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چه نیکوست که ما ملت های 
عدالت خواه با یکدیگر بیشتر 
آشنا شویم و هم افزایی کنیم
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نشانه های امید بخش در دیپلماسی ایران  
نشانه های امید بخش در افق سیاست خارجی ایران 
از  کاستن  با  اخیر  روزهای  در  تهران  می شود.  دیده 
شدت تنش ها با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و 
عربستان سعودی، توانسته تا حدود زیادی بر »کنترل« 
آشفتگی های سیاست خارجی خود فائق شود. این وضع 
می تواند به مثابه نقطه امیدی باشد برای بازگشت به 
واقع گرایی در دیپلماسی  که عملگرایی روشن بینانه، 

ویژگی برجسته آن است.  
می گویند؛ هنر دیپلماسی، انجام کارهای غیر ممکن 
از  پر  روابط  در  ویژه  به  ممکن  غیر  این  حاال  است. 
را  ریاض، خود  و  تهران  میان  اختالف  و  بی اعتمادی 
می کرد  تصور  کسی  چه  راستی  است.  داده  نشان 
کشوری مانند چین با مختصات ویژه اش و در بزنگاهی 
چنین، مبتکر بازگشت تهران و ریاض به روابط عادی 
شود. هیچ چیز در عالم سیاست، غریب و ناممکن 
نیست؛ تنها گذشت زمان و واقعیت هایی که خود را 
بر اراده تصمیم سازان تحمیل می کند، سبب تغییر 
در رفتار و حتی نگرش هایی می شود که پیش از این 

ناممکن می نمود.  
را  مختلفی  جنبه های  اخیر،  روزهای  رخدادهای 
از  به رخ همه طرف ها می کشد؛ به ویژه آن بخش 
کنشگران سیاسی ایران که در همه سال های اخیر، 
سخت سرانه بر کم مایه گی تأثیر سیاست خارجی در 
برون رفت کشور از مشکالت هزارتوی کنونی تأکید 
داشته اند. آنان در خنثی کردن تالش های دیپلماتیک 
از هیچ اقدام ایذایی فرو گذار نکردند. اقدام آنان نه 
گرفت،  کشور  از  را  ساز  موقعیت  فرصت های  تنها 
بلکه زمان را علیه بنیان های سیاسی – اقتصادی و 

اجتماعی تلف کرد.

جاللخوشچهره سرمقاله

وزیر نفت گفت: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل 
در بودجه سال ۱۴۰۲ و در الیحه دولت مطرح نشده و برنامه ای 

برای افزایش قیمت وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوال ایسنا در خصوص برنامه دولت برای تغییر قیمت بنزین و 
گازوئیل اظهار کرد: با برنامه  ریزی هایی که همکاران در شرکت 
پاالیش و پخش برای مصارف به خصوص در ایام پایان سال و 
نوروز انجام داده اند پیش بینی می شود که مشکلی برای تامین 
سوخت وجود نداشته باشد و برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزین و گازوئیل مطرح نیست.
وی ادامه داد: تمام جایگاه ها را مجهز کرده ایم به طوری که 

۶۰ هزار نفر در ایام عید در آماده باش خواهند بود، افزایش 
ظرفیت تولید بنزین اتفاق افتاده و در حوزه انتقال و لجستیک 
نیز اقدامات به نحو مطلوب رقم می خورد و امیدواریم با برنامه 
 ریزی هایی که انجام می شود و همکاری مردم هیچ گونه مشکلی 
برای تامین بنزین برای هموطنان به خصوص در ایام عید وجود 

نداشته باشد.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص آخرین 
وضعیت تخصیص بنزین نوروزی اظهار کرد: هنوز در دولت 

تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.
اگر تجارتی در حوزه فرآورده های نفتی  این که  بیان  با  وی 
همچون بنزین، نفت سفید و گازوئیل انجام می شود تجارت 

است تصریح کرد: الحمدا... نیازهای داخل را با تدابیری که در 
پاالیشگاه ها و در حوزه مدیریت کشور صورت می گیرد انجام 

می دهیم.
بهره برداری از فاز ۱۱ تا دو ماه آینده

اوجی در خصوص آخرین وضعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار 
کرد:نزدیک ۲۰ سال است که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی روی 
فاز ۱۱ پارس جنوبی که یکی از مهم ترین فازهای پارس جنوبی 
است صورت نگرفته است، در ستاد وزارت نفت برنامه خوبی 
انجام شد و اقدامات عملیاتی صورت گرفت به طوری که ظرف 
یک یا دو ماه آینده شاهد بهره برداری از آخرین فاز پارس جنوبی 

خواهیم بود.

وزیر نفت در خصوص اتفاقات اخیری که در کشور چین رخ 
داد، گفت: در رابطه با اتفاقاتی که در چند روز اخیر در راستای 
بحث با کشور همسو چین اتفاق افتاد خوشبختانه پروژه های 
مختلفی را تعریف کردیم که به موقع به اطالع مردم می رسانیم.

خبرهای خوش وزیر نفت برای مردم
و  قراردادها  راستای  در  را  خوشی  خبرهای  وی  گفته  به 
توافق نامه هایی که با کمپانی های بزرگ چین در همه حوزه ها 
منعقد شده است داریم که به مردم اطالع رسانی خواهیم کرد 
و قطعا از این اخبار مردم شاد خواهند شد. باید گفت که این 
مساله بهره خوبی برای جمهوری اسالمی و کشور چین خواهد 

داشت.

وزیر نفت :

وئیل افزایش نمی یابد قیمت بنزین و گاز

وشنگری و اثرگذاری خردمندی، ر یادداشت

خبر

با حضور وزیر دفاع انجام شد
رونمایی از نمونه معیار تولید جت آموزشی »یاسین«

نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح رونمایی شد و همزمان خط تولید انبوه این پرنده آموزشی نیز افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین صبح امروز )شنبه ۲۰ 
اسفند( با حضور امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح رونمایی شد. در این مراسم همچنین خط تولید انبوه جت پیشرفته آموزشی 
یاسین نیز افتتاح شد. آموزش خلبانی از جمله آموزش های سطح باال و پیچیده ای 

است که هر کشوری توان انجام آن را ندارد.
ایران در حوزه های دانش و فناوری موفق به رسیدن به  جمهوری اسالمی 
یافته های آموزش در سطح استانداردهای جهانی شده است و خلبانی به عنوان 

یک حوزه ی آموزشی ترکیبی از این قاعده مستثنی نیست.
ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی فرصت یافت که به این موضوع مهم بپردازد. 
پس از پایان جنگ ضرورت آموختن این مهارت در دستور کار مسئولین نیروهای 
مسلح قرار گرفت و از همان زمان و با نظر استادان با تجربه و جنگ دیده دانشکده 

های خلبانی شکل گرفت.
از آنجایی که این مهارت ترکیبی از دانش و مهارت است نیازمند روش ها و 

ابزارهای ویژه ای است که هواپیمای آموزشی اساس آن را تشکیل می دهد.
آموزش خلبانی در جمهوری اسالمی ایران چگونه انجام می شود و نقش جت 

آموزشی یاسین چیست؟
آموزش خلبان هواپیمای جنگنده تفاوت های اساسی با خلبان غیر نظامی دارد. 
در آموزش خلبانی هواپیمای نظامی و جنگنده آموزش ها در سه مرحله انجام 

می شود:
۱-آموزش مقدماتی برای یادگیری فن پرواز

۲-آموزش پایه، مهارت های پروازی، مقررات و مانورها
با جنگنده  ۳-آموزش پیشرفته و تکمیلی برای کسب توانایی پرواز تاکتیکی 

شکاری پیشرفته
یک ویژگی مهم جت آموزشی پیشرفته این است که خلبانان پایگاه های عملیاتی 
نیز همچنان از آن بهره برداری می کنند و خلبانان با تاکتیک ها و تکنیک های 
رزم هوایی و رزم هوا به زمین آشنا می شوند و کاربرد جنگ افزارهای گوناگون و 

چگونگی استفاده از آن ها را می آموزند.
همه این مزیت ها و ویژگی ها دلیل ضرورت نیاز نهاجا و ورود وزارت دفاع به 

طراحی و ساخت این هواپیما بوده است.
آیا این هواپیما قابلیت رزمی نیز دارد؟

با جنگ  موارد  از  بسیاری  در  رزمی  آموزش های گردان شکاری  که  آنجا  از 
افزارهای واقعی و در محیط های شبیه سازی شده نبرد انجام می شود، طبیعی 

است جت یاسین دارای قابلیت آموزش ماموریت های رزمی نیز باشد.
از طرف دیگر این هواپیما در طرح توسعه قابلیت تبدیل به یک هواپیمای رزمی 

سبک و پشتیبانی نزدیک هوایی)cas( را نیز خواهد داشت.
تفاوت فروند اول و دوم یاسین در چیست؟

فروند اول با پرواز خود طراحی آیرودینامیکی و معماری سازه ای و دستیابی به 
فناوری ساخت را محقق نمود و لیکن این فروند که امروز رونمایی شد در ابعاد 
تخصصی و تاکتیکی نسبت به نمونه قبلی توسعه و تکامل یافته و دستاوردهای 
مختلفی داشته است. بومی سازی زیر سامانه های عمده مانند صندلی پران، 
اویونیک کامال بومی، موتور و ارابه های فرود بخشی از توانمندی های به دست 
آمده در این فروند است. در برخی اقالم دیگر مانند رادار هواشناسی نصب شده 
بنیان استفاده شده است.  توان شرکت های دانش  از  نیز  در دماغه هواپیما 
تکنولوژی بال این هواپیما به تکنولوژی بال با تعبیه نصب مخازن سوخت در آن 
تغییر یافته است. مهم ترین فاکتور در بحث آموزش خلبانی در این فروند پایش 
دائمی و ثبت داده های پروازی حین و پس از پرواز)نمایش و تحلیل سه بعدی 
داده های سورتی و پروازی( است که یک تحول در امر آموزش خلبانی محسوب 
می شود. البته از لحاظ تخصصی بسیاری از این سامانه ها، تست های استاندارد 
را طی نموده و آزمون های تعدادی از آن ها در این فروند تکمیل می شود. به 
این جهت این فروند معیار تولید است و این فرصت را فراهم کرد که خط تولید 
آن امروز استقرار یابد. چندین کشور در جهان جت آموزشی ساخته یا در حال 
ساخت هستند اما زیر سامانه های عمده همچون موتور یا اویونیک را از بازار بین 
المللی تهیه کنند. به علت تحریم ها امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در 

تمام فناوری های این محصول در کشور به خوداتکایی رسیده است .

محمدعلی نویدی
سه  باره  در  فشرده  و  کوتاه  مطلب  این  در 
پرسش مهم و سرنوشت ساز انسان و زندگی 
می  درنگ  و  مطالعه  و  پژوهش  به  وی 
کنیم و تأمل می ورزیم، باشد که به بهبود 
وضعیت و کیفیت حیات آدمی یاری رساند. 
می  چه  روشنگری  چیست؟  خردمندی   -۱

باشد؟ و اثرگذاری کدام است؟  
 در بادی سخن اشاره کنم که حقیقت یک امر 
با یک طرز تلقی  تا  ثابت و ساکت و صامت نیست 
خاص و محدود » مثل، طرز تلقی اسطوره ای یا ایدئولوژیک « به تمامی 
آشکار و روشن گردد؛ بلکه حقیقت امر توی در توی و سیالی است که در 
صیرورت ظهور و بروز می کند. راز و رمز فرق اذهان بسته و متحجر و متصلب 
با اذهان گشوده و باز و روشن همین است. بنابراین، همگان در جستجوی 
حقیقت هستند، لیکن، کمتر کسی از خود حقیقت پرسش می کند. حقیقت 
در نسبت با خردمندی چهره می گشاید و رخ می نماید و راه می نشاند. 
خردمندی چیست؟ برای جستجوی معنی و مصداق خردمندی الجرم از خود 
خرد و عقالنیت باید یاری و مدد بگیریم، زیرا، از بین تمام قوای معرفتی آدمی، 
تنها خرد قدرت شناخت و آگاهی علمی دارد. لذا، خردمندی با رزانت و زیرکی 
هوشمندانه ربط وثیق دارد. مراد از رزانت و زیرکی عقلی، گرانبار و سنگین 
بهره های عقالنی و منطقی است. همین ویژگی خردمندی  از  بودن آدمی 
موجب می شود تا کلیات ادراک شود، مجهوالت منکشف گردد، حسن و قبح 

عیان شود، زشت و زیبا معلوم گردد، و عاقل و دیوانه تفکیک و تمییز داده 
شود. خردمندی، با حکمت و سنجشگری و فهم و درایت و دانایی نسبت دارد. 
خردمندی، با عقل و عقالنیت و اندیشه و منطق و علم و صنعت ارتباط دارد. 
خردمندی، با کار و کوشش و اثرمندی رابطه عمیق دارد. در طول تاریخ آدمیت 
کدام کشور و ملت بدون خردمندی و کار و هوشمندی صاحب فرهنگ و تمدن 
شده است؟ در طول تاریخ بشر، در کجای زمین و زمان، تمدن و زندگی و آبادی 
و آزادی، از آسمان و بطور گزافی به زمین افتاده است؟ از این جهت و بدین 
دلیل، خردمندی، گذار آگاهانه از احساسات سریع الزوال و حاالت خشم و 
عصبانیت است. میدانید، آدمیان دو دسته اند : یکم، افرادی که عصبانی مزاج 
اند و همانند بمب خشم و خشونت هستند؛ و دوم، افرادی افرادی که حکمت 
مزاج اند و به صفت حلیم متصف می باشند. هم آنان خردمندان جامعه 
اند. ثقل و سنگینی و آهستگی و آرامی و آرامش اجتماع حاصل حضور و اثر 
وجودی آنان است. شاید، روزی آشکار شود. حقیقت و خردمندی را می گویم.
مراد از روشنگری در نسبت با خردمندی، حصول و ظهور قوت تشخیص و 
حرکت بسمت شناخت و آگاهی عقلی و علمی است. یک مثال بزنم، اگر شما 
بیمار باشید و بسته به نوع مرض دنبال پزشک و طبیب حاذق و ماهر بگردید، 
شاید، مهمترین دلیل انتخاب یک پزشک، قدرت باالی تشخیص وی باشد. 
پزشکی که خوب تشخیص دهد، نیک تجویز می کند. دقت کنیم، برعکس 
مطلب درست نیست. یعنی، طبیبی که باری بهر جهت، نسخه می نویسد و 
داروهای زیادی را قلمی می کند، تا شاید یکی مؤثر و مفید افتد، هرگز طبیب 
حاذق و حکیم نیست. روشنگری، جاری سازی بهره های عقالنی و علمی در 
ارکان و عناصر زندگی فردی و جمعی است. مردم روشن و آگاه همیشه موفق 

و سربلند و مؤثر هستند. به تعبیر دیگر، اگر مسیر خردمندی و اندیشه ورزی 
را پیش بگیریم، در هر جای مسیر به موانع برخورد کنیم، باز هم پیروز و 
موفق هستیم. روشنگری، عبور از سطح کودکی و احساسی و عاطفی بسمت 
عقالنیت و خردمندی است. روشنگری، یعنی بدانیم چکار می کنیم و برای 

کارهای خود دلیل داشته باشیم. سخت است ولی شدنی است.  
      اثر و اثرگذاری و اثرسنجی و اثربخشی، مفاهیم و معانی کلیدی هستند 
که شاید قدری زود مطرح شده اند. هوا گرم است، هوا سرد است. گرمی و 
سردی چگونه فهمیده می شود. اساساً، موضوعات مرتبط با کیفیات چگونه 
فهمیده و سنجیده می شوند؟ زندگی پریشان است، زندگی در فقر و فالکت 
است. زندگی ویران است. چگونه فهمیده و سنجیده می شوند؟ اثر همان 
معنی و مفهوم و نیرویی است که هوای گرم را از طریق جیوه و دماسنج به 
انسان نشان می دهد. اثر، همان چیزی است که پریشانی و آشفتگی زندگی 
را از طریق دخل و خرج و آرامش و عدم آرامش به ما فهم می کند. اثر، همان 
انرژیی است که به ما قدرت حرکت می دهد. وجود قابل مشاهده و سنجش 
نیست. کیفیت قابل سنجش نیست. اما اثر اگرچه ریشه در خردمندی و 
اندیشه ورزی دارد، میوه در دست آدمی دارد. مثل، درختان مثمر. بنابراین، به 
یک اعتبار، خردمندی دو نشانه و شرط دارد : روشنگری و آگاهی و اثربخشی 
و اثرگذاری و کارایی. در نظر بگیرید، مدیری که اثربخش نیست، چه باید؟ در 
ادعا و شعار خواهد گفت بسیار کار بلد است. ولی در عمل و صحنه زندگی 
چه چیزی عدم کفایت وی را عیان می کند؟ اثربخشی یا ابتری. تالش آگاهانه 
و با جدیت ما را به ساحت خردمندی و روشنگری و اثرگذاری نزدیک می کند و 

آینده اثربخش را نوید می دهد.

شوک شوک آشتی کنانآشتی کنان
به دالر و سکهبه دالر و سکه
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صلح برد- برد برای 
منطقه

شرح در صفحه  2

» ابتکار« زوایای پنهان و آشکار توافق میان ایران و عربستان را بررسی می کند

گروه سیاسی  - از روز جمعه که خبر توافق ایران و عربستان با میانجی گری چین به طور رسمی 
منتشر شد کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس و نیز کشورهای 
اروپایی و آمریکا به این توافق و ابعاد منطقه ای و بین المللی آن واکنش نشان دادند و اکثراً نیز از 
آن استقبال کردند. اهمیت چنین توافقی در این است که دو کشور بعد از بیش از  7 سال با امضای 
این توافق قرار است مناسبات دیپلماتیک خود را از سر گرفته و به زودی سفارتخانه نیز در تهران 

و ریاض بازگشایی شود.
در همین رابطه و در حالی که توافق میان ایران و عربستان با وساطت مستقیم چین و نیز چندین 
دور مذاکره در بغداد به نتیجه رسیده است، دیاکو حسینی، پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک 
در خصوص این توافق و ابعاد مهم آن که یکی از آنها مشارکت دولت پکن در این مذاکرات بوده، 
توضیح می دهد: افزایش نفوذ چین در جهان و در ارتباط با منطقه از دو بُعد قابل بررسی است؛ 
نخست از منظر نفوذ اقتصادی چین است که در این سال ها با افزایش سرمایه گذاری چین در حوزه 
زیر ساختی و نیز وابستگی این کشور به واردات نفت خلیج فارس از دالیل اصلی تالش چینی ها 
به شمار می رود که می دانیم طی ۱۰-۱۵ سال آینده میزان وابستگی چین به نفت منطقه بیشتر 

هم می شود.

آغاز جنگ سرد دوم
از آسیا

پیمان آکوس چگونه بر مناسبات 
ژئوپلیتیکی جهان تاثیر می گذارد؟

افشای تالش رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از قطری ها
سرویس  یک  ICAD؛  توسط  شده  انجام  تحقیقات 
تحقیقات عربی نشان داد، شرکت های امنیتی اسرائیل با 
استفاده از تبلیغات هدفمند و فشرده در اینستاگرام که از 
طریق آن اطالعات شخصی افراد را جمع آوری می کنند، 

دنبال جاسوسی از ساکنان قطر هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری الخلیج آنالین، 
بر اساس تحقیقاتی که این پلتفرم روز پنجشنبه ۹ مارس 
منتشر کرد، تیم تحقیقاتی ICAD این تبلیغات جعلی را 
که در هفته های گذشته به طور گسترده در بین کاربران 

اینستاگرام در دوحه ظاهر شده بود، رصد کردند.
این تیم تحقیقاتی اعالم کرد، این تبلیغات گروه سنی 
۲۵ سال به باال را هدف قرار می دهد و از تصاویر اصحاب 
رسانه و تأثیرگذاران داخل قطر برای افزایش اعتبار خود و 

تیم،  این  اعالم  براساس  می کند.  استفاده  کاربران  جذب 
تجزیه و تحلیل دقیق دیجیتالی از این تبلیغات تایید کرد 
که شرکت های جاسوسی حرفه ای اسرائیل تالش می کنند 
برای به تلفن های همراه ساکنان قطر نفوذ کرده و اطالعات 
با  کار  این  کنند.  آوری  را جمع  آنها  داده های شخصی  و 
تبلیغاتی که کاربران فکر می کنند صرفا تبلیغات سرمایه 
گذاری است و نیز با انتشار تصاویر شخصیت های شناخته 
تیم تحقیقاتی  این  انجام می شود.  شده در داخل دوحه 
اطالعات شخصی  تبلیغاتی جعلی  لینک های  اعالم کرد، 
کاربر مانند ایمیل، شماره تلفن و نام کامل را درخواست 
می کنند. این اطالعات ممکن است برای هک کردن تلفن 
همراه صاحب داده و جمع آوری اطالعات بیشتر در مورد 
این  که  شد  مشخص  بررسی  از  پس  شود.  استفاده  او 

اعالم  طبق  هستند.  فعال  "اسرائیل"  داخل  از  صفحات 
این تیم، محتوای ارائه شده در تمام این صفحات مختلف، 
مشابه است، آنها محتوایی را درباره سرمایه گذاری منتشر 
نکرده اند، بلکه اخباری را به عنوان مثال درباره وضعیت 
داخلی قطر منتشر کرده اند یا محتوای غیرمرتبط با تبلیغات 
سرمایه گذاری هستند که بیشتر آنها از آمریکا اما با شماره 

تلفن های کشورهای حاشیه خلیج فارس مدیریت می شود.
این تیم اعالم کرد، تحلیلی که از تبلیغات منتشر شده 
توسط صفحه ای به نام Boom Social انجام شد نشان داد 
که این صفحه حاوی نرم افزار مخربی است که ممکن است 
برای جمع آوری اطالعات شخصی یا هک دستگاه الکترونیکی 

کاربر، روی تلفن همراه وی کار گذاشته شود.«
پلتفرم "آیکاد" در ادامه اعالم کرد، نکته قابل توجه این 

است که این صفحه جعلی به یک شرکت حرفه ای امنیت 
سایبری اسرائیلی مرتبط است که دفتر مرکزی آن در ایاالت 
متحده و دفتر مرکزی دیگر آن به نام NovoShield در 
اراضی اشغالی قرار دارد. این شرکت اسرائیلی با یک شرکت 
تجاری  نام  چندین  ایجاد  برای  دیگر  تخصصی  آمریکایی 
ساختگی برای اهداف بازاریابی همکاری می کند. این شرکت 
اسرائیلی تعداد زیادی صفحه با نام های تجاری و رسانه ای 
مختلف ایجاد می کند تا هویت اصلی خود را پنهان و کار را 

برای ردیابی و شناسایی صاحب آن دشوار کند.”
این پلتفرم همچنین فاش کرد، این شرکت ها با همکاری 
پیرامون  اطالعاتی  راهکارهای  اسرائیلی  شرکت های  دیگر 
هک دستگاه ها را در اختیار نهادهای امنیتی، دولت ها و 

موسسات نظامی قرار می دهند.
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