
    مريم كاظم زاده بانوي روزنامه نگاري كه از نوفل  لوشاتو 
تا دفاع مقدس و تحريريه كيهان و زن روز عرصه فعاليت 

او بود دعوت حق را لبيك گفت 

رهبر معظم انقالب: وظيفه  پيگرد مقصران حادثه و 
مجازات عبرت آموز آنان با همكاري قوه  قضائيه و نيز 
تالش گسترده براي جلوگيري از تكرار آن در همه  
نقاط كشور برعهده  همه  ما مسئوالن كشور است

  رض��ا كياني��ان اخي��راً تصاوي��ري از مناظ��ري 
خوش آب و هوا را در صفحه اينس��تاگرام خود منتش��ر 
كرده و نوشته اس��ت كه پيش از انقالب آبادان اينگونه 
بوده و حاال البد ويران شده است، اما يكي از عكس هايي 
كه منتش��ر كرده متعلق به لبنان اس��ت ك��ه با تذكر 
مخاطبان مجبور به حذف آن شده است. آقاي كيانيان 
خوب اس��ت وقتي تاريخ را براي خود و نس��ل جوان تر 
نق��ل مي كنيد، مث��ل ك��ودكان هيجان زده نش��ويد و 
 بدانيد كه نگاه يك س��ويه و گزينشي به تاريخ مي تواند 

گمراه كننده باشد

قاس��م مقدمی، قاری قرآن ديدار نمايندگان مجلس با 
رهبر انقالب، در حس��اب كاربری مجازی خود از تقدير 

رهبر انقالب و دريافت هديه از ايشان خبر داد. 
 مقدمی درباره اين تقدير نوشت كه بعد از اتمام مراسم، 
محافظ��ان ب��ه او گفته اند حض��رت آق��ا او را به حضور 
طلبيده اند:»در اتاق پش��ت حس��ينيه، معظم له  روی 
صندلی نشس��ته بودند. ابهت، بزرگی و سيمای نورانی 
ايشان تمامی وجودم را تسخير كرده بود. به حدی كه از 

يك تشكر ساده هم عاجز مانده بودم.«
وی اضافه كرد كه رهب��ر انقالب ب��ه او گفته اند: »بنده 
تالوت های شما را می پس��ندم و اين را برادران اطراف 
بنده می دانند. امروز هم تالوت بسيار خوبی داشتيد. هم 
انتخاب آيات و هم روش خواندن شما خيلی مناسب و 
تاثيرگذار بود. و من شما را خواستم كه از شما تشكر كنم 
 و دعا می كنم در اين مسير بيش از پيش موفق باشيد.« 
مقدمی يادآور شد كه بعد از آن، رهبر انقالب انگشتری 

را از دست مبارک شان به او هديه داده اند.

 الپوشانی 
 انفجارهای رمزآلود 

در سرزمين های اشغالی

 وزیر کشور: در متروپل 
یک جنایت اتفاق افتاد

شهيد اصغر وصالی 
همسرش را از دنيا گرفت

 آقاي كيانيان يك سوزن هم 
به خودتان بزنيد!

 تقدير رهبر انقالب 
 از قاری قرآن 

ديدار نمايندگان مجلس 
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قيمت: 3000  تومان

سرمقاله

 پاسخ را مانند قبل 
بی هیاهو می گیرید!

در مجموع��ه رويدادهای امنيتی 
رخ داده در چند س��ال گذشته در 
منطقه غرب آسيا بروز نوعی نبرد 
امنيت��ی اطالعاتی مي��ان محور 
مقاومت از يك سو و محور عبری-

غربی از سوی ديگر به چشم می آيد. 
اتخاذ رويكرد تهاجم��ی در حوزه 
امنيتی و اطالعات��ی و واردكردن 
ضربات امنيتی اطالعاتی نش��انه 
بارزی از اين نبرد خاموش و البته، 
گاه آشكار است. به نظر می رس��د با افزايش قدرت و توسعه حوزه 
نفوذ محور مقاومت در منطقه، حساس��يت صهيونيس��ت        ها به 
اقتدار مقاومت به طور فزاينده ای رش��د كرده و با انجام اقدامات 
ايذايی می كوشند مسير پيش��رفت مقاومت را در منطقه، كند و 
اگر بتوانند محدود كنند. در مقابل، البته مقاومت نيز خباثت های 
رژيم  صهيونيستی را بی پاسخ نگذاشته و عنداللزوم با اقدامات الزم 
پاسخ درخور را نشان داده است.  هرچند در اين سال        ها در بسياری 
از موارد جنايات صهيونيست        ها بی پاسخ نمانده و حتی در داخل 
سرزمين های اشغالی ضربات جدی دريافت كرده اند، اما در فضای 
جنگ روانی و تبليغات، گاه اقدامات رژيم صهيونيستی درشت تر 
ديده شده است. آگاهان به مسائل منطقه به نيكی می دانند كه در 
نبرد امنيتی در منطقه، رژيم  صهيونيستی در موضع ضعف قرار 
داشته، اما به داليلی موفق شده با اهرم های رسانه ای و اجتماعی 
خود را برای افراد زودباور و ساده انديش دست برتر جلوه دهد. از 

جمله:
1- صهيونيست        ها از س��لطه خود بر رس��انه های جريان اصلی 
جهان حداكثر بهره را می برند. برای مثال با كنترل رسانه        ها مانع 
از انتشار كوچك ترين اطالعاتی خارج از مجرای تحت مديريت 
خود شده و ش��ديد       ترين سانس��ور       ها را بر اخبار حوادث رخ داده 
در سرزمين های اشغالی و نيز سرنوشت اتباع اين رژيم در ساير 
كشور       ها اعمال می كنند. طبيعی است كه بسياری از مردم دنيا و 
به ويژه هموطنان ما از ضربات بزرگ امنيتی كه رژيم  صهيونيستی 
از مقاومت در سال های اخير دريافت كرده مطلع نيستند و تنها 
پس از گذشت چند سال است كه برخی رسانه        ها اندک داده        هايی 
از چهره های صهيونيستی كه طی س��ال های پيش هدف انتقام 
مقاومت قرارگرفته اند به بيرون درز می دهند. در مقابل، رسانه های 
همسو با منافع صهيونيست        ها اقدامات خرابكارانه صهيونيست        ها 
را در حذف چهره های مقاومت، بدون  هيچ گونه شرم و محدوديتی 
پوش��ش داده و تالش می كنند قدرت صهيونيست        ها را در نبرد 

اطالعاتی القا كنند. 
2 - صهيونيس��ت        ها به دليل نفوذی كه در مجامع بين المللی و 
نهادهای به اصطالح حقوق بشری دارند، از افشای جنايات خود 
ابايی ندارند، لذا با وقاحت تمام به اقدامات خود افتخار می كنند. در 
طول بيش از 70 سالی كه از اشغال فلسطين می گذرد، ميليون        ها 
نفر آواره و دهها هزار نفر شهيد و مجروح كردند و آب از آب تكان 
نخورده است. اين جسارت صهيونيست        ها به آنها كمك می كند 

حتی با مبالغه، قدرت خود را چند برابر واقعيت وانمود كنند. 
3- جامعه صهيونيستی جامعه ای شبه نظامی و ميليشيايی است. 
اولين نسل صهيونيست        ها عضو گروهك های تروريستی بودند و 
نسل های متمادی نيز اعم از زن و مرد همه بايد عضو ارتش شوند و 
تا چندين سال، هر سال يك ماه را به نظامی گری بپردازند. چنين 
جامعه ای مردمانی خون خوار و خون ريز در خود پرورش می دهد 
كه نه تنها از شنيدن جنايت عوامل خود در داخل فلسطين و ساير 
سرزمين        ها شرم نمی كنند، بلكه به وجود جنايتكارانی در ميان 
خود مفتخر نيز هستند. طبيعی است كه وجود چنين مردمانی 
اين امكان را برای سران تل آويو فراهم می كند كه در مورد اقدامات 
تروريستی خود مبالغه كنند و آسوده هستند كه اگر هم عملياتی 
عليه شان در داخل فلسطين اشغالی رخ دهد، به سادگی می توانند 

آن را سانسور يا به سود خود مصادره كنند. 
با اين حال، سران تل آويو نمی توانند تأثيرات بزرگ ضربات امنيتی 
مقاومت بر جامعه صهيونيستی را پنهان كنند. اگر زمانی مشكل 
صهيونيست        ها در فلس��طين به نوار غزه محدود        می شد، اكنون 
هم كرانه باختری و داخل سرزمين های اشغال شده 1948 برای 
صهيونيست        ها ناامن است. اكنون يكی از مهم  ترين چالش های 
سرويس های امنيتی اين رژيم آن است كه نمی دانند از كجا سالح 
به دست مجاهدان فلسطينی می رسد و اگر هم بدانند، نمی توانند 

جلوی آن را بگيرند. 
نفوذ مقاومت در سرزمين های اش��غالی ديگر محدود به اعراب و 
مسلمانان نيست، بلكه گزارش        هايی وجود دارد كه نشان می دهد 
افرادی از يهوديان كه به داليل قومی، مذهبی و اجتماعی شهروندان 
درجه چندم به حساب می آيند، به انجام عمليات اطالعاتی و امنيتی 
عليه رژيم می پردازند. اذعان مسئوالن رژيم مبنی بر ظن جاسوسی 
نسبت به يكی از وزرای كابينه صهيونيست ها، تنها كشف يك مورد 
از صد       ها نفوذ اطالعاتی مقاومت در عمق رژيم  صهيونيستی است. 
تفاوت مقاومت اين است كه بيش از بازی رسانه ای به نقطه زنی 
امنيتی فكر می كند و می داند پيام عملياتش را آنها كه بايد دريافت 
می كنند. صهيونيست ها خودشان هم می دانند كه خيلی زود اما 

بی هياهو پاسخ مقاومت را دريافت خواهند كرد. 

  كبری آسوپار
محمدرضا تاجيك، تئوريس��ين اصالح طلب در سخنانی انتقادی نسبت 
به اصالح طلبان و دوری آنها از جامعه گفته ب��ود كه »رژيم حقيقت يك 
جامعه اگر رژيم ارزشی و هنجاری و دينی است نواصالح طلبی نمی تواند 
به صورت تافته ای جدابافته وارد فضای سكوالری شود و بخواهد از آن زاويه 
با جامعه سخن بگويد، و بايد بداند ريزبدنه       هايی كه به صورت هيئت       ها و 
مساجد عمل می كنند - و ديری است كه اصالح طلب       ها آن را به حاشيه 
كش��يده اند- می توانند مجرای ارتباط با توده های مردم باشند. من فكر 
می كنم بايد مشقی بنويسم كه با شرايط زمانه و جامعه من بخورد و بتواند 
يك جريان را مورد پذيرش مردم قرار بدهد، نه اينكه مردم نتوانند با آن 

رابطه تفهيم و تفاهم برقرار كنند.«
از سخنان او هنوز يك هفته هم نمی گذرد كه خواص اصالح طلب تمام قد 
به تقابل با برنامه ای برخاسته اند كه برای بيعت كودكان اين جامعه با امام 
زمان عجل اهلل فرجه تدارک ديده شد و محور آن هم سرودی حماسی در 

مورد حضرت بود؛ سالم فرمانده!
بهانه كرده اند كه مصادف با عزای مردم آبادان، در ورزش��گاه »جش��ن« 
گرفته اند. چه كسانی اين را می گويند؟ حاميان همان جريانی كه در دوران 
دولت شان، متروپل مجوز گرفته و استاندار محبوب شان روبان افتتاحيه 
متروپل را قيچی می زند و شش ماه مانده به پايان دولت روحانی، با حكم 
او رئيس سازمان ملی استاندارد می شود. می گويند در شب شهادت امام 

صادق عليه السالم جشن گرفته اند؛ چه كس��انی می گويند؟ همان هايی 
كه سال 88 ليدر      ها و حاميان جريانی بودند كه حرمت شكنان عاشورا را، 
حمله كنندگان به نمازگزاران ظهر عاشورا و آتش زنندگان پرچم اباعبداهلل 
را »مردم خداجوی تهران « ناميدند. می گويند گردهمايی س��رودخوانی 
حماسی برای امام زمان، »جشن« است. چه كسانی چنين می پندارند؟ 
همان هايی كه عمری مردم مذهبی و مداح��ان اهل بيت را متهم كردند 
كه مجالس شهادت و تولدتان همه عزاست و بلد نيستيد جشن بگيريد و 
مولودی خوانی تان در نيمه شعبان و والدت امام زمان هم شبيه عزاداری  
اس��ت. می گويند از مصيبت مردم آبادان غافل ش��ده ايد؛ چه كس��انی؟ 
همانانی كه به رغم چند دهه در اختيار داشتن دولت، نخواستند حتی يك 
اردوی جهادی برای مناطق محروم تشكيل دهند و جوانان شان را تشويق 

به محروميت زدايی كنند. 
می دانيد آقای عبدی، آقای صادقی، آقای رمضان زاده، برادران اصالح طلب! 
تعارف كه نداريم؛ اين ژست       ها به ش��ما نمی آيد! طوری برای گردهمايی 
»سالم فرمانده « جشن، جش��ن راه انداخته ايد، گويی خانه را يك هفته  
اس��ت س��ياه پوش كرده ايد و خواب و خوراک را از غم مصيبت ديدگان 
متروپل كنار گذاش��ته و همه برنامه های تان را لغو كرده و فقط عزاداری 
می كنيد! می دانيد، صدای دعای بخش��ی از مردم مؤم��ن و هيئتی اين 
سرزمين در ورزشگاه آزادی برای مصيبت ديدگان آبادانی زياده بلند بود، 
حواس مان از مجلس عزای ش��ما برای متروپل پرت شد. نشانی روضه و 

مجلس عزای تان را بفرماييد، برای عرض تسليت خدمت برسيم!
از قضا جشن اصلی را ش��ما گرفته ايد كه آوار متروپل، گرچه برای مردم 
آبادان، مرگ و مصيبت آورد، برای ش��ما بهانه آفريد تا با قوت بيش��تری 
تالش دوماهه برای تخريب س��رودی امام زمانی را پي��ش ببريد. وگرنه 
سالم فرمانده، نه جش��ن بود و نه بی اعتنايی به مصيبت بخشی از مردم. 

از قضا اين مردم به خوبی آموخته اند در عزا و مصيبت، به س��ايه توس��ل 
اهل بيت عليهم الس��الم پناه بجويند و درد را تس��لی ببخشند و صبوری 

هديه بگيرند. 
اما شما هم با خودتان و ملت تعارف نداشته باش��يد؛ توانايی شكل دهی 
اجتماعی مذهبی را نداريد. راقم اين سطور پيش از اين مراسمات مذهبی 
جريان شما را هم از نزديك ديده است. بانی مجلس حجت االسالم محسن 
رهامی بود و سخنران آن شب، حجت االسالم سيد هادی خامنه ای. تعداد 
خانم       ها ش��ايد 10 نفر بود و تعداد آقايان هم در نهايت 150 نفر. آن قدر 
گفتمان خود را مبتنی بر تقابل با نظام ارزشی جامعه اسالمی نهاده ايد كه 
توان شكل دهی يك اجتماع مذهبی را حتی در دهه اول محرم هم نداريد 
و حتی همان مردمی هم كه انتخاب سياسی ش��ان ش��ما هستيد، روضه  
و اشك شان را پای منبر مداحانی دارند كه ش��ما آنها را به خاطر مواضع 

سياسی شان تخطئه می كنيد. 
 شما نمی توانيد مرجع مذهبی مردم باشيد. برای پوشاندن چنين ضعفی، 
داريد فرياد می كش��يد، آنقدر بلند كه صدای هياهوی تان مانع شنيدن 
حرف حق ش��ود. اما آنچه را كه داريد دوپ��اره می كنيد و پ��اره ای را در 
ورزشگاه آزادی و پاره ای را به آبادان می اندازيد، جامعه ايران است. اويی 
كه در آبادان مصيبت ديده، مردم است، اويی هم كه در ورزشگاه آزادی به 
امام زمان سالم می دهد، مردم است. و شك نكنيد اگر گردهمايی سالم 
فرمانده در آبادان برگزار شود، همان عزاداران خواهند آمد و اگر فراخوان 
اعزام مردم عادی به آبادان برای كمك صادر شود، پدران همان كودكانی 
كه در آزادی »سالم فرمانده« خواندند، صف اول داوطلبان خواهند بود. 
چنانكه حصر آب��ادان را در دوران جنگ تحميلی همي��ن واليتمداران و 
هيئتی       ها شكستند. اين ملت را كه هميش��ه در كنار هم بوده اند، دوپاره 

نپسنديد. 

 جشن اصالح طلبانه 
دوپاره کردن ملت!

برای ناظران، منتقدان و ورزشی نويس��ان مثل روز روشن بود كه 
وجهه سياسی اين بازی به مس��ائل فنی و فوتبالی آن می چربد، 
اما در فدراسيون گوش ها سنگين شده بود و همه مشغول بستن 
چمدان های شان بودند. مثل روز روشن بود كه در كانادا اتفاق خوبی 
منتظرمان نيست. همه می دانستيم كه از لحظه ورود تا سوت پايان 
بازی از فرودگاه تا ورزشگاه قرار است به كشورمان توهين و هزار و 
يك حاشيه برای تيم ملی و بازيكنان ايجاد شود. همه می دانستيم، 

اما فدراسيون نشينان خودشان را به ندانستن زده بودند.

 اسكوچيچ: تيم ملی 
برای فدراسيون اهميت ندارد

الف سیاسی نبودن ورزش

 چیپس 
کیلویی 185هزارتومان؟!

صنايع غذايی در قيمت گذاری مسير خودروسازان را نرود
   اخيراً در فضای مجازی، ويدئوهايی مورد بازديد فراوان قرار می گيرد كه 
نرخ گذاری محصوالتی چون مواد غذايی را زير سؤال می برد.  در يكی از اين 
ويدئوها، چيپس توليدی يكی از كارخانجات توليدی برای مصرف كننده 12 
هزار تومان نرخ گذاری شده است، فروشنده بعد از وزن كردن اين محصول به 
اين نتيجه می رسد كه براساس نرخ گذاری  های كارخانه يك كيلو چيپس 185 

هزار تومان قيمت دارد! | صفحه 4

 درمان قطعي سرطان خون 
با داروي ایراني

 داروي »كارفيلزوميب« كه يك محصول دانش بنيان است 
در دانشگاه مازندران رونمايي شد

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

تبیین قواعد پیروزی
خبرنگار »جوان« از ديدار نمايندگان مجلس با رهبر معظم انقالب  حاشيه نگاري كرده است

 رهبر معظم انقالب در ديدار نمايندگان مجلس: 

انقالبی ماندن مهم تر است 
سوپرانقالبی های اول انقالب طاقت ماندن در اين راه را نداشتند

مشکالتافرادوجوامعازتندادنبهخواستههایحقیرآغازمیشود
برنامه پنج ساله بايد مسئله محور باشد نه كلی گويی

نمایندگاندرانتصاباتدخالتنکنند

سالم جانانه دهه نودی ها  به فرمانده
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به نظر می رسد رتق و فتق امور 
مهم تری چون برگزاری مجمع 
فدراس��يون فوتب��ال موج��ب 
ش��ده آماده س��ازی تيم ملی و 
برآورده ك��ردن نيازهای فنی و 
تداركاتی اي��ن تيم اولويت اول 

مسئوالن مربوط نباشد

  علی علوی
عرض »سالم « يك  جناح سياسی در ايران از وقتی به »غرب« شد، 
ديگر به ملت خود و به آرمان های انقالب مردم س��الم نكردند. لذا 
امروز با يك همخوانی بچه      ها در »سالم فرمانده « به هم می ريزند و از 
كوره به در می شوند و يقه پاره می كنند. اول بار بی بی سی فارسی به 
همراهان خود در ايران خط داد كه چه  نشسته ايد بچه      ها دارند يك 
سرود واحد می خوانند. بی بی  س��ی مثل وزارت  خارجه انگليس كه 
دخلش از آنجاست، از هر چيز واحدی در ايران اوقاتش تلخ می شود. 
بی بی س��ی می گويد و همراهان ايرانی اش تكرار می كنند. ش��بكه 
سعودی می گويد و اينها تكرار می كنند. نه فهمی از نفهمی خود دارند 
و نه ادراكی از غيرت و جاماندگی از شهادت. يك زمانی روزی صدبار به 
اوباما سالم می رساندند. روزنامه هاشان پرشده بود از سالم به »صبح 
بدون تحريم«. آن اوبامای جنتلمن جواب سالم شان را نداد. نشست 
در كاخ سياه و به تيتر     هايی كه مثل بوس��ه برای او فرستاده بودند، 
خنديد. »فروپاشی تحريم«، »تحريم تمام شد«، »خالص شديم«، 

»اينك بدون تحريم«، »پيروزی بدون جنگ.«
حاال سالم بچه      ها به فرمانده آزارشان می دهد. می توانستند سكوت 
كنند يا بخشی از جامعه را با اين سرود تنها بگذارند تا نشان دهند 
اگر غيرتی نيست، غيريتی هم با مردم خود ندارند، اما هنوز داغ 
آن سالم های پی در پی به كدخدا كه بی جواب ماند،  بلكه جواب 

دندان شكن داده شد،  تازه است. 
بگذاري��د بچه      ها خودش��ان انتخاب كنن��د. با دول��ت و برجام و 
برنامه های تان برای وطن كاری نكرديد، الاقل دست از آزار مردم 

و بچه      ها برداريد. 

 »سالم « شما به جایی بود 
که علیک نگرفت!

 فرمانده كل سپاه :

 روحانيت، همواره 
اسالم را از خطر تحريف 

نجات داده  است
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