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قيمت:2000تومان

     محققان انرژي اتمي كش��ور به فن��اوري DMI )رديابي 
تومور سرطاني( براي توليد كيت هاي تشخيص ويروس و درمان 
كامل س��رطان دس��ت يافتند. همچنين با تأسيس مجموعه 
آزمايش��گاه هاي كيميا، محقق��ان انرژي اتمي ب��ر كاربرد آب 
س��نگين در صنايع الكترونيك، نفت، گاز و دارويي به پژوهش 
مي پردازند.  آزمايشگاه زيس��ت فناوري ايزوتوپي با استفاده از 
دانش »واكنش هاي ايزوتوپ ها« به طراحي دارو، توليد كيت هاي 
تشخيصي، نابودي تومورهاي سرطاني، تحقيق روي سلول هاي 
سرطاني و ويروس ها، مقابله با آالينده هاي نفتي و حتي حذف 
آالينده هاي آب و پساب مي پردازد.   اكنون فقط كشورهاي چين 
و امريكا داراي آزمايشگاه زيست فناوري ايزوتوپي هستند كه 

ايران هم به جمع آنها اضافه شد.| صفحه3

   در س��ال هاي اخير نابرابري آموزش��ي به شكلي عيان خود 
را در نتايج آزمون هاي سراس��ري دانش��گاه ها ي��ا المپيادهاي 
دانش آموزي نشان مي دهد. حاال هم با اعالم اسامي نفرات برتر 
كنكور سراس��ري در يك نگاه مي توان دريافت از 35 نفري كه 
اسامي آنها اعالم شده 12 نفر يعني چيزي نزديك به 33 درصد از 
استان يا به عبارت دقيق تر شهر تهران هستند. نابرابري آموزشي 
تشديد شده در كشور موجب  شده تا دانش آموزان مدارس دولتي 
و عادي شانسي براي قبولي در رشته ها و دانشگاه هاي برتر كشور 
نداشته  باش��ند و اين بي عدالتي در آموزش به بروز شكاف هاي 
اجتماعي و طبقاتي دامن مي زند و اقشار متوسط و پايين جامعه 

را براي هميشه از رشد و تعالي دور نگه مي دارد. |صفحه3

   توليدكنن��دگان قيم��ت سفارش��ات خري��داران عمده و 
فروشگاه هاي زنجيره اي را با هماهنگي قبلي، بيشتر از قيمت 
واقعي درج مي كنند ك��ه هنگام فروش در ظاهر به مش��تري 
تخفيف داده شود، اما در اصل نه تنها تخفيفي داده نشده، بلكه 
برخي محصوالت را گران تر از حد معمول به فروش رسانده اند. 
عالوه براين در اين فروشگاه ها اغلب لوازم بهداشتي فاقد قيمت 
روي كاال هستند و مسئوالن فروشگاه در توجيه مشتريان اعالم 
مي كنند كه اين كاالها صادراتي است و قيمت داخلي روي آن 

درج نمي شود. |صفحه12

   نصراهلل قادري، كارگردان، منتقد و نويسنده  تئاتر در گفت وگو 
با جوان:  اولين كار تعطيلي اين جشنواره هاي مكرر است. معلوم 
نيست چرا وقتي خود تئاتر تعطيل است، اين جشنواره ها براي 
چه برگزار مي شوند؟! بودجه اين جشنواره را خرج استمرار مداوم 
تئاتر در كل كشور بكنند، تئاتر كه فقط در تهران نيست. نكته 
ديگر اين جشنواره زدگي كه در هر استاني براي خودشان يك 
جشنواره اي راه انداخته اند را جمع بكنند، چون آفتي شده براي 
از بين بردن بودجه، ضمن اينكه يك گروه كارشناس��ي بيايد و 
ماحصل اين جشنواره ها را از نظر كمك به فرهنگ مملكت مورد 

ارزيابي قرار بدهد.|صفحه16

تأسيسسومينآزمايشگاه
ايزوتوپيجهاندرايران

انحصار رتبه هاي  برتر
 و تحصيل  در دانشگاه هاي برتر 

براي طبقات متمول

تخلف زنجيره اي
 در  فروشگاه هاي زنجيره اي! 

 دولت سيزدهم 
  تئاتر مذهبي را احيا كند

پرونده
صفحه10

تغالزنان
اش

مدلغربیاشتغالزنانمانعتحقق
الگویزننهشرقی،نهغربیاست
انحرافازسياستهایاشتغال
زناندرجمهوریاسالمیايران

بهایی كه برخی زنان 
شاغل باید بپردازند!

رفت
علیعلوی

هر آمدنی را رفتنی است. اما در هر رفتنی نمی توان تا به اين اندازه 
به  آمدن »امي��د« اميدوار بود كه با رفت��ن »دولت تدبير و 

اميد«! 
دولت ها را با وعده اصلی و پرچمی كه می افرازند،  

می شناسند وگرنه توزيع پول نفت بين كارمندان 
دولت و وارد كردن گندم و افتتاح چند طرح 

ملی و اس��تانی كه دول��ت نمی خواهد. در 
كش��ورهای بزرگ يا م��درن دنيا  بحث 
دولت ها ضعيف اس��ت،  چون همه چيز 
روی غلتك است و برای هل دادن دستگاه 
دولت نيروی زيادی الزم نيس��ت اما در 
كشورهای در حال توسعه اين گونه است 
كه دس��تگاه دولت را بايد ابتدا از جا بلند 
كرد و روی غلتك انداخت و اين نيرو و تدبير 

فراوان می خواهد. دولت آقای حسن روحانی، 
يك دوره كامل معرفت شناسی حكومت ورزی 

بود. هر چه را انكار كنند، در اين عصر ارتباطات 
صدها سخنرانی خود را كه از كدخدا سخن گفتند 

و كش��ور را به »تصميم امريكا برای اي��ران« گره زدند، 
نمی توانند انكار كنند. دولت يازدهم و دوازدهم   را كه به 
حق بايد از اين پس »دولت عبرت« ناميد، بايد با همين 

موضع شناخت و از همين زاويه ويژه نقد و تحليل كرد. باقی 
قضايا بحث اضافی و غير مؤثر است. 

اگر به آخرين مواجهه وزير خارجه اين دولت با خبرنگاران نگاه كنيم، 
حرف تازه او اين بود كه كتاب��ی را از »بدعهدی های امريكا« امروز يا 
فردا روانه بازار نشر می كند! درس��ت! اين كتاب را هم اگر ضميمه 
دولت مندی خود نمی كرديد، چيزی كم نداش��تيد زيرا منتقدان 
دلسوز و بسياری از مردم كه اكنون از پايان اين دولت خوشحالند، 
نيازی به كتاب تازه ای برای فهم و پذيرش بدعهدی های امريكا 
نداشتند و آن را از اول می دانستند و با گوشت و پوست خود 
لمس كردند. آن كس كه باور نداشت اما در سال های اخير 
كراراً و به غلط مدعی می شود كه از اول  به امريكا بی اعتماد 
بوديم، شما كارگزاران دولت آقای روحانی بوديد و شخص 
رئيس جمهور بود و كتاب ش��ما مخاطبی اگر داش��ته 

باشد و خواننده ای اگر از خواندن آن سود ببرد،  خود 
شما هستيد و نه مردم و منتقدانی كه اين كتاب را 
نانوشته از بر بودند!   اين گونه است كه دولت عبرت، 
اگر عذرخواهی كند، اگرچه يك رفتار كمتر ديده 
شده در مسئوالن كشور را به فعل رسانده و قابل 
تقدير اس��ت و اگر از بدعهدی ه��ای امريكا در 

كتابی رونمايی كند،  اگرچه به طور ضمنی به اشتباه خود اعتراف كرده و اين هم قابل تقدير است،  اما 
اينها از بار خسارتی كه به كشور وارد آمد،  غباری بيشتر كم نمی كند و آرزوهای بسياری را زير خروارها 

خاک مدفون می سازد.
مشكالت كشور با تحريم ها قطعاً مشكالت ساده ای نيست اما دنيا به فعل ما و به نگرش ما می نگرد و 
اگر تصميمی بگيرد بر  اساس دركی كه از ما دارد، می گيرد. هر تصويری كه از خود به دنيا نشان دهيم، 
ناظر به آن نوع تعامل دنيا با خود را شكل خواهيم داد. دولت عبرت تصوير خوبی از ايران به دنيا مخابره 
نكرد. اول به دروغ به دنيا خبر داد كه خزانه ها خالی است و بايد با كدخدا مذاكره كرد. برای كدخدا 
كار دشواری نبود كه بداند خزانه های ما چندان هم خالی نيس��ت اما اين »اشاره« را خوب گرفت و 

هشت س��ال ما را به دنبال آرزوهای يك دولت »وابسته فكری« كشاند تا 
هم خزانه ها را خالی كند و هم درباره »مذاكره با كدخدا« درسی 

عبرت آموز به ما بدهد. 
البته كه باقی ماندن تحريم ها كار را دشوار خواهد كرد 
و بايد از دو مسير »خنثی سازی تحريم ها« و »لغو 
تحريم ها« توأمان با شتاب به پيش رفت و زيربار 
تحريم باقی نماند اما شايد امروز كسی نباشد 
كه بگويد راه رفته دولت عبرت می توانست 
سرانجام روزی حتی اگر چند هشت سال 
ديگر به عمر آن می افزوديم،  نتيجه بخش 

باشد.
ش��كی نيس��ت كه كار برای دولت آينده 
آسان نخواهد بود. اما نه از جهت دشمنی 
بيشتر امريكا و غرب، زيرا ساده انگاری است 
اگر باور كنيم يا به خود بقبوالنيم كه غرب 
با دولت عبرت به واسطه غرب گرايی فاش و 
آشكار خود، خوب تا كرد و با دولت بعدی خوب 
تا نمی كند. رفتار غرب با ما خصمانه بود و همچنان 
خصمانه باقی خواهد ماند. غرب گرگی نيست كه با  
غمزه ميش دست از كيش خود بردارد. دولت آينده حتی 
از اين جهت كه نه اهل غمزه و نه اهل امي��د به غرب و نه اهل 
كم كاری در داخل به اميد خارج و نه اهل از جاپريدن و دستك زدن 
به خاطر يك تماس رئيس جمهور امريكا با ماست،  می تواند  رفتار غرب و 
امريكا را با ما معقول تر و منافع كشور را در اين رفتارها بيشتر احراز كند. 

روحانی رفت. هر تفسيری از دولت او فقط با كنارهم گذاشتن مجموعه 
سخنان و وعده های او و دولتمردانش در دو مقطع سال های آغازين و 
سال های پايانی ممكن است و تفسير و تحليل هر مقطع بدون درنظر 
گرفتن مقطع ديگر كار خطايی اس��ت و نتيج��ه متفاوتی خواهد 
داشت زيرا شايد تنها عبرتی كه دولت عبرت از گذشته و عملكرد 
خود گرفت-اگرچه آن را مخفی و انكار می كرد- اين بود كه ديگر 
نبايد بر توهم گذش��ته باقی بماند و بايد ادبيات خود را برای 
ثبت يك تاريخ كمی آبرومندانه تر  تغيير دهد و برای همين 
در يكی دو سال اخير خواست تا با ژست »ما از اول به امريكا 
بی اعتماد بوديم« و پرستيژ »امريكا را در فشار حداكثری 
شكست داديم« وجهه ديگری از خود بسازد. از اين منظر 
تحليل دولت عبرت به عنوان يك كل و نه فقط بخش ها 
و سخنرانی های خاص به خوبی نشان می دهد كه چرا 
به اين دولت سراپاتقصير دولت عبرت آيندگان و 

درس آموزی متأخران می گوييم.
اكنون روحانی می رود با ميراثی به نام »برجام  بر 
لب بام« كه طرف امريكايی نمی پذيرد تعهدی 
بدهد كه رئيس جمهور آتی امريكا را زير بار آن ببرد! اما روحانی تعهدی داده است كه رئيس جمهور 
آينده ايران را زير بار آن برده است! و اين بار بزرگی است كه دولت بعدی بايد آن را بر زمين بگذارد و با 

رويكرد جديدی با امريكا روبه رو شود. 
روحانی رفت ولی گويی مانده اس��ت زيرا آنچه را كه می خواس��ت بنا كند،  ويران تر از روز اول رها 
كرد و رفت اما نه تدبير را با خود برد و نه اميد را. و اين هر دو را با رفتن خود زنده تر و پوياتر كرد. و 
اين داستانی است پرآب چشم كه بايد برای آيندگان خود بسيار ياد كنيم تا بدانند كه روزگارانی 
ملت بزرگ ايران چقدر در دو جبهه داخل و خارج ايستادگی و پايمردی كرد تا ايران، ايران بماند 

و بزرگ تر و باشكوه تر شود.

صفحه2

روحانی در آخرین سخنرانی
 عذرتقصير آورد

یادداشتبینالملل

»گروه 14« عید آفریقایی
 تل آویو را کابوس می کند

دکتر سید رضا میرطاهر

مسئله عضويت ناظر رژيم صهيونيستی در اتحاديه آفريقا كه اخيراً 
عملی شد، در ابتدا با مخالفت های برخی كشور    ها به صورت انفرادی 
مواجه شده بود، اما اكنون اين مخالفت در قالب موضعی واحد ابراز 
شده است. الجزاير روز      شنبه 9 مرداد اعالم كرد كه رسماً ساز و كار 
تشكيل يك گروه آفريقايی برای رد تصميم ورود رژيم اسرائيل به 
اتحاديه آفريقا را به منظور محافظت از مبانی اين اتحاديه و حمايت از 

دولت عربی فلسطين آغاز كرده است.  | صفحه15

یادداشتسیاسی

پوشش اجتماعی
 تروریسم

عباس حاجی نجاری

 به رغم تالش  ارگان  ها ونهاد  ها و مجاهدت های نيروهای مردمی در حل 
مشكالت آب استان خوزستان، س��ناريوی دشمنان نظام در گسترش 
اعتراضات به ديگر ش��هر  ها تداوم يافت، به گونه ای ك��ه تالش كردند از 
وضعيت اجتماعات شادی مردم نظير نتيجه مسابقات ليگ برتر فوتبال و 
يا اعتراضات صنفی برخی اقشار برای عمومی سازی اين اعتراضات والبته 
در لباس حمايت از مردم در پرچمداری از مطالبات اجتماعی وارد ميدان 
شوند تابه زعم خود بتوانند مردم را در مقابل نظام قرار دهند.     | صفحه2

ویژهجوانیادداشتورزشی

آتش تند برخورد
 زود خاکستر نشود!

دنیا حیدري

رقابت هاي نزديك و تنگانگ همواره بر ميزان حساس��يت هفته هاي 
پاياني مسابقات فوتبال مي افزايد. حساسيت هايي كه گاه بدبيني مربيان، 
بازيكنان و حتي هواداران را ب��ه دنبال دارد كه باعث رد و بدل ش��دن 
گفت وگوها و اظهارنظرهايي مي شود كه بعضاً سبب ايجاد دلخوري ها و 
ناراحتي هايي هم مي شود. گاه اما آنچه در هفته هاي پاياني شاهد هستيم، 
چيزي فراتر از حساسيت رقابت هاي تنگاتنگ و نزديك است و صراحتاً 

مي توان از آن به عنوان تباني و شرط بندي ياد كرد.  | صفحه13

مشکل شما 
تعامل با سوریه است!

روزنامه جمهوری اسالمی كه از رسانه های حامی دولت حسن روحانی 
به شمار می رود، در مطلبی به همزمانی سفر رئيس مجلس به سوريه، 
با بررسی طرح »صيانت از كاربران فضای مجازی« در مجلس پرداخته 
اس��ت، اما ناخودآگاه نشانه     هايی را آش��كار كرده كه روشن می كند 
مشكل اصلی اش تعامل با سوريه است!  نكته آن است كه اگر قرار است 
به اين همزمانی انتقاد شود، بايد به زمان مطرح شدن طرح صيانت در 
مجلس اعتراض ش��ود و نه به زمان سفر قاليباف به سوريه؛ چه آنكه 
سفرهای خارجی مسئوالن امری بين دو كشور است و از مدت     ها قبل 

برنامه ريزی می شود . | صفحه2

زنان


