
      گزارش

 راهبردهای عملیات رسانه ای غرب
 در فجر چهل و سومین سالگرد انقالب اسالمی

امروزه جنگ نرم دشمن از مراحل رسانه و احساسی خود عبور کرده و به 
مراحل جنگ های شناختی رسیده است. در این نوع از جنگ ها، هم وقایع 
به شکل تحریف شده و مطابق با خواست دش��من تحریف می شوند تا با 
نادم سازی از گذشته به نومیدی سازی از آینده برسند، و هم با به کارگیری 
هوش مصنوعی داده های در معرض دید و ش��نود مخاطبان را به گونه ای 
تنظیم کنند که بدون احساس هر گونه مدیریت شدگی، به همان طرز فکر، 
سبک زندگی و نتیجه گیری برسند که مورد هدف برنامه ریزان بوده است. 

بر همین اساس مهم  ترین راهبرد  ها و اقدامات رسانه ای دشمنان ملت ایران 
در دهه فجر امسال به گونه ای ترس��یم شده که تمرکز بر عوامل شناختی 
بیش از پیش مشاهده می شود. مفروض دشمن بر این امر قرار گرفته است 
که ملت مسلمان ایران امسال چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب خود 
را در شرایطی جشن می گیرند که شاهد حضور دولتی انقالبی و مردمی در 
عرصه مدیریت اجرایی کشور اس��ت؛ دولتی که تمامی مساعی خویش را 
برای حل مش��کالت اقتصادی مردم به کار گرفته اما مسائل انباشته شده 
هنوز اجازه نداده تصویر مثبتی از کارآمدی تفکر انقالبی و روحیه جهادی در 
اذهان عمومی شکل گیرد. لذا به این شرایط به عنوان یک فرصت شاید تکرار 
نشدنی نگاه کرده و قصد دارند با این همانی سازی نظام و دولت، کج کارکردی 

دولت های غیرانقالبی را به اصل انقالب و نظام اسالمی تعمیم دهند. 
بر این اساس می توان مهم  ترین راهبردهای عملیات رسانه ای غرب در دهه 

فجر امسال را در به شرح ذیل احصا کرد:
الف( این همانی س��ازی انقالب و نظام با دولت به بهانه یکدست شدن 

قوای سه گانه
ملت مس��لمان ایران امسال در حالی چهل و س��ومین سالگرد پیروزی 
انقالب خود را جشن می گیرد که شاهد حضور دولتی انقالبی و مردمی 
در عرصه مدیریت اجرایی کشور است؛ دولتی که تمامی مساعی خویش 
را برای حل مش��کالت اقتصادی مردم به کار گرفته اما مسائل انباشته 
شده هنوز اجازه نداده تا تصویر مثبتی از کارآمدی تفکر انقالبی و روحیه 

جهادی در اذهان عمومی شکل گیرد. 
ب( ناکارآمد جلوه دادن دولت با دمیدن در مطالبات ملت 

یکی از ش��گردهای رس��انه های غربی برای انحراف اف��کار عمومی از 
موفقیت های دولت سیزدهم در کاهش مشکالت اقتصادی به ویژه مقابله 
با کرونا، افزایش سطح مطالبات مردم و سیاسی نشان دادن خواسته های 

صنفی و قشری جامعه است. 
ج( نادم سازی از گذشته به منظور نومید سازی از آینده

راهبرد غرب برای نومید س��ازی مردم به ویژه جوانان از آینده نادم سازی از 
گذشته است. تاکتیک مرسوم آنها در این راستا تحریف تاریخ به گونه ای است 
که هیچ نقطه برای افتخار به گذشته وجود نداشته باشد. از این رو، قله های 
افتخار ملت من جمله هشت سال فداکاری و رشادت در مقابله با جنگی که 
همه دنیا پشت آن قرار داشتند، تسخیر النه جاسوسی امریکا و شکل گیری 
انقالب دوم، حماسه آفرینی در عرصه های خیابانی و انتخابات های مختلف 

را به گونه ای روایت می کنند که نتوان به افتخار کرد. 
د( وارونه سازی نقاط قوت نظام به نقاط ضعف با حاصلضرب آنها با صفر 

از جمله تکنیک های رسانه ای دستگاه تبلیغاتی غرب برای تضعیف نظام 
اسالمی زیر سؤال بردن دستاورد  ها و نقاط قوت آن با ایجاد دوگانه های صفر 
و صدی است. به عنوان نمونه بزرگ ترین موفقیت نظام در ایجاد بازدارندگی 
دفاعی با ساخت موشکی های بالستیک و دوربرد است که طرف مقابل آن را با 
مشکالت کشور در تولید خودرو مقایسه کرده و نتیجه پوچ از آن می گیرد. 

ه�( القای عبور نظام از ارزش های انقالبی و اسالمی به منظور فروپاشی 
ذهنی نیروهای انقالبی

بر اساس یکی از فرضیات غرب که معتقد است اگر بتوان سیستمی را فاقد 
ارزش های اساسی آن معرفی کرد، به لحاظ ذهنی در مرحله فروپاشی 
قرار می گیرد، رسانه های غربی به کمک فضای مجازی ر  ها شده داخلی 
تالش می کنند نظام را نسبت به ارزش های خود بی تفاوت نشان دهند 
و برای مستند سازی آن نیز عده ای از جوانان را به هنجارشکنی تشویق 

و تحریک می کنند.

حسین عبداللهی فر

رئی�س ق�وه قضائیه ضم�ن برحذر داش�تن 
قض�ات از جم�ع آوری ادل�ه و اس�ناد ناظ�ر 
ب�ر اته�ام انتس�ابی ف�رد پ�س از مرحل�ه 
بازداش�ت و احضار، خواس�تار نظ�ارت آنها 
بر مراح�ل مختلف تحقیقات از متهم ش�د  . 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، 
محسنی اژه ای صبح دیروز با حضور در سازمان 
قضایی نیروهای مسلح، طی سخنانی با اشاره به 
اهمیت نیروهای مسلح و رجحان مقوله امنیت 
و استقالل کشور نسبت به س��ایر شئون و امور 
گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در اوج اقتدار و عزت  و قدرت بازدارندگی 
قرار دارند و این امر مرهون والیت پذیری آنها و 

تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قواست. 
محسنی اژه ای با اش��اره به الف      ها و تهدیدهای 
توخالی که سال هاس��ت از جانب دش��منان با 
جمله »هم��ه گزینه      ها زیر یا روی میز اس��ت« 
بیان می شود گفت: امروز  نیروهای مسلح ما به 
واس��طه تدابیر مقام معظم رهبری و پشتوانه و 
حمایت مردمی و تجهیزات سخت افزاری بومی 
که در اختی��ار دارند در اوج صالب��ت و اقتدار و 
بازدارندگی هس��تند و به همین س��بب، ایادی 
نظام س��لطه جرئت انجام هیچ گونه حماقت و 

شیطنتی علیه کشور ما را ندارند. 
  مس�ئولیت خطیر س�ازمان قضایی در 

صیانت از حافظان امنیت
رئیس عدلیه فعالیت در سازمان قضایی نیروهای 
مسلح را حساس و مهم دانست و گفت: شاغالن 
در س��ازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت 
خطیر صیان��ت از حافظان امنیت و اس��تقالل 
کشور را بر عهده دارند، از همین حیث فعالیت 
قض��ات و کارکنان این س��ازمان دارای اهمیت 
و حساس��یت است. محس��نی اژه ای در ادامه با 

تبیین و تشریح ابعاد و زوایای مختلف حساسیت 
و اهمیت کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح 
گفت: چنانچه دش��من کوچک ترین رخنه ای 
را در بخش��ی از نیروهای مس��لح پی��دا کند یا 
آنکه کوچک تری��ن لکه کدری در قس��متی از 
این نیرو     ها ایجاد گردد، خطرات و آس��یب های 
جبران ناپذیری بر کش��ور و مردم وارد می شود؛ 
بر همین اساس مس��ئولیت صیانت از نیروهای 

مسلح، تکلیفی سرنوشت ساز و خطیر است. 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قضات و کارکنان 
سازمان قضایی نیروهای مسلح به سبب حساسیت 
و اهمیت کار در این سازمان باید از تدابیر ویژه ای 
در امر رسیدگی به پرونده      ها بهره بگیرند، گفت: 
رسیدگی به پرونده      ها در سازمان قضایی نیروهای 
مسلح به سبب اهمیت و حساسیت موضوعات، 
اقتضائات خاص خود را دارد و بر همین اس��اس 

قضات و سایر دست اندرکاران قضایی این سازمان 
باید به تدابیر و ملزومات بعضاً منحصر به فردی 
مجهز باشند و مراحل مختلف دادرسی در قبال 
پرونده      ها را مورد به مورد با نهایت دقت نظر واکاوی 

کنند. 
  تحقیقات و جم�ع آوری ادله مانع اطاله 

دادرسی
رئیس عدلیه در ادامه به بیان توصیه      هایی خطاب 
به قضات در راستای ارتقای کارایی و اثربخشی 
نظارت      ها و بهبود وضعیت رسیدگی های قضایی 
پرداخت و آنها را به مقوله مهم تکمیل تحقیقات 
قبل از احض��ار متهم یا متهم��ان توجه داد و بر 
همین اس��اس گفت: چنانچه قاضی یا بازپرس 
قبل از احضار متهمان و در حین تشکیل پرونده 
به تکمیل تحقیقات و جم��ع آوری ادلّه اهتمام 
ورزد، این مهم، اثر مطلوب خ��ود را در مراحل 

بعدی دادرسی نشان خواهد داد و مانع از اطاله 
دادرسی      ها می شود. 

حجت االسالم محس��نی اژه ای در ادامه قضات 
و س��ایر مس��ئوالن قضایی را به پرهیز از صدور 
قرارهای منتهی به بازداش��ت موق��ت در موارد 
غیرضرور توصیه ک��رد و گف��ت: چنانچه برای 
متهمی بنا به ض��رورت قرار بازداش��ت موقت 
صادر می ش��ود، باید نهایت دق��ت و احتیاط و 
سنجش جوانب امر از سوی قاضی صادرکننده 
قرار لحاظ ش��ود. همچنین ش��یوه بازرسی ها، 
بازجویی      ها و س��ایر تمهیدات و ملزومات ناظر 
بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونه ای 
باشد که فرد احضار یا بازداشت شده، نسبت به 
برخورد صورت گرفته با خود و لحاظ جنبه های 
مختل��ف عدالت و دق��ت در قب��ال پرونده اش، 

آرامش خاطر داشته باشد. 
  قض�ات بر مراح�ل تحقیق�ات از متهم 

نظارت کنند
رئیس قوه قضائیه در ادام��ه، جمع آوری ادلّه و 
اسناد ناظر بر اتهام انتس��ابی فرد پس از مرحله 
احضار و بازداشت او را اش��کال و غلط دانست و 
همه قضات و مس��ئوالن قضایی را از اتخاذ این 
روش بر حذر داش��ت. محس��نی اژه ای تصریح 
کرد: من نمی خواهم بگویم که اقدامات ضابطین 
قضایی دارای اش��کال و ایراد است بلکه تأکیدم 
بر آن اس��ت قضات و بازپرس      هایی که اقدام به 
صدور قرارهای بازداشت موقت می کنند دارای 
مسئولیت ش��رعی و قانونی هس��تند و باید در 
مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می برد،بر 
مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داش��ته 
باش��ند و توجه کنندکه در اختیار بودن متهم 
نزد ضابط، رافع مسئولیت های شرعی و قانونی 

قاضی صادرکننده قرار نیست.

2دستوراژهایدررعایتحقوقبازداشتیها
    خبر

رئیسی در دیدار وزیر دفاع آذربایجان:

 رژیم صهیونیستی نمی تواند 
دوست ملت های مسلمان باشد

رژیم صهیونیستی دشمن بشریت است و به هیچ 
وجه نمی تواند دوست ملت های مسلمان باشد و 
اش�غال و تجاوزگری صهیونیست   ها در منطقه 
و ضد ملت فلس�طین گواه این واقعیت اس�ت. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز 
در دیدار »ذاکر حس��ن اف « وزیر دفاع جمهوری 
آذربایجان با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به 
برکت انقالب اسالمی به توانایی   ها و قدرت باالیی 
در عرصه های مختلف دس��ت یافته است، اظهار 
داشت: ایران این آمادگی را دارد که توانمندی های 
فنی و مهندسی خود را در عرصه های مختلف در 

اختیار برادران آذربایجانی قرار دهد. 
رئیس جمهور، با بیان اینک��ه روابط تهران و باکو 

صرفاً روابط مرس��وم دوجانبه بین دیگر کشور  ها 
نیست، گفت: ایران و آذربایجان نه تنها خویشاوند 
هستند، بلکه روابط موجود، رابطه عمیق دو ملت 
اس��ت که بر پایه عقیده و باور مردم دو کشور به 
مبانی دینی مشترک شکل گرفته و در طول تاریخ 
قوام یافته و استوار شده اس��ت. رئیس جمهور با 
اش��اره به دیدار خود با رئیس جمهور آذربایجان 
در حاش��یه اجالس اکو در ترکمنس��تان افزود: 
سیاست جمهوری اسالمی همکاری گسترده با 
همسایگان به خصوص کشور آذربایجان در حوزه 
قفقاز است و با توجه به تأکیدات صورت گرفته در 
آن دیدار از سوی روسای جمهور دو کشور، روند 
توس��عه تعامالت اقتصادی و تج��اری و از جمله 
تعامالت ترانزیتی دو کش��ور با سرعت بیشتری 

در حال انجام است. رئیس��ی در بخش دیگری از 
سخنانش با تأکید بر اینکه قدرت ایران در منطقه 
امنیت ساز اس��ت، تصریح کرد:حضور نیروهای 
تکفیری و داعشی در هیچ کجا به نفع مردم منطقه 
نیست. این گروهک   ها دست ساخته امریکایی   ها و 
صهیونیست   ها هس��تند و در هر کجا که حضور 

داشتند اعمال جنایتکارانه انجام داده اند. 
آیت اهلل رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: رژیم 
صهیونیستی دشمن بشریت است و به هیچ وجه 
نمی تواند دوست ملت های مسلمان باشد و اشغال 
و تجاوزگری صهیونیست   ها در منطقه و ضد ملت 

فلسطین گواه این واقعیت است. 
رئیس جمهور اظه��ار امیدواری کرد ب��ا حضور و 
نقش آفرینی آگاهانه نیروهای مس��لح آذربایجان 

جریان های تکفیری و کس��انی که س��ر سازش با 
مسلمانان ندارند، نتوانند جای پایی در منطقه پیدا 
کنند. ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان 
نیز در این دیدار مالقات   ها و گفت وگوهای خود با 
همتایان ایرانی را بسیار مفید، پرثمر و راهگشا برای 

آینده همکاری   ها توصیف کرد. 
  تقویت روابط دفاعی در گفت وگوی وزرای 

دفاع ایران و آذربایجان
س��پهبد ذاکر حس��ن اف، وزیر دف��اع جمهوری 
آذربایجان همچنین ش��امگاه سه   ش��نبه با امیر 
س��رتیپ دکتر محمد رضا آش��تیانی، وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران دیدار و درباره مسائل مهم 

دو کشور و منطقه گفت وگو و تبادل نظرکردند. 
به گ��زارش روابط عموم��ی وزارت دف��اع، امیر 
آش��تیانی در این دیدار با تأکید بر تقویت روابط 
دو کش��وردر حوزه های دفاعی– امنیتی گفت: با 
توجه به اش��تراکات تاریخی و فرهنگی میان دو 
ملت، الزم است روابط ایران و آذربایجان نسبت 
به گذش��ته در حوزه های مختلف توس��عه یابد. 
وی با بیان اینکه توس��عه و تعمیق همکاری های 
مشترک دفاعی - امنیتی بین ایران و آذربایجان 
بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: دو کشور با 
توجه با موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی ، 
ظرفیت و قابلیت های فراوانی را در گسترش روابط 

همه جانبه  دارند. 
وزی��ر دف��اع جمه��وری آذربایجان نی��ز در این 
دیدار طی س��خنانی از حمایت مسئوالن نظام و 
دولت جمهوری اسالمی ایران از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان تشکر و قدردانی کرد و اظهار 
داشت: قدرت و توانمندی های نظامی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران مایه مباهات است. 
وی با ابراز خرس��ندی از پیش��رفت های صنعت 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران، بر گسترش روابط 
دوجانبه میان دو کشور تأکید نمود و از وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران جهت سفر به باکو دعوت 

به عمل آورد.

     فارس: دانشجویان دانشگاه های تهران و دانشجویان یمنی مقیم 
ایران، امروز )پنج شنبه( در اعتراض به س��کوت مجامع بین المللی در 
مقابل جنایات جنگ��ی علیه مردم یمن، تجم��ع می کنند. این تجمع 
از ساعت ١۵ مقابل دفتر س��ازمان ملل متحد در تهران )بلوار شهرزاد( 
برگزار خواهد شد.  گفتنی اس��ت که تنها در روزهای اخیر در حمالت 
هوایی نیروهای ائتالف س��عودی- اماراتی به م��ردم یمن، صد  ها تن 
مجروح شده یا به شهادت رسیده اند. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ضمن محکومیت شدید کشتار وحش��یانۀ مردم مظلوم یمن به دست 
ائتالف سعودی � اماراتی با صدور اط�العیه ای از ملت بزرگ ایران برای 

حضور در راهپیمایی علیه این جنایات دعوت کرد. 
      ایرنا: عضو هیئت رئیسه مجلس: تاکنون هیچ استیضاحی از تریبون 
علنی مجلس اعالم وصول نشده است. حجت االسالم علیرضا سلیمی 
در گفت وگو با ایرنا در واکنش به برخی خبرسازی  ها مبنی بر استیضاح 
وزرای صنعت و کار گفت: هیچ اس��تیضاحی از تریبون علنی مجلس 
تاکنون اعالم وصول نشده است. عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: 

جمع آوری امضای برای استیضاح وزرا نیز جدی نیست.

 حضور امیرعبداللهیان 
در نشست کمیسیون امنیت ملی

 غرب با پروژه های نخ نما 
در پی ایجاد استرس میان مردم است

سخنگوی کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی با اشاره به 
اظهارات وزیر امور خارجه در نشس�ت دیروز کمیسیون مبنی بر 
اینکه تا امروز مذاکره مستقیمی با امریکا نداشته ایم، گفت: غرب 
به دنب�ال امتیازگیری از ایران اس�ت و با پروژه ه�ای نخ نما تالش 
دارد در بین مردم ایجاد اس�ترس کند که به هدفشان نمی رسند. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود عباس زاده مشکینی در حاشیه 
نشست کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی دیروز با وزیر امور 
خارجه گفت: امیرعبداللهیان برای پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان 
و ارائه گزارش��ی از روند مذاکرات با کش��ورهای گروه ١+4 در نشست 
کمیسیون حضور پیدا کرد. نمایندگان برای مذاکرات پیشنهاداتی ارائه 
کردند که وزیر با تعامل به این پیشنهادات گوش داد. وزیر تأکید کرد که 
تا امروز مذاکره مستقیم با امریکایی  ها نداشته ایم و مذاکرات با اعضای 
گروه ١+4 تاکنون به خوبی پیش رفته است. دریافت تضمین های عینی 
و جامع برای ما مهم است و در این میان بر راستی آزمایی تأکید داریم، 
تاکنون پیش��رفت  هایی صورت گرفته اما همچنان مسائلی باقی مانده 
است.. آنچه مهم است  در پی رس��یدن به توافق پایدار، با اصالت، جامع 
و برد-برد هس��تیم که با راهنمایی مقام معظم رهبری انتظارات مردم 
در چارچوب منافع کشور محقق می ش��ود. عباس زاده ادامه داد: ایران 
خواهان توافق پایدار است و اگر دائمی باشد که چه بهتر؛ با این حال باید 
توافق برد-برد باشد تا هم نگرانی طرف مقابل برطرف شود و هم مطالبات 
منطقی و قانونی ایران که رفع تحریم  ها است محقق شود. طرف مقابل 

می خواهد توافقی موقتی باشد که بتواند هر زمان زیر آن بزند.

 قالیباف: برای جامعه قوی به همه چیز 
جز خانواده توجه شده است

ایران قوی ب�دون جامعه قوی س�اخته نمی ش�ود، اما متأس�فانه 
برای حف�ظ جامعه به هم�ه چیز به ج�ز خانواده توجه ک�رده ایم. 
به گزارش خبرگ��زاری خانه ملت، محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اس��المی در نشستی که دیروز با رؤس��ای دادگاه های خانواده 
کشور در مجلس برگزار شد، با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی 
در بیانیه گام دوم انقالب گفته اند باید ایران قوی بسازیم، اظهار داشت: 
ایران قوی بدون جامعه قوی س��اخته نمی شود و باید احکام و فرهنگ 
قرآن و اهل بیت)ع( را ببینیم تا خانواده کامل شود و باید ایمان داشته 
باشیم که زن محور خانواده است اما متأسفانه برای حفظ جامعه به همه 

چیز به جز خانواده توجه کرده ایم. 
قالیباف با تأکید بر اینکه اگر بر نهاد خانواده متمرکز شویم، بسیاری از 
مشکالت جامعه حل می شود، عنوان کرد: از زمانی که شهرداری بودم بر 
این موضوع تأکید داشته ام که باید رابطه منزل، مسجد، محله و مدرسه 
برقرار باشد و اگر در حکمرانی یاد گرفتیم میان این موارد ارتباط برقرار 
کنیم حتما مشکالت اقتصادی را نیز حل کرده و آن زمان فرزند زمانه 

خویش خواهیم بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به مشکالت اقتصادی 
کش��ور تأکید کرد: براس��اس 43 س��ال تجربه در عرصه های مختلف 
می گویم که اکنون باوجود مشکالت اقتصادی، هم در یک قدمی حل 
مشکالت قرار داریم و هم در یک قدمی شکست قطعی هستیم که نتیجه 
آن به اراده ما بستگی دارد؛ اما متأس��فانه یاد گرفته ایم حل مشکالت 
را پاس��کاری کنیم و نه به خدا، نه به مردم و نه خودمان ایمان نداریم 
و سنت های الهی برای ما موضوعیت ندارد و به دنبال حل مشکالت با 

سازوکارهای دولتی هستیم. 

 قدردانی جانشین سپاه قدس 
از حماسه  6  بهمن آمل

جانش�ین فرمان�ده نی�روی ق�دس س�پاه پاس�داران انق�الب 
اس�المی ضمن قدردانی از حماس�ه م�ردم آمل در شش�م بهمن 
س�ال60 علیه ضدانقالب ، مقاوم�ت آملی ها را س�رآغاز مقاومت 
خرمش�هر، فتح المبی�ن، رمض�ان و کرباله�ا توصی�ف ک�رد. 
به گزارش تسنیم ،سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده در مراسم 
گرامیداشت چهلمین سالگرد شهدای حماسه اسالمی ششم بهمن آمل 
که در مصالی این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر اینکه شهدا درخت 
تنومند اسالم را آبیاری کردند و خانواده های شهدا چشم وچراغ نظام 
هستند، تصریح کرد: در این شهرستان، شهید سرتیپ منفرد نیاکی و 
سردار شعبانی نقش اساسی در انقالب و دفاع مقدس داشتند پس باید 

از خاطرات سرداران گمنام و نقش آنها در آن واقعه   ها یاد شود. 
سردار فالح زاده با یادآوری اینکه در دوران انقالب و دفاع مقدس بسیاری 
جبهه   ها را حمایت مالی کردند و مهاج��ران را پناه دادند، ادامه داد:  در 
دوران انقالب اگر مقاومت شهیدان واالمقام نبود، ازخدابی خبر  انی که 
در آمل جمع شده بودند می خواستند مازندران، گرگان، گیالن و ایران 
را به سرنگونی بکش��انند. اما مردان و زنان دالور این شهرستان مقابل 
روس��یاهان صف آرایی کردند به طوری که مقاومت آملی ها، مقاومت 
خرمشهر، فتح المبین، رمضان و کربال  ها را در پی داشت و برگ زرین و 

پرافتخاری را در صحنه انقالب ثبت و ضبط کردند. 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه ملت افغانستان به تأسی 
از مقاومت آمل و هشت سال دفاع مقدس و تأسی از پیامبر اکرم)ص( 
و علی مرتضی)ع( نیروهای امریکا را در باتالق گذاش��ته از افغانستان 
متواری کردند، گفت: مقاومت آمل، مقاومت یمن را در پی داشت که 

رژیم صهیونیستی را ذلیل و خوار ساخت.
 وی با بیان اینکه امریکا و ایادی استکبار باید بداند ما به هیچ وجه دست 
از مبارزه با اشرار، جبهه کفر و نفاق به سرکردگی استکبار جهانی، امریکا 
و رژیم صهیونیستی برنمی داریم و همیشه گوش به فرمان فرمانده کل 
قوا و والیت فقیه هستیم، تأکید کرد: براساس فرمایش امام راحل اسالم 

سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد. 

رئیس کمیسیون امور داخلی عنوان کرد 
 توسعه روابط با دنیا 

بخشی از راهبرد خنثی سازی تحریم 
خنثی س�ازی تحریم  ه�ا م�ورد توجه 
مجلس و دولت است و توسعه روابط با 
همه کشورهای دنیا بخشی از راهبرد 
جمه�وری اس�المی برای تحق�ق این 

هدف است. 
محمدصال��ح جوکار رئیس کمیس��یون 
امور داخلی کشور و شورا  ها در گفت وگو 

با خبرگزاری خانه ملت، اظهار داش��ت:هیچ کشوری در راهبرد جدید 
جمهوری اسالمی نباید برای توسعه روابط و گسترش مناسبات مورد 
بی توجهی و غفلت قرار بگیرد و دولت در این زمینه تاکنون جدی عمل 
کرده است و نشان داده در آسیای میانه و قفقاز و همچنین همسایگان 

حضور خوب و روابط مثبتی در حال شکل گیری است. 
وی افزود: توافقات صورت گرفته و یا در دست تدوین و امضا نشان دهنده 
تغیی��ر رویکرد حوزه سیاس��ت خارجی اس��ت و البته بای��د همه این 
موضوعات از حالت مکتوب به ش��کل عملیاتی و اجرایی در آید اما دو 
بحث مهم در مورد این سیاس��ت جدید مطرح است که رئیس جمهور 
نیز به آن اشاره کرد، ابتدا اینکه به کشور های مهم و تأثیر گذار منطقه 
و همسایگان توجه بیشتری صورت بگیرد و دوم اینکه کشور  هایی که 
در به دنبال تقابل و سوء استفاده از ما باشند در روابط خارجی ما مانند 
گذشته هیچ جایی نخواهند داشت. نماینده مردم یزد در مجلس ادامه 
داد: خنثی س��ازی تحریم  ها مورد توجه مجلس و دولت اس��ت یکی از 
اصلی   ترین راهکار برای دس��تیابی به این موضوع این است که با همه 
کشورهای دنیا منافع مشترک و ظرفیت های مختلف همکاری تعریف 

کنیم و بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.
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ژه  
»اکنون اصالح طلبان سکوت کرده اند تا دولت آقای رئیسی  وی

بتوان��د در مذاکرات موفق عم��ل کند، زی��را اصالح طلبان 
می دانن��د نباید دعواهای سیاس��ی را به حوزه دیپلماس��ی 
کشاند و امیدوارم اصولگرایان هم یاد بگیرند تا بعد از این اگر 

روزگاری در قدرت نبودند همه چیز را زیر پا نگذارند. « 
تعجب نکنید؛ این جمالت طنز نیستند، بلکه موضع گیری 
واقعی یک فرد اصالح طلب است. داریوش قنبری این سخنان 
را در خالل گفت وگویی با نامه نیوز بیان کرده است. قنبری 
می گوید: »متأسفانه بازی های جناحی با منافع ملی واقعیتی 
غیرقابل انکار در عالم سیاس��ت ایران است و در هشت سال 
دولت آقای روحانی شاهد بودیم که منتقدان دولت دست به 
این اقدام زدند. به هر حال اگر دولت دوازدهم مورد حمایت 
کامل تمام نیروهای سیاس��ی داخلی قرار می گرفت چه بسا   

می شد در همان دولت با غربی   ها به نتیجه رسید. «
 او در حالی از سکوت اصالح طلبان برابر دولت رئیسی گفته 

که فقط در یک موضوع »سفر رئیسی به روسیه « دهها مطلب 
دروغ و تحلیل تخریبی علیه دولت رئیسی و تعامل با روسیه 
در رس��انه های اصالح طلب منتشر شده اس��ت. در موضوع 
مذاکرات وین هم که یکی از مهم  ترین موضوعات دیپلماسی 
دولت ایران است، اصالح طلبان سطح تخریب را تا جایی پیش 
بردند که تا شخصی   ترین رفتارهای اعضای تیم مذاکره کننده 
را به چالش کش��یدند و مثاًل در مورد علی باقری نوش��تند 
که »علی باقری میانه خوبی با رس��انه   ها نداش��ته و به نظر 
می رسد ویژگی های ش��خصی او موجب این رفتار می شود. 
خصوصیات اخالقی و رفتاری اش شبیه جوانان مذهبی دهه 
۵۰ و ۶۰ است؛ مردانی که خانم   ها را مستقیم نگاه نمی کنند 
و حتی در جلس��ه کاری آنها را خواهر صدا می کنند. اگرچه 
برای شناخت ش��خصیت یک فرد این مصادیق اصاًل کافی 
نیست، اما می توان تا حدودی متوجه نوع برخورد افراد شد 
و احتمال داد که این جنس رفت��ار در طرف مقابل می تواند 

فضای بسته ای ایجاد کند. «
حال چه ادعای دروغی است که گفته می شود اصالح طلبان 
برابر دولت رئیسی سکوت کرده اند؟ کدام دروغی ناگفته مانده 
و کدام تخریبی انجام نشده؟ از قضا مشکل با اصالح طلبان 
همین است که دعواهای سیاس��ی را به حوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی هم می کش��اند. حتی وقتی هم که دولت 
دستشان بود، ظریف دعوای داخلی را به جلسات صحبت با 
خارجی   ها کشاند و مشخصاً در مورد انتخابات ایران با آنان 
صحبت کرد! حتی در آن فایل صوتی کذایی چنان بزرگان 

داخلی را تخریب کرد که جای هیچ توجیهی باقی نماند. 
اکنون هم هر روز، تورق چند دقیقه ای رسانه های اصالح طلب 
میزان تخریبی را که آنها علیه دولت رئیسی به راه انداخته اند، 
روش��ن می کند و کاش داریوش قنبری حداقل رسانه های 
جریان خودشان را بخواند تا حجم باالی مطالب اصالح طلبان 

علیه منافع ملی را ببیند. 
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