
یادداشت  سیاسی

ویژه های جوان

تقصیر مجلس بود!

 آتش بیاران اصالح طلب
 این جمالت خاتمی را دیده اند؟!

عبدی: 84 و 88 شکست کامل 
راهبرد اصالحات بود

محمدجواد اخوان

در دوره پسابرجام، »نتیجه بخشی یا عدم نتیجه بخشی 
برجام « موضوع اصلی مناقشه میان نخبگان را رقم می زد. 
با گذشت هر روز و مش��اهده نقض عهد دیگری از سوی 
غرب و به ویژه ای��االت متحده امریکا، امید اثربخش��ی 
برجام بر گشایش اقتصادی بیشتر رنگ می باخت. در این 
میان برخی حرکات نمایشی همچون خرید تعداد معدود 
هواپیما با همه اما و اگرهایش ورود فالن برند خودروسازی 
یا واردات کاالی لوکس مصرفی به بازار ایران نتوانست امید 

به رونق را به فعاالن اقتصادی بازگرداند| صفحه 2

خاتمی پس از پی��روزی در انتخابات س��ال ۷۶ در حالی که 
سفرش را به خاطر دیس��ک کمر به خوزستان لغو کرد، طی 
پیامی به مردم این استان وعده داد مسئله آب را حل می کند: 
»برای من دردآور اس��ت که خوزس��تان در کنار پرآب   ترین 
رودخانه های کش��ور و در کنار خلیج فارس هنوز از بی آبی و 
آب ناس��الم رنج می برد. من در اینجا به شما مردم عزیز قول 
می دهم که به یاری خداون��د در طی یک س��ال آینده، آب 

آشامیدنی از گتوند به اهواز منتقل خواهد شد | صفحه 2

عباس عبدی روزنامه نگار اصالح طلب از شکست اصالح طلبان در 
انتخابات و بن بست اصالح طلبی می گوید. او که در مصاحبه ای 
با روزنامه ش��رق ش��رکت کرده، با »فاجعه بار « خواندن آرای 
اصالح طلبان در انتخابات شورای شهر می گوید: »برداشت من 
این است که این انتخابات بن بست اصالح طلبی به معنای گذشته 
آن را نشان داد. این بدان معنی نیست که اصالحات از اول غلط 
بوده، خیر. از ۷۶ تا ۸۴ کارکرد خودش را داشت و دوره خوبی هم 
بود. اما بعد از آن به دلیل انحرافاتی که رخ داد یا ناتوانی در تطبیق 
با شرایط نتوانست خودش را نجات دهد. هم ۸۴ و هم ۸۸ اینها 

شکست کامل برای راهبرد اصالحات بود«

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 3 مرداد 1400 - 14 ذی الحجه1442
سال بيست و سوم- شماره 6263 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

فروغ درخشنده ایران
عادت کرده بودیم تا ش�����روع مسابقات کش��تي و وزنه برداري 
المپیک صبر کنیم تا ش��اهد مدال آوري ورزشکارانمان باشیم، اما 
جواد فروغي دیروز در ماده 10متر تپانچه کاري کرد که المپیک 
توکیو و خودش ب��راي ورزش ای��ران جاودانه ش��دند. یک مدال 
غیرمنتظره که کمتر کس��ي آن را پیش بیني کرده بود، آن هم  به 
دست یک پاسدار پرستار که هم مدافع سالمت است و هم مدافع 
حرم.  جواد فروغي، پاس��دار مدافع حرم و س��المت کشور حاال با 
طالي المپیک بیش��تر از هر زمان دیگر در دل مردم براي خودش 
جا باز کرده اس��ت. تیراندازي با شش س��همیه یکي از موفق ترین 

رشته هاي ورزش��ي کش��ورمان در یک دهه گذش��ته بوده است. 
موفقیت هاي تیراندازي در بازي هاي آسیایي و جهاني سبب شده 
انتظارها از ملي پوش��ان این رش��ته باال برود و خیلي ها بگویند که 
توکیو دیگر موعد مدال گرفتن تیراندازي اس��ت. به همین خاطر 
صبح دیروز همه نگاه ها به سالن تیراندازي آساکا شوتینگ توکیو 
بود و جواد فروغي این نگاه هاي منتظر را ناامید نکرد و درخشش 
مدال طالیش دل میلیون ها ایراني را ش��اد کرد و  روز ما روش��ن 
شد با طنین انداختن س��رود پرافتخار جمهوري اسالمي در سالن 

مسابقات | صفحه 13

  شاهکار والیبال 
در شکست کری خوان متکبر!

سپاه پای کار خوزستان آمد

 مقاومت عراق: تا اخراج آخرين 
سرباز امريکايی مقاومت می کنيم

   مش��اور امنیت ملی عراق، تلویحاً آخرین روز س��ال جاری میالدی را به عنوان زمان 
خروج نظامیان امریکایی از کشورش اعالم کرده است. در شرایطی که وزیر امور خارجه 
عراق، همچنان از ل��زوم باقی ماندن امریکایی     ها دفاع می کن��د، این موضع گیری عالوه 
بر تأیید تغییر ش��کل ادامه حضور نیروهای امریکایی، نوعی امتیازدهی به  نخست وزیر 
در آس��تانه انتخابات پیش رو نیز ارزیابی می ش��ود. گروه های مقاومت همچنان تأکید 
 دارند که تسلیم این اظهارات نخواهند ش��د و تا خروج کامل نظامیان امریکایی از پای 

نخواهند نشست | صفحه 15

   قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا با عنوان طرح غدیر حدود ۵۲۵ کیلومتر لوله با قطر 
دو متر از منطقه ش��وش کشیده است که ش��هرهای مختلفی از جمله دارخوین، اهواز، 
 خرمش��هر،هویزه، ش��ادگان، حمیدیه و آبادان را آب رس��انی می کند.  در حال حاضر 
۶0 دس��تگاه تانکر ۳0 هزار لیتری به صورت سیار در ۸۷ روس��تای منطقه در حال آب 
رسانی هستند و ۴0 دس��تگاه دیگر نیز بدان اضافه می شود و حدود 1۵0دستگاه تانکر 

ثابت آب در روستا  ها نیز تهیه شده است | صفحه 2

 سردار سالمی با حضور در خوزستان ضمن برشمردن اقداماتی که 
سپاه و قرارگاه خاتم  برای حل مشکل آب خوزستان آغاز کرده است 

تأکيد کرد که سپاه با مردم خوزستان تا انتهای کار می ماند

گروه های مقاومت اعالم کردند در مقابل تغيير وضعيت نيروهای 
امريکايی به جای خروج از اين کشور ساکت نخواهند نشست

جز انرژی خورشیدی 
راهی نداریم

اطالعات مسئوالن عقب مانده است

»جوان« در گفت و گو با اساتيد دانشگاه 
 وضعيت موجود و راهکارهاي ارتقاي  
انرژي خورشيدي را بررسي کرده است

   »جوان« در گزارش هاي پیشین خود به ضرورت استفاده 
از انرژي هاي تجدیدپذیر اش��اره و با کارشناس��ان این حوزه 
گفت وگو کرده است. متأسفانه هنوز هم هیچ اقدام مناسبي 
در جهت استفاده از نیروي خورشیدي مشاهده نمي شود. به 
تازگي رئیس مجلس شوراي اسالمي در واکنش به قطعي برق 
گفت: »باید به سمت سرمایه گذاري درست و قوانیني برویم 
که زیرساخت هاي کشور به ویژه در بخش برق و انرژي هاي 

تجدیدپذیر تقویت شود« | صفحه 3

درگذش�ت پدر گرامی ت�ان را تس�ليت عرض 
نم�وده، از خداون�د من�ان ب�راي  جنابعال�ي و 
بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحوم رحمت 

و مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

همکار گرامي

جناب  آقای علیرضا عطایی

هوالباقي

دیروز بلند قامتان والیبال ایران در توکیو روز خوب ورزش ایران 
را کامل کردند، آن هم با پیروزی مقابل لهستان مغرور و 
پر ادعا، تیمی که کوبیاک کاپیتان گستاخش پیش از 
بازی در مصاحبه ای گفته بود:» من روی تیم ملی 
ایران به عنوان یک تیم، حساب چندانی نمی کنم 
و آنها مرا تحت تأثیر قرار نمی دهند. ایران، تیمی 
اس��ت مثل تیم های دیگر که باید آنها را شکست 
دهیم تا رؤیاهای مان محقق ش��ود.«  عصر دیروز اما 
کوبیاک روی نیمکت نشست و شاهد تماشای هنرنمایی 
ملی پوشان کشورمان بود و آلکنو و شاگردانش که گویا در توکیو 
نسبت به لیگ ملت ها حسابی پوس��ت انداخته اند و دیگر آن تیم بی 
زهر ریمینی نیستند، با یک نمایش درخشان، پاسخی دندان شکن به کوبیاک 
و شاگردان ویتالی هنین دادند و ۳ بر ۲ در یک ماراتن نفس گیر و نزدیک، مقابل لهستان 
پیروز شدند تا قدم اول را در المپیک محکم بردارند. برد دیروز هم انتقام شکست لیگ ملت ها 

بود هم جبران باخت به لهستان در المپیک ریو. 
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