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دولت رئیسی در ترازوی قضاوت
کم�ال لطفی: یک  سال از روی کار آمدن رسمی 
حجت االس��ام سیدابراهیم رئیس��ی به عنوان 
هشتمین رئیس جمهور کشورمان می گذرد. برای 
قضاوت درباره عملکرد دولت سیزدهم باید ابتدا 
بدانیم کشور در چه وضعیتی تحویل سیدابراهیم 
رئیس��ی و کابینه او ش��د. مخالف��ان دولت که 
مغرضانه با س��اختن جداولی که یادآور ماجرای 
»رمال دغل کار و کش��یدن ش��کل مار« است، 
سعی در مخدوش کردن تاش های دولت برای 
سرپا کردن کشور دارند، تعمدا سعی در سرپوش 
گذاشتن بر این واقعیت دارند که دولت سیزدهم 
در حال��ی روی کار آمد که عما میراث دار ده ها 
س��ال مدیریت های اجرای��ی ناکارآمد، قوانین و 
تکالیف انجام نشده توسط دولت های قبل بویژه 
دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم که عدم انجام هر 
ک��دام از آنان )مانن��د اصاح نحوه تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی( موجب کوچک تر و فقیرتر شدن 
سفره مردم و فربه شدن شکم دالالن و سوداگران 
می ش��د، بوده است. به عبارت ساده تر باید گفت 
رئیسی کشور را نه در یک حالت عادی یا حتی 
با چند درجه منفی که فی الواقع با هزاران مساله  
حاد و صدها بحران در عرصه های مختلف تحویل 
گرفت. کشور مانند مریض بدحالی بود که ده ها 
چاق��وی تیز و برنده در نقاط حس��اس و حیاتی 
بدنش فرو رفته و پزش��ک حاذق باید ابتدا برای 
نجات بیمار از حالت احتضار، این چاقوها را از بدن 
او جدا کرده و س��پس برای احیای کامل و سرپا 
کردن او تاش کند. امروز مغرضان منتقدنمای 
دولت سیزدهم که از قضا قلم به  مزدهای دولت 
سابق هس��تند، با فرافکنی و دروغگویی بر آنند 
با نقش مار کش��یدن، حواس مردم را از پله  اول 
یعنی »آنچه تحویل داده اند« پرت کرده و تاش 
خود را روی پله دوم یعنی وضعیت فعلی کشور 
متمرکز کنند تا مبادا پاسخگوی فجایعی باشند 
که تحت حمایت آنان از مدیران ناکارآمد دولت 
سابق دامنگیر کشور و مردم شده است. از عجایب 
روزگار همین بس که بوقچی های دولت سابق که 
روزگاری کشته شدن ده ها نفر بر اثر بی کفایتی 
حسن روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین 
را »هزینه جراحی« معرفی کرده بودند، این روزها 
محاس��به گر شده و درصد افزایش قیمت کاالها 
را ب��دون توجه به عامل اصلی آن یعنی عملکرد 
رئیس محبوب دولت متبوع خود منتشر می کنند! 
سیدابراهیم رئیسی در حالی پا به عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری گذاشت که حسن روحانی که با 
ادعای »به عقب برنمی گردیم« بر صندلی پاستور 
تکیه داده بود، در دوران سیاه ۸ ساله مدیریت خود 
عما کشور را در تمام عرصه ها به نحوی به عقب 
برگرداند که تا ده ها س��ال و شاید چندین دولت 
باید تاش کنند تا بتوانند این لکه های سیاه را از 

بوم مدیریت اجرایی کشور پاک کنند...
ادامه در صفحه 6

حدیث   نفس 
از      پستوی اختر

تعلل و عقب ماندگی بانک مرکزی در انجام 
 اعتبارسنجی، متقاضیان تسهیالت خرد

را به سختی انداخته است

 در پی عملیات مسلحانه در قدس اشغالی 
دست کم ۱۰ صهیونیست زخمی شدند

اعتبارسنجی   وام  
در    محاق

 قهرمان
 پشت     قهرمان

جریان اصالح طلب از توهین به قهرمانان مقاومت 
تا قهرمان سازی از زلنسکی و احمد مسعود

سکوت اردوگاه اصالح طلبان در مواجهه با سریال 
هتاکی های اخیر علیه سرداران و جبهه مقاومت 

نشانه رضایت از این مواضع است

 صفحه     7

 صفحه     2

 صفحه     5

 صفحه     3

صفحه   2صفحه   8

صفحه   2

صفحه   7

 فیلم؛    غایب   جشنواره
 فیلم    کودک!

 دفاع    از 
مدافعان حرم
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  هر بانک به صورت سلیقه ای در رابطه

با تضامین بانکی تصمیم  می گیرد

ثمانه اکوان: دوران اکتش��افات 
دریایی اروپاییان در اوایل قرن 
پانزدهم میادی آغاز ش��د. در این دوران کش��ورهای 
اروپایی، بوی��ژه قدرت های اصلی اروپایی یعنی هلند، 
انگلس��تان، اسپانیا و پرتغال، ناوگان دریایی خود را به 
سرزمین های دور می فرستادند و هر سرزمین جدید که 
روی نقشه های باستانی نبود را به عنوان مستعمره برای 
خود برمی داشتند. اهمیت سفرهای دریایی در این دوره 
از تاریخ، نه به دلیل قدرت دریایی برای افزایش میزان 
تجارت بین المللی، بلکه به دلیل قدرت سیاسی ای بود 
که این نیرو برای کش��ورهای پیشرفته اروپایی به بار 
م��ی آورد و آنها را در زمره کش��ورهایی قرار می داد که 
می توانند با اتکا به ناوگان دریایی خود، ادعای مالکیت 
کل جهان را داشته باشند. اگر چه در زمان جنگ اول 
و دوم جهانی، دیگر نیروی هوایی کم کم در حال تعیین 
قدرت های برتر در کل دنیا قرار داش��ت اما باز هم این 
ناوگان دریایی قدرت های جهانی بود که حرف اول و آخر 
را در جنگ می زد. اگر آمریکا کشتی ها و ناوگان دریایی 
پیشرفته خود را برای حفاظت از کشتی های انگلیس و 
فرانسه به اروپا نمی فرستاد، شاید آنها در مقابل اقدامات 

دریایی آلمان دچار نابودی می شدند. 
در ابتدای جنگ دوم جهانی، هنوز این قدرت دریایی 
بود که یک کشور معمولی را از یک ابرقدرت متمایز و 
مشخص می کرد که این کشور تا چه اندازه می تواند در 
مسیر و روند اتفاقات جهانی تاثیرگذار باشد. در سال های 
پایانی جنگ دوم جهانی، این قدرت برای تاثیرگذاری 
بر تحوالت جهانی به کشوری رسید که ناوگان هوایی 
پیش��رفته ای داش��ت و در روزهای پایانی جنگ، این 
ساح اتمی بود که مشخص کرد دنیا باید توسط چه 

کشورهایی هدایت شود. 

ش��اید در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی، تقریبا 
می شد چند عنصر اصلی برای تمایز یک قدرت از یک 
ابرق��درت را تش��خیص داد؛ در آن زمان میزان تولید 
ساح، میزان قدرت نیروی دریایی و همچنین تجهیزات 
پیشرفته در نیروی هوایی و داشتن ساح اتمی، عواملی 
بود که می توانست بیان کند آیا یک کشور قدرت است 
یا ابرقدرت. این روزها با پیشرفت تکنولوژی و گسترده تر 
ش��دن ابعاد پیچیدگی اختراعات بشری و نوع مقابله 
کشورها با یکدیگر، دیگر یک کشور برای تبدیل شدن 
به یک قدرت یا ابرقدرت، نمی تواند تنها بر روی عناصر 

قبلی تکیه کند. 
ای��ن روزها، عناصر قدرت نظام��ی در حیطه های 
مختلف تقسیم شده است و ماهیت هر جنگی تعیین 
می کند چطور می توان یک کشور را به عنوان قدرت یا 
ابرقدرت شناسایی کرد. اگر مساله مبارزه با تروریست ها 
باشد، نیروی زمینی، هوایی و اطاعاتی قوی حرف اول 
را می زند و در عین حال ارتش سایبری نیز باید جلوی 
پروپاگاندای نظامی را بگیرد. اگر جنگ، اقتصادی باشد، 
ابزار تحریم، قدرت اقتصادی کش��ورها است و میزان 
ارتباط و وابستگی متقابل شان به قدرت های اقتصادی 
دنیا. اگر مس��اله، جنگ برای تعیین حدود سرزمینی 
باش��د، باز هم مانند جنگ های کاسیک، این قدرت 
نیروهای زمینی است که می تواند نتیجه جنگ را برای 
همیشه تغییر دهد و ابزارآالتی مانند تانک یا ساح های 
ضد تانک و موشک، می تواند تعیین کننده نتیجه مقابله 

۲ کشور باشد. 
برای هر کدام از جنگ های مطرح در دنیا، با توجه 
به ماهیت و نوع مقابله ۲ طرف، می توان عناصر قدرت 
نظامی را برشمرد اما یکی از ابزارهای اصلی در دنیای 
امروز که نه تنها »تاثیرگذار«، بلکه می تواند تعیین کننده 

نتیجه هر مقابله و جنگی باشد، قدرت سایبری کشورها 
و در عین حال قدرت آنها در استفاده از تکنولوژی های 
نوی��ن مانن��د موش��ک های جدید و مهم ت��ر از همه، 

پهپادهاست. 
تحلیلگران زیادی هستند که با مروری بر جنگ های 
اخیر در دنیا به این نتیجه رسیده اند شاید در چند سال 
آینده این پهپادها باشند که به جای جنگنده های نظامی 
وارد میدان می شوند و در جنگ های آینده، پهپادهای 
خودران می توانند براحتی میزان استفاده از جنگنده ها را 
کاهش داده یا استفاده از آنها را که هزینه بسیار زیادی 
را برای کشورهای مختلف در پی دارند، کاهش دهند. 
جن��گ در یمن، مقابله بین حزب اهلل لبنان و رژیم 
صهیونیس��تی و حتی جنگ در غزه و کرانه باختری و 
درگیری و نزاع چند روزه بین آذربایجان و ارمنس��تان، 
نش��ان داد ق��درت پهپادی ت��ا چه می��زان می تواند 
تعیین کننده نتایج جن��گ و نمایش دهنده اوج اقتدار 
نظامی یک کشور باشد. زمانی که به جنگ روسیه در 
اوکراین می رس��یم، انتظارات شاید بیش از حد باشد. 
انتظار نمی رود اوکراین به کش��وری که دارای یکی از 
بزرگ ترین زرادخانه های هسته ای است حمله نظامی 
مستقیم داشته باشد. از سوی دیگر تسلیحات بیولوژیک 
نیز به راحتی نابود می شوند و رسوایی جهانی استفاده 
از آنها باعث می ش��ود دیگر استفاده چندانی از آنها در 
جنگ های نوین جهان نش��ود. موش��ک ها در این باره 
تاثیرگذارند و ساح های ضد تانک می توانند تا حدودی 
موزانه نظامی را بر هم بزنند. قدرت نظامی برتر داشتن 
در جنگ های نوین امروزی، شامل داشتن ناوگان دریایی 
و هوای��ی قوی، زیردریایی هس��ته ای، ناوگان ارتباطی 
و اطاعاتی قدرتمند )ش��امل ماهواره های اطاعاتی و 
جاسوس��ی(، ناوگان هوایی پیشرفته، ساح هسته ای، 

دانش کافی ب��رای فعالیت در فضای مجازی و جنگ 
سایبری و جنگ الکترونیک است. 

در جنگ های اخیر اما هر کدام از کشورها با باالترین 
دانش و توان نظامی نیز نمی توانند بدون داشتن پهپادهای 
اطاعاتی و نظامی به اهداف مورد نظر خود دست پیدا 
کنند. پهپادها به دلیل قدرت باالی خود در مکان یابی، 
هزینه کم س��اخت در مقابل کارآیی ش��ان در جنگ و 
هدف زنی مستقیم و همراه با اشتباهات کم، به بهترین 
جنگ افزارهای نظامی در دنیا تبدیل شده اند. اگر یمنی ها 
پهپادهایی برای دفاع از خود و افزایش هزینه های نظامی 
عربستان با هدف قرار دادن آرامکو نداشتند، شاید بسیار 
زودتر و در همان ماه های ابتدایی، عربس��تان را با یک 
پیروزی کم هزینه رو به رو می کردند اما مقاومت پهپادی 
و موشکی نشان داد می توان با تجهیزات و دانش نوین، 
هزینه های جنگ برای طرف متخاصم را باال برد. در لبنان 
و رویارویی اش با اقدامات رژیم صهیونیستی نیز قدرت 
پهپادی بسیار موثر است و می تواند موازنه اطاعاتی و 

نظامی را برای مدت های زیادی به هم بزند. 
در جنگ های مرزی بین ۲ کشور که راه برای رسیدن 
به خط مقدم یا نفوذ در داخل یک کشور بسیار کمتر 
است، نقش ارزشمند پهپادها بیش از پیش مشخص 
می شود. آذربایجان در جنگ با ارمنستان دقیقا از همین 
مساله استفاده کرد و اوکراین نیز با الگو قرار دادن این 
مساله، رو به خرید پهپادهای ترکیه آورد. بعد از چند 
ماه جنگ و هزینه های زیاد ۲ طرف در استفاده از تانک، 
موش��ک های کوتاه برد و میان برد، ضدتانک ها و حتی 
محاصره دریایی با ناوگان قدرتمند دریایی، حاال روسیه 
به این نتیجه رسیده است که ابزار نظامی کم هزینه ای 
که می تواند نتیجه جنگ را تا حد زیادی تغییر دهد، 
پهپادها هستند. پهپادها، مانند ناوگان دریایی قدرتمند 

در ابتدای قرن پانزدهم میادی تا حد زیادی می توانند 
تعیین کننده قدرت نظامی یک کشور در جهان باشند. 
کشورهایی که بتوانند به دانش بومی تولید این ابزارهای 
نظامی و اطاعاتی برسند، دیگر از یک قدرت پهپادی، 

به ابرقدرت تبدیل می شوند. 
در حوزه های نوین قدرت نظامی و اطاعاتی مانند 
فضای سایبری و تولید ساح های نوین، ایران دقیقا مانند 
یک قدرت منطقه ای عمل کرده اما در حوزه پهپادی، 
به یک ابرقدرت تبدیل شده است تا جایی که روسیه؛ 
ابرقدرتی که یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از 
لحاظ نظامی اس��ت که دارای ساح اتمی نیز هست، 
برای پیروزی خود در جنگ با کشور همسایه اش- که 
البته به نوعی جنگ نیابتی با قدرت های نظامی غربی 
است- به او و سیستم تولید پهپادی اش متوسل می شود. 
خبر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده 
در جنگ اوکراین و آموزش نیروهای روسی برای استفاده 
از آنها- اگر همان طور که رس��انه های غربی می گویند 
صحت داشته باش��د- نشان دهنده تبدیل شدن ایران 
از یک قدرت منطقه ای به یک ابرقدرت نظامی اس��ت. 
قدرتی که برخاف سایر کشورهای منطقه، نه با واردات 
بی رویه ساح از کشورهای غربی، بلکه با تکیه بر توان 

داخلی به دست آمده است. 
اگر تعیین کردن ی��ک امپراتوری یا قدرت نظامی 
بزرگ در دنیا در قرن پانزدهم، با نگاه به قدرت ناوگان 
دریایی آن به دست می آمد، این روزها عنصر ابرقدرت 
بودن را مسائل بسیاری تعیین می کند که قدرت پهپادی 
و موشکی، توان اجرای عملیات های حمله نامتقارن و 
در نهایت، توان جنگ س��ایبری و جنگ الکترونیک از 
جمله آنهاست. ایران در تمام این عرصه ها از یک قدرت 
منطقه ای در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت است.

مهدی گرگانی: جنگ ۵۰ ساعته 
اخیر بین رژیم مجعول صهیونیستی 
و جنبش جهاد اسامی فلسطین در نوار غزه در حالی 
پایان یافت که بس��یاری از ناظران سیاسی، اسرائیل را 

بازنده تمام عیار این نبرد می دانند. 
بر اس��اس اعتراف و اذعان رسانه ها و برخی مقامات 
رژیم صهیونیستی، اسرائیل نه تنها در دستیابی به اهداف 
خود در این جنگ شکست خورد، بلکه در برابر یک گروه 
کوچک از مقاومت فلسطین خسارات زیادی را متحمل 

و در نهایت مجبور به پذیرش آتش بس شد. 
»زیاد النخاله« دبیرکل جهاد اس��امی در نشست 
خب��ری خود در تهران تاکی��د کرد که حماس در این 
جنگ مداخله نکرده اس��ت. برخاف ادعای برخی که 
این اظهارات را نش��انه پش��ت کردن حماس به جهاد 
می دانند، تاکید النخاله بر این موضوع از این جهت صورت 
گرفت که به دشمن صهیونیست نشان دهد این فقط 
قدرت جهاد اسامی بود که به تنهایی در برابر حمات 
همه جانبه صهیونیست ها مقاومت کرد. زیاد النخاله در 

ادامه اظهارات خود با تاکید بر اینکه حماس ستون فقرات 
مقاومت فلسطین است، بر اتحاد میان گروه های مختلف 

مقاومت تاکید کرد. 
در این راس��تا، بسیاری جنگ اخیر را یک تغییر 
موازنه محسوس به نفع مقاومت فلسطین می دانند، 
چرا که جهاد اس��امی به تنهای��ی در برابر حمات 
همه جانبه رژیم اشغالگر مقاومت کرد و از سوی دیگر 
پاسخ موشکی کم سابقه ای به آنها داد. بنا بر آمارهای 
رسمی، ۵۸ شهرک صهیونیست نشین به طور همزمان 
زیر آتش موشک های »سرایا القدس« قرار داشت. عاوه 
بر آن، به گفته دبیرکل جهاد اسامی، سرایا القدس 
موشک هایی در اختیار داشت که قادر به هدف گیری 
هر نقطه از فلسطین اشغالی بود؛ هر چند نیازی به این 

حمات پیدا نشد. 
 حمله موش��کی به فرودگاه بن گوریون و فرودگاه 
اش��غالی اللد در مرکز فلس��طین اشغالی، نقطه عطف 
این جنگ بود. کانال 1۲ رژیم صهیونیس��تی، شلیک 
چندین موش��ک به این ۲ فرودگاه را تایید کرده و از 

تخلیه باند فرودگاه ها خبر داده بود. از سوی دیگر منابع 
صهیونیس��ت اذعان کردند جهاد اس��امی طی ۳ روز 
جنگ، 1۰۰۰ موشک به اهداف مختلف در فلسطین 
اش��غالی شلیک کرده که در نوع خود کم سابقه است. 
رسانه های عبری زبان ضرب شست جهاد را یک هشدار 
آگاهی دهنده خواندند و نوش��تند: حماس و حزب اهلل 
صدها برابر جهاد اس��امی قدرت نظامی دارند؛ تصور 
کنی��د اگر با حماس و حزب اهلل یا همزمان با همه این 
گروه ها درگیر شویم چه خواهد شد؟ موضوع مهمی که 
از نگاه تیزبین رهبر حکیم انقاب اس��امی نیز پنهان 
نماند. حضرت معظم له اخیرا خطاب به جنبش جهاد 
اسامی تاکید کردند: »ثابت کردید هر بخش از مقاومت 

به  تنهایی می تواند بینی دشمن را به خاک بساید«. 
شلیک هزارتایی موشک های مقاومت، ابعاد دیگری 
از ضعف و شکس��ت کامل رژیم صهیونیستی در قبال 
نوار غزه را برما کرد. ناتوانی گنبد آهنین در رهگیری 
و مقابله با موشک های سرایا القدس صدای مقام های 
امنیتی تل آویو را هم درآورد. سرتیپ »نیتسان نوریال« 

از فرماندهان س��ابق ارتش رژیم صهیونیستی در این 
باره گفت: گنبد آهنین توانمندی های محدودی دارد 
و در درگیری چندجانبه شکی نیست که صحنه های 
سقوط موشک ها کاما متفاوت خواهد بود و باید برای 

آن آماده شوید. 
عاوه بر این، اصابت پی در پی موشک های مقاومت به 
شهرک های صهیونیستی، ایجاد رعب و وحشت در میان 
شهرک  نشینان و برقراری محدودیت های شدید که روال 
زندگی روزانه صهیونیست ها را مختل کرده، باعث شده 
بسیاری از صهیونیست ها به فکر ترک فلسطین اشغالی 
باشند. در این نبرد برای نخستین بار برخی شهرک های 
صهیونیست نشین نزدیک نوار غزه به طور کامل تخلیه 
شدند. برای مقامات تل آویو که صدها میلیون دالر هزینه 
می کنند تا یهودیان کشورهای مختلف را مجاب کنند 
به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند، این پدیده همانند 
سم است و آینده این رژیم جعلی را بیش از پیش در 

خطر نابودی قرار خواهد داد. 
به همین دلیل بود که تل آویو بعد از تنها ۵۰ ساعت، 

میانجی های مصری را وارد میدان کرد تا هر چه سریع تر 
آتش بس برقرار شود؛ آتش بسی که بسیاری از تحلیلگران 
داخلی و خارجی در اسرائیل آن را نشانه پیروزی کامل 

جهاد اسامی خواندند. 
جنگ ۵۰ ساعته اخیر یک نقطه عطف در نبرد میان 
صهیونیست ها و مقاومت فلسطین بود؛ مقاومت موفق 
شد موازنه ترور و بازدارندگی را تثبیت کند و توانمندی 
نظامی خود را با ش��لیک 1۰۰۰ موش��ک در ۲ روز به 
رخ بکشد. این نبرد همچنین نشان داد راهبرد تل آویو 
در قبال مقاومت یک راهبرد پوسیده و ناکارآمد است 
تا جایی که تحلیلگران صهیونیست آن را یک راهبرد 

شکست خورده و احمقانه خواندند. 
عاوه ب��ر این، به گفت��ه رهبران جهاد اس��امی، 
دستاوردی که سرایا القدس موفق شد در جنگ اخیر 
با دشمن صهیونیس��ت به دست آورد، پیوند بین غزه 
و کران��ه باختری و همه میادین مقاومت در سراس��ر 
فلسطین اشغالی بود؛ به نحوی که این اقدام، آمادگی 
دائم فلسطینیان برای پاسخ به هر تجاوزگری را ثابت کرد.
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 نویسنده مرتد کتاب موهن آیات شیطانی
  باوجود نجات از مرگ همچنان مجبور است 
به زندگی خود در سایه وحشت ادامه دهد

از جهنم به جهنم

 ایران می گوید پیشنهاد اروپا باید درباره رفع تحریم ها، تضمین ها و موضوعات پادمانی برای تهران اطمینان ایجاد کند
آمریکا می گوید بر سر رفع تحریم های ایران و مختومه شدن مسائل باقیمانده آژانس توافقی نشده است

فعالخبرینیست!
هالک های تقلبی 
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