي و وي را روي زمين كشيدي؟ متهم: 
بدنش خوني بود، ترسيدم جلوتر من را بگيرند و بپرسند خون چه كسي 
است. قاضي: شما از ديوار وسط اتوبان به اين سمت اتوبان پريدي و بدن 

نيمه عريان شهيد را بر زمين كشيدي، علت اين كارهايت چه بود؟
متهم: من از روي دلسوزي براي اينكه بدن شهيد وسط اتوبان نباشد و 
يك زماني ماشين از روي او عبور نكند، اقدام به كشيدن بدن وي كردم. 
سپس وكيل مدافع متهم محمدامين اخالقي با حضور در جايگاه به دفاع 
از موكل خود پرداخت. در ادامه متهم محمدامين اخالقي با حضور در 
جايگاه در آخرين دفاعيات خود گفت: من اتوبان را نبس��تم، اغتشاش 
نكردم، در آن محل همه جور آدمي بودند. من كاري نكردم. نمي دانم 

چرا در دستانم سنگ جمع كردم !
    جوزده شدم شعار دادم

در ادامه جلسه متهم بهزاد علي كناري فرزند عبدالرضا با دستور قاضي 
جلسه براي دفاع از خود در جايگاه حضور يافت. 

نماينده دادس��تان ضمن قرائت كيفرخواست متهم بهزاد علي كناري 
گفت: متهم بهزاد علي كناري فرزند عبدالرضا به اتهام افساد في االرض 
از طريق ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و اجتماع و تباني عليه امنيت 

ملي بازداشت شد. 
متهم بهزاد علي كناري گفت: من در كردان و در شركتي كه مربوط به 

لوالي در است كار مي كنم. 
هنگام صحبت كردن متهم بهزاد علي كن��اري در دادگاه، تصويري از 
وي منتشر شد كه در دست راستش سنگ و با دست چپ خود مشغول 
صحبت كردن با تلفن همراه بود. قاضي از متهم پرسيد: آن سنگ ها  در 
دستان شما چه مي كرد؟ متهم ادامه داد: نمي دانم براي چه دليلي اين 

همه سنگ را در دستم جمع كردم. 
متهم ادامه داد: ديدم با سنگ ش��هيد را مي زنند و سرم را چرخاندم  تا 
صحنه را نبينم. يك آن ش��نيدم كه يك نفر گفت زدمش، كشتمش. 
ديدم كه يك نفر بدن ش��هيد را روي زمين مي كشد، در آنجا نماندم و 

رفتم به سمت خانه. 
در ادامه جلسه وكيل مدافع متهم بهزاد علي كناري با حضور در جايگاه 
به دفاع از موكل خود پرداخت.  او گفت: اعتقاد بنده اين است بر اساس 
ماده 286 افس��اد في االرض براي موكل بنده وجود ندارد، تقاضا دارم 
با رأفت اسالمي با وي برخورد شود. در ادامه متهم بهزاد علي كناري با 
حضور مجدد در جايگاه به عنوان آخرين دفاع مطالب خود را بيان كرد. 
وي افزود:   سال 1399 به اتفاق خانواده از اهواز به كرج آمديم و زندگي 
می كرديم، من تا حاال به بهشت سكينه)س( نرفته ام، من كاري در اين 
محل نكردم و فقط از محل رد شدم. از شما مي خواهم من را عفو كنيد. 

جو زده شدم و فقط شعار دادم. 
    سنگي برداشتم اما نزدم

در ادامه جلسه دادگاه متهم جواد زرگران فرزند محمد رضا در جايگاه 
حاضر شد.  به گفته نماينده دادستان، جواد زرگران فرزند محمد رضا 
به افساد في االرض از طريق ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور، اجتماع 

و تباني عليه امنيت ملي متهم است. 
متهم جواد زرگران گفت: بخشي از اتهامات وارده نسبت به خود را قبول 
ندارم، من در محل حضور داشتم اما عليه شهيد عجميان اقدامي انجام 
ندادم. قاضي آصف الحسيني گفت: شما به شهيد ضربه چاقويي زدي؟ 
متهم: نه من ضربه چاقويي به بدن ش��هيد نزدم. ديدم يك نفر به بدن 
شهيد كه روي كاپوت خودروي سواري ساينا بود، ضربات چاقو را وارد 
كرد. قاضي: در دستانت سنگ هم داشتي؟ متهم: در اتوبان يك جوان 
در كيفش سنگ داشت كه زيپ كيفش را باز كرد و سنگ ها را بر زمين 
ريخت و به افراد حاض��ر در صحنه گفت بياييد س��نگ كه من يكي از 

سنگ  ها را برداشتم و در آخر هم آن را در كنار اتوبان انداختم. 
در ادامه وكيل مدافع متهم جواد زرگران با حضور در جايگاه از وي دفاع 
كرد. وي افزود: موكل بنده هيچ گونه سنگ يا شيء ديگري را به بدن 
شهيد پرتاب نكرده است. از محضر دادگاه تقاضا دارم عفو و بخشودگي 
نس��بت به وي صورت بگيرد . س��پس متهم جواد زرگران با حضور در 
جايگاه ضمن تفهيم مجدد اتهاماتش در آخرين دفاعيات خود گفت: 

اتهام افساد في االرض را قبول ندارم. تقاضاي رأفت و عفو دارم. 
     به شهيد ضربه زدم كه ببينم زنده است یا نه !

در ادامه اين جلسه دادگاه، متهم حسين محمدي توسط رياست جلسه 
دادگاه براي بيان دفاعيات خود به جايگاه فراخوانده شد. 

نماينده دادستان گفت: متهم حس��ين محمدي فرزند مهدي به اتهام 
افساد في االرض از طريق ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور، اجتماع و 

تباني به قصد ارتكاب جرائم عليه امنيت ملي بازداشت شده است. 
متهم حسين محمدي گفت: با برادر و پسرعمويم بابت حضور در بهشت 
سكينه)س( و فاتحه خواني براي خانم نجفي حضور پيدا كرديم. زماني 
كه به بهشت س��كينه)س( رفتيم، در ورودي آن بسته بود. يك خانم 
ش��عاري داد، يك كاميوني رد ش��د، بوق زد و چند نفر شروع به دست 
زدن كردند. از محل فاصله گرفتيم، ديديم كه افرادي به مأموران سنگ 
مي زدند. من هم چند عدد سنگ پرتاب كردم. يك لحظه باتومي را كه 
بر زمين بود، برداشتم و سپس آن را بر زمين انداختم. ديدم يك فردي 
روي زمين افتاده است، با پاي خودم ضربه اي به كف كفش شهيد زدم 

كه ببينم زنده است يا نه !
قاضي آصف الحسيني: خواستي ببيني شهيد را كشته اي يا خير؟ متهم: 

نه اصاًل، فقط خواستم ببينم كه زنده است يا خير. 
در ادامه وكيل مدافع متهم حسين محمدي با حضور در جايگاه از موكل 
خود دفاع و از رياست جلس��ه دادگاه تقاضاي عفو و بخشودگي وي را 
طلب كرد، سپس قاضي آصف الحسيني مجدداً ضمن تفهيم اتهامات 
متهم حسين محمدي از وي خواس��ت آخرين دفاعيات خود را بيان 
كند.   متهم گفت: من هيچ فيلم و عكس��ي از آن مكان نگرفتم و هيچ 
استوري ای در اين رابطه منتشر نكردم. بدون هيچ قصد و نيتي در محل 

حاضر شدم. از پروردگار و شما طلب عفو دارم. 

امنيت شهروندان مسامحه پذير نيست
شورای امنيت كشور: 200نفر در اغتشاشات اخير جان باختند

ش�وراي امني�ت كش�ور ب�ا ص�دور بياني�ه اي 
نس�بت به رخداده�اي اخير توضيحات�ي ارائه 
داد و اع�ام كرد: بالغ ب�ر 200نفر ج�ان خود را 
از دس�ت داده اند كه مي توان آنها را به اقس�ام 
ش�هداي امنيت، ش�هداي مردمي در اقدامات 
تروریس�تي، اف�راد بي گن�اه قربان�ي پ�روژه 
كشته س�ازي گروهک  ها، م�ردم بي گناهي كه 
در شرایط به هم ریختگي امنيتي جان باخته  اند، 
اغتشاش�گران و نيز عناصر ضدانقاب مسلح 
عض�و گروهک هاي تجزیه طل�ب تفكيک كرد. 
به گزارش ايسنا، در بخشي از بيانيه شوراي امنيت 
كشور آمده اس��ت: شوراي امنيت كش��ور با توجه 
به آغاز و تداوم اغتشاش��ات كه نش��ان دهنده يك 
جنگ تركيبي علي��ه جمهوري اس��المي ايران با 
هدف تضعيف همبس��تگي ملي و ب��ه عقب راندن 
پيشرفت كشور بوده و اساساً مطالبات واقعي مردم 
را به انحراف مي كشاند، بنا به خواست عمومي مردم 
جهت ارتقای س��طح امنيت اجتماعي، توضيحات 
زير را ارائه مي دهد: در شرايطي كه كشور به آرامش 
سياسي، خنثي سازي تحريم ها و ثبات اقتصادي پس 
از طرح بزرگ هدفمندسازي ارز ترجيحي رسيده 
و دولت براي مواجهه با ريش��ه هاي نارضايتي هاي 
اجتماعي- اقتصادي در حوزه هاي مسكن، اشتغال، 
حاشيه نش��يني و آس��يب هاي اجتماعي ناشي از 
سياستگذاري هاي غلط توسعه در دهه هاي گذشته 
آماده مي ش��د، دش��من با نااميدي از راهبرد فشار 
حداكثري ب��ه جن��گ تركيب��ي روي آورد. فوت 
تأثر برانگيز خانم »مهس��ا اميني« پس از حضور در 
واحد پليس امنيت اخالقي تهران مورخ 25شهريور 
باعث شد تا دشمن، طراحي پيچيده خود در جنگ 
تركيبي را كه بنا ب��ود به بهانه ه��اي مختلف آغاز 
شود، تسريع و با ش��تاب اجرايي سازد، لذا هر چند 
گزارش هاي رسمي سازمان پزشكي قانوني، مجلس 
شوراي اسالمي، فراجا و همچنين نظرات كارشناسي 
پزشكان متعهد كشور نشان مي داد كه هيچ اقدام 
مستقيمي از س��وي عوامل انتظامي منجر به فوت 
خانم اميني نشده اس��ت، اما اغتشاش به اين بهانه 
آغاز و اساس��اً موضوع متوفي به فراموش��ي سپرده 
شد. اعتراضات مسالمت  آميز، به سرعت با فضاسازي 
منفي رسانه هاي تروريستي )بي. بي. سي و سعودي 
اينترنشنال( به سمت روند غيرقانوني و آشوب هاي 
خياباني س��وق داده ش��د. ظرف مدت كوتاهي با 
ورود شبكه آش��وبگران حرفه اي و سازمان يافته با 
رهبري فضاي رسانه اي انگليسي- سعودي تبديل 
به اغتشاش و اقدامات تروريستي شد. حمله مستقيم 
به مراكز امنيتي، نظامي و انتظامي، كشته س��ازي 
در ميان جمعيت معت��رض، تخريب مراكز درماني 
و آمبوالنس  ها و همچنين تخريب گسترده اماكن 
عمومي مانند: شهرداري  ها، خودروهاي آتش نشاني، 
مساجد، بانك ها و اموال خصوصي مردم در دستور 

كار قرار گرفت. 
    200 نفر در اغتشاشات اخير جان باختند

دش��من همچنين از طري��ق اجماع س��ازي ميان 
گروه ه��اي ضدانق��الب و ني��ز تهيي��ج برخ��ي از 
سلبريتي ها قصد داش��ت با جنگ رواني گسترده 
و كشته س��ازي هاي دروغين، بهانه اي براي سلب 
آسايش مردم و گسترش اغتشاش در كف خيابان 
ايجاد كند، لذا آنچه امروز در براب��ر ديدگان مردم 
قرار دارد، نه اعتراض مدني بلكه تخريب، خشونت و 
ناامني از سوي اقليتي اغتشاشگر است كه زمينه را 
جهت ورود و سوءاستفاده گروهك هاي تجزيه طلب 
و تروريسم داعشي براي انجام حمالت ددمنشانه به 
هموطنان بي گناه و مظلوم نظير آنچه در س��ومين 
حرم اهل بيت شاهچراغ يا حمله تروريستي ايذه رخ 
داد، فراهم كرد. بررسي هاي مراجع ذي ربط نشان 
مي دهد: در نتيجه مجموع آشوبگري هاي ياد شده 
تاكنون بالغ بر 200 نفر جان خود را از دست داده اند 
كه مي توان آنها را به اقسام شهداي امنيت، شهداي 

مردمي در اقدامات تروريستي، افراد بي گناه قرباني 
پروژه كشته سازي گروهك  ها، مردم بي گناهي كه 
در ش��رايط به هم ريختگي امنيتي جان باخته اند، 
اغتشاش��گران و نيز عناصر ضدانقالب مسلح عضو 
گروهك هاي تجزيه طل��ب  تفكيك كرد. همچنين 
در اين حوادث، هزاران ميليارد تومان خس��ارت به 
مراكز دولتي، عمومي و خصوصي وارد ش��ده است 
كه كميته تحقيق وزارت كش��ور، موظف به برآورد 
دقيق و به تفكي��ك خس��ارات و همچنين تعيين 
تكليف ش��يوه جبران مادي و معنوي آسيب هاي 

وارده شده است. 
    تداوم رویكرد ایجابي و اصاحي در مناطق 

قومي
اق��وام غيور و اصي��ل ايراني در اس��تان هاي مرزي 
كشور در مدت اخير آماج طراحي هاي دشمن براي 
كشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومي و مذهبي 
بوده ان��د. طراحي اغتشاش��ات ب��ا ورود گروه هاي 
تجزيه  طلب در اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، 
كردستان و آذربايجان غربي با هدف ايجاد چرخه اي 
از خشونت و چند دس��تگي در صفوف ملت صورت 
گرفت. در مقابل تمجيد مقام معظم رهبري درباره 
قوميت هاي ك��رد و بلوچ و نيز تدابير ويژه ايش��ان 
براي مديريت ميداني ح��وادث زاهدان در تفكيك 
جان باختگان بي گناه، دلجويي و شهيد قلمداد كردن 
آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشيده است. الزم به 
تأكيد است: تداوم اين رويكرد ايجابي و اصالحي، به 
دور از هرگونه فشار و س��هم خواهي سياسي، اراده 
قطعي نظام جمهوري اس��المي ايران در مديريت 

وضعيت قومي مذهبي نقاط مختلف كشور است. 
     سياست نظام غيرامنيتي ماندن دانشگاه 

است
دانش��گاه به عنوان مهم ترين رك��ن تحقق اقتدار 
علمي و پيشران پيشرفت ملي در كشور، از ابتداي 
اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان 
كه مدارس نيز براي آش��فته خاطر ك��ردن اذهان 
خانواده ها مورد هدف قرار گرف��ت. طي اين مدت 
تالش مجموعه دستگاه  ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها 
روي آرامش بخشي، تمركز بر حوزه علم و در كنار آن 

نشاط سياسي از طريق سازوكارهاي پيش بيني شده 
نظير تشكل هاي دانشجويي، كرسي هاي آزادانديشي 
و مجوز به برنامه هاي سياس��ي بوده است. به رغم 
تمامي هنجارشكني ها و فحاشي هاي صورت گرفته 
در صحن مقدس دانش��گاه توس��ط عده قليلي از 
دانش��جويان، اما اراده نظام جمهوري اس��المي بر 
غيرامنيتي كردن فضاي دانش��گاه  ها، استفاده از 
سازوكارهاي داخلي مراكز آموزش عالي و هدايت 
قشر دانش��جو به سمت كس��ب علم و دانش بوده 

است. 
    راهپيمایي 13آبان معادالت دشمن را

 به هم ریخت
راهپيمايي گسترده و كم سابقه مردمي در سراسر 
كشور به مناسبت 13آبان، معادالت دشمن براي 
نمايش دروغين اغتشاشگران به جاي مردم را به 
صورت كامل تغيير داد، از اين رو دس��تگاه هاي 
اطالعات��ي دش��من، از طريق قاچاق بي س��ابقه 
سالح به درون كشور به منظور گسترش اقدامات 
تروريستي نظير شليك مستقيم به تجمعات و نيز 
فعاليت پرحجم عمليات رواني- شناختي مبتني 
بر دروغ و تغيير تاكتيك هاي خياباني كوشيدند 
ضمن ايجاد نارضايتي و سلب آرامش رواني مردم، 
آنها را به ستوه آورند و انگش��ت اتهام را به سوي 
نظام نشانه روند. اينك كه اغتشاشگري و تروريسم 
با صبر و رشادِت حافظان وطن و امنيت مديريت و 
ناكامي دشمن آشكار شده است، مي توان بيانات 
رهبري معظم انقالب در مراسم دانش آموختگي 
مش��ترك نيروه��اي مس��لح در 1401/7/11 را 
بهتر فهم كرد. چه اينكه ايش��ان تأكيد فرمودند: 
موضوع دش��من حجاب و بي  حجابي نبوده، بلكه 
برنامه ريزي دشمن مقابله با حركت شتاب گرفته 

كشور به سوي پيشرفت همه جانبه است. 
    »خشونت ورزي« مرز ميان اعتراض

 و اغتشاش
اين بياني��ه مي افزاي��د: به دليل تف��اوت ماهوي 
دو گ��روه ناراضي و معت��رض، با اغتشاش��گران 
تروريست، برخورد نيروهاي امنيتي با اغتشاش به 
جهت آسيبي كه به امنيت مردم داشته اند، كاماًل 

متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعي 
و پيگيري مطالبات بحق صنفي و معيشتي مردم 
همچنان كه در سال هاي اخير به شكل متعدد و 
بدون كمترين مسئله امنيتي برگزار شده است و 
نيز اعتراض سياسي به فرايندهاي جاري به شكل 
مس��المت آميز، با حضور مسلحانه ضدانقالب در 
خيابان ها، آتش زدن اموال عمومي و خصوصي، 
استفاده از س��الح های س��رد و گرم عليه مردم و 
حافظان امنيت، ارعاب عمومي و اخالل در نظم 
شهري، هيچ گونه نس��بتي نداشته است، لذا بايد 
خش��ونت ورزي در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز 

ميان اعتراض و اغتشاش تلقي كرد. 
     امروز مطالبه مردم

 برخورد قاطع با اغتشاشگران است
شوراي امنيت كش��ور در ادامه تصريح كرده است: 
طراحي دش��من براي ت��داوم اغتشاش��ات و صبر 
راهبردي نظام در مديريت فضاي عمومي كشور، 
منجر به وارد آمدن خس��ارت هاي مادي و معنوي 
بي شمار به عموم مردم شده است. شكل گيري اين 
وضعيت كه برخي آن را مماشات نظام با اغتشاشگران 
و تروريست ها تلقي مي كنند، اعتراض اكثريت مردم 
را به دنبال داشته است كه خواهان ثبات و امنيت 
در كشور هستند. تزريق نااميدي، ضربه به كسب 
و كارهاي اقتص��ادي، ناامني محي��ط اجتماعي و 
دانشگاه ها كه موجبات نگراني خانواده ها را فراهم 
كرده، نتيجه عمل اغتشاش��گران بي وطني است 
كه از سوي اتاق رس��انه اي دشمن تهييج و هدايت 
مي شوند. با اين حال نيروهاي حافظ امنيت با هدف 
روشن شدن همه ابعاد موضوع براي جامعه و دادن 
فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، 
مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضايي نيز 
با رأفت اسالمي به سرعت نسبت به آزادي معترضان 
اقدام كرده است، اما امروز مطالبه اصلي آحاد ملت 
ايران و پيام قاطع آن��ان در راهپيمايي هاي ميالد 
پيامبر اكرم)ص(، تشييع شهداي حادثه تروريستي 
حرم ش��اهچراغ، راهپيمايي 13آبان و مراجعات و 
درخواست متعدد از مسئوالن، لزوم پايان دادن به 
ناامني، برخورد جدي و قاطع با عامالن اغتشاش در 
خيابان ها و نيز شبكه هاي تأمين و هدايت داخلي و 

خارجي آنان است. 
     امنيت شهروندان قابل مذاكره و مسامحه 

نيست
ش��وراي امنيت كش��ور اع��الم م��ي دارد: گرچه 
رخدادهاي اخير زمينه را براي هجمه تروريست هاي 
رس��انه اي، تجزيه طلبان و برخ��ي جريانات معاند 
سياسي جهت به بيراهه بردن مطالبات واقعي مردم 
فراهم كرده است، لكن اين ش��ورا به ملت فهيم و 
بصير ايران كه در مدت اخير ناامني هاي اجتماعي 
و انواع تخريب گس��تره رواني را تحم��ل كرده، اما 
نسبت به مسير امام و رهبري و راه روشن پيشرفت 
و عدالت در گام دوم انقالب اس��المي ترديدي به 
خود راه ندادند و همچنين با تسليت به خانواده هاي 
ش��هداي حافظ وط��ن و امني��ت و جان باختگان 
بي گناهي كه مظلومانه قرباني اغتشاش ها شدند، 
اطمينان مي دهد با همدلي و همكاري آحاد مردم، 
وظيفه خود را در ايج��اد امنيت، آرامش و ثبات در 
كشور قاطع تر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان 
ملت در نهادهاي امنيتي و انتظامي با تمام توان و 
اراده راس��خ اجازه نخواهند داد عده اي آشوبگر با 
حمايت دستگاه هاي اطالعاتي بيگانه، بيش از اين 
امنيت عمومي جامعه را به خط��ر بيندازند، لذا با 
هرگونه اخالل در نظم عمومي و تجمع غيرقانوني 
در هر س��طحي و مكان��ي برخورد قاط��ع و بدون 
اغماض صورت خواهد گرفت. امنيت ش��هروندان 
ابداً قابل مذاكره و مس��امحه نخواهد بود. بررسي 
قضايي درباره اغتشاشگران و عامالن ناامن سازي 
محيط هاي اجتماعي و نيز فضاي رواني جامعه، در 

كمترين زمان ممكن صورت مي گيرد. 

رئيس سازمان انرژي اتمي:
متخصصان ايراني

 توانايي ساخت نيروگاه هاي اتمي را دارند
آغاز اح�داث ني�روگاه 300مگاوات�ي كارون در دارخوی�ن جدا از 
نش�ان دادن بلوغ علمي و فن�اوري متخصصان داخل�ي، پرورش 
ني�روي انس�اني متخص�ص را ني�ز ب�ه  هم�راه خواه�د داش�ت. 
به گزارش تسنيم، محمد اسالمي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
انرژي اتمي در مراسم آغاز عمليات احداث نيروگاه 300مگاواتي )كارون( در 
دارخوين از توابع شهرستان شادگان استان خوزستان  با اشاره به ساخت اين 
نيروگاه در راستاي اجراي سند جامع راهبردي سازمان انرژي اتمي  اظهار 
داشت:  احداث نيروگاه »كارون« و توسعه نيروگاه هاي اتمي يكي از اهداف 

سند جامع راهبردي سازمان انرژي اتمي تا 1420 است. 
وي افزود: نيروگاه اتمي كارون )شهداي دارخوين( در خوزستان، قرارداد 
ساخت آن قبل از انقالب با يك شركت فرانس��وي منعقد شده بود كه با 
پيروزي انقالب تعهدات انجام نگرفت، بعد از آن هم كشورهاي گوناگون 
به  خاطر تحريم ها با جمهوري اس��المي همكاري نكردن��د و اين پروژه 
ساليان سال بود كه متوقف ش��ده بود.  رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: 
در همين راستا با رويكرد جديدي كه در سازمان وجود دارد، نگاه مان به 
همه ظرفيت هاي داخلي است. با آغاز اين پروژه به  دنبال قابليت سازي در 
ظرفيت هاي ملي هستيم تا قابليت صنعت كشور را هم به تراز هسته اي ارتقا 
دهيم.  وي ادامه داد: ظرفيت بلندمدت پيش بيني شده براي اين سايت 
حدود 2000 مگاوات است. در گام نخست يك نيروگاه مقياس متوسط در 
نظر گرفته شد كه طراحي آن انجام شد كه وارد مرحله اجرا نشده بود اما با 
همگام سازي نقشه ها و بر اساس فناوري هاي روز، احداث اين نيروگاه در 
دستور كار قرار گرفت.  اسالمي تصريح كرد:  در همين زمينه يك نيروگاه 
300مگاواتي با برآورد 1/5 تا 2ميليارد دالر در اين سايت ايجاد خواهد شد 

كه زمانبندي اتمام آن حدود هفت سال پيش بيني شده است. 
وي با ابراز اميدواري نس��بت به اينكه اين گام نخس��ت در اين پروژه در 
چارچوب همين زمانبندي انجام گيرد، گفت: نكته حائز اهميت اين است 
كه ساخت اين نيروگاه ها جدا از نشان دادن بلوغ علمي و فناوري متخصصان 
داخلي كشور، پرورش كادر و نيروي متخصص مربوط به خودش را نيز به  
همراه خواهد داشت.  رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به اينكه موضوع 
ساخت اين دس��ت نيروگاه ها، يك همواركننده مسير خواهد بود، اضافه 
كرد: براي س��اخت نيروگاه هاي مقياس متوسط در نقاط مختلف كشور 
برنامه ريزي  هاي الزم انجام شده است.  معاون رئيس جمهور در ادامه گفت:  
در زمان حاضر و در گام نخست مطالعات محيطي و فعاليت هاي ساخت اين 
نيروگاه در دارخوين آغاز شده است، در اين راستا اجراي طرح هاي مقدماتي 
كه پيش نياز سايت و آوردن تأسيسات زيربنايي است، انجام و تصميم گرفته 
شد كنار ساخت نيروگاه 300مگاواتي يك نيروگاه 25مگاواتي نيز در 2 فاز 

اجرا و آب شرب مورد نياز از طريق همين سيستم فراهم شود. 
وي با بيان اينكه به اين طريق پشتيباني از كارگاه هاي ساخت و توليد انجام 
خواهد شد، گفت: به همين منظور از سال نخست، پيش بيني براي آموزش 
نيروي انس��اني را آغاز خواهيم كرد، به  طوري كه با طي كردن دوره هاي 
علمي و كارورزي كه در نيروگاه هاي فعال براي آنها در نظر گرفته مي شود، با 

احداث نيروگاه بالفاصله فعاليت  خودشان را آغاز مي كنند. 
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براي اين اعتراف  اجباري!
 كاسب سنندجي كه هنگام رد ش��دن رئيس جمهور از مقابل 
مغازه اش، با ذوق و احترام  و كامالً دلی و از سر ادب يك شهروند به 
رئيسی شكالت تعارف كرد، مورد تهديد ضدانقالب قرار گرفت و 

مجبور شد از ميهمان نوازي خود عذرخواهي كند! 
روز پنج شنبه گذشته تصاوير قدم زدن سيدابراهيم رئيسي در بازار 
سنندج از صداوسيما پخش شد و در فضاي مجازي هم مورد توجه 
قرار گرفت. در اين تصاوير كسبه بازار با خوشرويي از رئيس جمهور 
كه به طور سرزده به محل كارشان آمده بود، استقبال مي كنند 
و يكي از كسبه هم با ديدن رئيس��ي خوشحال مي شود، داخل 

مغازه اش مي رود، مشتی شكالت مي آورد و تعارف مي كند. 
اين مراوده صميمانه به مذاق ضدانقالب خوش نيامد. آنها چند 
هفته است كه مي گويند س��نندج اوضاع عادي ندارد، مردمش 
مقابل نظام ايستاده اند و بازار هم در اعتصاب است. حاال حضور 
رئيس جمهور و امنيت بازار، باز بودن مغازه ها و روي گشاده كسبه 
نشان داد همه آن ادعاها دروغ بوده است. گرچه پيش از اين هم، 
بارها دروغ بودن اين ادعاها حتي با نشان دادن فيلم و با استدالل 
بيان شده بود، اما اين بار حضور يك مقام عالي رتبه جايي براي 

انكار و رد نمي گذاشت. 
از آنجا كه حضور رئيس��ي دروغ هاي اين جماعت را برمال كرده 
بود، دنبال راه ديگري براي خنثي كردن پاتكي كه خورده بودند، 
گشتند و با خوي ديكتاتوري و خشونتي كه همواره داشته اند، 
آن را يافتند. عوامل ضدانقالب ابتدا در فضاي مجازي با انتشار 
عكس اين مغازه دار و معرفي هويت و آدرس مغازه او از هموطنان 
خواستند با او برخورد كنند. شايد برخي تصور مي كردند ماجرا 

صرفاً به جنجال و تهديد مجازي ختم مي شود و اتفاق بيشتري 
نخواهد افتاد، اما ساعاتي بعد فيلمي از اين كاسب بازار سنندج 
منتشر شد كه او در منزلش نشسته و با زبان كردي خودش را اهل 
يكي از روستاهاي سنندج معرفي مي كند و تأكيد دارد كه وابسته 
به هيچ ارگاني نيست و تاكنون هزار تومانی از دولت دريافت نكرده 
است و توضيح مي دهد كه: »آن اتفاق ناگهاني پيش آمد و به هيچ 

وجه برنامه ريزي قبلي نبوده است.«
تا اينجاي سخنان او نشان مي دهد كه برنامه حضور رئيس جمهور 
در بازار سنندج، سرزده و بدون برنامه ريزي قبلي و رفتار مردم با او 
در بازار هم تصميم عادي خود مردم بوده است؛ بدون برنامه ريزي، 

بدون اجبار و بدون هيچ ترس و واهمه اي. 
در ادامه، او مي گويد: »يك كاس��ب هس��تم و مغازه ام اجاره  اي 
است. اگر با اقدام خودم باعث ناراحتي مردم شدم، از همه مردم 
كردستان عذر مي خواهم.« اين سخنان او يعني به من رحم كنيد، 

كاسبي مستأجر هستم و... 
روشن است كه اين مغازه دار تحت تهديد قرار گرفته و به خاطر 
صيانت از حريم خانواده و جان و مالش مجبور شده است تن به 
خواسته ديكتاتورهاي ضدانقالب بدهد، چون ديده كه در همان 
مناطق كردنشين، تجزيه طلبان به خانه فرد طرفدار نظام كوكتل 
مولوتف انداخته اند، خانه را در حالي كه زن و بچه در آن اس��ت، 
آتش زده اند يا به منزل فرد ديگري از حاميان نظام رفته اند و حتي 
لباس هاي اهل خانواده را سر دست گرفته اند و... طبيعي است كه 

او بترسد و تن به خواسته آنان بدهد. 
چند نكته در اين زمينه جالب توجه است: 

اول آنكه اين كاس��ب از رئيس جمهور نترس��يده و رفتارش در 
استقبال از رئيس جمهور، تصميم خودش بوده و مجبور به كاري 

نشده، اما از ديكتاتوري و توحش تجزيه طلبان ضدانقالب مي ترسد 
و سريع موضعش را ظاهراً عوض مي كند. 

دوم آنكه وقتي مردم كردستان از بيم توحش ضدانقالب جرئت 
يك شكالت تعارف كردن به رئيس جمهور خود را ندارند، آيا به 
ساير مواضعي كه از قول آنها بيان مي شود، مي توان اعتماد كرد 
كه اعتراف اجباري نباشد؟ آيا اگر فرزندشان را ضدانقالب بكشد، 
آزادي دارند كه بگويند ضدانقالب ما را عزادار كرده است؟ يا مجبور 

خواهند شد گردن نظام بيندازند؟
سوم آنكه آيا اعتصاب هايي كه ادعا مي كنند در مناطق كردنشين 
رخ داده، به اختيار بوده يا آنها هم اعتصاب اجباري بوده اس��ت؟ 

اعتصاب اجباري، اعتراف اجباري و در كل، انقالب اجباري!
چهارم آنكه ضدانقالب در همين بخ��ش از فيلم كه مغازه دار به 
رئيسي شكالت تعارف مي كند، روي حركت خانمي متمركز شدند 
كه بي اعتنا به ماوقع، حتي به سمت رئيس جمهور برنمي گردد و 
به داخل مغازه مي رود و تمام مدت پشتش به تصوير است. به نظر 
مي رسد آن زن در دو راهي مانده؛ استقبال از رئيس جمهور و به 
جان خريدن تهديدهاي ضدانقالب يا پا گذاش��تن روي خوي 
مهربان و ميهمان نواز كردي و بي اعتنايي به ميهمان دولتي و در 

عوض تأمين امنيت خويش. 
فيض اهلل، كاسب س��نندجي؛ مردي كه به هيچ ارگاني وابسته 
نيست، با ويدئوي 52ثانيه اي خود، كلي حرف مهم مي زند و فضا را 
شفاف مي كند. از تعارف شيريني اختياري تا عذرخواهي اجباري 

كلي حرف است. 
اين ماجرا هم گذش��ت ام��ا اين ج��اي تأمل ب��راي نهادهاي 
امنيتي كش��ور دارد كه مردم حتي براي تعارف يك شكالت به 

رئيس جمهور، آزادي و امنيت نداشته باشند.


