
    نماینده روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین هم 
پس از نماینده امریکا در امور ایران و مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، نه تنها احیای برجام را محتمل می داند بلکه 
از مشاهده ش��واهدی درباره نهایی شدن مذاکرات سخن 
می گوید. اگرچه غرب ب��ا اقداماتی از قبیل صدور بیانیه ای 
شبیه به بیانیه تروئیکای اروپایی می خواهد وانمود کند که بر 
مواضع خود پافشاری دارد اما رسانه های غربی هم به این نکته 
اذعان دارند که حامیان برجام از جمله برخی میلیاردرهای 

امریکایی به شدت در پی احیای توافق هسته ای هستند

اژه  ای با بیان اینکه اغتشاشات به پایان رسیده برای 
اجرای سریع فرمان  عفو رهبری دستور صادر کرد

واکنش ها به عفو گسترده متهمان

   مولدسازي یکي از پربس��امدترین واژه هاي ادبیات 
اقتصادي و حتي سیاسي این روز هاي کشور است و غالباً 
»هر کس��ي از ظن خود« درباره آن اظهار نظر مي کند. 
فارغ از چرایي نقد ها و موافقت ها، آنچه براي مردم مهم 
است، ماهیت این اقدام و تأثیر آن بر سفره شان است که 
مع األسف به  واسطه »تقریباً تعطیلي اقتصاد در دهه90« 

تحدید شده است

   دهها هزار پرس��تار و پرس��نل آمبوالنس دیروز در 
انگلیس کار خود را ت��رک کردند ک��ه اتحادیه      ها آن را 
بزرگ ترین اعتصاب در تاریخ سیستم بهداشت عمومی 

این کشور خوانده اند

    چن��د س��ال قب��ل، س��تار در ی��ك الی��و 
اینستاگرامي ش��رکت کرد و در این مصاحبه  از 
او درخواست ش��د که آواز بخواند. این در حالي 
بود که ستار در حین برقراري الیو اینستاگرام، 
در سرویس بهداشتي قرار داشت و آواز خواندن 

او در حال قضاي حاجت، به سوژه رسانه ها تبدیل 
شد! بیشتر سلطنت طلبان عصباني، این حرکت 
را توهین به خاطرات گذشته دختر شاه دانستند 
و ستار را متهم کردند که به یادمان هاي باشکوه 

خود، ادرار کرده است! | صفحه 10

    مری��م فهیمی،  نویس��نده کت��اب »روزگار 
طیبه« در گفت وگو با »جوان«: شهدا هم مانند 
ما انس��ان های ع��ادی بودند، نباید کس��ی فکر 
کند اینه��ا با ما فرق داش��تند و م��ا نمی توانیم 
س��بك زندگی آنه��ا را انتخاب کنی��م. نه، این 
طور نیس��ت. برای رس��یدن به این مقام نباید 

حتماً انس��ان ماورای��ی و خارق الع��اده ای بود. 
آنها ه��م بچه های همی��ن کوچه ها و ش��هر ها 
بوده اند اما مس��ئله اینجاست که فقط خودشان 
را نمی دیدن��د و فق��ط به فک��ر مناف��ع خود و 
 اطرافیانشان نبودند بلکه دیدی فراتر از اینها پیدا 

کرده بودند | صفحه 7

    وقوع جنگ تحمیل��ي و وارد کردن موش��ك 
بالستیك اسکاد و همزمان شروع تالش براي اکتساب 
فناوري موشکي با مهندسي معکوس اسکاد و تالش 
مهندسان جوان براي ساخت پیشران سوخت جامد 
و راکت زمین به زمین رخدادهایي بودند که در همان 
دهه اول پس از انقالب اسالمي شروع شد. نهایتاً تا 

پیش از پایان جنگ، راکتي با بردي بسیار بیشتر از 
آنچه امریکا به شاه نداد، توسط همین جوانان ساخته 
شد که در آن زمان به آن ایران-130 و بعدها نازعات 
گفته شد. کمي بعد هم راکت دیگري که بعدها به آن 
زلزال گفته شد ساخته شد و با سرجنگي سنگین 

مورد استفاده  قرار گرفت| صفحات 8و9

روسیه: غربی  ها دنبال 
احیای برجام هستند

 اغتشاش تمام شد
توطئه باقی است

 »فرمان عفو«
 سازنده، وحدت بخش 

و دشمن شکن بود

پاسخ به ابهامات اساسی 
مولدسازي

»بزرگ ترین اعتصاب « 
کارکنان بهداشت و درمان 
انگلیس در 75 سال اخیر

بازخواني آهنگ  »شازده خانم«  در توالت!

 زندگی هر شهیدی 
می تواند  یک کتاب جذاب شود

مرور افتخارات انقالب اسالمي در عرصه فناوری ماهواره ای
 ورود مقتد رانه  ایر ان 

به باشگاه  فناوران فضایي
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یادداشت فرهنگی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

 درباره جایزه امریکایی
 به یک موسیقی

 تاج از کدام نسل سازی 
حرف می زند

 استقبال مردمی  
و اکران چشمگیر در فجر41

 سرآمدی در میدان 
با کم ترین هزینه

فریدون حسن

مصطفی شاه کرمی

عباس حاجی نجاری

ش��صت و پنجمین دوره جش��نواره گرمی با اب��داع جایزه ای 
سیاسی و جدید تحت عنوان بهترین ترانه در بخش »آهنگ 
برای تغییرات اجتماعی!« با نقش آفرینی همسر رئیس جمهور 
امریکا، حکومتی ترین جای��زه دنیا را ب��ه تك آهنگ »برای« 
شروین حاجی پور اهدا کرد و برخی سلبریتی ها هم با گفتن »ما 
بردیم« از آن استقبال کردند!  برای درک بهتر فضا و سطح این 
جایزه الزم است آن را از س��طح باالتری نگاه کنیم. اوالً جایزه 
گرمی  همانطور که ابداع کنندگانش اعالم کرده اند هیچ ارزش 
هنری و تخصصی ندارد و تنها مالک عنوان شده برای آن آرای 
مخاطب است! احتماالً منظورشان از مخاطب همان ربات های 
الیك و ریت زن فضای مجازی اس��ت که اس��توری های علی 
کریمی را از پیام ها و توئیت های ایالن ماس��ك، ابرسرمایه دار 
جهان و صاحب امتیاز ش��بکه اجتماعی توئیتر بیشتر الیك 
می کنند و البته وقتی گند کار درآمد برخی از فعاالن مجازی 
برانداز برای رفع و رجوع این گاف و جلوگیری از ضایع ش��دن 

بیشتر هر رطب و یابسی به هم بافتند!   | صفحه 16

مهدی تاج می گوید: »کی روش برای فوتبال ما نسل س��ازی 
کرده و قطری ها نشان دادند که انتخاب او از سوی فدراسیون 
فوتبال برای جام جهانی اشتباه نبوده است.« رئیس فدراسیون 
فوتبال گویا همه را مثل خودش فرض کرده، واال تا جایی که 
ما می دانیم واقعیت چیز دیگری است و بهتر است حداقل حاال 
که رئیس فدراسیون فوتبال می خواهد خود را به ندانستن بزند 
و در برابر قبول واقعیت مقاومت نش��ان می دهد در همین دو 
مورد نکاتی را خدمتش ارائه کنیم تا حداقل فکر نکند که همه 

خودشان را مثل او به ندانستن زده اند | صفحه 13

عادی سازی برچسبی بود که طرفداران براندازی و اغتشاش 
در هر نوع فعالیت و حضور در عرصه هنر آن را به کار می بردند، 
اما جش��نواره فیلم فجر تا روز پنجم به طور عادی برگزار شد 
و جامعه س��ینمایی و به خصوص مردم استقبال خوبی از آن 
کردند، هرچند رسانه های مغرض ترجیح می دهند روی عدم 
حضور چند بازیگر در نشس��ت های خبری مانور بدهند و آن 
را برجس��ته کنند، اما حقیقت ماجرا این است که جشنواره 
فجر و رویداد انقالب اسالمی به کلی فضا را تغییر داده و آنچه 
را که معاندین با عنوان عادی سازی نگرانش بودند به رخ آنها 
کشیده است. براساس اعالم مدیر امور سینما های جشنواره 
فجر چهل و یکم، در چهار روز اول جشنواره بیش از ۸3هزار 
نفر در سینما های مردمی به تماش��ای فیلم های این دوره از 

جشنواره نشستند | صفحه 16

موقعی��ت سوق الجیش��ی ای��ران در منطق��ه خلیج فارس 
س��بب ش��ده قدرت های س��لطه گر غربی از گذش��ته دور 
چشم طمع به این سرزمین داش��ته باشند و تالش کنند با 
اعمال س��لطه بر آن  مدیریت خود را بر کل منطقه اعمال 
کنند. اما به رغ��م جنگ های صورت گرفته در چند س��ده 
اخیر هی��چ گاه نتوانس��تند به صورت رس��می آن گونه که 
در کش��ور هایی نظیر هندوس��تان و افغانس��تان و برخی 
از کش��ورهای دیگر منطق��ه اتفاق افتاد،  کش��ورمان را به 
مس��تعمره خود تبدیل کنند.  در اث��ر خیانتی که در زمان 
پهلوی های اول و دوم اتفاق افت��اد، اگرچه ایران به صورت 
رسمی مس��تعمره انگلیس و امریکا نشد، اما به دلیل نقش 
آنها در تعیین ش��اه برای کشور، غارت س��رمایه های ملی 
ایران و سوءاستفاده از نیروهای مسلح ایران برای حفاظت 
از منافع خودش��ان عماًل رژیم پهلوی را ب��ه ژاندارم امریکا 
 در منطقه تبدیل کرده و از این طریق منافع خود را تأمین 

می کردند | صفحه 2

داغ همسایگان

مصیبت و داغ برادران مسلمان 
در دو کشور همس�ایه ترکیه 
و س�وریه ب�ا زلزله ای بس�یار 
قوی که تصاوی�ر آخرالزمانی 
خل�ق کرده اس�ت، س�نگین 
شد. طبیعت مرز خود را دارد 
و مرزه�ای انس�ان ها را ب�ه 
رس�میت نمی شناس�د. حاال 
دوکش�وری ک�ه در جن�گ 
خس�ارت ها دیدن�د، گرفتار 
مصیب�ت یکس�انی ش�دند. 
تخری�ب 3ه�زار س�اختمان 
در ترکی�ه و یک ش�هر کامل 
در س�وریه ابعاد این حادثه را 
پیچیده می کند. شمار قربانیان 
هر س�اعت افزای�ش می یابد. 
ایران برای کمک به دو کشور 
اعالم آمادگی ک�رده و جهان 
 چشم به اخبار ترکیه و سوریه 

دوخته است | صفحه 14


