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روی موج کوتاه

فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور:

اعتراضهای اخیر جنگ جهانی تمامعیار علیه نظام بود

فرمانده عملیات ســازمان بسیج
کشور،گفت:جنگجهانیتمامعیاری
علیه نظام و انقــاب وضع حمل کرد و
خوشــبختانه نوزاد آن در لحظه تولد
فوتکرد.
ســردار ســاالر آبنوش شــامگاه
پنجشنبه ۳۰آبان در یادواره ۵۲شهید
مســجد علی بن ابیطالب(ع) شــهر
همدان ،با اشــاره به رویدادهای اخیر
کشوروفتنه،۹۸افزود:تاآخرینساعاتی
کهدرگیرفتنهبودیمائتالفشیاطینبه
معنایواقعیازصهیونیستهاتاآمریکا
و عربستان شکل گرفته بود و درهمی
شــکل گرفته بود که با هماهنگیها و
بازجوییها اطالعات زیادی به دســت
آوردیم.
اینترنتباتاخیرقطعشد
ویبابیاناینکهدفعفتنهچیزیغیر
ازتوجهاتخداوعنایاتامامزمان(عج)
نبود،اضافهکرد:هماهنگیهایعجیب

و غریبی در فتنه جاری شکل گرفته و
فقط منتظر یک جرقه بودند تا کشور را
نابود کنند که اطالعات تکمیلی پس از
اعترافاتاعالمخواهدشد.
آبنوشبابیاناینکهاینترنتباتاخیر
قطع شد ،اما باز کمک شد تا ساماندهی
پیچیده این گروهها به هم بریزد ،درباره
جزئیات فتنه گفت :فتنه گران کشتار
را نصف ایران در نظر گرفته بودند و برای
اولین بار با هماهنگی و ســازماندهی
خاصی مواجه شده بودیم به طوریکه
کیفهایی داشتند که وســایل آنها را
تا به حال ندیده بودیــم و هوابرشها و
قیچیهایی که ســختترین قفلها را
میبریدند و هر جا که وارد میشــدند
بالفاصله آتش زده و غارت میکردند،
ازاینرو پدیده عجیب و جدیدی بود که
یکدفعهکلکشوررافراگرفت.
فقطخدامارانجاتداد
آبنوش با بیان اینکه معجزهها را در

هماهنگیهایعجیبو
غریبیدرفتنهجاریشکل
گرفتهوفقطمنتظریک
جرقه بودند تا کشور را نابود
کنند .اطالعاتتکمیلی
پس از اعترافات اعالم
خواهدشد
فتنه و انقالب دیده بودم ،اما این فتنه،
فتنه دیگری بود ،تاکید کرد :به عنوان
کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط
خدامارانجاتدادودراتاقمانیتورینگ
ســپاه افتخار کردم که همدانی هستم
و در شهر والیتمدار همدان اغتشاشی
وجودنداشت.
وی اظهــار کرد :برخــی معترض
هســتند که چرا مقام معظم رهبری از
رخدادگرانیبنزیندفاعکردند،درپاسخ

میگوییمکههمهمادرسختیهستیم
اماایشانازمابیشتردرمعرضناراحتی
بودند و اگــر تدابیر مقام معظم رهبری
نبود خواســتههای فتنگران محقق
میشد،چراکهدرمحاسباتخودگمان
میکردند که رهبری به خاطر فشار به
اقشار ضعیف اعتراض خواهند کرد که
ایشانباتدبیرنقشهآنهارابرمالکردند.
وی با تاکید بــر اینکه وجود چنین
رهبر مدبری کمک بزرگی به دفع فتنه
کردهاست،خاطرنشانکرد:تمامهدف
شهدا اطاعت و دفاع از والیت بوده و رمز
مردم ایران در ایستادگی دفاع از والیت
است بنابراین توطئهها برای جدایی از
والیتخواهدبود.
آبنوش با بیان اینکه دنیا یکســره
درحال رصد وضعیت کشــور ما است،
تصریح کرد :انقالب ایران وضعیت ۴۰
ساله را پشت ســر گذاشته و سناریوی
اساسی که آخرش تمدن نوین اسالمی
استرادرپیشویکگفتمانجهانیدر
حال تعریف شدن دارد که مخاطب این
ادیاننخبگانهستند.
وی با بیان اینکه غائلهای مختلف
را طی این ۴۰سال پشت سر گذاشتیم،
تصریح کرد :جنگ جهانــی اول و دوم
بینمتحدینومتفقینبودهو ۱۶درصد
جمعیت کشورها در آن حضور داشته
که جهانی نبودهاند امــا به علت خوی
ابرقدرتیکهدارنداصطالحجهانیبرای
آن درنظرگرفتهاند ،در مقابل آنها دفاع
مقدسماجنگجهانیبودبهطوریکه
وقت تبادل آزادگان از  ۲۱کشور اسیر
دادیم ،در آمار ثبت شــده  ۳۴کشور به
صدامنیرودادهبودندوعراقاز ۹۴کشور
پشتیبان مالی داشته و در طرف مقابل
نظامی با ساختار جوان و کمتجربه و نو
انقالبقرارداشتهاست.
آبنوش افزود :دشــمنان ما مدعی

شــدند که هرچه صدام میخواست به
او دادیم و حتی سیم خاردار را بر ایران
بســتیم و چند انبار مهمات را نفو ذ ها
منفجر کردند پس چگونه آنها شکست
خوردند.فتنههایمختلفوجنگهای
نیابتیبرماتحمیلشد ۸۶،کشورپشت
داعش در مقابل ما قرار داشــت و ما با
یک شعار «یاحسین» در برابر دشمن
ایستادگیکردیم.
وی خاطرنشان کرد :دشمنان می
گویند « ۴۱و نیم ســال قبل این ملت
آنقدر ذلیل بودند که مستشاران ما در
ایران حق توحش از کشور میگرفتند
و اگر باالترین مراجع یا پادشــاه آنها را
آسیبمیزدیممردمسکوتمیکردند
و ســگهای ما ارزش بیشتری نسبت
به مردم آنها داشــتند و پس از انقالب
نخبگانآنهاراشهیدکردیم،تحریمهای
سختی تحمیل کردیم ،در حوزههای
علمیه آنها آدمهای نفوذی گذاشتیم،
کارهای سقوط نظام را تحمیل کردیم
امابااینشرایطاینهاسینهبهسینهجلو
میروند حتی در سالهای اول انقالب
میگفتند ملت ایران بیچاره شدند که
آخوندها را روی کار آوردند و شماها را به
 ۱۴۰۰سالپیشفرستادند.
آبنوش خطــاب به مــردم گفت:
اگر سختی میکشــید ،اگر گرانیها و
توطئهها از نامردهای درون و بیرون را
تحملمیکنیدبدانیدچههزینهایمی
دهید.امروزدرقلبآفریقایعنینیجریه
وقتیاسممقاممعظمرهبریمیآیدبه
احترامنامایشانبلندمیشوند،دریمن
بهعشقرهبرمامقاومتمیکنندواین
محبوبیت و اقتدار رهبــر ما مرزها را در
نوردیدهاست.
آبنوش در پاسخ به این پرسش که
دولتی که موشــک نقطهزن دارد و در
ساختنانوازهمهکشورهاپیشیگرفته

خبر

ابراز خشنودی برایان هوک از اعتراضات اخیردر ایران
ت امور خارجه
مســئول امور ایــران در وزار 
آمریکادراعترافیآشکاراعالمکردکهبادراختیار
گذاشتن ابزار ارتباطی توانستیم ترتیبی دهیم
که حتی با قطع اینترنت در ایران ،اغتشاشگران
بتوانند راههای ارتباطی خود را داشــته باشند.
هوک در گفتوگو با « بیبیسی» فارسی گفت:
ما با در اختیار گذاشتن ابزار ارتباطی توانستیم
که حتی با قطع اینترنت در ایران ،اغتشاشگران

بتوانند با ابزاری که ما در اختیارشان گذاشتیم در
ارتباط باشند.
بهگزارشایرنا ،برایانهوکبابیاناینکهایران
اینترنتراخاموشکرد،گفت:درکنارمردمایران
هستیم .رئیسجمهوری آمریکا نیز در این مدت
چندین بار با وزیر امور خارجه درباره این موضوع
صحبت کرده است .نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران در پاسخ به اینکه رهبران ایران می گویند

این اعتراضات ازســوی آمریکا انجام شده ،ادعا
کرد:بافشارحداکثریآمریکابهایران،حکومتبا
کسری بودجه مواجه شده و نمیتواند جوابگوی
هزینهها باشد.
وی با ابراز خرســندی از اعتراضات چند روز
اخیر در ایران گفت :فیلمی از یک خانم ایرانی را
مشاهدهکردهکهویتابلویشعارمرگبرآمریکا
را پایین کشید .هوک درباره در اختیار گذاشتن

ابزاری برای دور زدن قطعــی اینترنت در ایران
مدعی شد :در یک ســال و نیم گذشته ابزاری را
برای مردم ایران فرســتادیم که بتوانند بوسیله

در فتنه اخیر برای اولین بار
باهماهنگیوسازماندهی
خاصی مواجه شده بودیم
بهطوریکهکیفهایی
داشتند که وسایل آنها را
تا به حال ندیده بودیم و
هوابرشهاوقیچیهایی
کهسختترینقفلهارا
میبریدند و هر جا که وارد
میشدندبالفاصلهآتش
زده و غارت میکردند
چرا در معیشت مردم با مشکل مواجه
است؟گفت:اندامکشوربهطورهمگون
رشد نکرده و یک گوشه آن علیل است
اما جوانانی داریم که اهل ابداع و نوآوری
بودهواهلرانتنیستند،ازجنسحسین
همدانیهــا هســتند ،در راهپیمایی
اربعیــن و اعتکاف حاضر میشــوند و
صحبتهــای مقام معظــم رهبری را
موعظهنمیدانندبلکهفرمانمیدانند.
فرماندهعملیاتسازمانبسیجکشور
گفت :ما در ذیل والیت هستیم و هر که
در خدمت نظام گام برمیدارد دستش
را میبوســیم و آنهایی کــه رانتبازی
میکنند باید تکلیفشــان را مشخص
کنیموبایدپاکانرابهمجلسبفرستیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که
درهمهزمینههاپیروزشدیمامیدواریم
در حوزه اقتصادی نیز با تاسی از شهدا و
پیرویازوالیتموفقشویم.

آن تصاویری از اعتراضهــای و اقدامات مردم
به برای جهان ارســال کنند .بنابراین گزارش،
به دنبال تغییر نظام پرداخــت یارانه به بنزین و
اصالح قیمت آن که براســاس مصوبه شورای
عالی هماهنگی ســران قوا از دقایق اولیه بامداد
جمعه ۲۴آبانماهبهاجراگذاشتهشد،اعتراضها
و تجمعهایی در برخی شــهرها صورت گرفت.
برخی با سوءاستفاده از اعتراضهای مردمی ،با
هدف اغراض سیاسی ،اقدامات خشونتآمیز و
غیرقانونی را با آسیب رساندن به جان و مال مردم
عادیونیروهایامنیتیوانتظامیمرتکبشدند
و مطالبات به حق مردم را به بیراهه کشاندند.

خبر
جوادی حصار:

روحانیدرآستانه انتخابات بهتر از این نمیتوانست به جریان رقیب هدیه دهد

یک کنشگر سیاســی اصالحطلب با بیان اینکه این گرانی
بنزین به پای اصالحطلبان نوشــته میشــود ،گفت :روحانی
در آســتانه انتخابات بهتر از این نمیتوانست به جریان مخالف
دولت و اصالحطبان هدیه بدهد؛ همه این موضوع را به حساب
اصالحطلبان و حامیان دولت میگذارند در صورتی که دولت و
حامیانشدراینموضوعنقشینداشتهوآنهانیزاینرامیدانند.
محمدصادق جوادیحصار با بیان اینکه این کار دست باال
بردن و تسلیم شدن در مقابل جریان رقیب بود ،گفت :وقتی که
جریاندیگریغیرازدولتمیخواستاینکارراانجامدهدچرا
خودش آن را اجرا نکرد ،میگذاشتند ،همان جریان آن را اجرا
کند،چرابهدولتمیدهند.
اینتحلیلگرمسائلسیاسیتحلیلخوددربارهاینکهتصمیم

افزایش قیمت بنزین توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی
صورت گرفته اما هجمهها به سمت دولت است ،را اینگونه بیان
کرد:دراینکشورنهدولت،نهمجلسونهقوهقضاییه،کارآمدی
الزم را ندارند .این دور زدنهای مجلس و دولت و تقویت شورای
هماهنگی قوا برای تصمیمســازی یا تقویت مجمع تشخیص
مصلحتنظامبهشکلیکهحتیقوانینمصوبشوراینگهبان
هم باید در این نهاد تایید شــود ،یعنی کم اهمیت کردن رای و
نظرمردم.
وی گفت :دولت هم در ماجرای بنزیــن ،کمال بیانصافی،
بیمباالتی و کمال پیمانشکنی را در مورد حامیان خودش به
خرجداد.
دبیرکلحزبکانوندانشگاهیانخراسانبابیاناینکهدولت

اگرمیدانداینافزایشقیمتبنزینبهنفعمردماست،پسبایداز
نمایندگانآنهاتاییدبگیرد،گفت:درکشورمردمرابانمایندگان
خودشانروبروکنیمتامردمبتوانندازنمایندهخودبخواهندکه
چرا این طرح را تصویب کردهاند و این در حالی است که اکنون
نمایندگان مجلس طلبکار هم هستند که چرا به ما نگفتید که
چنینکاریقراراست؛انجامشود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود :آقای روحانی میداند
هزینه این کار به پای اصالحطلبان گذاشته میشود آن هم در
شرایطیکهاصالحطلبانتالشمیکنندمردمراامیدوارکرده،
بهعرصهبرگردانندودرانتخاباتشرکتکنند.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر این که
با شکل تعریف شده و قاعدهمند افزایش قیمت بنزین مخالف

در رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۹۸؛

سامانه پدافندی بومی  ۱۵خرداد برای نخستین بار استفاده عملیاتی شد

سامانهپدافندیبومی۱۵خردادبراینخستینباردرشرایطرزمواقعیبرعلیهاهداف
متخاصم اقدام عملیاتی انجام داد .به گزارش روابط عمومی ارتش ،ســامانه پدافندی
بومی ۱۵خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش در مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند
هواییمدافعانآسمانوالیت،۹۸براینخستینباردرشرایطرزمواقعیبرعلیهاهداف
متخاصمدرمنطقهعمومیرزمایشاقدامعملیاتیانجامداد.سامانهپدافندهوایی۱۵
خرداد قادر است تعداد شش هدف را به طور همزمان شناسایی و ردگیری کرده و علیه
شش هدف عملیات شلیک و انهدام را انجام دهد .از دیگر ویژگیهای بارز این سامانه
سالح قابلیت تحرکپذیری آن است ،به گونهای که زمان حاضر به جنگ و عملیاتی

شدنآنکمترازپنجدقیقهاست.اینسامانهکهقابلیتمقابلهباسالحهایاستراتژیک
دشمنازجملههواپیماهایجنگنده،بمبافکنهایرادارگریز،موشکهایبالستیک،
موشــکهای کروز و انواع پهپادها را دارد ،مجهز به رادار آرایهفازی با امکان درگیری
همزمانباچندهدفوسکوهایپرتابمستقلاستکهدرآنازموشکصیاد ۳استفاده
شدهاست .رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت  ۹۸در منطقه
عمومی سمنان از روز پنجشنبه با هدف ارتقای آمادگی رزمی ،همافزایی توان پدافند
هوایینیروهایمسلحدرشرایطنزدیکبهرزمواقعیودرمنطقهایبهوسعت ۴۱۶هزار
کیلومترمربعودرمنطقهعمومیسمنانآغازشد.دراینرزمایشانواعسامانههایبومی

نیستم ،اما مخالف شکل فعلی آن که بدون قاعده ،بدون اعتماد
مردمویکباره،انجامگرفتههستم،ادام هداد :براساسنظرسنجی
کهازطریقتلفنویابهصورتحضوریباافرادمختلفانجامدادم
و راجع به این موضوع از آنها پرســیدم ،اکثر مردم نسبت به این
موضوعناراضیبودهومعتقدندکهدربیگاهترینزمانوبدترین
شکلممکناینکارانجامشدهاست.

موشکیوراداریارتفاعپست،متوسطوبلندبهعملیاتمقابلهباانوعتهدیداتهوایی
خواهند پرداخت .صبح جمعه نیز عملیات اسکرامبل پهپادهای رزمی نیروی پدافند
هواییارتشبراینخستینباردررزمایشمشترکپدافندهواییمدافعانآسمانوالیت
۹۸وباحملهگستردههواگردهایمهاجمدشمنانجامشد.همچنیناهدافارتفاعبلند
مهاجم در مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت ۹۸
با شلیک سامانه بومی تالش نیروی پدافند هوایی ارتش سرنگون شدند .در ادامه این
رزمایش،سامانهموشکیمرصادباحملهموشکهایکروزنیرویمتخاصمبهمنطقه
رزمایشدرگیروایناهدافرامنهدمکرد.کشفوشناساییپرندههایبدونسرنشین
متخاصمدرمنطقهعمومیرزمایشودرگیریوانهدامآنهاتوسطسامانهبومیمرصاد
ومرصادمتحرکنیرویپدافندهواییارتشازدیگراقداماتانجامشدهدراینبخشاز
رزمایشمشترکپدافندهواییمدافعانآسمانوالیت ۹۸بود.

شکایت سفارت ایران در لندن
از چند رسانه فارسیزبان

سفیر ایران در لندن از شکایت سفارت ایران به
آفکام،نهادناظربررسانههادربریتانیاخبرداد.
به گزارش ایلنا ،حمید بعیدینژاد در حســاب
توئیتر خود نوشت :سفارت کشورمان در لندن در
نامهرسمیبهآفکام،ازشبکههایمعاندفارسیزبان
نوتو،
همچونBBCفارسی،ایراناینترنشنالوم 
به علت تحریــف مغرضانه تحوالت اخیــر ایران و
دعوت به خشونت گســترده علیه نهادهای مدنی
ایران شکایت کرده و خواستار اجرای قانون نسبت
بهآنهاشد.
خطیب نماز جمعه تهران:

اینترنت را با ِز باز نکنید

خطیب نماز جمعه تهران با اشــاره به حوادث
اخیر و قطع سراسری اینترنت ،گفت:هرچه زودتر
اینترنت بومی و ملی را راهاندازی کنید و در رابطه با
شبکههای خارجی اگر بنا به باز کردن است ،تقاضا
میکنمبازبازنکنید.
حجتاالســام «ســید احمد خاتمــی» در
خطبههای دیــروز نمازجمعه افزود :مســئوالن
ارتباطات حاال که دیدید چگونه به مردم اغتشاش
و جنایت را یاد میدادند ،اگر در این عرصه کوتاهی
کنید در پیشــگاه این مردم و خدایشــان جوابی
نخواهیدداشت.
موسوی:

اروپا به جای مداخله ،پاسخگوی
خلف وعدههای خود باشد

سید عباس موسوی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه اظهارات مقامات اروپایی بهویژه سخنگوی
سیاستخارجیاتحادیهاروپادرخصوصاعتراضات
اخیر را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و گفت:
اروپا به جای دفاع از اشرار و تخریبکنندگان اموال
و اماکن عمومی و حتی خصوصی در ایران! نسبت
به خلف وعده و عدم اجرای تعهدات برجامی خود
و همراهی با آمریکا در تحریم مردم ایران پاسخگو
باشد.

توئیت ترامپ درباره
ناآرامیهای اخیر ایران

رئیسجمهورآمریکادراظهاراتیمداخلهجویانه
به ناآرامیهــای اخیر و قطعی اینترنــت در ایران
واکنشنشانداد.
به گزارش ایلنا ،دونالد ترامپ روز پنجشــنبه
در توییتی نوشــت« :ایران آن قدر بیثبات شده
است که نظام ایران برای این که مردم بزرگ ایران
درباره خشونتهای فجیعی که در شکل روی داده
است ،صحبت نکنند ،اقدام به قطع کل سیستم
اینترنتی کشور کرده است .آنها خواهان شفافیت
نیســتند و گمان میبرند که جهــان به مرگ و
تراژدی که نظام ایران در حال رقم زدن آن است،
پی نخواهد برد».

احکام بدوی متهمان
محیط زیستی صادر شد

احکام بدوی متهمان پرونده محیط زیســتی
(8متهمپرونده)صادرشد.
بهگزارشایسنا،طبقحکمصادرهازسویشعبه
 ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی ،نیلوفر
بیانی و مراد طاهباز متهمان ردیف اول و دوم پرونده
به ۱۰سالحبستعزیریمحکومشدند.
همچنینطاهرقدیریانوهومنجوکاربهترتیب
به  ۸ســال حبس تعزیری و امیرحسین خالقی و
سپیده کاشانی به ترتیب به  ۶سال حبس تعزیری
محکومشدهاند.
ســام رجبی و علیرضا کوهپایه دو متهم دیگر
پروندهاحکامشانهفتهآیندهبهوکالابالغمیشود.
احکامصادرهبدویوقابلاعتراضاست.
سردار فدوی:

موفق شدیم اغتشاشات را ظرف
 ۴۸ساعت جمع کنیم

جانشینفرماندهسپاهپاسدارانانقالباسالمی
گفت :اغتشاشات چند روز گذشته در  ۲۸استان و
بیشاز ۱۰۰شهر،حداکثردر ۴۸ساعتجمعشد.
به گزارش ایلنــا ،دریادار علــی فدوی صبح
جمعــه در بازدیــد از گردانهــای نمونه یگان
حضرت صاحب الزمان (عج) سپاه محمد رسول
اهلل (ص) تهران بزرگ با اشــاره به اغتشاشات به
وجود آمده پس از افزایش قیمت بنزین ،تصریح
کرد :بدون شــک امریکای خبیث و کشورهای
خبیث کوچکتر که با تمام قوا از این اغتشاشات
حمایت میکردند در عجب هستند که ما چگونه
توانستیم در  ۴۸ســاعت آن را کنترل و به پایان
برسانیم.

