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زهره الهیان: قوه قضائیه با دروغ پردازی ها و رسانه های مخل امنیت ملی برخورد کند

برخی داخل  در  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 

برخالف اما  می کنند  ارتزاق  کشور  داخل  امکانات  از  رسانه ها 
قضائیه قوه  باید  که  می کنند  فعالیت  ملی  امنیت  و  منافع 
اقدام رسانه ها  این  برای  پرونده  تشکیل  و  رسیدگی  جهت 

کند.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حوادث اخیرگفت: با توجه به
شرایط کشور در ماه های اخیر و همچنین دروغ پراکنی رسانه های داخلی و خارجی متاسفانه مسائلی ایجاد

شد که منجر به پایمال شدن حقوق، جان و مال مردم و حتی بیت المال شد.

وی با بیان اینکه مردم در پی ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر از لحاظ روحی و روانی دچار استرس و اضطراب
شدند، افزود: این نوع دروغ پراکنی ها سالمت روحی و روانی مردم را دچار مشکل می کند که قاعدتًا این نوع
شایعه پراکنی ها  و دروغ  پردازی ها با اهدافی صورت می گیرد که یک سر آن در خارج از کشورشایعه پراکنی ها  و دروغ  پردازی ها با اهدافی صورت می گیرد که یک سر آن در خارج از کشور
که است  داخلی  رسانه های  برخی  در  هم  آن  سر  یک  و  صهیونیستی  یم  رژ فکرهای  اتاق  در  کهو  است  داخلی  رسانه های  برخی  در  هم  آن  سر  یک  و  صهیونیستی  یم  رژ فکرهای  اتاق  در  و 

همسو با رسانه های معاند این تحرکات را دارند.همسو با رسانه های معاند این تحرکات را دارند.

ایران اسالمی  جمهوری  علیه  کشور  خارج  در  رسانه  اینکه  250  به  اشاره  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
آن ها از  تعدادی  که  می شود  داده  اختصاص  رسانه ها  این  برای  کالنی  بودجه های  گفت:  می کنند،  فعالیت 

فارسی زبان هستند و برای ادراک سازی و ذهن سازی با تداخل راست و دروغ و ارائه آن به مردم، اذهان و
افکار را آزرده خاطر می کنند و در خارج از کشور نیز پروژه ایران هراسی را دنبال می کنند.

در گفت:  شایعه پرداز  بنگاه های  و  دروغ پراکن  رسانه های  با  برخورد  به  قضا  دستگاه  ورود  لزوم  درباره  الهیان 
داخل برخی رسانه ها از امکانات داخل کشور ارتزاق می کنند اما فعالیتشان خالف منافع و امنیت ملی است

که باید قوه قضائیه جهت رسیدگی و تشکیل پرونده برای این رسانه ها اقدام کند.


