
    مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه مس��كن و شهر س��ازي در گفت و گو 
با »جوان«:   »ميراگر ويس��كوز« در بحث سازه اي و مهندس��ي كاربرد دارد كه 
ساختمان ها بر اثر ارتعاش زلزله تكان نخورند. اين فناوري يك جداگر است كه در 
پي ساختمان نصب مي شود تا سطح زيرين اثر زلزله را به ساختمان انتقال ندهد. 
به كمك اين فناوري مي توان عالوه بر حفظ جان انسان ها هنگام وقوع حوادثي 
از جمله انفجار و زمين لرزه، تاب آوري لرزه اي كل شهر را ارتقا داد. ايران نهمين 
كشوري است كه به اين فناوري دست پيدا كرده اس��ت و مهندسان ايراني اين 
وسيله را براي 25 سال ضمانت كردند. تست هاي ميراگر ويسكوز نيز در پژوهشگاه 
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سرمقاله

انقالب  اسالمی و تحول مفهومی 
در نگاه به زن

يكی از ويژگی ه��ای متأخر دوره 
مدرن تغيير و تح��ول در جايگاه 
زن بوده است. بر اساس آموزه های 
مأخوذ از الهيات توراتی )مبتنی 
 بر عه��د عتيق تحريف  ش��ده( و 
انديش��ه های آبای كليس��ا و نيز 
سنت های فلسفی به جای مانده از 
يونان و روم باستان، زن موجودی 
درجه 2 در نسبت با مرد تعريف 
می شد. جالب اينجاس��ت كه وقوع نوس��ازی در غرب هم باعث 
تغيير اين نگاه به زن در غرب نشد و تا حدود سال های پايانی قرن 
نوزدهم ميالدی اين نگاه تبع��ی و تحقيرآميز تا حدی در جهان 
غرب نسبت به زنان وجود داشت. تا سال های ابتدايی قرن بيستم 
چه بسيار زنانی بودند كه حق تحصيل دانشگاهی در كشورهای 
اروپای غربی را نداشتند و اين تنها يك نمونه از اين نگاه جنس دوم 
به زن در غرب است. اتفاقاً مهم  ترين تحولی كه در حوزه فرهنگ 
عمومی در اثر مدرنيته رخ داد نه تنها جايگاه زنان را اعتال نبخشيد، 
بلكه به نحوی تنزل به شمار می آمد. با كم رنگ و برداشته شدن 
قيود اخالقی در غرب مدرن، غريزه جنسی بشر غربی به سمت 
طغيان حركت كرد و در تمدن غرب، زن به عنوان مهم  ترين ابزار 
شهوترانی تلقی شد. با گسترش صنايع فرهنگی و ابزارهای هنری 
و تبليغاتی، نگاه به زن به عنوان يك كاالی جنسی بيش ازپيش 
برجسته شد و در چارچوب نظام سرمايه داری، زن به عنوان يكی 
از اصلی     ترين ابزارهای تأمين منافع مادی صاحبان قدرت و ثروت 
تلقی و زنانگی )با تأكيد بر ويژگی های جنسی( به بخشی از تجارت 

ابرسرمايه داران تبديل شد. 
هرچند از س��ال های پايانی ق��رن نوزدهم، در اعت��راض به نگاه 
تحقيرآميز غ��رب مدرن ب��ه زن��ان، جنبش ه��ای اعتراضی و 
برابری خواهانه ای چون »فمينيسم« ظهور و بروز يافت و تا قرن 
بعد توانس��ت در اليه     هايی از جامعه نخبگانی رس��وخ يابد، اما با 
گذشت بيش از يك قرن بايد به اين جنبش به ديده ترديد نگاه كرد، 
چرا كه نتيجه فعاليت های آن صرفاً يا تالش برای نفی جنسيت زن 
و كرامت ذاتی و ارزش وجودی آن بوده يا اينكه زنان را هرچه بيشتر 
به عنوان كاال و ابزاری برای سودای شهوترانی بی حد و مرز مردان 
غربی تبديل كرده است. برای روشن شدن اين موضوع كافی است 
به اين نكته توجه كرد كه ميزان و حجم نگاه ابزارگرايانه جنسی به 
زن قبل از ظهور فمينيسم در چه حد بوده و اكنون به چه ميزان 
رسيده است؟ آيا در جوامع غربی با اين همه تالش های به اصطالح 
برابری خواهانه، جايگاه زنان در جامعه بدون توجه به جذابيت های 
جنسی آنان ارتقا يافته يا آنكه باز هم زنان تا حد زيادی و بلكه بيشتر 
از گذشته به مثابه ابزاری در جهت تأمين مطامع مردان شهوتران 
مورد توجه قرار می گيرند. هرچند در كشورهای غربی تعدادی 
از زنان فرصت قرار گرفتن در جايگاه های سياس��ی و مديريتی 
را دارند، اما وقتی مشاهده می ش��ود كه تعداد خيلی بيشتری از 
زنان در همين كشور    ها به طور مستقيم  يا غيرمستقيم بر اساس 
ويژگی     ها و جذابيت های جنسی شان مورد بهره برداری صنايع و 
كسب وكار    ها قرار می گيرند، بايد پرسيد كدام زن واقعيت غرب 

را نشان می دهد؟
مشكل اصلی در جرياناتی چون فمينيسم اين است كه به دليل 
بنيان های م��ادی و غلط جايگاه زن و م��رد در آفرينش، كرامت 
ذاتی هر كدام را درک نمی كند و ناخودآگاه اصالت و ارزشمندی 
را بر »مرد« بودن بشر قرار می دهد و اعتالی زن را در گرو يافتن 
جايگاهی برابر مردان می داند. چنين مكاتبی در واقع يك زن نمونه 
و الگو را »زنی شبيه مردان « می دانند و نقطه كمال و اوج زنان را 

»مرد شدن « می دانند. 
اين در حالی است كه اس��الم، هيچ كدام از زن و مرد را بر ديگری 
برتری نداده و تعالی هر يك را در مس��يری مبتنی  بر آفرينش و 
خصائص خودش و رسيدن به قله كمال انسانی كه همان رسيدن 
به معرفت اهلل و بنده خدا ش��دن اس��ت می داند. انقالب  اسالمی 
بر اس��اس نگاه مبتنی  بر آموزه های انسان شناختی وحيانی، نه 
نگاه مردساالرانه سنت های تحريف شده باس��تانی و نه رويكرد 
ش��هوت آلود جهان مدرن به زن را نمی پذيرد و نگرشی خاص و 
تعالی بخش به بشر و به طور ويژه زن را تجويز كرده است. در مكتب 
انقالب  اسالمی، زن ابزاری برای شهوت رانی و كاسبی مردان هرزه 
نيست و غريزه جنسی هم برای مرد و هم برای زن امری مقدس، 
آرمانی، هدف دار و در چارچوب قيود شرعی و اخالقی مشخص 
اس��ت. در اين نگرش »مرد« بودن اصالت ندارد كه زنی كه به هر 
دليل بيش از باقی زنان در رفتار و شغل و...  به مردان شبيه شده، 
نمونه و الگوی ساير زنان باش��د.  بزرگ ترين تحولی كه انقالب 
 اسالمی در حوزه زنان ايجاد كرد، در نگرش بنيادين و مفهومی به 
»زن « است. در اين تحول مفهومی، جايگاه اصيل و مبتنی  بر نظام 
آفرينش و سنت های الهی برای زن و مرد تبيين شده و حقوق و 
تكاليف هركدام بر اين اساس تعريف شده است. زِن تبيين شده 
در مكتب انقالب  اسالمی در تعارض با خانواده نيست و بلكه نقطه 
كانونی آن است. اين زن با تأسی به حضرت زهرا)س( و حضرت 
زينب)س( از نقش آفرينی اجتماعی و سياس��ی غافل نيست و 
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 حمله به سود 300درصدی دالالن 
با کشاورزی قراردادی

اولتیماتوم انصاراهلل به شرکت های خارجی امارات

کامبک شگفت انگیز مس برابر سپاهان

پرسپولیس برابر فوالد تکرار کرد!

ایران بی اعتنا به جنگ روانی »توافق موقت«
منابع ايرانی: توافق موقت را دوباره امتحان نمی کنیم | صفحه 15

در تازه     ترين جنايت ائتالف سعودی در يمن، دهها 
نفر به دنبال بمباران بيمارستانی در صعده و حمله 
به بندر الحديده به خاک و خون كش��يده شدند. 
سخنگوی انصاراهلل هشدار داد كه متجاوزان بايد 
منتظر پاسخ باشند. نيروهای مسلح يمن به طور 
ويژه نوک پيكان واكنش به اين حمالت را متوجه 
شركت      هايی كرده اند كه در امارات سرمايه گذاری 
كرده اند و بنابر برخی تحليل ها، سايه سنگين اين 
تهديدها می تواند وجه��ه امن بودن امارات برای 
س��رمايه گذاری را مخدوش كند.  يحيی سريع، 
سخنگوی نيروهای مسلح يمن با صدور بيانيه ای 
به شركت های خارجی س��رمايه گذار در امارات 
توصيه كرد اين كشور را ترک كنند و افزود: »پس 
از فجايع امروز كه نيروی هوايی ائتالف سعودی-

امريكايی-اماراتی در حق ملت عزيزمان مرتكب 
شد، ما به شركت های خارجی در كشور كوچك 
امارات توصي��ه می كنيم كه اين كش��ور را ترک 
كنند.«  در ادامه اين بيانيه آمده است: »تا زمانی 
كه حكام امارات به تجاوز عليه ما ادامه می دهند، 
اين يعنی ش��ركت های بيگانه در كشور كوچك 

ناامنی سرمايه گذاری كرده اند.«

تهديد يحيی س��ريع از اين جه��ت اهميت دارد 
كه در سال های متمادی، امارات همواره كانونی 
امن برای حضور شركت های خارجی بوده است 
و حتی همه گيری بيماری كرونا هم نتوانسته در 
آن خللی وارد كند. داده های دولت امارات حاكی 

از اين است كه با وجود همه گيری كرونا، مجموع 
سرمايه گذاری خارجی مستقيم جذب شده در 
اين كش��ور در س��ال 2۰2۰ به 19/88 ميليارد 
دالر رسيده كه در مقايسه با سال 2۰19 ،افزايش 
44/2 درصدی را نش��ان می دهد . ب��ا اين همه، 

مركز مطالع��ات امنيتی و اطالعات��ی امريكايی 
»اس��تراور« از احتمال حمله به دب��ی خبر داده 
اس��ت؛ حمالتی كه به زعم اين سازمان امنيتی 
می تواند به اعتبار امارات كه به عنوان كش��وری 
مناسب برای س��رمايه گذاری شناخته می شود، 
ضربه س��نگينی وارد كند. روزنام��ه االخبار نيز 
در گزارشی به اين موضوع پرداخت و نوشت كه 
به نظر می رس��د اكنون وضيت وحشت، بر دبی 
متمركز شده است، به ويژه پس از قرار گرفتن برج 
خليفه در دايره اهدافی كه انتظار می رود يمنی     ها 
در پاسخ به جنايات امارات در كشورشان به آنها 
حمله كنند. چنين تحليلی در كنار توئيت احمد 
حامد، مدير دفتر دولت نجات ملی در صنعا مبنی 
بر اينكه »از برج خليفه چ��ه می دانيد؟«، بيش 
از پيش برای امارات معن��ا پيدا می كند. گزارش 
انديشكده واشنگتن حاكی از اين است كه امارات 
سال هاس��ت كه به عنوان يك كشور امن مطرح 
اس��ت و اين امر، مزيتی برای ام��ارات در حوزه 
گردشگری و اقتصاد بوده اس��ت. ادامه حمالت 
اين چنينی در بلندم��دت می تواند در درازمدت 
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 در آغاز هفته شانزدهم لیگ برتر، پرسپولیس 
يک بر صفر فوالد را شکست داد تا برد دور رفت 
را تکرار کند و مس رفس�نجان هم با شکست 
سپاهان اولین شگفتی نیم فصل دوم را ثبت کرد. 
نيم فصل دوم ليگ برتر ديروز با برگزاری دو بازی 
از هفته شانزدهم آغاز ش��د و امروز با انجام چهار 
بازی ديگر ادامه پي��دا می كند. هفته ای كه بازی 
اس��تقالل و هوادار به دليل آمار ب��االی كرونای 
آبی  ها به تعويق افت��اد و طبق آخرين برنامه قرار 

است روز چهار  شنبه برگزار شود. 
در مهم  ترين بازی ديروز پرسپوليس در ورزشگاه 
آزادی به مصاف فوالد خوزستان رفت، بازی رفت 
دو تيم در اهواز با برتری شاگردان گل محمدی 
تمام شده بود تا نكونام و شاگردانش كه روند پر 
فراز و نشيبی در ليگ بيس��ت و يكم داشته اند با 
انگيزه انتقام و تالفی پا به ميدان بگذارند، هرچند 
قرمز  ها كه در هشت بازی اخير هفت برد داشته اند 
برای رسيدن به استقالل صدرنشين، به دنبال يك 

برد ديگر بودند. 
ج��دال ف��والد و پرس��پوليس همان ط��ور كه 
پيش بينی می ش��د، داغ و پر هيج��ان از آب در 
آمد و توپ بيش��تر در محوطه جريم��ه دو تيم 
در گردش ب��ود، به طوری كه حام��د لك و علی 
غالم زاده دروازه بانان دو تيم فرصت سرخاراندن 
هم نداش��تند. با وجود موقعيت  هايی كه دو تيم 

داشتند، اين پرسپوليسی  ها بودند كه توانستند 
با تك گلی كه مهدی عب��دی در نيمه دوم وارد 
دروازه فوالد كرد، يك بر صفر فوالد را شكس��ت 
دهند و ب��رد دور رفت را تكرار كنن��د. با اين برد 
پرسپوليس 35 امتيازی شد و با يك بازی بيشتر 
از استقالل صدرنشين، با آبی  ها هم امتياز شد اما 
به دليل تفاضل گل كمتر در رده دوم باقی ماند. 

در بازی ديگر ديروز مس رفس��نجان و سپاهان 
مقابل هم قرار گرفتند، هرچند اصفهانی  ها با گل 

زودهنگام شهريار مغانلو جلو افتادند اما در ادامه 
شاگردان محمد ربيعی با يك كامبك فوق العاده 
توانس��تند اين بازی را به نفع خودشان به پايان 
برسانند. گادوين منشا دو گل و محسن آذرباد يك 
گل ديگر وارد كريس��توفر نت كردند تا در پايان 
مس رفسنجان 3 بر يك برنده بازی شود. مس با 
اين نتيجه 26 امتيازی شد و موقتاً در رده چهارم 
جدول رده بندی ايستاد. سپاهان نيز با همان 29 

امتياز در رده سوم باقی ماند. 

با اين باخت اختالف س��پاهان با صدر به ش��ش 
امتياز رس��يد ت��ا كار اين تيم برای رس��يدن به 
استقالل و پرسپوليس سخت تر شود. سپاهانی  ها 
كه نيم فصل اول را با دو تساوی متوالی به پايان 
رسانده بودند، نيم فصل دوم را هم با باخت شروع 
كردند تا اوضاع زردپوش��ان كه ب��رای قهرمانی 
دورخيز كرده اند س��خت تر ش��ود. شرايطی كه 
سبب ش��ده تا نويدكيا به دنبال يك خانه تكانی 
در س��پاهان باشد:»متأس��فانه روی اشتباهات 
خيلی بچگانه به حري��ف موقعيت داديم. خيلی 
هم موقعيت س��ازی نكرديم. نيم��ه دوم هم به 
نسبت بهتر بوديم اما نه آنچه از ما انتظار می رود. 
مس لياقت برد داش��ت. با تمام وجود جنگيدند 
و بايد ب��ه آنها تبريك گفت. ش��رمنده هواداران 
هس��تيم. همه بايد بدانيم كه در سپاهان بازی 
كردن يا مربيگری كردن لياقت می خواهد. واقعاً 
بايد برای  آن تالش كرد و از جان مايه گذاشت. 
در تعطيالت تصميماتی می گيريم كه به صالح 
تيم و باش��گاه باش��د و هواداران را بيش از اين 

ناراحت نكنيم.«
در ادامه هفته شانزدهم، امروز ذوب آهن ميزبان 
صنعت نفت آبادان اس��ت، آلوميني��وم اراک به 
مصاف پديده مشهد می رود، نفت مسجدسليمان 
از پيكان پذيرايی می كند و تراكتور در يك بازی 

حساس مقابل گل گهر قرارمی گيرد. 

   اقتصادی

    دكتر سيدجواد قريشي، عضو هيئت علمي بازنشسته وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با »جوان«: 
بايد كم كم توليد از سمت مديريت دولتي به نظارت دولتي تغيير كند. اگر كشاورزي قراردادي خوب 
مديريت شود، مديريت توزيع نيز اصالح خواهد شد، فاصله قيمت مزرعه تا بازار مصرف كم مي شود و 
حاشيه سودي كه در توزيع محصوالت كشاورزی و باغي است و بعضاً تا 3۰۰ درصد نرخ مزرعه مي رسد، 

با اين روش كاهش مي يابد 

    رئيس جمهور: كشاورزي ما بايد با پيش بيني و قراردادي انجام شود. بايد مشخص باشد كه محصول 
توليد شده، مورد نياز داخل است يا اينكه بايد صادر شود و اين موضوع كشاورز ما را مطمئن مي كند و 
آينده اين كشاورزي خوب است. به تمام كش��اورزان از طريق دولت اعالم مي شود كه كاالي مورد نياز 
كشور چيست و همان نيز توليد مي شود. در جهاد كش��اورزي به دنبال اين هستند كه توليد در حوزه 

كشاورزي با قرارداد انجام شود | صفحه 4

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین الملل

 المپ های اضافی ای 
که دیگر خاموش نمی شود!

چماق سوء مدیریت بر سر فوتبال

کشتار از استیصال

محمد صادق عبداللهی

شيوا نوروزي

سيد رحيم نعمتی

مسئله مصرف انرژی در ايران، مسئله ای حاد است كه هيچ گاه تصميم نگرفته ايم با 
وجود اسناد باالدستی ای همچون سياست های كلی اصالح الگوی مصرف يا قوانينی 
همچون قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و موارد آمده در برنامه ششم توسعه كشور 
جهت اصالح الگوی مصرف، به شكل جدی به آن بپردازيم و به قولی مردانه وارد گود 
عمل شويم. در حالی كه مصرف انرژی در ايران در مقايسه با جهان وضعيت عجيب 
و غريبی دارد. ميزان سرانه مصرف برق خانگی در ايران 6 برابر متوسط جهانی و 7 

برابر سرانه مصرف برق هر نفر در كشور تركيه است | صفحه 2

يك ش��كايت خارجي ديگر از راه رس��يد و بايد منتظر يك محكوميت ديگر 
از سوي فيفا باشيم. چرخه معيوب س��وءمديريت ها در فوتبال ايران به قوت 
خود باقي است، همچنان مديران قراردادهاي سنگين ارزي امضا مي كنند و 
پرداختش را به گردن نفرات بعدي مي اندازند. مديران بعدي نيز با افتخار براي 
رفع و رجوع اين افتضاحات دست شان را در جيب مردم مي كنند، آن هم بدون 

اينكه نگران پاسخگويي به افكار عمومي و مراجع قضايي باشند.

موارد جنايت های جنگی آل س��عود در تجاوز نظامی اش ب��ه خاک يمن كم 
نيستند و حتی يك بار هم نام كشور تحت حاكميت اين خاندان به همين دليل 
در فهرست سياه س��ازمان ملل قرار گرفت. آن مورد حدود پنج سال قبل و به 
دليل كش��تن، معلول و ناقص كردن حدود 7۰۰ كودک و حمله به مدارس و 
بيمارستان     ها بود كه نام عربستان س��عودی در آن فهرست قرار گرفت. حاال، 
آل سعود بار ديگر به جرايم جنگی خود افزوده و با بمباران يك زندان در استان 

صعده باعث كشته و زخمی شدن بيش از 2۰۰ نفر شده است | صفحه 15

مینو محرز در گفت و گو با »جوان«:

 »پاستوكووك« 
براي كودكان  قابل اعتماد است

 رئیس جمهور: 
بسیج کارآزموده و کارآمد است

 ايران به ۹ کشور دارنده فناوري 
»حفظ جان انسان ها در زلزله« پیوست

 سالروز میالد دخت نبی مکرم حضرت فاطمه زهرا)س( 
تولد امام خمینی)ره( و روز زن را تبريک می گويیم

صفحه 3

صفحه 2

  معاون زنان و خانواده رئیس جمهور

قوانین حمايتي از مادران شاغل در بخش خصوصي
 شمشیر دو لبه است

اصالحات درباره حضور سیاسی زنان 
فقط شعار می دهد

  زهره طبیب زاده، فعال سیاسي انقالبي

کنش اجتماعي عفیفانه
وظیفه زن در نظام اسالمی است

  رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراي اسالمي

پایه حقوق زنان در امریکا
همچنان کمتر از مردان است

 مرور زندگي و شهادت شهید حسن ايرلو سفیر ايران در يمن
در گفت وگوي»جوان« با عصمت غمین فرد همسر شهید

 حاج قاسم به من گفت
قرار است همسر شهید شويد

صفحات 5 تا 12

زن مترقی و متعالی
 ويژه نامه جوان

به مناسبت روز زن

بسیج نیروی بسیار کارآزموده و کارآمدی است که با انگیزه و 
روحیه انقالبی در کنار مردم است و آالم مردم را کاهش می دهد


