
    مكتب و چارچوب شناختي انقالب اسالمي و نسبت آن با 
ساختار نظام جمهوري اسالمي يكي از سؤاالتي بوده كه در 
طول 40 سال گذشته همواره در سپهر سياسي و شناختي 
كشور مطرح بوده است. برخي از اين سؤاالت هنوز به صورت 
جدي پاسخ داده نشده  اس��ت و شايد جزو بحث هاي جدي 
در فضاي فكري باش��د. براي پاس��خ به اين سؤال و برخي از  
سؤاالت شبيه به آن  س��راغ حجت االسالم والمسلمين علي 
ثقفي، مسئول بنياد فرهنگ و انديشه انقالب اسالمي رفتيم 
تا در گفت وگو با وي مكتب انقالب اسالمي و چارچوب نظري 
آن و همچنين نسبت آن با برخي مسائل روز را  مورد واكاوي 

قرار دهيم | صفحه 9

    در سال هاي اخير آثار توليدي سازمان اوج در جشنواره فيلم 
فجر حضور پررنگي داشته اند كه بخش عمده آنها را كارگردانان 
جوان و گمنام س��اخته اند.  س��ال پيش »لباس ش��خصي« و 
»آبادان يازده 60« كه حاصل اعتماد به جوانان فيلمس��از بود، 
جزو آثار مطرح جشنواره فيلم فجر شد. امسال نيز اوج در ادامه 
جوان گرايي در بحث فيلمسازی، فيلمسازان جوان ديگري را به 
فجر معرفي كرده است. اين سازمان با چهار عنوان فيلم خواستار 
حضور در جشنواره فجر شده است كه از اين ميان سه فيلم را 

كارگردانان فيلم اولي ساخته اند  | صفحه 16

 مسئول بنياد فرهنگ و انديشه انقالب اسالمي 
در گفت وگو با »جوان«:

    رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( مي گويد حال ۱4 
نفري كه واكس��ن كوو ايران بركت به آنها تزريق شده خوب 
است و اين واكس��ن تاكنون هيچ عوارضي نداشته است. وي 
وعده داده تا سه ماه آينده به ظرفيت توليد ۱۲ تا ۱4 ميليون 
دوز واكس��ن ايراني كرونا خواهيم رس��يد و مردم كشورمان 
مي توانند با واكس��ن كروناي وطني در برابر ويروس تاجدار 

واكسينه شوند | صفحه 3

    در حالي كه روز گذش��ته اخبار ض��د و نقيضي در رابطه 
با استعفاي رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار منتشر شد، 
بسياري از كارشناسان اقتصادي اس��تعفاي رئيس سازمان 
بورس را در بهبود وضعيت بازار س��رمايه بي اثر عنوان كردند 
و به نظر مي رسد خواس��تار پاسخگويي اعضاي شوراي عالي 
بورس به ويژه رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد درباره 

وضعيت يك سال اخير بورس هستند | صفحه 4

 توليد انبوه واكسن وطني 
تا 3 ماه ديگر

 ريشه اصالح کنونی بورس 
 در رشد شارپي 

آذر 98 تا مرداد 99 است

 بيانيه گام دوم
  طرح عملياتي دولت 
و جامعه اسالمي است

 سايه »اوج«  از سر سلبريتي ها 
دور مي شود

  رکن روانی در جرائم عمدی آلودگی هوا

  پيگيری قصور دولت در آلودگی هوا 
در قوه قضائيه کليد خورد

 جرم انگاری 
برای مقصران آلودگي

پرونده
صفحه 10

ابعاد حقوقي آلودگي هوا
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حقوق

یادداشت  سیاسی

 رسانه ملكه
آتش تهيه تهاجم استعمار

محمدجواد اخوان

 80 س��ال از كار بخش فارسي بي بي سي و ۱۲ س��ال از عمر 
تلويزيون آن مي گذرد. رسانه اي كه راديوي آن براي زمينه سازي 
اش��غال ايران و تلويزيون آن برای بي ثبات س��ازي و مشتعل 
نمودن آتش فتنه 88 به راه افتاد. كارنامه بي بي سي و مزدوران 
فارسي زبان ملكه بريتانيا در طول 80 سال گذشته، آكنده از 
تالش براي فتنه انگيزي، اختالف افكني و ازخودبيگانه سازي 
ايرانيان بوده است تا راه براي لشكركشي نظامي و رواني استعمار 
پير هموار گردد.  بي بي س��ي با همه رنگ ولع��اب و زرق وبرق 
فريبنده اش كه حاصل قرن ها تجربه استعماري لندن نشينان 
است، اما يك واقعيت را نمي تواند پنهان سازد و آن تبلور عيني 
»تفرقه بينداز و حكومت كن« معروف انگليسي هاست كه در 
طول چند قرن اخير راه را براي نفوذ استعمارگران به بسياري 
از جوامع باز كرده است.  نياز نيست راه دوري برويم در همين 
ماجراهاي چند سال اخير از جمله »دي ماه 96«، »آبان 98«، 
»هواپيماي اوكرايني« و ... بي بي س��ي فارس��ي نقش خود را 
بي محابا به اجرا درمي آورد و تا آن حد پرده برافتاد كه س��فير 
انگلس��تان در تهران نيز خود در ميان اغتشاشات ناكام بعد از 
سقوط هواپيما ظاهر ش��د. البته نمي توان منكر ظاهر نسبتاً 
حرفه اي بي بي سي شد. ش��بكه »بی بی سی« تالش مي كند 
با بهره گيري از كارشناس��ان گوناگون و حتي از درون ايران، 
محتواي پيام ها را به گونه اي درهم تنيده طراحي كند كه بيننده، 

بي محابا در معرض پيام هاي گوناگون قرار گيرد | صفحه 2

بايدن هم مانند ديگر رؤسای جمهور امريكا از مدتی قبل برای 
نهايی كردن راهبرد و سياست های خود در چهار سال آينده، به 
تصميم های مستقل دموكرات  ها و نتايج هماهنگی تصميمات 
دوحزبی تكي��ه دارد ول��ی رخدادهای انتخابات��ی و رفتارهای 
ترامپيسم كه دارای امتداد اجتماعی گسترده ای است و موجبات 
يك شكاف عمودی و عميق را فراهم كرده، با بحران   ها و مشكالت 
متعدد و پيچيده ای روبه روست كه حتی قبل از مراسم رسمی 
انتصاب روز چهار  شنبه با آنها دست و پنجه نرم می كند. اگر بايدن 
كابوس روز انتصاب را به راحتی پشت سر بگذارد، بازهم نمی تواند 
به آرامش اجتماعی و امنيتی در درون امريكا اميدوار باش��د و 
بديهی است كه سايه اين هيوالی واگرايی و احتماالً فروپاشی و 
حداقل دولت ضعيف چهارساله، بايدن را ر  ها نخواهد كرد. اين آغاز 
پرماجرا در عرصه درونی و خارجی امريكا نيز بحران های گوناگون 
و اضطراری در مقابل خود دارد.  از يك س��و بايد برای بخشی از 
رويكردهای دوره ترامپ، دس��تورات اصالحی صادر و رويكرد 
جبرانی را دنبال كند كه برای امريكا، بدون هزينه هم نخواهد بود 
و سايه بی اعتمادی رفتاری امريكا در نگاه ديگران باقی خواهد بود 
و از سوی ديگر با ليستی از بحران های كشنده روبه روست. بايدن 
و تيم مشاوران او، ساماندهی اوضاع داخلی امريكا را در اولويت 
می دانند و اولين سفر خارجی او را كه با انگليس آغاز می شود، 
برای پاييز سال آينده برنامه ريزی كرده اند و همين گزاره حاكی 

از عمق مشكالت و بحران های داخلی امريكاست | صفحه 15

روزنامه آرمان از قول راكعي تيت��ر زده كه »حضور زنان در 
مديريت؟ - اصولگرايان باور ندارند« و اين سؤال مهم را ايجاد 
كرده كه با اصولگرايان چه كار داريد وقتي دولت دست تان 
اس��ت؟ بر فرض كه اصولگرايان به حضور زنان در مديريت 
اعتقاد ندارند، اوالً شمايي كه اعتقاد داريد، چه كرده ايد كه 
طي هشت سال دولت خاتمي و هشت سال دولت روحاني، 
دولت هايتان غيراز معاونت زنان، چند معاون زن داشته اند؟ 
چند وزير زن؟ چند استاندار زن؟ شوراها را در اختيار داشتيد، 

چند شهردار زن در كالنشهرها منصوب كرديد؟ 

 روزنامه س��ازندگي، ارگان حزب كارگزاران ب��ا ذوقي كه از 
وراي كاغذ روزنامه و فاصله دور هم قابل رؤيت اس��ت، تيتر 
زده: »سقوط دالر« و نوشته: »قيمت دالر به ۲۲ هزارتومان 
رس��يد و قيمت س��كه به زير ۱0 ميليون توم��ان. آيا وعده 
روحان��ي ب��راي دالر ۱۵ هزارتوماني پيش از س��ال جديد 
محقق مي شود؟« به نظر مي رس��د اصالح طلبان قصد مزاح 
دارند و لطيفه تعريف مي كنن��د؛ وگرنه كه وعده روحاني در 
گفت وگوي سال 96 با رضا رش��يدپور در مورد دالر اين بود: 
»خيال مردم از باب��ت دالر راحت باش��د. « و البته آن زمان 

قيمت دالر، حدود 4۵00 تومان بود!  | صفحه 2

یادداشت بین الملل

 بایدن 
بحران   ها و اضطرارها

 آرزوي اصالح طلبان
خاطره اصولگرایان!

 خوب شد رئيسي رأي نياورد 
و دالر به 5 هزارتومان نرسيد!

هادی محمدی
ویژه های  جوان

رجوع شود به صفحه 13

آگهی مزایده عمومی
( نوبت دوم)

رزمايش اقتدار 99 نيروي زميني ارتش صبح ديروز در سواحل مكران آغاز شد. اين رزمايش با هدف ارزيابي 
ميزان آمادگي رزم�ي يگان هاي نيروي زميني ارتش در مقابله با تهديدها و انتقال س�ريع نيروها از مناطق 
سرزميني به منطقه مأموريت برابر طرح هاي پيش بيني شده آغاز شد و طي آن انواع تاکتيك هاي خالقانه بومي 

به منظور ارزيابي مهارت هاي چندگانه تيپ هاي حرفه اي نيروي زميني ارتش عملياتي مي شود |  صفحه 2

 حاميان مسلح ترامپ: 
همه گزينه ها روی ميز است حتی جنگ داخلی!
 حاميان مسلح ترامپ،  حرفی را که چندين دهه است، امريكا به جهان می زند، بيخ گوش کنگره به خود امريكا زدند:»همه گزينه ها روی ميز ماست، حتی جنگ!« 

پليس امريكا نيز نگران است که در ميان 25 هزار تفنگداری که در پايتخت جمع شده اند، کسانی باشند که در روز تحليف به سوی بايدن شليك کنند! |  صفحه 15

 اقتدار دريايی ارتش ايران
 در سواحل مکران

 فرمانده كل سپاه: 
 افتخار ملت ايران تأثير نگرفتن
از عمليات روانی دشمن است

 سردار سالمي در حاشيه دومين روز از همايش سراسري مديران بنياد حفظ آثار و نشر ارزش  هاي دفاع 
مقدس: برگزاري رزمايش هاي اخير نيروهاي مسلح نشان دهنده قدرت بازدارندگي جمهوري اسالمی 
ايران است تا دشمنان اين مملكت در محاسبات و قراردادهاي شان نسبت به قدرت دفاعي کشور عزيز 
ايران، دچار خطاي در محاسبه نشوند.  اين رزمايش ها براي ملت ايران مايه آرامش و اعتماد به نفس بود 
و براي دشمنان جمهوري اسالمي ايران اين پيام جدي و واقعي را داشت که با هيچ کس در موضوع دفاع 

از هويت، استقالل، عزت و شرف خود تعارف نداريم و در مقابل دشمنان، آماده هستيم  |  صفحه 2

سنگر امريکايي ها امروز به كنگره منتقل شده است

در خبر مربوط به اظهارات صادق خرازی كه در شماره 6۱۲۵ روزنامه جوان 
كار شد، از عنوان خبری »خرازی:نابود شده ايم، اما به چنگ اندازی هزار فاميل 
اصالحات بر پست های قدرت اميدواريم!« استفاده شده است كه ظاهراً اين 
شائبه را به وجود آورده كه ايش��ان درباره خود اين حرف را زده، در حالی كه 

منظور همان اصالح طلبانی هستند كه مورد نظر گوينده قرار گرفته اند. 
خرازی می گويد:»در معرض نابودی كامل هس��تيم. ليكن نيك دانسته ايم 
برخی هنوز اميد دارند با توسل به اين شيوه ها ش��ايد از اعمال قدرتشان در 
بزنگاه های حساس كاسته نشود و همچنان بر اريكه پر زرق و برق قدرت تكيه 
زنند. هزار فاميل خود را در فالن وزارتخانه و شركت دولتی جا كنند. پست ها 
را برای دوستان سفارش كنند و در عصر اعتدال هم از قافله اندوختن دنيا جا 

نمانند. حتی اگر از اصالح و اصالح طلبی چيزی باقی نماند.«
در واقع گوينده معتقد اس��ت برخی اصالح طلبان حت��ی اگر از اصالح طلبی 
چيزی باقی نماند اما اميد دارند كه از قدرتش��ان كاسته نشود و بتوانند هزار 

فاميل خود را در وزارتخانه ها جا بدهند.

اصالحيه درباره خبر صادق خرازی


