
    تا امریکا هس��ت بغداد روی آرامش نخواهید. حاال 
هم داس��تانی دیگر، البته این بار رفتن��ی ظاهری برای 
توجیه زدن مقاومت اما آنچه که مشخص است استیصال 
امریکایی      ها اس��ت که فک��ر می کردند با ترور س��ردار 
س��لیمانی مقاومت عراقی را به انفعال می کشانند . یک 
منبع دیپلماتیک خبر داد اگرچه هنوز مشخص نیست 
که کاخ سفید طرح بستن سفارت امریکا در عراق را تأیید 
کند یا نه اما اگر این طرح به پیش برود، احتمال می رود 
که بستن سفارتخانه واشنگتن در بغداد ۹۰ روز به طول 
انجامد که این موضوع روزنه ای ب��رای دادن فرصت به 

واشنگتن برای ارزیابی مجدد این تصمیم خواهد داد

    فرمانده کل س��پاه در مراسم یادها و نام ها: دشمنان 
جنگ اقتصادي و فشار حداکثری را در پیش گرفتند اما 
رهبر ما ایستاد و راز شکست دشمن را مي داند.  در دنیاي 
امروز یا باید ذلیل و ضعیف و تابع بود و یا مقتدر و مستقل، 
جز این دو مسیر راهي نیست، استقالل و کرامت هزینه ها 

دارد و دست یافتن به آن بدون ایستادگي میسر نیست

    حداق��ل 4۰ درصد بودجه دارویي کش��ور مربوط به 
داروهاي بیماران خاص است. این در حالي است که تعداد 
بیماران خاص و صعب العالج ما بسیار پایین است و درنتیجه 
بخشي از این دارو ها از کشور قاچاق مي شود. تجویز غیر 
قانوني دارو هم باعث مي ش��ود تأمین نیاز دارویي کشور 
مطابق درآمد بنگاه هاي واردکننده یا تولیدکننده شکل 

بگیرد و در نهایت قاچاق دارو را شدت مي دهد

    رئیس اتاق اصناف تهران: منکر تخلف گران فروشي 
اصناف نیستیم. نکته مهم آن است که نباید گراني را با 
گران فروشي اشتباه گرفت.البته جرائم تخلفات بازدارنده 
نیس��ت، جرائمي که ب��راي تخلفاتي مانن��د عدم نصب 
برچسب قیمت و عدم ارائه فاکتور تعیین شده بسیار ناچیز 
اس��ت و این جرائم بازدارنده تخلف نیست، این در حالي 
اس��ت که باید طوري با متخلفین برخورد شود که دیگر 

فرد متخلف جرئت تکرار تخلف را نداشته باشد

    در جریان مبادالت روز گذشته بازار سرمایه با اصالح 
قیمت ها مواجه ش��د، نکته مد نظر آن است که نشر اخبار 
جعلي پیرامون بازار سرمایه این روزها در فضاي اقتصادي 
کشور افزایش یافته است، از این رو انتظار این است که حوزه 
اطالع رساني مجموعه هایي چون س��ازمان بورس اوراق 
بهادار و بورس ها تقویت شوند، در غیر این صورت سهامداران 
با نگراني بیشتري به دلیل نشر اخبار کذب مواجه مي شوند

    قطع به یقین اگر این صوت چند سال پیش در فیلم 
ایستاده در غبار استفاده نشده بود تا حاال بي بي سي آن 
را سوژه یک مس��تند داغ کرده بود. شاید گفته شود که 
همه آرشیوها ظرفیت استفاده ندارند اما حقیقت ماجرا 
این است که اگر آرشیوها درست مدیریت شوند، پیش 
از سوءاستفاده دشمن مي توان درباره آنها هنرمندي به 

خرج داد و از تحریف واقعیت پیشگیري کرد

 بازی تعطیلی صفحه 2
 سفارت امریکا در بغداد 

با ژست تهاجمی

سردار سالمی: 

استقالل و کرامت 
هزینه ها  دارد

 تیغ قاچاقچی 
 داروی داخلی 
برگردن بیماران

 اصناف گران می فروشند
جرائم گرانفروشی 

بازدارنده نیست

ركورد شکني اخبار جعلي 
در بازار سرمایه  

 از »ايستاده در غبار« ما  
تا »كودتاي خزنده« بي بي سي
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتسیاسی

ویژهجوان

 بحران قره باغ 
زیر سایه سنگین خارجی

خیال خام تفرقه افكني در سپاه

 دفاع مقدس
تبلور عقالنیت ملت ایران

زیباكالم: موسوی خوئینی ها 
 آزادي و دموكراسي را 

درك نمي كند

سید رحیم نعمتی

محمد جواد اخوان

داود عامري

شکی نیست که باکو از هر موقعیتی برای بازپس گیری منطقه 
ناگورنو قره باغ یا قره باغ کوهس��تانی استفاده می کند و حجم 
باالی بودجه نظامی آن شاهدی بر این مدعا است. در حالی که 
ارمنستان در بودجه نظامی سال 2۰2۰ خود کمتر از 4 درصد 
تولید ناخالص ملی و حدود 625 میلیون دالر در نظر گرفته، 
بودجه نظامی آذربایجان برای همین سال 2 میلیارد و 26۰ 
میلیون دالر یا تقریباً چهار برابر بودجه نظامی ارمنستان است. 
این حجم نامتوازن از هزینه های نظامی باعث می ش��ود باکو 
خود را در یک رویارویی برنده بداند و گاه به گاه شانس خود را 
برای بازپس گیری ناگورنو قره باغ محک بزند، حتی اگر بتواند 
بخش کوچکی از آن را تصرف کن��د. بنابراین، وقوع درگیری 
در این منطقه تنها بسته به مویی است و هر بهانه ای می تواند 
باعث ش��روع درگیری ش��ود. با این حال، نباید نقش عوامل 
خارجی را در این معادله نادی��ده گرفت، چرا که این عوامل با 
تأمین تسلیحات و حمایت سیاسی از آذربایجان یا ارمنستان 

توان تشدید یا توقف درگیری    ها را نیز دارند | صفحه 15

وضعیت سپاه در ابتداي گام دوم انقالب به مراتب با وضعیت 
این نهاد در دهه 6۰ از منظر قدرت و انس��جام متفاوت است. 
در دهه اول عمر این نهاد به دلیل نوپا ب��ودن و فقدان تجربه 
الزم، ممکن بود عناصر نفوذي اي چ��ون اکبر گنجي و یا باند 
مهدي هاشمي معدوم بتوانند درون صف سپاه رخنه و در آن 
انشقاقي ولو جزئي ایجاد کنند، اما در دهه پنجم انقالب چنین 
خیالي، وهمي بیش نیس��ت.  آرزوي انش��قاق در سپاه، جدا 
کردن بازوي والیت و بي اثر کردن آن چیزي نیست که غرب 
اولین بار مطرح کرده باشد و احتماالً مدت هاي مدیدي است 
که به عنوان پل پیروزي کاخ سفید تلقي مي گردد، اما بولتون، 
بي بي سي و همپالگي هایشان این خیال خام را همچون اوهام 
گذشته با خود به گور خواهند برد. هنوز از یاد نبرده ایم که مرد 
سبیلو چگونه آرزو مي کرد انقالب اسالمی چهلمین سالگرد 
پیروزي اش را نبیند و اکنون خود او دیگر رنگ اتاق مش��اور 

امنیت ملي کاخ سفید را نمي بیند! | صفحه 2

از مهم ترین محورهاي سخنراني رهبر معظم انقالب در هفته 
دفاع مق��دس، تأکید بر عقالنیت در دفاع مقدس بود. ایش��ان 
فرمودند که » دفاع مقدس یک��ي از عقالنی ترین حوادث ملت 
ایران بود؛ دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقالیي بود.« یکي 
از فلس��فه هاي تأکید فرماندهي کل قوا بر عقالنیت در جنگ، 
پاسخگویي به نگاه عده اي اس��ت که حماسه هاي غرورآفرین 
رزمندگان اسالم را صرفاً یک حرکت احساسي قلمداد مي کنند. 
دومین علت را در تأکید معظم له بر عقالنیت و خردگرایي، باید 
در پاس��خ به برخي منتقدان مغرض جست وجو کرد که سعي 
دارند سیاست هاي دفاعي و بین المللی ایران اسالمي را مبتني 
بر احساس تلقین و چنین القا کنند که ما همان طور که در دفاع 
مقدس براساس احساس عمل مي کردیم، کماکان همان روش 
و روند را در پیش گرفته ایم. در حالي که سخت ترین فرآیندهاي 
تصمیم سازي و تصمیم گیری در ساختارهاي نظامي و دفاعي 

آن هم براساس تدبیر ویژه انجام مي پذیرد | صفحه 2

نامه جدید موسوی خوئینی ها در رسانه هاي اصولگرا و انقالبي 
بازتاب چنداني نیافت، اما اصالح طلبان خ��ود آن را نقد کردند. 
دیروز که موسوی خوئینی ها براي رهبري و در نقد حکومت نامه 
نوشت، اصالح طلبان استقبال کردند، امروز که در نقد تحریم یا 
عدم مشارکت انتخابات نوشته و خود اصالح طلبان را مخاطب 
دانسته، برآشفته اند که مي خواهد جاي محمد خاتمي را بگیرد! 
یعني نقد به حاکمیت و رهبري رواست، ولي کسي به اصالح طلبان 

تحریمي نگوید باالي چشم ابرویي هم دارند! | صفحه 2

ترامپ در انتخابات  از کشورهاي 
خارجي کمك مي گرفت

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

به نظر من اینها اصلي ترین نکات تماس 25 ژوئیه 
بود  ك�ه بع�داً آن همه س�روصدا و توجه ه�ا را به 
خود جلب كرد. البته این م�وارد، خواه حرف هاي 
ترامپ قابل اس�تیضاح یا مجرمانه بد باشد یا نه، 
قابل توجه ب�ود. در س�ال 1992 زمان�ي كه بوش 
پدر در رقاب�ت انتخابات�ي مقابل بی�ل كلینتون 
داشت احس�اس شکس�ت مي كرد، هوادارانش 
 از او خواس�تند از حکومت ه�اي خارج�ي علیه 
بیل كلینتون كمك بگیرد، اما او و جیم بیکر قاطعانه 
و كامالً آن پیشنهاد را رد كردند. این در حالي بود كه 

ترامپ دقیقاً برعکس عمل كرد! | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 8 مهر 1399 - 11 صفر 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6037 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

اوباش تهران 
میهمان  پلیس!

معاون حقوقی دستگاه قضا:

 80 هزار زندانی آزاد و تخفیف داده می شوند

سیاسی

رئیس  قضا علیه زندانبانی
 آیت اهلل رئیسی در سخنان مؤكدی گفت كه شیوه برخورد با زندانیان و زندانبانی

 متحول خواهد شد، هرچند برخی را خوش نیاید

قدیمي تری�ن موتورس�یکلت هایي كه 
در پاركینگ ه�اي ته�ران وج�ود دارد 
مرب�وط ب�ه هش�ت س�ال قبل اس�ت. 
اكن�ون نگه داش�تن موتورس�یکلت ها 
ب�ه چال�ش تبدیل ش�ده و ب�راي بخش 
خصوصي نگهداري آن به صرفه نیست. 
صاحب�ان موتور س�یکلت ها هم رغبتي 
ب�راي ترخی�ص وس�یله خ�ود ندارند. 
طبق قانون بس��یاري از موتورسیکلت هاي 
توقیفي مدت زیادي در پارکینگ ها مي مانند 
که اگر مالکان شان تا شش ماه مراجعه نکنند، 
مال بدون صاحب محسوب مي شود و متعلق 

به ستاد اجرایي فرمان امام خواهد بود. 
  موتور هایي كه فرسوده مي شوند

پلیس براي موتورس��یکلت هایي که قبل از 
سال۹3 به پارکینگ منتقل شده اند از لفظ 
رسوب اس��تفاده مي کند. ضمن اینکه اگر 
موتورسیکلتي سال ها در پارکینگ رسوب 
کرد نباید به چرخه ترافیکي معابر بازگردد. 
زیرا بیش از حد نی��از در معابر موتور وجود 
دارد و اگر هم موت��وري به چرخه خیابان ها 
بازگردد، نباید س��ني از آن گذش��ته باشد؛ 
چراکه ما با دو عامل وسیله فرسوده و آالینده 
هوا مواجهیم و این دو،  خط��ري مهم براي 

شهروندان به شمار مي رود. 

بر اس��اس ماده 8 قانون هواي پاك، خرید و 
فروش و تردد وسایل نقلیه موتوري فرسوده 
ممنوع است و تمامي اش��خاص حقیقي و 
حقوقي مالک وس��ایل نقلیه موتوري اعم از 
سبک، نیمه سنگین و سنگین و موتورسیکلت 

مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از اتمام سن 
فرسودگي از رده خارج کنند و وسیله نقلیه 
خود را از این جهت نزد یکي از مؤسس��ات 
بیمه داخل��ي تحت نظارت بیم��ه مرکزي 

بیمه کنند. 

  مال�کان ب�راي ترخی�ص مراجع�ه 
نمي كنند

از طرفي حمل بار و مس��افر، نقل و انتقال و 
تردد وسایل نقلیه موتوري فرسوده ممنوع 
است و صدور گواهي معاینه فني، تخصیص 

بیمه شخص ثالث هم براي موتور ضروري 
است. پلیس راهنمایي و رانندگي نیز وسیله 
فرسوده را با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه 

غیرمجاز در معابر جریمه مي کند. 
در همین زمینه روز گذش��ته رئیس پلیس 
راهور فاتب با اش��اره به رس��وب 6۰ تا ۷۰ 
هزار موتورسیکلت در پارکینگ هاي تهران 
گفت: » اکنون نگه داشتن موتورسیکلت ها 
ب��ه چال��ش تبدیل ش��ده و ب��راي بخش 
خصوصي نگه��داري آن به صرفه نیس��ت، 
یعني صاحبان آنها ب��راي ترخیص مراجعه 
نمي کنند. قدیمي ترین موتورسیکلتي که 
در پارکینگ هاي تهران وجود دارد مربوط به 

هشت سال قبل است.«
  نگهداري با بخش خصوصي است

محمدحس��ین حمی��دي اف��زود: »طبق 
آیین نام��ه دول��ت، بخش خصوص��ي باید 
ای��ن موتورس��یکلت ها را در پارکینگ ه��ا 
نگهداري کند، اکنون روزانه حدود ۱5۰ تا 
2۰۰ دستگاه موتورسیکلت در روز به دالیل 
مختلف توقیف مي شوند البته فشار مضاعف 
وارد نمي کنیم؛ بخش خصوصي باید موتورها 
را به پارکینگ منتقل کند و از قبل نگهداري 

آن در پارکینگ کسب درآمد کند.«
صفحه 3

چالش موتور پارکینگي !
 رئیس پلیس راهور فاتب: اصراري براي ماندن موتورها در پاركینگ نداریم

 اما 70 هزار موتور در پاركینگ ها توقیف است كه بعضي ها مربوط به 8 سال قبل است!

74

عربده كشي، ش�رارت، تخریب اموال عمومي، مخل كردن امنیت 
محالت، ایجاد وحشت براي ش�هروندان، ایجاد مزاحمت، تعرض 
به نوامیس و آتش افروزي در اغتشاش هاي صورت گرفته از جمله 
جرائمي است كه افراد شرور با آن شناخته مي شوند. این دسته از 
افراد كه عمدتاً داراي ناكامی  هاي بسیاري در زندگي هستند، وقتي 
وارد مرحله جواني خود مي شوند با تکیه بر قمه و قداره و زوربازوي 
خود تالش مي كنند با عربده كشي انتقام ناكامي هاي خود را از زندگي 
و جامعه مطالبه كنند. آمد و ش�د این دسته از افراد ساختارشکن 
به زندان و جامعه س�ال هاي بسیاري اس�ت كه در جریان است و 
تالش هاي صورت گرفته هنوز نتوانسته زنجیره شکل گیري این 
نابساماني اجتماعي را قطع كند، از همین روست كه هر از چندگاه 
شاهد اجراي طرح هاي پلیس در بازداشت فله اي اشرار و احتماالً 

مدتي بعد رها شدن آنها در جامعه هستیم | صفحه 14
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