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نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران دیروز بار 
دیگر مقر گروه های تروریســتی و تجزیه طلبان را 
در اقلیم کردســتان عراق هدف پهپادی، موشکی 
و توپخانــه ای قرار دارد. مراکــزی که پیش از این 
نیز در ششــم مهر ماه هدف قــرار گرفته بودند اما 
گروه های مذکــور با برخی حمایت های خارجی به 
آنها باز گشته بودند. این اقدام مهم امنیتی در حالی 
صورت گرفته است که پیش از این نیز دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی تیم های تروریستی متعددی را 
در مناطق مرزی کشــور بویژه در مرزهای غربی، 
شــمال غربی و جنوب غربی هدف قــرار داده اند.  
نگاهی بر آنچه این روزها در حوزه امنیت کشور در 
جریان است بیانگر پازلی است که در ورای مرزهای 

ایران طراحی و اجرا می شود. 
بخشــی از این طراحی در قالب تحرکات مسلحانه 
اســت کــه در ماه هــای اخیــر در قالــب کومله، 
دموکرات های تجزیه طلب، منافقین، تجزیه طلبان و 
تروریست ها در مرزهای ایران و افغانستان، به کشته 
سازی و حمالت تروریستی می پردازند. جالب توجه 
آنکه غرب در فضای رسانه ای با کلید واژه ای به نام 
دفاع مشــروع مردم در برابر آنچه ســالح نیروهای 
امنیتی می نامد، به تطهیــر این گروه ها پرداخته و 
به جنایات آنها که دستشان به خون هزاران ایرانی 
آغشته است مشروعیت می بخشند. متاسفانه برخی 
کشورهای همســایه نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در این 
بــازی غرب ایفای نقش می کنند که نمود آن را در 
پناه دادن اقلیم کردســتان عراق به تجزیه طلبان و 
برخی مواضع نســنجیده و غیر اصولی دولتمردان 
جمهوری آذربایجان می توان مشــاهده کرد که جز 
دمیدن در بحران سازی غرب کارکردی نداشته اند. 
بر این اساس جمهوری اسالمی بر اساس حق مسلم 
و تکلیــف خویش مبنی بر حفــظ تمامیت ایران و 
مقابله با تهدیدات به این رفتارها پاسخ دیپلماتیک 

و در صورت لزوم نظامی می دهد.
 بعــد  دیگر تحرکات غرب را برای فشــار بر ایران 
و حمایت از آغتشاشــگران را در سیاســت تحریم 
و فشار می توان مشــاهده کرد چنانکه در روزهای 
اخیر در عالی ترین ســطح مقامات اروپایی ژست 
بشر دوســتی و اظهارنظرهای ضد ایرانی در پیش 
گرفته انــد. افــرادی مانند مکــرون رئیس جمهور 
فرانســه که روزانه دهها نفر در کشــورش به دلیل 
اعتراض به سیاست های دولت سرکوب و بازداشت 
می شــوند ادعای حمایت از انقالب ایرانیان را سر 
می دهنــد در حالی که نســخه تجویــزی آنها نیز 
تحریم های بیشتر است چنانکه دیروز اتحادیه اروپا 
از لیســت جدید تحریم های ضــد ایرانی گفته اند. 
البته مکرون هنوز به این امر اشاره نکرده است که 
چگونه ادعای حمایت از مردم ایران سر می دهد در 
حالی که در تحریم هــای دارویی علیه مردم ایران 
شرکت می کند و البته بابت ارسال خون های آلوده 
به ایران در سالهای گذشته عذرخواهی نکرده است. 
ضلع سوم تحرکات غرب را باید در ماموریت تعیین 
شده برای رســانه های غربی و بویژه لندن نشینان 
جستجو کرد. در حالی فضای داخلی ایران در مسیر 
آرامش به ســر می برد که این رســانه ها ماموریت 
دارنــد تا با تکیــه بر فیلم ها و تصاویر آرشــیوی، 
گزارش نویسی های تخیلی با ادعای مروری بر آنچه 
در این هفته ها روی داده اســت، داستان سرایی با 
محوریت کشته ســازی و قهرمان پروری با هدف 
تحریک احساســات مردم و نیز به زعم خود چهلم 
گیری برای آنچه کشته های انقالبشان می نامند، به 
دنبــال حفظ آتش فرزی و در صورت امکان زمینه 
ســازی با تحریک عواطف مردم هســتند. جالب 
توجه آنکه این رســانه ها ماموریت دارند تا واژگانی 
همچون دفاع مشــروع مردم، آپارتاید و اشغالگری 
جمهوری اسالمی ، خشــونت سیستماتیک و... را 
در فضای جهان علیــه ایران ترویج نمایند تا افکار 
عمومــی جهان و نهــاد بین المللــی را به پذیرش 
رفتارهــای خصمانه و حمتی تروریســتی غرب و 
گروه های تروریستی که جنایتی همچون شاه چراغ 

را رقم زدند فراهم سازند. 
با توجه به این حقایق باید دانست که امروز کشور 
در معرض تهاجمی همه جانبه از ســوی دشمنان 
قرار گرفته اســت که کلنگی کردن ایران و نابودی 
یکایــک ایرانی ها هدف اصلی آن اســت هر چند 
که در ظاهر شــعارهای بشــر دوســتی سرداده و 
رسانه هایشان مدعی حمایت از مردم ایران هستند. 
امروز هوشــیاری مردم و بیــداری خواص در برابر 
طراحی دشمن و گرفتار نیامدن در زمین بازی آن 
امری ضروری برای حفظ کشــور است. هدف قرار 
گرفتن اقلیم کردستان عراق بخشی از این بصیرت 
و آگاهی در برابر تحرکات دشمنان است که توسط 
نیروهای نظامی کشــور صورت گرفته است و ملت 
با بصیرت و آگاهی در پایان دادن به اغتشاشــات 
می توانــد ضلع دیگر این مقابله با عملی ســازد تا 
بــار دیگر نام ایران و ایرانی به عنوان خنثی کننده 

طراحی های دشمنانش پر آوازه گردد.  

پیامی به تطهیرکنندگان تروریسم

پیام مردم استان به رهبرانقالب را 
دریافت کردیم
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کدام سازمان اعضای سعودی اینترنشنال را تهدید می کند
در ادامه اوضاع آشــفته شبکه سعودی اینترنشــنال، کارمندان این شبکه روزانه از طریق 
پیام هایی با منشأ نامعلوم تهدید می شوند و همین مسئله درخواست ها برای خروج از این 

شبکه را در پی داشته است.
 مؤسسه راهبردی دیده بان نوشت که بعد از اعالم رسمی دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر تروریســتی بودن شــبکه ایران اینترنشنال، حواشی و آشفتگی بی سابقه ای 
در این شــبکه به راه افتاده است. دعوای دو رسانه تروریســتی باال گرفت؛ اینترنشنال به 
بی بی ســی: خودتان با مالیات مردم انگلیس علیه ایران فعالیت می کنید! برخی از اعضای 
اینترنشــنال اعالم کرده اند که از منشأهایی نامشــخص و مشکوک تهدید می شوند و این 
تهدیــدات که آرامش زندگی آنها را مختل کرده، باعث درخواســت هایی برای جدایی از 
این شبکه شــده است. در همین رابطه بسیاری از کارمندان شبکه تروریستی اینترنشنال 
خواستار ایجاد حفاظت و اجرای برنامه تأمین امنیت برای ترددات خود شده اند که تاکنون 

از سوی مسئوالن این شبکه هیچ واکنشی در پی نداشته است.
افراد پشــت پرده و موسس سعوی اینترنشنال ســعی دارند ارسال پیام های تهدید با منشأ 
مشــکوک و مبهم برای کارمندان این شبکه را به جمهوری اسالمی و هوادارانش در اروپا 
ربــط بدهنــد. در روزهای اخیر 2 نفر از کارمندان این شــبکه به شــکل پنهانی به ایران 
پیغام فرســتاده اند که حاضر به ترک همکاری خود با این شــبکه هستند و از این طریق 
ســعی دارند از واکنش ایران در امان بمانند. همچنین شــنیده ها حاکی ســت که دولت 
انگلســتان در پی در خواست محرمانه مسئولین این شبکه طرحی برای ممنوع الخروجی 
کارمندان اینترنشــنال را به بهانه حفظ امنیت آنها پیگیــری می کند، اما درواقع هدف از 
 این اقدام، جلوگیری از جدایی کارمندان این شبکه و پیش گیری از احتمال بازگشت آنها 

به ایران است.  تسنیم

 اطالعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح 
درباره قتل یک خانم در قلعه گنج

جزئیات حادثه قتل یکی از شــهروندان خانم به دســت یکی از نیروهای پلیس در استان 
کرمان تشریح شد.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان در واکنش به خبر کشته شدن یک خانم در 
شهرســتان قلعه گنج، اطالعیه ای صادر و جزئیات این حادثه را اعالم کرد. در این اطالعیه 
آمده اســت:  در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال یک نفر از افسران پلیس در شهرستان قلعه گنج 
اســتان کرمان به دلیل اختالفات شخصی اقدام به کشــتن یکی از شهروندان خانم کرده 
اســت. حادثه در یکی از خیابان های سطح شهر قلعه گنج و در خودروی تاکسی رخ داده 
است به نحوی که در پی بروز اختالفات شخصی زمانی که مقتول قصد ترک شهر را داشته، 
متهم با حضور در مقابل تاکســی مانع حرکت خودرو می شــود و در حالی که ضارب قصد 
پیاده کردن مقتول از تاکسی را داشته به دلیل ممانعت وی از پیاده شدن، با شلیک گلوله 
کلت کمری او را به قتل می رســاند. اطالعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان 
می افزاید: متعاقب این اقدام مجرمانه، قاتل در کوتاه ترین زمان دستگیر و بالفاصله با قرار 
بازداشت موقت توسط قاضی کشیک دادسرای نظامی ناحیه جیرفت روانه زندان می شود و 
در  نهایت با توجه به اظهارات متهم و دالیل و شــواهد موجود و شکایت اولیاء دم، پرونده 
با صدور قرار جلب به دادرســی به اتهام قتل عمد در آستانه صدور کیفرخواست بوده و تا 

اواخر هفته به دادگاه نظامی یک کرمان ارسال خواهد شد.  مشرق

تشکیل شورای عالی مرز در باالترین سطح پیشنهاد شده است
رئیس کمیته مرز کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی از پیشنهاد تشکیل 
شــورای عالی مرز در باالترین ســطح خبر داد و گفت: قرار است شورای عالی امنیت ملی 

چارچوب این شورا را مشخص کند.
شــهریار حیدری رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح نشست این 
کمیته اظهار کرد: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اســالمی ایران با حضور دســتگاه های 
مختلف از جمله مرزبانی، ســتاد کل نیروهای مســلح، ارتش جمهوری اســالمی ایران و 

وزارتخانه های اطالعات و کشور در این نشست بررسی شد.  فارس
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به صحنه جنایت است

 آنکارا ضمن محکوم سازی حمایت واشنگتن
 از تروریسم 
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تحت تأثیر شخصیت 
سیاسی حضرت زهرا »ع« 

مسلمان شدم

گفت وگو با جوان ایتالیایی که مسلمان شد
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در آستانه عزیمت به قطر صورت گفت؛

 بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران  
با حضور رئیس جمهور
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