
ايران قدرت اول هوافضاي غرب آسيا
به استناد رتبه بندي سايمگو اسپانيا جايگاه هوافضاي ايران در آسيا پنجم و در جهان سيزدهم است

يک پايگاه علمی اسپانيايی اعالم کرد

 وزير بهداشت: نيمه دوم امسال از نظام 
 ارجاع و پزشكي خانواده با حضور رئيس جمهور 

رونمايي مي شود

 قائم مقام خانه صنعت و معدن 
در گفت وگو با »جوان«: مجلس به جای تصويب 

 طرح جديد برای رونق توليد بر اجرای 
طرح های گذشته نظارت کند

 بررسي علل شكست تيم اميد فوتسال  
در گفت وگوي »جوان« با وحيد شمسايي

  رئيس جمهور امريكا در واکنش به سرنگوني »پهپاد 
آر کيو - 4 سي« عالئمي به مراتب بيش از سردرگمي 
از خود بروز مي دهد.  ترامپ دوش�نبه شب با صدور 
فرماني، رهب�ري ايران، دفتر رهبري، وزيرخارجه  و 
ش�مار ديگ�ري از فرماندهان س�پاه را تحريم کرد. 
تهران، تحريم ها در چنين س�طحي را بدون نتيجه 
عملي، به معناي »بس�ته ش�دن راه ديپلماسي« و 

بازتاب »استيصال« دولت امريكا خوانده است

رونمايي از بازي کامپيوتري 
 »تابستان سياه« 

با موضوع ترورهاي اوايل انقالب

پرونده الكترونيك سالمت 
پرونده طرح تحول را بست!

ترامپ به سيم آخر زد

 مثل بچه سرراهي  
به فوتسال نگاه مي کنند

 دالالن ارز 
با دوربين هاي تشخيص چهره  

شناسايي مي شوند

اتفاق خاصی برای رونق 
توليد نيفتاده است
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هوالباقي

مصيبت  درگذش�ت پ�در گراميتان 
را تس�ليت عرض نم�وده، از خداوند 
منان ب�راي  جنابعال�ي و بازماندگان 
صبر جميل و براي آن مرحوم رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نماييم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي
جناب  آقای رضا گودرزی

   اجتماعي

ایرانی��ان برای اولی��ن بار غرب 
جدی��د صنعت��ی را از ص��دای 
توپخانه روس��یه در جنگ های 
دوگانه ایران و روس شناختند. 
از ای��ن تاریخ بود ک��ه هیبت و 
عظمت ایراِن قبل و بعد از اسالم 
طی 25سال به کلی فروپاشید. 
تق��ارن ای��ن دوران با ش��روع 
استعمار و صنعتی شدن غرب 
باع��ث گردید تا ای��ران ضعیف 
ش��ده در آن دو جنگ، همچون بیماری العالج، آلت دست 
دو قدرت فایق آن روز یعنی روس��یه و انگلیس باشد. هرگاه 
آنها مطالبه ای داشتند و ایرانیان از پذیرش آن سر باز زدند، 
مصیبتی را بر آنان تحمیل کردند. تاری��خ ایران از این زمان 
)1218 قمری( تا انقالب اس��المی سراس��ر داستان تجزیه 
کشور، قراردادهای استعماری، کاپیتوالسیون، صدراعظم ها 
یا پادشاهان دست نش��انده و کودتاست. تقریباً در این دوران 
180س��اله هیچ نقطه افتخاری در تاریخ ایرانیان ثبت نشده 
اس��ت، حتی در دورانی که ایران صاحب مشروطه، مجلس، 
قانون و انتخابات شده بود، باز می توانستند پادشاه بیاورند و 
ببرند و کاپیتوالسیون را تحمیل نمایند. مثال های تلخی برای 
این دوران در تاریخ ثبت است که هر ایرانی ای که از آن آگاهی 
یابد، ذائقه خود را تلخ ش��ده می یابد و عرق شرم از یک سو و 

نفرت از سوی دیگر غرورش را احاطه می کند.
حاکم هرات در سال 1236 خورشیدی اعالم استقالل کرد. 
ناصرالدین ش��اه س��پاهی را برای محاصره آنجا فرس��تاد اما 
بالفاصله انگلیس جزیره خارک و بوشهر را تصرف کرد و عازم 
شیراز شد. شاه بالفاصله دس��تور تخلیه هرات را صادر کرد و 
طبق معاهده پاریس استقالل هرات را به رسمیت شناخت. 
در مثالی دیگر، خانم ش��یل،    همسر سفیر وقت انگلیس در 
ایران در زمان صدارت امیرکبی��ر )1268-1264قمری( در 
خاطرات خود می نویسد: »ایران امروز مانند بّره رام در دامن 
انگلیس و روسیه جابه جا می شود. امیر می خواهد این بره را 
از دامن آنها بیرون بکشد اما هرگز نخواهد توانست« و البته 
درست می گفت و همین اتفاق افتاد و امیر در کمتر از چهار 
سال صدارت، عزل و کشته شد و جنازه وی را نیز از ایران به 
در کردند. در مثالی دیگر میرزا آغاسی، صدراعظم محمدشاه 
هشت سال پس از شکس��ت دوم از روسیه می نویسد: »برای 
کاری از کاخ گلس��تان به سمت دوش��ان تپه در شرق تهران 
روان ش��دم که دیدم از پش��ت س��ر صدایی می آید. یکی از 
اعضای دفترم بود و گفت از سفارت روس��یه آمده اند با شما 
کار دارند. گفتم به طرف بگو می روم دوشان تپه و برمی گردم 
اما فرس��تاده گفت باید همی��ن االن برگ��ردی! گفتم مگر 
سفیر روس��یه اس��ت؟ گفت، خیر کارمند س��فارت است.« 
در جمع بندی این داس��تان خود می نویس��د: »مرده ش��ور 
 حکومتی را ببرد که کارمند سفارت روسیه برای صدراعظم آن 

تصمیم  می گیرد«.
این دوران تلخ با ش��روع انقالب اس��المی معکوس ش��د اما 
 در این ماه ها و روزه��ا که ایران یکپارچ��ه مقابل قدرت اول 
نظامی -اقتصادی جهان ایس��تاده است و طرف مقابل روزی 
چندبار می گوید »ما دنبال جنگ با ایران نیستیم«، می توان 
آن حسرت 220ساله را پایان یافته دانست. وقتی رهبر این 
کشور به فرستاده رئیس جمهور امریکا –که خود نیز شأنی در 
جهان دارد- می گوید من ترامپ را شایس��ته مبادله نامه هم 
نمی دانم چه رسد به مذاکره و ترامپ پاسخ می دهد که: »بله 
نه ایرانیان فعاًل آماده مذاکره اند و ن��ه من«، یعنی آن دوران 
گذشته اس��ت. ما هواپیمای آنان را در س��رزمین مان ساقط 
می کنیم اما آنان توجیه می کنند که »ش��اید اشتباهی شده 
باشد«. تصمیم به جنگ محدود می گیرند اما به آنان مشاوره  
می دهند که ایران امروز آن کش��وری نیس��ت که به جنگ 
محدود شما پاسخ نامحدود ندهد. از مذاکره بدون پیش شرط 
تا سلسله میانجیان تا اعتراف نزد رئیس فالن کشور که اشتباه 
کردم از برجام خارج ش��دم را در پرونده دارند اما هیچ روزی 
نیست که یک یا دو مسئول امریکایی نگویند ما دنبال جنگ 
با ایران نیس��تیم. در نقطه مقابل آمادگی ای��ران را بازدارنده 
ارزیابی می کنند و فرماندهان س��پاه ب��ا صراحت می گویند 
ناوهای امریکا امروز برای ما تهدید نیستند بلکه هدف هستند 
و 12سال پیش مسئله آنان را حل کردیم و این گونه ناوشان 
نیز در اقیانوس هند می ماند و جلوتر نمی آید. این سرمایه و 
این قدرت بازدارندگی بعد از 220سال چگونه به دست آمده 
است؟ چرا برخی نمی خواهند احیای عظمت تاریخی ایران 

را ببینند؟
معموالً هیچ ملت��ی در تاریخ به خاطر پیروزی یا شکس��ت 
س��تایش نمی ش��ود. یزید ظاهراً پیروز صحنه کربال بود اما 
پیروزی وی با ظلم معنا شد. امریکا با اتم هیروشیما و ناکازاکی 
را نابود ک��رد اما پیروز ش��ناخته نمی ش��ود. در نقطه مقابل 
هیچ کس سلطان حسین صفوی را به خاطر سقوط اصفهان 

نمی بخشد. 
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عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

پایان حسرت 220ساله

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  5 تير 1398   -    22 شوال 1440

سال بيست و يكم- شماره 5684 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

در همايش سراسري قوه قضائيه 

اراده تحقق سالمت در دستگاه اداري و قضایي وجود دارد
هرگاه از ظرفيت هاي    سیاسی
اس�تفاده  داخل�ي 
کردي�م، آث�ارش را ديدي�م و ام�روز ه�م توج�ه به 
ظرفيت هاي داخلي ما را از شرايط کنوني خارج مي کند.

حجت االسالم رئیسي، رئیس قوه قضائیه روز گذشته 
در همایش سراسري قوه قضائیه گفت: آن اقتداري 
که از عزیزان س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
منطقه دیدیم ارتق��ا پیدا کرده اس��ت و کارآمدي 
دفاعي و حضور جمهوري اسالمي هم در منطقه و هم 
در جهان را دیدیم، چون ما در این حوزه به منویات 
رهبري معظم انقالب اسالمي عمل کردیم و مقاومت 

مي تواند دشمن را به عقب نشیني وادار کند. 
رئیس ق��وه قضائیه افزود: امروز ه��م مقاومت جواب 
مي دهد و در عرصه بین المللی مقاومت و ایستادگي 
ملت ایران جواب مي دهد. در حوزه اقتصادي هم همین 
است اگر به ظرفیت هاي کشور اعتماد شود به ظرفیت 
عظیم نیروي انساني در کش��ور اعتنا شود حتماً ما از 
این وضعیت و شرایط دشمن ساخته به خوبي بیرون 
خواهیم رفت. وي افزود: در حوزه قضایي در کش��ور 
قضات توانمند و چهره هاي کارآمدي داریم، نیرو هاي 
فکري و اجرایي کارآمدي داریم و با این ظرفیت ها، این 
مشکالتي که امروز در دستگاه قضایي داریم قابل حل 
است و حتماً مي شود به شرایط بهتري وارد شد، تردید 
ندارم همکاران عزیزمان یک گام اثربخش آینده سازتر 

مي توانند در دستگاه قضایي بردارند. 
رئیسي در ادامه گفت: نباید چند ناپاک چهره پاک 
این دستگاه را در اذهان، ناپاک جلوه دهند که برخي 
در گفته های ش��ان بزرگ نمایی کنند و نقاط سیاه 

را در این نق��اط نوراني بزرگ جل��وه دهند. رئیس 
دس��تگاه قضا تصریح کرد: اراده تحقق سالمت در 
دستگاه اداري و قضایي وجود دارد و ما این موضوع را 
دنبال مي کنیم و وظیفه ما نه فقط سالمت دستگاه 
قضایي بلکه سالمت دستگاه اداري کشور است و این 

سالمت است که مي تواند اعتماد ساز باشد. 
همه مسئوالن، مردم را باور کنند

. وي گفت: ما باید همواره به مردم به عنوان سرمایه 
اجتماعي که سرمایه نظام اس��ت بنگریم و اگر این 
س��رمایه اجتماعي در قوه قضائی��ه و همچنین اگر 
اعتماد عمومي افزایش پیدا کند در سبد نظام است و 
در همه نظام ها گاهي کشورشان بر زور سالح، پول و 
ارتباطات سیاسي با قدرت هاي جهاني مبتني است، 
اما کشور ما مهم ترین مؤلفه قدرتش مردم متدین 
است و این س��رمایه اجتماعي محس��وب مي شود. 
رئیس دستگاه قضا افزود: بر همین اساس کار یک 
قاضي در یک بخش مي تواند سرمایه ساز براي نظام 
باشد و اگر بي توجهي ش��ود از سرمایه نظام کاسته 

خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگري از سخنان خود، 
افزود:  باید در عمل کاهش ورودي زنداني به زندان 
داشته باشیم و امسال تالش کردیم مقداري جلسه 
از حالت تش��ریفاتي به حالت اجرایي تر و عملیاتي 
و کاربردي تر تبدیل ش��ود، گفت و ش��نود ما باید 
گره گشای دستگاه قضایي باشد و بعد از این جلسه و 
رفتن دوستان به استان ها احساس شود که گرهي از 
مشکالت گشوده شده و این احساس مهم است که 

مي تواند براي ما نقطه مطلوبي باشد. 

دست شمارا در سرنگونی 
پهپاد امريکا می بوسم

تحريم اموال رهبري که تنها يك حسينيه و خانه ساده اي است احمقانه خواهد بود. هيچ 
حكومتي که ذره اي خرد و تدبير داشته باشد، باالترين مقام يك کشور را که  نه تنها مقام 
سياسي بلكه مقام ديني، اجتماعي و معنوي است و نه تنها رهبر ايران که رهبر عاشقان 
ايران در سراسر جهان، رهبر مس�لمانان و رهبر شيعيان جهان است، تحريم نمي کند. 
رهبر ايران تنها به ايران تعلق ندارد، مسلمانان زيادي در عراق، لبنان، سوريه، پاکستان، 

افغانستان، کويت، شيعه وغيرشيعه مقلد، عاشق و مطيع رهبر ايران هستند | صفحه 2

روحانی: کاخ سفيد دچار معلوليت ذهني شده 
است و نمي داند چه کار کند
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