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گفت وگوي جهانگيري با الكاظمي
 منطقه پس از ترور سردار سليماني 

و ابومهدي ناامن تر شده است
منطق�ه پ�س از ت�رور س�رداران مقاوم�ت ش�هيد س�ليماني 
اس�ت.  ش�ده  ناامن ت�ر  المهن�دس  ابومه�دي  ش�هيد  و 
به گزارش فارس، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور عصر ديروز 
در گفت وگوي تلفني با مصطفي الكاظمي نخست وزير عراق، اظهار داشت: 
جمهوري اس��المي ايران همواره بر حمايت از اس��تقالل، حاكميت ملي 
و يكپارچگي ارضي، ثبات سياس��ي عراق و بازگش��ت اين كشور به ايفاي 
نقش منطقه اي خود تأكيد دارد. معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه 
حضور نيروهاي بيگانه به تنش زايي در منطقه كمك مي كند، تصريح كرد: 
خوشبختانه مجلس عراق با هوشمندي مصوبه اي را براي خروج نيروهاي 
خارجي به تصويب رسانده است. متأسفانه منطقه ما پس از ترور سرداران 

مقاومت شهيد سليماني و شهيد ابومهدي المهندس ناامن تر شده است. 
معاون اول رئيس جمه��ور در ادامه گفت وگوي تلفن��ي توافقات فيمابين 
را يادآور ش��د و با اشاره به اش��تراكات فراوان ميان دو كشور گفت: توسعه 
مناسبات و گسترش روابط تهران و بغداد مي تواند به ثبات و امنيت منطقه 
كمك كند. پروژه هاي متعددي براي همكاري هاي مشترك تهران و بغداد 
تعريف شده كه بايد در جهت اجراي اين توافقات گام برداريم. جهانگيري 
با يادآوري كاهش بهاي نفت به عن��وان يكي از چالش هاي پيش رو افزود: 
اقتصاد دو كشور به ش��دت به درآمدهاي نفتي وابسته اس��ت اما ايران از 
تجربيات خوبي در زمينه كاهش اتكا به اين درآمدها برخوردار است و به نظر 
مي رسد عراق نيز بايد به سرعت به سمت كاهش اتكا به نفت حركت كند. 
بخش خصوصي دو كشور تمايل دارند همكاري هاي خود را افزايش دهند 
كه الزم است موانع را از پيش روي آنها برداريم. نخست وزير عراق نيز در اين 
تماس تلفني با تبريك ماه مبارك رمضان و عيد سعيد فطر با خانواده هاي 
جانباختگان و قربانيان كرونا در ايران ابراز همدردي كرد و گفت: بيماري 
كرونا بيماري فراگير جهاني است و تقريباً همه جامعه جهاني را به چالش 
كشيده است كه اميدواريم جمهوري اس��المي ايران بتواند به خوبي اين 
بيماري را مهار كرده و راه حلي براي كنترل آن پيدا كند. مصطفي الكاظمي 
با بيان اينكه عراق اهميت فراواني براي روابط خود با جمهوري اسالمي ايران 
قائل است، تصريح كرد: در شرايط فعلي الزم است همكاري و تعامل خود را 
بيش از پيش تقويت كنيم تا بتوانيم چالش هاي پيش رو نظير كرونا، كاهش 

بهاي نفت و چالش هاي اقتصادي را پشت سر بگذاريم. 
.....................................................................................................................

كانديداهاي رياست و نايب رئيسي مجلس 
يازدهم مشخص شدند 

س�يد مصطف�ي آقاميرس�ليم، س�يد ش�مس الدين حس�يني، 
حميدرض�ا حاج�ي باباي�ي، محمدباقر قاليب�اف و عل�ي نيكزاد 
ب�راي كانديدات�وري رياس�ت مجل�س اع�ام آمادگ�ي كردند. 
احمد نادري منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس در تشريح نشست پنج شنبه فراكسيون مردمي نيروهاي 
انقالب اس��المي اظهار داش��ت: اين جلس��ه با هدف بررس��ي برنامه هاي 
نامزدهاي رياست مجلس برگزار شد و نهايتاً س��يد مصطفي آقاميرسليم، 
سيد شمس الدين حس��يني، حميدرضا حاجي بابايي، محمدباقر قاليباف 
و علي نيكزاد براي كانديداتوري رياس��ت مجلس اع��الم آمادگي كرده اند. 
منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم بيان كرد: همچنين سيدمحمدرضا 
ميرتاج الديني، محمدحس��ين فرهنگي، عبدالرضا مصري، الياس نادران، 
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي، محمدمهدي زاهدي، عليرضامنادي و 
سيدرضا تقوي نيز براي نواب رئيسي مجلس اعالم آمادگي كرده اند. وي گفت: 
در نشس��ت  در دو نوبت صبح و بعدازظهر نظرات و برنامه هاي كانديداهاي 

رياست و نايب رئيسي مجلس شوراي اسالمي استماع و بررسي شد. 
.....................................................................................................................

رئيس انجمن كليميان تهران:

 صهيونيست ها هميشه يهود ستيز بوده اند
 مسئله يهودي ستيزي و اين تفكر در دنيا 
ب�ه وي�ژه در ۱۰۰ س�ال اخي�ر توس�ط 
صهيونيس�ت ها انج�ام ش�ده اس�ت. 
همايون سامه يح نجف آبادي رئيس انجمن 
كليمي هاي ته��ران و منتخب كليمي ها در 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: هميشه 
جامعه ايراني هاي كليمي اعمال فاشيستي و نژاد پرستانه رژيم صهيونيستي 
را محكوم كرده و بر مظلوميت مردم فلسطين تأكيد دارند. وي افزود: تمام 
مش��كالتي كه براي مردم فلس��طين ايجاد شده اس��ت، به دليل اعمال 
دد منشانه رژيم صهيونيستي بوده و جديداً نيز طرح معامله قرن كه از سوي 
امريكا پيشنهاد شده، فقط به صورت يك سويه به نفع رژيم صهيونيستي 
است. سامه يح بيان كرد: رژيم صهيونيستي به تازگي كرانه باختري را به 
عنوان نقشه خود اش��غال كرده كه اين نيز به دليل حمايت هاي امريكا و 
استكبار جهاني از رژيم صهيونيستي است. ما تأكيد مي كنيم كه حساب 
يهوديت از صهيونيست جدا س��ت، همانگونه كه امام خميني)ره( در اين 
خصوص فرمايشاتي داشتند. اميدواريم هرچه زودتر همه مردم فلسطين 
به حقوق حقه خودشان برسند و بتوانند به كش��وري تبديل شوند كه با 
عدالت كامل توس��ط مردم همان منطقه اداره مي ش��ود. رئيس انجمن 
كليميان تهران، گفت: رژيم اشغالگر قدس هميشه اين ادعا را دارد كه در 
ايران يهودي ستيزي انجام مي شود، در صورتي كه آن چيزي كه همه ما از 
جنگ جهاني دوم تاكنون مي دانيم، اين است كه ايجاد يهودي ستيزي در 
كشور هاي مختلف هميشه توسط اسرائيل تقويت شده و اين تفكر در دنيا 

خصوصا در 100 سال اخير توسط صهيونيست ها بوده است. 
.....................................................................................................................

 روز قدس با راهپيمايي و بي راهپيمايي
توجه جهان را به فلسطين معطوف مي دارد

چه راهپيمايي باش�د و چه نباش�د روز 
قدس توجه مل�ل آزاديخواه جهان را به 
حقوق ملت فلسطين معطوف مي دارد. 
حجت االسالم حسين سبحاني نيا نماينده 
سابق مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به فرارسيدن روز جهاني قدس گفت: چه 
راهپيمايي و تجمع باشد و چه نباشد روز 
قدس توجه همه ملل آزاديخواه جهان را           به مظلوميت ملت فلسطين 
معطوف مي دارد و بر حمايت از حق��وق آنان تأكيد مي كند. وي افزود: 
فعاليت مساجد و بقاع متبركه ما تحت تأثير كرونا بدون حضور مردم 
بود كه اين به معناي به فراموش��ي سپردن نيست و در مورد روز قدس 
هم وضع به همين ترتيب است و عدم برگزاري راهپيمايي و تجمعات به 

معناي فراموش كردن اين روز و آرمان قدس شريف نخواهد بود. 
سبحاني نيا خاطرنش��ان كرد: در مناطقي از كش��ور كه از نظر شيوع 
ويروس كرونا در وضعيت سفيد قرار دارند مراسم راهپيمايي روز قدس با 
رعايت اصول بهداشتي برگزار شد اما در مناطقي كه امكان برگزاري اين 
راهپيمايي وجود ندارد در فضاي مجازي اعالم حمايت ها از مردم مظلوم 
فلسطين اعالم شد. مردم و به ويژه فعاالن فضاي مجازي پيام ها و نقطه 
نظرات خود را           در مورد ملت فلسطين در فضاي مجازي منتشر كردند. 
نماينده دوره نه��م مجلس در پاي��ان گفت: با توجه ب��ه اينكه امكان 
برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها در اكثر نقاط وجود ندارد، رسانه ها و 
به طور كل فضاي مجازي در رساندن پيام روز قدس و حمايت از حقوق 

فلسطينيان نقش تأثيرگذاري دارند.

نمايندگان بيكار شده را جذب دولت نكنيد
 آيا نمايندگاني كه مورد اعتماد و امين مردم 
يك منطقه اي بودند و سال ها آن منطقه را در 
مجلس شوراي اسالمي نمايندگي كرده اند، 
حاال كه رأي نياورده يا تأييد صالحيت نشده اند، بايد جالي وطن كنند؟ آيا 
بهتر نيست كه به مردمشان وفادار بمانند و به شهرشان بازگردند و همان جا 
به مردم خدمت كنند؟... نمايندگان نبايد اجازه بدهند كه به اصطالح هركس 
يك قلپ آب تهران را مي خ��ورد، ديگر به واليتش برنگ��ردد! برخي از اين 
نمايندگان به دنبال پس��ت و مقام در تهران و ورود به وزارتخانه ها و عمدتا 
بنگاه هاي اقتصادي هستند. چطور ممكن است يك وزارتخانه  يا ارگان دولتي 
نماينده اي را كه به هر دليلي صالحيتش رد شده، تأييد و به پست هاي مهم 
منصوب كند... دستگاه هاي اجرايي و عمدتا اقتصادي هم بايد اين موضوع را 
جدي بگيرند و نماينده هاي ادوار قبل را جذب نكنند، چراكه نماينده جديدي 
كه به مجلس راه يافته است، نسبت به وزارتخانه اي كه رقيب شكست خورده 
يا رد صالحيت شده او را جذب مي كند، بدبين ش��ده و احساس منفي پيدا 
مي كند... درواقع اين يك جور دهن كجي به نماينده جديد محسوب شده و 
ترديد و بدبيني اي در نماينده جديد ايجاد مي ش��ود كه دستگاه اجرايي كه 
رقيبش را در مصدر كاري گذاشته، نس��بت به وي موضع منفي دارد. اكبر 
تركان نويسنده يادداشت می نويسد: اين ترديدها و تشكيك ها هيچ به صالح 
كشور نيست. پيشنهاد مي كنم  دستگاه ها اين رويه و رفتار غيرحرفه اي در 
جذب اين نمايندگان را پايان دهند چراكه دِر باغ س��بز دستگاه ها موجب 
مي شود اين نمايندگان جالي وطن كنند، مردم و حوزه خود را رها كرده و 
تعصب و وفاداري را زير پا گذاشته و مركزنشين شوند و ديگر برنگردند. اين 

موضوع بسيار مهمي است و بايد روي آن تعمق بيشتري شود. 
........................................................................................................................

گناه مسئول باالتر از شهروند است
 اعالم حكم بدوي صادره درب��اره متهمان بازار 
خودرو بازتاب وسيعي داشت... درباره اين حكم 
چند نكته وجود دارد. وجود دو نماينده مجلس 
در ميان متهمان كه هركدام به پنج سال و يك ماه محكوم شده اند، اين 
پرسش را طرح كرد كه چرا دادگاه مزبور علني نبوده است؟ اتهامات آنان 
دقيقا چيست؟ و از كجا وارد فرآيند اين جرم ش��ده اند؟ ربط اين جرم با 
رسيدگي به صالحيت هاي قبلي آنان براي نماينده شدن چگونه است؟ از 
همه مهم تر اينكه كدام شرايط و ساختارهاي اداري وجود دارد كه امكان 
ورود نمايندگان را در چنين مبادالت مجرمانه اي فراهم مي كند؟ آيا اين 
ساختارها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممكن است كه ساير نمايندگان و 
همكاران نزديك آنان از اين روابط و حضورهاي مجرمانه مطلع نباشند؟ 
اگر قرار باشد كه مردم براي مبارزه با فساد به دستگاه قضايي اطالع دهند 
پس چرا نمايندگان مجلس كه حداقل بخشي از آنان از اين فساد مطلع 
بوده اند آن را عمومي نكردند؟... نماينده اي كه بايد از حقوق ملت دفاع كند 
و هنگام انتخابات و گرفتن رأي از مردم شعارهاي تندي عليه فساد داده و 
در مجلس سخنراني پرحرارتي عليه وجود فساد در صنعت خودرو كرده 
است، اگر رشوه گرفته باش��د، بيش از هر فرد عادي بايد به اشد مجازات 
محكوم شود. نه فقط نماينده، بلكه كارمند دولت يا شركت توليدكننده 

هر چه بلندپايه تر باشد، بايد مجازات سخت تري بر او تحميل كرد. 
........................................................................................................................

به بهانه پايان كار مجلس دهم
 نماينده بايد نسبت به دولت وجه تمايز داشته 
باش��د، اي��ن وج��ه تماي��ز پرسش��گري و 
مطالبه گري اس��ت، مجلس نبايد در قدرت 
ذوب شود يا ويژگي دولتي داشته باش��د البته كه بايد در جهت حفظ 
منافع ملي و ارتقاي امنيت ملي كشور تالش كند، اما رويكرد اصلي اش 
مي بايست منطبق بر مطالبه گري و پاس��خگويي به مردم باشد، به هر 
ميزان كه مجل��س بتواند اين روحيه را تقويت كن��د به مجلس واقعي 
نزديك مي ش��ود و هرچه از اين ويژگي دور باشد به مجلس تشريفاتي 
گرايش مي يابد. قرار نيست نهاد قانونگذاري كشور شروع به مجيزگويي 
كند و از مردم هم طلبكار باشد و مدام به مردم بگويد كه چرا در فالن جا 
در صحنه نيس��تيد و كاري نمي كنيد، اين كاره��ا از هويت و خاصيت 
مجلس دور است. درست است كه وزرا را رئيس جمهور معرفي مي كند 
اما اين مجلس است كه به دولت رأي مي دهد. اين مجلس بايد صاحب 
تشخيص باشد، وقتي كه انتخاب درس��ت را انجام داد بايد بر عملكرد 
همين مجريان نظارت كند و مو را از ماست بيرون بكشد. دغدغه مجلس 
بايد نظارت بر عملكرد مسئوالن باشد. اگر مجلسي تمام اين ويژگي ها 
را داشت ما مي توانيم بگوييم كه اين نماينده مي تواند صداي مردم باشد 

و اين نهاد مي تواند مشكالت مردم را حل كند. 
........................................................................................................................

نكته طاليي سخنان رهبري
نكته طاليي از سخنان رهبر انقالب »دولت جوان 
حزب اللهي« بود كه ايش��ان بيان داشتند عالج 
مشكالت كشور دولت جوان و حزب اللهي است. 
اين بدان معناست كه دولت بايد دو ويژگي داشته باشد، هم جوان باشد 
و هم حزب اللهي. حزب اللهي بودن يعني انقالبي و جهادي بودن، يعني 
كس��ي كه اخ��الص داش��ته باش��د و خدمت��ش ب��راي خدا باش��د، 
خود گذشتگي و ايثار داشته باشد، خدمت به خلق و مردم و فداكاري  از 
و ازخودگذش��تگي را جزو آرمان هايش بداند. درب��اره جوان بودن هم 
خودشان تذكر دادند دولت جوان به اين معنا نيست كه به طور مثال يك 
جوان ۳۲ ساله رئيس جمهور شود بلكه منظور دولتي است كه نشاط و 
تالش داشته باشد و از كار كردن خسته نشود. ايشان شهيد سليماني را 
مثال زدند كه جوان نبودند اما چقدر پركار، مؤثر و حزب اللهي و جهادي 
بود و چقدر توانست مؤثر باشد. بنابراين مبنا و شاخص جوان بودن عدد 

و سن نيست. 
........................................................................................................................

»روز قدس« هنگامه تجديد ميثاق 
صلح طلبان جهان

مردم فلسطين و مس��لمانان كه همواره بر 
احقاق حقوق فلسطيني ها تأكيد داشته اند، 
معتقدند حقوق تضييع ش��ده آنها و تالش 
براي بازگشت آن حقوق، آنها را در معرض 
اته��ام ناصلح دوس��تي ق��رار داده در حال��ي كه روز ق��دس رفتاري 
ديپلماتي��ك و فرهنگي براي بي��ان صلح فعال و مؤثر اس��ت. در پي 
منازعات، زنان و كودكان بيشترين آسيب و هزينه را پرداخت مي كنند. 
منازعات چند س��ال گذشته در سرزمين فلس��طين، نشان از ارتباط 
جدي صلح با زنان دارد، لذا روز جهاني قدس فرصت مغتنمي اس��ت 
براي بسيج همگاني و همه جايي تمام ملت ها جهت منع خشونت عليه 
انسان ها به ويژه زنان و كودكان در اشكال مختلف آن. روز قدس تصوير 
پشتيباني مردمي است كه به رغم وادار شدن به جنگ و مقاومت اما 
آن را اصل نمي دانند. مردم فلسطين صلح طلب هستند اما اجحاف و 
عدم پذيرش و تجاوز به حقوق آنها ش��رايط منازعه را بر آنها تحميل 
كرده است، آنان صلح و صلح جويي را كارآمد مي دانند به شرط آنكه 
حقوق مردم فلسطين به رسميت شناخته بشود. در اين راستا ايران 
پرچمدار صلح طي چهار دهه گذشته به طور مداوم اين پيام را بازتوليد 
كرده است كه پذيرش حق مردمان فلسطين تنها راهبرد اصلي پايان 
بخشيدن به منازعات است. مسائل مربوط به فلسطين مرز باورهاي 
جهاني به حقوق ملت ها و جدا كردن اص��ول و مباني از تاكتيك ها و 

سياست هاي كوتاه مدت و منفعت محور است.

88498443سرويس  سياسي

رئيس جمهور در آيين بهره برداري از طرح هاي ملي استان سيستان و بلوچستان:

 ويروس امريكايي تحريم 
نمي تواند ملت ايران را متوقف كند

رئيس جمهور در مراس�م افتت�اح چندين طرح 
ملي در اس�تان هاي سيس�تان و بلوچستان و 
بوش�هر تأكي�د ك�رد ك�ه وي�روس امريكايي 
تحري�م و وي�روس كرون�ا، نمي توانن�د مل�ت 
ب�زرگ اي�ران را ب�ه زان�و درآورن�د و افتت�اح 
اي�ن طرح ه�ا، بيانگ�ر ناكام�ي آنهاس�ت. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكت��ر روحاني روز پنج ش��نبه در آيين 
بهره برداري از طرح هاي ملي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان و آغاز عمليات نصب س��كو و توسعه 
ف��از 11 پارس جنوب��ي گف��ت: هيچ ي��ك از اين 
ويروس ها نمي توانن��د ما را متوق��ف كنند، توليد 
ادامه خواهد يافت و با تمام ت��وان تالش مي كنيم 
آن هدف��ي كه مقام معظ��م رهبري امس��ال براي 
جهش توليد تعريف كرده ان��د، اجرايي و عملياتي 
شود. رئيس جمهور با بيان اينكه ملت ايران سرافراز 
است و سرافرازتر خواهد بود و ما از اين مشكالت به 
خوبي عبور خواهيم كرد، تصري��ح كرد: نخواهيم 
گذاشت لبخندي روي صورت مستبدين كاخ سفيد 
بنش��يند و كاري مي كنيم آنها هميش��ه در مسير 

غلط سياسي خود، ش��اهد غم و اندوه باشند. دكتر 
روحاني اظهارداشت: ما نه تنها از اين مشكالت به 
خوبي عبور خواهيم كرد بلكه ديگران را هم ياري و 
كمك مي كنيم. ما هميشه يار مظلومان و يار ملت 

فلسطين هستيم. 
رئيس جمهور در آغاز بهره برداري از اين طرح هاي 
ملي كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، گفت: 
امروز بس��يار خوش��حالم كه دو اقدام بسيار مهم 
در دو اس��تان انجام گرفت، در اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي 
طرح هاي مهمي داشتند و مردم ما شاهد بودند كه 
آب آش��اميدني در بخش هاي مختلف و همچنين 
آب م��ورد نياز 46ه��زار هكتار اراضي كش��اورزي 
سيس��تان از طريق آبياري مدرن تأمين مي شود و 
ش��اهد يك تحول بزرگ خواهيم ب��ود. روحاني به 
اقدامات دولت در سيستان و بلوچستان اشاره كرد 
و افزود:  سيستان و بلوچس��تان يك استان بسيار 
مهم براي كشور ماست. از لحاظ امنيت ملي يكي 
از استان هاي بسيار حساس ماست، معروف است 
كه چابهار و استان سيستان و بلوچستان پيشاني 

امنيت ملي ايران است و اين درست و جاي خودش 
حرف كاماًل بجايي اس��ت. سيس��تان و بلوچستان 
استاني است كه در واقع با دو همسايه بسيار خوب 
ما، پاكستان و افغانس��تان هم مرز است، سيستان 
و بلوچس��تان داراي معادن بسيار ذي قيمتي است 
كه بايد در زمينه مع��ادن كاِر بزرگي انجام بگيرد و 
يك بخشي در دولت های يازدهم و دوازدهم انجام 
گرفته كه باز هم بايد ادامه پيدا كند. روحاني سپس 
به توسعه فازهاي پارس جنوبي از دولت هاي گذشته 
تاكنون اش��اره و گفت: نكته دوم مربوط به طرحي 
بود كه ما در استان بوشهر در واقع شاهد آن بوديم. 
اوالً پارس جنوبي براي ما بسيار مهم بود، يك مخزن 
بسيار عظيم و بزرگي بود كه همسايه ما قطر از اين 
مخزن استفاده مي كرد با اينكه اين مخزن مشترك 
بود از طرف ايران اس��تفاده و بهره برداري نمي شد، 
اين از دولت آقاي خاتمي شروع شد بعد هم در دولت 

آقاي احمدي نژاد ادامه پيدا كرد. 
10 فاز در مجموع در اين منطقه افتتاح شد يعني 
در پارس جنوبي و خيلي خوشحالم كه در اين دولت 
يعني دولت های يازدهم و دوازدهم 17 فاز تكميل 

شده و به افتتاح رس��يد. يك فاز در واقع االن براي 
ما باقي مانده و آن فاز 11 است. در واقع مي توانيم 
بگوييم كه در پارس جنوبي كاري كه بنا بود انجام 
دهيم انجام داديم و فقط اين فاز 11 باقي مانده كه 
يك مقداري معطل شده ايم به خاطر اينكه با حضور 

شركت هاي خارجي اين كار انجام بگيرد. 
   ويروس ها ما را متوقف نمي كنند

نكته اي كه مي خواهم بگويم اين است كه ملت عزيز 
ما بدانند تحريم و فشار شديد و بي سابقه بر حركت 
ملت ما نمي تواند تاثير بگذارد. امريكا نمي تواند ملت 
ما را به زانو دربياورد، دليلش اين طرح هايي است كه 
در سال 99 بعد از دو سال و چند ماه تحريم شديد 
داريم اج��را و پياده مي كنيم. روحان��ي اضافه كرد: 
كرونا و مشكالتي از قبيل اينها هم نمي تواند توليد 
ما را متوقف كند، البته هر يك از اينها ممكن است 
تاثيرگذار باش��د، هم ويروس امريكايي هم ويروس 
كرونا هر دو ويروس بي تاثير نيستند ولي هيچ يك از 
اين ويروس ها ما را متوقف نخواهد كرد، ما به توليد 
خود ادامه مي دهيم، با تمام توان خود تالش مي كنيم 
آن هدفي كه مقام معظم رهبري امسال براي جهش 
توليد تعريف كردند اجرايي و عملياتي كنيم و تالش 
مي كنيم ان ش��اءاهلل هر هفته بتواني��م افتتاح هاي 
بزرگ تا پايان سال در كشورمان داشته باشيم. هدف 

و آرزوي ما اين است و اميدواريم محقق شود. 
    نمي گذاريم لبخند بر صورت مس�تبدين 

كاخ سفيد بنشيند
روحاني در ادامه به اقدامات دولت در حوزه مبارزه 
با كرونا اشاره و تأكيد كرد: من خدمت ملت بزرگ و 
عزيز ايران عرض مي كنم كه در اين روزهاي پايان 
ماه رمضان با دعاي خير مردم، با حضور و كمك و 
ايثار مردم، الحمدهلل قدم هاي خوبي براي مقابله با 
ويروس كرونا برداشته شده، قدم هاي خوبي براي 
توليد برداشته شده و ان شاءاهلل با كمك مردم اين راه 
را ادامه مي دهيم و نمي گذاريم لبخندي روي صورت 
مستبدين كاخ سفيد بنشيند و كاري مي كنيم آنها 
هميشه در مسير غلط سياسي خود شاهد غم و اندوه 
باشند. رئيس جمهور در پايان افزود: ملت ما سرافراز 
است و سرافرازتر خواهد بود و ما از اين مشكالت به 
خوبي عبور خواهيم كرد و ان شاءاهلل ديگران را هم 
ياري و كم��ك مي كنيم. ما هميش��ه يار مظلومان 
هستيم، يار ملت فلس��طين هستيم و خداوند عيد 
آينده سعيد فطر را كه در آستانه آن هستيم، براي 
همه ما مقبول و مبارك قرار دهد و عبادات ما مورد 

قبول حق باشد. ان شاءاهلل.

روز ق�دس و گراميداش�ت آن عاوه ب�ر اينكه 
نشان دهنده تعلق مردم ايران به آرمان آزادي 
فلسطين اس�ت بلكه با همراه كردن ملت هاي 
آزاده منطقه به يكي از مهم ترين عوامل تبديل 
نظام جمهوري اسامي ايران به عنوان اصلي ترين 
قدرت منطق�ه خاورميان�ه عمل كرده اس�ت. 
زماني كه در سال 1۳4۲ حضرت امام خميني)ره( 
در س��خنراني آتش��ين خود درباره نفوذ اسرائيل 
در امور ايران و ساير كش��ورهاي اسالمي صحبت 
كردند و در م��ورد خطرات توطئه ه��اي اين رژيم 
هش��دار دادند، زمينه براي آغ��از عصر جديدي از 
مبارزه براي استقالل كش��ورهاي اسالمي در برابر 

سلطه گران آغاز شد. 
ايشان در آن سخنراني فرمودند: اسرائيل نمي خواهد 
در اين مملكت دانشمند باشد، اسرائيل نمي خواهد 
در اين     مملكت قرآن باشد، اسرائيل نمي خواهد در 
اين مملكت علماي دين باشند، اسرائيل     نمي خواهد 

در اين مملكت احكام اسالم باشد. 
نگاهي به اس��ناد مهم همكاري رژي��م طاغوت با 
اسرائيل به خوبي نش��ان دهنده درستي سخنان 
حضرت امام بود. ايران و رژيم صهيونيستي به رغم 
اينكه در آن زمان رابطه رسمي با يكديگر نداشتند 
اما حجم روابط سياس��ي، امنيتي و اقتصادي آنها 

فراتر از كشورهاي معمول بود. 
ايران در پروژه هاي مهمي همچون توسعه كشاورزي 
دش��ت قزوين به ش��ركت هاي رژيم صهيونيستي 
اجازه فعاليت داده بود. از س��وي ديگر قراردادهاي 
تسليحاتي كالني نيز بين دو طرف به امضا رسيد كه 
نمونه آن پروژه ساخت موشك بالستيك با اسم رمز 
»شكوفه« بود. در مقابل ايران نيز سرمايه گذاري هاي 
كالن اقتصادي فراواني در خاك رژيم صهيونيستي 
انجام داد كه نمونه آن كمك براي احداث خط لوله 

كركوك به حيفا بود. 
در اين ميان مبارزان انقالبي ايران نيز از همان ابتدا 
رابطه نزديكي با مجاهدان و گروه هاي فلسطيني 
بر قرار كرده و مبارزه با رژيم صهيونيس��تي يكي از 
مهم ترين مولفه هاي انقالب اسالمي ايران بود. در 
مقابل هم رژيم طاغوت كمك هاي فراواني را براي 

مقابله با انقالبيون از سوي اسرائيل دريافت كرد. 
     اي�ران و موج�ي ك�ه عليه س�لطه رژيم 

صهيونيستي برانگيخت
با پيروزي انقالب اس��المي ايران مب��ارزه با رژيم 
صهيونيستي از حالت چريكي به صورت منسجم 
و عملياتي درآمد. س��فارت رژيم صهيونيستي در 
تهران بالفاصله در روز ۲۳ بهمن 1۳57 تعطيل و به 

سفارت فلسطين تبديل شد. 

از همان س��ال هاي ابتدايي انقالب و ب��ا توجه به 
حمالت مداوم رژيم صهيونيس��تي به كشورهاي 
مسلمان كمك به دولت ها و جنبش هاي مسلمان 
در دستور كار نظام جمهوري اس��المي ايران قرار 
گرفت. اوج اين اقدام نيز اعزام تعدادي از نيروهاي 
مشترك ارتش و س��پاه براي مقابله با حمله رژيم 
صهيونيس��تي به لبنان بود. اگرچه اين نيروها در 
نهايت با صالحديد حضرت امام در خصوص اولويت 
مقابله با رژيم بعثي عراق به تهران بازگش��تند اما 
حضور آنها توانست پايه گذار جنبشي شود كه امروز 

ما آن را به نام حزب اهلل لبنان مي شناسيم. 
نكته مهم اين است كه اين حضور بيش از آنكه به 
واسطه حضور نيروهاي مسلح باشد به دليل نفوذ 
معنوي ايران شكل گرفت. در حقيقت كشورهاي 
فرامنطق��ه اي از جمله امريكا ت��الش مي كنند با 
احداث پايگاه هاي مجهز و با هزينه هاي گسترده 
نظامي حضور خود را در منطقه خاورميانه تثبيت 
كنند اما در مقابل مهم ترين راهبرد ايران گسترش 
نفوذ معنوي خود در كشورهاي مختلف بوده است، 
به عنوان مثال عراق با جمعيت وس��يع ش��يعي و 
ارتباطات ق��وي فرهنگي ك��ه راهپيمايي اربعين 
تنها يكي از نمونه هاي آن است، مهم ترين خاكريز 
عمق راهبردي ايران در منطقه است؛ منطقه اي كه 
تاكنون در مقابل اكثر توطئه ها براي جدايي از ايران 

ايستادگي كرده است. 
    مقابله با رژيم صهيونيس�تي، مهم ترين 

عامل نفوذ منطقه اي ايران
حضور و نفوذ جمهوري اس��المي در كش��ور هاي 
منطقه غرب آسيا، داراي سه وجه مكمل است؛ وجه 
اول، فرهنگ ديني با تأكيد بر وحدت شيعه و سني 

و پرهيز از طايفه گرايي است كه ميان ايران و مردم 
منطقه، نوعي همبستگي را به وجود مي آورد. وجه 
دوم، فرهنگ سياسي و الگوي مردم ساالري ديني 
است كه به عنوان الگويي بومي براي تلفيق دين و 
دموكراس��ي و در مقابل الگوي ليبرال دموكراسي 
غربي مطرح شده اس��ت. انقالب اسالمي ايران در 
س��ال1۳57 توانس��ت براي اولين بار حكومتي بر 
مبناي اصول اس��المي به وجود بياورد و اين يعني 
تولد يك پيشاهنگ براي جنبش هاي اسالمي كه 
س��ال ها بود دچار ركود و درجازدگي شده بودند. 
اين انقالب اس��المي ايران بود كه ب��ه حركت ها و 
نهضت هاي جهان اسالم اميد و انسجام و به باور هاي 

فكري و نظري اين جنبش ها عينيت بخشيد. 
وجه سوم، استكبارستيزي جمهوري اسالمي ايران 
در كنار به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي 
است؛ گفتماني كه بيش��ترين طرفدار را در ميان 
توده هاي محروم منطقه غرب آسيا دارد. استكبار 
از ديدگاه فرهنگ سياس��ي اس��الم، وجود نوعي 
سلطه گري و سلطه جويي و بهره كشي فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي توسط اقليت محدودي زورگو 
و نفع طلب بر خيل عظيم توده هاي محروم است. 
استكبار مي تواند داخلي باشد به همان طريق كه 
يك عده ديكتاتور و زورگو بر ملت هاي محروم تحت 
سلطه خود حاكميت داشته و آنها را تحت فشار و 
ظلم ق��رار دهند، همچنين مي توان��د بين المللي 
باشد، بدين معنا كه دولت يا كشوري، ساير جوامع 
و ملت ها را اس��تثمار كند و به استضعاف بكشاند. 
انقالب كرامت و موج جديد بيداري اس��المي در 
منطقه گواهي بر نفوذ گفتمان استكبارستيزي در 

ميان ملت هاي منطقه است. 

اين ويژگي هاي سه گانه باعث تقويت نفوذ جمهوري 
اس��المي در كشور هاي منطقه اس��ت؛ مثلثي كه 
ستون هاي اصلي قدرت نرم ايران در منطقه غرب 
آسيا را شكل مي دهند، از همين روست كه مي توان 
مدعي ش��د نفوذ اي��ران با نفوذ غ��رب در منطقه 
متفاوت اس��ت. با قاطعيت مي توان گفت كه پايه 
تقويت هر سه ضلع برگزاري مراسم روز قدس در 
ايران اس��ت. بدون روز قدس و محكوميت تصرف 
قبله اول مسلمين به دست رژيم صهيونيستي عمال 
اهميت  هيچ گاه حضور ايران در منطقه چنين با 

نمي شد. 
در حقيق��ت ملت هاي مس��تضعف منطقه زماني 
به ني��ت خالص نظ��ام جمهوري اس��المي ايران 
در حماي��ت از روز قدس پي مي بردند كه ش��اهد 
محكوميت هر س��اله اي��ن رژيم در اي��ران بودند. 
واقعيت اين است كه نظام جمهوري اسالمي ايران 
براي حمايت از مردم فلسطين هزينه هاي فراواني 
را متحمل شده است. بخش مهمي از تحريم هاي 
نفتي و مالي ايران با فشار صهيونيست ها در كنگره 
امريكا تصويب شد و به طور حتم اگر ايران حاضر 
به همكاري با صهيونيس��ت ها بود چنين فشاري 
را متحمل نمي ش��د. همان گونه كه بارها مقامات 
امريكايي از ضرورت همكاري اي��ران براي حفظ 
امنيت رژيم صهيونيس��تي براي برداش��ته شدن 

تحريم ها سخن گفته اند. 
    تضعيف روز قدس خيانت به منافع ملي 

ايران است
بايد دانست كه روز قدس تنها مراسمي نيست كه 
مختص يك رويداد غيرمرتبط با ايران باشد بلكه 
باعث افزايش قدرت ملي ايران در س��طح منطقه 
نيز شده است. بدون ترديد چشم بسياري از مردم 
منطقه به رفتار و منش ايران با مستكبرين است و 
هرگونه حركت در خالف اين مسير را دوري ايران از 
آرمان هايي مي دانند كه سال ها و در طول گذشت 
۳5 سال از انقالب اسالمي بر آن تأكيد مي كرد. در 
اين ميان به نظر مي رسد برخي نادانسته يا دانسته 
در جهت تخريب اين س��رمايه ارزشمند حركت 
مي كنند. شايد نمونه بارز و واضح اين مسئله شعار 
»نه غزه، نه لبنان« از س��وي آشوبگران در جريان 
فتنه سال 88 بود كه البته با واكنش محكم ملت 

ايران در 9 دي ماه روبه رو شد. 
به اين ترتيب بايد به اين نكته توجه كرد كه هر گونه 
تالشي براي تضعيف روز قدس عمال نوعي تضعيف 
منافع كالن نظ��ام جمهوري اس��المي ايران نيز 
محسوب مي شود؛ عملي كه به راحتي مي توان آن 

را در سطح جرمي همانند خيانت دانست.

نگاهي به برخي مزاياي پنهان مبارزه با رژيم صهيونيستي

»روز قدس« چگونه مهم ترين عامل تقويت نفوذ منطقه اي ايران شد
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