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اخالقوروحيهبرادریراازماتأثيرمیپذيرند.
به گزارش س��پاه نیوز، س��ردار س��رتیپ پاسدار 
اس��ماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در 
مراس��م بزرگداش��ت هفته عقیدتی- سیاسی در 
نیروی قدس س��پاه، باگرامیداش��ت یاد و خاطره 
استاد ش��هید مرتضی مطهری، مس��یر اعتقادی 
فرزندان انقالب اسالمی و پاسداران را در تداوم راه 
شهید مطهری برشمرد و گفت: الگو و شاخص های 
رفتاری همه ما و رزمندگان ب��دون مرز با ایمان ، 
عقیده و خصوصیات اخالقی و معرفتی این شهید 
واالمقام ش��کل گرفته و با ش��هادت ایش��ان عزم 
ما در مس��یر عقیده ، ایمان و عمل به آن راسخ تر 
شده است. امروز نیروی قدس و پاسداران انقالب 
اس��المی در صف مقدم ایمان و اعتقاد قرار دارند 
و در هر نقطه از عالم مجاه��دان و عالقه مندان به 
نظام اس��المی و فرهنگ مقاومت و سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به ما به عنوان الگو و شاخص 
می نگرن��د و صداقت، معنویت، اخ��الق و روحیه 

برادری را از ما تأثیر می پذیرند. 
فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه تصریح کرد: در 
طول تاریخ انقالب اسالمی و جبهه دفاع از اسالم و 
مقاومت، در سخت   ترین شرایط و بحران    ها به فضل 
الهی و با تکیه بر ریش��ه های معرفتی، بنیان های 
عقیدتی و ایمان راس��خ رزمندگان پیروز میدان 
بوده ایم و برخورداری از این مولفه های برتر ساز در 
کنار آموزش های مدرن نظامی در نبرد با دشمن 

متجلی شد و موجب شکست دشمنان و پیروزی 
حق بر باطل شد. س��ردار قاآنی اظهارکرد: مکتب 
ما مکتبی است که بن بستی ندارد به دلیل آنکه بر 
پایه ایمان و اعتقاد است. هر جا بر مدار دین عمل 
کردیم، خداوند در شرایط سخت و بحرانی به یاری 

و مدد ما آمد و راه را برای ما باز کرد. 
حجت االس��الم علی محمدی س��یرت، مسئول 
نمایندگ��ی ولی فقیه در نیروی قدس س��پاه هم 

طی سخنانی در این مراس��م با بیان ویژگی های 
ش��خصیتی ش��هید مطهری، از علما ب��ه عنوان 
مرزبان��ان اف��کار جامعه نام ب��رد و گف��ت: این 
دانشمندان مکتب اسالم هستند که با مجاهدت 
در می��دان ایم��ان و عقی��ده از ی��ورش ابلیس و 
پیروانش و تس��لط بر اس��الم صیانت و پاسداری 

می کنند.
 مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه 
در ادامه اظهار کرد: عزت و اقتدار نظام اسالمی ما 
در این است که رزمندگان بدون مرز و پاسداران 
ایمان و عقی��ده و امنیت در میدان هس��تند و در 
میدان جهاد به شهادت می رسند. شخصیت های 
بزرگی همچون شهید مطهری و شهید سلیمانی 
هم هم��واره در میدان بودن��د و در راه خدمت به 
مردم و برای اعتالی امت اسالمی مجاهدت کردند 
تا به شهادت رسیدند. محمدی با اشاره به انتشار 
مجرمانه فایل صوتی اخیر اظهار کرد : اینکه کسانی 
شهید و عالم س��ربلند و س��رافرازی چون سردار 
دل  ها حاج قاسم سلیمانی را مورد بی انصافی قرار 
داده و در پشت پرده طوری حرف بزنند و در موضع 
رسمی شکل دیگر، عملی منافقانه و ناپسند است. 
اشتباه بزرگ آنان این بود که خود را مقابل قهرمان 
امت اس��الم و قهرمان بین المللی محور مقاومت 

شهید سلیمانی عزیز قرار دادند. 

سردارقاآنیعنوانکرد

نيرویقدسشاخصمجاهدانفرهنگمقاومتاست

تحریمشکستهمیشود
اگرآنهابخواهند!

روندمراجعانسرپايي
وبستريکرونادرهمهاستانها

کاهشياست

نمايشگاه
»فلسطينتنهانيست«
يكکنشالهامبخشاست

محاصرهواکسنیفلسطینیها
باددمنشيرژیمصهیونیستی
اسرائيلميليونهاواکسنکرونارا

دورمیريزدامابهفلسطينیهانمیدهد

 روايت »صبح آخرين روز« 
از ترور دانشمند هسته اي 

رهبرمعظمانقالب
روزقدس

سخنرانیمیکنند

    روحانی: به عن��وان رئیس دولت به م��ردم اعالم می کنم، 
تحریم شکسته شده است. بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه 
با هم باشیم و متحد باشیم، به زودی تحریم برداشته می شود و 
طرف ما می داند راهی وجود ندارد جز اینکه به قانون و مقررات 
و تعهداتش و موافقتنامه برج��ام برگردند امروز در دنیا یکصدا 
هست، همه می گویند راهی جز اجرای کامل برجام برای صلح و 

امنیت منطقه و جهان وجود ندارد | صفحه2

    در موج چه��ارم کرونا ح��دود ۳۰هزار بیم��ار کرونایي در 
بیمارستان ها بستري هستند و ۷۰درصد تخت هاي آي سي یو 
با بیماران کرونایي اشغال شده است. با وجود این به گفته معاون 
درمان وزارت بهداش��ت تقریباً در همه استان ها روند مراجعان 
سرپایي و بستري کاهشي اس��ت. در عین حال چون هنوز آمار 
بیماران بد حال در بخش هاي مراقبت ویژه ثابت است، در روزهاي 
آینده مرگ و میر کرونا کاهش پیدا نخواهد کرد، اما امید مي رود با 
ادامه روند کاهش مراجعات در بیمارستان ها از هفته آینده شاهد 

کاهش روند مرگ و میر کرونا باشیم | صفحه3

    با پایان پخ��ش فصل چهارم از س��ریال »بچه مهندس«، 
مجموعه نمایش��ي تازه اي از شبکه2 س��یما پخش مي شود؛ 
س��ریال »صبح آخرین روز« قرار است نگاهي به زندگي یکي 
از شهداي ش��اخص کشور و داشمند هس��ته اي شهید، دکتر 
شهریاري داشته باشد. قصه س��ریال زندگي شهید شهریاري 
از روز ترور ایشان و مراسم تشییع پیکر ایشان آغاز مي شود و 
در ادامه داستان به 44سال قبل برمي گردد؛ زماني که شهید 

شهریاري متولد شده است | صفحه16

 »زندگي پس از زندگي«
 ثمره چندين سال

پژوهش علمي است
گفتگوي»جوان«بامجري،تهيهکننده
وکارگردانبرنامه»زندگيپساززندگي«

صفحه10

 مسئوليت سنگين شوراي شهر
در كاهش تلفات حمل و نقل شهري

عليرضا رحيمي

براي درك ایمني حم��ل و نقل بهتر اس��ت ابتدا به اع��داد و ارقام 
مرکز ملي آمار در این حوزه نگاهي گذرا داشته باشیم. آخرین آمار 
موجود در این درگاه ملي مرتبط با س��ال 1۳94 است. در این آمار 
تصادفات درون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت 
بالغ بر ۳14هزارو458 مورد اس��ت. از این میان 4ه��زارو19۰ نفر 
فوت شدگان هستند، 218هزارو59۰ تصادف منجر به جراحت بوده 
و باالخره12۰هزارو۳8۰ تصادف هم منجر به خس��ارت شده است. 
تمامي این آمار ها نیز صرفاً در حوزه تصادفات درون ش��هري است.  
طبیعي اس��ت که با گذشت شش س��ال و افزایش تعداد جمعیت و 
خودرو هاي سواري، این آمار ها دستخوش تغییر شده اند. از این میان 
قابل توجه ترین آمار تعداد افراد فوت شده است؛ یعني به تعبیري دیگر 
حداقل 4هزارو19۰ خانواده دچار تالطم هاي روحي، تبعات اجتماعي 
ناشي از فوت و مشکالت اقتصادي شده اند که همگي هزینه هاي وارد 
شده ملي به حساب مي آید.حال با توجه به اهمیت پیشگیري از تلفات 
تصادفات درون شهري در زنده ماندن انسان ها و هزینه به مراتب کمتر 
پیشگیري در مقایسه با درمان به نظر مي رسد مسئولیت سنگیني بر 

عهده نهاد هاي مرتبط با این موضوع است | صفحه3

یاد  د  اشت  اجتماعی یاد  د  اشت  ورزشی

 خاموشی نورافکن 
مبارزه با فساد در فوتبال

سعيد احمديان

سند خوردن ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به 
نام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا به دلیل بدهی 
2 میلیون یورویی تازه ترین شاهکار مدیرانی است که ماه ها پس از 
رفتن شان هنوز سوء مدیریت های شان بر سر فوتبال در حال آوار 
شدن اس��ت و گویا پایانی بر مصائب و چاه هایی که برای فوتبال 
کنده اند، نیست و هر چند ماه یک بار یک چشمه از مصیبت هایی 
که مسبب شان بوده اند، آشکار می شود و جنجال جدیدی به راه 
می اندازد. مدیرانی که امروز در کنج شرکت های تجاری شان در 
گران ترین برج های تهران مشغول رتق و فتق تجارت شان هستند، 
آن هم بدون اینکه کس��ی بخواهد از آنها راج��ع به ترکش های 
امضاها و تصمیم هایی که در زمان حضورشان در فوتبال گرفته اند، 
بازخواست کند. البته در سیستم مدیریتی فوتبال و تمام ورزش 
کمتر سراغ دارید مدیری را که بابت سوء مدیریت ها، فساد یا حیف 
و میل هایی که انجام داده به پای میز پاس��خگویی کشانده شود 
و بابت تک تک تصمیم های هزینه سازی که در نهایت به حیف و 
میل بودجه یا از دس��ت رفتن فرصت ها منجر ش��ده است، مورد 

بازخواست قرار بگیرد | صفحه13 

سرمقاله

ميدان  و مبارزات فلسطين

عباس حاجی نجاری

یاد  د  اشت  سیاسی

طبيعی است كه چيزی به ذهن 
روشنفکران خطور نکند!

صادق عبداللهی

یکی از روشنفکران و از اهالی مطالعات فرهنگی، چندی پیش در 
مصاحبه ای گالیه کرده بود که چرا دانشگاهیان )منظور در ادبیات 
ایشان روشنفکران است( چیزی به ذهن شان خطور نمی کند! این 
گفته کمتر محل توجه شد اما اگر چراغ روشنفکری را در سالیان 
گذشته بنگریم، شعله کم فروغی که جز سو سویی از آن در کنج 
اتاقی تیره و تاریک به چش��م نمی آید،  جای تأملی جدی دارد. به 
وضوح این چراغ دیگر توان روش��ن س��اختن اطراف خود را هم 
ندارد و اگر چیزی هم بر زبان و قل��م می آورد بیش از پیش فاصله 

دغدغه هایش از دغدغه های ملت نمایان می شود. 
البته پرواضح است، روشنفکری ای که از همان ابتدا فارغ از »میدان « 
واقعیت های ایران و با پشت و قهر کردن با فرهنگ بومی شکل گرفت 
امروز نیز حال و روز بهتری نداشته باشد. چشمان منورالفکر  هایی که از 
مشروطه سربرآوردند از ابتدا با خودباختگی به دنبال جای دگری بود 
که به قول میرزاعبدالرئوف)1( که به سال 1281 شمسی قدم بر پاریس 
گذاشت »42 میلیون نفوسش با تربیت و اهل علم و صنعت هستند « 
و »آوازه نکویی و آبادی آن عالمگیر و تمام خلق عالم آرزوی دیدن این 

شهر قشنگ مرغوب غم زدا را دارند.« | بقيهدرصفحه2

 روز قدس وجه نمادین حمایت جهان اسالم و به ویژه مردم ایران 
از مبارزات مردم فلس��طین برای آزادی قدس ش��ریف و تثبیت 
حاکمیت آنان بر سرزمین مادری ش��ان و اخراج صهیونیست   ها 
از سرزمین های اش��غالی بود و بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی با 
طرح روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان با عنوان روز قدس آن را 
در تراز مسئله اصلی جهان اسالم قرار داد و از این طریق نور امید 
به دل مظلومان فلسطینی تاباند و میلیون   ها انسان آواره و مبارز 
را برای مقابله عملی با توطئه های رژیم اشغالگر قدس و امریکای 
جهانخوار مصمم تر و اس��توارتر کرد و ب��ه تاریخچه طوالنی این 

مبارزه، اصالت بخشید. 
اگرچه متأثر از فشارهای قدرت های سلطه و منفعت طلبی سران 
حاکم بر کشورهای اسالمی حمایت های آنان از مقاومت فلسطین 
بسیار کمتر و حتی برخی از آنها دوشادوش صهیونیست   ها در مقابله 
با ملت مظلوم فلس��طین قرارگرفته اند،اما اقدامات میدانی و تأثیر 
عمیقی که حرکت انقالب اسالمی بر ماهیت مبارزات فلسطینیان در 
برابر اشغالگران صهیونیست داشت به صورت غیرقابل انکاری در این 
مبارزات تحول ایجاد کرد که کم  ترین تأثیر آن تغییر راهبرد کالن 
صهیونیست   ها از تسلط بر نیل تا فرات به آرزوی داشتن امنیت در 

پشت سیم های خاردار در سرزمین های اشغالی بود. 
امام خمینی )ره( با ط��رح روز قدس به طور عملی نش��ان داد که 
مشکالت مسلمانان مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند و آنان 
نباید اجازه دهند که دشمنان امت اس��المی با اتکا بر تفاوت های 
مذهبی و نژادی در جهان اس��الم تفرقه اندازی کنند و توطئه های 

سوء خود را پیش ببرند. 
بر اساس اندیش��ه امام »دفاع از نوامیس مس��لمین و دفاع از بالد 
مسلمین و دفاع از همه حیثیات مسلمین امری است الزم و ما باید 
خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً 
در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسالمی و لبنان- یعنی 
حزب اهلل- و مسلمانان انقالبی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار 
خون و جان خود فریاد »یا للمسلمین« سر می دهند، با تمام قدرت 
معنوی و مادی، در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و در مقابل 
آن همه سفاکی   ها و ددمنشی   ها مقاومت و پایمردی کنیم و به یاری 

آنان بشتابیم. « )صحیفه امام؛ ج 2۰، ص 486(
اسالم در عرصه مبارزات فلسطینیان پیش از انقالب اسالمی نماد 
بس��یار اندکی داش��ت ،به گونه ای که از میان هش��ت گروه مطرح 
فلس��طینی در قبل از پیروزی انقالب اس��المی ،هف��ت گروه آنها 
از مکتب مارکسیس��م تبعیت کرده و یک گ��روه باقی مانده یعنی 
سازمان آزادی بخش فلس��طین فقط ادعای مس��لمانی داشت و 
اندیشه اسالمی در مبارزات آنها جایی نداشت. شیخ اسعد تمیمی، 
از رهبران جنبش فلسطینی، براین تأکید دارد که تا زمان انقالب 
ایران، اس��الم از عرصه نبرد اعراب علیه اسرائیل غایب بود و حتی 
مسلمانان در عرصه واژگان، مثاًل به جای واژه »جهاد « از واژه   هایی 
همچون »نضال « )مبارزه( و »کفاح « )پیکار( بهره می جس��تند و 
انقالب ایران، این حقیقت را که »اسالم راه حل و جهاد وسیله اصلی 
است« به سرزمین فلسطین رهنمون شد. ش��یخ عبداهلل شامی، 
چهره برجسته اصولگرای دیگر فلسطینی می گوید: پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران اثری ژرف بر انقالب و بر مردم فلسطین داشته است 
و پس ازآن مردم فلسطین دریافتند که برای آزادی فلسطین به قرآن 
و سالح نیازمندند. این اندیشه، نخس��ت درحرکت جهاد اسالمی 
فلسطین راه یافت و سپس همین س��ازمان بذر آن را در سرزمین 

فلسطین افشاند . | بقيهدرصفحه2

ريالمقابلارزوطالتقويت
ودربرابرمايحتاجعمومیتضعيفمیشود!

امروزازهرزمان
بهقدسنزدیکتریم

 روز قدس امسال در شرايطی برگزار می شود که صهیونیست   ها 
در روزهای اخیر ضربات صاعقه واری را در اراضی اشغالی شاهد بودند

 تورم در بسیاری از بخش های اقتصادی در حال افزایش است و خودرو، کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی هر روز گران تر می شود اما این روزها شاهد تقویت اندك ارزش ریال 
مقابل دارایی های خارجی یعنی ارز و طال هستیم که آن هم به نوعی بازار سازی برای ثروتمندان است! | صفحه4

برایدومينسالومتأثرازهمهگيریکرونا،شيوهبزرگداش�تروزجهانیقدستغييرکردهاست،فضایمجازیمهمترينابزارانزجارجهانیازصهيونيس�مبينالمللاستوش�عارمحوری:اننااليوماقربمانکونالیالقدس)امروزازهرزمانديگریبهقدس
نزديكتريم(پرتکرارترينعبارتدرفضایمجازیباهشتگالقدس-اقرباست| صفحه2
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