
 مسئوالن سازمان بسیج مستضعفین 
 به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج با حضور 

در حرم امام خمینی)ره( با آرمان های امام راحل 
تجدید میثاق کردند| صفحه 2

  رئیس فیفا در پاسخ به پرسش های خبرنگار انگلیس درباره چرایی تحریم نکردن 
ایران: ش��ما باید درباره وضعیت مهاجران در انگلیس صحبت کنید. وضعیت آنها 

چگونه است؟! شما یک جنگ جهانی دیگر می خواهید!
   وقتی بچه بودم با خانواده ام به سوئیس مهاجرت کردم. آنجا خیلی خوب فشار و 
ظلمی را که به خانواده ام به عنوان مهاجر وارد می شد، حس کردم. این اتفاقات تلخ 

برای خانواده ام در قطر نبود بلکه در سوئیس در قلب اروپا رخ داد!
  ما اروپایی ها به خاطر ستمی که در 3هزار سال گذشته به جهان کرده ایم، باید 
در 3هزار س��ال آینده مش��غول عذرخواهی باشیم. بهتر اس��ت بیش از این بهانه 

حقوق بشری نگیریم
  3 ساعت مشروب نخورید و به قوانین میزبان جام جهانی احترام بگذارید. فکر 

نکنم بمیرید!

طارمی: ما فوتبالیست ها هم وظیفه ای داریم که گل زدن است

 مادر طارمی: دوست دارم 
 مهدی به امریکا و انگلیس گل بزند 

و تقدیم شهدای شاهچراغ کند

    علیرضا آل داوود، کارشناس فضاي مجازي در گفت و گو با »جوان«: پیش بیني مي شد 
از سلبریتي ها و بالگرها که در فضاي مجازی زیست مي کنند، عالوه بر حوزه هاي سبک 
زندگي، فرهنگي و هویتي به عنوان پیاده نظام و سرباز دشمن استفاده شود و هشدارهایي 
داده شده بود که در کمپین هاي قبلي اینها نقش ضد ملي خودشان را اجرا کردند. در این 
جنگ ترکیبي اخیر هم سلبریتي ها و بالگرها به عنوان پیاده نظام کامل دولت و لشکر 
دشمن در مقابل کشور ما تالش کردند تا کشور را به سمت براندازي ببرند که با هوشیاري 
نیروهاي امنیتي و مردم عزیز تیرشان به سنگ خورد و نشان داده شد این سلبریتي ها 

دلسوز هویت، کشور، وطن و سرزمین مادري شان نیستند | صفحه 3

    خبر هاي رس��یده از ب��ازار حاکي اس��ت تولید کنندگان ل��وازم خانگي مانند 
خودروس��ازان محصوالت خود را به صورت نقد یا اقس��اط 10ماهه پیش فروش 
مي کنند اما خلف وع��ده می کنن��د و کاال را با تأخیر چند ماهه تحویل مش��تري 
مي دهند. به عبارتي کاالیي که هنوز تولید نشده فروخته مي شود؛ اتفاقي که بیش از 
یک دهه است در صنعت خودرو اتفاق افتاده و پول هاي کالني نصیب خودروسازان 
شده است. حال در چنین شرایطي وزارت صمت به بهانه حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده از پرداخت تسهیالت 100 میلیون توماني براي خرید لوازم خانگي 
خبر مي دهد. اکنون این سؤال مطرح اس��ت که آیا وزارت صمت از وضعیت تولید 
اطالعي ندارد؟ تسهیالت بانکي براي کاالیي که تولید نشده و در بازار وجود ندارد، 

چه سودي براي مصرف کننده دارد| صفحه 4

    با قطعنامه ای ک��ه آژانس آخر هفته قبل با صحنه گردانی امریکا و س��ه دولت 
اروپایی علیه ایران صادر کرد و زمزمه     هایی هم درباره ارجاع پرونده ایران به شورای 
امنیت سازمان ملل مطرح ش��ده، نگرانی دولت بایدن این است که افزایش سطح 
غنی سازی بخشی از دستور کار مقام های ایرانی باشد. سفر »سید بدر البوسعیدی« 
وزیر خارجه عمان به تهران را بایس��تی از بازت��اب امریکا از تصمی��م ایران برای 
گسترش برنامه هس��ته ای نگاه کرد. اینکه در مذاکرات » البوسعیدی« در تهران 
چه صحبت، بیان یا اینکه چه پیام     هایی از کدام طرف     ها رد و بدل ش��ده، مشخص 
نیست ولی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، صبح دیروز اقدام هفته قبل آژانس 
را»غیرسازنده « خواند و وعده کرد که ایران در عین پایبندی به حقوق بین الملل و 

تعهدات بین المللی خودش، »اقدام متقابل و مؤثر«  انجام خواهد داد | صفحه 15

    فوتبال ایران حال و هواي خاص خودش را دارد. همه مي دانیم دعاي یک ملت پشت 
تیم ملي است و در این میان دعاي مادراني که فرزندان شان افتخار پوشیدن پیراهن تیم 
ملي را دارند، بیشتر از همه. مادر طارمي گلزن اول ایران مي گوید قبل از بعضي بازي ها 
باهم صحبت مي کنیم و مهدي از من مي خواهد برایش دعا کنم. فوتبال مهدي را به 

خاطر دلهره ای که به من دست مي دهد، نگاه نمي کنم | صفحه 13

 Z انداختن همه تقصیرها به گردن نسل
خطای تحلیل است

 پول پاشي به بهانه حمایت 
از مصرف کننده لوازم خانگی  

 وزیر خارجه: به قطعنامه آژانس 
واکنش »متقابل« و »مؤثر« داریم

 خباثت انگليس 
جيغ اينفانتينو را هم درآورد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 29 آبان 1401 - 25 ربیع الثانی 1444
سال بیست و چهارم- شماره 6628 - 16 صفحه

قیمت: 3000  تومان

رهبر معظم انقالب: 

 بساط شرارت
بدون شک جمع خواهد شد

  علت عصبانیت غرب پیشرفت های جمهوری اسالمی است
  نتوانستند مردم را به میدان بیاورند، شرارت می کنند

  انقالب اسالمی منطق لیبرال دموکراسی را باطل کرد
  حساب فریب خوردگان از قاتالن جداست 

  القاکنندگان ناامیدی، ایران ستیزند

مسئله آب اصفهان مهم است 
و من دنبال گیری کردم آن را.  
مسئوالن دولتی که برنامه های 
خوبی  برای حل این مشکالت 

 دارند باید در کار و تالش بیشتر 
شب و روز نشناسند

بینالملل

ویژههایجوان

یادداشتفرهنگی

یادداشتسیاسی

یادداشتبینالملل

 سؤال های همیشه بی پاسخ 
از اصالح طلبان

یکی از عوامل باخت رسانه ای 
شمایید! | صفحه 2

 و تبسم را 
بر لب ها جراحی می کنند!

چرایی مدارای حافظان امنیت

 نرمش  شی جین پینگ 
در برابر مداخله جویی امریکا

جواد محرمی

عباس حاجی نجاری

سید رحیم نعمتی

می گفتند این ها با شادی مردم مشکل دارند، طرفدار گریاندن 
هستند،البد به خاطر گریه بر مصایب اهل بیت )ع( ما متهم بودیم 
که مخالف خوشحالی مردم هستیم اما آنچه سال ها به آن متهم 
بودیم همان چیزی است که این روز ها خود تمام قد مجری آن 
هستند. کسی نباید بخندد حتی پس از گل پیروزی تیم ملی یا 
قهرمانی تیم ایرانی در مسابقه ای بین المللی. آیا کسی حق دارد 
این روز ها از خوشحالی حرف بزند؟ حتی اگر تیم ملی در جام 
جهانی برنده شد، حتی اگر گل زدیم باید خطوط غم نقشبند 

چهره مان باشد! | صفحه 16

در جریان اغتشاشات جاری و به رغم ورود تروریست ها به فاز 
مسلحانه برای سلب امنیت اجتماعی مردم وحتی سوریه سازی 
کشور ،یکی از سؤاالت مردم ایران این است که حافظان امنیت 
در کشور به رغم توان و تجربه مبارزه با قدرتمند ترین گروه های 
تروریستی در منطقه و حذف آنها از عرصه سیاسی و نظامی ،چرا 
با عوامل گروهک های تروریستی که باعث شهادت و مجروحیت 
تعداد زیادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت شده اند مقابله به 
مثل نکرده و بدون س��الح به مقابله با این اغتشاشات می روند 
به گونه ای که در دو ماه گذشته تعداد شهدای نیروهای حافظ 
امنیت اعم از بس��یج و نیروهای فراجا و...  به عدد 50 نزدیک 

شده است  | صفحه 2

این اتفاقی نادر است که دو مقام ارشد امریکا در مدتی کوتاه با 
رهبر چین دیدار کنند اما این اتفاق به واسطه دو نشست، یکی 
در اندونزی و دیگری در تایلند و به فاصله پنج روز افتاد. ش��ی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین، در 14 نوامب��ر با جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا، در اندونزی دیدار داشت و حاال هم دیداری 
با کاماال هریس، معاون بایدن، در تایلند داشته است. هرچند که 
هر دو دیدار کوتاه بودند و شاید هم نه چندان گرم و صمیمانه، اما 
این دو دیدار با توجه به اوج گرفتن تنش های اخیر بر سر جزیره 
تایوان و لفاظی های تند دو طرف در روز    ها و ماه های اخیر، اهمیت 
خاصی دارد. عالوه بر این، دیدار جین پینگ با دو مقام ارش��د 
امریکا پیام     هایی نیز به کشورهای منطقه می دهد که در تعامل 

آینده پکن با آنها اهمیت دارد  | صفحه 15

حضرت آیت اهلل خامنه ای صب��ح دیروز در دیدار 
صد ها نف��ر از مردم اصفه��ان، اصفهان را ش��هِر 
تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند 
و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، چالش 
پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و ارتجاع « است 
افزودند: استکبار در صف آرایی مبنایی در مقابل 
ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش 
را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم 
به خصوص جوانان به کار گرفته و امروز مهم  ترین 
شاخص اثبات ایران دوس��تی هر فرد، »پرهیز از 
یأس آفرینی و امیدسوزی « و »ترویج روحیه کار و 

تالش و امید « است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون 
مسئوالن برای حل مش��کالت اقتصادی گفتند: 
صحنه گردان��ان اصل��ی اغتشاش��ات اخی��ر که 
نتوانس��تند مردم را به صحنه بیاورند در صددند 
با ادامه ش��رارت ها، مس��ئوالن را خس��ته کنند، 
اما اغتشاش��ات جمع خواهد ش��د و ملت با تنفر 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، به 

کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد. 
    انقالب اسالمی منطق لیبرال دموکراسی 

را باطل کرد
رهب��ر انق��الب اس��المی در س��خنان خ��ود به 
تحلی��ل چالش اصلی دنیای اس��تکبار ب��ا ایران 
اس��المی پرداختن��د و گفتن��د: مش��کل اصلی 
اس��تکبار با جمهوری اس��المی این است که اگر 
این نظام پیش��رفت و در دنیا جل��وه کند، منطق 

لیبرالدموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به س��لطه 
دنیای غ��رب بر کش��ورهای مختلف ب��ا منطق 
لیبرال دموکراس��ی افزودند: در سه قرن اخیر به 
بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم س��االری، منابع 
کش��ور ها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به ِگل نشستن بسیاری از کش��ورهای ثروتمند، 
ثروتمند شد. ایشان با اشاره به شگرد غربی  ها که 
به اسم آزادی و دموکراس��ی، علیه آزادی و مردم 
س��االری در کش��ور ها اقدام می کنند، افزودند: 
کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که 
امریکایی ها به بهانه مردم��ی نبودن حکومت، به 

آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از ۲0 سال جنایت 
و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده 

بودند، سرکارآمد و آنان با فضاحت خارج شدند. 
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین 
و مردم ساالری واقعی در ایران، به مردم خودش 
هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال 

دموکراسی غربی را ابطال کرده است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودن��د: عده ای در 
داخل بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند در نظام 
اسالمی آزادی و مردم ساالری نیست در حالی که 
بیان همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار 
آمدن دولت  هایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی 
به یکدیگر ندارند نیز نش��انه حق انتخاب مردم و 

مردمی بودن نظام اسالمی است. 
    اسلتکبار از پیشلرفت ایران اسلالمی 

عصبانی است
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه اگر جمهوری 
اسالمی در مقابل امریکا و استکبار کوتاه می آمد 
و زیربار قلدری و زورگویی آنها می رفت، فشار ها 
کمتر  می شد، اما آنها بر کشور مسلط  می شدند، 
افزودند: در این سال ها هرگاه صدای قدرتمندِی 
جمهوری اسالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن 
برای پنجه زدن به نظام اس��المی بیش��تر شده 

است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردند: چالش 
اساسی و امروز کشور ما، چالش »پیشرفت و توقف 
و رکود و ارتجاع « است، زیرا ما در حال پیشرفت 
هستیم ولی قدرت های اس��تکباری از پیشرفت 
ایران اس��المی مضطرب و ناراحت می ش��وند و 
حرص می خورند. ایشان افزودند: به دلیل همین 
ناراحتی و عصبانی��ت، امریکایی ها و اروپایی ها با 
همه امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند، همان ط��ور که قبل از این هم 

نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست. 
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به اینکه در کارزار 
اساس��ی ایران و اس��تکبار، امریکا در خط مقدم 
قرار دارد و اروپا پشت س��ر امریکا ایستاده است، 
گفتند: در طول سال های بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر، 
کلینتون و اوبامای دموکرات، و ریگان، بوش و آن 

س��بک مغز قبلِی جمهوریخواه تا رئیس جمهور 
فعلی بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران 
را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اس��المی 
ایران ایستادند و از هرکس��ی هم که توانستند از 
جمله رژیم صهیونیس��تی به عنوان س��گ هار و 
زنجیری خود و برخی کش��ورهای منطقه کمک 
گرفتند. حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: با 
وجود همه این تالش ها، دشمنان ملت در مجموع 
ناکام ماندند، البته مشکالتی همچون تحریم، ترور 
دانشمندان هسته ای،  به کارگیری انواع شگردهای 
سیاس��ی و امنیتی و دادن رش��وه به ع��ده ای در 
داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اس��المی، 
به وجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران 

را متوقف کنند. 
    دشلمن روی القلای ناامیلدی متمرکز 

شده است
ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین 
کارزار و چالشی مواجه هستیم،  وظیفه آحاد مردم 
و مس��ئوالن و همچنین روش��نفکران، نخبگان، 
جوانان و جوامع علمی دانشگاهی و حوزوی،   تالش 
برای پیشرفت در همه عرصه های علمی، هنری، 
اقتصادی، سیاسی، اخالقی و معنوی است. رهبر 
انقالب پیشرفت ها را زمینه ساز استحکام و اقتدار 
نظام خواندند و افزودند: هدف دش��من متزلزل 
کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین همه باید 

موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادام��ه با طرح این 
س��ؤال که »چگونه پیش��رفت کنی��م «، گفتند: 
پیش��رفت نیازمند ابزارهای متعددی اس��ت اما 
مهم  ترین ابزار پیشرفت، امید است بنابراین دشمن 
با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست 
متمرکز شده اس��ت. ایشان با اش��اره به امکانات 
گسترده رسانه ای دش��من همچون شبکه های 
ماهواره ای، فضای مجازی و تلویزیون های مزدور 
برای از بین ب��ردن امید افزودند: ب��ا وجود همه 
این تالش ها، خوش��بختانه امید و حرکت برای 

پیشرفت در کشور زنده است. 
رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد تا 
عالوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن نیز امید 
خود را از دست بدهند و متأس��فانه دشمن یک 

امتداد داخلی هم دارد که آنها هم تالش دارند با 
استفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، القای یأس 

و ناامیدی بکنند. 
    دشمن با اغتشلاش به جنگ پیشرفت 

ما آمده
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند: مش��کل 
اقتصادی داریم که ان شاءاهلل حل خواهد شد اما 
در بخش های دیگر در حال پیش��رفت هس��تیم 
البته همه تمرکز بر این اس��ت که نسل جوان از 
این پیشرفت ها آگاه نشود، به همین علت دشمن 
و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها را کتمان و یا 
کوچک نمایی می کنند. ایش��ان به چند نمونه از 
پیشرفت ها و حرکت های رو به جلو در هفته های 
اخیر اشاره کردند و گفتند: دستیابی دانشمندان 
ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، 
بومی سازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز، 
 افتتاح خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان 
که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب است، 
افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی اولین پاالیشگاه 
فراسرزمینی، بهره برداری از شش نیروگاه برق، 
رونمایی یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های جهان، 
پرتاب موشک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک 
جدید، همه نمونه هایی از حرکت رو به جلو کشور، 
آن هم در زمانی است که دش��من تالش دارد با 

برخی اغتشاشات مانع این حرکت شود. 
    القاکنندگان ناامیدی، ایران ستیزند

رهبر انقالب ب��ا تأکید بر اینکه ج��وان ایرانی در 
همین روزهای شرارِت دش��من، زنده و با انگیزه 
اس��ت، افزودند: یکی از ش��اخص های اساس��ی 
ایران دوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کسانی 
که القای ناامیدی و بن بست می کنند، ایران ستیز 
هستند و نمی توانند ادعای ایران دوستی داشته 

باشند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید 
کسانی که دش��من ایران هستند، در قالب دفاع 
از مناف��ع ملی،  القای یأس کنند. نویس��ندگان، 
ش��اعران، دانش��مندان، روحانیون و همه افراد 
تأثیرگ��ذار امیدآفرین��ی کنند و ش��اخص ها و 
نشانه های امید و پیشرفت در جامعه را سِر دست 
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    مهدی اس��دی از پیشکسوتان کاروان هاي 
راهیان ن��ور در گفت و گو با »ج��وان«: همین 
دوسه س��ال وقفه اي که در تعطیلي کاروان ها 
رخ داد، خیلي از لحاظ فرهنگ��ي و معنوي به 
جامعه ما لطم��ه زد. همین چن��د روز پیش و 
در دل اغتشاش��ات من به مدرسه امام خمیني 
اصفهان در خیابان کاوه رفتم. بچه ها مرتب باهم 
حرف مي زدند و اج��ازه نمي دادند من صحبت 
کنم. گفتم اج��ازه بدهید حرف��م را بزنم، اگر 
خوش تان نیامد، بگویید که دیگر ادامه ندهم. 
بعد البه الي صحبت هایم خاطره یک رزمنده اي 

را تعریف کردم که داخل سنگر سوخت و چیزي 
از او نماند. وقتي جلسه تمام شد، همین بچه ها 
دورم را گرفتند و گفتند، تقصیر شماهاست که 
نیامدید به ما نس��ل جوان بگویید در دهه اول 
انقالب چه بر سر جوان هاي آن دوران گذشت. 
حاصل کم کاري خودي ها این است که دشمن به 
فکر افتاده است و این خألیي که ایجاد شده را به 
نفع خودش پر می کند. من معتقدم خود ما هم 
در مسائل فرهنگي کم کاري داشته ایم، وگرنه 
همین جوان هاي دهه هش��تادي ظرفیت الزم 
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 سفر به سرزمین  نور با کمترین امکانات 
و بیشترین تأثیر معنوي

 دشمنان توانایی جلوگیری
از رشد ملت ایران را ندارند

   25آبان سال 61 مردم اصفهان با تشییع پیکر مطهر 370شهید دفاع مقدس خود، حماسه  25آبان را آفریدند. به همین مناسبت دیروز جمعی از مسئوالن و مردم استان با رهبر معظم انقالب دیدار کردند

   وزیر خارجه عمان همچنان در نقش یک میانجی به ایران می آید
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