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واکنشها به سخنان تفرقهانگیز یک مداح در تلویزیون ادامه دارد

گروه سیاسی  -این روزها شاهد انتقادات زیادی نسبت به عملکرد صدا و سیما (رسانه
ملی) هستیم ،رسانهای که خود را ملی میداند ولی نگاه ملی ندارد و در برنامهسازی به
همه جمعیتها توجه نشان نمیدهد .ماجرا این بار برمیگردد به سخنان تفرقهانگیز
یک مداح در مراسم سالگرد والدت حضرت امام حسن مجتبی(ع) در شبکه پنج سیما

که مداح در آن برنامه با اهانت به ارزشهای هموطنان اهل سنت  ،موج انتقادات را
ت تا حدی که پسلرزههای آن به مجلس شورای
نسبت به این رسانه دو چندان کرده اس 
اسالمی هم رسید ،به گونهای که برخی از نمایندگان نسبت به این موضوع انتقاد کرده
و به صدا و سیما تذکر دادند.
شرح درصفحه 2

سرمقاله

جهانبخش محبینیا

سردار رشید:

برای هر وضعیتی
آماده هستیم

اپیدمی فقر
تهاجم وحشتناک و غیرقابل باور فقر به مردم ،یکی از
وجوه نامیمون و زشتی است که در سالیان اخیر فروپاشی
بنیان خانواده ،فرهنگ ،اخالق و دیانت مردم را هدف قرار
داده است .در دهههای قبل یکی از کانونهای سکونت
اژدهای فقر ،حاشیه تهران و مراکز استانها از قبیل
مشهد ،تبریز ،اصفهان ،اهواز و شیراز بود .اما هماینک این
عفونت و آلودگی به تمامی مراکز استانها و شهرستانها
سرایت کرده است و بخش اعظمی از کمربندی شهرها
را از کنترل مدیریت شهری خارج کرده است و نهتنها
کوچکترین امکانات رفاهی ،آموزشی و بهداشتی موجود
نیست بلکه آثار سوءتغذیه ،نامناسب بودن مسکن ،شدت
بیکاری و حتی پوشاک نامربوط در چهره ساکنان بهطور
کامل معلوم و آشکار است اما هرچه دلتان بخواهد دیش
ماهواره نصب است.
نیازی به پویش برای اثبات ادعای مذکور نیست .جای
تعجب در این است که بیشتر از ۹۰درصد ساکنان از
روستاها و شهرهای مجاور و همسایه ،مهاجرت کردهاند.
دلیل جمعیتشناختی و روانشناختی و جامعهشناختی
موضوع هم معلوم نیست.

صفحه 2

آمریکا با ادعای دخالت ایران در وقایع فجیره و بغداد ،همزمان بیش از  8میلیارد دالر سالح به سه کشور عربی فروخت

بازی تکراری فروش سالح

ترامپ نمیداند از ایران
چه میخواهد
صفحه 15
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ادامه درصفحه 2

خبر

سید حسن نصراهلل:

روز قدس امسال رویارویی با معامله قرن خواهد بود
دبیرکل حزبالله لبنان با بیان اینکه شنیدهام برخی
مسئوالن آمریکایی از آغاز گامهای نخست معامله قرن
بعد از ماه رمضان خبر دادهاند ،گفت :امسال عنوان روز
قدس ،رویارویی با این طرح آمریکایی است.
دبیرکل حزبالله لبنان به آزادسازی جنوب لبنان در ۲۵
می سال ۲۰۰۰اشاره کرد و ادامه داد :آنچه در آن تاریخ به
وقوع پیوست نتایج و بازتابهای بسیار مهمی را رقم زد.
وی از مواضع علما و ملت بحرین و نیز نیروهای سیاسی
این کشور مبنی بر مخالفت با میزبانی منامه از نخستین
نشست مربوط به معامله قرن تمجید کرد.
دبیرکل حزبالله لبنان تصریح کرد :فلسطینیها برابر
کنفرانس اقتصادی که قرار است در بحرین برگزار شود،
موضع مخالف قاطعانه اتخاذ کردند.
نصرالله با تاکید بر اینکه امسال عنوان روز قدس،
رویارویی با معامله قرن خواهد بود ،ادامه داد :به دلیل
مصادف شدن نوزدهمین سالروز آزادی جنوب لبنان با ماه
رمضان به این سخنرانی اکتفا کرده و جشن برگزار نکردیم،
اما ساعت نه و نیم شب جمعه آینده جشن مردمی بزرگی
برگزار خواهیم کرد.
وی همه را به گستردهترین حضور در روز قدس
فراخوانده و دلیل آن را اهمیت این روز ذکر کرد و گفت:
شنیدهام برخی مسئوالن آمریکایی از آغاز گامهای نخست
معامله قرن بعد از ماه رمضان خبر دادهاند ،من اعالم
میکنم عنوان روز قدس امسال رویارویی با معامله قرن
است.
دبیرکل حزبالله لبنان از تمام کسانی که در راه
آزادسازی جنوب لبنان جانفشانی کردند ،قدردانی کرده

حسینموسویان:

و اظهار کرد :آنچه در  25می  2000رخ داد ،نتایج و
بازتابهای بسیار مهمی داشت و دشمن اسرائیلی اکنون
به طور شبانهروزی مشغول این موضوع هستند که یک
نیروی واقعی در لبنان حضور دارد و دیگر به لبنان به
عنوان ضعیفترین حلقه در کشمکش عربی – اسرائیلی
نگریسته نمیشود؛ دشمن و متحدانش پس از آزادی
جنوب لبنان در تالش برای از بین بردن حزبالله هستند
که برابر تمام توطئهها مقاوم و نفوذناپذیر بوده است.
نصرالله ادامه داد :از مهمترین نتایج آزادی این بود که
یک قدرت دشمن اسرائیلی را مجبور کرد از لبنان با خفت
و خواری بیرون برود .

وی از گروههای مقاومت در لبنان و ارتش و نیروهای
امنیتی و ارتش سوریه و جمهوری اسالمی ایران و تمام
کسانی که برای تحقق این آزادی جانفشانی کردند ،تشکر
کرد.
دبیرکل حزبالله لبنان تاکید کرد :زیادهخواهیها
و تهدیدهای دشمن همچنان ادامه دارد و میکوشد
گزینههای خود را بر ملت ما تحمیل کند ،اما این قدرت
رودرروی آن ایستاده است؛ ما با توانمندی ارتش و ملت
و مقاومت توانستیم لبنان را برابر دشمن حفظ کنیم و
لبنانیها باید به قدرت و توانایی خود در حفظ حاکمیت
کشور و امنیت و برکتهای آن و نیز حال و آینده آن واقف
باشند.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود تاکید کرد :بر
حقوق نفتی خود تاکید داریم و به تحقق پیروزی بزرگ
در این پرونده خوشبین هستیم و دولت را به ترسیم
مرزها و حفظ حقوق آبی و زمینی خود به شکل کامل فرا
میخوانیم و در کنار آن هستیم.
نصرالله همچنین تاکید کرد :باید بر پایبندی خود به
مزارع شبعا ،تپههای کفرشوبا و بخشی از شهرک الغجر
که جزئی از خاک لبنان است و آزادی آنها تاکید کنیم و این
حق طبیعی ما است که برای آزادی سرزمین اشغالی خود
تمام شکلهای مقاومت را در پیش بگیریم.
وی در این خصوص بیانیه ریاستجمهوری و فرماندهی
ارتش مبنی بر لزوم پایبندی به آزادی سرزمینهای اشغالی
را یادآور شد.
نصرالله در مورد وضعیت پناهندگان سوری ضمن اشاره
به اینکه لبنانیها در مورد بازگشت آنان به کشورشان

اتفاق نظر دارند ،گفت :لبنانیها از نتایج حاصل از این
پناهندگی در دو سطح اقتصادی و اجتماعی رنج میبرند.
ایشان یادآور شد :برخی ادعاها با هدف ترساندن
سوریها از بازگشت به کشورشان مطرح میشود،
آمریکا نمیخواهد پناهندگان سوری پیش از انتخابات
ریاستجمهوری سوریه به کشورشان بازگردند.
وی افزود :یکی از دالیل و اشکال جلوگیری از بازگشت
سوریها به کشورشان تشویق آنان به ماندن در لبنان
است.
وی همچنین در مورد آنچه در مورد وطن جایگزین
فلسطینیها گفته میشود ،اظهار کرد :چه بسا کنفرانس
بحرین موجب فراهم کردن زمینه وطن جایگزین برای
فلسطینیها در لبنان و کشورهای دیگر شود حال آنکه
لبنانیها همه مخالف وطن جایگزین برای فلسطینیان
هستند .من خواهان دیدار سریع بین مسئوالن لبنانی و
فلسطینی برای بررسی جدی این موضوع و تدوین ساز و
کاری برای مقابله با خطر وطن جایگزین برای فلسطینیان
هستیم.
نصرالله تصریح کرد :بر حق طبیعی خود در مقاومت و
اتخاذ هرگونه اقدام برای بازپسگیری مناطق اشغالی لبنان
تاکید میکنیم .دشمن از سال  2000میالدی به چگونگی
رهایی از حزبالله به عنوان ستون فقرات قدرت لبنان
میاندیشد.
دبیرکل حزبالله لبنان سپس در مورد مبارزه با فساد
در لبنان گفت :از ابتدا گفتیم که مبارزه با فساد در لبنان
نیاز به صبر دارد .برای مبارزه با فساد یک نهضت و اهبرد
ملی الزم است و ما در صف مقدم این نبرد خواهیم بود.

یک کارشناس مسائل شبهقاره گفت :ظریف به دنبال این است که

ببیند تا چه اندازه ،چه امکاناتی عملی وجود دارد که در شرایط تحریم
پاکستان بتواند به ایران کمک کند .هرچند به شکل رسمی میدانیم که

وابستگی پاکستان به شرایط جهانی زیاد است و اینگونه نیست که فکر

کنیم کامال میتواند مستقل تصمیم بگیرد.

پیرمحمد مالزهی در گفتوگو با ایلنا ،درباره ارزیابی سفر محمدجواد

ظریف به پاکستان و در پاسخ به این سوال که اسالمآباد تا چه میزان در
زمینه همکاری با تهران توان ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا را دارد

و اساسا چه اقداماتی میتواند انجام دهد ،گفت :این سوال دو بخش
دارد؛ یکی اینکه چه امکاناتی در پاکستان وجود دارد که ایران میتواند
در شرایط تحریم از آن استفاده کند و دیگری اینکه تا چه اندازه آمریکا

به تحریمهای علیه ایران پایبند خواهد بود.

ببیند تا چه اندازه چه امکاناتی عملی وجود دارد که در شرایط تحریم

پاکستان میتواند به ایران کمک کند .هرچند به شکل رسمی میدانیم

نوعی آشفتگی در سیاستگذاری آمریکا وجود دارد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه
نوعی به هم ریختگی و آشفتگی در مجموعه سیاستگذاری آمریکا وجود دارد،
گفت :سیاست ترامپ جنگ نیست.
عالءالدین بروجردی در گفتوگو با ایسنا در تحلیلی از رفتارها و اقدامات
اخیر مقامات آمریکایی درباره ایران گفت :نوعی به هم ریختگی و آشفتگی در
مجموعه سیاستگذاری آمریکا وجود دارد .این را میتوان از جابجایی قابلتوجه
مسئوالن مهم و کلیدی در کابینه ترامپ مشاهده کرد .اینکه جان بولتون به
عنوان فردی تندرو و جنگطلب روی کار آمده نمونه دیگری از چنین آشفتگی
است .چون سیاست ترامپ جنگ نیست.
وی یادآور شد آمریکاییها در چند سال گذشته در صحنههای مهم
نظامی همچون افغانستان ،عراق و سوریه و اکنون در یمن حضور داشته
و صدها میلیارد دالر هزینه داده و هزاران کشته دادهاند .لذا دیگر جامعه،
افکار عمومی و حاکمیت آمریکا ظرفیت تحمل جنگ دیگری را ندارد .البته

تهران میتواند خرید کاالهای تحریمشده را به
اسالمآباد محول کند

وی ادامه داد :در بخش اول ،آقای ظریف به دنبال این است که

عالءالدینبروجردی:

که از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و تحلیل میکند .این همان
سیاست نخنمای قدیمی چماق و هویج است که پیشنهاد مذاکره داده و شماره
میدهند و از طرف دیگر اقداماتی را انجام داده که نشاندهنده طراحی برای
تغییر در سیاست جمهوری اسالمی ایران است .غافل از اینکه سیاستهای
ما در منطقه منطقی و ضدتروریسم است .ما دنبال صلح و آرامش در منطقه
بوده و قطعا ًاین سیاست با چنین شگردهایی تغییر نمیکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید مجدد بر
اینکه آمریکا دنبال جنگ نیست ،گفت :مقامات آمریکایی به خوبی میدانند
که اگر اتفاقی در منطقه حساس خلیج فارس رخ دهد بخش مهمی از اقتصاد
جهان که به نفت گره خورده با مشکل مواجه شده و ضربه محکمی به اقتصاد
آمریکا وارد میشود .لذا فکر نمیکنم که آمریکا دچار چنین خطایی شود.
وی همچنین با یادآوری اینکه استفاده از فضاسازی روانی با هدف اعمال
سیاستهای آمریکا در منطقه انجام میشود ،توضیح داد :آمریکا بعد از

کارشناسمسائلشبهقاره:

که پاکستان وابستگیاش به شرایط جهانی زیاد است و اینگونه نیست

خروج از برجام به عنوان یک توافقنامه رسمی و مورد تأیید شورای امنیت
سازمان ملل دنبال آن بود که فشار بر ایران را افزایش دهد؛ برای این کار
تحریمهای غیر قانونی را تحمیل کرده و اقداماتی همچون انتقال ناوهای
آمریکا و انجام برخی مصاحبه از سوی عناصر تندرو همچون جان بولتون را در
پیش گرفت .همه این کارها با هدف تبعیت ایران از آمریکا و تسلیم شدن در
برابر خواستههایشان بود .این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس افزود :اینها همه بدان معناست که مقامات آمریکایی هنوز بعد از ۴۰
سال نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران را نشناخته و فکر میکنند با این
سیاستها در کنار ارائه پیشنهاد مذاکره با هدف فضاسازی موهوم روانی در
جامعه میتوانند سیاستهای ما را عوض کنند .اما سیاستهای ما قانونی،
منطقی ،شفاف و صریح است.
بروجردی در پایان تاکید کرد که ما در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا در
منطقه میایستیم و از این سیاستهای غلط دنبالهروی نخواهیم کرد.

که فکر کنیم کامال میتواند مستقل تصمیم بگیرد .به خصوص فشار
ایاالت متحده بر پاکستان به دلیل مسئله طالبان بسیار شدیدتر از

گذشته شده است.

وی ادامه دارد :حقیقت این است که در حال حاضر طرف ایرانی

در خصوص همکاری و فعالشدن محلیهای دو طرف مرز بسیار

سختگیری میکند و این سختگیریها با هدف دورزدن تحریمها
هماهنگ نیست .بسیاری از کاالهای تولیدی دو کشور در دو بازار
خریدار دارد و برای این مسئله هم باید برنامهریزی شود.

وی ادامه داد :بنابراین از یک زاویه میتوان گفت که پاکستان

عالقهمند به همکاریهای امنیتی با ایران است اما تهران نیز باید رابطه
دو کشور پاکستان و عربستان را درک کند که اگر این مسئله به درستی

در ایران درک شود ،میتواند سطح قابلتوجهی از همکاریهای امنیتی

را با پاکستان طرحریزی کند.

یکشنبه  5خرداد  20 - 1398رمضان  26 - 1440مه  - 2019سال شانزدهم  -شماره  16 - 4277صفحه  2000 -تومان

فقدان نگاه ملی در صداوسیما

