دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.
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روسیه هم از پیمان آسمانهای باز خارج میشود

روســیه اعالم کرد ،از معاهده بینالمللی آسمانهای باز در پی
خروج آمریکا از این پیمان ،خارج میشود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،وزارت
خارجه روســه در بیانیهای اعــام کرد ،خــروج آمریکا از این
پیمان در سال گذشته میالدی به طرز چشمگیری توازن منافع
کشــورهای امضاکننده را زیر ســوال میبرد و بر هم میزند و
پیشنهادهای مسکو برای حفظ این پیمان پس از خروج آمریکا از
آن نیز از سوی متحدان واشنگتن با بیتوجهی مواجه شده است.

وزارت خارجه روســیه همچنین اعالم کرد ،مسکو
حاال در حال انجــام اقدامات مرتبط برای خروج از
این پیمان است.
دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریــکا تمایل
کشــورش را برای خروج از این پیمان در مه سال
گذشــته میالدی اعالم کرد و گفت که نقضهای مکرر از سوی
روسیه باعث شده تا آمریکا چنین تصمیمی بگیرد.
آمریکا در نوامبر  ۲۰۲۰تصمیم خود را عملی کرد.روسیه اتهام

سیاسی

نقــض این پیمان را رد کرد که در ســال  ۲۰۰۲به
مرحله اجرا درآمده بود.
اتحادیــه اروپــا به آمریــکا تاکید کرده بــود تا در
تصمیمــش تجدیدنظــر کنــد و از روســیه نیــز
خواســت تا در این پیمان باقی بماند .مسکو گفته
که خروج ایاالت متحده از این پیمان با دشــوار کردن تفســیر
اهداف ملتهای دیگــر برای دولتها ،امنیــت جهانی را از بین
خواهد برد.

محسن رضایی دو قدم جلوتر از همه!

او گفته :همه نیروهای انقالب باید در دولت آینده حضور داشته باشند ،نه اینکه یک برادر حزباللهی رئیس جمهور شود و بیاید بگوید
من تیم خودم را دارم و با هر کسی نمیتوانم کار کنم
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :خودش نه ،اما برادرش گفت برای
ریاســت جمهوری  1400نمیآید اما «حاج محســن» است و هیچ
بعید نیســت که در دقیقه  90+3تصمیم بگیرید بار دیگر بخت خود
را بیازماید .این مورد اخیر یعنی آزمودن بخت ،بستگی دارد در ترکیب
نهایی از هر جناح کدام چهرهها به «راند دهم» رســیده باشند و اما،
بخشهایی از حرفهای محســن رضایی ،در همایش روسا و دبیران
استانهای شورای ائتالف نیروهای انقالب ،بدجوری بوی سهم خواهی
و تعییــن تکلیف برای مردم میدهد به خصــوص آن جایی که دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است« :همه نیروهای انقالب باید
در دولت آینده حضور داشته باشــند ،نه اینکه یک برادر حزباللهی
رئیس جمهور شود و بیاید بگوید من تیم خودم را دارم و با هر کسی
نمیتوانم کار کنم».
در ایــن یک عبارت و یــک جمله چند موضو ِع عیــان و نهان قابل
بحث است:
= باید حضور داشته باشــند؛ نوعی تحکم است ،نوعی نگاه از باال به
پایین آن هم برای دولتی که معلوم نیست با کدام «ایسم» و «دکترین»
سیاســی روی کار خواهد آمد آن هم با استفاده از «سبد آراء» کدام
جناح و با حمایت کدام «حزب» و «دســته» و «نحله»ی سیاســی ـ
اجتماعی!
= باید حضور داشته باشد به نوعی تداعیکننده ی «من نیز باید باشم»
هم هست این یعنی نگاهی تحمیلی به دولتی که هنوز تا شکل گرفتن
چندین و چندماه زمان الزم دارد.
= باید حضور داشته باشد یک تذکر به مردم نیز هست که ما و تفکرات
ما را قبول دارید یا ندارید چندان مهم نیست در دولتی که شما انتخاب
میکنید «:باید حضور داشته باشد » برای خود حرفهایی دارد.
= باید حضور داشــته باشد البته نگاهی تحمیلی ـ تهدیدی نیز دارد
یعنی اگر حضور نداشته باشد به واسطه ی آن «باید» البد مشکالتی
را باید تحمل کند!

گفته ی محسن رضایی قسمت دوم یا نیمه ی دیگری هم دارد:
= من تیم خودم را دارم و با هر کسی نمیتوانم کار کنم یعنی رئیس
جمهوری که حق ندارد تیم خودش را داشــته باشد این یعنی رئیس
جمهوری که میخواهد وارد پاســتور شود بداند استقالل و توان او از
همین حاال تقسیم شده است!
= من تیم خودم را دارم و با هر کسی نمیتوانم کار کنم یک بازگشت
به گذشتهای نیز دارد یک عقبه ی ذهنی و فکری ،یک تداعی تلخ چون
این حرف را احمدینژاد به اصولگرایانی زده بودند که مدعی بودند برای
رئیس جمهور شدن او همه کار کرده اند.
= من تیم خودم را دارم و با هر کســی نمیتوانم کار کنم یک پیغام
آشکار به کســانی است که در مجلس در حال تصویب برخی قوانین
برای تحدید قدرت رئیس قوه ی مجریه هستند یعنی هر کس رئیس
جمهور شــد خودش آمده و الغیر شاید خواستیم معاون اول را نیز ما
برای او انتخاب کنیم!
= مــن تیم خودم را دارم و با هر کســی نمیتوانــم کار کنم و باید
حضور داشته باشد همان «نظامی گری» است که مدتها روی آن در

جامعه بحث میشود این ادبیات خاص برخی نظامیها است باید باشد
و نمیتوانم کار کنم نداریم و...
= مــن تیم خودم را دارم و با هر کســی نمیتوانــم کار کنم و باید
حضور داشته باشد ،حمله ی مستقیم به جمهوریت نظام است به آراءو
اندیشههای مخالف به تعدد و تکثر نظامات سیاسی و یورش همه جانبه
به حق انتخاب چون این سبک حرف زدن به مردم حالی خواهد کرد
که انتخاب شما با خواست ما ممکن است در تضاد باشد اما این دلیل
نمیشود که ما در قالب نیروهای انقالب نباشیم!
محســن رضایی حرفهای دیگری هم زده که مــوارد باال را تبیین
میکند « :دولت آینده باید طوری عمل کند که دشــمن تا  ۳۰سال
آینده مایوس شود و نتواند در مقابل ملت ما دست به کارشکنی زند».
محسن رضایی از اساس تحزب را منکر میشود و میگوید «:دیگر در
قالب جناح و حزب نمیتوانیم کار کنیم؛ امروز به حرکتی شبیه بسیج
دوران انقالب نیاز داریم تا با تشکیل دولت آینده ،هم از عقبماندگیها
عبور کنیم ،هم آینده انقالب را بیمه کنیم .اگر کســی بیاید که تیم
خودش را بیاورد و هفتاد هشتاد درصد نیروهای انقالب بیرون بمانند،
این ظلم بزرگ به انقالب است .بنابراین باید احساسات و سلیقههای
سیاســی را کنار گذاشت و اسیر بازیگران سیاسی نشد .در چهل سال
گذشــته بسیاری از بزرگان انقالب توســط بازیگران سیاسی به بازی
گرفته شــدند .باالخره یک نفر از بچههای انقالب ،دولت آینده را در
دست میگیرد؛ مهم برنامه و کارکرد بعد از انتخابات است».
البته باید حق را به امثال محســن رضاییهــا داد امثال قالیبافها و
ضرغامیها چون تقریبا هیچ حزب و دســته ی سیاسی پذیرای آنان
نیســت مگر آن که با همین ادبیات و انگاره ی سیاســی برای خود
جایگاهــی را تعریف و تأمین کنند .از همه ی اینها گذشــته از دبیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام یک پرســش داریــم و آن این که:
حا ج محســن! «همه نیروهــای انقالب باید در دولــت آینده حضور
داشته باشند» دقیقاً یعنی چه؟!

بزرگترین رژه در کره شمالی با جدیدترین موشک بالستیک!

کره شمالی موشکهای بالستیک توسعه یافته خود را که برای پرتاب
از روی زیر دریاییها طراحی شــده و سایر جنگ افزارهای نظامی را
در یک رژه به نمایش گذاشــت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،این رژه بزرگ نظامی در حالی برگزار شد که کیم جونگ
اون،رهبریکرهشمالیخواستارتوسعهوگسترشبرنامههایتسلیحات
اتمی کشورش شده است.رسانه دولتی کره شمالی گزارش کرد ،کیم

جونگ اون در مراسم همچنین وعده داد تالشهای حداکثری را برای
تقویت برنامه اتمی و موشکی خود انجام دهد.خبرگزاری کی.سی.ان.ای
کره شمالی تصاویری از رهبری این کشور منتشر کرد که یک کاله خز
و یک پالتوی چرمی به تن دارد و با لبی گشــاده میخندد در حالیکه
بر روی سکوی مشرف به برگزاری رژه نظامی ایستاده و هزاران سرباز
و غیرنظامی در میدان کیم ایل سونگ حضور دارند.این آژانس خبری

به اعتقاد اکثر آمریکایی ها؛
آمریکا در حال فروپاشی است

بر اســاس یک نظرســنجی یک هفته پس از
یــورش حامیان ترامپ به ســاختمان کنگره،
مشخص شد که از هر پنج آمریکایی ،چهار نفر
بر این باورند که کشورشان در حال اضمحالل
و از هم گســیختگی اســت.به گزارش ایسنا،
به نقل از پایگاه خبری هیل ،این نظرســنجی
که توسط موسسه آکســیوس -ایپسوس و از
بیشاز  ۱۰۰۰بزرگسال در بازه زمانی روزهای
دوشنبه تا چهارشنبه انجام شد ،مشخص کرد
که بسیاری از شرکتکنندگان قویا یا تا حدی
موافق عبارت "آمریکا در حال فروپاشی است"
هستند.همچنین در همین نظرسنجی نسبت

مشابهی هم اعالم کردند که از اینکه آمریکایی
هستند ،افتخار میکنند.این نظرسنجی درست
در همان روزی انجام شد که مجلس نمایندگان
آمریکا به استیضاح ترامپ بابت نقش داشتن در
یورش کنگره رای داد و این باعث شــد تا وی
نخستین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که
دو بار در مجلس نمایندگان استیضاح میشود.
این نظرســنجی همچنین مشــخص کرد که
حمایت در میان آمریکایی برای برکناری ترامپ
تنها چنــد روز مانده به پایان دوران ریاســت
جمهــوریاش پنج درصد پــس از یورش روز
چهارشنبه هفته گذشته افزایش داشته است.

همچنینگزارشکرد،وقتینیروهاپیشرفتهترینسالحهایاستراتژیک
کشورشاملموشکهایبالستیکمستقربررویزیردریاییرابهنمایش
در میآوردند ،تماشــاگران فریاد میزدند.تصاویر منتشر شده از سوی
این خبرگزاری رسمی کره شمالی نشان میدهد که کامیونهایی که
موشکهای جدید بالستیکی را حمل میکردند بزرگتر از کامیونهایی
بودند که کره شمالی پیشتر از آنها استفاده میکرد.

ترکیه :برای خرید اس 400 -
از کسی اجازه نمیگیریم

وزیر دفــاع ترکیه گفتــه ،این مســئله برای
آنکارا بســیار مشکل ساز اســت که از خرید
اس۴۰۰-هــای روســی صرف نظــر کند اما
ابرازامیدواری کرد که این مناقشــه با آمریکا را
بتوان از طریق گفتگو حل و فصل کرد.
به گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه
بار دیگر تاکید کرد که کشــورش با روســیه
برای تحویل گرفتن بخش دوم از ســامانههای
دفاع موشــکی اس ۴۰۰-در حال گفتگو است.
واشنگتن علیه صنایع دفاعی ترکیه ،اسماعیل
دمیــر ،مدیر آن و ســه تــن از کارمندان این

صنایع ماه گذشــته میــادی و در پی خرید
این سامانههای دفاع موشــکی روسی تحریم
وضع کرد.
وزیــر دفاع ترکیه در گفتگو بــا خبرنگاران در
آنکارا گفت :بازگشت از این نقطهای که در آن
قرار داریم ،برای ما بســیار مشکل ساز است .ما
از آمریــکا دعوت میکنیم تا خودش را از زبان
تهدید نظیر وضع تحریم دور کند.وی افزود :ما
به دنبال حل مشکالت از طریق گفتگو هستیم.
اگر طــرف آمریکایــی به دنبال یــک راهحل
اســت ،باید از طریق همکاری در ســطح فنی
به دست بیاید.

1.9تریلیون دالر برای احیای اقتصاد آسیب دیده از کرونای آمریکا

رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشنهاد بسته محرک  ۱.۹تریلیون
دالری را مطرح کرده و گفت که این سرمایهگذاری قوی برای بهبود
شرایط اقتصادی کشور و تسریع توزیع واکسن به منظور کنترل کرونا
ضرورت دارد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،جو بایدن،
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود قول داده بود

تبدیل مازوت
به نوشابه
ادامه از صفحه اول:
یکی دیگر از دشــواریهای کاربردی نفت ومشتقات
آن اســتفاده از مازوت وگازوییل در برخی از صنایع
بجــای گاز وبرق (ســوخت پاک وکم ضــرر) باعث
افزایش آلودگیهای محیطی ودشــواریهای تنفسی

مروری بر
یک دستور!
ادامه از صفحه اول:
سوال ســادهای که مطرح است اینکه بر اساس
چه مجوزی این دســتور از طرف رئیس هیئت
امنــا صادر گردیده اســت و با چه اســتداللی
چنیــن وکالت بالعزلی جهــت فروش و حضور
در مجامع از مدیران شرکتها اخذ میشود؟ اگر
چنین وکالت بالعزلــی از مدیران مذکور که از
نظر قوانین کشــوری جزو شرکتهای خصوصی
محسوب میشوند ،قرار است گرفته شود ،اصوال
چــه لزومی به انتصاب این افراد وجود داشــته
اســت؟ آیا با اخذ این وکالت بالعزل ،اشخاص

تا بیشــتر از دونالد ترامپ بر کرونا توجه کند.بایدن در اظهارات خود
در ایالت دالور گفت :بحران عمیق انسانی دیده میشود و هیچ وقتی
برای تلف کردن وجود ندارد .ما باید همین االن وارد عمل شویم.برنامه
بایدن برای احیای اقتصادی که "برنامه نجات آمریکا" نام گرفته ،شامل
 ۴۱۵میلیارد دالر برای تقویت واکنش به ویروس و توزیع واکسن ،یک

تریلیون دالر برای کمک مستقیم به خانوارها و  ۴۴۰میلیارد دالر برای
مشاغل خرد و جوامعی است که در نتیجه این پاندمی آسیب دیدهاند.
چکهای پرداخت محرک با مبلغ  ۱۴۰۰دالر صادر میشــود .بیمه
تکمیلی بیکاری هم از  ۳۰۰دالر در هفته به  ۴۰۰دالر در هفته افزایش
مییابد و تا سپتامبر ادامه خواهد داشت.

گردید.در چند روز اخیر دشواریهای تنفسی ناشی
از آلودگیهــای هوا عالوه بر افزایــش آمار بیماران
ریوی وتنفسی موجب مرگ صدها نفر از هموطنان
عزیز ما گردید.تضادهای گفتاری و رفتاری برخی از
دســت اندر کاران ومسئولین در نفی کاربری مازوت
در تولید برق ازیکطرف و تصدیق آن ازسوی بعضی
دیگر از مسئولین مردم را دچار گیجی اطالعاتی نمود.
بههرحال بیت کوین متهم اصلی شناخته شده و باز به
برکتمجهوالتمختلفبیبرنامهگیوفقدانمدیریت

مدیران و دســت اندرکاران بیرنگ شــده ودرمحاق
قرارگرفتند.روشوسنتناپسندیکههربارناکارآمدی
تجزیه کرده و گناه قصور را بگردن چرخ غدار وسپهر
کج رفتار قرار میدهند و رســانهها ومردم نیز اعتیاد
روحی ورفتاری به این سنتهای آزاردهنده یافته اند.
اما این بار برای حل علمی وریشهای مشکالت بعد از
مطالعات وتحقیقات گسترده به یک نظریه پیشرفته
رســیدم .همانطــوری که به کمک بعضــی از مواد
شیمیایی جلبکهای دریایی به نوعی قارچ تبدیل شده

که میتوان آن را آرد کرده ونان تولید کرد ،پژوهشگران
برای خالص شــدن از انباشــت مقادیر زیاد مازوت
موادی کشــف کنند که با افــزودن آن به این ماده
مازوت تبدیل به نوشــابه گردد .تا هم در بازار داخلی
مورد مصرف قرارگیرد و هم از صدور آن درآمد کالن
ارزی نیز داشته باشیم .درهمین جا امتیاز بهرهبرداری
از این محصول را به نــام خود ثبت میکنم تا مورد
سوءاستفاده فرصت طلبان قرار نگرفته وهم تا اندازه
قابل توجهی از آلودگیهای تنفسی کاسته شود.

مذکور تبدیل به افرادی بیاراده نخواهند گردید
که تابع دســتورات بدون چــون و چرای حتی
غیرقانونی هیئت امنای مذکور خواهند شد که
در هر صورت ،اعضای آن را ،تنها پنج نفر از افراد
مورد وثوق وزیر بهداشت تشکیل میدهد؟!
اگر فردا روز خدای نکرده بعضی از همین افراد
مورد وثوق وزیر بهداشت قصد اختالس از همین
اموال عمومی را داشــته باشند ،چه کسی باید
جوابگوی دســتورات باشد؟ ایشــان یا مدیرانی
که اکنون با دســتور رئیس خود به هیئت امنا
وکالــت بالعزل جهت فروش یــا واگذاری همه
اموال شــرکتها به هر شخص یا جای دیگری را
داده اند؟!
مگــر کم بودند افراد ظاهــر الصالح و به ظاهر
معتمدی که در طول سالهای گذشته از امکانات

بوجــود آمــده در نهادهای مختلف کشــوری
سوءاستفاده کردهاند و میلیاردها و گهگاه هزاران
میلیارد ریال اختالس کرده اند؟ از ریاست یکی
از همین نهادهای غیر دولتی بینالمللی مربوط
به کشــور در امر درمان و مــداوا گرفته تا آقای
خاوری ریاست ســابق بانک ملی ،از بزرگترین
و خــوش نامتریــن بانکهــای کشــور و قاضی
منصوری ،بازپرس و قاضی با ســابقه که سالها
برای مردم این کشــور احکام قضائی صادر کرد
و بعدا متهم به مشارکت در باند رشوه خواری و
اختالس گردید.
به همین دلیل در اینجا خدمت وزارت محترم
بهداشت و سایر نهادهای قانونی ذیربط اخطار و
اعتراض صریح خود را به این اقدام اعالم مینمایم
تا خدای نکرده در آینده شاهد تخلفهای بزرگی

ماننــد آنچه در جاهای دیگر رخ داده ،نباشــیم
و دریغ و افسوســی دیگر بــر اموالی که باید در
اختیار مردم رنجدیده این مملکت باشد ،بوجود
نیاید و دوباره اموال این مردم راهی کشــورهای
دیگر و در جیب افرادی نا اهل قرار نگیرد.
به حق و انصــاف باید گفت کــه هیئت امنای
صرفهجویی ارزی که یادگار ارزشمند دکترعباس
شــیبانی اســت و با فداکاری و احسان این مرد
بزرگ برای کمک به بیمارانی تشکیل شد که در
سختترین روزگاران این کشور ،از جنگ تحمیلی
گرفته تــا دوران تحریمهای ناجوانمردانه ،باعث
نجات و یاری هزاران نفر از مردمان دردمند این
کشور گردیده ،دریغ است که با تصمیمگیریهای
مقطعی و دستوری چند مدیر جوان ،هر چند با
نیت درست ،ویران و نابود گردد.
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انتخابات زود هنگام در عراق؛ شاید وقتی دیگر!
کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از توافقی برای به تاخیر انداختن انتخابات تا بعد از
سپتامبر آتی خبر داد.به گزارش ایسنا ،سلیم همزه ،عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق
در مصاحبه با الفرات نیوز گفت که توافقی میان سران سه گانه و کمیساریای عالی مستقل
انتخابات برای به تاخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات به بعد از ماه سپتامبر آتی حاصل
شده است ،اما تا به االن این توافق به صورت رسمی اعالم نشده است.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
همشهری :عکس یادگاری در باغ فردوس

در ســال کوویــدزده و
زمستان مازوتخورده ،در
میانه فصلی که هنوز امیدهای ظهور واکســن به
دلگرمی ظهر تابستانی نیست و بیم بیرحمانه بروز
همهگیری همچون سرمای فلق سینهسوز است،
در روزگاری که همه همچنان بیمناک تتمه 2ماه
آخر  -آخرین ســال قرن -همه توش و توانشان
را گذاشــتهاند تا از هوای تولیدشده نیروگاههای
باعالمت و سرفه پرتابشده ناقالن بیعالمت راهی
به سالمت به خانهها برسانند تا سفره کوچکشده
از نان گرانشده و قاتق گرانتر خالی نماند ،عکسی
منتشر شده از داوران؛ جشنواره فیلم فجر .عکاس
یک زن و 7مرد صورت پوشــانده را قاب گرفته.
چهرههابهسختی قابل تشخیصاند ،به جز تنها
عضو زن هیئت داوران؛ تشخیص نیما جاویدی و
بهرام توکلی و مصطفی کیانی3 ،کارگردان ایستاده
در قاب ،کار هرکسی نیست .در هیئت داوری که
اکثریت با کارگردانان همنســل است ،برای ثبت
تاریخ انگار روش بهداشتی دیگری جز این عکس
یادگاری مات و مبهوت ،بهخاطر کسی نیامده .دبیر
جشنواره که میان داوران ایســتاده و این را نه از
جمال که از خصالش در مرکز قاب میتوان فهمید،
بهتر از هرکسی میداند که جشنوارهای که برگزار
میکند باید در همین محدودهها باشد؛ در حدود
عکسهایی پوشیده از آدمها در مکانهای خلوت.
برای رویدادی که سالها به صفها و جمعیتها
و ســانسهای ویژه بالیده ،تماشــای این عکس
نشــان میدهد که مردان ایستاده در میانه کارزار
فرهنگی ایران در ســال آخر قرن ،میخواهند از
هیچ رویدادی نگذرند؛ حتی اگر به قیمت تغییر
ی فرهنگی
ماهیت رویداد تمام شــود .ســناریو 
دولت امید ،در واپسین سال حضورش ،برگزاری
همه جشنوارههای فرهنگی در زمستان 99است.
تئاتر و سینما و شعر و تجسمی و موسیقی فجر
پشت ســر هم قرار است رویدادهایی برای داوری
آثار باشند تا امکانی برای گفتوگوی فرهنگی .همه
میدانند که بهای تمامشده جان از حظ لحاظشده
از تماشای فیلم و تئاتر و شنیدن موسیقی و شعر و
نقاشی ارجحیت دارد .کرونا باعث شد که بسیاری
از آیینهای بزرگ جامعه ایرانی تعطیل شــوند.
این تجربه بزرگی بود که در ســرزمین آیینها و
مناسک ،متولیان دیرپاترین رویدادهای مردمی ،از
مردم خواستند جمعیت را جابگذارند و در خانهها
خیمــه و بارگاه عزاداری برپا کنند و تمام خانهها
تکیه شوند .در چنین سالی ،برگزاری جشنوارههای
فجر با شعار پراکندن امید و پروراندن امیدواری در
جامعه فرهنگی ،نشان میدهد که مدیران فرهنگی
چــرا در کار خود موفق نیســتند و رویدادهای
فرهنگی ،در بهترین کارنامــه کاری مدیریتی و
کارنامهای هســتند تا رویدادهای فرهنگســاز و
جریانپرداز ...در سال سخت کرونا ،جشنوارههای
فجر میتوانستند به رویدادهای فرهنگی  -مردمی
تبدیل شوند ،به شرط آنکه مدیران به جای هزینه
برای داوری و فهرســت و اختتامیههای آنالین،
راهی برای رساندن مطمئن صدا و تصویر به مردم
پیدا میکردند .در سال حدودها و محدودیتها،
تنگناها و دســتتنگیها ،راههــای دیگری برای
برافروختن شــعلههای رویدادهای فرهنگی فجر
بود ،اگر از چارچوبهای اداری میگذشتیم و راهی
برای راهیشدن به زیرساختهای بهتر ،رویدادهای
کوچکتر و فراوانی بیشــتر پیدا میکردیم .زمان
گذشت ،زمستان رسید و برای این همه فیلم و این
همه تندیس باید فکری کرد .امسال سال تفاوتها
بود .اما انگار بیانیه هیئت داوران ،متنی است که
باید از آن به هر قیمتی مراقبت کرد.
جوان:ضرورت راهبردی حمایت از دوستان منطقهای

کشور ایران در منطقهای قرار
گرفته که با داشتن مزیتهای
ژئوپلتیــک از قبیل موقعیت
جغرافیایی راهبــردی و قرار
گرفتن راههای ارتباطی ،وجود تنگههای مهم آبی،
اتصال ســه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا ،منابع عظیم
نفتی و ...مورد توجه قدرتهای جهانی قرار داشته
که همین توجه ،منشأ جنگ و ناامنی بوده است.
همان گونه که نوع مداخله بیگانگان در ترســیم
مرزها و استفاده از اختالفات منطقهای برای پیدا
کردن بهانه حضور یا فروش سالح و وابستهسازی
کشورها به خود نیز منشأ درگیری و جنگ بوده
که در این منطقه بارها به وقوع پیوســته است.
مهمتر اینکه در سالهای اخیر و پس از فروپاشی
شــوروی ســابق و ایجاد توهم نظام تکقطبی و
سیطره جهانی امریکا ،سران کاخ سفید با وقاحت
سناریوی پیادهسازی نقشه خاورمیانه جدید را بارها
مطرح کردهاند که با سیاست کثیف بیثباتسازی
منطقهای و جنگ نیابتی دنبال میشود و هدف
آن هم تجزیه کشورهای بزرگ و قدرتمند اسالمی
به واحدهای سیاسی کوچک و فاقد قدرت است.
با ســلطه امریکا بر این منطقه مهــم که دارای
موقعیت هارتلند میباشد و مزیتهای راهبردی
آن در حوزه نظامی و تجاری مثل تنگههای آبی
مهــم ،نفت و خطوط مواصالتــی و ...برای حفظ
سلطه جهانی مهم است ،امکان فشار بر قدرتهای
حریف و رقیب نیز فراهم میشود.چنین ایدهای

موجب وسوســه ســران کاخ ســفید برای بهراه
انداختــن جنگهای نیابتی بوده کــه یک بار از
تروریسم صهیونیســتی در سال  ۲۰۰۶و یک بار
دیگر از تروریســم تکفیری در سال  ۲۰۱۱برای
نیل به هدف کثیف خود در تغییر نقشه منطقه
استفاده کرده است که برخالف برآوردهای اولیه
و سرمایهگذاری ســنگینی که با پولهای نفتی
متحدان عربی ،مداخالت آشکار و وقیحانه متحدان
عربی و رسواییهای سیاســی همراه بود ،هر دو
نافرجام مانده و به شکست انجامید .عامل اصلی
این شکســت ،قدرت منطقهای ایران اسالمی و
مقامت اسالمی بوده که امروز با کینهورزی امریکا
و متحدان آن مواجه شده است .از این رو امریکا و
متحــدان آن اصرار دارند که این قدرت را در کنار
قدرت هستهای و موشکی ایران اسالمی به چالش
کشیده و از بین ببرند.
مــا نباید کاری کنیــم که دوســتان و وفاداران
جمهوری اسالمی در منطقه تضعیف بشوند ،این
حضور ما یک چنین حضوری اســت و حضور ما
ثباتآفرین است .حضور منطقهای قطعی است،
بایستی وجود داشته باشد و وجود خواهد داشت.
دالیــل این راهبرد اعالمی در نــگاه به تجارب و
واقعیتهای زیر روشنتر میشود:
 -۱در حالــی که دولتهای غربی ،غالباً از قدرت
نظامــی باالیی برخوردارند ،نه تنهــا ناتو را برای
افزایش قدرت دفاعی تشکیل دادهاند ،بلکه به دنبال
حضور در مناطق راهبردی دنیا از جمله غرب آسیا
به بهانه کمک به افزایش امنیت و منافع خودشان
بوده و از دادن کمک به برخی دوســتان خود از
رژیمصهیونیستی تا دولت بحرین فروگذار نیستند.
 -۲کشور ترکیه امروز برای توسعه نفوذ و تأمین
منافع و یا پرســتیژ خود ،نه تنها به اســتخدام و
حمایت گروههای نیابتی رو آورده بلکه در سوریه،
لیبی و آذربایجان حضور آشکار ومداخله نظامی
یافته و بر تداوم و گسترش آن نیز اصرار دارد.
 - ۳در امان ماندن کشــورمان از خســارتهای
توسعهطلبی تروریسم صهیونیستی و تروریسم
تکفیری در ســالهای گذشــته ،مدیون عمق
راهبردی ایجاد شــده توسط شهید سلیمانی و
یارانش و مقاومت اسالمی از لبنان تا عراق است
که به عنوان دوستان و هواداران جمهوری اسالمی
ایران شناخته شده و درهمان حال که از خود در
برابر تروریسم وحشی و عناصر نیابتی امریکا دفاع
کردهاند ،مانع توسعه و خطرآفرینی آن علیه ایران
اسالمی شدهاند.
تجارب فــوق ،بعــاوه این واقعیت آشــکار که
امریکاییها راهبرد سلطهجویانه خود بر غرب آسیا
را با سیاســت بیثباتسازی پیش میبرند ،ایران
اسالمی را ناچار به امتداد و تثبیت عمق راهبردی
و توســعه و تقویت جغرافیای مقاومت و حمایت
از دوســتان و هواداران خــود میکند که گرچه
هزینههایی دارد ،اما این هزینهها از تحمل جنگ و
درگیری در مرزها و یا کشیده شدن آن به درون
مرزها به مراتب کمتر اســت .ضمن آنکه بخش
اعظمی از این دوســتان با نگاه دینی و انقالبی و
احساس تهدید و خطر مشترک بدون چشمداشت
مادی این همراهی و حمایت را انتخاب کردهاند.
سیاست روز :دزدان کرهای پر رو

دشمن زبان زور میفهمد،
چرا که خود از سیاســت
زورگویی استفاده میکند ،اما در برخی مواقع نیز،
به ظاهر دوستان ،نیز زبان زور میفهمند.ماجرای
پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ،باعث
شــده است تا دسترسی کشور به این منابع قطع
شــود در حالی که در مقابل فروش نفت ،پول آن
به ایران پرداخت نشــده و بهانه نیز تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی است.کره
جنوبی ظاهرا ً بیشترین بدهی را به ایران دارد ،در
حالی که نفت را از ایران خریداری و مصرف کرده
است ،اما زمانی که باید پول نفت رابه ایران بپردازد،
میگوید امریکا مانع پرداخت دالرهای نفتی ایران
است.این که کره جنوبی استقالل سیاسی ندارد
و آنقدر ناتوان است که بخواهد روابط اقتصادی با
دیگر کشورها از جمله ایران را خود تعیین و تنظیم
کند ،به جمهوری اسالمی ایران هیچ ارتباطی ندارد
و این مشــکل آنها اســت.آیا زمانی که نفت را از
ایران خریداری میکرد نمیدانست که جمهوری
اســامی از سوی آمریکا تحریم است و نمیتواند
پول نفت را پرداخت کند؟شــیوهای که کرهایها
در پیــش گرفتهاند دزدی آشــکار اســت ،چند
سال اســت که پولهای مردم ایران در بانکهای
این کشور بلوکه شــده و بازگردانده نمیشود .در
عوض مقامات این کشور طلبکارانه میگویند ایران
باید هزینه نگهداری بیش از  ۷میلیارد دالر خود
را در بانکهــای کره جنوبی هــم پرداخت کند!
سود پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای کره
جنوبی چه میشود؟بیش از  ۳۰هزار نیروی ارتش
آمریکا در پایگاههای نظامی این کشــور در خاک
کره جنوبی حضور دارند ،آمریکا بر ســر مردم و
دولتمردان کره جنوبی ســایه سنگینی افکنده و
مقامات این کشور اجازه ندارند برای خود و مردم
آن تصمیــم بگیرند .تاوان سســتی مقامات کره
جنوبی در نوع برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با
دیگر کشورها را آیا ایران باید پراخت کند؟

