
یادداشت  اجتماعی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  فرهنگی

 آزادسازی زندانيان  
ازخدمت جهادي تا جريان اجتماعي

 گذشته، حال، آينده 
در دولت سيزدهم

 جوايز سينمايي 
چقدر جنبه ملي دارند!

اميرحسين يوسفي

عبداهلل متوليان

جواد محرمي

چند سالي اس��ت كه خدمت رس��اني جهادي در عرصه هاي 
مختلف و متن��وع در برنامه نيكوكاران، خيري��ن، گروه هاي 
جهادي و برخ��ي از نهادها و س��ازمان هاي مردم نهادي قرار 
گرفته است كه دغدغه خدمت رساني به مردم، كمك به رفع 
مشكالت نيازمندان، كارآمد سازي دستگاه هاي دولتي، كمك 
به رفع چالش ها و بحران هاي غير مترقبه )چون سيل و زلزله ( 
را داشته و در راستاي حفظ كرامت انساني فعاليت مي نمايند، 
اقدامي كه ت��ا به امروز منش��أ اثرات و عامل رفع بس��ياري از 
مشكالتي بوده است كه از طريق دستگاه هاي قضايي، تقنيني 
و اجرايي امكان رفع آن وجود نداشت يا در كوتاه مدت ممكن 
نبود.  آزادس��ازي زنداني��ان به عنوان ي��ك خدمت جهادي 
در ماه هاي گذش��ته برنامه محوري مجموعه هاي تخصصي 
س��ازمان هاي مردم نهاد انقالبي و جهادي، همچون سازمان 
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حدود دو هفته ديگر، آيت اهلل رئيس��ی سكان اداره كشور را با 
تشكيل دولت س��يزدهم در اختيار خواهد گرفت. اگر دولت 
چهارساله ايشان را به فصول سال تقسيم كنيم، فرصت های 
دراختيار وی برای تحقق وعده   ها و عبور از موانع و چالش های 
موجود به ۱۶ فصل قابل تقس��يم اس��ت و در اين ميان فصل 
اول دوره دول��ت ايش��ان قطع��اً مهم ترين، حس��اس   ترين و 
چالش برانگيز   تري��ن فصل های دولت س��يزدهم خواهد بود.  
دولت آيت اهلل رئيسی برای اولين بار ميراث دار وضع اسفباری 
است كه بی شك در تاريخ ۴۳ ساله انقالب اسالمی بی سابقه 
است. حجم بدهی ها،حجم باور نكردنی نقدينگی،افول ارزش 
پول ملی،نرخ لجام گس��يخته تورم، افس��ردگی، نااميدی و 
بی اعتمادی مردم، فق��ر مطلق، افزايش فاصل��ه طبقاتی و...  
وضعيت بغرنجی است كه به عنوان ميراث گذشته، دولت بعد 

بايد با آن دست و پنجه نرم كند | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

 تبانی و شرط بندی 
يار چندم فوتبال ايران؟!

فريدون حسن

حرف هاي بهت آور محمود فكري، س��رمربي تيم فوتبال نفت 
مسجدسليمان بعد از بازي اين تيم مقابل ذوب آهن در خصوص 
كم كاري و ش��ايد تباني دو بازيكن تيمش مقابل حريف كه به 
شكست مسجدسليماني ها منجر شد، حرف هايي نبود كه به 
سادگي بتوان از آنها گذشت.  آنچه محمود فكري فرياد زد اتفاقي 
بود كه هرچند براي ليگ برتري ها تازگي داشت، اما سال هاست 
كه تيم هاي ليگ هاي يك و دو فوتبال كش��ور با آن دس��ت به 
گريبانند و جالب اينكه نه سازمان ليگ كاري انجام مي دهد، نه 
كميته انضباطي و اخالق و نه حتي فدراسيون، همه آنها فقط 
سكوت كرده اند و با اين سكوت مهر تأييد مي زنند بر اين همه 
تخلف آشكار.  اين سكوت وقاحت را به حد اعلي رسانده و كار به 
جايي رسيده كه حتي مربي يك تيم دسته دومي با اينكه مي داند 
و مي بيند كه شاگردانش در زمين بي تفاوت بازي مي كنند كاري 
از دستش برنمي آيد. ديدار تيم هاي شهيد قندي يزد )كه بايد 
تأسف خورد كه نام شهيد روي اين تيم گذاشته شده( و سردار 
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بحث بر سر اين است كه جوايز جش��نواره هاي سينمايي تا چه 
اندازه مي توانند اصالت ذاتي داشته باشند و اصالً چقدر بايد به آنها 
اهميت داد. واقعيت ماجرا اين است كه تاريخ ثابت كرده اين جوايز 
در درازمدت نتوانسته اند ارزش افزوده اي براي هيچ اثر هنري در 
جهان ايجاد كنند. چه بسيار آثار شاخص فيلمسازان بزرگ تاريخ 
جهان كه در زمان خود در هيچ جش��نواره اي م��ورد توجه قرار 
نگرفته اند اما به مرور زمان شاخص ها و قابليت هاي هنري آن آثار 
خود را نشان داده اند و تاريخ درباره آنها به درستي قضاوت كرده 
است و برعكس چه بسيار آثاري كه در رويدادهاي سينمايي مورد 
توجه و اس��تقبال قرار گرفته اند و مرور زمان آن آثار را از حافظه 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سامانه همدم يابی

  لزوم نظارت  
در سامانه هاي همسرياب

  3700   ازدواج بدون طالق
ثمره يك دهه فعاليت همسان گزيني

 جست وجوي »همدم« 
براي به خانه بخت فرستادن 
13ميليون جوان دم بخت! 

زنان

    علی علوی
دكتر عباس عراقچی سرانجام احتماالً آخرين پيام 
خود و دولت های يازدهم و دوازدهم را درباره برجام 
نوشت و اعالم كرد كه »ما در دوران انتقالی به سر 
می بريم و روشن است كه گفت وگوهای وين بايد 

منتظر دولت جديد در ايران بماند. «
شايد فايده ای به حال و روز كشور و مردم نداشته 
باشد كه در كليشه ای تكراری يادآور شويم دولتی 
كه قرار بود »زبان دنيا« را بلد باشد، پس از هشت 
سال گفت وگو با دنيا به اين سرانجام تلخ رسيد كه 
به طرف های جهانی خود اعالم كند منتظر دولت 

بعد باشيد! 
و شايد بازهم بی فايده باشد كه بگوييم دولت به رغم 
ادعای »داخلی    ها نگذاش��تند برجام عملی شود « 
بعد از خروج ترامپ از برجام نتوانست آن را با هيچ 

وصله ای به مخالفان داخلی برجام بچسباند. 

اوباما كه »برج��ام اول« را امضا ك��رد، در دوره اش 
»ايسا« )قانون تحريم های ايران( تمديد شد و هيچ گاه 
»برجام به ماهو برجام « در دوره  اين »رئيس جمهور 
مؤدب« اجرا نشد، جز آنكه ما مقداری نفت فروختيم 
و پولش نزد خريداران ماند و اين گويی هديه امريكا 
به همراهی متحدانی همچون كره جنوبی و هند بود! 
ترامپ از برجام خارج شد و بايدن كه انتظار می رفت 
س��ريع به »برجام اوباما و خودش« بازگردد،  چنين 
نكرد. اروپا نيز در خيانت كم نگذاشت. هم با اوباما، 
هم با ترامپ و هم با بايدن همراهی كرد و غير از نشان 
دادن »آبنبات اينستكس« كه حتی اجازه مزه كردن 
آن را هم به دولت ايران نداد، كاری نكرد اما اخالل در 

كار ايران بسيار كرد. 
اكنون بايد از همه اينها گذشت. گذشته فقط به كار 
عبرت گرفتن می آيد. بايد ديد بهترين كار در دوره 

دولت جديد چيست؟

آيا بايد از برجام خارج ش��د؟ يا بايد برجام را مثل 
طرف های غربی و ش��رقی بی خيال شد و به دنبال 
معاهده تازه ای رفت؟ يا اينكه بايد همين راهی را كه 
در وين دنبال می شود تا حصول نتيجه ادامه داد؟ يا 
شايد الزم است مدتی پشت به برجام كرد و دست 
خود را برای معاهده جديد، پرتر از اين ساخت؟ و 
نهايتاً آيا می توان طرحی درافكند كه يك معاهده، 

چه برجام، چه غير از آن، سريعاً به امضا برسد؟
به نظر می رسد دولت سيزدهم در ايران از همه نظر 
امكان به سرانجام رس��اندن يك معاهده معقول تر 
با غرب را دارد، با س��ه ويژگ��ی: اول، اين دولت آبی 
برای موج سواری غرب روی اختالفات داخلی فراهم 
نمی كند و از اين جهت غرب بس��يار خلع س��الح 
می شود؛ دوم، می تواند چرخشی سريع و هدفمند به 
سوی همكاری با قدرت های غيرغربی داشته باشد كه 
هم برای غربی    ها و هم برای آن قدرت های غير غربی 

كامالً باورپذير و قابل محاسبه گری باشد؛ سوم، دولت 
جديد باوری به افتادن در دامن غرب ندارد و اين قطعاً 

در محاسبات غربی    ها مورد توجه قرار می گيرد. 
با اين ويژگی    ها بايد منتظ��ر تغييرات قابل توجه 
در روند مذاكرات ايران با غرب باش��يم. بايد غرب 
به سرعت متوجه ش��ود كه ايران پس از شكست 
دادن فش��ار حداكثری با مقاومت و هزينه ای كه 
مردم دادند، ديگر فشارهای حداقلی پس از آن را به 
مثابه زنگ تفريح به حساب می آورد و اكنون دنبال 

خوشه چينی از آن شجره مقاومت خويش است. 
اين به معنی تعامل منطقی و عزتمندانه وتوأمان 
وظيفه گرا و نتيجه گرا با غرب است كه دولت آقای 
رئيس��ی بايد از عهده آن به خوبی برآيد و نش��ان 
دهد در سياست خارجی بيش��تر از آنكه دانستن 
زبان دنيا مهم باشد، آشنا كردن آنان با زبان ايرانی 

مهم است!

    سي آي پي فرودگاه بين المللي امام خميني، شنبه شب 
مهمانان ويژه اي داشت، اولين گروه ورزشكاران المپيكي 
كاروان ايران كه عازم توكيو بودند تا از جمعه اي كه مي آيد 
رقابت هاي شان را در بزرگ ترين ميدان ورزشي دنيا آغاز 
كنند، آن ه��م در يك المپيك كاماًل متفاوت نس��بت به 
دوره هاي گذشته كه شيوع ويروس كرونا مهمان ناخوانده 
آن شد و يك سال آن را به تعويق انداخت. يك سال بعد از 

تابستان 2020 كه قرار بود مشعل المپيك در توكيو روشن 
شود، حاال در شرايطي از جمعه رسماً المپيك با برگزاري 
افتتاحيه آغاز مي شود كه كاروان ايران با ۶۶ ورزشكار عازم 
ژاپن خواهد ش��د، بزرگ ترين كاروان ايران در ۱۶ دوره 
گذشته از المپيك كه مراسم بدرقه آن برخالف سال هاي 
قبل، اي��ن دوره در روز اعزام اولين گ��روه و پاي پله هاي 
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برجام با زبان ايرانی!

    دولت تدبير در روزهاي پاياني حضورش قوت اليموت 
مردم را نيز رس��ماً گران كرد. بعد از مش��كالت مربوط به 
كمبود آب و برق و افزايش نوبتي قيمت انواع كاالها، نان 
نيز از قافل��ه عقب نماند و دولت آخري��ن وظيفه اش را در 
گران كردن سبد هزينه خانوار به ايستگاه پاياني رساند. روز 
گذشته استانداري قيمت مصوب نان را در پايتخت اعالم 
كرد، هر چند كه اين قيمت ها براي مردم و نانوايان تازگي 
نداشت، چراكه در نبود نظارت ماه هاست نان فراتر از قيمت 

مصوب فروخته مي شود و هيچ كس پاسخگو نيست

    كسری بودجه، بدهی باال، بازپرداخت اوراق قرضه، 
تورم، نقدينگی باال، تحريم، برجام نصفه و نيمه، ارز گران، 
كرونای باقی مانده، نااميدی مردم، دوقطبی سازی های 
هشت ساله از مردم و هزار و يك مشكل ريز و درشت ديگر 
توصيف دولتی ا ست كه حسن روحانی قرار است تا كمتر 

از سه هفته ديگر تحويل سيد ابراهيم رئيسی بدهد

    سازمان بسيج مس��تضعفين براي نقش آفريني در 
كاهش مصرف انرژي و به خصوص ب��رق، حركتي را با 
عنوان »رزمايش مردم��ي كاهش مصرف ب��رق« آغاز 
كرده است. مديريت مصرف برق، كمك به جلوگيري از 
خاموشي ها، اس��تفاده از ظرفيت بسيج در دستگاه هاي 
دولتي و راه اندازي نهضت مردمي كاهش مصرف برق به 

ميزان ۱0 درصد، از اهداف اصلي اين رزمايش است

    ش��رايط كشور از منظر ش��يوع كروناي دلتا بحراني 
و نگران كننده اس��ت تا جايي  كه روز گذشته ستاد ملي 
مقابله با كرونا جلسه اي اضطراري تشكيل داد و در اين 
جلسه پيشنهاد تعطيلي سه روزه تهران و البرز ارائه شد. 
طي هفته گذشته تعداد بيماران سرپايي كرونا مثبت در 
كش��ور با افزايش حدود 2۵ درصدي مواجه بوده است. 
همچنين در اين هفته با افزايش حدود ۳۵ درصدي در 
تعداد بيماران بستري مثبت و افزايش ۱8/۵ درصدي در 

تعداد بيماران فوت شده كوويد ۱۹ بوديم

 تعطيلي 3 روزه تهران 
 و كرج منتظر تأييد 
ستاد مقابله با كرونا

پس از طوفان!

كاهش 10 درصدي 
 مصرف برق 
با كمك بسيج

 »دودكش« هم 
 مانند »پايتخت« 

از دست رفت!

نان را هم گران کردند

3

3

3
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هشت سال 
 نشد!
 آخرين فرسته عراقچی 
در فضای مجازی  بعد از 

هشت سال مذاكره با غرب  
 اين بود: ما در حال  

 انتقال قدرت هستيم. 
وين منتظر دولت بعد بماند!  
صفحه 15

پرواز »اميد« به توکيو


