
    ب��ه دنب��ال حمل��ه اخي��ر امري��كا ب��ه نيروهاي 
حشدالش��عبي، اين س��ازمان با صدور بياني��ه اي آن را 
نش��انه اي از تكرار وقايعي مش��ابه در آينده دانس��ت. 
سخنگوي رسمي مقاومت اسالمي نَُجباء هم از لغو همه 
توافقات مقاومت عراق با دولت موقت در مورد حمله به 

منافع امريكا خبر داد

    آمار تجارت خارج��ي ايران بيانگر آن اس��ت كه در 
ش��رايط تحريم نيز ص��ادرات و واردات در ح��ال انجام 
 FATFاست، در اين بين اشخاصي كه اصرار بر پذيرش
دارند، تضميني نمي دهند ك��ه تصويب لوايح چهارگانه 
FATF دسترسي ايران را به س��وئيفت برقرار كند، اما 
در عين حال مي گويند مصوب نكردن لوايح هزينه مالي 
را در نقل و انتقاالت جهاني به ايران تحميل مي كند، در 
مقابل نيز مخالفان تصويب لوايح فوق پذيرش FATF را 

خود زني و خود تحريمي به شمار مي آورند

    گويا در دوره جديد هم قرار است در بر همان پاشنه 
س��ابق بچرخد و انتصاب هاي ش��روع كار رئيس جديد 
فوتبال خيلي ها را از تغيير نااميد كرده است. انتخاب شهره 
موسوي مدير يک ش��ركت هرمي به عنوان نايب رئيس 
بانوان، حيدر بهاروند مته��م پرونده ويلموتس به عنوان 
سرپرس��ت نايب رئيس��ي و خطير مدير محروم فوتبال 
به عنوان دبيركل نش��ان مي دهد عزيزي خادم برخالف 

صحبت هايش اراده اي براي مبارزه با فساد ندارد

    س��عيد مس��تغاثي در آيين رونمايي كتاب »لذت 
سادگي«: اكران هاي مردمي جشنواره عمار، يک بازي 
طراحي شده 120ساله براي س��ينماي ايران را به هم 
زد. سينما طراحي شده بود كه هويت ديني و ملي اين 
مملكت را به هم بزند. اكران مردمي جشنواره عمار از دو 
لحاظ اين بازي را به هم زد؛ يكي اينكه آن حالت الكچري 
و طراحي اي كه س��ينما را محدود به يک طبقه خاص و 
شبه روشنفكرها عنوان مي كرد، به هم زد و سينما را به 
روستاها، مس��اجد، مدارس و... برد. دومين مسئله هم 
اينكه برخالف آن س��ينمايي كه مي خواست مردم را از 
دغدغه ها و باورهايشان غافل و به يكسري زرق وبرق ها و 
روابط غيرديني و غيراخالقي مشغول كند، اين سينماي 

عماري آمد دغدغه مردم را گفت

 »نظری بر چرایی برکشیدن رضاخان 
 از سوی دولت انگلستان«  

در گفت وشنود با عباس سلیمی نمین

    آتش كرونا دوباره ش��عله ور ش��د. اين را به وضوح 
مي توان با س��ه رقمي ش��دن آمار فوتي هاي كرونايي 
مش��اهده كرد.  گزارش روز گذش��ته وزارت بهداشت 
از فوت 108 بيم��ار كرونايي حكايت داش��ت؛ آماري 
ك��ه ط��ي هفته ه��اي گذش��ته و ب��ا كاه��ش رعايت 
شيوه نامه هاي بهداش��تي و افزايش مراجعان سرپايي 
و بس��تري ها قابل پيش بيني بود و حاال در آستانه سال 
نو گريبانگير مردم ش��د. حاال آنطور كه رئيس كميته 
كش��وري اپيدميولوژي كرونا مي گوي��د احتمال دارد 
 در ماه هاي آتي شرايط كشور به لحاظ گسترش كرونا 

بحراني شود

عبور دوباره قربانيان کرونا 
از 100

 FATF پذیرش 
تجارت کنوني کشور را 

به خطر مي اندازد

جمع فوتبالی های 
 پرونده دار و هرمی 

جور شد!

 »لذت سادگي« 
مي تواند الهام بخش 
ایده هاي جدید باشد

 رضاخان 
 از آغاز حضور در قزاقخانه 

مخبر انگلیسی ها بود!

 ديگر تضمين نمي کنيم 
 به امريكايي ها 

حمله نكنيم
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دنيای انتخابات   ها دنيای اثبات »خوب« نيست بلكه دنيای ابطال 
»بد « اس��ت. گزينش اصلح در واقع با كنار گذاشتن بدترين   ها 
ممكن می شود. اصوالً  كشف نامزد خوب به اين آسانی   ها نيست 
اما كشف نامزد بد و كنار گذاشتن آن راحت تر است، چون فقط 
يک دروغ كافی اس��ت يا يک وعده س��رخرمن كه شما بدانيد 
با چه كسی طرف هس��تيد كه دروغ ام المفاس��د است و قلب 
گمراه و اندرون س��ياه می خواهد. اما آنچه در عمل در انتخابات  
بيش��تر دموكراس��ی های جهان و از جمله در مردم ساالری ما 
اتفاق می افتد، ابرام بر يک نامزد و بس��تن انواع صفات ماورايی 
به او و تكفير رقبا و تصغير هواداران رقيب است. با آنكه انتخاب 
نامزد اصلح فقط اولين گام يک نظام مردم ساالرانه است و هيچ 
تضمينی نيس��ت كه نامزد اصلح وقتی وارد سيستم حكومت 
شد، همان آدم س��ابق باقی بماند،  بلكه تجربه نشان داده است 
كه به زودی و با فوريت تغيير می كند. پس ساختاری كه بتوان 
آن نامزد برگزيده را در مسير صالح نگه داشت، از برگزيدن او به 
مراتب مهم تر است و ساختاری كه به رأی دهندگان امكان دهد 
بر همه وجوه برگزيده خود، نظ��ارت و در صورت لزوم به همان 
سادگی انتخاب، او را با كمک نمايندگان خود در يک قوه ديگر 

بركنار كنند،  از آن مورد دوم هم مهم تر است. 
در دنيای انتخابات   ها از شدت تظاهر نامزد  ها به راستی و مخفی 
نگاه داشتن و انكار بدی   ها به زحمت می شود گفت چه چيزی 
صادق است اما ادراک اينكه چه چيزی باطل است،  شدنی است. 
شما به محض مشاهده يک تناقض در رفتار نامزد مورد نظرتان 
يا يک رفتار خالف واقع يا يک دروغ آشكار می توانيد او را كنار 
بگذاريد و با وجدان خود اينگونه احتجاج كنيد كه گفتن يک 
دروغ كار آسانی نيست و كس��ی كه دروغ می گويد هم دنيای 
خودش سياه است و هم دنيای ديگران را تيره و تار می كند و 
اين چنين دروغ باف كذابی نمی تواند گزينه من باشد. اشتباه 
هم نكرده ايد. اتفاقاً بايد به همين راحتی قضاوت كنيد. هر دروغ 
يا هر رفتار غرورآميز يا غيرمتعارف برای ابطال گزينه مورد نظر 
شما كافی است و حجت را بر شما تمام می كند. در مقابل اما كار 
ساده ای نيست كه بتوان از وجوه مثبت يک نامزد -هرچقدر 
هم كه فراوان و مكرر و مطابق با خواست ما باشد- يقين حاصل 
كنيم كه به انتخاب درست رس��يده ايم. به اين ترتيب به نظر 
می رس��د بهترين راه در آغاز كار، ابطال گزينه   هايی است كه 

دست كم يک گفته يا عمل منفی در او ديده ايم. 
ممكن است بالفاصله گفته ش��ود اينگونه خيلی سريع به ته 
ديگ انتخابات می رس��يم! چون كم نامزدی اس��ت كه مورد 
ابطال كننده ای در كارنامه نداشته باشد. در اين صورت می توان 
ميان همه موارد منفی و باطل، آن  ويژگی   هايی را كه بدتر از بقيه 
است، به عنوان ابطال گر فرض كرد. مثاًل نامزدی را كه از همان 
ابتدا وعده های چرب و نرم دور از دسترس می دهد يا برای ادعايش 
سند ندارد يا از برج عاج برای مستضعفان پيام نجات می فرستد، 
می توان به عنوان گزينه های دارای موارد »غيرقابل تحمل« فرض 
كرد و در مقابل نامزد  هايی را كه چنين خطا  ها و بالهای آشكاری 

در ادعاهای خود ندارند،  گزينه مناسب تری دانست. 
به نظر می رسد برای يک انتخاب درست چاره ای جز اين نداشته 
باش��يم و اين نوع رفت��ار انتخاباتی مردم در ح��ذف نامزدهای 
خطاكار روی عملكرد نامزد  ها و اصالح آنان نيز اثرگذار خواهد 
بود. در بس��ياری از نظام های دموكراتيک مردم آموخته اند كه 
يک سياستمدار را با يک وعده فريبنده يا يک دروغ آشكار برای 
هميشه از صحنه و ميدان سياسی كنار بگذارند. اما در كشور ما 
به رغم تعاليم اسالمی، يک نامزد سياسی از اين تريبون تا تريبون 
بعدی هزارجور حرفش را عوض می كند و به جای برنامه دادن به 
برنامه های رقيب حمله می كند و به جای سكوت در برابر آنچه از 
او می پرسند و پاسخ آن را نمی داند، مزخرفات می بافد و به جای 
ميثاق با مردم با شخصيت های پرنفوذ بند و بست می كند و اين  
همه را آشكارا و بی پروا انجام می دهد،  اما بيمی هم ندارد كه يكی 
از همه اين ناراستی   ها برای حذف او از ذهن و عمل مردم كافی 

است، چون در عمل ديده كه معموالً  چنين نمی شود. 
رأی دهندگان يک نظام مردم ساالر بايد بدانند كه آنها با رأی خود 
در حال به كارگيری يک »گماشته « برای خود هستند تا مطابق 
قوانين و ضوابط در »خدمت « باشد. پس اگر مطابق يک اخالق 
رسوب يافته در برخی  رأی دهندگان، نامزد مورد نظر را با عناوين 
و القاب دست نيافتنی بستاييم و او را فرشته نجات بدانيم،  قافيه 

و قضيه را باخته ايم. 
اگر از موال علی برای يک انتخاب خوب بخواهيم كمک بگيريم، 
توصيه های آن حضرت مصاديقی عينی و قابل دسترس است، 
همچون خوش س��ابقه بودن،  با تجربه بودن و داش��تن اصالت 
خانوادگی. پس بدس��ابقه ها، بی تجربه   ها و بی اصل و نسب   ها را 
بايد باطل كرد و كنار گذاش��ت و گرد ب��ام و در القاب ماورايی و 

ستايش های متملقانه نبايد سرگردان بود. 
س��اختار قدرت، مردان بزرگ تاريخ را بر زمين زده و به فس��اد 
كش��انده اس��ت. آنچه در يک نظام مردمی بايد دنبال آن بود، 
انتخاب خوب- نظارت مستمر و پاسخگو  »ساختار درس��ت -

كردن منتخب)گماشته و كارگزار( است.«

سر مقاله

 انتخابات 
عرصه ابطال بدهاست

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

يادداشت هاي امروز

درس مهم برای جامعه فوتبال
دنيا حيدري

13

مذاكره به مثابه يك  ابزار سياسي و نه بيشتر
محمدصادق عبداللهي

2

ترور از قبل هماهنگ شده؟!
محمدجواد اخوان

2

ويژه  هاي جوان  

 موج عظيم ناكارآمدي در راه است؟
 فرق عمامه رئيسی با عمامه هاشمی، 

صفحه 2خاتمی و روحانی!

   اقتصادی

تا پايان رقص ديپلماتيک واشنگتن 
مذاکره  نمی کنيم

قداره بندهای  جاسوس!
 معاون دادستان تهران: بسیاری از اراذل و اوباش 

با اتصال به سرویس های جاسوسی مورد بهره برداری سیاسی قرار گرفته اند

   روی پيش��انی اش هيچ گاه  ننوش��ته اند »من جاسوس هستم«! 
اتفاقاً كاماًل و به پيچيده    ترين وجه برعكس است: همه كاری می كند 
تا كسی بو نبرد او يک جاسوس است. اصاًل خاصيت جاسوس بودن 
همين پنهان بودن در عين همه جا بودن اس��ت. با گسترده تر شدن 
شبكه های ارتباطی و فضای مجازی، كس��ب و كار جاسوسی رونق 
بيشتری هم گرفته است. ديگر شكل های سنتی و معمول جاسوسی 

از مد افتاده اند؛ حاال جاسوس    ها حامی حقوق حيوانات می شوند، برای 
محيط زيست داد و هوار راه می اندازند، حتی خيريه تأسيس    می كنند 
و آموزش می دهند، حتی فراتر، در جنوب شهر می چرخند و چهره 
به چهره با ضعفا و فقرا به گفت وگو می نشينند و سبد غذايی به آنها 
می دهند. در آخرين ورژن جاسوسی هم خبر رسيده كه جاسوس    ها 
برای رد گم كنی قمه می كشند و نوچه پرورش می دهند! در چنين 

شرايطی، واضح است كه دوتابعيتی    ها و مانند آنها، می توانند خيلی 
بهتر و بيشتر از بقيه سوژه جاسوس شدن باشند. 

جيمز باند كه مأمور 007 بود و وظيفه اش را به بهترين شكل انجام 
می داد، يا حتی شوآن كانری اگر جاس��وس های امروزی را ببينند، 
بی خيال جاسوسی می شوند! حرفه جاسوسی هم مثل همه كارهای 

ديگر، تخصصی تر و شاخه شاخه شده است. | بقیه در صفحه 2

   بین الملل

 سخنگوي وزارت خارجه: با توجه به مواضع و اقدامات اخیر امريكا و 3 كشور اروپايي
ايران زمان را براي برگزاري جلسه غیررسمي با امريكا مناسب نمي داند

    يک مقام بلندپايه امريكايي به فايننشال تايمز گفت: 
اينكه ايران پيش��نهاد مذاكره دوجانبه امريكا را نپذيرفته 
يک »رقص ديپلماتيک« اس��ت ولي »رقص ديپلماتيک« 
ظاه��راً صفتي اس��ت كه ب��ه دولت بايدن مي چس��بد تا 
ايران. سياس��ت ترام��پ هر چه بود، تكليف را مش��خص 

مي كرد؛»فش��ار حداكث��ري تا بازگش��ت اي��ران پاي ميز 
مذاكره«، اما تيم بايدن با يک دست مذاكره دوجانبه بلند 
مي كند و با دس��ت ديگر، قطعنامه ضدايراني در ش��وراي 
حكام آژانس را به جريان مي اندازد؛ از شرق آسيا سيگنال 
مش��وق تحريمي مي فرس��تد ولي حاضر نيست تضمين 

كن��د مذاكره احتمالي براي بازگش��ت به برجام، منجر به 
»لغو تحريم ها« خواهد ش��د. همه اينها باعث شده تهران 
اع��الم كند: »زمان را براي برگزاري جلس��ه غيررس��مي 
 پيش��نهادي توس��ط هماهنگ كنن��ده اروپاي��ي برج��ام 

مناسب نمي داند« | صفحه 15

با حكم فرمانده کل سپاه
جانشين و معاون هماهنگ کننده جديد بسيج 

منصوب  شدند
فرمان�ده کل س�پاه در احكام�ي جداگان�ه، س�ردار س�ید قاس�م قریش�ي 
را ب�ه عن�وان جانش�ین س�ازمان بس�یج مس�تضعفین و س�ردار خراس�اني 
را به عن�وان معاون هماهنگ کننده س�ازمان بس�یج مس�تضعفین منص�وب کرد. 
به گ��زارش خبرگ��زاري بس��يج، عصر دي��روز مراس��م تكري��م و معارفه  جانش��ين 
 سازمان بسيج مس��تضعفين در سالن ش��هيد فهميده سازمان بس��يج مستضعفين 
برگزار شد.  در اين مراسم سردار سيد قاسم قريشي كه تا كنون معاونت هماهنگ كننده 
نمايندگي ولي فقيه در سپاه را به عهده داش��ت با حكم سرلشكر سالمي فرمانده كل 
سپاه به عنوان جانشين سازمان بسيج مستضعفين منصوب شد. همچنين سردار مجيد 
خراساني به عنوان معاون هماهنگ كننده بسيج منصوب شد. در اين مراسم از زحمات 
سردار محمدحسين سپهر جانشين سابق سازمان بسيج مستضعفين و همچنين سردار 
نعمان غالمي معاون هماهنگ كننده سابق بسيج تقدير شد.  سرلشكر سالمي در اين 
مراسم طي سخناني با تش��كر از زحمات سردار س��پهر به ويژه در ايام كرونايي اظهار 
داشت: صميمانه از زحمات ايشان تش��كر می كنم كه در هر جايي كه ايشان هستند 

محكم و قوي عمل مي كنند. 
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