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اقتصادی

رئیسجمهور از همه نهادها و دستگاهها بهویژه از کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس خواست
برای چابکسازی دولت و جلوگیری از فربگی ادامهدار آن چارهاندیشی و اقدام کنند
رئیسجمهور از همه دستگاهها خواست علیه فربگی بیش
از اندازه دولت و برای چابکسازی آن چارهای بیندیشند و
اقدام کنند .بحث «دولت فربه» همیشه بوده و همواره نیز
علیه آن موضعگیری شده است و همگان دنبال چارهسازی
بودهاند .اما در عمل درس��ت برعکس رفتار ش��ده و دولت
هربار چاقتر از دولتهای قبلی ش��ده است! با چربیهایی
که دیگر بخش��ی از هویت جدانش��دنی این جسم فربه به
حس��اب میآید .مثل همین امروز که همزمان با دس��تور
الغرسازی دولت ،در یک س��وی دیگر میدان ،تالش برای
تفکی��ک وزارت صم��ت ب��ه دو وزارتخانه و خل��ق دوباره
ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
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علی حسن حیدری

ضرورتتغییرمرجعیتتعیین
و صالحیت حقوق بشر در جهان

چه وکیل و پزشک و مهندسیشوید

ت و گو با «جوان»:
عماد افروغ در گف 

خالق كسي است كه تقلب
نميکند!

شما  متقلبانکنکور؟!

دختران و بیشتر از آنان پسران در فکر یا در عمل تقلب مشغولند و چهبسا
از مادران و پدران خود خواستهاند پشت درهای مراکز کنکور برای آنان دعا
کنند! آمار بازداش��تیهای تقلب در کنکور امسال رشد چشمگیری داشته
است .ک ً
ال چند س��الی میش��ود که تقلب در بزرگترین آزمون ملی ایران،
خبرساز و دردسرساز شده است .تشت رسوایی تقلب در آزمونهای ملی در
مقیاس وسیع ،اولین بار در دولت اصالحات و با آزمون دستیاری پزشکی بر
زمین افتاد .چه درسخواندهها و چه پزشکانی که با آن تقلب گسترده دلزده و
افسرده نشدند و چه حقها که تضییع نشد .داستان متقلبان کنکوری جالب
است .واقعاً آنها قرار است با تقلب ،چگونه پزشکان و مهندسان و وکالیی شوند؟!
پزشکی که تقلب میکند و فرد درسخوانده دیگری را یک عمر از جایگاهی
که حقش بوده ،محروم میکند یا مهندسی که با عبدالباقی و شهردار و غیره
وذلک ز دوبند کند و متروپل را بر سر شهروندان آوار کند؟! یا وکیلی که به تعبیر
نغز آیتاهلل جوادی آملی «غارتگر قانون» شود و به ریش حق و عدل بخندد؟!
خود متقلبان که گویا فکری به حال این همه حقالناسی که تا آخر عمرشان
با یک تقلب بر گردنش��ان میافتد نمیکنند و از بد روزگار سال به سال بر
تعدادشان هم افزوده میشود؛ اما باید با قاطعیت و فوریت فکری بهحال این
حقخوریهای علنی و گسترده کرد .بخشی از برخوردهای قاطع مربوط به
مدیرانی است که یا با ناکارآمدی و یا عمدی و با وقاحت موجب تقلب میشوند،
بخش دیگر برخورد جدی و فوری هم با این قضیه اعتمادزدا و کاهنده سرمایه
اجتماعی ناظر به متقلبانی است که سودای غارتگری را از نوجوانی و جوانی در
سر پروراندهاند و مار میخورند تا افعی شوند | .بقیه در صفحه3

امدادرسانی سریع
پس از زلزله شدید

زلزله  6/3ريشتري ساعت  2بامداد شنبه  11تير در استان هرمزگان كه مركز آن بندر خمير و
تعدادي از روستاهاي آن بود ،دوباره خانههاي سست و گلي را به تلی از خاك تبديل كرد .پس از وقوع
اين زمينلرزه ،بالفاصله تيمهايي امدادي از سپاه و هاللاحمر و عوامل اورژانس به منطقه اعزام شدند
و به آسيبديدگان و افراد گرفتار شده امدادرساني كردند .عالوه بر ارسال اقالم خوراكي و امدادي و
يك دستگاه چادر راب هال (چادرهاي گروهي مجهز به سيستم خنك كننده) و چادرهاي معمولي
امدادگران براي ارائه خدمات رفاهي به خانوارهاي آسيبديده اقدام به راهاندازي آشپزخانه صحرايي
كردند تا به افراد آسيبديده غذاي گرم برس��انند .همچنين پس از اين حادثه برق  55روستا قطع
شدهبود كه به سرعت برق اكثر روستاهاي آسيبديده هم وصل و آب آشاميدني هم به زلزلهزدگان
رساندهشد | صفحه 14

قضیهچیپ
«وریا» !

شیدا پوریوسف | میزان | عکس تزئینی است

مهمترین نقض حقوق بش��ر به دس��ت دولت امریکا ،در ماه
ژوئیه 1988مصادف با 12تیرماه  1367اتفاق افتاد .در این
روز ناو «وینس��نس» امریکا هواپیمای مسافربری ایرانی را
كه حامل  290مسافر كه اغلب آنان زنان و كودكان بودند به
شهادت رساند .به همین مناسبت ،ایران ،در راستای دفاع از
حقوق خود و برقراری صلح ،امنیت و حقوق بشر 12 ،تیرماه
هرسال را «روز افش��ای حقوق بش��ر امریکایی» نامگذاری
کرده است .امریکا با این پرونده حجیمی که درنقض حقوق
بش��ردارد ،چرا باید مرجع تعیین و صالحیت رعایت حقوق
بشر در جهان باشد؟ آیا سازمانها و نهادهای مدافع حقوق
بش��ر درکش��ورها نباید تدبیری برای برون رفت از سیطره
حقوقی امریکا انجام بدهند؟ آیا کش��ورهای اسالمی نباید
ذیل حقوق بشر اسالمی ،آغازگر تغییر قطب تعیین حقوق
بشر درشرایط فعلی باش��ند؟ قوه قضائیه جمهوری اسالمی
ایران چه نقشی درتغییر رویکرد و تغییر قطب تعیین حقوق
میتواند داشته باشد؟ | صفحه 2

وزارت بازرگانی آغاز شده است که صرفنظر از اینکه اقدام
درستی باشد یا نه ،ممکن است در مقابل شعار چابکسازی
تحلیل ش��ود .البته بحث چابکس��ازی بحثی فراگیرتر از
تش��کیل یک وزارتخانه جدید اس��ت و باید آن را در قالب
دیگری دید و ارزیابی کرد.
دولت الکترونیک یک زمانی برای همین چابکس��ازیها
مطرح ش��د که پیش��رفت مورد انتظار را نداش��ت و هنوز
کارمندان بسیار مش��غول چانهزنی رودررو با ارباب رجوع
هستند! منظور از دولت کارآمد ،دولتی است که با نخبگان
اندک تش��کیل ش��ود ،نه با ناکارآمدان بس��یار! دولتی که

بدنهاش نه آنطور که االن گفته میشود از وجود افراد قوی
ل و رفقا شده است.
و کاربلد خالی شده و پاتوق فامی 
درواقع حرکت علیه فربگی دولت یک جراحی بزرگ است.
ژاپنیها و برخی کشورهای مترقی دولتهای بسیار کوچکتر
و در عین حال کارآمدتری دارند .دولتها در چند دهه گذشته
بیشتر نوعی تقس��یم پول نفت به ش��کل حقوق ماهانه بین
شماری از افراد دور و نزدیک برای کاهش شمار بیکاران بوده
است ،یعنی یک نامدیریتی و بیبرنامگی محض و خسارتبار.
حاال رئیسجمهور دستور چابکسازی داده است و باید دید
اینبار چه روندی طی خواهد شد | صفحه 4

نش�ریه ص�دا ،روزنامه
سازندگی،بیبیس�ی
فارس�ی ،رس�انه
س�عودی داعشی و
بقیه دشمنان ملت
ایران همصداشدند
تا از ی�ک بازیکن
 35س�اله که افت
شدیدی داشته و
باشگاهقرارداداورا
تمدیدنکردهاست
یک قضی�ه چیپ
و مـش�مئزکننده
بسازند و از آن ارتزاق
سیاسیکنند
| صفحه 13

یادداشت بینالملل

سید رحیم نعمتی

ناتوسازی شرق آسیا
برای مهار چین
اجالس سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو) در دو
روز آخر از ماه ژوئن در مادرید ،پایتخت اسپانیا ،برگزار شد.
همچنان که انتظار میرفت تهاجم روسیه به اوکراین موضوع
محوری این نشست بود و درخواست دو کشور فنالند و سوئد
برای عضویت در ناتو و دعوت رسمی ناتو از این دو کشور نیز
از دیگر موضوعات مهم در این دور از نشست سران ناتو بود.
با این حال ،حضور رهبران کش��ورهای ژاپ��ن ،کرهجنوبی،
نیوزیلند و استرالیا در این نشس��ت پدیدهای تازه در تاریخ
نشستهای ناتو بود .در واقع ،حضور رهبران این کشورها به
درخواست امریکا انجام شد و این موضوع نشان داد که امریکا
نه تنها به دنبال ایجاد ارتباط کش��ورهایی با ناتو در خارج از
حوزه تعریف شده این سازمان است بلکه برنامه ناتوسازی در
شرق آسیا را دنبال میکند | صفحه 15
یادداشت ورزشی

دنیا حیدری

توهم خدمترسانی در فوتبال
سازمان لیگ درست بعد از انجام توافقات بسیار با ارقام کالنی
که در مخیله کمتر کس��ی میگنج��د ،تازه حرف از س��قف
قرارداد به میان آورده و سرپرس��ت فدراس��یون نیز با نگران
نشان دادن خود از شرایط موجود مدعی است اگر فدراسیون
و س��ازمان لیگ به این کار ورود نکنند ،معلوم نیس��ت سال
بعد رقمها چگونه خواهد بود .صدالبته که یکس��ر این کالف
دست فدراس��یون فوتبال اس��ت و تنها این ارگان میتواند به
افسارگسیختگی ارقام در فصل نقل و انتقاالت پایان دهد ،البته
نه با حرف که با عمل .آنچه این روزها سرپرس��ت فدراسیون
به عنوان دغدغهه��ای خود از وضعیت بلبش��وی فصل نقل و
انتقاالت به زبان میآورد ،داستان تازهای نیست و رؤسا ،مدیران
و مسئوالن قبلتر از ماجدی بارها بدان اشاره کرده بودند ،چه
بسا تأثیرگذارتر از صحبتهای ماجدی! | صفحه 13

هزينه قبحشكني فرهنگي را
باال ميبريم

برخ��ورد ج��دي و ايج��اد هزين��ه باال
ب��راي قبحش��كني برخي از ش��ركتها در
توليد آگهيهاي تبليغات��ي ميتواند نقش
بازدارنده در تكرار اين اعمال از سوي ديگران
داشتهباش��د .در پي اعالم جرم ستاد امر به
معروفونهيازمنكرعليهيكيازشركتهاي
بزرگ توليدكننده محصوالت لبني ،در پي
انتش��ار كليپهاي تبليغاتي قبحشكنانه از
سوي آن ش��ركت ،حجتاالسالم سيدعلي
خانمحمدي ،سخنگوي ستاد امر به معروف
و نهي از منك�� ر در گفت و گو ب��ا «جوان»،
توضيحاتي را در خص��وص ورود جدي اين

س��تاد به مبارزه با قبحش��كني در تبليغات
تجاري ش��ركتها ارائه داد و عن��وان كرد
درصدديم هزينه اي��ن رفتارها را كه ممكن
است با هدف تبليغات و برند كردن در افكار
عموميصورتبگيرد،باالببريم .ویمیگوید
فرهنگسازي نياز به ابزار دارد .هم اكنون ابراز
اين كار در دست صداوسيماست ،اين سازمان
حتي كار نظارت بر شبكه نمايش خانگي
را بر عهده گرفتهاس��ت ،ولي رئيس صدا و
سيما كه عضو شوراي امر به معروف و نهي
از منكر اس��ت ،در جلسات ش��ورا شركت
نميكند! | صفحه 16

روايت مادر شهيد محمد معماريان از ديدار با رهبري

شالي كه «محمد» براي همه آورد
تقريظ رهبر معظم انقالب بر كتاب «تنها
گريه كن» نش��انهاي بود تا توجه بسياري
را به س��مت و س��وي زندگي بانویي جلب
كند كه ب��راي دف��اع از انقالب ،اس�لام و
كش��ورش بينظير وارد صحنه شد .سيده
اشرف السادات منتظري ،مادر شهيد محمد
معماريان است .مادري كه خود محمدش
را راهي سنگر بسيج و جبهه كرد و سپس
وارد ستاد پشتیباني از جنگ شد .بانویي كه
خانهاش پايگاه بسيج حضرت زهرا (س) بود
و از آن دوران تا به امروز از همين پايگاه بسيج
همچناندرحالخدمترسانيودستگيري

« 12تیر» یادآور
آشکارترین نقض حقوق بشر
به دست امریکا

ویژههای جوان

اصالحطلبانبه پیشنهاد
ویزیت رایگان محرومان خندیدند!
احمد زیدآبادی ،روزنامهنگار و کنش��گر سیاسی اصالحطلب
گفته که اصالحطلبان به پیش��نهاد او برای حضور در مناطق
محروم و ویزیت رایگان مردم خندیدهاند!

ابرناقضحقوق بشر

پاسخآرمین به زحمات جهانگیری
برای دولت اصالحطلبان

بررسي دقيق مواضع حقوق بشري امريكا به صراحت تأييدكننده اين واقعيت است كه دولتمردان اين كشور موضعگيري در
خصوص وضعيت حقوق بشر در جهان را نه بر اساس قضاوتهاي بيطرفانه و مبتني بر واقعيات كه برمبناي ترجيحات و منافع
سياسي صورت ميدهند و همين رويه موجبات استفاده ابزاري امريكا از موضوع حقوق بشر در سطح بينالمللي را فراهم ساخته،
كمااينكه همين رويه باعث شده است امريكا در بررسي وضعيت حقوق بشر كشورها در موارد متعدد چشم خود را به روي نقض
فاحش حقوق انسانها از سوي دولتهاي همسو و وابسته به خود ببندد ،به همين دليل است كه اعتبار و وجاهت مواضع حقوق
بشري امريكا در جهان نزد مراجع ،نهادها و صاحبنظران مستقل به شدت مخدوش و مغشوش است | .صفحات8و9

محس��ن آرمین ،فعال سیاس��ی اصالحطلب با طعنه به اسحاق
جهانگیری ،تلویحاً گفته که او در دولت روحانی نسبت به شرایط
حساسی که دولت داشت ،احساس مسئولیت نمیکرد | صفحه2

از نيازمندان اس��ت .چندي پيش خانواده
شهيدمحمدمعماريانبارهبرمعظمانقالب
ديدار كردند .ديداري كه به گفته مادر شهيد
همه آرزويش در اين س��الها بوده اس��ت.
حضرت آق��ا در اين ديدار خط��اب به مادر
ش��هيد فرمودند« :حقيقتاً حادثه و روايت
شهيد محمد معماريان كه من كتابشان
را خواندم فوقالعاده بود ».در ادامه با این
مادر ش��هید همكالم ش��ديم تا از ديدار
با رهبري و كرامات ش��هيدش و حكايت
شال سبزي كه هديه امام حسين(ع) بود
برايمان روايت كند | صفحه 12

چرا امریکا از صالحیت و صداقت الزم برای سخن گفتن در باب حقوق بشر برخوردار نیست؟

دوازدهم تیرماه یادآور یکی از تلخترین وقایع و خاطرات انقالب
اسالمی و مردم ایران و در عین حال یکی از آشکارترین موارد نقض
حقوق بشر از سوی دولت مستکبر امریکا است .این واقعه تأسف بار،
حمله موشکی ناو جنگی این کش��ور در خلیجفارس به هواپیمای
مسافربری جمهوری اسالمی ایران بود؛ جنایتی تلخ که در ۱۲تیرماه
سال ۱۳۶۷روی داد و منجر به شهادت ۲۹۰مسافر و خدمه این پرواز
شد و این امر در دنیا همانند یک لکه ،روی سردمداران امریکایی را تا
ابد سیاهکردهاست .امریکاکهداعیهحقوقبشریونبردعلیهتروریسم
در جهان را دارد ،خود یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر و حامی تروریسم
محسوب میشود .تحریمهای یکجانبه امریکا ،اثرات جبران ناپذیری
را در حوزه سالمت و بهداش��ت بر افراد گذاشته است و این تحریمها
باعث شده تا کودکان و سایر افراد در ایران نتوانند از حق سالمت خود
بهرهمند شوند .ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی ،نقض
آزادی انسانها برای برخورداری از حق سالمت بوده و در صورتی که به
درد و رنج بیشتر آنها منجر شود کام ً
ال غیر انسانی است ،حتی اگر غیر
عمد باشد .توسل به این اقدام صرفنظر از تأثیرات جبران ناپذیری که بر
ترویج ارزشهای حقوق بشری گذاشته است این خود یک گام بزرگ
عقب نشینی برای حاکمیت قانون و ناکامی درمسیر تحقق آرمانهای
حقوق بشری محسوب میشود | صفحه2

خوشبینی روسی -ایرانی
به احیای برجام
علی باقری ،مذاکرهکننده ارش��د ایران در مذاکرات برجام روز جمعه به روس��یه سفر کرد و با
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در مذاکرات هس��تهای دیدار و گفتوگو کرد .اولیانوف ،دیروز
طی پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر گفتوگوی معاونان وزیران امور خارجه ایران و روسیه
درباره برجام را مثبت ارزیابی کرد .او نوشت « :ارزیابی من این است که بهرغم تمام دشواریها توافق
هستهای همچنان قابل اجرا است .برای اینکه این اتفاق رخ دهد ،امریکا باید انعطاف بیشتری از خود
نشان دهد » .محمد مرندی ،مش��اور تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات برجام هم دیروز با بیان
اینکه برخی اختالفات همچنان وجود دارد ،روند مذاکرات در قطر را مثبت خواند| صفحه 15

فضاي ورزش جاي الت بازي
و سياسي كاري نيست
چندی پیش اتفاقی در ورزش كشور رخ داد كه مايه تأسف بود .درگيري لفظي شديد عليرضا دبير
رئيس فدراس��يون كش��تي با محمد پوالدگ��ر مع��اون ورزش قهرمان��ي وزارت ورزش در مجمع
عمومي فدراس��يون كش��تي س��ر بودج��ه فدراس��يون ب��ا ادبيـ��ات و رفــتارهـاي زش��ــتي
همراه بود كه همه را انگشت به دهان گذاشت .براي پي بردن به ريشه اين درگيري و اتفاقات ناپسند،
چگونگي بروز آنها را در گفتوگو با فخرالدين ميرافضل رئيس س��ازمان ورزش بسيج ،حميد بني
تميم سرپرست اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان و مهرعلي باران چشمه رئيس فدراسيون
ورزشهاي پهلواني و زورخانهاي سه نفر از مديران ورزش كشور بررسي كرديم | صفحه 10

واکنش به باز نشر شایعه  3سال پیش

سردار نصیری:
سرباز والیت و پاسدار انقالب هستم
روزنامه نیویورکتایمز در روزهای اخیر مدعی بازداشت سردار نصیری به اتهام همکاری با سرویس
اطالعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) ش��د که این خبر مورد توجه رسانههای معاند نیز قرار گرفت.
طرح این ادعا در واقع بازنشر شایعهای است که در سال  ۱۳۹۸و پس از مراسم تودیع سردار نصیری از
فرماندهی حفاظت سپاه در رسانههای ضد انقالب فارسیزبان مطرح شده بود و در همان مقطع نیز از
سوی سردار رمضان شریف ،سخنگوی سپاه تکذیب و تاکتیکی نخنما شده اعالم شد که معموالً پس
از تغییر و تحوالت سپاه توسط دشمنان مطرح میشود .سردار سرتیپ دوم پاسدار علی نصیری هم که
در همان مقطع طرح این شایعات را به دلیل نقش خود در حوزههای حفاظتی دانسته بود ،در واکنش
به بازنشر مجدد و غیر حرفهای این شایعه که پس از تغییرات جدید سپاه و پس از سه سال مجدد مطرح
شده ،آن را به دلیل شکستهای پی در پی نظام سلطه و صهیونیسم از سپاه دانست | صفحه 2

