
    روزنامه »گاردین« روز چهار    ش��نبه در یادداش��تی 
نوش��ت، حتی اگر »جو بایدن « نام��زد دموکرات  ها در 
انتخابات ماه آینده امریکا پیروز شود شانس حفظ برجام 
زیاد نخواهد بود. وینت��ور می گوید:»بایدن تا به اینجای 
کار وعده داده اگر ایران با تعهد کامل به توافق هسته ای 
بازگردد، امریکا مج��دداً به این تواف��ق، به عنوان نقطه 
آغازی برای ادامه مذاکرات، برخواهد گش��ت. اما حتی 
اگر بایدن برنده شود، تا ۲۰ ژانویه ) اوایل بهمن 99( روی 
کار نخواهد آمد و زم��ان اندکی برای اصالح طلبان باقی 
خواهد ماند تا مردم ایران را متقاعد کنند مسیر تعامل 

ارزش تالش مجدد را دارد« 

    پس از گذشت سه سال از سیاست های سختگیرانه 
دولت ترامپ علیه مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک 
برای کودکان آنها پیامدهای ناگواری به دنبال داشته و 
این کش��ور را به قربانگاه مهاجران تبدیل کرده اس��ت. 
همانگونه ک��ه اتحادیه آزادی های مدن��ی امریکا اعالم 
کرده، وکال قادر نیس��تند والدین ۵۴۵ کودکی را که در 
مرز مکزیک از یکدیگر جدا شدند، پیدا کنند چون اکثر 

این خانواده     ها به امریکای مرکزی برگردانده شدند

    حسینیان هنگامي که به مدد داشته هاي اطالعاتي 
خویش- که البته ک��م نیز نبودند- حقي را تش��خیص 
مي داد، بي آنکه منتظر اذن و اجازه کسي باشد، متهورانه 
به دفاع از آن مي پرداخت و هزینه هاي آن را نیز، به هیچ 
مي گرفت! منحني پر فراز و فرود مواضع سیاس��ي وي، 
از دوره اي که در رس��انه ها مي توان نشاني از آن یافت تا 
پایان حیات، شاهدي بر این مدعاست. او علي االصول و 
بي آنکه چندان سیاسي باشد یا  دست کم، مالحظات اهل 
سیاست را مراعات کند، شخصیتي موج آفرین بود، امري 
که گاه موجب مي شد دوستان صمیمي یا همگنانش نیز، 

از وي فاصله بگیرند!

    وزی��ر خارجه ای��ران از پیروزی ح��زب مورالس در 
انتخابات بولیوی استقبال و رئیس جمهور جدید بولیوی 
هم بر از س��رگیری رابطه با ایران تأکید کرد. این اولین 
موضع گیری»لوئی��س آرس��ه « رئیس جمهور منتخب 
و ضد امریکایی بولیوی درباره ای��ران بعد از پیروزی در 

انتخابات است

 اشاره ها و نكته هايي در باب 
 كارنامه سياسي، فرهنگي و اخالقي 

زنده ياد حجت االسالم روح اهلل حسينيان

    رزمایش مشترك تخصصي مدافعان آسمان والیت 
روز گذش��ته به منظور آزمایش جدیدترین سامانه هاي 
پدافند هوایي ساخت داخل و همچنین آمادگي مقابله 
با هر گونه تهاجم احتمالي با حضور یگان هاي مختلف 
پدافندي در ارتش و سپاه برگزار شد. در نخستین مرحله 
از رزمایش، گسترش و استقرار سامانه هاي پدافندي اعم 
از سامانه هاي موش��کي، راداري و پدافندي با تأکید بر 
قابلیت جابه جایي و واکنش س��ریع نیروهاي عملیاتي 
و همچنین رعایت اصول پدافن��د غیرعامل براي فریب 

دشمن انجام شد

 رزمايش آسمان امن 
 در سايه اقتدار 
پدافند هوايي

 برجام با بايدن هم
 برجام بشو نيست

كودک دزدی سيستماتيک 
 امريكا از مهاجران 

امريكای التين 

چامسكی: ترور سليمانی 
نمايانگر ياغی بودن 

امريكا است

آمادگی ایران و بولیوی 
برای احیای مناسبات 

ضدامریکایی

 در تکریم 
 صراحت و عیاري
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

مغایرتعقالنیتوانقالبیگری
باجنجالآفرینیوتنش

وقتیکهصدایخودیهاهم
درمیآید!

ادامهتعاملقوا
بهرغمتأخیردرجلسهسران

صوفي:عارفهم
بایدعذرخواهيکند

رسولسنائیراد

دنياحيدري

طرح دوباره اس��تیضاح رئیس جمهور و انتقاد از عملکرد وی با 
ادبیاتی تند و نامتعارف از س��وی چند نماینده مجلس شورای 
اسالمی که بگومگوهای بیهو ده ای را در فضای سیاسی موجب 
گردید و می رفت که منش��أ تنش   ه��ا و جنجال   های��ی گردد، 
خوشبختانه در برخورد با عقالنیت شخصیت   ها و فعاالن سیاسی 
دلس��وز مردم منتفی ش��د و رنگ باخت.  اینک در فضایی آرام 
می توان با بررسی و تدقیق پیرامون این پدیده و واگویی عبرت های 
برآمده از آن به عنوان یک تجربه سیاسی به تقویت حافظه تاریخی 
و افزایش درك و فهم در فرهنگ سیاسی کمک کرد و مانع تکرار 
و پیشگیری از خسارت های رفتارهای هیجانی شتابزده و در موارد 
مشابه گردید. گرچه احتماالً این نمایندگان در واکنش به فشار  ها 
و اظهارات موکالن خود یا برخی سؤاالت و تحلیل های رایج در 
فضای رسانه ای به ویژه شکل مجازی آن، چنین رفتاری را بروز 

دادند، اما گویا مواردی از نگاه آنان پنهان مانده بود | صفحه 2

اعتراض ها تنها معطوف به ورزشکاران منهای فوتبالی یا رسانه ها 
نیس��ت. کار به جایی رس��یده که دیگر اهالی خود فوتبال نیز از 
نابس��امانی های مالی اخیر شاکی هس��تند و نمی توانند افزایش 
نجومی و میلیاردی رقم قرارداد بازیکنان و مربیان را هضم کنند، 
آن هم در شرایطی که تمام لیگ های دنیا 3۰ تا ۴۰ درصد کاهش 
هزینه داشتند، اما همانطور که حمید استیلی هم اشاره می کند 
قراردادهای ۵۰۰ میلیونی در فوتبال ایران ۵میلیارد شده است. 
اگرچه قوانین امتحان پس داده و شکست خورده تأثیر بسزایی در 
باال رفتن رقم قراردادهای بازیکنان و مربیان داخلی در فصلی که 
پیش رو است داشته، اما این رشد نجومی را سال هاست که شاهد 
هستیم. رشد غیرمنطقی اعداد و ارقامی که در قراردادهای بازیکنان 
و مربیان نوشته می شود، سال هاست که اعتراض ها و انتقادهای 
بسیاری را به دنبال دارد، اما در فصل پیش رو با توجه به عوامل دیگر 

به اوج خود رسیده و به شدت بیخ پیدا کرده است | صفحه 13

رئیس مجلس، جلساتي را با وزرا و مدیران ارشد دولتي برگزار 
کرده و به نوعي امر ضروري تعامل قوا را در سطح ارتباط با وزرا و 
ارائه توضیح و گزارش از آنها درخصوص مسائل مختلف پیگیري 
مي کند. پیگیري وضعیت بازار ارز و جلسات مستمر ۱۰ روزه با 
هدف کاهش قیمت دالر و تثبیت بورس و جلوگیري از قیمت 
گذاري دستوري فوالد در همین راستا انجام شده است. همچنین 
برگزاري نشست هاي رئیس مجلس و نمایندگان با رئیس کل 
بانک مرکزي، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر جهاد کش��اورزي 
براي پیگیري مسئله اقتصاد و معیشت، سیاست هاي پولي، مالي 
و تجاري، نحوه حمایت از واردات کاالهاي اساسي با ارز ترجیحي 
و حمایت از تولید از جمله اقدامات اخیر و تعاملي دولت و مجلس 
محسوب مي ش��ود.  باید دید پس از انتقادات فراوان به حسن 
روحاني براي تعطیلي بس��یاري از فعالیت هاي مقام ریاس��ت 
جمهوري به بهانه کرونا، آیا او تغییري در رویه خود و بازگشت به 

زندگي عادي یک رئیس جمهور انجام خواهد داد 

ناراحتي میان محمدرضا عارف و برخ��ي اصالح طلبان که از 
س��ال 9۲ و با مجبور کردن عارف به انصراف از کاندیداتوري 
انتخابات ریاست جمهوري پا گرفت، روز به روز عمیق تر شد. 
بس��یاري از اصالح طلبان عملکرد ع��ارف را در مجلس دهم 
به عنوان لیدر اصالح طلب��ان در این مجلس، ضعیف توصیف 
کردند. اخیراً محمدرضا عارف در یک سخنراني گفته بود که 
اصالح طلبان آماده عذرخواهي از مردم به دلیل عملکرد دولت 
و مجلس هستند. حاال علي صوفي، وزیر تعاون دولت اصالحات 
مي گوید که متأسفانه روحاني ضربه سختي به اعتبار جریان 
اصالحات وارد کرده و از همین رو عارف این صحبت را مطرح 
کرده است، اما بعید مي دانم روحاني اهل عذرخواهي و یا اصاًل 
پشیمان باشد، اگرچه طرح این موضوع از سوي عارف هم خود 
امري قابل توجه است، زیرا خود او هم باید در قبال اقداماتش 

در مجلس دهم عذرخواهي کند | صفحه 2

   كبری آسوپار
در اوج تحریم ها، مشکالت اقتصادي، ناکارآمدي دولت و تورم  روز افزون 
و بی��کاري و چه و چه، زب��ان دولتمردان هیچ گاه از حاشیه س��ازي و 
جنجال آفریني س��اکت نبوده است، دست ها ش��اید در مسیر مبارزه 

باشند، دهان ها اما براي جنجال آفریني باز است، لذاست که باید گفت 
رئیس جمهور و دولتمردان شان غیر از دو دست براي مبارزه با تحریم 
و کرونا، دست هایي متعدد براي حاشیه سازي و جنجال آفریني دارند. 
این فقط روحاني و دولتمردانش نیس��تند که حاش��یه مي آفرینند، 

رسانه هاي حامي دولت هم کم از این جنجال آفریني ها ندارند. هر روز 
به بهانه اي و با آمیختن راست و دروغ موضوعاتي را برجسته مي کنند 
که فقط در راس��تاي تخریب رقباي سیاسي ا س��ت و اعتنایي به حل 

مشکالت مردم ندارند | صفحه 5

دولت دست های حاشیه زای  اطراف خود را قطع کند

 تصمیم های جديد مجلس 
درباره اولويت های اقتصادی

   سیاسی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه اول آبان 1399 - 5 ربيع االول 1442
سال بيست و د  وم- شماره 6055  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

با مصوبه مجلس و پیگیري نیروی دریایي سپاه یکي از مهم ترین 
معضالت مخرب محیط زیست دریایي و صیادان جنوب، صید 
ترال به مدت دو سال ممنوع ش��د. به گفته رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس ممنوعیت صید ترال با هدف آیش دریا 

انجام و از ابتداي آذرماه اجرایي مي شود | صفحه 3

شهادت محمد محمدي، بسیجي آمر به معروف که براي 
دفاع از ناموس با اراذل و اوباش تهرانپارس درگیر ش��د 
موجي از واکنش ها را در ش��بکه هاي اجتماعي به همراه 
داش��ت. این واکنش ها با خبر اهداي اعض��اي پیکر این 
ش��هید به اوج خود رسید. کاربران ش��هادت او و سپس 
اهداي اعضاي بدنش را نش��ان روح بلند او و ش��خصیت 
برجسته ش��هید محمدی و عاقبت بخیري او دانستند. 

در این میان تیت��ري از روزنامه همش��هري که خبر این 
ش��هادت را با الفاظي چون »مرگ« منعکس کرده بود با 
اعتراض کاربران همراه بود. کاربران این نوع تیترزني را 
توهین به مقام شهید دانستند. بخشي از این واکنش ها 

را مي خوانید: 
   عاقبت بخیري یعني این؛ در راه دفاع از حق معنوي 
دیگران و عمل به حق و تکلیف امر به معروف و نهي از 

منکر به شهادت برسي، اعضاي بدنت هم استمراربخش 
حق حیات مادي چندین نفر دیگر شود. خدا همه ما را 

عاقبت بخیر کند و مدافع حقیقي حق قرار دهد. 
   آخرین خدمت و ایثار ش��هید محم��د محمدي به 
مردم؛ اعضاي بدن ش��هید آمر به معروف به چند بیمار 
نیازمند جان دوباره بخشید. با موافقت خانواده، اعضاي 
بدن بسیجي آمر به معروف و ناهي از منکر شهید محمد 

محمدي به چند بیمار نیازمند اهدا شد و به اذن خدا به 
آنان جاني دوباره بخشید. 

   برخي نجات انسان ها در خون ش��ان است! تا زنده 
هستند یه جور؛ وقتي هم که جان به جان آفرین تسلیم 
کردند یه جور دیگر! اعضاي پیکر این شهید اهدا شد تا 

بعد از شهادتش هم، جان انساني را نجات دهد!
صفحه 6

برخي نجات انسان ها 
در خون شان است

صید ترال در تور 
مجلس و سپاه افتاد

سرانجام با پيگيري هاي ويژه مجلس 
و نيروي دريايي سپاه پرونده صيد 

جنجالي ترال بسته شد

    قالیباف در توضیح نتایج جلسه غیر علنی مجلس: تأمین کاال و تهاتر کاال، 
اصالح روند صادرات و واردات و تأمی��ن ارز از اولویت هایی بود که تصمیمات 
جدیدی برای آن گرفته شد. شاهد کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس خواهیم بود. 

در فرصت مناسب به ملت گزارش خواهیم داد

    وزیر صمت: کمیسیون های مجلس همکاری خوبی با وزارت صمت داشتند. 
اولویت اول وزارت صمت حمایت ویژه واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی 
در حوزه خودرو کشور است تا انحصار موجود را از بین ببریم. دنبال آن هستیم که 

عطش بازار را با هدایت نقدینگی به سوی تولید کنترل کنیم | صفحه 4

   پيكر ش�هيد امر به معروف و نهی از منكر، محم�د محمدی صبح ديروز 
چهارشنبه در محله تهران پارس تشييع شد. شهيد محمدی در راه احيای 
فريضه امر ب�ه معروف و نه�ی از منكر در ش�رق تهران )ته�ران پارس( به 
 دس�ت تعدادی از اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس مردم، با ضربات چاقو 

به شهادت رسيد 

 پيكر شهيد امربه معروف 
محمد محمدی تشييع شد

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به شهادت 
بسيجي شهيد امر به معروف محمد محمدي

واكنش رهبر انقالب به اقدامات سازشكارانه 
دولت هاي عربي

ملتهايمسلمان
ذلتسازشباصهیونیسمرا

تحملنخواهندکرد
»ملت هاي مسلمان ذلت سازش با رژیم صهیونیستي را 
به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد. امریکایي ها اگر خیال 
می کنند که مسئله  منطقه را به این شکل حل خواهند 
کرد، اشتباه می کنند. هر رژیمي که پشت میز مذاکره 
با رژیم غاصب صهیونیست بنشیند، موقعیتش در میان 

ملتش متزلزل خواهد شد.« 
این جمالت، تازه ترین موضع حضرت آیت اهلل خامنه اي 
اس��ت که در حس��اب های KHAMENEI. IR در 
شبکه هاي اجتماعي در واکنش به اقدامات سازشکارانه 

دولت هاي عربي منتشر شده است
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