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ویژه های جوان

 امنیت درون زا 
یا امنیت اجاره ای

 تلنگري 
به وزیر ورزشي ورزش

پلیس هوشمند  پاسخگوي 
مأموریت هاي عصر مدرن

کروبی؛ قهرمان یا ناتوان؟

از »نظرسنجی از داخل خودرو « 
تا »مدیریت جهادی«

عباس حاجی نجاری

دنيا حيدري

سردار حسين رحيمي

به رغم تأثیر حرکت انقالب اسالمی در تزلزل در مبانی حفظ 
ثبات کشور  ها در وابستگی به قدرت های سلطه و درحالی که 
ایران باوجود تحمل هشت سال جنگ توانسته بود امنیت و 
ثبات خ��ود را با اتکا به ظرفیت ه��ای درونی حفظ کند، طی 
سال های اخیر متأثر از سیاس��ت های استکباری قدرت های 
سلطه و تالش آنها بر حفظ سیطره خود بر کشورهای منطقه، 
برخی کشورهای منطقه به دنبال تأمین امنیت خود با کمک 
کشور  ها و قدرت های فرا منطقه ای بوده و در این مسیر به رغم 
تحمل هزینه های چند صد میلیارد دالری و پذیرش تحقیر 
کس��انی چون ترامپ که آنها را به عنوان گاو شیرده خطاب 
می کرد ،تصورشان این بود که با کسب حمایت بیگانگان قادر 
خواهند بود که فقدان پایگاه مردمی نظام های خود را جبران 

کرده و به یک امنیت حداقلی دست یابند | صفحه 2

امیدوار به تغییرات بوده و هس��تند، خصوصاً که این بار یکي از 
جنس خودش��ان در رأس وزارت ورزش قرار گرفته است. این 
همان روزنه امیدي بود که س��ال ها در جست وجویش بودند، 
روزنه ای که براي تک تک ورزش��کاراني که نامرادي هاي زمانه 
در کنار بي توجهي ها امان شان را بریده بود، خصوصاً که سجادي 
مي گوید به داد ورزشکاران مي رسد و این دادرسي همان مطالبه 
بحقي است که تک تک آنها دارند، اما شروع دوباره گالیه هاي گاه 
و بي گاه قهرمانان نشان از آن دارد که هنوز مشکلي حل نشده 
است. هرچند براي نتیجه گیري زود است، اما مي شد براي دلگرم 
شدن قهرمانان، کاری کوچک انجام  داد، حتي آنهایي که کمتر 

خود را درگیر مسائل حاشیه اي مي کنند | صفحه 13

 هوشمندسازي پلیس به موازات رشد فناوري و تکنولوژي هاي 
ارتباطي و ل��زوم کاهش مراجع��ه حضوري م��ردم، یکي از 
مهم ترین فرآیندهاي سال هاي اخیر نیروي انتظامي و جزئي 
از فعالیت هاي مستمر ناجا است که با جدیت پیگیري شده و 
اقدامات تکمیلي آن تا رسیدن به قله یک سازمان هوشمند 
ادامه دارد.  پلیس به عنوان سازماني که وظیفه حفظ و ارتقای 
نظم و امنیت را برعهده دارد همواره تم��ام تالش خود را در 
راس��تاي افزایش خدمات بهینه به مردم به کار گرفته و با در 
نظر گرفتن فناوري هاي جدید و فراهم آوردن زیرساخت هاي 
آن به دنبال ایجاد تحوالت شگرف و پیشگامي در ارائه خدمات 
الکترونیک و بهره بردن از ه��وش مصنوعي در مأموریت ها و 

انجام وظایف خود است | صفحه 14

مهدی کروبی 11 س��ال از حدود دو س��ال پس از فتنه 88 
تاکنون در حصر بوده اس��ت، با این حال اکن��ون که او اولین 
س��خنرانی اش پس از 11 س��ال حصر را انجام داده، قهرمان 
حامیان فتنه نیست و لیدرهای حامی فتنه سبز، او را »ناتوان « 
در فهم وضعیت سیاسی ایران دانسته اند. انتقادات به کروبی 
به خاطر آن است که او در سخنرانی اش از »حفظ اصل نظام « 
گفته است. جمله جنجالی کروبی این بوده که »ان شاءاهلل اصل 

نظام باقی بماند و عیوب نظام برطرف شود« 

روزنامه آفتاب یزد که مدتی  است حمایت   هایی از سید ابراهیم 
رئیس��ی دارد، در مطلبی با عن��وان »در جمع م��ردم، منهای 
تشریفات « نوشت: » یکی از انتقادات جدی نسبت به دولت قبل 
این بود که در برخورد با مردم ضعیف است و هرگز در جمع مردم 
حاضر نمی شود. دوری رئیس جمهور س��ابق از مردم، گویی از 
وی فرد بی تفاوتی نزد افکارعمومی ساخته بود. آیت اهلل رئیسی 
از همان ابتدا اثبات کرد برای حضور در جمع مردم حتی منتظر 

تشکیل کابینه و آغاز به کار وزرای جدید نمی ماند« | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 17 مهر 1400 - 2 ربيع االول 1443
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اولين داغ شيعيان
 در حکومت  طالبان

رئیس جمهور در خانه موزه رئیسعلی دلواری: راه »رئیسعلی دلواری« در مقاومت 
و ایس��تادگی مقابل متجاوزان بیگانه همچنان ادامه دارد. شهدای عالیقدری که 
مردم این خطه تقدیم انقالب اسالمی کردند، نشان دهنده آن است که مقاومت، 

دشمن شناسی و دشمن ستیزی همیشه در وجود ایرانیان بوده و خواهد بود

 پیام ایستادگی   
از دیار رئیسعلی 

امیرعبداللهیان: 
پیام شفاهی امریکا 

مالک بازگشت به مذاکره نیست

 3 نوع لبنيات پرمصرف کم درآمدها
 10 درصد ارزان می شود

آيا ظريف قصور کرده است؟

ارائه راهکاری ايرانی 
برای تجزيه پالستيک در 30 ساعت

وزیر امور خارجه: پیام های ش��فاهی امریکا و ادعاهای بدون عمل س��ه کش��ور 
اروپایی برای بازگش��ت ایران به مذاکرات مالک نیست. بر اساس اقدامات عملی 
طرف های مقابل از جمله لغو تحریم     ها و بازگشت طرف های مقابل به تعهداتشان 
تصمیم گیری و عمل می کنیم. در توافق هس��ته ای ایران تنها کشوری است که 
تا آخرین لحظه به تعهداتش پایبند بوده و ای��ن روش را در صورت رفتار متقابل 

طرف های برجام احیا خواهیم کرد

وزیر جهاد کش��اورزي بعد از یک ماه حضور در این وزارتخانه و وعده وعیدهاي 
فراوان توانست سه نوع محصول لبني را 10درصد ارزان کند. محصوالتي که از آذر 
سال گذشته تاکنون از سوي سازمان حمایت قیمت مصوبش اعالم نشده و صنایع 
لبني همزمان با سایر محصوالتشان قیمت این سه نوع لبنیات را سه تا چهار برابر 
قیمت دولتي گران کرده اند. اکنون صنایع لبني و وزارت جهاد با اجراي ش��وي 

تبلیغاتي از کاهش قیمت سخن مي گویند. 

محمدجواد ظریف، وزیر سابق امورخارجه که پیشتر در صحن مجلس گفته بود 
واژه »تعلیق« در برجام نیامده، در آخرین اظهاراتش در کالب هاوس گفته است: 
این واژه چهار بار در ضمایم برجام آمده اس��ت اما مذاکره کنندگان درباره وجود 
این واژه به او خبر نداده اند. این اظهارات با واکنش های تند کاربران ش��بکه های 
اجتماعی همراه ش��د تا حدی که کاربران ظریف را متهم ب��ه عدم مطالعه دقیق 
متن توافق شده دانس��تند و خواس��تار محاکمه او به اتهام قصور شدند. در ادامه 

بخش  هایی از واکنش های کاربران در این خصوص آمده است.

 فردا روز سرنوشت سازي در مجلس شوراي اسالمي است؛روزي که اگر نمايندگان به يک طرح مهم رأي بدهند
 براي هميشه مي توان با امضاهاي طاليي و فضاي انحصاري در کسب و کارها خداحافظي کرد | صفحه 4
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 با ورود دولت به ساماندهي قیمت ها، قرار است از امروز 
قیمت لبنیات 10درصد کاهش یابد 

 واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به تازه  ترین اظهارات ظریف 
در خصوص بی اطالعی از درج کلمه »تعلیق« در متن برجام

محققان با ساخت بیورآکتوری به روش جدیدی برای تجزیه مواد 
پالستیکی مبتنی بر تثبیت آنزیم روی نانو ذرات اکسید آهن 
دست یافتند که در نتیجه آن به جای چند صد سال، پالستیک 

در 30 ساعت تجزیه می شود

   اقتصادی

    مهسا گربندی
تابلوهای ورود ممنوع و چراغ قرمز برایش معنا 
ن��دارد، در خیابان و کوچه  ها وی��راژ می دهد، 
طوری ک��ه گوی��ا زور قانون به او نمی رس��د! 
جانش را کف دستش گرفته و نه فقط خودش 
در خطر مرگ است، بلکه با جان عابران پیاده 
نیز بازی می کند؛ موتورس��وارانی را می گویم 
که در خیابان یک طرفه از چندجهت حرکت 
می کنن��د؛ یکی در ع��رض خیاب��ان در حال 
حرکت است و دیگری خالف جهت می رود، 
آن یکی هم از الین اول خیابان به سمت الین 
چه��ارم در حال جهش اس��ت و موتورس��وار 
دیگر هم که در خیاب��ان یک طرفه، دوطرفه 
می رود. دیگر پیاده رو محلی برای عبور پیاده  ها 
نیس��ت، آنجا هم تبدیل به جایی برای عبور 

موتورسواران شده است!
هرج و مرجی که موتورسواران ایجاد می کنند، 
احتمال تصادف را چندین برابر کرده اس��ت؛ 
البته اغلب آنها نیز کاله ایمنی به س��ر ندارند! 
تمام ای��ن موارد نش��ان می دهد ک��ه قوانین 
راهنمایی و رانندگی برای موتورسیکلت  ها و 
راکبان شان صدق نمی کند و به عبارتی قانون 

برای آنها معنا ندارد. 
هر روز که از محل کار به سمت خانه می روم، 

تعداد زیادی از این موتورس��واران را می بینم 
و تنها س��ؤالی که برای��م پی��ش می آید این 
اس��ت که چرا هیچ کس با این موتورس��واران 
برخ��ورد نمی کن��د. چش��مم به پ��الک این 
موتور ها می افتد، یکی از آنها مخدوش اس��ت 
که نمی شود عددش را خواند و دیگری زنجیر 
قفل موتور رویش افتاده و ناخواناس��ت! حتی 

اگر این ها غیرعمدی باش��د، تعداد زیادی از 
موتورس��وارانی که بی خیال قان��ون در حال 
ویراژ دادن هس��تند، تعمداً روی پالکشان را 
با ماسک بهداشتی پوش��انده اند! آنها با فرار از 
پیاده رو  ها و عب��ور از روی جدول های خیابان 
از قانون فرار می کنند و ب��ه تخلف خود ادامه 
می دهند، نتیجه تمام این کار  ها هم وارد شدن 

صدمات جانی و مالی بعض��اً غیرقابل جبران 
به رهگذران و البته خود موتورس��واران شده 
است. اگر تصادف، سرقت یا هر حادثه دیگری 
اتفاق بیفتد، به دلیل مخدوش یا مخفی بودن 
پالک موتورها، این مس��ائل قاب��ل ردیابی و 
پیگیری نخواه��د بود و مش��کالت زیادی را 

ایجاد می کند. 
در همین رابطه سرهنگ محمدباقر سلیمی، 
رئیس پلیس ترافیک ش��هری راهور ناجا در 
پاس��خ به این س��ؤال که چرا تعداد زیادی از 
موتورس��واران اقدام ب��ه پوش��اندن پالک یا 
مخ��دوش ک��ردن آن می کنن��د و آزادانه در 
سطح ش��هر می چرخند به خبرنگار »جوان « 
می گوید: »سامانه های کنترلی وجود دارد و به 
صورت روزانه عملکرد کارکنان راهور کنترل 
می شود. در نقاط و مسیر هایی که همکاران ما 
حضور دارند دفتر تخلفات که به صورت جدی 
پرداخته می ش��ود تخلفات موتورسیکلت  ها 
اس��ت؛ زیرا که این وس��ایل نقلی��ه هم نقش 
قابل توجه��ی در حوادث ترافیک��ی دارند و از 
این جهت پلیس راهور تحت عنوان تش��دید 
اقدامات کنترلی روی تخلفات موتورسیکلت 
حساس��یت زیادی دارد و به صورت جدی در 

دستور کار است« | صفحه 3

 رئيس پليس ترافيک شهری راهور ناجا در گفت وگو با »جوان«: 
همکاری نکردن شهرداری  موجب عقب ماندگی در رسيدگی به تخلفات موتورسواران شده  است

زور قانون به موتورسواران  نمی رسد!
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مجلس در آزمون »طالیی« کسب و کارها

در گفت وگوي »جوان« با مدیر رادیو فرهنگ مطرح شد

 صداوسیما ناگزیر از 
تعریف رابطه مؤثر با مخاطب است

انفجار در نماز جمعه شیعیان قندوز، دهها شهید و زخمی بر جای 
گذاشت؛ انفجاری که از زمان شروع حکومت طالبان در افغانستان، 
اولین انفجار خونین در نوع خود محسوب می شود. طالبان انفجار 
قندوز را محکوم و آن را جنایت خوانده ولی محکوم کردن، چیزی 
از مس��ئولیت حکومتی که مدعی شروع پروس��ه دولت سازی در 

افغانستان است، کم نمی کند. 
انفجار در مسجد » سیدآباد « در منطقه » خان آباد « قندوز که دیروز 
حین نماز جمعه شیعیان اتفاق افتاد، دست کم 100 تن را به خاک و 
خون کشید و حداقل 150 نفر دیگر هم زخمی شدند. این کشتار که 
در نوع خود کم سابقه است، بنابر اعالم منابع محلی به وسیله یک عامل 
انتحاری صورت گرفت، نخستین اقدام تروریست    ها علیه شیعیان در 
حکومت طالبان اس��ت. اگرچه طالبان این اقدام را محکوم کرده و 
می گوید که موضوع را در دست بررسی دارد اما با توجه به وعده های 
طالبان برای تأمین امنیت شیعیان، این گروه اکنون با آزمونی عملی 

برای ارزیابی واقعی وعده های خود مواجه شده است. 

گروه طالبان از زمان روی کار آمدن، همواره اعالم کرده که علیه 
شیعیان در افغانستان اقدامی صورت نخواهد گرفت. اعضای این 
گروه با آغاز مراسم س��وگواری امام حسین علیه السالم، همواره 
با حضور در میان عزاداران حس��ینی تالش کردند نشان دهند 
که نه تنها مانع از برگزاری مراس��م نمی ش��وند بلکه هر چه در 
توان دارند برای تأمین امنیت ش��یعیان به کار خواهند بس��ت. 
نگاه مثب��ت به تأمین امنیت ش��یعیان، اگرچ��ه در مدت زمان 
کوتاه به قدرت رسیدن شیعیان خدشه ای ندید اما انفجار دیروز 
در مس��جد س��یدآباد در منطقه خان آباد والیت قندوز واقع در 
شمال افغانستان، یک جنایت بی س��ابقه بود و یک ادعای مهم 
طالبان را زیر س��ؤال برد. ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی طالبان 
پس از اینکه حمله یاد ش��ده به مسجد ش��یعیان را محکوم و از 
آن با عنوان جنایت یاد کرد، از اع��زام نیروی ویژه به محل خبر 
داد. تا عصر روز گذشته، هیچ گروهی مس��ئولیت این انفجار را 
برعهده نگرفت ولی طالبان تلویحاً داعش را مسئول آن می داند. 

مطیع اهلل روحانی، رئیس کمیسیون اطالعات و فرهنگ طالبان 
در قندوز، س��اعاتی پس از انفجار، وقوع انفجار به وسیله عامل 
انتحاری را تأیید و ش��مار زخمی    ها را 143نفر و تعداد شهدا را 
46 نفر اعالم کرد. با این حال، برخی گزارش    ها ش��مار شهدا را 
تا 100 نفر هم اعالم کرده اند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق 
افغانستان ضمن محکوم کردن کشتار نمازگزاران، این حمله و 
اقدامات مشابه اخیر را تالشی از جانب دشمنان صلح و آرامش 

مردم افغانستان دانست. 
این نخستین بار نیست که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان 
حمله انتح��اری رخ می دهد ولی حمله انتحاری به ش��یعیان که 
طالبان مدعی تضمین امنیت آنها اس��ت، اولین بار اس��ت. هفته 
گذشته انفجاری در نزدیک مسجد عیدگاه در کابل رخ داد که در 
نتیجه آن دست کم هشت نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. 
در آن حمله انتحاری که مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به 
عهده گرفت، حدود 200 نفر از جمله کودکان و زنان جان باختند. 
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