تشییع باشکوه «سجاد رزمجو» خوانند ه موسیقی لری
اهمیت این هنر را برای مدیران فرهنگی یادآور شد

صفحه 8

آمریکا برای  ۲جوان ایرانی متهم به دخالت سایبری
در انتخابات این کشور جایزه تعیین کرد

موسیقینواحی
را دریابید

فالکت
10میلیون دالری
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دهها هزار نفر از کشاورزان و مردم اصفهان دیروز با حضور در بستر خشک زایندهرود خواستار بازگشت آب به این رودخانه شدند

زایندهرود زنده باد

تیترهای امروز

اعترافمهم
ترامپ همزمان با تشدید گمانهزنیها
درباره زوال عقل بایدن:

آمریکا  ۳سال دیگر وجود ندارد

دستور معاون اول رئیسجمهور به وزرای نیرو و جهادکشاورزی برای حل مشکل آب حوضه آبریز زایندهرود

استاندار چهارمحال و بختیاری :مشکالت آبی در چهارمحال و بختیاری بیشتر از اصفهان است؛ به  200روستا با تانکر آبرسانی میکنیم

صفحه ۴

صفحه 7

پاسخ دیوان محاسبات به ادعای خالف واقع
رئیس سازمان اداری و استخدامی

خدمتکار شخصی بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد

گزارشغلط
نتیجهبیتجربگی

از این هم نزد تر؟

دیوان محاسبات پیگیر سامانه حقوق و مزایا
بوده و اطالعاتش را هم در آن ثبت کرده است
صفحه ۳

گزارش «وطنامروز» از ظرفیتهای تجاری
و اقتصادی سوریه برای ایران
در آستانه سفر فاطمیامین به این کشور

عومری گورن  37ساله ،مدت زیادی سرپرست کارگران
امور نظافت و خانهداری خانواده گانتس بوده است

مشقصادرات
در دمشق
صفحه ۳

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ پیششرط اجرای
اصالحات ساختاری در فرهنگ و اقتصاد چیست؟

بامردم
حرفبزنید
صفحه ۵

خبر

هوای تهران
در شرایط ناسالم

روز گذش��ته با وجود آنک��ه مراکز دولتی
تعطیل بودند و میزان ترددهای شهری نسبت
ب��ه دیگر روزهای هفته کمت��ر بود اما آمارها
حکایت از افزای��ش میزان آالیندههای جوی
در شهر تهران داشت.
بنا بر اعالم ش��رکت کنترل کیفیت هوای
پایتخ��ت ،دیروز میانگین غلظت آالیندههای
هوای تهران روی عدد  ۱۲۳قرار گرفت که بر
این اساس کیفیت هوا برای گروههای حساس
ناسالم اعالم شد .در این شرایط افراد مبتال به
بیماری قلبی یا ریوی ،س��المندان و کودکان
باید فعالیتهای طوالنی یا س��نگین خارج از
منزل را کاهش دهند.
افزایش آمار آالیندههای جوی در حالی به
ثبت رسید که شاخصها روز پنجشنبه روی
ع��دد  ۱۱۲ق��رار گرفت و کیفی��ت هوا برای
گروههای حساس ،ناسالم بود.
بر اساس پایشهای صورتگرفته از سوی
ش��رکت کنترل کیفیت هوای ش��هر تهران،
صبح دیروز جمعه ( ۲۸آبان  )۱۴۰۰با توجه
به سکون جو و انباشت آالیندهها طی چندین
س��اعت ،در بیش��تر مناطق برقراری وضعیت
ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسید.
حاکمیت پای��داری جوی و عدم وزش باد
مؤثر در طول روز ادامه داش��ت و باعث ش��د
شرایط مناس��ب جهت پراکندگی آالیندهها
فراه��م نش��ود .ب��ر اس��اس پیشبینیهای
صورتگرفت��ه ،افزایش می��زان آالیندههای
ج��وی طب��ق پیشبینیه��ای صورتگرفته
توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران
صبح امروز شنبه ( ۲۹آبان  )۱۴۰۰با افزایش
ترافیک صبحگاهی در نخس��تین روز هفته و
نیز عدم وزش باد مؤثر س��بب افزایش غلظت
ذرات معلق خواهد ش��د و کاهش کیفیت هوا
در بیش��تر مناطق را به همراه خواهد داشت.
ت��داوم پای��داری جوی ط��ی روز ،پراکندگی
آالیندهها را محدود خواهد کرد .گفتنی است
با افزایش ترافیک شامگاهی تا ساعات پایانی
ش��نبه ،افزایش غلظ��ت ذرات معلق و تجمع
آالیندهها ناش��ی از ع��دم وزش باد مؤثر و در
نتیجه برقراری وضعیت ناسالم برای گروههای
حساس دور از انتظار نخواهد بود.
بر اس��اس نظ��ر کارشناس��ان ،در چنین
شرایطی افراد مبتال به بیماری قلبی یا ریوی،
سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طوالنی
یا س��نگین خارج از من��زل را کاهش دهند.
استفاده از وسایل نقلیه عمومی و عدم استفاده
از خودروهای شخصی به صورت تکسرنشین
میتواند تا حدود زیادی وضعیت آلودگی در
سطح شهر تهران را کاهش دهد.

صفحه 2

از استراتژی هزار زخم دشمنان تا استراتژی مقاومت فعال
نگاه

محمدحسین مهدویزادگان:

حضور دولت سیزدهم در رأس
معادالت سیاس��ی و اجرایی کشور ،مولد پرسشها و
دغدغههایی در عرصه سیاست خارجی کشورمان بوده
است .بدون هیچگونه تردیدی اصلیترین پیششرط
موفقیت ما در مواجهه با دشمن ،یکی شناخت ماهیت
و دیگری شناخت استراتژیهایی است که دشمن در
مواجهه با نظام و ملت ما به آن متوسل میشود .در
قرن گذشته شاهد الگووارههایی کالسیک بودیم که
کمیت و کیفیت آنها پیروزی یا شکست  ۲رقیب را
در عرصه نبرد مستقیم تعیین میکرد .این مؤلفهها
منبعث از رویکرد رئالیس��تی و واقعگرایانهای بود که
پس از جنگ دوم جهانی بر حوزه روابط بینالملل سایه
افکنده و نظام دوقطبی را بر جهان حاکم ساخته بود اما
امروز ،مؤلفههای دیگری نیز در محاسبه و شکلگیری
قدرت بازیگران دخیل است .در این باره ما با مفهومی
به نام «جنگ هیبریدی» یا «جنگ ترکیبی» مواجه
هس��تیم .بر این اس��اس ،جنگ هیبریدی به معنای
بهکارگیری ترکیب��ی قابلیتهای نیروهای نظامی و
غیرنظامی متعارف به شیوهای پیچیده و هماهنگشده
است .الزم است این حقیقت برای افکار عمومی تبیین

شود که جنگ هیبریدی محدود به «جنگ نظامی»
نیستوشاملنبرددیپلماتیک،جنگتبلیغاتی،جنگ
اقتصادی ،حمالت سایبری و ...میشود.
«اس��تراتژی هزار زخم» ب��ر پایه همین «جنگ
ترکیبی» تعریف میش��ود .مطابق این اس��تراتژی،
دشمنان تالش میکنند در ابعاد و حوزههای مختلف،
کشورهای مستقل مانند جمهوری اسالمی ایران را
تحت فشار قرار دهند .در استراتژی هزار زخم ،دشمنان
توان یک کش��ور یا ساختار را در ابعاد گوناگون مورد
هجم��ه قرار میدهند و میان اجزای این نبرد ،نوعی
هارمونی و هماهنگی ایجاد میکنند .به عبارت بهتر،
در ظاهر دش��منان سعی دارند اینگونه القا کنند که
میان ابعاد گوناگون این نبرد ارتباطی وجود ندارد اما
این موضوع به هیچ عنوان حقیقت ندارد.
مهمترین عواملی که منجر به تبلور استراتژی هزار
زخم در معادالت استراتژیک آمریکا و رژیم اشغالگر
صهیونیستی شده است ،تغییرات سریع ژئوپلیتیک و
ژئواستراتژیک (به ضرر منافع آمریکا و صهیونیسم) و
انتقال قدرت به شرق و شکل گرفتن اتحاد قدرتهای
مخالف آمریکاست .اخیرا «نفتالی بنت» نخستوزیر
رژی��م اش��غالگر ق��دس در دی��دار با «ج��و بایدن»

رئیسجمه��ور آمریکا ،به صورت صریح و آش��کار از
این استراتژی پرده برداشت .همانگونه که مشاهده
میکنیم ،واش��نگتن و تلآویو ابایی از «آشکارسازی
استراتژی هزار زخم» ندارند .آنها قصد دارند ایران را
در همه ابعاد و زوایا تحت فشار قرار دهند .عمیقا بر
این باوریم اس��تراتژی هزار زخم نیز مانند استراتژی
فشار همهجانبه -که از دوران ریاستجمهوری ترامپ
تاکنون شاهد آن هستیم -محکوم به شکست خواهد
بود ،به شرطی که در مواجهه با آن ،دفاعی قاطعانه،
هوشمندانه و همهجانبه انجام شود.
بدون ش��ک اصلیترین دغدغه دولت س��یزدهم
در عرص��ه سیاس��ت خارجی ،صیانت از کش��ور در
برابر اس��تراتژی هزار زخم دشمنان است .مهمترین
پیشش��رط مهار و خنثیس��ازی اس��تراتژی هزار
زخم ،رصد هوش��مندانه جنگ ترکیبی دشمنان در
ابع��اد راهبردی و تاکتیکی اس��ت .در این میان ،باید
میان «ثوابت» و «متغیرات» یا همان اس��تراتژیها
و تاکتیکهای دشمن در میدان جنگ هیبریدی با
ایران تفکیکی هوشمندانه قائل شد .به عبارت بهتر،
باید ابعاد و روشهای نبرد فعلی و حتی هر گونه نبرد
بالقوه دشمنان [با استناد به روشهای آیندهپژوهشی

و احتمالس��نجی] با اس��تناد به دادهها و مستندات
آم��اری  -تحلیلی مورد رصد و تحلیل قرار گیرد .در
این باره ،ما باید تحلیل واقعبینانهای از گذشته ،حال
و آینده داشته باشیم .یکی از اصلیترین ویژگیهای
شهید بزرگوار حاجقاسم سلیمانی ،همین ذهنیت و
محاسبهگری استراتژیک و نظاممند بود .اگر چنین
رصد هوشمندانهای نشود یا مرز میان «استراتژیها»
و «تاکتیکهای دشمن» در نبرد هیبریدی با کشورمان
خلط شود ،قطعا در محاسبات راهبردی و تاکتیکی
خود در قبال کنش چندالیه دش��منان دچار خطای
محاس��باتی خواهیم ش��د .اتفاقا یکی از اصلیترین
دغدغههای دش��منان ،ایجاد و القای همین خطای
شناختی و محاسباتی در کشورمان است.
دولت سیزدهم در حوزه کالن و در مواجهه با نبرد
ترکیبی دش��منان و اس��تراتژی هزار زخم آنها ،روی
استراتژی «مقاومت فعال» تمرکز کرده است .بدون
شک نخستین گام در مواجهه با استراتژی هزار زخم
دشمنان« ،صیانت از راهبردها و ثوابت استراتژیک»
کشور در حوزههایمختلفاقتصادی،سیاستخارجی،
امنیتی و فرهنگی است .چنانکه مشخص است ،دشمن
در صدد است ضمن دفرمه کردن این استراتژيها و

ثوابت ،استراتژيهاي جديد مدنظر خود را جايگزين
آنها کند .نخستين گام دشمنان نظام در اين مسير،
«قاب��ل معامله جلوه دادن اص��ول کالن اقتصادی و
سیاسی» کشور است.
پس از اصرار بر حفظ و صیانت از استراتژیها در
میدان مواجهه با جنگ ترکیبی و استراتژی مقاومت
فعال ،نوبت به «تنظیم واکنش موثر و هوشمندانه»
میرسد .این واکنشها ،باید معطوف به «ابعاد کنش
دشمنان» و «نحوه عملیات آنها» تعریف و اجرایی شود.
انتخاب «ابزارهای مناسب» در مواجهه با نبرد چندالیه
دشمنان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .در تعیین
و انتخاب این ابزارها ،باید  ۳مؤلفه «دربرگیرندگی»،
«تاثیرگذاری» و «غافلگیری» را در قبال کنش دشمنان
مدنظر قرار داد .به عبارت دقیقتر ،واکنش جمهوری
اس�لامی ایران در قبال نبرد هیبریدی دشمنان و در
رأس آنها ایاالت متحده آمریکا ،باید به گونهای باشد که
«محاسبات» و حتی «باورهای دشمنان» را در هر یک
از الیههای نبرد برهم بریزد .بدون شک در میدان نبرد
ترکیبی با دشمنان و مواجهه با توطئههای آنها ،میتوان
از ظرفیتهای موجود در منطقه و نظام بینالملل نیز
به بهترین نحو ممکن بهرهمند شد.

فاجعه گرفتاری پناهجویان پشت مرزهای اروپا؛ مدعیان حقوق بشر در حال تماشا
مهدی گرگانی :هزاران پناهجو
دیدگاه
طی چند هفته اخیر در مرز
بالروس -لهس��تان گرفتار شدهاند و در حالیکه در
سرمای طاقتفرسای شرق اروپا در حال سپری کردن
روزها و شبهای پاییزی هستند ،کشورهای اروپایی
اجازه عبور آنها از مرز لهستان را نمیدهند .عالوه بر
س��رما ،پناهجویان که در میان آنها زنان و کودکان
بس��یاری حضور دارند ،با کمب��ود مواد غذایی و آب
آشامیدنی نیز مواجه هستند.
کشورهای اروپایی و مقامات اتحادیه اروپایی با این
بهانه که بالروس و روسیه با ایجاد یک بحران ساختگی
در مرز لهستان به دنبال بیثبات کردن منطقه هستند،
در حال شانه خالی کردن از مسؤولیتهای خود در
قبال بحران پناهجویان هستند و قصد دارند در نشست
آتی خود در بروکس��ل ،تحریمهایی را علیه دولت و
مقامات بالروس اعمال کنند!
 -1بحران پناهجویان در مرز بالروس یک بار دیگر
نش��ان داد حقوق بش��ر برای کشورهای غربی هیچ
معنا و مفهومی ندارد و بیش��تر یک ابزار فشار برای
اس��تفاده در مواقع نیاز علیه کش��ورهای غیرهمسو
است .در حالی که حقوق بشر پشت مرزهای اتحادیه

اروپایی در میزند ،مدعیان حقوق بش��ر خودشان را
به کوری و کری زدند و نه تنها صدای این پناهجویان
را نش��نیده میگیرند ،بلکه به دنبال سیاسی کردن
موضوع و اهداف سیاسی خود هستند« .لیز تراس»
وزیر خارجه انگلیس در واکنش به این بحران با متهم
کردن والدیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو ،از اتحادیه
اروپایی خواس��ت روابط خود را با س��ایر کشورهای
همفکر با آن تقویت کند و در وابستگی خود به روسیه
برای تامین گاز تجدیدنظر کرده و در این راستا پروژه
خط لوله نورداستریم را لغو کند .لندن همچنین برای
کمک به ارتش لهستان برای مقابله با ورود پناهجویان،
هزاران نظامی خود را به این کشور اعزام کرده است!
یک سیاس��تمدار راس��تگرای فرانسه هم در اظهار
نظری عجیب که بازتاب گسترش تفکرات افراطی در
اتحادیه اروپایی است ،گفت« :هرگز نباید اجازه ورود
این مهاجران به اروپا داده شود ،آنها از یخبندان بمیرند
بهتر از آن است که به اروپا وارد شوند»!
 -2گروههای حقوق بشری در قبال این بحران ساکت
نب��وده و برای کمک به پناهجویان گرفتار س��رما و
یخبندان ،تالشهایی کردهاند .س��ازمانهای حقوق
بشری میگویند پناهجویان در این منطقه به دارو و

مواد غذایی دسترس��ی ندارند و ضمن هشدار درباره
وخامت بحران انسانی در مرز لهستان ،اعالم کردند
ن ژنو در زمینه
دولت ورشو در حال نقض کنوانسیو 
حقوق بشر اس��ت .با این حال ،صدای سازمانهای
حقوق بش��ری در برابر فاجعهای که بیخ گوش اروپا
در حال رخ دادن است ،بلند و رسا نیست .تصور کنید
چنین بحرانی در نزدیکی مرزهای یک کشور دیگر
مثل چین رخ میداد؛ در این صورت س��ازمانهای
حقوق بشری که عمدتا تحت سلطه غرب هستند،
چه بلوا و غوغای رس��انهای که راه نمیانداختند! در
حالی که دولت افراطی لهستان اجازه پوشش خبری
به رسانههای مستقل را نمیدهد ،رسانههای غربی
نیز همس��و و هماهنگ با مقام��ات اروپایی در حال
متهم کردن روسیه و بالروس و منحرف کردن افکار
عمومی از مسؤولیتهای کشورهای اروپایی در قبال
این بحران حقوق بشری هستند.
 -3در حال��ی که خود کش��ورهای غربی؛ آمریکا و
ناتو مس��بب اصلی وضع پیشآمده در غرب آسیا و
بحران پناهجویان هستند ،اکنون باید مسؤولیتهای
بینالمللی خ��ود را در این زمین��ه بپذیرند« .ماریا
زخارووا» س��خنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ

ب��ه اتهامات مقامات اروپایی علیه مس��کو ،ادعاهای
اروپاییها در زمینه دس��ت داشتن مسکو در بحران
پناهجوی��ان را رد کرد و نکت��های را به آنها یادآوری
کرد .زاخارووا با اش��اره به حضور ه��زاران عراقی در
میان پناهجویان ،به حمله انگلیس و آمریکا به عراق
ب آسیا
که زمینهس��از اصلی بحرانهای کنونی غر 
است اشاره کرد و گفت :صدها هزار نظامی انگلیسی
و آمریکایی در اش��غال عراق و قتل ش��هروندان این
کش��ور و غارت ثروتهای آن مش��ارکت داش��تند.
انگلیس مسؤولیت تاریخی دقیق درباره رویدادهای
منطقه ،کشتار عراقیها ،نابودی زیرساختهای عراق
و پیدایش داعش و وقوع فاجعه انسانی در این کشور
دارد .تا زمانی که لندن پاسخگوی جنایات خود نباشد،
مقامهای آن کشور هیچ حق اخالقی برای اتهامزنی
به کشورهای دیگر ندارند.
اگر جنگ عراق عامل نیمی از بحرانهای کنونی
پناهجویی باش��د ،نصف دیگ��رش متعلق به بحران
افغانستان است که مسبب آن نیز آمریکا ،انگلیس و
سایر کشورهای اروپایی عضو ناتو هستند .بویژه فرار
آمریکا از افغانستان در تابستان گذشته و رها کردن
مردم این کشور پس از  20سال اشغال نظامی ،باعث

ایج��اد موج تازهای از عزیم��ت پناهجویان افغان به
کش��ورهای دیگر شد که نتیجه آن را اکنون در مرز
بالروس -لهستان مشاهده میکنیم.
 -4طبق آمارهای رس��می ،روزانه هزاران پناهجوی
افغان وارد ایران میش��وند و اغلب آنها در کشورمان
ماندگار میش��وند .در حالیکه ایران با تحریمهای
اقتصادی ظالمانه آمریکا و اروپا مواجه است ،نه تنها
به بهانه مشکالت اقتصادی مانع ورود این پناهجویان
نشده است ،بلکه به گواهی سازمانهای حقوق بشری
همواره میزبانی شایسته برای پناهجویان بوده است
و هیچ وقت آنها را ابزار پروپاگاندای رس��انهای خود
نکرده و از آن برای دریافت پول از کشورهای دیگر یا
سازمانهای بینالمللی استفاده نکرده است .در موج
پناهجویان در س��ال  ،2015ترکیه برای میزبانی از
تعدادی از پناهجویان س��وری چندین میلیارد یورو
کمک مالی از کش��ورهای اروپایی دریافت کرد و در
نهایت نیز مرزهای خود را باز کرد و سیل پناهجویان
را به س��مت کشورهای اروپایی سرازیر کرد .هرچند
بعدها مشخص شد حضور پناهجویان در کشورهایی
مثل آلمان نه تنها مضر نبوده ،بلکه به رشد اقتصادی
آنها کمک هم کرده است.

