آیتاهلل جوادی آملی در دیدار رئیسجمهور منتخب:

نام این مردم را
نمیشود بیوضوآورد

انتش��ار متن کام��ل س��خنان آیتاهللالعظمی ج��وادی آمل��ی در دیدار
رئیسجمهور منتخب ،از سخن مهمی در این دیدار که نشان دهنده نگاه دینی
به جامعه و مردم است حکایت میکند .معظمله میگوید:یک وقتی ما میگوییم
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حضرت علی(ع) میگوید این مردمی که خون دادند ،شهید دادند ،صف مقدم
بودند ،جلوی دشمن را گرفتند ،جانباز شدند ،اینها ستون دین هستند .با ستون
دین نمیشود بدرفتاری کرد .اگر خدای ناکرده به این مردم بدرفتاری شود مثل
این است که با نماز بدرفتاری شده است | صفحه 2

هزار وعده واکسنی یکی دوتا وفا کرد!

اگر وعدههاي واكسني مسئوالن محقق شدهبود و سطح معقولي از جمعيت تحت پوشش واكسيناسيون قرار ميگرفتند
گرفتار موج پنجم نميشديم يا شايد آمار مرگ و ميرهاي موج پنجم كمتر بود | صفحه 3

یادداشت  سیاسی

محمد صادق عبداللهی

انگارههای فسادزایی
که شوراهای شهر پنجم بافتند

محمدصادق نیکگستر | فارس

اکنون که بیش از  ۲۰س��ال از آغاز نخس��تین دوره شوراهای
اسالمی شهر و روستا که در راستای تکمیل زنجیره دولتسازی
و برپایه تمرکززدایی امور از س��طح ملی و ب��ا رویکرد تقویت
مدیریت محلی راهاندازی ش��ده بود ،گذش��ته است ،بایستی
اذعان داشت که این شوراها به خصوص در شهرها ،البته با افت و
خیز ،نتوانستهاند جایگاه و کارکرد خود را به مردم اثبات نمایند.
بهخصوص در دوره پنجم ،عم َ
ال بهرغم برخی از زحمات آنچه در
چشم عمده شهروندان نمود پیدا کرد ،صرف انتخاب شهردار و
تغییر نام کوچهها و خیابانها از سوی شورای شهر تهران بود.
اختالسها و دستگیری اعضای کامل شوراهای شهر در برخی
استانها و شهرستانها نیز مزید بر علت شد و موجب گردید
ی نسبت به شورای شهر پیدا کنند که در
شهروندان ذهنیتی منف 
گفتوشنودهای روزمره مردم پدیدار است| صفحه2
یادداشت  بینالملل

علی سلطانی فرد

فروپاشی لبنان به نفع کیست
علل اصلی تأثیرگذار بر بحران اقتصادی کنونی لبنان در کنار
ناکارآمدیهای داخلی ،عوامل سیاسی است .بیثباتی سیاسی
ایجاد ش��ده پس از استعفای حریری در س��فر به عربستان ،با
تشکیل دولت حس��ان دیاب در حال التیام بود که انفجار بندر
بیروت در سال  2020منجر به ایجاد بحران جدید و استعفای
دولت تازه ش��کل گرفته این کشور ش��د .دخالت مستقیم یا
غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در این حادثه منجر به افزایش
بیثباتی و بحران در جهت منافع این رژیم شد .این رژیم نامشروع
تالش کرد با انحراف افکار عمومی به سمت حزباهلل لبنان ،این
گروه را مسئول انفجار معرفی کند .فرانس��ه نیز در سالهای
اخیر و به خصوص پس از حادثه بندر بیروت تالش کرده نقش
و نفوذ خود را در این کشور بیش از پیش افزایش دهد .امانوئل
ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه پس از حادثه در بازدید از بیروت
از ابتکار عمل پاریس برای خروج لبنان از بحران صحبت کرد .اما
با گذشت یک سال از آن حادثه شرایط این کشور نه تنها بهبود
نیافته بلکه وخیمتر نیز شده است | صفحه15
یادداشت  اجتماعی

محمدصادق اسالمي فارساني

موريانهها از جان هالل احمر
چه ميخواهند؟!
«موريانهها» اينبار به يكي از دموكراتيكترين نهادهاي كشور
زدهاند .در حالي كه دولت جديد در حال انتخابِ مديران جديد
اس��ت ،افرادي هم در اين تصورند كه خود را از ويترين عرضه
عقب نيندازند و در اين رقابت عرضه بهترين تاكتيك به صورت
زيگزاگي عمل كردن است؛يعني هم دولت فعلي را داشت ،هم
چش��م به دولت آينده! هم به امدادگران گفته شود كه مشكل
جمعيت به شوراي عالي بر ميگردد ،هم به اعضاي شوراي عالي
گفته شود كه دزديدند و بردند و خوردند و فقط ما سالم هستيم،
هم جلسات قانوني شوراي عالي و مجمع را تشكيل نداد ،هم...
اينها داس��تان همان «موريانه» اس��ت كه از درون ميخورد و
ميپوساند و سرمايههاي اجتماعي كشور را ميسوزاند و كسي
بايد پاسخگوي تمامي اين سوءمديريتها باشد| صفحه3
یادداشت  ورزشی

سعيد احمديان

بازی مدیریت والیبال
در زمین حاشیه

در آستانه آغاز المپيك ،حواشي واليبال همچنان ادامه دارد،
حاشيههايي كه با صحبتهاي جنجالي فرهاد قائمي كه پس
از خط خوردن از تيم ملي مدعي تصميمگيري مافيايي براي
واليبال ش��ده بود و آلكنو را عروسك خيمه شببازي ناميده
بود ،آغاز شد و با پاسخ سرمربي روس در نشست خبري ادامه
پيدا كرد .حاال هم در آخرين واكنش ديروز یک خبرگزاري به
نقل از آلكنو مدعي ش��د كه اين مربي از محمدرضا داورزني،
امير خوشخبر ،فرهاد قائمي و پيمان اكبري خواسته است در
مناظرهاي تلويزيوني حرفهايشان را مردانه بزنند تا مشخص
شود در چند اتفاق اخير پيرامون تيم ملي حق با كيست و چه
كس��ي حقيقت را كتمان ميكند .اينكه سرمربي روس اين
روزها به جاي تمركز روي حريفان واليبال در توكيو خودش را
درگير پاسخ به يك بازيكن كرده و حتي او و مديران فدراسيون
را به مناظره دعوت میکند نگرانكننده است | صفحه 13

رئیسجمهور منتخب در دیدار جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی:

دولت متصدی خوبی برای اقتصاد نیست
نخس�تین دی�دار رئیسجمه�ور منتخ�ب ب�ا اقتصاددانان کش�ور
ح�اوی برخی ن�کات درب�اره دی�دگاه دول�ت جدی�د ب�ه اقتصاد و
رویکردهای احتمالی این دولت در مواجهه با مس�ائل اقتصادی بود.

به گزارش رواب��ط عمومی دفت��ر رئیسجمهور منتخب ،آی��تاهلل دکتر
سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در نشس��تی سه ساعته با اساتید و
صاحبنظران اقتصادی با موضوع اولویتهای اقتصادی دولت س��یزدهم
گفت :یکی از جلوههای مردمی بودن دولت سیزدهم همین ارتباط با نخبگان
و دریافت نظرات و راهکارهای آنان برای حل مشکالت کشور است.
دکتر رئیس��ی با اظهار امیدواری نس��بت به اینکه در جلس��ات آینده با
کارشناسان ،مسائل و مشکالت با لحاظ اولویتها و فوریتها احصا شده و
راهکارهای رفع مسائل و چگونگی اجرای این راهکارها نیز مطرح شوند،
گفت :دولت سیزدهم برای حل مشکالت و درمان اقتصاد بیمار کشور اراده
جدی دارد و در این مسیر قطعاً نه بر اساس سلیقه بلکه بر اساس نظرات و
راهکارهای علمی و کارشناسی اقدام خواهد کرد.
وی تأکید کرد :از همه ظرفیت کارشناس��ی نیروی انسانی کارآمد کشور
فارغ از گرایشهای سیاسی و شخصی برای پیشرفت کشور کمک خواهیم
گرفت.

آیتاهلل رئیس��ی گفت :دولت درمان اقتصاد بیمار کش��ور را مس��ئولیت
خود میداند ،ام��ا راهکارها و نحوه اجرای این راهکاره��ا را با تکیه بر نظر
کارشناسان انتخاب خواهد کرد .در این مسیر در استفاده از تجارب آزموده
شده دیگران با نگاهی باز عمل کرده و محدودیتی در بهرهگیری از تجارب
موفق نداریم.
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه کشور باید با برنامه اداره شود ،اظهار داشت:

اگر برنامههای تدوین شده قبلی در کشور اجرا نش��ده ،نباید این تلقی را
داشته باش��یم که نیازی به برنامه نداریم ،بلکه باید دالیل اجرا نشدن آن
برنامهها را بررسی و رفع کنیم تا اوالً همه بتوانند بر اساس این برنامه از آینده
پیشبینی داشته باشند و از سوی دیگر کارشناسان بتوانند در هر مرحله اجرای
این برنامه را رصد نمایند.
رئیسجمهور منتخب اضافه کرد :راهکارهای جلوگیری از بروز کس��ری
بودجه ،راهکارهای رفع کسری بودجه ،اصالح هزینهکردهای غیرضرور در
دولت ،ضابطهمند کردن رفتار عملکرد بانکها ،اصالح نظامهای مالیاتی،
مالی ،پولی ،گمرکی و مسائل نظیر اینها ،مشکالتی هستند که دولت انتظار
دارد کارشناسان برای اصالح آنها راهکار ارائه کنند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه دولت متصدی خوبی برای امور اقتصادی نیست،
اظهار داشت :همانگونه که در این جلس��ه نیز مورد تأکید قرار گرفت ،در
اجرای سیاستهای خصوصیسازی عملکرد موفقی نداشتهایم ،اما این به
معنای توقف اجرای این سیاستها نیست.
وی تصریح کرد :نباید تصور کرد که واگ��ذاری بنگاههای دولتی به بخش
خصوصی پایان کار دولت با این واحدهاس��ت ،بلکه این تازه آغاز مس��یر
نظارت و حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی است.

غرق کانادا و کلیسا در خون کودکان
فریادهای گوشخراش «حقوق بش��ر حقوق بش�� ِر» کانادا در سازمانهای
بینالمللی و منطقهای گوش همه را کر کرده بود ،اما حاال دیگر کاناداییهای
کودککش باید خفهخون حقوق بشری بگیرند .هر هفته یک رسوایی تازه،
آن هم وسیع ،آن هم یک نسلکشی ( )Génocideآشکار ،قربانیان هم همه
کودک! این تراژدی حقوق بشری تمامی هم ندارد .حقوقیها ،خصوصاً حقوق
بشریها میدانند ژنوساید چقدر وحشتناک است .ژنوساید آخرین درجه از
بربریت مدرن است .ژنوساید یعنی اقدام عملی برای دفن کردن حقوق بشر.
حاال دیگر پس پرد ه کاناداییهای ژیگول هویدا شده است :آنها کودککش
هستند ،آنها به درازای تاریخ جزو ضدحقوق بشریترین دولتها هستند ،آنها
بر گرده بیجان هزاران کودک نشسته و بر قلب هزاران مادر خنجر فرو کرده و
پز حمایت از کودکان و زنان میدهند! حاال دیگر حرف زدن از حقوق و دم زدن
از بشر از سوی کاناداییها صنار هم نمیارزد .داغ بزرگی است ،پیدا شدن هر
هفته یک گور جمعی کودکان در کانادا.
در همین آخرین ارزیابی دورهای حقوق بشر ( )UPRکانادا تالشهای زیادی
کرد تا با اجماع ،علیه کشور ما قطعنامه حقوق بشری صادر شود .اص ً
ال کانادا
همیشه پای ثابت قطعنامههای دروغین حقوق بش��ری علیه ایران و سایر
کشورها بوده است .هرچند دست کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی نزد
دولتها و سازمانهای مردمنهاد رو شده است ،اما آنچه در مجامع حقوق بشری
حرف اول و آخر را میزند ،سیاست است ،نه حقوق و نه بشر .به همین خاطر
هم هست که عملکرد درخشان حقوق بشری ایران با سیاسیکاری کانادا و
بعضی دیگر از کشورهای غربی هماره جای درخوری در اسناد بینالمللی ندارد.
برعکس ،هیچ اثر شایستهای از کارنامه سیاه حقوق بشری کانادا و غربیها در
اسناد بینالمللی و منطقهای نیست.
حاال دیگر با کشف متوالی گورهای کودکان دست کاناداییها رو شده است؛
هر هفته یک گور چن��د ده نفری از کودکان بیگناه بوم��ی در کانادا یافت
میشود .این قتل عام و نسلکشی آشکار ،یک افتضاح ابدی برای کانادا به
بار آورده است .کانادا هماکنون هم با مشارکت در جنگ یمن کودککشی
میکند اما این کودککشی چیز تازهای نیست ،گورهای تازه کشف شده
گواهی میدهند که کودککشی در ذات کاناداییهای نژادپرست نهادینه
شده است.
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امریکا برای دسترسی
ایران به داراییهایش
معافیت  90روزه صادر کرد

درحالی که گفته میش��ود ط��ی هفتههای آینده
مذاکرات احیای برجام در وین از س��رگرفته میشود،
امریکا برای تس��هیل دسترس��ی ایران به داراییهای
بلوکه ش��دهاش در خارج معافیتهایی در نظر گرفته
است .به گزارش وبگاه «واش��نگتن فری بیکن» ،طبق
ابالغیهای ک��ه وزارت ام��ور خارجه امری��کا به کنگره
ارسال کرده است ،این معافیت تحریمی که به امضای
«آنتونی بلینکن» وزیر خارج��ه ایاالت متحده درآمده
اس��ت« ،انتقال وجوه ای��ران در حس��ابهای محدود
ش��ده ب��ه صادرکنن��دگان در ژاپ��ن و کرهجنوب��ی را
مجاز میداند»
3

جايگاه سوم اختراع ايراني
از بين  800اختراع
در سوئيس
دستگاه ضدعفونيكننده هوش مصنوعي ،ساخت دو
محقق ايراني در مسابقه بينالمللي ژنو كه اخيرا ً برگزار
شد ،توانس��ت از بين  ۸۰۰اختراع از  ۴۰كشوردنيا رتبه
سوم را كسب كند .از آنجايي كه اين دستگاه هيچ مشابهي
ندارد ،مخترعان در حال اقدام براي دريافت پتنت (ثبت
اختراع) اروپا و پتنت امريكا براي آن هستند
15

خشم امریکاییها
از عواقب «خروج عجوالنه»
از افغانستان

صداهای مخالفان در امریکا با خروج نیروهای این
کشور از افغانستان همچنان بلند اس��ت .نه تنها رهبر
اقلیت جمهوریخواه سنا و شماری از دموکراتها تصمیم
بایدن را به باد انتقاد گرفتهاند ،بلکه کار به جایی رسیده
که رئیسجمهور اس��بق که نام وی با جنگ افغانستان
گره خورده ،نیز با داعیه دفاع از حقوق بش��ر به جرگه
منتقدان پیوسته است
16
گفتوگوي «جوان» با دبير
جشنواره فيلم كوتاه دانشآموزي «مدرسه»
جاستین ترودوی مزور هم از این دریای شرم ،ماهی کثیف خود را صید
میکند :او مدعی اس��ت کلیس��ا و پاپ باید بابت این قت��ل عام کودکان
عذرخواهی کنند .این اظهارات سالوس��انه بر خش��م مذهبی میافزاید،
آنگاه که کلیساها آتش زده میشود ،همین ترودوی کراواتی و اتوکشیده،
خش��ونت مذهبی را هم محکوم میکند؛ همینقدر زب��ون و همینقدر
ریاکارانه.

داستان اندوهناک کودکآزاریهای تاریخی در کلیسا و رسواییهای جنسی
برای برخی از اسقفها و پاپها بماند برای بعد؛ حاال آنچه که از دل تاریخ برآمده
و مشخص است ،این است :عجالتاً نه کانادا و نه کلیسا حق ندارند حتی «ح»
ابتدای حقوق بشر را بر زبانشان جاری کنند یا حتی قبلتر از آن ،حق ندارند در
تصوراتشان هم به حقوق بشر بیندیشند .آنها باید تا مدتها جواب نقضهای
ساختاری و تاریخی حقوق ابنای بشر را پس بدهند.

جشنواره فيلم كوتاه
دانشآموزي
بستر آرمانخواهي است

