
توضیحات سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان درباره شکایت 

»قالیباف« از »نوباوه«
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ارائه 
توضیحاتی درباره بررسی شکایت قالیباف از نوباوه 
در ایــن هیئت پرداخت و گفــت: هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان پس از انجام بررسی های الزم، به 
این نتیجه رســید که اتهاماتــی که آقای نوباوه در 
توئیت مطرح کردند، در راستای وظایف نمایندگی 

نبوده است.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با 
ایسنا به ارائه توضیحاتی درباره شکایت محمدباقر 
قالیبــاف از بیژن نوباوه و بررســی این موضوع در 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پرداخت 
و گفت: اصل قضیه این است که آقای نوباوه توئیتی 
را منتشر کرده و اتهاماتی را نسبت به آقای قالیباف 
نسبت داده بودند؛ در این خصوص شکایتی مطرح 
شــد و دادگاه از هیئت اســتعالم کرد که آیا این 
اظهارات آقای نوباوه در راستای وظایف نمایندگی 
بوده یا نه؟ وی افزود: پیش از آنکه ما پاسخ دادگاه 
را بدهیم، برای فیصلــه دادن به این موضوع اقدام 
کردیم و در این راســتا دوســتان ما با آقای نوباوه 
صحبت کردند تا ماجرا تمام شــود، اما به هر حال 
این مســأله به ســرانجام خوبی نرسید. سخنگوی 
هیئــت نظارت بر رفتار نماینــدگان مجلس اظهار 
کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پس از انجام 
بررسی های الزم، تصمیم خودش را گرفت و به این 
نتیجه رسید که اتهاماتی که آقای نوباوه در توئیت 
مطرح کردند، در راستای وظایف نمایندگی نبوده و 
از این به بعد نیز تصمیم گیری درباره شکایت انجام 

شده با دادگاه است.
بیژن نوباوه از شــکایت محمدباقر قالیباف از او به 
اتهام نشــر اکاذیــب خبر داد و گفــت: از ماجرای 
رســوایی سیســمونی نوه آقای قالیباف که بازتاب 
بســیاری در جامعه داشــت، توســط تعدادی از 
نمایندگان مجلس بیانیه ای خطاب به رهبری  تهیه 
شده بود که در انتهای آن بدون آنکه با نمایندگان 
مطرح شــود، مطلبی در حمایت از رئیس مجلس 
اضافه کرده بودند. وی با تاکید بر اینکه آنچه که ما 
امضا کردیم فقط مربوط به رهبری بود، افزود: بعد از 
قرائت نامه در صحن مجلس، تعدادی از نمایندگان 
از جمله آقایان کوثری و نادری و خانم الجوردی از 
تریبون مجلس نسبت به این اتفاق اعتراض کردند 
و بسیاری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند 
و این مسأله انعکاس فراوانی در رسانه ها داشت. این 
نماینــده مجلس اظهار کــرد: چند روز پس از این 
ماجرا، در حســاب کاربری خودم در توئیتر مطلبی 
منتشــر کردم مبنی بر اینکه ایــن کار فریبکاری 
است و در شأن نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نیســت؛ در پی انتشــار این مطلب شــخص آقای 
قالیباف از من شــکایت و اعالم کردند که اطالعی 
از موضوع نداشتند که این خودش یک جرم است 
که بدون اطالع ریاست مجلس بیانیه ای صادر شده 
است؛ این درحالیست که هم شواهد نشان می دهد 
و هم من اطــالع دارم که آقای قالیباف در جریان 

موضوع قرار گرفته بودند.
نوباوه ادامه داد: بر اساس قانون، این شکایت جهت 
بررسی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع 
داده شد و تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین 
برخی از اعضای هیئت نظارت با من صحبت کردند 
و از من خواســتند که عذرخواهــی کنم تا ماجرا 
خاتمــه یابد که من به هیچ وجه این پیشــنهاد را 
نپذیرفتم. وی گفت: احضاریه ای به دادگاه با اتهام 
نشــر اکاذیب به من ابالغ شده که در آن قید شده 
که اگر تا ۵ روز آتی به دادگاه مراجعه نکنم، حکم 

جلب من صادر می شود و بازداشت خواهم شد.
ایــن نماینده مجلس با تاکید بــر اینکه صددرصد 
قصد دارم که در جلسه دادگاه شرکت کنم، عنوان 
کرد: اقدامی که آقای قالیباف نســبت به آن اعالم 
شــکایت کرده اند برای حفظ رعایت حقوق مردم و 
در راســتای وظایف نمایندگی می دانم. در دادگاه 
اســناد و مدارک الزم را ارائه خواهم داد و در این 
قضیه شاهد هم دارم. همچنین اگر ضرورت داشته 
باشــد، اطالعات بیشــتری در خصوص سفرهای 
خارجــی خانواده قالیباف به همراه عکس و مدرک 

کافی ارائه خواهم داد.

سه نفر دیگر از دستگیرشدگان 
ناآرامی ها در تهران

 به اعدام محکوم شدند
قــوه قضاییــه از محکومیــت ســه نفــر دیگر از 
دستگیرشــدگان ناآرامی های اخیــر در تهران به 

اعدام خبر داد.
بــه گزارش مرکز رســانه قوه قضاییــه؛ »در ادامه 
رســیدگی به پرونده اغتشاشگران و برهم زنندگان 
امنیــت در دادگاه انقالب تهران و در پی تشــکیل 
جلســات دادگاه متهمان در حضــور وکالی آن ها، 
حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد.
بــر همین اســاس در یکی از احکام صادر شــده 
توســط دادگاه انقالب تهران، فردی که در اقدامی 
تروریستی، به صورت عمد و با قصد جان مامورین 
نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به 
مامورین هجــوم برده و در اثر برخورد با آن ها یک 
پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح 
نموده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر 
ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود 
در پرونده به افساد فی االرض از طریق جنایت علیه 
تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت 
ملی  کشــور که منجر به اخالل در نظم عمومی و 
ناامنی در کشــور و وارد کردن خسارت به افراد و 

اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.

اخبار

رئیــس جمهور با بیــان اینکه امروز زنان ســهم باالیی از 
افتخارات کشــور در عرصه های مختلف دارند، گفت: دولت 
به طور جدی به دنبال رفع مشکالت بودجه ای و معیشتی 

زنان ورزشکار است.
سید ابراهیم رئیســی دیروز چهارشنبه در آیین تجلیل از 
بانوان مدال آور ورزش ایران اســالمی که در سالن اجالس 
سران برگزار شد، توجه به ورزش و حمایت از ورزشکاران را 
رویکرد مهم و محوری دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: 
امروز توجه بــه ورزش، به ویژه ورزش حرفه ای و قهرمانی 
یکی از ضرورت ها در جهت ســالمت جسمی، نشاط فردی 

و اجتماعی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بانوان قهرمان و مدال آور 
جلوه ای از شــجاعت و قدرت ملی و مردمی هستند، افزود: 
حمایت از ورزشکاران به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور 
در دســتور کار دولت اســت. به بانوان ورزشکار اطمینان 
می دهم دولت به طور جدی به دنبال رفع موانع پیش روی 
آنها در زمینه های بودجه و امکانات و نیز اشتغال و مسائل 
معیشتی است. وی با بیان اینکه امروز زنان سهم باالیی از 
افتخارات کشــور در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
ورزشی و هنری دارند، اظهار داشت: مدال آوری و قهرمانی 
بانــوان ورزشــکار ایرانی در میادین مختلــف منطقه ای و 
جهانی بسیار ارزشمند، تحسین برانگیز و امیدآفرین است 

و این مسیر پرافتخار حتماً باید استمرار یابد.
رئیس جمهور کســب هزار و ۳۶۳ مدال و عنوان قهرمانی 
ورزشی در دولت ســیزدهم را یک رکورد تاریخی و نشانه 
عــزم و اراده جوانان ایرانی بــرای افتخارآفرینی توصیف و 

تصریــح کرد: این اراده پوالدین جوانان ما به ویژه دختران 
ورزشــکار که در تالشند در سطح بین المللی افتخار کسب 
کنند و پرچــم پرافتخار کشــورمان را در قله های افتخار 
و ســربلندی به اهتزاز درآورند، در خوِر تحســین و تقدیر 

شایسته است.
رئیســی افزود: امــروز بانوان ما نه فقــط در عرصه ورزش 
بلکه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشــی و همچنین 
خدمت رسانی نقش آفرینی بسیار مهم و برجسته ای دارند؛ 
مردم هیچ گاه از خودگذشتگی و جانفشانی کادر بهداشت و 
درمــان و به ویژه بانوان فعال در این بخش در دوران کرونا 
را فرامــوش نخواهند کرد. وی با بیــان اینکه در فرهنگ 
اسالمی ما برای تعالی و رشــد انسان، میان زنان و مردان 
تســاوی وجود دارد، خاطرنشان کرد: شأن و جایگاهی که 

فرهنگ اسالمی برای زنان قائل شده، شأن و جایگاهی واال، 
با کرامت و عزتمندانه اســت که جلوه های زیبا و درخشان 
آن امروز در جامعه قابل مشــاهده است و زنان و دختران 
نامــدار و نام آور ما در عرصه های مختلف ورزشــی، علمی، 

فرهنگی و هنری خوش می درخشند.
رئیسی در ادامه با اشاره به اعتالی هویت، جایگاه و منزلت 
زنان پس از پیروزی انقالب اســالمی تصریح کرد: امروز در 
جوامع مختلف نســبت به مسئله زن افراط و تفریط وجود 
دارد، برخــی زنــان را در انزوا و برخی دیگر شــأن زن را 
بازیچه هوی و هوس قرار داده اند که هر دو مردود اســت، 
اما به برکت انقالب اسالمی و خون مطهر شهدا، زِن ایرانِی 
مســلماِن خودباور و خداباور نه حاضر اســت در انزوا قرار 

گیرد و نه شأن و کرامت او بازیچه هوی و هوس شود.

رئیــس جمهور در ادامــه تصریح کرد: وقتــی یک بانوی 
مســلمان ایرانی با چنین روحیه و باوری و همچنین حفظ 
شــئونات ملی و دینی خود در سکوهای افتخار و قهرمانی 
می ایســتد، حتماً موجب ناراحتی و عصبانیت دشــمنان 
خواهد شد و به همین دلیل است که با بهانه های مختلف و 
با ادعای حمایت از حقوق زنان، حمله به باورها و اعتقادات 
زنان ایرانی را در دستور کار قرار می دهند، بی آنکه بگویند 

با شأن زن در جوامع خود چه کرده اند!
وی در پایــان خطاب بــه بانوان ورزشــکار مــدال آور و 
افتخارآفرین گفت: به این میزان از موفقیت بسنده نکنید و 

حتماً برای استمرار این مسیر پرافتخار تالش کنید.
پیش از ســخنان رئیس جمهور حمیدرضا ســجادی وزیر 
ورزش و جوانان گزارشــی از حضور بانوان ورزشکار ایرانی 
در میادین و رویدادهای ورزشــی، تعداد مدال های کسب 
شده در دولت ســیزدهم، بانوان مربی و ورزشکار لژیونر و 
داور و همچنین ســهمیه های کسب شــده در مسابقات و 

میادین جهانی ارائه کرد.
مهدیس مینایی پــور و الناز دارابیان نیز بــه نمایندگی از 
بانوان ورزشکار و مدال آور، دغدغه ها و مشکالت پیش روی 

جامعه ورزشی بانوان را تشریح کردند.
همچنیــن با حضور رئیس جمهور از بانــوان افتخارآفرین 
و مدال آور در رشته های شمشــیربازی، هندبال، تکواندو، 
قایقرانی، دو و میدانــی، تیراندازی، وزنه برداری، ووشــو، 
والیبال، کاراته، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، شطرنج، 
کوهنــوردی، اســکی، تیروکمان و همچنین ملی پوشــان 

ناشنوا و پارالمپیکی با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

وضعیت خیابان های پایتخت در دومین روز 
فراخوان سراسری برای اعتصاب

در دومین روز از فراخوان سراسری برای اعتصاب سراسری، بازارهای تهران تقریبا باز بود.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه بیست و پنجم آبان اکثر کسبه در مرکز در تهران از جمله 
در خیابان های جمهوری ،بهارستان و فردوسی به روال روزهای معمول مغازهای خود را باز 

کرده و آماده فعالیت روزانه بودند.
در محدوده خیابانهای مرکزی تهران که روز سه شنبه به جهت برخی تحرکات شاهد بسته 
شــدن برخی از کسب و کارها خصوصا از ظهر به بعد و بروز درگیری هایی بودیم اما دیروز 
عــالوه بــر ادارات و مراکز دولتی از قبیل بانک ها، مراکز تجــاری از جمله بازار عالء الدین 
و چهارســو نیز باز بودنــد و در امنیت حاصل از حضور نیروهای حافــظ امنیت به فعالیت 
پرداختند. حضور نیروهای حافظ امنیت در خیابان ها و مراکز تجاری مرکز شهر پررنگ بود 
و عمال مانع از شکل گیری هر نوع حرکتی در جهت ایجاد ارعاب برای کسبه که مغازه های 

خود را باز کرده بودند، می شد.
با وجود باز بودن مغازه ها و بازارهای نواحی مرکزی تهران، به نظر می رسید خیابان انقالب 
دیروز نیمه تعطیل است و به جز تعدادی معدود از مغازه های های کتاب فروشی و تهیه غذا، 
اکثر مغازه ها در این محدوده تعطیل بودند. محدوده ســر در دانشگاه تهران و پیاده روهای 
خیابــان انقالب نیز یکی از خلوت ترین روزهــای خود را تجربه کرد.حضور نیروهای پلیس 
امنیــت در خیابان انقالب محدوده بین میدان انقالب و چهــار راه ولیعصر در حد معمول 
هفته های اخیر بود که در جاهای تعیین شــده برای این نیروها مســتقر بودند.در محدوده 
متروی چهارراه ولیعصر که رفت و آمد مردم عادی به نظر می رسید بلندگوهایی تعبیه شده 

بود که سرودهای حماسی از آن پخش می شد.

امیر صباحی فرد:
اولویت در توسعه سامانه های 

موشکی»یک موشک، یک شلیک 
و یک هدف«است

فرمانـده نیـروی پدافنـد هوایـی ارتـش گفـت: در نیـروی مقتـدر 
و غرورآفریـن پدافنـد هوایـی، اولویـت مـا در توسـعه سـامانه های 

موشـکی »یـک موشـک، یـک شـلیک و یـک هـدف« اسـت.
امیـر علیرضـا صباحی فـرد فرمانـده نیـروی پدافنـد هوایـی ارتش با 
حضـور در گـروه پدافند هوایـی چابهار و ضمن بازدید از سـایت های 
رادار ممـان، فاشـا کنـارک و سـایت موشـکی مرصاد، تـوان رزمی و 

عملیاتـی ایـن گـروه پدافند هوایی را مـورد ارزیابی قـرار داد.
وی بـا قدردانـی از فرماندهـان و کارکنـان گـروه پدافنـد هوایـی 
چابهـار، آمادگـی رزمـی و عملیاتـی گـروه پدافنـد هوایـی چابهار را 
مطلـوب ارزیابـی کـرد و اظهـار داشـت: امنیـت آسـمان در جنـوب 
شـرق کشـور با هوشـیاری کارکنـان غیـور پدافندی مسـتقر در این 

گـروه پدافنـدی تأمیـن می شـود.
امیـر صباحی فـرد در جمـع کارکنـان گـروه پدافنـد هوایـی چابهـار 
روحیـه و آمادگـی رزمـی و انگیزه خدمتی را در ایـن گروه پدافندی 
موجـب امیـدواری دانسـت و افزود: در نیـروی مقتـدر و غرورآفرین 

پدافنـد هوایـی اولویـت مـا در توسـعه سـامانه های موشـکی »یـک 
موشـک، یـک شـلیک و یـک هـدف« اسـت و در سـامانه هایی کـه 
امـروز در چرخـه عملیاتـی پدافنـد هوایـی وارد شـده اند،  بـه  تـا 
ایـن اصـل ُمحّقـق شـده اسـت. وی ادامـه داد: امـروز مـا در نیروی 
قدرتمنـد پدافنـد هوایـی ارتش جمهوری اسـالمی ایران بـه میزانی 
از بازدارندگـی رسـیده ایم کـه دشـمنان قسـم خورده این سـرزمین 
ندارنـد، عملیاتـی شـدن و  را  ایـران عزیزمـان  بـه  جـرأت تجـاوز 
آزمایـش موفقیـت آمیـز بـاور ۳۷۳ بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه 
علیـه کشـور ما، دشـمنان ایران اسـالمی را غافلگیر کـرده و آن ها را 

از مرزهـای هوایـی مـا دورتـر خواهـد کرد.
امیـر صباحی فـرد بیـان داشـت: مـا بـه سـامانه قدرتمند بـاور ۳۷۳ 
بـاور داریم و در آینـده ای نزدیک از دسـتاوردهایی رونمایی خواهیم 
کـرد کـه قـدرت بازدارندگـی کشـور را بـه درجـات باالتـر افزایـش 

داد. خواهد 
فرمانـده نیـروی پدافنـد هوایـی در سـفر خود بـه چابهار بـا فرمانده 
پایـگاه بـرادران شـهید دلحامـد نیـروی هوایـی ارتـش نیز دیـدار و 
گفتگـو کـرد و صفا و صمیمیت و اعتماد و همدلـی میان فرماندهان 
و کارکنـان گـروه پدافنـد هوایـی چابهـار و پایـگاه دهـم شـکاری را 
مثـال زدنی دانسـت و بیان داشـت: ایـن همدلی که میـان نیروهای 
مسـلح برقـرار اسـت موجـب شـادی و خرسـندی دوسـتان و ملـت 
شـریف ایـران و فرماندهـی معظـم کل قوا و موجب یـاس و ناامیدی 

دشـمنان ایران عزیزمان اسـت.
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گزارش
رئیسی در آیین تجلیل از بانوان مدال آور ورزش ایران: 

دولت به طور جدی به دنبال رفع مشکالت معیشتی زنان ورزشکار است

درنشستی با موضوع »رفتارشناسی کنشــگران سیاسی و رسانه ای در اعتراضات 
و اغتشاشــات ایران«، کارشناســان رســانه موضوعاتــی مانند رســانه ای بودن 
 ناآرامی های اخیر و عملیات رســانه ای پرحجم دشمنان در این دوره از اغتشاشات 

را مطرح کردند.
به گزارش فارس، در سلســله نشست های تخصصی دوشــنبه های سوهانک با 
موضوع »رفتارشناســی کنشگران سیاسی و رسانه ای در اعتراضات و اغتشاشات 
ایران« در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، عالوه بر اکبر نصراللهی رئیس 
دانشکده علوم اجتماعی، حمیدرضا مقدم فر استاد دانشگاه و فعال رسانه ای، رضا 
گنجی مدیر عامــل کمپانی خبری WANA و رویترز در ایران و محمد خدادی 

معاون مطبوعاتی دولت های یازدهم و دوازدهم ، هم سخنرانی کردند.
نصراللهــی به ویژگی های بحران و اعتراضات اخیر در ایران اشــاره کرد و گفت: 
چالش و بحرانی که در شرایط فعلی کشور با آن مواجه هستیم تمام ویژگی های 
یک بحــران در اعتراضات و اغتشاشــات را دارد که از جمله آنهــا می توان به: 
موج آفرینی، جریان ســازی، هدایت و مدیریت بحران در خارج از کشور، شدت 
خشونت،  گستردگی و پراکندگی باال، سن کم معترضان ، فاصله کم بین اعتراض 

و اغتشاش در قیاس با بحران های قبلی، مدت اعتراض اشاره کرد.
نویســنده کتاب مدیریت پوشش اخبار بحران در رســانه های حرفه ای با تحلیل 
علت های ارتباطی اعتراض ها و اغتشاشــات اخیر گفت: ضعــف ارتباط و تعامل 
مسئوالن با جوانان، مشترکات اندک دو طرف و فقدان درک متقابل، تعلق ناکافی 
اجتماعی جوانان، ضعف تعامل مســئوالن و نخبگان، فقدان درک مســئوالن و 
رسانه ها از آرایش جدید رسانه ای، ، جدی نگرفتن مخاطرات و بحران ها، فقدان 
پیش بینــی مخاطرات و بحران ها، فرصت طلبی دشــمنان و انحراف اعتراض ها، 
بحران اعتمادناکافی مردم به مســئوالن و رسانه های رسمی با توجه به عملکرد 
گذشته، اصالح نکردن اشکاالت در بخش اجرا و اقناع نکردن مردم و غایب بودن 
رســانه های رســمی و میدان داری رسانه های غیر رســمی و معاند از مهمترین 

عوامل ایجاد و تشدید اعتراض ها و خشونت ها بوده است.
نصراللهی گفت: بی توجهی به علل  مخاطرات و بحران ، تاخیر در شروع روایت، 
اعتماد ناکافی مردم به رسانه ها و مسئوالن و تضعیف سرمایه اجتماعی به پدیده 
وارنگی افکار عمومی ، شــکل گیری شــایعات  و موفق نسبی رسانه های فارسی 
زبان خارجی در تحقق راهبردهای مارپیج سکوت در بین نخبگان و سلبریتی ها  

و  امید کاذب منجر شده است.
نویســنده کتاب مدیریت پوشــش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای با تشریح 
راهبردهای رســانه ای دشــمنان در ۶0روز گذشــته، افزود: استراتژی دشمنان 
استمرار خشونت ، توسعه اغتشاشــات به مراکز صنعتی و بازار، شدت و افزایش 
شعارهای ساختارشکنانه و عصبانی کردن مسئوالن و نیروهای انتظامی و امنیتی 
است تا از  طریق با خلق سوژه های جدید، سوخت چرخه خشونت را تامین کند.
رئیس دانشــکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رســانه در پایان گفت: راهبردهای 
کشــور برای جلوگیری از تحقق اســتراتژی دشــمن  باید صبر و مقاومت، آرام 
سازی، عادی سازی، اقناع سازی و همراه سازی باشد. همچنین مسئوالن باید  با 
تفکیک اعتراض و اغتشــاش  با گفتگو، اقدام به جای شعار، مبارزه با فقر و فساد 
و تبعیض و  بازســازی اعتماد مردم، از دل بحران موجود راهکار در بیاورند و آن 

را به فرصت تبدیل کنند.

حمیدرضا مقدم فر  حمیدرضا مقدم فر مدرس دانشــگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی 
در نشســت کرسی آزاداندیشی رسانه ای در دوشنبه های سوهانک، با بیان اینکه 
۷0 درصد هماوردی و جدال و آشوب ها در هفته های گذشته در فضای رسانه ای 
و ۳0 درصد در کف خیابان و دانشــگاه ها بود، اظهار داشــت: من در آغاز بحران 
ســوریه و طی آن چند ســفر به این کشور داشــتم؛ در آنجا هم در سالهای اول 
بحران و حتی آن اواخر همین مشــکل وجود داشت؛ یک جنگ در بعد رسانه ای 
بود که کاماًل در اختیار العربیه و الجزیره در فضای افکار عمومی بود و یک جنگ 

هم در میدان و مبارزه با اشغال سرزمین شان از سوی داعش و تکفیری ها بود.
این استاد دانشگاه و فعال رسانه ای ادامه داد: در جریان اغتشاشات اخیر، آرایشی 
هماهنگ بین رسانه های معاند و جریانات سیاسی چه در داخل و  چه در خارج 
کشــور را شاهد بودیم. البته آنچه مسلم است یک جریان ضدانقالبی است که از 
همان ابتدا در خارج از کشــور به دنبال بهانه تراشی ها و دسیسه چینی بودند و 

تکلیف و هدف آنها هم مشخص است.
وی با دســته بندی جریانات داخلی کشور در جریان اغتشاشات، افزود: در داخل 
کشور بین جریانات مدافعین نظام، یک گروه از ابتدای ماجرا با تابلوی عدالتخواه 
عالوه براینکه حرف خودشــان را زدند با چهره اعتراضی با این داستان همراهی 
کردند. بخشــی دیگر از گروه ها با دفاع صحیح از نظام به درستی حمایت کرده 
و اوضاع را به خوبی درک و تحلیل کردند اما بخش دیگر ســکوت اختیار کرده و 

علت سکوت شان را از بین رفتن آبرو دانستند!
مقدم فر تاکید کرد: برخی افراد مشــهور در حــوزه های مختلف گاهی موضعی 
اتخاذ مــی کردند یا در قبال جریانات اخیر ســکوت می کردند، چراکه فشــار 
رســانه ای شدیدی بر روی آنها بود تا هر طرفی که می خواهند موضع شان را به 
دلخواه بچرخانند. این کارشناس حوزه رسانه با بیان اینکه آنچه موجب انفعال در 
نیروهای سوری و تردید در مردم می شد، همین جریان رسانه بود، گفت: همزمان 
فضای جنگ رســانه ای در ســوریه قوی تر از میدان بود و در واقع رسانه بود که 
در مدافعان ســوریه و مردم این کشــور تردید ایجاد کرد. در ایران هم در پروسه 
سوریه ســازی اخیر همین اتفاق افتاد و حجم زیادی در شــبکه های اجتماعی و 

رسانه جدال داشتیم و برخی رسانه های خودمان نیز دچار سرگشتگی بودند.
مقــدم فر درباره جوزدگی سیاســی اصالح طلبان، گفــت: جریان اصالحات در 
ماجــرای اخیر، فرصت طلب بود؛ از مصادیق جو زدگی و فرصت طلبی اصالحاتی 
ها تطهیر خارجیان در فضای رسانه ای است. ما در کشورمان مشکالت و ایراداتی 
در برخی مســائل داریم، مسئولین، دستگاه ها و افراد هم میتوانند مورد اعتراض 
و انتقاد باشند، این ایرادها بوده و هست و خواهد بود، اما جریان اصالحات از این 
موارد که عمدتا محصول حضور هم مسلک هایشان در مناصب مختلف است، به 

نفع مقاصد خود سوء استفاده می کنند.
رضا گنجی مدیرعامل کمپانی خبری وانا و رویترز در ایران در این نشست گفت: 

در جریان اعتراضات و اغتشاشــات اخیر در کشور رســانه های خارجی، بدنبال 
ساختن رویداد بودند و این موضوع برای رسانه های داخلی جدید بود.

وی در ادامه یادآور شد: رسانه های خارج از کشور در این اعتراضات و اغتشاشات 
آبروی رســانه ای خود را خرج کردند و در این بین تکنیک خبری رســانه های 
خارجی هیچ نوآوری نداشــت و متاسفانه رسانه های داخلی در این بحران غفلت 
کردند. گنجی افزود: ۴۳ سال است همه ظرفیتهای رسانه های خارجی این است 
که نشــان دهند نظام جمهوری اسالمی ایران کارش تمام است که تا به امروز با 

مقاومت مردم ایران موفق نشده اند.
رضا گنجی نماینده رویترز در ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعد از 
شروع جنگ اوکراین رسانه های غربی تمام ظرفیت خود را بسیج کردند و بودجه 
را به سمت رســانه ها بردند تا روس ها را به زمین بزنند. گاهی شاهد بودیم که 
در اخبــار و تاپ نیوزها انقدر که درباره جنگ اوکراین صحبت میکنند، راجع به 
ایران هم صحبت میشود و سوال پیش آمد که چه اتفاقی افتاده تا اینها هم وزن 
شــدند؟ مدیرعامل کمپانی خبری وانا و رویترز در ایران ادامه داد: اولین ســوال 
است که آیا اگر چنین اتفاقی در یک کشور دیگر می افتاد این ظرفیت و کشش 
اعتراضات خیابانی را داشــت یا نه؟ پاسخ مثبت اســت، مثل چند سال قبل که 
پلیس فرانســه یک سیاه پوست را می کشد و می بینیم که آشوب های خیابانی 

را در فرانسه داریم.
محمد خدادی، معاون مطبوعاتی دولت های یازدهم و دوازدهم در این نشســت 
تخصصی با اشــاره به اینکه رسانه های داخلی در زمینه اطالع رسانی فاقد برنامه 
مشخص هستند، یاد آور شد: در فضای تحوالت و رسانه سه موضوع اصلی وجود 
دارد: قبل رسانه، داخل رسانه و بیرون رسانه که باید با برنامه و تکلیف مدار این 

مراحل مدیریت شود.
معــاون مطبوعاتی دولت های یازدهم و دوازدهم در ادامه اظهار کرد: در مواجهه 
با افکار عمومی جریان اطالع رســانی داخل کشور متولی ندارد و فاقد شاخص و 
استاندارد است. در داخل رسانه بحران کمیت داریم و این فضا باعث شده در دنیا 
صدایمان به جایی نرســد. اساساً خبرگزاری داخل کشور نداریم و کارکرد رسانه 
ها پوششی است و سوژه ای نیست. یکی از معضالت اصلی در رسانه های داخلی 

کمبود خبرنگار میدانی است که بتواند خود تولید کننده خبر باشد.
خدادی با اشــاره به وجود مدیریت انتظارات در رســانه ها گفت: در رسانه های 
داخلی مدیریت انتظارات نداریم، یعنی در اطالع رسانی باید انتظارات را بیش از 
حد باال نبریم تا به افکار عمومی بدهکار شویم. در مورد مرگ مهسا امینی رسانه 
های داخلی با اعالم حداکثری و اقدام حداقلی باعث شدند تا افکار عمومی جامعه 
در داخل کشــور به سمت شــبکه های مجازی معاند بروند که این همان اشتباه 
در مدیریت انتظارات بود.وی به ضرورت جریان مهارت در رســانه ها اشاره کرد 
و یادآور شــد: رسانه های داخل کشــور فاقد جریان مهارت هستند؛ اقداماتی که 
شبکه های معاند در اعتراضات و اغتشاشات اخیر به راه انداختند بیشتر عملیات 
روانی بود در قالب رسانه. معاون مطبوعاتی دولت های یازدهم و دوازدهم افزود: 
آنچه امروز با آن مواجه هستیم رسانه و خبر نیست بلکه یک جریان امنیتی است 
که یک کار روانی در کشــور انجام می دهند و خروجی این عملیات روانی غیر از 

تجزیه چیز دیگری نیست.
در پایان نشست جلسه پرسش و پاسخ حاضرین و فعاالن حوزه رسانه برگزار شد.

رضا گنجی مدیر عامل کمپانی خبری WANA و رویترز در ایران:

رسانه های خارجی در اعتراضات و 
اغتشاشات آبروی رسانه ای خود را خرج کردند 


