خبر
انتخاب اعضای کمیته انضباطی در
جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه
گران ایران

دویس��ت و هش��تاد و نهمین جلسه شورای
عمومی سندیکای بیمه گران ایران در تاریخ
 ۳۰آبان ماه با حضور دکتر مشعل چی قائم
مق��ام بیمه مرکزی ،دکتر اس��تاد هاش��می
معاون نظارت بیمه مرکزی ،دکتر کالنتری
مدیر عامل انجمن بهره وری ایران و مدیران
عامل موسسات صنعت بیمه کشور در سالن
جلسات س��ندیکای بیمه گران ایران برگزار
ش��د .در این نشس��ت پس از افتتاح جلسه
توس��ط جناب آقای مهندس ش��ریفی مدیر
عامل محترم بیمه ایران و ریاس��ت شورای
عموم��ی ،دکتر کریمی دبیرکل س��ندیکای
بیم��ه گ��ران پ��س از خوش آم��د گویی و
تبریک سالروز تاس��یس بیمه ایران بعنوان
بزرگترین ش��رکت بیمه فعال در کش��ور و
آرزوی موفقی��ت برای تی��م ملی اعزامی به
جام جهانی فوتبال ب��ه توضیح موضوعاتی
از قبی��ل اقدام��ات انج��ام ش��ده در اجرای
قانون سامانه فروش��گاهی مودیان مالیاتی،
تهیه پیشنهادات الزم جهت درج در الیحه
قانون بودجه سال  ۱۴۰۲کل کشور ،گزارش
سفرهای استانی به رئیس کل محترم بیمه
مرکزی و مدیران محترم عامل موسس��ات
بیمه ای با هدف گسترش و توسعه فعالیت
ه��ای بیمه در اس��تان ها ،برگ��زاری دوره
های هم اندیش��ی برای جمع��ی از قضات
محترم دستگاه قضایی و برنامه ریزی برای
برگزاری دوره های آموزش��ی برای مدیران
محت��رم عامل و مدیران ارش��د در داخل و
خارج از کش��ور با هدف ارتقاء سطح دانش
فنی مدیران موسس��ات بیمه عضو سندیکا
پرداختند .در ادامه این جلسه دکتر مشعلچی
ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند سندیکای
بیمه گران در صنعت بیمه ،به ش��رح محور
ه��ای اصل��ی برنامه ه��ای بیم��ه مرکزی
پرداختند .قائم مقام بیمه مرکزی با اش��اره
به خط قرمزهای نه��اد ناظر فرمودند :بیمه
مرکزی در حوزه عملیاتی شرکت های بیمه
ورود نخواه��د کرد ولی با همکاری خودتان
پیگیر هستیم تا مشکالت برطرف و موجب
تسهیل گری موسسات بیمه فراهم شود ،در
مقابل انتظار داریم خط قرمزهای نهاد ناظر
را بپذیری��د و رعایت کنید تا بتوانیم ناظری
قابل باشیم.

گ��پ تای��م بیمه تجارتن��و با هدف
توس��عه فرهن��گ ن��وآوری ب��ا حضور
نمایندگان فعال در اکو سیستم دیجیتال
بیم��ه تجارتن��و با محوری��ت مدیریت
کس��ب و کاره��ای نوین این ش��رکت

گپ تایم نوآوری بیمه تجارتنو

آغاز ش��د .به گ��زارش رواب��ط عمومی
بیم��ه تجارتنو ؛ گپ تایم نوآوری بیمه
تجارتنو عنوان جلسات گفتگو محوری
است که با حضور مدیران ستادی  ،شعب
و نمایندگان فعال بیمه تجارتنو برگزار

م��ی گردد .محورهای مورد بررس��ی در
این جلسات معرفی اکوسیستم دیجیتال
بنو،بررسی مسائل و نقاط بهبود سامانه
بنوش��اپ و شنیدن پیش��نهادات و ارائه
راهکاره��ای موثر در راس��تای توس��عه

فرهنگ و خدمات دیجیتال شرکت بیمه
تجارتنو اس��ت .بنوشاپ سامانه فروش
آنالین بیمه برای نمایندگان و بازاریابان
است که در اولین جلسه گپ تایم مورد
بررسی قرار گرفت.

اعتبار  ۱۲هزار میلیارد ریالی برای حمایت از ایجاد نیروگاه های خورشیدی

امداد امام خمینی(ره)،سازمان بهزیستی ،اداره کل امور
روستایی و شوراهای استانداری در قالب انعقاد قرارداد با
وزارت نیرو به شعب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه
کنند .وی افزود :با توجه به مفاد ابالغیه بانک مرکزی

هر فرد واجد شرایط می تواند این تسهیالت با نرخ سود
چهار درصد را حداکثر به مبلغ یک هزار و  ۲۰۰میلیون
ری��ال با بازپرداخ��ت حداکثر  ۸۰ماه ب��رای راه اندازی
نیروگاه خورش��یدی دریافت کند و در این راستا اعتبار

سنجی متقاضیان تس��هیالت طبق ضوابط و مقررات
جاری و آخرین دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی
انجام می شود .س��ردار محمد زهرایی رئیس سازمان
بسیج سازندگی کشور نیز در این مراسم ضمن تبریک
فرا رس��یدن هفته بسیج با اش��اره به مصوبه مجلس و
دولت در خصوص س��اخت نیروگاه های خورش��یدی
خانگی گفت:در آغاز این طرح،یکصد و ده هزار نیروگاه
کوچک خانگی پنج کیلوواتی در اس��تان های مختلف
کشور ساخته میشود که هر استان به تناسب جغرافیا
و میزان تابش آفتاب س��همیه دارد و سهم استان قم ۳
هزارنیروگاه است .رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور
با قدردانی از مشارکت مطلوب و پیشگامی بانک سپه در
تأمین اعتبار این طرح خاطرنشانکرد :بانک سپه اولین
بانکی اس��ت که سهمیه اس��تانها را در این طرح ابالغ
ک��رده و با اختصاص  ۱۲هزار میلی��ارد ریال و کاهش
تضامین  ،همگام با سیاس��ت های دولت و مجلس در
حوزه توسعه روستایی  ،توجه به مناطق کم برخوردار و
کمک به حفظ محیط زیست گام برداشته است.

اعطای «نشان عالی مدیر سال» به مدیرعامل بانک صادرات ایران

تندیس ویژه هفتمین اجالس سراس��ری
«نشان عالی مدیر سال» طی مراسمی در
تجلیل از مدیران دانشبنیان به سیدضیاء
ایمان��ی ،مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران
اعطا شد.
هفتمین اجالس سراس��ری نش��ان عالی
مدیر سال با تجلیل از مدیران دانشبنیان
در اقتص��اد مقاومت��ی ب��ا حض��ور برخی
مس��ئوالن ،نمایندگان مجل��س ،مدیران
نظام بانکی ،فع��االن بخشهای مختلف
صنع��ت ،کارشناس��ان و اصحاب رس��انه
برگزار ش��د و نش��ان ویژه این اجالس به
مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.

عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در
این اجالس در تبیین ش��رایط نظام بانکی
و حمای��ت از بخشه��ای مختلف تولید و
اش��تغال ،گفت :برخالف برخی تصورات،
نرخ تس��هیالت در نظام بانکی کش��ور با
توجه به ش��رایط فعلی ،ارزانتر از بسیاری
از کش��ورها است و نس��بت تسهیالت به
تورم نصف است.
امی��ر یوس��فیان افزود :فش��ار تقاضا برای
تس��هیالت بانکی در کش��ور فراوان است
و ب��ا توجه ب��ه محدودیت مناب��ع و برخی
تنگناهای بینالمللی ،امکان پاس��خگویی
به تمامی تقاضاها توسط نظام بانکی میسر

نیس��ت .همچنین به دلیل کاهش فروش
اعتباری و نسیه فروشی در صنعت ،اتکای
بیش��تر نظام بانکی ب��ر اس��تفاده از ریال
داخلی اس��ت .بانک ص��ادرات ایران برای
پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف
صنع��ت و حمای��ت از تولی��د و اس��تمرار
اش��تغال ،عالوه ب��ر اعطای تس��هیالت،
از طری��ق طرحهای نوین ب��ه ویژه طرح
ط��راوت ،اوراق گام ،اعتبارات اس��نادی و
ضمانتنامه و سایر طرحهای جدید بانک،
سهم برجس��تهای در حمایت از واحدهای
اقتصادی داش��ته و این ماموریت همچنان
با قوت ادامه دارد.
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در جهت توسعه مناطق کم برخوردار صورت می گیرد

در راستای توس��عه مناطق کم برخوردار کشور ،بانک
س��په با اختصاص  ۱۲هزار میلیارد ری��ال ،از احداث و
ایجاد نیروگاه های خورش��یدی حمای��ت می کند .به
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه؛ دکتر آیت اله
ابراهیمی در دومین روز از س��فر کاری خود به اس��تان
قم  ،ضمن افتت��اح نیروگاه خورش��یدی خانگی که با
حضور س��ردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی
کش��ور صورت گرفت  ،از اختص��اص  ۱۲هزار میلیارد
ریال اعتبار توس��ط بانک س��په برای ایج��اد و احداث
نیروگاه های خورشیدی خبر داد .دکتر ابراهیمی گفت:
بانک س��په همچون گذش��ته به عنوان بازوی توانمند
دولت در اج��رای پروژه ها و ط��رح های ملی ،ضمن
همکاری با سازمان بسیج سازندگی،در ساخت نیروگاه
های خورش��یدی پنج کیلوواتی در اقصی نقاط کشور
مش��ارکت می کند .مدیرعامل بانک سپه اظهارداشت:
متقاضیان دریافت تس��هیالت قرضالحس��نه احداث
نیروگاه های خورش��یدی با حداقل تضامین ،میتوانند
با ارائه معرفینامه از س��ازمان بسیج سازندگی ،کمیته
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عض��و هیئتمدیره بانک ص��ادرات ایران
همچنی��ن با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی
در کش��ور وجود ندارد ک��ه نظام بانکی در
رش��د و توس��عه آن نقش موثر ایفا نکرده
باشد ،افزود :نقش نظام بانکی در کمک به
ایجاد و اس��تمرار اشتغال بر کسی پوشیده
نیست .بانک صادرات ایران در سال گذشته
برای کمک به استمرار اشتغال حدود ۵٠٠
هزار نفر و ایجاد  ٨٠هزار شغل جدید و در
س��ال جاری برای استمرار اشتغال بیش از
 ٣١۵هزار نفر و ایجاد  ٢۵هزار شغل جدید
تسهیالت مختلفی پرداخت کرده است.
وی با اشاره به پرداخت دو میلیون و ٢٧٠

هزار میلیارد ری��ال ( ٢٢٧٠تریلیون ریال)
تسهیالت توس��ط بانک صادرات ایران در
س��ال گذش��ته ،افزود :از این بخش ٨٠٠
هزار میلیارد ریال تسهیالت جدید و هزار و
 ۴٧٠میلیارد ریال تجدید تسهیالت توسط
این بانک انجام شده است.یوسفیان میزان
پرداخت تس��هیالت توسط بانک صادرات
ایران در سال جاری را یک میلیون و ١٨۵
هزار میلیارد ریال عنوان کرد که  ٢۵٠هزار
میلیارد ریال تسهیالت جدید و  ٩٣۵هزار
میلیارد ریال به صورت تجدید تس��هیالت
جدی��د از بخشه��ای مختل��ف اقتصادی
کشور حمایت شده است.

افزایش سقف فردی تسهیالت خرید و
ساخت مسکن ایثارگران

س��قف تس��هیالت فردی خرید و س��اخت
مس��کن ایثارگ��ران در ش��هرهای با جمعیت
بیش از یک میلیون نفر و مراکز استانها ۴۰۰
میلیون تومان ش��د .به گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن – هیبنا ،سقف فردی تسهیالت
خرید و ساخت مسکن ایثارگران افزایش یافت.
سقف تسهیالت اعطایی ایثارگران به ازای هر
واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از
یک میلیون نفر  ۴۰۰میلیون تومان ،در مراکز
استانها  ۴۰۰میلیون تومان ،سایر شهرستانها
 ۳۰۰میلیون تومان و در روستاها  ۲۵۰میلیون
تومان اعالم شده است.
ی بانک قرضالحسنه مهر ایران
همکار 
و گمرک گسترش یافت

در جلس��های با حضور دکتر «س��ید سعید
شمس��ینژاد» مدیرعامل بانک قرضالحسنه
مهر ایران و «محسن جلواتی» معاون توسعه
مدیریت و منابع گمرک ،تفاهمنامه همکاری
با هدف توس��عه مش��ارکتهای بانکی بین ۲
نهاد امضا شد .دکتر «سید سعید شمسینژاد»
مدیرعامل بانک ضمن تقدیر از اعتماد سازمان
گمرک جمهوری اسالمی ایران برای پیشگامی
در طرح مهریار ،ابراز امیدواری کرد در آیندهای
نزدیک شاهد همکاریهای مشترک بیشتر در
سایر حوزهها بین  ۲مجموعه باشیم .شمسینژاد
تصریح کرد :با توجه به اعطای مجوز پرداخت
حق��وق و مزای��ای دس��تگاههای دولت��ی به
بانکهای قرضالحس��نه از سوی خزانهداری
کل کش��ور ،تا کنون پرداخت حقوق و مزایای
بسیاری از س��ازمانها از سوی این بانک آغاز
شده است .وی اظهار داشت :با توجه به تأکید
رئیس جمه��وری مبنی بر اهمی��ت توجه به
وضعیت معیشت آحاد جامعه و توجه ویژه ایشان
به قرضالحس��نه ،بستر بس��یار مناسبی برای
تحقق بانکداری ناب اسالمی مهیا شده است.

فرهنگی
تقصیر خود ژاپن بود که با بمب اتمی بمباران شد!

خبر
چگونه رسانهنماهایی چون ایران
اینترنشنال را فهم کنیم؟

عل��ی نوریجان��ی میگوی��د با رون��دکاوی
رخدادهای اخیر در کشور و جنگ بی سابقه
ترکیبی و رس��انهای که ش��اهدش هستیم،
جهت کمک به دیده و فهم شدن محتواهای
غیرواقعی توجه به همهگیری سواد رسانهای
ضروری است .به گزارش «عصر ایرانیان»،
رئیس کل باش��گاه مدیریت رسانه و توسعه
سواد رس��انهای یونس��کو ایران میگوید با
روندکاوی رخدادهای اخیر در کشور و جنگ
بی س��ابقه ترکیبی و رسانهای که شاهد آن
هس��تیم ،جهت کمک به دیده و فهم شدن
محتواهای غیرواقعی و تقویت توانایی تجزیه
و تحلیل محتوا از س��وی هم��ه مخاطبان،
توجه به امر همه گیری مؤثر سواد رسانهای
فوری و ضروری اس��ت .عل��ی نوریجانی با
اش��اره به بهره گیری رسانههای معارض و
معان��د ایران از انواع تکنیکهای رس��انهای
جه��ت ایجاد انح��راف در درک مخاطب از
رخدادها اظهار گفت :حجم انبوه اخبار جعلی،
دس��تکاری شده ،دارای س��ویههای معنا دار
و گمراه کننده طی ماههای اخیر در کش��ور
اساس ًا روشی برای ندادن فرصت به مخاطب
جهت بررس��ی اطالعات و اخبار و مهندسی
هدفمن��د محت��وا و همچنی��ن گرفتن توان
رسانهها جهت طراحیهای پدافندی در قبال
چنین محتواهایی است که هر دو در صورت
عدم مدیریت ،خس��ارت آفرین هستند .وی
افزود :سواد رس��انهای به منزله فهم محتوا
و س��ویههای دس��تکاری معنا در تصاویر و
محتواها ،فه��م واژه گزینیهای جهت دار،
فهم خطوط نانوش��ته پیامهای رس��انهای،
بررس��ی اهداف پی��دا و پنهان س��ازندگان
پیامها ،درک و شناخت اینکه تصاویر دارای
معصومیت نیستند و چگونه همه این مسائل
میتوانند منجر به استحاله معنایی جامعه در
ساحتهای مختلف شوند و … است .از این
رو دیگر در حد شعار و فضای ویترینی نباید
به این دانش و توانمندی جدید نگریس��ت.
رئیس کل باش��گاه مدیریت رسانه و توسعه
س��واد رسانهای یونسکو با تاکید بر اینکه در
مقوله ارتقای سواد رسانهای سه گانه مردم،
رسانه و مس��ئوالن باید در الیههای مرتبط
با خود آموزشهای کارب��ردی ببینند ،ادامه
داد :س��واد رس��انهای البته تنه��ا راه و حتی
مطمئنترین راه نیست.

ردپای یهود بینالملل در ماجرا

اگر آمریکا ناچار به حمله زمینی به ژاپن میشد ،باید تلفاتی را متحمل میشد
ک��ه نظیرش را ندیده ب��ود .به اینترتیب با بمبه��ای اتمی و بمبارانهای
س��نگین ،جان س��ربازان خود را خرید.ایاالت متحده آمریکا در  ۶و  ۹اوت
 ۱۹۴۵دو ش��هر هیروش��یما و ناگازاکی ژاپن را بمباران اتمی کرد .بمب اول
 ۷۰ه��زار و بم��ب دوم  ۴۰هزارنف��ر را درجا و در یکلحظه کش��ت .میزان
کش��تههای هر دو بمباران هم پس از مدتی ب��ا مرگ مجروحان بدحال به
 ۲۰۰هزار نفر رس��ید .درباره ایندو فاجعه بشری کتابهای مختلفی منتشر
ش��ده اس��ت؛ ازجمله مجموعهمقاله «بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی»
اثر س��یلویا انگدال که قصد داریم به مطالب مندرج در آن بپردازیم .ترجمه
فارسی اینکتاب بهقلم شهربانو صارمی سال  ۱۳۹۹توسط انتشارات ققنوس
منتش��ر شد.بمبی که هیروش��یما را نابود کرد ،با نام معروف «پسر کوچک»
در فاصله  ۶۰۰متری زمین منفجر شد .اینبمب معادل  ۱۲۵۰۰تُن TNT
بود و تودهای آتشینی که به وجود آورد ،باعث شد دمای آننقطه به  ۳هزار
درجه س��انتیگراد برس��د تا  ۷۰هزارنفر انسان درجا کش��ته شوند .در شعاع
یکونیم کیلومتری انفجار هم ،آتش بهسرعت گسترش پیدا کرد و مساحتی
معادل  ۱۰کیلومترمربع از ش��هر را س��وزاند .قدرت انفجاری بمب دوم هم
که روی ناگازاکی منفجر ش��د ،بهدلیل وجود تپههای اطراف کانون انفجار،
تا حدودی محدود ش��د و در لحظه اول  ۴۰هزار نفر را به کام مرگ کش��ید.
بمب پس��ر کوچک ،جاییکه امروز پارکینگ ش��ماره  ۳اوتماچی بیمارستان
شیماس��ت منفجر شد .اما در لحظه انفجار ،در آن محل یک بیمارستان بود
که س��اختمانش کام ً
ال ویران ش��د و بیماران درون آن دود ش��دند و به هوا
رفتند .در دو انفجار یادشده ،همه موجودات زنده از انسان و حیوان ،بهخاطر
حرارت و فشار وحشتناک ایجادشده ،بهمعنای دقیق کلمه سوختند؛ آنهایی
که بیرون از س��اختمانها و در فضای باز بودند ،س��وخته و آنهایی هم که
درون س��اختمانها بودند ،بهخاطر هجوم فشار و گرمای باال جان خود را از
دست دادند.
 شبیه بمبارانهای اشباعی آلمان؛ ژاپن در خون و آتش


اما اشتباه فاحشی است اگر طبق خواسته آمریکاییها ایندروغ را باور کنیم
که بمباران اتمی هیروش��یما و ناگازاکی ،باعث تس��لیم ژاپن و پایان جنگ
جهانی دوم شد .چون آمریکا در مقطع پایانی جنگ ،شهرهای ژاپن را بهطرز
بسیار وحشیانه و غیرقابل توصیفی بمباران کرد که در اینبمبارانها با وجود
اینکه از بمب اتم استفاده نشد ،میزان کشتهها بیش از کشتههای دو فاجعه
هیروش��یما و ناگازاکی بود .اینبمبارانها هم چیزی ش��بیه به بمبارانهای
اش��باعی و فرشگوش متفقین در ش��هرهای آلمان هستند که در روزهای
پیش از تسلیم آلمان انجام شدند« .شب  ۹به  ۱۰مارس  ۱۹۴۵سیصد فروند
بمبافکن آمریکایی به توکیو حمله کردند ۱۰۰ .هزار نفر در اینحمله کشته
شدند .هواپیماهای جنگی با فروریختن تقریب ًا  ۱۷۰۰تن بمب بخش عمدهای
از پایتخت را ویران کردند .حدود  ۴۰کیلومتر متربع از ش��هر کام ً
ال در آتش
س��وخت و یکچهارم از یکمیلیون بنا ویران ش��د .یکمیلیون نفر از سکنه
بیخانمان ش��دند .در  ۲۳مه یازده هفته بعد ،بزرگترین حمله هوایی جنگ
منطقه اقیانوس آرام شروع شد ۵۲۰ .فروند بمبافکن غولآسای  B29سوپر
فورترس  ۴۵۰۰تن بمب آتشزا روی قلب پایتخت از پیشویرانش��ده ژاپن
فرو ریختند .با تندبادهای ایجادشده در نتیجه انفجار بمبهای آتشزا ،مرکز
تجاری و محوط��ه راهآهن توکیو نابود و منطقه تفریحی گینزا کام ً
ال ویران

نظرسنجی موسسه گالوپ در  ۱۵اوت  ۸۵ ،۱۹۴۵درصد آمریکاییها موافق
اس��تفاده از بمبهای اتمی جدید در ش��هرهای ژاپن بودند .از طرفی ژنرال
داگالس م��ک آرتور فرمانده نیروهای ارتش آمریکا ،پیش از مرگش دالیل
بیش��ماری را مطرح کرد که نشان میدادند بمباران اتمی ژاپن غیرضروری
بوده اس��ت .او گفت« :افراد من ی��کدل و یکزبان بودند که ژاپن در حال
فروپاشی و تسلیم اس��ت ».ژنرال کرتیس لیمی پیشتاز بمبارانهای آلمان
و ژاپن که بعدها رئیس کارکنان نیروی هوایی ش��د ،هم به اختصار نوش��ت
«بمباران اتمی هیچکمکی به پایان یافتن جنگ نکرد».
 خوردن برچسب حیوان وحشی بر پیشانی آمریکا


شد .دو روز بعد  ۲۵مه در دومین حمله هواپیماهای سوپرفورترس گروه ۵۰۲
غرشکنان در آس��مان توکیو ظاهر ش��دند و حدود  ۴۰۰۰تن ماده منفجره
روی ش��هر ریختند .در دو حمله بمبافکنهای بی  ۲۹حدود  ۱۵۰کیلومتر
مربع از پایتخت ژاپن ویران شد( ».صفحه )۱۰۴همچنین در  ۹مارس ۳۵۰
فروند بمبافکن  B29صدها تن منیزیوم ،فس��فر و بمب ناپالم روی توکیو
ریختند و ویرانگرترین حمله هوایی در طول جنگ را رقم زدند .بیش از ۱۰۰
هزار ژاپنی در میان طوفان آتشی که برخاسته بود جان دادند .در آنلحظات
دمای روی زمین به  ۲۰۰۰هزار درجه رسیده بود .تا ماه مه هم ،سهبمباران
بزرگ دیگر نیمی از توکیو را با خاک یکسان کرد.
ترومن دروغگو


ِ

ه��ری ترومن رئیسجمهور وقت آمریکا که دس��تور داده ب��ود بمب اتم به
محض آمادهش��دن در آزمایشگاههای ارتش اینکش��ور به کار گرفته شود،
ب��رای توجیه کار خود یعنی صدور دس��تور بمباران ت��ا آنجا پیش رفت که
اع�لام کند دنیا به یاد خواهد داش��ت اولین بمب اتمی دنی��ا برای بمباران
هیروشیما استفاده ش��د؛ «که پایگاهی نظامی بود ».ترومن گفت «این کار
انجام ش��د زیرا ما میخواس��تیم ت��ا حد امکان از کشتهش��دن غیرنظامیها
در اولین حمل��ه اجتناب کنیم ».در حالیکه افس��ر اطالعات نیروی هوایی
پنج��م آمریکا هم در  ۲۱ژوئی��ه  ۱۹۴۵اعالم کرد تمام م��ردم ژاپن هدف
نظامی هستند و مصرانه گفت در ژاپن غیرنظامی نداریم .مارک وبر یکی از
نویس��ندگانی که مقالهاش در کتاب «بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی»
منتشر شده ،میگوید اینحرف ترومن بیمعنی است« :حرف بیمعنایی بود.
در واقع تقریب ًا تمام قربانیان غیرنظامی بودند و ارزیابی بمباران اس��تراتژیک
ایاالت متحده که س��ال  ۱۹۴۶منتشر ش��د ،در گزارش رسمیاش قید کرد
هیروشیما و ناگازاکی بهدلیل تمرکز فعالیت و جمعیت بهعنوان هدف انتخاب
شدند .اگر بمباران اتمی برای این انجام گرفت که رهبران ژاپن را با قدرت
هولناک و ویرانگر س�لاح جدید تحت تاثیر قرار دهد ،اینکار میتوانست با
بمباران یک پایگاه نظامی دورافتاده انجام گیرد .لزومی به ویرانکردن یک
شهر بزرگ نبود .انفجار هیروشیما اگر هم توجیهپذیر باشد ،دفاع از بمباران
ناگازاکی مشکلتر اس��ت( ».صفحه )۱۰۸وبر میگوید آمریکاییها پیش از
حمله تصویرس��ازیهای تبلیغاتی بیحمان��های علیه موشها یعنی ژاپنیها
بهمثابه موجوداتی پستتر از انسان انجام داده بودند که باعث میشد جوانان
آمریکایی بگویند «خدایا به خاطر بمب اتمی از تو سپاس��گزاریم!» براساس

یک روزنامهنگار اس��ترالیایی که س��پتامبر  ۱۹۴۵از هیروش��یما دیدن کرد،
بیماریهای ناش��ی از انفجار اتمی را – ری��زش مو ،جوشهای قرمز مایل
به بنفش روی پوس��ت ،قربانیانی که در نتیجه خونریزی داخلی میمردند –
فاجعه اتمی نامید .رابرت ا ِی لوئیس دس��تیار خلبان  B29سوپرفورترس که
بمب را روی هیروشیما رها کرد ،بعدها نوشت« :خدای من ما چه کردیم!»
تابس��تان  ۱۹۴۵لسلی گرووز ژنرال آمریکایی و رئیس پروژهای که منجر به
ساخت بمب اتمی شد ،نوشت« :ما جرات کردیم در ساختار نیروهایی دست
ببری��م که تا اینزمان در ید قادر متعال بود ».در اولینآزمایش اتمی ،گرووز
که پدرش کشیش بود ،صدای انفجار را غرش هولناک صور اسرافیل در روز
داوری توصی��ف کرد .چارلز می مورخ اس��تفاده از بمب اتمی را بهمثابه قتل
توجیهناپذیر مردود دانست .هانسون بالدوین سردبیر پیشین نیویورکتایمز،
س��وگوارانه گفت «حاال انگ حیوان وحشی بر پیشانی ما میخورد ».مجله
کامنویل هم در شماره  ۲۴اوت خود اعالم کرد نام هیروشیما و نام ناگازاکی
یادآور جنایت و شرمس��اری آمریکاس��ت .گار آلپروویتس نویس��نده و مورخ
در کتاب «دیپلماس��ی اتمی :هیروش��یما و پوتسدام» که سال  ۱۹۶۵منتشر
ش��د ،گفت ژاپن در اوت  ۱۹۴۵کام ً
ال شکس��تخورده بود و استفاده از بمب
اتمی برای پایاندادن به جنگ لزومی نداشت و دلیل اصلی استفاده ایاالت
متحده از این بمبها ،مرعوبکردن اتحاد شوروی بود .مایکل والزر فیلسوف
سیاس��ی اهل آمریکا هم در س��ال  ۱۹۸۹نوش��ت بمباران هیروشیما عملی
تروریس��تی بود و هدف آن ،سیاس��ی بود نه نظامی .آنچه جالب است ،این
اس��ت که روز  ۶اوت  ۱۹۴۹یعنی چهارمینس��الگرد انفج��ار بمب اتمی در
هیروشیما ،قانون ساخت شهر یابود هیروشیما بهعنوان «شهر یادبود صلح»
در ژاپنی که دیگر در س��یطره آمریکا قرار گرفته بود ،تصویب ش��د .تلختر و
مضحکتر از ایننامگذاری بهخاطر صلح در ش��هری که اینچنین با خاک
یکس��ان شد ،وجود ندارد .اینمس��اله وجوه گوناگونی دارد اما یکمثال آن،
از اینقرار اس��ت که ژنرال کارل اس��پاتس فرمانده راهبردی نیروی هوایی
ارتش آمریکا بهمحض اینکه پل تیبتس خلبان هواپیمای  B29از ماموریت
بمباران اتمی هیروشیما بازگشت ،نشان افتخار صلیب خدمات برجسته را به
او اعط��ا کرد .اینپرواز و بمباران اتمی ،بهگفته صاحبنظران رازهای پنهان
زیادی دارد .ازجمله اینکه هیروش��یما نه بهدلیل اهمیت و استراتژیکبودن
و یا حتی غیرنظامیبودنش ،بلکه به ایندلیل انتخاب ش��د که اوضاع جوی
آس��مانش برای بمباران مس��اعدتر بود .در روز  ۹اوت ه��م وقتی ناگازاکی
بمباران ش��د ،در واقع بهعنوان هدف ثانویه بمباران شد .چون کوکورا هدف
اولیه بود اما بهدلیل مه و غبار ،حمله به آن ممکن نشد و هدف ثانویه برای
بمباران انتخاب شد.

خبر
نشاط اجتماعی یکی از راههای مقابله
با دوقطبیسازی جامعه است

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت :تقویت
نش��اط اجتماعی یک��ی از مهمترین راه های
مقابله با فتنه انگیزی دش��منان در دوقطبی
س��ازی جامعه منس��جم ایران قوی است .به
گ��زارش «عص��ر ایرانی��ان» ،محمدمهدی
اس��ماعیلی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی
شامگاه سهشنبه اول آذر در سومین همایش
سراس��ری مدی��ران کل فرهن��گ و ارش��اد
اسالمی استانها که در مجتمع فرهنگی «باغ
زیبا» برگزار شد ،با اشاره به فراز و فرودهای
مدیریت در حوزه فرهنگ گفت :مدیر جهادی
و انقالبی نه تنها پیش��برد اهداف را صرف ًا به
مسائل بودجهای گره نمیزند بلکه در مواجه
ب��ا محدودیتها از خالقیت خود نهایت بهره
را برای تبدیل تهدیدات به فرصت خواهد برد
تا مسیر تحقق اهداف متعالی حوزه فرهنگ
انقالب اسالمی هموار باش��د .وی ادامه داد:
از س��ویی شبکههای تروریستی این روزها با
هزینههای نجومی به دنبال مبارزه با تمامی
دلخوش��ی های جامعه ایرانی هس��تند تا به
هدف شوم خود در ایجاد فضای ناامیدی ملت
ایران دس��ت پیدا کنند که همواره با بصیرت
و هوش��یاری مردم این دسیس��ههای دشمن
نقش برآب خواهد ش��د ،البته در این شرایط
حساس جنگ رسانهای ،راحت طلبی و پشت
میز نشینی از سوی مدیران انقالبی و جهادی
به هیچ عن��وان قابل پذیرش نیس��ت .وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به اهتمام وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره جدید مبنی
بر تعالی اقتصاد فرهنگ و هنر گفت :یکی از
مهمترین سرفصلهای برنامه تحولی دولت
مردمی در ح��وزه فرهنگ ،مربوط به اقتصاد
فرهنگ بوده اس��ت و از همان ابتدا در حوزه
اقتصاد فرهنگ ،تکالیف متعددی برای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشبینی شده است
و وزارت فرهنگ با قدرت امور مربوطه را پیش
میبرد .وی در بخش دیگری از سخنان خود
به اهمی��ت برپایی منظم برنامههای مختلف
فرهنگی و هنری اش��اره کرد و گفت :تقویت
نش��اط اجتماعی یک��ی از مهمترین راههای
مقابله با فتنه انگیزی دش��منان در دوقطبی
سازی جامعه به شمار میرود که در ایجاد این
نشاط اجتماعی ،برپایی رویدادهای فرهنگی
و هنری با حضور اقشار مختلف جامعه نقش
پررنگی ایفا خواهد کرد.

