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امریکا در اسناد اصلی دکترین جهانی خود برای حفظ جایگاه 
هژمونیک و بازگرداندن شرایط انتقالی به نظام تک قطبی در 
نظام بین المللی، مهار چین و روس��یه و س��اماندهی مناطق 
حساس در آسیا و اروپا و آبراه های مهم جهانی را هدف گذاری 
کرده، ولی ش��اخص های ق��درت امریکا اجازه ی��ک رقابت 
طبیعی برای حفظ برتری را بدان نمی دهد، لذا به رغم اینکه 
رأس قدرت در امریکا، رفتار بیمارگون��ه و متوهم دارد، ولی 
ساختارهای قدرت، اولویت های خود را به نحوی دیگر طراحی 
کرده اند. اگرچه در اجرای دکتری��ن جهانی امریکا، چین در 
رتبه اول تهدید و توجه قرار دارد، ولی از طریق بحران سازی 
در اوکراین با یک سنگ چند هدف را تأمین کرده است، ناتو 
را جا انداخته و اروپ��ا را در صف بندی بح��ران در کنار خود 
قرار داده و هزینه های نظامی اروپا را برای س��ال های آینده 
با افزایش 200 میلیارد یورویی و مشکالت مالی و اقتصادی 

عمیقی را بر اروپا و جهان تحمیل کرده است | صفحه15

زندگی شان را که مرور کنی معموالً کودکی و نوجوانی شان 
در ی��ک نقطه ناگه��ان به پای��ان می رس��د. ان��گار در یک 
لحظه تصمی��م می گیرند زود راه و رس��م خدایی ش��دن را 
بیاموزند، بزرگ ش��وند و دیگران را در این بزرگی ش��ریک 
 کنن��د. بار س��فر می بندن��د و برای کس��ب عل��م و معرفت 

مهاجرت می کنند.  
س��ختی  ها و رنج های غربت را تحمل می کنن��د و به خاطر 
سختی درس هایش��ان و وس��عت دریای علوم و معارفی که 
باید بیاموزند و به خاطر عهدی که با خدای خود بس��ته اند، 
شب و روز مش��غول مطالعه و مباحثه می ش��وند. همین نیز 
باعث می ش��ود رنج تنگدس��تی و مش��کالت مادی هم به 
مصائب شان اضافه شود. در روزگاری که خیلی از جوانان به 
دنبال بیشترین لذت و بهره  بردن از جوانی شان و به اصطالح 
جوانی کردن هستند، جوانی شان را صرف هدف متعالی شان 
و سخت  ترین دروس را مطالعه و مباحثه می کنند تا معرفتی 
کسب کنند و از این معرفت شمعی برافروزند تا ظلمات دنیا 
را روشن تر کنند و راه و رسم انسان زیستن را یاد بگیرند و به 

دیگران نیز بیاموزند | صفحه2

این روزها تصویر و ص��داي رئیس جمهور یه��ودي اوکراین 
در هر محفل رس��مي اروپایي خودنمایي مي کند، جشنواره 
کن هم تریبون افتتاحیه اش را به والدیمیر زلنس��کي سپرد 
تا رو به س��ینماگران حاض��ر در این رویداد از هم سرنوش��ت 
بودن س��خن بگوید و درخواس��ت کند تلویحاً س��ینما را به 
مثابه یک بوق سیاسي به کار ببرند! اینکه جشنواره کن با آن 
همه طمطراق س��از خود را اینگونه با سیاست کوك مي کند، 
موضوعي است که سبب مي شود بیش از پیش به شعار جدایي 
هنر از سیاست پوزخند بزنیم. رئیس جمهور اوکراین در این 
پیام ویدئویي زنده از کي یف گفت: »ما باید پیروز شویم. ما به 
سینما نیاز داریم تا بتواند ضامن این پایان باشد، سینمایي که 

هر بار در طرف آزادي باشد «  | صفحه16

    س��لیمي نمین: در دوره رضاخ��ان 
ما فق��ط اج��ازه داش��تیم نفت م��ان را به 
 انگلیس��ي ها بدهیم! اجازه بس��تن قرارداد 
نفتي با هیچ کش��ور دیگري را نداشتیم. نه 
فقط در خصوص نفت جن��وب که در مورد 
آن قراردادي بس��ته بودند، بلکه بعدها هم 
 که در ش��مال ای��ران نفت پیدا ش��د، ما به 
هیچ وجه نمي توانستیم با کشورهاي دیگري 

چون امریکا، آلمان  و فرانس��ه ق��راردادي 
ببندیم، در حالي که آنها جزو کش��ورهاي 
 بل��وك  غ��رب بودن��د. ما حت��ي ب��ا اتحاد 
جماهیر شوروي هم نمي توانستیم قرارداد 
نفت��ي ببندیم. چ��ون نماد بلوك  ش��رق و 
قدرت معارض ب��ا غرب بود و انگلیس��ي ها 
 به ش��دت نس��بت ب��ه آن واکنش نش��ان 

مي دادند | صفحه9

    کتاب شعر »وجود« که بعد از »گریه هاي 
امپرات��ور«، »اقلیت«،»آن ه��ا«، »ضد« و 
»کتاب«، شش��مین اث��ر نظري به ش��مار 
مي آید، در نمایش��گاه کتاب امسال عرضه 
ش��د. این اثر دربردارنده غزلیات عاش��قانه 
فاضل نظري اس��ت که همانند آثار گذشته 
او، به دور از پیچیدگي ها، س��اده و همه فهم 
اس��ت، اما این به معني پایین آمدن سطح 

زبان نیست، بلکه این ش��اخصه ها از جمله 
دالیلي اس��ت که مخاط��ب را در صف هاي 
طوالني موسوم به جشن امضاي کتاب سرپا 
نگه مي دارد. از دیگر ویژگي هاي سروده هاي 
نظري پیوند با ادبیات کالسیک است. زبان، 
مضمون پردازي  و تخیل همگي حکایت از 
پیوند ش��عر او با گذش��ته در عین تازگي و 

نوآوري دارد | صفحه16

    سرلشکر سالمی: شما بسیجیان امروز باید در ش��رایط اقتصادی کشور به کمک مردم 
بیایید و پایگاه های مقاومت را به پایگاه های امداد تبدیل کنید. شما در فاصله زمانی نزدیکی 
در جایی نماز می خوانید که آرزوی بزرگ همه ماست و آن هم نماز خواندن به امامت پیشوای 
مس��لمانان جهان در صحن مسجداالقصی است. ما متوقف نمی ش��ویم و با قلب هایمان به 
یکدیگر کمک می کنیم و نمی گذاریم غبار غم بر رخس��ار مردم مان بنشیند و دست یاری و 

کمک مردم را می گیریم | صفحه2

    س��ید ابراهیم رئیس��ی روز جمعه در جمع مردم مهاباد: در اقدامات اقتصادی دولت 
همکاری و مش��ارکت اقش��ار مختلف مردم باعث ش��د تا گام های بلندی در جهت رشد 
اقتصادی در کشور برداشته ش��ود که امیدوارم با تداوم این حمایت از سوی مردم بتوان 
به رشد اقتصادی 8 درصد دست یافت. بنای دولت رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی در 
کشور به ویژه برای تولیدکنندگان است و در این راستا شبانه روزی در تالش است تا این 
مشکالت را رفع کند. هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی 

مردم توأم نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود | صفحه2

   یکي از برکات انقالب شکوهمند اسالمي، پایان بخش��ي به انحطاطي طوالني در تاریخ 
ایران بود. این انحطاط طوالني- که قدمتي حدوداً 200 ساله داشت و از اوایل دوران قاجار تا 
پیش از وقوع انقالب  اسالمي را دربرمي گرفت- الاقل دو شاخصه  اصلي داشت که اجماالً به 

آنها اشاره مي شود | صفحه8

   شرکت ش��کالت پ...که با نمانام تجاري شناخته ش��ده ف�.... محصوالت خود را تولید 
مي کند، اخیراً با تقلید از برخي شرکت هاي غربي اقدام به بسته بندي شکالت با طرح مشابه 
بطري مشروبات الکلي کرده است. به نظر مي رس��د نهادهاي نظارتي باید با ورود قاطعانه 
به مسئله، مانع از عادي سازي این موضوع قبیح و منافي ش��ریعت اسالمي شوند. روزنامه 
»جوان« آمادگي دارد اطالعات بیش��تري از این محصول و ش��رکت تولیدکننده آن را در 

اختیار مراجع ذي ربط قرار دهد | صفحه3

رئيسكلبانكمركزي:محورهاياصالحنظامبانكيبانظررئيسجمهور
درس�هحوزهتعيينش�دهكهش�املاصالحرابطهدولتبابانكمركزيو
بانكهااصالحرابطهبانكمركزيوبانكهاواصالحرابطهبانكهابامردم

واشخاصحقيقيوحقوقياست| صفحه4

    جنبش حماس پس از دستیابی به توانمندی موش��کی، این بار از پهپادهای جدیدی 
رونمایی کرد که موفق شد با ورود به سرزمین های اشغالی تصویربرداری کند. همزمان جهاد 
اسالمی هم برای اولین بار تصاویر ضبط شده از شهرك های اطراف نوار غزه در جریان جنگ 
»سیف القدس« منتشر کرده که نشان می دهد پس از این آسمان نیز برای اسرائیلی ها ناامن 

خواهد شد | صفحه15

   مشاوران امالك اخیراً کمپیني با عنوان »نه به اجاره هاي نامتعارف« راه انداختند و قرار 
است از فایل کردن نرخ هاي نامتعارف برخي از مالکان خودداري شود و به تدریج سایت ها نیز 
به این کمپین بپیوندند. همچنین وزیر راه و شهرسازي نیز اخیراً ضمن خط و نشان کشیدن 
به مالکان متخلف اعالم کرد: »حداکثر افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد است، از صاحبان 
امالك تقاضا داریم افزایش اجاره مسکن آنها بیش از این رقم نباشد. در صورت بروز تخلف، 

طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد مي شود« | صفحه12

عاديسازيضمنيشربخمر
درپوششتبليغشكالت!

تصميمسرانقوا
براياصالحسيستمبانكي

 فلسطینی ها آسمان را 
هم برای تل آویو ناامن کردند

راهاندازيپويش
»نهبهاجارههاينامتعارف«

پايان يك انحطاط تاريخي
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سپاهدرطرحاصالحيارانهها
دستياریبهمردممیدهد
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درعادالنهسازیيارانههامچكرم

صفحه10

جهانواردجنگگندمشدهاست.درايراناماسالهاستبرخیجريانهایسياسی،فكراينجایكاررانمیكردندوتالش
كشوررابرای»استقاللنسبی«درتوليدغالتاستراتژيكبهسخرهمیگرفتندوآنراعملیبیفايدهمیدانستند.عيسی

كالنتریازوزارتكشاورزیدولتهایهاشمیوخاتمیتاسازمانمحيطزيستدولتروحانیمبّلغهمينباور



درآندولتهابودكهمابايدازفكرخودكفايیدرتوليدگندمبيرونبياييم.اكنونمیدانيمكهباتغييرروشهایسنتی
كشاورزیوبااصالحالگوهایمصرفمیتواندراينمحصولاستراتژيكبهخودكفايیرسيد

وازجنگگندمدر»سنگرخودكفايی«درامانبود| صفحه3

جنگ جهانی گندم
سنگر خودکفایی بگیرید! 

رضاخان در جريان حمله متفقين
 4 بار از تهران فرار كرد!
»تحليليازسياستنابودساختنعشاير

دردورهپهلوياول«درگفتوشنودباعباسسليمينمين

 مردم برای شاعر خوب 
صف  می كشند

استقبالغافلگيركنندهمخاطبانازمراسمجشنامضايكتاب
»وجود«،تازهتريناثرفاضلنظريدرنمايشگاهكتاب

پسازازبينرفتندوتولهيوزايراندراثر
مديريتغيرعلمیحياتوحش،حاالخبر
رسيدهكهپزشكخارجیبرایمحافظت
ازتنهاتولهيوزباقیماندهبهايرانمیآيد.
اينبهتريننش�انهازمديريتغيرعلمی

دربس�ياریازمديريتهایكشوراست.
عل��ی س��الجقه، رئی��س س��ازمان محیط 
زیس��ت گفت: یک دامپزش��ک اندونزیایی 
 به ای��ران می آی��د ت��ا از توله ی��وز »ایران« 

مراقبت کند. 

سالجقه ادامه داد: در بحث های حیات وحش 
نخس��تین آمبوالنس حیات وحش در کشور 
تحویل محیط زیس��ت اس��تان بوشهر داده 
شده و باید سازمان حفاظت محیط زیست در 

زمینه این اقدامات مجهز شود. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
»یک کمیته حقیقت یاب نیز تش��کیل شده 
تا هر گونه قصوری در زمینه تلفات رخ داده 

باشد بررسی شود.« 
حکایت این روزهای یوز ایرانی مانند ضرب المثل 
نوشدارو پس از مرگ سهراب شده است! مدیریت 
غیرعلمی و س��پردن امور ب��ه غیرمتخصصان، 
موجب شد یوز ایرانی پس از سزارین ناصحیح، 

دو توله خود را از دست بدهد.  
گفته شد تلف شدن توله اول بر اثر کمبود وزن 
و ش��یر نخوردن رخ داده و توله دوم هم در اثر 
نارسایی معده و انتقال به تهران تلف شده است! 
به عقیده برخی کارشناس��ان این تلفات قابل 
پیشگیری بوده اس��ت. زایمان یوز بدون فراهم 
آوردن امکانات کافی و مواردی از قبیل دس��ت 
زدن به توله که باعث نپذیرفتن توله از س��وی 
»ایران« شده است، انتقادات فراوانی به دنبال 

داشت. 
پزش��ک اندونزیایی قرار نیست معجزه کند، 
بلکه احتماالً با کاربس��ت ش��یوه های علمی 
کار خودش را ب��ه پیش خواهد ب��رد، کاری 
ک��ه دامپزش��کان و مس��ئوالن ایران��ی هم 
می توانس��تند از هم��ان اول و بدون تحمیل 

تلفات انجام دهند. 

دامپزشك خارجی مراقب يوز ايرانی!
مديريتغيرعلمیدرنگهداریازيوزهانشانهایازمديريتغيرعلمیدربسياریازمديريتهایكشوراست

واشنگتن:بحرانغذايیبهخاطر
مسدودشدنبنادراوكرايناست
مسكو:تحريمهایامريكا
عاملبحرانغذايیاست

جنگ گندم در شورای امنیت

صفحه15


