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 چشم انداز پرتنش 
در روابط امریکا با چین

 همراهی سپاه و بسیج 
با مردم خوزستان در تنش آبی

 مشکل خوزستان  با تغییر 
نوع تعامل با دنیا حل می شود!

 چرا 20 میلیون نفر از همراهی 
با اصالحات دست برداشتند؟

دکتر سید رضا میرطاهر

رسول سنائی راد

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا به عنوان ارشد      ترین 
مقام این کشور در دولت بایدن در رأس هیئتی از روز یک     شنبه 
3 مرداد در سفری دو روزه به چین رف��ت. این سفر در حالی 
انجام شد که تنش      ها در رابطه چین و امریکا به دلیل اتهامات 
متقابل حمالت سایبری، تحریم ه��ای سنگین و تالش های 
بیشتر واشنگتن برای ائتالف سازی در منطقه آسیا و اقیانوس 
آرام برای مقابله با پکن، روندی افزایشی پیدا کرده است. شی 
فنگ، معاون وزیر خارجه چین در دیدار با همتای امریکایی 
خود گفت:» امریکا از چین یک دشمن خیالی ساخته و روابط 
دو کش��ور دچار بن بست و توأم ب��ا دشواری های زیادی شده 
است. امریکا می خواهد مسئولیت مشکالت ساختاری خود را 
برعهده چین بیندازد.« وی خواستار تغییر در » دستگاه فکری 
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خوزستان برای پاس��داران و بسیجیان دی��اری آشناست که 
بسیاری از آنان خاطراتی از حضور در دفاع مقدس، سنگرنشینی 
و همنشینی با یاران شهید شان را داشته و جملگی سفر راهیان 
نور را تجربه و این دیار را به عنوان قدمگاه شهیدان و مردم آن را 
به وفاداری و تحمل رنج های جنگ تحمیلی و همراهی با نظام و 
والیت می شناسند. همین احساس، نوعی همبستگی و باالتر از 
آن داشتن دین و بدهی به مردم آن خطه نورانی را برای سپاه و 
بسیج رقم زده ولذا هرگاه در خوزستان شرایط سخت و بحرانی 
پیش آمده، سپاه و بسیج در صف مقدم امدادرسانی و کمک به 
مردم خوزستان بوده و کنار آن��ان قرار داشتن را به عنوان یک 
تکلیف و وظیفه دنبال کرده اند. همان گون��ه که در سیل   ها و 
بی آبی های سالیان گذشت��ه این امدادرسان��ی و ادای دین را 
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 رئيس جمهور منتخب يک هفته پيش از مراسم تحليف در مجلس شورای اسالمی و معرفی کابينه سيزدهم 
با نمايندگان مجلس يازدهم ديدار کرد و گفت  به آينده کشور بسيار اميدوار است

قرار پيش از تحليف

فرمانده کل سپاه در نشست با بسیجیان استان کرمانشاه:

فعالیت بسیج  حرکت در مسیر بی انتهای خدمت به مردم است

 »بلندترين داستان غدير«
 به روايت حذيفه يماني

یک جوان کنجکاو ایراني در شهر مدائن به محضر صحابي گرانقدر پیامبر)ص( به نام 
حذیفه یماني مي رسد. حذیفه به فرمان امیرالمؤمنین)ع( حاکم مدائن است و اکنون 
این جوان پس از 25سال حکومِت سه خلیفه اول، با پرسش در مورد »امیرالمؤمنین 
حقیقي« سؤاالتي را مطرح مي کند که حذیفه را به سخن وا مي دارد و حذیفه بلندترین 

و کامل ترین داستان واقعه غدیر را با ذکر جزئیات بسیاري نقل مي کند

 قاليباف در دمشق: توافقنامه جامع همکاری های بين دو کشور ايران و سوريه در حال تهيه است 
تا تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی دو کشور بتوانند از ظرفيت های ايجاد شده برای بازسازی سوريه و ارتقای همکاری های اقتصادی و تجاری استفاده کنند

مأموریت اقتصادی در شام
   اقتصادی

سردار سرلش��کر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در ادامه سفر به استان کرمانشاه، 
در نش��ست صمیمی با فرماندهان و بسیجیان پایگاه های 
مقاومت استان کرمانش��اه، با بیان اینکه بسیج یک نیروی 
قدرتمند تمام کننده و پایان ناپذیر است خطاب به بسیجیان 
اظهار کرد: کار بسیج نجات بخش��ی است. ما از یک نیروی 
قدرتمندی برخورداریم که هرکجا کشور با مشکلی مواجه 
شود ، از آن برای حل مش��کالت استفاده می کنیم و بسیج 
در صحن��ه واقعیت و در می��دان مرتفع کننده مش��کالت 
جامعه است. در دوران دفاع مق��دس ، بسیج نقطه مرکزی 
خاتمه جنگ به نفع مل��ت ایران بود. بسیج بع��د از دوران 
دفاع مقدس نیز در همه بحران های سخت از جمله حوادث 

طبیعی و یا فش��ار  هایی که توسط دشمنان ب��ر ملت ایران 
 تحمیل می شود ، همچنان با نش��اط و بالنده ک��ار خود را 
در خدمت رسانی به مردم انجام می دهد. فعالیتی که امروز 
بسیجیان انجام می دهند در امتداد فعالیت  هایی است که از 
گذشته تاکنون انجام داده اند و در واقع فعالیت آنان حرکت 
در ی��ک مسیر طوالنی و ب��دون انتهاست ک��ه آن هم ارائه 
خدمت به مردم است. بسیج به عن��وان محلی برای تربیت 
صالحان و عابدان است. به طور قط��ع افرادی که در چنین 
فضای معنوی رش��د می کنند، می توانند ب��رای خدمت به 
کش��ور و انقالب اسالمی آماده شوند. دشمنان اسالم زیاد 
تالش کردند ولی هر چه بیشتر تالش کنند بیشتر در باتالق 
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   علی علوی
دیش��ب و درست یک هفته قبل از تحلی��ف، رئیس جمهور 
منتخب به دیدار نمایندگان رفت. شاید در روز تحلیف، کابینه 
سیزدهم معرفی شود، هر چند مدتی برای این کار زمان در 
اختیار سید ابراهیم رئیسی هست. ب��ا این حال اگر تصمیم 
قطعی برای اعضای کابینه گرفته شده، نباید حتی یک روز را 

از دست داد و باید از همین ابتدا تفاوت ها را نشان داد. 
دیدار عمومی با نمایندگان از هر جهت بهتر از دیدار با تک تک 
نمایندگان پشت درهای بسته است. دولت و نمایندگان حرف 
خصوصی ندارند که نمایندگان بخواهند تک تک  یا دو به دو به 
دیدار رئیسی بروند یا برعکس دولتی ها بخواهند با نمایندگان 
دیدار پشت درهای بسته  داشته  باشند. فرض محتمل برای 
دیدارهای خصوصی دول��ت و مجلس آن اس��ت که برخی 
رایزنی های شخصی و خ��ارج از اراده کلیت دولت و مجلس 
برای چینش کابینه و موضوعات دیگر صورت بگیرد. بنابراین 
برای دولت و مجلس بهترین آن است که نشست ها شفاف و 
عمومی و بحث ها مقابل چشم همگان باشد تا احیاناً  برخی 
افراد خاص که همیش��ه همه جا هستند، وسوسه یا فرصت 
آنچه را غیرمحترمانه به آن »سهم خواهی« و محترمانه به آن 

»رایزنی« می گویند، پیدا نکنند.
دولت موظف است هماهنگی کامل با مجلس داشته باشد و 
مجلس نیز پس از اعمال وظایف قانونگذاری و نظارتی خود 

روی دولت باید بدنه دولت را فارغ از هرگونه دسته بندی ها و 
فشارهای تکروانه همراهی کند. این همراهی درست عکس 
آن چیزی اس��ت که در مجال��س گذشته بسی��ار دیده ایم، 
نمایندگان به جای ملی ک��ردن اراده و خواسته های خود، با 
استانی و قومی و محلی کردن آن، صدم��ات جبران ناپذیر 
و غیرقابل برگش��تی به منافع کش��ور زده ان��د. اکنون، هم 
رئیس مجل��س و هم رئیس جمه��ور منتخ��ب بارها اعالم 
کرده اند ک��ه همدلی و هماهنگ��ی میان دول��ت و مجلس 
بهانه ها را از ما گرفته و باید محکم و بدون فوت وقت و بدون 
حاشیه پ��ردازی و عملک��رد مدیریتی مخ��رب، وارد میدان 
بازسازی کشور و چاره سازی برای مش��کالت و بحران های 

اقتصادی، محیط زیستی و معیشتی مردم شویم.
انتخاب اعضای کابینه و بررسی دقیق و خیرخواهانه مجلس، 
شرط اس��ت اما مهم ت��ر از اف��راد، شیوه حکمران��ی و شیوه 
دولت مداری و اجرای قوانین است. اگر دولت و مجلس بتوانند 
ساختارهای معیوب و موانع پیش پای پیش��رفت کشور را با 
همفکری از سر راه بردارند و به معنی واقعی »اصالح ساختار« 
کنند، یک وزیر متوسط درون این ساختار ارتقا یافته تبدیل 
به یک وزیر کارآمد می شود و اگر همین ساختارهای غیرمولد 
و مانع ت��راش و رانت   خوارپ��رور و فسادآفرینی ک��ه بعضاً  در 
بخش هایی از مدیریت اجرایی کشور دیده می شود، باقی بماند، 

یک وزیر و کابینه کارآمد نیز به سرانجام شوم می رسد.

مجلس و دولت یک فرصت چهار و حتی هشت ساله در اختیار 
دارند تا چرخه اصالح ساختارها را چنان بچرخانند که برای 

همیشه روی ریل درست بیفتد. 
دی��دار رئیس جمهور منتخب با مجلسی ه��ا یک هفته قبل 
از تنفیذ و هش��ت روز قب��ل از تحلیف فرص��ت خوبی برای 

محک زدن این امکان در آینده کشور است.
در این دیدار آیت اهلل رئیسی در نش��ست با  کمیسیون های 
تخصص��ی مجلس  با تاکی��د بر تخصص ، دغدغ��ه مندی و 
دلسوزی نمایندگان مجلس ، از تش��کیل جلسات مشترک 
میان دولت و مجلس استقبال کرد و یادآور شد که به آینده 
کشور بسیار امیدوار است:»دولت و مجلس باید به اولویت ها 
توجه داشته باشند و با نگاهی متوازن در تمامی حوزه ها ، نه 
صرفاً  یک بخش و یا قشر خاصی از جامعه ، بلکه تمامی آحاد 
مردم را مدنظر قرار دهند و رفع مشکالت و دغدغه های ایشان 
را با فوریت پیگیری کنند.  من به آینده کشور بسیار امیدوارم 
و اطمینان دارم ب��ه واسطه داشتن سرمای��ه عظیم مردم و 
برخورداری از ظرفیت تمامی بخش ها، برون رفت از سختی ها 
و محدودیت های موج��ود، ممکن و دس��ت یافتنی است. 
اعتقاد دارم ما باید در جهت رفع مش��کالت و گرفتاری های 
مردم همراه باشیم و دوش��ادوش یکدیگر به صورت جهادی 
و شبانه روزی تالش کنیم وضعیت را ب��ه نفع زندگی مردم 

تغییر دهیم.«

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در مالقات با جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید، ب��رای خروج نظامیان 
امریکا از عراق تا پایان سال ج��اری به توافق رسید، ولی دو 
طرف توافق کرده اند امریکایی    ها به شکل و شمایلی دیگر، از 
جمله فعالیت مستشاری در عراق بمانند. برخالف سیاسیون 
عراق که با نگاه خوشبینانه، از بیانیه دو    شنبه شب حمایت 
کرده ان��د، مقاومت عراق��ی همچنان بر خ��روج همه جانبه 
امریکا مصر است. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در مالقات 
با الکاظمی تک��ه کاغذی در دست داشت ک��ه دوربین ها با 
نزدیک نمایی، محت��وای جمالت آن را ای��ن طور منعکس 
کرده اند : » امریکا آماده است به حمالت علیه خود واکنش 

نش��ان دهد.«  در جمله دوم هم آمده که »ایران باید توقف 
حمالت علیه امریکا را جدی بشمارد. «

مصوبه دی م��اه 98 پارلمان ع��راق برای اخ��راج نیروهای 
امریکایی، با گذش��ت بیش از یک سال و نی��م همچنان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. مصطف��ی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق دوشنبه شب با جو بایدن به توافق رسید که نیروهای 
نظامی امریکا جای خود را به مستش��اران نظامی خواهند 
داد. حاشیه دیدار الکاظمی با بای��دن ظاهراً بر محتوای آن 
غلبه کرد. دوربین های خبری تصاوی��ری از یک تکه کاغذ 
در دستان جو بایدن ثبت کردند که ظاهراً او عامدانه سعی 
داشته، رسانه    ها محتوای آن را منتشر کنند. در اکثر تصاویر، 

محتوای این تکه کاغذ کاماًل واضح نیست ولی برخی تصاویر 
گرفته شده، درج جمالتی با محتوای مرتبط با ایران را نشان 
می دهد. ظاهراً یکی از جم��الت این است»ایران باید توقف 

حمالت را مدنظر قرار بدهد.« 
 برخی منابع دیگر نیز نوشتند که دست نوشته بایدن حاوی 
دو جمله است : جمله اول این است ک��ه امریکا آماده است 
به حمالت علیه خود واکنش نش��ان ده��د و در جمله دوم 
هم آمده که ایران باید توقف حم��الت علیه امریکا را جدی 
بش��مارد. تالش بایدن برای ثبت جمالت دستنویس او در 
تصاویر، یک بار دیگر نشان داد که چقدر دولت بایدن از نفوذ 
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  رحيم زيادعلی
رئیس مجلس شورای اسالمی روز گذشته در رأس هیئتی به سوریه سفر کرد 
تا در دیدار با مقامات ارشد دمشق ، موانع استفاده صنایع و فعاالن اقتصادی 
ایرانی از ظرفیت های اقتصادی سوریه را هموار و بازار شام را به روی بازرگانان 
ایرانی بگشاید. جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه به عنوان دو 
متحد استراتژیک در منطقه با سابقه بیش از چهار دهه مبارزه مشترک با 
یکجانبه گرایی امریکا و غرب، هم پیمانان خوبی در محور مقاومت بوده اند و 

تالش های دشمنان منطقه ای و جهانی هرگز نتوانسته است به روابط حسنه 
این دوکشور اسالمی کمترین خدشه ای وارد کند. اگر در طول دوران جنگ 
هشت ساله ایران و عراق ، حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه تا پایان جنگ 
در کنار ملت و دولت ایران و در جبهه ایران باقی ماند، جمهوری اسالمی ایران 
نیز طی 10 سال گذشته که جنگ نیابتی گروهک های تروریستی به سوریه 
تحمیل شده، هرگز از پشتیبانی دولت و ملت این کشور کوتاه نیامد.  اکنون 
که دولت سوریه به ثبات نسبی در برقراری آرامش و غلبه بر گروهک های 

تروریستی و تکفیری نائل آمده است، حضور جمهوری اسالمی ایران برای 
کمک به بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و بازسازی این کشور، اراده ای 
است که نزد مقامات دو کشور بیش از پیش مشهود است و سفر دکتر قالیباف 
را می توان از این زاویه تحلیل کرد. آنگونه که اعالم شده رفع موانع تجاری و 
حل مشکالت تجار و بازرگانان برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی سوریه 
مهم  ترین دستور کار دکتر قالیباف در این سفر است. قالیباف در این سفر با 
مقامات ارشد سوریه و نیز تجار و فعاالن اقتصادی دوکشور دیدار خواهد کرد 

و به صورت ویژه پیگیر اهداف اقتصادی و تجاری خواهد بود. همچنین قرار 
است در این سفر به صورت ویژه همکاری های راهبردی از جمله توافق های 
اقتصادی بین ایران و سوریه و گشایش مسیرهای جدید برای تجار و صنایع 
ایرانی بررسی  شود؛ همکاری  هایی که در دولت تدبیر و امید مورد غفلت قرار 
گرفته است. پس از آنکه در سال های گذشته همه تمرکز دستگاه دیپلماسی 
کش��ور معطوف به مذاکره با غرب بود و از سایر ت��وان دیپلماسی از جمله 

دیپلماسی اقتصادی غفلت شد. |  بقيه در صفحه 2

     صفحه 4

 عملكرد بدون شائبه  وزارت صمت
   در اجراي  مزایده 

6 هزار محدوده معدني
صفحه 2

 از مولود کعبه 
با »غدير« تا ظهور

رسول خدا)ص( براي اینکه حقیق��ت علي)ع( را 
براي صحابه و همه  مردم روشن گرداند، در مقاطع 
گوناگون و در حضور افراد متعدد دست به معرفي 
ایشان زده و آني از توصیف و تمجید وي غافل نبوده 
که گویي همه  فلسفه  رسالت او در تبیین و تحسین 
شخصیت عل��ي)ع( دور مي زده اس��ت و آنچه در 
آخرین آیات وحي، بر او نازل شد و او را مأمور ابالغي 
کرد که اتمام نعمت و اکم��ال دین، به آن بستگي 
داشت و مهم ترین رسال��ت رسول اکرم)ع( تبیین 
 این جمله بود: »من کنت مواله فهذا علي مواله«.

در حقیقت واقع��ه غدیر، یک جریان��ي است که 
ابتدایش مدینه، میانه اش کربال و انتهایش ظهور 
حضرت مهدي)ع��ج( است.  ح��ال شیعیان موال 
 عل��ي)ع( را در آخر الزم��ان صب��ري است جزیل

 که یعقوب)ع( را طاقت آن نیاید | صفحه 16

  صادق رضايی
محسن چاووشی، خواننده و آهنگساز کش��ور که ای��ن روز  ها با بحران آب در 
خوزستان، آهنگ »خوزستان « او دوباره زمزمه ش��د، در نوشتاری به برخی 
رفتارهای تجزیه طلبانه که با به راه افتادن اعتراضات اجتماعی پررنگ می شود 
واکنش نشان داد:»تبدیل کردن ندای لب تشنه های عدالت جو به نجوای فاسد 

جدایی طلبی، جز ظلم بیشتر به این مردم و این سرزمین نیست. «
چاووشی دوست ندارد جناح های سیاسی )مثاًل اصولگرا( ترانه   ها و آهنگ های 
او یا حتی برخی نوشته   ها و اظهاراتش را مصادره ب��ه مطلوب کنند. حق هم 
همین است. هنرمند برای مردم و کشورش است. گاهی ممکن است حرفی 
بزند که یک جناح بپسندد و جناح دیگر نپسندد و روز بعد حرف دیگری که آن 
دو جناح واکنش عکس روز اول خود را نشان دهند. بنابراین، استقالل هنرمند 

و حفظ شأن ملی و مردمی اصل اساسی کار یک هنرمند اصیل است. 
نوشتار چاووشی درباره حوادث و بحران اخیر آب در خوزستان را اگر مقایسه 
کنید با جارچیان جیره خوار در رسانه های وابسته به سعودی)اینترنشنال( و 
حامی و محبوب سعودی)بی بی سی( عیار آدم   ها معلوم می شود. وطن فروشان 
بی وطنی که توی چشم دوربین تروریست های وهابی زل می زنند و می گویند 

»نباید تجزیه ایران تابو باشد«! 
عناصری خودفروش که به بهایی اندک خود را به بد  ترین خلق بشر که تروریسم 
وهابی است فروخته اند و با افتخار می گویند»منافع هیچ کشوری از جمله ایران برای 

ما در رسانه اهمیت ندارد و هرجا بیشتر پول بدهند همانجا کار می کنیم. « 
آنها مصداق این تذکره نادر ابراهیمی هستند که می نویسد: »مگر وطن، مرتع 
است و انسان گاو، که فقط به خاطر چریدن و خوب چریدن، خوردن و خفتن 
و چنان کردن، لمیدن و نشخوار کردن و دفع زائدی کردن، وطن را بخواهد، 
مرد؟ عذاب کش��یدن در زادگاه و خانه همانقدر حق است که بهره گرفتن و 
آسوده زیستن در زادگاه. تازه اگر گریختن به هنگ��ام بال، شرط عقل و عدل 

باشد، پس بال را چه کسی له کند، و درد را چه کسی عالج؟«
اما چاووشی دست کم با متنی که منتشر کرد نشان داد هنرمندی که حرف از 

مردم می زند، نمی تواند حرف از تجزیه وطن و مهم نبودن منافع وطن بزند. 
او در نوشتار خود آورده است:

آب قراِر زندگی بود، نه بهانه مرگ و جدایی… باور کردنی نیست که در نتیجه 
چندین سال سیاست های نادرست و غلط، نخل   های��ی که گلوله های صدام 

نتوانست خم به ابروی شان بیاورد، سوختند و افتادند. 
باید بازگردی��م و ببینیم که چگونه ای��ن همه تصمیم اشتباه کن��ار هم قرار 
می گیرند تا بر لب خشک کارون ترک بنشیند. مگر این سرزمین بدون تک تک 
اقوامش، بدون ت��رک، کرد، لر، عرب و… معنا و هوی��ت دارد!؟ سر باز کردن 
دوباره زخمی که بر سینه سرزمین و زادگاهم، بر قلب خوزستان نشسته است 
باعث شد که جای جای ایران بیشتر از گذشته با این رنج و اندوه همراه شوند. 
برای من شنیدن صدای حمای��ت ترک و لر و فارس از خوزستاِن لب تش��نه 
مرهمی بود بر زخمی که به جان داریم. هرچند همیشه هراسم از این بوده که 
به خاطر جهل، ظلم و اشتباهات عده قلیلی، جدایی طلبان و دشمنان این آب و 
خاک، از آب گل آلود ماهی بگیرند و ایران را به سمت تجزیه ببرند. باور دارم که 
توده مردم و همه اقلیت   ها دشمن این جدایی هستند. همان هایی که هشت 
سال دست در دست هم، نگذاشتند یک وجب از این خاک کم شود، بعد از این 

هم نخواهند گذاشت که کسی از ایشان سوءاستفاده کند. 
تبدیل کردن ندای لب تش��نه های عدالت جو به نجوای فاسد جدایی طلبی، 
جز ظلم بیشتر به این مردم و این سرزمین نیست. باور قلبی من این است که 
توده  مردم ایران، جز مهر و دوستی و اتحاد، کالمی ندارند و جز عدالت، آزادی 
و آبادانی، سودای��ی را در سر نمی پرورند. ما دس��ت در دست هم سرود ایران 
می خوانیم، برای مظلومیت خوزستان، سیست��ان و دیگر نقاط این سرزمین 
گریه می کنیم و فریاد سر می دهیم اما نمی گذاریم که حتی یک نفر از این آواز 

ما رؤیای تکه پاره شدن ایران را در سر بپروراند. 
اگر مسئ��وِل دلسوزی هست که صدای م��ا را بش��نود، از او می خواهم که به 
داد خوزستان برسد. لطف��اً نگذارید زخمی بیش از این ب��ر تن این سرزمین 
 بنشیند. ما نیازمند تصمیمات درست، عاقالنه و فوری هستیم و از وعده، رنج

و فراموش شدن   ها خسته ایم...

علیه نجوای فاسد 
تجزیه طلبی

 چاووشی:
تبدیل کردن 
نداي لب تشنه هاي 
عدالت جو به نجواي 
 فاسد جدایي طلبي
 جز ظلم بیشتر

 به این مردم و 
این سرزمین نیست


