رهبر معظم انقالب:

نسل آینده با هویت مستقل و عزتمند دینی تربیت شود

هربامداد در سراسر کشور
سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

3

یک مقام وزارت کار تشریح کرد

کدام کشورها نیروی کار
ایرانیمیخواهند؟
14
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دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران :

 18درصد دختران ایرانی
قلیان میکشند
8

علی اکبر ناطق نوری:

از دین داران دین ناشناس
ضربه خوردیم
2

سرمقاله

بنویسیمیابگرییم؟!

همزمان با اصرار دولت حسن روحاني برحق مينو خالقي و نپذيرفتن

امضای 19سند همکاری میان ایران و کرهجنوبی

| منصورمظفری -مدیرمسئول|

نظر شوراي نگهبان مبني بر ابطال آراي وی ،برخي كانالهاي تلگرامي

توافقات مهم
یک سفر تاریخی

بازی با

بابک زنجانی
کتاب میشود

یک زن

مدعی اصولگرايی تصاوير جعلي از اين منتخب مردم منتشر كردند

13

نطق عجیب نماینده جامانده مجلس:

درمناطقیشاهد
توزیعموادمخدر
برایجلبآرابودیم!
2

2

نگاه جامعه شناسی به افشاگریهای
مهدی هاشمی نسب در مورد مصرف
مشروب در میان برخی فوتبالیستها

وضعاسفبار
الگوهایجامعه!

آبروی
2

14

خبر آخر

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییسجمهوری کره جنوبی:

روابط ایران و کرهجنوبی
باید مستمر و پایدار باشد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی عصر روز دوشنبه
در دیدار خانم «پارک گئون هی» رئیسجمهوری کره جنوبی ،با اشــاره به
نگاه مثبت جمهوری اسالمی ایران به افزایش همکاری با کشورهای آسیایی،
«ارتباطات مستمر و پایدار میان ایران و کرهجنوبی» را برای هر دو کشور مفید
خواندند و تأکید کردند :تفاهمها و قراردادها بین دو کشور باید بهگونهای منعقد
شوند که عوارض خارجی و تحریمها بر روی آنها اثر منفی نگذارد ،زیرا شایسته
نیست که روابط کشورهایی همچون ایران و کره جنوبی ،تحت تأثیر و اراده
امریکا باشد.حضرت آیت اهلل خامنهای همکاری و تبادل تجربیات در بخشهای
گوناگون علمی ،فناوری ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی را به نفع هر دو کشور
خواندند و گفتند :ما در سیاست خارجی تمایل بیشتری در نگاه به آسیا به دلیل
برخورداری از مشترکات فرهنگی و تاریخی داریم و بر همین اساس معتقدیم
امکان تفاهم ،توافق و همکاری با این کشــورها از جمله کرهجنوبی که جزء
کشورهای پیشرفته آسیاست ،بیشتر است.رهبر انقالب با اشاره به مشکالت
مهم امنیتی موجود در منطقه و جهان ،خاطرنشان کردند :اگر با خطر تروریزم
و ناامنی ،برخورد حقیقی و صحیح نشود ،عالج آن در آینده دشوارتر خواهد شد
و هیچ کشــوری در برابر این خطر ،مصونیت نخواهد داشت.ایشان با اشاره
به تقسیمبندی تروریزم به دو نوع «خوب» و «بد» از سوی امریکاییها گفتند:
امریکا ،شعار مبارزه با تروریزم میدهد اما در عمل ،صادقانه برخورد نمیکند،
در حالیکه تروریزم در هر شکلی بد ،و برای ملتها و امنیت کشورها خطرناک
اســت ،زیرا بدون وجود امنیت ،پیشــرفت مطلوب رخ نخواهد داد.حضرت
آیت اهلل خامنهای در خصوص همکاریها و توافقهای دو کشور ،به مسئله اولویتها
در همکاریهای دو جانبه اشاره کردند و افزودند :امکان شکلگیری همکاریهای
ســودمند بین ایران و کرهجنوبی وجــود دارد اما اولویتهای ما در همکاری،
فقط موضوع تجارت و دادوستد نیست بلکه باید قراردادهایی بسته شود که
مورد نیاز ایران در بخشهای زیرساختی و اقتصاد عمومی باشد.رهبر انقالب،
تأثیرنپذیرفتن تفاهمها و توافقهای دو کشور از عوارض خارجی را یکی از الزامات
اساسی در همکاریهای دو کشور برشمردند و تأکید کردند :نباید روابط ایران و
کرهجنوبی وابسته به تحریمها و تحت نفوذ و غرضورزی امریکا قرار بگیرد ،بلکه
باید ارتباطات دو کشور« ،مستمر ،پایدار ،قوی و صمیمی» باشد.ایشان با اشاره
به سابقه نسبتاً طوالنی اما همراه با فراز و نشیب روابط دو کشور ،خاطرنشان
کردند :خوشبختانه اکنون دولت کرهجنوبی ،دولت مساعد و همراهی است و
ایران نیز از ظرفیتهای فراوانی همچون برخورداری از نیروی انسانی جوان ،با
استعداد و تحصیلکرده برای افزایش همکاریهای پایدار برخوردار است.در این
دیدار که آقای روحانی رییس جمهور نیز حضور داشت ،خانم «پارک گئون هی»
رییس جمهوری کره جنوبی ،سفر به تهران را فرصتی ارزشمند برای توسعه
روابط دوجانبه و افزایش اعتماد متقابل خواند و گفت :ما در دوران تحریم نیز
سعی کردیم تا آنجا که می توانیم به حضور خود در ایران ادامه دهیم.رییس
جمهوری کره جنوبی ،ایران را برخوردار از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر،
و موقعیت جغرافیایی استثنایی دانست و افزود :امیدواریم در آینده روابط دو
کشور بهویژه در بخش اقتصادی توسعه پیدا کند.

یادداشت 2 -

یادداشت 1 -

هشدار درباره
دوام خانواده

| علینوری|
پژوهشگر و جامعه شناس

من در اين نوشتار كوتاه قصد ندارم به واكاوي
ساختارهاي خانواده در جامعه ايراني بپردازم
و يا سير تحول و علل دگرگوني انواع خانواده
در جامعه ايران را شــرح دهم .منظور فقط
اين است كه به سبب اهميت بسيار زياد اين
موضوع ،توجه آحاد مردم و نهادهاي مربوطه
را به نكاتي جلب نمايم :
 -1براساس ديدگاه اكثريت صاحب نظران
مسائل خانواده بيانگر مسائل جامعه است .به
عبارتي مشــت نمونه خروار است ،لذا اگرما
مالحظه مي كنيم مسائل خانواده افزايش و
تنوع يافته است به همان نسبت جامعه دچار
دشواري هاي بيش تري شده است.
 -2نمــاد خانواده ايرانــي پدر زحمتكش،
مادرفداكار و فرزندان قدردان است .اكثريت
مــردم جامعه ما اين گونه زندگي مي كنند
و اين سرمايه اجتماعي عظيمي براي کشور
ماست .اما در ســال هاي اخير تحت تأثير
گسترش ارتباطات و تغيير سبك زندگي اين
ارزش ها كم رنگ شده است .از طرفي نهادها
و رســانه هاي ما قادر نيستند صميميت ،
احترام ،فداكاري و ارزش هاي انساني خانواده
ايراني را به تصوير بكشند و معرفي كنند و یا
به ماموریت خود واقف نیستند.
 -3الگوي خانواده ايراني دچار نوعي تعارض
شده است .به بيان ديگر امروزه شيوه هايي
از زندگي خارج از چارچوب ارزشــي جامعه
ما و متأثر از ...
ادامه در صفحه13

ِ
غیبت معنا دار
شیخ نور
| امیراولیائی|
استاد دانشگاه

چند ســالی است که حضور حجت االسالم
و المســلمین علی اکبر ناطــق نوری در
صحنههای سیاسی کشــور بیشتر به یک
رویا شبیه شــده و خاطره ای که از ایشان
در ذهن هایمان متبادر است به سال ،1357
در لحظۀ ورود حضــرت امام (ره) به میهن
عزیــز اســامی ایــران و در کنــار امــام
برمی گردد ،همچنین مشــاهدۀ ایشــان
درزمان رحلت رهب ِر عزیز و بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی در سال  1368و پس از آن
تکیه برمسن ِد ریاست مجلس شورای اسالمی
طی ســالهای  1371تا 1379ازخاطرات
حضورشــان در عرصۀ سیاســی کشــور
می باشد.
جناب آقای ناطق در عرصه های سیاســی
کشــور از اوایل انقــاب در کنار همرزمان
خود همچون شهید بهشتی ،مرحوم آیت ا...
مهدوی کنی و آیت ا ...هاشمی رفسنجانی،
فعال بوده اند و پستهای کلیدی و موثری
ِ
کشــوردولت وقت و ریاست قوه
چون وزیر
مقننــه را در کارنامــۀکاریِ خــود دارند و
حدود دو دهه اســت که بــ ه عنوان رئیس
مشغول
دفتر بازرسی مقام معظم رهبری،
ِ
خدمت به نظام مقدس جمهوری اســامی
میباشــند .رعایت تقوی ،مدیریت قوی و
مشی اعتدالگرایانۀ ایشان در همۀبرهههای
ِ
انقالب اســامی از وی چهرهای شاخص و
منحصر به فرد در منظر عام و خاص ساخته
و برای همین است...
ادامه در صفحه13

یادداشت 4 -

یادداشت 3 -

از كرهايها
چه بخواهيم؟

خودزنی
بازیگران زن !

سفر رئيسجمهور كرهجنوبي به ايران را بايد
از جهات مختلف بســيار مهم دانست .اين
موضوع كه يــك هيئت تجاري و اقتصادي
 236نفــره و نيز بيــش از  100خبرنگار،
رئيسجمهور كرهجنوبي را در سفر به ايران
همراهي ميكنند نشــان ميدهد كه بازار
ايران براي كرهايها بسيار اهميت دارد .در
واقع ،هدف كرهجنوبي بردن بهره بيشتر از
بازار ايران اســت .با توجه به اينكه بسياري
از محصوالت كرهاي كه در بازار ايران حضور
دارند ،مشابه و نمونه چيني اين محصوالت
نيــز در بازار ايران حضــور دارند ،كرهايها
به دنبال اين هستند كه بازار ايران به صورت
انحصاري در اختيار كاالهاي آنها باشــد .در
چنين شــرايطي كه بازار در اقتصاد جهاني
حرف اول را ميزند ما بايد مراقب باشيم كه
بازار خودمان را كه براي خارجيها بســيار
شيرين و جذاب اســت انحصارا در اختيار
كرهايهــا قرار ندهيم .ما بايــد كرهايها را
مجاب كنيم كه در ايران ،ســرمايهگذاري
كــرده و تكنولوژيهاي روز را با خودشــان
بياورند تا زمينه توليدات مشترك با آنها در
ايران و صادرات آنها به دنيا فراهم شود.
اگر ما اين هوشــياري را در مقابل كرهايها
نداشته باشيم مسلماً فقط آنها هستند كه
ازروابطاقتصاديوتجاريبامانفعخواهندبرد.
به عبارت ديگــر ،ما در مذاكرات تجاري با
طرفهاي كرهاي بايدهدفمان مشخص بوده
و براي آنها روشن كنيم
ادامه در صفحه13

دنیــای هنر را باید دنیایی با پیچیدگی های
خاص خودش دانســت؛ پیچیدگی هایی که
گاه مرزهای احساس و عاطفه را نیز پشت سر
می نهد! شهرت ،آوازه ،محبوبیت ،ثروت و،...
ناگهان رو به افول مــی نهد و در این دنیای
پیچیده گاه برخی از ستارگان پرفروغ به وزش
نسیمی مالیم! راه افول و به تاریکی گراییدن
در پیــش می گیرند و این قانونی نانوشــته
و واقعیتی تلخ اســت که نمی تــوان از آن
چشم پوشید.
ســال های ســال اســت که هر از گاهی،
برخی از بازیگران (خانم  -آقا) با گالیه از کمتر
دیده شــدن ـ که بــا ذات و روح هنرمندی
به دور است! ـ لب به گالیه هایی میگشایند
که« :کسی به ســراغ ما نمی آید»« ،یادمان
نمی کنند»« ،مدت های مدیدی است کاری
به ما پیشنهاد نشده اســت» و از این دست
نامالیماتی که به حــق آزاردهنده نیز بوده
و نمی توان از آن به ســادگی گذشت .طی
ســالیان اخیر دسته ای دیگر از گالیه ها که
به ندرت پای آن به رسانه ها کشیده می شود
خبر از برخی بداخالقی ها و ناهنجاری هایی
می دهد که با دوطرز کامال متفاوت ،نسبت
به آن واکنش هایی نشــان داده شده است و
آن وجود فضایی است که بازیگران زن در آن
احساس امنیت نکرده دچار آسیب های شدید
روحی-روانی شدهاند؛ فضایی که برخی مدعی
هســتند چون به برخی پیشنهادات«وقیح»
جواب رد داده اند!
ادامه در صفحه13

|مسعوددانشمند|
کارشناس اقتصادی

| رضابردستانی|
روزنامهنگار

این روزهــا از ترس
مواجه شدن با واقعه ای
تلخ یا حادثه ای شنیع
یا خبری ویران کننده
با احتیاط به ســوی
كانـونهاي خبر روانه
میشویم! شکنجه زنی زجر کشیده
بهنام«اعظم»،قتلفجیع«ستایش»وحاال
مسئله تکان دهنده دیگری به نام«ندا»!
و اما جدای از مواجه شدن با برخی
اخبار و حوادث ،کار بسیار سختی
است این قلم زدن در دنیای رسانه که
گاه با چنین رخدادهایی تلخ و گزنده
که تا مدتها روح و روان ما را دچار
عمیق تریــن جراحتها مینماید،
رو در رو میشویم و در خود میمانیم
که به واقع بنویسیم یا بگرییم؟!
سر و صدای به پا شــده پیرامون
طرح حمایت از آمرین به معروف
و ناهیان از منکر که روزها و ماهها
وقت مجلس را گرفت و در نهایت به
تغییراتی بس بی اثر کننده به تصویب
رسید یا دلواپسیهایی که سه سال
است گریبان آرامش جامعه ما را رها
نمیکند!دلواپسیهاییکهبههمهچیز
میپردازد اال به آسیبهای پنهان شده
در تــار و پود جامعه! و اینک نبرد
کالمیچپ و راســت ماجرا بر سر
گشت محسوس و غیر محسوس و
اما چون به خوبی مینگریم میبینیم
آن چه گاهي نادیده انگاشــته شده
است امنیت روحی-روانی جامعه
اســت که به هیچ انگاشته شده ،تا
ابد نیز دچار همین هیچ انگاشتگی
باقی خواهد ماند!
به راستی درســت در حوالی هفته
معلم چگونه میتوان در حاشــیه
يك تجاوز از سوي يك نامعلم به
يك دانش آموز نوشــت؟ نوشت
و نگریســت؟ نوشت و نشکست؟
نوشت و ویران نشد؟ اصال مانده ایم
نوشته را به کدام مخاطب بنویسیم؟
دلواپسی مرز دارد؟ شعاع عملیاتی
دارد یعنی تــا حوالی خانه ندا هم
قدرت واکنش دارند این دلواپسان تا
بگوییــم به درد دل ایــن خانواده
زجر کشیده برسند؟
شرم داریم از قلم زدن چون روزنامه
است ،فضایی در اختیار عموم که
ممکن اســت کودکی تازه سواد
آموخته نیز این مطلب را بخواند و
از فردا دیگر دلش نخواهد به مدرسه
برود ،از معلم شدن رویگردان شود،
کابوس ببیند و...
سکوت هم جایز نیست زیرا سکوت
چنیندملهایچرکینیراچرکینتر،
بزرگ تر و خطرناک تر میکند و
وقتی نوبت به نوشتن میرسد بین
گریستن و نوشــتن مردد میمانیم
و چون عزم نوشــتن کردیم آن گاه
مخاطب یافتن خود ماجرایی دیگر
است! این روزها یک عده ،دلواپس
چیزهایی هستند که در نقطه انتهایی
یا به نماینده مجلس شــدن منتهی
میشود یا تکیه زدن بر اریکه ای و
صندلی ای اما دلواپسی که دردهای
جامعه را واکاوی کند ،بررسی نماید
و آسیب شناسی کند آنچنان نیافتیم
شاید برای همین است که بین نوشتن
و گریستن مردد مانده ایم اصل ماجرا
را کم و بیش میدانید و میدانیم اما
به ما بگویید چه کنیم؟ بنویسیم یا
بگرییم؟!

