
    مسئوالن كشوري قول پيگيري و بررسي علت فوت دخترم را به ما داده اند. آيت اهلل رئيسي در تماس 
تلفني كه با خودم داشت، گفتند كه موضوع به  جد بررسي مي ش��ود و اين قوت قلب و اميدي برايمان 
شده است.  كساني كه از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند، هيچ ارتباطي با ما ندارند و ما نيز 
كاري به آنان نداريم، آنها دلسوز ما نيستند، آن چيزي كه واقعيت داشته خودم در مصاحبه ها اعالم كرده ام، 
فقط درخواستمان بررسي علت مرگ دخترم و برخورد با بانيان اين حادثه بوده و اين تنها آرزويمان است 
    حجت االسالم پورذهبي: به عنوان نماينده ولي فقيه به خانواده مرحومه خانم مهسا اميني اطمينان 
دادم كه همه نهادها براي دفاع از حقوقي كه از خانم اميني تضييع شده، اقدام خواهند كرد و هيچ حقي 
از خانواده مرحومه اميني ناديده گرفته نخواهد شد.  همچنان كه به خانواده خانم اميني قول داده ام، بنده 

نيز به سهم خودم موضوع فوت ايشان را تا نتيجه نهايي پيگيري خواهم كرد | صفحه 3

    مدعی خون مهسا امينی همه ايران است؛ از مردمی كه فوت او غمگين شان كرده تا مقامات عالی رتبه 
دولت و مجلس و ساير مسئوالن، تا اصحاب رسانه و فعاالن مجازی و هر حزب و جناحی كه خواسته 
در اين موضوع دادخواهی كند. آنها كه خود را مدعی تر می دانند و به ديگران تهمت قتل و حمايت از 
قاتل می زنند، دادخواه نيستند، خونخواهان دروغين اند كه موج سواری روی نام مهسا امينی برايشان 
آورده های سياسی دارد. وگرنه چه كسی تعيين می كند اوليای دم امينی كدام جريان سياسی است، 

وقتی تمام كشور برای همدردی با خانواده او و پيگيری نحوه فوتش بسيج شده اند؟ | صفحه 2

    مسعود كبيري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش  و  پرورش در گفت و گو 
با »جوان«: آموزش و پرورش س��هم زيادي در كم فروش��ي ساعت آموزش��ي را با اشتباه 
استراتژيكي به گردن دارد، چراكه تنها دو سوم از زمان آموزش استاندارد را براي دانش آموز 
خرج كرده است  و اينكه در دوره ابتدايي عماًل پايان سال تحصيلي را آخر ارديبهشت ماه 

اعالم مي كند | صفحه 3

حض��ور در نيوي��ورک و دي��دار ش��ب گذش��ته  رئيس��ی 
ب��ا رئيس جمه��ور فرانس��ه و رئيس ش��ورای اروپ��ا، 
قابل پيش بينی  ترين بخش سفر رئيس جمهور ايران به مقر 
س��ازمان ملل در نيويورک بود كه ظاهراً ابتكاراتی از سوی 
دوطرف هم مطرح ش��ده اس��ت. از ميان اروپاييان، فرانسه 
همواره به گونه ای در سياست خارجی خاورميانه ای خود بازی 
كرده است كه بتواند پرستيژ ديپلماتيک كشورش را با ايران 
حفظ كند. برخالف انگليس كه در مقاطعی كه اصالح طلبان 
در ايران دولت را در دست داشته اند، تحركات و ديدارهايش 
را زياد كرده و در موارد خ��الف آن، كم! و اين همان نيرنگ 
انگليسی بوده است كه با آن چاره برخی سياست های شان 
را می كردند. فرانسه اما س��عی می كرد متفاوت باشد. جای 
پای استعماری  اش در ايران، كمرنگ يا بی رنگ بود و نه در 
آن اشغال ش��هريور 20 و نه در جاهای ديگر مانند امريكا و 
انگليس نقش بازی نكرد. ميزبان امام بود و بعد ها حتی پس از 
نيرنگ پليس بد بودن در مقاطع حساس معاصر ، باز به شرايط 

روابط ديپلماتيک همراه با لبخند باز می گشت. 
ديدار رئيس جمهور ايران س��يد ابراهيم رئيسی كه دولت 
خود را انقالب��ی می نامد، برای غرب و فرانس��ه نمی تواند با 
همان دستاوردهای گذشته همراه باشد و ماكرون با دانستن 
اين حقيقت، در اين ديدار ها به دنبال همان سياستی است 
كه در كل اروپا با اميد به اس��تقالل نسبی اتحاديه از امريكا 

دنبال می كند. 

هيچ يک از اعض��ای گ��روه ايرانی حاض��ر در نيويورک 
حرفی از ام��كان مذاك��ره و بح��ث و توافق در حاش��يه 
ديدارهای نيويورک نكرده است و در مقابل نيز هم بورل، 
كميس��يونر سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا و هم برخی 
ديگ��ر از ديپلمات های غربی تأكي��د كرده اند كه اميدی 
به نيوي��ورک و انجام مذاك��ره و توافق در آن نيس��ت، با 
آنكه علی الظاهر بايد از اين فرص��ت بهره  ها می بردند. اما 
گويا در پش��ت صحنه اروپايی  ها خالف آن »عدم تمايل 
نمايشی « رفتار می كنند و اين ديدار ها بيشتر رنگ و بوی 
برجام��ی و مذاك��رات هس��ته ای دارد. حض��ور بورل و 
انريكه مورا، معاون وی در ديدار »ش��ارل ميشل« رئيس 
بلژيكی ش��ورای اروپا با رئيس��ی در هتل محل اقامت او، 
حداقل يک نش��انه است. نش��انه های ديگری هم هست 
 كه بايد اطمين��ان يافت اروپا بيش��تر از آنكه ناز می كند، 

نياز دارد.
بر اساس گزارش  ها رئيس   جمهور ايران در ديدار با همتای 
فرانسوی خود گفت كه ايران آماده دستيابی به يک توافق 
عادالنه و پايدار است و سطح همكاری  ها و روابط ايران و 
فرانسه قابل ارتقا  اس��ت:»اروپا بايد در عمل نشان دهد 
كه سياست های مستقلی دارد و تابع خواست و سياست 
امريكا نيس��ت. با وجود خروج يكجانبه امريكا از توافق و 
خسارات ناشی از آن، خواس��ته جمهوری اسالمی برای 
دريافت تضمين های اطمينان بخش يک خواسته كاماًل 

معقول و منطقی است.«
رئيسی همچنين تأكيد كرد كه رويكرد آژانس به مسائل 
بايد فنی و به دور از فش��ار ها و القائات ديگران باشد:»ما 
معتقديم بدون مختومه شدن پرونده های ايران، دستيابی 

به توافق امكانپذير نيست. «
رئيس جمهور فرانس��ه نيز در اين ديدار گفت كه ايران و 
آژانس با همكاری يكديگر قادر به حل پرونده های موجود 
هس��تند:»ما در اين زمينه فشار سياس��ی به آژانس وارد 
نخواهيم كرد. می توانيم روی گسترش روابط دوجانبه و 
مس��ائل اقتصادی و منطقه همكاری های خود را افزايش 

دهيم. «
»محمد جمشيدی« معاون سياسی دفتر رئيس جمهور 
نيز كه در اين سفر همراه تيم ايران است، از مطرح شدن 
ابتكاراتی در ديدار رئيس��ی با ماكرون خب��ر داد و گفت 
رئيس جمه��ور ايران س��خنان خوب و ق��وی و مطابق با 
منافع ايران داش��ته و ابتكاراتی برای حل مسائل مطرح 
شده اس��ت. هرچند اروپا از بيان ابتكار-و به ويژه فرانسه 
كه معموالً با همي��ن رئيس جمهور فعلی ب��ا واژه ابتكار 
زياد بازی می كند- كم نمی آورد اما بايد ديد اراده عملی 
اروپاييان كه رئيس  زورگويی به ن��ام امريكا دارند و البی 
صهيونيستی نيز دم به دم اراده و توان آنان را برای پيشبرد 
منافع خودشان سس��ت می كند، اين بار می تواند در كنار 

ابتكارات شان بنشيند يا نه!

    مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام از مهم  ترين نهادهای 
قانونی در جمهوری اسالمی و متعهد به دو مسئوليت اساسی 
است: اول تش��خيص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با 
شورای نگهبان، كه مس��تلزم نگاه ژرف و مصلحت شناس و 
احاطه به حقايق كشور است، و دوم نقش ويژه و مؤثر در تعيين 
سياست های كلی نظام كه متضمن راهبردی  ترين تصميم  ها 

در اداره امور كشور است | صفحه 2

    رئيس س��ازمان امور مالياتی: چرا بايد صاحبان برخي مش��اغل از پرداختن ماليات 
خودداری كنند و كارمندان و حقوق بگيران با درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ 
بايد عدالت مالياتي برقرار ش��ود. در دوره جديد توجه خود را روي بخش هاي خاكستري 
اقتصاد كه شناسايي نشده اند، متمركز كرده ايم و به دنبال كاهش فشار از مؤديان شناسايي 

شده و افزايش و اعمال فشار بر مؤديان شناسايي نشده هستيم | صفحه 4

 پدر مهسا: 
 سوء استفاده کنندگان 

دلسوز ما نیستند

خونخواهان دروغین

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 30 شهريور 1401 - 24 صفر 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6582 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

 كم فروشي 
در كالس هاي درس!

با حکم رهبر معظم انقالب

اعضای دوره جدید 
مجمع تشخیص مصلحت 

منصوب شدند

كاهش ماليات 
حقوق بگيران در راه است

ثابت کنید تابع امریکا نیستید

ثابت کنید تابع امریکا نیستید

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین المللی

یادداشت  سیاسی

 حرفه ای شدن
باز هم حرف و وعده

 سیاست فشل امریکا 
در قفقاز جنوبی

 جایگاه فرهنگ دفاع مقدس 
در تقابل با نظم نوین جهانی

 روسری تکانی در خیابان حجاب 
چه معنایی داشت؟

دنیا حیدری

سید رحیم نعمتی

سیدعبداهلل متولیان

 نه فقط هيچ اقدام خاصی برای برطرف كردن موانع حرفه ای 
شدن فوتبال ايران انجام نش��ده كه آقايان با همان نگاه نخ نما 
ش��ده قبل همچنان به دنبال حل و فصل مش��كالت به روش 
كدخدامنشانه هستند، به طوری كه مدير صدور مجوز حرفه ای 
فدراسيون فوتبال به رغم اشاره به اين مهم كه فوتبال ايران بايد 
ثابت كند استانداردهای الزم را دارد از رايزنی در سمينار هفته 
آينده مالزی برای اين مهم خبر می دهد. حال آنكه در صورت 
برطرف كردن مشكالت نامبرده از سوی فيفا ديگر چه نيازی 
به رايزنی يا البی وجود دارد؟!  توضيحات ارائه شده در خصوص 
برگزاری جلسات چهار، پنج ساعته با باشگاه ها و تأكيد بر تغيير 
رويكرد آنها نسبت به سال گذشته يادآور اتفاقات  اول آبان تا 16 
دی  1400 است. زمانی كه با وعده صدور مجوز مشروط توسط 
فدراسيون فوتبال برای سرخابی های پايتخت هدر رفت و طولی 
نكشيد كه مشخص شد وعده های داده شده چيزی جز همان 

»كشک« معروف فوتبال نبوده است | صفحه 13

آنتونی بلينكن، وزير خارجه امري��كا، در هتلی در نيويورک در 
حاشيه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان با آرارات ميرزويان 
و جيحون بايراموف، همتايان ارمنستانی و آذربايجانی، ديدار 
كرده است. اقدام بلينكن باعث شد وزرای خارجه آن دو كشور 
همسايه برای نخستين بار بعد از درگيری اخير با يكديگر ديدار 
داشته باشند و هرچند كه نمی توان اين ديدار را به معنای آرامش 
بعد از طوفان جنگ اخير تفسير كرد اما دست كم روشن است كه 
امريكا با اين ديدار سعی می كند در معضل قديمی قفقاز جنوبی 
فعاالنه دخالت كند. اين اقدام بلينكن را بايد با توجه به همزمانی 
اين ديدار با سفر نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان امريكا، 
به ارمنستان و حمايت آشكار وی از اين كشور ارزيابی كرد كه 
واكنش تركيه را به دنبال داشت. به طور كلی می توان گفت كه 
اين دو اقدام همزمان از سوی امريكا در مورد تنش بين جمهوری 
آذربايجان و ارمنستان حاكی از اين است كه امريكا با توجه به 
شرايط جنگ در اوكراين به اين تصور افتاده كه می تواند ابتكار 

عمل را در قضيه اين تنش به دست بگيرد  | صفحه 15

در ميان همه آثار و بركات دفاع مقدس، احيای اسالم انقالبی و 
ايجاد فرهنگ ايستادگی، مقاومت و مقابله با نظم نوين جهانی 
و يكجانبه گرايی غرب، مهم  ترين بركت دفاع مقدس شناحته 
شده است. ما اگر دفاع مقدس را نداشتيم دفاع از حرم را هم 
نداشتيم. بی ترديد هم گرايی ملت ايران و عراق از بركات جنگ 
تحميلی است. آنچه كه امروز در مفاهيم سياسی از آن تحت 
عنوان محور مقاومت در برابر نظم نوين جهانی ياد می شود از 
آثار و بركات جنگ تحميلی و دفاع مقدس ملت ايران است. 
عجز و ناتوانی صهيونيست های ياغی و اشغالگر در برابر حماس 
و جنبش جهاد اسالمی ملت فلسطين از مواهب تفكر مقاومت 
در جنگ تحميلی است. به بن بست رسيدن ائتالف وهابيون در 
برابر جهادگران و انصاراهلل يمن حاصل تربيت انسان های مؤمن 

به هدف در مكتب جنگ تحميلی است | صفحه 2

 خیابان را 
برای قاتالن دختران ایران نگشاییم

غروب چهار شنبه بمب خبری در فضای مجازی با قدرت تخريبی باال منتشر شد و اثر خود را گذاشت. 
همه مؤلفه هايی كه برای انفجار خبری الزم بود در آن وجود داشت: »به كما رفتن يک دختر جوان در 
بازداشتگاه پليس«. در ساعات اوليه تنها روايت غالب، بازنمايی حادثه به نقل از خانواده آن دختر بود. 
بيانيه پليس كه فردای حادثه و با تأخيری بوروكراتيک منتشر شد، هرچند روايت طرف مقابل را نيز 
آشكار كرد، اما نه تنها از ابهامات نكاست، بلكه بر آن افزود. در چنين شرايطی طبيعی است كه عواطف 

كثيری از مردم جريحه دار شود. 
در اين ميان برخی كه كاًل منتقد اصل اعمال قانون پوشش يا روش های كنونی آن بودند، پا را فراتر 
نهاده و نوک پيكان اعتراض را به سمت و سوی چيزی بردند كه در ادبيات عامه »گشت ارشاد « خوانده 
می شود. تا اينجای ماجرا مسئله دو چيز بود: نخست، مطالبه رفع ابهام از سرنوشت »مهسا امينی« و 
عنداللزوم رسيدگی و پيگيری های حقوقی  و قضايی مرتبط با آن و دوم، انتقاد از اصل وجود و رفتار 
گشت های پليس امنيت اخالقی. مورد اول تقريباً ميان همه طيف های فكری جامعه مشترک بود و 

مورد دوم مورد نظر بخشی از جامعه. 
خبر فوت مهسا، بر پيچيدگی ماجرا افزود و جنس مطالبه از سطح حقوقی فراتر رفت و رنگ و بوی 
سياسی گرفت. هرچند پليس به انتشار مستندات و مدارک واقعه پرداخت تا نشان دهد ضربه ای به خانم 
امينی  وارد نشده است و دليل فوت را بايد در مسائل ديگری جست وجو كرد. بيشتر اصالح طلبان كه آب 
را گل آلود و عرصه را برای ماهيگيری مهيا ديده اند، شروع به حمالت تند عليه پليس و دميدن در آتش 
سوگ و غم ماجرا كردند. برخی از آنها البته تضعيف و تخريب پليس را به هر عنوان خطايی راهبردی 
توصيف كردند. ضدانقالب خارج نشين نيز پا را فراتر نهاد، فوت آن مرحومه را به كليت نظام مرتبط 
دانست و دعوت به شورش و براندازی كرد. در كف خيابان برخی شهر ها نيز همه شبكه های پياده نظام 
ضدانقالب اعم از منافقين، سلطنت طلبان و گروهک های تجزيه طلب قوميتی با سوءاستفاده از اعتراض 
دسته هايی از مردم،  اغتشاش را هرچند با تعداد اندک آغاز كردند تا اوالً چنين القا كنند كه مردم سوگوار 

به دنبال حضور خيابانی هستند و ثانياً زمينه برای گام های بعدی گروهک ها فراهم آيد. 
گام های بعدی چيست؟ فتنه ای كه به نام خونخواهی آغاز شده، برای ادامه حيات خود نيازمند خون 
است. بايد سوژه های ديگری هم پيدا شود كه سر دست قرار گيرد و نظام را متهم به جنايت كند. در 
فتنه های گذشته نيز همين را ديده ايم. آن جوانكی كه پيراهنی را در تير78 خونين كرد و سر دست 
گرفت اكنون پادو رسانه ای سيا است و قتل مشكوک نداآقاسلطان و داستان خيالی كشته شدن ترانه 
موسوی و سعيده پورآقايی را در سال 1388 از ياد نبرده ايم. به طور واضح و با توجه به سوابق می توان 
گفت دشمن به دنبال كشته سازی در اغتشاشات خيابانی است. حضور مردم عادی و گاه تماشاچيانی 
كه از روی كنجكاوی به صحنه اغتشاشات و آشوب ها می نگرند، بهترين سوژه را در اختيار تيم های 
ترور نفاق و گروهک های تجزيه طلب قرار می دهد تا با ريختن خون بيگناهان، مالط استمرار اغتشاش 

را فراهم آورند.  
اگر روزهای اول مردم در مورد واقعيت فوت مهسا سؤال داشتند و سؤال بجايی هم بود و عده ای نيز 
وجود گشت ارشاد را بر نمی تافتند، اآلن ديگر مسئله نه مهسا است و نه گشت ارشاد و حتی قانون، 
جريان ميداندار خيابان اصل نظام و حتی اسالم را نشانه رفته و برای رسيدن به مقاصد خود ابايی هم 
ندارد كه چه بسا مهساهای ديگری نيز سوژه باشند. اكنون حساب لشكر پياده نظام دشمن از عموم 
مردم سوگوار مهسا و جمعی كه منتقد گشت ارشاد بودند جدا است. مردم عادی دغدغه و مطالباتی 
مشخص و با پيگيری قانونمند داشتند و اغتشاشگران اتفاقاً اوضاع را برآشفته می پسندند. مردم ما چه 
موافق گشت ارشاد و چه منتقد و حتی مخالف آن باشند، امنيت و كشور خود را دوست دارند. هيچ ايرانی 
وطن دوستی، شعارهای تجزيه طلبانه ای را كه اين روز ها در برخی از مناطق كردنشين داده می شود 
نمی پسندد و روی خوش به تروريست های فرقه رجوی نشان نخواهد داد. مراقب باشيم كه خيابان را 

برای قاتالن مهساهای ديگر باز نكنيم. 

از برکناری محمد بنا تا انتقادهای پدر يزدانی

کشتی در خاک حاشیه
 قهرماناني که تنبیه دشمن را 

2 ساعت هم به تأخیر نینداختند
    نتايج به دست آمده در مسابقات كشتی 
قهرمان��ی جهان صربس��تان برای كش��تی 
حاشيه های زيادی را به همراه داشته است، 
از بركناری محمد بنا گرفته تا انتقادهای تند 
پدر حسن يزدانی نس��بت به عليرضا دبير، 
رئيس فدراسيون كشتی و دخالت های او در 
امور فنی تيم های كشتی آزاد و فرنگی. اولين 
واكنش به عدم كس��ب موفقي��ت تيم ملی 
كشتی فرنگی عزل محمد بنا بود. آقای خاص 
كش��تی فرنگی ايران با كوله باری از تجربه و 
افتخار تيمش را به صربستان برد تا در غياب 
روس ها عنوان نايب قهرمانی سال قبل را به 
قهرمانی تبديل كند، اما آمادگی كامل بقيه 

رقبا تيم خسته محمد بنا را تا جايگاه چهارم 
رده بندی پايين كشيد، نتيجه ای كه همه را 
مجاب كرد عمر همكاری بن��ا با تيم ملی به 
سر آمده اس��ت.ديروز خبر رسيد كه حسن 
رنگرز، قهرمان سابق كشتی فرنگی جهان و 
مديركل ورزش و جوانان استان مازندران به 
عنوان سرمربی جديد تيم ملی كشتی فرنگی 
انتخاب شده است. انتخابی عجيب كه عالمت  
س��ؤال های زيادی را در ذهن عالقه مندان 
به كشتی ايجاد كرده اس��ت. مهم ترين اين 
سؤاالت اين اس��ت كه اگر قرار به پيشرفت 
كشتی فرنگی است ، می ش��د انتخاب های 
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    نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران از روزهاي پيش از شروع جنگ تحميلي 
تا روز تهاجم سراس��ري دش��من و آخرين 
روزهاي جنگ نقش مهم و تأثيرگذاري در 
دفاع مقدس ايفا  كرد. خلبانان شجاع نيروي 
هوايي ارت��ش در بزنگاه ه��ا و عمليات های  
مختلف حضور پيدا مي كردند و عملكردشان 
موجب ب��اال رفتن قدرت عملك��رد نظامي 
نيروهاي رزمي مي شد. با وجود حماسه هاي 
زيادي كه خلبانان در مقاطع مختلف دفاع 
مقدس ثبت كرده اند، هنوز برخي از آنها در 
ميان عموم مردم گمنام و ناشناخته مانده اند. 
با مروري ب��ر حماس��ه آفريني پنج خلبان 

شهيددفاع مقدس مي توان متوجه رشادت 
و كار ب��زرگ آنها در ط��ول جنگ تحميلي 
شد. شهيدخالد حيدري در نخستين روز از 
شروع رسمي جنگ تحميلي، هواپيمايش در 
جريان عمليات »انتقام« مورد اصابت موشک 
دشمن قرار گرفت و سقوط كرد. سال ها هيچ 
خبري از پيكر شهيد نبود و كسي اطالعي 
از سرنوشت او نداشت تا اينكه پيكر شهيد 
در سال 13۹1 در يک قبرس��تان در شهر 
كوت پيدا و طي مراسمي به ايران بازگردانده 
شد. پيكر ش��هيد حيدري پس از مراسمي 
 باشكوه به مهاباد منتقل شد و در زادگاهش 
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    اجرای پروژه روسری تكانی عالوه بر تيز كردن چاقوی قطبی سازی جامعه، يک هدف ديگر نيز داشت: 
ضربه به توانايی فراجا و در نهايت خلع سالح پليس از جمله اهداف دشمن در اين ماجرا بود| صفحه 2

ديدار رئيس جمهور فرانسه با رئيس جمهور ايران قابل پيش بينی ترين بخش 
سفر نيويورک بود. آن هم با ماکرون که هميش�ه انبان ابتکاراتش پر است و 
علی الظاهر به ابتکارات طرف مقابل هم اهميت می دهد. بايد ديد اروپا در کنار 
لفاظی ها، اراده عملی برای عبور از تالش البی صهيونيستی و زياده خواهی های 
امريکا دارد يا نه. رئيس جمهور ايران به ماکرون يادآور شد که اروپا بايد ثابت 

کند تابع امريکا نيست و مستقل عمل می کند | همين صفحه


