
    به دنبال هتاكي چندباره نشريه فرانسوي »شارلي 
ابدو« به مقام پيامبر نور و رحمت)ص( و موضع گيري 
قاطعانه رهبر معظم انقللاب در مواجهه با اين هتاكي، 
فرهنگسراي رسللانه با راه اندازي پويشللي به نام»جرم 
بزرگ« با دعوت از اهالي رسللانه، هنرمندان و اقشللار 
مردم، پاسللخي رسللانه اي به عمل وقيحانلله هتاكان 
غربللي تهيه كرده اسللت. رئيللس اين فرهنگسللرا در 
 گفت و گو با »جوان« جزئيات بيشتری را از اين پويش 

تشريح كرده است

    اگر چه بازار سرمايه بعد از اصاح، مسير صعود را در 
پيش گرفته است و روز گذشته شاخص كل بورس تهران 
در كانال يك ميليون و 700هزار واحد قرار گرفت و ارزش 
مبادالت روزانه اين بازار نيز به رقم 16هزارميليارد تومان 
رسيد اما از آنجا كه  درصد شناوري بازار بورس و فرابورس 
بسيار محدود است، كارشناسان اقتصادي معتقدند بايد 
هم مبادالت حقوقي ها شللفاف اطاع رساني شود و هم 
اينكه جلوي عرضه هاي آبشاري آنها در مواقعي كه پول 

حقيقي بازار را رشد داده، گرفته شود | صفحه 4

    اگر توافق های سال 1993 معروف به اسلو ، 12 سال 
بعد، منجر به عقب نشللينی تاريخی تل آويو از غزه شد، 
حاال فلسطينيان در سايه توافق سه    شنبه شب می گويند 
كه نبرد را به كرانه باختری خواهند كشاند؛ جايی كه به 
گفته »محمد الهندی « از اعضای ارشللد جهاد اسامی 
فلسطين، آغاز پايان پروژه صهيونيسللتی خواهد بود. 
 اوضاع حتی در داخل سرزمين های اشغالی هم چندان 
پايدار نيست. سايت های شبكه های اجتماعی ويدئويی 
را منتشر كرده اند كه نشللان می دهد گروهی از فعاالن 
اسرائيلی شهر نتانيا در شمال اسرائيل پرچم های امارات 
و بحرين را پايين كشيده و جای آن پرچم فلسطين را 

برافراشتند. | صفحه 15

    سللخنگوی جامعه روحانيت مبارز: متأسفانه طي 
دوران هفت سللاله اين دولت رقم درآمد ملللي ما، اگر 
معادل سازي كنيم از 400ميليارد دالر به 165ميليارد 
دالر رسيده است و اين خيلي وحشتناك است! اين منشأ 

فقر مردم است  و توزيع آن هم ناعادالنه تر شده است

    مسللئله جايگاه تعزيه در آموزش عالللي ايران اين 
روزها بار ديگر با اظهار نظر مدير گروه تئاتر دانشللكده 
هنرهاي زيباي تهران خبر ساز شد. اينكه چرا تعزيه به 
عنوان هنري ايراني در بخش آموزش عالي ايران جايگاه 
بايسته و شايسللته اي ندارد موضوعي است كه بارها به 
آن پرداخته شده اما متأسفانه مسللئوالن وزارت علوم 
همواره اين مطالبه را جدي نگرفته اند و تأسفبار است 
كه چالش تعزيه اين روزها بر سر حذف يا عدم حذف آن 
در دانشكده هاي تئاتري اسللت و اين هنر اصيل ايراني 
بر سللر بقا در حال جللدال با مديللران  بي تدبير وزارت 

علوم است

 کاهش درآمد ملی 
در دولت روحاني،  هم فقر را 
افزايش داد و هم نابرابري را

جدال تعزيه با مديران 
بي تدبير بر سر بقا 

    بهترين زمان تزريق واكسن آنفلوآنزا از نيمه شهريور ماه 
تا نيمه مهر ماه است، اما هنوز هيچ واكسني در داروخانه ها 
و مراكز بهداشتي درماني توزيع نشده است!  با تمام اينها، 
گروه هاي پر خطر و خانواده هايشان براي پيدا كردن واكسن 
دربه در داروخانه ها و مراكز درماني شده اند و حتي حاضرند 
با قيمت هاي نجومي واكسن آنفلوآنزا را پيش خريد كنند، 

حتي شده از فضاي مجازي ! | صفحه 3

 شيادي برخي داروخانه ها 
 با پيش فروش 

واكسن آنفلوآنزا!

 اعالم رسانه ای »جرم بزرگ« 
عليه ضدرسانه هتاك 

 بازگشت شاخص بورس 
 به کانال 

يک ميليون و 700هزار واحد

مقاومت فلسطينی:
 نبرد پايان اسرائيل از کرانه 
باختری شروع خواهد شد
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتاقتصادی

 عادی سازی بی ریشه 
در میان ملل منطقه 

 خیانت ارتجاع عرب 
و تحول در آرایش منطقه

 حذف تورم از بودجه 
و بانكداري 1400

محسن طاهری

عباس حاجی نجاری

هادی غالمحسینی

ترس كشورهای عربی از امريكا پايانی ندارد، زيرا اين حكومت    ها 
برآمده از نظر و اراده كشورهای استعمارگر انگليس و فرانسه 
هستند و از پشتوانه مردمی برخوردار نيستند. حيات و ممات 
حكمرانی خود را در تحت سلللطه بودن يك كشور بزرگ تر و 
برتر از خود می دانند تا پشتوانه های مردمی و ملی. از همين 
روست كه با اندك اشاره و اخم امريكا پايه های حكومت خود 
را متزلزل می بينند و برای عقب افتادن زوال خود، اوامر اياالت  
متحده را بدون چون وچرا انجام می دهند.  اين توافق نيز بيشتر 
از آنكه برای بحرين دستاوردی داشته باشد تنها به آماده كردن 
افكار عمومی مردم كشورهای عربی برای عادی سازی روابط 
رياض و تل آويو كمك می كند.  اما امارات كه همواره در تاش 
بود جايگاه خللود را در ميان كشللورهای عربی حوزه جنوبی 
خليج فللارس ارتقا ببخشللد و در مواردی خود را همشللانه و 

هم شأن عربستان نمايد، شايد در آغاز راه باشد | صفحه 15

خيمه شللب بازي ترامپ و نتانياهللو با دست نشللاندگاني از 
رژيم هاي امارات و بحرين براي آشكارسللازي يك سللازش 
ديرينه، آن قدر رسوا بود كه بن زايد و بن عيسي ترجيح دادند 
براي كاهش حساسيت هاي مسلمانان و آزاديخواهان جهان 
وزراي خارجه شان را به واشنگتن بفرستند تا در كنار ترامپ و 
نتانياهو عكس يادگاري بگيرند و اعتبار اعراب را براي پيروزي 
ترامپ در انتخابات آينده امريللكا و تحكيم موقعيت متزلزل 
نتانياهو در رژيم صهيونيستي هزينه كنند.   اين در حالي است 
كه امريكايي ها و صهيونيست ها در وراي اين بهره برداري براي 
چالش آفرينی در جهان اسام و منطقه غرب آسيا نقشه هاي 
شومي در سللردارند كه بخشللي از آن را اين روزها رونمايي 
كرده اند.  تشديد اختاف ميان كشورهاي عربي و مسلمان ، 
تاش براي به انزوا كشاندن مقاومت فلسطين و  تضمين امنيت 
رژيم صهيونيستي تنها گوشه اي از سللهمي است كه سران 

مرتجع عرب و حاميانشان از اين سازش مي برند | صفحه 2

اثر سياستگذاري مالي و پولي در رهگذر بودجه ريزي و بانكداري 
تورمي آن مي شللود كه قدرت خريد پول محدود مي شود، اما 
ارزش دارايي صاحبان دارايي هاي غير نقدي افزايش مي يابد، در 
حقيقت اشخاصي كه با انجام كار تاش مي كنند درآمد كسب 
كنند، به دليل كاهش ارزش پول ملي قدرت خريدشان محدود 
مي شود و اشخاصي كه صاحبان دارايي هاي غير نقدي هستند 
بدون اينكه فعاليتي كنند، صرفاً به دليل سياستگذاري هاي منتج 
به توليد تورم و كاهش ارزش پول ملي، ارزش دارايي هاي شان باال 
مي رود و ثروتمند تر مي شوند.  اينجاست كه بايد با ابزار مالياتي 
بي عدالتي را كه سال هاست در حوزه سياستگذاري پولي و مالي 
در جريان است، جبران كنيم و با اخذ ماليات از عايدي سرمايه 
و مجموع دارايي و درآمد از محل اخذ ماليات از ثروت،  فقر را در 
جامعه از بين ببريم و هزينه هاي دولت را نيز از محل ماليات هاي 

مذكور پوشش دهيم | صفحه 4

ترامپ مشتاق خدمت رساندن  
به ديكتاتورهاي مقبول بود

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

بيل بار نگاه عميقي به مسائل امنيتي داشت و از همين رو 
مشتاق روابط کاري بهتر ميان وزارتخانه ها و آژانس هاي 
امنيتي و قضايي مربوطه بود.  اما اين حرف ها بيش�تر 
بهانه اي ب�راي ديدار با او ب�ود و من مي خواس�تم به او 
اطالع بدهم که ترامپ بسيار مشتاق خدمت رساندن 
 به ديكتاتوره�اي مقبول�ش در پرونده هايي همچون 

هالک بانک، زي تي اي و هوآوي  است  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

امریکا هیچ حقی در برجام و هیچ امکانی برای هیچ مکانیسمی ندارد اما اروپا اگر روز شنبه رسمًا  و عماًل  مکانیسم ماشه را باطل نکند، پرده آخر 
برجام را به تماشا نشسته است. ایران باید دوربین ها را خاموش و غنی سازی 90 درصد را اجرا کند و همچنان به جهان اعالم دارد که به برجام 

متعهد است و اروپا و امریکا باید  به تعهدات برجامی عمل کنند، همانگونه که اروپا هر روز بر تعهد خودش به برجام تاکید می کند! 

پرده آخر برجام

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 27 شهريور 1399 - 28 محرم 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6027 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان
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اس�تراتژی اصلی تهران در مقابله با »ماشه امريكا« و 
نيز در تدبير با »الش�ه برجام« بايد متكی بر عمل خود 
و امكانات و داشته های خود باشد و اين نافی انتظارات 
و مطالباتی که از طرف های برجام دارد، نيس�ت. ليكن 
آنچه برای ما قطعی و حتمی و مايه عزت و استقالل ايران 

است،  آن چيزی است که خود قادر به انجام آن هستيم 
و همان برای م�ا و آيندگان می مان�د. فراموش نكنيم 
که ش�هيد بزرگوار مدرس وقتی روس ها اولتيماتوم 
دادند و مجلس ايران ترس�يده بود، پش�ت تريبون 
رفت و گفت:»اگر قرار است از بين برويم چرا به دست 

خود از بين برويم؟!« و مجلس جرئت پيدا کرد و رأی 
به مخالفت داد. اکنون نيز با شرايط مشابهی روبه رو 
هس�تيم و نبايد اجازه بدهيم در آنچه امريكا و اروپا 
برای ما خواب ديده اند-امريكا علنی و اروپا مخفی- 

خودمان هم در نابودی خود شريک شويم | صفحه  2

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با انتقاد از رويكرد 
کشورهای مرتجع منطقه نسبت به موضوع فلسطين، 
گفت که امارات و بحرين با توافق اخي�ر خود با رژيم 
صهونيستی از پشت به تن مجروح فلسطين خنجر زدند. 
سردار غامرضا سللليمانی روز چهار  شللنبه در بازديد از 
يگان های ناحيه مقاومت بسيج غدير شهرستان تبريز با بيان 
اينكه اقدام اخير در كشورهای مرتجع منطقه، خيانت به 
آرمان فلسطينی هاست، افزود: در حال حاضر امارات كه ۸۸ 
درصد جمعيت آن را غيربومی  ها تشكيل می دهد، تبديل به 
يك شركت اقتصادی با مديريت امريكائی  ها در منطقه شده 

است كه اهداف نظام سلطه را پيگيری می كند. 
وی اظهار داشت: در حالی كه 12 درصد جمعيت امارات را 
اهالی بومی آن تشكيل می دهد، تمامی آنها جزو حاكمان 
اين كشور محسوب می شوند كه برای آنها هدفی جز منافع 
قبيله ای و شخصی در قالب اميال امريكايی متصور نيست. 
سردار سليمانی با بيان اينكه روابط بين اين دو كشور منطقه 
با اسللرائيل غاصب نامشروع اسللت، ادامه داد: جمهوری 
اسامی ايران به عنوان قوی   ترين كشور منطقه غرب آسيا 
از درون تهديدات به شرايط قدرتمند كنونی دست يافته 

است و اين رويكرد كشورهای مرتجع، خللی در اهداف و 
ارمان های انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ايران 

وارد نمی كند. 
وی با اشاره به فرا رسيدن هفته دفاع مقدس، از اين دوران 
به عنوان يكی از مهم  ترين و بزرگ ترين فرازهای تاريخی 
ايران نام برد و ادامه داد: مكتب دفاعی ايران در همين دوران 
و بر اساس مولفه های عاشورايی شكل گرفت كه بايد همين 
روند و رويكللرد در حوزه های مختلف اقتصللادی و مردم 
ساالری دينی نيز به منصه ظهور برسد و البته تكميل تر 
شود، چون معتقديم نسخه های بومی برای نجات افتصاد 

كشور شفابخش است. 
سردار سليمانی نيروهای مسلح جمهوری اسامی را دارای 
ويژگی منحصر به فرد تفكر عاشورايی دانست و با تأكيد بر 
اينكه چنين نيروهای مسلحی در هيچ جای جهان وجود 
ندارد، يادآور شد: بر همين مبنا امروز جمهوری اسامی 
ايران مسير پيشرفت خود را به خوبی طی می كند و امنيت و 
ثبات آن در هيچ يك از كشورهای منطقه غرب آسيا وجود 
ندارد و از يك كشور وابسته در اوايل انقاب، به كشوری پويا 

و بالنده تبديل شده ايم. 

سللردار سللليمانی با بيان اينكه از همان ابتدای پيروزی 
انقاب اسامی دشمنان اسام و انقاب انواع دسيسه  ها 
را عليه نظام نوپا شروع كردند، گفت: چون انقاب اسامی 
نظام دو قطبی شرق و غرب حاكم بر آن زمان را بر هم زده 
و مكتب و گفتمان اسام ناب محمدی را در برابر گفتمان 
مادی ليبراليسم و ماركسيسم به جهانيان ارايه كرد، موجب 
كينه توزی نظام سلطه قرار گرفت تا اينكه جنگی هشت 

ساله را عليه ملت ايران تحميل كردند. 
وی افزود: در حاليكه قسمت  هايی از پنج استان كشور در 
سال 1359 به اشغال ارتش رژيم بعث عراق درآمده بود و 
جهانيان، تصوير به زانو درآمدن جمهوری اسامی و سقوط 
اين نظام را بسيار نزديك می پنداشتند، با ندای امام راحل، 
ملت آگاه و بيدار وارد ميدان شده و عرصه را بر متجاوزان 
تنگ كردند تا تمام نقشه  ها و پيش بينی های نظام سلطه 

برای ساقط كردن نظام اسامی ناكام بماند. 
فرمانده بسيج مسللتضعفان، دفاع مردم ايران در هشت 
سال جنگ تحميلی را عاشورايی و علوی خواند و ادامه داد: 
مديريت الهی امام راحل و فرماندهی شجاعانه ايشان باعث 
دفاع جانانه مردم از خاك ميهن اسامی شد كه در اين ميان 

آذربايجان و تبريز از همان روزهای اول جنگ با فرستاندن 
فرزندان خود از اقشار و اصناف مختلف، افتخارآفرينی های 

بی بديلی را در تاريخ ثبت و ضبط كردند. 
سردار سليمانی اضافه كرد: در همان دوران، رزمندگان غيور 
و فرزندان پاك خطه آذربايجان در آزادسازی سوسنگرد از 
دسللت ارتش بعث عراق جان فشللانی های بی نظيری از 
خود نشان دادند و در حالی كه دشمن تا 20 كيلومتری 
اهواز پيش آمده و قصد داشت از جبهه سوسنگرد وارد اين 
شهر شود، رزمندگان آذربايجانی هرگز چنين اجازه ای به 
دشمن ندادند تا نام و ياد خود را برای هميشه تاريخ زنده 

نگه دارند. 
وی فداكاری رزمندگان آذربايجان در سال دوم جنگ و 
به خصوص از مرداد سال 1360 و زمان خلع بنی صدر از 
رياست جمهوری تا 3 خرداد سال 1361 زمان آزادسازی 
خرمشللهر را مورد اشللاره قرار داد و گفت: بللر اثر همين 
رشادت  ها و پيروزی های رزمندگان اسام وضعيت انفعالی 
جمهوری اسللامی در جنگ به حالت ابتللكاری تبديل 
شد و بسياری از تجهيزات و تسليحات ارتش بعث عراق 

منهدم شد. 
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