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درمکتب امام

در فکر حکومت بزرگ اسالمی باشید
بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمى باشند و اين شدنى است، 
چرا كه بســيج تنها منحصر به ايران اســالمى نيست، بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى 

جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ایرانبهقطعنامهضدایرانیپاسخداد
مدعیاناصالحاتدردشانآمد!

سرویس سیاسی- 
روزنامه اعتماد روز گذشــته گفت وگويى با يكى از ديپلمات هاى ســابق درباره واكنش ايران 
به قطعنامه ضدايرانى آژانس منتشــر كرده كه وى در بخشــى از اين گفت و گو مدعى شده است: 
»نبايد همزمان در چند جبهه وارد جنگ ديپلماتيك با دولت هاي خارجي شــويم.. نتيجه كامال 
قابل پيش بيني اقدامات متقابل ما اين اســت كه فشارها روي ايران افزايش خواهد يافت...مسائل 
داخلي ايران به طرز چشمگيري بر افكار عمومي جهان از يك سو و از طريق افكار عمومي جهان 
بر تصميم گيري كشورهاي اروپايي و كشورهاي غربي از سويى ديگر موثر است. اين تاثير به گونه اي 
است كه حتي اگر غربي ها به هر انگيزه اي بخواهند با ايران وارد مذاكره شوند يا انعطافي در مقابل 
ايران نشان دهند، فشار افكار عمومي در غرب به حدي نسبت به ايران حساس شده است كه مانع 

از تصميم گيري مقام هاي غربي خواهند شد.« 
گفتنى است مدعيان اصالحات استاد معكوس جلوه دادن امور كشور هستند. در برابر قطعنامه 
شوراى حكام كه با كارشكنى آژانس بين المللى اتمى و فشار غرب از جمله رژيم صهيونيستى صادر 
شد و جمهورى اسالمى ايران نيز واكنش مقتدرانه اى در اين حوزه از خود نشان داد و باعث انفعال 
طرف مقابل گرديد، ادعا مى كنند كه اين موضوع پيام هاى خوبى به دنبال ندارد و مسير رسيدن 

به توافق بسيار سخت تر شده است.
ايــن طيــف كه به تندى تمام از اقدام دولت در برابر زياده خواهى غرب انتقاد مى كند به اين 
سؤال پاسخ نمى دهد كه سرنوشت پرونده هسته اى ايران در دولت روحانى چه شد و با همه مسامحه 
سياست خارجى ظريف چرا غرب زياده خواهى خود را كنار نگذاشت. كارشناسان سياسى مطرح 
مى كنند كه همان انفعال دولت روحانى بود كه باعث به كما رفتن برجام شــد و ســبب شد كه 

»تقريبا هيچ« حاصل هشت سال مذاكره با غرب بر سر توافق هسته اى باشد.
باوارونهنماییازحقایقبرایمیهنآرامشمیخواهید؟!

روزنامه شــرق در سرمقاله ديروز خود كه به قلم مديرمسئول اين روزنامه نوشته شده آورده 
اســت: »ما در همين دو دهه اخير ســيمايى از برخورد با رسانه ها يا روشى از محدود سازى هاى 
رسانه اى را تجربه كرده ايم كه معتقدم اكنون پيامدهاى نامطلوب آن به يك اندازه تمام بخش هاى 

مختلف اجتماع ايرانى را تحت تأثير قرار داده است.«
اين روزنامه نوشت: »رسانه   در دنياى ما از مهم ترين ابزارهاى توسعه محسوب مى شود، چون 
گفت وگو را به امرى عمومى، فرابخشــى و يك عنصر اجتماعى شــده تبديل مى  كنند. تجربه تلخ 
كوچك  سازى دايره فعاليت رسانه ها در واقع به نوعى محدود سازى گفت وگوى عمومى و در برداشتى 
ديگر كوچك  سازى توان ارتقاى توسعه بود... به گمانم در اين واكاوى تجربه ها يك عنصر را نبايد 
از نظر دور داشت و آن هم اينكه تقابل با رسانه ها از فقدان شكل گيرى يك باور به كاركرد و نقش 
راهبردى محتواى انتقادى بازمى گردد كه احتماال ريشــه آن را بايد در ســطح فرهنگ ارتباطى 
جســت وجو كرد. اين فقدان باور، هزينه هاى بسيارى در بر داشته   كه بزرگ ترين آن شكل گيرى 
رســانه هاى برون مرزى بوده اســت كه قطعا در راستاى توسعه ملى ايران و هم زيستى شهروندان 

آن فعاليت نمى كنند.«
اين متن در پايان مدعى شده: »ما روزنامه نگار هستيم و با سينه اى مملو از عشق، آرامش را 

براى ميهن آرزو مى كنيم.« 
در اين باره بايد گفت كه آرامش براى ميهن با وارونه نمايى از حقايق به دست نمى آيد. 60روز 
از اغتشاشات اخير گذشته است و قريب 80نفر از حافظان امنيت و مردم بى گناه در اين اغتشاشات 
به شهادت رسيدند. آشوب و اغتشاشى كه بهترين فرصت را در اختيار عوامل تروريست منافقين 
و داعش و نيز پادوهاى آموزش ديده توسط دستگاه هاى اطالعاتى بيگانگان قرار داد تا به صورت 

هدفمند هم حافظان امنيت را به شهادت برسانند و هم مردم بى گناه كوچه و بازار را. 
نقطه شروع اين اغتشاشات هم با انتشار عكس ها و ادعاهاى دروغ دو خبرنگار شروع شد كه 
يكى از آنها از قضا خبرنگار همين روزنامه شــرق اســت. در مورد ادعاهاى دروغ اين رسانه ها و به 
طور خاص روزنامه شرق مى توان مصاديق متعددى از جمله دروغ شنيع و مفتضحانه درباره سيل 

امامزاده داود و باقى مانده 200جسد زير گل و الى! اشاره كرد. 
ضمن اينكه اين نوشتار در ابتدا به برخورد با رسانه ها اشاره كرده كه گفت اين رسانه ها انتظار 
دارند كه در راســتاى منافع حزبى خود هر طور كه خواســتند با روح و روان جامعه بازى كنند و 
هيچ كس هم از آنها توضيحى نخواهد. براى نمونه اين روزنامه ها در مورد يك طرح دروغ هايى را 
دائم تكرار كردند تا آن را به باور جامعه تبديل كنند. همين روزنامه هايى كه به اقرار مديرمسئول 
شرق به بزک برجام پرداختند. برجامى كه دستاوردش براى ايران تقريبا هيچ بود. بزک كردن به 

نوعى يعنى بيان اغراق آميز از يك چيز، كه مى توان آن را نوعى فريب دادن نيز خواند.
ديگر اينكه به ادعاى نويسنده »رسانه هاى برون مرزى... قطعا در راستاى توسعه ملى ايران و 
هم زيستى شــهروندان آن فعاليت نمى كنند.« اين سخنى درست است اما سؤال اين است كه با 
اين وجود چرا رســانه هاى فارسى زبان خارج از ايران اين همه از توليدات اين روزنامه ها استفاده 
مى كنند؟ يعنى به نوعى خبرنگاران روزنامه هاى زنجيره اى به شكل خبرنگاران نيابتى براى رسانه هاى 
معاند فعاليت مى كنند. همچنين اگر واقعا اين روزنامه ها به فعاليت دشمنانه رسانه هاى برون مرزى 

اعتقاد قلبى دارند چرا مرزبندى شفافى با آنها ندارند.

بیانیه مشترک ایران، روسیه و تركیه 
در نوزدهمین نشست آستانه درباره سوریه

نشست  نوزدهمین  بیانیه مشــترک 
بین المللی آستانه در مورد سوریه که دیروز 

در قزاقستان به پایان رسید، منتشر شد.
ايران،  نماينــدگان جمهــورى اســالمى 
فدراسيون روســيه و جمهورى تركيه به عنوان 
ضامنين چارچوب آستانه در نوزدهمين نشست 
بين المللــى آســتانه در مورد ســوريه كه روز 
سه شــنبه و ديروز در قزاقســتان، برگزار شد، 
بيانيه اى صادر كردند كه بخشى از متن آن در 
ادامه مى آيد. قزاقستان ۱۵ و ۱6 ژوئن گذشته 
ميزبان هجدهمين دور مذاكرات آستانه درباره 
سوريه بود. نمايندگان جمهورى اسالمى ايران، 
فدراسيون روســيه و جمهورى تركيه به عنوان 

ضامنين چارچوب آستانه تاكيد كردند:
۱- براســاس توافقات به دســت آمده در 
نشست سه جانبه كشورهاى ضامن روند آستانه 
در تهــران در تاريخ ۱۹ جوالى 2022، آخرين 
تحوالت بين المللى و منطقه اى را بررسى نموده 
و بر نقش پيشــتاز روند آســتانه در حل وفصل 

مسالمت آميز بحران سوريه تأكيد كردند.
2- با ابــراز مجدد تعهد تزلزل ناپذير خود 
به حاكميت، استقالل، وحدت و تماميت ارضى 
جمهــورى عربى ســوريه و نيز مقاصد و اصول 

منشــور ملل متحد، تأكيــد كردند كه همگان 
بايد به اصول مذكور احترام گذاشــته و از آنها 

تبعيت كنند.
۳- بر عزم خود مبنى بر تداوم همكارى براى 
مبارزه با تروريسم در تمامى اشكال و نمودهاى 
آن و مقابله با دســتوركارهاى جدايى طلبانه با 
هدف تضعيف حاكميت و تماميت ارضى سوريه 
و تهديد امنيت ملى كشورهاى همسايه از جمله 
حمــالت و نفوذهاى فرامــرزى تأكيد نمودند. 
افزايش فعاليت و حضور گروه هاى تروريســتى 
و وابستگان آنها با اسامى مختلف در بخش هاى 
گوناگون سوريه از جمله حمله و هدف قرار دادن 
تأسيسات غيرنظامى و اردوگاه هاى آوارگان كه 
باعث از دســت رفتن جان انسان هاى بى گناه 
مى گردد را محكــوم كردند. بر ضرورت اجراى 
كامل تمامى توافقات مربوط به شــمال سوريه 

تاكيد كردند.
۴- اوضاع منطقه كاهش تنش ادلب را به 
تفصيل مورد بررســى قرار دادند. توافق كردند 
كه تالش هاى بيشــترى به منظــور اطمينان 
از عادى  ســازى وضعيت آنجا و بهبود وضعيت 
انسانى درون و اطراف منطقه انجام دهند. بر لزوم 
حفــظ آرامش در ميدان از طريق اجراى كامل 

تمامى توافقات مرتبط با ادلب تأكيد كردند.
۵- اوضاع شــمال شرق ســوريه را بررسى 
كرده و متفقاً ابراز داشــتند كه دســتيابى به 
امنيت و ثبات دائمى در اين منطقه تنها براساس 
حفظ حاكميت و تماميت ارضى كشور ممكن 
است. كليه تالش ها براى ايجاد واقعيات جديد 
ميدانى شامل حمايت از ابتكارات خود مختارى 
غيرمشروع از جمله به بهانه مبارزه با تروريسم 
را مردود دانستند. بر عزم خود مبنى بر مقابله با 
دستوركارهاى جدايى طلبانه در شرق فرات كه 
هدف آن تضعيف وحدت سوريه بوده و نيز امنيت 
ملى كشــورهاى همسايه را از طريق حمالت و 
نفوذ مرزى تهديد مى كند تاكيد مجدد نمودند.

 در همين راســتا، نگرانى شــديد خود را 
نســبت به افزايش مخاصمات و تمامى اشكال 
ظلم عليه غيرنظاميان توسط گروه هاى جدايى 
طلب در شرق فرات از جمله سركوب تظاهرات 
مسالمت آميز، ســربازگيرى اجبارى و اقدامات 

تبعيض آميز در بحث آموزش ابراز نمودند.
بار ديگر مخالفت خود را با تصرف و انتقال 
غيرقانونى نفت و درآمدهاى حاصله مرتبط با آن 
كه مى بايست متعلق به سوريه باشد، ابراز نمودند. 
اقدامات كشورهايى كه از گروه هاى تروريستى 

من جمله ابتكارات خودمختارى غيرمشروع در 
شمال شرق سوريه حمايت مى كنند را محكوم 

كردند.
6- تداوم حمالت نظامى رژيم صهيونيستى 
به سوريه از جمله به زيرساخت هاى غيرنظامى 
را محكــوم كردند. اين حمالت را ناقض حقوق 
بين الملل، حقــوق بين  الملل بشردوســتانه و 
حاكميت و تماميت ارضى ســوريه و همچنين 
بى  ثبات كننده و تشديد كننده تنش در منطقه 
تلقــى كردند. بــر لزوم تبعيــت از تصميمات 
حقوقى شناخته شــده بين المللى از جمله مفاد 
قطعنامه هاى ذى ربط سازمان ملل متحد در رد 
اشغال جوالن سوريه به ويژه قطعنامه  هاى 2۴2 
و ۴۹۷ شــوراى امنيت سازمان ملل متحد كه 
تمامى تصميمات و اقدامات اتخاذشــده توسط 
رژيم صهيونيستى در اين رابطه را باطل و بدون 

اثر قانونى در نظر گرفته است، تأكيد كردند.
۷- ايــن باور را اظهــار نمودند كه منازعه 
سوريه هيچ گونه راه حل نظامى نداشته و مجدداً 
بر عزم خود مبنى بر پيشبرد يك روند سياسى 
پايدار و عملى تحت مالكيت و راهبرى ســورى 
با تسهيلگرى سازمان ملل وفق قطعنامه 22۵۴ 

شوراى امنيت سازمان ملل تأكيد نمودند.

دور جدید حمالت نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی علیه مواضع 
در  تجزیه طلب  تروریســتی  گروهک های 
شمال عراق خشم آمریکا را برانگیخته است.

نيروى زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
ايران اعالم كرد: در دور جديد حمالت موشكى و 
پهپادى قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( به مقرهاى 
باقيمانده تروريســت هاى تجزيه طلب ضدايرانى 
در مناطقى از جملــه جژنيكان، زرگوئيز و كوى 
سنجق در شمال عراق، خسارت هاى سنگينى به 

تروريست ها وارد آمد.
ند پرايس ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا 
سه شنبه شب به وقت محلى عمليات ايران عليه 
گروههاى تروريســتى را مرگبار خواند و مدعى 
نقض تماميت ارضى عراق از 20 تا 22 نوامبر شد.

اين مقام وزارت خارجه آمريكا با تكرار ادعاى 
نقض مكــرر تماميت ارضى عراق، عمليات ايران 
عليه گروههاى تروريســتى را به شدت محكوم 

كرد و آن را »گستاخانه« خواند.
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا با حمايت از 
گروه هاى تروريستى و تجزيه طلب در اقليم شمال 
عراق از ايران خواســت كه از تهديد و خشــونت 

بيشتر عليه آنان خوددارى كند.
اين در حالى است كه سردار سرتيپ پاسدار 
محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه با تاكيد 
بر تداوم عمليات نيروى زمينى عليه گروهك هاى 
تروريستى تجزيه طلب ضدايرانى در اقليم شمال 
عراق تا رفع تهديد و خلع ســالح تروريست ها، از 
مردم اين منطقه خواست كه اطراف مقرها و مراكز 

استقرار تروريست ها را تخليه كنند.

واكنش آمریکا به حمله ایران به مواضع تروریست های »كومله« 
در اقلیم شمال عراق

وزارت خارجــه اوکرایــن از دیــدار 
اوکراینی در خصوص  و  ایرانی  کارشناسان 
استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی خبر داد.
اوكراين شامگاه  ســخنگوى وزارت خارجه 
سه شنبه خبر داد كه كارشناسان ايرانى و اوكراينى 
درباره اســتفاده روسيه از پهپادهاى ايرانى ديدار 
كرده اند. پيشتر »سرگئى ورشنين« معاون وزير 
خارجه فدراسيون روسيه گفت اتهامات كشورهاى 
غربى مبنى بر اين كه ايران پهپاد در اختيار روسيه 
براى استفاده در اوكراين قرار مى دهد، بى اساس 
است و با اين كار تالش مى كنند تحويل غيرقانونى 

تسليحات خود به اوكراين را توجيه كنند. 
ايــن مقــام روس گفــت: القاكننــدگان و 
نويسندگان مطالب با انگيزه هاى سياسى درباره 
تحويل ادعايــى پهپاد ايران به روســيه، عميقاً 

استيصال تالش هاى خود را درک مى كنند. آن ها با 
چنين اقداماتى، خود را به عنوان مشاركت كنندگان 

در برجام، كاماًل بى اعتبار مى كنند.
جمهورى اسالمى ايران پيش از اين بارها گفته 
كه ايران و روسيه همكارى دفاعى با هم دارند، ولى 
ايران سالحى براى روسيه به منظور استفاده در 
اوكراين ارسال نكرده است. اميرعبداللهيان اخيراً 
در اظهارنظــر درباره تحوالت اوكراين با تأكيد بر 
اينكه »ما مخالف تداوم جنگ در اوكراين هستيم 
و براى آتش بس تالش مى كنيم«، يادآور شد: بر 
اساس قطعنامه 22۳۱ شوراى امنيت، منعى در 
صادرات و واردات سالح نداريم، اما هيچ سالحى به 
روسيه براى به كارگيرى در جنگ اوكراين نداده ايم. 
موضع ما مخالفت با گســترش ناتو در منطقه و 

مخالفت با جنگ در اوكراين است.

كی یف: كارشناسان ایرانی و اوكراینی
درباره پهپادهای ایرانی دیدار كردند

با  امور خارجه،  وزارت  پیشکســوتان 
صــدور بیانیه ای با تأکید بــر اینکه برای 
پیروزی در جنگ ترکیبی باید به دنبال تهاجم 
ترکیبی علیه دشمن بود، خاطرنشان کردند: 
اغتشاشات اخیر مصداق یک جنگ  ترکیبی 
و هدایت  با طراحی  که  همه جانبه اســت 
سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( و همکاری 
از  کشورهای  برخی  رژیم صهیونیســتی، 
اروپایی و منطقه، گروهک های تروریستی و 
استخدام همه  امکانات اطالعاتی، رسانه ای 
و عملیاتی علیه ملت ایــران برنامه ریزی 

شده است.
به گزارش تسنيم، در اين بيانيه كه توسط 
افراد نام آشنا و پيشكسوت وزارت خارجه از جمله 
على اكبر واليتى، على محمد بشــارتى، منوچهر 
متكى، مصطفى مرســلى، مهــدى مصطفوى 
و عالءالدين بروجردى به امضا رســيده، آمده 
است: انقالب شكوهمند اسالمى ايران به عنوان 
پديده اى نو در نظام بين الملل با شعار استقالل، 
آزادى، جمهورى اســالمى و با زعامت حضرت 
امام خمينى)ره( شــكل گرفت و اكنون تحت 

العظمى  رهبرى خردمندانه حضــرت آيت اهلل 
خامنه اى)مدظله العالى(، تحقق اهداف خود را در 
مسير ايجاد تمدن نوين اسالمى دنبال مى كند.

اين انقالب بــا احياى ارزش هــاى واالى 
اســالمى و انســانى و با تكيه بر اراده مردمى 
مسلمان و حق طلب، موفقيت هاى بزرگى را در 
عرصه هاى مختلف علمى، فنى، دفاعى، هسته اى، 
سياسى، فرهنگى و اقتصادى نصيب ملت ايران 
نموده و جمهورى اسالمى ايران را به عنوان قدرت 
اول منطقه و الگوى تمام عيار يك كشور مستقل 
به ملت هاى آزاده جهان معرفى كرده است. در 
عين حال، استكبار جهانى به سركردگى آمريكا 
و همراهى رژيم صهيونيستى، تروئيكاى اروپا و 
چند كشــور منطقه، با دسيسه هاى گوناگون، 
اســتقالل، تماميت ارضى و اقتدار ملت ايران را 
هدف قرار داده و از هيچ توطئه اى عليه جمهورى 

اسالمى ايران دريغ نمى ورزد.
در بخش ديگرى از اين بيانيه آمده اســت: 
اغتشاشــات اخير مصداق يك جنگ  تركيبى 
همه جانبه است كه با طراحى و هدايت سازمان 
جاسوســى آمريكا )ســيا( و همــكارى رژيم 

صهيونيســتى، برخى از  كشــورهاى اروپايى و 
منطقه، گروهك هاى تروريستى و استخدام همه  
امكانات اطالعاتى، رسانه اى و عملياتى عليه ملت 

ايران برنامه ريزى شده است.
پيشكسوتان وزارت امور خارجه خاطرنشان 
كردند: طبق بيانيه مشترک نهادهاى امنيتى و 
اطالعاتى، دخالت فراگير دشمن در اغتشاشات 
اخير مبتنى بر اطالعات و گزارش هاى مستند 
و موثق بوده و در قطعيت آن ترديدى نيســت. 
اگرچه تأكيــد بر حمايت دشــمن خارجى از 
اغتشاشات اخير به معناى كتمان نارسائى هاى 
داخلى نيست، اما غفلت از شناخت دشمن اصلى 
كشــور نيز يكى از خطراتى است كه هر كشور 
مســتقل از جمله ملت بزرگ ايــران را تهديد 
مى كند. يكى از ترفندهاى اصلى دشمن ايجاد 
اختالف و ايراد خدشه به انسجام و همبستگى 
ملى و فعال  سازى گسل هاى قومى و مذهبى است 
تا با خارج كردن مطالبات مردم از مسير حقيقى 

به اهداف شوم خود دست يابد. 
در بخش ديگرى از اين بيانيه آمده است: 
يكى از مظاهر اقتدار جمهورى اسالمى ايران 

در شرايط كنونى، هم افزايى نيروهاى انقالب 
و همبستگى مســئوالن نظام و مجموعه هاى 
سياســى و عــدم تضعيف قواى ســه گانه و 
كانون هاى قدرت نظام مانند ســپاه، بســيج، 
ارتش و روحانيت اســت. نقش زنان فرهيخته 
و جوانان آگاه در اين عرصه از اهميت ويژه اى 

برخوردار مى باشد.
ابراز  امور خارجــه  پيشكســوتان وزارت 
داشــتند: براى پيروزى در جنگ تركيبى بايد 
به دنبال تهاجم تركيبى عليه دشــمن بود و با 
ارتقاى ظرفيت هاى رســانه اى و حضور موثر 
در فضاى مجازى، ســواد رســانه اى جامعه را 
افزايش داد و با تبيين و تحليل مستمر وقايع و 
اطالع رسانى دقيق و به موقع، با اطالعات جعلى 
مقابله نمود و با برنامه ريزى عملياتى و اطالعاتى، 
ايجاد كرسى هاى آزادانديشى در مجامع علمى 
به ويژه دانشــگاه ها و حوزه هــاى علميه، اقدام 
به موقــع نظامى عليه پايگاه هاى دشــمن و 
به كارگيرى ديپلماســى فعال و كنشگرانه در 
مقابل تحركات دشمنان خارجى، تهاجم دشمن 

را بى اثر نمود.

در بیانیه جمعی از پیشکسوتان وزارت امورخارجه مطرح شد

محکومیت اقدامات تروریست ها و اغتشاشگران 
و تأكید بر تهاجم تركیبی علیه دشمن

»آهارون  هالیوا« تأکید کرد که علی رغم 
اغتشاشــات داخلی در ایران، هیچ خطر 

واقعی متوجه جمهوری اسالمی نیست. 
خبرگزارى رويترز در اين خصوص گزارش 
داد، »آهــارون  هاليــوا« رئيس بخش اطالعات 
ارتش رژيم صهيونيســتى تأكيد كرده است كه 
در حــال حاضر »هيچ خطر واقعى« براى نظام 
ايران على رغم اغتشاشات  جمهورى اســالمى 

داخلى وجود ندارد.
مقام هــاى رژيــم صهيونيســتى بارها از 
اغتشاشــات داخلــى ايران حمايــت كردند و 

رســانه هاى اســرائيلى به نقل از كارشناســان 
تل آويو گــزارش دادند كه ايــن تحليلگران بر 
لزوم بهره بردارى از تداوم اغتشاشــات در ايران 
با هدف »ســرنگونى رژيم جمهورى اسالمى« 

تأكيد كرده اند.
با ايــن حال، آهــارون  هاليــوا در جريان 
سخنرانى در انديشكده مطالعات امنيت داخلى 
دانشگاه تل آويو به برخى اغتشاشات و خساراتى 
كه به اموال عمومى وارد مى شــود، اشاره كرد 
و گفت كه اين اغتشاشــات خطرى براى نظام 

جمهورى اسالمى ايران ايجاد نمى كند.

اعتراف رئیس بخش اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی 
به شکست اهداف اغتشاشات در ایران

وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین 
اقدام خود برای حمایت از اغتشاشــات 
اسامی سه فرد را در فهرست تحریم های 

خود قرار داد.
وزارت خزانه دارى آمريكا اســامى سه فرد 
ايرانى را به فهرست تحريم هاى خود عليه ايران 

اضافه كرد.
در وب ســايت خزانه دارى آمريكا نام حسن 
عســگرى، فرماندار ســنندج، عليرضا مرادى، 
انتظامى ســنندج، محمدتقى اصانلو،  فرمانده 
فرمانده قرارگاه شمال غرب »حمزه سيدالشهدا« 
نيروى زمينى سپاه در اين فهرست قرار گرفته 

است. 
اين وزارتخانه در بيانيه اى نوشــته اين سه 

نفر از نيروهاى امنيتى ايران هستند و به دليل 
نقش آفرينى در »سركوب اعتراضات«! به فهرست 

تحريم ها اضافه شده اند.
مطابق توضيحات دولت آمريكا، در نتيجه 
ايــن تحريم ها تمامى دارايى ها و ســهام تحت 
تملك اين افراد كه در اياالت متحده يا در اختيار 
افراد آمريكايى هستند بايستى مسدود شده و به 

خزانه دارى آمريكا گزارش شوند.
عالوه بر اين، هر نهاد يا موسســه اى كه به 
صورت مســتقيم يا غيرمستقيم تحت مالكيت 
افراد مذكور باشــد نيز مســدود خواهد شــد. 
همچنين افرادى كه وارد برخى مبادالت خاص 
با افراد تحريم شــده شوند خودشان نيز ممكن 

است تحريم شوند.

در تازه ترین اقدام برای حمایت از اغتشاشات

آمریکا ۳ مقام ایرانی را تحریم كرد

شيراز- خبرنگار كيهان:
سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر استان 
فارس با تاکید بر لزوم هم افزایی بیشــتر 
صدا و سیما و گروه های مختلف بسیج بیان 
داشت: سپاه و بســیج دارای ظرفیت های 
بســیار زیادی هســتند که می توانند در 
تولیدات مختلف مرکز صدا و سیمای فارس 

کمک کننده باشند.
وى يكى از ظرفيت هــاى مهم را مربوط به 
بسيج سازندگى و گره هاى جهادى خواند و گفت: 
اين گروه هاى جهادى و بسيجيان در دل جامعه 
مشــغول خدمت رســانى به محرومين و مناطق 

كم برخوردار هســتند و روايت هاى زيبا و بسيار 
تاثيرگذارى دارند كه مى توان از آنها بهره برد.

ســردار بوعلى يكى از فرصت هاى مهمى كه 
ســپاه و بســيج مهيا مى كند را مربوط به كشف 
اســتعداد هاى هنــرى و پرورش آنهــا خواند و 
گفت: قشــرهاى بســيج با آحاد مختلف مردمى 
در ارتباط هستند و اســتعداد هاى هنرى بسيار 
زياد و ناشــناخته وجود دارد كه كشف و پرورش 
نموده اند و مى تواند به عنوان نيروهاى هاى محرک 
هنرى كمك كننده باشند و انتظار نيز مى رود اين 
استعدادها مورد توجه قرار گيرد تجربه نيز نشان 
داده ظرفيت هــاى مردمى و نگاه به درون جامعه 

نتايج درخشان ترى دارد خوشبختانه بسيج نيز در 
دل مردم قرار دارد و همراه و همگام با مردم است.

اسماعيل قزل سفلى مسئول سازمان بسيج 
سازندگى استان فارس نيز در اين ديدار صميمى 
خطاب به مديركل جديد صدا و ســيماى فارس 
بيــان داشــت: در گام دوم انقــالب و در طليعه 
ورودتان به اين عرصه پيشــنهاد مى شــود يكى 
از مهم تريــن كارها را تربيت نقش آفرينان اصلى 
عرصه رسانه اى بدانيد تهيه كنندگان، كارگردان، 
گزارشــگران، مجريان، گويندگان و... مى توانند 
يكى از تاثيرگذارترين افراد در مســائل اجتماعى 

و فرهنگى باشند.

دكتــر پهلوانيان مديركل صدا و ســيماى 
فارس نيز در اين مراســم گفت: انتطار ما نيز بر 
افزايش هم افزايى و توليد و انتشــار ظرفيت هاى 
بزرگ بسيج و گروه هاى مردمى است. تالش هاى 
خوبى در زمينه هاى مختلف در اين دو نهاد انجام 
مى شــود اما بايد در كنار هم به دور از فاصله ها 
انجام شود و اين اقدامات تاكنون كف توقعات ما 
بوده و پتانسيل هاى زيادى وجود دارد و مى توان 

اقدامات بسيار زيادى انجام داد.
وى در پايان گفت: بايد از هم افزايى حداقلى 
فاصله بگيريم و بــا توليدات مختلف با تاكيد بر 
كيفيت مناسب و تاثيرگذارى زياد حركت كنيم.

سارى-خبرنگار كيهان:
اجازه نمی دهیم خالئی در روند فعالیت 
شرکت آنتی بیوتیک ساری ایجاد شود زیرا 
تولیدات این شرکت مورد توجه ماست و در 
تالش هستیم ظرفیت تولید از 5۰ درصد به 
1۰۰ درصد برسد تا به منطقه تولید سرم  در 

بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
حســين پور اســتاندار مازندران با همراهى 
نوبخت فرماندار مركز اســتان، مسئولين استانى 
و شهرى از شــركت دارويى آنتى بيوتيك  سازى 

در سارى بازديدو مســائل و مشكالت اين واحد 
دارو سازى مورد بررسى قرار گرفت.

سيدمحمود حسينى پور، گفت: مازندران در 
تامين امنيت دارويى استانى پيشتاز است و شركت 
آنتــى بيوتيك در توليــد دارو و مواد اوليه نقش 
ممتازى دارد و زنجيره توليد مواد اوليه داروى آنتى 
بيوتيك  در استان مى بايست كامل و گسترش يابد.

سيدمحمود حسينى پور با عنوان اينكه شركت 
دارويى آنتى بيوتيك  ســازى ســارى در شرايط 
ســخت اقتصادى و با وجود تحريم هاى ظالمانه 

در يكى از جبهه هاى استراتژيك در بخش تامين 
دارو فعاليت جهادى مى كند و به نوعى تحريم هاى 
ظالمانه را خنثى كرده اســت، خاطرنشان كرد: 
دشمن با جنگ تمام عيار سايبرى و  روايت  سازى 
دروغ از كمبود دارو به عنوان يك بحران در كشور 

استفاده مى كند.
وى افزود: زندگى و آزادى مردم جزو شعارهاى 
پوشالى دشمنان كشور شده است و دشمن بسيارى 
از نيازهاى دارويى ما را تحريم نموده اســت تا با 
روايت  سازى هاى ســاختگى اهداف شوم خود را 

دنبال كند. استاندار مازندران افزود: ايجاد اشتغال 
و ثــروت براى مناطق روســتايى در حوزه توليد 
گياهان دارويى در دســتور كار مــا قرار دارد كه 
شركت آنتى بيوتيك مى تواند يك ظرفيت مهمى 

در اين راستا باشد.
وى تاكيــد كرد: در حــوزه پدافند غيرعامل 
مى توانيم با توليدات داخلى در كشــور نســبت 
بــه صــادرات اين مــواد اوليــه اقــدام كنيم و 
 تامين كننده نياز شــركت هاى دارويى در استان

باشيم.

شهركرد- خبرنگار كيهان:
پنجمیــن نمایشــگاه جامع صنعت 
کشاورزي در چهارمحال و بختیاري با حضور 
اســتاندار و نماینده مردم شهرستان های 
بن و سامان در مجلس شوراي  شهرکرد، 

اسالمی گشایش یافت. 
در اين نمايشــگاه محصوالت كشاورزى و 
باغــى و آبزيان از اســتان هاي تهران، اصفهان، 
مركزي، فارس، خراســان رضوي و چهارمحال 
و بختيــاري در معرض ديد عمــوم مردم قرار 

گرفته است.
اســتاندار چهارمحال  غالمعلي حيــدري 
و بختياري اظهار كرد: ســاالنه هــزاران نوع از 

محصوالت زراعي، درختي، شــيالت و آبزيان از 
اين استان روانه بازار درسراسركشور مى شود.

غالمعلى حيدرى افزود: استفاده از موضوع 
دانش بنيان در توليد محصول از اهميت ويژه اي 
برخوردار اســت چرا كه در اين صورت مي توان 
ميزان بهره وري را افزايش داد و اشتغال زايي نيز 

صورت خواهد گرفت.
وي بــا توجه بــه اينكــه در چهارمحال و 
بختياري كشــت گياهان دارويــي مورد توجه 
قــرار گرفته اســت، افزود: در ســفر رياســت 
جمهــوري بــه اســتان اعتبار خوبــي جهت 
 توســعه بخــش كشــاورزي اختصــاص پيدا

كرد.

6 استان از كشور محصوالت كشاورزی خود را
در شهركرد عرضه كردند

سارى-خبرنگار كيهان:
1۰۰۰ خانوار روســتایی شهرستان نکاء و 
میانــدرود از خدمات نوین ارتباطی بهره مند 

می شوند.
مديــركل ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات 
مازندران  از آغاز عمليات اجرايى سايت همراه اول 
روستاى بايع كال از توابع بخش مركزى شهرستان 
نكاء خبــر داد و گفت: بــا راه اندازى اين ســايت 
چندين شهرســتان نكا و مياندرود به شبكه ملى 
اطالعات متصل و جمعيتى بالغ بر ۱000 خانوار از 

خدمات باكيفيت صوت و اينترنت برخوردار مى شوند.
وى افزود: ســايت جديد همراه اول با اعتبارى 
بالغ بر ۳ ميليارد تومان از محل پروژه هاى توســعه 
ارتباطات روستايى وزارت پس از سه سال توقف با 
پيگيرى هاى اداره كل و پس از تاييد و تصويب مجرى 
طرح توسعه ارتباطات روستايى با همكارى مخابرات 

منطقه مازندران اجرايى شد.
مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان 
گفت: در حال حاضر تمام روســتا هاى اســتان به 

خدمات تماس دسترسى دارند.

بهره مندی ۱۰۰۰ خانوار روستایی مازندران
از خدمات نوین ارتباطی

اصفهان – خبرنگاركيهان:
همزمان با آغاز هفته بســیج یادواره 
ملي شهید شاخص بســیج رسانه کشور 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهید سید 
 محمد حسین نواب خبرنگار روزنامه کیهان 
و21 شهید رسانه اســتان اصفهان درتاالر 
شریعتي دانشــگاه علوم پزشکي اصفهان 

برپا مي گردد.
بسيج رسانه سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان درراستاي ترويج سبك زندگي شهداي 

گرانقدر بســيجي و گوهريابــي از گنجينه هاي 
ارزشمند انقالب اسالمي به معرفي شهداي شاخص 

بسيج رسانه را پايه گذاري كرده است.
بسيج رسانه سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
در صدد اســت با اين ســنت حســنه فرصتي 
بي نظير براي فرهنگ ســازي در حوزه مقاومت و 
ايثار و شهادت وهمچنين بازخواني سبك زندگي 
نام آوران بسيج و پرداختن به معيارهاي ويژگي هاي 
جوانان مومن انقالبــي در جامعه امروز بپردازد.
گراميداشت2۱شهيد رسانه استان اصفهان امسال 

در هفته بسيج با عنوان يادواره ملي شهيد شاخص 
بسيج رسانه كشور در واقع  معرفي الگوهاي عيني 
در تاريخ انقالب اسالمي و بازآفريني اين شاخص ها 
براي نسل جوان و نوجوان يكي از شيوه هاي موثر 
و مفيد در پاسداشت مقام شهداي گرانقدر انقالب 
اســالمي و زنده نگه داشتن راه و منش آنهاست. 
معرفي شهيد شاخص رسانه استان نيز در راستاي 
آشــنايي و بهره گيري هرچه بيشــتر جامعه به 
ويژه اصحاب فرهيخته و بزرگوار رســانه با سبك 
زندگي اين شهيدان گرانقدر و عزيز است. شهيد 

سيد محمد حسين نواب خبرنگار روزنامه كيهان 
درســال۱۳۴۵ در شهرضا متولد شد. وي پس از 
اخذ ديپلم متوسطه براي تحصيل علوم حوزوي به 
شهر مقدس قم رفت. او از نوجواني به جبهه هاي 
نبرد شــتافت و تاپايان جنگ در جبهه هاي نبرد 
مقــدس به عنوان يك بســيجي رزمنده حصور 
فعال داشــت. شــهيد نواب از آغاز درگيري هاي 
بوسني و هرزگوين براي انجام خدمات فرهنگي و 
امدادرساني به ياري مسلمانان مظلوم بوسنيايي 

شتافت و به درجه شهادت نايل آمد.

یادواره ملي شهید شاخص بسیج رسانه كشور با گرامیداشت خبرنگار شهید كیهان در اصفهان

فرمانده سپاه فجر استان فارس:

گروه های جهادی در مناطق  محروم روایتگر صحنه های زیبا و تأثیرگذار هستند

استاندار مازندران:

شرکت آنتی بیوتیک سازی ساری باید ظرفیت تولید را به 1۰۰ درصد افزایش دهد

شمشیر دولبه تهدید و گفت و گو 
برای آزادی آشوبگران

دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
به دنبال بازداشت و احضار برخى اشخاص منتسب به سينما كه از اغتشاشات و اقدامات تروريستى اخير 
حمايت كرده و اقدام به قانون شكنى در مأل عام نموده بودند ، برخى مدعيان اصناف سينمايى طى بيانيه اى 
براى تداوم رفتار غيرقانونى بازداشــت شدگان ، تهديد به اعتصاب و تحصن كردند، اما يكى از رؤساى همين 
حضرات كه خود همواره در پست هاى مديريتى يا مشابه آن در اين مملكت قرار داشته، خواستار گفت و گو شد!

در ارديبهشــت ۱۳60 گروهك تروريســتى منافقين طى نامه اى به امام خمينى، ضمن مظلوم نمايى و 
درخواست اجازه براى مالقات امام، انقالب و نظام و مردم را تهديد به قيام مسلحانه نموده بود! 

حضرت امام در پاسخ نامه منافقين فرمودند:
»... در آن نوشته اى كه نوشتيد، در عين حالى كه اظهار مظلوميت هاى زياد كرده ايد، ليكن باز ناشى گرى 
كرديد و تهديد به قيام مســلحانه كرديد. ما چه طور با كســانى كه مى خواهند بر ضد اســالم قيام مسلحانه 

بكنند مى توانيم تفاهم كنيم؟...«
امام در ادامه فرمودند:

»... شما به قوانين اسالم سر بگذاريد،  گردن فرو بياوريد، كشور اسالمى همه شما را مى پذيرد... و من هم 
كه يك طلبه هستم با شما حاضرم كه... در ده ها جلسه با شما بنشينم و صحبت كنم... حاال هم به موجب 
احكام اسالم به شما نصيحت مى كنم، شما در مقابل اين سيل خروشان ملت نمى توانيد كارى انجام بدهيد... 

برگرديد به دامن اسالم...«
اگرچه اين مدعيان امروز اساسا در حد و قواره منافقين آن زمان نيستند اما ادعاهايشان چندان تفاوتى 
ندارد! منافقين در آن زمان ، خود را جديترين و موثرترين نيروى انقالبى تاريخ ايران مى دانستند كه گويا همه 
ملت ايران پيرو آنها هستند، درحالى كه كليت به اصطالح مبارزاتشان از چند ترقه بازى و تعدادى ترور كور 

فراتر نمى رفت و سرانجام در مقابل سيل خروشان ملت نتوانستند بايستند. 
 امروز هم جناب هميشه مدير سينمايى در مصاحبه اى ادعا كرده است:

»... ســينما همواره نقش اجتماعى جدى- حداقل در كشــور ما- داشته )!(... نقش هنرمندان در مسائل 
اجتماعى جدى بوده است. اين را هم من نمى گويم، بلكه تحقيقات نشان مى دهد كه هنرمندان همواره جزو 

سه يا چهار قشر اول  مرجعيت جامعه در سه دهه ى گذشته بودند...«! 
اما براساس آمارى كه در دى ماه ۱۳۹۷ برروى وب سايت مركز آمار ايران قرار گرفت، تنها حدود ۷ تا 8 
درصد جمعيت ايران تماشاگر اين سينما )و همان نقش به اصطالح جدى اجتماعى!( بوده اند؛ يعنى براساس 
همين آمار، ۹2 درصد مردم اين ســرزمين حتى در دوران پيش از كرونا، اساســا مخاطب سينماى ايران به 

حساب نيامده و آثار دست اندركاران آن را نديدند! 
در بخش ديگرى از همان مصاحبه، جناب مدير دائم المشــغول هنر و ســينماى ما اظهار داشــته كه 
هنرمندانش در مقاطع مختلف درباره موضوعات معضل جامعه ايران، فيلم ساختند ولى متاسفانه توجهى نشد! 
به راستى طى اين سالها كدام فيلم ها درباره واقعيات جامعه ايران، ساخته شدند؟ اگر واقعا چنين است، 

پس چرا براساس آمار ذكر شده مردم از سالن هاى سينما گريختند؟! 
در اواخر سال ۱۳۹6 در گزارش »مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى« از جشنواره فيلم فجر 

سى و ششم، درباره انعكاس واقعيات جامعه ايرانى در آثار آن جشنواره چنين آمده بود:
»... تصوير »جامعه ايران« در مجموع فيلم هاى جشنواره فجر ۹6، تصويِر جامعه اى »درهم«، »بى نظم«، 

»در آستانه اضمحالل« است و در آن »تضاد طبقاتى« با بيانى سطحى ارائه شده  است...«
نكته قابل توجه اين كه گزارش فوق مربوط به سال هايى است كه از قضا دوستان همين جناب مدير تحت 
عنوان دولت تدبير و اميد، كليه ســر رشــته امور را در دست داشته و البته نه فقط در آن دوره بلكه در طى 
سال هاى قبل هم از سفره گشاد دولت هاى مدعى سازندگى و اصالحات و حتى دولت دهم نيز متمتع شدند.
همچنين درباره حضور برخى از فيلم هاى اين ســينما در جشــنواره كلن سال 20۱۷، وب سايت راديو 

آلمان )دويچه وله( در2۹ ماه مه همان سال نوشت:
»... از فيلم هايى كه در اين دوره از جشنواره به نمايش در آمدند، فيلم هاى اجتماعى سرانجام به فاجعه 

خانوادگى ختم مى شدند؛ كمدى هاى شاد و سبك نيز دست آخر به مصيبت و ماتم رسيدند...«
وب سايت راديو فرانسه )rfi( نيز در 28 مه 20۱۷ به فضاى فيلم هاى فستيوال ياد شده، اشاره داشت:

»... فضاى بسيارى از اين فيلم ها، مثل سال گذشته تيره، نااميدكننده، مالل انگيز و در مواردى خشن و 
مازوخيستى بود. شايد به اين دليل...تنها چند ده نفر در سالن حضور داشتند و تعدادى نيز به عنوان اعتراض 

آشكار، سالن را ترک گفتند...«
اما نشريه گاردين، دو سال و اندى قبل از آن، آثار به اصطالح اجتماعى در سى و سومين جشنواره فيلم 

فجر، را اين گونه ارزيابى كرد:
»...اغلب آثار ســينمايى در اين دوره، محتوايى مملو از خيانت، اعتياد، باردارى و روابط جنســى دارند... 
قصه هايى از طالق، سقط جنين و خيانت كه در ويالهايى محصور در استخرهاى آبى رنگ و باغ هاى مجلل 

روايت مى شود...«
سال بعد از آن نيز BBC )رسانه سلطنتى بريتانيا( در تفسيرى درباره سينماى ايران نوشت:

»...فيلم هاى ايرانى... آثارى شده اند مملو از پرخاش و خشونت، هيسترى و ديگرستيزى و رسوخ نابسامانى 
در تمام وجوه زندگى...« 

اما حتى BBC هم على رغم تمامى تبليغات سرســام آور و غرض ورزانه اش عليه مردم ايران و انقالب 
و نظام اســالمى، وقتى خبرنگارش به ايران آمد و اوضاع جامعه ايرانى را مشــاهده كرد، به قول معروف آش 

سينماى ايران را آن قدر شور ديد كه صدايش در آمد و در همان تفسير اضافه نمود:
»...بــا ايــن وجود، صحنه زندگى اجتماعى ايران با تمام تنگناهــاى نفس گيرش هنوز از جنب و جوش 
هميشــگى برخوردار است و مثل هميشه خوشى ها در كنار ناخوشى ها حضور دارند. پس چطور مى شود كه 

سينماى ايران چنين به سيم آخر زده و در نااميدى محض غوطه خورده است...«!!
شگفت آنكه جناب رياست مستمر حوزه هنر و سينماى ما در همان گفت و گو گفته است:

»... وقتى كارنامه هنرمندان را بررسى مى كنيم- به گواه آثارشان- مى بينيم كه آنها بيشتر متوجه موقعيت 
و مسائل اجتماعى بودند، بيشتر آينده نگر بودند و به موضوع هاى امروز اشاره داشتند...«!

البته اين نوع ادعاى آينده نگرى، تماشاگر حرفه اى سينما را به ياد آينده نگرى از نوع هاليوود مى اندازد كه 
در مواردى مانند »۱۱ سپتامبر« و »اشغال عراق« و »برجام« و »اغتشاشات ۹8« به آن نسبت داده شد، در حالى 
كه براساس اسناد منتشره منابع غربى، در واقع هيچ گونه آينده نگرى صورت نگرفته بود بلكه به دليل حضور 
رؤساى كمپانى هاى هاليوودى در مراكز تصميم گيرى اقتصادى و سياسى و نظامى اياالت متحده، آنها در واقع 
آنونس يا تيزر برنامه هاى طراحى شده آن مراكز براى وقايع ياد شده را به صورت فيلم و سريال پخش نمودند! 
اشــتباه نشــود، خداى ناكرده مقصود اين نيست كه دوستان مدعى سينما در ايران هم فى المثل براى 
برخى حوادث اتفاقيه در اين ســرزمين برنامه ريزى كرده اند، خير! اين دوستان اساسا در اين حد و قواره هم 
نيســتند!! بلكه منظور اين اســت كه برنامه ريزى طراحان غربى را )البته بنا به سواد و كارآيى اندک خود(، به 

گونه اى دست و پا شكسته و نيم بند اجرا نمودند! 
مثال نتانياهو در ســخنرانى ۱۱ ســپتامبر 2002 خود در جمع كميته صلح آمريكايى اظهار داشته بود: 
»بايستى با فيلم ها و سريال هايى به ايران حمله كنيد كه به نوعى سبك زندگى غربى را القاء كند مثل روابط 
بى بند و بار دختران و پســران، خانه هاى پر زرق و برق، روابط نامتعارف زن و مرد و....« و يا در فرمولى كه 
ســازمان CIA پس از جنگ جهانى دوم، براى هاليوود تدوين كرد، اســاس توليد فيلم ها را بر تبليغ و ترويج 

سبك زندگى غربى قرار داد و... 
و در كمال تاســف در اين جا برخى حضرات به اصطالح ســينماگر و هنرمند به ســخيفترين وجه اين 
رهنمودها و فرمول ها را به اجرا درآوردند و بعضى از جمله جناب مدير هميشــه مدير ما هم آن را به عنوان 

»آينده نگرى جدى اجتماعى« محسوب كرده اند!!
جناب مدير فوق الذكر در ادامه مصاحبه ، از برخى به اصطالح سينماگران ياد نموده كه بازداشت شده و 
حتى نام يكى از آنها را هم ذكر كرده كه ماجرايش به قضاياى فتنه 88 باز مى گردد اما اخيرا به دليل امضاى 

يك بيانيه ضدامنيتى، حكم قبلى اش كه هيچ گاه اجرا نشده بود را به جريان انداخت! 
آيا جناب مدير كه كلى هم ادعاى قانون مدارى و قانون دانى دارد، مطلع نيست، افرادى كه علنا و رسما 
اعضاى نيروهاى مسلح كشور را به سرپيچى و خوددارى از انجام وظايف قانونى فراخوانند،در واقع، به امرى 
غيرقانونى و اغتشاش و آشوب دعوت نموده و براساس ماده ۵0۴ قانون »مجازات اسالمى تعزيرات و مجازات هاى 

بازدارنده« مستوجب مجازات قطعى هستند؟!
آيا ايشان نمى داند در هركشورى ايستادن در مقابل نيروهاى نظامى و انتظامى و حمايت از آتش زدن و 
تخريب و قتل و سربريدن و پوست كندن و سوزاندن و وارونه جلوه دادن واقعيات و دميدن در بوق گروهك هاى 
تروريستى و تجزيه طلب )كه با بيانيه هاى مكرر، اعمال تروريستى و اهدافشان را اعالم كرده و مى كنند( جرم 

محسوب شده و ربطى به هنرمند و سينماگر بودن ندارد؟!!
چنان كه در موارد بســيار جزئى و عادى و حتى بى ربط، معروفترين هنرمندان و ســينماگران در غرب 

دستگير و محاكمه و زندانى شدند:
»ديودونه«)كمدين مشهور فرانسوى( به دليل انتقاد از هولوكاست به محاكمه كشيده و به زندان محكوم 
شــد. »الرس فن ترير« )فيلمســاز دانماركى( به خاطر شوخى كوچكى با اسرائيل به عنوان عنصر نامطلوب 
از جشــنواره فيلم كن اخراج گرديد. »جيمز كرومول« بازيگر سرشــناس آمريكايى در سال ۱۹۷۱ به  دليل 
اعتراض عليه جنگ ويتنام براى اولين بار و در سال هاى 20۱2، 20۱۷ و 20۱۹ هم در تظاهرات بشردوستانه 

به زندان انداخته شد.
جرج كلونى )بازيگر و كارگردان و تهيه كننده مشهور هاليوود( در سال 20۱۳، در يك اعتراض دسته جمعى، 
دستگير شد. در سال 20۱6 »شى لين وودلى« بازيگر 2۵ ساله، در اعتراض جمعى محيط زيستى در داكوتاى 
شــمالى بازداشت شــد و در تظاهرات اعتراضى سال 20۱6 در مقابل كاخ سفيد، سينماگرانى مانند »رزاريو 
داوسون« به خاطر حمايت از »برنى سندرز« يا دو سال پيش در جريان اعتراضات زيست محيطى مقابل كاخ 

سفيد، سينماگران ديگرى همچون »تددانسون« و »سام واترسون« بازداشت شدند.
جين فاندا )هنرپيشــه و تهيه كننده و برنده جوايز اســكار( بارها و بارها به دالئل مختلف و در اعتراضات 
گوناگون محيط زيستى يا برعليه جنگ ويتنام و دو سال پيش با وجود سن باالى 80 سال به دليل اعتراض 

عليه ضد نژادپرستى دستگير و به زندان رفت.
اما در مقابل اين بازداشت ها و دستگيرى ها، هيچ يك از انجمن ها و صنوف و اتحاديه هاى هنرى و سينمايى 
حتى دم برنياورده و اعتراضى نكردند، چراكه بازداشت و محاكمه و زندان سينماگران ياد شده اساسا به هنر 

و سينما ارتباطى نداشت و مسئله اى كامال سياسى و امنيتى قلمداد شد.


