اختالفنظرها درخصوص برجام به جنگ لفظی کشیده شد

علی لندی ،نوجوان فداکار ایذهای درگذشت

پایان داستان
ققنوس فداکار

صفحه 6

تشدید تنش میان تهران -واشنگتن
شرح درصفحه 11

پیشخوان
سرمقاله

داستان افزایش حقوقها از کجا شروع شد؟

محمدعلی وکیلی

بازی دو سر باخت
در ماجرای افزایش حقوقها

جمهوری اسالمی در میانه دو لبه قیچی
«طالبانیسم و سکوالریسم»
بیش از صد سال است که بر سر نسخه توسعه و
سعادت ایران نزاع عمیقی درگرفته است .پارهای در لبه
رادیکال تجدد نسخه سکوالریسم سیاسی و فلسفی
میپیچند و پارهای در انتهای سنت گیر افتادهاند و سلفیت
تام و تمام تجویز میکنند .میان این دو سر طیف البته
مصلحانی بوده اند که نقاط روشن بلوغ ایرانی را به نمایش
گذاشتهاند .اصالح طلبانی واقعی که در مرز سنت و تجدد
حرکت کرده اند و از هر دو ،توشه سعادت برچیده اند.
به گمان من جامعه ایران نیز به این راه سوم باور دارد.
اکثریت مطلق مردم ،هم در وجودشان قلب سنت میتپد
و هم در سرشان سودای تجدد دارند .در ضمیر همه ما
دلبستگی به سنت و آرزوی پیشرفت زنده است.
هماره حرکت در میان و میانه این دو طیف ،حرکتی
اصالحطلبانه بوده است .اینکه بارها گفته ام که صندوق
رای مهمترین گزینه اصالح طلبی در انتخاباتها بوده ،به
همین علت است .اقبال مردم سوی کسی است که این
دو ایده در گفتمانش حاضر باشد .هم دین ،فرهنگ و
آیین تاریخی مردم را پاس بدارد و هم به توسعه ،آزادی
و آبادانی ایران متعهد باشد .حضور همزمان این دو ایده
در یک گفتمان ،متضمن سقف اقبال مردمی است .لذا
هر کس که میخواهد در محضر چنین مردمی رو سفید
باشد ،الجرم باید چنین کند و به هنجارهای این دو ایده
وفادار بماند .معتقدم مهمترین وجهی که اقبال بیش از
نودوهشت درصدی برای جمهوری اسالمی خلق کرد،
حضور و تلفیق این دو ایده در گفتمان جمهوری اسالمی
بود.

افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین
مالی آن به مراتب عواقب جدیتری نسبت به ثبات حقوقی آنها
دارد ،چرا که چرخه استقراض ،چاپ پول و تورم افسارگسیخته را
به دنبال خواهد داشت.
تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کاالها به ویژه
اقالم ضروری ،موجب شکلگیری این مطالبه در جامعه میشود
که حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و
قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

امیرعبداللهیان:

بهزودی
به مذاکرات هستهای
بازمیگردیم

صفحه 10

دولت سیزدهم به چه سیاستهایی در حوزه خودرو باید
تن دهد؟

عجیبترین جغرافیای قیمتی
در بازار خودرو
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درگیریهای لفظی ایران و آمریکا بیشتر شده و البته هرکدام از مقامات طرفین توپ را
به زمین دیگری میاندازد .امیرعبداللهیان هم طی روزهای گذشته آمریکایی ها را متهم به
سیگنال دهی درباره مذاکرات کرده است.
از آن سو یک مقام آمریکایی افزود :در طول نشست مجمع عمومی سازمان ملل ،هیچ
پیشرفتی در مذاکرات ایران صورت نگرفته است .در حالی که ایران برنامه هستهای خود را
گسترش میدهد ،آمریکا بیکار نخواهد نشست.
همچنین قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا چندین طرح ضد ایرانی را برای اضافه
شدن به عنوان متمم به متن الیحه بودجه دفاعی آمریکا پیشنهاد کردند که این طرحها

بامداد جمعه (به وقت تهران) در این مجلس به تصویب درآمدند.
پایگاه خبری «واشنگتنفریبیکن» که از رسانههای نزدیک به نومحافظهکاران آمریکایی
است نوشته نمایندگان جمهوریخواه در این مجلس ،قصد دارند از «قانون اختیارات دفاع
ملی» (الیحه بودجه دفاعی) برای مقابله با ایران استفاده کنند .فارس گزارش می دهد:
فریبیکن که مخالف هرگونه مذاکره با ایران و حامی براندازی نظام جمهوری اسالمی است
مدعی شده این طرحها همچنین قصد دارند به افشاگری درباره «امتیازهای اعطاشده به
ایران» از سوی دولت «جو بایدن» در مذاکرات برجامی بپردازند.

صفحه 11

صفحه 9

با حکم وزیر اقتصاد

سعید محمد دبیر شورایعالی
مناطق آزاد شد

صفحه 2

«چند تکلیفی» دانشآموزان در آموزش آنالین و حواسی
که متمرکز نیست

دشواریهای دانشآموزان
در آموزش آنالین

ادامه درصفحه 2

ایالم مقصد چهارمین سفر استانی رئیس جمهوری شد

دستور رئیسی برای
حل مشکالت زیر ساختی ایالم

نیروی هوایی ارتش در عملیاتها
پشت و پناه سپاه بود
نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه ثارالله با اشاره به همکاری بسیار خوب
ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس گفت :نیروی هوایی ارتش و هوانیروز
در اکثر عملیاتها حضور داشتند و پشت و پناه سپاه بودند.
حجتاالسالم علی شیرازی ایرنا با ذکر خاطراتی از حضور خود در جبهه
و جنگ گفت :فروردین سال  ۱۳۶۰به جبهه اعزام شدم ،اوایل جنگ در
عملیاتهای مختلفی شرکت میکردم و بعد برای ادامه تحصیل به قم
میآمدم اما از عملیات بیتالمقدس به شکل جدیدتر در جبهه حضور
پیدا کردم.
وی افزود :من در عملیاتهایی مانند والفجر مقدماتی ،مسلمبن عقیل،
والفجر  ،۴کربالی  ۴و  ۵و والفجر  ۱۰حضور داشتم .از سال  ۶۵تا پایان
جنگ به صورت دائم در میدانهای نبرد حضور داشتم و مسئول تبلیغات
لشکر ثارالله بودم.
نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه ثارالله با ذکر خاطرهای از جبهه و جنگ
افزود :عملیات کربالی  ۴و  ۵به فاصله کوتاهی انجام گرفت .در کربالی
 ۴شکست خوردیم زیرا عملیات لو رفته بود و همان عملیاتی بود که
غواصهای ما به دست نیروهای عراقی افتادند.
شیرازی عنوان کرد :در آن عملیات نیروهای زیادی به جبهه آمده بودند
به دلیل اینکه همه نیروها وارد جنگ نشده بودند ،قرار شد ما عملیات
دیگری انجام دهیم که همان عملیات کربالی  ۵بود که در  ۱۸دی ماه به
فاصله دو هفته با عملیات قبلی ،این عملیات را انجام دادیم.
وی با ذکر خاطره دیگری اظهار کرد :خاطره دیگری که دارم این است
که همه رزمندگان روحانی گردان لشکر ثارالله که ما در آن حضور داشتیم
جمع شدند و طوماری را امضا کردند .آیتالله حائری شیرازی و شهید
میثمی سخنرانی قرایی کردند و همه طومار را امضا کردند و در آن تاکید
کردند که تا پایان جنگ در جبهه میمانند.
مسئول تبلیغات لشکر ثارالله ادامه داد :در آن زمان عدهای از روحانیون
به جبهه میآمدند و بعد از مدتی برای تحصیل دوباره به قم میرفتند
و چند ماه بعد دوباره به جبهه میآمدند اما براساس این طومار همه
قرار گذاشتیم که تا پیروزی کامل در جبهه بمانیم .این طومار را از میان
روحانیت به میان لشکریان آوردند و در گردان همه رزمندگان این طومار
را امضا کردند هم اکنون هم این طومار در موزه جنگ شهر کرمان ثبت
شده است.
شیرازی بیان کرد :عملیات کربالی  ۵از سختترین عملیاتهای دوران
دفاع مقدس بود .در این عملیات جلوی خطی که لشکر عملیات را شروع
میکرد ،آب قرار داشت یعنی یک جاده بود و دو طرف آن جاده آب بود و
این جاده تنها راه ارتباطی ما بود .همه نیروها ،ماشینسنگینها ،تریلیها
و تجهیزات ما از همین جاده منتقل میشدند و این موضوع جدیدی در
جنگ بود و کار ما را سخت میکرد زیرا در تیررس دشمن بودیم .در واقع
همه نیروها و تجهیزات ما از یک سمت حرکت میکرد و همین موضوع
موجب شد بسیاری از جوانان ما مجروح و شهید شوند و در سختترین
شرایط رزمندههای ما سه ماه شبانه روز جنگیدند .حاج قاسم که در آن
زمان فرمانده لشکر ثارالله بود چند روز نمیخوابید تا اینکه سرانجام
توانستیم پیروز شویم.
نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه ثارالله با ذکر خاطرهای از سردار سلیمانی
گفت :من از سال  ۶۱حاج قاسم را میشناسم .معموال قبل از اینکه
عملیاتی انجام شود یکی دو شب قبل جلسات توجیهی میگذاشتند .در
عملیات کربالی  ،۵حاج قاسم دو سه روز قبل از عملیات ،جلسه توجیهی
گذاشته بود و فرماندهان و مسئوالن در آن جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد :قبل از عملیات کربالی  ۵دو جلسه توجیهی در اهواز
برگزار شد .در آن جلسات حدود  ۴۸نفر از مسئوالن لشکر حضور داشتند
و برای حاج قاسم توضیحاتی ارائه کردند و ایشان هم توضیحاتی داد که
این جلسه دو ساعت طول کشید در آخر هم مداحی برگزار شد .آن شب
در آن جلسه سوز عجیبی میان بچهها بود .بعد از مداحی همدیگر را به
آغوش کشیدیم و خداحافظی کردیم.

ما مسئوالن
کم کاری کردیم
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

خبر
نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثاراهلل:

رئیس مجلس مطرح کرد

بیانیهسپاه:

در آینده نهچندان دور شاهد اخراج آمریکا از منطقه خواهیم بود
سپاه پاسداران در بیانیهای به مناسبت هفته دفاع مقدس
تاکید کرد :با تداوم فرهنگ دفاع مقدس شاهد تحقق اراده
امت اسالمی در اخراج آمریکا از منطقه و جراحی غده
سرطانی رژیم صهیونیستی از جغرافیای اسالم خواهیم بود.
به گزارش تسنیم ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
بیانیهای با پاسداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس؛
تداوم دفاع پیروزمندانه و مقتدرانه ملت ایران را حقیقت
انکار ناپذیر تاریخ معاصر و ضامن اخراج آمریکا از منطقه و
جراحی غده سرطانی رژیم صهیونیستی از جغرافیای اسالم
دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است :با گذشت  41سال از
آغاز تحمیل جنگی که از سوی پروپاگاندای رسانهای غرب
به صدام و رژیم بعثی حاکم بر عراق نسبت داده میشد،
اما در واقع یک جنگ جهانی تمام عیار برای محو انقالب
اسالمی و بازگشت سلطه مجدد بر سرنوشت ملت ایران
محسوب و بر اساس طرحهای تجاوز و هدف تعیین شده
قرار بود سردار معدوم قادسیه چند روزه به فتح تهران
برساند! آنچه در اذهان و افکار عمومی جهانیان مورد تکرار
و تاکید قرار میگیرد ،هنرمندی امامین انقالب اسالمی در
تبدیل این تهدید به فرصتی بالنده برای استحکام نظام و
پی ریزی بنیان های اقتدار دفاعی و بازدارنده کشور است.
این بیانیه میافزاید :جنگ تحمیلی  8ساله علیه ملت ایران
اقدامی ناقض مبانی و حقوق بین المللی و بر هم زننده ثبات
منطقه بود و آثار و تبعات ویرانگر آن بر امنیت منطقهای
با حمایت قدرت های استکباری و سلطه گر و در راس

آنها دولت تروریست و جنگ افروز ایاالت متحده آمریکا
و همراهی ارتجاع منطقه با متجاوز  ،باعث استمرار تجاوز
و وقوع جنگ های دیگری در منطقه راهبردی خلیج فارس
و غرب آسیا شد.
این بیانیه با اشاره به برکات و پیامدهای دفاع مقدس
پیروزمند ملت ایران ،تثبیت اقتدار و امنیت ملی؛ شکوفایی
قابلیتها و شایستگیهای ایران اسالمی ،تولید روحیه
خودباوری و خوداتکایی و اثبات کارآمدی نظام دینی و
سیاسی مبتنی بر والیت فقیه را در زمره دستاوردهای این
حماسه تاریخی قلمداد و افزوده است :هشت سال دفاع
مقدس نه تنها شکست جبهه متحد دشمنان انقالب
اسالمی را رقم زد ،بلکه آوردگاه مقاومت و ایستادگی شگفت
انگیز ملت ایران با صدور واقعی انقالب اسالمی به فراسوی
جغرافیای میهن عزیزمان ،بسترها و زمینههای شکل گیری
جبهه مقاومت اسالمی در غرب آسیا و آغاز روند خفتبار
افول و شکست دو ابرقدرت جهانی آن روزها یعنی اتحاد
جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا را پدید آورد.
این بیانیه تصریح کرده است :جنگ تحمیلی استکبار
و اشرار جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران هر چند در
جبهههای جنوب و غرب کشور و در تقابل ظاهری با ارتش
بعثی صدام ،بدون کم شدن حتی یک وجب از خاک کشور
،به پایان رسیده است  ،اما طی  33سال اخیر به طور
پیوسته و در اشکال و مختصات مختلف ،لحظه ای متوقف
نشده است و زنجیرهای از حوادث و رخدادهای فتنه گون
در این مدت در عرصههای جنگ نرم و جنگ نیمه سخت و

همچنین تحریم و جنگ اقتصادی ،از یک سو بیانگر ناکامی
جبهه ضد انقالب و معاندین منطقهای و فرامنطقهای و از
سوی دیگر ترسیم کننده این واقعیت است که ایران و ایرانی
به مدد هوشمندی و بصیرت ذاتی و انقالبی و تجارب دفاع
مقدس ،همواره چند گام جلوتر از دشمن ،با سربلندی پیش
روندگی حرکت آرمانی و تمدنی خود را صیانت و تضمین
کرده است.
این بیانیه با اشاره به جلوهگری های الگوی دفاع مقدس
ایرانی در جبهه مقاومت ضد صهیونیستی طی دهههای
پس از جنگ تحمیلی  8ساله؛ راهبرد مقاومت را عامل
مرعوب شدن امپراتوری سلطه در مواجهه با ملتهای
مسلمان منطقه توصیف و تصریح کرده است :پس از جنگ
تحمیلی ،فرسایش قدرت در بلوک سلطه و استکبار  ،خطای
محاسباتی کاخ سفید در خروج امریکاییها از پناهگاههای
راهبردی با لشکرکشی به افغانستان و عراق را موجب گردید
؛ اما پس از گذشت بیش از بیست سال امروز شاهد فرار
ذلتبار آمریکاییها از افغانستان و به فضل الهی در آیندهای
نه چندان دور اخراج آنان از غرب آسیا هستیم.
این بیانیه بازخوانی دائمی فرهنگ و ارزش های دفاع
مقدس را ضامن عینیت مستمر آن در جامعه قلمداد و
با تاکید بر رسالت خطیر پیشکسوتان هشت سال دفاع
مقدس و اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه در این عرصه خطیر
خاطرنشان کرده است :اراده آهنین ملت ایران که ریشه
در فرهنگ قرآن و عاشورا دارد هر روز بالنده تر از دیروز،
پشتوانه مستحکم مسیر آرمانی و تکاملی انقالب اسالمی

است و شعاع خیره کننده آن به یاری خدای کریم نسل های
جوان امروز و فردای این مرز و بوم را در میدان جهاد برای
استقالل  ،امنیت و سالمت مردم ؛ مهیای نقش آفرینیهای
بزرگ و سرنوشتساز نگه خواهد داشت.
این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد ،نام ،خاطره و
آرمانهای شکوهمند و تمدنساز امام راحل عظیمالشأن(ره)
و شهیدان عالیقدر هشت سال دفاع مقدس و شهدای
مدافع حرم به ویژه سردار دلها ،علمدار جبهه مقاومت
اسالمی سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و اعالم
آمادگیهای همهجانبه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و بسیج مستضعفین در همراهی با سایر نیروهای مسلح
مقتدر جمهوری اسالمی ایران برای دفاع سلحشورانه از
انقالب و نظام و پاسداری از عزت ،شرافت ،امنیت و آرامش
میهن اسالمی تحت تدابیر ،فرامین و رهنمودهای حکیمانه
مقام عظمای والیت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت
امام خامنه ای ( مدظله العالی ) تاکید کرده است :دفاع
مقدس ملت ایران ،پیروزمندانه و مقتدر تر از گذشته به
عنوان یکی از حقایق تاریخ معاصر جاری و این مائده و
موهبت الهی که باعث عبور سربلند انقالب و نظام از فتنه
های پرشمار پس از جنگ تحمیلی هشت ساله شده است،
به یاری خداوند متعال با تداوم شکوهمند خود ،نوید بخش
توسعه مقاومت هوشمند و قدرتمند و تحقق اراده امت
اسالمی در اخراج آمریکا از منطقه و جراحی غده سرطانی
رژیم صهیونیستی از جغرافیای اسالم خواهد بود.

مسجدی:

مذاکرات ایران و عربستان رو به جلو است

سفیر ایران در عراق از پیشرفت در گفتوگوهای ایران و عربستان خبر داد
و گفت « :دو طرف مایل به گفتگو و به نتیجه رسیدن این مذاکرات هستند».
به گزارش تسنیم ،خبرگزاری واع عراق گزارش داد :جمهوری اسالمی ایران
امروز جمعه ،حمایت خود را از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در دهم اکتبر
آینده اعالم کرد.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق در گفتگویی با خبرگزاری
عراقی واع اعالم کرد که تهران مخالف هر اقدامی است که دولت عراق را تضعیف
کند .وی همچنین افزود که بغداد میزبان دور چهارم گفتگو با عربستان است.
سفیر ایران در بغداد گفت :هر تصمیمی که ملت عراق اتخاذ کند مورد
حمایت ایران است .جمهوری اسالمی ایران حامی مسئوالن عراقی در زمینه
برگزاری انتخابات پس از فراهم شدن شرایط برگزاری آن است و همکاری خواهد
کرد.

گفتگوهای ایران و سعودی در بغداد
وی درباره گفتگوهای ایران و عربستان هم به واع اعالم کرد :ما خرسند هستیم
که میبینیم عراق نقش موفقی در سطح منطقه ایفا میکند .به هر اندازه که
نقش آفرینی سیاسی عراق بیشتر شود این (اقدام) سرور و خرسندی جمهوری
اسالمی ایران که حامی این تالشهاست را به دنبال خواهد داشت.
مسجدی تاکید کرد :دور چهارم از گفتگوها با عربستان در بغداد برگزار خواهد
شد .امیدواریم که این گفتگوها به شکل سازنده با عربستان پیش برود.
وی افزود :مذاکرات با عربستان رو به جلو است و امیدواریم که به نتایج
قطعی برسد و پس از آن اعالم خواهد شد .طرفین مایل به گفتوگو و رسیدن
به نتیجه هستند.
مذاکره ایران و آمریکا
مسجدی درباره امکان مذاکره ایران و آمریکا هم تاکید کرد :مذاکرات هستهای
میان گروه یک به عالوه پنج با جمهوری اسالمی بوده و مذاکرات قبلی دوجانبه
نبوده است بلکه میان اتحادیه اروپا و آمریکا و نیز جمهوری اسالمی ایران بوده
است.
سفیر ایران در عراق تصریح کرد :درباره دوره جدید هم با مذاکرات دوجانبه
موافقت نخواهیم کرد زیرا ما وارد گفتگو با اروپاییها شده ایم و مواضع ما شفاف
و مشخص است .آمریکاییها از برجام خارج شدند و آنها باید بازگردند.
حمایت از سیاست درهای باز عراق
وی درباره سیاستهای درهای باز عراق گفت :ما حامی اقدامات دولت عراق
در تقویت روابط با همه کشورها هستیم و امیدواریم که دولت عراق در این زمینه
موفق شود .شرایط سیاسی در برهه کنونی تعامل و همکاری کشورها با یکدیگر
را طلب میکند.

سفر موثر الکاظمی به ایران و طرح ریلی شلمچه به بصره
وی درباره سفر الکاظمی به ایران هم بیان کرد :ما از مصطفی الکاظمی نخست
وزیر عراق به خاطر سفر به ایران تشکر میکنیم که طی آن مذاکرات خوبی
انجام شد که بارزترین آن درباره طرح ریلی است که شلمچه را به بصره متصل
میسازد .مسجدی ادامه داد :الکاظمی اعالم کرد که پس از مراسم اربعین
روادید مسافران ایرانی از طریق پروازهای هوایی لغو خواهد شد و پس از مدتی
روادید سفرها لغو میشود .این موضوع از سوی دولت ایران تایید شده و تایید
از سوی عراق هم ضروری بود.
سفیر ایران در عراق ابراز امیدواری کرد که این تصمیم از سوی دولت عراق
پس از مراسم اربعین اجرایی شود.
اقلیم نباید اجازه تحرکات گروههای معاند علیه ایران را بدهد
مسجدی درباره مقابله با گروههای تروریستی در اقلیم کردستان عراق که
امنیت ایران را هدف قرار میدهند هم گفت :اقلیم کردستان عراق نباید به
گروههایی که در آن هستند ،اجازه اقدام علیه ایران را بدهد.
وی افزود :ما بارها از اقلیم و دولت مرکزی عراق خواستهایم که در راستای
توقف این حمالت حرکت کنند ،اما متاسفانه این گروههای ضد انقالب اسالمی
ایران از مرزها عبور و دست به اقدامات تروریستی میزنند و سپس به اقلیم
کردستان عراق باز میگردند.
مسجدی گفت :باید این روند متوقف شود و گرنه جمهوری اسالمی ایران
مجبور خواهد بود که دست به عملیات ضد این گروهها بزند .ما اصال تمایلی
نداریم که مناطق مرزی و اقلیم کردستان آسیب و خسارتی ببیند.
وی از مسئوالن اقلیم و دولت عراق خواست که این مشکل را به طور جدی
حل کنند.

