
  گزارش

مرد سبیلو همچنان امیدوار!
اواسط تابستان سال گذشته و زمانی که هنوز ترامپ مستأجر کاخ 
سفید بود، مصاحبه مشاور امنیت ملی اسبق او یعنی جان بولتون با 
شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی مورد توجه ناظران سیاسی قرار 
گرفت. در این مصاحبه، پاس��خی که این عضو جداشده از کابینه 
ترامپ به خبرنگار در خصوص راهکار موفقیت شورش و اغتشاشات 
برای براندازی نظام اسالمی ارائه داد، قابل توجه است. او صراحتاً از 
ضرورت ایجاد انشقاق میان رهبری نظام و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی سخن می گفت.
 به طورکلی باید گفت حتی تصور جدا ش��دن س��پاه از والیت نیز 
چندان ممکن نیس��ت، اما اینکه چنین جمل��ه خیال پردازانه ای 
را فردی که در سیاس��تگذاری کاخ س��فید علیه انقالب اس��المی 
حضورداش��ته اس��ت به زبان می آورد، در واقع مبنای بخش��ی از 

طراحی های راهبردی نظام سلطه بوده است.
هنوز چند هفته از مصاحبه زنده شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی 
با مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، نگذشته بود که رسانه ملکه از فاز 
جدید عملیات رس��انه ای خود رونمایی کرد. در ادامه این سناریو، 
بی بی سی فارسی با انتش��ار یک فایل صوتی مربوط به یک جلسه 
داخلی رزمندگان با فرمانده اسبق کل سپاه در سال ۱۳۶۳، تالش 
می کند این توصیه مرد سبیلوی واشنگتن را وارد فاز اجرایی کند. 
انتشار محتوای جلسه برخی اعضای سپاه با فرمانده خود در حالی 
صورت می گیرد که چنین برخورد آزاداندیشانه ای در یک نیروی 
مسلح، آن هم درست در میانه یک جنگ تمام عیار تحمیلی، کمیاب 

و بلکه نایاب است. 
پادو های رسانه ای اس��تعمار می کوش��ند چنین وانمود کنند که 
این اختالف داخلی )که به اذعان آنها در یکی از لش��کر  ها و بخش 
کوچکی از س��پاه بروز یافته( طی این س��ال  ها سانسور شده و  آنها 
به س��ند مهمی دس��ت یافته اند. این ادعا در حالی است که مالک 
بی بی سی، یعنی انگلستان بعد از گذشت قریب به ۶۰ سال هنوز از 
انتشار اسناد نقشش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلوگیری می کند 
و بعد از ۴۰ سال هنوز حمل و نگهداری اسناد النه جاسوسی امریکا 
در تهران، در برخی کشور های غربی جرم بوده و مستوجب مجازات 

تلقی می گردد.
البته این به اصطالح کش��ف جدید بی بی س��ی، اصاًل چیز تازه ای 
نیس��ت، چراکه همه  آنهایی ک��ه در تاریخ جنگ ان��دک عالقه و 
مطالعه ای داش��ته اند، از کلیات این موضوع اختالفی مطلع بوده و 
حتی عناصری، چون اکبر گنجی که سال هاست به غرب گریخته، 

بار  ها جزئیات روایت خود از ماجرا را به رسانه  ها کشانده اند.
اما نکته عجیب تر این تصور غرب و پادو های رس��انه ای آن بود که 
خیال می کردند با انتشار صوت یک جلسه قدیمی و مربوط به یک 
موضوع تاریخ مصرف گذش��ته، بتوانند در صف ای��ن نهاد انقالبی 
تزلزل و شقاقی ایجاد کنند.  آنها متوجه حقایق مهمی نیستند، از 
جمله اینکه اوالً ماجرای تمایالت برخی به آقای منتظری اساس��اً 
سال هاست در سپاه خاتمه یافته است، چراکه بیشتر کسانی که از 
سر صفای باطن خود به آقای منتظری ارادتی داشتند، در مراتبی 
باالتر مرید امام راحل )ره( بودن��د و نامه ۶۸/۱/۶ امام تکلیف همه 
 آنها را مشخص کرد. اگر معدود کسانی هم بودند که توان هضم و 
تحلیل فرمان امام را نداشتند، خودشان راه شان را از صف انقالبی 
ملت و س��پاه جدا کردند. ثانیاً وضعیت س��پاه در ابتدای گام دوم 
انقالب به مراتب با وضعیت این نهاد در ده��ه ۶۰ از منظر قدرت و 
انسجام متفاوت است. در دهه اول عمر این نهاد به دلیل نوپا بودن 
و فقدان تجربه الزم، ممکن بود عناصری نفوذی ، چون اکبر گنجی 
یا باند مهدی هاش��می معدوم بتوانند درون صف سپاه رخنه و در 
آن انشقاقی ولو جزئی ایجاد کنند، اما در دهه پنجم انقالب چنین 

خیالی، وهمی بیش نیست.
جالب اینجاست که با گذش��ت چند ماه از این سناریو، بولتون در 
گفت وگویی با شبکه سعودی ایران اینترنشنال بار دیگر ایده خود 
را مطرح و راه فروپاشی نظام اسالمی را انشقاق در سپاه پاسداران 
اعالم کرد. البته آرزوی انشقاق در سپاه، جدا کردن بازوی والیت و 
بی اثر کردن آن چیزی نیست که غرب اولین بار مطرح کرده باشد و 
احتمااَلً مدت های مدیدی است که به عنوان پل پیروزی کاخ سفید 
تلقی می گردد، اما اصرار مکرر عده ای چون بولتون نشان می دهد 
که دشمن اخیرا روی این خیال خام حساب ویژه ای باز کرده است. 
روشن است که سپاهی که در نسل اول عرصه شکوفایی، همت ها، 
خرازی ها، باکری ها، سلیمانی  ها و حجازی  ها است و حتی تا نسل 
سوم خود مدافعان حرمی چون حججی  ها پرورش داده و به امت 
اس��المی و انقالب هدیه داده است، بس��یار دور از چیزی است که 
نظام سلطه و اذناب آن در خیال متوهمانه خود می پرورانند. همین 
حساسیت و توطئه افکنی دشمن به خوبی نشان می دهد سپاه در 
جای درست و تأثیرگذاری قرار گرفته و باید خدمات خود به مردم 
و انقالب را با قوتی بیشتر افزایش دهد. البته باید مراقب نیز بود که 
دشمن مستمسکی نیابد تا خدای ناکرده از کاهی کوهی بسازد و 

توهمات خود را مستندسازی کند.
البته بولتون، بی بی سی، س��عودی اینترنشنال و همپالگی هایشان 
این خیال خام را همچون اوهام گذش��ته با خود ب��ه گور خواهند 
برد. هنوز از یاد نبرده ایم که مرد سبیلو چگونه آرزو می کرد انقالب 
اسالمی چهلمین سالگرد پیروزی اش را نبیند و اکنون خود او دیگر 

رنگ اتاق مشاور امنیت ملی کاخ سفید را نمی بیند!

شهید حجازی، سرداری 
از جنس دفاع مقدس

شنیدن خبر شهادت یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس و رفیق قدیمی، 
بسیار غافلگیر کننده بود. س��ردار حجازی را از سال های مجاهدت در 
دفاع مقدس و بسیج می شناسم و توفیق همراهی داشتم. اگر چه شاید 
در این شرایط که این یادداشت را می خواهم در پاسداشت عظمت روحی 
یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و مدیران خادم و متواضع کشور 
بنویسم، بسیاری این ذهنیت برایشان پیش خواهد آمد که ما ایرانیان، 
عادت داریم که از رفتگان خود به تکریم یاد کنیم،  اما واقعیت این است 
که سال  ها ارتباط نزدیک با این برادر سفر کرده، باعث شد تا در خصوص 
روش و منش او مطلب کوتاهی بنویسم که سردار حجازی در حیات خود 
هیچ گاه به نوشتن درباره خود نپرداخت و نپرداختیم، لذا آنچه در این 
مجمل قصد بیان آن را دارم، واقعیت هایی از ویژگی های ایشان بود که 
غالباً برای بنده و تمام کسانی که با ایشان از نزدیک کار کردند، ملموس 

و تجربه شده است.
مدیری همیشه حاضر و  تأثیرگذار: یکی از ویژگی های مدیریت کارآمد و 
اثربخش ایشان پاسخگو و در دسترس بودن بود که از حلقه های گمشده 
مدیریت در شرایط کنونی کشور است. شهید حجازی از جمله مدیرانی 
بود که همکاران او احساس می کردند که او همیشه حاضر، پاسخگو و 
همراه است و این در ایجاد اعتماد به نفس سازمانی و پیشبرد کار بسیار 

 تأثیرگذار بود.
خ��ردورزی و تدبیر: از ویژگی هایی که این ش��هید بزرگ��وار از خود در 
خاطره  ها به جا گذاشت، اهمیت به کار بر اساس برنامه ریزی، مشورت، 
خردورزی و تدبیر درست بود. بار ها تجربه کردم که ایشان نظری داشتند 
اما بعد از ارائه کار کارشناسی و رجوع به خرد جمعی نظرش عوض شده 

که نشان از توجه به حسن تدبیر بر اساس اقدامات خرد جمعی است.
تواضع و گشاده رویی: سردار حجازی از مردان خاک خورده دفاع مقدس 
بود که در عرصه های نبرد، چن��ان متواضع و خودمان��ی با رزمندگان 
زیرمجموعه خود رفتار می کرد که کمتر کسی متوجه جایگاه فرماندهی 
او در ش��رایط عادی می ش��د. پس از دفاع مقدس نیز وقتی که او را در 
مناصب و مدیریت های مختلف می دیدم، ضمن جدیت در انجام وظایف، 
همان تواضع و فروتنی در رفتارش کماکان  دیده می شد و هیچ گاه، میز 
مدیریت و ریاست،  در جاهای مختلف تغییری در او ایجاد نکرد و هرگاه 
فردی به وی مراجعه داشت، با خوشرویی و گشاده رویی پذیرایی می کرد 
و جلسات و مدیریت امور مربوط به خود و مجموعه تحت مدیریتش به 

خاطر روی گشاده و متبسمش،  احساس آرامش و مودت می کردند.
خدمتگزاری بی ادعا: سال های دفاع مقدس و فرهنگ آن، اکثر آنهایی 
را که خاک جبهه  ه��ا را خوردند، به روحیه خدمتگ��زاری و بی ادعایی 
عادت داده، به گونه ای که خیلی نمی ش��د از روی رفتار و حرکت یک 
فرد تشخیص داد که او فرمانده است یا یک رزمنده ساده. همین ویژگی 
و روحیه را در فرماندهی بسیج نیز از ایشان دیدم. از زمانی که به عنوان 
رئیس ستاد نیروی مقاومت کمک کرد تا بسیج نوین پایه گذاری شود 
یا در مدت فرماندهی، منش��أ خدمات و تحوالت زیادی در بسیج شد و 
این در شرایطی بود که هیچ گاه نشنیدم ادعایی داشته باشد. یادم است 
بعد از جانشینی فرماندهی کل سپاه آمده بود که معاون آماد ستاد کل 
شود. آنجا ساعتی پیش هم نشستیم و صحبت کردیم و چنان با نشاط 
از خاطرات زمان بس��یج می گفتند که احساس کردم برای ایشان هیچ 
فرقی نمی کند کجاست و فقط به خدمت کردن اثربخش برای انقالب 

و کشور فکر می کند.
سردار حجازی خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را تحت 
رهبری ولی امر مسلمین افتخار و وظیفه خود می دانست، لذا هرگونه 
خدمت را نه تنها فداکاری برای خود بر نمی ش��مرد، بلکه یک وظیفه 

اولیه می دانست.
س��ردار حجازی س��ال ها یکی از فرماندهان ب��زرگ و  تأثیرگذار جبهه 
مقاومت بود و در کنار سردار سرافراز شهید سلیمانی گام های بلندی برای 
توانمندسازی و راهبرد جبهه مقاومت بر عهده داشت. خردورزی، سعه صدر 
و تجربه در مشاغل و مناصب مختلف از ایشان شخصیت متمایز و  تأثیرگذار 
ساخته بود، هرچند انقالب به ما آموخت که هرگاه فرماندهی پرچم را زمین 
گذاشت، فرماندهی دیگر آن را برداشت  و با گام های محکم تر راه را رفت، 
اما فقدان این فرماندهان خسارت بزرگی است که امید است از سوی دیگر 

همرزمانشان پر شود.
 شهادت ناگهانی س��ردار حجازی اندوهی بزرگ بر جای گذاشت و چه 
می توان کرد که در این روزگار طغیان ویروس منحوس کرونا، موجب شد تا 
نتوانیم  بدرقه شایسته ای از این مرد بزرگ داشته باشیم، فقدان  این خادم 
بزرگ را به رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ ایران تسلیت می گویم  و امید 

داریم پیرو راهش باشیم و خود را با این بیت موالنا تسلی می دهیم که:
کدام دانه فرورفت در زمین که نرس��ت/  چرا به دانه انسانت این گمان 

باشد
اخالص و والیتمداری توش��ه راهی است که روح س��ردار حجازی را با 

مالئک اهلل پران شود. 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده ش��د به عشق/ ثبت اس��ت بر جریده عالم 

دوام ما
روحش شاد و یادش گرامی باد.

داود عامریمحمدجواد اخوان 

فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم تشییع پیکر سردار حجازی  تأکید کرد

تداوم مقاومت با استمرار راه سلیمانی  ها و حجازی ها

آیی�ن تش�ییع پیک�ر مطهر س�ردار ش�هید 
سیدمحمد حجازی، جانشین فقید نیروی قدس 
س�پاه صبح دیروز با رعایت دستورالعمل های 
بهداش�تی در اصفه�ان برگزار و در گلس�تان 
ش�هدای اصفهان به خاک س�پرده  ش�د. این 
مراسم با حضور جمعی از فرماندهان عالی رتبه  
نیروهای مسلح ، مس�ئوالن اس�تانی و مردم 
شهیدپرور و قدرش�ناس اصفهان برگزار شد.

س��ردار س��رتیپ پاسدارس��ید محمد حجازی، 
جانش��ین نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمی بر اثر عارضه شیمیایی به جامانده از دوران 
دفاع مقدس یک شنبه ش��ب به جمع همرزمان 

شهیدش پیوست.
    راه  ش�هید حجازی همچنان اس�تمرار 

دارد
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه جبهه های مقاومت  هر روز 
یک اقدام اساس��ی مقابل  امریکا و اسرائیل انجام 
می دهند، گفت:  راه سردار شهید حجازی در عرصه 

مقاومت همچنان ادامه دارد.
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی  صبح دیروز 
در مراسم تشییع پیکر شهید حجازی در دانشکده 
پرواز اصفهان  با اشاره به افتخارات استان اصفهان 
در دوره های مختلف انقالب اسالمی اظهار داشت: 
امروز اس��تان اصفهان و همه ما به خاطر از دست 
دادن یک ش��خصیت بزرگ و خدمتگزار در ایران 
و جهان اسالم غمگین هستیم اما اصفهان مفتخر 
است که دوباره یک برگ زرینی به کتاب طالیی 
شهدا و فداکاران راه خدا تقدیم کرد و به این کتاب 
ارزشمندش افزوده شد، اصفهان شهر علم و جهاد 
است و هم بزرگان علمی از این شهر برخاستند و 
هنوز که هنوز است تقدیم دنیای علم می کند و هم 
مردان بزرگ در عرصه جهاد که در طول تاریخ اسم 

آنها مزین است. 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 

اس��المی در خص��وص مجاهدت های س��ردار 
حجازی عنوان کرد: ش��هید حجازی جزو خیل 
این انس��ان های ارزش��مند بود که هم در عرصه 
علم از مکتب امام صادق)ع( شروع کرد و هم در 
صحنه جهاد هرکجا که اس��الم نیاز داشت، کنار 
دوس��تان و برادرانش فداکاری همه جانبه در راه 
اس��الم را به ما درس می دادند، اگر بخواهیم در 
کش��ور نمونه  ای از مقاومت را مثال بزنیم شهید 
حجازی از برجس��ته ترین این افراد اس��ت. وی 
افزود: ش��هید حجازی پیش از انقالب در مبارزه 
با طاغوت، در دوره انقالب اس��المی از جلوداران 
و پرتالش ه��ای جوان این س��رزمین و به محض 
پیروزی انقالب حضور در عرصه های س��خت از 
سیستان و بلوچستان گرفته تا مناطق مختلفی 
را که نیازمند خدمت بوده   در کارنامه خود دارد و 
این استان افتخار داشته است که جلودار باشد و 

شهید حجازی جزو این جلوداران بود .
سردار قاآنی بااش��اره به خدمات شهید حجازی 
در جبهه  ها تصریح کرد: در صحنه های نیاز دوره 
دفاع مقدس هرکجا الزم بود حضور ایش��ان در 
یگان های عملیاتی و مناطق مختلف مأموریتی 
از پایگاه منتظران ش��هادت در اهواز تا کوه های 
کردس��تان و از قرارگاه های اول��ی که در جنگ 
تش��کیل ش��د تا قرارگاه قدس که نقش آفرینی 
می کرد، در هرکجا س��ؤال می کردیم انسان های 
مقاومی بودند که یک نمونه برجسته آنها شهید 
حجازی بود. وی ادام��ه داد: در یک دوره تقریباً 
۱۰س��اله فرمانده نیروی مقاومت بود و بسیج را 
به عنوان پشتوانه اساسی انقالب اسالمی هدایت 
می کرد که الحمدهلل خداون��د در این دوره آخر 
به این انس��ان باصفای مخلص توفیق داد تا پای 
تربیت مقاومتی را از مرزهای کش��ور آن طرف تر 
بگ��ذارد و  در عرصه مقاوم��ت بین الملل توفیق 
خدم��ت پیدا کرد ک��ه انصافاً حضور ایش��ان در 
صحنه ها ی  مقاومت بیرون از کشور اثرگذار بود 

و در این چند روز که رهب��ران جهادی مقاومت 
مطلع شدند، به محضر رهبر معظم انقالب و مردم 

ایران عرض تسلیت داشتند.
   جبهه مقاومت هر روز یک اقدام اساسی 

علیه دشمنان دارد
سردار قاآنی خاطرنشان کرد: راه شهید حجازی 
در عرص��ه مقاومت همچن��ان اس��تمرار دارد و 
مسیری که شهید عالی مقام سلیمانی در میدان 
مقاومت گسترش دادند و ش��هید حجازی جزو 
رهروان واقعی آن راه بودند و به خوبی طی کردند 
و آموزش دادند به حول و قوه الهی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت و این مسیری اس��ت که خداوند 
قول به پیروزی این راه داده و این مس��یر حتماَ 
هر روز باصالبت و باموفقی��ت جلو می رود و تنها 
جایی که توقف می کند، حکوم��ت جهانی امام 
زمان)عج( است. وی با ابراز اینکه  شهید حجازی 
در مسئولیت های خود در سپاه سربلند بوده و راه 
این ش��هید در عرصه مقاومت همچنان استمرار 
دارد، ادامه داد:  مس��یری را که شهید سلیمانی 
گس��ترش داده و ش��هید حجازی ادام��ه داده و 
قول به پی��روزی این راه داده اس��ت با صالبت تا 
رس��یدن به حکوم��ت جهانی ام��ام زمان)عج( 

محقق می شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه در پایان خاطرنشان 
کرد: امروز جبهه های مختل��ف مقاومت از ایران 
اسالمی تا لبنان و عراق و سوریه و یمن فرزندان 
مقاوم��ت را می بینید ک��ه از ای��ن مکتب درس 
گرفتند و هر روز ی��ک اقدام اساس��ی در مقابل 
دشمنان انقالب و اسالم و امریکا و رژیم خونخوار 
صهیونیستی انجام می دهند و این مسیر باعزت 
مقاومت هس��ت که همچنان به حول و قوه الهی 
تا رس��یدن به حکومت جهانی ام��ام زمان ادامه 

پیدا می کند.
  سردار حجازی بصیرتی کم نظیر داشت

حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی،  نماینده 

ولی فقیه در سپاه در مراسم تشییع پیکر سردار 
سیدمحمد حجازی جانش��ین فقید فرماندهی 
نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سردار حجازی در 
عمق فکری و بصیرت بسیار کم نظیر و در برخی 
جهات بی نظیر بود گفت : من هم در زمان دفاع 
مقدس در خدمت ایش��ان و هم در مس��افرت  ها 
و مناط��ق مختلف عملیاتی با ایش��ان بودم. این 
ش��هید واالمقام انس��انی متفکر، مدب��ر، بصیر و 
در والیتمداری عمیق نگر بود و نس��بت به مقام 
معظم رهبری حتی قبل از رهبری ایشان ارادت 
عجیبی داشت و من دست خط  هایی در این باره 

از ایشان دارم.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: ایشان 
ارتباط ویژه ای با مقام معظم رهبری در دورانی 
که رئیس جمهور بودند داشت و پیام رهبر معظم 
انقالب هم متعلق به مقطع کنونی زندگی ایشان 
نداش��ت. حاجی صادقی گفت: وی ب��ه معنای 
واقعی انس��انی متفکر، با اخالق و عبد خدا بود و 
امروز خیلی راحت در نماز، جمله »انا النعلم منه 

اال خیرا« را خواندم. 
   با ش�هادت حجازی   ها پرچ�م مقاومت 

برافراشته تر می شود
دشمنان بدانند که با ش��هادت حجازی  ها پرچم 
مقاومت برافراش��ته تر می ش��ود و جوانان جبهه 

مقاومت این پرچم را در دست خواهند گرفت.
سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی دستیار 
و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا هم در مراسم 
تشییع پیکر سردار شهید سیدمحمد حجازی ، 
اظهار داشت: ش��هادت ناگهانی سردار حجازی، 
غمی بزرگ برای مردم اس��ت. این سردار شهید 
از یک تفکر استراتژیک برای دفاع از امنیت ملی 
کشور برخوردار بود و در سال های دفاع مقدس 
خوش درخشید و اخالص او زبانزد همگان بود. 
وی ادام��ه داد: ۲۳ هزار ش��هید اصفه��ان نماد 
هویت انقالب اس��المی و ملت های تمدن س��از 
است. سرداران شهید اصفهان خالق تمدن نوین 
اسالمی در قرن حاضر هستند. دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد: محصول 
دفاع مقدس تش��کیل جبهه مقاومت اس��ت و 
نیروی قدس سپاه پاس��داران و شهید حجازی 
وظیفه دفاع از ایران را در مقابل صهیونیست  ها 
و داعش بر عهده داش��تند و در شکست داعش 
نقش اساس��ی ایفا کردند.  سرلش��کرصفوی در 
ادامه اظهار کرد: خون شهید حجازی و سلیمانی 
نقش��ه دش��منان منطقه را باطل کرد. ش��هید 
حجازی با س��ازماندهی بس��یج ۲۰ میلیونی و 
قرارگاه س��ازندگی الگویی برای تمام مجاهدان 
راه خدا شد. درسی که ایشان به جبهه مقاومت 
آموختند این اس��ت که در برابر استکبار جهانی 
باید متکی به قدرت ملت های خودمان باشیم و 
خون شهیدان مظلوم افغانس��تان و عراق بعد از 
۲۰ سال سبب اخراج آمریکایی  ها از غرب آسیا 
خواهد شد. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا با بیان اینکه به برکت صبر و مقاومت ملت 
بزرگ ای��ران و رهبری ام��ام خامنه ای)مد ظله 
العالی( به یاری خدا، از مش��کالت عبورخواهیم 
کرد: دش��منان بدانند که با شهادت حجازی  ها 
پرچم مقاومت برافراشته تر می ش��ود و جوانان 
جبهه مقاومت این پرچم را در دس��ت خواهند 

گرفت.

 فاتح   »نبل و الزهرا« 
به یاران شهیدش پیوست

    ادامه از صفحه یک 
در سال ۱۳۹۸ س��ردار حق بین مفتخر به دریافت نشان فتح ۳ شد. او 
در آخرین مسئولیتی که بر عهده داشت به عنوان مسئول اداره رزمی 

تخصصی معاونت آموزش کل سپاه فعالیت می کرد. 
 سردار سرافراز گیالنی با وجود جراحات بسیار یادگار جنگ تحمیلی و 
نیز دفاع از حرم اهل بیت )ع(، به کرونا مبتال شد و پس از تحمل دوره ای 

بیماری به همرزمان شهیدش پیوست.
    تسلیت فرمانده کل سپاه

در پی عروج سردار س��رتیپ دوم پاسدار محمدعلی حق بین، فرمانده 
سابق لشکر ۱۶ سپاه قدس استان گیالن ، سردار سرتیپ پاسدار حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر 

کرد.
در پیام سردار سالمی آمده اس��ت: عروج مظلومانه سردار رشید سپاه 
اسالم جانباز سرافراز سرتیپ دوم پاسدارمحمدعلی حق بین فرمانده 
سابق لشکر پرافتخار ۱۶ سپاه قدس اس��تان گیالن و از فرماندهان و 
پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در اثر ابتال به بیماری کرونا را به 
خانواده مکرم و آحاد مردم ش��ریف و فهیم استان شهیدپرور گیالن و 

همرزمان حماسه ساز وی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. 
آن س��ردار عالیقدر  و جانباز مخلص که از نمادهای ایث��ار و پایداری 
و روایتگران صدیق دفاع مق��دس ملت عظیم الش��أن ایران در جنگ 
تحمیلی جهانی ۸ س��اله و همراهان س��ردار دل ها سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی در جبهه مقاومت و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السالم به 
شمار می رفت ، الگویی  صالح و راستین  از فداکاری  و همت و خدمت بی 
منت برای اعتالی اسالم ، انقالب و ایران عزیز را فرا روی نسل جوان امروز 
به ویژه جوانان غیور گیالنی گشوده است. از درگاه حضرت کبریایی برای 
آن مجاهد به عرش پیوسته ، رضوان و رحمت واسعه الهی و همجواری با 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران شهیدش و 
برای خاندان و یادگاران ارجمند او صبر ، شکیبایی ، سکینه قلبی و ثبات 

قدم در صراط نورانی شهیدان طلب می کنم.

سخنگوی دولت:
دولت در احیای برجام 
انگیزه انتخاباتی ندارد

س�خنگوی دولت با بیان اینکه حاضر 
به دادن امتی�ازی خ�ارج از چارچوب 
برج�ام نیس�تیم، گف�ت: ب�ه لح�اظ 
فنی ام�کان رف�ع تحریم ه�ای ناقض 
برج�ام و احی�ای کام�ل ای�ن تواف�ق 
در م�دت زم�ان کوت�اه وج�ود دارد.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نشس��ت 
خبری که به صورت  آنالین برگزار ش��د، در پاسخ به س��والی درباره 
مذاکرات وین مبنی بر اینکه  آیا درباره بحث نگارش متن توافق شده 
است و آیا جمهوری اسالمی امیدوار به برداشتن تحریم در زمان کوتاه 
است، گفت: به لحاظ فنی امکان رفع کلیه تحریم های ناقض برجام و 
از طرف دیگر احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد 
و امیدواریم با مذاکرات سازنده ای به این نتیجه مطلوب دست یابیم. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود:در توافق عجله ای 
برای احقاق حق بدیهی خود نداریم و حاضر به سپردن هیچ امتیاری 

خارج از چارچوب برجام نیستیم.
 س��خنگوی دولت تاکید کرد: دولت در راه احیای برجام هیچ انگیزه 
انتخاباتی جز رفع تحریم  ها و مش��اهده اثر مثبت آن بر زندگی مردم 
که می تواند پیش درآمدی برای مش��ارکت حداکث��ری در انتخابات 
و تحقق خواست مقام معظم رهبری باش��د، ندارد.وی اضافه کرد: از 
نظر دولت، مسئله احیای برجام یک مس��ئله ملی است و نباید ابزار 

انتخاباتی قرار بگیرد.
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      خبر

 نتای��ج آخری��ن نظرس��نجی مرکز افکارس��نجی 
دانشجویان ایران نشان می دهد اغلب کاندیداهایی 
که  رأی منفی باال و  رأی مثبت پایین دارند، به لحاظ 
فکری نزدیک به طیف دولت مس��تقر هستند. در 
این نظرس��نجی  رأی منفی عل��ی الریجانی، جواد 
ظریف و علی مطهری باالت��ر از کاندیداهای دیگر 
است. همچنین  رأی مثبت س��ید ابراهیم رئیسی 
که در انتخابات سال ۹۶ رقیب اصلی حسن روحانی 
محسوب می شد، از سایر نامزدهای احتمالی باالتر 
و  رأی منفی او نیز کم بوده و می ت��وان در مورد این 
نظرس��نجی از عبارت »صدرنشینی« برای رئیسی 
استفاده کرد. آیا کس��انی که س��ال ۹۶ نام او را در 
برگه های  رأی خود ننوشتند، حاال از  رأیی که نداده اند، 
پشیمان شده اند؟ هنوز برای گفتن چنین حرفی زود 
است، اما در هر حال مطابق این نظرسنجی، نمونه 
مردمی که مورد  سؤال واقع شده اند، نگاه شان به او 
مثبت تر از سایر کاندیداهاست. این در حالی ا ست که 

در این لیست، اسم اسحاق جهانگیری نیست. 
دو ماه تا انتخابات ریاس��ت جمهوری باقی مانده 
است و حرف و بحث های انتخاباتی کم کم، بیشتر و 
البته جدی تر می شود. کاندیدا ها هنوز »احتمالی« 
هس��تند و حتی همان تعداد اندکی که از تصمیم 
»قطعی« خود برای کاندیداتوری در انتخابات پرده 
برداش��ته اند، هنوز کاندیدای احتمالی محسوب 
می شوند؛ چه آنکه روشن نیست آیا صالحیت آنها 
برای نامزدی در انتخابات تأیید می شود یا خیر. در 
فضای مجازی اما بحث  ها داغ اس��ت. از نقد دولت 
گذشته تا نقد و بررسی عملکرد کاندیداهای منتقد 
دولت در مسئولیتی که اکنون برعهده دارند، داغ 
اس��ت. برخی هم ترجیح می دهن��د درباره اینکه 
»چه کسی می آید و چه کسی نمی آید« در مورد 

کاندیدا ها صحبت کنند.

    رئیس�ی همچن�ان در ص�در نامزده�ای 
احتمالی

مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران در آخرین 
نظرسنجی خود )فروردین ۱۴۰۰( با جامعه آماری 
افراد باالی ۱۸ سال و اندازه نمونه ۱۵۶۹ از طریق 
تلفنی میزان  رأی احتمالی مردم به شخصیت های 
سیاس��ی )در صورت کاندیدا ش��دن در انتخابات 
ریاست جمهوری( را مورد سنجش قرار داده است. 

از مردم پرس��یده شد »من اس��م چند شخصیت 
سیاسی را می خوانم؛ اگر هر کدام کاندیدای ریاست 
جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر 
یک از این افراد  رأی بدهید؟« نتایج در قالب نمودار 
ارائه شده است.  اسامی برخی کاندیداهای احتمالی 

در این لیست نیست و دلیل آن هم محدودیت تعداد 
پرسش  ها در گفت وگوی تلفنی ذکر شده است. چه 
آنکه این نظرسنجی تلفنی انجام شده است و امکان 
انجام پرسش های زیاد در نظرسنجی تلفنی وجود 
ندارد بنابراین نمی توان محبوبیت همه افرادی را که 
در گمانه زنی های رسانه ای نام آنها مطرح است مورد 
سنجش قرار داد.  بر اساس نظرسنجی این مرکز، 
۴۳/۳ درصد از مردم گفته اند که قطعاً در انتخابات 
۱۴۰۰ شرکت می کنند و ۴/7 درصد نیز گفته اند که 
به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد. ۲۰/۸ درصد 
گفته اند که هنوز تصمیمی نگرفته اند و ۵/۸درصد 
گفته اند که احتمال کمی دارد که ش��رکت کنند. 
۲۵/۳ درصد مردم نیز اعالم کرده اند که به هیچ وجه 

شرکت نمی کنند.  جالب آنکه در بین افرادی هم که 
قطعاً شرکت نمی کنند،  رأی مثبت به رئیسی باالتر 
از سایر کاندیداهاست. در واقع از این افراد خواسته 
شده که بگویند بر فرض شرکت در انتخابات به چه 

کسی  رأی خواهند داد.
   کار س�خت رس�انه  ها و کاندیدا ه�ا برای 

انتخابات
درصد نشناخته بودن کاندیدا ها برای مردم هم درصد 
کمی نیست و به نظر می رسد رسانه های رسمی در 
این زمینه کم کار بوده اند. حتی در مورد کسانی مثل 
علی الریجانی یا ابراهیم رئیسی هم که سال  ها در 
حلقه مدیران عالی رتبه بوده اند، ۱۴ درصد گفته اند 
که شناختی ندارند. این آمار در مورد حسین دهقان، 
سعید محمد، مسعود پزش��کیان، علی مطهری و 

سعید جلیلی به باالی ۵۰ درصد می رسد!
از سویی ویروس کرونا باعث شده که در این انتخابات، 
امکان سفرهای استانی کاندیدا ها و تجمعات مردمی 
و همایش های انتخاباتی و س��خنرانی کاندیدا ها و 
اعضای ستادشان نباش��د. لذا دو گزاره پیش روی 
کاندیدا ها خواهد بود؛ رس��انه  ها و فضای مجازی. 
رس��انه  ها برای معرفی کاندیدا ها روزهای سخت و 
پرکاری را دارند، اما در فضای مجازی این کاندیدا ها 
و ستادهایشان هس��تند که باید بتوانند خود را به 
مردم بشناس��انند. با این همه، همچنان و با وجود 
گستردگی فضای مجازی، چشم مردم و کاندیدا ها 
باید به صداوسیما باش��د. چه برنامه های تک نفره 
کاندیدا ها و چه مناظرات تلویزیونی طبعاً جذاب ترین 
بخش تبلیغات انتخاباتی ب��رای کاندیدا ها و مردم 
خواهند بود که البته روش��ن نیس��ت تا چه میزان 
شناخت حقیقی از آن به دست می آید. چه آنکه در 
سال های گذشته، تابع شور و هیجان های لحظه ای و 

جدا از شناخت حقیقی و عمیق بوده است.

نظرسنجیهایانتخاباتیچهمیگویند؟

مرتضی صالحی| تسنیم 


