
    درحالی که پس از خروج نمایندگان جریان صدر از 
پارلمان عراق، بسیاری از بروز بحران های جدید نگران 
بودند، نمایندگان جدید در پارلمان این کشور جایگزین 
صدری     ها ش��دند و نگرانی     ها از این بابت رفع ش��د. در 
پارلمان عراق روز پنج  شنبه قانونگذاران جدید سوگند 
خوردند و جایگزین ۷۳ قانونگذاری شدند که به دستور 
مقتدی صدر اس��تعفا داده بودند. با این وجود، شیعیان 
با کس��ب اکثریت در پارلمان راه دشواری برای انتخاب 
نخس��ت وزیر جدید نخواهند داش��ت. با تغییر ترکیب 
نمایندگان پارلمان و دس��ت باالی ش��یعیان، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر این کش��ور هم فرصت مناسبی 

پیدا کرده تا به ایران سفر کند

    سردار سالمی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان 
اطالعات سپاه: حجت االسالم طائب در اوج بحران های 
سخت و فشارهای سنگین و نبردهای اطالعاتی دشمن ، 
نقش اطالعات سپاه در نظام اطالعاتی کشور را احیا  کرد 

و معماری جدیدی از اطالعات نوین را شکل داد

گفت وگوي »جوان« با فرمانده سپاه حضرت 
قمربني هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری

    ادعاي اینکه قانون نمي تواند از حقوق زناني که مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اند، حمایت کن��د، نیازمند ارائه 
ش��واهد و مدارك اس��ت. اینکه اعضاي این گروه پیش 
از ش��کایت بردن به مراجع قانوني با ی��ك پیش فرض 
خنده  دار، از عدم بررس��ي دقیق مدعي خود مي گویند، 
ش��باهت زیادي به گفته هاي مع��اون رئیس جمهور از 
وجود اهداف سیاس��ي در پس پرده این گونه کمپین ها 
و تالش عده اي براي گرفت��ن ماهي از آب گل آلود دارد. 
در ضمن حتي اگر این افراد حاضر به شکایت به دادگاه 
نیستند، چرا دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوري را رد کرده اند؟! آیا آنجا هم دادگاه بوده است؟!

    از آنجا که بین نرخ سود سپرده بانکي 18 درصدي و 
نرخ تورم بیش از 40 درصدي، بیش از 20 درصد فاصله 
است، در واقع پرداخت س��ود حقیقي از سوي بانك به 
سپرده ها با تردید همراه است، در چنین شرایطي برخي 
کارشناس��ان اقتصادي مي گویند بانك ها پول ارزان از 
سپرده گذار مي گیرند و پول ارزان تر به او بازمي گردانند 
و در این بین مصرف کننده تسهیالت بانکي، اگر بین نرخ 
بهره تسهیالت و تورم فاصله زیادي باشد، انتفاع مي برد. 
فاصله بین نرخ سپرده بانکي و تورم، فضایي ایجاد کرده 
است که اخذ تس��هیالت بانکي خودبه خود یك امتیاز 
اقتصادي به ش��مار رود، اغلب اش��خاص ثروتمند نیز 
بخش��ي از ثروت خود را مدیون امتیاز نهفته ش��ده در 

تسهیالت بانکي ارزان قیمت هستند

سنگین شدن وزن 
 »چارچوب هماهنگی«

الکاظمی را به تهران آورد

 سازمان اطالعات سپاه
 خط مقدم میدان 

تأثیر بر دشمن است

 آیت اهلل جوادی آملی : 

 به حل مشکالت مردم
 به دست دولت امیدوارم

 کنگره ملی شهدای عشایر 
وحدت اقوام را تثبیت کرد

 ماهي گرفتن سیاسي 
 از تعرض و فساد 

در سینما

 سود 
 تسهیالت ارزان بانکی 

به جیب چه کسی می رود؟
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 شو آف 
تازه به دوران رسیده ها 
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ویراني مقابل چشم ناظران
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حسین فصیحی

حمید رسایی، از نمایندگان س��ابق مجلس، از جمله افرادی 
بود که در واکنش به این تغییر، از عبارت »عزل و برکناری« 
استفاده کرد. اما واکنش عطاءاهلل مهاجرانی، با سابقه سیاسی 
خاص خودش، از لندن جالب توجه است. او در اوج هجمه  ها 
علیه سازمان اطالعات سپاه و تغییر صورت گرفته، در توئیتی 
نوشت: »در 1۳ سال گذشته، رئیس س��ازمان سیا در امریکا 
شش بار تغییر کرده است. از ژنرال آیدن تا ویلیام برنز، رئیس 
فعلی سازمان س��یا، اما در ایران اگر رئیس سازمان اطالعات 
سپاه بعد از 1۳ س��ال تغییر کند، نشانه اختالف در مدیریت، 
بحران و دخالت موساد است! و الحمدهلل الذی جعل اعدائنا از 

همین دست!« | صفحه 2

باورش ساده نیس��ت؛ در نظر گرفتن 20 تا ۳0میلیارد تومان 
برای بازیکنی که تا همین دیروز کمتر کسی نامش را شنیده 
بود، با هیچ منطقی قابل توجیه نیس��ت. بازیکنانی که شاید 
بازی های خوبی را در فصل پیش از خود به نمایش گذاش��ته 
باشند، اما بدون هیچ شك و تردیدی آنقدر ها قابل اتکا نیستند 
که رقابت سه، چهار باش��گاه بزرگ فوتبال ایران رقم قرارداد 
آنها را چندده میلیارد باال ببرد! اتفاقی که ش��بیه به داستانی 
خیالی می ماند، اما واقعیت تلخ این روزهای فوتبال ایران است. 
واقعیتی که سهم برخی رسانه ها در دامن زدن به آن انکار ناپذیر 
است. رسانه هایی که وظیفه شفاف سازی دارند و مطالبه گری، 
اما گاهی با دست گذاش��تن در دست دالل ها، شرایط را برای 

چپاول بیت المال مهیا می کنند | صفحه 13

با جابه جایی مس��ئولیت در س��ازمان اطالعات سپاه که پس 
از 1۳س��ال جناب حجت االس��الم طائ��ب جای خ��ود را به 
س��ردار محمد کاظمی داده، دش��منان و معان��دان اقدام به 
فضاسازی سنگین رس��انه ای-تبلیغی کرده و این موضوع را 
بهانه عقده گش��ایی و خصومت ورزی قرار داده اند.  اما واقعیت 
این اس��ت که حجت االس��الم طائب، پس از دوره ای طوالنی، 
طبق رویه معمول در تمامی سازمان های اداری، در فرایندی 
سازمانی جای خود را به نفر بعدی داده است. یعنی همان گونه 
که سرانجام هر معارفه ای، تودیع است و چرخش مسئولیت   ها 
در ادارات به آمد و شد مس��ئوالن و مدیران منتهی می شود، 
ایشان نیز با کمی تأخیر، پست مدیریتی را به دیگری واگذار 
کرده است، چراکه دوران مسئولیت در این سطوح در یك دوره 
پنج ساله یا دو دوره پنج ساله یعنی 10سال تعریف شده و آقای 
طائب سه سال هم بیشتر از حد معمول در این پست  بوده اند 
که تنها برای برخی فرماندهان و مسئوالن سابقه داشته است. 
االن هم ایشان تا مس��ئولیت احتمالی بعدی در پست مشاور 
توسط فرمانده محترم کل سپاه به کارگیری شده و به خدمت 

در مجموعه سپاه ادامه می دهد | صفحه 2

وقتي س��ازنده اي ش��روع به گودبرداري براي احداث یك بنا 
مي کند، امنیت رواني همسایه ها، به خصوص اگر  ساکن بناهاي 
قدیمي باشند با خطر مواجه مي شود.   وقتي سازندگان به راحتي 
مي توانند چشم ناظران را با پرداخت رش��وه به روي تخلف ها 
ببندند، چه س��ازوکاري مي تواند امنیت رواني ش��هروندان را 
تضمین کند؟ اگر عبارت »حادثه به دلیل گودبرداري« را در یکي 
از موتورهاي جست وجو دنبال کنید، لیست بلندباالیي از حوادثي 
که به وقوع پیوسته اند  منتشر مي شود. حوادثي که پیامدهاي 
جاني و مالي زیادي به دنبال داشته، اما مانع از تکران آن نشده 
است. یکي از تلخ ترین اتفاق ها چند سال قبل در خیابان طاهري 
یافت آباد رقم خورد، جایي که چهار عضو یك خانواده میان آوار 
جانشان را از دست دادند. صاحب خانه مردي به نام قهرمان بود 
که بارها به دلیل گودبرداري کنار خانه اش  به سازنده و شهرداري 
تذکر داده بود، اما کسي به هشدار او توجه نکرد تا اینکه در نیمه 
 شبی، خانه بر س��ر خودش و خانواده اش آوار شد و چهار عضو 

خانواده اش را از دست داد  | صفحه 14

کاناداخوری 
پایان کار ایران در هفته دوم لیگ ملت ها با غلبه بر دومین تیم امریکای شمالی

فصل حمله  به جیب مردم!
از قراردادهاي چند ده میلیاردي تا آپشن هاي آنچناني در فصل نقل و انتقاالت

مدافعان سقط جنین  سقوط تمدن غرب را سرعت می بخشند

   تیم مل��ی والیبال ایران با برت��ری ۳ بر صفر مقابل 
کان��ادا به کار خ��ود در هفت��ه دوم رقابت ه��ای لیگ 
ملت ه��ای والیبال پای��ان داد. ش��اگردان عطایی بعد 
از نمایش فوق الع��اده مقابل امریکا و پی��روزی بر این 
تی��م و ارائه یك ب��ازی خ��وب مقابل برزی��ل، به رغم 
باخت مقابل این تی��م قدرتمند دی��روز در یك بازی 
کاماًل برتر، کان��ادا دومین تیم قاره امریکای ش��مالی 
را مانند امریکا در س��ه دس��ت متوالی شکست دادند 
 ت��ا کارش��ان را در هفت��ه دوم رقابت ه��ا ب��ا پیروزی 

به پایان برس��انند. بهروز عطایی پ��س از پیروزی تیم 
ایران برابر کانادا اظهار کرد: رقابت بس��یار خوبی بود و 
خداراشکر بازیکنان ایران توانس��تند تیم خوب کانادا 
را شکست دهند. آنها با سرعت باالیی بازی می کردند و 
عملکرد خوبی داشتند. ارتفاع توپ ها به شدت پایین و 
کنترل روی تور بسیار سخت بود. امیدوارم در هفته سوم 
و مسیر سختی که در چهار بازی باقیمانده پیش روست، 
بازیکنان ایران بتوانند روند رو به رشد خود را ادامه دهند و 

بازی های قابل قبولی را به نمایش بگذارند  | صفحه 13

   شروع فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ایران شروع بازار 
مکاره اي است که س��ال ها منجر به چوب حراج زدن به 
بیت المال مي شود. اصالً تفاوتي نمي کند که دست روي 
کدام تیم بگذارید. حتي آنهایي هم که ادعاي خصوصي 
بودن دارند، دس��ت در جیب مردم دارند؛ نمونه هایش 
سپاهان و فوالد خوزستان است که سال هاست با ارتزاق 
از درآم��د دو کارخانه بزرگ حاصل دس��ترنج کارگران 
که شاید  به نان شبش��ان هم محتاج باشند، به صورت 
میلیاردي سرازیر جیب بازیکنان و مربیان تیم هایشان 

مي کنند.  فصل نقل و انتقاالت که ش��روع مي ش��ود، با 
انبوهي از باشگاه هاي بدهکار با پنجره هاي بسته روبه رو 
می ش��ویم، اما به صورت کاماًل جالبي هر س��ال همین 
باشگاه هاي بدهکار که ظاهراً به لحاظ قانوني نمي توانند 
در بازار نقل و انتقاالت فعال باشند، حتي با پنجره هاي 
بس��ته به س��بب محرومیت هاي بین المللي و داخلي 
از همه فعال ت��ر و ولخرج ترند تا ثاب��ت کنند وقتي پاي 
بیت المال خوري در میان است، حتي قانون و آدم هایش 

هم مسئله را چندان جدي نمي گیرند | صفحه 10

   با حک��م دیوان عال��ي امریکا بر لغو قان��ون »رو وي 
وی��د« )Roe v. Wade ( اعتراضات گس��ترده اي در 
مناطق مختلف امریکا از سوي موافقان سقط جنین آغاز 
شده است. »رو وي وید« مصوب سال 1۹۷۳ حق زنان 
را براي سقط جنین به رسمیت مي شناخت، اما حاال با 
حکم دیوان عالي امریکا لغو شده اس��ت. بر اساس حکم 
صادر ش��ده، از این پس قانون اساسي امریکا هیچ گونه 
حمایت قانوني از س��قط جنین زنان نخواهد داش��ت. 
تقریباً در اکثر ش��هرهاي بزرگ امریکا، طي 24 ساعت 
اخیر تجمعات اعتراضي گسترده اي در واکنش به تصمیم 
دیوان عالي برگزار شده است. جالب اینجاست که اغلب 
معترضان به قانون س��قط جنین زنان هستند. این در 
حالي است که زنان قربانیان اصلي سقط جنین ناشي از 
روابط آزاد هستند، اما سقوط ارزش ها در جامعه غربي 
موجب شده تا زناني  که ذهنشان با تفکرات فمینیستي 
قاب بندي شده، از یك سو به روابط آزاد و خارج از خانواده 
تن دهند و از سوي دیگر با طرح تفکر فمینیستي مالکیت 

بر بدن، جنین خود را سقط کنند. 
حاال حکم دیوان عالي امریکا براي لغ��و قانون »رو وي 
وید« به ایالت هاي این کشور امکان مي دهد با تصویب 
قانون، سقط جنین را غیر قانوني کنند. 2۶ ایالت امریکا 
به صورت قطعي یا احتمال قوي قصد دارند سقط جنین 
را ممنوع کنند. 1۳ ایالت هم پیش از این، سقط جنین 

را ممنوع کرده بودند.  طب��ق گزارش فاکس نیوز، نتایج 
تحقیقي نشان مي دهد از سال 1۹۷۳ زماني که دیوان 
عالي امریکا قانون »رو وي وید« )Roe v. Wade ( را 
به تصویب رس��اند که از حقوق زنان براي سقط جنین 
حمایت مي کرد، بیش از ۶۳ میلیون مورد سقط جنین 

در این کشور تاکنون اتفاق افتاده است؛ کمیته ملي حق 
زندگي که قدیمي ترین س��ازمان حامي تولد کودکان 
در امریکا اس��ت، تخمین مي زند از سال 1۹۷۳ حدود 
۶۳ میلیون و 4۵۹ هزار و ۷81 مورد سقط جنین اتفاق 
افتاده است. بر اساس تخمین هاي ارائه شده، امریکا بین 

سال هاي 1۹۷۵ تا 2012 س��االنه بیش از یك میلیون 
سقط جنین را ثبت کرده است. داده هاي جدید کمیته 
ملي حق زندگي نشان مي دهد که از هر یك هزار تولد 
در امریکا 1۹۵ مورد س��قط جنین در این کشور اتفاق 
مي افتد.  نظام سرمایه س��االر غرب که به دنبال نیروي 
کار ارزان قیمت بود، زنان بهتری��ن گزینه براي تأمین 
مطامع شان بودند، اما زني که فرزند نداشته باشد! زني را 
که مادر باشد، به راحتي نمي توان از خانه بیرون کشید 
و در خدمت گرفت. بزرگ ترین مرک��زي که در امریکا 
سقط جنین ارائه مي دهد، مرکز »پلند پرنتهود« است  
و ریش��ه  این مرکز برمي گردد به افراد و سازمان هایي 
که پایه گذارشان تحت حمایت بنیادهاي شرکت هاي 
بزرگ و باالخص بنیاد راکفلر بودن��د. در دهه ۶0 و ۷0 
میالدي با شکل گیري جنبش حمایت از سقط جنین 
هم این شرکت ها به شدت پشتیباني رسانه اي، فرهنگي 
و اجتماعي کردند تا جایي  که فیلم هایي که توجیه کننده 
سقط جنین هستند، از اسکار جایزه مي گرفتند . ساختار 
نظام ارزشي در تمدن غربي آنچنان از هم فروپاشیده که 
زنان بي توجه به ظلمي که در قالب چنین قوانیني به آنها 
مي رود، خود در قامت معترضي تمام قد در برابر لغو قانون 
حمایت از سقط جنین مي ایستند و تصور مي کنند سقط 
جنین به نف��ع آنها و نمادي از مالکیت آنها بر بدنش��ان 

است! | صفحه 3

عدالت آموزشی با شهریه 50 میلیونی!

 توافق مذاکره
 د ر اوج  بن بست!

    اجتماعی

 وام کمک هزینه شهریه مدارس غیرانتفاعی باید صرف ارتقای کیفیت مدارس دولتی شود 
تا احتمال قبولی دانش آموزان این مدارس در کنکور به غیرانتفاعی ها نزدیک شود

    با اعالم رسمي سازمان مدارس غیر دولتي آموزش و پرورش، شهریه هاي نجومي مدارس غیر دولتي رسمیت 
یافت. بر این اساس حداکثر شهریه ثابت در مقطع ابتدایي 2۵ میلیون تومان، در مقطع متوسطه اول ۳۳ میلیون 
تومان و در مقطع متوسطه دوم ۳۵ میلیون تومان اس��ت. مدارس مي توانند ۳8 درصد این شهریه را نیز به عنوان 

شهریه فوق برنامه دریافت کنند  که در مجموع به ۵0میلیون تومان افزایش می یابد

    ایران و طرف های غربی در اوج بن بست توافق کردند شانس خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام یك بار دیگر آزمایش کنند. توافق برای شروع مجدد مذاکرات، دیروز 
بعد از مذاکرات چهارساعته وزیر خارجه ایران با کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دست آمد. جوزف بورل و حسین امیرعبداللهیان در پایان مذاکرات دیروز در یك کنفرانس 

مطبوعاتی اعالم کردند که مذاکرات وین که از اواسط اسفندماه 1400 متوقف شده، به زودی از سر گرفته می شود | صفحه 15

     خصوصي سازي نهاد تعلیم و تربیت، درصد باالیي از طبقات پایین جامعه را از آموزش با کیفیت محروم مي کند و این 
مسئله عالوه بر نقض عدالت آموزشي به بازتولید فقر، بي عدالتي و نظام طبقاتي مي انجامد. ساختاري که در آن فرزندان 
طبقات فرودست به دلیل فقدان مهارت و تخصص همواره فرودست مي مانند و طبقات فرادست به واسطه دسترسي به 

امکانات گسترده آموزشي همچنان صدرنشین خواهند بود | صفحه 3
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