
 فرار امریکایی ها به مناطق امن
از وحشت جنگ شهری پساانتخابات

    مردم سودان همچنان در قالب تجمع های اعتراضی 
و تش��کیل جمعیتی موس��وم ب��ه »جبهه مل��ی علیه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی« بر مخالفت خود 
با تصمیم دولت در این زمینه تأکید دارند.  ش��هروندان 
سودانی با حضور دانشجویان پزشکی دانشگاه خارطوم 
در اعتراض به عادی س��ازی روابط این کش��ور با رژیم 
صهیونیستی تجمع کردند. معترضان سودانی عالوه بر 
حمل پرچم  س��ودان، پالکارد   هایی را در دست داشتند 
که روی آنها نوشته شده بود: » قدس پایتخت فلسطین 
و مسجداالقصی پرچم آن است« و »عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی خیانت آشکار است«

    بایکوت کاالهای فرانس��وی در برخی کش��ورهای 
اس��المی در واکنش به حمای��ت پاری��س از توهین به 
مقدسات اسالمی، خسارت اقتصادی سنگینی را به دولت 
غرق در  کرونای فرانسه تحمیل کرده است؛ هزینه     هایی 
که طبق گفته مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی 
خلیج فارس بالغ بر 22 میلیارد دالر برآورد شده، تا جایی 
که دولت »ماکرون ش��رور« را به التماس از کشورهای 

اسالمی برای توقف این تحریم     ها واداشته است

    س��میه کش��اورز بابایي نژاد، طراح و گرافیس��ت در 
گفت وگو با »جوان« : بعد از ترند شدن طرح هاي مذهبي 
مربوط به اربعین و فراگیر شدنش در کشورهاي مختلف 
مخصوصاً عراق با اینکه تا االن توفیق نشده به کربال بروم، 
روز اربعین دو تن از زائران عراقي به نیابت از من زیارت 
کردند و به زبان عربي به من پیام دادند که خیلي حس 

خوبي پیدا کردم

 گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد زكريا شيري 
 از شهداي العيس كه پيكرش 

با شهداي خان طومان به تازگي بازگشت

    النه جاسوسي امریکا پس از چهار دهه »تسخیر« روز 
گذشته میزبان همایش بین المللی »افول« امریکا بود؛ 
همایشي یك روزه که به همت پژوهشگاه صدر دانشگاه 
امام حسین و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برگزار شد

    آمارهاي کرونایي نشان از آن دارد که اوضاع مدیریت 
بیماري کرونا در جامعه رها شده است. در این رها شدگي 
ویروس تاج��دار مجال یافته بیش از پی��ش یکه تازي و 
هر روز رکورد تازه اي از مبتالی��ان و فوتي ها ثبت کند. 
روز گذشته هم گزارش س��خنگوي وزارت بهداشت از 
رکورد ش��کني چندین باره کرونا هم در میزان ابتالهاي 
جدید و هم در ثبت موارد فوت هاي کرونایي و هم آمار 

بیماران بدحال حکایت داشت

 رکورد سه گانه کرونا
در سه شنبه

خشم عمومی از توافق 
خارطوم – تل آويو

برآورد ضرر 22 میلیاردي 
فرانسه از بايکوت جهان اسالم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

دالرهاي سياسي، بمب ساعتي 
عليه امريكا مي شود

 زبان هنر مي تواند 
اسالم و تشيع را نشر دهد

 علي اكبر بدرقه كردم 
علي اصغر تحویل گرفتم! 
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  مديريت پرسپوليس در زمان 
سلطانی فر سابقه جعل سند و محروميت 

را با هم داشته است
  استقالل در زمان مسعود سلطانی فر 

طی  4 سال، 6 مدير عوض كرده است

فاجعه مديريتی

ورزشی

پرونده
صفحه 9

 بررسي تغيير مديريت  

سرخابی ها در وزارت سلطانی فر

سرمقاله 

 شما نامزد نشو
تا مردم ساالری قوام یابد

غالمرضا صادقیان / سردبیر

یادداشت  سیاسی

 پوپولیسم مغایر شأن
نمایندگی و مجلس است

رسول سنائی راد

یکی از آسیب های رفتاری که دامن برخی نمایندگان 
مجلس را گرفته، تالش برای دیده ش��دن در رسانه     ها 
و مطرح شدن در عرصه افکار عمومی به هر قیمت و با 
استفاده از هر ابزار و روش است. این آسیب  رفتاری گرچه 
احتماالً دستاورد    هایی چون جلب نظر بخشی از جامعه 
مخاطب و افزایش قدرت چانه زنی با برخی مسئوالن 
ضعیف یا دارای ضعف را داشته باشد، اما خسارت     هایی 
سنگین هم برای مردم و جامعه و هم شأن نمایندگی و 
مجلس دارد که در واقع هزینه     هایی است که این رفتار 
پوپولیستی بر کش��ور و نظام تحمیل می کند.  نمونه 
اخیر چنین رفتاری، ادعای یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر تن فروشی و خودکشی یك زن 
در جنوب استان سیستان و بلوچستان برای تهیه آب 
آشامیدنی است که از سر ناچاری و برای تأمین آب مورد 

نیاز کودکانش رخ داده است | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 جرم انگاری هولوکاست
یا آزادی بیان ماکرون ؟!

دکتر سید رضا میرطاهر

ماکرون در حالی توهین به مذاهب و مقدسات را جزو 
موازین آزادی بیان قلمداد می کند که فرانس��ه یکی 
از چندین کش��ور غربی اس��ت که انکار واقعه ادعایی 
»هولوکاس��ت« را جرم تلقی می کند. رئیس جمهور 
فرانسه، برای توجیه عمل نشریه شارلی ابدو درحالی 
به مفهوم »آزادی بیان « متوس��ل شده که توهین به 
اعتقادات دیگر ادیان و اقوام، نه مطابق حقوق بین الملل 
است و نه در قاموس آزادی بیان می گنجد. کارشناسان، 
به تناقض در اقدام ماکرون در دفاع از اقدام نشریه هتاک 
ش��ارلی ابدو و ارتباط دادن آن به آزادی بیان اش��اره 
می کنند و یادآور می ش��وند که دفاع از نفرت پراکنی 
برخالف قانون فرانسه است . موضع نابخردانه امانوئل 
ماکرون نشان می دهد که اسالم ستیزی و تالش برای 
ارائه چهره ای خشونت  آمیز از اسالم همچنان در این 

کشور ادامه خواهد داشت | صفحه 15

یادداشت  ورزشی

 وقتي مدیر 
تربیت نکرده ایم

فريدون حسن

»فوتبال ایران دچار قحط الرجال ش��ده است.«  شاید 
تا چندي پیش این جمله را صرفاً از س��ر مزاح یا براي 
حساس شدن آقایان مسئول مي گفتیم تا به فکر بیفتند 
و افراد درست و کاربلدي را در فوتبال به کار گیرند، اما 
امروز بیان آن نه شوخي اس��ت و نه براي برخوردن به 
کسي یا مس��ئولي!  این عین واقعیت است، فوتبال با 
مشکلي به نام قحط الرجال مدیریتي مواجه شده است. 
یکي، دو نفر از پیشکسوتان فوتبال چندي پیش گفته 
بودند که بهتر بود در تمام این سال ها به جاي بازیکن و 
مربي خارجي، مدیر خارجي وارد مي کردیم تا به اوضاع 
نابسامان فوتبالمان رسیدگي کند و امروز باید مهر تأیید 
زد بر حرف آنها. اوضاع خراب مدیریتي دو باشگاه بزرگ 
پایتخت مؤید این حقیقت تلخ است، تیم هاي متعلق 
به وزارت ورزش طي تمام این سال ها نتوانسته اند یك 

مدیر کاربلد را به خود ببینند | صفحه 13

ویژه های  جوان

 تمام امیدمان 
باید به انتخابات امریکا باشد!

روزنامه آرم��ان مصاحبه اي با فریدون مجلس��ي، 
دیپلمات سابق گرفته و او پیرامون FATF گفته که 
پذیرش آن دستاورد عملي خاصي براي ایران ندارد، 
اما باز ه��م از آن دفاع کرده اس��ت و روزنامه آرمان 
هم از ق��ول او تیتر زده که »از ب��رزخ FATF باید 
خارج شویم«! او راه حل را در وابستگي به انتخابات 
امریکا خالصه کرده است . »شاید ایران تمام نگاه ها 
و امیدهایش به انتخابات 2020 و برگزیده ش��دن 
بایدن براي اقدامات��ي تازه تر در سیاس��ت خارجه 
باشد. « اما بایدن و حزب دموکرات به صراحت  اعالم 
کرده اند که اقدامات تازه تر آنها درباره  ایران، اجراي 
برجام موشکي و منطقه اي توس��ط ایران است. آیا 
این دقیقاً همان اظهارات ترامپ و همان 12 شرط 
پمپئو درباره ایران نیست؟! پس اصالح طلبان چرا 
مي خواهند این گزاره نادرس��ت را جا بیندازند که 

بایدن و ترامپ با هم فرق دارند؟! | صفحه 2

چهره های آش��نا از جریان های سیاس��ی کش��ور از چندی 
پیش قطعیت حضور خود را در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
1400 اعالم کردند و برخ��ی دیگر نیز آن ط��ور که معلوم 
ش��د قصد دارند به گونه  دیگری در این انتخابات تأثیرگذار 
ً  معمولی و ع��ادی و در چارچوب  باش��ند. همه چیز ظاه��را
قوانین دموکراسی است و اینکه چهره های تکراری از رؤسای 
جمهور س��ابق تا معاون��ان آنان و برخ��ی وزرای دولت های 
س��ابق می خواهند رئیس جمهور آینده ایران شوند،  ظاهراً 
 هیچ منعی در یك نظام مردم س��االرانه ن��دارد. اما این همه 

ماجرا نیست!
در نظام های مردم ساالر اگرچه به جز در برخی کشور  ها منع 
قانونی برای حضور مجدد و چند باره سیاستمداران در قدرت 
وجود ندارد، اما هدف این نظام   ها و دالیل ش��کل گیری آنها 
چرخاندن قدرت در دست افراد نسل های متوالی و جلوگیری 
از تمرکز قدرت در دس��ت افراد و گروه های بس��ته تکراری 
است. تمرکزی که هم موجب فس��اد و برخورداری از رانت 
اطالعات و ثروت و قدرت می شود و هم انگیزه های خدمت را 
در مدیران و انگیزه های مشارکت در انتخابات را در مردم به 

شدت کاهش می دهد. 
نظام مردم س��االر تالش می کند ش��غلی برای سیاستمدار 
ایجاد نکند، بلک��ه در تعاریف گفته می ش��ود م��ردم برای 
مدت محدود به فرد یا اف��رادی، از جانب خ��ود نمایندگی 
می دهند تا برخ��ی از اموری را ک��ه اجرای آن ب��ه دولت و 
قوه مجریه نیازمند اس��ت، به انجام برس��انند. برای همین 
 اس��ت که دولت   ها در لفظ، خود را نوک��ر و خدمتگزار مردم 

معرفی می کنند. 
با ای��ن حس��اب بای��د در ش��رایط معمولی ه��م نظام های 
مردم ساالر به س��ختی افرادی را برای خدمت در دولت پیدا 
کنند، زیرا چنین دولت��ی هیچ امتیاز و حق��ی جز پذیرش 
مسئولیت سخت انجام امور اجرایی ندارد و نباید و نمی تواند 
از هیچ ران��ت و امتیاز ویژه ب��رای خود برخوردار باش��د. اما 
در عمل می بینیم که نه در ش��رایط معمول��ی که حتی در 
شرایط سختی مثل اکنون، س��ینه چاکان خدمت در دولت 
و نامزدی در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری فراوانند! آن هم 
چهره های تکراری و بعضاً  ناموفق که با همه دش��واری های 
 دولت داری در ش��رایط تحریم   ها در صف مبارزه انتخاباتی 

ایستاده اند!
در ش��رایط تکرار حضور سیاس��تمداران در قوای مجریه و 
عدلیه، تفاوت دموکراس��ی با حکومت های غیر دموکراتیك 
از بین می رود یا به کم  ترین حد می رس��د. اگر در یك نظام 
دموکراتیك، سیاستمداری در یك دوره چهل ساله 12 یا 16 
سال آن را -اگرچه غیر متوالی- در قدرت باشد، همه یا بیشتر 
معایب حضور سیاس��تمداران در نظام های غیردموکراتیك 
را ش��اهد خواهیم ب��ود. اصرار سیاس��تمداران تک��راری بر 
حضور مجدد در قدرت که این حضور را نیز به عنوان ش��غل 
ثابت خود می نگرن��د، به همین خاطر اس��ت که مزه قدرت 
غیردموکراتیك را از تکرار حضور خود چشیده اند یا قصد دارد 
بچشند، نه اینکه مزه خدمت و نوکری مردم الی دندانشان 

باشد و بخواهند خود را فدای ملت کنند!
پیام روح مردم ساالری به سیاستمداران آن است که خودتان 
را برای دفعات بعدی خرج ملت نکنید! زیرا این نه برای شما 
خوب است و نه برای مردم. اگر نوکری و خدمتگزاری است،  
یك دوره محدود کافی اس��ت و اگر قدرت طلبی اس��ت که 

مطلب روشن است. 
با این حال به نظر می رسد که سختی دست کشیدن از قدرت 
حتی از جان کندن سخت تراست، به طوری که برخی   ها در 
این چندماهه اخیر علناً گفته اند که برای ریاست جمهوری 
نمی آیند اما تالش خود را می کنند ک��ه یك رئیس جمهور 
خوب در ایران بر سر کار بیاید! این حرکت از حضور مستقیم 
در قدرت دیکتاتورمآبانه تر اس��ت. آقایان درس دموکراسی 
به همه جهان و به ملت ایران می دهن��د اما حتی وقتی قرار 
نیست رئیس جمهور شوند، می خواهند »رئیس جمهورساز « 

باشند!
برخی رفتارهای به ش��دت عوام گرایانه نامزد  ها برای جذب 
آرای زن��ان و قش��ر غیرسیاس��ی جامعه در ماه ه��ای اخیر 
نیز نه با اص��ول مترقی مردم س��االری که ب��ا همان اصول 
نظام های غیر مردمی هماهنگ اس��ت و این نشان می دهد 
 سیاستمداران ما به قدرت به چش��م نوکری و خدمت نگاه 
نمی کنند-اگرچه حرف آن را زیاد می زنند- بلکه حضور آنان 
 در انتخابات، به معنی »پیش به سوی قدرت و رانت و سروری « 

است! 
»سیاس��تمداران تکراری« برای انتخابات 1400 اول از هم 
باید تکلیف خود را با این حقیقت روشن کنند: »ما که برای 
بار چندم می خواهیم به مردم خدمت کنیم، لزوما!ً به لوازمات 

حکومت مردم ساالر باور نداریم!«

   با افزایش اعتراضات و انتقادهاي س��هامداران ب��ه اتفاقات بازار 
س��رمایه و از بین رفتن س��رمایه هاي مردم، رئیس دس��تگاه قضا 
دستورالعمل ساماندهي رس��یدگي به پرونده هاي بورس را صادر 
کرد.  بر اس��اس این دس��تورالعمل، به منظور اس��تفاده از رویکرد 
عدالت ترمیمي و صلح و سازش در رس��یدگي به پرونده هاي بازار 
سرمایه، مرکز توسعه حل اختالف با همکاري سازمان بورس، شعبه 

یا شعب ش��وراي حل اختالف را دایر مي کند.  همچنین دادستان 
تهران با همکاري دادس��تاني کل و معاونت منابع انس��اني و امور 
فرهنگي نسبت به آموزش کارکنان معرفي ش��ده از سوي رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار براي آموزش هاي تخصصي به عنوان 
ضابط و صدور کارت ضابط دادگس��تري براي آنان اقدام خواهند 
کرد. همچنین قضاتي که مسئول رسیدگي به پروند ه ها هستند از 

میان افرادي انتخاب مي شوند که عالوه بر دانش حقوقي متناسب، 
داراي تجربه و تخصص در امور اقتصادي و بازار س��رمایه باشند.  با 
ورود دستگاه قضا به بازار سرمایه، مي توان امیدوار بود شیادان بازار 
سرمایه که به جریان هاي پرنفوذ متصل هس��تند، کمي احساس 
خطر کنند، هر چند ک��ه رانت هاي این گروه در ب��ورس تهران در 

خدمت آنها باشد | صفحه 4

 رئيس قوه قضائيه دستور داد تعدادي از شعب بازپرسي و دادگاه هاي حقوقي، كيفري2 و تجديدنظر 
و همچنين شعبه اي از ديوان عالي به عنوان شعب خاص رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه تعيين شود

دستور محاکمه اخالل گران بورسی
   اقتصادی

دومين صندوق رأی گيری در امريكا  به آتش كشيده شد

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 7 آبان 1399 - 11 ربيع االول 1442
سال بيست و د  وم- شماره 6058  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

رسانه های امريكا گزارش دادند بس�ياری از امريكايی ها از ترس آشوب و جنگی كه ناظران برای فردای انتخابات 
امريكا پيش بينی می كنند، در حال رفتن به مناطق امن تر خارج از ش�هر و جمع آوری آذوقه هستند. هر دو نامزد 
انتخابات گفته اند كه فقط در صورت تقلب رقيب، شكست خواهند خورد و تلويحًا  از همين حاال نشان داده اند زير بار 
پذيرش نتيجه انتخابات نمی روند. اين وضعيت احتمال آشوب در پسا انتخابات را در امريكا باالبرده كه بارقه هايی از 

آن هم اكنون مشاهده می شود. از جمله دومين صندوق انتخاباتی در امريكا به آتش كشيده شد | صفحه 15


