
  گزارش

دوقطبي هاي شيطاني
نگاه دشمنان انقالب اسالمي به مقاطع انتخاباتي در كشور ما )هر نوع 
انتخابات كه مردم را به صحنه مشاركت سياسي بكشاند، به ويژه رياست 
جمهوري(، همواره با فرصت طلبي براي ايجاد دوقطبي هاي دروغين، 

شيطاني و تفرقه افكن و با اهداف متعدد همراه بوده است. 
دوقطبي شيطاني جديد در باره انتخابات رياست  جمهوري ايران۱٤۰۰ 
تابعي از انتخاب��ات امريكا و پيروزي بايدن اس��ت. باند جديد حاكم بر 
امريكا به همان سبك و سياق پيشين در دولت اوباما، بنا را بر دوقطبي 
سازي هاي دروغين و ش��يطاني گذاشته اند و ش��وربختانه عده اي بي 
بصيرت و فرصت طلب در داخل با شادي فراوان در كوره دوقطبي هاي 
دش��من مي دمند و در اين ميان نق��ش دنياي مجازي و ش��بكه هاي 
اجتماعي به عنوان بازوي عملياتي دشمن بيروني و غربگرايان داخلي، 
از تمامي ظرفيت هاي موجود مكتوب و ش��فاهي و... به مراتب پر رنگ 

تر و خطرناك تر است. 
مقام معظم رهبري طي هشت سال اخير در ديدار با مردم و مسئوالن، 
خطرات فراوان دوقطبي سازي )چه از ناحيه دش��من بيروني و چه از 
 طرف احزاب و افراد حقيقي و حقوقي داخلي( را گوش��زد فرموده اند. 
معظم له  هفتم مهرماه ۹۵ در ديدار م��ردم نجف آباد فرمودند: »يكي 
از اين ترفندهايي كه اخيراً ياد گرفته اند و دارند اعمال می كنند، ايجاد 
دوقطبي ه��اي كاذب اس��ت؛ دوقطبي هاي دروغين. اي��ن نكته، نكته  
مهّمي اس��ت. «، اين ترفند به ويژه در هنگام انتخابات بيش��تر به كار 

برده می شود.
 »انتخابات مسابقه است؛ معلوم است در مسابقه همه تالش می كنند 
برنده بش��وند، همه تالش می كنند جلو بيفتند؛ طبيعت مس��ابقه، 
شور و نشاط و دوندگي و مانند اينها اس��ت؛ انتخابات مسابقه است؛ 
يكي جلو مي افتد، يكي عقب مي ماند؛ اين دشمني نيست، اين عناد 
نيست، اين دوقطبي شدن نيست. مرتّباً در راديوها و در تلويزيون ها 
و در رسانه هاي گوناگونشان خبر از دوقطبي شدن ملّت ايران )يعني 
دودستگي اي كه با همديگر دش��من اند و عليه هم تالش می كنند( 
مي دهند. «. دوقطبي هايي نظير»تعامل س��ازنده/تقابل مس��تمر«، 
»نظامي/غيرنظامي«، »تندرو/معت��دل«، »رفاه/مقاومت« و... براي 
دش��من بيروني آورده هايي نظير »نااميدس��ازي مردم«، »عصباني 
كردن و به مي��دان آوردن مردم«، »كم كردن مش��اركت و بي فروغ 
كردن انتخابات و كاهش مشروعيت نظام« و... و براي احزاب واداده 
و غربگراي داخل��ي آورده هايي نظير: »برنده ش��دن در انتخابات«، 
»فرار از پاسخگويي«، »توجيه ناكارآمدي و دادن آدرس اشتباهي« 
و... را در پي دارد اصالح طلبان كه تا ديروز از توسل به دوقطبي هاي 
پسابرجامي نااميد شده بودند، اينك با پيروزي بايدن، به او به چشم 
ناجي خود )و نه كش��ور و ملت ايران( نگريس��ته و براي تروريس��ت 
جديد كاخ سفيد جايگاه روح القدس��ي حضرت عيسي عليه  السالم 
براي دميدن در كالبد بي جان برجام قائل ش��ده اند. نظرسنجي هاي 
صورت گرفته متعدد در دو ماهه اخير نشان مي دهد كه مردم ايران به 
سردمداران كاخ سفيد مطلقاً اعتقاد و اعتماد نداشته و در نظر مردم 
ايران، آقاي بايدن  نه غول چراغ جادو و نه سامانتا بلكه روباهي است 
كه مأمور است با نشان دادن دِر باغ س��بز و فريب مجدد غربگرايان 
ايران، كار نيمه تمام امريكا براي تحقق برجام هاي ۲ و ۳ و... را تمام 
كند. در نگاه مردم ايران نه برجام بدفرجام و نه آمدن و يا رفتن افراد 
به كاخ سفيد فاقد كمترين اهميت است. براي مردم ستمديده و رنج 
كشيده و سوءمديريت و فرصت س��وزي ها، فقط و فقط لغو فوري و 
كامل همه تحريم ها و برداش��تن همه فش��ارها مطرح است و بس. 
اصالح طلبان و فرصت سوزان هشت سال گذش��ته به جاي دميدن 
در كوره دوقطبي هاي دروغين، نسبت به عملكرد بسيار ضعيف خود 
بايد پاسخگو باشند و ناكارآمدي، بي برنامگي و سوءمديريت خود را 
با آدرس هاي غلط به تحريم و ترامپ و... ربط ندهند چرا كه صنعت 
دفاعي و امنيتي كش��ور و درخش��ش ايران در زمينه هاي هوافضا، 
موش��كي، پهپاد، زيردريايي و... براي خنثي س��ازي تهديد و فشار 
سياسي و نظامي دشمن در سايه شوم همين تحريم ها صورت گرفته 
است. اصالح طلبان بدانند كه اعتماد مجدد به شيطان بزرگ و چوب 
زدن به مرده هفت كفن پوسانده مذاكره با شيطان بزرگ جز بدبختي 
و نكبت دس��تاورد ديگري ندارد. بازنده هاي داخلي خوب مي دانند 
كه دوقطبي كردن جامعه در جريان انتخابات، نه تنها به انس��جام و 
همبستگي مردم و نيروهاي انقالبي منجر نمي شود بلكه باعث ايجاد و 
تشديد خصومت و دشمني ها و كشيده شدن موج نفرت، واگرايي و بي 
اعتمادي به آحاد ملت هم مي شود و با خاموش شدن چراغ اميد، شور 
و نشاط انتخاباتي هم تحت الشعاع دوقطبي هاي دروغين و عوام فريب 

دشمن قرار خواهد گرفت. 
تجربه نش��ان داده كه دل بستن به مذاكره با دش��من، همان قدر كه 
ناشيانه و اشتباه اس��ت به همان ميزان خطايي بزرگ و نابخشودني، 
فرصت سوز، پرهزينه و خس��ارت بار، احمقانه و خيانت بار هم هست. 
به آنان ك��ه به ج��اي عذرخواهي از ملت ب��راي تم��ام ناكارآمدي ها، 
فرصت س��وزي ها، س��وءمديريت ها، اين��ك ملت، نظ��ام، آرمان ها، 
ارزش هاي حياتي، استقالل، عزت ملي و... را فداي مطامع سياسي خود 
كرده و با كليد زدن دوقطبي »رفاه/نظامي« طرحي نو براي فريب ملت 
درانداخته اند مي گوييم كه حتي اگر نقش بايدن در كاله گذاشتن بر 
سر دولت روحاني در تحميل برجام را ناديده بگيريم، مروري سطحي بر 
اظهارات و مواضع انتخاباتي بايدن، آشكارا نشان مي دهد كه نقشه هاي 
پليدي براي كشور و مردم ايران در س��ر دارد و اميدوار ساختن مردم 
به آثار توهمي بازگشت بايدن به برجام بدون رفع و دفع بالمره تمامي 
تحريم ها، كمك به شيوع و همه گيري دوقطبي هاي شيطاني امريكا 

خواهد بود. 
عقل سليم و منطق علمي و تجربه تاريخي بر اين نكته تأكيد مي كند 
كه بين ترامپ و بايدن بر سر مسائل جهاني و از جمله ايران، هيچ فرق 
محتوايي وجود ندارد و نقطه اختالف اين دو  شكلي و ظاهري است )او 
مي گفت بايد سر ايران را با دشنه جدا كرد و اين مي گويد بايد با بيهوش 
كردن و خوراندن سم مهلك، ايران را از پيش پا برداريم( اختالف فقط 
در اين نكته   ظريف اس��ت كه ترامپ عدم خروج از برجام را مش��روط 
به قبول مذاكره از س��وي ايران بر سر عمق اس��تراتژيكي و منطقه اي 
و توانمندي موش��كي جمهوري اس��المي موكول كرده بود اما بايدن 
بازگش��ت به برجام را به همان زياده خواهي ها مش��روط نموده و تنها 
چيزي كه در اين ميان مطلقاً مورد نظر ش��ياطين امريكايي نيس��ت، 
انجام تعهدات برجامي و رفع تحريم ها است و اين همان چيزي است كه 
رهبر معزز انقالب پيش تر فرموده بودند كه خرش��ان كه از پل گذشت 
به ريش تان مي خندند. خواست به حق و منطقي مردم از مسئوالن اين 
است كه فريب دوقطبي هاي دروغين و شيطاني دشمن را نخورده و براي 
ماندن در قدرت با معامله بر سر اميد و اعتماد مردم تن به دوقطبي هاي 

دروغين ندهند. 

عبداهلل متوليان

  رئيس قوه قضائيه: 

مسئوالن در جلسات خوش و بش می کنند در تریبون ها دعوا! 
تريبون ه�ا ن�ه مح�ل ط�رح و نه مح�ل رفع 
مس�ائل اختالفي اس�ت بلكه اين »جلس�ات 
خصوص�ي مس�ئوالن« اس�ت ك�ه مح�ل 
ط�رح و رف�ع مس�ائل اختالف�ي اس�ت. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيسي در جلس��ه ديروز 
ش��وراي عالي قوه قضائيه، ضمن تسليت سالروز 
رحلت حضرت ام البنين)س( و گراميداشت مقام 
مادران، همس��ران و خانواده معزز شهدا، گفت: 
امروز شهدا چراغ راه هدايت همه انسان ها هستند 
و پيام آنها براي ما پيام عبوديت و بندگي، اخالص 

و مقاومت در راه حق است. 
آيت اهلل رئيس��ي با اش��اره به برگ��زاري مجازي 
نمايشگاه كتاب به دليل ش��يوع بيماري كرونا، 
ضمن قدردانی از وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
و دست اندركاران براي برگزاري اين نمايشگاه، 
اظه��ار ك��رد: توجه ب��ه ح��ق، ح��ق خواهي و 
عدالتخواهي از جمله آثار فرهنگي توجه به كتاب 
و كتابخواني است كه گسترش آنها در جامعه با 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي و ج��رم و جنايت 

همراه خواهد بود. 
   تريبون ها بايد محل اميدآفريني باشد

آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود، 
بر ضرورت وجود انس��جام در جامعه و همچنين 
مسئوالن تأكيد كرد و گفت: تريبون ها نه محل 
طرح و نه محل رفع مس��ائل اختالفي است بلكه 
آنچه محل طرح و رفع مس��ائل اختالفي اس��ت 

»جلسات« هستند. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به وجود جلسات در 
همه س��طوح در كش��ور عنوان كرد: تريبون ها 
بايد مح��ل اميدآفرين��ي و رفع نگران��ي مردم و 
نش��ان دادن انس��جام و آهنگ واحد در كش��ور 
باشد. تريبون ها اگر به جاي رفع نگراني به ايجاد 
نگراني بپردازد در جهت خالف خواست رهبري 
و مردم حركت كرده است. متأسفانه مي بينيم كه 
گاهي جلسات به محل خوش وبش و تريبون ها به 
محل طرح مسائل اختالفي تبديل مي شوند در 
حالي كه اين موضوع بايد برعكس باشد.  رئيس 
قوه قضائيه با تأكيد بر اين نكته كه آهنگ امروز 
كشور توانمندسازي هرچه بيشتر ايران اسالمي 
و خنثي سازي و رفع همه تحريم هاست، افزود: 
همه كساني كه داراي تريبون و جايگاه اجتماعي 
و مسئوليت هس��تند به اين نكته توجه كنند كه 

ما براي داخل و خارج از كشور بايد پيام انسجام 
و براي دش��منان ني��ز يك آهنگ واحد داش��ته 

باشيم. 
آيت اهلل رئيسي در ادامه با اشاره به تصويب قانون 
ش��وراهاي حل اختالف، از دول��ت و همچنين 
مجلس كه با دو فوريت اي��ن قانون را به تصويب 
رس��اند تش��كر كرد و گفت: نيروهاي شوراهاي 
حل اختالف در سراسر كش��ور تا كنون زحمات 
بس��يار زيادي كش��يده و منش��أ خدمات بسيار 
زيادي بوده اند و عدد پرونده ها و صلح و س��ازش 
ها، گواهي بر تالش ها، زحم��ات و اخالص اين 

عزيزان است. 
رئيس قوه قضائيه ضمن تأكيد بر ضرورت تشكيل 
كارگروه هاي��ي از س��وي مركز ش��وراهاي حل 
اختالف، س��تاد قوه قضائيه و همچنين استان ها 
براي تبديل وضعيت پرونده های شوراهاي حل 
اختالف و همچني��ن تغيير وضعي��ت نيروهاي 
فعال در اين ش��وراها، گفت: بايد برنامه ريزي ها 

به شكلي انجام شود كه پرونده های قضايي سير 
قضايي خود را ادامه دهند و پرونده های مربوط 
به ش��وراهاي حل اختالف با محوريت سازش و 
حل اختالف و با توجه به شكل جديدي كه قانون 
تصويب كرده است، در اين شوراها مطرح شوند. 
آيت اهلل رئيس��ي تغيير وضعيت نيروهاي انساني 
فعال در شوراهاي حل اختالف را نيازمند انجام 
بررسي ها و كارهاي مقدماتي الزم دانست و تأكيد 
كرد: تغيير وضعيت نيروهاي انس��اني شوراهاي 
حل اختالف بايد به نحوي انجام ش��ود كه حتي 
يك روز وقفه هم در كار اين شوراها ايجاد نشود 
چرا كه وقتي قانون قطعيت پي��دا كرد و قرار بر 
اجراي آن شد، بايد همه مقدمات كار براي اجراي 

قانون انجام شده باشد. 
   شناسايي باند اخذ »رأی تضميني«

در اين جلسه حجت االس��الم عبداللهي، رئيس 
مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه نيز با اشاره 
به شناس��ايي يك باند اخ��ذ »رأی تضميني« با 

عنوان »فرشته نجات« در كرمانشاه از دستگيري 
يك وكي��ل و برخ��ي كاركنان دادگس��تري در 
جريان اين پرونده خبر داد. وي همچنين اعالم 
كرد در دي ماه گذشته، ۱۲ نفر به اتهام كارچاق 
كني، كالهبرداري و اخذ رشوه از وكال، كارمندان 
ثبت و دادگستري و افراد كارچاق كن، توسط اين 

مركز دستگير شده اند. 
رئيس قوه قضائيه نيز در واكنش به گزارش رئيس 
مركز حفاظ��ت و اطالعات قوه قضائي��ه، با بيان 
اينكه وكالت تضميني به معناي فساد، زد و بند و 
روابط ناسالم است، عنوان كرد: وكيل نمي تواند 
اعالم كند كه من رأی تضميني مي گيرم، مگر از 
چه كسي قرار است اين رأی را به صورت تضميني 
بگيرد؟ بايد با حساسيت زياد و به صورت جدي 
با چنين وكاليي هستند برخورد شود و هيچ گونه 
اغماضي در اين برخوردها نبايد وجود داشته باشد 
چرا كه اين افراد مايه سرايت فساد به بخش هاي 

مختلف دستگاه قضايي نيز خواهند شد. 

ژه
وی

 شورايجنگيیاانتخاباتي؟ 
اصالح طلبان اس��امي ۱۵ نفر را ب��ه عنوان » نهاد اجماع س��از 

اصالح طلبان « منتشر كردند كه تركيب جالبي است!
زنداني ه��اي امنيت��ي فتن��ه 88، همس��ر مصطف��ي تاجزاده 
)فخرالسادات محتش��مي پور(، اعضاي گروهك نهضت آزادي 
كه امام انحالل آن را به چپ هاي ديروز و اصالح طلبان امروز در 

زمستان ۱۳66 اعالم كرد، از جمله اعضای اين ستاد هستند. 
از قضا فردي در اين ليست هست كه بر اساس شواهد موجود در 
اروپا براي تحريم ايران رايزني آش��كار مي كرده است. با تساهل 
مي توان دو سه نفر را كه با چارچوب هاي نظام نزديك هستند، 
در بين اين اسامي پيدا كرد. خاتمي اگر از تريبون داران افراطي 
جريان اصالحات گاليه مند است، چگونه اجازه تشكيل چنين 

تركيبي را داده است؟!
ارزيابي اين تركيب مي تواند ذهن را به س��متي ببرد كه هدف 
اصالح طلبان مش��اركت نيس��ت،  بلكه چالش با نظام در بستر 
انتخابات است. با حذف اصالح طلبان معتقد به اسالم سياسي و 
چارچوب هاي نظام از اين تركيب، كامالً واضح است كه راهبرد و 

مسير اصالح طلبان به سمت انتخابات نيست. 


فخرفروشيعجيبروزنامهدولت
روزنامه دولتي ايران با فخر عجيبي جمله اسحاق جهانگيري را 
تيتر يك كرده است: »هفته هاي خوشي براي كشور پيش بيني 
مي كنم«. در حالي كه در حالت طبيعي بايد رسانه هاي حامي 
دولت از بازتاب چنين سخناني خجالت زده باشند، نه آنكه اين 
خيال بافي ها را تيتر يك كنند. در سال هاي گذشته بارها دولتي ها 
و از جمله همين جهانگيري وعده هايي اينگونه به مردم دادند و به 
سرانجامي هم نرسيد و فقط در حد »حرف« باقي ماند، از جمله 
همين تابستان سال جاري حسن روحاني و دولتمردانش خبر 
از گشايش هايي براي هفته بعد دادند و حتي حسام الدين آشنا، 
مشاور رئيس جمهور در توئيتي از مردم خواست كه اگر معامله اي 

دارند، يك هفته دست نگه دارند و اقدامي نكنند! در نهايت هم 
هيچ اتفاقي نيفتاد. 

ذيل تيتر هم، جمله جالب توجه ديگ��ري از جهانگيري آمده: 
»زمستان گذشت و روس��ياهي اش براي آناني ماند كه با دولت 
همراهي نكردند«. سؤال اين اس��ت كه با دولت در چه مسيري 
همراهي نش��د؛ مذاكره يا مقاومت؟ به اين جمالت جهانگيري 
در همين س��خنراني توجه كنيد: »اميدوار هستم با اقدامات و 
هماهنگي هايي كه در داخل كش��ور پي��ش مي آيد مردم طعم 
شيرين مقاومت را بچشند و اميدواريم كساني كه بي خود براي 
خود تصوراتي دارند، روزهاي خوش مردم را تلخ نكنند و بگذارند 
مردم طعم شيرين مقاومت را بچشند. « اگر موضوع، فخرفروشي 
با مقاومت مردم است و اگر طعم شيريني كه جهانگيري مي گويد، 
آنچنان كه خود گفته، طعم شيرين »مقاومت« است، ديگر چه 
جاي طعنه زدن به منتقدان مذاكره؟! مگر مقاومت حاصل كار 
دولت بود كه اكنون با طعم شيرين آن فخر فروشي مي كنيد؟! شما 
براي مذاكره و سازش رفتيد و وضع اقتصاد به هم ريخت. آنهايي 
هم كه اكنون بايد فخر طعم شيرين مقاومت را بفروشند، منتقدان 
دولت هستند كه هر چه از نكات مثبت مقاومت و بي ثمري مذاكره 

به دولت گفتند، گوش شنوايي نبود. 

  تناقضظریفازصفرتاصد!
محمدجواد ظريف اخيراً در گفت وگويي در پاسخ به سؤال خبرنگار 
كه پرسيده: »چقدر از صفر تا صد سياست خارجي در اين هشت 
سال دست محمدجواد ظريف بود؟« پاسخ داده: »صفر« و بعد 
در پاسخ تعجب خبرنگار گفته: »بله. در تمام كشورها همين طور 

است. «
اما ظريف س��پس در همين گفت وگو توضيحاتي مي دهد كه 
نش��ان مي دهد نقش او خالف ادعايش صفر هم نبوده است. او 
مي گويد: »شما مجري »سياستي« هستيد كه ممكن است در 
آن نقش محدودي داشتيد. من در تدوين سياست هاي برجام 

نقش بيشتري داشتم، در تدوين سياست هاي منطقه اي نقش 
محدودتري داشتم، در تدوين سياست هاي ايران با روسيه و چين 
نقش برجسته اي داشتم، در تدوين سياست هاي ايران با امريكاي 
التين نقش بسيار مهمي داشتم اما در تدوين سياست هاي ايران 
در منطقه نقش كمتري داشتم. نمي گويم نقش نداشتم بلكه نقش 
كمتري داشتم. اما مجري همه اين سياست ها بودم و مدافع همه 
آنچه جمهوري اسالمي انجام داده است. « و بعد در برابر اين سؤال 
خبرنگار سكوت مي كند: »اگر تعريف شما از نقش وزير خارجه را 
بپذيريم فرق شما با وزراي خارجه در دولت هاي قبلي چيست؟ 
شما بارها انتقاد كرديد كه مثالً در دولت قبلي فرصت سوزي هايي 
در مذاكرات هسته اي صورت گرفت. « و ظريف در پاسخ مي گويد: 
»البته آن فرصت سوزي ها نه به خاطر وزير خارجه وقت و نه دولت 

بود بلكه به خاطر عناصر ديگري بود.«
ظريف هشت سال وزير خارجه بوده و بايد مسئوليت آنچه را كه 
تدوين و سياس��تگذاري و اجرا كرده، بپذيرد. ظريف و روحاني 
خواستار مذاكره با امريكا بودند و انجام دادند؛ خواستار گسترش 
روابط با اروپا بودند و قدم هاي بس��يار هم برداشتند؛ حاال اينكه 
نتيجه نگرفتند، بحث ديگري ا س��ت و نمي تواند از آنها س��لب 
مسئوليت كند. اينكه مس��ئوالن دولتي بخواهند در پايان عمر 
وزارت خود از خود س��لب مس��ئوليت كنند، اخالقي نيست. از 
سويي مؤثر بودن در سياست خارجي همواره به انجام عمل نيست؛ 
ترك فعل هم تأثير دارد. مثالً چه گسترش روابط ها در منطقه و 
همسايگان و با شرق الزم بود و وزارت خارجه ظريف انجام نداد. 

در بخش��ي از همين مصاحبه ه��م ظريف پيرام��ون ابتكارات 
شخصي اش از همان آغازين روزهاي وزارتش درخصوص پيشبرد 
روابط با عربستان س��عودي مي گويد كه البته خود اذعان دارد 
جوابي نگرفته است. آيا آن ابتكارات هم سياستگذاري ديگران بود 
و ظريف فقط اجرا كرده بود؟ پس ديگر چه جاي فخرفروشي دارد؟ 
ظريف هر بخشي را كه دوست ندارد، خود را فقط مجري مي نامد و 

هر جا را كه عالقه دارد، با فخرفروشي به نام خود تمام مي كند. 

رهبر معظم انقالب در ديدار خانواده دانشمند 
شهيد هسته اي و دفاعي كشور:
علّو مقام شهيد فخری زاده

مزد زحمات و اخالص کم نظيرش بود
خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته اي و دفاعي كشور، شهيد 
محسن فخري زاده، عصر ديروز با رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار با تجليل از برجس��تگي هاي علمي و فني شهيد 
فخري زاده و حضور سخت كوشانه آن دانشمند عالي مقام در ميدان علم و 
عمل، گفتند: علّو مقامي كه خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا كرد، مزد 
زحمات و اخالص كم نظير او بود و اين مقام با هيچ يك از مقام هاي دنيوي 

قابل مقايسه نيست. 
رهبر انقالب اسالمي، عظمت يافتن نام شهيد فخري زاده در ميان عموم 
مردم و ابراز تأسف بسياري از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حياتش را 
از ديگر آثار اخالص شهيد دانستند. ايشان همچنين گفتند: همسران شهدا 
در اجر آنها شريك هستند و از خداوند مي خواهيم كه صبر و آرامش خود را 
بر دل هاي شما نازل فرمايد و به توفيق الهي بتوانيد حركت خود را متناسب 

با شأن شهيد ادامه دهيد. 
در اين ديدار، همس��ر و فرزندان ش��هيد فخري زاده با قدردان��ي از پيام 
محبت آميز و روشنگر رهبر انقالب اسالمي پس از ترور شهيد فخري زاده، 
تبيين جريان فكري شهداي جهاد علمي و الگوسازي از آنان را مورد تأكيد 

قرار دادند. 

قاليباف در ديدار با رئيس كنگره ملي خلق چين: 
آینده از آن آسيا و کشورهاي مستقل است

رئيس مجلس در ديدار ويدئو كنفرانسي با لى جان شو، رئيس كنگره 
ملي جمهوري خلق چين آينده را از آن آس�يا و كشورهاي مستقل 
توصيف كرد و گفت: ما نگاه به حوزه مهم تمدني، تاريخي، فرهنگي و 
اقتصادي قاره آسيا را فرصتي مهم براي مردم اين قاره پهناور مي دانيم. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دكتر محمدباقر قاليباف در اين گفت وگوي 
ويدئو كنفرانسي تأكيد كرد: روابط دوستانه تهران - پكن متأثر از روابط با 
ساير كشورها و شرايط بين المللي نبوده و نخواهد بود و براساس همكاري و 
منافع مشترك در همه حوزه ها پيش خواهد رفت. اراده رهبران دو كشور بر 

توسعه و تحكيم هرچه بيشتر مناسبات دوجانبه مي باشد. 
قاليباف در ادامه ، همكاري هاي پارلماني فيمابين را بخش مهمي از روابط دو 
كشور خواند و افزود: مجالس ايران و چين در عرصه هاي مختلف منطقه اي و 
دوجانبه همكاري هاي سازنده و مؤثري دارند و در آينده نيز سطح همكاري 
پارلماني متناسب با روابط دو كشور توسعه و گسترش خواهد يافت. وي 
ضمن تأكيد بر حمايت مجلس شوراي اس��المي از راهكارهاي تسهيل 
كننده و شتاب دهنده مناسبات دو كشور در عرصه هاي مختلف تصريح 
كرد: ايران عالقه مند به ارتقای سطح همكاري ها در همه بخش هاي مورد 
عالقه طرفين مي باشد. قاليباف از موضع قاطع چين در رد تحريم ها عليه 
ملت ايران قدرداني كرد و افزود: روابط ايران و چين به صورت مستقل حائز 

اهميت راهبردي است و متأثر از تحول در ساير كشورها نبوده و نيست. 
در اين نشس��ت جان لي ش��و، رئيس كنگره ملي خلق چين با اشاره به 
پنجاهمين سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك دو كشور گفت : گفت وگو و 
رايزني ميان رؤساي مجالس ايران و چين در آغاز سال ميالدي جديد نشان 
دهنده تعميق روابط سازنده دو كشور مي باشد. وي افزود: همانگونه كه 
رهبري چين تأكيد دارند، روابط دوستانه جمهوري خلق چين و جمهوري 
اسالمي ايران نشئت گرفته از پيشينه تاريخي همكاري هاي دو كشور در 
زمان هاي سخت و حمايت هاي بيدريغ در مسائل مهم فيمابين است. رئيس 
كميته دائمي كنگره ملي خلق چين افزود: دولت و پارلمان چين سياست 
امريكا و اعمال تحريم عليه كشورها را محكوم و بر پايبندي و حمايت كشور 
متبوعش از توافقات بين المللي تأكيد كرد. در اين نشست طرفين توافق 
كردند با استفاده از ظرفيت هاي پارلماني دو كش��ور از مصوبات و توافق 
دولت هاي چين و ايران حمايت كنند و ديدار بعدي را در پايتخت هاي دو 

كشور انجام دهند. 

وزیر کشور: فضاي انتخابات 
باید فعال تر شود

وزي�ر كش�ور ب�ا اب�راز نگران�ي از فض�اي س�رد و س�اكت 
انتخاب�ات ۱۴۰۰ گف�ت: اح�زاب و گروه ه�اي سياس�ي باي�د 
ش�ود.  برگ�زار  باش�كوهي  انتخاب�ات  ت�ا  ش�وند  فعال ت�ر 
عبدالرضا رحماني فضلي روز گذشته پس از نشست با استانداران سراسر 
كشور در جمع خبرنگاران گفت: چهار مسئله امنيت، انتخابات، معيشت و 
سالمت مردم در دستور كار اين نشست قرار داشت. به رغم فشارها و شرايط 
سخت اقتصادي و مشكالت ناشي از تحريم و مشكالت اقتصادي ناشي از 
بيماري كرونا كه در حوزه مشاغل و كسب و كار نقصاني بزرگ ايجاد كرده 
بود،  امنيت كشور قابل قبول بود و نظارت ها، كنترل ها و مديريت به موقع 
و مناسب انجام مي شد و مسئوالن هم به موقع پاسخگوي نيازهاي مردم 
بودند. رحماني فضلي تصريح كرد: تأكيد شد نظارت دقيق تر و فعال تر در 
مرزهاي غربي اعمال و از تمام امكانات براي تقويت مرزهاي شرقي كشور 
استفاده شود. همچنين كنترل و چگونگي هزينه هايي كه دولت در اين 
منطقه داده است، مشخص شود. رئيس شوراي امنيت كشور افزود: بحث 
امنيت انتخابات در نشست مطرح شد و اطلس امنيت انتخابات درحال 
تهيه شدن است و اين اطلس هر ماه تغيير مي كند و تاكنون مشكل خاصي 

در اين حوزه نداشتيم. 
رحماني فضلي انتخابات را مهم ترين مس��ئله سياسي كشور توصيف و 
اظهار كرد: هنوز فضاي سياسي و اجتماعي جامعه و افكار عمومي نسبت 
به انتخابات حساسيت و بازتاب و انعكاس خاصي را نشان نداده است.  وقتي 
اين دوره از انتخابات را با چهار سال گذشته مقايسه مي كنيم براي ما كمي 
نگران كننده است. وزير كشور با بيان اينكه در دور قبلي انتخابات افرادي 
كه اعالم آمادگي كرده بودند دو برابر آمار و ارقامي اس��ت كه االن داريم، 
خاطرنشان كرد: اين فضاي سرد و س��اكت در حوزه اجتماعي و سياسي 
اقتضا مي كند كه فعاليت و كار بيشتري از منظر گروه هاي سياسي و احزاب 
انجام شود تا بتوانيم مقدمات آن را فراهم كنيم و به استقبال يك انتخابات 

باشكوه برويم. 
رحماني فضلي تأكيد كرد: براي داش��تن يك دولت با اقتدار، كارآمدتر 
و با پشتوانه حمايت بيشتر از مردم الزم است انتخاباتي باشكوه داشته 
باشيم. وي گفت:  آموزش از منظر وزارت كشور يكي از مقدمات انتخابات 
است كه آموزش به طور مستمر در حال انجام است. هيئت هاي اجرايي 
در سراسر كشور فعاليت و حدود يك و نيم ميليون نفر در سراسر كشور 
به س��تاد انتخابات كمك مي كنند كه بعضي از آنها بيرون از مجموعه 
وزارت كشور هستند. رحماني فضلي با بيان اينكه چاپ تعرفه ها شروع 
شده است، گفت: اميدواريم در حوزه سياسي بتوانيم انتخاباتي موثرتر 

و بهتر را پيش ببريم. 
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      خبر

دبير همايش بين المللي مكتب شهيد سليماني با 
اشاره به برگزاري اين همايش در روزهاي ۱۴ و ۱5 
بهمن ماه جاري از دريافت 3۱۰ مقاله در محورهاي 
اعالم شده از سوي دبيرخانه همايش خبر داد. 
پس از برگزاري نخستين همايش بين المللي گام 
دوم انقالب اسالمي با موضوع »الگوي نظام انقالبي 
تمدن ساز« در سال گذشته، دانش��گاه جامع امام 
حسين)ع(  در نظر دارد با همكاري ساير دانشگاه ها و 
مراكز علمي ايران و ساير كشورهاي اسالمي و محور 
مقاومت، دومين همايش بين المللي گام دوم انقالب 
اسالمي را با موضوع »مكتب شهيد سليماني؛ الگوي 
تربيت مديران جهادي تمدن ساز« در روز ۱٤ و ۱۵ 

بهمن سال جاري برگزار كند. 
روح اهلل تواليي، دبي��ر همايش بين المللي مكتب 
شهيد سليماني روز گذشته در گفت وگو با » جوان« 

با اش��اره به اهداف همايش گفت: اين همايش در 
چندين محور از جمله »مكتب ش��هيد سليماني؛ 
ظه��ور عيني مكت��ب امامين انقالب اس��المي«، 
»الگ��وي تربيت مدي��ران جهادي تمدن س��از در 
تراز مكتب امامين انقالب اس��المي«، »ويژگي ها 
و شايستگي هاي سياس��ي و ديپلماسي انقالب«، 
»نقش مدي��ران جهادي در ترويج س��بك زندگي 
اس��المي« و »مديريت جهادي و دس��تاوردهاي 
مكتب شهيد سليماني« برگزار خواهد شد. تواليي 
با اش��اره به اينكه در جريان اين همايش پنل هاي 
تخصصي با موضوعات مرتبط با محورهاي همايش 
نيز برگزار مي شود، گفت: پيش از برگزاري همايش 
كارگروه ها و سمينارهاي تخصصي در سطح كشور 
و در سطح بين المللي با همكاري ساير دانشگاه ها و 
مراكز علمي برگزار و طرح هاي پژوهشي ويژه براي 

توليد محتواي مورد نياز اجرا مي شود تا بتوان از آنها 
در جريان بررسي مطالب همايش استفاده كرد. وي 
افزود: تا كنون چندين فراخوان براي دريافت آثار 
انديش��مندان و نخبگان در اين حوزه انجام ش��ده 
كه آخرين مهلت براي حضور در اين همايش ۱۱ 
بهمن است و ثبت نام در اين همايش از طريق پايگاه 
اينترنتي به آدرس mgt. ihu. ac. ir انجام مي شود. 
دبير همايش بين المللي مكتب شهيد سليماني 
درخصوص تعداد مقاالت دريافت شده در اين 
همايش گفت: تاكنون نزديك به ۳۱۰ مقاله به 
اين همايش ارسال شده است كه از اين تعداد 
۵۵ مقاله و چكي��ده براي حض��ور در همايش 
پذيرفته ش��ده اس��ت. تواليي گف��ت: مقاالت 
برگزيده در همايش چه در سطح عمومي و چه 
در سطح نشريات تخصصي منتشر خواهد شد 

تا نهادها و افراد عالقه مند بتوانند از اين مبحث 
مطرح شده در اين همايش استفاده الزم ببرند. 
همچنين مقاالت منتشر شده در اين همايش 
در قالب يك كتاب در اختيار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت. 
اين همايش با همكاري دانشگاه ها و مراكز معتبر 
علمي ملي و بين المللي از جمله  دانشگاه الدمشق 
كشور سوريه، دانشگاه ملي كش��ور لبنان، پايگاه 
استنادي علوم جهان اسالم )ISC(، دانشگاه تهران، 
انجمن مديريت دولتي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، 
دانشگاه اصفهان، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه 
تربيت مدرس، دانشگاه امام صادق، دانشگاه الزهرا، 
دانشگاه خوارزمي، دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه 
پيام نور، پژوهشگاه قوه قضائيه و جمعيت گام دوم 

انقالب اسالمي برگزار مي شود. 

   همایش بين المللي مكتب شهيد سليماني هفته آینده برگزار می شود 
دکتر توالیی در گفت وگو با »جوان«: 55 مقاله از 310 مقاله ارسالی در همایش ارائه می شود 

  ايرنا: دكتر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس ش��وراي اس��المي، 
محروميت زدايي، توجه به معيش��ت، سالمت، اش��تغال و توليد را  از 
رويكردهاي مجلس يازدهم عنوان كرد: مجلس به خصوص در بودجه 
سال ۱٤۰۰ و برنامه هفتم توسعه، مصمم به برداشتن گام هاي جدي 

در اين زمينه است. 
  مهر: سرلش��كر موس��وي، فرمانده كل ارتش با بيان اينكه منطقه 
پدافندي جنوب ش��رق يكي از نقاط راهبردي و حساس پدافندي در 
شبكه يكپارچه پدافند است، بر رصد تمامي تحركات دشمن با دقت و 

حساسيت بيش از پيش تأكيد كرد. 


