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اخبار کوتاه

نامه دفتر رهبری به شمخانی جعلی است

سهشنبه شب تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقالب خطاب به علی
شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از
طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول
و ساختگی است.
به گزارش ایســنا به نقل از رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ،بهدنبال
فوت مرحومه «مهسا امینی» و شکلگیری برخی اعتراضات در شهرهای مختلف
کشــور ،جریانهای معاند تالش میکنند که با سوءاستفاده از احساسات و اندوه
مردم و ایجاد تحریک اجتماعی ،اعتراضات را به سمت اغتشاش هدایت کنند.
در این خصوص سه شنبه شب تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقالب
خطاب به «علی شــمخانی» ،دبیر شــورای عالی امنیت ملی با مضمون تشــدید
برخورد با معترضین از طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر
شــده که تماماً مجعول و ساختگی است .این نامه که از نقطه نظر شکل و محتوا
کام ً
ال ناشــیانه تهیه شده با هدف متشــنج کردن هر چه بیشتر فضای جامعه و
تحریک افکار عمومی انتشار یافته است.
انجام اقداماتی از این دســت از سوی گروههای معاند مسبوق به سابقه بوده و
هدف آن ایجاد ناامنی در افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنج آفرینی در سطح
شهرها است.

اعالم آخرین جزئیات بررسی پرونده مهسا امینی

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور آخرین جزییات بررسی پرونده مهسا امینی
را اعالم کرد .به گــزارش خبرنگار ایلنا مجید میراحمدی معاون امنیتی انتظامی
وزارت کشور درباره آخرین جزییات بررسی پرونده مهسا امینی گفت :از زمانی که
وزیر کشــور دستور را به حقیر ابالغ کردند بالفاصله اقدامات متعدد و مختلفی را
آغاز کردیم از جمله اینکه از کلیه دستگاههایی که در این زمینه مسئولیت مستقیم
و غیرمســتقیم دارند و یا میتوانند به ما کمک کنند به کشف ماهیت واقعی فوت
خانم مهســا امینی ،درخواست شد گزارشات ،اســناد و مدارک و فیلم را برای ما
ارسال کنند و این کا را به صورت مجدانه دنبال میشود.
وی ادامه داد :ثانیا تالش شــده کلیه دوربینهای شــهری کــه در روز حادثه
در مســیر تردد ایشــان بوده است بازبینی شــود که این از دستگاههای مسئول
خواسته شده و منتطر ارسال فیلمها هستیم .معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور
خاطرنشان کرد :به صورت مستقل تحقیقات خود را مجزای از دستگاههای مسئول
آغــاز کردیم و به مکان حادثه مراجعه کرده و صحنه را بازســازی کردیم و همه
مراحل طی شده را یک به یک کنترل کردیم .میراحمدی تصریح کرد :مهمترین
مســئلهای که در حال حاضر صورت گرفته این است که کمیته تخصصی پزشکی
متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رئیس سازمان نظام پزشکی
و نماینده ســه انجمن علمی جراحی ،رادیولوژی و قلب ایران که اینافراد مربوط
به بخش خصوصی هستند و باالترین مراجع علمی و معتبر کشور هستند در این
کمیته حضور دارند .وی ادامه داد :کمیته در حال بررســی ا ست و بنا به شرایطی
که پیش میاید و به یک مراحل مطمئنی میرسند اطالعرسانی الزم توسط اعضای
این کمیته صورت خواهد گرفت .معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان
کرد :ما االن بیشتر منتظر هستیم که فارغ از این هیاهوها و غوغاها و جنگ روانی
رسانهای که میخواهد فضا را یک فضای احساسی کند و نگذارد که واقعیتها فهم
شــود سازمان پزشکی قانونی تمام مراحل خود را با طمانینه و با دقت تمام انجام
دهد و نظر خود را اعالم کند .دوســتان تمام تالش خود را انجام میدهند که کار
را با ســرعت انجام دهند اما دقت را نمیخواهند فدای سرعت کنند .به گفته وی
براساس اعالم مسئوالن پزشکی قانونی از ده روز تا دو هفته زمان میبرد تا نیتجه
بررسیها را اعالم کنند اما در حال تالش هستند که این زمان را کوتاهتر کنند.

ناظران مجلس در شورای عالی اقتصاد و شورای عالی
گزینش انتخاب شدند

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی انتخاب ناظران مجلس
در شورای عالی گزینش،شورای عالی اقتصاد،شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اســاس حمزه امینی با کسب  ۱۶۶رأی و فرهاد بشیری با  ۱۲۰رأی به
عنوان اعضای ناظر مجلس در شــورای عالی گزینش انتخاب شــدند .عالوه براین
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  ،با کسب  ۱۷۸رأی و مهدی
صغیانی عضو کمیســیون اقتصادی با  ۹۷رأی بــه عنوان اعضای ناظر مجلس در
شورای عالی اقتصاد انتخاب شدند.
همچنین وکالی ملت ،فاطمه قاســم پور را با  ۱۶۵رأی ،سلمان اسحاقی را با
 ۱۶۵رأی و سمیه محمودی را با  ۸۶رأی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی رفاه
و تأمین اجتماعی انتخاب کردند.
خبر

پیگیری برای رسیدگی قضایی به جنایت ترامپ

ادامه از صفحه1
رئیســی گفت :اینک در شــرایطی گرد هم آمدهایم که با واقعیت مهم به نام
چرخش و ورود به دوران و نظمی جدید مواجه هستیم.
وی ادامــه داد :جهان کهنه یکجانبه گرایی ،ســلطه طلبی ،غلبه بر اخالق و
فضیلت توســعه دهنــده فقر و تبعیض ،به کارگیری خشــونت و اســتفاده از
سازمانهای بینالملی به عنوان ابزار فشار در کشورهای مستقل بود که این نظم
ناعدالنه مشروعیت خود را از دست داده و زوال این نظم کهنه تردید ناپذیر است.
رئیسجمهور تصریح کرد :منطقه ما از غرب آســیا تا ایران سربلند ،موزه این
نظم کهنه است .زوال اخالق سیاسی رشد بیمارگونه اقدامات نامشروع یکجانبه
گرایی ،چالشهای بزرگی بر ســر راه تعالی بشر پدید آورده است؛ ما بر این باور
هســتیم برای مقابله بــا تهدیدهای نوین جهانی گزینهای جز همبســتگی در
چارچوب چندجانبه گرایی و براساس اصول منبعث از انبیای الهی وجود ندارد.
رئیس جمهور گفت :آنچه ما میخواهیم حقوق ملت ایران است .رابطه مبتنی
بر ظلم را برنمیتابیم و پای حقوق ملت خود ایســتادهایم .منطق ما ریشــه در
فرهنگ قرآنی دارد که نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید سرنوشــت کشورها
هم از این رقم است.
وی تاکید کرد :منطقی که بر پایه عدالت باشــد قدرت ســاز است و بر دلها
حکومــت میکند .کشــوری که منطق نــدارد به اشــغالگری ،مداخله نظامی،
لشکرکشــی و برخورد گزینشی و بسیاری از ظلمهای دیگر متوسل میشود .آیا
توسل به سالح اتمی جهان را به سوی عدالت سوق داد یا زمینه سلطهگری شد؟
کشــته شدن هزاران کودک عراقی ،یمنی و سوری به نفع کدام نهاد بشری بوده
است؟ ایران چه چیزی جز مطالبه حقوق قانونی و عادالنه خود خواسته است که
زورمداران عالم را برآشفته کرده است.
رئیســی خاطرنشــان کرد :امروز هژمونی طلبی و روحیه جنگ سرد دنیا را
آزار میدهــد و دوران جدیدی از ناآرامی جهان ما را تهدید میکند .خواســت
ملتهای جهان برای تحقق عدالت شدیدتر شده است .وی تأکید کرد :باور شدن
دکترین مقاومت جلوه بارز عزم ملتها برای تحقق عدالت اســت اما در مقابل،
یکجانبه گرایی به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر مستقیم خود است.
آمریکاییها نمیگذارند کشــورها روی پای خود بایستند و دوستان آمریکا وضع
بهتری ندارند؛ آنچه امروز در اروپا رخ میدهد آیینهای است که دهههای گذشته
در آسیا رخ داده است .ســید ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری اسالمی ایران در
نطق خــود در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با
اشاره به آسیبها و مخاطرات نظم کنونی و رو به زوال جهان ،تالشهای متراکم
و پیوســته ملت ایران را برای شــکلدهی به نظم و نظامی عادالنه در دنیا مورد
توجه قرار داد و با برشمردن مصادیق متعددی از بیعدالتی و استاندارهای دوگانه
آمریکا در قبال مســائلی همچون تروریسم و حقوق بشر در نقاط مختلف جهان
از جمله در مواجهه با ایران ،به ســرفصلهای نقش برجسته و پیشرو جمهوری
اسالمی ایران در ایستادگی مقابل سیاستهای زورگویانه و مداخلهجویانه از جمله
مهار تروریســم دستساز آمریکا و ناکام کردن تغییر نقشه کشورهای منطقه به
فرماندهی ســردار شهید سپهبد سلیمانی پرداخت و با نشان دادن تصویر سردار
سپهبد شهید قاسم سلیمانی به حاضران در صحن سازمان ملل متحد تاکید کرد:
ت رئیس جمهور سابق آمریکا را از طریق یک
رســیدگی عادالن ه قضایی به جنای 
دادگاه عادالنه دنبال خواهیم کرد .رســیدگی عادالنه به جنایت رئیس جمهور
سابق آمریکا خدمت به انسانیت است.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر ناتوانی تحریمها در بازداشتن ایران پیشرفته
و مستقل و اذعان رســمی دولت آمریکا به شکست مفتضحانه فشار حداکثری
علیه ایران ،به مسئله عهدشکنی آمریکا در موضوع توافق هستهای اشاره کرد و با
اشاره به تبیین منطق روشن جمهوری اسالمی در اخذ تضمینهای پایدار برای
استفاده از منافع اقتصادی ،در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری چالش انرژی
در جهــان کنونی از طرح جمهوری اســامی ایران برای تضمین عادالنه امنیت
انرژی در جهان خبر داد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

صیانت از کشور با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم

رهبر معظم انقالب اســامی جنگ تحمیلــی را نتیجه
سیاست نظام ســلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران
خواندنــد و افزودند :با وجود حمایــت قدرتهای جهانی از
صدام ،جنگ در پرتو ســه عنصر «قدرت جوشــان انقالب،
رهبری بســیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت
ایــران» از یک تهدید قطعی و بــزرگ به یک فرصت بزرگ
تبدیل شد.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا ،حضرت آیــت اهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اســامی صبح امروز در آیین تجلیل از
پیشکسوتان دفاع مقدس ،جنگ تحمیلی را ،نتیجه سیاست
راهبردی امپراطوری نظام ســلطه در دشــمنی با جمهوری
اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند :با وجود حمایت همه
جانبه قدرتهــای جهانی از صدا ِم جاهطلب و دیوانهی قدرت،
جنگ در پرتو ســه عنصر «قدرت جوشــان انقالب ،رهبری
بســیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران»
از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل شد
که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجانآور از
تاریخ ایران به نســل جوان و نوجوان ،استمرار موفقیتهای
انقالب را تضمین خواهد کرد.
فرمانــده کل قوا ،دفــاع مقدس را حادثــهای پرهیجان،
پرمعنــا و پر فایده برای امروز و فردای کشــور خواندند و با
عــرض مراتب احترام و ارادت به پیشکســوتان دفاع مقدس
افزودند :پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع
را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان پرحادثه جنگ و
جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین تمجید و احترام به آنها وظیفه
ای قطعی و همگانی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه با گذشت زمان،
حقایق حوادثی نظیر دفاع مقدس ،بیشتر و بهتر قابل
ابعاد و
ِ
درک میشود ،افزودند :باید به گونهای عمل کرد که معرفت
و آگاهی به «حقایق دفاع مقدس به عنوان برههای درخشان
و تأثیرگذار» ،بطور مســتمر افزایش یابد و نســل کنونی از
واقعیات و حقایق آن دوران آگاه شود که تالش در این زمینه
توقعی جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان اینگونه
مسائل است .ایشان با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده از
جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند :این اعترافات ،حقانیت
حرفهای ما را که زمانی ادعا و تصور میشد ،ثابت میکند.
فرمانده کل قوا ،تحمیل جنگ به ایران را واکنش طبیعی
ســلطهگران جهانی به پیروزی انقالب اســامی خواندند و
گفتند :انقالب ملت ایران ،صرفاً شکســت یک نظام وابسته
و فاســد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود بلکه
تهدید امپراطوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق
با درک عمق این تهدید ،جنگ را با تشویق و تحریک صدام
بر ملت ایران تحمیل کردند .ایشــان هدف از جنگ تحمیلی
را جلوگیری از انتقال پیام و حرفهای نو ملت ایران به دیگر
ملتها از جمله نهراسیدن از امریکا و ایستادگی و مقاومت در
مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانســتند و افزودند :ظهور نظام
سیاسی مستقل و الهامبخش ،آن هم در کشوری که نقطهی
امید ،اتکاء و طمعورزی امریکا به شمار میرفت برای امریکا
و سلطه گران ،اص ً
ال قابل تحمل نبود ،بنابراین بعد از تحرکاتِ
ناکامی همچون کودتا ،حمله به طبس و تحریک قومیتها،
جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند.
فرمانــده کل قــوا افزودند :این حملهی سراســری البته
در ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشــد امــا برای عناصری
از نیروهای مســلح که مجرب بودند و برای شــخصیتهای
برجسته و مستقل جهان غیرمنتظره نبود.
رهبر انقالب در همین زمینه به ســخنان احمد سکوتره
رئیس جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی با ایشان اشاره
کردند و گفتند :آقای سکوتره معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی
ناگزیر بوده است ،چون امپریالیزم اگر نتواند انقالبی را تضعیف
یا مهار کند حتماً جنگی سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با انتقاد از ســخنان کسانی که
غیر مســئوالنه ایران را مســئول جنگ تحمیلی میدانند و
میگویند دفاع مقدس باید بعد از آزادسازی خرمشهر پایان

مییافت گفتند :حادثهی پایان جنگ یعنی حمله و پیشروی
صدام بعد از پذیرش قطعانه  ۵۹۸از جانب ایران و بعد از آن،
حملهی مرصاد ،نشان داد که اگر در مقطع آزادی خرمشهر،
دفاع پایان مییافت صدام حتماً مجددا ً پیشــروی میکرد به
خصوص اینکه بخشهای زیادی از ایران عزیز ،در آن مقطع
هنوز در اشغال متجاوزان بود.
ایشــان تجزیهی ایران و جدا کردن خوزســتان به عنوان
بخشــی مهم از کشــور ،به زانو در آوردن ملــت ،براندازی
جمهوری اسالمی و در دست گرفتن سرنوشت ملت ایران را
اهداف اصلی امپراطوری کینهتوز سلطه از تحمیل جنگ به
ایران برشمردند و گفتند نباید این حقایق آشکار را فراموش
کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنــهای ،تبدیل جنگ  ۸ســاله از
تهدیدی بــزرگ به فرصتی بــزرگ را دومین حقیقت دفاع
مقدس دانســتند و گفتند« :جوشش انقالب ،رهبری تعیین
کننده امام خمینی و خصوصیات برجســته و تاریخی ملت
ایران» ،ســه عنصــر و عامل مهمی بودند کــه این حقیقت
شورانگیز را رقم زدند که باید در تبیین آن بخوبی کار شود به
خصوص اینکه فرصتهای بوجود آمده از دل تهدید سهمگین
جنگ ،هنوز برای اکثر مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قــوا ،دادن درس عبرت به ملتهای دیگر را
از جمله اهداف زیادهخواهان جهانی از به راه انداختن جنگ
تحمیلی برشــمردند و افزودند :آنها میخواستند با سرکوب
ملت ایران ،باب گشــوده شدهی مقاومت را کام ً
ال ببندند اما
ملــت ،همه اهداف جبهه اســتکبار را خنثی کرد و برخالف
تصور دشمنان ،خود را باال کشید و فرصتهای بسیار آفرید.
رهبر انقالب اســامی یکی از دستاوردهای دفاع مقدس
را ایســتادگی مردم بویژه مردم خوزســتان و عرب زبانها و
بیتوجهی آنها به وسوســههای دشــمن برای تجزیه کشور
دانســتند و گفتند :دفاع مقدس همچنین زمینهســاز بروز
باورهای دینی و برترین ســجایای اخالقی ملت ایران شــد.
یو
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به بروز گذشت ،فداکار 
ی در دوران دفاع مقدس بویژه گذشت خانوادههای
دین باور 
رزمندگان و شــهدا افزودند :در دوران دفاع مقدس ،همهی
کشــور به عمق دفاعی جبههها تبدیل شد و شهر و روستا،
مســجد و هیأت ،حوزه و دانشــگاه ،همه در خدمت دفاع و
انقالب قرار گرفتند.
ایشان اتحاد و انسجام ملت را از دیگر دستاوردهای دوران
دفاع مقدس برشــمردند و خاطرنشــان کردند :در سالهای
ابتدایی انقالب به دلیل اختالفات سیاســی در سطوح باالی
کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم دسته دسته
شده بودند اما دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبر انقالب اســامی یکی دیگر از دســتاوردهای دفاع
مقدس را که زمینهساز تبدیل تهدید به فرصت شد ،مسئله
اقتدار نظامی کشــور دانســتند و گفتند :در شــروع جنگ

تحمیلی وضع کشــور از لحاظ نظامی خــوب نبود اما دفاع
مقدس از یک طرف تبدیل به آزمون وفاداری ارتش به نظام
مقدس جمهوری اســامی شــد و از طرف دیگر زمینهساز
سربرآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده شد.
فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای مســلح
موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس امنیت برای
کشور شــد ،افزودند :البته این نکته باید مد نظر فرماندهان
محترم ارتش و سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی
اســت که حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب
قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقب گرد نشود
زیرا هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی دشــمن ،به
معنای عقبگرد اســت و بر همین اساس مسئوالن نظامی و
کشوری ،پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود
بدانند.
ایشــان تأکید کردند :به لطف الهی امروز کشور از لحاظ
دفاعی به مرحله بازدارندگی رســیده است و از لحاظ تهدید
خارجی نگرانی وجود ندارد و دشــمنان نیز این موضوع را به
خوبی میدانند .رهبر انقالب اســامی در ادامه به یک نکته
مهم اشاره کردند و گفتند :برخی اوقات در مورد دفاع مقدس
تعابیری همچون اســتفاده از موج انسانی بکار برده میشود
در حالیکــه محور تمام حرکات و اقدامــات و عملیات در ۸
ســال جنگ ،تدبیر و عقالنیت بود و روشها و راهکنشهای
ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس در دانشــگاههای
نظامی است.
حضــرت آیت اهلل خامنهای از جمله دســتاوردهای دفاع
مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند
و تأکید کردند :در دوران دفاع مقدس ثابت شــد که صیانت
کشــور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن ،تنها از راه
مقاومت بدست میآید و نه تسلیم .ایشان افزودند :در همان
اوایل جنگ افرادی معتقد به تســلیم بودند و غیر مستقیم
این موضوع را مطرح میکردند اما امام محکم ایســتاد و در
نهایت برای ملت ایران نیز ثابت شــد که پیروزی و پیشرفت
و صیانت کشــور با مقاومت حاصل میشــود .رهبر انقالب
اسالمی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کردند :این مقاومت
هوشــمندانه موجب شد اوالً یک اطمینان و اعتماد به نفس
داخلی در فعالین سیاســی و فرهنگی بوجــود آید ،ثانیاً به
دشمن آموخت در محاسبات خود ،همواره قدرت داخلی ایران
را به حســاب بیاورد چرا که ما با همین روحیه توانستیم در
بسیاری از موارد همچون فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه
جدید و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از جمله ساقط
کردن پرنده متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان،
دشمن را ناکام بگذاریم.
ایشــان به تأکید مکرر خود بر لزوم روایتگری درســت،
اشاره کردند و گفتند :فعالیتهایی که تاکنون در این زمینه

انجام شده خوب است اما همه آنها زیرساخت هستند و باید
خروجی کارها مشاهده شــوند .رهبر انقالب اسالمی تأکید
کردند :هنگامی میتوانید از نتیجهی کار خود در روایتگری
دفاع مقدس احساس رضایت کنید که نوجوان دبیرستانی و
جوان دانشگاهی با همان چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه
میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت را داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر اینکه اگر این مهم اتفاق
بیفتد موفقیــت در میدانهای گوناگون آینده ،حتمی خواهد
بود ،افزودند :حضور جوانهایی که برای دفاع از حرم به میدان
رفتند و برخی هم به شهادت رسیدند از تأثیرات روایت درست
بود زیرا این جوانها دفاع مقدس را ندیده بودند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها و
اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایی برخی نقاط ضعف احتمالی
گفتند ،آنها با کار «فرهنگی ،تبلیغاتی و رســانهای» پرحجم
تالش میکنند زرق و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان
بکشــند و تلخیها و تاریکیهای خــود را پنهان کنند و در
مقابل ،با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای دفاع مقدس،
زمینهساز ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری استکبار شوند
که نتیجهی آن ،ترس از دشمن در میدان سیاسی و خود کم
بینی در مقابل دشمن در میدان فرهنگی است .رهبر انقالب
اسالمی در پایان پاسخگویی به روایتهای دروغ و مخدوش
از دفاع مقدس و اصل انقالب اســامی را ضروری خواندند و
افزودند :امریکاییها و صهیونیستها با نگارش کتاب و تولید
فیلم در این زمینه مشغول هستند که باید با استفاده از افراد
اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش و اقدامات مناسب انجام
داد.
در این دیدار ،ســردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری «سومین آیین تجلیل
و تکریم سراســری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس
و مقاومت» ،گزارشــی از برنامهها و فعالیتهای انجامگرفته
در زمینه حفظ و ترویج فرهنــگ و ارزشهای دفاع مقدس
بیان کرد.
در آغاز این مراســم که با ارتباط تصویــری با مراکز ۳۱
استان همراه بود آقای صادق آهنگران دقایقی به نوحهسرایی
پرداخت.
از چهرههــای شــاخص حاضر در جلســه میتــوان به
سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای
مســلح ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی،
سرلشــکر غالمعلی رشــید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت
خاتماالنبیاء(ص) ،ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل
ارتش ،حسین ســامی فرمانده کل سپاه ،ســردار علیرضا
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه ،سردار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی ســپاه ،محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع،
احمد وحیدی وزیر کشــور ،حســین اشــتری فرمانده کل
انتظامی کشور ،علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه و علی
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،بهرام عیناللهی وزیر
بهداشت ،سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور
اشاره کرد.
همچنین ســید یحیی صفوی فرمانده اســبق کل سپاه،
سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگکننده سپاه ،سردار
امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه ،شهرام
ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ،ســردار احمدرضا رادان
فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ ،دریادار حبیباهلل
سیاری معاون هماهنگکننده ارتش ،مجتبی ذوالنور نماینده
مردم قم در مجلس شورای اسالمی ،اسماعیل احمدیمقدم
فرمانده اسبق نیروی انتظامی ،محسن رضایی فرمانده سپاه
در دوران جنگ از دیگر حاضران در جلسه بودند .سردار عزیز
جعفری فرمانده پیشــین سپاه ،اســماعیل کوثری جانشین
اســبق فرمانده قرارگاه ثاراهلل ،مهدی چمران رئیس شورای
شهر تهران ،علیرضا زاکانی شهردار تهران ،سردار حسن کرمی
فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ،حســین یکتا راوی دفاع
مقدس ،ابراهیم حاتمی کیا کارگردان ســینما نیز در مراسم
حضور داشتند.

مروری بر فعالیتهای هکرها در ایران و جهان

برخی از سایتهای دولتی هک شدند

گروه سیاســی – خاطره میرزا :بار دیگر
هکرهــا ،تعدادی از ســایتهای دولتــی را از
دســترس خارج کردند .این حمــات هکری
از بامداد دیروز (چهارشــنبه) آغاز شد و برخی
سایتها را به طور کامل و برخی سایتهای دیگر
را به مدت چند ساعت از دسترس خارج کرد.
مهمترین ســایتهایی که دیروز هک شــد
وبســایتهای portal.iran.gov.ir، iran.
 gov.irو ســامانه  Dolat.irبودند که همگی
وابســته بــه دولت هســتند .برخــی از آنها از
بعدازظهــر دیروز دوباره فعال شــدند اما برخی
تــا لحظه تهیه این گزارش (عصر چهارشــنبه)
همچنان غیرفعال هستند.
سایت پرزیدنت دات آی آر هم که خبرهای
رئیس جمهور را پوشــش میدهد هک شده و
از دســترس خارج بود؛ آن هم در شرایطی که
رئیــس جمهور ،در نیویورک به ســر میبرد تا
در مجمع عمومی ســازمان ملل حاضر شــود.
ســایتهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
بانک مرکزی هم از دیگر ســایتهایی بودند که
دیروز از دســترس خارج شــدند .برخی از این
سایتها مدتی به حال عادی برگشتند و دوباره
از دسترس خارج شدند .سخنگوی بانک مرکزی
گفت :درگاه اینترنتی بانک مرکزی ،در دسترس
است و صرفا دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه
دهنده خدمات اینترنتی به بانک از دســترس
خارج شده بود.
اما مشاهدات ما در ساعات مختلف بعدازظهر
دیروز نشــان میدهد همچنان دسترســی به

سایت بانک مرکزی امکانپذیر نیست .بسیاری از
کاربران ســایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز در زمان مراجعه به ســایت این وزارتخانه
با پیام «کاربر گرامی ،با عرض پوزش ،سایت به
دلیل انجام عملیات بروزرسانی برای ساعاتی در
دسترس نمیباشد».
اما مسئوالن وزارت ارشاد در پیگیری خبرنگار
ایسنا ،گفتند« :این موضوع اختالل اینترنت است
و سایت به کندی باز میشود .مسئله هک مطرح
نیست ».شخص دیگری نیز از مجموعه وزارتخانه
با تأکید بر اینکه سایت ارشاد هک نشده است،
گفت« :به ما گفتهاند سایت درحال به روزرسانی
است .اگر مورد دیگری باشد خبر ندارم».
گــرو ِه «انانیموس» با انتشــار پیامی مدعی
ِ
سایت دولت و احتماال برخی
کردن
شد که هک ِ
ســایتهای دیگر توســط این گروه انجام شده
است.
این گروه همزمــان با اعتراضــات خیابانی
در تهران و برخی شــهرهای کشــور به خاطر
درگذشــت مهســا امینی اعالم کرد« :ما اینجا
همراه شما هستیم.
عملیــات آغــاز شــد .منتظر ما باشــید».
انانیموس بــه معنای گمنام اســت و به گفته
خودشان گروهی نامتمرکز از متخصصان امنیت
شبکههای رایانهای است که به صورت ناشناس
به عنوان هکتیویسم فعالیت میکند .این گروه
همچنین با انتشار بیانیهای اعالم کرد به دنبال
هک کردن صدا و ســیمای جمهوری اسالمی
است؛ اقدامی که بسیار دشوار به نظر میرسد.

فعالیت گروه انمانیموس در جهان
گروه انانیموس از سال  2009فعالیت خود را
آغاز کرد و در ســال  1389برای اولین بار اقدام
به هک ســایتهای دولتی ایران کرد .این گروه
فعالیت خود را در سالهای  2009و  2010در
استرالیا هم ادامه داد و علیه سانسورهای دولتی
استرالیا حمالت سایبری ترتیب داد.
اکثر دولتهــای مختلفی کــه در بازههای
تاریخی مختلف دست به سانسور فضای اینترنت
زدند ،از حمالت ســایبری این گــروه در امان
نماندند؛ از زیمباوه گرفته تا گروههای سیاســی
ایرلندی!
پس از مدتــی ،در دوره بهــار عربی ،دولت
تونس هم هدف این گــروه قرار گرفت و مردم
تونس هــم از آنها حمایت کردند .انانیموس 8
سایت دولت تونس را هک کرد .هدف بعدی این
گروه در بهار عربی ،مصر بود که سایتهای حزب
دموکرات آن هک شدند و تا سقوط رئیسجمهور
وقت ،حسنی مبارک ،آفالین ماندند .حملههای
ســایبری انانیموس در پــی انقالبهای متعدد
کشــورهای عربی ،بــه لیبی ،بحریــن ،اردن و
مراکش هم رســید .انانیموس در ســال 2011
هم سایت کمپانی  HBGary Federalرا در
آمریکا هک کرد .در سال  2012هم فعالیتهای
کوچکی در ایاالت متحده داشــت .سونی هم از
دست آنها در امان نماند! وقتی سونی علیه جرج
هوتز ،هکر امنیتی و مهندس نرمافزار آمریکایی،
برای هک  PS3شکایت قضایی ترتیب داد و به
 IPهایی کــه وبالگ جرج هوتز را بازدید کرده

بودند ،دسترســی پیدا کرد ،انانیموس این کار
را نقض آزادی اینترنت و آزادی بیان دانســت.
پس از حمالتی که انانیموس به ســایت سونی
کرد و این وبســایت و سرویس PlayStation
 Networkرا داون کرد.پلیس اســپانیا ،دولت
هند ،ســوریه ،والاســتریت ،اخوانالمسلمین،
نیجریه ،روســیه و هنگکنگ از جمله قربانیان
بعدی انانیموس در آن سالها بوند .در  ۲۵فوریه
 ،۲۰۲۲حسابهای توییتر مربوط به آنانیموس
اعالم کردند که آنها «عملیات سایبری» علیه
روســیه را در تالفی حمله به اوکراین که توسط
والدیمیــر پوتین رئیسجمهور روســیه انجام
شدهاســت آغاز کردهاند .این گروه بعدا به طور
موقت وبگاههایی مانند آرتی و وبگاه وزارت دفاع
روسیه را از کار انداخت.
فعالیتهای هکری در ایران
گروههای هکری در ایران فعالیتهای مختلفی
در جهت هک سایتها داشته اند .برای اولین بار،
پنجم خرداد ماه ۱۳۹۵خبر هک سایت سازمان
آمار ایران منتشر شد که مسئولیت آن را گروهی
به نام داعس بر عهده گرفت .آن زمان سایتهای
دیگری همچون سایت سازمان امالک و اسناد و
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم هک
شدند .در مراحل بعدی هک سایتها گسترده تر

شــد و به هک دوربینهای مداربسته هم رسید
که مهمترین آنها هک دوربین های زندان اوین
توسط گروه عدالت علی بود.
تیرماه امســال هم گروه هکری «گنجشک
درنده» از هک شرکت فوالد خوزستان ،شركت
فوالد مبارکه اصفهان و شرکت فوالد هرمزگان
خبــر داد و ویدیوها و تصاویری از عملیات هک
از جمله دوربینهای مداربسته منتشر کرد .این
گروه در آبان سال گذشته هم با حمله سایبری
به جایگاههای سوخت ،حدود یک هفته عرضه
ســوخت در جایگاهها را در سراسر ایران مختل
کرده بود .خردادماه ســل گذشته نیز یک گروه
هکری دیگر ،طی یک عملیات بیش از پنج هزار
دوربین کنترلی مراکز دولتی و مناطق مختلف
تهران و همچنین بیش از  ۱۵۰سایت و سامانه
شهرداری تهران را از دسترس خارج کرد.
حاال در جدیدترین نمونه ،سایتهای دولتی
هک شــده اند و این بــار دلیل هک ،حمایت از
اعتراضات خیابانی در سراسر کشور در اعتراض
به مرگ مهسا امینی اســت .باید دید آیا گروه
هکری انانیموس میتواند سایر سایتهای دولتی
و همچنین صداوسیما را هم هک کند یا اقدامات
مسئوالن میتواند مانع از فعالیتهای تهاجمی
آنها شود.

جزئیاتی از گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره «مهسا امینی»
یک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای
اســامی به ارائه توضیحاتی از گزارش تهیه شده کمیسیون
شــوراها دربــاره پرونده «مهســا امینی» پرداخــت .فاطمه
محمدبیگی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون
شوراها برای بررسی پرونده «مهسا امینی» گفت :روز گذشته
جلســه کمیسیون امور داخلی و شــوراها با حضور جمعی از
نمایندگان ،مسئوالنی از فراجا ،پزشکی قانونی و اورژانس برای
بررسی ابعاد پرونده خانم «مهسا امینی» تشکیل شد .در این
جلسه سه ساعته تمام مستندات پرونده پزشکی «مهسا امینی»
توســط تیم اورژانس ،پزشــکی قانونی و پزشکان متخصص
ارائه شد .وی با اشــاره به پخش فیلمی از شاهدان در جلسه
کیمسیون شــوراها ،گفت :طبق این مستندات همراه مرحوم

امینی در ماشــین پلیس امنیت اخالقی  ۵نفر حضور داشتند
که از بین آنها دو نفر با مراجعه به پلیس و برای بیان واقعیات
حاضر به مصاحبه شدند؛ در این فیلم یکی از خانمها توضیح
میدهد «هیچ برخورد بدی با آنها نشده ،آنها را سوار ماشین
کرده و گفته شده بعد از حضور در کالس آموزشی و تهیه لباس
مناسب برایشان ،میتوانند از محل پلیس امنیت اخالقی خارج
شوند ».محمدبیگی ادامه داد :این خانم در مصاحبهاش میگوید
که «مرحوم امینی در ماشین پلیس با دخترهای دیگر شوخی
میکرده و میگوید ساکن شهرستان بوده و تهرانی نیست .بعد
در کالس آموزشــی آرامش داشته و در کالس نیز برخورد بد،
دعوا و بحث و جدلی نمیشود ».وی با اشاره به پخش فیلم از
زمان بازداشت «مهسا امینی» توسط پلیس امنیت اخالقی تا

حضــور او در محل برگزاری کالس توجیهی افزود :با توجه به
مصاحبه شاهدان و مستندات موجود ،ضرب و شتمی صورت
نگرفته است .عالوه بر این خانم دکتر متخصص پزشکی قانونی
اقدام به معاینه کامل آن مرحوم کرده و مشاهدات و مستندات
ن موارد هم در جلســه قرائت
را به جزییات مینویســد که ای 
شد؛ در این جزییات هم هیچ موضوعی مبنی بر ضرب و جرح
در ناحیه دســت ،ســر و صورت و بدن وجود ندارد .این عضو
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت :طبق سی تی
اسکن ارائه شده ،شکستگی داخل جمجمه و خونریزی داخل
مغز وجود ندارد لذا نتیجه جلسه دیروز با توجه به مستندات
ارائه شــده این بود که «هیچ ضرب و جرحی صورت نگرفته
است و مرگ ایشــان در اثر عوامل دیگری است» .در این باره

هم آزمایشــات تکمیلی توکسیکولوژی (سم شناسی) و بافت
شناسی انجام شده که نتایج آن آماده نشده است .محمدبیگی
با بیان اینکه امروز گزارش اولیه در کمیســیون شوراها درباره
پرونده «مهســا امینی» تکمیل و ارائه میشود ،گفت :در هر
اتفاقی چند گزارش اعم از گزارش میدانی از شاهدان صحنه،
متخصصان و بررســیهای تکمیلی و حقوقی و قضایی تهیه
میشود .در موضوع خانم امینی گزارش مربوط به قسمتهای
قضایی و حقوق و نتایج آزمایشات در حال انجام است .گزارش
مشاهدات میدانی ،بررسیهای سی تی اسکن و معاینات اولیه
پزشکی قانونی ارائه شدهاست .لذا گزارش تهیه شده اولیه بوده
و در مراحل بعدی گزارش تکمیلی ارائه میشــود .همچنین
بررسی دقیق دوربینهای شهری نیز در دست پیگیری است.

