
    امیرحسین بانكي  پور فرد در گفت  و  گو با »جوان«: 
بیش از 35 درصد قانون اجرايي شده، حدود 35 درصد 
نیز نیمه  كاره در حال اجرا است و حدود 30 درصد نیز 
هنوز اجرا نشده اس��ت.  يكي از موادي كه اجرايي شده 
موضوع تحويل خودرو به مادراني است كه فرزند دوم آنها 
بعد از اجراي قانون به دنیا آمده كه تا به حال اين مادران 

بیش از 130 هزار خودرو دريافت كرده اند

    نماين��ده امري��كا در امور ايران در پاس��خ به س��ؤال 
»فارين پالیسی« در خصوص اينكه مرگ برجام چه زمانی 
فرا خواهد رسید، گفته پاسخ به اين سؤال بیشتر فنی است 
تا سیاسی.مرگ برجام زمانی فرا می رسد كه كارشناسان 
تحريمی به ما بگويند منافع غیراشاعه ای توافق توجیهی 

برای رفع تحريم      ها كه ما اعطا می كنیم فراهم نمی كند

    بايد در كنار برطرف كردن موانع ماندگاري نخبگان در 
كشور، زمینه هاي خروج آنها را هم از بین برد؛ چه اصالح 
قوانین و برخورد با متخلفان باشد و چه برخورد با افراد، 

گروه ها و سازمان هايي كه نخبگان را مأيوس مي كنند

 »جواني جمعيت« فقط از بخش خودرو 
 25 هزار ميليارد تومان 

كمك گرفته است

 رابرت مالی: 
برجام هنوز نمرده است

 دولت كانادا:  روزنامه جوان 
  تهدید امنيت بين المللی 

ماست!

 وزارت علوم
كارخانه صادرات ارزان 
تحصيلکرده های گران !
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
  شنبه 12 آذر 1401 - 8 جمادی االول 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6639 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

تجویز سرکوب در خیابان های اروپا

رئیسی در بازار سنندج

    در فضای مجازی، سنندج سقوط كرده و در دست تجزيه طلبان است، در فضای حقیقی اما رئیس جمهور كه 
برای افتتاح يک طرح بزرگ آبر سانی به اين شهر رفته و قاعدتاً بايد در حومه شهر باشد،  به بازاری در سنندج می رود 
و با استقبال مغازه داران روبه رو می شود، بازاری كه در فضای مجازی در اعتصاب است! در فضای مجازی و رسانه های 

لندنی، كشور در فضای ركود و خمودی است، در فضای حقیقی جور ديگری است، يعنی كار بدون توجه به اين فضا 
ادامه دارد. طرح آبرسانی به س��نندج بعد از دو طرح بزرگ در خوزستان و همدان، سومین آنهاست. رئیس جمهور 

همچنین در مسجدی پشت سر امام جماعت اهل تسنن سنندج نماز خواند تا ندای وحدت زنده بماند | صفحه 2

 سنندج با انتقال آب از سد آزاد، از سومين پروژه بزرگ آبرسانی بعد از خوزستان و همدان بهره برد 
رئيس جمهور بعد از افتتاح این طرح بزرگ، به ميان مردم سنندج رفت و در بازار سنندج با مغازه داران دیدار كرد

بینالملل

سرمقاله

 با این اقلیت کوچک
اما پرسروصدا چه باید کرد؟

يكی از شگفتی های جام جهانی 
اخیر رفتار باورنكردنی عده ای از 
هموطنان م��ا در برابر تیم ملی 
كشورشان بود. شادی از باخت 
تیم ملی ايران و ب��رد تیم های 
انگلی��س و امري��كا و در مقابل 
ناراحتی از برد تیم ايران در برابر 
ولز رفتار عجیب��ی بود كه برای 
بس��یاری از ايرانیان قابل هضم 
نبود و البته چی��ز جديدی هم 
نیس��ت. از ديرباز ع��ده ای بوده اند كه خ��الف مصالح وطن 
مادرزادی خود انديشیده و عمل می كرده اند و به طور مشخص 
در 150 س��ال گذش��ته از طیفی از روش��نفكران انگلوفیل 
گرفته تا مواجب بگیران سفارتخانه های خارجی عماًل منافع 

استعمارگران را دنبال كرده اند. 
اما اكنون با عده ای قلیل ولی پرسروصدا مواجهیم كه نه تنها 
از شكست كشورشان شاد می شوند، بلكه شادی خود را ابراز 
می كنند. قلیل بودن اين ع��ده صرفاً يک ادعا نیس��ت بلكه 
پايش های معتبر نیز همین نكته را اثبات می كند. بر اس��اس 
نتايج نظرس��نجی »ايس��پا« كه هفته گذش��ته منتشر شد، 
6/8درصد مردم از باخت ايران در مقابل انگلیس خوش��حال 
و 1/3 درصد نی��ز از پیروزی ايران مقابل ولز ناراحت ش��دند. 
همچنین پی��ش از بازی اي��ران و امري��كا، 4/8 درصد اعالم 
كردند كه دوس��ت ندارند تیم ملی ايران پیروز ش��ود. روشن 
است كه اين پیمايش تنها ناظر به نگرش و ديدگاه افراد بوده 
و طبیعتاً افرادی كه در خیابان اين رفتار را از خود نشان دادند، 

بسیاربسیار كمتر از همین      ها هم بودند. 
پس واقعیت اين است كه شمار كسانی كه به ناكامی كشورشان 
افتخار می كنند بسیاربسیار اندک است، اما به دلیل هم راستايی 
آنها با منافع غرب، رسانه های بیگانه مايلند آنها را دهها برابر 
واقع و حتی اكثريت مردم معرفی كنند. روشن است كه منظور 
در اينجا كس��انی نیستند كه ممكن اس��ت نارضايتی داشته 
باشند يا اعتراضاتی در گوشه وكنار نیز نشان دهند. اينجا دقیقاً 
منظور كسانی هستند كه آگاهانه تضعیف و شكست كشورشان 
را می پسندند و اصرار دارند كه خود را اكثريت جامعه معرفی 
كرده و عموم مردم و نظام را به تبعیت از خودشان وادار كنند. 
وقتی رسانه های لندنی و به تبعیت از آنها برخی تريبون دارهای 
داخلی می گويند: »صدای مردم را بشنويد« دقیقاً منظورشان 
همین عده است. اين در حالی است كه مردمی كه صدای شان 
بايد شنیده شود همان اكثريت ملتند كه ايران، استقالل ايران 
و منافع ملی خود را دوست دارند، نمادهای آن را پاس می دارند 
و هیچ گاه از تضعیف و تجزيه ايران شاد نمی شوند. اين اقلیت 
مغرور و پرسروصدا چه بدانند و چه ندانند جاده صاف كن منافع 
نظام سلطه در ايران هستند و هويت خود را به اين منافع گره  
زده اند. به همین دلیل است كه با ش��ادی آنها شاد و با خشم 
آنها خشمگین می شوند؛ تنها زمانی راضی می شوند كه منافع 
غرب در ايران تأمین شده باشد، حتی اگر به قیمت زير پا نهاده 
شدن منافع ملت ايران تمام شود. آرزوی شان كسب تابعیت 
كشورهای غربی است و برای كسب اين تابعیت ممكن است به 
هر ذلتی تن در دهند. اگر تابعیت نصیب شان نشود به اقامت و 

حتی سفر كوتاه مدت به غرب نیز قانع می شوند. 
بااين همه شناسنامه ايرانی دارند و هموطن ما هستند. درست 
است كه راه اشتباهی را برگزيده اند اما در میان ما هستند و بايد 
اذعان كنیم كه از خود ما هستند، هرچند آب به آسیاب دشمن 
می ريزند. با اينها چه بايد كرد؟ آيا بايد از حق زندگی در ايران 
يا دريافت خدمات اجتماعی محروم شوند؟ خیر، تا زمانی كه 
علیه امنیت و جامعه خود اقدامی نكرده اند از آزادی های قانونی 
برخوردارند و كسی متعرض شان نخواهد شد، اما نبايد انتظار 
داشته باشند كه اكثريت مردم وطن دوست مقدرات خود را به 
دست اين بیگانه پرستان بسپارند. تا وقتی كه اين وطن ستیزی 
تنها جنبه فكری داشته باشد و بر مبنای آن عملی علیه كشور 
خود نكنند، كسی با آنها كاری ندارد و حتی با گفت وگو می توان 
آنها را متوجه اشتباه شان كرد، اما اگر بخواهند از تجزيه ايران 
و تهديدكنندگان تمامیت ارضی و امنیت ملی كشور حمايت 
كنند، اين آزادی از آنها سلب خواهد شد، چنان كه در همه دنیا 

همین گونه است. 
مجدداً تأكید می شود كه حساب اين اقلیت ايران ستیز از انبوه 
مردم كه ممكن است بخشی شان معترض نیز باشند، جداست. 
حمايت از تجزيه طلبان چه به صورت اغتشاش خیابانی و چه 
شعار دادن و چه حتی حمايت زبانی و قلمی در رسانه      ها و حتی 
تمسخر كشور و نمادهای آن، تضعیف هويت ملی و تمامیت 
ارضی كشور تلقی شده و مستوجب اقدام قانونی متناسب با 
آن اس��ت. اگر خدای ناكرده چنین افرادی در مسئولیت های 
تأثیرگذار و حساس اجتماعی باشند و از اين طريق به منافع 
ملی ضربه بزنند، چ��ه تبعات و پیامد     هايی خواهد داش��ت؟ 
»ايران « خط قرمزی است كه نبايد كسی از آن عبور كند و اگر 
كسی چنین كرد بايد آماده پرداخت هزينه های آن هم باشد. 

 بحران انرژی در زمستان سرد اروپا و اوضاع نابسامان اقتصادی، مردم را به خيابان ها آورده است
ریشی سوناک، نخست وزیر انگليس تأكيد كرد اعتراض های غيرقانونی  سركوب خواهد شد|  همين صفحه

   شركت لوله گسـتر اسفراين  (تابع سـازمان گسترش و نوسـازى صنايع 
ايران) به منظور تكميـل نيروى انسـانى مورد نيـاز از بين واجدين 
شرايط آقـا و خـانم در مقاطع تحصيلى ديپلم، فوق ديپلم، كارشناسى 
و كارشناسى ارشد از طريق برگزارى آزمون و مصاحبه هاى تخصصى 
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ویژهجوان

 روز قانون اساسی؛ روز یادآوری
عوامل ایجاب و سلب دیکتاتوری

درس های جام جهانی قطر

افشاگری یک زندانی سیاسی 
علیه حسین رونقی

رسولسنائیراد

فریدونحسن

دوازدهم آذرماه، روز قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ايران نامیده شده و يادآور مهر تأيید ملت شريف ايران بر 
متن  خبرگان قانون اساسی در همه پرسی  12آذر  1358 
اس��ت، يعنی در حالی كه متن قانون اساس��ی توس��ط 
نمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه 
شده بود، تدبیر نظام، اعتباربخشی مجدد به آن، با رأی 

مردم بود | صفحه 2

ايران به لح��اظ بازيكن تأثیرگذار چیزی كمت��ر از ژاپن، 
استرالیا و مراكش نداشت و چه بسا باالتر هم بود، اما اين 
تیم ها به جای شعار دادن خود را برای جام جهانی، درست 
آماده كرده بودند. هرچند حاشیه های تیم ما را نداشتند، اما 
حاشیه ها نمی تواند دلیل خوبی برای شكست ها باشد. جام 
جهانی همانجايی است كه بايد از آن درس آموخت، جايی 
كه اگر درجا زدی بايد برای دوره بعد پیشرفت كنی، واال 

ممكن است بیفتی و ديگر نتوانی بلند شوی | صفحه 13

  سايت ضد انقالب »ايران آزادی« يادداشتی از يک زندانی 
سیاسی در اوين منتشر كرده كه دروغ بودن اعتصاب غذای 
حسین رونقی را افشا می كند. همچنین افشا می كند كه 

رونقی تعهد كتبی داده و آزاد شده است | صفحه 2

 نخس�ت وزیر تازه كار انگليس راه�کار مهار فوران 
خش�م اجتماعی از وضعي�ت اقتصادی كش�ورش 
را در حمای�ت از پليس در س�ركوب تظاهرات های 
غيرقانون�ی دانس�ته اس�ت. اگرچ�ه هن�وز دیگر 
كشور     ها از جمله آلمان و فرانس�ه در برابر اعتصاب 
و اعت�راض، راه حل مش�ابهی ارائ�ه نداده ان�د اما با 
توجه به نزدیك شدن به س�ال نو ميالدی اروپا باید 
در روز     ه�ا و هفته های پيش رو هر چه بيش�تر خود 
را برای مواجهه ب�ا اعتصاب و اعت�راض آماده كند. 
ريش��ی س��وناک در يكی از برنامه های دولت خود كه 
ترجیح داد آن را از كانال شبكه اجتماعی توئیتر رسانه ای 
كند، در واكنش��ی صريح به التهاب فضای داخلی اين 
كشور به دنبال آش��فتگی های اقتصادی، دست پلیس 
را برای هر اقدامی علیه معترضان باز گذاش��ت. در پیام 
ريشی سوناک آمده اس��ت: » پلیس حق دارد هر گونه 
اعتراض غیرقانونی را سركوب كند و در اين راه از حمايت 
دولتی برخوردار است.«  وی افزود: »مردم به اندازه كافی 
از اين هرج و مرج      ها رنج می برند و كسانی كه قانون را زير 
پا می گذارند بايد حضور قدرت را احساس كنند. اخیراً 
اعتراض های مردمی و اعتصاب سازمان      ها و شركت های 

مختلف در انگلیس افزايش يافته است.«
سوناک كه مسلماً نسخه مشابهی را برای ديگر كشور     ها 
از جمله ايران تجويز نمی كند در ش��رايطی با نیروی 
پلیس جلس��ه گذاش��ته و خروجی آن را علنی كرده 
است كه كشورش با بحران همه جانبه اقتصادی دست 
و پنجه نرم می كند تا جايی كه راهی غیر از سیاس��ت 
رياضت اقتص��ادی برای دول��ت باقی نمانده اس��ت. 
او ب��ه تازگی در بازدي��د يكی از بیمارس��تان      ها تأكید 
كرد ك��ه دولت او تواناي��ی افزايش حقوق پرس��تاران 
را به می��زان 1۹ درصد ندارد. بنابر اع��الم اندرو بیلی، 
رئی��س بانک مرك��زی انگلیس، اين ش��رايط در كنار 
افزايش تورم به باال     ترين میزان در 41 س��ال اخیر، به 
قشر های كم درآمد و فقیر بیشتر آسیب می زند. بحران 
گرانی      ها در انگلیس موجب ش��ده است يک چهارم از 

شهرداری های انگلیس، بودجه كمک های اضطراری 
را حذف كنند. طبق آنچه رس��انه     ها ه��م به آن اذعان 
كرده اند، با حذف طرح كمک      های ش��رايط اضطراری 
در شهرداری ها، 14 میلیون انگلیسی در صورت نیاز به 
كمک های فوری، جايی برای مراجعه نخواهند داشت. 
روزنامه اينديپندنت در گزارش��ی نوش��ت كه بودجه 
كمک های اضطراری در شهرداری های انگلیس، برای 
زمان هايی همچون ناتوانی شهروندان در تأمین لباس 
يا اثاث ضروری منزل منظور      می شد كه اكنون شماری 
از ش��هرداری      ها در انگلیس، اين مبلغ را به 2 پنس به 

ازای هر شهروند، كاهش داده اند. 
 انگليس روی ریل اعتصاب

اعتصاب يكی از ابزارهای بروز خش��م اجتماعی است و 
كاركنان بخش های تولی��دی در انگلیس در تعطیالت 
كريسمس س��ريالی از اعتصاب      ها را در دستور كار قرار 
داده اند. كاركنان خواهان افزايش حقوق های شان برای 
مقابله با بحران معیشتی در پی افزايش تورم به بیش از 
11 درصد هستند. كاركنان بنادر، فرودگاه ها، راه آهن، 
پس��ت، معلمان، ش��هرداری      ها و كاركنان دانشگاه      ها 
اقشاری هس��تند كه به اين اعتصاب می پیوندند. لندن 
روز جمعه سیاه را هم عادی سپری نكرد زيرا با اعتصاب 
كاركنان بخش خصوصی، نهايت تالش     ها صورت گرفت 

تا برای جلوگیری از فروش در اين روز تالش شود. 
اتحاديه پرستاران كالج سلطنتی پرستاری به برگزاری 
اعتصابات گسترده در سراسر انگلیس، ولز و ايرلند شمالی 
و در اعتراض به ش��رايط كاری دش��وار و دستمزدهای 
پايین، رأی دادند. اين در حالی است كه در زمان حاضر 
اعتصابات گسترده ای در بس��یاری از بخش های ديگر 
بريتانیا در جريان اس��ت. دولت س��وناک می تواند اين 
ركورد را هم برای خ��ود ثبت كند كه ب��رای اولین بار 
در حدود 40 سال گذش��ته، معلمان مدارس ابتدايی و 
متوسطه و بسیاری از مهدكودک های محلی در سراسر 
اين بخش انگلیس در اعتراض به پیشنهاد نرخ افزايش 

دستمزد     ها دست از كار كشیدند. | بقيه در صفحه 15

فرمانده كل س��پاه در اجتماع عظی��م 10هزار نفری 
طاليه داران اقتصاد مقاومتی در شیراز:  اگر فقر در  جايی 
از سرزمین مان رخ بنمايد، اولین كسانی كه وارد عرصه 
می شوند، بسیجیان هستند كه جان خود را در بیابان  ها 
و خیابان  ها به خطر می اندازند تا زندگی مردم به خطر 

نیفتد. بسیجی در صحنه حاضر است و سرود پیروزی 
می خواند و امید را به ارمغان می آورد. در مقابل بسیج 
دش��منان بزرگی وجود دارند.  اينها در  كالم ، مثل هم 
عمل می كنند و آمده اند كه نور بسیج را خاموش كنند 

چرا كه از اين تجلی نور خدا، هراس دارند | صفحه 2

دومین جلسه دادگاه رسیدگي به اتهامات متهمان 
پرونده شكنجه و شهادت سیدروح اهلل عجمیان روز 
پنج شنبه برگزار ش��د. متهماني كه در اين جلسه به 
اتهامات آنان رسیدگي ش��د، يک زن و شوهر بودند 
كه در فیلم هاي ضرب و شتم شهید حضور داشتند. 
پزشک بودن مرد و نیز حضور خانوادگي در اغتشاش 
و شكنجه نیروي بسیجي باعث شد دادگاه اين دو نفر 
و هويت آنها، مورد توجه فعاالن مجازي قرار بگیرد. 

قاضي گفت: م��ا جواب اين پدر و مادر ش��هید را چه 
بدهیم. مادر شهید كه ديروز در جلسه دادرسي از حال 
رفت و ما بايد به خاطر پخ��ش اين صحنه ها از مردم 
عذرخواهي كنیم، زيرا تنها نشان دادن اين صحنه ها 
موجب مي شود تا احساسات مردم جريحه دار شود اما 
چاره اي نداريم براي اينكه دنیا بفهمد كه چه جناياتي 
انجام مي شود و بزرگي اين جنايت و مظلومیت شهید 

و خانواده اش و امثال آن مشخص شود | صفحه 6

كارلوس كی روش در بازگش��ت به تهران حرف از جام 
 ملت های آس��یا و قهرمانی در اين رويداد ق��اره ای زد. 
همزمان با او، برخی از بازيكنان تیم ملی از جمله سردار 
آزمون روی حف��ظ مرد پرتغال��ی روی نیمكت تأكید 
كردند. اظهارات واضح حمید سجادی، وزير ورزش در 

خصوص ادامه همكاری تیم ملی با كی روش و همچنین 
مثبت خواندن عملكرد سرمربی از سوی پوالدگر، معاون 
او حسن ختامی بود بر اينكه قرار است در جام  ملت ها نیز 
با همین فرمان و تاكتیک های سوخته كارلوس پیش 
برويم و خبری از تغییر و تحول نخواهد بود! | صفحه 13

 سردار سالمی: بسیج 
فرمول غلبه بر هر مشکل، چالش و بحرانی است

اعترافات زن و شوهر شکنجه گر شهید عجمیان 

 کی روش  با همین کارنامه می ماند!

تجویز سرکوب در خیابان های اروپا
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