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قيمت:2000تومان

درحالیکهقراراستبستهپيشنهادیلغوهمهمحدوديتهایکرونايیازاولآبانماه،بهستادملیمقابلهباکروناارائهشود
برخیکارشناساناحتمالموجششمکرونارادرپاييزپيشبينیمیکنند

بیم و امید کرونایی با آبان بدون محدودیت
    اجتماعی

رفتارهایاخيرعلیاف،متأثر
ازتوهمپراکنیهایاسرائيلاست!

بدونداشتنجمعيتجوان
وفعالرشداقتصادیوتوسعه
بهيکشوخیشبيهاست

   صدراعظم آلمان در آخرین سفر خود به اراضی اشغالی پیش از پایان دوره 
صدارت، به شیوه متداول همه مقامات آلمان، در دیدار با طرف صهیونیست به 
مجیزگویی پرداخت و در شرایطی که امریکایی    ها اقدام ملموسی برای بازگشت 
به برجام صورت نداده اند، از ایران خواست به مذاکرات هسته ای بازگردد. این 
در حالی است که تهران هرگز بازگشت به مذاکرات را رد نکرده است و با پایان 

بازنگری مذاکرات قبلی پای میز مذاکره حاضر خواهد شد | صفحه15

سريال»افرا«قسمتهايابتداييراباژستادايدين
بهمحيطبانانآغازکردامابهمروردچارسردرگميدرژانرشد

ومخاطبرااسيريکسيردراماتيکبيهودهکرد

   گله هاي رئیس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از هزینه ها و مصارف 
بودجه امس��ال تمامي ندارد. مس��عود میر کاظمي با تأکید براینکه 
دولت قبل در ش��ش ماهه نخس��ت با فروش 85 هزار میلیارد تومان 
اوراق و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه هاي خود را تأمین کرده 
اس��ت، گفت: اکنون دولت فعلي باید ماهانه 12 هزار میلیارد تومان 
براي سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این 
پرداختي ها تا سال 1404 ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختي 

523 هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید 
کرد: دولت یازدهم و دوازدهم 2هزارو700 هزار میلیارد تومان هزینه 
داشته، اما رشدي که در حوزه اقتصادي داشته 0/4درصد بوده است. 
وي افزود: پایان سال ۹1 که مصارف کشور 8۹ هزار میلیارد تومان بوده 
به یکباره در بودجه 1400 به ۹37 هزار میلیارد تومان در س��قف یك و 
هزار و 277 هزار میلیارد تومان در س��قف دو مي رسیم یعني در طول 

هشت سال شاهد رشد حدود 10 برابري هستیم | صفحه4

»کشورموسومبهآذربايجانشوروی،درآئينهتاريخ«
درگفتوشنودباخسرومعتضد| صفحه9

گفتوگوی»جوان«باصالحقاسمی
مسئولکارگروهجمعيتمرکزارزيابی
اجرایسياستهایکلینظام| صفحه10

اسرائیلیات مرکل در تل آویو

 غلتيدن »افرا« 
در چاله هاي حقوقي و دراماتيك 

 دولت سيزدهم وارث بدهي  
523 هزارميليارد تومانی دولت دوازدهم 

یاد  د  اشت  سیاسی

 نیروی انتظامی 
سفیر امنیت،  اقتدار و خدمتگزاری

عبداهلل متولیان

در می��ان همه نیازهای بش��ر، امنی��ت از اهمیت و اولویت بیش��تری 
برخوردار است. امنیت اوالً امری نس��بی بوده و هیچ گاه امنیت مطلق 
دست یافتنی نیست، ثانیاً بعد احساسی و بالقوه امنیت به مراتب قوی تر 

و ملموس تر از بعد واقعی و بالفعل آن است | صفحه2

یاد  د  اشت  بین الملل

چین با تایوان  امریکا را محک می زند
سید رحیم نعمتی

جمهوری خلق چین از زمان تأس��یس در 1۹4۹ ادعای ارضی خود را 
نسبت به جزیره تایوان نادیده نگرفته و همواره وعده الحاق تایوان به 
سرزمین مادری را داده، منتهی سعی کرده برای دستیابی به این هدف 
از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز اس��تفاده کند تا اینکه نیروی 

نظامی خود را به کار بگیرد | صفحه15

یاد  د  اشت  حوادث

مهم ترین کمک مردم به پلیس 
سردار حسین رحیمي

اصلي ترین بخش از تعامل شهروندان در تأمین امنیت در حوزه همکاري 
اطالعاتي با پلیس است، شهروندان عالوه بر انعکاس نظراتي که براي ارتقاي 
سطح فعالیت هاي پلیس مي نمایند، مي توانند به راحتي از راه هاي ارتباطي 
که نیروي انتظامي اعالم کرده، پلیس را در جریان مشاهدات خود جهت 
شناسایي و برخورد با هرگونه عمل مجرمانه و خالف قانون قرار داده و بر 
سرعت عمل پلیس براي واکنش مناسب به این دست اعمال خالف بیفزایند 
که این خود از مهمترین کمك هاي مردم به پلیس خواهد بود | صفحه14  صفحه16

 صفحه3

شاگردان بنا تاریخ ساز شدند

در یادداشت پیش��ین با عنوان 
»جهاد تبیین در فضای مجازی 
چگونه« اشاره شد که نیروهای 
مؤمن به انقالب اس��المی برای 
کاه��ش تنش ها و ک��م کردن 
میدان های درگیری، باید حول 
اصول انقالب اس��المی اجماع 
نمایند تا بتوانند دایره و ش��عاع 
س��الیق را گس��ترده تر ببینند 
و محفظ��ه گفتم��ان انق��الب 
اسالمی تنگ نشود. در اینجا به اصول انقالب اسالمی که باید 
محور تبیین س��لبی- ایجابی قرار گیرد می پردازیم. »تبیین 
اصولگرایانه« ارتباطی با یك جریان یا مش��ی سیاسی ندارد. 
منظور معنای واقعی اصول اس��ت. اصول یعنی آن چیزی که 
نباید بر سر آن اختالف داش��ته باشیم. اگر بر سر یك موضوع 
اصولی اختالف وجود دارد یا آن موضوع جزو اصول نیست یا 
اعضای جمع شده در ذیل یك سقف، همگی عضو یك خانواده 
نیستند. اگرچه تبیین سلبی یا پاس��خ به غیریت مهم است، 
اما از آنجا که سلسله نسل های ایران اسالمی به میدان بلوغ و 
قضاوت می رسد »تبیین ایجابی« باید پررنگ شود. به تعبیر 
بهتر همه مأموریت تبیین نیروهای انقالب میدان جنگ نرم 
یا جنگ شناختی نیست، بلکه تبیین دستاوردها، وجوه تمایز 
و نشان دادن افق های طراحی شده توس��ط انقالب اسالمی 
نیز الزم است. اما انقالب اس��المی دارای اصولی است که اگر 
جریانات سیاسی بر سر آن تفاهم می کردند، میدان سالیق باز 
می شد و به رسمیت ش��ناختن »دیگری داخلی« با »دیگری 
بیرونی« روشن می شد. همه کشورها مدعی اصولی هستند 
که عمدتاً حول وحدت ملی، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی 
و... است اما این اصول اختصاصی انقالب اسالمی نیست. هر 
نظام دیگری نیز در ایران مستقر باشد چنین مدعایی را -حتی 
غیرواقعی- دارد. اصول انقالب اسالمی، اصول اختصاصی آن 
است که همانند شاقول برای تبیین ایجابی و پاسخ سلبی باید 
محوریت یابند. اولین اصل »جمهوری اسالمی« است. این دو 
کلمه یك کتاب معنا دارد. اس��الم سیاسی، حاکمیت اسالم، 
مردم ساالری دینی، امتزاج دین و سیاست و ماهیت جمهوری 
اسالمی از این دو کلمه استنباط می شود. حال کسی که به این 
اصل پایبند است و بر مقبولیت آن اصرار دارد مقابل ما نیست. 
باید فرض را بر این گذاش��ت که اختالف بر سر نحوه اعمال و 
اجرای آن است. اصل دوم اندیشه و سیره امام است. وصیتنامه 
امام و  آرمان های امام جزو اصول انقالب اس��المی اس��ت. هر 
آنچه با اندیشه امام مغایرت دارد در مقابل ماست. امام شاخص 
اس��ت و به تعبیر رهبری معظم، خط امام چراغ راه جمهوری 
اسالمی اس��ت. اصل سوم قانون اساسی اس��ت. معتقدین به 
قانون اساسی بر سر نحوه اجرا یا استنباط از اصول و فصول آن 
می توانند اختالف داشته باشند، اما کسی که منکر کلیت آن 
یا برخی اصول آن است مقابل ماست. اصل چهارم والیت فقیه 
است. جمهوری اسالمی منهای والیت فقیه همان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جاهای دیگر است که امریکا هم آن را به 
رسمیت می شناسد. بنابراین کس��ی که والیت فقیه را قبول 
ندارد یا آن را مقابل مردم ساالری تعریف می کند یا استنباط 
حکومت فردی )دیکتاتوری( از آن دارد، مقابل ماس��ت. ولی 
فقیه معصوم نیس��ت اما اصل وج��ود آن از ضروریات برپایی 
خیمه مردم ساالری دینی اس��ت و به تعبیر امام، والیت فقیه 
جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اصل پنجم سیاست های کلی 
نظام است. نیروهای انقالب اسالمی در توجه و تمرکز بر این 
مقوله مهم نمره قابل قبولی ندارند. شاخص والیتمدارِی دولت، 
مجلس و همه ساختارهای نظام جمهوری اسالمی حرکت در 
چارچوب سیاست های کلی نظام اس��ت. سیاست های کلی 
نظام تبلور عینی و عملی والیت فقیه در اداره کشور است. حال 
اگر کسی وارد قدرت شود- یا بخواهد وارد شود- و این اصل را 
قبول نداشته باشد، یعنی جهت گیری های کالن و اصلی نظام 
را قبول ندارد و باید با او مرزبندی کرد و به نقد وی پرداخت. 
اعتقاد به مدل و نسخه های بومی اداره کشور نیز اصل مهمی 
است که در نقد و تبیین باید مورد توجه قرار گیرد. فرامرزی 
بودن انقالب اسالمی و استمرار روح اسالم انقالبی در کشور 
نیز از اصول و آرمان های امام است که می شود بر سر روش آن 
اختالف داشت،  اما منکران آن واجد مرزبندی هستند. عالوه بر 
موارد فوق که شاقول تبیین سلبی و ایجابی هستند، محتوای 
تبیین یك مسلمان باید آمیخته به اخالق، انصاف، منطق، تقوا 
و عدالت باشد تا اثرگذاری تبیین مؤثر باشد. جر زدن، تهمت، 
از موضوع خارج شدن و منکوب کردن با الفاظ رکیك، دوری 
از حریت را القا می کند. از جهت روشی نیز در فضای مجازی 
به تربیت »مجتهد فکری و سیاس��ی« نیاز است که خود فرد 
در تالطم اقیانوس فتنه ها و نامالیم��ات مانند توپخانه ای در 
وسط جزیره عمل نماید و نیازی به ارتباطات لحظه ای برای 
اینکه »چه کنم؟« نداشته باشد. به رسمیت شناختن سالیق 
برای گفت وگو و سنگربندی محکم در مقابل دشمنان ماهیت 
جمهوری اسالمی الزم و ضروری است که با همان اصول ذکر 

شده قابل تفکیك و مرزبندی است.  | بقيهدرصفحه2

جهانیاس�لوبرایفرنگیهممانندآزادباتاريخس�ازیهم�راهبود،
همانطورکهکشتیآزادباسهطال،س�هنقرهويکبرنزرویسکوی
جهانقرارگرفت،ش�اگردانمحمدبناهمش�اهکارکش�تیايرانرا
تکميلکردندوباچهارطالودوبرنزرویسکوینايبقهرمانیجهان
قرارگرفتندوش�ادیرابهخانهتکتکايرانیهابردن�د.برایايران
محمدهادیساروی،علیاکبريوسفی،ميثمدلخانیومحمدرضاگرايی
طالگرفتندوپژمانپشتامومحمدعلیگرايیهمبهمدالبرنزرسيدند.

   محمدهادیساروی،برنزالمپيکطالیجهانیشد
محمد هادی ساروی برنز المپیك توکیو را در جهانی اسلو به خوش رنگ    ترین 
مدال، یعنی طال تبدیل کرد تا در فاصله کمتر از دو ماه با ارزش    ترین مدال های 
دوران کشتی اش را صید کند، یك برنز المپیك به اضافه یك طالی جهانی، 
تا سال 1400 تبدیل به یکی از به یادماندنی    ترین سال   ها برای او بشود.  ملی 
پوش آملی وزن ۹7 کیلو پس از اس��تراحت در دور نخست، با غلبه بر آرتور 
سارگسیان قهرمان زیر 23 سال اروپا از روسیه، گئورگی ملیا از گرجستان 
و کاخالشویلی دارنده مدال نقره اروپا از ایتالیا راهی فینال شد و در مبارزه 
نهایی هم الکس زوکه از مجارس��تان را مغلوب کرد تا طالی جهان برایش 

ضرب شود. 
   علیاکبريوسفی،غولتاريخساز

علی اکبر یوسفی یکی از غیرمنتظره    ترین و البته درخشان    ترین مدال های 
فرنگی ایران در جهانی نروژ را گرفت، یك طالی ناب از کشتی گیر سنگین 
وزن بابلی که یك مدال تاریخی هم بود. دارنده طالی نوجوانان جهان، نقره 
جوانان و طالی امیدهای جهان، همان ط��ور که محمد بنا وعده داده بود 

پدیده آینده کشتی ایران بود، کشتی گیری که ابتدا در فهرست اعزامی به 
نروژ نبود اما مثبت شدن کرونای امین میرزازاده نماینده سنگین وزن ایران 
در المپیك، باعث شد تا یوسفی 25 ساله در لیست اعزامی به جهانی 2021 
قرار بگیرد و یك طالی تاریخی بگیرد. ملی پوش 130 کیلوی فرنگی پس 
از شکست داوید اوواسپیان از ارمنستان، اسکار مارویك، یاسمانی آکوستا 
فرناندز دارنده مدال برنز جهان از ش��یلی، در فینال هم زورابی گدخوری 
دارنده مدال برنز اروپا از روسیه را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طال 
شد، کشتی گیری که با کسب اولین طالی جهانی فرنگی ایران در سنگین 

وزن، نامش در تاریخ ثبت شد.   
   محمدرضاگرايی،طالیجهانیپسازطالیالمپيک

پس از طالی المپیك، همه نگاه  ها در جهانی نروژ به محمدرضا گرایی برای 
کسب خوشرنگ   ترین مدال بود؛ ملی پوش شیرازی فرنگی که ستاره این رشته 
در توکیو بود. گرایی دو ماه پس از المپیك در جهانی هم همان کشتی گیر فن 
بلد و آماده بود، اگر چه در کشتی اولش برابر ژاپن و رقیب گرجی اش در نیمه 
نهایی، نفس  ها را در سینه برای پیروزی حبس کرد اما کشتی های دیدنی را به 
نمایش گذاشت، به خصوص مقابل نماینده آذربایجان که با سالتوهای پیاپی 
همراه بود تا اتحادیه جهانی به او لقب عقاب بدهد. ملی پوش وزن 67کیلوی 
فرنگی پس از استراحت در دور اول، تسوچیکا شیمویامادا قهرمان آسیا از 
ژاپن، حسرت جعفراف از آذربایجان و راماز زوئیدزه دارنده مدال نقره زیر 23 
سال جهان از گرجستان را شکست داد و در فینال هم عبداله یف دارنده مدال 
نقره اروپا از روسیه مقتدرانه برد و طالی المپیك را این بار در مسابقات جهانی 

تکرار کرد و طالی جهان را هم به کارنامه اش اضافه کرد. 

   ميثمدلخانی،ازپنجمینورسلطانتاطالیاسلو
میثم دلخانی ناکامی نورسلطان را در اسلو جبران کرد، فرنگی کار شیرازی 
کشورمان که طالی 201۹ امیدهای جهان و برنز 2016 نوجوانان جهان را در 
کارنامه دارد، در جهانی 2021 با سالتو باراندازهای دیدنی اش، طال گرفت تا 
سومین شیرازی مدال آور برای ایران در اسلو باشد. وی که در جهانی 201۹ 
نورسلطان به عنوانی بهتر از پنجمی نرسیده بود، در اسلو اما نمایشی متفاوت 
داشت. ملی پوش وزن 63 کیلوی فرنگی، پس از استراحت در دور نخست، 
دنیز منیکسه از آلمان، لنور تمیروف دارنده مدال برنز جهان از اوکراین، طالح 
ممدوف دارنده مدال نقره اروپا از آذربایجان را برد و به فینال رسید. دلخانی 
در فینال هم لری آبوالدزه دارنده مدال برنز اروپا از گرجستان را شکست داد 

تا سومین طالیی فرنگی در اسلو لقب بگیرد. 
   محمدعلیگرايی،جبرانالمپيکدرجهانی

اسلو بر خالف توکیو برای محمدعلی گرایی خوش یمن بود، برادر بزرگ تر 
خانواده گرایی   ها که یکی از ش��انس های مدال تیم بن��ا در المپیك بود اما 
نتوانست مانند برادر کوچك  ترش که یك طالی غیرقابل پیش بینی گرفت، 
با مدال به ایران برگردد. او حتی با شکست به شوهی یابیکوی ژاپنی به مدال 
برنز هم نرسید اما در نروژ همه چیز فرق می کرد و روز روز کشتی گیر شیرازی 
بود، ملی پوش وزن 77 کیلوگرم فرنگی که سومین مدال برنز جهانی اش را در 
اسلو به دست آورد، پس از 2017 پاریس، 201۹ نورسلطان، در 2012 اسلو 
هم برادر بزرگ تر خانواده گرایی به مدال برنز رسید تا هت تریك کرده باشد. 
گرایی که در اسلو، آیك مناتساکانیان دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان 
و گال بولکوادزه قهرمان زیر 23 سال جهان از گرجستان را برده بود، در نیمه 

نهایی به رومن والسوف قهرمان جهان و المپیك از روسیه باخت تا در ادامه 
با توجه به صعود والسوف به فینال به جدول بازنده   ها برود. گرایی در شانس 
مجدد تمرالن شادوکایف از قزاقستان را برد و پس از آن در دیدار رده بندی 
تاماس لوای از مجارستان را با اجرای فنون زیبا مقهور کرد تا مدال برنز را به 
گردن بیندازد. مانند توکیو که فن زیبای سنجاب پروانه اش مقابل استارچویچ 
از کرواسی در شبکه های اجتماعی وایرال شد، در اسلو هم با سالتو باراندازهای 
بی نقص و زیبا حریفش را شکس��ت داد تا لقب شاهین که اتحادیه جهانی 

کشتی در المپیك به او داده بود، بی دلیل نباشد. 
   پژمانپشتام؛تصميمیکهمدالبههمراهداشت

پس از آنکه چند سال پشت خط محمد علی گرایی در وزن 77 کیلو ماند، 
ترجیح داد که به یك وزن باالتر و به وزن 82 کیلو بیاید، همان تصمیمی که 
کامران قاسم پور در کش��تی آزاد گرفت و پس از ناکامی در رقابت با حسن 
یزدانی، تغییر وزن داد و نتیجه اش را در جهانی نروژ با یك طال گرفت. پژمان 
پشتام 28 ساله ملی پوش اهل شهر ری تهران و هم محله ای حمید سوریان 
هم مانند قاسمپور، او هم توانست با تغییر وزن به مدال برسد. قهرمان آسیا در 
سال 2021، در اولین تجربه جهانی اش در رده بزرگساالن برنزی شد تا نامش 

در بین مدال آوران قرار بگیرد. 
پشتام با پیروزی مقابل س��ینگ هارپریت از هند، طارق عبدالسالم شبلی 
محمد از بلغارستان و رادیك کولی اف دارنده مدال نقره جهان از بالروس به 
پای فینال رسید اما در این مرحله به برهان آکبوداک باخت و به دیدار رده 
بندی رفت. پشتام برای کسب مدال برنز الزلو زابو دارنده مدال برنز جهان از 

مجارستان را مقتدرانه برد.
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