
    هیئت هماهنگی گروه های مقاومت عراق در واکنش 
به نتایج اولیه پنجمین انتخابات پارلمانی این کشور، از 
دستکاری در نتایج انتخابات خبر داده بود. حاال شمارش 
دستی آرای انتخابات یک     شنبه نیز نشان می دهد که آنچه 
پیش تر در اعتراض به نتایج و وقوع تقلب ابراز شده بود، 
رنگ و بوی واقعیت داشته است تا جایی که حتی امکان 
به کارگیری عناصر ضدانقالب ایران برای رأی به حزب 
دموکرات کردس��تان نیز قوت گرفته است. کمیسیون 
انتخابات عراق بامداد دیروز پس از شمارش دستی آرای 
۸هزار و ۵۴۷ مرکز، اعالم کرد که نتایج جدید در مقایسه 

با نتایج قبلی، تغییراتی را نشان می دهد

    زمزمه هاي لزوم تغییر س��اختار و نوع نگاه مدیران 
به عرصه فرهنگ همزمان با تغییراتي که در رأس هرم 
مدیریتي سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد ایجاد شد 
نوید ظهور و بروز و تقویت نشانه هاي هویتي و فرهنگي را 
مي دهد. بسیاري از فعاالن و دلسوزان عرصه فرهنگي بر 
این باورند که ساختار فرهنگي در ایران و نحوه مدیریت 
جریانات مرتب��ط با آن به دالیل مختلفي به آس��یب ها 
و گرفتاري ه��اي متنوعي  مبتالس��ت و الزم اس��ت در 
س��اختار و نحوه مدیریت آن تغییرات زیربنایي صورت 
گیرد. »جوان« در گفت وگو با حسین قرایي، نویسنده و 
پژوهشگر کشورمان به بررسي عوامل و نحوه ایجاد این 

تغییرات پرداخته است

 گفت وگوی»جوان « با همسر و پسر 
 شهید  زمان محمدی  فیروزجایی 

از شهدای دفاع مقدس 

    عالوه ب��ر امید اس��دبیگي متهم ردی��ف اول پرونده 
هفت تپه که به 20 سال زندان محکوم شده، 23 مجرم دیگر 
این پرونده هم در مجموع به 16۵ سال زندان محکوم شدند. 
سخنگوي قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبري خود 
عالوه بر تشریح محکومیت متهمان هفت تپه از قرار تأمین 
کیفري وزیر سابق ارتباطات، حکم پرونده منافقین و تمدید 
استجازه رهبري درخصوص دادگاه متهمان اقتصادي خبر 
داد. سخنگوي قوه قضائیه در پاس��خ به سؤالي در ارتباط 
با روند ادامه کار دادگاه هاي مفاس��د اقتصادي با توجه به 
اتمام مهلت استجازه از رهبر معظم انقالب گفت: استجازه 
حضرت آقا در سال ۹۷ گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت. 

در سال قبل با اصالحاتي، مهلت آن تمدید شد

    اسفندماه س��ال ۹۹ بود که دادگاه بررسي شکایت 
۴2 نفر از اعضاي س��ابق گروهک تروریستي مجاهدین 
خلق )منافقین( علیه سرکردگان این گروهک، طي دو 
جلسه برگزار ش��د؛ دادگاهي پر از روایت هایي دردناك 
از شکنجه روحي و جس��مي که منافقین خلق نه علیه 
مخالفین خود، بلک��ه علیه اعضاي خود روا داش��ته اند. 
حاال و پس از هش��ت ماه حکم نهایي صادر شده است. 
دادگاه، سرکرده گروهک منافقین را به پرداخت حدود 
۷هزارو660میلی��ارد تومان در حق آس��یب دیدگان و 
کس��اني که خس��ارت مادي و معنوي به آنها وارد شده 

محکوم کرده است

    روند واکسیناسیون علیه کرونا همچنان با قوت ادامه 
دارد و اکنون شاهد پوشش ۷۵ درصدي نوبت اول و 33 
درصدي واکسیناسیون دو دوز واکسن هستیم و آنطور 
که جعفر صادق تبریزي، رئیس مرکز مدیریت ش��بکه 
وزارت بهداش��ت مي گوید از اول هفته پی��ش رو تا یک 
ماه به احتمال قوي میزان پوشش تزریق دوز نوبت دوم 
به باالي 60درصد خواهد رس��ید و این مسئله بخشي از 
نگراني ها رابرطرف و رسیدن به ایمني جامعه را تقویت 
مي کند. طبق توصیه گروه مش��اوران واکس��ن سازمان 
جهاني بهداشت، افرادي که سیستم ایمني ضعیف دارند 
باید دوز سوم واکسن هاي کووید  1۹ را که مورد تأیید این 
سازمان اس��ت، دریافت کنند. در کشور ما هم بناست تا 

کادر درمان دوز یادآور را دریافت کنند

  يك ماه 
تا پوشش 60 درصدي 

واکسيناسيون کامل

 باید تالش كنیم 
فرهنگ و هنر در كشور 

تهرانیزه نشود

 فیروزآبادی ها 
 هنوز با صوت مداحی 

شهید محمدی سینه می زنند
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محمدجواد اخوان

سعيد احمديان

چند روز پیش ابوالحس��ن بنی صدر در حالی از دنیا رفت که 
زندگی سیاسی او به عنوان اولین رئیس جمهور ایران آیینه ای 
عبرت نما در برابر سیاس��تمداران بود. او ک��ه از یک خانواده 
روحانی برخاسته بود، سعی می کرد با آثاری همچون »اقتصاد 
توحیدی« یک متفکر اسالم شناس نشان دهد، اما نزدیک   ترین 
افراد وی حتی به ظواهر اسالمی نیز پایبند نبودند. ۴2 سال 
پیش در یکی از روزهای سرد بهمن 13۵۸ مردم ایران به پای 
صندوق های رأی رفتن��د تا با انتخاب اولی��ن رئیس جمهور 
ایران، اولین گام عملی برای اجرای قانون اساسی جدید ایران 
را رقم زنند. به دالیلی که در این نوش��تار مجال بررس��ی آن 
نیست، ابوالحسن بنی صدر دانش آموخته اقتصاد که سنخیت 
چندانی نیز با خط و اندیشه امام نداشت، موفق به کسب اقبال 
عمومی شد و به عنوان اولین رئیس جمهور ایران، به نمادی از 
نخستین تجربه انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور تبدیل 
شد.  هرچند او در اولین روز تحویل گرفتن قدرت از زبان امام 
راحل شنید که »حب الدنیا رأس کل خطیئه « اما در عمل از 
این پند بهره چندانی نبرد و به همان خطای بزرگی که امام 
)ره( از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما در ذیل مطالعه روند 
صعود و سقوط بنی صدر به سندی برمی خوریم که این روز  ها 

معنا و مفهومی خاص پیدا می کند | صفحه 2

سال هاس��ت که بر طبل شفاف س��ازي در فوتب��ال کوبیده 
مي شود، اما تا امروز در حد شعار و حرف خالصه شده است. 
کوتاهي و اهمالي که باعث شده در باشگاه هاي دولتي که با 
هزینه بیت المال اداره مي شوند، هرچند وقت یک بار خبرهایي 
درباره ابهام هاي مالي و سوءاس��تفاده هاي احتمالي از عدم 
نظارت و بازرس��ي به گوش برس��د. آخرین نمونه آن باشگاه 
دولتي اس��تقالل اس��ت، باش��گاهي که زیرمجموعه وزارت 
ورزش اس��ت و س��االنه نزدیک به 200 میلیارد تومان براي 
دولت هزینه دارد، با وجود چنین رقم مالي سنگیني که در این 
باشگاه دولتي هزینه مي شود، اما عدم حسابرسي و خاموشي 
دوربین هاي نظارتي در این باش��گاه سبب ش��ده خبرهاي 
قابل تأملي از درآمدها و هزینه هاي این باشگاه منتشر شود. 
تنها در کمتر از یک ماه در باشگاه دولتي استقالل سه اتهام 
بزرگ مالي مطرح ش��ده که مدیران این تیم نتوانس��ته اند 
پاسخ هاي قانع کننده اي ارائه دهند.   اولین ابهام مبلغ قرارداد 
مهدي قایدي با باش��گاه االهلي امارات بود، ق��راردادي که 
ش��ائبه هاي زیادي درباره توزیع پول این ق��رارداد بین افراد 
مختلف به گوش مي رسد تا جایي که بنا به شنیده ها برخي 
رسانه ها نوشته اند که ۴00 هزار دالر از قرارداد یک میلیون 
و ۸00 هزار دالري قایدي که تا 2 میلیون دالر قابل افزایش 

است به جیب افراد خاص رفته است | صفحه 13

پیروز مجتهدزاده، از حامیان برجام در گفت وگویی با روزنامه 
آرمان ملی گفته که »یکی از مش��کالت ما در مذاکرات نیز 
عدم تسلط تیم مذاکره کننده به زبان انگلیسی است. «  و بعد 
توضیح می دهد که »مذاکره کردن با س��خنرانی تفاوت های 
بسیاری دارد. سخنرانی را به زبان مادری هم می توان انجام داد 
و ترجمه می شود. ولی مذاکره چانه زنی است و زرنگی، درایت، 
حرافی و تسلط کامل به زبان بین المللی می خواهد. باید کار 
را به کاردان س��پرد. به نظر من تغییر در تیم مذاکره کننده 
کار درس��تی نبود مگر اینکه مذاکره کنندگان بهتری بیایند 
که من نمی بینم. « مذاکره البته کالس زبان انگلیس��ی هم 
نیست که هر کس بهتر انگلیس��ی صحبت کرد، ببرد! نیاز به 
زرنگی و درایت دارد. همه انتقادات به مذاکرات هشت سال 
اخیر هم س��ر همین »درایت« بود. او از نبود تسلط به زبان 
انگلیسی می گوید، اما تسلط به زبان انگلیسی بدون درایت و 
زرنگی، فقط به درد کالس درس زبان انگلیسی و احیاناً قدم 
زدن با وزیر خارجه امریکا کنار رودخانه ای در ژنو می خورد.  
نکته جالب توجه آنکه همان کالس زبان انگلیسی هم درست 
برگزار نشد. صرف نظر از این مشکالت زبانی و درایتی! اساساً 
یکی از مش��کالت برجام، »نداشتن نسخه فارسی « است که 
معلوم نیست مدعیان آشنایی با دیپلماسی و حقوق بین الملل 
چگونه به راحتی از کنار این موض��وع بدیهی، مهم و حیاتی 

گذشتند | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 22 مهر 1400 - 7 ربیع االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6323 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

3 انحصار شغلی شکست

بسیج آماده ساخت منازل زلزله زدگان کوهرنگ و اندیکا است
رئیس سازمان بسیج از مناطق زلزله زده كوهرنک و اندیکا بازدید كرد

امنیت آسمانی با سامانه های ایرانی

    فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب 
رزمای�ش  در حاش�یه  ای�ران  اس�المی 
مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان 
والی�ت 1400: به م�ردم ای�ران اطمینان 
می دهیم كه ارتش و سپاه به عنوان یک 
نیرو در دو لباس از تمامیت ارضی و فضای 
میهن اس�المی مان با توسعه سامانه های 
پدافند هوایی و سیستم های بسیار مدرن 
در مقابل پیشرفته   ترین قدرت های عالم، 

دفاع خواهند كرد

    فرمانده نیروی هوافضای سپاه: در این 
رزمایش تمام س�امانه های مورد استفاده 
كامالً ایرانی بود، همچنین جوانانی كه این 
رزمایش را اداره كردند و پای س�امانه   ها 
و تجهی�زات بودند، همه دهه ش�صتی و 
دهه هفتادی بودند. 15 س�ال قبل ما این 
وضعیت را نداشتیم، یعنی در سامانه های 
راداری، فرماندهی و كنترل و سامانه های 
موشکی زمین به هوا وابسته به تجهیزات 

خارجی بودیم | صفحه 2

س��ردار غالمرضا س��لیمانی، رئیس س��ازمان بس��یج 
مستضعفین در سفر به شهرس��تان زلزله زده کوهرنگ 
گفت: ب��ه نیاب��ت از رهبر معظ��م انق��الب، در تمامی 
صحنه   هایی که مردم دچار خس��ارت می شوند در کنار 
مردم هس��تیم، به میدان می آییم و در س��اخت منازل، 
بهینه س��ازی زیر ساخت   هایی مثل چش��مه، مدارس و 

خانه های بهداشت کمک می کنیم. 
وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما افزود: در حال حاضر 
مسئله اصلی، ساخت مسکن  برای مردم زلزله زده است و 
هرزمان که فرماندار هماهنگی های الزم را انجام دهد، بسیج 
آماده ساخت منازل تخریب شده است. در صورتی که تیپ 
نقشه ها، الگوهاو هماهنگی های الزم با بنیاد مسکن و سهم 
دولت مشخص شود، از همین امروز ساخت و ساز منازل 
تخریب شده را به صورت خوب، زیبا ، استاندارد و مطابق با 

آیین نامه های زلزله آغاز می کنیم. 
س��ردار س��لیمانی گفت: مردم نجیب و وفادار سرزمین 
بختیاری حق زیادی گ��ردن انقالب دارند و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هم نشان داده است که در این صحنه   ها 

همچون زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویر احمد 
در کنار مردم است. 

وی بیان داشت:برای ساخت و ساز سریع واحد های تخریب 
شده عالوه بر کمک و تس��هیالت دولت، از لحاظ مالی و 
نیروی انسانی برای ساخت و ساز سریع و همچنین اسکان 

موقت کمک خواهیم کرد. 
سردار سلیمانی همچنین با حضور در مناطق زلزله زده 
شهرستان اندیکا از روند خدمت رس��انی در این مناطق 
بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن حض��ور در قرارگاه 
سردار شهید مرتضی حسین پور سپاه حضرت ولی عصر 
خوزستان در جریان فعالیت  ها و خدمت رسانی گروه های 

جهادی و این قرارگاه در مناطق زلزله زده قرار گرفت. 
وی در جریان این بازدید گفت : س��پاه و بسیج آماده حل 
مش��کالت زیر س��اختی از جمله ش��بکه های آبرسانی ، 
خانه های بهداشت ، مساجد و مدارس در این مناطق است. 
قرارگاه خدمت رسانی سردار شهید مرتضی حسین پور به 
منظور امداد رسانی و خدمت رسانی در مناطق زلزله زده 

شهرستان اندیکا تشکیل شده است. 

    شبیه به بازي مافیا و ش��هروندان مي ماند؛ برخي 
از دستفروش��ان عالءالدین تمام تالششان را مي کنند 
تا ش��هروندان را فریب دهند و آنقدر خ��وب در نقش 
خود ظاهر مي ش��وند که برنده این بازي خواهند شد! 
این دستفروش��ان به صورت کاماًل تیمي س��ر مردم را 
کاله مي گذارند و مثاًل موبایلي را که ظاهري ش��بیه به 
گوشي هاي اصلي دارد و قیمت واقعي آن یک میلیون 
تومان است با کلي جوس��ازي و س��یاه بازي به عنوان 

گوش��ي اصلي دس��ت دوم به چندین برابر قیمت آن 
مي فروشند. متأسفانه هر روز، دستفروشان عالءالدین 
از مردم کالهبرداري مي کنند و کس��ي ب��ه فریاد آنها 
نمي رسد. آنطور که کسبه عالءالدین مي گویند موضوع 
جمع آوري دستفروشان هر بار مطرح مي شود و گهگاهي 
نیز مأموران پلیس یا نیروهاي شهرداري به سراغشان 
مي روند، اما عمالً با برگشت آنها به جاي قبلي خود، همه 

تذکرها و برخوردها بي نتیجه مي ماند! | صفحه 3

 نمایندگان مجلس با تصویب 3 ماده و تبصره های طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار 
انحصار در کسب و کار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را شکستند | صفحه 4

   اقتصادی

جوالنباندهايکالهبرداريدرروزروشن
جلويعالءالدین

 8ربیع االول، سالروز شهادت 
امام حسن عسکری)ع( را تسلیت می گوییم

در دومین روز رزمایش مدافعان آسمان والیت از سامانه  های ایرانی »مجید« و »دزفول « رونمایی شد


