بینالملل

وحشتتلآویو
ازجایگزینیح زباهلل با روسها در سوریه

قاجار و پهلوي
همچناندرماپهلوگرفتهاند

صهیونیستهاجمعهشبگذشتهبرایچندمینباردرهفتههایاخیربهسوریهحمله کردند،اینباراماباموشکهایزمینبهزمین.تحلیلگرانمعتقدند  
این تغییر تاکتیک صهیونیستها از بیم هدفقرار گرفتن هواپیماهایشان با پدافند اس 300سوریه است ،چیزی که قب ً
ال خیالشان از آن راحت بود.
بهنظر میرسد تنشهای روسیه و تلآویو که  منابع غیررسمی اخیرا ًاز آن صحبت میکنند ،عمیقتر از آن چیزی است که گفته میشود
بهویژه اکنون که گزارشهاییدرباره کاهش حضور روسها  در سوریه و جایگزینی نیروهای حزباهلل منتشر شده است | صفحه15

گفتوگو با دكتر حسن بنيانيان،تحليلگر فرهنگي
درباره مختصات و موانع «مديريت رفتار»

پيش��رفت در ي��ك موضوع ي��ا چند موض��وع خاص كه
كاري به متن زندگي غالب مردم ندارد ،كش��ور را در مدار
پيشرفت مداوم نمياندازد و ما بايد براي بهرهگيري از اين
پيشرفتهاي ارزش��مند موضعي و خاص ،عقبافتادگي
در س��اير عرصهها را جبران كنيم تا همافزايي بخشهاي
مختلف روي يكديگر جنبه پيشبرنده پيدا كند
  صفحات8و9

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
یکشنبه اول خرداد  20 - 1401شوال 1443
توچهارم -شماره  16 - 6488صفحه
سال بيس 
قيمت  3000 :تومان

قرار تصمیمهای سخت
علیه فسادهای دولتی

سرمقاله

سنگرداران هویت و استقالل
ایران اسالمی

عرفان کوچاری | تسنیم

رئیس جمهور در نشستی با موضوع «خصوصی سازی در اقتصاد ایران» گفت«:آمدهام بسترهای فسادزا را اصالح کنم تا اص ً
ال پروندهای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری
باشد .قرار است تصمیمهای سختی بگیریم ».برخی تحلیلگران میگویند روی سخن رئیسجمهور با شرکتهای دولتی و بسترهای فسادآفرین این شرکتها بوده است و دولت
سیزدهم قرار است رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت یا واگذاری بنگاههای دولتی اتخاذ کند .با توجه به اینکه موضوع نشست روز گذشته «خصوصیسازی» بود و علی طیبنیا،
وزیر اقتصاد دولت یازدهم ،شرکتها و بانکهای دولتی را کانون مفسده و رانت و هدر رفتن منابع معرفی کرد و دولت در طول دهههای اخیر بهرغم خصوصیسازی باز هم عریض
و طویل است ،بهشکلی که  ۷۰درصد بودجه کشور سهم بنگاهها و شرکتهای دولتی است ،این تحلیل میتواند درست باشد | صفحه 4

سردار شریف :سپاه منهای مردم برای خود هویتی قائل نیست

تشریحجزئیات
برگزاری کنگره شهدای روحانی

گفتوگوی «جوان» با کارشناسان حوزه کتاب در خصوص یارانه کاغذ و کتاب

پرداخت یارانه به ناشر یا کتابخوان هر دو خسارتبار است

  صفحه2

  صفحه16

سخنگوي دولت خبر داد

خطر پاندمي «آبله ميمون» اینبار از اروپا

تشكيل شوراي راهبري فناوريها و توليدات
دانشبنيان به رياست رئيسجمهور

اروپا و امريكا براي مقابله با آبله ميمون در تدارك تهيه واكسن آبله هستند
آيا جهان در معرض يك پاندمي تازه است؟!
اين سؤالي است كه با پيدا شدن سر و كله آبله
ميمون ذهن م��ردم دنيا را به خود مش��غول
كردهاست .يك مقام سازمان جهاني بهداشت
( )WHOهش��دار داد كه با گسترش موارد
ابتال به «آبله ميمون» در سراسر اروپا ممكن
است روند شيوع بيماري تس��ريع شود .طي
هفتههاي اخير مواردي از ابتال به اين بيماري
در كشورهاي اروپايي از جمله پرتغال و سوئد و
كشورهاي ديگر همچون اياالتمتحده ،كانادا
و استراليا مشاهده شدهاست .بيشتر مبتاليان
كه اخيرا ً به اين بيماري دچار شدهاند ،سابقه
س��فر به مناطقي كه آبله ميمون شايع بوده،
نداش��تهاند .در هفته اخير مقام��ات اروپا نيز
دهها مورد ابتال به اين بيماري را تأييد كردهاند.
موارد ابتال در اس��پانيا ،پرتغال و انگلستان كه
بيماري آبله ميمون در آن بس��يار نادر بوده با

رابطه جنسي به ويژه رابطه جنسي نامتعارف
در ارتباط است .بر همين اساس ،مشاور ارشد
پزشكي در آژانس امنيت سالمت بريتانيا ،از

مردان همجنسگرا و دوجنسگرا خواس��ت
بررسي كنند كه آيا جوشهاي پوستي نامنظم
دارند و در صورت نگراني به پزش��ك سالمت

جنسي مراجعه كنند .با وجود گسترش مجدد
اين بيماري در ش��ماري از كشورهاي جهان،
اما كارشناسان بهداش��تي معتقدند هنوز در
آس��تانه يك اپيدمي بزرگ نيس��تيم و هنوز
خطر براي عموم ك��م ارزيابي شدهاس��ت .با
وجود اين كشورهاي اروپايي و امريكا در حال
سفارش و ذخيره واكسن آبله هستند .بريتانيا
هزاران واكس��ن و درمان آبل��ه ميمون تهيه
كردهاست ،اس��پانيا براي خريد واكسن آبله
آماده ميشود و امريكا  ۱۳ميليون دوز واكسن
آبله ميمون سفارش دادهاس��ت .آمار و ارقام
جهاني ابتال ،بس��تري و مرگهاي ناش��ي از
كوويد نشان ميدهد پاندمي اين بيماري هنوز
تمام نشدهاس��ت .با وجود اين و به رغم آنكه
هنوز به پايان كوويد نرسيدهايم ،نگراني جهاني
از شروع پاندميهاي جديد با پيدا شدن آبله
ميمون تشديد شدهاست | صفحه 3

نگاهي به زندگي شهيد محمود شهبازي قائممقام لشكر 27
توگوي «جوان» با خواهر شهيد
محمد رسولاهلل(ص) در گف 

حاج محمود مثل بزرگ جامعه
راه را به ديگر رزمندگان نشانميداد

شهيد محمود ش��هبازي براي آزادسازي خرمشهر
جانفش��انيهاي بس��ياري كرد .معاون حاج احمد
متوسليان ،با وجود مسئوليت سنگيني كه برعهده
داش��ت ،در تمام مراح��ل عملي��ات بيتالمقدس
حض��وري پررن��گ داش��ت .قائممق��ام لش��كر
27محمدرسولاهلل(ص) ،در دوم خرداد  ،1361تنها
يك روز قبل از آزادي خرمش��هر در پشت دژ ما ِرد در
جبهه شمال شرقي شهر به شهادت رسيد .نبود شهيد

شهبازي در سوم خرداد غم بزرگي براي رزمندگان بود،
اما آنها هيچ وقت شجاعت و فعاليتهاي شهيد در طول
دوران دفاع مقدس را فراموش نكردند .مهين شهبازي،
خواهر ش��هيد خاطرات زيادي از برادر در ذهنش به
جا مانده اس��ت .در روزهاي غرورآفرين آزادس��ازي
خرمشهر و در سالروز شهادت قائممقاملشكر ،27پاي
صحبتهاي خواهر شهيد نشس��تيم تا ايشان راوي
خاطرات برادرش باشد | صفحه 7

یادداشت سیاسی

یادداشت بینالملل

سیدعبداهلل متولیان

سید رحیم نعمتی

چرا «روحانیت هوشمند»
مخالفان بیشتری دارد؟

بازگشت«تقریباًهیچ»
به برجام را تکرار نمیکنیم

وقتی دش��من روحانیت را برای حمل��ه هدفگذاری و به
آن حمله میکند نشاندهنده این اس��ت که او روحانیت
را برای تحقق اهداف خود خطرناک میبیند .امروز شاهد
هستیم ترور روحانیون هدف اصلی دشمنان است و دلیل
آن نقشآفرینی این قشر در بیداری و بصیرتافزایی جامعه
اس��ت .امروز دش��منان ،روحانیون را مانع اصلی در مسیر
رس��یدن به اهداف خود میدانند .ام��روز روحانیت آماج
حمالت دشمنان است | صفحه 2

وبس��ایت امریکایی دیپلمات در گ��زارش اخیر خود به
یادداشت مشترک خاویر سوالنا ،دبیرکل سابق ناتو و شورای
اتحادیه اروپا و کارل بیلت ،نخستوزیر پیشین سوئد ،در
روزنامه واشنگتنپست اشاره کرده که نوشته بودند« :بایدن
باید هزینههای انفعال خود را در قبال ایران به طور جدی در
نظر بگیرد و راهی برای پیشرفت بیابد یا در غیر این صورت،
ممکن اس��ت گرفتار جنگ دیگری ش��ویم که هیچکس
خواستار آن نیست» | صفحه 15

  صفحه3

عضو کمیسیون امنیت ملی:

ترکیه امنیت آبی منطقه را
به مخاطره انداخته است
  صفحه2

خودرو
زياندهترين صنعت بورسي

بر اساس آمار در فروردين ماه امسال ،صنعت خودرو و قطعه تنها
صنعتي است كه جمع سود خالص شركتهاي آن منفي شده است
  نفر سمت چپ ،شهید محمود شهبازي

در طول چندین ق��رن از غیبت
کبری که روحانیت شیعه ،مقام
نیابت عام امام معص��وم (ع) را بر
عهده داشته اس��ت ،حوزه تأثیر
روحانیت منحصر به مناس��ک و
ضوابط فقهی نمان��ده و به اذعان
دوست و دشمن اصلیترین عنصر
محمدجواد اخوان
تأثیرگذار بر حرکت جامعه ایرانی
بوده است .نگاه موسعی که مکتب
مدیرمسئول
اهلبیت(ع) به اسالم دارد و نگرش
تنگنظرانه و تقلیلگرایانه سکوالریستی را نفی میکند ،سبب
شده اس��ت که روحانیت در طول چند قرن اخیر در حوزههای
گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان از جمله سیاست داخلی و روابط
خارجی و فرهنگ عمومی و سبک زندگی کنشگری تعیینکننده
باشد و بسیاری از موفقیتهای بزرگ ملت ایران مرهون همین
نقشآفرینی جدی است.
در طول چند قرن اخیر مهمترین چالش ایرانیان در مواجهه با
تمدن غربی بر سر استقالل و هویت بوده و اتفاقاً در همین آوردگاه
مهم،روحانیتشیعهمهمترینعاملاستقاللخواهیوهویتیابی
جامعه ایرانی در برابر طمعکاران بیرونی بوده است .ایستادگی در
برابر معاهدات ذلیالنه در دوره قاجار ،رشادت در برابر برکشیدن
و تحمیل یک عنصر دستنشانده به عنوان شاه پهلوی ،پیگیری
حق مالکیت ملت ایران بر منابع نفت��یاش و نهایتاً بریدن پای
استعمار و استکبار از ایران در انقالب اسالمی ،مهمترین گامهای
روحانیت در دو قرن اخیر در جهت تحقق اس��تقالل تمامعیار
جامعه ایرانی بوده است .از س��ویی مواجهه و ایستادگی در برابر
غربزدگی افسارگسیخته ،روشنفکری ضددین ،مکاتب مادی و
الحادی مهاجم و تحمیل س��بک زندگی بیهویت غربی بخش
مهمی از برنامه روحانیت در جهت پاس��داری از هویت اسالمی
ایرانی جامعه در برابر فرهنگ مهاجم بوده است.
البته حساس��یت روحانیون مبارز به مرزهای عقیدتی ،سیاسی
و فرهنگی با دشمن ،هیچگاه س��بب غفلت از وضعیت جامعه و
مسئولیت اجتماعی آنان نشده است .از دیرباز روحانیت مهمترین
ملجأ و تکیهگاه اقشار گوناگون و به ویژه محل رجوع تظلمخواهان
و محرومان بوده است .در هر کوی و برزن بیت علما و روحانیون
محلی میزبان هم��ه مراجعان و کانونی برای حل آس��یبهای
اجتماعی و رسیدگی نیازمندان بوده و اصطالحاً در هنگامه خطر
مهمترین پناهگاه مظلومان «خانه آقا» بوده است.
حریت روحانیت در برابر س�لاطین جور و طواغیت که ناشی از
ّ
ایمان به قدرت الیزال الهی و استقالل مالی از دربار پادشاهان بود،
قدرتی در اختیار علمای بزرگ قرار داد که در برابر اقدامات ضد
اسالمی حکومتهای غیرالهی بایستند و نهایتاً خیزش انقالبی
حضرت امام (ره) نیز در امتداد همین مسیر اسالمخواهانه منجر
به اسقاط نظام جور و برپایی حکومت الهی شد .همین آزادگی و
آزادمنشی روحانیت شیعه بود که حسادت سیاستمداران غربزده
و دشمنی استعمارگران را علیه این قشر شعلهور کرد و سبب شد
مرارتها و رنجهای فراوانی را در جهت تحقق آرمانهای اسالمی
متحمل شوند و به تعبیر امام راحل عظیمالشأن(ره) «از دیوارهای
فیضیه گرفته تا سلولهای مخوف و انفرادی رژیم شاه و از کوچه و
خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر کار و
محل خدمت تا خطوط مقدم جبههها و میادین مین ،خون پاک
شهدای حوزه و روحانیت افق فقاهت را گلگون کرده است».
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز روحانیت در صف اول پیگیری
آرمانهای اس�لامی و مطالب��ات بهحق جامعه قرار داش��ت و
بهرغم فرصتهای متعددی که به واس��طه تغییر نظام سیاسی
برای روحانیون فراهم آمد ،اغلب آنان همچن��ان زهد را بر رفاه
دنیوی ترجی��ح دادند و ام��روز هرکس با روحانی��ون از نزدیک
معاشرت داشته باشد ،تصدیق میکند که از طالب تازهمحصل
و فضالی مجرب گرفته تا علمای تراز اول و مراجع معظم تقلید
در سادهزیستی و بیاعتنایی به زخارف دنیوی الگوی جامعهاند.
سبک زندگی امامین انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره)
و امام خامنهای (مدظلهالعالی) جلوه تاموتمامی از حیات طیبه
و زاهدانه روحانیت مبارز را نمایان میسازد .همین امروز بیشتر
طالب و روحانیون با حداقل ش��هریه دریافتی (که بسیار کمتر
از حداقل دس��تمزد یک کارگر س��اده اس��ت) و در عین حال با
خانوادههایی نسبتاً پرجمعیت ،بیادعا گذران زندگی میکنند.
جالب اینجاست اندک بودجه حمایتی در قالب بیمه درمانی و...
که مشابه همه اقشار دیگر جامعه در اختیار طالب قرار میگیرد
مورد حسادت برخی قرار گرفته و زبان نیش و کنایه ضدانقالب
را میگشاید ،فارغ از اینکه سرانه بودجه حمایتی طالب به مراتب
کمتر از دانشگاهیان و بسیاری دیگر از اقشار بوده و در برابر مبالغ
تخصیصی به دستگاهها و شرکتهای دولتی تقریباً هیچ است!
طالب و فضالی حوزه و بسیاری از مردم میدانند که دلیل اصلی
حقد و کینه دشمنان نه این ادعاهای پوچ که ترس استعمارگران
کهنه و نو از جایگاه روحانیت و نقشی است که در حراست از هویت
و استقالل جامعه ایرانی در برابر مطامع دشمنان دارد .هنوز اثر
ضربهای که فتوای میرزای شیرازی بر پیکره استعمار پیر وارد کرد
در کینه رسانههای انگلیسی نسبت به روحانیت شیعه هویداست و
علت خشم و نفرت وابستگان استعمار از این سنگرداران استقالل
و هویت ایران را آشکارا میتوان دریافت.

  صفحه12

معاون وزير اقتصاد خبر داد

شناسايي۲۰۰هزار ميليارد تومان
اموال مازاد در بانكها
  صفحه12

ویژههای جوان

جالییپور:
فایده شورش را فرقه رجوی
و پمپئو و نتانیاهو میبرند

ش که راهحل مشکالت نیست بلکه ایران را
وقوعابرش��ور 
ناامنتر میکند .حتی اگر انقالب شدنی بود با امثال نتانیاهو،
ترامپ ،پمپئو ،فرقه رجوی ،سلطنتطلبان مستبد و آویزان
محافل غربی ،تمامیت ایران به مخاطره میافتد

تاجیک اصالحطلبان را خائن
به گفتمان اصالحات دانست
  صفحه2

برخي مشاوران امالك
ماهي هزار كد رهگيري صوري
براي وام وديعه ميدهند

وزير راه و شهرسازي :اگر مشاور امالكي
قرارداد صوري اجاره مسكن تهيه كند ،پشيمان ميشود!
  صفحه12
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