
معاون هماهنگ كننده سپاه:
 رژیم صهیونیستی 

پایگاه نظامي جهان سرمایه داری است
اسرائيل يك كشور نيست بلكه پايگاه 
نظامي جهان سرمايه داري براي سلطه 

بر منطقه غرب آسياست. 
به گزارش آنا، س��ردار محمدرضا نقدي، 
معاون هماهنگ كننده س��پاه در برنامه 
»بدون توقف« در پاسخ به اين سؤال كه 
»سؤال مردم اين است كه نيروي امنيتي 
ما با قدرتي كه دارد، چرا نمي تواند عامالن اختالس ها را شناسايي كند 
يا آنها را به كش��ور بازگرداند«، گفت: كلي از مفاسد اقتصادي كشف 
شده و با عامالن هم برخورد شده، حتي معاون اول رئيس جمهور، برادر 
رئيس جمهور، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادگاه، 
محاكمه و مجازات كرده اس��ت. يك جاهايي هم اين اتفاق نمي افتد، 
اما نمي توانيم اته��ام بزنيم ك��ه اراده اي براي مبارزه با فس��اد وجود 
ندارد، فساد در كشور ما سيس��تماتيك نيست، اگر سالمت در يكي از 
اين حلقه هاي دستگيري نباش��د، اين افراد امروز محاكمه و مجازات 
نمي شدند. مبارزه با اين فس��اد جريان دارد، اما تصويري كه دشمنان 

مي سازند، اين است كه مماشات مي شود. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در پاسخ به اين س��ؤال كه »با وجود اينكه 
ما با رژيم صهيونيستي و امريكا مرز مشتركي نداريم اما چرا آنها براي ما 
خطر دارند«، اظهار كرد: آنها به لحاظ نظامي همس��ايه ما هستند، چون 
پايگاه هاي نظامي دارند، به لحاظ امنيتي به شدت از روز اول انقالب عليه 
ما توطئه كرده اند، امروزه تأثيرات از راه هاي دور هم شدني است، كما اينكه 
امريكا از راه دور به عراق و افغانستان حمله كرده، در خليج فارس ما بارها 
ناوهاي جنگي آمدند و رفتند، امروز جنگ ها و درگيري ها در همسايگي ها 
اتفاق نمي افتد، ثانياً اينكه اينها همس��ايه ما هستند، امريكايي ها در اين 
چند س��ال در خليج فارس چه كار مي كنند، ناوهاي هواپيمابر و جنگي 
اينجا را ترك نمي كنند، گش��ت هاي هوايي آنها روزي ترك نشده، مرتباً 
هواپيماي شناسايي اش اينجاست، رفت و آمدشان تا به حال قطع نشده 

اينها همسايه نظامي ما بوده و مرتب در حال رصد هستند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه »ما با اس��رائيل چه كار داريم«، گفت: 
اوالً اينكه اسرائيل يك رژيم جعلي است، يك عده اي كه كشور و وطن 
نداشتند با توطئه جهاني ابرقدرت ها براي سلطه بر اين منطقه و براي 
نفت و گاز اين منطقه و براي موقعيت جغرافيايي مهم اين منطقه كه 
ارزشمند است، آمدند اينجا و پايگاه نظامي درست كردند، اسرائيل 
يك كشور نيست بلكه پايگاه نظامي جهان سرمايه داري براي سلطه 
بر منطقه غرب آسياست و همه شان نظامي هس��تند و با ظلم و زور 
مردم واقعي اين س��رزمين را وادار به مهاج��رت و در دنيا پراكنده يا 
آنها را روانه اردوگاه ها كرده اند. پس چرا بايد اين كشور را به رسميت 
بشناسيم. كسي كه براي غارت و چپاول ما و منطقه توسط قدرت هاي 
شيطاني پايگاه نظامي زده، منطق، انصاف و عقل اقتضا مي كند آن را 

به رسميت نشناسيم.
........................................................................................................................

سردار شريف خبر داد

 بسیج همه ظرفیت هاي سپاه
براي كمك به زلزله زدگان خوي

عملي�ات  از  جزئيات�ي  تش�ريح  ب�ا  س�پاه  س�خنگوي 
ام�داد و خدمات رس�اني س�پاه ب�ه زلزل�ه زدگان در خ�وي 
تأكي�د ك�رد: س�پاه ظرفيت ه�ا و آمادگي ه�اي ام�دادي و 
خدمات�ي خ�ود را بس�يج و ب�ه منطقه گس�يل داش�ته اس�ت. 
به گزارش مهر، سردار رمضان شريف، سخنگو و مسئول روابط عمومي 
كل س��پاه در گفت وگويي پيرامون اقدامات س��پاه و بسيج به منظور 
امدادرساني به زلزله زدگان خوي گفت: تاكنون ۱۲اردوگاه و كمپ براي 
اسكان و استقرار زلزله زدگان در حال كمك رساني به كساني هستند 

كه مشكل اسكان دارند. 
وي ادامه داد: يك اكيپ سيار از بيمارستان عارفيان اروميه با امكانات و 
تجهيزات مورد نياز اعم از اتاق عمل، ارتوپدي، مغز و اعصاب در منطقه 
مستقر و فعال است. سردار شريف خاطرنشان كرد: ۳هزار بخاري برقي 
بين مردم توزيع شده است. توزيع نان نيز با استقرار يك اكيپ نانوايي 
س��يار در منطقه فعال و آغاز شده تا به صورت ش��بانه روزي نيازهاي 
زلزله زدگان را مرتفع سازد. وي گفت: عالوه بر توزيع بيش از هزار تخته 
پتو طي روزهاي گذشته بيش از ۲هزار چادر توسط گروه هاي جهادي 
و سپاه خوي نيز تهيه و توزيع شده است. سردار شريف گفت: تاكنون 
بيش از ۷۲گروه جهادي از س��لماس و خوي به منطقه اعزام شده اند و 
تعداد هشت دس��تگاه كاميون، دو لودر و يك بيل مكانيكي در منطقه 

مستقر و متناسب با نيازهاي اعالمي در حال خدمات رساني هستند. 
وي همچنين به ساير اقدامات سپاه شهداي آذربايجان غربي براي كمك 
به زلزله زدگان اشاره و تصريح كرد: سپاه آذربايجان غربي با فعال سازي 
۱۰قرارگاه منطقه اي و ۲۵قرارگاه محله اي در ۷۰روس��تاي زلزله زده 

منطقه خوي و اعزام ۵۰دستگاه آمبوالنس نيز مبادرت ورزيده است. 
س��خنگوي س��پاه در پايان با تأكيد بر اينكه امداد و خدمت رساني به 
هموطنان عزيز زلزله زده تا رفع مشكالت تداوم خواهد داشت، تصريح 
كرد: طي دو روز گذشته ۴هزار پرس غذاي گرم در وعده هاي مختلف 
توس��ط گروه هاي جهادي در منطقه توزيع شده اس��ت و عالوه بر اين 
روزانه ۵هزار پرس غذاي گرم توس��ط مركز پش��تيباني شمال غرب 

قرارگاه حمزه نيز طبخ و بين زلزله زدگان توزيع مي شود. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد

 بازگشایي سفارتخانه هاي
تهران- ریاض به  زودي

بازگش�ايي س�فارتخانه ها و از س�رگيري رواب�ط ديپلماس�ي در 
مذاكرات ميان ايران و عربس�تان به نتايج نهايي رس�يده اس�ت. 
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه موضوع ازسرگيري روابط تهران- رياض 
بيش از يك سال است كه با ميزباني بغداد در حال برگزاري است، گفت: 
طي نشست هاي برگزارشده، نكات و مباحث تقريباً حل و فصل شده است. 
در واقع يكسري مباحث جمهوري اس��المي ايران و يكسري موضوعات 
عربستان داش��ت كه از منظر ديپلماس��ي قابل حل بود، لذا خوشبختانه 
نشست آتي كه به درخواست عربستان و تمايل جمهوري اسالمي برگزار 

خواهد شد، نتيجه نهايي خواهد داشت. 
وي با اشاره به اينكه دو كش��ور همسايه و مسلمان هستند و اشتراكات 
فراوان آنها مي تواند بسترساز خوبي براي بهبود روابط باشد، ادامه داد: 
هر چند نكات��ي پيرامون تأمين امنيت منطقه وج��ود دارد، زيرا قرائت 
ايران از اين مهم با عربستان مقداري متفاوت است، اما كشورمان اعتقاد 
دارد همه همسايگان در اين راستا بايد بدون دخالت بيگانگان مشاركت 
كنند، متأسفانه سعودي ها تمايل به وابس��تگي به امريكا دارند. در اين 
خصوص سوءتفاهم هايي بوده كه حل وفصل شده است، نشست آتي كه 
برگزار خواهد شد، قطعاً به نتايج مثبتي خواهد رسيد. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم افزود: همچنين بايد اذعان كرد موضوع بازگش��ايي 
سفارتخانه ها و ازس��رگيري روابط ديپلماسي مباحث قابل حل خواهد 
بود. در واقع بازگشايي سفارتخانه ها يكي از مباحثي بوده كه در نشست ها 

مطرح شده و ماحصل اين نشست ها تحقق اين امر بوده است.

88498443سرويس  سياسي

حمله به پاشنه آشیل اسرائیل
روزنامه وطن امروز در يادداشتي با بيان 
اين نكته كه عمليات شهادت طلبانه 
»علقم خي��ري« ج��وان ۲۱س��اله 
فلسطيني در شهر اشغالي قدس كه با يك اسلحه كمري، ۹صهيونيست 
اش��غالگر را هالك كرد، از چند جهت حائز اهميت است، نوشت: اين 
عمليات بالفاصله پس از كشتار ارتش صهيونيستي در شهر جنين رخ 
داد كه در آن ۱۰جوان و حتي سالمند فلسطيني به شهادت رسيدند. 
عمليات »علقم خيري« كمتر از ۲۴س��اعت از كشتار جنين، پاسخي 
درخور، به موقع و احتماالً  بازدارنده در براب��ر اين جنايت بود كه حتماً 

سران رژيم اشغالگر را در برخوردهاي آتي دست به عصا خواهد كرد. 
نويس��نده اضافه كرده است: اگر در گذش��ته مركز مبارزات گروه هاي 
فلسطيني ش��هر غزه بود، در طول يكي دو سال گذشته كرانه باختري 
نيز به يكي از مهم ترين دغدغه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي تبديل 
شده است. تبديل شدن كرانه باختري به مركز مبارزه فلسطينيان عليه 
اشغالگران پس از آن تقويت شد كه جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم 
كرد تس��ليح اين مناطق مي تواند موج سنگيني از تهديدات امنيتي را 
براي دولت صهيونيستي به همراه داشته باشد. يكي از اصول ثبات در 
دولت صهيونيستي و افزايش روند مهاجرت به سرزمين هاي اشغالي، بر 
پايه »امنيت« قرار گرفته است. حاال ناامن شدن اين مناطق كه بعضاً از 
نقاط حساس سرزمين هاي اشغالي محسوب مي شوند، موج مهاجرت 
را معكوس كرده و در صورت ادامه آن، بيشتر نيز خواهد شد. آنچه مسلم 
اس��ت، كرانه باختري رود اردن روز به روز مس��لح تر مي شود و جوانان 
بيش��تري به جمع عامالن عمليات هاي شهادت طلبانه اي مي پيوندند 
كه حتي مرگ نيز جلودار آنها نيست. اين جوانان بيش از آنكه كشتن 
اشغالگران براي شان مهم باشد، پاشنه آش��يل دولت صهيونيستي را 

هدف گرفته اند: امنيت!
........................................................................................................................
ماجراي یك تذكر اقتصادي به دولتمردان

روزنامه جام جم با اشاره به تأكيد رهبر 
معظم انق��الب ب��ر توجه ب��ه بخش 
خصوص��ي در دي��دار كارآفرين��ان، 
توليدكنندگان و دانش بنيان ها درباره مزاياي اين نگاه نوش��ت: تجربه 
نشان داده، اقتصاد دولتي سرمايه ها را از كشور خارج كرده و شركت هاي 
دانش بنيان را به  دليل پيچيدگي هاي بوروكراتيك، سرخورده مي كند. 
روند مهاجرت نخبگان علمي و اقتصادي از كشور در يك دهه گذشته 
نشان مي دهد كه تنها بخش خصوصي مي تواند از سرمايه هاي انساني 
كشور محافظت كند. تحريم هاي كم سابقه دهه۹۰ كه به تعبير رهبر 
انقالب باعث عقب ماندگي كشور شد، دقيقاً همين بخش خصوصي را 
هدف ق��رار داد و جهت گيري تحريم ه��ا وادار كردن سياس��تگذاران 
اقتصادي به دولتي سازي يا خصولتي سازي اقتصاد بود، چراكه دولت ها 
براي دور زدن تحريم ها چاره اي جز در اختيار گرفتن چرخه كامل توليد 

و توزيع ثروت نداشتند. 
با اين همه، حاال رهبر انقالب براي كم اثر شدن تحريم ها بر اين نكته تأكيد 
دارند كه بايد به  جاي بازي در زمين طراحي شده وضع كنندگان تحريم، 
به س��مت حمايت از بخش خصوصي به  ويژه ش��ركت هاي دانش بنيان 
حركت كرد و اين ممكن نمي ش��ود، مگر ايفاي نقش توليدكنندگان و 
تغيير نگاه دولتمردان تا با دست برداشتن از انحصار مديريتي، عرصه را 
براي نقش آفريني بخش خصوصي باز كرده و از اشتباه هاي گذشته درس 
بگيرند. طبيعي است حركت در اين مسير الزاماتي دارد كه از جمله آنها، 
مبارزه قاطع با فساد و رانت خواري، ش��فافيت فضاي اقتصادي و حذف 
نفوذ و امضاهاي طاليي، تغيير مسير پرداخت تسهيالت بانكي به سمت 
حمايت از توليد، تعريف مشوق هاي مالياتي و پيوند حوزه هاي علمي با 
بخش اقتصاد براي اس��تفاده بهتر از نيروهاي متخصص است كه دولت 
سيزدهم بايد با كمك مجلس و دستگاه قضا و ديگر نهادهاي حاكميتي 

با شتاب بيشتري در اين جهت حركت كند. 
........................................................................................................................

ساخت ایران
روزنامه ايران س��خنان رهبر معظ��م انقالب در جمع 
توليدكنندگان و كارآفرينان دانش بنيان ها را از دريچه 
ديگری تبيين كرد و با اشاره به خط دشمن در يك دهه 
گذشته در مواجهه و جنگ اقتصادي تمام عيار با ايران و طرح اين پرسش كه 
اكنون چه بايد كرد، نوشت: ناگفته پيداست كه بايد بر ظرفيت هاي داخلي و 
»اقتصاد درون زا« متمركز شد تا دست به خنثي سازي تحريم ها زد ولي يك 
مانع بزرگ بر س��ر راه وجود داش��ته و آن جرياني بوده كه تنها راه رسيدن به 
توسعه اقتصادي را از مس��ير تجارت خارجي آزاد و الگوي اقتصاد نئوليبرالي 
دنبال مي كرد. اين در حالي اس��ت كه تاريخ بس��ياري از كشورهاي موفق در 
دهه هاي اخير نشان مي دهد سياست هاي بومي و گزينشي آنها شرط موفقيت 
بوده است. به عبارت روشن تر، كشورهايي كه در عرصه اقتصادي موفقيت هايي 
را كس��ب كرده اند، كش��ورهايي بوده اند كه توانس��ته اند از دو راهي اقتصاد 
نئوليبرال تحميلي به اقتصاد مقاومتي و ملي ميل كنند. نويسنده اضافه كرده 
اس��ت: عجيب اس��ت كه برخي در داخل به جاي آنكه از رونق توليد داخلي 
حمايت كنند، صريحاً مدعي بودند كه »اقتصاد بين الملل سال هاست از نقطه 
حمايت از توليدات داخلي عبور كرده است. اساسWTO روي حمايت نكردن 
از توليدات گران و نامرغوب داخلي در برابر محصوالت خارجي بنا شده است.« 
اين خط فكري غلط، امروز جايي در كشور ندارد و انتظار مي رود دولتمردان 
همه همت خود را بر حمايت از توليد داخل كه پادزهر تحريم هاس��ت، به  كار 
گيرند و محصول ايراني هر روز بهتر از ديروز رخ بنمايد. به تعبير رهبر انقالب 
بايد كاري كرد كه »واقعاً اگر چنانچه ما محصول مان را رقابت پذير كنيم، يعني 
هم كيفيت برود باال، هم قيمت بيايد پايين، تحريم ديگر اثر نمي كند... روي 

محصول تان با خط فارسي بنويسيد ساخت ايران.«
........................................................................................................................

حاال دیگر وقت پاسخگویي است
روزنامه خراسان موضوع يادداشت خود را 
به جبران يك دهه عقب ماندگي اقتصاد 
ايران اختصاص داد و نوشت: ديدار رهبر 
انقالب با صدها تن از توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن عرصه هاي 
دانش بنيان، فرصتي بود براي تبيين ديدگاه ايش��ان درباره مهم ترين 
مسائل روز اقتصاد ايران. در اين ميان تأكيدهاي مجدد ايشان بر ضرورت 
رشد اقتصادي مستمر و سريع براي جبران تعطيلي نسبي اقتصاد ايران 
در ده��ه۹۰ و همچنين الزامات اين رش��د از جمل��ه حمايت از بخش 
خصوصي با انتقاد از برخي اقدامات غلط دهه6۰ در مواجهه با اين بخش، 
جزو نكات قابل توج��ه اين بيانات بود اما به نظر مي رس��د بيان برخي 
نقدهاي صريح به عملكرد دولت فعلي در شرايطي كه بيش از يك سوم 

از دوره فعاليت دولت سيزدهم مي گذرد، جاي تأمل جدي دارد. 
انصاف حكم مي كند كه حتماً تالش شبانه روزي دولت سيزدهم، رويكرد 
مردمداري ش��خص رئيس جمهور و دولتمردان و برخي اقدامات مؤثر 
دولت در بخش هاي مختلف را ارج نهي��م و خداقوت بگوييم اما نگاهي 
به وضعيت فعلي اقتصاد ايران و عملكرد دولت سيزدهم نشان مي دهد 
نشانه هاي تحول جدي و برداش��تن گام هاي اساسي براي تحقق رشد 
اقتصادي مستمر و س��ريع ديده نمي ش��ود. در هر صورت فرصت ها به 
سرعت براي اقتصاد ايران مي گذرد. تداوم رشد اقتصادي پايين و رشد 
جمعيت اندك موجب مي شود پنجره جمعيتي كه مي تواند نيروي كار 
جوان و پويا را به اقتصاد كشور تزريق كند تا چند سال ديگر بسته شود. 
اكنون مهم ترين برهه براي خروج از اين وضعيت و پي ريزي اقتصاد كشور 
بر پايه مزيت هاي جديد است. بايد با جدي گرفتن اين نقدها و توصيه ها، 

موتور محرك اقتصاد ايران را روشن تر و فعال تر از قبل كرد. 

تحركات رژيم صهيونيس�تي در منطقه و كشورهاي همسايه 
نشان از درماندگي و زبوني اين رژيم است. 

به گزارش جهان نيوز، حجت االس��الم والمسلمين سيداسماعيل 
خطيب، وزير اطالعات روز دوشنبه در سفر به استان كرمانشاه و در 
نشست شوراي تأمين استان، با تبريك فرا رسيدن ماه پرفضيلت 
رجب و ايام اهلل دهه مبارك فجر گفت: رژيم صهيونيس��تي با همه 
ادعاهايي كه دارد از درون دچار فروپاش��ي اس��ت و نمونه بارز آن 
اختالفات داخلي و مقاومت فلسطيني هاست. با بصيرت و اقدامات 
هوش��مندانه مردم منطقه قدم هاي ظفرمندانه بيشتري در مقابل 

صهيونيست ها برداشته خواهد شد. 
حجت االسالم خطيب به كشورهاي همسايه توصيه كرد براي حفظ 
امنيت خود از رژيمي كه هر روز زمزمه شكست و زبوني آن به گوش 

مي رسد و در حال احتضار است، دوري كنند. 
وي افزود: امروز با همراهي ملت ايران و محور مقاومت شاهد زبوني 

قدرت بزرگي همچون امريكا در منطقه هستيم. 
وزير اطالعات يادآور شد: دشمن با نااميد شدن از اغتشاشات اخير 
تالش دارد از راه هاي ديگري همچون فشارهاي بين المللي، حقوق 
بشر، افزايش تحريم، جنگ رسانه اي و اقداماتي عليه نماد اقتدار و 

امنيت كشور يعني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، به كشور و نظام 
ضربه بزند. حجت االسالم خطيب در ادامه سردار دل ها شهيد حاج 
قاسم س��ليماني را فرمانده خط مقدم مبارزه با تروريسم دانست و 
گفت: ايران اسالمي با قاطعيت و توانمندي نيروهاي مسلح از امنيت 
خود دفاع خواهد ك��رد. ايران همچنين در ايج��اد محور مقاومت 
و گسترش اين تفكر نقش مهمي ايفا كرده اس��ت. وزير اطالعات 
خاطرنشان كرد: دشمن بايد بداند با گذشت ۴۴سال از عمر پربركت 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران توطئه هاي مختلف آنان نه تنها 
راه به جايي نبرده بلكه زمينه  گسترش و پيشرفت ايران اسالمي را 

در منطقه و جهان فراهم كرده است. 
حجت االسالم خطيب افزود: رهبر معظم انقالب اسالمي از جوانان 
اين كشور به عنوان فرزندان خود نام بردند و تأكيد كردند افرادي كه 
در اغتشاشات اخير فريب دشمن را خوردند با جهاد تبيين ارزش ها 

و سرمايه هاي انقالب را بهتر خواهند شناخت. 
وي خدمتگزاري به همه مذاهب و اقوام را وظيفه اي مهم دانست و 
يادآور شد: دشمن تالش مي كند با اختالف افكني و تفرقه وحدت 
بين مس��لمانان را نشانه بگيرد و اين مس��ئله هوشياري و بصيرت 
همگان را مي طلبد. وزير اطالعات در ادامه استان كرمانشاه را خط 

مقدم صيانت از كيان انقالب اسالمي دانست و گفت: اين استان در 
حواث مختلف همچون توطئه هاي تجزيه طلبي، جنگ هشت ساله 
و دفاع از حريم اهل بيت)ع( سينه س��پر كرده و گواه اين موضوع 
تقديم ش��هداي گرانقدر است. وي داش��تن مرز مشترك با كشور 
عراق را فرصتي بزرگ براي توسعه، رونق اقتصادي و اشتغال استان 
ارزيابي كرد و افزود: مرزنشينان همواره در دفاع از تماميت ارضي 
كشور در كنار فعاليت هاي اقتصادي نقش مؤثري در امنيت پايدار 

منطقه داشته اند. 
حجت االسالم والمسلمين سيداسماعيل خطيب با اشاره به اينكه 
پايانه هاي بين المللي استان يكي از دروازه هاي زيارتي غرب كشور 
است بر گسترش فعاليت هاي تجارت بين الملل براي توسعه و تأمين 

امنيت پايدار در مرزها تأكيد كرد. 
در پايان نشست شوراي تأمين اس��تان كرمانشاه، مدير كل جديد 
اداره كل اطالعات استان معرفي و از خدمات مديركل سابق قدرداني 
شد. وزير اطالعات سپس با نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 
كرمانش��اه هم ديدار كرد. حجت االس��الم والمس��لمين خطيب 
همچنين با حضور در ستاد خبري اداره كل اطالعات استان ضمن 

پاسخگويي به تماس هاي مردمي دستورات الزم را صادر كرد.

توصيه وزير اطالعات به كشورهاي همسايه ايران 

همسايگان براي امنيت  خودشان از صهيونيست ها دوري كنند
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در مهار حمله ریزپرنده ها

در حال�ي ك�ه ق�رار ب�ود حمل�ه ب�ه كارگاه 
وزارت دف�اع در اصفه�ان، منج�ر ب�ه توليد 
ق�درت نظام�ي و رس�انه اي براي دش�مناني 
چ�ون رژيم صهيونيس�تي ش�ود، اس�تفاده 
و  پدافن�دي  صحي�ح  تاكتيك ه�اي  از 
رس�انه اي، اي�ن س�ناريو را خنث�ي ك�رد. 
به گزارش مشرق، ش��امگاه روز ش��نبه، هشتم 
بهمن در حالي كه مردم و رسانه هاي كشورمان 
به دنبال اط��الع از آخرين وضعي��ت هموطنان 
ساكن شهر خوي پس از زلزله ۵/۹ريشتري اين 
شهرس��تان بودند، حوالي س��اعت۲۳:۳۰، چند 
پرنده كوچك بدون سرنشين يا ريزپرنده موسوم 
به كوادكوپتر، اقدام به اجراي يك حمله كور عليه 
يكي از مجتمع هاي كارگاهي وزارت دفاع در شهر 

اصفهان كردند. 
خوش��بختانه با عملكرد مناس��ب بخش پدافند 
عامل و غيرعامل اجرا ش��ده در اي��ن مجموعه، 
خس��ارت خاصي به مركز مورد نظر وارد نش��د و 
اقدام به موقع و س��ريع در اطالع رساني از سوي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و انعكاس 
تصاوير رس��انه هاي داخلي از محل وقوع حمله 
ناموفق، پروژه دش��من هم در بخش عملياتي و 
هم پشتيباني رسانه اي با شكست بزرگي همراه 
ش��د اما بررس��ي برخي زوايا و جزئيات طراحي 
صورت گرفته براي وارد كردن خس��ارت به يك 
بخش نظامي در كش��ور و ماهيگي��ري مفصل از 
آن، اهميت خاص خ��ود را دارد. يك��ي از نكات 
بارزي كه در اين خط رس��انه اي و عمليات رواني 
وجود دارد، انتخاب زمان مناسب براي آن است، 
به طوري كه عمدتاً چنين عملي��ات رواني ای از 
سوي صهيونيست ها در ساعات نيمه شب صورت 
مي گيرد تا رسانه هاي داخلي و مردم كشورمان، 
دسترس��ي محدودت��ري به منابع خب��ري براي 

پيگيري اصل ماجرا داشته باشند. 
  گام به گام با س�ناريوی عملي�ات رواني 

حادثه اصفهان
در اولي��ن گام پ��س از اج��راي اي��ن س��ناريوی 
شكست خورده، بازوهاي رسانه اي و تبليغاتي اين 
عمليات وارد عمل ش��دند و تالش كردند در چند 
جبهه، تأثير الزم را روي افكار عمومي كش��ورمان 
بگذارند تا حداقل بخشي از شكست شاخه اجرايي 
پوشش داده شود. در اولين گام، تصاوير مربوط به 
شكار موفق يكي از اين پرنده هاي مهاجم و سقوط 
بخشي از آن روي سوله كارگاهي، به عنوان اصابت 
دقيق و انفجار در يكي از مراكز پهپادي يا موشكي 
كشورمان، در شبكه هاي اجتماعي منتشر و ادعا شد 
خسارت سنگيني به اين مجموعه وارد شده است. 

بايد توجه داشت كه در سال هاي اخير در بسياري 
از كشورها، استفاده از كوادكوپترها فراگير شده 
و به علت حج��م باالي قاچاق اي��ن تجهيزات به 
داخل كشور و عدم رجيستري اين نوع پرنده هاي 

قاچاق، استفاده از آن  - آن  هم در تاريكي شب- با 
سهولت همراه است و طبيعتاً يك عمليات خاص 
با طراحي پيچيده محسوب نمي شود چراكه از هر 
كوچه و خيابان در محدوده برد اين ريزپرنده ها، 
مي توان آنها را به سمت محل مورد نظر پرواز داد 
و نياز به بان��د و مكان خاص و آم��وزش و نيروي 

انساني ماهر ندارد. 
از اين حيث برخي كش��ورها يا رژيم هاي مدعي 
كه امكان تحقق حمله هوايي به خاك كشورهاي 
ديگر را ندارند و اجراي چنين عملياتي براي آنها 
هزينه باال و ريسك بسيار به دنبال دارد، از افراد 
مزدور بهره برده و با ارس��ال مبلغي امكان تهيه 
كوادكوپتر و م��واد منفجره را براي ش��ان فراهم 
می كنند و مختصات يك نقطه خ��اص را به آنها 

مي دهند تا خسارتي به آن مكان وارد كنند. 
اما هنگامي كه مجريان و آمران متوجه شدند اين 
عمليات با تصاوير واقعي، موفقيت رواني به همراه 
نداشته، س��ريعاً با اس��تفاده از تصاوير دروغين 
مربوط به آتش سوزي هاي گذشته و حريق ناشي 
از حادثه در كارخانه توليد روغن موتور در شهرك 
سليمي آذرشهر واقع در آذربايجان شرقي، تالش 
كردند اينگونه القا كنند ك��ه يك حادثه بزرگ و 
آتش سوزي گس��ترده در مركز وابسته به وزارت 
دفاع آن هم در عمق كشور رخ داده و پس از آن، 
سيل تحليل هاي مأيوسانه و تحقيرآميز از سوي 
اكانت هاي آلباني نشين و روبات هاي فارسي زبان، 
به راه افتاد. اين عمليات رواني، با فاز ديگري مبني 
بر گستردگي حمالت به مراكز صنعتي وابسته به 
وزارت دفاع تكميل شد و مناطق مختلفي همچون 
كرج، همدان، تبريز و مانند آن به فهرس��ت اين 

عمليات خيالي اضافه شدند. 
  اف-35 هاي اسرائيل وارد مي شوند!

اگر رصدي متداول درباره شايعات و شنيده هايي 
كه پيرام��ون خراب��كاري يا وقوع حادث��ه در هر 
بخش صنعتي يا نظامي كشورمان، در شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه هاي فارسي زبان داشته باشيد، 
متوجه خواهيد ش��د پ��اي ثابت اي��ن تحليل ها 
و اطالعات ك��ذب، حمله رژيم صهيونيس��تي با 
جنگنده اف- ۳۵ به خاك كش��ورمان آن هم در 
عمق چن��د صدكيلومتري جمهوري اس��المي 
است. در رتبه بعدي نيز س��خن از جنگنده ها به 

ويژه اف-۲۲ هاي امريكايي به ميان مي آيد. 
نكته جالب در اين خصوص آن است كه در اكثر 
مواقع، نام چند كارشناس ثابت سياسي مستقر 
در امري��كا به عنوان ش��روع كننده م��وج تبليغ 
اف-۳۵ و اف-۲۲ به ميان مي آيد كه كوچك ترين 
دانش يا اطالعاتي در زمينه نظامي به ويژه عرصه 
هوايي ندارند ام��ا به عنوان كاس��ب اف-۳۵ در 
ميان كارب��ران ش��ناخته مي ش��وند و بالفاصله 
بعد از اين ادع��ا، برخي كارشناس��ان حوزه هاي 
ديگر حتي اقتصادي، مس��كن و بورس به عنوان 

ادامه دهنده اين دروغ، به روند شيوع اين شايعه 
كمك مي كنند. 

اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي حتي در 
حمالت به خاك كشورهايي چون لبنان يا سوريه 
نيز جرئت اس��تفاده از اف- ۳۵ در آس��مان اين 
كش��ورها را ندارد چراكه مي داند هرگونه آسيب 
به آن، تمام اعتبار و س��ود صدها ميليارد دالري 
امريكا از فروش اين هواپيما به كشورهاي مختلف 
را نابود خواهد كرد، ضمن آنكه از نظر برد عملياتي 
نيز اف- ۳۵ يا ساير جنگنده هاي اسرائيلي، بدون 
انجام سوختگيري در آسمان كشورهاي همسايه 
ايران، امكان اجراي عمليات در خاك كشورمان 
را ندارند و با تجهيز يگان هاي وابسته به قرارگاه 
پدافند هوايي، هر گونه پرواز جنگنده ها و به ويژه 
هواپيماهاي سوخت رسان، از مبدأ رصد می شود و 
عماًل به دليل همين پيچيدگي هاي فني و درصد 
پايين شانس اجراي عمليات و بازگشت به مبدأ، 
هيچ گاه رژيم صهيونيستي يا امريكا سراغ چنين 
تاكتيكي نرفته اند اما در فضاي مجازي، شنيدن 
چنين واقعيت هايي به نفع حاميان حمله به خاك 

كشورمان نيست. 
   هماهنگي پدافند عامل و غيرعامل 

در مهار حمله ريزپرنده ها
با توجه ب��ه وق��وع عمليات هاي ك��ور به كمك 
ريزپرنده ها در كشورهاي مختلف جهان از جمله 
ايران در س��ال هاي گذش��ته، براي متوليان امر 
مشخص شد امكان تكرار برخورد كوادكوپترهاي 
حامل مواد منفجره همانن��د اتفاقي كه اخيراًدر 
اصفهان رخ داد، وجود دارد و طبيعتاً نياز به اجراي 
سلسله اي از دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل و 
عامل براي مهار خسارت هاي ناشي از هر اقدام، 
بيش از گذشته احس��اس مي ش��ود. صد البته، 
نهادهاي انتظامي و امنيتي نيز بررس��ي مسير، 
شناس��ايي عوامل انس��اني و انهدام شبكه هاي 
مزدور در اينگونه عمليات ها را در دستور كار دارند 
و پيش از اين نيز نمونه هايي از تيم هاي خرابكار 
كه قصد اجراي مأموريت با كمك ريزپرنده ها را 

داشته اند، شناسايي و دستگير شده اند. 
در اين مورد خاص و مورد توجه نيز پيش بيني ها و 
تمهيدات پدافندي صورت گرفته از مدت ها قبل، 
موجب شد از سه ريزپرنده مهاجم، يكي از آنها مورد 
اصابت پدافند هوايي مجتمع )پدافند مس��تقيم( 
قرار گيرد و دو فروند ديگر آنها در تله هاي پدافندي 
گرفتار شوند. به همين خاطر، اين تهاجم ناموفق 
عالوه بر آنكه خوش��بختانه تلفات جاني نداشته، 
صرًف باعث شد آسيب جزئي به سقف كارگاه وارد 
شود و عماًل در تجهيزات و مأموريت هاي مجموعه 

خللي ايجاد نشده است. 
طبق توضيحات وزارت دفاع و تصاوير منتشره، در 
اين حمله از سه فروند ريزپرنده از نوع كوادكوپتر 
پيشرفته مجهز به بمبلت استفاده شد اما عوامل 

حفاظت پيرامون��ي مجموع��ه، بالفاصله پس از 
شنيدن صداي كوادكوپترها با تجهيزات در اختيار 
از جمله سالح و س��امانه هاي جنگ الكترونيك 
اقدام به مقابله با اين پرنده ه��ا می كنند و موفق 
به ساقط كردن يك فروند از آنها مي شوند. فروند 
دوم از اين كوادكوپترها، با جمينگ موفق لينك 
ارتباط GPS خود را از دس��ت مي دهد و همين 
موضوع منجر به سقوط آن و برخوردش با سقف 
سوله مي شود )فيلم منتشر شده از لحظه اصابت 
مربوط به اين كوادكوپتر هست(، فروند سوم نيز 
پس از س��قوط به علت جمينگ موفق در اختيار 
نيروهاي حفاظتي قرار گرفته است، لذا مي توان 
گفت يكي از نكات جالب و قابل توجه كه در حمله 
اخير به كارگاه صنعتي وابس��ته ب��ه وزارت دفاع 
عيان شد، تكميل ش��دن پدافند چند اليه و دفع 
صددرصدي حمله است كه با توجه به تغييراتي 
كه در سقف س��وله كارگاه و اس��تفاده از اقالمي 
چون توري هاي مناس��ب فلزي ص��ورت گرفته، 
موجب ش��ده تمام تالش و برنامه ريزي دشمنان 
براي به نتيجه رساندن اين حمله، بي اثر شود. اين 
نسخه مؤثر، نشان داد متخصصان بخش دفاعي 
با ش��ناخت مناس��ب از تهديدات، ابزارهاي الزم 
پدافند عامل شامل سامانه هاي فيزيكي و پدافند 
غيرعامل، تاكتيك هاي كاهش چشمگير خسارت 

هر نوع حمله را به خوبي فراهم كرده اند. 
با اين اوصاف مي توان با فرض صحت و اطمينان 
از نقش آفريني اسرائيل، گفت كه پس از مدت ها 
شاخ و شانه كش��يدن و تهديدات مقامات ارشد 
رژيم صهيونيس��تي به ويژه نتانياهو، نهايتاً س��ه 
كوادكوپتر تجاري و ن��ه حتي پهپاد نظامي- چه 
برس��د به جنگنده هاي باسرنشين- به كارگاهي 
روي زمين و نه تأسيسات راهبردي با پروتكل هاي 
امنيتي و حفاظتي پيچيده، حمله می  كنند و در 
اين مأموريت نيز با فضاحت شكست مي خورند 
اما به علت فشارهاي داخلي و وضعيت شكننده 
اجتماعي و سياس��ي، از رس��انه هاي اسرائيلي تا 
برخي مقامات جوگير اوكرايني، با افتخار از نقش 
خود در آن س��خن مي گويند تا شايد مرهمي بر 

شكست هاي متعدد هفته هاي اخير باشد!
با اين حال، همانند سال هاي گذشته، هنوز هيچ 
هواگرد متخاصمي حت��ي اف-۳۵ و اف-۲۲ هاي 
دش��من، جرئت عب��ور از مرزهاي كش��ورمان و 
اجراي عمليات ن��دارد و كوادكوپترهاي كوچك، 
براي اي��ن تحقيرش��دگان نقش »بانكر باس��تر« 
)بمب هاي سنگرش��كن ويژه كه اسرائيل و امريكا 
بارها كش��ورمان را تهديد به اس��تفاده از آن عليه 
تأسيسات نظامي و هسته اي كرده اند( را ايفا كرده 
است و  اي بسا هنوز هم نقش مزدوران، چه در نقش 
هدايت كننده اين ريزپرنده ها و چه در نقش مبلغ 
قدرت نظامي و عملياتي دشمنان ايران، مؤثرتر از 

صدها جنگنده و پهپاد غول پيكر باشد. 
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