
معاون اول رئيس جمهور:

افغانستان بايد به حقابه هيرمند متعهد باشد
افغانستان بايد به حقابه هيرمند متعهد 
باش�د و دولت جمهوري اسالمي ايران 
اين موض�وع را از مج�اري بين المللي 

پيگيري مي كند. 
به گزارش آنا، محمد مخب��ر، معاون اول 
رئيس جمهور صبح دی��روز و پس از ورود 
به استان سيستان و بلوچستان به صورت 

ميداني از ذخایر آبي و چاه نيمه هاي استان بازدید كرد. 
وي در این بازدید كه با حضور وزیر نيرو، نفت، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور، نمایندگان استان سيستان و بلوچستان در مجلس شوراي 
اسالمي و مدیران استاني انجام شد، با توضيحات مسئوالن مربوط در 
جریان وضعيت ذخایر آبي استان و همچنين انتقال آب از چاه نيمه ها 
براي جلوگيري از تبخير آب و تصفيه خانه هاي این مركز براي تأمين 

آب آشاميدني سالم و بهداشتي مردم منطقه قرار گرفت. 
معاون اول رئيس جمهور در این بازدید با تأكيد بر اینكه دولت متعهد 
به تأمين آب شرب براي مردم سيستان و بلوچستان است، تصریح كرد: 
دولت س��يزدهم با جدیت طرح انتقال آب از دریا و استخراج آب هاي 
زیرزميني به استان سيستان و بلوچستان را پيگيري مي كند تا مشكالت 

كم آبي و خشكسالي مردم این منطقه به طور ریشه اي حل شود. 
مخبر همچنين به برنامه هاي دولت س��يزدهم و وزارت نيرو براي حل 
مشكالت آب اس��تان اش��اره كرد و افزود: تأمين آب از طریق چاه ها و 
آب هاي سطحي تا بهار سال آینده از برنامه هاي كوتاه مدت و همچنين 
بهره برداري از پروژه هاي انتقال آب استاني حداكثر تا دو سال آینده از 

برنامه هاي ميان مدت دولت است. 
وي در خصوص برنامه هاي بلندمدت حل مش��كالت كم آبي اس��تان 
سيستان و بلوچستان گفت: اميدواریم پروژه انتقال آب از دریاي عمان 

به سرتاسر این استان تا پایان دولت سيزدهم نهایي شود. 
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اش��اره به پيگيري هاي دستگاه 
دیپلماس��ي براي احياي حقابه هيرمند تأكيد كرد: افغانستان باید به 
حقابه هيرمند متعهد باشد و دولت جمهوري اسالمي ایران این موضوع 

را از مجاري بين المللي پيگيري مي كند. 
........................................................................................................................

سردار نقدي:

 سپاه فعاليت سازندگی دارد 
نه تجارت و صادرات

سپاه فعاليت اقتصادي به شكلي كه در 
تص�ور م�ردم اس�ت، ن�دارد. فعاليت 
اقتصادي س�پاه در حوزه س�ازندگي 
اس�ت، نه تجارت،بازرگاني و صادرات. 
به گزارش آنا، سردار »محمدرضا نقدي« 
در برنامه »بدون توقف« شبكه سوم سيما 
در پاسخ به این سؤال كه »چرا گاهي در 
مواضع منطقه اي منفعل هس��تيم«، یادآور ش��د: این اعالم موضع با 
قدرتمند بودن دو موضوع متفاوت است، ش��اید گاهي به دليل برخي 
از موضوعات مثل در نظر گرفتن منفعت ه��ا، امنيت ملي و منطقه اي، 
مواضع قاطع و ش��فاف بيان نش��ود، اما این به معناي نداشتن موضع 
نيست. شما در نظر داشته باشيد كه به لحاظ قدرت در قبل از انقالب 
براي ما از خارج تصميم مي گرفتند، اما امروز هر آنچه جمهوري اسالمي 
مي خواهد حاكم اس��ت، در اصل امریكا به اندازه تمام كشورهاي دنيا 

هزینه دفاعي مي كند اما به اندازه ما خواسته هاي او نافذ نيست. 
سردار نقدي در پاسخ به این س��ؤال كه »در این مؤلفه هاي قدرت نرخ 
دالر و بحث اقتصادي كجاست«، عنوان كرد: ش��رایط متفاوت است. 
یك زمان كش��وري در مدار آزاد حركت مي كند و كار خودش را پيش 
مي برد، یك موقع اقتصاد مورد هجوم است، اگر یك دهم این هجمه ها 
و تحریم ها براي كشوري انجام مي شد، آن كشور حتماً فلج بود، ولي ما 
همه این هجمه ها را تحمل كردیم، حتي امروز بنا بر آمارهاي بين المللي 

توليد ناخالص ملي ما رتبه۱۸ دنياست. 
وي در خصوص تفاوت وضعيت معيشتي و اقتصادي ایران با كشورهاي 
كوچك حوزه خليج فارس گفت: وقتي راجع به قدرت صحبت مي كنيم، 
تركيبي از همه مؤلفه هاست، یك كشوري ۱۰ميليون جمعيت دارد و 
به اندازه ما نفت و گاز خام مي فروشد، معلوم است به اندازه نسبت سرانه 
جمعيت مي تواند بهتر براي كشور هزینه كند، اما این به معناي اقتدار 
پایدار نيست و اقتصاد آن اقتصاد متزلزلي است كه با یك هجمه كوچك 
فرو مي ریزد، مهم این اس��ت كه جمع این مؤلفه هاي معيش��ت، رفاه، 
س��المت، دانش و فرهنگ عمومي خودش را در اميد به زندگي نشان 
دهد كه این اميد به زندگي در كش��ور ما در ۴۳سال گذشته ۹۳كشور 
را پشت سر گذاشته و باال رفته و در مورد بانوان كه مورد اتهام هستيم، 

سن اميد به زندگي از ۵۷ به ۷۹ سال رسيده است. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در خصوص فعاليت هاي اقتصادي سپاه 
نيز توضيح داد: س��پاه فعاليت هاي اقتصادي به آن شكل كه مردم فكر 
مي كنند، یعني به معناي خرید، ف��روش، بازرگاني، تجارت و صادرات 

ندارد و بيشتر در عرصه سازندگي فعال است.
........................................................................................................................

منافقين، منبع اطالعاتي سران اروپا 
شده اند

منافقين، منب�ع اطالعات�ي، تحليلي و محاس�باتي س�ران اروپا 
ش�ده اند و به همين دليل دچار اش�تباه محاس�باتي مي ش�وند. 
حميدرضا ترقي، فعال سياسي اصولگرا در گفت وگو با ایسنا درباره اقدام 
پارلمان اروپا براي قراردادن نام س��پاه در ليست گروه هاي تروریستي 
اظهار كرد: نقطه كانوني راهبرد امریكا و اروپا در قبال ایران، تغيير رفتار 
نظام در كوتاه مدت و تغيير نظام سياسي در بلندمدت است. از سویي 
سپاه در از بين بردن یا به هم ریختن سياست هاي راهبردي امریكا در 
منطقه نقش مهمي دارد. س��پاه همچنين نقش مهمي در پياده سازي 
تدابير رهبر معظ��م انقالب، مدیری��ت و كنترل بحران هاي كش��ور، 
مقابله با جنگ نامتقارن و سایبري دشمن و البته دور زدن تحریم ها و 

خنثي كردن توطئه هاي دشمن دارد. 
وي ادامه داد: امریكا و اروپا به همن دليل به دنبال مهار سپاه هستند. 
تخریب هایي كه در این مدت به ویژه پس از اغتشاشات نسبت به سپاه 
انجام دادند، نشان دهنده آن اس��ت كه هدف امریكا و اروپا مهار سپاه 
اس��ت. با این حال اقدام پارلمان اروپا جایگاه قانوني ندارد، زیرا س��پاه 
نيروي نظامي رسمي و بخشي از حاكميت است. امكان تضعيف سپاه 

وجود ندارد و اقدام آنها بيشتر حركتي تبليغاتي است. 
این عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به نقش منافقين 
در تصميم��ات اتحادیه اروپا تصریح كرد: منافقي��ن بزرگ ترین ضربه 
را از س��پاه خورده اند. مقرهاي آنها بارها توس��ط س��پاه متالشي شده 
است، بنابراین آنها عليه سپاه فعاليت داشته اند. منافقين كه خودشان 
تروریست هس��تند، به دنبال عوض كردن جاي خود با سپاه هستند. 

وارونه نمایي واقعيت یكي از ابزارهاي آنهاست. 
ترقي در پایان گفت:  رفت و آمد منافقين به اتحادیه اروپا و س��خنراني 
در آنجا با فریب سران اروپا همراه شده است. منافقين، منبع اطالعاتي، 
تحليلي و محاسباتي سران اروپا شده اند و به همين دليل دچار اشتباه 
محاسباتي مي شوند. اگر اتحادیه اروپا به پيشنهاد پارلمان اروپا تن دهد، 

ضربه حيثيتي بزرگي به خود زده است. 

88498443سرويس  سياسي

 سقوط هژموني امريكا 
با منشور شهيد سليماني!

روزنامه كيهان در یادداشت دیروز خود با اشاره 
به نقش سردار شهيد حاج قاسم سليماني در 
سقوط هژموني امریكا در منطقه نوشت: آنچه 
تاكنون رسانه هاي انگليس��ي و امریكایي از تحليل هاي  اندیشكده هاي 
اطالعاتي امریكا در خصوص اهداف ش��هادت سپهبد س��ليماني پرده 
برداشته اند، این است كه »ترور ژنرال قاسم سليماني و ابومهدي المهندس 
اقدامي هدفمند در راستاي به تأخير انداختن روند سقوط هژموني امریكا 
در خاورميانه ب��ود«. اما بي خب��ر از همه جا در این جنایت هم اش��تباه 
محاسباتي شان ، خود عاملي شد براي س��رعت گرفتن افول امریكا! در 
آخرین جلسه اي كه پنج شنبه در سوریه برگزار شد، شهيد سليماني با 
الهام به اینكه تا س��اعاتي دیگر به دیدار خدا مي رود، از ساعت۸ صبح تا 
ساعت۳ بعدازظهر بدون وقفه منشور پنج سال آینده مقاومت، از برنامه 
تك تك گروه هاي مقاومت تا شيوه تعامل با همدیگر را ترسيم كرد و آنچه 
براي گروه هاي مقاومت در آن جلسه غيرعادي به نظر رسيد این بود كه 
حاج قاسم تأكيد كرده  بود »همه بنویسند، هر چه مي گویم، بنویسيد. 
منشور پنج سال آینده را دارم براي تان مي گویم«! گفت و رفت تا نبودش 

خألیي در روند سقوط هژموني امریكا ایجاد نكند!
........................................................................................................................

چاره اي براي مسئله جمعيت
روزنامه صبح نو در س��رمقاله دیروز خود به مسئله 
جمعيت و مخاطرات ناشي از پيري جمعيت در كشور 
پرداخت و نوشت: چالش جمعيت روزبه روز نزدیك 
مي شود. در حال حاضر ۹/۹درصد جمعيت ما سالمند هستند اما تا سه دهه 
آینده،۳۰درصد جمعيت در بازه سالمندي باالي ۶۰سال قرار خواهند گرفت 
و بحران جمعيت، آینده و اقتصاد كشور را تهدید مي كند؛ بحراني كه رهبر 

معظم انقالب درباره آن بارها هشدار داده اند. 
یكي از مسائلي كه روي فرهنگ س��ازي مردم مؤثر است، كشورهاي غربي 
هس��تند، آنها نگرش فرزند كمتر را جا انداخته اند و ای��ن طریق نگرش با 
فعاليت هاي فرهنگي و به تدریج ایجاد شده است. االن تصور بر این است كه 
اگر تعداد فرزندان از دو بيشتر شود، حتماً باعث ایجاد مشكل مي شود ،حاال 
ما باید حالت عكس این قضيه را دنبال كنيم، یعني رسانه ها و كاًل متوليان 
فرهنگ سازي جامعه باید آموزش هاي عكس را در دستور كار قرار دهند، به 
این معني كه فرزندآوري مانع تحصيل و ادامه شغل نيست. در حال حاضر 
دشمن حمله به هویت دیني و ایراني ما را در دستور كار خود قرار داده است. 
براي مقابله با این مس��ئله باید محيطي فراهم ش��ود كه زوجين و اعضاي 
خانواده از »آرامش و امنيت« و »آس��ایش و رفاه« سهم عادالنه اي داشته 
باشند و خانواده كانوني براي ترویج س��بك زندگي سالم و تربيت فرزندان 

صالح و نيز تكيه گاهي مطمئن براي جامعه رو به پيشرفت باشد. 
........................................................................................................................

بازي برجامي نامتوازن غرب
روزنامه رسالت در یادداشت دیروز خود 
نوش��ت: طي روزهاي اخير، مقامات 
امریكایي و اروپایي در مواضع گفتاري 
خود متفق القول هستند كه احياي توافق هس��ته اي دیگر در اولویت 

سياست خارجي آنها قرار ندارد. 
واقعيت امر این اس��ت كه بازگش��ت ایران به همكاري هاي فراپادماني و حتي 
احياي برخي نظارت هاي پادماني آژانس، مرهون احياي برجام و رفع عملياتي 
تحریم هاي ضدایراني مي باشد، بنابراین دو شعبه كردن مسير مذاكرات احياي 
برجام ) آژانس و اعض��اي ۱+۴(، نوعي تاكتيك خاص جهت كنترل بيش��تر 
صحنه از سوي واش��نگتن و تروئيكاي اروپایي محس��وب مي شود. قرار است 
رافائل گروسي به  زودي به تهران سفر كند تا در خصوص نقاط اختالفي) بر سر 
مختومه سازي پرونده هاي ادعایي تا قبل از احياي برجام(، با مقامات كشورمان 
وارد مذاكره شود. در آخرین س��فر نمایندگان آژانس به ایران، آنها در اقدامي 
غيرحقوقي حل این پرون��ده را منوط به احياي برخ��ي نظارت هاي آژانس بر 
فعاليت هاي هسته اي ایران كردند كه با مخالفت منطقي كشورمان مواجه شدند. 
اظهارات اخير گروسي نشان مي دهد وي نيز با همان گارد بسته و رویكرد قبلي 
به تهران خواهد آمد، مگر آنكه دستور كار دیگري از سوي واشنگتن و تروئيكاي 
اروپایي در روزهاي آتي به وي تحميل شود! بدیهي است كه سازمان انرژي اتمي 
نيز در پاسخ به مطالبه گروسي و همراهانش مبني بر جداسازي و تفكيك مسير 
مذاكرات برجام از احياي همكاري هاي پادماني با آژانس، بر موضع صریح خود 
در خصوص لزوم »مختومه سازي«پرونده هاي ادعایي مربوط به گذشته عليه 

كشورمان )تا قبل از عملياتي سازي برجام( تأكيد خواهد كرد. 
........................................................................................................................

 ملي گرايي تقلبي- ملي گرايي ناب
روزنامه جام جم در یادداشت دیروز خود 
نوشت: همان گونه كه اسالم ناب و اسالم 
امریكای��ي داری��م، ملي گرای��ي ن��اب و 
ملي گرایي تقلبي هم داریم كه باید آنها را از یكدیگر بازشناخت، در  غير  این  
صورت ممكن است شيادان عقل دزد كه كارشان توليد و توزیع كاالي تقلبي و 
نامرغوب در بازار افكار عمومي است، ملي گرایي تقلبي را به جاي ملي گرایي 

ناب به مردم و به  ویژه قشر جوان قالب كنند. 
اما تفاوت این دو نوع ملي گرایي در چيست و چه عواملي یكي را ناب و كارآمد 
و سازنده و دیگري را تقلبي و ناكارآمد و مخرب مي سازد؟ اگر خواسته باشيم 
به  صورت مصداقي در  این  باره س��خن بگویيم باید ب��ه دو برهه تاریخي در 
كشورمان اشاره كنيم كه در هر یك از آنها شاهد ظهور و بروز یكي از این دو 
نوع ملي گرایي بوده ایم، یعني دوران قبل از انقالب و دوران بعد از انقالب. در 
دوران رژیم پهلوي، رضاشاه و پسرش ادعاهاي بزرگ و حتي افراطي در مورد 
ملي گرایي و ایران  پرستي و امثالهم داشتند. مراسم و تبليغات گوناگوني نيز 
در این زمينه وجود داشت، از تبليغ و ترویج افراطي باستان گرایي در دوران 
رضاشاه تا برگزاري جش��ن هاي 2هزارو۵۰۰ س��اله در زمان محمدرضا، اما 
حاصل آن نوع ملي گرایي تقلبي و تش��ریفاتي با آن  همه حرف و مراس��م و 

تبليغات پرسروصدا چه بود؟ حاصل آن نوع ملي گرایي این بود كه:
 رضاشاه به  سادگي منطقه بسيار استراتژیك قره سو را به تركيه واگذار و 
خسارتي جبران ناپذیر بر ایران وارد كرد. قرارداد نفتي ۱۳۱2 كه به  مراتب 
زیانبارتر از قرارداد استعماري دارسي بود، منعقد كرد و نفت ایران را تا 
سال۱۳۷2 در اختيار انگليس قرار داد. محمدرضا پهلوي در چارچوب 
سياست هاي دیكته شده انگليس، به  سادگي از جزیره استراتژیك بحرین 
گذش��ت و زخمي ابدي را بر پيكر ایران بر جاي  گذارد. قوه خالقيت و 
ابتكار جوانان ایراني نادیده گرفته شده و بلكه سركوب مي شد و فضاي 
خودباختگي و خودتحقيري در برابر غربي ها بر جامعه مس��تولي شده 
بود. پيروزي انقالب اسالمي ناشي از این رویكرد ملت ایران به رهبري 
امام خميني بود. مردم ایران ب��ا درك عميق و همت بلند خود، از وادي 
»وابستگي« و »ما نمي توانيم« عبور كردند و قدم به سرزمين »استقالل« 
و »ما مي توانيم« گذاش��تند. این در واقع تغيير رویك��رد از ملي گرایي 
انحرافي و تقلبي مبتني بر فرهنگ غربي به یك ملي گرایي ناب و اصيل 

مبتني بر فرهنگ و آموزه هاي اسالمي بود. 
حاصل این نوع ملي گرایي این بود: به  رغم تهاجمات گسترده نظامي به 
ایران، یك وجب از خاك این سرزمين نه در مرزهاي غربي و نه در پهنه 
خليج فارس از مام ميهن جدا نشد. نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 
با اتكا به توان داخلي به یكي از مقتدرترین و خودكفاترین نيروهاي نظامي 
در جهان تبدیل شده اند. در عرصه پزش��كي و درمان به حدي پيشرفت 
كرده ایم كه ایران به  عنوان یكي از قطب هاي گردشگري سالمت درآمده 
است. در عرصه علوم نویني همچون نانو با گستره بسيار وسيع كاربرد آن در 
صنایع مختلف، به رتبه چهارم جهان دست یافته ایم و محصوالت پيشرفته 

و مبتني بر نانو یكي پس از دیگري رونمایي مي شوند.

نخس�تين كنگ�ره بين الملل�ي بان�وان تأثيرگذار 
روز ۳۰دي م�اه ب�ا حض�ور ش�ماري از چهره هاي 
برگزيده و فع�ال در عرصه هاي مختلف سياس�ي، 
اقتصادي و فرهنگي به ميزباني ايران برگزار ش�د؛ 
نشس�تي كه در آن جمع زي�ادي از بانواني حضور 
يافتند كه به واس�طه تالش هاي خس�تگي ناپذير 
در مس�ير ايج�اد تغيي�ر و تح�ول اجتماع�ي، 
سياس�ي و فرهنگي گام هاي بلندي برداش�ته اند. 
انسيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور 
به بيان بازخوردهایي جال��ب از ميهمانان خارجي این 
كنگره و نقد حاشيه سازي هاي مخالفان دولت در این 

زمينه پرداخته است.
   تعجب ميهمان ژاپني از سطح كار زنان ايراني
بس��ياري از ميهمانان تأكيد ویژه اي داشتند مبني بر 
اینكه نقطه نظرات و رویكرد اصولي جمهوري اسالمي و 
همچنين دستاوردهاي آن را در كشورهاي خود بازتاب 
خواهند داد. ما در حاشيه این كنگره یك نمایشگاه نيز 
برگزار كردیم و دستاوردهاي بيش از 2۰۰شركت را به 
نمایش گذاشتيم كه مدیرعامل همه این شركت ها از 
بانوان بوده اند كه این امر موجب شگفتي ميهمانان شده 
بود. چنان كه مي گفتند: »ما باور نمي كردیم زنان ایراني 
در چنين سطحي فعاليت داشته باشند.« حتي خانمي 
كه از ژاپن آمده بود مي گفت: »من به جرئت مي گویم 
كه خانم هاي ایران در سطحي به مراتب پيشرفته تر از 
زنان ژاپني كار مي كنند.« همچني��ن برخي در روند 
بازدیدهایي كه داش��ته اند، از مشاهده كاالهاي توليد 
ایراني تعجب كردند و معتقد بودند با وجود تحریم ها این 

حجم از محصوالت توليد داخلي بسيار عجيب است. 
   مؤثر در تغيير نگاه به ايران

نمایندگان برخي كش��ورها پس از بازتاب گس��ترده 
برگزاري این نشست تماس هاي زیادي با ما مي گرفتند 
و تأكيد داشتند كه چنين اقداماتي مي تواند در بي اثر 
كردن سناریوي برخي كشورها عليه ایران موفق باشد. 
برخي ميهمانان این نشس��ت، وقتي ته��ران را ترك 
مي كردند این مهم را تصریح مي كردند كه این سفر در 
تغيير نگاه شان به ایران بسيار اثرگذار بوده است. اعضاي 
یكي از گروه هاي حاضر در ایران مي گفتند كه در آغاز 
حضورش��ان در هتل محل اقامت، براي خروج از اتاق 
دچار ترس و خوف بوده اند و مي ترسيده اند كه كشته 
ش��وند! یا خانم دیگري در فرودگاه گفته بود: »آیا من 
مي توانم زنده برگردم؟« یا برخي مي پرسيدند: »آیا شما 

مي توانيد در همه مقاطع دانشگاه وارد شوید؟«
   واكنش ميهم�ان آلماني به تماي�ل برخي از 

ايرانيان براي زندگي در غرب
همچنين در حاشيه این نشست با یكي از بانوان آلماني 
ميهمان صحبت مي كردم كه ماجراي رفت و آمدش به 
داخل شهر و گفت وگو با ش��ماري از زنان شهروندمان 
را روایت مي كرد. او مي گفت: »گاهي كه در رستوران 
یا كافه غذا مي خوردم، برخ��ي از خانم هاي ایراني كه 
متوجه مليت خارجي من مي شدند، براي گفت وگو نزد 
من مي آمدند و نس��بت به حضور در كشورهاي غربي 
مشتاق بودند.« ایشان از من مي خواست فضایي را براي 
گفت وگو با این دسته از زنان كه تمایل به سفر و زندگي 
در كشورهاي غربي دارند، فراهم و آنها را توجيه كنيم 
این تصور كه اروپا بهشت است، درست نيست، آن هم 

در حالي كه خود ایران از نعمت هاي بسياري بهره مند 
است. این حركت بس��يار خوب، س��ودمند و اثرگذار 
بسياري را ناراحت كرده است. این افراد باور نمي كردند 
بعد از اقدامات چند ماهه اخير كه براي زیر سؤال بردن 
وضعيت زنان ایراني انجام دادند، چنين نشس��تي در 
سطح گسترده برگزار ش��ود و در سراسر جهان مورد 
استقبال قرار گيرد. منتقدان با یك ظاهربيني سطحي و 
نگاه تحقيرآميز باال به پایين، تركيب جمعيتي حاضر در 
این نشست را زیر سؤال بردند. چنان كه مشاهده كردم 
عكس یكي از ميهمانان را كه رئيس مجلس دپارتمان 
یكي از كشورهاي امریكاي التين بود، منتشر كرده و به 
تمسخر نوشته بودند »زن تأثيرگذار.« در حالي كه در 
این س��خنان منتقدانه فقط به كوچك بودن كشور او 
توجه كرده بودند. دست بر قضا این فرد از كشوري آمده 
بود كه دستيابي زنان به مناصب و موقعيت هاي باالي 
اجتماعي و سياس��ي در قياس با یك كشور پيشرفته 
بسيار دشوارتر است اما او توانسته  بود به مرتبه باالیي 
دست یابد، یعني در روند مبارزه با خشونت عليه زنان و 

توانمندسازي داراي كارنامه روشني است. 
در مثالي دیگر برخي منتقدان عكس ميهماني از كشور 
»بوركينافاسو« را منتشر كردند و موقعيت كشور او را 
مورد تمسخر قرار دادند. در حالي كه خانم هایي كه به 
شدت تحت ظلم و ستم هستند، براي كمك به زنان و 
جامعه و ارتقاي سطح علمي و فكري و اجتماعي جامعه 
تالش مي كنند، باید بيشتر دیده شوند، اما برخي عادت 
كرده اند كه بيشتر به دیدار مقامات كشورهایي بشتابند 

كه نگاه متكبرانه به ایران دارند.

روايت معاون رئيس جمهور در امور زنان درباره نشست بين المللي »بانوان تأثيرگذار«

نگاه ها را به ايران تغيير داديم
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بررسي ابعاد جنگ تركيبي دشمن در گفت وگو با رضا سراج

 هدف جنگ تركيبي تغيير محاسبات مسئوالن 
به دست افكار عمومي است

رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي ب�ا اش�اره به 
جنگ تركيبي دش�من علي�ه ملت اي�ران در 
اغتشاشات اخير و استفاده از همه ظرفيت هاي 
س�خت افزاري و نرم اف�زاري ب�راي ضربه زدن 
به كش�ور تأكيد كردن�د: »اتفاق�ات اين چند 
هفته صرف�ًا ي�ك اغتش�اش خيابان�ي نبود، 
]پش�ت[ اين، برنامه ه�اي خيل�ي عميق تري 
بود. دش�من يك جنگ تركيبي را شروع كرد، 
يك جنگ تركيبي، اين را بن�ده از روي اطالع 
به ش�ما عرض مي كنم. دش�من يعني امريكا، 
اس�رائيل، بعضي از قدرت هاي اروپايي موذي 
و خبيث، بعضي از گروه ه�ا و گروهك ها، همه  
امكانات شان را وارد ميدان كردند. همه  امكانات 
يعني چه؟ يعني دس�تگاه هاي اطالعاتي شان 
را، دس�تگاه هاي رسانه اي ش�ان را، ظرفي�ت 
فضاي مجازي شان را، اس�تفاده از تجربه هاي 
 KHAMENEI. IR گذشته شان را.« رس�انه
در گفت وگو با رضا س�راج، كارش�ناس مسائل 
سياس�ي به بررس�ي هندس�ه جنگ تركيبي 
عليه ملت ايران پرداخته است كه مي خوانيم. 

   
 در س�ال هاي اخير مي بينيم كه در 
تحليل ها و سخنراني هاي گوناگون 
از مباحث مربوط به جنگ تركيبي 
استفاده  مي شود. جنگ تركيبي چه 
نوعي از نبرد است و چه ويژگي هايي 

دارد؟
جنگ تركيبي، جنگي اس��ت كه در آن  یكي از 
طرفين درگيري از همه عرصه هاي گوناگون نبرد 
به  طور همزمان استفاده مي كند تا اثرات اینها را 
به  صورت هم افزا بر رقيب خ��ود بگذارد. جنگ 
تركيبي به یك راهبرد نظامي گفته مي شود كه 
آميخته اي از جنگ سياس��ي، جنگ كالسيك، 
جنگ نامنظم، جنگ مجازي، خبررساني جعلي، 
دیپلماتيك، تالش حقوقي- قضایي، مداخله در 
انتخابات كش��ورها، برهم زدن بافت جمعيتي، 
تهاجم فرهنگي، اس��تفاده از اختالفات دیني و 

این گونه موارد است. 

در تعری��ف دیگر جنگ تركيبي، هس��ته مركزي 
این نبرد، جنگ شناختي اس��ت كه بر اساس آن 
چندین نوع عمليات دیگر بر طرف مقابل تحميل 
مي شود. در نهایت این چند نوع جنگ و در رأس 
آنها جنگ ش��ناختي تأثي��رات الزم را بر اذهان و 

ادراك مخاطبان بر جا مي گذارد. 
مجموع همه اینها در حقيقت یك جنگ محاسباتي 
است براي تغيير و اثرگذاري در محاسبات كشور 
مورد هدف، بنابراین جن��گ تركيبي یك جنگ 
هشت گانه اس��ت كه جنگ ش��ناختي را در صدر 
خود دارد و پيرامون آن جنگ اطالعاتي، امنيتي، 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و به  نوعي 
بي ثبات سازي و معتبرس��ازي تهدید نظامي قرار 
دارد. اگ��ر همه ای��ن  انواع عملي��ات باهم تركيب 
شود، به فشار افكار عمومي منجر مي شود و ادراك 
مخاطب عمومي آماج و مورد هدف قرار مي گيرد 
تا بر ادراك مسئوالن كشور هدف فشار آورده و در 

نهایت منجر به تغيير محاسبات شود. 
 تف�اوت حرك�ت اخير دش�من را در 
اغتشاش�ات س�ال ۱۴۰۱ ب�ا م�وارد 
مش�ابه آن، براي مث�ال فتنه۸۸ در 

چه مي دانيد؟
مش��ابهت ها و تفاوت هایي با حركت هاي گذشته 
وج��ود دارد. مش��ابهت آن با فتنه۸۸ این اس��ت 
كه در هر دو مورد اس��اس و بس��تر اصلي، جنگ  
ش��ناختي بود. در فتن��ه۸۸، موض��وع تقلب در 
انتخابات یك جنگ شناختي بود، در حال  حاضر 
هم با كشته سازي، دروغ پردازي و موضوعاتي از این 

دست، یك جنگ شناختي در جریان است. 
نقطه شروع جنگ تركيبي، جنگ شناختي است 
كه این نوع جنگ بر ذهن مخاطبان كش��ور مورد 
هدف، اثر خود را مي گذارد. رسانه هاي نوین در این 
نوع جنگ از همه بيشتر كاربرد دارند و مهم ترین 
ابزار، این رسانه ها هس��تند. در ادامه و در صورتي 
 كه این مرحله جنگ با موفقيت انجام شود و ذهن 
نخبگان كشور آماج به اس��ارت دربياید، طبيعي 
است كه ذهن عامه مردم نيز به اسارت درمي آید. 

تفاوت اغتشاش��ات۱۴۰۱ با فتنه۸۸ آن است كه در 

فتنه ۸۸ بعد از جنگ ش��ناختي، مهم ترین عرصه، 
جنگ سياسي بود. یك گسل سياسي در درون كشور 
با محوریت جنگ شناختي )القاي تقلب در انتخابات( 
به  وجود آمد و كشور را به آش��وب كشاند و به  دنبال 
تغيير محاسبات س��ران نظام براي ابطال انتخابات 
بودند تا كشور را به  سمت هرج ومرج بيشتري ببرند، 
اما در حوادث اخير، یك جنگ شناختي با موضوعات 
فرهنگ��ي- اجتماع��ي درباره مس��ئله زنان ش��كل 
گرفت و به  دنبال آن، موض��وع را به عرصه فرهنگ، 
اجتماع و سياست كش��اندند و به  سرعت وارد عرصه 
بي ثبات سازي یعني جنگ اطالعاتي و امنيتي شدند. 
متعاقب آن كشورهاي اروپایي و امریكا با حمایت 
از اغتشاشگران و پيگيري هایي كه انجام مي دهند، 
جنگ را وارد عرصه دیپلماسي كردند، بنابراین براي 
آنها مطلوب بود كه خروجي نهایي جنگ تركيبي 
پيرامون اغتشاش��ات۱۴۰۱ باید تغيير محاسبات 
ملت و حكومت ایران و پذیرش خواسته هاي امریكا 

در یك توافق باشد. 
آشوب هاي اخير به  جز تبعات سياسي 
و امنيت�ي، چه كاركرده�اي ديگري 
براي دشمن داش�ت و در واقع ايران 
به چه سمتي در حركت بود كه دشمن 

خواست در آن ايجاد اختالل كند؟
امروز ای��ران به یك قدرت و بازیگ��ر فرامنطقه اي 
در مناسبات جهاني تبدیل ش��ده است. این مهم 
باعث شده اس��ت دش��من براي مهار این قدرت 
فرامنطق��ه اي مترصد بهره گي��ري از این فرصت 
جنگ تركيبي ش��ود. همان طور كه رهبر معظم 
انقالب اش��اره كردند، كليد تحليل حوادث اخير، 
تالش دشمنان براي جلوگيري از قدرتمند شدن 
ایران اس��ت. براي اینكه چرایي شروع این جنگ 
تركيبي را بفهميم، باید سراغ مسئله قوي تر شدن 
ایران برویم. ایران در واقع در شرایطي قرار گرفته 
اس��ت كه در چهارراه جهاني، نق��ش كليدي اي 
را در تغيي��ر موازن��ه و تأثير بر محاس��بات و نظم 
جهاني دارد. ایران در كنار چين و روس��يه سرشار 
از انرژي و موقعيت ژئوپلتيك بوده و بازیگر بسيار 
تأثيرگذاري در مناس��بات جهان خواه��د بود، از 

این رو دش��منان ما با فهم این مناس��بات، تالش 
كرده اند با فتنه انگيزي قدرت ایران را مهار كنند. 
در همين روزها دس��تگاه هاي كش��ور ما عالوه بر 
اینكه پاسخگوي مطالبات مهم مردم  هستند، به 
كار خود در حوزه هاي پيش��رفت و ق��درت ادامه 
مي دهند، براي مثال، در همي��ن چند وقت اخير 
شاهد رونمایي از مصادیق پيشرفت كشور در حوزه 
موش��ك هاي فراصوت موس��وم به هایپرسونيك 
بودیم. از طرف دیگر، س��امانه پدافند باور۳۷۳ و 
موشك ماهواره بر قائم را رونمایي كردیم. همه این 
موارد نشان از آن دارند كه پيشرفت ایران با چنين 

حركاتي متوقف شدني نخواهد بود. 
 همان طور كه اش�اره كردي�د در اين 
جنگ ش�ناختي، فعاليت رسانه ها و 
دروغ پردازي آنها بسيار سنگين بود. 
اين فعاليت رسانه اي چه خصوصيات 
و ويژگي هايي داشت و چه وقايعي را 
توانست براي ناظران بيروني روشن 

كند؟
جنگ رس��انه اي ابزار مهم جنگ شناختي است. 
امروزه عمدتاً از طریق رسانه ها، استراتژي فریب و 
گمراه كردن افكار عمومي در حال پياده سازي است. 
در جنگ ش��ناختي، ذهن مخاطب اسير مي شود، 
باید تالش كني��م آنها را كه گرفتار ش��ده اند، آزاد 
كنيم. راه آزاد كردن این افراد جهاد تبيين اس��ت. 
خواص اكنون باید به مسئله تبيين به  عنوان یك 
جهاد نگاه كنند. هر چقدر جهاد تبيين به  درستي 
انجام و دروغ هاي دشمن در جنگ شناختي برمال 
شود و هر چقدر رسانه هاي مهاجم جنگ شناختي 
مانند رسانه ایران اینترنشنال و بي بي سي بي اعتبار 
شوند، به آزادسازي اذهان مردم به  ویژه نوجوانان و 
جواناني كه امروز بيش از هر كس دیگري اسير این 

جنگ شناختي شده اند، كمك مي شود. 
 آيا فك�ر مي كنيد اين اغتشاش�ات 
مي توان�د تأثي�ري در حرك�ت كلي 
جمهوري اسالمي ايران و مردم ايران 

داشته باشد؟
قاعدتاً در فتنه هاي اخير ه��م ریزش و هم رویش 
وجود دارد. تجربه نشان داده است ما در فتنه ها در 
كوتاه مدت ضرباتي را در حوزه هاي مختلف متحمل 
شده ایم اما در جایي كه نيروهاي انقالب پاي كار 
آمده  و سهم خودش��ان را به ميدان آورده اند، خدا 
نيز یاري شان كرده و همان نقطه باعث رویش ها و 

بركات فراواني براي ما شده است. 
در فتنه۷۸ ما ش��اهد تبيين مس��ئله بودیم و بعداً 
آثار و بركات آن را مش��اهده كردی��م. در فتنه۸۸ 
هم همين گونه بود و در س��ال هاي بع��د بركات و 
رویش هاي انقالب جوانه زد. در این فتنه هم اگر چه 
ابتدا به  طور محدود خرمشهرهاي اذهان عمومي را 
در نقاطي از دست دادیم اما یقيناً این خرمشهرها 
بازپس گي��ري خواهند ش��د و ما به ثب��ات اذهان 
خواهيم رسيد و رویش هایي را در این رابطه خواهيم 
داشت. در این نبرد مهم ترین دستاورد ما مي تواند 
این باشد كه نسل نوجوان و جوان ما )دهه نودي ها و 
هشتادي ها( متوجه این جنگ تركيبي و توطئه هاي 
دشمنان مي شوند و هوشيارتر و باتجربه تر از گذشته 
خواهند بود. این مسائل باعث مي شود جوانان ما با 
این جنگ ها و آثار سوء آنها آشنا شوند و حقانيت و 
صالبت جمهوري اسالمي هم براي آنها روشن تر 
ش��ود. در عين  حال این حوادث نشان مي دهد 
جمهوري اسالمي مانند گذشته باصالبت به كار 
خود در پيشرفت و قدرت افزایي ادامه مي دهد و 
احترام و ستایش جهانيان را بيش  از پيش متوجه 

خود خواهد كرد.

  گزارش یک


