
یادداشت سیاسی

حماسه در 2 گام
عباس حاجی نجاری 

در روزهای اخیر دش��منان نظام اسالمی در پی حادثه 
تأس��فبار فوت خانم مهس��ا امیری در اثر ایست قلبی 
و مغزی در روز سه  شنبه 22ش��هریور ماه که به همراه 
تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب و به منظور اخذ 
تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شده بود ، 
فتنه ای دیگری را علیه مردم ایران آغاز و تالش کردند با 
تحریک احساسات عده ای از جوانان و کشاندن آنها به 
خیابان ها در تهران و برخی دیگر از ش��هرهای کشور و 
طرح شعارهای ساختارشکنانه و تخریب اموال بیت المال 
و آتش زدن برخی مس��اجد، حس��ینیه ها و نمادهای 
عاشورایی بار دیگر کینه دیرینه خود را علیه ارزش های 

اسالمی و انقالبی به اثبات برسانند | صفحه 2

یادداشت سیاسی

اغتشاش و آشوب در خدمت 
فشار حداکثری دموکرات  ها 

حمیدرضا شاه نظری

به زعم بسیاری از استراتژیست های جهان، مهم  ترین 
کالن روند راهبردی ای که طی س��ه دهه گذشته، و به 
خصوص در مقطع فعلی، در جهان جاری است روند تغییر 
نظم جهانی است که به رغم هشدارهای استراتژیست های 
امریکایی، همچون ریچارد هاس و هنری کیس��ینجر، 
در سال های اخیر آن چنان ش��تابی به خود گرفته که 
امریکایی  ها را برای متوقف کردن و معکوس سازی آن 
دچار مشکل کرده است. از نظر امریکایی  ها چین، روسیه 
و ایران بازیگ��ران اصلی تغییر هندس��ه جهانی قدرت 
هستند و برای تداوم هژمونی امریکا الزم است که هرچه 

سریع تر مهار شوند | صفحه 2

یادداشت فرهنگی

 اغتشاشات، نوجوانان
و ترک فعل نظام تربیتی ما

جواد محرمی 

اگر س��ری به مناطقی که درگیر اغتشاشات بودند زده 
باشید احتماالً متوجه شده اید که جدا از لیدر    هایی که به 
طور سازمان یافته دست به اغتشاش می زنند بخش قابل 
توجهی از رفتارهای هیجانی حول اغتشاشات را افرادی 
انجام می دهند که میانگین سنی آنها زیر 18 سال است.  
این افراد پس از آنکه به دام پلیس امنیت می افتند تازه 
متوجه می ش��وند وارد چه بازی خطرناکی شده اند و تا 
پیش از آن تلقی شان این است که درون یک ماجراجویی 
هیجانی از جنس بازی های رایانه ای قرار دارند. اغلب آنها 
پس از دستگیری مانند کسی رفتار کرده اند که از خواب 

بیدار و به جهان واقعی پرتاب شده اند | صفحه 16

ویژه جوان

وقتی شعار تجزیه طلبان 
اسم رمز آشوب می شود

هرچند اغتشاش��ات اخیر ظاهراً به عن��وان حمایت از 
فوت خانم مهسا امینی آغازش��ده، اما روزبه روز نقش 
گروهک ها، خصوصاً تجزیه طلبان در هدایت و پیشبرد 
آن آشکارتر  ش��د. یکی از مهم  ترین نش��انه های تأثیر 
گروه های جدایی طلب قومیتی را باید در ش��عار اصلی 
گروه های اغتشاش��گر دانست. ش��عار »زن، زندگی، 
آزادی« هرچند ظاهراً شعاری نرم به شمار می آید، اما در 
واقع شعار اصلی جریان تجزیه طلب کردی است. »زن، 
زندگی، آزادی« یا اصل آن »ژن، ژیان، ئازادی« را اولین 
بار عبداهلل اوجاالن رهبر پ. ک. ک مطرح کرد و از سوی 
انشعابات این گروه در ترکیه، عراق، ایران و سوریه مورد 

استفاده قرار گرفت  | صفحه 2

    اینجا بي تردید جغرافیاي عش��ق و الماس درخشان 
سرزمین ایران است، به همین خاطر هم در آخرین روز ماه 
صفر و شهادت خورشید درخشان آسمان کشورمان، بیش 
از 4/6میلیون زائر از سراسر کشور و همچنین از اقصي نقاط 
جهان خودشان را به بهشت بارگاه امام رضا)ع( رساندند تا 

در طواف شمس الشموس به استقبال ماه ربیع بروند

طواف  ميليوني 
شمس الشموس

 امین تارخ بر اثر ایست قلبی 
دار فانی را وداع گفت

درگذشت نقش آفرین 
 بوعلی سینا 

و شیخ حسن جوری

ایران یک - سنگال یک 

خط و نشان ایران برای رقبا 
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سرمقاله

فتنه ُمرِجفون
فتنه     ه��ا معم��والً در فض��ای 
غبارآل��ود و پرابه��ام ش��کل 
می گیرند و آنچه بر آتش فتنه 
می افزاید »شایعات و شبهات « 
است. در فتنه ای که این روز    ها 
بخش     های��ی از جامع��ه م��ا را 
تحت تأثیر خود ق��رار داده نیز 
همین گونه است و این شایعات 
و ش��بهات اس��ت که در نبود 
اطالع رس��انی صحیح، عواطف 
و احساسات را برمی انگیزد و خشم و غضب را بر رفتار انسان     ها 

حاکم می کند. 
از همان س��اعات اولیه نش��ر خبر به کما رفتن خانم امینی، 
بدون هیچ دلیل و مدرکی پلیس متهم به ضرب و ش��تم وی 
می شود و همین شایعه احساسات و هیجان عمومی را تحریک 
می کند. در ادامه با فوت وی، طیف وس��یعی از اصالح طلبان 
و ضدانقالب خارج نش��ین گرفته تا سلبریتی     ها و رسانه های 
بیگانه با به کار بردن کلمه »کشته ش��دن « نهاد انتظامی را 
متهم به قتل وی می کنند، بی آنکه س��ندی داش��ته باشند. 
گزارش های پزشکی هیچ گونه آثاری از ضرب و شتم را نشان 
نمی دهد، اما یک پزشک دس��ت چندم در اینترنت بر اساس 
یک عکس مدعی خونری��زی مغزی او می ش��ود و بالفاصله 
این ادعای بی مبنا بر افکار عمومی چنب��ره می زند. در ادامه 
خانواده آن مرحومه مدعی سالمت و عدم سابقه بیماری وی 
می شوند، حال آنکه مدارک کاماًل مستند پزشکی وی نشان از 
سابقه بیماری و حتی جراحی وی دارد. در همه این ماجرا    ها 
تنها و تنها خبرهای بی اساس و شایعات بی مبنا است که افکار 
عمومی را جریحه دار و هیجانی کرده و نتیجه آن به خیابان 

آمدن افراد بی اطالع است. 
ماجرای شایعه سازی و ش��ایعه پراکنی البته داستان تازه ای 
نیست و گاه حتی رس��انه های معتبر نظام سلطه نیز در این 
بازی وارد می ش��وند. ادع��ای دروغ رویترز در م��ورد تلفات 
حوادث آبان 1398 و دروغ آشکار و حیرت آور نیویورک تایمز 
در مورد س��المتی رهبر معظم انقالب اسالمی در هفته های 
اخیر به خوبی نش��ان می دهد تحریک اف��کار عمومی برای 
دشمن تا چه حد مهم اس��ت که حتی حاضر است از اعتبار 

رسانه های باسابقه و شناخته شده خود نیز هزینه کند. 
در صدر اسالم نیز جریان باطل از همین روش استفاده کرده 
و اتفاقاً در قرآن کریم نیز بدان اش��اره ش��ده است. خداوند 
متعال در آیه 6۰ سوره مبارکه احزاب از »مرجفون « در کنار 
منافقان و بیم��اردالن به عنوان دش��منان پیامبر نام می برد. 
»َرَجَف« به معنای ایجاد تشویش، ترس و اضطراب در جامعه 
است و مرجفون کس��انی هستند که ش��ایعات تشویش آور 
و اضطراب آفرین را در جامعه نش��ر می دهن��د. مرجفون یا 
همان خبرسازان دروغین و شایعه پراکنان با ایجاد شایعات و 
خبرهای دروغ و نادرست و بی اساس، امنیت روانی جامعه را 
به هم می ریزند و با جنگ روانی، آرامش جامعه و نظام اسالمی 

را تهدید می کنند. 
فتنه اخی��ر را به واقع می توان فتنه ارج��اف یا فتنه مرجفون 
دانس��ت. از ابتدا با یک خبر دروغ آغاز شد. با بال وپر دادن به 
ش��ایعات آن خبر دروغین تثبیت شد و بوقچی های دشمن، 
فرصت طلبان اصالحات و سلبریتی های طمعکار به آتش بیاران 
معرکه تبدیل شدند. اینها که با یک شایعه مردم را مضطرب 
و پریشان کردند، هیچ دلیل و سند معتبری برای ادعای خود 
نداشتند و تنها طلبکارانه از نیروی انتظامی دلیل برای برائت 
مطالبه می کردند. حتی بعد از ارائه ادله متقن به تش��کیک 
در آن ادله روی آورده و نش��ان دادند که اصاًل منتظر روشن 
شدن ماجرا نیستند. گویی مأموریتی مشترک همه اینها را 
به خط کرده و آن به هم ریختن جامعه بود. حتی هتاکی     ها و 
گستاخی آشوبگران در اهانت به مقدسات و پرچم و تعرض به 
بانوان چادری و مأموران قانون نیز اینها را به خود نیاورد و با 

پررویی فوق العاده ای آن را به حامیان نظام نسبت دادند. 
حال ماجرا بر عموم مردم روشن شده و به جز عده ای معدود 
آشوبگر که مسئله شان از اس��اس چیز دیگری بوده و »مهسا 
امینی« را تنها بهانه ای برای آشوب می دانستند، باقی مردم 
صف شان را از معترضان خیابانی جدا کرده اند. اما بانیان این 
فتنه چه؟ مرجفونی که این چنین جامعه را دچار تش��ویش 
کرده اند باید ر    ها ش��وند تا آزادانه باز ه��م این چنین عواطف 
مردم را جریحه دار کنند؟ خداوند متعال نظر دیگری دارد و 
در همان آیه و آیه پس ازآن تکلیف آنان را مشخص کرده است. 
َِّذیَن فِی ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َوالُْمْرِجُفوَن  »لَِئْن لَْم یْنَتِه الُْمَنافُِقوَن َوال
فِی الَْمِدیَنه لَُنْغِرینَّک بِِهْم ثُمَّ اَل یَجاِوُرونَک فیها إاِلَّ َقلِیاًل )6۰( 
َملُْعونِیَن أَیَنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتُِّلوا تَْقِتیاًل )61(« )]ای پیامبر[ 
اگر منافقان و بیم��اردالن و آنها که اخبار دروغ و ش��ایعات 
بی اس��اس در مدینه پخ��ش می کنند دس��ت از کار خود بر 
ندارند، تو را بر ضّد آنان می شورانیم، سپس جز مّدت کوتاهی 
نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند! از رحمت خدا دور 
گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند 

شد )سوره احزاب، آیات 6۰ و 61(. | بقیه در صفحه 2

خسارت مردم را از سلبریتی ها بگیرید
مردم مطالبه کردند رئیس قوه قضائیه دستور داد

غالمرضا جمشیدي ها استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران: 

کوتاه آمدن مقابل آشوب طلب  به تخریب جامعه می انجامد | صفحه 3

چهره های فرهنگی اغتشاشات را محكوم کردند | صفحه 16

وزیر امور خارجه ایران گفته که امریكایی      ها در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پیام 
دادند که »»بیایید مستقیماً مذاکره کنیم«. به گفته 
امیرعبداللهیان، اگر »احساس کنیم« مذاکره مستقیم 
با امریكا می توان�د »تغییری در روی�ه ایجاد کند«، 
»دستاوردی برای ما داشته باشد« و »احتمال بدهیم 
که اتفاق بزرگی قرار اس�ت در نتیجه این مذاکرات 
بیفتد«، »از مذاکرات رودررو با امریكا نمی ترسیم.«

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته که 
رویدادهای اخیر ایران » به هیچ  وجه تغییری در عزم ما 
)امریکا( « برای مذاکره با ایران »ایجاد نمی کند«. با این 

حال به گفته پرایس » مذاکرات االن در موقعیت درستی 
قرار ندارد«. او توضیح داده که »ما شاهد تصمیم گیری 
از سوی دولت ایران نبوده ایم، تصمیمی که در صورت 
متعهد ش��دن به بازگش��تی دوجانبه به برجام]توافق 
هسته ای[ باید اتخاذ کند.«  سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا توضیح نداده که ایران باید چه تصمیمی بگیرد 
که به گفته او زمینه بازگشت دو جانبه به برجام فراهم 
شود، ولی از ش��واهد و قرائن برمی آید که مسائل حل 
نشده بین ایران و آژانس و همچنین نحوه تضمین هایی 
که ایران از امری��کا دارد، دو مورد اختالفی اس��ت که 

مذاکرات را به وضعیت کنونی رسانده است. 

  تهران: آژانس پرونده ایران را ببندد
در مورد اختالف��ات ایران و آژانس، محمد اس��المی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین رفته تا درباره 
اختالفات باقی مانده با رافائل گروس��ی مذاکره کند. 
گروسی در صفحه توئیتر خود نوش��ت که با »محمد 
اسالمی« در وین دیدار کرده و گفت وگوهای دوجانبه 
ازسر گرفته ش��ده اند. اس��المی در وین، با بیان اینکه 
هیچ گونه فعالیت یا مواد هسته ای اعالم  نشده در ایران 
وجود ندارد، از آژانس خواس��ت » از ات��کا به اطالعات 
بی اس��اس از طریق منابع غیرقابل اعتماد دوری کرده 
و از سیس��تم راس��تی آزمایی قوی تبعی��ت کند «. در 

مقابل، گروسی در سخنرانی خود در شصت و ششمین 
کنفرانس عمومی آژانس ، یک بار دیگر به مسئله ایران 
اش��اره کرد و گفت: »درباره توافق پادمانی ان پی تی با 
جمهوری اسالمی ایران، آژانس تالش       هایی برای تعامل 
با ایران به منظور حل موضوعات باقی مانده مرتبط با 
وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان اعالم 
نشده در ایران انجام داده است. از ماه ژوئن، ایران تعاملی 
با آژانس نداشته است. در نتیجه، این موضوعات حل 
نشده اند و آژانس در موقعیتی نیس��ت که در این باره 
ضمانت دهد که برنامه هس��ته ای ایران منحصراً برای 

مصارف صلح  آمیز است.« | بقیه در صفحه 15

فرایند مداخله در موارد نقض حقوق عامه که داراي شاکي خصوصي نیست، 
سؤالي بود که خبرنگار »جوان« ازغالم عباس ترکی، معاون حقوق عامه و 

پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور پرسید. 
وي پیگیري موارد نق��ض حقوق عامه و اطالع از آن را به واس��طه کمک 
گرفتن از مردم دانست و در این باره گفت: هر شهروندي مي تواند با ورود به 
سامانه دادستاني کل کشور )بخش حقوق عامه( موارد نقض را اطالع دهد 

که روزانه چندین گزارش در موضوعات مختلف دریافت مي کنیم. 
ترکي بازوي دیگر در کس��ب اطالع از موارد نقض حقوق عامه را دستگاه هاي 
نظارتي معرفي کرد و افزود: بخش مهمي از موارد نقض توسط دستگاه ها و بخش 

دیگري نیز با اطالع دادستاني از طریق فضاي مجازي یا انتشار اخبار است. 
معاون حقوق عامه دادستانی کل کش��ور با تأکید بر بعد تخصصي برخي 
موضوعات در بحث حقوق عامه از تش��کیل کارگروه هاي تخصصي براي 
شناسایي و پیگیري خبر داد و براي نمونه گفت: در خصوص موضوعات 
مرتبط با بهداشت و درمان کارگروهي متشکل از مدیران و معاونان وزارت 
بهداشت و نیز نخبگان و مسئوالني از پزشکی قانوني تشکیل شده است تا 
موضوع سقط جنین را دنبال کنیم، پدیده زیر میزي پزشکان را نیز در این 

کارگروه دنبال مي کنیم.  ترکي با اعالم نتیجه از تشکیل این کارگروه ها 
گفت: تعدادي از پزشکان متخلف شناسایي یا مطب آنها تعطیل و پلمب 
و براي برخي دیگر نیز جریمه تعیین شده که همه این موارد با همکاري 

دادسراي مربوط و سازمان تعزیرات بوده است. 

معاون حق��وق عامه و پیش��گیری از وقوع جرم دادس��تانی کل کش��ور 
هم افزایي دستگاه قضا در این زمینه را اقدام و گام مؤثري دانست و گفت: 
همه دس��ت اندرکاران مرتبط با موضوعات تخصصي دخیل هس��تند تا 
مسئله نقض حقوق عامه پیگیري شود و با هم افزایي بتوانیم نتیجه گیري 

بهتري براي احیاي حقوق عامه داشته باشیم. 
ترکي همچنین از تش��کیل کارگروه هایي براي موضوعاتي چون جواني 
جمعیت و حمایت از خانواده، آس��یب هاي اجتماع��ي، پدیده معتادان و 
کارتن خواب ها، کودکان کار، محیط زیست و پس��ماند، بررسي و پایش 
ساختمان ها و مراکز ناایمن، ساخت و ساز غیرمجاز در بستر حریم کرج و 

نیز موضوعاتي مثل سینما و هنر خبر داد. 
وي در مورد نحوه پیگیري موضوعات و چالش ها گفت: بعد از شناس��ایي 
چالش یا آسیب تضییع ش��ده در حوزه حقوق عامه، دستگاه هاي مسئول 
مورد مطالبه گري قرار مي گیرند و وظیفه اصلي ما در همین مطالبه  گري به 
عنوان مدعي العموم است که دستگاه ها موظف به پاسخگویي هستند، به این 
صورت که در صورت نداشتن پاسخ قانع کننده موارد مختلف گوشزد مي شود 
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    فریدون حسن 
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی اردوی 
اتریش خود مقابل س��نگال قهرمان آفریقا در یک بازی 
پر افت و خیز به تساوی یک - یک دست یافت تا بعد از 
برتری مقابل اروگوئه مقابل ستاره های قهرمان آفریقا هم 
بازنده نباشد و با روحیه ای باال اردوی خود در اتریش را به 
پایان برساند  و برای رقبای همگروه خود در جام جهانی 

خط و نشان بکشد. 
برخالف تمام آنچه آلیو سیس��ه، س��رمربی سنگال در 
نشست خبری و پیش از بازی عنوان کرده بود سنگال با 
تمام قوا مقابل ایران صف آرایی کرد. از سادیو مانه گرفته تا 
فورموس مندی تمام ستاره های سنگال حضور داشتند. 
کارلوس کی روش اما با هفت تغییر تیمش را به میدان 
فرستاد. سید حسین حس��ینی، مجید حسینی، احمد 
نوراللهی، میالد سرلک، علی قلی زاده، کریم انصاری فرد 
و مهدی طارمی بازیکنانی بودند که در بازی دیروز از ابتدا 
وارد میدان شدند . بازی هرچند تقریباً متعادل شروع شد 
و ایران هم چند موقعیت داشت اما هر چه از زمان بازی 
گذشت این سنگال بود که بر روند بازی مسلط شد و طی 
چند موقعیت روی دروازه ایران خطرناک ظاهر شد که 
حتی در یک صحنه واکنش خوب حسینی مانع از گلزنی 
مهاجم سنگال شد؛ واکنش هایی که در طول بازی هم 

بار ها دیده شد. 
برخالف بازی با اروگوئه تفکرات دفاعی کی روش کم کم 
به تیم ملی دیکته می شود و این را  می شد در دقایق میانی 
نیمه اول به وضوح دید؛ جایی که ایران توپ  و میدان را 
به سنگال داد و با دفاع فشرده در زمین خود جمع شد . 
در این فشار برخی اشتباهات بازیکنان هم مزید بر علت  
می شد تا سنگال با نوع بازی و میدانداری که چنگی هم 

به دل نمی زد موقعیت های نصفه ونیمه ای پیدا کند. 
در شروع نیمه دوم بازهم ایران کاماًل عقب کشید حتی 
تغییرات ک��ی روش و آمدن س��امان ق��دوس، علیرضا 
جهانبخ��ش و پورعلی گنج��ی هم فایده ای نداش��ت و 
ایران همچن��ان در زمین خود بازی می ک��رد. در دقیقه 
55 سرانجام فشار ها نتیجه داد و ارسال بازیکن سنگال 
با اشتباه پورعلی گنجی همراه شد تا با گل به خودی وی 
دروازه ایران باز شود. در ادامه سردار آزمون جای طارمی 
را گرفت تا طرح و نقشه حمالت ایران عوض شود . دقیقه 
64 حمالت ایران که بع��د از دریافت گل روبه جلو بازی 
می کرد نتیجه داد و سردار آزمون توپ ارسالی حاج صفی 
را با ضربه دقیق سر به گل مساوی تبدیل کرد . جالب اینکه 
بازهم تعویض کی روش نتیجه داد؛ درست مثل بازی با 
اروگوئه که طارمی را جانشین آزمون کرد و گل زد و در 

این بازی سردار، جانشین طارمی شد و باز هم گل زد. 

وزیر امور خارجه ایران: مذاکره مستقیم؟ به چه امیدی؟!
امیرعبداللهیان: از مذاکره مستقیم با امریكا نمی ترسیم اگر بدانیم منجر به »اتفاقی بزرگ« خواهد شد

»جوان« در گفت وگو با مسئوالن و کارشناسان موضوع ترک فعل و احیای حقوق عامه را بررسی کرده است

» احیاي حقوق عامه« مأموریت مغفول در قوه قضائیه
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: مردم حقوق خود را بطلبند حتماً مداخله می کنیم

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول
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برای مطالبه خسارت، سلب مالکیت شود. کافی است با شاخصی میزان جریمه را برای هر اغتشاشگر معین کرد. کسی مثل مهران مدیری که برای چند اجرای تلویزیونی 3۰میلیاردتومان دستمزد از رسانه 
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مصیبت وارده را به ش�ما و خان�واده محترم 
تس�لیت عرض نموده، از خداوند منان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جمیل و براي آن 
مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت مي نماییم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان
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