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 براي ايران و براي آزادي
 از اين جماعت بيزاريم

روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود نوشت: اگر 
جماعتي موجب خشنودي دشمنان شوند و نه تنها 
طمع آنان را براي تجزيه ايران عزيز برانگيزند بلكه 
تجزيه طلب��ي را تئوري��زه كنند! اگر عده اي موجب آس��يب ب��ه اعتبار 
بين المللي كشور شوند و زمينه باج خواهي دشمنان ايران را فراهم آورند، 
اگر جماعتي به نام آزادي و براي همراه كردن ديگران با خود يا بازداشتن 
آنان از آنچه خود مي خواهند به انواع ش��ارالتان بازي يا ارعاب و تهديد 
متوسل شوند، اگر جرياني پرهياهو، با ايجاد امپراتوري دروغ هر روز دهها 
خبر، عكس و فيلم كذب و فيك توليد و به مدد شبكه سازي گسترده و 
پش��تيباني فني پلت فرم ها در حجم انبوه توزيع و حال مردم را خراب يا 
خراب تر كند، اگر كس��اني هموطنان خود را به شكلي فجيع به شهادت 
برسانند و در كنار پيكر آنها هلهله و شادي كنند! اگر گروهي تالش كنند 
براي اولين بار مردم را از ش��ادي حضور تيم ملي فوتبال در بزرگ ترين 
آوردگاه جهاني محروم نمايند و حتي براي شكست تيم ملي كف بزنند و 
هورا بكشند! و باالتر از همه اينها، اگر باشند كساني كه از دشمن بخواهند 
به ايران حمله نظامي كند و كشور را به خاك و خون بكشد، نسبت ايرانيان 
با چنين جماعتي چيست؟ جمع شدن اين همه رذالت و وطن فروشي در 
كنار ادعاي »براي ايران« و »براي آزادي « پديده اي است شگفت انگيز 
كه جز با كنار هم قرار گرفتن وقاحت، جنايت و مزدوري به دست نمي آيد 
و بعيد مي دانم نمونه ديگري بتوان براي آن پيدا كرد. از تعدادي ساده لوح 
و بازي خورده غافل و جاهل كه نق��ش پادو دارن��د، مي گذريم، اما اين 
اگرهايي كه اشاره شد، تماماً در حال وقوع است و صحنه گردانان و عوامل 
مزدور داخلي آنان بيش از دو ماه اس��ت در حال تحق��ق و تكرار همين 
اگرهايي هس��تند كه اگر پيش از اين مي ش��نيديم، باور كردنش بسيار 
دشوار بود؛ اقداماتي كه به رغم وجود گله ها و نارضايتي ها از دستگاه هاي 
مختلف به  ويژه دولت، موجب بيزاري قاطبه مردم اس��ت و عالمت اين 
بيزاري و نفرت را در اجتماعي نش��دن ش��رارت ها به رغم تالش بسيار 
دشمن در فضاسازي گسترده و همچنين روند رو به افول اين شرارت ها 
مي توان مشاهده كرد. قطعاً اين پديده نيازمند مطالعه و بررسي است اما 
عجالتاً »براي ايران« و »براي آزادي« نسبت هر ايراني واقعي با اين پديده، 

بيزاري و نفرت روزافزون است. 
........................................................................................................................

ما طرفدار »ايرانيم«
مدير مسئول روزنامه اعتماد در يادداشت ديروز 
خود ضم��ن آرزوي موفقيت ب��راي تيم ملي 
فوتبال ايران مقابل امريكا نوشت: تا همين  جاي 
كار بچه هاي تيم ملي، نش��ان دادند كه توانستند از پس بحران روحي 
شديد و حواشي ساختگي كه سايه بر اردو و جو استاديوم انداخته بود، 
قهرمانانه خارج شوند و مسبب شادي مردم در روزهاي سخت شوند و 
همچنين اقدام رئيس قوه قضائيه در ارفاقات قضايي به بهانه اين شادي 
هم در نوع خود تحس��ين برانگيز بود. فوتبال در روزهاي معمول يك 
سرگرمي صرف است ولي اين بار ثابت كرد در روزهاي بحراني مي تواند 
نقشي تعيين كننده تر ايفا و به ما اهميت ايران را يادآوري كند. نويسنده 
اضافه كرده است: ما طرفدار ايرانيم، ايران براي ما مقوله مهمي  است، 
فقط يك نام نيست بلكه فرهنگ، زبان، اقوام و مرزهاي جغرافيايي است. 
اين  روزها به بهانه اعتراضات و نقدهايي كه به بخش��ي از سياست هاي 
حكومت وارد مي شود، عده اي فرصت طلب خواب ايران كوچك شده را 
مي بينند. اي��ران كوچك و تجزيه ش��ده )فارغ از حكومت��ي كه بر آن 
حكمراني مي كند( يك كابوس تحقق ناپذير است. ما فارغ از نگاه مان به 
عملكرد حكومت، فارغ از جناح بندي و اختالفات جدي كه بعضاً داريم، 
روي نام ايران حساسيم و تجلي اين حساسيت را در حمايت همه جانبه 

خود از تيم ملي و ايستادگي محكم در برابر فرصت طلبان مي دانيم. 
........................................................................................................................

 آلمان صالحيت اظهار نظر
درباره حقوق بشر را دارد؟

روزنامه كيهان در يادداش��ت ديروز خود ضمن 
يادآوري حمله ش��يميايي هواپيماهاي جنگي 
دولت بعث عراق به شهرستان سردشت، به نقل 
قولي از وزير خارجه آلمان درباره حوادث اخير كش��ور پرداخت و نوش��ت: 
»مردم ايران مي خواهند بدون تبعيض و با حفظ كرامت انساني شان زندگي 
كنند.« اين بخشي از اظهارات »آنالنا بربوك« وزير خارجه آلمان در نشست 
ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در پنج شنبه گذشته است. سؤالي كه در 
ذهن ايجاد مي شود اين است كه آيا دولت آلمان صالحيت اظهارنظر درباره 
وضعيت حقوق بشر در ايران را دارد؟! آيا آلمان وضعيت قابل قبولي در حوزه 
حقوق بشر دارد؟! آيا حقوق شهروندي در داخل آلمان توسط دولت اين كشور 
رعايت مي شود؟! كارنامه آلمان در خصوص رعايت حقوق بشر در اقصي نقاط 

جهان و از جمله ايران چگونه است؟!
نويسنده كيهان سپس با فهرست كردن موارد متعددي از اقدامات ضدحقوق 
بش��ري آلمان عليه زنان و كودكان اضافه كرده است: نقض حقوق بشر توسط 
دولت آلمان تنها به داخل مرزهاي اين كش��ور خالصه نمي شود. دولت آلمان 
كارنامه سياه و تأسف برانگيزي در نقض حقوق بشر در اقصي نقاط جهان دارد. 
يك نمونه بسيار روش��ن، جنايات دولت آلمان عليه مردم ايران است. ناگفته 
نماند كه دولت آلمان با تجهيز صدام به سالح شيميايي موجب شهادت 10هزار 
شهروند ايراني و از جمله بس��ياري از هموطنان كرد كشورمان شد كه زنان و 
كودكان زيادي در ميان آنها بودند. عالوه  بر اين سالح هاي شيمايي در جنگ 
تحميلي موجب جراحت و مصدوميت 100هزار نفر از هموطنان مان شد كه در 
ميان آنان تعداد قابل توجهي از زنان و كودكان سرزمين مان نيز وجود دارند. در 

حال حاضر ۶۷هزار جانباز شيميايي در قيد حيات هستند. 
........................................................................................................................

چند »گره« تا پيشرفت درياپايه؟
روزنامه خراسان يادداشت ديروز خود را به 
تأكيد رهبر معظ��م انقالب بر اس��تفاده از 
ظرفيت هاي عظيم دريا در ديدار فرماندهان 
نيروي دريايي ارتش با معظم له اختصاص داد و نوش��ت: كشورمان از جمله 
نادرترين كشورهاي جهان است كه ضمن همجواري با 15كشور همسايه، از 
مؤلفه هاي خ��اص جغرافيايي در زمينه ه��اي ژئوپلتيك��ي، ژئواكونومي و 
ژئوكالچري برخوردار بوده و بر دو منطقه دريايي و تنگه مهم راهبردي نيز در 
جهان سيطره دارد، از اين رو ايران نه تنها با تكيه بر اين ظرفيت مي تواند نقش 
كليدي در تحوالت منطقه ايفا كند بلكه نقش��ي مهم در س��طح جهاني به 
خصوص در بعد منابع و خطوط انتقال ان��رژي و كاال كه قلب تپنده صنعت 

كشورهاي شرق و غرب است، داشته باشد. 
نويسنده اضافه كرده است: هم اينك حدود ۹5درصد واردات و ۸5درصد 
صادرات كشور از طريق بنادر انجام مي شود. ايجاد بسترهاي مناسب و 
تسهيل امور براي سرمايه گذاري كالن داخلي و خارجي در اين زمينه و 
توجه به حوزه پُرظرفيت شيالت و همچنين گردشگري دريايي از ديگر 
نكاتي است كه مي تواند به تقويت پيشرفت درياپايه كشور كمك شاياني 
كند، اما در كنار همه اين عوامل چيزي كه به نظر مي رسد قطعه اصلي و 
گمشده اين پازل باشد، ضرورت چرخش نگاه برنامه ريزان، قانونگذاران 
و مجريان از نگاه خشكي محور به حوزه درياپايه و توجه به اين مهم در 
اسناد باالدستي از جمله برنامه هفتم توسعه است؛ توجهي كه بخشي از 
همان فرهنگ عمومي مورد تأكيد رهبر معظم انقالب است و مي تواند 
بال مهم توس��عه صنعت حمل و نقل دريايي و متعلقات آن را همچون 
توسعه حوزه نظامي و دفاعي به پيش ببرد. »اين جمله را به ياد داشته 

باشيد: كنترل دريا، يعني امنيت، يعني پيروزي.«

رئی�س ق�وه قضائی�ه در جلس�ه غیرعلنی 
مجلس گفت که دادرس�ي آيی�ن خاص خود 
را دارد و دس�تگاه قضايي بايد بین کس�اني 
که اتهامي متوجه آنهاس�ت، روال قضايي را 
طي کند تا ب�ا فرد بي گناهي برخورد نش�ود. 
به گزارش ايسنا، س��يدنظام موسوي در حاشيه 
جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران 
به ارائه توضيحاتي درباره جلسه غيرعلني ديروز 
صبح مجلس ش��وراي اس��المي و قوه قضائيه و 

مباحث مطرح شده در آن پرداخت. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مباحث خيلي خوبي در اين نشست 
مطرح ش��د، گفت: موارد متعددي مطرح شد از 
جمله اينكه مردم مس��ائل زيادي در حوزه هاي 
ارتباط و تعامل با دستگاه قضايي دارند و مسائل و 

مشكالت را به نمايندگان منتقل مي كنند. 
موسوي اطاله دادرسي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، 
جرم انگاري، مس��ائل حقوقي في مابين دو قوه، 
ارتباط و تعامل نمايندگان با مسئوالن قضايي در 
سطح عالي و استان ها، اغتشاشات اخير و پيگيري 
موضوعات مرتبط با آن را از جمله مواردي مطرح 
كرد كه نمايندگان به آن اش��اره داشتند. وي با 
اش��اره به موارد مطرح شده از س��وي مسئوالن 
قضايي در اين نشس��ت اظهار كرد: از مسئوالن 
قضايي، دادستان كل كش��ور، وزير دادگستري، 
معاون اداري و پشتيباني و توس��عه قوه قضائيه 
و رئيس مركز كميس��يون هاي ش��وراهاي حل 
اختالف صحب��ت كردند، آنها ع��الوه بر توضيح 
درب��اره س��ؤاالت و دغدغه هاي نماين��دگان بر 
ضرورت تعامل بيشتر با مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد داشتند. همچنين درباره بودجه قوه قضائيه 
و مشكالت ساختاري و اداري و قانوني نيز مواردي 

را مطرح كردند. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: مقرر ش��د نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي عالوه بر تعامل در س��طوح قضايي از 

طريق ۳1مسئول قضايي استان ها معرفي شده 
به مجامع استاني، موارد را پيگيري كنند، اين گام 
بلند مي تواند در انتقال هر چه بيشتر دغدغه ها 
و مطالبات مردم مؤثر باش��د. موسوي همچنين 
توضيح داد: براي مب��ارزه با فس��اد اقتصادي و 
اجراي اصل ۴۹ قانون اساس��ي نكاتي بيان شد، 
مسئوالن قوه قضائيه تأكيد داشتند ضمن رعايت 
قوانين، مبارزه با مفاس��د را دنبال مي كنند، آنها 
نمونه هايي را هم بيان كردند. درباره پرداختن به 
مفاسد اقتصادي هم تبادل نظري بين مسئوالن 

قوه قضائيه و نمايندگان صورت گرفت. 
   تأکید نماين�دگان بر تس�ريع در روند 
رسیدگي به پرونده مجرمان در اغتشاشات 

اخیر
وي در خص��وص موض��وع اغتشاش��ات گفت: 
مباحثي درباره اغتشاش��ات و نح��وه ورود قوه 
قضائيه مطرح شد و نمايندگان دغدغه ها و نكاتي 
را بيان كردند، آنچ��ه دغدغه نماين��دگان بود، 
اين  بود كه اوالً بين كس��اني كه جرمي مرتكب 

شدند با كساني كه جرمي نكرده اند، بايد تفكيك 
قائل شد. سرعت رسيدگي به پرونده مجرمان و 
آنهايي كه به اموال عمومي خسارت وارد كرده اند، 
افزايش پيدا كند، مس��ئوالن قوه قضائيه هم در 
صحبت هاي خود به ارائه توضيحاتي درباره روند 

قضايي اين موارد پرداختند. 
   ورود ج�دي ق�وه قضائی�ه ب�ه موضوع 

اغتشاشات
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به صحبت هاي رؤس��اي قواي مقننه و 
قضائيه گفت:  آقاي اژه اي بر ضرورت تعامل بين 
دو قوه تأكيد داشت، به اين موضوع هم اشاره كرد 
كه در اين دوره روابط و تعامل خوبي بين دو قوه 
وجود داشته است، سطح تعامل نسبت به گذشته 

افزايش يافته و رضايت نسبي حاكم است. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي همچنين 
اظه��ار ك��رد: آق��اي اژه اي درب��اره ح��وادث و 
اغتشاشات اخير اين موضوع را تأكيد كرد كه قوه 
قضائيه به صورت جدي ورود كرده است، يعني 

همه مسائلي كه به نوعي در دوماه ونيم گذشته 
درباره اغتشاش��ات بوده قوه قضائيه به آن ورود 
داشته است و به آن اشراف دارد. همچنين مالك 
قانون اس��ت و نمايندگان هم بايد از قوه قضائيه 
رعايت عدالت و انصاف را مطالبه كند. دادرسي 
آيين خاص خود را دارد و دس��تگاه قضايي بايد 
بين كساني كه بازداشت شده يا اتهامي متوجه 
آنهاس��ت، روال قضايي و دادرسي را طي كند تا 
خدايي نكرده با فرد بي گناهي برخورد نش��ود، 
در عين حال به موضوع سرعت دستگاه قضايي 

درباره بررسي اين موارد اشاره شد. 
   »کارآم�دي نظ�ام« مانع پیاده س�ازي 

اهداف دشمن
وي با اش��اره ب��ه صحبت هاي رئي��س مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: رئيس مجلس ضمن 
تبيين شرايط موجود كشور و تحركات و برنامه 
 دشمنان در طول س��ال ها و ماه هاي اخير بيان 
كرد كه دش��من به دنبال تضعيف نظام اس��ت، 
براي مقابله و خنثي سازي تحركات دشمن بايد 
به سمت ارتقای كارآمدي نظام حركت كرد. اگر 
نظام بتواند خود را در ابع��اد مختلف اقتصادي، 
اجتماع��ي، سياس��ي و فرهنگ��ي كارآمد كند، 
دش��من نمي تواند به پياده س��ازي اهداف خود 
دست پيدا كند. موسوي ادامه داد: رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در مورد مسائل في مابين دو قوه 
اعالم آمادگي كرد كه هر جا قوه قضائيه احساس 
كند نياز به مصوبه جديدي در مجلس است، آن 
را در قالب اليحه يا پيشنهادي در قالب طرح به 
مجلس ارائه كند و مجلس شوراي اسالمي در اين 

باره همكاري خواهد كرد. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
در پايان گفت: رئيس مجلس ش��وراي اسالمي 
درباره اطاله دادرس��ي هم نكاتي را بيان كرد يا 
اينكه دغدغه و مطالبه م��ردم مقابله و مبارزه با 
فساد و مردمي سازي مبارزه با فساد است، در اين 

باره طرحي در دستور كار مجلس است.

موسوي جزئیات جلسه غیرعلني مجلس با قوه قضائیه را تشريح کرد

نمایندگان: در رسیدگی به پرونده مجرمان اغتشاشات تسریع شود

   گزارش2

جانشین فرمانده کل سپاه: 

سرشبكه هاي دستگيرشده در اغتشاشات 
سرويس  جاسوسي امريكا ارتباط داشتند با 

تعدادي از سرشبكه هاي دشمنان را در 
اغتشاشات اخیر بازداشت کرديم، اين 
افراد فقط ب�ا اينترنش�نال در ارتباط 
نبودن�د بلكه مربوط به س�رويس هاي 

جاسوسي امريكا بودند. 
به گزارش فارس، س��ردار عل��ي فدوي، 
جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران صبح 
سه شنبه در حاشيه هفتمين مجمع فرماندهان بهداشت و درمان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي كه در ستاد اين نهاد برگزار شد، درباره خبر 
دستگيري سرشبكه هاي رسانه هاي بيگانه بيان كرد: ۴۴سال است كه 
جنگ بين حق و باطل ادامه دارد؛ جبهه انقالب اسالمي و جبهه باطل 
دش��منان. طرف مقابل ما در جنگ هر كاري كه از دستش برمي آيد، 
انجام مي دهد اما با وجود اين در اين ۴۴سال حتي يك پيروزي هم به 
دست نياورده است. وي ادامه داد: دشمن همه كارهايي را كه مي تواند 
انجام مي دهد و ما نيز همه آنچه خداوند به ما دستور داده است، انجام 
مي دهيم تا دشمن را با شكست مواجه كنيم . سردار فدوي با بيان اينكه 
تعدادي از سرشبكه هاي دش��منان را در اغتشاش��ات اخير بازداشت 
كرديم، تصريح كرد: منتظر هستيم دس��تگاه قضايي به وضعيت آنها 
رسيدگي كند. اين افراد فقط با اينترنشنال كه زيرمجموعه سرويس هاي 
جاسوسي دشمنان هستند، در ارتباط نبودند بلكه اين افراد مربوط به 

سرويس هاي اطالعاتي و جاسوسي امريكا بودند. 
........................................................................................................................

 دستگيري عامل اطالعاتي 
يكي از كشورهاي منطقه

روابط عمومي سپاه بندرلنگه از دستگیري عامل سرويس اطالعاتي 
يكي از کشور هاي مرتجع خبر داد. 

به گزارش ايسنا، روابط عمومي سپاه بندرلنگه ديروز اعالم كرد: با اشراف 
اطالعاتي هوشمندانه و اقدام به  موقع نسبت به رصد عامل سرويس اطالعاتي 
يكي از كش��ور هاي مرتجع حوزه خليج ف��ارس كه قصد انج��ام اقدامات 
سوءامنيتي در غرب استان هرمزگان داشت، توسط پاسداران گمنام امام 

زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه شهرستان بندرلنگه دستگير شد. 
........................................................................................................................

 اقدام ضدايراني امريكا 
در زمينه حقوق زنان

در ادام�ه سیاس�ت هاي مداخله جويان�ه کش�ورهاي غربي علیه 
کش�ورمان، ديپلمات هاي غربي گفته اند پیش نويس قطعنامه اي 
علیه ايران که توسط امريكا تهیه شده است، خواستار حذف ايران 
از کمیسیون »وضعیت زنان« سازمان ملل است و در روزهاي آتي 

در اين باره رأي گیري خواهد شد. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، بنا بر گفته برخي ديپلمات ها، در پي 
البي هاي واشنگتن براي تنبيه ايران به خاطر آنچه »نقض حقوق زنان و 
سركوب بيرحمانه اعتراضات« خوانده شده است، درباره طرح امريكا براي 
خارج كردن ايران از كميسيون وضعيت زنان سازمان ملل در 1۴دسامبر 
رأي گيري خواهد شد. امريكا روز دوشنبه در پيش نويس قطعنامه اي كه 
رويترز آن را رؤيت كرده اس��ت، با ادعاي اينكه سياست هاي ايران »به 
طرز فاحشي با حقوق انساني زنان و دختران و ضوابط كميسيون وضعيت 
زنان س��ازمان ملل مغايرت دارد«، آن را محكوم كرده اس��ت. ايران به 
تازگي عضو اين كميسيون ۴5عضوي سازمان ملل شده بود كه هر ساله 
در مارس نشست برگزار مي كند و هدف آن  پيشبرد برابري جنسيتي و 

قدرت دادن به زنان و هر دوره آن چهار ساله است. 
پيش نوي��س قطعنامه امري��كا »جمهوري اس��المي ايران را ف��وراً از 
كميسيون وضعيت زنان سازمان ملل براي دوره چهار ساله بعدي آن از 
۲0۲۲ تا ۲0۲۶ خارج مي كند.« موضوع حذف ايران از اين كميسيون 
سازمان ملل در حالي مطرح مي شود كه ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت 
امور خارجه ايران در تازه ترين اظهاراتش درباره ادعاهاي حقوق بشري 
كشورهاي غربي عليه ايران گفت: اين كشورها كه داراي سابقه سياهي 
در نقض حقوق بشر هستند، چگونه به خودشان حق مي دهند خودشان 
را مدعي و مدافع حقوق بش��ر نش��ان دهند، چطور به خودش��ان حق 
مي دهند در عين حالي كه زنان، كودكان و مردان كرد ما را در سردشت 
با تجهيز رژيم متجاوز صدام به سالح هاي شيميايي بمباران كرده است، 
اكنون دم از حقوق زنان كرد ما بزنند، نفاق آنها آشكار است، اين نفاق 

شرم آور است اما آنها انجام مي دهند. 
........................................................................................................................

دشمن از ۱۰مدل براندازي همزمان 
۶موردش را در اغتشاشات اخير پياده كرد

دشمن در اغتشاشات اخیر شش مدل 
از 10 م�دل براندازي امتحان ش�ده در 
کش�ورهاي ديگر را به ط�ور همزمان 

اجرايي کرده است. 
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد 
در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به اغتشاشات هفته هاي 
اخير در كش��ور گفت: دشمن در اغتشاش��ات اخير جنگی تركيبي را 
عليه كش��ور ما به راه انداخته كه داراي جنبه هاي مختلف اقتصادي 
و رسانه اي اس��ت. وي افزود: در كش��ورهاي مختلف تاكنون 10مدل 
براندازي پياده سازي ش��ده كه همگي به نتيجه رس��يده و براندازي 
حكومت اتفاق افتاده كه شش مدل آن در اغتشاشات اخير به صورت 

همزمان پياده سازي شده است.
 نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: مدل 
رسانه اي، سايبري، اقتصادي، كشته  سازي، تحريك قوميت ها و تجزيه 
كشور شش مدلي است كه در اغتشاشات اخير در كشور ما به صورت 

همزمان پياده سازي شده است. 
........................................................................................................................

 برگزاري نشست رؤسا 
و دبيران استان هاي شوراي ائتالف

نشس�ت دو روزه رؤس�ا و دبی�ران ش�وراي ائتالف اس�تان ها در 
روزه�اي پنج ش�نبه و جمع�ه، 10 و 11 آذرم�اه برگزار مي ش�ود. 
به گزارش مشرق، نشست دو روزه رؤسا و دبيران استاني شوراي ائتالف 
نيروهاي انقالب اس��المي، در روزه��اي 10 و 11 آذرماه س��ال جاري با 
هدف افزايش تعامل و هماهنگي ميان اركان تشكيالتي شوراي ائتالف و 
برنامه ريزي عملياتي براي نحوه اجراي راهبردهاي ساالنه برگزار خواهد 
شد. در اين گردهمايي عالوه بر حضور دبيران و رؤساي استان هاي شوراي 
ائتالف، رؤساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي، رؤساي مجامع 
نمايندگان مجلس در استان ها، اعضاي شوراي شهر تهران، دبيران كل 
احزاب سياس��ي كش��ور و برخي ديگر از چهره هاي فرهنگي، سياسي و 

اجتماعي نيز به عنوان ميهمانان ويژه مدعو حضور خواهند داشت. 
بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته در مراسم افتتاحيه اين همايش، 
آقايان دكتر حداد عادل رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب، دكتر 
قاليباف رئيس مجلس شوراي اس��المي و حجت االسالم طائب مشاور 
عالي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي به سخنراني و تحليل 

مسائل روز كشور خواهند پرداخت.
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تغییر قدرتمندانه وضعیت امنیت آسمان ايران در گفت وگو با فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبیا

آسمان  كشور با پدافند ايراني نفوذناپذير شده است

يكي از بخش هايي که در دوران دفاع مقدس 
با وج�ود همه کمبوده�ا کارنامه درخش�اني 
از خود ب�ر ج�اي گذاش�ت، پدافن�د هوايي 
اس�ت. پدافن�د هوايي بع�د از اتم�ام جنگ 
تحمیلي تا ام�روز، قدم هاي ب�زرگ و مهمي 
در راستاي قطع وابس�تگي از بیگانگان براي 
دفاع از آسمان ايران برداش�ته است. رسانه 
KHAMENEI. IR بر اس�اس بیانات رهبر 
معظ�م انق�الب اس�المي در دي�دار اعضاي 
هیئت دولت که در آن ب�ه تغییر عزتمندانه و 
قدرتمندانه اوضاع جمهوري اسالمي نسبت 
به دوران دفاع مقدس از جمله امنیت آسمان 
ايران اش�اره کردند، براي تحلیل و بررس�ي 
اقدام�ات و پیش�رفت هاي صورت گرفت�ه 
در اي�ن بخش، ب�ه گفت وگو با امیر س�رتیپ 
قادر رحی�م زاده، فرمانده قرارگاه مش�ترك 
پدافند هواي�ي خاتم االنبیا پرداخته اس�ت. 
حوزه پدافند هوايي، پیش از انقالب 
چگونه بود و امروز چه تفاوت هايي با 

گذشته کرده است؟
اصالً قابل مقايسه نيست. قبل از انقالب، يگان هاي 
پدافند هوايي، با معدود سامانه هاي پدافند هوايي 
از تنوع برخوردار بودن��د، ضمن اينكه آن موقع، 
به  طرف س��اخت هيچ پدافند هواي��ي در داخل 
كشور هم نمي رفتيم، حتي زمينه براي تعميرات 
اساسي اش هم وجود نداشت. همان مستشارها 
در پدافند جمعي ني��روي هواي��ي بودند و اين 
مسائل در سامانه هاي پدافندي هم وجود داشته 
است، خيلي از بحث هاي اورهال، تعميرات كلي 

و تعويض بعضي از قطعات، توسط بيگانگان انجام 
مي گرفته اس��ت كه امروز ديگر اينگونه نيست و 
عالوه بر آن امروز شبكه يكپارچه پدافند هوايي 

كشور با تكنولوژي روز و كاماًل مكانيزه است. 
 با توج�ه ب�ه اينك�ه در دوران دفاع 
مقدس تمام حوزه هاي نظامي ايران 
تحت تحريم قرار گرفت، اين مسئله 
در حوزه پدافند هواي�ي چه تأثیري 

گذاشت؟
وقت��ي وارد دف��اع مق��دس ش��ديم، ب��ا معدود 
سالح هايي كه در اختيار كاركنان پدافند هوايي 
بود، ابت��كارات و خالقيت ه��اي فراواني از همان 
س��ال هاي اول دفاع مقدس جرقه زد. اصاًل كلمه 
جهاد و تحقيقات و جهاد خودكفايي  از آن زمان 
س��ر زبان ها افتاد. اين از ابت��كارات ويژه آيت اهلل 
خامنه اي ب��ود ك��ه آن زم��ان راه انداختند و در 
حقيقت، ش��كوفايي از همين تحقيقات و جهاد 
خودكفايي نيروي هوايي ش��روع شد. با توجه  به 
اهميت محوري تجهي��زات در نيروي هوايي و از 
جمله پدافند هواي��ي، در داخل مجموعه نيروي 
هوايي قطعات ش��روع به توليد، ساخته و تعمير 
مي ش��وند. در دفاع مقدس هيچ عملياتي نبوده 
كه يگان هاي پدافند هوايي ارتش در آن عمليات 
حضور نداش��ته باشند و نقش بس��يار فعالي ايفا 
نكرده باشند. بعضي هاي ش��ان واقعاً مثال زدني 
است، مثاًل در عمليات والفجر۸، ۶5 الي ۷0 فروند 
هواپيما در يك عمليات از دشمن ساقط مي شود. 
تجسم بفرماييد كه اگر اين ۶5 فروند هواپيماي 
دشمن سالم بودند، چه اتفاقي براي نيروهاي ما 

مي افتاد؟ وقتي از پايگاهي، پروازي انجام مي شود 
و بعد برنمي گردد و ساقط مي شود و خبرش پخش 
مي شود، چه تأثيري در شكست روحيه دشمن به 
وجود مي آورد؟ در طول دفاع مقدس ما مي بينيم 
كه با همين تالش هاي مجاهدانه كه در يگان هاي 
مختل��ف پدافند هواي��ي انجام گرف��ت، بيش از 
۶00فروند هواپيما از دش��من س��اقط مي شود، 
يعني در عمليات ها در كنار ساير نيروهاي سطح 
براي ايجاد امنيت در آسمان مي آيد تا نيروهاي 
س��طح بتوانند عمليات ش��ان را به  راحتي انجام 
بدهند. در حمالت بمباران دش��من به شهرها، 
پدافند مي ايستاد و تا آخرين لحظه دفاع مي كرد. 
در اسكورت كشتي ها، در نگهداري اسكله ها، در 
جزيره خارك كه دهها و شايد صدها مورد حمله 
انجام گرفت، پدافند جانانه ايستاد و اين شريان 
صدور نفت ادامه پي��دا كرد، لذا با اي��ن كارنامه 

درخشان، پدافند از جنگ سربلند بيرون آمد. 
 بعد از پايان جنگ تحمیلي تا امروز، 
پدافند هوايي چه روندي را طي کرده 

است؟
همه آن س��امانه هاي پدافندي مجدداً بازسازي 
شدند. همان سامانه هايي كه از خارج وارد شده 
بودند، تمام قطعات شان به روز ش��د و كارايي و 
توانمندي س��امانه ها ارتقا پيدا ك��رد، مثاًل برد 
راداره��اي ما ارتقا پي��دا كرد، برد س��امانه هاي 
م��ا ارتقا پي��دا ك��رد، سيس��تم هاي نرم افزاري 
دستخوش تحول بزرگي شد. همه به حول و قوه 
الهي و با تالش جه��ادي همين كاركنان پدافند 
هوايي و با اس��تفاده از جهادهاي خودكفايي رخ 

داد. حضرت آقا مرتب گزارش��ات را مي گرفتند 
كه ببينند نيروها چه  كار مي كنند و دوستاني را 
كه در اين وادي بودند، تش��ويق مي كردند. قطع 
وابستگي از خارج، يكي از قدم هاي بزرگ است. 
ما در ابتداي جنگ و در پايان دفاع مقدس، هيچ 
سامانه اي هنوز از خودمان نساخته بوديم، ولي 
اين قطع وابس��تگي از قطعات و اينكه ما اينها را 
تا پايان جنگ، س��رپا نگه داريم ك��ه بتوانيم از 
اينها اس��تفاده كنيم، به ما خيل��ي كمك كرد. 
بع��د از آن، هم بحث بازس��ازي آنهاس��ت و هم 
بحث توليد. اين  دفعه احس��اس ش��د كه ما بايد 
خودمان حركت بكنيم و س��امانه ها و تجهيزات 
دفاعي خودمان را بر اساس نياز روز آماده بكنيم. 
اين فرايند همين طور تا االن ادامه دارد. ما قبل 
از انقالب، كمتر از ۳0رادار در س��طح كل كشور 
داش��تيم، امروز به  لطف خدا دهها برابر اين عدد 
رادارهايي داريم كه هم از نظر مراقبتي، كنترلي، 
ثابت و تاكتيكي، اهداف ما را تأمين مي كند و هم 
خألهاي آسمان كشورمان را پوشش مي دهد تا 
در هيچ ارتفاعي خأل نداش��ته باشيم كه دشمن 
بتواند نفوذ كند. در بُعد س��الح ها، ما آن چيزي 
كه داشتيم يك سامانه موشكي هاگ بود كه آن 
موقع در زمان جنگ م��ورد توجه بود. انصافاً هم 
خوب امتحانش را پس داد. خود همين كاركنان 
غيرتمند پدافند هوايي، توانس��تند سرپا نگهش 
دارند و از اين س��امانه ها خوب استفاده كنند، با 
اينكه سامانه هاي واقعاً كوچك تري هم در اختيار 
داشتند. ما امروز به  حدي رسيده ايم كه خودمان 
بهترين سالح هاي پدافندي را در ابعاد مختلف 
در ارتفاع پايين تر، متوسط و بلند تر داريم توليد 
مي كنيم. واقعاً اين را بدون تعارف عرض مي كنم، 
در منطقه حرف براي گفتن داريم، در دنيا حرف 

براي گفتن داريم. 
 آي�ا تحريم ها توانس�ته اس�ت روي 
پدافن�د هواي�ي م�ا اث�ر منف�ي اي 

بگذارد؟
همه اين تحريم ها باعث نشده است كه ما ذره اي 
از آن چيزي كه نياز داري��م، كوتاه بياييم و ديگر 
دنبالش نباشيم. تازه اينها سالح ها و تجهيزاتي 
است كه مي ش��ود نش��ان داد. در اين وضعيت 
مي بينيد كه با اين تحريم ها، اين وس��ايل و اين 
تجهيزات را با تكنولوژي ب��اال توليدكردن و در 
اختيار دفاع مملكت گذاشتن، اينها كار كوچكي 
نيس��ت. در مورد تجهي��زات وارداتي هم همين 
است. اس۳00 از روسيه خريداري و وارد سازمان 
رزم پدافند هوايي شد و االن هم در مراكز داريم 
اس��تفاده مي كنيم. متخصصان ما طوري به اين 
سامانه نگاه كردند كه بايد باالتر از اين را خودمان 
بسازيم، يعني توانمندي هاي اينها مورد بررسي 
قرار گرفت، همه ابعاد، به  دقت توسط متخصصان 
ما بررسي شد. متخصصان فني ما به ميدان آمدند 
و گفتند ما بايد بهتر از اين را بسازيم. امروز سامانه 
باور۳۷۳ توانمندي بس��يار باالتري از اس۳00 
دارد. اين به  لطف خداست، يعني توقفي در هيچ  

كدام از اين عرصه ها نيست.

  گفت وگو


