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واكسيناسيون13ميليوننفر
ازافرادپرخطرتاپايانتير

همکاری اقليم  و تل آويو 
در ترور سردار سليمانی

ابر چالش رشد منفي 
جمعيت ايران از 1410

دومين روز سرکوب 
 گسترده فلسطينيان 

در قدس اشغالی

   پژوهش��گر تحوالت جمعيت ايران و جه��ان در گفت و گو 
با »ج��وان« : در ح��ال حاضر بس��ياري از جامعه شناس��ان و 
جمعيت شناس��ان معتقدند كه تحوالت جمعيتي كشورها و 
همينطور جهان را مي توانيم به دو مقطع پيشاكرونا و پساكرونا 
تبديل كنيم. در چنين شرايطي و با تأثير كرونا در كاهش رشد 
جمعيت پيش بيني ما اين است كه از س��ال 1410 نرخ رشد 

جمعيت كشورمان به صفر و بعد به منفي ميل پيدا خواهد كرد

    در حال حاضر چيزي حدود 2 درصد از جمعيت كشورمان 
واكسينه شده اند؛ يعني با روند كنوني واكسيناسيون با ايمني 
جمعي فاصله زيادي داريم. با وجود اين كم كم با سرعت گرفتن 
تأمين واكسن مورد نياز مي توان به تسريع در امر واكسيناسيون 
عمومي اميدوار شد. روز گذشته هم رئيس جمهور وعده داد 
طبق برنامه وزارت بهداشت تا پايان تيرماه 1۳ ميليون نفر گروه 

پرخطر در كشور، واكسينه  شوند | صفحه3

    با گذشت 16 ماه از عمليات ترور سردار قاسم سليمانی، 
فرمانده سابق سپاه قدس و يارانش در فرودگاه بغداد، جزئيات 
جديدی از اين ماجرا افشا شده كه نشان می دهد اين عمليات 
ترور پيچيده تر از آن اس��ت كه در ابتدا تصور    می ش��د. وبگاه 
خبری ياهونيوز در گزارش��ی فاش كرده كه در عمليات ترور 
سردار سليمانی و همراهانش در فرودگاه بغداد، عالوه بر تيم 
ارتش امريکا، مأموران اطالعاتی رژيم صهيونيستی و مأموران 
امنيتی كردس��تان عراق هم شركت داش��تند؛ عملياتی كه 
گفته شده بر وضعيت راهبردی دولت امريکا در منطقه طی 

سال های آينده اثرگذار خواهد بود | صفحه15

    قدس اش��غالی       شنبه ش��ب تا س��حرگاه يک     شنبه صحنه 
دومين روز متوالی درگيری فلسطينيان با نيروهای امنيتی رژيم 
صهيونيس��تی بود. در اين درگيری     ها دست كم 90 فلسطينی 
زخمی شدند. حماس، جهاد اسالمی و فتح در وضعيت آماده باش 
قرار گرفته و خواستار رويارويی تمام عيار با اقدام رژيم صهيونيستی 
شده اند.  منطقه باب العامود و محله شيخ الجراح نزديک دو هفته 
است به صحنه درگيری بين فلسطينيان و رژيم صهيونيستی 
تبديل ش��ده ، منطقه ای كه در س��ال های اخير كان��ون تدابير 
صهيونيست      ها برای يهودی سازی قدس شده است | صفحه15

    رئيس دفتر سياسی جنبش مقاومت اسالمی حماس در پيامی 
به رهبر معظم انقالب ضمن تشريح حوادث و تحوالت جاری در 
قدس اشغالی، خواس��تار اتخاذ موضع قاطع جهان اسالم برای 
حمايت از س��اكنان قدس و توقف جنايات اشغالگران اسرائيلی 
شد. در بخشی از نامه اسماعيل هنيه به رهبر معظم انقالب آمده 
است: ما در جنبش حماس در مقابل تجاوزات و جنايات دشمن 
صهيونيستی در ماه مبارک رمضان و اوضاع متشنج و خطرناک 
حاكم بر قدس و مسجد االقصی نس��بت به تبعات و پيامدهای 
خطرناک آن هشدار می دهيم؛ خواس��تار تحرک فوری جهان 
اسالم برای اتخاذ موضعی قاطع در قبال اين جنايات و تالش برای 
بسيج مواضع اسالمی و ديپلماسی عربی، اسالمی و بين المللی به 
منظور بازداشتن دشمن صهيونيستی از ادامه جنايات وحشيانه 
خود عليه ملت فلسطين و سرزمين و مقدسات آن در شهر قدس 

اشغالی به ويژه مسجد مبارک االقصی هستيم  | صفحه2

   پرونده»جوان«دربارهنقاطقوتوضعف
طرحجوانیجمعيتوپاسخبهابهامات
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بر دخترکان مکتب 
سيدالشهدا بگرييد

توحشتروريسمدركابلجاندههاكودکشيعهافغانستانیراگرفت

اصالحطلبانكهعموماًوكراراًپسترياستجمهوریرا
»تداركاتچی«مینامند،تدارکگستردهایديدهاندتابرای
پنجمينبارپسازدودورهدر76و80ودودورهديگر

در92و96تداركاتچیجمهوریاسالمیشوند!

»اختيارات دولت كم است« اين جمله كه در ماه های اخير بار  ها شنيده شده، 
يادآور جمله اعتراضی محمد خاتمی است كه  گفته بود »من يک تداركاتچی 
بودم«. وقتی در پايان عمر دولت و در آستانه انتخاباتی جديد هستيم، شنيدن 
اين جمالت در كنار مش��اهده تکاپوی همين گويندگان برای حضور خود و 
جريان ش��ان در دولت جديد، ناخودآگاه اين س��ؤال را ايجاد می كند كه اگر 
اختيارات رئيس جمهور كم بود و به س��بب همين اختيارات كم، نتوانستيد 
وعده های تان را محقق كنيد، پس اين همه تکاپو برای رس��يدن به كرس��ی 

رياست جمهوری برای چيست؟

 تدارک گسترده
  برای

 تدارکاتچی شدن!
پيوند يانکی های غاصب و تکفيری های داعشی 
در جهان اس��الم در اين س��ال     ها چيزی جز 
توحش و تروريسم نداش��ته و اين بار دختران 
مدرس��ه ای در بخش شيعه نش��ين كابل در 
مس��ير علم آموزی قربانی يک اق��دام يزيدی 
ديگر آن پيوند شوم شده اند. يزيدی     ها از همان 
بدو امر دشمنی خود نش��ان داده اند كه اتفاقاً 
بيش��تر به خون كودكان مکتب سيدالشهدا 
تشنه اند و كودک كشی فصل مشترک ژنتيک 
امريکايی ها، صهيونيست     ها و تکفيری     ها است. 
حاال هم كه بازی های امريکايی     ها برای توجيه 
تداوم حضورشان در افغانس��تان دوباره از سر 
گرفته شده است، واش��نگتن اميدوار است با 
س��رمايه ای كه از انتقال بقايای تکفيری     های 
دست آموز خود از سوريه به افغانستان فراهم 
ساخته دكان ماندنش در افغانستان را باز نگه 
دارد. اين بار طالبان ضمن رد نقش خود و حتی 
محکوم كردن اي��ن اقدام، آن را كار داعش��ی 
دانست كه زير چتر حمايت سازمان اطالعاتی 

افغانستان در كابل مستقر است.
ساعت 4 بعدازظهر روز       شنبه دختران مدرسه 
بزرگ سيدالشهدا در قسمت شيعه نشين كابل 
بعد از خروج از مدرس��ه با س��ه انفجار مهيب 
پياپی روبه رو شدند؛ اقدامی تروريستی كه تا 
عصر روز گذشته به شهادت دست كم 6۳ نفر و 
زخمی شدن 155 تن از آنان منجر شده است. 
مدرسه سيدالش��هدا حدود 7 هزار دانش آموز 
دارد اما در نوبت عصر 2هزار دانش آموز دختر ، 
درآنجا درس می خوانند. به گفته مردم محلی 
منطقه قلعه نو كابل ابتدا يک دستگاه خودرو 
بمب گذاری شده در ميان دانش آموزان منفجر 
ش��د و اندكی پس از آن دومي��ن بمب كه در 
همان نزديکی كار گذاش��ته شده بود منفجر 
شد. يکی از س��اكنان اين محل به طلوع نيوز 
گفت: »همه  اطفال بی گن��اه بودند؛ 10 تا 12 
سال سن داشتند. حکومت نبايد اين وحشيان 
را از زندان آزاد كند؛ آنها می آيند و خودشان را 
منفجر می كنند.« يکی ديگر از س��اكنان اين 
محل به طلوع نيوز گفت: »زنان و دختران هدف 
قرار می گيرند، گناه اينها چيس��ت؟ حکومت 
مردم را آگاه كند و بگويد كه توان تأمين امنيت 
را ندارد تا خود مردم دست به كار شوند.« يکی 
از مادران دختران قربانی اين اقدام تروريستی 
اظهار داشت: »برای ما بسيار سخت است كه 
كودكان خود را اينجا برای درس بفرستيم اما 
لباس پرخون آنها به ما برس��د و خبر ش��هيد 
شدن شان را بشنويم. اين برای يک مادر خيلی 

تکان دهنده است.« | صفحه15

واشنگتناميدواراستباسرمايهایكهازانتقالبقايایتکفيریهایدستآموزخودازسوريهبهافغانستان
فراهمساختهدكانماندنشدرافغانستانرابازنگهدارد

صفحه2

رئيس ستادكل نيروهای مسلح با بيان اينکه بخش های مختلف پدافند هوايی 
نيروهای مسلح موظف به همکاری با قرارگاه مشترک پدافند هوايی خاتم االنبيا 
هستند، بر لزوم ارتقای شبکه يکپارچه فرماندهی و كنترل و اجرای بازی جنگ و 

سناريو های محتمل و تهديدات نوين تأكيد كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی ارتش، سرلشکر پاس��دار محمد باقری در آيين 
معارفه فرمانده قرارگاه مش��ترک پدافند هوايی خاتم االنبيا با اشاره به اهميت 
مسئوليت قرارگاه مشترک پدافند هوايی خاتم االنبيا خاطرنشان كرد: مأموريت 
اين قرارگاه برای سال   ها است كه در اولويت يکم نيروهای مسلح قرار دارد؛ اولويت 
اول به معنای تمركز توان و پشتيبانی   ها و البته سنگينی و خطير بودن مسئوليت 
است. رئيس ستاد كل نيروهای مسلح گفت: اين قرارگاه بنابر تدبير فرماندهی 
معظم كل قوا با ساختار كوچک و چابک، اما با وحدت فرماندهی كامل عملياتی، 
شکل گرفته است تا با در اختيار گرفتن نيروی پدافند هوايی ارتش، فرماندهی 
پدافند هوايی نيروی هوا فضای سپاه و ساير بخش های پدافندی كشور، فرماندهی 
يکپارچه ايجاد و از فضای كشور حراست كرده و آن را در برابر تهديدات دشمن 

نفوذ ناپذير كند. 
باقری با اشاره به مأموريت قرارگاه مشترک پدافند هوايی خاتم االنبيا گفت: اين 
قرارگاه در حوزه كشف، رهگيری، درگيری و انهدام، وظايف فوق العاده سنگين و 

پيچيده و در عين حال تجربه شده ای را برعهده دارد كه انجام می دهد. 
رئيس ستاد كل نيروهای مسلح ادامه داد: همانگونه كه در اين مأموريت، لحظه ای 
غفلت يا اشتباه قابل پذيرش نيس��ت، در عين حال برای اجرای اين مسئوليت 
تالش شده است تا تمامی روابط كاری سلسله مراتب فرماندهی كاماًل شفاف و 

بدون ابهام و موازی كاری و قطعی باشد. وی با اشاره به مسئوليت سنگينی كه بر 
عهده قرارگاه مشترک پدافند هوايی خاتم االنبيا است، گفت: ستاد كل نيروهای 
مسلح، قرارگاه مركزی خاتم االنبيا، وزارت دفاع، ستاد فرماندهی ارتش و سپاه 
پاسداران و همه مجموعه های نيروهای مسلح وظيفه دارند با نگاه اولويت به اين 
قرارگاه بنگرند و تمامی پشتيبانی  ها را با حداكثر توان تأمين كنند و در اختيار اين 
مجموعه قرار دهند. در برنامه ريزی، طرح ريزی   ها و بودجه بندی   ها و در تمامی 
مراحل و اقدامات بايد اين اولويت رعايت شود. رئيس ستاد كل نيروهای مسلح 
افزود: دفاع نفوذ ناپذير از آسمان كشور بايد به گونه ای باشد كه در كشور ايجاد 

اطمينان و بازدارندگی و در دشمن نااميدی ايجاد كند. 
باقری با اش��اره به انتظ��ارات و تأكي��دات رهبر معظم انقالب اس��المی گفت: 
ق��رارگاه مش��ترک پدافن��د هواي��ی خات��م االنبي��ا باي��د دف��اع يکپارچه، 
 خلل ناپذير و ب��دون هرگون��ه ش��بهه و م��وازی كاری و ابهام را ايج��اد كند. 
رئيس ستادكل نيروهای مس��لح عنوان كرد: قرارگاه مسئوليت دارد كه شبکه 
يکپارچه فرماندهی و كنترل را به روز و بهتر از قبل ساماندهی كند و شبکه های 
كارآمد را با خط فرمان كوتاه و پاس��خگويی به لحظه ارتقا دهد. وی افزود: اين 
قرارگاه يک قرارگاه مشترک و به عبارتی فراسازمانی است هرچند كه تحت امر 
سلسله مراتب ارتش است، اما مانند س��تاد كل و وزارت دفاع يک قرارگاه چند 
سازمانی و چند نيرويی است و اين ايجاب می كند كه هم افزايی و روحيه برادری 
و اخوت و وحدت و همکاری در اوج خود در اين قرارگاه وجود داشته باشد و همه 
نيرو  ها و سازمان  ها بايستی در روابطی كه تعريف شده است از اين قرارگاه تبعيت 

كنند و حداكثر همکاری را با آن داشته باشند. 

رئيسستادكلنيروهایمسلح:

مأموریت قرارگاه مشترک پدافند هوایی دفاع یکپارچه بدون موازی کاری است

مثلثمقصران»شيعهكشی«كابل

سناريویرقيبهراسیدرانتخاباتباادبياتجديد

بيقانونيآشکارعليهرزمندگانعراقيوافغانستاني

سید عباس حسینی

حسن رشوند

محمدصادق فقفوري

در حالی كه تالش     ها برای صلح در افغانستان به دليل عدم انعطاف در 
رويکرد طالبان و همچنين نبود انسجام داخلی در اين كشور به بن بست 
رسيده، افغانستان در طول هفته های گذشته، به خصوص پس از اول 
ماه مه و آغاز خروج نيروهای امريکا و ناتو از اين كشور، بار ديگر شاهد 
خشونت های بی س��ابقه اس��ت.  در گرماگرم درگيری ها ، بعدازظهر 
روز شنبه)18ارديبهشت( يک تراژدی غمبار ديگر بازهم در منطقه 
شيعه نشين غرب كابل، آن هم در مقابل مکتب دخترانه سيدالشهدا 

به وقوع پيوست. براساس آخرين آمار، شمار شهدای انفجار خودروی 
بمب گذاری شده در نزديکی اين مکتب به 6۳ تن رسيده و حداقل 150 
تن ديگر زخمی شده اند. به گفته شاهدان عينی، به جز هفت يا هشت 
قربانی اين رويداد، باقی همه دختران خردسال و دانش آموزی بودند كه 
پس از پايان درس های خود به سوی خانه می رفتند. اين تراژدی مرگبار 
با واكنش های وسيع مردمی و جهانی مواجه شده و بار ديگر نگرانی     ها 

در مورد آينده افغانستان را برانگيخته است | صفحه15

يکی از مهم  ترين مؤلفه های مؤثر در انتخابات، توانايی كنترل و مديريت 
افکار عمومی است، به طوری كه در رقابت های انتخاباتی، هر شخص يا 
گروهی كه بتواند كنترل افکار عمومی را در دست بگيرد، بدون شک 
خواهد توانست نام نامزد مورد عالقه خود را به عنوان برنده انتخابات، 
از درون صندوق های رأی بيرون آورد و به همين دليل اس��ت كه از 
چندماه مانده به انتخابات، شگردهای مختلف برای اثرگذاری بر افکار 
رأی دهندگان طراحی می شود. ادوار انتخابات گذشته نشان داده است 

شگردهای عمليات روانی چه از سوی دشمن و چه از سوی جريان های 
سياسی رقيب، در انتخابات ايران از پيچيدگی های فراوانی برخوردار 
است كه شناخت آنها نيازمند هوشمندی، بصيرت و تيزبينی است.  از 
راهبردهای عمليات روانی و البته مذموم كه برخی جريان های سياسی 
به ويژه »جريان های غيرانقالبی غربگرا« در طول ادوار انتخابات گذشته 
از آن استفاده كرده اند، »رقيب هراسی« -يعنی تخريب رقبای سياسی 

با بزرگنمايی خطر به قدرت رسيدن رقيب- است | صفحه2

ساليان س��ال از جنگ تحميلي و پايان دفاع مقدس مي گذرد، اما 
همچنان ياد و خاطره شهدا و جانبازان در بزنگاه هاي تاريخي همراه 
ملت ايران اس��ت. شايد بسياري از نس��ل جوان كه حين جنگ يا 
سال هاي پس از آن به دنيا آمده اند، ندانند كه در جبهه هاي حق عليه 
باطل در كنار رزمندگان دالور ايراني رزمندگاني از دو كشور همسايه 
عراق و افغانستان نيز دوشادوش فرزندان ملت ايران فرمان خميني 
كبير را لبيک گفتند،اما آيا كسي پس از اتمام جنگ نيز سراغي از اين 

افراد گرفته و رشادت هاي آنان را قدر نهاده است؟ مدتي پيش اطالع 
يافتيم كه رزمندگان افغانستاني حاضر در جنگ ايران و عراق ساليان 
سال است كه به دنبال امکان بهره مندي از خدمات بنياد شهيد و امور 
ايثارگران هستند و هر بار با جواب منفي مسئوالن مواجه مي شوند. 
همچنان كه در بهت و حيرت اين موضوع بوديم با رزمنده اي سابق 
از سپاه بدر عراق مواجه شديم كه او نيز از درد مشترک همرزمان 

عراقي اش سخن مي  گفت | صفحه3
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