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اغتشاشگران این روزها دنبال چه چیزی در کف خیابان هستند؟
پروژهآشوبسازی؛

طرحیصهیونیستیبانشانسعودی 
 مجری شبکه ضد انقالب لس آنجلسی: کنفرانس برگزار

کرده و پرچم جدید برای ایران  طراحی می کنند

رصد رسانه های فارسی زبان معاند نشان می دهد این شبکه ها 
با سوءاســتفاده از حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی، در پی 
گرفتن ماهی های بزرگ از آب گل  آلودشــده ای هستند که 
مدت ها است در کمین آن بوده اند. »تجزیه ایران« به بهانه 
این اتفاق محور گفت وگوها و خبرهایی است که این روزها 
در قالب مصاحبه هــای تلفنی، گفت وگوهــای چند نفره و 
حتی به اصطالح کارشناســی از ســوی این خط رسانه ای 
عمدتا لندن نشین وابســته به رژیم کودک کش سعودی و 
دربار سلطنتی پیگیری می شود. خطی چنان شور که حتی 
صدای اعتراض جریان های ضد انقالب غیرهمسو با این چنین 
تفکری را در آورده است. در این گزارش به بررسی عملکرد 
خط رسانه ای تجزیه خواهان ایران که در لوای عزاداری برای 
مهسا امینی چنین تفکری را ترویج می کنند و همچنین به 

پشت پرده آن پرداخته ایم.
»اینترنشنال سعودی« مدت هاست به شکل پنهان درصدد 
القای تفکر فدرالیسم و تجزیه ایران است. این شبکه سعودی 
که از لندن برنامه پخش می کند، مدت هاســت می کوشد 
با طرح موضوعاتــی انحرافی مانند »آینــده ای که از ایران 
می خواهید ببینید، چگونه ایرانی اســت؟« تالش دارد تا به 
شــیوه ای نرم، ایرانی جدید را ترســیم کند که با مختصات 
و جغرافیایی تازه تعریف شــده باشــد. موضوعی که تالش 
می کنند آن را »خواســته مــردم« بیان کننــد و انجام آن 
را »حتمی و شــدنی«. با ایــن حال، این جریان رســانه ای 
نمی توانــد کتمان کند کــه هنوز برای تحقــق آرزویی که 
سردمداران و حامیانش در سر دارند کاری شبیه غیرممکن 
است. این شبکه در روزهای اخیر در قالب گفت وگو با برخی 
افراد مســئله دار و بعضا بی نام و نشــان بــرای تجزیه ایران 
نســخه پیچی کرده و برای فردای روز تجزیه نیز برنامه  ارائه 
کردند. با این حال، افرادی مانند »زینب پیغمبرزاده«، عضو 
سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که خود را فعال 
برابری جنسیتی معرفی می کند در اظهاراتی آبروی جریان 
تجزیه طلب را می برد و می گوید: »حتی ما االن که داریم در 
مورد آینده ایران صحبــت می کنیم نمی دانیم مرزهای این 
ایران دقیقا باید کجا باشــد.« ادعایی که این فرد آن را بیان 
می کند نشــان می دهد جریان ضد انقالب که سوار بر موج 
احساسات مردمی در ماجرای مهســا امینی شده است، در 
حال فکر کردن به حدود و ثغور مرزهای ایران بعد از تجزیه 

آن است!

قومیتگرایی؛گرهگشایکالفدرهم
ملیت هــا و اقوام ایــران از دولت مرکزی ناامید هســتند و 
نگرانی های زیای دارند. ادعایی که با برجسته سازی در شبکه 
سعودی تالش می شود به رســانه های همسو خط بدهد که 
مصاحبه ها و گفت وگوهای خود را به این سمت و سو بکشانند. 
با این حال، کارشناس مدعی ایرانی بودن بخشی از واقعیت 
خط دهی شــبکه ای که از آن مزد می گیرد را هویدا می کند 
و در ادعایی عجیب می گوید: »انگار تحمیلی وجود دارد که 
همه باید ایران دوست باشــند. چرا باید این تحمیل وجود 
داشته باشد!« اما این تنها موضع شاذ به  اصطالح کارشناسان 
این شبکه نیست. کارشناسی دیگر که خود را استاد دانشگاه 
می داند در اظهارنظری می گوید: »آنچه در ایران الزم است 
یک حکومت غیرمتمرکز دمکراتیک است.« این شبکه تأکید 
دارد که نباید بگذارند فرصت اعتراض مردم در ماجرای مهسا 
امینی، از دست برود چرا که اعتراضات رخ داده دیگر تکرار 
نمی شود. دســتورالعمل اتاق فکر تجزیه ایران را بی بی سی 
فارسی، من وتو و چند رسانه دیگر نیز مو به مو دنبال می کنند. 
من وتو موضوعات قومیتی را موضوعی سرکوب شده می داند 
و البه الی یک برنامه اصطالحا شــاد، به مفهوم سازی  دست 
می زند: »فارس ها خیلی از قومیت هایی که در ایران هستند را 
مورد سوءاستفاده قرار داده  اند.« گرچه گردانندگان این شبکه 
خبر ندارند که رهبر انقالب خود از آذری زبان های کشــور 
و دیگر مسئوالن رده باالی کشــور مانند دبیر شورای عالی 
امنیت ملی نیز از عرب های خوزستان هستند و به این دلیل 

نمی توان چنین ادعایی را پذیرفت.

طرحیصهیونیستیبانشانسعودی
ماجرایی که این شــبکه ســعودی با رنگ و لعاب جذاب و 
کارشناسی دنبال می کند را رژیم صهیونیستی سال هاست 
دنبال می کنــد. »محمدعلی نجاح« کارشــناس عراقی در 
مناظره با یک مأمور- روزنامه نگار اســرائیلی درباره تجزیه 
ایران موفق می شود بخشــی از سیاست رژیم صهیونیستی 
را در تجزیه ایــران رو  کند. این صهیونیســت در گفت وگو 
با نجاح می گوید: »ایران باید به سرنوشــت کشوری مانند 
اتحاد جماهیر شوروی دچار شــود و از دل آن کشورهایی 
براساس قومیت های مختلف ایجاد شــود. با این کار ایران 
ضعیف و دیگر تهدیدی برای صهیونیســت ها نخواهد شد 
و می توان آن را به راحتی کنترل کــرد.« خط تجزیه ای که 
رسانه سعودی اینترنشنال علیه موجودیت سرزمینی به نام 
»ایران« انجام می دهد، صدای مخالفان جمهوری اسالمی 
ایران در  لس آنجلس را نیز درآورده است. در بارزترین نمونه 
از این مخالفت ها، »شهرام همایون« مدیر یکی از تندروترین 
شــبکه های ضد انقالب که از آمریــکا برنامه پخش می کند 
با هشدار به مردم می گوید: »ســعودی ها نگاه، ذهن و فکر 
شما را در مشــت خود گرفته اند. این شبکه در حال طراحی 
مقدمات تجزیه ایران به ظریف ترین شــکل ممکن است.« 
او در ادامه به طرح چند مســئله مهم می پردازد و می گوید: 
»چرا عربســتان چند تلویزیــون را به زبان فارســی ایجاد 
کرده است؟ چرا عربستان بین هنرمندان ایرانی پول پاشی 
می کند؟ چرا عربستان پول میان احزاب پخش می کند؟ آنها 
کنفرانس برگزار کرده و پرچم جدید ایران را طراحی کرده اند. 
کشور هایی با عنوان االحواز و کاسپین درست کرده اند و ما 
ساکت نشسته ایم و می گوییم برنامه های این شبکه قشنگ 
است!!« هدف این جریان، عادی سازی  موضوع تجزیه ایران، 
تضعیف اقتدار ایران و هر چیزی است که بتوان تمامیت کشور 
را حفظ کند و برای این کار نیز حقوق های نجومی دریافت 
می کنند. حقوق هایی به بهای فروش وطن که این روزها با این 

تصور غلط به دنبال آشوب در کشور هستند.

یادداشت سیاسی

ادامهاز  شــاید به خاطر همین خاطــرات تلخ 
سال63 بود و یا علقه ای که با بچه های صفحهاول

جبهه جنوب پیدا کرده بودم چنــدان تمایلی به حضور در 
جبهه کردستان در سال64 نداشتم. به هر تقدیر قرعه فال 

من در سال64 هم به کردستان و این بار منطقه بانه افتاد.
شــرایط من در بانه متفاوت بود؛ عضو گــروه ویژه محمد 
رسول اهلل)ص( شدم؛ آن هم با فرمانده ای از اهل تسنن که 
هنوز که هنوز است یادآوری خاطرات او و سلوک رفتاری اش 
قوت قلبی برای عمل امروزم است. در گروه 21نفره فقط من 
و یک برادر تهرانی که جانشین گروه بود شیعه و فارس زبان 
بودیم و همگی از برادران پیشــمرگی بودند که به عشق در 
کنار »کاک مجید لطفی« بودن در آن مجموعه کوچک، اما 

باصفا و مؤثر جمع شده بودند.
کارکرد این گروه مشــابه گردان »جنداهلل« اما در مقیاس 
کوچک تــر و عملیاتی بود؛ گروهی که تــوان رزمی آنها در 
حد یک تویوتا، چند سالح کالشــنیکوف و 2قبضه سالح 
قناســه بود، اما تا جایی تأثیرگذار بود که ضدانقالب از هر 
2گروه دمکرات و کومله برای سر کاک  مجید جایزه سنگین 
تعیین کرده بود. شاید وسوسه همان جایزه بود که او را در 
روز شهادت شهدای هفتم تیر در ســال1365 به شهادت 

رساندند. 
صبح یک روز که در ســپاه بانه به همراه کاک مجید شاهد 
صحنه ای بودم که امــروز وقتی می بینــم برخی ها نیروی 
انتظامی را در نقطه مقابل هموطن کــرد ما قرار می دهند 
از این وارونه نمایی واقعیت ها دلگیر می شــوم. برادر کردی 
درحالی که شیون می کرد وارد سپاه شد و به فرمانده سپاه 
بانه، شهید بزرگوار نصراللهی، گفت دیشب کومله به خانه ام 
در روستای آلوت آمد و گاو و دخترم را به همراه خودش برد. 
صرف نظر از اینکه این برادر کــرد نکته ای گفت که موجب 
عصبانیت شهید نصراللهی شد، اما ایشــان به کاک  مجید 
ماموریت داد با یک ماشین و 2دستگاه موتور و 4نفر نیرو به 
منطقه رفته و تا فردا این دختر را آزاد کنید. ماموریت انجام 
شد و ســاعت 5عصر به همراه این دختر حدودا 20ساله به 

بانه بازگشتیم.
 این خاطره از این باب نقل شد که بگوییم ناموس کرد ناموس 
بچه شیعه است و گروهک های کومله یا دمکراتی که امروز 
الشخوروار خود را دلســوز مهســا امینی می دانند و برای 
جامعه کرد نسخه قیام می پیچند، 40سال پیش تعرض به 
این ناموس رفتار هر روز آنها بود و این بچه های جنگ بودند 
که خواهران کــرد خود را از دهان این جرثومه های فســاد 
نجات می دادند؛ کاری که اگر امروز هم اتفاق بیفتد، باز تکرار 
خواهد شد و لحظه ای در حمایت از برادران و خواهران کرد 

خود تردید نخواهیم کرد. 
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آتش زدن قرآن و پرچم کشور
همچنیندرروزهایگذشتهتصاویریدرشــبکههایاجتماعیازبه
آتشکشیدنصفحاتقرآنوپرچمکشورمانمنتشرشدهاست.اینها
شایددقیقتریناقداماتیباشدکههدفاصلیآشوبگرانرانشانمیدهد.
ثابتمیشودکهایناوباشبههیچوجهخونخواهمهساامینینیستندو
مطالبهایدربارهحجابندارند،بلکهبااصلاسالممخالفندودنبالویرانی
وتجزیهایرانهستند.حاالدلسوزانوطنراهشانراازاینآشوبگران

بیوطنجداکردهاند،چونصحنهومیدانکامالواضحوشفافاست.

آتش زدن مسجد و یک امامزاده
مردمفهمیدهاندکهاغتشاشگرانبااصلاسالممخالفند.نشانهآنهم
آتشزدنمسجدوامامزادهاست.درهمدانآشوبگرانقصدتعرضبه
بقعهمتبرکهامامزادهعبداهلل)ع(راداشتندکهبعدازدرگیریباخادمانو
ممانعتآنهاوحضوربموقعنیروهایبسیجوناجاجلویایناتفاقگرفته
شد.معترضانحتیبهدرختهایاطرافامامزادهرحمنکردندوپساز
بهآتشکشیدنآنهاازمحلمتواریشدند.درشهررشتنیزتصاویری

ازبهآتشکشیدنیکمسجدمنتشرشد.

آتش زدن مأمور نیروی انتظامی
درهمین3ماهگذشته،23مأمور
نیرویانتظامی،جانشانرافدای
امنیتکشــورمانکردنــدودر
درگیریبااراذلواوباشومجرمان
وقاتالنبهشهادترسیدند.انصاف
وعدالتایناستکهامروزنشان
افتخاربهتکتکآنهادادهشود،اما
متأسفانهاغتشاشگرانفریبخورده
یاآموزشدیدهکفخیابان،اقدام
بهآتشزدنیــکمأمورپلیسدر
خیاباناحمدآبادمشهدمیکنند.
حتیتصورایناقدامجنونآمیز،
حیوانیووحشیانه،قلبهرانسانی

رابهدردمیآورد.

میدان داری با رسانه های بیگانه
نکتهروشناتفاقاتچندشبگذشتهاینجاستکهحاالمیدانداران
اصلیاینآشوبهابرایمردممشخصشده.درتحریکوتبدیلاعتراض
وغممردمعادیبهاغتشاشوآشوبعدهایخاصواقداماتضدایرانیو
اسالمی،رسانهسعودیاینترنشنالمیدانداریمیکند.بیبیسیفارسی
وابستهبهدولتانگلیسنیزهمچونهمیشهازصحنهگرداناناصلیاین
ماجراست.منافقان،سلطنتطلبهاوتجزیهطلبانهمدرشبکههای

اجتماعیآتشبیارمعرکهایشدندکهدودشدرچشمملتمیرود.

دخترانُکردناموسماهستند

نسخه پیچی تجزیه طلبان خارج نشین 
برای کردستان ایران 

برخی جریانات جدایی طلب 

نگاه
مســتقر در خارج از مرزها با 
سوءاســتفاده از اعتراضات 
فوت مهسا امینی، دختر کرد 22ساله سقزی 
در پلیس امنیت اخالقی تهــران به  دنبال 
احیای تحــرکات تجزیه طلبانه هســتند. 
فعالیت این گروهک ها و ادعاهای آنان قبل 
و بعــد از انقالب با همبســتگی حداکثری 
مرزنشــینان کــرد کشــور بــرای حفظ 
یکپارچگی ایــران ناکام مانــد و در جنگ 
تحمیلی 8ساله عراق علیه ایران طی دهه60 
نیز این اقلیت نتوانســتند بــه اهداف خود 

دست پیدا کنند.
احزاب تروریستی مستقر در کردستان عراق 
بــا فرصت طلبی از احساســات جریحه دار 
شده مردم ناشــی از حادثه تلخ درگذشت 
مهســا امینی اعالم کرده اند خودشان را در 
این پروژه ذی نفع و سهیم می دانند و تأکید 
کرده اند نبایــد فقط بــه اعتراضات عادی 
مردمی اکتفا شــود، بلکه باید با اســتمرار 
تنش آفرینی، به دنبال گســترش ناامنی در 

جامعه بود.
در فضای مجــازی فراخوان هــای تجمع 
به صورت گســترده منتشــر شــد. حزب 
کردســتان عراق در پایــگاه اینترنتی خود 
دعوت به اعتصاب کرد. گروهک تروریستی 
پژاک نیز در بیانیه ای برای اعتصاب عمومی 
و اعتراضات دوشــنبه فراخوان داد و مدعی 
شد »شــکنجه، زندان، اعدام و قتل زنان به 
عملکرد معمول مبدل شده که اگر از سوی 
جامعه مهار نگردد، هزینه های آن روزبه روز 
سنگین تر خواهد شد و امنیت همگان بیشتر 
به خطر می افتد.« ایــن فراخوان ها به طور 
گسترده از سوی ســایر جریانات همسو با 
کومله و دمکرات کردستان عراق در کانال ها 
 و صفحات شــبکه های اجتماعی بازنشــر

پیدا کرد.
گروهک تروریســتی پ ک ک با شعار »ژن، 
ژیان، آزادی« و »شــهید زنده اســت« از 
عموم خواســت به اعتصابات »سراسری و 
شکوهمند« ملحق شوند. عبداهلل مهتدی، 
دبیرکل گروهــک تروریســتی کومله در 
بیانیه ای گفت: »به نظر من نباید گذاشت این 
فرصت از بین برود. پتانســیل برای خیابان 
آمدن و اشــکال ابتکاری و خالقانه اعتراض 
وجود دارد. حســین یزدان پناه، ســرکرده 
حزب تجزیه طلب آزادی کردستان )پاک( 

گفت: »اعتراض باید به خیابان ها بیاید.«
عبداهلل مهتدی، دبیرکل حــزب دمکرات 

کردســتان بــه شــبکه فارســی زبان 
ایران اینترنشــنال گفت: »مبارزات حزب 
دمکرات کردســتان کمافی الســابق ادامه 
خواهد داشــت و اصوال اقدامات جمهوری 
اســالمی خللی به عزم مــا در راه مبارزه و 
استقرار دمکراســی و اینکه به حقوق ملی 
خودمان برســیم وارد نخواهــد کرد. مرکز 
هماهنگی احزاب کردی هم از مردم خواسته 
به شــیوه های مختلف که برای شان عملی 
است، اعتراض کنند. ما دنبال حق و حقوق 

ملی دمکراتیک خودمان هستیم.«
مهتدی با حضور در این شــبکه ضدانقالب 
گفت: »جمهوری اسالمی یک پروژه سیاسی 
است. تنها با یک پروژه سیاسی می توان این 
نظام را از بین برد. به صرف اعتراضات روزانه 
در میان مردم یک رژیم از بین نمی رود. بدیل 
پروژه سیاسی که حزب دمکرات کردستان 
روی آن کار کرد حاال مطرح اســت و روی 
آن کار می کنیم. مــا حداقل از طرف حزب 
دمکرات کردســتان ایران سعی مان بر این 
بوده اســت در قبال مســائلی که در تهران 
می گذرد بی تفاوت نباشیم. ما خودمان را در 
این پروژه کامال ذی نفع و سهیم می دانیم.«

ابراهیم علیزاده، سرکرده گروهک تروریستی 
کومله هم در سلیمانیه عراق به شبکه های 
ضدانقالب گفت: »اگر بخواهیم این مبارزات 
به نتیجه قطعی برســد، باید تاکتیک های 
سیاسی آینده را به طور مشخص معلوم کنیم. 
تفاوت اساسی این حرکت با بقیه اعتراضات 
این اســت که این حرکت آگاهانه، رهبری 
شده و سازماندهی شده بود و روز و ساعت و 

نتیجه اش هم معین بوده است.«
گروهک هایــی مثل خلق کــرد در ابتدای 
انقالب 5هــزار و400زن و مرد را شــهید 
کردند. تشــکیالت منافقین نیــز از فوت 
مهسا امینی به عنوان اســم رمز قیام علیه 
جمهوری اسالمی ایران یاد کردند. 6سازمان 
 و حــزب جمهوری خواه دمکــرات هم در

بیانیــه ای مشــترک اتهام هــای واهی به 
جمهوری اسالمی را تکرار کردند.

فعالیت گروهک های مخالف ایران یکپارچه 
در شهرهای کردنشــین غرب کشور به رغم 
برخی اعتراضات منجر به برخوردهای خشن 
خیابانــی کم توجهی مطلق اقــوام کرد به 
صداهــای تجزیه طلب را به همراه داشــته 
است. مردم این مناطق در اعتراضات خود 
خواهان رســیدگی به خاطیان این پرونده 
 و جلوگیــری از بــروز اتفاقات مشــابه در 

آینده شده اند.


