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سفر بایدن به منطقه را باید در راستای گسترش 
ایران هراســی در منطقه دانســت، سیاستی که 
در این ســال ها به این بهانه منطقه غرب اســیا 
دستخوش ناآرامی ها و تحوالت بزرگی شده است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفری دوره ای 
نخســت به تل آویو رفت و ســپس به عربستان 
ســعودی، تا در این ســفر بتواند عالوه بر نشان 
دادن حمایــت ایاالت متحده از رژیم اســرائیل،  
موضــع خود را علیه جمهوری اســالمی ایران در 

نزدیکترین نقطه به ایران اعالم کند.
جو بایدن رئیس  جمهور آمریکا، در نشست سران 
کشورهای شــورای همکاری حاشیه خلیج فارس 
در جــده گفت: »آمریکا به نفع روســیه، چین و 
ایــران منطقه را تــرک نخواهد کــرد.« او افزود: 

»حکومت ایران خاورمیانه  را بی ثبات می کند.«
اظهارات بایدن در حالی بیان شده که دنیا شاهد 
آن بوده اســت که ایران چگونه در راستای ایجاد 
ثبات و امنیت در منطقه غرب آســیا گام برداشته 

و برای آن هزینه نیز کرده است.
جنگ با تروریســت های تکفیری وهابی که دست 
پرورده مثلث شیطانی غربی عبری سعودی است، 
ایران را در میان مردم جهان بر سر زبان ها انداخت 
و پس از ترور ســردار ســلیمانی کــه فرماندهی 
نیروهای مقاومت مقابل داعش را بر عهده داشت، 
حقانیــت ایران را در میان افکار عمومی جهان به 

اثبات رساند.
ســفر بایدن به عربستان یک ســفر بی نتیجه و 
بدون دستاورد برای ایاالت متحده بود چرا که از 
نوع برخورد و اســتقبال از بایدن چنین برداشتی 
می توان کرد. قطعاً سعودی ها نیز پی به بی ثباتی 
و ضعف دولت کنونی آمریکا به ریاست جمهوری 

بایدن برده اند که برای او سنگ تمام نگذاشتند.
بایدن در عربستان سعودی علیه ایران سخن گفت 

و ادعا کرد ایران غرب آسیا را بی ثبات می کند.
این ادعا در حالی مطرح شده است که عامل اصلی 
بــی ثباتی منطقه غرب آســیا دخالت ها و حضور 

نظامی آمریکا در منطقه است.
نیروهــای تروریســتی ارتش آمریــکا در عراق و 
ســوریه حضور دارند و از گروه های تروریســتی 
حاضــر در این دو کشــور حمایــت می کنند و با 
حضور نظامــی خود در منطقه مانع پایان بحرانی 
هســتند که آن را پدید آورده اند. هدف آمریکا از 
حضور در منطقه به ویژه در خاک سوریه و عراق، 
تجزیه این دو کشــور است که با نابودی حکومت 

داعش این رویا دست نیافتنی شد.
در گوشــه ای دیگر از منطقه، حمایت های ایاالت 
متحده از عربستان ســعودی در حمله نظامی به 
یمن،  باعث جنگی خانمانســوز و ویرانگر شــده 
است. مردم یمن 8 سال است درگیر جنگی نابرابر 
مقابل ائتالف ســعودی هســتند که سالح رژیم 

سعودی از سوی آمریکا و اروپا تهیه می شود.
ایاالت متحده مجبور و محکوم به خروج از منطقه 

است، همانگونه که از افغانستان خارج شد.
هر چند افغانستان را تحویل طالبان داد اما منطقه 
و افغانستان از وجود حضور آمریکایی ها پاک شده 
اســت و این کشور در یک فرایند سیاسی، باید به 
سوی تشکیل دولتی قانونی با نقش آفرینی مردم 

افغانستان پیش برود.
بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه ســفر کرد 
تا برای خود در مقابل ایران یارکشــی کند و یک 

ائتالف یا همان ناتوی عربی را راخ بیندازد.
روشن اســت، حتی رژیم های عربی منطقه که با 
جمهوری اسالمی ایران دشمنی دارند هم به این 
ائتالف و ناتــوی عربی ضد ایران نمی پیوندند چرا 
که از تبعات آن آگاه هســتند و می دانند واکنش 

نسبت به این تصمیم چگونه خواهد بود.
ایران، روســیه و چین سه کشور قدرتمند و تأثیر 
گذار در تحوالت جهانی  و منطقه ای هســتند که 
اکنــون با در کنــار هم قرار گرفتــن آنها و دیگر 
کشورهای همسو،  قدرتی را مقابل ایاالت متحده 
و همپیمانانش شــکل داده انــد که چالی جدی و 

سخت را برای آمریکا ایجاد کرده است.
روابط راهبردی ایران، چین و روسیه سد محکمی 
مقابل نفــوذ و زیاده خواهی های ایاالت متحده در 
منطقه و جهان ایجاد کرده است برای همین است 
که بایدن می گوید آمریکا به نفع روســیه، چین و 

ایران، منطقه را ترک نخواهد کرد.
مــوج ضد آمریکا در منطقه شــکل گرفته و رفته 
رفته بزرگتر می شود،  این موج آمریکا را از منطقه 
بیرون خواهد کرد. آمریکایی ها مجبور به خروج از 

منطقه هستند.
بایدن هم می توانــد رئیس جمهور یک دوره ای و 
حتی کمتر باشد،  به دلیل همین ویژگی است که 

نمی توان روی آن حساب کرد. 

وحشت بایدن از یک حقیقت

حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی:

شورای نگهبان نباشد، در کشور 
استبداد و هرج و مرج به وجود می آید
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ــر ــبـ خـ

نگاهی بر آنچه در سفر رئیس جمهور آمریکا به ریاض گذشت سرمقاله

صفحه 4

فرا رسیدن عید سعید غدیرخم را تبریک  می گوییم

مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حل مساله حجاب باید توسط زنان انجام شود
مشــاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری رویداد ملی دا با 
تمرکز بر نگاه ایجابی مســاله عفاف و حجاب خبر داد و گفت: در این رویداد 
دنبال خلق نمونه و مدل در جامعه زنان هستیم، زیرا حل مساله زنان توسط 

خود آن ها صورت می گیرد.
 به گزارش سیاســت روز، عاطفــه خادمی در نشســت مطبوعاتی عفاف و 
حجاب که دیروز در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با تاخیر یک ساعتی 
برگزار شــد، با اشــاره به اهمیت موضوع عفاف و حجاب گفت: به مناسبت 
ایــن هفته اقدامات زیادی را در دســتور کار خود قرار دادیم، این ها اقدامات 
نمایشــی نبود، بلکه اقدامات زیرساختی بود. شاهد بودیم که گاهی خبرها و 
دستاوردهای آن با هفته حجاب و عفاف مقارن شد، یک اقدام مهم و اساسی 
تمرکز ویژه بر فرهنگ عمومی کشور و ترویج زیست عفیفانه در بحث موضوع 

حجاب و عفاف است.
به گفته مشــاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به دنبال این است که رویکرد خود را در حجاب و عفاف تبیین کند. 
اقداماتی در این راســتا برنامه ریزی شــد تا به این وسیله وزارت فرهنگی و 
ارشاد بتواند تاثیرگذار باشــد. مانند اقدامات راهبردی و نمادین که روایتگر 
رویکرد جدید به موضوع اســت.وی افزود: در تبیین رویکرد وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی به مســاله حجاب و عفاف، نگاه ویژه وزارتخانه بر مساله بر 
روند فعالیت تاثیرگذار اســت. باورمند به این هستیم که زیست عفیفانه در 
تاریخ و فرهنگ ایران وجود دارد. رویکرد ایجابی جایی انجام می شود که در 
مواجهه با مساله زنان باید برای تکریم و رشد زنان فعالیت کنیم. در مواجهه 
بــا جامعه ای که دنیای غرب پیش روی ما می گــذارد باید قوی عمل کنیم. 
فضای رســانه بیگانه بر مساله حجاب و عفاف تمرکز دارد و روی این مساله 

سرمایه گذاری می کند، این همان آسیب منزلت زنان است.
خادمی با اشــاره به اجــرای رویداد فرهنگــی دا برای ارتبــاط با جامعه و 
تاثیرگذاری بــر آن توضیح داد: بحث رویداد ملی دا را در دســتور کار قرار 
دادیم، هــدف اصلی این رویداد یــادآوری ارزش دختران ایرانی اســت. از 
ویژگی های برجســته رویداد ملی دا تمرکز به نگاه ایجابی مساله و چگونگی 
تحقق آن اســت. در ایــن رویداد دنبال خلق نمونه و مــدل در جامعه زنان 

هستیم زیرا حل مساله زنان توسط خود آن ها صورت می گیرد.
مشــاور اجتماعی وزیر با اشــاره به ارتباط با جامعه بومی برای برنامه ریزی 
زیست عفیفانه بیان کرد: از زنان خواستیم تا خودشان اعالم کنند چگونه در 

جامعه ارزشمند می شوند، این اهداف مرکزی ما است.
وی با اشــاره به اینکه رویداد دا در مشــهد برگزار خواهدشد، بیان کرد: در 
موضوع زنان باید مرکززدایی کنیم. بنابراین رویداد را از مشهد شروع کردیم، 
این در حالی است که بسترهای قوی در مشهد وجود دارد و سابقه فرهنگی 
مشهد طوالنی است. موضوعیت دارد که این شهر بهترین نماد و نشانه ایران 

اسالمی را می تواند به نمایش بگذارد و پایتخت فرهنگی زنان باشد.
به گفته خادمی »رویداد دا« ۲8 تا ۳۱ تیر برگزار می شــود و سه روز کامل 
زیرســاخت های الزم برای اجرای ایده ها در اختیار عالقه مندان قرار خواهد 
گرفت. در پایان ۳ روز ۵ ایده به عنوان برگزیده انتخاب می شــوند و از آن ها 

تا زمانی که به نتیجه برسند، پشتیبانی مالی خواهدشد.
خادمی بــا تاکید بر اینکه رویداد دا زنجیــره ای از اقدامات بعدی را بعد از 
ســه روز اجرایش خواهدداشــت، ادامه داد: این رویداد به سمت زیست بوم 
اختصاصی حرکت خواهدکرد. رویداد دا نمایشی از وجه حکمرانی مردمی و 
دغدغه دولت است و این تجربه را به نمایش می گذاریم. خادمی درباره قیمت 
باالی اقتصادی و فرهنگی حجاب در جامعه توضیح داد: برای تســهیل عمل 
حجاب، باید به ســمت هم افزایی بین دستگاهی برویم. بخشی از این مساله 
مربوط به تولید می شــود، اگر با فعال کردن ظرفیت های بومی به این مساله 

نگاه شود، بسیاری از نیازها رفع خواهدشد.

 بایدن؛ بازنده ای 
با ژست های پوشالی یک ناجی

 هدف از سفر 
 پوتین و اردوغان 
به تهران چیست؟

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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تاکنــون بیــش از ۶۰۰ مجموعه مردمی برای شــرکت و پذیرایــی در مهمانی 
 ۱۰ کیلومتــری روز غدیــر از چهارراه پارک وی تا چهــارراه ولیعصر )عج( اعالم 

آمادگی کرده اند.
به گزارش مهر، ساســان زارع، سخنگوی ســتاد مردمی برگزاری جشن بزرگ 
عیدغدیر با اشــاره به جشن مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اظهار داشت: این 
جشــن در یک مسیر مشخص و پیش بینی شده برگزارمی شود و برای برگزاری 
هرچه بهتر این جشن هماهنگی های الزم با نهادها و سازمان های مختلف انجام 
شده است. حتی با اصناف و مغازه هایی که در این مسیر قرار دارند نیز هماهنگی 

صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز خدمات ما بر اطعام مهمانان است تأکید کرد: تاکنون 
بیــش از ۲ میلیون غذا و میان وعده در انواع مختلــف برای پذیرایی از مهمانان 
این عیداهلل اکبر پیش بینی شده است. همچنین در این مراسم ۱۱۰ هزار اسباب 
بازی به کودکان هدیه داده می شود و ۴۰ مجموعه شهربازی نیز در نقاط مختلف 
این مسیر برپا خواهند شــد. قصد داریم با اجرای چنین برنامه هایی از این عید 

بزرگ برای کودکان، خاطره خوب بسازیم.
سخنگوی ســتاد مردمی برگزاری جشــن بزرگ عیدغدیر از حضور ۱۵۰ گروه 
ســرود در این مسیر ۱۰ کیلومتری خبر داد و افزود: این گروه های سرود در ۷۰ 
اســتیج در برنامه خواهند داشت. این در حالی است که حضور هنرمندان مطرح 

و محبوب کشور در این برنامه قطعی شده است.
زارع با اشاره به حضور برنامه های پرطرفدار تلویزیونی در این مسیر گفت: عوامل 
برنامه های عصرجدید، خندوانه، میدون، منم بچه مسلمان، مل مل، رنگین کمان، 
خاله شادونه، عمو مهربان و… در این مسیر به اجرای برنامه برای مردم خواهند 
پرداخت. تنوع برنامه ها به گونه ای است که تمام اقشار جامعه و سنین مختلف را 
شــامل می شود. مهمانان می توانند از خدمات متنوع فرهنگی، پزشکی، آموزشی 
و… بهره مند شــوند. این مهمانی به همت و مشــارکت خیران مردمی، هیئات 
مذهبی، مســاجد، گروه های جهادی، گروه های خدماتی و گروه های ســرود با 
برنامه های مختلف در روز عید غدیر مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱8 تا ۲۲ در 

مسیر چهارراه پارک وی تا چهارراه ولیعصر )عج( برگزار خواهد شد.

آمادگی ۶۰۰ مجموعه مردمی برای حضور در مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

تقسیم کار اصالح طلبان 
و بی بی سی در آستانه 
سفر پوتین به تهران 

یکی از نقاط مشــترک جریــان تندرو اصالح طلب 
در داخل و جریان برانــداز و ضدانقالب در خارج، 
اتهام زنــی بــه حاکمیــت در ایران با برچســب 

»دیکتاتوری« است.
همزمان بــا کمپین های رســانه های ضدایرانی از 
جمله بی بی سی فارســی، اینترنشنال سعودی و 
صدای آمریکا تحــت عنوان »حجاب بی حجاب«، 
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان »اجبار دوام 
ندارد« به قلم »عباس عبــدی« فعال اصالح طلب 
نوشت: »پوشــش زنان به چالشی جدی تر نسبت 
به گذشــته تبدیل شده اســت و می رود که یک 
صف بندی جــدی ایجاد کند... یکی از مشــکالت 
قانون موجود در مورد حجاب افزایش شدید شکاف 
فرهنگــی و رفتاری میان خانه و خیابان و در واقع 
فرهنگ واقعــی با رفتار صوری و ظاهری اســت. 
می گوینــد مطابق قانون کاری به آنچه که در خانه 
شما می گذرد نداریم، ولی در خیابان باید از چنین 

استانداردی تبعیت کنید.«
در ادامه این مطلب آمده است: »برای حفظ قانون 
موجود حجاب، نیروی بسیار زیادی نیازمند است. 
نیرویی که حتی با فلســفه حقوق انطباق ندارد و 
جالب تر اینکــه این قانون اصاًل اجرا نمی شــود و 
روشن اســت که چرا نقض آن را نادیده می گیرند، 
چون اجرا شــدنی نیست، مثل انداختن یک سنگ 

صد کیلویی به هوا برای خروج از جو است.«
آنچه مشخص اســت این است که می توان ردپای 
رسانه های مروج کمپین »حجاب بی حجاب« را از 

لندن تا تهران مشاهده کرد.
به گزارش فارس در آستانه سفر پوتین به ایران، بی 
بی ســی فارسی گزارشی منتشر کرده و در بخشی 
از گزارش با اســتناد به مطلب اخیر روزنامه شرق 
نوشت : »ســفر رئیس جمهور روسیه تنها سه روز 
پس از پایان ســفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
به خاورمیانه انجام می شــود. از آنجایی که بایدن 
قصد دارد درباره تشــکیل یک پیمان دفاع هوایی 
برای مبارزه با پهپادها و موشک های ایرانی گفتگو 
کند، پوتین ممکن اســت به دنبال گسترش نفوذ 

روسیه در آسیای غربی از طریق ایران باشد.«
بی بی ســی فارسی در ادامه نوشــت: »عبدالرضا 
فرجی، ســفیر سابق ایران در نروژ، در ۱۳ ژوئیه به 
روزنامه اصالح طلب شرق گفت: »پس از جنگ در 
اوکراین، نفوذ ژئوپلیتیک روســیه در اروپا، ایاالت 
متحده و برخی کشــورهای آسیای شرقی ... عماًل 
متوقف شده است. روسیه اکنون به دنبال گسترش 
نفوذ خود در … خاورمیانه با مرکزیت ایران است.

روزنامه شرق نیز در شــماره دیروز در مصاحبه با 
ســفیر روســیه، همان خط بی بی سی فارسی را 

دنبال کرده است.
این روزنامه اصالح طلب در بخشــی از مصاحبه از 
سفیر روســیه ســؤال می کند »می خواهم درباره 
ایران صحبــت کنم و این نگاهی کــه وجود دارد 
و می گویند روســیه به ایران از بــاال به پایین نگاه 
می کند. این درست است؟«؛ سفیر روسیه در پاسخ 
می گوید: »نظر درســتی نیست. من خودم چندین 
بار وقتی آقای پوتین به ایران سفر کرده، سه بار به 
عنوان سفیر ایشان را همراهی می کردم؛ در ماشین 
بودیم و صحبت می کردیم، خیلی دید مثبت، گرم 
و مهربانی نسبت به مردم و دولت ایران داشتند.«

وی در ادامــه گفت: »من خــودم در مالقات های 
آقای پوتین و مقام معظم رهبری حضور داشــتم؛ 

سه بار در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱8. وقتی 
مشــکل کمبود وقت وجود داشــت و اگر امکانش 
بود طوالنی تر صحبت می کردنــد؛ چون ما منافع 
مشــترک زیادی داریم. ولی این برداشت که شما 
گفتید اصاًل واقعیت ندارد. من این را رسماً تکذیب 
و رد می کنم. این را دشمنان ما و شما، به خصوص 
در خارج از کشور پخش می کنند. متأسفانه کسانی 
هســتند که به حرف آنها گوش می کنند؛ بنابراین 
من یــک بار دیگــر تأکید می کنم بــه دروغ های 
بی بی ســی فارســی، رادیو فردا و ایران اینترنشنال 

اعتماد نداشته باشید.«
دولت به تازگی طرح »دارویار« را اجرا کرده است. 
به عقیده کارشناســان با اجــرای این طرح ظرف 
روزهای آینده شاهد رفع کمبود ۱۲۰ تا ۱۳۰ قلم 
دارو خواهیم بود. طرح ســاماندهی یارانه ارز دارو 
هدف مهمی همچون حذف واســطه ها را به دنبال 
دارد و با اجرای این سیاســت ها یارانه دارو از این 
پس به طور مســتقیم به مردم می رسد تا از قاچاق 
دارو جلوگیری شود اما به گونه ای برنامه ریزی شده 
است که مردم هیچ تغییری در پرداختی خود برای 

دارو نداشته باشند.  
امــا همزمان بــا آغاز اجــرای این طــرح، برخی 
رســانه های اصالح طلب همصدا با رسانه های معاند 
ادعای کمبود شــدید دارو را مطــرح کرده اند. در 
همیــن رابطه ســایت خبرآنالین در گزارشــی با 
عنــوان »از ۱۳ آبان تا ۲9 فروردین؛ داروخانه های 
بزرگ هــم دارو ندارند« نوشــت: »در داروخانه ها 
کمبود دارو بیشــتر از هر وقتی احساس می شود، 
آن هم در داروخانه های بزرگ شــهر که اگر زمانی 
کســی از همه جا نا امید می شــد سراغ ۱۳ آبان، 
هالل احمر یــا داروخانــه ۲9 فروردین می رفت، 
 اما االن این داروخانه ها هم دســت رد به ســینه 

بیماران می زنند.

چشمه غدير، زالل واليت را می جوشاند در دل ها و هركه از اين چشمه جوشان 
نوشيد، سيراب عشق الهی گشت و عطش نادانی ديگر سراغش نخواهد آمد.

غدير، سفره ای اســت كه برای همه پهن است. خوان گسترده ای است كه همه  
عالميان می توانند از آن تناول كنند، اما هركس به قدر درك و فهم خويش.

بياييد در راه عشق موال، مردانه بگوييم يا علي.

خوان گسترده غدیر


