
    با پیشروی روس    ها در جبهه های جنگ در اوکراین 
که عماًل ناکارآمدی کمک های تسلیحاتی غرب را نشان 
داد، ناتو تدابیر جدیدی را برای مقابله با روس��یه اتخاذ 
کرده و آنگونه که دبیرکل ناتو گفته، قرار است نیروهای 
واکنش سریع و آماده باش این سازمان به 300 هزار نیرو 
در کش��ورهای عضو ارتقا پیدا کند؛ اقدامی که می تواند 
سطح تنش    ها را بین دو طرف تشدید کرده و در آینده به 
درگیری مستقیم منجر شود. از سوی دیگر، همزمان با 
تصمیم جدید ناتو، رهبران گروه 7 هم در بیانیه پایانی 
خود در آلمان ب��ار دیگر تعهد خودش��ان را به اوکراین 
ابراز کرده و قول ادامه حمایت مالی، انس��انی، نظامی و 

دیپلماتیک تا هر زمان که الزم باشد، دادند

   شهید بهشتي، واقعي زندگي مي کرد! خیلي ها ممكن 
است اینگونه باشند، اما این ویژگي در افراد روحاني جلوه 
بیش��تري دارد، چون جامعه از این قش��ر، الگوپذیري و 
انتظارات متفاوتي دارد. ش��هید بهش��تي چه به لحاظ 
آراستگي ظاهري و گفتار و رفتار به قاعده و زیبا و چه از 

لحاظ تقوا و اعتقادات، انسان بي نظیري بود

    برنامه وزارت بهداشت براي ماندگاري پزشكان در 
شهرستان ها و مناطق دور افتاده بومي گزیني است. این 
در حالي اس��ت که پیش از این نیز برنامه بومي گزیني 
اجرایي مي شد، اما برخي پزشكاني که با سهمیه بومي 
به دانشگاه هاي علوم پزشكي راه یافته اند، براي آنكه در 
شهرستان هاي خودشان ماندگار نش��وند و به تهران و 
ش��هرهاي بزرگ راه یابند، راهكارهایي براي دور زدن 
قانون پیدا کرده اند. نتیجه این ماجرا هم شده اینكه به 
گفته دکتر زالی، رئیس دانش��گاه علوم پزشكي شهید 
بهشتي 65 درصد از مراجعه کنندگان به یک بیمارستان 

آموزشي تهران، شهرستاني هستند

    آزمون و خطاي وزارت صمت در درج قیمت کاالها از 
سوي تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت به در بسته 
خورد، به طوري که با اعالم سازمان حمایت، تولیدکنندگان 
تا اطالع ثانوي الزامي به درج قیمت تولیدکننده در سامانه 
جامع تجارت ندارند؛ اقدامي که ممكن اس��ت در ادامه به 

حذف قیمت تولیدکننده از روي کاال نیز منجر شود

    فرمانده سپاه قدس گیالن در گفت وگو با »جوان«: 
اس��تان گیالن 2هزارو7۱6 پایگاه مقاومت دارد که در 
روزهاي پنج ش��نبه و جمع��ه 5هزار تا ۱۹هزار بس��ته 
معیشتي توس��ط این پایگاه ها در بین نیازمندان توزیع 
مي ش��ود.  در اصل، پایگاه هاي مقاومت بسیج یار و یاور 
سپاه در توزیع بس��ته هاي معیشتي و رساندن کمک ها 
به دس��ت جامعه ه��دف و خانواده ه��اي کم برخوردار 
هستند، البته توزیع بسته هاي معیشتي فقط شامل اقالم 
اساسي نبوده و هر چیزي که خانواده ها به نسبت تعداد 

نفرات شان نیاز داشتند مورد توجه قرار مي گرفت

    سیروس مقدم چاره ای نخواهد داشت که یک حاج 
قاس��م زبرو زرنگ در رزم برای مخاطب بسازد و از آنجا 
که اش��رافی روی ابعاد پیچیده ش��خصیتی این شهید 
ندارد به آن حت��ی نزدیک هم نخواهد ش��د. به عبارتی 
دیگر می ت��وان پیش بینی کرد س��ریال مق��دم درباره 
شهید سلیمانی شخصیت محور نباشد. با این حال باید 
امیدوار باشیم مثل فیلم روز صفر چیزی شبیه به رمبو یا 

جیمزباند خروجی آن نباشد

 لشکرکشی 
 300 هزار نفری ناتو 

به مرز روسیه 

 »شب واقعه« در آيينه روايت 
جانبازان فاجعه 7 تير 1360

 و ناگهان آذرخشي 
كه سفير رستگاري بود

 دود كمبود 
 و توزيع نامناسب پزشك 

در چشم همه بيماران

درج قيمت توليدكننده 
 روی كاالها 

به بن بست خورد

 بسيج اقشار 
 به جاي گزارش كار 

بايد راه حل مناسب ارائه دهد

 قرار است 
کدام حاج قاسم را 

سریال کنیم؟
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 8 تير 1401 - 29 ذی القعده 1443

سال بيست و چهارم- شماره 6518 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

 خدای امسال 
همان خدای سال 60 است

 مرگبار ترین 
تراژدی مهاجران در امریکا

 جسد 46 مهاجر در يك كاميون 
كه بر اثر نبود تهويه مناسب و آب جان باخته  بودند در تگزاس كشف شد

    خبر کشته شدن دست کم ۴6 مهاجر غیرقانونی در ایالت 
تگزاس و روانه شدن ۱6 نفر به بیمارستان، بار دیگر نگاه    ها را به 
یكی از مسائل حل نشده امریكا معطوف کرد. منابع رسانه ای 
در امریكا اعالم کردند که  نیروهای پلیس و امنیتی کامیونی 
را حامل مهاج��ران غیرقانونی در نزدیكی ایس��تگاه قطار 
خیابان ساوتوست ساید شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس 

پیدا کردند. این کامیون در یک جاده دورافتاده در جنوب 
غربی سن آنتونیو پیدا شد اگرچه این نخستین بار نیست که 
اخباری از این دست منتشر می شود اما بنابر گزارش روزنامه 
انگلیسی گاردین، احتماالً مرگبار    ترین فاجعه در میان هزاران 
نفر رقم خورده است که در دهه های اخیر تالش کردند از مرز 

مكزیک به سمت ایاالت متحده بروند | صفحه 15

ویژه  جوان

سرمقاله

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

توهمات دو سویه کارگزاران

 تبیین سنت های الهی
 مهم  ترین جهاد تبیین

 ۵ موج هویت زدا از انقالب
 اهداف و راهبردها

 پاتک غرب 
به جاده ابریشم چینی

حمیدرضاشاهنظری

دکترسپهرخلجی

سیدرحیمنعمتی

اصالح طلبان که کارنامه هشت ساله دولت شان همچنان بر 
دوش مردم سنگینی می کند، حاال چند ماهی است که ایده و 
نظرات اقتصادی برای دولت رئیسی می دهند و روشن نیست 
چرا وقتی مدیریت اجرایی کشور دس��ت خودشان بود، این 
ایده  ها برای ش��كوفایی اقتصادی اجرایی نشد و کار به اینجا 
رسید. حاال هم حسین مرعشی پا را از نقد دولت رئیسی فراتر 
گذاشته و گفته که عمر دولت رئیسی به پایان نمی رسد، چون 

هیچ کاری انجام نداده است!   | صفحه 2

رهبر معظم انق��الب در دیدار رئیس ق��وه قضائیه و جمعی از 
اعضای دستگاه قضایی به سنت های غیر قابل تغییر الهی در 
جوامع اشاره و علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت ایران 
و نظام جمهوری اس��المی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 
۱360، ایس��تادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان دانسته و 
بیان کردند که این س��نت الهی در هم��ه دوران  ها قابل تكرار 
است. ایش��ان بار ها طی دوره رهبری خود بر لزوم مقاومت در 
برابر دشمنان و آینده روشن ملت ایران در پس این ایستادگی 
اشاره کرده اند که اهمیت این موضوع را نشان می دهد. تجربه 
امت های گذش��ته هم در قرآن کریم و ه��م در احادیث اهل 
بیت)علیهم السالم( در جلوی چشمان ما است آن گاه که جبهه 
حق را یاری رساندند و از فشار دشمنان خدا و مستكبران عالم 
سست نشدند و همچنین در زمانی که از نصرت الهی مأیوس 
شده یا تحت تأثیر فشارهای دشمنان و تبلیغات آنان از یاری 
جبهه حق منصرف گشتند.  امروز مهم  ترین تبیینی که برای 
تداوم مسیر درست ملت ایران می توان انجام داد کسب معرفت 

راجع به سنت های الهی است| صفحه 2

همه انقالب های تاریخ از بدو پیروزی ب��ا صحنه دائمی نبرد 
با معارضه و جریان های هویت زدا مواجه بوده اند. بس��یاری از 
انقالب ها در مسیر خود تاب مقاومت در برابر امواج هویت زدا 
را نداشتند، بنابراین محكوم به شكست یا اضمحالل شدند، 
بعضی دیگر، در حالی که نقاب و پوسته ای از انقالب را حفظ 
کردند ام��ا از درون دچ��ار پوکی یا همان بی هویتی ش��دند. 
طبیعی است که انقالب اس��المی نیز از این واقعیت مستثنا 
نیست و در این چهار دهه به صورت پیوسته در نبرد دائمی با 
معارضه جویان، ارتجاع طلبان و هویت زدایان قرار داشته است. 
از جنبه روندی، انقالب با پنج موج هویت زدا از صورت و سیرت 
انقالب مواجه شده اس��ت:  هویت زدایی از شعائر و آرمان ها،  
هویت زدایی از مناس��ک و رفتارها،  هویت زدایی از ارزش ها و 
اعتقادات،  هویت زدایی از ساختار ها و نهادها و هویت زدایی از 

فرهنگ و هنجارها | صفحه 2

گروه 7 یا جی 7 متشكل از کشورهای امریكا، آلمان، ایتالیا، 
بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کانادا است که نشست سران آن طی 
روزهای اخیر در ارتفاعات کوه های آلپ برگزار شد. همان طور 
که انتظار می رفت، موضوع تهاجم روسیه به اوکراین در این 
بیش از چهار ماه یكی از محورهای اصلی این نشست بود که 
این بار هم ولودیمیر زلنس��كی، رئیس جمهور اوکراین، مثل 
نشست های مشابه قبلی حضور مجازی در بین رهبران گروه 7 
داشت. با این حال، روسیه و جنگ اوکراین و کمبود انرژی ناشی 
از آن در بازار جهانی یا تغیی��رات آب و هوایی تنها موضوعات 
مهم این نشست نبودند، بلكه مسئله تقابل با چین در عرصه 
اقتصادی نیز موضوع مهم دیگری بود که رهبران هفت کشور 
در این گروه به آن پرداختند. طرح این هفت کشور برای تقابل 
با چین به نام »همكاری برای زیرساخت و توسعه  جهانی« است 
که گفته می شود گروه 7 می خواهد با این طرح با طرح چینی 

»کمربند و جاده چین« مقابله کند  | صفحه 15

فرمان�ده كل س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امی ب�ا بي�ان اينک�ه 
امنيت جمه�وری اس�امی پاكس�تان را مع�ادل امني�ت جمهوری 
اس�امی اي�ران می داني�م، ب�ر توس�عه و تحکي�م مناس�بات و 
همکاری ه�ا در حوزه ه�ای مختل�ف به وي�ژه ارتقای هرچه بيش�تر 
امني�ت مرزه�ای مش�ترک و مبارزه ب�ا تروريس�ت ها تأكي�د كرد. 
به گزارش سپاه نیوز، ژنرال ندیم رضا، رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش 
پاکستان در رأس هیئت نظامی با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار 

سرلشكر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه دیدار و گفت وگو کرد. 
سرلشكر سالمی در این دیدار ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به هیئت 
پاکستانی با تأکید بر مناسبات نزدیک و ریشه دار دینی، فرهنگی و تاریخی 
دو ملت، کشور و نیروهای نظامی ایران و پاکستان اظهار کرد: ما دو ملت 
مسلمان هستیم که خدای واحد، پیامبر عظیم الشأن و قرآن ما را به یكدیگر 
پیوند داده است، عالوه بر این یک فرهنگ غنی مشترک که دو ملت را به 
هم متصل می کند، از عوامل دیگر این احساس برادری است و در کنار آن 
همسایگی که در مفاهیم و تعابیر قرآنی و تعالیم پیامبر عظیم الشأن نیز 
وجود دارد، درباره همسایگان ما هم صادق است. وی با تأکید بر اینكه در 
تاریخ ریشه دار دو ملت هیچ نشانه ای جز دوس��تی و برادری وجود ندارد 
گفت: عالوه بر این اشتراکات قوی و ریشه دار ما به عنوان جزئی از جهان 

اسالم دشمن های مشترکی داریم. 
    رژيم صهيونيستی قادر به دفاع از خود هم نيست

سرلشكر س��المی از رژیم غاصب صهیونیس��تی به عنوان دشمن جهان 
اسالم و بشریت یاد کرد و با بیان اینكه امریكایی ها نیز که تكیه گاه اصلی 

صهیونیست ها هس��تند اساساً دشمن حكومت اس��الم هستند، فرجام و 
سرنوشت عادی س��ازی روابط با صهیونیس��ت های کودک کش را برای 
برخی حكام منطقه تلخ توصیف و تصریح کرد : سؤال مهمی است که رژیم 
صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نیس��ت و کاماًل یک رژیم بدون 
سیاست است، چگونه برخی کشورهای اسالمی بر آن تكیه می کنند که 
دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مس��ئله هیچ منطقی ندارد. وی ارمغان 
حضور امریكایی  ها در جهان اسالم را تفرقه های بزرگ، جنگ های داخلی 
طوالنی، تخریب خانه ها و همچنین آواره ک��ردن مردمان، محروم کردن 
ملت های مسلمان از ثروت های خودشان و در واقع داشتن ناامنی و فقر و 
عقب ماندگی دانست و گفت: وقتی به افغانستان نگاه می کنیم آثار زیانبار 

و غیر قابل جبران مداخله امریكایی ه��ا را می بینیم همانگونه که ما از این 
مداخالت ویرانگر امریكایی ها در افغانس��تان رنج می بریم ؛مردم، دولت و 

اساساً کشور پاکستان هم به نحو دیگری رنج می برند. 
    دشمنان ما در حال عقب نشينی هستند

فرمانده کل سپاه در ادامه پس از برشماری حضور نامبارک امریكایی ها در 
منطقه و کشورهای اسالمی تأکید کرد: به یاری خدا دشمنان ما در حال 
عقب نشینی هس��تند و امیدواریم دوباره این کشور ها با اعتماد به نفس و 
همدلی، استقالل خود را به دست آورند. فرمانده کل سپاه در پایان با بیان 
اینكه امنیت جمهوری اسالمی پاکستان را معادل امنیت جمهوری اسالمی 
ایران می دانیم، بر توسعه و تحكیم مناس��بات و همكاری ها در حوزه های 
مختلف به ویژه ارتقای هرچه بیش��تر امنیت مرزهای مش��ترک و مبارزه 
با تروریست ها تأکید کرد و گفت:خوش��بختانه ما بیشتر مالقات هایمان 
طی سال های گذش��ته با فرماندهان عزیز ارتش پاکستان بوده است، این 
نشان دهنده آن است که ما روابط برادری خوبی با ارتش پاکستان داریم و با 

هر چیزی که بخواهد به آن خدشه وارد کند مقابله می کنیم. 
ژنرال ندیم رضا، رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان نیز 
در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان دو ملت و کشور ایران و پاکستان، 
تفرقه و اختالف افكنی در جهان اسالم را ثمره طراحی امریكا و غرب دانست 
و گفت: امریكایی ها بعد از بیست سال و بدون تأمین امنیت افغانستان آنجا 
را ترک کردند و حضور آنان دس��تاوردی نداشت. رئیس کمیته مشترک 
رؤسای ستاد ارتش پاکستان همچنین بر توسعه همكاری ها اطالعاتی و 

عملیاتی به منظور تأمین امنیت مرزهای دو کشور تأکید کرد. 

فرمانده كل سپاه در ديدار هيئت نظامی ارتش پاكستان:
امنیت پاکستان را امنیت جمهوری اسالمی ایران می دانیم

هالیوود علیه انسانیت سینما به دریوزگي  براي جایزه عادت کرده  است
    هالیوود را باید امروز بزرگ ترین نهاد ضد دین و 
ضد خدا در جهان قلمداد کرد ت��ا آنجا که این مرکز 
فرهنگي را به اولین معترض لغو قانون س��قط جنین 
از س��وي کنگره امریكا تبدیل کرد. سینماي امریكا 
در اینباره همبستگي گس��ترده اي از خود نشان داد. 
اتحادیه هاي سینمایي هالیوود متعهد شدند که در پي 
حكم روز جمعه مبني بر پایان حق قانوني سقط جنین 
در امریكا اعتراض کنند، در حالي که انجمن صنفي 
کارگردانان سیاس��ت جدیدي براي ارائه کمک هاي 
مالي به اعضایي که براي »خدمات سقط جنین ایمن« 

سفر مي کنند، پیش��نهاد کرد. اتحادیه هاي هالیوود 
پس از انتشار اخباري مبني بر لغو »حق قانوني سقط 
جنین« از س��وي عالي ترین دادگاه کش��ور، دادگاه 
عالي را به شدت مورد س��رزنش قرار دادند و تعدادي 
از گروه ها و اتحادیه هاي کارگري متعهد ش��دند که 
براي مقابله با اثر این تصمیم گام بردارند. خانواده ها 
در جهان، حاال بیش از هر زم��ان دیگري در معرض 
تولیدات ضدفرهنگي غرب قرار دارند که با پشتیباني 
صهیونیسم جهاني از پس پرده بیرون آمده و آرایشي 
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    محمد تقي فهی��م: این یک فاجعه بس��یار جدي 
اس��ت که نزدیک 200 فیلم در صف اکران باشد، ولي 
سینما داران رغبت اکران 20تاي آنها را نداشته باشند. 
حاال آنهای��ي که با ی��ک صفحه طرح، مجوز س��اخت 
مي دادند، لطف کنند بیایند و جواب بدهند که با افزایش 
رقم تولید این فیلم ها چطوري مي خواستند سینما را 
رونق ببخشند؟سینماي سال هاي گذشته ایران دیگر 
هیچ قهرماني از میان الیه هاي پایین اجتماع باز تولید 
نكرده است، نه در حد قیصر که جوانان به تبعیت از ضد 
قهرمانش سر را مدل خاصي بیارایند و در مواقعي پاشنه 

کفش وربكش��ند و نه در س��قف حاج کاظمي که براي 
دوس��تش آژانس را به هم ریخت. بله سینما را در چند 
سال گذشته چنان به دریوزگي کشاندند که فقط به فكر 
گدایي جایزه باشد و بس. الغر در همه اجزا و نحیف در 
پیام و سخیف در همه مضامین، این دستاورد سینماي 
سال هاي گذشته بوده است. توهین به شعور مردم، تحقیر 
کشور، نادیدن غرور ملي و تاریخ پر افتخار این سرزمین 
وجه غالب مضامین سینماي ایران در سال هاي گذشته 
بوده است، اما دیگر نباید در برابر موج فیلم هاي بي مصرف 
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  رهبر معظم انقاب در ديدار رئيس، مسئوالن و كاركنان 
قوه قضائيه: سنت الهی اين اس�ت كه اگر جوامع در مقابل 
دشمنان ايستادند و با توكل بر خداوند به وظايف خود عمل 

كردند، نتيجه آن پيروزی و پيشرفت است.

   ملت ايران در سال 1360 با قرار گرفتن در مدار يکی از 
س�نت های الهی يعنی جهاد و ايستادگی توانست دشمن 
را نااميد كند. امروز نيز همان قاعده و قانون جاری اس�ت 
و خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است و بايد 
تاش كنيم خود را مصداق س�نت های الهی قرار دهيم تا 

نتيجه آن پيشرفت و پيروزی باشد. 

  امنيت روانی از جمله حقوق عمومی اس�ت و دستگاه 
قضايی بايد از نگران كردن و تخريب ذهن مردم به وسيله 
شايعات و اظهارات دروغ و هراس افکن افراد مشخص يا 

نامشخص در رسانه  ها و فضای مجازی جلوگيری كند
صفحه 2

برخورد با شایعه سازان وظیفه قوه قضائیه است
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