
    دكت��ر حام��د خليل��ي، پژوهش��گر اقتص��ادي و 
دانش آموخته دانشگاه بن آلمان: غربي ها آن چيزي كه 
از خود به نمايش مي گذارند، كاريكاتوري و بزرگنمايي 
شده  است. اين تصوير غلط در ذهن اكثر نخبگان داخل 
كشورمان نيز ش��كل گرفته و در نتيجه مي بينيم كه در 
موضوع مهاجرت قشر تحصيلكرده نيز قصد مهاجرت و 

خروج از كشور را دارد

»جوان« در گفت  و گو با مهاجران و مسئوالن، رؤيا 
تا واقعيت مهاجرت را مورد بررسي قرار داده است

    محمد فصيحي، عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
شيمي دانشگاه علم و صنعت: مملكت ما مملكت خودمان 
است، حتي اگر شرايط سختي داريم، حتي اگر حقوقمان كم 
است يا ناماليماتي وجود دارد. هموطنان ما بايد فكر كنند 
كه رشد و سرمايه اي كه امروز پيدا كرده اند به هزينه دولت و 

مردم ايران بوده است. آنها نبايد اين موارد را فراموش كنند

    به��رام صلوات��ي، مدي��ر رصدخان��ه مهاج��رت 
ايران: متأس��فانه براي ظرفيت س��ازي ب��ازار مربوط به 
فارغ التحصيالن اقدامي انجام نداديم و فقط روي پرورش 
و عرضه سرمايه علمي متمركز شديم. در كنار اين مسئله، 

شرايط نامناسب اقتصادي نيز مزيد بر علت شد

    چند روز پس از آنكه قاعده داستان »لباس پادشاه« 
باعث ش��ده بود كمتر كس��ي ب��ه خود اج��ازه دهد به 
معركه اي به نام »حراج ته��ران« اعتراض كند، باالخره 
يك نفر پيدا شد و صراحتاً از اين حراجي مرموز انتقاد 
كرد. مسعود فراستي در بخش��ي از برنامه »هفت« نقد 
كوتاهي را عليه »حراج تهران« مطرح كرد كه نظر عده 
بسياري بود. فراستي با به چالش كشيدن نفس برگزاري 
يك مراسم تقليدي غربي، از تضاد آن با شرايط فرهنگي 
و اقتصادي كش��وري گفت كه در آن ميليون ها نفر زير 
خط فق��ر زندگي مي كنن��د ولي يك مجس��مه برنزي 
 در آن بيش از مجموع 320س��ال حق��وق يك كارگر 

فروخته مي شود!

    وزير صم��ت: يك ماه قبل ثبت ن��ام خودرو در يكي 
از شركت هاي خودروساز انجام ش��د كه براي 10هزار 
خودرو، 4 ميليون نفر ثبت نام كردند اين در حالي است 
كه اين 4 ميليون ثبت نام، واقعي نيس��ت؛ كل نياز بازار 
خودروي ايران، يك ميليون و 500 هزار دستگاه در سال 
اس��ت كه نش��ان مي دهد بازار خودرو، يك بازار واقعي 
نيست بلكه رانتي و سوداگرانه اس��ت.  اول بايد توليد را 
افزايش دهيم كه امس��ال اين اتفاق رخ خواهد داد و تا 
پايان امسال، 130هزار دس��تگاه بيشتر از سال گذشته 
عرضه خواهد ش��د؛ 130هزار دس��تگاه هم براي سال 
آينده پيش فروش مي شود كه مجموعاً 260هزار دستگاه 

امسال بيشتر عرضه مي شود

    س��خنگوی وزارت امور خارجه طالب��ان اعالم كرد 
كه نمايندگان اتحاديه اروپا پ��س از ديدارهای مكرر با 
نمايندگان اين گروه دفتر خود را در كابل بازگشايی كرد.  
بازگشايی سفارتخانه     ها و نهادهای ملی و بين المللی در 
افغانستان پس از سقوط دولت س��ابق يك موفقيت در 
راستای ديپلماسی شمرده می شود كه طالبان همواره 
آن را به نحوی به رسميت شناختن غيرمستقيم دولت 

خود عنوان كرده است

    صدای اروپاييان برای سرعت دادن به مذاكرات در وين، 
باز هم  بلند اس��ت. وزير امور خارجه فرانسه روز پنج  شنبه 
برای چندمين بار گفت كه مذاكرات بايد تس��ريع ش��ود. 
ديپلمات های اروپايی هم اين بحث را به طور غيررس��می 
مطرح كرده اند. منابع نزديك به مذاكرات می گويند كه متن 
مربوط به اقدامات هسته ای )تعهدات ايران( شاهد پيشرفت 
است ولی چنين پيشرفتی در ساير اسناد به خصوص متن 
مربوط به تعهدات طرف های غربی درباره لغو تحريم    ها وجود 
ندارد. چيزی كه طرف های غربی را تشويق كرده كه از تسريع 
مذاكرات حرف بزنند. يك منبع آگاه در اين باره به »جوان« 
گفت:» متن مربوط به اقدامات هسته ای پيشرفت مناسبی 
داشته ولی پيشرفت ديگر پيش نويس های توافق نهايی بيش 
از هر چيز به اراده و تصميم گيری طرف های غربی، خصوصاً 
امريكا، بستگی دارد.« معنی ديگر اين سخنان منبع ياد 
شده اين است كه از ميان چهار پيش نويسی كه در وين 
روی ميز مذاكره قرار دارد، پيشرفت    ها فقط در آن بخشی 
انجام شده كه تعهدات ايران را شامل می شود، در حالی كه 
پيشرفت    ها در زمينه تعهدات طرف های مذاكره كننده با 
ايران درباره سه سند ديگر مخصوصاً سند مربوط به رفع 

تحريم    ها به كندی انجام می شود

 پيشرفت نامتوازن 
در وين!

يك هفته پس از حراج تهران 
 يك نفر گفت 

پادشاه لخت است!

 سال آينده 
قرعه كشي خودرو 

نخواهيم داشت

 اروپا يک گام 
به شناسايی طالبان 

نزديک شد

 بازگشت مهاجران 
با »پذيرش در ايران« 

ممکن می شود
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

خط القای ناامنی در کشور

 اخالق مداري 
قرباني سكو و مدال مي شود

رسولسناییراد

سعيداحمدیان

با اينكه در سايه تالش های مسئوالن و بردباری و هوشياری 
مردم، اقدامات زيادی برای حل مشكالت و كاهش فشارهای 
معيش��تی و اقتصادی در حال انجام اس��ت و ق��رار گرفتن 
مسئوالن در كنار مردم، عالوه بر ارتباط و آگاهی آنان از درد 
واقعی مردم، احس��اس بی اعتنايی و بی اعتمادی را در مردم 
نيز تا حدودی كاهش داده و اميدهايی برای تغيير وضعيت 
پديد آمده، اما فضای كلی تبليغ��ی و روانی حاكم بر برخی 
رس��انه ها و ش��بكه های اجتماعی در فضای مجازی نه تنها 
به دنبال سياه نمايی و القای يأس و نااميدی است، بلكه برخی 
از آنان خط القای ناامنی و آشوب در كشور را با چنان شدتی 
دنبال می كنند كه مخاطب احساس می كند هر لحظه امكان 

شعله ور شدن آتش آشوب و جنگ داخلی وجود دارد.
البته به هيچ  عن��وان نمی ت��وان وجود پاره ای مش��كالت و 
نارضايتی مردم از بخش��ی از عملكرده��ا را ناديده گرفت يا 
هرگونه اعتراض را نيز به تحريك و القای معاندان و دشمنان 
نسبت داد، اما وجود خط القای ناامنی در كشور، از سناريويی 
كثيف برای برهم زدن آرامش روان��ی جامعه و انتقام جويی 
از نظام و مردم برای مقاومت در برابر فش��ارها و تحريم های 
ظالمانه و س��ازش ناپذيری در برابر جن��گ اراده تحميلی از 
سوی دشمنان و عدم پذيرش سلطه گری و دفاع از استقالل 

و عزت ملی خبر می دهد | صفحه 2

ورزش ايران كم فقر فرهنگي و آموزش��ي ندارد، معضلي كه 
خروجي مستقيم مديريت نتيجه گراي ورزش است، سيستمي 
كه اولويت هايش را براساس برنامه هاي فني و كسب عنوان و 
مدال قرار مي دهد و آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي در بيشتر 
موارد ناديده گرفته مي ش��ود. يكي از زيرشاخه هاي آموزش 
فرهنگي به موضوع حض��ور تيم هاي ايران��ي در رقابت هاي 
بين المللي برمي گردد، چه در رده ملي و چه در رده باشگاهي، 
شاهد هستيم كه فدراسيون يا باشگاه مورد نظر دغدغه اي در 
زمينه رفتار اجتماعي ورزشكاران در ميادين خارجي ندارند و 
در اين زمينه آموزش هاي الزم به يك ورزشكار داده نمي شود.  
صحبت هاي چهارشنبه شب سينا كلهر، معاون فرهنگي وزير 
ورزش در جلسه با رؤساي فدراسيون ها، واقعيت تلخي را آشكار 
كرد كه سال هاس��ت كمتر مديري در ورزش سعي كرده با آن 
روبه رو ش��ود يا دغدغه آن را داشته باش��د و براي آموزش آن 
به ورزشكاران برنامه ريزي كند.  چنين رويكردي سبب شده 
امروز كمبودهاي ج��دي را در زمينه فرهنگي و اجتماعي در 
بين تيم هاي ورزشي و ورزش��كاراني كه عازم رقابت هايي در 
خارج از كشور هستند، ش��اهد باشيم. وقتي يك تيم ورزشي 
كه عنوان نماينده ايران را يدك مي كشد، خالي از دغدغه هاي 
فرهنگي باش��د و مس��ئوالن در اين زمينه حساسيتي نشان 
ندهند، نتيجه اين مي شود كه هرچند وقت يك بار رفتارهاي 
خارج از عرف و اخالق در تيم هايي كه در رقابت هاي خارجي 
مسابقه مي دهند رخ مي دهد و حاشيه هاي زيادي را به وجود 
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انتقام جنایتکارانه از یمن
ائتالف سعودی - اماراتی در واكنش به عمليات موشکی يمن غيرنظاميان را هدف قرار می دهد كه 150 كشته و زخمی داشت

 ائتالف شرقی 
علیه ماجراجویی دریایی

دي��روز رزمايش مركب كمربن��د امنيت درياي��ی 2022، با 
حضور يگان های س��طحی و پروازی نيروهای دريايی ارتش 
و سپاه و نيروی دريايی كشورهای چين و روسيه در منطقه 
شمال اقيانوس هند آغاز شد.  س��خنگوی رزمايش، منطقه 
شمال اقيانوس هند را به دليل وجود آبراه   ها و تنگه های مهم 
باب المندب، ماالكا و هرمز بسيار حائز اهميت برشمرد و گفت: 
تالش جمهوری اسالمی ايران و كش��ورهای چين و روسيه، 
تالشی جمعی برای رس��يدن به امنيت دريانوردی پايدار در 
اين منطقه و آبراه های حياتی آن اس��ت تا منافع س��ه كشور 

حفظ شود | صفحه 2

بيش از 150 ش��هروند غيرنظامی در جريان بمباران 
ائتالف سعودی در يك بازداشتگاه استان صعده يمن 
كشته و زخمی شدند. شبكه »المسيره« يمن با انتشار 
تصاويری از بازداشتگاهی كه هدف قرار گرفته، اضافه 
كرد: عمليات جست وجو و نجات قربانيان اين حمله 
هوايی س��عودی، اماراتی كه با حمايت امريكا انجام 

شده است، همچنان ادامه دارد. 
المسيره همچنين اضافه كرد: جنگنده های نيروهای 
متجاوز عربس��تان و امارات در ادامه جنايات در يمن 
در ساعات گذشته بيش از ۷0 بار استان های مختلف 
اين كشور را بمباران كردند كه بر اثر آن دهها شهروند 
غيرنظامی كشته و مجروح شدند و به اموال خصوصی 
و عمومی خساراتی وارد شد.   اين شبكه اضافه كرد: 
نيروهای متجاوز ائت��الف همچنين با حمالت هوايی 
متعدد به استان الحديده توافق آتش بس مورد حمايت 

سازمان ملل متحد را نقض كرده اند. 
حمالت عليه يمن در حالی است كه نهادهای وابسته 
به س��ازمان ملل متحد از جمله بهداش��ت جهانی و 

يونيسف بار     ها هشدار داده اند كه بر اثر ادامه حمالت 
متجاوزان به يمن، مردم اين كش��ور با قحطی و بروز 
يك فاجعه انسانی كه در قرن گذشته بی سابقه است، 

روبه رو هستند. 
پس از كش��تار دهه��ا غيرنظامی يمن��ی در حمالت 
جنگنده های سعودی به بخش های مختلفی از خاك 

يمن، س��خنگوی انصاراهلل تأكيد كرد كه ملت يمن با 
تمام قدرت به اين تجاوز     ها پاسخ خواهند داد. »محمد 
عبدالسالم « در حساب كاربری خود در توئيتر تأكيد 
كرد: »كشتار زندانيان زندان صعده، غيرنظاميان در 
الحديده و صنعا و حمله به تأسيس��ات غيرنظامی به 
دست متجاوزان، نه مردم ]يمن[ را به زانو در می آورد 
و نه اراده آنها را در هم می ش��كند بلكه اين جنايت      ها 
باعث خواهد شد ملت ما به هر شكل ممكن و با تمام 

قدرت و حقی كه دارند، پاسخ دهند.«
همچنين »محمد علی الحوثی « عضو ش��ورای عالی 
سياسی يمن، پنج  شنبه ش��ب در واكنش به حمالت 
س��نگين ائتالف س��عودی به الحديده، آن را جنايت 
جنگی خوان��د. محمدعلی الحوثی گف��ت كه هدف 
ق��رار دادن مردم الحدي��ده با جنگنده ه��ای ائتالف 
س��عودی جنايت جنگی و نابخش��ودنی اس��ت. وی 
افزود: به كش��ورهای متجاوز می گوييم اگر بمباران 
 راه حل بود، تا امروز به تجاوز     ه��ا و جنايت های خود 
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خان زاده ای كه مادر 3 شهید شداز نام ایران دفاع مي كنیم
    كسب نخستين امتياز توس��ط تيم ملي فوتبال 
بان��وان ايران در جام ملت هاي آس��يا ه��م ميزبان را 
شگفت زده كرد و هم ای اف س��ی را. رقابت هاي جام 
ملت هاي فوتبال بانوان در قاره كهن در هند آغاز شده و 
تيم كشورمان كه براي اولين بار در اين جام حضور دارد 
تيم ميزبان را در گام نخست با تساوي بدون گل متوقف 
كرد. شاگردان مريم ايراندوست عصر پنج شنبه با اينكه 
تجربه كمي نسبت به هند داشتند، ولي مثل هميشه 
جنگنده ظاهر شدند و دست و پاي ميزبان را بستند. 
هندي ها تصور مي كردند ب��ه راحتي مي توانند ايران 
را از پيش رو بردارند، ولي عملكرد فوتباليس��ت هاي 
ما به گونه اي بود كه حتي س��رمربي سوئدي هند نيز 

نتوانست شگفتي اش را بابت درخشش بازيكنان ايران 
پنهان كند. از دروازه بان گرفته تا هافبك ها و مهاجمان 
همگي با جان و دل مقابل هند ايستادند و نقشه هاي 
حريف را نقش بر  آب كردند. زهره كودايي، سنگربان 
شش��دانگ ايران همانطور كه انتظار داشتيم ستاره 
ميدان بود و يك تن��ه فرصت هاي زي��ادي را از هند 
گرفت. آنها 24شوت به س��مت دروازه ما زدند، ولي 
توپ ها يكي پس از ديگري توسط كودايي مهار شدند 
تا لقب بهترين بازيكن ديدار نيز به دروازه بان كشورمان 
برس��د. عالوه بر كودايي، مدافعاني هم كه در تركيب 
اصلي قرار داشتند با كمترين اشتباه نفس مهاجمان 

هند را گرفته بودند| صفحه 13

    در آستانه والدت حضرت زهرا)س( و روز مادر ، 
به س��راغ مادر شهيدان س��يدمحمود، سيدمجتبی 
و س��يدمحمدرضا ميرعلی اكبری اردهالی می رويم . 
م��ادری مهرب��ان و دوست داش��تنی ك��ه تم��ام 
داش��ته هايش را برای حفظ وط��ن و مملكت خود 
داد و همچنان با صالبت ايس��تاده است. مادری كه 
زمان شهادت بچه  ها در خلوت خود اشك می ريخت 
تا دشمن شاد نش��ود. » محبوبه افشار« خان زاده ای 
است اهل خمين كه با سيدمصطفی ميرعلی اكبری  
اردهالی ازدواج می كند و ب��ه تهران می آيد و همين 
هجرت فصل جديدی را در زندگی و عاقبت به خيری 
فرزندان��ش رقم می زند. ب��ا اين مادر ش��هيدان كه 

حاال 86 بهار از عمرش می گذرد همكالم ش��ديم تا 
از روزهای شيرين زندگی و ش��هادت دردانه هايش 
شهيدان سيدمجتبی، سيدمحمود و سيدمحمدرضا 
ميرعلی اكبری برای مان بگويد. مينو ميرعلی اكبری 
نوه و تنها فرزند شهيد س��يدمحمدرضا هم ما را در 
اين مصاحبه همراهی می كند. س��يدمجتبی پس��ر 
ارشد خانواده و دانشجوی رش��ته داروسازی شيراز 
بود. ايش��ان در حال اتمام درس��ش بود كه بورسيه 
امريكا ش��د. بعد از فارغ التحصيل��ی، پيگير رفتن به 
امريكا بود كه جنگ تحميلی آغاز شد. همين دليلی 
شد كه به جای بستن چمدان هايش، توشه جبهه را 

مهيا كند | صفحه 7

    »مستقيم از كرملين به كرمان«، تنها يك سفر نيست و تنها يك تجانس حروفی نيست و حتی فقط يك مانور مردم داری نيست، يك مكتب است كه به شما می گويد متعلق به 
همان مردمی هستی كه در همه سختی ها و مصائب برآمده از بالهای طبيعی و تصميم های مديريتی، پای نظام ايستاده اند و تو حتی  اگر سفری به كرملين داری برای توسعه ميدان 
منافع ملی همين كرمانی هاست. اين مكتب در تضاد با مكتب ديگری است كه وقتی چهار قدم در كنار رود »رون« با مردی كه »امضايش تضمين بود« راه می رفتی، مردم پايين دست 
و باالدست رودهای ايرانی را فراموش می كردی و به خاطر نمی آوردی كه »مردم باالدست، چه صفايی دارند، بی گمان پای چپر هاشان جاپای خداست. مردمش می دانند كه شقايق 

چه گلی است.« آری! بی گمان مردمان سر رود، آب را می فهمند، گل نكردندش، ما نيز آب را گل نكنيم | صفحه 2

از کرملین به کرمان
رئيسی ساعاتی پس از بازگشت از كرملين به ميان محاصره شدگان در سيل كرمان شتافت
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