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رسيدن به مرز قدرت جهان افسانه نيست
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با بيان 
اين گزاره كه بزرگ  ترين پروژه انقالب اسالمي 
ايران، احياي قدرت ايران بوده اس��ت، نوشت: 
ايران شناسنامه تاريخي مش��خصي دارد؛ كشور ما در برهه هاي مختلف 
تاريخي، »قدرتمندترين« يا يكي از قدرتمند ترين كشورهاي جهان بوده 
است. چندهزار سال تاريخ ايران به خوبي گواه اين مسئله است و البته در 
طول اين تاريخ چندهزارساله، گهگاه فتوري هم در اين قدرت پديد آمده 
است. حمالت سهمگين خارجي از يك طرف و بي لياقتي حكام ايران در 
دوره هايي از اين تاريخ چندهزارساله، قدرت ايران را در دوره هايي تضعيف 
كرده، اما هر بار به زودي دوباره ايران مقتدر سربرآورده و به جبران مافات 
دست يافته است. نويسنده با بيان اينكه انقالب اسالمي عرصه داخلي را از 
حكمرانان جبار و در همان حال وابسته و عرصه خارجي را از قرار گرفتن 
در ذيل قدرت هاي مسلط پاك و در هر دو عرصه جا را براي قدرت و هويت 
ايراني باز كرد، اضافه كرده است: انقالب اس��المي، مواجهه اصلي اش با 
سلطه خارجي و حاكمان نااليق داخلي بود كه اين هر دو در يكديگر تنيده 
شده بودند و هر يكي موجد و مقوم ديگري بود. در واقع رابطه وثيقي بين 

سلطه خارجي و حكام نااليق داخلي وجود داشت. 
اما واقعاً احياي قدرت ايران و تبدي��ل ايران به يكي از قطب هاي قدرت 
جهان و رس��يدن به »ايران قوي« كاماًل ممكن است و مي توان به  رغم 
دش��مني هاي غرب و عوامل آن به آن دس��ت يافت. بزرگ  ترين دليل 
اين مدعا، بقاي جمهوري اس��المي و پيشرفت هاي آن به رغم 44سال 
سنگ اندازي دشمنان اس��ت. با قاطعيت مي توان ادعا كرد ايران امروز 
در نسبت س��نجي با ايران 1357 - بدون اس��تثنا - در تمامي زمينه ها 
چه سخت افزاري و چه نرم افزاري جلوتر است. بايد باور كنيم كه ايران 
عزيز ظرفيت هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، علمي و اجتماعي ايجاد 

تمدني نوين و قدرتي جهاني دارد. 
........................................................................................................................

حكمراني نو؛ استفاده از مردم در امور مردم
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود با تأكيد بر اين 
نكته كه جامعه و كشور نيازمند يك تحول است، 
نوش��ت: تاكنون در كش��ور ما از امور اقتصادي 
گرفته تا فرهنگي، همه تحت مديريت مستقيم دولت قرار داشته است، 
اما اكنون با افزايش تعداد نخبگان و كارشناسان، جامعه خواهان اين 
است كه بس��ياري از امور از مديريت مس��تقيم دولت خارج شده و به 

دست خود مردم سپرده شود. 
كوچك سازي دولت و س��پردن امور به بخش خصوصي جزو مهم ترين 
اصالحاتي است كه بايد صورت گيرد. اين موضوع بايد در تدوين برنامه 
هفتم توسعه مورد توجه قرار گيرد. امروزه ديگر با گسترده  شدن نيازهاي 
مردم، دولت نمي تواند به تنهايي تمام مش��كالت را ح��ل كند و نياز به 
بهره مندي از توانمندي هاي بخش خصوصي دارد. صبح نو اضافه كرده 
است: هيچ كشور باثباتي در دنيا پيدا نمي شود كه نظام حزبي اش ضعيف 
باشد، بنابراين ما بايد در ديدگاهي كه نسبت به احزاب داريم، تجديدنظر 
كنيم و به سمت ايجاد يك نظام حزبي قوي حركت كنيم . به عالوه نياز 
است در نظام انتخاباتي كشور هم اصالحاتي صورت گيرد. براي رسيدن 
به حكمراني نو، چندين تغيير بايد در شيوه حكمراني ما ايجاد شود. در 
قدم اول بايد عالوه بر كنار گذاشتن دولت بزرگ و مداخله گر و حركت به 
سمت دولت كوچك و بهره گيري از متخصصان، از تجربيات جهاني نيز 
استفاده كنيم. مش��كالتي كه اكنون براي كشور ما پيش آمده است، در 
ديگر قسمت هاي دنيا هم سابقه دارد و طرح هاي امتحان شده اي در جهان 

براي عبور از اين مشكالت وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كنيم . 
........................................................................................................................

آنارشيسم  امريكايي
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
به تحوالت داخل��ي امري��كا پرداخت و 
نوشت: مطابق آنچه مؤسسات نظرسنجي 
و تحقيقاتي در امريكا در تحليل خود از نتايج انتخابات مياندوره اي كنگره بيان 
كرده اند، جنس آراي دموكرات ها در انتخابات مياندوره اي كنگره كاماًل سلبي 
بوده اس��ت، به  عبارت بهتر، آنها نه در حمايت از باي��دن، بلكه در مخالفت با 
ترامپ آراي خود را به سود برخي نامزدها به گردش در آورده اند. نتايج به دست 
آمده از آخرين نظرسنجي ملي امريكا كه همزمان با اين انتخابات از سوي بنياد 
»اديسون ريسرچ« انجام شد نيز نشان داد بيش از دو سوم رأي دهندگان به 
نامزدهاي مجلس نمايندگان، نمي خواهند ج��و بايدن بار ديگر در انتخابات 
سال۲۰۲4 ميالدي نامزد ش��ود. فراتر از آن، حدود ۶۰درصد از شهروندان 
امريكايي ) اعم از دموكرات يا جمهوريخواه( نيز در  مجموع با نامزدي ترامپ 
در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال۲۰۲4 مخالف هس��تند. اگ��ر اين دو 
نظرس��نجي را با نگاه فرامتني ب��ه انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا مورد 
تجزيه و تحليل ق��رار دهيم، به همان »آنارشيس��م داخلي« در اين كش��ور 
مي رسيم. بدون شك اين روند تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در سال۲۰۲4 تغييري پيدا نخواهد كرد و حتي در برخي موارد، شاهد تشديد 
آن خواهيم بود. در اين معادله، عناوين و اسامي نقش تعيين كننده اي نداشته 
و آنچ��ه مورد ه��دف و هجمه ق��رار مي گي��رد، زيرس��اخت ها و مؤلفه هاي 
تشكيل دهنده قدرت در امريكاست. به قول بسياري از نظريه پردازان امريكايي، 
اين كشور در دور باطلي گرفتار شده كه ساختار دوحزبي قدرت را به چالش 
كشيده است. در اين ميان، امكان ظهور حزب سوم) آن هم حزبي مستقل و 
واقعي( در امريكا نيز با توجه به قدرت انحصاري دو حزب سنتي دموكرات و 

جمهوريخواه حداقل در آينده اي نزديك بعيد به  نظر مي رسد. 
........................................................................................................................

سهم اين خون ها در بيداري مسئوالن
روزنامه همشهري موضوع يادداشت 
ديروز خود را به تح��والت جاري در 
كشور اختصاص داد و با بيان اينكه القاي حس ناامني پروژه اين روزهاي 
ضدانقالب است، نوشت: انتقام از مردم فقط اين نيست كه خون چند انسان 
بي گناه را بريزند. بايد مردم به جهت رواني آس��يب ببينند. اين آس��يب 
فيزيكي و روحي كمك مي كند ذهن آماده شود كه كار تمام است. دقت 
كرديد؟ هر دو ثمره در ذهن است. شليك نهايي به سمت ذهن مردم است. 
خط آشوب بايد در ذهن ها داغ باشد و به نفع اوباش غلبه كند. اينجاست كه 
خون مي ريزند، مثل آب خوردن. ذهن را محاصره كنند، ش��هر را تسخير 
كرده اند و والغير. هيچ هزينه اي هم براي دشمن ندارد. هر چند روز يك بار 
به يك بهانه اطالعيه مي دهند. چند نفري در گوشه و كنار محله ها جمع 
مي شوند. خون مي ريزند و خالص. اين خون ريختن نيز شبيه ترورهاي 
منافقين در ابتداي دهه۶۰، كور نيست. كاماًل حساب شده است. آن  روزها 
فقط قصدشان ترساندن جريان انقالب بود، اما امروز هدف شناخت است 
نه ترس و تهييج. آن  روزها خبر مظلوميت مردم بساط ظلم و ترور را جمع 
كرد، اما امروز خبر مظلوميت شهيد حتي به مادر شهيد هم نمي رسد، چه 
رسد به مردم. مادر كيان در جنگ روايت ها به قاتالن فرزندش پناه مي برد 
و ناخواسته كمك مي كند تا كودكان بيشتري كشته شوند. بازي نيز دو سر 
برد براي آنهاست. آدم مي كشند. اگر از امنيتي ها باشد، سوت و كف مي زنند 
و به ه��م تبريك مي گوين��د. اگر ك��ودك يا دخت��ر جوان باش��د پروژه 

»كارخودشونه« كليد مي خورد. همين نكردند؟
حاال حرف چيست؟ آقايان مسئول، بي عملي ناشي از گيجي از تصميم از 
سر انفعال و مماشات هم بدتر است. مطالبه امروز مردم پايان مداراست. 
كاري نكنيم از اين مطالبه عبور كنند و بگويند سيستم در تصميم گيري 
دچار گيجي است. همه عمليات اوباش بين المللي خالصه در محاصره 
ذهني مردم است. صداي مظلوميت شهداي امنيت حتي به مردم هم 

نمي رسد كه بخواهند خونخواه باشند. 

اصالحات و مواضع دونبش
اعتباربخشي به اغتشاشات از جمله برنامه هاي جريان اصالحات براي مواجهه 
با حوادث اخير بوده است؛ مواردي كه در آن اراذل و اوباش دست به خشونت 
زدند و متأسفانه تعدادي از نيروهاي انتظامي و بسيج به شهادت رسيدند يا 

زخمي و مجروح شدند . 
اصالح طلب��ان اما در براب��ر اين حركات خش��ونت آميز نه تنه��ا موضع گيري 
نمي كردند بلكه حت��ي با افكار ارتجاع��ي نفرت پراكني كردند و خش��ونت را 
جنبش ناميدند و با ادبيات حمايتي خشونت را تعديل مي كردند و به آن وجهه 
اعتراضي و حق به جانب مي دادند. اين خشونت گستراني از سوي اعضاي جريان 
اصالحات تا جايي بوده كه حاال مسئله به موضوعي چون »عمامه پراني« رسيده 
است.  اصالح طلبان اما حاال كه كار از كار گذشته است و خشونت را عادي سازي 
كرده اند، دس��ت به كار موضع گيري در برابر اين عمل توهين آميز شده اند. در 
همين رابطه روزنامه آرمان ملي در تيتر يك خود با عنوان »عمامه پراني اعتراض 
يا انحراف؟!« نوش��ت: »انداختن عمامه از س��ر روحاني��ون در خيابان نه  تنها 
سنخيتي با آنچه معترضان به  عنوان خواسته هاي خودشان مطرح مي كنند، 

ندارد بلكه نشان دهنده سوءاستفاده افراد يا جرياناتي از فضاي موجود است.
توهين به روحانيت در حالي در فضاي تاريك آشوب هاي اخير با عمامه از سر 
روحانيون انداختن از سوي دشمن طراحي شده است كه اصل اين حركت 

تخريب دين و بي حرمت كردن روحانيت شيعه را در دستور كار دارد. 
وقتي رسانه هاي س��عودي و انگليس��ي در رأس آش��وب افكني قرار دارند، 
قطعاً برنامه هاي مختلفي جهت تخريب روحانيت ش��يعه از سوي وهابيت 
و بهائيت ت��دارك ديده و اجرا مي ش��ود . اصالح طلبان تا به ام��روز با وجود 
دانستن و آگاهي از پشت پرده اين اغتشاشات هيزم به آتش تحركات خياباني 
مي ريختند اما ب��ه يكباره با فض��اي عمامه پراكني و تخري��ب روحانيت به 
وضعيت بيشتر واقف شدند. روزنامه اصالح طلب آرمان مي افزايد: »انداختن 
عمامه از سر روحانيت اقدامي غيرقابل پذيرش است و در تمام دنيا رهبران 
ديني لباس هاي مخصوص به خود دارند كه احترام آن حفظ مي ش��ود. در 
اعتراضات پس از انقالب برخي اين اقدام ناپسند را انجام دادند، مانند سال 
78 كه عمامه عبداهلل نوري را از س��رش انداختند و سال 88 هم عمامه يك 
كانديدا را از سرش برداشتند. آناني كه امروز براي نشان دادن اعتراض خود 
اقدام به انداختن عمامه روحانيون مي كنند، از يك نكته غافل هس��تند كه 
روحانيون به  خوبي ش��نواي انتقادات آنها هستند. در اين جريان روحانيون 
بسياري حضور دارند و افرادي چون رئيس دولت اصالحات ملبس به لباس 
روحانيت هستند و تشكل هاي چپي چون مجمع روحانيت مبارز و كساني 
چون »موسوي خوئيني ها« از اين جمله هس��تند. جالب اين است كه اين 
موضع گيري اصالح طلبان در برابر هتاكي به روحانيت در حالي به طور كاماًل 
ديرهنگام اتفاق مي افتد كه اين جناح سياسي مي توانست پيش از اينها بارها 

در برابر اقدامات ضدامنيتي موضع گيري كند و اين كار را نكرد!
هر چند اصالح طلبان حاال موضع گيري مي كنند اما بازهم س��عي دارند توپ 
را در زمين رقيب سنتي خود بيندازند و مطرح مي كنند عمامه پراكني را ابتدا 
اصولگرايان آغاز كردند كه در اين حيطه نيز اين جريان سياسي دست از تطهير 
اغتشاشگران برنمي دارد و اين موضع گيري را با تخريب رقيب سياسي انجام 
مي دهد. اين روزها اصالح طلبان به مثابه چاقوي دو لبه مي مانند كه هم به خود 
آسيب مي زنند و هم راه دشمن براي جوالن دادن در خيابان ها را باز مي كنند. 
جريان اصالحات بايد فراي اين تحركات دونبشي خود يك بازتعريفي از مواضع 
خود با انقالب اسالمي ارائه دهد، نمي شود هم رفيق دزد بود و هم شريك قافله! 
اصالحات وجهه خود را در هشت سال گذش��ته با عملكرد نااميدكننده خود 
از دست داده است و با عملگرايي بايد براي خود وجهه سازي كند نه همگامي 
و تطهير اقدامات خصمانه، وگرنه اعتماد دوباره به يك جريان مأيوس كننده 
با عملكردي فوق ضعيف دوباره يك تجرب��ه تلخ ديگر به بار مي آورد، هر چند 
بس��ياري از نارضايتي هاي امروز حاصل همين بي عمل��ی و قصور مديريتي 

اصالح طلبان است.
جهاننیوز

 برخی سلبريتي ها 
پازل دشمن را کامل کردند

مطالب�هاصل�يايك�هازمس�ئوالنوج�وددارد،ايناس�تكه
باالخ�رهع�دهايادعاييدارن�د،بیاين�دراس�تيآزماييكنند،
اگ�رثاب�تش�وداي�نتهمته�ان�ارواب�ودهقوهقضائی�هب�ه
عن�وانمدعيالعم�ومواردش�ودوبرخ�وردج�ديكن�د.
شايان تركماني، مسئول واحد تش��كيالت جامعه اسالمي دانشجويان 
دانش��گاه تهران در گفت وگو با ف��ارس افزود: در اغتشاش��ات اخير كه 
مشخص است دشمن ماه هاست برنامه ريزي آن را در اتاق هاي جنگش 
انجام مي دهد، سلبريتي ها نقش تكميل كننده پازل و تأثيرگذار در اين 
عمليات جنگي تمام عيار را بازي كردن��د، البته بايد توجه كرد كه اغلب 
سلبريتي هاي داخلي وارد اين بازي از پيش طراحي شده توسط دشمن 
نشدند. اين فعال دانشجويي تأكيد كرد: راهبردي كه از طريق سلبريتي ها 
دنبال شد، آن بود كه اين افراد با ش��ايعه پراكني و سوءاستفاده از پايگاه 
اجتماعي شان و قدرت رسانه اي كه به جهت جايگاه شان از آن برخوردار 
هستند، مردم را فريب دادند و س��عي كردند آنها را به اغتشاش دعوت 
كنند. وي افزود: مطالبه  اصلي اي كه از مسئوالن، به خصوص مسئوالن 
قضايي وجود دارد اين اس��ت كه باالخره عده اي ادعاي��ي دارند، بيايند، 
راستي آزمايي كنند، خب اگر صحيح است، پيگيري هاي الزم در جهت 
احقاق حق و برپايي عدالت صورت گيرد. عضو ش��وراي مركزي جامعه 
اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران گفت: اگر ثابت شود اين تهمت ها ناروا 
بوده يا حتي بدتر از آن، با تحريك و تشويق معاندان و دشمنان اين مرز 
و بوم بوده، قوه  قضائيه به عنوان مدعي العموم وارد شود و برخورد جدي 
كند و مجرمان را به اشد مجازات برساند، چون به جهت حرف هاي بي پايه 

و اساس شان، كشور و اين ملت هزينه ها داده اند.

6| روزنامه جوان |  شماره 6628 يک شنبه 29 آبان  1401 | 25 ربيع الثانی 1444 |
رئیسمركزمطالعاتراهبرديارتش:

 خويشتنداري ايران 
در مقابل فتنه سعودي حدي دارد

م�اواقع�اًخويش�تنداريكردي�موخ�ودمن
احس�اسميكردمجاداردعربستانسعودي
دراي�نفتنهها،يكس�یليمحكم�يبخورد.
با توج��ه به تحركات دش��من در جه��ت تحريك 
جوانان و مردم از طريق رسانه هاي جمعي به ويژه 
رسانه وابس��ته به رژيم س��عودي و تحليل جنگ 
هيبريدي و ش��ناختي اخير دش��من عليه ايران 
اس��المي، خبرگزاري فارس گفت وگوي��ي با امير 
سرتيپ احمدرضا پوردستان، رئيس مركز مطالعات 
راهبردي ارتش جمهوري اسالمي انجام داده است 

كه خالصه اي از آن در ادامه مي آيد. 
اخی�راًش�اهداتفاقات�يدركش�ور
بوديمك�هفرماندهيمعظ�مكلقوا
ازآنبهعنوانجن�گتركیبيعلیه
ايراناسالمييادكردند.ازنظرشما
مؤلفههاياينجنگتركیبيچیست
واينجنگتركیبيچنداليهاست؟

من ابتدا از جنگ تركيبي ي��ا هيبريدي تعريف 
مختصري داشته باشم. امريكايي ها چند سال قبل 
در يكي از مراكز مطالعاتي شان جلساتي را ترتيب 
دادند و در آن جلسات نبردهاي گذشته شان مثل 
جنگ ويتن��ام، جن��گ اول و دوم خليج فارس و 
جنگ افغانستان را مرور و تحليل كردند و نهايتاً 
به اين نتيجه رسيدند كه بايد جنگ فرسايشي و 
طوالني مدت را از دستور كار خارج كنند و گفتند 
اگر بنا شد كه به كشوري حمله نظامي كنيم، بايد 
در كوتاه ترين زمان ممكن آن را تصرف كنيم كه 
هم تلفات انس��اني كمتري داش��ته باشيم و هم 
هزينه هاي كمتري را متحمل ش��ويم. به همين 
علت، استراتژي عمليات قاطع، سريع و استراتژي 
شوك و بهت را تعريف كردند. در همين ارتباط، 
براي اينكه بتوانند استراتژي عمليات قاطع سريع 
يا ش��وك و بهت را عملياتي كنند از شيوه جنگ 
تركيبي استفاده مي كنند، يعني به طور همزمان 
و تركيبي از همه مؤلفه هاي قدرت همچون جنگ 
نظامي، جنگ سياس��ي، جنگ رسانه اي، جنگ 
س��ايبري، جنگ ش��ناختي و جن��گ اقتصادي 
اس��تفاده و كاري مي كنند كه ضمن وارد آوردن 
شوك به كش��ور هدف، قدرت تفكر و محاسبه را 
از او بگيرند. كشور ما امروز درگير چنين جنگي 
با امريكاست و در همه حوزه هايي كه ذكر كردم، 
اس��تكبار و اذنابش براي شكستن مقاومت ملت 

م��ا س��رمايه گذاري كرده اند. اغتشاش��ات اخير 
بخش��ي از جنگ تركيبي يا هيبري��دي امريكا 
عليه ماست. آنها بعد از سازماندهي افراد نفوذي 
و تجهيز آن��ان و يارگي��ري در داخل كش��ور، با 
يك هجوم رس��انه اي س��نگين و هدايت شده و 
با كم��ك بعض��ي س��لبريتي هاي فريب خورده، 
جوانان خام و احساس��ي را به مي��دان آوردند و 
آن��ان را در مقاب��ل نيروهاي حاف��ظ امنيت قرار 
دادند و سپس خودشان يعني همين نفوذي ها، 
شروع كننده درگيري هاي فيزيكي و آتش زدن و 
قتل و كشته سازي مي شدند و زماني كه احساس 
مي كردند درگيري ها شدت گرفته، سريعاً منطقه 
را ترك و به ج��اي ديگري و ب��راي آتش افروزي 
ديگري مي رفتند. كشورهاي حامي آشوب در گام 
بعدي تصميم داشتند با نفوذ دادن تروريست هاي 
تكفيري، ابتدا در كردستان و سيستان و بلوچستان 
و بعد خوزستان آتش فتنه هاي قومي و قبيله اي 
را مش��تعل كنند كه هوشياري جامعه اطالعاتي 
انتظامي و امنيتي كشور آنها را در اين توطئه هاي 

خطرناك و ويرانگر ناكام گذاشت. 
فضايمجازيورسانههايمعانددر
آشوبهاواغتشاش�اتاخیرنقش
مؤثريراايفاكردن�دوبرخيازاين
رسانههالیدرهايآشوبرارهبري
كردند،ازنظ�رش�مااينجرياندر
اغتشاش�اتاخیرچهمی�زانتأثیر

داشت؟
رس��انه ها از ابزار اصلي جنگ نرم هستند و در اين 
جنگ نرم هر كشوري رس��انه هاي قدرتمندتري 
داشته باشد، پيروزي با اوس��ت. وقتي صحبت از 
رسانه مي شود منظور فقط تبادل يك پيام متني يا 
فيلم كوتاه ويدئويي نيست بلكه منظور پيامي است 
كه محتوا داشته و اثرگذار باشد. در اغتشاشات اخير 
رس��انه هاي معاند در يك اقدام مشترك، از همه 
تكنيك ها و جذابيت هاي رس��انه اي و در حجم و 
مقياس بسيار گسترده كه نمونه آن كمتر ديده شده 
است، استفاده كردند. در مورد حجم و كثرت خبرها 
در مورد جمهوري اسالمي ايران، اغراق نيست اگر از 
واژه بمباران خبري استفاده كنيم. اخبار به صورت 
مسلسل وار به گونه اي سرازير مي شدند كه قدرت 
تفكر را از مخاطب مي گرفت و در ذهنش آنچه را كه 
مي خواست جاي مي داد. مأموريت غيرمسئوالنه و 

ناجوانمردانه ديگري كه رسانه هاي معاند عالوه بر 
جهت دهي ذهن هاي مخاطبان بر عهده داشتند، 
هماهنگ��ي و هداي��ت اغتشاش��گران و آموزش 
شيوه هاي تخريب و آدم كش��ي و گرم نگه داشتن 
ميدان درگيري ها بود، ب��ه جرئت مي توانم بگويم 
كه در اين اغتشاشات رسانه هاي معاند نقش مركز 
فرماندهي و كنترل آشوبگران را بر عهده داشتند 
و ب��ا هدايت س��رويس هاي اطالعات��ي و امنيتي 
صحنه هاي درگيري و اغتش��اش را سازماندهي و 

جهت دهي مي كردند. 
مدافعانامنیتمانندپلیسوبسیج
درجريانآش�وبهاواغتشاش�ات
اخیره�دفهجم�هق�رارگرفتندو
حمالتبس�یاريبهآنهاشدوحتي
ش�هداييهمتقدي�مكردن�د.چرا
دشمنبهگونهايجوانانراتحريك
كردتابهافراديكهمدافعامنیتآنها

هستند،حملهكنند؟
واقعيت اين است كه ما درگير يك جنگ شناختي 
هستيم. در اين جنگ ش��ناختي برخالف جنگ 
نظامي، ش��ما اگر يك نفر تلفات بدهيد، عالوه بر 
اينكه يك نفر از آمار شما كم مي شود، يك نفر هم 
به عده دشمن اضافه مي شود، يعني دشمن ذهن و 
فكر نفرات شما را در اختيار گرفته و آنان كاري را كه 
او مي خواهد انجام مي دهند. مثالي بزنم كه تقريب 
به ذهن شود. ببينيد در جنگ صفين مالك اشتر 
تا فتح كامل خيمه هاي معاوي��ه جلو رفته بود، در 
اين زمان عمروعاص فتنه اي كرد و از تكنيك هاي 
جنگ شناختي استفاده كرد و توانست تعداد زيادي 
از لشكريان اميرالمؤمنين)ع( را فريب بدهد و اين 
س��ربازان كه براي از بين بردن معاوي��ه از عراق به 
شام آمده بودند، به طرفداري از معاويه به حضرت 
علي)ع( حمله كردند و از او خواس��تند پيش��روي 
مالك را متوقف كند. اين اثر جنگ شناختي است. 
جواني كه به پليس يا بسيج كه مدافع امنيت اوست 
حمله مي كند، در حقيقت جزو تلفات ما در جنگ 
شناختي است، يعني دش��من موفق شده با تغيير 
در سيستم محاسباتي آن جوان، او را از اردوگاه ما 
خارج و در لش��كر خود و به عنوان پياده نظام خود 
وارد ميدان كند. بخش قابل توجهي از اين جوانان 
اغتشاشگر از اين دسته هستند كه بعد از دستگيري 
تازه متوجه مي ش��وند چق��در ب��ازي خورده اند و 

نادانسته خود، خانواده و كشورشان را با چه خطرات 
مهلك و خانمان سوزي روبه رو كرده اند. 

باتوجهبهاينكهاتفاق�اتاخیريك
جنگتركیب�يچنداليهب�ود،آياما
توانس�تیمبهخوب�يدربرابرجنگ
تركیبيدش�منانپدافندكنیم؟آيا
نیروهايانتظاميوامنیتيمادرمهار

فتنهاخیرموفقبودند؟
ما بايد واقعيت هاي صحنه را در نظر بگيريم. يكي 
از دوستان از من سؤال پرس��يد و گفت اگر كشور 
بلژيك بود، مي توانست با اين جنگ مقابله كند كه 
من در پاس��خ به او گفتم اگر اين اتفاقات در كشور 
بلژيك رخ م��ي داد، قطعاً در لحظه اوليه س��قوط 
كرده بود. شما بايد حجم تهاجم به نظام را در نظير 
بگيريد و اينكه چه ميزان از دش��مني به سوي ما 
روانه شده است. دشمن اكنون در حوزه  جنگ هاي 
سايبري، رواني و ش��ناختي و يك هجمه سنگين 
رس��انه اي را عليه ما وارد كرده اس��ت. بايد بگويم 
كه اين حجم عمليات رسانه اي را تاكنون مشاهده 
نكرده ب��ودم، البته يك حجم كوچك��ي از آن را با 
تكنيك بمباران خبري در 11س��پتامبر مشاهده 
كرديم كه دنيا تحت اين بمباران خبري قرار گرفت، 
به اين نحو كه امريكايي ها يك حادثه س��اختگي 
ايجاد و طوري وانمود كردند كه جهان به اين باور 
رسيد كه تروريست ها عامل اين حادثه هستند. ما 
شاهد چنين هجمه و بمباران رس��انه اي بوديم و 
تمام شبكه هاي فارسي زبان و غير فارسي زبان به ما 
هجوم آورده بودند. اين نشان از قابليت، صالحيت و 
توانمندي همه نيروهاي مسلح و دستگاه ديپلماسي 
ما داشت كه توانست به خوبي اين موضوع را مهار و 
كنترل كند. اگر مي گويم همه وظايف خود را انجام 
دادند به معناي قصور، كوتاهي ها و سس��تي هاي 
برخي مسئوالن و مديران نيست. متأسفانه ما اين 
فضا را مهيا كرديم، همانطور كه مقام معظم رهبري 
مي فرمايند، در كش��ور زخم هايي وجود داشت و 
مگس هم روي اين زخم ها نشس��ت چراكه ما اين 

زخم ها را ايجاد كرديم. 
درحوادثاخیرش�مارويكردرژيم
س�عوديوحاكم�انآنه�اراچگونه

تحلیلميكنید؟
ما بايد يك واقعيت را بپذيريم و آن اين است كه 
بن سلمان تربيت شده امريكايي هاست؛ فردي كه 
در امريكا درس خوانده و معلمان او افسران موساد 
بوده اند. او يكي از عوامل اصلي موساد و امريكا در 
منطقه است. بن سلمان دشمني خود را نشان داده 
است، در حالي كه سران قبلي عربستان عالقه مند 
بودند مق��داري تنش زداي��ي و ارتباطاتي برقرار 
كنند كه ش��اهد بوديم در بسياري از سطوح اين 
كار انجام ش��د. نمونه آن تسهيالتي بود كه براي 
زوار ما ايجاد مي كردند، اما بن س��لمان از ابتداي 
ورود خود نشان داده اين مشي را نداشته است و 
تالش دارد با جمهوري اسالمي ايران تقابل كند، 
آن هم به علت جهت دهي ای اس��ت كه از سوي 
صهيونيست هاي امريكايي و اسرائيلي به او داده 
مي شود. خواسته امريكا و رژيم صهيونيستي اين 
است كه هميشه بين ما و آنها يك فاصله اي وجود 
داشته باشد و چه كسي بهتر از بن سلمان كه بتواند 
اين فاصله را ايجاد كند. به نظرم ما در اين حادثه 
واقعاً خويش��تنداري كرديم و خود من احساس 
مي كردم ج��اي آن دارد كه عربستان س��عودي 
در اي��ن فتنه ه��ا از طري��ق نيروه��اي نيابتي و 
ظرفيت هايي كه در منطقه وجود دارد يك سيلي 
محكمي بخ��ورد، ولی به نظر من مس��ئوالن ما 
مانند هميشه خويشتنداري و بزرگواري كردند، 
اما عربستان بداند كه خويشتنداري هم باالخره 
حدي دارد و اگر بخواهد اقدامات خصمانه خود را 
مقداري بيشتر كند، قطعاً پاسخ ما به اين اقدامات 

پشيمان كننده خواهد بود.

گفتوگو

شناسه آگهى:1410015

 آگهي مناقصه عمومي (يك  مرحله اى)
 موضوع: مناقصه شماره م م ن/4436 /1400 مربوط به پروژه تهيه كاال و احداث تسهيالت چندراهه 

(PC به صورت) و خط لوله جرياني چاه 12 ميدان سراجه قم
شماره ثبت در سامانه ستاد: 2000093221000080

روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران

شـركت نفت مناطق مركزي ايـران (سهامي 
خاص) در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر 
را با مشـخصات و شـرايط كلي زير از طريق 

مناقصه عمومي (يك مرحله اى) به شركت هاي واجد شرايط، واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر كار 

پـروژة فوق الذكـر مختصـراً شـامل: تهيه كاالساخـت و پيش راه انـدازي 
تسـهيالت سـرچاهي موقعيـت چـاه12 ميدان سراجه و خط لوله جرياني 

10 اينچ به طولتقريبي 600 متر به صورت PC مي باشد.
ب) مدت، محل و برآورد اوليه اجراي كار

 مـدت اجـراي پـروژه دوازده (12) ماه بـوده و برآورد تقريبـي اجراي كار 
-/096ر886ر446ر125 ريـال و -/364ر13 يورو و محل اجراى پروژه واقع 

در استان قم، منطقه عملياتى سراجه قم مي باشد.
ج) شرايط و مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه (الزامى) 

1- داشتن شـخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شـركت شامل: اساسنامه، 
آگهي روزنامه رسمي تأسيس شـركت و آخرين تغييرات آن، ُكد اقتصادي و 
شماره شناسه ملي شركت، آدرس دقيق پستي، تلفن ثابت و نمابر (فكس). 

2- داشـتن گواهينامـه معتبر و ظرفيت آزاد حداقل در پايه 5 رشـته نفت 
و گـاز طبق سايت پيمانكاران تأييد صالحيت شـده سازمان برنامه و بودجه 

كشور.
 3- داشـتن گواهينامه معتبر تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران صادر شده 

توسط وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي.
4- داشـتن صورت هاي مالي حسابرسي شـده منتهي بـه سال مالي 1399 

يا 1400. 
5- ثبت نـام در سامانه جامع تجـارت ايران (جام)به نشـاني "ntsw.ir"به 
منظـور فراهـم نمودن امكـان استعالم و تعييـن اصالـت صورت هاي مالي 

حسابرسي شده مناقصه گران از سامانه پرديس. 
6- داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ 115ر005ر823ر7ريال به 

عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار. 
7- عضويـت در سامانـه تداركـات الكترونيكي دولت (ستـاد) و دارا بودن 
گواهـي امضاى الكترونيكي و تكميل فرم استعالم ارزيابي كيفي موجود در 

 www.setadiran.ir سايت
د) مهلت و محل مراجعه متقاضيان 

كليـه مراحل برگـزاري فراخـوان از دريافـت و تحويل اسنـاد فراخوان تا 
تهيه فهرست مناقصه گران داراي صالحيت، ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و 
بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويـت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 
گواهـي امضـاى الكترونيكـي را جهت شـركت در مناقصه محقـق سازند. 
شـماره تماس سامانـه ستـاد در تهران جهـت انجام مراحـل عضويت در 
 سامانـه 1456 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها در سامانه

www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/پروفايـل تأمين كننده/مناقصه گر" 
موجـود است. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از سامانه ستاد تا 
ساعت 08:00 صبح روز چهارشـنبه مورخ 1401/09/02 و آخرين مهلت ثبت 
و بارگزاري اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي اين 

مناقصه تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 مي باشد.
خاطرنشان مي سازد "پيشنهاد قيمت ها مي بايست متناسب با كاالي ساخت 

داخل و با لحاظ كيفيت ارائه گردد."
 درصـورت نيـاز بـه اطالعـات بيشـتر متقاضيـان مي تواننـد بـا تلفـن

 87524441-021 تماس حاصل نمايند.

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت مناطق مركزي ايران

 نوبت دوم

سكوتعامدانه خبر
مرّوجانخارجي
آش�وبوخش�ونتدراي�راندربراب�ر
آشكارترينعملیاتتروريستيدرچندشهر
ايران،پیامديجزتش�ويقتروريس�تهاو
تقويتتروريس�مدرگس�ترهگیتيندارد.
به گزارش ايرنا، در بياني��ه وزارت امور خارجه 
در خصوص حوادث تروريستي اخير آمده است: 
در روزهاي اخير، ملت ش��ريف ايران و جامعه 
بين المللي، شاهد اقدامات مجرمانه گروهي از 
تروريست هاي بيرحم عليه شهروندان بي گناه 
و مدافع��ان امنيت اي��ران عزيز در ش��هرهاي 
ايذه، اصفهان و مش��هد بودند. در اين حمالت 
تروريستي متأسفانه تعدادي از هموطنان عزيز 
ما و در ميان آنه��ا زنان و ك��ودكان معصوم به 

شهادت رسيده يا مجروح شده اند. 
وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران اين 
حمالت ش��وم تروريس��تي را قوياً محكوم كرده و 
شهادت هموطنان عزيز را به آحاد مردم عزيز ايران 
به خصوص خانواده هاي داغدار شهيدان تسليت 
گفته و از خداوند متعال براي مجروحان ش��فاي 

عاجل مس��ئلت مي كند. بدون ترديد، س��كوت 
عامدانه مرّوجان خارجي آش��وب و خشونت در 
ايران در برابر آشكارترين عمليات تروريستي در 
چند شهر ايران، پيامدي جز تشويق تروريست ها 

و تقويت تروريسم در گستره گيتي ندارد. 
كش��تارهاي كور تروريس��تي در ش��هرهاي ايذه، 
اصفهان و مش��هد كه پس از حمله مشابه اخير به 
زائران و نمازگزاران حرم حضرت شاهچراغ شيراز 
اتفاق افتاد، كماكان مؤيد اين امر است كه چگونه 
دشمنان و معاندين نظام مقدس جمهوري اسالمي 
و ملت ش��ريف و بزرگ ايران، ماهيت جنايتكارانه 
خود را پشت نقاب دروغين دلسوزي براي مردم و 

فرزندان اين كشور پنهان مي كنند. 
از منظر مقررات و هنجارهاي بين المللي، تروريسم 
در هر ش��كل و زمان و مكان محكوم اس��ت و لذا 
وظيفه جامعه جهاني و مجامع بين المللي مسئول 
اس��ت تا با محكوم كردن اقدام هاي تروريس��تي 
اخير در ايران، اج��ازه ندهند حري��م ايمن براي 
خش��ونت طلبان و جريان هاي افراط��ي كه تداوم 
زيست آنها در ترويج ناآرامي، نفرت پراكني، تنش، 

آشوب و اغتشاش است، ايجاد شود.

بیانیهوزارتخارجهدرخصوصحوادثتروريستياخیر

سكوت در برابر حمالت تروريستي در ايران 
پيامدي جز تقويت تروريسم ندارد

محمدصادقنیكگستر/فارس


