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نظــم جدیدی که رهبر انقــاب از آن نام بردند چه 
ویژگی هایی می تواند داشــته باشــد یا باید داشته 
باشد؟ آمریکا و نظام سلطه که متشکل از کشورهای 
غربــی و برخی دیگر از کشــورهای همســو با آنها 
است، تاکنون تاش بسیاری برای نظم نوین جهانی 
مطلوب خود انجام داده اســت و در این راه موفقیت 

هایی هم به دست آورده است.
نظم نوین جهانی آمریکا آن اســت که همه کشورها 
در راســتای اهداف و برنامه هــای آن حرکت کنند 
و در واقــع تبعیت محض از سیاســت های ایاالت 
متحده در دســتور کار است، یک دیکتاتوری مطلق 

در چارچوب فرهنگ و سیاست آمریکایی.
برای رســیدن به نظم نوین جهانی آمریکایی، ایاالت 
متحده و کشــورهای غربی جنگ های زیادی به راه 

انداختند و کودتاهای زیادی را تدارک دیدند.
دولت های بســیاری سرنگون شــدند و دولت های 
سرسپرده روی کار آمدند اما این طرح و برنامه هنوز 
برای رســیدن به نقطه مطلب راه زیادی دارد. مانع 
اصلی در مقابل نظم نوین جهانی آمریکا، کشورهایی 
هســتند که نمی خواهند زیر بار خواسته آن بروند.
مانع اصلی در این میان، روسیه، چین و ایران هستند 
که خود دارای کشورهای همسو در سیاست ضد نظم 
نوین جهانی آمریکا هستند. جنگ اوکراین، در واقع 
مقابله با سیاســت های نظم نوین آمریکایی اســت. 
روســیه ســعی دارد تا با جنگ اوکراین از گسترش 
سیاســت نظم نوین آمریکایی جلوگیری کند و برای 
این هــدف خود، عاوه بر اقدامــات دیپلماتیک که 
به خاطر پایبند نبودن غرب به تعهدات اجرا نشــد، 
مجبور به اقدام نظامی شــد.آنچه که آمریکا در پی 
آن بود، با مقاومت کشــورهای مســتقل تغییر کرد.
تغییرات گسترده ای در برنامه و اهداف نظام سلطه 
ایجاد شــد و باعث گشــت تا روند تضعیف آمریکا و 
غرب سرعت بگیرد. نتیجه چنین اتفاقی دنیای بدون 

آمریکا و صهیونیست ها خواهد بود.
رهبر انقاب در دیداری که دانشــجویان با ایشــان 
داشــتند در باره جنگ اوکراین فرمودند: »امروز دنیا 
در آستانه ی یک نظم جدید است. این جنگ اوکراین 
را به نظر من باید با یک دید عمیق تری نگاه کرد. این 
جنگ صرفاً یک حمله ی نظامی به یک کشور نیست، 
ریشه های این حرکتی که امروز انسان دارد در اینجا، 
در اروپا مشــاهده می کند ریشه های عمیقی است و 
آینده ی پیچیده و دشواری را انسان حدس میزند که 
وجود داشته باشد.خب اگر فرض کنیم که این حدس 
ما حدس درســتی باشد و دنیا در آستانه ی یک نظم 
جدید باشــد آن وقت همه ی کشورها از جمله کشور 
ایران اسامی ما وظیفه دارد جوری در این نظم جدید 
حضور سخت افزاری و حضور نرم افزاری پیدا کند که 
بتواند منافع کشــور، امنیت کشور را و ملت را تأمین 

کند. در حاشیه نماند، عقب نماند.«
جنــگ اوکراین اگــر آنگونه کــه باید پیــش برود، 
کشــورهای مســتقل و ضــد آمریکایــی جایــگاه 
قدرتمندتری پیدا می کنند که برای حفظ آن نیازمند 
حضور سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه بین الملل 
است. مهمترین دستاورد نظم نوینی که رهبر انقاب 
به آن اشــاره کردند، پایان تک قطبی آمریکا و سلطه 
غرب بر جهان اســت. فروپاشی شوروی فرصت عرض 
اندام کامل را به آمریکا داد، فروپاشــی ای که مسبب 
آن سیاست های آمریکا علیه شوروی و خامی و اعتماد 
یلتسین و گورباچف به آمریکا، مهمترین عوامل سقوط 
شــوروی بود. آمریکا پس از فروپاشی شوروی، برای 
اجرای نظم نوین جهانی، غرب آسیا که می توان آن را 
مهمترین منطقه در دنیا دانست، آغاز کرد. غرب آسیا، 
استراتژیک ترین منطقه است، شاهراه انرژی جهان و 
مرکز جهان اسام که در گوشــه ای از آن رژیمی را 
مستقر کرده اند که سرزمین فلسطین را اشغال کرده 
تا جهان اســام را تضعیف کند. جنگ علیه سوریه، 
عراق، یمن و حتی اشغال افغانستان از سوی آمریکا و 
متحدانش، در پی ایجاد خاورمیانه جدید برای اجرای 

کامل نظم نوین جهانی آمریکایی بود. 
ایران با تشکیل نیروی قدس ســپاه پاسداران، یک 
چالش جدی و مانع بزرگ بر ســر راه اهداف آمریکا 
ایجاد کرد. شکســت در ســوریه و عراق، مهار گروه 
های تروریســتی همچون داعش در منطقه، متوقف 
شدن ماشــین جنگی عربستان سعودی مقابل مردم 
مظلوم امــا مقاوم یمــن، تقویت نظامــی مقاومت 
فلســطین و از همه مهمتر تولیــد قدرت حزب اهلل 
لبنان در منطقه که کابوسی برای رژیم صهیونیستی 
اســت، طرح خاورمیانه جدید آمریکا را که سالبرای 

آن برنامه ریزی و هزینه کرده بودند نابود کرد.
جنگ اوکرایــن را باید همانگونه که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای فرمودند باید عمیق نگریست، اکنون روایت 
ناقص و دروغ پردازی در دست رسانه های غربی است 
و در ماجرای جنگ اوکراین، غرب در صدد آن اســت 
تا وجهه روســیه را نزد افکار عمومــی تخریب کند. 
روسیه تاکنون توانسته در مقابل تحریم های آمریکا و 
اروپا مقاومت کند، مقاومت روســیه و شکست آمریکا 
در ماجــرای اوکراین تأثیر زیادی در تغییر نظم نوین 
جهانی آمریکا خواهد داشت که در این تغییرات باید 
کشورهایی همچون ایران، چین و کشورهای مستقل 
نقش خود را ایفا کننــد و با قدرت در صحنه حضور 
داشته باشند. برای آینده نه چندان دور دنیا باید آماده 
بود و ایران یکی از کشورهایی خواهد بود که تأثیرات 

مثبت خود را در عرصه بین الملل خواهد گذاشت.

نظم جدید و ویژگی های آن

 مردم در جریان الزامات دولت 
 برای اصالح نظام 
پرداخت یارانه ها قرار گیرند
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ــر ــبـ خـ

رهبر انقالب در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان: سرمقاله

صفحه 2

 دانشمند مورد اشاره رهبری 
چه کسی بود

اشــارات پر تکرار رهبــر انقاب به علم و دانشــمندان در 
ســخنرانی های مختلف بر اهمیت علم و فناوری از منظر 

ایشان داللت دارد.
به گزارش مهر، رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار صدها 
تــن از معلمان و فرهنگیان با تأکیــد بر ایجاد هویت ملی 
در میان دانش آموزان فرمودند: »بایســتی کاری کنیم که 
دانش آموز ما دارای هویت ملی بشود. مهمتر از علم آموزی 
یا الاقل در حد علم آموزی این اســت که او احساس هویت 
بکند، یک انســان با هویت ساخته بشود، یک هویت ملی، 
هویت احســاس اعتماد به نفس ملی پیــدا بکند. از عمق 
جان کودک ما با افتخارات کشــور آشــنا بشود این چیزی 
اســت که امروز وجود ندارد خیلی از افتخارات حاال ایشان 
اســم مرحوم آقای کاظمی آشــتیانی را آوردند شما بین 
بچه های مدرســه تان، مدارس تان نظرخواهی کنید ببینید 
چند درصد کاظمی آشــتیانی را با آن همه خدمات، با آن 
ارزش وجودی که این مرد، این جوان، جوان هم بود داشت 
می شناسند چند درصد، رونالدو را چند درصد می شناسند، 
ما چرا افتخارات ملی خودمان را نمی شناســیم؟ این خیلی 
مهم اســت یک بخش از این چیزهایی که میگوییم هویت 
ملی همین اســت که افتخارات ملی را، گذشته ی علمی را، 

گذشته ی سیاسی را، گذشته ی بین المللی را بشناسند.«
کاظمی آشــتیانی که بود؛ از درمان های نوین ناباروری تا 

تولید اولین رده سلول های بنیادی جنینی
دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی از نوابغ و دانشمندان برتر 
کشــور به شــمار می آید و فعالیت های درخشان وی در 
حوزه درمان ناباروری و سلولهای بنیادی در زمان حیاتش 
پیشرو و تأثیر گذار در جامعه علمی داخل و خارج از کشور 

به شمار می رود.
این دانشــمند یکم فروردین ۱۳۴۰ خورشیدی در تهران 
به دنیا آمد و در ســال ۱۳۵۸ در رشته فیزیوتراپی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران پذیرفته شد. تعطیلی دانشگاه ها به علت 
انقاب فرهنگی و حضــور وی در جبهه های نبرد طی آن 
سال ها باعث شد پس از ۱۱ سال سرانجام در سال ۱۳۶۹ با 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی از دانشکده 

علوم توانبخشی فارغ التحصیل شود.
وی همچنین در ســال ۱۳۷۶ توانســت از دانشگاه تربیت 
مدرس، دکتری رشته علوم تشریح با گرایش جنین شناسی 

را دریافت کند.
در سال ۱۳۶۱ با همکاری دو تن از همکارانش جهاد گروه 
پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران تأسیس کرد. این 
گروه هســته اولیه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران بود 
که در ســال ۱۳۶۵ شــکل گرفت و دکتر کاظمی تا سال 
۱۳۷۰ عهده دار مســئولیت بخش طرح ها و تحقیقات آن 
بــود. از ســال ۱۳۷۱ با تغییرات ســاختار مدیریتی جهاد 
دانشگاهی به سمت ریاســت جهاد دانشگاهی واحد علوم 
پزشکی ایران منصوب شد که این مسئولیت تا پایان دوره 

حیاتش بر عهده وی بود.
وی در طی این ســال ها مراکز درمانی متعددی تأسیس و 
گروه های مختلف پژوهشــی را راه انــدازی کرد که در آن 

میان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی یکی از مهمترین 
این مراکز بود.

دکتر کاظمی همچنین بنیان گذار پژوهشکده  رویان بود و 
توسعه دانش سلول های بنیادی مدیون تاشهای مجاهدانه 
وی در سپهر علم و فناوری کشور است. پژوهشکده رویان 
جهاددانشگاهی خرداد ماه ۱۳۷۰ با مدیریت دکتر کاظمی 
رسما فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون هزاران زوج نابارور 
با بهره مندی از خدمات این مرکز پیشرفته درمان ناباروری 

صاحب فرزند شده اند.
وی در طــول دوران حیات ۴۴ ســاله اش به موفقیت های 
چشــمگیری همچون گسترش روشــهای پیشرفته درمان 
ناباروری، تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی جنینی 
و همانند ســازی )کلونینیگ( حیوانات دست یافت و گروه 
تحقیقاتی برای کلونینگ اولین گوسفند همانندسازی شده 
ایران در سال ۱۳۸۴ به دنبال تاش های وی شکل گرفت.

تولــد اولین نوزاد حاصــل از IVF در ایــران، تولد دومین 
کودک حاصل از ICSI در ایــران، تولد اولین نوزاد حاصل 
از میکرواینجکشــن اســپرماتوزوآی منجمد شده، تولید 
نخستین رده ســلول های بنیادی جنینی در ایران بخشی 
از فعالیت های علمی وی به شمار می آیند. با تولید اولین 
رده سلول های بنیادی جنینی در ایران در سال ۱۳۸۲ نام 

ایران در میان ده کشور صاحب این فناوری قرار گرفت.
وی همچنین نخســتین بانک خون بند نــاف ایران را به 
منظور اســتفاده از بن یاخته های خون بند ناف در سلول 

درمانی خانواده ها تاسیس کرد.
کاظمــی در اعتای نــام جمهوری اســامی ایــران در 
عرصه های بین المللی نیز با ثبت این پیشــرفت ها، حضور 
در کنگره های متعدد بین المللی و ابتکار برگزاری جشنواره 

بین المللی رویان سهمی از یاد نرفتنی دارد.
غروب چهاردهــم دی ماه ۱۳۸۴ قلب این انســان واال از 
تپیدن ایستاد و عاوه بر خانواده و دوستانش، جامعه علمی 

کشور را نیز در سوگ و ماتم فقدانش نشاند.

پیام رهبر انقالب پس از درگذشت کاظمی آشتیانی
مقام معظم رهبری در ســال ۸۴ و در پی درگذشت دکتر 
کاظمی آشــتیانی پیامی صادر کردند که متن آن به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تاســف و تلخکامی خبر درگذشــت دانشــمند مومن و 
جهادگر، مرحوم دکتر »سعید کاظمی اشتیانی« را دریافت 
کردم و بر فقدان آن شــخصیت ارزشمند که کانون امید و 
ابتکار و نوآوری بود، افســوس خوردم. وی یکی از فرزندان 
صالــح انقــاب و از رویش های مبارکی بــود که آینده ی 

درخشان علمی در کشور را نوید می دهند.
موسسه  رویان که مجمع ارزشمندی از نوآوران و جهادگران 
عرصه ی علوم زیســتی است، در پیدایش و رشد و اعتای 
خود، مدیون همت و ایمان و پشــتکار این دانشمند جوان 

و بلند همت است.
اینجانــب ضایعه ی دردناک فقدان ایــن عنصر خدوم و با 
ارزش را به خانواده ی گرامی و همکاران عزیزش صمیمانه 
تســلیت می گویم و از خداوند متعال رحمت و علو درجات 
را برای وی و صبر و ســکینه  الهی را بــرای بازماندگان و 

همراهانش مسالت می کنم.

 به مسائل معیشتی معلمان 
توجه ویژه شود

صفحه 2

بازداشت دو فرد اروپایی 
 سازمان دهنده

آشوب و بی نظمی

وزارت اطالعات خبر داد؛

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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رئیــس جمهور از اصاحات اقتصادی دولت پرده برداری 
کرد و برخی از اقدامات دولت در یک ســال گذشــته را 
برشمرد که مهمترین آن اصاح توزیع یارانه نقدی است.
ابراهیم رئیسی در این گفت وگو با بیان اینکه ذخایر ارزی 
کشــور و کاالهای اساسی در آغاز به کار دولت از مسائل 
نگران کننده پیش روی کابینه وی بوده است، گفت: »بعد 
از مدتی اعام کردم که آن نگرانی رفع شــده اســت و 
مردم مان بدانند که ما دیگر نگران ذخایر کاالهای اساسی 
در کشور نیســتیم.«پنج مورد از اقدامات و سیاست های 
مهــم اقتصادی دولت ســیزدهم که رئیــس جمهور در 
سخنرانی دیشب خود به آن اشاره کرد از این قرار است؛

۱( بدون اســتقراض از بانک مرکزی و خلق پول، 
کسری بودجه مهار شد

»ما بدون اســتقراض از بانک مرکزی و خلق پول تاش 
کردیم کســری بودجه را مهار کنیــم آن هم از طریق 
کســب درآمدهایی که دولت می توانســت داشته باشد. 
بنابراین این کسری جبران شد و در این زمینه مدیریت 
مناسبی صورت گرفت.« موضوع کسری بودجه در سال 
۱۴۰۰ یکی از دغدغه های اصلی دولت در ساماندهی امور 
اقتصادی کشــور بود به طوری که بیش از دو سال تحت 
تأثیر دوگانه تحریم- کرونا با چالش های اساســی رو به 
رو بود. مهمترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از 
راه های غیر تورمی است. کنترل اعطای تسهیات کان 
توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می رود. در 
برخی موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیات 
کانی اعطا می کنند که در تولید سرمایه گذاری نکرده و 

اشتغالی ایجاد نمی کنند.

۲( ارز ترجیحی تهدید کننده تولید
»ارز ترجیحــی هم تولیــد را تهدید می کند و هم باعث 
کاهش بهره وری می شود.«تأمین کاالهای اساسی مردم 
و تثبیت قیمت آن ها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت 
دوازدهم، ۲۰ فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته 
بــه واردات کاالها را ۴,۲۰۰ تومان اعام کند. مهم ترین 
هــدف از ایــن اقدام تثبیــت قیمت کاالهای اساســی 
بود امــا آچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شــده 
فرسنگ ها فاصله داشت و امروز پس از ۴ سال از تصویب 
ایــن قانون، دهک های پایین جامعه نــه تنها از مزایای 
آن بهره مند نیســتند بلکه به دلیل رانت ایجاد شــده از 
تخصیص این ارز، بیشــترین بهره بــه دهک های باال و 
به نفع ســرمایه داران بوده است.دولت با این تصمیم به 
جای اعطای ارز ترجیحی به دالالن یارانه آن را به بخش 
مصرف کننده داد تا ضمن رعایــت عدالت تولیدکننده 
نیز بتواند به راحتی در مسیر خودکفایی و افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی گام بردارد.
اقـدام دولـت سـیزدهم بـرای اصـاح زنجیـره پرداخت 
ارز ترجیحی در راسـتای گام اساسـی بـرای حذف رانت 
و فسـادها و تبعیض هایـی اسـت کـه بواسـطه تخصیص 
ارز بـه واردکننـده پدیـد می آمـد کـه بـه ایـن ترتیب با 
اصـاح زنجیـره تخصیـص ارز ترجیحی؛ بطور مسـتقیم 

بـه مصرف کننـده پرداخـت می شـود.
۳( حذف ارز نه، اصالح ارز

»واژه حــذف ارز ترجیحی باید اصاح شــود. این اقدام 
در واقع نوعی توزیع عادالنه یارانه است نه حذف؛ یعنی 
همین مبلــغ از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل 
می شــود که به نفع مصرف کننده اســت.«انواع نرخ ارز 
ماننــد نیما، آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگر را 
فقط در اقتصاد ایران می توان شاهد بود. واقعیت مطلب 
این است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می کند و هر 
قیمتی که از آن فاصله داشــته باشد به طور حتم با یک 
بستر فساد و رانت همراه می شــود، همچنانکه در تمام 
سنوات گذشته شــاهد بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی 
فاصله بیشــتری با قیمت ارز آزاد یا بازار داشــته باشد، 
علیرغم نظارت و کنترل های شدید در واردات و صادرات 
و حتی در موضوعات مختلــف مانند همین نهاده هایی 
که با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می شــد به خصوص از سال 
۹۷ به این ســمت، فســاد به دنبال داشت. دلیل اصلی 
تمام مسائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، همین فاصله 
بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی اســت. بسیار ساده 
اســت وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت افزوده 
می شود و مشکات بیشتری برای اقتصاد کشور به تولید 

در می آید.

۴( افزایش مبلغ یارانه
»طبق نتیجه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، بنا بر 
میزان مصرف سرانه کاالهای اساسی، پیشنهاد شد برای 
همه دهک های ده گانه تقسیم بندی صورت گرفته شود 
که به موجب آن برای سه دهک اول به ازای هر نفر ۴۰۰ 
هزار تومان و برای دهک های چهارم به بعد هر نفر ۳۰۰ 

هزار تومان پرداخت شود.«
یکــی از اقدامات صحیحی که دولــت انجام داد همین 
افزایــش مبلغ یارانه از ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ 
هزار تومان اســت. وقتی یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال 
۸۸ به حســاب مردم واریز شد ارزش آن قابل مقایسه با 
امروز نیســت تاجایی که رئیس جمهور پیشــتر در یک 
سخنرانی گفته بود ارز این یارانه هم اکنون فقط ۷ هزار 

تومان است.

۵( کاالبرگ بهتر از یارانه نقدی
»این حمایــت )افزایش یارانه نقدی( بــه عنوان کمِک 
معیشــتی یک تا دو ماهه خواهد بود تا زیرساخت های 
فنی برای کاالبرگ های الکترونیک آماده شود و هر زمان 
کاالبرگ الکترونیک آماده شد، تناسب این میزان کمک 
معیشــتی با مردم در میان گذاشــته خواهد شــد.«.در 
رســانه های معاند دیده شده که نسبت به اعطای کوپن 
انتقادهای جدی وارد کرده اند اما مســئله اینجا اســت 
که سیاســت اعطای کوپن و کاالبرگ در شرایط جنگ 
اقتصادی کارایی دارد و می تواند به اقشــار آسیب پذیر 
جامعه که از مصرف کاالهای اساســی محروم هســتند 

کمک کند.

پنج نکته مهم سخنرانی رئیس جمهور چه بود؟

آتش توپخانه سپاه بر سر تروریست ها در اربیل عراق


