
چرا زاهدان »درعا« نشد؟
بهار س��ال 1385 گروهک تروریستی ریگی یک تغییر فاز سیاسی 
قابل توجه داد. تا پیش  از این، س��رکرده این گروهک پس از انجام 
جنایت فایل تصویری آن را از طریق قاچاقچی  ها برای شبکه العربیه 
ارس��ال کرده و آنها با مونتاژ و صحنه آرایی آن را پخش می کردند، 
اما پس از جنایت تاس��وکی به  یک  باره ای��ن گروهک صاحب یک 
وب سایت اختصاصی ش��د و بیانیه ها، فایل های صوتی و تصویری 
مربوط ب��ه عبدالمالک و حتی عملیات  های تروریس��تی به  صورت 
مستقیم آپلود می شد و سایر شبکه های ضدانقالب با لوگو »جند اهلل « 

آن را پخش می کردند. 
 هدف از این اقدام آن بود که این گروهک تروریس��تی و دست آموز 
صاحب یک ش��خصیت سیاسی و رس��انه ای و در مناطق مرزی در 
جنوب شرق کش��ور صاحب برند ش��ود. دسترس��ی این گروهک 
تروریستی به امکانات اینترنتی باعث شده بود که آنها روی حوادث 
و جنایت مانور داده و عالوه بر ایجاد ناامنی فیزیکی، تحریک روانی 

نیز ایجاد کنند. 
اما در آن روز ها این س��ؤال پدید آمد که چه کس��ی به گروهکی با 
خوی وحش��ی و بدوی که حت��ی توانایی خواندن و نوش��تن را نیز 
ندارد، آم��وزش اینترنتی داده و به  اصطالح س��ایت تروریس��ت  ها 
را آپلود می کند. چن��د فرضیه برای ماجرا مطرح ش��ده، اما پس از 
بررسی های فنی مشخص  می شد که رد پای آن به صورت حرفه ای 

پاک  شده است. 
اندک زمانی بعد، با دس��تگیری یکی از وبالگ نویسان مطرح شهر 
زاهدان )معدوم یعقوب مهرنهاد( توسط سربازان گمنام امام زمان 
)عج( مشخص شد که این فرد در پوشش روزنامه نگار و فعال فضای 
مجازی بار ها به کش��ور امارات س��فر کرده و با برق��راری ارتباط با 
سرویس فرانسه )پوشش سازمان سیا( در شهر دبی آموزش وبالگ 
نویسی دیده است. بعد ها معدوم عبدالمالک ریگی در اعترافات خود 
نوشت که فرانسوی  ها نقش تس��هیل گر برای جند الشیطان بازی 
کرده و عالوه بر دادن سرویس رسانه ای برای گروهک کانال ارتباطی 

با سازمان سیا را نیز فعال کرده اند. 
پس از خت��م غائله ریگ��ی در مرزهای جنوب ش��رقی دو گروهک 
تروریس��تی دیگر س��عی کردند ارتباطات مرده با س��رویس های 
اطالعاتی بیگانه را زنده کنند، اما هوشیاری و رصد سنگین اطالعاتی 
روی عوامل دشمن و نیز رفتار نهضتی و انقالبی شهید شوشتری و 
حاج قاسم باعث ش��د هر بار تیر دشمن به س��نگ بخورد و جنگ 

قومیتی با محتوای مذهبی به اهداف شوم خود نرسد. 
البته یک قاعده اطالعاتی خاص می گوید که می توان بازی سوخته 
را دوباره از نو شروع کرد! برای همین درست در زمانی که غربی  ها به 
 شدت از احتمال یک توافق ضعیف با ایران ناامید شده بودند ناگهان 
بار دیگر سروکله سرویس های اطالعاتی غربی برای کلید زدن یک 
ماجراجویی جدید در داخل کشور پیدا شد. اوایل بهار امسال وزارت 
اطالعات در بیانیه ای تفصیلی اعالم کرد که دو تبعه فرانس��وی را 
سر یک قرار با لیدرهای اغتشاشات صنفی در تهران دستگیر کرده 
است. بعد ها مشخص شد که سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری 
با پوشش توریست به ایران سفرکرده اند تا آخرین مدل از نافرمانی 

مدنی را برای سرگروه های اغتشاش به روز رسانی کنند. 
در جلس��ه میان افسران اطالعاتی فرانس��وی با سرپل های داخلی 
توصیه شده بود که هسته های سخت اغتشاشات باید اجتماعی شده 
و به س��مت خیابان تمایل پیدا کند. کوهلر رو به حاضران در کافه 
مرکز شهر گفته بود که هسته سلولی شورش را باید در همین کافه  ها 
مستقر کرد. رابط فرانسوی مدعی شده بود که بسیاری از این مراکز 
شبه روش��نفکری مش��غول جذب جوانان عصیانگر در شهر بوده و 
حتی کافه  هایی که توجیه اقتصادی ندارد، توسط سفارت شارژ مالی 
می شوند. این کد اغتشاشات نزدیک به چهار ماه پس از دستگیری 
افسران و سرپل های آنها در تهران فعال شده و عوامل میدانی با رمز 
»ژینا« با انجام اقدامات آنارشیستی به شیوه جوکرهای عراق و لبنان 
با مدل گیمری به تخریب اماکن عمومی و اموال مردم دست زدند. 

 ام��ا بازی خوان ه��ای س��رویس های اطالعات��ی غربی ب��ه  خوبی 
می دانستند که روسری تکانی در شهر و آتش زدن خودرو ها در برخی 
محالت و دست به سالح بردن در تعدادی مناطق شهری نمی تواند 
به سمت میرایی شدن میل پیدا کند! حتی پروژه کشته سازی با رمز 
ققنوس نیز جواب نداده و قربانی کردن مشکوک دختری در کرج 
نیز بازی را به جلوتر پیش نبرد. ازاین رو خط اول عملیاتی در جنگ 
شهری تغییر موقعیت داده و فاز دوم عملیات با هدایت یک سرویس 
اطالعاتی اروپایی در اشنویه فعال  ش��ده و در شبکه های اجتماعی 
توسط ربات های سعودی و عبری تبلیغ ش��د. گویی شهر اشنویه 
آزادسازی ش��ده و به زودی تبدیل به پایگاه لجستیکی ضدانقالب 
خواهد شد، اما ضربات موشکی و پهپادی س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی به تروریست  ها در مناطق شمال غربی محاسبات دشمن در 

تبدیل »اشنویه « به »درعا«ی سوریه را بر هم زد. 
در این موقعیت به سرعت عملیات تروریست  ها از حوزه غرب کشور 
به جنوب شرق تغییر مکان داد. به صحنه آوردن گروهک تروریستی 
جیش الظلم در مسجد مکی عالوه بر یادآوری حمایت اطالعاتی، 
تسلیحاتی و رسانه ای دشمن از جنایتکاری چون ریگی در سال 85 

عمق رهیافتی آنها از اغتشاشات را نیز به روی پرده آورد. 
در شرایطی که دشمن س��عی داشت ش��هر زاهدان را به موقعیت 
اس��تراتژیک برای تروریست  ها تبدیل کند، ش��جاعت مرصادگونه 
رزمندگان اسالم ، ش��هر را دوباره به آرامش و امنیت رساند. در این 
ماجرا رشادت س��رباز بی ادعای انقالب اس��المی شهید حاج علی 
موسوی )ره( فرمانده جان برکف سازمان اطالعات سپاه در استان 
سیستان و بلوچس��تان، مصداق آن جمله درخشان شهید مهدی 
زین الدین بود که در عصر غیبت به کسی منتظر می گویند که همواره 

منتظر شهادت باشد. 
این روز ها در شرایطی که کشور به تعبیر رهبرمعظم انقالب اسالمی 
حضرت امام خامنه ای در حال برداش��تن گام آخر است، دشمن به 
 شدت در تالش است که ما را درگیر روزمرگی در اغتشاشات کند. 
دفع دو فتنه محله محور و شهرآش��وب با محوریت تروریست  ها و 
اراذل  و اوباش نشان داد که نیاز است برای ادامه مسیر روبه جلو در 

آینده، زیست بوم نسل آینده را تغییر دهیم. 
 در صورت ایجاد تغییر در فضای بیولوژیک جامعه، تورم ناش��ی از 
شبکه فحشای خیابانی با محوریت نقشه شیطانی چند سفارتخانه 
اروپایی نمی تواند با تهدید استارلینکی برای مردم ایران خط  و نشان 
بکشد. هیالری کلینتون در کتاب خود )انتخاب های سخت( نوشته 
بعد از انتخابات ۲۰۰۹ )1388( ایران، بیش از 5 هزار نفر را در سراسر 
جهان علیه حکومت ایران آموزش دادیم، این شبکه امریکایی تمایل 
دارد با استفاده از پهنه اغتشاشات قد کشیده و بزرگ تر شود، برای 
غلبه بر این شبکه فاحشه محور و متکی بر جنگ ترکیبی باید شریان 
تنفسی آن را قطع کنیم، ایستادن روی اعمال حاکمیت سایبری، 
ایجاد شبکه ملی اطالعات و استقالل مجازی بدون ترس از نتایج و 

تعارف با رقیب، به شدت دشمن را غافلگیر خواهد کرد. 
فراموش نکنیم که خط نفوذی که آمار زن��ان مطلقه را به صندوق 
توسعه و جمعیت س��ازمان ملل متحد می داد این روز ها در سکوت 
مطلق نظاره گر میدان اغتشاش��ات است، اگر س��رنخ خطی را که 
جاسوس فرانسوی را به عنوان توریس��ت از پاریس به کافه خیابان 
جمال زاده کشاند دنبال کنیم، عامل جنگ شهری در زاهدان را نیز 
پیدا خواهیم کرد، در مس��جد مکی اگر ما روی صندلی های خالی 

ننشینیم، دشمن آن را پر خواهد کرد!

غارت فرهنگی 
در دهکده های مجازی شیطانی

در گذشته نه چندان دور، غارتگران، سودجویان و مافیای مواد مخدر، 
جوانان و نوجوانان را به استفاده از مواد افیونی و قرص های روان گردان و 
توهم زا فرا می خواندند و سلطه گران و یاغیان عرصه سیاست نیز از این 
موقعیت برای فریب مردم و تقابل »مردم/نظام « بهره می گرفتند و در 
این سوی میدان، مقابله با آلوده شدن جوانان و نوجوانان به قرص های 
روان گردان و توهم زا مهم  ترین دغدغه مسئوالن و دستگاه  ها و نهادهای 
بهداش��تی، انتظامی، فرهنگی و...  بود، اما اینک جهان با نمونه های به 
مراتب خطرناک تر از قرص های روان گردان در دنیای مجازی رو به رو 
شده که افراد آلوده شده به این نوع قرص های روان گردان به توهم بسیار 
شدید، چندبینی، مسخ و به کما رفتن دچار شده و عوارضی به مراتب 

خطرناک تر و پرهزینه تر از خود بر جای می گذارند. 
یکی از مهم  ترین برنامه های امریکایی  ها برای تس��لط بر جهان، ایجاد 
دهکده جهانی، ش��کل گیری نظام تک قطبی و نظم جدید امریکایی، 
تجزیه کشورهای قدرتمند )از جمله ایران به عنوان مهم  ترین مانع تحقق 
نظم نوین امریکایی و قدرت مس��لط محور مقاومت( به کشورک های 
ضعیف بود که طی س��ه دهه گذش��ته در تحقق آن ناکام مانده است، 
اما نه تنها ناامید نشده بلکه روش جدیدی برای تحقق اهداف خود در 
کش��ورهای هدف تحت عنوان دهکده های مجازی را پی گرفته است. 
وقتی یک فرد در دنیای واقعی و در پناه هنر و ش��غل خود، رفته رفته 
به فردی مشهور تبدیل می شود در فضای مجازی صفحه خود را ایجاد 
می کند و در مدت کوتاهی هزاران نفر و گاه��ی جمعیت میلیونی  که 
عمدتاً نوجوانان و جوانان زیر ۲5 سال هستند  به صفحه او می پیوندند 
دهکده ای مجازی شکل می گیرد که فرد مشهور )سلبریتی( به مثابه 
کدخدا بر افراد حاضر در دهکده خود حکمرانی می کند. سلبریتی  ها از 
میان هنرمندان، ورزشکاران و به طور کلی تمامی اقشار و صنوف )اعم 
از قانونی و غیرقانونی( برای لذت جویی و برتری طلبی با اهدافی نظیر 
»عشق به دیده شدن«، »نیاز به احترام«، »منافع مادی و پول«، »کسب 
موقعیت اجتماعی«، »ریاست طلبی و تشکیل باند« و...  دهکده خود 

را آباد می کنند. 
این پهلوان پنبه  ها و اصطالحاً کدخدای��ان دهکده های مجازی که در 
جامعه به سلبریتی مشهور شده اند به کلی از شغل و هویت پیشین خود 
فاصله گرفته و در فضای مجازی با شخصیت و هویتی کاماًل جدید ایفای 
نقش می کنند به طوری که»به شدت لحظه بین و کوته نگرند«، »فاقد 
اندیشه عمیق و دوراندیشی اند«، »جزء بی خبران جامعه بوده و در توهم 
دانایی به س��ر می برند«، »توهم مقبولیت دارند«، »به شدت مغرور و 
خود بزرگ بین هستند«، »افکار متوهمانه خود را به اهالی دهکده خود 
القا می کنند«، »فریبنده و اغواگرند«، »به ش��دت مخاطب محورند«، 
»مطالی بدلی و تقلبی را به جای طال به اهالی دهکده می فروشند«، »بر 
روی موضوعات مهم جامعه موج سواری می کنند«. سلبریتی ها به مثابه 
یک رادیوی محلی عمل کرده و الگوی رفتاری خود را به گیرندگان این 
رادیو ارائه می دهند. مهم  ترین ویژگی یک سلبریتی بی هویتی او است 

که دیگر به هیچ یک از ساختارهای اجتماعی تعلق ندارد. 
ش��اید در آغاز هدف سلبریتی از تش��کیل دهکده های مجازی صرفاً 
همان اهداف پیش گفته بوده باش��د، اما خیلی زودت��ر از آن که فکر 
شود با مدیریت سرویس های جاسوس��ی بیگانه، آگاهانه یا ناآگاهانه 
به عامل سرویس تبدیل ش��ده و ش��بیخون و ناتوی فرهنگی شکل 
گرفته و س��لبریتی به عنوان کدخ��دای دهکده به غ��ارت فرهنگ، 
نس��ل کش��ی فرهنگی، تخریب تفکر و اندیش��ه س��اکنان دهکده 
پرداخته و »ترویج س��بک زندگ��ی بیگانه«، »تعیی��ن اولویت اقدام 
برای کشور«، »برجسته سازی موضوعات زرد و مورد عالقه دشمن«، 
»دوقطبی س��ازی های دروغی��ن«، »حاشیه س��ازی ب��رای نظام«، 
»مدیریت افکار عمومی«، »تشکیل گروه فشار بر نظام«، »تنفر نسبت 
به ارزش های فرهنگ دینی و ملی«، »منحرف نمودن افکار عمومی 
از موضوعات اصلی جامعه«، »مدیریت افکار عمومی در صحنه های 
سیاسی نظیر انتخابات«، »کنشگری عوامانه و لمپنی جامعه « و...  را 
نشانه گیری کرده اس��ت و اهالی دهکده  خود را از »دین«، »قرآن«، 
»مس��جد«، »پرچم«، »پلیس و ارکان نظم دهنده و امنیت بخش « و 
همه نمادهای هویت بخش کشور متنفر و رویگردان کرده و ناخواسته 
آنان را به بهانه ه��ای مختلف )از جمله مرگ مهس��ا امینی در نمونه 
پیش رو( به شورش و طغیان علیه همه نمادهای فرهنگی فرا خوانده 
و در صحنه آشوب و اغتش��اش دقیقاً همه آن نماد ها به آتش کشیده 
می شود. در واقع دهکده های مجازی بستر و ابزار تحقق دهکده جهانی 

و نظم نوین امریکایی است. 
فرمایش امام خمینی مبنی بر اینکه »دشمنان از مسجد می ترسند، 
مسجد سنگر است س��نگر ها را پرکنید«، نش��ان می دهد که دنیای 
سلبریتی ها بی کم و کاست نقطه مقابل دنیای اسالم بوده و دشمنان 
از طریق سلبریتی  ها هویت دینی و ملی ما را نشانه گرفته اند. در دنیای 
اسالم مس��جد به عنوان ظرف واقعی اجتماع مردم و روحانی مسجد، 
به عنوان امام جماعت نقش هادی را برای اهالی مسجد دارد. در مسجد 
)به عنوان دهکده دینی( همه چیز بر محور دانایی، حق طلبی، تعاون، 
اخالق عملی، رشد فضائل و خوبی ها، عدالت خواهی، صلح و دوستی، 
تکریم شخصیت افراد، احترام متقابل، صداقت، صفا و صمیمت و عشق 
به خوبی  ها شکل گرفته است. در حقیقت دهکده های مجازی نسخه 
تقلبی و شیطانی مساجدند که مأموریت اصلی آنها منطبق با مأموریت 
شیطان، دور ساختن مردم از مسجد و تنفر از ارتباط با خداوند است 
و دنیای مجازی در پی آن است که انس��ان  ها را برخالف طبع مدنی 
از دنیای واقعی جدا کرده و به صورت انس��ان های انفرادی در زندان 
مجازی در معرض اعتیاد خطرناک به فضای مجازی و ش��دید ترین 

آسیب های روحی و روانی قرار می دهد و از این رو است که
1- اکثر کاربران این میدان با قرص های روان گ��ردان جدید در این 

دهکده های مجازی گرفتار می شوند  و نیاز به درمان دارند. 
۲- مادامی که کاربران این میدان درمان نش��وند و ارتباط فیزیکی و 
قلبی آنان با مبدأ کاربران )س��لبریتی و پهلوانان دروغین دهکده( به 
شکل عقالنی و منطقی قطع نشود، به بهانه های مختلف دیگر به میدان 

آمده و آشوب گری آنان استمرار خواهد داشت. 
3- در صورتی که این مش��کالت فراگیر توس��ط نهادهای مس��ئول 
درمان نش��ود، روز به روز با رش��د کمی و کیفی این بیماران مواجه 

خواهیم بود. 
٤- بنابر گفته مسئوالن، در حالی که تعداد افراد حاضر در صحنه های 
آش��وب  در کل ش��هرهای کش��ور کمتر از 5۰ هزار نفر بوده اس��ت، 
متأسفانه خسارات وارده نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان برآورد شده 
و این زنگ خطری است که در صورتی که تعداد بیماران افزایش یابد، 

ممکن است در وقایع مشابه با خسارات هولناک مواجه شویم. 
5- در می��دان عم��ل، باید به ج��ای برخ��ورد ب��ا رویدادآفرینان، با 

تصویرسازان و کارخانه های تولید سلبریتی شیطانی برخورد شود. 
۶- دهکده های مجازی ام��روز به عنوان مهم  تری��ن و کارآمد ترین و 
مخرب  ترین سالح در اختیار س��رویس های جاسوسی و نظام سلطه 
برای پیشبرد اهداف شیطانی و تجزیه ایران است که باید مورد توجه 

جدی نهادهای فرهنگی، اطالعاتی، امنیتی، قضایی و...  قرار گیرد. 
۷- بیش از ۲۰ مطالبه ج��دی مقام معظم رهب��ری درباره ضرورت 
ساماندهی فضای مجازی از جمله »اگر من امروز رهبر انقالب نبودم 
حتماً رئیس فضای مجازی کشور  می شدم « و »اهمیت فضای مجازی 
به اندازه اهمیت انقالب اسالمی است« به اندازه کافی برای توجه جدی 
مسئوالن به این حوزه یله و ر ها )و جوالنگاه دشمنان و فرصت طلبان 

برای تجزیه ایران( برای جبران کم کاری  ها کافی است. 

سیدعبداهلل متولیانمرتضی سیمیاری

   خبر اول

رهبر معظم انقالب  در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری
 نیروهای مسلح سخنان  مهمی درباره حوادث اخیر بیان کردند

چگونه  در اغتشاشات دست  خارجی  را نمی بینید؟!

حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا 
صبح دیروز در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح 
در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید 
کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی 
امریکا، رژیم صهیونیس�تی و دنباله روهای آنها 
است. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و 
پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث 
کاماًل ق�وی ظاهر ش�د و در آینده نی�ز هر جا که 
الزم باش�د، ش�جاعانه وارد میدان خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب اس��المی در ابت��دای ورود به 
میدان با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، 
به دلیران و قهرمانان دفاع از اس��الم و ای��ران درود 
فرستادند. فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر 

در میدان سان دیدند. 
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان مهمی 
درباره حوادث اخیر کش��ور گفتند: در این حوادث 
بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و 
به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه 
نیز همچون حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد و در 
آینده هم به همین صورت خواهد بود. در آینده نیز هر 
جا که دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، آنکه 
بیش از همه سینه س��پر خواهد کرد، ملت شجاع و 

مؤمن ایران است. 
   دل م�ا هم از درگذش�ت آن دخت�ر جوان 

سوخت
حضرت آیت اهلل خامنه ای ملت ایران را همچون موالی 
خود حضرت امیرالمومنین علی)ع( ملتی مظلوم و در 
عین حال قوی خواندند و افزودند: در این حادثه ای 
که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت که دل ما هم 
سوخت اما واکنِش به این حادثه که بدون تحقیق و 
بدون اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد، عده ای 
بیایند خیابان ها را ناامن کنند، ق��رآن آتش بزنند، 
حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و 
خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش عادی 

و طبیعی نبود. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش  ها 
برنامه ریزی ش��ده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر 
جوان هم نب��ود، بهانه دیگری به وج��ود می آوردند 
تا امسال در اول مهر، در کش��ور نا امنی و اغتشاش 

ایجاد کنند. 
  اغتشاشات طراحی امریکا

 و صهیونیست ها بود
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من به صراحت 
می گویم این اغتشاش  ها و ناامنی ها، طراحی امریکا و 
رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران 
آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک 
کردند. ایش��ان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه 
گفته ش��ود فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده 
است، حساس هستند و س��ینه سپر می کنند برای 
دفاع از سازمان جاسوسی امریکا و صهیونیست ها و 
انواع تحلیل  ها و لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار 

می گیرند تا بگویند کار خارجی  ها نیست. 
   تأس�ف امریکایی  ها برای از دنیا رفتن یک 

دختر دروغ است
رهبر انقالب اسالمی خاطرنش��ان کردند: در دنیا، 
اغتش��اش های زیادی به وجود می آی��د و در اروپا و 
به خصوص فرانس��ه و پاریس هرچند وقت یک بار 
اغتشاش مفصلی به وجود می آید، اما آیا تاکنون شده 
اس��ت که رئیس جمهور امریکا، مجلس نمایندگان 
امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ 
آیا سابقه دارد که پیام بدهند و بگویند در کنار شما 
هستیم؟ آیا س��ابقه دارد رسانه های جمعی وابسته 
به سرمایه داری امریکا و مزدوران آنها همانند برخی 
دولت های منطقه و از جمله سعودی  ها از اغتشاشگران 
در این کش��ور ها حمایت کنند؟ و آیا س��ابقه دارد 
امریکایی  ها اعالم کنند که ما فالن س��خت افزار یا 
نرم افزار اینترنت��ی را در اختیار اغتشاش��گران قرار 
می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟ اما چنین 
حمایت  هایی در ایران بار ها اتفاق افتاده است. پس 
چگونه است که برخی  ها دست خارجی را نمی بینند و 
چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت این 

حوادث دست های دیگری در کار است. 
ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی  ها برای 
از دنیا رفتن یک دختر دروغ اس��ت و آنها برخالف 
ظاهر، به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه 
آفرینی شادمان هستند، گفتند: در کشور،  مسئوالن 
سه قوه اظهار تأس��ف کردند و قوه قضائیه قول داده 
اس��ت که موضوع را تا نهایت دنبال کند تا مشخص 
شود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیست؟ 
تحقیق یعنی همی��ن. حال، چگونه می ش��ود یک 
سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای احتمال 
اینکه خطایی سر زده باشد، مورد تهمت قرار گیرد. 
هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این کار عاملی 
جز دستگاه های جاسوسی و سیاست گذاران عنود 

خارجی ندارد. 
    انگی�زه دولت ه�ای خارجی ب�رای ایجاد 

اغتشاش و ناامنی
رهبر انقالب اسالمی با طرح این س��ؤال که انگیزه 
دولت های خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در 
کشور چیست، افزودند: آنها احساس می کنند کشور 
در حال پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این 

موضوع را نمی توانند تحمل کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن 

پیشرفت کش��ور در همه بخش ها و تالش ها برای 
گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن 
بخش تولید و دانش بنیان  ها و توانایی کشور برای 
خنثی کردن تحریم  ها تأکید کردند: آنها نمی خواهند 
این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و به منظور 
متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاه ها 
و ناامنی خیابان ها و درگیر ش��دن مس��ئوالن به 
مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، 
برنامه ریزی کرده اند. ایشان با تأکید بر اینکه دشمن 
در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق 
کشور دچار اشتباه است، گفتند: من در میان قوم 
بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقاً به جمهوری اسالمی 
وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته  ترین اقوام 
ایرانی و عالقه مند به میهن، اسالم و نظام هستند؛ 

بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. 
رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان کردند: طراحی 
و اقدامات دشمنان نش��ان دهنده باطن آنها است. 
همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی می گوید 
ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی 
نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد 
اغتشاش،  نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان 
کسانی است که ممکن اس��ت با برخی هیجان  ها 

تحریک شوند. 
    امریکا با ایران قوی و مستقل مخالف است

حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه امریکا 
فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست و با ایران قوی 
و مستقل نیز مخالف است، افزودند: آنها به دنبال ایران 
دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع 
اوامر آنها بود. ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای 
اخیر، این زورگویان قرار دارند و دعوا بر س��ر از دنیا 
رفتن یک دختر جوان یا بر سر با حجاب و بدحجاب 
نیست. خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو 
هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و در مراسم 
مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقالل 

و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است. 
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند نکته را بیان کردند 
و افزودند: این کسانی که در خیابان ها فساد و تخریب 
می کنند، همه یک حکم ندارند برخ��ی جوانان و 
نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از مالحظه 

یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین افرادی 
را می توان با یک تنبیه متوجه و هدایتشان کرد که 

اشتباه می کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در مجموع 
همه کس��انی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت 
ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بسیار کمی هستند، 
گفتند: البته برخ��ی از این افرادی ک��ه به خیابان 
می آین��د، از بازمانده های عناصر ضرب��ه خورده از 
جمهوری اسالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، 
سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور 
هستند که قوه قضائیه باید به تناسب مشارکت در 
تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها، مجازات تعیین 

و آنها را محاکمه کند. 
    خواص�ی که بدون تحقی�ق بیانیه دادند، 

جبران کنند
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره 
کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا 
بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتن��د: در اول کار 
برخی خواص ب��دون تحقیق و احتماالً ناش��ی از 
دلسوزی، اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. 
برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند 
و برخی هم مجموعه نظ��ام را متهم کردند. اکنون 
که دیدند قضیه چیس��ت و نتیجه حرف های آنان 
با برنامه ریزی دش��من چه اتفاقاتی را در خیابان ها 
رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحاً اعالم 
کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، 
مخالف اند. وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا 
را به دیوار برلین تشبیه می کند باید بفهمید قضیه 
چیس��ت و اگر نفهمیدید حاال بفهمی��د و صریحاً 

موضع گیری کنید. 
    جامعه هنری و ورزشی ما سالم است

رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضع گیری های 
برخی چهره های ورزشی و هنری اشاره و خاطرنشان 
کردند: از نظر من این موضع گیری  ها هیچ اهمیتی 
ندارد و نباید در مورد آنها حساس��یت به خرج داد. 
جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر 
مؤمن و با شرف کم نیستند و موضع گیری چند نفر 
ارزشی ندارد. البته تطبیق اینکه موضع گیری آنها 
عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضائیه است ولی از 
لحاظ عمومی، موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و 
جامعه هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن 
آلوده نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمی در پایان این 
بحث یاد و خاطره همه شهدای راه حق و شهدای 
انتظامی و نیروهای مسلح و شهدای مدافع امنیت و 

به ویژه شهدای اخیر را گرامی داشتند. 
   حرک�ت نس�ل ج�وان در هم�ه عرصه  ها 

درخشنده است
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، 
ورود چند هزار جوان با نشاط و پر انگیزه دانشگاهی 
به مجموعه نیروهای مس��لح در هر س��ال را قدرت 
و بشارتی بزرگ و حامل پیام نوس��ازی و استحکام 
برای کشور خواندند و گفتند: حضور جوانان ایرانی 
در بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی و 

نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه تبلیغات 
گمراه کننده بدخواهان در نش��ان دادن تصویری 
ناامید، بی مسئولیت و گسسته از ارزش ها از جواِن 
ایرانی، خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل 
این تبلیغات است و حرکت نسل جوان ما در همه 
عرصه  ها یک حرکت درخش��نده اس��ت. ایشان 
در این زمینه به نقش آفرین��ی جوانان در دفاع از 
میهن و امنیت کش��ور، کمک به جبهه مقاومت و 
حرکت مقدس دفاع از ح��رم، خدمات اجتماعی، 
پیش��رفت های علمی، تولی��د و ابت��کار، حضور 
میلیونی در آیین های مذهب��ی مانند راهپیمایی 
عظیم اربعی��ن و راهپیمایی جامان��دگان، مقابله 
با بیماری همه گیر، نهض��ت کمک های مؤمنانه، 
جهاد فرهنگی و امداد در حوادث طبیعی اش��اره 
کردن��د و افزودند: این جوانان خس��تگی ناپذیر و 
فعال در میانه میدان، هرگز ناامید و گسس��ته از 

ارزش ها نیستند و البته پیشتاز همه این عرصه  ها 
و حرکت ها نیز جوانان با ایمان بوده اند. 

    قدرت دفاعی کشور باید تقویت شود
فرمان��ده کل ق��وا، نیروه��ای مس��لح را از جمله 
س��تون های اس��تحکام ملی خواندند و ب��ا تأکید 
بر ض��رورت تقویت ای��ن عامل اس��تحکام بخش، 
خاطرنش��ان کردند: تقویت نیروهای مسلح برای 
ایراِن ما که با دش��منان قلدر و زورگویی همچون 
امریکا مواجه است، اهمیت مضاعف دارد و مسئوالن 
نظامی باید با به کارگیری راهکارهای نو و روزآمد، 
هوشمندسازی همه برنامه  ها و ابزار ها و تجهیزات، 
تقوی��ت پژوهش های علمی و طراح��ی بازی های 
پیچیده جنگ ترکیب��ی در مقابل جنگ ترکیبی 
دش��من، قدرت دفاعی کش��ور را افزای��ش دهند. 
ایشان مسئولیت اصلی نیروهای مسلح را حراست 
از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی 
اعم از امنیت در مسائل شخصی و امنیت در مسائل 
عمومی خواندند و افزودند: بدون امنیت پیشرفت 
در هیچ عرصه ای امکانپذیر نیست. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای این نکت��ه را هم افزودند ک��ه ناامنی در 
کش��ورهای بزرگ و از همه بدت��ر در امریکا وجود 
دارد و همواره ش��اهد حمله به مدرسه، فروشگاه و 

رستوران های آن هستیم. 
    تضعیف نیروهای مسلح، تضعیف امنیت 

کشور است
رهبر انق��الب، نیروهای مس��لح را تأمین کنندگان 
امنیت کش��ور خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف 
نیروهای مسلح، تضعیف امنیت کشور است و کسی 
که به پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند یا در 
سخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه می زند، به امنیت 
کشور حمله می کند. ایشان در این زمینه افزودند: 
پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تأمین 
امنیت جامعه است، بنابراین تضعیف پلیس به معنی 
تقویت مجرمین است و کسی به پلیس حمله می کند، 
مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، سارقان و 

زورگیران بی دفاع می گذارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای »امنیِت درون زا« را امتیازی 
بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت ما کاماًل 
درون زا و بدون اتکا به دیگران اس��ت و این امنیت با 
امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور 
نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند، کامالً متفاوت 
است. ایش��ان، امنیت جمهوری اس��المی ایران را 
منبعث از اتکا به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت 
ولی عصر)عج( و اندیشه و ایستادگی و ملت و نیروهای 
مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه متکی است، 
در روز مبادا همان نی��روی خارجی او را تنها خواهد 
گذاش��ت، چرا که نه می خواهد و نه می تواند از آن 

حراست و حفاظت کند. 
   سخنان رئیس ستادکل نیروهای مسلح

در این مراسم س��ردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحرکات عده ای 
از افراد غافل یا وابسته در ایجاد ناامنی، تردیدی در 
حرکت پر افتخار ملت سربلند ایران در جبهه حق 
نخواهد داشت، گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم با 
وحدت و یکپارچگی در اجرای فرمان پیشرو و راهبرد 

مقاومت فعال نقش آفرین خواهند بود. 
همچنین در این مراس��م امیردریادار دوم ش��فقت 
فرمانده منتخب دانشگاه های ارتش، سردار سرتیپ 
غالمی فرمانده دانشگاه امام حسین و سردار سرتیپ 
دوم آهی فرمانده دانش��گاه امام حس��ن گزارشی از 
برنامه ها، اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها 

بیان کردند. 
اجرای س��رود مش��ترک دانش��جویی و اجرای رژه 
یگان های منتخب بخش های دیگری از مراسم بود. 
مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح که 
امسال بر اس��اس نوبت در دانشگاه افسری و تربیت 
پلیس امام حسن برگزار شد، به صورت مستقیم و از 
طریق ارتباط تصویری در ۹ دانشگاه دیگر نیروهای 
مسلح نیز دریافت شد و دانشجویان این دانشگاه ها 

سخنان فرمانده کل قوا را استماع کردند. 
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در اول کار برخ�ی خ�واص ب�دون 
تحقیق و احتماالً ناشی از دلسوزی، 
اطالعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر 
کردن�د. برخ�ی از آنها اته�ام را به 
س�مت س�ازمان انتظامی بردند و 
برخی ه�م مجموعه نظ�ام را متهم 
کردن�د. اکنون ک�ه دیدن�د قضیه 
چیس�ت و نتیجه حرف های آنان با 
برنامه ریزی دش�من چ�ه اتفاقاتی 
را در خیابان ه�ا رق�م زده اس�ت، 
باید کار خ�ود را جب�ران و صریحًا 
اعالم کنند با آنچه اتف�اق افتاده و 
با برنامه دشمن خارجی، مخالف اند

پلی�س موظ�ف ب�ه ایس�تادن در 
مقاب�ل مج�رم و تأمی�ن امنی�ت 
جامع�ه اس�ت، بنابرای�ن تضعیف 
پلیس ب�ه معنی تقوی�ت مجرمین 
اس�ت و کس�ی ب�ه پلی�س حمله 
مقاب�ل  در  را  م�ردم  می کن�د، 
مجرمین، اراذل و اوباش، س�ارقان 
و زورگی�ران بی دف�اع می گ�ذارد  
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