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رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری
از طرحهای ملی استان سیستان و
بلوچستان و آغاز عملیات نصب سکو
و توسعه فاز  11پارس جنوبی:

ویروس امریکایی
تحریم و ویروس
کرونا ،نمی توانند
ملت بزرگ ایران را
به زانو در آورند
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اشغالگران قدس
تحریمگران اشغالگر

رهبر معظم انقالب در سخنرانی تصویری به مناسبت روز جهانی قدس تأکید کردند

مقاومت تا همه پرسی

روز قدس یــک نماد
اســــت .بخشـــــــی از
دولت نامه
ایــن نمــاد در روح
آرمانخواهــی یــک
جامعه ناشــی از یک
انقــاب بزرگ نهفته
علی ربیعی اســت .قــرار انقــاب
دستیار ارتباطات این بــود که بــه ظلم
اجتماعیرئیسجمهوری
و سخنگوی دولت و بیعدالتــی نه تنها
در ایــران بلکــه در
هــر جایــی که فریــاد مظلومی بلند اســت
پاسخی داده شود.
من فکر میکنم جامعه بدون آرمانگرایی
جامعــهای پژمــرده و بــیروح اســت.
عدالتخواهــی ،مبــارزه بــا ظلــم بــرای هر
کســی و در هــر کجــا ،خیرطلبــی و زندگــی
بهتــر بــرای همــه انســانها و مخالفــت با
تبعیــض و ســرکوب توســط قدرتمنــدان،
آرمانهایی است که حیات اجتماعی پویا
را به وجود میآورد.

همه سرزمین فلسطین باید آزاد شود از بحر تا نهر؛ همه فلسطینیان بازگردند

منشور هفت گانه آزادی قدس

 -۱محدود کردن مبارزه برای فلسطین به مسأله
فلسطینی و عربی ،خطایی فاحش است
 -۲هدف مبارزه ،آزادی همه سرزمین
فلسطین و بازگشت هم ه فلسطینیان است

 -۳از اعتماد به دولتهای غربی و مجامع
جهانیِ وابسته به آنها باید پرهیز کرد

 میزان برداشت روزانه گاز ازپارسجنوبی از  280میلیون مترمکعب
در سال  92به 700میلیون مترمکعب
رسیده است
 دستور روحانی به وزیر اقتصاد :باید بازار بورس و سرمایه به یک تعادل
اطمینانبخش برسد
 دستور روحانی به رئیس سازمانبرنامه  30:هزار میلیارد تومان اعتبار
مورد نیاز برای اجرای پروژههای
زیرساختی کشور بویژه در حوزه
لونقل تا پایان خرداد ماه
حم 
تأمین شود
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 -۴راهاندازی جنگهای داخلی ترفندهایی
برای سرگرم کردن جبهه مقاومت است

سالروز آزادی خرمشهر:
روز مقاومت ،ایثار و پیروزی

 -۵سیاست عمده امریکا ،عادیسازی
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه است

آزادسازی خرمشهر
یادداشت نقطــه عطــف تاریخ
جنــــــگ تحمیـــــلی
اســـــــتکبار عــــــــلیه
مـــــــــلت مســلمان
ایــران اســت .با فتح
حجتاالسالم خرمشـــــــهر میــدان
والمسلمینسید
محمدعلیشهیدی جنـــــــگ بــه نفـــــــع
رئیس بنیاد شهید رزمندگــــان ایرانــــی
و جانبازان تغییــر اساســی پیــدا
کــرد .پیــروزی ایــران در نبرد خرمشــهر
تنهــا یــک توفیــق نظامــی نبــود بلکــه
نمایانگــر قدرت الهــی و نیروی معنوی
بود که در نهایت شکســت دشــمن را با
تمامــی ظرفیتهــا و اقدامــات رقم زد.
سرچشــمه واقعــی قــدرت مقاومــت و
پیــروزی در جنگ با متجــاوزان و آزادی
خرمشــهر ،عالوه بر ایمــان و اراده ملت
و رهبــری مقتــدر ،ســرمایه اجتماعــی و
همبســتگی عظیــم ملتی بــود که هدف
خود را شکســت دشــمن و بیرون راندن
آن از خاک وطن میدید.
قــدرت عظیــم معنوی و روحیــه واالی
ایثار و شــهادت؛ بســیج گســترده مردم
در صحنــه نبــرد و حمایتهــای مــادی
و معنــوی آحــاد جامعــه از دفــاع را
بهدنبــال داشــت .ایــن روحیــه معنوی
و الهــی ،بهمصــداق آیــه شــریفه قــرآن
کریــم« :اذا جــاء نصراهلل والفتــح» و در
پیامــی کــه بنیانگــذار انقالب اســامی،
امــام خمینــی(ره) بــه مناســبت آزادی
خرمشهر ،صادر کردند و ...

 -۶همه باید ملت فلسطین را برای تداوم
مبارزه یاری دهند و دست او را پُر کنند

 -۷فلسطین باید با همهپرسی از همه ادیان
و اقوام فلسطینی اداره شود
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شناسنامه دار شدن
 50هزار کودک
بدون شناسنامه !

معاون رئیس جمهور ی در امور زنان و
خانواده از مشکالت اعطای تابعیت به
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی گفت
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هشدار مسئوالن وزارت بهداشت
درباره خطر سفر و انتقال کووید 19
در تعطیالت عید فطر

افزایش
ابتال به کرونا
با سفرهای جدید
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با شیوع کرونا و خانه نشینی مردم

برنامههای
<زنده اینترنتی> در
شبکههایاجتماعی
افزایشیافت
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خرمشهر امروز
و یادگارهای دوران اشغال
این بارکد را اسکن
کنید وگزارش ویدئویی
خرمشهر امروز و
یادگارهای دوران
اشغال را ببینید

Reuters

سقوط
هواپیمای پاکستانی
با  ۱۰۷سرنشین
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رژیم صهیونیستی ریشه بیثباتی منطقه

در این تردیدی نیســت که منطقه
خاورمیانــه بیــش از هــر منطقــه
دیگر جهان درگیر تنشهای دیرپا
و زیانبار بوده اســت .شــاید شــدت
جنگهــای ایــن منطقه بــه اندازه شــدت جنــگ کره و
ویتنام در قرن بیســتم نبوده اســت ولــی آن جنگها با
همــه خسارتهایشــان پس از مدتی تمام میشــدند و
مــردم فرصــت مییافتند کــه دوران صلح و توســعه را
نیز تجربه کنند.
ولــی خاورمیانــه مســأله دیگــری اســت .جنگهــای
 ،1973 ،1967 ،1956 ،1948جنگهــای داخلــی اردن
با فلســطینیها ،جنگهــای داخلی لبنــان ،جنگهای
صــدام علیــه کردهــا و ایــران و کویــت و تبعــات ناشــی
از بهــار عربــی و اوضــاع لیبــی ،ســوریه ،عــراق و یمــن
بهصــورت یــک خــط ممتــد از بحــران و جنــگ در 70
سال گذشــته وجود داشته و امکان نفس کشیدن مردم
منطقه از هوای صلحآمیز را از آنان ســلب کرده اســت.
پرســش این اســت که چرا مشــکالت خاورمیانه چنین
دیرپــا اســت و حــل نمیشــود و همچنان ادامــه دارد؟

دو عامــل اصلــی و در عیــن حــال تــا حــدی مرتبــط با
یکدیگر ریشــه بحرانهای خاورمیانه هســتند .اسرائیل
و نفت.اســرائیل بهعنوان یک واقعیــت که قدرت خود
را از بیــرون منطقــه کســب کرده اســت و نفــت نیز یک
منبــع طبیعــی خدادادی اســت .هر دو عامــل ،موجب
میشــوند کــه موازنــه قــوای ســازنده میــان نیروهــا در
منطقه شــکل نگیــرد .بدون پردهپوشــی بایــد گفت که
عوامــل دیگــری نیز در ایــن ماجرا دخالــت دارند ،ولی
این دو عامل مهمترین و اصلیترینها هستند.
اسرائیل محصول یک اقدام فراگیر اروپاییها و بریتانیا
برای رهایی از آنچه که آنها را دشــمن دینی خود یعنی
یهودیت میدانســتند بود .تاریخ نشــان داده اســت که
یهــود هیچگاه نــزد مســلمانان مســأله محــوری نبوده
اســت ،بلکه این اروپا اســت کــه یک دعــوای تاریخی با
یهودیــت داشــته اســت و همیشــه آنــان را در گِتوهــای
شــهری محصــور میکــرد و در نهایــت نیــز در جریــان
جنــگ دوم جهانــی آن فجایــع را ایجاد کــرد و به جای
آنکه خودش بار این مسئولیت و صلیب گناهان خود را
به دوش بکشــد ،آن را بر دوش مردم منطقهای دیگر،

یعنی خاورمیانه انداخت .در برابر این خوش خدمتی،
صهیونیســم نیــز بــه جــای آنکــه خواهــان مواجهــه بــا
آنــان باشــد ،تبدیل بــه نهضتی ضد مســلمانان شــد و
با شــکلگیری اســرائیل تمامی موازنه قــوای منطقه به
هــم ریخت و منطقه را در ناپایداری مســتمر غرق کرد.
عنصر دیگر ناپایداری نیز نفت است که نحوه عمل آن
تحلیــل جداگانــه میطلبــد ،رژیمهای صدام حســین،
قذافــی و آلســعود محصول درآمدهای نفتی هســتند
کــه بهصورت مســتقیم یا غیر مســتقیم ناپایداری را در
منطقه تشدید کردهاند.
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان ایــن
دو عامــل را از موازنــه قــوای منطقــهای حــذف کــرد تا
ط مشی
منطقه روی آرامش ببیند؟ درباره اســرائیل خ 
پیشــنهادی در ایران که در ســخنان دیــروز رهبر معظم
انقالب برای چندمین بار بازتاب داشــت ،گویا و روشن
اســت .اولین نکتــه محوری طرح ایــران تجزیهناپذیری
ســرزمین فلســطین از رود اردن تــا دریــای مدیترانــه
اســت .این نقاشــیهای عجیــب و غریب و مســخره که
در طرحهای مثــاً صلح ،وجود شــهرکها با مرزهایی

را درون فلســطین نشان میدهد؛ بیشتر شبیه بازی ماز
(خطوط مارپیــچ و گیجکننده) کودکان اســت .و همین
یــک نمونــه بهترین دلیل برای مصنوعــی بودن پدیده
ایــن حکومــت اســت و نبایــد فلســطین از رود تــا دریــا
تجزیه شود.
نکتــه دوم نیز تأکید بــر رفراندوم برای اداره فلســطین
اســت .رفرانــدوم بــه وســیله همــه شــهروندان اصلــی
فلســطین فــارغ از تعلــق دینــی آنــان اســت .رفتــاری
پذیرفته شــده در نظام بینالمللی کنونــی که به منزله
حاکمیت ملتها است.
در خصــوص این دو نکته پرسشــی که مطرح میشــود
این اســت کــه این اهــداف چگونه محقق خواهد شــد؟
پاســخ این است راه مقابله با آن همین مقاومت است
که ثبات و پایداری آنان را نشانه گرفته و رژیم اسرائیل را
زمینگیر کرده اســت .بعالوه همان طور که موشکهای
اتمــی نتوانســت رژیــم اتحــاد جماهیــر شــوروی را نگه
دارد ،هیچ ســاحی نیز قادر به حفظ رژیمی مصنوعی
و مخالــف منافع مــردم منطقه نخواهد بــود .بیثباتی
فزاینده ،زاییده عوامل درونی چنین رژیمهایی است.

کرونا
و چهارمین انقالب صنعتی

جهــان تا امروز ســه
انقــاب صـــــــنعتی
یادداشت را تجربــه کــرده و
مــا رســــــماً در حال
تجــــــربه کــــــــــردن
چهارمین انقلــــاب
محسن جاللپور صنعتی هســــــتیم.
صاحبنظر اقتصادی نخســـــتین انقلـــاب
صنعتــی نیــروی
بخــار را برای مکانیزه کردن تولید به کار
گرفــت .ایــن انقالب که از ســال  ۱۷۶۰تا
حدود ســالهای  ۱۸۲۰تا  ۱۸۴۰به طول
انجامید ،باعث شــد جوامع کشاورزی و
روســتایی بــه جوامع صنعتی و شــهری
تبدیل شوند.
در انقــاب دوم کــه از ســال  ۱۸۷۰آغــاز
شــد و تــا ســال  ۱۹۱۴و آســتانه جنــگ
جهانــی اول ادامــه پیــدا کــرد ،صنایــع
بزرگ پدیدار شدند و الکتریسیته ،موتور
محرک تولید انبوه شد.
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