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زمستان سخت اروپا و آتش  بازي در ايران
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با اشاره به 
زمس��تان س��خت اروپ��ا ك��ه مجل��ه اقتصادي 
اكونوميس��ت هم ب��ا تصوي��ر اروپاي ي��خ زده و 
قنديل شده بر اين واقعيت صحه گذاشته اس��ت، نوشت: مي گويند »چاه كن 
هميشه ته چاه است« اين ضرب المثل فارسي را مي توان تا حدودي شرح حال 
امروز امريكا و اروپا دانست. روزي آنها برنامه  صلح آميز هسته اي ايران را بهانه اي 
قرار دادند تا با اعمال فشارهاي همه جانبه اعم از تهديد و تحريم، ما را وادار به 
توافقي براي انصراف از مؤلفه هاي قدرت زاي مان كنند تا به زعم خودشان ايران 
مهار ش��ود. برجام در دهان آنها مزه كرده بود و بع��د از تحديد منبع انرژي و 
فناوري هاي آينده دار ايران در توهم محدود سازي برنامه موشكي و فعاليت هاي 
منطقه اي ايران، از اعمال فشار بيشتر و تحريم هاي هوشمند براي دستيابي به 
توافقي بزرگ تر و طوالني تر گفتند. دست قضا و حكمت َقدر اما روزگار را طور 
ديگري چرخاند. قرار بود توافقي براي مهار ايران شكل بگيرد اما حاال يكي از 
اميدهاي امريكا و اروپا دس��تيابي ب��ه توافقي با ايران براي مه��ار بحران هاي  
داخلي شان است. تحريم كردند تا ايران را زمينگير كنند اما اكنون ته چاه تحريم 

ايستاده اند و با زبان تهديد طنابي براي بيرون آمدن طلب مي كنند. 
ابزار تحريم از بُعد اقتصادي براي غرب بي اثر شده و صرفاً كارايي  اندكي 
در جنگ رواني و سياس��ي عليه ايران دارد. آنها در ادامه سياس��ت فشار 
حداكثري به منظور تحت فش��ار قرار دادن ايران براي تن دادن به توافق 
ضعيفي كه فقط بحران انرژي غرب را مهار كند، آشوب آفريني و تضعيف 
داخلي ايران را دنبال مي كنند. دوم مهر1401 در آغازين روزهاي آشوب 
يكي از فعاالن غرب گرا با سابقه وابستگي به نهادهاي امريكايي نوشت: اگر 
برجام امضا مي شد، اعتراضات]![ شكل نمي گرفت. در روزهاي اخير نيز 
يكي ديگر از فعاالن اين جريان »تواف��ق براي احياي برجام« را به عنوان 
راه حلي براي پايان آشوب ها اعالم كرد. جريان غرب گراي داخلي به نيابت 
از كارفرمايان امريكاي��ي و اروپايي خود حرف مي زند ام��ا رؤياي آنها به 
واقعيت نمي پيوندد. جمهوري اسالمي ديگر به غرب و غرب گرايان با يك 
توافق خسارت بار باج نمي دهد. بساط اشرار جمع مي شود و آتش بازي چند 

روزه آنها در ايران هرگز زمستان سخت اروپا را گرم نخواهد كرد. 
........................................................................................................................

براي غيرت 
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود نوش��ت: فراعنه اين عالم ملت 
ايران را به غيرت مي شناسند، به همين دليل است كه هدف شان در اين 
آتش بازي هاي اخير، صرفاً تغيير حكومت نيست و به تجزيه خاك اين 
كشور فكر مي كنند تا جايي كه دريوزگي ناتو را براي حمله نظامي به 
ايران مي كنند. واقعيت اين اس��ت كه اي��ن مردم رش��د يافته اند و از 
جمهوري اسالمي هم عبور كنند، دنبال جمهوري اسالمي برتر هستند، 
ارتجاع براي اين ملت محال ممكن است و اين را دشمن خوب مي داند 
كه كمر به نابودي ملت بسته است، فراتر از حكومتي كه آن هم از مردم 
اس��ت. ايراني جماعت بعد از انقالب، مزه غرور را چشيده است، چطور 
حاضر مي شود مجدد تحقير ش��ود؟ مثل اينكه فرد تحصيلكرده اي را 

بگويند به دوران بي سوادي برگردد. مگر ممكن است؟
روح امام ش��اد، مي گفت: »مردم اگر چنانچه جمهوري اس��المي هم 
نباشد، ديگر سلطنت طلب نيستند، اين ش��كي در كار نيست«. رهبر 
معظم انقالب فرمودند: برخي ممكن است جمهوري اسالمي را هم قبول 
نداشته باشند اما هيچ ايراني باغيرتي اجازه باج دادن به امريكا نخواهد 
داد. رهبر معظم انقالب از يك حقيقت بيروني خبر دادند؛ ايراني باغيرت 

است و بازگشت استبداد و استعمار را تاب نمي آورد. 
........................................................................................................................

گريه كن زلنسكي!
روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود به پايان انقضاي زلنسكي براي 
غ��رب و اروپا اش��اره كرد و نوش��ت: 
ولوديمير زلنسكي اين روزها با دو رخداد ظاهراً مجزا اما پيوسته مواجه 

شده كه تحقق نهايي هر يك از آنها مي تواند آينده وي را تباه كند. 
نخستين موضوع به ديدار اخير رؤساي س��ازمان هاي اطالعاتي امريكا و 
روس��يه در آنكارا بازمي گردد. مقامات كاخ سفيد مي گويند هدف از ديدار 
ويليام برنز و سرگئي نازيشكين، رؤساي سرويس هاي اطالعاتي روسيه و 
امريكا در آنكارا، پايتخت تركيه مذاكره درباره جنگ اوكراين نبوده و مقامات 
امريكايي، هرگز درباره سرنوشت اوكراين بدون جلب نظر مقامات اين كشور 
جنگ زده تصميم گيري نخواهند كرد! منابع رسمي در سازمان سيا نيز اصرار 
دارند موضوع مذاكرات اخير آنكارا را محدود به موضوع كلي و مبهم »تالش 
براي خلع سالح هسته اي« و جلوگيري از منازعات غيرقابل كنترل كنند. با 
اين حال، زلنسكي و ديگر مقامات اروپايي به وضوح مي دانند چنين ديدار 

مهمي احتماالً دستور كاري جز جنگ اوكراين نداشته است! 
دومين موضوع به پرونده اصابت موش��ك به خاك لهستان بازمي گردد. 
زلنسكي پس از اين واقعه، اصرار داشت منشأ پرتاب موشك ها را روسيه 
اعالم و از اين طريق، ناتو را به صورت فراگير درگير صحنه نبرد مستقيم 
نظامي با مس��كو كند. با اين ح��ال، مقامات امريكاي��ي بالفاصله ادعاي 
زلنسكي را رد كردند و از احتمال خطاي سيستم پدافندي اوكراين و هدف 

قرار گرفته شدن اشتباه خاك لهستان توسط اوكرايني ها خبر دادند! 
تجميع اين دو نكته به وضوح نشان مي دهد تاريخ مصرف زلنسكي براي 
غرب در حال اتمام است. كار به جايي رسيده است كه ادعاها و مطالبات 
وي در قبال آنچه در جنگ اوكراين مي گذرد، به  س��ادگي مورد پذيرش 
سران امريكايي و اروپايي نيز قرار نمي گيرد. هر اندازه زمان مي گذرد، نگاه 
غربي ها نسبت به زلنس��كي و غرب گرايان اوكرايني براي رئيس جمهور 
ناتوان اين كشور آشكارتر مي شود. زلنسكي شديداً از اين تصوير گريزان 
است اما چاره اي جز مواجهه با واقعيت از سوي اين كمدين وجود ندارد. 
در نهايت، اين همان انتخابي است كه زلنسكي انجام داده و نبايد بابت آن، 
ديگران را سرزنش كند. شايد بهتر بود او به عرصه سياست به مانند صحنه 

يك تئاتر كمدي و غيرجدي نگاه نمي كرد. 
........................................................................................................................

 »بسيج« از امنيت  آفريني 
تا تمدن سازي نوين اسالمي

روزنامه جام جم در يادداشتي به مناسبت 
پنجم آذر سالروز تشكيل بسيج نوشت: به 
واقع اين نهاد مقدس، هر نوع استحاله را از 
ساحت نظام اس��المي دور كرده اس��ت. عالوه بر اين، توانس��ته است تمامي 
نقشه هاي دنياي استكبار را نقش برآب كند و در حقيقت، امريكا را به زانو درآورد 
و موجبات ترويج تفكر انقالب اس��المي در كش��ورهاي منطقه ش��ود. بسيج 
مستضعفين، همت عالي ملت انقالبي ايران را به تصوير مي كشد كه از هشت 
سال جنگ تحميلي، سازندگي كشور، صدور آرمان هاي انقالب و ترويج فرهنگ 
ايثار، ش��هامت و ش��هادت، عملكرد آن هويداس��ت. با اين حال، از مهم ترين 
كاركردهاي بسيج، وجه توليد قدرت و بازدارندگي در دفاع از آب و خاك ميهن 
اسالمي اس��ت كه با پيروزي هاي دوران جنگ عجين شد، اما بسيج فقط اين 
گزاره به تنهايي نيست. بسيج و بسيجي هم سلحشوران خاكريز اول دفاع مقدس 
بوده اند و هم حافظان انقالب اسالمي در برابر فتنه ها و جريان هاي نفوذ داخلي 
بوده و است. از اين رو، بسيج مستضعفين انقالب اسالمي، نماد تأمين امنيت، 
قدرت بازدارندگي، خنثي سازي بحران ها و اميدآفريني و توليد علم براي امروز 

و فرداي انقالب اسالمي است. 
اگر در گام دوم، بايد ملت ايران همچنان پرشور و خروش مسير 44سال گذشته 
را طي كنند، اين مكتب)بسيج( مهم ترين جايگاه تجميع اراده هاي ملي ملت 
و جوانان آن خواهد بود چراكه در رسيدن به جايگاه متعالي پيشرفت و توسعه، 
بازيابي جايگاه تمدني و ايفاي نقش ايران اسالمي در نظم نوين بين الملل، بايسته 

اين مسير حضور و همراهي مردم بوده و بسيج محل اين معراج اراده است.

امريكا و كش�ورهاي اروپاي�ي با تصويب قطعنام�ه ضدايراني 
در ش�وراي حقوق بش�ر س�ازمان ملل به دنبال پرونده سازي 
در خصوص »نقض حقوق بش�ر توس�ط ايران« در اغتشاشات 
اخير هس�تند، در حالي كه ايران نه تنها حقوق بش�ر را نقض 
نكرده بلكه در برخورد با اغتشاش�ات مماش�ت كرده اس�ت. 
به گزارش راه دانا، امريكا و كش��ورهاي اروپايي در ادامه حمايت از 
اغتشاشات در ايران، يك قطعنامه ضدايراني در شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل تصويب كردند و بر اين اساس با تشكيل يك »هيئت 
حقيقت ياب« به دنبال پرونده سازي در خصوص »نقض حقوق بشر 

توسط ايران« در اغتشاشات اخير هستند. 
بر اين اس��اس كش��ورهاي غربي حاضر از جمله امريكا، سوئيس، 
فنالند، اسلووني، اتريش، اس��تراليا و رژيم صهيونيستي با انتقاد از 
عملكرد حقوق بشري جمهوري اسالمي از اغتشاشات داخلي ايران 

حمايت كردند. 
 در اين باره نماينده دائم روسيه در س��ازمان ملل و ساير نهادهاي 
بين المللي مس��تقر در ژنو اين قطعنامه را نامشروع خواند و تأكيد 
كرد كه چنين تصميمي »صرفاً در پس زمينه و با ذهنيتي سياسي« 
اتخاذ شده و هدف آن مقصر جلوه دادن مقامات ايران است، صرفاً به 

اين دليل كه غرب آنها )مقامات ايران( را خوشايند نمي داند. 
به باور وي، بانيان اين پيش��نهاد بهتر است روي مشكالت داخلي 
كشور خودش��ان تمركز كنند، زيرا در غير اين صورت، »تمام اين 

اقدامات شبيه نمونه اي واضح از استاندارد دوگانه تجلي مي كند.«

رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران نيز درباره اين قطعنامه 
ادعا كرد: »قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كه توسط 
تعداد زيادي از كشورها از سراسر جهان حمايت شد، برخالف ادعاي 
دولت ايران، اقدامي غربي نبود.« اين قطعنامه به دور از ضدايراني 

بودن، به دنبال حمايت از مردم ايران است. 
همچنين وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي اي��ران با صدور 
بيانيه اي ضمن محكومي��ت قطعنامه ضدايراني ش��وراي حقوق 
بشر س��ازمان ملل متحد، آن را اقدام ضدايراني گروه معدودي از 
كش��ورهاي غربي و كاماًل مردود دانست. حسين اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران ه��م در واكنش به اين 
قطعنامه ضدايراني اظهار داشت: رژيم برلين به عنوان تأمين كننده 
اصلي سالح شيميايي صدام عليه مردم ايران و ديگر فرصت طلبان، 
سال هاست با تحريم هاي ناعادالنه و غيرانساني خود، نقض گسترده 
حقوق بش��ر را انجام مي دهد. اميرعبداللهيان تصري��ح كرد: اين 
كشورها بايد بدانند ايران مقتدر، متعهد به حقوق بشر بوده اما اجازه 

دخالت هيچ كشوري در امور داخلي خود را نمي دهد. 
 اين قطعنامه ضدايراني با تحريك امريكا و غرب به تصويب رسيده 
است. به رغم اينكه امريكايي ها خود به عنوان بزرگ ترين ناقضان 
حقوق بش��ر در جهان محسوب مي ش��وند اما به دليل اعمال نفوذ 

سياسي، تاكنون در مجامع بين المللي محكوم نشده اند. 
 اين اتهامات در حالي مطرح مي شود كه رژيم صهيونيستي خود به 
كودك كشي و ظلم عليه مردم مظلوم فلسطين در جهان شناخته 

مي شود. از طرفي امريكايي ها كه خود به عنوان بزرگ ترين ناقضان 
حقوق بش��ر در جهان محس��وب مي ش��وند، به دليل اعمال نفوذ 
سياسي، تاكنون در مجامع بين المللي محكوم نشده اند، همچنين 
كش��ورهاي غربي نيز به دليل راه انداخت��ن جنگ هاي غيرقانوني 
در ساير كشورها، تحريم ملت ها با سوءاس��تفاده از سلطه خود بر 
نظام هاي مالي دنيا، جلوگيري از توزيع عادالن��ه ثروت، تجاوز به 
حاكميت و استقالل كش��ورها و كودتا در ساير كشورها براي روي 
كار آوردن حاكمان مس��تبد با انتقادهاي ج��دي در زمينه حقوق 
بشر رو به رو هستند، بنابراين نبايد حقوق بشر و شوراي حقوق بشر 

تبديل به وسيله دخالت در مورد داخلي كشورها شود. 
گفتني است قطعنامه ضدايراني با ۲۵رأي موافق و ۲1رأي مخالف 

و ممتنع )شش مخالف و 1۵ممتنع( به تصويب رسيد. 
كشورهاي چين، پاكستان، اريتره، ونزوئال، كوبا و ارمنستان به اين 
قطعنامه ضدايراني رأي منفي دادند و اين اقدام شوراي  حقوق  بشر 

سازمان ملل را »سياسي كاري« اعالم كردند. 
كش��ورهاي بوليوي، برزيل، كامرون، س��احل عاج، هند، اندونزي، 
قزاقستان، ماالوي، مالزي، موريتاني، ناميبيا، قطر، سنگال، سودان، 

امارات و ازبكستان هم به قطعنامه رأي ممتنع دادند. 
آرژانتين، بني��ن، چك، فنالند، فرانس��ه، گابون، گامبي��ا، آلمان، 
هندوراس، ژاپن، ليب��ي، ليتواني، لوكزامبورگ، جزاير مارش��ال، 
مكزيك، مونته نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، كره، سومالي، 

بريتانيا، اوكراين و امريكا رأي مثبت دادند.

پرونده سازي ناقضان حقوق بشر عليه ايران
   گزارش2

 تجليل از خانواده هاي شهداي امنيت 
در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مناسبت هفته بسيج از جمعي 
از خانواده هاي شهداي امنيت در صحن علني مجلس تجليل كردند. 
به گزارش ايرنا، در جلس��ه علني ديروز مجلس ش��وراي اسالمي 
مراس��م تجليل از خانواده  ش��هداي امنيت برگزار ش��د و خانواده 
شهيدان گرانقدر شهيد مهدي اثني عش��ري، شهيد تورج اردالن، 
شهيد سلمان اميراحمدي، ش��هيد آرمان علي وردي، شهيد امير 
كمندي، شهيد مهدي لطفي و شهيد حميدرضا هاشمي بيگ چشمه 
با حضور در جايگاه هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اسالمي، مورد 

تقدير قرار گرفتند. 
اميرآبادي فراهاني ضمن قرائت اسامي شهداي امنيت افزود: خانواده 
اين شهيدان به نمايندگي از ساير خانواده هاي شهداي امنيت در جلسه 
صحن علني مجلس به مناسبت هفته مبارك بسيج حضور پيدا كردند 

كه از آنها قدرداني و تشكر مي كنيم. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي نيز در ادامه گفت: مجدداً از خانواده 
شهداي معظم امنيت، بس��يج مستضعفين، سپاه پاس��داران انقالب 

اسالمي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي تقدير و تشكر مي كنم. 
........................................................................................................................

 بازديد جمعي از نمايندگان مجلس
از جبهه مقاومت در لبنان و سوريه

اعض�اي فراكس�يون مقاوم�ت مجل�س از مناطق�ي از جبه�ه 
مقاومت بازديد و ب�ا فرماندهان آن نيز دي�دار و گفت و گو كردند. 
حجت االس��الم احمد فالحي، رئيس فراكسيون مقاومت مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس گفت: اعضاي فراكسيون 
مقاومت مجلس از مناطقي از جبهه مقاومت در لبنان و س��وريه 

بازديد كردند. 
وي افزود: در اين بازديد اعضاي فراكسيون گفت وگويي با فرماندهان 
جبهه مقاومت نيز داش��تند. رئيس فراكسيون مقاومت مجلس اظهار 
داش��ت: در جريان اين بازديدها و گفت و گوها بر اين نكته تأكيد ش��د 
كه كش��ورهاي جبهه مقاومت حمايت هاي قانوني الزم را از گروه هاي 

جهادي مقاومت داشته باشند. 
........................................................................................................................

 تجزيه طلبان به حمايت امريكا 
دلخوش نباشند

با اقتدار نيروي زميني سپاه و ساير قواي 
ب�ه  عبرت�ي  مس�لح چن�ان درس 
تجزيه طلبان و دش�منان داده خواهد 
ش�د ك�ه ت�ا اب�د فرام�وش نكنن�د. 
ابراهيم عزيزي، نايب رئيس كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس به 
ضرورت مقابله با تجزيه طلبان، كومله، پژاك و دموكرات در منطقه اقليم 
كردستان اشاره كرد و گفت: جمهوري اسالمي ايران با هر مؤلفه اي كه 
بخواهد امنيتش را تحت تأثير قرار دهد، با اقت��دار و قاطعيت برخورد 
مي كند . وي افزود: عوامل منحله حزب دموكرات و كومله هم بايد بر اين 
باور باشند كه خيلي كوچك تر از آنند كه بخواهند بر امنيت كشورمان 
تأثيري بگذارند. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خاطر نشان كرد: مطمئن باشيد با اقتدار نيروي زميني سپاه و 
ساير قواي مسلحه چنان درس عبرتي به تجزيه طلبان و دشمنان داده 

خواهد شد كه تا ابد فراموش نكنند. 
عزيزي ب��ا تأكيد بر اينكه امني��ت تنها موضوعي اس��ت كه تحت 
هيچ شرايطي اجازه خدشه دارش��دنش را نمي دهيم، عنوان كرد: 
گروه هاي تجزيه طلب و گروه هاي همراه با نظام سلطه بدانند كه به 
هيچ وجه در ايران اس��المي و در بين اقوام و مذاهب ايران اسالمي 
هيچ جايگاه و پايگاهي ندارند. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ادامه داد: تجزيه طلبان، تروريست ها 
و همراهان امريكا به حمايت امريكايي ها دلخوش نباش��ند، اينجا 
ايران، مهد آزادي، ايستادگي، مقاومت و شجاعت است. وي افزود: 
كومله و دموكرات هم قباًل در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي درس 
عبرت هاي الزم را از نيروهاي مس��لح و سپاه و بسيج در غائله هاي 

كردستان گرفته اند. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان 
گفت: شرايط امروز جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك درخت تناور، 
پرريشه و تنومند و با بهره گيري از ظرفيت هاي بي نظير نيروي انساني 
الهي و تجهيزات بسيار پيشرفته، بسيار متفاوت تر از دهه۶0 است و بايد 

به دشمنان هشدار داد، آزموده را آزمودن خطاست. 
........................................................................................................................

رئيس كل دادگستري استان اصفهان اعالم كرد

 صدور كيفرخواست توماج صالحي 
به اتهام افساد في االرض

رئيس كل دادگس�تري اس�تان اصفهان از صدور كيفرخواس�ت 
توم�اج صالحي به اتهام افس�اد في االرض، فعالي�ت تبليغي عليه 
نظام، تش�كيل و اداره دس�تجات غيرقانوني به قص�د برهم زدن 
امنيت كش�ور، همكاري با دولت متخاصم عليه جمهوري اسالمي 
و نش�ر اكاذيب و تش�ويش اذهان عمومي از طريق فضاي مجازي 
و تحري�ك و ترغيب اف�راد ب�ه اعمال خش�ونت آميز خب�ر داد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم جعفري، رئيس كل دادگستري استان 
اصفهان در رابطه با جزئيات پرونده توماج صالحي گفت: هفته گذشته 
كيفرخواس��ت پرونده توماج صالحي صادر و به دادگاه هاي عمومي و 
انقالب اصفهان ارجاع شد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده است. 
وي افزود: توماج صالحي به افس��اد في االرض از طريق نشر اكاذيب 
به صورت گس��ترده به نحوي كه موجب خسارات عمده شده است، 
فعاليت تبليغي عليه نظام، تشكيل و اداره دستجات غيرقانوني به قصد 
برهم زدن امنيت كشور، همكاري با دولت متخاصم عليه جمهوري 
اسالمي و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق فضاي مجازي 

و تحريك و ترغيب افراد به اعمال خشونت آميز متهم است. 
رئيس كل دادگستري استان اصفهان گفت: بخشي از اتهامات توماج 
صالحي در دادگاه عمومي و بخشي ديگر در دادگاه انقالب اصفهان مورد 
رس��يدگي قرار مي گيرد. به گزارش ايسنا، روز ش��نبه خبري مبني بر 

برگزاري دادگاه توماج صالحي در فضاي مجازي منتشر شده بود. 
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمي مصوب 1۳۹۲ »هركس به طور 
گس��ترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جس��ماني افراد، جرائم عليه 
امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي 
كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير 
كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي كه موجب 
اخالل شديد در نظم عمومي كش��ور، ناامني يا ورود خسارت عمده به 
تماميت جس��ماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا س��بب اشاعه 
فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في االرض محسوب و به اعدام 
محكوم مي گردد.« در تبصره اين ماده نيز آمده است: »هرگاه دادگاه از 
مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، 
ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع يا علم به مؤثر 
بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات 
قانوني ديگري نباش��د، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به 

حبس تعزيري درجه۵ يا ۶ محكوم مي شود.«
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تركيب تروريست های ناهمسو در تجزيه طلبی ايران

م�ردم كردس�تان هن�وز در ي�اد دارن�د كه 
چگون�ه  »س�رياس«  تروريس�تي  بان�د 
باعث س�لب آس�ايش م�ردم مي ش�د، اين 
گروهك س�لفي با حمل�ه به نوامي�س مردم 
و نيز آتش زدن آرايش�گاه هاي زنانه س�عي 
داش�ت ناآرامي را ب�ه داخل مرزها بكش�د!

به گزارش مش��رق، اواخر مرداد س��ال1۳۹۹ 
ش��عبه پنجم دادگاه كيفري تهران شاهد يك 
محاكمه قابل توجه بود، در آن روز يك نوجوان 
1۷ساله پشت ميز محاكمه قرار گرفت و رو به 
رئيس دادگاه گفت: »من داعش را حق مي دانم 
و هنوز هم بر هم��ان عقيده هس��تم!« متهم 
پرونده در اداي دفاعيات��ش جمالت عجيبي 
بر زبان ران��د و گفت: »از طري��ق كليپ هايي 
كه داعش منتش��ر مي كرد، با آنها آشنا و عضو 
داعش شدم. آنها مي خواستند فساد را از بين 
ببرند. اگر ايران نبود، حاال ما در عراق حكومت 
مي كرديم. كركوك و اربيل دست ما بود. سردار 
سليماني باعث شد ما سقوط كنيم. ما اربيل و 
كركوك را گرفته بوديم، همه عراق دس��ت ما 
بود. وقتي به اربيل رسيديم، مي خواستيم آنجا 
را كه فس��اد زياد دارد و زن ها حجاب ندارند و 
مردها كارهاي خالف مي كنند، پاك س��ازي 
كنيم، اما وقتي كه داش��تيم پيروز مي شديم، 
س��ليماني آمد و اربيل را از دس��ت ما گرفت! 
من پشيمان نيستم. ش��ما ايراني ها بوديد كه 
درباره ما دروغ گفتي��د. مگر ما با ايزدي ها چه 
كرديم؟ كنيز گرفتن چه عيبي دارد؟ ما كنيز 
مي گرفتيم، اما همين سليماني )شهيد( با اين 

 كارهاي ما مخالف بود«!
اين دادگاه بخشي از مجموعه محاكمات يك باند 
۲1نفره اشرار وابسته به شبكه تروريستي داعش 
بود كه بعدها احكام آن صادر گرديد، در جريان 
برگزاري آن دادگاه مشخص شد داعش توانسته 
است به  صورت مخفيانه از ميان برخي جماعات 
داراي گرايشات سلفي و تكفيري در استان هاي 

كردنشين يارگيري كند. 
ماجراي عضويت كردهاي سلفي در داعش اتفاق 
تازه اي نبود، زيرا سه سال قبل از آن  يك هسته 
تروريس��تي ديگر از داعش با عب��ور مخفيانه از 
مرزها خود را به تهران رسانده بود، در آن ماجرا 
يك گروه در جوار حرم مطهر حضرت امام)ره( و 
گروه ديگر در البي و ساختمان شماره۲ مجلس 

اقدام تروريستي و انتحاري انجام دادند. 
يك روز پس از اين واقعه شوم پليس در گزارشي 
اعالم كرد كه رهبر اين هس��ته آلوده تروريستي 

فردي ايران��ي و كردتبار بانام س��رياس صادقي 
است! سرياس توانسته بود به شبكه پرپيچ وخم 
داعش راه پيدا كند و تا س��طح فرماندهي يكي 
از گردان هاي داعش با نام »گردان صالح الدين 

ايوبي« باال برود. 
بعدها با بررسي پرونده اين تروريست ها مشخص 
شد سرتيم اين عمليات سرگذشتي جالب  توجه 
دارد، سرياس صادقي پيش از عضويت در داعش 
به مدت دو سال هوادار حزب تروريستي دموكرات 
كردستان )حدكا( بوده است. او به دليل اختالفات 
دروني از گروهك حدكا جدا شده بود، البته اين 
گروهك بعدها اعالم كرد سرياس صادقي مواضع 
سلفي داشته است، اما اين ماجرا به  خوبي نشان 
از پاسكاري نيرو ميان تروريست ها در كنار مرز 

ايران داشت. 
  مانيفست تروريست ها؛ يك هدف با چند 

محور متضاد
از س��ال۲01۲ به اي��ن  س��و بارها مناب��ع خبري 
عراقي گزارش هايي را منتشر كرده اند كه حكايت 
از همكاري گروه��ي از كردها ب��ا نيروهاي داعش 
دارد، بنابراين گزارش ها، كردهايي كه عضو داعش 
هستند، از طريق دادن اطالعات از جغرافياي منطقه 
و دانستن زبان كردي، به داعش كمك كرده بودند. 
اگرچه بين كردهاي س��كوالر با داعش از لحاظ 
مانيفس��تي و اعتقادي اختالفات زيادي وجود 
داشته و حتي آنها بارها با يكديگر در موقعيت هاي 
مختلف در عراق و سوريه جنگيده اند، اما در يك 
محور واح��د باهم اتفاق نظر ش��ديد دارند! همه 
اين تروريست ها در دش��مني با كيان جمهوري 
اس��المي ايران و مردم كش��ورمان باهم متحد 
هستند. اين انشقاق ظاهري در نهايت باعث اتحاد 

آنها در عمل شده است. 
در يك گزارش كه آسوشيتدپرس منتشر كرد از 
قول حسين يزدان پناه، يكي از فرماندهان شاخه 
نظامي گروهك تروريستي پژاك آمده است كه 
گروهش از سوي امريكا تعليم نظامي و حمايت 
دريافت كرده و اين، بخشي از برنامه بين المللي 
پشتيباني از كردهاس��ت. اين عامل تروريستي 
اعتراف كرده بود ك��ه جنگ عليه داعش »هرگز 
يك جايگزين« براي روياروي��ي آنها با حكومت 

ايران نبوده است!
سخنگوي گروهك تروريستي دموكرات نيز در 
مصاحبه اي با وب س��ايت المانيتور گفته اس��ت 
كه ايران را به  عنوان يكي از دشمنان اصلي خود 
مي بيند و از هيچ فرصتي ب��راي حمله فروگذار 

نخواهد كرد. 

  تيپول�وژي لجس�تيكي تروريس�ت ها 
چگونه است؟

م��ردم كردس��تان هنوز در ي��اد دارند ك��ه باند 
تروريستي سرياس چگونه باعث سلب آسايش 
مردم مي ش��د، اين گروهك س��لفي با حمله به 
نواميس مردم و نيز آتش زدن آرايشگاه هاي زنانه 
سعي داشت ناآرامي را با اشاره بن سلمان به داخل 
مرزها بكشد، در آن زمان به دليل ضربات شديد 
اطالعاتي به اين گروهك، باند سرياس از داخل 
كشور متواري شد، البته اولين جرقه هاي عضويت 
برخي كردها در گروه هاي تكفيري نه با داعش كه 
قبل از آن پديد آمده است. سال۲001 گروهك 
انصار در مناطق كردنشين در عراق شكل  گرفت. 
پايگاه اصلي اين گروهك در شمال شرق حلبچه 
در استان سليمانيه هم مرز با ايران بود. گروهك 
تروريستي انصاراالسالم )الشيطان( انشعابي از 
گروه عراقي حركت اسالمي كردستان بود. نكته 
جالب  توجه آنكه اين انشعاب به اين دليل صورت 
گرفت كه اعضاي اين گروه تروريس��تي مخالف 
ميانجيگري ايران ميان اتحاديه ميهني كردستان 

و حركت اسالمي كردستان بودند. 
تش��كيل اين ش��اخه جدي��د عمق كين��ه اين 
تروريس��ت هاي س��لفي با مردم ايران را نش��ان 
مي داد، قابل تأم��ل آنكه در آن روزها مس��عود 
بارزاني، رئيس حزب دموكرات كردستان عراق 
از اين جدايي اس��تقبال كرده و حتي به  صورت 
مخفيانه قول تس��ليح آنها را داده ب��ود. روزنامه 
گاردين در گزارش��ي تحقيقي نوش��ته است كه 
هيچ گاه مش��خص نش��د انگيزه حزب سكوالر 
بارزاني براي حمايت از س��لفي ها در كردستان 
چه بوده اس��ت! البته تح��والت تاريخي، بعدها 
دليل اين همگرايي را به  خوبي نش��ان داد. اين 
گروهك تروريستي بعدها به جنداالسالم تغيير 
نام داد و در اولين عمليات 4۳پيشمرگه اتحاديه 

ميهني را كشت. 
با آغاز تجاوز امريكايي ها به عراق شوراي رهبري 
»انصارالسالم« به »انصار السنه« تغيير نام داد، در 
اسناد تجاوز ناتو به عراق هيچ گاه اين نام گروهك 
تروريستي به  عنوان هدف عملياتي براي امريكا 
و متحدانش تعريف نش��ده اس��ت. سال۲00۷ 
انصار السنه مجدداً به »انصاراالسالم« تغيير نام 
داد و با »جماعت توحيد و جهاد« شاخه رسمي 

گروهك تروريستي القاعده بيعت كرد. 
اين گروهك سال۲014 به سوريه مهاجرت كرد 
و به  عنوان بازوي ترور و خش��ونت فعال شد. در 
اين زمان امريكايي ها عالوه بر كمك لجستيكي 

به اين گروهك آنها را به  صورت راداري و پهپادي 
نيز حمايت مي كردند. اين گروهك تروريس��تي 
در س��ال ۲01۵ با تش��كيل »حركت مهاجرين 
اهل س��نت ايران« اقدام به تبليغات گسترده و 
عضوگيري از نيروهاي سلفي- جهادي در داخل 

ايران كرده است. 
س��رمد البيات��ي، تحليلگر مس��ائل سياس��ي و 
راهبردي مس��ائل عراق درباره انصاراالس��الم يا 
همان پرچم سفيدها مي گويد: اين گروهك هم 
اكنون با شماري از بازماندگان حزب منحل بعث 
) PKK ( و حزب كارگران كردستان موسوم به

متحد شده اند تا سناريوي جديد دشمن را پياده 
كنند. اين هم افزايي ب��ا ايدئولوژي هاي مختلف 
نش��ان مي دهد تروريس��ت ها از نظر تيپولوژي 

مي توانند جمع متكثري از تضادها باشند!
   اتحاد راهبردي تروريستي 

در اغتشاشات
با آغاز اغتشاشات محله محور در برخي شهرهاي 
كشور بار ديگر گروهك هاي تروريستي به طمع 
افتاده ان��د كه از مرزه��ا عبور كنن��د و تحوالت 
اجتماعي را به اقدام��ات ضدامنيتي گره بزنند، 
از اين رو حمله به حرم مطهر ش��اهچراغ و پس 
 از آن حمله تروريس��تي در اي��ذه و نيز تحركات 
گروهك هايي چون كومله در كن��ار مرزها را نه 
جدا از يكديگر، بلكه در امتداد باهم بايد تحليل 

و ارزيابي كرد. 
اين گروهك ها اگ��ر چه در ظاه��ر ايدئولوژيك 
با يكديگر اختالف نظ��ر دارند، ام��ا در يك رمز 
عملياتي باهم اتفاق نظر راهبردي پيدا كرده اند؛ 
آنها در ويران ك��ردن ايران و نيز اج��راي پروژه 
سوريزاس��يون )س��وريه اي كردن اي��ران( باهم 
متحد و يك جبهه هستند. در اين جنگ احزاب 
حتي امريكايي ها نيز علن��ي به صحنه آمده اند و 
با فرس��تادن يك مأمور ويژه از گروهك س��يا به 
جمهوري آذربايجان اين عمليات تروريس��تي را 

هدايت ميداني مي كنند. 
اين تحركات تروريس��تي باعث ش��د يگان هاي 
موشكي و پهپادي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
مختصات جغرافياي��ي آلوده ب��ه گروهك ها را 
به  ص��ورت كامل پاك س��ازي كنن��د و حتي به 
مقامات اقليم كردس��تان هش��دار دهند كه در 
صورت مماش��ات به  صورت زميني وارد مناطق 
آلوده می ش��وند تا آنها را از حيث تروريس��ت ها 

پاك كنند. 
اين هسته هاي تروريس��تي در روزهاي اخير از 
فرصت اغتشاش��ات اس��تفاده كرده و در برخی 
شهرهای كردنشين دست به اقداماتي با ماهيت 
داعشي زده اند. حمله به منازل مردم و تعدي به 
جان و نواميس آنها از جمله مواردي بود كه ذيل 
پروژه سوريه سازي اجرايي شده بود. اين تحركات 
در رصد كامل نهادهاي اطالعاتي و انقالبي قرار 
داشته اس��ت و تمامي سر ش��بكه هاي داخلي و 

بين المللي آن دستگير شده اند. 
در دو ماه گذشته اين گروهك هاي تروريستي 
س��عي كردند با اجراي عملي��ات ايذايي برخي 
ش��هرها چ��ون زاه��دان، نق��ده را ب��ه  عنوان 
»شهرآزاد« پايگاه تروريستي اعالم كنند. هدف 
آن بود يكي از اين سه ش��هر مقر تروريست ها 
در پروژه سوريه س��ازي باش��د. در اين عمليات 
گروهك هاي تروريس��تي داعش، جيش العدل 
)ش��يطان(، كومله، حزب دموكرات و ش��بكه 
وهابي ها باهم كارگروه مشترك تشكيل دادند. 
ابالغيه اي��ن گروهك ها عالوه بر ناامن س��ازي 
اس��تفاده از كليدواژه هايي چون رفراندوم بوده 
است! البته اين تالش براي ويراني ايران حتي در 
دستگاه هاي ارزيابي دشمن نيز مورد توجه قرار 
نگرفته است، اخيراً يكي از كارشناسان امنيتي 
رژيم موقت صهيونيستي نوشته است كه ايران 
نه سوريه مي ش��ود نه ليبي و نه حتي مصر، در 
اغتشاشاتي كه همجنس بازها در آن يارگيري 
مي كنند، راديكال كردن فضا به سود متحدان 

امريكا نيست!

  گزارش یک


