
  گزارش

جبران شکست خیابانی
 با تمرکز بر جنگ شناختی

با شکست در اردوکشی خیابانی، امریکایی  ها این روز  ها تمام توان خود 
را در حوزه جنگ ش��ناختی متمرکز کرده و در پی کش��ف این سؤال 
هستند که به رغم تحمیل بی نظیر   ترین تحریم اقتصادی بر مردم ایران 
که نشانه های آن در مشکالت معیشتی بخش های محروم جامعه ایران 
آشکار شد و برخی اعتراض های اولیه مردم در آشوب های آبان ماه ایران 
نشانه آن اس��ت و چرا مردم ایران با اغتشاشات همراه نشده و حتی آن 
بخش معترض جامعه نیز با به خشونت کشیده شدن اعتراضات، صف 
خود را از اغتشاش��گران جدا کرده و حتی در کنار نیروهای انتظامی و 
نظامی به مقابله با آش��وبگران پرداختند. به همین دلیل است که کاخ 
سفید بعد از شکست عوامل میدانی آشوب های اخیر، در عین تأکید بر 
تشدید تحریم های اقتصادی، تالش دارد پاسخی برای این سؤال بیابد. 
آنچه در نشست روز سه   ش��نبه بنیاد دفاع از دموکراس��ی در امریکا با 
محوریت برایان هوک مس��ئول گروه اقدام امریکا علیه ایران گذشت، 
بیانگر تالش برای یافتن پاسخ به این سؤال و چگونگی ظرفیت سازی 
برای آینده است. نشس��تی که به گزارش صدای امریکا به صراحت در 
آن تأکید می ش��ود که  باید ببینیم در اعتراضات بعدی برای مردم چه 
می توانیم بکنیم. یعنی در کنار فشار حداکثری بر رژیم ایران، مراقبت 
حداکثری از مردم ایران داش��ته باش��یم و نبای��د در اعتراضات آینده 

غافلگیر شویم.
برایان هوک مس��ئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا که مس��ئول 
اداره و هدایت جنگ همه جانبه امریکا علیه مردم ایران اس��ت در این 
نشس��ت می گوید که ما در امری��کا، در حمایت از م��ردم ایران متحد 
هستیم و می خواهیم جامعه جهانی هم چنین باش��د. هوک در ادامه 
علت اصلی عصبانیت امریکا از مردم ایران را حمایت ایران از نیروهای 
مقاومت و پیگیری اقتصاد مقاومتی دانسته و یادآور می شود که ایاالت 
متحده از پیش روشن کرده که رژیم ایران یا باید بپذیرد مثل یک کشور 
عادی رفتار کند یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد، اما رهبر جمهوری 
اس��المی ایران راه پذیرش فش��ار اقتصادی و انزوای سیاسی)!؟( را در 

پیش گرفته است. 
در ترسیم صحنه کنونی تقابل نظام س��لطه با نظام جمهوری اسالمی 
ایران پیش از این گفته شد که امریکا در دور جدید تقابل با ایران، پس از 
ناکامی در جنگ سخت و تهدید نظامی و شکست در پیشبرد اهدافش 
علیه مردم ایران در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در دوران ترامپ راهبرد 
خود را بر طراحی و اعم��ال یک جنگ همه جانبه با ه��دف اعمال بی 
نظیر  ترین تحریم های اقتصادی و فروپاشی اقتصادی و به تبع آن ایجاد 
بحران موجودیتی در داخل متمرکز ساخته و تمام ظرفیت های ممکن 
خود و متحدانش را نیز به کار گرفته است اما روند حوادث اخیر نشان داد 
که امریکا نه در مهار قدرت و نفوذ منطقه ای ایران توفیقی کسب کرده 
و نه در فروپاشی اقتصادی آنگونه که برایان هوک بر آن تأکید می کند و 
نه در بحران موجودیتی که شکست در آشوب های اخیر و خنثی شدن 

توطئه همه جانبه امریکا علیه مردم ایران مصداق آن است. 
دو رکن اصلی این جنگ همه جانبه، جنگ اقتصادی و جنگ شناختی 
است. در اعمال جنگ اقتصادی و تشدید تحریم ها کاخ سفید به پایان 
خط رسیده اس��ت چراکه تحریم های اخیر که خود تکرار تحریم های 
گذشته و یا تحریم افراد و شرکت  هایی است که نقش چندانی در روند 
فعالیت های اقتصادی ایران نداشته و صرفاً با هدف آمارسازی و یا اعالم 
فاز جدید تحریم  ها رسانه ای شده و در نقطه مقابل ایران توانسته است 
ضمن حفظ انسجام سیاس��ی و اقتصادی خود حتی تا آنجا پیش برود 
که بودجه سال آینده خود را با حداقل وابس��تگی به فروش نفت خام 

تنظیم کند. 
نکته ای که بسیاری از کارشناسان امریکا آن را زنگ خطری برای کاخ 

سفید و نشانه بارز شکست سناریوی فشار حداکثری دانسته اند. 
اما شکست اصلی امریکا را باید در حوزه جنگ شناختی دانست و روند 
حوادث اخیر که به شکست توطئه امریکایی، عبری، تکفیری انجامید، 
مصداق بارزی از آن اس��ت و مردم عماَل با جدا کردن صف خود نشان 
دادند که همچنان پای آرمان   ها و اصول ایس��تاده اند . گرچه نسبت به 

ضعف   ها و ناکارآمدی   ها گله مند و معترضند. 
در جنگ شناختی که ش��کل تکامل یافته جنگ نرم است، هنجارها، 
ارزش   ها و باورهای نخبگان، مردم و مسئوالن باید به گونه ای تغییر یابد 
که احس��اس تعلق به نظام و روحیه ایثار و فداکاری جای خود را به بی 
تفاوتی داده و در شکل تکامل یافته آن، هنجار  ها و ارزش های غربی را 
بر هنجار  ها و ارزش های اسالمی و انقالبی ترجیح داده و در آن صورت 
اگر خطری کشور را تهدید کند، نه تنها مردم بلکه نیروهای انتظامی و 
دفاعی نیز انگیزه ای برای دفاع ندارند. اما در حوادث اخیر آنگاه که عوامل 
نشاندار دشمن سعی کردند اجتماعات را به آشوب بکشند، مردم صف 
خود را جدا کردند و این ثابت کرد که دشمن در جنگ شناختی توفیقی 
کس��ب نکرده و همین جدا شدن صف   ها و تالش آش��وبگران در بردن 
اعتراضات به فاز آشوب و اغتشاش و تقابل امنیتی، زمینه ای را فراهم 
کرد تا بزرگ ترین توطئه داخلی که با طراحی دشمن به اجرا در آمده 
بود، تنها در عرض چند ساعت مهار شود و نظامی اسالمی بار دیگر ثبات، 
اقتدار و انسجام خود را به رخ جهانیان بکشد که پیوستن شش کشور 
اروپایی به اینستکس، استمداد ترامپ از ژاپنی   ها برای میانجیگری و 
موضع صریح دبیر کل سازمان ملل متحد در محکوم کردن تحریم های 

امریکا و مغایرت آن با قطعنامه 2231 مصداقی از آن است. 

عباس حاجی نجاری

سرلشكر سالمي خطاب به  دشمنان ايران اسالمي: 

مردم ایران در شکست دشمنان هنرمندند

فرمانلده كل سلپاه پاسلداران انقالب اسلالمي 
خاموش كلردن فتنه ها را سلند وفلاداري ملت 
به انقالب اسلالمي دانسلت و  خطاب بله  امريكا، 
اسلرائيل، انگليس و دشلمنان  منطقله اي  ايران 
هشدار داد: اگر دست از فتنه عليه ايران اسالمي 
برنداريد شلما را تعقيب مي كنيلم، مي يابيم  و با 
آتش كشيدن منافع تان از شلما انتقام مي گيرم. 
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار  حسین 
سالمي روز پنج شنبه در جمع سپاهیان و بسیجیان 
ش��هرري با بیان اینکه دیدار با خانواده های ش��هدا، 
ایثارگران و دیدار با جانبازان را که اسطوره و استوانه هاي 
محکم صبر هستند، فضیلت و عنایتي از سوي خداوند 
مي دانم، اظهار داش��ت: امروز فرصتي ایجاد شد تا با 
رزمندگان امنیت این سرزمین که نشانه هاي بصیرت 
و س��مبل غیرتند دیدار کنیم که این رزمندگان برپا 
نگه دارنده قائمه هاي نظامند و بیرق ها را برافراش��ته 
نگه مي دارند و نمي گذارند پرچ��م امامت و والیت بر 

زمین بیفتد. 
   بيداري و حضور مقابل دشمن رمز جاودانگي 

ماست
وي بیان کرد: واقعیت این است که اگر همین اندازه 
جمعیت در کنار ائمه ما ب��ود آن ماجراهاي غم انگیز 
هرگز در صدر اسالم به وقوع نمي پیوست. فرمانده کل 
سپاه افزود: حضور شما بسیجیان در این فضا به مثابه 
جهادي بزرگ است، زیرا حضور و بیداري شما دشمن 

را ترسانده و جلو نمي آیند و دور مي کند، هر کجا که نور 
بتابد ظلمت، تیرگي و تاریکي به نیستي مي رود. 

سرلشکر سالمي س��پس با اش��اره به اینکه بیداري، 
حضور، میدان داري، پرچم داري و ستبر کردن سینه 
در مقابل دش��من رمز بقا، جاودانگي و عزت ماست، 
تصریح کرد: ب��اور کنید که در این ۴1 س��ال تنها به 
قوت حضور ش��ما که همواره تابع ولي امر مسلمین 
هستید هر توطئه، فتنه  و جنگي  سرد و خاموش شده 
 و دشمنان را بي روح، افسرده و ناامید کرده است. وي با 
اشاره به نقش سپاه و بسیج در امنیت جامعه، بیداري، 

حضور، میدان داري و ایستادگي در مقابل دشمن را 
رمز بقا، عزت و جاودانگي ملت ایران برشمرد و گفت: 
شما حقیقتاً براي این ملت، عزت، سرافرازي، امنیت 
و آرامش مي آفرینید و آرامش بخش مردم هس��تید 
و همواره در مقاب��ل اقدامات ناامیدکننده  دش��من 

ایستادگي مي کنید. 
  مردم ايران در شكستن دشمنان هنرمندند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي بیان کرد: 
دش��من همه راه ها را تجربه کرده و هیچ کشوري در 
طول حیات بشر به اندازه ملت ایران در این کره خاکي 

در معرض تهاجمات س��نگین ش��یاطین کوچک و 
بزرگ عالم نبوده، ولي به فضل الهي ایستادگي و از هر 
حادثه اي با افتخار، آبرومندي و شرف عبور کرده است. 
سرلشکر سالمي با بیان اینکه مردم ایران شریف، مؤمن، 
وفادار و آگاه هستند، افزود: مردم مي دانند سعادت آنها 
در گرو حمایت از امام است و وقتي امام مسلمانان در 
میدان نبرد جهاني شجاعانه ایستاده است مردم او را 
همانند نگین در حلقه انگشتري مهر خود مي گیرند و 

با هم قله ها را فتح مي کنند. 
وي ادام��ه داد: مردم ایران در شکس��تن دش��منان 
هنرمندند و در ناکام کردن آنها شاهکار مي آفرینند 
بنابراین این بار نیز به بهترین شکل پیش رفته و جوانان 
به میدان آمدند و ما از ش��کوه حضور و صبر خانواده 
شهیدان و جانبازان  تشکر مي کنیم که ما را در پیمودن 

این راه مصمم تر مي کند. 
  تا پيروزي فاصله اي نداريم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بیان اینکه 
ما تا پیروزي فاصله اي نداری��م، گفت: در حال حاضر 
به دشمن و خیمه آنها نزدیک هستیم و آنها در حال 
عقب نشیني هستند و در حال عقب نشیني این فتنه ها 
را برپا مي کنند ولي مردم ما نشان دادند که محاسبات 

دشمن همیشه اشتباه است. 
سرلشکر سالمي ادامه داد: دشمنان فکر مي کنند که 
مردم براي مشکالت اقتصادي به آنها رجوع خواهند 
کرد، در صورتي که براي ملت ما پناهگاه ایمان است، 
دشمن، دش��من اس��ت و آنها فکر مي کنند با فشار 
اقتص��ادي مي توانند ملت ایران را تس��لیم کنند، در 
 صورتي  که پناهگاه این ملت فقط قرآن و ایمان است. 
وي تصریح کرد: هر چه فشار اقتصادي دشمن بیشتر 
شود مردم مصمم تر از پیش ایستادگي مي کنند، زیرا 

مي دانند دشمن در پي ایجاد ناامني در کشور است. 
  دست از فتنه عليه ملت ايران برداريد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بیان اینکه 
این نظام آرزوي هزاران ساله انبیاي الهي است گفت: 
انبیاي الهي آمدند که حکم خدا را روي زمین جاري 
کنند تا توحید و خداپرستي روي زمین برقرار شود 
و این همان نظامي است که حضرت علي)ع( و سایر 
بزرگان دین در راه دستیابي به آن شهید شدند و حال 
این آرزو تحقق یافته و این بیرق برافراشته شده  و پرچم 
عاشورا در همه جا در حال اهتزاز است و این جوانان 
تربیت شدگان غیرت حضرت ابوالفضل )ع( هستند که 

این بیرق را برافراشته اند. 
سرلش��کر س��المي در پایان با اش��اره به توطئه ها و 
فتنه انگیزی های اخیر جبهه دش��من علیه انقالب و 
ملت عظیم الش��أن ایران، خطاب به سران استکبار و 
متحدان منطقه اي آنها خاطرنشان کرد: خاموش کردن 
فتنه ها سند وفاداري ملت و در دستان مردم است و ما 
به دشمنان مي گوییم اگر دس��ت از فتنه علیه ایران 
اسالمي برندارید شما را تعقیب مي کنیم، مي یابیم  و با 

آتش کشیدن منافع تان از شما انتقام مي گیرم. 

ژه  
محسن غرویان از روحانیون حامي دولت روحاني، ضمن اعالم  وی

ناراحتي از عدم کاندیداتوري عارف و الریجاني براي انتخابات 
مجلس، به مردم توصیه کرده در انتخابات مجلس به حامیان 
دولت رأی بدهن��د. غرویان طي یادداش��تي در روزنامه آرمان 
نوشته: »این بار برخي چهره هاي ش��اخص از ثبت نام فاصله 
گرفتند. امري که اثر چن��دان خوبي ندارد و بای��د از این افراد 
حمایت بیشتر مي شد و بشود تا از تجربه شان استفاده بیشتري 
شود. امثال آقاي علي الریجاني و آقاي محمدرضا عارف افراد 
باتجربه و از منابع انساني کش��ور هستند که باید از وجودشان 
استفاده شود. امیدواریم در صحنه بمانند و از مسائل سیاسي 
و اجتماعي کنار نکش��ند. « این در حالي اس��ت که عملکرد 

محمدرضا ع��ارف در مجلس مورد انتقاد خ��ود اصالح طلبان 
هم بود. در مورد علي الریجاني هم گفته مي شود او تصمیمات 

دیگري براي آینده سیاسي اش دارد. 
غرویان در ادامه مي نویس��د: »مجلس باید با دولت هماهنگي 
داشته باشد. اگر مجلس بخواهد با دولت درگیر شود و اصطکاک 
باشد باز هم سرمایه هاي مملکت هدر مي رود و این دعواهاي 
جناحي هیچ فایده اي براي ملت ندارد. این هم نکته اي است که 
مردم باید در انتخاب افراد دقت کنند. افرادي در مجلس باشند 
که با دولت همراهي و هماهنگي کنند.« در واقع غرویان نقش 
نظارتي مجلس بر دولت را نادیده گرفته و انتظار دارد هیچ سؤال 
و استیضاحي از سوي نمایندگان مجلس نسبت به وزراي دولت 

انجام نشود. یکي از انتقادات به مجلس اخیر، همراه بودن بیش از 
حد برخي نمایندگان مجلس با دولتي بود که باعث  شد در برخي 

برهه ها عمالً نظارتي بر کار دولت انجام نشود. 
غرویان البته در ادامه، دفاع از دولت را تا جایي پیش مي برد که 
حتي در بحث بنزین هم مقصر را دولت نمي داند: »درباره مجلس 
فعلي واقعیت این است که در مسئله بنزین مردم در جریان قرار 
نگرفتند که این تصمیم چگونه اتخاذ شد؟ آیا تصمیم نمایندگان 
ملت بود ؟ این تصمیم کجا گرفته شد و به این شکل اجرا شد و هر 
یک از مسئوالن هم مسئولیت این امر را به عهده دیگري انداخت 
و باالخره روشن نش��د این تصمیم کجا گرفته و اجرا شد. « در 

حالي که مردم دولت را مقصر امر مي دانند. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: 
دولت به جاي برجام

 اقتصاد مقاومتي را  در بودجه 99 دنبال کند
عضلو كميسليون امنيلت مللي مجللس بلا بيلان اينكله دولت  
به انلدازه كافي معطلل اروپايي ها در برجام شلده، خواسلتار قطع 
اميد از برجام شلد و گفلت: دولت بايلد در اليحه بودجله، اقتصاد 
مقاومتي را در وزارتخانه ها و نهاد رياسلت جمهلوري اجرايي كند. 
سیدقاسم جاسمي، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست  خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، گفت: متأسفانه دولت در بودجه سال 
آینده به اقتصاد مقاومتي توجه آنچناني نکرده است؛ چراکه اعداد و ارقام 
مندرج در آن نشان دهنده افزایش بودجه شرکت هاي دولتي و همچنین 
بودجه نهاد ریاست جمهوري است. وي افزود: بهتر است دولت و دستگاه 
دیپلماس��ي از برجام قطع امید کنند چراکه به ان��دازه کافي معطل آنها 
شده ایم، این در حالي است که اروپایي ها در همراهي با امریکا تالش کردند 

تا بخش هاي مختلف کشور پیشرفت نکند. 
عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس خاطرنشان کرد: کامالً مشخص است 
که اروپایي ها توان مقابله با سیاست ها و اقدامات امریکایي ها را                            ندارند،  اما 
متأسفانه دستگاه دیپلماسي کشورمان همچنان به حیات برجام امیدوار 

است. 
جاسمي گفت: ما هیچ گونه اقدام عملي از س��وي اروپایي ها براي اجراي 
تعهدات شان در برجام را ندیده ایم، به همین دلیل هم تاکنون چهار گام در 
کاهش تعهدات مان در موضوع برجام برداشته ایم. وي تصریح کرد: مسئوالن 
ارشد کشورمان قطعاً تصمیمات الزم را                            براي برداشتن گام پنجم اتخاذ و آن 
را                            به موقع عملیاتي خواهند کرد، اما با این حال ما باید بودجه سال آینده را                            به 
نحوي به تصویب برسانیم که حداکثر اقتصاد مقاومتي را                            با عدم اتکا بودجه 

به نفت را                            به کار گرفته و نگاهي به موضوع برجام نداشته باشیم. 

انتقاد خطيب جمعه تهران از دولت: 
شما که دولت تدبیر بودید

 تدبیرتان فاجعه آفرید
حادثه اي بله دليل يلك تدبير غللط رخ داد كه منجر به كشلته و 
زخمي شدن چند نفر و بخشي از كشلور تخريب شد. دولت تدبير 
چرا غفللت كرد و درسلت عمل نكلرد تا ايلن وضع پيلش نيايد. 
بي تدبيري دولت در موضوع بنزين باعث شد فاجعه به وجود بيايد، 
خون هايي ريخته شلود و تخريب هايي در كشلور صلورت گيرد. 
به گزارش مهر، آیت اهلل موحدي کرماني در خطبه هاي این هفته نماز 
جمعه تهران اظهار کرد: برخي مسئوالن مي گویند به فالني وقت مالقات 
نمي دهم، جواب تلفن را نمي دهم، آن نامه را نمي خوانم، آیا خودتان را 
گم کرده اید؟ خیال کردید چون مسئولیتي دارید کسي هستید؟ واي بر 
کسي که فکر کند کسي است. »شاید مسئوالن بگویند مشغله هاي ما 
زیاد است، خب نماینده اي مشخص کنید تا مردم بیایند و حرف شان را 
به این نماینده بزنند و آن نماینده مطالب را به شما منتقل کند. مالقات 

ندادن و جواب ندادن، مردم را ناراحت مي کند.«
آیت اهلل موحدي کرماني با اشاره به عملکرد دولت در اجراي طرح افزایش 
قیمت بنزین، گفت: حادثه اي به دلیل یک تدبیر غلط رخ داد که منجر به 
کشته و زخمي شدن چند نفر و بخشي از کشور تخریب شد. دولت تدبیر 
چرا غفلت کرد و درست عمل نکرد تا این وضع پیش نیاید. وي گفت: البته 
باید قیمت بنزین واقعي شود ولي با حساب و برنامه، نه مثل آن آقایي که 
گفت شب خوابیدم و صبح بیدار شدم و دیدم قیمت بنزین گران شده 

است؛ عجب! شما مطلع نبودید؟ شما از وضع کشور اطالع نداشتید؟
امام جمعه موقت تهران افزود: خدا کند این جمله دروغ باشد که »من 
خبر نداش��تم«. این چیز عجیبي اس��ت. ببینید یک خبر نداشتن چه 
فجایعي پیش آورد و چه خون هایي به ناحق ریخته شد. چه تخریب ها 
انجام شد؛ فقط به دلیل یک غفلت، آیا این صحیح است؟ آیت اهلل موحدي 
کرماني بیان کرد: تصمیمات را باید تدریجي گرفت. باید بعد از اقناع ملي 
و اطالع رس��انی به مردم این تصمیم اجرایي مي شد نه اینکه دفعي این 
کار صورت بگیرد. به یکباره تصمیمي گرفته شد و مردمي که خسته از 
گراني شده بودند، عصباني شدند. اینکه کشورداري و تدبیر نیست. بیدار 
باشید. وي افزود: پیش از اجراي افزایش قیمت بنزین چقدر مردم اقناع 
شدند؟ چقدر اس��تدالل انجام گرفت. نمي گویم کاري انجام نشد ولي 
بسیار کم بود! این تصمیم نیز تدریجي اجرا نشد. وقتي مردمي که نسخه 
داروي خود را نمي توانند بخرند، با گران ش��دن بنزین از هزار تومان به 
3 هزار تومان مواجه شدند، به هیجان آمدند. دشمن هم از این موضوع 
سوءاستفاده کرد و بر موج سوار ش��د. آنها مترصد این فرصت هستند. 
دشمن آتش زد، تخریب کرد، افراد را کشتند و مجروح کردند. امام جمعه 
موقت تهران اظهار داشت: باید تدبیر باشد. شما که دولت تدبیر هستید. 
این مسائل را با دقت بنگرید و حساب کنید. هیئت دولت در اتاق دربسته 
مي نشیند و تصمیم مي گیرد. باید تصمیمات و عواقب آن سنجیده شود. 
آیا مردم ناراضي از این تصمیم راضي مي شوند یا خیر، اینها مسائلي است 

که قبل از اجراي تصمیم باید به آنها پرداخت.
 موحدي کرماني ادامه داد: دولت باید براي گراني فکري بکند و جواب 
بدهد. جان مردم از گراني به لب رسیده است. مردم توانایي پیدا کردن 
دارو را ندارند و حتي اگر آن را پیدا کنند، پول خرید دارو را ندارند. تا کي 
این وضع ادامه مي یابد و باید دولت فکري به ح��ال این وضع کند. وي 
گفت: حقوق کالن مسئوالن در این کشور معنا ندارد، از آنها باید کم شود 

و به مستضعفان اضافه شود. تدبیر عاقالنه خدایي این است.
 

4 عضو شبکه سلطنت طلبان 
در اصفهان دستگیر شدند

مسئول روابط عمومي سپاه صاحب الزمان استان اصفهان از دستگيري 
چهار نفر از اعضاي شلبكه موسلوم به سللطنت طلبان خبر داد. 
س��رهنگ علي قومیان روز گذش��ته در گفت وگو با ایرنا افزود: با اقدام 
اطالعاتي و عملیاتي سازمان اطالعات س��پاه صاحب الزمان استان این 
افراد شناسایي و دستگیر ش��دند. وي اظهار داش��ت: این افراد که روز 
گذشته براي برگزاري جلسه اي با موضوع موج دوم اغتشاشات در منزل 
یکي از اعضا حضور داش��تند، دستگیر شدند. مس��ئول روابط عمومي 
سپاه صاحب الزمان اصفهان افزود: در بازرسي از منزل مذکور تعدادي 
شب نامه، پرچم شیر و خورشید، ابزار شعارنویسي و شیشه هاي بمب هاي 

آتش زا کشف شد. 

چرایی کشته های اخیر را  
به مردم بگویید

ادامه از صفحه يك 
 افرادی که درون مقر نظامی حضور دارند و هجوم آورنده  را می بینند، ابتدا 
هش��دار زبانی، دوم تیر هوایی و در مرحله سوم احساس خطر نسبت به 
مقر و جان خود آنها را به سمت شلیک می برد. مدیریت کنندگان صحنه 
اغتشاش با علم به این موضوع جوانان را به سمت این مراکز هدایت کردند 

تا راهبرد کشته سازی را رقم بزنند. 
2- علت دوم تلفات انسانی، حمله به آمبوالنس    ها و اورژانس هاست. طبق 
اعالم رسمی وزارت بهداشت 1۴2 آمبوالنس نابود شده یا آسیب دیده اند 
و 50 مرکز اورژانس نیز تخریب شده است. آمبوالنس در فرهنگ جهانی 
حرمت دارد، چرا این حرم��ت برای اولین بار در ایران نقض می ش��ود؟ دو 
علت اصلی برای آن می توان متصور بود؛ اول اینکه حمله به آمبوالنس   ها و 
اورژانس ها با هدف پیشگیری از درمان مجروحان صورت گرفته است تا از 
این طریق تعداد کشته   ها افزایش یابد. علت دوم وجود عناصر میدان دار و 
مسئله دار در بین زخمی   ها بوده است که یا در آمبوالنس یا در اورژانس بوده اند 
و می دانستند که پس از بهبودی اولیه ممکن است در تور نیروهای قضایی- 
امنیتی گرفتار شوند. بنابراین ر  هایی افراد مسئله دار علت دوم این حمالت 

است. غیر این چه عاملی می تواند حمله به آمبوالنس را توجیه کند؟
3- در چندین ش��هر از جمله در خوزستان جنگ مسلحانه  بوده است و 
نیروهای نظامی و امنیتی با تیر مستقیم مورد هدف قرار گرفته اند و از قضا 
تلفات نیروهای حاکمیت نیز در این اغتشاشات بی سابقه است. نمونه آن 
بعد از سال 1360 تاکنون اتفاق نیفتاده است که خود سندی بر خشن 

بودن برخورد از طرف مقابل و نبود اعتراض معمولی است. 
۴- تعداد بیشتری از کشته شدگان با سالح های کوچک ضعیف کشته  
شده اند که نشان می دهد در شلوغی و ازدحام از فاصله بسیار نزدیک ترور 
شده اند و حتی فش��نگ از آن طرف بدن خارج نشده است. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در سفر به شهریار رسماً اعالم کرد که »85درصد افراد 
کشته شده ش��هرهای اطراف تهران بی گناه هس��تند و اصاًل در صحنه 
اغتشاشات حضور نداشته اند« و به همین دلیل نیز رهبری با تحت پوشش 
بنیاد شهید قرار گرفتن خانواده های آنان موافقت کردند. قطعاً رهبری 
اجازه این کار را برای ضدانقالب نشان دار   نمی دهند. نتیجه می گیریم که 
هدفگذاری و برنامه ریزی برای حداکثر سازی کشته     ها بوده است تا چهره 

نظام را در داخل و خارج مخدوش نمایند. 
حال سؤال اساس��ی که باقی می ماند این است که سیستم های امنیتی 
ما احتماالً از وجود چنین راهبردی اطالع نداش��ته اند که اگر داش��تند 
تاکتیک های مواجهه میدانی متفاوت   می شد و اجازه داده نمی شد دشمن 
بتواند پازل خود را از عمل متقابل ما تکمیل نماید. این موضوع قابل بررسی 
عمیق و دقیق است. اگرچه ممکن است  در فردای این نوشته گفته شود 
اطالع حاصل شده بود اما راه دیگری غیر از آنچه انجام شد وجود نداشت.
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      خبر

       دفاعی

با توجه به تحريم هاي اعمالي عليه ايران، نبايد درمان 
اقتصاد خود را در خارج از كشور جست وجو كنيم. 
سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا 
طي سخناني به مناسبت »23 آذر، سالروز تأسیس 
قرارگاه« در پیش خطبه ه��اي نماز جمعه این هفته 
تهران خاطرنش��ان ک��رد: قرارگاه س��ازندگي خاتم 
االنبیاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تاریخ 23 
آذر سال 1368 بر اساس اصل 1۴۷ قانوني اساسي با به 
کارگیري تجربیات هشت سال دفاع مقدس شروع به 
کار کرد. وي در تشریح فعالیت هاي سه دهه این قرارگاه 
گفت: قرارگاه خاتم االنبیا با کمک بخش خصوصي و 

ارتباط با دولت ها نقش مهمي در قطع وابس��تگي به 
خارج از کش��ور داشته اس��ت، براي مثال مي توان به 
احداث پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، احداث 800 
کیلومتر آزاد راه و ۴0 کیلومتر خط راه آهن، اقدامات 
مؤثر در توسعه شبکه فیبر نوري، توانمندي در ساخت 

کشتي و توسعه بندرها اشاره کرد. 
محمد تصریح کرد: ق��رارگاه خاتم االنبی��ا عالوه بر 
فعالیت هاي زیرساختي افتخار محرومیت زدایی در 
مناطق مح��روم را دارد از این رو رهبر انقالب قرارگاه 
خاتم االنبیا را بازوي توانمند دولت خطاب کردند، به 
طور کلي قرارگاه هیچ وقت به دنبال کسب سود نبوده، 

بلکه همواره به دنبال خدمت کردن به مردم بوده است. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا گفت: با توجه 
به درخشش نیروهاي مس��لح جمهوري اسالمي به 
ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، استکبار جهاني 
به س��رکردگي امریکا دیگر دم از رویارویي نظامي با 
ما نمي زنند و اتاق جنگ خود را از پنتاگون به وزارت 
خزانه داری انتقال داده، تا به خیال خود بتوانند از طریق 
فشار اقتصادي به مردم، آنها را در مقابل نظام قرار دهند. 
وي ادامه داد: در مسئله اخیر دشمن با نشانه گرفتن 
نقطه ضعف نظام )بخش اقتصادي( به خیال خود سعي 
داشت مردم را مقابل نظام قرار دهد، اما مردم شریف 

ایران هر چند که نسبت به مدیریت برخي مسئوالن 
نقد دارند اما با جدا کردن صف خود از اغتشاشگران 

دل به ولي سپردند. 
محمد با تأکید بر اینکه همه مي دانیم اقتصاد کشور 
بیمار است، تصریح کرد: ما نباید درمان اقتصاد خود را 
در خارج از کشور جست وجو کنیم، اگر امروز دشمن به 
راحتي فروش نفت را تحریم مي کند، دلیلش کم کاري 
است که در بخش پترو پاالیشگاهي انجام شده است، 
همانطور که رهبر انق��الب فرمودند ابتدا باید به طور 
کامل از غرب قطع امید کرد سپس با به کارگیري تک 

ظرفیت های داخلي مشکالت را حل کرد. 

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با بيان اينكه سامانه ها و تجهيزات 
دفاعي كه امروز در كشلورمان توليد مي شلوند و ما را در زمره 
كشلور هاي برتر دنيا قرار داده اند، به طور كامل بومي هستند. 
به گزارش تسنیم، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلي حاجي زاده در همایش 
سراسري فرماندهان و مسئوالن قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا با بیان 
اینکه تکنولوژي  روز دنیا در بسیاري از عرصه ها امروز به دست توانمند 
فرزندان ملت ایران بومي سازي شده  است، گفت: سامانه ها و تجهیزات 
دفاعي که امروز در ایران تولید مي شوند، ما را در زمره کشورهاي برتر 

دنیا قرار داده اند، به طور کامل بومي هستند. 
وي با بیان اینکه اگر اقدامات 30 س��اله قرارگاه نبود امروز ش��اهد 

تحریم هاي گس��ترده تري در حوزه هاي گوناگ��ون صنعت، معدن، 
انرژي و اقتصاد بودیم، اف��زود: با مجاهدت هاي ص��ورت گرفته در 
قرارگاه امروز بس��یاري از تحریم هاي ظالمانه نه تنها بي اثر بلکه به 
 فرصتي براي رشد و شکوفایي توان و ظرفیت داخلي مبدل شده است. 
سردار حاجي زاده با اش��اره به روند ارتقاي توانمندي در عرصه هاي 
مأموریتی نیروي هوافضاي س��پاه تصریح کرد: در ش��روع اقدامات 
مربوط به حوزه هوافضا ش��امل حوزه هاي موش��کي و پدافندي، با 
چالش ها و موضوعاتي مواجه بودیم که در ابتدا تصور مي شد اهداف 
پیش بیني ش��ده دس��ت نیافتني هس��تند، اما به فضل الهي با باور 
توانستن و تکیه به ظرفیت هاي بي بدیل دانش و انگیزه جوانان انقالبي 

ایران اسالمي از همه آنها عبور کردیم و به قله ها رسیدیم؛ این الگویي 
است که مي تواند به عنوان یک روش موفق در دیگر عرصه ها مورد 
استفاده قرار گیرد. وي با بیان اینکه تکنولوژي روز دنیا در بسیاري از 
عرصه ها امروز به دست توانمند فرزندان ملت ایران بومي سازي شده 
است، گفت: سامانه ها و تجهیزات دفاعي که امروز در کشورمان تولید 
مي شوند و ما را در زمره کشور هاي برتر دنیا قرار داده اند به طور کامل 

بومي هستند. 
فرمانده نیروي هوافضاي س��پاه تأکید کرد: با برخ��ورداري از روحیه 
انقالبي و جهادي و الگوي الهام بخش دوران دفاع مقدس مي توان در 

حوزه اقتصاد و دیگر عرصه ها نیز موفق بود و بر مشکالت غلبه کرد. 

فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا:
درمان اقتصاد خود را  نبايد در خارج جست وجو كنيم

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 
سامانه هاي دفاعي كشور كامال بومي است

حامد ملكپور|تسنيم

 نماي نزديك

    افتتاح ۲۲۹۴ پروژه سازندگي در استان تهران
  22۹۴ پروژه س��ازندگي، محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتي با حضور سرلشکر سالمي در 

استان تهران افتتاح شد. 
به گزارش س��پاه نیوز، آیین افتتاح 22۹۴ پروژه س��ازندگي ، محرومیت زدایی و اقتصاد 
مقاومتي سپاه حضرت سیدالشهداي استان تهران روز پنج شنبه با حضور سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمي، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اس��المي و جمعي از معاونان 
ستاد فرماندهي کل سپاه برگزار شد. این پروژه ها شامل ساخت و مرمت خانه محرومان ، 
ساخت و مرمت مدارس ، مساجد و اماکن بهداشتي و درماني، فرهنگي و ورزشي ، ساخت 
استخر ذخیره آب کشاورزي ، خط انتقال آب کشاورزي ، مرمت و الیروبي قنوات ، احداث 
چاه آب و ... است. همچنین با حضور فرمانده کل سپاه 313 سري جهیزیه به زوج هاي کم 

برخوردار استان تهران اهدا شد. 
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