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رئیس جمهور منتخب دشوار  ترین کار  ها را پیش  روی خود 
دارد که این یک فرصت بی نظیر برای او و دولت اوست. حاال 
همه از او می خواهند در این چهار سال خودش را نشان دهد و 
یادآور می شوند که هیچ بهانه ای نداری و باید خودت را و نظام 
جمهوری اسللامی را ثابت کنی. قصد تلطیف و تصغیر این 
مطالبه را ندارم اما چند توصیه یا تمنا از آقای رئیسی وجود 

دارد که شاید به کار ایشان در این مسیر دشوار بیاید. 
اول از همه ایشان باید برای فاح روح و روان مردم، نقد دولت 
گذشته را به رسانه   ها و نخبگان بسپارد و خود بر اسب راهوار 
آینده سوار شود نه بر قاطر لنگ ماضی. سال هاست مردم از 
دولتمردان خود شنیده اند که مشکات، میراث گذشته است. 
به واقع ظرف مردم از این فرافکنی   ها پر شللده اسللت. آقای 
رئیسی در مناظره   ها نشان داد که می تواند طی بخشنامه ای 
از دولتش بخواهد گذشته را ر  ها کنند و با ذهن و روان مردم، 
بازی دولت های گذشته را تکرار نکنند. این اگر سنت شود،  
همه بهره اش برای ملت و برای اصل نظام است. نظامی که هر 
دولتی با بولدوزر از روی دولت قبل رد   می شد، بی آنکه توجه 

کند،  دولت و نظام پیوستگی های فراوان دارند. 
توصیه دوم عبور از کسانی است که برای ورود به کابینه جدید 
دندان گرد کرده اند. آقای رئیسی مستقل بود و بدهکار کسی 
نبود و بار  ها گفت ستاد من نماد دولت من نیست و مملکت 
را با توصیه عمه و خاله اداره نمی کنم. دندان   ها را خوب نگاه 
کنید. هر دندانی که گرد شده بدانید طمع او در داشتن رانت 
قدرت، خانمان سللوز و کار برای شیطان کردن است. اگر در 
دولت شما حتی یکی از نفوذی های دستگاه جاه طلبی حلول 
کند، خسارت بار است. نشانه های مردان خدا را در خطبه های 
موال جست و جو کنید. یکی از نشانه   ها گمنامی است. دنبال 
نام   ها نباشللید و از شهرت پیشللگان بهراسللید. دانشمندان 
نجیبی را که دل در گرو وطن و سربلندی آن دارند و امتحان 
خود را در گذشللتن از خویش تا اینجای عمر پرتاش خود 

ثابت کرده اند، به کار  بگیرید. 
توصیه بعدی عبور کابینه از دوقطبی های پنهان اسللت. به 
خود رئیس جمهور منتخب اطمینان کافللی وجود دارد اما 
عادت دیرینه در وزارتخانه   ها بللرای بهانه کردن ناکارآمدی  
احتمالی، ساختن دوقطبی است؛ دوقطبی با رسانه ملی، با 
سپاه، با دستگاه قضا، با مجلس،  با جریان رقیب، با رسانه ها، با 
آنها که »نمی گذارند کار کنیم« و مانند آن. آقای رئیسی با آن 
دیداری که با مدیران مسئول روزنامه های اصاح طلب داشت 
و با ادبیات سیاسی مخصوص به خود که یک ادبیات ایمانی و 
ملی است و گزاره های جناحی و »اصولگرا-اصاح طلب « در 
آن دیده نمی شللود، باید کابینه ای همدل با کارگزاران نظام 
و بدون هرگونه دوقطبی ایجاد کند. دلیلی ندارد بسیاری از 
مباحث درون دولت و کاسللتی   ها و کمبود  ها و سختی   ها هر 
روز با خبرهای تلخ در کام مردم ریخته شود. مردم از این همه 
خبر بد خسته اند. »دولت مردمی « نباید کام مردم را با بیان 
اختافات قوا و نهاد  ها تلخ کند و هر روز سوژه ای برای بحث و 

جدل های بی پایان بسازد. 
توصیه آخر در حوزه سیاسی است. هنر اصلی رئیس جمهور 
منتخب می تواند این باشد که به جدال شهاب های تندروی 
»اصولگرا-اصاح طلب « در سللپهر سیاسللت کشللور برای 
همیشه پایان دهد و با معتدالن آنها کار و ایشان را در هدف 
اصلی یک دولت در حوزه سیاست که وحدت رویه در منافع 
داخلی و مقابل دشمن خارجی است،  به یکدیگر نزدیک کند. 
جوانان دو جریان ظرفیت دارند اولویت های اصلی کشللور 
را که پیشرفت و سللربلندی نظام اسللامی و تعمیق مبانی 
ایمانی اسللت،  در دسللت بگیرند و از دغدغه های شللخصی 
و جناحی خود بگذرند. پیران شللان را که جزم اندیشللانه بر 
تمایات شخصی خود پا می فشللارند، به امید خدا بسپارید. 
اگر نظام جمهوری اسللامی قصدی بللر زدودن پیرایه   ها و 
برخی اصاحات سیاسللی و اجتماعللی دارد، همین دولت 
سللیزدهم که رئیس جمهور آن توان گردآوردن جناح های 
سیاسی را به دور خود دارد و بار  ها عملکرد او در دستگاه قضا 
از طرف مخالفانش ستایش شده و رویکرد نرم و مقبولی در 
همین روز  ها به او نشان داده اند،  بهترین گزینه و زمان است. 
آقای رئیسی باید هنرمندانه آن ظرفیت عظیم پیشرفت در 
حوزه های علمی و فرهنگی را که در طی دو دهه اخیر قربانی 
دعواهای سیاسی شده است،  از این ورطه خارج کند و در گام 
دوم انقاب، مردمی را که ناجوانمردانه در سال های گذشته 
معطل شخصیت سازی های سیاسی شللدند و در انتخابات 
اخیر نشان دادند از شخصیت   ها و جناح های کاذب سیاسی 
عبور کرده اند، به مسللیر واقعی یک ملللت ایمانی که دین و 
دنیای حسنه می خواهند، بازگرداند. این از هر اکتشاف نفت 
و انرژی و از هر درآمدی برای کشور سرشارتر و موتور پیشران 

کشور در آینده است. 

سر مقاله

 توصیه هایی 
به رئیس جمهور منتخب

وین در تردید توافق بدون تضمین

»جمهور« پیروزی خود را جشن گرفت

عراقچی:بیش از هر زمان دیگر به توافق نزدیک شده ایم، اما بدون تضمین امریکا توافق نمی کنیم
کاخ سفید: هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند چیزی)تضمین کتبی( را که ایران از امریکا می خواهد به آنها بدهد!

بینالملل

یادداشت  سیاسی

 آرامش پس از انتخابات
 الگوی عقالنیت سیاسی

رسول سنایی راد

در حالی که استفاده از انتخابات برای چرخش قدرت در نظام های 
مردم سللاالر یک مزیت طایی اسللت که جامعلله را از هزینه  ها و 
تنش های چرخش و انتقال قدرت معاف می سازد، اما خردگریزی و 
سوءاستفاده برخی کنشگران و بازیگران سیاسی که حفظ و کسب 
قدرت خود را مغایر با نتایج انتخابات می بینند، گاه قواعد رقابت سالم 
و منطقی را در انتخابات برهم زده و موجب شکل گیری تنش   هایی 
در انتخاب   ها می شود که نمونه های زیادی را در سالیان اخیر شاهد 
بوده ایم؛ نمونه   هایی که نه تنها در کشور  های آسیایی و آفریقایی و 
برخوردار از سابقه کوتاه مردم ساالری بلکه در کشورهای اروپایی و 
مدعی برخوردار از سابقه طوالنی مردم ساالری به وقوع پیوسته و در 
ماه های گذشته در امریکا به اشللغال کنگره انجامید و دوره انتقال 
قدرت از ترامپ به بایدن را با چالش   ها و تنش های جدی با تلفات 
مادی و انسانی همراه ساخت. متأسفانه چنین پدیده  زشتی از سال 

1388 در کشور ما نیز سابقه داشته است  | صفحه2 

یادداشت  فرهنگییادداشت  اجتماعی

 نوبت اعتماد به جوانان
و حل مشكالت است

 وزیر فرهنگ شناس قوی 
می خواهیم

جواد محرميمجید ابهري

آن روز موعود فرارسید و زن و مرد در گرماي طاقت فرسا خود را به 
حوزه رأي گیري رسللاندند. ضد انقاب به رغم سرمایه گذاري هاي 
کان و حمایت هاي شبانه روزي رسانه اي نتوانست ذره اي در اراده 
استوار این مردم نفوذ نماید. بمباران هاي تبلیغاتي از جبهه مقابل 
مردم قهرمان ایران را اسللتوارتر و قوي تر نمود. دولت آینده بدون 
فوت وقت باید به باز کردن گره هاي بسته از محموله انقاب بپردازند. 
نکته اساسي آنکه دولت آینده و اجزا ي آن باید قدر این مردم صبور 
و مؤمن را دانسللته و در خدمت به آنان لحظه اي تردید به خود راه 
ندهند.  جوانان عزیز سرمایه هاي واقعي و منابع سرشار نیروي انساني 
هر کشوري هستند. در جامعه ما نیز از جایگاهي واال برخوردار بوده 
و یکي از امیدهاي اصلي در جاده تکامل فرهنگي و رشد اقتصادي 
هستند. جا دارد که دولت آینده بدون فوت وقت به ساماندهي امور 
مخصوصاً معیشت مردم پرداخته و اجازه ندهند که این ملت بیش از 

این در چنگال گراني هاي کاذب گرفتار باشند | صفحه3

امید است آقاي رئیسي حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد را بدانند 
و براي انتخاب وزیر در این عرصه کاري کنند که به نحو مطلوب 
امیدواري ها براي تحول در فرهنگ پررنگ تر شود.  قطع به یقین 
وزیر فرهنگ و ارشللاد باید توان ارتباط دلي )و نه صرفاً مادي( با 
هنرمندان و اصحاب فرهنگ را داشته باشللد. در دوره هاي قبل 
بعضاً مدیراني از عرصه کان که جایگاه فرهنگي هم نداشتند فکر 
مي کردند با پولپاشي بدون اسللتراتژي، ضابطه و برنامه در میان 
طیفي از هنرمندان مي توانند دل آنها را به دست آورند و احتماالً 
براي مقاصد سیاسللي سللوار بر آنها شللوند و این رویه بي تردید 
بزرگ ترین توهین به شعور این قشر از جامعه بود. وزارت فرهنگ 
و ارشاد الزم اسللت از این آسیب ها مصون باشللد و به هنرمندان 
نگاه ابزاري نداشته باشد و آنها را وسیله اي براي اغراض سیاسي 
 نداند و الزم است نگاهش به فرهنگ و هنر پوپولیستي، شکلي و 
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اگرچهآم�ارفوتیهایکروناي�یروبهکاهشاس�تاماب�اافزايش
محسوسیدرتعدادمبتاليانجديدمواجهيمکهطبقفرمولقبلی،
افزايشتعدادمبتاليانباافزايشبستریها،بيمارانبدحالوفوتیها
همراهخواهدبود.تعدادشهرهایقرمزکرونايیهماز13شهربه22
شهررسيدهوبرخالفروندکلیکاهشیدرکشوردربرخیاستانها
روندافزايشیهمچنانبرقراراست.آمارشيوعکرونادرپايتختهم
سينوسیاستونگرانیازبروزموجپنجمکرونابهخصوصباکاهش
رعايتشيوهنامههاموضوعیاستکههمچنانکشورراتهديدمیکند.
در 2۴ ساعت منتهی به روز یک شنبه،3۰ خرداد 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 8 هزار و 1۶1 بیمار جدید مبتا به کووید1۹ در کشور 
شناسایی شد که ۹۴۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید1۹ 
در کشور به 3 میلیون و ۹۵ هزار و 13۵ نفر رسید. در همین زمان، 111 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 82 هزار و ۹۶۵ نفر رسللید. تاکنون 2 میلیون و ۷۴8 هزار و 32۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان    ها ترخیص شده اند. سه هزار و 2۷۹ نفر 
از بیماران مبتا به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان    ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۷۵ 

شهر در وضعیت نارنجی و 2۵1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 
    روندسينوسیکرونادرتهران

نادر توکلی، معاون درمان سللتاد مقابله با کرونا در اسللتان تهران، درباره 
وضعیت کرونا در تهران با بیان اینکه روند کاهشی بیماری کووید-1۹ در 
تهران بسیار بطئی و کند و در عین حال سینوسی است، می گوید: » از آنجایی 
که ما وضعیت را به صورت روزانه رصد می کنیم، حتی برخی روز    ها نسبت به 
روز گذشته افزایش هم داریم و این روند، روند خوبی نیست و نشان دهنده 

این است که بیماری در شهر تهران کامًا فعال است و فعالیت ویروس به 
شدت کاهش پیدا نکرده است. «

وی می افزاید: » باالخره حتی بستری های ما هم روزانه بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ 
مورد در نوسان اسللت. به عنوان مثال ما در روز جمعه 28 خرداد ماه 8۰۰ 
مورد بستری داشتیم. البته می توان گفت که میزان مرگ و میر کاهش یافته 
است؛ چراکه اوالً بیماران نسبت به پیک های قبلی بدحال تر نیستند و دوم 
اینکه تعداد ترخیص های مان با تعداد بستری هایمان تقریباً برابری می کند 

و بعضی روز    ها میزان ترخیصی     ها هم بیشتر است«. 
به گفته توکلی در حال حاضر تقریباً حدود ۴۰۰۰ بیمار بستری مبتا به 
کرونا در شهر تهران داریم که از این تعداد روزانه درصدی ترخیص و درصدی 
هم بستری می شوند. بسللتری روزانه هم بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ نفر است. وی 
تصریح می کند:» در سه هفته اخیر روند کاماً سینوسی است و به صورت 
محسوس و هفتگی کاهش چشللمگیری نداریم که این موضوع مقداری 

نگران کننده است. به هر حال بیم ایجاد موج جدید را داریم. «
توکلی با بیان اینکه میزان مراجعات سرپایی نیز بین ۴۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر در 
نوسان است و باال است، می افزاید: » بیشترین چیزی که می تواند در سه ماهه 

تابستان کمک کند، باال بردن پوشش واکسیناسیون است. «
    ازسرگيریمحدوديتترددشبانه

به گفته سردار سید تیمور حسللینی، جانشللین پلیس راهور ناجا طرح 
محدودیت تردد شبانه که در چند شب گذشته به دلیل اجرای انتخابات لغو 
شده بود از شب گذشته اجرا شده و محدودیت تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 

صبح اجرا شده و متخلفان جریمه 2۰۰ هزار تومانی خواهند شد. 
وی درباره محدودیت های سللفرهای بین اسللتانی نیز اعام کرد: »بنا بر 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع 

است؛ بر همین اساس خروج خودروهای بومی و ورود خودروهای غیر بومی 
به این دسته از شهر    ها ممنوع بوده و جریمه یک میلیونی تردد به شهر قرمز 
و ۵۰۰ هزار تومانی سفر به شهر نارنجی اعمال خواهد شد. سفر به سه استان 

گلستان، گیان و مازندران فارغ از رنگ بندی کرونایی ممنوع است. «
    طغيانکرونادرروسيهودرخواس�تنمکیبرایلغوپروازها

بهمسکو
طبق اعام مقامات مسکو موارد جدید ابتا به کووید-1۹ در این شهر برای 
دومین روز متوالی روند افزایشی داشته و بیمارستان های این شهر با شمار 
قابل توجهی از بیمللاران جدید آلوده به نوع دلتللای کروناویروس مواجه 
هستند. آمارهای دولتی نشان می دهد: در مدت 2۴ ساعت موارد جدید 
ابتا به کروناویروس در شهر مسکو ۹12۰ مورد اعام شده که برای دومین 

روز متوالی رکورد باالیی بوده است. 
شهردار مسللکو با بیان اینکه طی دو هفته گذشللته موارد جدید ابتا به 
کروناویروس در یک روز حدود 3۰۰۰ مورد بوده است، گفته است: » سویه 
دلتا )کروناویروس جهش یافته در هند( در نزدیک به ۹۰ درصد موارد جدید 

ابتا شناسایی شده است. «
بر این اساس سللعید نمکی، وزیر بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی در 
نامه ای به علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، بر ضرورت 
طرح موضوع و اخذ تصمیمات فوری در مورد توقف پرواز    ها به مقصد مسکو و 

بالعکس در جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا تأکید کرد. 
در این نامه آمده است:باتوجه به گزارشات واصله از کشور روسیه در خصوص 
شیوع بیماری کووید-1۹ ضروری است، موضوع توقف پرواز    ها به مقصد 
مسکو و بالعکس سریعاً در جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا 

مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ شود. 

    با دسللتیابي ایران به فناوري تولید واکسن کرونا، وزارت 
خزانلله داري امریکا در اعامیه اي تحریللم کاالهاي کرونایي 
را براي سه کشور ایران، سللوریه و ونزوئا برداشت! بیماران 
کرونایللي تنها قربانیللان تحریم هللاي دارویللي و تجهیزات 
پزشکي امریکا علیه کشورمان نیستند و بسیاري از بیماران 
خاص و صعب العاج همچون پروانه اي هللا هم در این مدت 
جان خود را از دسللت داده یا با شللرایط سللختي دسللت و 
پنجه نرم مي کننللد. این در حالي اسللت که طبللق قوانین 
 حقوق بشري تحریم دارو و واکسللن حتي در شرایط جنگي 

خاف قانون است

    فرمانده کل سللپاه پاسداران انقاب اسللامی، نماینده 
ولی فقیه در سپاه و رئیس سازمان بسللیج مستضعفین، در 
پیام های جداگانه ضمن تبریک خلق حماسلله باشکوه ملت 
ایران و انتخاب آیت اهلل رئیسی به ریاست جمهوری ، آمادگی 
سپاه و بسیج را در تداوم راهبرد این نهاد مردمی در همکاری 

با دولت  ها در عرصه خدمتگزاری به مردم اعام کردند

گفتوگوی»جوان«بانادرقربانیازهمرزمانشهيد
دکترمصطفیچمرانبهمناسبتسالروزشهادتش

نرمش كرونایي امریكا 
مقابل قدرت ایران!

آمادگیسپاهوبسيج
برایتداوم

راهبردهمکاریبادولتها

کرونا در پایتخت سینوسی است

دهالویه کربالی رزمندگان 
جنگ های نامنظم بود
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جشن پیروزی جمهور در سللیزدهمین انتخابات ریاسللت جمهوری به قدر خود آن 
انتخابات شیرین و بدون تنش های تحمیلی بود. وقتی منتخب ملت با رأی فاصله دار 
با نفر دوم انتخاب شود و رقیبان بی درنگ به او تبریک بگویند و رئیس جمهور مستقر 
به محل استقرار رئیس جمهور منتخب برود و تبریک بگوید و تأکید کند که خودش 
و وزیرانش در خدمت او هسللتند و او رئیس جمهور همه مردم اسللت و باالخره سران 

کشورهای دوست بی فوت وقت  پیام تبریک بفرستند، معلوم است که جشن و پایکوبی 
»جمهور« برای پیروزی خود، بدون تنش های معمول این گونه جشن هاست. 

جشللن مردم ایران البته که با عزای صهیونیست ها و رسللانه های فارسی زبان معاند 
همراه بود. طشت رسوایی این رسانه ها در چنین تقابل هایی به زمین می افتد و صدا و 
تصویر این افتادن همه را متوجه خود می کند. انتخابات سیزدهم تجلی تصمیم و اراده 

ملت ایران بدون تأثیرپذیری از دعواهای سیاسی دو جناح اصلی کشور بود و شیرینی 
این جشن در مردمی بودن و نداشتن رنگ و بوی سیاسی و  جدل های شخصیت های 
سیاسی است. دور نیست روزی که مردم    با تغییری که »دولت مردمی« وعده آن را 
داده است،  بیشتر  از پیش پای کار نظام و دولت بایستند و زمینه جشن های پرشکوه تر 

را فراهم کنند.
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