
    رنگ هاي نقشه كرونايي كش��ور به نفع ويروس تاجدار در 
حال تغيير است. افزايش ش��هرهاي قرمز و كاهش شهرهاي 
آبي معنادارترين پديده اي اس��ت كه نقش��ه كرونايي كشور را 
تحت تأثير قرار داده و درباره نزديك تر شدن احتمال وقوع موج 
ششم كرونا هشدار مي دهد. وزير بهداشت هم معتقد است بايد 
براي موج ششم آماده باش��يم. در عين حال همه اميدوارند با 
توجه به حجم واكسيناس��يون شدت پيك شش��م نسبت به 

پيك هاي قبلي كمتر باشد | صفحه 3

    با طوالنی شدن زمان ش��روع مجدد مذاكرات در وين، 
يك ديپلمات روس به طعنه از ايران خواسته مشخص كند 
اينکه گفته شده »به زودی« مذاكرات را از سرخواهد گرفت، 
»معنای عملی« اش چيس��ت . نماينده روسيه در وين البته 
خود يك روز بعد با گفتن اين جمله كه »درخواست ايران از 
امريکا برای ضمانت عدم خروج از توافق منطقی است« جواب 
طعنه خود را داد. تهران عالوه بر ضمانت عدم خروج، بار     ها 
تأكيد كرده كه طرف های غربی برای آغاز مذاكرات وين ، بايد 

گام عملی بردارند | صفحه 15

نگراني از موج ششم كرونا 
براي واكسن نزده ها

معنای »به زودی« ایران 
برای مذاکره در وین

    گفت وگوی »جوان « با مدیرعامل انجمن 
تولیدكنندگان محصوالت حجاب و عفاف | صفحه 10

    دولت و مجلس به دنبال حمایت توأمان از 
تولیدكننده و مصرف كننده خودرو هستند كه این 

مسیر به واردات محدود خودرو و كاهش قیمت 
خودرو داخلی می انجامد | صفحه 12

 ضربه حجاب استایل ها 
 به حجاب

 بیشتر از مخالفان  است 

 وعده کاهش  قيمت خودرو 
تا پايان سال

یادداشت  سیاسی

 جریانات غیرتقریبی 
و وحدت شکن را  منزوی کنیم

محمدجواد اخوان

در دو قرن اخير كه زياده خواهی استعمارگران متوجه جهان 
اسالم شده، آنها آش��کارا دريافته اند كه وحدت امت اسالمی 
مهم  ترين مانع در برابر طمع ورزی و خوی مستکبرانه ش��ان 
است، ازاين رو از همه تفاوت های موجود قومی و مذهبی در 
داخل جهان اسالم سوءاس��تفاده كرده و می كوشند آن را به 
تهديدی عليه امت مسلمان تبديل كنند. در اين ميان يکی از 
اصلی   ترين جلوه های شيطنت سلطه گران را در بازی دوگانه ای 
می توان ديد كه مشغول سازی درونی جهان اسالم، اتالف توان 
و اقتدار مس��لمانان و جلوگيری از وحدت آنان در برابر نظام 
سلطه و صهيونيسم را هدف گرفته است. در يك سوی جهان 
اسالم تمركز نگران كننده ای از جريانات سلفی تکفيری عالوه 
بر آنکه تصوي��ری مخدوش و غيرعقالنی از اس��الم به جهان 
مخابره می كند، با موج تکفير مسلمانان مخالف اعم از سنی و 
شيعه، در حال شکل دادن به يك فاجعه انسانی است. در سوی 
ديگر نيز، اندک مزدوران سرويس های اطالعاتی غرب در كنار 
افراد ساده لوح -كه تکميل كننده پازل مغرضان هستند- با 
طرح مس��ائل اختالف افکن و توهين به مقدس��ات مذاهب 

اسالمی در آتش كينه و اختالف می دمند | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه 3 آبان 1400 - 18 ربیع االول 1443

سال بیست و سوم- شماره 6330 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

دیروز رئیس جمه�ور میهمان ورزش�ی    ها ب�ود، برگزاری 
رقابت های كشتی پهلوانی كشور در س�الن 12هزار نفری 
آزادی بهانه ای شد تا آیت اهلل رئیسی با حضور در مجموعه 
ورزش�ی آزادی هم بازوبند پهلوانی را ب�ر بازوبند پهلوان 
كش�ور ببندد و هم از م�دال آوران المپی�ک و پارالمپیک 
تجلی�ل و ب�ر ل�زوم حمای�ت از قهرمان�ان تأكی�د كن�د. 
روز پايانی مسابقات كشتی پهلوانی كش��ور يك مهمان ويژه 
داش��ت. رئيس جمهور كه برای تماش��ای دو فينال رقابت    ها 
در س��الن 12 هزار نفری آزادی حضور پيدا كرد، در پايان اين 
رقابت بازوبند پهلوانی كشور را اهدا كرد. در جريان مبارزه فينال 
سنگين وزن كشتی پهلوانی قهرمانی كشور، جابر صادق زاده برابر 
اميرمحمدی با ضربه فنی به برتری رسيد و برای هفتمين مرتبه 
عنوان پهلوانی ايران را از آن خود كرد. اين كشتی گير مازندرانی 
توانست پشت حريف خود را به خاک برساند تا دستش به عنوان 
برنده و قهرمانی سنگين وزن كش��تی پهلوانی باال برود. امير 
محمدی بعد از شکست مقابل صادق زاده او را روی دوش گرفت 

و دور افتخار زد. 
صادق زاده پس از ادای فريضه نماز ش��کر روی تشك، بازوبند 
پهلوانی را از رئيس جمهور دريافت كرد و رئيسی بازوبند پهلوانی 

را بر بازوی صادق زاده بست. 
رئيسی در مراسم اهدای بازوبند پهلوانی سال 1۴۰۰ و تجليل از 
مدال آوران المپيك و پارالمپيك توكيو 2۰2۰، با تبريك ميالد با 
سعادت پيامبر اكرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( با اشاره به قدمت 
و ارزش ورزش پهلوانی در كشور گفت:» ورزش پهلوانی با فتوت، 
جوانمردی، توجه به ضعيفان و با مفاهيم عالی عبادی و توكل به 

خداوند همراه است و همه بايد به گسترش آن كمك كنند.«
رئيس جمهور با اش��اره به اهميت ورزش پهلوانی در كش��ور 
خاطرنش��ان كرد: ورزش��ی كه در صحنه ديديم، بيش از 3 يا 
۴هزار سال در كشور ما قدمت دارد و بعد از اسالم اين ورزش با 
آيين دعا و نيايش و توسل و تضرع در خانه حضرت حق و اوليای 
دين همراه شد و ورزش پهلوانی ما ورزشی است كه با ياد خدا و 
توجه به مبدأ هستی عجين شده و وقتی مرشد اشعار توحيدی 

می خواند، انسان را ياد خدا و اوليای خدا می اندازد. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينکه اي��ران از ظرفيت     ها و جوانان 

بااستعدادی در عرصه ورزش قهرمانی برخوردار است، گفت:»در 
كنار ورزش پهلوانی بايد ب��ه ورزش قهرمان��ی و حرفه ای نيز 
توجه شود و جوانان و ورزشکاران كشور با همت پوالدين خود 

می توانند در اين عرصه در دنيا نام آور باشند. «
رئيس جمهور با بيان اينکه توجه به ورزش می تواند س��المت 
مردان و زنان را تضمين و از بس��ياری آس��يب های اجتماعی 
پيش��گيری كند، گفت: »حمايت از گسترش ورزش می تواند 
نشاط و س��رزندگی را در جامعه به همراه داش��ته باشد«. وی 
افزود: » در موضوع امر به مع��روف و نهی از منکر، يکی از امر به 
معروف های مهم دعوت به ورزش است و بايد كاری كنيم كه 
به ورزش در همه خانواده ها، س��ازمان     ها و ادارات توجه جدی 

شود.«
رئيس جمهور با اش��اره به توجه ورزش��کاران كش��ورمان به 
ارزش های دينی و اخالق اسالمی گفت:»بسياری از قهرمانان 
و پهلوان��ان ايران كه در عرصه جهانی مدال كس��ب می كنند، 
بالفاصله شکر خدا را به جای می آورند و مدال خود را به شهيدان 
و ائمه اطهار اهدا می كنند و اين نشانه توجه به قدرت الهی است 
و اميدوارم جوانان با توكل به خدا و اعتماد به نفس همچنان در 
مسير رضای الهی و بلند آوازه كردن نام ايران عزيز بدرخشند.«

وی با تأكيد بر اينکه بايد ورزش پهلوانی تقويت شود و همراه با 
ورزش پهلوانی قهرمانان مدال آور بايد در كشور حمايت شوند،  
تصريح كرد:»كش��ور ما جوانان برومن��دی دارد كه می توانند 
نام آور شوند و بايد به ورزش حرفه ای توجه شود و همراه با آن 
بايد ورزش همگانی نيز حمايت شود.«رئيس جمهور در پايان 
اين مراس��م، جوايز مدال آوران المپي��ك و پارالمپيك 2۰2۰ 

توكيو را اهدا كرد. 
از نکات قابل تأمل اين مراس��م جلوگيری از حضور خبرنگار و 
عکاس روزنامه جوان برای پوش��ش خبری و تصويری مراسم 
به رغم صدور  »آی دی كارت« اين برنامه خبری از سوی وزارت 
ورزش برای روزنامه جوان بود. مسئوالن نهاد رياست جمهوری 
مدعی نبود هماهنگی در وزارت ورزش ش��دند و اجازه حضور 
خبرنگار و ع��کاس روزنامه جوان را در اي��ن برنامه ندادند؛ بی 
احترامی ای كه باي��د وزارت ورزش و روابط عمومی رياس��ت 

جمهوری در اين باره پاسخگو باشند. 

    ادامه از همین صفحه
اينکه رئيس  عدليه اذعان كند كه برخی جريان های 
سياس��ی دنبال پرونده س��ازی برای رقيبان خود 
هستند و از هر بخشی از اين قوه كه بتوانند مقاصد 
سياسی خود را عليه گروه های سياسی ديگر دنبال 
می كنند، مسئله مهمی است كه در روزهای آينده 
بيشتر درباره آن ميان فعاالن سياسی بحث خواهد 
شد و نشان می دهد عزم جدی برای اين رفتارهای 
مخرب در قوه قضائيه وج��ود دارد وگرنه نيازی به 
رس��انه ای كردن آن نبود و برآورد كلی آن اس��ت 
كه چنين رويه   هايی كه جريان های سياس��ی در 
گذشته پيش گرفته بودند،  خسارت   هايی متوجه 

مردم ساالری می كرده است. 
نکته مهم ديگر در س��خنان رئيس قض��ا توجه او 
به ظل��م احتمالی يك مأم��ور حکومتی عليه يك 
شهروند معمولی اس��ت. اگر چنين ظلمی صورت 
بگيرد و آن ش��هروند در لحظه، با خود بگويد اينها 
همه باهم هس��تند و قاضی و وكي��ل و وزير هوای 
هم را دارن��د و من پناهی ن��دارم، چنين عدليه ای 
فاتحه اش خوانده اس��ت. جز آنکه هر ش��هروندی 
حتی گناهکار و مجرم، در پس هر رخداد قضايی كه 
برای او پيش می آيد، از شنيدن نام دستگاه قضا و 
رسيدن به محضر قاضی حکومت اسالمی، آرامشی 
اگر نه بيشتر از شاكی، كمتر از او نداشته باشد. برای 
همين اين بخش از س��خن آقای اژه ای كه خود و 
دستگاهش را پناهگاه افراد معمولی و شهروندان 
بی پناه و بيچاره جامعه می داند، بسيار مهم است. 
ممکن است با نهايت بدبينی يا نهايت خوش بينی 
با اين سخنان مواجه ش��ويم كه هر دو خطاست، 
بلکه رويکرد درست آن است كه از دستگاه عدليه 
همين سخنان شايسته و برجسته را مطالبه گری 
كنيم و در ه��ر فرصت مقتضی اين س��خنان را به 
ياد قضات و عوامل دس��تگاه قضا برسانيم كه اين 
س��خنان قاضی القضات كش��ور است:»دس��تگاه 
قضايی باي��د ملجأ و پناه همه آحاد جامعه باش��د. 
ممکن است فردی ش��رور يا مجرم باشد، ولی اگر 
برای تظلم خواه��ی و احقاق حق به ق��وه قضائيه 
مراجعه كرد، نبايد او را به صرف اينکه مجرم است 
ناديده بگيريم. دستگاه قضايی بايد از هر گونه ظلم 
جلوگيری كند. اگر ظلم��ی را يك مأمور حکومت 
صورت داد بايد بيش��تر م��ورد توجه ق��رار گيرد، 
خصوصاً اگر به كسی ظلم شود كه راهی برای اثبات 

حقانيت خود و دفاع از حقش ندارد. «
شکی نيست كه ممکن است در صورت بندی   ها و 
در عمل، مواردی خالف اين ديده شود. اما اگر رويه 
كلی و مصاديق عمومی در دستگاه قضا اين باشد 
كه اجرای عدالت به احس��اس غالب ارباب رجوع 
دستگاه قضا تبديل ش��ود، اين يك پيروزی برای 
اين دس��تگاه و نش��انه تغييرات به نفع مردم و در 

جهت مردم است. 

برای دس��تگاهی كه ن��ام متعال��ی اميرالمؤمنين 
را با عدل خالص در س��ابقه دارد و ب��ا مصاديقی از 
قضاوت های آن حضرت در همه تاريخ فخرفروشی 
می كند، زيبنده نيس��ت كه رئيس قضا در چندين 
نوبت نسبت به »احکام خالف شرع برخی قضات « و 
تکرار و مداومت بر آن ابراز نگرانی كند و در اين باره 
دستور چاره  جويی بدهد و رهبر انقالب نيز در چند 
نوبت از ضرورت اولويت مبارزه با فساد داخل دستگاه 
قضا سخن بگويد. دستگاه قضا بايد در رويه و روحيه، 
چيزی متفاوت از يك داروغه خشن و انعطاف ناپذير 
باشد و تيغ تيز عدالت بايد يك روی ديگرش رأفت و 
توبه پذيری و هدايت گری برای بازگشت مجرمان و 
خطاكاران به درون جامعه و رسيدن به حق زندگی 
باش��د. چنانکه اين مهم را خود آقای اژه ای با طرح 
پرسش��ی در ميان می گذارد:»اگر كس��ی مرتکب 
جرم يا خالفی ش��د، چگونه بايد ب��ا او برخورد كرد 
كه از زندگی س��اقط و از حقوقش محروم نش��ود و 
راه بازگش��تش به جامعه به گونه ای بسته نشود كه 
نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟ توبه از نعمات الهی 
به انسان است كه در آموزه های دينی به آن تأكيد 
فراوان شده و ما بايد آن را در همه شئون زندگی به 
ويژه امور حقوقی و دستگاه قضايی ساری و جاری 
كنيم تا كسی كه دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی 
است، به دليل يك خطا منزوی نشود. اما جای انتقاد 
است كه در چهار دهه اخير اگر كسی مرتکب خالف 
يا جرمی شد، بعضاً ش��رايطی به وجود آمد كه كاًل 
طرد شد، در حالی كه خيلی از افراد با توبه يا حتی 
بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت و در چارچوب 
ضوابط قانونی حركت كنند كه ما بايد راه را برای اين 

بازگشت هموار كنيم. «
همان طور كه خود رئيس  عدليه در اين نشس��ت 
با فعاالن سياس��ی اشاره كرده اس��ت،  بسياری از 
نخبگان با برخی رويکردهای جديد دس��تگاه قضا 
اشتراک نظر دارند. مس��ير جديد دستگاه قضائيه 

از دوره های گذش��ته بس��يار به اج��رای عدالت و 
كاس��تن از مجازات زندان و نزديك شدن به مردم 
بهتر ش��ده اس��ت. ممکن اس��ت از نظر يك فعال 
سياسی مهم  ترين مطالبه از دس��تگاه قضا پرهيز 
از برخوردهای سليقه ای با فعاالن سياسی و مدنی 
باش��د و از نظر فع��ال ديگری مهم  تري��ن كار اين 
دستگاه برخورد با مفس��دان بزرگ اقتصادی، اما 
به نظر می رس��د هيچ فعلی از عدليه مهم تر از اين 
نيست كه مردم احساس كنند اگر حقی دارند، اين 
حق گرفتنی است. اگر يك شهروند جامعه اسالمی 
به اين حس و حال برسد كه »در مراجعه به دادگاه 
حق قانونی خودم را می توان بگيرم«، آقای اژه ای 

توانسته است اين دستگاه را به صدر بنشاند. 
غالمحسين كرباس��چی، رئيس جبهه كارگزاران 
بعد از اين س��خنان مهم آق��ای اژه ای برای تحقق 
وعده های ايش��ان در اينکه دس��تگاه قضا پناهگاه 
مردم باش��د و ابزار جريان های سياس��ی نباش��د، 
دعا كرد! ش��نيده ش��ده كه آقای كرباس��چی در 
نشست های محفلی خود از اصالحات آقای اژه ای 
در مقام رياست قوه قضائيه ابراز خشنودی كرده و 
حتی گفته بايد برای مسئوليت های مهم تر نيز از 

اژه ای حمايت كنيم! 
اين رويکرد وقتی اهميت پي��دا می كند كه بدانيم 
آقای كرباسچی سال 77 در دادگاهی كه قاضی اش 
آقای اژه ای بود، محکوم و زندانی شد و اين فضايی كه 
االن ايجاد شده است، اگر بخشی از آن را به حساب 
روحيه و مرام كرباسچی بگذاريم، بخش ديگری را 
كه آن را مهم تر می دانم بايد به حس��اب رويکرد و 
مرام رئيس دستگاه قضا ريخت كه چنين جاذبه ای 
برای مخالفان ايجاد كرده اس��ت و نش��ان داده كه 
جلسات نشست و برخاست با منتقدان سرشناسی 
كه همواره او و دس��تگاهش را در رسانه های ش��ان 
می نوازند، نمايشی نيست و اصالحاتی كه او وعده اش 

را می دهد، باورپذير است.

پهلوان امسال کشور شناخته شد
رئیسی: قهرمانان مدال آور باید مورد حمایت قرار بگیرند

 اژه ای: سیاسیون 
عدلیه را ابزار حذف رقیب نخواهند

 اژه ای: 
سیاسیون عدلیه را ابزار حذف رقیب نخواهند

    سیاسی

شاخص اصلی وحدت  فلسطین است

رهبر انقالب: امریکا در اصل دشمنی با اسالم
 مسئله شیعه و سنی را  رها نمی کند

    غالمرضا صادقیان/ سردبیر 
رئيس عدليه تا اينجای كار توانسته از موافق و مخالف، دل ربايی   هايی داشته باشد، تا آنجا كه با مخالفان 
تندرو خود-كه بعضاً در محافل و نوش��ته های خود چندان احترامی هم به او نمی گذارند- نشست و 
برخاست می كند و حرف آنان را می شنود و اين مسيری اس��ت كه در سابقه اين قوه، نادر بود يا اصاًل 
نبود و بعضاً  مواردی برعکس آن ديده   می شد، يعنی ترساندن و توبيخ مخالفان. اين بار نيز محسنی 

اژه ای در جمع فعاالن سياسی و اجتماعی از موضوعی پرده برداشت كه نشان می دهد او بيشتر از آنکه 
محافظه كاری های معمول و رودربايستی های قوا با يکديگر را در نظر بگيرد و باری به هر جهتی عمل 
كند، می خواهد روی برخی اصول پا فشاری كند كه حذف يا تعديل آنها ريشه عدل و استقالل عدليه را 
می زند. اژه ای در اين سخنان می خواهد نشان دهد برای او اصل استقالل قاضی و قوه قضائيه و بيرون 
ماندن دستگاه عدليه از »ظلم جريان های سياسی به يکديگر« قابل معامله و تعارف نيست و مهم تر اينکه 

اين سخنان نشان می دهد چنين روندی كه بين برخی گروه های سياسی، امری عادی و حق مسلم آنان 
تلقی   می شده است، ظلم به افراد و جريان های ضعيف تر است و قابل تحمل نيست:»من معتقد بوده و 
هستم كه دستگاه قضايی بايد كامالً مستقل باشد، چرا كه گاهی برخی جريانات سياسی تالش می كنند 
از طريق فرايند های قضايی و نهاد   هايی همچون سازمان بازرسی يا دادستانی يا حراست   ها رقيب خود را 

حذف كنند و در اين موارد عدليه بايد مستقل عمل كند. « | بقیه در همین صفحه 
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