جهاد پزشکان در مقابله با کرونا یادآور نقش آنان در دفاع مقدس است
محمدرض��ا عارف طی تماس تلفنی با سعی��د نمکی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کش��ور از زحمات وزارت بهداشت و کادر درمانی کشور در
مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران قدردانی کرد.
وی د��ر ای��ن تماس تلفن��ی به نمکی گفته ک��ه« :وظیفه خ��ود دانستم از
جنابعال��ی و همکارانتان که این روزها در حال جهاد بزرگی هستید قدردانی
کنم.مطمئنا مردم عزیز کش��ورمان نیز قدردان زحم��ات جامعه پزشکی و درمانی
کش��ور هستند ».عارف با یاد��آوری دوران دفاع مقدس و نق��ش ممتاز پزشکان و
پرستاران در آن دوران ،تصریح کرد «نقش��ی که همکاران شما در درمان بیماران
مبتال به ویروس کرونا و پیشگیری از این ویروس ایفا می کنند یادآور نقش آفرینی
فارس
آنان در دوران دفاع مقدس است.
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نماز جمعه این هفته در تمامی مراکز استانها تعطیل است
رئی��س شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کش��ور اعالم کرد که نماز جمعه
این هفته در تمامی مراکز استانها تعطیل است
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه بر اساس مصوبه
ست��اد ملی مبارزه با وی��روس کرونا نماز جمعه این هفته در تمامی مراکز
است��ان ها تعطیل اس��ت ،اظهار کرد :در ارتباط ب��ا چگونگی برگزاری نماز
جمع��ه در سایر شهرستانها ،بخشها و دیگر شهرها کمیتهای مرکب از نماینده
ولی فقیه ،مسئوالن بهداشتی هر استان و استانداران تش��کیل میشود و در این
زمین��ه تصمیم گی��ری میکند .وی اف��زود :براساس تصمیم گی��ری این کمیته
مش��خص میشود در چه شهرهایی نماز جمعه تعطیل باشد و اخبار آن از طریق
رسانهها به مردم اعالم میشود .ایسنا

ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی قم توسط نزاجا
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت :از صبح رو ز  ۱۵اسفند ،نیروی
زمینی ارتش ،اقدام به ضد عفونی کردن خیابانها ،معابر و اماکن عمومی شهر
قم می کند .امیر سرتیپ علی جهانشاهی افزود :در پی در خواست استانداری
ق��م مبنی بر ضد عفونی کردن اماکن شهری ای��ن شهر ،نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با تجهیزات و خودروهای ضد عفونی کننده ،خیابان ها
و معابر شهر مقدس قم را از صبح پنجشنبه ضد عفونی خواهد کرد .وی افزود :ارتش
در شرایط بحرانی با تمام توان در خدمت مردم خواهد بود و با تشکیل قرارگاه جهادی
مبارزه با ویروس کرونا از هفته گذشته در تمامی استانها عملیات ضد عفونی کردن
معابر شهره��ا را شروع کرده است .امیر سرتیپ جهانش��اهی گفت :تمام تالش کادر
درمانی مجرب نیروی زمینی ارتش این است که بتوانند شعار " ما کرونا را شکست می
دهیم" ،را محقق سازند .روابط عمومی ارتش
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مخاطب شمایید

وقتی پادوهای انگلیس دست به دامن کرونا می شوند

تعصب به مذهب یا تعهد به دشمن
کرونا که به کشور آمد ،تنها نبود ،بلکه جهل و نادانی و البته
عمد و غرض ورزی برخی به کمک آن آمد تا در برابر اتحاد
مردم��ی علیه این بیماری ،قد علم کرده و س��وژه ای جدید
برای رسانه های آنسوی آب و دشمنان اسالم بسازد .کرونا
از قم ش��روع شد و قربانی گرفت و شهر به شهر پیش رفت.
از آنجا که این ویروس به س��رعت به افراد منتقل می ش��د،
متخصصان بهداشت و سالمت توصیه کردند هرگونه تجمع
انسانی ممنوع شود .همه مراسم و فعالیتهای دسته جمعی
تعطیل ش��د .حتی وزارت بهداشت اعالم کرد که باید نماز
جمعه هم تعطیل ش��ود و رفتوآمد در حرمهای مقدس و
امامزادگان محدود شود.
اینجا بود که دش��منان اس�لام و تش��یع به میدان آمدند و
گروه داعش اعتقاد ش��یعیان را به دارالشفا بودن حرمها زیر
سوال برد.
در ای��ن میان عده ای ناآگاه که خود را مذهبی و اهلبیتی
میخوانن��د ،محدود کردن حرمها را در تضاد با توس��ل به
ائمه در گرفتاریها و دارالش��فا بودن حرمها عنوان کردند و
درس��ت در همین لحظه دشمنان اسالم دست به کار شدند
و با توسل به پیروان شیعه انگلیسی دست به اقداماتی زدند
تا به بهانه اینکه نش��ان دهند اعتقاد آنها درست است ،اصل
دین را زیر سوال ببرند.
وقت��ی برخی مداح��ان و هیئتیه��ا کنار ضری��ح حضرت
معصوم��ه (س) عک��س و فیل��م گرفتند و دیگ��ران نیز به
لی��س زدن ضریح برای اثبات آلوده نب��ودن آن پرداختند،
زمین��ه وهن دین و باورهای مذهبی مردم را فراهم و فضا را
آماده کردند تا رس��انههای بیگانه و معاند به میدان آمدند و
تفکرات شیعیان را به سخره گرفتند.
ریشه یابی
اگر قرار باشد اینگونه اقدامات سبک سرانه ،غیر متعارف ،غیر
عقالنی و غیر منطقی که حتی در شرایط عادی هم از مردم
سر نمیزند ،ریش��ه یابی کرد ،باید ریشه آن را در دشمنی
و عدم ش��ناخت از اسالم یافت .دشمنی که اعتقادات دینی
م��ردم را زیر س��وال برده و چه��ره ای خراف��ی و به دور از
عقالنیت از این اعتقادات در جهان ترسیم می کند.
زمانی که متخصصان هشدار می دهند که اماکن پرتراکم به
عنوان کانونهای ش��یوع و انتقال بیماری کرونا باید تعطیل
ش��ود و تقابل با چنین امری ،علناً به جان انسان ها مربوط
می شود ،برخی از مخالفت ها موجب می شود تا رسانه های

لندنی و امریکایی اینگونه عنوان کنند که مخالفت متولیان
مذهبی از جمله حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در قم با
بس��تن اماکن متبرکه این فرصت را به کرونا داد تا خودش
را به سطح وسیع تری از مردم این شهر برساند .در حقیقت
آنه��ا تالش کردند این گونه به مردم القاء کنند که باورهای
دینی مردم می تواند مانع از مبارزه با ویروس کرونا شود.
این درحالی اس��ت که افتخار اس�لام و تش��یع همواره این
بوده اس��ت که به عقل به��ا میدهد و نظ��ر متخصصان را
ارج مینهد .ضدعفونی مسجد الحرام و برخی حرمهای ائمه
معصومین با اساس معنوی این مکانها در تعارض نیست چرا
که خداوند متعال از رهرو قوانینی که بر نظام طبیعت حاکم
ساخته ،خواس��ت و اراده خود را محقق میکند .همچنانکه
میکروب و ویروس انسان را بیمار ساخته و دارو به خواست
الهی او را درمان میکند.
از س��وی دیگ��ر در کنار این قوانین طبیع��ی خدای متعال
قوانی��ن غیبی نی��ز بر عالم ماده جاری و س��اری گردانده و
ای��ن دو در کن��ار یکدیگر بر جهان مادی حاکم اس��ت  .در
فرهن��گ قرآنی نیز تاکید ش��ده که هر دو اس��باب الهی و
طبیعی برای پیش��برد زندگی انسان مؤمن مورد نیاز است
و مسلمان راس��تین در هنگام بیماری همچنانکه دست به
دامان پزش��ک و دارو میشود دس��تی هم به دعا به درگاه
خداوند و توس��ل به پیامبر(ص) و اهل بیت عصمت علیهم
السالم برمیدارد .زیارتگاه های مقدس مسلمانان نیز از این
قوانین مس��تثنی نیس��ت و همچنانکه کانونی برای کسب
فیض انوار غیب الهی بر قلوب مؤمنان است به سبب حضور
م��ردم و همچنین ش��رایط آب و هوایی نیز مدام محتاج به
شستشو ونظافت است.
به همین مناسبت بود که حجت االسالم والمسلمین احمد
م��روی تولیت حرم حضرت ام��ام رض��ا (ع) صراحتاً اعالم
کرد :در پی ورود ویروس کرونا به کش��ور و امور بهداش��تی
پیرام��ون آن ،در ح��وزه حرم مطهر امام رض��ا(ع) تابع نظر
وزارت بهداش��ت هس��تیم و این اظهار نظر نش��ان دهنده
نگرانی روحانیت ش��یعه برای جان م��ردم و احترام به نظر
متخصصان است.
حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا ش��ریعتمداری استاد
حوزه و دانش��گاه در ب��اره مقاومت برخ��ی از روحانیون در
برابر توصیههای بهداشتی و پزشکی مبنی بر تعطیلی برخی
مناسک و ایجاد محدودیتهایی در حرمها و بقاع ،مقاومت
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میکنند ،گفت :البته مراجع و حوزههای علمیه با این ماجرا
تعامل منطقی و درستی داشتهاند و به رعایت رهنمودهای
بهداشتی توجه داشتهاند و حتی علمایی که تاکید زیادی بر
آیینها و مناس��ک دارند هم به رعایت توصیههای پزشکی
توج��ه کردهاند و مقاومتی نبوده اس��ت .اگ��ر اندک افرادی
مانند دو سه امام جمع ه مقاومتهایی داشتند ،به سرعت با
موضع درست نهادهای رسمی کوتاه آمدند.
این اس��تاد دانش��گاه ادیان قم افزود :مبان��ی و تاریخ ما در
اینباره روش��ن اس��ت و از مهمترین وجوه تمدن اس�لامی
ایمان و باورهای مذهبی و در عین حال اهتمام به تجربه و
علم بوده است .باور به علم (تجربی) در کنار ایمان و شعائر
دینی مزیت تمدن اسالمی است .هم توسل ،دعا و کار نیک
مؤثر است و هم علم و رعایت قواعد مادی و علمی.
تعصب یا تعهد
در این جا این س��وال مطرح ش��د که این افراد با استناد به
چه موضوعی وارد میدان شدند و آیا این رفتار آنها ناشی از
تعصب به دین است یا تعهد به دشمنان؟
تحقیقات دستگاه های اطالعاتی نشان داد که هم در مشهد
و ه��م در قم که این افراد از هواداران فرقه ش��یرازیها که
مروج ش��یعه انگلیسی هستند با حمایت این کشور مشغول
اختالف افکنی و بر هم زدن وحدت ش��یعه و سنی ،تحریف
دین ،ترویج قمه زنی و اهانت به س��احت عالمان دین است.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اقدامات و آموزههای
این فرقه علیه اهل سنت ،محرک اصلی گروهکهای افراطی
نظیر داعش علیه ش��یعیان بود و آنها با استناد به فیلمها و
نوارهای سخنرانی این فرقه خون شیعیان را مباح دانسته و
فجایع عظیم را علیه مسلمانان روا داشتند.
رهبر معظم انقالب در موارد و مناس��بتهای مختلف نیز بر
کلید واژههای "تسنن آمریکایی" و "تشیع انگلیسی" اشاره
داشتهاند .در آخرین مورد نیز ایشان در سالگرد رحلت امام
خمینی (ره) در بیاناتش��ان تصریح کردند « :بازی دش��من
را نخورید .آن تس��ننی که آمری��کا از آن حمایت کند و آن
تش��یعی که از مرکز لندن صادر ش��ود به دنی��ا ،اینها مثل
هم هس��تند .هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل
آمریکا و غرب و استکبار هستند».
به دنبال این امر دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان
خراسان رضوی اعالم کرد؛ فردی که با انتشار فیلمی از اقدام
غیر متعارف خود در حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

واکنشهای زیادی به همراه داشت ،بازداشت شد.
بازی تکراری
البته این اولین بار نیس��ت که دوس��ت نادان یا دشمن دانا
و فرص��ت طلب با حرف های نامعقول و رفتارهای ناپس��ند
موجبات وهن دین و شیعه را فراهم می آورند .
در تاریخ به ماجراهای آیتاهلل س��ید جیکاک که جاسوس
انگلی��س بود که در جریان کش��ف نفت در ای��ران ،فتوا به
نجس بودن آن داد ،مشهور است .ﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ بهعنوان یک
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺎ زده و با شعبده بازی معجزاتی را به خود
نسب��ت می داد ،بنابرای��ن ،ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺱ انگلیس ،ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ
مسجد آمد��ه ﻭ میگوید :من حضرت علی(ﻉ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﺩﯾﺪﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ شان��هام ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ« :ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩه ﺳﯿﺎه ﻭ نجس (ﻧﻔﺖ) دوری کنند»!
همچنین همه می دانن��د که پایههای وهابیت در ایران با
تالشه��ای «مستر همفر» در تروی��ج افکار عبدالوهاب و و
تبلیغ آن بنا شده است.
همچنی��ن بارها دید��ه ایم د��ر مراسم مذهب��ی از جمله
عزاداری اهل بیت علیهم السالم اعمال بدون هیچ توجیهی
و ب��ه شکل افراطی از سوی برخی انجام می شود که دست
آویز دشمنان اسالم شده است.
ای��ن درحالی است ک��ه مراجع همواره با اش��اره بر اهمیت
عزاد��اری اهلبی��ت علیهمالسالم تاکید دارن��د اموری که
موج��ب وهن دی��ن و مذهب یا ضرر قاب��ل توجهی بر بدن
میشود مانند قمهزن��ی و زدن زنجیر تیغدار بر بدن ،جایز
نیست.
ماجرا ادامه دارد
شکی در سازگ��اری علم با دین مبین اسالم نیست ،دینی
ک��ه اولین سورهی نازل شده در آن امر به خواندن ونوشتن
دهند��ه بوسیلهی قلم معرفی

میکن��د و خدا را به آموزش
میکند (علق ) ۵ - ۳
اینکه کسی پیدا شود به نام مرجع تشیع و حکم صادر کند
و برخی اقدامات ک��ه وهن دین است ،جایز بداند ،از همان
جنس تشیع انگلیسی و  MI۶است .سرویسهای اطالعاتی
کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا دستبردار نیستند و
نمونه تالشهای آن کش��ورهای اسالمی از جمله افغانستان،
پاکستان ،عراق ،سوریه به وضوح دیده میشود.
گروههای افراطی به نام اسالم دست به هر کاری میزنند و
جرم و جنایتشان را به نام اسالم ثبت میکنند.

کارمندان رسانه ملکه باز هم به کاهدان زدند
اقد��ام اخی��ر بیبیسیفارسی بر مانور خب��ری روی یک
ویدئوی جعلی و تبدیل آن به ژانر وحش��ت کرونایی برای
تزریق التهاب و نگرانی در جامعه ایران ،نخستین اقدام این
رسانه ضدایرانی در راستای جنگ روانی علیه مردم ایران
طی یکی دو هفته اخیر نبود...
کرون��ا ویروسی است ک��ه دیر یا زود یا ب��ا تغییر شرایط
ج��وی و یا با تولید آنتیوی��روس و واکسن مربوطه ،رخت
برمیبندد و ش ّر آن منقطع میشود؛ بیتردید بهار پیشرو،
زمستان کرونا را درمینوردد؛ اما روسیاهی برای ذغال باقی
ی نظیر بیبیسیفارسی
ی ضدایران 
میماند؛ شبهرسانهه��ا 
هم��ان ذغاله��ای روسیاه هستن��د که این روزه��ا از هر
فیکنیوزی برای القاء ترس به جامعه ایرانی درگیر با کرونا
دریغ نمیکنند .روز سهشنبه  ۱۳اسفند ،بیبیسیفارسی
ب��ه پخش و برجستهسازی ویدئوی��ی با اطالعات جعلی و
غیرواقعی مبادرت کرد؛ ویدئویی که از غسالخانه بهش��ت
معصوم��ه قم گرفته شد��ه ب��ود و راوی آن مدعی بود که
اجساد متوفیان کرونایی ب��ر روی زمین ماندهاست! هدف
این ویدئوی حاوی اطالعات جعلی ،القاء این گزاره موهوم
به مخاطب بود که اوضاع کش��ور م��ا بواسطه کرونا بسیار
بحرانی اس��ت! از این رو بیبیسیفارس��ی بعنوان کانون
تبلیغاتی پروژه التهابآفرین��ی و تروریسم رسانهای علیه
مردم ای��ران ،به سرعت این ویدئ��و را دستمایه خبری و
تحلیلی خود قرار داد .ام��ا اصل ماجرا و واقعیت ویدئوی
مورد اشاره که شبهرسانههایی نظیر بیبیسیفارسی قصد
داشتند آن را دستمایه التهابآفرینیهای خود کنند بسیار
ساد��ه و آشکار ب��ود و عبارت ب��ود از اینکه به درخواست
خانواده برخی از فوتشدگان دارای سابقه بیماری تنفسی،
پیکرهای این افراد برای چند روز تا زمان مش��خص شدن
نتیجه تست کرونای آنها در سردخانه غسالخانه بهشت
معصومه قم نگهداری میش��ود ،چرا که تدفین متوفیانی
ک��ه نتیجه تست منف��ی دارند به ص��ورت عادی صورت
میگیرد .این واقعیتی بود ک��ه علی رمضانی رئیس اداره
متوفیات سازمان آرامستانهای شهرداری قم نیز طی چند

مصاحب��ه از جمله مصاحبه با رسانه ملی به آن اشاره کرد.
همچنین زارعی مع��اون دادستان قم نیز خبر داد فردی
که تصاویر غسالخانه آرامستان بهش��ت معصومه (س) قم
را بدون مجوز منتش��ر کرده ب��ود ،دستگیر و پرونده او به
قوه قضائی��ه ارجاع شد .این مقام قضای��ی بر این موضوع
نیز تصریح کرد که ه��ر فردی درباره کرونا خبر یا تصویر
جعلی یا بدون مجوز منتشر کند و امنیت روانی جامعه را
ب��ه هم بزند ،مجرم است و با او برخورد قاطع میشود .روز
پنجشنبه  ۸اسفند ،در شرایطی که تا آن موقع بنا بر اعالم
وزارت بهداشت در مجموع  ۴۳نفر در ایران بر اثر ابتال به
کرون��ا فوت کرده بودند ،بنگاه خبرپراکنی و شایعهسازی
بیبیسی فارسی بدون ذکر منبعی مدعی شد «در مجموع
 ۲۱۰نفر در شهرهای مختلف ایران بر اثر ابتال به ویروس
کرونا جانباختهاند»! این افزایش تصاعدی و غیرواقعی آمار
متوفی��ان کرونا در ایران توس��ط بیبیسیفارسی و سایر
رسانههای لندننش��ین در راستای هم��ان جنگ روانی و
تروریسم رسانهای است که قطعات پازل جنگ هیبریدی و
فشار حداکثری آمریکا علیه مردم ایران محسوب میشوند.
البته گردانندگان بیبیسیفارسی و سایر شبهرسانههای
ضدایران��ی مستق��ر د��ر لندن ،سع��ی دارن��د در ضمن
التهابآفرینی کاذب در جامعه ایران بواسطه اخبار جعلی
کرونای��ی ،از این فرصت ب��رای مقصرتراشی و سوق دادن
قصورها به سمت مسئوالن کشورمان بهره بگیرند تا بدین
واسط��ه به مخاطبان خود القاء ناکارآمدی در کش��ور ما را
کنند و به خیال خام خود ،نارضایتی اجتماعی تولید کنند.
آنها در پیشبرد پروژه فوقالذکر آنچنان تعجیل دارند که
بعضا گافهای مضحک و خندهداری میدهند؛ برای نمونه
در جدیدترین مورد ،فرد به اصطالح کارشناس تلفنی یکی
از بخشه��ای خبری بیبیسیفارسی ک��ه در واقع بازگو
کننده مواضع غرضورزان��ه و سخنگوی غیرمستقیم این
شبهرسانه است ،گفت«:علت شیوع ویروس کرونا در ایران
پروازهای مستقیم از چین به قم بوده»! این در حالی است
استان قم اصال فرودگاهی ندارد.

مدیریت بحران و کاستیهایی که هنوز ادامه دارد
مائده غالمی

بح��ران ،وضعیت��ی ناپایدار اس��ت که د��ر چهارچوب آن
تغیی��ری در شرف وق��وع است و این ب��ی ثباتی میتواند
ب��ه تغییرات اساسی منجر شود.عوامل شکل گیری بحران
میتوانن��د داخل��ی باشند ک��ه خود به د��و دسته عوامل
طبیعی مثل سیل ،زلزله و ....و شرایط اقتصادی و سیاسی
مثل اعتراض��ات خیابانی ....تقسی��م میشوند.گاه بحرانها
برگرفته از مولفه های بیرونی و دخالت خارجیان هستند.
بح��ران را میتوان از جنبههای گوناگون طبقه بندی کرد.
بر اساس موضوع میتوان بحران را به دستههای سیاسی،
اجتماعی،اقتصادی،فرهنگ��ی ،نظام��ی ،زیست محیطی و
...تقسیم کرد.
منظور از مدیریت بحران مجموعهای از فعالیتها و اقدامات
است که هدف آن کاهش روند  ،کنترل و رفع بحران است.
نهادهای بسیاری در مسئله مدیریت بحران دخیل هستند
ام��ا آنچه در ای��ن نوشتار مهم است کارک��رد رسانهها در
مدیریت بحران است.
رسانهه��ا اهمیت اساس��ی در مدیریت بح��ران دارند چرا
ک��ه در جهتدهی به افکار عموم��ی نقش عمدهای را ایفا
میکنند.رسانهه��ا در پیوستاری ق��رار دارند که یکسر آن
بحران زدایی و سر دیگر آن بحران زایی است.اما در کشور
ما به خوبی از این ابزار در مدیریت بحران استفاده نش��ده
اس��ت و در این امر عوام��ل متعددی دخیل هستند که به
آن اشاره خواهد شد .با وقوع سیل ،زلزله و از همه مهمتر
ویروس کرونا رسانهها عالوه بر کارکرد اطالع رسانی خود
نق��ش آموزشی نیز پیدا کرد��ه اند.یکی از مسائل مهم در
ای��ن رابطه کندی رسانههای ایرانی در نش��ر اخبار مربوط
ب��ه ویروس کرونا بوده است که دلی��ل این امر دسترسی
نداشت��ن رسانهها به منابع اط�لاع رسانی دقیق است که
منجر به انتشار تکذیبیهها میشود .در این رابطه رسانهها
باید با دقت بیش��تری به انتش��ار اخبار دست بزنند و این
آگاه��ی را داشت��ه باشند که اخبار درس��ت و نادرست را
از هم تش��خیص بدهند .هم چنین رسانهها به دلیل عدم

شیع ه انگلیسی و سنّی آمریکایی مثل هم هستند؛
همه ،دولبهی یک قیچی هس��تند؛ سعیشان این
اس��ت که مس��لمانها را به جان هم بیندازند؛ این
پیام ارادهی تفرقه است که ارادهی شیطانی است؛
امّا پیام وحدت این است که اینها از این اختالفات
عب��ور بکنند ،در کنار هم ق��رار بگیرند ،با هم کار
کنند[ .اگر] شما امروز نگاه کنید به اظهاراتی که
از مس��تکبرین و متصرّفین فضاهای حیاتی ملّتها
س��ر میزند ،میبینید که دعوت به تفرقه است؛ از
سیاست
ِ
قدیم ،به سیاست انگلیسیها گفته میشد
تفرقه بینداز و آقایی کن؛ َفرِّق تَسُ د ،آقایی کن به
آنوقتی که انگلیس قدرتی
برکت تفرقه انداختن؛ 
داشت ،این سیاست آنها بود؛ امروز هم این سیاست
را قدرتمن��دان امروز مادّی دنیا دارند؛ چه آمریکا،
چه اخیرا ً ب��از انگلیس .انگلیسها در منطقهی ما
همیشه منبع شر بودند ،همیشه منبع نکبت برای
ملّتها بودن��د؛ ضربههایی که اینها به حیات ملّتها
در ای��ن منطقه زدند ،ش��اید در کمتر نقطهای در
دنیا از س��وی یک قدرتی نظیر داش��ته باشد .در
ش��به قا ّرهی هند -که امروز هن��د و بنگالدش و
پاکستان است -آنجور ضربه زدند ،آنجور مردم
را فش��ار دادند؛ در افغانس��تان یکجور ،در ایران
یکجور ،در منطق��هی عراق یکجور؛ باالخره در
فلسطین هم که آن حرکت مشئوم و خباثتآلود
را انجام دادند و مسلمانها را و در واقع یک ملّت را
آواره کردن��د و از خانهی خودش دور کردند؛ یک
کشور تاریخی ثبتشدهی از چند هزار سال پیش
به نام فلس��طین -با سیاست انگلیسیها از بینرفت .در این منطقه از دو قرن پیش به این طرف
دو ق��رن و اندکی ،از حدود [ ۱۸۰۰میالدی] بهاین طرف -هرچه از انگلیسها سر زده است ،ش ّر و
فساد و تهدید بوده؛ آنوقت این مسئول انگلیسی
میآید اینجا و میگوید ایران تهدید منطقه است؛
ایران تهدید منطقه اس��ت؟ این خیلی بیشرمی
میخواهد که کس��انی که خودشان در طول زمان،
تهدی��د و خطر و نکبت ب��رای منطق��ه بودهاند،
بیایند کشور مظلوم و عزیز ما را متّهم کنند؛ اینها
ی هستند.
اینجور 

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان
کنفرانس وحدت اسالمی
۲۷/۰۹/۱۳۹۵

یادداشت
هنگامی که بی بی سی روی یک ویدئوی جعلی مانور میدهد

شیعه انگلیس�ی و سنّی آمریکایی مثل
هم هستند

دسترسی آسان به منابع اطالعاتی به حاشیه رانده میشوند
که ای��ن سبب داغتر شدن سیستم اطالع رسانی سنتی و
غیر رسمی در کش��ور میشود .و این موجب بیاعتمادی
افراد جامعه به رسانه می شود.برای نمونه این چند روز که
با دوستان و آشنایان خود در رابطه با این بیماری صحبت
میکنی��م همگی میگویند آمار تلفات بسیار باالتر است و
رسانه آمار دقیقی ارائه نمیدهند.
مسئل��ه دیگ��ر جای خال��ی رسانه در نگاه مدی��ران برای
مدیری��ت بحران اس��ت که البته میت��وان گفت تلویزیون
به عنوان رسانهای عمومی ب��ه نسبت سایر وسایل ارتباط
جمعی ت��ا حدودی از این امر مستثن��ی بوده است.شاهد
مثال این ادعا نبود حتی خبری کوچک از کرونا در سایت
خبری سازم��ان مدیریت بحران کش��ور است.مسوالن به
رسان��ه اعتقاد و یا اعتماد ندارند و ی��ا اینکه جایگاه آن را
نمیدانند که نمونه آن مسئل��ه هواپیمای اوکراینی است
که به دلیل عدم این اعتماد هزینههای بسیاری بر کش��ور
تحمیل شد .هم چنین بای��د به عملکرد خود رسانهها در
ایج��اد چنین فضایی اشاره کرد.یک��ی از وظایف رسانه در
زم��ان وقوع چنین رویدادهایی جل��و گیری از ایجاد رعب
و نگرانیه��ا است و باید آرام��ش را به فضای جامعه تزریق
کنند اما از طرف��ی شاهد برخی اخبار از جانب رسانههای
داخلی هستیم که نه تنها این کار را انجام نمی دهند بلکه
برترس عمومی میافزایند.
مسئل��ه دیگر دخال��ت مولفه خارجی اس��ت که از ضعف
رسانهه��ای داخل��ی استفاده میکنند و ب��ه بحران دامن
میزنند و یا آن را هدای��ت میکنند.این ضعف فدا کردن
دقت برای سرعت بیش��تر است که بعضا رعایت نمیشود
و هزین��ه های بسیاری همانطور که ذکر کردیم به بار می
آورد .د��ر نتیجه رسانه به دلی��ل تاثیر گذاری باال بر افکار
عموم��ی نقش مهمی در کنترل بح��ران دارند و نهادهای
قد��رت میتوانن��د از ای��ن ظرفی��ت رسانهها د��ر هدایت
مدیریت بحران استفاده کنند.

سیاست مجازی
دانشگاهیان سکوت در برابر مظلومیت
مسلمانان هند را محکوم کردند

بیش از  ۶۰۰نفر از دانش��گاهیان با امضای طوماری
سکوت د��ر برابر ظلم به مسلمان��ان هند را محکوم
کردند .دانش��گاهیان با امضای طوماری سکوت در
برابر ظلم به مسلمانان هند را محکوم کردند
متن این طومار که به همت جمعی از دانش��جویان
دانشگاه شریف تهیه شده به شرح زیر است:
سخن زیاد است و مجال کم...
واضح��ا د��ر پایان ب��ه عن��وان بخش��ی از ملت نوع
دوس��ت ایران اوال به دولت نژادپرست و اسالم ستیز
هند هش��دار میدهیم که عواق��ب اقداماتی همچون
تبعی��ض حقوق شهروندی و قضایی و عدم برخورد با
جنایتکاران به عهده خودشان میباشد چرا که تاریخ
نش��ان داده ذات اسالم همواره با ظلم در تضاد بوده
و میتوان��د بنیان هر حکومتی را فرو بریزد کما اینکه
تجربه ملت مسلم��ان ایران در سال  ۵۷نیز شاهدی
بر این مدعاس��ت .ثانیا خطاب ب��ه صاحب منصبان
سیاست خارجه و همچنین علم��ا ،صاحبان منبر و
اصحاب رسانه اعالم می کنیم شما در برابر هر خون
مظلومی که ریخته میشود مسئولید وانتظار میرود
در حداقلیترین اقدام ،فریاد خود را بلند کرده و در
برابر این جنایت ساکت ننشینید .همچنین مقامات
سیاست خارجه ما تمامی اهرمهای فش��ار ممکن را
جهت التیام این زخ��م قدیمی و همچنین جراحت
ت��ازهای ک��ه رخ داده به کار گیرن��د چرا که سکوت
ی��ا واکنش ضعیف آنها در براب��ر این جنایت نه تنها
کمکی به حل ماجرا نکرده که به عنوان لکه ننگی در
تاری��خ سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران ثبت
می گردد که یقیناً اجازه تداوم این رسوایی ناشی از
سکوت به احدی داده نشده و فرزندان همان پیر رنج
کشیده پیگیر اقدامات و اظهارات موثر شما خواهند
بود .فارس

