محمد صادق عبداللهی

رسول سناییراد

سیاست امریکا
در بیثباتسازی غرب آسیا

منطقه غرب آسیا نه تنها سرشار از منابع انرژی ،مواد معدنی و بازاری بزرگ
برای فروش کاالهای اقتصادی به حساب میآید ،بلکه دروازه ورود به آسیا،
تماس با قدرتهای نظامی – اقتصادی شرقی و کلید کنترل روسیه ،چین
و ایران نیز میباشد ،از اینرو این منطقه برای امریکا به شدت جذاب و واجد
ارزش راهبردی است.
همین موقعیت و وسوسه نفوذ و سلطه موجب شده که کاخ سفید عالوه بر
استقرار ناوگان پنجم دریایی و در اختیار داشتن پایگاههای بزرگ هوایی
در چند کشور عربی ،هزینه اشغال کشورهای افغانستان و عراق را بپذیرد.
اما رون��د تحوالت منطق��های و در رأس آن بیداری اس�لامی ،تش��دید
احساسات ضد امریکایی از یکس��و و افول قدرت امریکا و غیرقابل تحمل
بودن هزینههای س��نگین این حضور ،موجبات خروج اجباری امریکا از
منطقه را با وجود احساس خطر نس��بت به آینده آن فراهم کرده است .با
توجه به همین احساس خطر و پیامدهای این خروج – که مهمترین آن
عیان شدن ماهیت پوش��الی امریکا نزد متحدان و بیاعتباری گرایشات
امریکامحور میباشد – س��ران کاخ سفید بیثباتس��ازی در منطقه را،
راهحلی جبرانی تلقی و لذا در هفتههای اخیر ش��اهد موجی از ناآرامی و
تنش در منطقه هستیم که کشتار معترضان لبنانی سر از سفارت امریکا
درآورده و جنایات تروریستی علیه شیعیان افغانستان ،تحریک جمهوری
اسالمی به عنوان معارض اصلی امریکا در منطقه را هدف گرفته است.
از نگاه طراحان این سیاست کثیف ،یعنی بیثباتسازی و تشدید آن در
شرایط فعلی ،میتواند چند هدف را برای کاخ سفید تأمین نماید:
 -1ایجاد زمینه تنشها ،مناقشات قومی – مذهبی و درگیرسازی مقاومت
منطقهای و گرایشات ضد امریکایی با تنشهای داخلی و بازماندن از تقویت
روند مقاومت و مبارزه با صهیونیست و سلطه امریکا در غرب.
 -2ایجاد وحشت و هراس در دولتها ،نیروهای سیاسی وابسته و گرایشات
امریکایی در منطقه و تقویت تقاضای حمایت و بازگشت امریکا به منطقه.
 -3گرم نگه داشتن فضای چالش و مناقشه و بازار فروش تسلیحات و تداوم
چپاول دولتهای وابسته.
 -4القاء تشدید ناامنی ناش��ی از خروج امریکا از منطقه و کمک به حفظ
نیروهای سیاسی و گرایش��ات امریکا محور و تضعیف گروههای مخالف
امریکا و طرفدار مقاومت و استقالل.
بدیهی است در پیشبرد این سیاس��ت کثیف ،جمهوری اسالمی ایران به
عنوان محور مقاومت و پرچمدار سلطهستیزی در کانون قرار گرفته و به
درگیر سازی آن با مسائل فرسایشی با همسایگان یک اولویت به حساب
آید .آنچه در هفتههای اخیر برای مرزهای شمال غرب کشور و قبل از آن
در مرزهای شرقی رخ داد ،نشان دهنده این اس��ت که ارادهای برای این
درگیرسازی از طریق بیثباتسازی با استفاده از عناصر درون منطقهای
و برون منطقهای وجود دارد که خنثیس��ازی مس��تلزم تدبیر ،اقتدار و
عقالنیت است.
کلید اصلی خنثیسازی این سیاست کثیف دشمن ،تمرکز بر عوامل برون
زای این تنشها و مناقشات ،یعنی شیطان بزرگ و عنصر نیابتی منطقهای
آن یعنی رژیم صهیونیستی اس��ت که ادامه منافع و حیات ننگین خود را
در تداوم تنش و ناامنی در منطقه و دامن زدن به بیثباتیها و تالش برای
جنگ افروزیها میدانند .اینکه صهیونیستها در روزهای اخیر ادعای
آمادگی برای انجام حمله به مراکز و تأسیسات هستهای جمهوری اسالمی
و اعالم ارقام بودجههای مربوط به آن را رونمایی مینمایند ،گرچه هراس
صهیونیس��تها را نمایش میدهد ،اما از نقش نیابتی آنان برای پیشبرد
سیاستهای کثیف امریکا از جمله دامن زدن به فضای تنش و بیثباتی
حکایت میکند .از این رو ،در این ش��رایط نباید به دام شیطنت طراحان
این سیاست کثیف افتاد و از ورود به هرگونه مناقشه منطقهای که موجب
درگیری ش��ود اجتناب کرد .اما نباید از عوامل اصلی و جانی این سناریو
یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی غافل شد و به آنان مجال پیشبرد آن را
داد .در هر شرایطی باید خواب و آرامش جنایتکاران را برهم زد و فرصت
شرارت و فتنهگری را از آنان سلب کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

زیردریاییهای جدیدی
در دست ساخت است

دستاوردهای امروزه ما در حوزه زیرسطحی در حال استفاده است
و بهزودی زیردریاییهای جدیدی نیز در دس�ت س�اخت داریم.

دریادار ش��هرام ایرانی فرمانده نیروی دریای��ی ارتش در گفتوگویی
در خصوص عملیات اس��کورت ناوگروه  77گفت :بر اس��اس تقویت
دیپلماسی دفاعی و آمد و شد با کشورهای برادر و دوست ،با هماهنگی
وزارت امور خارجه و س��فیر ای��ران در عمان ،بازدیدی را داش��تیم و
ناوگروه  77در بندر عمان پهلوگیری کرد و هم اینک در آنجا استقرار
دارد .وی همچنین در خصوص رفع تهاجم دزدان دریایی نس��بت به
نفتکش ایرانی گفت :خلیج عدن از حیث حض��ور قایقهای دزدان و
تروریسم دریایی ،آلوده و خطرآلود اس��ت و سعی داریم با حفظ توان
خودی ،وقتی عزیزان مورد تهدید واقع میش��وند ،بهموقع در صحنه
حضور یابیم و در عملیات اخیر نیز بهس��رعت حاضر ش��دیم و ضمن
مقابله با قایقهای تهدیدزا ،امنی��ت را برقرار کردیم .وی ادامه داد :در
این شرایط عمدتاً تالش داریم این قایقها را از منطقه دور کنیم و به
حفظ امنیت دس��ت یابیم؛ دیدگاه ما تقابلهای انهدامی نیست؛ مگر
اینکه آنها به تذکر ما گوش نکرده و رفتار و حرکتهایی را که از سوی
ناوگروه میبینند موردتوجه قرار ندهند .فرمانده نیروی دریایی ارتش
با بیان اینکه امروزه بنا به سیاست و تدابیر ابالغ شده توانستهایم بر قله
افتخار بایستیم و با توان داخلی تجهیزات پیچیدهای را به کارگیریم،
گفت :دس��تاوردهای امروزه ما در حوزه زیرسطحی در حال استفاده
اس��ت و بهزودی زیر دریاییهای جدیدی نیز در دست ساخت داریم.
ایرانی همچنین از تولید قریبالوقوع ناوشکنهای سنگین خبر داد و
گفت :کالس جماران و سهند نیز در قالب چند فروند ناوشکن در دست
ساخت است و طی ماههای بعد اخبار آن را ارائه خواهیم کرد.

درخواست غریبآبادی از وزیر دادگستری عراق

عامالن ترور سردار سلیمانی
بایدمحاکمهشوند

مع�اون ام�ور بینالمل�ل ق�وه قضائی�ه و دبی�ر س�تاد حق�وق
بش�ر ای�ران در دی�دار ب�ا وزی�ر دادگس�تری ع�راق تأکی�د
ک�رد ک�ه عاملان و آم�ران ت�رور ش�هید س�پهبد س�لیمانی
بای�د ه�ر چ�ه س�ریعتر شناس�ایی و محاکم�ه ش�وند.

کاظم غریبآبادی ،معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر
ایران در پیامی در توئیتر با اشاره به دیدار خود با «عبدالستار محمد» وزیر
دادگستری عراق نوشت ،دو طرف در این دیدار بر تسریع شناسایی و محاکمه
عامالن و آمران ترور شهید سلیمانی و همراهانشان و تشکیل هرچه سریعتر
اولین نشست کمیته تحقیقات مشترک تأکید کردند .کاظم غریبآبادی
افزود ،دو طرف در این دیدار همچنین درخصوص تعامالت دوجانبه حقوقی
و قضایی و حقوق بش��ری و ضرورت رسیدگی به مشکالت اتباع گفتوگو
کردند .پیش از این کاظم غریبآبادی به عنوان نماینده و س��فیر ایران در
سازمانهای بینالمللی در وین ،پایتخت اتریش فعالیت داشت و اخیرا ً با
پایان مأموریتش به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر ایران انتخاب شده است.
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رئیسی :مردم به حل مشکالت  امیدوار شدهاند

نظرسنجیها نشان میدهد مردم و حتی کسانی که به بنده رأی
ندادند ،برای حل مش�کالت امید زیادی به این دولت بستهاند.

به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری ،آیتاهلل س��ید
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه دیروز هیئت دولت پس از کسب رأی
اعتماد استانداران منتخب استانهای همدان ،گیالن و گلستان از
ن خود بیش از همه نگاه و
هیئت وزیران گفت :برای انتخاب همکارا 
توجهتان به جوانان و نیروهای انقالبی و کسانی باشد که برای دفاع
از انقالب و ارزشها آماده فداکاری هستند.
رئیس دولت س��یزدهم توج��ه به نیروه��ای ارزش��ی و انقالبی را
ش��رطی مهم برای موفقیت در اداره امور عنوان کرد و گفت :برای
ن به هیچ وجه تحت فش��ار کس��ی قرار
انتخاب مدی��ران و همکارا 

نگیرید ،بلکه مالک ش��ما عدالتخواهی ،فسادس��تیزی ،توجه به
مردم و دغدغهمندی افراد برای گرهگش��ایی از زندگی مردم باشد.
رئیسجمهوری با اشاره به انتظارات مردم و جوانان انقالبی از دولت
سیزدهم ،گفت :انتظار مردم این نیس��ت که ما یک دوره مدیریت
صرفاً اداری را طی کنیم ،بلکه انتظار دارند عقبماندگیهای گذشته
در این دولت جبران شود .رئیس��ی تالش برای جبران کاستیها و
عقبماندگیها را شرط رأی و اعتماد مردم به دولت سیزدهم دانست
و گفت :نظرسنجیها نشان میدهد مردم ،و حتی کسانی که به بنده
رأی ندادند ،برای حل مشکالت امید زیادی به این دولت بستهاند.
اما یقین بدانید اگر این اعتماد و اقبال مردم با عملکرد گرهگش��ای
کارگزاران دولت همراه نشود ،خیلی زود فضا تغییر خواهد کرد.

رئیسجمهور ضمن دستور به استانداران گلستان ،همدان و گیالن
برای تهیه هرچه سریعتر برش اس��تانی برنامههای کلی دولت در
استان محل مأموریت اظهار کرد :خوب بودن افراد به تنهایی برای
سپردن مسئولیتها کافی نیست ،هرچند در این دولت قرار نیست
افراد ناصالح مسئولیت بگیرند ،پس کس��انی را برای مسئولیتها
انتخاب کنید که با مردم همراه و همدل باش��ند .وی در ادامه وفای
به عهد را شرط اساسی کارآمدی دولت دانست و تأکید کرد :هرگز
وعدهای به م��ردم ندهید که امکانات و ظرفیته��ای موجود برای
اجرای آن کافی نیست .دولت سیزدهم باید دولتی «صادقالوعد»
باش��د و اقدامات این دولت باید به گونهای باشد که مردم احساس
کنند دولت کارآمد است و وضعیت با گذشته تفاوت کرده است.

گزارش

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نتایج سفرش به روسیه میگوید

توافق با مسکو برای فعالیتهای امنیتساز در منطقه

ب�ا روس�یه تواف�ق کردی�م ت�ا بتوانی�م
فعالیته�ای امنی�ت س�از و پایداربخ�ش
برای منطقه داش�ته باش�یم که س�بب توسعه
و پیش�رفت دو کش�ور ه�م خواه�د ش�د.

س��ردار سرلش��کر محمد باقری ،رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،پیشتر و
در نشستی با کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی
در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو،
با اشاره به قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده،
جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه گفته بود
این قراردادها پس از لغو تحریم تس��لیحاتی ایران
منعقد شده و در این س��فر درباره اجرایی شدن آن
مذاکره خواهیم کرد .او همچنینپس از پایان مذاکره
با والری گراس��یموف ،رئیس س��تادکل نیروهای
مسلح روسیه از تشکیل کمیسیون مشترک نظامی
دو کش��ور در تهران طی س��ه ماه آینده خبر داده
که به گفت��ه وی در این کمیس��یون ابعاد مختلف
همکاریهای آموزش��ی ،عملیاتی و اطالعاتی دو
کشور را بررسی خواهند کرد .سرلشکرباقری دیروز
در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا در مسکو ،به جمع
بندی س��فر خود پرداخت و مذاکرات با طرفهای
روسی را «مثبت و سازنده» ارزیابی کرد .رئیس ستاد
خبر

حماس�ههای ماندگاری از مرد افسانهای تاریخ
ما در صفحات س�ینه به یادگار دارم و تأثیرات
شگفت انگیز شهید س�لیمانی در احیای عزت
مس�لمانان و حفظ نوامیس مس�لمانان و مانع
شدن بر سیطره کفار بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش س��پاه نیوز ،س��ردار سرلش��کر پاسدار
حسین س�لامی ،فرمانده کل سپاه پاس��داران در
همایش بسیجیان استان کرمان با بیان اینکه کرمان
سرزمین بیش از  6هزار شهید جاودان و سرزمین
حاج قاسم خورشیدی درخشان در آسمان شهادت
است ،ادامه داد :حاج قاسم در دوران حیات ظاهری و
باطنیخودقلبهاراتسخیرکردویکعارفبهتمام
معنا و یک مجاهد خستگیناپذیر بود.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بر
حسب زمان جهاد ،او را رتبهبندی کنیم چهل سال
بیوقفه جنگید و هر خ��ط مقدمی که برای جبهه
ایجاد میشد حاج قاسم آنجا بود ،گفت :بعد
اسالم 
از دفاع مقدس نیز استثنایی و بیمثال جهاد کرده
و در دشتها ،درهها و ارتفاعات سرزمینهای دور و
نزدیک مجاهدت کرد.
هر چه زمان میگذرد ،حاج قاسم بیشتر
زنده میشود
سرلشکر سالمی با بیان اینکه حاج قاسم افتخار همه
ما است و هر چه زمان میگذرد ،حاج قاسم بیشتر
زنده میشود و تجلی پیدا میکند و ستایشبرانگیز
تر میشود ،گفت :ش��کوه عرفانی وی نشانه الهی
بودن حاج قاسم است .وی با اش��اره به اینکه اکثر
کسانی که حاج قاسم را میس��تایند ،او را ندیدند
اما شهید سلیمانی را عاشقانه دوس��ت دارند و در

کل نیروهای مس��لح مذاکرات با ارتشبد سرگئی
ش��ایگو ،وزیر دفاع روس��یه و والری گراسیموف،
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح روسیه را مثبت
و س��ازنده خواند و گفت که در دیدار ب��ا وزیر دفاع
روسیه ،در مورد موضوعات مهم همکاریهای دو
کشور ،عمدتاً در سطوح راهبردی گفتوگو و تبادل
نظر کرده است .باقری با بیان اینکه ایران و روسیه
در طول س��الیان متمادی در عرصههای گوناگون
همکاری میکنند ،به سوریه به عنوان نمونهای از
همکاریهای گسترده دو کشور اشاره و تصریح کرد
که ما تالشهای گستردهای را برای حفظ حاکمیت
سوریه به کار بستیم .ما همواره از یکدیگر در عرصه
بین المللی حمایت کرده ایم .در عرصه نظامی هیچ
گونه س��وء تفاهم و ابهامی وجود ن��دارد .در مورد
سوریه ،قفقاز ،خلیج فارس و دریای سرخ دیدگاههای
بسیار نزدیک داریم.
همکاریهای نظامی ایران و روسیه
س��ردار باقری درباره همکاریهای نظامی ایران و
روسیه گفت :روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر
توسعهیافتهوهمکاریهاینظامیودفاعیدوکشور
در حال رشد و گسترش است.
وی با ابراز خرس��ندی از نتایج مذاک��رات خود با

طرفهای روس اظهار داشت :امیدواریم مسیر رو
به گسترش همکاریهای تهران و مسکو همچنان
تداوم یابد و شاهد تعمیق بیش��تر روابط دوجانبه
در این عرصههای مهم و حس��اس باش��یم .رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
با اشاره به همکاری ایران و روسیه در سطوح عالی
سیاسی و نظامی تصریح کرد :رهبر معظم انقالب و
رئیسجمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط با
روسیه اهمیت خاصی قائل هستند.
سردار سرلشکر باقری خاطرنشان کرد که نشست
کمیسیونمشترکنظامیایرانوروسیهسهماهدیگر
در تهران برگزار خواهد شد و همکاریهای دو کشور
در عرصههای دفاعی گسترش بیشتر خواهد یافت.
وی گفت که در نشست این کمیسیون ،روابط نظامی
دوجانبه ،صنایع دفاعی و قراردادهای نظامی و تبادل
تجربیات و مسائل سوریه ،مبارزه با تروریسم و امنیت
منطقه مطرح و مورد گفتوگو قرار خواهد گرفت.
پایان دوره نظام تک قطبی در جهان
سردار سرلشکر باقری در ادامه گفت وگو با ایرنا به
مبارزه با تروریسم و همکاری تهران و مسکو در این
عرصه اشاره و تأکید کرد که این همکاریها روند رو
به گسترش دارند .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

ایران تصریح کرد :ایران و روسیه در یک دهه اخیر،
مبارزه با تروریسم بینالملل بهویژه در سوریه و عراق
را با جدیت دنبال کردهاند .امریکا به خوبی میداند
که دوره نظام تک قطبی در جهان به پایان رسیده و
مجبور به تخلیه نیروهای خود از برخی کشورها در
جنوب غرب آسیا است .س��ردار سرلشکر باقری با
بیان اینکه این موضوع موجب بروز برخی مشکالت
و خأل قدرت میشود که تروریس��تها از آن برای
تشدید فعالیتهای خود استفاده میکنند ،گفت :ما
مسائل متعددی در مورد افغانستان داریم که حضور
و فعالیت تروریستها از آن جمله است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به گفتوگوهای
خود با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
روسیه درباره مسئله افغانستان اشاره کرد و اظهار
داش��ت :بر این باوریم که بدون حکومت فراگیر در
افغانستان ،برقراری آرامش در این کشور امکانپذیر
نخواهد بود .وی تصریح کرد :در این دیدارها بر تداوم
همکاری مس��کو و تهران در س��وریه و ریشه کنی
تروریسم به منظور بازگشت امنیت کامل به سوریه،
مسئله افغانستان و تحوالت قفقاز تأکید شد و دو
کشور مواضع نزدیکی در این مسائل دارند.
مذاک�ره با طرف روس درب�اره خریدهای
تسلیحاتی
سردار سرلشکر محمدباقری گفت :از  ۲۷مهر ماه
سال گذشته که تحریمهای تس��لیحاتی شورای
امنیت ملل علیه جمهوری اس�لامی ایران خاتمه
یافت ما این امکان را یافتیم که برای خرید تسلیحات
قراردادهایی را با طرف روس داش��ته باشیم که در
این سفر و دیدارهایی که انجام گرفت درباره خرید
تس��لیحات و قراردادهایی که در این مورد با طرف
روس داریم گفتوگوهایی انجام شد.
بر اساس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد
و برنامه جامع اقدام مش��ترک (برج��ام) از  ۲۷مهر
ماه پارس��ال همه محدودیتهای تسلیحاتی علیه
جمهوری اسالمی ایران و همچنین اقدامات و خدمات
مالی مرتبط با آن و تمام��ی ممنوعیتهای ورود یا
عبور از قلمرو دولتهای عضو ملل متحد که پیش از
این علیه برخی از شهروندان و مسئوالن نظامی ایران
تحمیل شده بودند ،به صورت خودکار خاتمه یافت.
س�ازوکارهای مقابله با تحریمها را حفظ
کنیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه
نباید چشم به دست غربیها داش��ت ،تأکید کرد:
حتی در صورت برطرف شدن تحریم ها ،در مذاکرات
برجامی نباید سازو کارهای مقابله با تحریمها را از
بین برد تا در زمان الزم بتوانیم از این تجربهها برای
سازندگی و رفع مشکالت کشور استفاده کنیم.

وجودشان همراه میبینند بیان کرد :حاج قاسم تازه
آغاز شده است.
سرلشکر س�لامی با اش��اره به اینکه عاشورا نمونه
دیگری از اشتباه محاسباتی دشمنان است چون آنها
میخواستند نور خدا را خاموش کنند دیدند چگونه
خداوند به انوار مقدس تابش ابدی میدهد؟ آیا کسی
میتواند نور پرفروغ امام حسین(ع) را خاموش کند؟
عاش��ورا پرفروغتر امروز در دنیا روشن است و امام
حسین (ع) هر روز آسمانیتر و عالمگیرتر میشود،
گفت :عاش��ورا قلمرو هستی را تس��خیر میکند
چرا که خاصیت ش��هادت همین است .وی با بیان
اینکه ش��هادت راز و رمز بقای امت اس�لام است
که یک امت را ب��ه تحرک وا م��یدارد و در قلبها
بعثت ایجاد میکند افزود :امروز ایران سربلند را با
عظمت میبینید و در نظام جهانی ایران صاحب یک
صالبت پایدار ،شکوه ماندگار و عظمت به رسمیت
شناخته است.
درگیریباملتایراندرهرمیدانیمحکوم
بهشکستاست
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه همه دشمنان
از بازی خطرن��اک با ملت ایران منصرف ش��دند
چون در میدان ملت امام حسین (ع) را آزمودهاند،
گفت :ملت امام حسینی ایران برای جبران تنهایی
امامان در آن دورههای تل��خ از امامان فعلی امت
خود حمایت میکنند به دشمنان نشان دادند که
نظام و ملت متکی بر مکتب اسالم هرگز شکست
نمیخورد .وی با بیان اینکه هر کسی در هر میدان
سختی با این ملت درگیر شود محکوم به شکست
است ادامه داد :با چشمان سر میبینیم که دشمنان

بزرگ و صاحب جاللت مادی و شکوه ظاهری در
حال زوال بوده و همانند کوههای یخ در حال ذوب
شدن هستند.
سرلشکر س�لامی با اش��اره به اینکه آنچه در این
نبرد بزرگ عالم در حال قد کش��یدن است امت
بزرگ اسالم است که با رهبری امام خامنهای به
پیش میرود ،تصریح کرد :طراحی دشمن برای
شکستن ما بس��یار خطرناک و جدی بود .اینکه
ملت ما از میان این طراحی خطرناک جهانی که
در آن همه قدرتهای باطل منسجم شده بودند
و آرای��ش قدرتمند نظامی سیاس��ی ،اقتصادی و
رس��انهای و عملیات روانی گرفته بودند؛ سرافراز
بیرون آمد چیزی جز پیوند خوردن امام و امت با
منطق اسالم نبود.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه آنها میدانستند
چند عنصر اصیل عامل اصلی قدرت ملت اس��ت
افزود :آنها پ��ی بردند تا وقتی سرچش��مه الهام و
قدرت وجود دارد و با نف��وذ کالمش ملتها را به
حرکت در م��یآورد و میدان جه��اد را از جوانان
پر میکند؛ یعنی تا وقتی امام امت میدرخش��د
و مردم به دور او جمع میش��وند و به اذن او َعلَم
به دس��ت میگیرند و پیش��انیبند میبندند و به
میدان میروند و دش��من را تحقیر میکنند؛ این
ملت شکستناپذیر است .وی با بیان اینکه تمرکز
تمام حمالت دشمن روی این قائمه و منبع قدرت
الهی یعنی امام مسلمین است؛ گفت :درود خداوند
بر مردم آگاه و هوش��مند که دش��من و دوست را
میشناسند و از تاریخ صدر اسالم تجربه و درس
میگیرند.

دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از ابالغ «سیاس��تهای رسانهای
مرتبط با حوادث طبیعی با تأکید بر کرونا» خبر داده است و در شرح
آن بیان داشته« :ما سیاست رسانهای مشخصی در مواجهه با بالیای
طبیعی و حوادث نداشتیم ،شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه
مصوبهای داشت که ریاست محترم شورای عالی انقالب فرهنگی آن
را ابالغ کردند » .هرچند که از جزئیات این سیاستها تا لحظه نوشته
شدن این یادداشت خبری نیامده تا بتوان در افکار عمومی به ارزیابی
کارکردها و تأثیرگذاری آنان پرداخت و هرچند این سیاستها آنطور
که از بیان دکتر عاملی مش��خص اس��ت صرفاً محدود به همهگیری
کروناست و شاید حال پس از گذشت سه س��ال از شیوع این بیماری
چندان هم کارآمد نباشد اما صرف تفکر پیرامون این مسئله و احصاء
این سیاستها از سوی شورایی نخبگانی ،کار بسیار خرسند کنندهای
است؛ چرا که در س��الیان گذشته و با پر رنگ ش��دن حضور رسانهها
و بهویژه بسط ش��بکههای اجتماعی ،حوادث طبیعی عالوه بر درد و
رنج معمول خود ،باری رس��انهای نیز به همراه داش��ته که بر شدت و
ضعف حوادث میافزود و متأسفانه س��ردرگرمی رسانهها در لحظات
ابتدایی وقوع حوادث و از سوی دیگر شیطنت رسانههای فارسی زبان
ماهوارهای ،موجب تلخکامیهایی میشد.
در وقایع س��الهای اخیر ش��اهد آن بودیم که بالفاصله پس از وقوع
حادثهای و درست پس از گسترش شایعات ،رسانههای رسمی به دلیل
انتظار در اعالم موضع مسئوالن رس��می و تالش برای انتشار خبری
متقن از رسانههای غیررسمی و شبکههای اجتماعی عقبمانده و در
لحظات ابتدایی وقوع حادثه که لحظات س��اخت تصویر اولیه و اصلی
اس��ت ،تصویرسازی را به ش��ایعات میباختند و از س��وی دیگر ورود
موجب

اینفلوئنسرها و سلبریتیها و اوج گرفتن احساسات و هیجانات
میش��د حتی در سیاستهای امدادرس��انی و جمعآوری کمکهای
مردمی نیز اخاللهایی به وجود آید و هدر رف��ت منابع امدادی را در
پی داشته باشد.
با این توضیحات ابالغ سیاستهای رسانهای مرتبط با حوادث طبیعی
هرچند که در حال حاضر با تأکید بر بیماری کروناست اما میتواند آغاز
خوبی برای بسط آن به همه حوادث طبیعی و اندیشیدن در خصوص
این سیاستها آن هم در کش��وری همچون ایران که به دلیل شرایط
جغرافیایی در معرض حوادث و بالیای طبیعی و بحرانیهای ناشی از
آن است ،باشد .البته گفتنی اس��ت که منظور از این سیاستها صرفاً
اطالعرسانی اخبار نیست بلکه اندیشمندان علوم ارتباطات ،ارتباطات
بحران را «توس��عه ،جمعآوری ،پردازش و انتشار اطالعات الزم برای
مقابله با موقعیت بحرانی» (تیموتی کومبز )1392 ،تعریف کرده و این
ارتباطات را در سه سطح پیش از بحران به منظور جلوگیری از بحران،
حین بحران به منظور کمک به کنترل بحران و پس از بحران به منظور
پش��تیبانی و دلجویی از آس��یبدیدگان در نظر میگیرند (باقرزاده؛
 )۱۳۹۹و مدیریت آن را به مجموعه عواملی اطالق مینمایند که برای
مقابله با بحران و کاهش صدمات ،طراحی شده است.

یک نماینده مجلس پیشنهاد کرد

احیایجهادسازندگی
درقالببسیجسازندگی

احی�ای جه�اد س�ازندگی در قال�ب بس�یج س�ازندگی
باع�ث تس�ریع فرهن�گ انقالب�ی در کن�ار س�ازندگی
میش�ود و تقوی�ت روحی�ه بس�یجی را ب�ه هم�راه دارد.

حسین گودرزی ،نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص احیای جهاد سازندگی ،گفت :در حال
حاضر نوای دلنشین احیای جهاد سازندگی به گوش میرسد تا کمبودها و
خألهای موجود به واسطه ادغام این نهاد با وزارت کشاورزی جبران شود.
این نماینده با اش��اره به اینکه احیای جهاد س��ازندگی نیازمند رجوع به
خاستگاه این نهاد است ،ادامه داد :روحیه جهادی ،کار مخلصانه و روحیه
انقالبی جایگاه جهاد سازندگی را رفیع کرد و اگر این خصوصیات وجود
نداشته باشد اهداف احیای مجدد آن محقق نمیش��ود .وی با تأکید بر
اینکه باید سازوکاری را پیدا کنیم تا افراد با خصوصیات جهاد سازندگی
تجمیع شوند ،عنوان کرد :پیشنهاد میکنم از ساختار و تشکیالت موجود
بسیج سازندگی برای احیای جهاد سازندگی استفاده شود زیرا مقام معظم
رهبری دس��تور دادند این نهاد برای پرکردن جای خال��ی وزارت جهاد
سازندگی تشکیل شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بسیج
سازندگی تجربه کافی و روحیه جهادی را دارد و اگر نهاد دیگری را ایجاد
کنیمشاهدموازیکاریمیشویم،گفت:ساختارسازیهایجدیدوموازی
کاری ممنوع شده و چابکسازی باید صورت بگیرد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

نمازجمعهتهران
به امامتحاج علی اکبریاقامهمیشود

فرمانده کل سپاه در همایش بسیجیان کرمان:

راه حاج قاسم تازه آغاز شده است

آغازی مهم برای ارتقای ارتباطات بحران

حاج قاس�م توطئه تفرقه مس�لمانان را
شکست
سرلشکر سالمی با اش��اره به اینکه دشمن وقتی
دلدادگی ملت به رهبری را میبیند ،میش��کند و
میگریزد؛ ادامه داد :مادامی که انقالب اسالمی نفوذ
میکند و در سرزمینهای دوردست جبهه ایجاد
میکندومقابلدشمناناسالممیایستد؛اینقدرت
شکستناپذیر است .وی با بیان اینکه در این شرایط
نقش برجسته حاج قاسم نشان داده میشود؛ افزود:
میخواستنداتصالمعنویرهبریانقالباسالمیبا
سایر بالد را قطع و مسلمانان را متفرق و از هم متنفر
کرده و اسالم را منزوی کنند که توطئه خطرناکی
بود و این توطئه را در هر جا که توانستند از لبنان،
عراق ،سوریه گرفته تا افغانستان و یمن ایجاد کردند،
اما اسالم در چهره جوانان با فرماندهی مرد میدان
تجلی پیدا کرده و دشمنان را در حلقه محاصره شده
شکست و ناتوان کرد.
فرمانده کل سپاه با اش��اره به اینکه شکست دادن
دشمن در این جبهه وسیع کار سختی بود که توسط
حاج قاسم انجام شد در حالی که به سیطره قدرت
جهانی خود میبالید ،گف��ت :قدرتی که به اقتصاد
قدرتهای منطقه اتکا داشت و به پشتوانه متحدان
امریکا به جنگ آمده بود ،شکس��ت خورد و در هم
شکست .سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه صبر و
آگاهی مردم و عزم آنها و دست و پنجه نرم کردن با
مشکالت اقتصادی دشمن را شکست و از مردم ما
ناامید کرد :هیچ کس به فراخوانی دشمن اعتنا نکرد
و امروز ناامید و خسته هستند و هیچ نشاط ،شور و
رجزی در بین سردمداران امریکایی نیست.

مراس�م نم�از جمعه ای�ن هفته ته�ران در مح�ل دانش�گاه تهران
و ب�ه امام�ت حجتاالسلام حاج عل�ی اکب�ری برگزار میش�ود.

به گزارش ایرنا،حجتاالسالم علی نوری سخنگوی شورای سیاستگذاری
ائمهجمعهبااشارهبهبرگزارینمازجمعهتهرانبعدازبیستماهوقفه،افزود:
مراسم با رعایت دقیق شیوهنامههای بهداشتی با رعایت فاصلهگذاریها و
ضدعفونی مح��ل برگزاری انجام میش��ود همچنی��ن گروههایی برای
واکسیناس��یون نمازگزاران در ورودی درهای محل نماز جمعه مستقر
میشوند.
نوری خاطرنشان کرد :بهرغم اینکه هر آنچه برای برگزاری سالمت و ایمن
نماز جمعه الزم است در نظر گرفته شده است ،اما طبق توصیهها همراه
داشتن وسایل ش��خصی برای نمازگزاران خوب و الزم است .وی با اشاره
به اینکه در نماز جمعه این هفته تهران میزبان مهمانان شرکتکننده در
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی هستیم ،گفت :شیخ خالد مال رئیس
مجمعاهلسنتعراقسخنرانپیشازخطبههاوحجتاالسالمحاجعلی
اکبری نیز خطیب نماز جمعه این هفته تهران هستند.

اطالعیه وزارت اطالعات
درباره شایعات علیه اتباع افغانستانی

وزارت اطالع�ات اعلام ک�رد :انتش�ار برخ�ی اخب�ار و
ش�ایعات علی�ه اتب�اع افغانس�تانی در ش�بکههای اجتماع�ی
و فض�ای مج�ازی از س�وی ای�ن وزارتخان�ه صح�ت ن�دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات ،در این اطالعیه آمده
است :نظر به انتشار برخی مطالب و شایعات علیه اتباع افغانستانی در
ش��بکههای اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر هشدار و ایجاد ترس و
وحشت نسبت به اتباع مذکور در جامعه ،مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت اطالعات اعالم کرد انتشار چنین مطالبی از سوی وزارت
اطالعات صحت ندارد .روابط عمومی وزارت اطالعات تأکید کرد که تنها
مرجع اطالع رسانی اخبار این وزارتخانه ،مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی اس��ت و هر گونه اخبار ،اطالعیه ،هشدار و غیره از طریق سایت
واجا ( )www. Vaja. irمنتشر میشود.

