
  همان حسن فیروزی  که براندازان و همه ظرفیت مجازی و رسانه ای شان پای آن آمده بودند و 
از شکنجه او در زندان می گفتند و حتی خبر دادند که او به کما رفته است، امکان دیدار با خانواده 
نداشته و در انفرادی است، روز گذشته خبر آمد که حین فرار از کشور دستگیر شده است، بدون 
آنکه حتی سابقه یک روز بازداشت در اغتشاشات را داشته باشد! قوه قضائیه از همان روز اول 
اعالم کرد چنین فردی با این نام در زندان های ما وجود ندارد. مسیح علینژاد تنها دروغگوی این 
ماجرا نبود، از علی کریمی و سایر فعاالن مجازی برانداز تا بی بی سی و اینترنشنال و صدای امریکا 
و منوتو بر این دروغ دمیدند و حتی فایل صوتی او را پخش کردند. در ویکی پدیا هم صفحه ای 
به نام او ساخته شد و فضاسازی رسانه ای در مورد او کامل انجام گرفت. بی بی سی با اینکه خود 
منتشرکننده فایل صوتی ساختگی از حس��ن فیروزی بود، حاال می گوید در هفته های اخیر 
کاربران شبکه های اجتماعی که اسامی مشابه سازمان های حقوق بشری معتبر داشته اند، این 

اخبار را منتشر کردند و حاضر نیست مسئولیت خود را در این ترویج دروغ بپذیرد | صفحه 2

  سيدروح اهلل لطيفي، سخنگوي پيشين گمرك: 
عمان فرصت خوبي براي »صادرات مجدد« دارد و باید چنین ظرفیت هایي مورد توجه 
بیشتر قرار گیرد و با نگاه راهبردي و غیرجزیره اي به تأمین بیش از پیش منافع ملي 

همت گمارده شود

  محسن شرافتي نيا، كارشناس انديشكده ديپلماسي اقتصادي: 
عمان بیش از 90درصد از موادغذایي خود را از خ��ارج از کشور تأمین مي نماید، با توجه 
به مرغوبیت مواد غذایي ای��ران و از طرفي عالقه زی��اد مردم عمان نسبت ب��ه ایرانیان و 
کاالهاي ایراني که عالوه بر مرغوبیت داراي قیمت هاي رقابتي نسبت به مشابه آنها از دیگر 
کشورهاست، بنابراین بستر مناسبي براي افزایش صادرات این نوع کاال به عمان وجود دارد

  آرزو جمالي نظري، دبيركل اتاق ايران و عمان: 
نقطه قوتي که مي توانیم از آن براي توسعه روابط اقتصادي استفاده کنیم روابط سیاسي 
بسیار حسنه موجود بین دو کشور است و رویکرد بسیار مثبتي که شهروندان عماني 

نسبت به ایراني ها دارند خوشبختانه نگاه مثبتي است

 دروغ »حسن فيروزی« از عجيب ترين دروغ ها بود
هرچند برای براندازان عادی بود!
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یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

 دیپلماسی ناتوان ورزشی
در دفاع از »خلیج فارس«

 پیام السودانی به واشنگتن 
از قلب پاریس

 منافع امریکا 
در تداوم جنگ اوکراین

فریدون حسن

سید رحیم الری

علی حسن حیدری

مطابق اسناد تاریخی موجود در سازمان ملل و دیگر نهادهای 
بین المللی که شامل نقشه های جغرافیایی و متون کهن است، 
آبراهه جنوبی ای��ران از دیرباز به نام دریای پ��ارس یا خلیج 
فارس معروف بوده است. اسنادی که هیچ کس و هیچ نهادی 
نمی تواند منکرشان شود یا در درستی و صحت آنها شکی وارد 
کند. اس��تناد به همین مدارک محک��م و غیرقابل انکار برای 
بستن دهان معاندان و کش��ورهای حقیری که می خواهند با 

سیاسی کاری تاریخ بشری را تحریف کنند | صفحه 13

سفر محمدشیاع السودانی به امریکا در یکی دو هفته اخیر 
خبر داغ عراق بود. حتی ی��ک هیئت امریکایی هفته قبل به 
بغداد آمد تا مذاکرات��ی را در خصوص این س��فر با مقامات 
عراقی داشته باشد. قرار بود فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق 
نیز برای آماده س��ازی مقدمات سفر نخس��ت وزیر عراق به 
امریکا عازم واش��نگتن ش��ود. حاال منابع دولتی در عراق به 
س��ایت خبری العربی الجدید خبر داده اند که السودانی روز 
پنج  ش��نبه در رأس هیئتی عازم فرانس��ه خواهد ش��د تا با 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه، دی��دار و گفت وگو 
داشته باشد. هرچند بغداد به صورت رسمی اعالم نکرده اما 
به نظر می رسد السودانی با تغییر در سفر خارجی اش، پاریس 
را به جای واشنگتن برگزیده اما آیا این به معنای تغییری در 

متحد خارجی نیز به شمار می رود | صفحه 15

عده ای چنین استدالل می کنند که امریکا منافعی در اوکراین 
ندارد، یا اگر منافعی داشته باشد، بیشتر اخالقی است. البته 
استدالل اخالقی برای واقعیات سخت افزارانه ژئوپولیتیکی 
نه مناسب است و نه کافی. امریکا در جنگ اوکراین منفعت 
حیاتی دارد. امریکا به دلیل بعد جغرافیایی همواره از حمله 
زمینی مصون بوده است؛ تهدیدات علیه امریکا تنها از طریق 
اقیانوس ها ممکن اس��ت و بر همین اس��اس از سال ۱900 
تاکنون تأمین امنیت دریاه��ا، »مبنا و پای��ه امنیت ملی « 
امریکا قرارگرفته است. تضعیف روسیه به عنوان یک رقیب 
ژئوپلیتیک برای امریکا، تنها یکی از انگیزه های امریکا برای 
ادامه جنگ در اوکراین است. امریکا قصد دارد با تداوم جنگ 
اوکراین هم روسیه را تضعیف کند و هم بر سیاست، اقتصاد و 
امنیت اروپا اثر بگذارد تا قاره سبز را همچنان در منظومه ای 

از مدیریت جهانی خود حفظ کند | صفحه 2

مدارس پول مردم را پس بدهند

انگليس 200 كودك پناهجو را به آدم ربايان سپرد!

مدارس ايران از ابتدای سال بيشتر در تعطيالت بود ه اند. با پول هايی كه مردم به مدارس داده اند چه بايد كرد؟

مورد عجیب عادی فیروزی!

ظرفيت هاي اقتصادي عمان 
قرباني نگاه جزيره اي مسئوالن

رئيس مركز شركت هاي دانش  بنيان در گفت  وگو با »جوان«:

 دانش  بنيان ها را  
از ساخت نمونه اوليه  تا واگذاري 
زمين و صادرات حمايت مي  كنيم

جدال ويالسازی در زمين كشاورزی 
با امنيت غذايی

 »جوان« ظرفيت های اقتصادي 
و وضعيت تجاري عمان و ايران را واكاوي مي  كند

رئیس قوه قضائیه در یک ورود بسیار بجا و درس آموز حکم داد که مدارس باید پول غذا و رفت وآمد و آموزش تکمیلی و خدماتی را که برایش پول گرفته اند، اما در این تعطیلی  ها کاری نکرده اند،  به مردم بازگردانند و به هرطریق آن را جبران 
کنند. وزارت آموزش و پرورش نیز در پی این حکم به مدارس ابالغ کرد مبالغی را که در ازای آن کاری نکرده اند، به والدین بازگردانند. این یکی از بهترین اقدامات و قدرت نمایی های رئیس دستگاه قضا بود. اما از همین حاال کاربران مجازی 

نسبت به ضمانت اجرای این دستور ابراز تردید کرده اند. این می تواند یک آزمون باشد. بهتر است آموزش وپرورش یا یک نهاد نظارتی، میزان اثرگذاری این قدرت نمایی و فایده بخشی آن را گزارش کنند. سنت دیرینه مدارس و خیلی از 
صفحه 3بخش های دیگر این است که پولی را که گرفتند دیگر پس نمی دهند و بهانه  ها برای آن می تراشند. باید دید در این آزمون مدنی چقدر موفق می شویم. 
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ربوده شدن ۲00کودک پناهجو رسوایي تازه اي را براي دولت انگلستان رقم زده است. به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، »رابرت 
جنریک« وزیر مهاجرت انگلیس به قانونگذاران این کشور گفته که بیش از ۲00 کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در محل اقامت 
مورد تأیید دولت مفقود شده اند! بیشتر این افراد پسران نوجوان اهل آلبانی هستند. این کودکان به دست گروه های تبهکار از محل 
اسکان پناهجویان در شهر برایتون  که زیر نظر وزارت کشور انگلیس اداره می شود، ربوده شده اند. این افشاگري پس از گزارش 
»آبزرور« از سکونتگاه کودکان مهاجر در »برایتون« در صدر خبرها قرار گرفت. برخي گزارش ها و اسناد بر ارتباط نزدیک اعضاي 
خاندان سلطنتي حاکم بر انگلیس با برخي از باندهاي قاچاق دختران و کودکان حکایت دارد. دادگاهي در امریکا، »گیسالین 
مکسول« زن انگلیسي مؤسس شبکه برده داري جنسي را متهم کرد که با اغواي دختران جوان، حتي دختران ۱۴ ساله، آنان را 
براي سوء استفاده جنسي، در اختیار جفري اپستین امریکایي قرار مي داده است تا به عنوان برده جنسي، در اختیار افراد ثروتمند 

و مشهور، از جمله اندرو شاهزاده انگلیسي و پسر ملکه انگلیس قرار گیرند | صفحه 3

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

پنج شــنبه   6 بهمــن 1401 -  4  رجــب  1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

در نكوهش استهزا      |      مسخره خودتي!

در احواالت بانوي نيكوكار، زهرا گيتي نژاد

او فقط معلم نيست، در نقطه صفر مرزي مدرسه مي سازد
ــروع مي كند. از سال 1354 به استخدام  كارش را با عشق ش
آموزش و پرورش درمي آيد. آن زمان دانشگاه قبول مي شود، 
ــته ورود به دانشگاه برايش  ــرايطي كه داش ولي به خاطر ش
مشكل بوده است. بعد از انقالب در حين تدريس وارد دانشگاه 
ــتان بوده و بعدها  ــود. از همان ابتدا هم آموزگار دبس مي ش
رشته تحصيلي اش هم علوم تربيتي و شاخه آموزش ابتدايي 
مي شود. ابتدايي را انتخاب مي كند، چون اعتقاد دارد بچه ها 
در اين دوران دنياي پاك و صادقي دارند و شخصيت شان به 
ــكل مي گيرد تا جايي كه تأثير تربيتي معلم را در  خوبي ش
آنها مي توان ديد.  زهرا گيتي نژاد با عضويت در يونيسف در 
كالس هاي طرح آموزش جهاني مشاركت و پس از موفقيت در 
كالس ها به  عنوان يكي از اعضاي هسته مركزي طرح آموزش 
جهاني در تهران انتخاب مي شود. او وظيفه تدوين محتواهاي 
ارائه  شده در كارگاه، به  صورت بازي و فعاليت هاي جذاب براي 

ساير معلمان و دانش آموزان را بر عهده داشته است. 
در سال 1381 در قالب فعاليت در هسته مركزي براي ارائه 
دوره هاي آموزشي به معلمان راهي استان سيستان و بلوچستان 
ــي در زندگي زهرا  ــفر به ميرجاوه نقطه عطف ــود. س مي ش
گيتي نژاد است كه وي را وارد عرصه مدرسه سازي مي كند. 

ــه به نام قدسي نيلي در نقطه صفر  او با احداث اولين مدرس
مرزي ايران و پاكستان در سال 1382 كه با كمك خانم سيما 
نيلي انجام شد، عمًال وارد عرصه خداپسندانه مدرسه سازي 

مي شود. 
ــتان انجام  ــا كمك دوس ــا و تالش هايي كه ب ــا پيگيري ه ب
ــتان محروم  ــه در اس ــاخت 20 مدرس مي دهد، موفق به س
سيستان و بلوچستان مي شود. با همراهي تعدادي از خيرين 
وارد استان محروم خراسان جنوبي مي شود و از سال 1387 
ــه را احداث و به  ــوند تعداد 35 مدرس تا 1391 موفق مي ش

بهره برداري برساند. 
گيتي نژاد با ثبت مؤسسه خيريه در امر مدرسه سازي با عنوان 
ــري از جمله: تجهيز  ــه مهر گيتي فعاليت هاي ديگ مؤسس
مدارس، طرح حمايت تحصيلي، طرح رايانه براي همه، طرح 
ــال  ــال به مناطق كمتر برخوردار از س كتاب و... را براي ارس
ــال 1399 با توجه به  ــاز و پيگيري مي كند. در س 1391 آغ
مشكالت پديد آمده ناشي از شيوع بيماري كرونا اقداماتي را 
درخصوص فراهم كردن تجهيزات مورد نياز آموزش مجازي 
براي دانش آموزان مناطق محروم ارائه مي كند كه از آن جمله 
مي توان به تهيه و ارسال تبلت، دستگاه تلفن همراه و سيستم 

رايانه براي دانش آموزان مناطق كم برخوردار اشاره كرد. 
يكي ديگر از كارهاي شايسته اي كه با كمك مؤسسه مهرگيتي 
انجام شد، ساخت پلي براي بچه هاي عشاير بود كه به خاطر 
عبور از رودخانه با سيم و كابل انگشت هايشان را از دست داده 

بودند. پلي كه حاال اسم آن را گذاشته اند، «پل دانش.»
اين معلم نيكوكار مي گويد: «كار خير پول نمي خواهد. نيت 
خير و دل بزرگ مي خواهد. چنانچه ما با همين پشتوانه در 
ــه در مناطق محروم  طرح «كتاب براي همه»، 22 كتابخان
تجهيز كرديم و هر ماه براي استان ها به طور ميانگين 15 هزار 
جلد كتاب مي فرستيم. ايمن سازي 300 مدرسه در كنار طرح 
مدرسه ياري نيز از اقدامات ديگر مؤسسه مهر گيتي است كه 
در مناسبت هاي مختلف به بچه ها در تهيه وسايلي مثل كيف، 

لوازم التحرير يا وسايل ورزشي كمك مي كند.»
ــته با ساخت مدرسه در  زهرا گيتي نژاد زني است كه توانس
ــزه اي براي  ــودكان مناطق مرزي انگي مناطق محروم به ك
تحصيل و دانايي بدهد و براي آنها آينده اي روشن را به ارمغان 
بياورد. آرزوي زهرا گيتي نژاد اين است كه تمام دانش آموزان و 
دانشجوها در فضاي سالم و استاندارد تحصيل كنند تا بتوانند 

به موفقيت برسند و آينده اي درخشان داشته باشند. 

«در شهري كه همه مردمش مي لنگند،  نيره 
ــي راه مي رود، مسخره اش ساري  وقتي كس

ــي چيزي را  ــان ها وقت مي كنند، انس
درك نمي كنند، مسخره مي كنند.» 
ــول از يك كمدين  اين جمله نقل ق

است. 
ــتهزا  ــن موضوعات در جامعه امروز ما اس يكي از متداول تري
ــرف به ما  ــت كه ط ــت و حداقل واكنش منفي آن اين اس اس
مي گويد:«مسخره خودتي!» و به اين ترتيب ناراحتي خود را 
از عمل ما نشان مي دهد. در تعريف استهزا گفته اند:«شخصي 
گفتار، كردار، صفت خلقي و نقصي از نقائص ديگران را به قصد 

خنداندن ديگران به نوعي تقليد كند.»
ــو ديدي؟ «س» و «ش» زبونش ميزنه بامزه ميشه!...  قيافش
ــو انگار با ماهي تابه له كردن!... دماغوووو!... درازو  واي صورتش
ببين!... الغر مردني!... اينم شد فاميلي!... فقط بايد حرف بزنه 
تا به صداش بخندي!... لهجه شو بايد بشنوي!... يه مادر داغوني 

داره! باباشو نديدي چه شكليه...!
به زيبايي تان ننازيد كه خالق آن شما نيستيد. چهره ديگران 
ــخره نكنيد كه اختياري در خلق آن نداشته اند. به اصل  را مس
و نسب خود ننازيد كه انتخاب شما نيست. اصل و نسب و نژاد 

كسي را به سخره نگيريد كه او هم مداخله گر در اين جبر نبوده 
است، اما به اخالق، منش و معرفت خود بنازيد. به داشته هايي 
كه خود به دست آورديد، بنازيد و نداشته هاي ظاهري ديگران 

را به سخره نگيريد. 
ــي را  ــران را در مي آوريم. تقليد رفتار كس ــت ديگ اداي صحب
مي كنيم. قد كوتاه يا نقص ديگران را مورد اشاره قرار مي دهيم 
ــده از كنار موضوع  ــوخي كرديم و با خن و در آخر مي گوييم ش
مي گذريم. مي خواهد صريح زباني باشد يا با ايما و اشاره باشد. 
ــبت به  ــد يا در تقليد و ادا درآوردن نس مي خواهد در بيان باش
ــد يا پنهان. مي خواهد در  ديگران. مي خواهد عيب آشكار باش
حضور فرد باشد يا در غياب او. مي خواهد سايرين فرد را بشناسند 
يا نشناسند. در نفس عملكرد ما تفاوتي ندارد كه هر كدام از اين 

موارد باشد، در جاي خود يك گناه محسوب خواهد شد. 
دقت كنيد. «استهزا» يا موجب تحقير فرد خواهد شد يا موجب 
«غيبت» و اگر هيچ كدام از اين موارد نباشد، آزار و اذيت ديگري 
را به دنبال دارد. اين تكه گوشت چند سانتي در دهان ما چه ها 
ــت.  كه نمي كند! درندگي زبان فقط به پرخاش و تندي نيس
شوخي زشت و بيهوده، دست انداختن و تمسخر ديگران كه در 
ظاهر با خنده و شوخي و حتي قربان صدقه است چنان برنده 
ــم خدا هم دور نمي ماند. دو سوره در قرآن، با  است كه از چش

كلمه «ويل» شروع شده.«ويل» يكي از شديد ترين تهديد هاي 
قرآن است، 

يكي از اين سوره ها «الهمزه» است. خداوند مي فرمايد: «َويٌْل 
لُِكِلّ ُهَمَزةٍ لَُمَزة- واي بر هر عيب جوي طعنه زننده.»

ــران به همين  ــخره نكردن ديگ ــه تأكيد در مورد مس البته ك
محدود نمي شود. سوره حجرات آيه 13 مي فرمايد:«اي كساني 
ــما گروه ديگر را  كه ايمان آورده ايد نبايد گروهي از مردان ش
ــايد آنها كه مورد استهزا واقع مي شوند، بهتر  استهزا كنند، ش
از مسخره كنندگان باشند و همچنين زنان يكديگر را مسخره 
نكنند، زيرا ممكن است زنان مسخره شده از آنها كه مسخره 

مي كنند، بهتر باشند.»

شأن نزول اين آيه جالب است؛ مردي در زمان پيامبر(ص) نام 
مادر فردي ديگر را به گونه اي به زبان مي آورد كه تعبير آن مايه 

سرزنش و مالمت در دوران جاهليت بوده است. 
ما خودمان مي دانيم كجا و چه زمان و با چه لحني كه برخاسته 
ــت با ديگران حرف مي زنيم... خودمان  از طعنه و تمسخر اس
مي دانيم كه كجا براي شناسايي يك فرد مي گوييم «فالني كه 

قدش كوتاهه» و كجا همين لفظ بار تمسخر دارد!
بسياري از ما با ادعاي احترام به آزادي بيان و عقايد، بسياري 
از رفتارها و اعتقادات ديگران را به سخره مي گيريم. كار ما به 
جايي رسيده كه حتي دردها و مشكالت جامعه را هم به استهزا 
ــتيم، لطيفه  ــم. از روزمرگي هايي كه درگير آن هس مي گيري
ــازيم و در فضاي مجازي پخش مي كنيم. استهزايي كه  مي س
در پشت لبخندهاي اجباري آن يك تأسف بزرگ وجود دارد. 
شايد هم ما مي دانيم كه نمي توانيم در مورد مسئله اي كاري از 
پيش ببريم پس آن را به سخره مي گيريم. حادترين مشكالت 
و روزمرگي ها را در قالب هاي مخلتف به استهزا مي گيريم و به 

جاي نقد، به مسخره كردن رومي آوريم. 
تمسخر ديگران، برخاسته از روحيه خودبرتربينى ماست، در 
حالي كه مالك برترى و كرامت، جنس و نژاد نيست، بلكه رفتار 

اخالقي است. 
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از او مي گذرم
 اما او از خود نگذشته است

نقش حيا در تربيت جنسي كودك

 فرزندم! 
تن تو حرمت دارد

 مفهوم حيا بسيار گسترده است و شامل چيزي كه مي بينيم، 
مي شنويم، مي خوريم و حتي چيزي كه به آن فكر مي كنيم 
هم مي شود. مطلوب ما همين است كه فرزندمان در نوجواني 
و بزرگسالي به اين مرحله برسد، به همين دليل در خردسالي 
ــود.  ــوم «حريم» براي كودك نهادينه ش و كودكي بايد مفه
درواقع زماني كه ما محيط طيب را براي كودك فراهم كنيم 
آموزش غيرمستقيم و البته مؤثر اتفاق مي افتد.  انسان با حيا 
مراقب همه ورودي هايش است، زيرا مي داند هميشه ناظري 
هست(وجدان و خدا) و از هر امر نكوهيده اي دوري مي كند. 
ــگاه نمي كند، در حال  ــد ن براي مثال اگر دِر خانه اي باز باش
جست وجو در فضاي مجازي اگر ناخواسته تصوير بدي بيايد 
نگاه نمي كند، فالگوش نمي ايستد و حتي مراقب ورودي هاي 

ذهنش است و نمي گذارد هرچيزي به ذهنش برسد.

لشكر خواب، آخرين خاكريزها را هم فتح مي كند و چشمانم را  حسن 
فرامرزي

كامل مي بندد. ساعت 11 شب است، دو ساعت قبل لشكري كه 
گفتم خياطي زبردست بود و در جاده پشت فرمان پلك هايم را 
ــا را  ــن دوخته ه ــت و م ــدا، بخ ــت، اما خ ــم مي دوخ ــه ه ب

مي شكافتيم. 
ــپارد و مرا با خود به  ــبانگاهي مي س ــته ام را به دست مرمت گران ش خواب، تن خس
ــت، بعدترها  ــت ها مي برد، جايي بي جا، جايي كه هيچ تصويري از آنجا نيس دوردس

رؤياها هم مي آيند. 
ــفاف به نظر  ــوم مثل درياچه اي آرام و ش ــه صبح كه بيدار مي ش چهار و پنجاه دقيق
مي رسم، مثل پادشاهي كه حرص كشورگشايي ولو موقت در او فروكش كرده باشد. 

طولي نمي كشد كه دريافت هاي روشن صبحگاهي با اولين پالس هاي جسم گرسنه 
ــنه ام و همزمان تصوير سنگكي تازه و داغ مثل  درهم مي آميزد. به طرز عجيبي گرس

قبله و قطب نمايي بي جانشين جلوي چشمم جان گرفته است. 
ــردان  بازي كنم،  ــي تونل و دوربرگ ــنگك بايد به پرديس بروم و كل براي گرفتن س
ــتوا را دور  ــط اس ــاً نصف خ تقريب
ــا تنم وارد مذاكره  بزنم. مي ارزد؟ ب
ــوم، مذاكرات زودتر از آنچه  مي ش
ــه مي دهد  ــم، نتيج گمان مي كن
ــوپري راضي اش  ــرد س و به نان س

مي كنم. 
جلوي سوپري، سگي در خود جمع 
شده است. در اين هواي سرد چنان 
ــاكن و راضي در خود  خونسرد، س
ــته كه مرا ياد عبارت شمس  نشس
ــدازد: «چون خود را  تبريزي مي ان
به دست آوردي، خوش مي رو! اگر 
كسي ديگر را يابي، دست به گردن او 
درآور و اگر كسي ديگر نيابي، دست 

به گردن خويشتن در آور.»
ــگ را نگاه مي كنم، چنان خود  س
را به دست آورده و مثل يك حجم 
گيرا، خود را بغل كرده كه منتظر دست نوازشگري نماند. او گرما را از جمع شدن در 

خود مي گيرد، به خاطر همين است كه چشم هايش آشيانه خواهش و تمنا نيست. 
به اينجا كه رسيديم بگذار كالهم را خوب قاضي كنم. آيا همه خسارت هايي كه من 
ــته ام و خود را به  ــوده كه هنوز در خود ِگرد ننشس در زندگي ديده ام از اين ناحيه نب
دست نياورده ام؟ آيا همه خسارت هاي من از پاشيدگي و پراكندگي من برنمي خيزد؟ 
پراكندگي و پاشيدگي منتظر نشستن براي دست نوازشگري كه قرار است كجا و كي 

آن يخ زدگي دروني مرا درمان كند. 
آن سگ كه ما او را به راحتي ولگرد مي خوانيم- اما او احتماالً خود را ولگرد نمي داند- 
ــت نوازشگر ننشسته است، به خاطر  چرا در اين سرما يخ نمي زند؟ چون منتظر دس

همين سرما را دوام مي آورد. 
ــم، اما تلفن همراهم كنارم نيست. از او  ــته باش مي خواهم تصوير او را به يادگار داش

مي گذرم و راه خانه را در پيش مي گيرم، اما او از خود نگذشته است. 

با اين ذهن خسته چه كنيم؟!
يك تصميم كوچك را عملي كنيد، بدتان مي آيد. مثًال به ياد داريد كه سعي داشتيد نوشابه را از رژيم غذايي خود حذف كنيد اما يك چون ناگهان تمام افكار مأيوس كننده به ذهن تان هجوم مي آورد. ياد كارهاي عقب افتاده مي افتيد و از خودتان كه نتوانستيد حتي  بعد از يك روز طوالني در محل كار به خانه مي رويد و با وجود اينكه از نظر فيزيكي كامالً خسته هستيد، نمي توانيد استراحت كنيد، 

جرعه كوچك در ناهار خورديد و اكنون احساس گناه مي كنيد. باز همان احساس مأيوس كننده سراغ تان مي آيد...

چند راه حل براي كاهش خستگي عاطفي

رضا مي گويد: فرزندان من بايد معاشرت با اقشار مختلف جامعه را ياد بگيرند
 و از آن مهم تر فقير و غني بدون دغدغه با بچه هاي من معاشرت كنند

گفت وگو با يك پدر 4 درصدي كه خانواده اش با تمام 96 درصدي ها معاشرت دارند!

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

يك مشاور تربيتي در گفت وگو با «جوان»:        

بهترين سن آموزش قناعت پيشگي 3 تا 7سالگي است

 پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند

اين پر قو خطرناك است!
بگذاريد فرزندان نداشتن و نشدن را تجربه كنند

 اگر مدام فرزندتان را حمايت كنيد 
و در پر قو نگه داريد با اولين تنش اجتماعي 

خودش را خواهد باخت

    پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند

صفحات 9،8،7و10

  فريدون حسن
کسی برای حمایت از س��تاره برزیل پا پیش 
نمی گ��ذارد. طبیعی هم اس��ت که کس��ی از 
متجاوز حمایت نمی کند. حتی وثیقه هم قبول 
نکردند تا به صورت موقت آزاد شود و حاال خبر 
می رسد که همه چیز تأیید ش��ده و دنی آلوز 
باید برود آب خنک بخورد تا یاد بگیرد باید حد 
و حدود خود را بداند. باید بیاموزد که هر چقدر 
بزرگ باشدو در ویترین افتخاراتش جام داشته 
باش��د باید حد خود را نگه دارد و برای حقوق 

بقیه ارزش و احترام قائل باشد. 
راس��تی دنی آلوز س��ال ها با مس��ی در بارسا 
همبازی بود ، با س��وارس، نیمار، تیاگو سیلوا 
و ژاوی ، سال ها ش��اگردی گواردیوال را کرد و 
س��ال ها در برزیل زیر نظر مردانی چون تیته 
قرار داش��ت. اما این روز ها هیچ ک��دام از این 
نام های بزرگ چرا برای دفاع از او قدمی پیش 
نمی گذارد؟ پاس��خ مشخص اس��ت؛ کسی از 
هنجارش��کن اجتماعی، از یک مفس��د و بی 
اخالق حمای��ت نمی کند. آن ه��م وقتی که 
وقوع جرم تا این اندازه مشخص و محرز است 
و کس��ی نمی تواند منکر آن شود. راستی چرا 
کسی پیدا نمی ش��ود تا به طور کلی همه چیز 
را تکذیب کند؟ ما اینجا تا دلت��ان بخواهد از 
این تکذیب ها داریم . مثاًل وقتی بازیکنان یک 
تیم را دس��تگیر می کنند، همه اول تکذیبش 
می کنند و بعد هم می افتند دنبال کار که هر 
طور ش��ده رفع و رجوعش کنند تا آبروریزی 

بیشتری انفاق نیفتد. 
ت��ازه این ها اول کار اس��ت و بعد ه��م عده ای 
پیدا می ش��وند که هش��تگ راه بیندازند و با 
مظلوم نمای��ی عنوان کنند که بل��ه جای این 
آدم ها زندان نیس��ت . نوع برخورد با دنی آلوز 
ح��اال هرطور که می خواهد دس��تگیر ش��ده 

باش��د ثاب��ت می کن��د همان هایی که 
ب��رای ما حک��م ص��ادر می کنند که 
چرا با ورزش��کار متخلفتان برخورد 

می کنید، وقتی پای قانون خودشان در میان 
باشد حتی به دنی آلوز و بزرگ تر از او هم رحم 
نمی کنند. اصاًل هرچه نام بزرگ تر می ش��ود 
برخورد هم سخت تر می شود.  حاال تصور کنید 
در ایران یک ورزشکار خالفی اجتماعی بکند. 
اصاًل کاری را که آلوز انجام داده مرتکب شود 
و بخواهیم مجازاتش کنیم، رسانه های همین 
کشورهای اروپایی به همراه رسانه های معاند 
و عده ای جیره خوار داخلی چنان بلبشویی راه 
می اندازند که همه چیز به هم می ریزد. اینجا 
برخورد با متخلف می ش��ود نادی��ده گرفتن 
حقوق اجتماعی، اما آنجا همین برخورد عین 
قانونمداری اس��ت. نمونه اش نوید افکاری که 
به جرم قتل قصاص شد اما به زعم اروپایی ها 
ما حق نداشتیم او را مجازات کنیم . می گویند 
چون ورزشکار بوده حتماً حق داشته چاقویش 
را در ش��کم مقتول فرو کند اصاًل این ش��کم 
مقتول ب��وده که جلوی چاق��وی افکاری قرار 
گرفته ! نمونه اش تمام س��لبریتی هایی که در 
طول این چند م��اه هر چه خواس��تند انجام 
دادند و با تهییج عده ای جوان خون ها ریختند 
اما ما نباید با آنه��ا برخورد کنیم، چون حقوق 

اجتماعی شان زیر سؤال می رود. 
این روز ها دنی آلوز تنهاست . به هرحال تجاوز 
کرده و طبیعی است که کسی برای حمایت از او 
کمپین راه نیندازد. مثاًل مسی هشتگ نمی زند 
که جای آلوز زندان نیست تا نیمار و بقیه هم 
بیایند و الیکش کنند که بل��ه جای بازیکنی 
با این همه جام زندان نیس��ت. باشگاهش هم 
که هم��ان روز اول آب پاک��ی را ریخت روی 
دستش و اخراجش کرد. آلوز زندانی می شود 
به همین راحتی؛ نه به دلیل گل نکردن پنالتی 
یا تکل خشن، بلکه به خاطر یک آسیب رسانی 
اجتماعی برای همین همه ساکت اند تا قانون 
اجرا شود چون قانون این را می گوید که با 
یک متخلف اجتماعی و یک فاسد باید 

برخورد کرد.

  وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران گفت��ه که 
تحریم ه��ای جدی��د » ب��ه عن��وان عم��ل 
متقابل« علی��ه افراد و نهاد    های��ی در حوزه 
اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال خواهد ش��د 
که از »تروریس��م و گروه های تروریس��تی« 
حمایت ک��رده و به»تحریک و تش��ویق به 
اقدامات تروریستی و خش��ونت علیه مردم 
ایران « اقدام کرده اند. در بیانیه وزارت خارجه 

ایران که عصر دیروز منتش��ر ش��د، دخالت 
در امور داخل��ی جمهوری اس��المی ایران، 
تروی��ج خش��ونت و ناآرامی در ایران، نش��ر 
اکاذی��ب و تروی��ج اطالعات غل��ط در مورد 
ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم های 
ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم 
 اقتصادی اس��ت، به عنوان مبنای تحریم     ها 

اعالم شده است | صفحه 15

رئيس سازمان امور اراضي: خرد شدن اراضي و تهديد غذايي هشداري 
جدي در بخش كشاورزي است. بايد با اصالح قانون ارث و فرهنگ سازي 

مانع خرد شدن زمين هاي كشاورزي شويم 

  دبیر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در 
ارتباط زنده تلویزیونی که از محل باغ فردوس 
و موزه سینما برقرار کرد، ضمن رونمایی از 
پوستر این دوره از جش��نواره، نام ۲۴ فیلم 
جشنواره امسال را به این ترتیب معرفی کرد. 
در کنار اسامی فیلمسازان باسابقه ای چون 
کیومرث پوراحمد و محمدحسین لطیفی، 

چهل و یکمین جش��نواره فیلم فجر شاهد 
حضور پرتعداد کارگردانان فیلم اولی یا فیلم 
دومی اس��ت. فیلم های »درخت پرتقال«، 
»اس��تاد«، »های پ��اور«، »ک��ت چرمی«، 
»سرهنگ ثریا«، »اتاقک گلی« و »آه سرد« 
ب��ه کارگردانی فیلمس��ازان فیل��م اولی به 

جشنواره رسیده است | صفحه 16

 فهرست بلند ايران كسی برای دنی آلوز اشک نريخت!
از تحريم حاميان اغتشاشات

  امریکایی     ه��ا در ادام���ه س��ریال تزریق 
کمک های مالی و تس��لیحاتی به اوکراین، با 
ارسال تانک آبرامز به این کشور موافقت کردند. 
آلمان ه��م در اقدامی که دی��روز در پارلمان 
جنجال به پا ک��رد، برای ارس��ال تانک های 
لئوپارد چراغ سبز نشان داد. مقامات روسیه 
در هش��داری صریح اعالم کرده اند که با این 
اقدامات به شدت مقابله خواهند کرد. آناتولی 
آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن در پاسخ 

به سؤالی درباره ارس��ال احتمالی تانک های 
جنگی اصلی ام ۱ آبرامز امری��کا به اوکراین 
گفت این اق��دام تنها دخالت واش��نگتن در 
درگیری را تشدید می کند و بسیار فراتر از ارائه 
سالح های دفاعی است. او با تأکید بر اینکه اگر 
تصمیمی برای انتق��ال ام ۱ آبرامز به کی یف 
گرفته ش��ود، این تانک های امریکایی بدون 
شک مانند سایر نمونه های تجهیزات نظامی 

ناتو ویران خواهد شد | صفحه 15

 خط و نشان مسكو
برای تانک های امريكايی و آلمانی 

 24 فيلم  
در تنور جشنواره فجر

   قاچاق زنان و كودكان هميشه داغ ترين خبرها را در اروپا دارد، نه در آسيا يا حتی آفريقا!

آثار شکنجه بر صورت و بدن حسن فيروزی؛ 
به خانواده حسن گفته شده حکم اعدام او به 

محض بهبود حالش اجرا می شود


