جنگ جهانی گندم
سنگر خودکفایی بگیرید!

جهان وارد جنگ گندم شده است .در ایران اما سالهاست برخی جریانهای سیاسی ،فکر اینجای کار را نمیکردند و تالش
کشور را برای «استقالل نسبی» در تولید غالت استراتژیک بهسخره میگرفتند و آن را عملی بیفایده میدانستند .عیسی
کالنتری از وزارت کشاورزی دولتهای هاشمی و خاتمی تا سازمان محیطزیست دولت روحانی مب ّلغ همین باور
در آن دولتها بود که ما باید از فکر خودکفایی در تولید گندم بیرون بیاییم .اکنون میدانیم که با تغییر روشهای سنتی
کشاورزی و با اصالح الگوهای مصرف میتوان در این محصول استراتژیک به خودکفایی رسید
و از جنگ گندم در «سنگر خودکفایی» در امان بود | صفحه 3

جنگ گندم در شورای امنیت
ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
شنبه  31اردیبهشت  18 - 1401شوال 1443
توچهارم -شماره  16 - 6487صفحه
سال بيس 
قيمت  3000 :تومان

واشنگتن :بحران غذایی  به خاطر
مسدودشدن  بنادر اوکراین است
مسکو :تحریم های امریکا
عامل بحران غذایی است

فرمانده کل سپاه در اجتماع بزرگ سپاهیان تهران:

سپاهدرطرحاصالح یارانهها
دست یاریبهمردممیدهد
سرلشکر سالمی :شما بسیجیان امروز باید در ش��رایط اقتصادی کشور به کمک مردم
بیایید و پایگاههای مقاومت را به پایگاههای امداد تبدیل کنید .شما در فاصله زمانی نزدیکی
در جایی نماز میخوانید که آرزوی بزرگ همه ماست و آن هم نماز خواندن به امامت پیشوای
مس��لمانان جهان در صحن مسجداالقصی است .ما متوقف نمیش��ویم و با قلبهایمان به
یکدیگر کمک میکنیم و نمیگذاریم غبار غم بر رخس��ار مردممان بنشیند و دست یاری و
کمک مردم را میگیریم | صفحه 2

صفحه 15

یادداشت  سیاسی

حمیدرضا شاهنظری

مظلومترین قشر

زندگیشان را که مرور کنی معموالً کودکی و نوجوانیشان
در ی��ک نقطه ناگه��ان به پای��ان میرس��د .ان��گار در یک
لحظه تصمی��م میگیرند 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 میبندن��د و برای کس��ب عل��م و معرفت
مهاجرت میکنند.
س��ختیها و رنجهای غربت را تحمل میکنن��د و به خاطر
سختی درسهایش��ان و وس��عت دریای علوم و معارفی که
باید بیاموزند و به خاطر عهدی که با خدای خود بس��تهاند،
شب و روز مش��غول مطالعه و مباحثه میش��وند .همین نیز
باعث میش��ود رنج تنگدس��تی و مش��کالت مادی هم به
مصائبشان اضافه شود .در روزگاری که خیلی از جوانان به
دنبال بیشترین لذت و بهر ه بردن از جوانیشان و به اصطالح
جوانی کردن هستند ،جوانیشان را صرف هدف متعالیشان
و سختترین دروس را مطالعه و مباحثه میکنند تا معرفتی
کسب کنند و از این معرفت شمعی برافروزند تا ظلمات دنیا
را روشنتر کنند و راه و رسم انسان زیستن را یاد بگیرند و به
دیگران نیز بیاموزند | صفحه 2

رئیسجمهور:

از مردم به خاطر مشارکت
در عادالنهسازی یارانهها مچکرم
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 گامهای بلندی در جهت رشد
اقتصادی در کشور برداشته ش��ود که امیدوارم با تداوم این حمایت از سوی مردم بتوان
به رشد اقتصادی  8درصد 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 | صفحه 2

یادداشت  بینالملل

هادی محمدی

فلسطینیهاآسمانرا
هم برای تلآویو ناامن کردند

سرکشی استراتژیکامریکا
نیازمنداستراتژیتهاجمیجهانی

امریکا در اسناد اصلی دکترین جهانی خود برای حفظ جایگاه
هژمونیک و بازگرداندن شرایط انتقالی به نظام تکقطبی در
نظام بینالمللی ،مهار چین و روس��یه و س��اماندهی مناطق
حساس در آسیا و اروپا و آبراههای مهم جهانی را هدفگذاری
کرده ،ولی ش��اخصهای ق��درت امریکا اجازه ی��ک رقابت
طبیعی برای حفظ برتری را بدان نمیدهد ،لذا بهرغم اینکه
رأس قدرت در امریکا ،رفتار بیمارگون��ه و متوهم دارد ،ولی
ساختارهای قدرت ،اولویتهای خود را به نحوی دیگر طراحی
کردهاند .اگرچه در اجرای دکتری��ن جهانی امریکا ،چین در
رتبه اول تهدید و توجه قرار دارد ،ولی از طریق بحرانسازی
در اوکراین با یک سنگ چند هدف را تأمین کرده است ،ناتو
را جا انداخته و اروپ��ا را در صفبندی بح��ران در کنار خود
قرار داده و هزینههای نظامی اروپا را برای س��الهای آینده
با افزایش  200میلیارد یورویی و مشکالت مالی و اقتصادی
عمیقی را بر اروپا و جهان تحمیل کرده است | صفحه 15
یادداشت  فرهنگی

جواد محرمی

جشنواره كن با طعم زلنسكي!

اين روزها تصوير و ص��داي رئيسجمهور يه��ودي اوكراين
در هر محفل رس��مي اروپايي خودنمايي ميكند ،جشنواره
كن هم تريبون افتتاحيهاش را به والديمير زلنس��كي سپرد
تا رو به س��ينماگران حاض��ر در اين رويداد از همسرنوش��ت
بودن س��خن بگويد و درخواس��ت كند تلويحاً س��ينما را به
مثابه يك بوق سياسي به كار ببرند! اينكه جشنواره كن با آن
همه طمطراقس��از خود را اينگونه با سياست كوك ميكند،
موضوعي است كه سبب ميشود بيش از پيش به شعار جدايي
هنر از سياست پوزخند بزنيم .رئيسجمهور اوكراين در اين
پيام ويدئويي زنده از كييف گفت« :ما بايد پيروز شويم .ما به
سينما نياز داريم تا بتواند ضامن اين پايان باشد ،سينمايي كه
هر بار در طرف آزادي باشد» | صفحه 16

جنبش حماس پس از دستیابی به توانمندی موش��کی ،اینبار از پهپادهای جدیدی
رونمایی کرد که موفق شد با ورود به سرزمینهای اشغالی تصویربرداری کند .همزمان جهاد
اسالمی هم برای اولین بار تصاویر ضبط شده از شهرکهای اطراف نوار غزه در جریان جنگ
«سیف القدس» منتشر کرده که نشان میدهد پس از این آسمان نیز برای اسرائیلیها ناامن
خواهد شد | صفحه 15

مردم برای شاعر خوب
فمیکشند
ص 

استقبال غافلگيركننده مخاطبان از مراسم جشن امضاي كتاب
«وجود» ،تازهترين اثر فاضل نظري در نمايشگاه كتاب
كتاب شعر «وجود» كه بعد از «گريههاي
امپرات��ور»« ،اقليت»«،آنه��ا»« ،ضد» و
«كتاب» ،شش��مين اث��ر نظري به ش��مار
ميآيد ،در نمايش��گاه كتاب امسال عرضه
ش��د .اين اثر دربردارنده غزليات عاش��قانه
فاضل نظري اس��ت كه همانند آثار گذشته
او ،به دور از پيچيدگيها ،س��اده و همهفهم
اس��ت ،اما اين به معني پايين آمدن سطح

زبان نيست ،بلكه اين ش��اخصهها از جمله
داليلي اس��ت كه مخاط��ب را در صفهاي
طوالني موسوم به جشن امضاي كتاب سرپا
نگه ميدارد .از ديگر ويژگيهاي سرودههاي
نظري پيوند با ادبيات كالسيك است .زبان،
مضمونپردازي و تخيل همگي حكايت از
پيوند ش��عر او با گذش��ته در عين تازگي و
نوآوري دارد | صفحه 16

رضاخاندرجریانحملهمتفقين
 4بار از تهران فراركرد!

«تحليلي از سياست نابود ساختن عشاير
در دوره پهلوي اول» در گفتوشنود با عباس سليمينمين
س��ليمينمين :در دوره رضاخ��ان
ما فق��ط اج��ازه داش��تيم نفتم��ان را به
انگليس��يها بدهيم! اجازه بس��تن قرارداد
نفتي با هيچ كش��ور ديگري را نداشتيم .نه
فقط در خصوص نفت جن��وب كه در مورد
آن قراردادي بس��ته بودند ،بلكه بعدها هم
كه در ش��مال اي��ران نفت پيدا ش��د ،ما به
هيچوجه نميتوانستيم با كشورهاي ديگري

یادداشت  بینالملل

تحريكمسكو
به جنگ جهاني سوم
سيدنعمتاهلل عبدالرحيمزاده

«نه» جهان به مجسمه آزادي

دامپزشک خارجی مراقب یوز ایرانی!

ناتوي بيثباتساز
تا بيثباتي ناتو

در بس�یاری از مدیریتهای کشور است.

سيدرحيم نعمتي

دكتر سيدرضا ميرطاهر

صفحه 10

مدیریت غیرعلمی در نگهداری از یوزها نشانهای از مدیریت غیرعلمی در بسیاری از مدیریتهای کشور است

پس از از بین رفتن دو تولهیوز ایران در اثر
مدیریت غیرعلمی حیاتوحش ،حاال خبر
رسیده که پزشک خارجی برای محافظت
از تنها تولهیوز باقیمانده به ایران میآید.
این بهترین نش�انه از مدیریت غیرعلمی

عل��ی س�لاجقه ،رئی��س س��ازمان محیط
زیس��ت گفت :یک دامپزش��ک اندونزیایی
به ای��ران میآی��د ت��ا از تولهی��وز «ایران»
مراقبت کند.

سالجقه ادامه داد :در بحثهای 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.

چون امريكا ،آلمانو فرانس��ه ق��راردادي
ببنديم ،در حالي كه آنها جزو كش��ورهاي
ك غ��رب بودن��د .ما حت��ي ب��ا اتحاد
بل��و 
جماهير شوروي هم نميتوانستيم قرارداد
نفت��ي ببنديم .چ��ون نماد بلوك ش��رق و
قدرت معارض ب��ا غرب بود و انگليس��يها
به ش��دت نس��بت ب��ه آن واكنش نش��ان
ميدادند | صفحه 9

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
«یک کمیته حقیقتیاب نیز تش��کیل شده
تا هر گونه قصوری در زمینه تلفات رخ داده
باشد بررسی شود».
حکایت این روزهای یوز ایرانی مانند ضربالمثل
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��یوههای علمی
کار خودش را ب��ه پیش خواهد ب��رد ،کاری
ک��ه دامپزش��کان و مس��ئوالن ایران��ی هم
میتوانس��تند از هم��ان اول و بدون تحمیل
تلفات انجام دهند.

تصميم سران قوا
براي اصالح سيستم بانكي

  رئيس كل بانك مركزي :محورهاي اصالح نظام بانكي با نظر رئيسجمهور
در س�ه حوزه تعيين ش�ده كه ش�امل اصالح رابطه دولت با بانك مركزي و
بانكها اصالح رابطه بانك مركزي و بانكها و اصالح رابطه بانكها با مردم
و اشخاص حقيقي و حقوقي است | صفحه4

عاديسازي ضمني شرب خمر
در پوشش تبليغ شكالت!

شركت ش��كالت پ...كه با نمانام تجاري شناختهش��ده فـ ....محصوالت خود را توليد
ميكند ،اخيرا ً با تقليد از برخي شركتهاي غربي اقدام به بستهبندي شكالت با طرح مشابه
بطري مشروبات الكلي کردهاست .به نظر ميرس��د نهادهاي نظارتي بايد با ورود قاطعانه
به مسئله ،مانع از عاديسازي اين موضوع قبيح و منافي ش��ريعت اسالمي شوند .روزنامه
«جوان» آمادگي دارد اطالعات بيش��تري از اين محصول و ش��ركت توليدكننده آن را در
اختيار مراجع ذيربط قرار دهد | صفحه 3

پايان يك انحطاط تاريخي
يكي از بركات انقالب شكوهمند اسالمي ،پايانبخش��ي به انحطاطي طوالني در تاريخ
ايران بود .اين انحطاط طوالني -كه قدمتي حدودا ً 200ساله داشت و از اوايل دوران قاجار تا
ب اسالمي را دربرميگرفت -الاقل دو شاخص ه اصلي داشت كه اجماالً به
پيش از وقوع انقال 
آنها اشاره ميشود | صفحه 8

راهاندازي پویش
« نه به اجارههاي نامتعارف»

مشاوران امالك اخيرا ً كمپيني با عنوان «نه به اجارههاي نامتعارف» راه انداختند و قرار
است از فايل كردن نرخهاي نامتعارف برخي از مالكان خودداري شود و به تدريج سايتها نيز
به اين كمپين بپيوندند .همچنين وزير راه و شهرسازي نيز اخيرا ً ضمن خط و نشان كشيدن
به مالكان متخلف اعالم كرد« :حداكثر افزايش اجارهبها در تهران  25درصد است ،از صاحبان
امالك تقاضا داريم افزايش اجاره مسكن آنها بيش از اين رقم نباشد .در صورت بروز تخلف،
طبق مصوبات ستاد تنظيم بازار با متخلفان برخورد ميشود» | صفحه 12

