
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
پنجشنبه3تير1400-13ذیالقعده1442
سالبيستوسوم-شماره6239-16صفحه

قيمت:2000تومان
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شاهاختيارينداشت
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درگفتوشنودبامسعودرضايي

 پول زور به اسم 
عوارض ساالنه خودرو!

عقبنشينيدولت
ازافزايشقيمتشيرولبنيات

هشدارهادربارهفروپاشی
دولتدرافغانستان

  در حالي كه واكسن كووايران بركت فاز سوم كارآزمايي باليني 
خود را مي گذراند، قدرت 93/5درصدي اين واكسن در خنثي 
كردن ويروس كرونا،  كشورهای جهان را متقاضي اين واكسن 
ايراني كرده اس��ت. كووايران كه در برابر سويه انگليسي كرونا 
سربلند بيرون آمده بود، حاال در حال سپري كردن آزمايش هاي 
بررسي اثرگذاري روي سويه هندي ويروس كروناست و نتايج 
اوليه حكايت از آن دارد كه به احتمال زياد واكس��ن كووايران 

بركت بر روي جهش هندي مؤثر است | صفحه3

  دولت امريكا در يك اقدام ناگهاني 33دامنه رسانه هاي جبهه 
مقاومت از جمله وب س��ايت هاي »پرس تي وي«، »العالم«، 
»الكوثر« و شبكه »المسيره« يمن را توقيف كرد،رئيس دفتر 
رئيس جمهور، صداوس��يما، نمايندگی دائم ايران در سازمان 
ملل و سخنگوی وزارت امور خارجه اين اقدام امريكا را نقض 

فاحش آزادي بيان دانستند | صفحه16

  هر مالك خودرو موظف است عوارض ساالنه خودرو خود را 
پرداخت كند؛ فرقي هم ندارد، خودرو ايراني باشد يا خارجي، 
سنگين باشد يا حتي موتورس��يكلت؛ در هر صورت مالك هر 
كدام از اين دستگاه ها، بايد هزينه اي را به عنوان »عوارض ساالنه 
خودرو« پرداخت كند، در غير اين صورت با هر ماه ديركرد، بايد 
۲ درصد از مبلغ عوارض را به عنوان جريمه بپردازد. از طرفي، 
قرار بود كه شهرداري اين »عوارض ساالنه خودرو« را براي امور 
رفاهي و خدماتي ش��هروندان خرج كند، اما مالكان خودرو با 
اعتراض نسبت به گراني عوارض ساالنه خودرو، مي گويند كه 
شهرداري هيچ خدمات مناسبي به آنها ارائه نمي كند و فقط از 

آنها پول عوارض مي گيرد! | صفحه3

  با فش��ار افكار عموم��ي و رس��انه ها درخص��وص افزايش 
غيرمنطقي قيمت شيرخام از سوي كميته شير در وزارت جهاد 
كشاورزي، دولت از مواضع خود عقب نشيني كرد و مسئول دفتر 
رئيس جمهور اعالم كرد: به دستور رئيس جمهور هرگونه افزايش 
قيمت كاالها نبايد بدون هماهنگي انجام گيرد. از اين رو در دولت 
هيچ تصميمي براي افزايش قيمت شير گرفته نشده، هركس 

هرجا گران تر بفروشد، تخلف كرده است | صفحه12

  با تشديد تصرفات طالبان در افغانستان، سايه جنگ داخلی 
بيش از هر زمانی طی ۲0 س��ال گذشته بر س��ر اين كشور سايه 
انداخته اس��ت. پنتاگون يك بار ديگر اعالم ك��رد كه قصد دارد 
سرعت خروج نيروهای خود را از افغانستان آهسته تر كند، ولی 
با تصرف سه شهرستان ديگر به دست طالبان ظرف 48 ساعت 
گذشته، بعيد است آهسته شدن سرعت خروج نيروهای امريكايی، 

جلوی سرعت تحوالت را بگيرد| صفحه15

یادداشت  سیاسی

فاتحه شورای شهر را هم  خواندید!

محمد صادق عبداللهی

پيش از برگزاری انتخابات ۲8 خرداد بسياری از آنها كه با داليل مختلف با كمپين تحريمی   ها 
هم صدا شده بودند، همراهی انتخابات شورای شهر با رياست جمهوری را ترفندی می دانستند 
كه موجب افزايش مشاركت خواهد شد، اين در حالی است كه حداقل، اعالم ريز آمار نامزدهای 
شورای شهر تهران نشان داد، تحليل انتخابات به اين س��ادگی   ها هم نيست و  چه بسا اگر از 
آرای قومی در برخی مناطق گذر كنيم، در كالنشهر  هايی چون تهران اين انتخابات رياست 
جمهوری بود كه موجب افزايش مشاركت در انتخابات شورای شهر نيز شده است. رفتار برخی 
از رأی دهندگان در تقريباً تمامی ش��عب اخذ رأی نيز به اين استدالل كمك می كند. عمده 
رأی دهندگان افرادی را ديده اند كه هنگام نوشتن اسامی يا از روی ليست نصب شده   روی ديوار، 
نام نامزد  ها را به صورت اتفاقی و از روی خوشايند اسم و فاميل يا شهرت می نوشتند يا از كسان 

ديگری تقاضای كمك می كردند تا ليستی در اختيارشان قرار دهند  | صفحه2 

یادداشت  بین الملل

موتور جنگی طالبان  صلح را به حاشیه می برد

سید عباس حسینی

چندگانگی در صفوف رهبران سياسی افغانستان و نبود اجماع داخلی سبب تضعيف روحيه 
نيروهای امنيتی و دفاعی اين كشور و از دست دادن اراده ايستادگی در برابر حمالت گروه طالبان 
و در نهايت پيشروی اين گروه شده است. حتی در مناطقی، متنفذين و ريش سفيدان محلی 
تالش كرده اند نيروهای امنيتی مناطق خود را به نفع گروه طالبان ترک كنند. در اين بين، آنچه 
مشخص است، مردم افغانستان به شدت مخالف احيای مجدد امارت اسالمی طالبانی در اين 
كشورند، به همين خاطر، با ضعف عملكرد نيروهای امنيتی و دفاعی افغانستان، تالش     هايی 
حول محور برخی فرماندهان و شخصيت های جهادی برای بسيج نيروهای مردمی عليه طالبان 
و شكل گيری جبهه مقاومت آغاز شده و در مواردی سبب عقب زدن حمالت گروه طالبان نيز 
شده است. آنچه مشخص است، رهبران و شخصيت های سياسی افغانستان امروز به اين نتيجه 

رسيده اند كه ديگر نمی توانند به امريكا اعتماد و باور داشته باشند | صفحه15

گل به خودي  مدیران ورزش

یادداشت  ورزشی

سعید احمديان

برخي از مديران گويا به ش��رايط حساسي كه ورزش در آس��تانه المپيك پيش رو دارد واقف 
نيستند، به خصوص كه بايد همه بخش هاي مديريتي از وزارت ورزش و كميته ملي المپيك تا 
فدراسيون ها و البته دولت تمام توان شان را پشت كاروان المپيك كشورمان بگذارند تا در فاصله 
كمتر از يك ماه كه تا شروع بازي هاي توكيو باقي مانده، تيم ها و ورزشكاراني كه به المپيك 
اعزام مي شوند، دچار كمبود يا حواشي مختلف نشوند و بتوانند در توكيو بهترين عملكرد را 
كه حاصل تالش هاي چندين ساله شان است به نمايش بگذارند و ايران را صاحب بزرگ ترين 
افتخارات ورزشي بكنند كه در ميدان بزرگي مانند المپيك به دست مي آيد. با وجود شرايط 
حساس ورزش اما مديراني هم هستند كه بدون توجه به اين وضعيت كه بايد آرامش بر فضاي 
تيم هاي اعزامي به توكيو حاكم باشد با تصميمات و حكم هايي كه امضا مي كنند، بخشي از 

المپيكي ها را وارد حاشيه مي كنند  | صفحه13

صفحه9

آغازبحثشورانگيزمادامالعمری! 
انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سيزدهم    علی علوی
با آرامش عاقالنه  و غيرهيجانی در تدارک 
اس��ت. آغازين انتقال واقعی قدرت پس از انقالب از دولت دوم مرحوم 
هاشمی به دولت اصالحات بود كه دو چالش را در زمانه خود تجربه كرد. 
ابتدا سه س��ال قبل از پايان دولت دوم هاشمی عطاءاهلل مهاجرانی در 
مصاحبه با روزنامه انگليس��ی زبان »ايران نيوز«، ش��خص هاش��می 
رفسنجانی را فراقانونی توصيف كرد و متقاضی رفع محدوديت قانون 
اساس��ی برای ادامه رياس��ت جمهوری او در دوره های بعدی شد! اين 
خواسته به ش��دت »كارگزارانی« بود، به طوری كه بهانه مهاجرانی و 
دوستان كارگزارانی اش اين بود كه مملكت در حال »سازندگی « است و 
كسی جز هاشمی نمی تواند افسار اين اسب چموش را در دست بگيرد! 
اين خواسته آن هم سه سال قبل از پايان كار دولت نشان می داد احتماالً 
با انتقال قدرت آرامی مواجه نخواهيم بود و دست كم بحث های تئوريك 

در اين باره فضا را به قدر كافی داغ خواهد كرد. 
روزنامه  س��الم ۲9 ش��هريور 75 نوش��ت: »ديروز در راهروی مجلس 
شايعه شد كه تعدادی از نمايندگان-  اكثريت از طرفداران كارگزاران 
- می خواهند يك تومار به حمايت از هاشمی رفسنجانی و درخواست 
تمديد دوره  رياست جمهوری او تهيه كنند«. شهريورماه همان سال در 
سفر هاشمی به اصفهان، طاهری اصفهانی امام جمعه وقت كه از اعضای 
مجلس خبرگان تدوين قانون اساس��ی در 58 بود، پيش از سخنرانی  
هاش��می در جمع مردم اصفهان گفت: »اگر م��ا در مجلس خبرگان 
می دانستيم شخصيتی مانند جنابعالی عهده دار منصب رياست جمهوری 
خواهيد بود، هرگز محدوديتی را در انتخاب اين مس��ئوليت تصويب 
نمی كرديم«. فردای همان روز موسوی خوئينی   ها در روزنامه سالم از 
دعوت عبداهلل نوری برای حفظ هاش��می در قدرت خبر داد. نوری كه 
وزير كش��ور دولت اول هاش��می و در آن زمان نماينده مجلس پنجم 
بود،گفت: »مصلحت نظام اسالمی و منافع كشور ايجاب می كند تا دوره 

رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی برای بار سوم تمديد شود. معتقدم 
نبايد با استناد به منع قانون اساسی درباره تمديد دوره رياست جمهوری 
رفسنجانی دست  های خود را ببنديم. از مردم می خواهم به عنوان يك 
وظيفه و برای قدردانی از آقای هاشمی و استمرار برنامه  های سازندگی و 

توسعه كشور نگذارند وی كنار برود.«
داستان مادام العمری مرحوم هاشمی وقتی اهميت دارد كه بدانيم دولت 
فعلی مس��تقر از همان جريان كارگزاران تشكيل شده و طرفداران آن 

ماجرای مادام العمری در اين دولت هم مستقر هستند. 
انتخاباتغيرمنتظره!

چالش دوم سال 76 انتخاب رئيس جمهوری »برخالف انتظار عمومی « 
بود،  به طوری كه رئيس جمهور منتخب در پاسخ به اين پرسش كه كابينه 
را چطور انتخاب خواهی كرد،  گفته بود اصالً مگر من تا ديروز می دانستم 
رئيس جمهور می شوم! اين انتخاب غيرمنتظره خود به خود فضا را به 
سمت هيجان برد كه البته با تشكر بی درنگ نامزد شكست خورده فضا 

تا حدودی عوض شد. 
دوردومیشدنوشکستاسطوره!

انتقال قدرت بعدی به س��ال 84 رس��يد كه مرحوم هاش��می دوباره 
برای رسيدن به آن قضيه دوست داشتنی مادام العمری-ولی اين بار از 
ميانه راه!- نامزد انتخابات ش��د و در حالی كه دور اول را با آرای بيشتر 
اما ناكافی پشت س��ر گذاشت، در دور دوم شكس��ت خورد و اين برای 
اصحاب قدرت كه به شكلی پيچيده اركان و اجزای قدرت را در سيطره 
بی چون و چرای خود داشتند، امری ناباورانه بود و همين موضوع انتقال 
قدرت را با چالش شكست »اميركبير  زمان به زعم آن اصحاب قدرت« 

مواجه كرد. 
آتشفشان88!

چهار سال بعد اگر چه انتقال قدرتی در كار نبود، اما پرچالش   ترين دوره 
انتخابات بعد از انقالب با ماجراهای ويژه خود شد. 

در 19 خرداد 88 مرحوم هاش��می يك  ب��ار ديگر اين بار نه از س��نگر 

دوس��تانش و با موض��وع مادام العمری بلكه برای كمك به شكس��ت 
رئيس جمهور مستقر،  در نامه بدون س��المی به رهبری در آتشفشان 
انتخابات و انتقال قدرت دميد و نوشت:  »فرض اينكه اينجانب صبورانه به 
مشی گذشته ادامه دهم، بی شك بخشی از مردم و احزاب و جريان   ها اين 
وضع را بيش از اين بر نمی تابند و آتشفشان هايی كه از درون سينه های 
سوزان تغذيه می شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت كه نمونه های آن 
را در اجتماعات انتخاباتی در ميدان ها، خيابان   ها و دانشگاه   ها مشاهده 

می كنيم. «
چند روز بعد در عصر روز انتخابات نامزد شكست خورده انتخابات 88 
خبرنگاران را به نشس��ت خبری خود فراخواند و اع��الم پيروزی كرد! 
جريانی پيچيده در كشور شكل گرفت كه در داخل و خارج ريشه های 
گس��ترده دوانيد و از هر دو م��كان تغذيه كرد تا يك��ی از بزرگ ترين 
آزمون های دموكراسی در ايران شكل بگيرد:»آيا هر بازنده ای می تواند از 
اين پس يك روز قبل از اعالم رسمی نتيجه،  خود را پيروز اعالم و دعوت 
به جنگ خيابانی كند يا نطفه اين بدعت خطرناک در همين جا و برای 

هميشه می خشكد؟«
نطفه آن صحنه آرايی خطرناک خشكيد و بعد از چندی ماجراجويی های 
خيابانی و قهر و حص��ر و آتش و ناآرامی، زبان قان��ون بر چماق بدعت 

چربيد. 
دوبارههاشمیبهاضافهاحمدینژاد!

سال 9۲ دوباره كشور به انتقال قدرت وارد شد و اين بار عالوه بر مرحوم 
هاشمی كه يك پای ثابت انتقال قدرت    ها بود و آن ناكام ماندن مطالبه 
كارگزارانی مادام العمرشدن را بعد از رد صالحيت شدن به اشكال ديگر 
دنبال می كرد،  محمود احمدی نژاد نيز كه بيشترين دوقطبی را با مرحوم 
هاشمی ساخته بود،  با معرفی نامزد مورد نظر خود وارد شكل ديگری از 
مادام العمری قدرت شد و چون نامزد مورد نظر او صالحيت دار نبود،  پيدا 
بود كه اين انتقال قدرت نيز به آرامی و نرمی مورد نظر يك دموكراسی 
معقول نخواهد شد. آن سال حسن روحانی كه در نظرسنجی    ها حدود 

3 درصد رأی داشت،  به يكباره با رش��د آرا و انتخاب مردم مواجه شد و 
اين رشد ناگهانی رأی مردم،  صاحبان و متوليانی هم پيدا كرد كه يكی 
از آنان مرحوم هاشمی بود كه در نشستی عمومی مدعی شد  روحانی 
3درصد رأی بيشتر نداشت با پشتيبانی او  پيروز انتخابات شده است. 
احمدی نژاد نيز كه در نظر داشت با مدل »پوتين- مدودوف « چهار سال 
را معاون اول نامزد مورد حمايت خود و در واقع همه كاره باشد، بخشی از 

نا آرامی های آن انتقال قدرت را سهيم شد.
عقالنيتوالگويیتازهدر1400

سير پرچالش انتقال  قدرت     ها از سال 76 تاكنون نشان می دهد كه چرا 
بايد همكاری عاقالنه دولت مستقر و همراهی جناح     ها و نهادهای نظام 
جمهوری اسالمی و فضای آرام قبل، حين و پس از انتخابات 1400 را 
يك امر بلوغ يافته و شايد آغاز پارادايمی در انتقال  قدرت  برای گام دوم 

انقالب اسالمی دانست. 
بدون ش��ك هيچ يك از بحث     هايی كه تاكنون درب��اره داليل ميزان 
مشاركت در انتخابات 1400 شده بدون نقص نبوده است و بايد فرصت 
بيشتری يافت تا با بررسی همه جوانب و با ورود نخبگان و تحليلگران به 
دايره اين انتخابات بحث     ها عمق و دقت بيشتری پيدا كند و از آن زاويه 

به موضوع چرايی انتقال قدرت آرام نيز وارد شد. 
اكنون از ميان همه عوامل موثر در انتقال ق��درت آرام و به رغم حضور 
بازماندگان تفكر هاشمی و جنجال آفرينی مستمر احمدی نژاد، رفتار 
منصفانه و عاقالنه دولت مستقر-كه البته نبايد چيزی بيشتر از اين از 
دست بدهد!- در انتقال قدرتی كه زيبنده يك نظام مردم ساالر است،  به 
وقوع پيوسته و اگر كار به همين منوال ادامه يابد،  شاهد يكی از آرام     ترين 
و البته معقول     ترين انتق��ال  قدرت     ها در داخل و حتی در مقايس��ه با 
دموكراسی های خارجی هستيم. تبريك و ديدار بی درنگ رئيس جمهور 
مستقر با منتخب و سخنان اين چند روزه پس از برگزاری انتخابات نشان 
از حلول روح تازه ای از عقالنيت در ميان مسئوالن و احزاب و جناح های 

سياسی كشور است. 

انتقالآرام
شاهديکیازآرامترينوالبتهمعقولترينانتقالقدرتهادرداخلوحتیدرمقايسهبادموكراسیهایخارجیهستيم

كهنشانازحلولروحتازهایازعقالنيتدرميانمسئوالنواحزابوجناحهایسياسیكشوراست
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آسمانیشدن2خبرنگار
درحادثهواژگونیاتوبوس

واژگونیاتوبوسحاملخبرنگاران
حوزهمحيطزيس�تبهدرهایدر
مس�يراروميهبهنقده،آس�مانی
ش�دندوخبرن�گارراب�ههمراه

داشت.
س��رهنگ ش��يرانی، رئي��س مرك��ز 
اطالعات و كنت��رل ترافيك پليس راه 
ناجا به »جوان« گفت: ساعت 18:30 
روز گذش��ته حادثه واژگونی اتوبوس 
حامل خبرنگاران در جاده روس��تای 
دشت قوره در يكی از محورهای فرعی 
شهرس��تان نقده به مأم��وران پليس 

راه گزارش ش��د. بررسی های پليس و 
امدادگران همزمان با حضور در محل 
نشان داد كه دو نفر از خبرنگاران خانم 
به علت شدت جراحات فوت شده اند و 
۲1 نفر ديگر هم كه مصدوم شده بودند 
به بيمارستان امام خمينی نقده منتقل 

شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
   براساس اين گزارش خبرنگاران فوت 
شده مهش��اد كريمی خبرنگار ايسنا، 
ريحانه ياس��ينی خبرنگار ايرنا  بودند. 
وضعيت يكی از خبرنگاران مصدوم هم 

وخيم گزارش شده است. 

جانباختندردناکهمکارانعزيزمان
رادرس�انحهواژگون�یاتوب�وسبه
خان�وادهدرگذش�تگانوجامع�ه
مطبوعاتیكشورتسليتمیگوييم
وب�رایمجروح�انوصدمهديدگان
آرزویسالمتعاجلداريموبهدرگاه

خدادعامیكنيم.

انا هلل و انا الیه راجعون

هوالباقی

مدير مسئول
 و كاركنان  روزنامه جوان

روحانی: همه بايد منتخب مردم 
و رئيس جمهور آينده  را ياری كنيم


