
 رئیس جمه�ور ب�ار دیگ�ر ی�ک »دس�تور« ب�رای 
گران�ی ص�ادر ک�رد، البت�ه ب�رای جلوگی�ری از 
گران�ی! ام�ا اقتص�اد، دس�تور ب�ردار نیس�ت و 
دس�تورات روحانی معموالً ج�واب عکس می دهد!
دیروز رئیس جمهور در دس��توری به وزارت بی وزیر 
صمت نوش��ت:»وزارت صمت موظف است با اعمال 
نظارت سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع 

از آشفته کردن بازار توسط دالالن شود.«
همزمان با انتشار این دس��تور از صندوقچه دستورات 
اقتصادی رئیس جمهور، انتشار تصاویری از پارکینگ 
 خودرو در خودروس��ازی بابل، این پرسش صریح را به 
میان کشید که وقتی مردم برای خرید خودرو عطش 
دارند و هر خودرویی را با هر قیمتی از خودروساز داخلی 
باالجبار می خرند، نگه داشتن این همه خودرو - احتکار 

آن- در پارکینگ ایران خودرو بابل چه مفهومی می تواند 
داشته باشد، جز اینکه خودروساز برای گران تر فروختن 

خودرو    ها دست به احتکار زده باشد؟!
پی��ش از ای��ن ه��م تصاوی��ر متع��ددی از پارکینگ 
خودروس��ازهای انحص��اری داخلی ک��ه خودروهای 
بی کیفیت ساخت داخل را احتکار می کردند، منتشر 
شده اس��ت و هر بار خودروسازان مدعی     می شدند که 

این خودرو    ها ناقص اس��ت و منتظر قطعه! اما تصاویر 
خودروهای بابل نش��ان می دهد خودرو در سراشیبی 
تپه     ها و فضای سبز پارک ش��ده و این یعنی خودرو با 
حرکت خود به محل پارکینگ رفته و قابل فروش است 
و البته در رد ادعای خودروسازان و بهانه های آنان دالیل 
متعدد می توان آورد. صحبت های رئیس شورای رقابت 
که قیمت خودروهای فاقد استاندارد داخلی را متناسب 

و مورد رضایت مردم و خودروس��از دانسته بود، ضمن 
آنکه اظهارنظری وقیحانه و زخمی دوباره بر زخم مردم 
است، با اظهارات قبلی خود او نیز مغایر بود و واکنش های 

زیادی را به دنبال داشت. 
بازار خ��ودرو در حال حاض��ر به یک��ی از بازارهای 
 سوءاس��تفاده گر از نیازه��ای به حق م��ردم تبدیل 

شده است. | صفحه 12 را هم بخوانید

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 19 شهریور 1399 - 20 محرم 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6020 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

    س��خنگوي دولت: دقیق ترین گزارش ها درباره قیمت ها و 
تحوالت بازار به خصوص در مورد ۱۰۰ قل��م کاالی ضروري و 
مهم توسط دستگاه هایي چون وزارت اطالعات، کشور، سازمان 
برنامه و بودجه و بانك مرک��زي به طور نوبه اي تهیه و در اختیار 
رئیس جمهور و اعضاي دولت قرار مي گیرد. باید بدانیم تا زماني که 
تنش قیمت ارز را که ناشي از تحریم به وجود آمده است، نتوانیم 
به سامان برسانیم این مشکالت را شاهد خواهیم بود| صفحه 4

    دادگاه سعودی رسیدگی به پرونده قتل جمال خاشقجی، 
ستون نویس روزنامه امریکایی واشنگتن پست بعد از 23 ماه 
از قتل فجیع و قطعه قطعه شدن او در کنسولگری عربستان 
در ترکیه، با ص��دور احکامی، پرون��ده او را مختومه کرد. در 
حکم دادگاه سعودی که به صورت غیرعلنی برگزار شده، نه 
از محکوم شدن محمد بن سلمان ولیعهد و متهم شمار یك 
این قتل خبری هست و نه از »س��عود القحطانی« و »احمد 
العسیری« دو چهره نزدیك به بن سلمان که متهم به مشایعت 

در قتل او هستند | صفحه 15

    رئیس س��ازمان انرژي اتمي: ما در فاز نخس��ت نس��بت 
به تأمی��ن تجهی��زات و راه ان��دازي مقدماتي ب��راي تولید 
سانتریفیوژهاي پیش��رفته اقدام کردیم و در فاز بعدي قدم 
بلند مدت��ي را برخواهیم داش��ت بنابراین با توج��ه به اقدام 
خرابکارانه و خبیثانه تصمیم گرفته ش��د تا سالن مدرن تر، 
وسیع تر و فراگیرتري را از نظر همه ابعاد در نزدیکي نطنز براي 

این امر احداث کنیم | صفحه 2

    بر اس��اس آمارهاي مجمع خیرین اس��تان تهران، در شش 
ماهه امسال نسبت به کل سال گذش��ته کمك هاي مردمي در 
تمام کشور 4۰۰ درصد رشد داشته  است. این افزایش چشمگیر 
کمك هاي مردمي در ش��رایطي بوده  که آمارها نشان مي دهد 
معیشت براي خانواده هاي ایراني سخت تر شده  است | صفحه 3

افزايش 400 درصدي 
كمك هاي  مؤمنانه

 اطالع دقیق 
رئیس جمهور و اعضای دولت 

از قیمت ها

ماستمالی  خون خاشقجی 

خادم نیازمندان هستیم

سالن مدرن تر و فراگیرتري 
در نطنز احداث مي کنیم

   کمک مؤمنانه دانش آموزان
 در طرح همکالسی مهربان

   دست هاي مهرباني براي شیرین کردن مهر

 از جهاد سالمت  در زندان 
تا تغسيل فوتي هاي كرونايي

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از کمک هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ایران

پرونده
صفحه 9

کمک مؤمنانه

کمک های مؤمنانه 
 ورزشکاران
در گفت وگوی »جوان« 
 با بهمن عسگری 
 اولین المپیکی 
کاراته ایران

صفحه 13

نقشه اصلی  غرب در پلتيك فرانسوی گم نشود

   سياسي

پرونده »جوان« درباره توهين دوباره نشريه فرانسوي به ساحت مقدس پيامبر اسالم)ص(

رهبر انقالب: 

ذهن مسلمانان از نقشه اصلی غرب در توهين به پيامبر اسالم نبايد منصرف شود

رئيس جمهور در پيامی دستوری از وزارت صمت خواست با دالالن بازار خودرو که موجب افزايش افسارگسيخته قيمت ها در دو سه روز اخير شدند، برخورد کند اما تصاوير پارکينگ برخی 
خودروسازها نشان می دهد در شرايطی که خودرو با هر قيمتی در بازار خريدار دارد  احتکار آن برای فروش گران تر و به معنی نشستن خودروسازان در جايگاه دالالن است

دالل خودرو يا خودروساز دالل؟!

كبري آسوپار محمدجواد اخوان محمد صادق فقفوري

نقل و الف آزادي بيان
»آزادي بیان« در اسناد نس��ل اول حقوق بشر مورد شناس��ایي قرار گرفته است. پر 
بیراه نیست اگر آزادي بیان را پس از »حق حیات«، از اساسی ترین اصول حقوق بشر 
قلمداد کنیم، چرا که هم در دکترین و هم در اس��ناد حق��وق بین الملل، به محوري 
بودن آزادي بیان اشارات فراواني شده اس��ت. اما مفهوم آزادي بیان در عصر حاضر، با 
فلسفه وضع ابتدایي آن تفاوت هاي آشکاري پیدا کرده است و حتي در مواردي تباین 
معنایي و مصداقي بین این عبارت در دو بازه زماني رخ داده است: وضع آزادي بیان به 
این منظور بود که به ارزش هاي مفروض جامعه انس��اني هدایت گر باشد و باعث قوام 
سایر حق هاي بشري گردد. این مهم اما الاقل از اواسط قرن بیستم به این سو نادیده 

انگاشته شده است

رویکرد حاکمان و رسانه هاي غربي نسبت به مظلومیت مردم فلسطین و احقاق حق آنها، 
مصداق بارزي است از معیار هاي دوگانه غرب نسبت به موضوعات مهمي همچون حقوق 
بشر که در جهان داعیه دار آن هستند. هرچند به ظاهر مفاهیمي همچون دموکراسي، 
حقوق بشر و آزادي از سوي محافل و سران غرب مرتباً تکرار و تالش مي شود در لفافه 
این شعار ها منافع راهبردي غرب در جهان تأمین شود، اما نوع قرائتي که غرب از این 
الفاظ ارائه مي دهد در ن��وع منطق و معیار هاي دوگانه اش مؤثر اس��ت. در حقیقت در 
مباني تفکر »لیبرال دموکراس��ي« هرچند از حقوق انسان ها صحبت به میان مي آید، 
اما چارچوبي که براي مفاهیم تعریف ش��ده، عماًل تأمین کننده منافع ابرسرمایه داران 

و زورمندان عالم است

مسئله ایران و غرب، هسته اي و موشك و حقوق بشر و تروریسم نیست؛ مسئله آن است 
که مردم ایران خداباوري را از صف هاي نماز جماعت مساجد و دعاهاي مناسك مذهبي 
به کرسي هاي حاکمیت آوردند و گفتند دین خدا بر ما حاکم باشد و غرب نمي تواند این 
ایدئولوژي را بپذیرد. اگر غرب حاکمیت خداباور را، و به طور خاص سیاست اسالمي را 
بپذیرد، باید از جایگاه کدخدایي پایین بیاید و آنچه را که »نظم نوین جهاني« مي نامد، 
فراموش کند و همه چیز را از نو بسازد. با سیاست اسالمي غرب نمي تواند مستضعفین 
جهان را به استعمار بکشد، ملت هاي دیگر را به جان هم بیندازد و ثروت هاي ملي دیگران 
را غارت کند. در چنین مسیری است که توهین به مقدسات مسلمانان توجیه مي یابد 
صفحه 2

بهانه    براي دشمني هاي ايدئولوژيكپشت صحنه توطئه عليه اسالم

جنگ سينمايی  با خانواده ايرانی!
پرونده »جوان« درباره تغيير بنيادين شاکله سينمای ايران در سال های اخير که نوعی جنگ فرهنگی با بنيان خانواده ايرانی است

س��ینمایي که قهرمان پردازي و داس��تان پردازي را سرکوب 
مي کند چاره اي ندارد که ب��ه دام میني مال هایي بیفتد که جز 
تصاویري تیره و نهایتاً خاکس��تري از آدم های��ي منفعل ارائه 
نمی کنند؛ اینکه چه کسي و با چه دستورکاري قهرمان پردازي 
را س��رکوب کرد به امروز و دیروز بازنمي گ��ردد و براي غور بر 
عامالن باید به دهه6۰ برویم، یعني زماني که بانیان سینماي 

گلخانه اي روي کار بوده اند. 

بانیان سینماي گلخانه اي در اشتباهي مهلك و به  جاي استفاده 
از ظرفیت س��ینماي قهرمان پردازانه عامه پسند تا توانستند 
سینماي قهرمانانه را بایکوت و فعاالن این سینما را به انحاي 
مختلف تحقیر کردند تا رفته رفته س��ینماي قهرمان پردازي 
که امید مي داد و آرامش، جز به  ش��کل جعلي در آثار مبتذل 
حیات نداش��ته باش��د و به  جایش آثار روش��نفکرنمایانه اي 
 بر صدر نشس��تند که اغل��ب حت��ي از روایت یك داس��تان 

ساده هم عاجز بودند. 
آن پایه هاي کج و معوج بود که سینماي ایران را در آستانه۱4۰۰ 
به وادي فیلم هاي ضدخانواده انداخت، فیلم ها و سریال هایي 
که نه تنها داستان پردازي قدرتمندي ندارند بلکه با پایان هاي 
باز و فقدان شخصیت پردازي دقیق فقط رگه هایي از سینماي 

حرفه اي را پیش رو مي گذارند. 
اگر کمدي هاي به اصطالح خالت��ور را کنار بگذاریم در همین 

شش ماه اخیر فیلم هاي مختلفي در اکران آنالین یا سینماها 
روي پرده رفته اند که همگي در یك کلیدواژه که نداشتن روایت 
داس��تاني اخالقي و در عین حال منسجم اس��ت، مشترکند. 
»مهمانخانه ماه ن��و«، »تیغ و ترم��ه«، »به��ت«، »لتیان« و 
 »هفت و نیم« ازجمله آثار س��ینمایي هس��تند ک��ه هیچ یك 
نه تنها قهرمان ندارند که تصویري ک��در از مختصات زندگي 

ایران و ایراني ارائه مي دهند | صفحه 16
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