سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) را
تبریک میگوییم
سیاسی

هدف2هزارکیلومتریدرتیررسکروزدریاییسپاه
فرمانده کل سپاه:

نیروی دریایی سپاه در آینده نزدیک به موشکهای کروز با برد 2000کیلومتر و با قابلیت هدف قرار دادن شناورهای متحرک تجهیز میشود

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
شنبه  24مهر  9 - 1400ربیعاالول 1443
توسوم -شماره  16 - 6324صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان
یادداشت  سیاسی

عباس حاجی نجاری

محدودیتهای بیشتر غرب
برای مذاکرات آینده
پیگیری شدید کشورهای غربی عضو  5+1برای آغاز مذاکرات
هس��تهای و اعزام نمایندگان متع��دد به ایران و بعض��اً اتخاذ
سیاستهای متش��تت ،ناش��ی از نگرانی آنها از از دست دادن
بهترین فرصتی بود که دولت قبلی ای��ران در برجام برای مهار
قدرت و توان هستهای ایران در اختیار آنها قرار داده بود و ترامپ
با حماقت خود با خروج از برجام ای��ن فرصت را از آنها گرفت و
در نقطه مقابل ایران آن اقدام ترامپ را که با فش��ار حداکثری
همهجانبه علیه مردم ایران بود به فرصتی برای ایمنس��ازی
عمومی کش��ور در براب��ر فش��ارها و تحریمه��ا و تقویت توان
بازدارندگی و جبران عقبماندگیهای هستهای و ارتقای سطح
غنیسازی تبدیل کرد و مهمتر از همه آنکه مردم ایران با انتخاب
دولتی انقالبی عم ً
ال به انفعال و وادادگی کش��ور در برابر غرب
پایان دادند و این نکتهای اس��ت که رسانهها و دستاندرکاران
غربی بارها به آن اذعان کرده و مکررا ً تأکید میکنند که دست
ایران در برابر غرب روزبهروز پر تر میشود | صفحه 2
یادداشت  بینالملل

دکترسید رضا میرطاهر

دومینجمعه شیعهکشی
درامارت طالبان
امارت اسالمی طالبان برای دومین جمعه متوالی شیعیان را داغدار کرد .انفجار انتحاری یک تروریست تکفیری در مسجد شیعیان قندهار ،صدها شیعه را به خاک و خون کشید؛ حملهای جنایتکارانه که باز هم طالبان
در قبال آن ،کاری بیش از نکوهش و وعده مجازات انجام نداده است | صفحه 15

رئیس جمهور :گشایشهایی در راه است

بازگشت بیمعنی امریکا
به شورای حقوق بشر
امریکا در حوزه حقوق بش��ر یکی از بدنامترین کشورها است
و البته همواره مدعی صیانت و دفاع از حقوق بش��ر اس��ت .در
تحولی جدید ،واشنگتن با عضویت دوباره در شورای حقوق بشر
سازمان ملل قصد دارد بار دیگر از این نهاد بینالمللی در راستای
اهدافش استفاده ابزاری کند .مجمع عمومی سازمان ملل روز
پنجشنبه امریکا را به عنوان یکی از ۱۸عضو شورای حقوق بشر
معرفی کرد .دوره سهساله این ش��ورا از اول ژانویه  2022آغاز
خواهد شد .اعضای شورای حقوق بش��ر سازمان ملل برای هر
دوره طی یک رأیگیری مخفی انتخاب میش��وند .امریکا در
دوره کنونی با کس��ب  ۱۶۸رأی مواف��ق از مجموع ۱۹۳رأی،
یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل شد .واشنگتن
با ادعای رویکرد جانبدارانه ش��ورای حقوق بشر در قبال رژیم
صهیونیستی ،سال  ۲۰۱۸آن را ترک کرد | صفحه 15
یادداشت  ورزشی

دنيا حيدري

مدال نگرفتهها را هم ببینید
هميشه همينطور است ،قهرمانها ديده ميشوند ،مدالآوران
مورد استقبال ،تعريف و تمجيد قرار میگیرند و براي گرفتن
عكس يادگاري با آنها صف بسته ميش��ود ،اما در اين ميان
كسي توجهي به آنها كه نتوانستهاند به هر دليلي پيروز باشند،
نميكند .رس��م نادرس��ت ورزش قهرماني همين است ،اگر
ببريد ديده ميشويد و اگر بازنده باش��يد ،نه و اين اتفاق تلخ
سالهاست كه در حال تكرار شدن اس��ت .آنها كه ميبازند
بدون كوچكترين س��روصدايي آرام از جلوي ديدگان همه
ميروند بدون اينكه ديده شوند ،بدون اينكه كسي برايشان
دست تكان دهد و خدا قوتي بگويد .حكايت رحمان عموزاده،
يونس امامي و عرفان الهي ،س��ه كش��تيگير آزادكار خوب
كشورمان كه دست خالي از مسابقات نروژ برگشتند همين
است .اين سه در ميان استقبال پرشور عالقهمندان به كشتي و
نشستها و جلسات تقدير و تشكر از مدالآوران ديده نشدند،
آرام و بيصدا رفتند تا دوباره از نو شروع كنند | صفحه 13
یادداشت  فرهنگی

محمدصادق عابدینی

«قبله عالم»
مايهعبرتشبكهنمايشخانگي

از زم��ان ایج��اد پلتفرمها براي ش��بكه نماي��ش خانگي،
سريالهاي متعددي ساخته و پخش شده است كه در ميان
آنها هم مجموعههاي موفق ديده ميش��د ،هم سريالهاي
معمولي و هم تع��دادي كار ضعيف كه گليم خ��ود را به هر
زحمتي كه شده از آب بيرون ميكشيدند ولي ماجراي «قبله
عالم» باعث شد شبكه نمايش خانگي پس از مدتها دوباره
يك اثر بد و شكست خورده را به خود ببيند« .قبله عالم» در
حالي كه در  10قسمت توليد شده بود و در هفتمين قسمت
به پايان رسيد ،در بيانيه تندي كه پخشكننده آن صادر كرد،
در اقدامي كه ميتوان آن را فرار رو به جلو تعبير كرد ،علت اين
توقف را به مميزيها ارتباط داد! ولي واقعاً اين مميزيها بود
كه «قبله عالم» را به خاك سياه نشاند؟! | صفحه 16

صفحه 2

آیتاهلل رئیسی در هفتمین سفر استانی روز پنجشنبه به فارس رفت

آینده کشور را بسیار روشن میبینم و گشایشهایی برای کشور
در حال اتفاق افتادن است .این خبر را رئیسجمهور روز پنجشنبه
و در جلسه شورای اداری استان فارس عنوان کرد اما به جزئیات
آن اشارهای نکرد .آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در هفتمین
سفر استانی ،روز پنجشنبه وارد شیراز مرکز استان فارس شد و با
بیان اینکه سفرهای اس�تانی حتم ًا باید همراه با برنامهریزی برای
رفع مشکالت استانها و باز کردن گرههایی باشد که مردم را آزار
میدهد ،گفت :پیش از انجام سفر ،هیئتی برای بررسی مشکالت
اس�تان اعزام میش�ود و در تهران نیز جلس�اتی برای بررس�ی
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکالت استان تشکیل میشود.

رئیسی شامگاه پنجش��نبه در جلسه شورای اداری اس��تان فارس به
تشریح مواردی از یکصد مصوبه سفر به این استان و برنامههای دولت
برای گرهگشایی از مشکالت استان اشاره کرد و گفت:در دیدار با مقام
معظم رهبری به این موضوع اش��اره کردم و ایشان فرمودند که به این
نگاه (آینده روشن کشور) عمیقاً اعتقاد دارم که البته تحقق آن به دست
توانای شما عزیزان بستگی دارد.
رئیسجمهور بر اهمیت تکمیل طرحهای نیمه تمام در استانها تأکید
ح جدیدی رفت
کرد و گفت :تا طرح نیمهتمام وجود دارد ،نباید سراغ طر 
و کارهای نیمه تمام را باید تکمیل کرد .رئیسی با اشاره به بازدید سرزده
خود از روستای کناره در شهرستان مرودش��ت در این سفر گفت :مردم
منطقه برای دسترسی به آب برای استحمام هم مشکل داشتند و این نشان
میدهد که مس��ئله آب از ضرورتها و اولویتها است .رئیسی در بخش
دیگری از سخنان خود از اهتمام دولت به رفع مشکالت ناشی از خشکسالی
در استانهای متأثر از کم آبی س��خن گفت و اظهار داشت :این مسئله از
جمله در خصوص استان فارس در شورای عالی آب مطرح خواهد شد .اگر
ظرفیتها و اعتبارات در این بخش به صورت عادالنه تقسیم شود ،مردم
راضی خواهند بود ،به ویژه اینکه اگر با مردم هم در میان گذاشته شود ،بر
این باور هستم که باید با مردم سخن گفت | صفحه2

رئیسجمهور در آغاز این س��فر اس��تانیدر بازدیدهای سرزدهای به
شهرستان مرودش��ت در  ۴۵کیلومتری شمال ش��یراز رفت و ضمن
بازدید از کارخانه تعطیل شده آزمایش ،در جمع مردم روستای کناره
مرودشت و دامداران و کش��اورزان منطقه حضور یافت و با آنها رو در
رو گفتوگو کرد .بازدید از کارخانه در حال احداث کاغذسازی فارس،
مجموعه میراث جهانی تخت جمش��ید و زیارت حرم مطهر حضرت
ش��اهچراغ (ع) و آرامگاه حافظ ش��اعر بلندآوازه ای��ران ،برنامه دیگر
رئیسجمهوری بود.

پانسمان بيماران پروانهاي سوخت!

«جوان» در گفت و گو با مديرعامل خانه «ايبي»ماجراي توزیع نشدن چند تن پانسمان وارداتي بيماران
پروانهاي را از سوی وزارت بهداشت بررسي كردهاست

تداوم مذاکره در بروکسل
برای توافق درباره زمان شروع مذاکرات وین

صفحه 3

رد پای واشنگتن  -تل آویو
در کشتار بیروت

در پی تیراندازی به معترضان روند رس��یدگی به پرونده قضایی
انفجار بن��در بیروت ک��ه دهها کش��ته و زخمی بر جای گذاش��ت،
یک روزنام��ه لبنانی ،ح��زب قواتاللبنانیه با گرایشه��ای غربی -
صهیونیس��تی را به دست داش��تن در این جنایت متهم کرده است.
س��ردبیر رأیالیوم هم تأکید دارد که با شکست خوردن پروژههای
امریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه ،حاال آنها میخواهند در سوریه
و لبنان جنگ داخلی راه بیندازند | صفحه 15

يك تير و چند نشان شوراي شهر
با تخفيف در عوارض ساخت و ساز
اعضاي شوراي شهر تهران در آخرين روزهاي شهريورماه با تخفيف  ۲۵درصدي عوارض به متقاضيان پروانه ساختماني موافقت كردند .طبق
قانون چيزي به عنوان حق تخفيف عوارض وجود ندارد و به همين دليل شهردار جديد تهران اليحه دو فوريتي تخفيف عوارض را به شوراي شهر
داد كه در نهايت تصويب شد | صفحه 3

اروپ�ا در پایان اولین رایزنی رس�می با دولت جدی�د ایران ،برای
رایزنیهای بیش�تر ط�ی روزهای آینده در بروکس�ل ب�ه توافق
رس�ید ،ولی درباره زمان ازس�رگیری گفتوگوها توافقی نش�د.

درباره نتیجه مذاکرات «انریکه مورا» معاون سرویس اقدام اتحادیه
اروپا با «علی باق��ری» معاون سیاس��ی وزارت امور خارج��ه از اروپا
گزارشهای متفاوتی منتشر شده اس��ت؛ مذاکراتی که در آن عالوه
بر برجام ،درباره مسائلی مانند افغانس��تان هم گفتوگو شده است.
بر اساس گزارش یک منبع دیپلماتیک در سرویس خارجی اتحادیه
اروپا ،انریکه مورا گفته که ایرانیان هنوز برای مذاکرات در وین آماده
نیستند ،اما واضح است که آنها اساس��اً مایل به از سرگیری مذاکرات
هستند و تنها به دنبال گفتوگو برای مذاکره نیستند ،بلکه به دنبال
نتایج عملی برای بازگشت به برجام هستند .این دیپلمات تأکید کرد
که ایران نه تنها رئیسجمه��ور جدید و وزیر جدید دارد ،بلکه معاون
جدید وزیر خارجه و مذاکرهکننده برجام نیز در آنجا منصوب شدهاند.
خاطرنشان شده که طرف ایرانی به بروکسل در مورد روندهای مربوط

به برجام در داخل ایران اطالع داد .با این حال ،روزنامه نشنال امارات
با اشاره به سفر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران
درباره ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هس��تهای در وین ،به نقل
از س��خنگوی اتحادیه اروپا نوش��ت که رایزنیها در تهران درباره از
سرگیری مذاکرات ،فع ً
ال بینتیج ه ماندهاند .علی باقری در این مالقات
با تأکید بر اینکه ایران همواره ثابت کرده که یک بازیگر مس��ئول در
عرصه بینالمللی است ،در حالی که رفتار طرف مقابل نشان میدهد
که با مس��ئولیتپذیری فاصله معناداری دارد ،گفت «:هر طرف که
مسئولیتپذیری بیشتری از خود نشان دهد ،به میز مذاکره نزدیکتر
اس��ت» .وی با بی��ان اینکه برای ایران دس��تیابی ب��ه نتایج ملموس
موضوعیت دارد ،گف��ت «:ایران برای مذاکرات ج��دی که نتیجه آن
توافق عملی و نه توافق کاغذی باش��د ،همواره آماده اس��ت».انریکه
مورا در آستانه سفرش به تهران بدون اشاره به اینکه چه عواملی باعث
ایجاد مش��کل در اجرای برجام و عمل نشدن به این توافق شد ،گفته
بود که ادامه مذاکرات برجامی از نقطهای که ژوئن گذشته متوقف شد
برای تداوم کارهای دیپلماتیک حیاتی است.
پکن :امریکا همه تحریمها را بردارد
ژائو لی جیان ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز
پنجشنبهدرواکنشبهسخناناخیررابرتمالی،نمایندهویژهدولتامریکا
در امور ایران مبنی بر اینکه واشنگتن آماده است همه گزینهها در قبال
ایران را در دستور کار داشته باشد ،با انتقاد از این رویکرد واشنگتن گفت:
«امریکا باید از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با ایران خودداری کند و
برجام را به مسیر اصلی بازگرداند .پکن معتقد است از سرگیری اجرای
موثر و کامل برجام تنها راه مؤثر برای حل مسئله هستهای ایران است».
این مقام چینی تأکید کرد :بارها ثابت شده است که تحریم و فشار راه به
جایی نمیبرد و گفتوگو و مذاکره تنها مسیر صحیح است.

