
   خبر اول

آن روز ها و این روزها
 آن روز ها که انقاب اسللامی ملت ایران تازه پیروز شده بود، ما ضعیف 
بودیم و دشللمنان ما قوی، آنها متحد بودند و ما بدون حامی، آنها نیروی 
مسلح قوی داشللتند ما بدون توان دفاعی، آنها موشک و بمب داشتند ما 
بدون گلوله کاش و آرپی جی، آنها پول و سرمایه داشتند، ما فاقد اقتصاد 
قوی، آنها سال ها سابقه استعمار و سلطه داشتند ما بدون تجربه حکمرانی 
و خاصه آنها درخت بودند و ما نونهالی که گمان می کردند به آسانی ریشه 

کن می شود. 
با همان خیال به سراغمان آمدند، همه تاش شان را کردند تا این نهال را 
از ریشه درآورند. هم اموالمان را مصادره کردند و هم به طراحی کودتا روی 
آوردند. گروهک های تجزیه طلب در کردسللتان، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، ترکمن صحرا و آذربایجان را تحریک کردند. غائله پشت غائله، 
هر جا را که توانستند، شلوغ کردند. چریک های فدایی و سازمان مجاهدین 
خلق هم با حمایت آنها اقدام به ترور مسئوالن و مردم می کردند. کمی بعد 
جنگ مستقیم راه اندازی کردند و بعد هم جنگ نیابتی که هشت سال با 
تمام توان با ما جنگیدند اما نه چیزی از ریشه درآمد و نه یک وجب خاک مان 
را تصرف کردند. حاال بعد از چهل و اندی سللال ما هم درخت شده ایم با 
ریشه های قوی که تا فراسوی مرزهای خاکی مان را فراگرفته است. در جبهه 

مقابل اما اتفاقاتی افتاده که دیگر همان توان گذشته را هم ندارند. 
1.  آن روز ها ما تنهای تنها بودیم و آنها همه با هم بودند. هم امریکا بود و 
هم شوروی که به ابرقدرت مشهور بودند و بقیه قدرت ها هم در کنار آنها 
علیه ما بودند. اما این روز ها یکی از ابرقدرت ها به تاریخ پیوسته و دیگری در 

سرازیری افول است. 
2.  آن روز ها امریکا ادعای تک قطبی داشت و به دنبال نظم نوین می گشت 

اما این روز ها هندسه سیاسی دنیا هر روز در حال تغییر است. 
3.  آن روز ها ناتو نان ابهتش را می خورد اما این روز ها که واقعیتش روشن 

شده توان دفاع از متحدانش را ندارد. 
4.  آن روز ها ما برای سیم خاردار و پول نفت به امریکا و اروپا وابسته بودیم 

این روز ها آنها دارند برای گاز و نفت ما التماس می کنند. 
5.  آن روز ها ما برای تأمین سوخت و انرژی دچار مشکل بودیم و امروز 

آنها دارند چوب جمع می کنند و ذغال سنگ تهیه می کنند. 
6.  آن روز ها ما از ناوهای آنها می ترسیدیم و توی آب های خلیج فارس 
جوالن می دادند این روز ها ناوهای امریکا از تیررس موشک های نقطه 

زن بالستیک ما فرار می کنند. 
7. آن روز ها کومله و دموکرات می آمدند نیروهای نظام را در روستا توی 
خانه ترور می کردند و می رفتند امروز اتاق جنگ شان توی خاک عراق 

مورد اصابت موشک نقطه زن ما قرار می گیرد. 
8.  آن روز هللا امریکایی ها با یللک تماس تلفنی یک قللدرت را جابه جا 
می کردند این روز ها پس از هفت سللال حضور نظامی نمی توانند یک 

دولت را تغییر بدهند. 
9.  آن روز ها سازمان مجاهدین خلق مسلحانه توی خیابان های تهران 
رژه می رفت و ترور می کرد، امروز به آلبانی پناه بللرده و از راه دور رجز 

می خواند. 
10.   آن روز ها وقتی تهدید می کردند می گفتیم امریکا نمی تواند هیچ 
غلطی بکند. این روز ها می گوییم غلط می کنید که فکر آسیب زدن به 

جمهوری اسامی را بکنید. 
11.  آن روز ها وقتی شهرهایمان را موشک باران می کردند، از مقابله به مثل 

سخن می گفتیم. اما حاال می گوییم اگر یکی بزنید 10 تا می خورید. 
12.  آن روز ها رئیس دولت مان یکی غربزده بود و یکی آب خوردنمان را 
برجام گره می زد، این روز ها دولتمردانی داریم که مقابل غرب ایستاده و 

اقتصاد بدون برجام را دنبال می کنند. 
13.  آن روز ها تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک برای مان محدودیت ایجاد 
می کرد، این روز ها تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده و به صادر کننده 

واکسن درآمده ایم. 
14.  آن روز ها وقتی عده ای اغتشاشگر به خیابان ها می ریختند، مدت زمانی 
طول می کشید تا هویت شان برای مردم روشللن شود. این روز ها مردم از 
همان ابتدای کار صف خود را با اغتشاشگران جدا کرده و همراهی نکردند. 
بر همین اساس رهبر معظم انقاب اسامی در کنفرانس وحدت فرمودند: 
»خیال می کردند این نهال را می توانند از ریشه بکنند، این نهال امروز تبدیل 
شده به یک درخت تناور. غلط می کنند فکر کندن آن را هم کسی بکند.  «  

پیام به ماورای ارس و خلیج فارس
برگزاری رزمایش نیروی زمینی سپاه را باید در امتداد عملیات گسترده یک 
ماه گذشته در شمال غرب کشور تحلیل کرد. در عملیاتی که در جدار مرزی با 
شمال عراق انجام پذیرفت مقرهای اصلی گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
در اقلیم شمال عراق زیر آتش سنگین توپخانه ای، موشکی و پهپادی رفت و 
ضربات جبران ناپذیری به منابع انسانی و لجستیک این گروهک  ها وارد شد. البته 
پیش تر و به صورت مکرر به حکام مسلط بر اقلیم هشدار داده شده بود که به باید 
تعهدی که سه دهه پیش مبنی بر کنترل گروهک های مستقر در این منطقه 
داده شده پایبند بمانند و در غیر این صورت عملیات مرداد 1374 کویسنجق 
تکرار خواهد شد. بااین حال هشدار ها جدی گرفته نشد و آتش رزمندگان اسام، 

بار دیگر سیلی سختی به ضدانقاب نواخت. 
اما این عملیات پایان کار نبود و در ضمن خود پیامی واضح و آشکار برای برخی 
دیگر از کشورهای منطقه نیز داشت. در همسایگی همان منطقه شمال غرب 
کشور نیز کسانی هسللتند که آرزوهای بزرگ اما توخالی دارند. بلندپروازی 
حاکمان باکو آنها را به این گمان انداخته که می توانند ژئوپلیتیک منطقه را بر هم 
بزنند. آنها هنوز متوجه این واقعیت نشده اند که پیروزی در جنگ 2021 قره باغ 
نه حاصل بیرق دارهای آناتولی یا حتی کمک اطاعاتی تل آویو، بلکه ناشی از 
چشم پوشی های هوشمندانه تهران و مسکو بود و پاشینیان نیز سیلی سختی از 
بابت امیدش به غرب خورد. اما خط قرمز جمهوری اسامی ایران تغییر اساسی 
در ژئوپلیتیک منطقه است و این پیام چندین بار به صورت دیپلماتیک و اینک 

میدانی به شمال ارس مخابره شد. 
هرگونه خیال خام برای تصاحب زنگه زور با واکنش قدرتمند نیروهای مسلح 
جمهوری اسللامی مواجه خواهد شد و ممکن است بخشللی از باخته های 
فتحعلی خان قاجار را به مام میهللن بازگرداند. جمهوری اسللامی ایران به 
تمامیت ارضی متعارف همسایگان احترام می گذارد و چشم پوشی های سال 
گذشللته نیز به جهت آن بود که قره باغ از دوره شوروی متعلق به باکو بود؛ اما 
کسانی که بازی به هم زدن مرزهای شناخته شده بین المللی را شروع کنند، 
زیان دیده خواهند بود. اگر بازی بر هم خوردن مرز ها شروع شود ممکن است 
ملت ایران به فکر بازستانی پاره تن خود در شمال ارس بیفتند و این بازستانی 
برای دیگران دردسرساز خواهد شد.  مقامات جمهوری اسامی ایران بار ها اعام 
کرده اند که معتقد به حسن همجواری و اخاق برادرانه با همسایگان هستند، 
اما درعین حال »عزت، حکمت و مصلحت « ایجاب می کند به موذی گری  ها 
نیز واکنش جدی نشان داده شود و گاه هزینه جبران ناپذیری بر کسانی که 
شیطنت می کنند تحمیل کرد.  هرچند اکنون تمرکز بخشی از نیروهای زمینی 
سپاه در شمال غرب کشور اسللت، اما مدافعان ایران از دیگر همسایه موذی 
غافل نیستند و ازاین رو پیامی واضح به ریاض نیز داده شد. در طول هفت سال 
گذشته به رغم شیطنت و خباثت مکرر آل سعود، جمهوری اسامی به جهت 
حفظ وحدت اسامی، ادب اسامی در قبال همسایه جنوبی را رعایت کرده، اما 
ادامه شیطنت های برای ریاض گران تمام خواهد شد. رژیم آل سعود در آستانه 
مقطع حساس و سرنوشت ساز جابه جایی قدرت و بر تخت نشینی پسر به جای 
پدر است که طبیعتاً هرگونه بی ثباتی در محیط حجاز و نجد می تواند سرنوشت 
کل قبیله را به مخاطره بیفکند.  بر آگاهان پوشیده نیست که اینترنشنال  نه یک 
پروژه رسانه ای، بلکه یک همکاری مشترک امنیتی میان تل آویو-ریاض است 
که در تقسیم کار آن موساد متولی هدایت محتوایی و سعودی  ها مادرخرج این 
کار مشترک هسللتند. مقابله با یک پروژه امنیتی، اقدام متناسب و نامتقارن 
می طلبد. اگر شیپوری از لندن به آشوب دعوت می کند، شاید الزم باشد پاسخ 
را در صحراهای گرم جنوب خلیج فارس دریافت کند. آتشی که از لندن سطل 
زباله های تهران را می سوزاند، شاید کمانه کند و مانند شهریور 98 خاطره بِِقْیق و 
ُخرِیْص را برای قبیله بادیه نشین تداعی کند. طبیعی است که این بار نه صادرات 
نفت بلکه شاید سرنوشت کل خاندان به مخاطره بیفتد. پیام به نجد واضح بود، 

اگر ادامه دهید باید منتظر هزینه هایش نیز باشید. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تبیین کرد
دشمن ناتوان از جنگ سخت
 به جنگ نرم رو آورده است

ام�روز دش�منان م�ا در قالب جنگ ن�رم که بخش�ی از آن در بس�تر 
فضای مجازی ش�کل می گیرد، برای اقش�ار، اقوام، اصن�اف، احزاب و 
ادیان مختلف کش�ورمان برنامه هایی خاص در نظ�ر گرفته اند که این 
برنامه  ه�ا از مراک�ز مطالعاتی و اندیش�کده های آنان بی�رون می آید. 
به گزارش دفاع پرس، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح در همایش تخصصی مسئوالن و مدیران فرهنگی نیروهای 
مسلح با اشاره به توان دفاعی نیروهای مسلح اظهار داشت: امروز به واسطه 
اقتدار و توانمندی دفاعی نیروهای مسلح، رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم 
انقاب اسامی و عظمت خون شهدا، کشور در امنیت قرار گرفته و توطئه های 

مکرر دشمنان نقش برآب شده است. 
وی با اشاره به اینکه، به واسطه توان بازدارندگی ایجاد شده در نیروهای مسلح، 
دیگر نگران تهدیدات نظامی و سخت افزاری دشمنان نیستیم، تصریح کرد: 
در این رابطه نیروهای مسلح شبانه روز بیدارند و تمامی تحوالت و جریانات 
منطقه ای و فرامنطقه ای را رصد کرده تا مورد تهدید و غافلگیری قرار نگیرند. 
سرلشکر باقری با اشاره به اینکه دشمنان ما از خودکفایی نیروهای مسلح و 
دستاوردهای فناورانه نظام مقدس جمهوری اسامی به شدت عصبانی و 
ناراحتند، گفت: امریکا و اذنابش راهبرد جمهوری اسامی را مغایر با تاش های 
یک قرن اخیر خود در منطقه می دانند، از این رو در توطئه افکنی تاش بی وقفه 
دارند.  رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: امروز به واسطه هماهنگی ای که 
میان دولت و نیروهای مسلح ایجاد شده، کشور در مسیر رشد و توسعه اهداف 

خود را با سرعت بیشتری دنبال می کند. 
وی با اشاره به اینکه برآوردهای مراکز اقتصادسنجی دنیا این است که اقتصاد 
ایران رو به رشد و توسعه است، گفت: به واقع جراحی اقتصادی که بهار امسال 
از سوی دولت صورت گرفت بسترساز ارتقای سطح رشد اقتصادی در کشور 
خواهد شد و ان شاءاهلل شاهد نتایج مطلوب آن در آینده خواهیم بود. اگرچه 
دشمنان با فضاسازی رسانه ای به دنبال ترویج ناامیدی و سیاه نمایی در این 
حوزه هستند.  سرلشکر باقری گفت: جمهوری اسامی ایران امروز کار خود 
را در حوزه های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسللی 
پیش می برد و اهداف ملی و منطقه ای خود را با قدرت دنبال می کند و این به 
مذاق امریکا و رژیم صهیونیستی خوش نمی آید. وی ادامه داد: دشمنان ما 
که در حوزه جنگ سخت راه به جایی نبرده اند، حدود یک دهه است که بر 
پیاده سازی مؤلفه های جنگ نرم روی آورده و در کنار آن با فشارهای سیاسی 
و تحریم های اقتصادی و تهاجم فرهنگی یک جنگ ترکیبی را علیه ملت 
ایران به راه انداخته اند.  رئیس سللتاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
امروز دشمنان در قالب جنگ نرم، فضای مجازی و فناوری های نوین به طور 
همزمان و منسجم در حال توطئه  افکنی و تهدیدسازی هستند که نمونه  هایی 
از آن را در حوزه فرهنگ در تضعیف پایه های دینی مردم، تاش برای تغییر 
رویکرد شناختی مردم در حوزه سبک زندگی، ایجاد شکاف بین قومیت  ها و 

القای وجود فساد سیستماتیک در کشور  مشاهده می کنیم. 
 

سبحان حافظیحسین عبداللهی فر

رئیسی در همایش بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد

حمایت دولت از نخبگان و شرکت های دانش بنیان

رئیس جمه�ور حمای�ت مال�ی، حقوق�ی و 
همچنی�ن تس�هیل گری در ص�دور مجوز ها، 
به ویژه ب�رای ش�رکت های دانش بنی�ان را از 
جمل�ه حمایت ه�ای الزم دول�ت از نخبگان 
برش�مرد و گفت: فراه�م ک�ردن زمینه برای 
نقش آفرین�ی بیش�تر نخب�گان گره گش�ای 
بس�یاری از مش�کالت کش�ور در مس�ائل 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ�ی خواهد بود. 
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی دفتر ریاسللت 
جمهوری، دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز 
سه  شللنبه در دوازدهمین همایللش بنیاد ملی 
نخبگان که در سللالن اجاس سران برگزار شد، 
با بیان اینکه امللروز اراده جدی دولت حمایت و 
توجه به نخبگان اسللت، افزود: ظرفیت نخبگان 
کشور قطعاً زمینه بسیار مناسبی برای تحقق ایده 
دولت مردمی در ایجاد تحول در زمینه های علمی 

و عملکردی خواهد بود. 
   بنیاد نخبگان با مطلوب فاصله دارد

رئیس جمهور با اشللاره به فلسللفه تشکیل بنیاد 
نخبگان، تصریح کرد: بنیاد ملللی نخبگان که با 
ایده و نظللر حکمت آمیز رهبللری معظم انقاب 
به منظور شناسللایی و حمایت از نخبگان کشور 
تشکیل شد، در سال های فعالیت خود اقدامات 
مفید و مؤثری هم داشته اسللت، اما آنچه انجام 
گرفتلله همچنان بللا نقطه مطلللوب فاصله دارد 
و باید با توجه و اسللتفاده از تجربیات گذشللته 
گام  هایللی نو در جهللت شناسللایی و حمایت از 

نخبگان برداشت. 
رئیسی در ادامه برخورداری از استعداد برتر، روحیه 

کار و تللاش مضاعف و تاش بللرای رفع نیازهای 
کشور را از شللاخصه های نخبگی برشمرد و اظهار 
داشت: اولین شکر این نعمت برای صاحب آن یعنی 
نخبگان، آن اسللت که این نعمت را متعلق به خدا 
بدانند و در مسیر رضایت او مورد استفاده قرار دهند، 
از خود  برتربینی که از آفات نخبگی اسللت، پرهیز 
کنند و تمام استعداد، خاقیت و ابتکار خود را در 
جهت گره گشایی از نیازهای مردم و کشور به کار 
گیرند. رئیس جمهور به کارگیری نخبگی در مسیر 
رفع نیازهای مردم و کشور را بسیار ارزشمند دانست 
و بر اهمیت نقش والدین، معلمان و استادان در مسیر 

رشد و پیشرفت نخبگان تأکید کرد. 
   تفاوت دانشگاه پیشرو با دانشگاه پیرو

رئیسللی در ادامه سللخنانش با بیللان اینکه میان 
»دانشگاه پیشرو و دانشللگاه پیرو« تفاوت زیادی 
وجود دارد، گفت: دانشگاه پیشرو تاش دارد نماد 
نوآوری و خاقیت باشد، خود را در کنار نظام مسائل 
کشللور تعریف کند و با بهره گیری از مجرب  ترین 
اسللتادان و بهترین دانشللجویان و دانش پژوهان 
مسائل را بشناسللد و در جهت حل آنها پیشقراول 
باشد. اما دانشگاه پیرو بدون توجه به توانمندی های 
داخلی و نیروهای مبتکر، نوآور و خاق کشللور به 
دنبال آن اسللت تا ببیند دیگران چه می خواهند و 

چه می کنند!
رئیس جمهور با بیان اینکه ما نسبت به استفاده از علم 
و دانش و تجربه کشورهای دیگر هیچ محدودیتی 
نداریم، تصریح کرد: البته قطعاً با نسخه های ارائه 
شده از سوی دیگران با احتیاط برخورد می کنیم. 
کارشناسان، دانشمندان و پژوهشگران نسخه های 

ارائه شده از سوی دیگران را به دقت بررسی می کنند 
که آیا متناسللب با زیست بوم و مسللایل کشور در 

حوزه های مختلف هست یا نه؟
دکتر رئیسی همچنین در تشللریح تفاوت »نخبه 
وابسته با نخبه مستقل«، تصریح کرد: نخبه مستقل 
می خواهد آزادانه بیندیشد، خاقیت داشته باشد، 
نیاز مردمش را بشناسد و تمام دانش و استعداد خود 
را در جهت رفع آنها به کار گیرد و خود را وابسته به 

قدرت و پول دیگران نکند. 
   دشمن دنبال غارت قشر پیشرو و نخبه 

کشور است
رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشللته شللاهد 
غارت و دست اندازی دشللمنان به ثروت و منابع 
کشللور و سللرزمین مان بودیم، اما امروز با حربه 
برنامه ریزی برای جذب نخبگان و استعدادهای 
کشللورمان مواجهیم، اظهار داشللت: دشمن در 
این جنگ شللناختی که علیه ما بلله راه انداخته 
به دنبال غارت قشر پیشللرو و نخبه کشور است 
و از این جهت ما مسللئولین وظیفه داریم ضمن 
حفظ جایگاه و کرامت نخبللگان، زمینه را برای 
فعالیت و تداوم پیشللرفت این قشر ارزشمند در 

کشور فراهم کنیم. 
رئیسللی حمایللت مالللی، حقوقللی و همچنین 
تسللهیل گری در صللدور مجوز ها به ویللژه برای 
شرکت های دانش بنیان را از جمله حمایت های 
الزم دولت از نخبگان برشللمرد و افللزود: امروز 
حضور نخبگان در جای جای کشللور جلوه دارد 
و قطعاً فراهللم کردن زمینه بللرای نقش آفرینی 
بیشتر آنان گره گشای بسیاری از مشکات کشور 

در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد 
بود.  رئیس جمهور همچنیللن تأکید کرد: بنیاد 
ملی نخبگان وظیفلله دارد حمایت های دولت از 
نخبگان را به شللکل عملی پیگیری کند و ملجأ 
و پناهی برای نخبگان در جهت برطرف سللازی 
خواسته  ها و نیازهای آنها باشد. رئیسی بسیاری 
از مشللکاتی را که برای بشللریت در حال اتفاق 
افتادن است، ناشللی از به خدمت گرفتن علم و 
دانش نخبگان از سللوی قدرت های استکباری 
دنیا دانست و تصریح کرد: اگر هر یک از نخبگان 
ما به کشور دیگری مهاجرت کرد، ولو با شرایط و 
امکانات خوب مشغول به کار شد، اما باید از خود 
بپرسللد که محصول فعالیت و علم و دانش او به 
دست چه کسللی خواهد افتاد و در چه مسیری 

مورد استفاده قرار می گیرد؟
   چمران و سلیمانی مصداق نخبه واقعی

رئیس جمهور شهید چمران و شللهید سلیمانی 
را مصداق و نمونه عینی  نخبه واقعی برای کشور 
دانست و گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی نخبه ای 
بود که توانایی و توانمندی خود را در خدمت تأمین 
امنیت کشور به کار گرفت و امروز نام او به عنوان 

قهرمان مبارزه با تروریسم در دنیا می درخشد. 
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به 
نخبگان را در راستای عدالت آموزشی، پرورشی و 
تربیتی دانست و اظهار داشت: در حوزه حکمرانی 
و مدیریتی نیز به کارگیری نخبگان بسیار اثربخش 

بوده است. 
رئیس جمهور هدایللت نخبگان بلله تحصیل در 
رشته های مورد نیاز کشور را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: امروز جمهوری اسامی در حوزه گردشگری 
سامت در منطقه و جهان سرآمد است و این امر 
حاصل توجه به نیاز کشور در هدایت نخبگان بوده 

است که باید استمرار یابد. 
   ممنوعیت ورود محصوالت خارجی مشابه 

تولید داخل
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش شرکت های 
دانش بنیان در توسعه تولید کشور، تجاری سازی و 
بازاریابی برای محصوالت شرکت های دانش بنیان 
را از جمللله وظایللف دولت در زمینلله حمایت از 
این شرکت  ها عنوان و تأکید کرد: بار دیگر اعام 
می کنم هیچ سللازمان و نهادی حق ندارد، مشابه 
محصول باکیفیت و اسللتانداردی را که در داخل 
کشور تولید می شللود، از خارج وارد کند. این کار 
تخلف سازمانی محسوب می شود و ظلم و جفا به 

تولیدکنندگان کشور است. 
رئیس جمهللور همچنین با اشللاره بلله اقدامات 
دولت در زمینه توسللعه حمل و نقل ریلی کشور 
با اسللتفاده از ظرفیت شللرکت های دانش بنیان 
داخلی، گفت: در این زمینه فعال سازی مسیرهای 
ریلی شمال و جنوب در راستای توسعه همکاری 
ترانزیتی با کشللورهای همسللایه آغاز شده و به 
دستاوردهای بسللیار خوبی هم رسللیده ایم و با 
وجود عقب ماندگی  ها از گذشللته در این زمینه، 

این مسیر ادامه خواهد یافت. 

ژه
وی

 دروغرسانههایضدایرانی 
بهکشتههایاوینرسید

صدای امریکا، رسللانه وابسته به سللازمان اطاعاتی امریکا 
مدعی شده بود که یکی از کشته های آتش سوزی مشکوک 
زندان اوین، یک دهه هشتادی و از بازداشتی های اغتشاشات 
اخیر بوده است. رسللانه های ضدایرانی دیگر هم همین ادعا 
را بدون مدرک و قرینه و شللاهدی منتشر کردند تا خطی را 
تقویت کنند که می گوید آتش سوزی اوین مربوط به آسیب 

زدن به زندانی های اتفاقات اخیر بود. 
اما توضیحات مرکز رسللانه قوه قضائیه که در مورد این فرد 
منتشر شده، نشللان می دهد این ادعا هم یکی از دهها دروغ 

رسانه های فارسی زبان خارجی در مورد وقایع ایران است. 
رسانه های فارسللی زبان غربی مدعی شدند حسین جزی، 
متولد 1380 و از بازداشللت شللدگان اعتراضات در تهران 
اسللت که به دلیل سللوختگی در آتش سللوزی اوین، فوت 
شللده و پیکرش را تحویل خانواده داده اند. اما با توضیحاتی 
که قوه قضائیه با تأخیر منتشللر کرد، روشللن شده که »فرد 
اعام شده جزو فوتی  ها به دلیل استنشاق دود ناشی از اقدام 
محکومان سللارق در آتش زدن کارگاه خیاطی زندان اوین 
است.  « همچنین »تاریخ بازداشللت متوفی 19 تیر 1401 
است، یعنی چند ماه قبل از اغتشاشات اخیر و از آن تاریخ تا 
روز آتش سوزی بدون مرخصی در زندان بوده است.  « یعنی 
حتی در حد یک مرخصی هم در اغتشاشات حضور نداشته 
است. این گزارش می افزاید: »وی سللابقه دار با سرقت های 
متعدد و دارای دو سابقه قبلی محکومیت به جرم سرقت هم 

بوده است. آخرین اتهام او سرقت گوشی تلفن همراه با چاقو 
از خانم  ها می باشد. «

این توضیحات، موضوع را روشن می کند، اما اگر همان فردای 
آتش سللوزی اوین، قوه قضائیلله در بیانیه ای کوتللاه، هویت 
کشته شللدگان این اتفاق را به همراه دلیل و تاریخ حضور در 
اوین منتشر می کرد و راوی اول ماجرا  می شد، قضیه متفاوت 
بود. حتی همین حاال هم فقط در مورد یکی از کشته شدگان که 
موضوع ادعای دروغ رسانه های غربی قرار گرفته، اطاع رسانی 

کردند و بس!
 

مرگ،خیانتراپاکنمیکند
دو روز پیش، رسانه های فارسی زبان غربی خبر از مرگ رضا 
حقیقت نژاد یکی از همکاران فارسی زبان خود دادند. دلیل 
مرگ او بیماری و مشخصاً سرطان اعام شد. برخی فعاالن 
مجازی در این موضوع، یعنی دلیل مرگ او تشکیک کرده اند، 
زیرا معتقدند هیچ شللواهدی مبنی بر بسللتری بودن او در 
بیمارستان یا سرطان او وجود نداشته و او در توئیتر فعالیت 

عادی اش را داشته است. 
برخللی رسللانه های اصاح طلللب و کانال هللای تلگرامللی 
اصاح طلبللان نیللز خبر مللرگ او را بللا عنوان مللرگ یک 
روزنامه نگار بازتاب دادند. رسللانه های برانداز نیز در سوگ 
همکار خود نشستند و سعی کردند با تحسین های شدید، او 
را روزنامه نگاری خاص نشان دهند. همین امر باعث می شود 
نگاهی به برخللی مواضع این فرد بیندازیم تللا بدانیم برخی 
اصاح طلبان در سللوگواری مرگ چنین کسی با معاندین 

اینترنشللنال و بی بی سللی و من و تو و صدای امریکا همراه 
شده اند. وگرنه خود متوفی ارزش خبری ندارد. 

رضا حقیقت نژاد کلله در اوایل دهه 90 از ایران خارج شللد، 
با ادبیاتی مبتللذل و البته آرزومندانلله، در مورد فردای پس 
از آیللت اهلل خامنه ای در ایران طنز می نوشللت. روز هایی که 
میلیون  ها نفر داغدار شللهادت قاسللم سلللیمانی بودند، او 
با ادبیاتی سللخیف، پیکر تکه تکه شللده سللردار را موضوع 
نوشتن توئیت هجو می کرد و زمانی که مردم ایران ایام عزای 
اباعبداهلل را گرامی می داشتند، او همین اعتقاد حسینی را به 
سخره می گرفت. وقتی رئیس جمهور ایران عکس سردار را 
در سازمان ملل باال برد، او عمق کینه اش را با تشویق به آتش 
زدن عکس سردار نشان داد.  این تمسخر ها و منش وقیحانه 
فقط بخشی از شخصیت او بود. اما بخش اصلی ماجرا مزدوری 
بود. او از تحریم ایران دفاع می کللرد و حتی چند روز قبل از 
مرگش، برای آخرین بار به تحسین کسی پرداخت که به طور 
جدی برای تشدید تحریم  ها علیه ملت ایران تاش می کند. 
او حقوق می گرفت تا ابزار دولت های غربی برای اعمال فشار 

علیه ایران باشد، ماجرا فقط مخالفت با نظام نبود. 
او اینک دیگر نیست تا مرگ دیگری را به سخره بگیرد و برای 
دیگری آرزوی مرگ کند. کاربران زیادی در توئیتر از مرگ 
او شادی کردند، برایش جهنم را آرزو و دعا کردند تا مجازات 
خیانت و توهینش را آن دنیا ببیند. به نظر می رسد او آن قدری 
مهم نبود که مرگش باعث شادمانی باشد، اما آنچه مهم است، 
این است که مرگ، خیانت را پاک نمی کند و یک خائن وقتی 

می میرد، باز هم یک خائن است. 

رئیس عدلیه در نشست دیوان عالی کشور:
رفع نقاط ضعف را

 باید از دستگاه قضایی شروع کنیم
رئیس عدلیه با اش�اره به ضرورت اولویت بندی ب�رای رفع نواقص 
و کاس�تی  ها در بخش ه�ای مختل�ف دس�تگاه قضای�ی گف�ت: 
همیش�ه باور و اعتقاد من این بوده اس�ت که باید بررس�ی و رفع 
نق�اط ضع�ف و نقصان  ه�ا را از مجموع�ه خودمان ش�روع کنیم. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسام محسنی 
اژه ای ، روز گذشته برای دومین بار طی یک سال اخیر در نشست هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و به مدت چهار ساعت از نزدیک 
در جریان تبادل نظللرات 127 نفر از قضات این دیللوان در باب صدور 
رأی وحدت رویه پیرامون موضوع فنی »نقش مقامات دادسللتانی در 
درخواست اعاده دادرسللی« قرار گرفت و پس از آنکه در این خصوص 
رأی گیری انجام شد، ضمن اعام این نکته که رئیس قوه قضائیه دارای 
حق رأی در دیوان عالی نیست،  نظرات تخصصی و کاربردی خود را در 

رابطه با دستورکار نشست هیئت عمومی دیوان عالی بیان کرد. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مقام  هایی نظیر رئیس دیوان 
عالی و دادستان کل، جایگاه  هایی مهم و رفیع در قانون و اذهان مردم 
دارند، اظهار کرد: با عنایت به این موضوع و همچنین سوابق قضایی و 
مدیریتی قابل توجه قضات دیوان عالی کشور، برای حفظ جایگاه رفیع 
دیوان عالی و ارتقای آن، هم رئیس قوه قضائیه و هم مسئوالن و قضات 

این دیوان دارای وظایف و مسئولیت  هایی خطیر و مهم هستند. 
رئیس دسللتگاه قضا ضمن اشللاره به اصل 161 قانون اساسی ناظر بر 
مسئولیت های دیوان عالی کشللور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، گفت: انجام آسیب شناسی های 
متقن و مستمر پیرامون مفادی از قوانین که تفاسیر در باب آنها سبب 
ورود حجم معتنابهی از پرونده  ها به دیوان عالی کشور می شود، موضوع 

بسیار قابل توجه و مهمی است. 
حجت االسام محسنی اژه ای با اشللاره به ضرورت اولویت بندی برای 
رفع نواقص و کاسللتی  ها در بخش های مختلف دستگاه قضایی گفت: 
همیشه باور و اعتقاد من این بوده است که باید بررسی و رفع نقاط ضعف 
و نقصان  ها را از مجموعه خودمان شروع کنیم؛ بر همین اساس از شما 
قضات دیوان عالی کشور که صاحب تجارب ارزنده در امر قضا می باشید 
و در زمره فرهیختگان محسوب می شوید می خواهم که در امر خطیر 

بررسی و رفع نقاط ضعف کمک کار مسئوالن قضایی باشید. 
رئیس قوه قضائیه با اشللاره به اهمیت نوع نگاه و دیللدگاه عموم  مردم 
به دستگاه قضایی بیان داشللت: بعضاً مردم و حتی برخی مسئوالن و 
خواص در خصوص زحمات و خدمات همکاران قضایی ما و سختی کار 
آنها و حجم باالی پرونده  ها بی اطاع هستند و همین عدم اطاع سبب 
می شود دیدگاهی دور از واقعیت به مجموعه قضایی داشته باشند لذا 
ضرورت دارد ما بیش از پیش به تبیین خدمات و سختی  کار همکاران 

قضایی خود بپردازیم. 

88498443سرويس  سیاسي

 چهار شنبه 27 مهر  1401 | 22ربیع االول 1444 || روزنامه جوان |  ش��ماره 6601

نماینده خب�رگان بر ضرورت جب�ران خواص 
از موضع گیری ه�ای نس�نجیده خ�ود در 
اغتشاشات تأکید کرد و گفت: محاکمه و دادگاه 
اغتشاش�گران به صورت علنی برگزار ش�ود. 
آیت اهلل سید مصطفی موسوی اصفهانی، نماینده 
مللردم همللدان در مجلس خبللرگان رهبری در 
گفت وگللو با خبرگللزاری رسللا، بللا محکومیت 
اغتشاشللات اخیر، به تبیین نقش دشمنان برای 
ایجاد آشوب ها در کشور پرداخت و گفت: دشمنان 

نظام همواره دنبال بهانه برای ایجاد ناامنی و آشوب 
در کشور بوده و هستند. وی با بیان اینکه دشمنان 
همللواره در پی ضربه زدن به جمهوری اسللامی 
بودند، گفت: دشللمنان با خیال خام خودشللان 
فکر می کنند که با ایجاد این فتنه ها و آشوب ها به 
بهانه های مختلف خواهند توانست برای براندازی 
نظام اسللامی ایران برنامه ریزی داشللته باشند، 
درحالی که هیچ گاه به این امر دست پیدا نخواهند 

کرد. 

 آیت اهلل موسللوی اصفهانی بر ضللرورت جبران 
خللواص از موضع گیری هللای نسللنجیده خود 
در اغتشاشللات تأکید و تصریح کللرد: با توجه به 
رسیدگی و گزارش اخیر مجلس شورای اسامی 
و روشللن شللدن تمام ابعاد قضایا، باید خواص و 
سلللبریتی ها موضع گیری های خللود را اصاح و 
جبران کنند. وی اظهار کرد: در این حوادث اخیر 
برخی عزیزان ما بی گناه شهید و مجروح شدند و 
اغتشاشگران به اموال عمومی آسیب وارد کردند و 

همچنین آنها چادر از سر ناموس مردم کشیدند، 
بنابراین باید طبق موازین شرعی مجازات شوند 
و همچنین اغتشاشللگرانی که افراد بی گناهی را 

کشتند باید قصاص شوند. 
آیت اهلل موسوی اصفهانی در پایان سخنانش بیان 
کرد: باید مسللئوالن و قضات قوه قضائیه اتهامات 
افراد در اغتشاشات را بررسی کنند و حتی دادگاه ها 
و محاکمه های اغتشاشگران علنی برگزار شود و 

نتیجه را به اطاع عموم برسانند. 

درخواست عضو  جامعه مدرسین حوزه علمیه از دستگاه قضا 

دادگاه اغتشاشگران را علنی برگزار کنید

     خبر

محمد حسن ظریف منش|   فارس  


