دیروز در مراسمی معاهدههای مربوط به الحاق جمهوریهای خلق
لوهانسک و دونتسک و همچنین مناطق خرسون و زاپروژیا امضا شد

ضربه پوتین
به راهبرد آمریکا

یادداشتی از دکتر عبدالحسین خسروپناه
تأملی بر مفهوم جنگ شناختی

نبرد نوین
ذهنها
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بیانیه تبیینی وزارت اطالعات پیرامون حوادث اخیر کشور؛ سردستههای آشوب در تور واجا

تیترهای امروز
تروریستهای مسلح به پاسگاه انتظامی
در زاهدان حمله کردند

تروریسم در
پوشش اعتراض

گروهک تروریستی جیشالعدل
مسؤولیت حمله را بر عهده گرفت
مولوی عبدالحمید :مردم استان
به دشمنان فرصت سوءاستفاده ندهند
در این حمله تروریستی سرهنگ سیدعلی
موسوی ،فرمانده اطالعات سپاه سیستان
و بلوچستان به شهادت رسید
استاندار سیستان و بلوچستان :در حمالت
تروریستی جمعه  19نفر کشته شدند
تروریستها چند بانک را آتش زده
و تعدادی فروشگاه زنجیرهای را غارت کردند

روایت هوشیاری اطالعاتی
 ۴۹نفر از عوامل و مرتبطان گروهک منافقین ۷۷ ،نفر از عوامل گروهکی کردستان ۵ ،عضو گروهکهای تکفیری تروریستی
 ۹۲نفر از سلطنتطلبان نشاندار 3 ،نفر از سران بهائیت و  ۹تبعه بیگانه که در آشوب های اخیر نقشآفرینی کردند ،دستگیر شدند

طرح انفجار یک مرکز حساس صنعتی و خرابکاری در  2هواپیمای مسافری با هدف سقوط آنها با موفقیت خنثی شد

همینصفحه

ادامه حمالت انتقامجویانه ایران به مقر گروهکهای تروریستی تجزیهطلب در اقلیم کردستان عراق

صفحه 2

نخستوزیر آلبانی در اظهارنظری قابل تأمل گفت کشورش از اقدامات سیاسی منافقین حمایت نمیکند

روز گذشته انفجار بمب در مرکز آموزشی دخترانه
در کابل منجر به شهادت  30دانشآموز شد

وحشت در تیرانا

غمگین مثل کابل
صفحه 7

پلیس نروژ  95نفر از اوباشی که قصد تعرض
به سفارت ایران را داشتند دستگیر کرد

وحشیها
این بار در اسلو
صفحه 2

سرویس جهانی بیبیسی  ۳۸۲نفر از کارکنانش را
تعدیل میکند

تعطیلی رادیو فارسی بیبیسی

صدای ضعیف
انگلیسی
صفحه 7

یادداشت

تأسیس نظام مهندسی اتوماسیون
صنعتی از نان شب واجبتر!

شهرام یزدانی* :الزم به توضیح نیست که بگوییم
ستون فقرات اقتصاد هر کشوری را امروز ،صنعت
آن کشور بنیان مینهد و پیشرفتهترین اقتصادهای
جهان بیتردید موقعیت خود را مرهون این رکن
اساسی هستند و البته وقتی به صنعت میرسیم
بهسرعت درمییابیم خطوط تولید بهینه ،کنترل
کیفی و به��رهوری ،مهمترین ارکان یک صنعت
مدرن را تش��کیل میدهن��د و بدون آنها به طور
فونیم
قطع صنعتی شکل نخواهد گرفت یا اگر نص 
بند هم باشد ،قطعا سایه رانت و مافیا و انحصار و
فساد نه توان رقابت در بازارهای امروز را برای آن
باقی خواهد گذاش��ت و نه سودده و سالم خواهد
بود .اتوماسیون و کنترل صنعتی مهمترین علم و
تکنیک روز دنیاست که امور غیرممکن را امکان
بخشیده و در تار و پود صنعت مدرن و انواع و اقسام
امور جهان امروز ما از کنترل ش��اتلهای فضایی
گرفته تا تولید ریزتراش��هها و ...تولید ،کیفیت و
بهرهوری را با سرعت و دقت بسیار ،امکانپذیر کرده
است .کشور ما هم مستثنی از این موضوع نیست
و کنترل و اتوماسیون صنعتی به طور گسترده در
تار و پود صنعت آن از قبیل صنایع ماشینسازی،
نیروگاهی ،معدنی و بویژه صنایع نفتی به عنوان
اصلیترین بنیاد اقتصاد حض��ور دارد و خالی از
لطف نیست اگر بگوییم زیربناییترین عنصر برای
نگهداری سرمایههای عظیم صنعتی یک کشور
اتوماس��یون و کنترل صنعتی بهینه است ولی با
نهایت تأسف و تعجب بسیار هیچ قاعده و قوانین
و نظارت اصولی و صحیحی در این باره وجود ندارد
و در نتیجه بسیاری اشخاص و شرکتهای بدون
صالحیت ،با نفوذ و رانت و انواع و اقسام حیل به
این کار مبادرت ورزیده و میورزند که از این بابت
اقتصاد کش��ور متحمل میلیاردها دالر خسارت
تاکنون شده است .برای درک بهتر موضوع تصور
کنید اگر امروز سازمان نظام مهندسی ساختمان
را نداشتیم با چه مخاطرات و فجایعی در کشور
مواجه میشدیم و چگونه جان میلیونها انسان در
چنگال و چنبره سود و نفع و رانت و فساد عدهای
قلیل گرفتار میشد .سازمانهای نظام مهندسی
مانند نظام مهندسی ساختمان ،برای سر و سامان
بخشیدن و قانونمند کردن امور حوزههای مرتبط
خ��ود و در نهایت ایجاد کیفی��ت و بهرهوری بنا
ش��دهاند و از این رهگذر خدمات بس��یاری را به
اقتصاد و حفظ سرمایههای کشور و بهبود زندگی
مردم ارائه میکنند .تصور کنید اگر قاعده و قوانین
و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان نباشد
چگونه حتی یک ساختمان کوچک که با میلیاردها
تومان سرمایه کشور و مردم بنا میشود و قرار است
مثال عمر  50ساله داشته باشد ،میتواند تبدیل
به بال و مصیبت شده و جان و مال و سرمایههای
..
سرزمینی را به
طرفهالعینی پودر و نابود سازد.
ادامه در صفحه 8

صفحه 2

گروه سیاسی :وزارت اطالعات
خبر آخر
در بیانی��های پیرامون حوادث
اخیر کشور به تبیین ابعاد مختلف این حوادث پرداخت.
بر اساس این بیانیه ۴۹،نفر از عوامل و مرتبطان گروهک
منافقین ۷۷ ،نفر از عوامل گروهکی کردستان ۵ ،عضو
گروهکهای تکفیری تروریستی ۹۲ ،نفر از وابستگان
رژیم منحوس پهلوی و از س��لطنتطلبان نشاندار و
 ۹تبع��ه بیگانه از جمله اف��رادی بودند که در جریان
اغتشاشات اخیر دستگیر شدهاند.
به گزارش «وطنامروز» ،متن بیانیه وزارت اطالعات
به شرح زیر است:
باسمهتعالی

به استحضار مردم شریف و سرافراز ایران اسالمی
میرساند حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشور،
پوستهای آشکار و محسوس و الیههای پنهان متعددی
در پشت صحنههای خود داشت .سربازان گمنام امام
زمان عجلاهلل تعالی فرجهالشریف برای شکار هدفمند
عناصر اصلی ترور و تخریب ،ضمن حضور ناملموس
در صحنه اغتشاش��ات و کمک به برادران و خواهران
فداکار ،مقتدر و س��ربلند خود در فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی و همراهی با نیروهای بسیج جان
برکف و همیشه حاضر در صحنههای دفاع از کشور،
در عی��ن حال بخش اصلی مأموری��ت ،توجه و توان
خویش را معطوف به رصد و ردیابی سازماندهندگان و
آتشبیاران اصلی پشت صحنه ،اعم از کشورهای بیگانه
تا تروریستهای آلبانینشین و سایر گروهکهای معاند
و فرقههای دستپرورده استعمار و عناصر سرسپرده
داخل��ی آنها کردند .در روزهای عبرتآموز گذش��ته
که فعالیت الیههای پنهان فتنهگر تشدید شده بود،
به همان نس��بت امکان شناس��ایی عوامل مخرب و
تروریست نیز افزایش یافت .از سوی دیگر ،به نسبت
افزایش فعالیت حامیان بیگانه و سایر سازماندهندگان
ترور و تخریب ،مزدوران داخلی آنها عنان از کف داده،
س��ر از چاه و چالههای اس��تتاری خویش برآوردند و
بدینسان ،امکان شناس��ایی و بازداشت آنها بیش از
پی��ش فراهم آمد تا مأموریت مه��م وزارت اطالعات
در حد باالیی تحقق یابدُ .طرفه آنکه میدان رویارویی
مدافعان وطن و حافظان نظم و امنیت کشور در روزهای
گذش��ته ،با مجموعههایی از عناصر متنوع گروهکی،
عوامل سازمانهای جاسوسی بیگانه ،دخالت مستقیم
دولتهای آمریکا و انگلیس و دنبالهروهای س��عودی

بیانی ه تبیینی وزارت اطالعات پیرامون حوادث اخیر کشور؛ سردستههای آشوب در تور واجا

روایت هوشیاری اطالعاتی

آنها تا عناصر ناآگاه و فریبخورده اغتشاشگر در کف
خیابانه��ا مواجه بود .اینک بنا به مقتضای ش��رایط
عمومی کش��ور و تا آنجا که مالحظات امنیتی اجازه
میدهد ،بخشی از کشفیات و دستگیریهای صحنه
و پشت صحنه را به آگاهی ملت فهیم ،صبور و مقاوم
ایران اسالمی میرساند.
 -۱در روزهای گذش��ته  ۴۹نفر از عوامل و مرتبطان
گروهکتروریستمنافقینبازداشتشدهاند.نامبردگان
بنا به دستور تروریستهای آلبانینشین ،از تولید اخبار
جعلی تحریککننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور
و تخریب ،جهتدهی به شعارها ،حضور مستقیم در
صحنههای اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی،
تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد
محترقه برای به آتش کش��یدن اماکن و خودروهای
عمومی و شخصی ،فعالیت داشتهاند.
 -۲بازداشت  ۷۷نفر از عوامل گروهکی کردستان ،اعم
از مزدوران رسمی گروهکهای صهیونیستی موسوم
به کومله ،دموکرات ،پاک و پژاک تا تعدادی از کادرهای
ردهباالی این گروهکها که در  2سوی مرزهای غربی
کشور مش��غول توطئه علیه مردم مظلوم کردستان
بودند .در میان بازداشتش��دگان ،یک کادر برجسته
و عضو مرکزیت یکی از گروهکهایی که مقیم اقلیم
کردستان عراق است نیز حضور دارد .وی آموزشهای
نظامی را در پایگاههای آمریکایی ـ صهیونیستی اقلیم
مذکور فراگرفته و ب ه عنوان فرمانده مبرز نظامی شناخته
میش��ود .او در حال طراحی ،س��ازماندهی و هدایت
هس��تههای آشوبگر برای منطقه غرب کشور بود که
طی یک عملیات غافلگیرانه ،دستگیر و به محلهای از
پیش تعیین شده منتقل شد و هماکنون در زندان است.
 -۳دستگیری ۵عضو گروهکهای تکفیری تروریستی
همراه با  ۳۶کیلوگرم مواد منفجره که با اس��تفاده از
فرصت اغتشاش��ات ،درصدد بمبگذاری در محافل
مردمی و نیز در جمع آش��وبگران و انتساب انفجارها
ب��ه طرفهای مقابل ه��ر یک ،برای تش��دید نزاع و
درگیری طرفین بودند .تروریستهای یادشده عالوه
بر طرح ترور یکی از مسؤوالن ارشد کشور ،طرحهای
بمبگذاری در یکی از هیاتهای عزاداری شیراز و در

میدان شهدای مشهد را داشتند که با عنایت اهلبیت
علیهمالسالم خنثی شد.
 -۴سازمان جاسوسی بهائیت بنا به دستور مرکزیت
مستقر در حیفای اشغالی ،ورود پرحجمی به صحنه
آشوب و اغتش��اش و تشویق به خرابکاری و تخریب
اماکن عمومی داشت .بر این مبنا در روزهای اخیر هسته
اصلی و سری بهائیت شامل  3نفر از سران بهائیت و 2
نفر از تیم رسانهای آنها بازداشت شدند.
 ۹۲ -۵نفر از وابس��تگان رژی��م منحوس پهلوی و از
ندار در صحنههای اغتشاش و پشت
سلطنتطلبان نشا 
صحنهها شناسایی و بازداشت شدند.
 ۹-۶تبعه بیگانه از آلمان ،لهستان ،ایتالیا ،فرانسه ،هلند،
سوئد و ...در صحنه اغتشاشات یا در پشت صحنههای
توطئه بازداشت شدند.
 -۷شناسایی عناصر مرتبط با رسانههای بیگانه در تهران
و استانهای مختلف کشور که تعدادی از آنها بازداشت،
تعدادی احضار و برای عدهای دیگر فعال تشکیل سابقه
ش��د تا پس از دریافت مجوز مرجع قضایی ،احضار یا
بازداشت شوند.
 -۸ضمن زیر نظر داشتن سفارتخانههایی که عوامل
آنها کوچکترین دخالت یا ورود به صحنه اغتشاشات
داشتند ،تذکر الزم به شکل مقتضی به دیپلماتهای
ذیربط داده شد .منجمله سفارتهای آلمان ،فرانسه،
انگلیس ،سوئد و...
 -۹شناسایی و بازداشت  ۲۸نفر از اراذل و اوباشی که
س��ابقه زندان ،خرید و ف��روش و مصرف مواد مخدر،
اوباشگری ،تجاوز به عنف و ...را دارا هستند در صحنه
اغتشاشات .حمله نامبردگان به نیروهای حافظ امنیت
کشور و مجروح کردن آنها مستند است .همچنین 2
کارگاه تولید کوکتل مولوتف از آنها کشف شده است.
 -۱۰تعداد قابل توجهی کلت کمری ،انواع مسلسل،
فشنگهای مربوط و تفنگهای ساچمهزنی نیز کشف
و ضبط شده است.
همچنانکه گفته شد ،فهرست فوقاالشاره صرفا
شامل عوامل گروهکی ،فرقهای ،سازمانی و بیگانه است
و دربردارنده بازداشت دهها عنصر اغتشاشگر بهصورت
هدفمند (و به اصطالح تکزنی در صحنه) نیست .البته

تحقیقات اولیه از متهمان اشارهش��ده ،نشاندهنده
سازماندهی و آمادگی پیشینی گروهکهای مختلف
و آدمکشان حرفهای برای بهرهگیری از هر واقعه ،فارغ
از نوع واقعه ،محل وقوع آن ،طبیعی یا مصنوعی بودن
حادثه است؛ همچنانکه درگذشت غمبار مرحومه
امینی در این مقطع را صرفاً دستاویزی برای پروژه و
توطئه بزرگ طراحی شده برای تحریک اقشاری از
مردم ،وارد کردن گروهکهای تروریستی و تکفیری
به صحنه ،انجام خرابکاری و کشتهسازی در چارچوب
«مدل صهیونیستی حداکثر خشونت» قرار دادند .البته
پیش از واقعه مذکور و در خالل روزهای اغتشاش نیز،
وقایع دیگری ب ه عنوان مقدمات شورش یا مکمل و
مقوم آن اتفاق افتاده است که به برخی از آنها اشاره
میشود.
الف -در چند ماه گذش��ته ،برخی س��رویسهای
جاسوسی غربی و رژیم صهیونیستی ،دورههای «آموزش
مربیان بران��دازی» برای تعدادی از عناصر مرتبط و از
پیش نشانشده برگزار کرده بودند .در این دورهها که
برخی در کشورهای منطقه و تعدادی خارج از منطقه
برگزار میش��دند ،آموزشهای نحوه مب��ارزه با نظام
مقدس جمهوری اس�لامی ،نافرمانی مدنی و براندازی
تدریس میشد و قرار بر این بود که افراد آموزشدیده،
آموختهها را به عناصر دیگری در داخل کشور منتقل
کنند اما تعدادی از این افراد از همان ابتدا توسط سربازان
گمنام امام زمان عجلاهلل تعالی فرجهالشریف شناسایی
و چند نفر از آنها ظرف ماههای گذشته بازداشت شده و
سناریوی جبهه استکبار را تشریح کرده بودند .شایان ذکر
است  2تبعه فرانسوی بازداشت شده در اردیبهشتماه
گذش��ته نیز دقیقاً برای سازماندهی و آموزش و پیوند
دادن سندیکاها و تشکالت صنفی معارض و سازمانهای
غیردولتی به یکدیگر وارد ایران ش��ده بودند که هر 2
عنصر دستگیر و در همان مقطع ،اطالعرسانی محدودی
پیرامون آنها صورت گرفت .با عنایت به حوادث اخیر،
ظرف روزهای آینده اطالعرسانی مشروحی در این مورد
صورت خواهد گرفت.
ب -طرح انفجار یک مرکز حس��اس صنعتی در 2
ماه گذشته  -موضوع اطالعیههای مورخ اول و پنجم

مردادماه -بخش��ی از تمهیدات پیش از توطئه بزرگ
اغتشاش بود که در این مورد نیز ،اطالعرسانی محدودی
صورت گرفت و مستند مشروح آن ظرف روزهای آتی
منتشر خواهد شد.
پ -خرابکاری در  2هواپیمای مس��افری با هدف
سقوط آنها که با عنایات الهی خنثی شد.
ت -طب��ق اطالع موثق ،مقامات اطالعاتی آمریکا
از آغاز اغتشاش��ات خیابانی دستورالعمل مشروحی
به کارگزاران خویش و عوامل ش��اغل در رس��انههای
فارس��یزبان آمریکایی -انگلیس��ی -س��عودی ابالغ
میکنند .ازجمله مفاد آن دستورالعمل:
نخس�ت) تقویت محتوا و گس��ترش زمان رسانههای
فارس��یزبان بیگانه ،تقویت همکاریهای فیمابین و
پوشش مشترک و گستردهتر آشوبها
دوم) افزایش بودجه فیلترشکنها و سایر ابزارهای تأمین
دسترسی به اینترنت
س�وم) شبکه توئیتر با حداقل  10برابر کردن ظرفیت
انتش��ار پیام برای هر کاربر در یک ساعت و لغو برخی
محدودیتهای دیگر ،نهایت سعی خود را در کمک به
نشر اخبار مورد نظر ،انجام عملیات روانی و تشدید فعالیت
رباتهای سازمانیافته (مشابه مرکز اعتدال عربستان و
تروریس��تهای آلبانینشین) علیه ایران را اعمال کند
(دقیقاً ب ه همان شیوه که هیالری کلینتون ،وزیر وقت
خارجه آمریکا سال  88با دستور مستقیم و برای حمایت
از فتنهگران ،مانع خاموش شدن توئیتر شد).
چهارم) افزایش و آشکارسازی حمایت مقامات آمریکایی،
اروپایی و سلبریتیهای آنها از آشوبگران
پنجم) تشویق اعتصابات و پیشکشیدن مجدد بحث
تحریمهای به اصطالح حقوقبشری علیه مردم ایران
برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور
ششم) ش��بکههای فارس��یزبان بیگانه ،بویژه شبکه
اشرافیت خرافهپرست انگلیسی (بیبیسی فارسی) و
شبکه اشرافیت بدوی سعودی (ایران اینترنشنال) از روز
نخست غائله آشوبها ،برنامههای عادی خود را تغییر
داده ،بخشه��ای خبری ویژه به بخشهای ثابت خود
اضافه کردند و کل برنامههای خبری و تحلیلی خویش
را ب��ر جعل و دروغ و بزرگنمایی برخی اتفاقات ایران
و آموزش مبارزه با پلیس کش��ور و تولید بمب دستی
و تشجیع آش��وبگران به ادامه و گسترش اغتشاشات
متمرکز کردند.
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