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بررسی یک نهاد امنیتی منجر به مشخص شدن هویت بیش از 
2700 نفر از لیدرهای میدانی و سرشبکه های آشوب در کشور 
شده است.  بر اساس ش��نیده  ها قرار اس��ت با ارزیابی خسارات 
وارده مالی و جانی اغتشاش��ات اخیر، عالوه ب��ر مجازات قانونی 
برهم زنندگان امنیت کش��ور، مدعی العموم تحریک کنندگان و 
تشویق کنندگان به اغتشاش و نیز عوامل میدانی اعم از لیدر ها 
و دنباله رو ها را  به پرداخت خس��ارات وارده ب��ه اموال عمومی و 

خصوصی وادار سازد| صفحه2

بی بی س��ی فارس��ی گزارش داده که دلیل حمله معترضان به 
آمبوالنس  ها این اس��ت که نیروی انتظامی از آمبوالنس برای 
جابه جایی نیروهای خود اس��تفاده می کند. ای��ن ادعا مطرح 
می شود تا توجیهی باشد بر اینکه آشوبگران آمبوالنس  ها را هم 
به آتش می کش��ند، اما بر فرض صحت چنین ادعایی، آیا حق 
حمله به نیروهای حافظ امنیت را دارند؟ حمله به پلیس فقط 
به آتش زدن آمبوالنس  ها و ماشین های نیروی انتظامی محدود 
نمی شود. اهالی آشوب، خود پلیس را هم آتش زده اند، یک آدم 
را به آتش کش��یده اند! دیگری را چاق��و زده اند، گلوی دیگری 
را بریده اند، اگر توانس��ته اند حتی از حمله به کالنتری  ها دریغ 
نکرده اند، پلیس باید چه کند؟ بی بی س��ی فارسی هم راستا با 
سایر رسانه  ها و کانال های تلگرامی حامی آشوبگران، فیلمی را 
منتشر کرده از یک کالنتری که تحت حمله آشوبگران است و 
برای اثبات خشونت پلیس، نوشته که صدای مأموران می آید که 
در مورد معترضان، یکی به دیگری می گوید بزنش! صحنه خیلی 
روشن اس��ت؛ مقر پلیس تحت حمله است، با حمله کنندگان 
چه رفتاری باید بش��ود؟ پاسخ پلیس در کش��ورهای دیگر به 

حمله کنندگان به مراکز نظامی چیست؟   | صفحه2

   از پرونده هایي که به هیئت هاي ما رفته 83 درصد به نفع بیمار 
رأي صادر شده اس��ت. توجه کنید که جامعه پزشکي از دست ما 
شاکي  هس��تند، چون مي گویند اگر پرونده تان به نظام پزشکي 
برود، نقره داغ تان مي کنند. آمار ه��م همین را مي گوید. آن وقت 

بیرون مي گویند نظام پزشکي هواي همکارانش را دارد

  چرا االن باید قیمت تعویض دیس��ک کم��ر از قیمت تعویض 
دیسک اتومبیل کمتر باش��د، ما که باهم تعارف نداریم. چرا این 
اتفاق مي افتد؟ چون بیمه حاضر نیس��ت قیمت واقعي خدمت را 
ببیند. اگر بیمه قیمت واقعي خدمت را ببیند، خیلي از مشکالت 

حل مي شود اما وقتي نمي بیند، مطب همکار ما نمي چرخد

  مشکل این اس��ت که عضوي از جامعه پزشکي تخلفي انجام 
مي دهد و ما او را محروم از طبابت مي کنی��م. این فرد االن با این 
قانون ضعیف که در حوزه مداخالت غیرمجاز اجرا مي شود، تبدیل 
مي ش��ود به یک فردي که مجوز پزش��کي ندارد اما اگر به عنوان 

غیرپزشک کاري انجام دهد، جریمه اش به  شدت کمتر است

   آتش زدن ماش��ین آتش نشاني و س��رنگون کردن ماش��ین اورژانس 
نش��ان داد این رفتارها اعتراض نیس��ت و اغتشاش اس��ت. ماجرا وقتي 
جدي تر شد که برخي س��لبریتي ها هم در کنار شبکه هاي فارسي زبان و 
اپوزیسیون خارج نش��ین ، به لیدرهاي اغتشاشات تبدیل شدند و به جاي 
تالش و مطالبه گري در فضاي آرامش، ش��روع به تحریک براي اغتشاش 
و ایجاد نا امني و ناآرامي کردند. کار حتي به آتش زدن قرآن و مسجد هم 
کشیده شد تا بیش از پیش ماهیت اغتشاش��گران را روشن کند. اینگونه 
بود که معترضان به حجاب اجباري، چادر از س��ر زنان محجبه کشیدند 
تا نش��ان دهند آزادي برای آنان معنی اتفاقاً انحصاری و استبدادی دارد 
و قائل به بي حجابي اجباري اند ! و وقتي مأم��وران نظم و امنیت جامعه را 

کتک زدند و ماشین آتش نشاني را به آتش کشیدند و آمبوالنس را سرنگون 
کردند، اثبات کردند آمده اند تا آرامش و امنیت و سالمت مردم را دستمایه 
بازي هاي سیاسي شان قرار دهند. در این میان یک بار دیگر ضد انقالب با 
تمرکز بر پروژه کشته س��ازي خبرهاي دروغیني از مرگ برخي افراد در 
ناآرامي ها پخش کرد؛ افرادي که برخي سال ها پیش از این به واسطه حضور 
در داعش و در سوریه یا دیگر کشورها کشته شده بودند و برخي اصاًل کشته 
نشده بودند! در میانه اغتشاشات اما تعدادي از مردم، معترضان و نیروهاي 
امنیتي کشته و مجروح ش��دند. به همین خاطر هم مردم روز گذشته در 
راهپیمایي گسترده اي در سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه در تجدید 
بیعت دوباره با نظام، بساط آشوبگران را جمع کردند | بقيهدرصفحه3
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فريدونحسن
تيممل�یفوتبالامريكايك�یازحريفانايران
درجامجهان�ی2022قطرعصردي�روزدريك
بازیپرانتق�اد،ضعيفوفاقدبرنامهباحس�اب
2برصف�رمغلوبتي�مملیفوتبالژاپنش�د.
تیم های ملی فوتبال امری��کا و ژاپن عصر دیروز در 
دوسلدورف آلمان مقابل هم قرار گرفتند. امریکا که با 
هدف آشنایی با فوتبال آسیا و به خصوص ایران برای 
این بازی برنامه ریزی ک��رده بود در طول 90دقیقه 
اسیر فوتبال هجومی  و با برنامه ژاپن بود و در نهایت 
هم با حساب 2 بر صفر بازی را به حریف آسیایی خود 
واگذار کرد. نیمه اول مسابقه دیروز را باید دربست به 
ژاپنی    ها داد. خط هافبک این تیم با در اختیار گرفتن 
میانه میدان عماًل بازی را از دست تیم امریکا خارج 
کرد و با توپ رسانی به پیس��تون های چپ و راست 
امریکا را در زمین خود محبوس کرد. یانکی ها در این 
نیمه خوش شانس بودند که ژاپنی    ها تنها یک بار به 
گل رسیدند. تک گل این نیمه را کامادا در دقیقه 24 
وارد دروازه امریکا کرد تا دو تیم با همین نتیجه راهی 

رختکن شوند. 

با ش��روع نیمه دوم امریکا به قصد جبران مافات پا 
به میدان گذاش��ت اما یانکی    ها هیچ برنامه ای برای 
رس��یدن به دروازه ژاپن و حتی نزدیک شدن به آن 
نداش��تند. به این ترتیب ژاپن بازهم صاحب توپ و 
میدان شد، به نوعی که امریکا بازهم در زمین خود 
محبوس شد و کوچک ترین حرکتی را انجام نمی داد. 
در دقایق پایانی بازی فش��ار ژاپن به حدی بود که 
تمام بازیکنان امریکا در محوطه جریمه خود جمع 
شده بودند تا بازی با همان یک گل به پایان برسد اما 
این اتفاق هم رخ نداد تا در دقیقه 88 میتوما با یک 
ضربه زیبا و فنی اختالف را دوبرابر و تحقیر امریکا 

را کامل کند. 
امریکا با نمایش دیروز مقاب��ل ژاپن ثابت کرد که با 
چنین ترکیب و نوع بازی حرفی برای گفتن در جام 
جهانی نخواهد داش��ت و با آن حریفی که تصورش 
را داشتیم فاصله ای نجومی دارد . ژاپن هم را ه های 
گلزنی و کسب موفقیت مقابل امریکا را به خوبی به 
ایران نشان داد، به شرط آنکه کی روش و کادر فنی 
تیم ملی به همراه بازیکنان خوب این بازی را آنالیز 

کنند و امریکا را بیش از حد بزرگ جلوه ندهند.

تحقيريانكیهاتوسطسامورايیها
ژاپن راه بردن امریکا را نشان مان داد 

 شهید صیاد 
بستر بزرگی در پشتیبانی از سپاه فراهم کرد

گفتوگوي»جوان«بارزمندهعضوسپاهکهمشاورفرماندهوقت
نيرويزمينيارتشدردفاعمقدسبود| صفحه7
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سرلشكرباقری:

برهمزنندگانامنيتمنطقهرا
تحملنمیکنيم

رهبرانقالبدرپيامی
بهمناسبتآغازهفتهدفاعمقدس:

ايستادگیدربرابرشياطين
بهپيروزیوپاياناندوهمیرسد
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رئيسجمهور:حصولتوافق
بدونبستهشدنپادمان

ممكننيست
 وقتي ایران آمادگي دارد مسائل را توأمان با حصول توافق حل 
و فصل کند، اینکه کشورهاي غربي و امریکا از این موضوع امتناع 
کنند، گواه آن است که مي خواهند آن را به عنوان اهرم فشار علیه 
ایران حفظ کنند و ما تن به چنین رویه اي نخواهیم داد | صفحه6

   ما همانگونه ک��ه بار  ها اعالم کرده ایم تغیی��رات در مرز های 
کش��ور های منطقه و وضعیت و واقعی��ات ژئوپولتیکی منطقه 
را تحمل نخواهیم کرد؛ به دو کشور همس��ایه مان آذربایجان و 
ارمنستان توصیه داریم که مشکالت خود را از راه های مسالمت آمیز 

و گفت وگو حل کنند| صفحه2
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