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در بارگاه وزير ورزش!

انكار خطايي ك��ه كرده ايم، خ��ود خطايي ديگر 
اس��ت. گرچه در عالم سياست، بس��ياري اوقات 
اين انكار را با توجه به مختصات شرايطي كه انكار 
در آن بيان مي ش��ود، مي توان عقب نش��ينی و يا 
به نوعي جبران اشتباه دانس��ت، اما نسبت دادن 
خطايي كه خود كرده ايم به منتقدان و مخالفان 
سياسي، بي آنكه دليلي براي آن داشته باشيم، نه 
رنگ عقب نشينی دارد و نه مقدمه جبران است، 
بلكه عين بی اخالقی اس��ت.  محمدجواد ظريف 

در گفت وگويي با يك س��ايت خبري مدعي شده 
كه »بعضي دوس��تان مي روند و به امريكا »گرا« 
مي دهند كه با ما بهتر مي توانيد كار كنيد. ما كه 
س��كوت مي كنيم، دليل نمي شود كه متوجه اين 
گراها نيستيم. من كس��ي را متهم نمي كنم، ولي 
مي دانم و خبرش را به م��ن مي دهند كه گفته اند 
اينها در قدرت نمي مانند و قدرت اينها چند روزه 
اس��ت.« س��خنان ظريف البته اتهام زني كلي و 

ادعايي بي سند است   | صفحه 2

برای متوقف ساختن روند تهاجمی صهيونيست     ها 
و متوقف ساختن اقدامات جنايتكارانه و تروريستی 
آنها، الزم است، ضمن انعكاس شكايت     ها و ادعاهای 
حقوق��ی به مراج��ع بين المللی و ط��رح ادعاهای 
حقوقی مرتبط با موضوع و بازتاب دادن واقعيت     ها و 
نشانگان مربوط به اقدامات تروريستی و جنايتكارانه 
صهيونيس��ت     ها و نقض حاكميت كش��ورمان در 
عرصه  رسانه ای و آگاه س��ازی افكار عمومی، پاسخ 

قاطع و به هنگام در دس��تور كار ق��رار گرفته و از 
هرگونه فرصت س��وزی -كه به جس��ارت بيش��تر 
صهيونيس��ت     ها منجر می ش��ود- اجتناب گردد.  
عالوه بر اين، مجازات عام��الن كه عناصر نفوذی و 
خائن داخلی هس��تند، نيز نبايد مورد غفلت قرار 
گيرد و الزم است هزينه خيانت تا بدان اندازه باشد 
كه از ش��كل گيری ش��بكه های ترور و جنايت در 
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حاال كه پي��روزی بايدن در انتخابات قطعی ش��ده 
و در حال چيدن كابينه خود اس��ت، برنامه او برای 
بازگشت به برجام نيز اندک اندک روشن تر می شود. 
جيك ساليوان از مشاوران ارشد بايدن است كه گفته 
می شود بايدن او را برای مقام مشاور امنيت ملی در 
نظر گرفته اس��ت. روزنامه نيويورک تايمز گزارشی 
از سخنرانی روز چهار    شنبه گذش��ته او در دانشگاه 
مينه سوتا منتشر كرده و ساليوان در اين سخنرانی 
نكات قابل تأملی را از چگونگی بازگشت دولت بايدن 

به برجام بيان كرده است. نخستين و اصلی     ترين نكته  
سخنان او اين است كه بازگشت دولت بايدن به برجام 
»كامالً به ايران بستگی دارد.«  اين نكته نشان می دهد 
كه دولت بايدن به هيچ وجه حاضر نيست مسئوليت 
خروج امريكا را از برجام به عه��ده بگيرد و اقدامات 
خالف قانون دولت ترامپ را جب��ران كند و نه تنها 
قصدی برای جبران گذشته ندارد بلكه می خواهد با 
بهره برداری از وضعيت موجود ايران را مجبور به دادن 
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مهدي علي نژاد در مصاحبه اي كه با پايگاه خبري 
وزارت ورزش ي��ك روز پ��س از مجم��ع عمومي 
فدراس��يون فوتبال و تصويب اساس��نامه داشته، 
مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش را س��وپرمن و 
نجات دهنده فوتبال نامي��ده و منت كناره گيري 
وزير ورزش از مجمع فدراس��يون فوتبال را بر سر 
ورزش گذاشته و پيشنهاد داده است اين حركت 
وزير ورزش در تاريخ فوتبال ثبت شود. معاون وزير 

ورزش در حالي سعي دارد تصويب اساسنامه جديد 
فدراسيون فوتبال را به نام سلطاني فر سند بزند و 
از خودگذش��تگي وزير ورزش را به رخ بكشد كه 
واقعيت ماجرا چيز ديگري است. حال در شرايطي 
كه سلطاني فر طبق قوانين فيفا از مجمع كنار رفته، 
معاون وزير سعي دارد، روغن ريخته را نذر امامزاده 
كند و صحبت از از خودگذشتگي وزيري مي كند 

كه چاره ديگري نداشته است| صفحه 13

    هزاران نف��ر از مخالفان قانون ممنوعي��ت فيلم گرفتن 
از پليس در فرانس��ه، روز      ش��نبه در ش��هرهای مختلف به 
خيابان آمدند. نيروهای پلي��س نيز در مواجهه با معترضان، 
ضمن استفاده از گاز اش��ك آور، با آنان درگير شدند. وزارت 
كشور، شمار ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات را ۴۶ هزار 
 نفر در پاري��س و ۱۳۳ هزار نفر در س��اير نقاط اين كش��ور 

اعالم كرد | صفحه 15

 اعتراض در 70 شهر فرانسه
جنگ خیابانی در پاریس

پيام تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت  درگذشت 
حجت االسالم شهيدي
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 »نكته ها و خاطره هايي از 5 دهه اجراي برنامه 
 براي نوجوانان«در گفت و شنود با زنده ياد 

حجت االسالم والمسلمين محمدحسن راستگو 
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    اتحاديه توليد كنندگان ماهي در س��ال 8۶ براي حمل ونقل 
تخصصي آبزي��ان اقدام ك��رد و حتي مصوبه دول��ت وقت را هم 
براي تأمين ناوگان حمل و نقل گرفت، اما تا به امروز نتوانسته اند 
تس��هيالتي براي تأمين كاميون هاي نو بگيرند و آبزيان با همان 
سيستم حمل ونقل فرسوده جابه جا مي شوند. بنابر آمار شيالت، 
س��االنه يك چهارم توليد آبزيان به دليل ناكارآمدي سيس��تم 
حمل ونقل تبديل به ضايعات مي ش��ود. ضمن اينكه اين ناوگان 
فرسوده آلودگي و بيماري را هم منتقل مي كند! حاال با گذشت 
۱۳سال از مصوبه حمل و نقل تخصصي نه تنها سيستم حمل ونقل 
به  روز نشده است، بلكه با افزايش چند برابري قيمت ها، عمالً ديگر 

امكان اين كار هم وجود ندارد | صفحه 3

 والدين براي كاستن 
 از زيان رسانه ها

 بايد به فرزندان نزديك شوند

 25 درصد ماهي ها 
در سيستم حمل و نقل فرسوده 

تلف مي شود!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 10 آذر 1399 - 14 ربيع الثانی 1443
سال بيست و د  وم- شماره 6085  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

  مادر فهميده هرگز فرزندش را 
نارس به دنيا نمي آورد

   ورود وزارت بهداشت به پرونده پزشكانی  
كه در تاريخ های الكچری سزارين می كنند

مرگ انسانیت و اخالق والدین 
در تاریخ تولد 99/9/9

پرونده
صفحه 10

بررسي آسيب شناسانه

دستكاري تاريخ تولد

زنان

مجلس فردا طرحی دوفوریتی را به عنوان اقدامی راهبردی علیه بی مسئولیتی اروپا در برجام به بحث 
می گذارد که شامل غنی سازی 20درصد و قطع دسترسی های فراپروتکلی است  اما به نظر می رسد 
مجلس می تواند در این طرح الزامات سخت تری را همچون قطع دوربین های آژانس در نظر بگیرد

     برج�ام نه ب�رای ما چرخ�ش چرخ های هس�ته ای 
آورد، ن�ه چرخ معيش�ت را گرداني�د و نه حت�ی اروپا و 
امريكا را به عنوان حاميان رژيم صهيونيس�تی متقاعد 
ك�رد كه ب�ا نظ�ارت فراپروتكل�ی و حضور 24 س�اعته 
بازرسان)جاسوس�ان( آژانس و تأيي�د صلح آميز بودن 
برنامه هسته ای ايران، دست از ترور دانشمندان هسته ای 
ما بردارند. برجام بدترين و خسارت بارترين توافق ممكن 
بود كه ظريف برايش مدال گرف�ت و روحانی هنوز آن را 

آفتاب تابان می داند. 
بارها در روزنامه جوان گفته شده كه بايد با اروپا و امريكا 
عين خود آنان رفتار كرد، يعنی به برجام عمل نكرد اما در 
بيانيه ها و اعالميه ها بر آن اصرار و ابرام كرد،  دقيقاً و مو به 

مو شبيه خود غربی ها. 
حاال در مجلس طرحی با عنوان »اق�دام راهبردی برای 
لغو تحريم ها« در دست اس�ت كه فردا در صحن به بحث 
گذاش�ته می ش�ود و قرار اس�ت مطابق ب�ا آن دولت به 
ميزان 120 كيلوگرم اورانيوم ب�ا غنای 20درصد در فردو 
تولي�د و ذخيره كند و دسترس�ی های نظارت�ی فراتر از 
پروتكل الحاقی را براس�اس برجام به پايان برساند. اگر 
اروپا تغييری در عمل به برجام نشان نداد، دولت اجرای 

داوطلبانه پروتكل الحاقی را متوقف كند. 
اين طرح اگرچه يك گام روبه جلو برای عبور از »برجام 
منحوس« است اما شايد بهتر باشد نمايندگان در فرصت 
باقی مانده، آن را به گونه ای تغيير دهند كه جاسوس�ان  
هسته ای آژانس، دسترسی از طريق دوربين ها به مراكز 
هسته ای ايران نداشته باش�ند و نمايندگان نترسند كه 
اين اقدام چقدر در اصل برجام مجاز يا غيرمجاز اس�ت 
زيرا ايران بايد خيلی زودتر از اينه�ا برجام را متعادل و 
متقابل با غرب اجرا می كرد نه يكطرفه و حتی بيشتر از 

مفاد برجام، چنان كه اكنون هست! 
از طرفی معلوم نيس�ت وقتی مسئوالن س�ازمان انرژی 
اتمی و دولت بارها گفته اند كه توانايی عملی بازگش�ت 
سريع به زمان قبل از برجام را دارند، چرا برای يك اقدام 
كوچك، دوماه فرصت به دولت داده شده است؟! آن هم 
درست زمانی كه بايدن به س�ر كار می آيد و شايد با يك 

نمايش مختصر بخواهد بهانه به  دست دولت بدهد. 
سه ماه زمان به اروپا نيز جای س�ؤال دارد! آيا اين زمان 
برای نقشه كشيدن اروپا يا برای متنبه كردن آنهاست؟! 
اروپا زمان نمی خواهد، حتی يك روز. او اگر بخواهد عمل 

كند بايد بالفاصله باشد نه در طول زمان. | صفحه 2

 دوربین ها را خاموش
 و چراغ هسته ای را روشن کنید

دعوت موهن اروپا به خویشتنداري مقابل ترور
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