
   خبر اول

چرایی مدارای حافظان امنیت
در جریان اغتشاشات جاری و به رغم ورود تروریست ها به فاز مسلحانه 
برای س��لب امنیت اجتماعی مردم وحتی سوریه سازی کشور ،یکی از 
سؤاالت مردم ایران این است که حافظان امنیت در کشور به رغم توان و 
تجربه مبارزه با قدرتمند ترین گروه های تروریستی در منطقه و حذف 
آنها از عرصه سیاس��ی و نظامی ،چرا با عوامل گروهک های تروریستی 
که در روزهای اخیر امنیت را در برخی از ش��هر ها از مردم ایران سلب 
کرده و باعث ش��هادت و مجروحیت تعداد زی��ادی از مردم و نیروهای 
حافظ امنیت ش��ده اند مقابله به مثل نکرده و بدون سالح به مقابله با 
این اغتشاشات می روند به گونه ای که در دو ماه گذشته تعداد شهدای 
نیروهای حافظ امنیت اعم از بس��یج و نیروهای فراجا و...  به عدد 50 

نزدیک شده است. 
برای پاسخ به این سؤال به حق مردم باید به چند گزاره اشاره کرد:

 1-اغتشاش��ات جاری پیش از آنکه اعتراض در صحنه خیابان باش��د 
روایت سازی و جریان سازی در عرصه رسانه و بخشی از جنگ شناختی 
دشمن اس��ت که به دلیل بسترسازی و زمینه س��ازی برای آن توسط 
رسانه های جبهه دشمن با به کارگیری چند ش��بکه ماهواره ای نظیر 
سعودی اینترنشنال، بی بی سی، صدای امریکا، رادیو فردا، دویچه وله 
و صد ها شبکه در فضای مجازی و.. . مواجهه با آن بیش از آنکه مقابله 
میدانی باش��د نیازمند جریان س��ازی و اثرگذاری بر ش��ناخت جامعه 
هدف است که متأس��فانه به علت برنامه ریزی پیشدستانه دشمنان از 
ماه  ها قبل، ما دچار یک عقب ماندگی بودیم و این جز از طریق تجهیز 
ظرفیت  ها و گفتمان سازی درست امکان پذیر نبود، لذا امنیتی سازی 
اغتشاشات از سوی ما فرصت سازی برای دشمن برای روایت سازی های 
مورد نظر بود،لذا اولویت برای حافظان امنیت روش��نگری نس��بت به 
اهداف و زمینه های جنگ ترکیبی دش��من برای م��ردم ایران و نهایتاً 
کاهش ظرفیت های میدانی اغتشاشات بود که خوشبختانه این هدف 

به میزان زیادی تحقق یافت. 
2-فارغ از هس��ته اصل��ی اغتشاش��ات که بعض��اً عوامل و م��زدوران 
گروهک های تروریستی هستند بخش عمده کسانی که با آنها همراهی 
می کنند، اغلب جوانان فریب خورده هس��تند که تحت تأثیر تبلیغات 
رسانه های معاند قرار داشته و دس��ت به اقدامات هیجانی و تخریبی و 
یا طرح شعارهای هنجارش��کنانه می زنند، این فریب خوردگان را باید 
قربانیان اول این جنگ ترکیبی دشمن دانست که به رغم اینکه ممکن 
است اعتراض به حقی هم داش��ته باشند، اما در تشخیص حق از باطل 
ناتوان و عماًل با حضور در این اغتشاشات به عنوان پیاده نظام دشمنان 
عمل می کنند. این ها همان کس��انی هستند که رهبر معظم انقالب از 
آنان به عنوان »فرزندان خودمان«یاد می کنند و قبل از هرگونه برخورد 
نظامی ،به هدای��ت و اصالح نیاز دارند به همین دلیل اس��ت که وقتی 
دستگیر می شوند ،بال فاصله توبه و عذرخواهی می کنند واقدامات خود 
را ناشی از تحریکات و آموزه های این رسانه ها یا مصرف مواد روانگردان 

و... می دانند. 
 ۳- روند اغتشاشات نشان می دهد که تیم های عملیاتی از مردم عادی و 
یا این افراد به عنوان سپر دفاعی استفاده کرده و در پشت سر آنها مخفی 
می شوند و لذا در صورت استفاده نیروهای حافظ امنیت از سالح،به رغم 
اس��تفاده اغتشاش��گران از س��الح ومواد منفجره و... این ها هدف قرار 
می گیرند که این تدبیر نظام نیست. البته در صورت حمله اغتشاشگران 

به مراکز نظامی و یا مراکز حساس ، شرایط متفاوت خواهد بود. 
4- هدف اصلی دشمنان از این فراخوان ها و ایجاد نا امنی و کشته سازی 
اس��ت تا بتوانند برای محکومیت ایران در نهاده��ای بین المللی از آن 
استفاده کنند و همین دلیل اس��ت که با دروغ سازی و آمار سازی های 
متعدد ت��الش می کنند که این آم��ار به رقام نجومی برس��انند، نظیر 
فریبی که نخس��ت وزیر کانادا از همین عوامل دروغ پرداز خورد و آمار 
اعدامی های اغتشاشات اخیر را در توئیتی 15 هزار نفر اعالم می کند. 
به همین دلیل است که عالوه بر ضرورت حفظ جان مردم ، تدبیر بر این 

است که ما در این پازل مورد نظر دشمن عمل نکنیم. 
 5- هدف گذاری دس��تگاه اطالعات��ی و امنیتی نظام در شناس��ایی و 
دس��تگیری هس��ته ها و حلقه های اداره کننده اغتشاش��ات و عوامل 
گروهک ها ، تاکنون نقش زی��ادی در کاهش جمعیت اغتشاش��گران 
داشته است. این امر اگر چه به دلیل تغییر تاکتیک دشمنان و رفتن به 
فاز اقدامات تروریستی به ویژه با بهره گیری از عوامل داعش ،کانون های 
شورشی منافقین، وعوامل گروهک های تجزیه طلب که وقوع حوادثی 
نظیر حمله به زائران شاهچراغ در ش��یراز و یا ماجرای ایذه ، اصفهان و 
س��نندج و...  محصول آن است ش��رایط را پیچیده کرده است، اگرچه 
وقوع این حوادث و آشکارتر ش��دن پیوند داعش با منافقین وسلطنت 
طلب ها،بهائیان و مزدوران صهیونیس��ت ها در ای��ران نقش زیادی در 

روشن تر شدن ابعاد این جنگ داشته و دارد. 
6-اگرچه مجموعه این اقدامات و راهبرد ها در روشن تر شدن ابعاد این 
جنگ ترکیبی دشمن نقش اساسی داشته است ، اما این به معنای تداوم 
صبر وتحمل دس��تگاه انتظامی امنیتی نخواهد بود که هر روز ش��اهد 
شهادت وجراحت چندین نفر از نیروهای مخلص و ایثارگر خود توسط 
اشرار باشند ونسبت به مطالبه اصلی مردم ایران در برخورد مقتدرانه با 

مزدوران دشمن در این ماجرا مدارا کنند. 

عباس حاجی نجاری

رهبر انقالب در دیدار صد ها نفر از مردم اصفهان:

علت عصبانیت غرب پیشرفت های جمهوری اسالمی است. حاال نتوانستند مردم را به میدان بیاورند، شرارت می کنند

بساط شرارت  بدون شک جمع خواهد شد

ادامه از صفحه یک 
      نتوانس�تند مردم را به می�دان بیاورند 

شرارت می کنند
رهبر انق��الب در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان 
هدف اصل��ی صحنه گردانان اغتشاش��ات اخیر را 
به می��دان آوردن مل��ت دانس��تند و گفتند: حاال 
که نتوانس��تند مردم را به میدان بیاورند در حال 
ش��رارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند 
البته اشتباه می کنند چرا که این شرارت ها موجب 
می شود مردم، خس��ته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر 
شوند. ایش��ان در این زمینه افزودند: این حوادث 
و جنایت  ها و تخریب  ها مش��کالتی ب��رای مردم و 
کسبه درس��ت می کند اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شرارت ها، بسیار حقیرتر از آن هستند 
ک��ه بتوانند به نظام آس��یب بزنن��د. رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: بس��اط شرارت بدون شک 
جمع خواهد ش��د و ملت ایران با نیروی بیشتر و 
روحیه تازه تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را 

ادامه خواهد داد. 
    توانایی فرصت س�ازی از تهدید، طبیعت 

ملت ماست
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توانایی فرصت سازی از 
تهدید ها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و 
با اشاره به نمونه های تاریخی همچون جنگ احزاب و 
همچنین دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در جنگ 
احزاب که همه طوایف مشرکان به میدان آمدند، نه 
تنها دل های مؤمنان نلرزید بلک��ه با یادآوری وعده 
خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و از این تهدید، فرصت 
ساختند همچنان که ملت ما نیز در دفاع مقدس و در 
مقابل جنگ احزاب و پش��تیبانی همه جانبه دنیا از 
متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا 

نشان داد شکست نمی خورد. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: سابقه فرصت سازی 
مردم ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین امروز 
هم هر گاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی 
می افتند متوجه باشند که ملت ایران شکست ناپذیر 
است، همچنان که بار ها به امریکایی  ها و مخالفان خود 
گفته »آمدن تان با خودتان است اما رفتن تان نه« و در 

صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد. 

ایش��ان حماس��ه 25 آبان 1۳61 و اعزام پر شور و 
انگیزه تر جوانان دالور اصفهانی به جبهه  ها را نمونه 
دیگری از فرصت س��ازی از تهدید ها برش��مردند و 
گفتند: در اغتشاشات اخیر نیز ملت از این به اصطالح 
تهدید، فرصت ساخت و حقیقت و جهت گیری خود 
را در راهپیمایی عظیم 1۳ آبان که با همه سال های 

قبل متفاوت بود با شعار علیه امریکا نشان داد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای نمون��ه دیگری از تجلّی 
فرصت سازی ملت را تشییع ش��هدای اغتشاشات 
اخیر اعم از شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی 
و انتظامی دانس��تند و گفتند: جوان ناشناخته ای 
همچ��ون روح اهلل عجمیان به ش��هادت می رس��د 
اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل خواس��ت 
دش��من به صحنه می آیند و می گویند شما جوان 
ما را به شهادت رس��اندید ولی ما همگی پشت آن 
جوان هستیم. ایشان فرصت دیگر ساخته شده از 
دل اغتشاشات را، عیان شدن چهره صحنه گرداناِن 
مدعِی طرفداری ملت ایران برش��مردند و افزودند: 
عداوت با همه خواس��ته  ها و مقدس��ات ملت ایران 
یعنی دشمنی با اسالم، قرآن سوزی، مسجدسوزی، 
دشمنی با ایران و سوزاندن پرچم و بی احترامی به 
س��رود ملی، چهره صحنه گردانان واقعی را روشن 
کرد. رهبر انقالب اس��المی افزودند: ادعا می کنند 
طرفدار ملت ایران هستند در حالی که ملت ایران، 
»ملت مسلمان « و »ملت قرآن و امام حسین« است؛ 
آیا کسانی که به امام حسین و به اربعین و راهپیمایی 
میلیونی آن اهانت و بی حیایی می کنند، طرفدار ملت 

ایران هستند؟
   حساب فریب خوردگان از قاتالن جداست

ایشان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط 
با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک صحنه گردانان، 
فریب خوردگان، عامالن جنایت و افراد پول گرفته 
تأکید کردند و گفتند: این افراد یک جور نیستند. 
کس��ی را که بی توجه به خواست حقیقی دشمن، 
با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی 
نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، باید 
متنّبه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از 
او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است 
یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا 

با دشمن هم صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار 
همه هر چه فریاد دارند بر سر امریکا بزنند. 

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای حکم عامالن جنایات 
اخیر را متفاوت خواندن��د و تأکید کردند: عامالن 
جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان 
و ماشین کاسبان و مردم، و آن کسی که با تبلیغات 
آنها را وادار به این کار ها کرده، هر یک باید به اندازه 
گناهش��ان مجازات شوند. ایش��ان در این زمینه 
افزودند: البته مجازات باید به وسیله قوه قضائیه  ای 
که با قدرت و سالمت و پر انگیزه است انجام شود 
و هیچ کس حق ندارد خودس��رانه و به خیال خود 

دست به مجازات بزند. 
   شأن کارگران و بانوان باالتر از آن است که 

فریب دشمن را بخورند
ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم 
به طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا 
از مجازات و نصیحت را مورد تأکید ق��رار دادند و 
افزودند: تا این س��اعت بحمداهلل دشمن شکست 
خورده است اما دشمن هر روز کید و مکری دارد و 
با شکست امروز، ممکن است سراغ اقشار مختلف 
همچون کارگران و زنان برود اگرچه شأن بانوان و 
کارگران با شرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم 

بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند. 
رهبر انق��الب با اش��اره ب��ه به کارگی��ری ترفند 
»لشکرسازی کاذب« و »انبوه س��ازی دروغ« در 
رسانه های ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد 
غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور 
انبوه مردم در میدان های مختلف دفاع از انقالب، 

و تودهنی آنها به بدخواهان است. 
   دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش دیگری از 
سخنانش��ان، مش��کالت اقتصادی را یک واقعیت 
خواندن��د و افزودند: نامگذاری س��ال های متعدد با 
شعارهای اقتصادی و تأکید به مسئوالن برای عالج 
این مش��کالت، با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد 
صورت گرفت اما دهه نود از لح��اظ اقتصادی دهه 
خوبی نبود و اگر ب��ه آن توصیه ها عمل می کردند و 
اقدامات الزم را انجام می دادند، وضع امروز کشور و 
مردم متفاوت  می شد البته تحریم ها هم در مشکالت 

مؤثر بود. رهبر انقالب با اش��اره به تالش جدی و در 
برخی موارد مؤثر مس��ئوالن برای حل مش��کالت 
اقتصادی گفتند: تالش بیشتر دستگاه ها و همکاری و 
همدلی و هم افزایی مردم و مسئوالن، زمینه ساز حل 
مشکالت موجود خواهد بود و ان شاءاهلل در این زمینه 
نیز مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد. 

   اصفهان ش�هری با هویت کام�ل ایرانی و 
اسالمی

رهبر انقالب در آغاز سخنانش��ان مردم اصفهان را 
حقیقتاً شایسته تمجید دانستند و افزودند: اصفهان 
شهری با هویت کامل ایرانی و اسالمی و شهر زنده ی 
علم و ایمان و هنر و جهاد است. ایشان، استان اصفهان 
را عالم پرور خواندند و با تجلیل از علمای پرش��مار 
این منطقه گفتند: اصفهان ش��هر ایمان و محبت 
به اهل بیت و ش��هر میراث های ارزشمند و کم نظیر 

هنرهای مطلوب ایرانی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تش��ریح جلوه  هایی از 
عمق هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: اصفهان 
اولین شهری بود که در حکومت ستم شاهی در آن، 
حکومت نظامی برقرار شد. ایشان با اشاره به حماسه 
آفرینی های لشکر امام حسین )ع( و لشکر نجف به 
عنوان دو لشکر رزم آور استان اصفهان افزودند: تقدیم 
حدود 24 هزار شهید، دهها هزار جانباز، هزاران آزاده 
و وجود خانواده های سرافرازی که از دو تا هفت  شهید 
تقدیم اسالم و انقالب و ایران کرده اند، اسناد افتخار 
و نش��انه های هویت انقالبی و جهادی استان است 
که پاسداری از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انسان 

با وجدان است. 
رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود ۳60 شهید در 
25 آب��ان 1۳61 در اصفهان گفتند: این همه جوان 
خونین پیکر می توانست یک شهر را از درد و غم فلج 
کند، اما اصفهانی ها با روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانی، 
همان روز جوانان بیشتری را به جبهه ها فرستادند 
و کاروان عظی��م کمک های خ��ود را راهی مناطق 

جنگی کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مقابله با فتنه ها را از دیگر 
خصوصیات برجس��ته مردم اصفهان برشمردند و 
گفتند: در این چهار دهه هر وقت الزم ش��ده مردم 
اصفهان در دفاع از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و 
وارد میدان شده اند. ایشان با اشاره به گله های مردم 
اصفهان در عین برخورداری از ویژگی های انقالبی 
و ایمانی گفتند: مس��ئله آب اصفهان مهم اس��ت و 
مسئوالن دولتی که برنامه های خوبی برای حل این 
مش��کالت دارند باید در کار و تالش بیشتر، شب و 

روز نشناسند. 
رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای 
کشور را در کنار مجاهدت های مردم اصفهان باعث 
پیروزی کامل و درخش��ان ای��ران در دفاع مقدس 
خواندن��د و افزودند: جوانان، واقعی��ات آن آزمایش 
کم نظیر را نمی دانند که چگونه مل��ت ایران بدون 
هیچگونه حمایت در مقابل همه دنیا و کمک های 
همه جانبه ناتو، ورشو، امریکا و شوروی سابق و اروپا به 

صدام، ایستاد و پیروز شد. 
در ابتدای این دیدار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
اصفهان، مردم اصفهان را پیشتاز میدان های فداکاری 
برای انق��الب و خدمات اجتماع��ی خواند و گفت: 
جمهوری اس��المی نیز متقاباًل خدمات وسیعی در 
بخش های زیرس��اختی همچون راه سازی و اتصال 
شهر ها و روستاهای اس��تان به شبکه های آب، برق 
و گاز انجام داده اس��ت البته مش��کل آب اصفهان 
به خصوص در بخش کشاورزی هنوز برطرف نشده 
است که امیدواریم با اهتمام دولت جدید این مشکل 

نیز حل شود. 

ژه
وی

 س��ؤالهایهمیش��هب��یپاس��خاز 
اصالحطلبان

اس��ماعیل گرامی مقدم یک اصالح طلب اس��ت و مثل همه 
همفک��ران اصالح طلب خ��ود از نظام می خواه��د که صدای 
معترضان را بشنود و مطالبات آنها را پاسخ بدهد. او که از اعضای 
حزب مهدی کروبی است، در یادداشتی با عنوان »مراحل تن 
دادن به مطالبات معترضان « نوشته است: »برخی تصور می کنند 
هر عقب نشینی و انعطافی از سوی حاکمیت در پاسخ دهی به 
مطالبات مردم به معنای شکست است. این در حالی است که 
انعطاف و عقب نشینی، یکی از مهم  ترین راهبرد ها برای ایجاد 
اقتدار است. به نظرم اگر حاکمیت ایران دست به انعطاف بزند و 
تالش کند بخشی از مطالبات مردم را محقق کند، قادر خواهد 
بود آرامش را به کشور باز گرداند. اما این تصمیمات چه مواردی 

را باید شامل شود: 
1. دلجویی از مردم، آس��یب دیدگان، معترضان، خانواده های 

کشته شدگان و...  
2. آزادی زندانیان و اعالم عفو عمومی. 

۳. تحقق مطالباتی است که نس��ل جدید برای تحقق سبک 
زندگی مورد نظر خود به آنها نیاز دارد. بس��یاری از کشورهای 
اس��المی چون ترکیه، مالزی، اندونزی، اردن و...  با حجاب به 
گونه ای رفتار کرده اند که حجاب به امر درونی بدل شده است. 
بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به حجاب اجباری حس مطلوبی 
ندارند و آن را امری سیاسی تلقی می کنند. حاکمیت می تواند 
بدون تصویب قانون، زمینه پایان دادن ب��ه حجاب اجباری را 

فراهم سازد. 
4. حل پرونده هس��ته ای یکی دیگر از ضرورت  هایی است که 
حاکمیت باید به آن تن دهد. بار ها نوشتیم و گفتیم که با احیای 

برجام می توان بخشی از مشکالت مهم کشور را حل کرد. «
آنچه گرامی مقدم نوش��ته، ح��رف تازه ای نیس��ت. چه آنکه 

اصالح طلبان همیشه معترض و آشوبگر و منتقد را یکی دانسته 
و از سویی، همه را با هم کل »مردم « می دانند و همیشه هم خود 
را ناظر بی طرفی در گوشه میدان می دانند که حق را به این مردم 

می دهد و به نظام می گوید لطفاً حرف مردم را گوش کن!
آیا حامیان نظام مردم نیستند و نظام نباید به مطالبات آنها توجه 
کند؟  آیا کسی هم که با چاقو نیروهای حافظ امنیت را می کشد 
یا با اسلحه گرم مردم و نیرو ها را به رگبار می بندد، مردم است؟ 
حسابش جدا نیس��ت؟ آیا فقط آن بخش حاکمیت که دست 
جریان مقابل اصالحات اس��ت، باید به مطالبات پاسخ دهد یا 
اصالح طلبان هم وقتی سر کار بودند، باید صدای معترضان به 
خود را بشنوند و به مطالبات آنها پاسخ دهند؟ آیا گرامی مقدم 
به عنوان یک فعال سیاسی که می خواهد یادداشت سیاسی و به 
زعم خود راهبردی بنویسد، نباید مطلع باشد که افراد کم تقصیر 
که در اغتشاشات دستگیر شده اند، بدون محاکمه آزاد شده اند؟ 
آیا گرامی مقدم انتظار دارد قاتالن مردم و نیروهای حافظ امنیت 
یا آس��یب زنندگان به اموال عمومی و ایجاد کنندگان ناامنی 
برای مردم هم مورد عفو عمومی قرار بگیرند؟ آیا باید محاربین 
و ناامن کنندگان جامعه را که لیدرهای آشوب هستند و مهره 
دستگاه های اطالعاتی خارجی هستند، سریع آزاد کنیم تا اهل 
آشوب دچار کمبود نیرو نشوند و بتوانند همچنان بساط ناآرامی 
را گرم نگه دارند؟ آیا گرامی مقدم خانواده های نیروهای حافظ 
امنیت را مردم نمی داند که اصالً آنها را در حساب نیاورده است؟ 
و هزار آیای دیگر که می توان همیش��ه از اصالح طلبان پرسید 
و جویای چرایی این همه تناقض در مواضع آنها ش��د. اما مهم 

نیست؛ چون آنها پاسخگو نیستند و فقط حرف می زنند. 

 یکیازعواملباخترسانهایشمایید!
روزنامه هم میهن، به مدیرمسئولی غالمحسین کرباسچی در 
سرمقاله دیروز خود به موضوع شکست رسانه ای نظام پرداخته 
است. این روزنامه در این یادداشت نوشته: »تقریباً یک گزاره در 

میان طرفداران وضع جاری مورد اتفاق نظر است. این گزاره هم 
در جلسات و هم در فضای عمومی مورد تأکید قرار می گیرد. 
می گویند که در جنگ رسانه ای شکست خورده ایم. البته نوعی 
فرافکنی هم در این ادعا هست، زیرا می خواهند بگویند که دیگر 
کارهای ما مشکلی ندارد و فقط در این جنگ شکست خورده ایم، 
درحالی که این ادعا حقیقت ندارد. باید بگویند که در این جبهه از 
جنگ، شکست بدتری از سایر جبهه  ها خورده ایم و در جبهه های 
دیگر نیز وضع مناسب تری نداریم. « این برداشت هم میهن البته 
برداشت یک سویه خود آنهاست و حامیان نظام یا به قول هم 
میهن، حامیان وضع جاری، نه فقط در مورد جنگ رس��انه ای 
بلکه در مورد گزاره های دیگر همواره انتقاد خود را طرح کرده اند 
و از قضا نه تنها طرفدار وضع جاری نیستند، بلکه جریان متبوع 
رسانه  هایی همچون هم میهن را بانی وضع موجود می دانند و 
برای همین به رویکرد دوگانه آنها معترض اند.  نمی شود حامی 
حسن روحانی و اسحاق جهانگیری بود و برای آنها مدام تحسین 
و تمجید خرج کرد و خود را مخالف وضع موجود هم دانست. هر 
کس باید نقش خود را در این معرکه بپذیرد. جریان اصالحات اگر 

مسئولیت پذیر بود، نباید االن آتش بیار معرکه  می شد. 
یک خبر را با هم مرور کنیم؛ خبرنگار روزنامه هم میهن هم اکنون 
به اتهام جاسوسی و ارتباط با رسانه های تروریستی بازداشت 
است. حاال همین رسانه برای دیگران یادداشت می نویسد که 

چرا در جنگ رسانه ای شکست خورده اید!
حامیان نظام در جنگ رسانه ای شکست خورده اند، اما حزب 
کارگزاران سازندگی که خاس��تگاه کرباسچی است و حداقل 
حامی سه رئیس جمهور بوده که جمعاً 24 س��ال دولت را در 
دست داش��ته اند و همواره هم رسانه داش��ته اند، کجای وضع 
موجود ایستاده اند و نقش شان در شرایط کنونی چیست؟ در 
اعتمادزدایی از نظام، چقدر نقش ایفا کرده اید، با اینکه همواره در 

درون قدرت بوده اید؟

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح:
اسناد دفاع مقدس

 راه تحریف دفاع مقدس را می بندد
جمع آوری و طبقه بندی اس�ناد دفاع مقدس، یک�ی از اصلی  ترین 
مؤلفه ه�ای مدیریت دانش اس�ت و فرماندهان و مس�ئوالن جدید 
نیروهای مس�لح می توانند از این دانش ارزش�مند استفاده کنند. 
به گزارش فارس، سردار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای مس��لح عصر دیروز در بازدید از مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس سپاه با بیان اینکه جمع آوری و طبقه بندی اسناد 
دفاع مقدس یکی از اصلی  ترین مؤلفه های مدیریت دانش است، تصریح 
کرد: این اسناد اگر جمع آوری نمی شد، هر کار دیگری را برای آینده باید 
از صفر شروع می کردیم، اما اکنون گنجینه عظیمی در اختیار داریم که 
می تواند هم دانش را انتقال دهد و هم تعالی بخش باشد؛ موضوع دیگر این 
است که از تحریف دفاع مقدس در آینده نیز با انتشار اسناد جنگ تحمیلی 

جلوگیری می شود. 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن تأکید بر استفاده صحیح از اسناد 
دفاع مقدس تأکید کرد: ای��ن گنجینه در صورتی که به درس��تی از آن 
بهره برداری شود، می تواند مؤلفه پیشگیری کننده از تحریف رخدادهای 
دفاع مقدس باشد؛ چرا که نسل  ها جابه جا می شوند به نحوی که امروز  در 
یگان های رزم و رده های نیرو های مسلح فرماندهان دوران دفاع مقدس 
کمتر حضور دارند و حتی برخی از این عزیزان بعد از دوران جنگ تحمیلی 
وارد نیرو های مسلح ش��دند. وی افزود: چنانچه بخواهیم فرهنگ دفاع 
مقدس را در عرصه  ها و ابعاد گوناگون به نسل های فعلی و آتی منتقل کرده 
و از تحریف دفاع مقدس جلوگیری کنیم، باید پیروزی  ها و حتی شکست  ها 

را در کنار هم روایت کرد. 
سردار شکارچی گفت: نکته دیگر مربوط به تحقیق و پژوهش های علمی 
است که از این اسناد می توان به دست آورد تا به وسیله آن، واقعیت های دفاع 
مقدس را به تصویر کشید. در کنار این، اهالی فرهنگ و هنر نیز می توانند 
از اسناد دفاع مقدس به منظور تولید آثار بهره ببرند چرا که از این  گنجینه 

عظیم  می توان برای تولید دهها اثر فرهنگی و هنری استفاده کرد.

88498443سرويس  سياسي

 يک شنبه 29 آبان  1401 | 24 ربيع الثانی 1444 || روزنامه جوان |  ش��ماره 6628

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه عمان:
برخی پیام همکاری می دهند 

اما عمل  و گفتارشان متفاوت است
رئیس جمهور با تأکید بر موضع جمهوری اسالمی مبنی بر آمادگی 
برای حص�ول توافق عادالن�ه، اظهار داش�ت: بعض�ی طرف های 
منطقه ای و بین الملل�ی مرتب با واس�طه پیام هم�کاری و تعامل 
می دهند ولی در می�دان عمل رفت�ار آنها با گفتارش�ان متفاوت 
اس�ت؛ این ری�اکاری قطعًا موج�ب پش�یمانی آنها خواهد ش�د. 
سه روز پیش حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان کشورمان 
از کوشش امریکا برای بازنگه داشتن »روزنه دیپلماسی« صحبت کرده و 
گفت »امریکایی  ها از طریق برخ��ی وزرای خارجه به ما پیام می دهند که 
درباره برجام ش��تاب دارند...  آخرین تبادل پیام با امریکا ۷2ساعت قبل 

انجام شده. «
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری، دکتر س��ید 
ابراهیم رئیسی عصر دیروز در دیدار »السید بدر البوسعیدی« وزیر امور 
خارجه عمان، با بیان اینکه امروز دشمنی های نظام سلطه و در رأس آنها 
امریکا علیه ملت ایران بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد:خشم و عناد 
امریکایی  ها از پیش��رفت های ملت ایران همواره در چهار دهه گذش��ته 
استمرار داشته و ناکام شده ولی امریکایی  ها از شکست های خود درس 

نمی گیرند. 
رئیس جمهور با قدردانی از مواضع اصولی عمان برای همکاری با ایران در 
پیشبرد موضوعات بین المللی و تأکید بر موضع جمهوری اسالمی مبنی 
بر آمادگی برای حصول توافق عادالنه، اظهار داش��ت: بعضی طرف های 
منطقه ای و بین المللی مرتب با واسطه پیام همکاری و تعامل می دهند 
ولی در میدان عمل رفتار آنها با گفتارش��ان متفاوت است. این ریاکاری 
قطعاً موجب پشیمانی آنها خواهد شد. »الس��ید بدر البوسعیدی« وزیر 
امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن اعالم حمایت از مواضع و رویکرد 
جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات رفع تحریم، تصریح کرد: معتقدیم 

ثبات قدم و رفتار صادقانه ایران به نتیجه خواهد رسید. 
     کسانی که نگاه تحولی به کار ندارند،  نباید در مصدر امور باشند

رئیس جمهور همچنین در یازدهمین اجالس شورای  عالی استان  ها  با 
بیان اینکه مس��ئوالن در بخش های مختلف بدانند که امروز مهم  ترین 
وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشایی از زندگی مردم است، تأکید 
کرد کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، نباید در مصدر 

امور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. 
 رئیس��ی با تصریح بر اینکه ما اصحاب »ما می توانیم « هس��تیم، اظهار 
داشت: این دولت هم مش��کالت بودجه ای و اعتباری دارد اما با قوت، با 
همین مردمی که جنگ را اداره کردند، با همین مردمی که مشکالت را 
تحمل کردند و حاضر نشدند ذلت را بپذیرند، کار را به پیش برد؛ باور ما 

این است که با این مردم می شود به قله  ها رسید. 
رئیس��ی افزود: همه مس��ئوالن در بخش های مختلف بدانند که امروز 
مهم  ترین وظیفه ما خدمت کردن به مردم، گره گشایی از زندگی مردم، 
برداشتن موانع از پیش راه تولیدکننده و فعال اقتصادی و کسانی است 

که می خواهند در عرصه های مختلف کار و تالش کنند. 
رئیس جمهور در ادامه گفت: کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی 
کار کنند، کس��انی که می گویند نمی شود و نش��د، این افراد نباید در 
مصدر امور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر 
اصلی خدمت کنار گذاشته شوند، تا این راه ادامه پیدا کند. کارمندی، 
کارشناسی، مدیری اگر به هر دلیل نمی خواهد، جواب مردم را نمی دهد، 
راه را برای خودش بسیار سخت می بیند، نگاهش نگاه ما نمی توانیم است، 
این فرد را باید در حاشیه قرار داد و متن و مسیر را در اختیار کارمندان و 
کسانی قرار داد که روحیه شان، روحیه کار، تالش، گره گشایی از زندگی 

مردم و در یک کلمه روحیه ما می توانیم، است. 

رئیس سازمان بسیج:
دشمنان توانایی جلوگیری 
از رشد ملت ایران را ندارند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اینکه دشمنان توانایی جلوگیری از رشد 
ملت ایران را ندارند گفت: گفتمان دشمن، 
لیبرال � دموکراس�ی بود که پوش�الی 
بودنش برای مردم جهان نمایان شد، اما در 
جبهه انقالب اسالمی گفتمان رهایی بخش 
با پرچمداری ملت بزرگ ایران قرار دارد. 

به گزارش فارس ، س��ردار غالمرضا س��لیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین صبح دیروز در آیین تجدید میثاق با آرمان های امام راحل 
)ره( که به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج در حرم امام خمینی)ره( 
برگزار ش��د، اظهار ک��رد: گام دوم انقالب اس��المی گام��ی در جهت 
بستر سازی برای ظهور حضرت حجت)عج( است و بسیج در این دوران 

به مانند گذشته از مردم، خدمتگزار مردم و برای مردم خواهد بود. 
سردار سلیمانی ضمن اشاره به اینکه یکی از اهداف امام راحل تشکیل 
بسیج جهان اسالم بود، تصریح کرد: از درون گفتمان مقاومت، جبهه 
مقاومت شکل گرفت و این جبهه پرچمدار جهان اسالم شد. وی با بیان 
آنکه هدف دیگر امام راحل، نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی بود، 
خاطرنشان کرد: امروز این رژیم اش��غالگر از ترس جبهه مقاومت، در 
حال دست و پا زدن و دیوار کشیدن در اطراف شهرک های خود است. 
رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان آنکه بزرگ ترین پیروزی 
جهان اس��الم در گام دوم انقالب اسالمی ساقط ش��دن رژیم غاصب 
صهیونیستی خواهد بود، افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی اکنون 
با این سؤال مواجه اس��ت که آیا دوره ۸0 ساله سوم به قدرت رسیدن 
آنان فرا خواهد رس��ید یا اینکه قبل از ۸0 س��الگی، دچار فروپاش��ی 

خواهند شد. 
س��ردار س��لیمانی با بیان اینکه امروز یک گفتمان در جهان در حال 
توسعه است و آن، گفتمان انقالب اس��المی است، بیان کرد: گفتمان 
انقالب اسالمی، گفتمان پایداری و مقاومت در برابر تجاوز، اشغالگری، 
ظلم، کشتار، استعمار و غارت اموال کشورهای جهان اسالم و مردم دنیا 
است. وی گفت: در دیگر سو، جبهه نظام سلطه قرار دارد، جبهه ای که 
دارای قدرت مادی و اقتصادی و دارای روحیه تجاوزگری و اشغالگری 
اس��ت اما آنان به رغم ش��عارهای پر سر و صدایی که س��ر می دهند، 
گفتمانی برای عرضه به بشریت ندارند. آخرین گفتمان آنها، گفتمان 
لیبرال دموکراسی بود که پوش��الی بودنش برای مردم جهان نمایان 
شد، اما در جبهه انقالب اسالمی گفتمان ر هایی بخش با پرچمداری 
ملت بزرگ ایران قرار دارد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اینکه دشمنان، مطابق با سنت های الهی توانایی جلوگیری از رشد ملت 
ایران را ندارند، تأکید کرد: ان شاءاهلل پیروزی های بزرگی در انتظار ملت 

ایران خواهد بود.


