استقرار پلیس در ورودی
تمام شهرهای قرمز و نارنجی

مردم حق دارند به خاطر خشکسالی
و کمآبی ناراحت باشند

صفحه4
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عید سعید قربان مبارکباد
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چگونه ناکارآمدی ،بحران آب را تشدید کرد؟

فریاد خوزستان برای آب

وعده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای رفع تنش آبی  ۴۷۱روستا از  ۷۰۲روستا

صفحه2

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران خبر داد

آمادهباش بیمارستانها در تهران
جزئیات تعطیلی و محدودیتهای کرونایی تهران و البرز
صفحه4

وال استریت ژورنال مدعی شد

بررسی اعمال تحریمهای سختتر علیه ایران
از سوی آمریکا

یک روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات رسمیاین کشور و برخی منابع مطلع مدعی شد که آمریکا
در حال بررســی اعمال تحریمهای ســختترعلیه صادرات نفت ایران به چین به منظور ترغیب ایران
به ادامه دادن مذاکرات احیای توافق هســتهای و یا تنبیه آن در صورت ترک این مذاکرات اســت .به
گزارش ایســنا ،روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شــد که دولت آمریکا در حال بررسی
تحریمهایی سختتر علیه...
صفحه3

رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای
بانکی کشور
عکس :تعویض پرده کعبه

صفحه2

جای خالی ایران در کریدور ریلی چین به اروپا

پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج
سرمقاله

ضیاء مصباح

انتخابــات دوره هفدهم مجلس شــورای ملی
بهدلیــل دخالتهای ارتشــیان و دربار به درگیری
کشــید و کار به جایی رسید که پس از انتخاب ۸۰
نماینده ،شادروان مصدق دســتور توقف انتخابات
حوزههای باقیمانده را صادر کرد و برای جلوگیری
از کارشکنیهای ارتش و دربار ،انتقال وزارت جنگ
به دولت را از شــاه خواســت .استدالل مصدق این
بود که طبق قانون اساســی وزیران در برابر مجلس
مســئولیت مشــترک دارند و تعیین وزیر جنگ بر
عهده نخستوزیر است تا بتواند مستقیماً بر اعمال
وزیــر نظارت کند .پس از ســه روز مذاکره ،شــاه
درخواست مصدق را نپذیرفت و مصدق در  ۲۵تیر
 ۱۳۳۱از نخســتوزیری استعفا داد .مجلس ،احمد
قوام (قوامالســلطنه) را به نخســتوزیری انتخاب
کرد و فرمان به نام او صادر شــد و او با صدور بیانیه
تهدیدآمیزی با عنوان «کشتیبان را سیاستی دیگر
آمد» نخســتوزیری خود را اعالم کرد .شهربانی،
کشتهشدگان درگیریهای  ۳۰تیر در تهران را ۲۱
تن اعالم کرد حال آن که در اســنادی دیگر شمار
کشتهها تا  ۶۳تن هم اعالم شدهاست .پس از قیام
 ۳۰تیر  ۱۳۳۱و با بازیابی قدرت ،مجلس شــورای
ملی عنوان «شهید راه وطن» را برای کشتهشدگان
تصویب کرد و برای آنها در گورســتان ابن بابویه
محوطــه ویژه در نظر گرفت کــه هماکنون در این
محوطــه  ۲۵آرامــگاه وجــود دارد .رعایت حقوق
شــهروندی و اثر آن بر پیشــرفت جوامع ،اولین بار
بوســیله «توماس همفری مارشال» جامعه شناس
انگلیســی و رئیس گــروه اجتماعی یونســکو در
ســالهای  1956و  1957همزمان با جنبش ملی
ایرانیان به رهبری «محمد مصدق» مطرح شد که
بر توسعه مدنی ،سیاسی و اجتماعی تاکید داشت.
ایــن اندیشــه حکومتها را بــه رعایت حقوق
اجتماعی تشــویق و از خودکامگی منع میکرد تا
منافع بلندمدت تشکیالت را که بقای آنان را همراه
با قانونمندی در پی داشت با توجه به منافع و نقش
جامعه در تصمیمات در نظر بگیرند.

را در مســیر نجات منابع کشــور و در تعقیب آن
اســتقالل واقعی را با جلوگیری از غارت منابع ملی
بوسیله بیگانگان ،اساس مبارزات قانونمند خود قرار
داد.
نهادینه کردن نظام پارلمانی از طریق حرکت
گام به گام در مواجهه با استبداد سیاسی با برگزاری
انتخاباتی سالم و بدون دخالت دربار و دول خارجی،
گزینــش و پیشــنهاد بهترینها بــرای داوطلبی
مجلس شــورای ملی ،برنامه ریزی در مسیر توسعه
و رشــد اقتصادی کشــور ،رویکرد فعال در عرصه
سیاستگذاری اجتماعی و ...را مهمترین برنامههای
دوران زمامداری خود میدانست.
تشکیالتی قوی و مردمی تحت عنوان «جبهه
ملی ایران» را بنیانگذاری کرد که در زمینه مشاورت
گروهی و اتخاذ تصمیمــات اصولی در اطاق فکر و
اقدام بعــد از تصویب اکثریت ،احتــرام به حزب و
تحزب ،همراه با قبول مسئولیت و پاسخگویی نقش
اساسی را ایفاء کند و در مسیر اعتالی میهن و ارتقاء
مقام و منزلت جهانی کشورمان ،اعتدال ،قانونمندی،
عمران و آبادانی کشور و عزت هم میهنانمان با نگاه
به آینده گام بردارد.
اکنون و در موقعیت فعلی باید تالش کرد مسیر
فعالیت مناســب را با مشارکت همگانی و احساس
مسئولیت ملی به امید خروج از نابسامانیها ،تضادها
و دخالتهای نهادهای غیر مسئول و غیر پاسخگو با
اختیارات خالف قانون ،پیدا کرد و راههای جلوگیری
از نابودی بیشــتر روابط اجتماعی ،زیرســاختها و
سرمایههای ملی را مطرح کرد.
دلسوزان وطن معتقدند هنوز امکان نجات کشور
از سقوط به دره جهل برآمده از حفظ منافع فردی
و گروهی با همه موانع و اشــتباهات وجود دارد و با
اتکاء به علوم اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی میتوان
با حداقل هزینه ملک و ملت را از این وضعیت نگران
کننده در تمامی ابعاد نجات داد .با بزرگداشت یاد و
خاطره «شهدای 30تیر» این حرکت ماندگار ایرانیان
مدافع اســتقالل و بزرگی کشور و دیگر چهرههای
ملی شناخته شــده که ادامهدهنده راه آنان بشمار
میروند به روان پاک «همه مبارزان راه وطن» برای
«پیشرفت میهن و اعتالی ارزشها» درود فرستاده،
کوشش ارزشمند آنان را گرامی میداریم.

گفتوگوی تلفنی روحانی با امیر قطر
حسن روحانی بعداز ظهر دوشنبه و در آستانه
عید ســعید قربان در تماس تلفنــی با امیر قطر،
بــا تبریــک عید قربان بــه دولت و مــردم قطر،
خاطرنشان کرد :شــرایط منطقهای و بینالمللی،
همکاریها ،تماسها و ارتباطات مســتمر بین دو
کشور را میطلبد.
رئیسجمهوری بــا بیان اینکــه رویکرد ثابت
جمهوری اســامی ایران بر ســه محور اعتدال و
حکمت ،تعامل ســازنده و حــل و فصل منازعات
از طریق گفتوگو اســت ،تصریــح کرد :مواضع و
سیاستهای ایران و قطر درخصوص ثبات و توازن

صفحه2

گویههایی روان شناختی از عید قربان

خبر
در منطقه بسیار نزدیک است و الزم است گامهای
اجرایی دو کشــور با کمک دوســتان دیگر دراین
زمینه تقویت شود.
وی تالش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه
را از سیاســتهای اصلی جمهوری اسالمی عنوان
کرد و گفت :چالش اساســی منطقه نظامیگری
برخی کشــورها و رژیم صهیونیستی است که باید
تالش کنیم منطقه را از وضعیت نظامیگری خارج
کنیم.
روحانی بــا قدردانــی از مواضــع دولت قطر
درخصوص موضوعــات منطقهای و تاکید بر لزوم

صفحه10

یادداشت

مصدق و جنبش اجتماعی  30تیر
قبل از آن «جان مینارد کینز» اقتصاددان و نظریه
پرداز انگلیسی بر ضرورت نقش فعال دولت در عرصه
اقتصاد ملی ،قدرت گیری دولتها در تامین آسایش
مردم ،دستیابی به رفاه و خالقیت انسانها را مطرح
کرد تا «انحراف از اصول اخالقی» به دالیل مالی و
تامین نشدن نیازهای اولیه ،به حداقل ممکن کاهش
یابد و تدریجا با نظارت دولتها «رفاه اجتماعی» در
جامعه مشاهده شود و با رعایت فرمولهای مناسب
اقتصادی ،فقر و تنگناهای معیشــتی از میان برود.
بررسی تاریخ سیاسی صد ساله اخیر کشورمان نشان
میدهد بدون اغــراق اثرگذارترین چهره در زمینه
آشنا ساختن مردم به حقوق خود که رعایت حقوق
شهروندی نام گرفته شادروان دکتر محمد مصدق
است که در  69سال قبل با حضور فعال توده مردم
در صحنه  30تیر و تکیه بر نظر آنان از پایه گذاران
دمکراسی در منطقه بشمار میرود؛ بطوریکه جنبش
عدم تعهد یکی از دستاوردهای این بینش است.
دکتر مصدق برنامههای مناسب برای آینده این
مرز و بوم را که کماکان قابل اعتنا است در آن زمان
اینگونه به صراحت مطرح ساخت:
اســتقرار حکومت بر مبنای قانون اساسی که
دولت خود را ملزم به رعایت آن میدانست و میراث
مشروطیت ایران شناخته میشد.
برنامه ریزی در چارچوب ضوابط مدون علمی
در دسترس.
مبارزه برای ایجاد موازنه منفی در روابط بین
المللی.
حرکت در جهت رشــد ،توســعه صنعتی و
اقتصادی برای فراهم ســازی بستر مناسب سرمایه
گذاری ملی که توانمندشــدن را همراه داشــت و
طبقات اجتماعی را بــه همکاری ،پویائی ،خالقیت
و احساس مسئولیت تشویق میکند.
بیمههای اجتماعی یعنی تامین امنیت شغلی
برای نیروی کار ،توســعه عدالت اجتماعی و مبارزه
با فقر.
تشــویق بــه حضــور سیاســی و اجتماعی
تشکلهای مردمی و مشارکت واقعی و جدی مردم
در اداره امور کشورشان و آزادی مطبوعات و رسانهها
با تعریف آن زمان و....
مصدق تالش بــرای ملی کردن صنعت نفت

کریدور شــرق به غرب که به تازگی و پس از مطرح شدن طرح کمربند-راه چین مورد توجه قرار گرفته،
بستر سیاست گذاری بسیاری از کشورهای واقع در مسیر این کریدور جهت انتفاع هرچه بیشتر از آن است.
طرح «جاده ابریشم» و «کریدور شرق به غرب» یا «چین به اروپا» از جمله مباحث داغ این روزهای صنعت
حمل و نقل در جهان اســت .این پنجره فرصت که به تازگی و پس از مطرح شــدن طرح کمربند-راه چین
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ،بســتر سیاست گذاری بسیاری از کشورهای واقع در مسیر این کریدور
جهت انتفاع هرچه بیشتر از آن قرار گرفته است.

گفتوگو و حل بحرانها از طریق مســالمتآمیز،
گفت :امروز حاکم شدن فضای اعتدال و عقالنیت
در عرصــه تحوالت منطقــهای و پیگیری راهحل
سیاســی برای حــل بحرانها بیش از گذشــته
احساس میشود.
رئیسجمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی از
همه ظرفیت خود برای پیشبرد تالشهای سازمان
ملل به منظور برقراری صلح در یمن استفاده کرده
است ،گفت :همافزایی کشورهای مسلمان در حل
و فصل مشکالت منطقهای یک هدف اساسی برای
جمهوری اسالمی ایران است.

علیرضانیاکان

عید قربان را جشــن میگیریم تــا تجلی ایمان
راســتین را در دل و اذهان مسلمانان زنده نگاه داریم
کــه در آن درسهــا و عبرتهای فــراوان تربیتی و
اخالقی نهفته اســت .رفتاری که شــاید در ظاهر در
عقل و مرام برخی دنیادوستان و مادیگران خوش نیاید
روح حاکم بر این روز بزرگ سراسر حکمت ،تسلیم و
ایمان به فرمان خداوند مهربان است .حکایت ابراهیم و
اسماعیل نه تنها یک حقیقت راستین بلکه یک کتاب
از آموزههای ایمان اســت و تربیت که الگوی واالیی
پیش روی انســانها قرار میدهد .ایــن مقال بر آن
است تا به برخی از عبرتهای تربیتی این واقعه مهم
تاریخی اشارهای کند.
رهایی از وابستگی و پیوستن به دلبستگی:
در آموزههای دینی ،عشــق و عالقــه به خانواده یک
فضیلت است ولی این عالقه نباید غفلت از یاد معبود
جهان را در پی داشــته باشــد .عالقمندی انسان به
فرزندان مسئلهای فطری و موهبت خداوند است که
از آن به مهرورزی یاد میکنند ولی زیبایی این عالقه
تا جایی است که بندگان خالص خدا را از دلبستگی
بــه معبود حقیقی غافل نکند .در جریان امر حضرت
ابراهیم (ع) به برقراری توازن میان مهر ،عاطفه و عالقه
پدری و انجام فرمان خطیــر الهی به زیبایی هر چه
تمامتر مشهود است.
بایستههای عالقه به فرزندان :عالقه به فرزندان
چنانچه به درستی تنظیم شــود والدین را از فرمان
خداوند باز نمــیدارد .از طرف دیگر عالقه والدین به

فرزند نیز مانع تربیت دینی فرزندان نمیشود و آنان را
از کاربست فضیلتهای اخالقی باز نمیدارد .زمانی که
حضرت ابراهیم (ع) با امر الهی روبرو شد آن را با فرزند
خود مطرح و با توجه به تربیت دینی شایسته فرزند
وی نیز با آن موافقت کرد و آماده اجرای دستور الهی
شد .این مسئله در گامهای دیگری از زندگی این پدر
و پسر موحد نیز مشهود است .تا جایی که در گرمای
طاقت فرســای حجاز به کمک یکدیگر بنای مقدس
خانه کعبه را بنا نهادند و این وظیفه الهی را با شــوق
فراوان به اتمام رساندند.
خدامحــوری پیشــنهادی بــرای زندگی
بهتر:خدامحوری سبب عبور از دشواریها و بهرهمند
شــدن از موقعیتهاســت .زمانی که پدر از معنویت
سرشــار باشد اثرگذاری وی بر شخصیت فرزند بسیار
موثر اســت .در پرتو اطاعــت و بندگی ،حیات پاک و
زندگی با نشــاط ســامان میگیرد و اعضای چنین
خانواده ای مرزها و حرمتها را به خوبی میشناسند
و اجرا میکنند .زمانی که عشق و عالقه به خداوند در
جایگاه نخست قرار گیرد انس و الفت با دیگران نیز به
نقطه اوج میرســد و زمانی که فردی از عدم عالقه و
محبت و ارتباط با معبود رنج میبرد توان محبت ورزی
حقیقی به دیگران راهم از دســت خواهد داد .زیرا در
وجود خویش احساس شور و نشاط معنوی نمیکند
تا بتواند در شادی و شادمانی با دیگران سهیم شود.
فرزندان از عوامل آزمون الهی :خداوند فرزندان
را وسیله آزمایش بندگان معرفی میکند .این مسئله

از دو جنبه قابل بررســی اســت -1 :کوتاهی در حق
فرزندان و ســهلانگاری در تربیت و تامین نیازهای
مادی و معنوی ،عمل نکردن به وظیفه شرعی و پدری
است که بدنبال آن مردود شدن در آزمون الهی را به
دنبال خواهد داشت -2 .فرزندساالری ناشایستی که
میتواند انسان را از مسیر توحید خارج کند و او را از
انجام اوامر الهی باز دارد .هر دو جنبه این آزمون دقت
در فرزند پروری و تقویت ایمان را همزمان با قبول این
وظیفه مهم به والدین یادآور میشود.
پایــداری در برابر وسوســه نفس (خود
مهارگــری) :یکــی از بزرگترین و شــاخصترین
جنبههــای شــخصیتی حضرت ابراهیــم خلیلاهلل
 ...پایــداری در برابر وسوســههای شــیطان رجیم و
خواســتههای عاطفی خویش بود .از نخستین زمان
ابالغ دســتور خداوند تا آنگاه کــه به قصد قربانی بر
حنجره فرزند خویش (حضرت اســماعیل) خنجری
ّبران کشیده شد همه لحظاتی سخت و آزمونی بسیار
دشوار و بزرگ بود که خاستگاه اولیه موفقیت در آن
چیرگی بر وسوسهها و امیال شیطانی بود .وجود ایمان
و باور و اعتقاد به دســتورهای خداوند به رغم چالش
بین امر الهی و عشــق و عاطفه به فرزند شــاهکاری
ماندگار در رفتارشناســی پیامبر خدا اســت که نام
ابراهیم (ع) و اســماعیل و یاد این روز و فداکاری آنها
در اطاعت از امر الهی و مبارزه با شیطان نفس را برای
همیشــه در تاریخ بشریت زنده و ماندگار نگاه داشته
است.

یادداشت
عید قربان و نذر مداد رنگی
سیدمهدی داودی

عید قربان در پیش اســت و میتوانیم این عید
را نورانیتر کنیم .قربانیهایی که توسط افراد دارای
اســتطاعت مالی صورت میگیرد و اهــدای آن به
نیازمندان ،آن هم در این شرایط که فقر و گرسنگی
متاسفانه آمارش قابل شمارش نیست؛ مرهم خوبی
اســت و فقرا برای چند وعده غذایــی میتوانند از
پروتئین بهره ببرنــد .اما روح هم نیاز به تغذیه دارد
و اگر کودکان دچار ســوتغذیه روحی شوند ،ضرری
بیش از سوتغذیه جسمی میبینند.
بازی و شــادی در طبیعت کودکان است و الزمه
رشــد آنهاست .همچنین بازی کردن باعث ارضای
میل به تفریح ،آزادی و قدرت در آنها میشــود .در
این روزهای پر از مصیبت و در شرف این عید مقدس،
افرادی که توانایی قربانی کردن دارند و کســانی هم
کــه توانایی خرید احشــام برای قربانــی ندارند اما
میخواهند که نذرشــان را ادا کنند؛ میتوانند لوازم
بازی کودکان مانند لوازم نقاشــی ،توپ و امثال آن
را بخرند و به فقرا اهدا کنند تا جســم و روح توام با
یکدیگر تغذیه شوند.
محرومیت کودک از بازی و لوازم آن آسیبهای
بســیاری به او و جامعه وارد میکند .بازی نکردن و
عدم ارضای قدرت و آزادی ،باعث از بین رفتن عزت
و اعتماد به نفس میشود و سبب ناتوانی در ارتباط

با دیگران و ضعف در کارها و در نهایت طرد شــدن
از جامعه به مثابه یک بیگانه میشــود .عدم ارضای
تفریح هــم باعث به وقفه افتادن در رشــد کودک،
ابتال به اختالالت گوناگون و در ســطح باال و نگران
کننده ،کاهش ســطح تواناییهای ذهنی ،رفتاری و
گفتاریشان از همســن و سالهایشان خواهد شد و
دوره درمان ،طوالنی و سختتر میصشود؛ البته اگر
درمانی صورت گیرد.
یکی از بهترین روشها بــرای ایجاد عادتهای
خــوب در کــودکان و حذف رفتارهای نامناســب،
اســتفاده از «قصه خواندن» است .وقتی کودک به
قصه گوش میدهد ،خودش را به جای شــخصیت
اصلــی میگذارد و از دید او به حرفهای راوی قصه
گوش میکند .این روشــی غیر مســتقیم است و
کودک با ما مخالفت نمیکند و تا پایان داستان به ما
گوش میدهد .همچنین والدین میتوانند از کودک
ط شده گوش کنند و آن را
بخواهند به داستانی ضب 
برایشان توضیح دهند .این کار را میتوان با توجه به
سن کودک و میزان رشــد او به روشهای مختلف
انجام داد .قصه گوش کردن سبب باال رفتن «قدرت
تمرکز» میشود.
قــدرت تمرکز در سراســر وجــوه زندگی تاثیر
مســتقیم دارد و ضعف در تمرکز طبیعتا زندگی را

مختل میکند .درگیر کردن کــودکان با هنرهای
خالقانه مثل نقاشی کردن و طراحی ،یکی از طرق
افزایش تمرکز است و باعث باال رفتن قدرت هنرهای
دســتی او هم میشود .همچنین پازل و جدول نیز
قدرت تشخیص در شکل اشتباه و تالش برای یافتن
شکل صحیح را باال میبرد .کودکی که کودکی کند
و رشد صحیحی را پشت سر بگذارد ،تفکر نقادانه و
خالقانه او هم شــکوفا میشود .تفکر خالقانه باعث
میشــود کودک هنــگام مواجهه با مشــکل ،بهتر
بتوانــد عمل کند و یک تصمیــم منطقی بگیرد و
استرســش نیز کاهش یابد .تفکر نقادانه هم باعث
میشود در رویارویی با مسائل یک دید باز و آگاهانه
داشتهباشــد و به راحتی گول نخورد و از مسیرش
منحرف نشود.
کمک به نیازمندان مخصوصا اگر برخی از نیازهای
کودکانشان هم تامین شود ،کمی از فشارهای روحی
والدین را کاهش میدهد و اندکی از آرامش هم تاثیر
بسیار زیادی بر جو خانه و در وهله اول ،جسم و روان
فرزندان خردسال میشود.
کودکان  6تا  10ســال بیشــترین تاثیــر را از
همســاالنش میپذیــرد و همچنان بــه حمایت و
راهنماییهای والدینش نیاز دارد.
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