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     دروغ فعال اصالح طلب در مورد ديدار رهبري
سعيد شريعتي، فعال سياسي اصالح طلب در توئيتر 
خود نوشت: »تا جايي كه من به ياد دارم اين نخستين 
بار در ۳۰ سال گذشته اس��ت كه در عيد غدير، ديدار 
عيدانه رهبري با مسئوالن نظام كه نماد تجديد بيعت در عيد واليت است 
امروز برگزار نشد. كسي دليلش را مي داند؟« و بعد در تحليلي عجيب 
اضافه كرد: »با توجه به خبري كه ساعت ۲۱ مبني بر ديدار فردا)ديروز( 
با هيئت دولت منتشر شد، احتماالً مسئله اين بوده كه نمي خواستند در 

اين شرايط شيخ صادق بياد اون باال كنار رهبر بشينه«.
واقعيت اين است كه هيچ كدام اين موارد درست نيست و شريعتي در 
مورد اينكه رهبري هر ساله ديدار غدير داش��تند، دچار اشتباه شده و 
نمي خواهد هم اين اشتباه را اصالح كند. با يك جست وجوي ساده در 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين مسئله كاماًل مشخص 
مي شود كه اوال، ديدار روز عيد غدير خم مختص كارگزاران نظام نبوده 
است و گاهي با اقشار مردم، گاهي با دانشجويان يك دانشگاه، گاهي با 
بسيجيان و گاهي با كارگزاران نظام و در بعضي از سال ها، اصال اين ديدار 
تشكيل نشده است. اگر بخواهيم ۱۰ ديدار اخير را بر اساس جست وجو در 

اين پايگاه بررسي كنيم، ديدارهاي غدير خم به صورت زير بوده است:
سال ۸۸: ديدار هزاران نفر از قش��رهاي مختلف مردم در سالروز عيد 

سعيد غدير.
سال ۸۹: بيانات در جمع ۱۱۰ هزار بسيجي  در روز عيد غدير. 

سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲: ديدار غدير برگزار نشده است. 
س��ال ۹۳: ديدار هزاران نفر از اقش��ار مختلف مردم در خجسته عيد 

سعيد غدير خم.
سال ۹۴: ديدار غدير برگزار نشده است.

سال ۹۵: ديدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در روز عيد غدير خم.
سال های ۹۶ و ۹7: ديدار غدير برگزار نشده است. 

با توجه به آنچه در ۱۰ سال گذشته در ديدارهاي غدير خم اتفاق افتاده، مشخص 
است كه امثال شريعتي يا تعمدي براي دروغ گفتن و پيوند زدن مسائل نامرتبط 
با يكديگر دارند يا اينكه س��واد جس��ت وجوي س��اده اينترنتي را ندارند تا در 

بديهي ترين موضوعات، اينگونه سطح انديشه و تحليل خود را عيان نمايند. 
........................................................................................................................

    در اين 6 سال چرا برخوردي نشد؟
امين اسدي در توئيتي نوشته: بخش كوچكي از عملكرد ضعيف يكه زارع 

در ايران خودرو:
۱- ۴هزار ميليارد زيان انباشت فقط در نيمه اول سال ۹۵.

۲- محرمانه بودن قرارداد پژو.
۳- استفاده از بازنشسته ها در شركت.
۴- افزايش غيرقانوني قيمت خودرو.

۵- اخالل در اقتصاد كشور. 
۶- افت بي سابقه كيفيت خودرو.

بعد در توئيتي ديگر مي نويسد: هاشم يكه زارع مسبب افزايش قيمت 
خودرو بوده و به همين دليل بركنار ش��د. سؤالي دارم، شش سال اين 
فرد سوءمديريت  هايي از زيان انباشت۴هزار ميلياردي در نيمه نخست 
سال۹۵تا توليد خودروي بي كيفيت و... داشته اما چرا در اين شش سال 

كسي با اون برخورد نكرد؟
متشكريم از رئيسي كه داره عدالت رو برقرار مي كنه.

........................................................................................................................
    پول هاي اضافي دريافتي از مردم چه مي شود؟!

محمد پاداش هم در توئيتي نوشته: يكي از اتهاماتي كه به يكه زارع، مدير 
عامل ايران خودرو وارد شده، گران كردن بدون ضابطه خودرو است! پس 
كس��اني كه در اين مدت خودرو خريدن، پول اضافه پرداخت كردن و 
متضرر شدن. پس پول هاي اضافه  را به مردم بازگردانيد و بگوييد اين 

همه مدت چه كساني رأس كار بودند كه با يكه زارع برخورد نشد!
........................................................................................................................

    سايت حكومتي براي دعواي شخصي نيست
 سيدعلي موسوي در توئيتي نوشته: نامه صادق الريجاني به محمد يزدي 
كه نخستين بار در وب سايت مجمع تش��خيص مصلحت نظام منتشر 
شده  بود، از اين وب سايت برداشته شده. كاش همان اول اين مصلحت را 
تشخيص مي دادن كه اين سايت جهت پاسخ دعوا هاي شخصي نيست. 
........................................................................................................................

    راضي به اين همه رنج نيستيم!
 محمدجواد محمدزاده در توئيتي با اش��اره به حرف ش��هردار قم كه 
گفته »فرزندانم س��فيران نظام )در خارج از كشور( هستند« نوشته: 
اين انصاف نيست كه همه رنج و ثواب تبليغات براي جمهوري اسالمي 
سهم شما باشه. قدري ثواب هم براي بقيه بگذاريد بماند. چرا اينقدر به 

خاطر جمهوري اسالمي رنج مي كشيد؟

بيانيه سپاه به مناسبت روز صنعت دفاعی
 دستور كار نيروهاي مسلح 

ارتقاي ظرفيت هاي دفاعي است
سپاه پاسداران در بيانيه اي با پاسداشت روز صنعت دفاعي تأكيد كرد: 
تمركز نظام سلطه بر محدودسازي قابليت هاي دفاعي كشور بيانگر 
موفقيت اين عرصه در ناكام سازي سناريوهاي جبهه دشمن است. 
به گزارش فارس، س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المي در بيانيه اي با 
پاسداشت ۳۱مردادماه روز صنعت دفاعي، تمركز نظام سلطه و استكبار 
بر محدودسازي ظرفيت ها و قابليت هاي دفاعي كشور را بيانگر موفقيت 
و تأثير راهبردي اين عرصه در ناكام س��ازي راهبردها و س��ناريوهاي 
ضدايراني جبهه دش��من دانست. در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: 
عرصه صنعت دفاعي كشور پس از پيروزي انقالب اسالمي و عبور از عصر 
وابستگي، حقارت و عقب ماندگي هاي تاريخي ناشي از حاكميت رژيم 
پهلوي و استياليي اياالت متحده امريكا بر مقدرات دفاعي و نظامي ايران 
به مرحله اي ورود پيدا كرده است كه اين عرصه نمايشگاهي از عظمت، 
 پويايي، چابكي و ورزيدگي براي رفع نيازهاي نيروهاي مسلح و مدافع 

ايران اسالمي را در معرض جهانيان قرار داده است. 
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: در ش��رايطي كه سردمداران نظام 
سلطه و جبهه معاندين انقالب و نظام اسالمي به رغم ناتواني از مصاف با 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران همچنان با حقد و حسد توسعه 
گزينه تحريم را دنب��ال مي كنند، تمرك��ز بر راهبرد بالندگ��ي و ارتقاي 
ظرفيت هاي دفاعي كش��ور، با همت و هوشمندي حوزه صنعت دفاعي و 
نيروهاي مسلح در دستور كار مجموعه سازمان هاي نظامي و دفاعي كشور 
به ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار داشته و لحظه اي از انديشيدن 

و عمل به اين ضرورت غفلت ناپذير درنگ نخواهند كرد. 
اين بيانيه خاطرنشان كرده است: دستاوردها و توانمندي هاي سترگ 
حوزه صنعت دفاعي كش��ور در عرصه هاي زميني، دريايي و هوافضا 
كه متناسب با اس��تانداردهاي نوين جهاني و متناسب با پاسخگويي 
موفق به تهديدات متصور فراروي كشور حاصل شده است، جمهوري 
اس��المي ايران را به قدرت برتر و بالمنازع منطق��ه و در تراز رقابت با 
قدرت هاي فرامنطقه اي قرار داده است. در ادامه اين بيانيه با اشاره به 
قابليت ها، مزيت ها و ويژگي هاي عرصه صنعت دفاع كشور آمده است: 
واقعيت هاي موجود در وضعيت امروز صنايع دفاعي كش��ور، الگوها و 
فرمول هاي قدرت سازي و شكوفايي را الهام بخش ساير بخش ها به ويژه 
حوزه اقتصاد و صنعت قرار داده است و در بعد فراملي نيز توانسته است 
نقش راهبردي خود را در زواياي مختلف مقاومت اسالمي منطقه در 
جدال با جنگ هاي نيابتي و تروريستي و اخيراً در مقابله با تجاوز پهپاد 

راهبردي امريكا و نفتكش متخلف انگليس، آشكار سازد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي هر گونه مذاكره بين ايران و 
امريكا را بی اساس عنوان كرد و گفت: ايران راهبرد مستقل 
خود را در مقابل سياس�ت تهاجمی دول�ت ترامپ دارد.

علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي در بخشي از گفت 
و گوي خود با ش��بكه خبري NBC در خصوص تاثير تحريم ها 
بر زندگي ايرانيان گفت: قطعا تحريم ها تأثير داشته است اما بايد 
به نكته اي توجه كرد و آن اينكه بر اس��اس قانون برنامه شش��م 
توسعه كه در مجلس تصويب ش��د ما بايد تا پايان مدت برنامه، 
بودجه اداره كش��ور را از نفت جدا مي كرديم. ح��اال اين كار دو 
سال جلو افتاد، البته كمي س��ختي دارد اما مي توانيم به جايي 
كه در قانون برنامه در نظر گرفته بوديم، برس��يم. مشكالتي نيز 
در زمينه اقتصادي بايد حل و بودجه كش��ورمان نبايد متكي بر 
نفت تدوين مي شد كه حاال تحريم ها دس��تيابي به اين هدف را 

نيز جلو انداخت. 
وي افزود: نكته دوم اينكه در اي��ران ظرفيت هاي مهمي از نظر 
نيروي انساني متخصص وجود دارد و وقتي مشكالتي به وجود 
مي آيد به اقتصاد دروني بيش��تر توجه مي كني��م و به دنبال آن 
زمينه هاي توليد بيش��تري هم فراهم مي شود. وقتي واردات ما 

كاهش پيدا كند، مجبور مي شويم نيازهاي خود را در داخل توليد 
كنيم، لذا ما به اين زمان نياز داشتيم. 

نكته س��وم اينكه كش��وري را كه داراي مرزه��اي آبي و خاكي 
بسياري است، نمي توان به سادگي تحريم كرد. 

الريجاني در پاسخ به اينكه گزارش ها حاكي از ارتباطات پشت 
پرده براي مذاكره ايران و امريكاس��ت، گف��ت: تأييد نمي كنم. 

موضوع پشت پرده اي نيست. 
الريجاني در بخش ديگري از اين مصاحبه در خصوص احتمال 
جنگ ميان اي��ران و امريكا گف��ت: ما هيچ وق��ت دنبال جنگ 

نبوده ايم. 
آن زماني كه امريكايي ها صدام را براي جنگ عليه ايران تحريك 
كردند هم دنبال جنگ نبوديم. در اين ۴۰سال حتي يك تجاوز 

به كشوري نداشته ايم. 
استراتژي جمهوري اسالمي جنگ نيست، اما اگر كسي تعرضي 
كند به صورت جدي دفاع كرده و رهايش نمي كنيم كه نمونه آن 
نيز صدام است. موضع دولت ترامپ و طرح موضوع جنگ با ايران 
به اين علت است كه ايران از گروه هايي در منطقه مثل حزب اهلل و 

حماس براي حضور در جنگ هاي نيابتي استفاده مي كند. 

وي افزود: امريكايي ها ديگر نبايد از اين حرف ها بزنند. همين 
آقاي ترامپ در تبليغات خود ايراداتي به تيم اوباما گرفت و گفت 
ش��ما داعش را به وجود آورديد كه راست مي گفت، چون آنها 
به وجود آوردند و خانم كلينتون نيز آن را تأييد كرد. نيروهاي 
ديگري نيز در جاهايي ديگر دارند كه وارد آن نمي ش��ويم، لذا 
امريكا در چنين اقداماتي در منطقه بسيار بدسابقه شده است. 
امريكا گروه هايي در افغانس��تان ايجاد كرد ك��ه از جانب آنها 

اقداماتي داشته باش��د اما ما نيازي به چنين كارهايي نداريم. 
چرا حزب اهلل به وجود آمد. 

واقعيت تاريخي آن چه بود؟ زماني كه اس��رائيلي ها به لبنان 
حمله كرده و تا بيروت آمدند، جريان مقاومت شكل گرفت. 
مدت مديدي بيروت در دست آنها بود. شما اگر به جاي يك 
لبناني باشرف بوديد، مقاومت نمي كرديد؟ اين نتيجه رفتار 
آنها بود كه حزب اهلل ب��ه وجود آمد. قضيه فلس��طين هم به 

همين شكل بود. 
اس��رائيل به كدام يك از توافقات صلح پايبند بود؟ ياسر عرفات 
با آنها توافق كرد كه البته از نظر ما كار اشتباهي بود اما باالخره 
توافق كرد، اما اسرائيل به آن پايبند نبود كه در نهايت باعث شد 

جريان مقاومت در آنجا شكل بگيرد. 
وقتي ملتي را آواره مي كنند، چاره اي جز اين براي آنها باقي 
نمي ماند. اين موضوع نبايد براي ملت امريكا افتخار باش��د 
كه ملت فلسطين را از سرزمين خود آواره كرده است. آقاي 
ترامپ مي خواهد موضوع را ب��ه صورت تجاري حل كند، لذا 
مي گويد به فلس��طينيان پول مي دهيم كه در كش��ورهاي 

ديگر بمانند.

الريجاني: 

پشت پرده اي براي مذاكره ايران و امريكا وجود ندارد

اين ماه ها كه مب�ارزه با فس�اد اقتصادي با 
آمدن يك رئيس ت�ازه نف�س و انقالبي كه 
محافظه كاري ه�اي معم�ول مس�ئوالن را 
ندارد، معناي جدي تر و وسيع تري را به خود 
گرفته، ش�ايد س�خن گفتن از اينكه اولين 
مرحل�ه مبارزه با فس�اد، دس�تگاه قضايي 
نيست، كمي خوشايند نباش�د اما واقعيت 
قضيه آن اس�ت كه مرحله برخورد قضايي 
و پليسي با فساد اقتصادي، آخرين مرحله 
از پيش�گيري و برخورد با فس�اد است، هر 
چند همواره اين مطالبه جدي از دس�تگاه 
قضاي�ي ب�راي مبارزه ب�ا فس�اد اقتصادي 
دانه درش�ت ها و مس�ئوالن و منسوبان به 
آنها وجود داش�ته و دارد، اما اي�ن مطالبه 
نباي�د باعث ش�ود ك�ه قدم ه�اي آغازين 
مبارزه با فس�اد كه بايد در مجلس و دولت 
برداش�ته ش�ود، مورد غفلت ق�رار بگيرد. 
   مب�ارزه با فس�اد در درج�ه اول كار خود 

دولت است
رهبر انقالب پنج��م ش��هريور ۱۳۸۲ در ديدار با 
رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت وقت )دولت 
اصالحات( مي فرمايند: »به اعتقاد من مركزي كه 
بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال كند، دولت 
است و قوه قضائيه در مرحله آخر قرار مي گيرد.« 
ايشان سال قبل آن هم در شهريور ۱۳۸۱ در ديدار 
با هيئت دولت مي فرمايند: »مبارزه با فس��اد در 
درجه اول كار خود دولت اس��ت. مسئله مبارزه با 
فس��اد را جدي بگيريد... به مناسبت هفته دولت، 
يكي از دوستان براي من يادداشتي نوشته - يادم 
نيس��ت از كجا و كي بود - و گفت��ه بودند در همه 
جاي دنيا مبارزه با فس��اد، كار دولت اس��ت، چرا 
ما قوه قضائيه را مس��ئول اين كار مي كنيم؟ من 
به اين حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در 
درجه اول كار خود دولت اس��ت، به خصوص كه 
دولتمردان سطح باالي ما افراد پاكي هستند. شما 
مي خواهيد پاك كار بكني��د، بنابراين مي توانيد 

خودتان مبارزه كنيد و بكنيد. 
بخش قضا مربوط ب��ه مرحله آخِر كار اس��ت. در 
قدي��م مي گفتند: آخرين دارو، داغ كردن اس��ت: 
»آخر الدواء الك��ي«. قبل از آن كه ب��ه داغ كردن 

برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به كار مي برد، 
اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ مي كند، 
واال تا وقتي مي تواند با مرهم و مراقبت و تنظيف، 
بيمار را معالجه كند، مح��ل زخم را داغ نمي كند. 
در بخش هاي اقتصادي، پولي، صنعتي، خدماتي و 
ديگر بخش هاي توليدي و آن  جايي كه به خصوص 
معام��الت خارج��ي و كالن وج��ود دارد، حضور 
ش��ما حقيقتاً به عن��وان مدعي و معارِض فس��اد 
و مفس��د تلقي ش��ود. وقتي با اين جديت دنبال 
رفع فس��اد رفتيد، در جايي مي بينيد بايد به قوه 
قضائيه بگوييد ما از شما مي خواهيم به اين قضيه 
رس��يدگي كنيد. در اين صورت با ميل و خواست 
و مطالبه ش��ما، قوه قضائيه وارد مي��دان خواهد 
ش��د. وقتي ش��ما مبارزه نكنيد، طبعاً وضع طور 

ديگري خواهد شد. من مي خواهم خواهش كنم 
كه حتماً مسئله مبارزه با فساد را جدي بگيريد و 

دنبال كنيد.«
در دولت بعدي هم )دول��ت محمود احمدي نژاد( 
ايشان بر همين امر تأكيد مي كنند. از جمله تيرماه 
۱۳۸۶ در دي��دار هيئت دول��ت مي فرمايند: »در 
داخل تش��كيالت دولتى، اهميت مبارزه با فساد 
اقتصادی بيشتر است از عين همين كار در دستگاه 
قضايى. دستگاه قضايى مجازات مفسد را بر عهده 
دارد، دستگاه اجرايى جلوگيری از بروز فساد را بر 
عهده دارد، اين مهمتر است، اين پيشگيری است. 
در پيچ و خم داالن های گوناگون اجرايى است - چه 
در مرحل��ه  برنامه ريزی، چه در مرحل��ه اجرا - كه 
فس��اد جان مي گيرد، اين ميكروب های فساد به 

وجود مى آيند و رشد مي كنند و تكثير مي شوند، 
جلوی اينها را بايد گرفت« يا مرداد ۱۳۹۰ در ديدار 
فعاالن اقتصادي مي فرمايند: »متأسفانه هميشه 
اينجور است كه مفس��د اقتصادی در مركز دولتى 
جاپا پيدا مي كند، يعنى يك كسى را پيدا مي كند 
كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. 
تا كسى در داخل حصار نباش��د كه به آن متجاوز 
كمك كند، آن متجاوز نمي تواند فس��اد اقتصادی 
بكند، لذا مسئوالن دولتى موظفند نسبت به بروز 
و نفوذ فساد اقتصادی در دس��تگاه های دولتى به 

شدت حساس باشند.«
ش��هريور ۱۳۹7 هم ايش��ان در ديدار ب��ا اعضاي 
هيئت دولت كنوني مي فرمايند: »دستگاه دولتي، 
هوشمندانه، هوشيارانه، با چشم باز، مراقب فعاليت 

مضر اقتصادي باشد، يعني يك فعال اقتصادي اي 
كه حركت مضر مي كند، م��ورد توجه قرار بگيرد، 
جلويش گرفته بش��ود، جلوي منافذ فس��اد بسته 

بشود و گرفته بشود. 
مديريت اقتص��ادي يعن��ي اين، هي��چ ربطي به 
تصدي گري ندارد« يا در همان ديدار مي فرمايند: 
»مبارزه با مفسد نيازمند چشمان باز و هوشمندي 
مديران دستگاه هاي دولتي اس��ت تا ديگر نيازي 
به برخورد قوه قضائي��ه نباش��د. در قضاياي بازار 
س��كه و ارز اگرچه توجيهاتي بيان ش��د اما به هر 
حال بي توجه��ي و غفلت مديريتي ني��ز رخ داده 
اس��ت« يا تير ماه ۹7 تأكيد مي كنند: »مس��ئله 
برخورد با مفاس��د در وهله اول به عهده مسئوالن 
دستگاه هاس��ت و پس از آن بايد موض��وع به قوه 

قضائيه واگذار شود.«
    آسيب هاي غفلت از نقش دولت

از سال هاي آخر رياست آيت اهلل آملي الريجاني 
بر دس��تگاه قضايي تا همين ماه ه��اي آغازين 
رياست آيت اهلل رئيس��ي بر اين دستگاه، تعداد 
دستگيري ها و برخوردهاي قضايي با مفسدان 
اقتصادي افزايش يافته و اين گرچه نكته مثبتي 
براي ق��وه قضائيه اس��ت، اما نش��ان از افزايش 
فس��اد اقتصادي دارد و افزايش فساد اقتصادي 
يعني آنكه دس��تگاه هاي ديگ��ر وظيفه خود را 
درس��ت انجام نمي دهند. در واقع ضعف دولت 
و مجلس در مبارزه با فس��اد اقتصادي است كه 
باعث مي شود كار دستگاه قضايي در اين زمينه 

پرحجم شود. 
از س��ويي ديگر، مطالبه وقتي صرفاً از دس��تگاه 
قضاي��ي اس��ت، يعن��ي گوي��ي پذيرفته اي��م كه 
دولتمردان دچار فس��اد ش��وند و دولت و مجلس 
برنامه اي براي پيشگيري از فساد مسئوالن نداشته 
باشند و همه چيز موكول به برخورد قضايي شود. 
ايرادات بس��نده كردن به گام آخ��ر در مبارزه با 
فساد آن اس��ت كه اوالً بيت المال از دست رفته و 
حال براي بازگش��ت آن بايد كلي ت��الش كرد. از 
سويي باعث نااميدي مردم مي شود و همه را فاسد 
مي بينند. از سويي ديگر راه گناه را براي مسئوالن 
و ديگران باز گذاش��ته ايم و از س��ويي هزينه هاي 

اضافي بر حكومت تحميل كرده ايم.

غفلت از نقش دولت در مبارزه با فساد اقتصادي
حمايت از عملكرد دستگاه قضايي نبايد باعث فراموشي نقش ساير دستگاه ها شود

رئيس ستادكل نيروهاي مس�لح با تأكيد بر اينكه امروز نظام مقدس جمهوري 
اسالمي به سطحي از اقتدار رسيده كه دشمن را به يأس و نااميدي كشانده است، 
گفت: اين سطح از توانمندي مقدمه اي است تا در گام دوم انقالب اسالمي، ايران 
به عنوان يك قدرت شكست ناپذير در سطح بين المللي بروز و ظهور داشته باشد. 
 به گزارش فارس، سرلشكر محمد باقري رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح به همراه 
جمعي از معاونان آن ستاد، از اقدامات راهبردي و عملياتي سازمان پدافند غيرعامل 

كشور و دستاوردهاي آن بازديد كرد. 
وي در اين بازديد با اش��اره به اينكه س��ازمان پدافند غيرعامل كشور با طرح ريزي و 
برنامه ريزي مناس��ب در مقابله با تهديدها در عرصه ه��اي مختلف با همكاري دولت 
محترم، وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان هاي لشكري و كشوري آمادگي هاي مناسبي را 
ايجاد كرده است، گفت: اين سازمان در حوزه بازدارندگي و دفاع غيرنظامي موفق عمل 
كرده و همكاري هاي بيشتر مسئوالن مي تواند اقتدار دفاعي را افزايش دهد. سرلشكر 
باقري با تأكيد بر اينكه امروز نظام مقدس جمهوري اسالمي به سطحي از اقتدار رسيده 
كه دشمن را به يأس و نااميدي كشانده است، خاطرنشان كرد: اين سطح از توانمندي 
و آمادگي مقدمه اي خواهد بود تا در گام دوم انقالب اسالمي كشور ايران به عنوان يك 

قدرت شكست ناپذير در سطح بين المللي بروز و ظهور داشته باشد. 
رئيس ستادكل نيروهاي مس��لح با تأكيد بر اينكه پدافند غيرعامل به موازات اقتدار 
دفاعي در حوزه نظامي حركت رو به رش��د و صعودي را مي پيماي��د، افزود: با عنايت 
خداوند متعال س��ازمان پدافند غيرعامل، امنيت كش��ور را در حوزه هاي حس��اس 

هسته اي، زيستي، سايبري و شيميايي تأمين و تضمين خواهد كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه سازمان پدافند غيرعامل كشور به عقالنيت سطح باالي نرم افزاري 
رسيده و قادر اس��ت تدابير و سياس��ت هاي دفاعي را با ادبيات علمي و تخصصي به 
دس��تگاه هاي اجرايي و س��اير بخش ها منتقل كند، يادآور ش��د: اعتماد به جوانان 

متخصص و مومن در حوزه هاي علمي پدافند غير عامل در اين س��ازمان سبب ايجاد 
يك باور علمي و عملي و تبلور ايده »ما مي توانيم« شده است. 

در ادامه اين بازديد همچنين سردار غالمرضا جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور نيز گزارشي از فعاليت هاي تخصصي س��ازمان در حوزه هاي دفاع غيرعامل به 

ويژه مقابله با تهديدات نوظهور ارائه كرد. 
وي با بيان اينكه سازمان پدافند غيرعامل كشور راهبردهاي عملياتي و دفاعي كشور 
را در قالب نظام عملياتي پدافند غيرعامل در بخش هاي حساس و كليدي پيگيري 
مي كند، اين نظام عملياتي را داراي هفت محور قابل توجه عمليات صيانت و حفاظت 

از مردم در برابر تهديدات، عمليات حفاظت از زيرساخت هاي حياتي، عمليات دفاع 
غيرنظامي كش��ور، عمليات پدافند س��ايبري- فيزيكي، عمليات پدافند تركيبي و 
هيبريدي، عمليات پدافند نوين و عمليات پدافند س��ايبري- مردم محور مبتني بر 
شبكه هاي اجتماعي برشمرد. سردار جاللي با اش��اره به بيانات مقام معظم رهبري 
در ديدار مسئوالن سازمان پدافند غيرعامل كشور در سال گذشته، گفت: معظم له 
تأكيد داشتند: »در مقابل شيوه هاي پيچيده  تهاجم دشمنان، پدافند غيرعامل نيز 
بايد كاماًل هوشيار و جدي باشد و به  صورت علمي، دقيق، به روز و همه جانبه، عمل و 

با هرگونه نفوذ مقابله كند.«
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با تأكيد بر اينكه امروزه تهديدات ماهيت علمي 
و فناورانه دارند و همين مسئله اين ضرورت را ايجاد مي كند تا پدافند غيرعامل در لبه 
مرزهاي علم و فناوري حركت كند، گفت: امروزه فناوري ها ماهيت دوگانه فرصت- 
تهديد دارند و تمام تالش ما اين است كه مردم و دستگاه هاي خدمات محور بتوانند 
بدون هيچ مشكلي از فرصت هاي فناوري بهره مند شوند و اين مهم با رعايت الزامات 
پدافند غيرعامل كاماًل در دسترس است. وي با اش��اره به اينكه براي پيشبرد اهداف 
پدافند غيرعامل نياز به همكاري و هم افزايي  همه بخش ها و دستگاه ها در كشور وجود 
دارد، افزود: خوشبختانه ما ش��اهد ارتقاي دانش عمومي در سطح كشور به خصوص 
پدافند غيرعامل هس��تيم و اميد داريم بتوانيم يك وحدت رويه در بين مسئوالن در 

خصوص اهميت رعايت الزامات پدافند غيرعامل ايجاد كنيم. 
سردار جاللي در پايان با دعوت از جامعه علمي كشور براي تمركز بر موضوعات پدافند 
غيرعامل به ويژه  در حوزه هاي جديد همچون س��ايبري، زيس��تي، پرتوي و... گفت: 
پدافند غيرعامل يك حوزه دانش بنيان و دانش محور اس��ت و ض��رورت دارد ادبيات 
بومي و داخلي در اين زمينه توليد شود تا بتوانيم در جهان فناوري  پايه آينده اقتدار و 

حاكميت خود را حفظ و تقويت كنيم.

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح:

 ايران در گام دوم انقالب يك قدرت شكست ناپذير خواهد بود
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کبری آسوپار
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