مدیر رسانهای تیمملی فوتبال مشخص شد

شنبه  9مهر 1401
وطنامروز شماره 3591

مدیر رسانهای تی م ملی فوتبال کشورمان معرفی شد .با اعالم نایبرئیس اول فدراسیون فوتبال ،هماهنگیهای الزم برای انتخاب مدیر رسانهای تی م ملی
با وزارت ورزش انجام شد و محسن معتمدکیا ،مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش با حفظ سمت به عنوان مدیر رسانهای تی م ملی فعالیت خواهد کرد.
با اعالم مهدی محمدنبی ،در جلسهای که هفته گذشته در وزارت ورزش برگزار شد ،مهدی تاج در این باره هماهنگیهای الزم را انجام داد.

ورزشی

اخبار

شروع مجدد لیگ برتر با تقابل حساس گلگهر  -استقالل

روز سخت آبیها در سیرجان

طارمی از روی نیمکت آزمون را
تشویق و هدایت میکرد!

نایبرئیس اول فدراس��یون فوتبال درباره حواش��ی
تی م مل��ی در اردوی اتریش توضیحاتی ارائه داد .مهدی
محمدنبی درباره ایجاد دودس��تگی در تی م ملی و وجود
برخی حواشی و درگیریها در اردوی اتریش توضیحاتی
ارائه داد و گفت :این بحث را به تی م ملی االن نمیتوانید
نس��بت دهید .معموال این موضوع��ات در تیمهای ملی
هست اما در این اردو تعامل ،همبستگی و دلبستگی بین
بچهها خوب بود .احس��ان حاجصفی به عنوان کاپیتان و
همینطور بزرگترهای تیم بسیار خوب مدیریت کردند.
اگر چه در دورهای که آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی
فعالیت داشتند ناهماهنگی بین بچهها بود اما در این اردو
بسیار هماهنگ شدند و این در زمین مشخص بود .وی
درگیری بین طارمی و سردار آزمون را تکذیب کرد و گفت:
اصال چنین بحثی مطرح نیست .آقایان طارمی ،حاجصفی،
انصاریفرد و جهانبخش بزرگان تیم هستند و این بازیکنان
همبستگیایجادمیکنند.درآنصحنهتعویضوقتیآقای
طارمی آمد روی نیمکت از آنجا با سردار صحبت میکرد و
به او مدام میگفت از فضا استفاده کن ،سر بزن و . . .؛ در
این حد صمیمیت بین بازیکنان وجود دارد .من شنیدهام
عکسی منتشر شده که هنگام تعویض دست ندادهاند اما
تا آنجایی که کنار زمین بودم و دیدم طارمی بعد تعویض
سردار را تشویق کرد .حتی شما فیلم را نگاه کنید وقتی
ایران گل زد طارمی نخستین فردی بود که کنار خط آمد.
نبی در ادامه گفت :باید از حواشی دوری کنیم و تی م ملی
را در رسیدن به همبستگی کمک کنیم .همه در ایران باید
یکصدا و یکدل باشیم .انضباط در تی م ملی حاکم است و
بازیکنان اخالق حرفهای را رعایت کردهاند .در همه تیمهای
ملی و اردوها بحثهایی وجود دارد اما خوشبختانه انضباط
تیمی و کار فنی در این اردو لطمهای نخورد.

وضعیت آلکثیر برای پرسپولیسی شدن
هنوز قطعی نیست

مهاجم پیش��ین پرس��پولیس این روزها با حضور در
تمرینات این تیم به دنبال جلب رضایت کادر فنی است.
با رسیدن به بهبودی کامل ،عیسی آلکثیر چند روز است
در تمرینات تیم پرسپولیس حضور پیدا کرده و همراه با
سایر بازیکنان به تمرین میپردازد .این اتفاق در حالی رخ
داده که آلکثیر قراردادی با پرسپولیس ندارد و قرارداد 2
ساله او با سرخپوشان در پایان فصل گذشته لیگ به اتمام
رسید و او این روزها بدون قرارداد در تمرینات پرسپولیس
حاضر است .از طرف دیگر در روزهای اخیر عنوان شده که
نام آلکثیر در نیمفصل به لیست پرسپولیس اضافه خواهد
شد اما این در حالی است که کادر فنی سرخپوشان هنوز
تصمیم قطعی درباره این موضوع نگرفته اس��ت .مربیان
پرسپولیس ابتدا قصد دارند میزان آمادگی مهاجم سابق
خود را بررسی کنند و در صورتی که آلکثیر بتواند خود
را به کادر فنی تحمیل کند آن زمان بحث قرارداد جدید
با این بازیکن به میان خواهد آمد اما در حال حاضر هیچ
تصمیمی برای عقد قرارداد با این بازیکن گرفته نش��ده
اس��ت .آلکثیر که عملکرد تأثیرگذاری در پرسپولیس
داشت ،هفته چهاردهم لیگ گذشته در مشهد از ناحیه
رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و بعد از چند ماه زانوی
خود را به تیغ جراحان سپرد .او این روزها تمرینات خود را
آغاز کرده تا بتواند نظر مساعد کادر فنی پرسپولیس برای
عقد قرارداد دوباره با این باشگاه را جلب کند.

ضربه ایستگاهی سروش رفیعی
زیباترین گل آسیا شد

گل ضربه ایس��تادگی هافبک سابق سپاهان بهترین
گل آسیا شد .توئیتر رسمی لیگ قهرمانان آسیا  2022به
معرفی زیباترین گل مرحله گروهی این رقابتها از طریق
ضربه ایستادگی پرداخت .گل زیبای سروش رفیعی بازیکن
کنونی پرسپولیس و سابق سپاهان مقابل الدحیل قطر از
روی ضربه ایستگاهی زیباترین گل لیگ قهرمانان شد.
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا  2022استقالل و
پرسپولیس به دلیل عدم دریافت مجوز حرفهای حضور
نداشتند و سپاهان و فوالد نمایندگان ایران در این رقابتها
بودند .سپاهان از راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا بازماند ولی فوالد به مرحله بعد صعود کرد و
با الفیصلی عربستان رقیب شد.

قهرمانی نکونام در جایزه بزرگ
تفنگ مردان

در جریان مس��ابقه جایزه بزرگ تفنگ مردان ایران،
امیرمحمد نکونام به عنوان قهرمانی رسید .مسابقات جایزه
ب��زرگ تیراندازی در ماده تفنگ مردان همزمان با هفته
دفاعمقدس و گرامیداشت شهید علیرضا شمسیپور در
سالن  ۸۰خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در فینال این مسابقات امیرمحمد نکونام با نتیجه  ۱۶بر
 ۸برابر پوریا نوروزیان به برتری رسید و در جایگاه نخست
ایستاد .علی رضایی نیز بر سکوی سوم این مسابقات قرار
گرفت .همچنین امیرحسین گلپسند ،مهیار صداقت ،علی
دانشور ،هادی قرهباغی و علیرضا صبیری در ردههای چهارم
تا هشتم قرار گرفتند.

جزئیات دستمزد کیروش
م ملی مشخص شد
و همکارانش در تی 

مبلغ دستمزد سرمربی پرتغالی تی م ملی و  5دستیار او
در کادر فنی مشخص شد .بر اساس توافقی که کارلوس
کیروش با فدراسیون فوتبال کشورمان داشته ،او تا پایان
جامجهانی ماهانه  50هزار یورو دریافت خواهد کرد .ضمن
اینکه دریافتی  5دستیار او نیز به صورت ماهانه  30هزار
یورو خواهد بود .به این ترتیب کادر فنی تی م ملی به صورت
ماهانه  80هزار یورو برای فدراسیون فوتبال هزینه خواهد
داشت .همچنین در صورت صعود تی م ملی به مرحله بعد
جام جهانی ،کادر فنی  12درصد پاداش صعود را دریافت
خواهد کرد .عالوه بر این برای پیروزی و کسب نتایج خوب
نیز پاداش جداگان ه پرداخت خواهد شد.

مس��ابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتب��ال امروز با انجام
 5مس��ابقه آغاز میشود که در حساسترین بازی استقالل
تهران میهمان گلگهر سیرجان است .مسابقات هفته هفتم
لیگ برتر فوتبال بعد از فیفادی ،امروز و فردا برگزار میشود.
ملیپوشان هم به باشگاههایشان بازگشتهاند تا تنور رقابت
باشگاهی کش��ور دوباره داغ ش��ود ،البته برخی رسانهها از
احتمال برگزاری مس��ابقات بدون حضور تماش��اگران خبر
دادهاند.

■■گلگهر سیرجان – استقالل تهران

گلگهر  12امتیازی در رده دوم جدول ایستاده و استقالل
با یک امتیاز کمتر روی پله سوم است .بنابراین تقابل  2تیم
از نظر جدولی بسیار حساس است و تیم برنده حتی شانس
صدرنش��ینی موقت را هم دارد .از س��ویی تقابل استقالل با
تیمهای قلعهنویی همیشه جذابیتهای خاص خود را داشته
است .هر چند قلعهنویی فصل گذشته مقابل استقالل فرهاد
مجیدی در هر دو بازی رفت و برگشت بازنده شد اما یک برد
آن انضباط��ی و مربوط به حضور غیرمجاز اریک بایناما بود،
البته این مرتبه این بازیکن گابنی مجوز بازی دارد .در تیم
گلگهر چند بازیکن هم سابقه حضور در استقالل را دارند؛
از مرتضی تبریزی گرفته تا آرمین سهرابیان ،محسن فروزان
و بهنام برزای .استقالل هم ملیپوشانش سرحال و آماده از
اتریش بازگشتهاند .سیدابوالفضل جاللی در تی م ملی نشان
داد تبدیل به چه بازیکن تاثیرگذاری شده است .این مسابقه
نخستین تقابل ساپینتو با یک مربی استقاللی در لیگ برتر
است .موتور اس��تقالل بعد از برد مقابل نساجی روشن شد
اما لیگ تعطیل شد و حاال باید دید این وقفه چند روزه چه
تاثیری روی اس��تقالل گذاشته است .یامگا فصل گذشته 2
گل به گلگهر زد و بخوبی راه گلزنی به تیم قلعهنویی را بلد
اس��ت .فقط امیدواریم در صورتی که مسابقه برنده داشت،
س��رمربی بازنده به تیم برنده احترام بگذارد و باخت را فقط
گردن داور نیندازد! چرا که دیگر هواداران فوتبال از شنیدن
گالیههای تکراری س��رمربیان علیه داوران خسته شدهاند.
البته همه میدانیم ورود  VARبه فوتبال از نان ش��ب هم
واجبتر است اما فعال که این تکنولوژی در فوتبال ما نیست
و حداقل یکی ،دو فصل دیگر زمان الزم اس��ت .گلگهر در
تعطیالت لیگ مقابل پرسپولیس در مسابقهای دوستانه یک
بر صفر شکست خورد .در کل قلعهنویی  ۲۹بار در رقابتهای
مختلف به مصاف استقالل رفته که  ۱۰پیروزی ۵ ،تساوی و
 ۱۴باخت دارد .گلگهر در این فصل به همراه پرسپولیس،
ذوبآهن و فوالد تیمهای بدون باخت لیگ برتر هستند.
■■آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی

جدال تیمهای قعرنشین جدول برای هواداران  2باشگاه
بس��یار مهم اس��ت .آلومینیوم که این فصل با س��یدمهدی
رحمتی به یک تیم تهجدولی تبدیل شده ،به مصاف ملوانی
میرود که بعد از س��الها به لیگ برتر بازگش��ته ولی هنوز
نتوانس��ته بردی به دس��ت بیاورد و با  2امتیاز آخرین تیم
جدول لیگ است .شاگردان رحمتی هم فقط  3امتیاز بیشتر
از ملوان دارند .باید دید در تعطیالت لیگ  2تیم چه تغییراتی
داشتهاند .ملوان یک مربی پرتغالی به جمع خود اضافه کرده
و آلومینیوم هم قطعا در پی رفع نقایص فنیاش بوده و در

صورت برد در این مس��ابقه چند پله در جدول لیگ صعود
خواهد کرد اما اگر ملوان شگفتیس��از شود و  3امتیاز را از
میزبان بگیرد ،در آن صورت آلومینیوم حتی ممکن اس��ت
به رده آخر جدول سقوط کند .این نخستین مسابقه  2تیم
در لیگ برتر محس��وب میشود .البته مدیران آلومینیوم از
اینکه ملوان بدون مس��ابقه با ف��والد به مصاف آنها میرود،
گالیهمندند .حتی رحمتی از برنامهریزی س��ازمان لیگ هم
انتقاد کرد اما در نهایت این مسابقه برگزار خواهد شد و باید
دید آلومینیوم دومین برد فصل را به دس��ت خواهد آورد یا
ملوان نخستین بردش را دشت میکند.
■■نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

هر  2تیم فقط یک برد در این فصل به دس��ت آوردهاند
ولی نفت مسجدسلیمان  8امتیازی  2امتیاز بیشتر از نساجی
جمع کرده و روی پله هش��تم جدول ایستاده و قرمزپوشان
قائمش��هری یازدهم هس��تند 2 .تیم قبل از تعطیالت لیگ
مقابل استقالل و پرسپولیس بازنده شدند .نساجی  3بر یک
از استقالل شکست خورد و نفت هم  2بر یک در خانه خود
 3امتیاز را به پرسپولیس داد.
از نکات جالب توجه اینکه سرمربی تیم نساجی به قصد
ایجاد همدلی و اتحاد بیش��تر بین بازیکنان ضیافت ش��امی
ترتی��ب داد اما در همان میهمانی اتحاد هم  2بازیکن (رضا
جعف��ری و مهدی نظری) با یکدیگر درگیر ش��دند! هدایت
یزدی ،مدیرعامل باش��گاه نف��ت هم به دلیل صحبتهایش
بعد از باخت به پرسپولیس فعال محروم شده است .از سویی
سازمان لیگ با ارسال نامهای به باشگاه نساجی چندین مورد

از ورزشگاه وطنی قائمشهر ایراد گرفته ولی بعید است این
بازی در ورزش��گاه دیگری برگزار شود .نبرد  2تیم در فصل
گذشته برنده نداشت و هر دو بازی رفت و برگشت با نتیجه
مساوی تمام شد.

■■فوالد خوزستان -مس کرمان

ف��والد با یک بازی کمتر و  9امتیاز در رده پنجم جدول
لیگ ایس��تاده و مس کرمان تیم تاز ه بازگشته به لیگ برتر
هم فقط  5امتیاز دشت کرده است 2 .تیم فصل گذشته در
ج��ام حذفی یک بار مقابل هم قرار گرفتند که مس کرمان
در ضرب��ات پنالت��ی موفق به حذف فوالد ش��د .نبرد  2تیم
در جریان بازی با نتیجه تس��اوی یک  -یک تمام شده بود.
مهمترین اتفاق در تعطیالت لیگ در مورد فوالد دعوت جواد
نکونام ،سرمربی این تیم از سوی کیروش به کادر فنی تیم
ملی بود؛ دعوتی که هنوز پاس��خ مثبتی به آن داده نشده و
نکونام ه��م خودش در این باره اظهارنظر نکرده اما مدیران
باشگاه فوالد میگویند با توجه به قرارداد نکونام با این باشگاه،
باید رضایت آنها نیز جلب شود .مس کرمان هم همان تیم
همیشگی است؛ تیمی که فوتبال را زیبا بازی میکند اما در
نتیجهگیری ناکام است .شاید گرفتن یک امتیاز در اهواز برای
این تیم برد خفیفی محسوب شود .فوالد در دیداری دوستانه
مقابل پرسپولیس بدون ملیپوش یک بر صفر پیروز شد.

■■ذوبآهن اصفهان -پیکان تهران

ذوبآهن در لیگ بیس��تودوم نه بازنده شده ،نه برنده و
با  6مساوی رقابتها را پی گرفته است .این تیم  6امتیازی
دهم جدول است و تیم پیکان هم با  8امتیاز یک پله باالتر از

حریف اصفهانیاش قرار دارد .فصل گذشته مجتبی حسینی
با پیکان توانس��ت در هر دو بازی رفت و برگشت ذوبآهن
تارتار را شکست دهد و اکنون این مسابقه نوعی بازی انتقامی
برای تارتار محسوب میشود .ذوبآهن در دیداری تدارکاتی
مقابل آلومینیوم شکس��ت خورد و پیکان هم در مسابقهای
دوستانه مقابل مس رفسنجان متوقف شد.
■■برنامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر
شنبه  ۹مهر

آلومینیوم اراک -ملوان بندرانزلی؛ س��اعت  ،۱۸ورزشگاه
امام خمینی(ره) اراک
نس��اجی مازندران -نفت مسجدس��لیمان؛ س��اعت ،۱۸
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گلگهر س��یرجان -اس��تقالل تهران؛ س��اعت ،۱۸:۳۰
ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
فوالد خوزس��تان -مس کرمان؛ س��اعت  ،۱۹ورزش��گاه
شهدای فوالد اهواز
ذوبآهن اصفهان -پیکان تهران؛ س��اعت  ،۱۹ورزشگاه
فوالدشهر اصفهان

یکشنبه  ۱۰مهر

هوادار تهران -فوالد مبارکه سپاهان اصفهان؛ ساعت ،۱۷
ورزشگاه پاس قوامین تهران
پرس��پولیس -تراکتور تبریز؛ س��اعت  ،۱۸:۳۰ورزشگاه
آزادی تهران
صنعتنفت آبادان -مس رفسنجان؛ ساعت  ،۱۹ورزشگاه
تختی آبادان

بیرانوند :نشان دادیم حرفهای زیادی برای گفتن در جامجهانی داریم

دودستگی در تیمملی وجود ندارد

دروازهبان تی�� م ملی فوتبال اعتقاد دارد
گزارش
تی م ملی با  2بازی خوب مقابل اروگوئه و
سنگال نشان داد حرفهای زیادی برای گفتن در جامجهانی
دارد .علیرضا بیرانوند پس از بازگشت تی م ملی از اردوی اتریش
اظهار داشت :اردوی خوبی داشتیم و  2بازی دوستانه مقابل
اروگوئه و سنگال خیلی میتواند به ما کمک کند .با تیمهای
خوبی بازی داشتیم و نشان دادیم حرفهای زیادی برای گفتن
در جامجهانی داریم .وی درباره اینکه ظاهرا روحیه تیم عوض
شده بود ،گفت :این یک چیز طبیعی است .کیروش اضافه
ش��ده بود و بازیکنان اکثرا با او کار کردهاند و نظم و انضباط
خوب��ی حاکم بود .البته زمان زی��ادی هم نبود که با بچهها
کار کند اما با توجه به تجربه قبلی میدانس��تیم او از ما چه
میخواهد .در مجموع تیم خیلی خوبی هستیم .دروازهبان تی م
ملی درباره وضعیت آسیبدیدگی خودش عنوان کرد :کمرم
مشکل دارد و در بازی درونتیمی اردوی تهران هم اذیت شدم.
البته کیروش هم بعد از بازی با اروگوئه گفتای کاش قبل از
مسابقه میگفتی که درد داری اما برای من تی م ملی مهم بود.
همین که مربی انگلیس بازی ما را از نزدیک میبیند ،نشان
میدهد حساب زیادی روی تی م ملی باز کردهاند .به هرحال
تابع نظر سرمربی و پزشکان تی م ملی هستم .بیرانوند درباره
ح��وادث رخ داده در کش��ور هم تاکید کرد :همه ما ناراحت
ش��دیم .ما در اردوی تی م ملی بودیم و یک مقدار هم فش��ار

بود و نمیتوانستیم به خاطر قانون تی م ملی واکنشی نشان
دهیم .به هر حال حق مردم نیس��ت که اینقدر اذیت شوند
و امیدوارم مش��کالت برطرف شود و همه خوشحال باشند.
وی درباره اینکه رس��انههای معاند اعالم کردهاند دودستگی
بی��ن بازیکنان وجود دارد ،تاکید ک��رد :چنین چیزی اصال
وجود ندارد .تعویض مهدی طارمی هم چیز عجیبی نبود .او
بعد از تعویض هم با همه نیمکتنش��ینان دست داد و اصال
ناراحتی نبود .اگر قرار بر ناراحتی بود ،او با هیچ کس دست
نمیداد .خودتان بگویید با آمدن کیروش اصال چیزی به نام

دودوستگی میتواند وجود داشته باشد! دروازهبان تی م ملی
در پایان عنوان کرد :هدف ما خوشحالی مردم است و در 2
بازی هم کیروش گفت فقط باید مردم را خوش��حال کنید.
خیلی دوس��ت داشتیم بعد از بردن اروگوئه خوشحال شوند
اما این اتفاق نیفتاد .باید در جامجهانی خوشحالی و شادی
را به مردم هدیه دهیم.
■■امی�ری :عدهای دنب�ال تجزیه و دودس�تگی در ایران
هستند

هافبک تی م ملی و باشگاه پرسپولیس نسبت به مسائل

اخیر واکنش نش��ان داد .وحی��د امیری ،هافبک تی م ملی
کشورمان و عضو باشگاه پرسپولیس نسبت به مسائل اخیر
کشور واکنش نشان داد .وی اظهار داشت :اینکه یک عدهای
درباره مسالهای به این مهمی و مرگ یک انسان بیگناه آن
هم دختری از دختران سرزمینمان سکوت میکنند ،دلیلی
بر بیاعتنایی نیست اما برای کسی مثل من که همیشه از
دودستگی گریزان بوده ،سخت بود درباره مرگ مظلومانه
مهسا امینی بنویس��م ولی درباره آتش زدن قرآن توسط
عدهای ننویسم؛ قرآنی که کتاب مقدس  2میلیارد انسان
در کره زمین است .امیری ادامه داد :سخت بود که درباره
برخورد بس��یار زش��ت عدهای از ماموران نیروی انتظامی
که قلب انس��ان را به درد میآورد بنویسم و درباره بریدن
گلوی ماموری بیگناه و وظیفهش��ناس ننویس��م و آتش
زدن ماموری دیگر را نبینم .زجر کشیدم وقتی احساسات
پاک و معصوم مردم کشورم را که اعتراضی بحق داشتند،
به همراه سوءاس��تفاده ع��دهای دیگ��ر در تخریب اموال
عمومی و جسارت به پرچم اباعبداهلل دیدم .اینکه حمایت
یک��ی مثل مریم رجوی و گروهکش که جنایاتش��ان بر
هیچ کس پوش��یده نیس��ت را ببینم و نفهمم چیزی جز
دودس��تگی و ویرانی برای م��ا در نظر ندارند و نفهمم که
عدهای خواب تجزیه کش��ورم را دارند و میخواهند از آب
گلآلود ماهی بگیرند.

روایت هوشیاری اطالعاتی
خبر آخر

ادامه از صفحه اول

در ای��ن راس��تا وزارت اطالع��ات عالوه بر
اقدامات پیشگفته در برخورد قانونی با مرتبطان این نارس��انهها،
برای اعضای مجرم آن شبکهها نیز پروندههایی تشکیل داده و آنها
قطعا پاسخگوی اعمال مجرمانه خویش خواهند بود.
ث) دهها مورد حمالت سایبری با ابعاد گسترده که صرفاً در قالب
جنگهای فناورانه دولتهای خاص (همچون ویروس استاکسنت)
قابل انجام است.
ج) طبق اطالع موثق ،ش��یپور قشونکشی بیسابقه سایبری
برای دامنزدن به «جنگ تمامعیار ش��ناختی» و ایجاد گسست
ذهنی بین فضای حقیقی و دنیای وهم و خیال و َمجاز ،از مبادی
آمریکایی -انگلیسی و اشرافیت بدوی سعودی نواخته شده است؛
تا آنجا که اس��یران چش��م و گوش بس��ته عالم مجازی و برخی
سلبریتیهای بیهویت یا مأمور ،در جهان مجازی با ایرانی مواجه
میشوند که سقوط کرده یا در معرض سقوط است! فرو افتادگی
بدفرجام و شگفتیآور برخی س��لبریتیهای نامآشنا در روزهای

گذشته ،ریشه در چنین وهمی دارد که آن قشونکشی سایبری
به آنها القا کرده بود.
پیچیدگیهای صحنه ،هجوم عوامل رنگارنگ خصم و عناصر
گروهکی و ش��بیخون وهمآور ش��ناختی ،قطعا نیاز به هوشیاری
هرچه تمامتر ،بویژه مراقبت هرچه بیشتر از جوانترها دارد تا دچار
فریب شیادان حرفهای رسانههای سعودی -لندنی و شارالتانهای
خودپرس��ت فضای مجازی نش��وند و ناخواسته و ندانسته ،آب به
آس��یاب دشمنان خونخوار ملت نریزند؛ و این مسؤولیت مقدس
خانوادهها و مربیان و معلمان فرهیخته ،بصیر و دلسوز کشور است.
در پایان با درود بیکران به روح پرفتوح همه شهدای انقالب
اسالمی بویژه به سید شهدای مدافع امنیت کشور ،سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی که همچنان خونخواه او هستیم و به شهدای
امنیت که در روزهای اخیر جاودانه شدند؛ اعم از شهدای مظلوم
بسیج ،فراجا و حزباهلل مظلوم و با عرض تسلیت به خانوادههای
معظم ش��هیدان ،با دعا برای س�لامتی مجروحان حوادث اخیر،
منجمله مجروحان س��ربازخانه گمنامان که همچون همیشه،

در خفا وفا میکنند و در گمنامی ،ش��هید یا زخمی میش��وند
با قدردانی از امت عظیمالش��أن همیش��ه در صحنه که در برابر
آشوبطلبان و تروریستها با راهپیماییهای میلیونی ،مانور عزت
و اقتدار ارائه دادند ،با گرمترین و صمیمانهترین سپاس از دلیرمردان
نیروی زمینی سپاه و فرمانده دالور آنکه در روزهای اخیر ،النه
دیوان و ددان را در آن س��وی مرزهای کش��ور ،درهم کوفتند و
دژخیمان ضدخدا و خلق خدا را به دوزخ فرس��تادند؛ با تشکر از
همکاری و همراهی و همدلی جامعه اطالعاتی مقتدر کش��ور؛ با
تقدیر از ایستادگی دالورمردان فرماندهی انتظامی کشور و بسیج
مستضعفین و تأکید دوباره بر حمایت و پیمان جاودانه مشترک
در دفاع از این خاک پاک و نظام مقدس و امنیت مردم عزتمند و
یدارد جریان توطئه شیاطین ،پایانیافته
فهیم ایران اسالمی ،اعالم م 
نیست؛ همچنانکه آمادهباش همیشگی در سربازخانه گمنامان نیز
نهتنهاپایانیافتنینیستبلکهتوطئهپیچیدهوجنگترکیبیاخیر
موجب آغاز فصلی جدید و خیزشی دوباره و سازماندهی تازه در
این وزارتخانه شد؛ علیه استکبار غدار و اردوگاه سلطه و مزدوران

منطقهای و عناصر گروهکی و تروریستی که مترصد فرصتی بودند
و جاهالنه ،هرآنچه در چنته داشتند را به میدان آوردند که البته
کار شکارچیان مترصد را نیز آسانتر کردند.
جان برکفان بیادعا و بینام و نشان ایران اسالمی در چارچوب
وظای��ف ذاتی و قانونی خود ،با عنایت به رس��الت الهی خویش و
تعهدی که در قبال ش��هدای به خون خفته ،امام شهدا(ره) ،مقام
معظم فرماندهی کل قوا مدظلهالعالی و مردم شریف ایران دارند،
یکبار دیگر عهد میبندند با تمام توان و با سپر قرار دادن جان
خ��ود ،از ایران عزیزتر از جان و ملت مع��زز و از آرمانهای بزرگ
انقالب اسالمی صیانت خواهند کرد و با عوامل تکفیر و تروریسم و
تخریب و جنایت ،هرجا که باشند و در هر زمانی به صورت قاطع و
بیمالحظه برخورد خواهند کرد .همچنین به دولتهای پشتیبان
این عوامل هش��دار میدهند عالوه بر اصل عمل و ضربه متقابل،
بدانند «ما سربازان گمنام امام منتقم(عج) هستیم».
والسالم علی َمن اتبع الهدی
روابط عمومی وزارت اطالعات

