
   گزارش 

پیدا و پنهان فتنه لمپن های خارج نشین
با حذف غربگرایان از سپهر سیاسی کش��ور و روی  کارآمدن انقالبیون و 
حرکت پرشتاب برای ترمیم خسارات مادی و معنوی ناشی از سوءمدیریت و 
ناکارآمدی غربگرایان و بازگشت امید و اعتماد و تقویت باور ها و ایمان مردم، 
»ائتالف غربی ، عبری، وهابی« به شدت احساس خطر کرده و با استفاده از 
تجربه  فتنه های پیشین، برنامه فتنه ای چند وجهی بر بستر جنگ هیبریدی 
و ترکیبی را برای درگیر کردن دولت آیت اهلل رئیسی در حاشیه های دروغین 
و تصنعی در دستور کار خود قرار داد. اما از آنجا که دولت سیزدهم فارغ از 
حاشیه ها، برای بازگرداندن امید، آرامش و اعتماد به مردم، عزم خود را جزم 
کرده بود، گام نخست برای موفقیت فتنه جدید، با بهره گیری از ظرفیت 
نفوذی  ها و رسانه های جریان سیاسی بازنده، تولید حاشیه های رنگارنگ 
با تمرکز بر موضوع حجاب و گشت ارشاد نظیر »جنجال بر سر ممانعت از 
ورود زنان به ورزشگاه در مشهد«، »شایعه پلمب رستوران  ها و کسبه ای 
که مانع از ورود زنان بدحجاب نمی شوند«، »پخش گسترده کلیپ های 
تولید شده درباره نزاع گشت ارشاد با زنان بدحجاب«، »شایعه اخذ جریمه 
از زنان بدحجاب«، »پخش کلیپ بیرون انداختن زن محجبه از اتوبوس«، 
»پخش کلیپ های مهندسی شده از مواضع برخی ائمه جمعه« و...  طراحی 

و به اجرا گذاشته شد. 
باالخره روز موعود فرا رس��ید و با تولید یک دروغ بزرگ درباره مرگ مهسا 
امینی )قبل از اظهار نظر مراجع رسمی نظیر گزارش پلیس، پزشکی قانونی 
و... ( فتنه کلید خورد و با ش��تاب زدگی عجیبی توسط رسانه های جریان 
غرب گرا ضریب خورده و دروغ تولیدی به پروپاگاندا تبدیل شده و آشوب گری 
با فتنه لمپن های بی سر متفاوت از فتنه های پیشین در کف خیابان شکل 
گرفت؛ فتنه ۷۸ بر بستر فرهنگی، فتنه ۸۸ بر بستر سیاسی و انتخاباتی و فتنه 
۹۸ بر بستر اقتصادی شکل گرفته بود اما فتنه جدید هیچ ماهیتی نداشته 
و برخالف فتنه های پیشین که از یک واقعیت )نظیر بستن روزنامه سالم، 
باخت غربگرایان در انتخابات ۸۸ و افزایش قیمت بنزین( تبعیت می کردند 
این فتنه صرفاً از یک توهم و خیالبافی رسانه ای تبعیت کرده است. همچنین 
در حالی که فتنه های قبلی دارای ساختار اجتماعی و دارای سر بودند فتنه 
جدید با اهدافی نظیر »مردمی نشان دادن فتنه«، »عدم وابستگی به جناح 
خاص و مدیریت همه س��الیق«، »عدم امکان دس��تگیری سران فتنه«، 
»فراجناحی معرفی کردن فتنه گران و عدم وابستگی به جناح های داخلی«، 
»ایجاد امکان جلب و جذب حمایت های فرامنطقه ای و بین المللی « و...  بی 

سر وارد میدان اغتشاش و تخریب اموال عمومی و...  شد. 
فتن��ه لمپن  ها ک��ه از آن تحت عنوان جن��گ احزاب نیز یاد می ش��ود و 
حاصل پیوند خ��وردن تمامی معاندین، محارب��ان، مخالفین، منافقین، 
سلطنت طلبان، عناصر واداده و فراری، بهایی  ها و...  بوده و از حمایت های 
علنی رسانه های بیگانه و سرویس های جاسوسی دشمنان انقالب و اغلب 
کشورهای اروپایی برخوردار و فاقد هویت واقعی بوده و صرفاً با فراخوان 
در دنیای مجازی ش��کل گرفته و از ویژگی  های��ی نظیر »غیر حقیقی«، 
»بر بستر دنیای مجازی«، »بهره گیری از هیجانات روحی«، »مبتنی بر 
تحریک احساسات«، »فاقد هویت صنفی و قشری«، »استفاده از جوانان و 
نوجوانان « و »مدیریت و میدان داری زنان « برخوردار است. این فتنه که از 
اساس بر پایه دروغ رسانه ای شکل گرفت در تحریک پذیری و دامن زدن 
به اغتشاشات نیز با دروغ های گوبلزی که توسط مرکز سایبری منافقین و 
مرکز سایبری صهیونیست  ها و مرکز سایبری تعادل وهابیون سعودی و 
سایر لمپن های خارج نشین نظیر مصی علی نژاد تولید و توسط هنرمندان 
و ورزشکاران مشهور )سلبریتی ها( فراری و داخلی منتشر و دامن زده شده 
و توسط رسانه ها   و شخصیت های جریان غربگرای داخلی ضریب خورده 
است، در واقع در دنیای رس��انه تصویرگری شده و در کف خیابان توسط 
جمعیتی به شدت محدود و فاقد پشتوانه مردمی رویدادسازی شده است 
و جریان تجزیه طلب نیز بخش تکمیلی این جنگ هیبریدی و ترکیبی را 

تشکیل داده است. 
فتنه لمپن  ها حرکتی آشوب طلبانه اما بی مایه و فاقد هر گونه عمق اجتماعی 
و حمایت مردمی است که صرفاً بر رویدادسازی و پروپاگاندای رسانه ای با 
حرکت پینگ پنکی استوار است که برای اجتماعی و فراگیر معرفی کردن 
 )Astroturfing( خود از مدلی تحت عنوان فرش نمودن سطح جامعه
استفاده کرده و با حضور پراکنده در نقاط مختلف جامعه خود را به عنوان 
مردم جا می زنند. فتنه لمپن  ها برای آنکه خود را به عنوان جنبش فراگیر 
مردمی نش��ان بدهد از یک طرف بر آشوب های نقطه ای مبتنی بر جنگ 
و گریز خیابانی و تغییر دائمی نقاط آش��وب و خسته کردن دستگاه های 
مسئول تأکید دارد و از سوی دیگر به شدت در پی بزرگنمایی آثار تخریبی 
بوده و بر تخریب و به آتش کشیدن نمادهای هویت ملی و دینی: »آتش زدن 

پرچم، قرآن، مسجد، پلیس و... « متمرکز شده است. 
این جریان خارج نش��ین با اس��تفاده از ظرفیت رس��انه بر استمرار خط 
آشوب گری متمرکز شده است و تصور جمع شدن غائله خطا بوده و باید 
بدانیم که گردانندگان اصلی جریان لمپنیزم، در پی: »تالش برای اعتراضی 
نگه داشتن فضای کشور«، »کشاندن جریان اعتراضی به عرصه قشری و 
صنفی و اعتصابات سراسری معلمان، دانشگاهیان و... «، »اختالف افکنی 
بین نیروهای مقابله کننده با آشوب گران به ویژه نیروهای مسلح نظامی 
و انتظامی«، »تالش برای وارد آوردن یک حادث��ه بزرگ و اثرگذار نظیر 
ترور سران احزاب سیاسی، تصرف رسانه ملی یا.. .  با استفاده از مدل زدن 

ساختمان تجارت جهانی« و...  هستند. 
برچیده شدن معرکه لمپن  ها مس��تلزم »برخورد قاطعانه با تصویرگران 
رسانه ای قبل از برخورد با آشوب گران و رویداد آفرینان«، »قطع ارتباط 
بین تصویرس��ازان با رویداد آفرینان«، »برخورد بدون اغماض و جدی با 
سیاسیون غرب گرا«، »برخورد مناسب با طایفه  ضریب دهندگان و حامیان 
فتنه از سلبریتی  ها گرفته تا اصحاب رسانه و شخصیت های اثرگذار و دریافت 
هزینه های سنگین آشوب گری از آنان«، »کشف نقشه  ها و برنامه های آینده 
لمپن های خارج نشین«، »ساماندهی فوری دنیای مجازی و جلوگیری از 
اوضاع ناهنجار و رهاشده  فضای مجازی« و...  است. اگر چه فتنه لمپن  ها در 
براندازی نظام با شکست مفتضحانه روبه رو شده اما بی شک آثار زیانباری 
بر بدنه اجتماعی نظام به ویژه در جوانان برجای گذاشته که برای ترمیم 
خرابی های این فتنه شناخت دقیق و عمیق از نیازهای نسلی که از اعتیاد 
ناشی از دنیای مجازی بیشترین آس��یب های روحی و روانی را دیده و در 

معرض خطر واگرایی قرار گرفته ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

جنگ شناختی دشمن در یک رخداد 
درجنگ ش��ناختی اصل مطالبه در محاق قرار می گی��رد، مطالبه جدید 
جایگزین آن می شود و افکار عمومی بدون تفکر به دنبال مطالبه ای حرکت 
می کند که با مطالبه اصلی کامالً متمایز اس��ت و هی��چ رابطه موضوعی و 

مفهومی با آن ندارد. 
در این حالت است که مطالبه حداقلی معین، جای خود را به مطالبه حداکثری 
می دهد. در آشوب های اخیر که به بهانه درگذشت مهسا امینی رخ داد، به 
شکل آشکاری شاهد این مسئله بودیم. در این یادداشت تالش دارم با طرح 
چند پرسش کلیدی درباره وضعیت جنگ شناختی در خصوص ناآرامی های 
چند روز گذشته و اتفاقات پیرامونی آن توجه اتاق های اندیشه ورز و مغزهای 
متفکر رسانه ای را به یک مسئله ملی به عنوان غفلت از جنگ شناختی در 

این نبرد ترکیبی جلب کنم. 
 چرا و چگونه درکشور ما دشمن همواره در جنگ شناختی موفق به مدیریت 
صحنه و شکل دادن به آرایش رسانه ای می شود؟ چگونه دشمن در فضای 
پروپاگاندا می تواند با دستکاری در عقل و فکر معترضان، به راحتی هوش 
سیاس��ی آنها را منکوب کند و به ش��کل ماهرانه به تغیی��ر، فکر، نگرش و 
محاسبات او بپردازد، به طوری که تا زمانی که میانداری آشوب ها را می کند، 
متوجه تغییر مسیر و تغییر مطالبه نخستین خود نشود؟ دشمن چگونه 
با بهره گیری از تکنیک های جنگ شناختی به راحتی به مهندسی خشم 
معترضان می پردازد و با ارتقای مطالبات درسطح کلیت نظام و حاکمیت، 
موفق می شود جمعیت معترض را به خشونت ارگانیک و رفتار های جمعی 

غیر منطقی سوق  دهد؟ 
درمورد مرگ مهسا امینی، دشمن چگونه توانست با بهره گیری از زبان جنگ 
شناختی یک اعتراض محدود بر سر مطالبه معین را به یک خشم ارگانیک 
علیه کلیت نظام هدایت کند؟ دشمن چگونه موفق شد، از روز سوم دو ضلع 
مردم و حکومت را به سه ضلع مردم، حکومت و اپوزیسیون تبدیل کند؟ آیا 
این همه آمادگی دشمن در یک رخداد قابل تأمل نیست؟ دشمن چگونه 
توانست یک اتفاق را چنان بپروراند که در یک بازه زمانی محدود، در فضای 
مجازی بیش از 50 میلیون نفر را حول اسم مهسا امینی به سوی خود جلب 
کند؟ چه می شود کشور در جنگ شناختی همواره باید بازنده میدان باشد؟ 
دشمن چگونه به تکرار می تواند از طریق جنگ سیستماتیک رسانه ای و 
جنگ شناختی شبکه ای سوژه های کوچک را صید کند یا با سوژه سازی 
افکارعمومی را به اشتباه محاسباتی وادار و حتی برخی از انقالبیون را به انجام 
رفتارهای دلخواه وادار کند؟ دشمن چگونه می تواند با صورت بندی رخداد ها 
و ارائه راهکار علیه کلیت نظام در افکارعمومی مسئله سازی کند و ابتکار عمل 

در میدان را به دست بگیرد؟
اگرچه در دنیای مجازی ش��کاف جنسیتی و نس��لی پرفایده  ترین گسل 
اجتماعی و سیاسی محسوب می شود، اما دشمن چگونه موفق می شود با 
تکیه به مرگ یک خانم آن را درسطح یک مسئله ملی و جهانی ارتقا دهد 
و رسانه های واقعی مدافع حقوق زنان و مطالبه گر موضوع را در کنج رینگ 
گرفتار و امکان تحرک را از آنها سلب کند ؟ همچنان که اشاره شد، در این 
یادداشت به دنبال پاسخ دادن به سؤاالت مطرح شده نیستم، بلکه تالش دارم 
نظر اتاق های اندیشه ورز و مغزهای متفکر رسانه های داخلی را به تأمل حول 
موضوع جنگ شناختی و بازخوانی رویکرد ها و عملکرد ها دراین حوزه وادار 
کنم. اما در عین حال چند نکته را درباره موضوع جنگ شناختی و واکاوی 

شکست های زنجیره ای رسانه های جبهه خودی در مقابل آن یادآور شوم: 
* نکته نخست اینکه همه باید باور کنیم که ما دشمن دائمی داریم و درگیر 

یک جنگ ترکیبی پایدار هستیم و خواهیم بود. 
* نکته دوم اینکه دشمن بعد از تجربه شکست های زنجیره ای در میدان نبرد 
سخت، کل ظرفیت رسانه ای و نرم خود و متحدان داخلی و منطقه ای اش را 

روی جنگ نرم و جنگ شناختی متمرکز کرده است. 
* نکته سوم اینکه مشکل دش��من با نظام اسالمی محدود به یک موضوع 
مشخص مانند حجاب نیست بلکه دش��من با کلیت  هویت ملی و دینی و 
اسالمی ما مشکل دارد. دش��منی او با ایران و اسالم، دشمنی برسر هویت 

است. 
* نکته چهارم اینکه باید به دور از هرگونه تعصبی بپذیریم که متأسفانه درنبرد 

شناختی همواره بازنده 
بوده ایم! باید تدبیری راهبردی برای این معضل ملی اندیشیده شود. 

* نکته پنجم اینکه تجربه حوادث ۹6، ۹۸ و 1401به ما آموخت که در شرایط 
بحران هیجانی شدن بد ترین رفتار است و بازی در زمین جنگ شناختی 
دشمن است. مسئوالن و رسانه ها باید منطقی و معقول حرف بزنند، بدون 
استناد حرف نزنند و اعتماد عمومی را مخدوش نکنند و با سخنان و رفتار های 

نسنجیده پازل دشمن را نباید تکمیل کرد. 
* نکته ششم اینکه باید در اتاق اندیشه ورزی رسانه ها تجدید نظرکرد و نقشه 

راه جدید متناسب با راهبرد دشمن درحوزه جنگ شناختی طراحی کرد. 
و باالخره اینکه اپوزیسیون خارج نشین، خصلت گروه کفتاران را دارند، منتظر 
رخداد هستند و مثل کفتار به دنبال رد خون می گردند، بنابراین نباید برای 

آنها فرصت سازی کرد. 

 علی حسن حیدریسیدعبداله متولیان

رئیس س�ازمان بس�یج مس�تضعفین با بیان اینکه مل�ت ایران، 
صف خ�ود را از دش�من جدا کردند، گفت: پیش�مرگان مس�لمان 
ک�رد، یک�ی از خالق�ان مکت�ب مقاوم�ت محس�وب می ش�وند.

سردار غالمرضا سلیمانی که برای شرکت در جشنواره بزرگ دف نوازی 
به سنندج رفته است، در گفت وگو با خبرگزاری بسیج گفت: تالش های 
مذبوحانه دشمن در سراسر میهن اسالمی، با پشتیبانی استکبار جهانی 
انجام می شود، بهانه های آنها در برخی مواقع برگرفته از بهانه های داخلی 
است که مورد اس��تفاده قرار دادند تا مستمسکی برای دشمنان کشور 

باشد. 
رئیس سازمان بسیسج مستضعفین با تأکید بر اینکه ملت ایران، صف 
خود را از دش��من جدا کردند، تصریح کرد: به ویژه مردم کردستان در 
جریان فتنه اخیر که در کشور اتفاق افتاد، نش��ان دادند که صفشان از 

دشمن جداست و در مقابل دشمن قرار دارند، به خصوص در راهپیمایی 
» امت رسول اهلل)ص( « در سنندج، جلوه های زیبای آن را مشاهده کردیم.  
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه کردستان، از استان های شهیدپرور ایران 
اسالمی است، اضافه کرد: کردستان در مرز جغرافیایی ایران اسالمی قرار 
دارد، مردم کردستان در دوران دفاع مقدس و قبل از آن جانانه با تقدیم 
جوانان خود از هویت ایرانی و اس��المی ملت ایران دفاع کردند و سهم 
عمده ای در دفاع مقدس دارند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار 
داشت: پیشمرگان مسلمان کرد، یکی از خالقان مکتب مقاومت محسوب 
می شوند.  رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین همچنین در جشنواره 
بزرگ دف نوازی سنندج که به مناسبت حلول ماه ربیع االول برگزار شد، 
اظهار کرد: فرهنگ دفاع مقدس که مردم عزیز کردس��تان در خلق آن 
سهم بسزایی دارند امروز یک فرهنگ ر هایی بخش محسوب می شود. 

دشمن همواره به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی کردستان چشم طمع 
به این خطه از میهن اسالمی داشته و دارد اما مردم با بصیرت کردستان 
و پیشمرگان مسلمان کرد با ایثار و فداکاری خود در مقابل توطئه های 
تجزیه طلبانه دشمنان ایستادگی و در این مسیر هزاران شهید و جانباز و 

آزاده را تقدیم انقالب کردند. 
سلیمانی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی اندیشه نیل تا فرات را در ذهن 
می پروراند اما با پیروزی انقالب اسالمی این توطئه آنها نقش بر آب شد 
و اکنون ما در مسیر محو کردن رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار قرار 
گرفته ایم. رژیم صهیونیس��تی اکنون به دنبال دیوارهای شش متری 
دور خود اس��ت و نقش��ه نیل تا فرات آنها نقش بر آب شده است که اگر 
این توطئه رژیم صهیونیستی تحقق پیدا می کرد چیزی از جهان اسالم 

باقی نمی ماند. 

رئیس جمهور تالش دشمن برای فتنه انگیزی 
در کشور را ناشی از احساس خطر از اقتدار و 
پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران عنوان 
کرد و گفت: باید اقتدار افتخارآمیز نظام را با 
تبیین دقیق و خلق آث�ار فرهنگی ماندگار به 
رخ کشید تا هم دشمن به عظمت آن اعتراف 
کند و هم نس�ل جدید به ابعاد آن آگاه شود. 
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در جلسه هیئت 

دولت با اشاره به دیدارهای اخیر خود و سخنان 
س��ران کش��ورهای مختلف در این دیدار ها که 
به پیش��رفت های جمهوری اس��المی ایران در 
عرصه های مختلف اعتراف و نی��از خود را نیز به 
بهره مندی از این پیشرفت  ها اظهار کردند، گفت: 
تالش دشمن برای فتنه انگیزی در کشور ناشی از 
احساس خطری است که از این اقتدار و پیشرفت 

نظام می کند. 

رئیس جمه��ور با تأکید ب��ر لزوم حف��ظ، تداوم 
و ارتقای این اقت��دار، تصریح ک��رد: باید اقتدار 
افتخارآمیز جمهوری اس��المی با تبیین دقیق و 
خلق آثار فرهنگی ماندگار به رخ کش��یده شود 
تا هم دشمنان بیش از گذش��ته به آن پی ببرند 
و به این عظمت اعتراف کنند و هم نس��ل جدید 
نس��بت به ابعاد این اقت��دار آگاه ش��وند و به آن 

افتخار کنند. 

رئیس جمهور در ادامه س��خنانش ب��ه برگزاری 
متفاوت مراسم زیارت اربعین امسال هم از لحاظ 
تعداد زائران و هم کیفیت برگزاری مراسم اشاره 
کرد و گفت: امس��ال مراسم سالروز شهادت امام 
رضا )ع( نیز با کیفیت متفاوتی برگزار شد و این 
دو رویداد ما را بر آن می دارد که از هم اکنون برای 
برگزاری هر چه بهتر این مراس��م در سال آینده 

برنامه ریزی کنیم. 

رئیس سازمان بسیج: 

ملت ایران صف خود را از دشمن جدا کرد

رئیسی در جلسه هیئت دولت:
فتنه انگیزی دشمن ناشی از احساس خطر از اقتدار نظام است

     بسیح 

    دولت

مواضع تروریست ها در اقلیم شمال عراق برای دومین بار در هفته جاری مورد هدف قرار گرفت 

  سپاه:  در تنبیه متجاوز مرز نمی شناسیم
 معاون عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
می گوی�د: »منش�أ تهدی�د و عملی�ات علیه 
کش�ورمان در هر نقطه ای را م�ورد هدف قرار 
می دهیم.  « این جمله ترجمان این نکته است 
که برای تنبی�ه متجاوز مرزی نمی شناس�یم. 
پیشتر فرماندهان ارش��د نیروهای مسلح بار ها با 
ادبیاتی مشابه تأکید کرده بودند که هرگاه خطری 
متوجه جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی کشور 
شود، نیروهای متجاوز و کشوری که تجاوز از خاک 
او علیه کشورمان صورت گرفته، مورد هدف قرار 
خواهد گرفت که حمله موش��کی و پهپادی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در 22 اسفند 1400 علیه 
عوامل موساد در اقلیم کردستان عراق- که به پایگاه 
فتنه انگیزی و جاسوسی علیه جمهوری اسالمی 
تبدیل ش��ده بود- انجام گرف��ت. اگرچه به گفته 
شاهدان عینی، دقت موشک های نقطه زن به حدی 
بود که خوشبختانه هیچ آسیبی به شهروندان اقلیم 

کردستان عراق در اربیل وارد نشد. 
دیروز اما، ب��رای دومین بار مواضع ض��د انقالب و 
گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان 
عراق با حم��الت توپخانه ای قرارگاه حمزه س��ید 
الشهدا )ع( در هم کوبیده شد. این اقدامات پس از آن 
صورت گرفته است که طی 10 روز گذشته و به بهانه 
درگذشت خانم مهسا امینی، عوامل گروهک های 
تروریستی کومله و دموکرات، همسو با گروهک های 
سلطنت طلب و منافقین، عالوه بر تشویق و ترغیب 
به اغتشاش و آشوب در کشور، با نفوذ عوامل خود به 
درون مرزهای کشور و همچنین گسیل تجهیزات 
نظامی، اعتراضات را به خشونت کشیده و باعث مرگ 

تعدادی از هم وطنان شدند. 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه 
روز گذش��ته در اطالعیه ای اعالم کرد: دور جدید 
حمالت قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( علیه مواضع 
و مقرهای گروهک های تروریس��تی مس��تقر در 
اقلیم شمال عراق از صبح امروز)دیروز( آغاز شده 
اس��ت. در این عملیات  ها از موشک های نقطه زن 
۳60 نیروی زمینی س��پاه و همچنین پهپادهای 
انتحاری موجود در س��ازمان رزم ای��ن نیرو برای 
هدف قرار دادن مقر ها و اماکن تجمع تروریست  ها 

استفاده شده است. 
    تداوم عملیات تا برچیده شدن مقرهای 

تروریستی
نیروی زمینی س��پاه در پی تالش گروهک های 
تروریس��تی و تجزیه طلب مستقر در اقلیم شمال 
عراق برای ایجاد آش��وب و ناامنی در کش��ور، از 
دوم مهرماه س��ال جاری سلسله عملیات  هایی را 
علیه اماکن اس��تقرار عناصر این گروهک  ها آغاز 
کرد. بنابر اطالعیه نیروی زمینی س��پاه عملیات 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( این نیرو 
تا برچیده شدن مقر گروهک های تروریستی تداوم 

خواهد داشت. 
در اطالعیه این نیرو آمده است: همان گونه که در 
اطالعیه روز  ش��نبه )مورخ 1401/۷/2( به آگاهی 
رسانده ش��د، پس از هش��دارهای الزم به مقامات 
اقلیم شمال عراق از طریق مبادی مربوطه مبنی بر 
برچیدن بساط فعالیت های گروه های تروریستی 
ضد ایرانی وابسته به اس��تکبار جهانی در منطقه 
خود و بی اعتنا یی نسبت به این خواسته مشروع و 
قانونی که با استمرار حضور گروهک های تروریستی 
و تعرض به مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران و 
مورد حمله قرار دادن برخی پایگاه ها و پاسگاه های 
مرزی کشورمان و همچنین پشتیبانی از آشوب های 
اخیر همراه بوده اس��ت، رزمندگان قرارگاه حمزه 
سیدالش��هدا علیه الس��الم نیروی زمینی س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی عملیات آتشباری و 
حمالت توپخانه ای خود را به مقر ها و مراکز استقرار 
آنها در بخش هایی از اقلیم آغاز کرد. در آن اطالعیه 

ضمن تأکید بر دفاع مش��روع آمده ب��ود: عملیات 
رزمندگان اسالم در راستای تضمین امنیت پایدار 
مرزی و تنبیه تروریس��ت های جنایتکار متجاوز و 
مسئولیت پذیر کردن مقامات اقلیم در قبال مقررات 
بین المللی و وظایف قانونی خود ادامه خواهد داشت. 
همچنین از مردم و ساکنان محلی عزیز اقلیم شمال 
عراق نیز درخواست ش��ده بود از نزدیک شدن به 
مقر ها و مراکز مربوط به گروهک های تروریستی ضد 
ایرانی در منطقه خودداری کنند و از محل استقرار 

تروریست  ها فاصله بگیرند. 
نیروی زمینی سپاه در اطالعیه روز چهار شنبه مورخ 
1401/۷/6 هم تأکید کرده بود: از آنجا که طی این 
مدت بقایای گروهک های ضد انقالب تروریستی 
پس از تحمل تلفات در منطق��ه پراکنده و تهدید 
علیه امنیت و آرامش مردم عزیز کشورمان همچنان 
باقی است، مرحله جدید عملیات رزمندگان اسالم 
علیه مواضع ، مقر ها و پادگان ه��ای گروهک های 
مذکور در عمق اقلیم ش��مال عراق با بهره گیری از 
یگان های موش��کی و پهپادی نیروی زمینی سپاه 
و آتش پرحجم و ترکیبی موش��ک های نقطه زن و 

پهپادهای تهاجمی و انهدامی آغاز و ضربات مهلکی 
به آنان وارد شده است که متعاقباً جزئیات عملیات 
و تلفات و خس��ارت های وارده به دش��منان ملت 
ایران اطالع رسانی خواهد شد. در اطالعیه نیروی 
زمینی سپاه آمده است: بار دیگر تأکید می گردد این 
عملیات تا دفع مؤثر تهدید و برچیده شدن مقرهای 
گروهک های تروریس��تی و اقدام مقامات اقلیم به 
تعهدات و مس��ئولیت های خود ، با قاطعیت ادامه 

خواهد داشت. 
     منشأ اقدامات ضد ایرانی را در هر نقطه ای 

می زنیم
روزگذش��ته هم معاون عملیات س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی در گفت وگویی تولید و تولد قدرت 
را راهبرد پیش برنده و برنامه روزانه سپاه دانست و 
با اشاره به شکل گیری تهدید اطراف مرزهای ایران 
تأکید کرد: منشأ تهدید و عملیات علیه کشورمان 

در هر نقطه ای مورد هدف قرار می دهیم. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار عباس 
نیلفروش��ان   در خصوص اقدامات و عملیات های 
نیروی زمینی س��پاه علی��ه مواض��ع و مقرهای 

گروهک های تروریستی ضد انقالب و ضد ایرانی 
در اقلیم ش��مال عراق از جمله مرکز جاسوسی و 
النه توطئ��ه چینی رژیم صهیونیس��تی در اربیل 
بیان داشت: تحت هیچ شرایطی پیرامون کشور، 
اجازه شکل گیری تهدید نمی دهیم و به همه اعالم 
کرده ایم ما دست دوستی و برادری به طرف همه 
همسایگان و عزیزانی که همزیستی مسالمت  آمیز 
داریم دراز می کنیم و به دفعات گفتیم نه ما، هیچ 
کشوری پذیرای شکل گیری تهدید علیه خودش 

در جوار مرزهایش نخواهد بود. 
وی  با اش��اره به اقدامات و عملیات جدید روزهای 
اخیر نیروی زمینی سپاه در این راستا، خاطرنشان 
کرد: گلوله باران مواضع ضدانقالب و مقرهای دشمن 
در آن س��وی مرزهای ش��مال غرب کشور و اقلیم 
شمال عراق در راستای همین رویکرد راهبردی ما 
محسوب می شود. ما به دوستان خودمان در منطقه 
اقلیم اعالم کرده ایم که سنگر گرفتن و ایجاد پایگاه 
به دست دشمنان انقالب اسالمی در منطقه اقلیم 
قابل پذیرش نیست. مدتی است که ضدانقالب از 
منطقه شمال غرب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی و 
توسعه جو ناآرامی، به کشور تعرض و رخنه کرده اند 
و در برخی از اغتشاشات منطقه شمال غرب نیز این 
عناصر ضدانقالب دستگیر شده اند، لذا مجبور به 
دفاع شدیم و واکنش نشان دادیم و منطقه پیرامونی 
نوار مرزی را گلوله باران کردیم. درحقیقت ما اجرای 
مأموریت و از منافع انقالب اسالمی دفاع می کنیم و 
ضدانقالب را هر جایی که سنگر ایجاد کند و منشأ 
عملیات علیه امنیت جمهوری اسالمی و ملت ایران 
شود و بخواهد حرکت های تروریستی را هدایت و 
رهبری کند مورد اصابت قرار خواهیم داد و مقر هایی 
هم که اخیراً مورد هدف واقع شدند، بیشترین نقش 

را در اغتشاشات چند روز گذشته داشتند. 
معاون عملیات س��پاه ب��ا بیان اینکه م��ا اینگونه 
اقدامات را دفاع مش��روع می دانیم و هش��دار ها و 
برنامه های خود را هم به مقامات اقلیم اطالع داده 
بودیم، ضمن تأکید بر اینکه برخورد ما با هرگونه 
تهدید و عملیات ضد امنیت��ی در مناطق مرزی 
کش��ور از جمله برنامه هایی که کان��ون آن رژیم 
صهیونیستی اس��ت، قاطعانه و محکم خواهد بود 
گفت: به صراحت اعالم کردی��م در مقابله با رژیم 
صهیونیستی هیچ چیز را پوشیده نگاه نمی داریم، 
همه فعالیت های آن را در س��رزمین های اشغالی 
و منطقه مدنظر داریم، بر پایگاه های جاسوس��ی، 
مرتبطان، سرپل های عملیاتی و تمام حرکات رژیم 
اشراف کامل داریم و هر زمانی که صالح بدانیم باید 

ضربه بزنیم، اقدام می کنیم. 
     توصیه به ارمنستان و آذربایجان

سردار نیلفروشان با اش��اره به رخداد ها و حوادث 
اخیر در مناطق مرزی ایران با جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان و توطئه تغیی��ر ژئوپولتیک منطقه 
تصریح کرد: ما معتقد به حسن همجواری با همه 
همسایگان هس��تیم، توصیه ما مذاکره و برادری 
برای حل مشکالت منطقه ای است . آنها باید دقت 
کنند قربانی منافع غرب و برخی از کش��ور ها که 
نیاز ب��ه راه اندازی جنگ دارند نش��وند، تغییرات 
ژئوپلتیکی معنا و مفهوم خود را ازدس��ت داده به 
همین دلیل به هیچ عنوان اینگونه تغییرات پایدار 
نخواهد بود و مصلحت هیچ کشوری هم نیست. وی 
بهترین راه برای رسیدن به خواسته ها را دیپلماسی 
دانس��ت و گفت: به عنوان یک کارشناس مسائل 
راهبردی آنچه را که رصد می کنم، این اس��ت که 
برخی از س��رویس های جاسوس��ی کش��ورهای 
بیگانه تمام تالش خود را انجام می دهند تا فرصت 
دیپلماس��ی را از کش��ورهای منطقه بگیرند، در 
خواست ما از کشورهای منطقه این است مسائل 
خود را از حس��ن همجواری و همس��ایگی حل و 

فصل کنند. 
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فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ:
۱۸۵بسیجی در آشوب های اخیر تهران

 مجروح شدند
فرمان�ده س�پاه حض�رت محم�د رس�ول اهلل )ص( از مجروحی�ت 
۱۸۵ بس�یجی در اغتشاش�ات اخی�ر ته�ران خب�ر داد و گف�ت: 
اغتشاش�گران چ�ون ب�ه نتیج�ه نرس�یده اند االن در کوچه ه�ای 
تاری�ک ب�ا س�الح کم�ری م�ردم را ه�دف ق�رار می دهن�د. 
به گزارش ایرنا، س��ردار حسن حس��ن زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد 
رسول اهلل )ص( تهران بزرگ در مراسم تجمع اصناف و بازاریان که به مناسبت 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس و همچنین محکومیت اغتشاشات اخیر در 
بازار تهران برگزار شد، اظهار داشت: در اغتشاشات اخیر، 1۸5 نفر از بسیجیان 
را با قمه و چاقو مورد حمله قرار دادند و حتی جمجمه یکی از بسیجیان را 
شکستند، به نحوی که پنج نفر از بسیجیان االن در ICU بستری هستند.  
حسن زاده ادامه داد: از آنجایی که به رغم تمام این اقدامات، اغتشاشگران به 
نتیجه نرسیدند، االن در کوچه های تاریک با سالح کمری مردم را هدف قرار 
می دهند و بعد پیکر آنها را در جای دیگری می اندازند؛ این اتفاقاتی است که از 

طریق تصاویر ضبط شده در دوربین  ها به ثبت رسیده است.  

رئیس مجلس شورای اسالمی:
وظیفه امروز هر انقالبی

اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است
رئی�س مجل�س ش�ورای اس�المی ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه وظیفه 
امروز هر کس�ی ک�ه خ�ود را انقالبی می دان�د، اثب�ات کارآمدی 
دی�ن در اداره جامع�ه اس�ت، گف�ت: جمه�وری اس�المی برای 
مش�کالت راه ح�ل دارد، ام�ا دی�وان س�االری حاکم بر کش�ور 
اج�ازه نمی ده�د از ای�ن ق�درت ح�ل مس�ئله اس�تفاده کنیم. 
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست جمعی از رزمندگان 
خراسانی و مسئوالن تشکل های دفاع مقدس استان خراسان رضوی در 
مشهد با اشاره به وجود برخی مشکالت در کشور اظهار داشت: هرکس 
خود را حزب اللهی، انقالبی، س��رباز رهبری و وطن پرس��ت می داند یا 
دغدغه اسالم و انقالب و ایران را دارد، باید بتواند کارایی دین در اداره 

جامعه را اثبات کند. 
وی با بیان اینکه اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه یعنی محقق کردن 
قدرت نظریه والیت فقیه امام خمینی )ره( در اداره جامعه، ادامه داد: 
جمهوری اسالمی نظام حکمرانی که زیبنده اندیشه سیاسی امام )ره( 
بوده و آن اندیشه سیاسی را در جامعه پیاده کرده و کارآمدی دین در 

اداره جامعه را اثبات کند، ندارد. 
رئیس قوه مقننه با قدردانی از همه کارمندان تالشگر و زحمتکش افزود: 
سیستم بوروکراسی و دیوان ساالری کشور مناسب اداره کشور نیست و 

حتی ضد مبانی جمهوری اسالمی و کارآمدی عمل می کند. 
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه راه و مسیر را گم 
و مردم را از اداره جامعه حذف کرده ایم، تصریح کرد: متأسفانه گرفتار 
کسانی شده ایم که برای انقالب یک سیلی نخورده اند، درد نکشیده اند و 
کاری هم نکرده اند و فقط هوار کشیده اند در حالی که ما میدان را خالی 
کرده و کنار کشیده ایم. وی با بیان اینکه رهبر انقالب فرموده اند که »در 
نسل ما بازنشستگی معنایی ندارد و تا زنده هستیم رزمنده هستیم«، 
گفت: ما رزمندگانی هستیم که با گوشت و پوست و استخوان، اتکا به 
س��نت های الهی را درک کرده ایم و می دانیم که در کار ما نشد وجود 
ندارد؛ بنابراین سختی ها نباید ما را از راهمان دور کند، بلکه باید دل به 
دریا بزنیم و وارد عرصه مشکالت شویم و بدانیم که رزق و روزی و برکت 
را خدا می دهد و همان طور که رهبر انق��الب فرمودند؛ خدای اقتصاد 

همان خدای خرمشهر است. 

 نماي نزديك

    انهدام محل استقرار تروریست ها با 73 موشک بالستیک 
 سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مرکز هدایت عملیات ضد تروریست های ضدایرانی مستقر در اقلیم شمال عراق با اشاره به 
عملیات روزگذشته رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( گفت: در این عملیات که عمق 
اقلیم شمال عراق مورد اصابت قرار گرفت تاکنون ۷۳ فروند موشک بالستیک زمین  به  زمین و 
دهها فروند پهپاد انهدامی به طور دقیق به مواضع و اهداف مورد نظر در محل استقرار و فعالیت 
تروریست  ها اصابت و منجر به انهدام کامل آنها شده  است.  وی افزود: در مرحله جدید عملیات 
این اهداف که در 42 نقطه پراکنده و در مواردی از همدیگر 400 کیلومتر فاصله داشته اند به  

طور قطعی متعلق به گروهک های تروریستی ضد ایرانی بوده  است. 
 فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به لزوم تصمیم گیری مقامات اقلیم شمال عراق 
برای جمع آوری بساط گروهک های تروریستی ضد انقالب و توطئه گر علیه جمهوری اسالمی 
ایران تأکید کرد: عملیات رزمندگان اسالم تا خلع س��الح کامل گروهک های ضد انقالب و 

تروریستی تجزیه طلب النه کرده در اقلیم شمال عراق ادامه دارد. 


