
 در این جوایز
 عاقبت بخیری نیست

از زماني ك��ه استعمار رويك��رد فرهنگي- سياسي خ��ود را به 
استعمار اقتصادي ضميمه كرد درصدد هژمون كردن الگو هاي 
سياسي- فرهنگي غرب به جهان شرق برآمد و براي اين كار راه ها 

و روش های مختلفي را ابداع كرد. 
شخصيت پردازي در جهان سوم از جمله اين روش هاست. اين 
كار از يك چرخه هدفمند برخوردار است كه معموالً هزينه هاي 
مستقيم و غير مستقيم براي كشورهاي شرقي ايجاد مي كند. 
بدين صورت كه غرب افرادي را از ش��رق ب��ه بهانه علم آموزي 
جذب می كند اما با جوه��ره فرهنگي ع��ودت مي دهد. افراد 
بازگشته از غرب به جاي ارمغان علمي، پياده نظام غرب براي 
مهندسي فرهنگي و سياسي جوامع خود مي شوند. 100 سال 
پيش اين فرايند را »فراماسونري« مي گفتند و امروز در قالب 
»روشنفكري« قبض و بس��ط يافته است. برای نمونه چند روز 
پيش صادق زيباكالم با ش��ور و ش��عف فراواني در رسانه هاي 
مجازي، از اعطاي جاي��زه آزادي بي��ان »دويچه وله« به خود 
خبر داد و بعد هم در آنجا حضور يافت تا جايزه را دريافت كند. 
گزارش آن جلسه را با شور و تفصيل و تاكنون در چهار قسمت 
نوش��ته است اما رسانه هاي كش��ور وقعي به موضوع ننهادند. 
ش��خصيت پردازي به صورتي است كه طبق نوشته هاي خود 
وي، ايشان را پروفس��ور خطاب كرده اند و چند بار با قلم خود 
از قول آنان اين واژه را در گزارشات خود تكرار كرده است حال 
آنكه در ايران هيچ كس داش��ته هاي علمي ايش��ان را فراتر از 
يك معلم معمولي دانشگاه نمي داند. جالب اينكه نه ايشان در 
گزارش ها از آن مراسم علت جايزه را نوشته است و نه در پاسخ به 
سؤال كنندگان در فضاي مجازی علت را مي گويد، اما در  جلسه 

مذكور و حواشی آن سه علت براي اين كار اعالم شد. 
1- مصاحبه ايشان با راديو دويچه و له و اتهامات فراوان به نظام 
در دي ماه گذشته؛ 2- مخالفت هاي ايشان با سياست هاي نظام 

جمهوري اسالمي و 3- پانگذاشتن روي پرچم اسرائيل. 
اگر ايشان به خاطر آزادي بيان مستحق جايزه از غيريت است چرا 
به فضايی  كه براي آزادي بيان ايشان فراهم شده است )حكومت( 
جايزه داده نمي شود؟ مگر ايشان نمي گويند:»مِن زيباكالم در 
جمهوري اسالمي راحت صحبت مي كنم اگر در دوره سابق بود 
اين امكان نداش��ت«،  پس آن جايزه بايد به جمهوري اسالمي 
تعلق گيرد )البته اين توهين به نظام ماست كه آنها جايزه بدهند 

اما براي فهم صغري و كبري موضوع است(. 
پس ترديدي باق��ي نمي ماند كه صادق زيباك��الم از جمهوري 
اسالمي ماهانه چند ميليون حقوق مي گيرد كه آن را نقد كند، 
تهمت بزند، دشمنانش را خوشحال كند و به هر طريق ممكن 
ديده شود اما اين نظام از سوي ايش��ان و امثالهم متهم به نفي 
آزادي بيان است و پاداش اين نفی، جايزه استكباری باشد. اما 
اصل داستان كه امثال زيباكالم، س��روش، باقي، اكبر گنجي، 
عبادي و ديگ��ر جايزه گرفتگ��ان از غرب بايد بدانن��د - و البته 
مي دانند - اينكه تاريخ چنين مواردي را هيچ گاه به عنوان افتخار 

ثبت نكرده و نمي كند. 
به 200 سال آشنايي ايرانيان با غرب نگاه كنيد. كدام ايراني را 
مي توان يافت كه مورد لطف و عنايت غ��رب بوده است )به هر 
دليل( و اين موضوع موجب افتخار خ��ود، خانواده و ملت ايران 
شده است؟ كدام غربگرا در 200 سال گذشته براي مردم ايران 

)با هر تفكر( محل احترام و اكرام است؟
بقيه در صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 28 خرداد 1397   -    4 شوال 1439
سال بيستم- شماره 5396 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان

يادداشت

يمنی     ها 160 نفر از جمله 2 فرانسوی را اسير و يك قايق امريكايی را توقيف كردند

 پاسخ رهبر انقالب 
به درد دل خانواده شهداي هسته اي چه بود؟ 

خانواده هاي دانشمندان شهيد هسته اي پيش از ظهر  روز جمعه، 25 خرداد ماه 97 مصادف با عيد سعيد فطر   سياسي
با رهبر انقالب ديدار و گفت وگو كردند. در اين برنامه كه در حاشيه  ديدار مسئوالن 
نظام و سفراي كشورهاي اس�المي برگزار ش�د، خانواده هاي شهيدان شهرياري، 

علي محمدي، رضائي نژاد و احمدي روشن حضور داشتند. 
مادر شهيد احمدي روشن در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در توصيف اين ديدار صميمانه 
مي گويد: بعد از مراسم عيد فطر چون علي، فرزند شهيد همراه ما بود، از آنجايي كه علي 
هميش��ه دوست دارد آقا را از نزديك ببيند، درخواست كرديم و بع��د ما به همراه ديگر 
خانواده شهداي هسته اي در بيرون از فضاي مراسم با آقا ديدار داشتيم و عيد را به ايشان 

تبريك گفتيم. 
وقتي حضرت آقا از محوطه مراسم اصلي بيرون آمدند، از آنجايي كه ايش��ان خودشان 
هيچ گاه به خانم ها نگاه نمي كنند، رو به همراهشان گفتند: خانم ها را معرفي كن. بعد از 
معرفي ، علي آمد جلو و آقا خيلي از ديدن علي خوشحال شدند و به علي گفتند: ماشاءاهلل 
چقدر بزرگ شده اي! احوال پرسي كردند و از علي پرسيدند:كالس چندمي؟ گفت: كالس 
پنجمم. بعد حاج آقاي احمدي روشن)پدر شهيد( آمدند جلو، پيش آقا. حاج آقا وقتي 
حضرت آقا را مي بينند ديگر عنان از كف مي دهند. آقا را بغل كردند. وقتي دستشان پشت 
شانه آقا قرار گرفت، طبق معمول چون محافظ آقا بايد در اين موارد مراقب باشد، دست 

حاج آقا را كنار كشيد. 
من گفتم: آقا ببخشيد حاج آقا شما را كه مي بينند يادش��ان مي رود كه نبايد اين كار را 
بكنند. حضرت آقا فرمودند: ايرادي ندارد. بچه ها حس��اسند. همه خانواده ها را ديدند، 
احوال پرسي كردند و عيد را تبريك گفتند. حاج آقا چند كلمه اي مي خواستند با حضرت 
آقا صحبت كنند. آقا به حرف هايشان گوش دادند و با توضيحاتشان طبق معمول آرامشي 

به ايشان دادند. مثل هميشه از همه خانواده ها دلجويي كردند. 
رحيم احمدي روشن، پدر شهيد احمدي روشن هم در گفت وگو با خبرنگار تسنيم با اشاره 
به صحبت هايش در اين ديدار خصوصي مي گويد: من در اين ديدار مقداري با حضرت آقا 
راجع به جريانات پيش آمده در مورد مسائل هسته اي و مشكالتي كه در اين زمينه پيش 
آمده با حضرت آقا درد دل كردم. ايش��ان هم دلجويي كردند و اميد دادند كه: ان شااهلل 

آينده، آينده روشني خواهد بود و مشكلي نيست. اين مشكالت برطرف مي شود. 
شهره پيراني همسر ش��هيد هس��ته اي داريوش رضايي نژاد و مادر آرميتا هم در صفحه 
ش��خصي خود در فضاي مجازي با اش��اره به اين ديدار نوش��ت: بيت جاي��ي است كه 
جناح بندي هاي سياسي در آنجا رنگ مي بازد. اين برداشت من از مناسباتي است كه در 
حاشيه هاي ديدار مسئوالن نظام با مقام معظم رهبري مي بينم. گاهي كه در اين ديدارها 
زودتر مي رسيم، فرصت به نظاره نشستن اين مناسبات بهتر فراهم مي شود. اين بار مثل 
هميشه ما نزديك دري نشسته بوديم كه اغلب مسئوالن پيشين و كنوني نظام از آن وارد 

حسينيه حضرت امام خميني)ره( مي شوند. 

در سي و هفتمين سالگرد شهيد چمران اعالم شد 

 حمايت كنند، آثار شهيد چمران
 به عربي و انگليسي منتشر مي شود

مهن�دس مه�دي چم�ران، رئي�س 
بني�اد ش�هيد چم�ران برنامه ه�اي 
ش�هادت  س�الگرد  س�ي وهفتمين 
مصطف�ي چم�ران را تش�ريح ك�رد. 
به گزارش »جوان« نشست خبري تشريح 
برنامه هاي گراميداش��ت سي و هفتمين 
سالگرد ش��هادت مصطفي چمران برگزار 
شد. مهندس مهدي چمران، رئيس بنياد 
شهيد چمران در اين نشست در سخناني 
با بيان اينكه امروز نيازمند انسجام وحدت 
ملي، همزبان��ي و همدل��ي صميمانه اي 
هستيم، گفت: شهدا هميشه محور وحدت 
بوده و هس��تند، آنها براي انسجام ملي و 
حفظ كش��ور از جان شان گذشتند و زنده 

نگهداشتن ياد شهدا وظيفه ماست.
برادر ش��هيدمصطفي چم��ران در ادامه 
اظهار كرد: شهيد مصطفي چمران اولين 
ايران��ي بود كه ب��راي تحصيل در رش��ته 
فيزيك الكترونيك به امريكا رفت و پس از 
گذراندن تحصيل در مراكز پژوهشي جهان 
حتي ناسا مش��غول به فعاليت بود. او يك 
رزمنده، جهادگ��ر و مجاهد في سبيل اهلل 
و فرمانده شجاع تيزبين بود. او دو سال در 
مصر دوران آموزشي نظامي سخت چريكي 
را گذراند و آن تجربيات را در دوران جنگ 

تحميلي به كار گرفت. 
وي افزود: شهيد چمران رزمنده توانمند، 
ش��جاع و ش��هادت طلبي بود كه به عشق 
شهادت در راه قدس و فلسطين به لبنان 
رفت و نه��ال مقاومت اسالم��ي امروز در 
سال هاي 49 تا 57 در لبنان و خاورميانه 
توسط شهيد چمران كاشته شد. سپس به 
ايران آمد و در آن زمان حضرت امام راحل 

فرمودند ك��ه در ايران بمان��د چراكه اگر 
مسائل و مشكالت ايران حل شود، مسائل 

نقاط ديگر هم حل خواهد شد. 
وي در تش��ريح برنامه ه��اي سالگ��رد 
ش��هيد چمران گفت: اصلي تري��ن برنامه  
سالگرد ش��هيد چمران روز چهارش��نبه 
30 خردادماه در تاالر انديشه حوزه هنري 
برگزار مي ش��ود. همچنين روز دوش��نبه 
28خردادماه مراسمي در دانشكده پزشكي 
با حض��ور اعضاي سازمان بس��يج اساتيد 
خواهيم داش��ت. ويژه برنام��ه اي هم در 
نمازجمعه اين هفته خواهيم داشت. روز 
پنج شنبه 31 خردادماه دعاي كميل را به 
رسم برگزاري دعاهاي كميل او در امريكا 
براي دانشجويان، پس از اقامه نماز مغرب و 

عشا در دهالويه برگزار خواهيم كرد. 
چمران اف��زود: آث��ار مختلفي از ش��هيد 
چمران به زبان فارسي منتشر شده است. 
اما هدف مان انتشار اين آثار به زبان عربي 
است و در اين باره بارها با سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي مذاكره كرده ايم و به 
نتايجي هم رسيديم ام��ا تاكنون اجرايي 
نشده است. عالقه منديم آثار شهيد چمران 
را به زبان عربي و انگليس��ي منتشر كنيم 
البته بخش خصوصي و به صورت خودكار 
در كش��ورهاي مختلف اين آثار را منتشر 
كرده است اما هدف مان اين است كه آن را 

خودمان منتشر كنيم. 
ش��ايان ذكر است مصطفي چم��ران در 
31خردادماه 60 در منطق��ه دهالويه به 
همراه دو نفر ديگ��ر به نام ه��اي مقدم و 
حدادي بر اثر اصابت ترك��ش خمپاره به 

شهادت رسيدند.

معامله گران بورس تهران روز گذشته شاهد ركوردي  تاريخي براي نماگرهاي بورس تهران بودند، به طوري   اقتصادي
كه براي نخستين بار در طول دس�ت كم پنج سال گذشته ارزش كل معامالت بازار 
س�هام در بورس و فرابورس به مجم�وع بي�ش از 876 ميليارد تومان بالغ ش�د. 
شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران )تدپيكس( در پايان معامالت 
روز يك ش��نبه 27 خرداد ماه 97 با افزايش 3 هزار و 306 واحدي ركورد تاريخي 102 
هزار و 457 واحد را براي خود ثبت كرد. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( نيز 

با افزايش 37 واحدي روي رقم يك هزار و 191 واحد ايستاد. 
ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي بيش از 549 ميليارد تومان نمايش داده شد 
كه بيش��ترين ارزش معامالت در بورس تهران، ش��امل معامالت فوالد مباركه، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس و پااليش نفت اصفهان بوده است. بازار سرمايه يكي از بازارهايي 
است كه مي تواند در برابر تورم هاي كشنده و همچنين حجم كل نقدينگي كه به شكل 
ثانيه اي در اقتصاد ايران در حال جهش است، آرامش را به فضاي رواني شوك زده اقتصاد 

ايران بازگرداند. 

جهش تاريخي3306 واحدي شاخص كل بورس

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خبر داد

۵0 نفر 4 ميليون سكه خريده اند!

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »جوان آنالين«:

 كثرت سفرهاي خارجي
 محصول بي كفايتي دستگاه هاي اجرايي است

رئي�س س�ازمان  بازرسي كل كشور   اقتصادي
گفت: 7ميليون و 600 هزار ثبت نام سكه داشتيم 
كه 50 نفر، نيمي از اين سكه ها را در اختيار دارند و 
هر  سكه يك  ميليون سود دارد. امروز جلسه ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي را داريم كه اميدواريم 
در اين جلس�ه در خص�وص چهار ب�ازار خودرو، 

مسكن، ارز و سكه تصميم گيري شود. 
در حالي كه پيش از اين كارشناسان اقتصادي از رانت 
حراج ذخاير طالي كشور با ثمن بخس و سودباالي 
مش��اركت در اين پيش فروش ب��راي ثروتمندان و 
سرمايه داران و دارندگان نقدينگي هاي كالن انتقاد 
كرده بودند روز گذش��ته ناصر سراج از ورود سازمان 
بازرسي كل كش��ور به بازارهاي سكه، ارز، خودرو و 
مس��كن خبر داد.  ناصر سراج روز گذشته در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه بازار سكه، خودرو، مس��كن 
و ارز چه��ار بازاري است كه سازم��ان بازرسي به آن 
ورود كرده است، اظهار داش��ت: در رابطه با سكه 7 
ميليون و 600 هزار ثبت نام سكه داش��تيم كه 50 
نفر، نيمي از اين سكه ها را در اختيار دارند و هر  سكه  
يك ميليون سود دارد.  رئي��س سازمان بازرسي كل 
كشور با اش��اره به ورود اين سازمان در بازار خودرو 
اظهار كرد: وضعيت بازار خودرو نيز تقريباً مانند بازار 
مسكن بود و پول هاي سرگردان و نقدينگي بيش از 

حد باعث شد برخي خودروها حتي تا 100 ميليون 
تومان گران شوند. 

رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور گفت: معتقديم 
اين قيمت ها حبابي است و قيمت واقعي نيس��ت و 
مصرف كنندگان واقعي نيز در اين بازارها وجود ندارند 
و اكثراً دالل ها هستند كه بازار را ملتهب مي كنند كه 
اميدواريم با كمك دولت اين مشكالت برطرف شود. 
وي گفت: دوش��نبه جلس��ه ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي را داريم كه نمايندگان سه قوه در اين جلسه 
حضور دارند و اميدواريم در اين جلسه در خصوص 
چهار بازار خودرو، مسكن، ارز و سكه تصميم گيري 
ش��ود.  سراج به موضوع خودروهاي خارجي و گران 
شدن بيش از حد آن اش��اره كرد و گفت: متأسفانه 
سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( هك 
ش��د و حدود 5 هزار خودرو مدل باال و گران قيمت 
وارد كشور شد كه از اين تعداد حدود 4 هزار خودرو 
ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان 
در گمرك است كه اميدواري��م در اين خصوص نيز 
تصميم گيري شود.  وي تصريح كرد: اختالف قيمت 
اين خودروها به نزديك نيم ميليارد تومان مي رسد، 
مانند ولوو و بي. ام. و كه هي��چ كدام از اين خودروها 
قيمت واقعي ندارند هرچند اميدواريم با همكاري سه 
قوه اين بازار را كنترل كني��م و قيمت ها را به قيمت 

واقعي برسانيم. 

رهب�ر انق�الب در خطبه ه�اي عيد س�عيد فطر 
اشاره اي به مباحث اقتصادي و مسئله مهم حمايت 
از كاالي ايراني داشتند، برای بررسي و چگونگي 
بس�ترآفريني بيش�تر در اين زمين�ه و حدود و 
ثغور وظايف دولت و مردم به منظور تقويت بنيه 
اقتصادي كش�ور، گفت و گويي كوتاه با مهندس 
افشين پروين پور، كارشناس ارشد اقتصاد داشتيم. 
پروين پور در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان آنالين« 
مبني بر اينكه كم ش��دن سفرهاي خارجي و به تبع 
آن جلوگيري از خروج ارز، چ��ه تأثيري مي تواند بر 
شرايط اقتصادي كشورمان داشته باشد، مي گويد: اگر 
به صحبت هاي رهبري با دقت بيشتري نگاه كنيم، 
مالحظه مي كنيم كه ايشان فرمودند با نرفتن مردم 
به سفرهاي خارجي، پولي كه قرار است در خارج از 
كشور هزينه شود، مي تواند در بخش خدمات تفريحي 
داخل كشور خرج شود. امكانات رفاهي و گردشگري 
داخل كش��ور متأسفانه گران است و به همين دليل 
مردم بيشتر ترجيح مي دهند به خارج سفر كنند كه 
اگر سياستگذاري درست انجام و خدمات در داخل 
كشور با نرخ ارزان ارائه ش��ود، مردم هرگز به خارج 
نمي روند.  پروين پور در ادامه با تأكيد بر اينكه تمامي 
زمينه ها نه تنها اقتصاد كشور بايد همكاري كنند تا 

رهنمودهاي معظم له تحقق پيدا كند، خاطر نشان 
مي كند: االن در كشورهاي ديگر دولت ها براي مقاصد 
گردشگري به كس��اني مانند هتلداران كه خدمات 
رفاهي و گردشگري ارائه مي كنند، يارانه مي پردازند. 
متأسفانه دستگاه هاي اجرايي ما مثل سازمان ميراث 
فرهنگي و  گردشگري و وزارت ارش��اد يا وزارت راه 
چنين اقدامي نمي كنند، زيرا بي كفايت هس��تند و 
تنها به فكر منافع و جايگاه خودشان هستند و اصاًل 
به فكر اقتصاد كشور و گردش صحيح اقتصاد كشور 
نيستند اما راه حل ها بسيار واضح است و در همه جاي 

دنيا تجربه شده است. 
اين كارشناس اقتصادي در پايان مي گويد: براي مثال 
دولت تركي��ه به وزارت امور خارج��ه خود مي گويد 
بهترين مكان ه��ا را در تهران پيدا كن��د و برندهاي 
لباس كش��ور خودش را در اين مغازه ه��ا به فروش 
برسانند. پش��ت اين قضيه قطعاً سياستگذاري شده 
است و با اين روند صنعت پوش��اك خ��ود را تقويت 
مي كند اما در كش��ور ما متأسفانه هنوز نتوانسته اند 
كاري كنند كه مردم داخل كشور خودمان - نه مردم 
كش��ورهاي خارجي- جذب خود كشور شوند و اين 
ضعف در دستگاه هاي اجرايي را مي رساند و در تضاد 

با فرمايشات مقام معظم رهبري است. 

 پابرهنگان یمني 
چکمه پوشان غربي را  زمینگیر کردند

 طبق آمار سال گذشته، ايران ش��اهد خروج 30 ميليارد دالر سرمايه از كشور بوده كه از اين 
ميزان نزديك به 50 درصد يعني چيزي بيش از 14ميليارد دالر از طريق گردشگران ايراني به 
خارج از كشور انتقال داده شده است. اين خروج ارز ناشي از 11ميليون سفر ايرانيان به آن سوي 
مرزهاست. تصويب افزايش عوارض خروج از كش��ور كه با جهش از 75 هزار تومان به 220 هزار 
تومان همراه بود، ملموس ترين سياستي است كه دول��ت در برابر سفرهاي خارجي اتخاذ كرده 

است؛ سياستي كه مديران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آن را مترادف با رونق گردشگري 
داخلي عنوان كرده اند؛ سياستي يك سويه و قهر آميز كه انتقادهاي زيادي را در پي داشت. با اين 
وجود به دليل سودآوري عوارض براي دولت، صداي مخالفان افزايش عوارض خروج از كشور به 
جايي نرسيد. به نظر كارشناسان حوزه گردشگري، افزايش عوارض هم نمي تواند از ولع سفرهاي 

خارجي بكاهد. |صفحه 16

هزینه سفرهاي خارجي  مان 
بیشتر از سود جام جهاني! 

   رزمندگان يمني كه بيشترشان با پاي كامال برهنه در مقابل ائتالف غربي و عربي مي جنگند توانسته اند در سه محور چكمه پوشان فرانسوي،  انگليسي و امريكايي را زمينگير كنند و 2 مزدور فرانسوي را نيز به اسارت بگيرند.   | صفحه 15
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نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با »جوان«:

     همين صفحه

     صفحه4

     صفحه9

 رئيس سازمان بازرسي كل كشور: بازار سكه، خودرو، 
 مسكن و ارز چهار بازاري است كه سازمان بازرسي به آن

 ورود كرده است

ايراني ها سال گذشته 14ميليارد دالر بيرون از كشور خرج كردند يادداشت هاي امروز

در اين جوايز  عاقبت بخیری نیست
 محور شرارت 

در پي به ستوه آوردن ملت بزرگ ايران
رسول سنائي راد

 داعش سازی امريکا
در پايان تاريخ مصرف طالبان

سید عباس حسینی
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FATF و حاشيه سازی هايی كه همچنان ادامه دارد

يكي از اه��داف  FATF تضعيف بني��ه دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران در داخل و كاهش ضريب نفوذ ايران در منطقه 

است. | صفحه 2

ترسیم اتاق شیشه اي از 
بنیه دفاعي براي بیگانه!

ويژه هاي جوان  

 گاف تفرقه افکنانه
صفحه 2 2 نماينده میان ايران و فلسطیني ها


