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 كم كاري 
 شوراي شهر اصالح طلبان  

در تجهيز متروي تهران

  اعتماد: 
 سرنخ متروپل به تخلفات 
دولت روحاني برمي گردد

صفحه2

 توهم سوری اردوغان 
در كشاكش جنگ اوكراین

 شاخصه هاي انقالبي گري
 و الزامات انقالبي ماندن

 دلمان برای ماجدی هم 
تنگ می شود؟!

سید رحیم نعمتی

سید عبداهلل متولیان

فريدون حسن

رامی الشاعر از تحلیلگران بنام سوری است که هفته قبل طی 
مصاحبه ای با رسانه های شمال سوریه گفت که »بعید است 
ترکیه به شمال سوریه حمله کند.«  او با این حرف تهدیدهای 
اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای حمله 
به شمال سوریه را دست کم گرفت و تنها در حد طرحی برای 
بازگرداندن پناهجویان به مناطق اشغالی ارزیابی کرد و گفت: 
»این اقدامات به معنای عملیات نظامی نیست، بلکه یک طرح 
امنیتی نظامی اس��ت که ثبات در مرز    ها و مناطق بازگش��ت 
آوارگان و حضور مخالفان سوری را افزایش می دهد.«  حاال با 
ورود نیروی زمینی ارتش ترکیه به شمال سوریه و عبور یک 
ستون نظامی بزرگ آن از گذرگاه باب السالمه به سمت شمال 
سوریه معلوم شده که آن تحلیل منطبق بر واقعیت های موجود 
نیست و اردوغان قصد جدی برای اشغال شمال سوریه به عمق 
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یکي از موضوعاتي که در اغلب بیان��ات مقام معظم رهبري 
مورد تأکید قرار گرفت��ه و مي گیرد، موض��وع انقالبي گري 
است. اینکه چه کس��ي یا کدام مدیر یا چه سازماني انقالبي 
است، چندان دشوار نیست و تقریباً هر کس مي تواند به این 
سؤال یا سؤاالت مش��ابه بر اساس فطرت انس��اني و ملکات 
اخالقي پاس��خ بدهد. از  طرف دیگر احدي را پیدا نمي کنیم 
که خود را انقالبي نداند. آنچه مورد مناقش��ه و پرسشگري 
اس��ت، این اس��ت که اوالً چگونه انقالبي عمل کنیم و ثانیاً 
چگونه انقالبي بمانیم. وقتي به عملکرد مسئوالني که بعضاً 
مدعي انقالبي بودن هستند، مي نگریم و آنان را در بوته نقد 
انقالبي گري قرار مي دهیم به موارد متع��دد از ناکارآمدي، 
ترك فعل، سوءمدیریت، بي برنامگي، فقدان نظارت صحیح 
بر حوزه کاري یا ممکن اس��ت به م��واردي از رانت خواري، 
فاصله گرفتن از مردم، اش��رافي گري، انتصابات غلط مبتني 
بر رابطه و حتي مفاسد مالي بر مي خوریم که برخالف مشي 
 انقالبي گ��ري و بلکه برخ��الف بدیهی��ات مدیریت صحیح 

انساني است | صفحه2

تنه��ا دو روز دیگ��ر تا برگ��زاری مجمع عمومی فدراس��یون 
فوتبال زمان باق��ی مانده، مجمعی که ظاهراً قرار اس��ت عزل 
عزیزی خادم از ریاست فدراس��یون فوتبال را نهایی و بستر را 
برای مجمع انتخاباتی آینده آماده کند. خ��ب تا اینجای کار 
مشکلی نیست، از اول هم چنین قراری بود و همه هم سفت و 
سخت ایس��تاده بودند که کار رئیس قبلی را تمام کنند، اما...، 
اما حاال اوضاع متفاوت اس��ت و تمام آنهایی که متحد شدند و 
نسخه کار عزیزی خادم را به درستی پیچیدند، امروز مثل کارد 
و پنیر به جان هم افتاده اند.  اوضاع فدراسیون فوتبال در زمان 
عزیزی خادم خراب بود، اما حداقل خیالمان راحت بود که یک 
رئیس باالی سر کار هست که امور را جمع وجور کند، ولی این 
روزها فدراسیون فوتبال بدون رئیس و با سرپرستی  که حتی 
خودش هم در خوشبینانه ترین حالت تصور به دست گرفتن 
عنان ریاست فدراسیون را نمی کرد اداره می شود | صفحه13

»جوان«بهبهانهحادثهمتروپلدربارهساختارهاي
مشكلآفريننظامهایصنفيگزارشيتهيهكردهاست

سازمانجهانيبهداشت:200موردابتالبهآبلهميموندرهفتههاي
اخيردرخارجازمكانهاييكهبهطورمعمولويروساينبيماري

درگردشاست،ميتواندآغازماجراونوككوهيخباشد

   اختالف ملکي مرد جوان با یکي از سازمان هاي دولتي در شهرستان شهریار پنج 
کشته وپنج زخمي برجاي گذاشت. چهار نگهبان در جریان حادثه جان باختند، یک 

نگهبان در شهریار و چهار مأمور پلیس هم در تهران مجروح شده اند | صفحه14

گفتوگوي»جوان«باخادمبرترقرآني

حافظقرآندرديگركشورهای
مسلمانجايگاهممتازیدارد

 نظام صنفي 
منفعت جوی بی نظارت

آبلهميموننوككوهيخي
كههنوزنگرانكنندهنيست!

رئيسستادبحرانكشوردرآبادان:
دقتفدايسرعتنميشود

 انتقام خونین  
 با 5 كشته و 5 زخمي 

وضعيتتيماميدايرانبرايحضوردرآسيا
درگفتوگوي»جوان«باغالمحسينپيرواني

 موفقيت تيم مهدوي كيا 
موفقيت تمام مربيان ايراني است

گفتوگوي»جوان«
بامادرشهيدعلياكبربرهانيازشهدايعملياتاليبيتالمقدس

علي اكبرم در مسير آزادي خرمشهر 
حسيني شد

 اصالت سينمايي »گدار« 
عليه سياست زدگي كن 

ژانلوكگداربهدليلدراختيارقراردادنتريبونمراسمافتتاحيهجشنوارهكن
بهرئيسجمهوراوكرايناينرويدادسينماييرابهبادانتقادگرفت

   پیروان��ي: من به تی��م مهدوي کیا ایمان 
دارم. او مي تواند یک نسل تازه براي فوتبال 
ایران بس��ازد، چراک��ه اصول��ي کار کرده و 
مي کند، اما حت��ي در صورت عدم کس��ب 
نتیجه باز هم نباید ناامید شد، چون این تیم 
در مسیر موفقیت گام برمي دارد. تیم ملي به 

زودي از ستاره ها خالي مي شود و شما باید به 
فکر جایگزین باشید. متأسفانه ما اول خوشي 
داریم و آخر ناخوشی، اما اگر این تیم را حتي 
در صورت ناکامي احتمالي رها نکرده و روي 
آن کار کنیم، مي توانیم به نتایج خوبي دست 
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   »دلواپسي خواب و خوراك را از من گرفته 
بود. این آخري ها به اکبرمي گفتم دیگر بس 
اس��ت، به اندازه  س��همت رفتي. یک روز بعد 
از نم��از دو زانو جلویم نشس��ت و گفت فروع 
دین چند تاس��ت؟ گفتم خ��ب ده تا. گفت 
بشمار! وخودش جلوتر از من شمرد تا رسید 

به جهاد. بعد گفت:» همانطور که نماز واجب 
است، جهاد هم واجب است؛ هر دو فروع دین 
هستند. امروز روز دفاع است و جنگ مثل نماز 
واجب است.« ش��هید علي اکبر برهاني همه 
این حرف ها را گفته بود تا مادرش را براي اعزام 

مجددش به جبهه قانع کند | صفحه7

   به خط کردن سینماگران براي تبلیغ جنگ 
چیزي است که زلنسکي در جریان سخنراني اش 
در جش��نواره کن به طور صری��ح تکلیفي براي 
س��ینماگران خواند. در واقع شاید پس از جنگ 
دوم جهاني که بخشي از معروف ترین سینماگران 
 غربي براي تبلیغات جنگ به خط شدند و حتي 
بعضاً با لباس نظامي در جبهه ش��رکت کردند و 
برخي حتي کش��ته یا مجروح هم شدند جنگ 
اوکرای��ن آوردگاه دیگري ب��راي به صف کردن 
س��ینما تلقي مي ش��ود، هرچند با وجود فضاي 
ارعاب گونه اي که براي س��خن گفت��ن بر ضد 
روس��یه در اروپا حاکم اس��ت، هنوز بسیاري از 
سینماگران غربي حاضر نشده اند خود را به عنوان 
یک سرباز در اختیار منویات ناتوي فرهنگي قرار 
بدهند و حتي از گوش��ه و کنار برخي به شکلي 
علني مخالفت خود را با ای��ن فضاي رعب انگیز 
و سیاس��ت زده بروز مي دهند. ژان لوك گدار، 

فیلمساز پیشکسوت و مش��هور فرانسوي یکي 
از آنها اس��ت. هر چن��د برخي معتقدند س��ن و 
س��ال باالي او در این که این س��ینماگر جرئت 
کرده اس��ت علني به انتق��اد از جش��نواره کن 
بپردازد و این که طمعي به حذف شدن از جرگه 
هنر و رسانه نداش��ته باش��د، بي تأثیر نیست با 
این حال برخي عنوان کرده اند که انتقادات گدار 
مي تواند س��رمایه گذاري براي فیلم بعدي او را 
با چالش جدي روبه رو کن��د.  پیام انتقادي ژان 
لوك گدار درباره جش��نواره فیلم ک��ن به بهانه 
پخش تبلیغاتي سخنان رئیس جمهور اوکراین 
در این رویداد س��ینمایي بازتاب گس��ترده اي 
 در فضاي رس��انه اي پیدا کرده است. کارگردان 
نامدار فرانس��وي در گفت و گو با لیبراسیون به 
شروع جشنواره کن با سخنان زلنسکي اعتراض 
 ک��رد و آن را به طعن��ه زیبایي شناس��ي غربي 
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مقتدر و سریع در میدان نفتکش ها
    سیاسی

سریترينپايگاهپهپادیارتش
درعمقچندصدمتری
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  سفسطه بازی غربی ها با بازی یونانیان در طرفه العینی با رفتار مقتدرانه و حکیمانه ایرانیان  خنثی شد. »دزدان دریایی« نماد فرهنگ دزدمآبانه و قلدرمآبانه و سرمایه جوی غربی
 و امریکایی است که این بار نمایش دزدی دریایی را با نقش آفرینی یونانیان که پدران فرهنگ غربی اند، اجرا کردند اما در این سفسطه بازی از »حکمت ایمانیان و ایرانیان« غافل بودند.

باید در گوش مجریان دزدی دریایی از اروپا تا امریکا این قطعه سروده شیخ بهایی را تکرار کنیم: چند و چند از حکمت یونانیان/ حکمت ایمانیان را هم بخوان!


