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یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 چارچوب  هاي تحولي 
در قوه قضائيه

 بازي آخر با غرب
تحقير يا عزتمندي !

محمدجواد اخوان

مرتضي سيمياري

فريدون حسن

س��ه انتظار عمده اي كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي از 
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ايران مي رفته است، سه 
ويژگي مهم يعني »مردمي، انقالبي و ضدفساد بودن« است. 
مردمي بودن در قوه قضائيه زماني تجلي تام پيدا مي كند كه 
مردم حقيقتاً اين نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم 
ديگران بدانند. انقالبي بودن اين دستگاه زماني تحقق كامل 
خواهد يافت كه در هيچ پرونده اي، ريزودرشت بودن مجرم يا 
ارتباطات خانوادگي و قدرت و ثروت او مبناي تصميم گيري 
در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن قوه قضائيه زماني 
به نهايت مي رس��د كه اين قوه در س��طوح مختلف خود به 
سالمت كامل دست يابد، به گونه اي كه حتي از جهت ندرت، 
مس��ئوالن قضايي براي يافتن فس��اد در اين دستگاه جايزه 

تعيين كنند | صفحه2

بخشي از جناح اصالح طلب صحنه آرايي خطرناكي را ترتيب 
داده اند، زعماي آنها در مجمع روحانيون مبارز نامه نوشته و 
با ژس��ت طلبكارانه، اما با ظاهر محترمانه، تقاضاي چرخش 
در سياس��ت خارجه مي دهند و طيف راديكال آن بي پروا تر 
از بخش س��نتي، برنامه اتاق فكر تروريس��ت هاي امريكايي 
را فرياد مي زنند. البته گاه ابزار چنين بياني، ظاهر دلفريبي 
هم دارد. روزنامه دولت اخيراً در گزارش��ي نوشته است كه  
»با سياس��ت هاي تعديلي صلح جويانه مي توان تحريم ها را 
برداشت!« اگر جعبه سياه چنين پيام هايي باز و كد ها خوانده 
ش��ود، مي بينيم كه در البه الي كلماتي مانند تنش زدايي، 
رفتار هاي مسالمت آميز و صلح، تقالي سختي براي كشاندن 

كشور به ميز قمار تسليم آغاز شده است| صفحه2

    به رغم محدودتر شدن دامنه اعتراضات در امريكا، عمق 
آن در حال افزايش است.   سخنان هاوک نيوسام از رهبران 
جنبش اعتراضی »جان سياهپوس��تان با ارزش است« در 
گفت وگو با ش��بكه خبری فاكس نيوز حكايت از آتش زير 
خاكستری دارد كه هر لحظه امكان دارد شعله ور شود. نيوسام 
هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات را به باد انتقاد گرفته و 
هشدار داده است: » امريكا بر پايه خشونت و تهاجم بنا شده 
است و اگر دولت اين كشور، مطالبات معترضان امريكايی را 
برآورده نكند، مردم هم سيستم سياسی را به آتش خواهند 

كشيد و سيستم ديگری را جايگزين خواهند كرد

    فرمانده نيروی هوافضای سپاه در بازديد از پژوهشكده 
خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران: كار ساخت خودرو با 
خودروسازان است، ما به رفع كاستی هايی كه عزيزان مان 
در صنعت خودرو دارند كمک می كنيم و در بخش های 
فناوری و برخی قطعات كه وابستگی وجود داشته، برای 

بومی سازی آنها كمک خواهيم كرد

سردارحاجیزاده
دربازديدازپژوهشکدهخودرو:

     دادس��تان تهران: 36 نفر از افرادي كه در ترور حاج 
قاسم مباشرت، معاونت و آمريت داشتند، اعم از مسئوالن 
سياسي و نظامي امريكا و ديگر دولت ها شناسايي شدند 
كه مقام قضايي براي آنها دستور جلب و اعالم وضعيت 
قرمز از طريق پليس بين الملل صادر كرده است. عنوان 
اتهامي اين افراد »قتل« و »اقدام تروريستي« است. در 
رأس اين فهرس��ت دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
قرار دارد و تعقي��ب قضايي او حتي پ��س از پايان دوره 

مسئوليتش نيز پيگيري خواهد شد

    سخنگوی وزارت خارجه: هيچ كدام از مطالبی كه 
در رسانه      ها يا ازسوی برخی افراد در مورد پيش نويس 
همكاری ه��ای راهبردی اي��ران و چين مطرح ش��ده 

واقعيت ندارد

  رئيس سازمان توسعه تجارت: با توجه به اعالم قبلي در 
هفتم تيرماه، كارت بازرگاني 2هزارو500 صادركننده اي كه 
رفع تعهد ارزي آنها صفر بوده است، تعليق شد.  تا پايان تير 
ماه نيز كارت بازرگاني توليدكنندگاني كه صادرات داشته اند 

و رفع تعهد ارزي آنها صفر بوده است، تعليق خواهد شد 

  نماينده دادس��تان خطاب به اميد اسد بيگي:  آزادی 
شما براي پرداخت حقوق كارگران است ولي تا به دادگاه 

احضار مي شوي حقوق شان را دو ماه عقب مي اندازي !

رهبرمعترضان:
مطالباتبرآوردهنشود

نظامامريکارابهآتشمیکشيم

میتوانخودرویارزان
کيفیوصادراتیساخت

فهرستتحتتعقيبايران
ازقاتالنحاجقاسم

سندهمکاریهایايران-چين
افتخارآميزاست

تعليق2500کارتبازرگاني
کهارزيبهکشور

برنگرداندند

گروکشي»اميد«
ازدستمزدکارگرانهفتتپه
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درد سيلي از خودي 

 عارف 
قرباني سران اصالحات

احمد زيدآبادي، فعال سياسي اصالح طلب معتقد است كه 
»معرفي عارف به عنوان  عامل شكست و ناكامي اصالح طلبان 
نوعي گريز از اعتراف به واقعيت وجودي اصالح طلبان است.« 
او در يادداش��تي كه در روزنامه آرمان نوش��ته، از يک س��و 
نقدهايي را متوجه عارف مي داند و از سويي معرفي او به عنوان 

عامل شكست اصالح طلبان را فرار از واقعيت مي داند

 محمد هاشمي 
عليه موسوي خوئيني ها

محمد هاشمي، برادر مرحوم هاشمي رفسنجاني با انتقاد از 
نامه موس��وي خوئيني ها به رهبري، آن را شروع زودهنگام 
فعاليت ه��اي انتخابات��ي دانس��ت. او در گفت وگويي گفته 
كه نمي ش��ود گناه را به گردن هم بيندازي��م. . . با اين نامه و 
واكنش ها به آن مناظره هاي انتخاباتي يک سال زودتر شروع 

شده است
صفحه2

»ما به خاطر نظام سيلی خورديم. متأس��فانه در داخل هم 
سيلی خورديم و اين خوب نبود.« اين را آرش ميراسماعيلي، 
رئيس فدراس��يون جودو مي گوي��د. جمل��ه دردآوري كه 
واقعيت تلخ ورزش كشور را فرياد مي زند. مجامع بين المللي 
ورزش با راپورت هايي كه به آنها رس��يده تمام سعي ش��ان 
را مي كنند ت��ا ورزش اي��ران را تعليق كنند. ب��راي مقابله 
چاره اي جز اتحاد داخلي و اس��تفاده از تم��ام ظرفيت هاي 
موجود براي تعامل نداريم، اما متأس��فيم اين حقيقت تلخ 
را بايد بازگو كنيم ك��ه خيلي از راپورت ه��ا و گزارش هايي 
كه به دس��ت مجامع بين المللي مي رسد ريشه داخلي دارد. 
 اين همان س��يلي و ضربه اي اس��ت كه آرش ميراسماعيلي 

گفته است | صفحه13

چرامصوباتمجلسيها
کاماًلاجرانميشود؟!

اجرايقوانيناجرانشده

»پرگار«روندمتوسطشبکهيكرا
بهبادداد

دايرهايبهشعاعصفر!

 مسئوالن تشكل هاي دانشجويي 
از مطالبات شان از نمايندگان مجلس مي گويند

 عملکرد شفاف 
و قابل دسترس براي همگان

 دور باطل مخاطب 
در » پرگار«

دانشگاه

فرهنگی

پرونده
صفحه16

ويروس هزارچهره قاتل رکورد زد
باجانباختن162بيمارکرونايي،بيشترينتعدادفوتروزانهمبتاليانبهکوويد19درايرانبهثبترسيد

    اجتماعی

صفحه10

ه»جوان«
پروند

ريالپرگار
دربارهس

  روز گذشته با جان باختن 162بيمار كرونايي، بيشترين 
تعداد فوت مبتاليان به كوويد19 از ابتداي پيدا شدن سر و 
كله اين ويروس در ايران تاكنون به ثبت رس��يد. همچنين 
طي 24 ساعت گذش��ته 2 هزار و 536 بيمار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايي شد كه يک هزار و 461 مورد 

بستري ش��دند. طبق گزارش هاي رس��مي از روز يک شنبه 
موارد بيماري در تهران  خيز قابل توجهي داشته است و آمار 
بستري هاي كرونا در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي پايتخت 
هم بيشتر شده اس��ت. گزارش اپيدميولوژي منتشر شده از 
سوي وزارت بهداشت هم از روند صعودي يا شروع پيک در 

11 استان كشور خبر مي دهد. در اين ميان تنها تدبير قابل 
اجراي دولت درخواس��ت از مردم براي رعايت دستورهاي 
بهداشتي و پيوس��تن به پويش » من ماسک مي زنم« است؛ 
ساير مسئوالن هم فعال ترجيح داده اند در برابر مرگ ها و روند 

افزايشي ابتال به كرونا سكوت كنند! | صفحه3

سهدوستدارمحيطزيس�تکهباشعلهورشدن
آتشدرجنگلهایبوزينومرخيلشهرس�تان
پاوهخ�ودرابهمحلرس�اندهبودن�ددرجريان
عملي�اتام�دادجانش�انراازدس�تدادند.
دوازده�مخردادم�اهه�ميکيازدوس�تداران

محي�طزيس�تک�هالب�رززارع�ينامداش�ت
هن�گامخام�وشک�ردنآت�شدرجنگلهاي
دي�لشهرس�تانگچس�اراندچارس�وختگي
داد. دس�ت از را جان�ش و ش�د ش�ديد
حادثه آتش س��وزي در منطقه حفاظت ش��ده بوزين و 

مرخيل شهرستان پاوه از چهارشنبه هفته گذشته شروع 
ش��د و بعد از آن بود كه امدادگران و نيروهاي داوطلب 
مردمي براي اطفاي حريق در محل حاضر ش��دند. آنها 
در چند مرحله موفق به مهار آتش شدند اما تا روز جمعه 
ششم تيرماه در چند مرحله ش��عله هاي آتش بار ديگر 

زبانه كشيد، از همين رو امدادگران و نيروهاي داوطلب 
از بيم شعله ور شدن دوباره آتش در محل باقي ماندند. 
آتش سوزي در اين منطقه عصر روز شنبه هشتم تيرماه بار 
ديگر منطقه را در بر گرفت و در حالي كه تالش براي مهار 
آن جريان داشت، س��ه نفر از دوستداران محيط زيست 
به نام هاي بالل اميني 32 ساله، مختار خنداني42 ساله 
و ياسين كريمي50 ساله ميان شعله هاي آتش گرفتار 
شدند و به علت شدت س��وختگي جان شان را از دست 
دادند. جليل بااليي، مديركل مديريت بحران استانداري 
كرمانشاه گفت كه اين افراد عصر روز يک شنبه هنگام 
اطفاي حريق در محاصره آتش  قرار گرفته بودند و به علت 
وزش باد شديد نتوانستند خود را از مهلكه نجات دهند و 

جانشان را از دست دادند.  
جزئياتبيشترحادثه

در حالي كه مديركل محيط زيس��ت استان كرمانشاه 
به دليل مين گذاری منطقه و صعب العبور بودن مسير 
از نبود بالگرد و هواپيما براي مهار آتش س��وزي انتقاد 
كرده  اس��ت، مديركل مديريت بحران اس��تانداري از 
وجود بالگرد و نيروي الزم براي مهار آتش خبر داده و 
مدعي شده كسي از آنها درخواست نكرده بود.  مديركل 
مديريت بحران اس��تانداري كرمانش��اه   با بيان اينكه 
آتش س��وزي بوزين و مرخيل حدود 24 هزار هكتار را 
تهديد مي كند، گفت: براي مهار آتش در منطقه نيروی 
الزم وجود دارد و زمان حادثه هم براي اعزام بالگرد از ما 
درخواست نشده بود وگرنه با توجه به قرار داد في مابين 
براي اعزام بالگرد به منطقه ب��راي مهار آتش با وزارت 

دفاع هماهنگ مي كرديم. 
بقيهدرصفحه14

از جان گذشتگی 3 جوان کرد  دوستدار محيط زيست

ترکمنگاز!
حکمداوریسوئيس�یدرمناقشهگازی،
بهکشورهایترکمنس�تانوايرانابالغو
وزارتنفتبهپرداختنزديكبه2ميليارد
دالربهترکمنستانمحکومشد!بخشیاز
اينمحکوميتمربوطبهبدهیگازیايران
بهترکمنستاناستکهزنگنهدرسال92
پذيرفتدرصورتیکهايرانپولآنکشور
راواريزنکند،سود5درصدیبرايشاندر
نظربگيرد.حسابگازیباترکمنستاناما
تسويهنشدوشرکتترکمنگازازشرکت
ملیگازايراننزدداوریسوئيسشکايت
کردتارأیبهمحکوميتايراندادهش�ود.
هرچندکهزنگن�هووزارتنفت،معتقدند
اينحکمبرندهوبازن�دهندارد!اميدواريم
اينطورباشدامابايدتوضيحدهيدچطور
پروندهراب�هدادگاهیکهحکمشبرندهو

بازندهندارد،ارجاعداديد؟!| صفحه4


