
     دفاعی 

   خبر اول

تحریم رسانه با دست فرمان
 گورهای دسته  جمعی!

 مالن��ی جولی، وزی��ر خارج��ه کانادا 
جمعه گذش��ته طی بیانی��ه ای اعالم 
کرد که ای��ن کش��ور، تحریم  هایی را 
علیه چند فرد و نه��اد ایرانی به بهانه 
نقض حقوق بش��ر و س��رکوب آنچه 
اعتراضات مسالمت آمیز خوانده شده، 
اعمال کرده است. این تحریم  ها تقریباً 
در همان روزی اتف��اق افتاد که جان 
بولتون، مشاورتندرو امنیت ملی سابق 
امریکا و س��مپات گروه��ک منافقین 

گفته بود که تحریم     ه��ا بی اثرند و از لزوم انقالب در سیاس��ت های 
تحریمی امریکا صحبت ک��رده بود. کانادا در ای��ن بیانیه تحریمی 
خود گفته تا زمانی که نقض حقوق بشر رژیم علیه مردم ایران دامنه 
و ش��دت خود را افزایش می دهد، کانادا بیکار نخواهد ماند. دولت 
کانادا مدعی شده است روزنامه جوان را به دلیل انتشار »پیام های 
یهودی ستیز و تبلیغات رژیم ایران « تحریم کرده است. در خصوص 
تحریم مضحک روزنامه جوان از س��وی وزارت خارجه کانادا چند 

نکته گفتنی وجود دارد:
1-اینکه یک رسانه همچون روزنامه جوان با قدمت 24 سال فعالیت 
رسانه ای در سپهر اطالع رسانی و سیاسی کشور آنچنان تأثیر گذار 
بوده که دشمنانی همچون دولت کانادا را عصبانی کرده و این رسانه 
را در لیست تحریمی خود قرار داده نه تنها موجب ناخرسندی ، بلکه 
موجب خوشحالی ش��ده اس��ت و این تحریم را فراتر از اراده کانادا 
که تصمیم امریکا در وزارت خزانه داری امریکا و یک تقس��یم کار 
مشخص می دانیم. از همین جا به نمایندگی از روزنامه جوان اعالم 
می کنیم آنچه از حساب های مالی این روزنامه در بانک های کانادایی 
است از آن شماست ولی این را بدانید روزنامه ای که تریبون مبارزه 
با آدم های فاس��د و فراری همچون خاوری اس��ت که اموال همین 
مردمی که دولت کانادا برای حقوق از دست رفته آنها اشک تمساح 
می ریزد ولی از 3 هزار میلیارد تومان پول دزدیده شده همین مردم 
در بانک های آن کش��ور مدعی حقوق بشری اس��تفاده غیر قانونی 
می کند ، نمی تواند دلسوز مردم ما باشد. دلسوزی از مردم ایران فقط 
با بازگشت خاوری و پول های برده شده آن قابل فهم است و ال غیر. 
2- در همه منابع غربی و شرقی مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی 
نامیده اند. سؤال این اس��ت اگر مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 
اس��ت چرا آزادی قلم در یک رس��انه آنچنان محدود می ش��ود که 
نوش��تن کوچک ترین تحلیل و خبری از صهیونیست ها - نه یهود 
که »جوان« بار ها ب��ا انعکاس اخبار و تحلیل درب��اره یهودیانی که 
موجب ظلم صهیونیس��ت ها در اقصی نقاط جه��ان قرار گرفته اند ، 
دفاع کرده - مس��اوی با تحریم روزنامه ای همچون جوان با چنین 

سابقه و عملکردی می شود. 
چگونه اس��ت که هر روز مخاطب می تواند پای دروغ های شاخدار 
بی بی سی ، اینترنشنال و دهها رس��انه امریکایی بنشیند و مسحور 
دروغ پراکنی های این رسانه ها بش��ود ولی تا روزنامه ای در داخل 
از ارزش های مادی و معنوی ملتی دفاع می کند رس��انه نامطلوب ، 
تحت تعقیب و تحریم قرار می گی��رد. کجای این رفتارهای دوگانه 
با پذیرش رکن چهارم دموکراسی س��ازگاری دارد. اگر روزنامه ای 
درباره جنایتی که سربازان کانادایی در زیر چترحمایت امریکایی ها 
در افغانستان نس��بت به زنان و کودکان افغانستانی دو دهه حضور 
خود انجام دادند گزارشی بنویسد ، تبلیغات رژیم ایران علیه کانادا 
تلقی می ش��ود اما در نقطه مقابل، نادیده گرفتن این همه جنایت 
صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی و کشتن زنان و کودکان غزه ، 
جنین، طولکرم و...  و بدتر از آن توجیه این جنایت ها با عنوان »دفاع 
مشروع « توسط رسانه های امریکایی، انگلیسی و کانادایی رسالت 
رس��انه ای و در راس��تای عمل به رکن چهارم دموکراس��ی است. 
کجای رکن دموکراسی گفته مأمور برقراری امنیت و یک شهروند 
بسیجی می تواند به شنیع  ترین ش��کل توسط اوباش مورد حمایت 
منافقین ، ضد انقالب و دولت های غربی و دولت کانادا کشته شود و 
نوشتن از این جنایت آشکار » تبلیغات رژیم« عنوان شده و رسانه 
تنویر کننده افکار عمومی همچون » جوان « باید مورد تحریم قرار 
گیرد ولی کش��تن خبرنگاری غیر مس��لمان همچون  ابو عاقله ، آن 
هم در حین رسالت خبرنگاری خود با س��کوت خبری رسانه های 
مدعی دموکراسی مواجه شود. پمپاژ اخبار دروغ ، سانسور و جهت 
دهی و مخاطب را در آماج حمالت خبری و تحلیلی که مبنای آن 
با دروغ پردازی شکل گرفته است، هیچ گاه رسالت رسانه ای که باید 
رکن چهارم دموکراسی باشد، نبوده و نیست. این آن چیزی است که 

هر لحظه شاهد انتشار آن در رسانه های غربی هستیم.  
3-امروز ما شاهد  » آپارتاید رسانه ای «  هستیم و دیگر نمی توان این 
واژه را فقط برای یک نژاد خاص و تالش کشورهای سلطه  گر برای 
تحت استثمار قرار دادن جماعتی سیاهپوست در یک قاره برای به 
تاراج بردن سرمایه مادی و سلب حق حیات و زندگی شرافتمندانه 
انس��ان هایی در نقطه ای از این جهان عنوان کرد. شکل آپارتاید در 
جهان امروز تغییر کرده است و این را می توان از بیانیه تحریم وزارت 
خارجه کانادا نس��بت به روزنامه جوان فهمید. بیانیه دولت کانادا 
گویای این واقعیت است که رسانه از نگاه آنها دیگر به عنوان رکن 
چهارم دموکراس��ی برای بیان واقعیت ها ب��ه کار نمی آید بلکه یک 
تعداد رسانه تبعیض کننده ای وجود دارند که در هر آنچه می نویسند 
و به جهان مخابره می کنند آزادند و در مقابل، رس��انه هایی که در 
زمره این آپارتاید قرارندارند اگر حتی بخواهند از حقوق و ارزش های 
ملت خود یا حقوق ملت های تحت ستم در فلسطین، عراق، سوریه، 
افغانس��تان، امریکا یا کودکان زنده به گور شده در کانادا بنویسند ، 

رسانه نامطلوب و تحت تحریم هستند. 
4-برای روزنامه جوان افتخار است توس��ط دولتی تحریم شده که 
تشت رسوایی حقوق بشری آن در یکی دو سال اخیر به جهت اجساد 
زنده به گور ش��ده کودکانی که در مدارس کانادا کشف شده است ، 

بر زمین افتاده است.
 تاکنون چهار گور دس��ته جمعی در کانادا کشف شده است و گفته 
می شود بیش از 4 هزار کودک در این مدارس کشته یا زنده به گور 
شده اند. از س��ال 1۸۸3 تا 1۹۹۶، حدود 1۵۰ هزار کودک بومی 
از خانواده های خود به اجبار جدا ش��دند و به مدارس شبانه روزی 
فرستاده شدند که کلیسای کاتولیک آن را تأسیس  کرده  بود و هدف 
اصلی آن دور کردن این کودکان از جوامع بومی کانادا و جلوگیری 
از ترویج زبان و س��نت های مادری ش��ان و تربیت آنها به شیوه ای 
تحمیلی بود. این مدارس تا اواخر قرن بیستم مشغول به کار بودند و 
آخرین آنها دهه 1۹۹۰ تعطیل شد. تعداد آنها در سراسر کانادا1۵۰ 
مدرس��ه بود و طی این دوره چیزی حدود 1۵۰ هزار دانش آموز در 

این مدارس تحصیل کردند.
 بس��یاری از کودکان این مدارس مورد آزار جسمی و جنسی قرار 
می گرفتند. بدرفتاری، آزار های جسمی و روانی، تغذیه بد و اندک 
و بیماری از دالیل این میزان مرگ و میر اعالم شده اس��ت. با وجود 
اینکه بار ها در ط��ول این س��ال ها بومیان و افکار عموم��ی کانادا، 
خواستار انجام تحقیقات مس��تقل در مورد پرونده کشتار کودکان 
بومی کانادا هستند تاکنون دولت کانادا فقط وعده داده و هیچ اقدام 
دیگری انجام نداده اس��ت. آیا دولتی با این سابقه مشعشع حقوق 
بشری صالحیت سخن گفتن از نقض حقوق بشر در کشوری را دارد 

که بخواهد به این بهانه رسانه آن کشور را تحریم کند؟! 

رفتارشناسی امریکایی
 در قبال جمهوری اسالمی ایران

  رفت��ار سیاس��ی امریکایی ه��ا درحوزه 
دیپلماسی تابع سه اصل بنیادین است که 
درحوزه دیپلماسی، دعاوی حقوقی و هم در 
رفتار سیاسی مقامات و دستگاه دیپلماسی 
ایاالت متحده کارب��رد دارد. تحلیل رفتار 
امریکا در تعامل  ب��ا بازیگ��ران دیگر و در 
»تعیین ن��وع واکنش « به اقدامات ش��ان، 
مستلزم داشتن شناخت از این اصل کلیدی 
است و در ش��ناخت اقدامات باج خواهانه 
و زیاده طلبانه امری��کا درمقابل جمهوری 

اس��المی ایران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. این اصول به شرح 
زیر است:

1.  اصل اول: اس��تمرار راهبرد فشاردر وضعیت تمکین حریف: اگر راهبرد 
اِعمال فشار، طرف مقابل را به تمکین واداشت، این سیاست را ادامه بده، ولو 
اینکه به خواسته  نخستین دست یافته باشی«. چرا که »اعمال فشار « فقط 
یک »اهرم  مذاکره  ای « نیست؛ بلکه وسیله  ای برای سنجیدن شخصیت، 
جنس و ماهیت طرف مقابل است. برهمین اساس، اگر با اعمال فشار به این 
نتیجه رسیدید که طرف مقابل »اهل کوتاه آمدن « است، از این اهرم برای 
رسیدن به سایر خواسته  ها و مطالبات خود � ولو خارج از چارچوب مذاکرات 
� استفاده کنید؛ اصلی که اتاق های  فکر  و مخالفان ایران بر آن به عنوان یک 

»گزاره ثابت کارآمد« همواره تأکید دارند.
2.   اصل دوم تأکید بررعایت خطوط قرمز امریکا از سوی حریفان و رقیبان 
در هر ش��رایطی : این اصل ریش��ه در تکبر، »خود بزرگ بین��ی« و »خود 
استثناپنداری« ذاتی در دستگاه سیاسی امریکا دارد. دال مرکزی منظومه 
فرهنگ سیاسی امریکایی ها بر قاعده»تقدس خطوط قرمز امریکا« استوار 
است؛ یعنی یا نباید خط قرمز تعریف کرد یا اگر تعریف کردیم،  به هر قیمتی 
باید از آن محافظت کرد. از این رو هرگونه سهل انگاری در حفظ خطوط قرمز 
و به تبع آن، تضعیف جایگاه و موقعیت امریکا در صحنه بین المللی خواهد 
بود. طبق اصل تقدس خطوط قرمز، انعطاف ناپذیری یا عدم انعطاف پذیری 

بر اساس شاخصه خطوط قرمز سنجیده می شود. 
3.    اصل سوم: اصل ممانعت از الگو سازی و رویه سازی درتعامل با بازیگران 
درعرصه روابط بین الملل: در س��نت »حقوق عرف��ی « امریکا، هر رفتار یا 
برخوردی در قبال یک فرد، مستعد الگوسازی و رویه سازی برای افراد مشابه 
و آیندگان خواهد بود. براساس این س��نت ، اگر امریکا در فرایند حقوقی، 
مشروعیت یک رفتار یا حقی را برای یک کشور به رسمیت بشناسد،  این 
تبدیل به یک الگو و رویه قابل اش��اعه خواهد ش��د و ناگزیر باید در تعامل 
دیپلماتیک با س��ایر کش��ور ها آن را به کار گیرد و این یعنی از بین بردن 
»مشروعیت مقابله « با بازیگران مخالف امریکا در آینده و فرو ریختن تقدس 

خطوط قرمز امریکا در سطح راهبردی. 
  جمهوری اسالمی ایران شایسته است، با فهم درست از سه اصل استمرار 
فش��ارحداکثری، تقدس خطوط قرمز و اصل ممانعت سازی از الگو شدن 
درمیان کشورهای منطقه، که امریکا در فرایند مذاکرات دیپلماتیک و نبرد 
رسانه ای همواره از آنها بهره می گیرد، تمرکز خود را بر اصل گفتمان انقالبی 
درتعامل و تقابل با امریکا قرار دهد و با تکیه بر ظرفیت های اس��تراتژیک 
که در حوزه ژئوپلتیک، ژئواس��تراتژیک و ژئواکونومیک دراختیار دارد بر 
مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، ضمن صیانت از خطوط قرمز 
نظام اسالمی، روش ها و ابزار های متناس��ب با آن را برای مدیریت جنگ 
دیپلماتیک درمواجهه با جبهه ضد مقاومت با محوریت امریکا را طراحی 
و عملیاتی سازد. نکته مهم قابل یادآوری این است که با هماهنگی بیشتر 
مدیریت میدانی و مدیریت دیپلماسی و رسانه ای، مسیر باج خواهی ها و 
زیاده طلبی های امریکا را در جنگ اراده ها و نبرد راهبرد ها مسدود نماید. 
دستیابی به پیروزی در این جنگ هیبریدی مستلزم اتخاذ سیاست دقیق 
مبتنی بر رویکردهای سلبی و ایجابی در نبرد با امریکا و متحدانش در عرصه 

روابط بین الملل است. 
1.  طراحی راهبردی ترکیبی به منظور مقابله با راهبرد محدودسازی ایران 
) ایران هراسی، شیعه هراسی و تکنولوژی هراسی( با استفاده از دیپلماسی 
دو و چندجانبه از طریق افزایش تعامل و مشارکت فعال در کلیه ائتالف ها 

و سازما ن های منطقه ای.
2.  ممانعت از امنیتی شدن روابط ایران با کش��ورهای همسایه از طریق 
اعتمادسازی و شفافیت در سیاست خارجی با همتراز سازی و همسو سازی 

دیپلماسی با راهبرد نگاه به شرق و همسایه محوری نظام اسالمی.
3.  ارتقای مشروعیت منطقه ای مدل رفتاری معقول استقالل خواهانه، از 
طریق هنجارسازی و افزایش قدرت چانه زنی ایران با ترسیم خطوط قرمز 

هویتی، گفتمانی، منافع مشترک و اصل دشمن مشترک.
4.  مشارکت درفرایند مدیریت منازعات و بحران های منطقه ای از طریق، 
میانجیگری و نظارت سازنده بر تحوالت منطقه به شکل دوجانبه و همچنین 

درچارچوب سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین الملل.
۵.  اعتمادس��ازی جمعی، دیپلماس��ی عمومی، دیپلماس��ی رسانه ای و 
دیپلماسی اقتصادی و ایجاد گره های استراتژیک با کشورهای منطقه و 
فرامنطقه ای که آن نیز مستلزم پیشه کردن رویکرد واقع بینی، دیپلماسی 

شفاف است
۶.  تقویت و توسعه تعامل سازنده و عضویت در سازمان ها و سازوکارهای 
چندجانبه منطق��ه ای از طریق اعتمادس��ازی، با بهره گی��ری از مزیت 
ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر در چهار جهت جغرافیایی کشور با 

همسایگان.

 محمدرضا باهنر خبر داد
بازنگری سیاست های کلی اصل ۴۴ در مجمع

عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظام از بازنگری در سیاس�ت های 
کلی اص�ل ۴۴ قان�ون اساس�ی در ای�ن نهاد خب�ر داد که ب�ا هدف 
روزآمدس�ازی قوانی�ن و مق�ررات کش�ور ص�ورت گرفته اس�ت. 
محمدرضا باهنر در گفت وگوی با ایرنا ضمن تش��ریح شرایط سیاسی و 
اقتصادی کشور، بر به روزرسانی قوانین و مقررات در کشور تأکید کرد و یکی 
از مصادیق آن را روزآمدسازی قانون اساسی برشمرد که نیاز است با توجه به 
شرایط کشور بازنگری شود. وی ادامه داد: حتی در سیاست های کلی نیز در 
مواردی نیاز به بازبینی مقررات است و از این رو بازنگری سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. 

 

روابط عمومی کل سپاه خبر داد
دستگیری ۲ نفر از عوامل ترور شهید داستانی

روابط عمومی کل س�پاه از دس�تگیری دو نف�ر از مرتبطان مؤثر 
در ترور بس�یجی ش�هید رضا داس�تانی پیش از اق�دام به خروج 
از کش�ور به دس�ت س�ازمان حفاظت اطالعات س�پاه خب�ر داد. 
به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد : 
در پی رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( ، دو نفر از مرتبطین 
مؤثر در ترور بسیجی شهید رضا داستانی از بسیجیان استان اصفهان 
قبل از اقدام به خروج از کشور ، توسط سازمان حفاظت اطالعات سپاه 

شناسایی و دستگیر شدند. 
شهید رضا داستانی، 3۷ ساله، متأهل و دارای دوفرزند بود که در ساعات 
ابتدایی صبح روز دو شنبه هفتم آذر زمانی که در حال عزیمت به محل 
کار خود بود در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان با سالح گرم مورد 

اصابت چند گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

اوباش اجاره ای موساد  به دار مجازات آویخته شدند

خبرگزاری قوه قضائیه روز گذش�ته در خبری 
از ب�ه دار آویخته ش�دن چه�ار نف�ر از اعضای 
ش�بکه اراذل و اوب�اش مرتب�ط ب�ا س�رویس 
اطالعات�ی رژی�م صهیونیس�تی خب�ر داد. 
خرداد ماه س��ال جاری بود که روابط عمومی کل 
س��پاه، از دس��تگیری ش��بکه ا ی از اراذل و اوباش 
مرتبط با س��رویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 
خبر داد. این ش��بکه با هدایت سرویس اطالعاتی 
رژیم صهیونیس��تی، اق��دام به س��رقت و تخریب 
اموال شخصی و عمومی، آدم ربایی و اخذ اعترافات 
ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش می کرد که در 
نهایت اعضای آن با همکاری سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و وزارت اطالعات دستگیر شدند. اعضای این 
باند، با هدایت افسران اطالعاتی رژیم صهیونیستی با 
تهیه سالح جنگی اقدام به آدم ربایی کرده و دستمزد 

خود را به صورت ارز دیجیتال دریافت می کردند. 
    از قاچاق انسان در یونان تا پادوی موساد 

در تهران
براساس مفاد موجود در پرونده، متهمان از اراذل و 
اوباش سابقه دار بودند و اعضای اصلی این باند از اینکه 
سفارش اقدامات خود را از افرادی در خارج از کشور 
دریافت و در قبال اخذ پول اقدام به بر هم زدن امنیت 
کشور کرده اند، آگاه بود ه اند. همچنین متهمان از 
نوع اقدامات ضد امنیتی و اخذ دستورالعمل های 

حفاظت��ی پیرام��ون ت��ردد، ارتباط��ات و رعایت 
مالحظات امنیتی از افرادی در خارج کشور، آگاهی 
کامل داشتند. براساس مستندات پرونده و اعترافات 
متهمان، عوامل اصلی این تیم متش��کل از اراذل و 
اوباش در قالب دو تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی به 
سرتیمی متهم حسین اردوخان زاده معروف به زکریا 
و متهم میالد اشرفی بوده است. افسر موساد در هر 
دو تیم یک نفر به نام سیروس بوده است که نفرات 

تیم دوم او را به نام سیاوش می شناختند. 
نحوه شروع و ارتباط این باند با سرویس اطالعاتی 
رژیم صهیونیستی از طریق حسین اردوخان زاده 
بوده اس��ت. وی که به مدت سه س��ال از 2۰14 تا 
2۰1۷ به جرم قاچاق انسان از ترکیه به یونان، در 
زندان یونان در بازداش��ت بوده اس��ت، با فردی به 
نام اوزان که وی نیز به همین اتهام بازداشت بوده، 
آشنا می شود. اردوخان زاده با پیشنهاد اوزان برای 
انجام قاچاق انس��ان در اس��تانبول ترکیه موافقت 
کرده و پس از آن به خانه ای که قاچاقچیان انسان 
در آن حضور داشتند، اسکان داده می شود. متهم در 
همانجا با شخصی با هویت »آریا« به عنوان کاپیتان 
آشنا می شود که در آن زمان آریا، پیشنهاد کار خوب 

همراه با پول خوب را به متهم می دهد. 
اوزان به اردوخان زاده می گوید این کار از گربه کشی 
تا آدم کشی دارد و پیشنهاد می دهد که اگر متهم 

آن را بپذیرد، ش��ماره وی را به صاحب کار مربوطه 
دهد و متهم نیز قبول می کند. سپس بعد از مدتی، 
متهم از آریا جدا شده و شماره تلفن او را می گیرد. 
اردوخان زاده به همکاری خود با اوزان ادامه می دهد 
تا اینکه مدت اقامتش در ترکیه تمام می شود و اوزان 

بلیت تهران را برای وی تهیه می کند. 
   آغاز همکاری با موساد

متهم که مدت اقامتش در ترکیه تمام ش��ده و به 
ایران بازگشته بود، شخصی با شماره تلفن خارجی 
از طریق واتس اپ با وی تماس و ضمن معرفی خود 
با هویت سیروس)افسر موس��اد( عنوان می کند، 
شماره وی را از آریا گرفته است. سیروس در این 
مکالمه عنوان می کند ش��خصی به ن��ام »کارما« 
می خواهد با وی صحبت کند. کارما در این تماس 
اظهار می کند آریا ش��ما را تأیید کرده و در ادامه 
س��یروس کار را برای ش��ما توضیح خواهد داد. 
پس از اتمام مکالمه با پیش��نهاد سیروس، متهم 
چند نفر دیگر را برای انج��ام کار معرفی می کند. 
متهمان برای همکاری با موس��اد، از طریق کیف 
پول دیجیتالی در دفعات متع��دد، برای اقدامات 
خود از جمله خرید اسلحه و تجهیزات مورد نیاز ارز 

دیجیتال دریافت کرده اند. 
متهمان در طول زمان همکاری با افسر اطالعاتی 
موس��اد دس��تورات وی را اجرا و پس از انجام هر 

دستور مبالغی را دریافت می کنند. نحوه تعامل و 
ارتباط گیری سرویس جاسوس رژیم صهیونیستی 
با متهمان، مانن��د توصیه های حفاظتی در خرید 
اقالم ارتباطی، از بین بردن اقالم پس از مأموریت، 
دوری از دید دوربین های مداربس��ته، جابه جایی 
با چندی��ن خ��ودرو و...  حاک��ی از امنیتی بودن 
مأموریت  ه��ا و آم��وزش نکات حفاظتی توس��ط 
عوامل موس��اد به عوامل اجرایی از همان ابتدای 
کار بوده است. آسیب به اموال عمومی و خصوصی، 
تهیه فیلم و عکس از منازل هدف، خرید و فروش 
اس��لحه و آدم ربایی از جمله اقداماتی اس��ت که 
متهمان با دستورات عامل موساد انجام داده و در 

قبال آن مبالغی دریافت کرده اند. 
   آغاز همکاری با شعارنویسی

متهم میالد اشرفی، س��رتیم گروه دوم این باند از 
طریق اینستاگرام با فردی به نام آزیتا آشنا شده 
است. بعد از مدتی آش��نایی و انجام برخی کارها، 
آزیتا، میالد اشرفی را به فردی به نام سیاوش)عامل 
موساد و همان سیروس تیم اول( معرفی می کند 
که در سوئد مستقر است. سیاوش به بهانه یافتن 
کار مناسب برای متهم، با وی ارتباط برقرار و او را 
سوژه مناسبی برای اقدامات سرویس جاسوسی در 
ایران شناسایی می کند. سیاوش در ابتدا از متهم 
اش��رفی می خواهد اقداماتی نظیر شعارنویس��ی 
و آت��ش زدن الس��تیک را انجام ده��د و  در ادامه 
برنامه هایی مهم تر را به او اب��الغ می کند و از وی 
می خواهد که افرادی مطمئ��ن را به گروه معرفی 
کند. اعضای تیم دوم نیز مانند تیم اول، دستورات 
عامل موس��اد را اجرا و مبالغ��ی را در ازای انجام 

کارهای مختلف دریافت کرده اند. 
   فرجام اقدام علیه امنیت ملی

پس از دس��تگیری متهمان و ط��ی روال قانونی 
پرونده و صدور احکام اولیه متهمان، پرونده جهت 
فرجام خواهی به دیوان عالی کش��ور ارجاع ش��د. 
پرونده در ش��عبه نهم دیوان عالی کشور بررسی 
و در نهایت رأی نهایی ب��رای هفت نفر از متهمان 
صادر ش��د. براس��اس رأی نهایی صادره از سوی 
دیوان عالی کش��ور، متهمان ردیف اول تا چهارم 
پرونده، به نام های حسین اردوخان زاده، شاهین 
ایمانی محمودآباد، میالد اشرفی آتباتان و منوچهر 
ش��هبندی بجندی به جرم همکاری اطالعاتی با 
رژیم صهیونیس��تی و آدم ربایی به اعدام محکوم 
شدند. سه متهم دیگر، براساس جرایمی از جمله 
ارتکاب ج��رم علیه امنی��ت کش��ور، معاونت در 
آدم ربایی و نگهداری س��الح به پنج تا 1۰ س��ال 
حبس محکوم شدند. برهمین اساس صبح دیروز، 
احکام چهار نفر از اعضای اصلی باند اراذل و اوباش 
مرتبط با س��رویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی 

اجرا شد. 

ژه
وی

 به»هممیهن«بگوییداینجاجنگنیست! 
روزنامه هم میهن با تیتری عجیب به بیانیه شورای امنیت کشور 
در مورد آشوب  ها و حوادث اخیر کشور پرداخت. این روزنامه تیتر 
»2۰۰ کشته از دو طرف « را برای این گزارش خود در نظر گرفته 
است. گویی جنگی خارجی بین دو طرف مشخص، از دو کشور 
جدا گزارش می کند. استقبال این روزنامه اصالح طلب از دوقطبی 
و دوگانه سازی در کشور رویکرد جدیدی نیست، اصالح طلبان 
حتی برای کتاب رمان و انتشارات و س��ینما و کارگردان  ها هم 
دوقطبی درست می کنند، در سیاست که همه مبنای کارشان 
بر دو قطبی سازی و پررنگ کردن شکاف های اجتماعی است. با 
این حال، ماهیگیری حتی از »مرگ« هر طرفی نشان از رویکرد 
غیراخالقی دارد. چه اصراری دارند که گزاره های یک جنگ داخلی 
را برای حوادث ایران به نمایش دربیاورند؟ مگر نمی گفتند؟ فقط 

اعتراضات مسالمت آمیز است و اغتشاش و جنگی نیست؟
اما عجایب تیتر هم میهن فقط این نیست. وصف »کشته « برای 
هر کسی که در این وقایع درگذشته است، جالب است. یعنی از 
نظر هم میهن، کسی که برای مهار آشوب و در هوای آتش زدن 
اموال عمومی و بس��تن راه و حمله به مأموران و...  کشته شده با 
اویی که آشوبگران به جرم بسیجی بودن سالخی اش کرده اند، 
با تجزیه طلبی که پس از به هم ریختن شهر هدف قرار گرفته، با 
کسی که در حرم شاهچراغ با شلیک داعش شهید شده، با عابری 

که گذری رد  می شده و اشتباهی هدف قرار گرفته، با کودکی که 
هدف قرار گرفته و...  همه و همه با هم »کشته « هستند و تمام!

از س��ویی دیگر، کدام دو طرف؟ خود این روزنامه به نقل از 
بیانیه شورای امنیت کشور نوشته: »»بالغ بر 2۰۰ نفر جان 
خود را از دس��ت داده اند که  می توان آنها را به اقسام شهدای 
امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد  بی گناه 
قربانی پروژه کشته سازی گروهک ها، مردم بی گناهی که در 
شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته  اند، اغتشاشگران و 
نیز عناصر ضدانقالب مسلح عضو گروهک  های تجزیه طلب، 

تفکیک کرد«. طبق همین جمالت می شود چند طرف؟!


 وبازهمفراراصالحطلبان
ازمسئولیتخود

مجید انصاری، فعال سیاسی اصالح طلب و عضو  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اخیراً طی اظهاراتی در یک نشس��ت سیاسی که 
سایت جماران آن را منتشر کرد، گفته است: »مردم حق سؤال 
از نمایندگان دارند و نمایندگان باید پاسخ بدهند که در استیفای 
این حقوق چه اقداماتی کرده اند. به تعبیر دیگر، مسئول اول آنچه 
امروز در کشور رخ می دهد رهبر و مسئول دوم مجلس است با این 

اختیاراتی که دارد«. 
مجید انصاری در انتخابات مجلس سال ۹۸ سرلیست اصالح طلبان 

در تهران بود و نتوانست رأی قابل قبولی کسب کند و رسیدن به 
کرسی مجلس را از دس��ت داد. او و همفکرانش به جای پذیرش 
شکس��ت، رو به تخطئه انتخابات و روند برگزاری آن آوردند. اما 
آیا درس��ت این نبود که نقش خود را در این شکست بپذیرند و 
به بررسی دالیل رویگردانی مردم از خود بپردازند؟ حداقل قدر 
همین قدری که االن مجلس و رهبری را پاس��خگو می خواهند، 
خود برای چهار سالی که از ۹4 تا ۹۸ مجلس دست شان بود، برای 
24 سالی که دولت دستشان بوده و برای همه مسئولیت  هایی که 

در این کشور داشتند، پاسخگو باشند. 
قریب به اتفاقات تصمیمات کشور را قوه مجریه می گیرد و حاال به 
جای سؤال از 24 سالی که قوه مجریه دست اصالح طلبان بوده، 
به مجلس بگوییم جواب بدهد؟ وظایف رهبری هم در چارچوب 
قانون مشخص است، ناکارآمدی  ها و بی کفایتی های دولت های 
اصالح طلب را هم که وضع معیشتی را به اینجا رسانده و موجب 
نارضایتی مردم شده، تا حدی که حامیان اصالح طلبان با انتخابات 

هم قهر کردند، باید رهبری پاسخ بدهد؟!
مقصرتراشی از رهبری و انداختن تمام تقصیرات بر عهده رهبری 
از سیاست های همیشگی اصالح طلبان است. تا جایی که برجام را 
وقتی خوب می دانستند، افتخار خود دانستند و وقتی به شکست 
رسید، گفتند کار نظام بود. مس��ئولیت ناپذیری و بی تعهدی از 

خصلت های سیاسی این جریان است. 
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 در یک�ی دو م�وردی ک�ه نیرو ه�ای گش�تی 
امری�کا به اش�تباه به حری�م س�رزمینی ایران 
وارد ش�دند دس�تگیر و با عطوف�ت و مالیمت 
ای�ران آزاد ش�دند و تعه�د کتب�ی دادن�د که 
تکرار نکنن�د و تاکنون تک�رار هم نک�رده اند. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح پس از بازدید از منطقه دوم نیروی 
دریایی سپاه و نمایشگاه دستاورد های دفاعی نیروی 
دریایی سپاه اظهار داشت: سالیان طوالنی است که 
مسئولیت عملیاتی حفاظت از خلیج فارس و تنگه 
هرمز به عهده سپاه است که با تجربیات ارزشمندی 
که این نی��روی دالور از دوران دفاع مقدس و تأمین 
امنیت خلیج فارس به دست آورده  در این سال  ها در 
حال توسعه توان و قدرت و ارتقای آمادگی هستند. 

سرلش��کر باقری افزود: نیروی دریایی س��پاه امروز 
از نظر کمیت و کیفیت تولید ش��ناور های رزمی و 
موشک انداز و مین ریز و سایر انواع شناور های سطحی 
و موشک های برد بلند و نقطه زن دارای توانایی های 
بی نظیری است که قابل مقایسه با گذشته نیست و با 
تکیه بر این توان دفاعی توانسته از خلیج فارس به طور 

کامل محافظت کند. وی گفت: دشمنان می دانند اگر 
نیت و چشمداشتی به منافع ایران در خلیج فارس، 
س��واحل، جزایر و سکو های نفتی داش��ته باشند با 
نیرو های قهرمان سپاه مواجه هستند و در یکی دو 
موردی که نیرو های گشتی امریکا به اشتباه به حریم 
سرزمینی ایران وارد ش��دند دستگیر و با عطوفت و 
مالیمت ایران آزاد شدند و تعهد کتبی دادند که تکرار 

نکنند و تاکنون تکرار هم نکرده اند. 
سردار باقری با بیان اینکه با تالش و مجاهدت نیروی 
دریایی سپاه امنیت کامالً پایداری در خلیج فارس 

و تنگه هرمز برقرار است افزود: ارزیابی امروز ما هم 
مؤید این است که نیرو های سپاه با روحیه عالی و با 
قدرت از این منطقه محافظت می کنند. وی پس 
از بازدید از نمایشگاه دستاورد های دفاعی نیروی 
دریایی سپاه هم گفت: امروز)دیروز( از نمایشگاه 
طرح های تحقیقات��ی و پژوهش��ی و خودکفایی 
نیروی دریایی س��پاه بازدید کردیم، نمایشگاهی 
که نشان می دهد با مش��ارکت شرکت های دانش 
بنیان و دانشمندان کشورمان کار های ارزشمندی 
انجام شده اس��ت. برخی از طرح های ارائه شده در 
نمایشگاه به مرحله تولید رسیده وبرخی دیگر در 
مرحله تحقیق و پژوهش است. در این نمایشگاه 
نمونه های فراوانی از طرح های تحقیقاتی در حوزه 
دقت افزایی موشک  ها و قدرت مین و موارد دیگر 

عرضه شده است.
   امنیت کامل در خلیج فارس برقرار است

  سردار سرلشکر محمد باقری همچنین صبح دیروز 
در حاش��یه بازدید از پایگاه شش��م شکاری شهید 
یاسینی بوش��هر در جمع خبرنگاران در بوشهر، با 
قدردانی از تالش های نیروهای مسلح در یگان های 

مختلف در استان بوشهر افزود: شاهد آمادگی بسیار 
خوب و اقتدار نیروهای مسلح در ارتش ، سپاه، نیروی 
انتظامی، وزارت دفاع و… در استان بوشهر هستیم. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: در منطقه 
خلیج فارس امنیت کاملی برقرار است و بخش اعظم 
خلیج فارس محدوده مأموریتی نیروهای مس��لح 
جمهوری اسالمی ایران است که امنیت آن را تأمین 

می کنند. 
وی ادامه داد: در عرصه دریا چه در زیر آب و چه روی 
آب و هم در فضا امنیت به صورت کامل برقرار است و 
گشت های ما به صورت شبانه روزی انجام می شود و 

امنیت خوبی برقرار است. 
س��ردار باقری با اش��اره به اینکه حضور ناوگان  ها و 
نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس و تنگه هرمز 
به حداقل رسیده است، افزود: این موضوع نشان از 
امنیت منطقه و اقتدار جمهوری اسالمی ایران است 
و مش��کلی از این نظر وجود ندارد. وی تأکید کرد: 
امنیت الزم برای فعالیت های اقتص��ادی در حوزه 
خلیج فارس، صیادی، تجارت و دیگر فعالیت  ها در 

این منطقه برقرار است. 

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح:  
گشتی های امریکایی تعهد کتبی دادند وارد حریم سرزمینی ایران نشوند

حسن رشوند

کارشناس مسائل  سیاسی

علی حسن حیدری

کارشناس مسائل  سیاسی


