
   خبر اول

عصر جهش تاریخی ایران و افول دشمنان 
در تاریخ نه چندان دور ایران و در معرکه جنگ چالدران، سپاه سلحشور 
ایران که سربازانش در جنگاوری سرآمد روزگار بودند در حالی که نیروهای 
عثمانی به رغم جمعیت دو و نیم برابری مورد هزیمت قرار گرفته و در حال 
عقب نشینی و فرار بودند و پیروزی قریب الوقوع در انتظار سپاه ایران بود، 
ناگهان با ورود یگان توپخانه ارتش عثمانی ورق برگشت و جنگ برده شده 
توسط ایران به شکست کشانده شد. حدود چهار قرن بعد و در عهد قاجار 
در جنگ های بین روسیه تزاری و ایران با وجود تعداد زیاد سپاهیان ایران و 
دالوری، سلحشوری و فداکاری آنها، بار دیگر تاریخ تکرار شد و روس  ها به 
دلیل برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفته نظامی پیروز میدان شدند. 
در دوران معاصر نیز پس از پیروزی انقاب اسللامی و ناکامی دشمنان در 
توطئه های تروریستی و تجزیه طلبانه برای نابودی ایران توسط گروهک های 
تروریستی چون منافقین، کومله و دموکرات و گروه های دیگر با تلقی ضعف 
ایران در حوزه نظامی و دفاعی، حمله سراسری به ایران و جنگ تحمیلی 
هشت ساله آغاز شد که در طی آن، دهها کشور به صدام برای نابودی و تسلط 
بر ایران کمک نظامی کردند. در آن مقطع با توجه به آشفتگی وضعیت نظامی 
ایران و برآورد دشمن از ضعف در این حوزه، برنامه ریزی گسترده ای برای 
تشویق صدام و نیز مسلح کردن ارتش بعث عراق انجام گرفت تا با یک حمله 
برق آسا به ایران، بخش های قابل توجهی از این سرزمین جدا شده و انقاب 
اسامی در همان آغاز کار با شکست مواجه شود که با استقامت و پایمردی 
جوانان، مردان و زنان این سرزمین این اتفاق نیفتاد. در دوران جنگ تحمیلی 
برتری تجهیزات و امکانات نظامی به صورتی نابرابر از آن دشمن بعثی بود 
و این باعث شد که به رغم برتری رزمندگان ایرانی در رشادت و جانفشانی و 
انگیزه های باالی ایمانی آن ها، جنگ طوالنی شده و در نهایت بعد از هشت 
سال دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. در حالی که اگر توانمندی 
دفاعی و نظامی کشور بازدارنده بود دشمن هیچ گاه هوس حمله پیدا نمی کرد 
و حتی در صورت اشتباه در محاسبات و آغاز جنگ، خیلی سریع تر سیلی 

خورده و درس عبرت سایرین می گشت. 
اگر کتاب تاریخ را ورق بزنیم احتماالً موارد مشابه دیگری نیز پیدا خواهیم 
کرد ولی باید توجه کرد که این  رویدادها، مجموعه ای از داسللتان  ها برای 
سرگرمی نیستند بلکه واقعیت های تاریخی ایران هستند که در کنار وقایع 
دیگر سرنوشت کنونی ما را رقم زده اند و باید از آنها درس گرفت و راهبرد ها 
و دسللتورالعمل های حرکت جمعی پیش رونده ملت بزرگ ایران را از این 
درس  ها اتخاذ کرد. نباید فراموش کرد که تاریخ می تواند تکرار شود و ملتی که 

تاریخ خود را نخواند و از آن درس نگیرد محکوم به شکست و نابودی است. 
درس گرفتن از این واقعیت  ها در کنللار توجه به توصیه های دینی مبنی 
بر افزایش قدرت دفاعی و نظامی برای مقابله با دشللمنان سبب شد که 
جمهوری اسامی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی، افزایش قدرت دفاعی 
با تکیه بر توان داخلی و ملی را در دستور کار خود قرار دهد که نتیجه آن، 
پیشرفت های بزرگی اسللت که در این حوزه نصیب کشور شده و حیرت 
جهانیان و وحشت دشمنان را برانگیخته است. به موازات پیشرفت های 
ایران در این عرصه و مجاهدت های شبانه روزی فرزندان ملت ایران در این 
چهار دهه، خط تبلیغاتی و سیاسی برای کند کردن و متوقف کردن آن 
همیشه در جریان بوده است. در سطح نخبگان سیاسی از بیان سخنانی 
چون »دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک ها« و معرفی کشورهای 
ژاپن و آلمان به عنوان کشللور هایی که با کنار گذاشتن بودجه و امکانات 
دفاعی به پیشرفت دست پیدا کردند توسط یک شخصیت شاخص سابق 
تا بی فایده بودن توجه به مسائل دفاعی با ادعای »توانمندی امریکا برای 
نابودی همه سیستم دفاعی ایران با یک بمب « توسط وزیر خارجه سابق 
ایران و در سطح عامه از انتشار خط تبلیغاتی هزینه کان و بی فایده نظامی 
جمهوری اسامی ایران در کشور هایی مثل سوریه و لبنان برای توسعه 
عمق راهبردی تا خفیف شمردن توانمندی های دفاعی و نظامی با فتوشاپ 

خواندن تصاویر توانمندی های نظامی و موشکی ایران!
اما تاکنون این خطوط تبلیغاتی نتوانسته اثری بر دکترین دفاعی جمهوری 
اسللامی ایران بگذارد و امروز ایران توانسته بدون توجه به آنچه خواست 
دشمنان است چه مواردی که از زبان بوق های تبلیغاتی وابسته و چه از زبان 
برخی فریب خوردگان، ساده لوحان و ناآگاهان مطرح شده، به مهم  ترین و 
حساس  ترین تکنولوژی های نظامی و دفاعی دست یابد. تاکنون در این 
عرصه فرزندان ایران اسامی توانسته اند به هر آنچه اراده کرده اند برسند. از 
موشک های تاکتیکی پیشرفته و دقیق تا موشک های راهبردی ماهواره بر و 
هایپرسونیک. از پهپادهای شناسایی دقیق و پیشرفته تا پهپادهای انتحاری 
دوربرد و اینها فقط مثال  هایی از دستاورد هایی است که قابل بیان بوده و 
آشکار شده نه همه آنچه به دست توانمند فرزندان این ملت ساخته شده و 

آماده مواجه شدن با دشمنان است. 
از جبر جغرافیا بدانیم یا سرنوشت تاریخی ملت ایران، آنچه مسلم است 
امروز ملت ایران در قلب سرزمین خاص و مهم غرب آسیا واقع شده که از 
نظر تاریخدانان گهواره تمدن بشری و از نظر استراتژیست  ها هارتلند )قلب( 
جهان را تشکیل می دهد و این یک موقعیت بی همتای تاریخی برای ملت 
ایران و راز تاش قدرت های جهانی برای تسلللط بر این ژئوپلتیک است. 
امروز همه شرایط برای یک جهش تاریخی برای ایرانیان فراهم شده و به 
لطف مقاومت ملت ایران در برابر دشمنی ها، فشار ها و تحریم ها، آثار اعتای 
این ملت وافول دشمنانش بیش از هر زمانی نمایان شده است و دست و پا 
زدن های اخیر را می توان آخرین تاش  ها برای تغییر این واقعیت از طرف 
دشمنان دانست. باید این قدرت را پاس داشت و تاش برای ارتقای آن را 

وظیفه همگانی دانست. 

رئیس جمهور در دیدار هیئت عالی رتبه ونزوئالیی: 
مقاومت تنها راه مقابله 

با زیاده خواهی های غرب است
ایس�تادگی ملت های مس�تقل یک بار دیگر اثبات ک�رد که مقاومت 
و هم�کاری تنه�ا راه مقابل�ه ب�ا زی�اده خواهی ه�ای غ�رب اس�ت. 
به گزارش فارس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان روز گذشته 
در دیدار »معاون رئیس جمهور و وزیر علللوم«، »وزیر حمل و نقل « و »وزیر 
کشاورزی و اراضی« ونزوئا با ابراز خرسللندی از روند روبه پیشرفت روابط 
تهران-کاراکاس در همه حوزه  ها، به ویژه برگزاری موفق کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور،  گفت: ظرفیت های متنوع و گسترده اقتصادی، علمی و 
انرژی ایران همکاری های دو و چند جانبه با جمهوری اسامی ایران را برای 
ملت  ها مفید می سازد.  رئیس جمهوری اسامی ایران با قدردانی از مقاومت ملت 
ونزوئا در مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه، تأکید کرد: امریکایی  ها تصور 
می کردند با تهدید و تحریم می توانند ملت  ها را متوقف کنند. اما، ایستادگی 
ملت های مستقل آنها را وادار به عقب نشینی کرد و یک بار دیگر اثبات کرد که 

مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده خواهی های غرب است. 

تیر اغتشاگران این بار هم به سنگ خورد
تعطیلی های مجازی و کسب و کاری حقیقی!

به رغم فراخوان های گسترده ضد انقاب و اغتشاشگران در فضای مجازی 
برای تعطیلی بازار ها و مراکز تجاری در سراسر کشور، که بعضاً با تهدید هم 
همراه بود، کسب و کار ها روز گذشته روند آرامی داشت. اگرچه در فضای 
مجازی شبیه بسیاری از دروغ پردازی های دو ماه گذشته، القای تعطیلی 
اصناف و بازاریان در تهران و شهرسللتان ها، پر رنگ بود، اما مشللاهدات 
میدانی خبرنگاران خاف این ادعا ها را نشان می داد. دیروز در تهران پس 
از آنکه کسبه بازار تهران به کسب و کار روزانه خود مشغول بودند، برخی 
اغتشاشگران، ضمن ورود به بازار کوشیدند با زور و اجبار آنها را مجبور به 
بستن مغازه های خود کنند که تحرکات آنها با حضور نیروهای انتظامی و 
امنیتی کنترل شد.  برخی کاربران فضای مجازی البته برای دست انداختن 
و تمسخر اغتشاشگران اقدام به فیلمبرداری از مراکز پر رفت و آمد تجاری 
کردند که بعضاً نوازنده های دوره گرد هم با آرامش خاصی مشغول نوازندگی 
در این مراکز بودند.  کاربر دیگری برای اینکه نشان بدهد، محتوای برخی 
استوری های اینتساگرامی خاف آن چیزی است که در واقعیت جریان 
دارد، نوشته است: چند تا از آناین شاپ ها که استوری گذاشتن که این سه 
روز رو اعتصاب کردن و کار نمی کنن ، یکی از مخاطبین بهشون سفارش 

دادن همه رو هوا زدن و سفارش رو گرفتن. 
البته برخی کاسللبان و بازاریانی که تعداد آنها چندان زیاد هم نبود از ترس 
اغتشاشگران نقاب دار، ترجیح دادند، کرکره مغازه خود را برای ساعاتی پایین 
بکشند، اما در مجموع روز گذشته بازار تهران و شهرستان ها به رغم تبلیغات 

گسترده اوباش اغتشاشگر روز نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشتند. 

حمیدرضاشاهنظری

رئیس هیئ�ت اعزامی رهبر معظ�م انقالب به 
سیستان و بلوچستان گفت: در حوادث اخیر 
استان کسانی که با توئیت زدن و سخنرانی های 
تحریک کننده آب به آسیاب دشمن ریخته اند 
باید پاسخگو باش�ند؛ آنها حتمًا در خون های 
بی گناهی که به زمین ریخته شد سهیم هستند. 
به گزارش تسللنیم، حجت االسللام محمدجواد 
حاج علی اکبری روز گذشته در همایش »میثاق 
مردم دارالوالیه سیستان با والیت«، اظهار داشت: 
سام پر از مهر و محبت رهبر عزیز و عالیقدرمان و 
امام عزیزتر از جانمان را در این مجلس پر از صفا، 
معنویت و بصیرت به همه شما برادران و خواهران 
عزیز و گرامی، اهالی مؤمن، باوفا، صبور، مهربان، 
شجاع و اهل والیت سیستان و همچنین عزیزانی 
که در دارالوالیه زابل و منطقه عمومی سیستان 

پرچمدار غیرت و ایمان هستند اهدا می کنم. 
رئیس هیئللت اعزامللی رهبر معظللم انقاب به 
سیستان و بلوچستان افزود: این اجتماع با حضور 
برادران و خواهران شللیعه و سللنی برگزار شده 
که مظهللر وحدت اسللت. عشللق و ارادت مردم 
سیستان به رهبر عزیز انقاب در این اجتماع به 
وضوح نمایان است چرا که این همایش در مدت 
کوتاهی هماهنگ شللده و این حضور پرشللور و 
معنادار برای ما مایه افتخار اسللت. عزیزانمان در 
خصوص نیازهللای این منطقه و دشللواری های 
موجود مطالبی را مطرح کردند و بشللارت  هایی 
هم دادند و امروز پیام های پرمهر و محبتی هم از 
سوی مردم سیستان برای رهبر انقاب شنیدیم؛ 
این جلسه با صفا به تعبیری تجدید عهد با رهبر 

معظم انقاب است. 
حاج علی اکبری گفت: امروز استکبار جهانی در 
اوج خشم و عصبانیت نسبت به انقاب اسامی و 
جمهوری اسامی ایران قرار دارد و این بر کسی 
پوشیده نیسللت؛ به فضل پروردگار متعال دست 
قدرتمند الهی که از آسللتین ملت ایران در پرتو 
انقاب اسللامی بیللرون آمد گریبان اسللتکبار 
جهانللی، جاهلیت مللدرن، امریللکای جهانخوار 
و صهیونیسللت های تبهللکار را گرفتلله و حالت 
خفقان برای آنها ایجاد شده؛ واقعاً حال آنها خوب 
نیسللت و روزگارشللان تیره و تار است. دشمنان 
باور نمی کردند زمانی از جانب ملتی که روی آن 
هیچ حسابی نمی کردند موجودیت پلیدشان به 
مخاطره بیفتد؛ آنها روزهای سختی را می گذرانند 
چرا که قدرتشان رو به افول اسللت. وی در ادامه 
به حللوادث اخیر اشللاره و تصریح کرد: دشللمن 

هرچه امکانات و توان داشت در یک جنگ جهانی 
رسللانه ای وارد میدان کرد؛ مراکز فکر شیطانی 
خود را فعال کردند؛ از انگلیس خبیث و بی بی سی 
و اینترنشنال و امتدادش در آل سعود در ارتجاع 
منطقه؛ به عبارتی کفر و نفاق دست به دست هم 
دادند؛ البته هر دو باید بدانند که بنا بر نص قرآن 

کریم همه به اتفاق هم به جهنم خواهند رفت. 

رئیس شورای سیاسللتگذاری ائمه جمعه کشور 
خاطرنشان کرد: اغتشاشللگران این بار جادانه 
وارد میدان شدند و داعش وار ورود کردند و وقتی 
سللراغ ارزش  ها و قللرآن و پرچم ایللران رفتند و 
سخن از براندازی گفتند خیلی زود دستشان رو 
شد و همین امر موجب شللد عده ای که مقداری 
دچار ابهام شللده بودنللد از جریان اغتشاشللات 

فاصله بگیرند و بلله توفیق الهی دشللمن در این 
توطئه خطرنللاک اخیر که از جنللس فرهنگی و 
اجتماعی بللود با یک شکسللت مفتضحانه دیگر 
روبه رو شللد. رئیس هیئت اعزامللی رهبر معظم 
انقاب به سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در 
حوادث اخیر استان کسللانی که با توئیت زدن و 
سخنرانی های نامناسللب و تحریک کننده آب به 
آسیاب دشمن ریخته اند باید پاسخگو باشند؛ آنها 
حتماً در خون های بی گناهی که به زمین ریخته 
شد و آسللیب  هایی که به اموال، جان و سامتی 
مردم وارد شللد سهیم هسللتند و مسئولیتشان 
بزرگ است. اینها باید جواب بدهند چرا که در این 

ناامنی  ها مقصر هستند. 
علی اکبری ادامه داد: البته این موضوعات مختص 
حوادث اخیر نیست چرا که پیش از این هم هر جا 
فرصت کرده اند نیش زده اند و ابهام آفرینی و تولید 
بی اعتمادی و دلسردی کرده اند. این همه زحمات 
و خدماتی که نظام مظلوم ما در طول 43 سللال 
انجام داده یک بار از زبان اینها بیان نشده و در این 
حوزه الل هستند اما زمانی که بخواهند اشکاالت 

را مطرح کننده زبانشان دراز است. 

  حاج علی اکبری: محرکان حوادث سیستان و بلوچستان باید پاسخگو باشند
     خبر

رئیس دستگاه قضا در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات:

اژه ای: ما بر تأمین آزادی های مشروع آحاد جامعه تأکید داریم

شرط انتقاد سازنده  پرهیز از توهین و تخریب است

طبق قانون، انتقاد س�ازنده مش�روط ب�ه دارا 
بودن منط�ق و اس�تدالل و پرهی�ز از توهین، 
تحقی�ر و تخریب اس�ت؛ آی�ا ام�روزه الفاظی 
که تحت عن�وان و ذیل مقول�ه »انتقاد « مطرح 
می ش�ود، همگ�ی واجد منط�ق و اس�تدالل 
و اجتن�اب از توهی�ن و تخری�ب اس�ت؟
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسام 
محسللنی اژه ای، رئیس دسللتگاه قضا روز گذشته 
طی سخنانی در نشسللت با اعضای هیئت نظارت 
بر مطبوعللات، ضمن برشللمردن شللاخصه های 
مبحث »جهاد تبیین « مقوله تبیین و روشنگری 
در امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله اولویت های 
بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: با تبیین و 
روشنگری و بیان ابعاد و زوایای حقیقی و واقعی امور 
می توانیم راه تحریف ها، کج فهمی ها، غرض ورزی  ها 

و تحلیل های ناصواب را مسدود کنیم. 
    می توان از تهدید، خلق فرصت کرد

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاربرد مقوله 
آسیب شناسی در قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی 
برای پیشللگیری از وقوع مجدد آنهللا، تصریح کرد: 

حوادث ناگوار اگر چلله در دل خللود واجد و موجد 
خسارت و آسیب هستند، اما می توان از این تهدید، 
خلق فرصللت کرد و بللا اتخاذ آسیب شناسللی های 
تخصصی، ضمن پیشگیری از وقوع مجدد حوادث 
ناگوار، ضعف  هللا و خلل  هللا را مرتفع کللرد. رئیس 
عدلیه در ادامه با اشاره به سللاختار و کارکرد هیئت 
نظارت بر مطبوعات، فلسللفه عضویت نمایندگان 
قوا و دسللتگاه های مؤثر فرهنگللی در این هیئت را 
چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و اهمیت این 

مقوله  ها در ابعاد مختلف دانست. 
    قانون مطبوعات نیازمند اصالح 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحوالت و تطوراتی که 
عرصه رسانه در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری طی 
سللال های اخیر تجربه کرده است، گفت: با عنایت 
به جمیللع تحوالت عرصلله رسللانه از جمله ظهور 
پدیده  هایی نظیر انسان - رسانه و سایر دگرگونی  ها 
در این عرصه، حتماً ممکن اسللت نیاز به اصاح و 
ایجاد قانون در حوزه مطبوعات و رسللانه در کشور 
با در نظر گرفتن نظر نخبگان رسانه و کارشناسان 

وجود داشته باشد. 

     رسانه باید استقالل مالی و درآمد شفاف 
داشته باشد

اژه ای در ادامه مبحث »اقتصاد رسللانه« را مورد 
توجه قللرار داد و اظهار کرد: باید سللازوکار ها و 
روال  هایی تعبیه و تهیه شللود که رسانه های ما 
بتوانند بدون وابسللتگی به جنللاح و جریانی به 
استقال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد 

روشن و شفاف باشند. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشللریح 
برخی مقوله  ها و گزاره  هللا پرداخت که بعضاً در 
سللطح جامعه نسللبت به آنها دوگانگی و تغایر 
وجللود دارد؛ »شللفافیت«، »انتقادپذیللری«، 
»گفت وگو«، »تناسب مجازات با جرم و مجرم«، 
»نحوه انتشار گزارش های اولیه فساد و مواجهه 
با پخش کننده گزارش یا افشللاگر« و »مصادیق 
تهدید امنیللت روانی مللردم« از جمله مقوله  ها 
و گزاره  هایللی بود که ریاسللت دسللتگاه قضا بر 
ضرورت تبیین آنها در سللطح جامعلله در وهله 
نخست و سپس گفتمان سازی و فرهنگ سازی 

این موارد تأکید کرد. 

    باید مبانی و محدوده گفت وگو 
مشخص باشد

رئیس عدلیه بیان کرد: همللگان بر ضرورت انتقاد 
و انتقادپذیری تأکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد 
چیست؟ انتقاد سللازنده کدام است؟ طبق قانون، 
انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل 
و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه 
الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله »انتقاد « مطرح 
می شود، همگی واجد منطق و استدالل و اجتناب 
از توهین و تخریب است؟ چه دستگاه  هایی در این 

خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟
رئیس قوه قضائیه افللزود: امروز همگان از ضرورت 
انجام گفت وگو و مفاهمه سخن می گویند؛ تأکید ما 
نیز بر انجام گفت وگو با منتقدان و معترضان است؛ 
اما مبانی این گفت وگو چیست؟ محدوده آن کدام 
است؟ سازوکارهای گفت وگوی توأم با ادب و نزاکت 
و حفظ ارزش  ها چگونه باید تعیین شود؟ کدام نهاد 
باید مبانی انجام گفت وگو و مفاهمه را در سللطح 

جامعه ترویج و تبیین کند؟
اژه ای در ادامه به تشللریح مقوله »تناسب مجازات 
با جرم و مجرم« به ویژه در حوزه جرائم مطبوعاتی 
و رسللانه ای پرداخت و گفت: شللما اعضای هیئت 
نظارت بر مطبوعات در مقام کارشناسان این حوزه 
چه پیشنهاداتی دارید تا به گونه ای تمهید شود که 
مجازات در حوزه جرائم رسللانه ای بللا جرم و مجرم 
تناسب داشته باشد و ارفاقات قانونی لحاظ شده در 
این راستا القای تبعیض در سطح جامعه نکند. وی 
با اشاره به حکم انتصاب خود به سمت ریاست قوه 
قضائیه از ناحیه مقام معظم رهبری و تأکید معظم له 
بر اهتمام جدی به مأموریت های اساسی دستگاه قضا 
در قانون اساسی از جمله تأمین آزادی های مشروع، 
گفت: ما بر تأمین آزادی های مشللروع آحاد جامعه 
تأکید داریم؛ بر همین اساس ضرورت دارد روش های 
تحقق این آزادی  ها در سطح جامعه تعیین و تبیین 

شود و در قبال آنها گفتمان سازی صورت گیرد. 
    گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی به ارائه گزارشی از عملکرد 
هیئت نظارت بر مطبوعات طی دوره اخیر پرداخت. 
همچنین در این جلسه عاوه بر معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و دبیر هیئت نظارت 
بر مطبوعات، نمایندگان مدیران رسانه ها، مجلس، 
قوه قضائیه، شورای عالی انقاب فرهنگی، شورای 
عالی حللوزه علمیه قم و دانشللگاهیان نیز به بیان 

مطالب و  نظرات خود پرداختند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
نشست و برخاست غربی ها با دشمنان ایران را 

فراموش نمی کنیم
نشست و برخاست برخی از مقامات غربی با دشمنان ایران و منافقین 
اقدام درس�تی نیس�ت و ای�ن اقدام�ات را فرام�وش نخواهی�م کرد. 
محمود عبللاس زاده مشللکینی عضو کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت 
خارجی مجلس در گفت وگو با مهر، در واکنش به دیدار اخیر امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه با یکی از چهره های معاند ضد ایرانی و همراهان وی در 
حاشیه مجمع صلح پاریس، اظهار داشت: رؤسللای جمهور اروپا که ادعای 
دموکراسی، مدنیت و منطق دارند، نباید چنین رفتار هایی کنند. وی بیان کرد: 
این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که مقامات غربی ادعا دارند که می خواهند 
مذاکرات به نتیجه برسد و به تعهدات خود عمل کنند. نمی دانیم قسم حضرت 

عباس یا دم خروس را باور کنیم. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: اگر مقامات غربی اهل تعامل هستند، نباید در رفتار و مواضع خود خاف 
این مسئله را نشان دهند. نماینده مردم مشللکین شهر در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: دیدار رئیس جمهور فرانسه با چهره های معاند ضد ایرانی 
پیام خصمانه ای داشت و این کار برخاف منافع ملی ما بود. واقعاً دور از انتظار 
بود که یک شخصیت سیاسی در حد رئیس جمهور یک کشور چنین اقدامی 
را انجام دهد.  عباس زاده مشکینی با تأکید بر اینکه مقامات غربی باید انتخاب 
کنند که می خواهند با ملت ایران بنشینند و صحبت کنند یا با دشمنان ما، 
گفت: نشست و برخاست با دشمنان ایران، منافقین و گروه  هایی که دستشان تا 
مفرغ به خون مردم ایران آلوده است، پرونده های بسیار روشنی دارند و خشونت 
تولید کردند، اقدام درستی نیست و ملت ایران این اقدامات غربی  ها را فراموش 
نخواهند کرد و این اتفاقات در تاریخ خواهد ماند. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تأکید کرد: مقامات غربی اگر واقعاً 
مدعی اخاق و حقوق بشر هستند، باید حساب و کتابشان را با ما روشن کنند 

که باالخره با ملت ایران یا علیه ملت ایران هستند.
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 نماي نزديك

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچسللتان از آزادی 4۲ نفر از دستگیر 
شدگان اغتشاشات اخیر در استان سیستان و بلوچستان با توجه به منویات 
رهبر معظم انقاب اسامی، تأکیدات رئیس قوه قضائیه و تدابیر قضایی در 

نظر گرفته شده در سیستان و بلوچستان خبر داد. 
به گزارش میزان، حجت االسام علی مصطفوی نیا گفت: قریب ۱۰۰ نفر 
از دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر که دچار هیجانات شده و کمتر مقصر 
بوده اند و دارای ارتباطات شبکه ای و سازمانی نیز نیستند با عنایت به منویات 
مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و بررسی های انجام گرفته 
و همفکری با هیئت اعزامی مقام معظم رهبری به اسللتان مورد رأفت قرار 

گرفتند که تعداد 4۲ مورد آزاد و بقیه نیز به زودی آزاد می شوند. 
وی ادامه داد: حوادث اخیر به مردم ما این واقعیت را نشللان داد که امنیت 
و آرامش کشور دشللمنانی دارد که از این شرایط بسیار عصبانی هستند و 
می خواهند آن را از بین ببرند. بصیرت و آگاهی مردم غیور و زمان شناسی که 
همه اقوام و طوایف در استان ما داشتند نقشه های دشمنان را نقش بر آب و 
دشمنان انقاب و نظام را سرخورده کرد.  مصطفوی نیا اضافه کرد: فضای 
حقیقی که ما در استان شاهد آن هستیم با فضای مجازی که دشمنان درست 
می کنند ۱۸۰ درجه با هم فرق دارند. مللردم ما همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند از عمق جان نسبت به انقاب و نظام وفادارند و بصیرت و 

آگاهی مردم و همراهی نکردن با نقشه های دشمنان گواه بر این ادعاست. 

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در اغتشاشات اخیر 
قریب به ۷۰۰ نفر دستگیر شدند که با نگاهی که در قوه قضائیه وجود داشت 
4۰۰ نفر در همان روز اول آزاد شللدند و این افراد در ادامه اغتشاشات هم 
حضور نداشتند. وی افزود: در استان برای 3۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شد 
و باز هم در تحقیقات اولیه مشخص شد که تعدادی از این افراد هم کم گناه 
هستند و می توانند مورد رأفت نظام و انقاب قرار بگیرند که با بررسی های 
انجام گرفته و همفکری با هیئت اعزامی و همچنین بقیه مقامات استانی 
و تکمیل تحقیقات پرونده قضایی به این نتیجه رسللیدیم که تعدادی که 
از این افراد مورد رأفت نظام قللرار بگیرند که قریب به ۱۰۰ نفر مورد رأفت 
قرار گرفتند. رئیس کل دادگستری سیسللتان و بلوچستان در عین حال 
تأکید کرد: قوه قضائیه با کسانی که عامل اصلی در به هم زدن نظم عمومی 
و امنیت و آرامش مردم هستند قاطعانه برخورد می کند. وی ادامه داد: ما 
نسبت به کسانی که قصدشان آسیب زدن به اموال عمومی، اموال خصوصی 
و تعرض به جان و مال مردم باشللد و امنیت جامعه را دچار خدشه نمایند 
گذشتی نداریم و با آنها قاطعانه برخورد خواهیم کرد که در همین خصوص 
برای ۷۰ نفراز اغتشاشگران اخیر که عامان اصلی برهم زننده نظم عمومی 
در استان بوده اند بر اساس اقاریر، اسناد و مدارک کیفرخواست صادر شده 
و به زودی با رعایت تمام تشریفات قانونی دادگاه های آنها برگزار و رأی آنها 

صادر می شود.

 آزادی ۱۰۰ نفر از دستگیرشدگان  اغتشاشات سیستان و بلوچستان

 نگاهی به تدابیر رسانه ای دولت ترکیه 
پس از حادثه تروریستی

  سلله روز پیش یک عملیات انتحاری در استانبول 
ترکیه موجب مرگ شش تن و مجروح شدن حدود 
۱۰۰ نفر شد. این عملیات موجب شد دولت ترکیه در 
ساعات اولیه پس از انفجار تدابیری امنیتی و رسانه ای 
اعمال کند تا بتواند هم امنیت روانی مردم و هم امنیت 

فیزیکی کشورش را تأمین کند. 
آنچه دولت ترکیه انجام داد، شاید کمی سختگیرانه به 
نظر بیاید، اما در مواجهه با عملیات تروریستی چه باید 
کرد؟ امنیت جامعه خط قرمز همه حکومت هاست 
و وقتی خدشه ای بر آن وارد شده، برای حفظش هر 

کاری باید انجام داد. 
نگاهی کنیم به آنچه دولت ترکیه پس از یک عملیات 

انتحاری انجام می دهد:
اول، بسللتن یا اعمللال محدودیت بر شللبکه های 
اجتماعی مجازی و پر طرفدار در این کشور، نظیر اینستاگرام، فیسبوک، 
توئیتر و یوتیوب. اینگونه اخبار لحظه ای و البته غیر معتبر در میان مردم 
دست به دست نمی شود. این اقدام می تواند از حمله رسانه ای تروریست  ها 

به ذهن مردم و افکار عمومی جلوگیری کند. 
دوم، قطع اینترنت همللراه دقایقی پس از حادثه در میدان تقسللیم و 
اطرافش. برای درک اهمیت ماجرا فقط کافی  است به یک مثال توجه 
کنیم. زمانی که داعش به ساختمان مجلس شورای اسامی در بهارستان 
تهران حمله کرد، در حالی که هنوز درگیری ادامه داشت و مردم در بهت 
و البته ترس بودند، عوامل داعش فیلمی از کشتاری را که در ساختمان 
اداری مجلس به راه انداخته بودند، منتشر کردند و همین امر، خشم و 
البته ترس عمومی را بیشتر کرد. در حالی که اگر در دقایق آغازین حمله، 
اینترنت منطقه قطع شده بود، داعش فرصت انجام این مانور وحشت را 

پیدا نمی کرد. 
سوم، اطاعیه رسمی در نیم سللاعت اول که به خوبی روایت رسمی را 
تبدیل به روایت اول می کند. از سللویی صدور اطاعیه رسمی به جای 
سخن گفتن مقامات مختلف، روایت رسللمی را در »فقط یک روایت« 
محدود می کند و از آشللفتگی خبری و عیان شللدن اخبللار متفاوت و 

متناقض از زبان مسئوالن مختلف جلوگیری می کند. 
چهارم، واکنش اردوغان یک سللاعت پس از حادثلله مقابل دوربین های 
تلویزیونی. حضور مقام عالی رتبه، به مردم آرامش می دهد که مسئوالن 
متوجه اهمیت ماجرا و پیگیر آن هسللتند. از سللویی به تروریسللت ها، 
دولت های حامی و غیره این پیام را می دهد که ایللن دولت برای امنیت 

کشورش تا این حد اهمیت قائل است. 
پنجم، تشکیل ستاد اطاع رسانی حادثه در ساعات اولیه و منع مصاحبه 
توسط مقامات با رسانه  ها و در عین حال معین کردن افرادی جهت اطاع 
رسانی و مصاحبه. بدین ترتیب دولت ترکیه نشان داد به اهمیت مدیریت 
افکار عمومی و اصل اطاع رسانی به مردم و در دست گرفتن پرچم روایت 
اول واقف است و برای آن تاش می کند. یعنی ممنوعیت مصاحبه مقامات 

خللی در امر اطاع رسانی به مردم وارد نمی کند. 
ششم، رسانه  ها خبر دادند که رادیو، تلویزیون و رسانه های ترکیه نیز از پخش 
هر خبر و فیلمی درباره انفجار منع شده اند. دولت ترکیه نشان داده در مسائل 

امنیتی از اعمال هر نوع محدودیتی ابا ندارد. 
هفتم، آموزش سراسری مدیران مربوطه در ۲4 ساعت اول. 

در عین حال، سلللبریتی  ها و باگرهای ترکیه ای از همان دقایق آغازین، 
به رغم محدودیت های اعمال شده در استفاده از شبکه های اجتماعی، موج 
محکومیت حمله و ابراز همدردی و سخن از وحدت را آغاز کردند. کسی 
دولت ترکیه و نیروهای امنیتی را زیر سؤال نبرد و به تخطئه روایت های 
رسمی و یا بررسی فیلم و عکس  ها برای توجیه کار تروریست  ها نپرداخت. 

ژه  
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