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 نماي نزديك

تهدیدجنگیرابادفاعآغازمیکنیمباتهاجمخاتمهمیدهیم
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه رژه ٣١ شهریور 
نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصل اول این است که اگر جنگی اتفاق بیفتد ما 
جنگ را با دفاع آغاز می کنیم ولی با تهاجم خاتمه می دهیم. اصل دیگر این است که اگر تهدیدی در 
شعاع امنیت ملی مان، شکل بگیرد، اجازه شکل گیری هندسه تهدید را نمی دهیم و حتماً اقداماتی را 
قبل از اینکه تهدیدی شکل بگیرد، صورت می دهیم، البته شکل عملیاتی آنچه انجام می دهیم قابل 
بیان نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد: همه آگاه هستند که ما تحمل نمی کنیم هیچ 
نطفه ای از تهدید در فضای پیرامونی کشور ما از سوی رژیم  هایی که ذاتاً تهدید جمهوری اسالمی 
ایران هستند مانند رژیم صهیونیستی شکل بگیرد. صهیونیست  ها می دانند و تجزیه و تحلیل 
درستی از اراده و توانمندی های ما تا حدودی دارند. وی افزود: آنها می دانند که ما اراده داریم و اهل 
عمل هستیم و می دانند که واکنش های ما به اقدامات جدی است. اما بیان جزئیات این کار ممکن 
نیست باید منتظر صحنه های عمل بمانیم تا چگونگی اقدامات ما آشکار شود. پیشرفت های دفاعی 

و نظامی ما اصالً با دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست. 

والیتمداری
 جوانان و آگاهی رمز تبدیل تهدید به فرصت 

هشت سال جنگ نیابتی دشمنان اسالم و انقالب علیه ملت مسلمان 
ایران یکی از بزرگ ترین تهدیدات س��ختی بود که نظام سلطه برنامه 
ریزی کرد و اغلب کش��ورهای جهان در اجرا به ایفای نقش پرداختند. 
این تهدید اما به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی به واسطه سه عنصر 
به فرصت بزرگی تبدیل ش��د که ب��رای دیروز، امروز و فردای کش��ور 
فرصت های زیادی ایجاد کرد. این سه عنصر عبارتند از قدرت و اقتدار 
انقالب، رهبری حضرت امام)ره( و خصوصیات مردم ایران که در اشکال 

مختلف بروز یافت. 
در بررسی علل و چگونگی تأثیر این س��ه عنصر مهم در تبدیل تهدید 
جنگ به فرصت می توان به وجود مؤلفه هایی چون والیتمداری، بصیرت 
و حضور جوانان اشاره کرد که در واقع منشأ قدرت عناصر فوق را به خود 

اختصاص داده است. 
الف( والیتمداری که بدون آن نه انقالب ق��درت الزم را می یافت و نه 
رهبری بسط ید الزم را برای فرمان می یافت. خصوصیات منحصر به فرد 

مردم ایران نیز ریشه در اعتقادات پاک و والیتمداری آنها داشت. 
ب( حضور جوانان بود که هم در قدرت تحرک و سرعت پیشرفت انقالب 
اثرگذار بود و هم امید حضرت امام)ره( به آنها بود و هم در ظهور و بروز 

قدرت مردم حرف اول را می زد. 
ج( علم، آگاهی و بصیرت مردم و جوانان ایرانی بود که انقالب اسالمی 
را به سمت اهداف و آرمان های اصیل هدایت می کرد، هم یاری رهبری 
و دفاع از حق مؤثر بود و هم به مردم کمک می کرد تا در تشخیص حق و 
باطل و یاری حق کوتاهی نکنند. اگر بصیرت مردم در آن دوران سخت و 

سال های دشوار نبود امکان عبور از آن شرایط وجود نداشت. 
بدون تردید والیتمداری مردم و جوانان، علم و بصیرت آنها همانگونه 
که در جنگ سخت و فیزیکی تهدید دش��من را به فرصت تبدیل کرد 
می تواند جنگ ترکیبی فعلی هم در بعد نرم و شناختی و هم در بعد بی 

ثبات سازی و تحرکات ضدامنیتی را به فرصت تبدیل کند. 
 جنگ ترکیبی امروز به ویژه در شرایط بی ثبات ساز کنونی که به بهانه 
فوت مهس��ا امینی اما با  هدف براندازی، اهانت به مقدسات و تخریب 
اموال عمومی اجرا شد،   فرصتی برای تمسک به والیتمداری جوانان و 
افزایش علم وآگاهی آنها تبدیل شد. علت نام گذاری سومین روز از هفته 
دفاع مقدس تحت عنوان »والیتمداری، جوانان و علم و دانش پژوهی « 
بر همین اساس استوار می باشد. شعاری که تحقق آن در مقابله با جنگ 
شناختی دش��من و تحریف روایت ها نهفته است. چنانکه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، انتقال حقایق دفاع مقدس به جوانان را وظیفه همگان 
دانسته و فرمودند: »ما باید کاری کنیم تا نسل امروز آن حادثه را همین 
جور بشناسد و ببیند و بداند؛ این، آن توّقعی است که بنده از خودم و از 

دیگران در این زمینه دارم. «
معظم له در بیان حقایق دفاع مقدس به موارد بس��یار مهمی اش��اره 

فرمودند که برخی از آنها عبارتند از: 
١- این حقیقت که در این هشت س��ال همه  قدرت های جهانی با ما 
می جنگیدند، جنگ ما یک جنگ بین الملل��ی بود؛ یک روزی ما این 
را می گفتیم؛ امروز خود آنها دارند می گویند ای��ن حرف ها را؛ امروز 
اسناد و مدارک را خود آنها دارند منتش��ر می کنند و انسان می بیند 
اعتراف ها را، سندهای آنها را؛ ]لذا[ همان حرف ها و اّدعاهای ما دارد 

ثابت می شود. 
2- حقیقت بعدی این است که حمله  نظامی به کشور بعد از انقالب، 
غیر منتظره نبود؛ حمله  این ها به نظام انقالبی یک امر طبیعی است؛ 
چرا؟ به خاطر اینکه این ها از انقالب به ش��دت عصبانی بودند، و این، 

واکنش آنها بود به این انقالب بزرگ. 
٣- حقیقت دیگری که در آن دوران روشن شد این بود که پیروزی، 
پیش��رفت، عقب ماندن دشمن، صیانت کش��ور، با مقاومت به دست 
می آید نه با تسلیم؛ این را فهمیدیم؛ این را ملّت ایران به دست آوردند؛ 

این شد یک اصل برای ما. 
4- اعتماد به نفس ملی هم حقیقت بعدی بود. وقتی فهمیدیم که باید 
مقاومت کرد، این احساس موجب ش��د که هم اطمینان و اعتماد به 
نفس داخلی به وجود بیاید. یعنی در داخل سیاسیون کشور، عناصر 
فعال کشور، فعاالن فرهنگی کش��ور، یک اعتماد به نفسی پیدا کنند 
در همه  قضای��ای گوناگونی که برای یک کش��ور پیش می آید و یک 
اطمینانی پیدا کنند. به دشمن هم یاد داد که در محاسبات خودش 
قدرت داخلی ایران را به حس��اب بیاورد، مقاومت ایران را به حساب 

بیاورد. 

یگان ویژه، مقاوم، اما مظلوم
بی بی سی فارسی گزارش داده که دلیل حمله معترضان به آمبوالنس  ها 
این اس��ت که نیروی انتظامی از آمبوالنس برای جابه جایی نیروهای 
خود استفاده می کند. این ادعا مطرح می شود تا توجیهی باشد بر اینکه 
آشوبگران آمبوالنس  ها را هم به آتش می کش��ند، اما بر فرض صحت 

چنین ادعایی، آیا حق حمله به نیروهای حافظ امنیت را دارند؟
حمله به پلیس فقط به آتش زدن آمبوالنس  ها و ماش��ین های نیروی 
انتظامی محدود نمی شود. اهالی آشوب، خود پلیس را هم آتش زده اند، 
یک آدم را به آتش کشیده اند! دیگری را چاقو زده اند، گلوی دیگری را 
بریده اند، اگر توانس��ته اند حتی از حمله به کالنتری  ها دریغ نکرده اند، 

پلیس باید چه کند؟
بی بی سی فارسی هم راستا با سایر رسانه  ها و کانال های تلگرامی حامی 
آش��وبگران، فیلمی را منتش��ر کرده از یک کالنتری ک��ه تحت حمله 
آشوبگران است و برای اثبات خشونت پلیس، نوشته که صدای مأموران 
می آید که در مورد معترضان، یکی به دیگری می گوید بزنش! صحنه 
خیلی روشن است؛ مقر پلیس تحت حمله است، با حمله کنندگان چه 
رفتاری باید بشود؟ پاسخ پلیس در کشورهای دیگر به حمله کنندگان 

به مراکز نظامی چیست؟ 
از جمل��ه مواردی که برای نش��ان دادن خش��ونت پلیس ای��ران برابر 
معترضان استفاده می شود، تأکید بر اس��تفاده پلیس از گاز اشک آور 
است. وقتی بی بی س��ی و اینترنش��نال و من و تو می خواهند از شدت 
درگیری  ها بگویند، از این عبارت استفاده می کنند که نیروی انتظامی 
از گاز اشک آور استفاده کرده اس��ت. در حالی که استفاده از اشک آور 
برای متفرق کردن معترضانی که فحاشی می کنند، خشونت به خرج 
می دهند و آسیب جانی و مالی به دیگران وارد می کنند، معمول  ترین 

روش در جهان  است. 
پلیس با کس��ی که از چراغ قرمز رد ش��ود یا دزدی کند یا به دیگری 
آسیب فیزیکی وارد کند، چه برخوردی دارد؟ آیا می پذیریم که با او وارد 

دیالوگ لطیف شود و به همین دیالوگ هم بسنده کند؟
نیروی انتظامی آن قدر به دالیل مختلف و به حق و ناحق تحت فش��ار 
مجازی و رس��انه ای قرار دارد ک��ه در برخورد با عوامل آش��وب تالش 
می کند نهایت اغماض را به کار گیرد. هم از این روست که در میدان ولی 
عصر، فرمانده میدانی یگان ویژه بلندگو به دست می گیرد و با خواهش 
از معترضان می خواهد حاال که شعارهایشان را داده اند، اعتراض شان 
را رس��انده اند و حرف شان را زده اند، به خانه هایش��ان برگردند. اما چه 

پاسخی می گیرد؟
وقتی کسی مقابل پلیس می ایستد، ناسزا می گوید، حمله می کند، شهر 
را آتش می زند، چادر از سر عابر می کش��د، اموال عمومی و خصوصی 
را آسیب می زند و فضای ش��هر را ناامن می کند، پلیس باید چه کند؟ 
بنش��یند نگاه کند یا مثاًل به جوانکی ک��ه دارد کوکتل مولوتف پرتاب 
می کند، مسجد آتش می زند، روی ماش��ین مردم می پرد و شیشه  ها 

می شکند، با آرامش بگوید نکن عزیزم!
پلیس حافظ امنیت شهر و مردم اس��ت. وظیفه او این است که نگذارد 
آش��وب گس��ترش یابد، با این حال خودش مورد حمله قرار گرفته و 
آشوبگران شبیه عوامل داعش، حتی از زنده آتش زدن نیروی پلیس هم 
پرهیز نکرده اند. از سویی، طرف مقابل از کشتن مردم هم ابایی ندارد تا 
بتواند کشته سازی کند و تقصیر پلیس بیندازد، خویشتن داری پلیس در 
عدم استفاده از گلوله جنگی در چنین شرایطی که طبعاً به دلیل پرهیز 
از خشونت بیشتر درجامعه است، قابل تحسین است، نه اینکه باز مورد 
سرزنش باشد. اشک آور و گلوله س��اچمه ای و آب جوش و باتوم، همه 
سالح گاه به گاه پلیس در برابر این همه توحش بوده است. از این رو باید 

گفت یگان ویژه مقتدر ایستاده، اما مظلوم واقع شده است. 
در کش��ورهای دیگر، خصوصاً کش��ورهای غربی که حاکمیت قانون 
جدی تر گرفته می شود، پلیس این سطح از انعطاف را در برابر آشوبگران 
ندارد. اگر اینجا هم پاسخ حمله به پلیس که هیچ، پاسخ گوش ندادن به 
ایست پلیس هم با بازداشت و گلوله همراه  می شد، یقیناً شاهد وضعیت 

دیگری می بودیم. 

خطیبنمازجمعهتهران:
اغتشاشات اخیر 

انتقام دشمنان از توفیقات ایران بود
امامجمعلهموقتتهرانبلابرشلمردنتوفیقاتنظاماسلامی
درحوزههایمختلفسیاسلی،اقتصادیوگسلترشارتباطات
بلاهمسلایگان،رازعصبانیلتدشلمنانرادرایلنموفقیتها
توصیفکردکلهبلاحادثهاخیلرماهیتخلودرانشلاندادند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید احمد خاتمی در خطبه های نماز عبادی 
سیاسی جمعه این هفته تهران با دس��ته بندی مطالب خطبه دوم به 
اغتشاش��ات اخیر، پیاده روی اربعین، هفته دفاع مقدس و آغاز س��ال 
تحصیلی، درباره اغتشاش��ات، گفت: فوت یک هموطن مایه تأسف ما 
است و جای تسلیت به خانواده ایشان و آرزوی صبر برای آنان است. در 
این قضیه همه مقامات کشور ورود کردند و رئیس جمهور، رئیس قوه 
قضائیه، رئیس قوه مقننه همه وارد شدند و بر پیگیری دقیق این مسئله 
تأکید کردند و این مسئوالن امین نظام هستند و ما به امنای خود کاماًل 
ایمان داریم و مردم هم در این عرصه به قول امن��ا ایمان دارند و قطعاً 

پیگیری و نتیجه به مردم گفته خواهد شد. 
وی اظهار داشت: این روز ها در جهان اس��الم و ایران اسالمی حوادث 
مهمی اتفاق افتاد؛ حضور بیش از 2١ میلیون نفر در کربال مانور کمی 
نیست و تحقیقاً بی سابقه اس��ت و تنها عنایت خدا پشت سر آن است. 
حضور بیش از ٣ میلیون نفر از هموطنان ما در راهپیمایی پیاده روی 
اربعین هم کار کمی نبود و بسیار باشکوه بود. حضور بیش از ٣ میلیون 
نفر در پیاده روی اربعین تهران هم قابل توجه بود. حضور رئیس جمهور 
در سازمان ملل و مالقات با سران بس��یاری از کشورهای جهان نشان 
داد که ایران به عنوان یک کشور مطرح در جهان است؛ بر خالف آنچه 
بعضی  ها می گویند با دنیا قطع رابطه کردیم، نیست و این رابطه کاماًل 
دو جانبه است. وی با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری های 
شانگهای خاطرنشان کرد: این ها کم نیس��ت و دشمنان در صدد این 
بودند که این توفیقات با این اغتشاش��ات تحت الش��عاع ق��رار بگیرد. 
رئیس جمهور منفور امریکا در سازمان ملل روی این اغتشاشات مانور 

می دهد؛ اغتشاشاتی که بسیار اندک بود. 
آیت هلل خاتمی خطاب به ملت گفت: مدت هاست دشمنان شما مردم 
در پی اغتشاش هستند، دنبال سوژه بودند و موفق نشدند؛ تا اینکه این 
سوژه پیش آمد و سوژه بسیار دندان گیری برای آنان شد و سوار بر موج 
شدند. دلشان برای آن خانم نسوخته بود بلکه دلشان برای مقابله با نظام 
و مقابله با شما مردم لک زده بود وعقده گشایی کردند. تنها چیزی که 
برای این اغتشاش گران مطرح نبود همان مسئله این خانم است چون 
مسئوالن به جد در صحنه و پیگیر هستند؛ پس هدفشان مقابله با دین 
بود و دلیل آن هم سوزاندن قرآن، سوزاندن مسجد و چادر را از سر زن 
مس��لمان کش��یدن و کار رضاخانی کردن و این یعنی ضدیت با دین. 
خطیب موقت تهران خطاب به مردم گفت: این اغتشاش��ات مقابله با 
شما مردم بود چون پرچمی که نماد اقتدار و عزت شماست را به آتش 
کشیدند یعنی علیه مردم هستند. خاتمی با بیان اینکه سال ۷۸ و ۸۸ 
همین اغتشاشات بود و آدم هایشان همین آدم ها بودند و شعارهایشان 
همین شعار ها بود، تصریح کرد: اما این دفعه مردم همراهی نکردند بلکه 
نفرینشان هم کردند. پس قصه این اغتشاشات قصه اعتراضات نبوده و 

نیست اغتشاشاتی که لحظات پایانی خود را می گذراند. 

کبری آسوپارحسین عبداللهی فر

حضلرتآیلتاهللخامنلهای،رهبرمعظلمانقاباسلامی،
درپیاملیبهمناسلبتآغلازهفتلهدفلاعمقلدسوروز
»مهمانلیاللهها«تأکیلدکردند:پیامشلهیدانبهملایادآور
میشلودکهایسلتادگیدربرابرشلیطانهایقدرتوستم،
درپایلانبلهپیلروزیوبرافتلادنتلرسوانلدوهمیرسلد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پیام رهبر 
معظم انقالب اسالمی که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی و 
گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان »مهمانی الله ها« از 
سوی حجت االسالم شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 

ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، آمده است: 
»هفته  دفاع مقدس، نیکو ترین و مناسب  ترین زمان برای بزرگداشت 
یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است. پیام شهیدان، بشارت 
به دل های آماده و گوش های شنوا است. این پیام گرامی به ما یادآور 
می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم، در پایان به 
پیروزی و برافتادن ترس و اندوه می رسد. این پیام، حیات بخش است، 
نیرو و امیدآفرین است، و نیاز امروز و همیشه  ملت بزرگ ایران و همه  

آزادگان جهان است. سالم خدا بر شهیدان عزیز.« 
سیدعلیخامنهای۳۱شهریور۱۴۰۱

رهبرانقابدرپیامیبهمناسبتآغازهفتهدفاعمقدس:

ایستادگیدربرابرشیاطینبهپیروزیوپایاناندوهمیرسد

     خبر يك 

رئیسستادکلنیروهایمسلح:

رئیسمجلس:اساسامنیتایرانمردمهستند
برهم زنندگان امنیت منطقه را تحمل نمی کنیم

درآغلازهفتلهدفلاعمقلدسمراسلمرژه
نیروهایمسلحهمزمانباسراسرکشورصبح
پنجشلنبهدرجلوارمرقلدامامخمینلی)ره(
بنیانگلذارکبیرانقاباسلامیبرگزارشلد.
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر پاسدار محمد 
باقری، رئیس س��تاد کل نیرو های مسلح، در مراسم 
رژه نیرو های مس��لح که در جوار مرق��د مطهر امام 
خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی برگزار 
شد، ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس، اظهار 
داشت: امنیت امروز کشور را مرهون حماسه مقاومت، 
ایستادگی و شهادت طلبی فرزندان این ملت هستیم. 
باقری، دفاع مقدس را س��رآغاز حیات جدید ملت 
ایران در تاریخ کش��ور و عاملی برای تاریخ سازی و 
نقش آفرینی در تغییر معادالت و هندس��ه قدرت 
جهانی دانس��ت و اف��زود: هرچه زم��ان می گذرد، 
این تأثیرگ��ذاری بیش از پیش نمایان می ش��ود. 
دفاع مقدس به همگان اثبات کرد که برای زندگی 
عزتمندانه و برخورداری از امنیت، آسایش و پیشرفت 
باید قوی و قدرتمند بود و ایستادگی و مقاومت کرد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: ملت 
ایران در ط��ول تاریخ اثبات کرده اس��ت که ملتی 
صلح طلب، مس��المت جو، اهل دوس��تی و روابط 
مس��المت آمیز و همکاری با کش��ور های همسایه 
منطقه و جهان اس��ت. قدرت نظامی ما صرفاً برای 
دفاع از کشور و منافع ملی مان در برابر مستکبران و 
تهدیدگران است؛ البته این قدرت در هنگام مواجهه 
با برخی از کشور های همس��ایه و دوستمان و بنابر 
درخواست آنها برای کمک در مقابله با تروریست  ها 
به کمک آنها شتافت و توانست امنیت را برای این 

کشور  ها و منطقه به ارمغان بیاورد. 
تغییرمرزهاراتحملنمیکنیم

سرلشکر باقری در ادامه با اشاره به مناقشات موجود 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد: 
ما همانگونه که بار  ها اعالم ک��رده ایم تغییرات در 
مرز های کش��ور های منطقه و وضعیت و واقعیات 
ژئوپولتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد؛ به دو 
کشور همسایه مان آذربایجان و ارمنستان توصیه 
داریم که مشکالت خود را از راه های مسالمت آمیز 
و گفت وگو حل کنند و وقوع درگیری و تغییر مرز  ها 
به زور و درگیری و جنگ را برنمی تابیم و در کنار آن 
ساکت نمی نشینیم؛ از کشور های همسایه مان در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس هم انتظار داریم مراقب 
شیطنت  ها و فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی 
باشند؛ حضور صهیونیست  ها در کشور  ها و آب های 

خلیج فارس نامش��روع و مخل امنی��ت و آرامش 
منطقه است و ما با رصد و اشراف کامل اطالعاتی، 
تمامی رفتار  ه��ا و حرکات آنها را زی��ر نظر داریم و 
چنانچه توطئه و تهدیدی علیه خود را احس��اس 
کنیم با قاطعیت هم با عناصر رژیم صهیونیس��تی 
و هم با حامیان آنها به طور ت��وأم مقابله و برخورد 

خواهیم کرد. 
باق��ری اف��زود: راهبرد اخ��راج امری��کا از منطقه 
و همچنین نابودی تروریس��ت های اجیر ش��ده و 
حتی تشکیل شده توسط امریکا و اذناب آنها، امری 
تخلف ناپذیر است و بایستی اتفاق بیفتد؛ ما خواستار 
و به دنبال منطقه ای عاری از تهدید، آرام و مملو از 
دوس��تی و همکاری در غرب آسیا هستیم؛ امریکا 
و رژیم صهیونیستی تهدیدات این منطقه هستند 
و امیدواریم و با توسعه همکاری  ها بین کشور های 
منطقه و روشن بینی ملت های همسایه مان آینده ای 
بدون چنین تجاوزگرانی را در منطقه تجربه خواهیم 
کرد. امروز نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
اعم از ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، فرماندهی انتظامی کشور، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و بسیج مقتدر و 
دریادل عزیزمان، تحت الطاف خداوند متعال و تحت 
تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا، متحد و 
یکپارچه در صف واحد با وحدت تمام عیار با همدلی 
و هم افزایی و ب��رادری، برای رویاروی��ی با هرگونه 
تهدید و خیال شوم از سوی دشمنان منطقه ای و 
فرامنطقه ای در میدان هستند و در صورت خطای 

محاسباتی دشمنان پاس��خ های قاطع، ویرانگر و 
پشیمان کننده ای به آنان خواهند داد. 
درتولیدقدرتبهوضعموجود

قانعنیستیم
رئیس ستاد کل نیرو های مس��لح در پایان تصریح 
کرد: به ملت عظیم الشأن ایران و فرمانده معظم کل 
قوا اطمینان می دهیم در دفاع از اسالم عزیز، انقالب 
اسالمی، نظام مقدس و مردم شریف مان در تولید 
قدرت و بازدارندگی دفاعی هیچ گاه به وضع موجود 
قانع نیستیم و راهبرد قدرت افزایی حداکثری توأم با 
پشتیبانی با هوشمندی و برخوردار از مزیت برتری 
و پیروزی اطمینان بخش برابر تهدیدات دشمنان را 
در دستورکار و مشق روز خود می دانیم. این واقعیتی 
اس��ت که هنوز بخش عم��ده ای از توانمندی های 
نظامی نیرو های مسلح مان به نمایش گذارده نشده 
و مخفی مانده است؛ به فضل الهی با دیپلماسی فعال 
دفاعی، خواهیم توانست روابط گرمی را با نیرو های 
مسلح کشور های دوست برقرار کرده و توسعه دهیم؛ 
مجموعه فرماندهان نیرو های مسلح با تمام توان در 
جهت بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی نیرو های 
مسلح در تالش هستند و با کمک دولت و مجلس 
محترم ان ش��اءاهلل نتایج مناس��ب و راه گشایی نیز 

حاصل خواهد شد. 
سردار سرلشکر محمد باقری همچنین در حاشیه 
مراس��م رژه نیروهای مس��لح در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پاییز امسال رزمایش مشترک دریایی 
با حضور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند 

برگزار می شود. در این رزمایش احتماالً کشورهای 
پاکستان، عمان و چند کشور دیگر نیز حضور خواهند 

داشت. 
قالیباف:اساسامنیتایران

مردمهستند
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی هم در مراس��م رژه نیروهای مس��لح در 
بندرعباس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
گفت: امروز نیروهای مسلح ما مظهر صلح و ثبات 
منطقه و پیام آور اقتدار ملی نظام مقدس جمهوری 
اس��المی هس��تند و این موضوع باع��ث افتخار ما 
است. امروز ما مس��ئوالن و ملت همه می دانیم که 
بخش بزرگی از پیشرفت کشور مدیون رشادت  ها 
و مجاهدت های نیروهای مس��لح است که امنیت 
را در کش��ور برقرار کرده اند، امنیتی که اگر مستقر 
نباشد، هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. امروز در 
جنوب غرب آسیا و در حوزه قفقاز و آسیای میانه، 
در مناطق سواحل مدیترانه و بخشی از آفریقا شاهد 
ناامنی و جنگ هستیم، لذا اگر امروز سایه امنیت بر 
کشور ما وجود دارد و ایران کشوری امن و پرقدرت 
است، به دلیل مجاهدت، اقتدار و قدرت نیروهای 
مسلح کشورمان است که ما به نقطه اوج بازدارندگی 
رسیده ایم و نیروهای مسلح می توانند از کیان کشور 

عزیزمان و آرمان های انقالب اسالمی دفاع کنند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز 
همه ما در عرصه های دیگر اداره کشور مانند عرصه 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی، اگر به 
فرهن��گ دوران دفاع مقدس تأس��ی کنیم موفق 
خواهیم شد که آن فرهنگ بر دو اصل استوار است، 
نخس��ت، اصل مردم داری و محور ب��ودن مردم و 
دوم، تکیه بر س��نت های الهی، که سنت های الهی 
در گذش��ت زمان نه تحمیل می شوند و نه تبدیل. 
بنابراین اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد ما در 
عرصه های اقتصادی نیز پیروز می شویم. قالیباف 
تأکید کرد: امروز دشمن به خاطر این بازدارندگی، 
می داند که اگر ما را تهدید کند، تهدید می ش��ود و 
اگر اقدام کند، می داند که اقدام خواهیم کرد و پاسخ 
آنها را خواهیم داد و قدرت ما این نقش بازدارندگی 
را برای آنها ایجاد کرده است. رئیس مجلس شورای 
اس��المی اضافه کرد: همانطور ک��ه در دوران دفاع 
مقدس، ما هیچ گاه به تجهی��زات و امکاناتمان غره 
نشدیم، امروز نیز می دانیم که اساس و پایه امنیت و 

اقتدار ما، مردم هستند. 
رونماییازسامانهراداریقدس

وموشکرضوان
در مراسم رژه یگان های نمونه از نیروهای چهارگانه 
ارتش جمهوری اس��المی ایران، نیروهای سه گانه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یگان های نمونه از 
فرماندهی انتظامی کل کشور، سامانه راداری قدس 
و سامانه موشکی رضوان هوافضای سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی رونمایی شدند. 
همچنین، موشک بالستیک خیبرشکن نیز برای 
نخستین بار در مراسم رژه نیروهای مسلح حضور 
پیدا کرد. سامانه موشکی رضوان یک سامانه موشکی 
بالستیک سوخت مایع و تک مرحله ای است. برد 
این موش��ک١400 کیلومتر بوده و سر جنگی آن 
نیز از نوع جداش��ونده شدید االنفجار است. سامانه 
موشکی رضوان قادر است تا از انواع سکوهای ثابت و 
متحرک با دو نوع هدایت ضربه سخت و دقت اصابت 
باال عملیات های خود را انجام بدهد. سامانه راداری 
قدس نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی یکی از دستاوردهای بومی این نیرو است 
که برای نخستین بار در رزمایش ٣١ شهریور سال 
جاری نیروهای مس��لح رونمایی شد. حداکثر برد 
آشکارسازی س��امانه راداری قدس، ٣۵0 کیلومتر 
و حداکثر ارتفاع آشکارس��ازی آن نیز ٣0 کیلومتر 
است. همچنین، این سامانه قادر است تا ۵00 هدف 
را ردگیری کند. ویژگی راهبردی س��امانه راداری 

قدس قابلیت ردگیری اهداف ارتفاع کم است. 

پیاموزیراطاعاتبهمناسبتهفتهدفاعمقدس
خواب های آشفته فتنه گران تعبیر نخواهد شد
وزیراطاعاتدرپیامیبهمناسبتهفتهدفاعمقدستأکیدکرد:
وزارتاطاعلاتاجماالًبهفتنهگلرانداخلیوخارجیهشلدار
میدهدکههرگزخوابهایآشفتهوشلومآنانعلیهارزشهای
دینیودستاوردهایسترگانقاباسلامیتعبیرنخواهدشد.
در پیام حجت االسالم سید اسماعیل خطیب، وزیر اطالعات به مناسبت 
هفته دفاع مقدس آمده اس��ت: » هفته  دفاع مقدس  یادآور حماس��ه 
جاودان و ایثار قهرمانانه ملّت بزرگ، غیور و ش��هیدپرور ایران اسالمی 
است که با هدایت های الهی امام راحل عظیم الشأن )ره( و به برکت خون 
مطهر ش��هیدان واالمقام و فداکاری و جهاد مجاهدان در هشت سال 
توطئه جنگ تحمیلی به نیابت از امپراتوری نظام س��لطه علیه انقالب 
شکوهمند اسالمی و نظام مظلوم و نوپای جمهوری اسالمی ایران، برگ 

زرین و مشعشعی از تاریخ پرشکوه این مرز و بوم را رقم زده اند. 
ایثارگران و حماسه آفرینانی که نسل در نسل برای اعتالی حاکمیت اسالم، 
با ایمان راسخ به آیات الهی و تعالیم آسمانی قرآن، انقیاد و تعبد تام نسبت 
به خدای الیزال و مقتدر، پیامبر عظیم الش��أن اس��الم و اولی االمر و اهل 
بیت عصمت و طهارت را وجهه همت خود ق��رار داده و در عهد و میثاقی 
ناگسستنی با عاشورای خونبار سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع(، هم چنان در عصر غیبت حضرت صاحب االمر )عج(، امتثال از 
فرامین، تواصی، هدایت های حکیمانه و انگشت اشاره مقام منیع و عظمای 
والیت حضرت امام راحل عظیم الش��أن و رهبر معظم انقالب اس��المی 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله( را یگانه راه تفوق و غلبه 
بر دسیسه های رنگارنگ شیطان بزرگ و طواغیت و ایادی خناس آنان و 

تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت می دانند. «
وزیر اطالعات در پیام خود به مناس��بت هفته دفاع مقدس عنوان کرده 
است: »سربازان گمنام امام زمان در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در وزارت 
اطالعات و جامعه بزرگ اطالعاتی کش��ور ضمن ادای تعظیم، احترام و 
گرامیداشت حماسه  ها و خاطرات لحظات ناب جهاد و مبارزه علیه استکبار 
جهانی در ایام دفاع مقس، به تمامی اقشار ملت بزرگ و والیتمدار ایران و 
به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت در دفاع مقّدس و مقاومت اسالمی، قویاً 
اطمینان می دهند که با هوشمندی و هوشیاری همه جانبه، مترصد نقشه 
و بازی سازی های ابلهانه دشمنان خبیث و خنثی سازی و مهار توطئه های 
ش��وم آنان خواهند بود و اجماالً به فتنه گران داخلی و خارجی هش��دار 
می دهند که هرگز خواب های آشفته و شوم آنان علیه ارزش های دینی 
و دستاوردهای سترگ انقالب اسالمی تعبیر نخواهد شد و چنان که مقام 
معظم رهبری )مدظله ( در بیانات خود به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با 
پیشکسوتان این عرصه فرمودند: "به لطف الهی، امروز کشور از لحاظ دفاعی 
به مرحله بازدارندگی رسیده است". لذا دشمنان مانند همیشه، عرض خود 

می برند و زحمت ما می دارند.« 
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بررس��ی یکی از نهادهای امنیتی منجر به مش��خص شدن 
هویت بیش از 2۷00 نفر از لیدرهای میدانی و سرشبکه های 

آشوب در کل کشور شده است. 
بر اساس خبر رس��یده به تحریریه روزنامه جوان، با تجمیع 
داده های موجود میدانی و فنی، به جز آشوبگرانی که در میانه 
اغتشاشات بازداشت شده اند، مشخصات کامل تعداد یادشده 
از عناصر هدایتگر اغتشاش و محل اقامت آنها احصا گردیده 

و در اختیار مراجع ذی صالح قضایی قرار گرفته تا با رعایت 
تش��ریفات الزم تحت پیگرد قرار گیرند. بر این اساس حکم 
جلب تعدادی از آنها صادرشده و به تدریج در چنگال قانون 

گرفتار می گردند. 
همچنین فهرس��تی از عناصر سیاس��ی رس��انه ای و نیز به 
اصطالح سلبریتی های دخیل در ش��ایعه پراکنی و تحریک 
و تشویش افکار عمومی در رویدادهای اخیر تهیه شده و در 

دستور پیگرد حقوقی و قضایی قرار گرفته است. 
بر اساس ش��نیده  ها قرار اس��ت با ارزیابی خس��ارات وارده 
مالی و جانی اغتشاش��ات اخی��ر، عالوه بر مج��ازات قانونی 
برهم زنندگان امنیت کشور، مدعی العموم تحریک کنندگان 
و تشویق کنندگان به اغتش��اش و نیز عوامل میدانی اعم از 
لیدر ها و دنباله رو ها را  به پرداخت خس��ارات وارده به اموال 

عمومی و خصوصی وادار سازد. 

سلبریتی ها و اغتشاشگران عالوه بر مجازات باید خسارت هم بدهند
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