
»بسیج؛ خدمتگزار ملت ایران « شعار هفته بسیج امسال است

  در هفته بسیج ۳۲ مرکز رش��د الگویی در قالب طرح باقرالعلوم، ۶۳ مرکز کارآفرینی 
بسیج خواهران و ۱۰۱ مرکز مشاوره خانواده افتتاح خواهد شد و همچنین ۱۰۰۰ نفر از 

زندانیان معسر جرایم غیرعمد با پرداخت دیون آزاد خواهند شد

  عناوین هفته بسیج سال ۱۴۰۱: یک شنبه ۲۹ آبان »بسیج سازندگی و پیشرفت«، 
دو شنبه ۳۰ آبان »بسیج، مس��جدمحوری و جامعه اسالمی«، سه  شنبه اول آذر»بسیج 
نوآوری و جهاد علمی«، چهار شنبه دوم آذر »بسیج، مردم ساالری، ایران قوی و مستقل«، 
پنج  شنبه سوم آذر »بسیج، مظهر جهاد و شهادت«، جمعه چهارم آذر »بسیج، ایمان و 

تربیت اسالمی« و  شنبه پنجم آذر »بسیج، مقاومت و اقتدار ملی «  | همین صفحه

  نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با »جوان«: اگر آنتي بیوتیک در دست 
مافیا باشد، باید بروند یقه سازمان تأمین اجتماعي را بگیرند، چراکه ۲۸ شرکت و کارخانه ما 
براي تأمین اجتماعي است! اگر بخواهیم بحث مافیا را مطرح کنیم، وقتي عمالً اکثریت قریب به 
اتفاق شرکت هاي داروسازي مربوط به بخش دولتي است، پس این مافیا در کجا مي تواند وجود 
داشته باشد؟! اگر زنجیره تأمین، عرضه و توزیع دارو را مرور کنیم، مي بینیم بیش از ۶۰ درصد 
داروي کشور ما توسط شرکت هاي وابسته به ارگان هاي نیمه دولتي یا عمومي تأمین مي شود. 
بیش از دو سوم داروي ما توسط ش��رکت هاي پخش همین بخش توزیع مي شود و ۶۰ درصد 
دارویي کشور از نظر ارزش، در ۵۰۰ داروخانه کشور توزیع مي شود که عمده این داروخانه ها هم 

دولتي هستند  | صفحه 3

  به رغم تالش اپ�وزیس�یون جمهوري اس��المي براي متقاعد کردن اروپا و امریكا در خارج 
کردن مذاکرات هسته اي  از دستور کار، واشنگتن و بروکسل حاضر نیستند روي اسب بازنده 
شرط ببندند. رابرت مالي، نماینده ویژه امریكا در امور ایران گفته است »فعالً« سیاست تحریم و 
فشار بر ایران را ادامه مي دهیم ولی »روزنه دیپلماسي« را باز نگه مي داریم. کمیسیونر سیاست 
خارجي اتحادیه اروپا، با گفتن اینكه »اینها مسائل متفاوتي هستند« حتي حاضر نشده پرونده 
پهپادهاي منتسب به ایران را با مذاکرات پیوند بزند. جالب تر از همه، نحوه برخورد آلمان است؛ 
دولتي که در هفته هاي اخیر لفاظي کم سابقه اي در حمایت از چیزي انجام داده است که آن را 
»اعتراضات« مردمي مي خواند. دیروز فاش شد برلین در حال »مذاکرات محرمانه« براي خرید 

نفت از ایران است!  | صفحه 15

جوانان بسیجی یک شبکه مجازی برای انقالب اسالمی شکل داده اند

سردار سلیمانی در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج:

رزمایش 900 هزار نفری گروه های جهادی 
در هفته بسیج برگزار می شود

 مافياي دارو اگر هم باشد 
در خود شرکت های دولتی است!

 رشته پزشکي  و بورسیه فرانسه را 
فداي فعالیت هاي انقالبي كرد | صفحه 7

 اروپا پرونده »برجام« را 
جدا از »آشوب« دنبال مي کند 

 حاج علی اكبری در جمع مردم سیستان و بلوچستان:

محركان حوادث سیستان و بلوچستان 
باید پاسخگو باشند 

 صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار  شنبه 25 آبان 1401 - 21 ربیع الثانی 1444
سال بیست و چهارم- شماره 6625 - 16 صفحه

قیمت: 3000  تومان

 اخراج مفتضحانه
اینترنشنال

شما نمره معرفت 
 گل محمدی را 

حساب کنيد!

ویژه  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

نگاهی به تدابیر رسانه ای  ترکیه 
پس از حادثه تروریستی

 تب فوتبال 
نباید سایر رشته ها را بسوزاند

 عصر جهش تاریخی ایران 
و افول دشمنان

 2 سفارتخانه ای که بیروت را 
به بن بست کشیده اند

دنیا حیدری

حمیدرضا شاه نظری

سیدرحیم نعمتي

سه روز پیش یک عملیات انتحاری در استانبول ترکیه موجب 
مرگ شش تن و مجروح شدن حدود ۱۰۰ نفر شد. این عملیات 
موجب شد دولت ترکیه در ساعات اولیه پس از انفجار تدابیری 
امنیتی و رسانه ای اعمال کند تا بتواند هم امنیت روانی مردم و 
هم امنیت فیزیكی کشورش را تأمین کند.  آنچه دولت ترکیه 
انجام داد، شاید کمی سختگیرانه به نظر بیاید، اما در مواجهه 
با عملیات تروریستی چه باید کرد؟ امنیت جامعه خط قرمز 
همه حكومت هاست و وقتی خدشه ای بر آن وارد شده، برای 

حفظش هر کاری باید انجام داد | صفحه 2

کوچک ترین ش��كی در اهمیت جام جهانی نیست، خصوصاً 
این دوره که از طرفی ش��رایط آماده سازی ایران داستان های 
خود را داشت و از سوی دیگر تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس 
و امریكا همگروه شده تا حساس��یت ها چند برابر شود. با این 
وجود این اهمیت نباید مانع از توجه به س��ایر رشته ها شود،  
آن هم در شرایطی که شاهد برگزاری مسابقات مهمی هستیم 
که کسب سهمیه های پارالمپیک از جمله آنهاست. به همین 
دلیل انتظار می رود مس��ئوالن به خصوص وزیر ورزش تمام 
نگاهش معطوف به فوتبال نباش��د و نیم نگاهی نیز به س��ایر 
رشته های ورزشی داشته باشد تا عدم توجه به دیگر ورزشكاران 
آنها را دلسرد نكند، چراکه سجادی وزیر کل ورزش است، نه 
فقط فوتبال و باید به همه رشته ها منصفانه و عادالنه رسیدگی 

و توجه کند | صفحه 13

درس گرفتن از این واقعیت  ها در کنار توجه به توصیه های دینی 
مبنی بر افزایش قدرت دفاعی و نظامی برای مقابله با دشمنان 
س��بب ش��د که جمهوری اس��المی ایران بعد از پایان جنگ 
تحمیلی، افزایش قدرت دفاعی با تكیه بر توان داخلی و ملی را 
در دستور کار خود قرار دهد که نتیجه آن، پیشرفت های بزرگی 
است که در این حوزه نصیب کش��ور شده و حیرت جهانیان و 
وحشت دشمنان را برانگیخته است. به موازات پیشرفت های 
ایران در این عرصه و مجاهدت های شبانه روزی فرزندان ملت 
ایران در این چه��ار دهه، خط تبلیغاتی و سیاس��ی برای کند 
کردن و متوقف کردن آن همیش��ه در جریان بوده اس��ت. اما 
تاکنون این خطوط تبلیغاتی نتوانسته اثری بر دکترین دفاعی 
جمهوری اس��المی ایران بگذارد و امروز ایران توانسته بدون 
توجه به آنچه خواست دشمنان اس��ت چه مواردی که از زبان 
بوق های تبلیغاتی وابسته و چه از زبان برخی فریب خوردگان، 
ساده لوحان و ناآگاهان مطرح شده، به مهم  ترین و حساس  ترین 

تكنولوژی های نظامی و دفاعی دست یابد  | صفحه 2

بیش از دو هفته اس��ت ریاس��ت جمهوري میش��ل عون به 
پایان رس��یده اما هنوز پارلمان لبنان رئیس جمهور جدید 
را به جاي او تعیین نكرده اس��ت. پارلمان پنجمین نشست 
خود را براي رأي گیري و انتخاب رئیس جمهور در پنج شنبه 
گذش��ته برگزار کرد اما همانند چهار نشس��ت قبلي این بار 
هم نمایندگان نتوانستند بر س��ر یک فرد به اجماع برسند. 
حاال نجیب میقاتي، نخس��ت وزیر لبنان از ضرورت انتخاب 
رئیس جمهور گفته تا اینكه فعالیت سیاس��ي کشور هر چه 
س��ریع تر س��ازماندهي ش��ود و حمایت خود را از سلیمان 
فرنجی��ه، رئیس جری��ان المرده ب��ه صراحت اع��الم کرده 
است. شاید این اقدام نخس��ت وزیر بتواند کلید حل معضل 
اساس��ي فعلي در لبنان براي تعیین جانشین عون باشد، به 
 خصوص اینكه فرنجیه در میان لیست نامزدهاي مطرح در 

پارلمان نیست  | صفحه 15

بی�ش از 42 ه�زار گروه جهادی متش�کل 
از ۹00 هزار نفر در رزمایش�ی به مناس�بت 
هفت�ه بس�یج ش�ركت خواهن�د ك�رد. 
س��ردار غالمرضا س��لیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین صبح سه  شنبه در نشست 
خبری به مناسبت هفته بسیج، با گرامیداشت 
یاد ۹۰ هزار ش��هید بس��یج در دفاع مقدس 
اظهار داشت: برکات تش��كیل بسیج از ۵ آذر 
۱۳۵۸ آغ��از ش��د، دورانی که نظ��ام مقدس 
جمهوری اسالمی در دوران نوپایی و نونهالی 
خود به سر می برد و در مخاطرات بزرگی قرار 
داشت، تشكیل بسیج عمق راهبردی دفاعی 

ملت ایران را افزایش داد. 
وی با اش��اره ب��ه نقش آفرینی بس��یج پس از 
دفاع مقدس، گفت: در ابعاد مختلف ش��اهد 
نقش آفرینی بس��یج بودیم ک��ه از جمله آنها 
نقش آفرینی در مقابله با بیماری کرونا با انجام 
اقداماتی از قبیل اجرای طرح س��پهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، واکسیناسیون و رزمایش 

کمک مؤمنانه بود. 
س��ردار س��لیمانی با بیان اینكه هفته بسیج 
بهانه ای اس��ت که در آن به گسترش خدمات 
بس��یج بپردازیم، ادامه داد: برنامه های هفته 
بس��یج از تجدید میث��اق با آرمان ه��ای امام 
راحل آغاز خواهد شد و با رزمایش فاطمیون 
گروه های جهادی در سراسر کشور ادامه پیدا 

خواهد کرد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به 
تش��ریح برنامه های پیش بینی شده در هفته 
گرامیداشت بسیج پرداخت و گفت: شعار این 

هفته »بسیج؛ خدمتگزار ملت ایران « انتخاب 
ش��ده اس��ت. تجدید میثاق با امام راحل در 
آغاز هفته بسیج، رزمایش گروه های جهادی 
فاطمیون با حضور ۹۰۰ هزار نفر در قالب ۴۲ 
هزار گروه جهادی، اجتماع بسیجیان با عنوان 
»حماسه اقتدار « بخش��ی از برنامه های هفته 

بسیج است. 
سلیمانی با اشاره به نامگذاری روز های مختلف 
هفته بسیج ۱۴۰۱ گفت: یک شنبه ۲۹ آبان با 
عنوان »بسیج سازندگی و پیشرفت«، دو شنبه 
۳۰ آبان با عنوان »بس��یج، مسجدمحوری و 
جامعه اسالمی«، سه  ش��نبه اول آذر با عنوان 
»بسیج نوآوری و جهاد علمی«، چهار شنبه دوم 
آذر با عنوان »بسیج، مردم ساالری، ایران قوی و 
مستقل«، پنج  شنبه سوم آذر با عنوان »بسیج، 
مظهر جهاد و ش��هادت«، جمعه چهارم آذر با 
عنوان »بسیج، ایمان و تربیت اسالمی« و  شنبه 
پنجم آذر با عنوان »بس��یج، مقاومت و اقتدار 

ملی « عناوین هفته بسیج سال ۱۴۰۱ است. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه هفته بس��یج فرصتی 
اس��ت که خدمات و ظرفیت های تشكیالت 
مردم پایه بسیج را برای ایفای نقش بیان کنیم، 
گفت: آنچه امروز بیش از هرچیزی به آن نیاز 
داریم حضور مردم به ویژه جوانان برای تحقق 

مردم ساالری دینی است. 
س��ردار س��لیمانی در ادامه بیان کرد: در این 
هفته ۳۲ مرکز رش��د الگوی��ی در قالب طرح 
باقرالعلوم، ۶۳ مرکز کارآفرینی بسیج خواهران 
و ۱۰۱ مرکز مشاوره خانواده افتتاح خواهد شد 
و همچنین ۱۰۰۰ نفر از زندانیان معسر جرایم 

غیرعمد با پرداخت دیون آزاد خواهند شد. 
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین در پاسخ 
به س��ؤالی پیرام��ون برگزاری مراس��م برای 
گرامیداشت شهدای بس��یجی حوادث اخیر 
در کش��ور، گفت: مردم با حضور گسترده در 
تشییع پیكر مطهر شهدا برای شهدای بسیجی 
حوادث اخیر سنگ تمام گذاشتند، اما با این 
حال برنامه مرکزی برای این ش��هدا خواهیم 
داشت که پیش بینی شده مراسمی به منظور 
تجلیل از مدافعان و ش��هدای امنیت در دهم 
آذر برگزار شود. البته در همین راستا کنگره 
۶ هزار شهید استان قم را هم در روز پنج  شنبه 
۲۶ آبان خواهیم داش��ت که در آن از شهدای 

امنیت نیز تجلیل به عمل می آید. 
وی اظهار داشت: باید راه شهدا را تبیین کنیم 
و شخصیت آنها را به مردم بشناسیم. در همین 
حوادث اخیر بعضی از عظمت های ش��هدا را 

دیدیم. 
س��ردار س��لیمانی با بیان اینكه قرارگاهی با 
عنوان قرارگاه جهاد تبیین در بسیج ایجاد شده 
است، گفت: این قرارگاه متناسب با شرایط روز 
اقدامات الزم را برای تبیین مسائل روز در قالب 
طرح شهید هاشمی اجرا می کند. البته وجوه 
دیگری از جهاد تبیین هم در قالب اردوهای 
راهیان نور، اردوه��ای علم و فناوری و آبادانی 

و پیشرفت در حال پیگیری است. 
رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین درباره 
اقدامات سازمان بسیج در حوزه اشتغال عنوان 
کرد: در بسیج تجربه خوبی برای ایجاد اشتغال 
وجود دارد ظرفیت بس��یج س��ازندگی برای 

آموزش افراد جویای شغل ظرفیت بی بدیلی 
است. تسهیالت خوبی هم برای این کار توسط 
دولت پیش بینی ش��ده اس��ت. بر این اساس 
جوانان جویای کار می توانند با توجه به زیست 
بومی ک��ه در آن زندگی می کنند هم آموزش 
ببینند و هم با گرفتن تسهیالت از طریق بسیج 
سازندگی به عنوان یک عنصر فعال ایفای نقش 
کنند. در سال ۱۴۰۰ بیست و نه هزار نفر این 
تس��هیالت را دریافت کردند امس��ال هم این 
تسهیالت تازه ابالغ شده اس��ت و امیدواریم 
بتوانیم به مقدار قابل توجهی این تسهیالت را 

در اختیار جوانان قرار دهیم. 
وی درباره نقش سازمان بس��یج در مقابله با 
اقدامات دشمن در فضای مجازی گفت: امروز 
جوانان بسیجی یک ش��بكه سایبری مجازی 
برای انقالب اسالمی ش��كل داده اند و ایفای 
نقش آنها هم بس��یار موثر است اما دشمن در 
این زمینه صاحب فناوری است و سرمایه های 
زیادی در این حوزه به میدان آورده اس��ت. ما 
برای شكل دادن به یک شبكه سایبری مجاز 
هن��وز راه در پیش داریم تا ب��ه نقطه مطلوب 
برسیم اما بخشی از عالقه مندان به این حوزه 
وارد شده اند و در حال پاسخ دادن به شبهات 

مردم هستند. 
در پایان این نشس��ت خبری از پوس��تر های 
هفتمین جشنواره سراسری مالک اشتر بسیج 
و چهارمین جشنواره بسیج و دومین نمایشگاه 
سراسری پایگاه های مقاومت بسیج )اسوه( با 
محوریت بسیج مس��اجد و محالت رونمایی 

شد. 

سردار سلیمانی در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج:
رزمایش 900 هزار نفری گروه های جهادی در هفته بسیج برگزار می شود

چه زماني نوبت به فیلتر کردن فیك نیوزها مي رسد؟
در شرایطي كه شبکه هاي اجتماعي زیر بار قوانین ایران نمي روند، قانون براي دروغ پردازان هم اجرا نمي شود!

چند روز پیش ب�ود كه دیلي می�ل انگلیس 
اعالم كرد: »اینستاگرام سیستم تأیید سن 
با ویدئ�وي س�لفي را در بریتانی�ا و اتحادیه 
اروپا فع�ال مي كند. « این در حالي اس�ت كه 
حدود شش ماه قبل اینس�تاگرام اعالم كرد 
سیس�تم تأیید س�ن نوجوان�ان را آزمایش 
مي كند. در این سیس�تم كاربران ب�راي باز 
كردن حس�اب كاربري، الزم اس�ت ویدئوي 
س�لفي از خود در ای�ن ش�بکه اجتماعي به 
اش�تراك بگذارن�د. اینس�تاگرام از طریق 
سیستم مبتني بر هوش مصنوعي، تاریخ تولد 
كاربر را با اس�کن چهره وي تطبیق مي دهد 
تا كاربران زیر 1۸ س�ال از س�ایرین تفکیک 
داده ش�وند. اكن�ون بع�د از گذش�ت حدود 
شش ماه، این سیس�تم قرار است طي هفته 
جاري در بریتانیا و اتحادیه اروپا فعال شود. 
با استفاده از این سیستم کاربران نوجوان با سن 
کمتر از ۱۸ س��ال نمي توانند تاریخ تولد خود را 

به اشتباه ثبت کنند تا سن آنها باالي ۱۸ سال 
در این شبكه اجتماعي ثبت شود. هدف از انجام 
این کار، آن است که کاربران با سن کمتر از ۱۸ 
سال در معرض محتوا هایي که مناسب سن آنها 

نیست، قرار نگیرند. 
اما این تم��ام ماج��را نیس��ت. دو م��اه پیش، 
اینستاگرام به خاطر نقض قوانین اتحادیه اروپا 
۴۰۵ میلیون یورو جریمه شد. دلیل این جریمه 
این بود که کمیس��یون محافظ��ت از داده هاي 
ایرلند، اینس��تاگرام را به خاط��ر نقض قوانین 
GDPR )مقررات محافظت از داده هاي عمومي 
اتحادیه اروپا( در خصوص نوجوانان حدود ۴۰۵ 

میلیون یورو جریمه کرد. 
این پرونده حدود دو س��ال پیش آغاز شده بود 
و در نهایت کمیس��یون محافظت از داده ها در 
ایرلند اینستاگرام را به خاطر مدیریت نامناسب 
اطالعات نوجوانان ۴۰۵ میلیون یورو جریمه کرد. 
اینستاگرام در این پرونده متهم به نقض مقررات 

عمومي حفاظت از داده )GDPR( به دو روش 
شده است. اول، این شرکت به کاربران نوجوان 
۱۳ تا ۱7 سال اجازه داده اکانت تجاري بسازند 
و از این طریق اطالعات آنها در معرض دسترس 
عموم قرار گرفته اس��ت )کاربران گاهي اوقات 
براي دسترس��ي به ابزارهاي آم��اري و تحلیلي 
اکانت خود را به حالت تجاري در مي آورند(. دوم، 
این ش��رکت ظاهراً اکانت برخي از نوجوانان را 

به صورت پیش فرض عمومي کرده است. 
  جریمه سنگین ش�بکه هاي اجتماعي 

در اروپا
اما این اولین مرتبه نیست که این شبكه اجتماعي 
به دلی��ل چنین تخلفات��ي جریمه مي ش��ود. 
کمیس��یون محافظت از داده هاي اتحادیه اروپا 
قباًل متا را به خاطر عدم اطالع رس��اني مناسب 
درباره ش��یوه گردآوري و اس��تفاده از اطالعات 
کارب��ران در اروپ��ا ۲۲۵ میلیون ی��ورو جریمه 
کرده ب��ود. همچنی��ن در یک م��ورد دیگر، متا 

به خاطر مش��كالت مربوط به ثب��ت اطالعات 
رخنه هاي امنیت��ي ۱7 میلیون ی��ورو جریمه 

شده بود. 
یک حس��اب سرانگش��تي نش��ان مي دهد متا 
)شرکت مادر اینستاگرام( در سه پرونده بزرگ 
نزدیک به 7۰۰ میلیون یورو جریمه شده است، 
آن ه��م پرونده هایي که ارتباط مس��تقیمي با 
اطالعات کاربران و حری��م خصوصي آنها دارد. 
بنابراین ب��راي جلوگیري از ض��رر و زیان هاي 
بیشتر ناچار به پذیرش قوانین و قواعد کشورها 
و اتحادی��ه  اروپا ش��ده  و در این راس��تا تالش 
کرده اس��ت تا مقررات س��ختگیرانه تري براي 
تفكیک کاربران زیر ۱۸ س��ال و باالي ۱۸ سال 

اعمال کند. 
اما این یک روي ماجرا اس��ت، آنچه باید بیشتر 
بدان توجه کرد سیاستگذاري دولت هاي اروپایي 
درباره حضور شهروندان ش��ان در ش��بكه هاي 

اجتماعي است. | بقیه در صفحه3

خبر ویرانگر و عبرت آموز بود: قطر از ورود اعضای شبكه تروریستی سعودی)ایران اینترنشنال( به جام جهانی جلوگیری و از صدور کارت 
برای خبرنگاران این سازمان تروریستی خودداری کرده است. همان شبكه تروریستی ای که دو ماه است تبلیغ و تالش می کند تا تیم ملی 
فوتبال ایران از جام جهانی حذف ش��ود، بدون آنكه دغدغه از دست دادن مخاطبانش را داشته باش��د،  چه اصوالً آنها به خوبی می دانند 
مخاطبان اصلی و حرف گوش کن  این شبكه در ایران، بسیار اندک و از جنس آشوبگر و وطن فروش و جوزدگان فریب خورده هستند و هویتی 
به نام ایران و تیم ملی ایران برای آنان اهمیتی ندارد. احتماالً این شبكه تروریستی تالش های خود را برای حضور در جام جهانی می کند 
اما »جوان « با خبر شد که خبرنگاران بی بی سی نیز از هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران رانده شده اند و قطر ۵ هزار بلیت مسابقه و 
رزرو هتل گروهک منافقین و تجزیه طلبان را که برای بازی های ایران خریداری کرده بودند،  باطل و لغو کرده است. ورود جیمی جامپ های 

آموزش دیده منافقین هم منتفی شد و هرگونه پرچم غیر از پرچم رسمی کشور نیز جایی در بازی های ایران نخواهد داشت. 
این اگرچه به عنوان دستاوردی برای دیپلماسی ایران است اما قطری  ها همه آن را به نام ایران فاکتور نكرده اند زیرا یک کینه قدیمی هم از 
سعودی  ها داشتند که سال  ها با قطر خصومت و ادعای آقاباالسری داشت و مدتی نیز این کشور را محاصره هوایی کرد که در آن زمان قطر 

با کمک ایران اموراتش را گذراند و حاال وقت انتقام بود! 
همراه با شبكه های معاند مردم ایران برخی روزنامه های اصالح طلب نیز از انعكاس گزارش  ها و تصاویر بدرقه تیم ملی خودداری کردند 
تا نشان دهند در سمت وسو و هدف چیزی از آن شبكه  هایی که دنبال تحریم و حذف تیم فوتبال ایران بودند،  کم ندارند! این روزنامه  ها 
درعوض با پوشش اخبار کذب مثل دلیل دعوت علی کریمی بازیكن جوان به تیم ملی دروغ سازی کردند تا چرخه ضدملی خود را کامل 

کنند. | صفحه 13

سرمربی پرسپولیس در توهینی نابخشودنی به 
تیم  ملی فوتبال، نمره معرفت بازیكنان تیم ملی 
را صفر اعالم کرده و یكی، دو بازیكن دیگر نیز به 
بازیكنان تیم ملی گفته اند بی شرف! چون به زعم 
آنان فوتبالیس��ت های تیم ملی نباید به دیدار 
رئیس جمهور می رفتند یا باید آنجا ش��عار زن، 
زندگی می دادند! گل محمدی اگرچه باید درباره 
مطالب سراسر دروغی که تاکنون منتشر کرده 
در دادگاه وجدان خود و در دادگاه قضاوت مردم 
پاسخگو باشد و البته این غیر از وظیفه قضایی 
برای رس��یدگی به کذابان مجازی اس��ت،  اما 
بهترین کار برای اینكه نشان دهد نمره معرفت 
و شرف خودش بیشتر از صفر می شود،  آن است 
که همین حاال در حمایت از آشوبگران)به زعم او 
مردم( از سرمربیگری باشگاه دولتی پرسپولیس 
استعفا دهد و دهها میلیارد پول بیت المال مردم 
را که دس��تمزد گرفته، پس بده��د و مثل مرد 
از خودش مایه بگذارد، نه اینك��ه در یک اقدام 
ضدامنیت مل��ی روحیه بازیكن��ان تیم ملی را 
تخریب کند.  هرچند همه می دانند که اینجا هم 
احتماالً بحث فروش اکانت، مهاجرت، جیب و 
گاوصندوق است و شرافتی که برای مردم نباشد 
و خیر آنان را نخواهد به ریالی و دالری فروخته 

می شود | صفحه 13

 نخست وزیر كانادا مجبور به حذف 
توئیت تماماً كذب خود علیه ایران شد

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، مجبور شد توئیت سراسر دروغ خودرا از توئیتر حذف 
کند. طی روزهای اخیر رسانه های معاند جمهوری اسالمی در اخباری کذب و با هدف 
فضاس��ازی علیه ایران، اقدام به انتش��ار اخباری دروغین درباره احكام صادرشده برای 
بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر ایران کرده و با ادعایی تماماً کذب، مدعی صدور حكم 

اعدام برای ۱۵هزار بازداشتی شدند!
ترودو  با استناد به این خبر کذب، در توئیتر نوشت:»کانادا تصمیم وحشیانه رژیم ایران 
مبنی بر صدور حكم اعدام برای حدود ۱۵ هزار معترض را محكوم می کند. این ایرانیان 
شجاع برای حقوق خود می جنگیدند و ما همچنان، در حمایت از آنها و در برابر اقدامات 
این رژیم، متحد می ایستیم!« این توئیت را حتی خبرنگار بی بی سی هم به واکنش وادار 
کرد. او نوش��ت که نمی داند منبع خبر حكم اعدام ۱۵هزار معترض چیس��ت  که حتی 
ترودو هم آن را تك��رار کرده، موضوعی که به گفته او نش��ان دهنده ضعف منابع خبری 

نخست وزیر کانادا است. 

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مراجع عظام قم:

 دولت دنبال افزایش درآمد مردم 
و رونق سرمایه گذاري است | صفحه 4

شبکه  تروریست های 
اینترنش�نال  خب�ری 
اج�ازه ورود ب�ه ج�ام 
را پیدا  جهان�ی قط�ر 
باید  و ح�اال  نکردن�د 
فوتب�ال را از خان�ه یا 
خود  مادرخ�رج  ن�زد 

بن سلمان تماشا كنند
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