
روابط عمومی در انزوای مطلق!

زمانــی که در دهه چهل فکر ایجــاد واحدی در هر 
تشکل خصوصی و عمومی برای انعکاس فعالیت های 
دستگاه به جامعه و دریافت بازخوردها و بازتاب های 
آن شکل گرفت هرگز تصور نمی شد روزی این نهاد 
بتواند نقش اول را در اداره امور کشورهای پیشرفته 
بــه عهده گیرد و باعث تعامل مخاطبان توســط پل 
ارتباطی رســانه ها باشد درحالی که توانسته اند با این 
ابزار ارزان و ســاده و در دســترس بــه اهداف خود 
برســند اما در ایران هنوز بعضی ســنت های دمده 
شده اعصار گذشته پابرجاست تا این ابزار قرن، چرخ 
پنجم و به عبارتی دستاویز مدیران به منظور تسهیل 
امور شخصی شان باشد که شاید بتوان گفت پیرامون 
همسویی با رســانه ها در ردیف آخر قرار گرفته اند و 
حتی اکثر آن ها را به اسم هم نمی شناسند چه رسد 
به چهره! کــه اگرچه تمام اعضــاء واحدهای روابط 
عمومی هر دســتگاه قبال رســانه ای بوده و از ســر 
آن ســفره خالی به این ســو رو آورده اند و باید نقش 
ید واحده را با اصحاب رســانه بازی کنند یا حداقل 
مدیرانــی که به چنیــن جایگاهی دســت یافته اند 
خود را همچنان رســانه ای قلمــداد نمایند که حاال 
سفیری از آن ســو در دســتگاه کارگزار هستند اما 
نه تنها اینچنین نیســت بلکه در بعضی از موارد سایه 
یکدیگــر را هم با تیر می زنند تا زهی تأســف برای 
نهادهای باالدستی آن ها باشد! این مجموعه ها هرچه 
زمان جلوتر می رود بی رنگ تر از روز قبل می شوند و 
امروز دیگر به فراموشخانه ها تبدیل شده و هرلحظه 
منتظرند تا مدیران آن ها را برای انجام کاری شخصی 
و سفارشی به دفتر خود بطلبند! برون رفت بعضی از 
واحدهای روابــط عمومی براثر مرور زمان و اتفاقاتی 
که در روش هــای اداری ایجادشــده نه تنها به ضرر 
دستگاه مربوطه تمام می شود بلکه باعث افت انگیزه 
در عموم رســانه های مکتوب و مجازی خواهد شــد 
تــا بازهم بخش خصوصــی را از دولت جدا کند که 
رســانه ملی متکلم وحده در ایــن زمینه باقی بماند 
زیرا عدم دسترسی بدون واســطه روابط عمومی به 
مدیران ارشد در طول همه این سال ها باعث گردیده 
تا آن ها آخرین کسانی باشــند که از ریز تصمیمات 
کالن اتخاذشــده آگاهی پیدا می کنند و از این نظر 
معموال با اخبار ســوخته روبرو خواهنــد بود. اراده 
در حوزه های باالدســتی پیرامــون حذف ارز 4200 
تومانــی برای واردات مواد اولیــه و اختصاص آن به 
تولیــد داخلی یکی از مــواردی بود که پس از مرگ 
سهراب به کام رسانه ها ریخته شده تا نشان از ضعف 
مطلق دستگاه های روابط عمومی را نمایش دهد زیرا 
اگر قرار است از تولید ملی حمایت شود، رسانه ها نیز 
در این میان ســهم ارزنده ای را دارند که باید از آن 
بهره مند می شدند زیرا آنچه تولید محتوا باشد خاص 
آحاد جامعه است. قبال گفته شد هرچه پیش می رود 
فاصله روابط عمومی ها با رسانه های غیردولتی بیشتر 
می شــود که امروز پس از گذشــت حدود یکسال از 
تغییرات عمده انتخاب دولت ســیزدهم و شوراهای 
اسالمی ششــم درجه این زاویه ایجادشده به خوبی 
نمایان اســت تا فقدان فعالیت های یک دستگاه در 
رسانه های اختصاصی آن نیز نمودار چندانی نداشته 
باشــد! شهرداری اصفهان چند ســالی است در این 
زمینه به رقابت با رســانه های خصوصــی پرداخته 
تا ضمن ایجــاد یک تارنما در قالب ســایت و چاپ 
روزنامــه ای به همین منظور بتواند ســهم خود را از 
دیگر نشریات محلی و سراسری جدا کند که از ابتدا 
ابداع تا پایان شورای اسالمی پنجم تا حدودی موفق 
بود اما امروز دیگر خبــر قابل اعتنایی از فعالیت های 
پانزده منطقه و شــهرداری مرکزی همــراه با ده ها 
کانون و سازمان های وابسته به آن که زیر نظر معاونت 
فرهنگی هنری است برای خود که حکومتی کوچک 
را در دولت فراگیر دارد، به چشــم نمی خورد! و انگار 
21 هــزار نفر از کارکنان آن در خواب اصحاب کهف 
فرورفته انــد! نگاهی به صفحات روزنامه اختصاصی و 
تارنمای ایمنا اینگونه گواهی می دهد که مخاطب با 
رسانه هایی خانوادگی ازجمله آموزش پخت شیرینی 
و غذا و تغییر دکوراسیون منزل و محل کار روبروست 
تا نه تنها خبری از تالش های بزرگترین واحد خدمات 
شــهری در آن دیده نشــود بلکه بیشــتر به تابلوی 
تبلیغاتی بعضی از مدیران و اعضای شــورای اسالمی 
شــهر شــباهت دارد که می خواهند رایگان شناخته 
شــوند و نردبانی برای آینده آن ها پس از ختم شورا 
و شــهرداری باشد! بهتر است بگوییم ایمنا و روزنامه 
مکتوب شهرداری اصفهان ضمن دور شدن از وظیفه 
اصلی خود مســیری را طی می کند که درنهایت به 
محــاق تعطیلی بپیوندد و اگــر تصمیم و اراده برای 
ادامه راه اینگونه باشــد به منظور کمتر شدن بعضی 
از حذف هزینه ها امروز بهتر از فرداســت زیرا فعلیت 
شــهرداری اصفهان وارث پرداخت اقســاط وام های 
کالنی اســت که در گذشــته از بانک ها و بخصوص 
سوگلی خود دریافت داشــته است! درحالی که افت 
ساخت وسازها که می تواند درآمدهای شهرداری ها را 
از محل تراکم افزایش دهد هرروز افزون تر می شــود 
زیرا نگرانــی از رکود بازار و فرونشســت ها و بحران 
بی آبی به آن دامن زده است. آیا بهتر نیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان و شهرداری آن که خوشبختانه 
تعامل خوبی ازنظر نســبی و سببی باهم دارند عزم 
خــود را جــزم کنند و بــا گرفتــن درس اقتصاد و 
صرفه جویی از مکتب ریاســت جمهوری سیزدهم به 
حذف حاشیه های هزینه ای بپردازند و آنچه می ماند 
صرف پرداخت دیــون و تکمیل طرح های ضروری و 
نیمه کاره به جامانده کنند تا حداقل با سرنوشت تلخ 
بســیاری از طرح های دولت های گذشته و بخصوص 
مســکن مهر دچار نشــود؟ بد نیســت دست و پای 
متولیان روابط عمومی را از پوست گردو بیرون آورده 
و تشویق کنید تا تعامل خود را با رسانه های غیر ملی 

هم بیشتر نمایند!

بی توجهی تاکی؟!

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: منطقه خاورمیانه 
از مدار اراده آمریکا خارج شــده اســت و در مدار اراده 
ملت های مســلمان و مقتدر و دلباختــه به قرآن قرار 

گرفته است.  
به گزارش مهر، حجت االســالم ســید محمد حســن 
ابوترابــی فــرد م در خطبه های نماز جمعــه این هفته 
تهــران، گفت: نامه امام علی )ع( به مالک اشــتر، کهن 
ترین ســند تاریخی در حوزه حکمرانی با ماهیت دینی 
است. قدرت سیاســی ابزاری برای همه نیازهای مادی 
و معنوی انســان ها و فراهم آوردن زمینه تعالی جامعه 
بشری و انسانی اســت. وی افزود: در نگاه امام علی)ع( 
نیروی انســانی صالح، باالترین نقش را در نقشــه یک 

جامعه در تراز قرآن دارد.
خطیب موقــت نماز جمعه تهران تصریــح کرد: از این 
منظر آراستگی مدیران ارشد و میانی در نظام اسالمی به 
ارزش ها و فضایل اخالقی مهمترین و محوری ترین اصل 
در ســاخت یک نظام سیاسی کارآمد و مقتدر و در تراز 
است. ابوترابی فرد کفت: اینکه بعضی ها به تشکیل ناتوی 
نظامی برای منطقه جنوب غرب آســیا اشاره می کنند، 
برای این اســت که شــاهد قدرت روز افزون امت اسالم 
هستند. وی افزود: منطقه خاورمیانه از مدار اراده آمریکا 
خارج شده اســت و در مدار اراده ملت های مسلمان و 

مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است.
خطیــب موقت نماز جمعه تهران تاکیــد کرد: ناتوهای 
نظامی مــزدوران آمریکا در برابر حرکــت اقتدار آفرین 

ملت های منطقه، از کمترین اثر بی بهره است.
ابوترابی فرد گفت: عدالت ورزی یک تکلیف قطعی الهی 
اســت و همه ما موظف هســتیم برای آراستگی خود به 
عدالــت قدم برداریم و ثانیاً از تمــام ظرفیت خود برای 
بســط عدالت در جامعه تالش کنیــم و این معنای امر 
بــه معروف و نهی از منکر اســت. وی افزود: اگر جامعه 
اســالمی به این خصیصه آراسته شود، شاهد یک تحول 

عظیم در دنیای اسالم و کشور اسالمی خواهیم بود.
امام جمعه موقت تهران گفت: قسط و عدالت متوقف بر 
شــناخت حق است؛ اول باید حق و معروف را بشناسیم 
تا آمر به معروف شــویم و باید منکر را بشناسیم تا از از 
منکر، خویشــتن را دور کنیم. ابوترابی فرد تصریح کرد: 
شــناخت حق یعنی شــناخت وظیفه در همه ســطوح 
اجتماعــی، سیاســی فرهنگی که بســیار مهم اســت.  
انســان هایی می توانند در مســیر قســط و عدالت قدم 
بردارند که حق را بشناسند و آراسته به حق باشند، بعد 
از شناخت حق در مسیر مقدس دفاع از حق و گسترش 
حــق در جامعه قدم بردارند. وی تاکید کرد:عدالت میوه 
شیرین اجرای حق اســت و حق برآمده از نظام هستی 

اســت. نظام اسالمی و مدیر اســالمی باید این حقوق را 
بشناسد. باید در مسیر احقاق این حقوق قدم برداشت.

امــام جمعه موقت تهــران با بیان اینکــه باید به مردم 
احترام گذاشــت، تاکید کرد: مدیر و مسئول باید با ادب 

با آن ها برخورد کند.
ابوترابی فــرد افزود: از نگاه امــام علی )ع( و قرآن  رابطه 
معناداری بین علم، اخالق و معنویت با سیاســت ورزی 
و حکمرانــی وجــود دارد. اول باید از همــه توان برای 
خودسازی و تربیت خویش اســتفاده کرد، سپس برای 
ســاخت یک جامعه تالش کرد. وی با بیان اینکه بدون 
دانش و قانون مــداری، اقتدار و رضایــت مندی مردم 
دست نیافتنی اســت، افزود: افزود: هر میزان که سطح 
دانــش قضایی ارتقا پیدا کند، ســطح تقوا خودســازی 
در مســئولین کارکنان دســتگاه قضایی ارتقا پیدا کند، 

کارآمدی این دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در ســال های ۶0 
و ۶1 سال های ســختی برای مردم ایران در مواجهه با 
دشمنان داخلی و خارجی بود، افزود: در روز ۶ تیر، رهبر 
انقالب مورد سو قصد قرار گرفتند و همچنین در ۷ تیر 
ماه افرادی همچون شهید بهشتی که مردی پارسا، مدیر 
و مدبر و به بیان رهبری یکی از ارکان مهم ایران بودند، 

مورد آسیب قرار گرفتند و به لقاءاهلل پیوستند.
ابوترابی فرد  با تشکر از کارنامه یکساله مدیریت ریاست 
قوه قضاییه گفت: رهبر هوشمند انقالب این گونه تجلیل 
کردند که  یک عنصر مومن و عالم و آشــنا به حوزه قضا 
و ... بسیار نعمت باارزشی است. ثمره این حضور و تالش 

نگاه معطوف به اصالح رویه ها و تحول است.
وی تاکید کرد: با آنکه قدم های اصولی برداشــته شــده 
اســت، اما رهبری انقالب مهم تریــن دغدغه و اصل را 
تحقق و اجرای ســند تحول مترقی دستگاه قضایی ذکر 
کردند. امام جمعه موقــت تهران با بیان اینکه مبارزه با 
فساد در درون و برون دستگاه قضایی مهم است، اظهار 
کرد: مبارزه با ســاختارهای فسادزا بسیار مهم است که  

مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند.
ابوترابی فرد گفت: رصد دستگاه ها و ساختارهای فسادزا 
در همه حوزه ها نکته مهی است. خدمت شهردار تهران 
می گویم که  رصد ســاختارهای فســادزا در دســتگاه 
مدیریت شــهری مهم اســت. وی با بیــان اینکه یکی 
از مهمتریــن راه ها برای از بین بردن این ســاختارها، 
آراســتگی به دولت الکترونیک و اســتفاده از سیســتم 
الکترونیکی در عالی ترین ســطح ممکن است، تصریح 
کرد: تنقیح قوانین از مهم ترین اقدامات برای اصالح روند 
قضاوت و مدیریت در کشــور اســت. ما سخت نیازمند 

تنقیح قوانین و مقررات هستیم.

ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:

خاورمیانه از مدار اراده آمریکا خارج شده است
مشــاور عالی فرمانــده ارتش جمهوری اســالمی ایران 
مطرح کرد: دشــمن از طریق شبکه های معاند به دنبال 
ســیاه نمایی از وضعیت کشور است، در حالیکه وضعیت 

آمریکا و اروپا به مراتب بدتر از ایران است.
امیر ســرتیپ احمدرضا پوردستان در بیست و چهارمین 
یادواره ۵۷ شــهید واالمقام روســتای حسین آباد شاملو 
شهرســتان مالیر اظهار کرد: اصلی ترین وظیفه  ما ارتقاء 
قابلیت هــا و توانمندی های دفاعی و تهاجمی اســت تا 
بتوانیم پاسخ کوبنده ای به تهدیدات دشمن داشته باشیم. 
وی با تاکید بــر ضرورت افزایش آمادگی رزمی و دفاعی 
برای مقابله با تهدیدات دشــمن، گفت: چنانچه کســی 
بخواهــد به خاک و مرز جمهوری اســالمی تعدی کند، 

با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ای مواجه خواهد شد.
پوردستان به رصد تمامی تحرکات دشمنان در مرزها و 
خارج از منطقه اشاره کرد و افزود: متناسب با تهدیدها، 
ظرفیت های دفاعی الزم اتخاذ می شود و نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی هرگز غافلگیر نخواهند شد.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح در حوزه دفاعی، هوایی، 
زمینــی، فضایــی و دریایی و زیرســطحی توانمندی و 
قابلیت های زیادی دارد و یــد واحده زیر پرچم فرمانده 

کل قوا انجام وظیفه می کند.
مشــاور عالی فرمانده ارتش جمهور اســالمی جوانان را 
ســرمایه ای عظیم برای نظام و انقالب اسالمی دانست و 
اضافه کرد: همین جوانان بودند که جمهوری اسالمی را 
به اوج قله های علمی رساندند و هر جایی که کشور نیاز 

داشت، جلوتر از همه حاضر شدند.
پوردســتان با بیان اینکه تکیه رهبــر فرزانه انقالب به 
جوانان و نسل امروز و آینده است، تصریح کرد: به واسطه 
وجود جوانانی خالق و زبده، تمامی سالح ها و تجهیزات 

دفاعی در داخل کشور تامین و ساخته می شود.
وی با بیان اینکه امروز به واســطه جنگ نرم دشــمن، 
قلب ها و فکرهای مردم ما مورد هدف قرار گرفته است، 
افزود: دشــمن با هزینه های میلیــاردی تالش می کند 
در ایمــان و اعتقادات جوانان تزلزل ایجاد و با ســواالت 

انحرافی و روایات جعلی جوانان ما را دچار لغزش کند.
مشــاور عالی فرمانــده ارتش جمهوری اســالمی ایران 
مایوس کردن جوانان از دولت، نظام، انقالب و مسئوالن 
را هدف دیگر دشمنان در جنگ نرم و جدا کردن مردم 
از دولت دانســت و خاطرنشــان کرد: دشمن از طریق 
شــبکه های معاند به دنبال سیاه نمایی از وضعیت کشور 
اســت، در حالیکه وضعیت آمریکا و اروپا به مراتب بدتر 

از ایران است.
وی گفــت: دشــمن غافل از این اســت کــه اراده خدا 
بر گســترش دین اســت و همین یادواره های شــهدا، 

هیات های عزاداری، تجمعات سالم فرمانده، کانون های 
نورانی هســتند که تاللو آنها دل های جوانان را روشن 
می کند. پوردستان تشکیل تمدن نوین اسالمی و ظهور 
والیت عظمــی را دو هدف مهم مورد تاکید مقام معظم 
رهبــری در بیانیه گام دوم انقالب برشــمرد و گفت: در 
این راســتا دو وظیفه فردی و اجتماعی بر عهده داریم و 
به عنوان اولین وظیفه فــردی باید بنیه های اعتقادی و 

ایمانی خود را حفظ و تقویت کنیم.
مشــاور عالی فرمانــده ارتش جمهور اســالمی افزایش 
قدرت علمی را از دیگر وظایف فردی دانســت و مطرح 
کــرد: برای تحقــق وظایف اجتماعی باید در ســالمت 
اعتقــادی جامعه اثرگذار و طبق تاکیدات رهبری فرزانه 
انقالب، جهاد تبیین و روشــنگری نســبت به خانواده و 
جامعه داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها 
را ببینیم و به ساده اندیشان تذکر و آگاهی دهیم، اظهار 
کرد: خودمان اپوزیســیون نظامی کــه برآمده از خون 

شهدا است، نباشیم.
پور دستان در بخش دیگری شهدا را دست گرفته مکتب 
امامی دانست و افزود: شهدا یکه و تنها در مقابل دشمن 
تا بن دندان مسلح ایســتادند و هیهات من الذله را سر 
دادند و با عشق، شادابی و نشاط در صحنه حاضر شدند 

و ماموریت بزرگ خود را انجام دادند.
وی به تشــریح شرایط ســخت دفاع مقدس پرداخت و 
اضافه کرد: اســتکبار جهانی کشور را تحریم کرده بود و 

هیچ کشوری با ما ارتباط برقرار نمی کرد.
مشــاور عالی فرمانده ارتش جمهور اسالمی با اشاره به 
ســهمیه بندی بودن مهمات در سال های جنگ، ادامه 
داد: صنعت داخلی کشور مانند امروز پیشرفت نکرده بود 
که بتواند نیازهای کشور و نیروهای مسلح را تامین کند.

پوردســتان با بیان اینکه اســتکبار جهانی و کشورهای 
منطقه پشــت ســر رژیم بعثی عراق قرار گرفته بودند، 
تصریح کرد: دنیا دو قسمت )اردوگاه شرق و غرب( شد و 
هر جنگی رخ می داد، آمریکا یک طرف و شوروی طرف 
دیگــر بود، اما در جنگ تحمیلی ما، آمریکا و شــوروی 

پشت سر صدام قرار گرفتند.
وی اخــالص و روح بزرگ جوانان را دلیل اصلی پیروزی 
در این جنگ نابرابر دانست و تاکید کرد: امروز به واسطه 
توطئه هایی که دشمنان علیه ما طراحی کرده اند، شرایط 
ما بسیار سخت تر از شرایط جنگ تحمیلی است چرا که 
دشــمن از طریق رسانه های خود، افکار و عقاید مردم را 

هدف قرار داده است.
مشــاور عالی فرمانده ارتش جمهور اسالمی یادآور شد: 
امروز در عصــر غیبت قرار داریم و نشــانه های فراوانی 

وجود دارد که باید خود را بیش از گذشته آماده کنیم.

مشاور عالی فرمانده ارتش:

وضعیت آمریکا و اروپا بدتر از ایران است

رئیــس جمهور گفت: مراکــز امکانات تفریحــی دولت و 
سازمان های دولتی در اختیار زوج های جوان قرار گیرد.

حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در جشن 
وصال و آئین گرامیداشت هفته ازدواج که در تاالر وحدت 
برگزار شد با توجه به جایگاه ازدواج در دین مبین اسالم و 
دیگر ادیان الهی، گفت: راهکار خانواده ساز وکار مربوط به 
خودرا دارد و باید این امر معروف ترویج شــود. وی با بیان 

اینکه پیش قدم شدن برای ازدواج ها ارزشمند است، افزود: 
عشــق ورزیدن، مودت و دلدادگی اســاس زندگی است. 
ازدواج امر بسیار مبارکی است. نگران معیشت هم نباشید. 

هیچکس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد.
رئیــس جمهور، دولت را موظف به گســترش این معروف 

دانست و گفت: خانواده ها هم مهریه را سنگین نگیرند.
رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام 
کمتر از یک سکه بهار آزادی است. وی به مسئوالن مربوط 

دســتور داد: مراکز امکانات تفریحی دولت و سازمان های 
دولتی در اختیار زوج های جوان قــرار گیرد. آئین نامه ای 
آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابالغ کنید.

رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه وام های ازدواج تســهیل 
شود، افزود: بانک ها برای انتظار زوج ها و دریافت وام زمان 
بگذارد. آئین نامه آن ظرف 1۵ روز آینده تنظیم شــود تا 

زوجین برای تسهیالت معطل نشوند.
رئیســی گفت: ما اعالم کردیم در طول 4 سال، 4 میلیون 

مســکن بسازیم. ما عقب ماندگی ســاخت مسکن در سال 
های گذشــته داریم. قانون ما را موظف و تسریع به تامین 
مســکن برای زوج های جوان کرده است. وی تصریح کرد: 
وزارت راه و شهرسازی تعاونی هایی تشکیل دهد و از خود 
جوان ها کمک گیرید، با در اختیار گذاشتن زمین، تسهیالت 

و مصالح تا خود جوانان ساختن مسکن را شروع کنند.
در ایــن آئیــن از برخی خیرین و فعالین حــوزه ازدواج و 

خانواده تجلیل شد.
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رئیس جمهور: 

امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج های جوان قرار گیرد روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

ســردار سالمی گفت: وقتی دشمن قادر به تکمیل پروژه عظیم دولت سازی خود 
نیســت، وقتی که رژیم صهیونستی در دیواره های عظیم بتنی دور خود محبوس 

شده؛ این یعنی توازن اقتدار به نفع اسالم و انقالب اسالمی تغییر کرده است.
ســردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت اطالعات سپاه که در ستاد سازمان 
حفاظت اطالعات سپاه برگزار شد، طی سخنانی ضمن قدردانی و تشکر از رییس 
سابق سازمان حفاظت اطالعات سپاه، گفت: انقالب اسالمی توانسته است قلمرو 
نفوذ خود را به اعماق جغرافیای عالم گســترش دهد، پدیده بسط و نفوذ انقالب 
اســالمی که خطرناک ترین و خطر آفرین ترین خبر و واقعیت اســالم و بشریت 
برای دشــمن بود به فضل الهی از درون مجاهدت های ســخت و طاقت فرســا و 
شــهادت های بزرگ و وفاداری ها و مجاهدت های جاودان به یک واقعیت مســلّم 
روی زمین تبدیل شد و امروز آنچه که اتفاق افتاده است درهم تنیدگی این قلمرو 

نفوذ بین ما و دشمنان است.
وی ناکام سازی اراده و نقشه های دشمن از جمله عبور از تحریم های اقتصادی، 
انزوا بخشــی سیاســی، نبرد اطالعاتی، جنگ روانی، ارعاب نظامی و مســائلی 
از این دســت را از جمله نقش آفرینی ســپاه در کنار دیگر قوای نظام دانســت 
و افــزود: اعتبار قدرت به اندازه آن نیســت بلکه به میزان، شــدت و جغرافیای 
 نفوذ اســت و این موضوع بــه حقیقت جاری و مورد قبول همــه جهان تبدیل 

شده است.
فرمانده کل ســپاه درهم شکستن اراده و اقتدار دشمن در توقیف کشتی »استنا 
ایمپرو« انگلیســی، انهدام پهپاد متجاوز راهبردی جاسوسی  آمریکا، دستگیری 
تفنگداران آمریکایی، حمله موشــکی  به پایگاه آمریکایی عین االســد و برخی 

اقدامات دیگر را از  نقش آفرینی های غرور انگیز سپاه در برابر دشمن توصیف کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی دشــمن قادر به تکمیل پروژه عظیم دولت سازی 
خود نیست، وقتی که رژیم صهیونستی راهبرد از نیل تا فرات را در سر می پروراند 
اما هم اکنون در دیواره های عظیم بتنی دور خود محبوس شده است؛ این یعنی 

توازن اقتدار به نفع اسالم و انقالب اسالمی تغییر کرده است.
ســالمی یادآورشــد: دشــمن می خواهد  اعتماد به نفس را از مــا بگیرد و ما را 
از درون تهــی کند و نــگاه و اعتبار خودمان را اول از چشــم خودمان بیندازد. 
ایــن خطرناک ترین و مرموزانه ترین نوع تهاجم اســت و بــرای همین ما از همه 
فرماندهان، مسئوالن و همه پاســداران می خواهیم  این داستان موهوم  دشمن 

را  ابطال کنند.
فرمانده کل ســپاه افزود: نبرد اطالعاتی، جاری ترین، مســتمرترین، واقعی ترین 
و نزدیک ترین جنگی اســت که ما سال هاســت در آن قرار داریم و یقینا سالیان 
متمادی دیگری تا اثبات کامل نظام های اســتکباری و غروب خورشــید آنها در 
مغرب زمین قطعا اســتمرار خواهد داشت و حفاظت اطالعات یکی از مؤثرترین 
ارکان و ساختارهای قدرتمند ما برای در هم شکستن اراده ، آرزو و آبروی دشمن 

در عرصه جنگ اطالعاتی است. وی تاکید کرد: دشمن سپاه را نقطه شکل گیری 
همه شکست ها و امتداد اراده نظام برای درهم شکستن خود می داند و بر همین 

اساس است که روی این نهاد قدرتمند و مردمی متمرکز شده است.
ســالمی خاطر نشــان کرد: حفاظت اطالعات ما درگیر یک رویارویی مســتقیم 
با همه ســرویس های مجرب و کارآزموده اطالعاتی و امنیتی اســتکبار است که 
فروپاشی رژیم های بسیاری را در کارنامه پلید خود دارند و در این راه از ابزار های 

پیچیده و تکنیک های مبتکرانه، متغییر و دائما نوشونده برخوردارند.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه بیشــترین تجربیات موفق دشــمن ما در عمل 
ســرویس های اطالعاتی اوست؛ گفت: این بخش عمل دشمن کامال جدی و قابل 
اتکا اســت اما اگر نتوانســته اند به اعماق نقاط مختلف نیروهای مسلح راه یابند 
ناشی از مجاهدت ها و  تالش های شبانه روزی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح 

و سپاه ماست که راه را بر چشمان و گوش های آنها بسته است.
وی حفاظت اطالعات را متکی بر دو پدیده دانســته و افزود: پدیده اول شناخت 
دشــمن، تکنیک ها، تاکتیک ها و ابزارهای او است که به عرصه و مبانی اطالعاتی 
نیاز دارد؛ پدیده دوم شــناخت استعدادهای خودی اســت و کار حفاظت حائل 
شــدن در میان این دو پدیده اســت که اجازه ارتباط گیــری نیروهای خودی با 

دشمن و دور زدن و ارتباط گیری دشمن با نیروهای خودی را نمی دهد.
ســالمی در پایــان با ابراز اطمینــان از موفقیت دوره جدید مدیریتی ســازمان 
حفاظت اطالعات سپاه یادآورشــد: حفاظت اطالعات مدرن و پیشرفته حفاظت 
اطالعاتی اســت که ابزارهای اطالعاتی مورد نیاز خود را خودش می سازد و این 
چیزی نیســت که از طریق تبادل به دست آید، عرصه این نبرد عرصه نبردهای 

پنهان است.

فرمانده کل سپاه:  

 توازن اقتدار به نفع اسالم 
و انقالب اسالمی تغییر کرده است

تاکید دریادار ایرانی بر ارتقای سطح 
علمی، پژوهشی و فرهنگی نیروی دریایی

فرمانــده نیروی دریایی ارتش با دانش پژوهان مرکز آموزش درجه داری رشــت 
و منجیل، هنرآموزان مراکز آموزش درجه داری و نمایندگان ســربازان و افسران 

وظیفه دیدار کرد.

امیــر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشســت صمیمانه 
با دانش پژوهان مرکز آموزش درجه داری رشــت و منجیــل، هنرآموزان مراکز 
آموزش درجه داری و نمایندگان ســربازان و افسران وظیفه، گفت: ارتقای سطح 
علمی، پژوهشی و فرهنگی مراکز علمی و آموزشی نیروی دریایی در تعامل بهتر 
با نهادهای دانش بنیان و اســتفاده از کارکنان وظیفه در مراکز و قســمت های 
مرتبط با رشــته تحصیلی با عالقه شخصی آن ها از مهم ترین برنامه ها و اهداف 

نیروی دریایی ارتش است.

 فرمانــده نیــروی دریایی ارتش خاطرنشــان کــرد: این عزیزان بــا بیان نقطه 
نظــرات خــود در همــکاری با ســایر کارکنــان مراکــز دانشــگاهی و دانش 
 آمــوزی می توانند کمک شــایانی در پیشــبرد برنامه های آتی نیــروی دریایی

داشته باشند.
در این نشســت دانــش پژوهان مرکز، هنرآموزان ســربازان و افســران وظیفه 
دیدگاه ها و خواسته های خود را مطرح کردند و امیر دریادار ایرانی دستورات الزم 

را برای پیگیری درخواست ها صادر کرد.


