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قيمت:3000تومان

ویژه های  جوان

یادداشت  اجتماعی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

 ولخرجی آلمانی  ها 
برای آشوب در ایران

 باز تصویر 6 ماه پیش را 
به علی کریمی قالب کردند

 هوا شدن اجراي قانون هواي پاك
با رانت و البي 

 شرارت و ترور 
 برای انتقام از مردم

 مدل امریکایی انتقال بحران
 از درون به بیرون

 تغییر رمز آشوب از ژینا 
به کمان شیطان!

زهرا چيذري 

رسول سنائی راد

هادی محمدی

مرتضی سيمياری

حوزه اسقاط خودرو حوزه پر از رانت و فساد است، به گونه اي 
كه برخالف قوانين مصوب و در حالي كه بايد به ازاي هر چهار 
خودروي توليدي يك خودرو اس��قاط ش��ود، آمارها نش��ان 
مي دهد، در س��ال 1400 بال��غ بر يك ميلي��ون و 300 هزار 
دستگاه وسيله نقليه در كش��ور توليد و تنها 29 هزار خودرو 
فرس��وده از رده خارج شده اس��ت، در حالي كه بايد حداقل 
325 هزار دس��تگاه خودرو فرس��وده از رده خارج مي ش��د.  
خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني سوخت هاي فسيلي 
با انرژي هاي پاك مثل انرژي بادي يا خورشيدي، ممكن است 
هزينه بر باشد، اما با يك دو دوتا چهارتای ساده هزينه اين كار از 
هزينه مرگ ساالنه چندين هزار نفر كمتر خواهد بود. از سوي 
ديگر شايد تنها چيزي كه براي همه افراد تقريباً يكسان باشد، 

هوايی است كه تنفس مي كنيم | صفحه3

از آنجا كه اغتشاش��گران، اب��زاری جز تنفر و خش��م و ايجاد 
تخريب و ضربه به امنيت كش��ور و آرامش مردم نداش��ته و با 
تكيه بر ادبيات ركيك در شعارها، چهر ه ای لمپنيستی از خود 
به نمايش گذاشته اند، نه تنها در همراه سازی توده های مردم 
ناموفق بوده اند، بلكه موجب فاصله و حتی نفرت گروه هايی از 
مردم شده اند. حال آنكه گردانندگان اغتشاشات به اميد سرايت 
نافرمانی در جامعه و افزايش فشار اجتماعی بر حاكميت و ايجاد 
ظرفيت هايی برای تداوم بخش��ی به روند آشوب و اغتشاش از 

هيچ اقدام و حتی جنايتی فروگذار نبودند | صفحه2

هژمونی س��ازی در نظام بين المللی برای امريكا در 70س��ال 
گذشته، در يك روی سكه، توليد بحران در نقاط مختلف جهان، 
جنگ افروزی، كودتا و دس��ت اندازی با هدف سيطره و غارت 
ثروت ديگران بوده تا بتواند امريكا را رشد و توسعه داده و در اوج 
باقی بماند. دكترين های امريكايی، اساساً، بحران زيست است 
و نمی تواند به عنوان بازيگر ناظر و تماشاچی باقی بماند. در اين 
رويكرد، امريكا منتظر بحران در نقاط ديگر نمی  ماند، بلكه توليد 
بحران كرده و با مديريت آن، مس��ير مطلوب و طراحی شده را 

دنبال می كند تا اهداف نهايی را محقق نمايد | صفحه15

ژينا رمز عملياتی بود كه با تكيه بر انقالب جنسی سعی داشت 
اقدامات ضد فرهنگی خود را به اليه امنيتی و رس��انه ای پيوند 
بزند؛ در اين پروژه زنان، گعده های صنفی )چون دانشجويان( 
و اتحاديه های سنديكاليس��تی )كارگران( نقش اصلی را بازی 
می كرد. اين مثل براندازی با شبكه س��ازی و عمليات رسانه ای 
سعی داشت گسل های اجتماعی را سياسی كند و با شليك نرم 
به معيشت آن را به سوی اعتراضات خيابانی و اعتصابات اجباری 
س��ريالی هدايت كند.   اين پروژه پس از دو ماه شكست قطعی 
خورده و حتی امريكايی  ها نيز از آن نااميد شده اند | صفحه2

رسانه های ما  از انتقال پیشرفت های ایران 
بازمانده اند

    محمدمهدی عبدخدايي در گفت  وگو با »جوان«: 
االن جنگ، جنگ رسانه است، جنگ خبرگزاري ها 
و جنگ فريادهاي رس��انه اي اس��ت. هر كس��ي كه 
رسانه در دس��ت دارد، مي  خواهد طرف مقابل را در 
هم بكوب��د، حتي در م��ورد جن��گ دوم جهاني هم 
مي  گويند 80 درصد كاري كه هيتلر انجام داد، نتيجه 
تبليغات بود، االن هم تبليغ كار خود را كرده است و 
يك اقليتي شهر را شلوغ مي  كنند، يك اكثريتي در 
حالي كه از نظر مالي در فشارند، در عين حال ساكت 

هس��تند؛ در اين وضعيت آقاي مولوي عبدالحميد 
هم آن  گونه س��از مي  زند، البته اش��تباهاتي هم در 
برخوردها ش��ده كه مستمسك آنها قرار گرفته است 
و بايد اين برخوردها را درس��ت كرد. اميدواريم اين 
جريانات با درايت و عقل، عاقالنه اتمام پيدا كنند و اال 
تمام اين كساني كه خودشان اين جريانات را ايجاد 
كرده اند، در آتش خواهند سوخت، همچنان كه بعد 
 از 28 مرداد همه آنهايي كه مخالف بودند نيز در آتش 

سوختند | صفحه3

 گام رو به جلو تهران 
در برابر قطعنامه شورای حکام 

     رئيس سازمان انرژی اتمی: پيش  از اين هم گفته 
بوديم كه صدور قطعنامه مشخصاً يك اقدام غيرسازنده 
برای حفظ فش��ار حداكثری اس��ت و هيچ كمكی به 
طرف های مقابل برای حل مسائل موجود نخواهد كرد.
ما از مديركل آژانس هم شنيده بوديم كه صدور قطعنامه 
كمكی به پيشبرد امور نخواهد كرد. به نظر می رسد سه 

كشور اروپايی و امريكا به اس��تفاده از انواع روش های 
مختلف فشار از جمله صدور قطعنامه و تحريم عادت 
دارند و پرواضح است كه اين گونه فشار       ها بی سرانجام 
خواهد بود. صدور قطعنامه های متعدد عليه ايران در 
پيشبرد اين برنامه        ها خللی ايجاد نخواهد كرد و پاسخ 

محكمی به اين اقدام داده خواهد شد | صفحه15

 جام جهانی فوتبال با طعم کارتون 
و کاریکاتورهای بین المللی

    سيد مسعود ش��جاعی طباطبايی درگفت و گو با 
»جوان« : م��ا در بين 32 تيم حاض��ر در جام جهانی 
فوتبال قطر تنها كشوری هس��تيم كه با يك پيوست 
فرهنگی به اس��تقبال اين اتفاق و رويداد مهم جهانی 
رفتيم. همانطور كه در عرصه اتفاقات بين المللی چه 
ورزشی، چه فرهنگی و هنری معموالً تعداد كشورهای 
ش��ركت كننده در آنها از 10 يا نهايتاً 20 كشور فراتر 
نمی رود، اما در اين نمايش��گاه 72 كشور حضور پيدا 
كرده اند و پای كار آمده اند كه اين نشان دهنده بزرگ و 

در معرض توجه بودن اين نمايشگاه است.  وقتی كشور 
عزيزمان ايران يك چنين مقبوليتی در بين هنرمندان 
كارتونيست و كاريكاتوريست دنيا دارد كه به محض 
اينكه يك فراخوانی را اعالم و اطالع رسانی می كنيم 
با چنين استقبال جهانی در بين هنرمندان كشورهای 
مختلف دنيا مواج��ه می ش��ويم و در آن حضور پيدا 
می كنند، اين يكی از نش��انه های زنده بودن و پويايی 
كشورمان در عرصه های هنری است كه می توان از آن 

به عنوان يك نشانه خوب ياد كرد | صفحه16

 بسیاري از دستاوردهاي ما 
روز حادثه دیده می شود!

    س��ردار حاج��ی زاده، فرمانده هوافضای س��پاه: 
مجموعه نيروي هوافضا و بخش هاي مختلف سپاه به  
ويژه حوزه هاي موشكي و پهپادي تبديل به يك قدرت 
شده است امروز در حوزه هواپيماي بدون سرنشين 
و پهپاده��ا در تراز جهاني هس��تيم و حركت هايي را 
كه ارتش هاي بزرگ و قدرتمند دنيا دهها سال قبل 

از ما ش��روع به كار كرده اند، به چالش كشيده است و 
بسياري از دستاوردها نيز وجود دارد كه در روز حادثه 
اگر الزم باشد بيرون مي آيد، مانند اصابت دشمن در 
فاصل��ه هزارو50كيلومتري كه البت��ه اينها تصادفي 
نيس��ت و مرهون عمل به تعاليم اس��الم، ق��رآن و از 

معجزات الهي است | صفحه6

    اكنون كه دو ماه از آغاز اغتشاش��ات گذشته و صف 
معترضان و اغتشاشگران از هم جدا شده و آنچه اكنون 
در برخی شهر ها وجود دارد، هيچ نسبتی با اعتراض ندارد 
و اغتشاشگران وارد فاز اقدام مسلحانه شده اند، بديهی 
است هر اظهار نظری كه به تقويت و تحريك اين جريان 
پراكنده ضد ملی و ضداسالمی كمك كند، همسويی با 
ضد انقالب تلقی شود.  از اين رو دستگاه قضايی پس از 
دو ماه خويشتنداری، حجت را بر برخی سلبريتی های 
مسئوليت نش��ناس تمام كرد و با احضار آنها نشان داد 
كه زمان مماشات با آنها به س��رآمده است. از اين رو بود 
كه طی روز های گذشته برخی از چهره  ها برای توضيح 
در خصوص انتشار مطالب غير مستند يا توهين  آميز به 

دادسرا احضار شده اند

    رئيس جمهور در شصت و دومين اجالس مجمع بانك 
مركزي: خروجي اقدامات و عملكرد بانك مركزي و ساير 
نهادهاي اقتصادي دولت بايد در جهت ثبات اقتصادي، 
امنيت سرمايه گذاري و حمايت از توليد و اشتغال باشد و 
با هرگونه يأس آفريني با هدف برهم زدن نظام اقتصادي 
كشور يا تشويش اذهان عمومي با جديت برخورد شود. 
در اين ميان بايد توجه داش��ت عده اي تصور مي كنند 
برجام تنها راه حل مشكالت ايران است، در صورتي كه 
اين راه يكي از راه حل هاست كه ديديم يك دهه اقتصاد 
ايران را چطور در بالتكليفي و ش��رطي شدن قرار داد و 
امروز نيز دولت سيزدهم همچنان اهل مذاكره و گفت وگو 
است اما زمان را براي حل مشكالت كشور تلف نمي كند

    فردی كه در جريان اغتشاش��ات اخي��ر در خيابان 
ستارخان تهران با در دست داش��تن سالح سرد، اقدام 
به بستن خيابان، متوقف كردن خودرو  ها و ايجاد ناامنی 
برای مردم، س��پس درگيری با مأموران بس��يج، جرح 
يكی از مأموران و ايجاد رعب و وحش��ت در رهگذران و 
شهروندان كرده بود، به اعدام محكوم شد. طی روز های 
گذشته نيز پنج نفر ديگر از اغتشاشگران توسط دادگاه 

انقالب به اعدام محكوم شده  بودند

 آغاز حساب کشی 
از دروغ های حقیقی 
سلبریتی های مجازی

برخوردبابرهمزنندگان
نظاماقتصاديكشور

اغتشاشگرمسلح
خيابانستارخانتهران
بهاعداممحکومشد
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 شهدای  امنیت در دل دریای ملت
3شهيدحادثهتروريستیاصفهاندردلدريایمواجمردماينشهرتشييعشدند
شهداكشتینجاتازتوفانهاهستندوبايدآنهاراچوندريادرآغوشگرفت

    امروز اگر انگلستان را ببريم، بخشی از آرزوهای ملت بزرگ ايران را برآورده 
كرده ايم و اگر نتوانيم برنده باش��يم،  بخشی از دلخوش��ی های آنان را به بازی  
مقابل تيم های بزرگ صاحب فوتبال پاسخ داده ايم. ما ملت هميشه پيروزيم، 
چون باخت در توقف است و ما اهل توقف نيستيم. »تيم ملی« ايران يك ايران 
كوچك است. ايران بزرگ هيچ نقصی ندارد چون ايران است و يك ايران واحد 
و متحد، عالی ترين ستايش ها را به همراه خواهد داشت. ايران كوچك نيز مانند 
ايران بزرگ است و در دل ايران بزرگ و سزاوار بهترين ستايش ها. سياست های 
پش��ت پرده انگليس و امريكا با كار رس��انه ای در ماه های اخي��ر تالش زيادی 
برای تخريب روحيه تيم ملی كردند و حتی اين تخريب ها را تا جلسات خبری 
رئيس فيفا و س��رمربی و بازيكنان تيم ايران ادامه دادن��د. از تالش برای حذف 
ايران از جام جهانی تا دميدن در شيپور تعرضات ديگران به تيم ملی. بيشتر اين 
تخريب ها به خودشان بازگش��ت و حاال يوزهای ايرانی متحد و متفقند كه به 
قول خودشان »دل مردم را شاد كنند«، چه با زدن گل به انگليس، چه با بازی 

قابل قبول و غيرتمندانه.| بقيهدرصفحه13
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انگلیس را پله صعود کنید  
حميدرضانيکومرام|  فارس

مهدیبلوريان|  ايرنا »تيمملی«بهرغمهمهتفرقهافکنیهاوتجزيهطلبیها،متحدومتفقبهبازیاولخودخواهدرفت


