
    پس از  انتشار گزارشی با عنوان »خاک بر سر تعطیلی های ناخواسته« در 28اردیبهشت 
ماه، سازمان برنامه و بودجه پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال کرده است | صفحه 3

 محسن رضايي: دولت برنامه ريزي دو ساله اي براي تأمين و ذخيره 
 كاال هاي اساسي در كشور انجام داده است تا در بحث امنيت غذايي 

دچار مشكل نشويم | صفحه 4

اختصاص 2هزار و 382ميليارد ريال
برای مقابله با گرد و غبار

 تقويت امنيت غذايي 
در 2 سال پيش رو

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 3 خرداد 1401 - 22 شوال 1443

سال بيست و چهارم- شماره 6490 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

باسمه تعالى

با حمد و توكل بـه درگاه الهى و اسـتمداد از محضر امـام عالم، نظر به صـدور مجوز اوليه 
تأسيس و تأييد اساسنامه «انجمن علمى تمدن نوين اسالمى» در كميسيون انجمن هاى علمى وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى، بدينوسـيله از كليه صاحب نظران، استادان، دانش آموختگان 
و دانشـجويان و نيز دانش آموختگان حوزوى در رشـته هاى زير جهت ثبت نام و عضويت 

پيوسته، وابسته و دانشجويى در انجمن علمى مذكور دعوت به عمل مى آيد.
* حوزه هاى علمـى انجمن: كليه رشـته هاى مرتبط با حـوزه مطالعات تاريـخ و تمدن– حوزه 
الهيات و معارف اسـالمى– علوم اجتماعى و علـوم تربيتى – علوم سياسـى و علوم خط 
مشى – آينده پژوهى و مديريت استراتژيك- علوم ارتباطات و رسانه- مطالعات كاربردى 
(نظير معمارى و شهرسازى، ادبيات، فرهنگ و هنر، محيط زيست و جغرافيا، ...) و رشته هاى 

وابسته
* دبيرخانه انجمن در گروه فرهنگ و تمدن دانشكده معارف اسالمى و فرهنگ و ارتباطات 

دانشگاه امام صادق عليه السالم مستقر مى باشد.
* فعاليت هـاى اصلـى انجمن: انجـام تحقيقات علمـى، ارائه خدمات آموزشـى و پژوهشـى، 
گفتمان سازى ايده تمدن نوين اسالمى، انتشار كتب و نشريات علمى، برگزارى رويدادهاى 

علمى و نوآورانه تمدنى 
assoc.new.islamic.civilization@gmail.com  ايميل انجمن جهت ثبت نام*

*جهت عضويت در انجمن، نام و نام خانوادگى، آدرس ايميل و شماره تلفن همراه خود را 
به ايميل باال ارسال بفرماييد.

جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شـماره 09014740818 تماس حاصل فرماييد يا 
كانال انجمن را در پيام رسان هاى ايتا، بله و تلگرام به آدرس sanic_isu@ دنبال نماييد.

  فراخوان عضويت در انجمن علمى تمدن نوين اسالمى 

   محمد جواد اخوان
در پیچ ی��ک کوچه تنگ و بن بس��ت در محله ای 
قدیمی از تهران، خودروی پرایدی س��فید رنگ 
هدف تیران��دازی دو نفر موتورس��وار قرار گرفت. 
راننده را که احتماالً در اث��ر آن گلوله های داغ در 
این عص��ر خردادماه، در دم جان ب��ه جان آفرین 
سپرده است، همسایه ها می شناسند؛ آخر در محله 
خودش و مقابل منزلش است. همسرش، خانواده، 
همسایه ها و مادرش یک به یک مطلع می شوند و 
شیون و زاری می کنند. این راننده پراید را تعدادی 
از اهل مح��ل می شناس��ند، هیئتی هم اس��ت، 
بچه های حس��ینیه دلریش هم می شناسندش، 
مفتخر به خادمی اهل بیت )ع( اس��ت، اما کسان 

دیگری شاید بیشتر هم او را بشناسند. 
بستگان، اهل محل و هم هیئتی  ها از حاج حسن 
صفات حس��نه اخالق��ی و روحی��ه انقالبی اش را 
می دانستند و ش��اید کمتر می دانس��تند که او تا 
چه حد خار چش��م دش��منان بود. اصاًل س��لوک 
فرماندهان جهادی و نیروهای امنیتی انقالبی ما 
همین گونه بوده و هست که سربازی برای حضرت 
ولی عصر)ع��ج( را در گمنامی دنب��ال می کنند 
و گرچه گمنام��ان در زمین، اما خوش��نامان در 
آس��مان اند و مفتخر به س��لوک مردمی و س��اده 
زیستی هس��تند. همچون صیاد خدایی بسیاری 
از مدافعان امنیت ما بی هرگون��ه ادعا و بی آنکه 
بشناسیم شان هستند و ما هنگامی قدر و منزلت 

آنها را درک می کنیم که در میان مان نباشند. 
حاج حس��ن صیاد خدایی! تویی که بسیاری از ما 
نمی شناختیمت و آنها هم که می شناختندت، جز 
معدودی از خدماتت خبر نداشتند. روی سخنم با 
توست؛ از تو چند سؤال دارم! مگر در فضای مجازی 
پر نشده بود که مدافعان حرم حق مأموریت های 
نجومی می گرفتند، پس تو س��وار ب��ر پراید چه 
می کردی؟ مگر شبکه های ماهواره ای نمی گفتند 
که پاس��داران درآمدهای نجومی دارند و غرق در 
پول هس��تند، پس چرا تو در زعفرانیه و سعدآباد 
خانه نداشتی و در جنوب تهران مستأجر بودی؟ 
تصوی��ری که ما هم��ه از فیلم ه��ای جیمزباندی 
داش��تیم یک فرمانده و مقام امنیتی را س��وار بر 
خودروی لوکس و با چندین محافظ و اس��کورت 
دیده بودیم، تو چگونه ب��ی آالیش و ادعا در میان 
مردم رفت و آمد می کردی؟ مگر آنها نمی گفتند 
انقالبی ها بر سر سفره انقالب نشسته اند، پس این 
س��فره انقالب کجا بود که تو بر س��ر آن نبودی و 
فرضاً اگر چنین سفره ای بود محق تر از تو که جان 
خود را بر سر حفظ این انقالب بر کف دست گرفته 

بودی، وجود داشت که بر سر آن بنشیند؟
حتم��اً تو ه��م زخ��م زبان ه��ای ضدانق��الب را 
در خص��وص مدافع��ان حرم ش��نیده ب��ودی و 
کم لطفی های افراد بی اطالع- که گاه تکرارکننده 
حرف دشمن بودند- آزارت داده بود، خصوصاً که 
از وضع خود و همکارانت مطلع بودی و می دانستی 
این تهمت های ناروا تا چه حد پوچ و بی اس��اس 

است! 
در میان ما مردم بودی و شبیه ضعیف  ترین مردم 
زندگی می کردی. بدون هرگونه ادعا حافظ امنیت 
ما بودی، از همه مهم تر خادم و عاش��ق اباعبداهلل 
بودی و در آخر نی��ز آخرین حک��م مأموریتت را 
حضرتش امضا کرد که »پایان مأموریت بسیجی 
ش��هادت اس��ت«. کاش ت��و را در زم��ان حیات 
زمینی ات درک می کردیم و از تو طلب ش��فاعت 
می کردیم، اکنون سالم ما را به حاج قاسم برسان. 

 برای تويی 
كه نمی شناختيمت

    ساعت 12:30 روز گذشته حادثه اي غم انگيز فضاي رسانه اي را تكان داد و بار ديگر حادثه پالسكو را در ذهن ها زنده كرد. پيش از اينكه خبر به رسانه هاي رسمي راه پيدا كند، اين كاربران شبكه هاي اجتماعي بودند كه با انتشار فيلم و تصاوير، خبر ريزش ساختمان 10طبقه متروپل 
در خيابان اميري آبادان را به اشتراك گذاشتند | صفحه 14   
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 مسجد جامع سخن مى گويممن از مقابل گلدسته هاى

صدها بعثى را تسليم كرد اذان آزادى 
به گلوله بستند!  چتر نجات خلبانان ايراني را

 قلب تپنده خر مشهر مسجد جامع

گفت وگوى«جوان » با اولين خبرنگارى كه آزادى خرمشهر را مخابره كرد

شهيد على گروسى اولين موذن مسجد جامع پس از آزادى خرمشهر

«چراغعلي امجديان» و «حسن طالب مهر» خلبانان شهيد فتح خرمشهر

اين مكان تاريخي 150 سال قدمت دارد

سپاه و ارتش ممكن شدآزادى خرمشهر  با وحدت 
عمليات الى بيت المقدس پيرامون روند اين عمليات گفت وگو با امير مسعود بختيارى از طراحان

| روزنامه جوان  |  سه شنبه  سوم خرداد   1401||  آزاد سازي خرمشهر  |"|  ويژه نامه  چهلمين سالگرد|  
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 مسجد جامع سخن مى گويممن از مقابل گلدسته هاى

صدها بعثى را تسليم كرد اذان آزادى 
به گلوله بستند!  چتر نجات خلبانان ايراني را

 قلب تپنده خر مشهر مسجد جامع

گفت وگوى«جوان » با اولين خبرنگارى كه آزادى خرمشهر را مخابره كرد

شهيد على گروسى اولين موذن مسجد جامع پس از آزادى خرمشهر

«چراغعلي امجديان» و «حسن طالب مهر» خلبانان شهيد فتح خرمشهر

اين مكان تاريخي 150 سال قدمت دارد

 گفت وگو با امير مسعود بختيارى از طراحانسپاه و ارتش ممكن شدآزادى خرمشهر  با وحدت 
عمليات الى بيت المقدس پيرامون روند اين عمليات

| روزنامه جوان  |  سه شنبه  سوم خرداد   1401||  آزاد سازي خرمشهر  |"|  ويژه نامه  چهلمين سالگرد|  
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من از مقابل گلدسته هاى
 مسجد جامع سخن مى گويم

اذان آزادى 
صدها بعثى را تسليم كرد 

به گلوله بستند!  چتر نجات خلبانان ايراني را

 قلب تپنده خر مشهر مسجد جامع

گفت وگوى«جوان » با اولين خبرنگارى كه آزادى خرمشهر را مخابره كرد

شهيد على گروسى اولين موذن مسجد جامع پس از آزادى خرمشهر

«چراغعلي امجديان» و «حسن طالب مهر» خلبانان شهيد فتح خرمشهر

اين مكان تاريخي 150 سال قدمت دارد

 گفت وگو با امير مسعود بختيارى از طراحانسپاه و ارتش ممكن شدآزادى خرمشهر  با وحدت 

عمليات الى بيت المقدس پيرامون روند اين عمليات

|  آزاد سازي خرمشهر  |"|  ويژه نامه  چهلمين سالگرد|  
| روزنامه جوان  |  سه شنبه  سوم خرداد   1401|

 ويژه نامه   چله آزادی
ضميمه رايگان امروز
 از كيوسك ها بخواهيد

    دشمن در دوران جنگ به روحانیت حساس��یت خاصي داشت، همه اتفاقاتي که در 
دوران جنگ تحمیلي رخ مي داد دش��منان بعثي آن را زیر سر روحانیت مي دانستند. در 

دوران اسارت، اسرا ملجا و پناهگاهي غیر از روحاني نداشتند | صفحه 7

    رئیس جمهوری اسالمی ایران، در راستای 
تقویت دیپلماسی همس��ایگی و گسترش 
همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، 
صبح دی��روز در صدر هیئت��ی عالی رتبه به 
عمان رفت؛ س��فری یک روزه ک��ه با هدف 
ارتقای روابط در حوزه های تجارت، حمل و 
نقل، انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری 
س��المت بین تهران - مسقط صورت گرفته 
است.  این پنجمین س��فر خارجی آیت اهلل 
رئیسی در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم 

و نخستین سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران 
به عمان در دوره س��لطان جدید این کشور 
است و پیشتر در راس��تای ایجاد زمینه های 
گس��ترش روابط اقتصادی و تج��اری ایران 
و عم��ان، هیئتی ۵۰ نفره از تج��ار و فعاالن 
اقتصادی ایران هفته گذش��ته به این کشور 
س��فر کردند. رئیس جمهور پیش از این در 
راس��تای تقویت روابط ایران با کش��ورهای 
منطقه، به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه 

و قطر سفر کرده بود | صفحه 2

    رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به طرح 
اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه 
و ارز ترجیحی، به تمام مسئوالن قضایی، از 
جمله دادستان کل و دادستان های سراسر 
کش��ور بار دیگر دس��تور داد که دولت را در 
اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت 
کنند. همگان این مهم را درنظر داشته باشند 
که باید طرح مزبور به نحوی اجرا ش��ود که 
مردم، به خصوص دهک ه��ای پایین جامعه 
کم ترین آس��یب را ببینن��د و در اجرای این 

طرح زندگی ش��ان بیش از پیش تحت تأثیر 
قرار نگیرد. اگر در ش��رایط فعل��ی، داللی با 
هدف س��ودجویی یا اغراض دیگر در زمین 
دشمن بازی می کند باید با او برخورد قاطع 
به عمل آورد؛ لذا از دس��تگاه های اطالعاتی 
و دس��تگاه های مس��ئول مطالبه داریم که 
چنانچه اطالعاتی در این زمینه دارند به قوه 
قضائیه ارائه دهند. درغیراین صورت از بیان 
مس��ائل کلی که اذهان عمومی را مش��وش 

می کند بپرهیزند | صفحه 2

حجت االسالم والمسلمين سعيدي:

 4هزار شهيد گويای نقش و سطوح مختلف
حضور روحانيون در دفاع مقدس است

 نگاهي به نقش روحانيت در اسارت 
در گفت و گوي »جوان«  با چند روحاني آزاده

 روحانيون با وجود فشار دشمن 
فرهنگ مقاومت را در اردوگاه ها حاكم كردند 

باسمه تعالى

با حمد و توكل بـه درگاه الهى و اسـتمداد از محضر امـام عالم، نظر به صـدور مجوز اوليه 
تأسيس و تأييد اساسنامه «انجمن علمى تمدن نوين اسالمى» در كميسيون انجمن هاى علمى وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى، بدينوسـيله از كليه صاحب نظران، استادان، دانش آموختگان 
و دانشـجويان و نيز دانش آموختگان حوزوى در رشـته هاى زير جهت ثبت نام و عضويت 

پيوسته، وابسته و دانشجويى در انجمن علمى مذكور دعوت به عمل مى آيد.
* حوزه هاى علمـى انجمن: كليه رشـته هاى مرتبط با حـوزه مطالعات تاريـخ و تمدن– حوزه 
الهيات و معارف اسـالمى– علوم اجتماعى و علـوم تربيتى – علوم سياسـى و علوم خط 
مشى – آينده پژوهى و مديريت استراتژيك- علوم ارتباطات و رسانه- مطالعات كاربردى 
(نظير معمارى و شهرسازى، ادبيات، فرهنگ و هنر، محيط زيست و جغرافيا، ...) و رشته هاى 

وابسته
* دبيرخانه انجمن در گروه فرهنگ و تمدن دانشكده معارف اسالمى و فرهنگ و ارتباطات 

دانشگاه امام صادق عليه السالم مستقر مى باشد.
* فعاليت هـاى اصلـى انجمن: انجـام تحقيقات علمـى، ارائه خدمات آموزشـى و پژوهشـى، 
گفتمان سازى ايده تمدن نوين اسالمى، انتشار كتب و نشريات علمى، برگزارى رويدادهاى 

علمى و نوآورانه تمدنى 
assoc.new.islamic.civilization@gmail.com  ايميل انجمن جهت ثبت نام*

*جهت عضويت در انجمن، نام و نام خانوادگى، آدرس ايميل و شماره تلفن همراه خود را 
به ايميل باال ارسال بفرماييد.

جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شـماره 09014740818 تماس حاصل فرماييد يا 
كانال انجمن را در پيام رسان هاى ايتا، بله و تلگرام به آدرس sanic_isu@ دنبال نماييد.

  فراخوان عضويت در انجمن علمى تمدن نوين اسالمى 

رئيس عدليه در جلسه شورای عالی قوه قضائيه؛

مسئوالن كلی گويی  نکنند
 مافيای دارو  را معرفی كنيد

رئيس جمهور به دعوت سلطان عمان به مسقط رفت

 تداوم 
ديپلماسی همسايگی  

    دوستانی که از ایران تا فرنگ برای سینمایی 
کردن ماجرای یک قاتل احساس تکلیف کرده اند، 
اگر تمرکز و هم��ت خود را خ��رج پرداختن به 
مشاهیر و مفاخر ایران می کردند، می توانستند 
دستکم دو س��ه چهره را از غبار بیرون بیاورند. 

هرچند همین فیلم ها )عنکبوت خارجی از روی 
تیزر ها و روایت هایی که نقل می ش��ود( نش��ان 
می دهد  که سازندگان به حد مطلوب، حتی بر 
فنون و تکنیک سینمایی، برای اقناع یا القای آنچه 

در نیت داشته اند، تسلط نداشته اند | صفحه 16

سينمای عقب مانده در تار »عنکبوت« كن
 از همان ابتدا برخی رسانه ها به طرزی افراطی 

 اصرار بر مذهبی بودن قاتل قتل های زنجيره ای مشهد داشتند 
حال آنكه ويژگی های شخصيتی سعيد حنايی چيز ديگری را نشان می داد

صفحه 5

    ت��رور حس��ن صیادخدایی، ش��هید مدافع ح��رم در قلب تهران، ب��ا تحوالت ای��ن روزهای 
س��وریه ارتباطی تنگاتن��گ دارد ؛ رویدادی ک��ه رویارویی ایران ب��ا رژیم صهیونیس��تی را وارد 
مرحله ای جدی��د خواهد ک��رد. حاال دیگ��ر، به ج��ای برنامه هس��ته ای، ضریب نف��وذ امنیتی 
ای��ران  درخ��ارج نزدی��ک س��رزمین های اش��غالی، ب��ه کان��ون نگرانی ه��ای امنیت��ی در 
 تل آوی��و تبدی��ل ش��ده و حادث��ه تروریس��تی روز یک ش��نبه، نم��اد کلی��د خوردن ی��ک فاز 

جدید است

     دبیر شورای امنیت کشور: ترور شهید خدایی به طور قطع به دست رژیم صهیونیستی انجام شده 
است و جنایتکاران باید آماده سیلی سخت ایران باشند،  چون انتقام ما به گونه ای خواهد بود که از 
اقدام خود پشیمان می شوند. شهید خدایی در صحنه دفاع از حرمین اقدامات و تالش های ارزشمند 
و مجاهدت های فراوانی داشت و مخلصانه و صادقانه در خدمت به آرمان های انقالب و جبهه مقاومت 

بود و خبر شهادت ایشان برای ما بسیار تأثرانگیز بود | صفحات 2و15

مسئوالن امنیتی: صهیونیست ها سیلی سختی خواهند خورد

ترور در تهران واکنش به تغییر بازی در سوريه
گزارش خبری-تحليلی از ابعاد منطقه ای حادثه تروريستی خيابان مجاهدين اسالم

    یعقوب توکلي: شما مجموعه  آثار مسعود 
بهنود، باقر عاقلي و چهره هایي از این دست را 
ببینید، چرا پرفروش است؟ یک دلیلش این 
است که داستان هاي خیالي و حتي اروتیک 
دارد! در اینگون��ه نوش��تارها از عنصر خیال 

و داستان س��ازي، به راحتي اس��تفاده شده 
است. خب چرا این اتفاق مي افتد؟ وقتي شما 
در نوش��تن  زندگینامه به بن بست مي رسید، 
بهترین روشي که مي تواند شما را نجات دهد، 

پرداختن به خیال است! | صفحه 9

زندگينامه نويسي در تاريخ معاصر ايران، شيوه ها و آسيب ها

 زندگينامه  نگاري داستاني  
مجال استناد را ضيق كرده است

 آوار متروپل  
در آبادان

ضعف نظارت استاندارد قانونی يک بار ديگر و اين بار 
در آبادان ساختمانی را بر سر مردم خراب كرد

 چهلمين سالگرد 
آزادسازی خرمشهر گرامی باد

حسين عبداهلل اصل |  تسنيم

سالروز حماسه سوم خرداد را گرامی می داريم


