
    س��ران گ��روه 7 ک��ه از روز یک      ش��نبه در بخ��ش 
آلمانی کوه های آلپ در اس��تان باواریای آلمان گردهم 
آمده اند، دیروز با اختصاص بودجه 600میلیارد دالری 
 پنج س��اله برای مقابله با ط��رح چن��د تریلیون دالری 
»یک کمربند - یک جاده« چین موافقت کردند. در حالی 
که جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی دو موضوع محوری 
نشست جی7 اعالم شده، مصوبه اولین روز نشست نشان 
داد که اولویت اصلی امریکا، مدیریت کردن تقابل فزاینده 
با چین است؛ کش��وری که طبق استراتژی امنیت ملی 
کاخ سفید ، تنها رقیب امریکا است که به طور بالقوه قادر 
است قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود 
را برای ایجاد چالشی پایدار برای یک سیستم بین المللی 

باثبات و باز باهم ترکیب کند

    کاالها دو گروه هس��تند؛ یک��ي کاالهایي که دولت 
دخالت��ي در قیمت گذاري آنه��ا ندارد و گ��روه دوم که 
گروه نظارت پس��یني هستند که ش��امل چندین هزار 
کاالست. قیمت کاالهاي گروه دوم باید براساس قیمت 
31 اردیبهشت باش��د و تولیدکننده ها و واردکنندگان 
تا 10 تیرم��اه فرصت دارند ت��ا قیم��ت کاالهاي خود 
را ب��ه قیم��ت 31 اردیبهش��ت آن کاال که خودش��ان 
اعالم کردند، برس��انند. تولیدکننده ها و واردکنندگان 
 نیز بای��د قیمت  کااله��ا را در س��امانه 124 ثبت کنند 

و شناسه بگیرند

گذري بر بسترهاي سياسي فاجعه 7 تير 1360 
در آيينه روايت ها و تحليل ها

    در جریان مبادالت روز گذش��ته بازار آزاد ارز، نرخ 
دالر تا مرز 30 هزارو250 تومان نزول کرد، عده اي این 
رویداد را به س��فر خارجي یکي از مقام��ات اروپایي به 
ایران و تح��والت مرتبط با احیاي برجام نس��بت دادند 
و عده اي دیگر نیز با انتقاد از اینکه چرا نسبت دهندگان 
کاهش نرخ دالر به حضور مقام اروپایي در ایران، حضور 
مقامات روس��یه در ایران را نادیده مي گیرند، معتقدند 
سیاس��ت هاي اعمالي دولت و بانک مرکزي نرخ دالر را 
کاهش داد، در همین راستا نرخ طال و سکه نیز به جهت 

افت بهاي ارز با کاهش مواجه شد

    سخنگوی فراجا در پاسخ به پرسش »جوان«  درباره 
افزایش جرم با س��الح گرم: »همراه داشتن سالح جرم 
اس��ت و مجازات آن را هم قانونگذار مصوب کرده است، 
اما آیا مجازات تعیین ش��ده با نوع جرم تناسب دارد را 
به دو روش می توان س��نجید؛ اول اینک��ه اگر مجازات 
متناسب اس��ت باید بازدارنده باش��د و ما شاهد کاهش 
اینگونه جرائم باش��یم، اما اگر بازدارنده نیست و جرائم 
روز به روز رو به افزایش اس��ت، الزم است قانونگذار در 
مجازات ها بازنگ��ری کند و در این زمین��ه حقوقدانان، 
کارشناسان و جامعه شناسان هم باید نظر بدهند. پلیس 
همیشه با دارندگان سالح های غیرمجاز برخورد کرده و 
با طرح های عملیاتی، جمع آوری سالح را در دستور کار 

خود قرار داده است

 وحشت » جی -7«  
از قدرت چین

وزير دادگستري: 

 قيمت كاالها  تا 10 تير 
 بايد به قيمت 

31  ارديبهشت برگردد!

 بايد مراقب باشيم 
 كه دشمن  بار ديگر 

براي ما مهره سازي نكند!

 ریشه کاهش قیمت ارز 
 در سیاست داخلي است

 نه خارجي

مجازات  جرائم مسلحانه  
بازدارنده نيست 

15

12

9

4

14

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 7 تير 1401 - 28 ذی القعده 1443

سال بيست و چهارم- شماره 6517 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

 تصمیم گرفتیم 
گرفتار حاشیه ها  نشویم

ویژه های  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  حوادث

 نگاه عجیب اصالح طلبان 
به یک روال قانونی

 عبدی:  وقایع سال  88 هرچه بود
 اصالحات نبود

نیت خیر مجلس، شر آفرید!

  هفت درس بزرگ
 هفتم تیر 1360 

 دور باطل 
در برخورد با سرقت

فریدون حسن

حسین عبداللهی فر

حسین فصیحي

روال عادی تعامل بین دولت و مجلس، تذکر و استیضاح و سؤال 
نمایندگان از رئیس جمهور و وزراست. با این حال، اصالح طلبان 
به رغم آنکه همواره بر طبل »حاکمیت قانون « می کوبند، در 
عمل و موضع گیری نش��ان داده اند که در تعامل میان قوای 

مجریه و مقننه قائل به این روال قانونی نیستند

13س��ال پس از فتنه انگیزی با دروغ تقلب در انتخابات، حاال 
عباس عبدی روزنامه نگار اصالح طلب تعابیری را در مورد وقایع 
سال 88 به کار می برد که مشابه موضع حاکمیت و مخالفان 
فتنه سبز است. او در گفت وگویی با روزنامه اعتماد گفته که 

وقایع سال 88 هر چه بود، اصالحات نبود  | صفحه 2

دعوای وزارت ورزش و فدراسیون کشتی بر سر بودجه از آن 
دست اتفاقات زشت ورزش کشور اس��ت که اصل ورزش را 
زیر سؤال می برد.  اینکه دو مس��ئول بلندپایه ورزش جلوی 
چش��مان مبهوت تمام عالقه مندان به ورزش بر سر بودجه 
به جان هم بیفتند و هرچه دل ش��ان می خواهد به یکدیگر 
بگویند نش��ان از افول  اخالق��ی در ورزش دارد. اینکه دبیر 
با ادبیات نامناسب مقصر اس��ت یا پوالدگر با ادبیات زهردار 
مسبب این بلبشوی بزرگ است، بماند برای بعد، اما این وسط 
ایراد اصلی را شاید باید به مجلس گرفت که در توزیع بودجه 
بدون اقدام کارشناس��انه و سبک و س��نگین کردن اوضاع 
فدراسیون ها، صرفاً پول پرداخت کرد تا حاال اوضاع اینگونه 

 

به هم بریزد  | صفحه 13

شش روز پس از رأی مجلس ش��ورای اسالمی به عدم کفایت 
ریاست جمهوری بنی صدر، هفتم تیر 1360 شاهد حادثه تلخ 
و خونینی بود که در آن آیت اهلل س��ید محمد بهشتی، رئیس 
دیوان عالی کشور به همراه 72 تن از مسئوالن کشور به شهادت 
رسیدند. هدف منافقین از این جنایت ایجاد اختالل در نظام 
مدیریتی کشور و محروم ساختن کشور از اندیشه های شهید 
بهش��تی بود. این واقعه را باید هم به لحاظ کیفی و هم کمی 
یکی از بزرگ ترین حوادث تروریستی تاریخ کشورمان دانست 
که ملت و امام امت)ره( را به سوگ نش��اند. اما این حادثه تلخ 
درس ها و عبرت های زیادی برای آینده کشور، به ویژه شرایط 
کنونی کشور داشت . پیام مهم هفت تیر برای نسل امروز که 
به مدد فضای ر ها شده مجازی در معرض شنیدن تهمت های 
ناروای بسیاری هستند، این است که بین حقیقت و آنچه دشمن 
تبلیغ می کند، فاصله زیادی وجود دارد. پیام دیگر هفت تیر به 
مدافعان انقالب اسالمی و همه مسئوالن کشور این است که 
برای دفاع از نظام اسالمی هم باید آبرو داد و هم جان. آنکه آبرو 
داد آبرومند ش��د و آنکه جان داد جاودانه ش��د. چنانکه امروز 

بهشتی عزیز هم آبرومند است و جاویدان| صفحه 2

این روزها با جلوه هایي از سرقت مواجه هستیم که پیش تر 
کمتر شاهد آن بودیم. مقابله با س��رقت هم ابعادي مختلف 
دارد که مهم ترین آن موضوع پیشگیري است. موضوع دیگر 
برخورد پلیس با جرائم و رویکرد دیگر، باال بردن هزینه جرم 
است. این روزها که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم 
به درس��تي در خواهیم یافت نه به ساختار پیشگیري توجه 
کافي مي شود، نه پلیس در برخورد با س��ارقان قاطعیت به 
خرج مي دهد و نه دستگاه قضایي نسبت به باال بردن هزینه 
جرم تالش مي کن��د، بنابراین در چنین ش��رایطي امنیت 
 جامعه به خطر مي افتد و س��ارقان بیش از مردم احس��اس 

امنیت مي کنند | صفحه 14

هت تریک طالیی بانوان در آسیارد پاي وحشت و دلهره  در سینماي ایران
  مروري بر تاریخ سینماي ایران نشان مي دهد که 
در طول بیش از 70 سال تعداد فیلم هاي دلهره آور 
در سینما آنقدر کم است که مي توان همه آنها را در 
یک فهرس��ت کوتاه جمع کرد. گفته مي شود چون 
مخاطب ایراني کمتر فیل��م دله��ره آور ایراني را بر 
پرده سینماها دیده، تمایلي به دنبال کردن این گونه 
فیلم ها نداشته است و فیلمسازها هم که بازار سینماي 
دلهره را کس��اد دیده اند س��راغ گونه ه��اي دیگري 

رفته اند.از سوي دیگر، فیلم هاي مهم سینماي جهان 
در ژانر دله��ره، در ایران طرفداران زی��ادي دارند. با 
توجه به این موضوع، مي ت��وان کیفیت پایین تر آثار 
ایراني در مقابل نمونه هاي موف��ق جهاني را عاملي 
دانست که تماشاگر ایراني را از دنبال کردن سینماي 
دلهره باز مي دارد. مقایسه میان آثار ضعیف ایراني و 
فیلم هاي معتبر خارج، به ضرر س��ینماي دلهره در 

ایران تمام شده است | صفحه 16

   درخشش تیم ملی تکواندوی بانوان ایران با کسب 
عنوان قهرمانی آسیا تکمیل ش��د. در پایان بیست و 
پنجمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی قاره کهن 
در کره جنوبی، در شرایطی که تیم مردان در حسرت 
کسب مدال طال ماند، ش��اگردان مینو مداح یک تنه 
جور آنها را کش��یدند و با هت تری��ک زرین خود گل 
کاشتند. کسب سه مدال طال در یک دوره، صعود پنج 
بانوی ملی پوش به فینال برای اولین بار و کسب مقام 

قهرمانی و پیشی گرفتن از چین و کره جنوبی. سه طال، 
دو نقره و یک برنز تیم بانوان، خون تازه ای در رگ های 
تکواندو جاری کرد. عملکرد ضعیف تیم مردان، حاکی 
از آن اس��ت که فعاًل نمی توان انتظار معجزه از بیژن 
مقانلو و دستیارانش داشت. شش هوگوپوش این تیم 
به چانچئون اعزام شده بودند، اما از بین آنها چهار نفر 
روی سکو رفتند و متأسفانه هیچ کدام از مدال هایی 

که آنها گرفتند طال نبود! | صفحه 13

حاج قاسم موضوع سریال ترور
    قرار اس��ت میني س��ریال »ترور« با موضوع ترور 
نافرجام »شهید حاج قاسم سلیماني« به کارگرداني 
سیروس مقدم و تهیه کنندگي حامد عنقا ساخته شود تا 
به وسیله آن بخشي از جایگاه رفیع و حساس این سرباز 
گرانقدر اسالم را به تصویر درآورد.  وقتي قرار باشد سوژه 
این فیلم بیوگرافیک شخصیت ممتاز و کم نظیري مثل 
شهید قاسم سلیماني با آن همه اقدامات و عملیات هاي 
غرور آفرین علیه خونریز تری��ن گروه هاي تکفیري و 

داعشي باش��د، به خاطر حساسیت ها و ارادت عجیب 
مردم به ایشان در عین اینکه کاري سخت و پیچیده 
است، اما به واقع امري س��هل و ممتنع است. سهل از 
این بابت که خاطرات و منابع متنوعي در مورد ایشان 
وجود دارد که کار سازنده را آسان مي کند و ممتنع از 
منظر که حساسیت هاي عمومي بسیار باالیي نسبت 
به شخصیت شهید سلیماني وجود دارد که کار را براي 

فیلمساز سخت و مشکل مي کند | صفحه 16

سیطره 1000كیلومتري ایران از زیر آب
   غدیر براي آب هاي خلیج ف��ارس و دریاي عمان 
طراحي ش��ده و داراي قابلیت باال در غوص و صعود 
و مانور است. این زیردریایی تنها در مدت 30ثانیه از 
اسکله جدا می شود و از این نظر توانایي باالیي در ورود 
به حالت عملیاتي دارد. این زیردریایي 29متري که 
تناژ جابه جایي آن 115تن است، قابلیت قرارگیري در 
بستر دریا را دارد و در این وضعیت سامانه هاي راداري 

توانایي ردگیري آن را ندارند. 

شرایط خاص آب خلیج فارس و پدیده هاي فیزیکي 
به خصوص عمق آن در طراحي این زیردریایي لحاظ 
شده است، از جمله چگالي باالي آب آن که در ابتداي 
ورود زیردریایي هاي روسي به ایران مشکالتي را در 
فصول گرم س��ال براي آنها ایجاد مي کرد. همچنین 
جزر ومد آب در خلیج فارس ه��م مدنظر قرار گرفته 
است که دو بار در روز اتفاق می افتد و تفاوت ارتفاعي 

معادل سه تا چهار متر ایجاد مي کند | صفحه 10

تعهد امریکا  1 + 2 را به دوحه  برد
نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا و امریکا امروز در قطر دور جدید مذاکرات احیای برجام را آغاز می کنند

 سخنگوی وزارت خارجه: بورل در سفر اخير به تهران گفت كه امريكا تعهد داده در چارچوب قطعنامه 2231 
شورای امنيت سازمان ملل عمل كند و چرخه انتفاع اقتصادی ايران را از احيای برجام تضمين كند | صفحه 15

 رئيس جمهور: در گذشته مسئوالن گرفتار حاشيه  ها شدند، لذا ما عقب ماندگی  ها و مشكالتی داريم 
اما تصميم جدی ما اين است  كه گرفتار حاشيه  ها نشويم و به متن بپردازيم | صفحه 2
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