
 رئیس مجلس: برخی از اعتراضات به حق
موجب اصالح تصمیم  ها شد

 فرمانده کل سپاه: ما همه جوانان  را 
دوست داریم  و چون از کشور دفاع می کنیم 

برای همه دفاع می کنیم

    برخی چهره های شناخته شده یا به اصطالح سلبریتی 
با برمال شدن نيت واقعي هدایت کننده های اغتشاشگران 
و آش��وبگران براي تجزیه کش��ورمان، آرام آرام در حال 
بيدار شدن و انتشار فرسته هایی در مذمت تجزیه طلبي و 

پاره پاره کردن ایران جانمان هستند

مواد متعددي از قانون، رفتار برخي سلبریتي ها را 
در اغتشاشات اخیر جرم انگاري کرده است

    هاضمه نظام جمهوری اسالمی ایران اگرچه هرگونه 
آشوب، اغتش��اش، ساختارشکنی، خدش��ه به امنيت 
مردم و کش��ور را برنمی تابد و خط قرم��ز خود می داند، 
اما هم��واره اعتراضات مدنی و نقده��ای اصالح گرایانه 
را به رسميت ش��ناخته و بلکه در مقاطع مختلف از آن 

استقبال کرده است

    حتي اگر جوان هس��تيد خواندن ای��ن مطلب را به 
شما توصيه مي کنيم چرا که س��المندي آینده محتوم 
اکثریت قریب به اتفاق ماس��ت! به رغم آنکه تا یکي دو 
دهه آینده با پدیده انفجار س��المندي مواجه خواهيم 
ش��د، اما به نظر مي رس��د جامعه هنوز براي مواجهه با 
همين جمعيت 9 ميليون و 300 هزار نفري سالمندان 

نيز آمادگي الزم را ندارد

    ش��اید تا شنبه ش��ب کس��ی اصاًل نمی دانست که 
اندونزی هم فوتب��ال دارد و ليگ آن اینق��در هوادار به 
ورزشگاه می کشاند که فقط در یک شب 184نفر از آنها 
به کام مرگ می روند. جالب است که حاال عنوان می شود 
اگرچه این ازدحام یکی از مرگبارترین رویدادهای تلفات 
جمعی در یک بازی فوتبال در تاریخ این کش��ور بوده، 
ولی خشونت در مسابقات فوتبال در اندونزی کاماًل رایج 
است، به همين خاطر ورزشگاه ها اغلب فقط به هواداران 

تيم ميزبان اجازه حضور تماشاگر را می دهند!

    هر چند تمامي افرادي که اغوا ش��دند و به گروهک 
منافقين پيوستند با سرنوشتي تلخ و تأمل برانگيز مواجه 
شدند اما این گروهک که بيش��تر به یک فرقه انحرافي 
ش��باهت دارد تا یک س��اختار تش��کيالتي و سياسي، 
بيشترین آسيب را به زنان زد و این رفتارهاي ظالمانه و 

اغواگري ها همچنان ادامه دارد

    مدیر مرکز مس��تند  س��وره:  دو اثر مس��تند درباره 
ش��خصيت علمي ش��هيد فخري زاده در دست ساخت 
داریم. این ش��هيد تا امروز آنچنان ک��ه باید تمام وجوه 
ش��خصيتي اش به مردم معرف��ي نشده اس��ت؛ به ویژه 

داشته هاي علمي او کمتر اطالع رساني شده  است

    تعداد معامالت مسکن تهران در شهریور ماه به 6هزار 
معامله نزول کرده، این در حالي اس��ت که روزگاري هر 
منطقه از 22منطقه تهران ش��اهد انجام هزاران معامله 
مس��کن در ماه بود و حاال شواهد نش��ان مي دهد بازار 
مس��کن در پایتخت ایران در حال ف��رو رفتن به باتالق 
رکود است، هر چند این رکود با تورمي همراه است که 
احتماالً در ماه آتي بيش از پيش آن را تشدید می کند، در 
این ميان انتظار مي رود سياستگذار بداند که آسيب هاي 
رکود در بازار مس��کن تنها متوجه این بخش نيس��ت و 
حوزه اشتغال و صنایع و رشته هاي وابسته به ساخت و 

توليد مسکن را نيز دربر مي گيرد

اغتشاش، مانع شنیدن 
اعتراض می شود

 بيزاري هنرمندانه 
از رفتارهاي تجزيه طلبانه

هاله مصونيت قضايي 
سلبريتي اغتشاشگر 

پوشالي است!

 23 متخصص طب سالمندي 
سهم 9/3 میلیون سالمند!

روز سیاه فوتبال

 مرگ زنانگي زنان 
زیر یوغ منافقین 

 شهید فخري زاده 
سوژه یك مجموعه مستند

 فرونشست معامالت 
بازار مسكن در رکود

184 کشته و 180 مجروح در اندونزی
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو  شنبه 11 مهر 1401 - 6 ربیع  االول 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6589 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

آزادی پول ها و نمازی ها وسط دعوا

ویژه  جوان

یادداشت  فرهنگی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  اجتماعی

 پرگوی اصالح طلبان 
هرزه گو شد!

زن هاي ما، زن هاي آنها 

 این شکایت
حکایت مظلومیت پلیس است

 خواب های پریشان
 برای سوریه سازی ایران

 سلبریتي ها 
یا آتش بیاران معركه؟!

جواد محرمي

کبری آسوپار

حمیدرضا شاه نظری

مجید ابهري

عباس عب��دی قبله آمال اصالح طلبان ک��ه صفحات اول همه 
 روزنامه های خود را به عکس و تفاسير او می آرایند،  گاهی مانند 
تحليل های رختکن فوتبال در بين دو نيمه، تفس��ير و تحليل 
می کند، یعنی فقط یک چي��زی می گوید که حرص خودش را 
بخواباند یا هيجان خودش را تخليه کند یا در مخاطب ایجاد شور 
و بلوا کند. به همين خاطر روزنامه های اصالح طلب باید قبل از 
چاپ مطالب او دست کم یک بار آنها را بخوانند و انواع مغالطات 

منطقی و اعوجاجات فکری آن را ویرایش کنند | صفحه 2

بخش قابل توجهي از س��ينماي ایران همه امکانات فکري و 
مادي خود را به ویژه در دو دهه اخير پاي کار پروژه هایي آورده 
که در اتاق  فکرهاي غربي براي ایجاد به اصطالح تغيير در ایران 
ساخته و پرداخته ش��ده اند. محوري ترین پروژه ضد ایراني از 
ساليان دور تا حاال حول موضوع زنان کليد زده شده است، اما 
آن همه فيلم و سریالي که بي پرده یا در لفافه با پول هاي کثيف 
و تميز ساخته شدند و آن همه ژس��ت ها، حرف ها، رفتارها و 
مصاحبه هایي که قصد داشت زن ایراني را پاي کار یک جنبش 
اعتراضي گسترده و پرحجم بياورد، نتيجه اش شد ترقه بازي 
عده اي اراذل و اوباش اجاره اي در تهران و چند شهر براي آتش 
زدن چند سطل آشغال و در نهایت بوق زدن چند خودرو در 

زمان پيک ترافيک شهري | صفحه 16

نيروی انتظامی مقابل آشوبی که برای اصالح طلب و برانداز 
و تجزیه طل��ب و گروه��گ رج��وی و دارودس��ته پهلوی  ها 
می تواند ارزش افزوده سياس��ی داش��ته باش��د، می ایستد. 
طبيعی است برنامه ریزی روش��ن برای شکستن اقتدار آن 
داشته باشند. البته این ليست الزاماً با هم هماهنگ نيستند 
و بدیهی ا ست حساب جناح های سياسی ذیل نظام جداست، 
اما هش��دار برای تعيين خ��ط مرز با جماع��ت ضدانقالب و 
 ضدایران برای همين است که در بزنگاه  ها با دشمن مخرج 

مشترک نيابيم  | صفحه 2

جمهوری اسالمی بدیلی ندارد و جایگزینی اگر برای آن بتوان 
تصور شد تکه تکه شدن ایران عزیز و نابودی ملت واحد ایران 
است. هرچند که این آرزوی دشمنان، خوابی آشفته است که 
تعبير نخواهد شد و تصور شکست قدرتی که سوریه و عراق را از 
چنگال داعش و امریکا بيرون کشيد و اجازه تجزیه این کشور ها 
را نداد با اقداماتی اینچنينی، تصوری خام و کودکانه است ولی 
هوشياری نسبت به سناریوهای دشمن و پرهيز از خام اندیشی  ها 
و اش��تباهات برای هر ایرانی ای که قلبش برای وطنش و برای 

امنيت و آرامش مردمان آن می تپد ضروری است  | صفحه 2

محبوبيت امانتي اس��ت که از طرف مردم به بعضي، به دليل 
داشتن استعدادهاي خاص در زمينه هاي ورزشي، هنري یا 
موارد دیگر داده مي شود. این امانت باید همانگونه که سپرده 
شده مورد مراقبت و نگهداري قرار گيرد، در غير این صورت 
از دارن��دگان آن باید س��لب صالحيت  ش��ود. در جریانات 
اخير یعني بعد از فوت مرحومه مهس��ا اميني دختري که از 
کردستان به تهران آمده بود و هنوز حقایق موضوع فوت وي 
روش��ن نش��ده، عده اي عجوالنه وارد ميدان شده و مشغول 
ریختن بنزین به آتش بعض��ي از اعتراضات گردیدند، بدون 

اینکه از واقعيت موضوع خبردار شوند  | صفحه 3

درست در شرایطی که مذاکرات هس�ته ای بین ایران و امریكا به دعوایی تمام نشدنی تبدیل شده است و امریكا نیز قباًل در زمان های 
آشوب و اغتشاش در ایران، فرصت طلبی های خود را داشت، قرار است پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و باقر نمازی جاسوس محكوم 
امریكایی نیز اجازه خروج از ایران یافت. این یعنی امریكا دیگر از براندازی و براندازان و تضعیف بیش�تر ایران دلسرد و ناامید شده و 

برجام نیز دیگر آن هویت قبلی خود را ندارد و مسائل خارج از آن حل شدنی است | همین صفحه 

پول های ایران و نمازی ها وس��ط دعوا آزاد شدند! یعنی درست وقتی که 
هم مذاکرات دعوایی تمام نشدنی شده اس��ت و هم اغتشاشاتی در ایران 
روی داده که امریکا قبالً  در این زمان ها فرصت طلبی های خود را داشت، 
اتفاقی دور از انتظار رخ داد. این مس��تلزم چند معنای دقيق است. وقتی 
وسط اغتشاش در ایران، باقر و س��يامک نمازی، پدرو پسری که به جرم 
جاسوسی برای امریکا در زندان ایران بودند و 7ميليارد دالر از پول ایران 
آزاد می ش��وند،  این نمی تواند با وقتی که این اتفاقات در یک زمان عادی 
می افتد،  یک مفهوم داشته باشد. از طرفی اوضاع مذاکرات هم بعد از یک 
روند روبه توافق، در ظاهر و به صورت اعالمی، س��خت شد و به واگرایی 
رسيد، اگرچه در پشت صحنه این قدر واگرایی نبود!  امریکا در این وضعيت 

تن به آزادی پول های ایران داد، چرا؟
 امریکا اهل معامله اس��ت. با دوس��ت، با دش��من، با اروپایی، با چينی، با 
سرخپوست، با آفریقایی، با هرکس که ممکن شد، معامله می کند. فقط 
کافی است احساس کند، که نباخته، معامله به سرعت جوش می خورد. 
همين حاال پنهانی از دو منبع آژانس و خود امریکا پيام هایی درباره توافق 
به ایران داده می ش��ود. یعنی امریکا نمی تواند دور ش��دن ای��ران از ميز 
مذاکرات را خيلی تحمل کند! حتی  آن طور که محتوای برخی  اظهارات 
غربی ها در  پيام های ارسالی به ایران نش��ان می دهد امکان توافق بر سر 
مسائل بزرگ تر از محتویات برجام تا برخی مسائل جزئی تر مانند مبادله 
وطن فروشان مستقر در شبکه های فارسی زبان نيز هست. نکته آنجاست 

که امریکا بهای گزافی می طلبد و  موضوعات منطقه را پيش می کش��د و 
با آنکه در برابر حل برخی مسائل منطقه حاضر است بسيار بيشتر از اینها 
بدهد، ولی بسيار زیاده خواهانه مذاکره می کند. ایران البته مسائل منطقه 

را سخت معامله می کند یا اصاًل از دایره معامله بيرون قرار می دهد.
ام��ا آزادی پول های ای��ران و نمازی ها در این مقطع چن��د معنای کاماًل 
دلس��ردکننده برای براندازان دارد: دلس��ردی از براندازی، دلس��ردی از 
براندازان و دلسردی حتی از تضعيف بيش��تر ایران. درواقع امریکا به این 
آش��وب هم به چش��م اميد و امکان براندازی نگاه نمی کند! این منافاتی 
ندارد ک��ه امریکا همچنان ب��رای براندازان خرج کند و اتاق فکر داش��ته 
باشد و آنان را با زیرس��اخت های الکترونيکی و با دالر فربه کند. آن یک 
رویه ثابت است که امریکا از آن برای ذخيره آینده و برای تضعيف دایمی 
و اس��تخوان الی زخم بهره می برد. برای همه جهان نيز از این خرج ها و 
هزینه ها و حمایت ها دارد. اما این رفتار معامله گرانه و پيام های پی درپی 
برای توافق هس��ته ای را مقایس��ه کنيد با رفت��ار اوبام��ا و ترامپ در دو 
مقطع دیگر در گذش��ته که به ویژه درباره اوباما ب��ا تغيير رفتار ناگهانی و 
صدوهشتاددرجه ای او مواجه ش��دیم،  زیرا واقعاً به اینجا رسيدند که کار 

ایران تمام شده است. 
براندازان برای امریکا بالذاته ارزشی ندارند. امریکا آنچنان که رفتارهای 
چند سال اخيرش و بویژه این معامله وس��ط دعوا یعنی آزادی پول های 
بلوکه شده ایران نش��ان می دهد،  حتی از تضعيف بيشتر ایران هم نااميد 

اس��ت و لذا این احتمال قوی شده اس��ت که به ش��يوه ای آبرومندانه از 
براندازان عبور کند. اینکه یک باره بر سر همه آنان معامله نمی کند، نه برای 
انسان دوستی و یا مالحظات شرافتمندانه است، فقط به این دليل است 
که می خواهد آنان را همچنان به عنوان رعيت خود در پيش��امدهای آتی 
اميدوار نگاه دارد. با این اوصاف باید منتظر عبور بيشتر غرب از براندازان 
مستقر در این کشورها و از جمله وطن فروش��ان شبکه های فارسی زبان 
باشيم. این شاید برای آن وطن فروشان به یک شوخی یا بلوف شبيه باشد، 

اما زمان به آنان نشان خواهد داد که در بد پوستينی خوابيده اند! 
دیروز »نورنيوز« رسانه نزدیک به شورای عالی امنيت ملی ایران نوشت: 
»امریکا، مس��تقل از رون��د مذاکرات برج��ام، درحال پيگي��ری موضوع 
آزادی زندانيان خود در ایران و هم زمان آزادس��ازی منابع مسدودش��ده 
ارزی کشورمان در کره جنوبی است. بر همين اساس در هفته های اخير 
مذاکرات فشرده ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی 
همزمان زندانيان ای��ران و آمریکا انجام و ميليارده��ا دالر از منابع ارزی 
مسدود شده کش��ورمان نيز در این چارچوب در شرف آزادسازی است. 
ایران هنوز حس��اب های اعالمی برای انتقال منابع مذکور را نپذیرفته و 

حساب های جدیدی را به این منظور معرفی کرده است.«
در خبر دیگری  سخنگوی سازمان ملل  اعالم کرد:»به باقر نمازی  اجازه 
داده ش��ده تا برای معالجه به خارج از ایران برود. س��يامک نمازی نيز از 

بازداشت آزاد شده است.«

  باقر نمازی اجازه خروج از کشور را یافت و پسرش فعال به مرخصی از زندان رفته است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اینكه دانشجو نباید 
دچار سیاست زدگی و حزب گرایی ش�ود گفت: دانشجو باید 
نماد ترویج این باور باشد که در کشور بن بستی وجود ندارد و 
با عملكرد صحیح خود، فعل توانستن را در کشور نهادینه کند. 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئيس ستاد کل نيروهای 
مسلح در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، 
با اشاره به نقش تعيين کننده دانشجویان در حوزه های علمی و 
فناوری های نوین،  اظهار داشت: بدون تردید دانشجویان موتور 

محرک کشور محسوب می شوند. 
رئيس ستادکل نيروهای مس��لح با تأکيد بر توجه به تهدیدات 
امنيتی و توطئه  هایی که انقالب اسالمی با آن مواجه است، گفت: 
طبيعتاً قشر دانشجو مسئوليت و رسالت خطير و سنگينی را در 
عرصه مقابله با تهدیدات پيِش رو بر عهده دارد. از دانشجویان 
انتظار می رود که در ارتباط با مسائل مختلف روحيه پرسشگری 
و مطالبه گری داش��ته باشند و نسبت به مس��ائل آگاه و توجيه 
باشند و مهم تر اینکه دیگران را نيز در مواجهه با مسائل توجيه 

کنند. 
سرلشکر باقری در ادامه، حرکت در مسير توسعه علم، توسعه 
دانش، فناوری و پژوهش را اصلی  ترین وظيفه قش��ر دانشجو، 
عنوان کرد و گفت: جای��گاه علم و فن��اوری در توليد قدرت و 
سربلندی کشور بسيار مهم اس��ت و امروز دانشجویان ما باید 
با تالش در عرصه های علمی و پژوهش��ی جایگاه علمی کشور 
را متناسب با شأن و تراز ملت بزرگ ایران، ارتقا بخشند. امروز 
یکی از مهم  ترین اهداف جبهه علمی کش��ور باید دستيابی به 
این جایگاه رفيع باش��د. وی با تأکيد بر اینکه برای رسيدن به 
جایگاه رفيع دانش و فناوری نيازمند پيش��رفت در حوزه های 
مختلف علمی، به ویژه فناوری های نوین هستيم، عنوان کرد: 
به طور معمول دانشگاه  ها برای همين ماموریت ایجاد شده اند و 
دانشجویان ما به ویژه دانشجویان انقالبی، متدین و حزب اللهی 
نيز باید در این زمينه هم الگو باش��ند و از درسخوان ترین  ها و 

محقق ترین  ها باشند. 

رئيس ستادکل نيروهای مسلح با اشاره به اینکه درس آموزی و 
توسعه دانش، به عنوان فعاليت اصلی دانشجویان نباید کمرنگ 
و یا به فراموشی سپرده شود، گفت: بنده معتقدم رتبه های برتر 
علمی در سطوح بين المللی باید از ميان شما عزیزان باشد که 
البته در بس��ياری موارد این مهم محقق شده است. وی با بيان 
اینکه تش��کل های دانش��جویی ما نباید دچار سياست زدگی 
حزب گرایی و جریان زدگی شوند، افزود: تشکل های دانشجویی 
به جهت انگيزه و اهداف، بس��يار فراتر از جریان های سياس��ی 
هستند؛ چرا که آنان به دنبال به دست گرفتن مناصب، پست  ها 
و قدرت هستند، اما تشکل دانشجویی به دنبال پيشبرد اهداف 

اصل نظام و انقالب و در نهایت سربلندی کشور است. 
باقری، داش��تن فهم عميق و درک ژرف سياسی را از ملزومات 
دانش��جویان عن��وان ک��رد و اف��زود: بای��د توجه داش��ت که 
سياست زدگی و حزب زدگی، آفتی هس��ت که می تواند ما را از 
رس��الت اصلی مان دور کند. دانش��جو باید نماد ترویج این باور 
باشد که در کشور هيچ بن بستی وجود ندارد و در واقع با عملکرد 
صحيح خود، فعل توانستن را در کشور نهادینه کند و کارهای 
س��خت را با بهره گيری از ظرفيت های داخلی به منصه ظهور 
برساند، مانند کاری که دانشجویان نسل اول انقالب در دوران 

دفاع مقدس انجام دادند. 
رئيس ستادکل نيروهای مسلح درس گرفتن از مقاطع حساس 
تاریخی کش��ور را یک��ی از بهترین راهکارهای ب��رون رفت از 
مشکالت فعلی عنوان کرد و افزود: مطالعه تاریخ دفاع مقدس 
صرفاً به خاط��ره گویی و خاطره انگاری خالصه نمی ش��ود در 
مطالعه دفاع مقدس باید دالیل پيروزی و شکست ها را مد نظر 
قرار داد و دالیل و ریش��ه های شکس��ت و پيروزی را بازسازی 
کرد و از آن برای حل مش��کالت کنونی بهره گرفت. در ميان 
تمامی حوادث تاریخی که کش��ورمان با آن مواجه بوده دفاع 
مقدس به عن��وان یک قله مطرح اس��ت که می بایس��ت روی 
 آن وقت گذاش��ت و مطالعه ک��رد و برای ام��روز و آینده از آن 

بهره گرفت. 

س�ازمان اطالعات س�پاه در پیامی ضمن تبریك و تس�لیت ش�هادت پاس�داران و 
بس�یجیان حریم امنیت تأکید کرد: فرزندان ملت س�رافراز ایران اسالمی همچون 
گذشته انتقام خون پاک ش�هدای مظلوم زاهدان را از دشمنان ملت خواهند گرفت. 
به گزارش فارس، در این پيام آمده است: بار دیگر دست جنایت آلود دشمنان اسالم و انقالب 
اسالمی از آستين اش��رار و آش��وبگران بيرون آمد و خون پاک یکی دیگر از سربازان وطن 
)سردار شهيد سيدحميدرضا هاشمی معروف به سيدعلی موسوی( و جمعی از همرزمان 

شهيدش را به هنگام تالش برای حفظ امنيت و آرامش مردم بر زمين ریخت. 
بی شک ملت شهيدپرور ایران و نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، تعرض به امنيت 
و جان مردم و سربازان وطن را بی پاسخ نخواهد گذاشت و دشمنان کينه توز ملت سرافراز 
ایران و انقالب اسالمی، به ویژه گروهک های ظالم و تجزیه طلب و ایادی آنان بدانند، فرزندان 
ایران اسالمی در حفاظت از انقالب و دستاوردهای آن لحظه ای غافل نبوده و با چشمان بيدار 
و اشراف کامل اطالعاتی تمامی توطئه    ها و فتنه های کور آنان را رصد نموده، به مدد الهی 

ضربات مهلکی را توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج( دریافت خواهند کرد. 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن تبریک و تسليت شهادت پاسدار رشيد 
اسالم، سردار شهيد سيدحميدرضا هاشمی و همرزمان شهيدش محضر مقدس حضرت ولی 
عصر )عج(، فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی(، ملت شریف و قدرشناس ایران اسالمی 
و خانواده معظم و معزز آنان، اعالم می دارد؛ بی ش��ک فرزندان ملت سرافراز ایران اسالمی 
همچون گذشته انتقام خون پاک شهدای مظلوم زاهدان در جمعه سياه را از دشمنان خواهند 
گرفت و حمالت ناجوانمردانه معاندین مسلح، اشرار و آش��وب طلبان را بی پاسخ نخواهند 

گذاشت و به فضل الهی بساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را برمی چينند. 

سازمان اطالعات سپاه:

 انتقام خون شهدای زاهدان را 
از دشمنان خواهیم گرفت

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
روحیه پرسشگری دانشجو باید توأم با آگاهی باشد

آزادی دارایی های ایران»بدون برجام«
موضوع آزاد شدن 7 میلیارد دالر از دارایی های ایران در حالی رسانه ای می شود که امریكا 
همچنان از پذیرش تعهد برای بازگشت به توافق هسته ای شانه خالی می کند. مشكالت 

سیاسی داخلی در امریكا و نگرانی از افزایش غنی سازی در ایران عواملی هستند که امریكا را بر 
آن داشته تا همچنان راهی برای حفظ میز مذاکره باقی بگذارد |  صفحه 15


