
    به دنبال پخش مجدد س��ريال نوسان قيمت ها در 
سال پاياني دولت شاهد افزايش قيمت ارز، طال و سكه 
هستيم، به طوري كه نرخ دالر وارد كانال 27هزار تومان 
ش��د و نرخ س��كه تمام نيز تا منطقه 13ميليون تومان 
پيشروي كرد؛ در اين ميان، اگر چه شاخص كل هم وزن 
مجدداً در بورس تهران كاهش يافت، اما شاخص كل با 

رشدي در حدود 30 هزار واحد روبه رو شد

    در آستانه امضای توافق صلح ميان تل آويو با ابوظبی 
و منامه، نخست وزير رژيم صهيونيستی گفته كه توافق 
صلح با اينها دس��تاوردی چن��د ميلي��ارد دالری برای 
اسرائيل خواهد داشت. چنين موضعی آن هم در شرايط 
نابسامان اقتصادی اين رژيم و تداوم اعتراضات مردمی، 
حاكی از آن است كه نتانياهو و كابينه او به توافق با امارات 
و بحرين به منزله روزنه اميدی برای برون رفت از بحران 

كنونی می نگرند

    يك كارش��ناس صنعت الس��تيك: در س��ايزهاي 
بزرگ تر ك��ه نياز ب��ه واردات وجود دارد، ش��رايط آرام 
تري داري��م و تفاوت قيم��ت در ب��ازار و قيمت مصوب 
حدود 4 درصد است، ولي در سايزهاي كوچك اختالف 
قيمت بسيار باال مي رود؛ مثاًل الستيك خودروي پرايد 
اختالف قيم��ت بيش از 100 درص��دي را تجربه كرده 
است. توليدكنندگان به صورت شفاف در سامانه، توليد و 

فروش خود را اعالم نمي كنند

كد رهگيري صوري مي خواهيد، به تارنماهاي 
خريد و فروش اينترنتي مراجعه كنيد

    درست چند روز پس از ش��هادت حاج قاسم بود كه 
محمد خزاعي، تهيه كننده س��ينما با نقل يك روايت از 
درخواس��ت ابراهيم حاتمي كيا در محضر رهبر انقالب 
براي ساخت يك فيلم س��خن گفته بود ولي حاال خبر 
مي رسد حاتمي كيا اين ميدان را ميدان جوانان خوانده 
است كه بايد راه را براي اداي دين آنها به حاج قاسم باز 
كرد. روابط عمومي سازمان اوج هم كار ساخت فيلم با 

موضوع سردار از سوي حاتمي كيا را تكذيب كرد

    عملكرد آزمايشي ماهواره »پارس 1« ب��ه عن��وان 
پيشرفته ترين ماهواره سنجش از دور كشور در پژوهشگاه 
فضايي ايران به اتمام رسيد و هفته آينده تحويل سازمان 
فضايي مي ش��ود. »پارس 1« پيش��رفته ترين ماهواره 
تصويربرداري كشور است كه قابليت تصوير برداري در 

شب را داراست

گران فروشی 100 درصدي 
تاير در بازار

 ماجراي غير مستأجراني 
 كه تسهيالت 

وديعه مسكن گرفتند

 صبر حاتمي كيا 
براي فيلم حاج قاسم

 »پارس يک« 
چشمان تيزبين ايران در فضا

رشد دسته جمعي 
بازارهاي سهام، ارز و طال  

 نتانياهو: چند ميليارد دالر 
از عادی سازی سود می بريم!

 ارتش رضاخان
فقط براي مواجهه با مردم 

سامان يافت!
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سرمقاله

 جهان باید مراقب 
اروپای وحشی باشد

غالمرضا صادقیان / سردبیر

اروپا وحشی   ترين سرزمين های بشری در طول تاريخ بوده 
اس��ت. البته فهم اين مطلب برای كس��ی كه چشم و گوش 
و عقلش را بس��ته است، آس��ان نيس��ت. اما آن اروپايی كه 
در طول بيش از هزار س��ال از تاريخ خ��ود معروف به قرون 
وسطی، دستگرمی اش سوزاندن دانشمندان بود و 70 سال 
پيش در نخس��تين رهاورد صنعتی شدن در عصر جديد، با 
جنگی نه چندان طوالنی 70 ميليون كشته برجا گذاشت، 
با اين اروپايی كه االن ژس��ت حقوق بشر دارد و برای ابنای 
بشر در كشورهای ديگر مثل ايران نسخه   ها در سر دارد، فرق 
چندانی نكرده است، آنچنان كه كشوری مثل آلمان كه پس 
از جنگ دوم به بردگی اشغالگران درآمد، همچنان با ساخت 
سالح جنگی و فروش مواد اوليه ساخت بمب شيميايی به 
ديكتاتورهای جهان، خوی آدمكش��ی خود را برای روزگار 

مبادا كه دوباره فرصتی برای بروز بيابد، زنده نگه می دارد. 
هنوز برخی كهنه س��ربازان جن��گ دوم در اروپ��ا و امريكا 
زنده اند، پس می توان درب��اره برخی اتفاقات آن جنگ مثل 
يك اتفاق روز سخن گفت. جنگی كه اكنون درباره دو حادثه 
كش��تار جمعی آن بين صاحبنظران اتفاق نظر اس��ت كه 
توجيهی جز آدمكشی و نسل كشی برای منافع مادی انسان 
وحشی نداش��ته اس��ت: بمباران اتمی ژاپن و بمباران شهر 

»درسدن« آلمان. 
درباره هر دو اين كش��تار  ها گفته می شود كه پس از تسليم 
ژاپن و آلمان واقع شد و در اولی برای آزمايش واقعی كاركرد 
بمب اتم و در دومی با هدف جلوگيری از انتقال صنايع آلمان 
به روسيه بوده است. در بمباران اتمی ژاپن 200 هزار كشته و 
صد  ها هزار مجروح و آواره و نابودی كامل دو شهر اتفاق افتاد 
و در بمباران »درس��دن« تنها در دو روز 1300 بمب افكن 
انگليسی و امريكايی 4 هزار تن بمب بس��يار قوی آتش زا و 
فسفری روی ش��هر ريختند و س��پس با همين شيوه سراغ 
شهرهای ديگری از آلمان رفتند و دهها هزار نفر-فقط 25 
هزار نفر را در »درسدن«- زنده زنده سوزاندند تا هم انتقام 
خود را از آلمان بگيرند و هم مانع انتقال صنايع پيش��رفته 

نازی   ها به شرق شوند. 
كش��تار 70 ميليون انس��ان در جنگی ك��ه پدربزرگ   ها و 
مادربزرگ های ما از آن خاطره دارند، قطعاً  بدون احتساب 
ميليون   ها آسيايی و آفريقايی-از جمله در ايران- است كه از 

پيامدهای اين جنگ مانند قحطی جان باختند. 
هر كدام ما از رنج بزرگ قحطی سال های جنگ اول و دوم كه 
به عمد به سرزمين ما تحميل شد، خاطره  هايی شنيده ايم. 
نگارنده از مادربزرگ خود شنيده كه در آن سال  ها در يكی 
از روس��تاهای متمول اصفهان كار به جايی رسيد كه مردم 
روستا راضی ش��دند به فرزندان گرس��نه خود »پنبه دانه« 
بخورانند و در اثر بازش��دن پنبه دانه در شكم بچه ها، بيشتر 
آن��ان تلف ش��دند! در آن زمان نه اينس��تاگرامی ب��ود و نه 
سلبريتی منگلی كه تا شايد شمعی برافزوزند و تصويری در 

تاريخ به جا گذارند.
اروپايی ب��ا اين تاريخ مشعش��ع اگر نيك بنگري��م هنوز به 
دانشمند كش��ی هزار س��اله خود در قرون وسطی و كشتار 
انسان   ها و به قحطی كشاندن آنان به عنوان يك نياز روانی و 

يك مرض روحی ادامه می دهد!
آيا كمك و تأييد رژيم صهيونيستی در كشتن دانشمندان 
هس��ته ای ايران يك »جوردانو برونو « كشی ديگر نيست؟! 
آيا زندانی كردن روژه گارودی به اتهام طرح پرسش درباره 
هولوكاست همان دادگاه »تفتيش عقايد گاليله« نيست؟! 
آيا همين امروز كه ترامپ اعتراف می كن��د پنتاگون برای 
س��ود كارخانه های اسلحه س��ازی، در جهان جن��گ به راه 
می اندازد و انگلي��س و آلمان برای كش��تن 30هزار يمنی 
در شش س��ال از جمله 3600 كودک با سعودی ديكتاتور 
و قاتل قرارداد تس��ليحاتی می بندند، هم��ان بمباران ژاپن 
و درسدن نيست؟! آيا تحريم دهها كش��ور از جمله تحريم 
 غذا و داروی ايران به بهانه واهی، همان قحطی سازی زمان 

جنگ اول و دوم نيست؟!
به راس��تی كه هس��ت و اروپای قرن بيس��ت و يك بس��يار 
وحش��ی تر و قاتل تر از اروپای قرون وسطی و اروپای جنگ 
دوم است. وحشی گری برای انس��ان اروپايی قرون وسطی 
كه در لجنزار جهل و عقب ماندگی بود يا برای اروپای جنگ 
اول و دوم كه در اوج قدرت صنعتی ب��ود، امری تا حدودی 
طبيعی برای جهل و قدرت اس��ت اما برای اروپای ضعيف 
قرن حاضر صرفاً دست و پا زدن برای ارضای بيماری روانی 

كشتار انسان هاست. 
اين غرب وحشی هرچقدر كه ضعيف تر می شود،  تالش هايش 
برای نابود كردن و كش��تن طبيعت و انسان بيشتر می شود 
و چون اكنون به اعتراف خودش��ان و كشتن وحشت عقب 
ماندن از ش��رق به جان غرب افتاده بايد انتظار وحشی گری 
بيشتری از آنان داشت و جهان بايد نگران خسارت های اين 

اروپای وحشی به طبيعت و انسان   ها باشد. 

زلنسكي گفت  حسابي تمرين 
زبان انگليسي خواهم كرد

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

تماس ترامپ و زلنس�كي كمتر از پنج دقيقه طول 
كشيد، ولي بسيار گرم و صميمي بود، چنانكه ترامپ 
در آغاز صحبت گفت: »مي خواهم بابت كاري كه بسيار 
خوب انجامش دادي به تو تبريك بگويم. « زلنسكي 
جواب داد: »از شما خيلي متشكرم. شما برايمان يك 

الگوي بسيار بزرگ بوديد. «  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   جو بايدن در يادداشتی كه ديروز درباره سياست دولت ترامپ در قبال 
ايران نوشته، برنامه سه مرحله ای خود را در مورد ايران برشمرده و گفته كه 
راه های هوشمندانه تری نيز برای سختگيری عليه ايران وجود دارد.در حالی 
كه بايدن پيش از اين بار    ها گفته كه در صورت ورود به كاخ سفيد، بار ديگر به 
برجام برخواهد گشت، در مقاله خود يك بار ديگر اين موضوع را تكرار كرد 
ولی بازگشت به برجام را زمينه   فشار بر ايران برای مذاكرات در موضوعات غير 

هسته ای می خواند:»اگر ايران به پايبندی محض به توافق هسته ای بازگردد، 
اياالت متحده هم دوباره به توافق می پيوندد تا نقطه شروعی برای مذاكرات 
متعاقب آن باشد. «  او توضيح می دهد:» با متحدان خود همكاری می كنيم تا 
مفاد توافق هسته ای را تقويت و تمديد كنيم، همزمان ديگر مسائل مورد نظر 
را نيز برطرف كنيم. اين شامل همكاری مجدانه برای آزادی امريكايی     هايی 
كه غيرعادالنه ]در ايران[ بازداشت شدند، می شود. همچنين با شركای خود 

كار می كنيم تا تنش     ها را كاهش و به مناقش��ات منطقه ای پايان دهيم كه 
شامل جنگ در يمن نيز می شود.« 

او نوش��ته كه »به عقب راندن فعاليت های ثبات زدای ايران، كه دوستان و 
شركای ما در منطقه را تهديد می كند، ادامه خواهيم داد«و تأكيد می كند: 
»امريكا با اسرائيل همكاری نزديكی خواهد داشت تا مطمئن شود می تواند 

از خود در برابر ايران و گروه های نيابتی اش دفاع كند« | صفحه 15

 نامزد دموكرات ها در انتخابات امريكا: ما به استفاده از تحريم های هدفمند عليه نقض حقوق بشر
 حمايت از تروريسم و برنامه موشكی بالستيك ايران ادامه می دهيم

تير خالص بايدن به اميد برجاميان
بینالملل

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 25 شهريور 1399 - 26 محرم 1442
سال بيست و د  وم- شماره 6025 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان
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دكتر يعقوب توكلي در گفت و گو با »جوان«:

جاسوس مداخله گر را اخراج کنيد

سفير آلمان در جمهوری اسالمی ايران در اقدامی 
غيرديپلماتيك و مداخله جويانه نسبت به اجرای حكم قصاص 

 يك قاتل واكنش نشان داد. واكنشی كه گرچه با احضارش 
 به وزارت امور خارجه همراه بود اما اخراج او از كشور 

كم ترين پاسخ به اين عنصر جاسوس است | صفحه2

رئيس سازمان انرژی اتمی با اشاره به س�فر »رافائل گروسی « به ايران 
گفت: با تدبير بزرگان نظام و در حالی كه دشمنان روی چالش پيش آمده، 
خيلی س�رمايه گذاری كرده بودند كار    ها در مسير صحيح قرار گرفت. 
به گزارش مهر، مراس��م آغاز احداث زيرس��اخت های فاز دوم پروژه توليد 
ايزوتوپ های پايدار به روش س��انتريفيوژ گازی     ش��نبه گذش��ته با حضور 
علی اكبر صالحی، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژی اتمی و جمعی 
از معاونان و مديران اين س��ازمان در مجتمع هسته ای شهيد عليمحمدی 

فردو برگزار شد. 
فاز اول اين پروژه با عنوان امكان سنجی ايزوتوپ های پايدار با تلوريم و زنون 
با ماشين س��انتريفيوژ IR1و با همكاری روسيه پيش تر با موفقيت به اجرا 

در آمده بود. 
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه غنی سازی فقط غنی سازی اورانيوم نيست، 
گفت: در ادامه پروژه غنی سازی اورانيوم می توانيم به غنی سازی عناصر ديگر 
بپردازيم. تع��دادی از عناصر جدول مندليف، ح��دود 256 ايزوتوپ پايدار 
دارند. ايزوتوپ های پايدار كاربردهای وسيعی از جمله در صنعت، بهداشت، 

كشاورزی، ميراث فرهنگی و باستان شناسی دارند. 
صالحی با اشاره به همكاری پس از برجام سازمان انرژی اتمی ايران با روس     ها 
در حوزه توليد ايزوتوپ های پايدار در س��طح آزمايشگاهی، اظهار داشت: 
وارد عرصه جديدی شده ايم و خوش��بختانه قدم های بلندی برداشته ايم. 

در اين راستا زيرس��اخت های اوليه توليد نرم افزارهای مورد نياز نيز فراهم 
شده است. 

وی با بيان اينكه در حال حاضر از س��انتريفيوژهای IR1برای غنی سازی 
ايزوتوپ های پايدار مثل تلوريم و زنون به صورت پايلوت استفاده می كنيم و 
در نظر داريم اين مسئله را به سطح صنعتی برسانيم، افزود: لذا امروز ساخت 
مجموعه ساختمانی را با حدود 7 هزار متر مساحت كه دارای آزمايشگاهی 
مجهز اس��ت، آغاز می كنيم. اين آزمايش��گاه تجهيزات بسيار پيشرفته ای 
خواهد داشت كه بخش��ی از آن را تأمين كرده ايم و بخشی را ان شاءاهلل در 

آينده تأمين خواهيم كرد. 
رئيس س��ازمان انرژی اتمی با بي��ان اينكه در مجموع ما علم غنی س��ازی 
ايزوتوپ های پايدار و فناوری مربوط به آن را به دست آورده ايم، تأكيد كرد: 
نرم افزارهای بزرگی را مهندسان و متخصصان ما نوشته اند كه يكی از آنها 
برای مثال 300 هزار خط برنامه دارد. طراحی مربوط به چيدمان زنجيره های 

غنی سازی ايزوتوپ های پايدار را متخصصان ما انجام می دهند. 
صالحی با ابراز اميدواری نسبت به بهره برداری از اين پروژه تا دو سال آينده، 
افزود: برخی از ايزوتوپ های پايدار قيمتی حدود 140 هزار دالر در هر گرم 
دارد. اگر اين را با قيمت نفت كه بشكه ای 30 تا 40 دالر است مقايسه كنيم، 
به ارزش افزوده بسيار باالی اين محصول پی می بريم. خوشبختانه جمهوری 
اسالمی ايران در اين مسير قدم های بلندی برداشته است و در زمره معدود 

كشور    هايی است كه توانايی توليد ايزوتوپ های پايدار را ايجاد كرده اند. 
وی همچنين با اشاره به جمله معروف شهيد حاج قاسم سليمانی با عنوان 
»ما ملت امام حسينيم«، گفت: امام حسين )ع( شهيد شدند تا به زندگی معنا 

ببخشند و حركت در آن ايجاد كنند نه اينكه ما مأيوس و متوقف بشويم. 
رئيس سازمان انرژی اتمی تأكيد كرد: پيام ايشان آزادی و آزادگی است و 
اينكه نبايد غالم حلقه به گوش كسی باشيم. با اين پيام جمهوری اسالمی 
ايران به رغم تمامی محدوديت     ها و مش��كالتی كه براي��ش ايجاد كرده و 
می كنند، حركتی رو به جلو دارد و به لطف الهی هرگز متوقف نمی ش��ود. 
سيدالشهدا برای بيداری جهان اسالم و حركت رو به تعالی امت اسالمی 

شهيد شدند. 
صالحی با اشاره به بخشی از آيه 7 سوره مباركه ابراهيم كه می فرمايد » لَِئْن 
َشَكْرتُْم َلَِزيَدنَُّكْم«، »اگر شكرگزاری كنيد، )نعمت خود را( بر شما خواهم 
افزود«، گفت: ملت ما بيدار شده است و كارهای بزرگی را انجام داده است. 
ما دشمن و كيد او را می شناسيم. اگر كلی هزينه می شد كه بگويند حكومت 
امريكا مكار اس��ت و قابل اعتماد نيست، كس��ی باور نمی كرد. اما كشوری 
همچون جمهوری اسالمی ظهور كرد و با كسب بواطن قدرت توانسته شيوه 
حكمرانی اين كشور را مفتضح كند، به طوری كه در شورای امنيت سازمان 
ملل برای بار سوم امريكا تنها شده اس��ت. قدرت جمهوری اسالمی قدرت 

ناشی از خداباوری و برخاسته از توكل به خداوند است. 

صالحی: چالش ایران و آژانس حل شد


