پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
درباره چهلمین جشنواره فیلم فجر

سال بیست و هشتم

«ایران» از میزان اثرگذاری تصمیمات جدید دولت بر بازار سرمایه گزارش میدهد

گزارش «ایران» از راه اندازی سومین مسیر کشتیرانی بین ایران و هند

جزئیات بسته حمایتی دولت از بورس
معاون اقتصادی رئیس جمهور :تیم اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است

چابهار ،هند را
به آسیای میانه رساند
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پیامرئیسجمهور
به اردوی تیم ملی فوتبال؛

در جلسه کمیته تخصصی کرونا
عنوان شد

در اولین فرصت
همدیگر را مالقات
خواهیم کرد

زنگ خطر
موج ششم کرونا

اسکوچیچ:

مطمئنم دست پر
از زمین خارج
میشویم
جمادیالثانی 27 Jan. 2022 1443
پنجشنبه  7بهمن 24 1400
شماره 7835

سال بیست و هشتم

پیام رئیس جمهور
اردوی تیمملی فوتبال ایران رسید:
به

در اولین فرصت
همدیگر را مالقات میکنیم
همین صفحه

 365بیست و چهار ساعت از
نبود مهرداد میناوند میگذرد

ساعت 25
صفحه 18

همین صفحه

گزارش تصویری از
تمرین دیروز تیم ملی فوتبال

وضعیت
غیبت وحید هاشمیان
و حضور وزیر ورزش
در اردوی تیم ملی فوتبال

مهاجمان اصلی تیم ملی در ابهام است

زنیت به آزمون اجازه نداد
طارمی در انتظار پرواز

صدای خنده
ملیپوشان
طنینانداز شد

اسکوچیچ :مطمئنم دست پر
از زمین خارج میشویم
کنعانیزادگان را براساس

مجازی قصاص پیش از موعد نمیکنم
فضای

صفحه 18

یک ایران در انتظار جشن صعود

تیمملی فوتبال از

همین صفحه

ساعت  18امروز در مرحله مقدماتی

جام جهانی مقابل عراق قرار میگیرد

صفحه 18

عکسها :نعیم احمدی /ایران

فرصت همدیگر را مالقات میکنیم

بازتاب

در اولین

اردوی تیمملی فوتبال ایران رسید:

صدای

کرد کــه بعد از بازی با عــراق در اردوی
رئیــس جمهــور در پیامی اعالم
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،فدراسیون
حاضر خواهد شــد.
ملیپوشــان دیروز(چهارشــنبه) نماینده ویژه رئیس جمهور پیام
فوتبال اعالم کرد
بازیکنان تیم ملی فوتبال رساند و گفت
خداقوت و آرزوی موفقیت را به
کمپ تیمهای ملی را داشت که پس
که رئیس جمهور قصد حضور در
رعایت مالحظات کرونایی تیم ملی،
از مشــورت با تیمهای پزشــکی و
بازیکنان را به پس از مسابقه واگذار کرد.
حضور در جمع

رؤیای صعود محقق نشد

هندبال

زور

شاگردان فرناندز به بحرین نرسید

تیم ملی فوتبال زنان باشکست 5-0

مقابل چین تایپه بدون امتیاز ماند

ایران تنهــا با یــک باخــت در دور دوم
گــروهورزشــی/تیــم ملی هندبــال
نهایی قهرمانی آســیا رســید .شــاگردان
مقابــل بحریــن به مرحله نیمه
استرالیا ،هند و عربستان با صدرنشینی در
مانوئلفرناندز که با شکســت
مســابقات رســیده بودنــد ،در این مرحله با
گروه به مرحله اصلی (دوم)
همگروه شــدند .هندبالیستها با برتری
تیمهای عراق ،کویت و بحرین
بحرین تیم هشتم المپیک صفآرایی
مقابل عراق و کویت ،دیروز مقابل
و با شکســت زمیــن را ترک
کردنــد؛ این دیــدار با نتیجه
 36-26بــه ســود بحرین به
اتمام رســید .یونس آثاری،
محمدرضا اورعی ،احســان
ابویــی ،مجتبــی حیدرپــور،
امیدرضا سرپوشــی ،محمد
سیاوشــی ،علــی رحیمــی
کـــازرونــــــی ،محمدرضــــــا
کبیریان ،کیارش طاهری ،محمد غالمی،
کاظمی ،محمد کیانی ،یاسین
سید مهدی موسوی ،مهرداد صمصامی،
سجاد استکی ،پویا نوروزی نژاد،
در این بازی برای ایران به میدان رفتند.
افشین صادقی و حسین جهانی
برای شکست بحرین داشتند اما در واقع
شــاگردان فرناندز انگیزه زیادی
نیمه اول  10-19به سود بحرین به اتمام
زور ملیپوشان به حریف نرسید.
شاگردان فرناندز بهتر از نیمه اول کار کردند
رسید و در نیمه دوم با اینکه
جوانی بازیکنان ایران چربید و اختالف 10
اما تجربه بحرینیها به انگیزه
این دیدار  26-36به نفع بحرین خاتمه
امتیاز در پایان بازی ثبت شد تا
هندبال ایران از ساعت  16شنبه مقابل قطر
یابد .بدین ترتیب تیم ملی
گفتنی اســت تیم ملی هندبــال کره به
تیــم اول گــروه  Eصفآرایی کند.
از دور رقابتها حذف شــد تا به جای
دلیــل ابتالی  11بازیکنش بــه کرونا
قهرمانی آسیا برسد .به این ترتیب  4تیم
آن عربستان به جمع  4تیم اول
(امروز و فردا) ،شــنبه برای صعود به فینال
اول بعد از دو روز اســتراحت
اســت ملیپوشــان هندبال ایران پیش از
رقابت خواهند کرد .الزم به ذکر
صعودشان به جمع  ۴تیم برتر آسیا ،جواز
بازی دیروز و با قطعی شــدن
جهان سوئد  -لهســتان  2023را به دست
حضور در مســابقات قهرمانی
آورده بودند.

دباغــی ،افســانه چترنور ،یاســمن فرمانی و
ورزشــی /تیم ملی فوتبــال زنان ایران
گروه
معصوم به میــدان رفــت .چینتایپه
دیدار از مسابقات جام ملتهای زهــرا
در سومین
هدایت کازوئو با سیســتمی تهاجمی
در گروه  Aدیروز به مصاف هم با
آســیا  2022هند
میدان آمد .قرمزپوشــان ایــران در همان
رفت .شاگردان مریم ایراندوست به
چین تایپه
دقیقه  2بازی روی ارسال توپ از نقطه کرنر
چینتایپــه بــه ثمــر برســد .دقیقه 40
ایــن مســابقه  4بازیکــن اصلــی خــود به
فرمانی خطرســاز شدند .در بــرای
در
ســمانه چهکندی ،ثنا توســط یاسمن
حمله پرتعداد بازیکنان چینتایپه با شوت
نامهای نگین زندی،
صحنه ملیکا متولی با ضربه ســر توپ
مرضیه نیکخــواه را به دلیل ابتال ایــن
بازیکن این تیم همراه شــد که واکنش عالی
صادقــی و
روانــه دروازه چینتایپــه کــرد کــه واکنــش
دروازهبان ایران را در پی داشــت اما چن ین
اختیار نداشــتند .در این شــرایط را
به کرونا در
بموقــع دروازهبــان حریف مانــع از ثبت گل
پینــگ با اســتفاده از غفلت مدافعــان روی
توجه به حذف هنــد دیگر تیم این گروه
و بــا
ایران شــد 2 .دقیقه بعــد تیم حریف
ها به دلیل شــیوع گســترده بــرای
ریباند گل سوم را برای تیمش به ثمر رساند
از گردونه رقابت
تعلــل خــط دفاعــی ایــران بــه گل اول
میــان بازیکنانــش ،ملیپوشــان روی
تیم  0-3نیمه اول را با برد به رختکن
دقیقه  28روی ارســال توپ تا این
کرونــا در
را داشــتند کــه در بازی رســید .در
بــرود .بازی در نیمــه دوم با حمالت چین
کشــورمان ایــن شــانس
نقطه کرنر ،صحنهای مشکوک به خطای
پیگیری شــد تا اینکــه این تیم به گل
پیروزی یا حتی تساوی مقابل چین از
محوطــه جریمه چیــن تایپه رخ تایپه
صورت
بعــدی مســابقات صعود هنــد درون
چهارم خود رســید .در دقیقه  64نفوذ سو
تایپه بــه مرحله
کــه داور اعتقــادی بــه پنالتــی نداشــت.
ملــی بــا ترکیــب زهــره کودایی ،داد
ســوآن از ســمت چپ محوطــه جریمه
کننــد .تیــم
بازیکن چین تایپه اقدام به سانتر یو
(کاپیتــان) ،فاطمه امینه دقیقه 31
خطــای ملیــکا متولــی همــراه شــد که
بهناز طاهرخانــی
ایران کرد که توپ دور از دســتان بــا
عادلــی ،ملیــکا متولی ،روی دروازه
ژاپنی مســابقه ،این صحنــه را پنالتی
برازجانــی ،فاطمــه
مســتقیماً وارد دروازه شد تا گل دوم داور
محمــدی ،زهــرا ســربالی ،هاجــر کودایی
ملیــکا

عکس :ایسنا

ایران با یک باخت به نیمه

نهایی مسابقات قهرمانی آسیا رسید

حرف اول

پیام رئیس جمهور به

غیبت وحید هاشمیان و حضور

وزیر ورزش در اردوی تیم ملی فوتبال

خنده ملیپوشان طنینانداز شد

کرونا نــدارد و این مربی به احتمال زیاد
خود پرداختند و سپس به کارهای به
آخریــن تمرین تیــم ملی بدنهای
مقابل عــراق و امــارات هــم روی نیمکت
گــروه ورزشــی/
سرعتی مشغول شدند .کریم باقری مربی
نشــیند .مهدی ترابی با علی قلیزاده
دیــروز در زمیــن شــماره  2کمــپ تیمهای
منفی شدن تستش در این نمی
اتوبوس تیم ملــی ایران تیم ملی هم با
شــوخی میکــرد .در ادامــه ،یــک برنامــه
ملــی برگزار شــد.
تمریــن حضــور داشــت و در فضایی شــاد
ســاعت  14:20وارد مرکــز ملی فوتبال شــد
بازیکنــان پا به توپ شــد و به هوازی توسط اسکوچیچ برای بازیکنان تیم محــل تمرین ،ســید حمید ســجادی وزیر
عکاســان حاضر در تمرین در کنار ســایر
که خبرنگاران و
آقاوســط با بازیکنان تیم ملی ملی درنظر گرفته شــد که بازیکنان بعد از ورزش و جوانــان در کمــپ تیمهــای ملی
برای پوشش خبری هنگام بازی
تیم ملی از ساعت 15
ولی وحید هاشــمیان دیگر پشت ســر گذاشتن این آیتم ســر و صدای حضور پیدا کــرد و با شــهابالدین عزیزی
را پیدا کردند و  15کری میخواند
عجیبــی در کمــپ تیمهــای ملــی ایجــاد
اجــازه حضور در تمریــن
رئیس فدراســیون فوتبال به صورت
دســتیار ایرانــی دراگان اســکوچیچ تا زمان
خادم
دقیقه فرصت پوشــش خبری این تمرین
در تمرین حضور نداشت میکردنــد که این کار آنها اعتراض مربیان خصوصی به گفتوگو پرداخت همچنین
پرنشاطی که  2۶بازیکن حضور رســانهها
ملی را در پی داشت .ناظر دیدار ایران
را داشتند .تمرین
ملی پوشان هم دیدار و برای شان آرزوی
غایب بــود که عجیــب به نظر تیم
تمریــن در محل مرکز ملی با
تمرینــی حضور داشــتند و و بعــد هــم
از
قبل
در ایــن جلســه
عــراق
و
حضور
میرســید .بــه گــزارش مهر ،عــدم
خبرنگاران از موفقیتکرد.
از صحبتهــای دراگان اســکوچیچ،
ارتباطی حضــور یافت .بعد از خــروج
پــس
هاشمیان در اردوی اخیر تیم ملی
گروه تقســیم شــدند و به گــرم کردن
بــه 3

تشــخیص داد .پــس ازایــن اتفــاق الی لی
کاپیتان چینتایپه پشت توپ ایستاد
چین
توانســت برخالف جهت حرکت کودایی
و
چهــارم تیمــش را به ثمر برســاند .اما
گل
پایان کار نبود و چیــن تایپه در دقیقه
ایــن
توســط وانــگ شــیانگ هویــی بــه گل
78
رســید تــا این دیدار بــا برتری  5گله
پنجم
تایپه به پایان برســد و رؤیای صعود
چین
فوتبالیســت ایــران بــه مرحلــه بعد
زنــان
مسابقات جام ملتها محقق نشود .البته
درصورت پیروزی استرالیا مقابل تایلند با
گل یا بیشــتر امــکان صعود برای ایران
12
ایجاد میشود.

صفحه 18

قوت تیم ملی در شرایط بحرانی

یکی از موضوعاتی بود که پیش از بازی
کرونــا
تیم ملی را دچار چالش کرد که البته
با عراق،
مختص بــه تیم ما نبــود و عراقیها
ایــن تنها
مشــکل مواجه شدند .این موضوع
هم با این
دنیــا از جمله کشــور ما هــم وجود دارد
نامجومطلق در کل
مجید
گونــه کــه دیدیم اســتقالل هــم با این
و همان
کارشناس فوتبال
سخت مواجه شــد و این احتمال هم
شــرایط
تعــداد بازیکنانــی که به ایــن ویروس
وجــود دارد کــه بــا هر تســت کرونا
اما نکتــه مهم در خصــوص تیم ملی
مبتــال شــدهاند ،بیشــتر هم بشــود
پتانســیل باالیــی که دارد ،موضــوع ابتالی
این اســت کــه تیم ما بهدلیل
وجــه نگرانکننــده نیســت .البته هر
بازیکنــان بــه این ویــروس بــه هیچ
دارد اما تیم ملــی جایگزینهای خوبی
بازیکنــی تأثیر خاص خودش را
نقطه قوت تیم ملی در شــرایط بحرانی
دارد کــه این پتانســیل بهعنوان
این اســت که تیم ما امروز تمام توان
محســوب میشــود .اعتقاد من بر
گذاشــت تا شــاهد برگزاری جشــن صعود
خــود را بــرای پیروزی خواهد
میتواند دســتاوردهای زیــادی برای
باشــیم ،جشــنی به یادماندنی کــه
داشــته باشــد .تیم ملــی فوتبال در
فوتبالمــان در آینــده نه چندان دور
چنین صعود آســانی نداشــت و ما بعد
دورههای گذشــته جــام جهانی
بــه این مهم برســیم .البتــه نباید از
از پیــروزی مقابــل عــراق میتوانیم
جام جهانی بدانیم چرا که شــرایط
حاال خودمان را تیم صعود کرده به
که یکی از آن غرور کاذب و دیگری
خوب تیم ملی دو بعد متفاوت دارد
کامال حســاس اســت
تیم ملی فضایی ً
انگیزه اســت .فضای کنونی برای
جلــوی غرور کاذب را گرفت و از ســویی
و بــا مدیریــت کادرفنی میتوان
بین بازیکنان شــود .صعود زودهنگام
کادرفنــی باید باعث ایجاد انگیزه
تواند از بعد تبلیغاتــی کمک زیادی
تیــم ملی بــه جام جهانی قطــر می
فوتبــال ایران را در آســیا به اثبات برســاند.
بــه فوتبالمــان کنــد و قدرت
استعداد بوده و هست و صعود زودهنگام
فوتبالی که همیشــه سرشار از
در کشــورمان خواهد شــد .تیم ملی
باعــث پــرورش بیشــتر اســتعدادها
مقدماتی جام جهانی به هیچ وجه شــرایط
در  3بــازی ابتدایــی مرحله
زیــادی بــرای صعــود نداشــتیم اما
خوبــی نداشــت و حتــی مــا شــانس
شرایط تیم ملی را از مارک ویلموتس
دراگان اسکوچیچ در سختترین
دســت یافت .شــاید از نظر ما اسکوچیچ
تحویل گرفت و به نتایج خوبی
نداشــته باشــد اما به هر حــال کارنامه او در
نــام و نشــانی در فوتبال دنیا
درخشــان اســت و برای همیــن باید او را
تیــم ملی کشــورمان تا به اینجا
کارنامه هر مربیای را شــکل میدهد
موفق بدانیم .نتایج کســب شــده
خوبی کســب کرده و این نشــاندهنده
که اســکوچیچ با تیــم ملی نتایج
ای برای رسیدن به چنین جایگاهی
توانایی اوست .در این بین هر مربی
همان بازیکنان خوبی هستند که در
نیازمند ابزار الزم اســت که این ابزار
بازیکنانی که تعدادی از آنها ســتارههای
تیــم ملی فعلی حضــور دارند؛
موضوع در عملکرد اسکوچیچ تأثیر
تیمهای خود در اروپا هستند و این
ملی در هیــچ دورهای چنین بازیکنان
مثبت فراوانی داشــته اســت .تیم
این تیم تاحدی بازیکن همســطح
تأثیرگذاری نداشــته و در حال حاضر
غیبت برخی از بازیکنــان نگران بود .از
و باکیفیــت دارد کــه نمیتــوان از
جهانــی مرحلهای نیســت کــه بخواهیم
ســویی مرحلــه مقدماتــی جام
ملــی صحبت کنیــم چرا کــه تیم ملی
در خصــوص نقــاط ضعــف تیــم
قدرتمندی بازی نکــرده و تنها بازی
در ایــن مرحله بــا تیمهای چنــدان
ســخت و حســاس بــود .بازیهای تیم
تیــم ملــی با کــره جنوبی جدالی
کــرد و هرگونه که بخواهیــم بازیهای
ملــی را بایــد در هر مرحلــه آنالیز
انتخابی جام جهانــی آنالیز کنیم به
شــاگردان اســکوچیچ را در مرحلــه
رســیم .باید ایــن آنالیز پــس از بازیهای
چیــزی جــز نکات مثبــت نمی
ملی با تیمهــای قدرتمند دنیا انجام
مرحلــه مقدماتــی و رویارویی تیم
دنیــا میتواند نقاط ضعــف پنهان
شــود .مصاف بــا تیمهــای قدرتمند
تیم ملی را آشکار کند.

گزارش «ایران» از خواستهها و مشکالت
هزارانکارگرساختمانی
عکس
روز

هواداران عراقی مقابل ورزشگاه آزادی

ساعت مانده به بازی ایران و عراق
اتفاق جالبی که در فاصله 24
از هواداران عراقی مقابل ورزشگاه
رخ داد این بود که تعدادی
حمایت از تیم ملی کشورشان بپردازند.
آزادی حضور یافتند تا به
ملی عراق به ورزشگاه آزادی برای
آنها قبل از ورود اتوبوس تیم
تیم را تشویق کردند .آنها نسبت به
برگزاری تمرین ،بازیکنان این
اعتراض کرده و از اینکه هنوز تکلیف
نحوه فروش بلیت این بازی
فروشی مشخص نیست ،گالیه داشتند.
بلیت

12

 11هزار
زن و مرد
تماشاگر دیدار
ایران  -عراق
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نقطه

10

کارگران ساختمانی
حتی بیمه هم ندارند

سه شنبه هفته جاری جمعی از نمایندگان
کارگــران ســاختمانی مقابــل ســاختمان
مجلــس شــورای اســامی تجمــع کــرده و
خواستار حقوق قانونی خود شدند.

21

توگو با «ایران» بررسی شد
در گف 

چالشهای
زنانه شدن سالمندی
در ایران

21

فیروز و ایران؛
امید به احیای
یوز ایرانی

10

کالهبرداری از
رانندگان اینترنتی
در کرج

22

دولت سیزدهم به دنبال توازن تعامالت بینالمللی و همسایگی
یادداشت
سید جالل دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بینالملل دانشگاه عالمه

آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در سخنان اخیرشان یک بار دیگر بر
این نکته اشــاره داشــتند که معتقدند سیاســت خارجی کشورمان
در منطقــه بویــژه از حیــث مــراودات اقتصــادی و تجــاری دچــار
«نوعی عقبماندگی» اســت و برهمین اساس اعالم کردهاند که
دولت ایشان قصد دارد ظرفیت عظیم روابط تجاری و اقتصادی
را که میتوان با ۱۵همسایه کشور برقرار ساخت ،فعال کنند.
دیپلماســی منطقــهای ایران تا پیــش از این در حد شایســته و
بایســته در اولویــت سیاســت خارجی نبوده اســت .ایــن در حالی
اســت کــه با توجــه بــه ظرفیتهایی کــه جمهوری اســامی ایران
دارد بــه یقین بســیار بیش از این میتوانســتیم ازحیث اقتصادی
و تجاری در بازار منطقه غرب آســیا و کشــورهای همســایه حضور
داشته باشیم.
تــا پیــش از ایــن روابط اقتصــادی ما بیشــتر بر مبادلــه تجاری
با دو کشــور افغانســتان و عراق و تــا حدودی ترکیــه محدود بوده
اســت .یکی از مهمتریــن علتهای این وضعیت آن بوده اســت
که یک سیاست خارجی منطقهای مستقل و ثابت نداشتهایم .به
این معنا که سیاســت منطقهای ایران در گذشــته به نحوی تحت
تأثیر دیگر روابط بینالمللیاش قرار داشــته است .عالوه بر آنکه
در ادواری اولویت دیپلماســی کشــور ،توســعه روابط با کشورهای
فــرا منطقهای بوده و در دورههایی هم مشــخصاً تقویت و ترمیم
روابــط بــا اروپا و غــرب اولویــت یافته بــود .ایــن گزارههــا البته به
معنای آن نیســت که الزم اســت برای تقویت روابط منطقهای از
دیگــر روابــط غفلت کنیــم ،اما حتماً بــر این مهم بایــد تأکید کرد
کــه روابط بینالمللی و منطقهای باید به صورت موازی و متوازن
برقرار شوند و توسعه یابند و باید به جای نگاه تابعی به مراودات
سیاســی و اقتصــادی با کشــورهای پیرامونی ،راهبردی مســتقل و
مشخص پیگیری شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه گرچه روابط سیاســی پیششرط
روابط اقتصادی اســت ،روابط سیاســی حســنه با همسایگان الزم

لبنیــات یکــی از باارزشتریــن مــواد غذایــی اســت که
تقریباً حاوی تمامی مواد ضروری جهت رشــد و ادامه
حیــات اســت ،به طوری که ایــن مواد از چنــان اهمیتی
برخوردار هســتند که میزان مصــرف روزانه آن در
یک کشور تا حد زیادی میتواند وضعیت تغذیه
و بهداشــت و تــا حــدودی ســامت افــراد یک
جامعه را نشان دهد.

آژانس عکس تهران

وقتی بافتنیها
قصه میگویند

بخشی از مطالبات پرداخت میشود

ضمن مخالفت با استعفای گل
ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود اما
درویش
تعطیلی قرار بود از دیروز چهارشــنبه در
تمرینات پرســپولیس پس از  3روز
طبق وعده مدیران باشــگاه قرار بود
باشــگاه حاضر به تمرین نشــدند.
بازیکنان این تیم به دلیل بدقولی مدیران
حســاب آنها واریز شــود اما این اتفاق تا
بازیکنان روز شــنبه هفته جاری به
حــدود  10تــا  15درصــد از مبلغ قرارداد
بازیکنان شــد .پس از این موضوع یحیی
موضوع باعث ناراحتی و گالیه شــدید
دیروز (چهارشــنبه) نیفتاد و همین
باشگاه استعفای خود را اعالم کرد.
ای به رضا درویش مدیرعامل این
گلمحمدی هم با ارسال نامه

رؤیای صعود
محقق نشد

برف شیرین
و پربرکت

چرا مصرف لبنیات
آب رفت؟

رونق دوباره لباسهای دستباف

صفحه 18

تیم ملی فوتبال زنان باشکست
 5-0مقابل چین تایپه
بدون امتیاز ماند

2

سختی سرما می گذرد
و سال پر برکت می آید

گزارش «ایران» از تأثیر سیاستهای نادرست در یک دهه اخیر

درصفحات ورزشی بخوانید
شوک

کارشناسان میگویند با راه اندازی خطوط جدید کشتیرانی
تجارت خارجی ایران رونق خواهد گرفت

ترانزیت بار از کشــورهای شــمالی ،شــمال شــرق و شــرقی به کشــورهای جنوب و
جنوب شرق آسیا از مسیر ایران رو به افزایش است .برای افزایش سرعت انتقال
بــار مســیرهای جدیدی در کشــور در حال احداث یــا راهاندازی اســت و در همین
راســتا ،ســومین خط کشــتیرانی میــان ایــران و هند آغاز بــه کار کرد .آمــار تجارت
خارجی نشــان میدهد حجم واردات از مبادی کشــور از ابتدای امســال افزایش
یافتــه اســت.آمارهای ارائــه شــده  10ماهــه امســال نشــان میدهد که صــادرات
غیرنفتی کشور با رشد باالیی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  39میلیارد دالر
رسیده است.

یک ایران در انتظار
جشن صعود

به سرخها؛ یحیی استعفا کرد

فاطمه نهاری

مناطق قابل
دســترس در شــمال ســوریه و
نمایشــگاه
«حییــم» اســت،
عــراق کردم .نتایج
عکسهایی از «سعید
جایــی نزدیک ارونــد رود.
مشــاهداتم را به تصویر
صادقی» کشیدم و در
درســت تشــخیص
عــکاس ایرانــی و
داده ام .چطــور آدم
مجموعهای جمعآوری کردم.
«یونس محمــد» عکاس
نخلهای زادگاهش
عکسهایــی که از
عراقی بــا موضوع
من در این نمایشــگاه
را حتی وقتی بیسرند
جنگ و با عنوان «درباره
در میشناسد؟»
معرض دید قرار
جنگ»بهعنوان
اولینفعالیتنمایشگاهی ایدئولوژیک گرفته گوشههایی ازجنایت
محمدجواد
گالری شــهر
اســت
در شیراز از  ۳۰دی تا 14
کــه بــه تصویردرآمده و و سیاســی کشــاورزی فعال اجتماعی
بهمن میتوانــد
دربــاره
ماه درمعرض
بــرای نســلهای بعــدی
نمایشــگاه میگویــد:
دید مراجعین قرار دارد.
منطقــه «نمایشــگاه
درس آمــوز
ســعید
صادقــی عکسهای خــود را از دهــد .از بــوده و آنان را تحــت تأثیر
عکــس «دربــاره جنــگ»
قرار رویــداد هنــری
ایــنرو
عملیاتهــاى
اثرگــذار در روزگار کرونایــی
هدفــم از شــرکت در ایــن
«بیــت المقــدس» و فتــح
شیراز محســوب می
خرمشــهر ســال ،٦1عملیــات «رمضــان» نمایشگاه نشــان دادن توحش
شــود .فریمهای بهت
ایدئولوژیک
سال،٦1
برانگیــزی برآمــده از
و تروریســم حاصل از
عملیات «بدر» سال،٦۳
دوربیــن دو عــکاس
آن و احترام گذاشتن
عملیات به انسان به
مطرح در گنجینه
خیبر سال ٦٢و
عنوان اشرف مخلوقات و
ذهن انسان هنردوست به
به نمایــش عملیات کربالى  ٥سال٦٥
تالش یادگار میماند.
برای جهانی عاری
گذارده که دربردارنده
از خشونت و ارج نهادن مجروحیــن تصویری کمنظیر از شهدا و
بخشــی
به
عملیات
صلح ،میباشد».
از تاریــخ کشــورمان
«بیتالمقــدس» اثر
اســت .تصاویــرى از
اســتاد ســعید
آنچــه از براینــد
مــادران کــه در
ایــن نمایشــگاه حاصل سرازیر کرد .صادقی اشــک مرا بیاختیار
گمشدهشان جســتوجوى فرزنــدان
این
میشــود چهره تلخ و
در جنگ هستند ،زنان
عکس ،باورکردنی نبود .اگر
دردناک جنگ است.
جوانی
به
شــما
نگویند این
کــه همسرشــان
نمایشــگاه در اولیــن
تصویــر از یک واقعیت
روزهــای خــود میزبان
شــهید شــده یــا مادرانــی
محض برداشــته
کــه در جنــگ
طیــف وســیعی از
شده اســت ،فکر میکنید
اهالــی هنــر ،فرهنــگ،
فرزندشــان شــهید شــده
صحنهای از یک
یــا ادب و ...بــود و
درحــال بدرقــه
فیلم اســت کــه کارگردانی
عزیزشــان بــه جبهه
بازخوردهای بســیار خوبی را
هــا
باهوش،
میزانســن را
دربرداشــت .در ایــن
هســتند ،موضوع
به دقت تنظیم کرده
میان حضور اســتادان
دیگر عکسهای ســعید
صادقــی در
اســت .عکس ،هیچ
پیشکســوت عکاســی
چیز کم ندارد .از کشته
ایــن نمایشــگاه اســت
و هنرهــای مختلف و
کــه چهرههــای
و مجــروح ،پشــته
ادب و فرهنــگ که به
مخاطب خود را نســل امــروز
درســت شــده و از جــای
تعیین
تماشــای
کرده
زخــم
و
عکس
اســت.
نــوع ســالح
هــا نشســته
بــرای عــکاس روایــت
های بــر زمیــن افتــاده
بودنــد بســیار ارزشــمند
مفاهیمــی است.
میتوان حدس زد
همچــون زندگــی در
چه اتفاقی افتاده است.
دوران دفــاع مقدس
مهــم تــر از
ســخنهای بیشــتری
بســیاری از مــردم
وجود دارد امــا بهتر و
صادقانــه و صمیمی
روایتگــری تاریــخ و چگونگــی
تأثیراتــی را کــه از
مهم تر ،دیدن گالری
وقایــع اســت و ایــن
است ،جایی که یونس
عکسهــا گرفتــه بودند با
موضــوع از انتخــاب
محمد به شکلی
عکاسان و مدیران
عکسهــا و نحــوه
تکان دهنده ،رابطه زنان و
اجرایی و هنری نمایشگاه
چیدمــان آن کامــالً بــه
دســت می
کودکان را با جنگ ،به
و سایر برگزارکنندگان
تصویر کشیده است».
در میان میگذاشتند.
نکتــه در آید.عــکاس نیز با تأکیــد براین
زهــره صحــت
ربــاب خمیــس
عکسهــای بــه نمایــش
عــکاس و مترجــم
اســتاد و مترجــم زبــان
درآمده فرانســه که از
تصریح می
تخصصی عکاســی
نماید که هدفش از به نمایش نوشــتاری اهالــی جنوب ایران اســت
کــه ترجمــه کتابهای
در ابــزاری برای
گذاشــتن
عکسهایــش در این نمایشــگاه همــان اینگونــه میگویــد« :درســت
مدرســان عکاســی و عکاســی
در روشــی بــرای
ابتــدای
نقل تاریخی
مطالعــات اجتماعــی را در
واقعه جنگ نیســت بلکه به سرباز توقف ورود ،مقابــل چهــره زنــی
کارنامــه خــود دارد،
نمایش گذاشــتن
میکنم .زن مرا درگیر
میگوید« :اگر عکاســی
پیوند جدی و محسوس
خودش را بازنمایــی از
میکند .چهرهای
زندگی و جنگ و
که فاقد هر شور و افتخاری را گزینشــی واقعیت بدانیم و کار عکاس
امتداد زندگی در شــرایط
اســت.
از
تــوی
این
ســخت اســت
بازنمایی؛ درمییابیم که
کــه قهرمانــان حقیقــی آن اســت .روی نگاهــش پــر از اجبــار و امتناع
افراد عادی
عکاســی در تاریــخ
دیــوار
از بطن جامعه بودند.
مصــور جهــان بهعنوان
مقابلش زن مســلحی با
شیشــه به کام
یک ســند تاریخی
همچنیــن
نوزادی شــیر میریزد.
تأثیر و تأثر قابل رجوعی
عکسهای مخاطبــان نمایشــگاه در
یونس داشــته اســت.
محمد توضیــح می
یونس
عکــس؛ هــر جایــی کــه بــه
دهد که کــودک ،فرزند
محمد چهــره دیگری از
چگونگی زندگی
این زن نیست ،فرزند
جنگ را که عامل آن
انسان ،رویدادها ،حادثهها
دشمن اوست .عکس
اســت  ،میبینند و خشونت ایدئولوژیک را
و هرآنچیــزی کــه
با
درزمــان جنــگ داعش در
بهصــورت مســتقیم و
آســیبهای برداشــت
کرکــوک عراق غیر
گرفته
مســتقیم
انحرافی از
اســت.
بــه
زن
ها
در عکسهای او
مقدسات و خطرغیر قابل
بشــریت پرداختــه شــده
کتمان جنگنــد .گویی آنهــا را از دل یک خســته دارای اهمیت
آن آشنا میشوند.
منحصربه فردی شده است
میهمانی،
مجموعه عکسهای این
یک مطبخ ،یک
عکاس عراقی
و بدون شــک عکــس
جنگهــا ،درگیریها
گویای خشــونت غیرانسانی یا یک دفتــر مزرعــه ،یک کالس درس
و
و رویاروییهایــی که
کار ،از
نامشــروع جنگ داعشــیان بــه
با مرگ و کشــتار اتفاق
میانه زندگــی ربوده و به
بهانه دین کارزار
افتــاده از این قاعده
خواهی و از ســر جهل
نفسگیر جنگ آوردهاند.
مســتثنی نبوده اســت،
اســت که دســتاویزی
بــرای رواج
عکسهای
بلکــه در واکنش و
تغییــرات همان جامعه
تنهــا می تروریســت میباشــد .جنگی
ســعید صادقــی اما حکایت
که جنــگ ایــران و
و جهــان هم نقش
توانــد
مهمی ایفا کرده اســت.
اهداف سیاســی اقتصادی و ایــن عکس عــراق اســت .زنهــای توی
حــال اینکــه بعــد از
هــا یــا
تبلیغی قدرتهای
گذشــت ســالها از هــر
داغدارنــد یــا در لحظــه
بــزرگ را تأمین نماید.
یونس
اتفاقی که منجر به
محمد در این ارتباط اذعان میدارد :خداحافظــی بــا فرزنــد ،در تــن او
ثبت عکس شــده است
«از
آمیخته و این ســند
آویخته
انــد،
تاریخی
به
شــاید
ایــن
پای
کمک
ابتــدای جنــگ به
حافظه تاریخی
رفتن لنگ شــود .در
تصویری رفتار آنان در دنبــال مطالعــه میان
آمده تا یادآوری کند
عکسهای سعید صادقی،
که در سالها ،قرنهای
اثبات یا رد نظریهام،
نخلستان قبل چه اتفاقی
آشنایی میبینم.
شــروع به تحقیق
نخلهایی بیسر هستند .واکنشــی از افتاده اســت و منجر به چه
میدانــی و بصری آنان در
محــل
ســوی
عکــس
را
می
جامعــه
آن زمــان شــده
پرســم ،میگویــد:
اســت .در دوران
معاصر نمایشگاهها برای
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تیمملی فوتبال از ساعت  18امروز
در مرحله مقدماتی جام جهانی
مقابل عراق قرار میگیرد

محمدی :پنجشنبه

بازنمایی دو دفاع
در یک نمایشگاه

چه
کسانی اولین ضربهها را
به ارتش عراق زدند

یکــی از
اتفاقــات غمانگیــز زمانــه
مــا فراموشــی نقــش
قهرمانان جنگهای هوایی
قرن
کشــور اســت .در نیمه دوم
بیســتم تعــداد جنگهای
هوایی بــزرگ و طوالنی
چندان
علی غفوری
زیاد نیستند؛ جنگ کره
( 19٥۰تا  ،)19٥۳جنگ
ویتنام
نویسنده
( 19٦4تا  ،)197۳جنگ
های اعراب و اســرائیل و
سرانجام
جنگ فالکلند (.)198٢
سایر جنگها یا بسیار
کوچک
بودند یا درگیریهــای
ً
ماننــد جنگ متحدین و
هوایی کامال یکطرفه بود
ایران و عراق در سال ارتش عراق یا جنگهــای
صربها و ناتو .اما جنگ
های  ٥9تا
 198۰( ٦7تا  )1988از
هوایی ،یک اســتثنا بود.
همه نظر در نبردهای
خلبانان دو کشــور بهدلیل
مجبور به انجام کارهایی
شرایط خاص این نبردها
بســیار ســخت شــدند و 8
و
ســال تمام در نبرد مرگ
زندگــی ســعی کردند ضمن
خنثی کــردن تحرکات
مقابل ،سایر قوای
نیروهــای هوایی طرف
نظامی را نیز از کار بیندازند.
در
ایــن میــان بســیاری از
رکوردهــای جنگهــای
هوایــی در ایــن رخــداد
اســتثنایی توســط خلبانــان
ایرانــی شکســته شــد.
شــگفت
انگیزی
انجــام
خلبانــان ایرانــی اقدامات
دادند ،حتی بــا خلبانان
شــرقی و  ...سرشاخ شدند .اما افســوس که به امریکایی ،ســعودی ،آلمان
این
پرداخته نشد.
دالوریها در حدی درخور
بسیاری گمان می
کنند ارتش ایران در جنگ کامالً
اینگونه نبود .جنگ بویژه
غافلگیر شد حال آنکه
برای نیروی هوایی ارتش
 ٥9آغاز
بسیار زودتر از  ۳1شهریور
شد .حتی اف14 -ها که
به اشتباه گفته میشد
نقشی
نداشتند
از
همان
در ماههای اول جنگ
هفته
های اول شهریور گشت
در
های خود را آغاز کردند.
 1٦شــهریور  1۳٥9یک
اف ـ  14با رهگیری یک
میــل
هلیکوپتر عظیمالجثه
 ٢4در داخــل مــرز ،آن
را به گلوله بســته و بــا
آتش کشید.
توپ ولکان خــود آن را به
امــا
معروفتریــن و اثبات
شــدهترین نبرد هوایــی
رخ داد .در آن روز
اف 14 -در  19شــهریور
گردانهای اف -ســرگرد خلبــان محمدرضــا
عطایــی از خلبانان برجســته
 14و از استادان
باسابقه نیروی هوایی
با اف٥ -
که صدها ساعت پرواز
را نیز در کارنامه خود
در
داشت به همراه سروان
یــک درگیــری هوایی
خلبان بهروز پاشاپور
زیــر نظر ســایت راداری
را از
اف ـ  14شــلیک و ســوخوی  ٢٢عــراق را در سوباشــی ،اولیــن فونیکس
فضــای
سرنگون کردند .سرتیپ
میمــک از فاصله دور
نیروی هوایی در دفاع عطایی درباره وقایع آن روز
(میزگرد تحلیلی نقش
مقدس
 ٢8آبان  )9٢میگوید:
 19شــهریور در
حوالی
بســتان
در
حال پرواز بودیم
هواپیمای عراقی در
که رادار اعالم کرد یک
حال ورود به خاک ایران
نمایی از
است آیا درگیر میشوید؟
مــا در آن زمان دســتور
نمایشگاه عکسهای سعید
داشــتیم بــه هواپیمــای
صادقی و یونس محمد با
عراقی در خــاک خودش
حملــه نکنیم بنابراین من
عنوان «درباره جنگ»
عجلــه نکردم و گفتم بله
به ســمت
اما ســوخت کم دارم و
او نمیروم .لحظاتی
بعد  4هواپیمای دیگر
خوانــش منظــم و
بغداد) بلند شــدند .رادار
از کوت (جنوب شــرق
یکپارچه از آثــار هنری و
گفت :آیا هنوز درگیر می
چــه چیــزی باعث
ارتبــاط چشــمی
بود .گویا آنها از برنامه
شــوی؟ پاســخ من مثبت
من
برای
کشاندن
جنگ میشــود و شــاید
مخاطــب با صاحــب اثر،
آن یک فروند
باخبر
بــا دیــدن این عکس
به داخل خاک ایران
مؤلــف یــا هنرمنــد و
شــدند بنابراین آن یک
هــا به خــود بیاییم که
همینطــور اثــر ثبــت
فروند به
شــده نقــش
چگونه میتوان به
عراق بازگشــت ،من
جنگ ورود نکرد و اینکه
تکمیلکننــدهای داشــتهاند.
هم با
نمایشــگاه عکس جنگ هم بخشــی از این جنگ چقدر بیهوده است.
تغییر مســیر به ســمت
من در نمایشــگاه
نمایشــگاهها بــوده
اصفهــان حرکــت کــردم کــه
یک نــگاه حرفهای را
کــه در بازیابــی حافظه
ناگهــان
بسیاری
تاریخــی
در چیدمــان عکس
پس از طــی  ٢٥مایل
گمان میکنند ارتش
جوامع نقش دارد .این
هــا دیــدم .فریمهایــی
رادار
عکس به نام «دربــاره جنگ» نمایشــگاه که به نظر من
ایران
ً
هشــدار داد 4 :فرونــد
که
حرکت داشــتند و گویی
در
در جنگ کامال غافلگیر
یک
گالری
شد
داســتانی را روایــت
«شهر» شیراز روی
هواپیمــای عراقــی پشــت
میکننــد و مخاطب با
حال آنکه اینگونه نبود.
دیوار رفت نه به ستایش
ســر
ورود و خروجش از
جنگ پرداخته بــود
شــما هســتند .مطابــق
جنگ
این نمایشــگاه داستانی
و نه به نکوهش جنگ
بویژه برای نیروی هوایی
بلکه بــه
را با خــود بیرون می
محاســبات مــن و ســروان
بازنمایی از واقعیــت
ارتش
برد کــه خود مخاطب
پاشــاپور
و تأثرهایــش پرداخته شــده جنگ ،تأثیر آن را برای
بسیار زودتر از  31شهریور
(کمــک خلبــان)
خودش تعریف میکند.
59
اســت .آن هم
آنها
آغاز شد .حتی اف14 -ها
عکسهــای دو
ایــن نمایشــگاه
بایــد اکنــون داخل خاک
 ۳اتفــاق مهــم را
عکاس از دو جبهه متفاوت
که به
ایــران
دربرداشــت :بــرای
اشتباه گفته میشد در
که هر دو جنگ را نه
میبودنــد بنابراین من
عکــس و مخاطــب
تنها در کشــور و زندگی
ماه
برگشتم
عکاسی یک روایت
های اول جنگ نقشی
و آماده درگیری شدم
تازه تری را مطرح کرد.
اما
نداشتند
برخالف انتظار هر  4فروند
از همان هفتههای اول
شهریور
بازگشــتند غافــل از اینکه یک
گشتهای خود را آغاز
کردند
ســوخوی  ٢٢با هدف غافلگیر
کردن ما
از ســمت همدان در
حال نزدیک شدن بود.
هواپیمای دشمن در ارتفاع
در
پایین با سرعت در حال
حرکت بود که ما او را
رادار گرفتیم .در آن زمان
هنوز خلبانان اف14 -
واقعی
تجربه زیادی از نبردهای
هوایی نداشتند .عطایی
حتی نمیدانست که
بــه
آیا فونیکس واقعاً قادر
سرنگونســازی هواپیمای با
قدرت مانور و چاالک
دهها
ســوخوی  ٢٢از فاصله
مایلی هست یا خیر.
زمان
بســرعت میگذشــت و
عطایی تصمیم خود
هر چه
را گرفت .باید موشک
زودتر شلیک میشد.
سوخوی  ٢٢با سرعت در
خــود بــا تامکت بود و دو
حال کم کردن فاصله
خلبــان باید تصمیم می
اکنون موقع اســتفاده از موشــک فونیکس بود گرفتنــد .عطایی میگوید:
و ما که
فونیکس
تجربــه کرده
هیــچ کدام تا آن زمان
استفاده نکرده بودیم
انــد؛ بلکــه آن را بهعنوان
آن را روی هدف قفل
سند
یک دوم به فضای
کرده و موشک را شلیک
کردیــم .ابتــدا گمان کردم
تاریخی ثبت کردهاند».
عکاسی موجود در شهر یک
موشــک از دســت رفته
کاهــش یافــت امــا
عادل یــزدی
ذائقه و سلیقه را داد
چون ارتفاع آن بهشــدت
آنــگاه کــه اوج گرفت و
و یک نوع نگاه را ارتقا
با
یکــی دیگــر از هنرمندان و
ســرعت
به
داد و ســوم اینکــه
فهمیــدم تا ثانیههای
مدرســان اهل هنر و
ســمت هــدف رفت
یــک گالــری را راهاندازی
اندیشــه مطرح شیراز
دیگــر چیزی از هواپیمای
کرد که این گالری
هواپیما شمارش معکوس را آغاز کرد و ثانیه متجــاوز نمیماند .کامپیوتر
کــه دکتــرای فلســفه
شــروع فعالیت خودش
و حکمــت هنــر دینی
ها
وی می
بسرعت میگذشت.
را بــا یــک حرکــت
دارد ،میگویــد:
گویــد :چشــمان من به
پرقدرت شــروع کــرد که
«ایــن نمایشــگاه انگیزه
کامپیوتر دوخته شــد
بــرای به
ای امیدواریم این
تا آنکــه عدد صفر به
نمایش درآمد ،آنگاه هدف
حرکت تداوم داشــته باشد،
چیزی وجــودآوردن نــگاه و در حقیقــت
از روی رادار محو شــد.
مــا تقریباً
چــون در زمان بعد
شــبیه بــه
مســئول رادار سوباشــی و
همزمان اعالم کردیم
کرونا که همه چیز راکد
الگوهــای غیرمســتقیم و
که هواپیمای دشــمن
چون
اســت ،یک جنبش
تعریــف شــده از
از بین رفته اســت .ما
ســوخت نداشتیم رفتیم
بســیار خوبــی را در این
واقعیتهــای اجتماعــی
و در دزفول نشستیم،
دشمن پایگاه را بزند
فضا بهوجود آورد».
و امــروز معاصــر و
البته واهمه داشتیم که
که البته عراق از شوک
انســان و اتفاقهایــی
این ضربه کاری نکرد.
آنچــه مهم
 ëسرنگونی پیدر
کــه دارد می
پی هواگردهای دشمن
افتــد را بــه طور خیلــی
اســت مفهــوم اصلــی این
ظریف تصاویر اســت،
در ( ٢4یا )٢٥
آموزش می
شــهریور نبردهای هوایی
عکاس دهــد .در حقیقت با نگاهی که قنبری شاعر تصاویری که در نوشــته راد
شــدت
ذهاب
بیشــتری
یک
هــای
و اهل
یافت ،در سرپل
میگ  ٢1شناسایی
امــروز را به ســمت گونه
فرهنگ شیراز بر صفحه
و جنگنده همراهش
متفاوت
های یادداشــتهای
اسیر یک فانتوم از پایگاه
همــدان شــد و در دهلران
عکس از جمله مدلینگ،
نمایشــگاه دیده میشود و
یک ســوخوی  ٢۰و یک
٥های
طبیعت آن این است:
و حتی برخی از نگاه
بالگرد عراقی توســط اف ـ
دزفول ســاقط شــدند و
های اجتماعی میبرد،
پدافند نیروی هوایی نیز
کمــی متفــاوت
کــرد ،البتــه ایــران نیــز
 ٢میگ  ٢1را سرنگون
جنگ جهنم زندگی است
جنگ نشان اســت از عکسهایــی که از
هلیکوپتــر بــل ـ  ٢14مجبور بــه تحمل خســارت
امــا در عکس
ســقوط یــک اف ـ  ٥و یک
شــد .عصر
داده میشود .چه
هــای جنگ زندگــی باقی
همــان روز یک میگ
عکسهایی میماند
فانتوم شد.
 ٢1دیگر نیز شــکار یک
از ســعید صادقی که
از جنگ 4۰سال پیش
از
مثل دستها ،پاها
اســت و چه عکس
دیگر خلبانان فعال آن
هایی که نگاه معاصر را
روزها ســروان فریدون
و
در آن دارد و بــا
بــود .وی میگوید :در
مازندرانی خلبان اف 14
گاهی آخرین نگاهها...
اولین درگیری من در ٢٦
میتوان آن عکسهــای یونس محمد
در جریــان
را دید.
شدم .رادار همدان اعالم کرد که  ٢هواپیمای شــهریور بــا  ٢هواپیما روبهرو
گفتوگو با برگــزاری نمایشــگاه عکــس
عراق در
هســتند.
عکاس
واقعیتهایــی از
حال حمله به مهران
زمانــی کــه به  11مایلی
(سعید صادقی) برگزار
جنــگ کــه از دیــروز تا
آنها رســیدم دیــدم با
در حال
شــد و مســترکالس
امــروز در حــال رخ
خیال راحــت انگار که
تمرین هســتند ،شــهر
داســتان گویــی بصری
دادن اســت و بــه مــن
را به راکت بســتهاند.
نیز توســط یونس
بالفاصله فونیکس را
میگوید که دیروز
ارتفاع آنها  ۳٥۰۰پا بود.
محمــد در حال برگزاری
چه اتفاقی افتاده و امروز
(کابین عقب خلبان قاســم
دســک
است.
ســلطانی)
(واحــد
شلیک
کردیم.
هماهنگکننــده
عملیــات) کرمانشــاه
تأیید کرد.
نیــز گزارش ســقوط را

یادداشت
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به بهانه
برگزاری نمایشگاه عکس
با
عنوان «درباره جنگ»

عکس :ادیب خانساالر

در صفحه فرهنگی بخوانید

توافق ایران و روسیه
برای همکاری جامع
نفتی و گازی

صفحه 15

صفحه 14

عالمه محدث نوری؛ احیاگر میراث تشیع
از یورش تازه کولمن تا ارتقای درجات کلونی

در صفحات فرهنگی بخوانید

از
یورش تازه کولمن
تا
ارتقای درجات کلونی

احیاگر میراث تشیع

بازنمایی دو دفاع در یک نمایشگاه

دعوت از ایرانیان برای
«ضیافت نور و صدا»

تشریح دستاوردهای سفر به روسیه در حوزه
توگو با معاون وزیر نفت
انرژی در گف 
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نگاهی به مجاهدتهای
عالمه محدث نوری

اسکارهای

امسال به چه کسانی می
رسد؟ (قسمت آخر)

اســت ولی کافی نیســت .بنابراین انتظار میرفت و میرود که به
موازات توســعه روابط سیاســی ،زیرســاختهای الزم برای روابط
اقتصــادی ایجــاد شــود .بســترهایی کــه در ادوار گذشــته فراهــم
نبودهانــد و از ظرفیتهایــی که وجود داشــته نیز چنان که ممکن
بوده اســتفاده نشــده اســت .چنان که پس از فروپاشــی شــوروی و
استقالل جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز بازار بکری پیرامون
جمهوری اســامی ایران ایجاد شــد ،اما ما از زیرساختهای الزم
در بخشهــای دولتــی و خصوصــی بــرای حضور شایســته در آن
بهرهمند نبودیم.
خوشــبختانه در دولت ســیزدهم اراده و عزم سیاسی بیشتری
در ســطح دولت و کالن نظام برای توســعه روابط با همســایگان
و اینکــه به مــوازات تعامــات بینالمللــی ،تعامــات منطقهای
نیــز گســترش یابد وجــود دارد .به نظر میرســد کــه در این زمینه
سیاســت راهبــردی تدوین شــده اســت تا بــا صرف انرژی بیشــتر
در حــوزه ارتبــاط با همســایگان ســهم بیشــتری از بــازار چند صد
میلیــون نفری و چند هزار میلیارد دالری در منطقه پیرامونیمان
داشته باشیم .اگر تا پیش از این نگاه تاکتیکی به بازارهای منطقه
داشتهایم ،امروزبه نظر میرسد که عزم دولت جزم است که این
روابــط تاکتیکی را به روابط راهبــردی و بلندمدت تبدیل کند و در
اجــرای این تصمیم تعدد همســایگان یک مزیت واقعی اســت.
زیرا میتوان با هر یک از همســایگان بر اســاس مزیتهای نسبی
متقابل ،توسعه روابط داشت و اینطور نیست که ناچار باشیم با
سیاســت واحدی با همســایگان رابطه برقرار کنیــم .به طور مثال
ترکمنستان در حوزه گاز ،جمهوری آذربایجان به لحاظ ترانزیتی،
ترکیــه بــه عنوان راهی برای رســیدن بــه اروپــا و ...میتوانند مورد
توجه قرار گیرند.
ایــران از حیــث موقعیــت جغرافیایــی در بیضــی انــرژی قرار
گرفته اســت ،که محور شــمال و جنوب تولیدکننده انرژی و محور
شــرق و غرب مصرفکننده آن هســتند .این مزیتها میتواند به
مــا کمک کند که توســعه روابــط اقتصادی به اقتضــای موقعیت
کشور داشته باشیم.
روابــط اقتصــادی پایــدار و متــوازن باعــث ثبــات میشــود و
میتواند در خنثیســازی تحریمها نقش بســیار مؤثــری ایفا کند،
زیــرا نوع مبادالت ما با همســایگان میتواند به گونهای باشــد که

آنهــا را از همراهی صد درصدی با تحریمهای غرب برحذر دارد.
یکــی از تعریفهــای اقتصــاد مقاومتــی همین اســت .اینکه یک
اقتصــاد درونزا و برونگــرا به معنای متمایل به توســعه روابط با
کشــورهای دیگر داشــته باشــیم .بنابراین حوزه همسایگی یکی از
ابزارهایی اســت که میتواند به جمهوری اســامی کمک کند که
تحریمهــا را خنثــی ســازد .آنچه گفته شــد البته به زیرســاختها
و بســترهای سیاســی نیــاز دارد ،زیــرا روابــط بینالمللــی امــروز
تکبعدی نیست .اگر در پی توسعه روابط اقتصادی هستیم باید
در سایر ابعاد روابط هم به شکل متوازن رابطه برقرار کنیم.
سیاســت همســایگی یک مقوله دو طرفه است .هم ایران باید
عزمی راســخ داشته باشــد و هم اینکه همسایگان باید یک چنین
ادراکی داشــته باشــند .گرچه روابط حسنه با کشورهای مختلف از
جمله همسایگان به معنای این نیست که اختالف نظر یا رقابت
و یا حتی تنشــی وجود نداشــته باشــد ،مهم این اســت که چگونه
بتوانیــم این اختالفــات را به طور مســالمتآمیز مدیریت کنیم و
به نظر میرســد کــه دولت ســیزدهم در این زمینــه بخوبی عمل
کرده است.
تعریــف سیاســت همســایگی و ایجــاد یــک گفتمــان ملــی
پیرامــون آن ،بــه وجود آوردن یک وحدت ســاختاری در نهادها و
ســازمانهای مختلف پیرامون سیاســت همســایگی و ایجاد فهم
و درک مشــترک با همســایگان از دیگر شــرایط الزم برای توسعه
همه جانبه روابط با همســایگان اســت .ایران و همســایگان نباید
یکدیگر را تهدید بپندارند ،بلکه باید اعتماد متقابل و همزیســتی
مســالمتآمیز را جایگزیــن کننــد .در یــک محیــط تنشآمیــز
نمیتوانیم همســایگی موفقیتآمیزی داشــته باشــیم .دشمنان
و قدرتهــای فرامنطقــهای دنبــال تنشآفرینی و متشــنج کردن
روابــط ایــران و همســایگان هســتند و در برابــر این سیاســت باید
روابط خود را مدیریت کنیم تا تبدیل به بحران نشــود .بر اســاس
مجموع آنچه گفته شد و با توجه به اینکه تنها چند ماهی از شروع
به کار دولت سیزدهم گذشته است ،سیاست منطقهای جمهوری
اســامی ایران در این مدت را باید موفقیــت آمیز ارزیابی کرد .به
نظر میرســد همســایگان ایران هم به این جمعبندی رسیدهاند
که کشــور ما به توسعه روابط همســایگی خود نگاه تاکتیکی ندارد
و در توسعه روابط به صورت یکدست و یکپارچه عمل میکند.

آرادکوه آشیانه عقابها

رضا معطریان /ایران

کامیونها پشــت هم سرباالیی تند جاده را باال میروند.
یکــی نخاله میبرد ،یکی زباله .کامیون حامل خاک هم
گـــزارش آنهــا را دنبــال میکنــد .مقصــد همه ســایت دفــع زباله
اســت .صدای لودرها از یک کیلومتری شــنیده میشود.
آژیــر که به صــدا درمیآید کارگران ســایت پــردازش زباله ،بســاط ناهار
را جمــع میکننــد .یکــی از آنها زیر آفتــاب چرت میزنــد و وقتی متوجه
ما میشــود ،میگوید چشــمانم را برای چند دقیقه استراحت میدهم.
با آن چشــمها باید مراقب باشــد بطری پالســتیکی از نقالــه عبور نکند.
نقالههــا با صدایی گوشــخراش حرکت میکنند .ســروکله کامیون بزرگ
حمل زباله پیدا میشود...
صفحه زندگی را بخوانید

7

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما
و پیشــنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëپاسخ به مطلب روزنامه ایران ،مورخ  1400/9/21با مضمون:
انتقاد به خرابی تعــدادی از قطارهای مترو  /با ســام ،احتراماً
جـوابیه
به اطالع مســافران گرامی میرســاند بهدلیــل عدم پرداخت
بودجههــای مصوب توســط دولــت دوازدهــم برای نوســازی ،اورهــال و خرید
واگنهــای جدید ،این شــرکت بهدلیل کمبــود واگن در جهت خدماترســانی
مناســب به شهروندان و مسافران مجبور به اســتفاده از واگنهای موجود بوده
اســت .ضمن اینکه خرابی برای هر وســیلهای به وجود میآید که این موضوع
بــرای قطارهــای در حــال اســتفاده در شــبکه متــرو بــا توجــه به شــرایط اعالم
شــده ،امری طبیعی اســت .امیدواریم بــا هماهنگیها و اقداماتــی که در حال
انجام اســت ،با پرداخت بموقع بودجههای مصوب نســبت به اورهال و خرید
واگنهای جدید اقدامات خوبی انجام پذیرد.
محسن محمدیان  /مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بینالملل
ëëبرطــرف کــردن مشــکالت شــهری شــهرک امیــد دژبــان :از
نظــــــر
مســئولین محتــرم شــهرداری منطقــه ( 22ناحیــه  )6در حل
مـــردم
مشــکالت شــهری در شــهرک امیــد دژبــان تشــکر و قدردانی
میکنیم .جمعی از ساکنان محله.
 ëëافزایــش مبلــغ عــوارض نوســازی شــهرداری /آقــای جلیلــی :ســؤالی دارم از
شــهرداری .چــرا مبلغ عوارض نوســازی شــهرداری ،امســال بســیار افزایش پیدا
کرده است؟ بر چه اساسی و چه قانونی؟ لطفاً مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.
ëëحقوق عادالنه کارمندان و بازنشستگان :از رئیس جمهور محترم درخواست
داریم نسبت به همسانسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان دستور الزم را به
دستگاههای ذیربط اعمال نمایند.

