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»ایران« از برنامه جدید بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار  گزارش می دهد

یکی از سه برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار  ارز اجازه به صرافی ها برای 
فروش حداکثر 5 هزار  یورو برای هر نفر می باشد

آیت اهلل رئیسی در مجلس چه گفت؟
قتل سیستماتیک ادامه دارد

عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در گفت و گو با »ایران« خبرداد

توهین راست های افراطی سوئد به قرآن، احساسات 1/9 میلیارد مسلمان جهان را جریحه دار کرد

»ایران« از روند صعودی تولید و فروش سه خودرو ساز بورسی گزارش می دهد

چالش حجم و کیفیت غذاهای رستورانی

 تغییر 
درسیاست ارزی

 پلیس امریکا 
قاتل 1176 نفر در 2022

پساب هم بورسی می شود

سوئد علیه 2 میلیارد مسلمان

 تولید 777 هزار خودرو  
در 9 ماه

ساندویچ هایی که آب می روند 
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 قاب عکس رنگارنگ 
در ایوان آینه قم

صبــح اولیــن روز بهمــن ۱۴۰۱، حدود 
ســاعت ۹بــود کــه میهمانــان بعــد از 
خوردن صبحانه، کم کم در البی هتل 
انقالب جمع شــدند؛ بعد از لحظاتی 
ســوار ماشین هایی که برای ســفر به قم در حیاط هتل 
آماده شــده بود، شــدند. به ســمت قم به راه افتادیم. 
کمــی بعــد از حرکت ماشــین پلیــس هم خــودش را 
 رســاند و جلــوی دو ماشــین مســتقر شــد. در مجتمع 
بیــن راهــی زیتــون توقــف کردیم تــا میهمانــان دیگر 
کنگره هم برســند، برخــی از میهمانان گز و ســوهان و 

سوغاتی های دیگر ایرانی االصل خریدند.

 عکس: تسنیم

نـــــما

از حضور فیلمی با بازی مصطفی زمانی تا 
جهانبخش:دون کیشوت بازی افخمی 

 آخرین خبرها
از جشنواره فیلم فجر

ایران همیشه حامی من 
بوده و هست

2320

صدها هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی در اعتراض به سیاست های 
کابینه جدید در خیابان های تل آویو  و چند شهر دیگر تجمع کردند

 صهیونیست ها 
علیه صهیونیست ها

1 رجب Monday  23 Jan 2023  1444 سال بیست و نهم   شماره 8111  دوشنبه  3 بهمن 1401

در سال 2022، 1176 نفر به دست پلیس امریکا در این کشور به قتل رسیده اند

قاتل در لباس پلیس!
بــه در ســال های اخیــر طبق آمــار و اعداد  کــه  قربانیانــی  تعــداد  کــه صــدای خشــونت پلیــس امریکا در ســال های بــه افزایــش اســت. افزایــش قربانیان کشــته می شــوند بــه طــرز عجیبــی رو دســت پلیــس در خیابان هــای امریکا رســمی،  بــه حــدی رســیده  اصاح پذیــر در امریکا به دلیل حمایت های دولتی زیرا به این نتیجه رســیده اند که پلیس با خشــونت پلیس چگونــه رفتار کنند؛ خــود را آمــوزش دهند تــا در مواجهه می داننــد و تــاش می کننــد کــودکان بی قانــون و بــدون هیــچ محدودیتــی پلیــس امریــکا را ایــن روزهــا ارگانــی امریــکا را بلنــد کــرده اســت؛ بســیاری از اقشــار مختلــف در داخــل جامعــه اعتراض چهره ها و گروه های بســیاری اخیــر  مختلــف  البی هــای  و 

شــده نیست. منتشــر  آمارهــای  طبــق 
گذشــته  ســال  در  امریــکا،  داخــل  مــردم در  از  تعــداد  بیشــترین  2022، پایانــه نقشــه برداری خشــونت پلیس اســت. طبق داده های منتشر شده در ایــن کشــور را پلیس این کشــور کشــته میــادی  ســال  در  امریــکا  داخــل  اســت. کشــور به قتل رســیده اند. این رقم در 1176 نفــر بــه دســت پلیــس در ایــن در  بــوده  نفــر   1145  ،2021 بودنــد، براســاس همیــن آمــار، 24 درصــد از ســال  سیاهپوســت  امنیتــی قضایی در درگیری میان مردم عادی می دهد همواره کمترین میزان اتهام آمارهای رســمی از ســال 2013 نشان جمعیت این کشور را در بر می گیرند. جامعــه امریــکا تنها 13 درصــد از کل ایــن در حالــی اســت کــه ایــن قشــر از کشته شــدگان  نیروهــای  متوجــه  پلیــس،  ایــن شناخته شده اســت. از همین جهت، طــرف مقابل پلیــس بوده کــه مقصر و پلیــس امریــکا بــوده و همیشــه این و  از  گوشــه ای  شــرح  بــه  ذیــل  اختیــارات بی حــد و حصــر پلیــس در در 

امریکا خواهیم پرداخت؛
 
ë خشــونت پلیــس امریــکا در دهــه تاریخ یک خشونت مافیایی

تولیــدات  از  بســیاری  موضــوع  رســانه ها حتــی در غرب شــده اســت. اخیــر 

در در آن زمــان اقــدام بــه کشــتار برده ها هنگامــی کــه نیرو هــای امنیــت ملــی رایــج بــوده، یعنــی از قــرن هجدهــم اســت که بــرده داری در این ســرزمین در جامعــه امریــکا مربــوط بــه زمانی یکــی از چالش هــای تاریخــی مشــابه  نیرو هایــی  زمــان  آن  تــاش وحشیانه از جمله شاق، شکنجه های این گشــت ها بــا اعمال خشــونت های آنها گشــت های بــرده داری می گفتند. جامعــه امریــکا حضور داشــتند که به می کردنــد.  قتــل  حتــی  و  می کردنــد تــا جامعــه بــردگان را بــه غیرمتعــارف 
امــا ایــن ســبک از برخــورد پلیــس انقیاد درآورند.

گشــتزنی ایــن روال ادامه داشــت. در این دوران قرن نوزدهم و ســال ها پــس از آن نیز امریکا در این سال ها متوقف نشد و در  نیرو هــای  و  امریــکا  ایــن کشــور قــدرت بیشــتری پیــدا پلیــس  از همــان ســال ها دست شــان بازتــر شــده بــود. ســاختار کردنــد و طبعًا برای اعمال خشــونت در  سیاســی هــم گویــا 

برخــی از قوانیــن از آن حمایــت هــم چــاره ای نداشــت که حتی بــا تصویب نــه تنهــا بــرای ایــن پدیــده اجتماعی 
در سال های منتهی به قرن نوزدهم می کرد.

محســوب رنگین پوســتان در ایــن کشــور جزئــی در امریــکا زمانــی کــه سیاهپوســتان و  سفیدپوســتان  دارایــی  خشــونت آمیز از  رفتار هــای  تبعیض آمیــز بسیار رواج داشــت و بدرفتاری با آنها بویــژه در مــورد جامعــه سیاهپوســت می شــدند،  ســاختارهای  بــا آنهــا بــه نحــوه برخــورد بــا سیاهپوســتان و اعتراضات گســترده داخلی و خارجی اما در آن سال ها و دهه های پس از آن سیاســی روز بــه روز افزایش می یافت. به دلیــل  محدودیت هایــی برخــورد با آنچه خود »قانون شــکنی« قانونــًا بــرای اعمــال خشــونت و برای بود که برای نخستین بار پلیس امریکا ناچیــز در نظر بگیرند. در ســال 1۹۶۸ توســط پلیــس محدودیت هایی گرچه آن تاش کردند برای اعمال خشونت ســازمان های مجری قانون شــد که در منجر بــه تصویــب قوانینی به دســت رفتار هــای وحشــیانه پلیــس  بــا  همیــن قوانیــن چنــدان جــدی گرفته مواجــه شــد، امــا از همان ســال ها نیز می نامیــد 
نمی شدند.

 
ë این معضل تا ســال ها ادامه یافت تالش های بی ثمر

تجمع دست به اعتراض زدند. در این گروهــی از دانشــجویان در مقابــل این »شارلوتس ویل« گردهم آمده بودند، تجمــع از ملی گرایان سفیدپوســت در ماه آگوست همین سال زمانی که یک به دســت نیرو هــای امنیتی اســت. در تنها یکی از آن موارد قتل دانشجویان علیــه مردم نمونه های زیادی دارد که ســال 2017 اعمــال خشــونت پلیــس مختلــف جامعه را به وضــوح دید. در اثــر اعمــال خشــونت علیه قشــر های زیــادی از قتــل بــه دســت پلیــس بــر اجتماعــی امریکا می تــوان نمونه های دهه های اخیر با مرور اجمالی حوادث چــاره ای بیندیشــند، تــا جایــی کــه در جمهوری خــواه یا دموکــرات برای آن بی آن کــه دولت هــای مختلــف اعم از 

امنیتــی حاضــر در واقعه در مقابل چشمان پلیس اتفاق توجــه در این حادثه این اســت که این بســیاری را مجــروح کــرد. نکته جالب حملــه کــرد و یــک زن سیاهپوســت و بــا خودرویــی بــه ســمت معترضــان هنگام یکی از ملی گرایان سفیدپوست  و ممانعــت از هجــوم این فــرد انجام صحنــه هیچ گونه تاشــی برای توقف افتــاد و نیرو هــای 
ایــن دســت نمونه هــا بویــژه در ندادند. از 

و نیــز در جامعــه امریکایی قرن بیســت می زند. اغلب قربانیان این خشــونت احتمالــی دســت بــه خشــونت و قتل و بــدون نگرانــی از پیگرد هــای قانونی کــرد کــه در آن پلیس امریــکا به عمد دهه هــای اخیر بــه وفور می تــوان پیدا  پوســتان  رنگیــن  همچنــان  یکــم  امکانــات و حمایــت قانونــی در برابــر سیاهپوســتان هســتند کــه از کمتریــن و 
در ایــن ســال ها در داخــل امریــکا تبعیض و خشونت برخوردارند.

اعتراضــات  بشــری  حقــوق  جوامــع 

توهین راست های افراطی سوئد به قرآن، احساسات 1/9 میلیارد مسلمان 
قرآن سوزی در پایتخت مدعیان آزادی های مذهبیجهان را جریحه دار کرد
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عروسک شبیه سازی شده اردوغان را به دار آویخته بودند و آنکارا …تظاهرات هفته گذشــته در اســتکهلم رخ داد که در آن، هواداران پ ک ک، در اســتکهلم بــا آتــش زدن قرآن پایــان گرفت؛ اقــدام موهنی کــه در پی تجمعــات روز شــنبه جریان اسالم ســتیز ســوئد مقابل ســفارتخانه ترکیه 

گزارش »مؤسسه خاورمیانه« از شکست سیاست های ایاالت متحده 
 

دشمنی امریکا و غرب با ایران پاشنه آشیل آنهاستدر قبال ایران

6

سند ویکی لیکس، مؤسسه خاورمیانه در کنار برخی اندیشکده ها …و ایجاد محرک های الزم برای آن در کشــور استفاده کرده است. بر اساس دیگر اندیشکده ها از ســازکارهای مرسوم خود برای تقویت جریان آشوب مؤسسه خاورمیانه یکی از اندیشکده های واقع در امریکاست که همچون 

و گریز ها دســتگیر می شوند داشته اند، معترضان و با کســانی کــه در تعقیب متعــددی را بــه نحــوه رفتــار پلیس با 

و کــردن قــدرت نیرو هــای امنیتی منجر امــا نه تنها ایــن اعتراضات به محدود  قــدرت  دامنــه  حتــی  بلکــه  نشــده، 

جسارت آنها برای اعمال برخورد های 
جامعــه معلمــان در حرکت هایی وحشیانه را نیز افزایش داده است.

در  کرده انــد  تــاش  میــزان قتل را کاهش و آگاهی نســبت صحبت کننــد تا از این طریــق بتوانند در مــورد خشــونت نیرو هــای امنیتــی دانش آمــوزان با نحوه برخورد پلیس، کاس هــای درس بــه منظور آشــنایی خودجــوش 
اما حتــی این جنبش هــم  باوجود به این پدیده شوم را افزایش دهند.

ســطح  در  عمومــی  آگاهــی  نســبت به ایــن پدیده شــوم اجتماعی آگاه ســازی کــم ثمــر اقشــار مختلــف جامعه امریکا شــود و تنهــا کارکرد آن قتــل بــه دســت نیرو هــای پلیــس در جامعــه نتوانســته منجــر بــه کاهــش افزایــش 
نظــر است. بــه  تأمــل  قابــل  آنچــه  امــا 

بویــژه به خشــمی ملــی و بین المللی تبدیل به نظر می رســد می تواند سال ها بعد در حــال افزایش اســت؛ موضوعی که طبــق آمارهــا این پدیده در این کشــور راه حلی بــرای آن تعریف نکرده بلکه و حتــی قرن ها اســت که نــه تنها هیچ ســاختار سیاســی در این کشــور سال ها بــه ایــن نــوع رفتــار پلیــس در امریکا، اعتراضــات داخلــی و بعضــًا خارجی می رســد ایــن اســت کــه در کنــار تمام  و  امریکایــی  جامعــه  و  نظام سیاسی آن را با مشکاتی جدی شــده 
مواجه کند.
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اغلب قربانیان خشونت پلیس 
علیه شهروندان در جامعه 

امریکایی قرن بیست و یکم 
همچنان رنگین پوستان و 

سیاهپوستان هستند که از کمترین 
امکانات و حمایت قانونی در برابر 

تبعیض و خشونت برخوردارند. 
در این سال ها در داخل امریکا 

جوامع حقوق بشری اعتراضات 
متعددی را به نحوه رفتار پلیس 

با معترضان و با کسانی که 
در تعقیب و گریز ها دستگیر 

می شوند داشته اند، اما نه تنها این 
اعتراضات به محدود کردن قدرت 
نیرو های امنیتی منجر نشده، بلکه 

حتی دامنه قدرت و جسارت آنها 
برای اعمال برخورد های وحشیانه 

را نیز افزایش داده است
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صفحه 4 را بخوانیدصهیونیست ها علیه صهیونیست ها

صدها هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی در اعتراض به سیاست های کابینه جدید در خیابان های تل آویو  و چند شهر دیگر تجمع کردند

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت

www.ketabir.com
مراجعه کنند.

w
w

w
.k

e
ta

b
ir

.c
o

m

 منتشــر
 ویژهنامهشـــــد

افغانستان
 مجله

بچههایایران
 مجله

دانشمند

 وضعیت ارز و طال 
کاهشی می شود

رئیسی با حضور در مجلس ضمن دفاع از الیحه بودجه 1۴۰۲ تأکید کرد

 آیــت اهلل رئیســی روز گذشــته بــه منظــور دفــاع از 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ در مجلــس شــورای اســالمی 
حضــور یافــت و عــالوه بــر اشــاره بــه رهاوردهــای 
از چشــم انداز و  اقتصــادی بودجــه ۱4۰۱ گزارشــی 
ویژگی های ســند مالی ســال آینده کشــور ارائه کرد. 
رئیس جمهور نرخ رشــد ۴ درصدی اقتصاد، ایجاد 

یــک میلیــون شــغل، دســتیابی بــه رتبــه هفتم در 
تولیــد فوالد جهــان در آبان ماه و رشــد ۱۹درصدی 
از جملــه تحــوالت مثبــت  را  صــادرات غیرنفتــی 
اقتصادی کشــور در ســال جاری برشــمرد. آیت اهلل 
رئیســی در بخش ترسیم چشم اندازهای اقتصادی 
ســال آینــده، بهبــود معیشــت مــردم، عدالــت در 

پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی در هزینه ها، 
حمایت از بازار ســرمایه، افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی از طریق مؤدیان جدید، توجه به بهداشت 
و درمــان و مهم تــر از همــه و محوری تریــن نکتــه 
توجــه به رشــد اقتصــادی و موضوع مهم اشــتغال 
را از محورهــای مدنظــر در تدویــن الیحــه بودجــه 

۱۴۰۲ دانســت. به ایــن ترتیب، می تــوان »تغییر به 
نفــع مــردم« را مهم تریــن توصیف الیحــه بودجه 
ســال آینــده برشــمرد، بویــژه اینکه در این ســند، با 
اختصاص هزار میلیارد تومان منابع به هر اســتان، 
ســهم و جایگاه ویژه ای برای اشــتغال و رونق تولید 

استان های 3۱گانه کشور نیز لحاظ شده است.  

ë شفافیت منابع و مصارف در بودجه
ë 1۴۰۲ فعال شدن صندوق های استانی عدالت و پیشرفت در سال
ë 36۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه
ë هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال هر استان
ë تهاتر دارایی ها و تهاتر نفت برای تولید
ë توجه ویژه به مسکن
ë عدم مغایرت درآمد و هزینه  برای جلوگیری از کسری بودجه
ë شناسایی مؤدیان جدید و ۴۰ درصد افزایش درآمدها
ë برنامه کوتاه مدت برای مسکن، تغذیه، معیشت و خودرو

ë دستیابی به نرخ رشد ۴ درصدی در سال جاری
ë  افزایش فروش نفت و کسب درآمدهای آن
ë آماده شدن زیرساخت کاالبرگ الکترونیک
ë تالش برای تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی
ë اجرای قوانین معطل مانده از قبل
ë رتبه هفتم جهان در تولید فوالد
ë رشد 19درصدی صادرات غیرنفتی
ë ایجاد یک میلیون شغل
ë  رشد ۷۰ درصدی تولیدات دانش بنیان در بخش کشاورزی

صفحه 2 را بخوانید

 از روز هشــتم دی مــاه کــه محمدرضــا فرزیــن ســکان بانک 
مرکــزی را در دســت گرفتــه اســت، بتدریــج تکه هــای پــازل 
سیاســت جدید ارزی دولت تکمیل شــده است. در نخستین 
روز حضــور وی در ســاختمان میردامــاد، تثبیت دالر نیمایی 
روی نرخ ۲8 هزار و 5۰۰ تومان به عنوان نخســتین سیاســت 
وی اعالم شــد. در مرحله بعدی فرزین برای تنوع بخشیدن 

بــه کانال هــای نقــل و انتقــاالت ارزی راهــی یــک تــور ارزی 
درحاشــیه خلیج فارس و کشــورهای عربی شــد؛ تــوری که از 
قطــر آغــاز و در ادامــه به امــارات و عراق رســید و حاصل آن 
تاکنون آزادســازی بخشــی از دارایی های ارزی ایران در عراق 
بوده که بخش نخست آن به میزان 3۰۰ میلیون یورو روز یکم 

بهمن ماه در سامانه نیما به فروش رسید. 

اغلــب قربانیان خشــونت پلیس علیه شــهروندان در جامعه 
امریکایــی قــرن بیســت و یکــم همچنــان رنگیــن پوســتان و 
سیاهپوســتان هستند که از کمترین امکانات و حمایت قانونی 
در برابــر تبعیــض و خشــونت برخوردارنــد. در این ســال ها در 
داخــل امریکا جوامــع حقوق بشــری اعتراضات متعــددی را 

به نحوه رفتار پلیس با معترضان و با کســانی که در تعقیب و 
گریز ها دستگیر می شوند داشته اند، اما نه تنها این اعتراضات 
بــه محــدود کردن قــدرت نیرو های امنیتی منجر نشــده، بلکه 
حتــی دامنــه قدرت و جســارت آنها برای اعمــال برخورد های 

وحشیانه را نیز افزایش داده است.

غــذا  یــک  نفــری  رســتوران می   رفتیــم دو  وقتــی  »قبــاًل 
ســفارش می   دادیم و کاماًل ســیر می   شــدیم و اندازه بود. 
خصوصــاً وقتــی غــذای برنجی بــود، گاهی برنــج اضافه 
هــم می   آمــد ولی حاال اگر یــک غذا ســفارش بدهیم کم 
می   آیــد بــه خاطــر اینکه حجــم غذاها کم شــده اســت و 
البتــه کیفیــت هم دیگر مثل ســابق نیســت.« ایــن را زن 
جوانــی می   گویــد کــه بــه قــول خــودش رســتوران رفتــن 
بــرای او و همســرش یک جور تفریح محســوب می شــود 
و دلشــان می   خواهد آخــر هفته یک بار در رســتوران غذا 
بخورند؛ حاال نه رســتوران گران قیمت. او ادامه می   دهد: 

»ما آدم   های کم خوراکی هســتیم و رستوران یافست فود 
هــم که می رفتیم برایمان به صرفه بود که دو نفری یک 
غذا بخوریم و با یک ســاالد یا ســیب زمینی کنارش دیگر 
کاماًل برایمان کافی باشد. االن چند بار است که به همان 
رســتوران می   رویم و همان غذا را ســفارش می   دهیم اما 
حجم غذا آنقدر کم شده بود که متعجب شدیم. قیمت 
هــم باال رفته و به همین دلیل فکر کنم این تفریح را هم 
بایــد تعطیــل کنیم، چــون دیگــر به صرفه نیســت.« این 
زن جــوان تنها کســی نیســت که کم شــدن حجــم غذای 

رستوران به چشمش آمده است. 
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