
    رئيس جمهور در جشن وصال كه به مناسبت س��الروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت 
زهرا)س( برگزار شد، بانك مركزي را ملزم كرد كه ظرف ۱۵ روز آيين نامه اي را براي تسريع و 
تسهيل در پرداخت وام ازدواج از »حيث وثايق و تضامين« و تعيين »سقف زمان انتظار« تهيه 
كند كه بر اساس آن زوجين بدانند ظرف چه مدتي وام شان پرداخت مي شود. وي همچنين به 
دبير شوراي عالي جوانان مأموريت داد ظرف ۱۵ روز آيين نامه اي را براي برگزاري مراسم  ازدواج 

در مراكز فرهنگي و تفريحي دولتي در سراسر كشور تهيه و ابالغ كند | صفحه 3

    تصميم شركت هاي هواپيمايي براي دريافت نرخ دالري قيمت بليت هواپيما از ابتداي تيرماه 
امسال اجرايي شده است، بر اساس اين تصميم، سقف نرخ پروازهاي داخلي براي اتباع غيرايراني 
زير يك ساعت ۱۰۰ دالر و از يك ساعت بيشتر ۱۵۰ دالر تعيين شده است. به اين ترتيب اتباع 
خارجي نه تنها بليت را به قيمت دالر تهيه مي كنند، بلكه بايد قيمت »بيزينس كالس« را براي 
تهيه بليت عادي هواپيما پرداخت كنند. افزايش قيمت بليت هواپيما براي اتباع خارجي اعتراض 
فعاالن حوزه گردشگري را در پي داشت. مصطفي سروي عضو هيئت مديره جامعه تورگردانان 
ايران، معتقد است تصميم افزايش قيمت بليت هواپيما براي اتباع خارجي به صورت مستقيم 

بر ورود توريست به ايران تأثير منفي مي گذارد | صفحه 16

    دختر تنيسور ايران از حضور در مسابقات ويمبلدون بازماند تا بار ديگر ثابت شود ورزش 
نه تنها از سياست جدا نيست كه وقتی پای منافع استكبار و س��تيز با ملت های آزاديخواه در 
ميان باش��د از هر مقوله ای سياسی تر است. اين اولين بار نيس��ت كه انگليسی ها برای حضور 
ورزش��كاران ايرانی در كشورش��ان و رقابت های مهم مانع تراش��ی می كنند. قب��اًل اين كار با 
تكواندوكاران ايران انجام شد و حاال نوبت دختر تنيسور ايران بود كه با سياست های مسئوالن 
ورزش انگلستان از حضور در يكی از مهم ترين رويدادهای تنيس جهان، يعنی تنيس ويمبلدون 

محروم شود| صفحه 13

    شهيد حجت االسالم والمسلمين محمد منتظري در طول مبارزات، با تاريخچه نهضت هاي 
اسالمي يا آزاديبخش آش��نا ش��د و علل اوج و فرود آنها را به دقت ارزيابي كرد. عالوه بر آن با 
مبارزان ديگر كشورها نيز ارتباط يافت و آزموده هاي آنان را مي دانست. هم از اين روي در مقطع 
اوج گيري انقالب اسالمي، در انديشه تأسيس يك نيروي نظامي بود كه بتواند حاصل مبارزات 

ملت را محفوظ دارد| صفحه 9

    جمه��وری اس��المی اي��ران در حيات 
4۰ ساله خود انواع سياس��ت های خصمانه 
اياالت  متحده امري��كا را تجرب��ه كرده كه 
بس��ياری از آنها با مبان��ی و موازين حقوق 
بش��ر در تع��ارض و تناقض بوده اس��ت. در 
حالی كه امريكا خ��ود از مهم  ترين ناقضان 
حقوق بش��ر در جهان اس��ت، اما هرس��اله 
ادعا  هايی را در زمينه نقض حقوق زندانيان 
سياس��ی، كش��تار در زندان ها، ممانعت از 
هرگونه آزادی بي��ان، آزادی های آكادميك 
و مراسم فرهنگی، حقوق زنان، محدوديت 
 در فعالي��ت انجمن های صل��ح و آزادی و...

 به اي��ران نس��بت می دهد. رفت��ار خصمانه 
امريكا با دخالت در امور كشور ايران و تحكيم 
پايه های حكومت استبدادی شاه كليد خورد.  
تش��كيل س��اواک، قرارداد كاپيتوالسيون و 
تحقير ملت ايران، تبعيد امام خمينی)ره( به 
تركيه، طراحی حكومت نظامی ۱7شهريور 
۱3۵7 و صحنه های فجي��ع و مصيبت بار از 
جمله مصاديق روشنی است كه سياست های 
مداخله جويانه مقام��ات امريكايی را قبل از 
انقالب به نمايش می گذارد. تيرماه در تاريخ 
كش��ور ما تاريخ خاطرات تلخ و عداوت های 

واشنگتن عليه ايران است | صفحه 12

 3 هدیه دولت به جوانان 
در روز ازدواج

بلیت دالری پروازها علیه سفر!

براي او كه در غربت
 مواجهه با انحراف و التقاط را كليد زد

 »مشکات الزهرا«
 قربانی سیاسی کاری انگلیس

تحریم، ترور و تناقض های   امریكا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه 11 تير 1401 - 2 ذی الحجه 1443

سال بيست و چهارم- شماره 6520 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

مدیریت همزمان مذاکره و تحریم

آسمان شلمچه دوباره ستاره باران  شد
همزمان با سالروز شهادت جواد االئمه)ع( پيكر مطهر 35 شهيد دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور بازگشت

بینالملل

یادداشتحوادث

ویژهجوان

یادداشتورزشی

یادداشتسیاسی

 پارک ها در تسخیر معتادان
 و بی خانمان ها

 دخالت نمایندگان 
در عزل و نصب ها علنی شد!

خون  رنگین تر فوتبال !

 معرفت آموزی 
از حوادث تلخ 1360 

حسین فصیحی

دنیا حیدری

رسول سنائی راد 

پليس گاهي طرح هايي براي سالم س��ازي بوس��تان ها اجرا 
مي كند، اما روشن اس��ت اين طرح ها مقطعي و بدون فايده 
اس��ت، چراكه با حضور پليس افراد پرخط��ر از پارک خارج 
مي شوند و ساعتي بعد به همان محل يا به پارک ديگر مراجعه 
مي كنند. در يك برآيند كلی شكل گيری اين افراد، نشان از 
بي توجهي ساختار جامعه به پيوست هايی دارد كه منجر به 
شكل گيری افراد آس��يب ديده اجتماعي می شود. اين افراد 
نبايد در پارک ها و معابر عمومي رها باشند و به راحتی مرتكب 
جرم شوند و احس��اس امنيت را به خطر بيندازند، بلكه بايد 
در محل هايي مثل گرمخانه ها نگهداري ش��وند. رفتارهاي 
ناهنجاری كه از س��وي افراد ولگرد يا مصرف كنندگان مواد 
مخدر در پارک ها انجام مي ش��ود در معرض ديد كودكان و 

نوجوانان قرار دارد | صفحه 14

جمع��ی از نماين��دگان مجلس ب��ه دليل آنچ��ه ناكارآمدی 
رئيس جوان راه آهن عنوان كرده اند، درخواس��ت استيضاح 
رستم قاسمی، وزير راه و شهرس��ازی را با 2۰ امضا در سامانه 
نمايندگان بارگذاری كرده اند. گويی اين استيضاح پس از آن 
كليد خورده اس��ت كه تالش های نمايندگان برای بركناری 

رئيس راه آهن بی نتيجه بوده است. 
اينكه سؤال و استيضاح حق قانونی نمايندگان است، ترديدی 
در آن وجود ندارد و آنها در ايفای نقش نظارتی خود، می توانند 
وزرای دولت را به خانه ملت فرا بخوانند و درباره عملكرد تحت 
مديريت آنها سؤال بپرسند و استيضاح كنند، اما روابط بين قوا 
زمانی دچار چالش و خدشه می شود كه »نظارت« جای خود 

را به »دخالت« بدهد | صفحه 2

فوتبالی ه��ا دم به دقيقه كاس��ه گدايی می گيرند به س��مت 
دولتمردان و با دستاويز قرار دادن احساسات مردم و مانور دادن 
روی رقابت های مهمی چون جام جهانی، خواستار كمك های 
مالی هنگفت می ش��وند، حتی قبل از ريختن برنامه ای برای 
آماده سازی. فدراس��يون فوتبال اين بار حتی رقم هم تعيين 
كرده است؛ يك ميليون يورو برای برپايی اردوی تداركاتی و 
يك بازی دوستانه كه هنوز صحت و سقم برگزاری آن تأييد 
نشده و فقط در حد يك حرف است و بس! با اين وجود آقايانی 
كه در ديدار رودررو با رياست جمهوری هم اولين خواسته ای 
كه داشتند دريافت ارز نيمايی بود، يك بار ديگر خواسته خود را 
مطرح كرده اند. البته اين بار اندكی متفاوت تر و شسته ورفته تر، 

آن هم با اعالم رقمی مشخص!   | صفحه 13

امام خامنه ای رهبر فرزانه انقالب اسالمی در ديدار با مسئوالن و 
جمعی از كاركنان قوه قضائيه با گراميداشت ياد و خاطره شهدای 
7 تير و شخصيت برجس��ته شهيد بهشتی، ش��رايط ماه های 
منتهی به هفتم تيرماه ۱36۰ را خاص و پيچيده خوانده و تأكيد 
كردند»بررسی ش��رايط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و 
راهگشا است.« شرايط حاكم بر كشور ايران اسالمی در ماه های 
منتهی به هفتم تيرماه چه بوده كه رهبری نظام آن را خاص و 
پيچيده می خوانند، چه شباهت ها و تفاوت هايی بين آن دوره 
تاريخی و وضعيت فعلی حاكم بر كشور وجود دارد كه بررسی آن 
شرايط می تواند برای امروز ما معرفت آموز و راهگشا باشد؟  در 
پاسخ به سؤال اول بايد مروری بر حوادث و پديده های مهم آن 
دوران داشت كه بی ترديد وجود بحرانی چند وجهی و خطرناک را 
به اثبات می رساند كه می توانست به شكست انقالب و نظام نوپای 
انقالبی منتهی شود. آن حوادث تلخ و برخی ضعف های داخلی 
موجب شده بود كه دشمنان و معاندان با ذوق زدگی و اميدواری، 
شكست و نابودی انقالب و نظام نوپای جمهوری اسالمی  را به 

انتظار بنشينند| صفحه 2

همزمان با سالروز شهادت جواد االئمه)ع( پيكر مطهر 3۵شهيد 
دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد كشور شد تا بار ديگر آسمان 

شلمچه و ايران اسالمی به قدوم شان ستاره باران شود. 
 پيكر اي��ن 3۵ ش��هيد دفاع مقدس ك��ه طبق گفته س��ردار 
سيدمحمد باقرزاده مربوط به عمليات والفجر مقدماتی، خيبر، 
بدر، كربالی ۵ و تك دشمن در اواخر جنگ ، مناطق عملياتی 

فكه، شرق دجله و شلمچه بود، تا اول تيرماه سال جاری در خاک 
عراق تفحص شد و روز پنج  شنبه 9 تيرماه روی دوش عشاير ايل 

قشقايی از مرز بين المللی شلمچه وارد كشور شد. 
آن طور كه كميته جست وجوی مفقودين ستاد كل نيروهای 
مس��لح می گويد،  همزمان با تحويل پيكر اين شهدا، اجساد 
9 سرباز عراقی جنگ تحميلی نيز به اين كشور تحويل داده 

شده و قرار است پيكر شهدا برای شناسايی احتمالی به تهران 
منتقل شود. 

با گسترش تفحص در كشور عراق، در سال های قبل نيز مرز 
شلمچه شاهد ورود پيكر مطهر شهدای ايرانی بود كه آخرين 
مورد آن در اسفند ماه سال ۱4۰۰ پيكر مطهر 72 شهيد از مرز 

شلمچه وارد كشور شد. 

ايران با فروش 2۵ميليارد دالری نفت تحريم ها را آتش زد / ارزیابی مثبت ایران از مذاكرات قطر
مذاكرات هسته ای آنچنان است كه از قاره ای به قاره ديگر می رود و از دايره اعداد ۱+۵ به ۱+2 و مانند 
آن تغيير چهره می دهد، اما از ميان ما نمی رود! باقی ماندن مذاكرات برای هر دو طرف اهميت دارد. 
ايران بارها گفته مذاكرات را ترک نخواهد كرد و  طرف مقابل نيز به رغم كارشكنی در روند مذاكرات، 
هربار و پس از هر وقفه، خود اوست كه دعوت به بازگشت می كند. امريكايی ها هرچند در مديريت 
خبر مذاكرات بيشتر به دروغ و بلوف متوسل می شوند و پس از مذاكرات دوحه نيز تهديد »جلوگيری 
از فروش نفت ايران« را به گوش رساندند اما ايران بر اساس گزارش اوپك توانسته در 2۰2۱ با دور 
زدن رسمی تحريم ها 2۵ميليارد دالر نفت بفروشد و  اين جدای از تالش های دولت با همراهی مردم 

برای كاهش وابستگی به صادرات نفت و خنثی سازی تحريم هاست. گذشت زمان، ايران را در سه 
جهت مخالف غرب به سرعت به پيش می برد و غرب هربار برای بازگشت به مذاكره با ايران بايد دست 
درازتری از گذشته داشته باشد! جهت اول، تكيه بر توانايی های داخلی و مديريت اقتصاد با توليد 
بيشتر و ماليات و كاس��تن از هزينه های غيرضروری، جهت دوم همراهی با همسايگان و دوستان 
منطقه ای و جهت سوم رفتن به سوی شرق و توسعه همكاری با چين و روسيه است. امريكا اگرچه بنا 
به خوی امپرياليستی خود روی شانس چانه زنی های دم آخری و زياده طلبی خود حساب بازمی كند 
و ريسك خطرهای احتمالی به هم خوردن مذاكرات را می پذيرد ولی هربار كه می خواهد به مذاكرات 

بازگردد، بايد هزينه های بيشتری بدهد. اين برای اروپا كه از دادن هزينه تا همين مقدار فعلی نيز 
عاصی و از هزينه بيشتر عاجز است، روند خوبی به نظر نمی رسد. از طرفی بايدن برای ديداری كه 
گفته می شود ارتباط كاملی با دوشيدن شيوخ حاشيه خليج فارس به اسم پدافند موشكی مقابل ايران 
دارد،  به زودی به غرب آسيا سفر خواهد كرد، اما خود به خود با اين سفر، پيام مهم تری به دنيا و شيوخ 
عرب می دهد: ما ايران را به عنوان يك قدرت بی بازگشت با توانايی های متنوع هسته ای پذيرفته ايم و 
روند مقاومت ايران به جايی رسيده كه اكنون اين دشمنان ايران هستند كه سازوكار مقاومت مقابل 

ايران را برنامه ريزی می كنند | صفحات 4 و 15 را بخوانيد

صهیونیست ها در دیوارهای بتنی خود 
محبوس شده اند 

 جهاد تبیین 
برجسته ترین كار تداوم راه شهداست

    سردار سالمی در آيين تكريم و معارفه 
رئيس س��ازمان حفاظت اطالعات س��پاه: 
حفاظت اطالعات ما درگير يك رويارويی 
مس��تقيم با همه س��رويس های مجرب و 
كارآزم��وده اطالعاتی و امنيتی اس��تكبار 
اس��ت كه فروپاش��ی رژيم های بسياری را 
در كارنامه پليد خ��ود دارند و در اين راه از 
ابزار های پيچيده و تكنيك های مبتكرانه، 
متغي��ر و دائم��اً نوش��ونده برخوردارن��د. 
بيش��ترين تجربيات موفق دش��من ما در 
عمل س��رويس های اطالعاتی اوست. اين 
بخش عمل دشمن كاماًل جدی و قابل اتكا 
اس��ت اما اگر نتوانس��ته اند به اعماق نقاط 

مختلف نيروهای مس��لح راه يابند ناش��ی 
از مجاهدت ها و تالش های ش��بانه روزی 
حفاظت اطالعات نيروهای مسلح و سپاه 
ماست كه راه را بر چشمان و گوش های آنها 
بسته است. پديده اول ش��ناخت دشمن، 
تكنيك ها، تاكتيك  ها و ابزارهای او اس��ت 
كه به عرصه و مبان��ی اطالعاتی نياز دارد؛ 
پديده دوم ش��ناخت استعدادهای خودی 
اس��ت و كار حفاظت حائل شدن در ميان 
اين دو پديده است كه اجازه ارتباط گيری 
نيروهای خ��ودی با دش��من و دور زدن و 
ارتباط گيری دشمن با نيروهای خودی را 

نمی دهد | صفحه 2

    رئيس سازمان بسيج: امروز اگر مي بينيد 
كه سرود »س��الم فرمانده« در كشورهاي 
مسلمان و غيرمسلمان بازتاب پيدا مي كند، 
اين امر بيان كننده اين است كه مسلمانان 
جهان چشم شان به ام القراي جهان اسالم، 
ملت بزرگ ايران اسالمي و ميهن اسالمي 
دوخت��ه ش��ده اس��ت، ب��ه راه و روش و به 
افتخارات بزرگي كه ملت ايران اسالمي به 

دست آورده اند، نگاه مي كنند. 
بزرگي و مقاومت ملت ايران آن طور كه بايد 
و شايد بازتاب نداش��ته است، جوانان امروز 
ميهن اسالمي از بسياري از اين افتخارات و 
قلل شرف آزادگي خبر ندارند كه الزم است 

جوانان ما آگاهي داشته باشند و بدانند مردم 
مه��ران و ايالم چگونه در مقابل دش��منان 
مقاومت كردند. امروز برجسته ترين كاري 
كه مي توانيم انج��ام دهيم و اس��تمرار راه 
شهداي عزيز و مقاومت خانواده هاي شهدا 
را دس��تمايه پيروزي و مقاومت قرار دهيم، 
جهاد تبيين است و در كنار آن حضور مردم 
در كنار مسئوالن براي حل مشكالت است. 
دولت برآمده از اراده ملت ايران اراده جدي 
و برنامه هاي قوي براي رسيدن ملت ايران 
به قله هاي پيش��رفت و ترقي دارد و شرط و 
ضرورت اهميت آن، نقش آفريني مردم در 
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 مهاجر سرزمین آفتاب 
به میهمانی فرزند شهیدش شتافت 

در حالی كه ايران اس��المی در تب و تاب اس��تقبال از پيكر مطهر 3۵ شهيد دفاع 
 مقدس بود،  روز گذش��ته خبر رس��يد » س��با بابايی « مادر ش��هيد دفاع مقدس

» محمد بابايی « نيز به فرزند شهيدش پيوسته است. 
سبا بابايی مادر شهيدی از كشور ژاپن بود كه از چندی پيش به علت ضايعه تنفسی 
در بيمارستان خاتم االنبيا)ص( بستری ش��د. اين مادر شهيد روز گذشته جان به 
جان آفرين تس��ليم كرد و نامش و يادش را به مجموعه افتخ��ارات دفاع مقدس 

افزود. 
س��با بابايی با نام ژاپنی »كونيكو يامامورا« در كشور ژاپن متولد شد، اما به واسطه 
ازدواج با يك ايرانی،  شيعه شد و به ايران آمد. او بعد ها صاحب فرزندی به نام عباس 
شد كه به دليل تربيت های مذهبی والدينش، در آوردگاه دفاع مقدس داوطلبانه 

به جبهه رفت و در سن ۱9سالگی به شهادت رسيد. 
چند س��ال قبل در روزنامه جوان گفت وگويی با اين مادر شهيد ژاپنی انجام داده 
بوديم. محكم و اس��توار س��خن می گفت و پس از گذشت س��ال ها از اتمام جنگ 
تحميلی همچنان از راهی كه فرزندش را در آن مسير قرار داده بود دفاع می كرد. 

شهيد عباس بابايی متولد سال ۱343 در تهران، از سال ۱36۱ و عمليات مسلم به 
جبهه های دفاع مقدس رفت و سال ۱362 در سن ۱9 سالگی و در عمليات والفجر 

يك به شهادت رسيد. 
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