
 پایان اغتشاِش کور در مهاباد 
مردم با  ضدانقالب  همراهی نکر دند

با وجود تحریک ضدانقالب برای ایجاد اغتشــاش 
در مهاباد، اوضاع این شهر پس از ساعاتی به حالت 

عادی بازگشته است.
به گزارش تســنیم از ارومیه، رسانه های ضدانقالب 
با پرداختن به موضوع کشــته شدن یکی از اهالی 
مهاباد که گفته شده در جریان اغتشاشات بوده، در 
صدد تحریک احساسات مردم و ایجاد ناامنی در این 
شهر برآمدند. از صبح جمعه و با حضور برخی مردم 
در محل خاکسپاری این شهروند، حمایت رسانه ای 
ضدانقالب از اغتشاشات و هدایت موضوع به سمت 
ایجاد ناآرامی در مراســم دنبال شــد تــا در پایان 
مراســم خاکســپاری و حرکت مردم به سوی شهر 
برنامه اصلی آن ها اجرایی شود. با ورود این جماعت 
به شهر، پروژه ضدانقالب برای اغتشاش آغاز شد تا 
به این ترتیب شرایط شــهر با حضور چند صد نفر 
در خیابان های اصلی به سوی ناامنی کشانده شود. 
حمله به اماکن عمومــی، تخریب اموال خصوصی 
مردم، انســداد معابر و تهدید مردم با سالح گرم از 
جمله برنامه هایی بود که توســط عوامل ضدانقالب 
اجرا شــد. هجوم مزدوران به اماکن نظامی و دیگر 
اماکن حساس شهر موجب شد تا مردم مسیر خود 
را تغییر داده و تروریســت ها در میدان تنها بمانند. 
پس از گذشت ساعتی از اتفاقات و جدا شدن مردم 
از صف اغتشاشــگران و عوامل گروهک ها، شــهر 
مهاباد شرایط عادی یافت و به دنبال پراکنده شدن 
این عوامل نیز شــرایط آرام در سطح شهر به وجود 
آمد. هم اکنون و بر اساس گزارش میدانی از مهاباد، 
هیــچ مورد امنیتــی و اغتشــاش در مهاباد وجود 
نداشته و این شهر در شرایط کامال عادی قرار دارد.

استعفای علی شمخانی تکذیب شد
خبر اســتعفای دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 

تکذیب شد.
به گزارش نورنیوز، پــس از ناکامی معاندین برای 
توسعه اغتشاش در کشور، فضاسازی هدفمند برای 
ایجاد موفقیت کاذب و روحیه دادن به اغتشاشگران 
با انتشار اخبار کذب در دستور کار آنان قرار گرفته 
اســت. برخی خبرهایی که در خصوص اســتعفای 
دریابان علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی در شــبکه های اجتماعی منتشر شده، صرفا 
تالشــی بی اثر برای منحرف کردن افکار عمومی 
از جنایت هایی اســت که عوامل مزدور وابســته به 
بیگانه با کشــتار مردم بی گناه طی روزهای اخیر 

انجام داده اند و کامال کذب و بی اساس است.

از شیعیان عربستان تا اهل سنت ایران

عربستان سعودی که بویی از دموکراسی و انتخابات 
نبرده است، در آشــوب های اخیر با بهره گیری از 
شــبکه اینترنشــنال خود که در انگلیس تأسیس 
کرده با دروغ پراکنی های گســترده خود بر آتش 
فتنه دمیده است. سعودی ها در عربستان شیعیان را 
در بدترین و وخیم ترین شرایط نگهداری می کنند. 
مردم شیعه عربستان از حداقل ها محرومند و تحت 
فشــار دیکتاتوری حاکم در این کشور با ظلمی که 

به آنها می شود زندگی می کنند.
مولوی عبدالحمید از علمای اهل ســنت سیستان 
و بلوچستان اســت. او با مواضعی که در آشوب ها 
اتخاذ کرده بجای آن که ســعی کند آتش آشوب 
و فتنه خاموش شــود، بر آن دمیده است و در این 
بین نظام جمهوری اسالمی ایران هیچ برخوردی با 
این شخص نداشــته است. کافی است نوع برخورد 
سعودی هایی که در این روزها در فتنه نقش داشتند 
با شیعیان عربستان سعودی را برای هموطنان اهل 
ســنت و جناب عبدالحمید مولوی یادآور شویم تا 
متوجه شوند که چه تفاوت بزرگی میان جمهوری 

اسالمی ایران و رژیم آل سعود وجود دارد.
آل ســعود شــیخ نمر از علمای شــیعه عربستان 
ســعودی را به اتهام انتقاد از آل ســعود به اعدام 
محکوم کرد و او را با شمشیر گردن زد و به شهادت 
رساند. شیخ نمر نه فعالیت نظامی داشت، نه مسلح 
بود و نه اقدام تروریســتی انجام داده بود تنها جرم 
او انتقاد از رژیم ســعودی در نــوع رفتار و برخورد 
آنها با شــیعیان بود. روزی نیست که آل سعود در 
احکامی خود ســاخته شــیعیان عربستان را اعدام 
نکند و جوانان شیعه را به شهادت نرساند. شیعیان 

عربستان تحت ستم و شکنجه آل سعود هستند.
حــال نوع برخــورد جمهوری اســالمی ایــران با 

هموطنان اهل سنت ایا مانند آل سعود است؟
قطعاً اگــر منصفانه به رفتــار رژیم هایی همچون 
ســعودی و بحرین و دیگر کشــورهای اسالمی که 
بخشی از جمعیت آنها را شیعیان تشکیل می دهند 
نگاهــی بیندازیم به تفاوت فاحش می رســیم که 
نشــان می دهد جمهوری اســالمی ایــران تفاوتی 
میان مذاهب اســالمی قائل نیست. معنا و مفهوم 
دیکتاتوری که این روزها علیه جمهوری اســالمی 
ایــران به کار می رود، با مقایســه ســاده ای میان 
رژیمی چون عربستان ســعودی یا بحرین با نظام 
اسالمی ایران به دست می آید. آنچه که باعث شده 
اســتانی مانند سیستان و بلوچســتان از پیشرفت 
کمی برخوردار باشــد،  به خاطر فعالیت ها و نفوذی 
اســت که وهابیت ســعودی در منطقــه ایران و 
پاکســتان دارد و با ایجاد ناامنی سرمایه گذاری را 
با اختالل روبرو می کند. ســعودی ها در این منطقه 
هزینــه می کنند تا امنیت ناپایدار باشــد و در این 
میان نقش علمایی چون مولوی عبدالحمید باید در 

راستای ایجاد امنیت و آرامش باشد.

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای، شــهید و شهادت را دربردارنده 
مجموعــه ای از ارزشــهای ملی، دینی، انســانی و اخالقی 
برشمردند و افزودند: شهید مظهر »ایمان صادق« و »عمل 

صالح« و »جهاد در راه خدا« است.
بیانــات رهبر انقالب اســالمی در دیدار دســت اندرکاران 
برگزاری کنگره شــهدای قم کــه در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۱ 
برگزار شده بود، صبح )پنج شــنبه( در محل برگزاری این 

همایش در قم منتشر شد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در این دیــدار با تأکید بر لزوم 
زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر 
»قیام و اقامه« خواندند و گفتند: قم هم قیام کرد، هم ایران 
را به قیام واداشــت که این از برکات حرم حضرت فاطمه 
معصومه و حوزه علمیه و همچنین مردم خوب آن بود که 
شهدای زیادی در راه مبارزه تقدیم کردند، البته شهیدانی 
همچون مطهری، بهشــتی و باهنر نیز که پرورش یافتگان 
قم هســتند و بلکه همه شهدای ایران، شهیِد قم محسوب 
می شوند، چرا که قم بود که با پاسخ به ندای امام بزرگوار، 

نهضت را آغاز کرد.
ایشــان با اشــاره به نقش درخشــان مردم قم در پیروزی 
انقالب و دفاع مقدس و امتحان های پی در پی تا امروز، بر 
نشان دادن ویژگی های برجسته شهدا با زبان هنر تأکید و 
خاطرنشان کردند: هر یک از حوادث درخشان قبل و بعد از 
انقالب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی است و حادثه 
اخیر شــاهچراغ نیز یکی از این ســتاره ها است که اگرچه 

عده ای را داغدار و دلهای همه را سرشار از غم و اندوه کرد 
اما در تاریخ کشور ماندگار می شود و نشانه زنده بودن ملت، 

و مایه افتخار و سربلندی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شــهید و شهادت را دربردارنده 

مجموعــه ای از ارزشــهای ملی، دینی، انســانی و اخالقی 
برشمردند و افزودند: شهید مظهر »ایمان صادق« و »عمل 
صالح« و »جهاد در راه خدا« اســت و هویت ملی را ارتقاء 
می دهد همچنانکه امروز فداکاری های شهیدان و پدران و 

مادران آنها موجب عظمت ملت ایران شده است.
ایشــان همچنین شــهادت را مظهر فداکاری و شــجاعت 
خواندند و افزودند: شــهیِد دفاع مقــدس جان خود را داد 
تا دشمن خبیث و ظالم نتواند وعده خود یعنی رسیدن به 
تهران و به ذلت کشیدن ملت را عملی کند و شهیِد امنیت 
نیز جان خود را برای امنیت و آســایش مردم فدا می کند 
که این فداکاری ها تجســم همه معارف اخالقی نهفته در 

شهید و شهادت است.
رهبــر انقالب، شــهادت را معامله با خــدا و تأمین کننده 
مصالح ملی دانســتند و گفتند: شــهادت مایه همدلی، و 
همچون نخ تســبیحی اســت که مجموعه ای از قومیتها و 
زبانهــای مختلــف را در میهن به هم پیونــد زده و در هر 
شهر نام شهیدانی برجسته است که با یک هدف و در یک 
صــف با دیگر هموطنان خود برای عزت اســالم و عظمت 

جمهوری اسالمی و تقویت ایران به شهادت رسیده اند.
ایشان، انتقال جزئیات دفاع مقدس و شرح احوال شهیدان 
و پدران و مادران آنها را ضروری خواندند و گفتند: این کار 
نیازمند زبان هنر و تولیدات هنری همچون فیلم و سریال، 

مستند و شعر است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پایان سخنانشــان ابراز 
امیدواری کردند همه کســانی که دل در گروی اســالم و 
انقــالب و ملت دارند برای کودکان و نســل های نو و برای 
ایــران عزیز همه توان و ظرفیت خود را بکار گیرند تا یاد و 

پیام شهیدان استمرار یابد و منتقل شود.
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گزارش
رهبر انقالب:

 شهید و شهادت در بردارنده مجموعه ای از ارزش های 
دینی، ملی، انسانی و اخالقی است

رژیم کودک کش واژه ای اســت که به واسطه جنایت های صهیونیست ها آنها را 
روز به روز در بین ملت ها منفورتر و منزوی تر کرده است.

به گزارش فارس، "رژیم کودک کش" واژه ای اســت که به واسطه جنایت های 
صهیونیست ها آنها را روز به روز در بین ملت ها منفورتر و منزوی تر کرده است.

حاال در اغتشاشات اخیر واکنش های هیستریک آنها نشان می دهد چقدر از این 
عنوان عصبانید.

رســانه های مرتبط با آنها به سردمداری بی بی سی از ابتدای اغتشاشات تالش 
دارند اعالم کنند که جمهوری اسالمی در حال کشتار کودکان است.

آنها در ماجرای عملیات تروریســتی شاهچراغ ابتدا اعالم کردند که این عملیات 
که دو کودک هم در آن به شهادت رسیدند توسط جمهوری اسالمی انجام شده 

اما کمی بعد داعش اسناد و مدارک اقدام تروریستی خود را منتشر کرد.
در ماجــرای ایذه نیز بالفاصله اعــالم کردند یک کودک به نام "کیان پیر ملک" 
توسط جمهوری اسالمی کشته شده است. گویی آنکه این کودک ۹ ساله از قبل 
تحت تعقیب جمهوری اســالمی بوده و حاال در یک فرصت موفق به کشتن وی 
شده اســت! این ادعای مضحک که توسط صفحات و رسانه های مرتبط با رژیم 

اشــغالگر قدس به صورت غیر طبیعی تکرار می شــود در حالی است که به این 
سوال پاسخ داده نمی شود که چه کسی از کشتن افراد و کودکان سود می برد؟

چرا جمهوری اسالمی که به مماشات بیش از اندازه با اغتشاشگران متهم است باید 
کودکان معصوم را بکشد؟ چه کسی و چه جریانی از چنین اقدامی سود می برد؟

پاسخ واضح اســت. افرادی که تا کنون سوژه شان کشته سازی از دختران جوان 
بوده اســت االن سطح باالتری از تحریک برای زنده نگهداشتن اغتشاشات را نیاز 
دارند و چه کسی بهتر از کودکان! این تروریستها و رسانه های آنها در همین ۲ ماه 
گذشته بارها نشان داده اند به خون و کشتار افراد برای تحریک عواطف نیاز مبرم 
دارند و البته ســابقه آنها نشان می دهد کشتن افراد بیگناه نظیر زنان و کودکان 

برایشان کامال عادی است چراکه در باور آنها هدف وسیله را توجیه می کند!

 کیان، آرشام، علی اصغر 
و فرار به جلوی کودک کش ها

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با تاکید بر 
اینکه ملت ایران ایستاده است گفت: آمریکا دوست دارد 
جوانان ما را در خیابان کشــته ببیند، چهره مردم ما را 
پژمــرده ببیند و ملت ما را متفرق و ایران را تجزیه کند 

که این رویاهای شیطانی هرگز تعبیر نخواهد شد.
سرلشکر سالمی پنجشنبه گذشــته در اجالسیه پایانی 
کنگره ملی شهدای اســتان قم که در مسجد جمکران 
برگزار شــد در سخنانی اظهار داشت: شهادت جایگاهی 
بزرگ و معراجی برای رســیدن به خداوند و شــهدا نیز 
چراغ راهی هستند تا راه را گام نکنیم و هر یک ستاره ای 

پرفروغ هستند.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه شــهدا سپر بالی امت 
شــدند و برای حفظ حرمت نوامیس جان خود را تقدیم 
کردند، خاطرنشــان کرد: شهدا کسانی هستند که باعث 
شــدند که ما از وادی ظلمات به نور وارد شــدیم آنان 
تنشــان را بر گلوله ها زدنــد تا گلوله ها بــر خاک این 

سرزمین فرو نیاید.
وی با تاکید بر اینکه امروز دشمن به جنگ با شهدا آمده 
اســت، اظهار کرد: اکنون شاهد یک آرایش سیاسی در 
صحنه جهانی هســتیم آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، 
اســرائیل، سعودی و دیگران در یک آرایش سیاسی بهم 
فشــرده و جدی در امتداد ائتالف های سیاسی گذشته 

خود به جنگ با خدا، رسول و شهیدان آمده اند.
سالمی عنوان کرد: صف آرایی دشمن ژرفای یک توطئه 
عظیم علیه ملت را نشــان می دهــد و عده ای در داخل 
هم بازیچه دشمن شده اند تا ملت ایران را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: ملت ایران با طلوع خورشــید اسالم از 
مشــرق زمین، کافران را متعجب و بر کفر غلبه کرده و 
خورشید انقالب از مشــرق عالم طلوع کرد و پادشاهی 
که نماد اســتعمار و استبداد بود را درهم شکست، بت ها 
شکســته شــد و ابراهیم آمد و پیام وحــی را به گوش 

جهانیان رسانید.
وی با اشــاره به حمله آمریکا به ایران در طبس مطرح 
کرد: جســد آمریــکا بود کــه در بیابان هــای طبس 
می سوخت و بار دیگر امدادهای الهی به نمایش گذاشته 

شد و کافران متعجب شدند.
ســالمی از تحریم ملت ایران یاد کرد و گفت: ماهواره ها 
به آســمان رفت و هسته های ریز ماده شکافته شد و ما 
به انرژی هســته ای رســیدیم و همه نیازها را در داخل 
تامین کردیم و هرگز همانند شــعب ابیطالب نبودیم هر 
چنــد همه گرد آمده بودند تا گلوی ما را بفشــارند و به 
دنبال این بودند که ملت را تســلیم کنند اما رهبری از 
این تهدید فرصتی برای رفعت بخشیدن به منزلت مادی 

و شکوه مادی تمدن انقالب اسالمی ساختند.
ســالمی با تاکید بر اینکه روح قرآن در ســرزمین ایران 
حاکم است، عنوان کرد: قرآن بر قلب ها و اعضا و جوارح 
ملت ایران تاثیرگذار اســت و امــت رهبر معظم انقالب 
اســالمی را در قلــب خود جای داده اســت چراکه این 
امت تنهایی امام مجتبی)ع( را فهمیده اســت و می داند 

که امام مســلمین نباید در میدان تنها باشد و این پیام 
شهداست.

وی خاطرنشــان کرد: من به عنوان یک ســرباز کوچک 
خاطرات دل انگیزی از دغدغه هــا، نگرانی ها، غصه ها اما 
شــجاعت، حکمت، ژرف اندیشــی، تدبیر الهی، دشمن 
شناســی و ایستادگی رهبری دارم، امروز این مرد بزرگ 

سفینه نجات امت در امواج است.
ســالمی با بیان اینکه ملت در کنار رهبری ایســتاده و 
ســرافراز است گفت: درحالی که دشمن فکر می کند که 
با به صحنه آوردن عده کمی فریب خورده می تواند یک 
انقالب با شکوه را در معرض آسیب قرار دهد، بداند ملت 
ایران زنده است و دشمن رویاهای پریشانی دیده است.

فرمانده کل ســپاه خاطرنشان کرد: دشمن فکر می کند 
مــی تواند با به صحنه آوردن عــده قلیلی فریب خورده 
این انقالب باشــکوه را در معرض آسیب قرار دهد و این 
در حالی اســت که ملت زنده اســت و دشمن رویاهای 

پریشان دیده است.
وی افزود: آمریکا دوست دارد خیابان های ما را دودآلود 
و آتش گرفته ببیند، دوســت دارد ما سیفینه به آسمان 
نفرستیم، دوســت دارد ما نیازمند و فقیر و فلج باشیم. 
دوست دارد بیماران ما به دارو دسترسی نداشته باشند.

ســالمی  با بیان اینکه آمریکا دوست دارد جوانان ما را 
در خیابان کشــته ببیند خاطرنشان کرد: آمریکا دوست 
دارد چهره مردم ما را پژمرده ببیند آمریکا دوســت دارد 
ملت ما را متفرق کند او دوست دارد ایران را تجزیه کند 
و این رویاهای شــیطانی هرگز تعبیر نخواهد شد. ملت 

ایران ایستاده است.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: هر 
کســی صدای بنده را می شــنود بداند کــه فریادهای 
دشــمن، فریادهای شیطان است و آن ها به جنگ خدا و 
رسول آمده تا معصومیت را از رخسار پسران و دختران 
ما بگیرند و نمادهای شــیطانی را به جوانان ما نســبت 
دهنــد و جوانان را از وطن، ولی و ملت دور کنند، این را 

همه بدانند که این توطئه دشمنان است.
وی گفت: زنــان ما از حجاب به عنوان ســنگری برای 
حفظ ارزش های واالی خود صیانت و حفاظت می کنند و 
جوانان ما آن هایی که فریب خورده اند بر خواهند گشت 
و ما دوســت داریم آنان لباس جهاد بپوشــند و مقابل 
مســتکبران ایستادگی کنند نه اینکه پیاده نظام دشمن 

شوند و این هدفی است که درحال تحقق آن هستیم.
سالمی عنوان کرد: ما بر دشمن غلبه کرده و هیچ فصلی 
برای پیروزی دشمن باقی نگذاشته ایم و هیچ راهی برای 
غلبه کفار بر مؤمنان وجود ندارد و ما مسیرهای جهاد را 

آموخته و به پیش خواهیم رفت.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: ما سرمایه های عظیمی 
داریــم که اگر حرکت کنند ایران به یک قدرت عالی در 
جهان مبدل خواهد شد و امروز در آستانه تبدیل شدن 
به یک قدرت جهانی هســتیم و از هیــچ چیزی نگران 

نیستیم و با امداد الهی پیش می رویم.

سرلشکر سالمی:

 صف آرایی دشمن ژرفای یک توطئه عظیم 
علیه ملت را نشان می دهد

فرمانــده نیروی زمینــی ارتش گفت: امــروز اتاق های 
فکر جنگ شــناختی دشــمن که با پشتیبانی عربستان 
سعودی و کشورهای دیگر در قالب رسانه های دیداری 
و شنیداری راه اندازی شده اند، فرماندهی جنگ شناختی 

را برعهده گرفته اند.
امیر کیومرث حیــدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
اولین همایش ملی شناســایی و آینده پژوهی تهدیدات 
نوین نظامی که در دانشگاه افسری امام علی )ع( برگزار 
شــد، گفت: نیروی زمینی ارتش اولین نیرویی است که 
پیش قدم شــده و همایش ملی شناسایی و آینده پژوهی 
تهدیدات نوین نظامی را به میزبانی دانشگاه افسری امام 

علی )ع( برگزار کرده است.
فرمانده نیروی زمینــی ارتش با تأکید بر ضرورت جهاد 
تبیین، افزود:  صراط مســتقیم در هر عصر و زمانی باید 
نمود عینی و قابل تجسم داشته باشد که ما با نگاه چشم 
ســر به آن شــخصیتی که نماد صراط مستقیم است و 
با استفاده از ســیره، منش، روش، کالم و هدایت او در 

گمراهی و ضاللت باقی نمانیم. 
وی افزود: در زمان حیات رسول اهلل )ص( شخص ایشان 
نماد صرات مستقیم بودند و مردم همه چیز را از ایشان 
یاد گرفتند، هر فردی پشــت سر رســول اهلل )ص( قرار 
گرفت، رســتگار شــد و هر فردی کــه تبعیت نکرد در 
ضاللت و جهل ماند. در زمــان ائمه معصومین نیز نماد 

عینی صراط مستقیم آن بزرگواران بودند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش، خاطرنشــان کرد: 
کشــور ما موقعیت ژئوپلیتیکی بســیار خوبــی دارد و 
اگر نظریه های ژئواســتراتژیکی خوبــی هم در کنار این 
ژئوپلتیک ایجاد شــود آنگاه می توانیم در هندسه قدرت 
که رهبر انقالب معرفی کردند، قدرت نام آوری شده و در 

تراز قدرت های جهانی قرار بگیریم.
فرمانــده نیــروی زمینی ارتــش با بیان اینکــه دوران 
قدرت های جهان تا امروز سه دوره نظم جهانی را تجربه 
کرده اســت که اکنون در دوران ســوم نظــم جهانی یا 
قدرت جهانی هســتیم و ایــن دوره یک فرصت برای ما 
اســت، تأکید کرد: دوره اول از زمــان صدور بیانیه وین 
تــا پایان جنگ جهانــی دوم و دوره دوم از پایان جنگ 
جهانی دوم به مدت ۴۴ ســال در دوران جنگ سرد را 
شــامل می شود که در آن هرکدام از دو ابرقدرت شرق و 

غرب بخشی از جهان را برای خود تقسیم کردند.
وی افزود: دوره ســوم همین دوره ای است که هم اکنون 
در آن قرار داریم که رهبر معظم انقالب بر مهندســی و 
هندســه قدرت در این دوره بسیار تأکید دارند، در این 
دوره بلوک شــرق و غرب به معنایی که در ذهن ما بود 
دچار از هم گسیختگی شده است. آمریکایی ها نظم نوین 
جهانی را پیگیری می کننــد و در واقع امروز افول نظم 
نوین جهانی و کدخدا بودن آمریکا را شــاهد هستیم که 
رهبــر انقــالب از آن با عنوان یــک دوران گذار و عبور 
از پیچ تاریخی یاد می کنند که باید در هندســه قدرت 

جهانی صاحب یک جایگاه خوب باشیم. 

امیر حیدری گفت: ما امروز مســیر را خوب شناختیم. 
رهبــر انقــالب راه را به خوبی شــناخته  و به خوبی آن 
را تبییــن کردنــد. معظم له بــا توجه به دقــت نظر و 
آینده پژوهی از ســال های قبل مطالبی را درباره هندسه 
قدرت بیان فرمودند. ایشــان همچنیــن درباره فرهنگ 
نیز گفتند که مراقب باشــید تا در عرصه فرهنگ دچار 

شبیخون فرهنگی نشویم.
وی افزود: رهبر معظم انقالب در ســال ۱۴۰۰ موضوع 
جهاد تبیین را مطرح و به صراحت بیان کردند که امروز 
جهاد تبیین دوای درد جامعه اســت. جهاد تبیین یعنی 
هر فردی به فراخور وسع، دانش و معلومات خود بتواند 
دســتاوردها و ارزش های نظام اســالمی را تبیین کند. 
جهاد تبیین یعنی اینکه باید زبان گویای نظام اســالمی 

باشیم.
فرمانده نیــروی زمینی ارتش با تشــریح چرایی اعالم 
هشــدار رهبر انقالب نسبت به جنگ شناختی دشمنان 
تصریح کــرد: رهبرمعظم انقالب چنین روزی که جنگ 
شــناختی رخ بدهــد را پیش بینــی می کردند. جنگ 
شناختی در تعریف ساده یعنی دشمن ذهن انسان ها را 

یک میدان مانور تقریبا قابل تصرف تعریف کرده است.
وی ادامــه داد: جنگ شــناختی به باورهــا و اعتقادات 
جامعه هــدف معطوف اســت یعنــی می خواهد آنچه 
 مــا تا امروز نســبت به آن شــناخت پیــدا کرده ایم را 

هدف قرار دهد. 
امیــر حیدری ضمن اشــاره به دوران دفــاع مقدس و 
پیروزی های آن دوران تأکید کرد: دشمن در دوران دفاع 
مقدس ابتدا خرمشــهر و برخی شهرهای ما را گرفت و 
برنامه ریزی کرده بود تا جاهای دیگر را هم تصرف کند، 
اما خودمان را پیدا کردیم و با انجام عملیات ثامن االئمه 

حصر آبادان را شکستیم.
وی ادامه داد: رهبر انقالب فرمودند که خرمشــهرها در 
پیش اســت، امروز یکی از خرمشهرها، باورهای ما است 
که در جنگ شــناختی مورد هجمه دشمنان قرار گرفته 
است، باید اول از خودمان و خانواده خود آغاز کنیم و به 
خودمان بیاییم و خرمشــهر از دست رفته را دوباره فتح 
کنیم، البته که می توانیم این کار را انجام دهیم. بایستی 
بــه صورت عالمانه راه برخورد با این موضوع را همانطور 

که جامعه می پذیرد تبیین کنیم تا موفق شویم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: امروز اتاق های 
فکر جنگ شــناختی دشــمن که با پشتیبانی عربستان 
سعودی و کشورهای دیگر در قالب رسانه های دیداری و 
شنیداری راه اندازی شده اند، فرماندهی جنگ شناختی را 
بر عهده گرفته اند، این رسانه ها دروغ های خود را آن قدر 
تکرار می کنند تا مردم بــاور کنند چرا که دروغ هرچه 
بزرگتر باشد باور کردن آن آسان تر است. باید گفت این 
کار هم در واقع یکی از ترفندهای جنگ شناختی است. 
امیر حیدری در پایان سخنانش ضمن تشریح طرح های 
»لبیک« در نیروی زمینی ارتش، از تحول ایجاد شده در 

نزاجا خبر داد و شاخصه های این تحول را تبیین کرد.

امیر حیدری: 

 اتاق های فکر دشمن فرماندهی جنگ شناختی را 
برعهده گرفته اند

سرمقاله

ادامه از صفحه 1


