دوربینها را خاموش
و چراغهستهای را روشن کنید
مجلس فردا طرحی دوفوریتی را بهعنوان اقدامی راهبردی علیه بیمسئولیتی اروپا در برجام به بحث
میگذارد که شامل غنیسازی 20درصد و قطع دسترسیهای فراپروتکلی است اما بهنظر میرسد
مجلس میتواند در این طرح الزامات سختتری را همچون قطع دوربینهای آژانس در نظر بگیرد
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پيام تسليت رهبر انقالب
به مناسبت درگذشت
حجتاالسالم شهيدي

برج�ام نه ب�رای ما چرخ�ش چرخهای هس�تهای
آورد ،ن�ه چرخ معیش�ت را گردانی�د و نه حت�ی اروپا و
امریکا را به عنوان حامیان رژیمصهیونیس�تی متقاعد
ک�رد که ب�ا نظ�ارت فراپروتکل�ی و حضور  24س�اعته
بازرسان(جاسوس�ان) آژانس و تأیی�د صلحآمیز بودن
برنامه هستهای ایران ،دست از ترور دانشمندان هستهای
ما بردارند .برجام بدترین و خسارتبارترین توافق ممکن
بود که ظریف برایش مدال گرف�ت و روحانی هنوز آن را
آفتاب تابان میداند.
بارها در روزنامه جوان گفته شده که باید با اروپا و امریکا
عین خود آنان رفتار کرد ،یعنی به برجام عمل نکرد اما در
بیانیهها و اعالمیهها بر آن اصرار و ابرام کرد ،دقیق ًا و مو به
مو شبیه خود غربیها.
حاال در مجلس طرحی با عنوان «اق�دام راهبردی برای
لغو تحریمها» در دست اس�ت که فردا در صحن به بحث
گذاش�ته میش�ود و قرار اس�ت مطابق ب�ا آن دولت به
میزان  120کیلوگرم اورانیوم ب�ا غنای 20درصد در فردو
تولی�د و ذخیره کند و دسترس�یهای نظارت�ی فراتر از
پروتکل الحاقی را براس�اس برجام به پایان برساند .اگر
اروپا تغییری در عمل به برجام نشان نداد ،دولت اجرای

صفحه 2

اعتراض در 70شهر فرانسه
جنگخیابانیدرپاریس

هزاران نف��ر از مخالفان قانون ممنوعی��ت فیلم گرفتن
از پلیس در فرانس��ه ،روز ش��نبه در ش��هرهای مختلف به
خیابان آمدند .نیروهای پلی��س نیز در مواجهه با معترضان،
ضمن استفاده از گاز اش��کآور ،با آنان درگیر شدند .وزارت
کشور ،شمار ش��رکتکنندگان در این تظاهرات را  ۴۶هزار
نفر در پاری��س و  ۱۳۳هزار نفر در س��ایر نقاط این کش��ور
اعالم کرد | صفحه 15

 25درصد ماهيها
در سيستم حملو نقلفرسوده
تلف ميشود!

اتحاديه توليدكنندگان ماهي در س��ال  86براي حملونقل
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 نتوانستهاند
تس��هيالتي براي تأمين كاميونهاي نو بگيرند و آبزيان با همان
سيستم حملونقل فرسوده جابهجا ميشوند .بنابر آمار شيالت،
س��االنه يك چهارم توليد آبزيان به دليل ناكارآمدي سيس��تم
حملونقل تبديل به ضايعات ميش��ود .ضمن اينكه اين ناوگان
فرسوده آلودگي و بيماري را هم منتقل ميكند! حاال با گذشت
13سالازمصوبهحملونقلتخصصينهتنهاسيستمحملونقل
بهروز نشدهاست ،بلكه با افزايش چند برابري قيمتها ،عم ً
ال ديگر
امكان اين كار هم وجود ندارد | صفحه3

والدين براي كاستن
از زیان رسانهها
بايد به فرزندان نزديك شوند

«نكتهها و خاطرههايي از  5دهه اجراي برنامه
براي نوجوانان»در گفت و شنود با زندهياد
حجتاالسالم والمسلمين محمدحسن راستگو
صفحه 9
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فحه 10

زنان
مرگ انسانيت و اخالق والدين
در تاريخ تولد 99/9/9

مادر فهميده هرگز فرزندش را
نارس به دنيا نميآورد

ورود وزارت بهداشت به پرونده پزشکانی
که در تاریخهای الکچری سزارین میکنند

یادداشت سیاسی

كبري آسوپار

گرايتحريف
انكار خطايي ك��ه كردهايم ،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 ميش��ود ،ميتوان عقبنش��ینی و يا
به نوعي جبران اشتباه دانس��ت ،اما نسبت دادن
خطايي كه خود كردهايم به منتقدان و مخالفان
سياسي ،بي آنكه دليلي براي آن داشته باشيم ،نه
رنگ عقبنشینی دارد و نه مقدمه جبران است،
بلكه عين بیاخالقی اس��ت .محمدجواد ظريف

در گفتوگويي با يك س��ايت خبري مدعي شده
كه «بعضي دوس��تان ميروند و به امريكا «گرا»
ميدهند كه با ما بهتر ميتوانيد كار كنيد .ما كه
س��كوت ميكنيم ،دليل نميشود كه متوجه اين
گراها نيستيم .من كس��ي را متهم نميكنم ،ولي
ميدانم و خبرش را به م��ن ميدهند كه گفتهاند
اينها در قدرت نميمانند و قدرت اينها چند روزه
اس��ت ».س��خنان ظريف البته اتهام زني كلي و
ادعايي بي سند است | صفحه 2

یادداشت سیاسی

رسول سنائیراد

مجازاتعامالنترور ضرورتبازدارندگیعزتمندانه
برای متوقف ساختن روند تهاجمی صهیونیستها
و متوقف ساختن اقدامات جنایتکارانه و تروریستی
آنها ،الزم است ،ضمن انعکاس شکایتها و ادعاهای
حقوق��ی به مراج��ع بینالمللی و ط��رح ادعاهای
حقوقی مرتبط با موضوع و بازتاب دادن واقعیتها و
نشانگان مربوط به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه
صهیونیس��تها و نقض حاکمیت کش��ورمان در
عرص ه رسانهای و آگاهس��ازی افکار عمومی ،پاسخ

قاطع و بههنگام در دس��تور کار ق��رار گرفته و از
هرگونه فرصتس��وزی -که به جس��ارت بیش��تر
صهیونیس��تها منجر میش��ود -اجتناب گردد.
عالوهبر این ،مجازات عام�لان که عناصر نفوذی و
خائن داخلی هس��تند ،نیز نباید مورد غفلت قرار
گیرد و الزم است هزینه خیانت تا بدان اندازه باشد
که از ش��کلگیری ش��بکههای ترور و جنایت در
داخل ممانعت بهعمل آورد | صفحه 2

یادداشت بینالملل

سید رحیم نعمتی

نقاببرجامبایدنيميافتد

حاال که پی��روزی بایدن در انتخابات قطعی ش��ده
و در حال چیدن کابینه خود اس��ت ،برنامه او برای
بازگشت به برجام نیز اندک اندک روشنتر میشود.
جیک سالیوان از مشاوران ارشد بایدن است که گفته
میشود بایدن او را برای مقام مشاور امنیت ملی در
نظر گرفته اس��ت .روزنامه نیویورکتایمز گزارشی
از سخنرانی روز چهارشنبه گذش��ته او در دانشگاه
مینهسوتا منتشر کرده و سالیوان در این سخنرانی
نکات قابل تأملی را از چگونگی بازگشت دولت بایدن

به برجام بیان کرده است .نخستین و اصلیترین نکت ه
سخنان او این است که بازگشت دولت بایدن به برجام
«کام ً
ال به ایران بستگی دارد».این نکته نشان میدهد
که دولت بایدن به هیچ وجه حاضر نیست مسئولیت
خروج امریکا را از برجام به عه��ده بگیرد و اقدامات
خالف قانون دولت ترامپ را جب��ران کند و نه تنها
قصدی برای جبران گذشته ندارد بلکه میخواهد با
بهرهبرداری از وضعیت موجود ایران را مجبور به دادن
امتیازاتی بکند | صفحه15

یادداشت ورزشی

سعيد احمديان

در بارگاه وزیر ورزش!

مهدي علينژاد در مصاحبهاي 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��لطانيفر ،وزير ورزش را س��وپرمن و
نجاتدهنده فوتبال نامي��ده و منت كنارهگيري
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 سلطانيفر سند بزند و
از خودگذش��تگي وزير ورزش را به رخ بكشد كه
واقعيت ماجرا چيز ديگري است .حال در شرايطي
كه سلطانيفر طبق قوانين فيفا از مجمع كنار رفته،
معاون وزير سعي دارد ،روغن ريخته را نذر امامزاده
كند و صحبت از ازخودگذشتگي وزيري ميكند
كه چاره ديگري نداشته است| صفحه 13

داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
این طرح اگرچه یک گام روبه جلو برای عبور از «برجام
منحوس» است اما شاید بهتر باشد نمایندگان در فرصت
باقی مانده ،آن را به گونهای تغییر دهند که جاسوس�ان
هستهای آژانس ،دسترسی از طریق دوربینها به مراکز
هستهای ایران نداشته باش�ند و نمایندگان نترسند که
این اقدام چقدر در اصل برجام مجاز یا غیرمجاز اس�ت
زیرا ایران باید خیلی زودتر از اینه�ا برجام را متعادل و
متقابل با غرب اجرا میکرد نه یکطرفه و حتی بیشتر از
مفاد برجام ،چنان که اکنون هست!
از طرفی معلوم نیس�ت وقتی مسئوالن س�ازمان انرژی
اتمی و دولت بارها گفتهاند که توانایی عملی بازگش�ت
سریع به زمان قبل از برجام را دارند ،چرا برای یک اقدام
کوچک ،دوماه فرصت به دولت داده شده است؟! آن هم
درست زمانی که بایدن به س�ر کار میآید و شاید با یک
نمایش مختصر بخواهد بهانه به دست دولت بدهد.
سه ماه زمان به اروپا نیز جای س�ؤال دارد! آیا این زمان
برای نقشه کشیدن اروپا یا برای متنبه کردن آنهاست؟!
اروپا زمان نمیخواهد ،حتی یک روز .او اگر بخواهد عمل
کند باید بالفاصله باشد نه در طول زمان | .صفحه 2

