غالمعلی جعفرزاده در گفتوگو با «ابتکار» از جدی
نگرفتن شورای اقتصاد در کشور انتقاد کرد

شورای اقتصاد
و کبریتهای بیخطر

صفحه 4

« ابتکار» از عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه برای شکست کامل داعش گزارش میدهد

آخرین نفسهای داعش در هجین؟

شرح درصفحه 15

رئیسجمهوری در مراسم بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی:

نمیگذاریم آمریکا پیروز شود

سرمقاله

علیرضا صدقی

مهدی صباغزاده و بهزاد عشقی در گفتوگو
با «ابتکار» از جشنواره فیلم فجر گفتند

مراسم چهلمین جشن پیروزی انقالب اسالمی در سراسر کشور برگزار شد؛ همصدایی برای مقابله با تحریمها
صفحههای  2و 8

 22بهمن؛ تجربهای برای تمام فصول
سرآخر مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایران هم روز گذشته در سراسر کشور
برگزار شد .مراسمی که بحثهای گوناگونی پیرامون آن از
سوی موافقان و مخالفان طی ماههای گذشته شکل گرفته
بود .مخالفان نظام جمهوری اسالمی با استفاده از تمامی
بنگاههای رسانهای خود سعی داشتند به مخاطبانشان
القا کنند که جمهوری اسالمی پایان چهلسالگی خود
را نخواهد دید .در سوی دیگر ،موافقان بودند که تالش
کردند تا با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای موجود،
زمینه را برای برگزاری و حضور حداکثری آحاد مردم در این
مراسم مهیا کنند.
تجربه روز گذشته نشان داد که مخالفان نظام جمهوری
اسالمی همانند بیشمار دفعات گذشته با اشتباه
محاسباتی و تحلیلی خطا ،ایدهای غیرواقعی و غیراصولی را
دنبال میکردند .حضور بیش از گذشته گروههای مختلف
اجتماعی و سیاسی در این مراسم نشان داد که اپوزیسیون
جمهوری اسالمی شناخت درستی از بدنه جامعه ایران
نداشته و نمیتواند در این حوزهها به تحلیلی درست و
واقعی دست پیدا کند.
در حقیقت علیرغم آنکه گفته میشود مردم ایران
د اما همواره ثابت کردهاند
حافظه تاریخی مناسبی ندارن 
که در بزنگاههای حساس و خطرخیز ،تصمیم درست را
گرفته و در برابر زیادهخواهی و بدخواهیها ایستادگی و
مقاومتمیکنند.

باید به سینمای بدنه
بیشتر توجه کنیم
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن به
فرشته صدرعرفایی برای «شبی که ماه کامل شد» رسید
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به
علی نصیریان برای فیلم «مسخره باز» اهدا شد
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به
الناز شاکردوست برای «شبی که ماه کامل شد» رسید
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به نرگس آبیار برای
«شبی که ماه کامل شد» اهدا شد
سیمرغ بلورین بهترین فیلم به محمدحسین قاسمی برای
م «شبی که ماهکامل شد» اهدا شد
فیل 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم به فیلم
«متری شیش و نیم» تعلق گرفت

صفحه 12
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گروه ایران و جهان  -تحوالت بحران سوریه در حالی تحت الشعاع خبر خروج نظامیان
آمریکا از این کشور قرار گرفته که همزمان نیروهای دموکراتیک سوریه عملیات خود را
برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت کنترل داعش آغاز کردهاند .پیش از این مصطفی
بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ،اعالم کرده بود که این نبرد برای بازپسگیری

روستاهای کوچک اطراف هجین در استان دیرالزور ،نبردی نهایی با آخرین بازماندگان
تروریستهاست .در همین راستا مطابق گزارشهایی که منابع خبری اعالم کرده و
خبرگزاری دویچهوله آلمان آن را پوشش داده است ،طی روزهای گذشته عملیات نیروهای
دموکراتیک سوریه در قالب یگانهای مدافع خلق در حالی به سومین روز خود...

اسحاق جهانگیری :هیچ گروهی نمیتواند انقالب را بهنام خود مصادره کند
آملی الریجانی :مردم ایران تسلیم ناپذیرند

علی الریجانی :مردم دشمن را مأیوس میکنند

ادامه درصفحه 2

یادداشت
اهمیت ارز دیجیتال در مبادالت تجاری جهانی
محمد کمالی*
دالر تاکنون محبوبترین گزینه جهانی هم برای بینالمللی
شدن ارز و هم جایگزینی ارز باقی مانده است .حوزه کارکردی
دالر در جهان از نیمکره غربی ،جایی که دالریسازی ،هممعنی
جایگزینی ارز است ،تا بلوک اتحاد شوروی سابق و بیشتر
خاورمیانه در حال گسترش است (جایی که دالرها به صورت
گستردهای بهعنوان ارز موازی دو فاکتور در گردش هستند).
چنین وضعیتی سلطه اقتصادی کشور منشأ دالر در تجارت
جهانی را افزایش میدهد و در مقابل اقتصاد کشورهای
استفادهکننده از این ارز را آسیبپذیر میسازد .در واقع
حکومتها با چالشی از سوی دالر علیه حاکمیت پولی خود
مواجه هستند که در دوران جدید بیسابقه است .استفاده از
دالر به عنوان پشتوانه ارزی این وضعیت را بدتر کرده است و
حاکمیت پولی اقتصادهای ضعیف را با بحران مواجه کرده است.
دالر تنها ارز واقعی جهانی است که برای همه اهداف آشنای
پول  -وسیله مبادله ،واحد حساب ،ذخیره ارزش -به واقع در هر
گوشه جهان استفاده میشود .از سهم مسلط بازار آن ،ایاالت
متحده مزایای اقتصادی و سیاسی چشمگیری به دست میآورد
و قدرت تحریم این کشور را در فضایی که زور نظامی در حال
رنگ باختن است ،بیشتر میکند .چه اینکه بحرانهای اقتصادی
چند دهه اخیر که اغلب ناشی از نوسانات قیمت دالر بوده است
اگرچه به اقتصاد آمریکا ضربه وارد کردهاند ،اما به اقتصادهای
کشورهای وابسته به این ارز خسارت چند برابری تحمیل کردند.
با این حال اخیرا کشورها به فکر رهایی از چنین نظام مالیای
افتادند .اگرچه ارزهای رقیب دالر مانند مارک آلمان که اکنون
یورو جایگزین آن شده ،ین و یوان بهدنبال جذابیت بازاری برای
خود بودهاند ،اما ظهور ارزهای دیجیتال به چالش کشیدن
دالر و سیستمهای مالی متکی به آن را آسانتر کرده است.
در سالهای اخیر گرایش به استفاده از ارزهای دیجیتال به
جای نوع فیزیکی پول مقبولیت یافته است .کاربران بسیاری
در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پولهای خود به ارزهای
دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوئن ،مونرو ،ریپل و
اتریوم هستند .نوع نامتمرکز این ارزها نیازمند پشتوانه پولی
نیست که با باال و پایین شدن قیمت ارز حامی ،قیمت این ارزها
نیز دچار نوسان شود .یک ویژگی که استفاده از این ارزها را برای
رهایی از نظامات مالی در کنترل برخی کشورهای خاص مطلوب
میکند این است که شناسایی و ردگیری طرفین معامله بسیار
دشوار است .ویژگی دیگر این ارزها بینیازی به واسطهگری
برای مبادالت اقتصادی است و از این رو هویت طرفین معامله
نیز ناشناس باقی میماند .اگرچه ارزهای دیجیتال ویژگیهای
منفی نیز دارند و احتمال پنهان ماندن اقدامات خالفکارانه را
فراهم میکنند ،اما ویژگیهای مثبت آن برای رهایی از تحریم
قدرتهای اقتصادی بسیار موثر است .به نظر میرسد در
شرایط استفاده آمریکا از تحریم علیه کشورهایی که دالر را
مبنای مبادالت خود قرار داده و به تبع آن تابع سیستمهای مالی
آمریکا شدهاند ،ارزهای دیجیتال ابزار خوبی برای رهایی از این
تحریمها خواهند بود.
* کارشناس سیاسی

سردار سالمی:

ما به دشمنانمان هشدار میدهیم که دست از خباثت بردارید

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
ما به دشمنانمان هشدار میدهیم که دست از خباثت
بردارید و ملت ایران را رها کنید واال ما در حال انباشت
قدرت هستیم و بیش از این برد موشکهایمان را اضافه
میکنیم .
به گزارش ایسنا ،سردار حسین سالمی در راهپیمایی
 ۲۲بهمنماه خاطرنشان کرد :سقوط شاه اولین شکست و
اولین سیلی محکم و قوی و نیرومند بود که بعد از آن تا
به امروز دنیای استکبار نتوانسته است خویشتن خود را
پیدا کند اما این اولین شکست بود.
سالمی ادامه داد :دشمنان احساس کردند که در جهان
قدرتی نوین ،نیرومند به نام اسالم به وجود آمده است
که اگر در مقابل آن نایستند به زودی این قدرت نیرومند
بخش وسیعی از زمین را تحتتأثیر آرمانهای بزرگ خود
قرار خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه ما بر گُرده آمریکا شالقهای
بزرگی زدیم و بر صورتش سیلیهای محکمی نواختیم و با
شکستهای پیدرپی در تاریخ او را تنها و منزوی کردیم،
ادامه داد :ایران به همت دانشجویان جاسوسخانه
آمریکا را اشغال کرد و آنها را از کشور فراری داد و آمریکا
هیچ غلطی نتوانست انجام دهد.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
بیان اینکه دشمنان همه جا بر سر راه ما ایستادند و
میخواستند کشور ما را تجزیه کنند اما ملت ایران با
افتخار ایستاد و اتحاد ،انسجام ،قدرتمندی و شکوه جهاد
ملت ایران این سرزمین یکپارچه را حفظ کرد و آمریکا باز
هم در توطئه تجزیهطلبی در مرزهای کشور با شکست
مواجه شد ،ادامه داد :آنها احساس کردند ملت ایران و
نظام ایران نمیتواند یک جنگ بزرگ خارجی را با مقیاس
جهانی اداره کند و خواهد شکست ،آنها یک جنگ
هشت ساله را با ائتالف همه قدرتهای نیرومند جهان
شامل آمریکا ،شوروی ،انگلیس ،آلمان و کشورهای عربی
علیه ملت ایران آغاز کردند.
سالمی خاطرنشان کرد :دشمنان تصور میکردند
که ما در جنگ تحمیلی تسلیم میشویم و آنها دوباره
کشور ما را اشغال میکنند و سرنوشت سیاسی ما را به
دست میگیرند و بر شئون اقتصادی ما مسلط میشوند
و ما را به عنوان فتوحی از سیاستهای آمریکا در منطقه
تلقی میکنند اما دوباره امام ایستاد و ملت زیباترین
جلوه همبستگی امام و امت را پس از عاشورا به نمایش
گذاشتند و در یک حرکت شکوهانگیز و جاودانه بزرگترین
افتخارات تاریخ را برای ملت ایران و اسالم ثبت کرد و
صفوف همه دشمنان انقالب و اسالم را درهم شکست
و اراده ملت ایران را حاکم کرد تا بار دیگر اثبات شود
«آمریکا نمیتواند هیچ غلطی بکند».
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان

اینکه این پایان شکستهای آمریکا و پیروزیهای ملت
ایران نبود ،افزود :خداوند ملت ایران را در میدان جهاد
رشد داد و این ملت را با سختیها آشنا کرد تا هم این
ارعاب قدرتهای بزرگ در هم بشکند و ترس ملت ایران
از هم قدرتها ریخته شود زیرا ملت ایران بر این حقیقت
تکیه کرد که کبریایی و بزرگی از آن خداست و به تعبیر
قرآن این قدرتهایی که به ظاهر بزرگ هستند اگر جمع
شوند قدرت آفرینش یک پشه را ندارند.
سالمی اظهار کرد :هنر ملت بزرگ ایران و رهبران بزرگ
انقالبش این بود که این حقیقت را به همه عالم نشان داد
که قدرتهای غیرالهی در بیوتی عنکبوتی زندگی میکنند
و به ظاهر پیچیده اما در باطن بسیار سست هستند.
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی همه
به رغم اراده دشمنان بوده است ،اضافه کرد :دشمن
همواره تالش کرده است تا ما را در هر گامی متوقف کند و
در هر لحظه این دنیای استکبار همه قدرت خود در مقابل
ملت ایران را به کار گرفت تا ما را از حرکت باز بدارد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با تحریم و محاصره علمی
و ترور دانشمندان میخواستند جلوی پیشرفت انقالب
اسالمی را بگیرند اما بهرغم همه اراده آنان ما پیش رفتیم،
اظهار کرد :امروز آنان به دنبال خلع سالح کردن انقالب
اسالمی از قدرت هستند و با خوابهای خودشان با ما
سخن میگویند در حالی که ما با واقعیتها حرف میزنیم.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان
اینکه دشمنان آرزوهای باطل و تحقق نایافتنی برای ما
دارند ولی ما هر روز به آرزوهایمان نزدیکتر میشویم،
تصریح کرد :آنها به ما میگویند موشکها را کنار بگذارید
زیرا میبینند که اگر ما قوی باشیم در مقابل آنان کوتاه
نمیآییم و جهان اسالم را از دست آنان آزاد خواهیم کرد.
سالمی خاطرنشان کرد :امروز آمریکا هفت هزار میلیارد
دالر در عراق و سوریه هزینه کرد اما به منفعتی دست
نیافت و دولتش نتوانست پنج هزار میلیارد دالر برای
کشیدن دیوار بین آنها و مکزیک تأمین کند ،دولت
آمریکا تعطیل شد و مردم آنها در مقابل کاخ سفید

ایستادند تا حیثیت بزرگترین امپراطوری تاریخ بشر را
به باد دهند.
وی اظهار کرد :در جنگ اقتصادی بزرگ به ملت ایران
نگاه کنید که چند سال است تحتتأثیر تحریمهای جهانی
زندگی میکنند و جریان مالی جهانی را بر روی ما بستند
و تعامل اقتصادی جهان را با ما قطع کردند اما ملت
ایران هر روز شکیباتر و سرافرازتر ،شجاعتر و بانشاطتر و
مقاومتر عزت خود را فریاد میزنند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
اشاره به اینکه ما بهرغم اراده دشمنان پیشرفتهایم و
پیشرفتهای کشورمان شگفتانگیز است ،افزود:
در علوم هستهای ،در دانشهای پزشکی ،در ساخت
نیروگاهها ،در ساخت پاالیشگاهها ،سدها ،قدرت موشکی
و ساخت هواپیما و همه جلوههای پیشرفت صنعتی بشر
در این سرزمین میدرخشد.
وی با تأکید بر این ما برحق هستیم و انقالبمان امتداد
عاشوراست ،اظهار کرد :امروز در میدان عاشورا از والیت
دفاع میکنید و اجازه نمیدهید دشمنان نور خداوند را
خاموش کنند.
سالمی تصریح کرد :ما به دشمنانمان هشدار میدهیم
که دست از خباثت بردارید و ملت ایران را رها کنید
واال ما در حال انباشت قدرت هستیم و بیش از این برد
موشکهایمان را اضافه میکنیم و اگر گزافهگویی کنید
آنگاه شرایط متفاوت خواهد و سیاستهای ما ثابت
نیست و به رفتار دشمنانمان بستگی دارد.
جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تصریح کرد :دشمنان از ما نخواهند منطقه را ترک کنیم
بلکه آنان باید منطقه را ترک کنند و هر کجای عالم که
کمک بخواهد به یاری آنان میشتابیم و اجازه سیطره کفار
بر مسلمانان را نمیدهیم و دشمنان بدانند ما در عین
نبرد ،در حال پیشرفت هستیم و در حال ساخته شدن
هستیم ولی دشمنان رو به زوال هستند.
حضور پرشمار مسئوالن عالیرتبه نظام از تمام
سازمانها و نهادهای مختلف تصمیمگیر و تصمیمساز
داخل کشور در مراسم راهپیمایی  22بهمن و برگزاری
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی نشان از آن دارد
که همه دلسوزان نظام و کشور برای این آیین بزرگ
برنامهریزیهای دقیقی داشتهاند و هرکس به فراخور
مسئولیت ،اختیار و وظایفی که برعهده دارد ،سعی کرده
است جلوههایی از اقتدار و عزت جمهوری اسالمی را
نشان دهد .در این میان ،چهرهها و شخصیتهای نظامی
هم تالش کردهاند تا ابعادی جدی از قدرت و ضریب
نفوذ جمهوری اسالمی را به رخ دشمنان این مرز و بوم
کشیده و نشان دهند که ایران اسالمی آمادگی دارد تا
در برابر تمام تهدیدها ایستادگی کرده و زمینه هر نوع
دستاندازی به کشور را از میان بردارد.

