
    معاون پشتيباني س��تاد اجرايي فرمان امام: پويش 
»ايران جوان« براي نس��ل جوان ما و دانشجويان پسر و 
دختري است كه ازدواج كرده و صاحب فرزند شده اند. در 
اين طرح  براي دانشجويان داراي سه فرزند به باال اولويت 
قائليم، اما در آغاز طرح با حضور دختران و پس��راني كه 
در سال ۱۴۰۱ صاحب فرزند شده اند، اين پويش را آغاز 
مي كنيم.  همه دانش��جويان متأهل داراي فرزند بدون 
محدوديت جغرافيايي مي توانند ش��امل طرح  ش��وند. 
امسال ۱۰هزار نفر تحت پوش��ش طرح هستند و براي 

سال بعد قطعاً اين اعداد بيشتر خواهد بود

    پس از گذشت بيش از دوماه صبر و مماشات مردم 
و قوه قضائي��ه در قب��ال فتنه انگيزی، الته��اب آفرينی 
و دروغ پراكنی برخ��ی س��لبريتی     ها در فضای مجازی 
كه تبديل به موت��ور محركه و نيروی انگيزش��ی برای 
اغتشاشگران در كش��تن مردم بی گناه، خشونت عليه 
نيروهای حافظ امنيت و ضربه زدن به امنيت ملی شده 
بود انتشار خبر احضار و بازداشت چند چهره احتماالً از 
پايان اين افراد در فضای مجازی حکايت می كند. اقدام 
قانونی و بازدارنده ای كه بايد خيلی قبل تر از اين صورت 

می گرفت تا جلوی بسياری از هزينه     ها گرفته شود

    محسن اردس��تاني رس��تمي، كارگردان »ماجراي 
امروز« در گفت وگو با »جوان«: ماجراي امروز ماحصل 
توجه به مظلوميت ش��هداي فتنه و امنيت است؛ يعني 
ما آن طوري كه به ش��هداي دفاع مقدس يا مدافع حرم 
توجه داريم و برايشان برنامه و مستند مي سازيم، كاري 
براي شهداي فتنه و امنيت نکرده ايم. به نظرم اينها جزو 
مظلوم ترين شهدا هس��تند. البته اين مظلوميت را من 

ميان نخستين شهداي مدافع حرم هم ديده ام

آغاز پويش »ايران جوان« 
 در حمايت از فرزندآوري 
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  احم��د زيدآب��ادی، روزنامه نگار اصالح طل��ب دو روز پس از 
نگارش متنی توصيه آميز برای حامد اسماعيليون -اپوزيسيون 
كارگر موساد و س��يا- اعالم كرد كه برای هميشه از سياست 
خداحافظی می كند. او دليل اين امر را موج حمالت حاميان 
اسماعيليون به خود از طريق نوشتن »فحاشی چارپاداری تا 
تهديد به قتل و تجاوِز جنس��ی« اعالم كرده است. او پيش از 
اين، در واكنش به فحاشی ركيک دانشجويان معترض عليه 
نظام، اين فحاشی را بی اهميت خوانده بود.  زيدآبادی چنان از 
حجم حمالت كالمی به خود آزرده شده كه نوشته: »مرگ را 
بر هموطنی با چنين افرادی ترجيح می دهم. « او اين هنگامه را 
»لحظه خداحافظی« اش با »سياستی « دانسته كه می خواهد 
با اين شيوه و روش پيش برود و اين تصميم را »برگشت ناپذير« 

عنوان كرده است | صفحه 2

اتفاقات اين روزهاي ورزش كش��ور و نوع نگاه آقايان مسئول 
يادآور قسمتي از داستان هاي مجيد است؛ سريالي جذاب كه 
اوقات فراغت جوانان را در روزهاي گرم تابس��تان پرمي كرد؛ 
سريالي با نکات آموزنده بس��يار كه در البه الي شيطنت هاي 
مجيد و روزمرگي هاي مادربزرگش روايت مي شد.  در يکي از 
اين قسمت ها، مجيد كارنامه اش را كه مي گيرد، نمره صفري 
كه از معلم ورزش گرفته چنان او را ناراحت مي كند كه تمام 
زمان خود را ب��راي گرفتن نمره اي قاب��ل قبول صرف ورزش 
مي كند؛ تالش��ي كه اتفاقاً جواب هم مي دهد و مرتبه بعدي 
كه كارنامه مي دهند، مجيد موفق به گرفتن نمره2۰ از معلم 
ورزش خود مي ش��ود اما در مقابل در تمام دروس ديگر تک 
گرفته است، چراكه تمام زمان خود را تنها صرف ورزش كرده 

بود! اين حکايت ورزش ايران است | صفحه 13

بيانيه گام دوم انقالب به عنوان نقشه و مسير راهبردی چله دوم 
انقالب، ما را به دس��تيابی و بهره گيری از مديران تراز انقالب 
اسالمی و حركت شتابنده به سوی تمدن بزرگ و نوين اسالمی 
فرا می خواند. بديهی اس��ت كه مديران تراز انقالب در بس��تر 
فرهنگ مهدوی رشد می كنند و بسيج بهترين نشانگاه فرهنگ 
مهدوی است. انسان های تراز انقالب در جامعه ای با فرهنگ 
مهدوی رش��د يافته و تربيت می ش��وند و مديران تراز انقالب 
در جامعه مهدوی و از بين انس��ان های تراز تربيت می شوند و 
فرهنگ بسيج به دليل سنخيت بی نظيری كه با جامعه مهدوی 
دارد بستری مناسب برای تربيت انسان های تراز انقالب است. 
به همان سان كه گفته می شود راه قدس از كربال می گذرد، راه 
دستيابی به مدير تراز انقالب اسالمی نيز از طنين انداز شدن 
تفکر بسيجی و فرهنگ ناب بسيجی می گذرد. فرهنگ و تفکر 
بس��يجی نظام و انقالب را بيمه كرده است. فرهنگ بسيجی 
فرهنگ عشق به همه خوبی ها، خدمت عاشقانه و بی منت به 

بندگان خدا و اوج قله ايثار است  | صفحه 2

جو بايدن، رئيس جمهور امريکا، در مواجهه با انتقادهای رقبای 
جمهوريخواه و حتی برخ��ی از هم حزبی های دموكرات خود 
نسبت به كمک نظامی از اوكراين است و در دفاع از خود، آنها را 
متهم می كند كه خطر روسيه را دست كم می گيرند و حمايت 
امريکا از اوكراين »يک سرمايه گذاری مقرون به صرفه« است. 
اين حرف او نشان می دهد كه رويکرد امريکا و متحدانش در 
حمايت نظامی از اوكراين مبنای اقتص��ادی دارد و در جهت 
تقويت صنعت ميليتاريستی اين كشور     ها است اما حاال معلوم 
ش��ده كه اين رويکرد يک وجه منفی نيز دارد و فقط سودآور 
نيست بلکه سرازير كردن تس��ليحات به اوكراين برای مقابله 
با روسيه، شمشير دولبه ای اس��ت كه می تواند برای خود اين 

كشور     ها نيز خطرناک باشد  | صفحه 15

 محور جشنواره سودای عشق 
بيانيه گام دوم انقالب است

 عمليات تا خلع سالح تروریست ها 
و اخراج از منطقه

 مطالبات پرستاران
همچنان بر زمين مانده  است

    سيزدهمين جشنواره سراسری تئاتر بسيج با عنوان 
»سودای عشق « در استان بوشهر برگزار خواهد شد. 
برگزاری اين جشنواره را می توان به نوعی جهاد تبيين 
هنرمندان بسيجی در عرصه هنرهای نمايشی دانست. 
اين جشنواره كه ابتدا در سطح استانی برگزار می شود 
در مرحله نهايی ميان منتخبان استان      ها برگزار خواهد 

ش��د. رويدادی كه در بخ��ش نمايش های صحنه ای، 
ميدانی و محيطی و بخش نمايشنامه نويس��ی انجام 
می شود. به همين مناس��بت »جوان « در گفت وگو با 
دكتر جواد جميری، رئيس سازمان بسيج هنرمندان و 
از فعاالن فرهنگی كشور، به موضوع جشنواره »سودای 

عشق « پرداخته است | صفحه 16

    روابط عمومی س��پاه اعالم كرد در ادامه انهدام 
مقر ها و مراكز توطئه، استقرار، آموزش و سازماندهی 
گروهک های تروريس��تی تجزيه طلب ض��د ايرانی 
در اقليم ش��مال عراق ، برخی از مقرهای باقی مانده 
مزدوران اس��تکبار جهانی از س��اعات اولي��ه بامداد 
دو شنبه هدف دور جديد حمالت موشکی و پهپادی 

قرارگاه حمزه سيدالشهدا عليه السالم نيروی زمينی 
سپاه قرار گرفتند. طی اين حمالت كه در مناطقی در 
عمق اقليم شمال عراق از جمله جژنيکان ، زرگوئيز و 
كوی سنجق انجام گرفت، ضمن انهدام اهداف مورد 
نظر ، ضربات و خسارت های سنگينی به تروريست  ها 

وارد آمد | صفحه 2

    رئيس خانه پرس��تار در گفت و گو ب��ا »جوان«: 
واقعيت اين است كه وضعيت پرستاري خوب نيست. 
پرستاران چند مطالبه دارند؛ يکي از اين موضوعات 
كه هم مطالبه جامعه پرس��تاري و هم مطالبه مردم 
است، بحث اس��تخدام نيرو اس��ت. ما نصف حداقل 
استانداردهاي جهاني پرس��تار داريم؛ يعني حداقل 

استاندارد پرس��تار نس��بت به هزار نفر جمعيت سه 
 نفر اس��ت، اما در حال حاضر در كش��ور ما اين عدد 
۱/5 است.  سقف اين عدد در كشورهاي اروپايي حدود 
۱۰ است.  هر قدر كه تعداد پرستاران از عدد ۳ كمتر 
باشد، به مردم خسارت بيشتري وارد مي شود، چون 

كيفيت خدمت رساني تنزل پيدا مي كند | صفحه 3

 ایران سفر هيئت آژانس را
»بازارزیابی« می كند

    سخنگوی وزارت امور خارجه: متعاقب سفر هيئت 
عالی ايران به وين و مذاكرات خوب با آژانس توافق      هايی 
انجام شده بود برای ادامه همکاری های خوب و سازنده 
دو طرف برای رفع اختالف نظر     ها و كمک به حل و فصل 
موضوعات باقيمانده كه موضوع س��فر هيئت آژانس 
به تهران جزو موضوعاتی ب��ود كه در چارچوب توافق 

وجود داشت.با توجه به قطعنامه سياسی صادر شده 
در شورای حکام عليه ايران، اقدامات بعدی با توجه به 
شرايط جديد صورت می گيرد و الزم است موضوعات 
يک ارزيابی مجدد شود و در اين ارتباط سازمان انرژی 
اتمی و جهات ذی ربط بررسی و اقدامات الزم را انجام 

می دهند | صفحه 15

بدشانسخوشحاشیه!
تيم ما بدشانس بود که همان دقايق اول بازی، بيرو را از دس�ت داد. بدترکيب بود که سرمربی همان ابتدای نيمه دوم، تغيير 
گس�ترده در ترکيب داد، اما مهم تر از همه خوش حاش�يه بود! از چندماه پيش تاکنون از اجنبی ها تا وطن فروش ها تا برخی 
فوتبالی ها اين تيم را زير حاشيه قرار دادند، تا آنجا که سرمربی تيم بعد از پايان بازی به وطن فروش ها گفت در خانه بمانيد و 
در ورزشگاه مقابل تيم ملی خود نباشيد. دو گل زديم که مادر طارمی آن را پيشاپيش تقديم شهدای شاهچراغ کرده بود. در 
همين تيم، حاشيه سازها کمرنگ بودند، شايد در همان زمان بازی روی حاشيه ها تمرکز می کردند! اما همچنان در قلب ملت 
ايران هستيد. توقف نکنيد و به پيش برويد. از شکست مقابل گران قيمت ترين بازيکنان جهان ناراحت نباشيد، پرچم و سرود 

تيم ملی همراه شماست!  | صفحه 13

   تغيير گسترده در ترکيب تيم ملی نشان از اشتباه سرمربی بود. هرچند اين تيم دوماه است اسير حاشيه و ناسزاگويی بی وطن هاست


