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رئیســی با انتقاد از قطعنامه حقوق بشری علیه ایران به غربی ها هشدار داد

میزان

گــروه سیاســی /رئیــس دســتگاه قضا در
جلســه صبــح دیــروز شــورای عالــی قوه
قضائیه که در اجرای مصوبه ســتاد ملی
مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در دو سالن جداگانه از طریق
ویدئو کنفرانس برگزار شــد ،بــا بیان این
که در این شــرایط کشور نیازمند انسجام
و همدلی و هماهنگی است ،به مسئوالن
وزارت بهداشــت توصیــه کرد کــه درگیر
حاشــیهها نشــوند و در یــک کار جمعــی
همــه ظرفیتهــای علمی و پژوهشــی و
امکانــات و نیــروی انســانی کارآمــد این
مجموعــه را در جهــت تأمیــن امنیــت
جانی مردم بهکار گیرند.
بهگزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه،
آیــتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی در
بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره
بــه قطعنامــه ضــد ایرانــی حقوق بشــر
ســازمان ملــل کــه بــا هدایــت کانــادا و
حمایــت رژیــم صهیونیســتی و امریکا و
برخــی کشــورهای اروپایــی صــادر شــده
است ،گفت :امروز بر همگان ثابت شده
غربیهــا از قطعنامههــا بهعنوان ابزاری
سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده
میکنند .این که اکثریت کشورها از میان

 ۱۹۳کشــور موافــق ایــن قطعنامــه بــه
اصطالح حقوق بشــری نبودند ،نشــانگر
رو شــدن دســت طراحان ایــن قطعنامه
برای آنهاســت و کشورها متوجه شدهاند
که حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی
جدی شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخورد
دوگانــه غربیهــا بــا عملکــرد جمهوری
اســامی ایــران در مبارزه بــا قاچاق مواد
مخــدر ،گفت :ســازمان ملل از ســویی از
عملکــرد ایــران در مبارزه با مــواد مخدر
تقدیــر میکند و میگوید صداقت شــما
در این زمینه بیشــتر از دیگر کشورهاست
و در ایــن راه خســارتهای مالی و جانی
زیادی متحمل شــدید ،اما از سوی دیگر
علیــه ما قطعنامــه میدهنــد .او با بیان
ایــن که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر
را باز بگذارد ،تمــام اروپا و امریکا را مواد
مخدر فــرا میگیــرد ،افــزود :جوانــان ما
با ازخودگذشــتگی در برابــر قاچاق مواد
مخدر و باندهای قاچاق میایســتند و ما
قربانی این مســأله هســتیم و ایــن که به
جای تقدیر علیه ما قطعنامه میدهند،
پدیــده عجیبــی اســت .رئیســی در ادامه
گفــت :کانــادا بهعنــوان بانــی قطعنامه

ضد ایرانی از بزرگترین ناقضان حقوق
انسان است که هم حقوق مردم خودش
را تضییــع میکنــد و هــم بــه پناهگاهــی
بــرای مفســدان و تبهکاران تبدیل شــده
است و باید علیه آن قطعنامه بدهند.
ëëبازداشــت  ۱۲کارمنــد متخلــف و یــک
کارچاقکن حرفهای
در ادامــه این جلســه حجتاالســام
عبداللهــی رئیــس مرکــز حفاظــت و
اطالعات قوه قضائیه از اقدامات صورت

طالرجالی در کشور است
علی مطهری :رئیسجمهوری نظامی بهمعنی قح 

حضور چهرههای با ســبقه نظامی در
نهادهای سیاسی یکی از موضوعاتی است
که ســالها است موضوع بحث قرار دارد.
با وجود توصیه و هشدار صریح بنیانگذار
جمهوری اسالمی بر وارد نشدن نظامیان
در کار سیاســت در ســالهای پــساز
جنگ بســیاری از آنهــا با از تــن درآوردن
لبــاس نظامی بر کرســیهای مختلفی از
جملــه کرســی نمایندگــی مجلــس تکیه
زدنــد .بــا وجــود این بــه نظر میرســد که
رئیسجمهوری شدن یک چهره نظامی
موضوعی نیســت که فعاالن سیاســی به
سادگی از آن عبور کنند .علی مطهری در

توگوی روز گذشته خود با خبرآنالین
گف 
در اعــام مخالفت خود بــا چنین اتفاقی
گفت :اینکــه ما رئیسجمهــوری نظامی
داشــته باشــیم صــورت خوشــی بــرای
کشــور ندارد .حکومتهای گذشته ترکیه
و پاکســتان را تداعــی میکنــد کــه آنهــا با
زحمت زیاد توانستند از سلطه نظامیها
خارج شوند.
مخالفت این نماینده ســابق مجلس
در حالــی اســت کــه پیش تــر چهرههایی
ماننــد اســماعیل کوثــری و محمدعلــی
پورمختــار کــه خــود بهعنــوان اعضــای
ســپاه پاســداران در زمره نمایندگان ادوار

ستاد کل نیروهای مسلح:

خبر

بهطــور کلــی در ایران ســه
دیــدگاه راهبــردی مختلف در
مورد ریاست جمهوری بایدن
و سیاســت خارجــی او نســبت
جالل دهقانی به ایــران وجــود دارد :بدبین-
فیروزآبادی
واقعگرا؛ خوشبین-سازشــکار؛
استاد دانشگاه
معتدل-عملگرا.
ëëدیدگاه بدبین-واقعگرا( :اصولگرایان)
طرفــداران این دیــدگاه ،براســاس تجربــه و عملکرد
تاریخــی سیاســت خارجی امریکا در قبــال ایران ،تفاوتی
بین حزب جمهوریخواه و دموکرات قائل نیســتند .آنان،
راهبرد و سیاست کلی امریکا نسبت به ایران را فراحزبی
میدانند.
تفــاوت دو حــزب ،تنهــا در تاکتیکهــا و ابزارهاســت.
آنها استدالل میکنند که هدف امریکا ،صرفنظر از اینکه
رئیسجمهوری از کدام حزب باشد ،تغییر منافع ،رفتار،
ســاختار و نهایتــاً هویــت و موجودیــت نظــام جمهــوری
اســامی ایران اســت .در نتیجه ،واقعگرایان کامالً نسبت
به حزب دموکرات و بایدن ،بیاعتماد و بدبین هستند.
آنــان برایــن باورنــد کــه دموکراتهــا پیچیدهتــر،
فریبکارانـــــــه تــر و خفیتــــــر از جمــــــــــهوریخواهان
عمــل میکننــد؛ همچنیــن دموکراتهــا از ســازوکارهای
چندجانبــه ،ســازمانها ،نهادها و رژیمهــای بینالمللی
بــرای مهــار ایــران اســتفاده بهینــه میکننــد .بنابرایــن،
ریاســت جمهوری بایدن و سیاست خارجی وی در قبال
ایران یک چالش است نه یک فرصت.
از نظــر آنان ،سیاســت خارجی ایــران در قبال راهبرد
ســه مرحلهای بایدن ،باید بر سه «نه» :نه مذاکره مجدد
برجــام و اصــاح آن؛ نه مذاکره درباره توان موشــکی؛ نه
مذاکره درباره سیاســت و نفوذ منطقهای؛ و ســه «باید»:
بازگشــت بیقید و شــرط به برجام 2015؛ اجرای بیقید
و شــرط همه تعهدات امریکا در برجــام 2015؛ تعلیق و
لغو همه تحریمهای اقتصادی در 2020؛ اســتوار باشــد.
ایــران نیــز در مقابــل بــه تعهــدات برجامی خــود عمل
میکند.
ëëدیدگاه خوشبین-سازشکار( :اصالحطلبان رادیکال)
طرفــداران ایــن دیــدگاه ،سیاســت خارجــی دوحزب
جمهوریخــواه و دموکرات و به تبع آن ترامپ و بایدن در
قبال ایران را کامالً متفاوت میدانند.
بهنظر آنان ریاست جمهوری بایدن یک نقطه عطف
و فرصتــی تاریخــی بــرای ایــران و حــل و فصــل مســأله
هســتهای اســت .لذا ایــران بایــد از این فرصــت تاریخی
نهایت اســتفاده را ببــرد و نه تنها پرونده هســتهای بلکه
مســأله امریــکا را حــل کند .بهگونــهای که بــدون هرگونه
پیش شــرطی به پیشــنهاد بایدن برای مذاکره هستهای،
موشــکی و منطقهای پاســخ مثبــت بدهــد .بهزعم آنان
حتی مذاکره برای مذاکره نیز برای ایران مفید و مطلوب
است.
در واقــع آنان برخالف واقع گرایــان ،ادعا میکنند که
سیاســت خارجــی ایــران در قبــال راهبرد ســه مرحلهای
بایدن ،باید بر ســه «بله» :مذاکره مجدد برجام و اصالح
آن؛ مذاکره درباره توان موشــکی؛ مذاکره درباره سیاست
و نفوذ منطقهای استوار شود.

یادداشت

ســتاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای
هفته بســیج را گرامی داشــت و تأکید
کرد :بســیج فراتر از یک نیروی دفاعی
برای مقابله با تهدیدها بلکه بهعنوان
ســرمایه عظیم انقالب اســامی برای
گرهگشــایی از مشــکالت آحاد جامعه
محسوب میشود.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن بیانیــه
بــا اشــاره بــه صــدور فرمــان تأســیس
بســیج مســتضعفین در پنجــم آذر
ســال  ۱۳۵۸توســط بنیانگذار انقالب
اســامی ،آمــده اســت :امــروز بســیج
فراتــر از یــک نیــروی دفاعــی بــرای
مقابلــه بــا تهدیدهــای ســخت ،بــا
معرفــی قابلیتهــا و توانمندیهــای
همهجانبــه و چندمنظــوره ،بهعنــوان
ســرمایه عظیم انقالب اســامی برای
خنثیســازی توطئههــای ســخت،
نیمهســخت و جنــگ نــرم دشــمنان،
گرهگشــایی از مشــکالت و چالشهای
گوناگــون و همچنیــن همــت جهادی
در حوزه ســازندگی محرومیتزدایی،
اقتصاد مقاومتی ،حل مشکالت ناشی
از بالیــای طبیعــی ،دفاع از ســامت و
آحاد جامعه محسوب میشود.
ســتاد کل نیروهــای مســلح در این
بیانیه بســیج را نمــاد آمادگی و اقتدار
همهجانبه ایران اسالمی و خط مقدم
نقشآفرینیهــای ملــی بــرای خلــق
حماســههای بــزرگ پیشــرفت در گام
دوم انقــاب اســامی توصیــف کرد و
افــزود ایــن نهــاد بــه نســخهای موفق
در کشــورهای منطقــه بــرای اقتــدار
و ایســتادگی در برابــر ســلطهگران و
تروریســم و تغییر شرایط به نفع امت
اسالمی تبدیل شده است.
ســـــــتاد کل نیروهـــــــــای مســــــلح
همچنیــن در ایــن بیانیه آورده اســت:
بســیج ُبرندهتریــن ســاح راهبــردی
و رمــز پیــروزی ملــت ایــران در برابــر
جبهــه گســترده نظــام اســتکباری
دشــمن بهویــژه در شــرایط خطیــر،
حســاس و پیچیــده کنونــی اســت و به
فضــل الهی تحــت هدایــت حکیمانه
ولی امر مسلمین فرمانده معظم کل
قــوا حضرت آیــتاهلل العظمــی امام
خامنــهای (مدظلهالعالــی) همچنان
پشــتوانه موفقیــت و غــرور ملــی و
اســامی ایرانیــان مؤمــن و انقالبی در
رونــد تکاملــی و آرمانــی ارزشهــای
پایدار انقالب اسالمی خواهد بود.

مجلس نیز به شــمار میروند از ریاســت
جمهوری فرد نظامی دفاع کردهاند.
اظهار نظری که مطهری به آن پاسخ
داد« :مخالفتها ایجاد یک جنگ روانی
نیســت بلکــه مخالفــان رئیسجمهوری
شدن نظامیان مصلحت کشور را در نظر
میگیرنــد» .مطهــری میگویــد« :اینکــه
ما یــک رئیسجمهــوری نظامی داشــته
طالرجال اســت و
باشــیم بــه معنی قحــ 
اینکه ما نیروی غیرنظامی در حد ریاست
جمهــوری نداریــم و مجبــور شــدهایم از
میــان نظامیها رئیسجمهوری انتخاب
کنیم».

دیدگاههای راهبردی در مقابل امریکای بایدن

بسیج سرمایهای برای
گرهگشایی از مشکالت است

زمینــه یــک کارچاقکــن حرفــهای کــه
بهصــورت علنــی در مقابــل یکــی از
مجموعههای قضایی فعالیت داشــت،
دستگیر شد.
رئیــس قــوه قضائیــه در واکنــش بــه
ایــن گزارش بــا تأکید بر لــزوم برخورد با
افــراد فاســد در مجموعــه مرتبطیــن بــا
دســتگاه قضــا ،تصریــح کرد :مفســدین
بایــد بدانند کــه وضعیت بــرای هر گونه
فعالیــت ناســالم در قــوه قضائیــه قرمز
است .ما اجازه نمیدهیم چهره دستگاه
کارآمدی که قضات آن بعضاً بهصورت
شــبانه روزی در آن مشــغول خدمــت
هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی
خود را میگذرانند ،بــا این نوع اقدامات
موردی بهگونه دیگری نشــان داده شود.
انتظــار ایــن اســت کــه جریــان وکالــت
خودش نظارت داشــته باشــد تا فسادی
در این مجموعه رخ ندهد.
ëëگزارش رئیس سازمان بازرسی در مورد
تخریب آلونک در بندرعباس
در ادامه این نشست ،حجتاالسالم
درویشــیان رئیس ســازمان بازرســی کل
کشــور در خصــوص موضــوع تخریــب
آلونــک در بندرعبــاس ،گفــت :اداره کل

گرفتــه برای مقابله با تخلفات کارکنان و
مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکالی
رســمی دادگســتری گزارشــی ارائه کرد و
گفــت :در ماههای اخیر  ۱۲نفر از کارکنان
دســتگاه قضا در بخشهــای مختلف به
اتهام ارتشــاء دستگیر شدهاند .همچنین
بــا  ۱۸نفــر از وکالیــی کــه در بخشهــای
مختلــف قضایــی بــرای اعمــال نفــوذ
در پروندههــا بــا پرداخــت رشــوه تــاش
میکردنــد بازداشــت شــدند و در همین

او دربــاره ایــن امــکان قانونــی کــه
نظامیــان میتوانند مانند هر فرد دیگری
بــا اســتعفا از مقــام نظامــی خــود نامزد
انتخابات شــوند ،گفــت« :در قانون آمده
اســت افراد بایــد چند ماه قبل ،از شــغل
خود اســتعفا دهند درحالی کــه این افراد
همچنان عضو رســمی آن نهاد هســتند.
ی کــه میخواهد
مــن میگویم یک نظام 
کاندیدای ریاســت جمهوری شــود باید از
سپاه یا ارتش خارج شود و مانند یک فرد
عــادی خــود را در معــرض انتخــاب قرار
دهد نه اینکه از ســمت خود استعفا دهد
در حالی که هنوز نظامی است .این مانند

ëëدیدگاه معتدل-عملگرا( :اعتدالگرایان)
تلقــی عملگرایــان -اعتدالگرایــان و اصالحطلبــان
معتدل -از ریاســت جمهوری و سیاســت خارجی بایدن
بینابین دو دیدگاه بدبین و خوشبین قرار دارد.
بهگونــهای کــه از یکســو ،برخــاف بدبینــان ،بایــدن
و ترامــپ و سیاســت خارجــی ایــن دو در قبــال ایــران را
متفاوت میپندارند؛ از ســوی دیگر ،برخالف خوشبینان،
ریاســت جمهوری و دولت بایــدن را آمیزهای از تهدید و
فرصت میبینند.
از این رو ،اســتدالل میکنند کــه چالشها و تهدیدات
نباید ایران را از استفاده بهینه از فرصت ناشی از ریاست
جمهــوری بایــدن بــاز دارد .بهگونــهای کــه همانگونه که
پرزیدنــت روحانــی میگویــد هیــچ کــس حــق فرصــت
ســوزی ندارد .براین اساس ،اتخاذ و اجرای یک سیاست
خارجی عملگرای گامبهگام متناسب با سیاست مرحله
بــه مرحله بایدن ضروری و عاقالنه اســت ،بهگونهای که
ایران نباید بهطور کلی مذاکره هستهای با امریکا را یکجا
نفی و منتفی کند؛ بلکه باید به تناســب و اقتضای هرگام
عملــی امریــکا مبنــی بر بازگشــت بــه برجــام و عمل به
تعهدات برجامی گام عملی متناسب و مقتضی بردارد.
از ایــن رو ،در صورت بازگشــت بایدن بــه برجام میتوان
در قالــب گــروه  1+5بــا امریکا مذاکــره کــرد .عملگرایان
اگرچه به صراحت نمیگویند ولی عمالً مذاکره موشکی
و منطقــهای در قالــب گــروه  1+5را نیــز کامــاً منتفــی
نمیدانند؛ بلکه با شــرایطی که همه نگرانیهای امنیتی
و دفاعی ایران ،ازجمله خاورمیانه عاری از ســاح اتمی،
در قالــب یــک بســته فراگیــر منطقــهای را لحــاظ کنــد،
امکانپذیــر میدانند .دســتکم تعدیل رفتــار منطقهای
و تحدیــد بــرد موشــکهای بالســتیک ایــران بــه شــرط
تضمینهــای امنیتی-دفاعی منطقــهای را قابل مذاکره
میدانند.
ëëنتیجه
بهنظــر مــن سیاســت ســازش و مماشــات در قبــال
امریــکای بایــدن به هیچوجه منافع ملــی ایران را تأمین
نمیکنــد .از ایــن رو ،امنیــت و منافــع ملی ایــران ایجاب
میکند که از این سیاســت غیرواقع بینانه بشــدت پرهیز
شــود .همچنین ،سیاســت خارجی مصالحهگــرا مبنی بر
مذاکره و پذیرش برجام 2015بازنگری شــده و گســترش
یافته به برنامه و توان موشکی و سیاست منطقهای ایران
نیــز عقالنــی و واقع بینانه نیســت چــون در اثــر آن بازی
حدیقــف و توقفی نــدارد و
دومینویــی آغــاز میشــود که ِّ
ایران باید در مقابل حفظ حقوق مشــروع خود امتیازات
بیشــتری بدهد .سیاســت واقع بینانه و مقبول ،بازگشــت
بیقید و شــرط امریکا به برجام  2015و اجرای تعهدات
خــود در آن در مقابــل پایبنــدی ایــران بــه تعهداتش در
برجام اســت .بایدن برای بازسازی اعتماد از دست رفته
ایران به امریکا باید در گام نخســت عالوه بر بازگشت به
برجام تمامی تحریمهای بعد از خروج ترامپ از برجام
را لغــو کند تا زمینــه گفتوگوی بیشــتر درچارچوب 1+5
بــرای چگونگــی انجام ســایر تعهــدات برجامــی فراهم
شود.
* متن خالصه شده مقاله ارائه شده در وبینار«دولت
بایدن و چشم اندازهایی از ایران»

مناصب دیگر میشــود که افراد از سمت
خود اســتعفا میدهند و اگر رأی نیاوردند
به شغل خود باز میگردند .نظامیها اگر
تصمیــم دارند وارد انتخابات شــوند باید
بهطور کلی از ارتش یا سپاه خارج شوند».
مطهــری بــا یــادآوری نظــر امــام
خمینــی(ره) کــه نظامیــان نبایــد وارد
سیاســت شــوند ،افزود :ورود نظامیان به
سیاست باعث اختالف در میان نیروهای
مسلح میشود؛ همانطور که آنها از ورود
به اقتصــاد نیز منع شــدهاند .بهطور کلی
نظامیها باید از ورود به سیاست و اقتصاد
بــه معنــی بنــگاهداری پرهیز کننــد .او در

بازرسی اســتان بهصورت شبانه شهردار
و  ۱۳نفــر از افــراد دخیــل و مرتبــط بــا
ایــن موضــوع را دعــوت کــرد و موضــوع
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در جریــان
بررســی ایــن موضوع مشــخص شــد که
اقــدام صــورت گرفتــه از ســوی مأموران
شــهرداری بــرای تخریــب ایــن آلونــک،
هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر کسب
مجــوز مقــام قضایــی یــا حضــور نیروی
انتظامــی را طی نکرده که ایــن کار واجد
وصــف کیفــری تشــخیص داده شــده و
برخــورد قانونــی بــا مقصــران حادثه در
دستور کار قرار گرفته است.
در پایــان ایــن نشســت رئیــس قــوه
قضائیه با اشاره به پخش گزارشی درباره
قاچاق سیگار از رسانه ملی گفت :مردم
وقتی ایــن گزارشها را میبینند ،ســؤال
میکننــد که چگونه قاچــاق با این حجم
و بــا تریلــی وارد کشــور میشــود؟ ایــن
مســأله حتماً بایــد پیگیری جدی شــود.
وقتی چنیــن حجمی قاچاق وارد کشــور
میشود ،یعنی این کاال از مبادی رسمی
وارد شــده کــه ایــن خیلــی مایــه تأســف
اســت و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز دارد.

پیشبینی واکنــش مردم به کاندیداتوری
یک چهره نظامی برای ریاست جمهوری
نیــز گفــت :مــن فکــر نمیکنــم ریاســت
جمهوری نظامیان مورد اقبال مردم قرار
بگیرد .دلیلش روشــن است؛ یک نظامی
کارش نظامیگری اســت ،کارش ورود در
عالم سیاســت نیســت .هرکســی باید کار
خــود را انجام دهد .تداخل مســئولیتها
در یکدیگر به صالح کشــور نیست .عالوه
بر ایــن ،تمرکز قــدرت نظامی ،سیاســی،
اقتصادی و رسانهای در یک فرد به وجود
میآیــد و تمرکــز قدرت معمــوالً موجب
استبداد و فساد خواهد شد.

خبر اول اینکه ،وزارت امور خارجه امریکا در گزارشی درباره ایران مدعی
شــد که این کشــور با پیشــبرد کارزار فشــار حداکثری علیه ایران به میزان ۷۰
میلیارد دالر به درآمد نفتی ایران خسارت زده است.
بــه گــزارش ایســنا ،پایــگاه اینترنتــی وزارت امور خارجــه امریکا در گزارشــی
درباره سیاستهای امریکا در قبال ایران نوشت :کارزار فشار حداکثری علیه
ایــران همچنان بهطــرز خارقالعادهای مؤثر اســت .امروز ،اقتصــاد ایران با
بحــران پــول رایج ،افزایش بدهیهای عمومی و تورم مواجه اســت .پیش از
کارزار فشــار حداکثری ،ایران تقریباً  ۲.۵میلیون بشــکه نفت در هر روز صادر
میکرد .اکنون حتی برای ارســال یک چهارم آن نیز با چالشهایی دســت و
پنجه نرم میکند .از ماه مه ســال  ،۲۰۱۸مانع دســتیابی ایران به بیش از ۷۰
میلیــارد دالر درآمد نفت شــدهایم و بــه ممانعت از دســتیابی آن به ارزش
تقریبــی ۵۰میلیــارد دالر بــه طــور ســاالنه خواهیم شــد .ادعــای وزارت امور
خارجه امریکا درباره خســارت به ایران در پی این مطرح میشــود که دولت
این کشــور در ســال  ۲۰۱۸با ناقص تلقــی کردن توافق هســتهای از آن خارج
شده و با رویکردی موسوم به «کارزار فشار حداکثری» تحریمهای متعددی
را علیه ایران اعمال کرد.

دیگه چه خبر

مسیر ترانزیت را باز بگذاریم اروپا و امریکا را مواد مخدر فرا میگیرد

 ۷۰میلیارد دالر
خسارت امریکا به درآمد نفتی ایران

صداو سیما :در رأس اعتماد مردم هستیم

خبر دیگر اینکه ،رئیس ســازمان صداوســیما بر اســاس نظرســنجیهایی
مدعی شد که این رسانه در رأس اعتماد مردم قرار دارد .علی عسگری البته
اشارهای به جزئیات این نظرسنجیها نکرد.
بــه گــزارش ایلنا رئیــس ســازمان صداوســیما در دیــدار اعضای کمیســیون
فرهنگی مجلس با وی ،با تأکید بر اینکه فضای مجازی یکی دیگر از راههای
دشمن برای هجمه فرهنگی است تصریح کرد :فضای مجازی امروز برای ما
هم فرصت و هم تهدید اســت و باید با قانونمند کردن آن مانند همهجای
دنیا ،از فرصتهای آن بیشــتر و بهتر اســتفاده کنیم و نقش مجلس در این
باره و در رأس آن ،کمیسیون فرهنگی بسیار مهم است.علی عسگری با بیان
اینکه با وجود همه هجمه فرهنگی و عملیات روانی دشــمنان ،صداوســیما
در رأس اعتماد مردم قرار دارد ،افزود :آخرین نظرســنجیها نشان میدهد
که رسانه ملی جایگاه ویژهای میان مردم هم از منظر اعتماد عمومی و هم
میزان مراجعه و عالقهمندی دارد.

امریکا کشوری جهان سومی شده است

دســت آخر اینکه ،نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس پیشبینی کرده که امریــکا هم همچون اتحاد جماهیر شــوروی در
مســیر فروپاشــی اســت .عباس مقتدایــی ،در گفتوگــو با عصرایــران گفت:
اگــر جمهوری اســامی ایران بــر موضع اصولی خود پافشــاری کند در جنگ
ارادههــا همانگونه که تاکنون پیروز شــده اســت پیروز خواهد شــد ،فقط باید
بــه ایــن نکته توجه کنیم که امریکا امروز از یک کشــور قــدرت جهان اولی به
کشوری جهان سومی با تمام ویژگیهای آن تبدیل شده و االن بدهکارترین
کشــور دنیــا اســت ...دولــت این کشــور تــوان صحیــح برگــزاری انتخابــات را
نــدارد و دیکتاتوری در آن رخ نموده اســت ،تبعیض نــژادی و نادیده گرفتن
آزادیهای مدنی وجود دارد و همه این عوامل نشــان میدهد که فروپاشــی
اتحاد جماهیر شوروی در ایاالت متحده امریکا در حال رخ دادن است.

