
   قضائی

اصول عمل آفندي در جنگ نرم
رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار اخير بسيجيان، ضمن توصيه هاي 
خود به آنان فرمودند: »در جنگ ن��رم هيچ وقت عكس العملي عمل 
نكنيد. البّته پاسخ دش��من را بايد داد اّما بهتر از عكس العملي عمل 
كردن و واكنش��ي عمل كردن، عمل كردِن كنشي و ابتكاري است. 
يك قدم هميشه از دشمِن خودتان جلوتر باش��يد؛ حدس بزنيد كه 
دشمن چه كار مي خواهد بكند، چه حركتي مي خواهد انجام بدهد، 
حركِت خنثي كننده و پيش گيرنده را قب��ل از او انجام بدهيد؛ مثل 
يك ش��طرنج باز ماهر كه حدس مي زند طرف مقابل چه حركتي را 
انجام خواهد داد، و قبل از اينكه حركت را انجام بدهد، كاري را انجام 
مي دهد كه او قفل بش��ود، نتواند آن حركت را انجام بدهد؛ هميشه 

جلوتر از او حركت كنيد. «
جنگ رسانه اي و رواني دش��من كه اكنون به اليه ژرف تري –يعني 
جنگ ش��ناختي- توس��عه يافته به درازاي عمر انقالب اس��المی، 
س��ابقه دارد، اما امروز در ميانه جنگ اقتصادي ملموس تر نيز شده 
است. آنچه در س��احت جنگ اقتصادي رخ مي دهد اقدامات واقعي 
براي آسيب رس��اني به اقتصاد ملي اس��ت. اما بخش قابل توجهي از 
آسيب هايي كه اين روزها بر اقتصاد و بازار ايران وارد مي شود، مابه ازاي 
چنداني در حوزه عينيت و عمل نداشته و بيشتر از جنس »ذهني« 
اس��ت. اين چنين اس��ت كه مي توان گفت: با نوعي جنگ شناختي 

پيچيده مواجهيم. 
جنگ ش��ناختي )Cognitive warfare( به معناي هدف قرار دادن 
قوه ش��ناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغيير هنجارها، 
ارزش ها، باوره��ا، نگرش ها و رفتاره��ا از طريق مديري��ت ادراك و 
برداش��ت اس��ت. اين نوع جنگ ش��كل تكامل يافته تر، پيشرفته تر، 
عميق تر و وسيع تر جنگ رواني اس��ت كه مبتني بر جامعه شبكه اي 
)با زيرساخت رس��انه هاي نوين( بوده و با مديريت ادراك و برداشت 
انجام مي گيرد. تغيير نگرش در جامعه كشور هدف، اختالل و خطا در 
دستگاه محاسبات تصميم گيران، اثربخش نمودن جنگ اطالعاتي، 
ايجاد گسس��ت عاطفي-ادراكي بين توده ها و نخبگان با حاكميت و 
نهايتاً تضعيف و زوال س��رمايه اجتماعي برخي كارويژه هاي جنگ 

شناختي هستند. 
اما براي بي اثر ساختن جنگ نرم دشمن، اقدام عكس العملي و واكنشي 
بيهوده اس��ت. چراكه در عمل همواره از او عقب تر مانده و در موج دوم 
نمي توان قدرت تخريبي موج اول را خنثي نمود. به نظر مي رسد اكنون 
بايد به جاي آرايش دفاعي، در حوزه جنگ نرم بايد الگوي آفندي را در 
پيش گرفت كه برخي از مهم ترين تدابي��ر و راهبردهاي الزم براي آن 

عبارتند از: 
1- ش��ناخت نقاط ضعف دش��من و بهره گيري از آن: با ش��ناخت 
آسيب ها و ضعف هاي دش��من، كه كم هم نيس��ت، هم از شدت و 
حدت تهاجم آن كاسته مي شود و هم پرسش هاي فراواني در مورد 
واقعيت هاي نظام سلطه در برابر افكار عمومي جهاني شكل مي گيرد 

كه به آگاهي بشريت كمك خواهد كرد. 
2- ابتكارمحوري و خالقيت گرايي: عمل آفندي، آن هم در ميدان 
پيچيده جنگ نرم مس��تلزم به صحنه آمدن حداكثري خالقيت و 
ابتكار خصوصاً جوانان انقالبي است كه هم دست جبهه خودي را در 
اين آوردگاه حساس پُر تر مي كند و هم ميدان عمل را براي جوانان 

مؤمن بازتر مي كند. 
3- هوش��مندي و آينده نگري: همان گونه ك��ه رهبر معظم انقالب 
اس��المی تأكيد مي نمايند در الگوي عمل آفن��دي در جنگ نرم، 
همچون يك ش��طرنج باز قهار بايد رفتار بعدي دش��من را حدس 
زد و بر اس��اس آن طراحي كرد. اين مهم، نيازمند هوشمندي و نيز 
آينده نگري وس��يعي اس��ت كه هم ظرفيت هاي نخبگاني و عملي 
كشور را بايد در اين حوزه فعال كرد و هم از فرصت جوانان مؤمن و 

انقالبي عالقه مند به خوبي بهره گرفت. 
4- آشكارسازي بي اعتباري رس��انه هاي دشمن: يكي از نكاتي كه در 
آرايش تهاجمي جنگ نرم نبايد مورد غفلت واقع شود، آشكار كردن 
بي اعتباري و عدم صداقت رس��انه هاي دش��من و ايادي آن است كه 
به اين ترتيب حربه دشمن در اين عرصه كند شده و اقدامات آتي آن 

كم اثر خواهد شد. 
5- نگاه جهاني و بين المللي: امروزه با گس��ترش رس��انه هاي نوين، 
مرزهاي جغرافيايي كمرنگ تر شده و بايد دانست كه شكست دادن 
دش��من در عرصه جنگ نرم، نيز مستلزم ش��كل گرفتن جغرافياي 
مقاومت در برابر نظام س��لطه اس��ت و اين فرصت در ابزارهاي نوين 
رس��انه اي و مجازي فراهم اس��ت. امروز مي توان از بستر شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه هاي نوين –كه دشمن از آن براي گسترش بي ثباتي 
و ناامني در كشورهاي مخالف خود استفاده مي كند- براي به چالش 
كشيدن دشمن در ميان ملت هاي مختلف و حتي ملل غربي استفاده 

كرد و جبهه وسيع مقاومت جهاني در برابر استكبار را شكل داد. 

محمدجواد اخوان

گرای جهانگیری  به توپخانه تحریم ها
 »جهانگي�ري: حتي كش�ورهاي دوس�ت هم 
جرئت خريد نفت از ايران را ندارند.« آنچه داخل 
گيومه آمده، صرفاً عبارتي از معاون اول رئيس 
جمهور كش�ورمان نيس�ت، بلكه تيت�ر ديروز 
رس�انه هاي مخالف اي�ران از جمله بي بي س�ي 
 فارس�ي و رادي�و ف�ردا و دويچه وله فارس�ي و 
وي او  اي بود. استقبال آنان از سخنان جهانگيري 
محدود به همين جمله نشد و بخش هايي ديگر از 
سخنان او همزمان با تعجب و تأسف در داخل، 
در خارج از كشور با استقبال رسانه هاي مخالف 
مواجه شد. آنجايي كه گفته »به معناي واقعي، 
تمام گلوگاه هاي اصل�ي كار و فعاليت اقتصادي 
كشور از س�وي امريكايي ها بسته شده است«. 
العربيه فارس�ي هم جمله ديگري از معاون اول 
رئيس جمهور را تيتر كرده است: »معاون رئيس 
جمهوري ايران: شرايط كنوني جزو سخت ترين 
شرايط پس از انقالب است.« و اين نشان مي دهد 
گزاره هاي س�ياه نمايي در س�خنان معاون اول 
رئيس جمه�ور در مراس�م روز ملي ص�ادرات 
آن ق�در متعدد بوده ك�ه حتي نياز نب�وده همه 
رسانه هايي كه عليه ايران فعاليت مي كنند، از 
تيتري تكراري استفاده كنند! جهانگيری پيش 
از اين نيز چندين بار همين گونه س�خن پراكنی  
كرده است. به راستی اگر امريكايی ها بخواهند 
ميزان االثر تحريم ها وش�رايط اقتصادی كشور  
را  س�نجش كنن�د، چ�ه چي�زی تضمينی  تر 
رئيس جمه�ور؟!  اول  مع�اون  از س�خنان 
و چ�ه گرايی بهت�ر از اين ب�ه توپخانه تحريم؟!

بار اول نيست كه دولتمردان روحاني تصويري سياه از 
شرايط ايران به جهان ارائه مي كنند. كليدواژه »خزانه 
خالي« را خود حسن روحاني به تيتر و متن رسانه ها 
و افكارعمومي آورد. او پس از آن هم در جريان رأي 
اعتماد به دولت دومش در تابستان 96 مجدداً خالي 
بودن خزانه را تأييد كرد: »ما در سال گذشته 40 هزار 
ميليارد تومان براي صندوق هاي بازنشستگي داديم، 
در حالي كه اين صندوق ها مربوط به دولت و بودجه 
نيس��ت و خودش بايد متكفل باشد. من مي گفتم 
خزانه خالي تحويل گرفتيم، ولي ديديم صندوق ها 

هم خالي بود. « 
يا دي ماه 97 حسن روحاني از صفر شدن مقطعي 
ذخاير ارزي كشور در سال 97 گفت. وضعيت كشور 
در سال 92 را هم از زبان مجيد انصاري، معاون سابق 
روحاني ببينيم: »مجيد انص��اري، معاون حقوقي 
رئيس جمهور در دولت يازدهم هم بيان داش��ت: 
 »حقيقتاً آنچه را كه حس��ن روحاني در س��ال 92 
تحويل گرفت دقيقاً هم��ان وضعيت بعد از جنگ 
تحميلي را داش��ت. حتي از نظر مشكالت مالي از 
همان زمان پايان جنگ نيز اوضاع بدتري داشتيم. 
مشكالت مالي كه در سال اول دولت تدبير و اميد 
را با مشكل مواجه كرده بود در دوران بعد از انقالب 
بي س��ابقه بود. خزانه خالي و خصوصي سازي هاي 
نادرستي كه اجرا شده بود و ديون  بي حسابي كه اعطا 
شده بود سبب شده بود كه بودجه كشور با عدم توازن 
مواجه شود. « اسحاق جهانگيري هم توصيفي را كه 

براي اقتصاد ايران به كار برد، عبارت »ته دره« بود!
اين توصيفات حداقل دو م��ورد را پيرامون مواضع 
دولتمردان نشان مي دهد: اول تصميم جدي آنان 
براي س��ياه نش��ان دادن اوضاع ايران و دوم تالش 

دولتمردان براي مؤثر نش��ان دادن تحريم ها و بي 
پولي ايران. 

حسن روحاني، 20 آبان در سفر به كرمان مي گويد: 
» وقتي امروز كشور با مشكالت فروش نفت مواجه 
مي شود، چگونه بايد كشور را اداره كنيم؟... اينكه 
مي گويند دولت بايد اين كار را بكند چرا كار نكرد؟ 
و چرا اين كار را با تأخير انجام داد؟ »بي مايه فطير« 
است بدون پول نمي توان كار كرد؛ چقدر مي توانيم 
ماليات بگيريم!«  چهار روز پس از اين سخنان طرح 

افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن آغاز شد. 
   به دشمنان مان مي گوييم موفق شديد؟!

بررسي آن كه ايران اكنون در چه وضعيتي است، 
گزارش مفصل ديگري مي طلبد، اما اينك بررسي 
كنيم ارائه چنين تصويري از ايران و موفق نشان 
دادن تحريم هاي امريكا چه نتايجي را به دس��ت 
مي دهد. موضوع خيلي ساده است، وقتي دشمني 
كه همه تالش هايش را براي زمين زدن ايران كرده، 
مي شنود كه »امريكايي ها فشار حداكثري خود را 
بر زندگي مردم ايران متمركز كرده اند و ش��رايط 
كنوني جزو سخت ترين ش��رايط پس از انقالب 
اسالمي است. « يا آنكه معاون اول رئيس جمهور 
از دوري دوستان ايران از ايران مي گويد يا شرايط 
كنوني را جزو سخت ترين شرايط 40 سال اخير 
مي داند، آيا روشن نيس��ت كه در واقع به دشمن 
اميدواري داده مي شود كه در پيشبرد برنامه هايش 

موفق بوده است؟
اس��حاق جهانگيري البته تالش كرده كه بگويد 
امريكا موفق نش��ده اس��ت و صادرات نفت ايران 
به صفر نرس��يده و ايران از طرق ديگر، نفت خود 
را مي فروش��د، اما آنقدري نتوانس��ته يا نخواسته 
مديريت س��خنانش را داش��ته باش��د كه جشن 
تيترزن��ي براي رس��انه هاي مخالف اي��ران به راه 
نيندازد. او مي گويد: » امريكايي ها زيرس��اخت ها 

و زمينه هايي را كه در اقتصاد ايران تعيين كننده 
بودند تحري��م كردند؛ نفت را تحري��م كردند، اما 
نتوانستند صادرات نفت كشور را به صفر برسانند 
ولي به هرحال با فش��اري ك��ه وارد كردند حتي 
كشورهاي دوست ايران هم كه جزو نزديك ترين 
كش��ورها در ارتباط با ما هس��تند جرئت اينكه از 
ما نفت بخرن��د را تقريبا ندارند. م��ا به روش هاي 
ديگري متوسل مي شويم كه بتوانيم نفت كشور 
را بفروشيم. « او با نام بردن از صنايع پتروشيمي، 
كل نظام بانكي كشور، ش��ركت هاي فلزي مانند 
آلومينيومي و ف��والدي و صنايع مرتب��ط با آنها، 
شركت هاي  حمل و نقل، بنادر و حتي شركت هاي 
بيمه  به عنوان گزاره هاي تحريمي امريكا مي گويد: 
»امريكايي به معن��اي واقعي تم��ام گلوگاه هاي 
اقتصادي كشور را در طول دو سال اخير بستند.« 
و بعد مي گويد: »س��رافرازانه اع��الم مي كنيم كه 
اقتصاد ايران در اين دو س��ال با مقاومت و تالش 
صادركنندگان خود به رغم شوك هاي رواني كه 
امريكايي ها با جنگ رواني و اقتصادي عليه ايران 
اعمال كردند، روي پاي خود ايستاد. « اما وقتي در 
هفته هاي گذشته، رسانه هاي حامي تحريم ايران 
مشغول نشان دادن تصاوير آشوب شهري در ايران 
به عنوان اعتراض معيشتي و اقتصادي مردم ايران 

بوده اند و مخاطب خ��ود را اينگونه آماده پذيرش 
مؤثر بودن تحريم ها بر ايران كرده اند، سرافرازانه 
ايستادن ايران را وس��ط تحليل هاي خود از سياه 

نمايي هاي جهانگيري گم نخواهند كرد؟! 
    س�ياه نماي�ي دوس�تان و نه فقط فش�ار 

دشمنان
ايران بايد نگاهش به درون باشد. اهميت دادن زياده 
از حد به فشار خارجي گرچه براي پوشاندن ضعف 
سياست هاي داخلي و ناكارآمدي دولت است، اما در 
باطن به ضد خودش تبديل مي شود و اتفاقاً نشان 
دهنده ناتواني دولت در مديريت فضاس��ت. سياه 
نمايي ها، خصوصاً وقتي توس��ط دولتمردان انجام 
مي شود كه به دليل داش��تن مقام باال، حرف شان 
سند محسوب مي شود، مردم را نااميد و به موازات 
آن، دش��منان را اميدوار مي كند و عماًل به كمك 
تحريم هاي اقتصادي امريكا مي رود. تيترهاي ديروز 
بي بي س��ي، راديو فردا و دويچه وله و العربيه و ... از 
سخنان جهانگيري، در واقع بازوي رسانه اي جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران است؛ عملياتي رواني كه 
صرفاً با بيان جمالت خاص از ميانه سخنراني مقامات 
ايران انجام مي گيرد و دولتمردان ايراني كار آنها را 
راحت مي كنند و گزارشگران ضدانقالب حتي نياز 
ندارند براي نوشتن تحليل به زحمت بيفتند! در واقع، 

گلوگاه كشور را سياه نمايي دوستان گرفته است!
گزارش را با سخناني از رئيس جمهور  در همايش 
امسال قوه قضائيه به پايان ببريم كه خواستار جرم 
انگاري سياه نمايي شد: »اگر آينده را سياه ببينيم و 
با سياه نمايي بخواهيم پيش برويم، معلوم نيست چه 
خواهد شد... سياه نمايي جرم است... امروز قضات بايد 
سياه نمايي را همچون هميشه سياه نمايي ببينند و 
اجازه ندهند كه سياه نمايي ها درباره نظام مردم را از 
آينده نااميد كند، دادستان هاي كشور، امروز وظيفه 

سنگين تري برعهده دارند.«

علل سه گانه اغتشاشات اخیر
 ادامه از صفحه يک 

وقتی برايان هوك از در اختيار گذاش��تن اب��زار الزم از 18ماه قبل 
سخن می گويد يا طبق گفته رس��می امريكايی ها آيت اهلل مايك از 
طريق منافقين و تجزيه طلبان مشغول نقش آفرينی در صحنه بود 
يا آموزش ديده بودن اغتشاش��گران در مواجهه ب��ا دوربين و هارد 
دوربين، نحوه قلع و قمع بانك ها،  تمركز حمالت بر مراكز نظامی و 
انتظامی با هدف دسترسی به سالح، بستن برخی جاده ها با سالح 
گرم، حضور بيش از 100 تبعه خارجی در اغتشاشات و دستگيری 
دهها تن و كشته شدن چند تن از آنان، وجود هسته  های عمل كننده 
نقطه ای و جابه جايی س��ريع آنان با هدف خس��ته ك��ردن پليس، 
آموزش خشونت توسط رسانه های سعودی- انگليسی- امريكايی، 
زنجيره تجمعات در خارج از كشور با عنوان حمايت ايرانيان خارج 
از كش��ور از قيام مردم ايران، حمله به دهه��ا آمبوالنس و اورژانس 
به منظور جلوگي��ری از درم��ان مجروحان و درنهاي��ت باال رفتن 
آمار كشته ش��دگان، شهادت 10، 12 نفر از بس��يج، سپاه و نيروی 
انتظامی، به مي��دان آمدن عريان مس��ئوالن امريكاي��ی و غربی، 
كاهش 70 درصدی اغتشاش��ات و تلفات با قطع اينترنت خارجی، 
اظهارات اپوزيس��يون برانداز مبنی بر اينكه مس��ئله به كلی بنزين 
نيست و صراحت رهبر گروهك تجزيه طلب عرب كه در مريوان يك 
ساختمان دولتی سالم باقی نگذاشتيم و... نشان می دهد كه طراحی 
و توطئه خارجی بس��يار جدی، عميق و سازمان يافته است و با اين 
فرض بالفاصله اين سؤال به ذهن می رس��د كه سيستم امنيتی ما 

كجاست؟ چه می كند؟ برآوردش چيست؟ 
نياز مبرم اين است كه دولت دست به خالقيت بزند، فراخوان ايده 
بدهد، هزينه های جاری و خصوص��اً حقوق مديران را كاهش دهد، 
با طبقه باالدس��ت اقتصادی برای اخذ ماليات مماشات نكند و... تا 
بتواند به طبقه فرودست اقتصادی و حاشيه نشين ها توجه مضاعف 
نمايد. بخش های اصلی ملت ما كه بار انق��الب و جنگ را بر دوش 
كشيدند همين طبقه بودند امروز نيز با حداقل كمك توقعات خود 
را برآورده می دانند. اجازه ندهيم دش��من ب��ر ولی نعمتان حقيقی 

انقالب سوار شود.
تمامی مراك��ز درون و بيرون دولت كه دس��تی در ح��وزه اقتصاد 
دارند بايد برای ترميم زخمی كه دشمن مگس وار بر آن می نشيند 

هم افزايی كنند و حل مسئله را مشمول مرور زمان ننمايند.

شمخاني در ديدار وزير خارجه عمان تأكيد كرد
عربستان بیش از این 

امنیت منطقه را  به خطر نیندازد
دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه ادامه جنگ در يمن يكي 
از نشانه هاي رويكرد جنگ طلبانه و امنيت سوز قدرت هاي سلطه گر 
و عوامل منطقه اي آنان است، تصريح كرد: ادامه اين نسل كشی جز 
در خدمت منافع دش�منان صلح و امنيت منطقه همچون امريكا و 
اسرائيل نيس�ت و عربستان بايد با تس�ليم در برابر خواست مردم 
مقاوم يمن بيش از اين ثب�ات و امنيت منطقه را ب�ه خطر نيندازد. 
به گزارش مهر، دريابان علي ش��مخاني، نماينده مقام معظم رهبري و 
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار يوس��ف بن علوي، وزير خارجه 
عمان ، با اشاره به تالش ناكام امريكا براي ايجاد ائتالف بين المللی به بهانه 
برقراري امنيت در خليج فارس گفت: تنها ائتالف هايي در منطقه راهگشا، 
امنيت س��از و پايدار مي ماند كه بيگانگان در آن نفوذ و دخالتي نداشته 
باشند.  وي گفت: كشوري كه به هيچ يك از تعهدات خود نه در ارتباط با 
ايران و نه در مراوده با ساير كشورها پايبند نيست، نمي تواند قابل اعتماد 
باشد. شمخاني خاطرنشان كرد: كشورهايي كه بيش��ترين سهم را در 
ايجاد تنش و ناامنی در منطقه داشته اند و با راه اندازی جنگ هاي متعدد و 
گسترش تروريسم، منطقه را به آشوب و نابودي كشاندند، هرگز به دنبال 
ثبات و امنيت خليج فارس نبوده و صرفا تأمين منافع خود و غارت منطقه 

را دنبال مي كنند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه ادامه جنگ در يمن يكي ديگر از 
نشانه هاي رويكرد جنگ طلبانه و امنيت سوز قدرت هاي سلطه گر و عوامل 
منطقه اي آنان اس��ت، تصريح كرد: ادامه اين نسل كشی جز در خدمت 
منافع دشمنان صلح و امنيت منطقه همچون امريكا و اسرائيل نيست و 
عربستان بايد با تسليم در برابر خواست مردم مقاوم يمن بيش از اين ثبات 

و امنيت منطقه را به خطر نيندازد. 
در اين ديدار وزي��ر خارجه عمان با ابراز خرس��ندي نس��بت به رايزني 
مس��تمر دو كش��ور در موضوعات منطقه اي و بين المللی اظهار داشت: 
تنش در منطقه به نفع هيچ يك از كش��ورهاي حوزه خليج فارس نبوده 
و بايد از توسعه آن به هر نحو جلوگيري ش��ود. بن علوي مواضع اصولي 
تهران و مسقط در مس��ائل منطقه اي و بين المللی را بس��يار نزديك و 
همگرا عنوان كرد و اظهار داشت: روابط گرم و صميمي دو كشور در ابعاد 
سياسي، اقتصادي و بازرگاني مي تواند با برداشتن گام های جديد جهش 

قابل توجهی داشته باشد. 
وزير امور خارجه سلطنت عمان، دستيابي به امنيت پايدار در منطقه را 
نيازمند توافق و تفاهم مجموعه كشورهاي منطقه و رفع سوءتفاهم های 
موجود عنوان كرد و اظهار داشت: عمان همواره آمادگي دارد از مجموعه 
ظرفيت هاي خود براي رفع تنش هاي موجود و ايجاد زمينه گفت وگوي 

سازنده ميان كشورهاي منطقه بهره بگيرد. 

مديركل ضد تروريست وزارت اطالعات خبر داد
دستگیري عوامل مؤثر اغتشاشات اخیر 

در خوزستان
با اقدام�ات ش�بانه روزی س�ربازان گمن�ام ام�ام زمان )ع�ج( در 
اس�تان خوزس�تان، 79 نف�ر از عناص�ر اصل�ي حمل�ه ب�ه مراكز 
عموم�ي و خصوص�ي، پايگاه ه�اي نظام�ي و انتظام�ي و م�ردم 
شناس�ايی و در حي�ن و بع�د از اغتشاش�ات دس�تگير ش�دند. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت اطالعات، مديركل 
ضد تروريس��ت وزارت اطالعات با اعالم اين خبر افزود: از اين افراد 13 
قبضه انواع اسلحه از جمله كالشنيكف و كلت كمري، لباس نظامي، پالك 
جعلي خودرو و تابلو ايست و بازرسي كش��ف و ضبط گرديد. وي گفت: 
سه گروه تروريستي كه با حمايت يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس 
آموزش هاي ويژه ديده و نقش مهمي در حمله به مراكز دولتي و شليك 
به حافظان امنيت و مردم داش��ته اند كه يكي از اتباع اين كشور نيز جزو 

دستگيرشدگان است. 
مديركل ضد تروريست وزارت اطالعات همچنين بيان داشت: چندين 
گروه تروريستي كه برنامه ريزی و يا نقش مؤثر در خرابكاري و حمله به 
مراكز حساس و مردم در سطح كشور داشتند، شناسايي و دستگير شدند 

كه در آينده نزديك به سمع و نظر مردم بصير كشور خواهد رسيد. 

فرمانده كل ارتش خبر داد
تعیین ساختار مقابله با فتنه هاي دشمن 

در نیروهاي مسلح
فرمانده كل ارتش از تعيين س�اختار مقابله با فتنه هاي دش�من در 
نيروهاي مس�لح خبر داد و گفت: آموزش هاي الزم در اين راستا به 
نيروها داده ش�ده و البته آمادگي هاي الزم نيز كس�ب شده است. 
امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي در گفت وگو با خبرنگار مهر، با 
اشاره به فرمايش هاي فرماندهي معظم كل قوا در خصوص حفظ عوامل 
پيروزي و تعيين يك مأموريت ويژه براي نيروهاي مسلح مبني بر اينكه 
نيروهاي مسلح بايد مراقب فتنه ها باشند و آرايش و آمادگي هاي الزم را 
براي مقابله با فتنه داشته باشند، گفت: فتنه ها در شاخه ها، ابعاد و اشكال 
مختلف متوجه ايران اسالمي است و همه ما مسئوالن به پشتوانه مردم 
فهيم و در صحنه بايد براي مقابله با اين فتنه ها و به شكست كشيدن آنها 
و البته نااميد كردن دشمنان قسم خورده ايران اسالمي آماده و گوش 
به فرمان واليت باشيم.  فرمانده كل ارتش با اشاره به آمادگي نيروهاي 
مس��لح براي مقابله با انواع فتنه ها و تهديدات دشمن اظهار داشت: در 
نيروهاي مسلح ابعاد فتنه هاي دشمنان، در اتاق هاي هم انديشي مورد 
بحث و كارشناسي قرار گرفته و ش��اخه هاي مختلف آن مشخص شده 
است. اقداماتي كه بايد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در مقابل 
فتنه هاي دشمنان و براي شكست اين فتنه ها انجام دهند نيز به خوبي 

مشخص شده است. 
سرلشكر موسوي ادامه داد: در نيروهاي مسلح براي مقابله با تهديدات 
و فتنه هاي بدخواهان نظام ساختار تعيين شده و آموزش هاي الزم نيز 
در اين راستا به نيروها داده شده و البته آمادگي هاي الزم نيز كسب شده 
است تا هر كدام از اين شاخه هاي مختلف مورد هدف دشمنان قرار گرفت، 
نيروهاي مسلح بتوانند متناسب با آن واكنش داشته و به بهترين شكل 
وظايف خود را عم��ل كنند.  فرمانده كل ارتش با اش��اره به توطئه اخير 
دشمنان كه پس از اصالح قيمت بنزين در شهرهاي مختلف شكل گرفت، 
گفت: ماجراي اخيري كه در كش��ور ما رخ داد تفاوت بسياري با مسائل 
پيش از آن داشت. انگيزه شروع اين حوادث نيز بسيار متفاوت با حوادث 
گذشته بود كه البته با درايت، تيزهوشي، آينده نگري و تدبير مقام معظم 
رهبري و با حد نهايت ايثار ايشان نقشه دشمنان به شكست انجاميد. رهبر 
معظم انقالب اسالمي با ايثار براي حفظ انسجام و امنيت كشور خودشان 

را سپر بالي مشكالت كردند تا امنيت ايران اسالمي برپا بماند. 
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رئي�س ق�وه قضائيه ب�ا تأكي�د بر ض�رورت 
ش�نيدن خواس�ت و انتقاد مردم و همچنين 
برخورد عادالن�ه و قانوني با اش�رار و مخالن 
امني�ت در جري�ان ح�وادث اخي�ر، گف�ت: 
نس�بت به همه كس�اني ك�ه در اي�ن اتفاقات 
دچ�ار خس�اراتي ش�ده اند باي�د جب�ران 
خس�ارت ص�ورت گي�رد و اطمينان داش�ته 
باش�ند كه مورد حماي�ت قانون ق�رار دارند. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيس��ي در جلسه شوراي 
عالي ق��وه قضائيه با اش��اره به ح��وادث پس از 
اجراي طرح مديريت مصرف س��وخت در كشور 
تصريح كرد: نس��بت به اجراي طرح اشكاالت و 
انتقاداتي وجود دارد ك��ه از جمله آن، عدم اقناع 
افكار عمومي و ايج��اد اجماع نخبگاني اس��ت. 
اين ايرادات، موجب اعتراض مردم ش��د كه اين 

اعتراض و خواست را بايد شنيد. 
   بايد سخن مردم را شنيد

رئيس قوه قضائيه ادامه داد: اش��رار و دش��منان 
خارجي بر موج انتقادات و اعتراضات به حق مردم 
سوار ش��دند و تصور كردند با سوءاستفاده از اين 
فضا مي توانند به اهداف خود نائل ش��وند. بر اين 
اس��اس اقدام به ش��رارت، ناامني، ايجاد نگراني 
براي مردم و وارد آوردن خسارت هايی به اموال 
عمومي و خصوصي كردند ك��ه البته بحمداهلل با 
حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهاي 
زمان شناس��انه مقام معظم رهبري، توطئه هاي 

آنها خنثي و امنيت كشور تضمين شد. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر ضرورت شنيدن سخن 
مردم در مقام عمل و اج��را، به موضوع نظارت بر 
بازار و قيمت ها اش��اره كرد و افزود: مسئله بازار 
و قيم��ت كاالها و خدم��ات به ويژه براي اقش��ار 

كم درآمد از مسائل بس��يار مهم است. بر همين 
اساس، نظارت سازمان ها و دستگاه هاي مسئول 
بر بازار و قيمت ها ضروري اس��ت و بايد بازار را از 

دست سوداگران و سودجويان حفظ كرد. 
رئيس قوه قضائيه ب��ا بيان اينكه امروز مس��ئله 
معيش��ت م��ردم در اولويت ق��رار دارد، موضوع 
اقناع افكار عموم��ي در اجراي ط��رح مديريت 
مصرف سوخت را مورد اش��اره قرار داد و اظهار 
كرد: گرچه اين اقدام باي��د پيش از اجراي طرح 
صورت مي گرفت اما همچنان ضرورت آن باقي 
است و موضوع بايد توسط كارشناسان، نخبگان و 

صاحبنظران به درستي تبيين شود. 
   دس�تگاه قضايي مدعي حقوق خسارت 

ديدگان
آيت اهلل رئيسي در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه 
قضايي با اشرار، مخالن امنيت و تخريبگران اموال 
عمومي و خصوصي، خاطرنشان كرد: پرونده افراد 

اعم از اشرار و افراد وابسته به بيگانگان كه توسط 
نيروي انتظامی، وزارت اطالعات، س��پاه و ساير 
ضابطان به دستگاه قضايي تحويل داده شده اند، 
عادالنه و قانوني در دست بررسي است و ان شاءاهلل 
به زودي مردم در جريان رسيدگي به اين پرونده ها 

قرار خواهند گرفت. 
رئيس قوه قضائيه درباره خس��ارت ديدگان اين 
حوادث نيز تأكي��د كرد: از خس��ارت هاي جاني 
و مالي خس��ارت ديدگان نمي توان گذش��ت. ما 
معتقديم از نظر حقوقي بايد نسبت به اين خسارات 
مدعي بود و درخواس��ت ما از مس��ئوالن به ويژه 
دولت اين است كه نس��بت به جبران خسارت ها 

فكر و اقدام كنند.
 همكاران ما نيز اين موض��وع را دنبال كنند زيرا 
نسبت به حقوق مردم بايد حساسيت وجود داشته 
باشد و خسارت ديدگان مطمئن باشند كه مورد 

حمايت قانون قرار دارند. 

    آلودگی هوا تضييع حقوق عامه است
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اش��اره به آلودگي هوا در روزه��اي اخير، هواي 
پاك و س��الم را از وعده های هميشگي دولت ها، 
شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصريح كرد: 
متأسفانه امروز هواي پاك و سالم در بعضي ايام، 
وضعيت نامناسبي دارد و زندگي و سالمت مردم 
با آالينده ها تهديد مي شود. در اين زمينه، قانون 
كم نداريم. يكي از اين قوانين، قانون مصوب سال 
74 است كه قانون خوبي است. قانون ديگر مصوب 
سال 97 است كه در آن وظيفه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، وزارتخانه هاي نفت، كشور، نيرو 
و صنع��ت، معدن و تج��ارت، ني��روي انتظامي و 
ساير دس��تگاه ها براي جلوگيري از آلودگي هوا و 
تأمين هواي پاك به طور كامل احصا شده است. 
رئيس قوه قضائيه با بي��ان اينكه گزارش عملكرد 
دس��تگاه ها در اين زمينه بايد به مردم ارائه شود، 
سازمان بازرس��ي كل كش��ور را مأمور نظارت بر 
عملكرد دستگاه ها دانست و يادآور شد: هواي پاك 
و سالم از حقوق عامه است و آلودگي هوا، تضييع 
اين حقوق به ش��مار مي آيد. برخي اقدامات نظير 
تعطيلي مدارس و محدوديت ه��اي تردد، موقت 
است و بايد براي جلوگيري از آسيب ديدن مردم، 
ان شاءاهلل اقداماتي شايسته و اساسي در اين زمينه 

صورت گيرد. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از اين جلسه، بر 
لزوم پيگيري بودجه از مجاري قانوني و شفافيت 
در اقدامات بودجه اي تأكيد كرد. ساير مسئوالن 
قضايي نيز نكاتي را به ويژه در خصوص مس��ائل 
بودجه اي قوه قضائيه و اج��راي ماده 477 قانون 
آيين دادرسي كيفري مطرح كردند كه اين نكات 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئيس قوه قضائيه: 

 دولت خسارات جاني و مالي حوادث اخير را جبران كند

رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و حضور مردم، توطئه ها را خنثي كرد  

ب�ار اول نيس�ت ك�ه دولتم�ردان 
روحاني تصويري س�ياه از شرايط 
اي�ران ب�ه جه�ان ارائ�ه مي كنند. 
كلي�دواژه »خزانه خال�ي« را خود 
حس�ن روحان�ي ب�ه تيت�ر و متن 
رس�انه ها و افكارعموم�ي آورد

زينب شريعتي
   گزارش 1


