
  حجتی: گندمکاران غرب و ش�مال غرب چون 
قیمت خرید داخل ارزان تر از خارج است به دولت 

گندم نفروختند و حاال باید گندم  وارد کنیم

  س�خنگوي دس�تگاه قضا: در ۹۱فق�ره پرونده، 
نزدی�ك ب�ه ۷ه�زار میلی�ارد توم�ان وج�ه نقد و 
۸۷میلی�ون و ۸۳۱ هزار و ۳۳۷ یورو و ۱۲میلیون و 
۹۰۳ هزار و ۵۴۳ دالر استرداد و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ 

هزار و ۱۴۷ درهم امارات به خزانه بازگشت 

  اک�ران به ش�دت مح�دود خانه پ�دري پس از 
سال ها توقیف داراي این پیام روشن خواهد بود که 
متولي امر سینما در کشور به هیچ وجه با تولید و 
نمایش آثاري که مي تواند موجب جریحه دار کردن 

احساسات عمومي شود مماشات نخواهد کرد

  رئیس جمهور ترکیه، دیروز همان روش�ي را 
به کار گرفت که چن�دروز قبل دونالدترامپ در 
نامه اي خطاب به او به کار برده بود و در اظهاراتي 
خالف عرف دیپلماتی�ك از رئیس جمهور ایران 
خواس�ت صداهایي را که علی�ه عملیات ترکیه 
موضع گرفته اند، در داخل ایران خاموش کند! 

 ترامپ
 در جلد اردوغان!

 گندمکار ایرانی 
نان دولت را آجر  کرد!

»خانه پدري« صرفاً در ۱۵سالن  
با هشدار سني ۱۵سال

 بازگشت 7هزار
 ميليارد تومان به بيت المال 

فقط از يک دادسرا!
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برای ایران بخوانید نه »ایران مال« !
 همایون شجریان و علیرضا 

غالمرضا صادقیان
قربانی آهنگ مشترک خود   یادداشت سردبیر

را در »ایران م��ال « اج��را 
کردند! در جایی که نماد شهوت ثروت و ثروت برآمده از 
انباشت بی حساب و کتاب سرمایه و سمبل عبور از همه 

دستاوردهای دینی و اخالقی بشر است. 
فلس��فه هنری که در مس��یر راه پله های ایران مال، گام 
بر می دارد، همان است که توده های مردم و طبقات پایین 
اجتماع را از درک و فهم هنر عاجز و مخاطب هنر را فقط 
طبقه باال و سرمایه داران و خرده سرمایه داران می داند؛ 
طبقه ای که ثروت و شهرت دو ویژگی آن است و تحقیر و 

تحمیق توده های مردمی، کار آن. 
بی گمان همایون شجریان نخبه هنری و چکیده موسیقی 

ایران است اما ایران نه »ایران مال«!
مردم ایران قرن هاست که »هنر نزد ایرانیان است و بس« 
را که نشانه جاری بودن هنر در میان عموم مردم است، 

به رخ نظام های س��رمایه داری که هنر را در س��الن های 
الکچری محبوس کرده اند، کشیده اند و هنر مردمی را به 

هنر اشرافی برتری داده اند. 
هنرمن��دان ایرانی معم��والً از مردم زی��اد دم می زنند و 
کمتر در مقابل مردم از »مایه و مال « س��خن می گویند 
اما مای��ه اصلی هن��ر در ارتب��اط صحی��ح، محترمانه  و 
خالقانه با مخاطبان هنر اس��ت. ش��ما برای در و دیوار 
آواز نمی خوانی��د، اگر برای م��ردم می خوانی��د، بروید 
در جنوب ش��هر، بروی��د در نازی آباد، بروی��د جایی که 
صدای ش��ما در همهمه و هیاهوی صدای مشتاق مردم 
بپیچد نه در جایی که انعکاس صدای ش��ما از دیوار  ها و 
 ستون های بلند »ایران مال « نغمه »ثروت انباشته شده « را 

ساز کند!
نگویید که این صرفاً یک »لوکیش��ن لوک��س« بود که 
می توانست جای دیگری باش��د. شما به مقبره سعدی و 
حافظ نرفته اید، در یک سالن اختصاصی موسیقی اجرا 

 نکرده اید، ش��ما نماد ابتذال س��رمایه و انفعال اخالق و 
سمبل مصرف و مصرف گرایی و یک »دکان به تمام معنا« 
را برای ترانه س��رایی و آوازخوان��ی از غزل   ها و ترانه   های 
عرفانی انتخاب کرده اید! این پارادوکس مشمئز کننده، 

هنر زیبای شما را به تمامی تخطئه کرد. 
چگون��ه غزل های عارفان��ه تاریخ معرفتی ای��ران زمین 
یا ترانه های عاش��قانه ش��اعران معاصر را در یک »مال « 
می خوانید؟! البد از س��عدی می خوانید که »ما گدایان 
خیل س��لطانیم«؟! یا از حاف��ظ می خوانید که »حجاب 
چهره جان می ش��ود غبار تنم«؟!  آن ه��م در جایی که 
خود حجاب عالم امکان اس��ت! یا از احمد شاملو، »درد 

مشترک« را می خوانید؟! کدام درد؟! مشترک با که؟!
نه این »کنس��رت های همایون��ی« جایی ب��رای مردم 
نمی گذارد و جایی برای اخالق! بیایید برای مردم بخوانید. 
قرار بود در خیابان و مقابل مردم اجرا کنید، چه شد که 

سر از »مال « در آوردید؟!

پیونگ یانگ: خصومت امریکا عامل بن بست در مذاکرات است

جانسون: اگر پارلمان اجازه اجرای برگزیت را ندهد انتخابات برگزار می کنم

پمپئو: صد  ها شرکت خصوصی با تحریم های ضدایرانی همراهی می کنند

همزمان با اق�دام وزارت    بین الملل
دادگس�تری امری�کا در 
مصادره یك کشتی باری کره شمالی که به بهانه عدم 
پایبندی به تحریم های امریکا توقیف شده بود، یك 
 ژن�رال بلندپای�ه ارت�ش کره ش�مالی ب�ا انتق�اد از 
 اقدام�ات واش�نگتن علی�ه پیونگ یان�گ، گف�ت 
 رویک�رد خصومت آمی�ز امریکا ب�ه بروز بن بس�ت 
در مذاک�رات دو کش�ور منج�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، یک ژنرال ارشد ارتش کره شمالی روز 
دو    شنبه با انتقاد از رویکرد خصومت آمیز واشنگتن علیه 
کره ش��مالی، امریکا را به ایجاد بن بست در مذاکرات دو 

کشور متهم کرد. 
به نوشته نش��ریه »گلوبال تایمز«، ژنرال »کیم هیونگ 
ریونگ « معاون وزارت نیروهای مسلح خلق کره شمالی 
ک��ه در کنفرانس امنیتی »شیانگش��ان « چین صحبت 
می کرد، گفت پیونگ یانگ برای ایجاد ثبات در شبه جزیره 
کره تالش کرده و در عین حال با نیروهای متخاصمی که 
به دنبال نقض تمامیت ارضی کره ش��مالی هستند، در 

حال مبارزه است. 
کیم گفت با وجود تالش های پیونگ یانگ برای کاهش 
تنش     ها در ش��به جزیره کره، »اقدامات خصمانه ایاالت 
متح��ده « گفت وگوهای طرفین را به س��مت چرخه ای 

مداوم از منازعه و بن بست پیش برده است. 
امریکا و کره شمالی در دو سال اخیر چندین دور مذاکره 
از جمله در سطح سران دو کشور انجام داده اند. با وجود 
گام های کره ش��مالی در جه��ت محدود ک��ردن برنامه 
موشکی و اتمی ، واش��نگتن تاکنون از کاهش تحریم     ها 
علیه پیونگ یانگ خودداری کرده و مرتباً فهرست افراد و 
شرکت های کره شمالی را که تحریم شده اند، طوالنی تر 

کرده است. 
دور تازه گفت وگوهای امریکا و کره شمالی دو هفته پیش 
در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. بعد از آن گفت وگوها، 
پیونگ یانگ مذاکرات امریکا را »مشمئزکننده « خواند و 
اعالم کرد تا زمانی که رویکرد خصمانه واشنگتن تغییر 
نکند، پیونگ یانگ دیگر در این گفت وگو    ها مش��ارکت 

نخواهد داشت. 

در تازه     ترین اق��دام ضد پیونگ یان��گ مقام های وزارت 
دادگستری امریکا روز دو    شنبه اعالم کردند کشتی »وایز 
آنست « کره شمالی را که سال گذشته میالدی در حال 
انتقال زغال سنگ و ماشین آالت صنعتی به کره شمالی 
بوده و در آب های اندونزی توقیف ش��ده ب��ود، مصادره 

کرده است. 
  افزایش هزینه های دفاعی کره جنوبی 

رئیس جمه��ور کره جنوب��ی در جریان س��خنرانی روز 
سه     ش��نبه برای تعیین بودجه با اعالم اینکه هزینه های 
دفاعی را باال می برد، به کره شمالی تأکید کرد به مذاکرات 

برگردد. 
مون جائه ای��ن،  رئیس جمهور کره جنوبی ب��ا تأکید بر 
اینکه دفاع قوی برای تعیین سرنوش��ت بس��یار مهم و 
حساس است، گفت: سئول هزینه های دفاعی خود را تا 
7 درصد در سال آتی میالدی افزایش می دهد و به بیش 
از ۴۲ میلیارد دالر می رساند. ما با تقویت نسل جدیدی از 
زیردریایی     ها و ماهواره های نظارتی سیستم دفاع مرکزی 

خود را تقویت می کنیم. 

نخس�ت وزیر انگلی�س روز سه   ش�نبه تهدی�د کرد 
در صورت�ی که پارلم�ان این کش�ور اج�ازه اجرای 
برگزی�ت را نده�د انتخابات برگ�زار خواه�د کرد. 
بوریس جانسون سه   شنبه گفت در صورتی که پارلمان 
این کش��ور با چارچوب زمانی او برای اج��رای برگزیت 
مخالفت کند، انتخابات عمومی برگ��زار خواهد کرد. به 
گزارش رویترز، جانسون که قبل از رأی پارلمان به توافق 
دولت او با اتحادیه اروپا صحبت می کرد، گفت: »من به 
هیچ عنوان اجازه ادامه ای��ن وضع برای چند ماه دیگر را 
نخواهم داد. اگر پارلمان اج��ازه اتفاق افتادن برگزیت را 
ندهد و در عوض، در اجرای آن مانع تراشی کرده و تالش 
کند همه چیز را تا ژانویه و ش��اید دیرتر از آن به تأخیر 
بیندازد، در چنین شرایطی باید با نهایت تأسف بگویم که 
مجبور خواهیم بود به سمت برگزاری انتخابات سراسری 
حرکت کنیم.«  بوریس جانسون، روز   شنبه نامه ای را که 

در آن درخواست تأخیر در اجرای برگزیت مطرح شده 
بدون امضای خودش ب��رای »دونالد تاس��ک«، رئیس 
شورای اروپا ارسال کرد. رسانه های انگلیس گزارش دادند 
جانسون در آن نامه تأکید کرده که درخواست مطرح شده 
در آن نامه در واقع خواست نمایندگان پارلمان انگلیس 
است نه او. یک مقام ارش��د دفتر نخست وزیری انگلیس 
در گفت وگو با روزنامه تلگراف گفته جانسون در تماس 

تلفنی با سران اروپایی از آنها خواسته از پارلمان انگلیس 
بخواهند در تصمیم خود برای تأخیر در اجرای برگزیت 
تجدیدنظر کنند زیرا »بهترین گزینه هم برای انگلیس 
و هم برای اتحادیه اروپا« خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
در ضرب االجل ۳۱ اکتبر است. پیش از این، حزب حاکم 
محافظه کار انگلیس اعالم کرده بود به رغم رأی پارلمان 
به تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،  بر مبنای 
توافق جدید با بروکس��ل، برگزی��ت را در تاریخ از پیش 
تعیین شده اجرایی خواهد کرد. طبق برنامه اعالم شده 
جانسون برای اجرای برگزیت، دولت در تاریخ ۳۱ اکتبر 
با توافق یا بدون توافق اتحادی��ه اروپا را ترک می کند. او 
در واکنش به تصویب متمم لتوین پیش از ترک پارلمان 
گفته اس��ت: »با اتحادیه اروپ��ا در مورد اعم��ال تأخیر 
]در اجرای برگزیت[ مذاکره نخواهم ک��رد و قانون هم 

نمی تواند مرا مجبور به این کار کند.«

  بین الملل وزیر خارج�ه امریکا در 
نشس�تی در اندیشکده 
هریتیج گفت که شرکت های خصوصی با تحریم های 
ای�ن کش�ور علی�ه ای�ران همراه�ی می کنن�د. 
مایک پمپئو روز چهار  ش��نبه گفت:»صد  ها ش��رکت 
خصوصی ب��ا تحریم ه��ای م��ا همراه��ی می کنند. 
این تهدید مطرح   می ش��د که ش��رکت های اروپایی 
ممک��ن اس��ت در اروپ��ا باقی بمانن��د. بار  ه��ا به من 
گفته ش��د تحریم   ها به تنهایی کارگ��ر نخواهند بود. 
 باید از مقام ه��ای ایران پرس��ید این حرف درس��ت 

است یا نه«. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر خارجه امریکا 
در ادامه تأکید کرد:»کش��ورهای اروپایی، در نتیجه 
سیاس��ت امریکا علیه ای��ران موضع خودش��ان را در 
قبال ایران تغیی��ر داده اند«. او، با اش��اره به حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفت:»بعد از آنکه 
حکومت ]ایران[ تأسیسات نفت عربستان سعودی را 

بمباران کرد، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه ای منتشر 
کرده و گفتند که ایران باید مس��ئولیت این حمله را 
بپذیرد و وقت آن اس��ت که مذاکره بر سر چارچوبی 
درازم��دت در خص��وص برنامه  هس��ته ای خودش را 
بپذیرد. ای��ن موضع گیری با موضع آنه��ا قبل از آنکه 
دیپلماس��ی امریکا فش��ار علیه جمهوری اس��المی 
 ایران و رژیم فاس��د و پنهان کار آن را آغاز کند، بسیار 

متفاوت است.« 
 وزیر امور خارج��ه امریکا در ادام��ه ادعاهایش گفت 
که ای��ران در برابر موضع گیری ه��ای قدرتمندانه رام 
می ش��ود. او گفت:»دنیا هم ای��ن را فهمیده که ایران 
به شدت عمل پاسخ نشان می دهد نه به التماس. تازه 
ایران فصل دوم این ماجرا اس��ت. ن��گاه کنید ببینید 
رئیس جمهور ترامپ چط��ور مباحثات جهانی درباره 

چین را تغییر داده است.«
واش��نگتن بع��د از خ��روج از برج��ام در راس��تای 
سیاستی موسوم به »فش��ار حداکثری« به اقداماتی 

تحریک آمی��ز مانند قرار دادن نام س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی در فهرست س��ازمان های اصطالحاً 
 تروریس��تی، اعزم ی��ک ناوگ��روه، چن��د بمب افکن

 بی -۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ ب��ه منطقه و تحریم 
وزیر خارجه ایران روی آورده است. 

ای��ران در واکن��ش ب��ه این اق��دام یک س��ال »صبر 
راهبردی « را در دس��تور کار قرار داد و به طرف های 
توافق هسته ای به ویژه کش��ورهای اروپایی که وعده 
جبران خروج امریکا را می دادند مهلت داد به تعهدات 

خود ذیل توافق هسته ای عمل کنند. 
با گذشت یک سال و محقق نش��دن وعده های اروپا، 
ش��ورای عالی امنی��ت ملی ای��ران در بیانی��ه ای روز 
۱۸ اردیبهش��ت ماه به طرف های توافق هش��دار داد 
در صورتی ک��ه ظ��رف ۶۰ روز به تعه��دات خود در 
زمینه ه��ای نفتی و بانک��ی عمل نکنن��د ایران طبق 
 مف��اد برج��ام، از تعه��دات خود ذی��ل ای��ن توافق 

خواهد کاست. 

پیاده روي اربعین قدم برداشتن  
در مسیر بهشت است

حمله  به  دالال ن  دارو

حال و هواي پیاده روي اربعین در گفت وگوي »جوان« 
با مهدي رجب زاده و فرشید طالبی 

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ:  تالش پلیس 
براي ریشه کن کردن دالالن دارو ادامه دارد

ويژه هاي جوان  

 آقاي ليالز! بله، انتخابات تمام شده است!
 افشاگري هاي يك خبرنگار 

از بحران كاغذ و يارانه مطبوعاتي
صفحه ۲

صفحه ۱۴

صفحه 6

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  اول آبان ۱۳۹۸   -    ۲۴ صفر ۱۴۴۱

سال بیست و یکم- شماره ۵۷۷۸ - ۱6 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰  تومان

 جهان بينی فرافکنانه 
در ماه های آخر دولت

 برای ايران بخوانيد
ايران مال« ! نه »

   اقتصادی

مع��اون اول رئیس جمه��ور دیروز در جلس��ه اي که هم اندیش��ي ب��ا علما و 
روحانیون نام داش��ت حداق��ل ۱۲ عنوان موضوع را مط��رح کرد که معلوم 
نبود به غیر از حمله به رقباي سیاس��ي و فرافکن��ی درخصوص ناکارآمدی 
و تصمیم��ات غل��ط اقتص��ادی دول��ت، درباره چه قرار اس��ت هم اندیش��ي 

 ش��ود. همی��ن پراکندگي در س��خنراني باعث ش��د تا خبرگزاري رس��مي 
دولت )ایرنا( بعد از مدتي با حذف تیتر و مقدمه گزارش خود که بر موضوع 
حل مسائل کشور بر راهکار داخلي تأکید داشت ناگهان به نقل از وی بر لزوم 
تصویب الیحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت تأکید کند | صفحه ۴

شناسايي و دستگيري دالالن قاچاق دارو - رضا دهشيريبارش اولين باران پاييزي در تهران - هاشمي - عليپور - باشگاه خبرنگاران

 شما برای در و دیوار آواز نمی خوانید، اگر برای مردم می خوانید، بروید در جنوب شهر، بروید در نازی آباد، 
 بروید جایی که صدای شما در همهمه و هیاهوی صدای مشتاق مردم بپیچد نه در جایی که انعکاس صدای شما از دیوار  ها و ستون های 

بلند »ایران مال « نغمه »ثروت انباشته شده « را ساز کند! البد »درد مشترک« شاعر معاصر را آواز کرده اید. کدام درد؟! مشترک با که؟! | همین صفحه


