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چراغ  قوه ها را داخل امريكا بيندازيد
روزنامه همشهري در يادداشت ديروز 
خود با اشاره به چالش هاي دروني 
امريكا نوش��ت: »ترامپيس��م«، »جنگ داخلي«، »كنگره حداقلي« و 
»دولت ضعيف« كليدواژگاني هس��تند ك��ه اين روزها ب��ه كرات در 
تحليل هاي صورت گرفته از فضاي داخلي امريكا به  چش��م مي خورند. 
پس از برگزاري انتخابات ميان دوره اي كنگره، گره سياسي در امريكا به 
 واسطه عدم كسب اكثريت مطلق توس��ط جمهوري خواهان و در عين 
 حال، از دست رفتن اكثريت نس��بي مجلس نمايندگان و سنا به ضرر 

دموكرات ها، كورتر شده  است. 
نتايج انتخابات هم شفاف و هم مبهم اس��ت! بايدن و ترامپ هر دو نسبت 
به نتايج انتخاب��ات كنگره ابراز رضاي��ت كرده اند. رئيس جمه��ور امريكا 
بدون تمركز بر نتايج انتخابات مجلس نمايندگان )كه منجر به شكس��ت 
دموكرات ها شده  است(، عدم كسب اكثريت سنا توسط جمهوري خواهان را 
دستاوردي تاريخي براي خود مي داند. در مقابل، ترامپ هم با وجود شكست 
برخي چهره هاي مورد حمايت وي در اياالتي حس��اس مانند پنسيلوانيا، 
جورجيا و نيوهمپش��اير كماكان از پيروزي بزرگ خ��ود در اين آوردگاه 
سياسي خبر مي دهد و با استناد به اين پيروزي انتزاعي، قصد دارد به  زودي 

نامزدي خود را در انتخابات رياست جمهوري2024 اعالم كند. 
بر اساس آنچه مقام هاي امريكايي مي پندارند، كسي نبايد چراغ  قوه خود را 
بر فضاي داخلي اياالت متحده بيندازد، هر كس سخني در خصوص جامعه 
در حال انفجار امريكا و ناكارآمدي مطلق نظام ليبرال دموكراسي به  ميان 
آورد، بايد بالفاصله متهم به توهم توطئه و عدم درك دموكراسي و آزادي 
ذاتي اما نامرئي جامعه غرب شود. بدون  شك يكي از اصلي ترين راه هاي 
مواجهه با جنگ ادراكي امريكا عليه ايران، تمركز روي جامعه اين كشور 
و گسل هايي است كه روزبه روز تحت تأثير مؤلفه هاي گوناگون عميق تر 
مي شوند. هر چراغ  قوه اي كه روي صفحه تاريك جامعه امريكايي انداخته 
شود، به  مثابه تيري است كه در عرصه جهاد تبيين اتاق عمليات دشمن 

را در اين نبرد همه جانبه و تركيبي هدف قرار مي دهد. 
........................................................................................................................

 انتظار عمومي
براي برخورد قاطع با آشوبگران

روزنامه جام جم يادداشت ديروز خود را 
به ضرورت برخورد قاطع با آش��وبگران 
اختصاص داد و نوشت: بعد از گذشت دو 
ماه از اغتشاشات، كاماًل مشخص شد كه فتنه اخير قطعه اي از پازل طراحي 
امريكا، رژيم صهيونيستي و آل سعود براي تزلزل در اركان نظام اسالمي بود. 
جمهوري اسالمي همواره در برخورد با فتنه ها اقتدار كامل نشان داده 
و در جريان حوادث اخير هم سياس��ت صبر را در پيش گرفت تا صف 
اغتشاشگران با صف معترضان جدا شود. روند حوادث هم كاماًل حاكي 
اس��ت كه اكنون كاماًل اين صفوف از هم جدا ش��ده و آنچه ما در كف 
خيابان مي بينيم، از خشونت بي حد و حصر آشوبگران مزدوري حكايت 
دارد كه به هيچ وجه تعهدي نسبت به جان و مال مردم ندارند و سالح 
به دس��ت گرفته اند و خون مردم بي دفاع و حافظان امنيت را بر زمين 
مي ريزند. اكنون زمان قدرت نمايي جمهوري اسالمي فرا رسيده  است. 
حضور مردم در چند راهپيمايي گسترده در روزهاي گذشته هم كاماًل 
مشخص كرده صبر جامعه تمام شده و اكنون بايد با اقتدار وارد صحنه 
شد و مماشات را كنار گذاشت. اغتشاشگران توانايي جمهوري اسالمي 
را دست كم گرفتند و اين در حالي است كه نظام آنقدر قدرت دارد كه 
هم سخن معترض را بشنود و هم برخورد قاطع با هر گونه اغتشاش و 
آشوب داشته  باشد. دشمنان بايد بدانند دوران شعبان بي مخ هايي كه با 
دستياري غرب درصدد كودتا و براندازي هستند، به پايان رسيده و آنها 
نمي توانند با ادامه تنش به هدف خودشان مبني بر وقوع جنگ داخلي 
در كشور برسند، چون ايران اسالمي با اقتدار به راهش ادامه مي دهد. 
........................................................................................................................

مي كشند و عزا مي گيرند!
روزنامه كيهان در شماره ديروز خود ضمن اشاره 
به رفتار نفاق آل��ود فتنه گران كه از گذش��ته دور 
تاكنون براي رسيدن به خواسته هاي باطل خود نه 
از كشته  سازي و نه از انداختن خون مقتولي كه خود دست به آن آلوده كرده اند 
به گردن طرف مقابل ابايي داشته اند، به حوادث اخير و رفتار اين جماعت منافق 
اشاره كرد و نوشت: طي دو ماهي كه از شروع اغتشاشات در كشورمان مي گذرد، 
انواع و اقسام تالش پرحجم آشوبگران و جريان رسانه اي معاندان براي انحراف 
افكار عمومي از طريق دروغ و تهمت و كشته  س��ازي هاي بي اس��اس را شاهد 
بوده ايم. از فوت مهسا اميني كه با وجود نامش��خص بودن ابعاد دقيق آن در 
روزهاي اول و در شرايطي كه هيچ قرينه مستندي بر غيرطبيعي بودن فوت 
اين دختر جوان وجود نداشت، ناجوانمردانه در يك عمليات رواني و رسانه اي 
پرحجم كه متأسفانه برخي از چهره هاي سياسي و رسانه هاي اصالح طلب هم 
به نوعي به آن دامن زدند، علت فوت مهسا اميني به دروغ ضرب و شتم توسط 
پليس جلوه داده شد. اين روايت دروغ بهانه اي شد براي استارت اغتشاشاتي 

كه بنا بر شواهد ماه ها براي آن برنامه ريزي شده بود. 
چند روزي هم است كه معاندان به رس��م ديرين منافقان و فاسقان با خون 
مردم بي گناهي كه در حمالت تروريستي نش��ئت گرفته از اغتشاشات جان 
خود را از دست دادند، مشغول بازي هستند و شهادت آنها را به دروغ به نظام 
نسبت مي دهند، حتي وقتي داعش جنايتكار مسئوليت حمله تروريستي حرم 
شاهچراغ را رسماً پذيرفت، باز هم از دروغ پردازي هاي خود دست برنداشتند. 
حادثه تلخ تروريستي غروب چهارشنبه در ايذه كه منجر به شهادت و مجروح 
شدن عده اي از مردم و نيروهاي مدافع امنيت شد نيز آخرين پرده از جنگ 
رواني رس��وا و دروغ پردازي معاندان و آشوبگران در نسبت دادن اين جنايت 
به نظام كه در جريان فراخوان خود آنها رخ داده بود، به ش��مار مي آيد، البته 
اين مدعيان ظاهري انسانيت وقتي حكم قصاص قاتالن شهداي امنيت صادر 
شود در قالب انسان دوستي وارد معركه مي شوند و باز هم به دفاع از قاتالن و 
جنايتكاران مي پردازند. اين اولين بار نيست، از موج حمايتي از »نويد افكاري« 
كه خود به صراحت به قتل يك انسان بي گناه در شيراز اعتراف كرد تا دفاع از 
»محمد ثالث« از دراويش گنابادي كه در ماجراي خيابان پاسداران با اتوبوس 
به صف نيروهاي پليس زد و چند نفر را به شهادت رساند و با صراحت هم به آن 

اعتراف كرد در كارنامه اين چهره هاي كاسب انسانيت وجود دارد. 
........................................................................................................................

فراگيري گفتار حكمراني نو
روزنامه صبح نو بار ديگر سراغ تبيين حكمراني نو 
رفت و نوشت: وقايع اخير در كشور كام هر مصلح 
دلس��وزي را تلخ س��اخته ام��ا اجم��اع نخبگان 
حاكميتي بر »بازبيني و تغييرات اساسي« در روندهاي حكمراني و در 

يك كالم، حركت به سمت »حكمراني نو« را هم موجب شده است. 
مجموعه اعتراضات و اغتشاشات به وجود آمده اخير در كشور، با اينكه حوادث 
ناگواري را بر پيكره كش��ور تحميل كرد اما بدون ش��ك، فرصت مغتنمي را 
براي بيدارش��دن مس��ئوالن فراهم آورده تا به طرزي اصولي و در عين حال 
بنيادين، رويه ها و س��ازوكارها را اصالح كنند، البته ب��ا وجود اجماع فراگير 
مقامات و مسئوالن ارشد نظام حول »حكمراني نو« و لزوم بازبيني در روندها 
و سياست ها، سوپراصالح طلبان و سوپرانقالبيوني هم حضور دارند كه هرگونه 
اصالح در شيوه هاي حكمراني را به مثابه ضعف و عقب نشيني نظام از مواضع 
اصولي خود مي پندارند. اين پندار معيوب در شرايطي است كه نظام جمهوري 
اسالمي ايران طي 44سال گذش��ته، بارها و در نقاط كانوني تاريخ، دست به 
اقدامات سياسي هوشمندانه و بديعي زده كه با سير در عمق ماجرا، چيزي جز 
ثبات پايه هاي حكمراني برداشت و حاصل نشده است؛ تغييراتي در چارچوب 

اصول بنيادين نظام و ذيل گفتمان امامين انقالب.

برخي افسران اطالعاتي رژيم صهيونيستي 
تالش كردند در پوشش خبرنگار به قطر بروند 
و ب�ا رزرو هتل در نزديكي مح�ل اقامت تيم 
ملي، اغتشاشات محله محور و سانتراليستي 
در تهران را به كنار گوش تيم ملي بكش�ند. 
به گزارش مش��رق، فروردين امسال وقتي 
داور مسابقه سوت پايان بازي ميان دو تيم 
ملي فوتبال ايران و لبنان را به صدا درآورد 
و ه��واداران با چرخاندن پرچ��م صعود تيم 
ملي به جام جهاني قطر را جش��ن گرفتند، 
كميته مشترك خرابكاري در لندن به تكاپو 
افتاد كه به هر طري��ق ممكن مانع از حضور 
يوزها در اين مسابقات ش��ود. در آن روزها 
رسانه هاي فارس��ي زبان ضدانقالب خود را 
به دروديوار مي زدند تا ب��ا بهانه هايي واهي 
چون مسئله حضور بانوان در استاديوم ها يا 
ماجراي جنگ اوكراين، فدراسيون جهاني 
را وادار كنند تي��م ملي فوتبال اي��ران را از 

مسابقات حذف كند!
صحنه گردان اي��ن ماجرا نيز س��ازمان اتحاد 
عليه ايران هسته اي متشكل از سياستمداران 
تندرو امريكايي و صهيونيست بود كه تالش 
مي كردند محدوديت ها عليه م��ردم ايران را 
باال ببرند. جوزف ليبرمن از اعضاي مشاور در 
اين س��ازمان ضدايراني در تشريح مدل فشار 
عليه ايران در يادداشتي نوشته است: حكومت 
ايران توانس��ته اس��ت ضدتحريم شود، ديگر 
تنها توس��ل به گزينه تحريم اقتصادي براي 
مهار ايران كافي نيست، بايد مدل تحريم ها را 
اجتماعي كرد تا آن را همه مردم ايران حس 
كنند! اشاره اين س��ناتور تندرو امريكايي به 
»تحريم اجتماعي« مجموعه اقداماتي بود كه 
مي توانست پروسه شورش هاي كور شهري را 

تسهيل كند. 
كمپين نويد افكاري، ش��رور معروف ش��يرازي 
يكي از پيمانكاران تحري��م اجتماعي با تمركز 
روي تحريم ورزش ايران بود، پتيشن نويس��ي 
اين كمپين توسط سازمان موساد طراحي شده 
و توس��ط برخي عوام��ل ضدانق��الب در خارج 
از كش��ور اجرايي ش��د. اين كمپين ضدايراني 
با رزومه س��ازي براي يك قاتل حرفه اي سعي 
داشت از او چهره اي ورزشكار با گرايش سياسي 
بسازد. هدف از اين شخصت پردازي و برند سازي 
فيك آن بود كه به بهانه اعدام نويد افكاري، ايران 

محروم از تمامی فعاليت هاي ورزشي شود!
  جنگ ضدتيم ملي فوتبال، ايران كشي 

با خنجِر ضدايراني
كمپي��ن تحري��م ورزش ايران ب��راي تبليغات 
نياز به رس��انه داشت. س��ازمان ايران هسته اي 

براي س��اماندهي به جنگ روان��ي عليه مردم 
ايران عالوه بر اس��تفاده از ظرفيت رس��انه هاي 
غربي با تش��كيل يك كميته خرابكاري س��عي 
كرد با اقدامات ايذايي نبض ش��بكه را در دست 
بگيرد. اين كميته يك شاخه رسانه اي در لندن 
و ش��اخه اي تروريس��تي )آفن��دي( در پاريس 
تش��كيل داده و براي هر كدام وظايفي تعيين 
كرد، اين س��تاد جنگ در طول دو سال به  مرور 
ريشه زايي كرده است، به اين شيوه كه هر قدر 
كه ارسال سالح قاچاق و تروريست به سمت 
مرزهاي ترانزيت��ي ايران افزاي��ش يافت، در 
ازاي آن شليك هش��تگ و اخبار جعلي براي 
تأثيرگذاري روي بافت خاكستري نيز افزايش 
 يافته است. بي بي سي فارسي و تلويزيون رژيم 
آل س��عود از جمله عوامل اصل��ي اين جنگ 
رس��انه اي بودند كه به  صورت علني به سمت 
مردم ايران ش��ليك مي كردند. اين اقدامات 
تخريبي باعث ش��د مقامات اي��ران تلويزيون 

سعودي را شبكه تروريستي اعالم كنند. 
هر چه به جام جهاني نزديك مي شديم، ميزان 
فشار رسانه اي كميته خرابكاري براي حذف تيم 
ملي ايران با برچس��ب سياس��ي افزايش يافت! 
اما با اقدامات راهب��ردي و ديپلماتيك تهران، 
فيفا زير بار فشار سياس��ي گروهك اتحاد عليه 
ايران هسته اي نرفت و حضور تيم ملي فوتبال 
در جام جهان��ي با انتش��ار ويدئوكليپي از همه 
تيم هاي راه يافته به مس��ابقات قطعي شد، اين 
اقدام ضربه ای سنگين به كمپين تحريم ورزش 

ايران بود. 
پس از نااميد شدن كميته خرابكاري از حذف 
تيم ملي، اقدامات لجستيكي تروريست ها براي 
ضربه رواني ب��ه بازيكنان تي��م در دوحه آغاز 
ش��د. هدف آن بود كه برخي افسران اطالعاتي 
رژيم صهيونيس��تي در پوشش خبرنگار به قطر 
سفر كنند و با رزرو هتل در نزديكي محل اقامت 
تيم ملي اغتشاشات محله محور و سانتراليستي 
در تهران را به كنار گوش تيم ملي بكشند! اين 
برنامه به  گونه اي طراحي  شده بود كه با ايجاد 
فشار مصنوعي عليه برخي بازيكنان تيم ملي، 
آنها هدايت ادراكي ش��ده و در طول مسابقات 
با انجام برخي رفتارهاي خالف عرف ورزش��ي 
اس��تاديوم فوتبال را به محل ميتينگ سياسي 

بدل كنند. 
   از يک س�ال قبل برای تيم ملی برنامه 

داشتيم
محس��ن صالح��ي، عضو ش��بكه تروريس��تي 
اينترنشنال در اين  باره مي گويد: »از يك سال 
قبل كه حضور ايران در جام جهاني قطعي شد، 
تلويزيون اينترنشنال براي حضور در مسابقات 

برنامه ريزي كرد! ما در آنج��ا هتل رزرو كرديم 
و يك اس��توديوی خبري حرف��ه اي نيز تجهيز 
شده بود، تالش ما آن بود كه صداي مردم ايران 

)اغتشاشات( در مسابقات باشيم«!
اين عامل تروريس��تي اعتراف كرده بود هدف 
از سفر خبرنگاران پوشش��ي به قطر نه پوشش 
مس��ابقات بلكه اثرگ��ذاري روي بازيكنان تيم 
ملي و انتقال خط اغتشاشات از لندن به دوحه 

بوده است!
جال��ب  توج��ه آنكه كميت��ه خراب��كاري براي 
رسيدن به اين هدف يكي از بازيكنان تيم ملي 
را سوژه سازي كرده و از طريق رابطي در آلمان 
سعي داشت به اين فوتباليست مشهور نزديك 
ش��ود. راهنمايي ها و رصد دقيق شرايط توسط 
س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( در س��ازمان 
اطالعات سپاه باعث هوش��ياري اين بازيكن از 
دسيسه دشمن شد. يكي از دستورالعمل هاي 
سازمان اتحاد عليه ايران هس��ته اي به كميته 
خرابكاري آن ب��ود كه بازيكنان اي��ران هنگام 
آغاز بازي با تي��م ملي امريكا س��رود مقدس و 
ملي كش��ورمان را نخوانند و به  ج��اي آن روي 

زمين زانو بزنند!
   اتمام حجت با مقامات قطري

اين دست اقدامات تخريبي و سياسي كاري از 
سوي عوامل ضدانقالب باعث شد، كارگروهي 
مشترك توسط نهادهاي اطالعاتي كشورمان 
تشكيل ش��ود و اين گروه با سفر به شهر دوحه 
حجت را با مقامات قطري تم��ام كنند! در آن 
زمان تيم ايران��ي به قطري ها هش��دار داد كه 
نزديك ش��دن هر عامل تروريس��تي به محل 
اردوي تيم ملي در هتل مح��ل اقامت يا محل 
تمرينات را تحمل نمی كند و در صورت تخطي 
پليس و س��ازمان اطالعات قطر از اين دستور 
با عناص��ر خرابكار به ش��يوه قانون��ي برخورد 
خواهد كرد. قطري ها مطابق خواست مقامات 
كشورمان ويزاي جاسوس خبرنگاران منتسب 
به رژيم سعودي را لغو و با تهيه ليستي از اقالم 
ممنوعه چون مواد مخدر، اس��لحه، مشروبات 
الكلي، گوش��ت خوك و مواردي مش��ابه با آن 
حضور خبرن��گاران اينترنش��نال را نيز ممنوع 

اعالم كردند. 
   چرا انگليسي ها از سفر به دوحه 

پا پس كشيدند؟
اما ماج��راي لغ��و س��فر كميت��ه خرابكاري 
به قطر وقتي جالب ش��د كه انگليس��ي ها نيز 
به  ص��ورت ناگهاني اعالم كردن��د خبرنگاران 
بي بي سي فارس��ي نيز از س��فر به قطر انصراف 
داده اند! آن زمان اين س��ؤال پيش آمد كه چرا 
دولت انگليس مانع از سفر خبرنگاران پوششي 

به دوحه شده است؟ پاسخ به اين سؤال خيلي 
سخت نبود، پس از ضربه سنگين اطالعاتي به 
كميته خرابكاري در لندن و پاريس، ليس��ت 
اعضاي اين شبكه لو  رفت و انگليس حاضر نشد 
براي ادامه عمليات در دوحه ريسك كند، اين 
تفسير به  خوبي نشان مي دهد دولت انگليس 
اطمينان خاطر دارد بي بي سي فارسي يك رسانه 
تروريس��تي بوده و براي ش��بكه ضربه خورده، 
حفظ نيرو مهم تر از اصل عمليات است، البته 
ماهيت عملكرد رسانه انگليسي از مدت ها قبل 
براي مردم ايران روشن  شده است. اين رسانه 
آلوده عالوه بر نقش مستقيم در چند كودتاي 
سياسي )كودتاي 2۸مرداد و كودتاي۸۸( در 
ماه هاي اخير به  صورت علني به تبليغ اقدامات 
مسلحانه عليه مردم ايران پرداخته است! پيش  
از اين بي بي سي سعي مي كرد با گرفتن ژست 
بي طرفانه و ايجاد فض��اي به اصطالح حرفه اي 
خود را تنها منعكس كننده اخبار نش��ان دهد، 
اما جو حاصل از اغتشاشات تينيجري باعث شد 
اين شبكه رسانه انگليسي به ناگهان نقاب از سر 
بردارد و ماهيت روباه صفت خ��ود را به  خوبي 
نشان دهد. افسران اين ش��بكه تروريستي به 
 خوبي مي دانستند كه در صورت نزديك شدن 
به مرزهاي اس��تراتژيك ايران و انجام عمليات 
تخريبي عاقبتي بهت��ر از مع��دوم نيما زم در 

انتظار آنها نخواهد بود. 
   ترويج استفاده از كوكتل مولوتف 

و اقدامات خشونت زا توسط انگليسي ها
اين روزها وضعيت بنگاه خبرپراكني انگليس 
به حدي وخيم اس��ت كه يكي از مجريان آن 
با انتش��ار فايلي صوتي، اعت��راف كرده هدف 
كميته خرابكاري مستقر در لندن تجزيه ايران 
است و رس��انه هاي ضدانقالب نه يك شبكه 
خبري بلكه يك ابزار تروريس��تي عليه مردم 
ايران هس��تند. اين روزها بي بي سي فارس��ي 
نه از س��ر اجبار بلكه از روي تقس��يم وظايف 
با اينترنش��نال متعلق به خاندان آل س��عود 

پاسكاري خبري مي كند. 
آخرين نمونه اين رفتاره��اي عجيب باعث 
اخراج خبرنگاران اين دو شبكه از يك جلسه 
س��ازمان ملل بوده اس��ت. ضربه به شريان 
اساسي اغتشاشات در داخل و خارج از كشور 
باعث شده اس��ت بار ديگر موتور اتحاد عليه 
ايران هس��ته اي در نشست ش��وراي حكام 
روش��ن ش��ود. اخيراً محمدعلي ش��عباني، 
جاسوس هسته اي و از اعضاي شبكه گاندوي 
انگليسي در تحليلي نوشته اس��ت: با ايران 
كنار بياييد، آشوب سازي تنها باعث ويراني 

شبكه خواهد شد!

روايتي پنهان از جنگ ضدتيم ملي فوتبال

پشت پرده لغو سفر جاسوس خبرنگاران بي بي سي به قطر

   گزارش2

فريب خوردگان نبودند، اغتشاشات را 
بي مماشات 6 روزه جمع مي كرديم

بودي�م،  روب�ه رو  فريب خ�وردگان  ب�ا  كش�ور  داخ�ل  در 
ل�ذا مماش�ات كردي�م و اگ�ر فريب خ�وردگان داخل�ي در 
مي�دان نبودن�د، اي�ن ۶۰ روز ب�ه ش�ش روز ه�م نمي كش�يد. 
سردار علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در رزمايش بزرگ جهادگران بسيجي فاطمي كه ظهر ديروز در محله 
هرندي تهران برگزار ش��د، اظهار كرد: خبيثان عالم مجدداً دچار وهم 
و اشتباه محاسباتي ش��ده اند كه مي توانند در جمهوري اسالمي ايران 
پيروزي به  دس��ت آورند و بيش از ۶0 روز اس��ت كه پيروان خود را به 
ميدان مي آورن��د. ما در داخل ب��ا فريب خوردگان روب��ه رو بوديم، لذا 
مماش��ات كرديم و اگر در ميدان، فريب خوردگان داخلي نبودند، اين 

روز به شش روز هم نمي كشيد.   ۶0
وي گفت: در اين مدت حدود ۶0شهيد تقديم شد، شهداي ما مظلوم 
بودند ولي مظلوم مقتدر. پيام مظلومي��ت مقتدرانه ما به همه جهان 
مخابره شد. مظلوميت ما مقتدرانه است اما نه مظلوميتي كه دشمنان 

بر ما تحميل كنند. 
جانشين فرمانده سپاه افزود: دشمني دشمنان از اول انقالب اسالمي تا 
به امروز ادامه داشته ولي در برخي مواقع اوج گرفته است. مواقعي اوج 
مي گيرد كه يا آنها به شكستي رسيده اند يا ايران عزيز به پيروزي رسيده 

يا آنكه هر دو حالت رخ داده است. 
س��ردار فدوي تصريح كرد: هم اكنون دشمنان و خبيثان عالم با هر دو 
حالت مواجه شده اند. از طرفي ما به يك پيروزي رسيده ايم، دولتي بر 
سر كار آمده كه وجه اصلي آن عمل به وظايف، بدون اتكا و چشمداشت 
به كمك بيرون است. ما توانايي هاي ارزشمندي در داخل مرزهاي خود 

داريم، براي رشد و پيشرفت ايران عزيز بايد بر آنها تكيه كنيم. 
وي ادامه داد: از طرف ديگر، شكست بزرگي براي خبيثان ايجاد شده 
است. آنها حدود پنج قرن دنيا را مستعمره خود كردند ولي هم اكنون 
مشكلي براي آنان ايجاد ش��ده و آن اين اس��ت كه خود جنگي به راه 
انداختند، در اين جنگ، كشور روسيه را تحريم كردند و اين كشور هم 

گاز را به روي آنها بست. آنها هم  اكنون به فالكت افتاده اند. 
جانشين فرمانده س��پاه تأكيد كرد: مردم ما و جوانان عزيز ما به لطف 
خدا آنها را در عرصه رسانه و فضاي مجازي به شكست خواهند كشاند، 
چون خداوند به ما وعده داده است پيروزي از آِن حزب اهلل است و حزب 

شيطان نابود مي شود. 
وي با ذكر آنكه بيش از 4۳سال است هدف بسيج و نيروهاي انقالبي، 
خدمت رس��اني به مردم اس��ت، گفت: نيروهاي انقالبي و جهادي در 
سراسر كشور به كار س��ازندگي و به پيشرفت رس��اندن كشور ادامه 
مي دهند، هم��ه اركان نظام ني��ز در قوي ترين وج��ه ممكن به مردم 
خدمت رساني خواهند كرد و دشمن نيز توانايي كند كردن روند رشد 

ايران مقتدر را ندارد. 
........................................................................................................................

فضائلي خطاب به علم الهدي:

 توصيه رهبري به ائمه جمعه
 رفتار پدرانه با »همه« است

مهدي فضائلي، عضو دفتر نشر آثار مقام معظم رهبري با انتشار مطلبي 
در صفحه شخصي خود در توئيتي با اشاره به سخنان اخير امام جمعه 
مشهد نوشت: جناب آقاي علم الهدي! اينكه دولتمردان منحط امريكا 
به زنان ما ولو متأسفانه بي حجاب، چگونه نگاه مي كنند مهم نيست، مهم 
نگاه امثال جنابعالي است. يادآور مي شوم كه مقام معظم رهبري به ائمه 

جمعه رفتار پدرانه با »همه« را توصيه و چند بار تكرار فرمودند. 
گفتني اس��ت س��يداحمد علم الهدي در خطبه سياس��ي نماز جمعه 
مشهد گفته بود: »كساني كه روسري از سر برمي دارند و براي رضايت 
امريكا كشف حجاب مي كنند، بدانند كه امريكا به آنان به چشم همان 
روسپي هاي كودتاي 2۸مرداد نگاه مي كند، آيا راضي هستيد كه عفت 

خود را رها كنيد تا امريكا خوشش بيايد؟«
........................................................................................................................

عضو فقهاي شوراي نگهبان:

سكوت خواص نابخشودني است
آيت اهلل حسيني خراساني گفت: طبق همه موازين شرعي و عرفي 
س�كوت در برابر خواص كه باعث گس�ترش ناامني مي شود، گناه 

نابخشودني است. 
آيت اهلل سيداحمد حسيني خراساني، نماينده مردم خراسان رضوي 
در مجلس خب��رگان رهبري و عض��و فقهاي ش��وراي نگهبان در 
گفت وگو با جهان نيوز درباره ماهيت حوادث تلخ اين روزها و نقش 
بيگانگان و بدخواهان م��ردم ايران در اين حوادث اظهار داش��ت: 
حقيقت و ماهيت وقايع اخير آشكار است. جرياني كه اكنون كشور 
را با زحمت مواجه كرده جرياني صددرصد ضداسالمي، ضدانقالبي 

و ضدايراني است. 
وي در ادامه با تأكي��د بر اينكه آنچ��ه فعاًل ميداندار اين قضاياس��ت، 
معترضان نيس��تند، گفت: فارغ از اينكه اعتراض بجا باشد يا نه، اكنون 
ميدان دست اشرار اس��ت و هدف ش��ان ضربه به امنيت و جان، مال و 
ناموس مردم اس��ت. به صراحت براندازي نظام و از كارانداختن كشور 

مقتدر ايران را مي خواهند. 
نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري درباره 
دو دانشجوي بس��يجي كه اخيراً با ضربات چاقوی آشوبگران در 
مشهد به شهادت رس��يدند، گفت: در ديداري كه با خانواده اين 
ش��هدا داش��تم گفتند كه اين عزيزان معتقد بودند اين جوانان و 
نوجوانان فريب خورده هس��تند و حتي حاضر نبودند از وس��ايل 
دفاعي نظير گاز اش��ك آور در برابر آنها اس��تفاده كنند، اما خود 
اين افراد در ميان اين اش��رار گي��ر افتادند و با دس��ت خالي و به 
خشن ترين شكل به شهادت رسيدند. همه وجود اين شهدا عشق 

به اسالم و انقالب و نظام بود. 
وي با بيان اينكه مسئوالن نبايد بگذارند امنيت كشور توسط اشراري 
كه دنبال كشتار و خونريزي و ناامني هستند، بيشتر به مخاطره بيفتد، 
گفت: اينها همه مرزها و خط قرمزها را رد كردن��د، بايد طبق موازين 
اس��المي با قاطعيت تمام برخورد ش��ود. مردم بايد از دستگاه قضايي 
قاطعيت ببينن��د، در غير اين ص��ورت مردم از خود دس��تگاه قضايي 

گاليه مند مي شوند. 
عضو فقهاي شوراي نگهبان در پايان درباره سكوت خواص در حوادث 
اخير بيان كرد: اكنون زمان سكوت خواص نيست. وقتي جان و مال و 
ناموس يك ملت در خطر مي افتد، همه بايد پاي كار بيايند. طبق همه 
موازين شرعي و عرفي س��كوت در برابر اين جريان كه باعث گسترش 

ناامني مي شود، گناه نابخشودني است. 
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فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 

بسياري از دستاوردهاي ما روز حادثه ديده می شود!

روز  در  م�ا  دس�تاوردهاي  از  بس�ياري 
حادث�ه اگ�ر الزم باش�د بي�رون مي آي�د، 
مانن�د اصاب�ت دش�من در فاصله ه�زار و5۰ 
كيلومتري كه البت�ه اينها تصادفي نيس�ت. 
به گزارش فارس، جمعي از استادان سطوح عالي 
و دروس خارج فقه حوزه علميه قم و مش��هد از 
نمايشگاه توانمندي هاي نيروي هوافضاي سپاه 
بازديد و با س��ردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران ديدار و گفت وگو 

كردند. 
سردار حاجي زاده در اين ديدار ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهيد حسن طهراني مقدم گفت: ما 
توفيق داش��تيم از س��ال۶0 در محضر شهداي 
بزرگي مثل شهيد طهراني مقدم و ساير دوستان 
باش��يم. در آن دوران، ش��هيد طهراني مقدم در 
مجال��س مختل��ف مط��رح مي كرد و حس��رت 
مي خورد كه  اي كاش م��ا در واقعه كربال بوديم 

و امام حس��ين)ع( را ياري مي كرديم و در ادامه 
مي گفت، البته اگر س��الح خوب هم مي داشتيم 

مي توانستيم امام زمان)ع( را بهتر ياري كنيم. 
وي افزود: اي��ن عطش و اين ح��رارت از آن  روز 
در بي��ن نيروهاي هوافضا و موش��كي ش��عله ور 
بلكه اضافه نيز شده است. ش��هيد بزرگوار بارها 
تكرار مي كرد كه ما نبايد مشت ولي فقيه خود را 
خالي بگذاريم و بايد بتوانيم با اجراكردن تدابير 

ولي فقيه خود از ايشان حمايت كنيم. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه با بي��ان اينكه 
م��ا در آن دوران س��الح هايي مانن��د توپ1۳0 
داش��تيم كه 27كيلومت��ر برد داش��ت و وقتي 
مي خواس��تيم مكان هاي��ي در ۳0كيلومتري و 
29كيلومتري منه��دم كنيم، نمي توانس��تيم، 
تصريح كرد: به همين دليل، ش��هر بغداد كه در 
فاصله 105كيلومتري از مرزه��اي ما قرار دارد، 
نمي توانس��تيم تهديد كنيم، اما اين حركت در 

زمان جنگ و دوران بع��د از جنگ نيز ادامه پيدا 
كرد، به طوري كه امروز مجموعه نيروي هوافضا 
و بخش هاي مختلف س��پاه به  وي��ژه حوزه هاي 
موش��كي و پهپادي تبديل به يك قدرت ش��ده 

است. 
وي ادام��ه داد: امروز در ح��وزه هواپيماي بدون 
سرنش��ين و پهپادها در تراز جهاني هس��تيم و 
حركت هايي را كه ارتش هاي بزرگ و قدرتمند 
دنيا دهها سال قبل از ما ش��روع به كار كرده اند، 
به چالش كشيده است و بسياري از دستاوردها 
نيز وجود دارد كه در روز حادثه اگر الزم باش��د 
بيرون مي آي��د، مانند اصابت دش��من در فاصله 
هزارو50كيلومت��ري ك��ه البته اينه��ا تصادفي 
نيست و مرهون عمل به تعاليم اسالم، قرآن و از 

معجزات الهي است. 
سردار حاجي زاده در ادامه با بيان اينكه در حوزه 
موشكي در تراز جهاني جلو افتاده ايم، گفت: خبر 

موشك بالستيك هايپرسونيك پيشرفته كه در 
مراسم سالگرد ش��هيد طهراني مقدم گفته شد 
و قادر اس��ت در جو و بيرون از جو مانور داش��ته 
باش��د، متعلق به خيلي وقت پيش اس��ت ولي 
در واقع امروز رسانه اي ش��ده و در اين دستاورد 
يك جهش نس��لي اتفاق افتاده اس��ت و تا دهها 
سال دشمن نمي تواند به توانمندي مقابله با اين 

موشك برسد. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه به حوزه پدافند 
اش��اره كرد و گفت: م��ا در برهه اي در حس��رت 
يك سامانه پدافندي برد كوتاه بوديم، به طوري 
كه رژيم بعث عراق در جنگ هش��ت ساله براي 
تحقير ما با هواپيماهاي باري به آسمان كشور ما 
مي آمدند و زباله هاي پادگاني از جمله فايل، كمد، 

مبل و تيرآهن را به پايين مي ريختند. 
وي افزود: امروز با لطف خداوند در حوزه پدافند از 
موشكي و پهپادي گسترش بيشتري داشته ايم، 
به طوري كه انواع رادارها در حوزه ها، فركانس ها، 
ارتفاع ها و برد هاي مختلف و همچنين سامانه هاي 
پدافندي ارتفاع پايين، سامانه هاي برد متوسط تا 

برد بلند همگي بومي و ساخت داخلي هستند. 
سردار حاجي زاده در پايان به حوزه فضايي اشاره 
كرد و گفت: ما در حوزه فضايي اخيراً توانسته ايم 
به لطف الهي ماهواره بر قائم100 را پرتاب كنيم 
و اين ماهواره بر با سوخت جامد است و در سال 
جاري اولين ماهواره را ب��ا اين ماهواره بر در مدار 

قرار خواهيم داد.

  گزارش یک

خب�ر موش�ک بالس�تيک 
هايپرسونيک پيشرفته كه 
در مراس�م س�الگرد شهيد 
طهراني مق�دم گفته ش�د و 
قادر اس�ت در جو و بيرون 
از جو مانور داش�ته باش�د، 
متعل�ق ب�ه خيل�ي وق�ت 
پي�ش اس�ت ول�ي در واقع 
امروز رس�انه اي ش�ده و در 
اين دس�تاورد ي�ک جهش 
نس�لي اتفاق افتاده اس�ت 
و ت�ا دهه�ا س�ال دش�من 
نمي توان�د ب�ه توانمن�دي 
مقابله با اين موش�ک برسد


