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روحانی :رهبریفرمودند
از صندوق برایجبران
خسارات مردمکمکشود

گزارش «وطن امروز» از رونمایی مجموعه شعر «یحیی»
تازهتریناثرسیدحمیدرضابرقعی

جشنتولد
یحیی

همین صفحه

 1180سال و 154روزگذشت

پنجشنبه  29فروردین  12 1398شعبان  18 1440آوریل  2019سال یازدهم شماره 8 2697صفحه 1000تومان

تيترهايامروز
نگاهی به پیشینه «مهدویت» و «انتظار»
در شعر فارسی

در روزگارآمدنت
هستم؟!

صفحه 5

نخستوزیر پاکستان یکشنبه اول اردیبهشت
به ایران سفر میکند

عمرانخان
نیمهشعباندرمشهد
صفحه 2

چگونه تاریخ  9کشور اروپایی در قلب پاریس
دود شد؟

درامنوتردام و دولت
گوژپشت فرانسه
صفحه 7

استارتسناریوسازی
برایگرانیبنزین!
صفحه 3

روزنه

خسارتهای رئیسبیاطالع!
میکائیلدیانی

 -1غ��روب ب��ود ،آب ب��ه روس��تاهای حمیدیه
نزدیک میش��د و باال میآمد ،ما از میان روستا
رد میش��دیم و با مردمی که وسایلش��ان را به
پشت بام خانهشان میبردند ،صحبت میکردیم
که ش��اید راضی ش��وند و قبل از اینکه آب همه
جا را بگیرد و تا فرصت نجات وس��ایل و امکانات
زندگیش��ان فراهم اس��ت ،آنها را از آنجا ببرند
اما کمتر کس��ی میپذیرفت تخلیه کند .درباره
اطالعیه دولت برایش��ان توضیح میدادیم که
دولت تعهد داده هزینههای خس��ارت س��یل را
بپردازد؛ بهتر اس��ت ش��ما جان خ��ود را حفظ
و این محیط را ترک کنی��د اما باور نمیکردند.
گزاره مشترک همه ساکنان این بود «دولت هنوز
هزینه خسارتهای سیل س��ال  95را پرداخت
نکرده است!» این را بگذارید کنار این مساله که
بخش��ی از مردم به خاطر پرداخت نشدن هزینه
خسارتهای سیل سال  95حتی دیگر زمینها و
محصوالت خود را هم بیمه نکرده بودند!
ن روز حض��ورم در
ای��ن داس��تان نخس��تی 
خوزس��تان بود و پ��س از آن تقریب��ا برایمان
مس��جل ش��د با هر کس درباره تخلیه صحبت
کنیم ،نخستیندلیل تخلیه نکردنش «وعدههای
محقق نش��ده دولت» است و این تخلیه نکردن
لحظه ب��ه لحظه ه��م بر حجم خس��ارتهای
س��یل میافزود و هم عملیات امداد و نجات را با
سختیهای بیشتر روبهرو میکرد.
مساله اول در خوزستان پیش از هر چیزی،
بیاعتمادی مردم به توصیههای دولتی بود و...
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فیلترینگ
آمریکایی

اق��دام توهینآمیز ش��بکه اجتماع��ی آمریکایی
اینستاگرام در مسدودسازی صفحات برخی فرماندهان
س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی یا مسؤوالن
منتس��ب به این نه��اد انقالب��ی ،دغدغههای
کارشناس��ان و دلس��وزان انقالب نس��بت به
ضرورت مدیریت اینگونه ش��بکهها را بیش از
پیش به اثبات رساند .به گزارش «وطن امروز» ،از  3روز
پیش صفحات برخی مقامات و فرماندهان ارشد سپاه
پاس��داران در شبکه اجتماعی اینستاگرام از دسترس
خارج ش��د .این اقدام اینس��تاگرام پس از آن صورت
گرف��ت که دول��ت آمریکا اخی��را در اقدامی خصمانه
نام س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی را در فهرست
س��ازمانهای بهاصطالح تروریس��تی مورد نظر خود

میالد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود

(عج)

را به عموم منتظران تبریک میگوییم

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی ،ارتش امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه دانستند

تقدیر از خدمات صادقانه ارتش
در سیل اخیر
دست برادری دادن ارتش و سپاه
حرکتی زیبا پس از حرکت زشت
آمریکاییهابود
صفحه 2

قرار داد .س��ردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده
کل س��پاه ،سردار سرلشکر قاسم س��لیمانی فرمانده
نیروی قدس س��پاه ،س��ردار سرلشکر محمد
باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح ،سردار
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه و
سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از جمله شخصیتهایی
بودند که صفحاتشان توسط اینستاگرام مسدود شد.
همچنین غیر از فرماندهان رسمی سپاه ،اینستاگرام
صفحات محمدباقر قالیباف ،ش��هردار اسبق تهران و
سیدعزتاهلل ضرغامی ،رئیس اسبق سازمان صداوسیما
را نیز از دسترس خارج کرد.
صفحه  2را بخوانید

آمریکا همچنان شیر سعودی را میدوشد

وتویترامپ؛ آری به آدمکشی
در یمن!

صفحه 7

عكسKhamenei . ir :

محمود واعظی :مصرف بنزین زیاد شده
و باید مدیریت شود

اینستاگرام بعد از انسداد صفحه تعدادی از فرماندهان نظامی
و صفحه انگلیسی سایت رهبر انقالب ،هزاران صفحه شخصی
از جمله صفحه رئیس قوه قضائیه را هم مسدود کرد

صفحه 8

شکست مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ

کرهشمالی غنیسازی را از سر گرفت
همینصفحه

روحانی :رهبری فرمودند از صندوق برای جبران خسارات مردم کمک شود

پدران و مادران! «بهوش و بگوش»
سردار دکتر سعید منتظرالمهدی

*

یادداشتمیهمان س��خنی کوتاه با والدین و
جوان��ان و  7نکته کلیدی
در پیشگیری از اعتیاد.
 -1قرارها را بیش��تر کنیم تا فرارها کمتر
شود.
 -2فرص��ت گفتم��ان محبتآمی��ز بین
اعضای خانواده ایجاد کنیم.
 -3جوانان را درک و با آنان همنفس ،همس��فر و
همصحبتشویم.
 -4مدرس��ه و خان��واده اولین ایس��تگاه موثر در
کاهش اعتیاد است.
 -5ت��ابآوری روانی مهمتری��ن مولفه در قدرت
«نه» گفتن به اعتیاد است.
 -6تابآوری در سایه همدلی ،همزبانی ،همراهی
و آموزش ایجاد میشود.
 -7شروع اعتیاد از ایستگاه «سیگار» است.
واقعیت امر این اس��ت که این روزها در عصر
ارتباط��ات و هزاره س��وم زمینه ،زمان��ه و زمین
بهگونهای فرمولبندی ش��ده است که ارتباطات
بین جوان��ان و نوجوانان با خان��واده و والدین رو
به کاهش اس��ت و علل مختلفی از جمله پدران
و مادران ش��اغل ،فرزندان رها ش��ده ،عدم ایجاد
فرصت گفتمان بین اعضای خانواده و متاس��فانه
دسترس��ی ب��ه تم��ام الیههای مختل��ف فضای
مجازی و کانالهای تلگرام��ی و ...و عدم آموزش
و مهارت کافی در نحوه اس��تفاده از این دس��ت
ابزارها ،مش��کالتی را برای جوانان و والدین ایجاد
کرده اس��ت که در گذر زمان از دنیای س��نتی به
دنیای دیجیتال ،باید کارشناسان ،مربیان و اساتید
حوزهه��ای مختلف علوم اجتماع��ی و تربیتی و

اندیشمندان روانشناس و علمای دینی به میدان
بیایند و س��ازوکارهای الزم را ب��رای عبور از این
گردنهها و بحرانهای جوانی ،با کمترین
آسیب ارائه دهند و نسخههای شفابخش
آنها ،چ��راغ راهی برای والدین و جوانان و
نوجوانان باشد.
ش��اید این روزها بی��ن ادبیات والدین
و جوان��ان فاصله و خالئی ایجاد ش��ده و در واقع
جوانان احس��اس میکنند تفکرات والدینش��ان
مربوط به زمان خودش��ان اس��ت و گویی آنها در
قرون دیگری میزیس��تهاند و از س��یاره دیگری
آمدهاند! غافل از اینکه علوم تربیتی و شناختی و
پیش��گیری از آسیبها بر اصول واحدی استوار و
صرفا روشها و نوع مواجهه متفاوت بوده و نحوه
بیان مهم اس��ت .یادمان نرود هر فردی در زمان
نوجوانی و جوانیاش با آسیبها و تهدیدات زمانه
خودش مواجه بوده و اگر نبودند مربیان ،معلمان
و والدین دلسوز ،حتما آنان نیز به گرداب مخوف
آسیبها فرو میرفتند.
حال در زمان کنونی باید برای برطرف ش��دن
این فاصلهها تالش کرد تا تناقضات ذهنی و روانی
جوانان به کمترین اندازه برس��د ،به عالوه والدین
باید ضمن پایبندی به اصول اخالقی و دینی ،کمی
س��طح توقعات خود را تعدیل و در واقع جوانان را
بیش��تر درک کنند و با آنان همراهی و همنوایی
بیش��تری داشته باش��ند و برایشان بیشتر وقت
بگذارند و البته مربیان و معلمان نیز با ایجاد بستر
مناسب و فضایی آکنده از مهر و محبت و صداقت
و رأفت ،آموزههای الزم را به آنان ارائه دهند و...
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حسن روحانی از رهبر انقالب به
خبر
خاطر اجازه برداشت از صندوق
توسعه ملی برای جبران خسارات مردم سیلزده تشکر
و قدردانی کرد.
حس��ن روحانی دیروز در جلس��ه هیات دولت
با قدردانی از رهبر معظم انقالب بهخاطر پاس��خ به
نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه
ملی جهت جبران خس��ارتها و نی��ازی که در این
بخش وج��ود دارد ،گفت :مقام معظ��م رهبری در
دیداری که حضورا ً خدمت ایش��ان ب��ودم ،فرمودند
معتقدم باید از صندوق در راستای جبران خسارات
مردم کمک ش��ود .وی اظهار داشت :در مجموع بر
اس��اس این برآوردها حدود  40هزار میلیارد تومان
خس��ارات به بخشهای مختلف وارد شده که البته
این رقم با بررسی دقیق خسارتهای سیل در استان
خوزستان ممکن اس��ت افزایش یابد .رئیسجمهور
ادامه داد :دولت تا آنجا که ممکن باش��د از امکانات
بودج��های خود برای جبران خس��ارات اس��تفاده و

گ��زارش آن را به مقام معظم رهب��ری ارائه خواهد
کرد و هر میزان که نیاز باش��د از اعتبارات صندوق
توس��عه ملی اس��تفاده میکنیم .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری ،روحانی تأکید کرد:
مردم باید مطمئن باشند در حد توان و امکان خود
برای جبران خسارات تالش میکنیم ،کما اینکه در
جلسه امروز (دیروز) دولت مصوبه گذشته در این باره
را به دلیل وسعت خسارتها در بخشهای مختلف
بویژه کشاورزی اصالح کردیم .روحانی با بیان اینکه
سیل اخیر در کشور مشکالت گستردهای برای مردم
ایجاد کرد و خسارتهای زیادی به زیربناها ،اراضی
کشاورزی و منازل مس��کونی وارد کرد ،تاکید کرد:
مردم مناطق سیلزده ،به هیچ وجه نباید نسبت به
جبران خسارات نگرانی داشته باشند ،چرا که دولت
با افتخار در این مسیر تالش خواهد کرد و با کمک
هم و دس��ت در دس��ت یکدیگر ،خرابیها را بهتر از
گذش��ته خواهیم س��اخت .روحانی در ادامه اظهار
داشت :از امروز بازس��ازیها و نوسازیها در مناطق

سیلزده زیر نظر این قرارگاه با فرماندهی وزیر کشور
انجام میشود و همه دستگاهها ،وزارتخانهها ،نیروهای
مس��لح و نیروهای مردمی دست به دست هم داده
و در این راس��تا کمک خواهند کرد .روحانی افزود:
به منظور اینکه مشکالت و ریشههای سیالب اخیر
برای جامعه و مردم مش��خص شود ،الزم بود هیأت
س��طح باالی علمی را مس��ؤول بررسی این موضوع
کنیم که این هیأت به ریاست رئیس دانشگاه تهران
تعیین شده و موظف است ظرف  6ماه گزارش ملی را
تهیه و برای اطالع مردم ،دانشجویان و مراکز مختلف
منتشر کند .وی با بیان اینکه باید صنعت بیمه را برای
اینگونه حوادث در آینده توسعه دهیم ،گفت :دولت
این موضوع را با جدیت دنبال کرده و بیمه به گونهای
توسعه خواهد یافت که سالهای آینده و در چنین
حوادثی مشکالت بسیار کمتر باشد و در ادامه باید به
نقطهای برسیم که زمانی که این حوادث بهوجود آمد،
مردم هیچگونه نگرانی نداشته باشند و براحتی برای
جبران خسارات به بیمه مراجعه کنند.

کرهشمالی غنیسازی را از سر گرفت

با شکست مذاکرات واشنگتن و
بینالملل
پیونگیانگ ،کرهشمالی برنامه
غنیسازی اورانیوم را به طور جدی پیگیری میکند و
تقالی روزهای اخیر دونالد ترامپ با تلفیقی از توهین
و تمجیدهای توئیتری از رهبر جوان کرهشمالی نیز
تاثی��ری در اعتماد مجدد اون به او ندارد .با آنکه اون
چند روز پیش اعالم کرده بود تا پایان س��ال 2019
برای تصمیم آمریکاییها جهت انعطاف بیش��تر در
مذاکرات هس��تهای و موش��کی صبر خواهد کرد اما
ظاهرا او دیگر نمیخواهد ترامپ را ببیند .اندیشکده

«س��یاسایاس» واش��نگتن فاش کرد بر اس��اس
تصاویر ماهوارهای هفته گذشته ،نیروگاه اتمی اصلی
کرهشمالی در حال فعالیت و غنیسازی اورانیوم است.
گزارش این اندیشکده آمریکایی چنین برآورد میکند
از س��رگیری غنیس��ازی هس��تهای در این نیروگاه
میتواند تحتتأثیر شکست دومین دور گفتوگوهای
«اون» با ترامپ باشد که زمستان گذشته (فوریه) در
راستای خلعسالح اتمی ش��بهجزیره کره در ویتنام
برگزار شد .اما روند مذاکرات تاریخی رئیسجمهور
ایاالتمتح��ده با رهب��ر عالی کرهش��مالی که برای

نخستین بار روی میداد کمتر از  10ماه پس از آغاز به
بنبستی تمامعیار برخورد کرده و از کاخ کرملین خبر
میرسد «اون» به جای واشنگتن ،مسکو را به عنوان
یک قطب بینالمللی قابل مذاکره انتخاب کرده است.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی نهاد ریاستجمهوری
روسیه دیدار هفته آینده بین رهبر جوان کرهشمالی و
والدیمیر پوتین در والدی وستوک ،بزرگترین شهر
شرقی روسیه در نزدیکی شبه جزیره کره را مشخص
نکرد اما اصل ماجرا را تکذیب نکرد.
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