
  گزارش

امریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی 
در تروریسم هسته ای 

رژیم صهیونیستی ازجمله مشوقان و بهره برداران از سیاست فشار حداکثری 
و تش��دید تحریم های ظالمانه دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
امریکا به حساب می آید که با پایان یافتن دوران قدرت آن قمارباز سیاسی و 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بر تداوم همان روند از سوی 
مستأجر جدید کاخ سفید چشم امید دوخته است. همان گونه که بایدن 
و تیم همراهش نیز سعی کردند برخالف ش��عارهای دوران رقابت های 
انتخاباتی برای بازگشت به برجام، در ماه های نخست به دستگیری قدرت، 
همان رویکرد سخت دوران ترامپ یا بی اعتنایی به موضوع هسته ای ایران 

را به نمایش گذارند. 
برخی دولت های اروپایی نیز در این دوره به همراهی با امریکا رو آورده 
و حتی نقش پلیس بد را به نفع تیم جدید حاکم بر کاخ سفید برعهده 
گرفتند و تالش نمودند زمینه باج خواهی بیش��تر از جمهوری اسالمی 
ایران را به بهانه تغییر وضعیت و شرایط نسبت به دوران پذیرش برجام 

فراهم آورند. 
اما جمهوری اسالمی ایران با داش��تن تجارب دوران برجام و نقض آن، 
روند بازبینی و لغو تعهدات برجامی خود را تغییر داد و با به  اجرا گذاشتن 
قانون رفع  تحریم های هسته ای، به تصویب رسیده در مجلس به اصالح 

محاسبات غلط امریکا و متحدان آن رو آورد. 
این اقدام ایران که به اثبات رس��اند اگر شرایط تغییر کرده، به نفع ایران 
بوده و تداوم آن می تواند تنها به دست پر و برگه های بیشتر قدرت برای 
کشورمان منتهی شود، موجب آشفتگی و هراس امریکا و متحدان آن 

شد. 
در این میان به ناگاه صهیونیست   ها تروریس��م دولتی پنهانی خود را با 
حمله به کشتی ساویز آشکار ساخته و به  دنبال آن دست به خرابکاری در 
تأسیسات هسته ای نطنز زده و تالش کردند از این اقدامات تروریستی 
و به شدت خطرناک خود به عنوان ابزار قدرت نمایی استفاده کنند، چرا 
که به زعم طراحان تروریسم هس��ته ای، این اقدامات می توانست ایران 
را در موضع ضعف و انفعال قرار داده و به خالی شدن دست نمایندگان 
آن در نشست  وین و مذاکرات هسته ای منتهی شود، البته امریکایی   ها 
با وجود بهره برداری از این اقدامات صهیونیس��ت ها، تالش کردند خود 
را از هزینه   ها و مسئولیت آن برکنار نگه دارند. حال آنکه تجارب نشان 
می دهد، در تصمیمات مربوط به غرب آسیا، امریکایی   ها هیچ توافقی را 
بدون هماهنگی صهیونیست   ها امضا نمی کنند و صهیونیست   ها نیز هیچ 

عملیات نامعقولی را بدون اطالع قبلی واشنگتن به اجرا نمی گذارند. 
همان گونه که در مورد اخیر تالش ش��د با القای اینکه صهیونیست   ها 
از درز اطالعات مربوط به حمله به کشتی س��اویز از سوی امریکایی   ها 
ناراحتند، به طور غیرمستقیم هماهنگی صهیونیست   ها با امریکایی   ها 
اعالم می ش��ود. در واقع همین هماهنگی و حمایت اس��ت که موجب 
وقاحت صهیونیس��ت   ها برای برعهده گرفتن مس��ئولیت این اقدامات 

تروریستی می شود. 
عواملی که موجب این هماهنگی و همکاری برای اقدامات تروریستی در 
مقطع فعلی و همزمان با ادعای تصمیم به مذاکره و بازگشت به برجام شده 

تا به زعم خود شرایط را برای فشار بر ایران فراهم کنند، عبارتند از :
1- غافلگیری امریکا و متحدان آن در برابر روند صعودی غنی س��ازی در 
ایران که بر اثر تعلل و تردید اولیه بایدن و تیم همراهش نسبت به بازگشت 

به برجام اتفاق افتاده است. 
2- قرار گرفتن بایدن در برابر دوگانه حفظ اعتبار بین المللی با مواجهه 
منطقی با برجام یا تداوم سیاست های ترامپیستی و یکجانبه گرایی کور 
در سیاست خارجی یا پذیرش ضوابط و هنجار های دیپلماسی که پیش 

از این توسط ترامپ نقض و به بی اعتباری امریکا منجر شده است. 
3- پیدایش فضای تنفس��ی جدید برای اقتصاد تحریم ش��ده ایران با 
امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین و نگرانی امریکا و متحدان 
غربی آن از ش��کل گیری مدل جدیدی از تعام��الت و همکاری های 
راهبردی ک��ه می تواند برای س��ایر کش��ور  ها در برابر فش��ار امریکا 

وسوسه انگیز باشد. 
در چنین ش��رایطی ک��ه حتی ایفای نق��ش پلیس بد توس��ط برخی 
دولت های اروپایی هم نمی تواند تأثیری بر رفتار سیاس��ی جمهوری 
اس��المی بگذارد، امریکا به اس��تفاده از بازوی تروریسم صهیونیستی 
برای تغییر موازنه رو آورده که شاید راهبرد کهنه و قدیمی ایجاد تنش 

مدیریت شده بتواند شرایط را برای فشار علیه ایران فراهم کند. 
اما غافل از اینکه ایران اسالمی دست آنان را خوانده و حمایت امریکا 
نیز زمینه را برای اقداماتی جبرانی فراهم ساخته که با وجود تروریسم 
هسته ای رژیم صهیونیستی در فاصله اندکی توانست ساخت اورانیوم 
با غنای 60 درصد را انج��ام داده و موجب غافلگیری بیش��تر اربابان 

تروریست   ها گردد. 
پس از این بود که کاخ سفید از س��ران صهیونیستی خواست حرافی 
و زیاده گویی های خود را کنار بگذارند که به معنای پذیرش اش��تباه 
محاسباتی و پرهزینه بودن تداوم تنش مدیریت شده تروریستی است 
که نه تنها می تواند زمینه یک جنگ ناگهانی و با ابعاد نامعلوم را فراهم 
سازد بلکه به افزایش تنش سیاسی و سخت تر شدن موضع جمهوری 

اسالمی سر میز مذاکره نیز می انجامد. 
شاید فرسایشی کردن مذاکرات نیز شگردی برای به دست آوردن زمان 
برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی بود که با توهم خالی بودن دست 
ایران از امکانات فنی جبرانی دنبال   می ش��د، اما دسترس��ی سریع به 
اورانیوم با غنای 60 درصد نشان داد که دست جمهوری اسالمی ایران 
به برکت مجاهدت های خاموش دانش��مندان هسته ای در این عرصه 

نیز پر و قدرتمند است. 
ماهیت اس��تکباری امری��کا در پیوند با رئالیس��م قدر ت گ��را معنی 
ش��فاف تری پیدا می کند، چاره ای جز تداوم روند صعودی غنی سازی 
از یک س��و و برهم زدن راهبرد تنش کنترل شده امریکا و صهیونیسم 
و پاسخ به تهدید و ضربه هم س��طح و آن هم در کوتاه   ترین زمان باقی 

نمی گذارد. 
خوش��بختانه در ش��رایط فعلی که عملکرد و رویکرد بای��دن، تداوم 
ترامپیسم شکست خورده است، هرگونه اقدام جبرانی مرتبط با نقض 
برجام از سوی امریکا مشروعیت داشته و زمینه ساز انسجام و وحدت 

درونی برای پشتیبانی از این اقدامات نیز می باشد. 
بنابراین شراکت امریکا و اسرائیل در تنش آفرینی و تروریسم هسته ای 
نه تنها شرایط و موازنه را به نفع آنان تغییر نمی دهد، بلکه شرایط را برای 
اقدامات جبرانی و مقابله ای جمهوری اسالمی فراهم تر و اراده مقاومت 

فعال و توسعه قدرت برای دستیابی به حق ملی را تقویت می نماید. 

رسولسنائیراد

داودعامری

سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد   حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه به یاران شهیدش پیوست

وداع با سردار پرافتخار 
سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده 
حجازی، جانش�ین فرمانده نیروی قدس س�پاه 
پاسداران انقالب اسالمی ، پس از عمری خدمت 
و مجاهدت، عص�ر روز یک  ش�نبه براثر عوارض 
شیمیایی ناشی از دوران دفاع مقدس، دعوت حق 
را لبیک و به یاران شهیدش پیوست  .سخنگوی 
سپاه پاسداران انقالب اس�المی در گفت وگویی 
تلویزیونی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون 
پزش�کی برای تعیین علت فوت سردار حجازی 
در بیمارستان بقیه اهلل تهران اظهار کرد: در جلسه 
کمیسیونی که در بیمارستان برگزار شد عوارض 
شیمیایی عمده   ترین دلیل پیوس�تن ایشان به 
یاران شهیدش اعالم شد. این کمیسیون به اعتبار 
جانباز ش�یمیایی بودن س�ردار حجازی و محرز 
بودن تأثیرات جانبازی در به ش�هادت رسیدن، 
ایش�ان را رس�ماً به عنوان ش�هید معرفی کرد. 

     پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمان��ده معظم کل قوا 
در پیامی درگذشت این سردار پر افتخار را تسلیت 

گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 

رهبری ، در پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است: 
با تأس��ف فراوان خبر درگذشت س��ردار پر افتخار، 
سردار سیدمحمد حجازی رضوان اهلل علیه را دریافت 
کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار 
از ایمان راس��تین و آکنده از انگیزه و عزم راس��خ، و 
نیرویی یکسره در خدمت اسالم و انقالب، خالصه ای 
از شخصیت این مجاهد فی س��بیل اهلل است. او در 
مس��ئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی خدمت کرده و در همه  آنها، سربلند 
و موفق بوده است. فقدان او حقاً مایه   تأسف و اندوه 
است. الزم می دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر 
افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه 
تسلیت عرض کنم و صبر و تسالاّ برای آنان از خداوند 
متعال مسئلت نمایم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی 

بر این برادر فقید باد. 
رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس 
قوه قضائیه ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعیت دفاع از ملت 
فلسطین، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح ،نماینده ولی فقیه در سپاه ، فرمانده 
نیروی زمینی سپاه ، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
و رؤسای سازمان  ها و نهادهای دولتی و انقالبی نیز 
در پیام های جداگانه شهادت س��ردار حجازی را به 
فرمانده معظم کل قوا، خانواده و همرزمان آن شهید 

تسلیت گفتند. 
خانواده شهید س��پهبد حاج قاسم سلیمانی هم در 
پیامی، شهادت سردار س��رتیپ پاسدار سیدمحمد 
حجازی، جانشین فرماندهی نیروی قدس سپاه و از 

نزدیک   ترین یاران حاج قاسم را تسلیت گفت. 
    ش�هید حجازی نقش�ه قدرت حزب اهلل را 

تکمیل کرد
فرمانده کل سپاه در مراسم تشییع پیکر پاک سردار 
شهید سید محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی 
قدس سپاه که در محل س��تاد فرماندهی کل سپاه 
برگزار شد، با بیان اینکه شهید حجازی در لبنان نقشه 
قدرت حزب اهلل برای شکست قطعی صهیونیست   ها 
را تکمیل کرد، گفت: به صهیونیست   ها می گوییم این 
شادی شما بسیار زودگذر است. شما ناپدید خواهید 
شد؛ به دست امتی که ش��ما آنها را از سرزمین شان 

اخراج کرده اید. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلشکر حسین سالمی 
اظهار داش��ت: سردار سرلشکر ش��هید سید محمد 
حس��ین زاده حج��ازی پ��س از بیش از ۴0 س��ال 
مجاهدت پیوسته و حرکت در صراط مستقیم الهی 
و پس از تجربه میدان های س��خت و اثرگذاری های 
تعیین کننده در بن��ای عظیم مقاومت اس��المی از 
جبهه های دفاع مقدس تا جبهه  ه��ای مقاومت در 
ش��رق مدیترانه، به آرزوی بزرگ خود که معراج به 
عرش اعلی و روزی خواری نزد پروردگار بزرگ است، 
نائل آمد. سردار عزیز ما مشتاقانه به دیدار فرماندهان 

و رزمندگان شهید دوره های سخت جهاد و مقاومت 
پیوست و به عهد خویش با خدای بزرگ وفا کرد. وی 
افزود:سردار حجازی که در کلمات بسیار زیبا و دقیق 
و جامع رهبر عظیم الش��أن انقالب، شخصیتش به 
تصویر کشیده ش��د، امتدادی بود از شهیدان بزرگ 
دوران پرشکوه دفاع. او وارث اولیا و صلحا و شهدای 
بزرگ اس��ت. او وارث و امتداد شهید بزرگ سپهبد 
و سپهساالر نبرد با اس��تکبار، حاج قاسم سلیمانی 
است. او وارث شهید حاج احمد کاظمی است، وارث 
شهیدان حسن باقری، مهدی باکری، حسین خرازی، 

ردانی پور، همت و هزاران شهید دیگر است. 
    پیام تسلیت سید حسن نصراهلل

  سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان با ارسال 
تلگرافی عروج ش��هادت گونه سردار سرتیپ پاسدار 
»سید محمد حسین زاده حجازی« جانشین فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به رهبر 

معظم انقالب اسالمی تسلیت گفت. 
به گزارش پای��گاه خبری المنار، در پیام تس��لیت 
دبیرکل حزب اهلل آمده اس��ت: از درگذشت سردار 
حجازی آن هم زمانی که مح��ور مقاومت به وجود 
پربرکت ایشان نیاز داشت بسیار اندوهگین هستیم. 
ایش��ان برادری بزرگ، پش��توانه ای قوی و فداکار، 
یک الگوی اخالقی و نیز فردی روشنفکر و باتجربه 
بود. س��ید حس��ن نصراهلل همچنین در پیام های 
جداگانه ای به فرمانده کل س��پاه و فرمانده نیروی 
قدس سپاه درگذشت س��ردار حجازی را تسلیت 
گفت. در بخش��ی از این پیام  ها آمده است: سردار 
حجازی که در کارنامه خود مدتی مسئولیت سپاه 
در لبنان را داشت در سال های اخیر تجارب ارزنده 
خود را برای یاری بخشی به مدافعان حرم و کمک به 
جبهه مقاومت اسالمی در عرصه مقابله با داعش و 

تروریسم تکفیری به کار گرفت. 
     س�ردار حجازی تندی�س تواضع و صفای 

باطن بود
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید حجازی نمونه 
کاملی از شخصیت کسی است که نجابت و حیا و ادب 
مردانه را در مکتب اسالم، تجسم می بخشید، عنوان 

کرد: او تندیس زنده تواضع، فروتنی، وقار، طمأنینه و 
آرامش و صدق نیت و صفای باطن و رخسار و سیمای 
نورانی بود. او کسی بود که دقیقاً زاهد و عابد و راکع و 
ساجد و آمر به معروف و ناهی از منکر بود. مردی که 
هرگز لباس جهاد را از تن به در نکرد و منطق او منطق 
امیر مومنان بود که می گفت هرکسی لباس جهاد را از 
تن به در کند، خداوند بر او لباس ذلت خواهد پوشاند. 
سرلشکر سالمی گفت: هرکس در جاذبه شخصیت 
س��ردار حجازی قرار می گرفت تحت تأثیر حس��نه 
بودن اخالقش مجذوب او   می شد. جلوه های زیبای 
شخصیت این انسان وارسته و پارسا که هیچ تعلقی نه 
به میز، نه به مقام و نه به موقعیت داشت، از او الگویی 
ماندگار ساخته بود. زمان می برد تا کتاب شخصیت او 
خوانده شود. وی با اشاره به دوره حضور سردار حجازی 
در فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، اظهار داشت: او 
کسی بود که نهال های مقاومت را به مدت 10 سال 
در سرزمین احساس و ایمان و باور ملت ایران کاشت 
و نیروی مقاومت بسیج محصول مجاهدت های 10 

ساله این فرمانده با تدبیر بود. 
 فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه افق های بلند جهاد 
شهید حجازی به مرزهای ایران ختم نشد، گفت: او به 
لبنان رفت و در آنجا به کمک سید مقاومت حضرت 
حجت االسالم سید حس��ن نصراهلل و فرزندان امت 
اسالم، حزب اهلل مقتدر شتافت و در آنجا نقشه قدرت 
حزب اهلل را برای شکست دادن قطعی صهیونیست  ها 

تکمیل کرد. 
سرلش��کر س��المی ادامه داد: او به همراه برادران 
حزب اهلل ش��رایط را ب��رای در هم شکس��تن رژیم 
پوسیده صهیونیستی فراهم کرد. صهیونیست   ها او 
را در فهرس��ت ترور خود قرار داده بودند و به دنبال 
موقعیتی بودند تا بتوانند بر این فرمانده بزرگ یورش 
ببرند. وی با تأکید بر اینکه به ظاهر جایگزین کردن 
ش��خصیت های این چنین بسیار س��خت است اما 
همیشه ما با امید به آینده روشن زندگی می کنیم، 
خاطرنشان کرد: آن زمان که استکبار، فرزند این امت 
حاج قاسم س��لیمانی را در عراق به شهادت رساند، 
تصور قدرت های شیطانی این بود که مشعل مقاومت 

خاموش و بیرق آن به زمین می افتد. اما وقتی مردانی 
بزرگ همانند سردار قاآنی و سردار حجازی درفش 
مقاومت پرافتخار قاسم را در دست گرفتند، دوباره 
مستکبران پژمرده شدند. جریان مقاومت ادامه یافت 
و شکست های روزافزون بر جبهه دشمن تحمیل و 
پیروزی دوباره خلق ش��د. فرمانده کل سپاه گفت: 
امروز هم که پرچم از دست سردار حجازی جابه جا 
می شود، باز هم به دست فرزند برومند دیگری از این 

امت اسالمی قرار می گیرد و راه ادامه دارد. 
سرلشکر سالمی اظهار داشت: به صهیونیست  ها هم 
می گوییم، شنیدم که شادمان اند. بله! وقتی امام را در 
کربال شهید کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند. 
اما به صهیونیست   ها می گوییم این شادی شما بسیار 
زودگذر است. شما ناپدید خواهید شد به دست امتی 
که شما آنها را از سرزمینش��ان اخراج کرده اید. وی 
خطاب به صهیونیست   ها گفت: شاد نباشید، ما راه را 
ادامه می دهیم و هیچ کس این جبهه را ترک نخواهد 
کرد و سنگر  ها همیشه پر است از مردانی که زره شان 
پشت ندارد و شمشیر  ها در دست جوانان امت اسالم 
از نیام کشیده شده است و این راه تا پایان عمر همه 
شیاطین عالم که در مقابل اس��الم ایستاده اند ادامه 

خواهد یافت. 
پیکر مطهر سردار حجازی امروز در اصفهان تشییع 
و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده می شود. 
بنا به اعالم سخنگوی سپاه صاحب الزمان  اصفهان ، 
مراسم یادبود این شهید سعید روز پنج  شنبه در گلزار 

شهدای اصفهان برگزار خواهد شد. 
     سوابق اجرایی و مجاهده

شهید گرانقدر س��ردار حجازی پس از دفاع مقدس 
در سپاه و بس��یج و نیز س��تاد کل نیروهای مسلح 
مس��ئولیت های خطیر و مهمی عهده دار شد که از 
جمله آنها می ت��وان به فرماندهی نی��روی مقاومت 
بسیج به مدت 10 س��ال ، ریاست س��تاد مشترک 
سپاه ، جانش��ین فرمانده کل س��پاه و معاونت آماد ، 
پشتیبانی و تحقیقات صنعتی س��تادکل نیروهای 

مسلح اشاره کرد. 
سردار حجازی که در کارنامه خود مدتی مسئولیت 
سپاه در لبنان را داشت در س��ال های اخیر تجارب 
ارزنده خود را برای یاری بخش��ی به مدافعان حرم و 
کمک به جبهه مقاومت اس��المی در عرصه مقابله 
با داعش و تروریس��م تکفیری ب��ه کار گرفت و پس 
از شهادت سردار دل  ها س��پهبد پاسدار حاج قاسم 
سلیمانی به پیشنهاد سردار پاسدار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه ، با حکم سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه، به سمت 
جانشینی فرماندهی این نیرو منصوب شد و خدمات 

ارزنده ای از خود به یادگار گذارد. 

ژه
س��ید محمد خاتمی در بخش��ی از بیانیه اش به کنگره یک وی

حزب اصالح طلب، در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا 
مدعی شد: »ترکیب هیئت های اجرایی و نیز گزارش  هایی که 
بعضی از مراکز دولتی اطالعاتی درباره افراد می دهند نگرانی 
را نس��بت به حذف گس��ترده در همین مراحل اولیه بیشتر 
می کند.«  او از دولت برای این مدل تأیید صالحیت   ها انتقاد 
کرده و نوشته: »دولت محترم اگر نه صددرصد می توانست 
و می تواند به گونه ای دیگر عمل کند.«  روش��ن نیست کدام 
مراکز اطالعات��ی دولتی گزارش   هایی اینگون��ه را به محمد 
خاتمی می دهد. ب��ا این حال، وزارت کش��ور دولت روحانی 

ادعای او را رد کرد. 
در بیانیه وزارت کش��ور آم��ده: »پس از بررس��ی صالحیت 
داوطلبان شوراهای اسالمی شهر  ها در هیئت های اجرایی، 
صالحیت بیش از ۹0 درصد از داوطلبان تأیید گردید. «  این 
بیانیه همچنین ادعای خاتمی مبنی بر اینکه »عدم استقبال 
از نامزدی در انتخابات که در پاره ای موارد حتی تعداد نامزد  ها 
برابر تعداد اعضای شورا نیست« را هم رد کرد: »بیش از 2۹۸ 
هزار نفر برای شرکت در رقابت های انتخابات شوراهای شهر  ها 

و روس��تا  ها ثبت نام کردند که در قیاس با دوره قبل بیش از 
۸ هزار نفر و در مقایس��ه با دوره چهارم بیش از 32 هزار نفر 
افزایش یافته است. « وزارت کشور همچنین »بیان جمالت 
کلی و مبهم و قضاوت یک طرفه نس��بت به عملکرد صد  ها 
هیئت اجرایی که هزاران نفر از معتمدان مردم در آنها عضو 
هس��تند « را »به دور از انصاف « دانست و تأکید کرد که این 

اتفاق را »هجمه به روند برگزاری انتخابات « تلقی می کند. 
زمزمه های خطرناک اص��الح طلبان و نیز ش��خص محمد 
خاتمی برای هجمه به روند انتخابات همواره بوده اس��ت تا 
بتوانند در این مسیر، هم ژست اپوزیس��یونی خود را حفظ 
کنند و هم پیش��اپیش شکس��ت احتمالی را توجیه کنند. 
اما تعمداً در باب شکایت   ها و نارضایتی های متعدد مردم از 
شوراهای شهر و روس��تا و آمار باالی بازداشتی های اعضای 

شورا  ها در سراسر کشور، خود را به تغافل می زنند. 
در عین حال محتوا  هایی همچ��ون بیانیه محمد خاتمی که 
اصل روند برگزاری انتخابات را هدف گرفته اس��ت، موجب 
دلس��ردی مردم ش��ده و آنها را از انتخابات و ثمربخشی آن 
ناامید می کند. با ای��ن حال خاتمی همزمان ب��ا آنکه بیانیه  

دلسرد کننده علیه انتخابات می دهد و عملکرد جریانش در 
اداره کشور هم باعث ناامیدی بیش��تر شده، در همان بیانیه 
کذایی خود را مدعی مشارکت باالی مردم در انتخابات نشان 
می دهد و دیگران را متهم می کند که به انتخابات حداکثری 
رغبتی ندارند. نفاق و عملکرد و مواضغ دوگانه محمد خاتمی 
در فتنه پس از انتخابات ۸۸ هم عیان شد و او به رغم علم به 
عدم تقلب در انتخابات و به رغم اذعان خود به این عدم تقلب 
در محافل خصوصی، از علنی کردن نظر خود در این زمینه 

خودداری کرد. 
با این همه جای یک سؤال باقی می ماند: چه کسانی به تعبیر 
خاتمی از »مراکز دولتی اطالعاتی« به او آمار دروغ در مورد رد 
صالحیت های گسترده داده اند و این مرکز اطالعاتی دولتی 
کجای دولت است که آمار توسط وزارت کشور همین دولت 
رد می ش��ود؟ فتنه ۸۸ هم با یک دروغ شکل گرفت؛ تقلب 
بزرگ. دروغی که هیچ سندی برای آن نبود و توسط خواص 
جریان اصالحات هم در محافل خصوصی رد شد. حال باید 
دانست خاتمی دروغ می گوید یا مراکز دولتی که او ادعا کرده، 

به او گزارش دروغ داده اند؟!

انتخابات و رسانه  ها 
انتخابات یکی از بارز  ترین نمود های مردم ساالری در کشورهای مختلف جهان 
است. کشور ما نیز از این قاعده خارج نیست. اما آنچه در انتخابات های مختلف 
به خصوص در آخرین انتخابات ریاست جمهوری امریکا مالحظه شد، نشان 
می دهد که چنانچه مردم و کارگزاران برای مردم ساالری و دموکراسی تربیت 
نشوند، انتقال قدرت و جابه جایی افراد منتخب به آسانی اتفاق نخواهد افتاد و 

هزینه های زیادی را به بار خواهد آورد. 
نتیجه چنین روندی تضعیف مردم ساالری و ابهام آفرینی بعضی از افراد که 
نمی خواهنداز قدرت دور شوند و سر برآوردن روسای جمهوری به مراتب بدتر 
از دیکتاتور  ها خواهد بود. در نتیجه برای ایجاد یک روند درست و تصویر عقالیی 
از نظام انتخاباتی در کشورهای جهان، رسانه   ها نقش بسیار مهمی بر عهده دارند 
که نه تنها در فصول انتخاباتی، بلکه در تمام زمان  ها از طریق پرداخت درست 
به موضوع انتخابات و جایگاه درست منتخبان مردم، از آموزش جامعه برای 

نهادینه شدن مردم ساالری و قانون گرایی غفلت نکنند. 
رسانه   ها رکن مهمی از مردم س��االری هس��تند، بنابراین از چند جهت در 
جمهوریت نظام ه��ای حاکم به خص��وص در ایران اس��المی دارای نقش و 
تأثیر گذاری هستند که به بعضی از آنها اش��اره ای کوتاه می کنیم تا در آغاز 
فعالیت های آش��کار و پنهان انتخاباتی یادآوری باش��د برای همه اهل قلم و 

ارباب رسانه. 
1- تهییج و تبلیغ برای حضور پر ش��ور مردم در انتخابات: رسانه   ها در کنار 
جریان  ها و احزاب سیاسی، مهم  ترین نقش را در اطالع رسانی، تبلیغ و تهییج 
مردم برای حضور در انتخابات دارند. رسانه   ها با برشماری ضرورت ها، منافع 
و پیامدهای مثبت انتخابات و اشاره به نتایج عدم مشارکت مردم و انعکاس 
فعالیت های انتخاباتی، همواره توانسته اند تنور فرهنگی و اجتماعی انتخابات را 
گرم کنند و نقش مهمی در حضور پرشور مردم در انتخابات داشته باشند. البته 
باید مراقب بود که این رویکرد باید با حفظ منافع ملی و رعایت موازین اخالقی 

و قانونی صورت گیرد و از اقدامات مخرب و کاذب پرهیز شود. 
2- آگاهی بخشی و انتخاب اصلح: یکی از رسالت های مهم رسانه  ها در انتخابات، 
آگاهی  بخشی به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. بدین معنا که اول 
مردم به درجه ای از آگاهی برس��ند که بتوانند در انتخاب هدفمند مشارکت 
نمایند و در انتخاب بهترین  ها با بصیرت کامل نقش داشته باشند. از سوی دیگر 
کسانی که خود را در معرض انتخاب قرار می دهند، درک درستی از شرایط، 
قوانین و امکانات کشور به دست بیاورند و نتوانند با ایجاد حرکت پوپولیستی، 
آرای عموم را با وعده های غیر واقعی جذب نمایند. در واقع آگاهی بخشی یعنی 

ارتقای سطح فکر کلیت جامعه برای انتخاب اصلح و واقع نگرانه. 
این اتفاق زمانی خواهد افتاد که رسانه  ها بتوانند به وظیفه ذاتی خود که همان 
شفافیت و افزایش درک عمومی پیش، حین و پس از انتخابات است، درست 

عمل کرده باشد. 
3-پذیرش جمهوریت به معن��ای واقعی: اگر چه اصطالح ب��رد و باخت واژه 
مناسبی برای انتخاب شونده و رقبای ناکام نیست، اما واقعیت این است که در 
هر انتخاباتی، مثالً در ریاست جمهوری، یک نفر انتخاب خواهد شد و دیگران از 
رسیدن به صندلی ریاست جمهوری باز خواهند ماند. پس اگر مردم و کاندیدا  ها 
قانون جمهوری را به صورت یک اتفاق تقنینی پذیرفته باشند، باید به نتیجه آن 
پایبند و مطاع باشند و هر کاندیدا بداند همان قدر که ممکن است پیروز شود، 

ممکن است انتخاب نشود، پس خود را برای هر دو وضعیت آماده کند. 
این امر نشانه رشد یافتگی یک جامعه مدنی سالم است و باعث می شود، ضمن 
افزایش شور انتخاباتی و تالش برای جلب آرای مردم، هر نتیجه ای از تالش های 

انتخاباتی حاصل شود، منتخبان با طیب خاطر آن را بپذیرند. 
رشد یافتگی به این درجه در یک جمهوری، یکی از وظایف مهم رسانه   ها است 

که این میزان از تربیت اجتماعی- سیاسی را در جامعه رواج دهند. 
۴- ایجاد ش��فافیت و جلوگیری از ش��ایعات: آنچه در انتخابات م��ردم را از 
تصمیم گیری درست منحرف می کند، رواج شایعات در جامعه و دامن زدن 
برخی رسانه   ها به آن است. بنابراین، اگر رسانه  ها بتوانند متعهدانه و در مسیر 
شفاف سازی، درست عمل کنند، دو نتیجه بسیار مهم حاصل می شود؛ اول 
اینکه بازار شایعات راکد می شود و امکان جوسازی های کاذب به ویژه از سوی 
رسانه های معاند و دش��منان به له یا علیه برخی از کاندیدا  ها و کشور از بین 
می رود. دومین نکته، دستیابی به اطالعات درست از سوی مردم و انتخاب گری 
بهتر بر اساس واقعیات و از طریق سبک سنگین کردن افکار، سوابق و برنامه های 
کاندیدا  ها است. یعنی مردم باید به درجه ای از بصیرت و دانایی برسند که بتوانند 
به  جای فرد، به برنامه ها، اندیشه ها، سوابق، کارآمدی، روش های پیشنهادی و 
تیم کاندیداهای مورد نظر رأی بدهند. در چنین صورتی، هم مردم به وضوح 
می دانند که از منتخب خود چه توقعی دارند و هم انتخاب شونده می داند که 

برای کدام برنامه و حرکت در چه مسیری به او رأی داده اند. 
5- فرهنگ سازی، ارتقای فرهنگ سیاسی و روش های مناسب برای انتخابات: 
یکی دیگر از رسالت های مهم رسانه ها، فرهنگ سازی درست برای کنشگری 
فرهنگی توأم با نشاط رقابتی در بین منتخبان و انتخاب کنندگان است، به 
طوری که مانع از شکل گیری اخالق نا مناسب و فرهنگ غیر ملی در انتخابات 
شود و از تخریب منافع ملی و شخصیت های نظام جلوگیری کند. از سوی دیگر 
با افزایش شور و هیجان انتخابات و امید به انتخاب اصلح برای آینده بهتر در 
کوران انتخابات، جامعه را به مشارکت حداکثری و شور و هیجان اجتماعی 
هدایت می کند و امکان انتخاب مناسب و اصلح را به دور از هیاهوی تبلیغات 
کاذب برای مردم فراهم کند. فرد منتخب نیز بعد از انتخاب در چارچوب نظامی 
که پذیرفته و در قالب آن به انتخابات رویکرد داشته و امانتدارانه در خدمت به 
مردم و میهن اسالمی بکوشد.  طبیعی است که هر کدام از گونه های مختلف 
رسانه، متناس��ب با مخاطب خود می تواند برای این مهم برنامه ریزی کند و 
هدفمند به عرصه انتخاباتی با نگاهی فراتر از اش��خاص و احزاب ورود داشته 
باشد.   امید است رسانه  ها از هم اکنون که آرام  آرام مباحث انتخاباتی جدی 
می شود، با دقت به مسیر سازی درست و سالم برای انتخابات بر اساس رسالت 

خویش به شایستگی عمل نمایند. 
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استیضاح سیاسی وزیر سالمت منتفی شد
نای�ب رئی�س کمیس�یون بهداش�ت و درم�ان مجل�س، ب�ا بی�ان 
اینک�ه ع�ده ای از نماین�دگان نزدیک ب�ه دولت دنبال اس�تیضاح 
وزی�ر بهداش�ت بودن�د، از منتف�ی ش�دن این مس�ئله خب�ر داد. 
علی اصغر باقرزاده در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره 
خبر استیضاح وزیر بهداشت در مجلس، اظهار داش��ت: موضوع به جریان 
افتادن اس��تیضاح آقای نمکی صحت ندارد و حتی اعالم وصول هم نشده 
اس��ت  .وی افزود: فقط زمزمه   هایی در این خصوص از سوی عده ای مطرح 
شده بود که سیاسی کاری است و مجلس هم با آن همراهی نمی کند. در واقع، 
برخی نمایندگان نزدیک به دولت، مدعی ضعف این وزارتخانه در روند مقابله 
با بیماری کرونا بوده و دنبال استیضاح وزیر بودند که با صحبت   هایی که دیگر 
نمایندگان با آنها کردند، این موضوع منتفی شده و اصال مطرح نیست. نایب 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در شرایطی که کشور 
وارد موج چهارم شیوع بیماری کرونا شده که از موج های قبلی خطرناک تر هم 
هست، مطرح کردن این مسائل اصالً به نفع کشور نیست؛ چراکه باعث تزلزل 
در وزارت بهداشت به عنوان خط مقدم مقابله با بیماری می شود  .باقرزاده در 
عین حال با انتقاد از عملکرد ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: مجلس نسبت 
به عملکرد این ستاد و شخص رئیس جمهور انتقاد جدی دارد که نتوانسته 
دوگانه های کاذب مانند »س��المت - آموزش«، »سالمت - گردشگری « یا 
»سالمت - اقتصاد « را به خوبی درک و مدیریت کند و نظرات کارشناسی را 
هم با لجبازی نادیده گرفته است. وی تأکید کرد: محور کارشناسی تصمیمات 
ستاد ملی کرونا، باید نظرات وزارت بهداشت باشد، اما متأسفانه در عمل اینطور 
نبوده و مدیریت خوبی اعمال نشده است؛ به همین خاطر کمیسیون بهداشت 
با جدیت پیگیر نامه ارسالی هفته گذشته به قوه قضائیه خواهد بود تا به پرونده 

سوء مدیریت ستاد رسیدگی شود. 

      میزان: رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باش��گاه س��لطه دنبال آن 
اس��ت که با تحریم و حرکت های ناجوانمردانه مانع از حرکت علمی و 
فناوری ملت ایران شود، تأکید کرد: راهبرد رهبر معظم انقالب رفع همه 
تحریم هاست و در این زمینه اجماع ملی نیز وجود دارد که پیگیری این 

راهبرد باید مقتدرانه و نه به صورت فرسایشی پیگیری شود. 
       ایرنا: رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ب��دون حضور فعال مردم در 
صحنه مشکالت جامعه حل و فصل نمی شود، گفت: اگر بخواهیم کشور 
و نظام را حفظ کنیم و مردم را در مسیر سعادت و تعالی قرار دهیم، بدون 

کمک و یاری یکدیگر امکان پذیر نیست. 
      خانه ملت: احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به مصوبه هیئت رئیس��ه درب��اره اجرای 
پروتکل های ستاد کرونا گفت: براس��اس این تصمیم از هفته آینده به 

مدت دو هفته جلسات علنی مجلس برگزار نمی شود. 

 نماي نزديك

    سردار فالح زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد
به پیشنهاد فرمانده کل س��پاه و موافقت فرمانده کل قوا سردار س��رتیپ پاسدار محمدرضا 

فالح زاده به سمت جانشین فرمانده کل سپاه منصوب شد.
سردار فالح زاده پیش از این عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه 

بود. 

کدام مرکز اطالعاتی دولتی به خاتمی گزارش دروغ داده است؟
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