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لشکرکشی
 300هزار نفری ناتو
به مرز روسیه

خدای امسال
همان خدای سال 60است

با پیشروی روسها در جبهههای جنگ در اوکراین
که عم ً
ال ناکارآمدی کمکهای 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 آمادهباش این سازمان به  300هزار نیرو
در کش��ورهای عضو ارتقا پیدا کند؛ اقدامی که میتواند
سطح تنشها را بین دو طرف تشدید کرده و در آینده به
درگیری مستقیم منجر شود .از سوی دیگر ،همزمان با
تصمیم جدید ناتو ،رهبران گروه  7هم 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

برخورد با شایعهسازان وظیفه قوه قضائیه است
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس ،مسئوالن و کارکنان
قوه قضائیه :سنت الهی این اس�ت که اگر جوامع در مقابل
دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل
کردند ،نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است.

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
چهارشنبه  8تیر  29 - 1401ذیالقعده 1443
توچهارم -شماره  16 - 6518صفحه
سال بيس 
قيمت 3000 :تومان
سرمقاله

حمیدرضا شاهنظری

ملت ایران در سال  ۱۳۶۰با قرار گرفتن در مدار یکی از
س�نتهای الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن
را ناامید کند .امروز نیز همان قاعده و قانون جاری اس�ت
و خداوند سال  ۱۴۰۱همان خداوند سال  ۱۳۶۰است و باید
تالش کنیم خود را مصداق س�نتهای الهی قرار دهیم تا
نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
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«شب واقعه» در آیينه روايت
جانبازان فاجعه  7تير 1360

و ناگهان آذرخشي
كه سفير رستگاري بود

امنیت روانی از جمله حقوق عمومی اس�ت و دستگاه
قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم بهوسیله
شایعات و اظهارات دروغ و هراسافکن افراد مشخص یا
نامشخص در رسانهها و فضای مجازی جلوگیری کند
صفحه 2

رهبر معظم انق�لاب در دیدار رئیس ق��وه قضائیه و جمعی از
اعضای دستگاه قضایی به سنتهای غیر قابل تغییر الهی در
جوامع اشاره و علت سربلندی و پیروزی حیرتآور ملت ایران
و نظام جمهوری اس�لامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال
 ،۱۳۶۰ایس��تادگی و تالش و نهراسیدن از دشمنان دانسته و
بیان کردند که این س��نت الهی در هم��ه دورانها قابل تکرار
است .ایش��ان بارها طی دوره رهبری خود بر لزوم مقاومت در
برابر دشمنان و آینده روشن ملت ایران در پس این ایستادگی
اشاره کردهاند که اهمیت این موضوع را نشان میدهد .تجربه
امتهای گذش��ته هم در قرآن کریم و ه��م در احادیث اهل
بیت(علیهمالسالم) در جلوی چشمان ما است آنگاه که جبهه
حق را یاری رساندند و از فشار دشمنان خدا و مستکبران 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 مهمترین تبیینی که برای
تداوم مسیر درست ملت ایران میتوان انجام داد کسب معرفت
راجع به سنتهای الهی است| صفحه 2

Khamenei.ir

تبیین سنتهای الهی
مهمترین جهاد تبیین

برنامه وزارت بهداشت براي ماندگاري پزشكان در
شهرستانها و مناطق دور افتاده بوميگزيني است .اين
در حالي اس��ت كه پيش از اين نيز برنامه بوميگزيني
اجرايي ميشد ،اما برخي پزشكاني كه با سهميه بومي
به دانشگاههاي علوم پزشكي راه يافتهاند ،براي آنكه در
شهرستانهاي خودشان ماندگار نش��وند و به تهران و
ش��هرهاي بزرگ راه يابند ،راهكارهايي براي دور زدن
قانون پيدا كردهاند .نتيجه اين ماجرا هم شده اينكه به
گفته دکتر زالی ،رئيس دانش��گاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي  65درصد از مراجعهكنندگان به يك بيمارستان
آموزشي تهران ،شهرستاني هستند

جسد  46مهاجر در یک کامیون
که بر اثر نبود تهویه مناسب و آب جان باخت ه بودند در تگزاس کشف شد
پیدا کردند .این کامیون در یک جاده دورافتاده در جنوب
غربی سنآنتونیو پیدا شد اگرچه این نخستین بار نیست که
اخباری از این دست منتشر میشود اما بنابر گزارش روزنامه
انگلیسیگاردین،احتماالًمرگبارترینفاجعهدرمیانهزاران
نفر رقم خورده است که در دهههای اخیر تالش کردند از مرز
مکزیک به سمت ایاالت متحده بروند | صفحه15
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یادداشت سیاسی

فرمانده کل سپاه در دیدار هیئت نظامی ارتش پاکستان:

دکتر سپهر خلجی

 ۵موج هویتزدا از انقالب
اهداف و راهبردها
همه انقالبهای تاریخ از بدو پیروزی ب��ا صحنه دائمی نبرد
با معارضه و جریانهای هویتزدا مواجه بودهاند .بس��یاری از
انقالبها در مسیر خود تاب مقاومت در برابر امواج هویتزدا
را نداشتند ،بنابراین محکوم به شکست یا اضمحالل شدند،
بعضی دیگر ،در حالی که نقاب و پوستهای از انقالب را حفظ
کردند ام��ا از درون دچ��ار پوکی یا همان بیهویتی ش��دند.
طبیعی است که انقالب اس�لامی نیز از این واقعیت مستثنا
نیست و در این چهار دهه به صورت پیوسته در نبرد دائمی با
معارضهجویان ،ارتجاعطلبان و هویتزدایان قرار داشته است.
از جنبه روندی ،انقالب با پنج موج هویتزدا از صورت و سیرت
انقالب مواجه شده اس��ت :هویتزدایی از شعائر و آرمانها،
هویتزدایی از مناس��ک و رفتارها ،هویتزدایی از ارزشها و
اعتقادات ،هویتزدایی از ساختارها و نهادها و هویتزدایی از
فرهنگ و هنجارها | صفحه 2
یادداشت بینالملل

سید رحیم نعمتی

پاتک غرب
به جاده ابریشم چینی

امنیت پاکستان را امنیت جمهوری اسالمی ایران میدانیم
فرمان�ده کل س�پاه پاس�داران انقلاب اسلامی ب�ا بی�ان اینک�ه
امنیت جمه�وری اسلامی پاکس�تان را مع�ادل امنی�ت جمهوری
اسلامی ای�ران میدانی�م ،ب�ر توس�عه و تحکی�م مناس�بات و
همکاریه�ا در حوزهه�ای مختل�ف به وی�ژه ارتقای هرچه بیش�تر
امنی�ت مرزه�ای مش�ترک و مبارزه ب�ا تروریس�تها تأکی�د کرد.

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
سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه دیدار و گفتوگو کرد.
سرلشکر سالمی در این دیدار ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به هیئت
پاکستانی با تأکید بر مناسبات نزدیک و ریشهدار 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 یکدیگر
پیوند داده است ،عالوه بر این یک فرهنگ غنی مشترک که دو ملت را به
هم متصل میکند ،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 اینکه در
تاریخ ریشه دار دو ملت هیچ نشانهای جز دوس��تی و برادری وجود ندارد
گفت :عالوه بر این اشتراکات قوی و ریشه دار ما به عنوان جزئی از جهان
اسالم دشمنهای مشترکی داریم.
رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از خود هم نیست
سرلشکر س�لامی از رژیم غاصب صهیونیس��تی به عنوان دشمن جهان
اسالم و بشریت یاد کرد و با بیان اینکه امریکاییها نیز که تکیه گاه اصلی

صهیونیستها هس��تند اساساً دشمن حکومت اس�لام هستند ،فرجام و
سرنوشت عادیس��ازی روابط با صهیونیس��تهای کودک کش را برای
برخی حکام منطقه تلخ توصیف و تصریح کرد  :سؤال مهمی است که رژیم
صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نیس��ت و کام ً
ال یک رژیم بدون
سیاست است ،چگونه برخی کشورهای اسالمی بر آن تکیه میکنند که
دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مس��ئله هیچ منطقی ندارد .وی ارمغان
حضور امریکاییها در جهان اسالم را تفرقههای بزرگ ،جنگهای داخلی
طوالنی ،تخریب خانهها و همچنین آواره ک��ردن مردمان ،محروم کردن
ملتهای مسلمان از ثروتهای خودشان و در واقع داشتن ناامنی و فقر و
عقب ماندگی دانست و گفت :وقتی به افغانستان نگاه میکنیم آثار زیانبار

و غیر قابل جبران مداخله امریکاییه��ا را میبینیم همانگونه که ما از این
مداخالت ویرانگر امریکاییها در افغانس��تان رنج میبریم ؛مردم ،دولت و
اساساً کشور پاکستان هم به نحو دیگری رنج میبرند.
دشمنان ما در حال عقب نشینی هستند
فرمانده کل سپاه در ادامه پس از برشماری حضور نامبارک امریکاییها در
منطقه و کشورهای اسالمی تأکید کرد :به یاری خدا دشمنان ما در حال
عقب نشینی هس��تند و امیدواریم دوباره این کشورها با اعتماد به نفس و
همدلی ،استقالل خود را به دست آورند .فرمانده کل سپاه در پایان با بیان
اینکه امنیت جمهوری اسالمی پاکستان را معادل امنیت جمهوری اسالمی
ایران میدانیم ،بر توسعه و تحکیم مناس��بات و همکاریها در حوزههای
مختلف به ویژه ارتقای هرچه بیش��تر امنیت مرزهای مش��ترک و مبارزه
با تروریستها تأکید کرد و گفت:خوش��بختانه ما بیشتر مالقات هایمان
طی سالهای گذش��ته با فرماندهان عزیز ارتش پاکستان بوده است ،این
نشاندهنده آن است که ما روابط برادری خوبی با ارتش پاکستان داریم و با
هر چیزی که بخواهد به آن خدشه وارد کند مقابله میکنیم.
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 افکنی در جهان اسالم را ثمره طراحی امریکا و غرب دانست
و گفت :امریکاییها 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 همکاریها اطالعاتی و
عملیاتی به منظور تأمین امنیت مرزهای دو کشور تأکید کرد.

گروه  7یا جی  7متشکل از کشورهای امریکا ،آلمان ،ایتالیا،
بریتانیا ،فرانسه ،ژاپن و کانادا است که نشست سران آن طی
روزهای اخیر در ارتفاعات کوههای آلپ برگزار شد .همان طور
که انتظار میرفت ،موضوع تهاجم روسیه به اوکراین در این
بیش از چهار ماه یکی از محورهای اصلی این نشست بود که
این بار هم ولودیمیر زلنس��کی ،رئیسجمهور اوکراین ،مثل
نشستهای 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 ،بلکه 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 «همکاری برای زیرساخت و توسع ه جهانی» است
که گفته میشود گروه  7میخواهد با این طرح با طرح چینی
«کمربند و جاده چین» مقابله کند | صفحه 15
ویژ ه جوان

توهمات دو سویه کارگزاران
اصالحطلبان که کارنامه هشت ساله دولتشان همچنان بر
دوش مردم سنگینی میکند ،حاال چند ماهی است که ایده و
نظرات اقتصادی برای دولت رئیسی میدهند و روشن نیست
چرا وقتی مدیریت اجرایی کشور دس��ت خودشان بود ،این
ایدهها برای ش��کوفایی 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 نمیرسد ،چون
هیچ کاری انجام نداده است! | صفحه 2
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دود كمبود
و توزيع نامناسب پزشك
در چشم همه بيماران

مرگبارترین
تراژدی مهاجران درامریکا

خبر کشته شدن دستکم ۴۶مهاجر غیرقانونی در ایالت
تگزاس و روانه شدن 16نفر به بیمارستان ،بار دیگر نگاهها را به
یکی از مسائل حلنشده امریکا معطوف کرد .منابع رسانهای
در امریکا اعالم کردند ک ه نیروهای پلیس و امنیتی کامیونی
را حامل مهاج��ران غیرقانونی در نزدیکی ایس��تگاه قطار
خیابان ساوتوست ساید شهر سنآنتونیو در ایالت تگزاس

شهيد بهشتي ،واقعي زندگي ميكرد! خيليها ممكن
است اينگونه باشند ،اما اين ويژگي در افراد روحاني جلوه
بيش��تري دارد ،چون جامعه از اين قش��ر ،الگوپذيري و
انتظارات متفاوتي دارد .ش��هيد بهش��تي چه به لحاظ
آراستگي ظاهري و گفتار و رفتار به قاعده و زيبا و چه از
لحاظ تقوا و اعتقادات ،انسان بينظيري بود

قرار است
کدام حاج قاسم را
سریال کنیم؟
سیروس مقدم چارهای نخواهد داشت که یک حاج
قاس��م زبروزرنگ 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 میت��وان پیشبینی کرد س��ریال مق��دم درباره
شهید سلیمانی شخصیتمحور نباشد .با این حال باید
امیدوار باشیم مثل فیلم روز صفر چیزی شبیه به رمبو یا
جیمزباند خروجی آن نباشد
4

درج قيمت توليدكننده
روی کاالها
به بنبست خورد

آزمون و خطاي وزارت صمت در درج قيمت كاالها از
سوي توليدكنندگان در سامانه جامع تجارت به در بسته
خورد ،به طوري كه با اعالم سازمان حمايت ،توليدكنندگان
تا اطالع ثانوي الزامي به درج قيمت توليدكننده در سامانه
جامع تجارت ندارند؛ اقدامي كه ممكن اس��ت در ادامه به
حذف قيمت توليدكننده از روي كاال نيز منجر شود
8

سينما به دريوزگي براي جايزه عادت كرد ه است
محمد تقي فهي��م :اين يك فاجعه بس��يار جدي
اس��ت كه نزديك  200فيلم در صف اكران باشد ،ولي
سينماداران رغبت اكران 20تاي آنها را نداشته باشند.
حاال آنهاي��ي كه با ي��ك صفحه طرح ،مجوز س��اخت
ميدادند ،لطف كنند بيايند و جواب بدهند كه با افزايش
رقم توليد اين فيلمها چطوري ميخواستند سينما را
رونق ببخشند؟سينماي سالهاي گذشته ايران ديگر
هيچ قهرماني از ميان اليههاي پايين اجتماع باز توليد
نكردهاست ،نه در حد قيصر كه جوانان به تبعيت از ضد
قهرمانش سر را مدل خاصي بيارايند و در مواقعي پاشنه

كفش وربكش��ند و نه در س��قف حاج كاظمي كه براي
دوس��تش آژانس را به هم ريخت .بله سينما را در چند
سال گذشته چنان به دريوزگي كشاندند كه فقط به فكر
گدايي جايزه باشد و بس .الغر در همه اجزا و نحيف در
پيام و سخيف در همه مضامين ،اين دستاورد سينماي
سالهاي گذشته بودهاست .توهين به شعور مردم ،تحقير
كشور ،ناديدن غرور ملي و تاريخ پر افتخار اين سرزمين
وجه غالب مضامين سينماي ايران در سالهاي گذشته
بودهاست ،اما ديگر نبايد در برابر موج فيلمهاي بيمصرف
و خوابآور كوتاه آمد | صفحه 16

هاليوود علیه انسانیت
هاليوود را بايد امروز بزرگترين نهاد ضد دين و
ضد خدا در جهان قلمداد كرد ت��ا آنجا كه اين مركز
فرهنگي را به اولين معترض لغو قانون س��قط جنين
از س��وي كنگره امريكا تبديل كرد .سينماي امريكا
در اينباره همبستگي گس��تردهاي از خود نشان داد.
اتحاديههاي سينمايي هاليوود متعهد شدند كه در پي
حكم روز جمعه مبني بر پايان حق قانوني سقط جنين
در امريكا اعتراض كنند ،در حالي كه انجمن صنفي
كارگردانان سياس��ت جديدي براي ارائه كمكهاي
مالي به اعضايي كه براي «خدمات سقط جنين ايمن»

سفر ميكنند ،پيش��نهاد كرد .اتحاديههاي هاليوود
پس از انتشار اخباري مبني بر لغو «حق قانوني سقط
جنين» از س��وي عاليترين دادگاه كش��ور ،دادگاه
عالي را به شدت مورد س��رزنش قرار دادند و تعدادي
از گروهها و اتحاديههاي كارگري متعهد ش��دند كه
براي مقابله با اثر اين تصميم گام بردارند .خانوادهها
در جهان ،حاال بيش از هر زم��ان ديگري در معرض
توليدات ضدفرهنگي غرب قرار دارند كه با پشتيباني
صهيونيسم جهاني از پس پرده بيرون آمده و آرايشي
عيانتر به خود گرفتهاند | صفحه 16

بسيج اقشار
به جاي گزارش كار
بايد راهحل مناسب ارائه دهد
فرمانده سپاه قدس گيالن در گفتوگو با «جوان»:
اس��تان گيالن 2هزارو ۷۱۶پايگاه مقاومت دارد كه در
روزهاي پنجش��نبه و جمع��ه 5هزار تا ۱۹هزار بس��ته
معيشتي توس��ط اين پايگاهها در بين نيازمندان توزيع
ميش��ود .در اصل ،پايگاههاي مقاومت بسيج يار و ياور
سپاه در توزيع بس��تههاي معيشتي و رساندن كمكها
به دس��ت جامعه ه��دف و خانوادهه��اي كمبرخوردار
هستند ،البته توزيع بستههاي معيشتي فقط شامل اقالم
اساسي نبوده و هر چيزي كه خانوادهها به نسبت تعداد
نفراتشان نياز داشتند مورد توجه قرار ميگرفت

