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فرآیند انتخاب رئیس دیوان 
محاسبات قانونی بود
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غرب آس��یا که همچنان کان��ون اصلی تحوالت 
جهانیاس��ت طی روزهای اخیر ش��اهد سفرهای 
مس��ئول  ه��وک  اس��ت.  آمریکای��ی  مقام��ات 
تحریم ه��ای ض��د ایران��ی، س��فری دوره ای به 
منطقه داشته و دیروز در کویت ادعا کرده است 
که آمریکا به دنبال صلح در یمن اس��ت اما ایران 
اج��ازه صلح در یمن را نمی ده��د. زلمای خلیل 
زاد نماینده آمریکا در امور افغانس��تان اس��ت در 
اظهارات اخیرش ادعا ک��رده ایران تمایلی برای 
صلح در افغانستان ندارد و به آمریکا برای تحقق 
ای��ن مهم کمک نمی کند. پی��ش از اینها، ژنرال 
مک کنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه 
ای��ران را محور بحران در منطقه معرفی کرد که 
اجازه صل��ح را نمی دهد. در همین حال »مارک 
میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز که 
به اراضی اش��غالی و برخی کشورهای عربی سفر 
کرده همین ادعاها را مطرح و ایران را مانع صلح 
معرفی کرده اس��ت. نگاهی بر ای��ن مواضع یک 
کلید واژه را نشان می دهد و آن اینکه ایران مانع 
صلح در منطقه می شود و تالش برای صلح ندارد. 
حال این س��وال مطرح است که چرا آمریکایی ها 
چنین کلی��د واژه ای را در پیش گرفته اند و در 

قبال آن در اهدافی را دنبال می کند؟ 
این ادعاها در حالی مطرح می ش��ود که نخست 
آنکه نگاهی بر کارنامه آمریکا بیانگر دو رس��وایی 
بزرگ برای آنان است در حالی که ترامپ رئیس 
جمه��ور آمریکا به ش��دت نیازمند نمایش چهره 
مقت��در صلح جو از خویش در آس��تانه انتخابات 
اس��ت از یک سو 19 س��ال حضور در افغانستان 
و 17 س��ال در ع��راق برای این کش��ورها هیچ 
دس��تاوردی جز اس��تمرار بحران نداش��ته و نه 
تروریس��م در آنها نابود ش��ده و نه دولتی همسو 
با منافع آمریکا در آمریکا ش��کل گرفته است. از 
سوی دیگر آمریکای مدعی مبارزه با تروریسم با 
رسوایی ایجاد و حمایت از تروریسم مواجه است 
چنانکه داعش و القاعده س��اخت آمریکا جنایات 
و ویرانی بس��یاری را به منطقه تحمیل کرده آند 
که نمود آن را از افغانس��تان و پاکستان گرفته تا 
عراق و س��وریه می توان مشاهده کرد. حمایت از 
رژیم س��عودی در کش��تار مردم یمن و نیز رژیم 
صهیونیس��تی و جنایات گسترده اش علیه ملت 
فلس��طین بع��د دیگری از رفتارهای ضدبش��ری 
آمریکا در منطقه اس��ت. نکته مهم آنکه ماهیت 
جنایت کار و البته بدعهد آمریکا چنان است که 
حت��ی طالبان نیز پس از مدتها مذاکره با آمریکا 

از غیر قابل اعتماد بوده آمریکا سخن گفتند. 
دوم آنک��ه به اذعان جهانیان جمهوری اس��المی  
محور و کانون امنیت در منطقه اس��ت ایران در 
کن��ار تاکید بر لزوم حل مش��کالت کش��ورهای 
منطقه در چارچوبی داخلی بر حمایت از امنیت 
و ثب��ات کش��ورها تاکید داش��ته و دارد چنانکه 
نمود عینی آن را در افغانس��تان، عراق، س��وریه 
و لبنان و یمن می توان مش��اهده کرد. ایران در 
حال��ی بر اصل امنیت منطقه در برابر تروریس��م 
تاکید داش��ته که آمریکا در حمایت از تروریسم 
اقدام به ترور س��رداران مقاومت از جمله سردار 
سپهبد قاسم س��لیمانی کرده است که در راس 

محور مبارزه با تروریسم بوده است.
 ب��ا توجه به ای��ن مولفه ها ب��ه صراحت می توان 
دریاف��ت که آمریکا در حالی ریش��ه بحران های 
منطقه است که در تحقق اهداف منطقه ای خود 
نیز ناتوان بوده اس��ت. آمری��کا جبهه مقاومت با 
محوریت ایران را زمینه س��از شکس��ت سیاست 
سلطه اش بر منطقه می داند. براین اساس می توان 
گفت که گفتار اخیر سران آمریکا مبنی بر ایران 
مانع صلح است ادامه همان سیاست های گذشته 
علیه ایران اس��ت که از یک سو به دنبال توجیه 
ادامه تحریم ها از جمله تحریم تس��لیحاتی ایران 
است و از س��وی دیگر به زعم خود با به حاشیه 
راندن ایران، س��عی در محروم س��ازی منطقه از 
ظرفیت های جمهوری اس��المی  به عنوان صلح و 

امنیت در منطقه است.

کلید واژه مخالف صلح

خ���ب���ر
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درگیری در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در سالگرد

 جنگ 33 روزه باال گرفت 

اسرائیل بار دیگر مقهور وعده صادق

منابع خبری از درگیری در مرز لبنان با فلس��طین اشغالی خبر دادند و این 
که به صهیونیس��تها دستور داده شده اس��ت که به پناهگاه بروند در حالی 
ک��ه منابع خبری نزدیک به حزب اهلل لبنان اعالم کردند در جریان عملیات 
بعدازظهر دیروز ۵ نظامی رژیم صهیونیس��تی به هالکت رسیدند و 1۳ نفر 

نیز مجروح شدند
المیادی��ن به نقل از رس��انه های رژیم صهیونیس��تی اعالم ک��رد: حزب اهلل 
عملی��ات نظام��ی در نزدیکی مرز انج��ام داده و تانک مرکاوا اس��رائیل را با 
موش��ک کورنت هدف قرار داده اس��ت. ارتش رژیم صهیونیس��تی به سوی 
نیروهای وابس��ته به حزب اهلل که قصد ورود به فلس��طین را داشتند، آتش 
گشوده اند. المیادین اعالم کرد: نیروهای حزب اهلل برای شلیک موشک ضد 
زره کورنت به س��وی خودروی نظامی ارتش اس��رائیل، وارد اطراف منطقه 
اش��غالی کفرشوبا ش��ده بودند. کابینه امنیتی اس��رائیل به ریاست بنیامین 
نتانیاهو در س��اختمان وزارت دف��اع )جنگ( این رژیم برای ارزیابی حوادث 
امنیتی در مرزهای لبنان، تش��کیل جلس��ه داد. رس��انه های رژیم اشغالگر 
از درگیری مس��لحانه و ش��لیک چندین فروند موش��ک ب��ه طرف نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی در شمال فلسطین اش��غالی خبر دادند.رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کردند که حزب اهلل با یک فروند موش��ک کورنت یک 
خودرو نظامی رژیم صهیونیس��تی را هدف قرار داده اس��ت.خبرنگار النشره 
هم از انفجارها و پرواز جنگنده ها و بالگردها و هواپیماهای شناس��ایی رژیم 

صهیونیس��تی در مناط��ق مرزی ب��ا لبنان خبر داد.از س��وی دیگر آویخای 
ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد: گزارش های از حادثه 
امنیتی در منطقه جبل روس مخابره شده است و جزئیات در دست بررسی 
است. به ساکنان مناطق مرزی با لبنان دستور داده شده است که در منازل 
خ��ود بمانند. هم��ه فعالیت های در مناطق باز از جمله اقدامات کش��اورزی 
و گردش��گری ممنوع است.از س��وی دیگر ش��بکه الجزیره به نقل از منابع 
صهیونیس��ت از تبادل آتش در مزارع ش��بعا خبر داد و گزارش داد: ارتش 
رژیم صهیونیس��تی چندین گلوله توپ به رویسات العلم در منطقه کفرشوبا 
لبنان شلیک کرده اس��ت. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت از تبادل 
آتش در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. المیادین اعالم کرد: نتانیاهو پس 
از دریافت اخبار مربوط به تحوالت مزارع شبعا نشست کابینه را ترک کرد.

ش��بکه الجدید گزارش داد: اخباری از هدف قرار گرفتن خودرو اس��رائیلی 
در منطقه رویس��ات العلم در مزارع شبعا مخابره شده است.کانال 11 رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرد: به نظر می رسد که س��ید حسن نصراهلل دبیر کل 
ح��زب اهلل لبنان به وعده خود عمل کرده اس��ت زیرا وی هر آنچه می گوید 
را عملی می کند.بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با ترک جلسه 
کابینه عازم س��تاد فرماندهی ارتش در وزارت جنگ شد. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در اظهار نظری مدعی شده که کشور لبنان و جنبش حزب اهلل 
در قبال هر گونه حمله علیه اس��رائیل مسئول خواهند بود و رژیم وی برای 

هر سناریویی آماده است.
ب��ه دنبال ش��هادت یکی از نیروه��ای حزب اهلل لبنان در س��وریه در حمله 
هفته گذشته رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق، طی روزهای اخیر رژیم 
صهیونیستی از ترس انتقام حزب اهلل، به حضور نظامی خود در مرز با لبنان 
افزوده بود. ناصیف حت��ی وزیر خارجه لبنان دیروز در واکنش به تهدیدات 
اخی��ر مقام های رژیم صهیونیس��تی،  تاکید کرد: ما از خ��اک خود در برابر 

هرگونه تجاوزی دفاع خواهیم کرد.

نماینده سقز و بانه:

شبکه های برون مرزی ایران باید سدی در مقابل
 سیاه نمایی رسانه های معاند باشند

نماینده مردم س��قز و بانه، با توجه به تالش��ی که ش��بکه های معاند برای مخدوش کردن چهره 
انقالب اسالمی کرده اند، درباره نقش پرس تی وی در خنثی کردن این پیام ها گفت: این شبکه 
به عنوان تریبون انقالب اسالمی با وجود مشکالت و تالش شبکه های معاند برای مخدوش کردن 
چهره انقالب اس��المی، با روحیه انقالبی توانس��ته اس��ت پیام انقالب اسالمی را به سراسر جهان 

برساند و تاثیرات مثبت خود را بگذارد. 
بهزاد رحیمی نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس شورای اسالمی، شبکه پرس تی وی را شبکه 
ای دانس��ت که دریچه ای از جمهوری اس��المی به روی جهان باز کرده است، درباره موفقیت این 
ش��بکه در انجام رس��التش گفت: پرس ت��ی وی با نگاهی خودباوران��ه و اعتماد به نفس همچون 
سنگری در برابر تهاجم نرم دشمن عمل کرده، این رسانه با تمام مشکالت مالی، پوشش خبری 
در اتفاقات بین المللی، حوادث و وقایع نقش به س��زایی داش��ته و با ایجاد بس��تر مناس��ب برای 
رونمایی از اصول و ارزش های اس��المی در راس��تای شفافیت بخش��ی و مقابله با بحران از تمام 

ظرفیت خود به نحو احسن بهره جسته است.
وی ب��ا توجه به زندگی بش��ر امروزی در جهانی که رس��انه ها آن را مدیریت م��ی کنند، درباره 
فاکتورهایی که پرس تی وی در برنامه سازی باید در نظر بگیرد تا بتواند نقشی در این زمینه ایفا 
کند، گفت: این شبکه باید با توجه به قدرت و نیروی رسانه های جمعی بهترین بهره وری را جهت 
تبیین اهداف و مقاصد نظام داشته باشد و به عنوان تبلیغات در این راستا از این ظرفیت رسانه ها 

استفاده بهینه نماید و در مواقع بحرانی نیز باید از حیثیت و اعتبار نظام دفاع کند.
رحیمی درباره نقش پرس تی وی در کاهش ایران هراسی و اسالم هراسی که توسط شبکه های 
س��لطنت طلب انگلیس��ی و سایر شبکه های معاند القا می ش��ود، گفت: پرس تی وی با گفتمان 
اس��المی و آگاهی بخشی سیاسی نقش قابل توجهی در کاهش القا ایران هراسی و اسالم هراسی 
توسط رسانه های غربی و دشمنان که مبنای مشترک سیاست خود را به آن نهاده اند ایفا کرده 
اس��ت و ایران را آن طور که هس��ت به جهانیان معرفی کرده اس��ت. این وظیفه خطیری که این 

رسانه توانسته است به خوبی از عهده آن براید.
این نماینده مجلس در پاس��خ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی که مردم جهان بیشترین 
اوقات خود را با رس��انه ها س��پری می کنند، چگونه می توانیم از این فرصت با استفاده از شبکه 
پرس تی وی بهره ببریم، گفت: جهت دهی به افکار عمومی و شکل دهی باورها بایستی با اطالع 
رس��انی صحیح و مناسب شکل گیرد و نقش فرهنگ س��ازی خود را ایفا کند، رسانه ها به دلیل 
تعامل و ارتباط با مردم می توانند بیشترین نقش را در عرصه فرهنگ سازی، مهندسی فرهنگی 

ایفا کنند.
وی با توجه به تالشی که شبکه های معاند برای مخدوش کردن چهره انقالب اسالمی کرده اند، 
درب��اره نقش پرس تی وی در خنثی کردن این پیام ها، گفت: این ش��بکه به عنوان یک تریبون 
انقالب اس��المی با وجود مش��کالت و تالش شبکه های معاند برای مخدوش کردن چهره انقالب 
اسالمی، با روحیه انقالبی توانسته است پیام انقالب اسالمی را به سراسر جهان برساند و تاثیرات 

مثبت خود را بگذارد. 
رحیمی با توجه به تحریم هایی که علیه ش��بکه های برون مرزی صورت گرفته اس��ت، از نقش 
وزارت امور خارجه به عنوان نهاد دیپلماس��ی جمهوری اس��المی در یاری رس��انی این شبکه ها 
گفت: وزارت امور خارجه می تواند با اس��تفاده از امکانات و تعامالت خود با کش��ورهای مختلف 
جهان از طریق روش��نگری علیه اقدامات ظالمانه آمریکا با اعمال فش��ار جهانی با استفاده از نهاد 
های بین المللی هم سو با نظام مقدس جمهوری اسالمی جهت لغو تحریم های یک جانبه علیه 

ایران اقدام کند.
وی درباره نقش حمایتی دولت و مجلس از شبکه های برون مرزی گفت: شبکه های برون مرزی 
قطعاً جزو تریبون رس��می کشور هس��تند که در حال حاضر با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی 
و سیاس��ی کش��ور دچار مش��کالت جدی ش��ده اند، دولت باید با حمایت های مالی و فرهنگی و 
همچنین مجلس با استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی در راستای حمایت و کاهش مشکالت 
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صفحه 8

نگاهی به برگزاری مراسم عاشورا در زمان کرونا 

آگهى مناقصه عمومى 
(یک مرحله اى)

سازمان جهاد کشاورزى استان چهارمحال و بختیارى
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ترامپ و بایدن 
دو روی یک 

سکه

دشمنی با ایران 
هدف اصلی آمریکا

صفحه 5

رییسی: 

دادستان کل کشور شکایت از 
آمریکا را در دستور کار قرار دهد
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