
  گزارش  یک

 پژوی مشکی لباس شخصی  ها 
در اتوبان امام علی!

نزدیک به سه سال قبل، پژو مشکی با شیشه های دودی وارد خیابان پیروزی 
و پس از طی کردن مس��افتی کوتاه متوقف می شود. لحظاتی بعد سه مرد با 
چوب و چماق و نیز دو کلت کمری از کنار گذر خیابان وارد اتوبان امام علی )ع( 
می شوند و با دست تکان دادن سعی می کنند خودرو هایی را که با سرعت زیاد 
در حال تردد هستند، متوقف کنند. آنها پس از چند دقیقه تالش و با نشانه 
رفتن اسلحه سمت مردم یک خاور کمپرسی را متوقف و آن را به صورت عرضی 
وسط اتوبان پارک می کنند. این اتفاق باعث ایجاد ترافیک سنگین در بخش 

جنوب به شمال اتوبان می شود و هر لحظه بار ترافیک افزایش می یابد. 
خودرو هایی که با فاصله از صحنه قرار دارند، نیز سعی می کنند با بوق زدن 
ممتد اعتراض خود را به کمپرسی متوقف شده در بزرگراه نشان داده تا مسیر 
را باز کنند. لحظاتی بعد یکی از مردان مسلح با شلیک هوایی چند گلوله جو 
را متشنج می کند و در میان همهمه خودروهای گیر افتاده در اتوبان، دو فرد 
دیگر با چوب و چماق شیشه های خودروهای گیر افتاده را یکی پس از دیگری 
می شکنند، در میان این واقعه عجیب ناگهان یکی از راننده های معترض به 

ضرب گلوله ای کشته می شود. 
 این تیر غیب را نه مردان مسلح حاضر در صحنه که نفر چهارمی باالی اتوبان و 
در کنار پژو مشکی شلیک کرده تا ختم غائله را اعالم کند! مردان مسلح پس از 
به هم زدن اتوبان به سرعت از کنار گذر باال می روند و سوار پژو مشکی می شوند 
و محل را ترک می کنند. دو ساعت پس از این حادثه پژو مشکی در کنار ویالیی 
در محله الهیه پارک می کند و فایل تصویر برداری ش��ده از محل جنایت به 
سرایدار آن خانه اعیانی تحویل داده می شود. مردان مسلح در ازای انجام این 
پروژه سنگین 8 هزار دالر دریافت می کنند و با پارک کردن پژو مشکی در یکی 

از محله های مرکز شهر متواری می شوند. 
شب آن ماجرای خونین بی بی سی فارسی اعالم می کند که در یک گزارش 
تحقیقی به این نتیجه رسیده است که نیروهای لباس شخصی در اتوبان امام 
علی راننده یک پراید را کشته و شیشه های خودروهای عبوری را خرد کرده اند. 
در این گزارش یا برچسب تحقیقی آمده بود که پس از ماجرای گران شدن 

بنزین در ایران قتل های سریالی توسط لباس شخصی  ها افزایش یافته است!
ماجرای مرگ یک راننده پراید در اتوبان امام علی)ع( موضوعی نبود که بتوان به 
سادگی از آن عبور کرد. سه روز پس از این حادثه با ردیابی دوربین های کنترلی 
در اطراف اتوبان امام علی )ع( و بررسی سرنخ های باقی مانده در صحنه جرم 
یکی از نهادهای امنیتی به خانه ویالیی در الهیه رسیده و با بازرسی دقیق آن 

مکان، یک استودیو مجهز برای ضبط و مونتاژ ویدئو ها کشف شد. 
با بررسی های دقیق خانه تیمی الهیه مشخص شد که یک تیم حرفه ای با تولید 
محتوای خیابانی و ضبط حرفه ای آن نقش شتاب دهنده رسانه ای را برای داغ 
کردن پروژه کشته سازی در اغتشاشات بازی می کند. البته کشف این استودیو 
اتفاقی تازه در رد زدنی اطالعاتی محسوب نمی شد، اما ماجرا وقتی جالب شد 
که سرنخ خانه تیمی اجاره ای به فردی بهایی رسیده که ساکن لندن بود. او با 
در اختیار قرار دادن ویال و نیز انواع خودرو و تجهیزات ضبط و پخش و حتی 

استخدام قاتالن سریالی عامل اصلی این پروژه بزرگ بود. 
ورود شبکه بهاییت به اغتشاشات خیابانی سابقه ای بس طوالنی دارد. در فتنه 
سال 88 سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی )موساد( از بیت العدل خواست 
به صورت رسمی و علنی در آش��وب  ها نقش بازی کند. مهم  ترین مأموریت 
این فرقه ضاله در عاشورای آن سال رقم خورد. بر اساس اسناد موجود یکی از 
اعضای این فرقه ضاله با دستور مستقیم بیت العدل قبل از عاشورای حسینی 
با پرواز مستقیم از بانکوک به تهران آمده و لیدری فرقه را بر عهده گرفته بود؛ 
در آن زمان شبکه بهاییت تنها یکی از همکاران فتنه بود و نمی توانست خارج 
از چهارچوب بازی کند، اما 10 سال پس از آن وقایع و در فتنه بنزینی سال 98 
شبکه بهاییت خود را برای روز حادثه به روزرسانی و تجهیز کرد. جمع بندی 
بیت العدل آن بود که فرقه اگر از مارپیچ اغتشاشات جا بماند، نمی تواند روی آن 
سوار شود.   در یکی از نامه های محرمانه بیت العدل با عنوان »مسئله بهاییت 
چیست؟ « آمده است که بهاییت تافته جدابافته از اغتشاشات در ایران نبوده 
و باید هم سطح با سایر شبکه های موجود در ضدانقالب خود را باال بکشد. از 
این رو باید خطر کرد.  این تحلیل بعد ها در کنفرانس بهاییت مطرح و در نقشه 
راه 25 ساله روی آن تأکید شده است. در این نقشه شوم فرقه ضاله جهان را 
به 17 هزار نقطه تقسیم کرده و فرایند ورود بهاییان به هر نقطه )کالسترها( 
توضیح داده شده بود. این کالستر ها بر اساس نماد رشد )میزان اقبال افراد به 
بهائیت( است. جالب توجه آنکه بیت العدل قول داده بود که امکانات و بودجه 

این مشارکت را در اختیار جامعه ضاله بهایی قرار خواهد داد!
پروژه کشته سازی به وسیله قاتالن سریالی توسط فرقه در آبان 98 زدن یک 
تیر با دو نشان بود؛ از سویی فرقه توسعه موقعیتی پیدا کرده و از سوی دیگر 
توانست امتدادی مشترک و هم افزا با گروه های خشن خاکستری چون اراذل 
و اوباش پیدا کند؛ بعد ها گروهک موساد از این مدل عملیاتی در انجام عملیات 

ترویستی در کشور استفاده کرد. 
جالب توجه آنکه این فرقه ضاله در اغتشاشات 50 روز گذشته نیز نقش کلیدی 
داشته است. بر عهده گرفتن نقش اسپانسر مالی برای دو پروژه هتک حرمت به 
روحانیت در خیابان و نیز ترویج رفتارهای جنسی نامتعارف از جمله پروژه بغل 
کردن مجانی با هدف آشکار کردن فحشای خیابانی از جمله اقدامات شیطانی 

بهاییت در روزهای اخیر است. 
این روز ها رفتار سازمان بهاییت در تبلیغ سنگین رسانه ای برای هتک حرمت 
از لباس مطهر پیامبر اسالم در خیابان یادآور دستور علیمحمد شیرازی معروف 
به باب است که می گفت ضرب اعناق ،حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام 
اال من آمن و صدق! بر اساس کتاب موهوم اقدس هیچ کس جز بهایی  ها حق 

تبلیغ دینی نداشته و حتی نباید نفس بکشند. 
در دورانی که حتی گروهک  ها نیز از اغتشاشات جا مانده و یا به سختی به نقطه 
سر به سر رسیده بودند )زایمان زودرس آشوب( فرقه ضاله بهاییت به ترویج 
ایدئولوژی آشوب در خیابان پرداخت. ساختار ژله ای و رویکرد سلبی از سوی 
فرقه باعث شده بود که اعضای این شبکه با حداقل هزینه به اولین شب از آغاز 
آشوب  ها در حوالی بیمارستان کسری نیز برسند، دستگیری بیش از 20 تن 
از لیدرهای میدانی وابسته به فرقه ضاله بهاییت در هفته اول از اغتشاشات 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( درسازمان اطالعات سپاه و نیز وزارت 
اطالعات شاهدی مهم بر نقش محرک فرقه در اغتشاشات است! سایه شوم 
لباس شخصی های فرقه این روز ها در خیابان افتاده است؛ عالمت روشن آن 
پیغام سعید حجاریان تئوریسین هسته سخت اصالحات به آنها برای انجام 

عملیات مشترک است!

مرتضی سیمیاری

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از ساخت جدیدترین دستاورد دفاعی خبر داد

سردار سالمی: دشمنان آرامش ندارند و پیغام می دهند اقدامی علیه آنها نکنیم

عصر   هایپرسونیک    ایرانی

یازدهمین س�الگرد ش�هادت ش�هید حس�ن 
طهرانی مقدم که از او به عنوان »پدر موش�کی « 
یاد می شود، با یک خبر مس�رت بخش در حوزه 
دفاع موش�کی جمهوری اس�المی ایران همراه 
بود. »ساخت موش�ک بالستیک هایپرسونیک 
توس�ط س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المی«.
سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاس��داران روز پنج  شنبه در 
حاشیه مراسم یازدهمین س��الگرد شهادت سردار 
حس��ن طهرانی مقدم در جمع خبرن��گاران اظهار 
داشت: ما سال هاست که در سایه تحریم های ظالمانه 
و سخت  ترین تحریم های تاریخ بشریت، کارهای خود 
را در حوزه هوافضا به پیش می بریم. حاجی زاده با بیان 
اینکه در همین مجلس شهید طهرانی مقدم و شهدای 
نیروی هوافضا خبری مهم و خوش��حال کننده را به 
مردم ایران تقدیم می کنم، گفت: »ما به لطف الهی 
موفق شدیم که به موشک بالستیک هایپرسونیک 
پیشرفته دست پیدا کنیم. این س��امانه قادر است 
در فضایی که مهم  ترین و پیشرفته  ترین سامانه های 
سپر دفاع موشکی وجود دارد از آنها عبور کند و همان 
سامانه  ها را که جزو مهم  ترین ارکان دفاعی دشمن 

است، مورد هدف قرار دهد. «
فرمانده نیروی هوافضا سپاه درباره ویژگی های این 
موشک عنوان کرد: »این س��امانه از سرعت بسیار 
بس��یار باال و توان مانورپذیری در ج��و و بیرون جو 
برخوردار است؛ یعنی هم سامانه های پدافندی که در 
داخل جو دفاع می کنند و هم سامانه های فوق العاده 
گران قیمتی که در بیرون جو با موش��ک  ها مقابله 
می کنند، این موش��ک جدید جمهوری اس��المی 
ایران از همه آنها عبور می کند و فکر نمی کنم تا دهها 
سال بعد هم هیچ گونه فناوری پیدا شود که بتواند با 
آن مقابله کند. این موشک، هر هدفی را که انتخاب 
کردیم به ویژه سامانه های سپر دفاع موشکی دشمن 
را مورد هدف ق��رار می دهد که ای��ن یک موفقیت 
بزرگ و یک جهش نس��لی در حوزه موشکی است 
که ان شاءاهلل سطح امنیت کشور را افزایش خواهد 
داد. « س��ردار حاجی زاده درباره زم��ان رونمایی از 
این دستاورد جدید دفاعی گفت: آزمایش های این 
موشک انجام شده و در آینده و در یک فرصت مناسب 

رونمایی خواهد شد. 
   صفوی: دشمنان میان امنیت و رسانه های 

خود یکی را انتخاب کنند
سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا نیز طی س��خنانی در  
این مراس��م با بیان اینکه آنچه در آینده شاهد آن 
خواهیم بود از آنچه تاکنون مش��اهده شده است 

متفاوت خواهد بود، اظهار داش��ت: نظام سلطه با 
همراهی امریکا و صهیونیس��ت  ها و برخی قبایل 
صحرانشین جنوب خلیج فارس از فرهنگ و تمدن 

ما بی خبر هستند. 
مش��اور فرمانده معظم کل قوا افزود: در نبرد جدید 
جبهه استکبار به رهبری امریکا و جبهه مقاومت با 
رهبری ایران رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. آنچه 
می بینید اقدامات انفعالی دش��من در مقابل ملت 
ایران است. آنها از ملت ایران در سه عرصه براندازی 
نظام، جنگ تحمیلی و جبهه منطقه ای شکس��ت 
خورده اند اما همچنان مشغول توطئه علیه ملت ایران 
شده اند. البته ما هم در داخل مشکالت و نقاط ضعفی 
داریم.  وی ادامه داد: آنها در اغتشاشات اخیر از همه 
جاسوسان و فاسدان داخلی هم استفاده کردند اما با 
رهبری حکیمانه رهبر انقالب، ملت ایران این فتنه را 
هم درهم شکست. ما و جبهه مقاومت با هوشمندی 
و صبر حکیمانه به لطف خدا بر جبهه استکبار پیروز 
خواهیم شد.  سردار صفوی تصریح کرد: دشمنان ما 
بدانند ملت ایران ملت مقتدری است و از این باد ها 
نمی لرزد. برخی کشورهای بدبخت حاشیه جنوبی 
خلیج فارس که حاضر نیستم نام آنها را ببرم، بدانند 
باید بین رسانه هایشان و امنیتشان یکی را انتخاب 
کنند و بدانند اگر در ایران دخالت کنند تاوان آن را 
می پردازند. به آنها می گویم شما کشورهای ضعیفی 
هس��تید و بدانید امریکایی  ها در موقع خطر از شما 
حمایت نمی کنند، همان طور که از شاه ایران حمایت 

نکردند. 
    دش�من را با اش�تباهات خودش شکست 

می دهیم
اما س��خنران مراسم یازدهمین س��الگرد شهادت 

سردار حسن طهرانی مقدم، فرمانده یگان موشکی 
سپاه که صبح جمعه در قطعه 2۴ بهشت زهرا و در 
جوار مزار این شهید برگزار شد، فرمانده کل سپاه 
بود. او با تأکید بر اینکه ملت ای��ران در حال تغییر 
محاسبات دشمن است، گفت: دشمنان این روز ها 
آرزوهایشان را به هم گره زدند و به خیال خودشان 
همه راه  ها را بس��تند، اما صورت هایشان به سنگ 
خورد، آنها ناتوان هستند و ملت ایران متوقف نشده 
و در حال حرکت است.  به گزارش سپاه نیوز، سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، اظهار کرد: دشمنان این 
روز ها آرزوهایش��ان را به هم گ��ره زدند و به خیال 
خودشان همه راه  ها را بستند؛ اما صورت هایشان به 
سنگ خورد. آنها ناتوان هستند. ملت ایران متوقف 
نشده و در حال حرکت است. در شرایطی که دشمن 
تالش کرد ما را در درون کش��ور درگیر کند و نگاه 
ما را از افق های بلند به قل��ب تهران معطوف کند، 
ضدانقالب را در اقلیم کردس��تان زدی��م. در کرانه 
رود ارس رزمایش بزرگ برگزار کردیم، ماهواره بر 
پرتاب کردیم، سامانه موشکی باور 373 را در برد 
300 کیلومتر آزمایش کردیم و روز پنج شنبه  اعالم 
کردیم که موشک جدیدی را توسعه دادیم که هیچ 

سپر موشکی توان مقابله با آن را ندارد. 
سرلشکر س��المی عنوان کرد: به دشمنان گفتیم 
قطعاً آرامش ش��ان را خواهیم گرف��ت. اکنون چند 
شبانه روز است که آرامش ندارند و به حالت آماده باش 
درآمده اند و از طریق چند کش��ور به ما پیام و پیغام 
می دهند اقدامی علیه آنها نکنیم. ملت ایران در حال 
تغییر محاسبات دشمن است. دشمن با یک اشتباه 
تصور کرد که با به میدان فرستادن تعدادی جوان که 

فریب خورده و پاره تن خودمان هستند، می توانند 
با ش��کوه یک انقالب جهانی و بزرگ مقابله کنند. 
همیشه دشمن براساس اشتباهات خودش، خود را 
می شکند. این بار هم با اشتباه خودشان، شکست شان 

می دهیم. 
   صف آرایی همه ورشکس�تگان جهانی در 

حوادث اخیر ایران
سرلشکر سالمی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم 
راهپیمایی روز 13 آبان در سراسر کشور بیان کرد: 
هفته گذشته در چنین روزی حجم حضور مردم را 
در خیابان  ها دیدید. در آن روز ملت تجدید قوا کرد. 
مردم ایران با آگاهی، ژرف اندیشی،عقالنیت و منطق 
صف خود را از سیاست های دشمن جدا کردند. آنچه 
در ایران در حال رخ دادن است صف آرایی سیاسی 

همه قدرت ها است. 
وی افزود: تصاویر همه ش��یاطین که ورشکستگان 
سیاست جهانی هس��تند در رخدادهای اخیر دیده 
می شود؛ از بایدن تا نتانیاهو تا بن سلمان تا فرانسوی  ها 
و آلمانی  ها که ورشکستگان سیاست جهانی هستند، 
که عقبه این جدال هستند، اما در خطوط مقدم بخش 
کوچکی از جامعه فریب خورده ما است که ما در صدد 
آگاه سازی این بخش و جداس��ازی آن از استراتژی 
دشمن هستیم.  فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه با 
قلیل افرادی که در خیابان ها هستند همانند نجات 
غریق عمل می کنیم و حتماً آنها را نجات می دهیم، 
تصریح کرد: نمی گذاریم دشمن جوانان ما را تسخیر 
کند و به عنوان یک سرباز، خادم و فدایی ملت، به این 
بخش کوچک از جوانان فریب خورده عرض می کنم 
که این مسیر از کاخ سفید، تل آویو، ریاض، پاریس 
و اتاق های فکر بیگانگان طراحی می شود و از طریق 
رسانه های وابسته به آنها عقایدشان منتشر می شود. 

   یکی از ما را بزنند، همه آنها را خواهیم زد 
سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه دشمنان، ایران را 
وابسته می خواهند، ادامه داد: آنها ایران غیرمستقل 
و بدون دین می خواهند اما باید بدانند که ملت ایران 
زنده است و خودش��ان سرنوشت شان را می سازند. 
وی با بیان اینکه مقیاس انتقام ما یک نفر نیس��ت، 
اگر یکی از ما را بزنند، همه آنها را خواهیم زد ، گفت: 
حاج قاسم ما را زدید اما ما همه شما را خواهیم زد و 
از منطقه بیرون تان خواهیم کرد و دستتان را تا ابد 
از ای��ران دور خواهیم کرد. فرمانده کل س��پاه بیان 
کرد: آنها به عش��ق براندازی آمده اند، اما ما مطمئن 
هستیم در زمان حیاتمان فروپاشی همه دشمنان را 
می بینیم، این آرزوی شهدا بود و ملت ایران به کمتر 

از این قانع نیست. 
سرلشکر سالمی در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره شهید حس��ن طهرانی مقدم و توان موشکی 
سپاه اظهار کرد: قرآن منطق و کالم حق است. آنچه 
که می گوی��د در حقیقت عالم جاری اس��ت. وقتی 
خداوند از زنده بودن ش��هدا س��خن می گوید، یک 
حقیقت مسلم است؛ به عنوان وسیله می توان با آنها 
به خداوند و عالم معنا متصل شد. وی افزود: شهید 
طهرانی مقدم مرد آرزوهای دورب��رد بود. افق های 
اندیشه ای او بسیار وسیع بود و در منطقش چیزی 
کمتر از فروپاشی نظام های استکباری وجود نداشت. 

او هرگز ناامید نمی شد. 
   تبریک قالیباف به سردار حاجی زاده

رئیس مجلس ضمن تجلیل از سردار حاجی زاده و 
متخصصان نیروی هوافضای س��پاه برای دستیابی 
به توان ساخت موشک هایپرس��ونیک تأکید کرد: 
ساخت این موشک، عالمت روشنی است از ترکیب 

علم و ایمان در صنعت دفاعی کشور. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجل��س طی پیامی در 
صفحه ش��خصی خود نوشت: » س��اخت موشک 
بالستیک فراصوت با قابلیت مانورپذیری بی سابقه، 
شکس��تن رکورد س��رعت، توان عب��ور از تمامی 
س��امانه های پدافند موش��کی در جهان و قابلیت 
هدف قرار دادن آنها، عالمت روشنی است از ترکیب 
علم و ایمان در صنعت دفاعی کش��ور. خداقوت به 
برادرم سردار حاجی زاده و همه دالوران متخصص 

نیروی هوافضای سپاه. «

در پیام قدردانی فرمانده کل سپاه
 از قرارگاه خاتم االنبیا تأکید شد
تداوم نقش آفرینی های سپاه
 در جنگ تحمیلی اقتصادی

 فرمانده کل س�پاه پاس�داران انقالب اس�المی در پیامی با قدردانی 
از هم�ت و نقش آفرین�ی قرارگاه س�ازندگی خات�م االنبی�ا )ص( در 
س�اخت و افتت�اح پروژه ه�ای مه�م خط آه�ن زاه�دان - خ�اش و 
اس�کله های ۷ و ۸ بندر تخصصی و راهب�ردی پارس�یان تأکید کرد: 
نقش آفرینی های س�پاه و مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا در پاس�خ به 
الزامات » ایران قوی « و مأیوس کردن دش�من در میدان های دشمنی 
با ملت ایران به وی�ژه در صحنه جنگ تحمیلی اقتص�ادی ادامه دارد. 
به گزارش سپاه نیوز، در بخشی از پیام سردار سرلشکر حسین سالمی آمده 
است: بهره برداری از اسکله های 7 و 8 بندر تخصصی و راهبردی پارسیان که 
دروازه اصلی واردات مواد خام و صادرات محصوالت تولیدی کشور و پاسخ 
به تخلیه و بارگیری سه صنعت عمده انرژی شامل » نفت ،گاز و پتروشیمی « 
به ش��مار می رود و همچنین افتتاح پروژه مهم راه آهن زاهدان - خاش به 
طول 155 کیلومتر که یکی از قطعات خط ریلی راهبردی ۶32 کیلومتری 
چابهار - زاهدان است و اتصال کشورهای آسیای میانه و مرکزی به آب های 
آزاد و تسهیل و توسعه ترانزیت کاال از سواحل مکران و بندر شهید بهشتی 
چابهار که گام های مهم و راهبردی در راستای تحکیم ایران قوی، مستقل و بی 
نیاز به بیگانه محسوب می شود،  به همت مجاهدان سرافراز قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( و همراهی با دولت محترم به ملت ایران به ویژه هموطنان 
عزیز استان های سیستان و بلوچس��تان و هرمزگان هدیه شد.  تحقق این 
پروژه های عظیم در شرایط ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه و 
فشار حداکثری و توطئه های شوم تجزیه طلبانه و وحدت شکنانه این روزهای 
دشمن که تجلیگاه اراده و خودباوری متخصصین و جوانان ایرانی و مدیریت 
و عمل جهادی و انقالبی و هم افزایی های بومی و داخلی است، رخداد مبارک 
و تحسین برانگیز است که شتاب حرکت قطار پیشرفت ایران اسالمی را به 
رخ جهانیان به ویژه اردوگاه بدخواهان مردم ش��ریف ، نجیب و با ایمان این 

سرزمین می کشد. 
با تبریک این دستاوردهای شکوهمند به دولت مردمی و ملت ایران به ویژه 
هموطنان عزیز استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از همت و اراده 
غرور انگیز فرمانده، کارکنان و متخصصین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مجموعه های تابعه و وابسته تأکید می کنیم:   
به فضل الهی ، نقش آفرینی های نهاد انقالبی و مردمی سپاه و مجموعه قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( در پاسخ به الزامات ایران قوی و رفع نیازمندی های 
کشور و مایوس کردن جبهه دشمن در میدان های دشمنی با ملت ایران به 

ویژه در صحنه جنگ تحمیلی اقتصادی ادامه خواهد داشت. 

عضو کمیسیون ملی:
گفت وگوهای هسته ای 

مانع بهانه تراشی می شود
عضو کمیس�یون ملی و سیاس�ت خارجی مجلس اعتقاد دارد باید 
برای جلوگیری از بهانه جویی ها ب�ه گفت وگو ها با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ادامه دهیم و پیوسته خواهان پاسخ مسئوالن این نهاد 
بین المللی در راستای عدم بستن پرونده های ادعایی ایران باشیم. 
محمود عباس زاده مش��کینی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در 
خصوص اعزام هیئتی از ایران برای گفت وگو با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، گفت: بیش��ترین ارتباط و همکاری با آژانس از س��وی کشورمان 
وجود دارد اما آنه��ا قدمی برای رفع موانع موجود ب��ر نمی دارند. هرچند 
برای جلوگیری از بهانه جویی ها باید به گفت وگو ها ادامه دهیم و پیوسته 
خواهان پاسخ مس��ئوالن آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای عدم 
بستن پرونده های ادعایی ایران باشیم.  عضو کمیسیون ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به پرسش های آژانس پاسخ های کافی و جامعی داده است لذا مقامات این 

نهاد بین المللی نباید بهانه تراشی کنند. 
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حسین عبداللهی فر

خاستگاه فکری اغتشاشات
با گذشت دو ماه از شروع اغتشاشات کشورمان، کمتر تردیدی در پروژه ای 
بودن آن وجود دارد که بهترین گواه آن صراحت بیان مقامات امریکایی در 
حمایت از آشوبگران و مسلح کردن آنها است. بدون شک این پروژه انگلیسی، 
امریکایی و اسرائیلی که با مدیریت سرویس های اطالعاتی چند کشور غربی 
و منطقه ای و محوریت گروهک های تجزیه طلب ایرانی صورت می گیرد، 
مبتنی بر نظریه های مختلف امنیتی و سیاسی استوار است که خاستگاه 

فکری آن را می توان در داخل و خارج از ایران یافت. 
الف( نظریه متوقف س��ازی رش��د علمی ایران: نظریه پ��ردازی جهت بی 
ثبات سازی، تجزیه و اغتشاش در ایران اسالمی به نخستین روزهای پس 
از انقالب اسالمی باز می گردد. اما رشد علمی کشور در دهه هفتاد و تأکید 
رهبر معظم انقالب اسالمی بر نهضت نرم افزاری سبب شد تا حتی نشریات 
علمی دنیا برای جلوگیری از سرعت علمی دانشمندان ایرانی به ارائه راهکار 

بپردازند. 
در این رابطه نشریه علمی نیچر یکی از معتبر ترین نشریات علمی جهان در 
مقاله ای عجیب تحت عنوان »رژه بزرگ ایرانیان « در سال 2005 )138۴( 

راهکار جلوگیری از رشد علمی ایران را اغتشاش یا تحریم اعالم می کند. 
یکی از سردبیران این نشریه پس از سفری به ایران و انجام تحقیقاتی پیرامون 
رشد علمی کشور می نویسد: »تعالی علمی در ایران درحال بازسازی دوباره 
است مگر اینکه با اغتشاشات یا تحریم های بیشتر جلوی آن گرفته شود...  و 
ایرانیان می دانند چه کسانی هستند و از سابقه تمدن و علمی شان به خوبی 
آگاه هس��تند. در چند سال گذش��ته، این کشور پول بیش��تری را در علم 

سرمایه گذاری کرده است. «
10 سال بعد در ژوئن 2015، رؤسای دانشگاه های اسرائیل با اطالع از پیشی 
گرفتن علمی ایران بر اس��رائیل، طی نامه ای خطاب به بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر وقت اسرائیل، موشه کالون، وزیر دارایی و نفتالی بنت، وزیر امور 
آموزش وقت این رژیم نگرانی خویش از روند رشد علمی ایران را با ادبیاتی 

تند، اما اضطراب آمیز، بیان کردند. 
عاموس شاپیرو، رئیس دانشگاه حیفا و یکی از امضاکنندگان این نامه گفته 
است: »در اینجا، سالح موشک نیست بلکه مغز انسان است. ایران نباید در 
زمینه تحقیقات بر اسرائیل برتری راهبردی داشته باشد. نشانه های کافی 
وجود دارند که بیانگر کاهش اختالف کیفی در این زمینه از سالی به سال 

دیگر هستند. « 
ب( نظریه کوچک سازی ایران به هفت کش��ور: بر اساس دستور کار ایجاد 
خاورمیانه بزرگ، ایران کوچک همواره در دستور کار دشمنان ایران زمین 
بوده است. از نقشه س��ال 1978میالدی )مربوط به دوران پهلوی( برنارد 
لوییس انگلیسی به عنوان پدر تجزیه ایران گرفته تا نقشه های رالف پیترز 
و نقشه وزارت دفاع امریکا، تقسیم ایران به پنج کشور کوچک آذربایجان، 
کردستان، خوزستان و بلوچستان در دس��تور کار غرب قرار گرفت. اکنون 
پس از سال ها از پیروزی انقالب اسالمی دشمنان ملت ایران به این نتیجه 
رس��یده اند که به جای تغییر مظروف ایران باید ظرف ایران را شکسته تا از 

قدرتمند شدن مظروف آن برای همیشه جلوگیری کنند. 
این ایده در اواخر سال 1399 توسط منافقین بازسازی شد و در تیرماه 1۴00 
در بلژیک مورد توافق گروهک های تجزیه طلب با حمایت امریکا، انگلیس و 
رژیم صهیونیستی واقع گردید که اجرای آن پس از دو مرحله شکست به 

بازگشایی دانشگاه ها و مدارس در مهرماه 1۴01 موکول شد. 
ج( جلوگیری از افول غربگرایی در ایران: یکی دیگر از نظریه های فراگیر حامی 
اغتشاش به غربگرایانی تعلق دارد که حل مشکالت کشور با توان داخلی را به 
مثابه پایان عصر غربگرایی در ایران می خوانند. پروژه ای که غربی ها حداقل 
200 سال برای آن برنامه ریزی کرده و اینک حاضر به شکست آن نیستند. از 
همین رو، یک بخش عظیم از اغتشاشات با میدان داری روشنفکران وابسته 
به غرب که غربی ها از آنها به عنوان شوالیه های فرهنگی یاد می کنند، صورت 
می گیرد. ارتش سری روشنفکران برای نخستین بار در سال 1351 توسط 
کنت دومارانش رئیس سرویس اطالعات فرانسه سازماندهی و در دو شبکه 
دانشگاه و مس��اجد طراحی گردید. با پیروزی انقالب اسالمی دومارانش 
متوجه شکست این ارتش در مقابل روحانیت ش��یعه گردید و با توصیف 
پیروزی ایران در جنگ جهانی چهارم به ارائه راهکارهای مقابله با انقالب 
اسالمی پرداخت. وی پیشنهاد خود را تحت عنوان »عملیات پشه ماالریا« 
روی میز رئیس جمهور امریکا گذاشت و در سال 13۶1 با تصویب دو مؤسسه 
مرتبط با علوم انسانی و جنگ های علم در کنگره امریکا، موفق به ساماندهی 
روشنفکران، مترجمان و نیروهای فعال سیاسی در قالب حلقه های فلسفی 
پنج شنبه ها و حلقه کیان و راه اندازی دو نشریه نگاه نو و کیان گردید. حلقه ها 
و پاتوق هایی که اغلب لیدرهای اصالح طلبان افراطی از آن بیرون آمدند. 
حمایت اصالح طلبان از اغتشاشگران و صدور بیانیه های متعدد غربگرایان 

برای استمرار بخشیدن به آن در همین راستا قابل ارزیابی است. 

ژه
قس��مت های دیگری از مکالمه رعنا رحیم پور، مجری بی بی سی وی

فارسی با مادرش منتشر شده است. پیش از این، فایلی کوتاه تر از 
همین مکالمه منتشر ش��ده بود که در آن رعنا رحیم پور از تمرکز 
تلویزیون سعودی اینترنشنال بر احزاب تجزیه طلب ایران می گوید، 
تمرکزی حمایتی که ایران یکپارچه را تهدید می کند. انتشار آن فایل 
صوتی باعث شد تا اینترنشنالی  ها و بخشی از براندازان به او حمله 

کنند و نظراتش را منافقانه و اصالح طلبانه بدانند. 
در فایل صوتی دوم نکاتی از سخنان رحیم پور در مورد نگرانی از سطح 
باالی خشونت در میان آشوبگران بیان شده است. او در این سخنان، با 
اشاره به آشوب های خیابانی در ایران، می گوید که »از خشونتی که در 
این روزهای اخیر دیده، ترسیده و تعجب کرده« و با وحشت از ضرب 
و شتم مردم به دست آشوبگران می گوید و اینکه »جنگ داخلی مگه 
چطوریه؟ یک بسیجی را گرفته و زده اند و انداختند گوشه زمین، 
طرف همین طور داش��ت خون ازش می رفت، باال سرش واستاده 
بود و می گفت دفعه بعد سرت رو می بریم! « و بعد می گوید » االن 
سایبری  ها به سرکردگی اینترنشنال، موج زدن بی بی سی فارسی 

راه انداخته اند. «
جالب اینک��ه مجری بی بی س��ی می گوی��د اینترنش��نال و بقیه 
خبرنگارهایشان را فرستادند جلوی س��اختمان بی بی سی و بعد 

گفتند تجمع اعتراض مردمی علیه بی بی بی فارسی!

نکته مش��ترک هر دو فایل این اس��ت که موضع علنی رحیم پور و 
خط مشی رسانه ای که در آن کار می کند، با این سخنان خصوصی 
متفاوت است. او برای فرافکنی در مورد رسوایی نفاقی که در موردش 
علنی شده، می گوید این فایل را رسانه های سپاه منتشر کرده اند؛ 
دروغی که عیان و البته برای کارمندان رس��انه حکومتی انگلیس 
دروغ گفتن ساده و راحت است. وگرنه رسانه های داخلی ایران صرفاً 
بازنشر کننده آن فایل صوتی بودند. یا می گوید سخنانم تقطیع شده، 

پس و پیش شده و...  یا پدرم بستری شده و... 
کدام یک از این گزاره  هایی را که گفته، تغییری در موضع انتشار یافته 
ایجاد می کند؟ اینکه پدرش بستری شده، یعنی او نگفته خشونت 
معترضان به حدی باالس��ت که ایران را به س��مت جنگ داخلی 
می برد؟! یا اینکه چه کسی فایل را منتشر کرده یعنی او نگفته که 
اینترنشنال به دنبال تجزیه ایران است؟! مضحک تر آنکه رحیم پور 
می گوید این ها نظرات حرفه ای من نیست؛ یعنی نظرات حرفه ای و 
خصوصی او با هم متفاوت است. از این عجیب تر می شود که کسی 

نفاق خودش را تأیید کند؟
چرا می گوییم نفاق؟ چون او در رس��انه ای کار می کند که همواره 
آشوبگران ایرانی را معترضانی با مسالمت دانسته و همین چند روز 
پیش روی آنتن زنده بی بی س��ی، وقتی جان بولتون مشاور سابق 
امنیت ملی امریکا از مس��لح بودن معترضان در ایران گفت، رعنا 

رحیم پور اصرار داش��ت که این ادعای جمهوری اس��المی است و 
شواهدی مبنی بر مسالمت آمیز نبودن اعتراضات در ایران نداریم!

این یعنی نظر حرفه ای )علنی( مجری بی بی سی آن چیزی است 
که از دولت انگلیس و رسانه متبوعش دستور می گیرد و آن تأکید بر 
مسالمت آمیز بودن اعتراضات در ایران است و نظر خصوصی او سطح 

باالی خشونت معترضان است تا حدی که بیم جنگ داخلی دارد!
این هر دو ترس او هم – چ��ه از تجزیه ایران و چه از جنگ داخلی- 
برگی دیگر از نفاق اوست. وگرنه رحیم پور همانی است که سه سال 
پیش توئیت زد و از قول بستگانش در ایران، از بهتر بودن حمله به 
ایران نسبت به زندگی نکبت بار مردم ایران نوشت. توئیتی که آن را 
به زبان انگلیسی نوشت تا روشن شود مخاطب او مردم ایران نیستند، 
بلکه پیامی به دولت های متبوع اوست که مردم ایران منتظر حمله 

شما هستند! 
آیا آن دعوت تلویحی به حمله، چیزی خوش خیم تر از جنگ داخلی 

و تجزیه ایران بود؟
او نمی خواهد مس��ئولیت س��خنانش را بپذیرد؛ مهم نیست، او در 
قبال کشورش هم بی مسئولیت است، چه رسد در قبال حرف های 
خصوصی با مادرش. اما مخاطب نفاق او متوجه شده و درک می کند. 
این همان امری است که بر اعتبار او و رسانه اش خدشه می اندازد. این 

چیزی ا ست که می ماند، باقی فرافکنی است و اهمیتی ندارد. 

رسانه»رعنا«علیهبیبیسیوایراننالکذاب

 نماي نزدیک

    حسن طهرانی مقدم در یک نگاه
  شهید حسن طهرانی مقدم، یکی از بنیان گذاران توان موشکی کشورمان به شمار می رود و به همین 
دلیل لقب » پدر موش��کی « را به او داده اند. او بعد از عملیات ثامن  االئم��ه)ع(، متوجه ضعف آتش 
پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد و برهمین اساس آبان سال 13۶2 مأموریت 
راه اندازی و سازماندهی فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه به طهرانی مقدم محول شد.  پس از 
صدور فرمان تاریخی امام)ره( مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه سپاه پاسداران، شهید طهرانی مقدم 
در سال 13۶۴ به ِسمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد. طهرانی مقدم در اول مهر 
سال 138۴ به عنوان جانشین سردار علی زاهدی در نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد و در 25 
آذرماه سال 1385 به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه در امور موشکی و رئیس سازمان خودکفایی سپاه 
انتخاب شد. شهید حاج حسن طهرانی مقدم، 21 آبان ماه سال 1390 به شهادت رسید. رهبر معظم 
انقالب در پیامی که به مناسبت شهادت ایشان صادر کرده اند. شهید طهرانی مقدم را با عباراتی نظیر 

» سردار عالیقدر«، » دانشمند برجسته « و » پارسای بی ادعا « مورد خطاب قرار دادند. 

عکس تزئینی است 


