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با حضور وزیر علوم
 برگزیدگان نوزدهمین دوره المپیاد 
علمی- دانشجویی کشور تقدیر شدند

مراسم تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی 
کشور با حضور مسئوالن حوزه آموزش عالی برگزار شد.

به گزارش مهر، این مراس��م که روز گذش��ته در محل دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه تهران برگزار شد، شاهد تقدیر از 67 برگزیده از 17 رشته بود که بیشتر 

این برگزیدگان با خانواده های خود در این جمع حاضر شده بودند. 
در این همایش که با حضور وزیر علوم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رئیس 
سازمان سنجش و جمعی از روسای دانشگاهها برگزار شد، به گفته مجری برنامه به 
نفرات اول 2 سکه طال، مدال طال و لوح تقدیر، به نفرات دوم 1.5 سکه طال، مدال 
نقره و لوح تقدیر و به نفرات سوم یک سکه طال، مدال برنز و لوح تقدیر اهدا شد.
وزیر علوم گف��ت: برگزیدگان المپیادهای علمی نخبگان جامعه و چکیده و 
عصاره فضائل علمی این مرز و بوم هس��تند و امیدوارم این نخبگان، اس��وه های 
اخالق و تقوا نیز باشند که حتما همین گونه است، زیرا علم و دانش بصیرتی به 

آدمی می دهد که طریقه ارشاد را تشخیص دهد.
دکتر محمد فرهادی افزود: بطور حتم برگزیدگان علمی صرفا به خود تعلق 
ندارند، بلکه جزو س��رمایه های کشور محس��وب می شوند، لذا باید بکوشند تا در 
مس��یر تولید دانایی قرار بگیرند که در دنیای مدرن دانش��مند کس��ی هست که 
صاحب مهارت و تخصص باش��د و بتواند برعلوم بش��ری چیزی اضافه کند. وزیر 
علوم تاکید کرد: نخبگان علمی جامعه باید به س��وی اهدافی گام بردارند که در 
نهایت به توسعه پایدار و همه جانبه در سطح جامعه منجر شود؛ دانشمندی که 
تنها و تنها انبانی از معلومات باشد، اما نتواند راهکاری اجرایی برای خروج کشور 

از مشکالت ارائه کند، دانشمند امروزی نیست.
 وی از تاس��یس مراکز رش��د علوم انسانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
در آینده تاسیس مراکز رشد علوم انسانی در برنامه های ما قرار دارد تا بتوانیم از 
این علوم به صورت کاربردی اس��تفاده کنیم، ما باید به سمت و سویی برویم که 
رشته های جدید و میان رشته ای را در دانشگاه ها ایجاد کنیم، چراکه بسیاری از 

رشته ها عمرشان سر آمده است. 
فرهادی کیفیت سیستم آموزشی و توجه به دانشگاه کارآفرین را از برنامه های 
وزارت علوم اعالم کرد و افزود: ما باید به ماموریت گرا شدن دانشگاه ها و کارآفرین 
بودن آن ها توجه داش��ته باشیم و اینکه تالش کنیم دانشگاه ها به سمت تولید و 

ثروت جهت گیری کنند.
وزی��ر عل��وم، تحقیقات و فناوری گفت: باید دانش��ی ک��ه تولید می کنیم یا 
می اندوزیم، در نهایت منجر به نتیجه ای علمی، ملموس و عینی ش��ود؛ به تعبیر 

دیگر در جهان انسانی تغییری قابل لمس و قابل نقد و بررسی ایجاد کند.
دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش نیز در سخنانی با مزاح خطاب 
به حاضرین گفت: تنها آنهایی که شاگرد اول شده اند از سازمان سنجش راضی اند 
و هرکس در رده دوم قرار می گیرد فکر می کند که حق اش خورده شده است. 

دکتر س��عید س��هراب پور قائم مقام بنیاد نخبگان نیز در س��خنان کوتاهی 
خطاب به برگزیدگان گفت: تمامی پیش��رفت های کش��ور در زمینه های مختلف 
علمی، صنعتی و نظامی مدیون جوانانی اس��ت که در اینجا درس خوانده اند و به 

موفقیت دست یافته اند.
وی افزود: من اعتقادی به کنکور دکتری ندارم بلکه معتقدم که دانش��گاهها 
می توانن��د بهترین ه��ا را جذب کنند. رش��ته های جدید و میان رش��ته ای مانند 
نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی می توانند بسیار مفید باشند. سهراب پور خطاب به 
جوان��ان گفت: از امواج منفی داخل و خارج بگذرید و نگذارید این مس��ائل روی 

شما تاثیر بگذارد، امید و تالش همیشه رمز موفقیت بوده است.
در این مراسم پدر یکی از برگزیدگان از وزیر علوم درخواست کرد فکری به 
حال اشتغال این المپیادی ها کند و دانشگاهها حداقل شغلی مناسب این برگزیدگان 

برای آنها داشته باشند و آینده شغلی آنها تضمین شود.
فرهادی نیز در پاس��خ این پدر گفت: دانش��گاهها باید ماموریت گرا باشند تا 

بتوانند برای برگزیدگان علمی آینده شغلی مشخص داشته باشند.
در زمان تقدیر از برگزیدگان نیز دو نفر از این افراد پشت تریبون قرار گرفتند 
و درخواس��ت هایی را مطرح کردند. یکی از این دانشجویان که برگزیده در رشته 
حقوق بود با گرامیداشت یاد مرحوم استاد کاتوزیان از مجلس درخواست کرد که 

برای تشویق نخبگان طرح مناسبی تهیه کند.
دانش��جوی دیگری نیز از وزیر علوم درخواس��ت کرد که یک نفر را به عنوان 
مسئول پیگیری پیوند صنعت و دانشجو به دانشجویان معرفی کند که فرهادی 
در پاسخ این دانشجو وی را به معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ارجاع داد.

دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان دقایقی کوتاه در این مراسم حضور یافت 
و پس از آن به علت حضور در جلسه دفاعیه مراسم را ترک کرد.

حضور وزیر ورزش موجب شد که رئیس سازمان سنجش خطاب به وی بگوید: 
اگر کمی از حمایت هایی که از ورزشکاران صورت می گیرد از نخبگان علمی صورت 

گیرد وضعیت تغییر می کند.
دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای 

نوجوان برگزار شد

دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای نوجوان صبح دیروز 
با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس بنیاد ش�هید و وزیر 
آموزش و پرورش در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا)ع( برگزار 

شد.
در این مراسم که جمع کثیری از والدین معظم شهدا و فرزندان 
شاهد و ایثارگر و جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری حضور داشتند 

از 15 تن از والدین معظم شهید تجلیل شد. 
گفتنی است این کنگره میزبان خانواده های 2 هزار و 100 شهید 

نوجوان ایران اسالمی بود.

الریجانی در دیدار با وزیر ارتباطات عراق:
اتحاد ملت و همراهی مرجعیت
 به امنیت عراق منتهی می شود

رئیس مجل�س در دیدار با وزیر ارتباطات عراق گفت : اتحاد دولت 
و مل�ت عراق و همراهی مرجعیت می تواند به برقراری آرامش و امنیت 

در عراق منجر شود.
به گزارش خانه ملت ، »حس��ن کاظم الراش��د« وزیر ارتباطات عراق دیروز  
با علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی دیدار و گفت وگو کرد. رئیس 
مجلس در ابتدای این دیدار با اشاره به روند رو به رشد مناسبات دو کشور، اظهار 
داشت: بسترهای فراوانی در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان 
دو کش��ور وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناس��ب از آنها برای ارتقای سطح 
مناسبات فیمابین استفاده کرد. وی در همین بخش از ایجاد بازارچه های مرزی 
مشترک، همکاری های استانی و همکاری در امر تأسیس کارخانجات صنعتی و 
تولیدی به عنوان مهمترین عرصه های همکاری دو کشور یاد کرد و افزود: مجلس 
شورای اسالمی از هر گونه اقدامی در راستای گسترش مراودات میان جمهوری 
اسالمی ایران و عراق حمایت می کند. الریجانی در بخش دیگری از سخنانش با 
ابراز خرسندی از پیروزی های ارتش عراق در مبارزه با داعش در روزهای اخیر، 
افزود: اتحاد دولت و ملت عراق و همراهی مرجعیت می تواند به برقراری آرامش 

و امنیت در عراق منجر شود.
در ادامه این دیدار » حس��ن کاظم الراش��د« وزیر ارتباطات عراق با تقدیر 
از مواضع دولت و ملت عراق در س��ال های گذش��ته و اوضاع کنونی این کشور، 
گفت: کمک های جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه از ذهن مردم عراق فراموش 

نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

سهم صندوق توسعه ملی از نفت 
به 20 درصد کاهش یافت

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سهم صندوق توسعه ملی براساس 
پیش�نهاد دولت به 20 درصد کاهش یافت و اعتبارات طرحهای عمرانی 
47 هزار میلیارد تومان بود که به 41 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گزارش فارس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه دیروز 
در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون اظهار داشت: سهم شرکت نفت 
از صادرات نفت و میعانات گازی طبق پیش بینی دولت 14/5 درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی 20 درصد مصوب شد 
و با توجه به اینکه مغایرت با قانون برنامه پنجم داشت، با دو سوم رای تصویب 
شد. همچنین ارزش صادرات گاز طبیعی پس از 20 درصد ارزش صادرات گاز 
طبیعی پس از کسر واردات آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که این 
موضوع از ماه بهمن امس��ال محاسبه و واریز می شود. مفتح با بیان اینکه دولت 
مکلف اس��ت، جهت تکمیل مجتمع های آبرس��انی روستایی 500 میلیون دالر 
تسهیالت برداشت کند و طی 8 سال بازگرداند، بیان داشت: در رابطه با قیمت 
نفت در بودجه سقف 53/7 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفت خام و 
میعان��ات گازی برای دولت در الیحه پیش بینی ش��ده که این موضوع منجر به 
انعطاف پذیری بودجه و ارتقای بودجه نویسی در حوزه سیاست های مالی می شود.
براین اساس کاری به قیمت نفت و ارز در بودجه نداریم، زیرا بحث نرخ ارز 
در قانون برنامه پنجم ش��ناور مدیریت  ش��ده و بانک مرکزی توازن آن را برقرار 
خواه��د کرد. وی افزود: قیمت نف��ت در بودجه با فرض قیمت نفت 72 دالری 

دولت بسته شده و کمیسیون تغییری در مبنای ارز و قیمت نفت نداده است.
اقتصاد مقاومتی در بحث درآمدهای نفتی پیش بینی شده است 

ب��ه گفت��ه مفتح اقتصاد مقاومتی نیز در بح��ث درآمدهای نفتی در بودجه 
پیش بینی شده و انعطاف هایی در نظر گرفتیم، تا بتوان بودجه جاری و عمرانی را 
تامین کنیم و اگر صادرات و قیمت نفت افزایش یافت دولت نخواهد متمم بیاورد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به دیگر مصوبات گفت: برای بودجه 
عمرانی 27/5 میلیارد تومان از درآمدهای نفت، 11 هزار میلیارد تومان از محل 
اوراق مشارکت و اسناد خزانه، 2/5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های 
سرمایه ای پیش بینی شده که در مجموع 41 هزار میلیارد تومان می شود و با این 
مصوبه بودجه عمرانی نسبت به عملکرد امسال کاهش نخواهد یافت، زیرا در سال 

جاری حدود 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شده است.
امروز و با حضور خانواده شهدا و مسئولین کشوری و لشکری

دومین یادواره شهدای 
الله های آسمانی برگزار می شود

دومین یادواره شهدای الله های آسمانی امروز و از ساعت 8 شب در 
مسجد احمدیه میدان منیریه تهران برگزار می شود.

دبیر اجرایی دومین یادواره شهدای الله های آسمانی با بیان این مطلب اظهار 
کرد: اولین دوره این یادواره شهدا سال گذشته برگزار شد و مورد توجه و استقبال 
خوب مسئولین و شهروندان قرار گرفت و همین امر باعث شد تا دومین یادواره 
هم امسال با رویکرد پاسداشت جایگاه و ایثار شهدا و با هدف زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره این بزرگ مردان امروز برگزار ش��ود. محمد صالحی افزود: برگزاری 
این یادواره گامی خواهد بود در جهت تداعی  جانبازی و سرافرازی غیورمردان 
ایران عزیز و تالش خواهد ش��د تا جوانان و نس��ل جدید که ذهنیت کمتری از 
جبهه و رش��ادتهای ش��هدا و ایثارگران دارند، بیش از پیش با سیره زندگی این 
مردان آسمانی آشنا شوند. صالحی ادامه داد: در این مراسم که مسئولین لشکری 
و کشوری حضور خواهند داشت، راویان دفاع مقدس و همرزمان شهدای انقالب 
اس��المی با بیان خاطرات و داس��تان های واقعی از دوران دفاع مقدس به ترویج 

و اشاعه فرهنگ از جان گذشته ای جوانمردان ایران اسالمی خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد: در دومین یادواره تالش خواهد شد تا نقشه راه  برگزاری 
این چنین یادواره هایی در سال های آینده با مشارکت نهادهای مختلف ترسیم و 
اجرای این دسته برنامه های جهادی راه توسعه اسالمی کشور را هموارتر سازد.

صالحی ادامه داد: مش��ارکت و حضور مسئولین  شهرداری و شورای شهر، 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سازمان بسیج نقش برجسته ای 
در برگزاری این یادواره بر عهده داشته و هیئت عزاداران حضرت علی اصغر)ع( هم 
مسئولیت هر چه بهتر برگزاری این مراسم را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر اجرایی این یادواره در خصوص افراد شرکت کننده در یادواره شهدای 
الله های آس��مانی اظهار کرد: تعدادی از فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه و 
بس��یج، خانواده ش��هیدان  و جمع کثیری از جوانان در دومین یادواره الله های 

آسمانی شرکت می کنند.
گفتنی است در این مراسم استاد میرزاخانی، قاری برجسته قرآن به قرائت 
آیات الهی و در ادامه سردار داود غیاثی راد، مشاور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و از فرماندهان دوران جنگ به سخنرانی پرداخته و پس از تجلیل 
از خانواده شهدا، مداحان و ذاکرین اهل  بیت عصمت و طهارت به مدیحه سرایی 

و مداحی خواهند پرداخت.

درمکتب امام

حکومت های جنگل باز یک فطرتی دارند، روی آن فطرتشان هم 
باز ظلمشان را بالسویه می کنند. اما این سازمان ها و آنهایی که با دست 
آنها، با دست جنایتکار آنها این سازمان ها درست شده است، آنها تمام 
حیثیت و انسانیت بشر را از بین می برند با اسم اینکه ما طرفدار حقوق 
بش��ر هستیم؛ طرفدار حقوق بشر که آن همه جنایت را در عالم دارد 
واقع می ش��ود با دست این دو تا قدرت و هیچ کلمه ای نمی گویند، یا 
اگر بگویند، به شوخی شبیه تر از جدی است؛ آن وقت راجع به ایران 
آن مسائل را می گویند. باز هم توقع این را دارند که ایران گوش کند به 
حرف آنها. ایران دیگر راه اسالمی را پیش گرفته و همه این سازمانهایی 

که هستند، اینها را نوکر ابرقدرتها می داند.
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جنایتی به اسم حقوق بشر

وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی دیروز 
دومی�ن کارت زرد خ�ود را از مجل�س دریافت 
کرد تا با این کارت یک قدم دیگر به اس�تیضاح 

نزدیک شود . 
نماین��دگان مجلس در جلس��ه علنی دیروز 
سؤال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از علی اصغر 
فان��ی وزیر آم��وزش و پرورش را م��ورد بحث و 
بررس��ی قرار داده و از پاسخ های وزیر درباره این 

سؤاالت قانع نشدند.
وکالی ملت با 74 رأی موافق، 114 رأی مخالف 
و 14 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه از 

پاسخ های وزیر قانع نشدند.
قاضی پور در این س��ؤال از وزیر آموزش و پرورش 
پرس��ید: چ��را معلمان پیش دبس��تانی و ش��رکتی را 
اس��تخدام نمی کنی��د؟ چرا زمان و س��رفصل آزمون 
استخدامی را اعالم نمی کنید؟ چرا مطالبات معلمان 

پرداخت نمی شود؟
وزیر آموزش و پرورش پیش از این یک کارت زرد 
دیگر هم دریافت کرده بود که دیروز دومین کارت زرد 
خود را از پارلمان اخذ کرد و بدین ترتیب در یک قدمی 

استیضاح قرار گرفت.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، در صورتی که در 
هر دوره مجلس هر وزیری 3 بار در پاس��خ به س��ؤال 
نمایندگان نتواند وکالی ملت را قانع کند و از پارلمان 
کارت زرد دریافت کند، اگر تعداد این کارت های زرد 
به عدد 3 برس��د زمینه اس��تیضاح وی در خانه ملت 
فراهم می ش��ود و نمایندگان طرح اس��تیضاح وزیر را 

تقدیم هیئت  رئیسه می کنند.
وکالی ملت پیش از این به علی  اصغر فانی 

وزیر آموزش و پرورش)یک کارت(، علی ربیعی 
وزی��ر کار، تعاون و رفاه اجتماعی )یک کارت(، 
رض��ا فرجی دانا وزیر س��ابق علوم )یک کارت(، 
عل��ی طیب نیا وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
)یک کارت(، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی )یک کارت(، عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور )یک کارت( و محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )2 کارت( نیز کارت 

زرد داده  بودند.
گفتنی اس��ت سید مهدی موس��وی نژاد نماینده 
مردم دشتستان نیز با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش 6 ماه قبل با 60 امضا تقدیم هیئت 
رئیسه شد، گفت: عدم اعالم وصول این طرح علیرغم 

تقاضای نمایندگان رویه درستی نیست.
خبر دیگر این ک��ه تخلف وزارت ورزش در روند 
خصوصی سازی باشگاه های استقالل و پرسپولیس وزیر 
ورزش و جوانان را با اعالم وصول سؤال ملی نماینده 

فالورجان به خانه ملت کشاند.
70 نف��ر از نماین��دگان نیز در تذک��ری به وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار توضیح علت برخورد 

تبعیض آمیز با رسانه ها شدند.
157 نف��ر از نمایندگان مجل��س طی نامه ای به 
رئیس جمهور از برنامه های وزارت جهادکشاورزی در 
پ��ی حفاظت از کاربری و یکپارچه س��ازی زمین های 

کشاورزی تشکر کردند.
نطق های میان دستور

احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی دیروز گفت: گره زدن 
رفع مش��کالت اقتصادی کشور به مذاکرات هسته ای 
خیانت اس��ت و بهت��ر بود دولت در ش��رایط فعلی با 
شجاعت بودجه امس��ال را بدون درآمدهای نفتی به 

مجلس پیشنهاد می داد.
کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر در مجلس نیز 
در نطق خود تاکید کرد:  اظهارات نایب  رئیس مجلس 

آلمان، مداخله در سیاست داخلی ایران است و انتظار 
می رفت وزارت خارجه در برابر این مقام دست  چندمی 

آلمان موضعی قاطع را اتخاذ کند.
همچنی��ن فت��ح اهلل حس��ینی نماین��ده م��ردم 
قصرش��یرین با بیان اینکه مذاکرات را گزینه مناسب 
برای رفع سوءتفاهمات هسته ای می دانیم، گفت: اگر 
مذاکره خود به خود مبنایی برای فرصت سوزی ایران 

شود، قطع آن را توصیه می کنیم.
عارف چه کاره مجلس است 

سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین در 
مجلس نیز با محکومیت اظه��ارات مداخله جویانه 
نای��ب رئیس مجل��س آلمان در ام��ور ایران گفت: 
سؤال من از هیئت رئیسه این است که آقای عارف 
چه کاره مجلس اس��ت که هیئت پارلمانی آلمان با 

او دیدار می کند.
وی ادام��ه داد: ای��ن اظه��ارات مداخله جویانه و 
بی ادبانه نایب رئیس مجلس آلمان را محکوم می کنم 
و سؤال بنده از هیئت رئیسه مجلس این است که آقای 
عارف چه کاره مجلس است، هیئت پارلمانی آلمان چرا 
باید با آقای عارف دیدن کند، چرا در برنامه دیدارهای 
هیئت پارلمانی آلمان دیدار با فردی گذاشته می شود 
که نه ربطی به پارلمان دارد و نه در دولت دارای جایگاه 

و موقعیتی است.
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس نی��ز  از نامه اخیرش ب��ه وزیر امور 
خارج��ه درباره اظهارات ساختارش��کنانه نایب رئیس 
مجلس آلمان و درخواس��تش برای احضار سفیر این 

کشور خبر داد.
ناصر س��ودانی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز 

در تذکر شفاهی خود در صحن علنی خطاب به وزیر 
امور خارجه اظهار داش��ت: آق��ای ظریف جناب عالی 
مأموریت ندارید تا رضایت آمریکا را به دس��ت آورید، 
شما مأمورید از عزت، استقالل و منافع ملی دفاع کنید، 
شما مأمورید حقانیت منطق استوار انقالب اسالمی را 

به نمایش بگذارید.
اس��ماعیل کوثری نماینده م��ردم تهران و عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به اظهارات 
نایب  رئیس مجلس آلمان گفت: مس��ئوالن امنیتی و 
سیاس��ی کشور تدابیری بیندیش��ند که موارد مشابه 
تکرار نش��ود و هیئت های سیاسی باید بدانند که باید 

در چارچوب پروتکل عمل کنند.
مصوبات نمایندگان

نمایندگان مجلس به پاالیشگاه ها اجازه صادرات 
نفت خام مازادشان را دادند و سهم صندوق توسعه ملی 

از نفت خام را تعیین و تصویب کردند.
بهارستان نش��ین ها همچنین مصوب کردند وزیر 
دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه 
به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند، انتخاب و برای اخذ 

رأی اعتماد به مجلس معرفی  شود.
نماین��دگان مجل��س همچنی��ن وزارت جه��اد 
کشاورزی را مکلف کردند نسبت به رفع تداخل اجرای 

قوانین موازی در اراضی ملی اقدام کند.
نماین��دگان مجل��س وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت را نیز مجاز به واردات ماشین آالت خط تولید 

صنعتی کردند.
نماین��دگان مجلس همچنین در الیحه خروج از 
رکود مشوق های مالیاتی را به واحدهای تولیدی مستقر 

در مناطق ویژه اقتصادی اختصاص دادند.

دومین کارت زرد مجلس به فانی

وزیر آموزش و پرورش در یک قدمی استیضاح

چند روزی اس��ت که از انتشار پیام روشنگر و الهام بخش 
رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمریکا  می گذرد. خبری 
که علی رغم تالش های زیادی که از س��وی محافل سیاسی و 
رسانه ای غرب برای روبرو کردن انتشار آن با بن بست، صورت 
گرفت، به راحتی راه خود را باز کرد و در صدر اخبار رسانه های 
مختل��ف جه��ان قرار گرفت و با اینکه چند روز از انتش��ار آن 
می گذرد، همچنان از س��وی رس��انه ها و تحلیلگران مختلف، 
کلمه به کلمه آن مورد بررسی و حتی شمارش قرار می گیرد.
کلم��ه به کلمه پیام معظم انقالب، از س��وی رس��انه های 
آمریکایی مثل هفته نامه تایم، رس��انه های صهیونیستی مثل 
هاآرتص و رسانه های دیگر غربی مورد شمارش قرار گرفت. به 
عنوان مثال هفته نامه تایم آمریکا در خصوص پیام رهبر معظم 
انقالب نوش��ت: »آیت اهلل خامن��ه ای در نامه ای 900 کلمه ای 
درخواست های مشخصی از خوانندگان نامه ارائه کرده است«، 
یا برای مثال دیگر این قسمت از گزارش روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص را مالحظه کنید: »آیت اهلل خامنه ای در این پیام 900 
کلمه ای که در توئیتر منتشر شده است از خوانندگان خواسته 
تا دانش اس��الم را از منابع اصی��ل و اولیه آن دریافت کنند.« 
این نوع نگارش به خوبی نش��ان می دهد که پیام رهبر انقالب 
تا چه اندازه از سوی رسانه های خارجی و دولت های متبوعشان 
مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص محورها و موضوعات، 
پرس��ش ها، درخواست ها، هشدارها و راهکارهای ارائه شده در 
محتوای پیام رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان اروپا و آمریکا 
مطالب و تحلیل های زیادی از سوی کارشناسان و تحلیلگران 
داخلی و خارجی منتش��ر ش��ده است که در تمام این مطالب  
نیز بر پنج عنصر محتوای مناسب و غنی پیام، انتخاب درست 
مخاطب، خالقانه بودن انتقال پیام، زمان شناس��ی درست و به 
موقع بودن ارسال پیام و در نهایت موثر بودن این پیام، اذعان 

و تاکید شده است. 
در این میان واکنش رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی زبان 
خارجی نیز در برخورد با این پیام، بس��یار قابل توجه و تامل 
بود که در این گزارش، واکنش، رویکرد و تکنیک هایی که این 
رسانه ها از انکار تا اذعان به این پیام، دنبال کردند مورد بررسی 

و ارزیابی قرار می گیرد.
 اولین برخورد؛ بایکوت

بالفاصله پس از انتش��ار پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایران خطاب به جوانان اروپا و آمریکا به چهار زبان انگلیس��ی، 
عربی، آلمانی و فرانسوی، این پیام بازتاب زیادی در رسانه های 
داخل، رس��انه های همسو با کشورمان و شبکه های اجتماعی 
داشت و به شدت مورد توجه و  بازنشر قرار گرفت اما رسانه های 
فارس��ی زبان و غیرفارس��ی زبان غربی و آمریکایی که جوانان 
کشور های متبوعشان مخاطب این پیام بودند در ابتدا تکنیک 
حذف و س��کوت را در دستور کار قرار دادند و تالش کردند با 
برجسته کردن موضوعاتی خبری، همچون بحران قیمت نفت، 
تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان و فضاسازی در خصوص 
مقابله به مثل حزب اهلل در مقابل اقدام تروریستی صهیونیست ها 
در به شهادت رساندن رزمندگان حزب اهلل و سردار ایرانی، فضای 

رس��انه ای را به س��متی ببرند 
که ب��ه کل، اذهان مخاطبان و 
افکار عموم��ی را از نامه رهبر 
معظ��م انق��الب دور کنند. اما 
پس از 24 س��اعت و گسترش 
چش��مگیر پیام رهب��ر معظم 
انقالب در رس��انه های مختلف 
بایکوت خبری  جهان، دیگ��ر 
جواب نمی داد و این رس��انه ها 

مجبور به انعکاس این خبر شدند اما با توسل به یک تکنیک 
رسانه ای به نام »تکنیک گزینشی«.

تکنیک انتشار گزینشی
در اس��تفاده از تکنی��ک »گزینش��ی« اوال خبر به صورت 
خالصه منعکس می شود نه به صورت کامل و در بعضی از مواقع 
حتی خبر در حد یک تیتر و توضیحی کوتاه منعکس می شود 
و همان طور که از عنوان این تکنیک بر می آید رسانه ها تالش 
می کنند با گزینش بخش هایی از متن یک خبر، قسمت هایی از 
آن را منعکس و منتشر کنند که تا حد امکان مخالف با اهداف و 
رویکردهایی که آنها پیگیری می کنند، نباشد و یا حداقل خنثی 
باشد و بخش هایی از آن خبر را که خالف اهداف و منافع آنها 
است به کل حذف می کنند. در خصوص پیام روشنی بخش رهبر 
معظم انقالب نیز رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی زبان غربی 
و آمریکایی بعد از اینکه مجبور به انعکاس آن ش��دند، همین 
رویکرد را دنبال کردند. این رسانه ها حتی در ابتدا فقط این پیام 
را در حد یک خبر کوتاه در پایگاه های اینترنتی خود منعکس 
کردند و در شبکه های رادیویی و تصویری خود اشاره ای به آن 
نداشتند. به عنوان مثال چند نمونه از انعکاس پیام رهبری در 

شبکه های غربی و آمریکایی را مالحظه کنید:
پایگاه اینترنتی ش��بکه بلومب��رگ آمریکا: آقای )آیت اهلل( 
خامنه ای در پیامی از جوانان غربی خواست درباره اسالم مطالعه 

کنند و اشتباه قضاوت نکنند.
پایگاه اینترنتی شبکه بی بی سی: رهبر انقالب اسالمی در 
پیام��ی به جوانان اروپا و آمریکای ش��مالی، آنان را دعوت به 
مطالعه قرآن و زندگی پیامبر اس��الم کرد تا از اسالم شناخت 

واقعی به دست آورند.
پای��گاه اینترنتی بلومبرگ: آیت اهلل عل��ي خامنه اي رهبر 
انقالب اس��المي ایران از جوانان در کشورهاي غربي خواست 
اجازه ندهند حمله به دفتر نشریه فکاهي شارلي ابدو فرانسه و 
کشته شدن شماري از کارکنانش دیدگاه آنها را درباره اسالم 

تحت تاثیر قرار دهد.
اما این پایان کار برای این رس��انه ها نبود و بعد از انتش��ار 
گسترده پیام رهبر معظم انقالب در رسانه های مکتوب، دیداری، 
شنیداری، فضای مجازی و شبکه های مختلف اجتماعی، این 
رس��انه ها نیز مجبور به انعکاس کامل پیام رهبر معظم انقالب 
شدند اما باز هم با توسل به تکنیک های مختلف دنیای رسانه.

تکنیک حذف و تحریف
تکنیک مشترک و عمده ای که مجددا رسانه های غربی و 
آمریکایی در این مرحله استفاده کردند تکنیک »حذف« بود و 
بسیاری از این رسانه ها دو قسمت عمده را از پیام رهبر معظم 
انقالب حذف کردند. قسمت اولی که در بسیاری از رسانه های 
غربی و آمریکایی از پیام رهبر معظم انقالب حذف شد قسمتی 
ب��ود ک��ه در آن رهبر معظ��م ایران علت خطاب ق��رار ندادن 
سیاستمداران و دولتمردان را در پیام خود مطرح کرده بودند 
و در پیامشان بیان داشتند که چون معتقدند سیاستمداران و 
دولتمردان غربی و آمریکایی آگاهانه راه سیاس��ت را از مسیر 
صداقت و درستی جدا کرده اند آنها را در پیام خود خطاب قرار  
ندادند. اکثر رسانه های غربی این قسمت را از پیام حضرت آقا 
حذف کردند و بر قسمت دیگر این پیام که علت خطاب قرار 
دادن جوانان در پیام خودشان را مطرح می کنند، متمرکز شدند. 
قسمت دیگری که رسانه های غربی و آمریکایی از پیام رهبر 
معظم انقالب حذف کردند قسمتی است که به تاریخ نگاري هاي 
جدید اشاره می کند که در آن رفتارهاي غیر صادقانه و مزّورانه  
دولت هاي غربي با دیگر ملّت ها و فرهنگ هاي جهان نکوهش 

شده است. 

البته این رسانه ها می دانستند که با حذف قسمتی که در 
آن علت خطاب قرار ندادن سیاستمداران و دولتمردان از سوی 
رهبر معظم انقالب در پیامشان، مطرح شده است، این سؤال 
برای مخاطبانشان به وجود می آید که چرا رهبر انقالب صرفا 
جوانان غربی را خطاب پیام خود قرار داده و سیاس��تمداران و 
دولتمردان غرب را خطاب قرار نداده است. به همین علت این 
رس��انه ها به تکنیک »تحریف« متوسل شدند. به عنوان مثال 
برخی رس��انه های غربی مثل بلومبرگ، فارین پالیسی و ترند 
درجهت تحریف پی��ام، این گونه به مخاطبان خود القا کردند 
که رهبر معظم انقالب در گذشته به کرات بیان داشته اند که 
دشمنی ایران با دولت آمریکا است نه مردم آمریکا و با برجسته 
کردن این موضوع سعی کردند که آن را علت خطاب قرار دادن 

جوانان در این پیام معرفی کنند.
تکنیک اهمیت زدایی

اما رویکرد اصلی که رسانه های غربی آن را دنبال کردند، 
توس��ل به تکنیک  »اهمیت زدایی«  بود. این رس��انه ها تالش 
کردند به طرق مختلف و با توسل به تکنیک اهمیت زدایی به 
زعم خود در راستای بی اثر کردن پیام الهام بخش رهبر معظم 
انقالب، حرکت کنند. این رویکرد بر دو محور اهمیت زدایی از 

صاح��ب پیام و پیام و اثرات آن 
بر مخاطبان متمرکز بود.

و  فارس��ی زبان  رسانه های 
غیرفارس��ی زبان خارجی تالش 
کردن��د با برجس��ته کردن این 
یعنی  پیام دهنده  موضوع ک��ه 
رهبر معظ��م انقالب هیچوقت 
نسبت به غرب خوشبین نبودند 
و شخصیتی هستند که همواره 

غ��رب و آمریکا را با جمالت آتش��ین ض��د غربی خطاب قرار 
می دهند، به مخاطبان خود این گونه القاء کنند که این پیام نیز 
یک پیام عادی مثل پیام های گذشته است تا به زعم خود به 
این صورت از اهمیت آن بکاهند. به عنوان مثال نشریه اینترنتي 
معروف فارین پالیس��ي آمریکا در مقاله اي به قلم »جاس��تین 
درنان« نوش��ت: »آیت اهلل خامنه اي که به ایراد سخنراني هاي 
آتشین در محکومیت غرب به عنوان »شرور« و »شیطان بزرگ« 
شهرت دارد، روز چهارشنبه نیز در نامه ای که روي اینترنت و 
در پایگاه توئیتر منتشر شده است از »جوانان اروپا و آمریکاي 

شمالي« خواست تالش کنند دین اسالم را بشناسند«.
شبکه بلومبرگ آمریکا نیز دقیقا همین رویکرد را در پایگاه 
اینترنتی خ��ود، این گونه پیگیری کرد: آیت اهلل خامنه اي اغلب 
نس��بت به غربي ها خوش بیني نشان نمي دهد. وي پارسال در 
آستانه مذاکرات هسته اي بر این باور بود که آمریکا پلید است. 
رهبر ایران هنگام تظاهرات ماه اوت در ش��هر فرگوسن آمریکا 
بعد از کشته شدن نوجوان سیاه پوستي به نام مایکل براون نیز 
با شعف، پیامي را درباره تبعیض نظام یافته در جامعه آمریکا 

بر روي پایگاه اینترنتي توئیتر منتشر کرده بود«.
نیوی��ورک تایمز نیز، رویکرد اهمیت زدایی و عادی وانمود 
کردن پیام رهبر معظم انقالب را 
اینگونه پیگی��ری کرد: »تاکنون 
حدود دوازده پیام با عنوان »نامه 
براي ش��ما« از حس��اب کاربري 
رسمي آیت اهلل خامنه اي فرستاده 
ش��ده اس��ت و این دست پیامها 

کامال  عادی شده است«
فارس��ی زبان  رس��انه های 
خارج��ی همچ��ون بی بی س��ی، 
صدای آمریکا، رادیو فردا و رس��انه هایی از این دس��ت، حتی 
پا را از این نیز فراتر گذاش��ته و عالوه بر اهمیت زدایی از پیام 
حضرت آقا، در راستای سیاه نمایی شخصیت ایشان نیز تالشی 
قابل توجه داشتند. به عنوان مثال این قسمت از اظهارات احمد 
س��المتیان که مجری شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی وی 
را تحلیلگر مس��ائل ای��ران از پاریس معرفی می کند، مالحظه 
کنی��د: »من بعید می دانم که گفت��ار یکجانبه تمامیت طلبانه 
شخصی که خود را برتر از دیگران می داند، از یک گوشه دنیا، 

اثری داشته باشد.«
این در حالی است که فقط توجه به این قسمت از پیام رهبر 
معظم انقالب که متواضعانه و صراحتا می فرمایند بنده اصراری 
ندارم که برداشت من از اسالم را بپذیرید، به تنهایی خط بطالنی 
بر این ادعای به اصطالح کارشناس شبکه بی بی سی، می کشد.
اما رسانه های خارجی در راستای اهمیت زدایی از شخصیت 
صاحب پیام به این موارد بس��نده نکردند و در اقدام مشترک 
بعدی، بر روی القای عدم شناخت رهبر معظم انقالب از بافت 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جوانان غربی متمرکز ش��دند. به 
عنوان مثال پایگاه اینترنتي وتران تودي در گزارش��ي به قلم 
کوین برت با عنوان »پیام آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب 
به جوانان در غرب« تالش کرد آزادی مدنظر رهبر معظم انقالب 
را با آزادی مد نظر آزاد اندیشان مخالف مذهب، مشترک و موازی 
القاء کند تا به این ترتیب به زعم خود بتواند رویکرد مدنظر را 

در اذهان مخاطبان خود پیاده کند:
»برخي از خوانندگان پی��ام آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران 
ممکن است از این موضوع تعجب کنند که رهبر ایران خواستار 
آزادي عقیده و اندیش��ه شده است. زیرا در غرب، آزاد اندیشان 
مخالف مذهب هس��تند. پیروان ارتدوک��س در غرب در حال 
حاضر بر این باورند مذهب و آزادي اندیشه همواره با یکدیگر 
در تناقض قرار دارند و این دیدگاه غالب در مدارس و دانشگاه ها 

محسوب مي شود«
و یا وقتی مجری ش��بکه تلویزیونی بی بی س��ی فارسی از 
کارش��ناس مهمان این شبکه می پرس��د؛ مخاطب اصلی نامه 
آیت اهلل خامنه ای کیست؟ کارشناس مذکور در جواب به گونه ای 
پاسخ می دهد که مخاطب اینگونه برداشت کند که رهبر انقالب 
برداشت و شناخت درستی از جوانان اروپایی و آمریکایی ندارد:
»واقعیت امر این است که برای دادن پیام به جوانان اروپا 
و آمریکا باید شناختی دقیق از ترکیب کلی این جوانان داشت. 
من فکر نمی کنم جوانانی که امروز از کش��ورهای اس��المی به 
اروپ��ا و آمریکا آمده اند، جوانانی باش��ند که برای رس��یدن به 
دنیای بهتر به اینجا نیامده باش��ند. اغلب اینها به کش��ورهای 
اروپایی آمدند چون در اینجا رواگری و تحمل بیشتر دیده اند 
و در اینجا به مزایای بیش��تری 
دسترسی دارند. با این وضعیت 
من نمی دانم چطور می شود که 
این جوانان به دستورات تبلیغاتی 
گ��وش دهند در صورتی که این 
دس��تورات و تبلیغ��ات، حداقل 
آش��نایی با ترکیب این جوانان، 
ک��ه بخش آنان ریش��ه عربی و 

آفریقایی دارند، می خواهد.«
محور دیگری که رسانه های خارجی در خصوص پیام رهبر 
معظ��م انقالب خطاب به جوان اروپ��ا و آمریکا دنبال کردند، 
اهمیت زدایی از خود پیام و القای بی اثر بودن آن بود. برای نمونه 
این قسمت از گزارش پایگاه اینترنتی شبکه سی ان ان را مالحظه 
کنید: »تاکنون حدود دوازده پیام با عنوان »نامه ای براي شما« 
از  س��وی آیت اهلل خامنه اي فرستاده شده است؛ اما هیچ یک 

از پیام ها با استقبال فوق العاده و گسترده روبرو نشده است«.
مجری و کارشناس شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی نیز 
در یک س��وال و جواب هدفمند، صراحتا این رویکرد را دنبال 

کردند. این قسمت از گفتگوی آنها را مالحظه کنید:
»سوال مجری شبکه بی بی سی فارسی: از دید شما چقدر 

ممکن است این پیام جدی گرفته شود؟
جواب کارشناس ش��بکه بی بی سی فارسی: در این طرف 

دنیا هیچی«
و یا این قسمت از اظهارات کارشناس شبکه صدای آمریکا 

را مالحظه کنید: 
»این پیام بیشتر یک حالت کار تبلیغاتی برای داخل دارد 

و در خارج از کشور آنچنان مخاطبی ندارد.«
اعتراف اجباری

کوچ��ک  بخ��ش  اینه��ا 
و  رویکرده��ا  از  گزی��ده ای  و 
تکنیک هایی بود که رسانه های 
غرب��ی آمریکایی برای بایکوت 
ک��ردن پی��ام رهب��ر معظ��م 
انق��الب و با بن بس��ت روبرو 
کردن گس��ترش و انتشار آن، 
صورت دادند زیرا این رسانه ها 
و صاحبانش��ان می دانن��د در 

صورتی که به این پیام خوب پرداخته و درک ش��ود، می تواند 
نقش��ه ای را که از سوی آنها برای جوانان اروپایی و آمریکایی 
کشیده شده تا آنها را به سوی اسالم ستیزی سوق دهد، برمال 
و بی اثر کند. اما نکته قابل توجه و تامل اینجاست که پیام رهبر 
معظم انقالب آنقدر غنی و قوی بود که علی رغم تمام  برنامه ها 
و تدابیری که رس��انه های غربی و آمریکایی برای جلوگیری از 
گسترش آن ترتیب داده بودند، راه خود را باز کرد و گسترشی 
به واقع خیره کننده داشت، در حدی که پس از انتشار فراگیر 
آن تمام همین رسانه های غربی و آمریکایی در چرخشی قابل 
توجه، نه تنها مجبور شدند به هوشیاری و آگاهی رهبر معظم 
انقالب اذعان و اعتراف کنند بلکه مجبور شدند به مناسب بودن 
پیام، خالقانه بودن انتقال پیام، به موقع بودن و در نهایت موثر 

بودن آن نیز اعتراف کنند.
روزنامه پرتیراژ آمریکایی نیویورک تایمز که تالش داشت 
با معرفی رهبر معظم انقالب به عنوان فردی بدبین نسبت به 
غرب و تکراری و عادی معرفی کردن پیام ایشان، از پیام مذکور 
اهمیت زدایی کند، وقتی با گسترش چشمگیر پیام روبرو شد 
در چرخش��ی فاحش، نامه رهبر معظم انقالب را ارتباطی نادر 
و قابل توجه در ارتباط مس��تقیم با جامعه غرب، ارزیابي کرد 
و نوشت: »رهبر ایران در تالشي نادر در نامه اي که در توئیتر 
خطاب به جوانان آمریکا و اروپا منتش��ر ش��د، از آنها خواست 

اسالم را به دور از تعصبات و از منابع اصلي آن فرابگیرند.«

ش��بکه س��ی ان ان در مقابل اظهارنظر کارش��ناس شبکه 
بی بی سی فارسی که صراحتا مدعی شده بود پیام رهبر معظم 
انق��الب در آنس��وی دنیا هیچ مخاطبی نخواهد داش��ت، طی 
گزارش��ی اینگونه نوش��ت: »نامه رهبر ایران بعد از انتشار در 
شامگاه چهارشنبه، بالفاصله به سرعت در پایگاه های اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی مورد توجه و بازنشر قرار گرفت و الیک های 
زیادی را از س��وی مخاطبان بخصوص جوانان در جهت تائید 

محتوای آن، دریافت کرد.«
حتی نش��ریه اینترنتی فارین پالیس��ی آمریکا که رویکرد 
به ش��دت منفی در قبال پیام مذکور پیگی��ری کرده بود، در 
گزارش��ی که اس��تقبال جوانان اروپایی از پی��ام رهبر ایران را 
مورد ارزیابی قرار داده بود، نوش��ت: »مروری در بخش نظرات 
مخاطب��ان پایگاه های اینترنتی ش��بکه های مختلف از توجه 
گسترده خوانندگان این پیام حکایت دارد که اظهار نظرهای آنان 
نیز در واقع محتوای این نامه را مورد  تائید قرار داده است.«

هفته نامه معروف ویک آمریکایی نیز در گزارشی تحلیلی 
پی��ام رهبر معظم انقالب را مورد بررس��ی و تحلیل قرار داده 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتقال این پیام را ستوده 
و در قسمت دیگری در خصوص زمان شناسی قابل توجه رهبر 
معظم انقالب در انتقال پیام خود نوش��ته اس��ت: »رهبر ایران 
زمان را به خوبی تش��خیص داده اس��ت. وی درست تشخیص 
داده اس��ت که ارس��ال این نامه بعد از حمالت پاریس، کامال 
ضروری بوده اس��ت و این نشان از آگاهی باالی رهبر ایران از 

تحوالت حال حاضر است.«
پایگاه اینترنتی پرمخاطب اینتلیجنس نیز با اشاره و تاکید 
بر موفق بودن پیام رهبر معظم انقالب نوشت: »آیت اهلل خامنه ای 
رهبر ایران توانس��ت با این پیام ارتباطی تلویحی میان تالش 
برای منزوی کردن مسلمانان در غرب با رخدادهای اخیر برقرار 
کند و به جوانان بفهماند برای درک واقعیت ها در پشت پرده 
اسالم هراسی به صورت مستقیم به مطالعه اسالم روی آورند.«
نشریه نیویورک مگزین آمریکا نیز در خصوص پیام رهبر 
معظم انقالب اینطور نوش��ت: »پیام رهب��ر انقالب به جوانان 
آمری��کا و اروپا نش��ان از هوش��یاری و آگاهی رهب��ر ایران در 
اس��تفاده از وسایل ارتباط جمعی برای رساندن پیام های خود 

به مخاطبینش، است«.
کارش��ناس شبکه روس��یاالیوم نیز در خصوص پیام رهبر 
معظم انقالب اینگونه می گوید: »پیام رهبر عالیقدر ایران یک 
اقدام مناسب، به موقع و خالقانه بوده است و با توجه به تحوالت 
اخیر در پاریس باید گفت ارسال این پیام کامال ضروری بوده 
است زیرا وقایع پاریس می تواند به شدت اسالم هراسی در غرب 
را تشدید کند و رهبر ایران با تشخیص درست خود تالش کرد 

با این پیام تا حد امکان جلوی آن را بگیرد.«
اینها بخش کوچکی از اعترافات رسانه های غربی و آمریکایی 
بود که عالوه بر اذعان و اعتراف به هوش��یاری و آگاهی رهبر 
معظم انقالب به مناسب بودن، خالقانه بودن، ارسال به موقع 
و در نهایت موثر بودن آن، بن بست رسانه ای غرب را فروریخت 
و راه خود را به قلب های بیدار و حقیقت جوی باز کرد. البته این 
رسانه ها تنها رسانه هایی نبودند 
ک��ه به ای��ن واقعیت ها اش��اره و 
تاکید داش��تند زیرا پی��ام رهبر 
معظ��م انقالب خطاب به جوانان 
اروپا و آمریکای ش��مالی بازتاب 
وسیعی در رس��انه های مختلف 
منطق��ه، چین، روس��یه، ترکیه، 
پاکس��تان، هند و سایر کشورها 
داش��ت. اما این پایان کار نیست. 
تمامی کارشناسان به این واقعیت اذعان دارند که این نامه حاوی 
مطالبی است که اگر به خوبی در جهان فعلی منتشر شود ضربه 
سنگینی بر دولتمردان اروپایی و آمریکایی وارد خواهد کرد. در 
طول چند دهه گذش��ته میلیارد ها دالر صرف ساختن هزاران 
فیلم و هزاران ترفند ش��ده اس��ت که اسالم اصیل از دید و از 
دسترس جوانان دور نگه  داشته شود بنابراین طبیعی است که 
از هر تالش��ی برای گم  شدن این نامه در هیاهو های تبلیغاتی 
دری��غ نکنند همان طور که بعد از انتش��ار این نامه هر روز به 
بهانه های مختلف خبری و جوس��ازی و فضاس��ازی رسانه ای 
تالش کردند تا حد امکان این نامه را در حاش��یه قرار دهند و 
از اذه��ان و افکار مخاطبان دور کنند. با توجه به این واقعیت 
کامال مش��خص اس��ت که پیگیری و بازنشر چنین پیامی در 
حال حاضر از اهمیت دوچندان برخوردار است و تمام نیروهای 
انقالبی و ارزشی به خصوص اهالی رسانه در هر کجای دنیا و 
به هر زبانی وظیفه دارند در جهت انتش��ار آن همت گمارند و 
برخالف جریان رس��انه ای غرب این نامه را در اختیار جهانیان 
ق��رار دهند. این نامه با محت��وای غنی خود می تواند یک آغاز 
دوباره و یک شروع مجدد برای شناخت اسالم باشد و ان شاءاهلل 
با انتشار آن موج جدیدی از اسالم شناسی در جهان به ویژه در 

اروپا و آمریکا آغاز شود.
* گزارش از سعید سیفی 
کارشناس ارشد روابط بین الملل

مستند خبری تحلیلی کیهان

نامه ای که امپراتوری رسانه ای غرب 
در برابر آن زانو زد

* رسانه های غربی در ابتدا تکنیک 
دس�تور  در  را  س�کوت  و  ح�ذف 
کار ق�رار دادن�د و ت�اش کردند با 
برجس�ته ک�ردن موضوعاتی دیگر، 
اذهان مخاطب�ان و افکار عمومی را 
از نامه رهبر معظم انقاب دور کنند.

* در پی استقبال گسترده مخاطبان 
از نامه رهبر انقاب، رسانه های غربی 
و آمریکایی در چرخشی قابل توجه، 
مجبور ش�دند به مناس�ب، خاقانه و 
به موق�ع بودن و در نهایت موثر بودن 

پیام رهبر انقاب اعتراف کنند.

* ش�بکه سی ان ان: نامه رهبر ایران بعد 
از انتشار در شامگاه چهارشنبه، بافاصله 
ب�ه س�رعت در پایگاه ه�ای اینترنت�ی و 
شبکه های اجتماعی مورد توجه و بازنشر 
قرار گرفت و الیک های زیادی را از سوی 
مخاطبان ب�ه خصوص جوان�ان در جهت 

تأیید محتوای آن، دریافت کرد.


