در پی درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمدالزین صادر شد
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به    سیدحسننصرالله

دربارهاظهاراتجهانگیریکهمدعیشده
بیشترازهمهدولتهایگذشتهپیشرفتداشتهاند

چقدر باید پیشرفت کنیم؟
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اظهارنظر عجیب روحانی دربارهوعده انتخاباتی اش در سال92

تیترهای امروز

عمل کردم

وزیر بهداشت :مردم بار سفر نبندند
وضعیت کرونا در کشور نامشخص است

سفر   بیسفر؟
ممنوعیت مسافرت به شهرهای توریستی
و میهمانپذیر در ایام نوروز

هم سانتریفیوژ میچرخد هم اقتصاد

صفحه 4

صبح دیروز پایگاه هوایی عیناالسد با  ۱۰راکت
هدف حمله قرار گرفت

سایه    وحشت
بر     عیناالسد

در این حمالت یک نفر کشته شد
صفحه 7

کارشناسان در گفت وگو با «وطن امروز» درباره
بیتوجهی به مدیریت فضای مجازی هشدار دادند

درجستوجوی
مهندسی فرهنگی
صفحه 8

با انتخاب مجیدی به عنوان سرمربی استقالل
امیدها برای قهرمانی آبیها زنده شد

روحانیدیروزدرحالیازچرخیدنچرخ اقتصادسخنگفت
کهآمارهایاقتصادیچیزدیگریمیگوید

رؤیای
شیرین
فرهاد

چرخید اما به عقب

صفحه 6

سانتریفیوژهاپساز 7سالباالزاممصوبهمجلسچرخید

نگاه

توفیق اجباری

باز هم ترامپیها
در پادگان واشنگتن

گ�روه بینالملل :در آس��تانه اعت��راض نمادین
ترامپیستها در روز پنجش��نبه چهارم مارس،
واش��نگتن بار دیگر تبدیل به یک پادگان بزرگ
شده است .در همین حال مهمترین مراجع نظامی
و امنیتی آمریکا گزارشهای هشدارآمیز متعددی
درباره تهدیدی که از جانب افراطگرایان داخلی
عمدتا سفیدبرتر پندار حامی ترامپ متوجه این
کشور است ،منتشر کردهاند.
یک��ی از اصلیترین گروههای معتقد به بروز
تقلب در انتخابات پاییز گذشته که به پیروزی جو
بایدن انجامید ،گروه راستگرای افراطی موسوم
به کیو -اِنان ( )QAnonدر متن تحرکاتی قرار
دارد که ممکن است امروز شورشی مشابه اشغال
کنگره در روز  6ژانویه ( 17دی) در قلب پایتخت
ایاالت نهچندان متحده به راه اندازد .این گروه به
مجموعهای از تئوریهای توطئه بویژه در رابطه با
طیفهای لیبرال ،دگراندیشان ،مهاجران ،حامیان
جهانیس��ازی و سرمایهداران بزرگ باور دارد که
اساس تبلیغات کاذب ترامپ را تشکیل میدهد.
کیو -اِنان تبلیغ میکند که دونالد ترامپ در
حال جنگ با نخبگان ایلومیناتی(شیطانپرستی)
اس��ت که کودکان را آزار جنسی میدهند و در
دولت و بازار و رسانهها رخنه کردهاند .پیروان این
جنبش بر این باورند در نهایت این مبارزه به یک
روز حساب و خشک کردن باتالق لیبرالیسم ختم
میشود که در آن افرادی چون هیالری کلینتون
دستگیر و اعدام میشوند.
پ��س از آنک��ه این گ��روه نق��ش فعالی در
اش��غال کنگره در اعتراض به تقلب در انتخابات
ریاس��تجمهوری آمریکا ایفا ک��رد ،وعده داده
بود بار دیگر روز چهارم مارس ( 14اس��فند) به
خیابانهای واشنگتن باز خواهد گشت؛ روزی که
یادآور تاریخ تحلیف ریاستجمهوری قبل از اصالح
قانون اساسی آمریکا در سال 1933با نقشآفرینی
راکفلرها و انتقال آن تاریخ به  20ژانویه است.
آنه��ا بر ای��ن باورن��د س��ال  1871در دوران
ریاستجمهوری یولیسیز گرانت ،طی تحوالتی
پش��تپرده با توطئ��ه بانکداران یه��ودی ،دولت
ایاالتمتحده تبدیل به یک شرکت سهامی شده
و مشروعیت ملیاش را از دست داد .بر همین مبنا
در تظاهرات امروز قرار اس��ت ترامپ نه به عنوان
لوشش��مین رئیسجمهور ،بلکه نوزدهمین
چه 
رئیسجمهور واقعی به طور نمادین و برای دومینبار
مراسم تحلیف ریاستجمهوری را به جا آورد .این
موضوع از آن جهت باعث وحش��ت س��ناتورها و
نمایندگان کنگره و همچنین دستگاههای امنیتی
شده که راهپیمایی امروز حامیان ترامپ نیز همانند
شورش  6ژانویه با فاصله کوتاهی پس از سخنرانی
تحریکآمیز رئیسجمهور پیشین رخ میدهد.
ادامه در صفحه 7

صفحات 2و3

عل�ی آران :مردی که نامش با
گزارش
سقوط یکی از  ۲ابرقدرت قرن
سپریشده میالدی گره خورده ،امروز با پا گذاشتن به
 90سالگی ،از اصالحات ناکامی که منجر به فروپاشی
شوروی پس از  70سال شد ابراز شرمساری میکند.
میخائی��ل گورباچف ،آخرین و تنه��ا رئیسجمهور
اتحاد جماهیر شوروی ،این هفته به مناسبت ورود به
دهمین دهه زندگیاش با خبرگزاریهای اسپوتنیک
و تاس روسیه مصاحبه کرد و مقطع کنونی را «برههای
مسؤوالنه و بسیار دشوار» خواند.
او ب��ا مطرح کردن این دیدگاه که «نه میتوان در
یک جنگ هستهای پیروز شد و نه اصال باید وارد آن
شد» ،نشس��ت  ۱۹۸۵ژنو با همتای آمریکاییاش به
محض منصوب شدن بر صدر هیات سیاسی شوروی
(پولیتبورو) را یادآوری و همچنین به واشنگتن گوشزد
کرد در سالهای اخیر رهبر کرملین بارها احیای اصل
فوق را به مستاجران کاخ سفید پیشنهاد کرده اما با

آخرین رهبر شوروی به مناسبت  90سالگی خود از احساساتش نسبت به گذشته و آینده گفت

گورباچف؛ شرمنده از اصالحات ناکام

بیمیلی آنها مواجه شده است.
گورباچف س��ال  ۱۹۸۷پیمان نیروهای هستهای
میانب��رد را در واش��نگتن با رونالد ری��گان به امضا
رس��اندند تا از رقابت تسلیحاتی  ۲ابرقدرت هستهای
وقت ،موسوم به جنگ سرد جلوگیری کنند ،غافل از
آنکه پس از  ۳دهه ،از شرقیترین تا غربیترین نقاط
کره زمین زیر سایه عظیمترین و خطرناکترین جنگ
تسلیحاتی تاریخ بش��ریت قرار میگیرند ،طوری که
گورباچف خود  ۲سال پیش درباره بروز فاجعه زمستان
هستهای (متعاقب یک جنگ هستهای) هشدار داد.
ای��ن زمانی بود که آمریکای ترامپ س��ال  2019زیر
توافق  ۲کشور موسوم به «استارت» برای امحای تمام
موشکهای کروز و زمین پرتاب بالستیک با برد بین

 ۵۰۰تا  ۵۵۰۰کیلومتر زد و روسیه پوتین نیز متعاقب
آن از این پیمان خارج شد.
اگر چه بایدن به محض نشستن بر کرسی ترامپ،
به تمدید  5ساله پیمان استارت  2در زمینه محدود
کردن س�لاحهای تهاجمی راهبردی بین روس��یه و
آمریکا تن داد اما گورباچف همچنان نگران یک برخورد
هستهای است .او که درست  ۲ماه پیش به دنبال اشغال
ساختمان کنگره آمریکا به دست حامیان ترامپ ،درباره
آینده ثبات حکومت ایاالتمتحده ابراز تردید کرده بود،
حال از جهانیان بویژه آمریکاییها خواسته بدون قرار
گرفتن در مسیر ناامیدی و یأس ،برای برخورد با مساله
سالحهای هستهای تالش کنند.
گورباچ��ف همچنین به عنوان یک سیاس��تمدار

شورای حکام اجازه اظهارنظر درباره حق قانونی ایران را ندارد
ش�هریار حیدری* :ش��ورای
یادداشت
حکام اخیرا روندی را در پیش
گرفته که ادامه آن تنها به ضرر
خودش است.
 ۳کش��ور اروپای��ی طرف
برجام ب��ا محوریت انگلیس و
با تأثیر از البیهای آمریکایی-
صهیونیستی ،همواره دنبال این بوده و هستند که بحث
انرژی هس��تهای ایران را به گونهای زیر سؤال ببرند و
افکار عمومی جهان را به انحراف بکشانند .ایران به قدر
کافی شفافسازیهای الزم را برای آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی انج��ام داده و نقطه تاریک��ی در پرونده
هستهای ایران وجود ندارد.
شورای حکام بداند دوستان ایران در این شورا ،به
قطعنامه این شورا رای منفی خواهند داد و متضرر اصلی
این روند ،خود شورای حکام خواهد بود.
متاس��فانه تروئیکای اروپایی و طرف غربی برجام
همیشه دنبال ایجاد هراس نسبت به برنامه هستهای

در شبکههای اجتماعی

ایران در سطح افکار عمومی جهان بودهاند ،در حالی
که مذاکرات  5س��اله ایران ،خود گواه این اس��ت که
برنامه هس��تهای ایران کام�لا صلحآمیز بوده و طرف
مقابل تنها به دنبال جوسازی و بهرهبرداری شخصی از
فضای موجود است.
ما در تمام این مدت ،باالترین سطح همکاریها را
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشتهایم ،آژانس هم
همواره بر مسیر ایران که مسیر قانونی و در چارچوب
قوانین بوده تأکید کرده اس��ت .آقای رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در س��فر
اخیر خود به ایران بر پایبندی جمهوری اسالمی ایران
بر این همکاری تأکید کرد و علنا اظهار داشت ایران از
مسیر قانونی خارج نشده است.
طبق بررسیهایی که مجلس در چند روز گذشته
داشته است ،جمهوری اسالمی ایران میتواند با زبان
گویا و رسا و با استناد به صحبتهای مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران هیچگونه
انحرافی از موضوع هستهای نداشته و اقداماتش ،کامال

صلحآمی��ز و در چارچوب ش��ورای آژانس بینالمللی
بوده ،در آژان��س و نهادهای بینالمللی پیروز میدان
نبرد دیپلماسی باشد.
پس از شفافس��ازی ایران ،دیگر  ۳کشور اروپایی
بهانهای برای متهم کردنمان ندارند .آنها به دنبال این
هس��تند که با استفاده از ابزار غیرمتعارف و به ظاهر
قانونی و با سوءاستفاده از ظرفیتهای بینالمللی و با
تأثیر از البی صهیونیستی -آمریکایی ،پرونده ایران را
در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح
کنند و از آن به عنوان محملی برای جوسازیهای روانی
و رسانهای خود بهره ببرند.
ایران در چارچوب برجام و به استناد مواد  26و ،36
حق قانونی کاهش تعهدات خود را دارا است .گامهای
کاه��ش همکاری با آژانس ،حق قانونی ایران اس��ت،
بنابراین هر گونه تالش کش��ورهای غربی در شورای
حکام تأثیری بر عزم جدی ایران برای پیشبرد فعالیتها
و برنامههای صلحآمیز هستهایاش نخواهد داشت.
* نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

غربگرای س��ادهلوح و شکستخورده -که نتوانست
اصالحات درونسیستمی موسوم به «گالسنوست»
(شفافیت) و «پروسترویکا» (بازسازی) را به سرانجام
برساند -سعی کرده احساسات متناقض خود را نسبت
به این موضوع بیان کند .او به خبرگزاری دولتی تاس
گفت« :در سیاس��ت حاال خیلی چیزها واضحتر شده
است .البته قدمهای اشتباهی هم برداشتیم اما اگر به
افراد اعتماد نداشتم ،پروسترویکا هرگز آغاز نمیشد.
من ضمنا به خاطر گالسنوست شرمندهام اما بدون آن
هیچ چیز در این کشور تغییر نمیکرد» .این در حالی
است که اصالحات گورباچف در شوروی و سپس اجزای
تجزیهشدهاش تا حدود یک دهه بحرانهای معیشتی
و اجتماعی فراتر از یک تغییر ساده به وجود آورد و به

همین دلیل حتی بسیاری از مخالفان کمونیسم هم
آخرین رهبر شوروی را به بیعرضگی و سوءمدیریت
اصالحات متهم میکنند .نشان به آن نشان که او پس
از استعفای جنجالیاش در دوما و امضای توافق تجزیه
اتحاد شوروی ،چنان غرق مواهب غرب شامل عناوین
افتخاری و جوایز مالی کالن ش��د که تا همین اواخر،
بیشتر  3دهه پس از فروپاشی را در خارج از کشورش
در آلمان و آمریکا سپری کرده بود.
با این حال نظریهپرداز گالسنوست و پروسترویکا
هنوز از این اصالحات حمایت میکند و خود را مفتخر
به این میداند که به قیمت فروپاشی قدرت بزرگی که
رهبریاش را بر عهده داشت ،روابط مسکو و واشنگتن
را از نو بازسازی کرده است .حال آنکه با سیاستهای
غربگرایانه او روس��یه برآمده از فروپاشی شوروی تا
قریب به  ۲دهه نتوانست در مقابل آمریکا کمر راست
کند .آنچه گورباچف بدان افتخار میکند برای ما هم
بسیار آشناست.

کار را باید به کاردان سپرد
سیده سارا میرقاسمی* :یکی
دیدگاه
از مهمترین مس��ائلی که در
موض��وع دریافت اطالعات از طریق رس��انهها وجود
دارد ،وجود یک سرور ملی است؛ رسانهها  ۲کارکرد
دارند که میتوان به کارکرد اطالعرس��انی و دریافت
اطالعات برای مخاطبان و کاربران در جامعه امروزی
و کارکرد سرگرمی اشاره کرد .یکی از مشکالتی که
ما این روزها با آن دستوپنجه نرم میکنیم ،موضوع
فیکنیوزها و اخبار جعلی است که متأسفانه نهتنها
باعث انحراف فکری مخاطبان شده ،بلکه بعضا سبب
ایجادجنبشهایمخربیاایجادکمپینهاییمیشود
که ممکن است در مسائلی که مخاطبان باید نقش
سرنوشتساز داشته باش��ند ،موجب انحراف فکری
بخش وسیعی از جامعهشود .باید متخصصی در این
میان باشد تا مسؤوالن را به این نقطه و باور برساند
که این موضوع بسیار اهمیت دارد .همچنین کار باید
به دس��ت کاردان و افراد متخصص س��پرده شود .ما
متخصصان بسیاری در این حوزه داریم که باید آنها را

وارد میدان کنیم و از تخصصشان در موضوع شبکه
ملی اطالعات و رس��انه بهرهمند شویم .یکی دیگر از
مسائلی که ایجاد شبکه ملی را واجب میکند ،مدیریت
منابع مالی کاربران از طریق فضای مجازی است ،یعنی
به واسطه نبودن یک بانک اطالعاتی صحیح که هم
آموزش و هم اطالعرس��انی در آن تعبیه شده باشد
و نداش��تن آگاهی ،کاربران دچار رفتارهای هیجانی
میشوند که در کوتاهمدت ضربههای بسیار سنگینی
به اقتصاد کشور و اقتصاد خود افراد جامعه وارد میکند
که به عنوان مثال میتوان به مشکالت بورس اشاره
کرد .بر اساس آمارهای رسیده ،حداقل  70درصد مردم
در این شرایط اقتصادی در فضای بورس سرمایهگذاری
کردند اما متأسفانه آنقدر اطالعات غیرموثق در حوزه
تصمیمگیریهای دولت و شرکتهایی که به این مقوله
مرتبط هستند ،در اختیار کاربران قرار میگیرد که یک
نوع هراس عمومی برای آحاد جامعه به وجود میآید
و ما شاهد رفتارهای هیجانی میشویم.

@ vatanemrooz
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