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خلق   انسان تراز انقالب اسالمی
در بسیج 

انقالب اسللالمی ایران تنها انقالب در جهان معاصر است که بر اساس 
مهندسی و فرایند پنج مرحله ای و رسیدن به قله جامعه مهدوی، دارای 
چشللم اندازی کاماًل روشللن بوده و ماهیتی عدالت جو و عدالت گستر 
دارد و به همین دلیل دارای قدرت بازتولید بوده و در راسللتای اهداف 
و آرمان های خود مسللتمراً به اصالح انحرافات احتمالی طی ٤٤ سال 
گذشته به رغم تالش های مؤثر برای پیشرفت و دستیابی به صد ها قله 
علم و دانش )که پیش از انقالب تصور آنها نیز به عنوان آرزوهای خیالی 
و دست نایافتنی تلقی  می شد( و رسللیدن به جایگاه های اول جهانی، 
هنوز تا رسیدن به دولت تراز انقالب اسللالمی به دلیل فقدان مدیران 
تراز انقالب )به عنوان رکن اصلی تشللکیل دولت تللراز( فاصله زیادی 

وجود دارد. 
بیانیه گام دوم انقالب به عنوان نقشه و مسیر راهبردی چله دوم انقالب، 
ما را به دستیابی و بهره گیری از مدیران تراز انقالب اسالمی و حرکت 
شتابنده به سللوی تمدن بزرگ و نوین اسالمی فرا می خواند. بدیهی 
است که مدیران تراز انقالب در بستر فرهنگ مهدوی رشد می کنند 
و بسیج بهترین نشانگاه فرهنگ مهدوی است. انسان های تراز انقالب 
در جامعه ای با فرهنگ مهدوی رشد یافته و تربیت می شوند و مدیران 
تراز انقالب در جامعه مهدوی و از بین انسان های تراز تربیت می شوند 
و فرهنگ بسیج به دلیل سنخیت بی نظیری که با جامعه مهدوی دارد 
بستر مناسب برای تربیت انسان های تراز انقالب است. به همان سان 
که گفته می شللود راه قدس از کربال می گذرد، راه دستیابی به مدیر 
تراز انقالب اسللالمی نیز از طنین انداز شدن تفکر بسیجی و فرهنگ 
ناب بسیجی می گذرد. فرهنگ و تفکر بسیجی نظام و انقالب را بیمه 
کرده است. حضرت امام خمینی سالم اهلل علیه در این باره می فرمایند: 
»اگر بر کشوری نوای دلنشللین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم 
طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید « )صحیفه امام 

ج ۲۱ ص ۱۹۵(.
فرهنگ بسیجی فرهنگ عشللق به همه خوبی ها، خدمت عاشقانه و 
بی منت به بندگان خدا و اوج قله ایثار اسللت که در شللعار »تنها ره 
سعادت، ایمان جهاد شهادت« متجلی است. انسان های تراز جامعه 
مهدوی، فارغ التحصیالن دانشللگاه بسیج و تربیت شدگان فرهنگ و 
تفکر بسیجی هستند و شهید سلللیمانی در اوج قله فرهنگ بسیجی 
قرار دارد که خود را فقط سرباز نظام مقدس جمهوری اسالمی و سرباز 
والیت می داند )ر. ک: انسللان تراز انقالب در مکتب شهید سلیمانی، 
روزنامه جوان ۱۰ دی ماه ۱٤۰۰(. فرهنگ بسیجی و تفکر بسیجی، 
بن مایه اصلی تفکر انقالبی و نقطه مقابللل تفکر غیر انقالبی در نظام 
است. بسیج بستر کشف و شناسایی استعداد ها و محل رشد و پرورش 
آنها است. بسیج والیت پذیر و دارای سللبک زندگی منتظرانه است. 
بسیج محل رشد و اعتالی مهدی باوری است. بسیج دانشگاه تربیت 
انسللان های مؤمن و آراسللته به چهار ویژگی ممتاز عقیده محوری، 
تکلیف محوری، دین محوری و عزت محوری اسللت. بسللیج تمرین 
انسان کامل در تمدن نوین اسللالمی و در یک کلمه بسیج ماهیت و 
هویت انقالب اسالمی و تصویری روشللن از یاران حضرت ولی عصر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است. آنچه خوبان عالم در پی آن هستند 

بسیج و بسیجی همه را یکجا دارد. 
بسیج کارخانه انسان سازی است، مکتب مجاهدان و عاشقان طریق 
ایثار و شهادت است. بسیج یک فرهنگ است، یک تفکر است. فرهنگ 
و تفکر بسیجی پشتوانه اصلی و منبع معنوی قدرت جمهوری اسالمی 
ایران اسللت که با تکیه به آن ضمن حفظ و ارتقای امنیت، به تولید 
انسان تراز پرداخته و با حضور بسیجیان در هر زمان و در هر مکان و 
در هر موضوعی بر مشکالت و معضالت غلبه یافته و نقاط ضعف را به 
قوت و تهدید  ها را به فرصت تبدیل ساخته است و به حق باید گفت 
یکی از مهم  ترین علل همه خطاهای محاسباتی دشمنان جمهوری 
اسللالمی ایران، جهل آنان نسللبت به فرهنگ و تفکر بسیجی است. 
بسیج تنها مجموعه فراگیری اسللت که از همه اقشار مختلف از زن 
و مرد و پیر و جوان، با گرایش ها و سالیق مختلف در آن گرد آمده و 
این تنوع و تکثر در عین وحدت در ذیل عنوان بسیج، رمز همگرایی و 

انسجام ملی و وحدت اسالمی است .
 این عنصر مهم در بسیج مورد توجه و دقت نظر و تأکید رهبر معظم 
انقالب اسالمی نیز قرار گرفته اسللت و معظم له در عبارات دقیقی با 
تأکید بر این ویژگی بسیج می فرمایند: »بسیج مرز سنی نمی شناسد، 
جوان های کم سال تا پیران کهنسال در آن شرکت دارند. بسیج مرز 
جنسی نمی شناسد، زن و مرد در آن حضور دارند. بسیج مرز صنفی 
و مرز جغرافیایی و قومی نمی شناسد، همه اقوام ایرانی، همه اصناف 
گوناگون ملی در سطوح مختلف فکری از انسان های نخبه برجسته 
ممتاز در میان اهل علم و دانشللجویان تا جوان های فعال و پرشللور 
صحنه های دیگر، همه در بسللیج جمع اند. بسیج نماد حضور ملی و 
مقاومت ملی و آگاهی یک ملت است، آن هم آگاهی همراه با تحرک، 
همراه با معنویت و همراه با اخالص. بسیج، حقیقت است، اما شبیه 

افسانه هاست «)۲شهریور ماه ۱۳۸٤( .
اگر امروز دشمنان کینه توز اسالم و ایران، در این جنگ ترکیبی جهانی 
بیش از هر نقطه ای از کشور، والیت فقیه، سپاه و بسیج را آماج حمالت 
وحشللیانه و ناجوانمردانه خود می کنند به آن دلیل اسللت که تمامی 
توطئه و فتنه های دنباله دشمن در داخل توسط فرهنگ متعالی بسیج 
و بصیرت بسیجی خنثی شده و بر بستر فشارها، تهدید ها و تحریم های 
ظالمانه دشللمن نردبامی از فرصت  ها را خلق کرده و بر سللرعت قطار 
انقالب به سمت قله های معرفت و پیشرفت ساخته اند. این یک حقیقت 
انکار ناپذیر است که اگر طالب تشللکیل دولت تراز انقالب هستیم، اگر 
طالب پیشرفت و تعالی ملت و نظام هسللتیم، اگر طالب خنثی شدن 
تحریم  ها و فشللارهای دشمن هسللتیم و اگر طالب دفع و رفع مفاسد 
سیاسی، اقتصادی و جبران سوءمدیریت ها، ناکارآمدی  ها و رفع فقر، 
تبعیض، تورم و...  هستیم تنها یک نسخه حیات بخش و تضمین شده 
دارد و آن احیا و ارتقای تفکر و فرهنگ بسیجی و مهندسی تولید انسان 

تراز در مکتب بسیج است. 

هشدار رئیسی به غربی ها 
حمایت از تروریست  ها 

به نفع امریکا و غرب نیست
رئیس جمهور حمایت از آشوبگران و تروریست  ها را به نفع امریکایی  ها 
و کشورهای غربی ندانست و وزارت امور خارجه را مکلف کرد از راه های 
دیپلماتیک و حقوقی، تمهیدات الزم را برای خنثی سازی و مقابله با 
فتنه  هایی که از خارج کشور طراحی و پیگیری می شوند، به کار گیرد. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسلله هیئت دولت با اشاره به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب گفت: دولت به عنوان یکی از مخاطبان 
این رهنمود ها بر خود فرض می داند که بللا »کار و تالش مضاعف« برای 
خدمت رسانی بی وقفه در عرصه های مختلف و گره گشایی از زندگی مردم، 

در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در کشور گام بردارد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن زخم خورده از انقالب اسالمی با تدارک 
جنگی ترکیبی به منظور مختل کردن پیشرفت های کشور از طریق ضربه 
زدن به امنیت، اقتصاد، تحصیل و تولید کشور به میدان آمده است، افزود: 
در کنار تالش مضاعف دسللتگاه های اجرایی برای خدمت  بیشتر و بهتر 
به مردم، دسللتگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی هم مسئولیت بزرگی 
برای حفظ امنیت مردم و صیانت از سللرمایه های کشللور برعهده دارند. 
رئیسی با ناگوار دانستن شهادت کودکان، زنان، مردان و حافظان امنیت 
به دست اغتشاشللگران، خاطرنشللان کرد: برخورد قاطع دستگاه های 
مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب رسانی تروریست  ها و 
اغتشاشگران به جان و مال مردم، خواست همگانی است که باید به فوریت 
به انجام برسد. رئیس جمهور با بیان هجمه تبلیغاتی و ادراک سازی دشمن 
علیه نظام اسللالمی از طریق جعل اخبار و روایت های دروغین از حوادث 
اخیر، بر لزوم اطالع رسانی هوشللمندانه، شفاف، دقیق و به موقع از سوی 

رسانه  ها و دستگاه های مرتبط تأکید کرد. 
رئیسی با اشاره به حمایت آشکار امریکا، فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر 
از تروریست  ها و عناصر آشوبگر، به آنها هشدار داد که حمایت  از تروریسم 
قطعاً به نفع آنها نخواهد بود و وزارت امور خارجه را مکلف کرد از راه های 
دیپلماتیک و حقوقی، تمهیللدات الزم را برای خنثی سللازی و مقابله با 

فتنه  هایی که از خارج کشور طراحی و پیگیری می شوند، به کار گیرد. 

وزیر کشور:
بسیج طراحی دشمن را 

در حوادث اخیر خنثی کرد
در اتفاق�ات اخیر، نیروهای خدوم بس�یجی س�ربلند و پ�ر افتخار 
عم�ل کردن�د و موف�ق ش�دند آنچ�ه را ک�ه دش�من ب�رای ایجاد 
ناامن�ی و بی ثبات�ی در کش�ور طراح�ی کرده ب�ود، خنث�ی کنند. 
به گزارش مهر، احمد وحیدی، وزیر کشللور در مراسمی که به مناسبت 
هفته بسیج و با حضور کارکنان وزارت کشور برگزار شد، گفت: استقالل، 
امنیت، منافع و ثبات ملی کشور و انقالب، موضع گیری شفاف گروه  ها و 

شخصیت های سیاسی در برابر توطئه آشکار دشمن را ایجاب می کند. 
وزیر کشللور بیان کرد: هیچ ایرانِی ایران دوسللتی نمی پذیرد که کشور با 
توطئه دشمن، ناامن شللود و از این رو شخصیت  ها و چهره  ها باید موضع 
مشخص و آشکاری نسبت به ناامنی و بی ثبات سازی جریان معاند داشته 
باشند. وحیدی با بیان اینکه نباید مقهور جنگ نرم دشمن شد، عنوان کرد: 
»ایران اینترنشنال « با پول عربستان سعودی و »بی بی سی« با حمایت و 
بودجه دولت انگلیس اداره می شود و کینه سعودی  ها و انگلیسی  ها نسبت 
به ایران بر همگان مشخص است. بنابراین روایت این رسانه  ها همواره از سر 
دشمنی و تالش برای تضعیف ایران است. وی با اشاره به تالش رسانه ای 
دشمن برای مهندسی ذهن و افکار مردم، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که 
جوانان ایران که سرمایه های اصلی کشور هستند در تله دشمن قرار بگیرند. 
روشنگری حقایق و اهداف پلید دشمن از ضروریات جدی است. دشمن با 
تمام ظرفیت و با انتشار اخبار دروغین، سعی در القای فضای بی ثباتی در 

کشور دارد که باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم. 
وزیر کشور با اشاره به اغتشاشللات اخیر گفت: در اتفاقات اخیر، نیروهای 
خدوم بسیجی سربلند و پر افتخار عمل کردند و موفق شدند آنچه دشمن 
برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی در کشور طراحی کرده بود را خنثی کنند. 
وحیدی با بیان اینکه دشللمن برای تضعیف اقتللدار و توان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران دست به انواع توطئه های ترکیبی و پیچیده می زند، 
تأکید کرد: امروز بسللیجیان در مقابله با توطئه جدید دشمن در میدان 
مخلصانه و قهرمانانه حضور دارند و در این مسیر جان نثاری می کنند. وی با 
تأکید بر اینکه بسیجیان در همه نقاط کشور در حال دفاع از امنیت و آرامش 
مردم هستند، بیان کرد: بسیجیان امروز دهه هشتادی  هایی هستند که با 
عشق به مکتب امام خمینی )ره( و آرمان های انقالب اسالمی به مقابله با 

اغتشاشگران می پردازند. 
وزیر کشور به جنگ روایت  ها از سوی دشمن اشللاره کرد و افزود: جریان 
خشللن و تندی که امنیت مردم را نشللانه گرفتند، به عنوان اعتراضات 
مسالمت آمیز جلوه می دهند و در مقابل، علیه بسیجیان و مدافعان امنیت 
که از حریم کشور پاسداری می کنند؛ شبهه افکنی می کنند. نباید اجازه 
دهیم، دشمن روایت سازی دروغین داشللته باشد. امروز بسیجیان عزیز 

کشور جانانه از امنیت کشور دفاع می کنند. 

نماینده شیراز تشریح کرد
جزئیات طرح »تناسبی شدن انتخابات مجلس«

ارائ�ه  ب�ه  نماین�ده ش�یراز در مجل�س ش�ورای اس�امی 
جزئیات�ی از ط�رح »تناسبی ش�دن انتخاب�ات مجل�س ش�ورای 
اس�امی در حوزه ه�ای چه�ار نماین�ده و بیش�تر « پرداخ�ت. 
جعفر قادری به عنوان طراح طرح »تناسللبی شللدن انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در حوزه های انتخابیه ای با چهار نماینده و بیشتر « در 
گفت وگو با ایسللنا ضمن بیان توضیحاتی درباره این طرح گفت: هفته 
گذشته این طرح در کمیسیون شللورا ها تصویب و برای قرار گرفتن در 
دستور کار صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد. وی توضیح 
داد: طبق این طرح و مصوبه کمیسیون شللوراها،  کاندیدا ها به صورت 
منفرد و یا فهرستی امکان مشارکت در انتخابات را دارند و رأی دهندگان 
نیز مخیر به انتخاب نامزدهای مدنظر خود از بین فهرست  ها و افراد منفرد 
هستند. بعد از پایان رای گیری، بدون توجه به منفرد و یا فهرستی بودن 
حضور کاندیدا ها به ترتیب بیشترین رأی رتبه بندی شده و افراد منفردی 
که تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه رتبه ای مساوی و یا کمتر از تعداد 
کرسی  ها را دارند، به عنوان منتخب آن حوزه به مجلس راه پیدا می کنند. 
بعد از کسر تعداد منتخبان منفرد از کل کرسی ها، باقیمانده کرسی های 
حوزه انتخابیه بین فهرست  ها به نسبت وزن رأی آنها توزیع می شود. وزن 
رأی هر فهرست از طریق تقسیم مجموع آرای نامزدهای آن فهرست به 

کل آرای همه فهرست  ها به دست می آید. 
این نماینده مجلس اداملله داد: همچنین بدون توجه بلله افزایش تعداد 
نمایندگان، فقط در پنج شللهر تهران، مشهد، اصفهان، شللیراز و تبریز 
نمایندگان براساس این نظام انتخاباتی به مجلس راه پیدا می کنند؛ یعنی از 

۲۹۰ نماینده مجلس، ٤۹ نماینده از این شهر ها انتخاب می شوند. 
به گفته قادری، تبدیل فضا از حالت دو قطبی به چند قطبی، حضور همه 
جریان های سیاسی در مجلس متناسب با وزن رأی خود، افزایش میزان 
مشللارکت در انتخابات، کمک به انتخاب و ماندگاری بیشتر نمایندگان 
توانمند، خارج شللدن انتخابات از حالت صفر و یکی، کاهش درصد آرای 
غیرمؤثر در انتخابات و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت 
غیرمنسجم، عدم نیاز به برگزاری انتخابات میان دوره ای و امکان جایگزینی 
نفرات بعدی به جای نمایندگان متوفی و یا مسللتعفی بللدون برگزاری 

انتخابات جدید از مزیت های این طرح است. 

سیدعبداهلل متولیان

دور جدید حمات موشکی و پهپادی به مقرهای تروریست ها در اقلیم شمال عراق آغاز شد

عملیات تا خلع سالح تروریست ها و اخراج از منطقه

جمهوری اس�امی ایران اراده کرده است که 
تا خلع ساح کامل گروهک های تروریستی 
تجزیه طل�ب ض�د ایران�ی در اقلیم ش�مال 
عراق و اخراج آنها از ای�ن منطقه به اقدامات 
ضدتروریستی خود  ادامه دهد. این را می توان 
از عملیات ه�ای موش�کی و پهپ�ادی نیروی 
زمینی سپاه از مهرماه تاکنون مشاهده کرد. 
چنانکه سردار سرلشللکر محمد باقری، رئیس 
سللتاد کل نیروهای مسلللح، ۲٤مهرماه و پس 
از نخسللتین عملیللات موشللکی و توپخانه ای 
علیلله مواضللع گروهک های تروریسللتی گفته 
بود »عراقی ها بار ها به ما قللول دادند که جلوی 
اقدامات گروهک های تروریسللتی را بگیرند، اما 
عمل نکردند. بنابراین تصمیم بر این شد با این ها 
مقابله کنیم و این براساس منشور ملل متحد و 
دفاع از خود اسللت. به مقامات اقلیم گفتیم دو 
راه وجود دارد، یا این ها باید تبدیل به یک گروه 
غیرنظامی شللده و خلع سالح شللوند، یا اینکه 
اقلیم کردسللتان باید گروهک های ترویسللتی 
را از این منطقلله اخراج کند. اینکلله ۳ هزار نفر 
نیروی مسلح پشت دیوار مرز ایران مرکز ساخت 
بمب داشته باشللند، به هیچ عنوان برای ما قابل 
تحمل نیست و با آنها مقابله می کنیم. از این رو 
این عملیات ادامه خواهد داشت، هر قدر هم که 
طول بکشللد ما این عملیات و بزرگ تر از این را 

ادامه می دهیم. «
آنچنان کلله روز گذشللته و برای سللومین بار، 
روابط عمومی نیروی زمینی سللپاه از آغاز دور 
جدید حمالت موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا علیه السللالم به مقر های باقیمانده 
تروریست های تجزیه طلب ضد ایرانی در مناطقی 

از اقلیم شمال عراق خبر داد. 
به گزارش سپاه نیوز، در اطالعیه روابط عمومی 
نیروی زمینی سپاه پاسللداران انقالب اسالمی 
آمده است: در ادامه انهدام مقر ها و مراکز توطئه 
،استقرار، آموزش و سللازماندهی گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال 

عراق ، برخللی از مقرهای باقی مانللده مزدوران 
استکبار جهانی از سللاعات اولیه بامداد دو شنبه 
هدف دور جدیللد حمالت موشللکی و پهپادی 
قرارگاه حمزه سیدالشللهدا علیه السالم نیروی 
زمینی سللپاه قللرار گرفتند. طللی این حمالت 
که در مناطقللی در عمق اقلیم شللمال عراق از 
جمله جژنیکان ، زرگوئیز و کوی سللنجق انجام 
گرفت، ضمن انهدام اهداف مورد نظر ، ضربات و 
خسارت های سنگینی به تروریست  ها وارد آمد. 

   تروریست  ها را تخلیه نکنید می زنیم
سومین عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه گروهک های 
تروریسللتی النه کرده در اقلیم شمال عراق در 
حالی انجام شد که پیشتر سردار پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی سللپاه ۲۳ آبان مللاه و در جریان 
دومین عملیات موشللکی و پهپللادی به مواضع 
گروهک هللای تروریسللتی به مسللئوالن اقلیم 
شمال عراق هشدار داده بود »مکان های تجمع 

تروریست  ها را تخلیه نکنید می زنیم«.
فرمانده نیروی زمینی سللپاه با بیللان اینکه ما 
دربللاره امنیت خودمللان با هیچ کسللی تعارف 
نداریم، اضافه کرده بود: »چندین مکان اسللت 
که من از آنها اسللم می برم که بدانند ما نسبت 
به همه آنها اشراف 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 مقر های آنها را منهدم کردیم در این 
منطقه مستقر شللدند. اینجا منطقه ای است که 
جمعیت عللادی هم در آن حضللور دارند. مردم 
بکر جو باید این تروریسللت  ها را طللرد کنند تا 

امنیتشان برقرار شود. «
پاکپور اضافه کرد: توپوزآباد دیگر منطقه ای است 
که یک روستا است که تروریست  ها در کنار این 
روستا اردوگاهی ایجاد کردند و در آنجا مستقر 
هستند که حتماً این  ها را در عملیات های بعدی 
مورد هدف قرار خواهیم داد. خود کوی سنجق، 

هم شهر کوی سللنجق و هم روستا های 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 سایر نقاط استقرار 
تروریست  ها گفت: زرگوییز، گرد چال، جژنه کال و 
پاکشهر جزو مناطقی است که هم روستا هستند 
و هم جزو مناطق شهری و شهرکی. تروریست  ها 
در کنار این روستا  ها و شهرک  ها مستقر هستند و 
ما حتما در عملیات های بعدی آنها را مورد هدف 
قرار می دهیم. ما از مردم این روسللتا  ها و شهر  ها 
می خواهیم کلله یا تروریسللت  ها را طرد کنند یا 
اطراف مقر های آنها حضور نداشته باشند تا دچار 
آسیب نشوند. فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان 
اینکه ما بنا نداریم حتی خانواده های تروریست  ها 
دچار آسیب نشوند، تأکید کرد: همین  ها هم باید 
به شللکلی باشللد که مقر های آنها در خانه های 
سللازمانی آنها نباشللد. اکنون در برخی مناطق 
شاهد هسللتیم 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 افللراد بی گناه و خانواده  ها 

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. 
هفته گذشللته نیز نیروی زمینی سللپاه دومین 
عملیات گسترده موشکی و پهپادی خود را علیه 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب اقلیم شمال 
عراق انجللام داد. در این حمالت کلله به صورت 
پهپادی و موشکی صورت گرفت، مقرهای احزاب 
تروریستی در اقلیم شمال عراق هدف قرار گرفت 
که به گفته فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای 
نیروی زمینی سللپاه در این عملیات مقر جدید 
گروهک های تروریستی در شللمال اقلیم عراق 
هم در مرز و هم در عمللق ۸۰ کیلومتری خاک 
این کشور هدف قرار گرفت. در دور اول عملیات 
گسللترده موشللکی سللپاه علیلله گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب مسللتقر در شمال عراق 
که اوایل مهرماه انجام شللد، نیروی زمینی سپاه 

مواضع این گروهک ها را هدف قرار داد. 
به گفته سللردار اصانلو فرمانده قللرارگاه حمزه 
سیدالشهدا، در اغتشاشات اخیر بیش از ۱۰۰ نفر 
از عناصر گروه های ضدانقالب، دموکرات و کومله 
در غرب کشور دستگیر شدند ضمن آنکه در دو 
ماه گذشته تروریست  ها قاچاق سالح از مرزهای 
غربی به داخل خاک کشورمان را تشدید کرده اند 
به طوری محموله هایی از سالح های جنگی مثل 
کالش، کلت و حتی نارنجک و وینچستر کشف 

شده است.
   تقویت نیرو های ق�رارگاه حمزه نیروی 

زمینی سپاه
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشللهدا علیه 
السالم نیروی زمینی سللپاه هم در اطالعیه ای 
از تقویت نیرو هللای این قرارگاه بللرای مقابله با 
تحللرکات اشللرار و گروهک های تروریسللتی و 
صیانت از امنیت مللردم در منطقلله مأموریتی 

قرارگاه در شمال غرب کشور خبر داد. 
در این اطالعیه کلله به دنبال برخللی تحرکات 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب در منطقه 
شمال غرب کشللور صادر شللده، آمده است: به 
دنبال تحرکات اشرار و گروهک های تروریستی 
تجزیه طلب ضدایرانی در شللمال غرب کشور و 
ایجاد شرارت و ناامنی در برخی مناطق، قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا علیه السللالم نیروی زمینی 
سللپاه با تقویت نیرو های خللودی در محدوده 
جغرافیای مأموریتللی و بهره گیری از همکاری 
مردم غیور بومی بلله مقابله قاطعانلله با عوامل 

ناامنی در منطقه می پردازد. 
ضمللن تأکید بر اینکلله امنیت منطقلله و مردم 
شللریف و غیور اسللتان های مرزی شللمالِغرب 
را خط قرمز خود می دانیم، به اشللرار مسلللح و 
تروریست های مزدور اسللتکبار جهانی قاطعانه 
هشدار می دهیم در صورت ادامه شرارت و ایجاد 
ناامنی و مزاحمت برای مردم، رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا و سایر نیرو های حافظ امنیت 
و نظم برخورد قاطع با آنان را در دستور کار قرار 

خواهند داد. 
دشللمنان ملت ایللران بار  هللا تجربلله کرده اند 
رزمندگان شجاع سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دوشللادوش مردم غیور این منطقه، که همواره 
حامی و پشللتیبان ایللران امن، قللوی، مقتدر، 
مستقل، متحد و یکپارچه بوده اند، توطئه های 
گروهک های مزدور استکبار جهانی را خنثی و از 

امنیت و آرامش پایدار صیانت کرده اند. 

ژه
 احمد زیدآبادی، روزنامه نللگار اصالح طلب دو روز پس وی

از نللگارش متنللی توصیه آمیز برای حامد اسللماعیلیون 
-    اپوزیسیون کارگر موساد و سللیا-  اعالم کرد که برای 
همیشه از سیاست خداحافظی می کند. او دلیل این امر را 
موج حمالت حامیان اسماعیلیون به خود از طریق نوشتن 
»فحاشللی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاوز جنسی« 
اعالم کرده اسللت. او پیش از این، در واکنش به فحاشی 
رکیک دانشللجویان معترض علیه نظام، این فحاشللی را 

بی اهمیت خوانده بود. 
زیدآبادی چنان از حجم حمالت کالمی به خود آزرده شده 
که نوشته: »مرگ را بر هموطنی با چنین افرادی ترجیح 
می دهم. « او این هنگاملله را »لحظه خداحافظی« اش با 
»سیاستی « دانسللته که می خواهد با این شیوه و روش 
پیش بللرود و این تصمیللم را »برگشللت ناپذیر« عنوان 

کرده است.
 او در پایان متنش آورده که »اگللر ممنوع الخروج نبودم 
و پاسپورت داشللتم، برای مدتی به یاد دوران شکوفایی 
فرهنگ ایران، به سمرقند یا بخارا می رفتم یا راهی عراق  
می شللدم و به یاِد لحظه های غربت و مظلومیت علی در 

جوار مسجد کوفه ساکن  می شدم. «
زیدآبادی برای حامد اسماعیلیون چه چیز نوشته بود جز 
ادب و احترام چندباره به داغ او در از دست دادن همسر 
و فرزندش در ماجرای هواپیمللای اوکراینی و اینکه »به 
آقای اسماعیلیون توصیه می کنم که با این حجم از خشم 
و کینه ای که به  حق  به دل گرفته، وارد سیاست نشود...  
سیاست عرصۀ فرو نشاندن خشم و انتقام گیری نیست. 
سرنوشت عموم در آنجا تعیین می شود و از همین رو، به 
کنشی کاماًل حساب شده و خالی از هر نوع بغض و خشم و 
کینه و انتقام جویی نیاز دارد. در اینجا همیشه به دوستانم 

توصیه کرده ام که از روی خشللم کنش سیاسللی انجام 
ندهند زیرا تبعاتش دامن بسیاری را می گیرد و ما نسبت 
به سرنوشت آن  بسیار  مسللئولیم و باید پاسخی روشن و 
اقناع کننده برای آسیب های ناشی از رفتارمان برای آنها 

داشته باشیم. «
او در ادامه می نویسد: »اینجا مستعد به راه افتادن حمام 
خون اسللت. راه خروج از این وضعیت، خشونت پرهیزی 
مطلق اسللت. اگر کسللی می خواهد کمکی به این مردم 
سللتمدیده کند، نباید خشللونت را به کنشی و واکنشی 
تقسیم و سپس نوع نخسللتش را تقبیح و نوع دومش را 

توجیه کند. «
حامد اسماعیلیون مدت های مدید اسللت که از جایگاه 
یک همسر و پدر عزادار خارج شللده و آن داغ سنگین را 
بهانه فعالیت های ضدایرانی تا حد حمایت از تحریم های 
همه جانبه مردم ایران و حتی حمله نظامی به ایران کرده 
اسللت. او تابعیت کانادا دارد، در نشسللت ضد ایرانی ناتو 
)یک سللازمان نظامی و ضدایرانی( شللرکت می کند، در 
سخنرانی ضدایرانی نخست وزیر کانادا کنار او می ایستد، 
دنبال تحریم کامل ورزش ایران است، تجمعی با حضور 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب )همچون االحوازیه، 
مجاهدین خلللق، کومللله، پ ک ک و پللان ترک  ها( را 
شللکل دهی و راهبری می کند و در کل به بهانه مبارزه با 
جمهوری اسالمی همه تالشش را برای فروپاشی کشوری 
به ایللران انجام می دهللد. چنین فردی که از خشللونت 
فیزیکی و نظامی علیه مردم ایران هم دفاع می کند، طبعاً 

خشونت کالمی هم مشی حامیانش خواهد بود. 
برای حامیان ایران، فحاشللی رکیک این جماعت و حتی 
تهدید به قتل و تجاوز جنسللی رویداد جدیدی نیسللت؛ 
خوی منافقین و سلطنت طلب  ها و گروهکی  ها که حاال در 

قالب فرقه حامیان اسماعیلیون بروز و ظهور یافته، همین 
اسللت و هر فعال مجازی ایرانی که مدافع تمامیت ارضی 
ایران و استقالل و آزادی این کشور بوده، تجربه حمالت 
مجازی این جماعت دارد. بللرای زیدآبادی اما گویا اتفاق 
جدیدی افتاده است. شاید از این رو که هیچ گاه مستقیماً 
به مصاف آنان نرفته بود. حاال شدیداً آزرده است که متن 
سراپا ادب و احترام و تواضعش نسبت به کسی که حتی از 
حمله نظامی به ایران هم دفاع می کند، اینگونه بازخورد 

گرفته است. 
زیدآبادی آدم سختی ندیده ای در سیاست نیست. او بیش 
از ۳۰ سال سابقه روزنامه نگاری دارد و چندین سال زندان 
و تبعید به دلیل فعالیت علیه نظام را تجربه کرده است. او 
حتی به محرومیت از فعالیت سیاسی هم محکوم شد، اما 
همچنان سیاسی نوشت و نوشت و نوشت. حاال اما تسلیم 
خوی غیرانسانی برانداز ها شد. اپوزیسیون ایرانی همه این 
سال  ها همه اصول اخالقی را زیر پا گذارد و آشوب های دو 
ماه اخیر نشللان داد که در این زیر پا گذاشتن، شدیداً هم 

موفق بوده اند و از هیچ امر غیراخالقی فروگذار نکردند!
این میان تجربه جدیدی هم برای زیدآبادی اتفاق افتاد. 
اصولگرایللان و حامیان ایران از خداحافظی او اسللتقبال 
نکردنللد، گفتند محکم بللاش و بمان؛ او طللی این مدت 
همیشلله علیه اصولگرایان بود. او را به صداوسیما دعوت 
کردند و در همان برنامه علیه صداوسللیما موضع گرفت. 
اما کسانی که تا حد زیادی همفکرش بودند، او را وادار به 

خداحافظی کردند، این دیکتاتورهای کوچولو!
تجربلله دیگر زیدآبللادی هم مللرور سللخنان او در مورد 
شللعارهای رکیک برخی دانشجویان اسللت. او در عین 
مخالفت با آن فحاشللی  ها فحش را باد هللوا خوانده بود و 

خواستار بی اعتنایی به آن و عدم برخورد شده بود. 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خبر داد
سفر نخست وزیر بالروس به ایران

معاون سیاس�ی دفت�ر رئیس جمهور از س�فر روم�ن گاوچنکو، 
نخس�ت وزیر باروس به ایران و دی�دار و مذاکره ب�ا دکتر محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهور در راس هیئتی بلندپایه خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسللانی دفتر معاون اول رئیس جمهور، دکتر 
محمد جمشللیدی افزود: در پی توافقات صللورت گرفته در مذاکرات 
بین آیت اهلل رئیسللی و لوکاشنکو رؤسللای جمهور ایران و بالروس در 
حاشیه اجالس شانگهای در سمرقند ازبکسللتان در شهریور ۱٤۰۱، 
سفر نخست وزیر بالروس امروز )سه شنبه( انجام می شود و دو هیئت 
ایران و بالروس درباره گسترش روابط دوجانبه در زمینه های مختلف از 
جمله ترانزیت، صادرات و واردات، تأمین انرژی، محصوالت کشاورزی و 
انتقال تکنولوژی و تجهیزات مذاکره و یک نقشه راه جامع برای توسعه 

روابط اقتصادی تهران و مینسک ترسیم می کنند. 
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره برنامه های این سفر یکروزه 
تصریح کرد: پس از مذاکرات و گفت وگوی هیئت های دو کشور، دیداری 

مشترک با فعاالن اقتصادی ایران و بالروس نیز انجام می شود. 
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خداحافظی عبرت آموز زیدآبادی

دش�منان ملت ایران بار  ه�ا تجربه 
ش�جاع  رزمن�دگان  کرده ان�د 
س�پاه پاس�داران انقاب اسامی 
دوشادوش مردم غیور این منطقه، 
که همواره حامی و پشتیبان ایران 
امن، قوی، مقتدر، مس�تقل، متحد 
و یکپارچه ب�وده ان�د، توطئه های 
گروهک ه�ای م�زدور اس�تکبار 
جهان�ی را خنث�ی و از امنی�ت و 
آرام�ش پای�دار صیانت ک�رده اند


