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وقتی حرف و عمل وزارت ورزش 
یکی نیست 

سینما ویترین نمی خواهد 
عزیزان!

 دفاع مقدس
پیروزي اراده بر ارابه بود

 بازگشت بومرنگ ناآرامی 
به سمت امریکا

فریدون حسن 

جواد محرمی

علي حسن حيدري

هادی محمدی

با گذشت یک سال از دوران ریاست حمید سجادی در وزارت 
ورزش هنوز شاهد هستیم که برخی فدراسیون ها در بالتکلیفی 
محض به س��ر می برند و همچنان با سرپرست اداره می شوند. 
چنین شرایطی در حالی برای ورزش کشور رخ داده که تصور  
می شد حضور حمید سجادی به عنوان یک ورزشکار پیشکسوت 
و آشنا با درد ورزش بتواند مشکالت زیادی را حل کند، اما این 
اتفاق رخ نداد و در سطح کالن ورزش همچنان گره هایی وجود 
دارد که می تواند برای آینده ورزش کشور خطرناک باشد. نمونه 
این مشکالت مسئله اداره برخی فدراسیون ها با سرپرست، آن 
هم در مدت زمان بسیار طوالنی است. نکته جالب توجه اینکه 
جناب وزیر خود به این مشکل کامالً واقف است و عنوان می کند 
باید این مسئله حل شود، اما آنچه در عمل دیده می شود چیزی 

خالف گفته های اوست | صفحه13

مشکل س��ینما قدرت نیست، مشکل س��ینما پول و بودجه 
نیس��ت، نبود امکانات نیس��ت، مشکل س��ینما سخت افزار 
نیست عزیزان. سینما مش��کل نرم افزار دارد، همین شورای 
عالی سینما با حضور معاون رئیس جمهور و مردان بلندپایه 
نمی تواند کاری برای س��ینما بکند، ش��اید بگویید بس��تر و 
زیربنای نرم افزار به دس��ت مردان قدرت ایجاد می شود، بله، 
اما این نیازی به شورای س��ینما ندارد. معاون وزیر و رئیس 
سازمان س��ینمایی دو رتبه با رئیس جمهور فاصله دارند و از 
اختیارات و امکان زیادی برخوردارن��د بدون اینکه نیازی به 
شورای عالی باشد. س��ینمای ایران با کارهای شکلی اصالح 
نمی شود، سینمای ویران ایران به کارهای عمیق، حساب شده 

و دانش بنیان نیاز دارد | صفحه16

بای��د باور کرد همچنان که در هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
توانستیم با وجود ش��رایط سخت و س��نگین در حوزه هاي 
اقتصادي، سیاسي و امنیتي به پیروزي دست یابیم و موضوع 
بازس��ازي، عمران و طراحي زیرساخت ها را به اجرا بگذاریم، 
امروز نیز که دشمن بسیار ضعیف تر از گذشته و ایران نسبت 
ب��ه دوران دفاع مقدس بس��یار قدرتمندتر و قوي تر اس��ت، 
مي توانیم از وضعیت کنوني عب��ور کنیم و یک دفاع مقدس 
در جنگ اقتصادي، جنگ دیپلماس��ي و نبرد رسانه اي رقم 
بزنیم. این امر محقق نخواهد شد، مگر در سایه تفکر انقالبي، 
خودباوري ملي و تکی��ه بر راهبرد خوداتکای��ي ملي. تجربه 
دوران دفاع مقدس این نکته طالیي را به ما ثابت کرد که در 
جنگ ارابه ها و اراده ها این اراده هاي قوي و مصمم است که 
پیروز مي شوند. دشمن نیز با درک این مهم امروز تالش دارد 
با جنگ رس��انه اي اراده ملي را تضعیف کند، اعتماد به نفس 
ملي را از بین ببرد و با تغییر محاسبات مدیران، اجراي نقشه 

خوداتکایي ملي را به تأخیر بیندازد  | صفحه2

 امروز امریکای فرس��وده و در م��رز بحران ه��ای اقتصادی، از 
جنگ افروزی در اوکراین که اهداف گوناگونی دارد، برای وابسته 
نگه داشتن اروپا و غارت آن و التیام اقتصاد خود عمل می کند و از 
بحران سازی در داخل کشورهای اروپایی و برگزیت و جلوگیری 
از اروپای مستقل و نابودی یا در سیطره بیشتر گرفتن اقتصاد 
آلمان، بهره مند می شود. همین رویکرد و سیاست از خارج و از 
درون علیه روسیه و چین و در تمامی کشورهای جهان از سوی 
امریکا دنبال می شود. اگر در گذشته واشنگتن با تکیه بر قدرت  
سخت و لشکرکشی و سرکوب نظامی، مسیر سیطره بر جهان 
را در دسترس می دید، امروز نقصان کارآمدی قدرت سخت را با 

قدرت نرم و هزینه کمتر جبران می کند| صفحه15

    در دوران دفاع مقدس ثابت ش��د که صیانت کش��ور و بازدارندگي در مقابل 
تهدیدهاي دشمن، تنها از راه مقاومت به دست مي آید و نه تسلیم. در همان اوایل 
جنگ افرادي معتقد به تسلیم بودند و غیرمستقیم این موضوع را مطرح مي کردند 
اما امام محکم ایس��تاد و در نهایت براي مل��ت ایران نیز ثابت ش��د که پیروزي و 

پیشرفت و صیانت کشور با مقاومت حاصل مي شود. 
   باید به گونه اي عمل کرد که معرفت و آگاهي ب��ه »حقایق دفاع مقدس به عنوان 
برهه اي درخشان و تأثیرگذار« به طور مستمر افزایش یابد و نسل کنوني از واقعیات و 
حقایق آن دوران آگاه شود که تالش در این زمینه توقعي جدي از پیشکسوتان دفاع 

مقدس و متولیان اینگونه مسائل است
   اقتدار نیروهاي مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس امنیت براي 
کشور ش��د. البته این نکته باید مدنظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد که این 
محبوبیت و اقتدار تا زماني است که حرکت پیش رونده نیروهاي مسلح با همان شتاب 

قبلي ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود | صفحه2

رئیس جمهور کشورمان در نطقي تاریخي در مجمع عمومي سازمان 
ملل، ضمن اشاره به مصادیق متعددي از بي عدالتي و استانداردهاي 
دوگانه امریکا در قبال مسائلي همچون تروریسم و حقوق بشر در 
نقاط مختلف جهان، با نش��ان دادن تصویر سردار شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیماني به حضار و معرفي او به عنوان قهرمان مبارزه 
با تروریسم، خواستار رسیدگي عادالنه قضایي به جنایت ترامپ در 

صدور دستور ترور فرمانده سابق سپاه قدس شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري، دکتر سید 
ابراهیم رئیسي، رئیس جمهوري اسالمي ایران صبح دیروز به وقت 
محلي، در نطق خ��ود در هفتادوهفتمین اجالس مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد با اشاره به آسیب ها و مخاطرات نظم کنوني و 
رو به زوال جهان، تالش هاي متراکم و پیوسته ملت ایران را براي 
شکل دهي به نظم و نظامي عادالنه در دنیا مورد توجه قرار داد و با 
برشمردن مصادیق متعددي از بي عدالتي و استانداردهاي دوگانه 
امریکا در قبال مسائلي همچون تروریس��م و حقوق بشر در نقاط 
مختلف جهان از جمله در مواجهه با ایران، به سرفصل هاي نقش 
برجسته و پیشرو جمهوري اس��المي ایران در ایستادگي مقابل 
سیاس��ت هاي زورگویانه و مداخله جویانه از جمله مهار تروریسم 
دست س��از امریکا و ناکام کردن تغییر نقشه کشورهاي منطقه به 

فرماندهي سردار شهید سپهبد سلیماني پرداخت. 
رئیس جمهور نطق خود را با درود و تحیت به روان پاک پیامبران 
بزرگ، »ابراهیم، موسي، عیس��ي و محمد« صلوات اهلل علیهم که 
پیامِ  »عقالنیت، عدالت،  معنویت و اخالق« را به جهانیان رساندند 
و بنیان هاي جهل و ظلم را فرو ریختند تا انسا ن ها جهاني بهتر براي 
خود بسازند، آغاز کرد و خطاب به حضار جلسه گفت: معیار اساسي 
براي ساخت جهاني بهتر، عدالت اس��ت. همه  آرمان هاي بشري، 
نهایتاً با عدالت سنجیده مي ش��وند. »عقالنیِت مبتني بر وحي« 
قائل به چارچوبي وسیع براي عدالت است؛ عدالت یعني نفي ظلم. 
ما پرچمدار عدالتي هستیم که همه  سطوح ظلم، اعم از »ظلم به 
خود، خدا، جامعه، و جهان هستي« را نفي مي کند. میل به برقراري 
عدالت، ودیعه اي الهي در وجود همگان است و انباشت بي عدالتي، 

موجب حرکت ملت ها در قالب انقالب هاي مردمي مي شود. 
اگرچه بسیاري از حرکت ها به بلوغ انقالب نرسیدند و بسیاري از 
انقالب ها از مس��یر اصیل خود منحرف شدند، اما موفقیت برخي 
از ملت ها مانند ملت ایران در ت��داوم ماهیت انقالب خود،  امید به 
برقراري عدالت را همچنان در دل هاي مردم جهان، زنده و پابرجا 
نگه داشته است. انقالب اسالمي ایران، تبلور حرکت ملت ایران به 
س��مت عدالت بود که با وجود فتنه هاي مختلف، توانسته است از 
کرامت و اصالت آرمان هاي خود صیانت نماید. ملت ایران در گام 
نخست، بناي یک نظم مدني- سیاسي پیشرفته بر اساس »عقالنیِت 
منبعث از وحي« را به نام جمهوري اسالمي بنا نهاد و در گام دوم، به 
دنبال شکل دهي به »نظم و نظام عادالنه بین المللي« است. عناصر 
کلیدي در این مسیر، »خداخواهي، آگاهي بخشي، نوع دوستي، و 

چندجانبه گرایي« است. 
رئیس��ی اضافه کرد: من مفتخ��رم که نماینده  ملتي هس��تم که 
میراث دار تمدني بزرگ است. ملتي که همیشه آزاد بوده و قرن ها 
تالش سلطه گران براي اسارِت سرنوش��ت خود را ناکام گذاشته 
است. ملتي که همواره ظلم را مایه  تباهي  دانسته و در طول تاریِخ 
خود با اسارت دیگر ملت ها نیز مبارزه کرده است؛ از »اسارت بابِلي« 
تا »اسارت فلسطیني«. ما قائل به سرنوشِت مشترک براي بشریت 
هستیم و از جهاني شدن عدالت حمایت مي کنیم. ما آنچه را براي 
خود مي پسندیم براي دیگران آرزو مي کنیم و آنچه را براي خود 
نمي پسندیم، به دیگران تحمیل نمي کنیم. ملت ایران بر این باور 
اس��ت که عدالت، وحدت آفرین اس��ت و ظلم،  جنگ افروز. اینکه 
کش��وري در داخل خود مدعي عدالت باش��د اما در خ��ارج، انواع 
تروریست ها را تربیت کند و به جان ملت ها بیندازد، یا با تحمیل 
فشارهاي مختلف، ملت ها را به تسلیم وادار کند، باید هم از بشریت 

شرم کند، هم از آزادي، و هم از عدالت. 
    انتقادازاستانداردهايدوگانهغربدرموردحقوقبشر

وي تصریح کرد: جمهوري اسالمي، استانداردهاي دوگانه برخي از 
دولت ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدِن نقِض 
حقوق انسان دانسته که پیامد آن، موضع گیري هاي متنوع و متعدد 
در قبال یک رخداد در حال بررس��ي در جمهوري اسالمي ایران و 
سکوت مرگبار درباره قتل دهها زن بي پناه در مدت کوتاهي در یکي 
از کشورهاي غربي اس��ت. تا زماني که این دوگانگي پابرجا باشد، 
حقوق بش��ر از گزند نقض هاي مکرر در امان نخواهد بود. باالتر از 
حقوق بشر، حقوق ملت هاست که به راحتي توسط قدرت هاي ظالم 
پایمال مي شود. حِق جوامِع بومي کانادا که فرزندان شان به جاي 

کالس هاي مدرسه در گورهاي دسته جمعي حیاط مدرسه دفن 
شدند؛ حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، حق توسعه  ملت هاي 
تحت تحریم، حق حیات ملت هاي تحت اشغال یا قرباني تروریسم، 
حق زندگي آوارگان بي پناهي که کودکان را در قفس هایي جداگانه 
از مادران و پدران خود محبوس مي کنند؛ همگي نشان مي دهند 
که جایگاه مدعي و متهم در مسئله حقوق بشر نباید جابه جا شود 
و اینکه ناقضان واقعي حقوق بشر، شایستگي اخالقي الزم را براي 
اظهارنظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بي نظیر ایران در نابودي 
داعش، که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان کرد و ایزدي 
و مسیحي را به بردگي مي گرفت، کفایت مي کند که نشان دهد ما 
در جایگاه مدعي و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در 

جایگاه متهم قرار دارند. 
    غربآسياموزهبزرگزوالنظمكهنه

رئیسي در بخشي از نطق خود ادامه داد: اینک در شرایطي گرد هم 
آمده ایم که با یک واقعیت مهم یعني »چرخش و تغییر جهان« و 
ورود به »دوران و نظمي جدید« مواجه هستیم. جهاِن کهنه، جهاِن 
»یکجانبه گرایي«، »سلطه طلبي«، »غلبه سرمایه بر اخالق و عدالت 
و فضیلت«، »توسعه دهنده فقر و تبعیض و نابرابري«، »به کارگیري 
خشونت، تحریم و نقض حقوق ملت ها« و »استفاده از سازمان ها و 
نهادهاي بین المللي به عنوان ابزار فشار بر کشورهاي مستقل« بوده 
و در یک کالم، جهاني از هر نظر ناعادالنه است. این نظم ناعادالنه، 
مشروعیتش را در افکار عمومي دنیا از دست داده و اراده هاي جدي 
براي تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظم کهنه، تردیدناپذیر 
است. منطقه ما یعني غرب آس��یا از افغانس��تان تا عراق، لبنان، 

فلسطین و ایراِن سربلند، موزه  بزرگ زوال این نظم کهنه است. 
رئیس جمهور افزود: ما بر این باوریم که براي مقابله با تهدیدهاي 
دیرین و معضالت نوین جهاني، گزینه اي جز همبستگي و همکاري 
در چارچوب چندجانبه گرایي مبتني بر عدالت، و بر اساس اصول و 
ارزش هاي متعالي انساني منبعث از آموزه هاي انبیاي الهي وجود 
ندارد. همه  ملت هاي آزاده، دل در گرو این ارزش هاي واال دارند اما 
همین سلسله باورها، دلیل همه  دشمني ِ ظالمان جهان با ماست. 
آنچه ما مي خواهیم حقوق ملت ایران است و رابطه مبتني بر ظلم 
را برنمي تابیم. ما پاي حقوق ملت خود ایستاده ایم. ما بر این باوریم 
که هرگونه رابطه  ستمگري به ضرر صلح و امنیت جهاني است و 
مهمترین تهدید براي جامعه جهاني،  »عادي انگاري ظلم« است. 
دس��ت یافتن به امنیت جهاني از هر طریقي غیر از عدالت، پایدار 
نخواهد ماند و این همان چیزي است که ما از سازمان ملل انتظار 

داریم انجام دهد. 
وي با بیان اینکه منطق ما ریشه در همان فرهنگ قرآني دارد که 
فرمود که »نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید«، گفت: سرنوشت 
بس��یاري از ملت ها با همین عبارت رقم مي خورد. کس��اني که از 
»قدرِت منطق« بي بهره اند به »منطق زور« متوس��ل مي ش��وند. 
منطقي که بر پایه عدالت باشد، قدرت ساز است و بر دل ها حکومت 
مي کند. کشوري که منطق ندارد، متوس��ل به کودتا، اشغالگري، 
مداخله نظامي، لشکرکش��ي، برخورد گزینشي با تروریسم و چه 
بس��یار ظلم ها و بي عدالتي هاي دیگر مي شود. آیا توسل به سالح 
اتمي، جهان را به سوي عدالت سوق داد یا زمینه سلطه گري شد؟ 
کشته ش��دن صدها هزار کودک عراقي، یمني ، سوري و افغان در 
خدمت کدام آرمان بشري بوده اس��ت؟ آیا اینها جلوه هاي ظلم و 
بي عدالتي در جهان نیستند؟ راستي ایران چه چیزي غیر از مطالبه  
حقوق قانوني و عادالنه  خود خواسته اس��ت که زورمداران عالم، 

برآشفته شده اند؟
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه امروز هژموني طلبي و 
روحیه  جنگ سرد، دنیا را آزار مي دهد و دوران جدیدي از ناآرامي، 
جهاِن ما را تهدید مي کند، گفت: خواس��ِت ملت هاي جهان براي 
تحقق عدالت، ش��دیدتر و اراده  آنها براي پیش��رفت، استقالل و 
برخورداري از امنیت، جدي تر ش��ده اس��ت. بارور شدن دکترین 
مقاومت، جلوه بارز عزم ملت ها براي تحقق عدالت اس��ت. اما در 
مقابل، یکجانبه گرایي به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر 
توسعه مستقل خود اس��ت. امریکا نمي تواند بپذیرد که کشورها 
روي پاي خود بایستند و خام اندیشانه، نظامي گري را مایه امنیت 
تصور مي کند. دوستان امریکا نیز وضع بهتري ندارند. آنچه امروز 
در اروپا رخ مي دهد آینه اي اس��ت از آنچه در دهه هاي گذشته در 
آسیاي غربي اتفاق افتاده است. ماهیت لشکرکشي به غرب آسیا و 
گسترش ناتو به شرق اروپا تفاوتي با یکدیگر ندارند، چراکه در هر دو، 
سرنوشت کشورها توسط امریکایي تعریف مي شود که منافع خود را 

با هزینه  دیگران دنبال مي کند. 
رئیس جمهور افزود: انقالب اسالمي آغاِز حرکِت ملت ایران براي 

رسیدن به جایگاه شایس��ته خود بود و در این دوران، بحران هاي 
مختلفي را همچون کودتا، تروریسم داخلي، تجزیه طلبي، جنگ، 
آشوب و تحریم را پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایي، 
براي بسیاري از کشورها قابل تحمل نبود. از زماني که رئیس جمهور 
وقت ایران محمدعلي رجایي پاي خود را که آثار ش��کنجه  رژیم 
تحت حمایت امریکا در آن نمایان بود، روي این تریبون گذاشت، 
بیش از 40 سال مي گذرد. او مدتي پس از آن سخنراني، به دست 
گروهک تروریستي مورد حمایت امریکا به شهادت رسید. چهار 
دهه پیش، ملت ایران به رهبري امام خمیني)ره( با بیرون کردن 
بیگانگان از مملکت خود ، بر سرنوشت خویش مسلط شد و اکنون 
ملت هاي منطقه با الگوبرداري از آن تجربه، به دنبال به دست گرفتن 

سرنوشت خود هستند. 
رئیسي ادامه داد: ملت ایران که خود قرباني تروریسم بوده است، 
امروز به تکی��ه گاه امنیت در منطقه و پیش تاز راس��تین مبارزه با 
تروریسم در جهان تبدیل شده است. ملت ایران براي رسیدن به 
اهداف متعالي عادالنه خود، هزینه داده است؛ چه آن زمان که صدام 
قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنِگ تمام عیار نظامي را علیه ما آغاز 
کرد، و چه زماني که رئیس جمهور سابق امریکا توافق هسته اي را زیر 
پا گذاشت و جنِگ تمام عیارِ اقتصادي راه انداخت و از جلوه جدیدي 

از جنایت علیه بشریت پرده برداري کرد. 
    محاكمهآمرومباشرش�هادتحاجقاسمراتاحصول

نتيجهدنبالميكنيم
وي گفت: مدتي پیش رئیس جمهور س��ابق امریکا اعالم کرد که 
داعش را امریکا ایجاد کرده است، براي ما فرقي نمي کند که داعش، 
ساخته  دسِت کدام  یک از دولت هاي امریکا باشد. مسئله این است 
که دولت��ي از آن طرف کره زمین، تصمیم گرف��ت که جغرافیاي 
منطقه  ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک، دوباره 
خط کشي کند اما جمهوري اس��المي، این پروژه را متوقف کرد و 
سپس به عقب راند. فرماندهي و قهرمان این جنگ علیه تروریسم 
و نابودکننده  داعش کس��ي نبود جز سردار س��پهبد حاج قاسم 
سلیماني؛ کسي که در راه آزادي ملت هاي منطقه به شهادت رسید 
و رئیس جمهور سابق امریکا س��ند این جنایت را به اسم خود زد. 
رسیدگي عادالنه قضایي به جنایتي که رئیس جمهور سابق امریکا 
به آن اعتراف کرده، خدمت به انس��انیت است تا از این ظلم که به 
ملت هاي منطقه شده است به نحوي دل هاي جراحت دیده از این 
ظلم تشفي پیدا کند. رسیدگي عادالنه به جنایتي که رئیس جمهور 
س��ابق امریکا به آن اعتراف کرده خدمت به انساني است تا از این 
پس ظلم زبون گردد و عدالت، سربلند باش��د. ما اجراي عدالت و 
محاکمه آمر و مباشر شهادت س��پهبد قاسم سلیماني را از طریق 
یک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطع��ي دنبال خواهیم کرد. 
داستان ملت ایران، داستان ملتي  است که آموخته است روي پاي 
خود بایستد و به دیگري تکیه نکند، این تجربه را زماني آموخت که 
در هر دو جنگ جهاني، اعالم بي طرفي کرد اما در هر دو بار اشغال 
نظامي شد یا آنجایي که در پي ملي کردن صنعت نفت براي نجات 
از دست استعمار انگلیس، به امریکا متوسل شد ولي همان ها علیه 
دولت وقت ایران کودتا کردند و آنجایي که در یک توافق چندجانبه  
بین المللي که مورد تأیید شوراي امنیت سازمان ملل قرار گرفته 
بود، وعده  رفع تحریم گرفت ول��ي خود را در برابر بي رحمانه ترین 

نظام تحریم ها یافت. 
رئیسي اضافه کرد: ملت ایران با داشتن همین نگرش و آن تجارب، 
 سیاست ایستادگي و پیشرفت را دنبال کرده است. دقیقاً به خاطر 
نظم سیاسي و مدني پیشرفته و مستحکم و عقالني، ایران اسالمي 
به رغم تحریم و تهدید، امروز یک کشور قوي، با دستاوردهاي عظیم 
علمي و فني و استقالل بي نظیر در سطح منطقه و جهان است. ما 
معتقدیم که امروز جهان به »ایران قوي« نیازمند است. امروز ما در 
عین صادرات نفت و گاز،  شبکه گسترده توزیع برق و گاز را در سراسر 
کشور ایجاد کرده ایم،  در دانش و علوم پیشرفته از جمله سلول هاي 
بنیادین، صنایع فضایي، بایو و نانوتکنولوژي و علوم هسته اي پیشتاز 
هستیم،  رشد ایران در شاخص هاي توسعه  انساني، چشمگیر است. 
زیرساخت هاي رفاه اجتماعي از جمله پوشش بیمه به  طور گسترده 
براي جمعیت ۸۵ میلیوني ایران ایجاد شده است و  مردمساالري به 
صورت فراگیر در ساختار حکومتي جمهوري اسالمي نهادینه و به 
رویه  اساسي نظام تبدیل شده است. در حالي که ما در دوران جنگ، 
حتي براي خرید سیم خاردار نیز تحریم بودیم، اکنون با دستیابي 
به دانش فني پیشرفته ترین تجهیزات نظامي، به نقطه  بازدارندگي 
رسیده ایم. این در حالي است که در همه  این دوران، شاهد دشمني 

فزاینده امریکا در مقابله با پیشرفت ملت ایران بوده ایم. 
بقيهدرصفحه2

    امروز با جشن شکوفه ها در حالي 1/۵ میلیون دانش آموز کالس اولي بعد از دو سال 
آموزش غیرحضوري به سر کالس مي روند که همچنان کمبود معلم یکي از چالش هاي 
جدي وزارت آموزش  و  پرورش اس��ت. با وجود این سرپرس��ت معاونت آموزش ابتدایي 
وزارت آموزش و پرورش ضمن تأکید بر اینکه براي امسال با چالش معلم مواجه بودیم، 
مي افزاید: »با تمهیدات انجام شده کالس بدون معلم در دوره ابتدایي نخواهیم داشت. « 
به گفته مسئوالن آموزش  و  پرورش اما میزان کمبود نیروي انساني در 1400 به ۲00هزار 
نفر رسیده و با توجه به افزایش جمعیت بازنشس��تگان از سونامي بزرگ کمبود نیرو در 

وزارتخانه آموزش  و پرورش تعبیر کرده اند | صفحه3

 توقف و عقبگرد
 نیروهای مسلح ممنوع

گفتوگوی»جوان«باسردارشادماني
معاونهماهنگكنندهقرارگاهمركزيحضرتخاتماالنبيا)ص(

 دشمن تضعيف قهرمانان را
از كشتن آنان مهم تر می داند!

صفحه12

سردارمقواساز،معاونفرهنگیوهنریسازمانبسيجمستضعفين
درگفتوگوبا»جوان«:

 »قهرمان شهيدم« 
صحنه  توانمندی های هنری بسيج است

صفحه16

جشنشكوفههايكالساولي
باچاشنيچالشكمبودمعلم!

»كاشانه«،ويژهنامههفتگی
سبکزندگیوخانوادهروزنامهجوان

صفحات9،8،7و10

پياده روي رئيسي 
از سازمان ملل تا هتل محل اقامت

پيادهرویرئيسجمهورازمقرسازمانمللتاهتلمحلاقامتخود،بیشک
ادامههمانرفتارانقالبیوشجاعانهرئيسیبودكهدرهنگامسخنرانیبا
باالبردنعكسحاجقاسمنشانداد.منافقينوگروههايمعانددرروزهاي
گذش�تهتالشكردهبودندب�افراخوانگس�تردهنيروهايخ�وددراين
مسير،عليهجمهورياسالميبهگمانخودشانتجمعواعتراضكننداما
رئيسجمهورتماميمسيرراپيادهطيكرد،باآنكهتعدادانگشتشماري
ازمزدوراناينگروههادرمس�يرحاضرش�دهبودند.ايناقداممبتكرانه
رئيسجمهورموجبحيرتخبرنگارانوعواملرس�انههاييش�دكهدر
مقابلسازمانمللحضوريافتهبودند.آنانانتظارنداشتنديكيازرؤساي

جمهورحاضردرايناجالسسرزدهدرخيابانترددكند.

سخنرانی رئيس جمهور در 
سازمان ملل، طنين صدای 

مظلومانه ملت ایران با 
 »منطق سليمانی« بود. 
 از حقوق تحریم شده  

 تا ظلم و تجاوزگری 
و تبعيض غرب

منطق سلیمانی در مجمع جهانی

رهبرمعظمانقالبدرديدارپيشكسوتاندفاعمقدس
برحركتپيشروندهنيروهایمسلحتأكيدكردند


