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عمليات كوچك عاشوراي 1 در منطقه تکاب در شمال كردستان توسط سپاه پاسداران )1364ش(     انتصاب آيت  اهلل سيدمحمود هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضاييه با حکم مقام معظم رهبري )1378 ش(    روز ملي و استقالل  پاكستان )1947م(    والدت حکيم امروز در تاریخ
سنايی غزنوی ) 473 ق(     وفات ابوالفضل ساوجی عالم و خوشنويس برجسته ايرانی )1312ق(     تولد  لئوناردو داوينچي نقاش، هنرمند و مبتکر نامدار ايتاليايي )1452م(   تسليم ژاپن در برابر متفقين و پايان جنگ جهاني دوم در آسيا )1945م(    كشف  بنزين  )1825م(

شهردارى منطقه 3

پروژه  اجراى  دارد  نظر  در  قزوین  شهردارى 
پیمانکار  به  عمومى  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  ى 
توانند  مى  عالقمندان  نماید  واگذار  شرایط  واجد 
آگهى  انتشار  از  پس  روز   10 مدت  ظرف  حداکثر 
نوبت دوم جهت آگاهى از شرایط و دریافت اسناد 
مناقصه به واحد قراردادهاى شهردارى منطقه سه 
برنده  بر عهده  نمائید. ضمنا هزینه آگهى  مراجعه 
مناقصه بوده و شهردارى در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
1- پروژه بوستان پروین اعتصامى شهرك اندیشه 

با برآورد اولیه 11/981/673/969 ریال 

تهاجم رسانه ای و پدافند غیر عامل مردم محور
عماد نجار

قدرت فراگير رسانه در سطح جهان تا بدانجا افزايش پيدا كرده 
كه اين وسيله ارتباطی تبديل به يك ابزار جنگی شده و توانسته 
جايگزين مناس��بی برای تسليحات نظامی س��بك و سنگين و 

حتی بمب های اتمی و ناپالم و هيدروژنی باشد.
از عمر پيدايش رس��انه در جهان زياد نميگذرد و ش��روع رسانه 
به چهار صد س��ال پيش بازميگردد. از آن سال به بعد رسانه در 
انواع مختلف و با مخاطب های گوناگون در سطح دنيا با سرعت 

زيادی رشد كرد و فراگير شد.
اولي��ن رس��انه در ايران نيز در س��ال 1252 به ن��ام كاغذ اخبار 
توسط ميرزا محمد صالح شيرازی كازرونی منتشر شد. نامی كه 
 )news paper( ترجمه ساده و دقيق عنوان انگليسی روزنامه
است. وی تحصيل كرده رشته روزنامه نگاری در كشور انگليس 
بود. ميرزا محمد صالح ش��يرازی كازرونی با استفاده از يك متد 
غربی و ايرانيزه كردن آن اقدام به انتش��ار اولين رس��انه عمومی 

در ايران كرد.
در حال حاضر رس��انه های جهان به انواع مختلفی دسته بندی 

شده اند كه به شرح زير دسته بندی شده اند: 
1- رسانه های نوشتاری مانند مطبوعات، كتاب و مجالت.

2- رسانه های شنيداری مانند مانند راديو.
3- رسانه های ديداری مانند تلويزيون، سينما، شبکه های اجتماعی

4- رس��انه های ابزاری مانند اعالميه، بروش��ور، تابلوی اعالنات، 
كاتالوگ، پوستر، تراكت، پالكارد، آرم، لوگو، فيلم  های تبليغی، 

فيلم  كوتاه و بلند، سخنرانی، همايش و تئاتر.
5- رس��انه های نه��ادی يا گروهی همچون رواب��ط عمومی ها، 

شركت های انتشاراتی، بنيادهای سينمايی.
6- رس��انه های فرانهادی همچون خبرگ��زاری ها، دفاتر روابط 
بين الملل، كارتل ها، بنگاه های س��خن پراكنی و تراس��ت های 
خبری، ش��ركت های چند مليتی، فيلم های س��ينمايی، شبکه 

های ماهواره ای.
رسانه و انواع آن تا آنجا قدرت پيدا كرده اند كه حتی در انقالبها 
و س��رنگونی حکومتها نقش اصلی و پيش قدم را اجرا می كنند 
و حتی جلوتر از اقدامات نظامی و سياسی از ابزار رسانه استفاده 

می شود. نمونه های متعددی از اينگونه استفاده ابزاری از رسانه 
در دو قرن اخير وجود دارد.

آنچه كه مسلم است اين مطلب است كه كهن ترين و قدرتمند 
تري��ن و پر مخاطب ترين رس��انه های جه��ان در اختيار غرب، 
امريکا و در اصل صهيونيس��ت بين الملل اس��ت و با مدل های 
مختلف از اين ابزار اس��تفاده می كنند ك��ه بهره های مختلفی 
از رس��انه برای روسای متبوعشان تعريف كرده اند. بعنوان مثال 
ميتوان به منافع اقتصادی، سياس��ی، مذهبی و دينی، اجتماعی 
و حتی منافع مداخله جويانه اشاره كرد. صهيونيست بين الملل 
قدرتمند ترين كارتل رس��انه ای در جه��ان را در اختيار دارد و 
غالب رس��انه ها را مديريت و هدايت می كند و اهداف متعددی 
از جمله اهداف امپرياليس��م و تفکرات خاص صهيونيس��ت كه 
در پروتکل های بيس��ت و چهارگانه يهود اس��ت را پيگيری می 
كنند. در همين راس��تا يکی از بهره ب��رداری هايی كه امروز در 
اين مقال به آن می پردازيم استفاده از رسانه در مواجهه با نظام 
جمهوری اسالمی ايران است. از ابتدای پيروزی انقالب اسالمی 
در بهمن ماه 1357 رسانه های مخالف تهاجم های بيشماری را 
علي��ه اين انقالب مردمی ملت ايران آغاز كردند كه اين حمالت 
رس��انه ای سال به س��ال افزايش پيدا كرد كه در سالهای اخير، 
غرب و صهيونيس��ت بين الملل با اس��تفاده از اين ابزار اقدام به 
پايه ريزی طرح براندازی نظام با تکيه بر توان باالی تاثير گذاری 
رس��انه كردند. اين طرح با تدابير موثر متقابل با شکس��ت روبرو 
شد و تمامی برنامه ريزی های دشمنان را كه حتی عنوان ميشد 
كه جمهوری اس��المی چهل سالگی خود را نخواهد ديد را نقش 
بر آب كرد. دش��منان حس��اب بس��زايی روی توان تاثير گذاری 
رسانه ها روی افکار عمومی داخلی در ايران باز كرده بودند و بر 
روی آمارها و گزارشهايی كه بدست آورده بودند تا آنجا مطمئن 
بودند كه جان بولتون يکی از مقامات ارش��د امريکايی در جمع 
گروهك تروريستی منافقين خلق اعالم كرده بود كه جشن سال 

نو 2019 ميالدی را در ايران برگزار خواهند كرد.
در ادامه روند شکس��ت برنامه های پرهزينه دشمنان جمهوری 
اس��المی ايران در عرصه های مختلف از جمله نظامی و اقدامات 
تروريستی و تحريمها و كودتاهای نرم و رنگی سعی بر آن دارند 
كه با هجمه رسانه ای بر افکار عمومی داخلی در ايران و با اشاعه 

تفکر بدبينی و همچنين سياه نمايی شرايط در داخل موجی از نا 
اميدی را در بين ملت ايران ايجاد كنند.

در راس��تای انجام اين پروژه، برنامه های متعددی از كانال های 
بيش��مار فارسی زبان در ماهواره تهيه و پخش می شود. يکی از 
اين برنامه ها كه از سوی استعمار پير يعنی انگلستان حمايت و 
هدايت می ش��ود، كه در آن سازمان رسانه ای كانال ها و برنامه 
های زيادی توليد می ش��ود. تا چندی پي��ش روند اجرايی اين 
برنامه ها در موضوعات سياسی، روش كارشناس محور بود. اما با 
توجه به عدم موفقيت در حصول نتيجه روش��ی جديد ابداع شد 
و در حال اجرا است كه روی سخنان عوام فريبانه از سوی عوام 

خارج از ايران تمركز كرده است.
در اين برنامه بخش هايی گزينشی از برنامه های صدا و سيمای 
جمهوری اس��المی ايران برای جمع های دو نفره پخش ميشود 
كه از آنها خواس��ته ش��ده اقدام به ايراد گرفت��ن نمايند. در اين 
محصوالت تبليغاتی كه ساخت برنامه های سطح پايين و خالی 
از محت��وا ب��رای مخاطبين خاص ماهواره اس��ت ديگر خبری از 
كارشناسان ناسزاگو به نظام جمهوری اسالمی ايران نيست. بلکه 
كالس درس��ی اس��ت كه هيچ كس اعالم نمی كند كه اس��تاد 
است ولی همگی بطور تلقينی تدريس می كنند و برای مخاطب 
خاص و مستعد خود الگو سازی كرده و برخی مطالب را القا می 

كنند تا بيننده محتوايی هرچند س��طحی برای ارائه در 
جامعه بطور طوطی وار اندوخته داش��ته باشد. يعنی 
ايجاد موجی از نارضايتی بدون محتوا و بدون تفکر 
كه با هجمه فراوان و گس��ترده در مس��ائل مختلف 
از طريق رس��انه به بيننده القا می ش��ود و اقدام به 

س��اخت نظامی فکری بر اس��اس خالء های داخلی 
می كند. س��ياه نمايی و بزرگ نماي��ی و دروغ پردازی 

و همچني��ن پايين آوردن قدرت تحليل و ارائه مطالب به زبان 
بسيار ساده و قابل پذيرش، بطوری كه يك فکت جعلی قابل اغنا 

كردن در اختيار مخاطب قرار داده شده است.
در اي��ن برنامه ها برخی افراد كم س��واد و بدون مطالعه، دارای 
ش��رايط نس��بتا مناس��ب مالی، مخالف نظام، غي��ر متخصص، 
دستچين ش��ده، اكثرا سن افراد كمتر از 40 سال اقدام به ايراد 
گرفت��ن از برخی برنامه ه��ای منتخب و گزينه ای می كنند كه 

اين برنامه ريزی در كنار اس��تفاده از فن��اوری باالی تصويری و 
رايان��ه ای در كن��ار مجری ها و هنرپيش��گان و خوانندگان يك 

بسته كامل تبليغی با كادو پيچی بسيار جذاب ارائه می شود.
ام��ا آنچ��ه كه در اين موقعي��ت بايد به آن پرداخ��ت و در صدر 
برنام��ه های رس��انه ای ايران قرار گيرد ارائه ي��ك برنامه دقيق 
و مدون و با محتوای قوی اس��ت كه بتواند زنگ هشداری باشد 
برای بينندگان برخی از ش��بکه های ماهواره ای باش��د تا از اين 
دام عوام فريبانه رهانيده ش��وند. اين اقدام را بايد به نوعی جنگ 
رسانه ای دانست كه جمهوری اسالمی همانند ديگر عرصه های 
تقابلی با دشمنان ايران با آنها مواجهه كرد و قله های اين عرصه 

ها را به تسخير درآورد.
عرص��ه هنر و رس��انه نيز می بايس��ت با دقت ، تدبي��ر و برنامه 
ري��زی برای تاثي��ر گذاری روی مخاطبان از پيش تعيين ش��ده 
اقدام به س��اخت برنامه های محتوا محور و جذاب با استفاده از 
امکانات و عوام��ل متعهد و متخصص به نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ايران نموده تا با ايجاد سدهای غير قابل نفوذ در برابر 
هجمه های فرهنگی و رس��انه ای از پش��توانه های اصلی و قابل 
اتکای نظام حمايت شود. بی ترديد مردم ايران جزو اصلی ترين 
اركان نظ��ام در پيروزی انقالب و نبرد با حزب بعث در هش��ت 
س��ال دفاع مقدس و همچنين بعنوان پشتوانه محکمی در برابر 
انواع حمالت مادی و معنوی كه از س��وی دشمنان صورت 
ميگيرد بش��مار ميرون��د. اين م��ردم در تمامی مراحل 
سالهای پس از انقالب از نظام جمهوری اسالمی ايران 
حمايت كرده اند و دشمن نيز به اين مطلب آگاه است. 
ملت ايران بعنوان پش��توانه محکم كه همواره با اتکا به 
قوه ايمان به خدا و ائمه توانس��ته اند تمامی دس��ايس 
بدخواهان نظام را از بين ببرند چند س��الی است كه جزو 
اهداف بسيار مهم رسانه های صهيونيست بين الملل قرار گرفته 
اند و اين حمالت غير قابل مش��اهده دائما در اطراف خانه های 
ايرانيان در حال پخش هستند. لذا الزم است برای جلوگيری از 
ايجاد ش��رايطی كه جامعه را به سمت استفاده از امکانات ظاهر 
فريب تصويری دش��من سوق دهد، رسانه های داخلی با ساخت 
برنامه های ايرانيزه شده و بومی با تکنولوژی روز و جذاب گامی 

بلند در پيشبرد برنامه های پدافندی غير عامل ايجاد كنند.

ي��ادآوری فاجعه منا دل هر انس��ان آزاده ای را ب��ه درد می آورد. اين فاجعه 
مراس��م روايتگر عزايی اس��ت كه با گذش��ت 4 س��ال، يادآوری آن همچنان 
مس��لمانان ازاده را در بهت و ماتمی عمي��ق و غريبانه فرو می برد .عزايی به 
وسعت حرمت قطره قطره خون حجاجی كه طواف آنها حول حرم امن الهی 

به قربانی شدن آنان توسط رژيم »آل سعود«منجر شد.
در مهر ماه س��ال 1394،شهادت و زخمی شدن بيش از 3 هزار تن از حجاج 
بيت اهلل الحرام و خصوصا ش��هادت صدها تن از هم وطنان عزيزمان حالوت 
روز عيد قربان را در كام پيروان آخرين دين آسمانی و مشتاقان زيارت حرم 
امن الهی تلخ ساخت.نخس��تين بار  ظهر پنجش��نبه دوم مهر 1394 اخباری 
درباره حادثه ای در مس��ير رمی جمرات جهان اس��الم را در حيرت فروبرد . 

روايت اوليه از اين فاجعه اينگونه بود : 
در مس��ير رمی جمرات در دو نقطه ازدحام شديد ايجاد شده است  و در اين 
موج جمعيت زائران كشورهای مختلف زير دست و پا افتاده اند. در آن زمان، 
رئيس سازمان حج و زيارت كشورمان  اعالم كرد : “هنوز آمار قطعی از تعداد 
كشته شدگان و هويت آنها مبنی بر اينکه آيا زائران ايرانی هم هستند يا خير 
نداريم. ” هرچند طولی نکشيد كه زائران ايرانی هم ميان قربانيان  شناسايی 

شدند و به تدريج آمار شهدای  ايرانی در اين فاجعه بيشتر شد.
ش��وك ناش��ی از  فاجعه  و انتظار مردم برای تماس با حاجيانشان باعث شد 
درابتدای امر مطالبه از بانيان اين اتفاق كمی به حاشيه رانده شود . اما همان 

روز در پيام رهبر انقالب ، اين موضوع به صورت جدی مطالبه شد .
در بخش��ی از پيام ايش��ان  آمده بود :  دولت سعودی موّظف است مسئولّيت 
س��نگين خود را در اين حادثه ی تلخ پذيرفت��ه و به لوازم آن به قاعده ی حق 
و انص��اف عمل كند. مديريّت غلط و اقدامات ناشايس��ته كه عامل اين فاجعه 
بوده، نبايد از نظر دور بماند.  بدون شك سران آل سعود كه تجربه برگزاری 

مراسم حج را برای دهه های متمادی داشته اند، 
نس��بت به ازدحام جمعي��ت در صحرای عرفات و من��ا آگاه بودند. همچنين 
آنها به خوبی می دانس��تند  اگر كمترين وقف��ه ای در حركت حجاج در منا 
ايجاد ش��ود، وقوع فاجع��ه در اين منطقه اجتناب ناپذي��ر خواهد بود. با اين 
حال مقامات آل س��عود درست در حس��اس ترين ساعت و زمان ممکن يکی 
از مس��يرهای اصلی تردد حجاج را بسته و خيل عظيم و ميليونی جمعيت را 

بدون كمترين اطالع قبلی در مسيرهای جايگزين هدايت كردند.
تعداد قربانيان  روزبه روز بيش��تر می ش��د  و  اضطراب در ميان خانواده های 

مفقودين لحظه به لحظه افزايش می يافت . دولت سعودی نه تنها در مديريت 
اوليه مسير برای  حاجيان ، بله در رسيدكی به كشته شدگان و شناسايی آنها 
نيز ناتوان بود . طبق اعالم مراجع رسمی، بسته شدن گذرگاه شماره 204 و 
ازدحام جمعيت، دليل اصلی وقوع اين فاجعه اعالم شد. بر اساس آخرين آمار 
منتش��ر شده، شمار حجاج  شهيد  و زخمی جمهوری اسالمی ايران، از همه 
كش��ورهای ديگر بيشتر بود.فاجعه منا نه تنها صالحيت و لياقت سعوديها در 
پرده داری خانه كعبه را زير س��وال برد،بلکه داغی به وس��عت خون به ناحق 
ريخته ش��ده شهدای اين حادثه را بر دل مس��لمانان گذاشت. آری! چنانچه 
رهب��ر معظم انقالب تاكيد فرموده اند ،اين فاجعه  هيچ گاه فراموش نخواهد 

شد و خون بهای آن نيز هيچ گاه قابل محاسبه و پرداخت نيست.
نکته قابل توجه آنکه س��عودی اين روزها به جای پاسخگويی به اين جنايت 
بزرگ در حال ژست های خبری است و تالش دارد تا خود را ميزبانی شايسته 
معرفی نمايد چنانکه امير منطقه مکه از حضور بيش از دو ميليون و چهارصد 

هزار نفر در مراسم حج امسال خبر داد. 
شاهزاده خالد فيصل، امير منطقه مکه مکرمه در كنفرانسی مطبوعاتی اعالم 
كرد ش��مار حجاج بيت اهلل الحرام امس��ال به بي��ش از دو ميليون و چهارصد 
هزار نفر رسيد. شاهزاده خالد فيصل همچنين از ارائه خدمات درمانی به نيم 
ميليون زائر در مراسم حج امسال خبر داد. امير منطقه مکه مکرمه در ادامه 
از مش��اركت 120 هزار نفر در تأمين امنيت مراس��م حج امسال سخن گفت. 
ش��اهزاده خالد فيصل همچنين گفت: امس��ال كاهشی چش��مگير در ميزان 

بی نظمی ها نسبت به سال گذشته داشتيم.
 وی همچني��ن گفت بيش از 25 ميليون وع��ده غذايی در حج 1440 )حج 
امس��ال( توزيع شده است. مجموعه كاس��تی ها و بی كفايتی مديريتی سران 
س��عودی موجب ش��ده تا در جهان اسالم مطالبه ای سراس��ری برای گرفتن 
مديريت حج از عربس��تان و واگذاری آن به ساختاری مستقل از جهان اسالم 
داش��ته باش��د. علما و ملت اسالمی تاكيد دارند كه س��عودی با اين وضعيت 
نمی تواند مدعی برگزاری صحيح مراس��م حج باش��د در همين حال سعودی 
كه حامی تروريس��م، وهابيت و همراه آمريکاس��ت و به دنبال روابط آشکار و 
گس��ترده با رژيم صهيونيس��تی كه دشمنان جهان اس��الم هستند نمی تواند 
ادعای خدمت به امت اس��المی را داشته باش��د. سعودی كه 5 سال است به 
كش��تار مردم بی دفاع و مظلوم يمن می پردازد قطعا شايسته خادمی ندارد و 

بايد اين عنوان از آن گرفته شود. 

فاجعه منا و خون بهایی که قابل محاسبه نیست


