
  گزارش

میدان و مبارزات فلسطین
ادامه از صفحه اول

و به همین دلیل است که اگر تاریخ مبارزات مردم فلسطین مورد ارزیابی 
قرار گیرد،آن را به دو فصل می توان تقسیم کرد،فصل اول دوران شکست   ها 
و واگذاری تدریجی سرزمین   ها در بیش از پنج جنگ مهم که از سال 1948 
میالدی)1327 هجری شمس��ی( و قبل از آن آغاز و ت��ا پیروزی انقالب 
اسالمی ادامه یافت و فصل دوم که با پیروزی انقالب اسالمی و گسترش 
فرهنگ انقالب و اسالم در میان مبارزان فلسطینی آغاز شد که همچنان 
ادامه دارد. حمای��ت از جبهه مقاومت در اندیش��ه امامین انقالب جایگاه 
ویژه ای داشته و دارد ،ازنظر امام، نهضت   هایی رهایی بخش بودند که برای 
ر  هایی از چنگال ظالمان و کشورهای استکباری و نظام های وابسته و ظالم 
مبارزه می کردند و در این میان  اصل، مبارزه ب��ا ظلم بود که در هر جا که 

صورت می گرفت.
 امام خمینی )ره( معتقد بود:»برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح 
است مبارزه بر ضد ظلم است، هر جا بهتر این مبارزه صورت گیرد، آنجا 
خواهم بود. «  مرز شناخت نهضت های آزادی بخش از دید امام، تالش 
برای به دست آوردن استقالل و آزادی و مبارزه با ظلم و قیام برای نجات 
کش��ور بود. قاعده ای که در دوران امام خامنه ای )مدظله العالی (بر آن 
تأکید و به صورت میدانی همه ظرفیت ه��ای ممکن برای تحقق آن به 
کار گرفته شد. ایشان سال گذشته در پاسخ به نامه رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس یادآور شدند که جمهوری اسالمی از هیچ کوششی برای 

حمایت از مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد.
سبک مبارزه پیشینی فلسطینیان در میان کشورهای عربی نیز تسری 
داشت. پیش از انقالب اسالمی ایران، بیشتر کشورهای عرب بر مبنای 
ایدئولوژی پان عربیسم به مقابله با صهیونیسم پرداخته بودند و مسئله 
فلسطین را یک مس��ئله ارضی و س��رزمینی قلمداد می کردند. انقالب 
اسالمی توانست نشان دهد که مسئله فلسطین، مسئله ای مربوط به کل 
جهان اسالم است که بایستی همه ملت   ها با اتکای به آرمان های اسالمی و 
انقالبی خود و در جهت مقابله باریشه فساد تالش کنند. ازاین رو امام)ره(، 
مسئله را از بعد ملی و ناسیونالیس��تی عرب خارج کرد و به آن چهره ای 
اسالمی بخشید. در این راستا، ایشان روز قدس را به عنوان روزی که در آن 
مسلمانان علیه ایادی امپریالیسم در منطقه یعنی صهیونیسم به مخالفت 

برمی خیزند، اعالم کرد. 
تولّد و موجودیت برخی گروه های مبارز فلسطین، چون جهاد اسالمی 
و حماس، وامدار انقالب اسالمی است. اما آنچه در سال های اخیر به این 
مبارزات جهت داده و آن را قوت و قوام بخش��یده و می��دان مبارزه را از 
مبارزه با سالح های س��بک به عرصه مقابله موشکی و...  کشانده است و 
رژیم صهیونیستی را که مدعی دارا بودن قوی   ترین سیستم های دفاع ضد 
هوایی تحت عنوان گنبد آهنین است ناکام و مستأصل کرده است نقش 
تأثیرگذار تالش   ها و حمایت های شهدایی همچون شهید سلیمانی است 
که کاًل صحنه مبارزات را تغییر داده و اکنون نیرو  های مقاومت فلسطین 
نظیر جهاد اسالمی و حماس به یکی از تعیین کننده   ترین نیرو  ها نه تنها 

در مسئله فلسطین،بلکه در عرصه منطقه ای تبدیل شده اند. 
اگرچه متناسب باقدرت گیری نیروهای مقاومت ،برنامه های سلطه گران 
در مقابل آن نیز پیچیده تر شده به گونه ای که امریکایی   ها با طرح معامله 
قرن و فشار و فریب برخی کشورهای مرتجع عرب برای برقراری رابطه با 
رژیم صهیونیستی به مقابله با آنها برخاسته اند، اما حقانیت مردم فلسطین 
در مبارزه و تقویت حمایت از ایران و دیگر کش��ورهای اس��المی از آنان 
نویدبخش پیروزی و تحقق آن آرمان بزرگ یعنی نابودی رژیم اشغالگر 
قدس اس��ت. البته در این میان تنها مبارزات فلسطینیان زمینه ساز این 
نابودی نیست بلکه مشکالت و مسائل داخلی صهیونیست   ها که این روز  ها 
به اوج خود رسیده ،به روند این نابودی سرعت بخشیده است. نکته ای که 
این روز  ها بسیاری از کارشناسان سیاسی به دلیل ماهیت جعلی این رژیم 

برآن تأکید دارند.

عباس حاجی نجاری

روحانی در جلسه هیئت دولت:

تحریم شکسته می شود، اگر آنها بخواهند!

»در زمینه تحریم، کاری که مذاکره کننده های 
ما در وی�ن انجام دادند، کار بزرگی بوده اس�ت. 
حاال طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل 
کند، به نظر من زود تمام می شود، ما کارمان در 
چارچوب و حرکت درس�تی انجام می گیرد .«

اشتباه نکنید، این عبارت مربوط به سخنان 23 تیر 
94 رئیس جمهور نیس��ت که در یک گفت وگوی 
تلویزیونی به مناسبت امضای برجام گفت، »عیدانه 
فراوان شد، تا باد چنین بادا...  امروز به ملت شریف 
ایران اعالم می کن��م که طبق این تواف��ق، در روز 
اجرای توافق)دی ماه 94( تمامی تحریم ها، حتی 
تحریم های تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که 
در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های 
اقتصادی ش��امل مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، 
پتروش��یمی و فلزات گرانبها بالم��ره )یکباره( لغو 
خواهد شد و نه تعلیق«، بلکه این سخنان را  روحانی 

روز گذشته و در جلسه هیئت دولت، پس از شش 
سال و به بهانه آنچه این روز  ها در مذاکرات وین تحت 
عنوان »احیای برجام « در جریان است، عنوان کرد. 
روحان��ی گف��ت: »در زمین��ه تحری��م،کاری که 
مذاکره کننده های م��ا در وین انج��ام دادند، کار 
بزرگی بوده اس��ت. حاال طرف مقاب��ل اگر به طور 
کامل به قانون عم��ل کند، به نظر م��ن زود تمام 
می شود، ما کارمان در چارچوب و حرکت درستی 
انجام می گیرد. مسیر، مسیر صحیح و درستی است 
و من خدمت شریف ایران عرض می کنم که مردم 
ثمره ایس��تادگی، صبر و مقاومت ش��ان را در وین 
می بینند. اگر گزارش درست باشد، اگر دغلکاری و 
جناح بازی نشود و گزارش را درست به گوش مردم 
برسانیم، نش��ان عظمت ملت ایران است و نشان 
این اس��ت که طرف های ما در برجام فهمیده اند، 
راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231، 

وجود ندارد و این پیروزی دولت در ماه های پایانی 
است. « وی افزود: »به عنوان رئیس دولت به مردم 
اعالم می کنم، تحریم شکسته شده است. بدانند 
تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد 
باشیم، به زودی تحریم برداشته می شود و طرف 
ما می داند راهی وجود ن��دارد جز اینکه به قانون و 
مقررات و تعهداتش و موافقتنامه برجام برگردند 
امروز در دنیا یکصدا هست، همه می گویند راهی 
جز اجرای کامل برجام برای صلح و امنیت منطقه و 
جهان وجود ندارد. ممکن است یک رژیم دغلکاری 
مثل صهیونیست   ها حرف دیگری بزنند، آنها کسی 
نیستند. اما امروز دنیا ، همصدا و یکصداست و این 

بسیار مهم است .«
اینکه تحریم های ظالمان��ه امریکا علیه ملت ایران 
برداشته شود، موضوعی اس��ت که مورد استقبال 
همه ارکان نظام و مردم است و اساساً هیچ عاقلی 

نمی پذیرد ملت او تحت ش��دید  ترین تحریم های 
رژیم اس��تکباری امریکا قرار گیرد. کما اینکه این 
تحریم  ها از فردای پیروزی انقالب اسالمی آغاز شد و 
همچنان به بهانه های واهی ادامه دارد و آنها با هویت 
حقیقی نظام اسالمی مشکل دارند. اما آنچه باعث 
گردید مردم در انتخابات سال های 92 و 96 به دکتر 
روحانی اقبال نشان دادند، ناشی از این گزاره بود که 
او وعده داد که در »تعامل« با جامعه جهانی) بخوانید 
امریکا و چند کشور اروپایی( تحریم های ظالمانه را 
بردارد که خروجی این وع��ده مذاکرات منتهی به 
امضای برجام بود. اما آیا با برجام تحریم  ها برداشته 
ش��د؟ در روزهای پایانی دی ماه 94 روزنامه های 
دولتی و اصالح طلب با تیتر  هایی همچون »تحریم   ها 
به تاریخ پیوست«، »فروپاشی تحریم«، »صبح بدون 
تحریم«، »تحریم   ها هم رفت«، »توافقات سیاسی و 
اقتصادی با لغو تحریم ها«، »سد تحریم شکست«، 
»پیروزی تدبیر بر تحریم«، »اینک بدون تحریم«، 
»سالم بر ایران بی تحریم، خالص شدیم« ، »تحریم 
تمام شد«، »برچیده شدن ظریف تحریم ها«، »روز 
شکست حصر اقتصادی« با آب و تاب فراوان خبر 
لغو تحریم  ها را اعالم کردند؛ ام��ا در صحنه عمل 
هیچ « بود و لغو تحریم  ها از  آنچه اتفاق افتاد »تقریباً 
روی کاغذ فراتر نرفت. سؤال اساسی این است که آیا 
»ترامپ« در آن مقطع کارشکنی کرد!؟ پاسخ منفی 
است. اتفاقاً در دی ماه 94 دولت اوباما روی کار بود و 
»جو بایدن « نیز در پست معاون اول رئیس جمهور، 
نفر دوم دول��ت بود. اما کارش��کنی  ها علیه اجرای 
برجام از دولت امضا کننده برجام در امریکا آغاز شد 
و پس از آن ترامپ حدود 28 ماه پس از موعدی که 
دولتمردان درباره تاریخ لغو یکباره تحریم  ها اعالم 
کرده بودن��د، از برجام خارج ش��د. بنابراین، حفظ 
تحریم  ها علیه ملت ایران را چنانکه اشاره شد، باید 
در ماهیت استکباری امریکا جست وجو کرد. بنابراین 
ش��رطی کردن ملت به رفع تحریم  هایی که کلید 
لغو آن به اراده دشمن بسته اس��ت، نه از سر تدبیر 
که خالف عقالنیت سیاسی اس��ت. خصوصاً آنکه 
تجربه نافرجام برجام پیش روی دولت تدبیر و امید 
است. بنابراین چاره اصلی این کار در تقویت روابط 
با همسایگان، حمایت و پشتیبانی از تولید داخل 
و بی اثر کردن تحریم هاس��ت نه سیاست انفعالی 

مقابل دشمن. 

طبیعی است که چیزی
 به ذهن روشنفکران خطور نکند!

 ادامه از صفحه یک
میرزاعبدالرئوف صادقانه معترف است که زرق و برق غرب حتی راه رفتن 
خودش را نیز از یادش برده بود: »هنگامی که وارد این ش��هر شدم مات و 
متحیر بودم که راه رفتن خود را نمی دانستم...  چشمم تیره و عقلم خیره 
شد. قریب یک ساعت در پای ماشین راه آهن بی هوشانه آن طرف آن طرف 
نظر می کردم و حیران و سرگردان بودم. بعد هم بی هوشانه و مبهوت، سوار 

اتومبیل شده، روانه شهر گردیدم. «
اساساً فرهنگ و زندگی ایرانی برای اینچنین روشنفکری مایه شرمساری و 
عقب ماندگی بوده و است و در طول حیات فکری خود در تالش بوده اند بستری 
را فراهم سازند تا باالخره از آن فرنگستانی که حسرتش را می خوردند دستی 
برآید و این ملت عقب مانده را به توسعه بکشاند. چنین روشنفکری نشستن 
با و زیستن در میان مردمی که کراوات نمی زنند برایش اخ است و بی کالسی، 
فلذا خانه اش را نه در میان مردم که شمال تهران یا ویالیی در شمال یا لندن 
بنا می کند و راهش را نه همچون مردم عادی با مترو و بی آر تی و در دل جامعه 
بلکه با ماشین های شخصی طی می کند که هر صبح، کلر گرفته از پارکینگ 
خانه مستقیم به اتاقش در دانشگاه و محل کارش می برد و برش می گرداند. 

حتی به احیای شب های قدر یا عزاداری های محرم این جماعت )پیش از 
کرونا( بنگرید؛ آیا در دل مردم است یا در پایگاه های خانگی و پاتوق های اتو 
کشیده در حلقه یارانی معدود از جنس خود؟ آیا شده است که شبی البه الی 
همین مردم عادی در مسجدی و حسینیه ای گرد آیند و از تنگی جا پا به پا 

شوند و دو زانو خود را در صفی جا کنند؟!
با این اوصاف طبیعی است که دیگر حرفی برای این مردم به ذهن شان نرسد! 
چرا که اساساً جز گروه های چند نفری تلگرام،  درکی از واقعیات میدان زندگی 
مردم ندارند. فی المثال وقتی روش��نفکری به نداشتن تلویزیون و ندیدن 
صداوسیمایی که 8۰درصد ملت ایران مخاطبش هستند، افتخار می کند،  

چگونه می خواهد برای فرهنگ این سرزمین دل بسوزاند؟
القصه چیزی به ذهن روشنفکران امروز ایران نمی رسد چون هیچ گاه همچون 
جالل آل احمد کفش هایشان را ورنکشیده اند تا وقتی می خواهند قلمی را 
بچرخانند ابتدا به بازار، خیابان، قبرستان، روستا و در میان قشرهای مختلف 
سرک بکشند. دکتر شریعتی که خود نقطه التقای روشنفکری دغدغه مند با 
روشنفکری مسحور غرب است، از جالل نقل می کند: »جالل طلیعه یک فهم 
تازه بود. و آن، برگشتن روشنفکر به میان مردم بود. به راستی! نه از این ادا  ها که 
هنوز هم خیلی   ها به تقلید از فرنگی   ها به میان توده می آیند. توده فکر می کنند 
یعنی اینکه بیایند تو قهوه خانه  قنبر، بخوانند. خیال می کنند این طوری باید 
به میان » توده « آمد. به میان توده یعنی به میان فرهنگ، در مسیر احساس، 
در مسیر بینش توده آمد. و در مسیر مذهبی و در مسیر اعتقادی و در مسیر 
ادبیات توده آمد. به مسیر تاریخ مردم آمد. یک روز که جالل در این سفر آخر 
به مشهد آمده بود، با هم که راه می رفتیم، یک پارچه ای روی دوشش انداخته 
بود و یکی از این دهاتی   ها که زوار حرم بود به جالل گفت: » بابا، این فروشیه؟ « 
جالل گفت:»نه عمو جان « بعد که طرف رفت دیدم جالل خوشحال شد. 
گفت این چقدر موفقیت بزرگی بود برای من. گفتم چی؟ گفتش اینکه دهاتی 
زوار مشهد، من را با تیپ خودش اشتباه کرد و این برای من موفقیت بزرگی 
بود. که الاقل آنقدر بهش نزدیک شده ام که من را جزء خودشان در چشم 

همدم نگاه می کنند و من را عوضی می گیرند .«
 )1(نوشته های آمده از میرزاعبدالرئوف برگرفته از کتاب »پاریس از دور نمایان شد« است. 
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اینها مرد میدان نیستند!

 با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، شیب تحرکات 
احزاب و گروه های سیاسی برای ورود به این آوردگاه انتخاباتی در حال تند شدن 
است و انتظار می رود این تحرکات زمینه حضور مشارکت حداکثری مردم برای 
انتخاب رئیس جمهور سیزدهم در گام دوم انقالب را تسهیل نماید. از این رو در 
این ستون خواهیم کوشید، مواضع اصولی و غیر تخریبی احزاب و گروه های 
سیاسی را برای شناخت بیشتر مخاطبان و تنویر افکار عمومی بازنشر کنیم. 

   انتخابات رقابتی می شود
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی: رقابت انتخابات ریاست جمهوری 
رقابتی می ش��ود و رأی جناح  ها به هم نزدیک اس��ت. حسین مرعشی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره امکان شکل گیری یک انتخابات رقابتی و دوقطبی 
اظهار داشت: حتماً انتخابات رقابتی می شود، ولی درباره وزن کاندیدای هر 
دو جناح نمی شود از هم اکنون سخن گفت. تا وقتی گزینه  ها نهایی نشود، 

نمی شود در این باره اظهار نظر کرد. 
   مخاطبان مشارکت حداکثری در کالم رهبر انقالب

محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت وگو با 
خبر آنالین: تأکید رهبر انقالب بر اینکه مشارکت باید حداکثری باشد چند 
مخاطب داشته است که یکی از آنها شورای نگهبان است که فضا را باز کند. 
پیام دیگر خطاب به اصالح طلبان است که باید روی کاندیدایی وحدت کنند 
که شرایط الزم را داشته باشد و پنجه به صورت نظام نکشد. بعضی می گویند 
چالش ما در این انتخابات کارآمدی است نه مشارکت. خیلی فرق می کند 
که چه کسی رئیس جمهور شود. این تفاوت  ها در زندگی، معیشت، فرهنگ 
و آزادی های مردم اثر می گذارد. رئیسی برای قوه قضائیه مستقیماً منصوب 

رهبر انقالب است و قاعدتاً رهبری باید از کاندیداتوری او راضی باشند. 
   صدای پای دولت عشق از نگاه یک نماینده

ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در 
توئیتی به جدی شدن حضور حجت االسالم رئیسی در رقابت های انتخاباتی اشاره 
کرده و با بیان اینکه همگرایی نیروهای انقالب در راه است، نوشته است: »صدای 

پای دولت عشق می آید... .  سالم بر این اتفاق بزرگ، سالم بر سید محرومان .«
    دعوا را کنار بگذاریم

سعید محمد، داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای 
خطاب به رقبای احتمالی خود گفت: اول خودم و سپس برادرانم را که قصد 
نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارند دعوت می  کنم 
بنای رقابت های انتخاباتی را نه دعوا و مناقشه و مجادله، بلکه صمیمیت و 
صداقت و برادرِی مخلصانه قرار دهیم. داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
با بیان اینکه مردم از سفره، اقتصاد و معیشت خود به شدت ناراضی هستند، 

گفت: متهم این وضعیت ناراحت کننده کارگزاران هستند نه انقالب. 
    این دو، مرد برخی میدان  ها نیستند

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه مزیت   هایی نسبت 
به ظریف و الریجانی دارم و احتمال دارد رأی بیشتری نسبت به آنها داشته 

باشم، گفت: ظریف و الریجانی مرد برخی میدان   ها نیستند. 
علی مطهری در گفت وگویی تفصیلی با مهر گفته:»این احتمال وجود دارد 
که بنده رأی بیشتری ]نسبت به الریجانی و ظریف[ داشته باشم، ان شاءاهلل 
که انتخاب نمی شوند و بنده برنده انتخابات می شوم « به اعتقاد او »ظریف 

رأی آور است اما پوست کلفت و اجرایی نیست و زود از جا در می رود .«
   اصولگرای عاقل بهتر از اصالح طلب منفعل

فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی 
اصالح طلب معتقد است:الریجانی برای ریاست جمهوری متعادل تر، منطقی تر 
و عاقل تر است و کمتر شعار می دهد. او گفته ظریف مثل آقای روحانی است و 
اصالح طلب محسوب نمی شود، نمی دانم چرا اصالح طلبان به دنبال او هستند تا 
دوباره بگویند کاندیدای ما نبود. فائزه هاشمی با بیان اینکه ظریف یا سید حسن 
خمینی نمی توانند رؤسای جمهور موفقی باش��ند  ، اضافه کرده است:در بین 
اصولگرایان علی الریجانی متعادل تر، منطقی تر و عاقل تر است و کمتر شعار 
می دهد. الریجانی در اعتراضات 88 یکبار از کلمه فتنه استفاده نکرد، در میانه 
قرار گرفت و در دامن اصولگرایان نیفتاد، هر چه آنان گفتند، تکرار نکرد. این فعال 
سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه »در شرایط فعلی یک اصولگرای عاقل و فعال 
بهتر از اصالح طلبی منفعل است و می تواند موفق تر باشد« اضافه کرده است: یک 
اصالح طلب منفعل نمی تواند کاری انجام بدهد، پس چرا باید به او رأی بدهیم؟!

43

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
عضو حقوقدان شورای نگهبان از مصوبه جدید این 
شورا درباره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و 
گفت: وضعیت ثبت نام داوطلبان ساماندهی شد. 
ه��ادی طحان نظی��ف در گ��زارش 78 از سلس��له 
گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان 
نوش��ت: چهار   شنبه هشتم اردیبهش��ت ماه، جلسه 
ش��ورای نگهبان برگزار ش��د. در این جلسه با توجه 
به نزدیکی ایام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی نظمی 
وضعیت ثبت نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی 
نس��بت به س��اماندهی وضعیت ثبت نام داوطلبان 
اتفاق نظر داشتند. در هر دوره انبوهی از افراد در کنار 
شخصیت های سیاسی و مدیران کش��ور، در ستاد 
انتخابات حضور می یابند و صرفاً با در دست داشتن 
کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعالم کاندیداتوری 
و ثبت نام می کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، 
مشخص شد که از مجموع 1636 نفر که سال 1396 
در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، 
حدود 12۰۰ نف��ر از آنها دارای م��درک تحصیلی 

کارشناسی و پایین تر از آن بوده اند و حدود 3۰۰ نفر از 
ثبت نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته اند!

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرده است: البته 
این وضعیت ناخوش��ایند از نگاه رسانه های داخلی و 
خارجی دور نمی ماند و کلیپ های طنز آن تا مدت   ها 
در فضای مجازی نیز دست به دست می شود و موجبات 
نارضایتی مردم و نخبگان کش��ور را فراهم می آورد و 
پیام های گالیه آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز 
ارسال می شود و طبیعتا صالحیت هیچ یک از این افراد 
احراز نمی شود. این در حالی است که برای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی، شرایط متعددی اعم از سن و 
مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از 3۰ سال 
سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت نام 
در انتخابات را ندارند. در انتخابات شورا های اسالمی 
شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت 
در شورای شهر های دارای بیش از 2۰ هزار نفر جمعیت 

باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند. 
طحان نظیف افزوده اس��ت: در سیاست های کلی 
انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و 
بر تعیین دقیق معیارها، شاخص   ها و شرایط عمومی 

و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و 
شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام و همچنین بر 
تعریف و اعالم معیار   ها و شرایط الزم برای تشخیص 
رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد های 
ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده 
است. وی در پایان نوشته است: در این جلسه، پس 
از بحث و گفت وگو های فراوان میان اعضا، مقرر شد 
مصوبه س��ال 1396 ش��ورای نگهبان در خصوص 
شفاف سازی »تعریف و اعالم معیار   ها و شرایط الزم 
برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر 
بودن نامزد های ریاس��ت جمهوری« اصالح شود و 
برای روشن تر شدن مالک های مذکور، داوطلبان 
ریاست جمهوری هنگام ثبت نام، حداقلی از مدرک 
تحصیلی، حداقلی از س��نوات و سوابق مدیریتی و 
حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت 
ثبت نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این 

اصالحیه برای اجرا به وزارت کشور ابالغ شد. 
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی 
به اصل 115 قانون اساس��ی درباره رجل سیاسی و 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نش��د که موجب 

تحدید اختیارات شورای نگهبان   می شد بلکه عناوین 
کلی » سوابق کافی، صالحیت علمی، سن متناسب 
و...  « شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصالح 
به عمل آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست 

جمهوری برای ثبت نام باید:
 -در بازه سنی 4۰ تا 75 سال باشند

 -حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 
معادل  آن باشند

 -سابقه تصدی حداقل چهار س��اله در سمت های 
مدیریتی کش��ور را که به طور کامل مصادیق آن از 

جمله برای وزرا ذکر شده داشته باشد.
 -وزرا، اس��تانداران، شهرداران ش��هرهای باالی دو 
میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح 
با جایگاه سرلشکری و باالتر می توانند کاندیدا شوند.

 -تمام نامزد  ها باید عدم س��وء پیشینه ارائه دهند 
و س��ابقه محکومیت کیفری نداش��ته باشند. که 
برخورداری از این شروط،  زمینه ای است برای این 
که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل 115 
قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و 
مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند. 

فلسطین پاره تن اسالم است و برخی خیمه شب 
بازی ها، ش�بیه آنچه در قال�ب نمایش »معامله 
قرن « طی این سال  ها دنبال شد، کم  ترین خللی 
در اراده ملت های اس�المی ب�رای بازپس گیری 
این قطعه اشغال ش�ده از دنیای اس�الم ایجاد 
نخواهد ک�رد. اکنون ک�ه برای دومین س�ال و 
متأثر از همه گیری کرونا، شیوه بزرگداشت روز 
جهانی قدس تغییر کرده است، فضای مجازی 
مهم  ترین اب�زار انزجار جهانی از صهیونیس�م 
بین الملل اس�ت و ش�عار مح�وری: انن�ا الیوم 
اقرب م�ا نکون الی الق�دس )ام�روز نزدیک تر 
از هرزمان دیگ�ری به ق�دس نزدیک تریم( پر 
تکرار   ترین عبارت در فضای مجازی با هشتک 
القدس- اقرب اس�ت و دور نخواه�د بود زمانی 
که امت اس�المی در قدس شریف نماز بگزارند. 
یکی از اهداف نظام س��لطه فراموشی روز قدس بود اما 
ابتکار نامیدن آخرین جمعه م��اه رمضان به عنوان روز 
قدس موجب شد که مسئله قدس به فراموشی سپرده 
نشود.  روز قدس امسال به دلیل کرونا، امکان برگزاری 
راهپیمایی برای مردم وجود ندارد و گرامیداشت این روز 
به همایش   ها و نشست های مجازی محدود شده است. 

    روز قدس همراه با ضربات به اسرائیل
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل در دومین همایش مجازی کنگره 
بین المللی قدس شریف در قم با گرامیداشت روز 
جهانی قدس اظهار داش��ت: روز قدس امسال در 
ش��رایطی برگزار می ش��ود که صهیونیست   ها در 
روزهای اخیر ضرب��ات صاعق��ه واری را در اراضی 

اشغالی شاهد بودند؛ ضرباتی که بخش کوچکی از 
پاسخ مقاومت به گستاخی ها، تجاوزات و اقدامات 

ناامن کننده صهیونیست   ها در منطقه است. 
امیرعبداللهیان با اشاره به عادی سازی روابط امارات 
و بحرین با اسرائیل گفت: صحنه های حقارت باری 
که جهانیان در بالکن کاخ سفید شاهد بودند که دو 
وزیر خارجه امارات و بحرین را ترامپ و نتانیاهو به 
بالکن کاخ سفید کشاندند و با یک نمایش سیرک 
گونه ادعای عادی سازی روابط کردند. البته امارات و 
بحرین در هیچ کجای مقاومت و حمایت از فلسطین 
نقشی نداشتند که امروز خیانت آنان به فلسطین 

بخواهد ضربه ای به میدان وارد کند. 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: ما 
برای دفاع از امنیت، صلح، ثبات و آرامش در منطقه، 
دفاع از مسلمانان مظلوم فلسطین و برای دفاع از امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران، راهبرد دقیق و سنجیده ای 
در حمایت از فلسطین و مقابله با ناامن سازی های رژیم 

صهیونیس��تی در مقابل خود داریم. ام��روز به جای 
اینکه جنایتکاران صهیونیستی که حتی یهودی   ها را 
در سرزمین های اشغالی به اس��ارت خود گرفتند، در 
پشت مرز  ها باشند، متحدان جمهوری اسالمی ایران 
و مقاومت در پش��ت دیوارهای بتنی س��ربه آسمان 

برافراشته اطراف سرزمین های اشغالی هستند. 
  انقالب اسالمی، فلسطین را در مدار توجه قرار داد

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا در 
نشست تحلیلی و تخصصی مجازی که به مناسبت 
گرامیداشت روز قدس در خبرگزاری تقریب برگزار 
شد با اشاره به اهمیت روز قدس گفت: روز جهانی 
قدس یک روز اس��تثنایی در تاریخ مبارزات ملت 
فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس تلقی می شود؛ 
تا قبل از پیروزی انقالب اس��المی ایران، مس��ئله 
فلسطین به دلیل شرایط منطقه و وضعیت داخلی 
اراضی اشغالی به حاشیه رانده شده بود و ملت های 
عربی و اسالمی قبله اول مسلمانان را که در اشغال 

رژیم صهیونیستی است، فراموش کرده بودند. 
وی افزود: با پیروزی انقالب اسالمی و فرمان تاریخی 
امام راحل برای تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
به عنوان روز جهانی قدس، مسئله فلسطین بار دیگر 
در مدار توجه قرار گرفت؛ رژیم صهیونیستی به شدت 
نسبت به روز جهانی قدس حساس��یت از خود نشان 
می دهد و هرساله در آستانه روز قدس با بحران سازی 
و حمله به مردم بی دفاع غزه سعی می کند این روز را 
تحت الش��عاع قرار دهد  .وی تصریح کرد: روز جهانی 
قدس یک روز کامالً تعریف شده و سرنوشت ساز است و 
حضور میلیونی ملت های اسالمی در عرصه های میدانی 
و در راهپیمایی روز قدس ثابت می کند که رژیم اشغالگر 
باید به قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان جهان و 

پایتخت ملت فلسطین اعتراف کند. 
   افتخار می کنیم پرچم�دار دفاع از قدس 

هستیم
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در نشست تخصصی به مناسبت روز قدس با 
بیان اینکه امسال متأسفانه هفتادو سومین سال اشغال 
فلسطین اس��ت، اظهار کرد: امام خمینی)ره( اولین 
مرجع دینی است که اجازه فرمودند از محل وجوه سهم 
امام برای دفاع از مردم فلسطین استفاده شود. لطفی با 
بیان اینکه قدس و فلسطین هرگز به فراموشی سپرده 
نمی شوند، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف نظام سلطه 
فراموشی روز قدس بود اما ابتکار نامیدن آخرین جمعه 
ماه رمضان به عنوان روز قدس موجب شد که مسئله 
قدس به فراموشی سپرده نشود. ما افتخار می کنیم که 

ایران اسالمی پرچمدار دفاع از قدس شریف است. 

ابالغ مصوبه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور

سن و سابقه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شفاف شد

امروز از هر زمان  به قدس نزدیک تریم

      انتخابات

      خبر

    فارس: رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در پیامی روز قدس را یادگار 
ماندگار امام خمینی )ره( و بستر شکل گیری جبهه بیداری و مقاومت اسالمی 
دانس��ت و تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران لحظه ای از 

اندیشیدن به آرمان بزرگ قدس شریف غفلت نخواهند کرد. 
    س�پاه نیوز: رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه در عملیات 
اطالعاتی، یک تیم از اشرار مسلح در منطقه جنوب شرق کشور را که سابقه 
شرارت، قتل و آدم ربایی داشتند منهدم کردند. در این عملیات دو نفر از اعضای 
این تیم تروریستی کشته و یک نفر هم دستگیر شد. در جریان عملیات قرارگاه 

قدس نیروی زمینی سپاه مقادیری سالح و مهمات نیز کشف و ضبط شد. 
    مهر: آیت اهلل جنتی، دبیر ش��ورای نگهبان، انتخابات در ایران را یکی از 
سالم   ترین انتخابات   ها در جهان دانست و گفت: نامزد  ها باید در فرایند تبلیغات 

انتخابات، حرف های درست و کارشناسی شده بزنند و به آن پایبند باشند  .

رهبر معظم انقالب روز قدس سخنرانی می کنند 
رهبر انقالب اسالمی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مصادف با روز قدس خطاب به امت اسالمی و 

ملت ایران سخن خواهند گفت. 
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت العظمی خامنه ای، این سخنرانی ساعت 14:3۰ هفدهم 
اردیبهش��ت به صورت زنده از ش��بکه های داخلی و برون مرزی صداوس��یما و س��ایت و حساب های 

Khamenei. ir در شبکه های اجتماعی پخش می شود. 

دريچه

دکتر علی اکبر والیتی:
سیاست بدون قدرت امکان توفیق ندارد

بعضی ب�ه این واقعی�ت توجه ندارند که سیاس�ت ب�دون قدرت، 
امکان توفیق ندارد؛ وگرنه کش�ورهای کوچ�ک و حتی ذره بینی، 
این امکان را داش�تند که سرنوش�ت دنی�ا را در دس�ت بگیرند. 
علی اکبر والیتی، وزیر اس��بق امور خارجه و از دیپلمات های باسابقه 
ایران در گفت وگو با تسنیم، به بررسی تاریخی تأثیرات دو مقوله میدان 
و دیپلماسی بر یکدیگر در موضوع حکمرانی پرداخت و گفت: موضوع 
مورد مناقشه این است که بعضی دیپلماسی و بعضی مبارزه میدانی را 

عامل تعیین کننده در پیشبرد روابط خارجی کشور می دانند. 
والیتی خاطرنشان کرد: ش��هید بزرگوار ما ، مرحوم سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی که یکی از مصادیق ارزشمند قهرمانان بزرگ ایران و همچون 
عباس میرزا میراثدار ایران قدرتمند پیرو اهل بیت )ع( بوده است، هم 
صاحب تدبیر شجاعانه میدانی و هم دارای دید راهبردی در مدیریت 
سیاسی کشور بود که به موقع اقدامی ارزشمند در جهت اجرای تدابیر 
تعیین کننده مقام معظ��م رهبری در حوزه سیاس��ت های منطقه ای 
انجام داد و درس��ت در زمانی که بیش از 8۰ کشور با محوریت امریکا 
و اروپای غربی در حوزه های بین المللی و تهاج��م نظامی عرصه را بر 
سوریه تنگ کرده بودند و در چند سال اول، فقط ایران بود که از سقوط 
سوریه توسط امریکا و صهیونیست    ها با پادوئی برخی از کشورهای ذلیل 
منطقه ای جلوگیری می کرد، توانست روس   ها را قانع کند که به کمک 
بیایند و از هدر رفتن زحمات  و فداکاری های چند ساله ایران و سوریه 
و حزب اهلل جلوگیری و پیروزی نهایی سوریه را قطعی کرد. وزیر اسبق 
امور خارجه گفت: بعضی به این واقعیت توجه ندارند که سیاست بدون 
قدرت، امکان توفیق ندارد؛ وگرنه کشورهای کوچک و حتی ذره بینی، 
این امکان را داشتند که سرنوش��ت دنیا را در دست بگیرند. والیتی با 
تأکید بر اینکه یک میدان مقتدر، نیازمند سیاس��تمدار مقتدر و بصیر 
برای حرکت با اقتدار توأم با بصیرت در صحنه بین المللی است، افزود: 
سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، در »مقاومت حول محور 
بیداری اسالمی« معنی پیدا می کند. وی اضافه کرد: امروز اگر از یمن تا 
عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، خط مقاومت و اتحاد کلمه هر روز پر 
رنگ تر می شود، مدیون سیاست آرمانی جمهوری اسالمی است و بدون 
حرکت در جهت این تفکر، هیچ دلیل دیگری ب��رای اتحاد کلمه بین 
کشورهای اسالمی با سابقه طوالنی مبارزه علیه صلیبیون، استعمارگران 

و صهیونیسم، وجود ندارد. 

ریاست جمهوری


