
    عضو امریکایی – آلمانی کمیته فنی فیفا و س��رمربی سابق یانکی ها 
با توهین به ملت و فرهنگ ایران و تیم ملی حاشیه س��از شد. همین آقای 
کلینزمن که بازیکنان ایران را متهم به فری��ب داور می کند در فینال جام 
جهانی 1990 ایتالیا چنان داور بازی را فری��ب داد که بازیکن آرژانتین را 
اخراج کرد و با این کثیف کاری جام را باالی س��ر برد. کارلوس کی روش، 
سرمربی تیم ملی ایران البته پاسخ محکمی به یاوه گویی های او داده است

    با آبگیري سد چمشیر ساالنه 500 هزار تن نمك وارد مخزن سد مي شود، 
عالوه بر این 11 چاه نفت در مخزن سد قرار دارد که حتي اگر این چاه هاي 
نفت بسته و قفل هم بشوند، احتمال دارد مواد شیمیایي نفتي و نمك باز هم 

وارد مخزن سد شود

مأمورامریکایییورگنزیادهگو!

جاسکدرسفربعدی
نبایدمشکلآبوجادهداشتهباشد

مخزنسدچمشير
معدننفتونمکمیشود!
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 اهمیت خروج فدراسیون ها 
از بالتکلیفی

 بسیجیان 
قدر خودشان را بدانند 
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حق طلب حقوق بشری ایرانی     ها
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عباس حاجی نجاری

حنیف غفاری 

 حس��ین رونقی، فعال مجازی اپوزیس��یون ک��ه در جریان 
آشوب های اخیر بازداشت شده بود،   شنبه شب با قرار وثیقه از 
زندان آزاد شد. آزادی او طبعاً باید موجی از خوشحالی میان 
براندازان ایجاد می کرد، اما اینگونه نشد و اتفاقاً فضای جدال 
میان انقالبیون! برانداز باال گرفت. چه آنک��ه با آزادی رونقی 
مشخص ش��د که همه آنچه در مورد وضعیت جسمی او طی 
این دو ماه منتشر ش��د، دروغ بوده است. حاال فعاالن مجازی 
سمپات اپوزیسیون شاکی ش��ده اند که چرا از احساسات آنها 
سوءاستفاده شده است. مادر و پدر حسین رونقی اولین کسی 
بودند که چند روز پس از بازداش��ت او مدعی شکستن هر دو 
پای پسرش در اوین شدند. آنها در گفت وگوی اختصاصی با 
صدای امریکا گفتند که ضابطان قوه قضائیه هر دو پای پسر 

آنها را شکسته اند | صفحه2

کل ورزش درگی��ر جام جهان��ی و همه نگاه ه��ا معطوف تیم 
ک��ی روش اس��ت. در اهمیت ای��ن رقابت ه��ا و عملکرد تیم 
کشورمان شکی نیس��ت، ولی بقیه کارهای حوزه ورزش هم 
نباید روی زمین بماند. عدم برگزاری مجامع انتخاباتی معضلی 
است که در ماه های اخیر بارها محل مناقشه بوده است. آنها که 
اهمیت این مسئله را درک کرده اند به دفعات نسبت به عواقب 
بالتکلیفی فدراسیون ها هشدار داده و خواستار تعیین تکلیف 
مدیریتی رشته های مختلف شده اند. با وجود این  در ماه های 
گذشته تعلل زیادی از س��وی وزارت ورزش در این زمینه به 
بهانه های مختلف صورت گرفت. حاال که رئیس کمیته  ملی 
المپیك انتخاب ش��ده و تا بازی های آسیایی نیز کمتر از یك 
سال باقی مانده، عماًل توجیهی برای تعویق دوباره انتخابات 

وجود ندارد | صفحه13

فارغ از وجود برخی از آس��یب  ها و ضعف های داخلی، تمهید 
تمام ظرفیت های ممکن از سوی دشمنان بیرونی برای نتیجه 
گرفتن از ماجرای شرارت های اخیر برای تسلیم مردم ایران 
که حتی با حمایت های صریح از س��وی س��ران قدرت های 
س��لطه همراه شده اس��ت ناش��ی از ایس��تادگی و مقاومت 
بسیجی وار مردم ایران در طول 43 سال گذشته در برابر طیف 
گسترده ای از تهدید ها و تحریم های دش��منان است که در 
ادوار گذشته متناسب با شرایط وتوان خود و برآورد از محیط 
داخلی ایران نظیر تحمیل هش��ت سال جنگ،توطئه تجزیه 
قومی س��ال های آغازین انقالب،انجام س��ه کودتا و حمالت 
مستقیم به ایران و43 سال تحریم اقتصادی به کار گرفته اند. 
شکست های گذشته س��بب شده است که دش��منان مردم 
ایران با ورود به عرصه جنگ ترکیبی، و به کارگیری هم زمان 
همه روش های ممکن تالش کنند با شکست نظام جمهوری 
اسالمی و یا مهار آن، اهداف خود را در حفظ و گسترش سلطه 

در منطقه غرب آسیا به پیش ببرند| صفحه2

»آنا بئربروک « وزیر خارجه آلمان در رسانه های ضدانقالب 
متعاقب تنظیم و ارائه پیش نویس قطعنامه حقوق بش��ری 
اخیر علیه جمهوری اسالمی ایران تبدیل به یك قهرمان شده 
است! البته لیاقت این سیاس��تمدار آلمانی در همین حدی 
است که توسط بانیان کش��تار هزاران ایرانی یعنی منافقین 
و س��لطنت طلبان مورد تش��ویق قرار گیرد. در این معادله، 
نام های » آلمان « و » کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد « 
خودنمایی می کنند. اولی، کشوری است که مدعی حق طلبی 
و دفاع از حقوق بشر در ایران شده و دومی، بستری است که 
قطعنامه ضد ایرانی در آن مصوب شده است. در تشریح این 
» بازیگر« و » بستر « نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی 

از کنار آن گذشت  | صفحه15

یکمقامارشداتحادیهاروپا:واقعيتایناستکهامریکابيشترینمنفعتراازجنگاوکراینمیبرد
زیرادرحالفروشبيشترگازباقيمتباالوفروشتسليحاتاست| صفحه15

گفتوگوي»جوان«باکارشناسوفعالمحيطزیست

 تشییع با شکوه شهدا نشان می دهد
صف مردم از اغتشاشگران جداست

صفحه7

ازدواج هاي اجباري ، زودهنگام و غیررسمي 
با اتباع در کمین زنان و دختران ایراني 

 دشمن خارجي و نفاق داخلي
در حال آخرین تالش خویش هستند

  فاطمه اش��رفي، کارش��ناس سیاس��تگذاري 
حوزه مهاج��رت در گفت و گو با »ج��وان«: طرح 
سازمان ملي اقامت یا مهاجرت که از ادغام ناقص 
چند الیحه دولت و طرح مجلس شوراي اسالمي 
تشکیل ش��ده اس��ت به دو بخش کاماًل مجزاي 
مربوط به تش��کیالت س��ازمان ملي مهاجرت یا 
اقامت و س��اماندهي اتباع خارجي مقیم ایران از 
طریق اعط��اي اقامت هاي پلکاني که متأس��فانه 
داراي ایرادات و اش��کال فراواني اس��ت تقس��یم 
می شود که بدون در نظر گرفتن شرایط عمومي 
و اختصاصي کش��ور از نظر ظرفیت هاي زیسته، 

منابع مادي و سرمایه هاي طبیعي براي پذیرش و 
اداره میلیون ها خارجي در شرایط رکود اقتصادي 
و عدم دسترس��ي به مناب��ع مال��ي و اقتصادي و 
نیز روند تنزلي دسترس��ي اتباع ایران��ي به رفاه و 
خدمات اجتماعي از یك سو و ش��رایط شکننده 
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي کشورهاي همسایه 
به خص��وص افغانس��تان ک��ه بر اس��اس تمامي 
گزارش هاي معتب��ر منطق��ه اي و بین المللي در 
وضعیت س��قوط کامل اقتص��ادي و اجتماعي و 
درگیري در بحران انس��اني وخیمي ق��رار دارد، 

تدوین شده است | صفحه10

  دکتر مظفر نام��دار در گفت و گو با »جوان«: من 
این منط��ق را که تحریم ها موجب مش��کالت مان 
ش��ده قبول ندارم. به خاطر اینکه در آن روزگاري 
که ش��ما تمام ظرفیت هاي دروني و استعدادهایي 
که در کشور وجود داش��ت و ذخایر و سرمایه هاي 
کشور را نادیده گرفتید و دواي درد را نزد خارجي ها 
جست وجو کردید، زنگ مشکالت کشور را نواختید! 
ما از دوره قاجاریه گرفتار این تفکر بودیم. همیشه 
ما را تحقیر کردند و گفتند مل��ت ایران که عرضه 
س��اختن یك آفتابه را هم ن��دارد، مي خواهد نظام 

سیاسي ارائه کند! به همین دلیل مي گویم مشکل ما 
تحریم نیست. مشکل این شیوه هاي تفکري است که 
به برخي از دولتمردان و دیوان ساالران ما حکومت 
مي کند. تمام تالش  رهبري از دوره اي که رهبري 
کشور را به دست گرفتند تا به امروز، این است که این 
فکر را دور بیندازید، چراکه همه مسائل و مشکالت 
از طریق داخل حل مي شود. اگر توانستید از داخل 
مش��کالت را حل کنید، این تحریم ها که هیچ، اگر 
هزار برابر این تحریم فشرده تر شود، ده شاهي براي 

ملت ایران ارزشي ندارد | صفحه9
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