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ایستادگی برابر دشمنان
| مجتبی ملکی- موج جديد 
ايران هراسى و جنگ روانى و اقتصادى 
امريكا عليه كشــورمان نيازمند آگاهى 
و هوشــيارى وعزت واقتدار ما در سايه 
همدلى و وحدتى است كه بارها و بارها 
مورد تاكيــد مقام معظــم رهبرى قرار 
گرفته اســت. بديهى اســت كه تحريم 
هاى نفتى و اعمال محدوديت هاى جديد 
توسط هيات حاكمه امريكا هرگز نخواهد 
توانســت ملت ما را در عــزم خود براى 
اســتقالل و آزادى در پرتوتعاليم اسالم 

سست وپشيمان كند.
موفقيــت هر ملت در پيشــرفت هاى 
خود، نسبت معكوسى با نفوذ بيگانگان و 
دشمنان در آن كشور دارد؛ يعنى هرگاه 
نفوذ يك قدرت خارجى در بين مردم و 
فضاى سياسى آن كشــور بيشتر باشد، 
فاصله ى آن ملت از آينــده اى همراه با 
عزت و افتخار بيشــتر اســت. هر نظام 
سياســى كه توانســته باشــد به ملت 
خــود تكيه كند و سرچشــمه ى  ايمان، 
اعتمادبه نفس و وحدت ملى را ميان آنان 
جوشان ســازد، خواهد توانست در برابر 

نفوذ بيگانگان مقاومت كند.
 ممكن است تصور شود كه ايستادگى 
يك ملت در برابر نفوذ بيگانگان، موجب 
انــزواى او شــود، امــا در حقيقت، اين 
مقاومت، عزت ملى او را تقويت مى كند. 
همچنان كه بايد توجه داشــت رابطه با 
دولت آمريكا يا هــر دولت ديگر، گرهى 
از كار ملتى كه خــودش نتواند دردهاى 
خود را عالج كند، بــاز نمى كند. امروز 
عزت مردم ايران نيز بر اثر وجود همين 
روح استكبارستيزى در ميان آحاد افراد 
جامعه اســت. مقام معظم رهبرى بارها 
تكرار كرده اند: «عزت ملت از اســتقرار 
او بــر روى مواضع انقالبى و اســتحكام 
مواضع دينى و ملى اوست، نه از گرايش 
به اين و آن. نــه از اتكا به اين و آن. نه از 
التماس كردن و ايجاد رابطه پيش اين يا 
آن دولت. ما بارها تكرار كرده ايم، ما ملتى 
هستيم كه خودمان تصميم مى گيريم. 
ما نمى توانيــم منتظر بمانيــم تا فالن 
كشور، فالن دولت، فالن وزير خارجه يا 
رئيس جمهور به ما توصيه كند كه شما 
چاره اى نداريد جز اينكه با آمريكا رابطه 
برقرار كنيد! نه آقا، چاره داريم. چاره اين 
است كه بر روى مواضع سرشار از عزت، 
كه ناشى از اسالم، ناشى از ملت ايران و 
از قدرت اســالمى و ملى ماست، محكم 
بايستيم تا همه ى كســانى كه بيگانه از 
ما هستند، احساس كنند در مقابل اين 

ملت، نمى شود با قلدرى حرف زد.»
از هميــن روى، مبارزه  با اســتكبار از 
اجزاى ذاتى انقالب اســالمى و از جمله 
خواسته هاى اصلى و اساسى ملت ايران 
است. چنانچه اين ملت مبارزه با استكبار 
را رها كند، بدين معناســت كه به ذلت 
دخالــت بيگانــگان در امــور داخلى و 
وضعيت بسيار تهديدآميز قبل از انقالب 

تن داده است.

 قیمت بنزین
در کالیفرنیا باال رفت

| تصميم كاخ ســفيد در پايان 
دادن بــه معافيت هــاى تحريمى ايران 
باعث شد تا قيمت بنزين در كاليفرنيا به 
شدت افزايش يابد. كاخ سفيد به صورت 
رســمى اعالم كرد كه معافيت ارائه شده 
به كشورها از تحريم نفتى ايران را تمديد 
نخواهد كرد و اين معافيت ها در روز دوم 
مى پايان خواهد يافت. آمريكا شش ماه 
پيش به مدت 180 روز به كشــورهايى 
نظير چين، هند، كــره جنوبى، تركيه و 
ژاپن و در مجموع به 8 كشــور معافيت 
از تحريم ها را تا روز 2 مى ارائه داده بود. 
اين تصميم باعث شــد تــا تنها در چند 
ســاعت قيمت بنزين در آمريكا افزايش 
يابد.به گزارش انجمن اتومبيل آمريكا، 
هم اكنــون هر گالن بنزيــن كه معادل 
3.7 ليتر است، در كاليفرنيا 4.7 دالر به 

فروش مى رسد.

قضاوت ناآگاهانه
زن و مــرد جوانى بــه محله جديدى 

اسبا ب كشى كردند.
روز بعد از اولين روز سكونت در خانه 
ى جديد ضمــن صــرف صبحانه، زن 
متوجه شــد كه همســايه اش در حال 
آويزان كردن لباس هاى شسته است و 
گفت: لباس ها چندان تميز نيست. انگار 
نمى داند چطور لباس بشــويد. احتماال 

بايد پودر لباس شويى بهترى بخرد.
همسرش نگاهى به او كرد اما چيزى 
نگفت. هربار كه زن همسايه لباس هاى 
شسته اش را براى خشك شدن آويزان 
مى كرد، زن جوان همان حرف را تكرار 
مى كرد تــا اينكه حدود يــك ماه بعد، 
روزى از ديدن لباس هاى تميز روى بند 
رخت تعجب كرد و به همسرش گفت: 
«ياد گرفته چطور لباس بشويد. مانده ام 
كه چه كسى درســت لباس شستن را 

يادش داده.»
مرد با تامل پاسخ داد: ولى من امروز 
صبح زود بيدار شدم و پنجره هايمان را 

تميز كردم!
نتيجه اخالقى : وقتى كه رفتار ديگران 
را مشــاهده مى كنيم، آنچــه مى بينيم 
به درجه شــفافيت پنجره اى كه از آن 
مشغول نگاه كردن هستيم بستگى دارد. 
قبل از هرگونه انتقادى، بد نيست توجه 
كنيم بــه اينكه خــود در آن لحظه چه 
ذهنيتى داريم و از خودمان بپرسيم آيا 
آمادگى آن را داريم كه به  جاى قضاوت 
كردن ناآگاهانه، در پى ديدن جنبه هاى 

مثبت ديگران باشيم؟!

مالزهی، کارشناس مسائل 
شرق آسیا:

دیدگاه

پاکستان در 
مسیر تغییر 
استراتژی 
قرار دارد

| يك كارشناس مســائل شرق آســيا گفت: اسالم آباد 
خود را در موقعيتى مى بيند كه بايد يك تجديدنظر اساســى در 
موقعيت خود داشته باشد. فكر نمى كنم اسالم آباد بخواهد تحت 
تاثير عربستان ســعودى در خصوص ايران موضع گيرى كند. به 
گزارش كائنات به نقل از ايســنا، پيرمحمد مالزهى با اشاره به 
توافق تهران و اسالم آباد براى ايجاد نيروى واكنش سريع در مرزها 
براى مبارزه با تروريسم، گفت: در واقع پاكستان در يك موقعيت 
تناقض آميزى قرار گرفته و واقعيت اين اســت كه برخى از اين 
گروه ها تحت عنوان گروه هاى راديكال و تروريستى طبقه بندى 
مى شوند؛ به نوعى كه افغانستان معتقد است طالبان تحت حمايت 
دستگاه امنيتى پاكستان است و هند ارتش طيبه، جيش محمد و 
حزب المجاهدين را مورد حمايت ارتش پاكستان مى داند و تهران 
هم معتقد است گروه هاى تروريســتى عليه ايران هدايت شده 

هستند و براى اين كشور هم دردسر ساز شده اند.

اسالم آباد می خواهد در موقعیت خود تجدیدنظر کند
وى ادامه داد: واقعيت اين اســت كه هنــد هم در حال حاضر 
از سوى پاكســتان به حمايت از گروه هاى مخالف متهم شده و 
تصورى مشــابه درخصوص ايران هم وجود دارد. همين امر هم 
باعث مى شود كه اســالم آباد خود را در موقعيتى ببيند كه يك 
تجديدنظر اساسى در موقعيت خود داشته باشد. مالزهى تاكيد 
كرد: سوال پاكستان اين اســت كه آيا مثل گذشته مى تواند از 
گروه هاى راديكال به عنوان ابزارى براى استراتژى خود استفاده 
كند؟ فرض من اين است كه پاكستان به داليل متعددى به اين 
جمع بندى خواهد رسيد كه اين شرايط در طوالنى مدت به ضرر 

خودش تمام مى شود.

پاکستان به این نتیجه رسیده که تنها مرز ۹۵۰ کیلومتری با 
ایران می تواند برایش همچنان امن باشد

اين كارشناس مسائل شرق آسيا گفت: اين به آن معنا است كه 
گروه هاى راديكال در عين حال كه به ضرر افغانستان يا هر كشور 
ديگرى عمل مى كنند، از طرف ديگر از اين ظرفيت هم برخوردار 
هســتند كه عليه خود پاكستان اقدام كنند. به همين جهت هم 
بنده معتقدم اســالم آباد در حال بررسى است كه حداقل از بين 
مرزهاى مهم خود يعنى با افغانستان، هند و ايران،؛ اين تنها مرز 
950 كيلومترى با جمهورى اسالمى ايران است كه مى تواند براى 

اين كشور همچنان امن باشد.

طرح ۶ ماده ای قریشــی هم راســتا با تغییر استراترژی 
پاکستان درباره مرزها است

وى افزود: بنابراين اتخاذ يك سياست براى ايجاد همكارى موثر 
با ايران در رابطه با مرزها شــايد آغاز حركت اسالم  آباد در مسير 
تغيير استراتژى ها باشد چرا كه پيش از اين هم آقاى قريشى وزير 
امور خارجه پاكســتان يك طرح 6 ماده اى را براى كنترل مرزها 

مطرح كرده بود كه هم راستا با همين سياست است.

طرف پاکستانی پیشــنهاد داده که در منطقه تربت پایگاه 
مشترکی ایجاد شود

اين كارشــناس سياســت خارجى در خصوص پيشــنهادات 
موجود براى كنترل مرزهاى مشترك ايران و پاكستان هم گفت: 

پيشنهادهاى متعددى در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله اينكه 
طرف پاكستانى پيشنهاد داده است كه در منطقه تربت كه نزديك 
مرزهاى ايران قرار گرفته يك پايگاه مشــتركى به وجود بيايد تا 
بتوانند گشت هاى مشتركى را ساماندهى كنند. پيشنهاد كشيدن 
ديوار هم مطرح شده كه جاى بحث دارد و تازه ترين پيشنهاد هم  

همان ايجاد نيروى واكنش سريع است.

حدود ۲۰ درصد پاکستانی ها از نظر گرایش دینی و فکری 
وابسته به ایران هستند

مالزهى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مشكالت اقتصادى 
موجود در پاكســتان و وابستگى اين كشور به عربستان سعودى 
آيا مى توان نســبت به پايبندى اســالم آباد به توافقات دوجانبه 
اطمينان حاصل كرد، گفت: درست است كه عربستان سعودى 
در شرايطى كه كليه كمك هاى آمريكا به پاكستان متوقف شده 
كمك هايى را در اختيار اين كشور قرار مى دهد و چند ميليون نفر 
از اتباع پاكستان هم در عربســتان و امارات مشغول كار هستند 
اما بايد واقعيت ديگرى را هم در نظر بگيريد كه پاكستان كشور 
بزرگى است و 220 ميليون جمعيت مسلمان دارد و از اين تعداد 
هم حدود 20 درصد از نظر گرايش دينى و فكرى وابسته به ايران 
هستند.وى گفت: بنابراين پاكستان هم منافع خودش را دارد و 
اينطور نيست كه صددرصد در راستاى منافع عربستان حركت 
كند. فكر نمى كنم اسالم آباد بخواهد تحت تاثير عربستان سعودى 
در خصوص ايران موضع گيرى كند؛ چراكه اين كشــور همواره 
در تالش اســت تا بتواند تعادلى را در مناســبات خود با ايران و 

كشورهاى حاشيه خليج فارس ايجاد كند.  

جامعه | 4

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

تحریم نفتی را 
می شکنیم

۲

۲

6 
ی  

رژ
ان

4 
ه  

مع
جا

معــاون اول رييس جمهورى تحقق 
دولت الكترونيــك را موضوعى مهم و 
مورد تاكيد همه اركان نظام دانست و...

وزير امورخارجه كشورمان تشديد 
«تروريســم اقتصادى» آمريكا عليه 
ايران را نشان دهنده استيصال و ترس 

رژيم آمريكا دانست و...

معاون اول رییس جمهور:

ظریف:

 تحقـق
دولت الکترونیک 
مورد تاکید تمام 
ارکان نظام است

وارثان تمدن کهن 
پارس به توصیه  

خارجی ها تکیه 
نمی کنند

»البرز« پشت ساخت 
و سازها گم شده است

    بهمن کشاورز، حقوقدان، پژوهشگر
و رئیس سابق اسکودا درگذشت

 احضار سعید قاسمی
در پی شکایت سپاه و هالل احمر

۲سخنگوی قوه قضاییه از احضار سعید قاسمی با شکایت سپاه و هالل احمر خبر داد
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النازحبیبیدر»شاهماهی«

نمایش»شاه ماهی« به کارگردانی رضا بهاروند از اواسط اردیبهشت در پردیس تئاتر 

شهرزاد روی صحنه می رود

دنیادربارهایران
نگاه

اشتباهاست
 :jutarnji بودیمیر در گفت وگو با سایت   
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ترادیوباشماصحبتمیکند!
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پنجرهمجازی

اتيد راديو معتقد است كه راديو در حال حاضر 
| يكى از اس

ت كه به نگاه كردن و 
ابزار سريع و دست يافتنى براى آن چيزى اس

رج برخوردار كه مدت زيادى از بازنشستگى او 
ديدن، نياز ندارد.اي

1351 به راديو وارد شده و تهيه كنندگى 
در راديو مى گذرد، سال 

برنامه هاى خانواده تا برنامه هاى گفتارى، موسيقى و ادب فارسى 

عهده داشــته اســت. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين 
را بر

ســالروز تولد راديو (چهارم ارديبهشت ماه) 
برنامه ساز باسابقه در 

واره راديو كه قرار است پس از شش سال وقفه 
درباره عملكرد جشن

برپا شود، بيان كرد: ما جشــن مى گيريم كه يك خاطره خوب را 

تداعى كنيم. تداعى يــك خاطره خوب يعنى اينكه از يك مطلب 

خوشمان آمده، سود داشته و جذاب بوده است؛ بنابراين مى خواهيم 

ن را زنده كنيم و ارزش هايى كه در آن اســت را روشن كنيم تا 
آ

مقدمه اى براى كار آيندگان بشــود. ماهيت برگزارى جشنواره و 

شده نام ببريم، بد نيست. ذكر 
اينكه ما از كارهاى خوبى كه انجام 

خير از مسائل يعنى ارزش گذاشتن كه باعث رشد دادن ارزش ها 

كردن دوباره به ارزش ها در حوزه هاى 
مى شود و جشــنواره، نگاه 

مختلف است.

ديو به عنوان پديده اى كه در كشور ايجاد شده و 
او ادامه داد: را

ى دارد، هنوز هم نقش خود را ايفا مى كند و 
از گذشته نقش بسيار

د مفيد و مؤثر باشد 
خود را دارد؛ بنابراين جشنواره مى توان

جايگاه 

و ضررى در آن نمى بينم.

د: اگر در مجموعه اى كه 
ن تهيه كننده قديمى راديو اظهار كر

اي

شناســاندن و معرفى كردن و نمايش دادن 
برپا مى شود، بررسى، 

، انتقــال بهتر ايده هاى 
ان بهتر راديو، ارتباط بهتر

ارزش ها به بيــ

ى، به بهبود تفكر و خالقيت كمك كند، براى 
مفيد، به ســازندگ

همه نسل ها مفيد است. همچنين تداوم فرهنگ بشرى در ارزش 

گذاشــتن به اين مسائل اســت. راديو هم نمى تواند جداى از اين 

مسائل باشد و يك پديده منفك از مسائل اجتماعى نيست. نسل 

نو كه مى آيند و خواهند آمد، وارث بخشــى از تجارب گذشــته 

ه مفيد باشد و متجلى شوند 
هستند. اگر ارزش ها و تجارب گذشت

و براى نسل ما نشان داده شود، بدون شك براى آن ها مفيد است. 

همچنين اگر اشتباهات نســل هاى گذشته هم نمايش، بررسى و 

تحليل شــود، مفيد خواهد بود. نسل نو در هر رشته اى نه تنها در 

راديو وارث تجارب نسل هاى گذشته است و انتقال تجارب كمك 

مى كند كه نسل نو سازنده تر شود.

كاران در راديو زحمت 
ان اينكه تعداد زيادى از هم

برخوردار با بي

كشيده اند و راديو با يك نفر اداره نمى شود، بيان كرد: من جز اولين 

گروهى هستم كه با تحصيالت ليسانس به حرفه تهيه كنندگى در 

همه با ديپلم وارد اين كار مى شدند. من 
راديو وارد شدم. قبل از ما 

آمدم و تهيه كنندگى 
ديو كه در ميدان ارگ بود، 

سال 1351 به را

برنامه هاى مختلف را شــروع كردم و سرپرستى گروه كودك را بر 

عهده داشتم. من چند برنامه موفق هم ساختم؛ يك برنامه درباره 

شــور بود و آرشيو 
گردآورى موســيقى محلى مناطق مختلف ك

ميدوارم هنوز محفوظ 
عظيمى از اين موسيقى ها را جمع كردم كه ا

باشد. اين موسيقى ها منبع خوبى براى مطالعه، تحقيق، پژوهش 

و فرهنگ شناسى اســت. همچنين برنامه اى به نام «برگزيده ها» 

ود و برگزيده آثار كالسيك را به 
را توليد كردم كه بســيار موفق ب

فته» بود كه مردم 
داديم. برنامه ديگر، «گلچين ه

مردم نشان مى 
استقبال كردند.

ه راديو در گذشته و حال 
او در پاســخ به اين پرســش كه جايگا

حاضر چه تغييرى كرده اســت، بيان كرد: انسان در حال تغيير و 

تكميل شدن است. راديو ابزارى اســت كه از پنجاه سال پيش با 

ى پيدا كرده و به لحاظ فنى و تكنولوژى، ابزار 
االن تفاوت بســيار

فنى آن پيشرفت كرده اســت. كاربرد زمانى راديو متفاوت است. 

50 سال پيش، خانم هايى كه در خانه بودند برنامه هاى آشپزى و 

چون وســيله ديگرى نبود 
حتى خياطى را از راديو ياد مى گرفتند 

ل كند اما امروز با تصوير ساده تلويزيونى و 
كه اين آموزش را منتق

ى كنند و ابزار تغيير 
ماهواره اى اين آموزش ها را به راحتى دريافت م

كرده اســت. زمانى كه امكانات جديدى براى انتقال انديشه هاى 

ه باشــد، ابزار قديمى قابليت هاى خود را از دست 
تازه وجود داشت

شــته در برنامه كودك راديو، نقاشى كردن را به 
مى دهد. ما در گذ

كودك آموزش مى داديم؛ اين در حالى اســت كه نقاشى يك كار 

ى فرستادند و درباره 
ديدنى است و حتى كودكان براى ما نقاشى م

نقاشى هايشان نظر مى داديم.

راديو تغيير كرده است، تصريح كرد: 
ر با بيان اينكه ابزار 

برخوردا

بااينكه تلويزيون اطالع رسانى كرد 
زمانى كه حادثه سيل اتفاق افتاد 

اما راديو سريع تر از ابزارهاى ديگر توانست خبر و اطالعات سيل را 

به مردم بدهد، چه به آن هايى كه در سيل بودند و چه آن هايى كه 

ك كردند. راديو در حال حاضر ابزار سريع و دست يافتنى براى 
كم

ز ندارد. راديو بهترين 
ه كردن و ديدن، نيا

آن چيزى است كه به نگا

ابزار براى اين است كه از موسيقى و خبر مطلع شويد. البته فضاى 

جود دارد كه بتوانيد خبر دريافت كنيد اما خبر موثق 
مجازى هم و

وانيد اعتماد كنيد. 
نمى دهد و نمى ت

تمدید نکردن معافیت های نفتی 

ایران تاثیری در اقتصاد ندارد

افزایش کرایه ها در انتظار
نظر دولت 

تئاترشهر کمپانی تولید تئاتر 
می شود

نی انبان از حصار مرزها خارج 
شده است
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مولود چاوش اوغلو در توییتی نوشت: تصمیم آمریکا برای اتمام 

معافیت های نفتی ایران نه تنها به حفظ صلح و ثبات خاورمیانه 

کمکی نمی کند، بلکه به مردم ایران آسیب می زند...

حشمت اهلل فالحت پیشه در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: 

کف فروش نفت ایران را مناسبات دوجانبه تعیین می کند نه 

بلوف های سیاسی ترامپ و پمپئو. هیچگاه فروش نفت ما به...

وندی شرمن در صفحه توئیتر خود نوشت: وقتی اروپا مذاکرات 

را با ایران در اوایل سال های 2۰۰۰ شروع کرد، این کشور ۱۶۴ 

سانتریفیوژ داشت. پس از اعمال تحریم های مجازات کننده و...

امیررضا خادم کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی در 

صفحه اینستاگرامی خود برای ائتالف با حمید بنی تمیم اعالم 

آمادگی کرد

kaenat.ir
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