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روی موج کوتاه

دبیــرکل جبهه پایــداری انقالب 
اسالمی درباره احتمال کاندیداتوری 
محمدباقر قالیباف گفــت: به نظر ما 
کسی که به تازگی رئیس مجلس شده 
بهتر است که برای ریاست جمهوری 

هم اقدام نکند.
صــادق محصولــی در پنجمین 
نشســت از سلســله نشســت های 
انتخاباتــی »جمهور« که از ســوی 
اتحادیــه  انجمن هــای اســالمی 
دانشجویان مســتقل برگزار می شود، 
در این خصوص افزود: مردم اکنون به 
اقدام انقالبی در مجلس امید بسته اند 
و معطوف شدن ایشــان)قالیباف( به 
ریاســت جمهوری این را زیر ســوال 

می برد و مشکالتی ایجاد می شود. 
وی اضافه کرد: البتــه این مطلب، 
موضع ما قبل از انتخاب هیأت رئیسه 

مجلس هم بود.
دبیرکل جبهــه پایداری در بخش 
دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: 
در عین حال برداشت ما این است که 
جایگاه قوه قضائیه و مقننه خیلی مهم 
است اما قوه مجریه توانایی و ظرفیتی 
چندین برابر بیشتر از ســایر قوا دارد. 
این بــه معنای کاهش اهمیت ســایر 
قوا نیســت، ولی کار و اختیار و  قدرت 
و انتصاب های گســترده در دست قوه 

مجریه است. حتی اگر بهترین قانون ها 
را هم داشته باشیم، نتیجه بستگی به 
اجرایی شــدن آنها توسط دولت دارد. 

پس باید هزینه و فایده را حساب کرد.
 اصولگرایان یکدیگر

 را تخریب نکنند
دبیــرکل جبهه پایــداری در این 
نشست، در خصوص رویکرد پایداری 
نسبت به وحدت با سایرین بیان کرد: 
برای انتخابــات یک مــدل طراحی 
کردیم که ۴ مرحله دارد. در این مدل، 
دورنمای ما برای انتخابات ۱۴۰۰ این 
اســت که حتی االمکان به یک وفاق 
و نقطه مشترک با دوســتان انقالبی 
خود برســیم. البته این وفــاق به هر 
قیمتی شکل نخواهد گرفت و اصول ما، 
خطوط قرمز ما هستند. حفظ اصول از 

واجبات است.
وی افزود: طبق این مدل، در مرحله 
اول بنا بر این است که حداقل یکدیگر را 
تخریب نکنیم، مرحله دوم این است که 
در رابطه با گفتمان، به  طور مشترک کار 
کنیم و بر مبنای گفتمان، شاخص های 
مشــترک تعریف کنیــم. در مرحله 
ســوم نیز برای مبنای شــاخص های 
مشترک، به ســمت حداکثری سازی 
اشتراکات لیست در انتخابات شورای 
شهر و نزدیک کردن سبد نامزدها در 

انتخابات ریاســت جمهوری حرکت 
کنیم. مرحله آخر نیز رسیدن به لیست 

واحد و نامزد واحد است .
چالش وحدت با پایداری

محصولی با بیان اینکه اگر در کار 
سیاسی عقالنیت داشته باشیم دچار 
تناقض نمی شویم، گفت: برای مثال 
برخی در انتخابات مجلس می گفتند 
که باید وحدت داشته باشیم، از طرفی 
اصرار داشتند که اگر کسی وارد لیست 
پایداری شــد، نمی تواند وارد لیست 
ما شــود. این تناقض ناشــی از نبود 

عقالنیت است. 
وی افزود: می گفتیم شــما که این 
قــدر دم از وحدت می زنیــد حاال اگر 
وحدت صددرصدی حاصل نشد چرا با 
وحدت نود درصدی یا هشتاد درصدی 
مخالفت می کنیــد؟ می گفتند نه. یا 
بایست لیســت واحد و یا تباین کامل 
یعنی هیچ اشــتراکی بین دو لیست 
نباشد و متاسفانه هیچ استدالل مبتنی 

بر عقالنیت هم ارائه نمی کردند.
وی افزود: در سال گذشته به افراد 
گفته شــد که یا باید از پایداری اعالم 
برائت کنید یا در لیست قرار نخواهید 
گرفت اما در جلسه مشورتی نامزدهای 
جوان، یکی از افراد بــه ظاهر انقالبی 
گفته بود »فعال اعــالم برائت کنید تا 

در لیست ائتالف وارد شوید و بعدا کار 
خودتان را انجام دهید!«

دبیر کل جبهه پایداری با بیان اینکه 
این موقعیت ها مواضع امتحان است، 
تصریح کرد: اگر ورود با صداقت نباشد، 
معلوم نیســت خروج هم بــا صداقت 
باشد. این گونه مواضع ناشی از مشکل 
معنویت است، چراکه در اسالم هدف 

وسیله را توجیه نمی کند.
رئیسی، جلیلی، رضایی، فتاح، 

ضرغامی و نیکزاد در مظان نامزدی
محصولی در خصــوص مصادیق 
اصلح، بیان کــرد: در این خصوص در 
حال بررسی هستیم و تاکنون جلسات 
متعددی با افرادی که در مظان نامزدی 
هســتند و افراد موثر، داشــته ایم. با 
افــرادی هم چــون آقایان رئیســی، 

جلیلی، نیکزاد، فتاح، ضرغامی، رضایی 
و... جلسه داشته ایم. 

دبیرکل جبهه پایداری تشریح کرد: 
اصلحی که قابلیت رأی آوری نداشته 
باشــد مورد پذیرش نیست، اما این به 
این معنا نیست که برای ما نظرسازی 
شود. چون در سال ۸۴ هم گفتند که 
احمدی نژاد در نظرســنجی ها دو سه 
درصد رأی دارد، اما در عمل رأی آورد. 
وی با بیان اینکه وظیفه  ما این است 
که اصلح را به جامعــه معرفی کنیم، 
اظهار کرد: آیت اهلل خوشــوقت به ما 
می فرمودند که فرد اصلح را حتی اگر 
راضی نمی شود، برای حضور متقاعد 
کنیم و برای معرفی وی به مردم وقت 

بگذاریم و تالش کنیم. 
این چهره اصولگرا افزود: نمی توان 
از همان ابتــدا اصلح را بــه بهانه عدم 
رأی آوری کنار گذاشــت و باید برای 
موفقیت  وی تالش کــرد و اگر به هر 
دلیلی نشــد به نامزدی کــه یک پله 
پایین تر اســت رو آورد نه که از اول با 
طرح صالح مقبول به دنبال نامزدهایی 

باشیم که کف شاخص ها را هم ندارد.
اصل ما حمایت از اصلح است

وی گفت: یکی از دالیلی که هنوز 
افراد مدنظر خود برای انتخابات ۱۴۰۰ 
را معرفی نکردیم این اســت که هنوز 
از نامزدی قطعی افراد برای انتخابات 

مطمئن نیستیم. 
وی با بیان اینکه در شورای وحدت 
که توســط جامعه روحانیــت مبارز 
راه اندازی شــد، از ما نیز دعوت شــد، 
ادامــه داد: در حقیقت مــا باید یک 
دورنمای روشــن از آن جمع داشــته 
باشــیم؛ نبایــد جایی وارد شــویم و 
در ادامــه ببینیم کــه جهت گیری ها 
 به ســمتی رفت که با شــاخص های 

ما متفاوت است. 
دبیرکل جبهه پایداری در خصوص 
مصادیق مــورد نظر پایــداری برای 
انتخابات ۱۴۰۰ تشــریح کرد: از االن 
نمی توانیم افراد را مشخص کنیم. در 
سال ۹۶ نیز در نظرسنجی های اولیه 
آرای آقای قالیباف را بیشــتر از آقای 
رئیســی اعالم می کردند اما اتفاقاتی 
افتاد که آرای ایشان کم تر شد؛ شرایط 
می تواند بسیار سیال باشد. وی تاکید 
کرد: اصل برای ما حمایت از اصلح است. 

انتخاب شخص به شرایط نیز بستگی 
دارد اما این بــه معنای تحــت تاثیر 
پروپاگاندا قرار گرفتن نیســت، بلکه 
باید ببینیم در آن شرایط چه تکلیفی 
داریــم. شــرایط انتخابات ریاســت 
 جمهوری را نمی توان از االن با قطعیت 

مشخص کرد.
 پایداری نه روزنامه دارد 

نه ساختمان
دبیرکل جبهــه پایــداری ادامه 
داد: متاســفانه بعضی دوستان انرژی 
خود را بر تخریب پایداری گذاشتند، 
درصورتی که باید بــر کار خود تمرکز 
کنند. البته امکانات هم محدود است. 
برای اغلب احــزاب امکانات متعددی 
از منابع مختلف داده شــده است در 
حالی که به پایداری حتــی یک اتاق 
یا یک ریال هم داده نشــده و پایداری 
با این حساب باز روی اصول ایستادگی 

کرده است. 
وی افزود: پایــداری نه روزنامه و نه 
ســاختمان و نه دفتر چند طبقه دارد. 
باالخره کار سخت است. خود دوستان 
اذعان دارنــد که در ســال ۹۶ جبهه 
پایداری بیشــترین کمک و استقامت 
را برای تبلیغات و راه اندازی ستادهای 
نامزد نهایی جریان انقالب داشــتند. 
موضع ما درمورد ایشان از همان ابتدا 
مشخص بود و حتی ســتادهای کار و 

کرامت را تشکیل دادیم.
وی در پایــان گفــت: بــرای 
نتیجه گیــری در کار سیاســی باید 
با بکارگیــری شــاخص های مکتب 
امــام راحل تــالش کــرد و خداوند 
 هــم وعــده پیــروزی قطعــی را 

داده است.

محصولی در بیان مصادیق اصلح: 

قالیباف نامزد ریاست جمهوری نشود

خبر

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با رد هرگونه 
دخالت ایران در حمالت اخیر به پایگاه هــای آمریکایی در 
عراق، حمله هوایی آمریکا به نیروهای عراقی را نقض حقوق 

بین الملل دانست.
مجید تخــت روانچی در نامــه ای به آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، به ادعای 
نمایندگی آمریکا که حمله به پایگاه های این کشور در عراق 
را به نیروهای مــورد حمایت ایران منصــوب کرده بود، این 

پاسخ را مطرح کرد.
وی افزود: نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد تالش 

کرده است، جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از به اصطالح 
»گروه های شــبه نظامی غیر دولتی« در عراق متهم کند که 

این ادعا، بدین وسیله همچون گذشته، قاطعانه رد می شود.
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل متحــد ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران، به طور مســتقیم یا غیرمستقیم، 
در هیچ حمله مسلحانه توســط هر نهاد یا فردی علیه ایاالت 
متحده در عراق دخالت نداشته است. به این ترتیب، هرگونه 
ادعا مبنی بر مشــارکت صریح یا ضمنی ایــران در حمله به 

نیروهای آمریکایی در عراق را رد می کنیم. 
تخت روانچی چنین انتسابی را کاماًل بی پایه و اساس، فاقد 

اعتبار قانونی و باطل عنوان و اضافه کرد: جمهوری اسالمی 
ایران حمله نظامی غیرقانونی نیروهای ایاالت متحده علیه 
نیروهای عراقی در مرز سوریه و عراق در ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ را 

محکوم می کند.
وی خاطرنشان کرد: چنین اقدامات خطرناک که به طور 
کامال اشتباه بر اساس تفســیر خودخوانده ماده ۵۱ منشور 
ســازمان ملل توجیه می شــود، نقض حاکمیت کشورهای 
منطقه و نماد آشــکاری از نقض فاحش حقوق بین الملل و 

منشور ملل متحد است.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحــد اظهار کرد: 

این مسئله، اوضاع متشنج در منطقه را تشدید می کند و در 
عمل، فقط در خدمت منافع سوء گروه های تروریستی در این 

کشورها است که باید متوقف شود.
روانچی خواســتار ثبت این نامه به عنوان ســند شورای 

امنیت سازمان ملل متحد شده است.

نامه ایران به سازمان ملل:

درهیچحملهمسلحانهعلیهآمریکادرعراقدخالتنداشتهایم
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دفاع قاطع شمخانی از رئیس جمهور نظامی؛
برخیتالشمیکنندنظامیانرا

ازمیدانخارجکنند
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی طی گفت وگویی درباره حضــور نظامیان در 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: حضور افراد باسابقه 
نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از 
کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه 
نظامی به معنی حضــور در عرصه های پرمخاطره 
و جنگ برای افراد امتیاز محســوب می شود، ولی 
متاسفانه در کشــور ما برخی افراد و گروه ها تالش 
می کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ 
حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده اند 
با برچسب هایی چون خشونت گرا و معتقد به تفکر 

پادگانی و مستبد و...  از میدان خارج کنند.
    

ظریف:  
غرب۳برابرنیازخودواکسن

کرونااحتکارکردهاست
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران در 
مراسم اختتامیه »کرونا روایت« در برج میالد تهران 
با بیان اینکه کاش می فهمیدیم که نمی توان واکسن 
را احتکار کرد، گفت: غرب چرا سه برابر نیاز مصرفی 
خود، واکسن احتکار کرده است؟ وی با تاکید بر اینکه 
عدالت در توزیع واکسن برای کشورهای غنی و فقیر 
اهمیت دارد، افزود: اگر یک کشور ناامن باشد، همه 
جهان ناامن می شود. نمی توان به قیمت ناامن کردن 
دیگران، برای خود امنیت بخریم. ظریف در پایان 
تاکید کرد: تالش دانشمندان ما این امکان را فراهم 
کرد تا همان طور که ناگزیر شدیم موشک را خودمان 

بسازیم، واکسن کرونا را هم خودمان بسازیم.
    

وروددولتوقوهقضائیهبه
»مراسمترحیمچندهزارنفری!«

روح اهلل جمعه ای، مشاور وزیر کشور در توئیتی، 
درباره متخلفان برگزاری مراسم ترحیم در خوزستان 
نوشت: »با دستور اســتاندار خوزستان و پیگری 
فرماندار خرمشهر متخلفان برگزاری مراسم ترحیم 
در یکی از مناطق این شهر به مراجع قضایی معرفی 
شــدند. خانواده متوفی برخالف تعهدشان زمینه 
شــیوع کرونا در آن منطقه را فراهم کردند. شیوخ 
مناطق باید برای امنیت و حفاظــت از جان مردم 
پیشقدم باشند.« به گفته فرماندار خرمشهر، این 
مراسم ترحیم با حضور »چند هزار نفر« در منطقه 

زهریه خرمشهر برگزار شده است. 
    

گرامی مقدم:
اصالحطلبانازحضورسیدحسن
خمینیاستقبالخواهندکرد

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد 
ملی به ایلنا گفــت: در صورتی که آیت اهلل حســن 
خمینی وارد صحنه انتخابات شــود، قاعدتاً شور و 
هیجان در انتخابات ایجاد خواهد شد، سطح رقابت 
افزایش پیدا خواهد کرد و مشــارکت حداکثری را 
شاهد خواهیم بود؛ به همین جهت حتماً اصالح طلبان 
از حضور آیت اهلل حسن خمینی استقبال خواهند کرد 
و اصالح طلبان روی ایشان اجماع خواهند داشت. وی 
افزود: آیت اهلل حسن خمینی به لحاظ سواد مذهبی 
طبق تایید بسیاری از علما و مراجع تقلید از مجتهدین 
مسلم در حوزه است. به لحاظ داشتن سواد سیاسی 
نیز تخصص دارند به گونه ای که آیت اهلل هاشــمی 

رفسنجانی به ایشان لقب فیلسوف داده بودند.
    

به دلیل ابتال به کرونا؛
میرسلیمدربیمارستانبستریشد

سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد. به 
گزارش ایسنا، وی به دلیل ابتال به کروناویروس در 
روزهای اخیر به قرنطینه خانگی رفته بود که با تشدید 
عالئم بیماری و با دســتور پزشکان در بیمارستان 

بستری شد.
    

کدخدایی خبر داد؛
آزمونخبرگانرهبری
۲۲فروردینبرگزارمیشود

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
درباره برگزاری آزمون خبرگان در کشــور گفت: 
با توجه به اینکه انتخابات میــان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری همزمان با انتخابات سراســری 
ریاست جمهوری برگزار می شود، برای آزمون کتبی 
نامزد ها روز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ از ســوی شورای 
نگهبان در نظر گرفته شــد. وی افزود: داوطلبان 
می توانند آزمون کتبی بدهند و کسانی که در این 
آزمون موفق شــوند برای آزمون شفاهی در نوبت 

بعدی از آن ها دعوت به عمل خواهد آمد.

اصلحی که قابلیت 
رأی آوری نداشته باشد 

مورد پذیرش نیست، اما 
این به این معنا نیست که 
برای ما نظرسازی شود. 

چون در سال ۸۴ هم 
گفتند که احمدی نژاد در 

نظرسنجی ها دو سه درصد 
رأی دارد، اما در عمل رأی 

آورد

وظیفه  ما این است که اصلح 
را به جامعه معرفی کنیم. 
آیت اهلل خوشوقت به ما 

می فرمودند که فرد اصلح 
را حتی اگر راضی نمی شود، 

برای حضور متقاعد کنیم 
و برای معرفی وی به مردم 

وقت بگذاریم و تالش کنیم

روز گذشــته در حالی که پنج روز از اقدام 
تروریستی علیه کشتی ایرانی »شهرکرد« در 
دریای مدیترانه می گذشت، سپاه پاسداران از 
شهر موشکی جدید نیروی دریایی خود رونمایی 
کرد. ایران، اسرائیل را اصلی ترین مظنون حمله 
تروریســتی به کشــتی خود می داند و سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز 
در نشست خبری دیروز خود با تاکید بر اینکه 
پاسخ حمله به کشتی ایرانی را می دهیم، گفت: 
»جایی کــه این اقدام رخ داده اولین انگشــت 
اتهام را متوجه رژیم اشــغالگر قدس می کند و 
رفتارهای تجاوزکارانه ایــن رژیم این فرض را 

قوت می بخشد. این رژیم تمام حیات و ممات 
خود را در بحران و ناامنی جستجو کرده است.«

از این رو و با توجه به باال گرفتن تنش  دریایی 
میان ایران و اسرائیل، بسیاری رونمایی دیروز 
سپاه از شهر جدید موشکی خود را قدرتنمایی 
در این کارزار دریایــی می خوانند. به گزارش 
رسانه ها، انبوهی از ســامانه ها و موشک های 
کروز و بالستیک با بردهای متنوع در شهر جدید 

موشکی سپاه به نمایش درآمد.
خبرگزاری فارس، تابستان امسال در جریان 
رونمایی از یکی دیگر از این شهرهای موشکی 
ســپاه، در گزارشی نوشــته بود: »در حقیقت 

ساختار شهرهای موشکی ایران که به صورت 
تونل های حفر شــده در دل کوه با مهندسی و 
حفاری خاص خود بــود،  امکان دپوی انبوهی 
از موشک های بالســتیک در بردهای مختلف 
و شلیک آنها از سیلوهای زیرزمینی را که این 
سیلوها نیز بخشی از شــهر موشکی به شمار 
می آمدند فراهم می کرد و بدیــن ترتیب گام 
بسیار بزرگی در راستای محافظـت از این توان 

برداشته شد.«

 الحاق تجهیزات موشکی 
با قابلیت های جدید

دیروز همچنین در مراســمی تحت عنوان 
»الحــاق تجهیزات موشــکی«، ســامانه ها و 
تجهیزات موشکی با قابلیت های جدید اعم از 
شــلیک دقیق از عمق، پرتاب مین در بردهای 
مختلف، شــلیک 3۶۰ درجه، شلیک در حال 
حرکت و افزایش برد به ســازمان رزم نیروی 

دریایی سپاه اضافه شد.
سپاه نیوز در این باره نوشت که این تجهیزات 
توسط متخصصان توانمند کشورمان در وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت های 
دانش بنیان و بخش های تحقیقاتی سپاه و جهاد 
خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته 
شده اند. گزارش آن می افزاید که »در پنجمین 
آیین الحاق تجهیزات رزمی به نیروی دریایی 

سپاه از سامانه های موشکی که توانایی تغییر 
هدف پس از شلیک را دارند نیز رونمایی شد.«

اگر به ایران تعرض کنید ...
در جریــان ایــن رونمایی که بــا حضور 
فرماندهان و مســئوالن عالی رتبــه نیروهای 
مسلح برگزار شد، فرمانده نیروی دریایی سپاه 
طی اظهاراتی به دشمنان هشدار داد: »به ایران 
تعرض کنید، ضربه مهلکی به شما خواهیم زد.«
به گزارش سپاه نیوز، دریادار پاسدار علیرضا 
تنگسیری با تاکید بر اینکه روند ارتقای توان رزم 
نیروی دریایی سپاه در راستای تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا و راهبرد »قوی شــدن« تداوم 
خواهد داشت، تصریح کرد: ما سربازان والیت 
و ملت ایران تا پای جان بر عهد ســربازی خود 
هستیم و اگر دشمنان بخواهند تعرضی کنند 

ضربه مهلکی به آنها خواهیم زد.

 با حضور فرماندهان نظامی صورت گرفت؛

رونماییازشهرجدیدموشکیسپاه


