
    كامران باقري لنكراني، وزير اسبق بهداشت: ش��بكه توزيع ما گاهي مواقع 
يك حفره هايي دارد كه اين مشكالت را ايجاد مي كند. ما برخي مواقع با فقدان 
نگاه بلندمدت روبه رو هس��تيم كه نگاه نمي كنيم آينده را چطور ببينيم و تنها 
مقطع فعلي را مي بينيم و هم با سودجويي روبه رو هستيم و هم با جنايت و فساد. 
بنابراين يك قس��مت كار مديريتي و يك بخش هم كار جنايي است و قسمتي 
نيز كار مبارزه با قاچاق است و همه اين موارد يك فرمول ندارد و بايد همه آنها 

را با هم ديد | صفحه 3

درآمد دولت از محل مالیات مشاغل 11 هزار میلیارد تومان بوده است 
 یعنی 9 هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت 

و بخش خصوصی | صفحه 4

    مس��ابقه »جوكر« كه از يكي از پلتفرم هاي ش��بكه نمايش خانگي پخش 
مي شود، در قسمت فينال فيناليس��ت ها، با پخش يك آيتم باعث رنجش مردم 
و انتقاد فعاالن حقوق معلوالن ش��د. در قس��مت جديد از مس��ابقه »جوكر«، 
شركت كنندگان يك اجراي كنس��رت موس��يقي را با حضور نوازندگان داراي 
نقص جسمي جلوي دوربين مي برند. انتشار اين آيتم، باعث شد تا كمپين كانال 
پيگيري حقوق افراد داراي معلوليت، در توئيتر با انتقاد از برنامه جوكر  بنويسد: »در 
برنامه جوكر دو نفر از هنرمندان براي خنداندن س��ايرين، معلوليت جسمي را 
مسخره و سوژه مي كنند و به همين راحتي باعث ترويج تمسخر معلوليت افراد 

مي شوند. لطفاً معلوليت را سوژه خنديدن و خنداندن نكنيد  !« | صفحه 16

    آيين يادبود نخس��تين بانوي عكاس و خبرنگار دفاع مقدس همراه با اعالم 
جزئيات جايزه »مريم كاظم زاده« ويژه روزنامه نگار برتر زن روز شنبه يازدهم تير 

در مجموعه باغ زيباي وزارت فرهنگ برگزار مي شود | صفحه 16

    محققان كشورمان در يك ش��ركت دانش بنيان، فناوري پيشرفته اي را بومي 
كرده اند كه مي تواند مشكل خشكسالي و كم آبي را مرتفع كند. فناوري  ساخت رادار 
باروري ابرها آنقدر پيچيده و حساس است كه فرمول هاي اصلي اش را در هيچ كدام 
از پايگاه هاي علمي دنيا نمي شود پيدا كرد. نرم افزار اين رادارها هم تحريم بوده و هيچ 

كشوري حاضر نشده آن را در اختيار ايران قرار دهد | صفحه 3

    بعد از قهرمانی تي��م بانوان و اتمام مس��ابقات همه منتظ��ر انتخاب برترين 
تكواندوكاران و مربيان بوديم. كس��ی عنوان بهترين مربی را دريافت می كند كه 
تيمش بيشترين مدال را به دست آورده باشد. درست زمانی كه همه منتظر اعالم 
نام من به عنوان بهترين مربی بوديم، متوجه شديم رئيس فدراسيون تكواندو عنوان 

بهترين مربی مسابقات را به آقای مقانلو سرمربی تيم مردان داد| صفحه 13

 فساد در شبكه تأمین دارو 
 به جنایت رسید!

 کارگران و کارمندان 
دو برابر صنوف ماليات می دهند

 اعتراض جامعه معلوالن 
به »جوکر« 

 اعتراض دوباره به آزاد بودن
عامالن حادثه »سینا اطهر«

جزئیات جایزه ویژه خبرنگاران زن 
اعالم مي شود

 باروري ابرها 
زیر باراني از تحریم ها

مینو مداح در گفت وگو با »جوان« :

ساعی عنوان بهترین مربی آسیا را 
از من گرفت!

 گفت وگوي»جوان« 
با برادرزاده شهید حسین فرصت

 غیورمرد ایل بهارلو 
 در »والفجر۲« 

به آرزویش رسید

فرزند سردار شهید ارسالن حبیبي 
درگفت وگو با»جوان«:

 او حسیني شهید شد 
تا من  زینبي تربیت شوم
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یادداشت  ورزشی

سرمقاله

 فرهنگ سازی ایرانی
 با مربیان لژیونر

 مسئولیت  سنگین 
حفظ امنیت روانی جامعه

فریدون حسن

عباس حاجی نجاری

درخشش فوتسال ايران در رقابت های آسيايی و جهانی در 
دو رده مردان و زنان، نگاه ها را به سمت اين رشته و مربيان 
بادان��ش ايرانی آن س��وق داد، تا جايی كه دو س��رمربی در 
رده ملی آقايان و بانوان مورد توجه كش��ور همسايه، يعنی 
عراق ق��رار گرفتند. حضور محمد ناظم الش��ريعه و ش��هناز 
ياری، دو سرمربی س��ابق تيم های ملی مردان و زنان ايران 
در عراق هرچن��د در ابتدا با ش��ك و ترديدهايی همراه بود، 
اما موفقيت هر دو در مسابقات غرب آسيا و به دست آوردن 
عناوين قهرمان��ی در دو رده نش��ان از قابليت ه��ای باالی 
مربيان ايرانی داش��ت. دو مرب��ی ايرانی نش��ان دادند كه از 
چه س��طح فنی بااليی برخوردارن��د كه بع��د از موفقيت با 
 تيم های ملی كش��ورمان حاال با تيم های ملی كش��ورهای 

ديگر هم می توانند موفق ظاهر شوند | صفحه 13

درروند تحوالت سياس��ی و اجتماعی كش��ور و به ويژه پس 
از روی كار آمدن دولت س��يزدهم به رغم تالش های دولت 
برای حل مسائل و مش��كالت باقی مانده از گذشته ،تمركز 
جنگ روانی دش��من و دامن زدن به ش��ايعات شدت يافته 
اس��ت،چراكه در صورت به ثمر نشس��تن برنامه  ها و اصالح 
مشكالت اقتصادی و اجتماعی كشور، مجالی برای پذيرش 
شايعات و به ثمر نشستن جنگ روانی دشمنان باقی نمی ماند 
و به همين دليل است كه اين روزها فضای رسانه ای و روانی 
جامعه مملو از اين شايعات اس��ت كه هدف اصلی آن دامن 
زدن به نارضايتی های اجتماعی اس��ت ،اگرچه در اين ميان 
ضعف دولتمردان در اطالع رسانی ضعيف از طرح  ها و برنامه  ها 
و يا نظارت ضعيف در مهار گرانی  ها و ي��ا حتی عدم برآورد 
درس��ت نس��بت به پيامد ها و آثار اجرای طرح هدفمندی 
يارانه  ها در ش��ايعه پذيری نقش اساس��ی داشته است،ولی 
ترديدی نمی توان داشت كه تمركز دستگاه رسانه ای دشمن 
و شايعه سازی های گسترده پيرامون برنامه های دولت هدفی 
جز كاهش بی اعتمادی مردم و دامن زدن به تورم انتظاری و 

نتيجتاً فرسايش سرمايه اجتماعی نظام ندارد  |  صفحه ۲

 سالروز شهادت امام محمدتقی)ع( را 
تسلیت می گوییم

 ارتش امریکا 
پشت بازی های ویدئویی

 گفت وگو براي اعدام منصور
تحت پوشش »سؤال حدیثي« انجام شد!

    محدوده مشترک ميان حوزه سرگرم سازی 
و حوزه مباحث سياسی- امنيتی جايی است 
كه اين تصوير ذهنی از شركت های بازی سازی 
را باطل می كند. از آنجايی كه گيمر يا بازی كن، 
عالقه وافری به انجام بازی و همذات پنداری با 
داستان و شخصيت آن دارد، بازی های ويدئويی 
تبديل به يك رس��انه جذاب برای تبليغات و 
انجام عمليات روانی روی مخاطبين می شوند.

اينجا نقطه تالقی ميان سياس��ت، سرگرمی و 
اقتصاد است، جايی كه ارتش ها، سرويس های 

امنيت��ی، مراك��ز انديش��ه ورزی و دولت ها به 
ميدان می آيند تا بهترين توليد كنندگان بازی 

را در راستای اهدافشان به كار بگيرند.
هنری كيس��ينجر در جايی گفته ب��ود، بازی 
»فراخوان تكليفCall Of Duty « بخشی 
از ديپلماس��ی نظامی دولت امريكاست. با اين 
اوصاف نبايد برايمان عجيب باشد اگر بفهميم 
بزرگ ترين پروژه های بازی سازی به سفارش 
سرويس های جاسوس��ی و ارتش تروريستی 

امريكا يا متحدانش بوده است | صفحه 16

    قاس��م اماني در گفت و گو با »جوان«: كاًل در 
دوره پيش از پيروزي انقالب، آدم ها دسته بندي 
ش��ده بودند و برخالف امروز كه از جوانان بسيار 
صحبت در ميان است، در آن روزگار چنين مسائلي 
اولويت نداشت. افراد مسن در آن روزگار، براي خود 
چنان شأني قائل بودند كه وقتشان را به يك جوان 
اختصاص نمي دادند! در واقع تفكرشان اين بود كه 
اگر جواني بخواهد موفق شود، بايد خودش تجربه 
پيدا كند. نسل گذشته چنان براي وقت خود ارزش 
قائل بودند كه خيلي به جوانان اهميت نمي دادند 

كه بخواهند تجربيات خود را در اختيار آنها بگذارند. 
اما آيت اهلل بهشتي از جمله كس��اني بودند كه با 
حوصله به صحبت هاي جوانان گوش مي دادند. 
حتي گاهي كه من سؤالي از ايشان مي پرسيدم، 
با آنكه نزد خود فكر مي كردم حرف��ي كه زده ام، 
واقعاً حرف بي ربطي است و از موضوع اصلي بحث 
منحرف ش��ده ام و ايش��ان را كالفه مي كند، اما 
ايشان با چنان سعه صدري به صحبت هايم گوش 
مي كردند و اجازه مي دادند صحبتم تمام شود كه 

خودم شرمنده مي شدم | صفحه 9
  صفحه 6

صفحه 14

چهارمینشماره
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شماره
4

j a v a n o n l i n e . i r

تخِت گاز تا موزه
خودروهاى تاريخى

 وقتي سنت حسنه
  سالم دادن را خراب مي كنيم

روايتى از مشهور ترين اثر
 رومن روالن

 گره گشايى و بخشش
 امام جواد(ع)

براى يك ايرانى

 سالم نمي دادي
سنگين تر بودي!
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 اين  رفتارت  درست  نبود
 كوچولوى  من!

تشويق و تنبيه كودك هم
 حساب و كتاب دارد

عشق پاك «امير» و «ياس» را
عشق است

 ژان كريستف 
بخشى از وجود من است!

سياحتى در غارهاى زيبا و اعجاب انگيز ايران

سفر به اعماق زمين

محل كار 
جاي این كارها

 نیست

شکایت بیش از حد
 حضور در محل كار 
با بیماري واگیردار 

صحبت در مورد 
سیاست

همیشه داوطلب 
بودن

شایعه پراكني لباس نامناسب 
پوشیدن

 غذاي همکاران را
 خوردن

 صرف زمان زیاد
 در رسانه ها

    محل كار شما داراي الزامات و بايدهايي است كه آن را با محل زندگي شما متمايز مي كند. براي 
آنكه در محل كار با مشكل جدي و احتماالً تنبيه و توبيخ مواجه نشويد، بايد قوانين محل كار را رعايت 
كنيد، مثالً اينكه به موقع سر كار حاضر شويد، به مديران خود احترام بگذاريد و به زمان هاي تعيين شده 
براي انجام امور و تحويل آنها پايبند باشيد. براي اينكه بتوانيد خود را به اين قوانين ملزم كنيد و مجبور 

به تخطي از آنها نشويد، بهتر است به چند نبايد در محل كار احترام بگذاريد | صفحه 8

    با توجه به قرار داش��تن در هفته حقوق بشر 
امريكايی، س��ازمان بسيج مس��تضعفين كشور 
در راس��تای جهاد تبيين اين روي��داد ملی را در 
همه پايگاه  ها و مساجد سرتاسر كشور به عنوان 
امريكای بدون نقاب از تاريخ ۶ ال��ی ۱۲ تير ماه 
برگزار می كند. اين رويداد فرهنگی در قالب های 
متنوع هنری، فرهنگی و در سطح محالت كشور 

برگزار می گردد كه جوانان و نوجوانان بس��يجی 
در همه مس��اجد با خالقيت و ابت��كارات خود از 
ش��يوه های هنری و رس��انه ای از جمل��ه اجرای 
گروه های سرود، نمايش، فيلم مستند، مسابقات 
فرهنگی، كتابخوانی و بخش هنری موشن گرافی 
با هدف نشان دادن تصوير واقعی از امريكا، استفاده 

می كنند| صفحه ۲

معاون فرهنگی هنری بسیج خبر داد

 برگزاری »رویداد ملی امریکای بدون نقاب« 
در پایگاه های بسیج

 درگذش�ت پدر گرامی ت�ان را به ش�ما 
و خانواده محترم تس�لیت عرض نموده، 
از خداوند منان براي  جنابعالي و س�ایر 
بازماندگان صبر جمیل و براي آن مرحوم 

رحمت و مغفرت مسئلت مي نماییم.  

مدير مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب آقای علی قنادی

هوالباقي

    در شرايطی كه ايران به شرط تغيير مواضع امريكا در مذاكرات هسته ای در قطر حاضر شده است، 
شنيده     ها حاكی از اين است كه امريكا با همان چارچوب پيش��نهادی در وين كه چشم اندازی برای 
منتفع شدن اقتصادی ايران در آن ديده نمی ش��ود، پای به ميز مذاكرات گذاشته و بر خواسته های 
جاه طلبانه خود اصرار دارد؛ اقدامی كه حتی صدای اروپايی     ها را هم درآورده است. وزير خارجه هم 
هشدار داده كه ايران از خط قرمز     ها عبور نخواهد كرد و دوحه ميدان  آزمون امريكاست تا نشان دهد 

برای رسيدن به توافق جدی است يا نه | صفحه 15

بازگشت امريكا به وين  از دوحه!

 مدیریت منافع  
در عشق آباد

   حضور رئیس جمهور ایران در اجالس همسایگان خزر تأمین کننده بخشی از منافع ملی ایران در ارتباط با همسایگان شمالی است. دیدارهای رئیسی با پوتین  در حاشیه این نشست و حاشیه های این حاشیه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت | صفحه ۲

رئيس جمهورديروز در سفری يك روزه برای شركت در نشست سران كشورهای ساحلی خزر به تركمنستان رفت تا عالوه بر پيگيری حقوق 
 ايران در خزر، مديريت منافع كشور را هم با همسايگان در ديگر حوزه های سياسی، اقتصادی و تجاری دنبال كند. رئيس جمهور در اين سفر 

عالوه بر سخنرانی در اجالس همسايگان خزر، با همتايان خود به صورت جداگانه ديدار و گفت وگو كرد

    

ــده  1443 | ــر 1401| 30 ذى القع ــنبه 9 تي  پنج ش

سبك خريد

چگونه  خريدي اخالقي داشته باشيم

 بيگاري از ميليون ها كارگر
 براي توليد محصوالتي كه به  دست ما مي رسد

دختري 16ساله  كه 16ساعت كار مي كند
اوايل امسال ويدئويي دست به دست  شد كه دستگاهي سكه خور در الكساندرپالتز برلين را نشان مي داد. 
دستگاه تي شرت هاي سفيد ساده اي را به قيمت دو يورو مي فروشد. خريداران، يكي يكي و دوتا دوتا، 
ــرت را انتخاب مي كنند. بعد، پيش از آنكه تي شرت  نزديك مي شوند، سكه را وارد كرده و اندازه تي ش
بيرون بيايد، تصويري ظاهر مي شود؛ عكسي سياه  وسفيد از رديف  چرخ هاي خياطي. بر صفحه  نمايش 
اين عبارت ظاهر مي شود: «با مانيشا آشنا شويد»، سپس نمايي نزديك از دختري روسري به سر پديدار 
ــاعتي تنها 13سنت است و روزانه 16ساعت  مي شود كه تقريباً 16 ساله به نظر مي رسد. درآمد او «س
كار مي كند.» برليني ها انگشت به دهان مي مانند. صفحه  نمايش مي پرسد: «آيا هنوز مي خواهيد اين 
تي شرت را بخريد؟»، منو دوباره ظاهر مي شود، اين بار گزينه ها چنين است: «خريد» و «اهدا». موسيقي 

اوج مي گيرد و همه خريداران «اهدا» را فشار مي دهند. 

اخالقي خريد كنيم  اما چگونه؟
ــده اند كه بهترخريدن يكي از مؤثرترين شكل هاي اعتراض  ــل با اين ايده بزرگ ش حاال ديگر يك نس
ماست. كيست كه نخواهد باور كند مي تواند صرفاً با خريد تي شرت هايي كه خريدن شان از نظر اخالقي 
ــاس صدها پويش حمايتي مردم نهاد ــا را از بدبختي برهاند؟ همين انديشه اس  درست تر است مانيش

 و پرجوش وخروش بوده است.  اين كارها مدتي جواب مي داد. شركت هاي مهم پوشاك مرام نامه هايي 
ــش از ديگران  ــرد كه بي ــي را منع مي ك ــن كارگران ــه، به كارگرفت ــه اول از هم ــب كردند ك را تصوي
«حساسيت برانگيز» بودند، يعني آنهايي كه كمتر از 16سال داشتند و به اضافه كاري وادار مي شدند. 
ــائل بعدي مطرح در اين  ــرمايه گذاري اجتماعي مس ايمني و سالمت، حفاظت از محيط زيست و س
مرام نامه ها بود، اما در 25سال گذشته، صنعت پوشاك و كل اقتصاد جهاني كامًال دگرگون شده است. 
شيوه هاي توليد، توزيع و دورريختن لباس  در زمانه ما تقريباً هيچ شباهتي به شيوه هاي جاري در دهه90 

ندارد، اما راهكارهاي ما براي بهبود مشكالت هنوز همان است كه بود. 

آيا بازرس ها  بيگارخانه ها را كنترل مي كنند؟
امسال با بيش از 30نفر از نمايندگان شركت ها و حسابرسان و پژوهشگران صحبت كردم و ده ها مطلب 
تحقيقي خواندم درباره اينكه از سه دهه پيش كه بيگار خانه ها به دلمشغولي فرهنگي ما تبديل شدند 
ــاندند؛ بايكوت شكست  ــت؟ همه اين منابع مرا به نتيجه واحدي رس تا امروز، چه اتفاقاتي افتاده اس
خورده است. امروزه لباس هاي ما به شيوه هايي و در جاهايي توليد مي شود كه سازمان هاي مردم نهاد 
نه دست شان به آنجا مي رسد، نه مي توانند تأثيري بر آنها بگذارند. خب، حاال چگونه مي خواهيم جلوي 
بيگار خانه ها را بگيريم؟ وقتي كلمه «بازرس» را مي شنويد، كارآگاهي را تصور مي كنيد كه از ميان خطوط 
پرسروصداي توليد مي گذرد، با كارگران مصاحبه و مديران را سين جيم مي كند. در واقعيت اما حسابرسي 
كارخانه ها كار دفتري ساده اي است. بازرسان عموماً يك تا نهايتاً دو روز در هر كارخانه مي گذرانند، آن 
هم معموالً در پشت صحنه سازمان، در حالي  كه دارند برگه هاي زمانبندي شيفت ها، گواهي هاي تولد 

كودكان كار و ته چك هاي پرداخت حقوق و اضافه كاري را بررسي مي كنند. 

اصالح مقررات  به  جاي تغيير در خريد
وقتي به حرف هاي پويش هاي حمايت از مصرف كنندگان گوش مي دهيد، خيال مي كنيد تنها تأثير ما 
بر جهان درحال توسعه از پشت صندوق فروشگاه ها اتفاق مي افتد، اما نيروي واقعي در مقررات است، 
نه نحوه خريدكردن. تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه از كارگران فقير هم همان قدر حمايت كنيم 
كه از شركت هاي توليد دارو حمايت مي كنيم تا توليدات انحصاري خودشان را حفظ كنند، البته نبايد 
بگذاريم شركت هاي غربي از قالب ما خالص شوند، اما بياييد صريح باشيم، تمام آن بازارهاي نوپديد 

چندمليتي اي كه كره جنوبي و چين دارند به خارج مي فرستند در اياالت متحده هم فعاليت  دارند. 
قرار نيست در دنيايي بهتر خريد كنيم. حمايت از چيزهاي كسل كننده اي مثل سازوكارهاي شكايت و 
قراردادهاي كاري رسمي شده هيچ وقت به اندازه خريد يك جفت صندل توليد شده طبق قواعد «تجارت 
منصفانه» رضايت بخش نيست، اما كار دشوار پيشرفت دقيقاً همين طور انجام مي گيرد، نه با التماس از 

مردم كه بهتر خريد كنند، بلكه با مسدودكردن هر راهي جز آن. 
* وب سايت ترجمان نوشته: مايكل هابز/ ترجمه: پدرام شهبازي/ مرجع: هافينگتون پست 

   تلخيص: سيمين جم
حاال ديگر همه مي دانند كه براي توليد لباس ها و كفش هاي برند، گوشـي هاي هوشمند 
و اتومبيل هاي پيشـرفته كم مصرف، ميليون ها كارگر در فقيرترين كشـورهاي دنيا در 
شرايطي اسفبار به بيگاري كشيده مي شوند، اما راه حل چيست؟ حداقلش اين است كه 
ما مصرف كنندگان مي توانيم با خريد كاالهايي كه مطمئنيم در فرايند توليدشان انسان ها 
 رنج نكشـيده اند، چرخه سـتم را بازتوليد نكنيم. به اين كار مي گويند «خريد اخالقي»

اما مايكل هابز؛ روزنامه نگاري كه مدت هاست پويش هاي مصرف اخالقي را دنبال مي كند، 
مي گويد به  جاي خريد اخالقي بايد در پي مقررات بهتر باشيم. 

ــمي را ممنوع نكرده اند. اگرچه اين  غيررس
ــت موجبات راحتي شما و كيف پول تان را  رويه ممكن اس
فراهم آورد، اما راه را براي تصميم گيري هاي مشكل ساز نيز 

بلكه از جمله موضوعاتي است كه بحث  در مورد آن معموالً 
ــت كنترلش براي افراد درگير  ــود و ممكن اس داغ مي ش

بسيار مشكل شود.

استفاده مي كنيد، مراقب شيوه هاي نظارت بر فعاليت هاي 
ــيد تا براي شما دردسر  سيستمي در محل كار خود باش

درست نشود. 

اغذيه فروشي بخريد، از يك همكار بخواهيد كه اين كار را 
ــاير  ــما انجام دهد تا از اقدامات تالفي جويانه س براي ش

همكاران برحذر باشيد. 


