
حاشیه های بازی تدارکاتی فوتبال ایران با کانادا 
با اظهارات سیاسی جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا بیشتر شد. ضد انقالب هم در این میان فعال 
است. حاال بعید است این بازی اثر تدارکاتی خوبی 

برای ما داشته باشد | صفحه 13

 یک میلیارد برای جلوگیری از دعوا!
 40نفر اضافه را کجا می بری آقای فدراسیون!؟

    رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي: اتاق بازرگاني 
ازما خواسته تسهيالت ارزي سال ها پيش را که با نرخ ۴هزار 
تومان دریافت کرده اند، اکن��ون با همان نرخ پس بدهند! 
آقاي شافعی، رئيس اتاق بازرگاني ایران! آیا شما حاضرید 
خانه اي را که ۱۰ س��ال پيش خریدید با همان قيمت به 
ما بدهيد یا کارخانه اي که ۱۰ سال پيش ایجاد کرد ه اید 
با همان قيمت به صندوق توس��عه ملي واگذار کنيد. چرا 
مثل بچه با ما حرف مي زنيد. هر چيزي منطق خود را دارد

    توجيه خودروس��ازان براي افزایش ندادن کيفيت 
محصوالت در س��خنان مدیرعامل ایرا ن خودرو در یك 
گفت وگوي تلویزیوني که بازتاب زیادي در فضای مجازی 
داش��ته به وضوح نمایان شده اس��ت، وي در بخشي از 
سخنان خود مي گوید اگر ارزش دالري امروز محصوالت 
ایران خودرو را با گذش��ته مقایس��ه کنيد، مي بينيد که 

خودرو افزایش قيمتي نداشته است!

    کارمند نگهباني بنياد مستضعفان شهرستان ایالم پس 
از اینكه در جریان حادثه تيراندازي و انفجار نارنجك چهار 
نفر را به قتل رساند و شش نفر را مجروح و روانه بيمارستان 
کرد، با شليك گلوله به زندگي خودش پایان داد. انگيزه وي 

اختالف شخصي او با مدیران بنياد اعالم شده است

 کانادا  برای ما 
پپسی باز نمی کند!

اتاق بازرگانی رانت ستیز 
دنبال ارزخواری!

پاسخ های طلبکارانه 
 یک خودروساز 

به پرسش های مردم

 11 کشته و  زخمي 
به خاطر اخراج!
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401 - 17 شوال 1443
سال بیست و چهارم- شماره 6486 - 16 صفحه

قیمت: 3000  تومان

ویژه های جوان

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

یادداشت  اجتماعی

روزنامه  اصالح طلب خواهان 
آزادی مصرف مشروبات شد!

عبور موفق حزب اهلل
 از آزمون انتخاباتی

 ارتقای سطح بازیگری ایران 
در منطقه و فرامنطقه

 کتب  درسی را
به آینده پژوهان بسپارید

سید رحیم نعمتی

حمیدرضا شاه نظری

كبري فرشچي 

اگر کسانی قانون را رعایت نكنند، آیا باید قانون را تغيير داد؟ 
روزنامه شرق می گوید بله، باید قانون را تغيير داد! اگر افرادی 
در مس��ير عدم رعایت قانون و انجام تخلف، دچار آس��يب 
شوند، آیا مقصر قانونگذار است؟ روزنامه شرق می گوید بله، 
مقصر قانونگذار است!  روزنامه شرق در یادداشتی در صفحه 
اول خود، به قلم یك دانش آموخته جامعه شناسی خواهان 
اتخاذ سياست های جدید در ایران پيرامون مصرف مشروبات 
الكلی شد تا به وسيله آن، دیگر شاهد مرگ یا آسيب جسمی 
افراد به دليل استفاده از مش��روبات الكلی آلوده نباشيم.به 
ادعای شرق، مصرف مش��روبات حتی بعد از انقالب هم کم 
نشده! البته این جامعه شناس گفته تجربه این آمار را نشان 
می دهد. تجربه چه کسی؟! نمی شود تجربه شخصی را به کل 
جامعه تعميم دهد،  لذا این ادعا که بيانش از فردی در حوزه 

جامعه شناسی عجيب است، قابل استناد نيست | صفحه 2

انتخابات پارلمانی لبنان روز یك       ش��نبه ۱5 مه برگزار ش��د و 
بسام مولوی، وزیر کشور لبنان، بعد از دو روز  در یك کنفرانس 
مطبوعاتی، نتایج نهایی این انتخابات را اعالم کرد. قبل از نگاهی 
به نتایج این انتخابات و پيامدهای آن بای��د به این نكته توجه 
داش��ت که انتخابات روز یك       شنبه نخس��تين انتخابات بعد از 
اعتراضاتی بود که از ۱7 اکتبر 2۰۱9 شروع شده بود و باعث بروز 
یكی از بزرگ ترین ناآرامی       ها و اعتراضات سراس��ری در کشور 
شده بود. در واقع، این انتخابات و نتایج آن را در یك نگاه کلی 
باید بر مبنای همين اعتراضات سنجيد، چنان که مثلث امریكا، 
ارتجاع عربی و رژیم اسرائيل انتظار داشت که این انتخابات به 
عنوان خروجی آن اعتراضات تغييری عمده در عرصه سياسی 
لبنان ایجاد کند اما نتایج نهایی انتخابات خالف این را نش��ان 
می دهد. شاید بتوان گفت که مهم  ترین خروجی آن اعتراضات، 
۱5 کرسی باشد که فهرست جامعه مدنی با شعار تغيير به دست 
آورده و همين ميزان هم تأثير خود را بر نتيجه نهایی گذاشته 
و باعث شده دو جریان سياس��ی اصلی 8 و ۱۴ مارس نتوانند 

اکثریت کرسی های پارلمان را به دست بياورند | صفحه 15

گاه دیده می شود که برخی در فضای گفت وگوهای روزانه و 
نيز در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی، ایران و وضعيت 
اقتصادی و معيش��تی مردم را با کش��ور    هایی مثل امارات، 
کویت، قطر و امثال اینها مقایس��ه کرده و ای��ران را غرق در 
بدبختی و بيچارگی و این کشور    ها را غوطه ور در خوشبختی 
تصویرسازی می کنند و حسرت این را دارند که کاش جای 
مردم این کش��ور    ها بودند! البته این مقایس��ه     ها به صورت 
فی البداهه و خودجوش انجام نمی ش��ود، بلكه نشانگر یك 
عمليات ادراکی و جنگ شناختی برنامه ریزی شده بی سابقه 

و بی وقفه است | صفحه 2

بازنگري و حذف کتب درس��ی باید با مشورت و نظر خواهي 
از خيرخواهان و مطلعان بيرون از وزارت آموزش و پرورش 
انجام پذیرد. در غير این ص��ورت با عنایت به فضاي مافيایي 
و تش��كيالت فاميلی ش��كل گرفته از س��ال هاي گذش��ته 
در وزارتخان��ه، نمي توان انتظار داش��ت بازنگ��ري و حذف 
محتواهاي غير ضرور از کتب درسي منتج به نتيجه مورد نظر 
صاحبنظران و رهبر انقالب شود. در حالي که با نظرخواهي و 
مشورت از صاحبنظران دلسوز در خارج از تشكيالت وزارتي 
در واقع با گروه هدفي در ارتباط هس��تيم که خودشان نيز 
فرزنداني دارند و با عنایت به دغدغه ه��اي خود برا ي آینده 
فرزندانشان مي توانند به دور از حب و بغض ها و منفعت هاي 
شخصي و سازماني نظراتي سازنده داشته باشند | صفحه 3

    براي انگليس��ي ها دیگر مقرون ب��ه صرفه نبود 
هم از رضاخان در مرکز پش��تيباني و هم از عشایر 
بختياري در جنوب حمای��ت کنند. به همين دليل 
عشایر بختياري را در جنوب رها کرده و قراردادشان 
با آنها را مبن��ي بر حفاظت از لوله هاي نفت فس��خ 
کردند. انگليسي ها از سوي دیگر به سيميتقو و شيخ 
خزعل هم اعالم کردند باید خود را تسليم رضاخان 

کنند. بنابراین خط کام��اًل تغيير کرد و یك قدرت 
مرکزي تحت کنترل بيگانه شكل گرفت. بعد از آن 
هم خط برخورد با عشایر س��الم و حتي خدوم، در 
دستور کار قرار گرفت. انگليسي ها ارتش متمرکزي 
را از ادغام نيروهاي پليس جنوب و قواي قزاق ایجاد 
کردند که خواست آنها را در مقطع قبل از کودتای 

۱299، اجرایي کند | صفحه 9

 تحلیلي از سیاست نابود ساختن عشایر، در دوره پهلوي اول 
در گفت وشنود با عباس سلیمي نمین

متالشي کردن اقوام  فراتر از درك رضاخان بود!
    سردار سر لشكر پاسدار حسين سالمی فرمانده 
کل سپاه در سفر به گلستان: در این سفر پيشرفت 
زیر ساخت های دفاعی و آمادگی واحد های رزمی و 
طرح های محروميت زدایی و س��ازندگی و کمك و 
امداد به مردم استان توسط همكاران سپاه و بسيج 
را ارزیابی می کنيم.  قرارگاه سازندگی حضرت خاتم 
االنبيا )ص( حدود ۴۰۰ طرح بزرگ ملی فعال دارد و 

چرخ هيچ طرحی متوقف نيست و تالش می کنيم که 
عالوه بر اینكه از نظر آمادگی دفاعی در سطح کشور 
نيرو های ما رشد شتابدار خود را انجام می دهند و با 
تغييرات فناوری دائم در حال رشد هستند به موازات 
آن موضوع امداد به مردم و خدمت رسانی به مردم را 
هرگز از دستور کار خود خارج نمی کنيم زیرا اولویت 

ما قرار دارد | صفحه 2

فرمانده کل سپاه:
خدمت رسانی  به مردم را 

هرگز از دستور کار خارج نمی کنیم

    حس��ن عالیي: با توجه به اینكه قش��ر هنرمند 
و جوان کش��ور تعلق خاطر به فرهنگ دفاع مقدس 
دارند، در ارتباطات و تعامالتي که با این قشر داشتم، 
متوجه ش��دم بعض��اً اطالعاتي درب��اره تاریخ دفاع 
مقدس ندارند،بنابراین براي اینكه بتوانم این خأل را 
پر کنم، این کتاب ها را نوشتم و پيش بيني مي کنم 
کتاب »آنچه درباره جنگ باید دانست« مجموعه سه 
جلدي باشد و اطالعات عمومي درباره دفاع مقدس 

ارائه دهم.  اغلب کشورها تعلق خاطر به تاریخ حوادث 
کشور خودشان دارند و درباره وقایعي که اتفاق افتاده 
تاریخ نویسي و مستندسازي مي کنند و به جمع آوري 
اسناد مي پردازند، حتي بعضي از کشورها که قدمتي 
ندارند، براي هویت بخشي و فرهنگ خودشان دست 
به توليد افسانه براي هویت سازي مي کنند. این امر 
متداول و هویت بخش است. ما در این زمينه با وجود 
اسناد معتبري که داریم چه کرده ایم؟  | صفحه 16

گفت و گوي »جوان« با نویسنده و ناشر ادبیات دفاع مقدس

فرهنگ دفاع مقدس باید در قالب ادبیات عرضه شود

جمعیت ایران تغییر ریل  داد
رهبر انقالب: چاره جویی برای نجات کشور از  آینده هولناک پیری جمعیت

 سیاستی حیاتی و مهم ترین فریضه است

   نخستين جلسه ستاد ملي جمعيت روز گذشته به ریاست رئيس جمهور و با 
قرائت پيام رهبر معظم انقالب در آستانه روز ملي جمعيت تشكيل شد. تشكيل 
ستاد ملي جمعيت، نخستين تكليف از قانون جواني جمعيت و حمایت از خانواده 
است و این ستاد نقش هدفگذاري، مطالبه گري و پيگيري مصوبات جمعيتي را 
دارد و به بيان دیگر گام نخس��ت براي تحقق سياست هاي جمعيتي کشور به 

شمار مي رود و مي تواند در فرصت هفت،  هشت ساله باقيمانده از باز بودن پنجره 
جمعيتي بخشي از اهداف جمعيتي کشور را محقق و از بحراني تر شدن این بار 
چالش جلوگيري کند. رهبر معظم انقالب که از سال ها پيش بر مسئله جمعيت 
تأکيد داشتند، در پيامشان به جلسه ستاد ملي جمعيت تالش براي افزایش نسل 
و جوان شدن نيروي انساني کشور و حمایت از خانواده را یكي از ضروري ترین 

فرایض مسئوالن و آحاد مردم و سياست حياتي براي آینده  بلندمدت کشور عزیز 
ایران توصيف کردند. رئيس جمهور هم در نخستين جلسه ستاد ملي جمعيت، 
تعيين آیين نامه و دستورالعمل هاي جمعيت را گام نخست این نشست عنوان و 
اعالم کرد: » دولت این آمادگي را دارد که در صورت داشتن دستور جلسه ۱5 روز 

بعد جلسه دوم را تشكيل دهد« | صفحه 3

تحریم های ایران ضد حقوق بشر است
پروفسور آلنا دوهان: تحریم     ها از جنبه اقتصادی مانع شده که دولت کمک های مستمری 
را ب�ه مردم پرداخت کند، به دلیل تحریم ها، دول�ت ایران قادر به تأمین خدمات کافی 
به اتباع و پناهجویان خارجی نبوده اس�ت. به دلیل وضعیت اقتصادی، حق استخدام و 
شغل و حق مردم ایران نقض شده که این امر موجب پایمال شدن حق مردم ایران شده 

است. این تحریم های یک طرفه قابل توجیه نیست | صفحه 2

گزارشگر ویژه سازمان ملل:

    کتاب »س��لول هاي بهاري« ب��ا تمرکز عميق و 
س��ازنده بر زندگي علمي دکتر بهارون��د، به عنوان 
عضوي مؤث��ر و کارآمد در مس��ير توليد و توس��عه 
س��لول هاي بنيادي س��عي در ارائه تصویري کاماًل 
شفاف و دقيق از این حيات ارزشمند دارد؛ حياتي که 
مي تواند سرلوحه مسير زندگي بسياري از نوجوانان 
و جوانان ق��رار بگيرد. در ای��ن دوره از نمایش��گاه 
کتاب تهران ش��اهد عرضه کتاب دیگري با موضوع 

سلول هاي بنيادي بودیم. رونمایي از کتاب »داستان 
رویان« تاریخ شفاهي دکتر محمد کاظمي آشتياني، 
مدیر پژوهشكده رویان اثري اس��ت که با ویراست 
جدید در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.  این 
رونمایي با حضور محمدعلي زمانيان، نویسنده کتاب 
و مرتضي ضرابي، عضو پژوهشكده رویان و مدیر بانك 
خون بند ناف، در غرفه مجمع ناشران انقالب اسالمي 

برگزار شد | صفحه 10

 حاشیه و متن 2 کتاب از سلول هاي بنیادي 
در نمایشگاه کتاب 
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پرونده
صفحه 12

تعویق بازی های آسیاسی

  شوک بزرگ تعویق المپیک آسیایي

اعالم لغو بازي هاي آس��يایي 2۰22 هانگژو آب 
سردي بود بر شور و هيجان ورزش ایران و مدال 
آوران جهاني و آسيایي آن، همان ها که بازي هاي 
آسيایي و المپيك و رویدادهایي از این دست تنها 

فرصت دیده شدن براي آنهاست

  همه هزینه ها 
و رشته هاي ورزشکاران سوخت شد 

  رشته هاي انفرادي 
بیشترین ضربه را خوردند

یك سال فرصت طالیي 
براي پاریس 2024

ورزشی


