اقتصادی

فرمان واردات خودرو در مجلس چرخید

بر اساس طرح مجلس هر شخص حقيقي يا حقوقي ميتواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز
برای واردات خودرو معادل ارزش صادراتي خود اقدام کند
انحصار خودرو در دست دو خودروساز وابسته به دولت که با هدف و نیت خیراندیشانه حمایت
از تولید داخل انجام شد ،به اعتراف دوست و دشمن و خیرخواه و بدخواه و عام و خاص شکست
خورد و شکست س��ختی هم خورد .درباره دالیل افتضاحی که در این صنعت داخلی به نسبت
نمونههای خارجی این صنعت به بار آمد و در مقایس��ه این صنعت با برخی صنایع و علوم دیگر
کشور که همپا یا در تعقیب دنیا قدم برمیدارد ،سخنها گفته شده است و شاید هنوز حق مطلب
ادا نشده باشد .اکنون هر طرح جدیدی درباره خودرو باید دو مقصود و هدف اصلی را دنبال کند.
اول اینکه آن مقصود ملی که تولید داخلی باید با کیفیت و با قیمت ارزان و مناس��ب حال عموم
مردم باشد و بیشترین سهم را در بازار داخلی داشته باشد ،نباید در طرحهای جدید فراموش شود

و دوم اینکه در طرح جدید منافع کل ملت در نظر گرفته شود .جمع بین این دو تاکنون ممکن
نبوده و علت رسوایی صنعت خودروی داخلی نیز به رغم سیستم مدیریتی پیچیده و پرطمطراق و
با دستمزدهای نجومی همین بوده است که نتوانسته این دو هدف را با هم تأمین کند 90 .میلیون
ایرانی باید در این عصر و زمانه ،خودروی با کیفیت را با حق��وق و درآمد معمولی که دارند تهیه
کنند .این ،هم به سالمت جسمانی و هم به سالمت روانی آنها کمک خواهد کرد .در حال حاضر
بسیاری از صاحبان خودرو حتی توان تعویض قطعه و الستیک و لوازم ایمنی خودروهای قدیمی
خود را که با بهای ارزان خریدهاند ،ندارند و این یعنی در آینده نزدیک حوادث و تصادفات ناخواسته
بسیاری روی خواهد داد .از طرفی ناتوانی در خرید خودرو و مستهلکشدن بیشتر خودروها آن

هم در روزگاری که کشورهای پیشرفته ،خودروهایشان را بعد از پنج سال اسقاطی و از رده خارج
میکنند،ضربه روحی و روانی جدی به شهروندان وارد میکند .ضرر را از هر کجا که مانع شوی،
نفع است .نباید با طرحهای جدید که یکی از آنها اجازه دادن به شهروندان برای برخورداری از یک
رفاه نسبی قابل دسترس در دنیا یعنی خودروی مدرن و با کیفیت است ،مخالفت کرد .اگر از خود
مردم بپرسید ،داشتن یک خودروی ایمن و مجهز و با قیمت مناسب را بر تزریق واکسن کرونا و
نان شب و خیلی دیگر از واجبات خود ترجیح میدهند .این واجب را نباید با امور مستحبی دیگر
به خطر انداخت .نمایندگان باید راههای رفته را ببندند و راههای جدید را که به منافع کل ملت
نظر داشته باشد ،باز کنند | بقیه در صفحه 4

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
یکشنبه  21شهریور  5 - 1400صفر 1443
توسوم -شماره  16 - 6299صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان
سر مقاله

ما و پنجشیریان
ب��ا س��قوط دره پنجش��یر در
شمال افغانستان اصالحطلبان،
جمهوری اس�لامی ای��ران را به
بیعمل��ی در دف��اع از آن متهم
کردند اما هیچگاه روشن نکردند
از نظام چ��ه میخواهند یا نظام
باید چهکار کن��د؟ اگر طالبان را
عبداهلل گنجی
توگو ب��ه تهران دعوت
برای گف 
مدیرمسئول
کنیم خواهند گفت از یک گروه
ت کردهاید و اگر
تروریستی حمای 
وارد جنگ شویم که همیشه گفتهاند جنگ بد است .بدون تردید
موضع این جماعت بر این انگاره و باور اس��توار است که نظام،
حامی طالبان است .تجربه تاریخی نشان میدهد شنا برخالف
مس��یر نظام ،علت و محور نوع نگرش این جماعت به روندهای
کشور است و برخالف مدعای شفافیت در عرصه سیاست ،اینجا
بهشدت محافظهکارانه و لفافهگو ظاهر ش��دند .اما ما باید چه
میکردیم؟ هم از باب خبر و هم از باب تحلیل ،نظام جمهوری
اس�لامی در حوادث اخیر افغانستان غافلگیر نش��د و از اشراف
اطالعاتی بر روند برخوردار بود .اما چرا ایران وارد جنگ نشد؟
 -1افغانستان یک کشور مستقل است .ورود به یک کشور مستقل
با ابعاد نظامی صرفاً با درخواست دولت آن کشور یا شورای امنیت
سازمان ملل یا در پاسخ به حمله از آن کشور میسر است .دولت
افغانستان هیچ کمکی از ما نخواست و بعد از فروپاشی دولت غنی
نیز بیدولتی ،فضا را پیچیدهتر کرد.
 -2جنگ طالبان با پنجشیریان جنگ بیناالفغانی است .ورود
به چنین جنگی از سوی ایران باخت مطلق است .نه پنجشیریان
نماینده رسمی و قانونی ملت افغانس��تان هستند و نه طالبان.
ما نمیتوانیم حاکمیت هیچکدام را بر افغانس��تان به رسمیت
بشناسیم تا چه رسد که از یکی حمایت نظامی کنیم.
 -3منافع ما در افغانستان عبارت است از اخراج امریکا ،سرکوب
داعش ،حفظ حرمت شیعیان و حفظ امنیت مرزهای شرقی
کشور .اکنون که طالبان به حفظ حرمت و جان و مال شیعیان
پایبند است به صورت طبیعی نباید دس��ت به اقدامی بزنیم
که عرصه بر ش��یعیانی که تحت کنترل این جماعت هستند،
سخت شود .طالبان رفتار سالهای  1376 ،1375و  1377را
با شیعیان تکرار نکرده است .شیعیان افغانستان قب ً
ال از طالبان
ضربه خوردهاند ،جبهه ش��مال نیز حد فاصل س��قوط دولت
نجیباهلل تا ظهور طالبان در 28سال پیش اسالف پنجشیریان
مظالمی را ب��ر آنان خصوصاً در غرب کابل روا داش��تند که در
تاریخ ثبت است.
 -4آنچه قطعی و حتمی است ورود پنجشیریان به یک جنگ
نابرابر ،بدون برآورد صحیح نظامی اس��ت .جنگ نیاز به برآورد
و نقش��ه دارد .اینکه بدون ق��وای مت��وازن در درون خانه خود
منتظر دش��من بمانی ،قطعاً منجر به پیروزی نخواهد شد .در
تشبیه میتوان کار پنجشیریان را با توابین کربال مقایسه کرد
که بدون ب��رآورد نظامی از طرف ،فقط متأث��ر از نفس لوامه در
عینالورده به صورت کامل قلع و قمع شدند .طالبان با سالحهای
پیشرفتهای که امریکاییها بر جا گذاشتند از یک سو و کوچک
بودن جغرافیای پنجشیر از س��وی دیگر مشخص بود که فائق
خواهد آمد و هرگونه ورود خارجی این جنگ را طوالنی خواهد
کرد و باعث فرس��ایش داخلی و در عین ح��ال دخالت دوباره
خارجی خواهد شد .شاید الزم بود مس��عود برای پیشگیری از
حمله طالبان به ایران یا پاکستان به سازمان ملل برود و استمداد
طلبد ،اما گویی غیر از جنگ مس��یر دیگری را انتخاب نکرد و
طبیعی است که جریان غالب باج نخواهد داد .البته افول روحیه
جهادی در ش��مال نیز در سقوط سریع پنجش��یر مؤثر بود .در
 20سال گذشته رفاه نسبی و زندگی عرفی بر مجاهدین سابق
مستولی شده بود.
 -5ایران و پاکس��تان چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن
هیچ موقع برای هم تهدید نبودهاند و نخواهند بود .نگرانی از تنش
بین این دو کشور مطلقاً بیاساس است .ایران عمق استراتژیک
کشور مسلمان پاکستان در حوادث روزهای سخت است.
بنابراین آنان که مرتب نظام را ب��ه اقدامات غیرایدئولوژیک در
حصول منافع ملی ترغیب میکنند ،اکنون حرف مشخصشان
چیس��ت؟ حضور ما در س��وریه س��ه دلیل عمده داشت :اول
درخواست دولت این کش��ور ،دوم خارجی بودن عمده اعضای
داعش و سوم تهدید حرم اهل بیت که دو مورد از آن بدوا ً اتفاق
افتاد ،اما در افغانستان شرایط اینگونه نیست .طالبان بومی و از
قوم بزرگتر است و ورود ما به یک جنگ داخلی در این کشور
میتوانست سرنوشت تلخ قدرتهای بزرگ در  200سال گذشته
را یادآوری کند.
راهبرد جمهوری اسالمی روشن است و باید روشنتر بیان شود تا
لجبازان آچمز شوند .ایران هرگز دولت مستقل و امارتی طالبان
را به رسمیت نمیشناسد و این معقولترین تصمیم برای افکار
عمومی داخل کش��ور ،داخل افغانستان و مجامع جهانی است.
ایران در افغانستان هوشمندانه عمل کرد و تصمیم برای آینده
نیز هوشمندانه است .منافع ما در افغانستان تا این لحظه محترم
شمرده شده است .غایت نظر ما تشکیل دولت فراگیر است دولتی
که از فردای آن جنگ برای همیشه پایان یابد.

ش به سوی تزریق
پی 
روزانه2میلیون واکسن

رئيسجمهور :افزايش واردات و واكسيناسيون روزانه باعث آرامش شده است.
امیدواریم واکسیناسیون روزانه بهزودی آمار 2میلیون نفر در روز را پشتسر بگذارد | صفحه 3
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قدردانی فرمانده کل قوا از ناوگروه 75نیروی دریایی
حضرت آی��تاهلل خامنهای با تبریک بازگش��ت
مقتدران��ه و عزتآفرین ناوگ��روه  ۷۵نیروی دریایی
ارت��ش از مأموری��ت تاریخس��ا ِز دریان��وردیِ پهنه
اقیانوس اطل��س ،از فرمانده و یکای��ک کارکنان آن
قدردانی کردند.
در پیام فرمان��ده معظم کل ق��وا که به امیر سرلش��کر
موس��وی ،فرمانده کل ارتش جمهوری اس�لامی ایران
ابالغ شد ،آمده است :بازگش��ت مقتدرانه و عزتآفرین
ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
را از مأموریت خطیر دریانوردی پهن ه اقیانوس اطلس که
برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کش��ور انجام ش��ده
است ،تبریک میگویم .امروز بحمداهلل ارتش جمهوری
اس�لامی ایران با کارکنان بصیر ،غیور و خستگیناپذیر
خود در صحنه حاضر است و آماد ه مجاهدت در راستای
اهداف بلند انقالب ش��کوهمند اس�لامی میباشد .این
توانمندیها را حفظ کنید و ارتقا دهید .مراتب تشکر و
قدردانی اینجانب را ب��ه فرمانده و یکایک کارکنان عزیز
ناوگروه و دستاندرکاران برسانید.
ش��ماری از فرماندهان ارتش جمهوری اس�لامی ایران

هم در پیامهای جداگانهای بازگشت ناوگروه  ۷۵نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی را تبریک گفتند.
هفتادوپنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی متش��کل از ناوش��کن ایرانی س��هند و ناوبندر

قطعنامه ضد ایرانی در وین
منتفیاست

به طور معمول ،روندهای تشریفاتی و دیپلماتیک
طوری پیشبینی نمیش��وند که دیپلماتی در سطح
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به یک کشور سفر کند و یک یا دو روز بعد از بازگشت
او ،علیه همان کشور یک قطعنامه صادر شود .به این
ترتیب ،چراغ سبز ایران به سفر امروز رافائل گروسی
به تهران را که از حدود یک هفته قبل به حال معلق یا
«استند بای» درآمده بوده ،میتوان نشانهای از منتفی
شدن قطعنامه ضد ایرانی در جلس��ه شورای حکام
یادداشت سیاسی

آژانس در وین قلمداد کرد که فردا شروع خواهد شد،
هرچند در سایه بدعهدی امریکا و طرفهای اروپایی،
هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت .رویترز دیروز
به نقل از منابع آگاه گزارش کرد رافائل گروس��ی روز
یکشنبه به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات ایرانی
به تهران س��فر خواهد کرد .رویترز درباره اهداف این
سفر خبری منتشر نکرده اما پیشتر گفته شده بود
که گروسی به دنبال از سرگیری بازرسیهای آژانس
از ایران است | صفحه 15
یادداشت سیاسی

مکران پس از  ۱۳۳روز دریان��وردی در دریاهای آزاد و
اقیانوسها و طی  ۴۴هزار کیلومتر ،پنجش��نبه گذشته
به آبهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران وارد شد و
مورد استقبال دو فروند شناور رزمی ناوتیپ سطحی از

منطقه یکم نیروی دریایی و دو فروند جنگنده شکاری
پایگاه هوایی ش��هید عبدالکریمی نیروی هوایی ارتش
مستقر در بندرعباس قرار گرفت .این ناوگروه ،دوازدهم
اردیبهشت با هدف ارتقای اقتدار دریایی ،تأمین امنیت
خطوط دریانوردی و تقویت دیپلماس��ی دریایی راهی
مأموریت دریانوردی در اقیانوس هند ،اطلس جنوبی و
شمالی شد و با اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی حامل پیام
صلح و دوستی ملت بزرگ ایران بود .به همین مناسبت،
امیر دریادار شهرام ایرانی در توضیح اعزام ناوهای ایرانی
به آبهای بینالمللی ،اف��زود :مأموریت مهم «تأمین
امنیت شاهراه اقتصای جمهوری اسالمی ایران در عمق
دریاها» از زمان دفاع مقدس تا امروز بر عهده ماست و
در آینده هم ادامه خواهیم داد .دری��ادار ایرانی با بیان
این که بیش از  ۹۰درصد تجارت ما از طریق دریا انجام
میشود ،یادآور شد :تقریباً بیشترین ساحل یعنی حدود
 ۲هزار و  ۵۰۰کیلومتر را در جنوب کش��ور در اختیار
داریم که در حوزه مأموریتی نیروی دریایی راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران اس��ت اما این بخش به
توانمندی در چند حوزه نیاز دارد | صفحه 2

آسیب به  4زندانی بازداشت شده
یعنی اعالم جنگ

پس از فرار ش��ش اس��یر فلس��طینی ،مدیریت
زندانهای رژیم صهیونیس��تی اقدامات شدیدی را
علیه اس��رای این زندانها آغاز ک��رد و برخی از این
اس��را مورد ش��کنجه ،آزار و اذیت ،ضرب و ش��تم و
بازرسیهای ش��دید قرار گرفتند .یورش و تخریب
بخشه��ای مختل��ف و س��لولهای زندانه��ا نیز
افزایش یافته اس��ت .حاال با بازداش��ت چهار نفر از
این زندانیان ،بیم این میرود که جان اس��را بیشتر
از قبل در مع��رض تهدید قرار گی��رد .عبداللطیف
یادداشت بینالملل

القانوع ،س��خنگوی حماس دیروز گفت«:مس��ئله
اس��را همچنان از اصول ملت فلسطین خواهد بود و
ملت ما با اس��را تا زمان آزادی آنها اعالم همبستگی
میکند ».سخنگوی جنبش جهاد اسالمی فلسطین
هش��دار داد« :ما رژیم اش��غالگر را کام� ً
لا در قبال
جان دو اسیر بازداشتی و هرگونه به خطر انداختن
جان آنها مس��ئول میدانیم و رژیم اش��غالگر بهای
سنگین و سلسلهواری را برای هر گونه صدمه به آنها
خواهد داد» | صفحه 15

حزباهلل:
واردات سوخت از ایران
امریکا را رسوا کرد
معاون رئیس شورای اجرایی حزباهلل لبنان از واردات
س��وخت از ایران با عنوان اقدامی یاد کرد که تالشهای
امریکا ب��رای محاصره لبنان را با شکس��ت مواجه کرد و
دروغ بودن تهمتهایی را که واش��نگتن علیه حزباهلل
مطرح میکند نیز آشکار کرد
16

سازمانها باید برای فرهنگ
خلق تقاضا کنند
حسن بنيانيان در گفتوگو با «جوان» :مديران ارشد
بايد درك صحيحي از فرهنگ و كار فرهنگي متناسب
با حوزه مسئوليت خود داش��ته باشند ،وقتي در اهداف
سازماني با مانع روبهرو شدند ،بالفاصله به سمت قانون
نروند ،فكر كنند با كار فرهنگي تا اندازه زيادي ميتوان
مسئله را حل كرد
7

یادداشت ورزشی

محمدجواد اخوان

رضا اکبری پویا

هادی محمدی

فريدون حسن

 20سال
پس از  20شهریور

اهمیت حضور
در اقیانوس اطلس

سفر چندمنظوره کاظمی
به تهران

جاده يكطرفه
دوستي ما و فيفا

 20سال از بیستم ش��هریور  1380گذشت؛ روزی
که حادثهای در قلب نیویورک ،چشمها را مبهوت
و ذهنها را معط��وف به امریکا ک��رد .در آن صبح
تابستانی یازدهم سپتامبر  ،2001شاید کمتر کسی
فکر میک��رد حادثهای که در حال وقوع اس��ت ،بر
سرنوش��ت میلیونها نفر از انسانها در کشورهای
مختلف خصوصاً در غرب آسیا تأثیر بگذارد .حمالت
 11سپتامبر را ازاینجهت باید نقطه عطفی در روند
تحوالت جهانی دانس��ت ،تحوالتی که در طول دو
دهه ابتدایی هزاره س��وم ،مس��یر متفاوتی را برای
جهان بشری رقم زده است | صفحه 2

زمانی خارج نشدن ایران از خلیج فارس برای امریکا
امری مس��لم بود ولی اکن��ون در اقیانوس اطلس
حضور داریم و مأموریت هفتادوپنجمین ناو گروه
نیروی دریایی راهبردی ارتش پاسخی به تهدیدات
مقامهای امری��کا بود که اظه��ار میکردند مانع از
حضور ای��ران در اقیانوس اطلس میش��وند .اقدام
مؤثر نیروی دریایی راهب��ردی ارتش ثابت کرد که
تهدیدات امریکا فاقد اعتبار و قابلیت بوده ولی اقدام
ایران هم دارای اعتبار ،قابلیت و صراحت در تحقق
اهداف و ارتباط در جهت انتقال پیام به دش��منان
بوده است| صفحه 2

نکته مهمتر و بس��یار موردنظر کاظمی در سفر به
تهران که یک ماه قبل از انتخاب��ات در عراق انجام
میش��ود ،با هدف نوعی کس��ب تجدید حمایت از
استمرار نخستوزیریاش در عراق است تا در محیط
داخلی ع��راق بهعنوان ی��ک کارت تبلیغاتی مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .آنچه قابل توجه است اینکه
حتی نخس��توزیری ایاد عالوی که پس از اشغال
عراق توسط امریکا شاهد آن بودیم و دارای ارتباطات
اس��تخباراتی با پنتاگون بود ،به ان��دازه کارنامهای
که کاظمی برای خود ثبت ک��رده ،با امریکاییها و
پروژههای آنان همراهی نداشت | صفحه 15

تعامل بايد دوطرفه باشد .دوستي وقتي يكطرفه
شود ،فقط باعث دردسر است .قديميها درست
ميگفتند براي كس��ي بمير ك��ه برايت تب كند.
این حاال حكايت ارتباط ما با فدراس��يون جهاني
فوتبال اس��ت .ربطي هم ب��ه امروز ن��دارد .فيفا
طي تمام اين سالها خواس��تههاي ريز و درشت
زيادي داش��ته كه ما بايد آنه��ا را اجرا ميكرديم
و تا جايي كه در توانمان ب��وده نیز اجرا كردهايم،
اما در اين ميان يك س��ؤال مهم و اساسي وجود
دارد و آن اينك��ه خواس��تههاي فوتب��ال اي��ران
چه ميشود؟ | صفحه 13

معضل اصلي ادبيات پايداري
كمتوجهي به نقد است

دكتر محم��ود رنجبر دبير علم��ي دومين همايش
آسيبشناسي ادبيات پايداري در گفتوگو با «جوان»:
ه��ر حركت عظي��م ب��راي طي مس��ير خ��ود نيازمند
آسيبشناسي و بازخواني راه آمده است ،ادبيات پايداري
نيز از جمله حركتهاي بزرگ برآمده از انقالب اسالمي و
دفاع مقدس است كه با گذشت سي و اندي سال از پايان
جنگ به خلق آثار ارزشمند در حوزه پايداري پرداخته و
بيشك نيازمند بازخواني و بازپروري است .لذا برگزاري
همايشهاي ادبيات پايداري با هدف شناخت آسيبهاي
مترتب بر آثار منتشره ضروري به شمار ميرود

