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آخرین رایزنیها برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس یازدهم

قدردانی مادورو ب هفارسی« :ایران! سالمعلیکم»

گــروه سیاســی /قالیبـــــــــــــاف مقابــل
حـــــــاجیبابایی؛ حاال دیگر قطعی است
کــه این رویارویــی اولیــن رقابت مجلس
یازدهم خواهد بود .پاســخ این ســؤال که
شــانس هر طــرف چقدر اســت را باید به
بعد از  6خرداد واگذار کرد.
شرایط کرونایی کشور بر خالف ادوار قبل
اجــازه گردهمایــی منتخبان را نــداده اما
مسأله مشخص این است که قالیباف اگر
هم هنوز تبدیل بــه رهبر اقلیت مجلس
یازدهم نشده باشد اما اطمینان ماههای
قبل را هم برای رسیدن بهجایگاه ریاست
ندارد.
پنجشــنبه گذشــته بــرای اصولگرایان
مجلس یازدهم پنجشــنبه پر خبری بود؛
جلســه اســتماع برنامههــای نامزدهــای
ریاســت و نایب رئیســی مجلس یازدهم
در جمع فراکســیونی که نام «فراکســیون
انقــاب اســامی» بر آن گذاشــته شــده،
برگــزار شــد .نتیجــه اولیــه حکایــت از
آن داشــت کــه بــرای رقابــت ریاســت
محمدباقــر قالیبــاف ،علــی نیکــزاد،
حمیدرضــا حاجیبابایی ،شــمسالدین
حســینی و مصطفــی میرســلیم اعــام
آمادگــی کردهانــد .بــرای نایــب رئیســی
هــم امیرحســین قاضــیزاده هاشــمی،
محمدمهــدی زاهــدی ،محمدرضــا
میرتاجالدینــی ،عبدالرضــا مصــری،
الیــاس نــادران ،علیرضــا منــادی ،ســید

رضا تقوی و محمدحسین فرهنگی ورود
کردهانــد .آنطور که دیروز احمد نادری،
منتخــب تهــران در مجلــس یازدهــم و
دبیر کارگــروه اجرایی فراکســیون انقالب
اســامی بــه «تســنیم» گفتــه نامزدهای
نهایــی انتخابات ریاســت و نــواب رئیس
مجلــس از دایــره افــراد یــاد شــده خارج
نیســتند چــون بــه گفتــه او در هفتههــای
اخیر فقــط همین افراد مشــغول رایزنی
با دیگر منتخبان بــرای انتخابات داخلی
مجلس بودهاند .خبر اصلی انتخابات اما
شــامگاه پنجشنبه منتشر شــد؛ ابتدا خبر
جلســه مشــترک نیکزاد ،حاجیبابایی و
شــمسالدین حســینی برای رســیدن به
توافــق و کنار رفتن دو نفر بــه نفع یکی از
ایــن جمــع از راه رســید و در نهایــت هم
اعالم شــد که فرد منتخب این جمع سه
نفره کسی نیســت جز حمیدرضا حاجی
بابایی .کسی که با این جمالت در حساب
شــخصی توئیتر خود انتخابش بهعنوان
نامــزد نهایــی ریاســت مجلــس را اعالم
کــرد؛ «خدایــا تــو شــاهد بــاش ،مــا برای
مجلسی درشــأن نظام ومردم ،هر آنچه
داریم فدا خواهیم کرد ،ما بدهکار مردم
و رهبــری و خــون شــهیدان هســتیم .از
بــرادران صدیق و فــداکارم دکتر نیکزاد و
دکتر حسینی که با وجود شایستگی برای
حفظ وحدت وموفقیت نیروهای انقالب
گام بلندی برداشتند ،تشکر میکنم ».بر

اشغالگران قدس ،تحریم گران اشغالگر

اســاس آنچه فراکســیون انقالب اسالمی
مقرر کــرده قرار اســت همچنــان فرآیند
توافق بر ســر نامزدهای نهایی ریاســت و
نواب رئیس مجلس تا آنجا ادامه داشته
باشد که این مجموعه به یک نامزد واحد
برای ریاســت مجلــس و دو نامزد نهایی
برای نواب رئیس برسد.
آنطــور کــه دیــروز عبــاس مقتدایی،
نماینــده منتخب اصفهان به «تســنیم»
گفتــه قــرار اســت در جلســه بعــدی این
فراکسیون برای تعیین گزینههای نهایی
رأیگیــری شــود تا تکلیف رئیــس و نواب
رئیس مجلس قبل از  6خرداد مشخص
گردد .اما مســأله این اســت ک ه آیا چنین
چیزی ممکن خواهد بود؟
اصــول گرایــان در اظهــار نظرهــای
خود تاکید دارند کــه رقابت برادرانه رقم

بهانهتراشی علیه دولت به بهانه قطع شبکه الکوثر

ادامه از صفحه اول

گــروه سیاســی /شــرکت ماهــوارهای
یوتلســت چهارشــنبه پخش شــبکه
الکوثــر صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایران را بــهبهانه بدهیهای
انباشته این ســازمان به این شرکت از
ارائــه خدمــات ماهوارهای قطــع کرد.
مسئوالن صدا و سیما این بار به بهانه
قطــع شــبکه الکوثــر دولــت را مــورد
انتقــاد قــرار دادهانــد .پیمــان جبلی،
معاونت برون مرزی ســازمان صدا و
سیما گفته اســت« :سهلانگاران باید
پاســخگو باشند .مشکل اصلی کمبود
بودجــه و کمبــود ارز نیســت ،چــرا که
دستگاههای مسئول اجرایی در فضای
عمومی کشــور و خارج از رسانه ملی،
بودجههای بسیار کالن توزیع میکنند
که شــاید در جای خود الزم هم باشــد
اما مســأله و مشــکل مــا درک ناقص
و فهــم ناکافــی از ضرورتهــای کار
رســانهای بینالمللی و گاهی لجبازی
و چهبســا تعمد و شــاید سیاسیکاری
و گروکشــی اســت ».مدیــرکل روابــط
عمومــی ســازمان صــدا و ســیما هــم
نوشته است« :باالخره بیش از دو سال
که دولت محتــرم بودجه ارزی صدا و
ســیما را ناقــص و حداقلی تخصیص
داد ،یوتلســت شبکه الکوثر معاونت
برون مرزی را قطع کرد».
بــه گــزارش ایســنا ،امــا صــدا و
ســیماییها در حالی در روزهای اخیر
قطــع شــبکههای بــرون مــرزی را بــه
پرداخت نشــدن بودجه مقــرر به این
سازمان نســبت میدهند که جزئیات
تخصیــص صنــدوق توســعه ملی به
این ســازمان ،شــواهد دیگری را نشان
میدهــد و البته قابل توجه اســت :بر
اساس این گزارش ،طی سالهای ۸۸
تا  ۹۲ســاالنه حــدود  ۲۰۰میلیون دالر

بــه ســازمان صــدا و ســیما تخصیص
داده شــده اســت .در ســال  ۱۳۹۵نیز
درخواســت برداشــت جدید از منابع
صنــدوق توســعه ارائــه میشــود و بــا
اینکــه این منابــع ( ۳۰۰میلیون یورو)
در قالــب اســتقراض از صنــدوق در
اختیــار آن ســازمان قرار میگیــرد اما
هنــوز هــم تکلیــف بازپرداخــت آن
مشخص نشده اســت .در سال ۱۳۹۶
نیــز معــادل ریالــی  ۱۰۰میلیــون یورو
در قالــب تبصــره  ۴در اختیــار صــدا و
ســیما قرار گرفته اســت .ضمن اینکه
براســاس تبصــره  ۴قانــون بودجه در
ســال  ۱۳۹۷مبلــغ  ۲۵۰میلیــون دالر
و در ســال  ۱۳۹۸نیــز  ۱۵۰میلیــون
یــورو از منابــع صندوق توســعه ملی
بــرای پرداخــت بــه صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایران لحاظ شــد
و البتــه بــا وجــود محدودیــت منابع،
بــا توجــه بــه جهــش ارزی ســال ۹۷
دولــت  ۱۶۰درصــد اعتبــارات مقــرر
( ۶۰درصــد مــازاد بــر قانــون بودجه)
را بــه ایــن ســازمان تخصیــص داده
اســت .خبرگــزاری دانشــجویان ایران
از مســئوالن صــدا و ســیما پرســیده:
ضریب نفوذ شــبکههای بــرون مرزی
صدا و ســیما ،با توجه به تکثر و هزینه
کــرد آنها ،متناســب بــوده اســت؟ آیا
بررسیهایی در این زمینه انجام شده
اســت؟ در صورت انجام شدن ،آیا به
همراه مســتندات منتشر شده است؟
در صــورت صحــت ادعــای مطــرح
شــده ،علت همکاری نکردن سازمان
صــدا و ســیما با نهادهــای نظارتی در
زمینه بررســی هزینهکــرد بودجههای
ارزی تخصیــص یافتــه در ســالهای
 ۱۳۸۸تــا ( ۱۳۹۲دولــت دهــم) چــه
بوده است؟

خبــر دیگــر اینکــه ،شــورای آتالنتیک اعــام کرد کــه دیپلماتهــای ایران
و امریــکا بــار دیگر بر ســر مســائل مربوط به افغانســتان در دیدار گروه شــش
بعــاوه دو حاضــر شــده و به بحــث و گفتوگو پرداختنــد .به گزارش ایســنا،
این اندیشــکده مدعی شــد حضور همزمان دیپلماتهای ایــران و امریکا در
نشستی انجام شده که اخیراً تحت نظارت سازمان ملل متحد با حضور شش
همســایه افغانستان و نیز روســیه و ایاالت متحده و در ادامه روند گفتوگوها
بر ســر مســائل افغانستان تشکیل شــده اســت .زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه
امریــکا در مذاکــرات صلح افغانســتان و همچنین مســئول تخلیــه نیروهای
نظامی ایاالت متحده از خاک افغانستان در این نشست حضور داشته است.

توضیح درباره فوت یک شهروند ایرانی در سوئیس

دســتآخــراینکــه ،ســخنگوی وزارت امور خارجــه در خصوص درگذشــت
مرحــوم بهنام بهرامی طاقانکی در ســوئیس گفت :حســب اطالعــات دریافتی
متوفی در آذر ماه  ۱۳۹۷به بخش کنســولی ســفارت جمهوری اســامی ایران در
سوئیس مراجعه و ضمن اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۴در جریان خروج از ایران و
عزیمت به قصد پناهندگی به سوئیس گذرنامهاش مفقود شده ،تقاضای صدور
گذرنامــه جدیــد میکند کــه برای وی صادر و تحویل میشــود .بهگفته موســوی
پلیس سوئیس در آذر ماه سال  ۹۸طی مکتوبی خطاب به سفارت ایران در برن،
ضمن اعالم اینکه جســد متوفی را در منزل شــخصیاش پیدا کرده ،تشــخیص
اولیه در خصوص علت مرگ را خودکشی اعالم میکند.

ظریف :رژیم صهیونیستی مشکل محلی یا عربی نیست

وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت :این
تصــور کــه مشــکل رژیم صهیونیســتی
مشــکل محلــی یــا عربــی اســت تصور
درستی نیست .محمد جواد ظریف به
توگو
مناسبت روز جهانی قدس در گف 
بــا اتحادیــه رادیــو و تلویزیونهــای
اسالمی در پاسخ به این سؤال که برخی
براین باورند که موضوع فلسطین کامالً
یــک موضــوع محلــی و یــک موضــوع
منطقهای اســت ،گفت :سیاســتهای
رژیــم صهیونیســتی سیاســتهایی
نیســت کــه در واقــع منحصــر بــه یــک
منطقــه کوچــک باشــد .شــما امــروز
میبینیــد که حتــی در ایــاالت متحده،
منافع رژیم صهیونیستی بر منافع خود
امریکا در بســیاری مواقع غلبه میکند.
ایــن منافــع اسرائیلیهاســت کــه دارد
سیاســت امریکا را میچرخاند .در اروپا
هــم همینطــور؛ لذا این یــک معضل
جهانی است.
بهگــزارش ایرنــا ،ظریــف افــزود:
بزرگتریــن تهدیــد درمنطقــه مــا از
ســاحهای رژیــم صهیونیســتی و از
سیاست اشغالگری رژیم صهیونیستی
ناشــی میشــود .در واقع تعداد زیادی
از کشــورهای غربــی امــروز گــروگان
رژیــم صهیونیســتی هســتند و بــه ایــن
دلیــل میبینیــد کــه نمیتواننــد حتــی
سیاســتهایی را کــه درجهــت منافــع
ملی مردم خودشان هست دنبال کنند.
ظریف درباره ایــن جمله رهبر معظم
انقــاب کــه چند ســال پیــش فرمودند
اسرائیل۲۵ســال آینده را نخواهد دید،
گفت :آنچه که حضــرت آقا -از دیدگاه
بنــده  -فرمودند یک پیشبینی اســت
نه یک اقدام .واقعیات منطقه ما حتی
واقعیات درونی اســرائیل نشان دهنده
این اســت .این را خیلیهــای دیگر هم

سالروز آزادی خرمشهر :روز مقاومت ،ایثار و پیروزی

ادامه از صفحه اول

جمله معروف آن پیام« :خرمشهر را خدا آزاد کرد»
و همچنیــن فرمودنــد «فتح خرمشــهر یک مســأله
عادی نیســت ،بلکه مافوق طبیعت است» مشهود
اســت .باید توجه داشــت که اســتقالل ،میوه شیرین
مقاومت اســت و اســتقالل خواهی که از شــعارهای
اصلی جامعه ایران در انقالب اســامی بود نیازمند
مقاومت و آثار است .حضور استعمارگران در اقصی
نقــاط جهــان از آســیا و آفریقا تا امریکا و اقیانوســیه،
مقاومتهایی را بین کشــورهای مســتعمره یا نیمه
اســتعماری برانگیخته و انقالبهای آزادیبخش در
کشــورهای مســتعمره را موجب شــده بود .اما ایران
بــا توجه بــه ویژگیهــای فرهنگی و ســوابق تمدنی،
شــرایط خاصی را تجربه کرد .بازگشــت به خویشتن
الهــی و تاریخــی به حرکتــی فراگیــر بــرای مقابله با
حکومت وابســته به غرب تبدیل گردید .لذا میتوان
گفــت نیروهایــی در جنگی مقابل حکومــت عراق و
حامیان آن قرار گرفتند که پیشــینه مقاومت در برابر
حکومت وابســته پهلوی و حامیــان آن را در کارنامه
داشتند.
فتح خرمشهر ،تعجب فرماندهان نظامی جهان را
برانگیخت .زیرا براساس مقایسه تجهیزات و ادوات
نظامی در ارتش متخاصم ،این پیروزی بزرگ قابل
ن ایران ،توسط
تصور نبود .اشغال بخشــی از سرزمی 
ارتش متجاوز خارجی ،روحیه مقاومت و مجاهدت

نمایندگان ایران و امریکا در نشست ۶+۲

را در میــان آحــاد مــردم تقویــت نمــود و انســجام
اجتماعی را در مبارزه و شکست دشمن بیشتر کرد.
پیامد فتح خرمشهر ،تغییر نگاه ناظران منطقهای و
بینالمللی درباره سرنوشت جنگ را در پی داشت.
تا آن زمان اغلب کارشناســان نظامــی عراق را پیروز
جنگ میدانســتند اما پس از ایــن رخداد ،دیدگاهها
تغییــر کرد .فتح خرمشــهر مدیون مجاهــدت ،ایثار
و فــداکاری همــه مــردم ،بویــژه شــهدا و ایثارگــران
معظمــی بود که از جان گذشــتند تــا ذرهای از خاک
میهن به اشغال دشمن درنیاید .در این زمان مانند
همه برههها سالح ایمان ،همدلی و ظلم ستیزی به
یاری تجهیزات نظامی و نقشههای جنگی آمده بود.
فتح خرمشــهر ،به افتخار ملی بــرای ایرانیان تبدیل
شــد و یک جشــن ملی و مذهبی را به ارمغــان آورد؛
شادمانی ناشی از این پیروزی بزرگ و حیرت آور ،کام
مردم و رهبری را شیرین کرد .به فرموده رهبر معظم
انقــاب (مدظلــه العالی) «روز ســوم خــرداد هم از
روزهای فراموش شدنی نیست؛ از روزهایی است که
در تاریخ کشور ما و در تاریخ انقالب اسالم عزیز ایران
این روز میدرخشد ».این رخداد ،سبب ایجاد شور و
نشاط اجتماعی گردید و امکانات ویژهای برای ادامه
دفاع در اختیار مردم و مسئوالن قرار داد .این الگوی
عملــی ،به ملت ایــران آموخت که داشــتن ایمان و
اراده و همچنین والیتمداری و روحیه ایثار و شهادت

گفتنــد ،حتــی واقعیتهــای جمعیتی
به ســمتی مــیرود کــه ایــن پیشبینی
محقــق میشــود ،علــت آن هــم ایــن
اســت کــه تضادهــای درونــی رژیــم
صهیونیستی ،وضعیت خروج بسیاری
از یهودیان ازمنطقه و بازگشتشــان به
برخــی کشــورهایی کــه از آن آمدهاند و
همینطور وضعیت افزایش جمعیت
در بین سایر گروهها ،رژیم صهیونیستی
را بــه ایــن نگرانــی رســانده کــه ممکن
اســت ایــن واقعیــت و پیشبینــی بــه
وقــوع بپیونــدد و برای همین اســت که
در چندســال گذشته قانونی را تصویب
کردنــد مبنی بــر ماهیت یهــودی رژیم
صهیونیســتی ،به خاطر همین نگرانی
که دارند از اینکه این واقعیتها ممکن
است یک پایانی باشــد از نظر تحوالت
معمولــی ،تحــوالت داخلــی بــه پایان
رژیم صهیونیستی.
ëëواعظی :روز قــدس ،روز دفاع از حق و
شرافت انسانی است
محمــود واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهــوری هــم دیــروز در اینســتاگرام
نوشــت :روز قدس نــه فقــط روز اعالم
همبســتگی با مردم فلســطین کــه روز
دفــاع از حــق و شــرافت و انســانیت
اســت و روز اعــام انزجــار از ظلــم و
اشــغالگری اســت .روز اعــام برائــت
از نقــض سیســتماتیک حقــوق بشــر
و تروریســم دولتــی اســت ،ایــن روز را
گرامــی میداریــم و بــه مــردم مظلوم
و رنجکشــیده فلســطین اشــغالی
درود میفرســتیم .دفــاع از مظلــوم و
ایستادگی برابر ظلم ،جوهره اندیشه و
هویت اســامی و از مبانی تغییرناپذیر
انقــاب اســت؛ از این راهبرد به تأســی
از معمــار کبیــر انقالب اســامی و رهبر
معظم انقالب دست نخواهیم کشید.

و مقاومت تنها راه کسب استقالل ،سرافرازی ،عزت
و پیشــرفت اســت .در دهههای بعدی ،ملــت ایران
در بازســازی اقتصــاد ،در موضوع هســتهای و کمک
بــه مســتضعفان و محرومــان جهــان ،مقاومت در
برابر متجاوزان ،تروریســتها و زورگویان را سرلوحه
برنامههــای خــود قــرار داد .رهبــر معظــم انقــاب
(مدظله العالی) مکرر به مقاومت در برابر اســتکبار
اشاره داشته و بر آن تأکید کردهاند .دلیل تأکید ایشان
بر مقاومت این است که ،تجربه تاریخی ملت ایران
نشــان داد ه اســت؛ هر گاه ما در موضوعی در مقابل
استکبار عقبنشینی کردهایم ،آنها یک گام به پیش
نهاده و خواســته جدیدی مطرح کردهاند ولی هر جا
کــه با صالبت و مقاومت مردم و دولت ایران مواجه
شدهاند،عقبنشستهاند.
اکنــون پــس از گذشــت حــدود چهــار دهــه ،ملــت
ایــران همچنان هزینه ایثار و استکبارســتیزی خود را
میپــردازد که آخرین آن ترور ســردار ســرفراز ســپاه
اســام ،حاج قاسم ســلیمانی بود .بیتردید راهبرد
ایثــار و مقاومت بــرای جامعــه ایران دســتاوردهای
مهمــی از جملــه در حــوزه علــم ،فنــاوری ،دانــش
هستهای ،دانش پزشکی و مهندسی و صنایع دفاعی
داشته اســت اما برای تکمیل این چرخه و پیشرفت
در سایر عرصهها نیازمند ادامه مقاومت و استفاده از
ظرفیتهایعظیمجامعههستیم.

عضو ستاد استهالل دفتر رهبر انقالب:

انتظار داریم یکشنبه «عید سعید فطر» باشد

اخبار

بهتریــن بیان بــرای آنچه من آرمان خواندم شــعری از «نزار قبانی» اســت...« :ما به
تروریسم متهم هستیم /گر نخواهیم بمیریم /زیر بولدوزرهای اسرائیلی /که خاک ما
را زیرورو میکند ».چندین دهه اســت که امریکا و اسرائیل بهعنوان نمادی از کشتار و
ظلم و وحشــت نه تنهــا در عرصه بینالملل بلکه زندگی روزمــره و عمومی و آزادی
انسانها در داخل سرزمینها را هدف قرار دادهاند .نمونههای زیادی از آثار همبسته
اســرائیلی  -امریکایی را در منطقه خاورمیانه و کشــورمان ایران میتوان نشــان داد.
از این روســت که با ابتکار روز قدس هرســاله اجازه داده نمیشــود که اشــغالگری به
فراموشی سپرده شود و تبدیل به پدیدهای عادی شود.
هیچ ملتی تن به عادیســازی اشــغالگری نمیدهد و هرگز این زخم ،کهنه و ترمیم
و زیــرورو شــدن خــاک و تاریخ تبدیل بــه امری روزمره نمیشــود .مقاومــت در برابر
اشغالگری قدس شریف آن چنان که یک بار روحانی در همایش بینالمللی حمایت
از انتفاضــه ملت فلســطین توضیــح داد ،از خــال مقاومت در مقابــل تکنیکهای
عادیسازی جنایات اسرائیل میگذرد« :مهمترین هدف اسرائیل در وضعیت کنونی
طبیعی جلوه دادن شرایط موجود است .صهیونیستها در پی آنند که جهانیان باور
کنند فلسطینیان آوارگانی هستند که باید بدون تعلق به سرزمین ،گذران عمر کنند؛
تبدیل عنوان مقاومت به تروریسم و تالش طوالنی برای عادیسازی تسلیم و سازش
بههمین دلیل است .در ادبیات امروز ،رژیم صهیونیستی خواستار عادیسازی روابط
خود با جهان اســام اســت؛ و این معنایی ندارد مگر فراموشی و نادیده گرفتن تمام
جنایات آنان در فلسطین و دیگر سرزمینهای اسالمی».
تحریم هم نوعی اشــغالگری اســت؛ کردارها و گفتمانهای مشــابهی در کار است تا
تحریمهــای ضد ایرانی که آن هم به نوبه خود سرشــتی عمیقاً صهیونیســتی و ضد
برجامــی دارد ،در معــرض «عــادی ســازی» قرار گیرد .مشــکل آنجاســت که برخی
نمیتوانند تحریمها را به مثابه امری اشــغالگرانه به حوزه تصــور درآورند .برخالف
تهدید ســرزمینی که سرشــتی مــرزی و ارضی دارد یعنی همچنان که در لشکرکشــی
صدام دیدیم اشــغال فیزیکی مناطق و شــهرهای معینی از خاک میهن را به آماج
اصلی خود تبدیل کرده بود ،تحریمها در مرزها و در نواحی جدار مرزی و استانهای
پیرامونی متوقف نمیشــود ،مرزها را درمینوردد و به طور مستقیم خود را در سطح
کالبــد شــهری و عمق بدن انســانها میگســتراند :در بدن آن بیمــاران هموفیلی که
به گزارش انجمن حمایت از بیماران هموفیلی نقشــی مســتقیم در مرگ تعدادی
از عزیــزان ما داشــت ،در بدن بیمارانی که مطابق گزارش «دیدهبان حقوق بشــر» از
فقدان داروهایی ویژه رنج میبرند و باز هم مطابق همان گزارش و دیگر گزارشهای
ن ملل و بشردوستانه و مطابق حکم دادگاه الهه ،در بدن بزرگتری بهنام کالبد
سازما 
جمعیت ایرانی که ســطح ســامت آنها در معرض تهدید امریکا قرار گرفته اســت.
مکانهای دیگری نظیر بانکهای داخلی و جهانی هستند که تحریمهای ثانویه آن
عرصههــا را به زیر تأثیر اشــغالگرانه و مخرب خــود گرفتهاند .تحریمها به این لحاظ
سرشــتی کرونایی دارد و آن ویروســی اســت که در دانشــگاهها و بازارها و کارخانهها و
خانهها و بیمارستانها کمین کرده و کشیک میدهد .این اشغالگری مرگبار را چگونه
میتوان در معرض عادیسازی قرار داد ،ماهیت آن را به پرسش نگرفت و واقعیت
مهلک آن را به رسمیت شناخت و فقط به عوارض و پیامدهای داخلی آن پرداخت؟
زبان ما در بیان جنایات تحریمگرایان نباید بهگونهای باشــد که در پیامد نســنجیده و
ناآگاهانه خود کارکرد عادیسازی آن جنایات را برعهده بگیرد .شهید مطهری درباره
زبانی که اشــغالگری را در معرض الپوشــانی قرار میدهد مثال جالبی دارد« :قضیه
نــادر خیلی معروف اســت کــه در یکی از جنگهایش با عثمانیهــا ،ترکها عجیب
مقاومــت کردند و یک شکســت عظیمی به نــادر دادند و نادر به میــرزا مهدی خان،
ادیــب معــروف و وزیرش گفــت زود به فالن جــا نامه بنویس که کمک بفرســتند .او
برداشــت نامهای نوشــت ،بعد نامه را برای نادر قرائت کرد وگفت :از آنجا که چشــم
حســود فلک نمیتوانســت این لشــکر ظفرانتظام ما را ببیند ،از آنجا که چنین بود و
چنین بود ،یک چشــم زخمی به لشــکر همایونظفر ما وارد شــد کمک بفرستید .دو
فالن نادر را
صفحه القاب آورد .نادر هم که آدم رکی بود ،گفت :پدرســوخته! بنویس ِ
پاره کردند ،کمک بفرست!» (مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۱۵ص )۸۴۷
ما در جنگ عراق علیه ایران رویکرد انکارگرایانه نداشتیم ،واقعیت اشغال خرمشهر
و قصرشــیرین و حصر آبادان را انکار نکردیم و به سبب همین رویکرد واقعگرایانه با
ظرفیتســازی در همه مؤلفههای ملی و توان ملی ،آن حصر را درهم شکســتیم .ما
برای زیســت سرافرازانه چه در داخل چه در جامعه بینالملل نیازمند تبیین همراه
با تعقل انواع اشــغالگری چه در فلســطین و چه در ایران با تحریم داریم .اتفاقاً این
دو مقوله نیز از هم جدا نیست .فراموش نکردیم محرکترین و شادمانترین دولت
از خروج امریکا از برجام رژیم اشــغالگر بود .ترور دانشــمندان ایرانی توسط اشغالگر
فلســطینی صورت گرفــت .اطالعات برای بــه جان آمدن ایرانیــان در مقابل تحریم
محصول پیوند ســازمانهای اطالعاتی رژیم اشــغالگر و امریکاست .اتفاقاً روز قدس
دیگر نه فقط یک آرمانگرایی خارجی است بلکه با آرمان یکپارچگی ،تمامیت ارضی
و عظمت ایران نیز گره خورده اســت .رژیم اســرائیل مبدع نظریه چند پاره و کوچک
شــدن ایران نیز هســت .بنابراین روز قــدس روز مقابله با اشــغالگران تحریمی و روز
همبستگی ایرانیان نیز هست؛ به تعبیر نزار قبانی :
«ما به تروریسم متهم هستیم ،اگر بنویسیم از باقیماندههای وطنی
ناتوان ،گسسته ،فروریخته که اندامش پوسیده و پراکنده گشته
از وطنی که نشانی خود را میجوید و از امتی که نامی ندارد!»

خواهــد خورد و ســایه تنــش و اختالف بر
ســر آنها ســایه نخواهد کرد .بــا این حال
از البه الی همین اظهار نظرهای رســمی
هم نشانه هایی از گالیه گذاری از یکدیگر
را می توان رصد کرد .چنانکه چهارشنبه
قبل مرتضی آقاتهرانــی ،دبیر کل جبهه
پایداری در دیدار با طالب و دانشــجویان
شــرق تهــران در کنایــه ای بــه هــواداران
قالیبــاف گفتــه بــود « :آنهــا کــه صــادق
محصولی را پدر خوانده می نامند چرا به
دیدار قالیباف با او واکنشی نشان ندادند.
منظــور برخی از وحدت با هم ،وحدت با
یک نفر اســت» .اما اینکه روز پنجشــنبه،
نیکزاد ،حســینی و حاجیبابایــی در یک
نشست ســه جانبه به توافق رسیدند هم
نشان روشــن دیگری از آماده شدن برای
رقابت با قالیباف است .حاال به نظر می

رســد آن جلســه ســه نفره بــه نمایندگی
از مجمــوع نیروهــای جبهــه پایــداری و
مدیران احمدینژاد در مجلس یازدهم
تشــکیل شــده بــود .امــا از زاویــهای دیگر
خود اصولگرایــان میگویند که حدود 40
نماینده راه یافتــه در مجلس یازدهم در
جمع آنها نیســتند و در دســته مستقلین
و اصالحطلبــان طبقهبنــدی میشــوند.
یعنی گروهــی که پتانســیل رأی دادن به
ریاست قالیباف در رقابت با نامزد جبهه
پایــداری و احمدینژادیهــا را دارنــد.
حتی اگر فرض کنیم که در میان اعضای
فراکســیون انقــاب اســامی کــه فعــاً
مجموعــه اصولگرایان مجلــس یازدهم
را تشــکیل میدهنــد ،رأی قالیباف کمتر
از رقیــب اصلــی او یعنــی حاجیبابایــی
باشــد ،وسوســه گرفتــن ایــن چهــل رأی
بــرای منتخــب اول پایتخــت آنقدرهــا
قانعکننده اســت که تن بــه توافق نهایی
ندهــد و بخواهــد رقابــت ریاســت را در
صحن علنی مجلس بیازماید .وضعیتی
که به نظر میرســد فــارغ از بحث رقابت
ریاســت مجلس انعــکاس مهم دیگری
هم داشــته باشــد و آن هم به صفکشی
داخلی اصولگرایان برای بعد از تشــکیل
مجلــس برمیگــردد .جایــی که بــه نظر
نمیرســد فراکســیون انقــاب اســامی
بــا وضعیــت فعلــی رقابتهــای درونی
اصولگرایان ظرفیــت زیادی برای پابرجا

مانــدن در قامــت فراکســیون فراگیــر را
داشته باشند.
ëëمیرسلیمچهمیکند؟
در میــان تحــوالت انتخاباتــی داخلی
مجلــس اما یــک مســأله هم هســت که
هــر چنــد زیــر ســایه توافــق پایداریهــا و
احمدینژادیها روی حاجیبابایی برای
رقابت با قالیباف قرار گرفته اما به تنهایی
میتواند ســؤاالت و احتماالً تبعات قابل
توجهی بهدنبال داشــته باشد .آن مسأله
عــدم انصــراف میرســلیم تا اینجــای کار
اســت .مرد تقریبــاً تنهای مؤتلفــه قبالً با
طیف رقبــای قالیبــاف پیمان بســته بود
امــا حاال هنوز خبر کنــار رفتنش از صحنه
نرســیده .آن هم در شرایطی که او غایب
جلســه هماهنگی ســه وزیر احمدینژاد
بود .آیا اساســاً اصولگرایان نامزد مؤتلفه
را دارای آن میزان از وزن کافی نمیدانند
تــا وی را وارد بازی کنند یا اینکه مؤتلفه و
میرسلیم بهدنبال بازی و تاکتیک دیگری
هستند؟
اما تصمیم نهایی او حداقل میتواند
نمایانگــر بخشــی از برنامــه سیاســی
مؤتلفــه بــرای آینــده باشــد .اینکــه آیــا
واقعاً قدیمیترین حزب سیاســی کشــور
بعــد از چندین ســال محاصــره در میان
اصولگرایــان جوانتــر بــه فکــر بازیابــی
جایگاه خود بهصورت مســتقل اســت یا
خیر؟

دیگه چه خبر

حاجی بابایی رقیب قالیباف شد

خبــر اول اینکــه ،نیکــوالس مادورو رییــس جمهوری ونزوئــا در بحبوحه
افزایــش تنشآفرینیهــای آمریــکا علیــه کاراکاس و تهــران ،از حمایتهای
ایران قدردانی کرد.به گزارش ایرنا؛ مادورو روز پنجشــنبه در پیامی تلویزیونی
اظهــار کرد :جمهوری اســامی ایران؛ از حمایت شــما متشــکریم .مــا آماده
هســتیم بــه هر میزان و هــر زمان .او همچنین به زبان فارســی گفــت :ایران،
ســام علیکــم .همچنین بــه گــزارش تســنیم ،منابــع نظامی ونزوئــا اعالم
کردهانــد کــه آزمایشهای موشــکی در چارچوب عملیاتی موســوم به «ســپر
بولیواری»همزمــان بــا نزدیــک شــدن کشــتی های ســوخت رســان ایرانی به
ونزوئــا و احتمال ماجراجویی آمریکا صورت گرفته اســت .کاراکاس پیشتر
نیز اعالم کرده بود که برای تامین امنیت نفتکشهایی که قرار اســت بخشی
از سوخت مورد نیاز ونزوئال را تامین کنند آنها را در دریا اسکورت خواهد کرد
نفتکشهای فورچون ،فورســت ،پِتونیا ،فاکسون و کلیول حدود  1.5میلیون
بشکه سوخت تولید ایران را به مقصد ونزوئال حمل میکنند.

عضو ســتاد اســتهالل دفتر رهبرمعظــم انقالب اعالم کــرد :ازغروب شــنبه ۱۰۰
گــروه رصــدی در اســتانهای مختلف با بهرهگیــری از تجهیزات مناســب ،برای
دیــدن هالل ماه شــوال فعالیت خواهند کرد .بهگزارش خبرگزاری صداوســیما،
حجتاالســام موحدنــژاد افــزود :پیشبینــی کارشناســان آن اســت کــه هــال
ماه شــوال درغروب شــنبه قابل دیدن اســت و انتظار داریم که طبق تقویم ،روز
یکشــنبه چهارم خرداد عید سعید فطر باشد.وی گفت :روال به این شکل است
کــه گزارشهــای گروههای رصدی از طریق ســتادهای اســتهالل اســتانها برای
ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب ارسال و براساس وضعیت آب و هوایی
طبقهبنــدی و ســپس بــه رهبرمعظــم انقــاب ارائه میشــود.اگر رهبــر انقالب،
گزارشها را در خصوص رؤیت هالل ماه به لحاظ شرعی اطمینان بخش بدانند،
عید سعید فطر اعالم میشود.

بقاع متبرکه بعد از عید فطر بازگشایی میشوند

رئیس جمهوری در جلســه رؤسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن
ابراز خرسندی از روند کاهشی شیوع کرونا و رسیدن به آستانه مرحله مهار آن در
کشور ،افزود :دستیابی به این موفقیت نتیجه همکاری مردم با مسئوالن و رعایت
دســتورالعملهای بهداشــتی در جامعه اســت .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری ،حجتاالســام حســن روحانی افزود :در زمینه بقاع متبرکه
و زیارتگاههــا نیــز بــا توجه بــه رایزنیها و جلســات متعددی که کمیتــه امنیتی-
اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا با متولیان این اماکن داشــتهاند ،مقرر شده
بعد از عید سعید فطر با شرایطی که اعالم خواهد شد ،این اماکن بازگشایی شود
و امیدواریم با رعایت این شرایط و دستورالعملها از سوی عاشقان اهل بیت(ع)
و مردم شریف امکان زیارت این بقاع متبرکه فراهم شود.

رایزنیهای تلفنی جهانگیری
با نخست وزیران عراق وجمهوری آذربایجان

معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق با بیان اینکه
سیاست اصولی ایران بهبود و تقویت مناسبات با کشورهای همسایه بخصوص
کشــور عراق اســت ،گفت :توســعه این روابط موجب افزایش ثبات در منطقه و
برقــراری روابط متوازن در چارچوب منافع همه کشــورها خواهد بود .به گزارش
ایرنا ،اسحاق جهانگیری همچنین بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات مقابله
بــا کرونــا به عراق تأکید کرد .نخســت وزیر عراق نیز با بیــان اینکه عراق اهمیت
فراوانی برای روابط خود با جمهوری اســامی ایران قائل است ،تصریح کرد :در
شــرایط فعلی الزم اســت همکاری و تعامل خود را بیش از پیش تقویت کنیم.
جهانگیری همچنین عصر پنجشــنبه در تماس تلفنی با «علی اسداف نخست
وزیر جمهوری آذربایجان» بر توسعه همکاری های دوکشور تأکید کرد.

الریجانی :رفتار برجامی ایران عاقالنه بود

رئیــس مجلس دهم در گفتوگو با مرکز صدا و ســیمای قــم تأکید کرد که رفتار
جمهوری اســامی بعــد از عهدشــکنی امریکا در قبــال برجام ،عاقالنــه بود .به
گزارش خبرآنالین ،علی الریجانی گفت :زمانی در کشــورمان  ۹هزار سانتریفیوژ
فعــال بــود که آن زمــان امریکا از طرف ســلطان قابــوس درخواســتی برای حل
موضوع ارائه کرد که برای همین جلســات زیادی با رهبر معظم و شــورای عالی
امنیت ملی برگزار شــد و شــروطی تعیین شد که غنیســازی ایران باید پذیرفته
شــود که آنها نیز به صورت کتبی آن را پذیرفتند .وی ادامه داد :ســه ســال رفت و
آمد درباره این موضوع صورت گرفت و همزمان جلســاتی در دو ســطح شورای
عالی امنیت ملی و رهبری و همچنین شورای هستهای برای بررسی جزئیات به
صورت دو هفته یکبار برگزار شــد که در نهایت ســر چارچوبهایی توافق شــد که
مقام معظم رهبری نیز آنها را تعیین کردند و علیرغم اختالف نظرها نهایتاً از
ســوی رهبری معظم اعالم شــد که این موضوع باید به تصویب مجلس برســد
و مــا نیــز طرحی ارائه کردیــم که در صــورت رعایت چارچوبهــا توافق صورت
گیرد که این موضوع به تصویب رسید و شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبهای
مشــابه مجلس ارائه کــرد و در نهایت رهبری معظم در بیانیــهای نکاتی به این
مصوبات اضافه کردند و قرار شــد شــورایی ایجاد شود تا مستمراً اجرای برجام و
نظــارت بر آن را مورد بررســی قرار دهد .وی با اشــاره به خــروج ترامپ از برجام
افزود :باز هم جمهوری اســامی عاقالنه عمل کرد .الریجانی با اشــاره به لوایح
چهارگانــه مرتبــط بــا «اف ای تــی اف» اظهار داشــت :اگــر تمامی این مــوارد را
میپذیرفتیم میتوانســتیم در رنکینگ جهانی بانک هــا ،با آنها همکاری کنیم
کــه این معاهدهها را بســیاری از کشــورها نیــز پذیرفتهاند و ما نیــز با حق تحفظ
پذیرفتیم مثالً برای همکاری با چینیها باید باالترین استانداردها را رعایت کنیم
همانطور که کشورهای دنیا نظیر سوریه و لبنان نیز این معاهدهها را با حق تحفظ
پذیرفتهاند.

