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سرمقاله

یادداشت  ورزشی

ویژه جوان

 »جنگ شناختی« معرکه نوینی
 که باید جدی گرفته شود

 باز هم فوتبال
باز هم بيت المال خوري

یک اصالح طلب: اصالح طلبان 
آلوده به قدرت شده اند!

فريدون حسن

مردم ای��ران در طول 43 س��ال 
گذش��ته، عرصه ه��ای مختلف 
تهدید را از سوی دشمنان خود 
تجربه ک��رده و اگرچه متحمل 
هزینه های سنگینی شده اند،اما 
توانس��ته اند با حف��ظ تمامیت 
ارضی و اس��تقالل ای��ران عزیز 
همه آن عرصه ه��ای تهدید را به 
فرصتی برای بالندگی انقالب و 
الهام بخشی آن تبدیل کنند. در 
مواجهه با این عرصه      ها نظیر جنگ سخت هشت ساله،چالش های 
امنیتی که به جنگ نیمه سخت اشتهار یافته و جنگ نرم و تهاجم 
فرهنگی و جنگ سایبری و جنگ اقتصادی ،به رغم هم پیمانی 
همه دش��منان نظام؛ باور     ها و اعتقاد دینی و ملی مردم و عمل 
به تدابی��ر و رهنمودهای امامین انقالب رم��ز موفقیت مردم و 
ناکام ماندن راهبردهای دشمنان بود و بدیهی است که ناکامی 
دشمنان آنها را به سمت مواجهه با این نقاط قوت و خنثی سازی 
ظرفیت های ملی در این عرصه بکشاند ،پدیده ای که این روز     ها 
از آن به عنوان جنگ شناختی نام برده می شود. بدیهی است که 
ورود جدی غربی      ها در این جنگ مبتنی بر یافته      ها و تجربیات 
و شکس��ت      ها و پیروزی های آنها در جنگ های گذش��ته است 
و مهم تر آنکه مأموری��ت مطالعه و برنامه ری��زی آن را نیز نه به 
سیستم های تبلیغاتی و رس��انه ای ،بلکه به اصلی      ترین سازمان 

نظامی خود یعنی ناتو سپرده اند | صفحه2

هنوز پرونده پرداخت طلب 22 میلیاردي کالدرون از جیب مردم 
بسته نش��ده و همچنان مس��ببان پرادعاي آن مي گویند براي 
دل هوادار این کار مهم و بزرگ انجام ش��ده که پرونده اي دیگر 
رو مي ش��ود.  این بار حتماً پاي هواداران پرشور تراکتور در میان 
است.  قرار بود که با خصوصي سازي درست باري از دوش دولت 
برداشته ش��ود و بیت المال به هدر نرود، اما حاال بیت المال شده 
منبعي براي هزینه تراشي هاي مدیران ناکارآمد ورزش، فوتبال 
و خصوصي سازي تا هر وقت که گند کارشان باال زد دست  دراز 
کنند و به اسم هوادار فوتبال از بیت المال بردارند و خرج کنند. 
کسي هم نگوید که چرا و براي چه، جالب است که در این میان 
متموالن فوتبالي خوب پول پارو مي کنن��د. زنوزي تراکتور را با 
مبلغي معادل 250 میلیارد خرید و در طول چند سال گذشته 
چنان بالیي سر تیم محبوب تبریز آورد که چاره اي جز بازگرداندن 
آن به دولت باقي نماند و حاال وزیر صمت در حالي پیشنهاد خرید 
تیم فوتبال تراکتور تبریز را در جلسه با مسئوالن شرکت ملي مس 
داده که سهامدار اصلي این شرکت، سهام عدالت است، یعني تیم 
را داده ایم به طرف و بدهکار پسش گرفته ایم و حاال باید از جیب 
هم چیزي بدهیم )این چیزي هزار میلیارد تومان است(، فساد 
سرتاپاي فوتبال را گرفته، ولي کسي کاري نمي کند. البته کاري 

هم از دست کسي برنمي آید | صفحه13

  عل��ی صوفی، فعال سیاس��ی اصالح طلب پ��س از محمدرضا 
تاجیک، تئوریسین اصالح طلب دومین نفری است که صریحاً 
از آلودگی اصالح طلبان به قدرت می گوید. کمتر از دو ماه پیش 
بود که تاجیک در گفت وگو با سایت اصالح طلب جماران تأکید 
کرد امیدی به طیف در قدرت اصالح طلبان ندارد و توضیح داد 
که »آنانی که زلف زیبای اصالح طلبی را به زلف زمخت قدرت گره 

زده اند، امروز جریان اصالح طلبی را به حاشیه برده اند.«
 حاال علی صوفی هم از قدرت طلبی اصالح طلبان انتقاد می کند. 
او در گفت وگو با ایلن��ا می گوید: »اصالح طلب��ان موجود مثل 
جریان چپ سابق نیستند. آن شجاعت و اخالصی که در جریان 
چپ وجود داشت در جریان اصالح طلبی امروز دیده نمی شود. 
اصالح طلبان موجود، گرایش به قدرت دارند و به آن آلوده اند. با 
وجود حضور اصالح طلبان در بدنه دولت و جاهای مختلف در 
دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای روحانی، شاهد اصالح 
طلبی نبودیم.« یک سؤال هم البته در این میان وجود دارد: »آیا 
قدرت همیشه آلوده اس��ت؟ « اگر قدرت، ابزار خدمت به کشور 
شود، مذموم نخواهد بود. اما مشکل اصالح طلبان این است که 
ژست »نقد قدرت« و »تالش برای رسیدن به قدرت« را همزمان 
با هم دارند و بعد هم برای حفظ صندلی خود حاضرند دست از 

شعار    هایی که ادعایش را داشتند، بکشند | صفحه2

حسيناميرعبداللهيان،وزيرامورخارجهايرانروز
جمعهپسازديداروگفتوگوبا»وانگيی«همتای
چينی:دراينسفرتوافقکرديمدوطرفاجرايی
شدنوشروععملياتیشدنتوافقهمکاریهای
راهبردیوجامع25سالهدوکشوررااعالمکنند

همينصفحه

   فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه: در حوزه فضایی دو عامل مهم است 
که یکی ماهواره و دیگری ماهواره بر است. ما دوسال پیش اولین پرتاب 
ترکیبی مایع و جامد را انجام دادیم که موتور اول مایع و دوم و سوم جامد 
بود؛ امروز به حدود 68 تن تراس رسیدیم و این امکان فراهم شده است با 
موتور های ارزان ماهواره های زیادی را در مدار قرار دهیم. پیشران هایی 
که کامپوزیت و غیرفلز هس��تند و آن نازلی که این پیش��ران دارد نیز 
متحرک است و کمک می کند که بهره بیشتری از انرژی موشک ببریم.  

آزمایش پیشران و موتور مرحله اول ماهواره بر    ها با موفقیت  انجام شد

   فرمانده کل سپاه: قاسم وقتي زنده بود، ما یک سردار سلیماني 
مي ش��ناختیم،  اما وقتي ش��هید ش��د، آن انقالبي که در قلب ها به 
 وجود آمد و راه جدید در دل ها باز کرد و در شخصیت جوان ها نفوذ 
کرد و تکثیر شد، یک قاسم ش��د میلیون ها قاسم که االن همه  آنها 
حرف از انتقام مي زنند. خب، خطرناک تر شده است. االن انتقام به 
یک استراتژي، آرزو، آرمان و نقطه حرکت تبدیل شده است. اصاًل 
گرایش جوانان بعد از ش��هادت قاس��م به جهاد بیشتر شده است. 
این براي دش��من خطر ایجاد مي کند. ما هر وقت از مرگ نترسیم، 
خطرناکیم. راز موفقیت حاج قاسم این بود که خودش را در میدان 
سرباز والیت مي دانست. هم موفقیت هاي حاج قاسم قبل از شهادت 

و هم عزت او بعد از شهادت، در تبعیت او از ولي فقیه بود

   سه روز پیش پایگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل 
خامنه اي )khamenei. ir( یک پویانمایي در مورد انتقام از قاتالن 
سردار حاج قاسم سلیماني منتشر کرد. این پویانمایي با نام »انتقام 
حتمي است« به موضوع انتقام از ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا 
که دستور ترور سردار س��لیماني را داد، مي پردازد و به عنوان یکي 
از آثار برگزیده ارسالي در سایت رهبري و اکانت توئیتر آن منتشر 
شد. با انتشار این انیمیشن در اکانت توئیتر سایت رهبري، توئیتر 
این پس��ت را حذف و محدودیت هایي را براي انتشار محتوا در این 
اکانت برقرار کرد.  جان کربي، س��خنگوي پنتاگون در گفت وگو با 
فاکس نیوز درباره ت��رور احتمالي »دونال��د ترامپ« رئیس جمهور 
پیشین امریکا گفت: »پنتاگون از ویدئوي انیمیشن منتشر شده در 
وب سایت مقامات رسمي ایران که ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور 

سابق امریکا را به تصویر مي کشد، آگاه است«

   ناصرالدین شاه قاجار که داس��تان سلطنتش به قصه ها شباهت 
دارد، یک بار هم در س��ریال »قبله عالم« با سرنوشت شومي روبه رو 
شد. گویا استقبال فیلمس��ازان از داستان هاي عش��قي شاه قاجار، 
سرانجام خوبي ندارد، آنچنان که جیران نیامده متوقف شد و »آهوي 
من مارال« هم درگیر دعواي حقوقي شده است. ساترا هنوز درباره 
چند و چون رفع توقی��ف »جیران« توضیحي ارائه ن��داده و یکي از 
پرخرج ترین محصوالت شبکه نمایش خانگي که هنوز فیلمبرداري 
آن به اتمام نرسیده است، با چندین چهره سینمایي فعاًل باید منتظر 

رأي این سازمان ناظر باشد

آزمايشموفقموتورماهوارهبر
سوختجامدبابدنهغيرفلزی

شهادتحاجقاسم
گرايشجوانانمقاومترا

بهجهادبيشترکرد

 انيميشن انتقام از ترامپ 
 و محدوديت توئيتر 

براي اكانت رهبر انقالب

 توقف »ناصرالدين شاه« 
وسط دعواي »مارال« و »جيران«

 آغاز توافق 25 ساله
 با چین از امروز
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هرمز را »موزه جغرافی« شایسته تر تا انبار آهن و سيمان!
»جوان«ازاهميتزيستمحيطیوگردشگریجزيرههرمزبهبهانهسفردولتمیگويد

وزيرامورخارجهپسازديدارباهمتایچينیخوددرپکناعالمکرد

آغاز توافق 25 ساله  با چين از امروز

هر جایي براي یک کاري س��اخته شده است. جاي 
هرمزگان و قشم، سیمان و صنعت نیست. نه به این 
معنا که مردمان هرمزگان، قشم و همه جاهاي بکر 
دیگر بدوي زندگي کنند، به این مفهوم که اولویت 
انکارناپذیر و مطالبه خود م��ردم حفظ جاذبه هاي 
بي بدیل محیط زیستي و حراست از این منابع غني 
فرهنگي – تمدني اس��ت. توس��عه بدون مالحظه 
صنعت در هرمزگان، داشته هاي طبیعي این استان 

متحیرکننده را از حیز انتفاع مي اندازد. 
جغرافیا و محیط زیس��ت هرمز، هم ت��وان تأمین 
اقتصادي مردمان منطقه را دارد، هم بیشتر و بهتر از 
آن مي تواند هرمزگان را فراتر از ایران، زبانزد خاص 
و عام کند. ژئوپارک هرمز، دیدني ها و گفتني هاي 
زیادي دارد که از آنها کم هم نوش��ته نشده اس��ت، 
اما آنطور که سزاس��ت، توجهي به این همه نماد و 
زیبایي نشده است. ش��وربختانه باید نوشت که این 

گفته مسافران هرمز پربیراه نیست؛ اگر این منطقه 
مثاًل در یکي از کش��ورهاي حاش��یه خلیج فارس 
مي بود، میلیاردها دالر از آن بهره برداري اقتصادي 
مي کردند، از همین مسیر محیط زیست و با حراست 

بدون اغماض از آن، نه با توسعه صنعتي صرف. 
بي تدبی��ري برخي از مس��ئوالن منطق��ه اي براي 
خودنمایي، زخم هایي بر پیکر هرمزگان زده است. 
س��فر مس��ئوالن کش��وري به اس��تان هرمزگان 
دغدغه هاي محیط زیستي را بیشتر مي کند. حاال 
که هیئت دولت به هرمزگان رفته اس��ت،  اي کاش 
به دغدغه هاي مهم و غیرقابل چشم پوش��ي ناظر 
به زیس��ت بوم، تاریخ، جغرافیا و تمدن این استان 
هم توجه کافي صورت بگیرد. داش��ته هاي هرمز، 
ماحصل هماهنگ��ي و هم افزایي میلیون ها س��ال 

جغرافیا و تاریخ است. 
تشخیص نادرست اولویت در این استان زیبا، نقض 

غرض خدمت رس��اني به مردم محروم این منطقه 
اس��ت. آب و خاک هرمزگان طالس��ت، نیازي به 
سیمان و صنعت وارداتي ندارد. گردشگري قشم، 
کیش و هنگام، براي مرجع کردن هرمزگان کافي 
است، باقي مواهب طبیعي این استان این ظرفیت 
بالقوه را در اختیار قرار داده اس��ت ک��ه فراتر از هر 
صنعت غیرمتجانس دیگري، هرم��زگان را نگین 
درخشان غرب آسیا و حتي کل آس��یا کند. تدبیر 
و خدمت در هرم��زگان، با ارتق��ای صنایع و تنگ 
کردن دید طبیعي در این اس��تان همخواني ندارد. 
مي ت��وان صنعت هاي مق��وم محیط زیس��ت را در 
این اس��تان به کار گرفت، اما الزمه عملیاتي شدن 
صنایع مفید )و نه صنایع مخرب( در هرمزگان، به 
قول محسن رناني »مدیریت یکي از برجسته ترین 
اس��تادان زمین شناسي یا زیس��ت محیطي کشور 
در هرمزگان اس��ت تا متوجه باشد که چه سرمایه 

عظیمي را مدیریت مي کند و مراقب وجب به وجب 
آن باشد«. 

این دوگانه تا کنون حل نشده جهاني است؛ توسعه 
یا محیط زیس��ت؟! دغدغه مندترین کش��ورها هم 
اینگونه به حل ماجرا مبادرت ورزیده اند: محیط زیست 
خودمان را حفظ مي کنیم و بهبود هم مي دهیم، توسعه 
هم پیدا مي کنیم، اما به قیمت تخریب محیط زیست 
سایر کش��ورها! البته که چنین رویه اي بیش از آنکه 
مبتني بر دغدغه هاي محیط زیستي باشد، ناشي از 
خودخواهي هاي استعماري است. نادرستي تحلیل در 
این رابطه هم اخیراً در نظرات کارشناسي بروز بیشتري 
پیدا کرده اس��ت: محیط زیس��ت، میراث مشترک 
جهاني است، تخریب آن در هر گوشه از جهان، اثرات 
جهانشمول دارد. دود تخریب محیط زیست به چشم 
همه مي رود و زحمات توسعه اي را هدر مي دهد، حتي 

اوضاع را به ماقبل توسعه فرو می کاهد.

وزيرام�ورخارجهايرانکهبهپکنس�فرکرده
اس�ت،پسازدي�دارب�اهمتایچين�یخودبا
بياناينکهازروزجمعهبرنام�ههمکاریجامع
ايرانوچي�ن)همکاری25س�اله(واردمرحله
اجراش�د،ابرازاميدواریکردک�هروابطايران
وچينباجهشوارد50س�الدومخودش�ود.
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر ام��ور خارجه ایران 
روز جمعه پس از دی��دار و گفت وگو با »وانگ یی« 
همتای چینی گفت: در این س��فر توافق کردیم دو 
طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق 
همکاری های راهبردی و جامع 25س��اله را اعالم 
کنند: »ما همزمان با گفت وگو        ها در چین، مقدماتی 
را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع 
اجرای توافق جام��ع همکاری ه��ای راهبردی دو 
کش��ور اعالم کنیم. از جمله موضوعات دیگری که 

در دس��تورکار بود ما برای عملیاتی کردن قرارداد 
25ساله و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی، 
حامل پی��ام کتبی آق��ای رئیس��ی رئیس جمهور 
به آقای ش��ی جی��ن پین��گ، رئیس جمهور چین 
بودیم. در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، 
گفت وگوهای مفصلی داشتیم، نماینده چین در وین 
در کنار نماینده روسیه نقش مثبتی را در حمایت از 
حقوق هسته ای جمهوری اسالمی ایران و حمایت 
از لغو تحریم         ها دنب��ال می کنند. ام��روز توافقات 

قوی تری را با هم داشتیم.«
امیرعبداللهیان همچنین بر سیاس��ت چین واحد 
و آمادگی کش��ورمان برای توسعه همه جانبه روابط 
تأکید کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به برنامه های 
بزرگداش��ت پنجاهمین س��الگرد برق��راری روابط 
دیپلماتی��ک دو کش��ور، از همکاری های س��ازنده 

چین در تأمین بی��ش از ۱۱0 میلیون دز واکس��ن 
کرون��ا قدردانی کرد. رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی 
ایران با اش��اره به موافقت هیئت دولت با گش��ایش 
سرکنسولگری چین در بندرعباس، ابراز امیدواری 
کرد این امر موجب تسهیل روابط مردمی و تجاری دو 
کشور شود . وزیر خارجه کشورمان در ادامه با تشریح 
آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در زمینه های 
مختلف، بر عزم دولت ایران برای اجرایی کردن تمامی 

توافقات زیرساختی با چین تأکید کرد.
 امیرعبداللهی��ان همچنی��ن دی��روز در توئیتی با 
اش��اره به دیدارش با همتای چینی و با بیان اینکه 
درباره طیف گس��ترده ای از موضوع��ات از جمله 
برنامه همکاری های جامع و مش��ورت         ها در مورد 
مذاکرات وی��ن به اجم��اع مهمی دس��ت یافتند، 
نوشت: » امیدوارم روابط ایران و چین با جهش وارد 

50 سال دوم خود شود.«
وزیر خارجه چین هم در این دیدار بر آمادگی این 
کش��ور برای توس��عه همکاری         ها در حوزه تأمین 
مالی، انرژی، بانک��ی و فرهنگی به رغم تحریم های 
غیرقانونی علیه ملت ایران تأکید کرد. وزیر خارجه 
چین، ضمن اعالم حمایت کام��ل چین از مواضع 
منطقی ای��ران در قبال سیاس��ت های قلدرمآبانه 
امری��کا در برجام، سیاس��ت اصولی پک��ن را ادامه 
حمایت از مواض��ع ایران در مذاک��رات وین خواند 
و گفت که امریکا باید اش��تباه خود را در خروج از 

برجام جبران کند. 
طرف چینی ب��ا پراهمی��ت ارزیابی کردن س��ند 
همکاری 25ساله، توافق طرفین برای آغاز اجرای 
این سند را رویدادی مهم و زمینه ساز تحول اساسی 

در روابط خواند. 

   29 دي م��اه روز نمادی��ن »هواي پاک« اس��ت، 
اما هوا در بیش��تر روزهاي تهران ناسالم است. بنابر 
اعالم شرکت کنترل کیفیت هواي تهران از ابتداي 
امسال، 203 روز هواي قابل قبول، 87 روز ناسالم براي 
گروه هاي حساس و شش روز هواي آلوده براي همه 
افراد داشته است. »جوان« در گفت وگو با مدیرعامل 
ستاد معاینه فني شهر تهران به مباحث ایمني خودرو، 

نقش مراک��ز معاینه فني در کاه��ش آالیندگي هوا 
و برخي از س��خنان رایج بین ش��هروندان پرداخته 
شده است. حسین مقدم تصریح مي کند در معاینه 
فني، حداقل ها مورد معاینه قرار مي گیرد و در همین 
خصوص در 9 ماه��ه ابتدایي س��ال ۱400 از تعداد 
895هزار دستگاه خودرو در مراجعه اول، ایراد و نقص 

فني ترمز ۱00هزار خودرو شناسایي شده است. 

وی می گوید: معاینه فني تأثیر بین ۱0 تا23 درصدی 
در کاهش آلودگي ه��وا دارد. این ارقام بر اس��اس 
مطالعات انجام شده در شهر تهران ثابت شده است. 
منتها این موضوع یک اما و اگ��ر دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد: در صورتي که همه خودروها مورد 
معاینه درست و اصولي قرار بگیرند تأثیر ۱0 تا 23 
درصدي محقق خواهد ش��د؛ یعني اگر 3 میلیون 

خودرو در تهران وجود داشته باشد و فقط یک یا دو 
میلیون خودرو به مراکز معاینه مراجعه کنند، تأثیر 
مثبت در آلودگي هوا محقق نخواهد شد.  نکته دیگر 
اینکه به صورت کلي 30 درص��د خودروها به دلیل 
نقص آالیندگي و ایمني موفق ب��ه دریافت معاینه 
فني نمي شوند و تنها 27 درصد این میزان مربوط به 

عیوب آالیندگي است | صفحه3

مديرعاملستادمعاينهفنيشهرتهراندرگفتوگوبا»جوان«:

امسال 100 هزار خودرو مراجعه اولي  ایراد ترمز داشت!

سردبير-س�فردولتبهديارهرمزبايکتکجملهخبریبرجس�تهترشد:»ويالهایمجلل
رياستجمهوریدرجزيرههرمزفروختهوخرجزيرساختهامیش�ود.«نهادرياستجمهوری
ظاهراًدردهههایگذشتهبيشترازتوسعههرمزوهرمزگاندرفکرتفريحوتفرجوتبرجخوددراين
جزيرهبیهمتابهگاهزمستانبودهاست!شمالکشورنيزهمينبساطاست.گاهیکيلومترهابايد
طیکنیتاازميانويالهایدولتیراهباريکیبهدريابيابی!جزيرههرمزاگرچهبهنسبتدهههای

پيش،توسعهيافتهوتغييراتزيادیکردهاس�تاماهمچنانازبخشهایمحرومکشوراست،با
آنکهمیتوانديک»اکوموزه«باشدوجهانیرابهسویخودبکشاند.رئيسجمهورسيزدهمآنطور
کهنشانمیدهداهلگذرانوقتدرويالهایمجللهرمزنيستواگرچهاهلسفربههرمزاست
امابرایدرميانمردمبودنوکنارآنانرویزميننشستن!چهارسالپيشرهبرانقالبازخطر
»مديراناشرافیمرتجعدريکديوانساالریفرسوده«برایآرمانهایانقالبسخنگفتوحاال
رفتارابراهيمرئيسیزنگخطریبرایاينمديراناشرافیوآنديوانساالریفرسودهشدهاست.
هرچندبرخیهابراينعقيدهناميمونهستندکه»يکرئيسجمهوربايدمديروتصميمگيردرستی

باشد،هرچنداهلتفريحواشرافیگریهمباشدوخاوياروميگوهمبخورد!«

پل عبور هرمز از فقر و تشنگی
رئيسجمهوردرسفربههرمزگانگفتکه»کناردرياوتشنگیوکنارصنايعوفقر،اصاًلباهمنمیخواندودرکناراين



درآمدعظيم،بايدفقرمطلقدرگامهایابتدايیريشهکنشود«.دولتسيزدهمبناداردبرایعبورازفقروتشنگی
بهسيرابیوثروتدرهرمزگانکهمستعدبهترينهاست،پلبزند.اتفاقاًپروژه»پلخليجفارس«نيزکهپلعظيمی
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خارجازويالهایمجللهرمز!

عباس حاجی نجاری
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