ملت ایران در  ۲۲بهمن ثابت کرد که
مسیر انقالب را با قدرت ادامه میدهد

هر کس از خدا بترسد ،ترسش از مردم کمتر می شود .امام علی
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صفحه2

چهل روز بدون «حاج قاسم»

گ�روه سیاس�ی :میگویند خاک س��رد اس��ت .وقتی
کسوکار آدم پر میکشد به دیار باقی و جسمش را به
خاک میسپارند ،اگر از نزدیکان داغدیده بیتابی کنند،
مینشینند کنارش ،و وقتی دارد ضجه میزند که :من
بدون او دیگر نمیتوانم زندگی کنم ،میگویند (یا اگر
شرایطش نباشد ،از ذهنشان میگذرد که)...

تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس به صورت رسمی آغاز شد؛

ایراننیازمندمجلسیدرترازانقالباسالمی
علت تردید در اعالم لیستهای نهایی انتخاباتی چیست؟

صفحه2

جای خالی قومها
و زبانهای مختلف
در صداوسیما
صفحه6

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش:
مناطق آزاد در نقش«سکوی قاچاق»
فرو رفتهاند!

شناسهکاالابزارمناسب
علیهقاچاقکفش
صفحه3

اقرارنمایندهسازمانجهانی
بهداشتبرعدممشاهده
«کرونا» در ایران
صفحه5

صفحه2

پیام تبریک «اسماعیل هنیه» به رهبر انقالب

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی به رهبری،
س��الروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک و از مواضع
ایران در حمایت همیش��گی از مسأله فلسطین قدردانی
کرد .به گزارش فارس« ،اس��ماعیل هنیه» رئیس دفتر
سیاسی جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین «حماس»
طی پیامی س��الروز پیروزی انقالب اسالمی ایران را به
رهبر معظم انقالب و ملت ایران تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلسطین ،متن این پیام
به شرح زیر است:
حضرت آیت اهلل سید علی خامنهای (حفظه اهلل)
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته،

س�لام و درودی صمیمان��ه و بعد ،ب��رای ما در جنبش
مقاوم��ت اس�لامی حماس مایه خرس��ندی اس��ت که
خالصانهتری��ن و صادقانهترین تبریکه��ای خود را به
مناسبت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب مبارک
اس�لامی جمهوری اس�لامی ایران خدمت شما تقدیم
نماییم .م��ا در جنبش حماس همراه با ملت فلس��طین
ضمن ابراز ش��ادی و س��رور در کنار ملت دوست ایران
به این مناس��بت مبارک و به افتخار این پیروزی بزرگ،
عمیقا از مواضع گرانقدر ش��ما در حمایت از فلس��طین
و مس��اله عادالنه آن و همبس��تگی مردم ایران با ملت
فلس��طین در زمینه دف��اع از حقوق مش��روع خویش و
حمایت از شهر قدس اشغالی و مسجد مبارک االقصی

و حمایت از مقاومت قهرمان فلسطین در مقابله با رژیم
اش��غالگر صهیونیس��تی تقدیر کرده و نهای��ت افتخار و
خرسندی خود را نس��بت به پیوندهای دوستی میان دو
ملت ایران و فلس��طین ابراز میداریم .این فرصت نیک
را غنیمت میش��مارم تا به نمایندگی از خود و برادرانم
در جنب��ش حماس از نقش بارز و مواضع اصولی ش��ما
در همراهی همیش��ه با فلس��طین و حمای��ت از ملت و
مقاومت فلسطین تقدیر نموده و بار دیگر بر تمایل خود
ب��رای تقویت این مواض��ع و همکاریها تاکید میکنم
و از درگاه خداون��د صحت و س�لامت را برای ش��ما و
پیش��رفت و شکوفایی هرچه بیش��تر را برای جمهوری
اسالمی ایران و ملت بزرگوار آن خواستارم.

کارشناس امور بینالملل:

خروج امارات از یمن قدرت انصاراهلل را اثبات کرد

یک کارشناس امور بینالملل با بیان اینکه امارات پیش از
آنکه از یمن خارج شود ،منافعش را از عربستان جدا کرده
بود ،گفت :اماراتیها در حال فرار از زیر بار مسئولیت حقوقی
قتل عام مردم بیگناه هس��تند .به گزارش آنا ،خبر خروج
نظامیان امارات از یمن بازتاب وسیعی در رسانههای عربی
داشته است .این خبر ابتدا از سوی خبرگزاری رسمی امارات
(وام) منتش��ر شد و سپس فرستندههای تلویزیونی امارات
تصاویری از ورود س��ربازان این کشور به شهرک نظامی
«زای��د» در ابوظبی پخش کردند .تصمیم امارات در زمینه
خروج نیروهای نظامی خود از جنگ یمن برای نخستینبار
تیرماه س��ال جاری منتشر ش��ده بود .در آن زمان یکی از
مسئوالن نظامی این کشور که خواست نامش فاش نشود،
گفته بود که امارات قصد دارد نیروهای خود را از یمن خارج
کند .سید جعفر قنادباشی ،کارشناس امور بینالملل گفت:
خروج نیروهای اماراتی از یمن چند ماهی است آغاز شده و
مدتها پیش بخشی از آنها از این کشور خارج شدند و دو
روز پیش بود که آنها اعالم کردند نیروهای خود را بهطور
کامل از یمن خارج کردند .از آن جهت که اماراتیها در پنج
سال گذشته نتوانسته بودند به خواستههای خود از حضور
نظامی در یمن دست یابند ،این انتظار میرفت که بخواهند
بهتدریج از باتالقی که خود ساخته بودند ،خارج شوند .وی
افزود :آنها در حالی از یمن خارج شدند که در ابتدا عربستان
مدعی مشارکت  ۹کش��ور در ائتالف موسوم به «ائتالف

عربی» ش��ده بود ،ولی شاهد بودیم که کشورها بهتدریج
از دایره همکاری با عربس��تان خارج شدند .سودانیها نیز
که در یمن حضور داش��تند و مزدورانش��ان صحنهگردان
بودن��د در صورتی خدمت میکردند که از عربس��تان پول
دریافت کنند؛ بنابراین بهطور رسمی تنها عربستان و امارات
در صحنه جنگ یمن حضور داش��تند .این کارشناس امور
بینالملل تصریح کرد :از همان ابتدا مش��خص بود وقتی
سایر کش��ورهای عربی با تشکیل چنین ائتالفی مخالف
هستند و قصد ندارند در آن شرکت کنند ،امارات نیز تمایل
چندانی برای همکاری با عربس��تان نش��ان نخواهد داد و
خروج نظامیان اماراتی سرشکستگی دیگری برای دولت
س��عودی است .وی افزود :امارات با خروج نظامیان خود از
یمن عالوه بر اثبات ضعف خود ،قدرت نظامی انصاراهلل را
تأیید کرده اس��ت .این موضوع باعث میشود تا نیروهای
انصاراهلل و کمیتههای مردمی با سرعت بیشتری حمالت
خود را علیه مواضع عربس��تان ادامه دهند؛ عالوه بر این با
جدا شدن امارات از دایره ائتالف با عربستان ،مزدورانی که
مورد حمایت آل سعود بودند با مشکالتی مواجه میشوند.
البته خروج نظامیان امارات از یمن به معنای این نیس��ت
که آنها جای خود مزدورانی نگماش��ته باشند؛ بلکه آنها در
سالهای اخیر شورش��یان زیادی را تربیت کردند ،به آنها
س�لاح دادند و در نقاط مختلف یم��ن ازجمله جنوب این
کش��ور مستقر ش��دهاند و ممکن اس��ت در ادامه از سوی

اماراتیها سالح دریافت کنند .قنادباشی تأکید کرد :گرچه
اماراتیها اعالم کردند چندین نفر از نیروهایشان در جنگ
یمن کشته ش��دهاند ،ولی آمار ارائهشده همانند آماری که
آمریکاییها از حمله موش��کی ایران ب��ه پایگاه نظامیان
تروریس��ت آمریکایی در عیناالسد ارائه کرده بودند بسیار
بیشتر است؛ زیرا بسیاری از مزدوران خارجی تحت پوشش
دولت امارات اقدام به مبارزه علیه نیروهای یمنی میکردند.
موضوع مهمتر از آمار ارائهشده این است که باید بدانیم آنها
چه تعداد از نیروهای انص��اراهلل و مردم بیگناه یمن را به
قتل رساندهاند .قنادباشی افزود :ارتش و کمیتههای مردمی
یمن باید نیروهای اماراتی و مزدورانش��ان را تحت تعقیب
بینالملل��ی قرار دهند؛ آنها موارد متعددی از نسلکش��ی،
پاکس��ازی قومی و جنایت جنگی را مرتکب ش��دهاند و
یمن را از نظر زیرساختی ،توسعه و آبادانی پنج سال عقب
انداختند .بنابراین اماراتیها و سعودیها باید به دولت یمن
غرامت پرداخت کنند و محاکمه ش��وند .همچنین مجامع
بینالمللی و کشورهای اس�لامی باید در حمایت از ملت
مظلوم یمن به نهادها و معادن بینالمللی دادخواست ارائه
کنند .این کارشناس امور بینالملل عنوان کرد :امارات پیش
از آنکه از یمن خارج شود ،منافعش را از عربستان جدا کرده
بود فق��ط در نبرد الحدیده بود که عربس��تان و امارات در
کنار یکدیگر قرار گرفتند ،ولی نتوانستند در مقابل نیروهای
انصاراهلل کاری از پیش ببرند.

پیدا شدن جسد فرزند دادستان بوشهر در منزلش

روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر اعالم کرد:
جسد فرزند  ۲۱ساله علی حسن پور ،دادستان دادسرای
عمومی و انقالب بوش��هر در س��اعت  ۲۰:۰۰روز س��ه
ش��نبه مورخ  ۲۲بهمن در یک��ی از اتاقهای منزل وی
در ش��هر بوشهر پیدا ش��د.به گزارش ایسنا ،جسد فرزند

 ۲۱ساله علی حس��ن پور ،دادستان دادسرای عمومی و
انقالب شهرستان بوشهر در ساعت  ۲۰:۰۰روز سه شنبه
مورخ  ۲۲بهمن در یکی از اتاق های منزل وی در شهر
بوشهر و در حالی که یک قبضه اسلحه شکاری در کنار
جس��د وی قرار داشت ،مش��اهده شد.این موضوع سریعا

برابر روال قانونی و جاری صحنه توس��ط مقام قضایی و
پلیس آگاهی تحت بررسی قرار گرفت که نتیجه بررسی
و عل��ت مرگ وی از طریق رواب��ط عمومی و ارتباطات
دادگس��تری کل استان بوشهر به استحضار مردم استان
بوشهر رسانیده خواهد شد.

ترس بی دلیل از ازدواج
دربین جوانان امروز

روزنامهصبحايران

مراسم چهلم سردار سلیمانی
در مصالی تهران برگزار میشود

یادداشت

ازدواج یک��ی از بزرگتری��ن تصمیم��ات
زندگ��ی هر فرد اس��ت؛بنابراین داش��تن
اضط��راب ،اس��ترس و ابه��ام در هنگام
تصمیمگیری برای ازدواج کامال طبیعی
اس��ت ،اما این احساس��ات دلیل مناسبی
برای انصراف کامل فرد از این امر نیست.
توصیه می شود افراد قبل از هر تصمیمی
بهتر است نسبت به نقاط مثبت و منفی،
اه��داف ،ارزشها ،نیازه��ا و ویژگیهای
ش��خصیتی خود شناخت مناس��بی پیدا
کنن��د و س��پس انتظ��ارات و ترسهای
خ��ود از ازدواج را شناس��ایی کنند.ضعف
در مه��ارت خودآگاهی میتواند فرد را به
احساس گیجی ،سردرگمی و تعارض در
تصمیمگیری دچار کند ،بنابراین یکی از
ملزومات اساس��ی ازدواج موفق شناخت
همه جانبه از خود است و هر چقدر آگاهی
و شناخت بیش��تری از خود کسب کنیم،
در انتخاب فردی مناس��ب برای تشکیل
زندگی موفقتر عم��ل خواهیم کرد.گام
بعدی شناس��ایی دالیل ت��رس از ازدواج
است که میتواند کامال منطقی ،درست
و یا غیرمنطقی و یا برگرفته از کمالگرایی
مفرط فرد باشد ،به عنوان مثال هنگامی
که فرد برای ازدواج نسبت به طرف مقابل
خود شناخت کافی ندارد و دچار احساس
نگرانی میشود ،امری طبیعی است.یکی
از ترسهای رایج ،ترس از شکس��ت در
ازدواج است که خوش��بختانه اگر فردی
شناخت مناسبی از خود و طرف مقابلش
داش��ته باش��د و همچنین دارای دانش و
مهارته��ای الزم برای این امر باش��د و
در جلسات متعدد مشاوره پیش از ازدواج
زیر نظر یک متخصص ش��رکت کند و
ارزیابیه��ای الزم را انجام دهد ،احتمال
عدم موفقیت او در این کار بسیار کاهش
مییابد.نتایج پژوهشها حاکی از آن است
که هر چق��در افراد از نظ��ر ویژگیهای
شخصیتی ،اهداف و تمایالت به یکدیگر
شبیهتر باشند و در زمینه مهارت مذاکره،
گ��وش دادن ،همدلی ک��ردن و مدیریت
خش��م ،آموزشهای بیش��تری دریافت
کنند ،احتم��ال موفقیتش��ان در ازدواج
بیشتر خواهد بود.
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