
یادداشت  سیاسی

دروینهیچگزینهای
رویمیزغربنیست

سیدعبداهلل متولیان

دس��ت غرب در مذاکرات پیش رو به کلی خالی بوده و تقریباً 
هیچ گزینه ای روی میز ندارد. غربی   ها خوب می دانند که نه تنها 
گزینه نظامی سال هاس��ت که از روی میز برداشته شده بلکه 
قرائن و شواهد متعدد نشان می دهد که حنای گزینه تحریم 
هم در حال رنگ باختن است و به تدریج از روی میز برداشته 
خواهد ش��د و دیگر افکار عمومی جهان جنجال رس��انه ای 
غرب درباره اتهامات هس��ته ای وارده به ای��ران را باور ندارد و 
دس��ت غرب در دیپلماس��ی عمومی نیز در حال تهی شدن 
است. تردیدی نیست که غرب بر اس��اس خوی استعماری و 
استکباری برای تغییر میدان بازی به نفع خود و امتیاز گیری 
بیشتر از ایران تالش خواهد کرد. در شرایط موجود، تنها برگ 
برنده غرب، تالش برای پاش��یدن بذر ناامیدی و بی اعتمادی 
و به میدان مخالفت آوردن مردم با دولت و نظام اس��ت. غرب 
قویاً به تشدید فشار به جمهوری اسالمی و تغییر میدان بازی 
از  طریق رویارویی مردم ایران با دولت و نظام دل  بسته است و 
قرائن زیادی وجود دارد که غرب از طریق شبکه نفوذی برای 
سوار ش��دن بر موج اعتراضات و مطالبات مردم برنامه ریزی 

کرده است | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

قهرمانان
امیدقهرمانانراناامیدنکنند

سعید احمديان

بدترین شروع ممکن براي کمیس��یون ورزشکاران رقم خورد، 
کمیس��یوني که قرار بود در دومی��ن دوره به دور از حاش��یه و 
هیاهو، مطالبات قهرمانان را پیگیري کند اما پیش از آنکه اولین 
جلسه اش تشکیل شود، اختالف ها آغاز شده تا از همین ابتداي کار 
چشم انداز روشني پیش روي فعالیت این کمیسیون قرار نداشته 
باشد. فدراسیون کشتي مدعي است رئیس کمیته ملي المپیك 
قول داده که حمید سوریان یکي از چهار عضو انتصابي اش باشد، 
اما وقتي صالحي امیري، اسم سوریان را رد نمي کند، حسن یزداني 
و محمدرضا گرایي دو عضو کشتي گیر کمیسیون ورزشکاران با 
اشاره فدراسیون در اعتراض به بدقولي صورت گرفته، تصمیم 
به تحریم اولین نشست مي گیرند.  در این مقال بحث بر سر این 
نیست که در اختالف به وجود آمده حق با کدام طرف است، بلکه 
موضوع قابل تأمل ضربه اي است که ورزش با شکل گیري چنین 
حاشیه ها و جنجال هایي مي خورد و کمیسیون ورزشکاران را از 
هدف هاي بزرگي که دارد دور مي کند. در این شرایط هنوز که در 
ابتداي کار کمیسیون ورزشکاران هستیم، نباید اجازه داد دامنه 
این اختالفات بیشتر شود و باید این مشکل به وجود آمده را به 

سرعت حل کرد| صفحه 13

ویژه جوان

تحریفسخنانرئیسجمهور
برایآتشبیاریآشوب

تلویزیون س��عودی ایران اینترنش��نال با تحریف سخنان در 
اجالس سران س��ازمان همکاری های اقتصادی )اکو( تالش 
کرد تا مطابق وظیفه ای که برایش تعریف ش��ده، زمینه س��از 
آشوب در ایران شود.  اینترنشنال روز گذشته در خبری نوشت 
ک��ه »ابراهیم رئیس��ی، در اجالس اکو اعالم ک��رد جمهوری 
اسالمی آماده اس��ت برنامه های آموزشی نفت و گاز را توسعه 
دهد و پروژه های انتقال آب از سوی ایران مورد توجه اکو قرار 
گیرد«! این رسانه سعودی فارسی زبان تیتر خبر را اینگونه زده 
است: »ابراهیم رئیسی: آماده ایم به کش��ورهای عضو اکو آب 
صادر کنیم« این در حالی است که از قضا، رئیسی درخواستی 
کاماًل برعکس آنچه را که اینترنشنال مدعی شده، طرح کرده 
و در بخشی از سخنرانی خود در نشس��ت سران اکو گفته که 
»عالقه مند هستیم پروژه های انتقال آب به کشورهای متقاضی 
از جمله جمهوری اسالمی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار 
گیرد.« ایران در روزهای اخیر شاهد برخی اعتراضات پیرامون 
آب بود و روز جمعه با حضور عناصر ضدانقالب در میان مردم 
معترض و سردادن شعارهای سیاسی و توهین  آمیز و فحاشی، 
این اعتراضات در اصفهان با درگیری میان عوامل ضدانقالب و 

نیروهای پلیس همراه شد | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 8 آذر 1400 - 23 ربيع الثانی 1443
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قيمت: 2000  تومان

واكاوي مهاجرت نخبگان در گفت وگوي »جوان« با اساتيد دانشگاه

 »مهاجرت نخبگان« 
خروجي نهادهاي متولي!

عالوه بر بروکراسی سنگین در نهادهای متولی نخبگان برخی از اساتید نیز در تشویق نخبگان به مهاجرت نقش اساسی دارند

پرونده » جوان « از اخراج دانش آموزان متأهل

اخراج به جرم تأهل!
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور: برخی دختران دانش آموز بعد از ازدواج از دبيرستان اخراج می شوند كه درصدد مقابله با اين رويه هستيم

     شاعران کشورمان در دومین همایش ادبي با عنوان فخر ایران که با حضور خانواده 
شهید فخري زاده همزمان با اولین سالگرد شهادت این شهید عرصه علم کشورمان برگزار 
شد، شعرخواني کردند. حامد فخري زاده، فرزند شهید محس��ن فخري زاده در دومین 
همایش ادبي »فخر ایران« که با حضور شاعران نام آشناي کشوري و خانواده بزرگوار شهید 
برگزار شد، از گردآورنده کتاب »فخر ایران« تقدیر کرد. کتاب »فخر ایران« مجموعه اي از 
اشعار شاعران در سوگ شهادت شهید محسن فخري زاده، از دانشمندان کشور به کوشش 

محمدمهدي عبداللهي و از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شد | صفحه 16

     روز چهارم آذر 1365، شهر اندیمشك طوالني ترین بمباران تاریخ دفاع مقدس را 
تجربه کرد. در این روز، نیروي هوایي بعثي ها با 54 فروند جنگنده از س��اعت 11 و 45 
دقیقه تا ساعت 13 و 30 دقیقه، به صورت مداوم اندیمشك و پادگان هاي اطرافش را 
بمباران کردند. در نتیجه صدها نفر از مردم این شهر و همین طور رزمندگان حاضر در 
آن به شهادت رسیده یا مجروح شدند. در گفت وگویي که با مرتضي طیبي از رزمندگان 
اندیمشکي انجام دادیم، سعي کردیم مروري بر خاطرات این روز تاریخي داشته باشیم. 
طیبي به عنوان مدیر مسئول مؤسسه فرهنگي- هنري طلوع غدیر جنوب، تحقیقات 

جامعي را نیز در خصوص بمباران روز چهارم آذر 1365 انجام داده است | صفحه 7

     نمایندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
در جلس��ه علني دیروز با 1۹4 رأي موافق، 
5۷رأي مخالف و 1۷ رأي ممتنع از مجموع 
۲6۸ رأي مأخوذه به یوس��ف نوري، گزینه 
پیشنهادي وزارت آموزش و پرورش اعتماد 
کردند. یوسف نوري در جلسه علني مجلس 
در تشریح برنامه هاي خود گفت: از مهم ترین 
اقداماتي که آن را پیگیري مي کنم کارآمدي 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش است. این 
ش��ورا در مقابل نفوذ س��ند آموزش ۲030 
کاماًل منفعل عمل کرد و برخي از اعضاي آن 

با این سند همراهي کردند. در این تریبون اعالم مي کنم که سرکردگان سند آموزشي 
۲030 در ایران  تعداد محدودي هستند و جایي در نظام آموزش و پرورش ندارند. یکي 
از مهم ترین اقداماتم هم در خصوص سامانه شاد خواهد بود. در شرایط فعلي فقط 60 
درصد از دانش آموزان در سامانه شاد فعال بوده و تعداد بسیاري از این سامانه بازمانده اند، 

بنابراین این فاصله باید هر چه سریع تر جبران شود | صفحه 3

 تو شمع جمع خوباني 
نشان فخر ايراني

 آسمان انديمشك 
اتوبان جنگنده هاي دشمن شده بود!

»نوري« وزير آموزش و پرورش شد

 قالیباف: مشکالت سه گانه کشور 
از ناترازی تصمیمات مسئوالن است
 امروز در كشور 3 مشکل اساسی آب، جمعيت و اختالف طبقاتی داريم

ريشه اين مشکالت در ناترازی است و اين ناترازی زاييده تصميمات ما است | صفحه 2

با افزایش سن ازدواج باید کمتر شاهد دختران 
1۷، 1۸ ساله باشیم که در س��نین متوسطه 
دوم یا همان دبیرس��تان قدیم ازدواج کنند با 
وجود این هنوز هم هستند دخترانی که در این 
سنین مرد زندگی و آینده شان را پیدا می کنند 
و پای س��فره عقد می نش��ینند. دخترانی که 
خیلی های شان هم استعدادش را دارند و هم 
عالقه اش را و دل شان می خواهد در کنار ازدواج 
و زندگی متأهلی به درس و تحصیل شان هم 
ادامه دهند و ب��ا وجود این طب��ق قانون این 
دختران حق ادامه تحصیل در مدارس عادی 
را ندارند و برای ادامه تحصیل باید راهکارهای 

دیگری را برگزیند.
آن ط��ور که عبدالرس��ول عمادی سرپرس��ت 
معاونت آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش درب��اره »اخ��راج دخت��ران متأهل از 
مدرسه « می گوید بر اساس ماده 53 آیین نامه 
اجرایی م��دارس، دانش آم��وزان دختری که 
ازدواج می کنند، می توانند به چند روش ادامه 

تحصیل دهند.
ب��ه گفت��ه وی در روش اول، دانش آموز دختر 
متأهل بدون تغییر ظاهر و عدم صحبت درباره 

مسائل خانوادگی با دانش آموزان دیگر، می تواند 
در مدارس روزانه مانند گذشته ادامه تحصیل 

دهد.
در غیر این صورت دانش آموز می تواند در مدرسه 
بزرگساالن ادامه تحصیل دهد یا اینکه در همان 
مدرسه روزانه ثبت نام کند اما فقط در امتحانات 
شرکت کند و همچنین امکان تحصیل در مراکز 

آموزش از راه دور نیز وجود دارد. تصمیم گیری 
در این خصوص بر عهده شورای مدرسه است اما 
در هر حال دانش آموز متأهل اخراج نمی شود و 

از تحصیل محروم نخواهد شد.
اما وقتی پ��ای درد دل دانش آم��وزان متأهل 
می نش��ینید درمی یابید این قوانین برای ادامه 
تحصیل دانش آموزان متأهل می تواند به نوعی 

سنگ اندازی در مسیر تحصیل و همچنین در 
مسیر ازدواج محسوب شود. در واقع دخترانی 
که در مسیر زندگی قرار می گیرند و خواستگار 
مناسب دارند یا باید قید تحصیل را بزنند یا قید 
ازدواج را و اگر بخواهند هر دو مسیر را در کنار 
هم ادامه دهند ، به واس��طه قوانین و عرفی که 
برای عدم حضور دانش آموزان متأهل در کنار 
دانش آموزان مجرد وجود دارد، کار برای ش��ان 
سخت خواهد شد. این دانش آموزان حتی اگر 
روش پنهانکاری برای ادامه تحصیل در مدارس 
عادی را در پیش بگیرند باز هم ادامه این کار تا 
پیش از دوران ب��ارداری امکانپذیر خواهد بود 
و در صورت بارداری ای��ن دانش آموزان ناگزیر 
خواهند بود در مدارس بزرگس��االن و در کنار 
زنانی ادامه تحصیل بدهن��د که خیلی وقت ها 

سن مادران شان را دارند.
حاال انس��یه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور در نشس��ت اتحادیه های بزرگ 
دانشجویی کشور که با موضوع بررسی مسائل زنان 
برگزار شد، گفت: » برخی دختران دانش آموز بعد 
از ازدواج از دبیرستان اخراج می شوند که درصدد 

لغو این قانون هستیم« | صفحه 10

   اجتماعی

     ماجراي نقش نهادهاي متولي نخبگان و همچنین اساتید 
در تش��ویق نخبگان به مهاجرت موضوعي است که بسیاري از 

صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها هم بر آن صحه مي گذارند. 
رضا عامري، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران وقتي مي خواهد 
دالیل خروج نخبگان را از کشور مورد واکاوي قرار دهد، عملکرد 
بد دستگاه هاي متولي امور نخبگان را در رأس دالیل مهاجرت 

نخبگان ق��رار داده و مي گوی��د: » کاش چنی��ن ارگان هایي را 
نداشتیم.   با وجود برخي کارهاي مثبت وقتي در عمل ۲5 درصد 
افرادي که تحت حمایت بنیاد ملي نخبگان بودند از کشور خارج 
شدند،  یعني این کارها مؤثر نبوده و بخش هاي دیگر نیز باید پاي 

کار بیایند و اقدامات دیگري صورت داد.« 
دکتر مجید ابهري، رفتار ش��ناس و عضو هیئت علمي دانشگاه 

شهید بهش��تي نیز در خصوص نقش نهادهاي متولي نخبگان 
در افزایش مهاجرت این گروه از س��رمایه هاي انس��اني جامعه 
ب��ه »ج��وان« مي گوید: » متأس��فانه به رغم وج��ود بنیاد ملي 
نخب��گان و بعض��ي از نهادهاي مش��ابه هنوز نهادي منس��جم 
 و مؤث��ر در زمینه ه��اي ج��ذب و تقوی��ت نخبگي در کش��ور 

وجود ندارد | صفحه 3

تجم��ع 15روزه کش��اورزان 
اصفهان ک��ه در اواخر آبان ماه 
به اوج رسید و تمام شد، تجربه 
ذی قیمتی هم ب��رای مردم و 
هم برای حاکمی��ت بود. برای 
مردم از آن جهت مهم بود که 
مطالبه مشخص و قابل فهمی 
را طرح کردند که ارتباط بین 
مطالبه و مسئله محل اختالف 
ناظ��ران صحنه نب��ود. مردم 
هوشمندانه از انحراف تجمعشان )شاید اولین بار در ایران 
با این گس��تردگی( جلوگیری کردند، وارد شهر نشدند، به 
بانك حمله نکردند، با پلیس درگیر نشدند و سنگی پرتاب 
نش��د. حاکمیت هم آن را گس��ترده و زنده پوش��ش داد و 
ش��خصیت های عالی دولت وارد میدان حل مسئله شدند. 
تجمع اصفهان تجربه برد-برد معترض��ان و حاکمیت بود 
که هوشمندانه ش��روع ش��د و آبرومندانه خاتمه یافت. اما 
چرا پس از توافق مس��ئوالن با کش��اورزان موج جدید، اما 
کم رمق، تجمع شروع شد؟ چرا تجمع دهها هزار نفری در 
کف زاینده رود به تجمع ۲500نفر در 15نقطه شهر اصفهان 
تبدیل شد و چرا در تجمعات متأخر شعاری از آب خواهی 

درمیان نبود؟
به نظر می رسد 15روزه شدن تجمع کش��اورزان زمینه را 
برای آماده ش��دن اپوزیس��یون داخل و خارج فراهم  کرد 
که چگونه می توانن��د از آن بهره ببرن��د. در 15روز اول با 
هوشمندی کش��اورزان و طراحان تجمع نتوانستند مسیر 
مطالبه گری آن��ان را منحرف کنند. اما در پایان احس��اس 
کردند دست ش��ان خالی ماند و حاکمیت و مردم همدیگر 
را برای حل مسئله به رسمیت ش��ناختند. لذا برای ایجاد 
یك ادراک جدید ذهنی درصدد خل��ق صحنه های جدید 
برآمدند. بنابراین 15 نقطه شهر اصفهان را با تجمعات بیش 
از 100 تا 150نفر انتخاب کردند و همه شخصیت های بدنام 
و تراز اول اپوزیسیون همچون فرقه رجویه و جریان الپهلویه 
رأساً به میدان آمدند و رسانه های استکباری صدها ویدئو 
و تصویر مخدوش از آن مخابره کردند. وزیر خارجه سابق و 
حال امریکا به میدان آمدند و خود را کنار سرکوب شدگان! 
اعالم کردند. وزارت خارجه امریکا مدعی رصد صحنه شد 
و... . حال آنکه رفتار پلی��س از جهت فیزیکی همانند همه 
جهان بود که خیزی برمی دارد و گازی می زند و خواس��تار 
تفرق جمعیت می ش��ود. اما عبارت س��رکوب معترضان! 
به قدری برجسته شد که پیاده نظام آنان گمان کردند انتقام 
تجمع آرام و نتیجه بخش کش��اورزان را گرفته اند. به نظر 
می رسد هدف اصلی از ورود پساب خواهان به میدان -پس 
از آب خواهان- برای دو منظور اساسی بود؛ اول اینکه نباید 
حاکمیت نان آن تجمع نسبتاً بزرگ و آزاد را بخورد و نباید 
ذهنیتی که از تجمعات ایران در ذهن غرب معتبر کرده اند 

دچار خدشه شود.
بنابراین هدف اصلی آلوده کردن حرکت سالم و هوشمند 
آب خواه��ان بود و تالش ش��د با پس��اب ض��د انقالب آن 
حرکت زالل کش��اورزان را گ��م کنند و در ل��وای حرکت 
موجه کشاورزان بهانه  ای بتراشند و بستری فراهم شده را 
نشان دهند. هدف دوم که در مواضع وزیر خارجه جدید و 
سابق امریکا کاماًل مش��هود است، فشار برای به هم ریختن 
محاس��بات ایران در آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در 
وین بود. به محض اتم��ام تجمع کش��اورزان و تجمع 15 
نقطه ای غیر کشاورزان در ش��هر اصفهان، ناگاه در برخی 
رسانه های رسمی و غیر رس��می کشور این خط دنبال شد 
که »حل مسئله آب از برجام می گذرد« تا این مسئله را به 
مثابه یك بحران چاش��نی مذاکرات وین کنند تا احساس 
فش��ار داخلی موجب امتیازدهی بیرونی با هدف رهایی از 
وضع موجود  ش��ود و این چنین چین��ش ذهنی حاکمان و 
مذاکره کنندگان با یك مس��ئله آنی جدید مواجه شود که 
این مسئله آنی فرمت و نقشه راه مذاکرات را به هم بریزد. 
خوشبختانه هوش��مندی پلیس که تجربه ای ذی قیمت از 
سال های گذش��ته دارد، پختگی آن را به نمایش گذاشت 
و نتیجه به دس��ت آمده غربال اراذلی بود ک��ه ارتباطی با 
کشاورزان نداش��تند. سالح هایی ضبط ش��د که یك شبه 
تهیه نش��ده بود. خواهش پلیس و دریافت سنگ در مقابل 
خواهش، نش��ان داد که طراحِی ش��وم انجام شده با کنش 
– واکنش در میدان به دس��ت نمی آید. بنابراین در فردای 
5آذر یك مرتبه غائله آفرینان آب شدند و گویی اصاًل اتفاقی 
نیفتاده اس��ت. تجمع اول برای آب بود و وظیفه حاکمیت 
آن بود که بش��نود و محترم بش��مارد، اما بعد از آن تحرک  
رسانه های دشمن و پساب خواهان بود که بوی آلودگی آن 
از واش��نگتن تا تیرانا تا برخی از رسانه ها و مجازی نویسان 

داخلی به مشام می رسد.

سر مقاله
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عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

همکاری اقتصادی با همسايگان
 اولويت ويژه ايران

ایران برای توافق جدی است
     حدود 160 روز بعد از توقف مذاکرات بازگشت امریکا به برجام در آستائه انتخابات 
ریاست جمهوری خرداد ماه 1400، ایران و 1+4 از امروز دور جدید مذاکرات را در هتل 
کوبورگ وین ش��روع می کنند؛ مذاکراتی که در آن، ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی 
به کلی تغییر کرده اس��ت. طبق پروتکل های دیپلماتیك، پیش از ش��روع مذاکرات، 
پیش نویس دستور کار مذاکرات از طریق رایزنی های غیر رسمی تعیین و درست مانند 
یك بازی فوتبال، ترکیب و س��طح هیئت های مذاکره کننده به طرف های مقابل اعالم 
می شود. هم دیپلمات های غربی و هم کارشناسان در پایتخت های اروپایی درباره اینکه 
دور جدید مذاکرات در وین به نتیجه برسد، ابراز بدبینی کرده اند، اما میخائیل اولیانوف، 
نماینده روس��یه در مذکرات وین که به ترکیب تیم های مذاکره کننده دسترسی دارد 
و ترکیب هیئت ایرانی را هم دی��ده، دیروز در توئیتی ترکیب هیئ��ت ایران در وین را 
» چش��مگیر « توصیف کرد و نوش��ت:»ترکیب هیئت ایران در مذاکرات رفع تحریم   ها 
در گفت وگوهای وین چشمگیر است. من معتقدم که این باید به عنوان دلیلی بر نیات 

جدی تعبیر شود«  | صفحه 15

     سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری های 
اقتصادی )اکو( که به میزبانی شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران اولویت ویژه ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشور های آسیایی 
به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آس��یای غربی، آسیای میانه و قفقاز 
قائل است. در حاش��یه برگزاری اجالس اکو، دکتر رئیس��ی با رؤسای جمهور ترکیه، 
تاجیکستان، پاکستان، ترکمنس��تان، ازبکس��تان،دیدار و ضمن تأکید بر گسترش 
همکاری  ها در حوزه های مختلف ، راه های توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را مورد بحث 
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