
    با تزريق ۴۵ ميليون و ۷۷۵ هزار و ۳۳۶ دوز واكسن، 
بيش از نيمي از جمعيت كشور واكسينه شدند. حاال وزير 
بهداشت دستور داده محدوديت سني براي واكسيناسيون 
برداشته ش��ود و تمامي افراد باالي 18 سال مي توانند با 
مراجعه به مراكز واكسيناسيون واكسن خود را دريافت 
كنند. ب��ا افزايش پوش��ش واكسيناس��يون زمزمه هاي 
كاهش محدوديت ها هم ش��نيده مي شود. به گفته وزير 
بهداشت در دو هفته آينده برنامه جديدي براي كاهش 
و لغ��و محدوديت ها به س��تاد كرونا ارائه خواهد ش��د و 
محدوديت هايي مانند منع تردد ش��بانه و سفر كاهش 
پيدا مي كنند يا برداشته مي شوند و به جاي آن الك داون 
هوشمند اجرايي خواهد شد. بر اين اساس افراد واكسينه 
شده مي توانند با محدوديت هاي كمتري به فعاليت هاي 

اجتماعي خود بپردازند

    معاون قضايي قوه قضائيه: عفو مصداقي ما در سنوات 
گذشته قبل از دوران تحول مجموعاً حدود ۴ هزار مورد 
نبوده است، يعني در طول سال در مناسبت هاي مختلف 
جمعش به ۴ هزار نفر رسيده بود، اما سال ۹۹ قريب به 
1۹هزار فقره فقط عفو مصداقي)ب��ا تحقيق در پرونده 
محكوم( بررسي شده و در كميسيون مركزي عفو به آنها 

عفو داده شده است

    سخنگوي كميسيون عمران مجلس گفت: وام وديعه 
مسكن براي كاهش مشكالت مردم در نظر گرفته شده 
است اما در سايه خأل نظارتي و نبود دستورالعمل واحد 
اجرايي براي بانك ها، مس��تأجران با گرفتاري جديدي 
روبه رو شده اند و به ناچار در شرايط شيوع ويروس كرونا 

بايد از بانكي به بانك ديگر مراجعه كنند

    سال هاست كه بازار ورزش كشور به دليل منفعل بودن 
توليد كننده داخلي و البته عدم حمايت از آن توسط دالالن 
و اجناس بي كيفيت خارجي قبضه شده است. بازاري كه 
درخشش دوباره يك برند ايراني در المپيك توكيو توجه 

مقام معظم رهبري را هم به خود جلب كرد

    رئيس جمهور در آيين تجليل و تكريم پيشكسوتان دفاع 
مقدس: تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس مصون سازی 
نس��ل جوان اس��ت. راه صيانت بخشی به نس��ل امروز و 
عصر های آينده اين است كه عاشورا معرفی و معلوم شود 
عاشورا امتداد دارد. عزيزانی كه دست اندركار هستند، هر 
چه بيشتر راه، مسير و هدف شهيدان را در جهت تنوير افكار 

عمومی و ر  هايی يافتن از فتنه فتنه   گران به كار گيرند

زنده  نگه داشتن دفاع مقدس 
مصون سازی نسل جوان است
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یادداشت  اجتماعی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

معجزه خودباوري

هدف كيفي سازي  توسعه 
ورزش است نه محدوديت آن

بازسازی انقالبی ساختار دفاعی 
كشور  در دوران دفاع مقدس

مجيد ابهري

فريدون حسن

رسول سنائی راد

 بعضي از دست اندركاران برحسب حفظ منافع شخصي و  ضعف 
اطالعات تخصصي تصور مي كنند رس��يدن ب��ه درجات باالي 
ورزشي از نظر تخصص حرفه اي نياز به استخدام مربيان خارجي 
و ورزشكاران غير ايراني دارد. در حالي كه با توجه به هرم سني 
كشور، تعداد جوانان ما از بسياري كشورها بيشتر است. اگر برخي 
كشورها مجبور به استخدام ورزش��كار از ممالك ديگر هستند، 
علت اصلي آن كمبود نيروي جوان و عدم شناسايي استعدادهاي 
درخشان ورزشي و تربيت آنها در قالب تيم ها و گروه هاي مختلف 
است.  در ميان مربيان ورزش��ي هنوز هستند مربيان ايراني كه 
قادر به رسانيدن ورزشكاران ما به قله افتخارات هستند؛ اما ظاهراً 
تعدادي از مديران ارشد با ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي 

اقدام به استخدام مربيان بيگانه مي كنند | صفحه 3

عده اي كه از ابتدا ه��م قائل به محدود كردن ورزش كش��ور به 
چند رش��ته بودند به جاي اينكه مس��ئوالن ورزش كشور را به 
س��رمايه گذاري در رش��ته هاي مختلف و تقويت آنه��ا در كنار 
رسيدگي به رشته هاي مدال آور تشويق كنند چوب برداشته اند و 
به اسم اعزام هاي غيركيفي و حيف و ميل بيت المال هدف محدود 
كردن ورزش كشور به چند رشته خاص را دنبال مي كنند. چنين 
اقدامي يعني درجا زدن ورزش كشور، چراكه رشته هاي مدال آور 
ورزش ايران در ميداني چون المپيك يعني كشتي، وزنه برداري، 
تكواندو و تيراندازي در نهايت با يكي، دو مدال كمتر يا بيش��تر 

همواره همين عملكرد را داشته اند | صفحه 13

درحالی كه جنگ تحميلی هشت ساله از همان ماه های ابتدايی 
نيمه اول سال 1۳۵۹ عماًل آغاز شده و تجاوزات زيادی توسط 
ارتش حزب  بعث عراق عليه مرزهای جمهوری اسالمی ايران 
انجام شده، اما ايران روز سی ويكم شهريورماه را سالروز آغاز 
جنگ می داند و تاريخ حزب بعث آن را روز شانزدهم شهريور 
به ثبت رسانده است. چرا كه ايران حمالت سراسری و گسترده 
عراق را كه به صورت هوايی به عمق خاك كش��ور انجام شده 
و اشغال بخش   هايی از خاك كشورمان را كه در روز سی و  يكم 
شهريور صورت گرفته، مبنا قرار می دهد و حزب بعث اشغال 
سه منطقه زين الكش، ميمك و سيف ابوعبيده را كه بر اساس 
ادعايشان بايد مطابق قرارداد 1۹۷۵ به آنان واگذار   می شد ولی 

واگذار نشده بود، مبنا قرار می دهد | صفحه 2
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قيمت: 2000  تومان

هفته دفاع مقدس گرامی باد

بايد از همه چيز براي معشوق گذشت
    خبرنگار اعزامی »جوان«

 هرچه به اربعين نزديك تر شويم شلوغي خيابان ها و 
شور و حال مردم در شهرهاي مختلف عراق بيش از 

پيش به چشم مي خورد. 
اما مسير واقعي حركت از نجف به سمت كربال آغاز 
مي شود. نجف بارگاه امام علي)ع( مملو از جمعيتي 
اس��ت كه قبل از رفتن براي پابوسي پس��ر، به سراغ 

پدر آمده اند. 
مي گويم اينجا آخرين قرارگاه تمام ما زمينيان است 
و يكي از همراهان با لبخند ادامه مي دهد اينجا آغاز 

زندگي در جهان ابدي است. 
وادي الس��الم حال و هواي خودش را دارد. خانه هاي 
كوچكي كه پيامبران )هود و صالح( و بزرگان زيادي را 

در خود جاي داده به چشم مي خورند. 
در بارگاه موالي متقيان علي بن ابيطالب)ع( بيشتر از 

هر جاي ديگري مي توان زائران ايراني را ديد. 
بسته بودن راه هاي زميني و محدود بودن تعداد پرواز ها 
موجب شده تا نسبت به سال هاي قبل تعداد كمتري 
زائر خارجي در شهرهاي مختلف عراق وجود داشته 

باشد و اين امر در مسير نجف به كربال مشهود است. 
تقريباً 8۰ كيلومتر تا كربالي معلی فاصله مانده كه 
موكب ها متصل به يكديگر به بدرقه عاشقان آمده اند. 
بي شك اين مسير به بهشت منتهي مي شود و در هيچ 
جاي دنيا نمي توان اين همه عشق و ارادت و محبت را 

در ميان مهمان و ميزبان ديد. 
خوب معلوم است كه موكب داران منتظر ورود ايرانيان 
بيشتري هس��تند. هر چند متر يك نفر مي پرسد، 
»ايراني؟«، »ايران��ي؟« و وقتي مي فهمد مهمان آقا 
اباعبداهلل)ع( هستيم روي چشم و سر خود را نشان 

مي دهند و اين يعني شرمندگي براي ما. 
باورش سخت است 8۰ كيلومتر خدمات بين راهي به 

كساني كه به سمت كربال مي روند. اينجا اگر قطعه اي 
از بهشت نباش��د حتماً راه اتصال زمين به آسمان و 

رسيدن به خود بهشت است. 
اش��ك طاقت نمي آورد، وقتي مي بيني هر كس به 
وسعت و توانش خدمتي را ارائه مي كند، از پخت غذا 
و پذيرايي با چاي و شربت و آب و حلوا گرفته تا تعمير 

موبايل و كفش و چمدان... | صفحه 11

 ستاره ای دیگر
 از عرصه علم ایران 

پر کشید
بيماری منحوس كرونا جان يكی ديگر از ستاره های عرصه 
علم ايران را س��تاند. دكتر ابومحمد عس��گرخانی، اس��تاد 
روابط بين الملل دانش��گاه تهران، سه  ش��نبه ۳۰ ش��هريور 
1۴۰۰ به دليل ابتال به كرونا درگذشت. دكتر عسگرخانی 
از چهره های مش��هور پارادايم رئاليس��تی روابط بين الملل 
بود كه ش��اگردان بس��ياری را پرورش داد. وطن دوس��تی 
و از همي��ن رو رويك��رد استكبارس��تيزانه در عرصه روابط 
بين المل��ل از جمله ويژگی های برجس��ته ايش��ان بود كه 
موجب رهنمودهای دقيق��ی در عرصه های مختلف روابط 
بين الملل كشورمان به ويژه در ايام قرارداد برجام بود. كاربران 
شبكه های اجتماعی ضمن ابراز تأسف، با توئيت هايشان ياد 

اين استاد بزرگ را گرامی داشتند | صفحه 6

الف 
نیویورکی

الف زدن های بايدن به سنت رؤسای جمهور امريكا  برای بازگشت به برجام 
صحن سازمان ملل را به نمايش تئاترهای تكراری تبديل کرده است

    جوان: سازمان ملل در دهه گذشته برای ايرانيان بيشتر با داالن هايش يادآوری شده است تا با صحن 
علنی  اش! آنجا كه مردانی از دولت قبل با اش��اره مش��اوران خود تالش می كردند در داالن ها خودشان را به 

پرزيدنت اوباما برسانند يا خودشان را سر راه او قرار دهند تا او به ايشان برسد و شانه های شان با هم تماس بگيرد 
كه »فی القرب عشقاه«! غرب دوستی و غرب باوری مردان سابق البته هميشه محل مناقشه بود زيرا اگرچه آن 
آغازين روزها كه كارشان با برجام به ظاهر جلو رفت، باكی نداشتند كه به غرب دوستی متهم شوند، اما پس 
از وارونه شدن جام برجام و نمايان شدن بخت وارونه، سخن از »همواره به غرب بی اعتماد بوديم« هم شنيده 

می شد. با اين حال يك دهه است چيزی فرق نكرده،  هنوز هم امريكا بدون اينكه كوچك ترين تعهدی را در برجام 
پذيرفته باشد، الف می زند، مانند ديشب كه بايدن دوباره گفت »امريكا آماده بازگشت به برجام است.« اما اين الفی 

بيشتر نيست زيرا مثل هميشه اين بازگشت را  با »به شرط اينكه ايران هم به آن پايبند باشد«، پيوند می زند تا نتيجه خود 
را از آن بگيرند كه»بازنگشتن به برجام« است! زيرا اصوالً ايران هيچ گاه نبوده كه به برجام پايبند نباشد و حاال چرا چيزی را 

كه نيست، شرط بازگشت خود می كنند، از آن خباثت های معروف امريكايی است.
الف ديگر امريكا همان هميشگی معروف است:»به جلوگيری از دستيابی ايران به سالح اتمی پايبنديم.« و اين هم باز مثل 

مورد قبلی اشاره به چيزی است كه اصوالً وجود ندارد و اينچنين امريكا از »نيست ها« برای خود هستومند می سازد!
اجالس جاری سازمان ملل با تغييری كه در ساختار قوای ايران حاصل ش��ده بايد منتظر تغيير رويه  هم باشد. 

سخنرانی رئيس جمهور ايران در اين اجالس نشان خواهد داد كه چرا »حقوق دانان« و »زبان دنياشناسان« و 
»روابط بين الملل بازان« بايد منافع ملی ايران را  علنی و در ميانه ميدان ديپلماسی و در فضای حقيقی 

و با سينه ستبر و سعه صدر جست وجو كنند، نه درون داالن ها و پيچ و خم های سازمان 
امريكايی ملل متحد!

آن روز كه تيم ايرانی به خاطر تماس »ناشايس��ت« تلفنی با اوباما در هتل 
جشن گرفت و برای خود پيتزا سفارش داد  و آن روزی كه بخت برگشتگان 

زبون داخل مجلس شورای اسالمی با آن خانم مسئول سياست خارجی 
اتحاديه اروپا عكس گرفتند، گذشت. هرچند خساراتش باقی ماند. 

اكنون نوبت ديگری است.
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