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 چرایی جنگ روانی پرشدت دشمنان
 در آستانه انتقال قدرت در ایران

جمهوری اسالمی ایران در مرحله انتقال قدرت به سر می برد، یعنی مثل 
هر نظام مردم ساالر دیگر، مردم ایران اسالمی در انتخابات 28 خرداد ماه 
گذشته با رأی خود به آقای رئیسی، امکان تشکیل دولت جدید را فراهم 
کرده اند دولتی که از نیمه دوم مردادماه پی��ش رو قدرت را از دولت آقای 
روحانی تحویل خواهد گرفت. گرچه گرایش سیاسی آقای رئیسی و دولت 
او با دولت آقای روحانی متفاوت بوده و این به معنای چرخش در بسیاری 
از سیاست   ها است که خبر از تغییر درگفتمان سیاسی می دهد، اما انتقال 
قدرت به صورت آرام و منطقی در حال طی شدن است. نه  تنها رقبای آقای 
رئیسی پس از انتخابات با او دیدار و به او تبریک گفتند، بلکه حاضر به ارائه 
برنامه و همکاری نیز هستند. همان گونه که رئیس دولت قبل و اعضای 
کابینه اش نیز با تبریک به وی و دیدارهای صمیمانه در حال انتقال تجارب 
و بیان وضعیت هستند که می تواند دولت جدید را در تنظیم سیاست   ها و 

برنامه   ها برای شروع کار کمک و یاری دهد. 
در همین حال امیده��ای زیادی برای تغییرات به نفع حل مش��کالت و 
همچنین شرایط همکاری و هم افزایی قوا و نیروهای سیاسی برای عبور 
کشور از تنگنا  ها و مسائل به وجود آمده است. با وجود تغییر ریل گفتمانی 
و به قدرت رسیدن یک گرایش سیاسی جدید، آرامش بر کشور نیز حاکم 
است و این جابه جایی هیچ گونه بی ثباتی و تنشی پدید نیاورده است. البته 
چنین موقعیتی در مغایرت کامل با اهداف کینه جویانه دش��منان ایران 
اسالمی قرار دارد که برای تضعیف اقتدار ایران اسالمی، فشارهای حداکثری 
و تحریم های ظالمانه را طراحی و با به کارگیری عناصر نفوذی و حتی ترور 
مدیران، فرماندهان و کارشناسان کارآمد، تضعیف کارآمدی حاکمیت، 
نارضایتی مردم و فروپاشی داخلی را انتظار می کشیدند. هدف پلیدی که 
برای نیل به آن به کارگیری جنگ نیابتی و استفاده از تروریسم تکفیری را نیز 
به عنوان سیاست تکمیلی فشار از بیرون طراحی و به اجرا گذاشته بودند. 

اما برخالف تصور دش��منان ایران اسالمی، ملت ش��ریف ما در انتخابات 
خردادماه به گفتمان مقاومت و تداوم مسیر انقالب و انقالبی گری و حفظ 
ارزش های دینی و ملی رأی داد. گفتمانی که کلید حل مشکالت را تکیه 
بر ظرفیت های درونی و تقویت قدرت درونی می داند. گفتمانی که معتقد 
است ایران قوی می تواند در مذاکره و چانه زنی دشمنان و رقبا را مجبور به 
پذیرش حق خود کرده و مجبور به دادن امتی��از به باج خواهان و قلدران 
نباشد. گفتمانی که دنیا را منحصر به امریکا و چند متحد غربی او نمی داند 
و تنظیم مناسبات با سایر کشور  ها را به نفع شکل دهی به موازنه ای منطقی 
در سیاس��ت خارجی خود، هدفگذاری کرده و به دنبال تعامل سازنده و 
عزتمند با تمامی کشور  ها به جز رژیم صهیونیستی است. این گفتمان مردم 
و رضایتمندی آنان را نیز از جمله مؤلفه های قدرت دانسته و تالش برای حل 

مشکالت آنان را به عنوان یک ضرورت و تکلیف دنبال می کند. 
در این وضعیت که رئیس جمهور منتخب در حال تش��کیل تیم کاری، 
سازماندهی کابینه و تهیه طرح   ها و برنامه   ها و اولویت بندی های خود بوده 
و آماده تحویل گرفتن مسئولیت از دولت قبل، برای پیاده سازی گفتمان 
موردنظر خود است، به ناگاه شاهد به راه افتادن موج پرشدتی از جنگ روانی 
و رسانه ای هستیم که همزمان آرامش روانی جامعه، محاسبات دولت و 
دولتمردان آینده را نیز هدفگذاری کرده است؛ ادعا  هایی مثل طرح حمله 
نظامی امریکا به ایران در شرایط شکست ترامپ در انتخابات، قرار داشتن 
مسئولیت هرگونه تأخیر در به نتیجه رس��یدن مذاکرات هسته ای وین 
برعهده ایران، آزادسازی دارایی های ایران در کشور  های کره و ژاپن و القای 
ناتوانی ایران در حل مشکالت و مسائل اساسی مردم، نمایشی معرفی کردن 
اقدامات ایران در ساخت واکسن و...  نمونه   ها و محورهای این جنگ روانی 
پرشدت در آستانه انتقال قدرت به دولت آینده هستند که دشمن آن را به 
عنوان چاشنی التهاب افکنی و ایجاد تنش در جامعه و هراس و برهم زدن 
تمرکز و محاسبات دولتمردان دولت آینده به کار گرفته است. این جنگ 
روانی در حالی توسط بوق های تبلیغی و رسانه ای امریکا و متحدان آنها و 
برخی پادوهای فارسی زبانشان دنبال می شود که چالش های انتخاباتی، 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ش��کاف های وحشتناک سیاسی – 
اجتماعی امریکا را برمال ساخت و تبدیل شدن ساختمان کنگره در امریکا به 
دژ نظامی پس از اشغال آن توسط معترضان، افتضاح دموکراسی امریکایی 
را برمال ساخته و فرار کثیف و مفتضحانه امریکا در افغانستان افول واقعی 
قدرت این کشور و ناتوانی از ادامه هزینه های به کارگیری قدرت نظامی را در 

معرض دید همگان قرار داده است. 
همانگونه که کشته شدن بیش از صد نفر و مفقودی بیش از هزار نفر در سیل 
اخیر اروپا از واقعیت های مربوط به متحدان اروپایی امریکا نیز پرده برداشته 
و امکان مقایسه عملی توانمندی   ها و ظرفیت های واقعی و ادعاهای آنان را 

فراهم کرده است. 
دش��منان ما برای انتقامجویی از م��ردم ای��ران در رأی دادن به گفتمان 
انقالب و مقاومت چاره ای جز جنگ روانی نمی بینند که ش��اید بتواند با 
التهاب آفرینی و بازی با اعصاب و روان مردم حالوت انتخاباتی آرام و رقم 
خوردن حماسه ای بزرگ را بر آنان تلخ کرده و دولت جدید را نیز از تمرکز 
بر طراحی و برنامه ریزی و تعیین اولویت   ها بازداشته و شرایط را به زعم خود 
برای تحمیل خواسته های خود در سایه هراس و شتابزدگی فراهم آورند. 
اما همان تجربه ای که در سطح عمومی، مردم را تشویق به انتخاب گفتمان 
انقالبی و مقاومت کرده، جامعه دولتمردان را به بی اعتنایی به این موج جنگ 
روانی و پیگیری مطالبات برحق کش��ورمان از ناقضان برجام و بدعهدی 
دشمنان، ترغیب خواهد کرد. واقعیت های فراتر از جنگ روانی و رسانه ای 
نشان دهنده این واقعیت می باشد که اینک توپ در میدان امریکا و متحدان 

آنها است و آنها باید جفا  ها و خطاهای گذشته را جبران کند. 
با انتقال قدرت و شکل گیری دولت جدید تکیه بر ظرفیت های داخلی و 
استفاده از ظرفیت های بیرونی با اولویت بخشی به شرق و حل چالش   ها 
با کش��ورهای همس��ایه اولویت های ایران خواهد بود و هیچ تعجیلی در 
گفت وگوهای برجامی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه منافع ملت بزرگ 

ایران را به صورت تضمینی تأمین نماید. 

رسولسنائیراد

رهبر انقالب در پیام حج راه جبران عقب ماندگی کشورهای اسالمی را مقاومت خواندند

دنیای اسالم
 150 سال  گذشته بی افتخار و شرم آور را جبران کند 

 حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در پیام�ی ب�ه 
مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، استمرار 
حسرت دل های مشتاق از حضور در ضیافت 
بی�ت اهلل را امتحانی گذرا خواندن�د و با تأکید 
بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج، مقاومت 
در براب�ر قدرت ه�ای متجاوز به وی�ژه امریکا 
را از جمل�ه ای�ن پیام های متعالی دانس�تند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهب��ری ، ایش��ان ضمن اش��اره به مش��کالت و 
ناگواری های دنیای اسالم، سربرافراشتن عناصر 
مقاومت و بیداری به خصوص در فلسطین، یمن 
و ع��راق را از واقعیت ه��ای امیدآفری��ن منطقه 
خواندند و تأکید کردند: وعده صادق الهی، نصرت 
مجاهدان اس��ت و نخس��تین اثر این مجاهدت، 
بازداش��تن امریکا و دیگر زورگویان از دخالت و 

شرارت در کشورهای اسالمی است. 
متن پی��ام رهبر انقالب اس��المی به این ش��رح 

است:
بسم اللّ الّرحمن الّرحیم

و الحمد لّل رّب العالمین و صلّی الّل علی محّمد 
و آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین و َمن تَِبعهم 

بِاحسان الی یوم الّدین. 
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!

امس��ال نیز اّمت اس��المی از نعم��ت عظیم حج 
محروم ماندند و دل های مشتاق، با آه و افسوس، 
ضیافت در خانه محترم��ی را که خدای حکیم و 
رحیم برای مردم بنا نهاده است، از دست دادند. 

   پیام متعالی حج کمرنگ نشود
این دّومین سال است که موسم شادمانی و بهجت 
معنوی حج، به موسم فراق و حسرت تبدیل می شود 
و بالی بیماری همه گیر و شاید نیز بالی سیاست های 
حاکم بر حرم شریف، چشم مش��تاق مؤمنان را از 
مش��اهده نماد وحدت و عظم��ت و معنویّت اّمت 
اسالمی محروم می سازد و این قلّه پُرشکوه و سرافراز 
را با ابر و غبار می پوشاند. این امتحانی همچون دیگر 
امتحان های گذرای تاریخ اّمت اس��المی است که 
می تواند فردایی تابناک در پی داش��ته باشد؛ مهم 
آن است که حج در شاکله حقیقی اش در دل و جان 
آحاد مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد مناسکِی 
آن موّقت��اً حضور ندارد، پی��ام متعالی آن کمرنگ 
نش��ود. حج، عبادتی پُر رمز و راز اس��ت. ساخت و 
ترکیب زیبای حرکت و سکون در آن، سازنده هویّت 

فرد مسلمان و جامعه مس��لمان و نمایش دهنده 
زیبایی های آن در چش��م جهانیان است. از سویی 
دل های آحاد بندگان را با ذکر و خش��وع و تضّرع، 
عروج معنوی می بخشد و به خدا نزدیک می کند، 
و از س��ویی با پوشش و پویش یکس��ان و حرکات 
هماهنگ، برادران را که از چهارگوشه جهان ِگرد 
آمده اند، به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی بر  ترین 
نماد اّمت اس��المی را با همه مناس��ک پُرمعنی و 
رازآلودش در برابر چشم جهانیان میگذارد و عزم و 

عظمت اّمت را به رخ بدخواهان می ِکشد. 
   رمی ش�یطان در منا را با دفع ش�یاطین 

قدرت طلب جبران کنید
امسال،حّج بیِت معّظم در دسترس نیست ولی توّجه 
به ربّ البیت و ذکر و خش��وع و تضّرع و استغفار در 
دسترس است؛ حضور در عرفات میّسر نیست اّما دعا 
و مناجاِت معرفت افزا در روز عرفه میّسر است؛ َرمی 
شیطان در منا ممکن نیست اّما دفع و طرد شیاطین 
قدرت طلب در همه جا ممکن است؛ حضور یکپارچه 
بدن  ها در ِگرد کعبه فراهم نیست اّما حضور یکپارچه 
دل  ها بر ِگرد آیات روش��ن قرآن کریم و اعتصام به 

حبل الّل وظیفه همیشگی است. 
ما پیروان اس��الم که ام��روز از جمعّی��ت عظیم، 
س��رزمین گس��ترده، ثروتهای طبیعی بی شمار، 
و ملت های زن��ده و بی��دار برخورداری��م، باید با 
داش��ته   ها و ممکن های خود، آینده را رقم بزنیم. 
ملت های مس��لمان در ۱۵۰ س��ال اخیر، نقشی 
در سرنوشت کش��ور  ها و دولت های خود نداشته 
و به جز اس��تثناهای معدود، یکس��ره با سیاست 
دولت های متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش 
طم��ع ورزی و دخالت و ش��رارت آنه��ا بوده اند. 
عقب ماندگِی علمی و وابس��تگی سیاس��ِی امروِز 
بسیاری از کشور  ها محصول آن انفعال و بی کفایتی 
اس��ت. ملت های ما، جوانان ما، دانش��مندان ما، 
علمای دینی و روشنفکران مدنی ما، سیاست ورزان 
و احزاب و جمعّیت های ما، امروز باید آن گذشته 
بی افتخار و شرم آور را جبران کنند؛ باید بِایستند و 
در برابر زورگویی و دخالت و شرارت قدرتهای غربی 

»مقاومت « کنند. 
   دعوت به مقاومت

 راز عصبانیت استکبار از ایران
همه س��خِن جمهوری اس��المی ایران که دنیای 
استکبار را نگران و خش��مگین کرده است، دعوت 

به این مقاومت اس��ت: مقاومت در برابر دخالت و 
شرارت امریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست 
گرفتِن سررشته آینده دنیای اسالم با تکیه بر معارف 
اسالمی. طبیعتاً امریکا و همراهانش در برابر عنوان 
»مقاومت « دچار حّساسّیتند و به انواع دشمنی با 
»جبهه مقاومت اسالمی« کمر بسته اند. همراهی 
برخی از دولت های منطقه با آنان نیز واقعّیت تلخی 

در جهت تداوم آن شرارت  ها است. 
صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف 
و عرفات و جمرات- و شعائر و ُشکوه و وحدت حج 
به ما نشان می دهد، توّکل به خدا و توّجه به قدرت 
الیزال الهی، و اعتماد به نْف��ِس ملّی، و اعتقاد به 
تالش و مجاهدت، و عزم راسخ بر حرکت، و امید 

وافر به پیروزی است. 
   دس�ت ش�رارت امریکا در کش�ورهای 

اسالمی مشهود است
واقعّیات صحنه در منطقه اسالمی بر این امید 
می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. از سویی 
ناگواری های دنیای اسالم، عقب ماندگی های 
علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های 
اقتصادی و اجتماعی، م��ا را در برابر وظیفه ای 
بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر قرار می دهد؛ 
فلسطین مغصوب، ما را به یاری می طلبد؛ یَمن 
مظل��وم و خون آلود دل  ها را ب��ه درد می آورد؛ 
مصائب افغانس��تان همه را نگران می س��ازد؛ 
حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان و برخی 
دیگر از کشورهای مسلمان که دست شرارت و 
دخالت امریکا و یارانش در آن مش��هود است، 

غیرت و هّمت جوانان را برمی انگیزد، و از سوی 
دیگر، سر برافراش��تِن عناصر مقاومت در همه 
این خّطه حّساس، و بیداری ملت ها، و انگیزش 
نس��ل جوان و پُرنش��اط، دل  ها را لبریز از امید 
می کند؛ فلس��طین در هم��ه بخش های خود 
»شمش��یر قدس « را از نیام بیرون می کش��د؛ 
قدس و غ��ّزه و کران��ه و س��رزمین های ۴8 و 
اردوگاه   ها همه برمی خیزن��د و در طّی دوازده 
روز بین��ی متجاوز را به خ��اک می مالند؛ یَمِن 
محصور و تنها، هفت س��ال جنگ و جنایت و 
مظلوم کشِی دشمن شرور و قسیّ القلب را تاب 
می آورد و با وجود قحط غ��ذا و دارو و امکانات 
زیستی، تسلیم زورگویان نمی شود و آنها را با 
اقتدار و ابتکار خود سراسیمه می کند؛ در عراق، 
عناصر مقاومت با زبان رس��ا و صریح، امریکای 
اشغالگر و داعش دست نش��انده آن را به عقب 
می رانند و عزم راس��خ خود بر مقابله با هر نوع 
دخالت و شرارت از سوی امریکا و همراهانش را 

بی لکنت ابراز می دارند. 
   تالش برای تحریف مقاومت

 نشانه ازعدم فهم امریکا از ملت های منطقه
تالش تبلیغاتی امریکایی��ان برای تحریف عزم و 
خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر »مقاومت « 
در ع��راق و س��وریه و لبنان و دیگر کش��ورها، و 
منتس��ب کردن آن به ایران یا ه��ر مرجع دیگر، 
توهین به آن جوانان ش��جاع و بیدار، و ناش��ی از 
عدم فهم و درک درست امریکایی   ها از ملت های 

این منطقه است. 
همی��ن درک غلط موجب ش��د ک��ه امریکا در 
افغانستان تحقیر شود، و پس از آن ورود پُر سر و 
صدا در بیست س��ال پیش، و پس از به کار بردن 
سالح و بمب و آتش در برابر مردم بی دفاع و غیر 
نظامی، خود را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار 
نظامی خود را از آن بی��رون بََرد. البّته ملت بیدار 
افغان باید مراقب ابزارهای اّطالعاتی و سالح های 
جنگ نرم امریکا در کشورش باشد و هشیارانه در 

برابر آن بِایستد. 
ملت های منطقه نشان داده اند که بیدار و هشیارند 
و راه و رویک��رد آنان از برخ��ی دولت  ها که برای 
راضی نگه داش��تن امریکا حّتی به خواسته او در 
مسئله حیاتی فلسطین تن می دهند، جدا است؛ 
دولت هایی که با رژیم غاصب صهیونیست، آشکار 
و پنهان، نَرد دوس��تی می بازند، یعنی حّق ملت 
فلسطین را در میهن تاریخی اش انکار می کنند. 
این، دستبرد به سرمایه فلسطینی   ها است. آنها 
به تاراج س��رمایه های طبیعی کش��ورهای خود 
بسنده نکردند و اکنون س��رمایه ملت فلسطین 

را تاراج می کنند. 
   منطق�ه م�ا و ح�وادث گوناگ�ون آن، 

نمایشگاه درس  ها و عبرت ها
برادران و خواهران! منطقه ما و حوادث سریع و 
گوناگون آن، نمایشگاه درس  ها و عبرت  ها است؛ 
از سویی قدرِت ناش��ی از مجاهدت و مقاومت در 
برابر زورگوی متجاوز، و از س��ویی ذلّت ناش��ی 
از تس��لیم و اظهار ضعف و تحّم��ل تحمیل های 
او. وعده صادق الهی، نص��رت مجاهدان راه خدا 
َ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم.  اس��ت: اِن تَنُصُروا اللهَّ
نخس��تین اثر این مجاهدت، بازداشتن امریکا و 
دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و ش��رارت 
در کشورهای اسالمی است، ان شاءالّل. از خداوند 
متع��ال نصرت ملت های مس��لمان را مس��ئلت 
می کنم و به حضرت بقّیه الّل )ارواحنا فداه( درود 
می فرستم و علّو درجات امام خمینِی عظیم الّشأن 

و شهدای بزرگوار را از خدا می طلبم. 
والّسالم علی عباد الّل الّصالحین

سّیدعلی خامنه ای
2۶ تیر ۱۴۰۰

ژه
وی

 دولتناگاهثروتمندشد؟! 
»حرف مفت«؛ این تعبیر احمد توکلی، اقتصاددان در مورد 
سخن اسحاق جهانگیری اس��ت که گفته »دولت آینده بی 
س��ابقه   ترین مجموعه ذخایر ارزی و طالی کشور را دارد«. 
آنچه معاون اول رئیس جمهور گفته، عجیب است؛ چه آنکه 
طی همه هشت سال گذشته، حسن روحانی و جهانگیری 
و س��ایر دولتمردان بار  ها اعالم کرده اند که دولت به لحاظ 
مالی در مشکل و مضیقه اس��ت و دلیل خیلی از مشکالت و 
کمبود  ها در کشور را نبود منابع مالی عنوان کرده اند. حال 
چطور ناگاه دولت ثروتمند شد و می خواهد »بی سابقه   ترین 
ذخایر کش��ور« را تحویل دولت بعدی بدهد؟! چرا با وجود 
مشکالت اقتصادی متعدد در کشور، از این ذخایر استفاده 
نش��ده اس��ت؟ اگر هم بحران اقتصادی و کرونا روز مبادای 
اس��تفاده از این ذخایر نیس��ت، پس به کار دول��ت ابراهیم 

رئیسی هم نخواهد آمد. 
جهانگیری در عبارتی دیگر، باز تأکی��د می کند که »امروز 
حجم ذخایر اسکناس و طالی بانک مرکزی در تاریخ ایران بی 
سابقه است.« احمد توکلی در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد 
این سخنان معاون اول روحانی گفته که »آقای جهانگیری 
حرف مفت زده اند. اگر این حجم از ذخایر اس��کناس و طال 
موجود اس��ت چرا گالیه می کنند؟ اگر این ارز موجود است 
چرا خرج نکردند؟ اینجاس��ت ک��ه حرف های ش��ان با هم 
متناقض می شود. از یک طرف رئیس دولت می گوید کشور 
۶۰ میلیارد دالر خرج داش��ته و من ۱۰میلیارد دالر بودجه 

داشتم، از طرف دیگر معاون اول همان دولت می گوید خزانه 
را با طال و اسکناس تحویل داده است. «

 
نفوذیهاخاتمیرامجبوربهمشارکت

درانتخاباتکردند!
مش��ارکت در انتخابات که محور دموکراسی است، آن قدر 
برای برخی اصالح طلبان، به رغم ادعای حمایت از دموکراسی 
ناپسند شده که حاال می گویند اینکه سید محمد خاتمی در 
روزهای پایانی مانده تا انتخابات 28 خرداد ۱۴۰۰، لیس��ت 
اصالح طلبان برای شورای ش��هر تهران را تأیید و یا تلویحاً 
دعوت به رأی دادن به عبدالناصر همتی کرد، به خاطر فشار 
افرادی بوده که البد نفوذی بوده اند! یعنی کار برخی مدعیان 
اصالحات با همه ادعاهای شان در اهمیت دادن به صندوق 
رأی، در سیاست ورزی به جایی رسیده که شرکت در انتخابات 

را نتیجه فشار نفوذی   ها می دانند!
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصالحات در گفت وگویی 
با سایت »مثلث آنالین« از این نفوذی   ها گفته و بخشی از آنان 
را اعضای حزب کارگزاران سازندگی عنوان کرده است. صوفی 
گفته: »فش��ارهای بس��یاری به آقای خاتمی وارد شد. همه 
می دانستیم که آقایان مهرعلیزاده و همتی رأی نمی آورند، 
اما فردای مشخص ش��دن نتایج بررسی صالحیت   ها عده ای 
آمدند و صریحا گفتند باید از همت��ی حمایت کنیم و وقتی 
با نظرات مخالف روبه رو شدند با برخوردی به شدت خشن و 
غیردموکراتیک بر نظر خود اصرار کردند؛ تا آنجا که آن قدر 

فضای بدی ایجاد شد که روز بعد از انتخابات آقای علوی تبار از 
ادامه عضویت در نهاد اجماع ساز انصراف داد و خانم منصوری 
که سخنگوی جبهه بود نیز بیرون رفت. همان   ها پیش آقای 
خاتمی هم رفتند و اصرار ش��دید که باید از همتی حمایت 
کنید و یک لیست شورای شهر هم آوردند که ما اصالح طلبیم 
و می خواهیم در انتخابات شرکت کنیم و لیست هم داریم. 
در واقع با پوششی دموکراتیک به هر شکلی آقای خاتمی را 
تحت فشار قرار دادند تا در نهایت در جلسه ای او گفت مردم 
به نامزدهای شورا  ها رأی بدهند و در همانجا هم تلویحاً گفت 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری به نام��زد اصالح طلبان رأی 
دهید. این گروه که آقای خاتمی را تحت فشار قرار دادند و در 
نهاد اجماع ساز هم باعث تنش های بسیاری شدند، به شدت 
مش��کوک بودند و من تصور می کن��م نفوذی   هایی بودند با 
رس��الت ایجاد انش��قاق در میان اصالح طلب��ان و در نهایت 
واردکردن ضربه ای س��نگین به جبهه اصالحات. کارگزاران 
س��ازندگی می تواند یکی از آنها نیرو  ها باشد، اما کارگزاران 
آن قدر تنش ایجاد نکرد که بعضی از افراد به ظاهر اصالح طلب 

که من نامی از آنها نمی برم«. 
جواد امام، فعال سیاس��ی اصالح طل��ب و نزدیک به خاتمی 
س��خنان صوفی را رد کرده اس��ت: »من به عنوان یک عضو 
این تشکیالت به هیچ وجه شاهد چنین برخورد  هایی نبودم 
و کاماًل وج��ود برخوردهای خش��ن و غیردموکراتیک را رد 
می کنم و اگر آقای صوفی مصداقی در ذهن دارند به صورت 

روشن بیان کنند«. 

اوحدی و  شمخانی  با رئیسی دیدار کردند
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سعید اوحدی رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به طور جداگانه با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند. 
به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، در ادامه دیدار مقامات 
دولتی و کارگزاران نظام با رئیس جمهور منتخب، علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و سعید اوحدی رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ، روز 
دو  ش��نبه به طور جداگانه با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با س��ید 
ابراهیم رئیسی دیدار کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار برای 
منتخب مردم ایران در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دولت 
آتی، آرزوی موفقیت کرد و گزارشی از آخرین فعالیت  ها و اقدامات نهاد متبوع 
خود ارائه نمود.  آیت الل رئیسی همچنین در دیدار با رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با تأکید بر اینکه خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان 
ما هستند،  اظهار داشت: هر خدمتی که نگرانی خانواده ایثارگران را برطرف 
کند، وظیفه همگانی ما است و باید همه همت و تالش خود را به کار بگیریم 
تا دغدغه  ها و نگرانی های این عزیزان در بخش های مختلف از جمله مسکن، 

درمان و اشتغال برطرف شود. 
رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: الزم است مس��ائل و مشکالت خانواده 
ایثارگران به طور کامل احصا شده و راهکارهای متناسب با حل و فصل آنها، 
ارائه و اجرایی شود. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با آرزوی 
توفیق برای رئیسی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت  ها و اقدامات 

دستگاه متبوع خود ارائه کرد. 

در نشست هم اندیشی با رئیس قوه قضائیه تأکید شد
مبارزه با فساد و فاسد

 مطالبه اصحاب رسانه از اژه ای
در نخس�تین نشس�ت ه�م اندیش�ی رئی�س ق�وه قضائی�ه 
با اصحاب رس�انه، ضم�ن تأکید بر ادامه مس�یر تح�ول قضایی، 
مب�ارزه بی امان ب�ا مفس�دان و بس�ترهای ایجاد فس�اد یکی از 
راه های مؤثر ب�رای احیای س�رمایه اجتماعی نظام عنوان ش�د. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت االسالم  محسنی 
اژه ای که نخستین نشست هم اندیشی خود با نخبگان را به همفکری 
با اصحاب رس��انه اختصاص داده بود، با تأکید بر فهم درس��ت از حق 
و اجرای آن و همچنین اس��تقامت در راه حق، نقش رس��انه در تحقق 
عدالت، هموار کردن مس��یر عدالت و ارتقابخش��ی به آگاهی مردم به 
حقوق خودشان و جامعه را بسیار مهم دانس��ت. او گفت:اگر بخواهیم 
برای مسائل در اتاق های دربس��ته تصمیم گیری و دستورالعمل صادر 

کنیم اثری نخواهد داشت.
    مرز نقد و توهین باید شفاف شود

اژه ای همچنین با اشاره به موضوع رسانه آزاد و آزادی رسانه گفت: نقد 
در قانون مطبوعات تعریف ش��ده، اما برخی موارد که مطرح می شود 
مصداق تخریب و حتی توهین اس��ت که باید با ی��ک مرزبندی دقیق 
و شفاف، حس��اب آنها را از نقد س��ازنده جدا کنیم. رئیس قوه قضائیه 
تشکیل »شورای حل اختالف رسانه ها« با حضور افراد آشنا به مسائل 
رسانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری خوب برای رسیدگی 
به برخی دعاوی علیه رس��انه   ها دانس��ت و تأکید کرد در صورت نیاز و 
برای تسریع و تسهیل رسیدگی   ها می توان این شورا را با تشکیل شعب 

دیگری توسعه داد. 
    مدیران رسانه های کشور چه گفتند

در ابتدای این نشست، متقیان ، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه 
خوشحالیم که در اتاق رئیس قوه قضائیه به روی اهالی رسانه باز است، 
گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی کار   هایی را که 
انجام داده است برای مردم بازگو کند و به دادن وعده برای کار   هایی که 

می خواهد انجام دهد، اکتفا نکند. 
مظفری، مدیرمس��ئول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه انتخاب آقای 
اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه لرزه بر دل مفس��دان انداخته است، 
گفت: امروز خواست مردم این است که مبارزه با فساد به صورت شعاری 

نباشد. 
تیرانداز ، مدیرعامل خبرگزاری فارس طی سخنانی با بیان اینکه امروز 
تمرکز دشمن بر بی تدبیر نشان دادن نظام و مسئوالن نظام و در نهایت 
حمله به اساس حکومت دینی است، گفت: در راستای افزایش سرمایه 
اجتماعی نظام، الزم است که مبنای تصمیم گیری های مهم در خصوص 
برخی پرونده   ها برای مردم تبیین شود. شفیعیان ، مدیرمسئول پایگاه 
خبری انصاف نیوز با بیان اینکه مواضع حجت االسالم اژه ای در حوزه های 
مختلف »امیدوارکننده« است، گفت: همه ما در یک کشتی قرار داریم 
و ناگزیر هس��تیم با اصالحاتی که انجام می دهیم وضعیت کشور را از 

شرایط فعلی خارج کنیم. 
    قوه قضائیه اورژانس قضایی ایجاد کند

عبدالل گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان هم در سخنان خود ایجاد 
اورژانس قضایی در کشور را امری ضروری دانست و گفت: باید شرایط 
به نحوی باشد که مردم هر لحظه ای که اراده کنند بتوانند به اورژانس 
قضایی دسترسی داش��ته باشند. پیش��نهاد من این است که دستگاه 
قضایی کشور، عکس قاضی فاس��د را به رس��انه   ها بدهد و ما هم قول 
می دهیم که عکس او را با عنوان »قاضی فاس��د و متخلف « در صفحه 
نخست روزنامه و خبرگزاری خود منتشر کنیم. مدیرمسئول روزنامه 
جوان همچنین خواستار استمرار حضور حجت االسالم اژه ای در محافل 

علمی و دانشگاهی شد. 
مدیر پایگاه خبری عصرایران هم بر ضرورت معرفی برخی قضات فاسد 
از سوی رسانه   ها تأکید کرد و این اقدام را دارای آثار مثبت و بازدارنده 

فراوانی دانست. 
   نباید اجازه داد کشور جوالنگاه رسانه های بیگانه شود

ایمانجانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان هم در سخنانی بر ضرورت 
پیگیری مسیر طی شده در قوه قضائیه طی دو سال گذشته تأکید کرد 
و گفت: ادامه مسیر تحول قضایی، س��رمایه اجتماعی نظام را افزایش 
می دهد. ش��یخ االسالمی، مدیرمس��ئول سایت پارس��ینه نیز در این 
جلسه خواستار راه اندازی سامانه ای برای نشان دادن هویت مجرمان 

به صورت آنالین شد. 
بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم با اشاره به بحرانی که مطبوعات 
کشور به آن دچار شده اند، گفت: باید به مطبوعات آزادی داد و در مقابل 
از آنها پاسخ خواست. نباید وضعیت به گونه ای پیش برود که رسانه   ها و 
مطبوعات داخلی مرجعیت خود را از دست بدهند و از این طریق فضا 

برای جوالن دادن رسانه های بیگانه در کشورمان فراهم شود. 
قوچانی، مدیر مسئول روزنامه سازندگی نیز با اشاره به کاهش ملموس 
توقیف مطبوعات در دوره ریاس��ت آیت الل رئیس��ی بر ق��وه قضائیه، 
بر ضرورت نوسازی رس��انه ای در کش��ور تأکید کرد و افزود: نوسازی 
رسانه ای باعث شکست هجمه های رس��انه ای علیه جمهوری اسالمی 

ایران خواهد شد. 
    ضرورت مبارزه با مفاسد، جدی تر از گذشته

قلی زاده، مدیرعامل خبرگزاری تس��نیم در این نشست با بیان اینکه 
احیای سرمایه اجتماعی نظام یکی از خواسته های امروز اصحاب رسانه 
از مسئوالن اس��ت، تصریح کرد: در دوره جدید قوه قضائیه، برخورد با 
مفاسد باید به صورت بسیار جدی تر از گذشته ادامه پیدا کند تا مردم 
ببینند از عزم دستگاه قضا برای مقابله با مفسدان کاسته نشده است. 
احدیان ، مدیرمس��ئول روزنامه خراس��ان نیز در این نشست مبارزه با 
فساد را مهم  ترین محور در اقدامات دستگاه قضایی دانست و خواستار 
اعالم موضع قاطعانه قوه قضائیه در خصوص مس��ائل مهم مطرح شده 
از سوی رسانه   ها که در جامعه ایجاد حساسیت کرده اند، شد. وکیلی، 
مدیرمسئول روزنامه ابتکار هم پیشنهاد کرد در دوره مدیریتی جدید 
قوه قضائیه، گفتمان مبارزه با فس��اد جایگزین گفتمان مبارزه با فاسد 

شود. 
عابدینی، قائم مقام خبرگزاری صداوسیما در این جلسه با بیان اینکه 
بسیاری از بحران هایی که در کشور ایجاد شده ناشی از ترک فعل های 
مسئوالن گذشته و حال است، بر ضرورت رسیدگی دستگاه قضایی به 

این ترک فعل های زیان بار تأکید کرد. 
حجت االسالم دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطالعات، رئیس قوه قضائیه 
را دارای صفات��ی همچون قاطعیت، صراحت و رأفت دانس��ت و گفت: 
آقایان رئیسی و اژه ای، جلوه   هایی از معرفت موجود در شهیدان بهشتی 
و قدوسی هس��تند. مدیرمسئول روزنامه اطالعات رس��انه   ها را بازوی 
توانمند قوه قضائیه دانس��ت و گفت: این رسانه   ها هستند که با اخبار و 
اطالعات دقیق خود می توانند زوایای تاریک هر موضوع و ماجرایی را 

برای قوه قضائیه روشن سازند. 
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امسال،حّج بیِت معّظم در دسترس 
نیس�ت ولی توّجه ب�ه رّب البیت و 
ذکر و خشوع و تضّرع و استغفار در 
دسترس اس�ت؛ حضور در عرفات 
میّس�ر نیس�ت اّما دع�ا و مناجاِت 
معرفت اف�زا در روز عرف�ه میّس�ر 
اس�ت؛ َرمی ش�یطان در منا ممکن 
نیس�ت اّما دف�ع و طرد ش�یاطین 
قدرت طلب در همه جا ممکن است


