
    صدور مجوز س��قط جنين بر عهده پزشكي قانوني 
است. همه كارهاي مهم پزش��كي قانوني قابل بررسي 
مجزا است، اما آمار 600 هزار تايي سقط هاي غيرمجاز 
حاال خود پزش��كي قانوني را هم نگران ك��رده و رئيس 
آن را به موضع گيري واداش��ته اس��ت. بحران جمعيت 
جامعه ايراني با اين س��قط هاي غيرمجاز بيش از پيش 

نگران كننده مي شود

    »جاده جنگ« طوالني ترين رمان ايراني اس��ت كه 
تاكنون برگزيده جايزه هاي كتاب سال، جالل آل احمد، 
كتاب فصل و قلم زرين شده  است و پرونده اش با انتشار 
جلد دوازدهم آن در انتش��ارات سوره مهر بسته شد. در 
بخش هايي از اين رمان به اشغال ايران توسط نيروهاي 
متفقي��ن در جنگ جهاني دوم در ش��هريور 1320 هم 
پرداخته ش��ده اس��ت. با منصور انوري نويس��نده اين 
رمان در مورد بازتاب وقايع جنگ جهاني دوم در كتاب 

گفت وگو كرده ايم

    معاون فرهنگي س��تاد بازس��ازي عتب��ات عاليات: 
دولت عراق براي راهپيمايي اربعين 30 هزار س��هميه 
براي ايران اختصاص داده كه باي��د به صورت هوايي به 
عراق سفر كنند. اين محدوديت ها سبب شد تا سهميه 
امس��ال به كميته هاي اجرايي وزارت كشور داده شود. 
در نتيجه سهميه امس��ال بين كميته هايي كه خدمات 
ارائه مي دهند، مانند كميته ستاد بازسازي، موكب هاي 
فرهنگي، صدا و سيما و شهرداري تقسيم شده است. بر 

اين اساس سهم هر استان مشخص مي شود

    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 مي رس��د تالش هاي��ي در اين زمينه 
در حال انجام است و از البه الي حرف هاي وزير خارجه 
امريكا هم مي توان دريافت كه   واش��نگتن با طالبان در 

تماس است

    روز گذشته منتخبان ملت جلسه ای غيرعلني را در 
رابطه با مهم ترين تحوالت روز هاي اخير منطقه با حضور 
سردار سرتيپ پاسدار اس��ماعيل قاآني، فرمانده نيروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اس��المي برگزار كردند كه 
طي آن فرمانده سپاه قدس گزارشي پيرامون اتفاقات و 
تحوالت سياسي اخير در كشور افغانستان به نمايندگان 
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با ترور فهيم دشتی روزنامه نگار و سخنگوی جبهه مقاومت ملی 
دره پنجش��ير، گمانه زنی های زيادی در فضای مجازی درباره 
چگونگی ترور او توسط پهپاد صورت گرفته است. فهيم دشتی، 
خواهرزاده عبداهلل عبداهلل رئيس شورای عالی صلح افغانستان و از 
پيشكسوتان رسانه  در اين كشور محسوب می شود گفته می شود 
دقايقی پيش از اين اتفاق شبكه تلويزيونی بی بی سی فارسی در 
تماس تلفنی زنده با فهيم دشتی ، چند ثانيه تصوير را قطع كرده 
و شماره تماس او را بر روی صفحه نشان می دهد و چند دقيقه 
بعد پاكستان با شناسايی محل او از طريق شماره در پنجشير، با 
پهپاد آنجا را بمباران می كنند. مقامات پاكستانی البته هرگونه 

دخالت نظامی در پنجشير را تكذيب كرده اند| صفحه 2

 بايدن مدعی اس��ت ك��ه امريكايی   ها هيچ گاه دولت س��ازی 
در افغانس��تان را دنبال نمی كرده، اما ادامه حضور امريكا در 
افغانستان، پس از شكست اوليه و براندازی حكومت طالبان 
كه در همان س��ال 2001 انجام و وضعي��ت تا 2003 تثبيت 
ش��ده بود و تالش برای حضور دائمی در افغانستان با انعقاد 
معاهده همكاری استراتژيک به تنهايی گويای وجود چنين 
هدف و اراده ای بوده كه البته پيش از اين توسط بوش كوچک 
در شرايط غرور ناشی از اش��غال افغانستان درسال های اوليه 
شكست طالبان،  علنی و اعالم شده بود. كما اينكه انتقاد جوزپ 
بورل، مسئول سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا كه از بايدن در 
نفی مأموريت امريكا برای دولت س��ازی در افغانستان و اين 
گفته او كه اياالت متحده طی 20سال، روزی 300ميليون دالر 
در افغانستان خرج كرد كه نتيجه آن بسيار اندک و ناچيز بود، 

اشاره به همين شكست بزرگ دارد | صفحه 2

در ايران اگرچه باشگاه ها و فدراسيون فوتبال روي دو فاكتور 
مهم درآمدزايي فوتبال، يعني حق پخش تلويزيوني و كپي رايت 
مانند كشورهاي صاحب نام فوتبال دنيا نمي توانند حساب باز 
كنند، اما بديهي است كه كسب درآمد در فوتبال تنها منتهي 
به اين دو فاكتور نمي شود و در صورت روي كارآمدن مديراني 
متخصص كه با زير و بم فعاليت هاي اقتصادي آشنا هستند، 
مي توان با وجود تمام محدوديت هايي كه وجود دارد باز هم از 
كنار فوتبال به خودكفايي مالي و حتي سوددهي رسيد.  با اين 
حال سيستم مديريتي حاكم بر فوتبال اراده اي براي استفاده 
از ظرفيت هاي گسترده اي كه براي بهره بردن از منفعت هاي 
اقتصادي فوتبال مي ت��وان يافت، ندارد. ب��ا مديراني روبه رو 
هس��تيم كه حاضري خور هس��تند، مديراني كه نه بر اساس 
ضوابط، بلكه بر اس��اس روابط و البي هايي كه داشته اند، روي 

صندلي باشگاه ها يا فدراسيون نشسته اند | صفحه 13
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قيمت: 2000  تومان

قول 3وزیر برای آخر 1400
  وزرای بهداشت، کار و صمت، ديروز قول هايی به مردم دادند. وزير بهداشت وعده پايان واکسيناسيون عمومی تا بهمن ماه را داد.

 وزير کار  از پرداخت سهام عدالت به جاماندگان تا پايان سال سخن گفت و وزير صمت قول داد قيمت 30 قلم کاال از جمله سيمان و ميلگرد کاهش پيدا کند
     سه وزير كابينه سيزدهم ديروز وعده هايی در حوزه كاری خود دادند. در روزهای گذشته نيز 
وعده های ديگری داده شد. شاخص ترين آنها »ساخت يک ميليون مسكن در سال«، »سرعت دادن 
به واكسيناسيون عمومی« و »طرحی برای واردات مشروط خودرو« بوده است. بی گمان اين وعده ها 
در روزشمار و تقويم مردم نوشته می شود و مردم آنها را دنبال می كنند، بنابراين بهتر است وزيرانی 
كه وعده داده اند همان گونه كه رهبر انقالب در نخس��تين ديدار كابينه از وزيران مطالبه كردند و 

وزيران نيز مطالبات رهبری را يادداشت كردند،  »روزشمار« وعده ها را مشخص و هرچندهفته  يک بار 
ميزان عمل به اين وعده ها را برای مردم بازگو كنند.  ديروز مشخصاً وزير بهداشت قول داد تا دهه 
فجر اتمام واكسيناسيون عمومی اعالم ش��ود. وزير كار نيز وعده داد كه تا پايان سال جاماندگان 
سهام عدالت، سهام بگيرند. او اشاره ای به شمار جاماندگان نكرد اما اين رقم را تا 35 ميليون نفر ذكر 
كرده اند. البته برخی نمايندگان مجلس هم اعالم كرده اند كه دولت قبل در توزيع سهام عدالت به 

10 ميليون نفر از افراد غيرنيازمند و متمول نيز اين سهام را داده است كه معلوم نيست برای اين 
نقيصه چه تصميمی گرفته خواهد شد. وزير صمت نيز قول داد كه نرخ 30 قلم كاال ارزان شود، از 
جمله نرخ ميلگرد و سيمان كه ساختمان سازی مردم را در ماه های اخير با شوک مواجه كرده بود. 
در هر حال طرح و وعده و برنامه هميشه بوده است. بايد مطابق دستورالعمل رهبری اين وعده ها با 

روزشمار دقيق و مشخص و با اعالم كارهای انجام شده همراه باشد. | صفحات 3 و4  را بخوانيد

هــــوالبـــــاقي

 درگذشت نابهنگام فرزند عزيزتان را که در عنفوان 
جوانی دعوت حق را لبيک گفتند   تس�ليت عرض 
نموده و از ايزد  منان برای آن مرحومه علو درجات 
و ب�رای جنابعال�ی  و خان�واده محترمتان و س�اير 

بازماندگان گرامی صبر جميل خواهانيم.

پیشکسوتان حوزه 323 امام حسن عسگری)ع(

 حضور محترم  حجت االسالم و المسلمین 
سید محمدرضا اخروی

سرخابيهادربرزخمدیریت

    اولين طالي��ی كاروان ورزش ايران در المپيک 
بود، طاليی پرفروغ كه چشم همه به آن خيره شد. 
جواد فروغی تيرانداز تپانچه كشورمان با پشت سر 
گذاشتن همه سختی های شغلی، زندگی و حرفه ای، 
ثمره تالش های ش��بانه روزی اش را ب��ا قهرمانی در 

توكيو گرفت. 
پرس��تار، مداف��ع س��المت و مداف��ع حرم��ی كه 
س��ال ها تيراندازی را غيرحرف��ه ای دنبال می كرد 
به يک ب��اره طی چهار س��ال خودش را به س��طح 
اول جهان رس��اند. قب��ل از المپيک م��دال طالی 
ج��ام جهانی را گرفت ت��ا ترس و دله��ره را به جان 
حريفان بين��دازد. در آوردگاه توكيو ني��ز با تمركز 
و آمادگی منحصر ب��ه فرد در خط آت��ش به هدف 

ش��ليک كرد و مدال تاريخی تيراندازی را به گردن 
 آويخت. اگرچ��ه برخی ها در داخل و خارج س��عی

در زير سؤال بردن طالی فروغی داشتند اما ارزش 
 و اعتبار م��دال تک تيرانداز ايرانی آن قدر باالس��ت
كه ب��ا هجمه ه��ای مجازی زير س��ؤال نم��ی رود. 
 ج��واد فروغ��ی در روز هايی كه حس��ابی س��رش

ش��لوغ اس��ت، صبوران��ه در حالی ك��ه فرزندانش 
بازيگوش��ی می كردند پاسخگوی سؤاالت » جوان« 
بود و گف��ت: در برنامه ه��ای بلندمدت��م حضور در 
المپيک پاري��س ق��رار دارد. اگر خ��دا كمک كند 
و تواناي��ی و آمادگی كافی را داش��ته باش��م قطعاً 
 اگ��ر س��هميه بگيرم ب��از ه��م در المپي��ک حاضر 

خواهم شد | صفحه 10

    رئيس ق��وه قضائي��ه: خداوند ب��ه زن كرامت 
بخشيده و زن را گرامی داشته و بزرگ ترين فضيلت 
يک زن و مادر اين است كه انس��ان از دامن زن به 
معراج م��ی رود. همه بايد حامی حق��وق و حافظ 
كرامت زن��ان باش��ندو  بازنگ��ری و تغيير برخی 
رويكردها، رفتار  ها و قوانين به نفع زنان و خانواده 
ضروری است. بايد منزلت و عظمت زن و كمک به 
زن به عنوان يک انسان دارای شرافت و جايگاه واال، 

سرلوحه  كار همه دستگاه   ها قرار گيرد . 
كميس��يون اجتماعی مجلس با مهم  ترين مسائل 
كش��ور و بخش قاب��ل توجهی از م��ردم خصوصاً 
محرومان و مظلومان كه ولی نعمتان اصلی انقالب 
هس��تند و با كسانی كه ش��ايد گرفتاری بيشتری 

دارند اما ق��درت بيان و توان مال��ی برای پيگيری 
حقوقشان ندارند، ارتباط دارد و بايد به آنها توجه 
ويژه داشته باشد. امروز انس��جام و همدلی بسيار 
خوبی برای خدمت رس��انی به مردم بين قوا شكل 
گرفته كه بايد روز به روز بيش��تر شود و هر چه در 
توان داريم خالصانه و بی منت به پای مردم بريزيم 
و آنها را اميدوار كنيم. ش��ايد هيچ معروفی باالتر 
از گ��ره گش��ايی از كار مردم و اميدبخش��يدن به 
جامعه و هيچ منكری بدتر از اين نباش��د كه حق 
كسی تضييع و به احدی ظلم شود و يا استقالل و 
آزادی های مشروع و امنيت و عزت مردم خدشه دار 
شود و اگر می خواهيم نهی از منكر كنيم بايد مانع 

از چنين رفتار  هايی شويم | صفحه 2

    دو قطب اصلي فوتبال ايران در برزخ مديريتي گير افتاده اند. 
در حالي كه كمتر از ي��ک هفته مانده به ديدارهاي حس��اس 
پرسپوليس و استقالل در يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا، 
هر دو تيم با حواشي مديريتي روبه رو شده  اند. با اين تفاوت كه 
سرپرست جديد مديرعاملي سرخپوش��ان معرفي شده، ولي 
مديرعامل فعلي آبي ها به رغم تمام فشارها خيال كوتاه آمدن 
و استعفا ندارد. نقطه اش��تراک هر دو باشگاه هم مثل هميشه 

بحران مالي است. 
خانه تكاني 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��رخابي ها تأثير مي گذارد. با رفتن مسعود سلطاني فر 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 سعادت آباد بماند!
در هش��تمين روز از آبان 99 س��ميعي بعد از آنك��ه به عنوان 
مديرعامل قرمزها انتخاب ش��د، وعده هاي زي��ادي برای حل 
مش��كالت مالي داد تا جايي كه اگر بخش��ي از اي��ن وعده ها 
اجرايي مي شد پرسپوليس از باتالق مشكالت اقتصادي رهايي 
مي يافت. با اين حال سميعي طی 10 ماه اخير سعي كرد تيم را 
از حاشيه دور نگه دارد. او عالقه زيادي به مصاحبه هاي متعدد  
نداشت و با يحيي گل محمدي و دستيارانش نيز به چالش جدي 
برنخورد، اما پرس��پوليس از بي پولي رنج مي ب��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��المي به حميد 
سجادي. همه اين مسائل باعث شد سميعي قبل از آنكه عذرش 

را بخواهند صندلي رياست را ترک 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 هيچ رقمه 
حاضر نيست موقعيتش را از دست بدهد. آقاي مديرعامل 26 
آذر سال گذشته س��كان مديريت آبي ها 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 سعادت آباد تجمع كردند و با شعار »حيا كن رها كن« 
خواستار بركناري مددي شدند. مديرعامل فعلي اخيراً 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 بي تفاوتي نسبت به حال 
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اژه ای در ديدار اعضای کميسيون اجتماعی مجلس:گفت وگوی »جوان« با جواد فروغی، تک تيرانداز طاليی ايران در توکيو 2020
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پرونده
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جهاد برای کمک  به کادر درمان

  اقدام جهادگران در 3 روستاي قزوين 
براي ساخت مسكن محرومان 

  ساخت اتاقک آمبوالنس 
 و بيمارستان صحرايي افتخار ماست

 400 خادم شهدا 
 یاری رسان بیماران و کادر درمان 

سیستان و بلوچستان

جهاد خدمت رسانی

 التهاب 
در زندان های صهیونیسم

شش اسير فلسطيني که موفق شدند از طريق حفر تونل، از زندان جلبوع معروف 
به گوانتاناموي اس�رائيل فرار کنند، در واقع با اين اقدام توانايي صهيونيست ها 
در اجراي تدابير امنيتي را به ش�دت زير س�ؤال ببرند. حاال صهيونيست ها که 
نتوانستند پيش از اين به نقشه فرار پي بردند، با تحت فشار گذاشتن بقيه زندانيان 
سعي مي کنند بر رسوايي پيش آمده س�رپوش بگذارند. گزارش ها حاکي از آن 
است که اداره زندان هاي جلبوع، پخش برنامه هاي تلويزيوني در تمامي بندهاي 
زندان را قطع کرده و پنج نفر از رهبران اس�ير جنبش جهاد اسالمي را به مرکز 
بازجويي انتقال داده و عالوه بر آن بازرس�ي گسترده س�لول هاي زندان را آغاز 
کرده است. همچنين بنا بر بيانيه اي که دفتر اطالع رساني امور اسرا منتشر کرده 
است، سازمان زندان هاي رژيم صهيونيستي، مدت استراحت و هواخوري اسراي 
فلسطيني را به يک س�اعت کاهش داده و با بستن بخش مربوط به اسراي جهاد 
اسالمي، شمار زيادي از زندانيان را جا به جا کرده است. اين اقدامات بنا بر آنچه 
دفتر اطالع رساني اسرا نيز بر آن صحه مي گذارد، مي تواند به التهاب در زندان هاي 
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پس لرزه هاي فرار فلسطينيان از »جلبوع« ادامه دارد
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