
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
دوشنبه2خرداد1401-21شوال1443

سالبيستوچهارم-شماره6489-16صفحه
قيمت:3000تومان

ترويجتجمالتبهبهانهخوشايندسازيزايمان

در حالي كه بس��ياري از عالئم حياتي از روي رنگ پوس��ت و ناخن 
مشخص مي شود برخي مادران براي ثبت عكس و فيلم در اتاق زايمان 

به آرايشگاه مي روند و ناخن مي كارند! 

»فرهنگسازيدرفضايعموميونظامبهداشتي«
زيرساختتحققاهدافجمعيتي

 خطر مرگ با الكچري بازي 
در اتاق زايمان! 

زنان
ویژه  جوان

یادداشت  اجتماعی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

 یادآوری چند نکته 
به برادر عباد!

 نان به دقيقه خوري 
بالي محيط زیست!

 روحانيت مردمی   ترین
و پرقدرت   ترین نهاد اجتماعی

 استعدادیابی
پای لنگ ورزش ایران

ابراهيم مشيريان

رسول سنائی راد

دنيا حيدری

علی ربيعی از اعضای دولت حس��ن روحانی، طی يادداشتی 
در روزنامه اعتماد نوشته: »اثرگذاری غيرقابل انكار تحريم ها، 
نه تنها بر اقتصاد بلكه حتی بر سبک زندگی ايرانيان در همه 
شئون اجتماعی... شايد برای مردم امری روشن و بديهی باشد، 
اما همچنان شاهد هستيم كه برخی مسئوالن و فعاالن سياسی 
هنوز درصدد انكار آن برمی آيند و در تداوم مش��ی سياس��ی 
ناپسندی كه هدف از آن تخطئه دولت قبل بود، اهميت تحريم 

را انكار می كنند« | صفحه2

بالي محيط زيست، فهم پايين و درك ناقصي است كه برخي 
مديران داشته اند! اظهارنظر عجيب عيسي كالنتري پيرامون 
پتروش��يمي ميانكاله و كنار هم چيدن چند عدد و رقم براي 
توجيه احداث پتروشيمي در حالي رخ داده است كه او بيش 
از دو دهه باالترين مدير محيط زيستي و كشاورزي در ايران 
بوده است! پيشرفت متوازن و پايدار در ايران قرباني همين طرز 
نگاهي اس��ت كه همه  چيز را جزئي و محدود مي بيند. بدتر 
آنكه براي موجه جلوه دادن اين نگاه بخشي، رطب و يابس هم 
بافته مي شود و به ظاهر استدالل هم مي كنند. محيط زيست 
ميراث مشترك بشريت است؛ نسل هاي آينده ايراني، اگر نه در 
دادگاه، الاقل در محكمه تاريخ و وجدان از اين مديراني كه به 
جان محيط زيست ايران افتاده اند، يقه گيري خواهند كرد. ايده 
ساخت پتروشيمي در مازندران به دوره رئيس جمهور سابق 
برمي گردد. بنا به اعتراف عيسي كالنتري، رئيس سابق سازمان 
محيط زيست، جمعي از متوليان دولت سابق دست به دست 

هم داده تا پتروشيمي ميانكاله مجوز بگيرد!  | صفحه3

روحانيت شيعه در ايران در زمره اقشاری است كه از قدرت و 
نفوذ بااليی برخوردار بوده و توانايی ايفای نقش در صحنه های 
سرنوشت ساز را دارد. قدرتی كه با افزايش سطح آگاهی های 
سياسی-اجتماعی مردم تقويت ش��ده و روندی افزايشی به 
خود گرفته و در وقايع بزرگی مثل انقالب مشروطه، نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، پيروزی انقالب اسالمی و تشكيل و 
تثبيت نظام جمهوری اسالمی ايران به خوبی خود را معرفی 
كرده است. عوامل س��ازنده چنين قدرتی، پايگاه اجتماعی 
و معنوی روحانيت اس��ت كه در پيوند با توده مردم حاصل 
می ش��ود؛ همان مردمی كه در طول تاريخ از گرايش دينی 

برخوردار بوده اند. 
همين پيوند و ارتباط عميق با مردم است كه برای روحانيت 
نقش پيش��گامی و رهبری در وقايع ب��زرگ تاريخ معاصر را 
مقدور ساخته و در همين حال رش��ک، حسد و كينه توزی 
سياست بازان و بازيگران سياسی غيرمذهبی و شيفته قدرت 
را برانگيخته تا برای جبران ناتوانی در رقابت با روحانيت، از 

هرگونه ابزار خيانت و جنايت استفاده كنند  | صفحه2

بی پولی و كمبود بودجه، مهم ترين بهان��ه برای كوتاهی در 
اين زمينه اس��ت. هرچند نمی توان منكر اهميت و ضرورت 
هزينه كردن در اين مقوله بود، اما آنچه ورزش ايران ندارد، 
چش��مانی تيزبين برای يافتن اس��تعدادهای فراوانی است 
كه در جای جای اين كش��ور وجود دارد. اس��تعداديابی در 
دنيا مقوله ای حائز اهميت است كه سرمايه زيادی وقف آن 
می شود، اما تمام اس��تعدادها طی مسيری مشخص شده به 
چشم نمی آيند و گاه چشمانی تيزبين در گوشه ای از خيابان، 
كوچه، بازار ي��ا حتی زمينی خاكی نخب��ه ای صيد می كند. 
نخبه ای كه با سرمايه گذاری اصولی روی او می تواند آينده ای 
درخشان برای خود و كشورش ترسيم كند. مسئله مهمی كه 
در ورزش ايران كمتر كس��ی به آن توجه می كند يا اهميت 

می دهد!   | صفحه13

آقای جاستين!
با ما سخن درست بگوييد

ايران تيول  سلطنت انگليس نيست
اين قوم قرن های متمادی ست

با عزم راستين
بر پای پر ز تاول خود ايستاده است

گاهی اگر از پا فتاده است
هر بار قد كشيده سرافراز و استوار

زيرا نژاده است
زيرا در آستين

دارد فنون و شعبده، بسيار
نودولتان تازه به دوران رسيده را

با اين كهن سرا نه توان افاده است
الف از چه می زنيد؟

از آن تمدنی كه ستونش را
بر استخوان مردم بومی

بر گور دسته جمعی اطفال بی شمار
بنيان نهاده است؟!

نامه ای به ترودو

مردم در دولت صاحب  منصب شدند
رئيسجمهورسيداحمدعبودتيانرابهعنوان»دستياررئيسجمهوردرامرمردميسازيدولت«منصوب

وهمهمقاماتودستگاههايدولتيرامكلفبههمكاريباويكرد| صفحه3

    اجتماعی

 ترور مدافع حرم 
در تهران

  عصر ديروز در يكی از كوچه های منتهی به خيابان مجاهدين اسالم در شرق 
تهران، مدافع حرم سرهنگ پاس��دار صياد خدايی هدف جنايت تروريستی 

ضدانقالب و عوامل وابسته به استكبار جهانی قرار گرفت | صفحه2

  نمايندگان مردم در خانه ملت در نشس��ت ديروز خ��ود، پس از چندين 
جلسه بررسی مستمر طرح دوفوريتی شفافيت قوای سه گان�ه و دس�تگاه های 

اجرايی و ساير نهاد ها در نهايت پرونده آن را بستند | صفحه2

   س��ارق س��ابقه داري كه تلفن همراه   وزير ورزش و جوانان را در مراسم 
تش��ييع پيكر نادر طالب زاده س��رقت كرده بود، در بازجويي ها مدعي شد، 
گوش��ي وزير را 200 ه��زار تومان فروخته اس��ت. مأم��وران پليس پس از 

دستگيري مالخر موفق به كشف گوشي وزير شدند | صفحه14

   نام شهيد محمدحسن شريف قنوتي چنان با مقاومت مردمي در خرمشهر 
گره خورده است كه نمي توان از آزادي خرمشهر گفت و نامي از اين روحاني 
شجاع و مبارز نياورد. شهيد شريف قنوتي براي رزمندگان خرمشهري مثل 
يک پدر و حامي بزرگ بود و وجود كس��ي مثل ايش��ان، كار دشمن را براي 

اشغال خرمشهر سخت كرد | صفحه7

  تبعات جنگ اوكراين بيش از آنچه جهانيان انتظار داشتند پيش می رود و 
با گسترش دامنه اين بحران زمزمه     هايی از خطر وقوع جنگی در ابعاد بزرگ تر 
به گوش می رسد. پس از هشدار مقامات روسی درباره شروع جنگ جهانی 
سوم و هسته ای، رئيس ستاد ارتش امريكا هم نسبت به اين مسئله هشدار 
داد و در سخنانی اعالم كرد خطر درگيری بين المللی با مشاركت قدرت های 
بزرگ در حال افزايش است.  همزمان بايدن هم گفته كه به دفاع هسته ای از 

كره جنوبی مقابل كره شمالی متعهد است | صفحه15

وزيرخارجهقطر:توافقباايران
بهثباتبازارجهانیانرژیكمکمیكند| صفحه15

»جوان«درآستانهسالروزآزادسازیخرمشهرباصباحوطنخواه،بانویمدافعخرمشهرگفتوگوكرد

من تا آزادی خرمشهر جنگیدم

وقتیجرياناصالحاتنگرانورزشوورزشكارمیشود
اصالح طلبی و پهلوانی؟ محاله!

   شكوری راد، سخنگوی جبهه اصالحات در 
توئيتی، مهاجرت ورزشكاران را به گردن دولت 
انداخته است. ذكر چند نكته ضروری به نظر 
می رسد: اول اينكه مدت هاست اصالح طلبان 
در بوق تحقير ك��ردن فرهنگ مل��ی ايران و 
بزرگنمايی فرهنگ غرب می دمند و در تالشند 
از هر طريق ممكن ذهن جوانان ايران را نسبت 
به آينده كشور و ماندن در ايران كه به زعم آنها 
ويران خواهد شد خراب كنند. انتشار چنين 
پيامی در فضای مجازی هم درست در راستای 
همين سياه نمايی است و هدف ديگری ندارد.

دوم، بدون هيچ ش��كی در پدي��ده مهاجرت 
ورزشكاران ايران به خارج نبايد نقش دالل ها 
و عوامل خودفروخته داخلی ساكن در خارج 
را از ياد برد. عواملی كه اگر خوب دقت كنيم، 
می توانيم بفهميم كه از دوستان و همپاله  های 
همين جريان هستند كه زير پای جوانان اين 
مرز و بوم می نشينند و با ساختن كعبه آمال 
از كش��ورهای ديگر برای جوانان ايران آنها را 

فريب می دهند. 
اما نكته سوم، جالب است كه اصالح طلبان تا 
وقتی خود سركار باشند و سكان قوه مجريه 

كشور را در اختيار داشته باشند از نهادهای 
ديگر مطالب��ه دارند و وقتی كن��ار می روند 
از دولت مس��تقر! حاال ه��م مطالبه گر علت 
مهاجرت ورزشكاران شده اند. سؤال اينجاست 
كه آيا در زمان دولت اصالحات كمبودی در 
عرصه ورزش و تمرينات ورزش��كاران وجود 
نداش��ت يا اينكه هيچ ورزشكاری مهاجرت 
نكرد؟ اين يک خيمه شب بازی و فريب لو رفته 
است كه سعی می كنيد از هر طريقی خودتان 
را طرف مردم نشان دهيد و وانمود كنيد نگران 

آينده كشور هستيد | صفحه13

وطن خواه: جذابيت دفاع مقدس در بيان حقايق آن است نه نشان دادن تعداد زياد تانک و هواپيمای عراقی. 
جنگ درد دارد، اما سرسام ندارد. اينكه در يک فيلم نشان دهند از صبح تا شب يک منطقه را با هواپيما و 
توپ می زنند واقعيت ندارد. حداقل آنها كه جنگيده اند می دانند كه توپخانه پس از چند ساعت فعاليت 
نيازمند به تعمير و تميز كردن است.  من معتقدم اگر كسی كاری برای خدا انجام دهد، آن كار آن قدر بزرگ 
می شود كه الزم نيست برای بيان آن چيزی بيشتر از حقيقت را بگويد و هر چه اضافه تر گفته شود از ارزش 
كار كاسته می شود. اين موضوع را در كتاب های خاطراتی كه درباره خرمشهر هم منتشر شده می بينيم. 

تقريباً در همه كتاب هايی كه درباره حضور زنان در خرمشهر منتشر شده، نام صباح ديده می شود، چون 
در آن زمان من دختری فعال بودم؛ هم می جنگيدم و هم امدادگری می كردم. برای همين از قبل، من 

را می شناختند.  
همانطور كه من هيچ اختياری درباره چاپ كتاب نداشتم، درباره سرنوشت آن هم كاره ای نبودم.  برای 
»دا« تبليغات زيادی شد، چه در آموزش و پرورش و مدارس، چه در ارتش و حتی زندان ها برای خواندن 

كتاب »دا« تبليغ شد، اما كتاب من را فقط چاپ و ر ها كردند | صفحه16

نگاهيبهتأثيرشهيدمحمدحسنشريفقنوتي
اولينشهيدروحانيدفاعمقدسدرمقاومتمردميخونينشهر

»شيخ«پايهگذارجنگهاي
چريكيدرخرمشهربود

پروندهشفافيت
قوایسهگانهبستهشد

گوشيوزيررا
200تومانفروختم!

ديكته»اقتصادانرژی«
برتوافقباايران

امريكادربوق
جنگجهانیاتمیدميد

پرونده
صفحه10

درزايمان
ملگرايي

تج
تعدادی از پيشكس��وتان ب��رای اينكه 
فرهنگ ايس��تادگی را توس��عه دهند، 
ستادی به نام »چهارم خرداد« تشكيل 
 و سازمان را به سمت سازمان مردم نهاد 

توسعه دادند. 
سردار كلولی دزفولی، دبير همايش بنياد 
چهارم خرداد در پاسخ به سؤالی درباره 
برنامه های روز چهارم خرداد گفت: برای 
اين روز در پنج شهر برنامه گسترده ای 
داريم و با حضور بي��ش از 2 هزار نفر و 
با س��خنرانی وزير گردش��گری مراسم 
برگزار می شود. در اهواز هم همايش با 
سخنرانی فرمانده نيروی دريايی سپاه 
است و در قم مراس��م با حضور علمای 
اس��تان و همچنين خوزس��تان برگزار 

خواهد شد. 
مديرعامل بنياد چهارم خرداد ادامه داد: 
در مشهد نيز توسط برادران شورای شهر 

مشهد و همچنين با حضور خوزستانی  ها 
مراس��م برگزار خواهد ش��د و در تهران 
 نيز روز چهار  ش��نبه 4 خرداد از ساعت 
30: 5 ت��ا 7:30 در م��وزه دفاع مقدس 
مراس��می با حض��ور وزي��ر و يك��ی از 
سفرای كش��ورهای محور مقاومت كه 
 پي��ام رهبران خ��ود را بي��ان می كنند 

خواهد بود. 
س��ردار كلول��ی دزفولی گف��ت: برای 
زنده نگه داش��تن موضوع باي��د ياد آن 
را زنده نگه داش��ت، همانگون��ه كه در 
مسئله محرم و صفر و مراسم آن شاهد 
اين امر بوده ايم؛ چرا ك��ه اگر صحبتی 
نش��ود بعد از مدتی فراموش می ش��ود. 
بنابراين وجود اي��ن همايش  ها ضروری 
اس��ت، اما بايد اينها را به سمتی ببريم 
 ك��ه ب��رای مس��ئوالن ايج��اد انگيزه و 

حمايت كند. 

   جنگنده رهگير اف ۱4 در راستای اجرای نهضت قطعه سازی پس از صرف 3۹هزار 
نفر ساعت تالش متخصصان پايگاه هوايی اصفهان پس از ۱۸ سال زمينگيری به آسمان 
ايران بازگش��ت. فرمانده نيروی هوايی ارتش گفت نيروی هواي��ی يک نيروی دانش 
محور و خود اتكا بر پايه بهره گيری از دانش بومی و متخصصان داخلی است كه افتخار 
بازآمادسازی هواپيما های جنگی همچون اف ۱4 را در كارنامه خود دارد، هواپيمايی كه 
كشور عزيزمان ايران تنها دارنده آن در جهان است، كه وظيفه اين هواپيمای جنگنده 

حفاظت از هسته مركزی كشور است | صفحه2

سرداركلولیدزفولیخبرداد

 برنامه های روز چهارم خرداد
در 5 شهر

 بازگشت جنگنده اف  ۱۴ 
به آسمان ایران  پس از ۱۸ سال
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