از آرامشی که مدیریت استقالل به فرهاد داد
تا مدیریت خوب مجیدی روی بازیکنان

تأکید رئیس مجلس بر حذف قیمتگذاری دستوری

تصمیم شجاعانه
برای اقتصاد

فتح داربی
مزد یکدلی

صفحه 3

 1182سال و  265روزگذشت
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تیترهای امروز
تأکید رئیسی بر رسیدگی ویژه
به امور ایثارگران و جانبازان در دولت سیزدهم

در جمع
جانبازان

قطعی آب در ماهشهر ،حمیدیه ،سوسنگرد و شادگان
دستور اژهای برای پیگیری فوری مشکل آب خوزستان
آب سدکرخه برای تامین حقابه هورالعظیم رهاسازی شد

صفحه 6
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سیل ویرانگر در آلمان؛  103کشته و  1300نفر مفقود
قطع برق مسکونی  165هزار نفر در  2ایالت غربی آلمان
آنگالمرکل :ابعاد این فاجعه روزهای آینده مشخص میشود

صفحه 2

طرح کنگرهآمریکا برای اعمال تحریمهای
حقوق بشری علیه رئیسجمهور منتخب ایران

حقه کثیف
حقوق بشری
صفحه 2

ائتالف  ۱۴مارس با از دست دادن فرصت تشکیل
کابینه ،مشروعیت سیاسی خود را از دست میدهد

حریری عهدشکن

تغییرات اقلیمی یا سوءمدیریت؟ زمین درگیر قهرآب

صفحه 7

گزارش «وطن امروز» از نارساییهای تحمیلی برجام
به حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور

از کرخه تا راین

عوارض
افیون برجام
صفحه 3

آمار مرگومیر روزانه در کشور؛ نزدیک به  200نفر

کرونا گر گرفت
صفحه 4

صفحات 4،2و7

اشتباه استراتژیک دولت بایدن در حمایت از اعتراضات کوبا

نگاه

تطهیر شیاطین
در سراب دموکراسی

نوید مؤمن 17 :ژوئن س��ال  2003میالدی 27
خردا د  ،1382خبر دستگیری مریم قجرعضدانلو
توس��ط پلیس فرانسه از رس��انههای این کشور
اروپایی مخابره شد! صورت مساله مشخص بود:
منافقین حتی نمکدان حامیان فرانسوی خود را
نیز شکسته بودند و بدون هماهنگی دستگاههای
امنیت��ی فرانس��ه ،در ح��ال برنامهری��زی برای
ترور(تسویهحس��اب سازمانی)  25تن از اعضای
جداش��ده خود در خاک اروپا بودند .فراتر از آن،
منافقین در تدارک حمله مسلحانه یا بمبگذاری
در  13سفارتخانه ایران در کشورهای اروپایی بوده
و حتی مزدوران خود را نیز درباره زمان و چگونگی
انجام این عملیات آموزش داده بودند .پولشویی
و دزدی نیز کمترین و سبکترین اتهامی بود که
از س��وی پلیس فرانسه به مریم رجوی وارد شد.
رهبر منافقین تروریست و  165نفر از همراهانش
پس از دستگیری توسط پلیس فرانسه ،به تمام
اتهامات و جرائمی که قصد ارتکاب آنها را داشتند
اعتراف کردند اما خروجی این اعتراف ،محاکمه
مهرههای نفاق در خاک اروپا نبود!
سازمان امنیت داخلی فرانسه ( ،)DGSIزمینه
آزادی مشروط مریم رجوی و همراهانش از زندان
را پس از م��دت کوتاهی فراهم کرد .این آزادی،
مشروط به همکاری مطلق منافقین با سرویس
اطالعاتی فرانسه و پرهیز از تکروی تروریستهای
فرقه رجوی در خ��اک اروپا بود .به عبارت بهتر،
سازمان امنیت داخلی فرانسه به منافقین تفهیم
کرد در اجرای نقشههای تروریستی و توحشآمیز
خود ،باید بی��ش از پیش ظواهر را رعایت کنند
تا پنهانس��ازی آنها پش��ت دموکراسی دروغین
فرانسوی راحتتر انجام گیرد! حتی مقامات امنیتی
فرانسه ،در مقابل برخی رسانههای مستقل در این
کش��ور که درباره چرایی تبرئه فرقهای که قصد
ارتکاب جنایاتی گسترده در خاک اروپا را داشته
سوال میکردند ،کمترین پاسخ حقوقی و مستدلی
ارائه نمیدادند .اما پاسخ واقعی این سوال 15 ،سال
بعد مشخص شد! سال  ،1397زمانی که منافقین
به تیرانا (پایتخت آلبانی) منتقل شده بودند ،برخی
رسانهها و پایگاههای غربی از آموزش مشترک آنها
و اعضای داعش در برخی اردوگاههای اروپا پرده
برداشتند .موسسه راهبردی «کالچر » در آمریکا
در این باره مینویسد:
«ناتو ،آلبانی را متقاعد کرده است تعدادی از
عناصر شکستخورده داعش در عراق و سوریه که
خود را تسلیم نیروهای اروپایی کردهاند را در این
کشور بپذیرد .آمریکا و ناتو همچنین به سازمان
مجاهدین خلق (منافقین) برای ایجاد پایگاهی
تحت محافظت شدید در آلبانی در شهر مانز در
نزدیکی تیرانا یاری رساندند.
ادامه در صفحه 6

ثمانه اک�وان :با روی کار آمدن
یادداشت
دموکراته��ا در آمریکا ،دوباره
نقشهها و برنامهریزیهای آمریکایی برای شکل دادن
به اعتراضات خیابانی در کشورهایی که ایاالتمتحده به
دنبال سرنگونی نظامهایشان است ،آغاز شده است .این
راهحل دیرینه لیبرالها در واشنگتن این بار از خیابانهای
هاوانا آغاز ش��ده و قرار است به کشورهای دیگر حوزه
آمریکای التین مانند ونزوئال نیز برسد.
دموکراتها البته در این مسیر نیاز به حرکت با چراغ
خاموش نیز ندارند و بهصراحت از عزم خود برای تغییر
رژیم در کشورهای مختلف میگویند .به همین خاطر
است که جو بایدن بالفاصله بعد از یک روز اعتراض و
درگیری در کوبا ،پیام حمایت از معترضان را به جهان
مخابره و اعالم میکند آمریکا از شورشیان در این کشور
حمایت میکند.
کوبا مانند هر کشور دیگری از بحران جهانی کرونا
تأثیر گرفت .این کش��ور که بخش عمدهای از رش��د
اقتصادیاش به صنعت توریس��م وابسته است ،پس از
بحران جهانی کرونا و کم ش��دن تعداد مسافران و در
ن حال افزایش تحریمهای اقتصادی آمریکا ،بشدت
عی 
با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد .بنا بر پیشبینی آمار
وزارت اقتصاد کوبا ،هاوانا برای سال جاری پیشبینی
رش��د اقتص��ادی  6تا  7درصد را داش��ت ک��ه این از
پیشبینی رشد اقتصادی متوسط کشورهای آمریکای
التین در سال  2021که حدود  8/5درصد بود ،پایینتر
است .تحریمهای اقتصادی آمریکا در زمان ترامپ که با

روی کار آمدن دولت بایدن نیز تغییری در وضعیت آنها
حاصل نشد ،بیش از پیش به این کشور ضرب ه زده است.
کمبودها در سیس��تم بهداشت و درمان این کشور
و همچنین کم بودن سرعت دولت در واکسیناسیون
عمومی و باز کردن دوباره کسبوکارها ،همگی دست
ب ه دس��ت هم داد تا وضعیتی بحرانی برای اقتصاد این
کش��ور به بار آید .اعتراضات اقتصادی در کوبا حاال به
رسانههای آمریکایی نیز راه پیدا کرده و دولت بایدن را
به این نتیجه رسانده است که شاید حاال بهترین زمان
برای تأثیرگذاری بر این اعتراضات و تغییر نظام کوبا باشد.
اما چه تفکری باعث شده است بایدن در همین سال
اول فعالیت خود در کاخ س��فید دنبال به راه انداختن
انقالب و جنبشهای اعتراضی در کوبا باشد؟
نخس��تین پیشفرض دولت آمری��کا در این باره،
استفاده از فرصت و ظرفیت به وجود آمده از تحریمهای
اقتصادی زمان ترامپ و همچنین کاهش سفرها به کوبا
است .دولت بایدن به این نتیجه رسیده است که اوضاع
اقتصادی و بحران اقتصادی پیشآمده به دلیل شیوع
کرونا در کوبا بهترین فرصت برای به راه انداختن جنبش
اعتراضی و بعد از آن ایجاد انقالب در کوباست.
دومین پیشفرض آمریکا این بوده اس��ت که تمام
امید و اعتماد به نظام سیاس��ی کوبا در دوران «فیدل
کاسترو» وجود داشت و روی کار آمدن دولت ضعیف
«دیاز کانل» ،اعتماد مردم را از بین برده و مردم بویژه
معترضان به وضعیت و ش��رایط اقتصادی ـ سیاس��ی
به این نتیجه رس��یدهاند که دیگر نیازی به حمایت از

دولتی که کاریزما و مشروعیت تاریخی فیدل کاسترو را
داشته ،نیست .با اینحال همانطور که تحلیلگر نشریه
«اسپکتیکتور» معتقد است ،باز هم حمایت کامل ارتش
و نیروی نظامی و پلیس این کشور از سیستم سیاسی
موج��ود اجازه بروز انقالب یا درگیریهای بعدی را به
معترضان نخواهد داد.
اول کوبا ،بعد ونزوئال؟

سیاس��ت خارجی دولت بایدن تف��اوت چندانی با
ترامپ ندارد .مش��کل برخی تحلیلگ��ران حوزه روابط
بینالملل در سراسر دنیا این است که گمان میکنند
به دلیل اینکه بایدن معاون اوباما بوده اس��ت ،در دوره
ریاستجمهوریاش سیاستهای او را ادامه خواهد داد.
با اینحال نگاهی به فعالیتهای بایدن در طول چند
ماه دوران ریاستجمهوریاش ،نشان میدهد او بیشتر
تمای��ل دارد به دلیل ضع��ف در داخل و نیاز به برخی
جمهوریخواهان در داخل کنگره برای پیشبرد اهداف
سیاسیاش در خانه ،در حوزه سیاست خارجی خود را
ب��ه مواضع جمهوریخواهان نزدیک کند .از همین رو
تحریمهای کوبا در زمان ترامپ را همچنان ادامه میدهد
و در ش��رایطی که اوباما به سمت عادیسازی روابط با
کوبا میرفت ،بایدن به دنبال تغییر رژیم در این کشور
است؛ سیاستی  60ساله که اوباما به ناکارآمدی آن پی
برد و بایدن دوباره به آن رجوع کرده است.
درباره ونزوئال نیز که دومین کشور آمریکای التین
اس��ت که آمریکا نقش��ه تغییر رژی��م را در آن دنبال
میکند ،تفاوت چندانی بین سیاست بایدن و ترامپ

دیده نمیشود؛ ترامپ به دنبال کودتا و برکناری دولت
مادورو بهوس��یله زور بود و بایدن به دنبال این است
که با تکیه بر عناصر داخل حکومت ونزوئال و گفتوگو
بی��ن آنها ،راه را برای برکن��اری یا رأی نیاوردن دولت
فعلی هموار کند .از همین رو ،خوآن گوایدو که تا به
امروز از نظر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بهعنوان
رئیسجمهور موقت ونزوئال شناساییشده بود ،پیشنهاد
مذاکره با دولت مادورو برای برگزاری بهتر انتخابات را
داده و در عینحال آمریکا نیز از این حرکت استقبال
کرده اس��ت .گوایدو جهت رسیدن به مذاکره با دولت
مادورو اعالم کرده اس��ت دیگر خود را رئیسجمهور
موقت این کش��ور نمیداند و میخواهد با دولت برای
برگزاری انتخاباتی منصفانه پای میز مذاکره بنشیند.
او عنوان کرده اس��ت این کار او برای برداش��ته شدن
تحریمهای بینالمللی علیه ونزوئال و برای نجات این
کشور است 25 .ژوئن آمریکا ،کانادا و اتحادیه اروپایی
از این راهحل حمایت کرده و در بیانیهای اعالم کردند
در ص��ورت موفقیت مذاکرات و برپایی انتخابات آزاد،
در تحریمه��ا علیه ونزوئال تجدیدنظر خواهند کرد .با
اینحال آمریکا برای کنار زدن مادورو از قدرت و روی
کار آوردن دولت مدنظر خود در ونزوئال تنها نمیتواند
به افرادی چون «خوآن گوایدو» یا «هنریک کاپریلز»
یکی دیگر از رهبران اپوزیسیون این کشور متکی باشد.
تحلیلگران حوزه کوبا در وزارت خارجه آمریکا به این
نتیجه رسیدهاند که مهمترین عامل برای تحت تأثیر
قرار دادن ونزوئال کمک گرفتن از کوباییها است .برای

اینکه مادورو بیشترین همکاری را با اپوزیسیون داشته
باشد ،باید هم فشارهای بینالمللی بر او افزایش یابد و
هم حمایت کوبا -بهعنوان مهمترین متحد ونزوئال در
منطقه -از این گفتوگوها وجود داش��ته باشد .دولت
بایدن به دنبال مجاب کردن دولت کوبا برای حمایت
از این مذاکرات است اما نمیخواهد هزینهای برای این
کار بپردازد ،زیرا میداند درخواست از کوبا برای این کار
مساوی با خواست کوبا از آمریکا برای برداشته شدن
تحریمهایش است.
اگر این فرضیات درست باشد ،دولت بایدن بهجای
افزایش تحریمها یا تالش برای ساقط کردن دولت کوبا،
باید همکاری با این کشور را جهت رسیدن به منویاتش
در ونزوئال مدنظر داشته باشد اما به نظر میرسد بایدن
راهحل دیگری را انتخاب کرده است؛ ضعیف کردن دولت
کوبا یا تالش برای براندازی نظام سیاس��ی در آن برای
اینکه نشان دهد ونزوئال میتواند کشور بعدی باشد .به
ی که این انقالب مؤثر افتد ،میتواند
این ترتیب در صورت 
فش��ارها بر ونزوئال برای همکاری بیشتر با معارضان را
نیز بیشتر کند .نکتهای که دولت بایدن درست مانند
ترامپ درباره این کشور نادیده گرفته ،تالش  60ساله و
شکستخورده دولتهای مختلف آمریکا برای براندازی
حکومت کوباست .اگر این تالشها قرار بود موفقیتآمیز
باشد ،سالها پیش موفق میشد .حمایت سریع بایدن از
معترضان در کوبا ،نهتنها اشتباهی فاحش در سیاست
خارجی این کشور در مقابل کوبا بود ،بلکه چشمانداز
مشارکت سیاسی در ونزوئال را نیز تیرهوتار کرد.

یادی از استاد حجتاالسالم علی حکیمی
اش�کان صدی�ق :حجتاالسالم
دیدگاه
والمس��لمین عل��ی حکیمی ،از
علم��ای صاحب اندیش��ه و اهل قلم خطه خراس��ان،
چهارشنبه گذشته در  78سالگی دارفانی را وداع گفت
و به دیدار پروردگار ش��تافت .رهب��ر معظم انقالب با
صدور پیامی ضمن تسلیت وفات این عالم جلیلالقدر،
«آزادگ��ی»« ،س�لامت نفس» و «پرهی��زکاری» را ۳
خصیصه اخالقی و رفتاری حجتاالسالم علی حکیمی
معرفی و برای ایش��ان از درگاه خداوند متعال رحمت
و رضوان الهی مس��ألت کردند .حجتاالسالم ابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور منتخب نیز در پیام جداگانهای،
حجتاالسالم علی حکیمی را به خاطر وقف عمر خویش
در راه گسترش معارف اهلبیت علیهمالسالم و تربیت
شاگردانی کوشا ستود و این ضایعه را به حوزههای علمیه
مشهد تسلیت گفت.
این اس��تاد و پژوهشگر علوم اسالمی متولد ۱۳۲۲
در مشهد بود و پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی به
مدرسه عالی نواب رفت و نزد اساتیدی همچون ادیب
نیش��ابوری ،آیتاهلل حاجمیرزا احمد مدرس ،آیتاهلل
حاجش��یخ مجتبی قزوینی و آیتاهلل وحید خراسانی
تلمذ کرد .او برادر عالمه محمدرضا حکیمی و از شاگردان
مرحوم آیتاهلل شیخ مجتبی قزوینی ،عالم مکتب معارف
خراسان بود و در تألیف دایرهالمعارف «الحیاه» همراه با
برادران خود عالمه محمدرضا حکیمی و حجت االسالم

محمد حکیمی همکاری کرد.

شاگرد مکتب حاجشیخ مجتبی قزوینی

استاد علی حکیمی در زندگینامه خودنوشتش تاکید
میکند رضایتی در نوشتن شرح حال خود ندارد و بیشتر
مایل است به بهانه این موضوع ،به شرح حال اساتید خود
بپردازد .آن طور که از بیان ایشان استنباط میشود ،یکی
از اساتیدی که بیشترین تاثیر را بر شاکله علمی و اخالقی
استاد علی حکیمی داشته ،آیتاهلل حا ج شیخ مجتبی
قزوینی بوده است؛ عالمی که پرچمدار زهد و وارستگی
و علم در حوزه علمیه آن روزگار مشهد بود .از باب همان
جمله مولوی که گفت «خوشتر آن باشد که سر دلبران/
گفته آید در حدیث دیگران» ،بهتر است برای آشنایی
با شخصیت اعجاببرانگیز حا ج شیخ مجتبی قزوینی
نگاهی داشته باشیم به سخنان حضرت آیتاهللالعظمی
خامنهای درباره ایشان .رهبر حکیم انقالب دیماه 77
در دیدار اعضای کنگره بزرگداشت صدرالمتألهین درباره
شخصیت آیتاهلل حا ج شیخ مجتبی قزوینی فرمودهاند:
«حاج شیخ مجتبی مرد بسیار ُمالیی بود .هم ُمال بود،
هم عالوه بر ُمالیی از لحاظ قوت شخصیت ،بنده غیر از
امام -واقعا اینی که عرض میکنم ،بارها این را گفتهام-
هیچکس را در این معممین که من باهاشان معاشر بودم،
به قوت شخصیت حاجشیخ مجتبی ندیدم! یک چیز
عجیب غریبی بود .ما یکی دو سه سال بعد از برگشتن
از قم البته ،توفیق پیدا کردیم با ایشان معاشرت کردیم

از نزدیک؛ تا سال  ۴۶که ایشان فوت کرد .بله! حسابی
حس کردم وجود او را؛ خیلی مرد فوقالعادهای بود حاج
شیخمجتبی؛خیلی!آنشخصیتشبودکههمهرامقهور
میکرد .در مشهد هر کسی با ایشان آشنا بود احترام برای
ایشان قائل بود؛ من دیده بودم جلس ه مشترک ایشان
و بس��یار از علما و معاریف مشهد را؛ وقتی ایشان یک
حرفی میزد ،یک چیزی میگفت ،همه به طور خواه
ناخواه مقهور بودند؛ اینجوری بودند ایشان .این آقای
آمیرزا جواد آقا و اینها که در مقابل ایشان مثل شاگرد؛
برخوردشان برخورد شاگرد بود؛ برخورد مرید و شاگرد،
اینجوری .حاج شیخ مجتبی چیز عجیبی بود ...در همه
چیز وارد بود .یعنی آدمی بود که فلسفه خوانده بود .نه
اینکه حاال همینطور فقط پیش آقامیرزا مهدی -مثال
فرض کنید -اصفهانی یک چیزی خوانده باش��د ،نه!...
اعجوب های بود .اهل علوم غریبه و اینها هم بود .همه چیز
هم بلد بود یعنی واقعا از آن آدمهایی که شنیدیم .گفت:
به مصر رفتم و آثار باستان دیدم
هر آنچه شنیدم به داستان دیدم
یعنی آن که واقعا ما دیدیم ،آنی که آدم میشد ببیند،
آقا شیخ مجتبی بود».
مرحوم استاد علی حکیمی نیز درباره شیخ مجتبی
قزوینی اینگونه میگوید :با ایش��ان پیشترها اخوی
بزرگ آشنا ش��ده بود و در درسهای ایشان شرکت
کرده بود ،با توصیه اخوی ،بنده نیز خدمت حاج شیخ

رفتم .ایشان در آن دوره درس اخالق و معارف داشتند.
من در این درس شرکت میکردم و چنانکه به یاد دارم،
ایشان از جلسات نخستین درسی ،آیات و احادیث تفکر
و تعق��ل را میخواندند و بر ض��رورت این اصل ،برای
طالب در س��یر طلبگی تاکید داشتند .از ویژگیهای
دیگر این اس��تاد بزرگ این بود که سلس��لهمراتب را
رعایت نمیکرد و بر پایه احس��اس تکلیف و وظیفه
(بویژه نسبت به طالبی که تازه وارد حوزه شده بودند)
درسهای بسیار پایینی را نیز عهدهدار میشد .باری!
مرحوم شیخ استاد قزوینی به شاگردانشان  ۲درس
میدادند :درس مال شدن که آسان است و درس آدم
شدن که دشوار است .در این جهت ایشان سخنی را
نیز از استاد بزرگوارشان حضرت سیدموسی زرآبادی
نقل میکردند .آری! این حاالت از س��الها ریاضت و
عبودیت ریشه میگیرد و بر نفی خود و خودخواهیها

استوار است و نشانه کمال اخالص و تواضع این مربی
بزرگ است .استاد علی حکیمی به طرق موثق و معتبر،
کرامات و امور خارق العادهای نیز از آیتاهلل حاج شیخ
مجتبی قزوینی نقل میکند که پرداختن به آن مجال
دیگری میطلبد.
استاد حکیمی و تأثیر معنوی بر حزباهلل لبنان

یکی از بزرگترین افتخارات اس��تاد علی حکیمی،
همکاری در نگاش��تن دایرهالمعارف س��ترگ حدیثی
الحیات است؛ کتابی  ۱۲جلدی به زبان عربی ،نوشته
محمدرضا ،علی و محمد حکیمی که آغاز نگارش آن در
سال  ۱۳۵۳بوده و آخرین جلد آن سال  ۱۳۹۴منتشر
شد .هدف نویسندگان ،ارائه سیمای اسالم و تشیع ،بر
محور عدالت اجتماع��ی و آزادگی فردی بوده و منبع
اصلی خود را قرآن و حدیث دانستهاند.
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امیر دریادار محتاج

مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت گفته؛ برای آن مرحومه رحمت الهی و برای حضرتعالی
و خانواده محترم صبر و اجر از درگاه ایزد متعال خواهانیم.
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