
 روحانی:   واکسیناسیون کرونا  
در ماه جاری آغاز می شود

    كمتر از شش ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري 
س��يزدهم، مرزبندي اصالح طلب��ان با دول��ت برآمده 
از اصالح��ات در حال نمايان ش��دن اس��ت. اينكه اين 
مرزبندي ها صوري و ناشي از تقسيم كار اصالح طلبان 
براي برائت از ناكارآمدي هاي دولت منسوب به آنهاست 
يا واقعي، اظهار نظر قطعي درباره آن كمي زود است. اما 
آنچه اكنون در سپهر سياسي كشور در جريان است نشان 
مي دهد دست كم بخشي از اصالح طلبان براي عبور از 
روحاني صف آرايي كرده اند. به هر شكل آنها مي كوشند 
در مقام منتقد دولت، براي مب��ارزات انتخاباتي حرفي 
براي گفتن داش��ته باش��ند. بنابراين، پيش از آنكه اين 
فضا را به رقباي سياسي خود بسپارند، چرا خود مدعي و 

منتقد دولت نباشند؟

    فيلمي از يك سرباز پليس راهنمايي و رانندگي در 
تهران منتشر شده كه ضمن معرفي خودش مي گويد كه 
يك نماينده مجلس به صورت او سيلي زده است به دليل 
آنكه س��رباز وظيفه اجازه ورود او به خ��ط ويژه را نداده 
اس��ت. عضو هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي گفته: »بنده با آقاي عنابستاني صحبت 
كرده ام و ايشان درگيري فيزيكي خود با مأمور پليس را 
به طور كلي تكذيب كردند. بايد اين پرونده را در هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي كنيم و نتيجه آن را به 

اطالع مردم خواهيم رساند«

 مشكالت سامانه اينترنتي 
 خريد نخستين نمايشگاه مجازي كتاب را 

با چالشي جدي مواجه كرده است

    رئيس پليس ترافيك ش��هري راه��ور در گفت و گو 
با »ج��وان«: ابتدا س��امانه ها و دوربين هاي هوش��مند 
خودروهاي متخلف را رصد و اقدام به عكسبرداري و ثبت 
پالك آن مي كنند، پس از آن، اطالعات به سرور مركزي 
منتقل شده و بالفاصله به مالك خودرو كه شماره تلفن 
همراه او در سامانه ثبت اس��ت، پيامك ارسال مي شود. 
سپس چك اپراتوري اتفاق مي افتد، يعني در ديتا بانك 
راهور، مش��خصات خودرو مانند تصوير، رنگ و شماره 
پالك با آنچه در سامانه ما وجود دارد تطبيق داده مي شود 
و اگر اين اطالعات كاماًل منطبق باش��د، آن وقت تخلف 

ثبت و پيامك نهايي تخلف به مالك ارسال خواهد شد

    حمالت مرگبار روز پنج  ش��نبه در بغداد نش��ان داد 
كه تالش     ها برای ج��ان دادن دوباره به تروريس��ت های 
تكفيری در اين كشور بحران زده ش��دت گرفته است تا 
همزمان ب��ا روی كار آمدن دولت جو باي��دن كه در واقع 
ادامه دولت داعش ساز باراك اوباماس��ت، گفتمان لزوم 
خروج امريكايی ها از اين كش��ور هر چه بيشتر زير سؤال 
رود. به خصوص كه حمالت به شكل های مختلف به خود 
امريكايی     ها در حال پيگيری است، اگرچه تلفاتی در كار 
نيست. با اين حال س��خنگوی جنبش النجبا با اشاره به 
برنامه ريزی تروريست های داعشی برای نفوذ به عتبات 
مقدسه به رژيم های پشتيبان تروريسم تكفيری هشدار 
داد كه مقاومت جنگ را به زمين خودشان خواهد كشاند

    مدير شركت تكواندو استار در گفت وگو با »جوان«:  
براي رسيدن به اين جايگاه و توليدات تخصصي سرمايه 
عظيمي را گذاش��تيم ولي كرونا همه چيز را نابود كرد. 
يك سال سخت را تحمل كرديم تا با لطف خدا حاصل 
تالش��مان رونمايي ش��د. قطعاً بزرگ ترين هدف يك 
توليدكننن��ده داخلي معرفي برند خود در ايران اس��ت 
تا بدون مش��كالتي از جمله تحريم ها نياز ورزش��كاران 

را تأمين كند

    مرحوم سيد محمدحسن علوي از روحانيون پيشكسوت 
و برجسته  دوران مبارزاتي انقالب اسالمي در شهرستان 
سبزوار پس از سال ها مجاهدت و تبليغ دين مبين اسالم 

اول بهمن ماه امسال به دليل بيماري درگذشت

 پيام تسليت رهبر انقالب 
در پي درگذشت 

حجت االسالم علوي سبزواري

كالف سردرگم اصالحات 
 و تدبيري 

كه گم شده است

جريمه هاي شبانه
 پس از چك اپراتوري 

اعمال مي شود

 مقاومت عراق: جنگ را 
 به زمين پشتيبان 

تروريسم تكفيری می كشانيم

 خبره هاي تكواندو 
 لباس ايراني را 
تأييد مي كنند

سيلي قانون گذار
 بر صورت مجري قانون؟!

 چالش حقیقي 
نمايشگاه مجازي کتاب
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یادداشتبینالملل

خون تازه بایدن در رگ داعش
هادی محمدی

یادداشتسیاسی

 مقاومت 
همچنان شگفتي ساز است

عباس حاجی نجاری

یادداشتحوادث

 دور باطل 
در افزایش جرایم  رانندگي

حسين فصيحي

یادداشتفرهنگی

با خودت چه كرده اي سيد!

جواد محرمي

ابراز نگراني از تداوم وتقويت نفوذ منطقه اي ايران كليد واژه اي 
است كه نه تنها اعضاي تيم بايدن بارها بر آن تاكيد كرده اند بلكه 
پمپئو وزير خارجه دولت ترامپ نيز حت��ي در روزهاي پاياني 
حضورش در كاخ سفيد به آن اعتراف و آن را يكي از مهم ترين 
تهديد هاي پيش روي امريكا در منطقه قلمداد كرد . آنها اگرچه 
از درك چرايي اين نفوذ وتداوم آن عاجز بوده وصرفاً آن را ناشي 
از كمك هاي مادي ايران مي دانند،  اما اذعان مي كنند كه به رغم 
جنايات تروريستي ترامپ در به شهادت رساندن سردار سليماني 
و همراهانش، تنها دستاورد امريكا از اين جنايت، نا امن تر شدن 
منطقه براي نظاميان تروريست امريكايي است كه اين روزها در 
اثر جابه جايي هاي متعدد و حمالتي كه به كاروان هاي امريكايي 
در اين جابه جايي ها وارد مي ش��ود، امنيت رواني خود را نيز از 
دس��ت داده وبراي رهايي از كا بوس حمالت انتقامي نيروهاي 
مقاومت كه حداقل خواسته آنها اخراج امريكايی ها از منطقه 

است، لحظه شماري مي كنند | صفحه 2

 امريكا و متحدان آن از يك س��و با اقدام تروريستی در بغداد 
يك بار ديگر تصويری از احيای مجدد داعشی های موجود در 
زندان اربيل يا زندان های امريكايی در شرق فرات و فعال كردن 
هسته های پنهان داعش را به مردم عراق نشان می دهند و از 
سوی ديگر با كنار گذاشتن افراد انقالبی و ضدامريكايی، پيكره 
دستگاه های اطالعاتی، نظامی و پليس را پاكسازی می كنند تا 
امكان سيطره كامل و مداخله گری های وحشيانه تر را داشته 
باشند؟ سؤال ديگر اينكه آيا سعودی و رژيم صهيونيستی كه از 
رويكردهای دولت بايدن نسبت به خود يا پرونده های منطقه ای 
چندان راضی نيستند، با فعال كردن عناصر سعودی- داعشی 
در دو انفجار تروريس��تی بغداد، به بايدن پي��ام می دهند كه 
ظرفيت همراهی تمام قد با امريكا را در عراق در اختيار دارند و 
می توانند با ناامن كردن بغداد و كشتار مردم عراق زمينه های 
طايفه ای را فعال و مسئله اخراج امريكا يا انتقام مردم عراق از 

امريكايی   ها را به تعويق اندازند؟ | صفحه 15

دولت در اليح��ه بودجه پيش��نهادي س��ال 1400 افزايش 
2درصدي نرخ جرايم  رانندگي را ارائه كرده بود، اما كميسيون 
تلفيق مجلس ش��وراي اس��المي 3درصد به نرخ پيشنهادي 
دولت اضافه و اعالم كرد كه نرخ جرايم  رانندگي در سال آينده 
5 درصد افزايش خواهد  يافت. در كشور ما افزايش نرخ جرايم 
رانندگي همواره به عنوان اولين و آخرين راه براي كاهش سوانح 
در نظر گرفته مي شود. اين اتفاق بايد در شرايطي رقم بخورد كه 
دولت همه سازوكارهاي الزم براي حمل و نقل را فراهم كرده 
باشد كه در هيچ كجاي كشور اين شرايط فراهم نشده است. 
شاخص حمل و نقل شهري در وضعيت فلج كننده اي قرار دارد 
و هر شهروندي كه براي رفتن به سر كار از خانه خارج مي شود 
بايد مدت زمان بسياري را منتظر تاكسي، اتوبوس يا مترو بماند 

و همين مدت را بايد صرف برگشتن كند | صفحه 14

همين چند ماه پيش بود ك��ه از رهبر انقالب خاطره اي نقل 
كرد كه در محفلي صميمانه از او به خاطر بازي در يك نقش 
منفي گاليه كرده و دوستانه از او خواسته اند ديگر نقش منفي 
بازي نكند. او جزو بازيگراني است كه به خاطر چهره مثبتي 
كه دارد فقط به كار نقش هاي خيلي مثبت مي آيد.  سينماي 
ايران شايد خيلي محيط استرليزه و فرهنگي نباشد و اصاًل 
جامعه ما با آن فضاي معنوي فاصله زيادي داش��ته باشد كه 
دارد اما دست كم مي توان از سيدجواد هاشمي انتظار داشت 
به رسم مروت و معرفت و بنا به احترام شهدايي كه در طول 
س��ه دهه نقش آنها را بازي ك��رده به هر خفت��ي تن ندهد. 
ويدئويي كه از او در ح��ال تبليغ زندگي با ح��ال! در دوبي 
منتشر ش��ده و البته منجر به عذرخواهي او هم شد، همه را 

متعجب كرده است |  صفحه 16

   بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، يارانه هريك از 78ميليون يارانه بگير فعلی 
در كشور در سال آينده حداقل دوبرابر خواهد شد. به عبارتی مبلغ 45هزار و 500 تومان 
فعلی به 91هزار تومان افزايش خواهد يافت. همچنين طبق اين مصوبه 48 ميليون نفر 

از اقشار ضعيف جامعه يارانه شان 1/5 برابر بيشتر يعني 136هزار تومان خواهد بود. يارانه 
نقدي 10 ميليون ايراني كه از نظر مالي در شرايط سخت تري قرار دارند نيز با افزايش 

5برابری به 220 هزار تومان افزايش خواهد يافت | صفحه 4

 2 تا 5 برابر شدن یارانه نقدی 
در سال آینده

   اقتصادی

رئيس مجلس: 800 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را به مردم می دهيم

نگراني جديد ما اين است كه در برخي استان ها افرادي 
در سن پايين هم مبتال به كرونا شده اند. در حالي كه قبالً 

بيماري بيشتر به افراد مسن مرتبط بود

يك فيلس�وف و تاريخ�دان برجس�ته امريكايي 
گف�ت ك�ه اي�ن كش�ور در زمين�ه تروريس�م 
س�ردمدار اس�ت و اف�رادي ك�ه ب�ه كنگ�ره 
حمل�ه كردن�د از ناكجاآب�اد نيام�ده بودن�د. 
به گزارش فارس، نوام چامسكي در مصاحبه با شبكه 
»راشا تودي« گفت: رس��انه هاي امريكايي اينطور به 
مردم اين كش��ور القا مي كنند كه در امريكا همه چيز 
»به طور بنيادين فوق العاده« است و گاهي نيز وقفه اي 

در آن اتفاق مي افتد. 
اين فيلس��وف امريكايي اف��زود، امري��كا تمايل دارد 
اين طور نشان دهد كه كاماًل طرفدار نيروي خير است 
و همواره تالش مي كند اشتباهاتش را جبران كند اما 
اين واقعيتي كه نئوليبرال ها براي خود ساخته اند، بر 

اساس حقايق نيست. 
چامس��كي در ادامه گفت: روايت غالب اين است كه، 
»حمله به كنگره، قدرت دموكراسي در امريكا را نشان 
مي دهد زيرا ما به كشوري فاشيست تقليل نيافتيم و 
اين اتفاق ما را قادر ساخت نش��ان دهيم دموكراسي 

امريكايي با ش��كوهي كه دارد توانست پيروز شود. اما 
در زمان رس��وايي واترگيت نيز چنين پيروزي گرايي 

را شاهد بوديم«. 
وي افزود: »واقعيت اين اس��ت كه بيماري هاي واقعاً 
جدي ]در امريكا[ وجود دارد كه هيچ كدام از دو حزب 
نمي خواهند از آن حرف بزنند و همين موجب مي شود 
منعكس ك��ردن داليل اخالل در كنگ��ره غيرممكن 

شود«. 
چامسكي گفت: »طوري از اوباش ديوانه حرف مي زنند 
كه گويي آنها از ناكجاآباد آمده ان��د. آنها از ناكجاآباد 
نيامدند. اياالت متحده يك��ي از بزرگ ترين نيروهاي 
تروريست در جهان اس��ت. مفهوم تروريسم در اوايل 
دوران ري��گان به ط��ور جالبي معكوس ش��د، به اين 
صورت كه تروريست ها، تروريست نيستند و كساني كه 
تروريست نيستند، تروريست محسوب مي شوند. وقتي 
در اين خصوص شروع به نوشتن كردم از »كد امريكا« 
براي تعريف ت��رور و ]به ويژه در[ دس��تورالعمل هاي 

ارتش صحبت كردم.«

چامس��كي افزود: »اگر به اين تعاري��ف توجه كنيد، 
اقدامات دولت ريگان با تعاريف خودمان اوج تروريسم 
بود و جمع بن��دي در دادگاه جهاني ني��ز همين بود و 
اياالت متحده تنها كشوري است كه در مقابل دادگاه 

جهاني بابت تروريسم بين المللي محكوم شد«. 
اي��ن تاريخ��دان امريكاي��ي گف��ت: »همان طور كه 
نمي توانيد اوباش جمهوريخ��واه را متقاعد كنيد كه 
در انتخابات باخته اند، نمي توانيد ليبرال هاي امريكا را 
متقاعد كنيد كه امريكا يك كشور سردمدار در زمينه 

تروريست است.«
اش��اره چامس��كي به محكومي��ت امري��كا در ديوان 
بين المللي دادگستري است كه در سال 1986 و در پي 
حمايت واشنگتن از شبه نظاميان نيكاراگوئه به وقوع 
پيوست. اين دادگاه امريكا را به نقض قوانين بين المللي 

و نقض حق حاكميت نيكاراگوئه محكوم كرد. 
دادگاه اله��ه چن��دي پي��ش ني��ز جناي��ات جنگي 
امريكايي ها در افغانس��تان و عراق را در دست بررسي 
داشت اما دولت امريكا قضات اين دادگاه را مورد تحريم 

قرار داد و خواستار توقف پيگيري اين پرونده ها شد. 
كنگره امريكا روز ششم ژانويه )هفدهم دي( در حال 
شمارش آرای مجمع گزينندگان )الكترال كالج( براي 
تأييد نتيجه انتخابات رياست جمهوري بود كه بعد از 
اعتراض چند قانونگذار امريكايي به نتيجه رأي گيري 
در ايالت آريزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات 
به اصطالح مس��المت آميز برگزار كنند و خود نيز در 

ميان آنها به سخنراني پرداخت. 
اندكي بعد، حاميان ترامپ در جمعيت بسيار گسترده 
به كنگره حمله كرده و بعد از درگير شدن با نيروهاي 
امنيتي، راه خ��ود را به درون س��اختمان و اتاق هاي 
مختلف آن باز كردند. در جريان اين حمالت پنج نفر 

كشته و دهها نفر هم زخمي شدند. 
نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال در واكنش به 
اين حادثه گفت: »اين سفيدپوستان همان هايي بودند 
كه با لباس سوپرمن به عراق، افغانستان، ليبي، سوريه، 
پاناما و گرانادا حمله كردند. اين افراد همان هايي بودند 

كه به مردم حمله كردند و آنها را به قتل رساندند«. 

چامسكي: امریكا سردمدار تروریسم است،  مهاجمان كنگره از ناكجاآباد نيامدند

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك  شنبه 5 بهمن 1399 - 10 جمادی الثانی 1443

سال بيست و د  وم- شماره 6130  - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان
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