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همکاری کشورهای مستقل برای برون رفت از تحریم

سپاه :پاسخ میدهیم

اخبــــار

آیت اهلل رئیسی امروز در جمع مردم اسالمشهر

روز گذشــته بــه ســیاق هر
چهارشــنبه ،پــس از پایان
جلســه هیــأت وزیــران،
اعضــای دولت بــا حضور
در جمــع خبرنــگاران
بــه پرســشهای آنــان
پاســخ گفتنــد .بنــا بــه
تعــدد اعضــای دولــت
کــه در ایــن جمــع حضور
یافتند ،اخبــار و اطالعات
متعــددی در اختیــار خبرنــگاران و افــکار عمومــی قــرار گرفت.معــاون
اجرایــی رئیــس جمهور اعالم کرد :آیتاهلل رئیســی و تعدادی از اعضای
هیأت دولت ،امروز  -پنجشنبه  -میهمان مردم شهرستان اسالمشهر در
جنوب غرب تهران خواهند بود .محسن منصوری افزود :آیتاهلل رئیسی
اوایل سال سفری به پردیس و بومهن داشتو دستور داد بیمارستان 160
تختخوابــی الغدیر بومهن ظرف  ۶ماه به بهرهبرداری برســد که با نهایی
شدن مراحل احداث و تجهیز این مجموعه ،بزودی افتتاح میشود .وی
با بیان اینکه در سفرهای استانی گرههای بزرگی گشوده شده و پروژههای
خوبــی به نتیجه رســیده که میتواند مســائل و مشــکالت مــردم را حل و
فصــل کند ،افــزود :تالش میشــود مصوبات دور اول ســفرهای اســتانی
دولت نهایی و اخبار آن به مردم اطالع رسانی شود.
ëëبهادری جهرمی :رفع موانع حضور نخبگان جوان در مسئولیتها
ســخنگوی دولــت از تصویــب دســتورالعملی در دولــت باهــدف
مســئولیت دادن به جوانان نخبه خبرداد و گفت :به موجب این مصوبه
ســختگیریهایی که مانع از جوانگرایی میشــود و به جوانان نخبه اجازه
فعالیت در این حوزهها را نمیدهد ،برداشته خواهد شد.
علــی بهــادری جهرمــی افــزود :دســتورالعمل بــه گونــهای اســت که
در احــراز صالحیتهــا بــرای انتخــاب مدیریــت عامــل و عضویــت در
هیــأت مدیــره در شــرکتهای دولتــی و شــرکتهایی کــه دولــت در آنها
جایــگاه مدیریتــی دارد ،هــم شایستهســاالری وجــود داشــته باشــد و هم
ســهمخواهیهایی کــه مانع از جوانگرایــی و حضور نخبگان میشــود ،از
بیــن بــرود .وی یکــی از برنامههــای دیگر دولــت را پلکانی کــردن تعرفه
پرمصرفها در قبوض برشمرد و گفت :اما نگاه دولت به این حوزه نگاه
با تأملی اســت که چه میزان صرفهجویی میشود یا نه .سخنگوی دولت
بــا اشــاره به اینکه در جلســه هیــأت وزیران ،با توجه به اســتعفای رســتم
قاســمی بــه دلیلی بیمــاری ،آقــای افندیزاده بــه عنوان سرپرســت این
وزارتخانه معرفی و از زحمات قاســمی در جلســه قدردانی شــد ،اضافه
کرد :مجلس در تعطیالت هفتگی اســت و به محض آغاز ،وزیر از ســوی
دولت پیشنهاد میشود.
ëëسالجقه :دستگاههای مخرب محیط زیست باید پاسخگو باشند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره موضوع آلودگی ،اظهار
کرد :این موضوع فراگیر اســت و همه دســتگاههای اجرایی کشــور مکلف
هستند تکلیف خود را انجام دهند .علی سالجقه افزود :سه هفته قبل در
ســتاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود ،به این دستگاهها دو
هفتــه مهلت دادیم تا با نشســتهایی که با معاونتهای ما در ســازمان
محیــط زیســت دارند ،اعتبارات مــورد نیاز  ۱۴۰۲را در بحــث قانون هوای
پاک مشخص کنند .وی گفت :آخرین چیزی که کسب شد ،در یک بخش
حــدود  ۱۰۳هــزار میلیارد تومان و در بخش دیگر ســه میلیــارد دالر مورد
نیاز دســتگاهها اســت تا بتوانند در سال  ۱۴۰۲بخشــی از قانون هوای پاک
را اجــرا کننــد .ســاجقه اظهار کرد :هر دســتگاهی کــه َجو و منابــع آبی را
تخریب کند باید پاسخگو باشد.

گــروه سیاســی /رئیسجمهــور روز گذشــته در
دیدار رومــن گالوچنکو ،نخســتوزیر بالروس،
توســعه و تقویــت ارتبــاط کشــورهایی را کــه
بــه دلیــل تــاش بــرای حفــظ اســتقالل خــود
تحــت تحریمهــای ظالمانــه قــرار گرفتهانــد از
راهکارهــای مؤثــر خنثــی کــردن و برونرفت از
تحریمها دانست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
آیتاهلل رئیســی با بیــان اینکه روابط دو کشــور
همــواره دوســتانه بــوده و در مالقاتهای اخیر
ســران دو کشــور بــر گســترش همکاریهــای
فیمابین تأکید شــده اســت ،گفت :امــروز ایران
و بــاروس ظرفیتهــای متنوع و چشــمگیری
برای توسعه تعامالت با یکدیگر دارند.
رئیسجمهــور افزود :جمهوری اســامی ایران
بــا وجــود تحریمهــای ظالمانــه و بیســابقه

پیشرفتهای چشــمگیری در همه عرصهها از
جمله در زمینه اقتصادی داشته است.
وی اظهارکــرد :اراده جدی ســران دو کشــور
بــرای ارتقای ســطح روابط فیمابیــن میتواند
موانع احتمالی بر ســر راه گسترش تعامالت را
برطرف کند.
ëëچشــماندازهای جدیــد بــا رویکــرد جمهوری
اسالمی
نخســتوزیر بــاروس نیــز در ایــن دیــدار با
بیــان اینکــه رویکــرد جمهــوری اســامی ایران
برای تقویــت تعامالت منطقهای ،چشــمانداز
جدیــدی پیــشروی ارتقــای ســطح روابــط دو
کشــور ایجــاد کــرده اســت ،تصریــح کرد :ســفر
بنــده بــه ایــران پیــرو تأکیــدات رئیسجمهــور
بــاروس بــرای تســریع در اجــرای توافقــات

صــورت گرفته در دو دیدار ایشــان با جنابعالی
انجام شــده اســت .رومن گالوچنکو با اشاره به
اینکــه روابــط دو کشــور همــواره دوســتانه بوده
اســت و تهران و مینسک در عرصه بینالمللی
نیز همکاریهای ســازندهای داشــتهاند ،افزود:
امــروز هماهنگــی سیاســی میــان دو کشــور در
باالتریــن ســطح بــوده و زمان گســترش روابط
اقتصــادی فــرا رســیده اســت .وی همچنیــن با
اشــاره بــه رشــد ســه برابــری تجــارت میــان دو
ک سال گذشته اظهار کرد :به دستور
کشــور در ی 
رئیسجمهور بالروس ســابقه روابط دو کشــور
را بــه دقت بررســی کرده و نقشــه راه گســترش
همکاریهــا و ســرفصلهای ارتقــای ســطح
روابط فیمابین را به شکل دقیق تعیین کردیم
تا بتوانیم با ســرعت آنهــا را اجرایی و عملیاتی
کنیم.
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رئیسجمهور در دیدار نخستوزیر بالروس تأکید کرد

شهادت یک مستشار نیروی هوافضای سپاه در سوریه توسط
رژیم صهیونیستی

در امتداد اقدامات جنایتکارانه و تروریســتی رژیم صهیونیســتی ،یک عضو
نیروی هوافضای سپاه در سوریه توسط ایادی این رژیم به شهادت رسید.
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی شامگاه سهشــنبه در اطالعیهای درباره
این اقدام تروریســتی با اعالم اینکه «صبح روز دوشنبه پاسدار رشید اسالم
ســرهنگ داوود جعفــری از مستشــاران نیــروی هوافضای ســپاه پاســداران
انقالب اســامی در سوریه ،توســط ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب
کنارجادهای در حوالی دمشــق به شــهادت رســید» ،تأکید کــرد« :بیتردید
رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیســتی پاســخ این جنایت را دریافت خواهد
کرد».
ëëشهادت با یک کارنامه درخشان
به گزارش تسنیم  ،انتشار تصاویری از حضور شهید داوود جعفری در
دیدار با رهبر انقالب حکایت از آن دارد که شــهید جعفری در ســالهای
گذشته احتماالً از نیروهای پدافندی حاضر در منطقه خلیج فارس بوده
است.
دی  1394بــود کــه دو فرونــد قایق جنگــی امریکا که حامــل  10ملوان
امریکایی و ســاحهای نیمهســنگین جنگی بود به دلیل ورود غیرقانونی
به آبهای ســرزمینی ایران توســط نیروهای ســپاه متوقف و سرنشــینان
آن دســتگیر شــدند .در آن ماجرا اگر چــه مقامات امریکایــی ادعا کردند
کــه قایقهــا بهدلیــل نقص فنی و مســیریابی اشــتباه وارد آبهــای ایران
شده بودند اما در نهایت با عذرخواهی از جمهوری اسالمی ایران امکان
آزادی ملوانان بازداشتی خود را فراهم کردند.
پس از آن بود که شــهید جعفری از جمله پاســدارانی بود که بههمراه
جمعی از همکارانش و ســردار فدوی فرمانده وقت نیروی دریایی ســپاه
به دیدار رهبر انقالب رفتند .رهبر معظم انقالب در آن دیدار اقدام ســپاه
پاسداران را «شجاعانه و ستایشبرانگیز» خواندند.
ëëبرگزاری آیین وداع و اعالم جزئیات مراسم تشییع
آییــن وداع بــا پیکــر شــهید واالمقــام داوود جعفری شــامگاه دیــروز در
معراج شــهدا و بــا حضور خانواده شــهید ،همرزمانش و مردم شــهیدپرور
شــهر تهران برگزار شد .همچنین بر اســاس اطالعیه روابط عمومی نیروی
هوافضــای ســپاه آیین تشــییع این مدافع ســرفراز حرم از ســاعت  ۸صبح
امروز (پنجشــنبه سوم آذر ماه) ،از محل حســینیه امام رضا(ع)جنب ستاد
نیروی هوافضای سپاه برگزار میشود.
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت تأکید کرد

ناامنی خط قرمز است

روز گذشــته رئیــس جمهــور در جلســه هیأت
وزیــران ،بــا تفکیــک میــان اعتراض و اغتشــاش،
تأکید کرد که دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالــف گــوش شــنوا دارد .علــت ایــن رویکرد
آیــتاهلل رئیســی ،در بخــش دیگــری از ســخنان
خود بیان شــده اســت ،اینکه اغتشــاش هم مانع
گفتوگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است
و بر این اســاس ،مردم انتظار دارند با آن برخورد
قاطع شود.
ëëحفظوارتقایروحیهبسیجیدردولت
آیتاهلل رئیســی در این جلســه ،با گرامیداشت
هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی ،روحیه
بسیجی را برخورداری از اخالص ،تدبیر ،عقالنیت،

انگیزه ،روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند
در برابر شدائد ،مشکالت و موانع دانست و بر حفظ
و ارتقــای روحیــه انقالبــی و بســیجی در همــکاران
دولــت تأکیــد کــرد .رئیــس جمهــور گفت :بســیج
حرکت ســازمانیافته ،منظم و با اندیشــه و انگیزه
انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف انقالب
و گرهگشــایی از زندگی مردم اســت و دولت باید در
تمام عرصههای خدمت بسیجی عمل کند.
 ëëخدمترسانیراهمقابلهبافتنهها
رئیس جمهور تصریح کرد :امروز که دشــمن
به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی با داشتههای
انقــاب اســامی آمــده و نشــاط ،امیــد و اعتماد
جامعــه و ســرمایه اجتماعــی ما را هــدف گرفته،

راه مقابله با شــیطنتها ،فتنههــا و توطئههای او
پرهیــز از هرگونــه تأخیر در انجام امــور مربوط به
رفاه و آســایش مردم و کار و تالش مضاعف برای
حل مشکالت اســت« .لزوم حرکت مسألهمحور
دســتگاههای اجرایــی» و «تأمیــن نیازهای مردم
بویــژه توجه به معیشــت آنــان» از دیگر تأکیدات
آیتاهلل رئیسی به همکاران دولت بود.
 ëëخطقرمز
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش
ناامنــی را خــط قرمــز دولــت دانســت و گفــت:
امنیت و آرامش زیربنای رشــد و پیشرفت کشور و
فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و کارهای
مردم اســت که دســتگاههای مســئول باید به آن

توجه ویژه داشــته باشــند .آیتاهلل رئیسی افزود:
دولــت برای شــنیدن حــرف معتــرض و مخالف
گوش شنوا دارد ،اما اعتراض با آشوب و اغتشاش
تفــاوت دارد .اغتشــاش هم مانــع گفتوگو و هم
مانع هر نوع توســعه یافتگی است و مردم انتظار
دارند با آن برخورد قاطع شود.
ëëدستهایپنهاندراختاللبازارارز
رئیــس جمهور با اشــاره به دســتهای پنهان
بــرای اخــال در بــازار ارز ،از دســتگاههای مرتبط
خواســت تدابیــر اتخــاذ شــده در ایــن زمینــه را با
سرعت و دقت اجرایی کنند.
ëëافزایشتسهیالتتولیدوخانوارها
همچنیــن ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت

در جلســه سهشنبه شــب که به ریاســت آیتاهلل
رئیسی تشــکیل شد ،با افزایش اعطای تسهیالت
به بخشهای تولیدی و خانوارها توسط بانکهای
دولتــی موافقــت کــرد .در ایــن جلســه موضــوع
افزایــش ســرمایه بانکهــای دولتی مطرح شــد
و در ادامــه مقرر شــد بــه منظور افزایــش اعطای
تســهیالت بــه بخشهــای تولیــدی و خانوارهــا،
تمهیدات الزم برای تقویت ســرمایه و بنیه مالی
ایــن بانکهــا بــا اولویــت بانکهای ملی و ســپه
صــورت گیــرد .در این جلســه همچنین گزارشــی
از عملکرد و دســتاوردهای طرح هوشمندســازی
یارانــه آرد و نان مطرح و بر ضرورت ادامه اجرای
آن بدون هیچگونه افزایش قیمت تأکید شد.

در جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت

تأیید کلیات سند ملی امنیت غذایی
گروهسیاســی/روز گذشــته در جلســهای به ریاست
معــاون اول رئیــس جمهور و با حضــور جمعی از
اعضای شــورای عالــی انقالب فرهنگــی و اعضای
دولت ،کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد
بررسی قرار گرفت و به تأیید رسید.به گزارش پایگاه
اطالعرســانی معــاون اول رئیــس جمهور ،محمد
مخبر در این جلســه ،امنیت غذایی را از مهمترین
دغدغهها و اولویتهای تمام کشــورها برشــمرد و
گفت :سند ملی امنیت غذایی باید سندی جامع و
مبتنی بر ظرفیتهای خدادادی کشور باشد.
ëëامنیت غذایی ،الزام ضروری کشور
معــاون اول رئیــس جمهــور از امنیــت غذایــی

بــه عنــوان یــک الــزام ضــروری بــرای کشــور یاد
کــرد و افــزود :امــروز امنیــت غذایــی بــه امنیــت
ملی کشــورها گــره خورده و الزم اســت برنامهای
اســتراتژیک بــرای امنیــت غذایی کشــور داشــته
باشیم.
مخبــر همچنیــن بر لــزوم ارتقــای بهــرهوری نیز
بهعنــوان گامــی در جهت تأمیــن امنیت غذایی
تأکیــد و اظهارکــرد :اگــر بــا اتــکای بــه فنــاوری و
روشهــای دانشبنیــان بتوانیــم بهــره وری و
ســودآوری را بویــژه در بخش کشــاورزی افزایش
دهیم ،روشهای پر هزینه تأمین آب و اســتفاده
از آن در کشــاورزی نیز صرفــه و توجیه اقتصادی

پیدا خواهد کرد.
وی به نقش پراهمیــت فناوریهای دانشبنیان
در ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی اشــاره کرد و
گفــت :این امر ضــرورت افزایش تولیــد با اتکا بر
روشهای دانشبنیان را دوچندان میکند.
ëëهر سند ملی پیوست فرهنگی داشته باشد
مخبــر ضمن قدردانی از تالشهای انجام شــده
برای تدوین ســند ملــی امنیت غذایــی ،تصریح
کــرد :اینگونه اســناد معموالً معطــوف به تولید
اســت ،در حالی کــه باید بــرای مدیریت مصرف
نیــز برنامــه داشــت و ایــن مهــم ،نقش شــورای
عالی انقالب فرهنگی را در این زمینه برجستهتر

میکنــد .بنابراین الزم اســت هر ســند ملی ،یک
پیوســت فرهنگــی بــرای اجرا داشــته باشــد تا با
همــکاری جامعه ،شــاهد افزایــش تأثیرگذاری و
اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.
در این جلســه که وزیر جهاد کشــاورزی و معاون
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز حضــور

داشــتند ،دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
گزارشــی از روند تدوین ســند ملی امنیت غذایی
ارائــه کــرد و گفــت :این ســند با  ۳۳هــدف کمی
و چشــمانداز ۱۰ســاله تدویــن شــده و  ۱۹راهبــرد
ملــی و  ۲۰۵برنامــه اقــدام دارد تــا میــزان تولید
محصــوالت کشــاورزی را از  ۱۲۰میلیــون تــن در
سال به بیش از  ۲۰۰میلیون تن برساند.
در ایــن نشســت ضمــن تأییــد کلیات ســند ملی
امنیــت غذایی ،مقرر شــد این ســند بــا تعامل و
همکاری دســتگاههای مرتبــط تکمیل و جامعتر
شــود و پیوســت فرهنگــی مرتبــط بــا آن نیــز
پیشبینی گردد.

«ایران» بررسی میکند

اقدام مسلحانه؛ فاز نهایی پس از اغتشاش و اعتصاب

گروه سیاسی /نگاهی تبیینی و تحلیلی به وقایع
پــس از مــرگ مهســا امینــی ،ســه فــاز میدانی
طراحی شــده همراه بــا جنگ روانــی تحمیلی
علیه مــردم ایران را عیان میکند؛ برنامهای که
از تبدیــل اعتراضات بــه اغتشاشــات و ناآرامی
در خیابــان آغــاز میشــود و بــا تدبیــر نیروهای
انتظامــی و امنیتــی نــاکام میمانــد؛ ســپس در
تشــویق بــه اعتصــاب ،حتــی بــه زور تخریــب و
تهدید نیز موفق نشــده و در نهایت در فاز سوم
تــاش دارد بــا انجام اقدامات مســلحانه کور یا
ســازماندهی شــده بویژه در شــمالغرب کشور،
اهداف تجزیه طلبانــه و ضدملی خود را دنبال
کند.
ëëمرگ دو فاز پیش از سررسید تعیین شده
پــس از افول ناآرامیهــا در مناطق مختلفی
از کشــور همزمــان بــا چهلمیــن روز درگذشــت
مهسا امینی ،برخی شهرهای استانهای غربی
دســتخوش اقدامــات مســلحانه و فعال شــدن
بیــش از پیش عوامل گروهکهای تجزیهطلب
شــد؛ فعالیتی کــه از همان ابتــدا مراکز دولتی و
امنیتــی را هــدف قــرار داده بود .از ایــن رو دیگر
مشــخص شد که مســألهای فراتر از اعتراض به
مرگ مهســا امینی در جریان اســت تا اینکه در
نهایــت ،ایــن جریانها ناچار شــدند در کمتر از
 2ماه ،نقشــههای خود را برمال کــرده و وارد فاز
نهایی ،یعنی اقدام مسلحانه شوند.
ëëمهار و سپس فاز آخر
علــت این تغییر فاز ســریع را بایــد در ناکام
ماندن اغتشــاشها دانســت .به عبــارت دیگر،
گروهکهــای ضدانقــاب پــس از ناتوانــی از
جلــب همراهــی اکثریــت مــردم در برگــزاری
اغتشاشــات گســترده بویــژه در مناطــق غربــی
کشــور ،برقراری اعتصابات را در دستور کار خود
قــرار دادند .اما ایــن مرحله نیز ،بــه دلیل عدم
همراهی مردم با مشکالتی مواجه شد و به این
ترتیــب گروهکهــا و دنبالههــای داخلــی آنان
ناچار شــدند با تهدید ،ارعاب و تخریب ،کســبه
و مغــازه داران را به همراهی بــا اعتصاب وادار
کنند .حمله با کوکتل مولوتف به یک فروشــگاه
در شــهر بــوکان و بــه آتش کشــیدن داراییهای
خصوصی و شــخصی مردم ،یکی از نشانههای

بــارز در ایــن زمینــه بــود .در ایــن میــان ،اتفاق
دیگری نیز روی داد که منجر شد فاز سوم از این
طراحی ،زودتر از موعد اجرا شود و آن ،فروکش
کــردن اغتشــاشها در ســایر شــهرهای کشــور
بــود .به عبــارت دیگــر ،پس از آنکــه گروهکها
دریافتند اغتشاش در سراسر کشور رو به پایان و
در مرحله مهار قرار دارد ،بر آن شدند تا به قول
معــروف ،در زمانی که تنور اغتشاشــات به طور
کامل به سردی نگراییده ،بسرعت دست بهکار
شــوند .فــاز اقدامات مســلحانه در ایــن مرحله
آغاز شــد .اما همین تعجیل ،سبب شد که سایر
اجزا و بدنه ضدانقالب و نیز رســانههای حامی
آنان ،آرایش و آمادگی کافی را نداشــته باشــند،
هرچنــد پس از ورود مقتدرانــه نیروهای حافظ
امنیت در بخشهای مختلف ،این رسانهها نیز
تــاش کردند آرایش خــود را بازیابــی و هجمه
رســانهای خــود را بــا مرحلــه جدیــد هماهنگ
کنند.
ëëکشف محمولههای بزرگ سالح گرم
یکی از نشــانههای بــارز ورود این گروهکها
بــه فــاز مســلحانه ،افزایــش قاچــاق ســاح بــه
داخــل مرزهــای کشــور بــود؛ امری کــه افزایش
کشــفیات ســاحهای قاچاق شــده بــه داخل از
ســوی نیروهــای امنیتــی و انتظامــی نیــز آن را
تأیید میکند .به عنوان مثال ســردار احمدعلی
گــودرزی فرمانــده مرزبانــی فراجــا 16 ،آبــان از
افزایــش 26درصدی کشــف ســاح جنگی خبر
داد .یا  15آبان قرارگاه حمزه ســید الشــهدا(ع)
در اطالعیــهای اعــام کــرد :مقادیــری ســاح و
مهمــات جنگی از ضد انقالب کشــف شــده که
قــرار بــود با هــدف کشتهســازی در اغتشاشــات
اســتفاده شــود .واردات ســاح بــه داخــل را
میتــوان بخشــی از طراحیهــا با هــدف اجرای
فــاز مســلحانه دانســت ،فــازی کــه دو چهــره
مشــهور ضدانقالب ،علناً و آشــکارا از آن سخن
گفته بودند؛ مهدی ابریشــمچی ،از ســرکردگان
منافقیــن و جان بولتون ،مشــاور ســابق امنیت
ملــی دولــت امریــکا .ابریشــمچی نفــر دوم
منافقیــن  ۲۷مهرمــاه در شــبکه ماهــوارهای
وابســته به منافقین اعالم کرد «اینقدر سالح به
کشــور وارد کردیم که نگران نیستیم!» و بولتون

توگــو بــا بیبیسیفارســی گفت که
نیــز در گف 
«اپوزیســیونهای ایــران در حال مســلح شــدن
هستند».
ëëنقش کومله و دموکرات در فاز اقدام مسلحانه
همــراه ایــن تــدارکات ،فــاز اصلــی اقــدام
مســلحانه کــه رویکــردی تجزیهطلبانــه هــم
داشــت ،نخســت از یکی از شــهرهای کردنشین
غــرب کشــور آغاز شــد .شــواهد و قرائــن متقن
نشــان میدهــد کــه گروهــک کمونیســتی و
ضدایرانــی کومله و دموکــرات نقش مهمی در
این زمینه داشــته و عمالً تروریستهای خود را
به داخل مرزهای کشــور گســیل کردند .احتماالً
برای دریافت منابع ملی بیشتر از غرب و برخی
کشــورهای منطقــه ،عبــداهلل مهتــدی ،دبیرکل
گروهک تروریســتی کوملــه ،به وارشــدن به فاز
مســلحانه ،آن هــم در داخــل مرزهــای کشــور
اعتراف کرد .مهتدی در توئیتر نوشــت« :حزب
کومله با تشــکیل گروه زنان (مسلح) پیشمرگ
از دختران انقالبی ســنگ بنای جنبش متکامل
امروز ژن ژیــان آزادی را بنا نهاد ».ادای احترام
برخی تروریستهای مسلح در برخی شهرهای
غربــی کشــور بــه عبدالرحمــن قاســملو ،رهبــر
ســابق حــزب تروریســتی دموکرات ،که ســابقه
همکاری با صدام حسین را نیز در کارنامه خود
دارد ،از دیگر نشــانههای دخالت مســتقیم این
گروهکهــا در تحرکات تروریســتی این مناطق
اســت .در پاســخ به این چنین رویکردی بود که
سپاه پاســداران انقالب اسالمی تصمیم گرفت
ایــن گروهکهــا را در خارج از مرزهــای ایران و
مقرهای اصلی آنان ،یعنی در کردستان عراق،
تحــت هدف قرار دهــد و در داخل نیز عملیات
خلع سالح «تا نفر آخر» را آغاز کند.
ëëفرجام پیش روی تروریستهای تجزیهطلب
هرچند آن حمالت توانســت تاحد زیادی از
توان تروریستی و نظامی این گروهکها بکاهد،
باوجــود ایــن ،برخــورد بــا عناصــر باقیمانده از
آنــان در داخــل مرزهــای کشــور نیــز بــا قــدرت
از ســوی نیروهــای حافــظ امنیــت آغاز شــد .از
زمــان آغــاز ایــن برخــورد ،تعــدادی از عناصــر
تروریســتی و مســلح از ســوی نیروهــای نظامی
دســتگیر و تعداد دیگری نیز به گواه رسانههای

نمونه ای از دروغ پردازی ها که مبنای قضاوت برخی چهره ها قرار گرفته است

ضدانقــاب تجزیهطلــب به هالکت رســیدند،
امــری کــه نشــاندهنده عــزم قاطــع جمهوری
اســامی ایــران بــا تحــرکات تجزیهطلبانــه و
برهمزنندگان امنیت در کشــور اســت .از این رو
امــروز به نظر میرســد این عناصــر در مواجهه
بــا این برخورد ســخت ســه راه در پیــش دارند؛
نخســت ،تســلیم شــدن افــراد مســلح ،دیگری
دســتگیری از سوی نیروهای نظامی نظیر آنچه
در رصد با عملیات پهپادی در حال اجراست و
راه سوم ،ادامه تقابل مسلحانه و کشته شدن به
دست نیروهای نظامی.
ëëحمایــت رســانهای از تجزیهطلبــی بــا
دروغپردازی
همــگام بــا برخــورد ســخت بــا عناصــر
تروریســت تجزیهطلــب ،برخــی رســانههای
غربگــرای داخلــی ،رســانههای ضدانقــاب در
خــارج از کشــور و چهرههــا نیز وارد گود شــده و
فــاز حمایــت رســانهای را پررنگتــر از گذشــته
دنبال میکنند .ادعای دروغ اســتفاده از ســاح
دوشکا از سوی علی کریمی که با انتشار عکسی
آن را مطرح کرد ،از جمله اینها اســت .استفاده
از دوشــکا درحالــی مطــرح شــده کــه اصابــت
تیرهای این سالح ،صدمات فوقالعادهای وارد

میکند ،درحالی که تصویر منتشر شده متعلق
بــه فردی اســت کــه در تصــادف رانندگی دچار
سانحه شده اســت و پیشتر در رسانهها منتشر
شده بود .دروغ استفاده از گاز اعصاب ،درحالی
کــه اغتشاشــگران در میــان همــان گاز درحــال
تنفــس و راه رفتــن هســتند! تــاش دیگــری در
راســتای سوریهســازی ایــران بــود .به هــر روی،
این رســانهها و ســلبریتیهای ســابقی همچون
علی کریمی این دروغها را در راســتای حمایت
از تجزیهطلبــان درحالــی مطــرح میکننــد کــه
شــواهد نشــان میدهــد نیروهــای نظامــی از
ســاحهای ســبک و متعــارف بــرای مقابلــه با
تروریستها استفاده میکنند.
جــای تأســف بیشــتر آنکــه تعــدادی از
چهرههای ســینمایی با انکار واقعیت حادث بر
مردم شمال غرب کشــور یا نادانسته ،مقابله با
عناصر مســلح گروهکها را اقــدام علیه مردم
کردســتان یا آذربایجــان غربی تلقــی میکنند.
تینــا پاکــروان ،امیــر جدیــدی ،حبیــب رضایی،
اللــه اســکندری ،امیــر آقایــی ،نیکــی کریمــی و
امیــن حیایــی از چهرههایی بودند کــه بعضاً با
اظهــارات تندی ،جای شــهید و جــاد را عوض
کردند.

