100هزار پرستار بیکار
100هزار نیاز به پرستار!
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اجتماعی

بلوای
مماشات نکردن ایران
در غرب
واکنش اروپ��ا و امریکا به نتیجه پن��ج روز مذاکره با
ایران در وین ،معادل «المش��نگه» است .چین و روسیه
تأیید کردهاند که برخورد تی��م مذاکرهکننده ایرانی در
مقایسه با سیاست مماش��ات تیم قبلی ،سختگیرانهتر
است ،اما گفتهاند که «پیشرفت» در مذاکرات را «نباید
دست کم گرفت» .حتی انریکه مورا ،معاون کمیسیونر
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا از «واقعبینانه» بودن
مذاک��رات صحبت ک��رده ،ولی دیپلماته��ای اروپایی
به طرز تأملبرانگیزی از «در آس��تانه فروپاش��ی» قرار
گرفتن مذاکرات صحب��ت میکنند .ظاه��را ً به همین
خاطر میخائیل اولیانوف ،دیپلمات روس ،برای واکنش
طرفهای غربی از تعبیر «دردناک» استفاده کرده است.
برخالف امی��دواری مقامات چینی و روس��ی ،واکنش
طرفهای غربی و امریکایی پس از پایان مذاکرات همراه
با ژست به شدت نگرانکننده و حتی هشدارآمیز بود

با یک پدیده پارادوکسیکال و معادله چهار مجهولی در پرستاری مواجهیم!  100هزار پرستار بیکارند .ساختار بهداشت و درمان نیازمند  100هزار پرستار است
آمار مهاجرت پرستاران به  1500نفر در سال میرسد .عذر پرستاران را که قراردادهای کاری  89روزه دارند ،میخواهند! این همه تناقض و سوءمدیریت در حالی
است که رهبر انقالب سال گذشته بر استخدام پرستاران و اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تأکید کردند .درد پرستاران با مدیریت پزشکساالر
در وزارت بهداشت بیشتر شده است .دبیرکل خانه پرستار در این باره توضیحاتی به «جوان» داده است | صفحه 3
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یادداشت  سیاسی

حسن رشوند

رویکرد سازنده ایران در وین

یادداشت  بینالملل

سید رحیم نعمتی

قضاوت درباره وین زود است
هفتمین دور از مذاکرات هستهای روز جمعه گذشته به پایان
رسید و ارزیابی امریکا و متحدانش از آن نهتنها مثبت نیست بلکه
امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،در جریان سفر به امارات
در مورد عدم موفقیت این دور مذاکرات گفته و حتی پیشبینی
کرده که مذاکرات ادامه نخواهد داشت .معلوم است که ماکرون
برای فروش  80فروند جنگنده رافائل و دیگر تسلیحات فرانسوی
به امارات الفزنی کرده تا بتواند پول بیش��تری از اماراتیها به
جیب بزند اما باید گفت که او بیتوجه به رویکرد منفی امریکا
نسبت به این دور از مذاکرات نبوده و همسو با آنتونی بلینکن،
وزیر خارجه امریکا ،ح��رف زده تا به پروپاگان��دای غرب علیه
پیشنهادهای غرب دامن زده باشد .این سیاست کلی غرب در
مقطع فعلی است اما نمیتوان گفت که پایان کار است .در واقع
برخالف حرف ماکرون ،مذاکرات ادامه خواهد داشت و غرب نیز
به این دلیل رویکرد منفی در ابتدای کار در پیش گرفته تا اینکه
بتواند قدرت چانهزنی خود را حفظ کند | صفحه 15
یادداشت  ورزشی

فريدون حسن

مظلوميت «چوار» كجا
ادعاي عزيزيخادم كجا

تأييد حرفهاي بزرگان از عادتهاي معمول مسئوالن است .اينكه
همه تا حرفي از زبان يك بزرگ شنیده میشود آن را تأييد ميكنند
مسئله نخنما شدهاي است و نبايد فراموش كرد که همين تأييدها
يكي از بهترين و موفقترين راههاي فرار از پاسخگويي است .اتفاقي
كه بعد از انتشار سخنان رهبر انقالب در خصوص حادثه زمين
فوتبال چوار افتاد ،دقيقاً همين بود .ایشان اشاره داشتند که بايد
اين حادثه و جنايت به دنيا شناسانده شود ،اما در عوض آقايان
فدراسيوننشين به جاي اينكه بنشينند و برنامهاي مدون براي
رسيدن به اين هدف تعريف و تدوين کنند به صدور يك بيانيه و
بازي با كلمات بسنده كردند | صفحه13
ویژههای جوان

جنایات گروهک رجوی
پلیس آلبانی را تسلیم کرد!

آلبان��ی گرچه به دس��تور امری��کا میزبان اعض��ای گروهک
تروریستی منافقین شده و چشم بر جنایات آنها بسته ،اما به
نظر میرسد حجم جرائم دارودسته رجوی در آلبانی آنقدر زیاد
شده که در دستگیریهای پلیس این کشور ،ناخواسته اعضای
منافقین هم دستگیر میشوند

اذعان یک اصالح طلب
به 5نقطه قوت رئیسی

محمد سالمتی ،فعال سیاسی اصالحطلب سفرهای استانی،
ارتباط نزدیك با م��ردم ،پیگیری حل مش��كالت واحدهای
تولیدی و تشكیل منظم جلسه سران س��ه قوه و نیز تشكیل
مرتب س��تاد ملی مقابله با كرونا را جزونقاط قوت این دولت
درابتدای كار به حساب آورد | صفحه 2

دربی
دو و میدانی!

«تبيين هويت انقالب اسالمي»
در بازخواني گفت و شنود آيتاهلل
سيد محمود طالقاني با تلويزيون
ان .بي .سي امريكا
14

پليس :زمان سرقت
مقاومت نكنيد!

لیگ فوتب��ال ایران با این همه دارامب و درومب
و ب��ا آن ناق��اره و ناق��ورش ،آنق��در صفر-صفر باال
میآورد که انگار به تماش��ای دوومیدانی نشستهای!
باز به دوومیدانی که ش��ور خط ش��روع و خط پایان
دارد .ای��ن فوتبال در هفته هش��تمش فقط  14تا
صفر-صفر تقدیم تماشاگر تلویزیونی کرده است .باز
شکرش باقی است که تماش��اگر در ورزشگاه با آن
بلیتهای چندبرابر شده حضور ندارد | صفحه 13
مهدی زارع | صدا و سیما

چهار روز مذاکره ایران با  4+1در نهایت روز پنجشنبه به پایان
رس��ید و با دو متن پیش��نهادی که تیم مذاکرهکننده ایرانی
به طرفهای مقابل درباره لغو تحریمها و مس��ائل هستهای
کشورمان داد ،عم ً
ال بازی چند ساله غرب در همین آغازین دور
مذاکره با شکست مواجه شد و این برخالف شش دور مذاکرهای
بود که پیش از این در دولت روحانی انجام گرفته بود ،چرا که
در گذشته این ایران بود که باید منتظر میماند تا ببیند طرف
غربی ب��رای دور بعدی مذاک��رات ،چه س��ناریویی را برای او
طراحی کرده و به اجرا میگذارد .تیم هستهای ایران در دولت
آقای رئیسی با دستور کار مشخص وارد مذاکرات وین شد و
فضای سنگین هتل« کوبورک» نتوانست در اراده آنها نسبت
به خواستههای ملت ایران ذرهای خلل ایجاد کند یا آنها را در
مقابل تیم مقابل ،دچار لکنت زبان کند و با وعدههای دروغین
طرف غربی ،به یکباره متن برجام را نخوانده تأیید نماید .به نظر
میرسد جمهوری اسالمی با اقدام پیشدستانه خود در ارائه دو
متن پیشنهادی ،برنده دور اول مذاکرات بوده است اما در عین
حال نباید از برخی رفتارهای سه کشور اروپایی و اظهارات روز
گذشته وزیر خارجه امریکا و سخنگوی کاخ سفید و تالش برای
بدل زدن به راهبرد ایران غفلت کر د | صفحه 2

ايران مستقل
محتاج به تأیيد امريكا
نيست!

«كشوري» در غرب كشوريك ستاره بود
جبهههاي دفاع مق��دس خيلي زود از وجود
يكي از ماهرترين و نخبهترين خلبانان هوانيروز
خالي شد .احمد كش��وري كه از جوانان انقالبي
ارتش بود تا زمان پيروزي انق�لاب كولهباري از
مبارزه عليه رژيم طاغ��وت را در پرونده جهادي
خود داشت .وي پس از شروع دفاع مقدس ،تنها
دو ماه و نيم در جبهههاي جنگ فعاليت داشت،
اما در همي��ن زمان كم غرب كش��ور را تبديل به
گورستان تانكهاي دش��من كرده بود .او در 15
آذر  1359با اصابت راكت جنگندههاي دش��من
به بالگردش در بلنديهاي ميمك سقوط كرد و

به شهادت رس��يد ،اما كارنامه درخشان كشوري
در مبارزه با ضد انقالب و دش��من بعثي هرگز از
حافظه تاريخ پاك نخواهد شد | صفحه 7

توگوي «جوان»
گف 
با برنده نخستين جايزه ويراستاري كتاب از جايزه شهيد اندرزگو

توجه به ويراستاري زبان فارسي را تقويت ميكند
دومين دوره جايزه شهيد اندرزگو با يك اتفاق
ويژه همراه ب��ود و براي اولين ب��ار «جايزه ويرايش
كتاب» به بهترين ويراستاري كتاب اهدا شد .با وجود
اهميتي كه ويراستاري در روند توليد آثار ادبي دارد تا
امروز جايزهاي مختص اين بخش مهم طراحي نشده
بود .ندا ابنعلي ،ويراس��تار كتاب كه براي ويرايش
كتاب «ش��ريف» موفق به كس��ب جايزه برگزيده

ويرايش كتاب از جشنواره شهيد اندرزگو شده است،
در گفتوگو با «جوان» ميگويد اميدوارم در آينده
جايزه مستقل ويرايش كتاب ايجاد شود ،هر چه به
ويراستاري كتاب توجه شود ،استحكام زبان فارسي
بيش��تر خواهد ش��د و تأكيد روي درستنويسي و
رعايت قواعد زباني در خالل ايجاد جايزه ويراستاري
تقويت ميشود | صفحه 16

گفتوگوی «جوان» با مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ

هدفما جلوگیری از ورود خارجیهای بیکیفیت
و کاهش پروندههای شکایت است

اس��تخدام بازیکنان خارجی در فوتبال ایران
همیشه بحثبرانگیز بوده است .حواشی ناشی از
ناتوانی باشگاهها در پرداخت دستمزد آنها از یک
سو و بیکیفیت بودن بسیاری از خارجیها از سوی
دیگر سازمان لیگ را برآن داش��ت تا سازوکاری
جدید را ب��رای به خدم��ت گرفت��ن بازیکنان و
همچنین مربیان خارجی به باشگاهها ابالغ کند.
فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت سازمان
لیگ در گفتوگو با «ج��وان» درباره چند و چون
این دستورالعمل و ابهامات ایجاد شده گفت :مگر

ﻫﻮﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

غیر این است که همه از میزان باالی پروندههای
ش��کایت خارجیها از تیمهای فوتبال کشورمان
گالیه داشتند؟ همیشه از این مسئله انتقا د میشد.
به همین خاطر یک فص��ل در جهت حفظ منافع
ملی و جلوگی��ری از هدررف��ت ارز ،ورود بازیکن
خارجی ب��ه فوتبال ایران ممنوع ش��د .پس از آن
اجازه ورود خارجیها داد ه شد اما تنها به این شرط
که ضوابطی برای آن تعیین شود تا از طریق ایجاد
برخی فیلترها و سختگیریهای بیشتر روی این
مسئله نظارت صورت بگیرد | صفحه 10
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رئی��س پلیس پیش��گیری تهران :با توج��ه به بحث
اقتصادي و باال بودن قيمت تلفنهاي هم��راه روز به روز
تلفنهاي مدل باال به بازار ميآين��د و اين موضوع عاملي
براي وقوع سرقت توسط سارقان است .سن برخي سارقان
به زير ۱۸سال رسيده است ،بايد حواسمان باشد در دفاع
از خود و ديگران نبايد از چارچوب قانون خارج شويم .نبايد
اقدامي خشنتر و خطرناكتر عليه اقدامي كه سارق هنگام
سرقت انجام داده ،انجام دهيم و به او آسيب برسانيم تا در
ادامه به دردسر نيفتيم .توصيه ما به مردم اين است كه اگر
دچاركيفقاپيشدندبههيچعنوانمقاومتنكنند،چراكه
امكان دارد مورد حمله شديد سارق قرار بگيرند ،بنابراين
براي ما حفظ جان از مال شهروندان مهمتر است

