
به خودمان باختیم
فوتبال نمادی اســت که موجب تبلور هویت ملی 
می شــود و باهمراهی نمادهایی همچون »صعود« 
و »پرچــم« مــا را بــه عنــوان یک ملــت پیوند 
می زند؛نمادی که این روزها مورد هجمه براندازان 

و وطن فروشان قرارگرفته است.
اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ که با شعار »زن، زندگی، 
آزادی« شناخته شد، امروز توسط جریانات تجزیه 
طلب، ضد زن و ایران ســتیز مصادره شــده و هر 
عنصر وحدت بخش از ارتش و پرچم گرفته تا تیم 
ملی که نماد یک ملت یکپارچه و هویت مشــترک 

است را مورد هدف قرار می دهند. 
هچنانکه با مشاهده ســیر اعتراضات و اغتشاشات 
در ۵۰ روز گذشته به روشــنی معلوم می شود که 
مناطق کردنشــین، عرب نشــین و بلوچ نشین سه 
نقطه ای بودند که اپوزسیون برانداز برای سرنگونی 
نظام جمهوری اســامی و دســت یافتن به هدف 
اصلی یعنی تجزیه ایران، بیشتر از سایر اقوام روی 
تحریــک احساســات آنها وقت گذاشــت و هزینه 
کرد و رسانه های فارســی زبان انگلیسی- سعودی 
همچون مقرهای تروریســتی با تعمیق شکاف های 
بالقوه قومیتی، هویت ملی را نشانه رفتند که نمونه 
عینــی آن تخریب تیم ملی کشــور به عنوان نماد 

»همبستگی ملی« است.
اما چرا ویرانی طلبان تیم ملی فوتبال را ابزاری برای 
رسیدن به اهداف پلید خود تبدیل کردند؟ فوتبال 
نمادی است که موجب تبلور وحدت و هویت ملی 
می شــود و با همراهی نمادهایی همچون »صعود« 
و »پرچم« ما را بــه عنوان یک ملت پیوند می زند. 
بنابراین معانــدان و براندازان بــرای جلوگیری از 
ایجاد حسن همدلی و غرور ملی، برای فوتبال پروژه 
سیاسی تعریف کردند تا این حسی که در سایه دو 
قطبی ها و موج ســورای بیگانــگان و فرصت طلبان 
آسیب دیده اســت، در قالب فوتبال متبلور نشود. 
هرچند که تیم ملی ایــران در بازی های مقدماتی 
بــه راحتی به جــام جهانی راه یافــت و به عقیده 
کارشناسان شانس صعود به مرحله دوم را دارد، اما 
از چندماه پیش دست های پلید زیادی در کار بود 
که تیم ملی ایران را از رفتن به این دوره بازی های 

جام جهانی محروم سازد. 
از تاش برای اخال در بازی های تدارکاتی گرفته 
)تاش حامد اسماعیلیون برای لغو بازی تدارکاتی 
ایران در کانادا( تا پیچیدن نســخه تحریم و حذف 
بــرای فوتبال ایران. حقارتی که موجب جســارت 
بیگانگان شــد تــا جائیکه بــه جایگاه ایــران در 
جام جهانی طمع کردند و کشورهایی مانند اوکراین 
و ایتالیــا نهایت تاش خــود را کردند که تیم های 

خود را جایگزین ایران کنند.
بــا همه این هجمه ها و جنگ های روانی تیم ملی با 
روحی خســته و زخمی راهی قطر شد تا عاوه بر 
رقبایش با ارتش های ســایبری، رسانه های تبهکار 
لندنی و از همه مهتر با دوســتان نادان و کم خرد 
داخلی مانند علی کریمــی و یحی گل محمدی و 

سلبیریتی های خود فروخته بجنگد.
امــا دیروز ایران مقابل انگلیــس نباخت، تیم ملی 
فوتبــال به کســانی باخت که نام خــود را ایرانی 
گذاشــته اند اما برای باخت تیــم ملی دعا کردند و 
برای پیــروزی تیم انگلیس هلهله کشــیدند. تیم 
ایرانی زمانــی باخت که عده ای وطن فروش مقابل 
تیــم قرار گرفتند و به دنبال ضربه زدن به این نماد 
ملی بودند. کســانی که از صدمه دیدن هموطن لر 
در مستطیل سبز شادی کردند و همراه با بی بی سی 
انگلیسی زخم غیرت او را آه معترضان تعبیر کردند. 
کسانی که با گرفتن امید و شادی از مردم نفرت و 
کینه در دل ها می کارند اما ادعای روزهای خوش و 

آزادی برای ایران دارند.
البتــه علی رغم تاش معانــدان و بی وطنان برای 
تأثیر منفی بر روحیه ورزشــکاران، بعد از غم این 
شکســت، امید به بازگشــت و صعود وجود دارد و 
یــوزه ای ایرانی بایــد بدانند تعداد هــواداران آنها 
هزاران برابر تعداد کســانی اســت که دیگر ملیت 
بــرای آنان مفهومی نــدارد و می تــوان قطر را به 
میدانگاهــی برای تبلور غیــرت و یکپارچگی ملی 
تبدیــل کرد. همچناکه روز گذشــته با شکســت 
فوتبالیســت ها غم شکست بر دل میلیون ها ایرانی 
نشســت و امید است در بازی های آینده این غم به 

شادی مشترک تبدیل شود.  مهر

 نیروی زمینی سپاه مقر گروهک
 تجزیه طلب »پاک« را در هم کوبید

نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقاب اسامی از 
ســاعاتی پیش حمــات خود علیــه مقر گروهک 

تروریستی پاک را آغاز کرده است.
به گزارش تســنیم، نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی دیروز پیــش دور جدید حمات 
خود علیه گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم 
کردستان عراق را آغاز کرده است. در این حمات 
مقر گروهک تروریســتی تجزیه طلب پاک )حزب 
آزاد کردستان( توسط موشک  و پهپادهای انتحاری 

در حومه کرکوک مورد هدف قرار گرفته است.
نیروی زمینی ســپاه دور جدید حمات خود علیه 
گروهک های تروریستی تجزیه  طلب را از 23 آبان 
ماه و پس از آنکه این گروهک ها دست به اقدامات 
ضدامنیتی در چند شهر مرزی ایران زد، آغاز کرد.

یادداشت

پس از حرف و حدیث های فراوان در باره وزارت رســتم قاســمی، سرانجام روز 
گذشته رئیس جمهور با استعفای او از وزارت راه موافقت کرد.

رســتم قاســمی وزیر راه پیشین راه و شهرســازی، که قرار بود وعده ۴ میلیون 
مســکن را در ۴ ســال عملیاتی کند اما در این راه موفق نبود چرا که با گذشت 
یکســال و نیم از تصدی وزارت راه و شهرســازی موفقیت قابل توجهی از او در 
این زمینه دیده نشــد. با توجه به وعده داده شده از سوی دولت و شخص رئیس 
جمهــور،  بعید به نظر می رســد که ایــن وعده در پایان دوره چهارســاله دولت 

سیزدهم محقق شود.

عاوه بر آن تخلف یکی از معاونین وزیر راه نی در کارنامه یکســال و اندی رستم 
قاسمی وجود دارد.

همچنین انتشار عکس های شخصی او که البته یک کار غیر اخاقی بود باعث شد 
فشارها علیه وزیر سابق راه و شهرسازی بیشتر شود. البته بیماری رستم قاسمی 

نیز یکی از دالیل استعفای او مطرح شده است.
هر چند همانگونه که گفته شــد،  تغییر در وزاتخانه راه و شهرســازی باید زودتر 

انجام می شد،  چرا در این زمینه درنگ از سوی رئیس جمهور صورت گرفت؟
اما خوب،  رئیس  جمهور دیروز ضمن موافقت با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و 

شهرسازی، شهریار افندی زاده را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
حجت االســام والمسلمین سید ابراهیم رئیســی رئیس  جمهور، ضمن تقدیر از 
تاش های رســتم قاســمی در دوران مســئولیتش در وزارت راه و شهرسازی و 
آرزوی ســامتی، با اســتعفای وی در پی تشــدید بیماری، موافقت کرد و ابراز 

امیدواری نمود بتوان از توانمندی های او پس از بهبود کامل استفاده شود.
در پی قبول اســتعفای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهور »شهریار 
افندی زاده« معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را  با حفظ سمت به عنوان 

سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
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گزارش

تغییریکهبایدزودترانجاممیشد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به اینکه بالگردهای هجومی و پهپادهای 
برد بلند به نیروی دریایی ارتش ملحق می شــوند، گفت: نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسامی ایران در هر نقطه ای از جهان که قرار دارد حداقل شعاع 

بیش از 2 هزار کیلومتری خود را تحت پوشش دارد.
به گزارش فارس، امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش دیروز 
در نشســت خبری خود با اصحاب رســانه گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسامی ایران در آستانه ورود به بزرگداشت سالگرد خود هفتم آذرماه 

قرار دارد که روزی بسیار غرورآفرین برای مردم عزیزمان است.
وی ادامه داد:  الزم است به روح پرفتوح شهدای عزیزمان در همه عرصه ها درود 
بفرستیم به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای نیروی دریایی ارتش 
که بدن های مطهر آن ها در دریاها به مردم عزیزمان هدیه و خون آن ها در دریاها 

جاری شده است.
امیر ایرانی با اشــاره به اســتفاده از تجربیات دوران دفــاع مقدس تصریح کرد: 
مــا امروز به عنوان نیــروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری اســامی ایران 
آنچه در دوران هشــت ســال دفاع مقدس آموخته بودیم را به عنوان تجربه در 
دوران ســازندگی استفاده کرده و به اعتای تجهیزاتی خودمان پرداختیم و یک 
بروزرســانی در حوزه تجهیزاتی خودمان انجام دادیم. امروز در دوران سازندگی 

گام برمی داریم و در همه حوزه ها، حرف های جدیدی برای گفتن داریم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به توان ایــن نیرو در حوزه های مختلف 
تاکیــد کرد: امروز با توجه به توان علمی و صنعتی خود در حوزه ســاخت انواع 
شــناورها و تجهیزات پروازی و انواع تســلیحات راهبردی حــرف داریم و توان 
خودمان را در دریا به نمایش گذاشتیم و در طول این دوره موفق هستیم شاهراه 
اقتصادی کشــورها را با افتخار در امنیت کامل قرار بدهیم و کشتیرانی ما شامل 

شناورهای غیرنظامی نفت کشت و شناورهای صیادی ما با امنیت تردد کنند.

امیر ایرانی با اشــاره به فعالیت های نیروی دریایی ارتش در حوزه تامین امنیت 
دریایی بیان کرد: امروز تمام شــناورهای جمهوری اســامی ایران در تمام دنیا 
تحت اســکورت قرار می گیرند و ناوگروه های رزمی ما در همه پهنه های دریاها 
فعالیت دارند. وی ادامه داد:  امروز ما در قالب ســه فرماندهی اقیانوســی شامل 
فرماندهی اقیانوســی هند، فرماندهی اقیانوس اطلس و فرماندهی اقیانوسی آرام 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در حال انجام وظیفه هســتیم و 
ناوگروه هــای رزمی ما برای امنیت کشــتیرانی و منافــع نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران در حال اجرای ماموریت های خود هستند.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: افزایش توان رزمی و آمادگی رزمی به 
عنوان مهم ترین فرمان فرمانده معظم کل قوا به نیروهای مســلح است و در دریا 
در همه حوزه های زیر سطح، سطح و هوا در بخش کشف و شناسایی، درگیری و 
انهدام دشمن به لطف خدا و با توان دانشمندان جوان، شرکت های دانش بنیان و 
عزیزان نخبه خود شــاهد پیشرفت های بسیار خوبی بودیم که این دستاوردها به 
زودی بــه بدنه عملیاتی نیروی دریایی ارتش در منطقه دوم دریایی والیت نداجا 

در جاسک الحاق می شود.
امیر ایرانی با اشاره به جدیدترین دستاوردهای نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: 
برای اولیــن بار بالگردهای هجومی دریایی را در اختیــار خواهیم گرفت که در 
عملیات های دریایی به ویژه اســکورت شناورها کمک شایانی خواهد داشت. در 

حوزه پهپادی پهپادهای به روز با برد بیش از 2 هزار کیلومتر را به نیروی دریایی 
ارتش الحاق خواهیم کرد.

وی با اشــاره به اهمیت الحاق پهپادهای برد بلند به نیروی دریایی ارتش افزود:  
الحاق پهپادهای برد بلند به این مفهوم اســت که نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اسامی ایران در هر نقطه ای از جهان که قرار دارد حداقل شعاع بیش 
از 2 هزار کیلومتری خود را تحت پوشش دارد و در حوزه سامانه های موشکی نیز 
دستاوردهای مختلفی داریم. البته پیش تر ناودسته پهپادبر را رونمایی کردیم که 
ایــن توانمندی را ایجاد کرده که در لحظه صد ها پهپاد را در پهنه آب ها به پرواز 

دربیاورد و مأموریت های مختلفی را با آن ها مدیریت کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به رزمایش های پیش روی این نیرو، گفت: 
در ماه هــای آتی رزمایش مرکب در دریای عمــان و اقیانوس هند برگزار خواهد 
شد. وی درباره مأموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی، گفت: ناوگروه ما برای تأمین 
امنیت کشتیرانی در تنگه ماالگا مأموریت دارد. ما اکنون در اقیانوس آرام حضور 

داشته و آمادگی حضور در همه اقیانوس ها را داریم.
امیر ایرانی در واکنش به اعام آمریکا در استفاده از تعداد زیادی شناورهای بدون 
سرنشین در دریاها، اظهار کرد: این شناورهای بدون سرنشین ایمنی دریانوردی 
را به خطر انداخته اند و ما پیش از این، شــناورها را جمع کردیم و چون آمریکا 
تضمین داد که این شناورها را جمع کند، آنها را بازگرداندیم ولی اگر دوباره این 
اتفاق بیفتد، باز هم آن را جمع می کنیم چون این شــناورها امنیت دریانوردی را 

به خطر می اندازند و خطری برای کشتی های تجاری و نفت کش هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان خاطرنشــان کرد: دشــمن ســعی داشت 
منطقه شــمال اقیانوس هند و کانال سوئز را امنیتی کند و مرکز امنیتی منطقه 
در چابهار برای تأمین امنیت دریایی ایجاد شــد تا کشورهای عضو آیونز و سایر 

کشورها که مایل باشند، برای تأمین امنیت منطقه حضور داشته باشند.

امیر ایرانی:

 بالگردهای هجومی و پهپادهای برد بلند 
به نیروی دریایی ارتش ملحق می شود

وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه اغتشاشـات اخیـر و تاکید بر 
اینکـه دشـمن آخریـن ذخایـر خـود را بـه کار گرفتـه 
اسـت گفـت: دشـمن می خواهـد بـا خیالی باطـل میان 

نظـام و مـردم فاصلـه ایجـاد کند.
احمـد وحیدی وزیر کشـور در مراسـم معارفـه و تکریم 
اسـتاندار تهـران که در محل وزارت کشـور برگزار شـد، 
از زحمـات و تـاش هـای صادقانـه محسـن منصـوری 

اسـتاندار پیشـین تهران تقدیـر کرد.
وزیـر کشـور افـزود: منصـوری در طول مدت یک سـال 
بـه صـورت جهـادی و شـبانه روز بـرای توسـعه اسـتان 
تـاش کـرد و بـرای ایشـان در سـمت جدیـد معـاون 

اجرایـی ریاسـت جمهـوری آرزوی توفیـق دارم.
وحیـدی بـا بیـان اینکه در دولـت آقای رئیسـی جوانان 
منشـا  بـزرگ،  هـای  مسـئولیت  در  انقابـی  و  مومـن 
از  منصـوری  کـرد:  اظهـار  اثرگـذار هسـتند،  خدمـات 
جملـه جلـوه هـای ایـن جوانان مومن و تاشـگر اسـت.
وزیـر کشـور در ادامـه صحبـت هـای خـود بـه اتفاقات 
اخیـر در کشـور اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از دالیـل 
اغتشاشـات و حمایـت های پیدا و پنهان دشـمن از آن، 
در حاشـیه قـرار دادن اقدامـات بزرگ و جهـادی دولت 

است. سـیزدهم 
وحیـدی افـزود: دشـمن بـا جنـگ رسـانه ای و روایـت 
هـا تـاش دارد اقدامـات بـزرگ دولـت به سـمع و نظر 
ملـت ایـران نرسـد. وی با بیـان اینکه مردم عزیـز ایران 
همـواره پایبنـد بـه آرمان هـای نظام مقـدس جمهوری 
اسـامی هسـتند، اظهـار کـرد: راهبـرد اصلـی دشـمن 
ایجـاد فاصلـه میـان دولـت و مـردم اسـت و ایـن خیال 
باطـل دشـمن هرگز به منصـه ظهور نمی رسـد. حضور 
میلیونـی مـردم در اجتمـاع بزرگ ۱3 آبـان و همچنین 
امنیـت کشـور،  حضـور در مراسـم شـهدای مدافعـان 

نشـان از مردمـی بـودن این انقـاب دارد.
وحیـدی بـا بیـان اینکـه مـردم عزیـز ایـران از اقدامات 
اغتشاشـگران در اهانـت بـه مقدسـات رنجیـده خاطـر 
هسـتند، بـا تشـریح ابعـاد دشـمنی و خباثـت جریـان 
جدیدتریـن  اخیـر  شـناختی  جنـگ  گفـت:  معانـدان 
توطئـه و حربـه آنهـا بـرای تضعیف امنیـت و جلوگیری 

از رشـد و پیشـرفت کشـور اسـت.
وی افـزود: دشـمن درمانـده از همه طراحی های شـوم 
قبلـی، امـروز بـا جنـگ ترکیبـی و عملیـات روانـی بـه 
میـدان آمـده اسـت. البتـه بسـیاری ناآگاهانـه در ایـن 

مسـیر طراحی شـده قرار گرفته اند که پس از شـنیدن 
حقایـق و نیـات دشـمن، اظهـار پشـیمانی کرده اند.

از  بین المللـی  فضاسـازی های  بـرای  دشـمن  تـاش 
دیگـر مـوارد اشـاره شـده در سـخنان رئیـس شـورای 
در  ناامیـدی  از  پـس  گفـت:  کـه  بـود  امنیـت کشـور 
ایجـاد فضاسـازی در عرصـه بیـن  داخـل، بـه سـمت 
المللـی بـا اسـتفاده از ابزارهـای حقـوق بشـری رفته اند 
 و سـعی دارنـد از ایـن طریـق فضـای کشـور را ملتهـب 

جلوه دهند.
وحیـدی بـا بیـان اینکه برخی بـه دنبال تئوریـزه کردن 
و انـرژی دادن بـه اغتشاشـات و ارتبـاط دادن آن بـه 
مسـایلی غیرواقعـی هسـتند، اظهار کرد: بـا این کار می 
خواهنـد اغتشاشـات را بـه عنـوان یـک جریان مسـتمر 

دهند. جلـوه 
وحیـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه انقـاب اسـامی، قوی تـر 
از هـر زمـان دیگـری بـه مسـیر پرافتخـار خـود ادامـه 
افـزود: حضـور جوانـان بسـیجی در میـدان  می دهـد؛ 
امنیـت، نشـانه بزرگی از تداوم مسـیر انقـاب و ناکامی 

نقشـه های شـوم دشـمنان دارد.
وی بـا یادآوری رشـادت ها و از خودگذشـتگی شـهدای 
آرمـان  عجمیـان،  اهلل  روح  همچـون  امنیـت  مدافـع 
علـی وردی و حسـین زینـال زاده، گفـت: ایـن عزیـزان 
جـوان دهه هشـتادی بودند کـه برای حفـظ آرمان های 
انقـاب اسـامی و امنیـت مـردم، جـان نثـاری کردند.
بسـیجیان  همیـن  جدیـد  نسـل  افـزود:  کشـور  وزیـر 
انقابـی هسـتند کـه بـرای حفـظ امنیـت  مخلـص و 

دارنـد. در صحنـه حضـور  کشـور 
تصویـر سـازی مناسـب و روشـنگری اقدامـات بـزرگ 
کشـور، موضـوع مـورد اشـاره دیگـر دکتـر وحیـدی در 
ایـن نشسـت بـود و گفت: بایـد با عمل بـه فریضه جهاد 
تبییـن اجازه ندهیم دشـمن یاس و ناامنی را در کشـور 

القـا کند.
هـای شـخصیتی  ویژگـی  بـه  پایـان  در  کشـور  وزیـر 
علیرضـا فخـاری اسـتاندار جدیـد تهـران اشـاره کـرد و 
گفـت: اسـتاندار جدید تهـران فردی با شایسـتگی های 
قـوی و توانمنـد در حـوزه هـای امنیتـی، اقتصـادی و 
اجتماعـی اسـت و با توجه به مسـئولیت هـای مختلفی 
کـه در عرصـه هـای مختلـف داشـته اسـت؛ ظرفیـت 
راهبـری قـوی امـور توسـعه ای و عمرانی اسـتان تهران 

دارد. را 

وحیدی: 

دشمن آخرین ذخایر خود را به کار گرفته است
شبکه سعودی اینترنشنال در روزهای گذشته در گفتگو 
با ســران احــزاب تجزیه طلب کردســتان و چهره های 
ضدانقاب ضمن دعوت به تجزیه طلبی، خواستار حمله 

نظامی به ایران نیز شده است.
به گزارش تســنیم رسانه سعودی اینترنشنال که در دو 
ماه گذشــته به گفته رعنا رحیم پور خبرنگار بی بی سی 
فارسی ماموریت داشته تا تنها با احزاب کردستان گفتگو 
داشــته باشد، در روزهای اخیر و با افزایش تحرکات این 
احزاب، مواضع آن ها را با شــدت و صراحت بیشــتری 

پخش می کند.
عبداهلل مهتدی دبیرکل حزب کومله کردســتان ایران، 
ابراهیــم علیزاده دبیر اول کومله ســازمان کردســتان 
حزب کمونیســت ایران و خالد عزیزی سخنگوی حزب 
دموکرات کردستان ایران که بارها در سال های گذشته 
بر تجزیه طلبی تاکید داشــتند، شب گذشته روی خط 
اینترنشنال آمدند و با ســیما ثابت که خود از هواداران 

تجزیه طلبی در بلوچستان است، گفتگو کردند.
مهتدی در این گفتگو از »جوانان محات تهران و سایر 
شــهرها« و »اپوزیسیون« خواســت که از آن ها حمایت 
کنند و این روزها را »روز عمل« دانست. جوانان محات 
تهران و سایر شهرها عنوان گروه هایی در فضای مجازی 
است که فراخوان های آن را شــبکه اینترنشنال منتشر 
می کند و در صفحات مجازی خود ضمن آموزش ساخت 
مواد منفجره همچون کوکتــل مولوتف، تصاویر افرادی 
را به عنوان بســیجی و لباس شخصی منتشر و آن ها و 

خانواده هایشان را تهدید به قتل و حمله می کنند.
علیزاده هم در صحبت هایی از همه نیروها خواســت تا 
به میدان بیایند. او گفت فقط با تهییج نمی شــود کاری 
انجام داد و در ادامه راهکارهایی ارائه داد. او معتقد است 
کــه اگر این بار موفق نشــویم، دیگر هیــچ وقت موفق 

نخواهیم شد.
خالد عزیــزی هم ضمن تکرار صحبت هــای مهتدی و 
علیزاده، اتفاقات اخیر در کردســتان را مسالمت آمیز و 
متمدنانه دانســت؛ در حالی که افراد طرفدار این احزاب 
در روزهای گذشــته به منزل یکی از افــراد ایل منگور 
که طرفدار نظام جمهوری اسامی ایران هستند، حمله 
کردند و لباس زیر همســر آن فرد را در هوا چرخاندند. 
مهتــدی در این برنامه تلویزیونی افتخار کرد که شــعار 
»زن، زندگــی، آزادی« از ســوی این احــزاب مطرح و 

فراگیر شده است.
ایــل منگــور کــه جمعیــت بســیار زیــادی دارد در 
شهرســتان های مهاباد، پیرانشــهر و سردشــت ساکن 

هستند. افراد این ایل در سال ها و دهه های گذشته بارها 
مــورد آزار و اذیت احزاب تجزیه طلــب قرار گرفتند. به 
طور مثال حزب دموکرات کردســتان در سال ۱3۵۸ با 
تانک هایی که از پادگان های ارتش به غارت برده بود، به 
یکی از روستاهای ایل منگور حمله کرد. زنان و کودکان 
آن ایل را به اسارت گرفت و روی تانک ها بست تا مردان 

آن ایل نتوانند در مقابل حمات، مقابله  کنند.
مصی علی نژاد هم چند روز پیش در حاشــیه کنفرانس 
امنیتــی هالیفکس کــه حامد اســماعیلیون نیز حضور 
داشــت در گفتگو با شــبکه ســعودی اینترنشــنال به 
صراحت از ناتو خواســت به ایران حمله شــود. وی که 
در آغاز اغتشاشــات روی آنتن این شبکه گریه کرد و از 
مردم خواســت که در تجمعات و اغتشاشات حضور پیدا 
کنند، این بار در گفتگوی تازه خود عنوان کرده است که 
به رهبران غربی می گویند به ایران حمله نظامی نکنید؛ 
رهبران غرب نباید به این حرف ها گوش دهند. شــبکه 
ســعودی اینترنشنال در روزهای گذشــته بارها تریبون 
خــود را در اختیار احزاب تجزیه طلب قرار داده اســت. 
برخی از این احزاب در لیست گروه های تروریستی قرار 

دارند و سابقه انجام عملیات های تروریستی نیز دارند.
عبداهلل مهتدی دبیرکل گروهک کومله، ابراهیم علیزاده  
دبیر اول کومله ســازمان کردســتان حزب کمونیست 
ایران، عمــر ایلخانی زاده، دبیر کل کومله زحمتکشــان 
کردســتان، ســام قادری عضو کمیته مرکزی کومله، 
خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردســتان،  آسو 
صالــح عضو حزب دموکرات کردســتان ایران، مصطفی 
هجری مسئول اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران 
و حسین یزدان پناه فرمانده حزب آزادی کردستان بارها 
در این شبکه به اعام مواضع تجزیه طلبانه خود کردند.

براساس پیمایشی که انجام شد عبداهلل مهتدی بیش از 
۱۰ بار در روزهای گذشته روی آنتن اینترنشنال حضور 
یافته اســت. این در حالی اســت که برخی رسانه های 
ضدانقاب همچون بی بی ســی فارسی از گفتگو با برخی 

از افراد از جمله همین مهتدی ابا دارند.
ضمــن اینکــه در روزهای گذشــته شــبکه تلویزیونی 
»منوتو« که وابســته بــه سلطنت طلب هاســت نیز به 
رفتارهای اینترنشــنال اعتراض کرد و گفت: »از کسانی 
که با کشــورهای اطراف همکاری دارند یک سوال دارم. 
کشــورهایی که نمی خواهند یک ایــران قوی را ببینند؛ 
این کشورهای همســایه که به دموکراسی و آزادی باور 
ندارند چطور می خواهند برای ایران دموکراسی و آزادی 

بیاورند؟!«

 دعوت به تجزیه کردستان و حمله به ایران 
روی خط اینترنشنال

خبــر

سرلشکر باقری: 

تفکر بسیجی و برکات حضور بسیجیان، 
ملت ایران را از موانع عبور می دهد

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت 
هفته بسیج پیامی صادر کرد،

بخشی از متن این پیام به شرح زیر است:
فرارســیدن هفته بسیج که یادآور فرمان تاریخی و راهبردی معمار کبیر انقاب 
اســامی حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تأســیس »بســیج مستضعفین« و 
تجلیگاه مجاهدت ها و نقش آفرینی های حماسی و شکوهمند بسیجیان سلحشور 

و دریادل در عرصه های مختلف دفاع از انقاب و میهن اســامی است را به آحاد 
ملت شــریف، انقابی و قهرمان ایران و بســیجیان جهان اســام تبریک عرض 
می نمایم. بسیج پرثمرترین نهال انقاب اسامی، تجلی وحدت و یکپارچگی ملی 
ایرانیان در مســیر انقاب و از ارکان اصلی دوام انقاب، ماندگاری نظام و پیش 
روندگی کشور است. این شجره طیبه و مجموعه پرافتخار طی ۴3 سال گذشته 
عنصر و نقش آفرین اصلی در تولید عمق راهبردی داخلی برای انقاب اســامی 
بوده و با سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی، ارزشمندترین و بزرگترین سرمایه 
اجتماعی مومن و مقتدر اســام در عصر حاضر به شــمار می رود که بسترهای 
نقش آفرینی بصیرت، اخاص و عمل به موقع و به هنگام در عرصه های مورد نیاز 
انقاب و کشــور را فراهم آورده است و در گردنه های سرنوشت ساز و آزمون های 
بزرگ انقاب 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 انقاب و دستاوردهای آن بوده است و تقدیم 
بیش از یکصدهزار شهید در این طریق، سند ابدی نقشآفرینی ممتاز، منحصر به 

فرد و افتخارآمیز این نهاد مقدس در این راستا است.
بســیج همواره سپر قدرتمند و خدشــه ناپذیر ایران و ایرانی برابر خیال پردازی های 
شــیطانی اردوگاه دشــمنان انقاب و نظام اســامی بوده که با حضور حماســی و 
فداکاری های خالصانه خود توانســته اســت تهدید و خطر را از این سرزمین مقدس 
دور سازد. تردیدی نیست حاکمیت تفکر بسیجی و برکات حضور بسیجیان در عرصه 
های ســخت و صعب پیش روی کشور قادر است با نشاط معنوی و انقابی و ترویج 
نگاه آرمانی و واقعیت محور، ملت ایران را از موانع و بحران های تولید شــده اردوگاه 
دشمنان قسم خورده انقاب و نظام اسامی عبور دهد و با قطب نمای والیت و رهبری 
عظیمالشان انقاب اســامی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی ( پیش روندگی 

راهبرد ایران قوی، مستقل و متحد به سوی قله های رفیع جهانی را تضمین کند.


