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 قلم بی سند 
زیباکالم کار دستش داد!

 گام های »بن سلمان « 
در مسیر سادات

 خدمات متقابل بسیج 
و انقالب اسالمی

 همدلی و اتحاد 
رمز پیروزی امشب

 تالش برای مهندسی تحول 
در ایران  با اپوزیسیون بی وطن

محمود کاظمی

سیدعبداهلل متولیان

فریدون حسن

مصطفی قربانی

صادق زیباکالم، مدت هاس��ت برخالف انتظ��اری که از یک 
استاد دانشگاه می رود، با اتخاذ مواضع غیر علمی، غیر مستند و 
سخیف، شأن خود را در حد یک سلبریتی کم مایه تقلیل داده 
است. وی که مدعی کشته شدن 400 نفر در جریان اعتراضات 
آبان ماه 98 در ایران شده بود، در مراجعه به دادسرا به توضیح 
در این مورد پرداخته است و عنوان کرده صحبت های او بر پایه 
آمارهای ضد انقالب، یک س��ازمان به اصطالح حقوق بشری 

غیرقانونی و فضای مجازی بوده است | صفحه2

برگزاری جام جهانی در یک کش��ور عربی باعث ش��د یکی از 
مهم  ترین پروژه های خاورمیانه ای امریکا م��ورد آزمایش قرار 
بگیرد و به جرئت می توان گفت که شکست سختی بر آن وارد 
شده است. این پروژه عادی س��ازی روابط بین رژیم اسرائیل و 
حکومت های عربی اس��ت و جام جهانی در قطر نشان داد که 
هرچند آن حکومت      ها با پذیرش عادی س��ازی روابط در برابر 
امریکا و رژیم اسرائیل سر تعظیم فرود آوردند اما این قضیه ربطی 
به مردم آنها ندارد. این موضوعی است که بی شک حکام دیگر 

کشورهای عربی نمی توانند از آن غفلت بورزند | صفحه15

انقالب اسالمی ایران تنها انقالب تاریخ جهان است که قدرت 
بازتولید دارد و طی چهار دهه گذش��ته به رغم موانع متعدد، 
کارشکنی ها، فشارها، تهدید ها و تحریم های دشمنان بیرونی 
و مشکالت درونی، هیچگاه از ریل و مسیر اصلی خود منحرف 
نشده است و این مهم را مدیون و مرهون وجود بسیج در ساختار 
انقالب است. ماهیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
با فرهنگ و تفکر بسیجی و بسیج )رسمی و غیر رسمی( عجین 
شده است و هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند، به گونه ای که بقای 
هر کدام مستلزم بقای دیگری بوده و نسبت به یکدیگر دارای 

خدمات متقابلند  | صفحه2

بچه های تیم مل��ی ایران یکدل، متحد و دلگ��رم به مردمی که 
پشت آنها قرار دارند امشب برای تاریخ سازی مقابل یانکی ها قرار 
می گیرند. نباید از یاد ببریم که فوتبال است و هر نتیجه ای ممکن 
است رقم بخورد، اما ایمان داریم که بازیکنان شایسته کشورمان با 
اتحاد و همدلی و ارائه یک بازی خوب مانند آنچه در برابر ولز از آنها 
دیدم، بار دیگر ایران را سرافراز خواهند کرد. جدای از کسب هر 
نتیجه، ایران به بازیکنان باغیرتش می بالد. یک ایران امشب چشم 
به ساق های ملی پوشان خود دارد تا با یک بازی خوب بتوانند برای 

اولین بار راهی مرحله دوم جام جهانی شوند  | صفحه13

غرب هم اکنون در تالش ب��رای مهار ای��ران از طریق تضعیف 
توانایی های آن است؛ چه آش��وب موجود به نتیجه برسد و چه 
نرسد. نکته مهم در اینجا آن اس��ت که در هر تحول سیاسی از 
قبیل انقالب، کودتا و حتی آش��وب، معموالً طرح  هایی ایجابی 
وجود دارد که برای تحقق آنها تالش می ش��ود، اما آش��وبگران 
کنونی در ایران فاقد هر گونه طرح ایجابی هستند. بر همین اساس 
است که با فرض)محال( پیروزی، آنها همچنان به ترور و خشونت 
ادامه می دهند. بنابراین، پروژه غرب در ایران، اکنون معطوف به 
بی دولت سازی و از بین بردن بنیان های قدرت و تمدن در ایران 
است و می کوشد این مهم را با استفاده ابزاری از اپوزیسیونی که به 

درستی بی وطن است، محقق سازد  | صفحه2

فرماندهمعظمکلقوادرديدارتعدادیاز
فرماندهاننيرویدريايیارتش:

 استفاده از ظرفیت های دریا 
باید فرهنگ عمومی کشور شود

یک ایران دیگر بسازید
ایران یکدل و متحد آماده مصاف با امریکاست. اصاًل همین را می خواستیم ، 
 »اتحاد « چیزی است که حاال بیشتر از هر زمان دیگری داریم. امریکایی ها 
خواسته یا ناخواس��ته همین کار را کردند. شیطنت های شان بازهم ما را 
متحد کرد. متحدتر از همیشه تا بتوانیم رؤیای صعودمان را محقق کنیم ، 
آن هم با شکست تیمی که همیشه بردنش برای ما در هر رشته ورزشی از 
کشتی گرفته تا والیبال، رنگ و بویی دیگر دارد و امشب بردنش از همیشه 
مهم تر اس��ت، آن هم با فوتبال. بازی با ولز ثابت کرد که هر گاه خودمان 
باشیم و متحد و همدل هرکاری را انجام می دهیم و حاال هم قرار است با 
همین اتحادی که داریم، دوباره تاریخ سازی کنیم . با همین هم قسم شدن ها 
با همین یکدلی ها؛ از س��کو گرفته تا داخل زمی��ن و خانه های تک تک 
ایرانیان که از جان و دل برای موفقیت ایران تالش می کنند . امریکایی ها 
شاید خودشان هم نمی دانند که با کارهای چند روز گذشته شان چگونه ما 
را متحد کردند تا امشب با تیم ملی فوتبالمان تاریخ ساز شویم و یک صعود 
تاریخی را همراه هم جشن بگیریم. به امید صعود تیم ملی فوتبال ایران ، تا 

پای جان متحد و یکدل برای ایران. | بقيهدرصفحه13

    ج��ام جهاني قطر ثابت کرد با وجود عادي س��ازي 
روابط برخي نظام هاي رسمي عربي، مردم این کشورها 
تحت هیچ شرایطي حاضر به دوس��تي و عادي سازي 
روابط با اسرائیلي ها نیستند.  حاال خیلي خوب دیده اند 
که چقدر در نگاه مردم مسلمان منطقه منفور هستند. 
نفرتي که حتي بین هواداران فوتبال سایر کشورها هم 

دیده مي ش��ود. خبرنگاران رس��انه هاي صهیونیستي 
حاضر در قطر این مسئله را خیلي بیشتر و بهتر از رؤسا 
و برنامه ریزان خود درك کرده اند. آنها با چشمان خود 
این تنفر را دیده  و تحقیر مقابل اتحاد مس��لمانان را به 
 وضوح حس کرده اند. آنها مي گویند: »ما مجبور شدیم 

اینجا خودمان را اکوادوري جا بزنیم!« | صفحه12

  علي اکبر رجایي، کارشناس ارشد محیط زیست در 
گفت وگو با »جوان«: یکي از مهم ترین دستگاه هایي که 
باید در این رابطه وظیفه اش را به درستي انجام دهد، 
وزارت نفت است. اولویت در این اس��ت که ما بتوانیم 
سوختي پاك به واحدهاي صنعتي و خودروها بدهیم. 
این مس��ئله در کنار تغیی��رات آب و هوایي و وارونگي 
هوا نقش مهم��ي در آلودگي ه��وا دارد. بنزین هاي ما 

اس��تاندارد یورو را ندارند و س��ازمان محیط زیست و 
مؤسسه استاندارد باید استانداردهاي سوخت، بنزین 
و گازوئیل را کنترل کند. همچنین مازوت هم آلودگي 
هوا را افزایش مي دهد. تنها راه��کار مقابله با آلودگي 
ه��وا و اجراي قان��ون هواي پ��اك این اس��ت که همه 
23دستگاهي که در این زمینه تکلیف دارند به وظایف 

خود عمل کنند | صفحه3

  چهل و دومین دوره مس��ابقات کارتون و کاریکاتور 
مالنصرالدی��ن ترکیه با جانمایي بخش��ي تحت عنوان 
مهس��ا امیني در این رویداد و پذیرفت��ن آثاري در این 
رابطه از رویک��ردي خصمانه و غیر دوس��تانه حکایت 
دارد. سید مسعود ش��جاعي طباطبایي، با ابراز تأسف و 
تعجب از اتخاذ چنین رویکردي در مسابقه بین المللي 
کاریکات��ور مالنصرالدین ترکیه به خبرن��گار »جوان« 
مي گوید: متأسفانه در بزنگاه هایي مثل اغتشاشات اخیر 
محاسبات اشتباه فقط دامنگیر هنرمندان داخلي نشده و 
برخي کشورهاي منطقه مثل ترکبه هم دچار آن شدند. 
من در دوره هاي قبلي این مسابقه مالنصرالدین هم به 

عنوان داور و هم به عنوان شرکت کننده حضور داشتم و 
جوایزي هم گرفته ام و به همین علت در مورد این اقدام 
ضد ایراني مس��ئوالن و نو برپاکنندگان آن به  خصوص 
آقاي ِمتین پِکر به عن��وان رئیس و عضو هیئت انتخاب 
آن نامه اي نوشتم و علت گنجاندن بخشي به اسم مهسا 
امیني در آن را سؤال کردم و پرسیدم چرا در موضوعات 
داخلي کش��ور مان دخالت مي کنند، در حالي که ما در 
زمان بروز کودتا در این کشور چنین رویکردي نداشتیم! 
نکته جالب این است که در متن فراخوان اولیه این دوره 
از مسابقه اسمي از بخش مهسا امیني نبود و بعد از بروز 

اغتشاشات اخیر آن را اضافه کردند!  | صفحه16

2

برلین پشت ماسک حقوق بشر!

اژه ای: از دروغگو نگذرید

سخنگویوزارتخارجهدرواکنشبهسردمداریجديدآلماندرخصومتمستمرغربباايرانبهنامحقوقبشر
بايکماسکشيميايیبهنشستخبریآمدتابهآلمانهاجناياتشانرادرتسليحعراقبهسالحشيميايی

ومرگدههاهزارنفرايرانیوعراقیدربمبارانشيميايیيادآوریکند| صفحه15

ازدروغگووادعایبدونسنداونگذريدودرکمترينزمانممکناحضارشکنيدوازاوبپرسيددليلومدرکشچيست.چنانچهفردمنتشرکنندهدروغ
نهتنهامستنداتیارائهنکردکهحتیسوءنيتاونيزمحرزگشتوابرازتنبهوجبرانخطانيزدررفتاراومشاهدهنشد،مشخصاست

کهدرراستایاهدافدشمناقداممیکندلذابرایاوبهسرعتکيفرخواستصادرکنيدوپروندهاشرابهدادگاهبفرستيد

صهیونیست برو  گمشو!

 مهجوریت قانون هواي پاك 
و نفس هایي که باال نمي آید

 کاریكاتوربازي ترکیه 
براي کمک به اغتشاشگران

احضاردروغگوهابهدادگاهازيکمطالبهمردمیبرایبرخوردباکس�انیکهامنيت
روانیجامعهراخدشهدارمیکنند،بهيکدستورقضايیرسيد.درآغازآشوبهایپس
ازمرگمهساامينی،برخیرسانهها،وازجملهصداوسيماونيزنهادهایمربوطهيافعاالن
مجازی،بسياریازادعاهایمطرحشدهراراس�تیآزمايیمیکردند،پاسخمیدادندو
شفافمیکردندامابهمرورتعداددروغهاآنقدرباالرفتکهامکانپاسخگويینبودو
ازطرفیمگرپاسخبهقدردروغاوليهديدهمیشد؟!کمیکهگذشتدروغهاآنقدرپر
تعدادشدندکهدرعملوبرعکسروالعادی،همهچيزدروغبود،مگراينکهخالفشثابت

شود!کشتهسازیهایدروغ،هويتهایدروغ،فيلمهایدروغ،روايتهایدروغ؛درواقع
شورشیبرمبنایدروغشکلگرفتهبود.میگفتندکشتهشده،امازندهبود؛میگفتند
جمهوریاسالمیکشته،اماتصادفکردهبود؛میگفتنديگانويژهزده،اماخودشانزده
بودند؛ازکابلوکراچیعکسمنتشرمیکردندومیگفتندايراناست؛خودکشیکرده
بودومیگفتندجمهوریاسالمیکشتهاست؛نامهجعلمیکردند،روايتهایدروغين
اززندانمنتشرمیکردند،فالنیشکنجهشد،فالنیپاهايشقطعشدودرنهايتفالنیبا

پاهایسالماززندانبيرونآمد!| صفحه2
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