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قيمت:1000تومان

    به بركت همياري خيرين به ويژه مشاركت چشمگير 
آنها در گلريزان هاي مجازي ماه رمضان، جمعيت زندانيان 
غيرعمد از۱۲ هزارو۵۷۶ نفر در اسفند سال گذشته به۵ 
هزارو۹۷۳ نفر در تيرماه كاهش يافت.  توجه مس��ئوالن 
قضايي استان هاي ايالم، مركزي و قم به بخشنامه كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها در قب��ال بدهكاران غيربزهكار 
هم موجب شده جمعيت زندانيان مهريه اين استان ها به 

صفر برسد

  وضعيت ابتال و شيوع كرونا در كشور به گونه اي است 
كه دكتر عليرض��ا مرداني، عضو كميته كش��وري كرونا 
با اش��اره به افزايش موارد ابتال، بس��تري و فوتي ناشي 
از ويروس كرونا، از دولت خواس��ت در بازگش��ايي هاي 
انجام شده تجديد نظر كند تا بتوان دوباره كنترل اوضاع 

را در دست گرفت 

  در حالي كه در بازنگري سياس��ت هاي جمعيتي و 
قرار گرفتن وضعيت رشد جمعيت جامعه در لبه پرتگاه 
و سقوط اس��ت، جاي هيچ گونه ترديدي وجود ندارد، 
رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست افزايش جمعيت 
را منوط به حفظ منابع تجديدپذير اعالم مي كند. وی 
در حالي درباره افزايش جمعيت نظر مي دهد و شرط و 
شروط مي گذارد كه بخش مهمي از شرط حفظ منابع 

تجديد پذير با سازمان متبوعش است

  دامنه انتقادهای ش��ديد ازنخست وزير عراق  در پی 
حمله چندی پيش به مقر حشدالشعبی و تداوم حضور 
امريكايی     ها در اين كش��ور تشديد ش��د، به طوری كه 
س��خنگوی گردان های حزب اهلل گفت كه ما به ش��رط 
اخراج امريكايی     ها از عراق به الكاظم��ی رأی داده ايم. 
تداوم اي��ن وضعي��ت را می توان تهديدی دانس��ت كه 

متوجه اعتماد به نخست وزير تازه كار عراق است
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جعبهسیاهجنگتحمیلیامسالرونماییمیشود

سالروز حمله امريكا به هواپيمای مسافربری ايران در ۱۲ تير ماه 
۱۳۶۷ به نام روز » افشای حقوق بشر امريكايی« نامگذاری شده 
است.جنايت هولناک نظاميان امريكايی در اين روز در هدف قرار 
دادن هواپيمای مسافربری ايران در خليج فارس با ناو متجاوز 
امريكايی را بايد يكی از دردناک ترين  فجايع انسانی دوران معاصر 
دانست، چرا كه عامالن آن به رغم اعتراف معاون رئيس جمهور 
وقت امريكا در حمله عامدانه به هواپيمای مسافربری ، نه تنها 
توبيخ نش��دند، بلكه توس��ط رئيس جمهور وقت امريكا مدال 
شجاعت! گرفتند. آنچه به ابعاد ضد انسانی اين جنايت می افزايد 
سكوت سازمان های مدعی حقوق بشری غرب در قبال آن و عدم 
محكوميت آن توسط سازمان ملل متحد است و همين امر سبب 
گرديده كه سران  رژيم جنايتكار واشنگتن ، منشأ اصلی بسياری 
از جنايات تاريخ معاصر عليه ملت های مستضعف باشند،چرا كه 
به دليل نظام ناعادالنه فعلی حاكم بر جهان،كاخ سفيد خود را در 

برابر هيچ مرجعی پاسخگو نمی داند | صفحه2

حقوق بشر يكی از ابزارهای سياس��ی دولت های غربی برای 
فش��ار بر رقبا و دولت های مستقلی اس��ت كه نمی خواهند 
دنباله رو بوده يا باج داده و تحت سلطه غرب باشند، جالب تر 
اينكه مالک ه��ای تعيين حقوق بش��ر و همچنين نقض آن 
هم كاماًل منطبق بر ارزش     ها و منافع غرب بوده و خودش��ان 
داوری و قضاوت را نيز برعهده گرفته و از اين رو با سهولت و 
راحتی تمام می توانند ديگران را به نقض حقوق بش��ر متهم 
كند و در راستای اهداف و منافع خود تحت فشار قرار دهند. 
با چنين رويه ای است كه مظلومان فلسطينی برای هرگونه 
اقدام نسبت به آزادسازی سرزمين های اشغالی خود از دست 
صهيونيس��ت     ها و حتی دف��اع از خود در براب��ر جنايتكاران 
صهيونيست، متهم به نقض حقوق بشر می شوند، اما هيچ گاه 
تروريست های صهيونيست  به صورت جدی برای جنايت های 
وحشتناک خود با سؤال و مؤاخذه ازسوی مدعيان حقوق بشر 

مواجه نبوده اند | صفحه2

نشست شورای امنيت سازمان ملل در روز سه    شنبه ۳0 ژوئن 
برای بررس��ی گزارش ش��ش ماهه ای بود كه از سوی آنتونيو 
گوترش، دبيركل سازمان ملل و در مورد نحوه اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ به ش��ورا ارائه    می شد. اين جلس��ه برخالف جلسات 
معمول شورا حضوری نبود بلكه به دليل شيوع ويروس كرونا 
به صورت مجازی تشكيل ش��د و از قبل هم انتظار می رفت 
موضوع جلس��ه محدود به گ��زارش گوترش نش��ود و بحث 
مستقيماً به موضوع تحريم تس��ليحات متعارف عليه ايران 
كشيده شود و چنين شد. اين تحريم طبق قطعنامه ۲۲۳۱ به 
مدت پنج سال بعد از اجرای برجام منقضی می شود و به اين 
ترتيب، تحريم مذكور بايد خود به خود در ۱8 اكتبر يا كمی 
بيشتر از سه ماه و نيم ديگر پايان  يابد و امريكا به دنبال تمديد 
نامحدود اين تحريم است اما نتيجه اين نشست يک شكست 

تمام عيار برای امريكا است | صفحه15

كرباس��چی می گويد: تعريف اصالح طلبان روی هوا اس��ت؛ 
يكی می گويد می خواهيم از ريشه بزنيم  و ديگری می گويد 

می خواهيم اصالح كنيم 

دولت بعد بايد در ابتدای فعاليتش به دنبال بازپرداخت بيش 
از ۳00 هزار ميلي��ارد تومان بدهی به جای مان��ده از دولت 
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    اجالس فوق العاده سه جانبه سران كشورهاي ضامن 
روند صلح آستانه )ايران – روسيه و تركيه( درباره سوريه، 
عصر ديروز به ميزباني تهران و رياس��ت دكتر روحاني به 
صورت مجازي برگزار ش��د؛ اجالس��ي كه در آن رؤساي 
جمهور اي��ران، روس��يه و تركيه ضمن تأكيد ب��ر مبارزه 
همه جانبه با تروريسم ، تحريم اقتصادي امريكا عليه سوريه 

تحت عنوان »سزار« را محكوم كردند
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    اقتصادی

بورس روی بورس

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حادثه  بسيار تلخ آتش سوزی در يک مركز درمانی را كه به جان باختن تعدادی از 
مردم عزيزمان انجاميد به خانواده های مكّرم آنان صميمانه تسليت عرض می كنم و 
تساّل و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت 
می كنم. دستگاه های مسئول بايد همه  تالش خود را برای جلوگيری از وقوع چنين 

حوادث دلخراش و نيز تدابير الزم برای كاستن از آسيب     ها و خسارت های آن به كار 
گيرند و مانع چنين ضايعات بی جبرانی شوند. بررسی درست اين حادثه  مركز درمانی 

نيز بايد به وسيله  دستگاه های مسئول سريعاً انجام گيرد. 
سّيد علی خامنه ای
 ۱۱ تير ماه ۱۳۹۹

پيامتسليتودستوررهبرمعظمانقالبدرپیآتشسوزیمركزدرمانیسينااطهر

همه مقصران سینای سوخته

/////

يكمركزپزشکیچهارباراخطارايمنیمیگيرداماپلمپنمیشود!آتشنشانی
میگويدمااخطارمیدهيمامااختيارپلمبنداريم.دستگاهقضاكهبايددستورپلمب
بدهدهمظاهراًبههميناخطارهایپیدرپیبسندهمیكند.وزارتبهداشتچه؟او
كجایماجراست؟!اماكنكجا؟پليسكجا؟شهرداریكجا؟چراهمهآسانمیگيرند؟
چراآنسختیهایبروكراتيك،آنجاكهپایجانانساناست،آسانمیشود؟!چراجان

هموطنانبراینظاماداریونظارتیماازهرچيزیبیاهميتترشدهاست؟!|صفحه14
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امس�الاز65پروژهمطالعاتیدف�اعمقدسكهبه
نوعیجعبهس�ياهجن�گتحميلینيزمحس�وب
میشوندرونمايیخواهدشد.اينمطالعاتمیتواند
بهبرخیشبهاتدرمورددفاعمقدسپاسخبدهد.
به گزارش »ج��وان«، س��ردار بهمن كارگ��ر ديروز در 
نشست خبری گراميداشت هفته دفاع مقدس به تشريح 
برنامه های امسال اين هفته پرداخت و گفت: »ما قوی 
هستيم « شعار برنامه های چهلمين سالگرد دفاع مقدس 

انتخاب شده است. 
كارگر كه در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در جمع 
خبرنگاران رسانه های مختلف سخن می گفت، در ادامه 
بيان داشت: برپايی نمايشگاه دستاوردهای دفاع مقدس، 
رونمايی از ۹۲۳ عنوان كتاب، برگزاری نزديک به ۱00 
جشنواره هنری، برگزاری كنگره ۵۵0 شهيد ارتش در 
استان قم،۱۱0 جشنواره س��رباز،يادواره ملی شهدای 
رزمی مهندسی، رونمايی از يكی از دستاوردهای سپاه در 
زمينه موشكی يا سامانه مربوط به آن از جمله برنامه  هايی 
است كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود. 

وی افزود: نشست تخصصی تبيين عمليات نيروی دريايی 
سپاه درباره توقف شناورهای متجاوز امريكا، نامگذاری 

يادمان شهدای ش��لمچه به نام س��پهبد شهيد قاسم 
سليمانی، برگزاری ۳۴ مراسم تجليل از پرستاران نمونه 
دفاع مقدس و مدافعان س��المت، برپايی ۳۶نمايشگاه 
عكس و پوستر با موضوع آشوبگران جهان، برگزاری ۱۱0 
مراسم بزرگداشت شهادت س��ردار سپهبد سليمانی، 
رونمايی از كتاب سه س��پهبد اخالص)شهيدان قرنی، 
صياد و سليمانی( و برپايی نمايشگاه راهيان نور در مناطق 
عملياتی جنوب غرب كشور و نمايشگاه فرهنگی نظامی 
راهيان نور در جزيره خارک از ديگر برنامه های هفته دفاع 

مقدس به شمار می روند. 
وی همچنين اظهار كرد: از رونمايی ۳0 محصول جديد 
دفاعی توسط وزارت دفاع، رونمايی از ۱۲ دايره المعارف 
نقش نيروی انتظام��ی دردفاع مقدس،تجليل از ۱۲0 
فرمانده جنگ،بهره برداری از ۱۱ موزه دفاع مقدس كه 
۹ موزه از اي��ن تعداد قبل از هفته دفاع مقدس توس��ط 
رئيس جمهور افتتاح خواهد شد،تجليل از يک ميليون 
رزمنده پيشكسوت،برگزاری مراسم اختتاميه جايزه ملی 
سرو،ثبت ملی ۱۲ يادمان دفاع مقدس، برگزاری ششمين 
جشنواره تحقيقات صنعتی آجا و نمايشگاه دستاوردهای 
تحقيقاتی، برگزاری همايش زيرس��اخت های صنعت 

دفاعی،برگزاری نشس��ت تخصصی بررس��ی و تبيين 
عمليات های هوايی كرب��الی ۲و ۳ و ش��هاب ۷ نيز از 
ديگر برنامه های گراميداش��ت چهلمين سالگرد دفاع 

مقدس است. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در 
بخش ديگر سخنانش اعالم كرد: در راستای گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس، برای تمام كسانی كه در 
جنگ حضور داشتند كارت رزمندگی اهدا خواهد شد. 

كارگر همچنين اظهار كرد: برای نخس��تين بار تعداد 
زيادی از اس��ناد دفاع مقدس در معرض ديد عموم قرار 

خواهد گرفت. 
به گفته وی، تاكنون ۹0 درصد اس��ناد دفاع مقدس از 
طبقه بندی خارج شده است كه به مرور منتشر خواهد 

شد. 
كارگر در ادام��ه با بيان اينك��ه قرار اس��ت از ۶۵ پروژه 
مطالعاتی دفاع مقدس كه به نوعی جعبه س��ياه جنگ 
تحميلی نيز محسوب می شود رونمايی شود، اعالم كرد: 
قرار است يک مستند ۱00 قسمتی درباره دوران دفاع 
مقدس ساخته و همه مسائل مربوط به دفاع مقدس در 

آن نمايش داده شود. 

نقش واليت و رهبری در دفاع مقدس،اقتصاد مقاومتی 
و خوداتكايی در دفاع مقدس،مكتب سليمانی، مقاومت 
جهانی عليه نظام س��لطه،نقش اقليت های مذهبی در 
دفاع مقدس، دفاع دريايی در دفاع مقدس،دفاع مقدس، 
تداوم اربعين حس��ينی،نقش پدافند هواي��ی در دفاع 
مقدس،صنع��ت دفاعی و خودكفايی نظام��ی در دفاع 
مقدس،خيانت و جنايات منافقين در دفاع مقدس،نقش 
دولت در دفاع مقدس،فرماندهان، اس��وه های اخالق، 
ايثار و شجاعت از جمله عناوين هفته های گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس به شمار می رود كه سردار 

كارگر به آنها اشاره كرد. 
وی گفت: اين برنامه   ها به منظور تبيين دستاوردهای 
دفاع مقدس در چهار ده��ه دفاع و مقاوم��ت در قالب 
اقدامات مؤثر دستگاه های لش��كری و كشوری،نشر و 
ترويج مفاهيم و ارزش های دفاع مق��دس و آثار آن در 
شئون فرهنگی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی 
با بهره گيری از ظرفيت های علم��ی، فرهنگی هنری، 
اجتماعی  و معرفی دستاوردهای دفاع مقدس در بخش 
بين الملل به ويژه در كشورهای حوزه مقاومت و پايداری 

برگزار می شود. 


