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آشکار شدن راهبرد امریکا
 برای مقابله با ایران قوی

یکی از آثار و نتایج جنگ ترکیبی اخیر، علنی شدن راهبرد امریکا برای 
مقابله با ایران است. سران مغرور و بی منطق امریکا همواره دخالت در 
امور ایران و تالش برای براندازی جمهوری اسالمی را منکر  می شدند، 
اما این بار نه تنها ابایی از بیان مداخله در امور ای��ران ندارند بلکه علناً 
از راهبرد تسلیح مخالفان جمهوری اس��المی و اشرار و اوباش داخلی 
برای مش��روعیت زدایی از نظام اسالمی ایران نیز س��خن می گویند. 
امریکا پس از افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران در سایه  
مدیریت بحران داعش در س��وریه و عراق به این جمع بندی راهبردی 
رسیده است که با اتکای صرف بر قدرت نظامی خود، توانایی مقابله با 
محور مقاومت را ندارد؛ لذا از آنجاک��ه ضعف خود را برخورداری محور 
مقاومت از هویت مذهبی آرمان گرای غیرمادی، ارزیابی کرده، راهبرد 
مشروعیت زدایی را نس��بت به محور مقاومت در پیش گرفته و از صدر 
تا ذیل مقامات امریکا، آشکارا از براندازی جمهوری اسالمی می گویند. 
آنچه که در ادامه می خوانید تنها چند نمونه از مداخله مقامات امریکا در 
چارچوب راهبرد براندازی جمهوری اسالمی و ضرورت تسلیح و حمایت 

از مخالفان نظام ایران است:
چند روز پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور امریکا در سخنی طنزگونه 
مدعی آزاد کردن ایران شد و بالفاصله از این موضع گیری احمقانه عقب 
نش��ینی کردند، جان بولتون مش��اور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیش��ین امریکا در گفت وگویی با بی. بی. س��ی فارسی 
از آموزش و تسلیح مخالفان و اپوزیسیون  ایران در خاک عراق توسط 
امریکایی  ها پرده برداشت و تالش های مکرر خبرنگار بی . بی . سی برای 

جلوگیری از افتضاح ایجاد شده به جایی نرسید. 
آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن نیز پیش از این در اندیشکده 
»بنیاد هوور« حمایت این کشور از اغتشاشات ایران را تکرار کرده و وعده 
داده بود که واشنگتن به ایستادن در کنار اغتشاشگران ادامه می دهد. 

همچنین ویلیام برنز مدیر س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا )س��یا( 
هم پیش از آن در مصاحبه با یک ش��بکه تلویزیونی این کشور علنا از 
اغتشاشات در ایران حمایت کرده و گفته بود: »دولت ایاالت متحده به 
طور واضح بر حمایت ما از جریان آزاد اطالعات و آزادی اینترنت تأکید 
کرده و من بدون اینکه وارد جزئیات بشوم باید بگویم که ایاالت متحده 
بسیار به این موضوع متعهد است«. وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
امریکا در تحوالت داخلی ای��ران مداخله خواهد کرد، گفت: »آنچه که 
من می توانم بگویم این است که حمایت ما به عنوان یک دولت از جریان 

آزاد اطالعات، با قدرت ادامه خواهد یافت«.
رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ای��ران نیز اخیراً در اظهاراتی 
با بیان اینکه واشنگتن توجه خود را به حمایت از اغتشاشات معطوف 
کرده است، تهدید کرد اگر الزم باشد به  عنوان آخرین راهکار، به گزینه 
نظامی علیه برنامه هسته ای ایران متوسل می شوند: »ما وقتمان را جایی 
صرف می کنیم که فایده داشته باشد، از جمله حمایت از اعتراضات در 

ایران.. . «. 
اغتشاشات ایران بی شک بی س��ابقه  ترین جنگ شناختی و چند جانبه 
علیه یک کش��ور در جهان محس��وب می گردد که با هدایت مستقیم 
رژیم امریکا برای براندازی نظام جمهوری اس��المی ایران طراحی و به 
اجرا گذاشته شده است. مجموع بودجه  های علنی تخصیص داده شده 
توسط س��ران جنایتکار رژیم امریکا حدود ۶۰۰ میلیون دالر )بیش از 

۲۰هزار میلیارد تومان( به شرح زیر اعالم شده است:
۱- مبلغ ۵۳ میلیون دالر توسط سازمان س��یا، ۵۵ میلیون دالر برای 
توسعه فعالیت های رس��انه ای و حفظ ارتباط با آش��وبگران به اراذل و 
اوباش و گروهک های تروریس��تی نظیر منافقین و دیگر گروهک های 

وابسته پرداخت شده است. 
۲- دهها پروژه در چارچوب بی ثبات سازی محیط داخلی ایران توسط 
سازمان سیا طراحی ش��ده که فقط برای یکی از آن پروژه  ها مبلغ ۵۵ 

میلیون دالر پرداخت شده است. 
۳- آژانس رسانه های جهانی امریکا، برای انجام عملیات روانی و مقابله 

رسانه ای مبلغ ۳/۱۳۱ میلیون دالر هزینه کرده است. 
٤- یکی از دفاتر مربوط به امور ایران، ب��رای تخریب وجهه ملت ایران 
و انتقال ناامنی های پیرامونی به داخل ای��ران مبلغ ۳۵۳ میلیون دالر 

هزینه کرده است. 
جنگ شناختی و ترکیبی پیچیده رژیم امریکا پس از گذشت دو ماه با 
شکست مفتضحانه مواجه شده و آبروی سران بی منطق و شرور امریکا 
و امپراتوری رسانه ای ائتالف غربی، عبری، وهابی به عنوان بزرگ ترین 
بنگاه های دروغ پراکن��ی رفته اما این هرگز به معنای پایان ش��رارت، 
توطئه و دسیسه چینی غرب و ش��یطان بزرگ نیست. قرائن و شواهد 
بسیاری نشان می دهد نظام س��لطه و رژیم امریکا به انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در سال آینده چشم دوخته و در یک جنگ شناختی 
در مسیر تغییر اولویت های نظام و تغییر باورهای مردم گام بر می دارند 
و معتقدند چنانچه بتوانند در افکار عمومی م��ردم ایران اولویت های 
اقتصادی )رفع فقر، فساد، تورم، بیکاری و رونق تولید و حل مشکالت 
معیشتی مردم( به اولویت های تقلبی و عوام فریبانه نظیر »رفتن زنان 
به ورزشگاه ها«، »گشت ارشاد«، »حجاب « و...  تغییر دهند مسیر برای 
بازگشت غربگرایان و مسببان وضع موجود به عرصه قدرت و حاکمیت 
هموار شده و مجلس جدید با گرفتن نفس دولت سبب خواهد شد تمام 
رشته های نظام برای خنثی سازی تحریم  ها به پنبه شود. امریکایی  ها 
قویاً معتقدند اگر مجلس بعدی به تصرف غربگرایان و بانیان وضع موجود 
بیفتد قطعاً این اردوگاه سیاسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 

۱٤۰٤ نیز خواهند بود. 

با گستاخی اروپایی  ها چه باید کرد؟
در مقابل اظهارات و رفتارهای مداخله جویانه و گس��تاخانه سران برخی 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان، واکنش دیپلماتیک الزم است، 
اما نباید به این واکنش  ها اکتفا کرد و ضروری است به این رفتار ها با اقداماتی 

عملی پاسخی متناسب داده شود. 
اظهارات بی شرمانه صدراعظم آلمان و اقدامات سرویس اطالعاتی این کشور 
در سازمان دهی تجمع گروهک های تروریستی و تجزیه طلب ضدانقالب در 
برلین و نیز دیدار رئیس جمهور فرانسه با تجزیه طلبان همچنین تحریم های 
به اصطالح حقوق بشری تحمیلی اخیر اتحادیه اروپا، اقداماتی عادی نیست 
که به صرف یک اعتراض دیپلماتیک بتوان به آن پاسخ متناسب داد. این 
اقدامات تعرضاتی آشکار به حوزه امنیت ملی ایران است و دولت جمهوری 
اسالمی به جهت رعایت منافع ملت ایران نمی تواند به زیر پا گذاشتن چنین 
خط قرمز هایی بی تفاوت باشد. طرف اروپایی باید به صورت ملموس درک 
کند که ایرانیان تا چه حد برای امنیت ملی و تمامیت ارضی خود ارزش 

قائل اند و آنها باید هزینه این بی شرمی خود را عمالً پرداخت کنند. 
اما به جز واکنش های معمول دیپلماتیک، چه ظرفیت  هایی برای پاسخگویی 
متناسب به اروپایی وجود دارد؟ به نظر می رسد ازآنجا که نقطه هدف در این 
اقدام تهاجمی اروپا، امنیت ملی ایران بوده، واکنش ایران اسالمی نیز باید 
بر همین نقطه هدف به صورت نامتقارن متمرکز شود. برخی از مهم  ترین 

ظرفیت های در دسترس برای این مهم عبارت اند از:
اوالً در حال حاضر توانمندی فناوری دفاعی کشور به سطح باال و قابل اتکایی 
رسیده و به طور مشخص موشک های بالستیک ماهواره بر، نماد واضحی از 
قدرت فناورانه تسلیحاتی کشور است. می دانیم که دستیابی به فناوری 
این موش��ک ها، نقطه حداکثری توان موشکی است و به سادگی با تغییر 
کاربری آن به موشک های زمین به زمین، قلمرو جدیدی از برد موشکی 
تعریف می شود. اگر تاکنون به سبب مراعات روابط متقابل با اروپا، از برد 
موشکی فراتر از کالس شهاب صرف نظر شده، حال که دولت های اروپایی 
گستاخانه خطوط قرمز امنیت ملی ایران را زیر پا می گذارند، دلیلی ندارد به 

این مجامالت ادامه داده شود. 
ثانیاً روشن است که بخش قابل توجهی از قدرت کشورهای غربی ناشی از 
غارت منابع مستعمرات این دولت  ها در آسیا، آفریقا و امریکای التین است 
و به رغم آنکه اکنون این دولت ها ظاهراً استقالل بسیاری از این مستعمرات 
سابق را به رسمیت شناخته اند، هنوز هم نفوذ قابل توجهی در این کشور ها 
داشته و حتی برخی جزایر و مناطق راهبردی را مستقیماً در اشغال خود نگاه 
داشته اند. به نظر می رسد همین نکته می تواند دستمایه اقدام متقابل باشد. 
زمانی که دولت های استعمارگر اروپایی با حمایت از گروه های تجزیه طلب 
و تروریست تمامیت ارضی ایران را به مخاطره می اندازند، چه دلیلی دارد که 
دولت جمهوری اسالمی ایران از تالش های استقالل طلبانه ملت های تحت 
نفوذ و استعمار اروپایی در دنیا علناً حمایت نکند؟ به عنوان نمونه مجلس 
شورای اس��المی می تواند دولت ایران را موظف نماید که از ظرفیت های 
موجود مستقر در کشورهای دوست در امریکای التین و آفریقا، استفاده 
کند و از گروه  هایی برای بازیابی استقالل جزایر و مناطق اشغال شده از سوی 
اروپایی  ها در این دو قاره حمایت کند. همچنین می توان دیدارهای نمادینی 

با برخی گروه های استقالل طلب این مناطق در دستور کار قرار داد. 
نکته مهم آن است که تجربه ثابت کرده که واکنش های نرم و دیپلماتیک 
نمی تواند اروپایی  های نژادپرستی را که از سر عادت با نوک بینی به کشور ها 
و ملت های مستقل نگاه می کنند و به خوی استعمارگری عادت کرده اند، 
به عقب نشینی وادار سازد. تنها واکنش های مبتنی بر اقتدار و مشابه مشی 
تهاجمی غرب می تواند تا حدی واقعیت سیاست بین الملل و پایان عصر 
استعمار را به آنها فهم کند. باید دقیقاً بفهمند که امنیت ملی و تمامیت 

ارضی ایران برای ملت ایران تا چه حد مهم و خط قرمز است. 

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد
تحقیقات صنعت دفاعی از دل تحریم ها جوانه زد 
تحریم  ها موجب ش�د ک�ه گروه های فن�اور و صنعت�ی دفاعی به 
طور مس�تمر این نیاز ها را ب�ه دس�تور کار تولید تبدی�ل کنند و 
موجب�ات ش�کل گیری تحقیق�ات صنعت�ی دفاعی فراهم ش�د. 
به گزارش مهر، محمد اس��المی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در پیش نشست همایش ملی جایگاه علم و فناوری در 
دفاع مقدس، گفت: نقش علم و فناوری در دفاع مقدس را باید نیاز جبهه  ها 
به انواع و اقسام مهمات، تجهیزات و ادوات جست وجو کرد. در زمان جنگ 
با تهاجم صدام به خاک کشور یک جبهه سیاسی علیه جمهوری اسالمی 
ایران ش��کل گرفت و از همان ماه های اول جنگ تحریم های سنگین را 
علیه کش��ور تحمیل کردند. از این رو تدارکات نظامی نیازمند توجه به 
خودکفایی بود. رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: تحریم  ها موجب شد 
که گروه های فناور و صنعتی دفاعی به طور مستمر این نیاز ها را به دستور 
کار تولید تبدیل کنند و موجبات شکل گیری تحقیقات صنعتی دفاعی 
فراهم شد. وی افزود: به عنوان مثال یکی از نیازمندی های مهم در دوران 
جنگ، تأمین مهمات مورد نیاز بود. از کالیبر کوچک و سالح های انفرادی 
گرفته تا تجهیزات و ادوات نیمه س��نگین و س��نگین؛ به همین منظور 
ظرفیت این صنایع گس��ترش همه جانبه پیدا کرد تا بتواند این نیاز ها را 

تولید و تأمین کنند. 
اس��المی با بیان اینکه تولید بعضی از ادوات زمان جنگ، نیاز به صنعت 
داشت، تصریح کرد: مطالعات و تحقیقات موجب تعریف محصول  می شد، 
محصول به فن��اوری و ریز فناوری تبدیل می گردی��د و صنایع گوناگون 
دفاعی را تولید می کرد. این در حالی اس��ت که در آن زمان صنعتی نبود 
به عنوان مثال صنایع تولید راکت گسترش پیدا کرد و توسعه آن موجب 

شکل گیری صنعت موشک های دریایی شد. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به تجربیات دفاع مقدس در حوزه 
پهپاد، گفت: در حوزه اطالعات شناسایی، پهپاد برای اولین بار برای برد 
کوتاه استفاده شد و در همان دو یا سه سال آخر جنگ به صورت ابتدایی 
به کار آمد و اطالعات و شناسایی بهتری در اختیار رزمندگان قرار گرفت. 
برای اینکه این پهپاد ابتدایی و برد کوتاه تبدیل به پهپاد دارای برد بلند و 
قابلیت های بیشتر شود، اقدامات زیادی باید انجام  می شد و همان افرادی 
که در جبهه پهپادهای ابتدایی را ساخته بودند توانستند آن را ادامه دهند 
و همان هسته های اولیه موفق شدند با سرمایه گذاری های بعدی صنعت 

پهپاد کشور را به نقطه قدرتمند و افتخارآمیز امروز برسانند. 
معاون رئیس جمهور با اش��اره به نقش علم و فناوری در حوزه مخابرات 
زمان جنگ تأکید ک��رد: در صنعت مخابرات نیز اتفاق��ات بزرگی افتاد، 
قدرت رمزنگاری و شکست رمزهای دش��من که در زمان جنگ رخ داد، 
هسته های فعال و مؤثر مخابرات نظامی را تشکیل داده بود. ترکیب این 
گروه تخصصی با صنعت مخابرات صنایع دفاع ب��ه یکی از ظرفیت های 
عرضه اقالم مخابرات و ارتباطات جبهه تبدیل ش��د. اس��المی افزود: در 
دفاع مقدس صنایع مخابرات توانس��ت خود را گسترش دهد و سیستم 
مخابراتی مورد نیاز رزمندگان و امنیت مخابرات را تأمین کند و امروز هم 
یک صنعت بزرگ و گسترده در کشور ش��ده است. وی در تشریح بخش 
دریایی در دوران دفاع مقدس و نقش آن در پیشرفت های امروز کشور در 
حوزه دریایی، تصریح کرد: در بخش دریایی و ساخت شناورهای تندرو 
که امروز دنیا از آنها استفاده می کند، در دوران دفاع مقدس با استفاده از 
ظرفیت های موجود کش��ور کار هایی انجام دادند و آن یافته  ها و تجارب 
ناشی از دوران دفاع مقدس که در قالب قایق های عاشورا انجام شده بود 
موجب شد که صنعت دریایی بلوغ پیدا کند و به مرز پیشرفته شناور تندر 
و راکت انداز تبدیل شود. همچنین صنایع بزرگ دیگری که با این تجارب 
ش��کل گرفت و امروز بحمداهلل س��اخت زیردریایی و ناوشکن  ها را انجام 

می دهد و به دانش ساخت ناوشکن تبدیل شد. 

سبحان حافظیسیدعبداهلل متولیان

آغاز عملیات موشکی و پهپادی علیه مراکز تروریست های ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق

ترکیب تروریست ها تجزیه شد

رواب�ط عموم�ی کل س�پاه پاس�داران انق�اب 
اس�امی روز گذش�ته در اطاعیه ای از عملیات 
موش�کی و پهپادی نی�روی زمینی س�پاه علیه 
مقر ه�ا و مراک�ز تروریس�ت های تجزیه طل�ب 
ض�د ایران�ی در اقلیم ش�مال ع�راق خب�ر داد. 
همین دو هفته پیش بود که وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اس��المی در بیانیه 
مشترکی پیرامون حوادث اخیر از پروژه »ویران سازی 
ایران « به دست دشمنان ش��ناخته شده جمهوری 
اسالمی پرده برداشتند و با اعالم شکست مفتضحانه 
این پروژه به تبیین ح��وادث کش��ور پرداختند. در 
آن بیانیه با اش��اره به حضور تیم سازمان سیا در مقر 
گروهک های ضد انقالب در شهر اربیل واقع در شمال 
اقلیم عراق در تاریخ ۲9 شهریور ماه گذشته و قدردانی 
این تیم از ادغام گروهک ه��ای تجزیه طلب کردی، 
از آنها خواسته ش��ده بود در اغتشاش��ات شهرهای 
کردستان ایران بیش از پیش ایفای نقش کنند. این 
بیانیه همچنین اضافه کرد بود، پیشتر سازمان سیا، 
س��رکرده گروهک کومله را به امریکا فراخوانده و به 
آنها ابالغ کرده بود که باید با یکدیگر ادغام شوند و االاّ 
کمک های مالی و تسلیحاتی رژیم مافیایی امریکا به هر 

دو گروهک قطع خواهد شد!
با وقوع حادثه درگذشت مهسا امینی، گروهک های 
تروریس��تی، منافقین و س��لطنت طلبان که گویی 
فرصت مناسبی برای آیجاد آشوب و ناامنی در کشور 
یافته بودند، با بسیج امکانات و پشتیبانی های گسترده 
تسلیحاتی و تبلیغاتی به میدان آمدند، تا به زعم خود 
پروژه ویران س��ازی و تجزیه ای��ران را کلید بزنند، اما 
هوشیاری ملت و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی باعث 
گردید که تالش های آنها به رغم تحمیل هزینه های 
گسترده مادی و معنوی و به شهادت رسیدن ٤۰ نفر از 
مدافعان امنیت، به ستون محکمی به نام »ملت ایران « 
بخورد. در این میان نقش گروهک های ترویس��تی 
کومله و دموکرات که سال هاست در اقلیم شمال عراق 
النه کرده و با تدارک اسلحه و راه اندازی پادگان های 
آموزش��ی، تحرکاتی را علیه کش��ور انجام می دادند، 
برکسی پوشیده نبود. چنان که جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی امریکا در دولت ترامپ هفته گذشته در 
گفت وگو با بی بی سی فارسی اذعان کرد که مخالفان 
)اغتشاش��گران( در ایران از سوی از طریق کردستان 

عراق مسلح می شوند  !
این در حالی اس��ت که جمهوری اسالمی ایران بار ها 
از طریق منابع دیپلماتیک به مسئوالن اقلیم شمال 

عراق هشدار داده بود که مانع از اقدامات خرابکارانه این 
گروهک های ترویستی علیه جمهوری اسالمی ایران 
شوند، در غیر این صورت این حق برای ایران محفوظ 
است که در دفاع از منافع خود علیه تروریست ها اقدام 
کند؛ موضوعی که البته با بی اعتنایی مسئوالن اقلیم 

شمال عراق به این هشدار ها مواجه شد. 
    تداوم عملیات تا خلع ساح و برچیدن بساط 

تروریست ها
روز گذشته اما روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی 
سپاه علیه مقر ها و مراکز تروریست های تجزیه طلب 

ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق خبر داد. 
در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه با اعالم خبر آغاز 
عملیات موشکی پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی علیه مقر ها و مراکز تروریست های 
تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق، آمده است: 
در پی تداوم بی عملی ها و برخی غفلت های آشکار و 
بعضاً تعمدی مقامات اقلیم ش��مال عراق در برخورد 
با فعالیت های گروهک های تروریستی ضد انقالب و 
ضد ایرانی تجزیه طلب که سال ها است برای توطئه و 
تعرض علیه ملت ایران در سرزمین اقلیم النه کرده اند، 
به رغم عملیات ماه گذش��ته، مجدداً تروریس��ت  ها 
در حال تح��رک و اقدام برای ایج��اد ناامنی در ایران 
اسالمی برآمده اند. بنابراین، با توجه به شرایط و اشراف 
اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی از صبح دو ش��نبه 
مقرها، مراکز و همچنین معابر حمل و انتقال سالح 
و مهمات تروریست  ها به ایران مورد اصابت عملیات 

موشکی و پهپادی رزمندگان اسالم قرار گرفت. 
این اطالعیه افزوده است: یگان های عملیاتی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه این عملیات 
را پس از هش��دار های مجدد در جلسات دیپلماسی 
و امنیتی مشترک اخیر مبنی بر تعطیلی اردوگاه ها، 
خلع س��الح و اخراج گروهک ها از منطقه و تأکید بر 
عدم بر هم خوردن امنیت و آرامش مردم شمال عراق 
و متأسفانه عدم مش��اهده اقدام عملی و عینی مؤثر 
از طرف مقابل  آغاز کرده اند. این اطالعیه با تأکید بر 
اینکه در عین حال اش��رار و تروریس��ت های مزدور 
استکبار جهانی همچنان به شرارت های مسلحانه علیه 
جمهوری اس��المی ایران ادامه داده اند، تصریح کرده 
است: از آنجا که امنیت مرزی و داخلی کشور از خطوط 
قرمز جمهوری اسالمی ایران است ، ادامه این وضعیت 

را تحمل نخواهیم کرد. 
روابط عمومی کل سپاه در ادامه این اطالعیه با اشاره به 

توصیه های صورت گرفته به مسئوالن و دولت مرکزی 
و اقلیم عراق و همچنین ساکنان منطقه برای فاصله 
گرفتن از محل استقرار مراکز و فعالیت تروریست ها ، 
تأکید کرده اس��ت: خلع س��الح و برچیدن بس��اط 
تروریست ها از تعطیلی مقر ها تا اقدام اطمینان بخش 
مقامات اقلیم نس��بت به دور س��ازی تروریست های 
مزدور و جنایتکار از منطقه خواسته مشروع، قانونی و 
قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران بوده و انتظار 
است مقامات اقلیم شمال عراق با اقدامات عملی خود، 
ثبات و امنیت پایدار منطقه را مورد صیانت و پشتیبانی 
قرار دهند. این اطالعیه در پایان تأکید کرده است: بار 
دیگر از مسئوالن دولت مرکزی و اقلیم شمال عراق 
می خواهیم در راس��تای حفظ حس��ن همجواری و 
برقراری امنیت مرزهای مشترک دو کشور نسبت به 
تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران عمل 
کنند تا از وارد آمدن خسارات بیشتر به مردم دو کشور 
و برهم خ��وردن آرامش و امنیت به واس��طه حضور 

تروریست  ها در منطقه جلوگیری به عمل آید. 
    پاکپ�ور: مقرهای تروریس�ت  ها را منهدم 

کردیم
س��ردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
نیز روز گذشته در گفت وگو با فارس، درباره دومین 
عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه 
تروریست های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق گفت: 
قبل از عملیات ربیع که در ششم مهر ماه امسال انجام 
ش��د ما به طور مرتب به اقلیم ش��مال عراق و دولت 
مرکزی عراق هش��دار داده بودیم که گروهک های 
تجزیه طلبی را که در ش��مال اقلیم عراق هستند و 
مقرهای مختلفی که در منطقه شمال عراق دارند، 
اخراج یا خلع س��الح و اردوگاه نشین کنند، اما به هر 
ش��کل این اتفاق رخ نداد. گروهک های تجزیه طلب 
هم اقدامات تروریستی خود را هم در داخل ایران از 
مبدأ عراق انجام دادند و هم در برخی از اغتشاشاتی 
که در منطقه شمال غرب کشور به وقوع می پیوست ما 
همیشه جای پای عناصر ضد انقالب و تجزیه طلبی را 
که در شمال عراق مقرهای مختلفی داشتند، مشاهده 

می کردیم. 
فرمانده نی��روی زمینی س��پاه با اش��اره به تاکتیک 
تروریست  ها برای مستقر شدن در میان مردم عادی 
تصریح کرد: اکنون حدود ۵۰ روز از آن موضوع )هشدار 
ایران( گذشته و متأس��فانه هیچ اقدام عملی در این 
راستا صورت نگرفته و همچنان مقر هایی را که در آن 
عملیات آسیب دیدند و منهدم شدند تخلیه کردند و با 

رفتن به میان جمعیت در میان آنها مستقر شدند. این 
موضوعی است که برای امنیت مردم شمال عراق بسیار 
مهم است. تروریست  ها در میان جمعیت مستقر شدند 
و ما عملیات علیه برخی از مقره��ای آنها را که تراکم 
جمعیتی در اطراف آنها وجود نداشت، امروز)دیروز( 

طی یک برنامه ریزی دقیق انجام دادیم. 
سردار پاکپور با بیان اینکه هم دولت مرکزی عراق و 
هم اقلیم شمال عراق مسئول امنیت مردم خودشان 
هستند، بیان کرد: از طرفی هم ما مسئول امنیت مردم 
خودمان هستیم و اگر عناصر تجزیه طلب و تروریست 
بخواهند با فرصت در محلی تجهیز ش��ده، تمرین و 
طرح ریزی کنند و از طرف امریکایی  ها پش��تیبانی 
شوند و برای اقدامات ضد امنیتی در داخل و اقدامات 
تروریستی برنامه ریزی کنند، همان طور که در سنوات 
قبل هم مطرح کردیم این را برنمی تابیم و این مقر ها را 

در هر نقطه ای که باشند مورد هدف قرار می دهیم. 
   مکان های تجم�ع تروریس�ت ها را تخلیه 

نکنید می زنیم
فرمانده نیروی زمینی س��پاه با بیان اینکه ما درباره 
امنیت خودمان با هیچ کس��ی تعارف نداریم، گفت: 
»چندین مکان اس��ت که من از آنها اسم می برم که 
بدانند ما نسبت به همه آنها اش��راف داریم و قباًل هم 
به مسئوالن اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی عراق 
اسامی آنها را اعالم کرده ایم. منطقه ای به نام بکر جو در 
منطقه سلیمانیه یکی از مناطقی است که پس از اینکه 
ما مقرهای آنها را منهدم کردیم در این منطقه مستقر 
شدند. اینجا منطقه ای است که جمعیت عادی هم در 
آن حضور دارند. مردم بکر جو باید این تروریست  ها را 

طرد کنند تا امنیتشان برقرار شود. «
پاکپور اضافه کرد: توپوزآباد دیگر منطقه ای است که 
یک روستا است که تروریس��ت ها در کنار این روستا 
اردوگاهی ایجاد کردند و در آنجا مستقر هستند که 
حتما این  ها را در عملیات های بعدی مورد هدف قرار 
خواهیم داد. خود کوی سنجق هم شهر کوی  سنجق 
و هم روستاهای اطراف آن و قلعه ای که تروریست  ها 
دارند، برخی نقاط مانند آزادی و امیریه هستند که در 

آنجا مستقر شدند که مراکز جمعیتی هستند. 
سردار پاکپور ضمن برشماری س��ایر نقاط استقرار 
تروریس��ت  ها گفت: زرگوییز، گرد چال، جژنه کال و 
پاکشهر جزو مناطقی اس��ت که هم روستا هستند و 
هم جزو مناطق شهری و ش��هرکی. تروریست  ها در 
کنار این روس��تا ها و شهرک  ها مس��تقر هستند و ما 
حتماً در عملیات های بعدی آنه��ا را مورد هدف قرار 
می دهیم. ما از مردم این روستا ها و شهر ها می خواهیم 
که یا تروریست  ها را طرد کنند یا اطراف مقرهای آنها 
حضور نداشته باشند تا دچار آسیب نشوند. فرمانده 
نیروی زمینی س��پاه با بیان اینکه ما بنا نداریم حتی 
خانواده های تروریست  ها دچار آسیب نشوند، تأکید 
کرد: همین ها هم باید به ش��کلی باشد که مقرهای 
آنها در خانه های سازمانی آنها نباشد. اکنون در برخی 
مناطق شاهد هستیم که تیم های ترور این گروهک  ها 
در خانه های سازمانی مستقر هستند و ما به طور دقیق 
از جزئیات آنها مطلع هستیم، اما به لحاظ مالحظه ای 
که درباره افراد بی گناه و خانواده ه��ا داریم از منهدم 
کردن آنها پرهیز داریم. اما بعداً نمی دانیم که این  ها 
اطرافشان خانواده هست یا نیست و حتماً مورد هدف 

قرار خواهیم داد. 
    بیمارستان کوی سنجق

 مملو از تروریست های زخمی
اگرچه آمار دقیقی از تلفات تروریس��ت ها در حمله 
دیروز نیروی زمینی سپاه اعالم نشده اما گفته می شود 
بیمارستان مستقر در کوی سنجق، مملو از زخمی های 
حمالت سپاه به مقر تروریس��ت هاست. روز گذشته 
تصویری از ریبوار عبدی، یکی از تروریست های حزب 
دموکرات در فضای مجازی منتشر شد که گفته شد 
در این حمالت به هالکت رس��یده است. همچنین 
گفته می شود دفتر شبکه سعودی نشنال هدف حمله 

پهپادی قرار گرفته است. 

ژه
دزدیکهبهعنواننماین��دهزنانایرانوی

میهمانالیزهشد
روند چهره ش��دن پیاده نظام اپوزیس��یون جالب توجه است. 
آدم  هایی ب��ا س��طحی  ترین توانایی  ها و اطالعات سیاس��ی با 
سیاستگذاری سرویس های امنیتی خارجی و کمک ابزارهای 
رس��انه ای تبدیل ب��ه لیدرهای قی��ام! می ش��وند. از دختران 
فراری و خودکشی کرده که از آنها مقتول مظلوم می سازند تا 
فوتبالیست  ها و بازیگران بدون دانش سیاسی که لیدر می شوند 

تا دزد و قاتل.
هر از چند گاهی هم اسامی جدید معرفی می شوند. در دیدار 
رئیس جمهور فرانس��ه با مصی علی نژاد و چن��د زن دیگر که 
نمایندگان زنان ایران نامیده شدند، این معرفی چهره های جدید 

به چشم آمد و این سؤال را ایجاد کرد که آنها کیستند؟
شیما بابایی یکی از این اسامی حاضر در دیدار کذایی با امانوئل 
مکرون است. طبعاً انتظار می رود او س��طح باالیی از اقدامات 
علیه جمهوری اسالمی را داشته باشد که حاال به افتخار دیدار با 
مکرون نائل شده است. اما او که همسرش هم در این دیدار او را 
همراهی می کرد، کیست؟ کسی در ایران تا پیش از این، نامش 

را شنیده بود؟
شیما بابایی تا سال 9۵ همه فعالیت سیاس��ی اش این بود که 
همراه نسرین ستوده و محمد نوری زاد در اعتراضات هفتگی در 
مقابل دفتر یک کارخانه الستیک سازی حضور می یافت و یک 

هفته هم بازداشت شد. 
ارتباط ش��یما بابایی با مس��یح علی نژاد به مرداد ماه سال 9۶ 

برمی گردد که او عضو کمپین چهار ش��نبه های سفید مسیح 
علی نژاد شده و علیه حجاب فعالیت می کند. پس از بازداشت او، 
اولین حمایت خارجی از شیما بابایی توسط ٤۵ نماینده پارلمان 
اروپا صورت گرفت که در نامه ای خطاب به فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درخواست کردند »به 
طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری بازداشت 

شده اند، حمایت کند. «
نهایتاً او به بلژیک مهاجرت کرد و در سال ۱٤۰۰ با یک سناریوی 
جدید به فضای رسانه بازگشت. دی ماه ۱٤۰۰ ، شیما بابایی یک 
ویدئو منتشر کرده و مدعی شد که پدرش ابراهیم بابایی، ۱۲ روز 
است که پس از اقدام به خروج مخفیانه از ایران، ناپدید شده است 
و نیروهای امنیتی ایران را متهم به ربودن پدرش کرد. حتی گفت 
کسانی به عنوان قاچاقچی انسان با او تماس گرفته و گفته اند 
پدرش در ترکیه فوت کرده و برای تحویل جنازه به ترکیه برود. 

بابایی معتقد بود این یک تله برای دستگیری اوست!
در حالی که او اساساً ارزش اطالعاتی و امنیتی خاصی نداشت که 
چنین سناریویی برای دستگیری اش اجرا شود. اما همین ادعا ها 
باعث طرح او در رسانه های فارسی زبان ضد ایرانی شد و او را در 
محافل ضدانقالب کمی معرفی کرد. ناگاه کار به جایی رسید که 
او در شبکه های اینترنشنال و بی بی سی، گزارشگر و کارشناس 
سیاسی شد و در نهایت به دلیل آش��نایی با مصی علی نژاد به 

میهمانی مکرون رئیس جمهور فرانسه دعوت شد. 
اما نکته جالب در مورد او و همسرش بحث کالهبرداری مالی 
آنها به اسم مبارزه سیاسی است. برخی عناصر ضدانقالب از 
دزدی و باال کشیدن پول های ارسالی )ده  ها هزار دالر( برای 

زندانیان سیاسی در ترکیه خبر می دهند.

بیبیس��ی:قط��رخیلیبداس��تچون
آشوبهایایرانراپوششنمیدهد!

 بی بی سی فارسی که اخیراً در نزاع با ایران نال مدعی شده اخبار 
ایران را بدون تحلیل منتشر و صرفاً گزارش می کند،  در خبری که 
به منع شدن خبرنگاران ش��بکه الجزیره از پوشش اخبار آشوب   
ایران پرداخت��ه، بی طرفی خود را مثل بقی��ه اخبارش فراموش 

کرده است!
بی بی سی برای آنکه خش��م خود را از این رویکرد الجزیره و قطر 
نش��ان دهد، ممنوعیت همجنس گرایی در جام جهانی قطر را 
یادآوری می کند تا مخاطب خود را قانع سازد که قطر خیلی بد 
است! بی بی  سی درباره مخاطبان خود و گرایش جنسی آنها چه 
گمانی کرده است؟! این ش��بکه دروغ پرداز می نویسد:»تصویر 
نامه ای از مدیرکل شبکه الجزیره قطر منتش��ر شده که از دیگر 
مدیران این شبکه خواس��ته از پوش��ش اعتراض  ها در ایران، از 
جمله در شبکه های اجتماعی شخصی خودداری کنند، در غیر 
این صورت مجازات خواهند شد.  « و بعد بالفاصله در سابقه خبر 
می آورد:»از قطر برای نقض حقوق کارگران خارجی و اقلیت های 
جنسیتی انتقاد بسیار شده و سپ بالتر دبیر کل سابق فیفا چند روز 
پیش اذعان کرد که دادن میزبانی جام جهانی به این کشور اشتباه 
بوده است.  « به نظر می رسد سردبیران بی بی سی برای سیاه نشاندن 
این اقدام الجزیره، چیزی بیشتر از منع همجنس گرایی پیدا نکردند 
و حتماً برای خودشان که این آشوب  ها را پوشش می دهند،  یک 

امتیاز اقلیت جنسی هم قائلند!

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا:
اتفاقات اخیر کشور 

یک جنگ تمار عیار رسانه ای بود
رئیس دفتر عقیدتی سیاس�ی فرمانده کل قوا با اش�اره به اینکه 
حوادث اخیر کش�ور حقیقتًا یک جنگ تمام عیار رس�انه ای بود، 
تصریح ک�رد: در یک طرف یک مل�ت و انق�اب توحیدی،جبهه 
حق و وفادار ذات ربوبی ب�ا محوریت ایران انقاب�ی و در راس آن 
رهب�ری معظم انق�اب وفرمانده معظ�م کل قوا )مدظل�ه العالی( 
و ط�رف دیگ�ر جبه�ه کف�ر، اس�تکبار وارتج�اع منطق�ه ب�ود. 
به گزارش خبرگزاری بسیج؛ حجت االسالم علی سعیدی صبح دیروز 
در گردهمایی بصیرتی نیروهای مسلح در زنجان که با حضور جمعی 
از مسئولین و فرماندهان استان برگزار ش��د، ضمن قدردانی از تالش 
و زحمات نیروهای مسلح در حوادث اخیر کش��ور اظهار کرد:مردم با 
بصیرت استان زنجان نیز همکاری الزم برای کمک به نیروهای مسلح 

در راستای حفظ امنیت استان را انجام دادند. 
رئیس دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده کل قوا با اش��اره به این پیام ها 
تصریح کرد:وحدت نیروهای مسلح،پش��تیبانی مردم از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و اش��تباه و خالف واقع بودن برخی اخبار دشمنان 
داخلی درباره حوادث اخیر کش��ور برخی از این پیام ها بود. سعیدی با 
اشاره به اینکه حوادث اخیر کشور حقیقتاً یک جنگ تمام عیار رسانه ای 
بود،تصریح کرد: در یک طرف یک ملت و انقالب توحیدی،جبهه حق و 
وفادار ذات ربوبی با محوریت ایران انقالبی و در راس آن رهبری معظم 
انقالب و فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( و طرف دیگر جبهه کفر، 

استکبار و ارتجاع منطقه بود. 
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