
    در پ��ي نابس��اماني بازار ف��والد در ماه ه��اي اخير، 
كميس��يون صنايع مجلس ط��ي گزارش��ي در صحن 
علني مجلس اع��ام كرد: مداخله دول��ت براي تنظيم 
بازار فوالد به ط��ور عمده از طريق س��تاد تنظيم بازار و 
صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلف بوده كه 
مجموعه سياس��ت هاي تنظيم بازار دولت، منفعتي به 
مصرف كنندگان نهايي كاالها )مردم( نرسانده و موجب 
ايجاد رانت، فساد و رونق واسطه گري در بازار شده است

    مس��ئول تربيت بدني س��پاه محمد رس��ول اهلل در 
گفت وگو با »جوان«: همه كانون ها و هيئت هاي ورزشي 
س��پاه حضرت رس��ول اعام كرده اند كه تا ريش��ه كني 
ويروس منحوس كرونا از تاش دست برنمي دارند و پاي 
كار رسيدگي به قشر آسيب پذير و حمايت از آنها هستند. 
براي همين عاوه بر فعاليت هاي روزانه در مناسبت هاي 

مختلف برنامه هاي ويژه اي خواهيم داشت

    امامي با تطميع رئيس صن��دوق ذخيره فرهنگيان 
ضمانتنامه هاي كان درياف��ت و از اين طريق به صورت 
انبوه قير از كش��ور خارج مي كرد. او متوجه مي شود كه 
رئيس صندوق ذخيره فرهنگيان و همسرش نسبت به 
دريافت هديه نقطه ضعف دارند. 11 سفر فرانسه، فناند 
و امريكا را براي غندالي و همسرش فراهم مي كند. خودرو 
لكس��وس، خانه در نياوران و جواهرات مختلف از ديگر 

هداياي امامي براي رسيدن به ضمانتنامه هاي قير بود

    مهاجرت يك خواننده جوان به تركيه و اخبار مربوط 
به روابط او در خارج از كشور باعث شده ردپاي سايت هاي 
غيرقانوني شرط بندي در تشويق برخي هنرمندان براي 
مهاجرت پررنگ شود؛ موضوعي كه مديركل دفتر موسيقي 

ارشاد نيز بر آن مهر تأييد زده است

    بی اعتمادی مردم امريكا به سيس��تم سياسی اين 
كشور و دوقطبی شديد هر روز به طريقی رخ می نماياند . 
بيش از چهار تن از 1۰ حامی دونالد ترامپ جمهوريخواه 
و جو بايدن دموكرات می گويند كه چنانچه نامزد مورد 
نظرشان بازنده شود، نتايج انتخابات نوامبر را نمی پذيرند. 
اين آمار    ها به اضافه شدت گرفتن منازعات خيابانی پيشا 
انتخاباتی طرفداران دو حزب نشان از اين دارد كه اين بار 
قرار نيست اعام نتايج انتخابات 13 آبان فصل الخطاب 
رقابت های حزبی باش��د و امريكا ش��اهد خشونت های 

پساانتخاباتی خواهد بود

    به گفته رئيس س��ازمان بورس، حجم تأمين مالی 
بازار س��رمايه د ر نيمه ابتد ايی س��ال جاری 3۰۰هزار 
ميليارد  تومان اس��ت. د ر اين بين اگرچ��ه بخش بانك 
مد عی اس��ت د ر نيمه ابتد ايی س��ال ح��د ود  7۰۰هزار 
ميليارد  تومان تأمين مالی د اشته است، اما پيش از اين 
وزير اقتصاد  عنوان كرد ه بود  كه تنها 3۰ د رصد  از تأمين 
مالی م��ورد  اد عای بانك ها تأمين مالی جد يد  اس��ت. از 
اين رو تأمين مالی واقعی بانك ها تنها د ر حد ود  2۰۰هزار 
ميليارد  است كه 1۰۰هزار ميليارد  تومان از تأمين مالی 

بورس كمتر است

تدبیر فوالدی دولت 
 موجب رانت، فساد 

و رونق داللی شد

تا ريشه کن شدن کرونا 
کنار مردم مي مانیم

42درصد امریکایی     ها 
نتایج انتخابات نوامبر را 

نمی پذیرند

بازار سرمايه د ر تأمین مالی   
از بانک پیشی گرفت

نماینده دادستان به امامي: 
 قيرها را پس بده 

ملك ها را پس بگير!

خواننده هاي جوان
در تور سايت هاي شرط بندي 
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یادداشت  سیاسی

سرمقاله

به جاي استيضاح

 چرا شيطان درون ماکرون 
بيدار شد؟!

غالمرضا صادقیان / سردبیر

اش��كاالت و ضعف ه��اي 
اصلي دولت دوازدهم نظير 
آنچه در طرح اس��تيضاح 
رئي��س جمهور فهرس��ت 
ش��ده ب��ود هش��داري به 
دولتمردان است كه ضمن 
استقبال از انصراف مجلس 
در استيضاح در طي چند 
ماهه باقي مانده كار دولت 
دوازدهم حتی المقدور براي 
رفع ضعف ها اقدام كنند و فرصتي هم براي مجلس��يان 
خواهد بود تا با روش هاي ديگر براي حل  مسائل مردم به 
دولت كمك كنند. در اين مي��ان مي توان به اقدام خوب 
رئيس مجلس در تعامل با وزرا اشاره كرد كه با برگزاري 
نشست  با آنها گره هاي كار را شناسايي كرده و با كمك 
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فرانسه برای زنده نگه داشتن احساسات ضد اسامی در اين 
كشور دليل دارد، يك دليل هراس آور: افزايش روزافزون شمار 

مسلمانان اين كشور و احتمال تغييرات آينده. 
»دفاع ماكرون از كارت��ون«، در واقع دف��اع از برنامه  تنظيم 
شده ای است كه دولت فرانسه برای برپاداشتن تنش با جهان 
اسام دارد تا از پرتو اين تنش كه می تواند هزينه   هايی نيز برای 
فرانسه داشته باش��د،  بهانه كافی برای تغيير مسير بالندگی 

اسام در مهد تمدن غربی پيدا كند. 
چند س��ال پيش از اين يكی از دولتمردان فرانس��ه هشدار 
داد كه حتی اگر روزی شمار مس��لمانان در فرانسه اكثريت 
شود، فرانس��ه اجازه تغيير قانون اساسی و تغيير حكومت را 
نخواهد داد! اين هش��دار به خوبی نش��ان می داد در فرانسه 
 چه فرايندی در جريان است و دولت های فرانسه از چه چيز 

بيم دارند. 
در س��ال های اخير اخباری درب��اره تصميم فرانس��ه برای 
بازگرداندن شهروندان مسلمان اين كشور به آفريقای شمالی 
به بهانه بنيادگرايی اسامی منتشر شده است. اين در حالی 
است كه اخبار رسمی نشان می دهد در همين سال    ها 4 تا5 
هزار نفر ساالنه در فرانسه به دين اسام تشرف پيدا كرده اند 
و حدود سه برابر اين تعداد يعنی ساالنه 15 هزار نفر مسلمان 
به فرانسه پناهنده شده اند و رقم عجيب تر اينكه ساالنه حدود 
يكصدهزار مسلمان به فرانسه مهاجرت قانونی داشته اند، به 
طوری كه مطابق گزارش انديشكده امريكايی »پيو« در فاصله 
سال های 2۰1۰ تا 2۰16 نيم ميليون مس��لمان به فرانسه 

مهاجرت قانونی داشته اند. 
اين درهای باز طبيعتاً برای بهره مندی از مسلمانی مهاجران 
نبوده است! فرانسه و برخی ديگر از اروپائيان جمعيت پيری 
دارند و به ناچار باي��د پذيرای جمعيت جوان باش��ند و اين 
مسلمانان مستعمرات سابق فرانسه هس��تند كه با دانستن 
زبان فرانس��ه و با پيوستگی های فرهنگی س��ده های اخير ، 
فرانسه را برای مهاجرت انتخاب می كنند. مستعمراتی در كل 
شاخ آفريقا و آفريقای مركزی كه الجزاير، مراكش و تونس را 

در صدر مهاجرت به فرانسه قرار داده است. 
تركيب تيم های ملی فرانسه كه گاه يكدست از سياهپوستان 
و مهاجران شمال آفريقاست و حضور مسلمانان متخصص در 
مشاغل ديگر نشان می دهد كه داستان آينده فرانسه چگونه 

در حال نگارش است. 
جمعيت فعلی مسلمانان فرانسه را 6 ميليون نفر )1۰ درصد 
كل جمعيت( تخمين می زنند و پيش بينی شده  است كه با 
همين رش��د مهاجرت قانونی اين تعداد در س��ال 2۰5۰ به 
13ميليون نفر برس��د و اگر پناهندگی نيز ادامه يابد، بيشتر 
از اين هم خواه��د بود كه به ح��دود 2۰ درصد كل جمعيت 
افزايش خواهد ياف��ت. اين وضعيت ب��رای انگليس، آلمان، 
بلژيك و برخی ديگر از كش��ورهای اروپايی نيز مشابه است. 
به طوری كه پيش بينی ش��ده است جمعيت مسلمانان اروپا 
در 2۰5۰ به 11 درصد كل جمعيت اروپا يعنی دوبرابر شمار 
فعلی برسد كه بيشتر آنها نيز در سه كشور انگليس، فرانسه و 

آلمان ساكن خواهند بود. 
حال می توان فهميد نزاع ماكرون با اس��ام بيش از آنكه در 

گذشته ريشه داشته باشد، در آينده ريشه دارد!
نگارنده سال 88 توفيق حج تمتع يافت. در اوقات منا، حاجی 
فرانس��وی باس��وادی گعده ای گرفته بود و از اس��ام آوردن 
»فوج فوج « فرانس��ويان به دين اسام س��خن می گفت و از 
اينكه مسلمانی در فرانسه مايه دار است و تقيد به نماز و روزه 
و مناسك در ميان مسلمانان رقم بااليی است، به طوری كه 
نظرسنجی يك روزنامه متعلق به كاتوليك   ها نشان می دهد 
71 درصد مسلمانان خود را فردی مؤمن می دانند، 39 درصد 
تقيد به نماز و 76 درصد تقيد به روزه دارند. همان زمان اين 
آمار برای برخی شنوندگان بعيد می نماياند اما من استدالل 
كردم كه آمار رسمی تشرف به اسام در فرانسه 4تا5 هزار نفر 
در سال است و اگر در ايران اين تعداد هر سال ترسا   می شدند، 
احتماالً ما نيز آن را ف��وج فوج می ديدي��م. البته آن حاجی 
فرانسوی 1۰ س��ال پيش می گفت تغيير تركيب جمعيتی 
فرانس��ه را نمی توان با توپ و تشر مانع ش��د و دير نيست كه 

»جمهوری اسامی فرانسه « داشته باشيم!
اكنون ماكرون به آينده می انديشد و خود را در ميان جمعيت 
جوان مسلمانی می بيند كه به مسلمانی خود افتخار دارند و 
برای تغيير تركيب جمعيت فرانسه در مقابل فرانسوی های 
پير، ظرفيت اصلی به حس��اب می آيند. اي��ن كابوس او را به 
حمايت از كارتون های توهين آميز به پيامبر اسام واداشته و 
آن را نشانه آزادی بيان در فرانسه می داند و البته عبارتی را كه 
اردوغان در وصف او به كار برده برنمی تابد و می گويد »تهمت 

و توهين قابل تحمل نيست«!
آنچه واقعاً برای ماكرون قابل تحمل نيست، البته اين حرف   ها 
نيست، آينده فرانسه با اكثريت مس��لمانی است كه تصميم 

می گيرند برای خود قانون جديد بنويسند. 

بسيج با طرح »حاج قاسم« عليه كرونا

هرچند دونالد ترامپ و وزي�ر خارجه اش مدعی اند که فش�ارهای 
حداکثری علیه ايران را ادامه خواهند داد تا شايد به آرزوی ديرينه 
خود برای توافق با ايران دس�ت پیدا کنند، اما مش�اور امنیت ملی 
کاخ سفید می گويد که واشنگتن در اين سناريو دست خالی است 
و تا ح�اال تحريم های زيادی علیه ايران و روس�یه اعمال کرده اند و 
فرصت چندانی برای اعمال تحريم های جديد باقی نمانده اس�ت. 
يك هفته مانده به انتخابات رياست جمهوری امريكا، دولت دونالد ترامپ 
بار ديگر به نداش��تن گزينه در مقابل افزايش فش��ار    ها به ايران اعتراف 
كرد. براس��اس گزارش خبرگزاری تاس، رابرت اوبرايان، مشاور امنيت 
ملی كاخ سفيد يك    شنبه شب در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مداخله 
ايران و روسيه در انتخابات امريكا و اقدامات مقابله جويانه واشنگتن در 
برابر آن افزود: يكی از مشكاتی كه ما با آن مواجه هستيم اين است كه 
ما در حال حاضر تحريم های زيادی عليه تهران و مسكو وضع كرده ايم 
و بنابراين فرصت های خيلی كمی ]برای اعمال تحريم های جديد[ در 
اختيار داريم و چيز زيادی باقی نمانده است كه بتوانيم انجام دهيم. وی 
در عين حال تأكيد كرد كه كاخ سفيد در حال بررسی همه اقدامات مهار 

احتمالی است كه می تواند در اين زمينه عليه ايران، روسيه و همچنين 
چين اعمال كند. وی پيش از اين نيز تأكيد كرده بود كه برای واشنگتن 
بسيار دشوار است كه اهداف جديدی را برای تحريم های ضدروسی پيدا 
كند. جان راتكلي��ف ، مدير اطاعات ملی امريكا اخيراً مدعی ش��ده كه 
ايران و روسيه تاش كردند در انتخابات 2۰2۰ رياست جمهوری امريكا 

مداخله كنند. سال گذشته نيز مقامات واشنگتن اعتراف كرده بودند كه 
تحريم های ايران به سقف خود رسيده است و ديگر گزينه ای برای تحت 
فشار قرار دادن برای آوردن اين كشور به پای ميز مذاكره ندارند. با اين 
حال دونالد ترامپ، رئيس جمهور و مايك پمپئ��و، وزير خارجه امريكا 
مدعی هستند كه كارزار فشار حداكثری عليه تهران ادامه خواهد يافت 
و پس از پيروزی احتمالی جمهوريخواهان در انتخابات نوامبر، مقامات 
تهران اولين تماس را با كاخ سفيد خواهند گرفت تا بر سر توافقی جديد 
مذاكره كنند. پر شدن س��قف تحريم های امريكا واكنش روس    ها را در 
پی داشته است و در همين راستا، ميخائيل اوليانوف ، نماينده روسيه در 
سازمان های بين المللی مس��تقر در وين در توئيتی به اظهارنظر مشاور 
امنيت ملی كاخ س��فيد درباره باقی نماندن فرصت زيادی برای اعمال 
تحريم عليه ايران و روسيه به دليل كثرت تحريم ها، واكنش نشان داد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنيك، اين مقام روس نوشت: اگر تحريم     ها 
تقريباً تمام شده، زمان آن فرا نرسيده كه به چيزی مفيدتر فكر كنيد؟ 
او در ادامه ديپلماسی را پيشنهاد كرد و نوشت گرچه دير شده اما بهتر 

از هرگز است. 

چوب خط تحریم  امریکا پر شده است
مشاور امنیت ملی ترامپ:  فرصت تحريم جديدی علیه ايران نمانده است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 6 آبان 1399 - 10 ربیع االول 1442
سال بیست و د  وم- شماره 6057  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

عباس حاجي نجاري

كارشناس سياسی

شرور!
اعتراض ها به حمايت امانوئل ماكرون از اهانت يك نشريه فرانسوی به 
پيامبر اعظم در جهان اسام باال گرفت. اما فراتر از اعتراضات خيابانی، 
فراخوان كشورهای اسامی برای تحريم كاالهای فرانسوی است كه 
دولت اين كشور را به وحشت انداخته است.اين  فراخوان  در كشورهای 
اسامی با اس��تقبالی كم سابقه روبه رو شده اس��ت. براساس گزارش 
دويچه وله، تاجران و فروش��ندگان در اردن، كوي��ت و قطر،كاالهای 
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    در پي شدت گرفتن شيوع كرونا در كشور و افزايش مرگ، ابتا، بستري 
و بيماران بدحال كرونايي در كشور، رهبر معظم انقاب در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا از نيروهاي داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح براي حضور 
در ميدان مقابله با كرونا دعوت كردند. حاال اقشار مختلف مردمي و به ويژه 
بسيجيان براي لبيك به اين دعوت رهبري به ميدان آمده اند. در اين ميان 
بسيج جامعه پزشكي با طرح »حاج قاسم سليماني« به ميدان مقابله با كرونا 
آمده است. فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كانش��هر تهران هم با اشاره به 
برگزاري جلسه اي با سپاه و مساجد، از بسيج امكانات مساجد و پاي كار آمدن 

نيروهاي داوطلب بسيجي و مساجد خبر داد. بر اين اساس بناست مساجد به 
كانون ساماندهي و انجام بهينه خدمات جهاد گونه براي تحقق منويات مقام 

معظم رهبري تبديل شوند.
دكتر شاهين محمد صادقي، رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي با تأكيد بر 
اعام آمادگي دوباره سازمان بسيج جامعه پزشكي براي مقابله با گسترش اين 
ويروس منحوس و قطع زنجيره انتقال آن به »جوان« مي گويد:»پيرو فرمان مقام 
معظم رهبري در روزهاي اول شيوع كرونا در كشور و با مشاركت دهها نفر از 
اساتيد دانشگاه هاي بزرگ كشور و براساس شواهد علمي و تجربي، طرح مقابله 

با ويروس كوويد19 با نام شهيد حاج قاسم سليماني تهيه و ارائه شد.« وي درباره 
چند و چون فعاليت هاي اين طرح اينگونه توضيح مي دهد:» اين طرح با مشاركت 
هزاران نفر از نيروهاي فني و تخصصي بسيجي برنامه ريزي شده و به مرحله اجرا 
خواهد رس��يد و در آن بيماران به صورت فعال و بنا به تمايل خود در منزل يا 
نقاهتگاه هاي تجهيز شده، تحت مراقبت  هاي بهداشتي و درماني قرار مي  گيرند 
و به جاي قرنطينه گسترده كشور كه ضررهاي فراوان آن به اقتصاد و معيشت 
مردم خصوصاً در روزهاي تحريم  هاي ظالمانه احساس شده، موضوع قرنطينه 

هوشمند از طريق ردگيري اين ويروس انجام خواهد شد.« | صفحه3

   اجتماعی

رئیس بسیج جامعه پزشکي در گفت وگو با »جوان«: در طرح »شهید حاج قاسم سلیماني« 
هزاران نیروي فني و تخصصي بسیج بیماران کرونايي را در منازل يا نقاهتگاه ها تحت مراقبت هاي پزشکي قرار مي دهند


