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اسرائیل تهدید است یا فرصت؟!
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 
من نمی دانم رفتار دیپلماتیك ما كجا 
به خطا رفته كه رژیم صهیونیستی به 
خود اجازه می دهد در اندازه یك »بچه پررو« ظاهر شود و در داخل دست 
به ترور بزند یا خرابكاری در تأسیسات هسته ای داشته باشد و جاسوسان 
آنها به راحتی هر جا بتوانند سرك بكشند. این پررویی تا آنجا ادامه یابد 
كه وارد ماجراجویی دریایی ش��ود! وزیر خارجه ما در واكنش به حادثه 
نطنز در نامه به گوترش می گوید: »خرابكاری رژیم صهیونیستی در نطنز 
تروریسم هسته ای و جنایت جنگی است.« سؤال این است كه در برابر این 
جنای��ت جنگی چه بای��د كرد؟ خ��روج از مذاك��رات وی��ن و مجازات 
رژیم صهیونیستی طبیعی  ترین واكنش دولت باید در مورد این جنایت 
جنگی باش��د. اتحادیه اروپا در حالی كه نمایندگان سه كشور انگلیس، 
آلمان و فرانس��ه را در وی��ن دارد و برای برداش��تن تحریم ها گفت وگو 
می كنند، هشت فرد و سه نهاد ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم 
كرد. معلوم نیست مذاكرات وین در مورد برداشتن تحریم هاست یا افزایش 

تحریم ها؟ بعد هم می گویند مذاكرات وین سازنده بود!
آنچه در افكار عمومی به ویژه جوانان انقالبی حس می شود، آن است كه دولت 
باید لحن دیپلماتیك خود را در برابر امریكا به عنوان »پدر« تروریست های 
جهان قدری تغییر دهد. س��پاه در ش��رارت امریكا در ش��هادت حاج قاسم 
س��لیمانی، عین االس��د را زد و جواب دندان ش��كنی داد و قبل از  آن پهپاد 
پیش��رفته امریكایی را در ارتفاع چندهزارپایی هدف ق��رار داد و پیام تندی 
به دشمن ارسال كرد. این بار باید با زدن »پس��ر« نقطه پایانی برای شرارت 
اس��تكبار جهانی و ماجراجویی درونی و بیرونی آن در كش��ور بگذارند. این 
رویكرد صحیح  ترین و درست  ترین راه بازدارندگی است. دشمنان و دوستان 
انقالب باید به این واقعیت و تبعات آن واقف شوند كه رژیم صهیونیستی فقط 
یك »تهدید« نیست. وقتی اولین سیلی »پهپادی« و »موشكی« را دریافت 
كرد، همه اعتراف خواهند كرد رژیم  اشغالگر قدس یك »فرصت « برای ضربه 

نهایی به پیكر نحیف هژمونی امریكا در منطقه و جهان است.
........................................................................................................................

 حذف واردات غیرضرور
 یکی از راه های جهش  تولید

روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: 
تولید باید به نقش��ه راهی ب��رای قوای 
س��ه گانه تبدی��ل ش��ود و اقداماتی در 
راستای پشتیبانی از تولید انجام دهیم؛ از جمله اینكه مانع واردات بی رویه 
كاالهای خارجی شویم، اجازه ندهیم كاال هایی كه امكان تولید مرغوب تر 
آن در داخل كشور است، از خارج وارد و كارخانه های تولیدكنندگان تعطیل 
شود، ضروری است تسهیالت ارزانقیمت و سیاس��ت های تشویقی برای 
تولید كنندگان در نظر گرفته ش��ود، باید دریافت مجوز ب��رای راه اندازی 
كارگاه های تولیدی و كارخانه  ها تسهیل شود، نه اینكه تولیدكننده بیش از 
شش ماه در ادارات و نهادهای مختلف س��رگردان باشد، ارز هایی كه برای 
واردات برخی كاالهای غیرضرور هزینه می ش��ود، ب��رای تولید مواداولیه 
تخصیص داده ش��ود، س��فرای ایران با رایزنی رابطه اقتص��ادی ایران را با 
كشورهای مختلف تقویت كنند و جذب س��رمایه  خارجی داشته باشند. 
چطور در تولی��د موفق باش��یم، وقتی موادخ��ام را به كش��ورهای دیگر 
می فروشیم و همین مواد با چند برابر قیمت وارد كشور می شوند؟! دولت 
باید قبل از اینكه میعانات نفتی و گازی و نفت خام را بی جهت به كشورهای 
خارجی بفروش��د، توان و تولید داخلی را اولویت قرار دهد؛ در این صورت 
كاالی موردنیاز كشور را تولید و حتی به سایر كشور ها صادر می كنیم، این 

اقدام هم ارزش افزوده و هم ارزآوری به همراه خواهد داشت. 
........................................................................................................................
انتظار از امریکا یک رفتار غیرمنطقی است

روزنامه كیهان در بخش��ی از س��رمقاله خود 
نوشت: این معنی و واقعیت را بیش از هر فرد و 
طبقه و جریانی باید مسئوالن و دولتمردان ما 
باور داشته باشند كه تا امریكا، همین امریكاست و تا انقالب اسالمی سیرت 
و ماهیت خود را حفظ كرده و سازش ناپذیر بر تحقق آرمان های متعالی 
خود اصرار م��ی ورزد و حاضر نیس��ت آنطور كه قدرت ه��ای چپاولگر و 
استعماری می خواهند »نرمال « شود، دشمنی بی امان آنها علیه انقالب 
اسالمی و ملتی كه مردانه پای آن ایستاده اند، ادامه خواهد داشت. همین 
چند روز پیش بود كه »ندا پرایس« سخنگوی وزارت خارجه دولت بایدن 
صریحاً و بی تعارف اعالم كرد »ما به مقابله ب��ا ایران از راه های مختلف از 
جمله تحریم ادامه می دهیم...« ، معنی این حرف برای كسانی كه خود را 
به نفهمیدن نزده اند، خیلی روشن است. این حرف یعنی اینكه سیاست های 
كینه توزانه ای كه ۴۲ سال است امریكا علیه ایران انقالبی و مستقل اتخاذ 
كرده است، كماكان ادامه دارد و از این نظر هیچ فرقی میان دولت كارتر و 
دولت بایدن هم وجود ندارد. در چنین ش��رایطی كه دش��منان انقالب 
اسالمی در ضدیت با ملك و ملتی كه چنین انقالبی برپا كرده اند، بیش از 
۴0 سال است محكم و  آشتی ناپذیر بر سر »اصول « خود مانده و كماكان 
بر طبل جنگ همه جانبه)فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی( و فشار 
حداكثری می كوبد و بر تداوم دش��منی اصرار می ورزد و از هر ابزاری كه 
بتواند علیه ایران استفاده می كند، در انتظار نرمش و انعطاف او نشستن و 
یا توقع مذاكره سازنده و محترمانه از دولت مستكبری چون امریكا داشتن، 
رفتاری غیرمنطقی و عماًل برخالف منافع ملی و بدتر از همه خواه ناخواه 
بازی در زمین دشمن، علیه مردمی است كه اصلی  ترین هدف حمالت و 
تحریم های امریكا قرار دارند. مگر همین چن��دی پیش یكی از مقامات 
امریكایی )جیمز جفری، فرستاده سابق امریكا در امور سوریه( گستاخانه 
اعالم نكرد كه ه��دف اصلی تحریم های امریكا »له ك��ردن مردم ایران « 
است؟! امریكا بار ها و عمالً ثابت كرده است، اگر هم حرف از مذاكره می زند، 
منظورش مذاكره محترمانه نیست، بلكه مذاكره ای است كه یكسره به نفع 

خودش و تماماً علیه ایران باشد.
........................................................................................................................

اولویت با حضور مردم است
روزنامه فرهیختگان در یادداش��تی نوش��ت: 
انتخابات و مش��اركت در س��ال پی��ش رو از 
مهم  ترین دغدغه های دلسوزان انقالب است. 
حتماً می  توان برای انتخاب  ها گزینه بهتری در 
نظر گرفت، اما به نظر می  رسد در جمهوری اس��المی ما باید همیشه بنده 
مشاركت مردم باشیم. مشاركت در انتخابات نه باید درموردش اغراق صورت 
گیرد و نه باید كوچك نمایی شود. مشاركت مردم در انتخابات ضامن حضور 
و كنشگری مردم در انقالبی است كه داعیه حمایت از مستضعفان را دارد. 
همانطور ك��ه در انتخابات های گذش��ته هم خطر آن حس ش��ده، در این 
انتخابات هم این خطر محتمل اس��ت. افرادی كه همیش��ه در انتخابات  ها 
حضور داشته اند، كمتر پای صندوق های آرا آمده اند. دالیل مختلفی می  تواند 
در این مسئله تأثیرگذار باشد، اما با بررسی روند انتخابات های اخیر و آرای 
اعالم  شده به تفكیك صندوق های اطراف تهران و مناطق مركزی و جنوب 
تهران این گزاره كه »مردمی كه معموالً پای صندوق های رأی آمده اند، در 
انتخابات های اخیر مشاركت شان با كاهش روبه رو بوده است« تأیید می شود. 
تكلیف احزاب و همه عالقه مندان به ایران مشخص است. اولویت، حضور و 
مشاركت مردم است. منبع اقتدار در جمهوری اسالمی مردم هستند. مردم 
باید تصمیم بگیرند و برای آینده شان انتخاب كنند. هر تصمیمی بهایی دارد 
و باید بهای آن تصمیم هم پرداخت ش��ود. هر چند در این سال  ها رفتاری 
غلط از عموم جریان های سیاس��ی جامعه ایران مشاهده كرده ایم، اما باید 
تأكید كنیم اصل بر مشاركت و حضور حداكثری است. همانطور كه جریانی 
بعد از سال 88 اول بنا بر شركت نكردن گذاشتند و بعد  ها این اشتباه عیان 

خود را تغییر و برای به قدرت رسیدن تكرار  هایی پوچ انجام دادند.
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88498443سرويس  سياسي

در انتخاب�ات س�ال جاری ب�ا توجه ب�ه حاكم 
بودن م�وج چه�ارم اپیدمی كرونا در كش�ور 
و ادامه آن ت�ا چند ماه آینده می ت�وان انتظار 
داش�ت كه فعالیت ه�ای میدان�ی تبلیغاتی، 
همانند س�ال های گذش�ته امكانپذیر نباشد 
و مح�ور اصل�ی فعالیت ه�ای انتخابات�ی در 
فضای مجازی متمركز باش�د. ب�ه همین دلیل 
ضروری اس�ت تدابی�ری ب�رای جلوگیری از 
آس�یب های مت�داول در ای�ن فض�ا از جمله 
انتش�ار اطالعات غلط با كم�ك و تفاهم تمام 
نامزد ها و همچنین نظارت هیئت عالی نظارت 
بر انتخاب�ات و دس�تگاه قضایی اتخاذ ش�ود.
همه گیری ویروس كرونا تأثیرات قابل توجهی بر 
تمام ابعاد زندگی انسان گذاشته و طبیعتاً در این 
میان آنچه بیش از همه از سوی تمام كارشناسان 
پزشكی به عنوان سریع  ترین راه برای مقابله با این 
ویروس معرفی می شود، رعایت فاصله اجتماعی و 
پروتكل های مراقبتی است. پروتكل های مراقبتی 
كه مس��تلزم رعایت فاصله اجتماع��ی و دوری از 
تجمع های غیر ضروری اس��ت. البته این مس��ئله 
تنها متوجه ایران نیست، بلكه توصیه هایی است 
كه در تمام دنیا به دقت رعایت می شود. در ایران 
هم با توجه به ش��رایط پیش آمده، كشور با پیك 
چهارم كرونا روبه رو ش��ده و هیچ كس نمی تواند 
منكر این ماجرا شود كه برای جلوگیری از تلفات 
سنگین و محدود كردن نرخ ابتال باید از تجمعات 
غیرقانونی جلوگیری شود. در این میان فرا رسیدن 
موعد انتخابات ریاست جمهوری این سؤال جدی 
را ایجاد ك��رده كه آیا امكان برگ��زاری رفتارهای 
انتخاباتی همانند سال های گذشته وجود دارد و با 
توجه به گسترش كرونا می توان امیدوار به برگزاری 

تجمعات و راهپیمایی های انتخاباتی بود یا نه؟
نگاهی به پیش بینی ها نش��ان می ده��د كه واقعاً 
امكان برگ��زاری انتخابات با ش��رایط گذش��ته 
حداقل تا زمان فروكش پیك چهارم وجود ندارد 
و به احتم��ال زیاد فضاهای جایگزین جانش��ین 

فعالیت های دیگر خواهد شد.
   پیش بینی ه�ای الزم ب�رای كرونا ش�ده 

است؟
یكی از مسائل مهم تأثیرگذاری كرونا در خصوص 
برگ��زاری انتخاب��ات اس��ت. ظاه��راً در این باره 
پیش بینی ه��ای الزم انجام ش��ده و قرار اس��ت 
رأی گیری با در نظر گرفتن پروتكل های بهداشتی 
انجام ش��ود. در جلس��ه اخیر معاونان سیاس��ی 
اس��تانداری ها در وزارت كش��ور نیز بر ضرورت 
برگزاری این انتخابات با حداكث��ر رعایت موارد 
بهداشتی تأكید شده اس��ت. صدا و سیما نیز قرار 
است مناظرات انتخاباتی را با حداكثر مراقبت های 
الزم برگزار كند و اس��تودیوهای صدا و سیما نیز 
برای این امر مورد بازسازی قرار گرفته است، اما 
در این میان سؤال اصلی درخصوص فعالیت های 

قبل از انتخابات است.
   فضای مجازی بازیگر اصلی رسانه ای 

ب��ه نظ��ر می رس��د در ش��رایط فعل��ی تمامی 
فعالیت های انتخاباتی در ح��وزه فضای مجازی 
متمركز شود. تجربه موارد دیگر در دنیا نیز نشان 
می دهد كه در فعالیت های سیاس��ی طی دوران 
كرونا این فضای مجازی اس��ت ك��ه نقش اصلی 
را در هدایت اف��كار عمومی ایفا می كند. به عنوان 
مثال در انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریكا در 
س��ال ۲0۲0 فضای مج��ازی نق��ش مهمی در 
ش��كل دهی به آرای جامعه و حتی شرایط بعداز 
رأی گیری ایفا كرد. به گونه ای كه اقدامات دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور قبل��ی امریكا در به چالش 
كشیدن شرایط رأی گیری سبب شد تا پلتفرم های 
شبكه های اجتماعی همچون توئیتر و فیس بوك 
اقدام به مس��دود كردن دائم��ی اكانت های وی 
كنند. همچنین قبل از برگزاری انتخابات بسیاری 
از شبكه های اجتماعی موظف شدند تا اطالعات 
غیرصحیح و نادرس��ت را از ش��بكه های مجازی 
محو كرده و یا با یك برچسب نشانه گذاری كنند 
تا از انتقال داده های نادرس��ت جلوگیری كنند. 

البته این روی��ه تأثیرگذاری فض��ای مجازی در 
فعالیت ه��ای سیاس��ی چندان جدید نیس��ت و 
هم اكنون محققان رواب��ط اجتماعی بر این نكته 
تأكید دارند ك��ه فضای مج��ازی در حال تبدیل 
شدن به یك ركن اصلی برای قانون اساسی است.

ش��واهد و داده های تجربی مربوط به كشورهای 
برخوردار از شبكه اینترنت حاكی از آن است كه 
اینترنت پس از تلویزیون، مهم  ترین منبع اطالعات 
و آگاهی سیاسی و اجتماعی در كشور ها از جمله 
جوامع دموكراتی��ك بوده و در آین��ده این اتفاق 
حتمی است كه فضای مجازی در این كاركرد خود 
از تلویزیون پیش��ی بگیرد. همچنی��ن داده های 
تجربی نشان می دهند كاركرد اینترنت در حوزه 
درگیرسازی یا مش��اركت مدنی و سیاسی قابل 
توجه بوده اس��ت و بدون توجه به نقش مهم آن 

نمی توان وقایع آینده را پیش بینی كرد.
   در ایران اوضاع چگونه است

در ایران هم در انتخابات های گذشته فضای مجازی 
در حال به رخ كش��یدن قدرت خود است. بر طبق 
نظر سنجی انجام ش��ده توسط مؤسس��ه ایران پل 
نزدیك به ۴0 درصد مردم ای��ران در حال دریافت 
اطالعات و اخبار خود به صورت مستقیم از فضای 
مجازی هس��تند. این درصد به طور كامل با درصد 
دریافت كنندگان اخبار از رسانه ملی برابری می كند. 
بنابر این می توان انتظار داشت كه با توجه به تعاملی 
بودن شبكه های مجازی، تأثیرگذاری آن بر جامعه 
بیشتر شود. ش��اید اوج این تأثیرگذاری مربوط به 
انتخابات سال 96 بود كه رس��ماً روحانی از فعاالن 
فضای مجازی به خاطر تأثی��ر مثبت بر انتخابات و 
رأی آوری او تشكر كرد. در چهار سال گذشته این 
گسترش حیطه فضای مجازی نه تنها كمتر نشده، 

بلكه گسترده تر نیز شده است.
امروز عالوه بر مردم، مس��ئوالن عالیرتبه نظام از 
رئیس جمهوری گرفته تا رؤسای مجلس در این 
فضا فعالیت دارند. خصوصاً توئیتر و تلگرام كه حاال 
تریبون این افراد اس��ت برای اعالم نظرهایشان و 

حتی اخباری كه می خواهند م��ورد توجه افكار 
عمومی قرار گیرد. ماجرا ب��ه همین جا هم ختم 
نشد. هر كدام از كسانی كه می خواستند خودشان 
را به عنوان كاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴00 معرفی كنند و به مردم بشناسانند، فضای 
مجازی را محفل مناس��بی برای این كار دیدند. 
حتی در این میان برخی نامزدهای انتخاباتی به 
گفت وگو های زنده اینس��تاگرامی روی آورده اند 
كه نمونه آن مصاحبه سردار دهقان با حمزه غالبی 
در فضای اینستاگرام بود. البته در شرایط جدید 
بعضی شبكه های دیگر نیز به میدان آمده اند كه از 
سوی مدیران دولتی به شدت مورد استقبال قرار 
گرفته و به صورت مرتب و گاه شبانه در آن حضور 
دارند كه البته این كار معایب خود را در دراز مدت 

خواهد داشت.
   ضرورت جلوگیری از آسیب های فضای 

مجازی در انتخابات
با در نظر گرفت��ن موارد فوق می ت��وان گفت كه 
بخش مهم��ی از سرنوش��ت انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال ۱۴00 در فضای مجازی تعیین 
خواهد شد. با توجه به ش��رایط فعلی راه دیگری 
نیز مقابل كشور قرار ندارد، اما واقعیت این است 
كه این رویداد آَسیب های خود را دارد، به خصوص 
اینكه بخش مهمی از پلتفرم های فضای مجازی 
اساساً ایرانی نیس��تند. به این ترتیب عماًل زمین 
بازی هدایت انتخابات ریاس��ت جمهوری كشور 
در اختیار مراكزی در بیرون از مرز ها قرار خواهد 
گرفت كه مقام معظم رهبری در س��خنان خود از 
آن به عنوان ر ها شدگی فضای مجازی یاد كردند.

این اتفاق َآسیب های فراوانی را به كشور تحمیل 
می كند كه از آن جمله می توان به وجود رسانه های 
معاند فارسی زبان خارج از كشور، وجود اپوزیسیون 
فارسی زبان و عملیات روانی با زبان فارسی، نبود 
تقارن بین كاربران حامی گروه های سیاس��ی در 
رسانه های اجتماعی، نبود تقارن بین دسترسی 
گروه های سیاسی به سلبریتی  ها و اینفلوئنسرها، 
نبود بس��ترهای الزم ب��رای مقابله ب��ا ربات  ها و 
عملیات روانی س��ایبری، فراهم بودن زمینه باور 
اطالعات نادرست، س��كوت نخبگان دانشگاهی 
در موضوع اطالعات نادرس��ت و امكان نداشتن 
مداخله پلتفرم  ها در موضوعات سیاسی و اطالعات 
نادرست اشاره كرد. ش��اید بهترین راه حل برای 
شرایط فعلی هشدار دادن درباره عوارض فعالیت 
بیش از حد كاندیدا ها در فضای مجازی و مدون 
كردن فعالیت های انتخابات��ی در فضای مجازی 
است. می توان با یك دستورالعمل جدی كه مورد 
توافق نامزد های انتخاباتی در شرایطی فعلی است، 
از بسیاری از آسیب های احتمالی همچون انتشار 

اطالعات غلط جلوگیری كرد.
از س��وی دیگر نظ��ارت بر نح��وه رعای��ت این 
دس��تورالعمل بر عهده هیئت عال��ی نظارت بر 
انتخابات و دستگاه قضایی كش��ور باشد. در غیر 
این صورت باید در آینده نزدیك ش��اهد تزریق 
حجم باالی��ی از اطالعات غلط و ش��ایعات برای 
جهت دهی اف��كار عموم��ی در فض��ای مجازی 
باشیم.اتفاقی كه سایر كشور ها به خصوص امریكا 
در س��ال های اخیر با آن روبه رو بوده  اند و در این 
میان ایران نیز دش��منان بس��یاری جدی دارد 
كه تالش خواهند كرد از ای��ن فضا برای گل آلود 
كردن فضای انتخابات در شرایط حساس فعلی 

استفاده كنند.

 سرنوشت ریاست جمهوری سیزدهم 
درخطر انتشار اطالعات غلط از فضای مجازی

سید حسن خمینی:
حضور مردم از هر عنصری واجب تر است

حجت االس�الم سید حس�ن خمینی با بی�ان اینكه همه نس�بت 
ب�ه آینده مس�ئولیت داری�م و باید امی�د را به جامع�ه برگرداند، 
گفت: به عن�وان یك كنش�گر در عرص�ه حضور خواهم داش�ت.

به گزارش ایرنا، یادگار امام در دیدار با اعضای ش��ورای مركزی حزب 
اعتماد ملی ضمن تشریح وضعیت كنونی كشور به مسئله حضور خود 
در انتخابات پیش روی ریاس��ت جمهوری پرداخت و تأكید كرد: همه 
نسبت به مملكت، آینده، فرزندانمان و گذشته تاریخی مان مسئولیت 
داریم؛ تلقی من هم این بود كه ش��اید بتوانیم كاری كنیم كه این امر 
در مورد شخص بنده دیگر امكانش فراهم نیست، اما نه به این معنا كه 
به عنوان یك كنشگر، فعال، توصیه كننده و همدل حضور نداشته باشم، 
بلكه در عرصه حضور خواهم داشت. وی گفت: در مورد حضور خودم در 
انتخابات ریاست جمهوری نكته ای را باید بیان كنم. واقعیت این است 
كه اصاًل خودم بنای حضور نداش��تم، برای اینكه احس��اس مسئولیت 
نمی كردم و معتقد بودم افراد زیادی برای تصدی این مسئولیت حضور 
دارند. این تصمیم پابرج��ا بود تا اینكه با پیش بینی ه��ا و ارزیابی های 
قابل توجهی مواجه شدیم. این را بگویم كه بیش از اقبال افراد و جریانات 
خاص كه به نوبه خود بسیار ارزشمند است، اقبال مردمی برای من مهم 

بود و از همین رو بود كه ارزیابی ها برای من حائز اهمیت بود.
سید حس��ن خمینی اظهار داش��ت: توجه كنید كه امثال ما اگر گوشت و 
پوستمان هم برود، نمی خواهیم جمهوری اسالمی از بین برود و هیچ كس 
نباید چنین توقعی را داش��ته باشد و اگر كس��ی روزی می خواهد به بنده 
اقبال كند، بداند كه ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ كاری نمی كنیم كه 
جمهوری اسالمی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیاناً كاری انجام می دهیم، 
برای این نكته )حفظ جمهوری اسالمی( است. بنابراین اگر فكر كنیم یك 
كار به فرآیندی می رس��د كه نتیجه اش تضعیف كالن مملكت و جمهوری 
اسالمی است، به نظر من مصلحتی بر آن مترتب نیست. البته هرگز از اصول 
خود عدول نمی كنیم و صالح كش��ور را هم در همین می دانیم. وی خاطر 
نش��ان كرد: آینده ایران و مردم كش��ورمان را هم چندان متفاوت از آینده 
جمهوری اس��المی نمی دانم؛ یعنی معتقدم به هر حال این دو با هم پیوند 
دارند. باالخره ما عرق دینی، شیعی و اسالمی داریم و نمی توانیم نسبت به 
تاریخ بزرگی هم كه پشت سرمان است، بی تفاوت باشیم. سید حسن خمینی 
گفت: من اصاًل بنا ندارم كه بگویم در این شرایط )دیگر در میدان( نیستم و 
دیگر كار نمی كنم. باالخره تا حاال می گفتم همه باید باشند و از مردم دعوت 

كنیم و االن هم می گویم حضور مردم از هر عنصری واجب تر است.
........................................................................................................................

یك نماینده:
 توافق با چین 

 تحریم های غربی  ها را بی اثر می کند
نماینده م�ردم زابل در مجلس تأكید كرد ك�ه توافق با چین و 
نگاه ما به شرق تا حدودی تحریم های غربی  ها را بی  اثر می كند.

حبیب اهلل دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به توافقنامه ایران و چین گفت:  امضای این 
توافقنامه اقدامی مثبت اس��ت و تاكنون مسیر خوبی را طی كرده و در 

جهت منافع ما بوده است.
وی افزود: طبیعی است كه در هر توافقنامه و قراردادی كه امضا می شود، 
باید دقت الزم را داش��ت و در مورد توافقنامه ایران و چین ، باید دقت 
الزم صورت گیرد تا همین مسیر مثبت و مناسب ادامه یابد و ما تأمین 
منافع ملی كشورمان را در این مسیر داش��ته باشیم. طبیعی است كه 
می خواهیم زندگی كنیم و نمی توانیم منتظر باشیم و ببینیم غرب هر 
روز ما را تحریم كند و طبیعی است كه راه دیگری را برای ادامه مسیر 

خود پیدا می كنیم و توافق با چین یكی از این راه هاست.
دهمرده خاطر نشان كرد: البته این نكته را باید مدنظر قرار داد كه ما باید 
روی پای خودمان بایستیم و اتكا به غرب یا شرق كار اشتباهی است، 
اما در این مرحله برای حركت در مسیر خودكفایی قرارداد و همكاری 
با چین حركت مناسبی اس��ت، اما همانطور كه گفتم این قرارداد ها و 

توافقنامه  ها باید در مسیر خودكفایی ما باشد.
وی افزود: توافق ایران و چین به غربی  ها نشان می دهد كه تحریم های 
آنها ما را از ادامه مسیرمان بازنمی دارد و این توافقنامه و نگاه ما به شرق 

تا حدودی تحریم های غربی  ها را بی اثر می كند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اس��المی در پایان گفت:  نگاه به 
شرق توازنی را در روابط خارجی ما ایجاد می كند و به غرب این پیام را 
می دهد كه همه دنیا امریكا و اروپا نیست و آنها نمی توانند برای ما نقش 

تعیین كننده داشته باشند.
........................................................................................................................

نایب رئیس  مجلس: 
 مشارکت مردم در انتخابات

قدرت داخلی کشور را افزایش می دهد
نای�ب رئی�س مجل�س تأكی�د ك�رد ك�ه می�زان مش�اركت 
م�ردم پ�ای صندوق ه�ای رأی ب�رای كش�ور ق�درت داخل�ی 
جه�ان  كش�ورهای  دیگ�ر،  س�وی  از  و  می كن�د  ایج�اد 
متناس�ب ب�ا ت�وان و ق�درت داخل�ی ب�ا م�ا برخ�ورد می كنند.
علی نیكزاد در گفت وگو با مهر با تأكید بر ضرورت مش��اركت مردم در 
انتخابات اظهار داشت: حق مسلم مردم است كه در انتخابات  گوناگون 
اعم از ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسالمی 

و مجلس خبرگان رهبری مشاركت كنند.
وی بیان كرد: مطابق با قانون كسانی كه در انتخابات كاندیدا می شوند، 
در صورت تأیی��د صالحیت باید مورد پذیرش م��ردم هم قرار گیرند و 
مردم هم با حضور پای صندوق های رأی فرد اصلح را انتخاب می كنند. 
میزان مشاركت مردم پای صندوق های رأی برای كشور قدرت داخلی 
ایجاد می كند و از سوی دیگر، كشورهای جهان متناسب با توان و قدرت 

داخلی با ما برخورد می كنند.
........................................................................................................................

متفكرآزاد عنوان كرد
 تقسیم کار دشمن

 برای مذاکره و خرابکاری
عضو هیئت رئیس�ه مجل�س تأكید كرد ك�ه امنیت كش�ور ابزار 
چانه زنی در مذاكرات نیس�ت، بلكه عامل اقتدار اس�ت و پاس�خ 
ما به دش�منان و عوامل حادثه نطنز باید محكم و دردآور باش�د.
روح اهلل متفكر آزاد در گفت وگو با مهر درباره حادثه نطنز اظهار داشت: 
دشمنان انقالب اسالمی بین خودشان تقس��یم كاری دارند، مبنی بر 
اینكه عده ای پای میز مذاكره بنشینند و عده ای هم با اعمال تروریستی، 
امكانات و ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران را از بین ببرند و هدفشان 
از این تقسیم كاری چیزی جز تضعیف نظام جمهوری اسالمی در عرصه 
بین المللی نیست. وی ادامه داد: طرف غربی و امریكایی با این اقدامات 
تروریستی خود می خواهند این پیام را به ما بدهند كه یا در مذاكرات 
تسلیم ش��وید، یا آنكه ما دارایی  ها و ظرفیت های توأم با اقتدار شما را 
تخریب می كنیم و این پیام كاماًل واضح است. همه ما باید به این مسئله 
واقف باش��یم كه امنیت، كاالی مذاكره و ابزار چانه زنی نیس��ت، بلكه 
عامل اقتدار است و باید این موضوع را محكم به دشمنان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی نش��ان دهیم و مطالبه ما از دس��تگاه های امنیتی، 
نظامی و اقتدارآفرین جمهوری اسالمی ایران آن است كه در این زمینه 

اقدامات الزم را انجام دهند.

مهدی پورصفا
   گزارش

گزارش 2

قائم مق�ام دبی�ر ش�ورای نگهب�ان در 
همایش دفاتر اس�تانی نظارت و بازرس�ی 
انتخاب�ات، انتخاب�ات را فرصت�ی ب�رای 
ایج�اد تغیی�ر در كش�ور عن�وان ك�رد.

به گزارش فارس، همایش دفاتر استانی نظارت 
و بازرسی انتخابات با حضور سیامك ره پیك، 
قائم مقام دبیر شورای نگهبان و محمدحسن 
صادقی مقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات 
ش��ورای نگهبان به صورت ویدئ��و كنفرانس 

برگزار شد.
ره پیك در همای��ش دفاتر اس��تانی نظارت و 
بازرسی انتخابات كه به صورت ویدئو كنفرانس 
برگزار شد، ضمن تبریك سال جدید و حلول 
ماه مب��ارك رمضان از تالش ه��ای مدیران و 
كاركنان این شورا در سطوح مختلف ستادی 
و اس��تانی و شهرس��تانی جهت آغاز فرآیند 

برگزاری انتخابات ۱۴00 تشكر كرد.
قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینكه 
انتخابات فرصتی اس��ت برای اینكه تغییری 
ایج��اد ش��ود، گف��ت: یك��ی از كاركرد  ه��ا و 
كارویژه ه��ای انتخابات ظرفیت س��ازی برای 
تغییرات در كشور است، به ویژه برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری كه مقام معظم رهبری هم 
فرمودند »معنای انتخابات ریاست جمهوری 
این است كه زمام بخش عمده ای از قدرت در 
كشور را به دست كسی یا كسانی می سپاریم«، 

بنابراین از این جهت انتخابات به ویژه انتخابات 
ریاست جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.
ره پیك ب��ا بیان اینك��ه در ادبیات سیاس��ی، 
دولت  ها چندگونه هس��تند، اف��زود: دولت  ها 
دارای شاخصه  هایی هستند كه به دولت قوی 
و ضعیف تقسیم می ش��وند؛ اگر دولتی توان 
انسجام  بخش��ی باالیی داشته باشد، آن دولت 
قوی اس��ت و اگر توان انسجام بخشی پایینی 

داشته باشد، آن دولت ضعیف است.
وی با اش��اره به حوزه اقتصادی كشور خاطر 
نشان كرد: اگر نقدینگی در كشور سه تا چهار 
برابر بودجه كشور است و از مشكالت بودجه 
رنج می بریم؛ یعنی انسجامی وجود ندارد؛ پول 
هست، امكانات هست، اما انسجامی نیست كه 

در جهت اهداف كشور مصرف شود.
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان با بیان اینكه 
دولت قوی از قدرت قانونی و مشروع خود برای 
مقابله با نابسامانی  ها و فساد استفاده می كند، 
افزود: اگر دولتی از قدرت مشروع و قانونی خود 
نتواند برای مقابله با فساد و مقابله با نابسامانی 
استفاده كند، این ضعف است، اما اگر از قدرت 
خود استفاده كند و اجازه ندهد فساد توسعه 

پیدا كند، این قوت دولت را نشان می دهد.
ره پیك ب��ا بیان اینك��ه اگر نظ��ارت، نظارت 
مستحكمی باش��د، اعتماد مردم به انتخابات 

بیشتر خواهد بود، گفت: شورای نگهبان با توجه 
به وظیفه ای كه در ح��وزه نظارت بر انتخابات 
دارد، نقش بسیار اساسی و مهمی هم از جهت 
ایجابی و هم جهت سلبی دارد؛ ایجابی یعنی 
همین كار های نظارتی ك��ه در ایام انتخابات 
انجام می دهی��م و در اج��رای انتخابات تأثیر 
می گذاریم كه در اعتمادسازی تأثیر بسیاری 
دارد و در بخش سلبی هم كه اگر خدایی ناكرده 
كسی خواست در انتخابات اخاللی یا تهدیدی 
ایجاد كند. ش��ورای نگهبان نقش مهمی در 

مقابله دارد، مانند فتنه سال 88 .
در ادامه محمدحس��ن صادقی مقدم، عضو 
حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات 
شورای نگهبان با بیان اینكه وظایف قانونی 
كه به عهده شورای نگهبان است، در ستاد و 
استان  ها با آمادگی كامل در حال اجراست، 
گفت: آخرین هیئ��ت نظارتی هم كه برای 
خارج از كش��ور باید تدارك  می شد، انجام 
ش��د؛ بین ما و وزارت كش��ور هم همكاری 
خوبی در تأمین مقدم��ات انتخابات انجام 

شده است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات میاندوره ای 
مجلس خب��رگان رهبری و مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: برای انتخاب��ات مجلس هم 
مقدم��ات كار در هیئت های اجرای��ی انجام 
ش��ده اس��ت و نتایج هیئت نظارت نیز اعالم 

خواهد شد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان 
با اشاره به بررس��ی صالحیت حدود ۱6هزار 
ثبت نام كننده در یازدهمی��ن دوره انتخابات 
مجلس شورای اس��المی خاطر نش��ان كرد: 
با توجه به حجم ب��االی ثبت نام كنندگان در 
انتخابات مجلس یازدهم، ش��رایطی به وجود 
آمد كه باید در مدت بس��یار كوت��اه ۱6 هزار 
پرونده بررسی  می شد و ش��اید اشتباهی هم 
رخ داده باش��د، بنابراین در بررسی صالحیت 
ثبت نام كنندگان انتخابات میاندوره ای مجلس 
یازدهم، اگر احیاناً حقی از كسی تضییع شده 
باشد، باید حق او را برگردانیم و از او هم پوزش 
بطلبیم و به همین دلیل در بررسی صالحیت  ها 
همچون گذش��ته دقت كاف��ی و الزم را انجام 

خواهیم داد.
وی با اش��اره به دومین انتخابات میاندوره ای 
مجلس خبرگان گفت: در مورد خبرگان هم 
امتحان برگزار شد كه هر كس در آزمون كتبی 
قبول شود، برای مصاحبه دعوت خواهد شد و 
پس از این مرحله نیز صالحیت های عمومی 
بررسی خواهد ش��د. همزمان با سیزدهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، انتخابات 
میاندوره ای مجلس شورای اسالمی در شش 
حوزه و میاندوره ای خبرگان رهبری در چهار 

حوزه برگزار خواهد شد.

ره پیك:

کارویژه انتخابات ظرفیت سازی برای تغییرات در کشور است


