
ایران از جهانی شدن عدالت 
حمایت می کند

رئیسي در مجمع عمومي سازمان ملل: 

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت اهللا 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی، صبح روز گذشــته در 
آیین تجلیل از پیش کســوتان دفاع مقــدس، جنگ تحمیلی را 
نتیجه سیاســت راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با 
جمهوری اســالمی و ملت ایران خواندنــد و افزودند: با وجود 

حمایت همه جانبه قدرت های جهانی...

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور 
با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیش کسوتان دفاع مقدس:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۱ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۲۲     ۱۴۴۴ صفــر   ۲۵     ۱۴۰۱ شــهریور   ۳۱ پنجشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۵

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: دبیر تشکل نهضت سبز  زاگرس از ۱۰ سال تالش برای مهار آتش سوزی ها و کمک های مردم محلی می گوید   و یادداشت هایی از  نعمت احمدی، فاروق خضری.  شماره آینده روزنامه چهارشنبه ۶ مهر منتشر خواهد شد 

 رئیس جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر برقراری عدالت در 
جهان گفت: ما قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم 

و از جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم. سیدابراهیم رئیسی در 
سخنان خود در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تأکید بر اینکه 

میل به برقراری عدالت به  عنوان ودیعه الهی در وجود همگان 
است، اظهار کرد: ما از جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم.

مبارزه سراســر کنــش و واکنش کامران قاســم پور کشــتی گیر 
۹۲کیلویی جمهوری اسالمی ایران با قدرتمندترین کشتی گیر آمریکا 
و نحوه مبارزه و اجرای شــجاعانه فنون از نقاط قوت بسیار مهم تیم 
ملی کشــتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بلگراد بود. او نشان داد 
که می توان با شــجاعت و درایت بر بسیاری از تردیدها و تشکیک ها 
خط بطالن کشــید و روش شــجاعانه مبارزه را به دیگران آموخت. 
در حقیقت این مبارزه به عنوان یک کالس آموزشی ماندگار می تواند 
برای جامعه ورزشــی ما به کار گرفته شود و نیز آنچه در حین مبارزه 
و پس از آن مشــهود بود، رعایت اخــالق منصفانه و احترام آمیز هر 
دو مبارز به دیگری بود که نشــان داد می توان در عین شــجاعت و 
سختکوشــی، با احترام نســبت به حریف مبارز رفتــار کرد. تصاویر 
مانــدگاری از این احســاس انســانیت و احترام از هــر دو طرف بر 
صفحات تلویزیون نقش بســته بود. صدالبته این شجاعت و غیرت 
در میان مردم عادی کشورمان -همانند این قهرمان جهانی که از یک 
روستای جویبار مازندران برخاسته- در تاریخ بسیار دیده شده است. 
رزمندگان جان بر کف دفاع مقدس و مدافعان حرم در تاریخ معاصر 
و نادر فرزند شمشــیر روستازاده ای از خراسان که استقالل و یگانگی 
ایران را حفظ کردند، از طایفه شــجاعان و جان بر کفان هســتند.اما 
شــجاعت و درایت اختصاص به مبارزان و جنگاوران ندارد. در همه 
زمینه های اجتماعی شــجاعت و درایــت را می توان یافت. در تاریخ 
می توان شــجاعت ها و درایت هایی را یافت کــه در ظاهر برعکس 

جلوه می کند و ...
ادامه در صفحه ۱۱

پرسشــی که با ســوگ مهســا امینــی، دختر ی کــه میهمان 
شــهرمان بود، در ذهن من و شــاید برای همه ما مطرح شــد، این 
بود که مگر با گذشــت این ســال هــا نباید عرف و شــیوه حضور 
آزادانــه زنان در فضاهای عمومی شــهری کشــورمان برای همه 
جا افتاده باشــد؟ از تأثر، و اندوه عموم مردم نسبت به وقوع چنین 
حوادثی نمی گویم؛ زیرا تعداد پســت ها، یادداشت ها و نامه ها گواِه 
برناراحتی پیر و جوان از این واقعه اســت. سؤال اول این  است که 
تعریف فضای عمومی چیســت و چطور از آن اســتفاده می شود؟ 
در علم شهرســازی، «فضای عمومی شهری» به همه شوارع عام، 
یعنــی خیابان ها، کوچه ها، پس کوچه هــا، میادین بزرگ و کوچک، 
میدانچه هــای محلــی، میدانگاه هــا، صحن هــای ورودی اماکن 
مذهبی و فرهنگی، پارک ها و ورزشــگاه ها، بازارها و دیگر پاســاژها 
و مجتمع هــای تجاری جدید و خالصه تمام فضاهای شــهری ای 
اطالق می شــود که حضــور در آنها برای همه مــردم، اعم از مرد 
و زن و کــودک آزاد و رایگان بوده و مانعی برای آن وجود نداشــته 
باشــد. امروزه حتی در عربستان و دیگر کشورهای اسالمی نیز زنان 
با رعایت عرف جامعه در فضای عمومی شهرها ظاهر می شوند. و 
از آن ســو، حتی در کشورهای غربی هم که آزادی شان بیشتر است، 
هر فضایی پروتکل و رســم و رسوم و شــرایط خودش را دارد. چه 
بســیار شاهد بوده ام در دوران دانشجویی ام در ایتالیا که مانع ورود 
گردشــگرانی که در تابستان می خواسته اند با شلوار باالی زانو وارد 
کلیسایی شوند، شده اند.                                         ادامه در صفحه ۱۱

شجاعان، احیاگران میهن

مسئله حضور 
در فضاهای عمومی شهری

سـرمـقـالـه

یادداشت

پوتین دوباره برای جنگ فراخوان داد  و   دربارهپوتین دوباره برای جنگ فراخوان داد  و   درباره
 استفاده از سالح های کشتار جمعی سخن گفت استفاده از سالح های کشتار جمعی سخن گفت

سخنراني بایدن در مجمع عمومي سازمان ملل : سخنراني بایدن در مجمع عمومي سازمان ملل : 

آیا جنگ اوکراین به یک آتش همه گیر جهانی نزدیک شده است؟آیا جنگ اوکراین به یک آتش همه گیر جهانی نزدیک شده است؟
بلوف یا تهدید؟بلوف یا تهدید؟

کنار اوکراین مي مانیمکنار اوکراین مي مانیم

نگاهی به حاشیه های مرزی شمال ایران و رویارویی های اینترنتی در فاز جدید؛ وزیر ارتباطات به ادعای اینترنت ماهواره ای  پاسخ داد:جدی نگیرید
بررسی تدوین راهبردهایی که ضرورت دارند

شایعاتی درباره فیلترینگ شبکه اجتماعی 
محبوب ایرانی ها  زمزمه شد

گفت وگو با بهزاد رحیمی، نماینده بانه و سقز   :

چگونه  پاندمی کرونا ابهت انسان را شکست 
و دانش را پیش برد

گفت وگو  با تحلیلگر  ارشد مسائل قفقاز: ایران 
در مسئله قفقاز باید بی طرف فعال باشد

ماجراهای یک قفقاز

اینستاگرام پر؟

هستیمپیگیر کار  بازداشتی ها 

کارلوس کی روش
عوض شده است؟

لشکر ویروس ها   در هزاره سوم

۲

۴

۹

۶

۳

سیدمصطفی هاشمی طبا

معمار و شهرساز
 ترانه یلدا 

   زندگی یک هدیه اســت. دشــوار می توانید احســاس افسردگی 
کنیــد، وقتی دائما به خاطر بیاورید که زندگی یک هدیه اســت. 
گاهی می توانیم آن قدر مشــغول پرداختن به حواشــی زندگی 
باشــیم کــه به ندرت وقت بــرای بهره بــردن از جشــن زندگی 
بیابیم. معنویت، شعر روح و مذهب، نثر آن است. و امید، غایت 
کشــش های معنوی است. چشم فروبســتن بر ایمان و عشق و 
امید و معنویت، ناشــنوا ماندن نسبت به موســیقی زندگی است. اجتماع، مظهر انســانی عشق الهی است. 
ارزشمند شمردن خویش و ارج نهادن به دیگری، از همان حیث که انسانیم، تنفس در ساحت معنوی و الهی 
و گرامیداشت جشن زندگی است. از جمله دغدغه هایی که باعث می شود از بودن در جشن زندگی به درستی 
بهره برداری نکنیم، خوف نســبت به آینده اســت. نوعی حس موهوم اما آســیب زا که می تواند ظرفیت های 
زندگی را با لطمه جدی روبه رو کند. پرســش این اســت که در این مواقع چه باید کــرد؟ وظیفه ما به عنوان 
رهبران ادیان چیست؟ ما شاهد روزگاری مملو از خشونت، با جوامع متفرق و رشد افراط  گرایی بوده  و هستیم. 
اینها ناشــی از اضطراب، اطمینان نداشــتن و هراس و ضعف است. جهان ســریع تر از تصور ما در حال تغییر 
اســت و به نظر می رسد که همچنان ســریع تر به تغییر ادامه خواهد داد. آیا رهیافتی وجود دارد که بتوانیم 
بدون ترس، با آینده روبه رو شویم؟ به قول توماس پین: این از زمره زمان هایی است که روح مردان را امتحان 
می کند و آنها اکنون روح ما را در بوته آزمون قرار می دهند. به عقیده من، یکی از مهم ترین علل این پیشامدها، 
خودخواهی نفس انسانی است. و معتقدم برای مهار آن و برون رفت از وضع اسفبارش، باید سه اقدام انجام 
دهیم. بررســی و پاســخ به: هویت ما؟ مســئولیت ما؟ روابط ما؟ وقتی «من» بیش از حد داریم و از «ما» به 
اندازه کافی برخوردار نیســتیم، خود را آسیب پذیر و ترســان و تنها می یابیم. درباره تنظیم روابط ما با دیگری، 
می خواهم با مثالی کوتاه، موضوع را برایتان روشــن کنم. دانشجوی کارشناسی بودم. دختری دل از من ربود. 
هیچ تناســب و اشتراکی با یکدیگر فرض نداشتیم؛ اما او مثل آفتاب می تابید. از او الینقطع شادی می بارید. با 
هم مالقات و صحبت کردیم. و چهل و هفت سال بعد از ازدواج، خود را شاهدی زنده می بینم بر این باور که 
آن دسته از افرادی که مانند ما نیستند، گاه باعث رشد و رضایت و خرسندی ما از زندگی می شوند. در رابطه با 
هویت ما، خاطره ای از سفر به واشنگتن برایم پررنگ است. در معابر و اماکن، با نقل قول هایی حک شده 
از مشاهیرشــان مواجه بودم. لینکلن، جفرسون، لوتر و... و گاه داســتانی و حکایتی و توضیحی. آمریکا 
عمدتا مهاجرپذیر است. باید هویتش را به مهاجران منتقل می کرد. آنها احساس ضعفی نسبت به ورود 

دیگری نداشتند؛ بلکه با ترویج و انتقال هویت خویش، نشانه هایی از نقاط قوتشان را بروز می دادند.
ادامه در صفحه ۱۱

یادداشت

نوِر موسی نقِد توست ای مرِد نیک
گزینشی از حکمت های خاخام جاناتان ساکس**

علی نوازنی*

إناهللا و إنا ِالیه راجعون
با نهایت تاثر و تاسف به اطالع مى رساند مراسم هفتم

مرحوم ذبیح اهللا نیکویى
 روز جمعه1مهر ماه 1401 از ساعت 16:45 الى  18:15

در مسجد نور در میدان فاطمى برگزار مى شود.حضور شما سروران 
گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد. 

از طرف خانواده

جناب آقاى علیرضا نیکویى
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را صمیمانه تسلیت

 مى گوییم. ازخداوند سبحان براى آن مرحوم
 علو درجات و براى شما و سایربازماندگان صبرآرزومندم. 

مهدى رحمانیان

بازگشت همه به سوى اوست
خانواده محترم وحید مرادخانى 

درگذشت دایى گرامیتان
 مرحوم کربالیى حسن تابان

 را تسلیت مى گوییم و براى آن عزیز 
از دست رفته علو درجات و براى 
بازماندگان صبر و آرامش مسئلت 

داریم.
 تکالنى،امیرمظاهرى واکبرى
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