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ویژه های جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

 خاتمی و موسوی 
دو روی یک سکه

 یک روایت 
از زیاده خواهی   روحانی

 جوالن مدیران زیان ده 
در بهشت فوتبال

 رکورد رژیم پهلوی 
در وطن فروشی و خیانت  

شیوا  نوروزی

رسول سنائی راد

یک روز پس از بیانیه براندازانه میرحس��ین موسوی که رسماً 
عبور از نظام جمهوری اسالمی ایران را کلید زد، محمد خاتمی 
نیز روز گذش��ته و درس��ت در روزی که با رأفت توأم با اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی هزاران نفر از فریب خوردگان حوادث 
اخیر آزاد شدند، با ادبیاتی دیگر، اما با همان جهت گیری کلی 

موسوی، به ساختارهای نظام اسالمی حمله کرد 

طهماسب مظاهری که حدود سه سال در دولت محمد خاتمی 
وزیر اقتصاد بود، از چالش های خود با حسن روحانی بر سر یک 
ویالی اشرافی گفته است. اخیراً کتاب خاطراتی از مظاهری به نام 
»لحظه ای از تاریخ « منتشر شده که در آن، روایتی از چالش های 
میان بنیاد مستضعفان و حسن روحانی بر سر ویالیی که روحانی 
و خانواده اش در آن ساکن بودند، آمده است. ماجرا به دهه 60 و 
بین سال های 63 تا 68 برمی گردد که مظاهری مسئول بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی بوده است | صفحه2

مدیر فوتبال که باشید امکان ندارد تخلف نکنید و قانون را دور 
نزنید، به ویژه اگر مدیرعامل یکی از باشگاه های پرطرفدار و متمول 
باشید، در آن صورت هر طور که بخواهید می تازید و قراردادهای 

مشکل دار و پراز آپشن به امضا می رسانید | صفحه13

غالب عکس های باقی مانده از رضاخان و پسرش محمدرضا، 
آنها را در لباس نظامی نش��ان می دهد و این تصور را به ذهن 
متبادر می سازد که آنها دارای نگرشی نظامی بوده اند که آثار 
آن اقتداری برای حفاظت از مرز  ها و امنیت ملی بوده اس��ت. 
اما مروری بر تاریخ مربوط به جدایی بخش   هایی از جغرافیای 
کش��ور در دوران رژیم پهلوی نش��ان دهنده این واقعیت تلخ 
است که این شمایل نظامی گری پدر و پسر، فقط برای اعمال 
استبداد و سرکوب داخلی بوده و همان قدر که در برابر مطالبات 
برحق مردم در داخل با زور و قلدری برخورد کرده اند، در برابر 
فشار تهدید بیگانگان حاتم بخشی و عقب نشینی پیشه کرده اند. 
واگذاری بخش   هایی از اراضی کشور یک رویه ذلیالنه در رژیم 
پهلوی بوده که با چشم پوش��ی از حاکمیت ای��ران بر قصبه 
فیروزه به نفع شوروی س��ابق، در دوره وزیرالوزرایی رضاخان 
در دوران قاجار ش��روع شده که برای کس��ب قدرت به دور از 
 حساسیت حاکمان مسکو صورت گرفت و بعد  ها به آن رسمیت 

داده شد  | صفحه2

آگهى مناقصه شماره  1401/20 
مديريت مخابرات منطقه لرسـتان در نظر دارد نسبت به 
خريد 48 سلول باتري سـيلد 2v-2000 AH با جايگاه دو 
طبقه و اتصاالت نصب در دو سري 24 سلولي جهت مركز 
تلفن امام(ره) شهرسـتان دورود اقدام نمايد. متقاضيان 
شركت در مناقصه مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
به آگهـى مناقصه در سـايت شـركت مخابرات ايـران به 
آدرس www.tci.ir مراجعه و يا با شـماره تلفن 33351110-066 و همراه 
09166616760 تماس حاصل نمايند.   مخابرات منطقه لرستان

ارتباطى فراگير
 منطقه لرستان

    ابراهیم س��حرخیز: براي ارزیاب��ي بودجه آموزش و 
پرورش باید چند شاخص را در نظر بگیریم. اولین شاخص 
س��هم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت 
است. این س��هم در یک مقطعي در دوران دفاع مقدس 
حدود 17 درصد بوده است. بعد از آن مقطع، سهم بودجه 
آموزش و پرورش بین 9/5 تا 11 درصد متغیر بوده است. 
به عن��وان نمونه این عدد در بودجه پیش��نهادي س��ال 
آینده 11/5 درصد است. این اعداد نشان مي دهد که در 
دولت هاي مختلف سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه 

عمومي دولت تفاوت چنداني نداشته است. این وضعیت 
بودجه آموزش و پرورش در حالي اس��ت که بر اس��اس 
سیاست هاي ابالغي رهبر معظم انقالب که از سوي مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به عنوان سیاست کلي تحول در 
آموزش و پرورش ابالغ شده است قرار بوده که سهم امور 
کیفیت بخشي به 20 درصد اعتبارات آموزش و پرورش 
و سهم امور پرسنلي به 80 درصد برسد. این تغییر بودجه 
در واقع قرار بود از برنامه پنجم توسعه به بعد عملیاتي شود 

که تاکنون محقق نشده است | صفحه3

    موارد معافیت و بخشودگي و تخفیف مالیاتي به موجب قانون مشخص مي شود 
اما مهم تر از آن »چگونگي مالیات س��تاني« اس��ت که مع األس��ف متوازن نیست و 
به  عبارتي شاهد »ش��کاف مالیاتي« هستیم که شاخص نش��ان دادن مابه التفاوت 

»ظرفیت مالیاتي« و »مالیات دریافت شده« اس��ت. غالباً دولت ها قبل از پرداخت 
حقوق کارمندان و کارکنان خود، مالیات آنها را کسر مي کنند و به همین دلیل این 

گروه یکي از تأمین کنندگان اصلي مالیات دولت هستند | صفحه12

»جوان«پديدهشكافمالياتيوتبعاتآنراواكاويميكند

ردپايتعارضمنافعدرارزيابيوضعيتشكافمالياتي

    صف نانوایي از صف هاي مهم ناراضي تراشي علیه دولت و حتي نظام است! وقتي 
نظارت روي کار نانوایي ها کم باشد یا نباشد، این نارضایتي هم به اوج مي رسد. مردم 
در صف از هم مي پرسند چرا این نان س��نگک کوچک تر به نظر مي رسد؟! دیگري 
مي گوید من نان ساده مي خواهم اما نانوا نمي پزد و فقط کنجدي مي پزد! دیگري 
مي گوید نان 3 هزار توماني ساده را به اسم کنجدي 5 هزار تومان مي فروشند، اما 
عماًل کنجد نمي زنند! از نانوا مي پرسم چرا نان س��اده نمي پزید و چرا اگر به اسم 
کنجدي مي پزید، کنجد نمي زنید؟! مي گوید در ای��ن یک هفته قیمت کنجد دو 
برابر شده است. مي گویم خب کنجد را نصف کن نه اینکه صفر کني! و باز هم نرخ 
کنجدي بفروشي یا آن قدر کم باشد که بشود کنجدها را روي نان شمرد! اصاًل چه 
کسي به ش��ما اجازه داده براي چند عدد کنجد زوري هم قیمت نان از مردم پول 
بگیرید! بحث باال مي گیرد و یکي از ته صف همه چیز را به گردن دولت مي اندازد، اما 

آیا واقعاً نظارت کافي روي نانوایي ها هست؟ مردم غیر از کم فروشي و گران فروشي 
و کنجدفروشي مشکل دیگري هم دارند: نان واقعي باید با سبوس پخته شود، اما 
ترجیح نانوا و شاطر، نان بدون سبوس است تا خمیر و چانه گیري و پهن کردن آن 
س��اده تر باش��د! از طرفي باید براي خمیرکردن آرد از مایه خمیر استفاده کنند و 
خمیر به اصطالح کاماًل وربیاید، اما از جوش شیرین استفاده مي کنند تا نیازي به 
زمان و مزد کارگر بیشتر نباشد و خمیر ناآماده را نان مي کنند که ساعتي بعد عین 
پالستیک غیرقابل خوردن مي ش��ود! اینها به کنار! مردم در صف نانوایي همیشه 
درگیر جر و بحث صف تکي با صف چندتایي هستند! نانوایي ها تازه یکی در میان 
نان ها را براي کله پزي ها و کبابي ها و رستوران ها کنار مي گذارند و صداي نارضایتي 
مردم بلند مي ش��ود؛ یعني یک صف و هزار مش��کل که در خواب خوش نهادهاي 

نظارتي رخ مي دهد! | صفحه3

معاوناسبقوزارتآموزشوپرورشدرگفتوگوبا»جوان«:

بودجهآموزشوپرورش
هيچوقتعملياتينبودهاست

 تنور نانوايان   
نارضايتي اجتماعي می پزد!

 سازمان آگهي هاي  
روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد

88498458

 کاظم و مسعود 
مأموران تمام قد سيا

    بزرگ ترین نقطه مشترك کاظم و مس��عود رجوي، »جاه طلبي و قدرت طلبي« 
عجیب این دو برادر بوده است. جاه طلبي اي که موجب مي شد، هر دو براي رسیدن به 
مقام دست به هرکاري بزنند.  کاظم رجوي به رغم اینکه خود را در ظاهر مخالف سلطنت 

محمدرضا پهلوي نشان مي داد، اما همکاري وسیعي با ساواك داشت | صفحه9

    زنده یاد حاج علي شمقدري:  من یادم هست که جاذبه آقاي خامنه اي در حدي بود 
که در یک ماه رمضان، دو تا جوان یک مجله زن روز را آورده بودند و مطالب داخلش 
را که مطالب خیلي بدي هم بود، ولي اینها جرئت کرده بودند که این مجله را بیاورند 

پیش آقاي خامنه اي و درباره مطالب آن با آقا صحبت کنند | صفحه8

 چریک و متدین و بازاری
همه مشتاق منبر آقا بودند

عفوعزتمندانه

عفوبزرگمحكومانومتهماندرفجرانقالب،
بهواقعيکعفوانقالبی،عزتمندانهوبیس�ابقه
بود.»بیس�ابقه«ازدوجهت،ه�ماينكهچنين
گس�تردگیایدرعفومتهمان،س�ابقهنداشت
وه�مازآننظركهقراراس�تس�ابقهمتهمان،
پاکش�ودوآيندهآن�انبدونپرون�دهقضايی
باش�د.عزتمندانهبودازآننظرك�هامامصادق
فرمود»العفوزكاةالظفر،زكاتپيروزی،بخشش
خطاكاراناس�ت«وايناوجعزتپيروزمندانه
است.امااينعفو،انقالبیبود،نهفقطازآنجهت
كهدرفج�رانقالببود،بلبهاي�ندليلكههمه
مالحظ�اتبروكراتي�کوديپلماتي�کراكنار
گذاش�توبدونبيمازآزادیخطاكارانوفتنه
دوبارهخ�وارجوخارجیها،تصمي�مانقالبیو
حكيمانهبامنشپيامبرانهگرفتهشد،همچنانكه
حضرتص�ادقمیفرمايد:»العف�وعندالقدره
منسننالمرسلينوالمتقين،بخششدرعين
قدرت،روشپيامب�رانوپرهيزكاراناس�ت«.
عفودههاهزارنفریمتهمانومحكومانبدون
درجدرپرونده،بيشازهرچيزنشانمیدهدكه
نظامبهادعایخوددربارهفريبكاریونقشهكشی
دش�منباورداردومحكوماناخيرراخطاكارانی
میداندكهدربازیتجزيهطلبیوضدملیدشمن

قرارگرفتند| صفحه2

دههاهزارنفرازمتهمانومحكومانآشوبپاييزیومحكومانسابق
زندانهایكشوردرآستانهفجرپيروزیانقالباسالمی

موردعفورهبرمعظمانقالبقرارگرفتند

انقالبی که  »متفاوت« بود
 انقالب اسالمی ایران، هرچند با انقالب های بزرگ دنیا مشابهاتی دارد

اما وجوه تمایزی نیز دارد که آن را برجسته کرده است
صفحه6
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