
اثری که تاریخ اجتماعی ایران را 
روایت می کند

گفت و گو  با احمد طالبی نژاد 
درباره سریال «دایی جان ناپلئون»

گروه صفحــه آخر:   از چنــد روز پیش که خبر ابتــالی دکتر هادی 
خانیکی به سرطان پانکراس منتشر شده، با واکنش های گسترده ای 
در شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها روبه رو شــده اســت. چنین 
واکنشــی به بیماری یک نفر کم سابقه است. او در پیامی ویدئویی از 
بستری شدنش در طبقه زیرزمین بیمارستان پارس خبر داد و گفت که 

یک مرحله از شیمی درمانی را پشت سر گذاشته است...

پاسداشت امید و گفت وگو
واکنش ها به بستری شدن دکتر خانیکی

استاد علوم ارتباطات در بیمارستان 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۶۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۱۹     ۱۴۴۳ رمضــان   ۱۷     ۱۴۰۱ فروردیــن   ۳۰ سه شــنبه 
صفحه  آخرصفحه  ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  بچه های سندروم داون ویترین مسئوالن نیستند!   َکفتان هایی که در کمدها خاک می خورند، قرنطینه به سبك حزب کمونیست  و یادداشت هایی از  حسین حقگو، عبد الرضا ناصرمقدسی

شاید تا پیش از ساخت سریال «دایی جان ناپلئون» 
کمتر کسی تصور می کرد ماحصل ترجمه تصویری رمان 
ایرج پزشکزاد، به سریالی بدل شود که در یاد و خاطره 
چند نسل ماندگار شود و همچنان یکی از باشکوه ترین 

سریال های تلویزیون لقب بگیرد. 

با گذشت حدود دو ماه از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، از شواهد 
میدانی چنین برمی آید که جنگ اوکراین به زودی خاتمه نخواهد یافت. 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به متحدان اروپایی خود گفته 
است جنگ روسیه و اوکراین می تواند تا پایان سال ۲۰۲۲ میالدی ادامه 
یابد. ضمن اینکه توقع نمی رود روسیه موفق شود پیروزی دندان گیری 
به دست آورد. پوتین پس از ناکامی در اشغال کی یف و عقب نشینی از 
اطراف این شــهر، استراتژی خود را بر تکمیل اشغال ماریوپول و دیگر 
مناطق شرق اوکراین و اتصال زمینی به شبه جزیره کریمه متمرکز کرده 
تا از این طریق پاســخی به اقدام نابخردانه خود برای ملت روســیه 
داشــته باشــد. دومین ارتش قدرتمند جهان در باتالق اوکراین به دام 
افتاده و دو ماه پس از آغاز تهاجم همه جانبه، در مقابل ارتش کشوری 
کوچک، به گل نشســته و بعید به نظر می رسد که در روزها و ماه های 
پیش رو موفقیتی که اعتبار به شــدت خدشه دارشــده رهبر روسیه را 
ترمیم کند، به دســت آورد. هدف قرار گرفتن رزم ناو روسی مسکووا با 
۵۰۰ خدمه توســط موشک های نپتون اوکراین بیش از آنچه شکستی 
نظامی برای دومین قدرت اتمی جهان باشــد، می تــوان آن را ضربه 
مهلکی به اقتدار پوتین و اعتبار روسیه ارزیابی کرد. در چنین شرایطی 

پیامدهای جنگ اوکراین چه می تواند باشد؟
۱- در بعــد نظامی، برخالف انتظــار اولیه پوتین، جنگ به صورت 
فرسایشی درآمده و ممکن است حتی بیش از پیش بینی هشت ماهه 
آمریکا ادامه یابد. روسیه با توسل به خشن ترین روش های جنگ، کشتار 
غیرقابل توجیه غیرنظامیان و سیاســت زمین  سوخته پس از ناکامی 
در تصرف کی یف، ســرنگونی زلنسکی و استقرار دولتی دست نشانده، 
اینک اشغال سراسر مناطق شرقی و اتصال زمینی به کریمه را در پیش 
گرفته اســت. رویکردی که عالوه بر تبعات بین المللی، کاهش انگیزه 
پرسنل، فرسایش نیروی نظامی، هزینه سنگین حضور ارتش ۲۰۰ هزار 
نفری در خارج از مرزها،  کمر اقتصاد روسیه را خواهد شکست. غرب 
با شگرد هوشمندانه بدون ورود مستقیم به جنگ، با کمک های وسیع 
اطالعاتی، رسانه ای و نظامی تا حدی که بهانه به دست پوتین ندهد، 
به تقویت بینه نظامی اوکراین ادامه می دهد و روسیه حتی در صورت 
پایان جنگ مجبور خواهد شد اوکراین زخم خورده تا بن  دندان مسلح 

را در همسایگی خود تحمل کند.
۲- از نظر اقتصادی، تبعات جنگ برای روسیه فاجعه بار است که 
هم اکنون نیز در وضع بازار سرمایه، کاهش برابری ارزش روبل، خروج 
تمام شــرکت های غربی و تمایل به خروج سرمایه خود را نشان داده 
اســت. به گزارش منابع غربی تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دالر از منابع 
روسیه بلوکه شده است. نکته مهم متحد بودن غرب در افزایش فشار 
اقتصادی به روسیه اســت تا جایی که سوئیس که همواره خود را از 
منازعات سیاسی به دور نگه می دارد، در اقدامی نادر حدود ۱۱ میلیارد 
دالر از دارایی های روسیه را مسدود خواهد کرد. اگر تحریم های غرب 
شــامل نفت و گاز روسیه تسری یابد، این کشور حدود هشتاد درصد از 

درآمدهای ارزی خود را از دست می دهد.
۳- در ســطح سیاســی -بین المللی، جنگ اوکراین، روســیه را از 
بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین المللی به کشــوری متجاوز و ناقض 
مقــررات بین المللی تبدیل کرده اســت. اخراج تعــداد معتنابهی از 
دیپلمات هــای روســیه از پایتخت های غربــی، اخراج این کشــور از 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گسترش تحریم ها تا میادین 
و مسابقات ورزشی، مکمل اقدامات اقتصادی، رسانه ای و دیپلماتیک 
غرب به رهبری آمریکا در جهت مهار روسیه است. غرب قالبی را که 
بــه گردن پوتین انداخته حتی در صورت آتش بس رها نخواهد کرد و 

برای لغو تحریم ها شرایط ذلت باری را تحمیل خواهد کرد.
۴- آنچه جنــگ اوکراین را به ایران پیوند می دهد، در ســه محور 
می توان خالصه کرد. اولی نوع روابط تهران -مســکو اســت. اصالح 
روند گذشته، کاهش وابستگی به روسیه و برقراری توازن در سیاست 
خارجی. دوم، تضعیف روسیه در مجموع به نفع ایران است. با وجود 
این روابطی دوســتانه و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشــترک با 
همسایه شمالی عالوه بر الزامات همسایگی، در جهت افزایش قدرت 
چانه زنی با غرب و پیشــبرد سیاســت خارجی متوازن ضروری است. 
سوم، ایران با استفاده از شرایط کنونی باید در موضوعاتی مانند توافق 
هسته ای، رهایی از تحریم ها، حضور در بازار انرژی اروپا، برقراری روابط 
با اروپا و آمریکا سیاستی کامال مستقل از روسیه در پیش گیرد. روسیه 
گرفتار در جنگ، موافِق توافق هسته ای نیست. روانه شدن نفت ایران 
به بازار های جهانی و احتمال توافق اروپا با ایران برای تأمین بخشــی 
از گاز مورد نیاز اروپا همواره خط قرمز کرملین بوده اســت. همچنین 
دستیابی به توافق، آســودگی خیاِل غرب و به خصوص آمریکا از یک 

بحران و تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین و چین است.
۵- شــرایط حاکم بر جنــگ، فرصت را بــرای نهایی کردن توافق 
هســته ای فراهم کرده اســت. آمریکا با هدف مهار هســته ای و عدم 
اشاعه خواستار توافق با ایران است. به نظر می رسد در ایران نیز تصمیِم 
سیاســی برای توافق اتخاذ شده اســت. هر دو کشور با موانع داخلی 
روبه رو هســتند. در آمریکا انتخابات میان دوره ای و خطر ازدست دادن 
کرسی های دو مجلس توســط دموکرات ها بایدن را تحت فشار قرار 
داده و ریســک پذیری او را کاهــش می دهد. در ایــران هم تندرو های 
مخالف توافق بر این باورند که با توجه به مشــغولیت و تمرکز آمریکا 
(و غرب) بر بحران اوکراین، می توان امتیازات بیشتری گرفت که به نظر 
می رسد تصور صحیحی نیست. موانع موجود و از جمله موضوع سپاه 
که ظاهرا موضوع اصلی توافق اســت، در صورت برخورداری از اراده 

سیاسی حل شدنی است.

پــروژه اینترنت ملی در ایران ســال هایی چند اســت که در 
دســتور کار اســت و بودجه هایی برای آن در نظر گرفته شده یا 

طرح ها و پروژه هایی تازه برای آن پیشنهاد می شود.
در آبان ۱۳۹۸ که اینترنت قطع شــد، اینترنت ملی و کارکرد 
آن را از نزدیــک دیدیــم و تجربه کردیم؛ چند ســایت داخلی و 
خبرگزاری رســمی و دولتی در بســتر آن کار می کردند. وقتی به 
جای تلفن به آژانس ســر کوچه، متوجه شــدم می توانم با نت 
گوشــی اســنپ بگیرم، دیدم این کاربرد را هــم دارد. البته چند 
اپلیکشــن داخلی هم بودند که چندان مورد اقبال قرار نگرفتند. 
ســوار تاکسی شدم، مسیریابش سیگنال ضعیف می زد و دو، سه 
بار در ترافیک گیر افتاد. گوشــی من با صفحه نمایشگر بزرگش 
که به درد گوشت کوب هم نمی خورد، حس بدی به من می داد. 
دسترســی به جایی نداشتیم. از همه دنیای دیجیتال جدا افتاده 
بودیــم. دیواری بلند بین ما و جهان ســر برافراشــته بود؛ حس 
گیر افتــادن در تونل یا داالنی که در آن توان آدم رو به کاســتی 
می گذارد، در حالتی ســردرگم. ارتباط ما به واقع با جهان قطع 
بــود؛ در زمینه علم و تکنولوژی، پزشــکی، همه چیز. شــوخی 
نیســت. چگونه می توان یــک جامعه را به دوره پیشــااینترنت 
بازگرداند و همه چیز هم خوب و عادی نمایانده شود. نه تنها این 
پســرفت ناممکن، بلکه فاجعه بار است. در این موقع، احساس 
کردم در فضای داســتان تماشــاخانه هاوارد فاست هستم. یک 
ســینما و آدم هــای درون آن و یــک آپاراتچی . شــخصیت های 
داســتان تماشــاخانه نمی دانند جهانی بیرون آنجاست. از نظر 
آنها هر چیزی به جز آنچه هســت، نمادین است. راهی به بیرون 

نیست. دری هست و همین طور درهایی دیگر، ولی بسته اند. 
ادامه در صفحه ۵

ایران و پیامدهای جنگ اوکراین

آپاراتچی و تماشاخانه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جاوید  قربان اوغلی

محمدحسن(سینا)   علیپور

«شوک» ها در هوای تعلیق   «سکوت در وین، بالتکلیفی در تهران» ؛شرق    عواقب توقف مذاکرات برجام بر  روند توسعه کشور  را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کردجوالن 

«ملت برای ارتش، ارتش برای ملت» از  جمله عباراتی اســت که در ذهن و دل 
مردم از دیرباز حک شــده است. ارتشی که همواره سعی کرده در مواقع سختی 
مثل ســیل و زلزله در کنار ملت بماند و خصوصــا در زمان همه گیری کرونا هم 
به خوبی نشان داد بر عهدی که با ملت بسته، پایبند است. به همین دلیل با همه 

توان در کنار ملت ایستاد. 

از  این  رو برخی ارتش را شــجره طیبه ای می دانند که در شــرایط ســختی خود را فدای ملت کرده 
و از ایــن کار ابایــی نــدارد. روز ارتش، روز قدرت ملت ایران و اتحاد بیشــتر در صفوف به هم پیوســته 
آنان اســت و به همین منظور بنیان گذار انقالب ۲۹ فروردین را روز ارتش نام گذاری کردند. روز گذشــته 
به همین مناســب مراســمی سراسری و هم زمان در همه کشور برگزار شــد و ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، قدرت تســلیحاتی خود را به رخ دشــمنان کشــید و از برخی دســتاوردها و تجهیزات جدید خود 

رونمایی کرد. مراسمی که رئیس جمهوری و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در آن حضور داشتند 
و ابراهیم رئیسی در این مراسم به دشمنان انقالب و تحرکات اخیر اسرائیل در منطقه هشدار داد.  رئیسی 
دراین باره تأکید کرد: «کوچک ترین تحرکی از ســوی دشــمن از چشمان تیزبین نیروهای مسلح ما مخفی 
نیســت. اسرائیل (رژیم صهیونیســتی) بداند کوچک ترین تحرک آنها از چشم نیروهای مسلح ما مخفی 
نمی ماند و اگر کوچک ترین حرکتی از سوی آنها رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز اسرائیل (رژیم 
صهیونسیتی) خواهد بود و قدرت نیروهای مسلح ما شما را آرام نمی گذارد».  رئیس جمهوری در ادامه 
این مراســم با اشاره به اعتراف آمریکا مبنی بر اینکه «در تمام تحریم ها و فشارها و فشار حداکثری علیه 
ایران شکســت خورده اســت، بیان کرد: «این سرنوشت همه کسانی اســت که علیه جمهوری اسالمی 
ایران اقدام کنند. پیام این اقتدار به همه محرومان عالم این است که نیروهای مسلح ما نقطه امید برای 

مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان هستند».
این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

 فرمانده ســابق قرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیا جزئیات 
تازه ای از چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، امیر فرزاد اسماعیلی در سخنانی با اشاره به 
چگونگی دســتگیری عبدالمالک ریگی اظهار کــرد: او پروازی را 
انتخاب کرده بود که هم زمان سه پرواز دیگر هم با آن وارد کشور 
شود. شما در سیستم راداری کشور چهار پرواز هم زمان را یک اثر 

راداری  می بینید؛ مگر اینکه آنها را تفکیک کنید.
او افزود: ریگی با شناســایی متفاوت وارد هواپیما شــده بود و 
ســاعت ۱۲ شب وارد ایران شده بود که زمانی باشد که اکثر افراد 
خواب باشــند. پدافند هوایی به همین دلیل ۲۴ساعته کار می کند 
و به همین دلیــل گفتم که اگر یک ســرباز در پدافند هوایی خواب 
باشــد، آبروی فراملی ما می رود. فرمانده ســابق قــرارگاه پدافند 

هوایــی خاتم ارتش یادآور شــد: بــه خلبان هواپیما گفته شــده 
بود کــه ارتفاع را کم کند تا در جنوب کشــور فرود بیاید. هواپیما 
هم مســافربری بود و ریگی برای خودش از سپر انسانی استفاده 
کرده بود. اگر چنین جنایت کاری متوجه می شــد که هواپیمایش 
می خواهد بنشیند، چه کار می کرد؟ مطمئن باشید که هواپیما را یا 
به مراکز هسته ای ما می زد یا هدایت می کرد به سمت تهران یا در 
جنوب کشور بالیی   سر مسافران می آورد. اسماعیلی ادامه داد: از 
خلبان خواسته شده بود که در جنوب کشور فرود بیاید و او علت 
این امر را نمی دانست و از دستور تمرد می کرد؛ چون می گفت که 
من قانونی وارد شده ام و دلیلی ندارد که فرود بیایم. شاید نزدیک 
بــه ۱۰ بار دور زد که ارتفاعش را کم کند و در چنین شــرایطی که 
برای مسافران مشخص می شــود هواپیما در حال کاهش ارتفاع 

و دور زدن اســت، حتی ریگی از خواب هم بیدار نشــد که این کار 
خداست.

او یادآور شد: خلبان هواپیما از این دستور تمرد می کرد؛ اما با 
اخطار دو فروند از جنگنده های ارتش که شــلیک هایی در آسمان 
انجام می دادند، مواجه شد، شلیک هایی که فقط خلبان هواپیما 
می دید؛ گرچه تصور می شد همه مسافران می توانند این شلیک ها 
را ببینند؛ ولی باز هم خدا خواست که جز خلبان کسی دیگر ندید 
و بعد از یک ساعت و ۱۰ دقیقه کلنجار با ما مجبور شد فرود بیاید.
عبدالمالک ریگی ســرکرده گروهک تروریســتی شــرق ایران 
چهارم اسفندماه ســال ۱۳۸۸ دستگیر شد. آن روز روابط عمومی 
وزارت اطالعات اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان (عج) در 

یک عملیات مهم این اقدام را انجام دادند.

مـتـن و حـاشـیـه

  جزئیات جدید از دستگیری عبدالمالک ریگی 

«شرق» از مصائب زیست دانشجویان پس از 
پایان تعطیلی ها گزارش می دهد

  قطر  ۲۰۰ میلیارد دالر پروژه عمرانی  را  
در ۴ سال به سرانجام رسانده؛  ایران

 ۷۰ هزار پروژه عمرانی روی زمین  دارد

خوابگاه نه؛ جانکاه

عمران نافرجام

به نام فدراسیون فوتبال!تاریکخانه ای 
۶

۹

۵

  عکس : مصطفی رودکی، میزان

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

  را بخـــوانیـــد و بشـنـویـــد

اقتدار ستاره هااقتدار ستاره ها
روز  ارتش با  نمایش عمومی پهپاد کمان روز  ارتش با  نمایش عمومی پهپاد کمان ۲۲۲۲
 و  رونمایی از سامانه موشکی دزفول برگزار شد   و  رونمایی از سامانه موشکی دزفول برگزار شد  


