قول3وزیربرایآخر1400

وزرای بهداشت ،کار و صمت ،دیروز قولهایی به مردم دادند .وزیر بهداشت وعده پایان واکسیناسیون عمومی تا بهمنماه را داد.
وزیر کار از پرداخت سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال سخن گفت و وزیر صمت قول داد قیمت  30قلم کاال از جمله سیمان و میلگرد کاهش پیدا کند
سه وزیر کابینه سیزدهم دیروز وعدههایی در حوزه کاری خود دادند .در روزهای گذشته نیز
وعدههای دیگری داده شد .شاخصترین آنها «ساخت یک میلیون مسکن در سال»« ،سرعت دادن
به واکسیناسیون عمومی» و «طرحی برای واردات مشروط خودرو» بوده است .بیگمان این وعدهها
در روزشمار و تقویم مردم نوشته میشود و مردم آنها را دنبال میکنند ،بنابراین بهتر است وزیرانی
که وعده دادهاند همانگونه که رهبر انقالب در نخس��تین دیدار کابینه از وزیران مطالبه کردند و

وزیران نیز مطالبات رهبری را یادداشت کردند« ،روزشمار» وعدهها را مشخص و هرچندهفتهیکبار
میزان عمل به این وعدهها را برای مردم بازگو کنند .دیروز مشخصاً وزیر بهداشت قول داد تا دهه
فجر اتمام واکسیناسیون عمومی اعالم ش��ود .وزیر کار نیز وعده داد که تا پایان سال جاماندگان
سهام عدالت ،سهام بگیرند .او اشارهای به شمار جاماندگان نکرد اما این رقم را تا  35میلیون نفر ذکر
کردهاند .البته برخی نمایندگان مجلس هم اعالم کردهاند که دولت قبل در توزیع سهام عدالت به

 10میلیون نفر از افراد غیرنیازمند و متمول نیز این سهام را داده است که معلوم نیست برای این
نقیصه چه تصمیمی گرفته خواهد شد .وزیر صمت نیز قول داد که نرخ  30قلم کاال ارزان شود ،از
جمله نرخ میلگرد و سیمان که ساختمانسازی مردم را در ماههای اخیر با شوک مواجه کرده بود.
در هر حال طرح و وعده و برنامه همیشه بوده است .باید مطابق دستورالعمل رهبری این وعدهها با
روزشمار دقیق و مشخص و با اعالم کارهای انجام شده همراه باشد | .صفحات  3و 4را بخوانید
5
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رسول سنائیراد

شکست بزرگ امریکا  
دردولت-ملتسازی  برای افغانستان

التهاب
درزندانهایصهیونیسم

در ش��رايطي كه دولت امريكا گفته براي شناسايي
طالبان زمان بيشتري الزم دارد سخنگوي طالبان اعالم
كرد به زودي س��فارتش را در امريكا افتتاح خواهد كرد؛
موضعي كه به نظر ميرس��د تالشهاي��ي در اين زمينه
در حال انجام است و از البهالي حرفهاي وزير خارجه
امريكا هم ميتوان دريافت كه واش��نگتن با طالبان در
تماس است

شش اسير فلسطيني كه موفق شدند از طريق حفر تونل ،از زندان جلبوع معروف
به گوانتاناموي اس�رائيل فرار كنند ،در واقع با اين اقدام توانايي صهيونيستها
در اجراي تدابير امنيتي را به ش�دت زير س�ؤال ببرند .حاال صهيونيستها كه
نتوانستند پيش از اين به نقشه فرار پي بردند ،با تحت فشار گذاشتن بقيه زندانيان
سعي ميكنند بر رسوايي پيش آمده س�رپوش بگذارند .گزارشها حاكي از آن
است كه اداره زندانهاي جلبوع ،پخش برنامههاي تلويزيوني در تمامي بندهاي
زندان را قطع كرده و پنج نفر از رهبران اس�ير جنبش جهاد اسالمي را به مركز
بازجويي انتقال داده و عالوه بر آن بازرس�ي گسترده س�لولهاي زندان را آغاز
كرده است .همچنين بنا بر بيانيهاي كه دفتر اطالعرساني امور اسرا منتشر كرده
است ،سازمان زندانهاي رژيم صهيونيستي ،مدت استراحت و هواخوري اسراي
فلسطيني را به يك س�اعت كاهش داده و با بستن بخش مربوط به اسراي جهاد
اسالمي ،شمار زيادي از زندانيان را جابهجا كرده است .اين اقدامات بنا بر آنچه
دفتر اطالعرساني اسرا نيز بر آن صحه ميگذارد ،ميتواند به التهاب در زندانهاي
رژيم صهيونيستي دامن بزند | صفحه 15
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ایران از هرآنچه
مردم افغانستان بپذیرند
دفاع میکند
روز گذشته منتخبان ملت جلسهای غيرعلني را در
رابطه با مهمترين تحوالت روزهاي اخير منطقه با حضور
سردار سرتيپ پاسدار اس��ماعيل قاآني ،فرمانده نيروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اس�لامي برگزار كردند كه
طي آن فرمانده سپاه قدس گزارشي پيرامون اتفاقات و
تحوالت سياسي اخير در كشور افغانستان به نمايندگان
مجلس ارائه كرد
کاريکاتور :حسين کشتکار | جوان

بایدن مدعی اس��ت ک��ه امریکاییها هیچگاه دولتس��ازی
در افغانس��تان را دنبال نمیکرده ،اما ادامه حضور امریکا در
افغانستان ،پس از شکست اولیه و براندازی حکومت طالبان
که در همان س��ال  2001انجام و وضعی��ت تا  2003تثبیت
ش��ده بود و تالش برای حضور دائمی در افغانستان با انعقاد
معاهده همکاری استراتژیک به تنهایی گویای وجود چنین
هدف و ارادهای بوده که البته پیش از این توسط بوش کوچک
در شرایط غرور ناشی از اش��غال افغانستان درسالهای اولیه
شکست طالبان ،علنی و اعالم شده بود .کما اینکه انتقاد جوزپ
بورل ،مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که از بایدن در
نفی مأموریت امریکا برای دولتس��ازی در افغانستان و این
گفته او که ایاالت متحده طی 20سال ،روزی 300میلیون دالر
در افغانستان خرج کرد که نتیجه آن بسیار اندک و ناچیز بود،
اشاره به همین شکست بزرگ دارد | صفحه 2

پسلرزههاي فرار فلسطينيان از «جلبوع» ادامه دارد

طالبان:
به زودی در امریکا
سفارت میزنیم

ویژه جوان

آیا بیبیسی
گرای ترور فهیم دشتی را داد؟

16

يك داستان عشقي
در دل جنگ

یادداشت ورزشی

سعيد احمديان

در ايران اگرچه باشگاهها و فدراسيون فوتبال روي دو فاكتور
مهم درآمدزايي فوتبال ،يعني حق پخش تلويزيوني و كپيرايت
مانند كشورهاي صاحب نام فوتبال دنيا نميتوانند حساب باز
كنند ،اما بديهي است كه كسب درآمد در فوتبال تنها منتهي
به اين دو فاكتور نميشود و در صورت روي كارآمدن مديراني
متخصص كه با زير و بم فعاليتهاي اقتصادي آشنا هستند،
ميتوان با وجود تمام محدوديتهايي كه وجود دارد باز هم از
كنار فوتبال به خودكفايي مالي و حتي سوددهي رسيد .با اين
حال سيستم مديريتي حاكم بر فوتبال ارادهاي براي استفاده
از ظرفيتهاي گستردهاي كه براي بهره بردن از منفعتهاي
اقتصادي فوتبال ميت��وان يافت ،ندارد .ب��ا مديراني روبهرو
هس��تيم كه حاضريخور هس��تند ،مديراني كه نه بر اساس
ضوابط ،بلكه بر اس��اس روابط و البيهايي كه داشتهاند ،روي
صندلي باشگاهها يا فدراسيون نشستهاند | صفحه 13

ج
هاد برای

پرونده

نگراني پزشكي قانوني
از جنازه مادران جوان
صدور مجوز س��قط جنين بر عهده پزشكي قانوني
است .همه كارهاي مهم پزش��كي قانوني قابل بررسي
مجزا است ،اما آمار  600هزار تايي سقطهاي غيرمجاز
حاال خود پزش��كي قانوني را هم نگران ك��رده و رئيس
آن را به موضعگيري واداش��ته اس��ت .بحران جمعيت
جامعه ايراني با اين س��قطهاي غيرمجاز بيش از پيش
نگرانكننده ميشود

با ترور فهیم دشتی روزنامهنگار و سخنگوی جبهه مقاومت ملی
دره پنجش��یر ،گمانهزنیهای زیادی در فضای مجازی درباره
چگونگی ترور او توسط پهپاد صورت گرفته است .فهیم دشتی،
خواهرزاده عبداهلل عبداهلل رئیس شورای عالی صلح افغانستان و از
پیشکسوتان رسان ه در این کشور محسوب میشود گفته میشود
دقایقی پیش از این اتفاق شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی در
تماس تلفنی زنده با فهیم دشتی ،چند ثانیه تصویر را قطع کرده
و شماره تماس او را بر روی صفحه نشان میدهد و چند دقیقه
بعد پاکستان با شناسایی محل او از طریق شماره در پنجشیر ،با
پهپاد آنجا را بمباران میکنند .مقامات پاکستانی البته هرگونه
دخالت نظامی در پنجشیر را تکذیب کردهاند| صفحه 2

ترمز زيادهخواهيهاي
فدراسيون فوتبال را بكشيد
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گفتوگوی «جوان» با جواد فروغی ،تکتیرانداز طالیی ایران در توکیو 2020

اژهای در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس:

چفیه را بهعنوان
نماد مقاومت انتخاب کردم

برخی قوانین و رفتارها
باید به نفع حقوق زنان تغییر کند

اولین طالی��ی کاروان ورزش ایران در المپیک
بود ،طالیی پرفروغ که چشم همه به آن خیره شد.
جواد فروغی تیرانداز تپانچه کشورمان با پشت سر
گذاشتن همه سختیهای شغلی ،زندگی و حرفهای،
ثمره تالشهای ش��بانهروزیاش را ب��ا قهرمانی در
توکیو گرفت.
پرس��تار ،مداف��ع س�لامت و مداف��ع حرم��ی که
س��الها تیراندازی را غیرحرف��های دنبال میکرد
به یک ب��اره طی چهار س��ال خودش را به س��طح
اول جهان رس��اند .قب��ل از المپیک م��دال طالی
ج��ام جهانی را گرفت ت��ا ترس و دله��ره را به جان
حریفان بین��دازد .در آوردگاه توکیو نی��ز با تمرکز
و آمادگی منحصر ب��ه فرد در خط آت��ش به هدف

ش��لیک کرد و مدال تاریخی تیراندازی را به گردن
آویخت .اگرچ��ه برخیها در داخل و خارج س��عی
در زیر سؤال بردن طالی فروغی داشتند اما ارزش
و اعتبار م��دال تکتیرانداز ایرانی آنقدر باالس��ت
که ب��ا هجمهه��ای مجازی زیر س��ؤال نم��یرود.
ج��واد فروغ��ی در روزهایی که حس��ابی س��رش
ش��لوغ اس��ت ،صبوران��ه در حالی ک��ه فرزندانش
بازیگوش��ی میکردند پاسخگوی سؤاالت «جوان»
بود و گف��ت :در برنامهه��ای بلندمدت��م حضور در
المپیک پاری��س ق��رار دارد .اگر خ��دا کمک کند
و توانای��ی و آمادگی کافی را داش��ته باش��م قطعاً
اگ��ر س��همیه بگیرم ب��از ه��م در المپی��ک حاضر
خواهم شد | صفحه 10

رئیس ق��وه قضائی��ه :خداوند ب��ه زن کرامت
بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگترین فضیلت
یک زن و مادر این است که انس��ان از دامن زن به
معراج م��یرود .همه باید حامی حق��وق و حافظ
کرامت زن��ان باش��ندو بازنگ��ری و تغییر برخی
رویکردها ،رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده
ضروری است .باید منزلت و عظمت زن و کمک به
زن بهعنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه واال،
سرلوحه کار همه دستگاهها قرار گیرد.
کمیس��یون اجتماعی مجلس با مهمترین مسائل
کش��ور و بخش قاب��ل توجهی از م��ردم خصوصاً
محرومان و مظلومان که ولی نعمتان اصلی انقالب
هس��تند و با کسانی که ش��اید گرفتاری بیشتری

دارند اما ق��درت بیان و توان مال��ی برای پیگیری
حقوقشان ندارند ،ارتباط دارد و باید به آنها توجه
ویژه داشته باشد .امروز انس��جام و همدلی بسیار
خوبی برای خدمترس��انی به مردم بین قوا شکل
گرفته که باید روز به روز بیش��تر شود و هر چه در
توان داریم خالصانه و بی منت به پای مردم بریزیم
و آنها را امیدوار کنیم .ش��اید هیچ معروفی باالتر
از گ��ره گش��ایی از کار مردم و امیدبخش��یدن به
جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباش��د که حق
کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقالل و
آزادیهای مشروع و امنیت و عزت مردم خدشهدار
شود و اگر میخواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع
از چنین رفتارهایی شویم | صفحه 2

«جاده جنگ» طوالنيترين رمان ايراني اس��ت كه
تاكنون برگزيده جايزههاي كتاب سال ،جالل آلاحمد،
كتاب فصل و قلم زرين شده است و پروندهاش با انتشار
جلد دوازدهم آن در انتش��ارات سوره مهر بسته شد .در
بخشهايي از اين رمان به اشغال ايران توسط نيروهاي
متفقي��ن در جنگ جهاني دوم در ش��هريور  1320هم
پرداخته ش��ده اس��ت .با منصور انوري نويس��نده اين
رمان در مورد بازتاب وقايع جنگ جهاني دوم در كتاب
گفتوگو كردهايم
3

ايران در اربعين امسال
زائر عادي ندارد

معاون فرهنگي س��تاد بازس��ازي عتب��ات عاليات:
دولت عراق براي راهپيمايي اربعين  30هزار س��هميه
براي ايران اختصاص داده كه باي��د به صورت هوايي به
عراق سفر كنند .اين محدوديتها سبب شد تا سهميه
امس��ال به كميتههاي اجرايي وزارت كشور دادهشود.
در نتيجه سهميه امس��ال بين كميتههايي كه خدمات
ارائه ميدهند ،مانند كميته ستاد بازسازي ،موكبهاي
فرهنگي ،صدا و سيما و شهرداري تقسيم شدهاست .بر
اين اساس سهم هر استان مشخص ميشود

کمک ب

ه کاد
ر درمان

ص

فحه 8

جهاد خدمت رسانی
 400خادم شهدا
یاریرسان بیماران وکادردرمان
سیستان و بلوچستان
اقدام جهادگران در  3روستاي قزوين
براي ساخت مسكن محرومان
ساخت اتاقك آمبوالنس
و بيمارستان صحرايي افتخار ماست

سرخابيها در برزخ مديريت
دو قطب اصلي فوتبال ايران در برزخ مديريتي گير افتادهاند.
در حالي كه كمتر از ي��ك هفته مانده به ديدارهاي حس��اس
پرسپوليس و استقالل در يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا،
هر دو تيم با حواشي مديريتي روبهرو شدهاند .با اين تفاوت كه
سرپرست جديد مديرعاملي سرخپوش��ان معرفي شده ،ولي
مديرعامل فعلي آبيها بهرغم تمام فشارها خيال كوتاه آمدن
و استعفا ندارد .نقطه اش��تراك هر دو باشگاه هم مثل هميشه
بحران مالي است.
خانهتكاني در دو باشگاه دولتي پرسپوليس و استقالل پس از
تغييرات در بدنه دولت به امري عادي تبديل ش��ده و هرگونه
تغيير و تحول در رأس وزارت ورزش مس��تقيماً روي مديريت
س��رخابيها تأثير ميگذارد .با رفتن مسعود سلطانيفر و روي
كار آمدن حميد سجادي ،جايگاه مديرعاملي هر دو تيم متزلزل
شد .جعفر سميعي قبل از آنكه سجادي وارد عمل شود خودش
استعفا داد و رفت ،اما احمد مددي كمر همت بسته تا رضايت

وزير جديد ورزش را جلب كند و در سعادتآباد بماند!
در هش��تمین روز از آبان  99س��ميعي بعد از آنك��ه به عنوان
مديرعامل قرمزها انتخاب ش��د ،وعدههاي زي��ادي برای حل
مش��كالت مالي داد تا جايي كه اگر بخش��ي از اي��ن وعدهها
اجرايي ميشد پرسپوليس از باتالق مشكالت اقتصادي رهايي
مييافت .با اين حال سميعي طی  10ماه اخير سعي كرد تيم را
از حاشيه دور نگه دارد .او عالقه زيادي به مصاحبههاي متعدد
نداشت و با يحيي گلمحمدي و دستيارانش نيز به چالش جدي
برنخورد ،اما پرس��پوليس از بيپولي رنج ميب��رد و قرار بر اين
بود كه باشگاه تا نيمه شهريورماه مطالبات بازيكنان و مربيان
را پرداخت كند .اوج گرفتن بحران اقتصادي همزمان ش��د با
تغيير دولت و رأي اعتماد مجلس ش��وراي اس�لامي به حميد
سجادي .همه اين مسائل باعث شد سميعي قبل از آنكه عذرش
را بخواهند صندلي رياست را ترك كند.
اوضاع در استقالل متفاوت است ،برخالف سميعي كه خودش

براي رفتن پيشقدم شد و از بروز حواشي بيشتر جلوگيري كرد،
احمد مددي از شرايطش در استقالل راضي است و هيچرقمه
حاضر نيست موقعيتش را از دست بدهد .آقاي مديرعامل 26
آذر سال گذشته س��كان مديريت آبيها را به دست گرفت و از
همان اول هم مخالفان زيادي داش��ت .او در اين مدت بارها و
بارها با كادرفني ،بازيكنان ،اعضاي هيئ��ت مديره و هواداران
جنگ لفظي داش��ته و حواش��ي حاصل از اي��ن اتفاقات روي
عملكرد تيم در فصل بيس��تم تأثيرات منفي خود را گذاشت.
هواداران استقالل همين ديروز مقابل وزارت ورزش و ساختمان
باشگاه در سعادتآباد تجمع كردند و با شعار «حيا كن رها كن»
خواستار بركناري مددي شدند .مديرعامل فعلي اخيرا ً به خاطر
ابتال به كرونا و بستري شدن در بيمارستان ،باشگاه را به حال
خود رها كرده بود تا جايي كه فرهاد مجيدي ،سرمربي استقالل
از عدم پاسخگويي مديريت باشگاه و بيتفاوتي نسبت به حال
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ه ـ ـوالب ـ ــاقي
حضور محترم حجتاالسالم و المسلمین
سید محمدرضا اخروی
درگذشت نابهنگام فرزند عزیزتان را که در عنفوان
جوانی دعوت حق را لبیک گفتند تس�لیت عرض
نموده و از ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات
و ب�رای جنابعال�ی و خان�واده محترمتان و س�ایر
بازماندگان گرامی صبر جمیل خواهانیم.
پیشکسوتان حوزه  323امام حسن عسگری(ع)

