
یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه جوان

اصول حکمروایی آب در کشور

 استقبالي که مي تواند 
پشتوانه مدال آوري باشد

  کشته ای که بازداشت شد!

محمدجواد اخوان

دنیا حیدری

هرچند روز  ها و هفته های اخیر شاهد ظهور و بروز اعتراضات 
و ناآرامی   هایی در خصوص تقسیم منابع آبی کشور بوده ایم، 
اما مس��ئله آب چالشی چندین ساله در کش��ور است که در 
سال   ها و فصول کم آبی خود را بیشتر نمایان می سازد. به رغم 
آنکه بیشتر مساحت کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار داشته و ایرانیان از دوره باستان به حفظ منابع آبی توجه 
ویژه ای داشته اند، در س��ه دهه اخیر شاهد نوعی آشفتگی و 
فقدان راهبرد کالن و خردمندانه در موضوع تقسیم و انتقال 
منابع آبی کش��ور هس��تیم که پیامدهای آن را امروز لمس 
می کنیم. به نظر می رسد حل منازعات متنوع اجتماعی میان 
استانی و منطقه ای در کشور –که به نحوی از انحا به چالش 
آب گره خورده اس��ت- چاره ای جز بازاندیشی و طرح ریزی 
مجدد حکمروایی »آب « به عنوان یکی از اصلی   ترین مسائل 

کشور ندارد | صفحه 2

شلوغي س��الن هاي تمرین باشگاه ها و اس��تقبال از رشته هاي 
مختلف بعد از موفقیت هاي به دس��ت آمده توسط ورزشکاران 
المپیکي روایتي است که بعد از رقابت هاي توکیو، مدال آوران 
به اش��کال مختلف آن را به زبان آوردند. روایت هایي که نشان 
از نیاز جامعه به انگیزه اي براي رفتن به سمت ورزش داشت، به 
خصوص از سوي جوان تر ها که گویي مترصد فرصتي بودند براي 
آغاز و الگوسازي. اتفاقي که بیش از هر زماني مي توانست نقش 
ورزش��کاران در جامعه و تأثیر موفقیت هاي آنها را بر جوانان به 
تصویر بکشد. اتفاقي که در زمینه ورزش پارالمپیک نیز شاهد آن 
بودیم. رقابت هاي المپیک و بعد از آن مسابقات جهاني نروژ که 
موفقیت هاي کشتي گیران آزاد و فرنگي ایران را به دنبال داشت، 
روحي دوباره به کالبد جامعه دمید، آن هم درست در روزهایي که 
اتفاقات تلخ ناشي از کرونا و قرنطینه خانگي و تغییر سبک زندگي، 
روح افراد جامعه را خسته و آزرده کرده بود، اما تزریق نشاط و باال 

رفتن روحیه مردم تنها یک بعد این داستان بود | صفحه 13

 تصویر خانمی  افتاده روی زمین، بیهوش، با صورتی خون آلود، 
به هم ریخته؛ دوربین روی صورتش می رود. شاید قرار است 
مخاطب را یاد تصویر ندا آقاسلطان، قربانی معروف فتنه 88 
بیندازد. این تنها یک فیلم از وقایع جمعه گذشته در اصفهان 
است که قرار است به مخاطب، مستندی از کشته های ادعایی 

این اتفاقات نشان بدهد. 
آن زن اما زنده و اکنون در بازداشت است. خونی هم از او نرفته 
است و آن فیلم، بیشتر از آنچه مخاطب تصور می کرد، »فیلم « 
بود. آن زن که از سمپات های گروهک رجوی است، به شکلی 
خانوادگی به سازمان منافقین تعلق خاطر دارند. البته ماجرا 
خیلی فراتر از تعلق خاطر اس��ت و دو برادر او از اعدامی های 

دهه 60 سازمان تروریستی مجاهدین خلق هستند. 
یک فیلم دیگر هم از حاشیه زاینده رود همان روز در رسانه های 
ضد ایرانی منتشر شد. زمینی خون آلود...  مردی که آن فیلم 
را گرفته، اکنون بازداشت شده است. فیلمی که صحنه سازی 
خوبی هم داشته و آن طور که این فرد تعریف می کند، رنگ 
قرمز بر زمین ریخته و همه چیز را آماده کرده تا موقع گرفتن 

فیلم، صحنه ای خون آلود داشته باشیم! | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 11 آذر 1400 - 26 ربيع الثانی 1443
سال بيست و سوم- شماره 6363 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

 شتاب تولید مسکن 
با ادغام 2 طرح ملی

گفت و گوی »جوان« با هوشنگ توکلي، کارگردان سريال مدرس

خسرو شکيبایي با الگو از آیت اهلل خامنه اي به شهيد مدرس رسيد

اخبار ضدونقيض از درگيری با طالبان در مرز ایران

انگشت روی پاشنه آشيل امریکا در وین
آژانس: سانتريفيوژهای پيشرفته ايران در فردو شروع به کار کردند

عرضه اینترنتی 5 کاالی اساسی به قیمت مصوب

 هماهنگی و همدلی قوا
 گره گشا نباشد 

ارزش ندارد
عرضه  مرغ، تخم مرغ، شکر، روغن و برنج از طريق سامانه »بازرگام« در 6کالنشهر آغاز شد | صفحه 4

در س��الروز ش��هادت مرحوم م��درس، چهره برجس��ته تاریخ 
معاصر ایران که س��ابقه طوالني در مبارزه با استبداد رضاخاني 
وي را به نماد آزادگي در مجلس تبدیل کرده اس��ت، مناسبت 
داش��ت یادي کنیم از مجموع��ه تلویزیوني »م��درس« که در 
سال 65 براي اولین بار از تلویزیون پخش شد و بازي درخشان 
 مرحوم خسرو شکیبایي در آن مجموعه هنوز هم در یادها باقي 

مانده است. 
هوش��نگ توکلي، هنرمند پیشکس��وت و کارگ��ردان مجموعه 
»مدرس« درباره شرایطي که در آن س��ال ها بر تلویزیون حاکم 
بود، به »جوان« مي گوید: »ده��ه60 از نظر کمبود امکانات دهه 
سختي براي تلویزیون بود. ما در آن دوره درگیر بازسازي سینماها 
بودیم. استودیوهاي فیلمسازي عمدتاً تعطیل شده بود و نیاز به 
فعال سازي مجدد داشت. کارها خوابیده بود و نیروهاي متخصص 
یا به حاشیه رانده شده بودند یا کاًل خانه نشین شده بودند، با این 

حال در همان سال ها چندین تله فیلم درتلویزیون کار کردیم.« 
توکلي که اولین مسئول سینمایي کش��ور پس از انقالب است، 
درباره پیشنهاد کار ساخت سریال مدرس توضیح مي دهد: »در آن 
دوران در تلویزیون مدیر کار بلدي بود به نام فرید حاج کریمخان 

که از بچه هاي انقالبي و خوش فکر ب��ود. از من دعوت کرد براي 
سالگرد شهید مدرس برنامه اي تهیه کنم. تقریباً پنج ماه از زمان 
طرح موضوع تا تمرین، آماده س��ازي و ضبط طول کشید، البته 
عالقه به تاریخ معاصر در بین هنرمندان آن روزها مسبوق به سابقه 

بود و خیلي ها دغدغه تولید کار تاریخي را داشتند.«
کارگردان مجموعه »مدرس« درب��اره تحقیقات براي نگارش 
فیلمنامه این س��ریال مي گوید: »من با علي مدرسي نوه شهید 
مدرس آشنا بودم و این ش��انس را داش��تم که در دوره شهید 
رجایي با او همکار باش��م. ما در مجموعه اي بودیم که در رأس 
آن مهدي کلهر بود. هر کدام از بچه ها در کار خاصي کارشناس 
مس��ئله اي فرهنگي یا هنري بودند. آقاي مدرس��ي چند سال 
پیش��تر از آن کتابي نوش��ته بود به نام »مدرس« که قاعدتاً در 
زمان پهلوي امکان انتشار نداشت، ولي در آن تحقیقات زیادي 

انجام شده بود. | بقيه در صفحه 16

همزمان با ادامه مذاکرات ایران با 1+4 در وین، س��انتریفیوژهای 
پیشرفته »IR-6 « ایران در فردو ش��روع به کار کردند، سایتی در 
عمق ۹0 متری کوه که امریکا حساسیت باالیی به آن دارد. این خبر 
را دیروز آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد تا معلوم شود که تیم 

ایرانی دست بسته پشت میز مذاکره در وین ننشسته است. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در گزارش��ی اعالم کرد که 
ایران استفاده از زنجیره ای از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 به 
منظور غنی س��ازی ۲0 درصدی اورانیوم در سایت فردو را آغاز 
کرده است. یک س��خنگوی آژانس گفته اس��ت: »ایران فرایند 
تزریق گاز UF6 غنی ش��ده به ایزوت��وپ ۲۳5 اورانیوم با غنای 
5درصد به زنجیره ای متش��کل از 166 س��انتریفیوژ IR-6 به 
منظور تولید UF6 غنی شده به اورانیوم ۲۳5 بیست درصدی را 
آغاز کرده است. « به گفته این سخنگوی آژانس، ایران کماکان از 
1044 سانتریفیوژ IR-1 در شش آبشار به هم پیوسته در فردو 
به منظور غنی س��ازی اورانیوم ۲0 درصدی اس��تفاده می کند و 
۹4 سانتریفیوژ نسل اول در آبشار جداگانه ای که هنوز عملیاتی 
نیستند نصب شده اند. تا زمان تنظیم این خبر در حوالی ساعت 8 
دیشب، هیچ منبع رسمی در ایران آن را تأیید نکرد. خبر آژانس 
درباره شروع استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته ایران در فردو، 
در سومین روز دور هفتم مذاکرات وین اعالم شده است. فردو، 

دومین سایت غنی سازی ایران با ظرفیت نصب ۳هزار سانتریفیوژ، 
در دل کوه است، تأسیساتی که مکان آن طوری تعبیه شده که از 

هرگونه آسیب نظامی مصون بماند. 
 دور هفتم  از ارزيابی       ها  فراتر نرفت

سومین روز دور هفتم مذاکرات ایران و 1+4 در وین هم سپری 

شد. اروپاییان مدعی اند تا پایان دور ششم وین در خردادماه، با 
تیم قبلی ایران 70تا80 درصد به توافق رسیده اند و حاال هم اصرار 
دارند همان روال طی شود، ولی مذاکره کنندگان ایرانی می گویند 
چیزی که طی شش دور قبل انجام شده، صرفاً یک جمع بندی 

است نه توافق. | بقيه در صفحه 15

   معاون وزیر راه و شهرسازی: ادغام طرح مسکن ملي در نهضت ملي مسکن با این هدف انجام 
شد تا همه ثبت نام شدگان از مزایاي یکسان برخوردار باشند. در مجموع در این دو طرح که با هم 
ادغام شدند بیش از ۳/6 میلیون نفر در س��امانه ثبت نام کردند.هم  اکنون مهلت ثبت نام تا 15 آذر 
اعالم شده است که چنانچه تقاضایي وجود داشته باش��د، تمدید خواهد شد، زیرا بنا نداریم صف 
انتظار براي مسکن ایجاد ش��ود. اراضي ۲ میلیون و 400 هزار واحد مس��کوني طرح نهضت ملي 

مسکن تأمین نیز شده است،  در هیچ شهري اگر تأمین زمین انجام نشود ثبت نام مجددي نخواهیم 
داشت. بخشي از اراضي شناسایي و تأمین ش��ده براي اجراي طرح نهضت ملي مسکن که بخشي 
متعلق به وزارت راه و شهرسازي و بخشي متعلق به سایر دستگاه هاست، آن تعدادي که متعلق به 
سایر دستگاه هاس��ت در مرحله تغییر کاربري، الحاق به محدوده و کارهاي تخصصي است که در 

حال انجام است | صفحه 4

بعدازظهر چهار  ش��نبه برخی منابع از وقوع درگیری مرزی ایران 
با نیروهای طالبان در مرز افغانستان خبر دادند. منابع امنیتی در 
گفت وگو با تسنیم درگیری شدید بین طالبان و نیروهای مرزی ایران 
در مرز »اسالم قلعه« را رد کردند و گفتند که براساس بررسی های 
صورت گرفته یکی از اعضای طالبان به طور اش��تباهی وارد خاک 
ایران شده بود که نیروهای مرزبانی ضمن آگاهی بخشیدن به وی در 

خصوص مسائل و قوانین مرزی او را تحویل طرف مقابل دادند. 
منابع تصریح کردند که هیچ موضوع خصومت آمیز و یا درگیری ای 

بین طالبان و نیروهای مرزبانی صورت نگرفته است. 
همچنین منابع دیگری نیز در خصوص ای��ن درگیری  ها اعالم 
کردند که تعدادی از افراد مس��لح در والیت نیمروز افغانس��تان 
در حوالی مرز روستای ش��غالک شهرس��تان هیرمند، اقدام به 
تیراندازی به سوی کشاورزان ایرانی کردند و مرزبانان جمهوری 
اسالمی ایران نیز بالفاصله در پاسخ به این تیراندازی ها، به سمت 
افراد مس��لح تیراندازی کردند که این تقابل، ب��رای دقایقی نیز 
با سالح نیمه س��نگین ادامه یافت که این درگیری کوتاه، هیچ 

تلفاتی در بر نداشت و هم اکنون آرامش در منطقه حکمفرماست 
و درگیری به طور کامل پایان یافته است. گفته شده این تجاوز 
مرزی، در محدوده ای رخ داده که مرزبانان رسمی طالبان هنوز در 
آن مستقر نشده اند و گروهک های اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر 

همچنان در آن فعال هستند. 
همزمان برخی خبرگزاری  ها با بزرگنمایی، مدعی درگیری مرزی 
میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران��ی در والیت مرزی نیمروز 

شده بودند. 

   اقتصادی

 95 هزار ميليارد تومان 
پول بدون نظارت 

در دانشگاه هاي پزشکي!

 بیانیه شکست 
»هادی« سعودی در یمن 

 حضور رئيس جمهور 
 در تجمع 

SMA خانواده بيماران

 حمایت سپاه 
از 6 هزار مددجوي نخبه

 دفاع تمام قد 
از تداوم ارز 4200تومانی

اصالح طلبي و قدرت طلبی 
پيوند ناگسستني دارند

   در حالي که بر نحوه هزینه کرد بودجه در دس��تگاه هاي مختلف دولت، از س��وي 
دستگاه هاي نظارتي از جمله دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسي قوه قضائیه 
نظارت صورت مي گیرد، اما دانش��گاه هاي علوم پزشکي از دایره این نظارت خارجند! 
طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده  یک »قانون احکام دائمي برنامه هاي 
توسعه کش��ور«، دانش��گاه هاي علوم پزشکي از قانون محاس��بات عمومي مستثني 
هستند. این در حالي است که دانشگاه هاي علوم پزشکي حدود 15درصد از بودجه  

هزینه اي دولت )معادل ۹5 هزار میلیارد تومان( را دریافت مي کنند | صفحه 3

   اواخر روز سه       شنبه انتش��ار یک بیانیه بی س��ابقه درباره یمن آینده تحوالت این 
کشور را در مسیر دیگری ترسیم کرد. خبرگزاری المسیره چهار      شنبه شب این بیانیه 
جنجالی را به نقل از دو مقام دولت مستعفی یمن منتشر کرد. آنها در بیانیه خود به این 
حقیقت اذعان کردند که گزینه نظامی شکست خورده و زمانش رسیده که به جنگ 
پایان داده شود. »احمد بن دغر « رئیس شورای مشورتی و »عبدالعزیز جباری«، نایب 
رئیس پارلمان دولت مستعفی دو مسئول یمنی بودند که این بیانیه را امضا کرده اند. 
در ابتدای این بیانیه ادعا شده »مسائل اکنون روشن تر شده؛ گزینه نظامی به بن بست 
رسیده و نزدیک است شکست خود را اعالم کند.« دو مقام یمنی که نامه شکست را 
امضا کرده اند، از مورد اعتماد      ترین گزینه های عربستان سعودی برای قدرت گیری در 

آینده یمن بودند | صفحه 15

   دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از پایان نشست مشترک 
هیئت دولت و نمایندگان مجلس در جمع خانواده بیماران 
SMA که از روز یک  شنبه مقابل مجلس تجمع کرده اند، به 

صورت سرزده حضور یافت. 
در این دیدار والدین بیماران SMA با هیجان و خوشحالی 
خود را به رئیس جمهور رس��انده و درخواست  ها و مطالبات  
شان در زمینه تأمین دارو و مشکالت درمانی فرزندانشان را 
مطرح کردند. رئیسی ضمن ابراز همدردی با این خانواده ها، 
اطمینان داد که دولت برای برطرف کردن مش��کالت دارو و 
درمان کشور به ویژه بیماران خاص مانند بیماران SMA تمام 

توان خود را به کار خواهد گرفت | صفحه 2

   نشست های مشترک قوا به شکل کنونی که اولین آن در هفته گذشته بین مجلس 
و قوه قضائیه کلید خورد و دیروز به مناسبت بزرگداشت آیت اهلل مدرس و روز مجلس 
به میزبانی خانه ملت با اعضای هیئت دولت تکرار ش��د، رس��م بدیعی اس��ت که در 
گذشته کمتر با این کیفیت برگزار شده است. شاید این همراهی همدالنه را بتوان در 
همسویی قوای سه گانه جست وجو کرد؛ رسمی که از همان روزهای نخست آغاز به 
کار دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون توانسته بسیاری از سوءتفاهم های پیشین 
و مرس��وم میان قوا را کاهش بدهد و اجرای برنامه های دول��ت و طرح های مجلس 
را تسهیل کرده است. برخالف ادوار گذش��ته که درگیری های قوا توان کشور را به 
تحلیل برده و اثرات وضعی آن هزینه های مادی و معنوی فراوانی را به کشور تحمیل 
کرده بود، در شرایط کنونی باید توجه داش��ت که همراهی قوا در راستای رسیدگی 
به دغدغه های مردم اگرچه توانسته آرامش روانی  را برجامعه  حاکم کند، اما حفاظت 
از آن در هجوم حاشیه های اختالف آفرین نیازمند هوشیاری قواست. مسئله ای که 
دیروز مورد هشدار رئیس جمهور هم بود و رئیسی تأکید کرد: »حاشیه باید درحاشیه 

مانده و نباید به متن بیاید« | صفحه 2

   براساس تفاهمنامه همکاري میان کمیته امداد و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایي 
سپاه، قرار است 6 هزار مددجوي نخبه کمیته از امکانات نرم افزاري و سخت افزاري سپاه 
بهره مند ش��وند. جهاد خودکفایي سپاه طي توافقنامه اي موظف ش��ده مرکز نوآوري و 

کارآفریني اجتماعي امداد براي مددجویان نخبه راه اندازي کند | صفحه 3

   احمد توکلي، عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در نامه اي به س��ران قوا از 
بحران هاي پیش رو کشور و تبعات سنگین آن سخن گفت و خطاب به رؤساي سه قوه 
نوشت:  »هشیار باشید، فرصت کوتاه است!« توکلي معتقد است: تصمیم دولت براي 
کنارگذاشتن ارز 4 هزار و ۲00 توماني براي واردات کاالهاي اساسي جز گندم، دارو و 
تجهیزات پزشکي به ترتیبي که قرار است انجام شود، تبعات سنگیني دارد که ممکن 
است بحران بر بحران اقتصادي بیفزاید. پیش از آنکه دولت نرخ ارزي را تعیین کند، باید 
سیاست و نظام ارزي متناسب  با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکي از دالیل این 

تصمیم را تک  نرخي کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر مي کند | صفحه 12

   »اصالح طلبي و قدرت« ترکیبي  اس��ت ک��ه مي تواند کلی��ت گفت وگوي اخیر 
محمدرضا تاجیک، تئوریس��ین اصالحات با یک رسانه اصالح طلب را توصیف کند. 
اصالح طلبان همواره تالش کرده اند خود را ایستاده در کنار مردم و مقابل اهل قدرت 
توصیف کنند، با این حال نگاهي به سمت و سوي سیاسي دولت هاي مختلف ایران 
نشان مي دهد آنان خیلي بیشتر از جریان هاي سیاسي غیراصالح طلب بر مسند قدرت 
بوده اند. تاجیک مي خواهد نگاه آرماني داشته باشد که اصالحات یک جریان گفتماني 
در سیاست و اجتماع ایران است و این بخشي از اصالح طلبان بوده اند که با له له زدن 
براي رس��یدن به قدرت، آن را دچار تخریب و حاش��یه کرده اند. به نظر مي رسد او 
زیاده در تئوري هاي ش��یکي که از اصالح طلبي ارائه ش��ده، مانده و آنه��ا را عمیقاً 

 

باور کرده است | صفحه 5

با هدف پیشرفت سریع پروژه هاي مسكن،2 طرح »مسكن ملي« و »نهضت ملي مسكن« در هم ادغام شدند
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