
    زهرا احتشام، دانشجوي دكتراي مديريت آموزش 
عالي دانش��گاه تهران در گفت و گو با »ج��وان«: خيلي 
از نخبگان ب��ه ايجاد درگاه يكپارچه  ص��دور مجوزها به 
صورت الكترونيكي اميد بسته بودند. قرار بود با اين درگاه 
يكپارچه، مجوزهاي كسب وكارها در هر وزارتخانه اي به 
صورت الكترونيكي و بدون پيچ وخم هاي بوروكراس��ي 
خن��ده دار و وقت گير صادر ش��ود، اما متأس��فانه همه 

وزارتخانه ها پاي كار نيامدند و به سرانجام نرسيد

    س��كوت عجيب وزارت ورزش و فدراس��يون ها در 
قبال حركات برخی ورزشكاران همچنان ادامه دارد كه 
البته اين احتمال قوی را تقوي��ت می كند كه آنها خود 
آتش بيار معركه ان��د . در حالی كه آتش اغتشاش��ات در 
كشور تقريباً خاموش شده و صرفاً حركات شيطنت آميز 
در برخی نقاط ديده می شود، گويا چهره های ورزشی و 
به خصوص ملی پوشان رش��ته های مختلف می خواهند 
همچنان آتش بيار معركه اغتشاشات باشند و با حركات 
و رفتاره��ای خود جوان��ان را تهييج به بي��رون آمدن و 

اغتشاش كنند

    ايران از لحاظ ميزان مصرف انرژي رتبه اول در جهان 
را دارد كه 2/5 برابر ميزان مصرف انرژي در دنياس��ت. 
پس اگر بتوانيم مصرف انرژي را كنترل كنيم و به حداقل 
برسانيم، مي تواند راهكاري براي نجات شهرها از آلودگي 
هوا باشد و از مرگ ساالنه 27 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا 
جلوگيري كند. با وجود اين رانت و فساد در حوزه اسقاط 
وسايل نقليه فرسوده موجب شده خروج اين وسايل از 
سيستم حمل و نقل و استاندارد سازي مصرف انرژي با 

چالش مواجه شود

 مافيا نمي گذارد 
نخبه اثرگذار باشد

خوابيده در آفساید!

 رتبه داري ایران 
 در مصرف انرژي  

ساالنه 27هزار نفر را مي كشد!
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 22 آبان 1401 - 18 ربيع الثانی 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6622  - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

اره سراغ بی بی  رفت!

ماکرون به ته تجزیه طلبی رسید

 رسانه های خسته انگليس تفرقه افکن و سعودی اره كش در سرباالیی  تجزیه طلبی ایران  به گاز گرفتن یکدیگر مشغولند! خبرنگار بی بی سی، 
رسانه سعودی اینترنشنال را در خدمت تجزیه طلبی ایران می داند و اینترنشنال هم رسانه انگليسی بی بی سی فارسی را متهم می كند كه با 

پول ماليات مردم انگليس، دروغ پراكنی و ریاكاری می كند | همين صفحه

رئيس جمهور فرانسه با واسطه یک سازمان تجزیه طلب مستقر در امریکا با مصی علی نژاد دیدار كرد.  این حد از روبازی كردن 
 اروپایيان بی سابقه است. دیدار با یک اسب بازنده كه در امریکا كنار گذاشته شده است، نشانه خالی بودن دست اروپا 

در دشمنی با ایران است.  ظاهراً اروپا و ماكرون به خوردن ته دیگ تجزیه طلبی نيز راضی  شده اند! | صفحه 2
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   محمدصادق فقفوری، دبير گروه اجتماعی
در انتهای اغتشاش��ات دو ماه گذش��ته، چه دستاوردی 
باالتر از اين كه دو رس��انه فارس��ی زبان خارجی اكنون 
همه گفته ه��ای جبهه انق��اب را پيرامون خودش��ان 
تأييد می كنند؟! تجزيه طلبی، وطن فروش��ی و تضعيف 
مردم اي��ران با پ��ول خارج��ی، كارويژه بی بی س��ی و 
ايران اينترنشنال بود كه دلسوزان نظام و انقاب از مدت ها 
پيش آن را هشدار می دادند، اما اكنون اين مواجب بگيران 
خود بی بی سی و ايران اينترنشنال هستند كه با صدای 
رسا تأييد كرده اند »ما كارمندان شبكه های فارسی زبان 
وطن فروش��يم و با تجزيه طلبی به دنبال تضعيف مردم 

ايران بوديم!«
 وطن فروشی و تجزيه طلبی ايران؛ اين ماحصل دعوای 
روباه و كفتار است! بی بی س��ی و ايران اينترنشنال حاال 
آنچنان به  هم مش��غولند و عليه هم افشاگری می كنند 
كه »كناره گيری رعن��ا از ايران « در اين بين گم ش��ده 
است. وطن فروشی، درد مش��ترک همه ايرانيانی است 
كه روی ديدن آرامش و پيش��رفت اي��ران را ندارند و با 
ثروت ملكه، ماليات انگليسی ها و پول سعودی به ترويج 
خشونت و اغتشاش می پردازند. اين درد حاال از گزارش ها 
و پست های خود بی بی س��ی و ايران اينترنشنال بيرون 

زده است. 
چند روز پيش فاي��ل صوتی از رعن��ا رحيم پور، مجری 
بی بی سی منتشر شد كه در آن شبكه ايران اينترنشنال 

را تجزيه طلب عنوان می كرد. حاال ايران اينترنشنال هم 
از خجالت بی بی سی درآمده و در گزارشی ده دقيقه ای، 
رعنا و بی بی سی را رس��انه ای معرفی می كند كه با پول 
ماليات مردم انگليس علي��ه آنچه مصالح م��ردم ايران 
می داند، خبرپراكن��ی می كنند. داس��تان واقعی و وجه 
اشتراک اين دعواِی باالگرفته، دستورالعمل مشترک اين 

دو شبكه است: تجزيه ايران با پول لندن و سعودی. 
اين دو ش��بكه فارس��ی زبان كه در دو ماه گذشته رسماً 
همه داشته های حرفه ای و غيرحرفه ای خود را به ميدان 
آوردند، روزانه دهها دروغ منتش��ر كردند و پيه رسوايی 
دروغ پراكنی را هم به تن خود ماليدند و عمًا خود را به 
شبكه ها و كانال های زرد فروكاهيدند تا آرامش را از ايران 
بگيرند، حاال با شكست پروژه شان و هدررفت ميليارد ها 

دالر، به افشاگری عليه هم مشغول شده اند. 
رعنا رحيم پور كه در يک فايل صوت��ی اذعان كرده بود 
ايران اينترنش��نال فقط با س��ران تجزيه طلب گفت وگو 
می كند و در واقع ب��ه دنبال تجزيه طلبی ايران اس��ت، 
حاال خودش و رسانه محبوبش بی بی سی از طرف رقيب 
لندنی به دروغ و ريا متهم شده است. در گزارش يكی از 
جيره خواران بن سلمان اره كش عليه رعنا رحيم پور، به 
يک نكته ظريف اشاره ش��ده است: كارمندان بی بی سی 
از مالي��ات انگليس��ی ها، ازجمله ايرانی های انگليس��ی 
ش��ده ارتزاق می كنند تا وطن فروش��ی كنند! گزارش 
اينترنشنال عليه بی بی سی اين را هم به صورت مستند 

اضافه می كند كه رحيم پور تصريح كرده است ترامپ و 
اقدامات تروريس��تی اش علت  العلل ماجرای هواپيمای 

اوكراينی بوده است. 
رسوايی اين دو شبكه به قدری زياد شده و دعوا به قدری 
باال گرفته اس��ت كه خبرن��گاران ايران اينترنش��نال به 
وزارت اطاعات كشورمان پيام داده اند و برای همكاری 
اعام آمادگ��ی كرده اند. از آن طرف، رعنا هم با انتش��ار 
پستی نوشته است »پانزده س��ال كار خبری در تبعيد، 
هزينه های انسانی و عاطفی، همه جلوی دوربين و چشم 
خودتان برای قضاوتتان كافی نبود. همه اين سال ها تصور 
می كردم برای مردمم كار می كنم اما امروز فهميدم عمرم 
را تلف كردم. من رسماً نقطه پايان گذاشتم بر ايران. عجب 

مردمانی داريم، ايران را در خودم كشتم.  « 
بله، عجب مردمانی داريم ما. و بله، درس��ت است، شما 
اي��ران را در خودتان كش��ته ايد، اما نه دي��روز، بلكه آن 
روزی كه به دست بوس��ی ملكه رفتيد و ب��ا كيف پرپول 
انگليس��ی خواس��تيد كاه از س��ر هموطنان سابقتان 
برداريد، اما مقاومت و غيرت ايرانی ها تشت رسوايی شما 
را به زمين انداخت و اين آخر و عاقبت همه وطن فروشانی 
اس��ت كه برای چندرغاز و برای دو روز دنيا، مام وطن را 

می فروشند. 
پس از اين همه رسوايی، در سربااليی تجزيه ايران، حاال 
اين رسانه های فرتوت، خسته و راه  گم كرده، مشغول گاز 

گرفتن يكديگر شده اند! 

اره سراغ بی بی  رفت!

يادداشت هاي امروز

سندرم درمان  نشدنی مديران گذشته!
شیوا نوروزی
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تكليف ما در قبال فتنه سلبريتي ها
مصطفي شاه كرمي
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بازسازی اصالحات با سوخت اغتشاشات
رسول سنایی راد
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تصميم هاي بحران ساز
حسین فصیحي
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نتايج انتخابات کنگره
پايانی بر فعاليت سياسی ترامپ! / سید رحیم نعمتی
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 دست نوشته رهبر معظم انقالب
 در قدردانی از شهيد طهرانی مقدم

    شما به كمک و هدايت خداوند عليم و قدير توانسته ايد كار 
بزرگی را به سامان برس��انيد. اين، بار ديگر معجزه  توانايی های 
عزم راس��خ انس��ان مؤمن را در معرض نگاه ما می گذارد و ما را 
اميدوارتر از هميشه به همت و تاش برمی انگيزد. از پيشروی در 
راه شناختن هدف های بلند و راه های ميان بر برای رسيدن به آن 
و آنگاه همت گماشتن و گام برداشتن خسته نشويد | صفحه 2


