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 مسئله خوزستان 
و عقده گشایی بیگانگان

 چرا مسئوالن باید
قانونمندتر باشند؟

عباس حاجی نجاری

سردار حسين رحيمي

اگرچه اقدامات جهادی س��پاه و ارت��ش و نیروهای مردمی و 
اقدامات جبرانی دستگاه های اجرایی در روز  هایی که خوزستان 
مقاوم و مظلوم به دلیل ضعف مدیریت و بی مهری مدیران دولت 
بار دیگر با مشکل کمبود آب مواجه شده بود، سبب حل مشکل 
فعلی آنان گردید،اما موج سواری رسانه های بیگانه و معاند روی 
امواج اعتراضات بار دیگر ماهیت پلید دش��منان مردم ایران و 
برنامه آنان در استفاده از هر فرصت برای مقابله با نظام اسالمی 
را آشکار کرد. موج سواری رسانه های بیگانه در روزهای اخیر 
روی این معضل که از قبل قابل پیش بینی و با یک برنامه ریزی و 
تدبیر و البته حضور میدانی مدیران مربوطه قابل حل بود ، نشان 
از برنامه ریزی جدی بیگانگان و دشمنان نظام برای بهره گیری 
از هر فرصت برای جبران شکست های خود در سال های اخیر و 

به ویژه در انتخابات گذشته از مردم ایران دارد | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

ویژه جوان

امیدمان را ناامید نكنید

 یک  سؤال پیرامون
 حاشیه سفر 3 نماینده مجلس

دنيا حيدري

دیدار هفته گذشته رئیس کمیته ملي المپیک با رئیس جمهور 
منتخب مملو بود از صحبت هاي دلنش��یني که تک تک آن 
مي تواند درددل ورزشکاران باش��د، خصوصاً آنهایي که براي 
افتخار آفریني راهي توکیو شده اند یا طي روزهاي آینده قرار 
است مسافر ژاپن باشند. حرف هایي که واقعیت محض بود و 
امیدوار کننده که در صورت عملي شدن مي تواند گام بلندي 
باش��د براي اعتالي ورزش کش��ور و افزایش روحیه و انگیزه 
ورزشکاران براي افتخارآفریني هرچه بیشتر.  صالحي امیري 
دست خالي به دیدار رئیسي نرفته بود و نقل صحبت هاي او با 
شخصي که طي روزهاي آینده به طور رسمي سکان هدایت 
دولت را به دست مي گیرد، حول محور ملي پوشان المپیکي 
کشور بود. هرچند که اظهارنظرهاي رئیسي نه فقط المپیکي ها 
که کل ورزشکاران را شامل مي شد، خصوصاً وقتي با بررسي 
گزارش صالحي امیري ضمن اشاره به اهمیت توجه به نیازهاي 
ورزشکاران صراحتاً تأکید داشت که س��ازمان اداري ورزش 
باید به موقع به وظایف حمایتي خود عمل کند تا ورزشکاران 

دغدغه اي جز قهرماني نداشته باشند | صفحه 13

 قبل از تعطیلی عید قربان، نامه ای رسمی از معاونت اجرایی 
مجلس، اداره کل تشریفات در فضای عمومی منتشر شد که 
مضمون آن از درخواس��ت تشریفات مجلس شورای اسالمی 
برای تدارک پرواز اختصاصی سفر سه نماینده مجلس به همراه 
خانواده ش��ان جهت زیارت عتبات عالیات حکایت می کرد. 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده 
کرمان، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و 
نماینده جهرم و سید امیرحسین قاضی زاده، نماینده مشهد و 
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق سه نماینده ای بودند 
که اسامی ش��ان در این نامه آمده بود. در این میان جای یک 
سؤال باقی ا ست:   نامه اداره تشریفات مجلس برای اختصاصی و 
تشریفاتی بودن این سفر، به دستور چه کسی صادر شده است 

وقتی نمایندگان از محتوای آن مطلع نبودند؟!  | صفحه 2

به طور حتم آنچه که جوام��ع مدرن و ام��روزي را از جوامع 
بدوي، متمایز مي کند، قانون است. عاملي بشر ساخته که با 
تعیین کردن حدود اجتماعي، حقوق و تکالیف ش��هروندان 
و دولتمردان را مشخص مي کند و همانطور که عمل به قانون 
فریضه است، براي قانون شکنان نیز مجازات هایي در راستاي 
نظم عمومي و یکپارچه شدن جامعه در نظر گرفته شده است.  
عمل به قانون در میان مس��ئوالن باید جدي ت��ر و با اهتمام 
بیشتري دنبال شود؛ چراکه قانون ش��کني در بعد مسئوالن 
عالوه بر اعراض از قانون، صدور مجوز به مردم اس��ت که گویا 
مي شود قانون را رعایت نکرد، گهگاه آن را دور زد یا با تفاسیر 
مختلف از عمل به آن سر باز زد، در اینجاست که جرقه هرج 
و مرج در جامعه زده خواهد شد و شهروندان قانون شکني را 
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شوکمرگهنرمندانقالبیوخانوادهاش
درحادثهتصادفباموتور

دیدارازنزدیکبازندانیان
ودستورتشکیلتیمفوریقضایی

    حجت االسالم والمسلمین محسني اژه اي روز گذشته و در دومین بازدید از زندان هاي کشور در کمتر از یک ماه 
از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، به زندان رجایي ش��هر کرج در مرکز استان البرز رفت.  »استفاده از مجازات هاي 
جایگزین حبس« توصیه ای از حجت االسالم محسني اژه اي بود که تصریح کرد: هرچقدر امکانات زندان ها افزایش 
یابد، باز هم پاسخگوي افزایش جمعیت کیفري نخواهد بود و براي کاهش جمعیت کیفري باید تا جایي که امکان 
دارد مجازات حبس ندهیم.  رئیس قوه قضائیه به صدور آراي خالف شرع و قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر بر اساس 
ماده ۴۷۷ به حکمي برخوردیم که خالف بَین شرع و قانون بود، باید ضمن بررسي علت اینکه چرا بازپرس و قاضي 

چنین رأیي داده اند، به صورت ریشه اي از صدور آراي خالف شرع و قانون جلوگیري کنیم| صفحه 5

اژه ای:  بايد به صورت ريشه ای
 از صدور آرای خالف شرع و قانون جلوگيری شود

    دکتر محمدحسین فرج نژاد، نویسنده، پژوهشگر و محقق حوزه صهیونیسم شناسي، به همراه خانواده اش در 
یک  تصادف رانندگي جان خود را از دست دادند. نحوه بروز این تصادف حدس و گمان هایي را درباره احتمال ترور 
این شخصیت برجسته ضدصهیونیست مطرح کرده است. خبرگزاري صداوسیما در گزارشي از وجود نام فرج نژاد 
در فهرست ترور رژیم اس��رائیل خبر داده و همین موضوع باعث شده است درگذشت وي مشکوک به ترور منجر 

به شهادت باشد | صفحه 16

  »ستارگان ايران زمین« 
در توكیو

 ليست کامل مدال آوران کشورمان
در 16 دوره گذشته المپيك به بهانه آغاز المپيك توکيو

همهافتخارالمپیکیايران

    در حالي دیروز کاروان ایران با نام »س��تارگان 
ایران زمی��ن« در مراس��م افتتاحی��ه المپیک رژه 
رفت ک��ه در روز اول المپیک در رش��ته قایقراني و 
تیروکمان، نمایندگان کش��ورمان رقابت ش��ان را 
برگزار کردند و امروز و فردا در مهم ترین مسابقات 
در والیب��ال، بس��کتبال، تیران��دازي و تکوان��دو، 
رقابت ه��ا ب��راي کاروان ایران پیگیري مي ش��ود.  
مش��عل ویژه تری��ن و خاص ترین المپی��ک تاریخ 
دیروز در ورزشگاه توکیو روش��ن شد. رقابتي که با 
ش��یوع ویروس همه گیری به نام کرونا، پس از یک 
س��ال وقفه تحت ش��دیدترین تدابیر پزشکي آغاز 

ش��ده اس��ت و کاروان ایران هم با 66 ورزشکار در 
16 رش��ته ورزش��ي در آن حضور پیدا کرده است. 
ای��ران روز اول افتتاحیه دو نماینده داش��ت که در 
 رشته هاي قایقراني و تیروکمان اولین رقابت شان را

 برگزار کردند تا به نوع��ي چراغ اول را براي کاروان 
کشورمان که با نام س��تارگان ایران زمین به توکیو 
رفته اند روش��ن کنن��د. ام��روز و بامداد ف��ردا هم 
نمایندگان ایران در رشته هاي تیراندازي، والیبال 
و تکواندو روبه روي رقباي ش��ان قرار مي گیرند تا از 
همین ابتدا، المپی��ک 2020 براي م��ا ایراني داغ 
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درالمپیك!

  اوج خباثت و رذالت صهیونیس��ت ها را مي توان 
حتي در المپیک هم دید. اصاًل تفاوتي نمي کند که 
ملیت شما چه باشد و چه مسلکي داشته باشید، حتي 
اگر به شوخي هم بخواهید دروغ بزرگ تاریخي شان را 
زیر سؤال ببرید البي مخوف و نوکران جیره بگیرشان 
دست به کار مي ش��وند. این مسئله اي است که این 
روزها کوبایاش��ي، مدیر مراس��م افتتاحیه المپیک 
خیلي خوب درکش مي کند. او در دهه 90 میالدي 
در یک نمایش��نامه به طن��ز عنوان ک��رده بود »بیا 
هولوکاس��ت بازي کنی��م«، حاال ب��ه خاطر همین 
جمله از کار برکنار مي ش��ود، آن ه��م در روزهایي 
که به راحتي مي تواني به هر کس��ی و هر عقیده ای 
در دنی��ا توهین کني، حت��ي مي توان��ي اعتقادات 
میلیاردها نفر را به تمس��خر بگی��ري | صفحه 13


