سیاسی

مردم دربرزخ خودرویی

«حق یک ملت»
در نطق اول

رفت و آمد چندین باره طرح وارادات خودرو بین مجلس و وشورای نگهبان و مسائل حاشیهای آن
مردمی را که بیاستثنا منتظر «خودروی ارزان باکیفیت» هستند ،در برزخ خودرویی نگهداشته است
تنظيم بازار خودرو به يك كالف سردرگم تبديل شدهاست ،از طرفي توليدكننده داخلي توانايي
بهبود وضعيت توليد از منظر كمي و كيفي را ندارد ،از طرف ديگر سهس��الي ميش��ود كه واردات
خودرو ممنوع است ،در اين بين خودروسازان داخلي كه با زيان انباشته بيش از 80هزار ميليارد
توماني روبهرو هستند ،از وضعيت رشد نرخ خودرو در بازار شايد بدشان نيايد ،زيرا آزادسازي نرخ
خودرو درآمدهاي آنها را افزايش ميدهد و ش��ايد بتوانند بدين واس��طه زيانهاي خود را جبران
كنند ،اما تصور كنيد قيمت پرايد150ميليون توماني كه همين االن هم با انتقادهاي جدي مواجه
اس��ت روزي بخواهد به 300ميليون تومان برس��د .هر چند وقتي گفته مي شود كه قيمت پرايد
150ميليون تومان و قيمت پژو بيش از 200ميليونتومان اس��ت ،عدهاي سريع ميگويند واقعاً

آنقدرها ارزش ندارند ،اما زماني كه خودروساز داخلي تنها عرضه كننده بالمنازعه بازار داخلي است
و سهسالي هم ميش��ود كه واردات خودرو ممنوع اعالم شدهاست ،افزايش مجدد قيمتها امري
چندان بعيد هم نيست ،به ويژه اينكه همين سال گذش��ته قيمت پرايد حدود 40ميليونتومان
بيشتر نبود .هزينه تمام شده خودروس��از داخلي و همچنين قدرت تيراژ توليد به شكلي است كه
با رش��د روز افزون قيمت خودرو در كارخانه و بازار روبهرو هس��تيم ،در اين ميان مجلس شوراي
اسالمي هم كه تصميم گرفت با واردات مشروط خودرو زمينه تعديل قيمت در بازار را فراهم كند
و بازار نیز با افت  10تا 15درصدی قیمت به طرح مجلس پاس��خ داد ،با مخالفت مجمع تشخيص
مصلحت نظام روبهرو شد | صفحه 4

«آقاي رئيس! امروز همه جه��ان از جمله خود امريكاييها اذع��ان دارند پروژه
مقابله با ملت ايران به طور كامل شكست خورده است ،با اين حال سياست ظلم
حداكثري هنوز رها نش��ده اس��ت .ما چيزي بيش از حق خود نميخواهيم .ما
خواستار اجراي حقوق بينالملل هستيم».
نطق سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور كشورمان براي اجالس ساالنه سازمان
ملل متحد را ميتوان در سه ويژگي خالصه كرد :توصيف ملت ايران ،اعتراض به
ظلم حداكثري امريكا به ملت ايران و ملتهاي منطقه ،پيشنهادات و راهحلهاي
ايران براي مشكالت كشورهاي منطقه و جهان .رئيسي در نطق خود ،نمايندهاي
معترض ،مطالبهگر و راهحلدهنده براي ملت ايران بود؛ نماينده براي مردمي كه او
در نطق خود آنها را «ملت من» ناميد .او معترض به «ظلم حداكثري» دولت امريكا
ل براي مسائل
بر ملت ايران بود ،مطالبه حق ملت ايران را داشت و ارائهدهنده راهح 
موجود بود .آيا جهان ميخواهد اين صدا را كه به گفته رئيسي ،پيام «عقالنيت،
عدالت و آزادي» ملت ايران است ،بشنود و به درستي درك كند؟

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
پنجشنبه اول مهر  16 - 1400صفر 1443
توسوم -شماره  16 - 6309صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان
یادداشت  سیاسی

 صفحه5

محمدجواد اخوان

یادداشت  بینالملل

سيدعباس حسيني

انتظار معجزه از طالبان؟!

قفل زبالهها را هم مافیا باز میکند!
به تازگي مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران
از قفلدار شدن مخازن زباله براي جلوگيري از زبالهگردي و مقابله
با مافياي زباله خبر دادهاست.
هر چند وی از اجراي طرحهاي زيادي براي تفكيك زباله و مقابله
با زبالهگردي صحبت كرده ،اما آن چيزي كه در اين سالها ديده
ش��ده ،طرحهاي ناتمام و حرفه��اي بيعملي ب��وده كه قدرت
مافياي زباله را بيشتر و بيشتر كردهاست .به همين دليل سؤاالتي

مطرح ميشود كه آيا قفل زدن سطلهاي زباله به تنهايي راهكار
مناسبي است؟ سرنوش��ت زبالهگردها و درآمدي كه از اين كار به
دست ميآورند چه ميش��ود؟ و اينكه آيا اينبار شهرداري تهران
قادر به حذف مافياي زباله خواهد ش��د يا اينكه پاي منافع برخي
از افراد به ميان ميآيد و همه چيز به فراموش��ي سپرده ميشود؟
محمدعلي پورنيا ،كارشناس مديريت شهري معتقد است كه قفل
زدن س��طلهاي زباله به تنهايي كافي نيس��ت و بايد در كنار آن

اقدامات ديگري نيز انجام شود .او در اينباره به خبرنگار «جوان»
ميگويد«:در تمام دنيا طالي كثيف كه همان زباله است ،وجود
دارد و اكثر كشورها از اين طال به نحوي اس��تفاده كردهاند ،اما ما
هنوز به اين موضوع كه زباله واقعا طالست پي نبردهايم بزرگترين
معضل را در اين حوزه كه زبالهگردي و مافياي زباله است ،به خوبي
درك نكردهايم زي��را تا امروز براي حذف آن ت�لاش زيادي انجام
ندادهايم» | صفحه 3

خبري كه  3/5ميليون زوج نابارور كشور را به در آغوش گرفتن فرزند خودشان
اميدوارتر كرد .آنطور كه وزير رفاه اعالم كرده ،بر اساس مصوبه هيئت دولت كه
معاون اول رئيسجمهور ابالغ كردند هزينههاي درم��ان نازايي و ناباروري جزو
خدمات بيمههاي پايه قرار گرفت .بودجه و هزينه مورد نياز براي اين امر از طريق
شركتهاي بيمهگر در اختيار اين وزارت قرار ميگيرد
 صفحه 3

یادداشت  ورزشی

فساد و زد و بند حاصل
دور و تسلسل مديريت فوتبال

ایثار و مقاومت

شنيدنخبربرخيزدوبندهاوسودهايآنچنانيبرخيازمديران
فوتبال ،آن هم در مدت كوتاه حضورش��ان در اين رشته باعث
ميشود متوجه شويم که چرا برخيها از فوتبال دل نميكنند
و مهمتر از آن اينكه به اين نتيجه ميرس��يم كه چرا اين دور و
تسلسلباطلهيچوقتتمامنميشود.هميشههمينطوربوده،
وقتيقراراستگزينههاييبرايمديريتاستقاللياپرسپوليس
به عنوان دو تيم تحت نظر وزارت ورزش معرفي شوند ،به نامهايي
تكراري ميرسيم كه بارها امتحانشان را پس دادهاند و بارها هم
شكستخوردهاندوچيزيجزبدهيهايچنددهميليارديبراي
اين دو باشگاه به ارمغان نياوردهاند| صفحه13

ورزشی

تالش برای زنده نگه داشتن
یاد روحانی
بیش از  40روز اس��ت که حس��ن روحانی ،دوران ریاس��ت
جمهوریاش تمام ش��ده و از س��خنرانیهای ه��ر روزهاش
خبری نیست و از خودش هم خبری نیست! او برای درگذشت
سرلشکر فیروزآبادی هم پیام تسلیت نداد .گرچه در روزهای
پایانی ریاست جمهوریاش هم که در المپیک مدال گرفتیم،
پیام تبریکی صادر نکرد تا معلوم ش��ود او اگر رئیسجمهور
نباشد ،برایش مهم نیس��ت در دیگی که برای او نیست ،چه
چیزی میجوش��د! حاال این روزها رس��انههای اصالحطلب
تالش میکنند از او بنویسند تا فراموش نشود .روزنامه آفتاب
یزد ،روز گذشته با تیتر «حسن روحانی در استراحت مطلق!»
درب��اره او و نبودنش نوش��ت و کجا بودن حس��ن روحانی را
«مهمترین» سؤال روزهای اخیر رسانهها دانست! | صفحه 2

چتربيمههايپايه
برسردرمانناباروري

هزينه درمان ناباروري سقف پرداخت ندارد ،تا  ۳دوره در يكسال
و در مجموع  6دوره ،درمان تحت پوشش بيم ه است

فريدون حسن

سایهروشن

حسين اميرعبداللهيان براي اولين بار يك استراتژي داخلي را در گفتوگو با همتاي
آلماني خود در نيويورك بيان كرد؛ اينكه «سياست قطعي دولت جديد گره نزدن
اقتصاد داخلي به برجام است» و ميخواهد «روابطي مستقل از برجام» با دولتها
طراحي كند .بيان استراتژيهاي داخلي ،اغلب اوقات كاربرد خارجي ندارد ،ولي
وزير خارجه جديد دولت ايران با شفافس��ازي اين استراتژي تلويحاً روشن كرد
تهران پيچ سخت تحريمها را پشت سرگذاشته و فواره تحريمها ،ديگر روند صعودي
ندارد .احتماالً به همين خاطر است كه واشنگتنپست از قول مقامهاي امريكايي
نوشته است ،دولت جديد ايران عجلهاي براي شروع مجدد مذاكرات ندارد

 صفحه15

اجتماعي

گروه طالبان سهشنبه ( 30شهريور) آخرين اعضاي باقيمانده
كابينه دولت جديد افغانستان را اعالم كرد اما آخرين تالشهاي
اين گروه براي تشكيل يك دولت فراگير مورد قبول جريانهاي
داخلي و همچنين مجامع بينالمللي به نظر نتيجهبخش نبوده
است .سخنگوي طالبان در نشست روز سهشنبه اعالم كرد كه
وزير تجارت خود را از ميان شهروندان اس��تان پنجشير و از
قوم تاجيك(نورالدين عزيزي) انتخ��اب كرده و همچنين به
قوم هزاره(دكتر محمد حس��ن غياثي) ،تنها معاونت وزارت
صحت عامه(بهداش��ت عمومي) رسيده اس��ت ،اما با حضور
اين دو شخصيت غيرپش��تون ،نميتوان كابينه دولت جديد
افغانستان را همهشمول(فراگير) خواند ،كما اينكه اين كابينه
در بين تيره و تبارهاي درون قومي پشتون نيز فراگير نيست.
هرچند به گفته طالبان ،اين دولت ،دولت موقت و سرپرست
است ،اما كشورهاي همسايه از جمله جمهوري اسالمي ايران،
كشورهاي منطقه و جامعه جهاني منتظر حركتهاي مثبت
طالبان براي تصميمگيري در مورد به رسميت شناختن دولت
آنهاست | صفحه 15

دورافولفوارهتحریمها
رسید
اميرعبداللهيان به اروپا:
برجام را ديگر به اقتصاد
گره نميزنيم

علی پوردهقان | جوان

دوم مهر امسال ،ششمین س��الگرد فاجعه منا است .فاجعهای
که طی آن بیش از  ۷هزار نفر از حجاج در سرزمین منا گرفتار
حادثهای مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان امدادرسانی
مناسب ،در حالت احرام به ش��هادت رسیدند .این فاجعه تلخ،
البته برای ایرانیان تلختر بود؛ چراکه کشور ما در صدر فهرست
کش��ورهای قربانی این فاجعه بود و حجاج ایرانی هنوز بعد از
گذشت شش سال تلخکامی از دس��ت رفتن همسفرانشان و
تبدیلشدن عید قربان به عزای عمومی را از یاد نمیبرند .گواهی
تاریخ نشان میدهد فاجعه منا ،مرگبارترین حادثه در تاریخ حج
ابراهیمی است .با گذشت شش سال از این فاجعه دهشتناک،
رژیم آلسعود بهعنوان حاکم مسلط بر حجاز ،مسئولیت این
فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاس��خگویی به جهان اس�لام
میگریزد ،اما امت اس�لامی ،بهخصوص خانواده شهدای منا،
فهرستی بلندباال از پرسشها و ابهامات را در ذهن خود دارند
و طرح و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این
رژیم ننگین و مسئولیتناپذیر تبدیل خواهد شد | صفحه 2

بینالملل

پروندهای مفتوح
در برابر دستگاه دیپلماسی

سرعتوکوبندگیجتهایایرانی
پاسخمحکمیبهتجاوزدشمنبود
روایت خلبانان و رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ایران
از عملیات «کمان»99

 صفحه 7

حمله کابویها با شالق به پناهجویان هائیتی

چند روز پیش ترامپ در اشاره به پناهندگی خارجیها به امریکا گفته بود :امریکا دارد چاه مستراح جهان میشود!
در ش��رايطي كه امريكا ش��عار دفاع از دموكراس��ي و حمايت از
اقليتها در سراس��ر جهان را س��ر ميدهد ،آنچه در واقعيت رخ
ميدهد خالف آن را اثبات ميكند .فيلمها و تصاويري از برخورد
مرزبانان اسب س��وار امريكايي با صدها پناهجوي اهل هائیتی
منتشر شده است كه نشان ميدهد ،با شالق آنها را مورد ضرب و
شتم قرار ميدهند ،اقدامي كه واكنش سازمانهاي حقوق بشري
را در پي داشته است.
نزديك به  ۱۴هزار مهاجر اهل هائيتي كه از شرايط فقر ،گرسنگي
و سرخوردگي از آينده در كشورشان گريختهاند ،با تجمع در زير
پلي در مرز مكزيك با تگزاس امريكا به تدريج خود را به آن سوي
مرز رساندند كه در نهايت توسط مرزبانان امريكايي مورد نوازش
قرار گرفتند .به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك ،همزمان با ورود
هزاران پناهجوي اهل هائیت��ی به رودخانه م��رزي ريوگرانده،
مرزبانان امريكايي با مس��دود كردن مرز اقدام به ضرب و ش��تم

مهاجران كردند .تصاويري كه روز س��ه شنبه منتشرشده نشان
ميدهد مرزبانان اسب سوار در حالي كه كاله كابويي بر سرداشتند
با صدها پناهجوي هائیتی كه قصد عبور از این رود مرزي را داشتند
برخورد كرده و با تعقيب با اسب و شالق زدن ،مهاجران را به آب
مياندازند .انتش��ار تصاوير برخورد مرزبانان امريكا با پناهجويان
هائیتی ،موجب انتقاداتي از جانب گروههاي مدافع حقوق بش��ر
شده است ،به نحوي كه وزارت امنيت داخلي امريكا اعالم كرده
درباره اين حادثه تحقيق خواهد كرد و سخنگوي كاخ سفيد هم
رفتار مرزبانان را وحشتناك توصيف كرده است .به گزارش شبكه
الجزيره ،كميس��يونر عالي امور پناهندگان سازمان ملل متحد
نحوه برخورد با مهاجران در مرز امريكا با مكزيك را به عنوان نقض
هنجارها و اصول بينالمللي محكوم كرد و از واشنگتن خواست در
محدوديتهايش تجديدنظر كند و به پناهجويان اجازه ورود به اين
كشور را بدهد .فيليپو گراندي ،كميسيونر عالي امور پناهندگان

سازمان ملل در بيانيهاي گفت « :با ديدن تصاوير شرايط اسفناك
زير پل هوايي در ش��هر دل ريو شوكه ش��دم؛ جايي كه بيش از
 ۱۴هزار تبعه اهل هائیتی پس از س��فرهاي سخت از تعدادي از
كشورهاي امريكايي در آنجا جمع شده بودند » .گراندي از دولت
امريكا خواست فورا ً و به طور كامل محدوديتهايي را كه فرصت
ارائه درخواست پناهندگي را از اكثر مهاجراني كه به مرز جنوب
غربي اين كشور وارد ميشوند ،سلب ميكند ،لغو كند.
انتشار تصاوير برخورد مرزبانان امريكايي با پناهجويان هائيتي،
درحالي اس��ت كه دونال��د ترامپ ،رئيسجمهور س��ابق امريكا
اخيرا ً در سخناني گفته بود« :امريكا در حال تبديل شدن به چاه
مستراح است» .
ترامپ از مخالفان ورود التينتبارها و س��ياهان به خاك امریکا
بود و قوانين س��ختگيرانهاي را براي برخورد ب��ا مهاجران وضع
كرده بود.

تاريخساز
همچون
بانوان ايراني
جهاني شدن
هندبال و پیروزی
فوتبال زنان و
كسب مدال برنز
جهان با موفقیت
الناز ركابي بانوی
سنگنوردکشور
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