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گزارش «ایران» از فیلمهایی که
در ایام نوروز روی پرده سینما میآیند

تمهیدات جدید دولت برای بازار شب عید اعالم شد
تحلیلی از وضعیت نشریات در سال :97
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رئیس جمهوری اسالمی ایران برای نخستین بار
با آیت اهلل سیستانی دیدار کرد

 7فیلم نوروزی
مشخص شد

پــس از کــش و قوسهــای فــراوان در نهایــت ســه روز
گــــزارش مانده به آغــاز دور جدید اکران ،تکلیــف اکران نوروزی
گـروه فرهنــگی مشــخص شــد و از میان  14فیلم متقاضی ،روز گذشته
( 22اســفندماه)  7فیلــم منتخــب برای نمایش در ســینماهای کشــور در ایام
نوروز معرفی شــدند .طبق اطالعات ارائه شــده از شورای صنفی نمایش سه
فیلــم کمدی ،دو فیلــم اجتماعی ،یک فیلم بیوگرافــی و یک فیلم کودک در
سبد اکران نوروز قرار دارند.
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به یاد «اسماعیل» و «خدیجه» انقالب

هیچ چیز عوض نمیکنم
جیگر را با

موسیقی

بوی نوروز را از دست ندهید

سفرنامه

چه کنیم

که سفر به ما خوش بگذرد

خاطره بازی

قطبهای

تلهوی

مخالف و متضاد در دل یکدیگر

الملک ،بادکنک سفید و...
کمال

روزهــای پایانی اســفندماه همه ســاله یــادآور نــام و خاطره
دو شــخصیت بــزرگ و اثرگــذار در تاریــخ معاصــر ایــران
یادداشت
و همچنیــن کانــون رفیــع رهبــری انقــاب اســامی اســت.
مرحوم حجتاالســام حاج ســید احمد آقا خمینی که اگر
تحتالشــعاع شــخصیت عظیم حضرت امام نبــود بدون
تردید در ردیف رجال نامدار و بســیار تأثیرگــذار تاریخ ایران
شناخته میشــد .اما قرار گرفتن در کنار امام تا حدود زیادی
مجید انصاری
باعث شــد فروغ چهره واقعی او به چشم نیاید .ایشان بعد
عضو مجمع روحانیون
مبارز
از تبعید امام به ترکیه و ســپس عراق وظیفه دشــوار روشــن
نگه داشتن بیت امام در قم و برقراری ارتباط حلقه مبارزان
از داخــل بــا کانــون رهبــری در عراق را عهــده دار بــود و به خوبی توانســت از انجام
این مســئولیت ســربلند بیرون آید .در نهایت با پیوســتن به پدر و برادر بزرگوارشان
در عراق به ایفای نقش بیشــتر در مســیر انقالب پرداخت .اما با شــهادت آیت اهلل
مصطفی خمینی یکباره بار ســنگین اداره بیت امام در نجف با وجود دشواریها و
محدودیتهای بسیار به عهده ایشان افتاد .همزمانی این حادثه با اوج گرفتن دامنه
انقالب در ایران و سپس اخراج امام از عراق و هجرت به پاریس نقش مرحوم حاج
احمد آقا را دوچندان کرد .زیرا با اســتقرار امام در نوفل لوشــاتو و توجهات جهانی
به این نقطه و ضرورت ســاماندهی ارتباطات منظم و شــبانه روزی با خبرنگاران و
تنظیم مصاحبهها و ســخنرانیهای امام ،مراجعه کنندگان به امام از اقصی نقاط
جهان و بخصوص ایران برای مشورت گرفتن از یکسو و انتقال پیامها و رهنمودهای
امام به انقالبیون داخل جهت هدایت انقالب کاری فوقالعاده ظریف و سنگین بود
که با نهایت امانتداری از سوی آن مرحوم به انجام رسید.
در ادامه زمان پرواز آزادی از پاریس به تهران فرا رســید و با حضور امام در کشــور و
پیروزی انقالب صفحات دیگری از فداکاری و مدیریت هوشمندانه حاج احمد آقا
به نمایش درآمد .در روزهای دشوار سالهای ابتدایی انقالب برای استقرار نظام نوپا
و مقابله با تهدیدها و توطئههای عناصر مزدور و تجزیه طلب و همزمان آغاز جنگ
تحمیلی و مقابله با تهاجمی که با انگیزه تجزیه ایران صورت گرفت ،مسئولیتهای
جدیدی متوجه حاج احمدآقا شــد به گونهای که تالش شبانه روزی یک مجموعه
بزرگ هم برای آن کافی نبود اما با کمال شــگفتی شاهد بودیم فراست و مدیریت
قوی و مهمتر از همه عشق او به انقالب ،مردم و تاریخ ایران موجب شد در نهایت
فــداکاری خــود را برای هر مشــکلی آمــاده کند .از یک طــرف برای برقــراری ارتباط
مشــتاقان با امام و تنظیم برنامه مالقاتهای مســئوالن با امام و ساماندهی نظام
اطالع رســانی دقیق و امانتدارانه و از ســویی دیگر انتقال اخبار واقعی کشور به امام
بهخوبی صورت گرفت .همه جریانها ،مسئوالن و قشرهای مختلف مردم به نوعی
امــکان دسترســی به رهبر انقالب را داشــتند و مهمتر از همه به طــور مداوم ارتباط
امام با فرماندهان دفاع مقدس برقرار بود به گونهای که هیچ آســیبی از این ناحیه
متوجه مدیریت جنگ نشــد .در این راســتا آنچه نقطه برجسته مدیریتی حضرت
امام و حاج احمد آقا است اینکه ایشان توانستند همه این اقدامات مهم را با دفتر
کوچک و پرسنلی در حدود انگشتان دو دست برنامهریزی کنند که دولت در دولت
تشکیل نشود .ایشان مطلقاً از وارد شدن و دخالت دفتر در امور سایر قوا بخصوص
دولت جلوگیری میکرد چرا که در چنان شرایطی مدیریت دوگانه شکل میگرفت
و روند اجرایی کشــور و جنگ را دچار اخالل میکرد .البته پرواضح اســت که نقش
سیاستگذاری و هدایت کالن امور کشور و فرماندهی عالی جنگ از سوی امام اعمال
و از طریق قوا و نهادهای مختلف عملیاتی میشد .مرحوم احمد آقا هم به عنوان
مشاوری مطلع و با کیاست در امور مختلف امام و مسئوالن عالی رتبه نظام را یاری
میداد .ایشــان همچنین نهایت وســواس را در حفظ امانت برای انتقال پیامهای
امام و بالعکس مصروف داشــتند به گونه ای که حتی اگر کلمهای در ســخنان امام
نیازمنــد ویراســتاری بود بــدون اذن ایشــان ویرایش نمی کردند که امــام هم این را
مکتوب شــهادت دادهاند .به هر روی برخی جریانهای سیاسی ممکن بود نسبت
به دیدگاههای امام زاویه داشته و حاج احمد آقا را مورد اتهام قرار دهند .ایشان خود
را ســپر دفاع امام کرده بود .نامالیمات را تحمل کرد چون فانی در انقالب و امام و
مردم بود .به لحاظ زندگی شخصی هم به دنبال عنوان و مقام و مطرح شدن نبود،
زندگی ساده و درویشانهای داشتند و همین زندگی را بعد
ادامه در صفحه 2
از ارتحال امام هم ادامه داد.

نتایج بازگشت ایران و عراق به معاهده 1975

عراق یکی از همسایگان مهم جمهوری اسالمی ایران
به شمار میآید که از جهات مختلف امنیتی ،سیاسی،
یادداشت
فرهنگــی و اقتصادی دارای روابطی پیچیده و طوالنی
با کشــورمان اســت .این روابط طی ســالیان گذشته با
فراز و نشیبهایی همراه بوده و قالب آن در دورههای
مختلــف ازجنــگ و اختالفات داخلی عــراق گرفته تا
دوره پــس از تبدیل شــدن آن به یک کشــور مســتقل،
قاسمی محبعلی
شــرایط متفاوتی را سپری کرده است .به نظر میرسد
مدیرکلپیشین
خاورمیانه وزارت
سفر آقای روحانی در شرایطی که ایران با تحریمهای
امور خارجه
شــدید امریکا رو به رو شــده و عراق هــم دارای رابطه
ویژهای با این کشــور اســت نقطه عطفی برای توسعه
مناسبات تهران و بغداد باشد.
اگر چنانچه که در بیانیه مشــترک و مهم ایران و عراق منتشــر شد و اصول
و چارچــوب توافقــات معاهــده  1975کــه در آن مرزهــای ایــران و عــراق
مشخص شده ،مبنای روابط دو کشور قرار گیرد ،میتوان گفت که دو کشور
بــا ایــن تفاهم به پایان دورهای رســیدهاند که از زمــان آغاز جنگ تحمیلی
و فاصلــه دو طــرف از صلــح پایــدار بر روابطشــان ســایه انداخته بــود و به
ایــن ترتیب دوران جدیــدی را در روابط خود آغــاز کردهاند .به این مفهوم
کــه عراق رســماً و عمــاً پذیرفته اســت که مناســباتش با ایران بر اســاس
معاهــده مــرزی  1975تنظیم شــده و دو طــرف در موضوعات مختلف از
جمله مشخص کردن خط مرز آبی در اروند رود اختالفی ندارند .بر همین
پایه ســایر روابط و مناســبات بر اساس گفت و گوها و اسناد رسمیای که به
توافق دو طرف رســیده اســت ،ادامــه خواهد یافت و تنظیم خواهد شــد و
بــه وضعیت پراکنده روابــط مهر پایان خواهد زد .روابطی که پیشــتر میان
نیروها و گروههای مختلف پراکنده میان دو کشور وجود داشت و بعضاً این
ارتباطات باعث شــده تا روابط دو کشور از حالت عادی خارج شود .اجرای
معاهــده  1975به این معناســت کــه از این پس روابط تهــران و بغداد بر
پایه کانال رســمی دو دولت مدیریت خواهد شد و این دولتها هستند که
چارچوبهــای رابطــه را تعیین و مناســبات بخش خصوصــی و گروههای
غیــر دولتــی را تنظیــم و مدیریت خواهند کــرد .در چنین موقعیتی اســت
کــه میتوان گفــت روابط ایران و عراق به ســمت یک رابطــه پایدار و قابل
اطمینان در حال حرکت است.
از ســوی دیگر آقای روحانی در شــرایطی به عراق ســفر کــرد که بی تردید
اســتقبال سران این کشــور و عزمی که برای توسعه رابطه با ایران به عنوان
یــک متحــد تاریخــی و قدیمی در خــود میبینند با ســطح رابطــه عراق و
امریکا قابل مقایســه نیســت .جمهوری اســامی ایران همواره برای عراق
همســایهای با ریشــههای تاریخی مشــترک بــوده که بخشهــای مختلف
مذهبیاش از جمله شــیعیان آن پیوندهای دیرینه با ایران دارند و امکان
تفکیــک این گروهها و پیوندهــا وجود ندارد .خب چنین ســطحی از رابطه
نباید با مناســبات عراق با امریکا به عنوان کشــوری که به آن حمله کرده و
آن را اشغال کرده و همچنان به وجود ناامنی در آن دامن میزند ،مقایسه
شود.
با این حال ضرورت دارد که عراق به عنوان یک کشور مهم منطقه سیاستی
را برگزیند که خود را در موقعیت مخاصمه و دشــمنی با ســایر همسایگان
و شرکای منطقهای امریکا قرار ندهد .این کشور با ترکیه ،عربستان ،اردن و
سوریه همسایه است و طبیعتاً این کشور برای اینکه بتواند مناسبات خوبی
را با همه همسایگانش داشته باشد باید مالحظات آنها را نیز رعایت کند.
پیگیــری چنین سیاســتی در نهایــت در امتــداد منافع جمهوری اســامی
نیــز خواهد بود .یعنــی وجود یک موازنه و تعادل میان مناســبات عراق با
دیگــر همســایگانش به ایجــاد ثبات و امنیــت درون این کشــور میانجامد
و ثبــات عــراق تأمین کننده منافع جمهوری اســامی خواهد بــود .در غیر
این صورت اگر عراق به یکی از همســایگانش وابســته باشد و با یکی علیه
دیگری متحد شود شکاف و درگیری در منطقه به وجود میآید و این خود
طبیعتاً با منافع ایران مطابقتی نخواهد داشت.

پیام مهم دیدار روحانی با آیتاهلل سیستانی

آیتاهلل سیســتانی از جملــه شــخصیتهای دوره معاصر
مــا اســت کــه به طــور قطع بــه لحــاظ ویژگیهــای مختلف
یادداشت
شــخصی ،فقهی و اجتماعی نمونه دوم و جایگزینی ندارد.
بدون شک در عراق فعلی به لحاظ قدرت اجتماعی باید او
را باالتر از همه سلســل ه مراتب قدرت رســمی به عنوان فرد
اول دانســت .بســیاری از ناظران و تحلیلگــران جهان عرب
و منطقــه نیز معترف هســتند که از لحاظ تــوان تأثیرگذاری
محمدتقی
اوســت که باید نفر اول کشــور عراق شــناخته شود .چه آنکه
فاضل میبدی
عضو مجمع محققین
در صحنــه سیاســتورزی عملــی هــم چنیــن اســت؛ تنهــا
و مدرسین حوزه
در ســالهای اخیــر دو کنش بســیار ســاده وی منتهــی به دو
علمیه قم
اتفاق بزرگ در کشــور عراق شــد؛ اعالن جهاد ایشــان علیه
داعــش به ســرعت در عــراق منتهی به تشــکیل نهادی تــازه ،قدرتمنــد و مردمی
به نام حشدالشــعبی شــد و در تحولی دیگر بــاز کردن گره پیچیده نخســت وزیری
کشــور عراق و کنار رفتن نوری المالکی از قدرت نیز تنها با یک نامه ســاده ایشان به
حــزب الدعــوه این کشــور میســر گردیــد .این همه در شــرایطی اســت کــه آیتاهلل
سیستانی در سلسله مراتب رسمی قدرت در کشور عراق
هیچ جایگاهی ندارد.
ادامه در صفحه 2

کتابچهبهار98

شنبهمنتشرمیشود

در این کتابچه ســراغ چهره های نامدار
فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی ،اقتصادی،
سیاســی و اجتماعــی رفتیــم و از آنهــا
درباره ایران پرســیدیم .اینکه راز عشــق
به ایران چیســت؟ چه در این سرزمین
نهفته است که آن را از نامالیمات روزگار
حفــظ مــی کنــد؟ کتابچــه دوم دربــاره
روایــت های زندگی اســت و پیشــنهاد
کتاب ،ســفر ،فیلــم و...برای ایــام نوروز

ســالم

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

 ëگرانفروشــی در مراکز تحت نظارت شــهرداری /آقای ابوالحســن
نظــــــــر الماسی :به جهت تهیه روغن سبوس برنج به تره بار شهرک غرب
مـــــردم در فــاز  6مراجعه کردم ولی با کمال تعجب متوجه شــدم قیمت
آن  98هــزار تومــان اســت .به مرکز دیگــری در همــان منطقه مراجعه کــردم که آن
روغن با همان برند را به قیمت  52هزار تومان خریداری کردم .از مســئوالن محترم
درخواست دارم نظارت بیشتری بر قیمتها تحت نظارت خود داشته باشند.
 ëانتقاد به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودروها /آقای صادقی :متأسفانه قیمت
بیمه شــخص ثالث بشــدت افزایش پیدا کــرده و برای رانندهها مشــکل ایجاد کرده
اســت .به جرأت میتوان گفت با افزایش نرخ بیمهها خیلی از رانندههای مســافربر
شخصی قادر به بیمه کردن خودروی خود نخواهند بود و این کار باعث باالرفتن آمار
زندانیهای کشور و بروز مشکالت بسیار زیاد در جامعه میشود .بهتر است مسئوالن
در این کار تجدیدنظر کنند و این کار بهصورت کارشناسی انجام شود.

