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انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، هر چند 
هنوز تنور انتخابات گرم نشده است اما در فضای 
سیاسی کشور برخی جریان ها و اشخاص وابسته 
به آنها، درباره مشارکت مردم شک و تردید ایجاد 
می کنند. برای بســیاری از کشورهای دنیا حضور 
مردم پــای صندوق های رأی اهمیــت دارد، در 
برخــی دیگر نیز، انتخاباتی برگزار نمی شــود که 
نگران مشــارکت کم یا زیاد مردم باشند، چرا که 

مردم هیچ نقشی در کشور خود ندارند.
کشــورهای مدعی دموکراســی و آزادی، همواره 
ســعی دارند تا انتخابات در کشــور خود را آزاد 
و بــه دور از هرگونه دخالــت دولت و نظام حاکم 
معرفی کنند در حالــی که نظام برای مردم خود 

یک گزینه بیشتر ندارد.
کشورهای غربی که براساس نظام لیبرال سرمایه 
داری پایه گذاری شده اســت، امکان شکست را 
برای خــود از بین برده اند، بــه این معنی که هر 
فردی که در آمریکا یا یکی از کشــورهای اروپایی 
در جایگاه رئیــس جمهور یا نخســت وزیر قرار 
می گیرد، در سیستم هضم است و نمی تواند فارغ 
از سیاســت هایی که از ســوی نظام حاکم دیکته 

شده است عمل کند.
هر اندازه که مردم کشــورهای غربی ســعی در 
تغییرات در کشورهای خود داشته باشند، باز هم، 
همان نظام ســرمایه داری حاکم است و تغییر در 
نوع اداره کشــور که حتی اگر خواسته مردم باشد 
به وجــود نمی آید. مردم در این کشــورها گرچه 
حــق رأی دارند، اما رأی آنها بــه هر ترتیبی در 
ســبد تفکر حاکم ریخته می شــود. انتخابات در 
کشــورهای غربی به نوعی مهندســی و مدیریت 
شده است و تنها ژست دموکراسی و آزادی دیده 
می شود. برای همین است که در برخی مواقع آمار 
مشارکت مردم در انتخابات پایین می آید و گاهی 
نیز به خاطر شرایط فضای سیاسی و نوع مدیریتی 
که رئیس جمهور پیشین داشته است باال می رود، 

مانند انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا.
امــا در ایران به خاطر نوع رفتــار و برخورد نظام 
سلطه با جمهوری اسالمی، مشارکت در انتخابات 
ریاســت جمهــوری یا هــر انتخابــات دیگری، 
تفاوت هــای خاص خــود را دارد. مشــارکت در 
انتخابات همواره از ســوی مسئولین به ویژه رهبر 
معظم انقالب یکــی از مؤلفه های قدرت در نظام 
جمهوری اســالمی ایران معرفی شده است و در 
بسیاری از انتخابات مردم حضور گسترده و خیره 
کننده داشته اند که باعث تقویت قدرت جمهوری 

اسالمی شده و توطئه ها را نابود کرده است.
انتخابــات آینده از آن جهــت اهمیت دارد که به 
پایــان دوران دولت تدبیر و امید ختم می شــود، 
دولتی که در طول 8 ســال حضور خود، قرار بود 
با توافق هسته ای همه مشکالت اقتصادی و دیگر 

مشکالت را حل کند.
مردم در دو مقطع براســاس وعده های انتخاباتی 
رئیس دولــت تدبیــر و امید بــه او رأی دادند، 
وعده هایی که مرور آنها نشان می دهد که قول ها و 
تعهدات بزرگی بود اما محقق نشد یا الاقل اندکی 
از آن حاصل شــد که هیچ تأثیری بر روی اوضاع 

اقتصادی کشور نداشت.
اگر به گذشته انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
بنگریم، به این مقاطع می رســیم که دولت ها در 
ماه هــای پایانی دوره دوم خود کــه به انتخابات 
نزدیک می شود، سعی می کردند تا اوضاع سیاسی 
و اقتصادی کشور را آرام کنند و اندکی از فشارهای 
اقتصادی به مــردم بکاهند. که البته کاری موجه 
و الزم بود، چرا که بخش زیادی از نتیجه تصمیم 
مردم به کارکردها و نوع مدیریت اقتصادی دولت 
مستقر باز می گردد تا مردم برای مشارکت بیشتر 
راغب تر شــوند و این امر در همه جای دنیا رایج 
اســت. اما این بار، انتخابات ریاست جمهوری به 

خاطر برخی مسائل تفاوت های زیادی دارد.
مــردم نباید به خاطر آن که دولت کنونی تاکنون 
نتوانســته یا نخواسته در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد تا انگیزه  
بیشــتری برای مردم ایجاد شــود تا در انتخابات 
مشارکت گسترده داشته باشند، بلکه باید به این

مشارکت هوشمند مردم 
در انتخابات برای تغییرات
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محمد صفری

اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی 
به وضعیت معیشتی و بدهی ۳۴۰ 

هزار میلیارد تومانی دولت

بازنشستگان و مستمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی 
باردیگر با تجمع در اســتان های مختلف نسبت به وضعیت 
معیشــتی، بدهی ۳۴0 هزار میلیارد تومانــی دولت به این 

سازمان و عیدی به بازنشستگان تجمع کردند.
در ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در هفته های اخیر، 
صبح روز گذشته تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان تأمین 
اجتماعی در استان های مختلف نسبت به وضعیتش معیشتی 

بازنشستگان اعتراض کردند.
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در 

پایان بیانیه را قرائت کردند. در این بیانیه آمده است:
وضعیت معیشتی بازنشســتگان و مستمری بگیران هر روز 
بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از 
پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
کــه بالغ بر ۳۴0 هزار میلیارد تومان اســت ســر باز میزند. 
نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده هایی که داده اند 
نتوانسته اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند 
و در بودجه 1۴00 نیز چشم انداز روشنی برای برآورده کردن 
خواسته های ما وجود ندارد. ما امروز در اینجا جمع شده ایم 
که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود 
به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم.

1 -براســاس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، درصد افزایش 
حقــوق بازنشســتگان باید یکســان بوده و هریــک از این 

بازنشســته ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق 
برخوردار  شــوند؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف به افزایش 
و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشســتگان تراز با نرخ تورم 
و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر اســت که االن به ده 

میلیون رسیده است.
2 - ما خواهان اجرای بند )ب( ماده 12 برنامه ششم توسعه 
اقتصادی هســتیم که ســازمان تأمین اجتماعی را موظف 
به متناسب ســازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 

می کند.
۳ - مــا خواهان رفــع تبعیض بین بازنشســتگان همکار و 

غیرهمکار سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
۴ -ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان 

و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
5 - ســازمان تأمین اجتماعی طبق مــاده 5۴ قانون تأمین 
اجتماعی مسئول تأمین درمان کامل بازنشستگان بیمه  پرداز 
اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این 

ماده قانونی هستیم.
6- ســازمان تأمین اجتماعی موظف است مشکل معیشتی 
و بیمه از کار افتادگان و مستمری بگیران را حل نماید و به 

وضعیت نابسامان بازنشستگان 99 رسیدگی نماید.
7 -  منبای محاســبات »چهار/ســی ام« در اجرای همسان 
سازی مشاغل سخت و زیان آور در طول سالهای بازنشستگی 
و مستمری بگیری به هیچ وجه کفایت نمیکند و سازمان باید 
حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت و 

مبنای »سی/ سی ام« بپردازد.
8 -ما خواهان  اجرای  بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق 
منطقه جنگی بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی در 

مناطق جنگی هستیم. | تسنیم

با حکم رهبر معظم انقالب؛

ٓایت هللا محمود رجبی به ریاست 
مؤسسه امام خمینی )ره( منصوب شد

آیــت اهلل محمود رجبــی با حکمی از ســوی رهبر انقالب به 
ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منصوب 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی طی 
حکمــی، آیت اهلل محمود رجبی را به عنوان رئیس مؤسســه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( منصوب کردند.
این حکم روز چهارشــنبه 29 بهمن طی مراســمی با حضور 
حجت االســالم محمد محمدی گلپایگانــی رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری و دیگر مسئولین در مؤسسه آموزشی پژوهشی 

امام خمینی )ره( ابالغ خواهد شد.
در این مراسم عالوه بر معرفی آیت اهلل رجبی به عنوان ریاست 
مؤسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، اعضای هیأت 

امنای این مؤسسه نیز که از سوی مقام معظم رهبری منصوب 
شده اند، معرفی خواهند شد. آیت اهلل محمود رجبی که پیش 
از این قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 
بود از شاگردان  شاخص مرحوم آیت اهلل مصباح  یزدی  به شمار 
مــی رود. وی با پایان یافتن دوره ســطح، به درس خارج آیات 
محمدتقی بهجت، حاج شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی 
و  محمد شــاه آبادی رفت و سال ها از محضر ایشان بهره برد. او  
همچنین تفســیر موضوعی را از محضر آیت اهلل مصباح یزدی 
فرا گرفت. بخشــی از فعالیت هــای علمی و فرهنگی وی تهیه 
متون و منابع درســی در دو رشته »تفســیر و علوم قرآن« و 
»جامعه   شناسی« است. او از این رهگذر کتاب های متعددی را 
تألیف کرده که از آن جمله می توان از کتاب های »روش تفسیر 
قرآن«، »شــناخت قرآن«، »اعجاز قرآن«، »انســان   شناسی« 
منطق فهم قرآن، چند درس درباره ایدئولوژی اسالمی  و  چند 
درس پیرامون شناخت قرآن یاد کرد. آیت اهلل رجبی از اعضای 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم است و هم اکنون در حوزه 

علمیه قم به تدریس و تحقیق می پردازد.| مهر

ستاد انتخابات کشور به صورت رسمی 
تشکیل شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تشکیل رسمی ستاد انتخابات 
در وزارت کشــور خبر داد و گفت: در اســفند امســال هیئت 
مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشــور تشکیل می دهیم. 
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در برنامه 
»بدون خط خوردگی« در رابطه با برنامه ریزی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در ســال آینده، گفت: در اسفند امسال باید 

هیئت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشور تشکیل دهیم 
که این هیئت از معتمدین مردم و تعدادی از مقامات کشــور از 
جمله وزیر کشور، وزیر اطالعات، دادستان کل کشور و یکی از 
اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تشکیل می شود. 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت نام داوطلبین 
ریاست جمهوری هم بیان کرد: این فرآیند از 21 اردیبهشت ماه 
انجام خواهد شــد و در این زمینه وزارت کشور مقدمات کار را 
فراهم کرده است. کسانی که واجد شرایط هستند و این توانایی 
را در خودشان مشاهده می کنند با مراجعه به وزارت کشور، در 

ثبت نام انتخابات شرکت کنند.

دروغ و جعل برای تطهیر واکسن فایزر

خط فریب مدت ها اســت که سعی دارد سبک زندگی رهبر 
معظم انقالب را در اذهان مــردم وارونه جلوه دهد تا بتواند 

بلکه افکار عمومی را نسبت به ایشان بد بین کند.
ســبک زندگی حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکنون حتی یک 
نقطه خاکستری هم نداشته است چه رسد به آن که با نقطه 

سیاه در آن دیده شود.
جریان های رســانه ای خارجی فارسی زبان و فضای مجازی 
تالش بســیاری کردند تا شــاید بتوانند یک روزنه ای واقعی 
برای ســیاه نمایی پیدا کنند، اما هر چه تالش کردند به در 
بســته خوردند و مجبور شــدند تا از دروغ و جعل استفاده 
کنند. از ماجرای به دنیا آمدن نوه حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در لندن! تا ماجرای خرید واکســن فایزر از آمریکا برای بیت 
رهبری و دیگر شــایعاتی که در این مقوله مطرح می شــود 
همگی در راســتای فریب افــکار عمومی و تخریب جایگاه و 
محبوبیتی اســت که رهبر معظم انقــالب در میان مردم به 

ویژه جوانان دارد.

چندی اســت که نامه ای سراســر جعلی در فضای مجازی 
منتشر شــده که در آن درباره تهیه واکسن فایزر برای بیت 
رهبری از سوی وزارت بهداشت و با امضای دکتر نمکی وزیر 
بهداشــت حکایت دارد. پس از آن که رهبر معظم انقالب به 
خاطر مصالح مردم واردات و خرید واکســن های آمریکایی و 
انگلیســی فایزر و مدرنا را ممنوع کردنــد، علیه این تصمی 
فضاسازی و جو سازی شد و همگان دیدند که اثرات مخرب 
این دو واکســن بر روی دریافت کنندگان چگونه نمایان شد 
و تاکنون صد ها نفر از کســانی که در جهان این واکســن را 
دریافت کرده اند کشــته شده و صد ها نفر دیگر هم به خاطر 

اثر منفی این واکسن های دچار اختالالت جسمی شده اند.
اتفاقاتی که پس از آزمایش واکسن فایزر بر روی انسان افتاد 
ثابت کرد که ایران با هوشیاری نسبت به سالمت مردم خود 
حساس و جدی است و به همین خاطر تصمیمی که از سوی 

رهبری گرفته شده بود، تصمیمی درست و بجا بود.
اما این پایان ماجرا نبود بلکه با وجود شکســت خط تخریب 
و فریب در مقوله ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و 
انگلیسی فایزر و مدرنا، این جریان مدعی خرید واکسن فایزر 

برای بیت رهبری شده است و در یک نامه جعلی سعی کرده 
تا افکار عمومی را تحت تأثیر دروغ های خود قرار دهد.

حماقت در این اقدام از ســوی آن هایی که چنین نامه جعلی 
را منتشر کرده اند به خوبی دیده می شود. حماقتی که باعث 
رســوایی آن هایی شد که می خواســتند جریان تازه ای را در 
مقوله واکســن رقم بزنند، اما هوشــیاری مردم باعث شد تا 
ناکام بمانند. مــردم در فضای مجازی واکنش های جالبی را 
نشــان دادند و باعث رسوارتر شدن گردانندگان این جعلیات 
گشــتند. چند تن از کابران فضای مجازی چنین نوشته اند؛ 
»بیشتر از این اســناد محرمانه رو کن با کاعذ های رنگی تر، 

خیلی کاردستی خوشگلی شده«
یکی دیگر از کاربران نوشته؛ »شماره حساب میذاشتی دوزار 

بریزیم برات حداقل بتونی کاغذ سفید بخری نادون!«
واکنش ها به این نامه جعلی زیاد اســت و بیشــتر آن ها در 
همین مســر قرار دارد چرا که به گونه ای نامه جعل شده که 
نشــان می دهد دروغ بزرگی است برای باوراندن آن در میان 
مردم. اطالعات و آگاهی مردم آنقدر افزایش یافته اســت که 
بســادگی هر دروغ و شیطنتی را باور نمی کنند و به سادگی 

تشــخیص می دهند. مــردم از خود می پرســند که اگر این 
واکسن ها از آمریکا خریداری شده باشد، رسانه های آمریکایی 
نخستین جایی است که باید برای تخریب جمهوری اسالمی 

ایران دست به افشاگری در این زمینه بزند.
یا اگر ادعا می شــود که نوه رهبر انقالب در انگلیس به دنیا 
آمده و یک میلیون پوند هم خرج آن شــده اســت، از خود 
می پرســند رسانه ها و مسئولین انگلیســی که سال ها است 
در تالش هســتند تا یک نقطه شــبهه انگیز و خاکســتری 
در زندگی شــخصی و خانوادگی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پیدا کنند، اما نمی یابند، چرا اســناد و فیلم های این سفر به 

انگلیس را منتشر نمی کنند؟!
آیا می توان در عصر رســانه که هیچ اتفاقی از دیده ها پنهان 

نمی ماند، موضوعی را پنهان کرد؟
از این دســت اقدامات احمقانه باز هم دیده خواهد شد، مهم 
آن اســت که باور مردم آســیب نبیند و اعتمادی که شکل 
نسبت به نظام سالمت کشور شکل گرفته روز به روز قوی تر 
شــود. با این دســت اقدامات نمی توانند واکســن کشنده و 

مرگبار آمریکایی فایزر را تطهیر کنند.| میزان
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صفحه ۷

جهش میهمان 
ناخوانده

برگی دیگر از ویروس کرونا

شهادت مظلومانه  امام علی النقی الهادی )علیه السالم( را تسلیت می گوییم.


