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ايران نشانه است
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود نوشت: خطر 
تجزيه اي��ران كه هم��واره توس��ط دش��منان مورد 
هدف گذاري بوده، اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري 
ذهن حتي براندازان و اپوزيسيون را درگير خود كرده است. وقايع اخير در كشور 
موجب شد تا در صف براندازان، اختالف فاحشي بر سر تماميت ارضي كشور 
ايجاد شود و برخي كه رگه هايي از ايران دوستي همچنان در آنها غليان دارد، 
حساب خود را از خودفروختگان جدا كنند. اما اين اختالف چه جزئياتي دارد. 
با تدقيق در اليه هاي حمايتگ��ر غائله »زن، زندگي، آزادي« و با مش��اهده 
نشانه هايي نظير آنچه خبرنگار بخش فارس��ي بي بي سي گفت، مي توان به 
روشني دريافت كه مس��ئله اصلي غرب، نه آزادي زن و برپايي دموكراسي 
در ايران بلكه صرفاً و اصاًل »تجزيه تماميت خاك ايران« و تقس��يم ايران به 
چند كشور جداگانه قومي و نژادي است. در حوادث اخير در كشور كه جرقه 
آن با فوت تلخ يك دختر جوان زده ش��د، يكي از اهداف رسانه هاي برانداز، 
تعميق ش��كاف هاي بالقوه قوميتي و موج سواري روي تشديد اين شكاف ها 
بود. با مشاهده س��ير اعتراضات و اغشاش��ات در 50روز گذشته به روشني 
معلوم مي شود كه مناطق كردنشين، عرب نشين و بلوچ نشين سه نقطه اي 
بودند كه اپوزيسيون برانداز براي سرنگوني نظام جمهوري اسالمي و دست 
يافتن به هدف اصلي يعني تجزيه ايران، بيش��تر از ساير اقوام روي تحريك 
احساسات آنها وقت گذاشتند و هزينه كردند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت 
كه براندازان، نه دلسوز مرحومه مهسا اميني و نه دلسوز اساساً سوژه اي به اسم 
زن و آزادي هستند بلكه آنها فقط به يك چيز، يعني تجزيه تماميت خاك 
ايران فكر مي كنند و هر چيزي كه بتواند به آنها جهت دس��ت يافتن به اين 
هدف كمك كنند، به چشم يك ابزار مي نگرند. براندازي جمهوري اسالمي 

هم براي خودفروختگان صرفاً يك ابزار براي هدف نهايي است. 
........................................................................................................................

از پايان تاريخ تا پايان جنگ اوكراين!
روزنامه وطن امروز در ش��ماره ديروز 
خود به نقد مواض��ع فوكوياما درباره 
جنگ اوكراي��ن پرداخت و نوش��ت: 
فرانسيس فوكوياما، نظريه پرداز و استراتژيست مشهور امريكايي، اخيراً 
به نكات قابل تأملي درباره جنگ اوكراين اشاره كرده است. نظريه پرداز 
»پايان تاريخ« در اين باره مي گويد: »بايد مراقب باش��يم ناتو تضعيف 
نشود. آنچه بسيار مهم است اين است كه اوكراين در تابستان مقداري 
پيشرفت كند و تحرك نظامي را مجدداً به دست بياورد، زيرا اتحاد در 
غرب واقعاً به اين بس��تگي دارد كه مردم باور كنند يك راه  حل نظامي 

براي اين مشكل در كوتاه مدت وجود دارد.« 
هم اكنون فوكويام��ا از عرصه نظريه پردازي به چينش نقش��ه نبرد در 
اوكراين روی آورده اس��ت. او صراحتاً از امريكا و اعض��اي اروپايي ناتو 
مي خواهد از استمرار جنگ در اوكراين حمايت كرده و ديپلماسي پنهان 
را جايگزين نبرد و تقابل نظامي مستقيم با روس ها نكنند. اين جمالت 
در حالي از سوي فوكوياما بيان مي شود كه اضمحالل يا دفرمه شدن ناتو 
در آينده  نزديك، حكم يك گزاره كاماًل ملموس و واقع گرايانه را در حوزه 
روابط بين الملل دارد. فوكوياما مانند بسياري از تحليلگران امريكايي، 
كمترين اشاره اي به اصلي ترين عامل شكل گيري نبرد اوكراين نمي كند! 
او به گونه اي وانمود مي كند كه گويا اصرار آتالنتيكي ها درباره گسترش 
ناتو به شرق، نقشي در شكل گيري اين منازعه تمام عيار نداشته است! 

نويسنده اضافه كرده است: بهتر است فوكوياما قبل از اينكه تئوري پردازي 
و به عبارت بهتر خيال پردازي بيش��تري درباره جنگ اوكراين و قدرت 
مانور كاخ سفيد در اين نبرد صورت دهد، تجربه ابطال نظريه كالن خود 
را درباره پايان تاريخ به ياد آورد! اكنون نظريه پايان تاريخ تبديل به نظريه 
پايان فوكوياما شده است! در چنين شرايطي تكليف ايده پردازي وي در 
قبال جنگ اوكراين نيز كاماًل مش��خص است. ش��ايد در آينده نزديك، 
فوكوياما بار ديگر در گفت وگويي مدعي شود سخنان وي درباره استمرار 
مداخله نظامي در اوكراين به درس��تي درك نشده و منظور وي از ادامه 

جنگ، روي آوردن به صلح و ديپلماسي بوده است!
........................................................................................................................

درباره تلخي خيابان هاي شهر
روزنامه همشهري، نااميدي يك كاربر 
از دي��دن چند عك��س از برهنگي را 
س��وژه يادداش��ت خود كرد و با بيان اينكه طبيعي اس��ت كه مؤمنان از 
اباحه گري در شهر دل چركين شوند، نوشت: اما ماجرا چنين نخواهد ماند. 
اول اينكه برهنگي و بي حجابي به جهت كمي بيشتر نشده است، عيان تر 
شده است. اينها كه كشف حجاب كردند كه قباًل محجبه نبودند، همين 
بودند كم و بيش. يك نمونه اش س��لبريتي هايي كه اخيراً كشف حجاب 
كردند، مثاًل عليدوس��تي قباًل حجاب داش��ت؟! دوم اينكه بخشي از اين 
بي حجابي از س��ر برانگيختگي اعتراضي اس��ت. اين هيجان مي گذرد و 
عقالنيت حاكم مي شود. مردم ما عفيف اند. فرهنگ شان كه يك روزه تغيير 
نمي كند. سوم اينكه اين مارپيچ سكوت اجتماعي براي اين روزهاي برزخي 
است. اين نيز مي گذرد. نهي از منكر اجتماعي رها نخواهد شد ولو در حد 
يك اخم س��اده با ادب��ار اجتماعي مواجه خواهند ش��د، حتي از س��وي 
محجبه هاي عرفي. چهارم اينكه نظام از صيانت و مراقبت از ضرورت دين 
نخواهد گذشت. مداراي ناشي از التهاب ها مي گذرد. قانون حاكم مي شود، 
البته با تدبير، درايت و اصالح رويه هاي غلط گذشته و اما پنجمي را مطمئن 
نيستم. اميدوارم چنين شود، اينكه مديران و مسئوالن فرهنگي و حوزوي 
از اين حوادث اخير به  هوش شوند و بار روي زمين مانده 40سال گذشته را 

به  دوش بكشند. دعا كنيم اين صحنه ها را ببينند و وجدان درد بگيرند... 
يك حرف باقي ماند. خيابان هاي ش��هر خيلي هم تلخ نيست. دقيق تر 
شويم. مگر بنا به ظاهر و گفته ضدانقالب، بي حجابي آزاد نشده است؟ 
چرا اكثريت مردم بي حجاب نشدند؟ شايد من و شما كمتر متوجه اين 
دارايي ش��ويم، اما ضدانقالب فهميده تيرش به سنگ خورده است. او 
فكر مي كرد شل حجاب ها فرداي حذف قانون، كشف حجاب مي كنند. 
او نمي دانست مردم ما هر سطحي از حجاب شان را حجاب مي دانند و 

پاسدار آنند، لذا همين نيز قابل ارتقاست. 
........................................................................................................................

 علت دستپاچگي دشمن
رصد مجموعه موفقيت هاست

روزنامه كيهان در شماره ديروز خود با مرور 
مش��كالت اقتصادي به ارث رسيده از دولت 
گذشته نوشت: يكي از گزاره هاي اصلي دولت 
قبل هنگام آغاز كار، اين بود كه مي خواهد »سايه جنگ« را از سر كشور 
بردارد، اما در كنار گس��ترش جن��گ در ابعاد سياس��ي و امنيتي، در 
سال هاي پاياني، مكرراً از آقاي روحاني شنيديم كه كشور درگير جنگ 
اقتصادي بي سابقه شده است. برآيند چرخه معيوب و نامتوازن برجام، 
نه  تنها تحريم ها را دوبرابر كرد، بلكه س��ايه ادعايي هم، تبديل به خود 
جنگ شد. دولت آقاي رئيسي، در ميانه اين جنگ اقتصادي سر كار آمد 
و ميراث دار دولت آقاي روحاني شد، بنابراين حركتش را نه در خأل يا 

فضايي آرام، بلكه در فضاي اقتصادي متالطم آغاز كرد. 
مسئوالن به  عنوان خدمتگزار مردم، هر قدر هم موفقيت كسب كنند، باز 
هم بدهكار مردمند. موفقيت كامل در حوزه اقتصاد، متوقف به اين است 
كه گره هاي معيشتي مردم برطرف ش��ود. دولت بر اين مبنا، هنوز راه 
بسياري براي پيمودن دارد. در عين حال، اگر برخي تحوالت اقتصادي 
15ماه گذشته را مرور كنيم، مسير پيموده شده، با وجود برخي نواقص، 
اميدوار كننده بوده است. يكي از چند علت دستپاچه شدن دشمن براي 
دامن زدن به بي ثباتي و ناآرامي نيز رصد مجموعه اين موفقيت هاست. 
دشمن در كنار راهبرد تحريف و نااميد  سازي مردم، از تمركز مسئوالن 

روي اولويت ها نگران است و مي خواهد اين تمركز را به هم بزند. 

تمام تالش و اهتمام خود را همچون گذشته و 
با قوت بيشتر به كار خواهيم بست تا مبادالت 
و تعامالت تجلاري ايران و ونزوئلال روند رو 
به رشد خود را با سلرعت بيشتري طي كند. 
به گزارش فارس، امير محمدرضا آش��تياني، 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح ديروز 
در نهمي��ن اج��الس كميس��يون مش��ترك 
همكاري ه��اي اقتصادي جمهوري اس��المي 
ايران و جمهوري بوليواري ونزوئال كه با حضور 
معاون رئيس جمهور ونزوئال، وزير علم و فناوري 
ونزوئال، و وزير كشاورزي ونزوئال برگزار شد، با 
ابراز خوشحالي از برگزاري اين اجالس گفت: 
اعتقاد راسخ داريم برگزاري موفقيت آميز اين 
كميس��يون، آغ��از و نقطه عطفي ب��ر روابط و 
مناسبات كالن و راهبردي جمهوري اسالمي 
اي��ران و جمه��وري بولي��واري ونزوئال تحت 
راهبري عاليجنابان س��يدابراهيم رئيس��ي و 
نيكالس مادورو، رؤس��اي محت��رم جمهور دو 

كشور خواهد بود. 
وزير دفاع تصريح كرد: مايلم مجدداً اعالم كنم 
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري بوليواري 
ونزوئال به عنوان دو كش��ور مس��تقل و داراي 
مواضع نزديك و مشترك در خصوص بسياري 
از موضوع��ات مه��م منطق��ه اي و بين المللي، 
توانس��تند در ط��ول برگ��زاري اي��ن نوبت از 
كميس��يون، عالوه بر پيشبرد متوازن دوجانبه 
و توافقات و تفاهمات جدي��د و قابل اتكايي در 

حوزه هاي اقتصادي، علمي، فناورانه، صنعتي، 
كشاورزي، انرژي، فرهنگي و ساير ابعاد همكاري 

دست يابند. 
آشتياني اظهار داشت: بنده و جناب آقاي رامون 
بالفكز، به عنوان مسئوالن كميسيون مشترك 
عالي همكاري هاي دو كش��ور، تم��ام تالش و 
اهتمام خود را همچون گذشته و با قوت بيشتر 
به كار خواهيم بس��ت تا مب��ادالت و تعامالت 
تجاري طرفين روند رو به رشد خود را با سرعت 

بيشتري طي كند. 

وي اف��زود: يقين��اً مأموريت اصل��ي و حتمي 
ما، كم��ك به تج��ار، بازرگان��ان، صنعتگران و 
سرمايه گذاران دو كشور جهت افزايش و ارتقای 
س��طح مبادالت اقتصادي، تجاري و بازرگاني 

في مابين خواهد بود. 
وزير دفاع پس امضاي تفاهم نامه ميان دو كشور 
در جمع خبرنگاران گفت: ونزوئال نقش راهبردي 
در امريكاي جنوبي دارد. با توجه به اينكه ظرفيت 
بااليي در دو كش��ور وجود دارد، از مدت ها قبل 
تعامالت ادامه داش��ته و توافقات زيادي انجام 

شده كه در اين كميس��يون براي اجرايي شدن 
آن تالش كرديم و توافق��ات جديد هم تنظيم 
ش��د. ظرفيت ها زياد اس��ت و در اين س��ه روز 
بازديدهاي زيادي انجام شد كه خوشبختانه به 
توافقات بسيار خوبي دست پيدا و زمينه را براي 
مجموعه هاي خصوص��ي و دولتي براي حضور 
در ونزوئال ايجاد كرده اي��م. در مورد فاصله بين 
دو كشور راه اندازي خطوط كشتيراني و هوايي 
انجام مي ش��ود كه اميدواريم در فرصتي كوتاه 

توافقات را به نتيجه برسانيم. 
محمدرضا آش��تياني، رئيس گروه كميسيون 
مش��ترك اقتصادي ايران و ونزوئ��ال نيز گفت: 
ديروز نهمين كميسيون مش��ترك برگزار شد 
كه دستاوردهاي بزرگي در حوزه هاي مختلف 
داشت و مكانيس��م هايی براي ترسيم نقشه راه 
20س��اله كه توس��ط مقامات دو كشور ترسيم 
ش��ده بود، صورت گرفت. از نتايج كميس��يون 
مشترك خشنود هس��تيم، زين پس مي توانيم 
شاهد توس��عه دس��تاوردهاي تجاری ميان دو 
كشور باشيم و بخش دريايي را ميان دو كشور 

فعال كنيم. 
وي اف��زود:  توافقاتي در حوزه بهداش��ت و دارو 
صورت گرفته است. اميدواريم اين رفت وآمد ها 
ميان دو كش��ور افزايش يابد و ش��اهد ثمرات 
آن باش��يم. از همكاران ايراني ب��راي حضور در 
دهمين كميسيون مشترك كه در ونزوئال برگزار 

مي شود، دعوت مي كنم.

وزير دفاع در اجالس همکاری های اقتصادی ايران و ونزوئال:

زمینه حضور شرکت های ایرانی در ونزوئال فراهم شد

   گزارش

 تروريست هاي »اينترنشنال« 
از فاش شدن چه چيزي مي ترسند؟

افشاي فايل صوتي مكالمه يكي از كاركنان شبكه بي بي سي فارسي كه 
در آن به صراحت از پروژه  اصلي ديگر ش��بكه لندني براي تجزيه ايران 
پرده برمي دارد، غوغايي بزرگ در انگليس خبيث به راه انداخته است. 

رعنا رحيم پور، مجري و گوينده خبر بي بي سي فارسي در اين مكالمه 
به طرف مكالمه اش توضيح مي دهد كه دس��تور كارفرمايان ش��بكه 
سعودي لندني به كاركنان اين بوده كه هر اندازه كه مي توانند سران و 
سخنگويان گروه ها و سازمان هاي تجزيه طلب را به شبكه خود دعوت 
كنند. رحيم پور در اين مكالمه اذعان مي كند كه هدف اين نوع رسانه ها، 

نه آزادي و آبادي ايران كه به خون و ويراني كشاندن آن است. 
در واكنش به اين فاش س��ازي، آمران و مجريان شبكه  »جنگ رواني« 
رياض يعني »سعودي اينترنشنال« در اقدامي جنون آميز، تتمه رفتار 
حرفه اي و نقاب ظاهرسازي را كنار نهادند و با تهيه گزارشي 10دقيقه اي 
مستقيماً به خبرنگار ش��بكه رقيب حمله كردند و او را »وكيل مدافع 

شيطان« خواندند!
اما فارغ از همه پشت پرده ها و زمينه ها و انگيزه هاي آن مكالمه  رحيم پور 
و نحوه لو رفتن آن و مسائلي از اين دس��ت، چيزي كه در اينجا شايان 
تأمل و پرسش است، چرايي اين عصبانيت ش��ديد، سوزان و به شدت 
غيرحرفه اي شبكه  سعودي است. دقيقاً چه بخشي از سخنان خبرنگار 
شبكه فارسي بي بي س��ي بديع، غيرمنتظره و »راز« بود؟ تنها به عنوان 
يك مصداق، در همين يكي دو روز اخير، در پي رجزخواني هاي بالهت بار 
رئيس جمهوري باكو، الهام علي اف، خبرنگار ش��بكه س��عودي، فرداد 
فرحزاد با توئيتي آشكارا همدالنه، اصل و عصاره مهمل گويي علي اف را 

در »هموطن« خطاب كردن آذري زبان هاي ايران بازنشر داد. 
جداي از اين، حدود دو ماهي كه از شروع ناآرامي ها در ايران مي گذرد، 
اين شبكه تلويزيوني، خط س��يري صعودي و تغيير ماهيت آشكار از 
يك به اصطالح رسانه، به يك بازوي عمليات رواني صرف صورت داده 
است. كس��ي كه اندكي با فضاي كار رسانه اي آشنا باشد، در رصدي نه 
چندان عميق و دقيق هم مي تواند تشخيص دهد كه در هفته هاي اخير، 
»سعودي اينترنشنال« )از اس��تفاده از نام مقدس ايران بر اين شبكه 
تروريس��تي مزدور معذوريم( عماًل تبديل به ميعادگاه باس��ابقه ترين 
و كينه دارترين عناصر تجزيه طلب مرتبط با تحركات تروريس��تي در 

سيستان وبلوچستان و كردستان شده است. 
اين حتي از نحوه تقسيم تريبون ها و اصطالحاً »پروموت«شدن مجريان 
و گويندگان در اين شبكه هم آش��كار است كه چهره هايي چون »شلر 
حقاني فر«، »تروسكه صادقي«، »شاهد علوي«، »سيما ثابت« و »سامان 
رسول پور« تا قبل از اين شبكه اگر سابقه اي در كار »رسانه« داشتند، 
مزدبگيري از شبكه هاي تلويزيوني و رس��انه هاي وابسته به گروه هاي 

تجزيه طلب بوده است. 
همه اينها البته »طبيعي« اس��ت! بل��ه طبيعي اس��ت، چراكه اصوالً 
»سعودي اينترنشنال« اصاًل »رسانه« نيس��ت و قرار هم نبوده باشد، 
بلكه »اتاق عمليات رواني و پروپاگانداي جنگي« رياض عليه ايران بوده 
و است؛ يك سازمان تروريس��تي كامل با همه اجزاي آن؛ شبكه اي كه 
در ادبيات رس��مي و ابالغي خود، واژه هاي مجعول چون »ملت كرد«، 
»ملت بل��وچ«، »ملت عرب« را به صورت گس��ترده از زب��ان مجريان 
و ميهمانان ب��ه كار مي گيرد ت��ا اِلِمان هاي تجزيه طلب��ي را به صورت 
سابليمينال)زيرآس��تانه اي( در ذه��ن مخاطبان، به وي��ژه مخاطبان 
نوجوان و جوان، جاگير و عادي سازي كند، ش��بكه اي كه از هر سارق 
مسلح شروري، يك »شهيد آزادي« و يك »قهرمان مبارزه« مي سازد 
تا با تحريك به »انتقام« به طور خاص، گس��ل هاي قوميتي و مذهبي 
را تحريك و به بهانه »انتقام«، خيزش »مس��لحانه« عليه حكومت را 
تبليغ كند، ش��بكه اي كه با پوشش پيام هاي يك س��لبريتي ورزشي 
متوهم، كم عمق و جوگير، به دنبال تحريك به ت��رور و قتل نيروهاي 
نظامي كشور است، ش��بكه اي كه قصد دارد تصوير حكومت مزدور و 
خودفروخته خاندان بارزاني و پايگاه رژيم اسرائيل در همسايگي ايران 
را به عنوان »الگوي مبارزه« )بخوانيد تروريسم مسلحانه با هدف تجزيه( 
به افكار عمومي بفروش��د، شبكه اي كه سياست رس��مي آن، تحقير و 
بي اهميت سازي نمادها و عناصر هويت بخش »ملي« ايرانيان، از جمله 
پرچم ايران است و اخيراً با تبليغات سنگين، حركات ضدميهني برخي 
عناصر ورزشي و هنري در بي احترامي به سرود ملي را پوشش مي دهد 
و قصد دارد آن را به صورت يك »كارزار« مستمر ترويج كند، شبكه اي 
كه با پول پايتخت وهابيت و تكفير در دنيا، يعني رژيم رياض، به صورت 
شبانه روزي در حال نفرت پراكني عليه روحانيت شيعه است و اقدامات 

ايذايي چون »عمامه پراني« را تشويق و تشجيع مي كند. 
جالب اين  است كه اين اتاق عمليات رواني، هيچ پروا و ابايي از به كارگيري 
بدنام ترين عناصر كه در بين خود اپوزيسيون جمهوري اسالمي نيز به 
بدنامي ش��هره هس��تند، ندارد. براي مثال، فردي به نام »سهيال امين 
ترابي« معروف به شادي امين كه دو سه س��ال قبل، گزارش ها و اخبار 
باج گيري جنس��ي و مالي او از پناهندگان در آلمان و تركيه منتش��ر و 
كالهبرداري هاي او و ش��ريكش، ش��ادي صدر در بين اپوزيسيون هم 
خبرساز شد، اكنون ميهمان ثابت اين شبكه اس��ت. اين فرد كه اوايل 
انقالب، سمپات سازمان چريك هاي فدايي بود، همان كسي است كه 
در كنفرانس برلين سال 1379، از بانيان عربده كشي و رقص برهنه در 
جريان آن كنفرانس بود. او كه خود را »دگرباش«)همجنس باز( و فعال 
حقوق دگرباشان مي داند، از لمپن ترين، هتاك ترين و خبيث ترين فعاالن 

اپوزيسيون محسوب مي شود. 
گرچه جالب است به ياد بياوريم كه »مجتبي پورمحسن« شاه مهره  اين 
روزهاي اين شبكه كه گزارش عليه خبرنگار بي بي سي فارسي)رحيم پور( 
نيز كار اوس��ت، همان كسي اس��ت كه در س��ال86 به واسطه  گرفتن 
مصاحبه با يكي از اخالق ستيزترين عناصر همجنس باز خارج از كشور 
به نام »ساقي قهرمان« و انتش��ار آن، موجب توقيف روزنامه »شرق« 
شد. آن مصاحبه و آن مصاحبه ش��ونده به قدري رسوا و پرده درانه بود 
كه حتي مس��ئوالن روزنامه شرق هم نتوانس��تند هيچ توجيهي براي 
انتشار آن بيابند و در واقع از پورمحسن كه در آن زمان، خبرنگار محلي 
رسانه اي كوچك در گيالن بود و به صورت پروژه اي با شرق كار مي كرد، 

رودست خوردند. 
چه با افشاي آن مصاحبه، چه بدون آن، نقاب »رسانه اي« اتاق عمليات 
رواني رياض عليه ايران، از قبل نيز چاك چاك ش��ده ب��ود و اصوالً از 
ابتداي رويدادهاي دو ماه گذش��ته، دست مس��ي خود را از دستكش 
ابريشمي بيرون آورده بود تا با بمباران 24س��اعته ذهن و روح مردم 
ايران، آنها را به سوي »برادركشي« و »هموطن كشي« هر چه بيشتر 
سوق دهد، اما به هر حال، نمي توان كتمان كرد كه فاش گويي »يكي 
از خودش��ان« درباره برنامه هاي شوم و ايران س��تيزانه اربابان شبكه 
فارس��ي زبان رياض براي فرو بردن ايران در هاويه خون و ش��ورش و 
تجزيه، حتماً سوزش و زخمي عميق بر جان ش��ان گذاشته است كه 

چنين به واكنش افتاده اند. 
   منبع: مشرق
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سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

اين آشوب انتقام دشمن از قوی بودن  ايران بود

رهبلر معظلم انقلالب اسلالمي در ديلدار 
دانش آملوزان به مناسلبت 13آبان ملاه، با 
اشاره به استفاده دشلمن از تمام امکانات و 
ظرفيت هايش در اغتشاشلات اخيلر، آن را 
يك جنگ تركيبي عليه ملت ايران دانستند 
و تأكيد كردند: »اتفاقاِت اين چند هفته صرفًا 
يك اغتشلاش خياباني نبود، ]پشلت[ اين، 
برنامه هاي خيللي عميق تري بود. دشلمن 
يك جنگ تركيبي را شروع كرد، يك جنگ 
تركيبي، اين را بنده از روي اطالع به شما عرض 
مي كنم. دشمن يعني امريکا، اسرائيل، بعضي 
از قدرت هاي اروپايي موذي و خبيث، بعضي 
از گروه هلا و گروهك ها، همه  امکانات شلان 
1۴۰1/۰۸/11 را وارد ميلدان كردنلد.« 
رسلانه KHAMENEI. IR بله هميلن 
مناسبت در گفت وگو با مهندس سيدمرتضي 
نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
نگاهي به جنگ تركيبي دشلمن عليه ملت 
ايران در اغتشاشلات اخير داشلته اسلت. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار 
دانش آموزان به مناسبت 13آبان ماه، 
اقدامات و طراحي دشمن در حوادث 
اخيلر را يلك »جنلگ تركيبلي« 
خواندند. جنگ تركيبي چه تمايزي 
با سلاير جنگ ها دارد. سابقه ورود 
اين مفهوم به ادبيات سياسي به چه 

زماني برمي گردد؟
جنگ تركيبي، آميخته يا هيبريدي همان طور 
كه از نام آن پيداست، تركيبي از همه امكانات 
اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي براي 
از پا درآوردن دش��من و كشورهاي مورد هدف 
است. اين مس��ئله بعد از جنگ س��رد و جنگ 
جهاني دوم، مرس��وم ش��ده و فرانك هافمن را 
پايه گذار جنگ تركيب��ي مي دانند. روش هاي 
متنوعي در اين جنگ از س��وي دشمنان به  كار 
برده مي ش��ود. انقالب هاي رنگي ب��راي برهم 
زدن انتخابات ه��ا و تغيي��ر نتيج��ه آن مطابق 
 آنچه مدنظر دشمن است، استفاده از نيروهاي 
نامنظم- كه در حوادث اخير درون كش��ور هم 
ديديم برخ��ي افراد در جامع��ه مأموريت هايي 

داش��تند و اغتش��اش ايجاد كردند- حمايت از 
ناآرامي هاي داخلي توسط دشمنان، جنگ هاي 
نيابتي، عمليات رواني، سوءاستفاده از ديپلماسي، 
جنگ تبليغاتي و حمالت س��ايبري در فضاي 
مجازي از جمله اين روش ها هستند كه مي توان 
به آنها توجه داش��ت. در حوادث اخير كشور ما 
حمالت سايبري و جنگ تبليغاتي بسيار پررنگ 
بود و آن  طور كه گفته شد حتي از روبات ها هم 
اس��تفاده كرده اند كه يك ذهنيت سازي براي 

جامعه انجام دهند. 
مدت هاست قدرت هاي غربي عليه كشورهايي 
كه ب��ا آنها دچ��ار چالش هس��تند، يك جنگ 
ش��ناختي به راه انداخته اند. جنگ اقتصادي و 
وضع تحريم نيز يكي ديگ��ر از ابزارهاي تهاجم 
دشمنان به اين كشورهاست. در برخي كشورها 
هم در زمان خود از نيروهاي ويژه و نظامي شان 
استفاده مي كنند و حتي ديديم كه از داعش هم 
براي رسيدن به اهداف شان استفاده كردند. پس 
اين جنگي آميخته از جنگ سياسي، كالسيك، 
نامنظم، س��ايبري، اس��تفاده از تروريس��ت ها، 
ديپلماسي و حمايت از آشوب هاي داخلي و حتي 
استفاده از دادگاه هاي بين المللي است. تشكيل 
جلسه غيررسمي ش��وراي امنيت سازمان ملل 
از س��وي امريكا درباره حوادث اخير در كشور 
ما نمونه اي از اس��تفاده ابزاري از اين س��اختار 

بين المللي در همين جهت بود. 
يكي از كارهاي ديگر دش��من بر هم زدن بافت 
اجتماعي براي زمينه سازي مهاجرت نخبگان 
كشور است. ابزار ديگر آنها يورش فرهنگي براي 
سست كردن اعتقادات مردم است. آنها به دنبال 
ايجاد باورهاي جديد به  جاي اعتقادات جامعه 
هس��تند تا بتوانند نيروهاي جوان را به  سمت 

خودشان جذب كنند. 
 تشابه حوادث اخير با فتنه۸۸ را در 

چه مي دانيد؟
فتنه 88 بيشتر مصداق انقالب هاي رنگي بود. 
بعد از برگزاري انتخابات نتيجه آن را زيرسؤال 
بردند و در جري��ان انتخابات كلي��دواژه تقلب 
تكرار مي ش��د. با توجه به ذهنيت سازي ای كه 
كرده بودند و حمايت هايي كه از خارج مي شد، 

باالخره از داخ��ل و خارج آن فتنه برپا ش��د. با 
راهبرد كامالً دقيق رهبر معظم انقالب در مسئله 
برمال كردن فتنه، تبيين فتنه و ريشه هاي آن و 
مدارا براي اينكه خود جامعه به نتيجه برسد كه 
در معرض چه فتنه اي قرار گرفته است، فتنه88 
رفع شد. مسئله اخير از فتنه88 بسيار پيچيده تر 
و گس��ترده تر بود ك��ه عنوان جن��گ تركيبي، 

هيبريدي يا آميخته به آن اطالق شد. 
 حوادث اخير به  جز تبعات سياسي 
و امنيتلي كه براي كشلور داشلت، 
چه كاركرد ديگري براي دشلمنان 
جمهوري اسالمي داشت؟ كشور به 
چه سمتي در حركت بود كه دشمن 
از طريق اين آشوب هاي اخير تالش 
كلرد اين حركلت را مختلل و آن را 

كند سازد؟
آنها متوجه ش��دند تحريم ه��اي اقتصادي كه 
به  زعم آنه��ا فلج كننده ب��ود، دور زده و خنثي 
شده اند. ديدند كه مذاكرات با استواري از طرف 
ايران پيش مي رود- كه البت��ه بايد تقويت هم 
ش��ود- و چون امريكايي ها ب��ازي را بر هم زده 
بودند، نمي خواس��تند اين مذاكرات به نتيجه 
برس��د و ايران روي آرامش ببين��د. همچنين 
اين اغتشاش��ات انتقامي ب��ود از موفقيت هايي 
كه جمهوري اس��المي در منطقه داشته است. 
امريكايي ه��ا برنامه هاي زيادي ب��راي منطقه 
ما داش��تند، مي خواس��تند در س��وريه نظام را 
تغيير دهند، ح��زب اهلل لبنان را قلع وقمع كنند 
و مسائلي در عراق و افغانستان به وجود آوردند 
اما همه آنها از سوي جمهوري اسالمي و محور 
مقاومت در منطقه با شكس��ت مواجه شد، لذا 
براي آنكه مانع از ثبات، وحدت ملي و پيشرفت 
در كشور ش��وند، دس��ت به اين اقدامات زدند، 
چون يك ايران متحد و پيش��رفته براي مقاصد 

آنها زيان بخش است. 
 در قضيله اخيلر شلاهد حجلم 
وسليع هجمه رسلانه اي و بله ويژه 
دروغ پردازي هلاي متعدد از سلوي 
بنگاه هلاي تبليغاتلي و رسلانه اي 
جريان دشلمن بوديم. ايلن هجمه 

رسانه اي چه مختصاتي داشت و چه 
حقايقي را در چشم ناظران منصف 

بيروني آشکار كرد؟
اين هجمه آنقدر گسترده بود كه گفته شده از 
روبات ها هم استفاده كرده اند، البته اين جنگ 
تركيبي يا سايبري مختص حوادث اخير نيست 
و از مدت ها قبل شروع ش��ده است. دشمن در 
فضاي مجازي به ش��كلي عمل كرد تا با فريب 
مردم و به ويژه نسل جوان و نوجوان اعتقادات و 
باورهاي آنها را سست كند، فرهنگ بي بندوباري 
در آنها ايجاد كند، خشونت را به آنها تعليم دهد و 
با انواع دروغ پردازي- كه هر روز چند دروغ را به 
افكار عمومي ترزيق مي كردند- تالش داشتند 
اوضاع را به شكلي نشان دهند كه كار نظام تمام 
شده است. اين فعاليت هاي رسانه اي با استفاده 
از فناوري ه��اي اطالعات��ي، ارتباطاتي، هوش 
 مصنوعي و س��اير ابزارهايي كه در اختيار دارند 
و همين طور اشراف اطالعاتي كه در كشورهاي 
مختلف به دست مي آورند، انجام شده است. اين 
روشي بود كه از آن استفاده كردند، البته برخي 
از ناظران منصف، انديش��مندان و دانشمندان 
خارجي هم با مشاهده حجم اين هجمه اظهارات 
و موضع گيري هاي واقع بينانه اي داشته اند، اما به 
طور كلي اوضاع به شكلي پيش رفت كه شاهد 
بوديم رئيس جمهور امريكا و حتي كشورهايي 
مانند آلمان هم به صورت علني و آشكار اظهارات 

مداخله جويانه اي درباره اين حوادث داشتند. 
 حوادث و اغتشاشات اخير تأثيري 
در حركت كلي مردم و نظام جمهوري 
اسالمي ايران دارد؟ چه راهکاري را 
مي توان براي جلوگيري از تکرار اين 

اتفاقات در نظر گرفت؟
هدف دش��من اين بود كه با اس��تفاده از جنگ 
تركيبي، حرك��ت كلي نظ��ام را مختل كنند و 
نگذارند اين حركت به نتيجه برسد ولي به لطف 
خدا و حضور بموقع مردم موفق نشدند، البته ما 
هم بايد از اين تجربه درس هاي زيادي بگيريم. 
بحث در حقيقت آگاه كردن نسل جوان و نسل 
فرهيخته اي اس��ت كه وارد صحن��ه جامعه ما 
مي شوند و دشمنان تالش داش��تند آنها را چه 
از نظر عقيدتي و چه سبك زندگي و رفتاري از 
جمهوري اسالمي جدا كنند. ما بايد اين نقطه 

ضعف مان را برطرف كنيم. 
در اينج��ا باي��د خانواده ها ارتباط بيش��تري با 
فرزاندان شان داشته باشند و با آنها رفاقت و آنها 
را آگاه كنند. آموزش وپرورش هم در اين زمينه 
مي تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد. ما بايد 
جنگ ش��ناختي اي را كه دش��منان عليه نسل 
جوان و فرهيخته آغاز كرده  اند، جدي بگيريم و 
بتوانيم ضعف هايي را كه در اين زمينه داشته ايم، 
جبران كنيم. همچنين ما بايد بتوانيم مسائل را 
در رسانه ها پيش بيني و با اس��تفاده از ظرفيت 
رسانه هاي رسمي افكار عمومي را توجيه كنيم. 
دشمنان در جنگ هاي شناختي و تركيبي تالش 
مي كنند از شرايط محيطي و ضعف ها حداكثر 
استفاده را بكنند و وظيفه ما آمادگي حداكثري 

در برابر اين تهاجم است. 
يكي از مهم ترين راهكارهاي مقابله با دش��من، 
افزايش اميد در نوجوانان و جوانان ماس��ت. ما 
نبايد بگذاريم جوان و نوجوان ما نااميد ش��ود، 
بلكه بايد ب��ا نقش آفريني مؤث��ر، اميدآفريني 
در عرصه هاي مختلف داش��ته باش��يم. عنوان 
اين كار هم جهاد تبيين اس��ت كه رهبر معظم 
انقالب اسالمي بر آن تأكيد كرده اند ولي تبيين 
با گفتمان و ادبيات نسل جديد كه بتوان با آنها 

ارتباط برقرار كرد. 

  گفت وگو
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