
    يك��ي از پرونده هاي مهمي ك��ه در حوزه نف��ت و انرژي 
همواره با حواشي بس��ياري همراه بوده، به موضوع واگذاري 
پتروشيمي باختر به برادران نجفي مربوط مي شود. از همان 
ابتداي واگذاري اين هلدينگ به يك خانواده تا چند ماه پيش 
كه بيژن زنگنه در يك تصميم شائبه برانگيز، خط لوله اتيلن 
غرب را به اين شركت واگذار كرد، حاشيه ها ادامه داشت. با اين 
وجود، سازمان بازرسي كل كش��ور با ورود همه جانبه به اين 
پرونده، تحقيق و تفحص مجلس از هلدينگ پتروشيمي باختر 
را تكميل كرد و با ارائه گزارش��ي دقيق، مانع از اجرايي شدن 

تصميم عجيب زنگنه شد | صفحه 4

انتصاب حجت االسالم 
 حسینی خراسانی 

به عضویت شورای نگهبان

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت آیت اهلل حکیم

    فرمان��ده س��پاه ته��ران ب��زرگ در گفت وگو با 
»جوان«: در بسيج يك قانون نانوش��ته وجود دارد 
و آن هم اينكه هر وقت مقام معظم رهبري فرمايشي 
دارند، پايگاه هاي بسيج، مساجد و حوزه هاي مقاومت 
عالوه بر برنامه هاي مش��خص و ابالغ��ي، به صورت 
خودجوش نيز همراس��تا با آن حرك��ت مي كنند.  
بعد از فرمايشات رهبري در مورد طغيان كرونا هم، 
در همان ش��ب چند نفر از فرماندهان با بنده تماس 
گرفته و گفتند كه بچه هاي بسيج فشار مي آورند و 
مي خواهند از برنامه ها آگاه ش��وند تا كارها را شروع 
كنند. اين يكي از ويژگي هاي بسيج است كه گوش 
به فرمان رهبري است و در اين راه حركت مي كند.  
قبل از اين و در سال گذشته براي پيشگيري و مقابله 
با كرونا، طرح شهيد حاج قاسم سليماني را داشتيم 

كه به مرحله پياده سازي و اجرا رس��يده بود. در آن 
زمان گفت��ه بودند كه براس��اس موضوعات علمي و 
پايش هاي مستند بايد نتايج بيرون بيايد تا متوجه 
شويم اين طرح درست و تأثيرگذار بوده است يا نه. به 
همين خاطر گروهي از كارشناسان در جلسه اي اعالم 
كردند كه براساس موضوعات علمي و پايه هاي آماري 
اين طرح بايد دو ماه اجرا شود تا شاهد دستاوردهاي 
آن باشيم؛ اين نتايج براساس كاهش آمار مبتاليان، 
بستري ها، فوتي ها و بهبوديافتگان بود.  وقتي طرح 
اجرا ش��د، بعد از ۲۱ روز در همين ساختمان دوباره 
گرد هم آمديم و آقاي دكتر زالي اعالم كردند، آمار 
مبتاليان كاهش يافته و به حدود ۳۵درصد رسيده و 
آمار بستري ها و فوتي ها نيز تا حدود ۶۰درصد پايين 

آمده است | صفحه 8

    برخی منابع خبری، جمعه ش��ب اعالم كردند كه 
پنجشير به دست طالبان سقوط كرده و امراهلل صالح 
يكی از فرماندهان مقاومت هم به تاجيكستان فرار كرده 
است. صالح  ديروز در اين مورد به طلوع نيوز گفت كه در 
پنجشير است و نبردهای شديد ميان جبهه مقاومت و 
گروه طالبان جريان دارد. احمد مسعود، فرمانده جبهه 
مقاومت هم گفت كه نه تنها از خواس��ته های برحق 
دس��ت نمی كش��د، بلكه از هيچ تهديدی هم هراسی 
ن��دارد. در بيانيه ای كه مس��عود در صفحه ش��خصی 
خود در ش��بكه اجتماعی فيس بوک منتش��ر كرده، 
آمده اس��ت: » برای ساختن افغانس��تانی آباد و آزاد و 
رسيدن به خواس��ته های برحق خود به مبارزه ادامه 
می دهيم. مبارزه، چه مثل پنجشير كه تاكنون محكم 
ايستاده و چه مثل خواهران با غيرت هراتی ما كه فرياد 

حق خواهی را شجاعانه بلند كردند، نشان دهنده اين 
است كه مردم از خواسته  بر حق خويش دست نكشيده 
و از مبارزه برحق خويش خس��ته نمی شوند  و از هيچ 
تهديدی نمی هراسند. « مسعود تصريح كرد: »شكست 
تنها وقتی اتفاق می افتد ك��ه از مبارزه برحق خويش 
دست بكشيد و خسته شويد و ما هيچ  وقت از  توكل به 
خدا خسته نمی شويم و تا ساختن افغانستانی آباد و آزاد 
و مستقل به پيش خواهيم رفت. «  ديروز درگيری    ها 
برای تصرف پنجشير ش��دت گرفت. بعدازظهر      شنبه 
فهيم دشتی از س��خنگويان مقاومت در پنجشير در 
اين مورد گفت كه در پی انفجار كوه، افراد طالبان در 
منطقه دشت ريوت محاصره شده اند و تمام وسايط و 
تجهيزات شان به جا مانده است. فهيم تصريح كرد كه 

درگيری شديد در ساحه ادامه دارد | صفحه 15

 تصمیم های غلط  درباره تعطیالت 
مانع اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی است

 نبرد مقاومت  با طالبان 
برای حفظ پنجشیر

 بازگشت 
  5400 هزار ميليارد تومان 

به بيت المال

سرمقاله

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 هوشیاری در برابر 
بازگشت اشرافی گری

 عالقه رئیس جمهور
 فرصت مناسب توسعه ورزش

 کوتاهی در بازگرداندن
 مهدی هاشمی به زندان

 طبقه متوسط نداریم
  آنها را اصالح طلبان 

برای انتخابات ساختند!

محمدجواد اخوان

فريدون حسن

واكاوی شرايط كشور نش��ان می دهد انقالب اسالمی در چند 
مقطع تاريخی ب��ا آفتی جدی به نام »اش��رافيت مديريتی « و 
شكل گيری طبقه »مديران اش��رافی« مواجه شده است. اين 
آفت نش��انه   هايی دارد كه از جمله آن »جدا شدن مسئوالن از 
عامه مردم«، »پيگيری خواس��ته های طبقه خاص و ممتاز«، 
»بی توجهی به اقشار محروم و مستضعف«، »افتادن در ورطه 
مسابقه كسب ثروت« و نهايتاً »سبك زندگی تجملی، اشرافی 
و به دوراز مردم مستضعف« برخی از عاليم اين بيماری است. 
عجيب نيس��ت كه در دولت يازدهم و دوازدهم بيشتر مديران 
مناطق شمال تهران و بعضاً ويالنشينی در اطراف تهران را برای 

سكونت گزيدند | صفحه 2

 با شروع كار دولت جديد و مشخص ش��دن وزير ورزش و 
جوانان حاال همه نگاه ها به انجام تغييرات در ورزش معطوف 
ش��ده اس��ت؛ تغييراتي كه بايد ورزش را در مسير درست 
خود قرار دهد و كاري كند كه موجب اعتالي ورزش كشور 
ش��ود. ديروز وزير ورزش و جوانان عنوان ك��رد: »آيت اهلل 
رئيسي عالقه مند به ورزش و خصوصاً ورزش همگاني است. 
رئيس جمهور در موضوع ترويج ورزش و افزايش مشاركت 
مردم راهنمايي هاي زيادي به من داشته است و خيال همه 
از اين بابت راحت باشد.« شايد همين جمله كافي باشد براي 
اينكه مسير وزارت ورزش و شخص وزير براي برنامه ريزي 

آينده ورزش كشور مشخص شود  | صفحه 13

اعطای مرخصی به زندانيان مستلزم رعايت شرايط خاصی 
است،  عدم حضور هفت ماهه مهدی هاشمی در زندان مورد 

توجه رسانه   ها و فعاالن مجازی قرار گرفت

روزنامه ش��رق  نكات قابل تأملی را درباره اوضاع كنونی 
جريان اصالحات بيان كرده است.  شرق رابطه ميان طبقه 
متوسط و اصالح طلبان را نه رابطه ای ايدئولوژيك، بلكه بر 

اساس منافع مشترک می داند | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 14 شهریور 1400 - 27 محرم 1443
سال بیست و سوم- شماره 6293 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

  زارع: برنز توکیو را 

به طالی پاریس تبدیل می کنم
  ساروی: المپیك یك طال 

به من بدهكار است

 گفت وگوي »جوان«
با فرنگی کار و آزادکار برنزی ایران در توکیو 

صفحه 10

رهبر معظ��م انق��الب اس��المی در حكمی حجت االس��الم 
حسينی خراسانی را به عضويت شورای نگهبان منصوب كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری در 
حكم رهبر انقالب به حجت االس��الم والمسلمين حاج سيد 
احمد حسينی خراسانی آمده است: با عنايت به كناره گيری 
حضرت آقای آملی دامت بركاته از عضويت شورای نگهبان و 
با تشكر از خدمات علمی ايش��ان در آن شورا، جنابعالی را به 
عضويت آن شورای معظم منصوب می كنم و مزيد توفيقات 

شما را از خداوند متعال مسئلت می نمايم. 
سیدعلی خامنه ای 13 شهریور 1400 

حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت آيت اهلل آقای 
حاج سيد محمدسعيد حكيم از مراجع تقليد در نجف اشرف 

را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در پيام 
رهبر انقالب اسالمی آمده است: درگذشت عالم محّقق مرحوم 
آيت اهلل آقای حاج سيد محمدسعيد حكيم رحمه اهلل عليه را به 
حوزه  عظيم الشأن نجف و مراجع تقليد و علمای بزرگوار آن، و 
به بيت رفيع طباطبايی حكيم مخصوصاً فرزندان و بازماندگان 
ايشان تسليت عرض می كنم. ايشان از مراجع تقليد و دارای 
آثار با ارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ايشان ضايعه  علمی 
برای آن حوزه مبارک محسوب می شود. رضوان الهی را برای 

آن مرحوم مسئلت می كنم. 
سیدعلی خامنه ای 13 شهریور 1400

وین فقط نقدی
بینالملل

  در حالی كه اواخر هفته قبل دست كم دو مقام اروپايی تالش كردند به مذاكرات حول برنامه 
هسته ای ايران تحرک جديدی بدهند، هنوز تحولی كه نش��ان دهنده زمانی نسبتاً قطعی برای 
شروع مذاكرات باشد، ديده نمی شود. چهار   شنبه قبل ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه 
تلفنی با حس��ين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران گفت وگو كرد و خواس��تار آن شد كه 
تهران هرچه س��ريع تر به مذاكرات برجام بازگردد و در تحولی كه تقريباً يك روز بعد از آن اتفاق 
افتاد، هايكو ماس، وزير خارج��ه آلمان با اميرعبداللهيان گفت وگو ك��رد. تقريباً همزمان با اين 
گفت وگوی تلفنی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت كه اكنون الزم است ايران هرچه سريع تر 

به مذاكرات هسته ای بازگردد و اين مذاكرات را مجدداً از سر بگيرد. حسين اميرعبداللهيان در هر 
دو گفت وگوی تلفنی تأكيد كرده كه برای ايران »اصل گفت وگوهای وين قابل قبول است« ولی در 
عين حال بر اين نكته انگشت گذاشته كه ايران خواستار دستيابی به نتايجی ملموس از مذاكرات 
است. اميرعبداللهيان در گفت وگو با ماس كه روز چهار   شنبه انجام شد، گفت كه مذاكره ای را قبول 
داريم كه به رفع واقعی تحريم   ها و تأمين حقوق حقه ايرانيان بينجامد. او در گفت وگو با همتای 
فرانسوی خود هم با يادآوری خروج يكجانبه امريكا از برجام گفت: »جمهوری اسالمی ايران در 
مذاكراتی كه نتايج ملموس��ی را در تأمين حقوق و منافع مردم ايران در بر داشته باشد، حضور 

خواهد يافت.«  بلومبرگ روز جمعه هم گزارش كرده بود كه رافائل گروسی، مديركل آژانس دنبال 
ديدار با محمد اسالمی رئيس جديد سازمان انرژی اتمی ايران درباره ايجاد دسترسی بيشتر برای 
بازرسان آژانس است. دو مقام رسمی كه نام شان فاش نش��ده به بلومبرگ گفته اند در حالی كه 
هيچ تاريخ رسمی برای آغاز دور هفتم مذاكرات احيای توافق هسته ای در وين اعالم نشده، انتظار 
می رود كه مذاكراتی در اين زمينه در حاش��يه كنفرانس عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی 
انجام بگيرد كه ۲۱سپتامبر)۳۰ شهريور( در وين برگزار می شود ولی گروسی، پيش از كنفرانس 
وين به دنبال ديدار با محمد اسالمی، رئيس جديد سازمان انرژی اتمی ايران است | صفحه 15 

 تهران مذاکره را با نتیجه ملموس می خواهد و این از اولین نشانه های تغییر رویکرد دولت جدید در ایران است. در مقابل  امریکا و اروپا برای بازگشت ایران به مذاکرات
 »استرس عدم دریافت سیگنال از ایران« گرفته اند

    طالي واليبال نشسته و پاراتكواندو پايان خوشي براي ما در پارالمپيك 
توكيو رقم زد. تيم ملي واليبال نشسته اقتدارش را دوباره به رخ دنيا كشيد 
دل ها« را به  و با غلبه بر روس��يه يازدهمين مدال زرين كاروان »س��ردار 
ارمغان آورد. ديروز اصغر عزيزي اقدم ملي پوش پاراتكواندو در فينال وزن 
7۵+كيلوگرم گل كاشت و طالي دوازدهم را ضرب كرد. دووميداني كاران 

هم خوش درخشيدند و دو نقره ارزشمند را تصاحب كردند. كار كاروان 
ورزش ايران در پارالمپي��ك ۲۰۲۰ در حالي به پايان رس��يد كه حاصل 
تالش ه��اي كاروان اعزامي ب��ه ژاپن ۱۲ط��ال، ۱۱نقره و ي��ك برنز بود. 
شانزدهمين دوره پارالمپيك با همه حواشي اش امروز به پايان مي رسد؛ 
بازي هايي كه در آن بهترين هاي ورزش جانبازان و معلوالن كشورمان براي 

كسب خوش رنگ ترين مدال ها و اهتزاز پرچم ايران از جان مايه گذاشتند. 
بعضي ها به هدف شان رسيدند و روي سكو رفتند، برخي ها حسرت مدال 
اين بازي ها به دلش��ان ماند و عملكرد تعدادي از پارالمپيكي هايمان نيز 
پايين تر از حد انتظار بود. در كل مدال هايي كه به دست آمد، كام مردم را 
شيرين كرد و انتظار مي رود با ريشه يابي علل برخي ناكامي ها و حمايت 

هرچه بيش��تر از ورزش��كاران پارالمپيكي در دوره آتي شاهد درخشش 
بيشتر نمايندگان مان باشيم. پرافتخارترين تيم واليبال نشسته جهان با 
هدف دفاع از عنوان قهرماني ريو ۲۰۱۶ رودرروي روسيه قرار گرفت و با 
عملكردي منظم، منطقي و كم اشتباه به برتري ۳ بر يك رسيد تا طالي 

يازدهم توسط شاگردان هادي رضايي ضرب شود | صفحه 13

چه حسن ختامی با یاد شهید!
در دوره هايی از پارالمپيك، ايران مدال های رنگارنگ زيادی به دست می آورد كه هم تلخ و هم 
شيرين بود. تلخی اش از آن بود كه ما به خاطر يك جنگ و جانبازان عزيز جنگ در پارالمپيك 

می درخشيديم و به خاطر جنگ وضعمان در پارالمپيك به سرعت تغيير كرده بود.
اما حاال از زمانه جوانان و نوجوانان جانباز جنگ سال ها گذشته ولی بار ديگر نام يك شهيد، 
حسن ختامی برای ايران در پارالمپيك  شد؛ محمد بابايی، شهيد دفاع مقدس كه مادری 
ژاپنی داشت و تيم واليبال نشس��ته ايران پس از كسب مدال طال به »كونيكا يامامورا« كه 

برای تماشا آمده بود، ادای احترام كرد.

حسن ختام طالیی


