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انتخابات شکاف حکمرانی  را
 در امریکا عمیق تر کرد

هشتم نوامبر انتخابات میان دوره ای امریکا، برای تعیین تکلیف ۴۳۵ 
کرسی مجلس نمایندگان )کنگره(، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی 
مجلس سنا و ۳۶ پس��ت فرمانداری برگزارشد. انتخابات میان دوره ای 
حدود دو سال پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار می شود، به 
همین دلیل نوعی همه پرس��ی درباره عملکرد رئیس جمهور و حزب 
اوس��ت. در انتخابات میان دوره ای، دموکرات  ها توانستند با کسب ۵۰ 
کرسی، جمهوریخواهان را شکس��ت دهند و کنترل مجلس سنا را به 
دس��ت بگیرند. معاون رئیس جمهوری هم در مواقعی که تس��اوی آرا 
باشد، به نفع حزب دموکرات عمل خواهد کرد. این یعنی نتیجه ۱+۵۰ 
به نفع حزب دموکرات. این انتخابات یکی از حس��اس  ترین انتخابات 
امریکا درتاریخ سیاسی این کشور محسوب می شود که درابعاد مختلف 
بر مسائل داخلی امریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰2۴ 

و نیز روابط این کشور با جهان تأثیر گذار خواهد بود. 
ش��عارهای انتخاباتی احزاب بر موضوعات و مسائل مشخصی متمرکز 
بود ک��ه بیانگر مطالبات و مش��کالت موجود در جامعه امریکا اس��ت. 
نامزد ها و رهب��ران حزب دموکرات در تبلیغ��ات انتخاباتی، حمایت از 
طرح قانونی کردن »سقط جنین«، »ممنوعیت حمل سالح « همچنین 
»بهبود سیستم بهداشت و درمان « را به عنوان محوری  ترین شعار خود 
قرارداده بودند، در مقابل جمهوریخواهان وعده حل مشکالت اقتصادی 
و معیش��تی وکنترل »تورم « و اجراکردن قانون جریان »دگرباش��ان 
جنس��ی«، مبارزه با »مهاجرت«، وعدۀ »کاهش کمک های امریکا به 
اوکراین« و »پایان دادن به تحقیقات کنگره دربارۀ نقش دونالد ترامپ و 
حامیانش در ماجرای حمله به کنگره امریکا« را به عنوان شعار انتخاباتی 
انتخاب کرده بودند. تحقق یا عدم تحقق این ش��عارها، فارغ از احزاب 
دموکرات درکنار منازعات سیاسی دو جریان بر روند تحوالت سیاسی 

و اقتصادی این کشور اثرگذار خواهد بود. 
نسبت به آنچه برخی از نظرسنجی  ها تا قبل از برگزاری انتخابات اخیر 
پیش بینی کرده بودند، نتایج انتخابات میان دوره ای برای دموکرات  ها 
چندان هم بد نبود، چرا که در تاریخ امریکا به طور معمول حزب حاکم 
تقریباً همیش��ه در همه انتخابات های میاندوره ای باکاهش محبوبیت 
روبه رو بوده اس��ت. در ۳۶دوره از ۳۹دوره انتخاباتی که پس از جنگ 
داخلی امریکا برگزار شده، حرب حاکم در کنگره کرسی های خود را از 
دست داده است. تنها اس��تثنا، مربوط به شرایط پس از استیضاح بیل 
کلینتون بود. با وجود استیضاح کلینتون، مردم به حزب او رأی دادند. 
این وضعیت پس از ۱۱سپتامبر نیز تکرار شد و رأی دهندگان امریکایی 
تحت تأثیر فضای پس از حادثه ۱۱سپتامبر کنترل یکدست کنگره را نیز 
به جمهوریخواهان سپردند. در شرایط فعلی نیز با تورم باالی ۸درصد و 
روند کاهشی محبوبیت »جوبایدن«، انتظار می رفت که جمهوریخواهان 
برنده هر دو مجلس باش��ند، اما چنین نش��د. البته جمهوریخواهان با 
پیروزی در مجلس نمایندگان به ریاس��ت دموکرات ها در این مجلس 
پایان دادند. اگر چه ایده »موج بزرگ قرمز« جمهوریخواهان و ترامپ 
اتفاق نیفتاد؛ اما از آنجایی که رئیس کنگره س��ومین شخصیت ارشد 
حکومتی پس از رئیس جمهوری و معاونش محس��وب می ش��ود، این 
مسئله به حفظ توازن قدرت دوحزب در طراحی سیاست ها و اعمال آنها، 
در حوزه های مختلف کمک می کند و شکلی از چالش مستمر را درحوزه 

تصمیم گیری و اجرای درآینده به نمایش خواهد گذاشت. 
به عقیده کارشناسان حوزه مطالعات امریکا، انتخابات میان دوره ای به 
دلیل نقش مقدماتی آن در انتخابات 2۰2۴ ریاست جمهوری، شاهد 
آرایش جدی با رفتار رادیکالی در ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاسی در 
عرصه داخلی امریکا خواهیم بود. از این رو باید منتظر وضعیت چالش 
عمیق در فضای سیاسی این کشور باشیم. مهم  ترین پیامد و تأثیرات 
انتخابات میان دوره ای درعرصه سیاست داخلی امریکا در چند محور 

قابل احصا و اشاره است:
۱. تداوم شکاف عمیق سیاسی بین دو قطب سیاست درامریکا: شکاف 
عمیق سیاس��ی بین دموکرات  ه��ا و جمهوریخواهان که ب��ا حمله به 
ساختمان کنگره در دوره ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید، 
در تجدید و تش��دید چالش های گفتمانی امریکا در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری2۰2۴ نقش کلیدی خواهد داشت. جمهوریخواهان 
مدعی هس��تند دموکرات  ها کش��ور را به س��مت »سوسیالیستی « یا 
»کمونیستی « هدایت می کنند، درمقابل جریان دموکرات نیز مدعی 
است، تنها »راه نجات دموکراس��ی«در امریکا از مسیر حکمرانی این 
حزب می گذرد. تحلیل محتوای این دو رویکرد این است که امریکا از 
مسیر دموکراسی خارج شده و در مسیر گفتمان غیر دموکراتیک قرار 
گرفته است. در چنین فضایی احتمال همکاری بین دو حزب طی دو 
سال آینده بسیار ناچیز به نظر می رسد. هر دو حزب ادعا می کنند، برای 
احیای دموکراسی می جنگند و مدعی هستند تقویت وحدت و ترمیم 
شکاف های سیاسی از اهداف کلیدی آنهاست و این چالش بزرگ جامعه 

و دولت امریکا در شرایط بعد از انتخابات میان دوره ای است. 
2. تداوم مش��کالت مدیریت در امریکا: کنترل کنگره از س��وی حزب 
جمهوریخواه و حفظ اکثریت دموکرات  ها در مجلس س��نا به این معنا 
خواهد بود که هر دو حزب برای پیش ب��ردن برنامه های خود نیازمند 
مذاکره و انعطاف در برابر یکدیگر هس��تند. امری که حداقل در فضای 
سیاسی کنونی بس��یار بعید به نظر می رس��د. چون با توجه به نزدیک 
بودن انتخابات ریاست جمهوری، دولت این کشور با بن بست در زمینه 
قانون گذاری همراه خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به افزایش قدرت 
جمهوریخواهان، بایدن برای غلبه بر بحران ها، راه بس��یار دشواری در 
پیش خواهد داش��ت؛ چون از یک طرف به راحتی نخواهد توانس��ت 
طرح  ها و برنامه های مورد نظرش را در مجلس نمایندگان که اکثریت آن 
در دست جمهوریخواهان است، به تصویب برساند و فرصت برنامه ریزی 
و اقدام درحوزه های سیاسی و اقتصادی را نخواهد یافت، این یعنی ابهام 
در آینده سیاس��ی جریان دموکرات در انتخابات ریاس��ت جمهوری و 

تشدید دوقطبی سیاسی و اجتماعی پایدار دردولت و جامع امریکا. 

تأمل در باب چیستی
 و ابعاد ادبیات اصالح نظام حکمرانی

از کلید واژه های پرتکرار در رسانه، موضوع »حکمرانی« است که این 
روز ها به آن با اشکال و ترکیب های متفاوت در سخنرانی  ها و یادداشت ها 
اشاره می شود. حمکرانی خوب، حکمرانی نو و اصالح حکمرانی از جمله 
واژه  هایی هس��تند که در این ایام در خصوص ش��یوه اداره کشور یا در 
بیان ضرورت اعمال تغییر در برخی رویه  ه��ا عموماً با رویکرد انتقادی 
بیان می ش��وند. به مس��ئله قدری عمیق تر توجه کنیم. ابتدا ضروری 
است روشن شود این مطالبه از چه خاستگاهی بیان می شود و مقصود 
احتمالی از طرح آن چیست تا بتوان به نسخه  هایی که برای حل مشکل 
تجویز می شود اتکا و اعتماد کرد. از آنچه تاکنون در این زمینه مطرح 
شده و در ریشه یابی ادبیات »اصالح شیوه حکمرانی« به تقسیم بندی 

چهارگانه زیر می رسیم:
۱. گروهی از ارائه کنندگان این عناوین و تکرار کنندگان این واژگان در 
بیان ضرورت اصالح در نظام حکمرانی درپی عبور از اصول، شعار ها و 
مبانی انقالب اند. این دسته اساس��اً اصول و شعارهای انقالب را مانعی 
برای پیشرفت و عامل اصلی مشکالت گذش��ته و کنونی کشور تلقی 
کرده، لذا بیان ضرورت اصالح نظام حکمرانی در این مش��رب فکری 
معنایی جز انصراف از محکمات و اصول انقالب ندارد. مثاًل در این نگاه 
یکی از عوامل اساسی مشکالت کشور نداشتن رابطه با امریکا و زمینه 
ساز سرایت این مش��کل به س��ایر حوزه  ها به ویژه اقتصادی و امنیتی 
است. بنابراین، در بیان راه حل و چگونگی اصالح نظام حکمرانی نسخه 
برقراری ارتباط و حل و فصل مسائل فی مابین انقالب اسالمی با جبهه 

استکبار را تجویز می کنند)نسخه تسلیم(.
2. دسته ای دیگر از توس��عه دهندگان این ادبیات خاستگاه انتخاباتی 
دارند و برای عبور از شرایط فعلی و نوعی فاصله گذاری با دولت مستقر 
و زمینه سازی برای آینده خود و جریان سیاسی متبوع این اصطالح را 
در اشکال مختلف تکرار می کنند. در محاسبات این گروه دولت مستقر 
به دلیل حجم و تنوع مش��کالت پیش رو قادر به حل مشکالت نیست 
لذا تصویرسازی از شعار اصالح ش��یوه حکمرانی در شرایطی که مردم 
در موضوعات مختلف با مشکالت عدیده ای مواجه اند منجر به افزایش 
امید مردم به اصالح و اقبال عمومی به شعاردهندگان می شود )نسخه 

تبلیغ(. 
۳. دسته ای از مطرح کنندگان ایده  اصالح حکمرانی معتقدند اصولی 
از قانونی اساس��ی در اداره امور کشور یا اجرا نمی ش��ود یا به درستی 
اجرا نمی ش��ود. معتقدان به این نظری��ه عمدتاً م��واردی را به ویژه در 
زمینه مدیریت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی مطرح 
می کنند و معتقدند باید اصالحاتی به نفع اجرای کامل قانون صورت 
پذیرد و زمینه مزمن شدن برخی مشکالت در حوزه های مختلف را عدم 
اصالح نظام حکمرانی بیان می کنند. این دسته از معتقدان به ضرورت 
اصالح نظام حکمرانی اگرچه در تبیین مس��ئله تالش وافر دارند تا از 
موضع منطق و اس��تدالل به موضوع ورود کنند ام��ا بن مایه اقامه ادله 
آنان در تأیید و تأکید بر ضرورت بازگشت خود به قدرت است و اینگونه 
می انگارند که مشکالت پیش رو نتیجه حذف آنان و جریان متبوعشان 

از قدرت است)نسخه ارتجاع(. 
۴. گروه دیگری از توسعه دهندگان این بحث دغدغه کارآمدی دارند. 
یعنی معتقدند کشور باید به ش��یوه بهتری اداره ش��ود و اگر در همه 
زمینه  هایی که با مش��کل مواجهیم به سمت ارتقای کارآمدی حرکت 
کنیم در واقع نظام حکمرانی را اصالح کرده ایم. این دسته از منتقدان 
به رویه های جاری و معتقدان به ضرورت اصالح شیوه های حکمرانی 
برای برون رفت از این شرایط قائل به »تحول « در بسیاری از رویکرد ها و 
رویه  ها، اما در چارچوب اصول و مبانی هستند. اعتقاد دارند بدون عدول 

از اصول امکان اصالح و نوسازی وجود دارد )نسخه تحول(. 
ضروری اس��ت یک بار دیگر به متن بیان��ات رهبر فرزان��ه انقالب در 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی با 
دقت بیشتری توجه کنیم. ایشان با اشاره به راهبرد اساسی تحول خواهی 
و تحول گرایی، ایجاد حرکت جهش��ی و جهادی هم��راه با نوآوری در 
روش  ه��ا و کارکرد ها در هم��ه عرصه های حکمران��ی و بخش  هایی از 
سبک زندگی عمومی را ضروری می دانند و در تبیین علت نیاز کشور به 
تحول خواهی و تحول گرایی معتقدند درکنار پیشرفت  ها و موفقیت های 
فراوان در دهه های اخیر، در زمینه  هایی دچار عقب ماندگی و مشکالت 
مزمن هستیم که با حرکت های معمولی عالج نمی شوند و نیاز به تحول 
و حرکتی فوق العاده دارند که این نیاز جزو مسلمات این دوره از انقالب 
برای برای تحقق گام دوم است. در عین حال ایشان عقب ماندگی  ها را 
ناشی از برخی غفلت  ها و فاصله گرفتن های تدریجی از خط انقالب در 
دهه های اخیر می دانند که باعث معطل ماندن بسیاری از ظرفیت  ها و 

فرصت  ها شده و به منافع ملی خسارت زده است. 
به نظر می رس��د آنچه امروز به عنوان دغدغه صاحبنظران و منتقدان 
مطرح می شود پیشتر از سوی رهبر حکیم انقالب به عنوان یک چالش 
جدی در نظام حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و برای برون رفت از آن، 

نسخه تحول ارائه شده است. 
* استادیار دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه

فرمانده فراجا:
دشمن خطای مأموران انتظامی را 

  بزرگنمایی  می کند
فرمانده فراجا با بیان اینکه خط رس�انه ای دش�من در اغتشاش�ات 
اخیر این اس�ت که با پروژه  هایی نظیر کشته س�ازی و انباشت خبر 
و همچنین بزرگ نمایی خطاهای مأم�وران هزینه  هایی را به پلیس 
تحمیل کند، گفت: » براساس دس�تورالعملی که ابالغ کرده ایم اگر 
حین اجرای مأموریت قانونی به فرد یا افرادی خس�ارتی وارد ش�د 
با پیگیری جبران خس�ارت ک�رده و رضایت فرد جلب می ش�ود. «

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در نشست هم اندیشی با جمعی از 
فعاالن رسانه ای که در ستاد فراجا برگزار شد، با بیان اینکه خط رسانه ای 
دشمن در اغتشاشات اخیر این است که با پروژه  هایی نظیر کشته سازی و 
انباشت خبر و همچنین بزرگ نمایی خطاهای مأموران هزینه  هایی را به 
پلیس تحمیل کند، گفت: » براساس دستورالعملی که ابالغ کرده ایم اگر 
حین اجرای مأموریت قانونی به فرد یا افرادی خسارتی وارد شد با پیگیری 
جبران خسارت کرده و رضایت فرد جلب می شود. مجموعه انتظامی انصافاً 
درخصوص اتفاقاتی که رخ  داد در میدان نسبت به تمام دوره های گذشته 
موفق تر و هوش��مندانه عمل کرد هرچند در عملیات روانی و جنگ نرم 
خأل  ها و کمبود هایی مشاهده شد تا جایی که بخش عمده ای از افرادی که به 

تجمعات می پیوستند به دلیل تبلیغات گسترده رسانه های معاند بود. «
فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد:»واقعیت این است که پلیس وظیفه 
دارد اگر بی نظمی در شهر ایجاد شود آن را مرتفع کند اما در فضای مجازی 
و جنگ نرم سازوکار اصلی فعالیت رسانه ای بر عهده متولیان این امر است 
و پلیس نیز همگام با آنان حین اجرای وظیفه اصلی تالش می کند. یعنی 
فعالیت و سازوکارهای اصلی تعریف شده برعهده نظام رسانه ای کشور نظیر 

سازمان صدا و سیما است. «
 اش��تری ادامه داد:» تا زمانی که کشور در مسیر رش��د و تعالی قرار دارد 
دشمنان در تالش هستند تا هر طور شده خدش��ه ای وارد کرده و مانع از 
ادامه حرکت در این مسیر شوند؛ اما به لطف و عنایت الهی، راهنمایی های 
مقام معظم رهبری و بصیرت و هوشیاری مردم آگاه هرگز به خواسته شوم 

خود نخواهند رسید. «

سپهر خلجی*  علی حسن حیدری

ادام�ه  در  ته�ران  انق�الب  دادگاه 
اغتشاش�گران  پرون�ده  ب�ه  رس�یدگی 
و بره�م زنندگان امنی�ت ، برای س�ه نفر از 
اغتشاش�گران حک�م اع�دام ص�ادر کرد. 
به گزارش خبرگزاری میزان در ادامه رسیدگی 
به پرونده اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت 
در دادگاه انق��الب ته��ران و در پی تش��کیل 
جلس��ات دادگاه متهم��ان در حض��ور وکالی 
آ ن ها، حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران 

صادر شد. 
بر همین اس��اس در یکی از احکام صادر شده 

دادگاه انق��الب ته��ران، فردی ک��ه در اقدامی 
تروریس��تی، به ص��ورت عمد و ب��ا قصد جان 
مأموران نی��روی انتظامی، با خودرو س��واری 
خود به سرعت به مأموران هجوم برده و در اثر 
برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و 
تعدادی را نیز مجروح کرده بود، پس از اعترافات 
صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه 
و مستندات مستدل موجود در پرونده به افساد 
ف��ی االرض از طری��ق جنایت علی��ه تمامیت 
جس��مانی افراد، تخریب و اق��دام علیه امنیت 
ملی  کشور که منجر به اخالل در نظم عمومی و 

ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و 
اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد. 

همچنین، براس��اس دادنامه دیگر صادر شده 
از س��وی دادگاه انقالب ته��ران، متهمی که با 
کشیدن سالح سرد و حمله مسلحانه از طریق 
جرح عمدی با چاقو ب��ه یکی از مأموران حافظ 
امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت 
برای ش��هروندان و ناامنی در محیط و به آتش 
کش��یدن فرمانداری شهرس��تان پاکدش��ت و 
تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده 

بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد. 

در حکم صادر ش��ده دیگر، به موجب دادنامه 
دادگاه انق��الب تهران فردی که ب��ا حضور در 
محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود 
در فیلم های بررسی شده از دوربین های محل 
اغتشاش، اقدام به بس��تن خیابان، جلوگیری 
از تردد وس��ایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و 
همچنین آس��یب زدن به اموال عمومی نموده 
بود و در این زمینه ها نقش هدایت گری داشت 
به اتهامات محاربه به مجازات اعدام محکوم شد. 
قابل ذکر است احکام صادر شده اولیه و بدوی 

بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است. 

در ادامه رسیدگی به پرونده برهم زنندگان امنیت

3 اغتشاشگر در تهران به اعدام محکوم شدند

    قضائی

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:سخنگوی شورای نگهبان:

قانون انتخابات
 نیازمند به روزرسانی است

 ایران قوی
 نقطه عصبانیت و استیصال دشمن است

قان�ون انتخاب�ات درب�اره رس�یدگی ب�ه 
تخلف�ات و نظ�ارت ب�ر تبلیغ�ات نیازمند 
ب�ه روزرس�انی اس�ت. تبلیغ�ات بیش�تر 
به فضای مج�ازی منتقل ش�ده ام�ا قانون 
اس�ت.  مختص�ر  آن خیل�ی  م�ورد  در 
به گزارش مهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی 
ش��ورای نگهبان در یک برنام��ه تلویزیونی با 
بیان این مطلب افزود: این ش��ورا در نظارت بر 
انتخابات قوانینی را اج��را می کند که خودش 
به آن ایراد هایی را وارد می دان��د و نیازمند به 
روزرسانی است. با این حال ش��ورای نگهبان 

قانون کنونی را در انتخابات اجرا می کند. 
وی ادامه داد: مهلت  هایی که در قانون انتخابات 
تعیین شده منطقی نیست؛ وقتی قانون در سال 
۷۸ به تصویب رسید، تعداد ثبت نام کنندگان 
کم بود، اما حاال ثبت نام کنندگان از حدود 2 تا 
۴ هزار نفر به ۱۶ هزار رسیده در حالی که مهلت 

بررسی صالحیت  ها ثابت مانده است. 
طحان نظیف افزود: ش��ورای نگهب��ان نگران 
ضایع شدن حق افراد است و برای شنیدن نکته 
یا دفاعیات ثب��ت نام کنندگان در انتخابات، به 

فرصت نیاز دارد. 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات 
درباره رسیدگی به تخلفات و نظارت بر تبلیغات 
نیازمند به روزرسانی است. تبلیغات بیشتر به 
فضای مجازی منتقل ش��ده اما قانون در مورد 
آن خیلی مختصر اس��ت. همچنی��ن وقتی با 

تخلفات جدیدی در انتخابات روبه رو هستیم، 
به روزرسانی قانون هم باید انجام شود. هادی 
طحان نظیف گفت: پس از حدود ش��ش سال 
از اب��الغ سیاس��ت های کلی انتخاب��ات، هنوز 
اتفاق ملموس��ی در این باره رخ ن��داده؛ البته 
شورای نگهبان پارسال برای ساماندهی ثبت 
نام های ریاس��ت جمهوری و مالک های ثبت 
نام کنندگان، اقداماتی را انج��ام داد تا جلوی 
ثبت نام های تفریحی را بگیرد و ابهام  ها برطرف 
ش��ود. مجلس هم س��ال ۹۸ مصوبه ای برای 
شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس 
داشت که شورای نگهبان در مرحله اول آن را 
تأیید کرد اما چون به زم��ان انتخابات نزدیک 

بود، فرصتی برای اجرا پیش نیامد. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گف��ت: در یکی 
از بنده��ای سیاس��ت های کل��ی انتخابات به 
شناسایی داوطلبان در مرحله ثبت نام پرداخته 
شده که بر اساس تجربه باید فرآیند پیش ثبت 
نام را داشته باش��یم. ممکن است برخی افراد 
ش��رایط نامزدی در انتخابات را نداشته باشند 
یا از آن مطلع نباش��ند و همین باعث می شود 
با رد صالحیت مواجه ش��وند. در نتیجه پیش 
ثبت نام این مش��کل را رف��ع می کند. طحان 
نظیف گفت: دولت در حال تنظیم الیحه ای در 
مورد انتخابات است و مجلس هم طرحی را در 
این باره دنبال کرده که به نظر می رسد مراحل 

پایانی بررسی را طی می کند. 

س�خنگوی س�پاه ای�ران ق�وی را نقط�ه 
عصبانیت و اس�تیصال دش�من دانس�ت و 
گفت: حوادث اخیر نش�ان داد ارتقای سواد 
رسانه ای جامعه به ویژه در مواجهه با فضای 
مجازی بیش از گذش�ته اهمیت یافته است. 
به گزارش س��پاه نیوز، سردار س��رتیپ دوم 
پاسدار رمضان ش��ریف در نشست با اصحاب 
رسانه در شهر ری افزود: اهمیت کار رسانه ای 
هر روز بیش از گذش��ته اهمیت خود را نشان 
می دهد، چرا که در چنین میدانی، جنگ کم 
هزینه تر و با تلفات و تبعات کمتری می توان 
وارد مبارزه شد. وی یادآورشد: در جنگ رسانه 
ای، با فضای��ی نرم و لطیف دش��منان تالش 
می کنند تا با بهره گیری از نواقص و خألهای 
موجود به کش��ور هدف ضربه بزنند، در حالی 
که در گذشته با خشونت و خونریزی اهداف و 

مقاصد خود را دنبال می کردند. 
س��خنگوی س��پاه گف��ت: دش��من در حال 
بهره گی��ری از تمام��ی ظرفیت خ��ود برای 
تأثیرگذاری بر جمعیت هدف اس��ت و آنها را 
در معرض تهاجم فرهنگی و ترکیبی سازمان 
یافته قرار داده اند و به طور مدام تالش می کند 
تصویر دلخواه خ��ود را به ذهن آن��ان متبادر 

کند. 
س��ردار ش��ریف با اش��اره به اغتشاش��ات و 
ناآرامی های اخیر و رویکردهای مطرح ش��ده 
نسبت به آن ادامه داد: برخی علت را مساله ای 

داخلی می دانند، در حالی که شواهد و قرائن 
از جمله موضع گیری ها و مالقات های مقامات 
رسمی دولت های خارجی با برخی لیدرهای 
اغتشاش��ات اخیر نش��ان دهنده یک طراحی 
خارجی برای تجزیه و براندازی ایران اسالمی 
اس��ت. وی اعالم ک��رد: جبه��ه ضدانقالب و 
معاندین باید متوجه باش��ند با انقالبی بزرگ 
مواجه هس��تند که برای به ثمر نشس��تن آن 
صد ها هزار شهید تقدیم شده است، شهدایی 
که با اندیش��ه و محبوبی��ت در عرصه جنگ 
تحمیلی، دفاع از حرم و صیانت از امنیت ملی 

حضور یافته اند و به شهادت رسیده اند. 
ش��ریف به حضور تعداد مع��دودی نوجوان و 
جوان فریب خورده در حوادث اخیر اش��اره و 
اضافه کرد: این افراد با هیاهوی بدون مبنای 
فضای مجازی به میدان آمده اند، در حالی که 
این انقالب طی ۴۳ سال گذشته، بحران های 
مختلفی را پشت سر گذاش��ته و بر همه آنها 

فائق آمده است. 
سخنگوی سپاه ایران قوی را نقطه عصبانیت و 
استیصال دشمن توصیف و با تأکید بر اهمیت 
ارتقای س��واد رس��انه ای جامعه ب��ه ویژه در 
مواجهه با فضای مجازی تصریح کرد: حوادث 
اخیر نش��ان داد باید بیش از پیش براهمیت 
افزایش آگاهی و سواد رس��انه ای ملت ایران 
واقف و برای افزای��ش اطالعات و توانایی های 

آنان در این عرصه اقدام کرد. 

ژه
وی

 برایدلجوییمردمب��ود،نهباجدادنبه  
شما!

عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان 
روز گذشته در توئیتی نوش��ت: »انتظار از هیئت اعزامی 
رهبری دیدن واقعیت ها، محکومیت جنایت جمعه خونین 
زاهدان، دلجویی از خانواده های شهدا و آسیب دیدگان این 

حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. «
توئیت او در صفحه رسمی اینستاگرامش نیز منتشر شد. 
خیلی زود هم بی بی سی فارسی و رادیو فردا و امثال اینها 
آن را با تأکید بر ارعاب از س��وی نماینده رهبری منتش��ر 

کردند. 
اما در سفر حجت االسالم حاج علی اکبری، رئیس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه به استان سیستان و بلوچستان 
که در جایگاه ریاست هیئت اعزامی رهبری به استان بود، 
همه آنچه عبدالحمید اسماعیل زهی مدعی انجام نشدن 
آن است، انجام ش��د. هم از مردم دلجویی شد) اما تأکید 
بر مجازات مقصران و پیگیری حوادث اخیر اس��تان شد( 
هم اعالم شد که کش��ته های بی گناه این حوادث، طبق 
نظر رهبری شهید محسوب خواهند شد، هم ۱۰۰ نفر از 
اغتشاشگران مورد عفو رهبری قرار گرفتند و آزاد شدند، 
هم در دیدارهای متعدد، هم صحبت های همه طرف های 
ماجرا شنیده شد. پیش از این هم که تغییرات در فرماندهی 

انتظامی استان انجام گرفته بود. 
پس عبدالحمید از کدام تهدید و ارعاب سخن می گوید؟ و 
مدعی کدام دلجویی شده است؟! آنچه در این سفر انجام 
نش��د،  باج دادن به زیاده خواهانی بود که با سخنرانی های 
سیاس��ی و تحریک  آمیز خود   آرامش را از اس��تان س��لب 
کرده اند. آنچه انجام ش��د و عبدالحمید نامش را ارعاب و 
تهدید مظلوم گذاشته، هش��دار و تذکر شدیداللحن   بابت 

تحریک مردم در مسیری خالف واقع است. 
اصل ماجرا این اس��ت که در س��فر هیئت اعزامی رهبری 
به سیس��تان و بلوچس��تان، حس��اب م��ردم از حس��اب 
تحریک کنندگان جدا و با هر کدام رفتار متفاوتی انجام شد. 
با مردم رحماء و با تحریک کنندگان و برهم زنندگان آرامش 

استان، اشداء؛ این امور است که برخی را عصبانی کرده است، 
وگرنه هم از مردم دلجویی شد و هم حرف شان زده شد. 

 امری��کاه��ممس��ئولیتمنافقینرا   
نمیپذیرد!

وزارت خارجه امریکا مدعی شده که این کشور هیچ گونه 
کمکی به س��ازمان مجاهدین خلق )منافقین( نمی کند. 
این واکنش دستگاه سیاس��ت خارجی امریکا در واکنش 
به موضع س��خنگوی وزارت خارجه ایران است. پیش از 
این، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
مطلبی در مجله فارن پالیسی گفته بود که امریکا منافقین 

را در تکنولوژی سایبری، آموزش داده و تجهیز می کند. 
در بیانیه آم��ده که موض��وع مربوط به نق��ش امریکا در 
پشتیبانی یا آموزش دادن منافقین نادرست است و نیز بر 
این ادعا تأکید می کند که مجاهدین خلق را »یک جنبش 
دموکراتیک مخالف حکومت نمی بیند که مردم ایران را 
نمایندگی کند و شانس موفقیت داش��ته باشد«. امریکا 
می گوید رابطه ای با این سازمان ندارد و آموزشی به اعضای 

آنها نمی دهد و کمک مالی هم به این سازمان نمی کند. 
نکته جالب این بیانیه تأیید کمک امریکا به منافقین برای 
اسکان آنها در آلبانی اس��ت، اما مدعی است این موضوع 
سال 2۰۱۶ و با تکمیل اسکان منافقین در آلبانی به پایان 

رسیده است. 
با وجود این ادعا ها قرائن و شواهدی از کمک های دولت 
امریکا به منافقی��ن وجود دارد؛ گرچ��ه همین کمک به 

اسکان و نجات از آوارگی هم کمک کوچکی نیست. 
مایک پمپئو، وزیرخارجه پیش��ین امریکا و مایک پنس، 
معاون اول دونالد ترامپ پس از پایان کار در دولت ترامپ 
برای بازدی��د از اردوگاه مجاهدین خلق ب��ه آلبانی رفته 
بودند. گرچه در هن��گام بازدید، این افراد مقام رس��می 
دولتی نبودند، اما حضور این دو نفر، وجود تفکر حمایت از 

منافقین را در امریکا نشان می دهد. 
از س��ویی دولت امری��کا در بره��ه ای این گروه��ک را از 
لیس��ت گروه های تروریس��تی خود خارج کرد. در حالی 

که این سازمان تروریستی قاتل ۱۷ هزار ایرانی، از جمله 
مقامات عالی رتبه ایران اس��ت. از سویی منافقین سابقه 
ترور مقامات امریکایی در دهه ۵۰ را هم دارند. اما به نظر 
می رسد در مسیر ضدیت با جمهوری اسالمی ایران، امریکا 

از این هم می گذرد!
حاال هم چون می داند منافقین به قول همین بیانیه کذایی، 
شانس موفقیت ندارند، نمی خواهد روی بلیت باطل آنها 
ش��رط بندی کند. اما حمایت امری��کا از منافقین پنهان 

نیست و این ادعاهای دروغ را کسی باور نمی کند. 
تیر ماه ۱۴۰۰ بود که یک نویسنده امریکایی به حمایت 
کش��ورش از منافقین اعتراض کرد. دانیل الریس��ون  در 
مقاله ای در وب س��ایت آنتی وار  نوش��ت همان طور که 
منافقین با صدام همدست ش��دند تا به کشور خود حمله 
کنند، اکنون تالش می کنند امری��کا را به جنگ با ایران 

بکشانند. 
این نویس��نده امریکایی با اش��اره به همایش های ساالنه 
منافقین نوشته: »اعضای هر دو حزب اصلی امریکا، در ۱۰ 
سال اخیر یا به مقر این گروه در آلبانی سفر کرده اند یا به 
صورت ویدئو کنفرانس از راه دور در نشست آنها سخنرانی 
و مبالغی هنگفت بابت آن دریافت کرده اند. رژه س��الیانه 
حمایت سیاستمداران و مقامات برجسته از چنین گروه 
نکبت باری، مایه ش��رم برای امریکا و متحدانش و نشانه 

مشکالت عمیق تر در سیاست خارجی ما است. «
او س��پس از تعدادی مقام��ات امریکایی ن��ام می برد: »در 
گذشته، مقامات ارشد امریکایی نظیر  نیوت گینگریچ،  جان 
بولتون، رودی جولیانی، جو لیبرم��ن، تام ریج  و جان مک 
کین  در نشس��ت های مجاهدین خلق ش��رکت می کردند. 
در جلس��ه امس��ال آنها، مایک پومپئو  وزیر خارجه سابق، 
میشل فلورنوی  معاون سابق وزیر دفاع در امور سیاسی، باب 
منندز  رئیس کمیته روابط خارجی سنا، کوری بوکر  سناتور 
نیوجرسی و بس��یاری دیگر از اعضای کنگره امریکا حضور 
یافتند. س��خنران ها عموماً اعالم می کنن��د که مجاهدین 
خلق و متحدانش مخالفان واقعی  هستند که برای برقراری 

دموکراسی سکوالر  تالش می کنند«.

 رئیسی در جلسه هیئت دولت:
شنیدن خواسته های قانونی وظیفه همه است

رئیس جمهور ب�ار دیگر بر ض�رورت حفظ امنیت به عنوان بس�تر 
تداوم همه فعالیت های جامعه تأکید کرد و گفت: شنیدن و ترتیب 
اثر دادن به خواس�ته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما به 
همین اندازه در زمینه حفاظت از امنیت و آرامش جامعه مسئولیم. 
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در جلسه هیئت دولت 
با اشاره به فرا رسیدن فصول سرد سال و احتمال افزایش آالینده های 
جوی بر ضرورت آمادگی همه دستگاه های مربوط برای مقابله مؤثر با 

این پدیده و کاهش آثار مخرب آن تأکید کرد. 
انجام ب��ه موقع طرح های دولت در اس��تان  ها به ویژه عملیاتی ش��دن 
مصوبات دور اول سفرهای اس��تانی و برطرف شدن موانع احتمالی در 
این زمینه از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلس��ه هیئت دولت بود 
که مقرر ش��د با ارتباط نزدیک تر و بیشتر وزرا با اس��تانداران به عنوان 
باال ترین مقام اجرایی در استان، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام 
شود. رئیسی یک بار دیگر بر ضرورت حفظ امنیت به عنوان بستر تداوم 
همه فعالیت های جامعه تأکید کرد و گفت: شنیدن و ترتیب اثر دادن 
به خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما به همین اندازه در 

زمینه حفاظت از امنیت و آرامش جامعه مسئولیم. 
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