
    یک ماه و نیم قبل بود که روحانی درباره تالش دولت بایدن 
برای امتیاز گیری از ای��ران گفت:»فکر      هایی نکنند، بوی کباب 
می آید، خر داغ می کنند«. حاال جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم 
گفته هرچند از برجام حمایت می کند، ولی امریکا بعد از بازگشت 
به آن » امتیازات عمده ای « به ایران نخواهد داد. در حالی که همه 
طرف های وین، همچنان به روند مذاکرات خوش بین هستند، 
اصرار تهران بر »لغو کامل تحریم ها« و پافشاری واشنگتن بر امتیاز 
حداقلی به ایران، چشم انداز چندان خوشبیانه ای از نتیجه نهایی 

مذاکرات ترسیم نمی کند | صفحه 15

    طرح تولید پلي اتیلن سنگین در حالي براي نخستین بار در 
کشور رقم خورد که ساالنه بیش از 100 میلیون دالر براي واردات 
آن هزینه مي شد. این اتفاق با سرمایه گذاري 3 میلیون دالري 
یک شرکت دانش بنیان رخ داده است. امسال ۲هزار میلیارد تومان 
هم به شرکت هاي دانش بنیان فعال در حوزه نفت از سوي صندوق 
نوآوري اختصاص یافته که باعث صرفه جویي ارزي یک میلیارد 
دالري در صنعت نفت مي شود.  کاتالیست ها به عنوان قلب صنایع 
پتروشیمي، نقش مهمي در تولید محصوالت متنوع دارند، چراکه 
بیش از 90 درصد مواد شیمیایي حداقل از یک مرحله کاتالیستي 
در فرآیند تولید عبور مي کنند. وجود کاتالیست پلي اتیلن هم در 

بسیاري از صنایع ضروري است | صفحه 3

    در پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به امیر سرلش��کر سید 
عبدالرحیم موسوی، آمده است: سالم من را به همه  کارکنان 
عزیز ارتش و خانواده های محترمشان برسانید. امروز ارتش در 
صحنه و آماده  انجام مأموریت است. این آمادگی   ها را همچنان تا 

سر حد نیاز افزایش بدهید و نقش آفرینی کنید | صفحه 2

فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت روز ارتش:

 آمادگی  ها را 
 تا سرحد نیاز 
افزایش دهید

 از  وین 
بوي کباب نمي آید

 تولید یک ماده 
 مهم پتروشیمي 

براي نخستین بار در کشور

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 29 فروردین 1400 - 5 رمضان 1442
سال بیست و سوم- شماره 6185 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

پرونده
صفحه 10

جایگاه دیوان عالي

حقوق

  رأیی که بسیاری را 
با نام دیوان عالی کشور آشنا کرد

  10 هزار پرونده مربوط به اعمال ماده 4۷۷

 تضمین سالمت قضا 
با دیوان عالي

رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور  به عنوان 
شورای نگهبان قوه قضائیه نام برده است

یادداشت  سیاسی

 دوروی یک سکه خرابکاری
 و مذاکرات فرسایشی

عباس حاجی نجاری 

هماوردی نظام جمهوری اس��المی با قدرت های غربی در عرصه 
مذاکرات هس��ته ای این روز  ها به اوج خود رسیده است . در طول 
مذاکرات در دو دهه گذش��ته هیچ گاه دس��ت غربی   ها در مقابله 
با ای��ران این گونه خال��ی نبوده و ای��ران در جای��گاه یک عنصر 
تعیین کننده برای سرنوش��ت مذاکرات قرار نداش��ته است. این 
وضعیت را طبعاً باید ناش��ی از درس   ه��ا و عبرت های مذاکرات و 
تعامالت گذشته و باور مسئوالن اجرایی کشور به غیرقابل اعتماد 
بودن غربی   ها و عدم پایبندی آنها به تعهداتش��ان دانس��ت و به 
همین دلیل است که آنها از یک سو با تالش برای فرسایشی کردن 
مذاکرات و از س��وی دیگر با دس��ت زدن به اقدامات تروریستی 
توس��ط رژیم صهیونیس��تی و دیگر عوامل منطقه ای شان تالش 
دارند به زعم خود ابت��کار عم��ل را از ایران بگیرن��د.  در تحلیل 
ش��رایط کنونی امریکا ، س��رمقاله دو روز پیش هیئت تحریریه 
روزنامه نیویورک تایمز با عنوان اینکه فشار حداکثری علیه ایران 
شکست خورده است ، را روشن   ترین تعبیر از شرایط کنونی کاخ 

سفید می توان دانست | صفحه 2

یادداشت  سیاسی

دفاعیه ای  برای اثبات نقدکننده!

عبداهلل گنجی

چند روز پی��ش مطلبی با عن��وان »آقاسیدحس��ن نگرانیم« از 
نگارنده در سرمقاله روزنامه جوان به چاپ رسید )همان روزی که 
رهبری سیدحسن خمینی را به عدم شرکت در انتخابات توصیه 
کردند(. در آن یادداشت بخشی از تفکر یکی از دعوت کنندگان 
از ایش��ان عیناً آورده ش��د ک��ه در مقابل جمهوری اس��المی بر 
جمهوری��ت، در مقابل ماهیت حقیقی نظام بر دموکراس��ی و در 
مقابل اس��الم سیاس��ی بر حکومت فرادینی اصرار دارد. جناب 
علوی تبار در جواب آن یادداشت مطلبی را به چاپ رسانده اند که 
چند نکته کوتاه را در این باره یادآور می ش��وم.  با ایشان موافقم 
که آن مطلب »روزنامه ای« یا »ژورنالیس��تی« اس��ت و از سطح 
تئوریک درباره مردم س��االری دینی یا سکوالریس��م برخوردار 
نیس��ت و هدف نویس��نده هم یک مقاله علمی و تئوریک نبوده 
است، اما باورم این است که آنچه ایشان به رشته تحریر درآورده 
باور واقعی وی ب��وده و از این بابت قابل تقدیر اس��ت، اما همین 
 متن و محتوای ایش��ان در اثبات یادداش��ت نگارن��ده خطاب به 

سید حسن خمینی بود | صفحه 2

یادداشت بین الملل

 عقب نشینی امریکا 
در جنگی که پیروز آن نبود

سید رحیم نعمتی

رئیس جمهور امریکا جو بایدن روز چهار    شنبه گذشته اعالم کرد 
که برنامه خروج »بدون قید و شرط « نیروهای امریکا از افغانستان 
را از ابتدای ماه می  شروع خواهد کرد و این نیرو    ها تا 11 سپتامبر 
به طور کامل از این کشور خارج می ش��وند. بایدن با گفتن اینکه 
وقت آن رسیده تا به جنگ بی پایان خاتمه دهیم و »ما هرگز برای 
حضورمان )در افغانستان( در طول چند نسل برنامه ریزی نکرده 
بودیم«، سعی داشت علت تصمیمش را برای خروج نیروهایش از 
افغانستان بیان کرده باش��د اما نکته مهم این است که در صورت 
انجام این تصمیم وضعیت سیاسی افغانستان به چه صورت خواهد 
بود به خصوص اینکه هنوز چارچوب مش��خصی برای آینده این 
وضعیت و مخصوصاً نقش طالبان و  بودن و نبودن آن در ساختار 
سیاسی این کشور معلوم نشده اس��ت.  اولین و قابل توجه     ترین 
نکته در تصمیم بایدن برای عقب نشینی کامل نیروهای امریکا از 
افغانستان این است که این تصمیم بر مبنای توافق صلحی است 
که فوریه ۲0۲0 بین دولت پیشین امریکا با طالبان در دوحه قطر 

به امضا رسید | صفحه 15

ویژه های  جوان

»َتکرار « خاتمی سرمایه اجتماعی 
اصالحات را کاهش داد

همین که فتنه نکنید، کافی ا ست!

علیرضا بهشتی، فعال سیاسی اصالح طلب تمسک به تاکتیک تکرار 
توسط خاتمی را بدون مبنای هویتی و برنامه مشخص دانست. تاکتیک 
تکرار اشاره به ویدئوی تبلیغی محمد خاتمی در اردیبهشت 96 برای 
تشویق رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دارد 
که گفت رأی اش در سال 9۲ را اکنون تکرار می کند و از مردم خواست 
آنان هم رأی سال 9۲ خود را تکرار کنند.  بهشتی در مصاحبه با روزنامه 
شرق می گوید: باید عرض کنم تمسک به تاکتیک »تکرار « نه مبنای 

هویتی معینی داشت، نه پشتوانه برنامه ای مشخصی داشت

یک نکته جالب در مورد فعالیت سیاسی اصالح طلبان اینکه منت 
حضور خود در انتخابات را هم سر نظام می گذارند! در واقع انتظار دارند 
هر آشوب و بلوایی در کشور برپا کنند و بعد هم همه کاندیداهایشان 
تأیید صالحیت شوند. اخیراً اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب 
اعتماد ملی گفته که: »اساساً در ایران دو رکن برای انتخابات داریم؛ 
یکی شورای نگهبان و دیگری رأی مردم که مهم  ترین ارکان هستند 

که ما نامزدهایمان را باید با این مالحظات معرفی کنیم | صفحه 2

 برنامه صدروزهآخر را
فقط به جوجه یک روزه بپردازید!

هزاردردکادردرمانازبیتدبیریها
گفت و گوي »جوان« با پرستاراني که جور تصمیمات اشتباه مسئوالن را می کشند

 رئیس جمهور دوباره از برنامه صدروزه پایانی برای »خدمت« به مردم خبر داد، درحالی که وزارتخانه های او از ورود جوجه یک روزه
  به بازار سیاه می گویند. روحانی درسال 92 هم از برنامه صد روزه گفته بود اما سال 96 آن را تکذیب کرد و گفت:»آن شخص دیگری بود که می خواست 

یک شبه مشکالت را حل کند. آدمی که عقل نداشته باشد می گوید مشکالت را صد روزه حل می کنم«!

  جوجه یک روزه وارد بازار سیاه شد! این خبر برای صد روز پایانی دولت یعنی اینکه در 
دو نوبت تولید مرغ با جوجه ریزی 45 روزه، وضع روشنی نخواهید داشت و شاید مثل 
قرار واردات 50 هزار تن مرغ یخ زده از خارج، دوباره دولت در صد روزه آخر، مجبور شود 
دالر دیریاب و دشواریاب را برای واردات یکی از معمول ترین و آسان یاب  ترین غذاهای 
دنیا خرج کند. غذایی با این مختصات: جوجه یک روزه، یک سالن و دان مرغ و 45 روز 

انتظار و تمام!  ولی این س��ادگی در دولت تدبیر و امید به امر پیچیده و غیرقابل حلی 
تبدیل ش��ده است تا آنجا که وقتی رئیس جمهور وعده می دهد که برای صد روزه آخر 
هم مثل صد روزه اول، »برنامه خدمت به مردم« تدارک دیده است،  اذهان به این سمت 
می رود که به جناب ایشان پیشنهاد بدهیم در این فرصت صد روزه فقط به جوجه یک 

روزه برس تا مگر چار ه ای بیندیشید!

ً  خود تالش می کند که اوضاع در این دو، سه ماه پایانی بدون اظهارات شاذ  رئیس جمهور ظاهرا
و اعصاب خرد کن به پایان نرسد. به میان کشیدن بحث »برنامه صد روزه« در پایان هشت سال 
دولت انتظار ، آن هم در حالی که برنامه صد روزه اول فقط یک شعار بود و بعدها از سوی خود 
رئیس جمهور تکذیب و مخاطبان متهم به بدفهمی شدند،  یعنی که آقای روحانی می خواهد با 

رسانه ها و منتقدان و در واقع با مردم سر جر و بحث را باز کند. |  بقیه در صفحه 4

پاسخی به نقد علیرضا علوی تبار به سرمقاله »جوان«

 بیش از یک سال است که کادر درمان با ویروس کرونا مي جنگد و هر بار که مي خواهد خستگي از تن در کند، سفرها، دورهمي ها و تجمعات مردم، کرونا را قوي تر مي کند 
و این اجازه را به آن نمي دهد. حاال پرستاران و پزشکان بخش کرونایي از مسئوالني که مجوز سفر صادر کردند، گله مند و از مردمي که به سفر رفتند، دلخورند

صفحه 3


