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در ضرورت آرايش جهادي عليه كرونا
 شيوع گسترده و ناگهاني ويروس منحوس كرونا تقريباً همه كشورهاي 
جهان را غافلگير كرد. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ كشور جهان ماه هاست كه 
با اين ويروس درگير هستند. هجوم كرونا به مثابه جنگ بيولوژيكي آن قدر 
گسترده و غافلگيركننده بود كه تقريباً بر همه مناسبات عميق و ريشه دار 
كشورها در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، زلزله 

و بي ثباتي ايجاد كرد. 
در آغاز همه گيري اين ويروس ناشناخته، جهان استكباري غرب مثل 
هميشه با فرصت طلبي به موج سواري عليه ايران پرداخته و با مديريت و 
هدايت بنگاه خبري ملكه انگلستان (BBC) از آب گل آلود ماهي گيري 
كرده و انگشت اتهام را به سمت ايران با عناويني از قبيل عامل شيوع، 
سوءمديريت در كنترل كرونا، ناتواني در ارائه خدمات مناسب به بيماران 
و... نشانه گرفتند اما خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد كشورهاي فاسد 
و س��لطه گر غربي نيز در دام اين ويروس گرفتار شده و سوءمديريت و 
ناتواني افراطي آنان آش��كار و پرده از ظاهر بزك شده آنان كنار رفته و 
توحش قرون وسطايي آنان آشكار گرديد  تا جايي كه برخي دولت هاي 
متمدن نما در قامت دزدان دريايي به س��رقت دارو و لوازم پزشكي از 

يكديگر پرداختند. 
دولت هاي اروپايي و غربي به  عنوان پرچمداران توحش و كشتار بي رحمانه و 
ددمنشانه در قرون متمادي در استفاده از سالح هاي كشتار جمعي ممنوعه 
(شيميايي و  ميكروبي) در جهان سابقه اي سنگين و شرم آور دارند. استفاده 
از طاعون به عنوان سالح بيولوژيك در جنگ هاي قرون وسطايي، توسعه آبله 
در ميان بوميان در آغاز كشف قاره امريكا، توسعه جنگ افزار هاي بيولوژيكي 
در جريان جنگ جهاني اول، دوم و دوران جنگ سرد و حتي آغاز هزاره سوم 
و... نشان از اهميت استراتژيك قدرت ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زا، براي 
برتري جويي دولت هاي غربي داشته و دارد. تالش هاي تاريخي در استفاده 
از بيماري هاي عفوني به عنوان جنگ افزار هاي بيولوژيكي، نشان مي دهد كه 
تمايز بين رخداد طبيعي اپيدمي يك بيماري عفوني و وقوع آن در نتيجه يك 
حمله بيولوژيكي عمدي، بسيار مشكل است و همين ويژگي، به كارگيري آن 

را براي اهداف برتري جويانه ميسر مي سازد. 
وجود بيش از ۲۰۰ آزمايش��گاه بيولوژيك امريكايي در جهان و به ويژه در 
اطراف ايران، هش��داري جدي براي مسئوالن كشور جهت تنظيم برنامه 
دفاعي متناس��ب براي مقابله بهنگام  را گوش��زد مي كند. ح��رص و ولع 
دولت هاي غربي و سابقه ننگين آنان در بيوتروريسم (مانند تجهيز رژيم بعثي 
عراق به سالح  شيميايي عليه مردم مظلوم ايران و عراق در جنگ تحميلي) 
ترديدي باقي نمي گذارد كه غرب به كرونا به عنوان يك فرصت براي تشديد 
فشار و عاصي سازي مردم ايران عليه نظام جمهوري اسالمي نگاه مي كند. 
اگر نتوانيم نقش دول غربي را در توليد و گسترش كرونا به اثبات برسانيم 
(كه در شرايط كنوني اثبات يا عدم اثبات اين موضوع كمكي به ما در مبارزه 
با اين ويروس مخرب نمي كند)، با جرئت مي توانيم ادعا كنيم كه غرب براي 
به زانو درآوردن جمهوري اسالمي ايران به اين ويروس به چشم فرصت نگاه 
مي كند و تمام ِعده و ُعده خود را ميدان آورده و مي آورد. امپراتوري رسانه اي 
غرب، ظرفيت  نامحدود دنياي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، ظرفيت هاي 
كالن سايبري، شبكه سازمان يافته نفوذ جرياني در سخت افزار و نرم افزار 
نظام، فش��ارهاي تحريم اقتصادي و سياسي و... همگي در كنار مشكالت 
ناشي از كرونا براي امريكا و غرب فرصت طاليي براي باج خواهي بيشتر و 
هجمه و فشار سنگين به نظام جهت تسليم جمهوري اسالمي و خشكانيدن 
ريشه استقالل طلبي و آزادي خواهي مردم ايران فراهم آورده است. عالوه 
بر موارد مذكور، در داخل نيز اشرافي گري، سوءمديريت، بي برنامگي و بي 
انگيزگي در سرعت بخشي به حل مشكالت مردم، فقدان انسجام سيستمي، 
فرصت سوزي هاي پي درپي، ايجاد اميد دروغين و كاذب در مردم با تالش و 
آرزوهاي متوهمانه و بلكه احمقانه (اگر خائنانه نباشد) برخي احزاب فريفته 
و شيفته غرب براي روي كارآمدن بايدن و... نيز محيط را براي موفقيت غرب 

آماده تر كرده و مي كند. 
اينك با گذش��ت حدود ۹ ماه از كرونا و مواجه شدن با موج سوم همه 
گيري كرونا، چاره اي جز آرايش جهادي نداريم. بر اين اس��اس بنا به 
دستور كشتيبان انقالب حضرت امام خامنه اي و برخالف عرف جاري 
كشور، جلسه حضوري س��تاد عالي كرونا در حضور معظم له تشكيل 
گرديد. در اين جلسه مقام معظم رهبري الزمه اِعمال مديريت صحيح و 
مناسب را »اتخاذ تصميم هاي قاطع حاكميتي«، »اقناع افكار عمومي«، 
»همكاري همه دس��تگاه ها« و همچنين »همكاري مردم« دانسته و 
فرمودند »البته اين همكاري فقط مختص مقابله با كرونا نيست بلكه 
بايد در همه مسائل بخصوص مسائل سياس��ي وجود داشته باشد زيرا 
كشور كه داراي ملتي قدرتمند، نظام نوپديد و سخن جديد است، به طور 

طبيعي با مسائل مهمي در عرصه جهاني و داخلي مواجه است«. 
تجربه حركت جهادي و حضور مؤثر و تمام عيار نيروهاي مسلح در ساختار و 
ميدان مبارزه با كرونا كه از همان روزهاي نخست موج اول در اسفندماه ۹۸ 
شكل گرفته و در موج هاي بعدي ادامه يافته است، تجربه اي موفق، بي نظير 
و گران سنگ است كه اينك فرا روي نظام در تمامي حوزه هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و... است. همان گونه كه در حوزه دفاعي به بركت اقدامات 
مؤثر نيروهاي مسلح در توليد و تكثير انواع سيستم ها و تجهيزات دفاعي، 
مردم به آرامش دست يافته و باور قطعي مردم ايران اين است كه نه امريكا 
و نه هيچ كش��ور ديگر قدرت و جرئت حمله به ايران را ندارد، اينك انتظار 
مردم اين است كه آن تجربه موفق نيروهاي مسلح در حوزه دفاعي به ساير 
حوزه هاي نظام و در عرصه مديريت خرد و كالن كشور آرامش را به مردم 
هديه كرده و زمينه آسايش آنان را فراهم آورند. مردم ايران بركات دوران 
جنگ تحميلي را به خوبي ميدانند كه در آن شرايط سخت اگر چه آسايش 
نداشتند اما در آرامش به سر مي بردند. اين قاعده در سه دهه پس از جنگ 
كامالً واژگون شده و به دليل ساليق غلط حزبي و سوءمديريت، هم آسايش 

مردم لطمه ديده و هم آرامش آنان از دست رفته است. 
مردم بر اين باورند كه حضور نيروهاي مسلح در عرصه مديريتي كشور منجر 
به آرامش و آسايش ش��ده و مجموعه اي از انقالب هاي بزرگ مشتمل بر: 
»انقالب مديريت جهادي«، »انقالب خدمت همدالنه«، »انقالب مواسات 
مؤمنانه«، »انقالب بسيج امكانات«، »انقالب بسيج هدفمند توليد«، »انقالب 
شناخت دوست و دشمن«، »انقالب تبديل تهديد به فرصت« و... را در گام 
دوم انقالب شاهد خواهند بود. بي شك آثار حركت پرشتاب جهادي نيروهاي 
مسلح در ميدان مبارزه با كرونا، تشكيل دولت جوان حزب اللهي را براي ظهور 

و حضور قوي در همه ميادين داخلي و بين المللي نويد مي دهد. 

سيد عبداهلل متوليان

و  نمي فهمن�د  زور  از  غی�ر  زبان�ي  هی�چ  امريكايي ه�ا 
اگ�ر ببینن�د ق�درت س�یطره ندارن�د، تمكی�ن مي كنن�د. 
به گزارش دفتر جنبش نجباء در ايران، س��ردار س��رتيپ پاس��دار 
فدوی، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ديدار 
شيخ اكرم الكعبي، دبيركل مقاومت اسالمي نجباء با اشاره به اينكه 

امريكا شر مطلق است، تأكيد كرد: امريكايي ها هيچ زباني غير از زور 
نمي فهمند و اگر ببينند كه قدرت سيطره ندارند، تمكين مي كنند. 
 س��ردار علي فدوي ضمن بيان اين مطلب كه اگ��ر خود را مصداق 
واقعي »حزب اهلل« توصيف شده در قرآن قرار دهيم، خداوند وعده 
نصرت و غلبه داده است، تصريح كرد: امريكا در ۴۱ سال درگيري 

با جمهوري اس��المي ايران حتي يك پيروزي نداشته است.  وي با 
تكيه بر تجربه ۳۵ س��ال فرماندهي در نيروي دريايي، خاطرنشان 
ساخت: بيش��ترين مواجهه ايران با امريكايي ها در دريا بوده است. 
ما در سال هاي پاياني دفاع مقدس ناو يك ميليارد دالري شان را در 

خليج فارس زديم و امريكا هم هيچ غلطي نتوانست بكند. 

صحبت از مذاكره و صلح در شرايط فعلي كمك 
مي كند به جريان�ي در امريكا كه ادعا مي كند 
سیاس�ت فش�ار حداكثري مؤثر بوده است.

به گزارش ايسنا، فؤاد ايزدي، كارشناس مسائل 
بين الملل در نشست تخصصي »وحدت اسالمي 
رم��ز اقت��دار و راه غلبه ب��ر اس��تكبار جهانی« 
با ي��ادآوري همزماني روز ۱۳ آبان ب��ا برگزاري 
انتخابات امري��كا با تأكيد بر اينكه بس��ياري در 
درون امريكا بر افول و فروپاشي اين كشور اذعان 
دارند، گفت: درباره افول امريكا اجماع اس��ت و 
اغلب كارشناسان داخلي در اين كشور معتقدند 
اقدامات ترامپ در چهار سال گذشته اين روند را 

سرعت داده است.
وي ادام��ه داد: در ماه ه��اي گذش��ته در برخي 
رسانه هاي مشهور و در س��خنان شخصيت هاي 

فعل��ي،  و  پيش��ين 
درب��اره  مفاهيم��ي 
»فروپاش��ي« امريكا 
ش��نيده ايم ك��ه قابل 
توجه است. كارشناس 
بازنشسته سازمان سيا 
در مصاحب��ه اي اعالم 
كرد ك��ه امريكا ش��اخص هاي فروپاش��ي را در 
خود دارد. وي گفت: يكي از داليل افول امريكا، 
شكست اين كشور در عراق بود و البته سياست 
خارجي اش هم در اين شكست و روند افول مؤثر 
است. همچنين بحران اقتصادي ۲۰۰۸ كه براي 
يك س��ال قيمت نفت به ۱۵۰ دالر هم رس��يد، 
ضربه س��نگيني را به بدنه و حيثيت امريكا وارد 
كرد.اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به سه شعار 

اصلي ترامپ در دور اول انتخابات كه توانس��ت 
كلينتون را شكس��ت دهد، مبارزه با جريان پول 
وال استريت، پايان دادن به جنگ هاي بي پايان 
امريكا و مخالفت با نوع بانك��داري در امريكا كه 
مش��كالت زيادي را براي مردم اين كشور ايجاد 
كرد، افزود: ب��ا وجود اين ترامپ نتوانس��ت نظر 
مردم امريكا را تأمين كن��د و معتقدم اگر در اين 
دوره نيز انتخاب شود باز هم روند افول امريكا را 

بيشتر تسريع مي كند.
ايزدي درباره مزيت بايدن ي��ا ترامپ براي ايران 
گفت: معتقدم چه ترامپ چه بايدن هر دو نتيجه 
مقاومت ايران در مقابل جريان استكبار هستند. 
وي با اش��اره به اظهارات امانوئل مكرون درباره 
اس��الم و پيامبر اكرم گفت: زماني ك��ه اصرار به 
تعرض به پيامبر اس��الم داريد، نش��ان  از نفرت 

مسئوالن كش��ورهاي اروپا به اسالم و مسلمانان 
دارد. آنها نسبت به رشد اسالم در كشورهاي شان 
دغدغه دارند و اين اظهارات حاكي از عصبانيت 

آنهاست.
ايزدي درباره نگاه بايدن و دموكرات ها به برجام 
اظهار كرد: تفاوت چنداني در نگاه آنها با ترامپ 
نمي بينم. نقد دموكرات ها به ترامپ اين اس��ت 
كه برجام براي فشار به ايران خوب بود اما او اين 
اهرم فشار را از دست امريكا خارج كرد. خيلي از 
دموكرات ها معتقدند ترامپ با ايران دعوا كرد و 
ايران هم از اين فضا استفاده كرد نه اينكه ايران 
را مديري��ت و كنترل كند. صحب��ت از مذاكره و 
صلح در اين ش��رايط كمك مي كن��د به جرياني 
در امري��كا كه ادعا مي كند سياس��ت حداكثري 

مؤثر بوده است. 

سردار فدوي در ديدار دبیركل نجباء:

امريكابازبانزورواداربهتمكينميشود

كارشناس مسائل بین الملل:

صحبتازمذاكره،تمكينبهسياستفشارحداكثرياست

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: 

كسي مدعي نيست خطا و اشتباهي ندارد

» بدون ترديد همه آنهايي كه در صحنه فعالیت 
اجتماعي هستند كس�ي ادعا ندارد كه معصوم 
اس�ت و خط�ا و اش�تباهي ن�دارد و برنامه ها و 
سخنانش قابل نقد نیست.« اين مطلب را رئیس 
جمهور روز گذش�ته و در جلس�ه هیئت دولت 
در ضرورت نق�د پذيري مس�ئوالن عنوان كرد 
و گفت: » نق�د الزم و ضروري اس�ت منتها مهم 
اين اس�ت كه نقد به چه منظور انجام مي شود. «

دكتر روحاني در ابتدای جلسه ديروز هيئت دولت و 
بي آنكه از رئيس جمهور فرانسه نامي ببرد، به مواضع 
هتاكانه و موهن او عليه پيامبر اسالم واكنش نشان داد و 
گفت: »اين جاي تعجب دارد كساني كه ادعاي فرهنگ 
و دموكراسي دارند، به يك نحوي هرچند ناخواسته 
ديگران را به خشونت و خونريزي تشويق مي كنند.« 

رئيس جمهور با طرح اين پرس��ش كه كجاي آزادي 
به معناي تعطيل كردن درس اخالق اس��ت، اظهار 
داش��ت: »اتفاقاً آزادي زماني مي توان��د براي جامعه 
مفيد باشد كه همه ارزش ها محترم باشند، نه اينكه به 
شخصيتي كه به گردن همه حق دارد، توهين و اهانت 
شود. پيامبر اسالم به گردن تك تك اروپايي ها و همه 
آنهايي كه در شرق و غرب زندگي مي كنند، حق دارد، 
او معلم بشريت بوده و جاي تعجب است كشورهايي كه 
ادعاي آزادي، حقوق و قانون دارند مردم را به توهين به 

همديگر و توهين به آناني تشويق كنند كه مردم با همه 
وجود به آنان عشق مي ورزند .«

رئيس جمهور تأكيد كرد: »غربي ها بفهمند پيامبر 
عظيم الشأن اس��الم مورد عشق سراس��ر مسلمانان 
و آزادي خواهان جهان اس��ت. توهين به پيامبر زير 
پاگذاش��تن اخالق و توهين به همه مسلمانان، همه 

انبيای الهي و ارزش های انساني است .«
    مدعی�ان صل�ح و امنیت دخال�ت در امور 

مسلمانان را كنار بگذارند
روحاني گفت: »غرب، اروپا و فرانسه اگر واقعاً راست 
می گويند كه به دنبال حاكم ش��دن صلح، برادري، 
صفا و امنيت در جامعه بشري هستند، بايد دست از 
دخالت در امور داخلي مسلمانان بردارند چرا كه تمام 
مشكالت و كينه هايي كه در دل ها ايجاد شده، به خاطر 
ظلم، آزار و مداخله نابجاي غرب در طول تاريخ در امور 
مسلمان ها است. نمونه بارز و آشكار آن امروز يمن است 
كه مي بينيد مردم فقير و گرفتار يمن زير بمب هاي 
مختلف غربي ها و هواپيماهايي كه غربي ها در اختيار 
كشورهاي متجاوز قرار دادند، از بين مي روند.« روحاني 
اظهارداشت: »درس پيامبر، درس احترام به ديگران، 
اخ��الق، آزادي به معناي آنكه انديش��ه هاي صحيح 
انس��اني و مفيد و س��ازنده را تبادل كنيم، مي باشد.  
فحاشي، توهين، سخن ناروا گفتن و كاريكاتور زشت 

كشيدن، جزو اخالق، دموكراسي و انسانيت نيست.« 
رئيس جمهور با ابراز خرسندي از عكس العمل بسيار 
به موقع و قاطع دنياي اسالم به سخنان نارواي برخي 
از مسئوالن غربي گفت: »اين عكس العمل بسيار به 
موقع و قاطع نشان مي دهد كه دنياي اسالم همواره 
پيرو راهبر بزرگ خود پيامبر عظيم الشأن اسالم خواهد 
بود.« روحاني ابراز اميدواري كرد آناني كه در اين مسير 
اشتباه كردند، اشتباه خود را حتي هر چه زودتر جبران 
كنند و به مسير عدالت و اخالق و احترام به عقايد همه 

اديان آسماني برگردند . 
   كسي مدعي نیست از خطا و اشتباه مصون 

است
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به بيانات رهبر معظم انقالب در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا، با بيان اينكه يكي از نكات بسيار مهمي كه مقام 
معظم رهبري بر آن تأكيد داشتند موضوع وحدت و 
انسجام اجتماعي بود، اظهار داشت: »معتقدم حتي اگر 
در شرايط عادي هم بوديم و تحريم و كرونا نبود نيز نياز 
به وحدت داشتيم و براي توسعه بيشتر و كمال جامعه 
نيازمند برادري، الفت و اخوت هستيم. بدون ترديد 
همه آنهايي كه در صحنه فعاليت اجتماعي هستند 
كس��ي ادعا ندارد كه معصوم است و خطا و اشتباهي 
ندارد و برنامه ها و سخنانش قابل نقد نيست. افتخار ما 

اين است كه با اهل نظر و دانشگاهيان مشورت مي كنيم 
و مصمم هس��تيم صداي همه را بش��نويم بنابراين 
معتقدم هم دل های ما بايد دِل پاك و صاف باشد و هم 
گوش هاي مان گوش شنوا باشد. نقد الزم و ضروري 
است منتها مهم اين است كه نقد به چه منظور انجام 
مي شود؟ اگر نقد براي اين باشد كه افكار مردم مشوش 
شود و بين گروه هاي مختلف فاصله ايجاد شود، ديگر 
نقد و نقادي محسوب نمي شود. نقد بايد نقاط قوت و 
ضعف را در كنار هم بيان ك��رده و راهكار ارائه دهد و 
اينكه نقاط قوت را نمي بينن��د و صرفا نقاط ضعف را 

مي بينند، روش صحيحي براي نقد نيست .«
دكتر روحاني با بيان اينكه تمام مسئوالن مي توانند 
مورد انتقاد قرار بگيرند، اظهار داشت: »نقد در اسالم 
به معناي نصيحت اس��ت و يكي از معاني ريش��ه اي 
نصيحت، تقويت مي باشد و در حقيقت نصيحت چيزي 
جز خيرخواهي دلسوزانه نيست و همه وظيفه داريم كه 
همديگر را نصيحت كنيم اما هتك حرمت اشخاص، 
لجن پراكني، نس��بت دروغ به هم دادن، همديگر را 
متهم كردن و سخنان ناروا زدن ربطي به نقد ندارد.« 
وي با بيان اينكه از مجلس ش��وراي اس��المي تقاضا 
مي  كنم كه دولت را در ش��رايط سخت كنوني ياري 
كنند، گفت: »بزرگ ترين ياري و كمكي كه مجلس 
مي تواند انجام دهد اين است كه لوايح دولت را تصويب 
كند در حال حاضر 67 اليحه مهم تقديم مجلس شده 
و مهم ترين وظيفه مجلس به عنوان قوه مقننه اين است 
كه قوانين و لوايح مورد نياز را به تصويب برساند. مجلس 
و دولت هر دو به دنبال رفع مشكالت مردم هستند اما 
بايد با همفكري و همكاري راه حلي براي حل و فصل 

مشكالت مردم بيابيم«. 
   تحريم نفس هاي آخر را مي كشد

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به مصوبات جلسه روز سه شنبه ستاد اقتصادي دولت 
گفت: »دولت مصمم اس��ت نيازمندي هاي كشور را 
تأمين كند. تاكنون اقتصاد كشور عمدتاً متكي بر نفت 
بود و امروز اتكاي بودجه به نفت از ۵۰ يا ۴۰ درصد به 
۱۰ درصد رسيده اس��ت و بنابراين يكي از مشكالت 
اين است كه در مسير عبور از اقتصاد نفتي به اقتصاد 
غيرنفتي هس��تيم ضمن اينكه در كنار آن با مشكل 
تحريم و كرونا هم درگير مي باشيم بنابراين بايستي 
با تدبير در مسير رفع مشكالت حركت كنيم. دولت 
مش��كالت مردم را كامالً لمس مي كند و همه تالش 
خود را به كار گرفته تا آن را حل و فصل كند و اطمينان 
دارم كه اين مسير را با س��ربلندي و پيروزي به پايان 
خواهيم رساند و در شرايط نفس هاي آخر تحريم هاي 
امريكا قرار داريم، آنها ناچار هستند از اين مسير غلط 
بازگردند و دولت ب��ا همه توان خ��ود تأمين حقوق 
مردم و رفع تحريم در چارچوب اصول نظام را دنبال 

خواهد كرد.« 

ژه
وی

مصطفي معي��ن، وزير عل��وم دولت اصالح��ات و كانديداي 
اصالح��ات در انتخابات رياس��ت جمه��وري س��ال ۸۴، در 
گفت وگويي با روزنامه آرمان ملي نكاتي را درباره داليل افول 
منزلت و مقبوليت اجتماعي جريان اصالحات بيان كرده است. او 
گفته كه »داليل انفعال كنوني جريان اصالح طلبي در سال هاي 
اخير را با توجه به سابقه تاريخي آن در ايران بايد آسيب شناسي 
و علت يابي كرد. مشكالت دروني از جمله نداشتن استراتژي 
مدون، عدم انسجام تشكيالتي و بهره نگرفتن از فرصت هايي 
چون در دست داشتن دولت اصالحات يا اكثريت مجلس ششم 
و شوراهاي شهر، بدون آنكه رابطه اي عميق و نهادمند با توده 
مردم يا نخبگان جامعه شكل بگيرد از مهم ترين ضعف هاست. 
« معين در حالي عدم شكل گيری رابطه اي عميق با مردم را از 
مهم ترين ضعف هاي جريان اصالحات مي نامد كه اصالحات 

همواره خود را نزديك ترين جريان سياسي به مردم مي داند!
معين در ادامه گفته: »پديده های فسادآوري چون رانتخواري، 
آقازادگي، رفيق بازي يا توهم ژن خوب از ديگر عواملي است كه 

به افول منزلت و مقبوليت اجتماعي جريان اصالحات انجاميد.« 
ژن خوب اصطالحی است كه پسر محمدرضا عارف در مورد 
خود به كار برد و با موجي از انتقادات روبه رو شد. معين در عين 
حال، »عدول از هويت و معيارهاي اصالحات در ائتالف هاي 
سياسي مانند انتخابات رياست جمهوري دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم« را از ديگر داليل »از دست رفتن سرمايه اجتماعي« 
اصالح طلبان دانسته است. اش��اره او به دو انتخابات ۹۲ و ۹6 
است كه در انتخابات ۹۲، كانديداي اصالح طلبان عارف بود كه 
با دستور خاتمي و به دليل اطمينان از عدم رأی آوري او مجبور 
به انصراف شد و اصالح طلبان دور حسن روحاني جمع شدند. 
در سال ۹6 هم اصالح طلبان از ابتدا »تكرار« رأی به روحاني 
را انتخاب كردند. روشن بود كه اگر به اين نداشتن كانديداي 
اصالح طلب تن نمي دادند و به قول معين از هويت اصالح طلبي 
عدول نمي كردند، همچون سال ۸۴ انتخابات را باخته بودند. 
معين خود در س��ال ۸۴ و دور اول انتخابات، كانديداي اصلي 
اصالح طلبان بود و طعم شكست را چشيد. بنابراين اگر ائتالف 

نمي كردند هم شكست در انتخابات، به آنان سطح مقبوليت 
اجتماعي شان را نشان مي داد. 

واكنش معين ب��ه احتمال كانديداتوري خ��ود در انتخابات 
رياست جمهوري هم جالب اس��ت. ابتدا به اين نكته توجه 
كنيم كه او به همراه محس��ن مهرعليزاده، در انتخابات ۸۴ 
توسط ش��وراي نگهبان رد صالحيت ش��دند و سپس مقام 
معظم رهبري با حك��م حكومتي، به آنان اج��ازه حضور در 
انتخابات دادند و در نهايت معين ب��ا ۴ ميليون رأی، از بين 
هفت كانديدا نفر پنجم و مهرعليزاده با يك ميليون رأی، از 
بين 7 كانديدا هفتم ش��د. حاال معين در مورد كانديداتوري 
براي س��ال آينده گفته »تا زماني كه چالش هاي پيش گفته 
دروني و بيروني جبهه اصالحات به س��امان نرسد و زمينه و 
امكان خدمتگزاري مؤثر به وج��ود نيايد، انگيزه و وظيفه اي 
براي حضور نخواهم داشت و ترجيح مي دهم به وقت گذاشتن 
و فعاليت در سپهر عمومي از طريق سازمان هاي مردم نهاد و 

غيردولتي(سمن ها) ادامه دهم. « .

آيت اهلل رئیسي در ديدار سفیر سوريه:
ابتكار عمل دست مقاومت است

 مذاكره كارساز نيست
رئی�س ق�وه قضائی�ه گف�ت: در گذش�ته میزه�اي مذاك�ره و 
س�ازمان هاي آزاديبخش ب�راي منطقه تصمیم گی�ري مي كردند 
ولي امروز م�ردم احس�اس مي كنند ك�ه ابتكار عمل در دس�ت 
جري�ان مقاوم�ت و مجاه�دان در می�دان ق�رار دارد و میزهاي 
مذاك�ره و ق�ول و قراره�اي سیاس�ي ديگر كارس�از نیس�تند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يد ابراهيم 
رئيس��ي كه صبح ديروز در پاي��ان مأموريت عدنان محمود، س��فير 
جمهوري عربي سوريه در ايران ميزبان وي بود، جايگاه سوريه در جبهه 
مقاومت را مثال زدنی خواند و اظهار داش��ت: آنچه سوريه را ماندگار و 
مردم اين كشور را در منطقه و جهان سرافراز كرد، مقاومت و ايستادگي 
دولت و ملت سوريه در مقابل اسرائيل و گروه هاي تكفيري دست ساز 

امريكا و اسرائيل است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امروز نام سوريه با مقاومت عجين شده 
است، از نقش مرحوم حافظ اسد و فرزندش بشار اسد در ترويج و حفظ 
روحيه مقاومت در مردم سوريه قدردانی كرد و گفت: تجربه تاريخي 
و تصويري كه از سوريه در برابر ديدگان جهانيان و مردم منطقه قرار 
دارد نشان داد كه س��وريه در مقابل امريكا و اسرائيل و تمام لشكريان 
آنها كه مورد حمايت برخي كش��ورهاي منطقه هم هستند به خوبي 
ايستاد و در اين جنگ سرافراز بيرون آمد. رئيس��ي با اشاره به جنگ 
اقتصادي و رواني بسيار شديدي كه دش��من عليه ملت سوريه به راه 
انداخته، خاطرنش��ان كرد: قطعاً بي رحمي دشمن كه حتي كاالهاي 
بسيار مورد نياز مردم س��وريه و ايران اسالمي را تحريم كرده، جنايت 

عليه بشريت است.
رئيس قوه قضائيه در عين حال متذكر ش��د كه جن��گ اقتصادي نه 
توانس��ته ايران را از راهي كه مي رود بازدارد و نه موفق ش��ده دولت و 
مردم سوريه را متوقف كند و توطئه هاي آنها فقط موجب بدنامي بيشتر 
آنان و نقطه قوت جريان مقاومت ش��ده اس��ت. آيت اهلل رئيسي اظهار 
داشت: در گذشته ميزهاي مذاكره و س��ازمان هاي آزاديبخش براي 
منطقه تصميم گيری مي كردند ولي امروز مردم احساس مي كنند كه 
ابتكار عمل در دست جريان مقاومت و مجاهدان در ميدان قرار دارد و 

ميزهاي مذاكره و قول و قرارهاي سياسي ديگر كارساز نيستند.
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه هر قراردادي كه بخواهد بقاي اسرائيل 
را تضمين كند محكوم  به شكس��ت است، خاطرنش��ان كرد: اگر قرار 
بود قراردادها و مناسبات دولت ها با رژيم صهيونيستي كاري از پيش 
ببرد، قرارداد كمپ ديويد موفق مي ش��د اما نه ق��رارداد كمپ ديويد، 
نه قرارداد اسلو و نه توافق شرم الش��يخ هيچ كاري نتوانستند از پيش 
ببرند. رئيس قوه قضائيه در همين راستا به عادي سازي روابط امارات 
و بحرين با رژيم صهيونيستی اشاره كرد و گفت: مناسبات دولت هاي 
دست نشانده امريكايي با اس��رائيل مناس��بات ملت ها نيست و هيچ 
كمكي به بقاي باطل و رژيم اشغالگر اسرائيل نمي كند و ما نگران اين 

مناسبات نيستيم.
آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينكه مقاومت و ايس��تادگي فعال مردم و 
دولت هاي منطقه به ويژه ملت بزرگ و مقاوم س��وريه، لبنان و ايران 
حتماً در تسريع زايل شدن رژيم جعلي اس��رائيل نقش اساسي دارد، 
خاطرنشان كرد: »راهبرد مقاومت« بهترين و كارآمدترين راهبرد در 
منطقه است و با »مقاومت فعال«، نه تنها بلندي هاي جوالن بلكه همه 
مناطق اشغال شده آزاد خواهند شد. رئيس قوه قضائيه از ترور شهيد 
سليماني به عنوان جنايت بزرگ فراموش نشدني ياد كرد و گفت كه 
دشمن ديد خون شهيد سليماني بركات زيادي داشت و انسجامي كه 
در ملت ايران و منطقه ايجاد كرد فوق العاده بود و ان شاءاهلل به بركت 
خون شهداي مقاومت، شاهد زوال و اضمحالل هر چه بيشتر دشمنان 

خواهيم بود.
عدنان محمود ب��ا قدردانی از حمايت هاي مس��ئوالن عالي جمهوري 
اس��المي براي تحكيم رواب��ط ايران و س��وريه، اظهار داش��ت: رهبر 
عالی قدر و دولت و مردم ايران اسالمي نقش مهمي در حمايت از دولت 
و ملت سوريه در مبارزه با تروريسم تكفيري و خنثي كردن نقشه هاي 
امپرياليسم در منطقه داش��ته اند. وي افزود: دش��منان ما هم اكنون 
تالش هاي خود را بر جنگ اقتصادي متمركز كردند كه جنايت عليه 
كل بشريت است و ما بايد براي ناكام كردن اين جنگ و تحقق اهداف 

مشترك مان بيش از پيش روابط خود را تحكيم بخشيم.

ظريف تبادل ۲ جاسوس امريكايي را 
تكذيب كرد

وزير امور خارجه ضمن تكذيب تبادل دو جاس�وس بازداشتي با 
امري�كا، گفت: وزارت خارجه پیش�نهاد مبادله تمام�ي زندانیان 
دو ط�رف )اي�ران و امري�كا( در همه نق�اط جهان را داده اس�ت.
محمدجواد ظريف در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در واكنش به انتش��ار 
اخباري مبني بر تبادل دو جاسوس بازداشتي با امريكا، گفت: اين خبر 
صد در صد دروغ است. ما پيش��نهاد مبادله جامع زندانيان طرفين را 
داديم. ما در كشورهاي مختلف به دستور امريكا زنداني داريم و در خود 
امريكا هم زنداني داريم، افرادي را نيز در اياالت متحده امريكا داريم 
كه حتي مدت محكوميت غيرقانوني آنها هم تمام شده اما امريكايي ها 
مانع برگشت شان به ايران شدند. وي افزود: بر همين اساس پيشنهاد 
كرديم كه تمامي زندانيان دو طرف در همه جا مبادله شود و روي اين 
موضوع تأكيد داريم اما موضوع معامله دو جاسوس بازداشتي با امريكا 

كذب محض است.
برخي از رسانه ها در روزهاي اخير مدعي شده بودند كه دو جاسوس 

جنجالي در ايران به زودي با امريكا تبادل خواهند شد.

نامه وكالي دادگستري ايران به دبیركل سازمان ملل
تحريم هاي امريكا عليه ايران 

نقض حقوق بشر است
اعمال تحريم هاي اقتصادي علیه ايران نقض فاحش حقوق بش�ر 
بوده و مانع برخورداري از حق سالمت براي میلیون ها ايراني است.

به گزارش مهر، تعدادي از وكالي دادگستري با ارسال نامه اي خطاب به 
دبيركل سازمان ملل در واكنش به تحريم هاي امريكا عليه كشورمان، 
آورده اند: با توجه به شيوع گسترده ويروس كوويد ۱۹ در سراسر جهان 
و از جمله ايران و نياز مبرم به برخي اقالم دارويي و تجهيزات پزشكي و 
مواد اوليه توليد برخي اقالم بهداشتي در كشور، اقدام اياالت متحده در 
خصوص اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و ممانعت از مبادالت 
تجاري و دارويي، نقض فاحش حقوق بشر بوده و مانع برخورداري از 

حق سالمت براي ميليون ها ايراني است.
در اين نامه آمده اس��ت: پيامد تحريم هاي فزاين��ده امريكا، تهديدي 
جدي را متوجه ايرانيان در برخورداري از حق سالمتي و دسترسي به 
داروهاي ضروري كرده است و به كمبود داروهاي حياتي براي مبتاليان 
به برخي از بيماري هاي خاص، به ويژه داروهاي ش��يمي درماني براي 
بيماران سرطاني، بيماران نقص سيستم ايمني، هموفيلي و… منجر 
شده است .وكالي دادگس��تري ايران در نامه خود از دبيركل سازمان 
ملل متحد خواس��ته اند با پيگيري مس��ئوالنه و ارجاع امر به مجمع 
عمومي سازمان ملل و ش��وراي امنيت، موجبات آن را فراهم نمايند 
تا اعضاي سازمان ملل متحد مطابق مفاد منش��ور، به وظايف مصرح 
خود در منشور ملل متحد عمل نمايند و تحريم هاي غيرقانوني اياالت 

متحده عليه ملت ايران پايان يابد. 
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  رانتخواري و توهم ژن خوب باعث افول مقبوليت اصالحات شد

رياست جمهوری

تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت حجت االسالم فاضليان

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در پیامي درگذش�ت عال�م بزرگوار 
گفتن�د.  تس�لیت  را  فاضلی�ان  حجت االسالم والمس�لمین 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبري در پيام رهبر 
انقالب اسالمي آمده است: درگذشت عالم بزرگوار جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي حاج س��يدرضا فاضليان رحمه اهلل عليه را به خاندان 
مكرم و به همه  ارادتمندان ايشان بخصوص مردم مؤمن و انقالبي استان 
همدان تس��ليت عرض می كنم. اين روحاني انقالبي و مردمي در همه 
دوران های حس��اس انقالب و دفاع مقدس، همچ��ون پدري مهربان، 
جوانه ای مجاهد و فداكار را انگيزه و اميد مي بخشيد و كانون هاي تحرك 

مردمي را گرم نگاه می داشت.
 در جايگاه امامت جمعه چه در همدان و چه در مالير و نيز در جايگاه 
عالم ديني مقبول و محبوب مردم، همواره متصدي ارش��اد و هدايت 
معنوي و سياسي آنان بود. از خداوند براي آن مرحوم رحمت و رضوان 

و پاداش اين زحمات را مسئلت می نمايم. 


