
آنارشیسم علیه ایران قوی
دو ماه است که ایران را به بهانه فوت ناگهانی یک خانم در یک مجموعه متعلق 
به پلیس ملتهب کرده اند و تالش های زیادی می ش��ود تا با رویدادس��ازی 
تروریستی و تالش های تجزیه طلبانه یا با اقداماتی چون نقش آفرینی برخی 
سلبریتی  ها و حاشیه سازی  هایی مانند آنچه بر سر تیم ملی فوتبال آورده اند، 
این وضعیت خاتمه نیابد. هرچند به گونه ای روایت سازی می شود که این 
وقایع را کامالً طبیعی جلوه داده و عملکرد نظام و نارضایتی مردم از آن را عامل 
پیش آمدن آن معرفی  کنند ولی کمی دقت در عملکرد رسانه های فارسی 
زبان، عملکرد عوامل دشمن در شبکه های اجتماعی و اقدامات تروریستی و 
تالش برای کشته سازی و التهاب آفرینی نشان می دهد که این اتفاقات اصاًل 
طبیعی نبوده و اراده دشمنان و میلیارد ها دالر سرمایه گذاری ویژه پشت این 
ماجرا ها قرار دارد. تعمق در برخی ویژگی های این حوادث می تواند در فهم 

حقیقت آنچه در حال رخ دادن است مؤثر واقع شود. 
1. مرور رویداد ها نشان می دهد که ما با یک جریان ویرانگر مواجه هستیم که 
هیچ گونه ایده ایجابی ندارد. از تالش برای تخریب و آسیب زدن به اقشاری 
مثل قش��ر روحانیت و مذهبی و حزب اللهی جامعه تا تالش برای تخریب 
فیزیکی اماکن متعلق به حاکمیت یا قشر مذهبی. با نفی ساختارهای موجود 
به وسیله تند ترین و زشت   ترین حرف  ها و شعار ها نه تنها تاکنون هیچ ایده 
ایجابی ارائه نشده است، بلکه صفحات و پیام های لیدر ها و مشارکت کنندگان 
در این اغتشاش مملو از تهدید ها و وعده های مبنی بر هتک حرمت و قتل 
عام هر کسی است که مخالف آنان است. حجم فحاشی  ها و تهدید ها در این 
موضوع به قدری فراوان و مشمئزکننده است که تاکنون شاید مشابهی در 
هیچ کشوری نداشته و البته روشن است که این ویژگی فراتر از واقعیت های 
جاری جامعه ایران است که مردمان آن و تاریخ پرشکوهش به فرهنگ و ادب 
شهره بوده  است و همین نشان می دهد که مدیریت محتوای تولیدی منسجم 
و فکرشده ای در بستر شبکه های اجتماعی در جریان است که هدف آن، ایجاد 

هیجان و خشم در بدنه حامی و تصاعد خشونت است. 
2. برخی وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی را که در پی یک دهه تحریم 
بی سابقه جهانی به وجود آمده است، یکی از علل اصلی به وجود آمدن این 
اغتشاشات معرفی می کنند. هرچند نمی توان این عامل را نادیده گرفت و 
نقش آن را در تحریک برخی افراد برای حضور در صحنه اغتشاش کتمان کرد 
ولی صرفاً آن را می توان یک شرط الزم در کنار شروط دیگر در نظر گرفت که 
بدون وجود یک شرط کافی امکان به وجود آوردن این اغتشاشات را نداشت. 
برای فهم بهتر این مسئله اگر نگاهی به سال های گذشته بیندازیم مقاطعی 
را می بینیم که گروه های بزرگی از مردم به علت مطالبات معیشتی و مالی در 
کف خیابان و در کنار مراکز حاکمیتی مانند مجلس، مشغول اعتراض بودند؛ 
از بازنشسته های ارگان  ها و سازمان های مختلف تا مالباختگان مؤسسات مالی 
و اعتباری، از کارگران مجموعه های صنعتی و کارخانه  ها تا معلمان، ولی هیچ 
کدام از این اعتراضات و مطالبات به حق، کشور را به سمت وضعیت فعلی سوق 
نداد و هیچ گاه به خشونت کشیده نشد و بابت آنها هرگز کنش های کنونی 
سلبریتی های هنری و ورزشی و غیره را شاهد نبودیم و دیدیم که در نهایت 
در عمده این موارد با تدابیر ارکان نظام، مشکالت تا حد قابل قبولی مرتفع 
شده و رضایت نسبی مردم بنابر مقدورات تأمین شد. آیا امروز شرایط بدتر 
شده است؟ روشن است که خیر. چرا که هم شاخص های اقتصادی بهبود 
نسبی وضعیت را نشان می دهد و هم ثبات نسبی در بازار ها برقرار است و هم 
تا پیش از آغاز ماجراهای اخیر، اصالً تجمعات اعتراضی معیشتی و اقتصادی 
در حد آن سال  ها وجود نداشت. پس چرا امروز این حجم از پنجه کشیدن 
به امنیت ملی و به چهره نظام و حتی به اسالم و قرآن مشاهده می شود؟ و 
چرا لشکر سلبریتی  ها به خط شده و ایران و اذهان ایرانی  ها را آماج سخنان 

زهرآلود خود کرده اند؟ 
3. از جمله اتفاقات رخ داده در روند وقایع اخیر، تالش برای مشروعیت بخشی 
به خشونت فوق العاده و عجیبی اس��ت که طی دو ماه توسط برخی عوامل 
اغتشاشگر علیه برخی عوامل انتظامی و امنیتی انجام گرفت. اساساً یکی از 
کارکردهای دولت، »انحصار در اعمال خشونت در چارچوب قانون « است. 
در این باره ماکس وبر جامعه ش��ناس مطرح غربی هم معتقد است دولت، 
نهادی است که انحصار استفاده مشروع از خشونت را در اختیار دارد. این به 
این معناست که مردم پذیرفته اند جهت برقراری نظم در جامعه، افرادی که 
قانون را نقض و علیه نظم عمومی اقدام کرده و به دیگران آسیب می زنند، از 
سوی دولت مبتنی بر همان قانون و در چارچوب آن، مجازات شوند که طبیعتاً 
مجازات حدی و سطحی از خش��ونت را با خود به همراه دارد. اگر این اصل 
اساسی نبود هیچ جامعه برپا نمی ماند و مردم بر سر کوچک ترین موضوعاتی 
مشغول نزاع و درگیری و حتی نابودی یکدیگر  می شدند. خشونت ورای قانون 
قطعاً خالف مصلحت جامعه و نابودکننده بنیان های اجتماعی است. تجویز 
و تشویق به مشروعیت خشونت علیه کسانی که وظیفه اجرای قانون و تأمین 
امنیت مردم را بر عهده دارند در واقع جنگ با جامعه و بنیان های آن است. 
گروهی که خود را محق به اعمال خشونت کور غیرقانونی می داند و صبح تا 
شب در شبکه های اجتماعی همچون توئیتر وعده قتل عام و کشتار مخالفان را 
می دهد، تنها در پی ویرانی جامعه و ایجاد هرج و مرج و جنگ داخلی بی  پایان 
برای نابودی کش��ور اس��ت و آنچه این روز ها دیده می شود نه یک جنبش 
اصالحی در چارچوب نظم و قانون و منافع عمومی که یک حرکت ویرانگر 
از بین برنده امنیت و نظم جامعه و بسترسازی برای تصاعد خشونت و آغاز 
جنگ مردم با مردم است. این روز ها به عیان شاهد یک حرکت آنارشیستی 
هستیم که دولت)در معنای حاکمیت( را که نماد اراده عمومی است و نیز 
امنیت و نظم جامعه نشانه رفته است و حتی یک خط مکتوب راجع به بنایی 
که بعد از ویرانی بنای فعلی به وجود خواهد آورد ندارد، بلکه سراسر مملو از 
هتاکی، فحاشی، خشونت، نفرت پراکنی و وعده نابودی مخالفان و همه کسانی 
است که جور دیگری فکر می کنند به طرز عجیبی این اراده همسو با اراده 
قدرت  هایی است که نابودی، ویرانی و تجزیه ایران قدرتمند را می خواهند که 
امروز حضوری فعال در صحنه تحوالت منطقه ای و بین المللی داشته و در 

حال رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ جهانی است. 

انسجام ملی ایرانیان یک وظیفه تاریخی
مدتی است شاهد اعتراضات و اغتشاش��ات در کشور هستیم، مطالبه 
نخبگان و مردم و درخواست برای رفع آسیب  ها و اشکاالت و دستیابی به 
شرایط بهتر در کشور در چارچوب قانون و اهداف کشور یک امر پذیرفته 
است که همگان باید به آن اهتمام داش��ته باشیم و همانگونه که مقام 
معظم رهبری گفتند ممکن اس��ت زخم هایی داشته باشیم که باید به 

ترمیم آن بپردازیم و مسئولین باید به آن اهتمام کامل داشته باشند. 
اما اغتشاشات که با قانون شکنی منجر به تخریب اموال عمومی و قتل 
و جراحت شود، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. نه تنها در ایران بلکه 
در کشور هایی هم که دم از دموکراسی و آزادی های اجتماعی می زنند 
و فریاد حقوق بشرشان گوش جهان را کر کرده است، حاضر به پذیرش 

اغتشاشگران نیستند. 
حاکمیت در کش��ور، وظیفه حفظ امنیت عمومی را دارد و نمی تواند 
بنشیند تا عده ای هر کاری دلشان خواست بکنند و این هم یک مطالبه 
به حق و عمومی اس��ت که باید در این خصوص دولت به وظیفه خود 

عمل کند. 
این روز ها به نظر می رسد، دشمنان از عواطف مردم سوءاستفاده کرده 
در پس این حوادث به دنبال زخمی کردن بدنه اجتماعی کشور و ایجاد 
اختالف و تفرقه میان ملت بزرگ ایران هس��تند ک��ه مطالعه عملکرد 
رس��انه های امریکایی، انگلیس��ی و هم پیمانان آنها این موضوع را به 
روشنی نشان می دهد. آنها مردم را آشکارا دعوت به اختالف، تفرقه و 
تخریب در کشور خود می کنند و بی حرمتی به نمادهای ملی و دینی را 
ترویج می دهند. امروز امریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی 
به بهانه حمایت از معترضان، ش��بانه روز در تالش هس��تند تا بتوانند 
انسجام و وحدت ملی ما را تضعیف کنند و کشور ما را به آستانه تجزیه 
پیش ببرند،لیکن آنچه که دشمن را در رس��یدن به اهداف شوم خود 
ناکام خواهد گذاشت، وطن دوستی، اتحاد ملی در عین داشتن اختالف 

سلیقه و تعلق خاطر داشتن به فرهنگ ملی است. 
واقعیت این است که ایران پر قدرت و منسجم عالوه بر آنکه خار چشم 
دشمنان است از سوی دیگر رقبای بسیاری نیز در منطقه از حضور یک 
ایران قدرتمند و تأثیرگذار، رضایت خاطر ندارند؛ لذا به انحای مختلف 

در صدد ایجاد تفرقه و اختالف در بین مردم ایران هستند. 
همان طور که اشاره ش��د، مس��ئوالن مملکت منکر وجود مشکالت 
و نارسایی ها نیس��تند و بر کسی پوشیده نیس��ت که در کنار تحریم، 
قسمتی از این مشکالت نیز به مش��کالت مدیریتی در طول سال های 
گذشته مربوط است، اما بر کسی پوشیده نیست که روش مطالبه حق 
با اغتش��اش و اقدامات تخریب گرانه و بس��یار فجیع تر از آن جنایات 
علیه هموطنان بسیار متفاوت اس��ت. لذا در شرایط حاضر اگر عده ای 
معترض اند، ایرانی که هس��تند و اگر تعلق خاطر اندکی به وطن خود 

دارند باید دنباله  رو وطن پرستان واقعی باشند. 
طبیعتاً اگر بخواهیم وطن دوس��تان واقعی را معرفی کنیم، باید گفت 
آنها کسانی هس��تند که از خود برای ایران و ایرانی و برای حفظ کیان 
این مملکت، عزیز ترین سرمایه های خود را هزینه کرده اند، نه کسانی 
که کنج عافیت غرب را بر ماندن و تالش برای آباد کردن کشور ترجیح 

داده اند و تنها نشانه ایرانی بودنشان فارسی صحبت کردن آنها است. 
امروز غرب به ویژه انگلیس و امریکا تالش گس��ترده ای برای تش��دید 
اختالفات موجود در کش��ور می کنند، اما همین روباه پیر، در مواقعی 
که کشورشان به خطر می افتد بیشترین همبس��تگی را از خود نشان 
می دهند به طوری که در جنگ جهانی دوم با باال ترین مشارکت مردم 
این کشور به انحای مختلف درگیر جنگ بودند تا بتوانند در برابر حمالت 
دشمنشان، بنیان های اجتماعی خود را حفظ کنند، این در شرایطی 
است که همیشه در مواجهه با دیگر ملت ها یکی از روش های شناخته 

شده آن ایجاد اختالف و نفوذ از طریق آن است. 
پایان سخن اینکه، اگرچه ممکن است در بین برخی از مردم دیدگاه های 
متفاوتی نس��بت به برخی مسائل وجود داشته باش��د اما به یاد داشته 
باشیم، که همه ما ایرانی هستیم و این عنوان را باید تا پای جان با خود 
یدک بکشیم که منافع ملی کش��ور خود را بر هر چیز دیگری ترجیح 
دهیم، وگرنه س��اکن ایران بودن و دریافت پول از رژیم عربی و عبری 
دشمن این آب و خاک و اسلحه کشیدن به س��وی هموطنان و ایجاد 
رعب و وحشت در بین مردم، مفهومی جز وطن  فروشی ندارد و با هیچ 
قاعده اخالقی نمی توان این افراد را ایرانی محسوب کرد. همگان باید 
بدانند که تمامی��ت ارضی و وحدت ملی خط قرم��ز قاطبه ملت ایران 
است و هرکس خارج از این قاعده حرکت کند، نمی تواند عنوان ایرانی 

را برای خود برگزیند. 

داودعامریحمیدرضاشاهنظری

رئی�س س�تاد کل نیروهای مس�لح در پیامی 
بسیج را س�پر قدرتمند و خدشه ناپذیر ایران 
و ایرانی دانست و گفت: تفکر بسیجی، ضامن 
پیش روندگی ایران قوی، مس�تقل و متحد به 
س�وی قله های رفیع پیش�رفت جهانی است. 
در پیام سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری با 
گرامیداشت هفته بسیج آمده است: »پرثمر   ترین 
نهال انقالب اسالمی، تجلی وحدت و یکپارچگی 
ملی ایرانیان در مسیر انقالب و از ارکان اصلی دوام 
انقالب، ماندگاری نظام و پیش روندگی کش��ور 
است. این ش��جره طیبه و مجموعه پرافتخار طی 
۴3 س��ال گذش��ته عنصر و نقش آفرین اصلی در 
تولید عمق راهبردی داخلی برای انقالب اسالمی 

بوده و با س��ازماندهی نیروهای داوطلب مردمی، 
ارزش��مند   ترین و بزرگ ترین س��رمایه اجتماعی 
مؤمن و مقتدر اس��الم در عصر حاضر به ش��مار 
می رود که بسترهای نقش آفرینی بصیرت، اخالص 
و عمل به موقع و به هنگام در عرصه های مورد نیاز 
انقالب و کشور را فراهم آورده است و در گردنه های 
سرنوشت ساز و آزمون های بزرگ انقالب همچون 
رویارویی با شورش ها، ناآرامی های مرزی، جنگ 
تحمیلی، فتنه های متعدد، کودتاهای رنگارنگ و 
توطئه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، 
محور اصلی در حفاظت از انقالب و دستاوردهای 
آن بوده اس��ت و تقدیم بیش از یکصدهزار شهید 
در این طریق، س��ند ابدی نق��ش آفرینی ممتاز، 

منحصر به فرد و افتخارآمی��ز این نهاد مقدس در 
این راستا است. «

در بخش دیگری از این پیام آمده اس��ت: » بسیج 
همواره سپر قدرتمند و خدشه ناپذیر ایران و ایرانی 
برابر خیال پردازی های شیطانی اردوگاه دشمنان 
انقالب و نظام اسالمی بوده که با حضور حماسی 
و فداکاری های خالصانه خود توانسته است تهدید 
و خطر را از این سرزمین مقدس دور سازد و خود 
را به عنوان جلودار جهاد مؤمنانه برای خدمت به 
مردم و رفع محرومیت و عقب ماندگی    ها از صحنه 
زندگی آنان معرفی کن��د، که صحنه های حضور 
شکوهمندشان در کنار مردم برای کاهش آالم و 
مصائب ناشی از بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله 

و کرونا و ایفای نقش های معجزگ��ون در میدان 
سازندگی و پیش��رفت کش��ور برای آحاد جامعه 
ملموس و موجب تصدیق و تقدیر است. تردیدی 
نیست حاکمیت تفکر بس��یجی و برکات حضور 
بس��یجیان در عرصه های س��خت و صعب پیش 
روی کشور قادر است با نش��اط معنوی و انقالبی 
و ترویج نگاه آرمانی و واقعیت محور، ملت ایران را 
از موانع و بحران های تولید شده اردوگاه دشمنان 
قسم خورده انقالب و نظام اسالمی عبور دهد و با 
قطب نمای والیت و رهبری عظیم الش��أن انقالب 
اس��المی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
پیش روندگی راهبرد ایران قوی، مستقل و متحد 

به سوی قله های رفیع جهانی را تضمین کند. «

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

 تفکر بسیجی ضامن پیش روندگی ایران قوی است

  پیام

    دیپلماسی

ژه
یک ویدئو از مصی علی نژاد باز دس��ت به دس��ت می ش��ود. وی

ویدئوی مصاحبه او با شبکه سعودی اینترنشنال؛ جایی که او 
در آن صراحتاً و البته با افتخار می گوید که خواستار مداخله 

خارجی در ایران هستم!
گفت وگوی شبکه فارسی زبان سعودی با علی نژاد در حاشیه 
کنفرانس امنیتی هالیفاکس در کاناداست که در آن، علی نژاد، 
نازنین بنیادی و حامد اسماعیلیون به نمایندگی از براندازان 
شرکت و سخنرانی کردند. این هر سه که از حامیان تحریم و 
حتی حمله نظامی به ایران به بهانه مبارزه با نظام جمهوری 

اسالمی هستند. 
مصی علی نژاد می گوید: »اینجا محور تمام بحث  ها اوکراین 
بوده و درس��ت هم اس��ت؛ اما مگر پوتین برای کشتار مردم 
اوکراین تنهاست؟ نه، خامنه ای در قتل مردم اوکراین سهیم 
اس��ت. و برای آنها مثال زدم که وقتی پوتین در سوریه بود، 
وقتی پوتین در کشورهای دیگر بود، ش��ما غربی  ها سکوت 
می کردید. اما االن جنگ در قلب اروپاس��ت. بنابراین وقتش 
هست که انقالب ایران را به رسمیت بشناسید. وقتش است 

که به البی  هایی که در خارج ایران هستند و در همین نشست 
هم حضور داش��تند، یعنی اعضای نایاک و به شما می گویند 
که حمله نظامی نکنید، به شما می گویند که سفارتخانه  ها را 

نبندید، شما ها گوش نکنید!«
او تأکید کرده: »از هیچ انگ و تهمتی نمی ترس��م که بگویند 
خواستار مداخله خارجی هس��تم. بله من خواستار مداخله 

خارجی هستم. «!
علی نژاد در خود نشس��ت هم مدعی شده که غربی  ها صدای 
اعتراض مردم ایران را نمی شنوند و گفته: »از گروه 7 می خواهم 
که با جمهوری اسالمی همان رفتاری را پی بگیرند که با رژیم 
آپارتاید آفریقای جنوبی و پوتین کردند. « او خواستار ایزوله 
شدن ایران ش��ده و گفته اگر اپوزیس��یون داخلی و خارجی 
و سران کش��ورهای دموکراتیک متحد ش��ویم، مردم ایران 

می توانند در داخل کار را تمام کنند. 
حامد اس��ماعیلیون هم در این نشس��ت گفت که »به زودی 
پایان جمهوری اس��المی فرا می رس��د. تقاضای اصلی ما از 
دولت های غربی این است که مانع این راه نشوند. « درخواست 

اسماعیلیون بسته شدن س��فارتخانه های خارجی در ایران 
اس��ت.  بازی اپوزیس��یون این بار خیلی عیان ش��ده است. 
آنها به پی��روزی خیلی امیدوار ش��ده اند و به نظر می رس��د 
دروغ  هایی را که خ��ود در مورد قدرت ش��ان می گویند، باور 
کرده اند و برای همین هم دیگر نیازی به موضع گیری تلویحی 
نمی بینند. صریح و شفاف به میدان آمده و می گویند خواستار 
مداخله خارجی هستیم، التماس سران غربی را می کنند که 
کمک شان کنند و ابایی ندارند که مردم بدانند و ببینند که آنها 
تغییر نظام در ایران را حتی به بهانه ریختن بمب و موشک بر 

سر مردم دنبال می کنند. 
حمایت از تجزیه طلبی و دست اتحاد به تجزیه طلبان دادن هم 
دیگر عیان شده است. چه در تجمعی که اسماعیلیون در برلین 
راه انداخت، تجزیه طلبان حضور پررنگ داشتند و چه همکاری 

علی نژاد با تجزیه طلب  ها عیان شده است. 
این میان فقط باید به آن دسته از ایرانی  ها که همچنان دنباله 
رو فکری این جماعت هستند، تذکر داد که آیا ایران را یکپارچه 

نمی خواهید؟

مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و قزاقستان
ابراز امیدواری رئیسی

 نسبت به تحکیم تعامالت تهران-آستانه
رئیس جمه�ور در گفت وگ�و ب�ا همت�ای قزاقس�تانی اظه�ار 
داش�ت: رواب�ط تهران-آس�تانه هم�واره رو به پیش�رفت بوده و 
امی�دوارم تعام�ات و مناس�بات دو کش�ور در دوره جدی�د 
ریاس�ت جمه�وری جنابعال�ی بی�ش از پی�ش تحکی�م ش�ود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر سید ابراهیم 
رئیسی شامگاه دو شنبه در گفت وگوی تلفنی با قاسم ژومارت توکایف، 
رئیس جمهور قزاقستان با تبریک انتخاب مجدد وی در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: روابط تهران-آس��تانه همواره رو به پیش��رفت بوده و 
امیدوارم تعامالت و مناسبات دو کشور در دوره جدید ریاست جمهوری 

جنابعالی بیش از پیش تحکیم شود. 
رئیس جمهور با اش��اره به توافقات خوب حاصل شده در دیدارهای 
متعدد رؤسای جمهور دو کشور گفت: هجدهمین نشست کمیسیون 
مشترک همکاری های تهران-آستانه در آینده نزدیک برگزار خواهد 
ش��د که می تواند نتایج مفید و مؤث��ری در جهت اج��رای توافقات 
فیمابین و ارتقای سطح روابط دو کشور به ویژه در عرصه اقتصادی 
داشته باشد. »قاسم ژومارت توکایف« رئیس جمهور قزاقستان نیز در 
این مکالمه تلفنی با تشکر از حسن نظر آیت اهلل رئیسی به قزاقستان 
تأکید کرد: ایران همس��ایه و دوس��ت صمیمی قزاقستان است و دو 
کش��ور ظرفیت  ها و زمینه های زیادی برای گسترش همکاری های 

دوجانبه و منطقه ای دارند.  

  مقر گروهک تجزیه طلب »پاک « در هم کوبیده شد
پاکپور:  اطراف مقرهای

 گروهک های تروریستی را  تخلیه کنید
 نیروی زمینی س�پاه روز گذش�ته دور جدید حم�ات خود علیه 
گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق را آغاز 

کرده است. 
به گزارش ایس��نا، در حمالت دیروز س��پاه، مقر گروهک تروریستی 
تجزیه طلب پاک )حزب آزاد کردستان( با موشک و پهپادهای انتحاری 

در حومه کرکوک مورد هدف گرفته است. 
نی��روی زمینی س��پاه دور جدید حم��الت خود علی��ه گروهک های 
تروریس��تی تجزیه طلب را از 23 آبان ماه و پس از آنکه این گروهک  ها 
دست به اقدامات ضدامنیتی در چند شهر مرزی ایران زدند، آغاز کرد. 

    اطراف مقرهای گروهک های تروریستی تخلیه شود
س��ردار محمد پاکپور با تأکید بر اینکه عملیات نیروی زمینی س��پاه 
علیه گروهک های تروریس��تی تجزیه طلب ضدایرانی در اقلیم شمال 
عراق، تا رفع تهدید و خلع س��الح تروریس��ت  ها ادام��ه دارد، از مردم 
منطقه درخواس��ت کرد اطراف مقر ها و مراکز استقرار تروریست  ها را 

تخلیه کنند. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگویی با اشاره به آغاز 
دور جدید عملیات انهدامی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدای این 
نیرو علیه مراکز و مقرهای استقرار و فعالیت های گروه های تروریستی 
تجزیه طلب ضدایرانی در اقلیم شمال عراق گفت: در ادامه عملیات های 
موش��کی و پهپادی روزهای اخیر نیروی زمینی س��پاه، امروز)دیروز( 
دور جدید عملیات موش��کی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا با 
حجم مؤثر، علیه مقر ها و مراکز استقرار و س��ازماندهی اشرار مسلح و 
تروریست های مزدور استکبار جهانی در منطقه » پردی « در عمق اقلیم 

شمال عراق آغاز شد و ضربات مهلکی به آنان وارد آمد. 
س��ردار پاکپور اف��زود: امروز مقر ه��ا و محل های متعل��ق به گروهک 
تجزیه طلب پاک )حزب آزادی کردستان( که در حمایت و پشتیبانی از 
اغتشاشات و ناآرامی های اخیر شمال غرب کشور نقش داشته است، با 
موشک های دقیق و نقطه زن مورد هدف قرار گرفتند و منهدم شدند. 

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر اینکه حمالت رزمندگان اسالم 
علیه مقر ها و مراکز اشرار مسلح و گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق تا رفع تهدید و خلع سالح آنان با اقتدار 
ادامه خواهد داشت ، تصریح کرد : بار دیگر درخواست می کنیم مردم، 
اطراف مقر ها و مراکز اس��تقرار تروریس��ت  ها در اقلیم شمال عراق را 

تخلیه کنند. 
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  مصی علی نژاد و درخواست حمله نظامی به ایران

   خبر اول

در نشست مخبر با نخست وزیر باروس عنوان شدوزیر کشور در آیین معارفه استاندار تهران:

دشمن آخرین ذخایر خود را 
به کار گرفته است

همکاری ایران و بالروس 
برای عبور از تحریم های ظالمانه

وزیر کش�ور با بیان اینکه دش�من در آخرین 
مراح�ل راهبرده�ای خ�ود اس�ت، گف�ت: 
مردم، مقاوم و مس�تحکم در صحنه هس�تند 
و دول�ت ه�م در خدم�ت ای�ن مردم اس�ت. 
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز گذشته در آیین 
تکریم محسن منصوری اس��تاندار سابق تهران و 
معارفه علیرضا فخاری استاندار تهران افزود: یکی 
از دالیل اغتشاش��ات اخیر این است که دشمنان 
نمی خواهند کارهای بزرگی ک��ه در بخش های 
مختلف کشور اتفاق می افتد، به گوش مردم ایران 

برسد. 
وی ایجاد فاصله بین مردم و نظام را دیگر هدف این 
اغتشاشات برشمرد و افزود: حضور میلیونی مردم 
ایران در 13 آبان و همچنین بزرگداشت شهدای 
امنیت در شهرهای مختلف خالف این موضوع را 
ثابت می کند. رئیس شورای امنیت کشور تأکید 
کرد: دشمن در آخرین مراحل تحقق راهبردهای 
خود است. البته دشمن همچنان سعی دارد این 
فضا را به بهانه های مختلف مانند بهانه های حقوق 
بشری یا برنامه هسته ای ایران حفظ کند اما انقالب 
ما قوی تر از آن است که بتوانند آن را بلرزانند. وزیر 
کشور اضافه کرد: عده ای که در وقایع اخیر بازداشت 
ش��دند، نادم بودند و ابراز ب��ی اطالعی می کردند 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند بسیاری 
از این ها جوانان ما هستند؛ اما دچار انحراف ذهن 
شده اند. باید بدانیم دشمن آخرین ذخایر خود را به 
کار بسته است. مهم این است که این ها به حول و 
قوه الهی با  در میدان بودن نیروهای مسلح و قدرت 
بسیجیان، راه به جایی نخواهند برد. شهید آرمان 

علی وردی نمایش یک بسیجی تمام عیار و نمونه 
یک دهه هشتاد واقعی است. 

رئیس شورای امنیت کش��ور تصریح کرد: در این 
اغتشاشات تعدادی هم دچار آسیب شدند و باید 
کمک کنیم که آنها هم برگردند و نجات پیدا کنند. 
روحیه جمهوری اسالمی روحیه متانت و شفقت 
است. برای همین خواستار برگشت گرفتارشدگان 

است. 
سردار حس��ین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ نیز در مراسم تکریم و معارفه استاندار تهران 
گفت: بر این باوریم دشمن در جنگ ترکیبی که 
امروز شروع کرده و درحال چیدن میوه برنامه ریزی 
است که سال های سال انجام داده است، ما تمام 
قد در مقابل دشمن ایس��تاده ایم. وی اضافه کرد: 
لحظه ای درن��گ نکردیم ک��ه در امنیت ملت ما 
خلل وارد ش��ود. بیش از ۹۵ درصد از مجروحان 
ما پس از مجروحیت دوباره برگشتند. ما همچنان 
بیدار بودیم و اجازه ندادیم امنیت اس��تان دچار 

خطر شود. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خطاب به مردم تهران 
گفت: دلتان نلرزد؛ ما اجازه نخواهیم داد امنیت و 
آرامش شما تهدید شود. همه این اقدامات با تالش 
رئیس شورای تأمین، محسن منصوری اتفاق افتاده 
است. رحیمی تأکید کرد: به عنوان عضو شورای 
تأمین استان تهران می گویم. وزیر کشور، مسئوالن 
و مردم تهران نگران امنیت خود نباشند. عده ای 
عقیده دارند که دشمن حالت جنگی به خود گرفته 
است، اما من می گویم که دشمن حتی نتوانسته 

است حالت نیمه بحرانی ایجاد کند. 

معاون اول رئیس جمهوری اس�امی ایران و 
نخس�ت وزیر جمهوری باروس در مصاحبه 
مطبوعات�ی مش�ترک ب�ر ل�زوم گس�ترش 
رواب�ط ته�ران- مینس�ک و ارتقای س�طح 
مناس�بات تج�اری فیمابین تأکی�د کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر معاون اول 
رئیس جمهور، دکتر محمد مخب��ر عصر دیروز 
در این مصاحبه مطبوعاتی مشترک با اشاره به 
مذاکرات دو هیئت گفت: در این دیدار ها تمامی 
زمینه های همکاری میان دو کشور بررسی شد تا 
بستر توافقات رؤسای جمهور دو کشور در سفر 

رئیس جمهور بالروس به تهران فراهم شود. 
معاون اول رئیس جمهور افزود: ایران و بالروس 
نیاز هایی دارند که با همکاری مشترک می توانند 
این نیاز ها را به شکل متقابل برای یکدیگر مرتفع 
کنند که البته تحقق این امر نیازمند فراهم شدن 
بسترهای الزم برای توسعه همکاری های مشترک 
است.  مخبر همکاری های بانکی و مالی را پیش 
زمینه و الزمه هم��ه توافقات اقتصادی و تجاری 
دانست و اظهار داشت: تفاهمات خوبی میان دو 
کشور برای توسعه همکاری های بانکی صورت 
گرفته که الزم است این تفاهمات هر چه زودتر 
نهایی و زمینه استفاده از ارزهای ملی دو کشور در 

مراودات تجاری مهیا شود. 
مع��اون اول رئیس جمهور فعال ک��ردن بخش 
خصوصی دو کشور را از تصمیمات جدی ایران 
و بالروس عنوان کرد و افزود: قرار اس��ت بخش 
خصوصی دو کش��ور همکاری های خود را بیش 
از پیش گس��ترش دهند که اتاق بازرگانی ایران 

و ب��الروس در این زمینه اقدام��ات الزم را انجام 
خواهد داد. مخبر گفت: با توجه به اینکه بالروس 
نیز توسط جهان سلطه تحت تحریم قرار گرفته 
اس��ت، جمهوری اس��المی ایران آمادگی دارد 
تجربیات خود را برای مدیریت کشور در دوران 

تحریم در اختیار بالروس قرار دهد. 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عزم دو 
کشور بر ارتقای روابط فیمابین است، گفت: روابط 
سیاسی ایران و بالروس در س��طح خوب و قابل 
قبولی است اما مناسبات اقتصادی تناسبی با روابط 
سیاسی ندارد که توافقات الزم میان دو کشور برای 

ارتقای مناسبات تجاری انجام شده است. 
نخس��ت وزیر ب��الروس نی��ز در ای��ن مصاحبه 
مطبوعات��ی مش��ترک گف��ت: در دیدار ه��ا و 
مالقات های ام��روز )دی��روز( راهکارهای حل و 
فصل موانع و پیش��برد همکاری های اقتصادی 
اتخاذ شده است تا بتوانیم حجم مبادالت تجاری 
و سطح روابط اقتصادی دو کشور را به میزان قابل 
توجهی ارتق��ا دهیم. رومن گالوچنکو با اش��اره 
به تدوین پیش نویس نقش��ه راه همکاری های 
اقتصادی دو کش��ور تصریح کرد: این نقشه راه 
برای اجرا طی سال های 2۰23 تا 2۰2۶ تدوین 
شده که سندی جامع است که در تمامی بخش ها 
راهکارهای توس��عه همکاری های اقتصادی را 
مشخص کرده است. وی افزود: همه کشور هایی 
که علیه آنها فش��ار ها و تحریم های غیرقانونی و 
ظالمانه اعمال شده اس��ت می توانند با تشریک 
مساعی به تبادل تجاری بپردازند و از این طریق از 

شرایط تحریم خارج شوند.

س�خنگوی کمیس�یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش�ورای اس�امی ب�ا تأکید بر 
اینکه »قطعنامه های پارلمان اروپا الزام قانونی 
ندارد«، گفت: اق�دام پارلمان اروپ�ا در تعلیق 
تماس مس�تقیم با مجلس فرار رو به جلو است. 
ابوالفضل عمویی در گفت وگو با ایس��نا در واکنش 
به اظهارات اخیر رئیس پارلم��ان اروپا درباره قطع 
ارتباطات و گفت وگوهای مستقیم میان پارلمان 

اروپا و جمهوری اسالمی ایران گفت: اقدام پارلمان 
اروپا در تعلیق تماس مس��تقیم با مجلس شورای 
اسالمی فرار رو به جلو اس��ت چرا که در واقع در دو 
سال گذشته تماس مستقیمی بین مجلس ایران 
و پارلمان اروپا وجود نداشته اس��ت. وی ادامه داد: 
آنها سال گذشته درخواستی برای بازدید از ایران 
داشتند اما به دلیل صدور قطعنامه  هایی که جنبه 
مداخله گرایانه داشت و بر اساس اطالعات فیک نیوز 

نوشته شده بود، برای انجام سفر با مالحظه برخورد 
شد و مورد موافقت قرار نگرفت. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنش��ان کرد: موضع 
اخیر پارلمان اروپا و رئیس آن تحت تأثیر گروه های 
مخالف ایران و ضدایرانی  ها مطرح ش��ده اس��ت. 
تأثیرپذیری پارلمان اروپا از این گروه های معارض، 
آنها را به دامن تحلیل غلط و براساس اطالعات غلط 

می کش��اند پس اصاًل جایی برای تعامل با افرادی 
وجود ندارد که مبتنی بر ای��ن اخبار غلط تصمیم 
گرفته و قطعنامه صادر می کنند. عمویی با یادآوری 
اینکه قطعنامه های پارلمان اروپا الزام قانونی ندارد،  
افزود: پارلم��ان اروپا در تعیین سیاس��ت خارجی 
کشورهای اروپایی اثربخشی مهمی ندارد لذا بیش 
از اینکه تأثیر واقعی برای این ماجرا دیده باشیم آن را 

نواختن بر طبل توخالی می دانیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:  
قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران فرار رو به جلو است


