
  گزارش

 » جنگ شناختی «  معرکه نوینی
 که باید جدی گرفته شود

مردم ایران در طول 43 سال گذش��ته، عرصه های مختلف تهدید را از 
سوی دشمنان خود تجربه کرده و اگرچه متحمل هزینه های سنگینی 
شده اند،اما توانسته اند با حفظ تمامیت ارضی و استقالل ایران عزیز همه 
آن عرصه های تهدید را به فرصتی برای بالندگی انقالب و الهام بخشی 
آن تبدیل کنند. در مواجهه با این عرصه      ها نظیر جنگ س��خت هشت 
ساله،چالش های امنیتی که به جنگ نیمه سخت اشتهار یافته و جنگ 
نرم و تهاج��م فرهنگی و جنگ س��ایبری و جنگ اقتص��ادی ،به رغم 
هم پیمانی همه دش��منان نظام؛ باور     ها و اعتقاد دین��ی و ملی مردم و 
عمل به تدابیر و رهنمودهای امامین انقالب رمز موفقیت مردم و ناکام 
ماندن راهبردهای دشمنان بود و بدیهی است که ناکامی دشمنان آنها 
به سمت مواجهه با این نقاط قوت و خنثی سازی ظرفیت های ملی در 
این عرصه بکشاند ،پدیده ای که این روز     ها از آن به عنوان جنگ شناختی 

نام برده می شود. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در بیانات اخیر خود در روز ۱۹ دی ماه و 
در سالگرد حماسه سال ۱356مردم قم به ابعادی از این جنگ دشمن 
اشاره کرده و یادآور می ش��وند :»یکی از کار     هایی که امروز به شّدت در 
برنامه ریزی های دشمنان انقالب و دش��منان نظام جمهوری اسالمی 
مطرح است، عبارت است از حّساسّیت زدایی نسبت به اصول و بینات 
و مبانی انقالب. مردم حّساس اند دیگر؛ مردم نسبت به مسائل اساسی 
انقالب حّس��اس اند؛ کس��ی به این مبانی تعرض بکن��د، مردم موضع 
می گیرند. می خواهند این حّساس��ّیت را به تدریج کم کنند. ایش��ان 
سپس یادآور می شوند :این      ها بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنّوع 
دشمن است که این را دنبال می کنند. بایستی به این توّجه داشت و در 
مقابل این حّساسّیت زدایی باید ایس��تاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، 
اهل فّعالّیته��ای گوناگون اجتماعی، اهل فّعالّی��ت در فضای مجازی، 
آن کسانی که می توانند و دستش��ان باز است، در این زمینه مسئولیت 
دارند؛ و نگذارند که دشمنان به تدریج این حّساسّیت و حمیت مردمی 

را کمرنگ کنند. «
بدیهی اس��ت که ورود جدی غربی      ها در این جنگ مبتنی بر یافته      ها و 
تجربیات و شکست      ها و پیروزی های آنها در جنگ های گذشته است و 
مهم تر آنکه مأموریت مطالعه و برنامه ریزی آن را نیز نه به سیستم های 
تبلیغاتی و رسانه ای ،بلکه به اصلی      ترین سازمان نظامی خود یعنی ناتو 
سپرده اند. نشریه مانتلی ریویو آبان ماه امسال پرده از راهبردهای اخیر 
ناتو در این زمینه برداش��ته و مبتنی بر یافته های فرانس��وا دو کلوزل 
محققی که مطالع��ه قطعی ۲۰۲۰ تحت حمایت نات��و در مورد جنگ 
ش��ناختی را دنبال می کرده می نویس��د:پیمان نظامی ناتو به رهبری 
ایاالت متحده روش های نوینی از جنگ های چندوجهی علیه دشمنان 
خودس��اخته خویش، امتحان کرده اس��ت؛ ازجمله جنگ اقتصادی، 
جنگ سایبری، جنگ اطالعاتی و جنگ روانی. و حاال ناتو به سوی یک 
ش��یوه کاماًل جدید پیش می رود و در چرخش برای توسعه یک نبرد 
تازه ایست که آن را » جنگ ش��ناختی « می خواند. روش جدیدی که 
» سالح سازی علوم مربوط به )تسخیر( مغزها « توصیف می شود: شامل 
» هک کردن افراد « با بهره برداری علومی که » آسیب پذیری های مغز 
انسان « را نمایان می کنند، به منظور اجرای یک » مهندسی و مدیریت 
اجتماع��ی « ماهرانه تر و پیچیده ت��ر. تا همین اواخر، نات��و جنگ را به 
پنج حوزه عملیاتی مختلف تقس��یم کرده بود: هوا، زمین، دریا، فضا و 
سایبری. اما با توسعه راهبردهای جنگ شناختی، ائتالف نظامی ناتو 
در حال بحث بر روی یک سطح جدید، حوزه ششم است: حوزه انسانی. 
در تحقیقی با هزینه و حمایت ناتو در س��ال ۲۰۲۰، این شکل جدید 
جنگ به وضوح توضیح داده شده است: درحالی که اقدامات انجام شده 
در پنج حوزه به منظور تأثیرگذاری بر حوزه انس��انی انجام می ش��ود، 
هدف جنگ شناختی )cognitive warfare( این است که همه را 
به یک سالح تبدیل کند.«  مغز انسان      ها میدان نبرد قرن بیست و یکم 
خواهد بود. « این گزارش تأکید می کند: » انسان      ها حوزه مورد مناقشه 
هستند « و » تضادهای آینده احتماالً در ابتدا ازنظر دیجیتالی و سپس 
ازنظر فیزیکی در نزدیکی مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی بین مردم 

رخ خواهد داد.«
برخی دیگ��ر از یافته های این تحقی��ق که این روز     ها ب��ه محور اصلی 
عملیاتی ناتو تبدیل ش��ده و در حال حاضر توس��ط فرماندهی ناتو در 

نورفولک  ایاالت متحده امریکا درحال توسعه است،عبارت اند از:
-جنگ شناختی با اطالعات شروع می شود، اطالعات را می توان سوخت 

جنگ شناختی در نظر گرفت. 
-جنگ شناختی »هنر استفاده از فناوری      ها برای تغییر شناخت اهداف 

انسانی«است. 
-جنگ شناختی فقط مبارزه با آنچه مردم فکر می کنند، نیست، بلکه 
مبارزه با طرز فکر آنها است و اگر بتوان طرز فکر مردم را تغییر داد. این 

بسیار قدرتمندتر و بسیار فراتر از اطالعات ]جنگ[ و روانی است. 
-جنگ شناختی، از فرد گرفته تا دولت      ها و سازمان های چندملیتی، را 

دربر می گیرد و دامنه جهانی دارد. 
-در جنگ شناختی توسعه قابلیت      ها برای آسیب رساندن به توانایی های 

شناختی حریفان یک ضرورت خواهد بود. 
-ناتو در جنگ شناختی باید توانایی محافظت از فرآیند تصمیم گیری 

خود و مختل کردن روند تصمیم گیری دشمن را به دست آورد
-در جنگ ش��ناختی ؛ هر اس��تفاده کننده از فناوری ه��ای اطالعاتی 
مدرن یک هدف بالقوه است  و سرمایه انسانی یک کشور را هدف قرار 

می دهد.
-پیروزی در جنگ شناختی بیشتر بر اساس تسخیر موقعیت روانی-

فرهنگی تعریف می شود تا موقعیت جغرافیایی.
-جنگ ش��ناختی به طور بالقوه بی پایان است زیرا هیچ صلح یا تسلیم 
برای این نوع درگیری وجود ندارد. همان طور که این حالت جدید نبرد 

هیچ مرز جغرافیایی ندارد، محدودیت زمانی نیز ندارد.
-میدان این جنگ از طریق اینترنت جهانی اس��ت. بدون آغاز و بدون 
پایان، این فتح تعطیل بردار نیست، با اعالن های تلفن های هوشمند ، در 

هرکجا، ۲4 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته انجام می شود.
مطالعه تحت حمایت ناتو، سپس با یک پاراگراف پایانی پایان می یابد 
که بدون شک روشن می کند که هدف نهایی اتحاد نظامی غربی نه تنها 
کنترل فیزیکی ک��ره زمین، بلکه کنترل بر ذهن مردم اس��ت:»جنگ 
شناختی ممکن است عنصر گمشده ای باشد که امکان گذار از پیروزی 
نظامی در میدان جنگ به موفقیت سیاسی پایدار را فراهم می کند. حوزه 
انسانی ممکن است حوزه تعیین کننده باشد، پنج حوزه اول می توانند 
پیروزی های تاکتیکی و عملیاتی را به ارمغان بیاورند. فقط قلمرو انسانی 

می تواند به پیروزی نهایی و کامل دست یابد. «
بحث پیرامون راه های مقابله با جنگ ش��ناختی اگرچه مجالی دیگر را 
می طلبد،اما رهبر فرزانه انقالب سال      ها پیش ازاین، در دیدار با مسئوالن و 
محققان ستاد توسعه علوم شناختی) ۱3۹7/۱۱/3(با هشدار نسبت به این 
راهبرد دشمنان می فرمایند:»شما مالحظه کردید که این کارکرد و کاربرد 
دانش های شناختی و به اصطالح فّناوری های شناختی، تمام عرصه های 
زندگی را در برمی گیرد. اگر چنانچه یک کشوری که یک روزی به خودش 
حق داده که برود فالن کشورِ دیگر را با زورِ اسلحه در تحت سلطه دربیاورد، 
حاال بخواهد از این دانش استفاده کند برای اینکه همان کشور را که یک 
روز با سالح تصّرف کرده، با این ابزار تصّرف کند، این بعید است به نظر شما؟ 
بعید به نظر می آید؟ این جوری است دیگر. بنابراین به توصیه   او بایستی با 
سوءظن نگاه کرد. کشور     هایی که امروز بیشترین بخش این سرمایه رادارند 
یعنی امریکا و بعضی کشورهای اروپایی، این      ها بیشترین جنایت      ها را در 

دنیا نسبت به بشریت انجام داده اند. 

عباس حاجی نجاری

 فرمانده نیروی هوا فضای سپاه خبر داد

  جنگ 8 ساله با قدرت کنونی ایران، 8 روزه تمام     می شد

آزمایش موفق موتور ماهواره بر سوخت جامد
 با بدنه غیر فلزی

فرمان�ده نیروی ه�وا فضای س�پاه پاس�داران 
انقاب اس�امی از موفقیت نی�روی هوافضای 
س�پاه در آزمایش موتور س�نگین ماهواره بر با 
س�وخت جامد و بدنه غیر فل�زی کامپوزیتی و 
توانمندی تغییر بردار تراس�ت با نازل متحرک 
خب�ر داد و تأکی�د کرد:اگ�ر جن�گ 8 س�اله 
اس�تکبار جهانی علیه ایران در س�ال ۱۴۰۰ رخ 
می داد در کمتر از هشت روز به پایان می رسید. 
به گزارش خبرگزاری رس��ا، سردار سرتیپ پاسدار 
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در اجالسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و علمای بالد گفت:»برای اینکه بدانیم نیروهای 
مسلح و توان دفاع ایران امروز در چه وضعیتی قرار 
دارد باید مقایسه ای بکنیم و بدانیم که قبل از پیروزی 
انقالب در چ��ه وضعیت نظامی و دفاع��ی بودیم تا 
بدانیم امروز در چه وضعیتی هس��تیم. چیزی که 
امروز به عنوان ایران به ارث رسیده است یک سوم 
وسعتی است که باید باشد و هر قدرتی و کشوری که 
اراده کرد در گذشته به این کشور تجاوز و حمله کرد 
و مصیبت عظیمی را به ارمغان گذاشت از همین رو 
خطوط فاصل باید برجسته شود؛ در جنگ جهانی 
اول قحطی که انگلستان بر ملت ایران تحمیل کرد 
جمعیت ۲۰ میلیونی ایران تبدیل به ۱۲ میلیون شد 

و جمعیتی 8 میلیونی از دست رفت. «
س��ردار حاجی زاده اظهار داش��ت:»چرا برای چند 
میلیون قحطی زده هیچ روزی را نداریم و این اتفاق  

را که هولوکاست واقعی است مطالبه نمی کنیم و این 
موضوع به صورت قضایی پیگیری نمی شود؛ هنوز 
می توان این موضوع را در سطح بین الملل پیگیری 
کرد؛ خباثت های انگلستان همین االن هم ادامه دارد 
و اگر بخواهیم جنگ های مختلف را بررسی کنیم در 
همه مراحل ضربه دیدیم و بخش    هایی از مملکت جدا 

شده است؛ غیر از دوران جمهوری اسالمی. «
   با قدرت کنونی ایران، جنگ 8 ساله، 8 روزه 

تمام     می شد
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه با اشاره به توطئه 
دشمن در جنگ تحمیلی، گفت: »کشورهای دارای 
قدرت هم��ه در مقابل ما ایس��تادند و این جنگ را 
تحمیل کردند و اگر بخواهیم اشاره کنیم به وضعیت 
امروز، باید دانس��ت اگر امروز صدام و عراقی بود که 
نیروهای مس��لحش طبق فناوری روز رش��د کرده 
بود و این جنگ اتفاق می افت��اد با این قدرتی که در 
اختیار داریم  هشت روزه تمام     می شد. « وی با نقل 
قولی از فرماندهان امریکایی گفت: »نیروهای مسلح 
ما در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه بسیار کمتر 
هزینه کرده اس��ت چرا که اماراتی    ها دوبرابر ایران و 
سعودی    ها  شش برابر ایران خرج نیروهای نظامی 
خود می کنند؛ فرمانده سنتکام مک کنزی خبیث که 
دستش به خون سردار آلوده است گفته است ایران 
در سخت     ترین شرایط تحریم در پنج  سال اخیر یک 
موشک   بالستیک ساخته است و برتری هوایی امریکا 

را با پهپادهای خود گرفته است. «

   پهپاده�ای ایران�ی خ�واب را از چش�م 
امریکایی    ها ربوده

فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه در ادامه درباره 
اعترافات نیروهای نظامی امریکا ب��ه توان ایران، 
اظهار داش��ت: »یکی از چیز    هایی ک��ه خواب را از 
چشم دشمن ربوده پهپادهای ایرانی است؛ یکی از 
فرماندهان امریکایی و مسئوالن شورای آتالنتیک 
اقرار ک��رده بود که ناوگ��روه امری��کا در مدیترانه 
نتوانست در ژانویه ۲۰۲۰ حمله موشکی به عین 
االسد را رهگیری کند. « وی با اشاره به اقرار یکی 
از ش��وراهای راهبردی نظامی امریکا تأکید کرد: 
این ش��خص امریکایی می گوید ایران می تواند از 
موشک های بالستیک متعارف و دقیق خود بهره 
برداری کند و بندر های تدارکی امریکا را نابود سازد 
و نجات پایگاه های هوایی امریکا زیر باران موشکی 
غیر ممکن خواهد بود و به همین علت الزم است 
جنگنده های بیشتری داشته باشیم؛ شرایط جنگی 
امروز با جنگ ۱۹۹۱ و ۲۰۰3 متفاوت خواهد بود؛ 

این   ها اعترافات امریکایی است. 
سردار حاجی زاده با اشاره به دقت حمله به عین االسد 
و وحشت صهیونیست ها، تصریح کرد: »بازدارندگی 
امریکا به اذعان خودشان در هم شکسته است و حمله 
موشکی ایران آسیب پذیری دفاع موشکی را نشان 
داد و توانمندی موشکی ایران وحشتناک است؛ حمله 
به عین االسد کوچک بود اما این تحلیل را به دشمن 
داد که ایران توان و ش��جاعت مقابل��ه را دارد. همه 

موفقیت های به دست آمده تحت مدیریت و تدابیر 
و فرماندهی مقام معظم رهبری است؛ در مجموعه 
س��پاه و نیروهای مس��لح این تدابیر جدی گرفته 
می شود و به این سمت حرکت کرده ایم؛ مسیر های 
میانبری را برای تحقق اهداف خود پیگیری کردیم که 
دقیقا در مقابل دشمنان ظاهر شده ایم و هزینه های 
زیاد کشور های عربی و غربی را نیز انجام ندادیم که 
موفقیت های ما می تواند الگویی در بقیه بخش    ها قرار 

بگیرد چرا که این امکان فراهم است. «
  آزمایش موفق موتور س�نگین ماهواره بر 

سوخت جامد
فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران گفت: در 
حوزه فضایی در سال جاری پس از ۱۰ سال جلسه 
شورای عالی فضایی را تشکیل دادیم و رئیس جمهور 
شش ساعت وقت گذاشتند و مسیر آینده را هموار 
کردند ک��ه در آینده موفقیت ه��ای بزرگی را اعالم 
خواهیم کرد؛ خبری را در این نشست در جمع علما 
می خواهم ب��رای اولین بار اعالم کن��م. »الحمد هلل 
توفیق پیدا کردیم آزمایش موفق پیشران و موتور 
مرحله اول ماهواره بر    ها را با موفقیت آزمایش کنیم؛ 
در حوزه فضایی دو عامل مهم است که یکی ماهواره و 
دیگری ماهواره بر است و کار ساده نیست؛ ما دوسال 
پیش اولین پرتاب ترکیبی مایع و جامد را انجام دادیم 
که موتور اول مایع و دوم و سوم جامد بود؛ امروز به 
حدود 68 تن تراس رسیدیم و این امکان فراهم شده 
است با موتور های ارزان ماهواره های زیادی را در مدار 

قرار دهیم. «
سردار حاجی زاده در توضیح دستاورد جدید فضایی 
کشور گفت: »پیشران هایی که کامپوزیت و غیرفلز 
هستند و آن نازلی که این پیشران دارد نیز متحرک 
اس��ت و کمک می کند که بهره بیش��تری از انرژی 
موشک ببریم و امروز فقط چند کشور در جهان این 
فناوری را دارند که با بدنه غیر فلز کامپوزیت ماهواره 

بر داشته باشند. « 
  فناوری    ها را بومی کرده ایم

وی با اشاره به حوزه های زمین به زمین و پهپادی و 
جنگ الکترونیک که مربوط به هوا فضا است، ابراز 
کرد: این حرکت تولید قدرت در همه نیروهای مسلح 
ادامه دارد و رهبری از همه ما خواس��ته است قوی 
باشیم؛ تعداد 8 میلیون جان باخته فقط در جنگ 
جهانی اول )با قحطی(  بر سر مردم ما آمد که اگر این 
قدرت بود آن اتفاق نمی افتاد و اگر بخواهیم کشوری 
امن داشته باشیم و ش��ئونات زندگی را پیش ببرند 

متعهد هستیم که دیگر تاریخ تکرار نشود. 
س��ردار حاجی زاده در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر 
می بینید بالفاصله بعد از اعالم موفقیت های ما سر 
و صدای دش��من بلند می ش��ود، از این رو است که 
می خواهند م��ارا متوقف کنند؛ ما زیر فش��ارهای 
دشمن فناوری    ها را بومی کردیم؛ این حرکت وابسته 
به یک نفر و ۲۰ نفر نیس��ت و این فناوری نهادینه 

شده است. 

ژه
  علی صوفی، فعال سیاس��ی اصالح طلب پ��س از محمدرضا وی

تاجیک، تئوریسین اصالح طلب دومین نفری است که صریحاً 
از آلودگی اصالح طلبان به قدرت می گوید. کمتر از دو ماه پیش 
بود که تاجیک در گفت وگو با سایت اصالح طلب جماران تأکید 
کرد امیدی به طیف در قدرت اصالح طلبان ندارد و توضیح داد 
که »آنانی که زلف زیبای اصالح طلبی را به زلف زمخت قدرت 
گره زده اند، امروز جریان اصالح طلبی را به حاشیه برده اند. جریان 
اصالح طلبی قرار بود که یک جریان گفتمانی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی باشد، اما عده ای آن را محبوس در قفس آهنین قدرت 
کردند و رنگ قدرت را بر تمامی پیکر او پاشیدند و حیات آن را به 
قدرت گره زدند. از نظر اینان، اصالح طلبی تا در قدرت و با قدرت 
است، زنده است، در غیر این صورت مرده یا رو به احتضار است 
و برای اینکه بتواند در س��احت قدرت باشد، اندک اندک هدف 
وسیله را توجیه کرد، و به نام عقالنیت سیاسی امکان با هر کسی 
یار غار شدن، زیر هر چتری قرار گرفتن و زیر لحاف هر جریانی 
خسبیدن توجیه ش��د و بدین ترتیب، اعتبار و حیثیت جریان 

اصالح طلبی خدشه دار شد.«

حاال علی صوفی هم از قدرت طلبی اصالح طلبان انتقاد می کند. 
او در گفت وگو با ایلنا می گوید: »به نظرم ش��اید اصالح طلبان 
موجود نتوانند آن پروسه ای را که اصالح طلبی اقتضا می کند  
پیش ببرند و آن را نمایندگی کنند. اصالح طلبان موجود مثل 
جریان چپ سابق نیستند. آن شجاعت و اخالصی که در جریان 
چپ وجود داشت در جریان اصالح طلبی امروز دیده نمی شود. 
اصالح طلبان موجود، گرایش به قدرت دارند و به آن آلوده اند. 
با وجود حضور اصالح طلب��ان در بدنه دولت و جاهای مختلف 
در دوران هشت ساله ریاس��ت جمهوری آقای روحانی، شاهد 

اصالح طلبی نبودیم.«
صوف��ی از ی��ک دوگان��ه می گوی��د؛ دوگان��ه اصالح طلبی و 
اصالح طلبان: »کسی منکر این موضوع نیست که این دوگانه 
وجود دارد. این دوگانه نش��ان می دهد، اصالح طلبان وقتی به 
قدرت می رسند برای حفظ خودشان دس��ت از اصالح طلبی 
می کشند. چون اصالح طلبی هزینه دارد و حاضر نیستند هزینه 
بپردازند و باید خودش��ان را حفظ کنن��د. در نهایت می توانیم 
بگوییم اصالح طلبان موجود، آلوده به قدرت و نگاه شان نیز به 

قدرت معطوف شده و نمی توان از آنها انتظار داشت که رسالت 
اصالح طلبی را پیش ببرند.«

او از فاصله اصالح طلبی با مردم هم سخن گفته است: »جریان 
اصالح طلبی ریش��ه در جریان چپ اوایل انقالب دارد. جریان 
چپ اوایل انقالب در مقابل جریان راست که وابسته به بازار بود 
قرار گرفت. برای همین این تقابل برای مردم جذابیت داشت. 
چون این افراد کسانی بودند که سطح زندگی آنها با مردم تفاوتی 
نداشت و در مقابل جریانی که بیشتر بازاری و سرمایه دار بود، 
سواالتشان جذابیت بیشتری داشت. اما االن دیگر به این شکل 
نیست. امروزه ما در میان اصالح طلبان کسانی را داریم که فاصله 

طبقاتی آنها شبیه مردم نیست.«
یک سؤال هم البته در این میان وجود دارد: »آیا قدرت همیشه 
آلوده اس��ت؟ « اگر قدرت، ابزار خدمت به کشور شود، مذموم 
نخواهد بود. اما مشکل اصالح طلبان این است که ژست »نقد 
قدرت« و »تالش برای رسیدن به قدرت« را همزمان با هم دارند 
و بعد هم برای حفظ صندلی خود حاضرند دست از شعار    هایی که 

ادعایش را داشتند، بکشند. 

قالیباف در پیام به یادواره شهدا:
وقف مردم شویم

 بن بستی  در مسیر خدمت نمی ماند
رئی�س مجل�س ش�ورای اس�امی در 
پیامی به یادواره ش�هدای غرب مشهد 
نوش�ت: اگر خود را وقف حل مشکات 
م�ردم ک�رده و از س�یم خارداره�ای 
نف�س عب�ور کنی�م، هیچ بن بس�تی 
در مس�یر خدم�ت باق�ی نمی مان�د. 
در این پیام آمده است: »ش��هید از آن رو 

که خود را فنای فی اهلل کرده باقی خواهد ماند و ما باید خود را وقف آن 
چیزی کنیم که ماندنی اس��ت و جان در معرض فنای خود را، به قافله 
شهدا برسانیم. رنجی باالتر از جاماندن از قافله شهدا نیست و امید است 
خداوند ما را از جاماندگان قافله شهدا قرار ندهد. ستارگان راه ایثار، راه را 
به گمشدگان این مسیر نشان می دهند، خون شهید راه ایثار را به دیگران 
نشان می دهد. از همین رو است که امروز می توان گفت زنده نگه داشتن 
نام، یاد و راه شهدا همانند کار ارزشمند شهدا است. با عذرخواهی از عدم 
حضورم در این مراسم، قدردان همه دس��ت اندرکاران یادواره شهدای 

غرب مشهد هستم. «
مشاور و رئیس حوزه ریاس��ت مجلس شورای اس��المی پس از قرائت 
پیام محمدباقر قالیباف، علت غیبت وی را نه ابتال به کرونا که آنفلوآنزا 
عنوان کرد که با نظر پزشکان مبنی بر ضرورت استراحت وی، برخی از 
برنامه      ها از جمله حضور رئیس مجلس در آیین یادواره ش��هدای غرب 

مشهد لغو شد. 

رئیس شورای ائتاف نیروهای انقاب:
مراقب باشیم ائتالف به اختالف مبدل نشود

رئی�س ش�ورای ائت�اف نیروه�ای 
انقاب اس�امی ب�ا تأکی�د ب�ر اینکه 
مراق�ب باش�ید ک�ه از ب�روز اختاف 
و تفرق�ه در جبهه ائت�اف جلوگیری 
شود، بیان داشت: ش�یطان دائمَا فعال 
اس�ت و برای پراکندن عداوت و بغض 
می�ان مومنی�ن قس�م خورده اس�ت 

و م�ا بای�د مراق�ب باش�یم ائت�اف ب�ه اخت�اف مب�دل نش�ود. 
به گزارش فارس،  غالمعلی حدادعادل در س��ومین کنگره سراس��ری 
جمعیت جانبازان انقالب اسالمی که روز پنج  ش��نبه با شعار »منشور 
والیی، عمل انقالبی، بصیرت جانبازی، به سوی افق های روشن« برگزار 
شد، اظهار داش��ت: جایگاه جانبازان نزد خدا و مردم محترم و محفوظ 
است و غیرت و انگیزه انقالبی سبب شده جانبازان کار تشکیالتی کنند 
که این نیز کاری است که در ادامه حضورشان در جبهه های دفاع مقدس 
اس��ت و الزمه آن ایثارگری      ها این اس��ت که به طریق دیگر برای حفظ 

دستاوردهای خود تالش کنند. 
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مراقب 
باشید که از بروز اختالف و تفرقه در جبهه ائتالف جلوگیری شود، بیان 
داشت: شیطان دائماً  فعال اس��ت و برای پراکندن عداوت و بغض میان 
مومنین قسم خورده است و ما باید مراقب باشیم ائتالف به اختالف مبدل 
نشود چون بعد از هر پیروزی احتمال اینکه به جای پاسداری از تنگه احد 
سرگرم گردآوری غنائم بشویم زیاد است و مخصوصا ایثارگران الگوی 
این خواهند بود که خودش��ان را برای انقالب می خواهند و نه انقالب را 
برای خودش��ان. وی تأکید کرد: اگر جایی دیدید عده ای تحت عناوین 
مختلف با پیروزی     هایی که به دست آمده عطش و اشتهای شیطانی برای 
تصدی کرسی      ها و مقامات دارند، شما باید الگو باشید و اصالح کنید و 
نمونه گذشت باشید و از بروز چنین انحرافی که به اساس انقالب صدمه 

می زند جلوگیری کنید. 

با نام مقدس محمد رسول اهلل )ص(صورت گرفت
گسترده      ترین رزمایش ترکیبی سپاه 

در جنوب شرق کشور
رزمایش مش�ترک و ترکیبی نیروی زمینی س�پاه با ن�ام »محمد 
رس�ول اهلل )ص( « در منطق�ه جنوب ش�رق کش�ور برگزار ش�د. 
این رزمایش ب�ا محوریت جغرافیای�ی و عملیاتی ق�رارگاه قدس 
در اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان به صورت ترکیب�ی در دو فاز 
ب�زرگ رزمی - نظام�ی و م�ردم ی�اری - غیرنظامی برگزار ش�د. 
به گزارش س��پاه نی��وز؛ در رزمایش محمد رس��ول اهلل)ص( یگان های 
گوناگون عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه اعم از موش��کی، 
توپخانه، پهپادی، بالگردی، زرهی، تخریب و انفجارات، نیروهای مخصوص 
و واحدهای تخصصی- رزمی قرارگاه قدس، ش��رایط شبیه سازی شده 
درگیری     ها و عملیات های واقعی را با موفقیت کامل اجرا کردند. در فاز 
رزمی و نظامی این رزمایش تاکتیک های ترکیبی یگان های موش��کی، 
ادوات و زرهی، توپخانه، پهپ��اد، بالگردهای تهاجمی و نیروهای پیاده و 
تکاور با همراهی جنگال و بهداری رزم با تمرکز بر عملیات هجومی و دفاع 
مستحکم به مرحله اجرا درآمد. یکی از ویژگی های مهم و اجرایی رزمایش 
اخیر محمد)ص(  قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه که با مش��ارکت 
نیروهای مردمی و بسیج، نیروی انتظامی و مرزبانی همراه بود، تمرکز بر 

مشارکت مردمی در تأمین امنیت پایدار و مردمی کردن امنیت بود. 
در جریان این نمایش اقتدار مردمی برای مقابله با تهدیدات تروریستی و 
اقدامات شرارت  آمیز گروهک های نیابتی دشمن، سران طوایف گوناگون 
استان سیستان و بلوچستان ضمن دیدار و گفت وگوی صمیمی با سردار 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه مراتب سپاس و تقدیر مردم استان 
از اقدامات نیروی زمینی در ح��وزه امنیت مردم و فعالیت های عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی را اعالم کردند. سران طوایف مختلف استان از فراهم 
ش��دن زمینه مش��ارکت مردمی در تأمین امنیت منطقه تقدیر کرده و 
آمادگی کامل خود را ب��رای مقابله با تحرکات ش��رارت  آمیز در منطقه 

اعالم کردند. 
در این رزمایش، عالوه بر اجرای تاکتیک     ها و تمرینات رزمی برای مقابله 
با تهدیدات متصور، برنامه های متنوع و گوناگون غیر نظامی و مردم یاری 
قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با هدف 
تحکیم همدلی و همراهی و کمک به تأمین برخی نیازهای مردم شریف و 
نجیب استان سیستان و بلوچستان اجرایی شد. اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی و حضور فرماندهان در سطح مدارس مختلف، تجمع گسترده 
بسیجیان استان و همچنین اجرای فعالیت های عمرانی و خدماتی قرارگاه 
محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در کنار نمایش اقتدار و آمادگی های 
نظامی و دفاعی، برگ زرین و صحنه افتخارآمیز جدیدی از قدرت نمایی 
ملت عزتمند ایران برای مقابله با تهدیدات متصور دشمنان را خلق کرد. 
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      خبر

عضو کمیس�یون ان�رژی مجلس با بی�ان اینکه 
مدت     ه�ا اس�ت قط�ار فعالیت ه�ای هس�ته ای 
ای�ران راه افت�اده و متوقف نخواهد ش�د، گفت: 
قصد داریم فعالیت های هسته ای خود را توسعه 
دهی�م چراکه راه رس�یدن ب�ه مرزه�ای دانش 
تنها ب�ا اس�تفاده از این فن�اوری ممکن اس�ت. 
فری��دون عباس��ی درگفت وگو ب��ا فارس با اش��اره 
به پیشرفت صنعت هس��ته ای کش��ور به رغم ترور 
دانشمندانی چون ش��هید مصطفی احمدی روشن 
گفت: درست است که دشمن با اقدام کور خود جوانی 
معتقد، متعهد و انقالبی را ظاهراً حذف فیزیکی کرد 
و ازجامعه ما گرفت اما، این اقدام س��بب رویش های 
زیادی در جامعه ما شد و افراد زیادی به انرژی اتمی 

عالقه مند شدند و در بخش های تخصصی آن مشغول 
به کار ش��دند. وی افزود: با میدانی ک��ه به جوان     ها و 
شاگردان احمدی روشن داده شد، آنان توانستند جای 
خالی این شهید را پرکنند به گونه ای که اکنون شاهد 
فعالیت دهها احمدی روشن در دیگر عرصه های علمی 

و هسته ای هستیم. 
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه دشمن تالش کرد با هدف قرار دادن 
دانشمندان هس��ته ای کش��ورمان، مانع دستیابی 
جمهوری اسالمی ایران به فنون هسته ای شود، اظهار 
داشت: دشمن نه تنها به این خواسته خود نرسیده 
است بلکه، اکنون کار به جایی رسیده است که آنان 
و نفوذی های داخلی شان نمی توانند مانع رویش     هایی 

که در صنعت هسته ای کشور خصوصا بعد از شهادت 
شهید احمدی روشن ایجاد شد، شوند. 

عباسی، اقتدار امروز کشور را مرهون فعالیت این شهید 
و ش��هدای هسته ای دیگر دانس��ت و گفت: مدت     ها 
است که قطار فعالیت های هسته ای ایران راه افتاده، 
توقف نخواهد کرد و حتما توقف نمی کند. تحقق این 
موضوع، به نیاز کشور بستگی دارد. قصد این را داریم 
که فعالیت های هسته ای خود را توسعه دهیم چراکه  
راه رس��یدن به مرزهای دانش تنها با استفاده از این 

فناوری ممکن است. 
رئیس اسبق س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان، راه 
رسیدن به فضا را تست قطعات در تجهیزاتی مانند 
ماهواره      ها که در فضا قرارمی گیرند دانس��ت و گفت: 

برخالف تصور بسیاری که فکر می کنند انرژی اتمی 
تنها درتولید برق و برخی رادیودارو    ها کاربرد دارد باید 
گفت، پرتو    ها دارای کاربردهای بسیاری هستند. باید 
قطعاتی که در جو زمین قرار می گیرند سخت سازی 
پرتویی شوند تا بتوانند تجهیزات ما را در فضا حفظ 

کنند. 
عباسی، به نقش شهید شهریاری در انجام این فرایند به 
عنوان یکی از نیروهای پیشرو در این عرصه اشاره کرد 
و اظهار داشت: مقدمات الزم برای انجام چنین اقدامی 
ازسال های گذشته فراهم شده است و شهید شهریاری 
یکی از افرادی بود که در موضوع کاربرد پرتو    ها و تست 
قطعات ماهواره فعالیت می کرد و دوره آموزشی را نیز 

برای کارشناسان سازمان فضایی ایران برگزار کرد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

قطار هسته ای راه افتاده و متوقف نخواهد شد

یک اصالح طلب: اصالح طلبان آلوده به قدرت شده اند!


