
    حسن بنيانيان در گفت وگو 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 روبه رو شدند، بالفاصله به سمت قانون 
نروند، فكر كنند با كار فرهنگي تا اندازه زيادي مي توان 

مسئله را حل كرد

    دكتر محم��ود رنجبر دبير علم��ي دومين همايش 
آسيب شناسي ادبيات پايداري در گفت وگو با »جوان«: 
ه��ر حركت عظي��م ب��راي طي مس��ير خ��ود نيازمند 
آسيب شناسي و بازخواني راه آمده است، ادبيات پايداري 
نيز از جمله حركت هاي 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 
بي شك نيازمند بازخواني و بازپروري است. لذا برگزاري 
همايش هاي ادبيات پايداري با هدف شناخت آسيب هاي 

مترتب بر آثار منتشره ضروري به شمار مي رود

    معاون رئيس شورای اجرايی حزب اهلل لبنان از واردات 
س��وخت از ايران با عنوان اقدامی ياد كرد كه تالش های 
امريكا ب��رای محاصره لبنان را با شكس��ت مواجه كرد و 
دروغ بودن تهمت   هايی را كه واش��نگتن عليه حزب اهلل 

مطرح می كند نيز آشكار كرد

 حزب اهلل: 
 واردات سوخت از ایران

امریکا را رسوا کرد

قدردانی فرمانده کل قوا  از ناوگروه 75نیروی دریایی

 قطعنامه ضد ایرانی در وین 
منتفی است

 آسیب به 4 زندانی بازداشت شده
یعنی اعالم جنگ

سازمان ها باید برای فرهنگ 
خلق  تقاضا کنند

 معضل اصلي  ادبیات پایداري
 کم توجهي به نقد است
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یادداشت  سیاسی

 20 سال 
پس از 20 شهریور

محمدجواد اخوان

20 سال از بيستم ش��هريور 1380 گذشت؛ روزی 
كه حادثه ای در قلب نيويورك، چشم    ها را مبهوت 
و ذهن    ها را معط��وف به امريكا ك��رد. در آن صبح 
تابستانی يازدهم سپتامبر 2001، شايد كمتر كسی 
فكر می ك��رد حادثه ای كه در حال وقوع اس��ت، بر 
سرنوش��ت ميليون    ها نفر از انسان    ها در كشورهای 
مختلف خصوصاً در غرب آسيا تأثير بگذارد. حمالت 
11 سپتامبر را ازاين جهت بايد نقطه عطفی در روند 
تحوالت جهانی دانس��ت، تحوالتی كه در طول دو 
دهه ابتدايی هزاره س��وم، مس��ير متفاوتی را برای 

جهان بشری رقم زده است | صفحه 2

یادداشت  سیاسی

 اهمیت حضور
 در اقیانوس اطلس

رضا اکبری پویا

زمانی خارج نشدن ايران از خليج فارس برای امريكا 
امری مس��لم بود ولی اكن��ون در اقيانوس اطلس 
حضور داريم و مأموريت هفتادوپنجمين ناو گروه 
نيروی دريايی راهبردی ارتش پاسخی به تهديدات 
مقام های امري��كا بود كه اظه��ار می كردند مانع از 
حضور اي��ران در اقيانوس اطلس می ش��وند. اقدام 
مؤثر نيروی دريايی راهب��ردی ارتش ثابت كرد كه 
تهديدات امريكا فاقد اعتبار و قابليت بوده ولی اقدام 
ايران هم دارای اعتبار، قابليت و صراحت در تحقق 
اهداف و ارتباط در جهت انتقال پيام به دش��منان 

بوده است| صفحه 2

یادداشت  بین الملل

سفر چندمنظوره کاظمی 
به تهران

هادی محمدی

نكته مهم تر و بس��يار موردنظر كاظمی در سفر به 
تهران كه يك ماه قبل از انتخاب��ات در عراق انجام 
می ش��ود، با هدف نوعی كس��ب تجديد حمايت از 
استمرار نخست وزيری اش در عراق است تا در محيط 
داخلی ع��راق به عنوان ي��ك كارت تبليغاتی مورد 
بهره برداری قرار گيرد. آنچه قابل توجه است اينكه 
حتی نخس��ت وزيری اياد عالوی كه پس از اشغال 
عراق توسط امريكا شاهد آن بوديم و دارای ارتباطات 
اس��تخباراتی با پنتاگون بود، به ان��دازه كارنامه ای 
كه كاظمی برای خود ثبت ك��رده، با امريكا  يی ها و 

پروژه های آنان همراهی نداشت | صفحه 15

یادداشت  ورزشی

 جاده یك طرفه 
دوستي ما و فیفا

فریدون حسن

تعامل بايد دوطرفه باشد. دوستي وقتي يك طرفه 
شود، فقط باعث دردسر است. قديمي ها درست 
مي گفتند براي كس��ي بمير ك��ه برايت تب كند. 
اين حاال حكايت ارتباط ما با فدراس��يون جهاني 
فوتبال اس��ت. ربطي هم ب��ه امروز ن��دارد. فيفا 
طي تمام اين سال ها خواس��ته هاي ريز و درشت 
زيادي داش��ته كه ما بايد آنه��ا را اجرا مي كرديم 
و تا جايي كه در توانمان ب��وده نيز اجرا كرده ايم، 
اما در اين ميان يك س��ؤال مهم و اساسي وجود 
 دارد و آن اينك��ه خواس��ته هاي فوتب��ال اي��ران 

چه مي شود؟  | صفحه 13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 21 شهریور 1400 - 5 صفر 1443

سال بیست و سوم- شماره 6299 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

فرمان واردات خودرو در مجلس چرخید

 پیش  به سوی تزریق 
روزانه 2میلیون واکسن

 رئیس جمهور: افزایش واردات و واکسیناسیون روزانه باعث آرامش شده است.  
امیدواریم واکسیناسیون روزانه  به زودی آمار 2میلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد | صفحه 3

    حضرت آي��ت اهلل خامنه ای با تبريك بازگش��ت 
مقتدران��ه و عزت آفرين ناوگ��روه ۷۵ نيروی دريايی 
ارت��ش از مأموري��ت تاريخ س��اِز دريان��وردِی پهنه 
 اقيانوس اطل��س، از فرمانده و يكاي��ك كاركنان آن 

قدردانی كردند. 
در پيام فرمان��ده معظم كل ق��وا كه به امير سرلش��كر 
موس��وی، فرمانده كل ارتش جمهوری اس��المی ايران 
ابالغ شد، آمده است: بازگش��ت مقتدرانه و عزت آفرين 
ناوگروه ۷۵ نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران 
را از مأموريت خطير دريانوردی پهنه  اقيانوس اطلس كه 
برای اولين بار در تاريخ دريانوردی كش��ور انجام ش��ده 
است، تبريك می گويم. امروز بحمداهلل ارتش جمهوری 
اس��المی ايران با كاركنان بصير، غيور و خستگی ناپذير 
خود در صحنه حاضر است و آماده  مجاهدت در راستای 
اهداف بلند انقالب ش��كوهمند اس��المی می باشد. اين 
توانمندی   ها را حفظ كنيد و ارتقا دهيد. مراتب تشكر و 
قدردانی اينجانب را ب��ه فرمانده و يكايك كاركنان عزيز 

ناوگروه و دست اندركاران برسانيد. 
ش��ماری از فرماندهان ارتش جمهوری اس��المی ايران 

هم در پيام های جداگانه ای بازگشت ناوگروه ۷۵ نيروی 
دريايی ارتش جمهوری اسالمی را تبريك گفتند. 

هفتادوپنجمين ناوگروه نيروی دريايی ارتش جمهوری 
اسالمی متش��كل از ناوش��كن ايرانی س��هند و ناوبندر 

مكران پس از 133 روز دريان��وردی در درياهای آزاد و 
اقيانوس   ها و طی ۴۴ هزار كيلومتر، پنج  ش��نبه گذشته 
به آب های سرزمينی جمهوری اسالمی ايران وارد شد و 
مورد استقبال دو فروند شناور رزمی ناوتيپ سطحی از 

منطقه يكم نيروی دريايی و دو فروند جنگنده شكاری 
پايگاه هوايی ش��هيد عبدالكريمی نيروی هوايی ارتش 
مستقر در بندرعباس قرار گرفت. اين ناوگروه، دوازدهم 
ارديبهشت با هدف ارتقای اقتدار دريايی، تأمين امنيت 
خطوط دريانوردی و تقويت ديپلماس��ی دريايی راهی 
مأموريت دريانوردی در اقيانوس هند، اطلس جنوبی و 
شمالی شد و با اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی حامل پيام 
صلح و دوستی ملت بزرگ ايران بود. به همين مناسبت، 
امير دريادار شهرام ايرانی در توضيح اعزام ناوهای ايرانی 
به آب های بين المللی، اف��زود: مأموريت مهم »تأمين 
امنيت شاهراه اقتصای جمهوری اسالمی ايران در عمق 
درياها« از زمان دفاع مقدس تا امروز بر عهده ماست و 
در آينده هم ادامه خواهيم داد. دري��ادار ايرانی با بيان 
اين كه بيش از ۹0 درصد تجارت ما از طريق دريا انجام 
می شود، يادآور شد: تقريباً بيشترين ساحل يعنی حدود 
2 هزار و ۵00 كيلومتر را در جنوب كش��ور در اختيار 
داريم كه در حوزه مأموريتی نيروی دريايی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران اس��ت اما اين بخش به 

توانمندی در چند حوزه نياز دارد | صفحه 2

   به طور معمول، روندهای تشريفاتی و ديپلماتيك 
طوری پيش بينی نمی ش��وند كه ديپلماتی در سطح 
رافائل گروسی، مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی 
به يك كشور سفر كند و يك يا دو روز بعد از بازگشت 
او، عليه همان كشور يك قطعنامه صادر شود. به اين 
ترتيب، چراغ سبز ايران به سفر امروز رافائل گروسی 
به تهران را كه از حدود يك هفته قبل به حال معلق يا 
»استند بای « درآمده بوده، می توان نشانه ای از منتفی 
شدن قطعنامه ضد ايرانی در جلس��ه شورای حكام 

آژانس در وين قلمداد كرد كه فردا شروع خواهد شد، 
هرچند در سايه بدعهدی امريكا و طرف های اروپايی، 
هيچ احتمالی را نبايد از نظر دور داشت. رويترز ديروز 
به نقل از منابع آگاه گزارش كرد رافائل گروس��ی روز 
يك    شنبه به منظور ديدار و گفت وگو با مقامات ايرانی 
به تهران س��فر خواهد كرد. رويترز درباره اهداف اين 
سفر خبری منتشر نكرده اما پيش تر گفته شده بود 
كه گروسی به دنبال از سرگيری بازرسی های آژانس 

از ايران است | صفحه 15

    پس از فرار ش��ش اس��ير فلس��طينی، مديريت 
زندان های رژيم صهيونيس��تی اقدامات شديدی را 
عليه اس��رای اين زندان      ها آغاز ك��رد و برخی از اين 
اس��را مورد ش��كنجه، آزار و اذيت، ضرب و ش��تم و 
بازرسی های ش��ديد قرار گرفتند. يورش و تخريب 
بخش ه��ای مختل��ف و س��لول های زندان     ه��ا نيز 
افزايش يافته اس��ت. حاال با بازداش��ت چهار نفر از 
اين زندانيان، بيم اين می رود كه جان اس��را بيشتر 
از قبل در مع��رض تهديد قرار گي��رد. عبداللطيف 

القانوع، س��خنگوی حماس ديروز گفت:»مس��ئله 
اس��را همچنان از اصول ملت فلسطين خواهد بود و 
ملت ما با اس��را تا زمان آزادی آنها اعالم همبستگی 
می كند.«   سخنگوی جنبش جهاد اسالمی فلسطين 
هش��دار داد: »ما رژيم اش��غالگر را كام��اًل در قبال 
جان دو اسير بازداشتی و هرگونه به خطر انداختن 
جان آنها مس��ئول می دانيم و رژيم اش��غالگر بهای 
 سنگين و سلسله واری را برای هر گونه صدمه به آنها 

خواهد داد«  | صفحه 15

   اقتصادی

انحصار خودرو در دست دو خودروساز  وابسته به دولت كه با هدف و نيت خيرانديشانه حمايت 
از توليد داخل انجام شد، به اعتراف دوست و دشمن و خيرخواه و بدخواه و عام و خاص شكست 
خورد و شكست س��ختی هم خورد. درباره داليل افتضاحی كه در اين صنعت داخلی به نسبت 
نمونه های خارجی اين صنعت به بار آمد و در مقايس��ه اين صنعت با برخی صنايع و علوم ديگر 
كشور كه همپا يا در تعقيب دنيا قدم برمی دارد، سخن ها گفته شده است و شايد هنوز حق مطلب 
ادا نشده باشد. اكنون هر طرح جديدی درباره خودرو بايد دو مقصود و هدف اصلی را دنبال كند. 
اول اينكه آن مقصود ملی كه توليد داخلی بايد با كيفيت و با قيمت ارزان و مناس��ب حال عموم 
مردم باشد و بيشترين سهم را در بازار داخلی داشته باشد، نبايد در طرح های جديد فراموش شود 

و دوم اينكه در طرح جديد منافع كل ملت در نظر گرفته شود. جمع بين اين دو تاكنون ممكن 
نبوده و علت رسوايی صنعت خودروی داخلی نيز به رغم سيستم مديريتی پيچيده و پرطمطراق و 
با دستمزدهای نجومی همين بوده است كه نتوانسته اين دو هدف را با هم تأمين كند.  ۹0 ميليون 
ايرانی بايد در اين عصر و زمانه، خودروی با كيفيت را با حق��وق و درآمد معمولی كه دارند تهيه 
كنند. اين، هم به سالمت جسمانی و هم به سالمت روانی آنها كمك خواهد كرد. در حال حاضر 
بسياری از صاحبان خودرو حتی توان تعويض قطعه و الستيك و لوازم ايمنی خودروهای قديمی 
خود را كه با بهای ارزان خريده اند،  ندارند و اين يعنی در آينده نزديك حوادث و تصادفات ناخواسته 
بسياری روی خواهد داد. از طرفی ناتوانی در خريد خودرو و مستهلك شدن بيشتر خودروها آن 

هم در روزگاری كه كشورهای پيشرفته، خودروهای شان را بعد از پنج سال اسقاطی و از رده خارج 
می كنند، ضربه روحی و روانی جدی به شهروندان وارد می كند. ضرر را از هر كجا كه مانع شوی، 
نفع است. نبايد با طرح های جديد كه يكی از آنها اجازه دادن به شهروندان برای برخورداری از يك 
رفاه نسبی قابل دسترس در دنيا يعنی خودروی مدرن و با كيفيت است، مخالفت كرد. اگر از خود 
مردم بپرسيد، داشتن يك خودروی ايمن و مجهز و با قيمت مناسب را بر تزريق واكسن كرونا و 
نان شب و خيلی ديگر از واجبات خود ترجيح می دهند. اين واجب را نبايد با امور مستحبی ديگر 
به خطر انداخت. نمايندگان بايد راه های رفته را ببندند و راه های جديد را كه به منافع كل ملت 

نظر داشته باشد، باز كنند | بقیه در صفحه 4

 بر اساس طرح مجلس هر شخص حقیقي یا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز 
برای واردات خودرو معادل ارزش صادراتي خود اقدام کند

ب��ا س��قوط دره پنجش��ير در 
شمال افغانستان اصالح طلبان، 
جمهوری اس��المی اي��ران را به 
بی عمل��ی در دف��اع از آن متهم 
كردند اما هيچ گاه روشن نكردند 
از نظام چ��ه می خواهند يا نظام 
بايد چه كار كن��د؟ اگر طالبان را 
برای گفت و گو ب��ه تهران دعوت 
كنيم خواهند گفت از يك گروه 
تروريستی حمايت  كرده ايد و اگر 
وارد جنگ شويم كه هميشه گفته اند جنگ بد است. بدون ترديد 
موضع اين جماعت بر اين انگاره و باور اس��توار است كه نظام، 
حامی طالبان است. تجربه تاريخی نشان می دهد شنا برخالف 
مس��ير نظام، علت و محور نوع نگرش اين جماعت به روندهای 
كشور است و برخالف مدعای شفافيت در عرصه سياست، اينجا 
به شدت محافظه كارانه و لفافه گو ظاهر ش��دند. اما ما بايد چه 
می كرديم؟ هم از باب خبر و هم از باب تحليل، نظام جمهوری 
اس��المی در حوادث اخير افغانستان غافلگير نش��د و از اشراف 

اطالعاتی بر روند برخوردار بود. اما چرا ايران وارد جنگ نشد؟ 
1- افغانستان يك كشور مستقل است. ورود به يك كشور مستقل 
با ابعاد نظامی صرفاً با درخواست دولت آن كشور يا شورای امنيت 
سازمان ملل يا در پاسخ به حمله از آن كشور ميسر است. دولت 
افغانستان هيچ كمكی از ما نخواست و بعد از فروپاشی دولت غنی 

نيز بی دولتی، فضا را پيچيده تر كرد. 
2- جنگ طالبان با پنجشيريان جنگ بين االفغانی است. ورود 
به چنين جنگی از سوی ايران باخت مطلق است. نه پنجشيريان 
نماينده رسمی و قانونی ملت افغانس��تان هستند و نه طالبان. 
ما نمی توانيم حاكميت هيچ كدام را بر افغانس��تان به رسميت 

بشناسيم تا چه رسد كه از يكی حمايت نظامی كنيم. 
3- منافع ما در افغانستان عبارت است از اخراج امريكا، سركوب 
داعش، حفظ حرمت شيعيان و حفظ امنيت مرزهای شرقی 
كشور. اكنون كه طالبان به حفظ حرمت و جان و مال شيعيان 
پايبند است به صورت طبيعی نبايد دس��ت به اقدامی بزنيم 
كه عرصه بر ش��يعيانی كه تحت كنترل اين جماعت هستند، 
سخت شود. طالبان رفتار سال های 13۷۵، 13۷6 و 13۷۷ را 
با شيعيان تكرار نكرده است. شيعيان افغانستان قباًل از طالبان 
ضربه خورده اند، جبهه ش��مال نيز حد فاصل س��قوط دولت 
نجيب اهلل تا ظهور طالبان در 28سال پيش اسالف پنجشيريان 
مظالمی را ب��ر آنان خصوصاً در غرب كابل روا داش��تند كه در 

تاريخ ثبت است. 
۴- آنچه قطعی و حتمی است ورود پنجشيريان به يك جنگ 
نابرابر، بدون برآورد صحيح نظامی اس��ت. جنگ نياز به برآورد 
و نقش��ه دارد. اينكه بدون ق��وای مت��وازن در درون خانه خود 
منتظر دش��من بمانی، قطعاً منجر به پيروزی نخواهد شد. در 
تشبيه می توان كار پنجشيريان را با توابين كربال مقايسه كرد 
كه بدون ب��رآورد نظامی از طرف، فقط متأث��ر از نفس لوامه در 
عين الورده به صورت كامل قلع و قمع شدند. طالبان با سالح های 
پيشرفته ای كه امريكايی   ها بر جا گذاشتند از يك سو و كوچك 
بودن جغرافيای پنجشير از س��وی ديگر مشخص بود كه فائق 
خواهد آمد و هرگونه ورود خارجی اين جنگ را طوالنی خواهد 
كرد و باعث فرس��ايش داخلی و در عين ح��ال دخالت دوباره 
خارجی   خواهد شد. شايد الزم بود مس��عود برای پيشگيری از 
حمله طالبان به ايران يا پاكستان به سازمان ملل برود و استمداد 
طلبد، اما گويی غير از جنگ مس��ير ديگری را انتخاب نكرد و 
طبيعی است كه جريان غالب باج نخواهد داد. البته افول روحيه 
جهادی در ش��مال نيز در سقوط سريع پنجش��ير مؤثر بود. در 
20 سال گذشته رفاه نسبی و زندگی عرفی بر مجاهدين سابق 

مستولی شده بود. 
۵- ايران و پاكس��تان چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن 
هيچ موقع برای هم تهديد نبوده اند و نخواهند بود. نگرانی از تنش 
بين اين دو كشور مطلقاً بی اساس است. ايران عمق استراتژيك 

كشور مسلمان پاكستان در حوادث روزهای سخت است. 
بنابراين آنان كه مرتب نظام را ب��ه اقدامات غيرايدئولوژيك در 
حصول منافع ملی ترغيب می كنند، اكنون حرف مشخص شان 
چيس��ت؟ حضور ما در س��وريه س��ه دليل عمده داشت: اول 
درخواست دولت اين كش��ور، دوم خارجی بودن عمده اعضای 
داعش و سوم تهديد حرم اهل بيت كه دو مورد از آن بدواً اتفاق 
افتاد، اما در افغانستان شرايط اينگونه نيست. طالبان بومی و از 
قوم بزرگ تر است و ورود ما به يك جنگ داخلی در اين كشور 
می توانست سرنوشت تلخ قدرت های بزرگ در 200 سال گذشته 

را يادآوری كند. 
راهبرد جمهوری اسالمی روشن است و بايد روشن تر بيان شود تا 
لجبازان آچمز شوند. ايران هرگز دولت مستقل و امارتی طالبان 
را به رسميت نمی شناسد و اين معقول   ترين تصميم برای افكار 
عمومی داخل كش��ور، داخل افغانستان و مجامع جهانی است. 
ايران در افغانستان هوشمندانه عمل كرد و تصميم برای آينده 
نيز هوشمندانه است. منافع ما در افغانستان تا اين لحظه محترم 
شمرده شده است. غايت نظر ما تشكيل دولت فراگير است دولتی 

كه از فردای آن جنگ برای هميشه پايان يابد.
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