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تسلیت رهبر معظم انقالب
به رئیس سازمان بسیج

رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای با صدور پیامی
درگذشت پدر سردار غالمرضا سلیمانی ،رئیس سازمان بسیج
را تسلیت گفتند.
در این پیام آمده است :درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و
دیگر بازماندگان تسلیت میگویم و رحمت و غفران الهی را برای
آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
یادداشت سیاسی

عباس حاجی نجاری

منطق ایران
در حمایت از مقاومت

در تقویم مقاومت روز  23مردادماه جایگاه ویژهای دارد .در روز
 23مردادماه سال  1385یکی از مهمترین تحوالت جهان در
پی یک جنگ 33روزه رقم خورد وپدیده «مقاومت اسالمی»
از دل یک جنگ نابرابر که در یک سوی آن حزباهلل لبنان ودر
سوی دیگر آن جبهه مشترک امریکا ،انگلیس ،فرانسه ،رژیم
صهیونیستی ،مصر ،اردن ،عربستان و برخی احزاب لبنان قرار
داشتند ،تجلی یافت | صفحه 2

سلمان رش��دی با ضربه کاری چاقوی «هادی مطر 24ساله اهل نیوجرسی»
خونش به درودیوار پاش��ید .نماینده او گفت که 15ضربه خورده اس��ت که از
جمله در گلو و کبد و چشم او فرورفته و یک چش��مش را هم از دست خواهد
داد .شاید او االن زنده نباشد و این مخفیکاری شدید در سرنوشت او نشان
از آن دارد که سناریوی نوشتهش��دهای در حال تکمیل است! این البته
فقط میتواند یک تحلیل باش��د که در س��وی پیچیده تحلیلها قرار
دارد .سوی ساده و خوشبینانه آن این است که یک جوان مسلمان که
سه دهه پیش در زمان نوشتن کتاب شیطانی سلمان رشدی به دنیا
نیامده بوده است ،حاال شخصاً یا حداکثر با تصمیم جمعی کوچک،
از او تقاص گرفته اس��ت .از این هم س��ادهتر میتوان فرض کرد که
این ضربه را یک تصفیه حس��اب از نوع غیر ایدئولوژیک و مسئلهای
شخصی دانست .آن سوی پیچیده را ناظران بیشتر میپسندند و به
همین خاطر الپوشانی امریکا از ادامه وضعیت رشدی را از دو جهت
میتوان تحلیل ک��رد .اگر این اقدام با برنامهری��زی قبلی امریکا و با
کشاندن رشدی از مخفیگاه سیسالهاش به یک سخنرانی در محیط
باز ،عملی شده باش��د ،امریکا در حال حاضر سرنوشت او را پنهان
نگه داشته است تا افکار عمومی بهقدر نیاز برای پروراندن سناریوی
ازقبلنوشتهشدهای که امریکا رسانهای خواهد کرد ،فربه شود .این
سناریو احتماالً میتواند این باشد که امریکا پس از فروخوابیدن فتنه
داعش و ائتالف نمایشی اعراب و اسرائیل و پیش رفتن مذاکره با ایران
که همگی بهانهها را برای اتهام خشونت به مسلمانان از دست او گرفته،
جهان را با این اقدام برای ازسرگرفتن اسالمهراسی آماده میکند و اگر
امریکا در این قضیه غافلگیر شده باشد ،پنهان نگهداشتن آن برای نوشتن
سناریوی جدید است که بیشترین نفع را از آن ببرند .در ایران غیر از کاربران
شبکههای اجتماعی ،فرد مسئولی در اینباره اظهارنظر نکردهاست ،مگر مشاور
تیمرسانهای که تهدید بولتون به قتل و ضربهخوردن رشدی را در «آستانهتوافق
هس��تهای» مش��کوک توصیف کرده اس��ت .در امریکا هم بهجز رس��انهها و
طنزپردازان تا یک روز بعد از حادثه ،مطلب خاصی از سران و دولتها منتشر
نشد .طنزپردازان اما گفتند و نوشتند که «وضعیت در امریکا بهگونهای است
که هر مسئولی از امریکا کشته میشود ،نیمی از مردم امریکا از قاتالن
تشکر میکنند!» و اینکه «با پولی که پلیس فدرال امریکا مدعی
است ایران برای کشتن بولتون کنار گذاشته خود ترامپ هم حاضر
است او را بکشد!» در ایران هم بحث طنز در اینباره داغ بود از
جمله اینکه کاربران نوشتند اگر امریکاییها خودشان
سلمان رشدی را زده باشند ،االن احتماالً حساب
دست بسیاری دیگر از دشمنان ایران که با
امریکاییها عکس یادگاری میاندازند،
آمده است!»
ادامه در صفحه 15

نسخهنويسي الكترونيكی
منشيها!
با راهافتادن نسخههاي الكترونيك برخي پزشكان كه حوصله سروكله
زدن با نرمافزار پيچيده نس��خ الكترونيكي را ندارند كه به گفته خودشان
هر روز بهرس��اني و موجب سردرگمي كاربر ميش��ود ،كار نسخهنويسي
را به منشي مطب ميس��پارند! اينگونه ميش��ود كه احتمال اشتباه در
نسخهنويسي باال ميرود و وقتي بيمار به داروخانه مراجعه ميكند داروساز
متوجه ميشود ،اين دارو تناسبي با بيمار يا سن و سالش ندارد .اين تمام
ماجرا نيس��ت! ايرادات نسخهنويس��ي الكترونيك گاهي وقتها موجب
ميشود به طور نمونه در كنار آزمايش خاص مدنظر پزشك ،آزمايشهاي
ديگري هم براي بيمار تجويز ش��ود يا بعضي وقته��ا آزمايش مورد نظر
حذف شود! موضوعي كه هم هزینه و فشارش روي دوش بيمار است و هم
در نهايت فرآيند درمان را به نتيجه نميرساند | صفحه 3

نماینده امریکا :
هنوز برسر رفع تحریمها
توافق نکردهایم!
پ��س از پنج ماه وقف��ه ،دور جدید مذاکرات رف��ع تحریمهای ایران
از پنجش��نبه گذش��ته به مدت چه��ار روز ادامه داش��ت .در فضایی که
گمانهزنیها درباره آین��ده مذاکرات بار دیگر قوت گرفت��ه بود ،روزنامه
والاس��تریتژورنال روز جمعه به نق��ل از اروپاییها ادعا ک��رد که آنها
امتیازات ویژهای ب��ه ایران دادهان��د .اگرچه درباره همی��ن موضوع هم
نمیتوان با قطعیت نظر داد اما بزرگترین هدف احیای برجام لغو همه
تحریمها است و این چیزی است که تاکنون امریکا با آن موافقت نکرده
است و ادامه این روند میتواند به نوعی راه رس��یدن به توافق را مسدود
کند .در واقع ای��ران در دور جدید مذاکرات ،در پ��ی تضمین جلوگیری
از خ��روج مجدد از برجام اس��ت اما امری��کا همچنان در هم��ان مبنای
اولیه رفع تحریمها مانده اس��ت .این موضوعی اس��ت ک��ه رابرت مالی
نماینده دولت امریکا در امور ایران هم به نوعی به آن اذعان کرد و گفت:
«توافقی نشده است .چون تا بر سر همه چیز توافق نشود بر سر هیچ چیز
توافق نمیشود» | صفحه 15

ضربهکاریضاربسلمانرشدیبیشتربه«تیرغیب»میماند،هم
از آنجهت که یک حکم شرعی و یک آرزویقلبی برزمینمانده را
گاهی فقط تیر غیب است که به اجرا درمیآورد و هم از این جهت
که تاکنون هیچکس رس�م ًا آن را بهعهده نگرفته اس�ت و حتی
بسیاری از ناظران آن را اقدامی «پنهان» با برنامهریزی غرب برای
اهداف خاص میدانند .این اهداف از بلندکردن یک صدای جدید
رسانهای علیه جهان اسالم تا بههمزدن توافق با ایران گفته شده
است .هرچه هست کسی که به غرب و به نیویورک پناه برده باشد،
به بدجایگاهی پناه برده اس�ت و این عاقبت هر اعتمادکنندهای
است که خود را در حصار امنیت امریکا قرار میدهد

میگندانیم
اما ارزان نمیکنیم!
در پي كاهش خريد ميوه از ابتداي مرداد ماه ،ميوههاي گران تابستاني
روي دست عمدهفروشان و توزيعكنندگان ميوه باقي مانده و درحال فاسد
شدن است ،به طوري كه اخيرا ً فيلمي در فضاي مجازي منتشر شده كه
در ميدان اصلي مي��وه و تره بار پايتخت ،عمدهفروش��ان ميوهها را روانه
سطلهاي زباله ميكنند .فعاالن بازار و مردم از گراني قيمتها در ميدان
اصلي ميوه و تره بار گله ميكنن��د و ميگويند« :دالالن و فرصتطلبان
حاضرند ميوهها را دور بریزن��د یا بگندانند اما قيمته��ا را اندكي ارزان
نكنند تا مردم بتوانند خريداري كنند .حتي حاضر نيستند اين ميوههاي
پالسيده را در اختيار مردم كم بضاعت قرار دهند» | صفحه 12

یادداشت اجتماعی

محمدصادق فقفوري

بساطتبعيضوتوهينرا
درنشستهايخبريجمعكنيد!

يك رس��م ناصواب در نشس��تهاي خبري باب شد ه كه هم
توهينآميز اس��ت و هم مبتني بر يك تبعيض ناروا اس��ت؛
برخی وزرا و مس��ئوالن صبر ميكنند خبرنگاران ،عكاس��ان
و فيلمبرداران منتس��ب به صدا و س��يما بيايند ،بعد نشست
خود را آغاز ميكنند؛ يا اينكه حتي اگر خبرنگار صدا و سيما
ديرتر از س��اير خبرنگاران در نشس��ت حاضر ش��ود ،مجري
برنامه يا وزير و مسئول ،سؤال اول را به خبرنگار صدا و سيما
اختصاص ميدهند و در پاسخ به او هم حواسشان را بيشتر
جمع ميكنند ،يا اينكه اگر سؤال يك صدا و سيمايي با سؤال
خبرنگاري از غيرصدا و سيما مش��ترك باشد ،در غالب موارد
اين سؤال غيرصدا و سيمايي است كه حذف ميشود! و در يك
كلمه وزرا و مسئوالن در نشستهاي خبري منتسبان به صدا و
سيما را حسابي و همهجوره تحويل ميگيرند! | صفحه 3
یادداشت ورزشی

دنیا حیدری

زنگ خطر دوومیدانی در قونیه
بازیهای همبس��تگی کش��ورهای اس�لامی یکبار دیگر
اوضاع نابس��امان دوومیدانی ایران را به رخ کشید .رشتهای
با مادهه��ای متعدد و مدعیان بس��یار که باز هم نتوانس��ت
انتظارات را برآورده کند و مردود شد ،آنهم در شرایطی که
بیشترین ورزش��کار اعزامی را به این رقابتها داشت .قونیه
اگرچه زنگ خطری جدی بود برای دوومیدانی ،اما مس��ئله
تنها عدم موفقیت در این رقابتها نیس��ت .کس��ب تنها دو
مدال (یک نقره و یک برنز) از جمع  16ورزشکاری که راهی
ترکیه شده بودند اگرچه کم از فاجعه ندارد ،اما آنچه در این
رقابتها رخ داد تازگی نداشت! | صفحه 13

حاجقاسم و سردار همدانی
سازمان داعش را نابود کردند
رئیس ستادکل نیروهای مسلح :باید به نسل نو
گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از
حرم شد .مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟
استکبار به صورت رسمی در رسانههایش اعتراف
کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه را به تصرف
ی میشد چه
درآورد .میدانید اگر این تهدید عمل 
اتفاقی در حرم اهل بی��ت میافتاد؟ آن وقت چه
اتفاقی برای مسلمانان س��وریه و عراق و بعد چه
بر س��ر ایران میآمد .همان سه نفر فریبخورده
که پایشان به تهران افتاد ،چه کردند! در حالی که
ما با حداقل نفرات و حداقل امکانات در برابر این

تروریستها ایس��تادیم .نیروهای ما در سوریه و
عراق اندک بودند و سردار شهید حسین همدانی
و شهید حاج قاسم با بهرهگیری از سرمایههای
آن کشورها توانستند س��اختار سازمانی داعش
را نابود کنن��د و امنیت حریم اه��ل بیت تأمین
شد .س��خنان اخیر میرحس��ین موسوی ارزش
پاس��خدهی و بازگو کردن ندارد .او در برههای از
زمان برای نظام سنگاندازی و چوب الی چرخ
کرد و حتی با عبارات سخیف شهیدان را یاد کرد.
او با این کارش تنه��ا جایگاه خودش را نزد مردم
خراب میکند | صفحه 2

اربعين با شكوه
مهیای برگزاری است
دبير كميته اس��كان و تغذيه س��تاد مركزي
توگو با «جوان» :هر چند نميتوان
اربعين در گف 
رقم دقيق زائران اربعین امسال را پيشبيني كرد،
اما س��ال  98با زائران كشورهاي همسايه  3/7تا
 3/8ميليون زائر داشتيم .در ستاد اربعين كشور
آمادگي براي ورود حداكثري زائران وجود دارد.
ما به عنوان كميته اسكان و تغذيه پيشبيني الزم
را كردهايم و  3هزار موكب ثبتش��ده داريم كه
2هزارو 500موكب براي اربعين ثبتنام كردهاند و
بيشتر هم ميشوند ،با اين حال در مجموع توصيه
ميشود افرادي كه بيماريهاي زمينهاي دارند و

افراد خيلي مسن و بچهها وارد اين مراسم نشوند
تا خداي ناكرده گرمازده نشوند .با توجه به اينكه
از همين االن ويزا برداشتهشده و سفر آزاد است،
مردم زمان س��فر را به همان روز اربعين موكول
نكنند و توصيه ميكنيم قبل از زمان اربعين بروند
و برگردند؛ در شرايطي كه در سال  98هم آيتاهلل
سيس��تاني فتوا داده بودند كه زائران ميتوانند
قبل از اربعين راهپيمايي كنند و ثواب آن را ببرند،
مردم س��فر را به همان روز اربعين و نزديك آن
موكول نكنند .توصيه ميكنيم زائران دو ،س��ه
روزه بيايند و برگردند و نمانند | صفحه 3

ویژ ه جوان

صوفی از احتمال کاندیداتوری
عارف میگوید

علی صوفی با اشاره به سخنانی از محمدرضا عارف ،پیشبینی
کرده که او تصمیم دارد «بدون توجه به رأی جبهه اصالحات»
وارد عرصه انتخابات شود .صوفی ،فعال چپ و از وزرای دولت
اصالحات در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره
اظه��ارات اخیر محمدرضا ع��ارف که گفته «هی��چگاه برای
اصالحطلبان ف��رش قرمز پهن نکردند و نمیت��وان به خاطر
محدودیتها کنار کش��ید» ،ابت��دا س��ابقهای از محمدرضا
عارف در همنوایی با اصالح طلبان برای ش��رکت نکردن در
انتخاباتهای  ۹۸و  ۱۴۰۰گفته اس��ت« :آقای عارف در سال
 ۹۲به فرمان آقای خاتمی در دقیقه  90از حضور در انتخابات
ریاست جمهوری به نفع آقای روحانی انصراف داد .آقای عارف
در انتخابات  ۱۴۰۰هم حضور پیدا نکردند و حاضر به شرکت
در این بازی نشدند .عارف چنانکه در سخنان صوفی هم آمده،
بارها به قیمت شکس��ت اعتبار خود ،برای همراهی با جبهه
اصالحات و با دستور خاتمی از انتخابات کنار کشید ،اما هیچ
گاه کسی در جبهه اصالحات از او سپاسگزار نبود | صفحه 2

روزی که حزباهلل به مقاومت و اسالم
عزت داد

جن��گ ۳۳روزه كه ب��ه جنگ «تم��وز» نيز
معروف اس��ت ،بعد از حمله رژيمصهيونيستي
در ۱۲ج��والي ۲۰۰۶می�لادی برابر ب��ا ۲۱تير
۱۳۸۵شمس��ی به لبنان آغاز ش��د .شش��مين
ارتش بزرگ جه��ان با بيش از 30ه��زار نظامي
وارد جنگ با حزباهلل ش��دند .اين جنگ بعد از

33روز در صبح روز ۳۴برابر با ۱۴آگوست ۲۰۰۶
(۲۳مرداد  )۱۳۸۵با ورود سازمان ملل و صدور
قطعنامه ۱۷۰۱شوراي امنيت به پايان رسيد .نزد
اصحاب رسانه و تحليلگران كشورهاي عرب اين
جنگ به نام «جنگ ۳۳روزه»« ،جنگ تموز» و
«جنگ ششم» معروف شد | صفحه 6
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لحظات اسارت از تلخيهاي جنگ تحميلي
به شمار ميرود؛ لحظاتي كه يك رزمنده با شور
و حال دوران ماندگار و تاريخي دفاعمقدس قدم
به ميدان جنگ ميگذاش��ت ،اما شرايط ميدان
نبرد طوري رقم ميخورد كه از سوی نيروهاي
دشمن به اس��ارت درميآمد .اينجا بود كه بند

در دست و پاي شيران جبهههاي نبرد تضادي
توگو با
غريب را به نمايش ميگذاش��ت .در گف 
آزاده محمد س��لطانی مهد از رزمندگان لشكر
انصارالحس��ين(ع) همدان نگاه��ي به ماجراي
اس��ارت او و تعدادي از همرزمانش در عمليات
كربالي 4مياندازيم| صفحه 7

آقای ستاره!
هیچ چیز باالتر از ایران نیست
قرار بر این بود که کمکحال تیم ملی والیبال باش��د برای حضوری
موفق در رقابتهای جهانی ،قرار بود جوانان تیم ملی با ایستادن کنار او
از تجربهاش برای باال بردن سطح فنی تیم استفاده کنند ،اما درست در
زمانی که همه آماده حضور قدرتمند در رقابتها میشدند کاری کرد که
جو تیم ملی متشنج شده و حاال همه چیز به حاشیه رفته است.صحبت از
محمد موسوی است .او بالفاصله بعد از جدایی سرپرست تیم ناگهان یاد
امکانات کم و مشکالت ش��رایط تمرین میافتد و فضای صمیمی تیم را
بههم میریزد | صفحه 13

معنویت از دست رفته
یک سینمایناب
فاطمه معتمدآریا اخیرا ً در یک گفتوگوی ویدئویی درباره تأثیر مثبت
انقالب بر بازیابی هویت فرهنگی سینمای ایران سخن گفته است .سخنان
این بازیگر واکنشهای زیادی داشته که عمدهترین دلیل آن را باید به حساب
تازگی این مواضع از زبان وی دانست .معتمدآریا تا به حال در مقاطع مختلف
از اینکه محدودیتهای فرهنگی چالشهایی را برای او به همراه داش��ته و
موانعی را ایجاد کرده ،سخن به میان آورده بود و کسی انتظار نداشت که او
پای در طریق انصاف بگذارد و به این حقیقت واضح اش��اره کند که انقالب،
سینمای ایران را فرهنگی کرده است .معتمدآریا میگوید« :در سالهای پس
از انقالب ،سه عامل کلیدی فیلمنامه یعنی مسائل جنسی ،خشونت و الکل از
آنها حذف شد که موجبات افتخار و رشد سینمای ایران پدید آمد .سه عاملی
که در تمام جهان معیار اصلی س��ینما بود در ایران حذف شد و بهجای آنها
ارتباط انسانی ،فرهنگ ،شعور و هویت جایگزین شد| صفحه 16

قتل محيطبان كرمانشاهي
هنگام خروج از دادگاه
پرونده برومن��د نجفي ،محيطباني كه از دو س��ال قبل به اتهام قتل
يكي از شكارچيان غيرمجاز در بازداشت به سر ميبرد ،روز گذشته هنگام
خروج از دادگاه بس��ته ش��د .پدر مقتول كه تهديد كردهبود در صورت
اجرا نش��دن حكم قصاص برومند را به قتل خواهد رساند ،تهديد خود را
عملي كرد و از محل گريخت .برومند نجفي يكي از محيطبانان اس��تان
كرمانشاه 14 ،مرداد سال  99هنگام گش��تزني در منطقه استحفاظي
بيستون ،به سرنشينان خودرويس��واري پرايد كه براي شكار غيرمجاز
وارد منطقه شدهبودند ،هشدار داد و سپس به سمت خودرو شليك كرد.
در جريان تيراندازي يكي از سرنشينان ،هدف اصابت گلوله قرار گرفت و
جانش را از دست داد | صفحه 14

