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 قاهره دنبال بازگشت 
به فلسطین از کانال حزب اهلل

 رسوب ناکارآمدی  ها
 در مشکالت خوزستان

سید رحیم نعمتی

عبداهلل متولیان

روزنامه فرامنطقه ای العربی الجدید روز یک      شنبه 25ژوئیه 
گزارشی را به نقل از منابع ویژه مصری منتشر کرد که گویای 
تحول جدی در رویک��رد منطقه ای قاهره اس��ت. بنابر این 
گزارش، مسئوالن پرونده لبنان در سرویس اطالعات مصر 
کانال های ارتباطی ویژه ای را اخی��راً با حزب اهلل لبنان فعال 
کرده اند و پس از مدت طوالنی، یک مق��ام عالی رتبه از این 
سرویس تماس مس��تقیمی را برای نخستین بار با حزب اهلل 
و نعیم قاسم، معاون دبیرکل داشته است. احیای کانال      های 
ارتباطی با حزب اهلل به این معنا است که سیاستگذاران قاهره 
دیدگاه خود را نسبت به گذشته تغییر داده اند و حاال سعی 
دارند با تنوع بخش��ی به روابط منطقه ای دس��ت بازتری در 
معادالت منطقه ای داشته باشند. با این حال، مسئله مهم این 
است که قاهره چه دالیل و انگیزه      هایی برای احیای کانال های 

ارتباطی خود با حزب اهلل دارد | صفحه 15

بح��ران  ام��روز خوزس��تان نیز حاص��ل فرصت س��وزی ها، 
سوءمدیریت ها، غفلت ها، بی برنامگی   ها و دهها عامل کوچک 
و بزرگ و اصلی و فرعی در سه دهه گذشته است، اگر چه بدون 
تعارف باید بپذیریم نقش دول��ت حاضر در  »عدم پیش بینی 
ابعاد واقعه«، »ضعف جدی در مدیری��ت آب«، »بی توجهی 
به اقتصاد منابع«، »ناکارآمدی در تغییر ذائقه مردم در نحوه 
مدیریت آب و جلوگیری از کشت برنج و گیاهان پرآب«، »عدم 
استفاده از ظرفیت های بومی جایگزین« و »فقدان برنامه برای 
کنترل بحران « غیرقابل کتمان و نس��بت به سایر عوامل به 

مراتب بیشتر و مؤثرتر است | صفحه 2

   وقتی خشکسالی و کم آبی دامنگیر مردم خوزستان شد، همه 
دشمنان هم قسم شدند تا عالوه بر خشکسالی و کم آبی که فضل 
الهی با مجاهدت همه مردم و مسئوالن در حال رفع شدن است و 
حتی بخشی از آن رفع شده است، مردم را به خیابان   ها بکشانند و 
محیط زندگی آنان را ناامن کنند. سرلشکر سالمی افزود: ولی مردم 
خوزستان هم بسیار فهیم و بصیر و دقیق عمل کردند و به سرعت 

صفوف خود را از عناصر متصل به دشمن جدا کردند. 
ما به عنوان سپاه پاسداران با شما هستیم و قلب های مان با هم 
است ما پیشمرگان شما برای کرامت تان، عزت تان، شرافت تان 
و امنیت تان هستیم ما خادمان شما هستیم و چیزی جز رضایت 
خداوند برای خدمت به مردم آرزوی ما نیست. وی اظهار داشت: 
ذبح و قربانی شدن ما به پای آرزوها، آرمان، امنیت و رفاه و پیشرفت 
شما ملت برای ما یک آرزو است، دنیای ما وقتی زیباست که آخرت 
ما از رضایت شما زیبا و از رضایت رهبرشما و رضایت خداوند بزرگ 

زیبا شود و ما فقط به این می اندیشیم | صفحه 2

   او همه را مقصر می داند. دارد می رود، اما در این روزهای پایانی 
هم که دیگر عمر تریبون داری یک طرفه اش در سطح ریاست 
جمهوری به سر می رس��د، تالش می کند آخرین فرافکنی ها، 
آخرین حاشیه سازی  ها و آخرین مقصرتراشی هایش را انجام دهد 
و بعد برود. هشت سال تمام، جنجال های متعدد از »حرف« های 
او ایجاد شد، و حاال با آخرین جرعه های مانده از جام هم ترجیح 
می دهد داد و فریاد کند، شاید توجهات به جای عملکرد او درگیر 
فریادهایش بر سر دیگران و مقصر قلمداد کردن آنها بشود، غافل 
از آنکه »آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت« اکنون از شب های 
انتخابات 92 و 96 که شعارهای او خریدار جمع می کرد، خیلی 
وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حاال 
باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید. 
هر حرف و توضیحی در این می��ان اضافه می نماید؛ آنچه را که 
عیان است، حاجتی به بیان نیست. آیا نتیجه عملکرد او »عیان « 

نیست؟ باید از مردم پرسید! | صفحه 2
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تعطیالت به کرونا ساخت!

 رئیسی: وزارت نیرو از نخبگان دانشگاهی 
در حل بحران های برق کمک بگیرد

ناكامي تكواندو و اميدواري به بسكتبال در روز سوم المپيک

نازنین مثل ماليي
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ي پیش از ظهر دیروز در 
نشست ویژه »بررسي مس��ائل صنعت برق کشور« با 
حضور مدیران و کارشناسان تراز اول صنعت برق با اشاره 
به اینکه تأمین آب و برق مردم، از آن دس��ته اقداماتي 
است که شب و روز نمي شناس��د و باید با یک روحیه و 
مدیریت جهادي در این زمینه عمل کرد، گفت: امروز به 
لحاظ تأمین انرژي در وضعیت خاصي قرار داریم و این 
جلسه براي بررسي اقدامات فوري و کوتاه مدتي است 
که مي توان براي برون رفت از وضعیت فعلي تمهید کرد. 
رئیسي در ادامه این نشس��ت پس از شنیدن نظرات و 
راهکارهاي مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه اظهار 
داشت: بر اساس جمع بندي نظرات کارشناسان اولین 
نکته قابل برداشت این است که باید با فوریت نسبت به 
ارتقاي بهره وري نیروگاه هاي موجود و افزایش ظرفیت 
تولید آنها براي رفع ناترازي در تولید و مصرف برق اقدام 

شود. رئیسي با اش��اره به مباحث مطرح شده مبني بر 
وجود استرس تابستاني و زمستاني تأمین برق مورد نیاز 
کشور، خاطرنشان کرد: وقتي این استرس هر سال در 
تابستان و زمستان تکرار شود به این معناست که ساز و 
کار مناسب براي برطرف کردن کمبود برق اندیشیده 
نش��ده اس��ت. عدم پیش بیني و لحاظ احتماالت در 
برنامه ریزي ها و تصمیمات مدیریتي، قابل قبول نیست. 
افزایش مصرف و دماي هوا در تابستان و نیاز نیروگاه ها 
به تعمیر و نگهداري از مس��ائل قابل پیش بیني است.  
رئیسي تأکید کرد: آنچه در این جلسه از سوي مدیران 
و کارشناسان مطرح شد نشان مي دهد که با وجود همه 
مشکالت و تحریم ها مي توانیم با تکیه بر ظرفیت هاي 
داخلي نه در یک فاصله زماني ۱۰س��اله بلکه بس��یار 
کوتاه تر بر مشکالت فائق شویم و آینده بسیار روشني را 

در پیش داشته باشیم | صفحه 4

روز سوم رقابت هاي المپیک توکیو براي کشورمان 
را باید به ن��ام بانوي قایقراني ایران نوش��ت. نازنین 
مالیي در مرحله یک چهارم نهایي مسابقات روئینگ 
تک نفره باز هم درخش��ید و بار دیگ��ر غافلگیرمان 
کرد تا حاال گام به مرحله نیمه نهایي این مسابقات 
بگذارد. مالیي در این مرحله با پنج قایقران دیگر به 
رقابت پرداخت و با زمان 8 دقیقه و 7 ثانیه سوم شد 
و به نیمه نهایي  Aو B راه یافت. رقابتي که قرار بود 
ابتدا سه شنبه صبح برگزار ش��ود، اما شرایط جوي 
توکیو باعث شد  مسئوالن برگزاري مسابقات آن را 
به صبح پنج شنبه موکول کنند.  با این حال شنیدن 
حرف هاي مالیي بعد از کس��ب این موفقیت بزرگ 
جاي تأم��ل دارد، تأم��ل روي این نکته ک��ه چرا به 
قهرمانان و افتخارآفرینانمان بیشتر از این رسیدگي 
نمي کنیم و در عوض براي دیگراني هزینه مي کنیم 

که کوچک ترین آورده اي براي ورزش کشور ندارند. 
مالیي بعد از راهیابي به نیمه نهایي روئینگ تک نفره 
گفت: »ورزش��کاران کش��ورهاي دیگ��ر به محض 
اینکه مسابقه تمام مي ش��ود جلیقه هاي یخ دارند و 
مربیان شان سریع آن جلیقه ها را مي آورند تا تن شان 
کنند و در این گرماي ش��دید ه��وا زودتر ریکاوري 
ش��وند، اما مربي من مجبور اس��ت حوله را در آب 
س��رد خیس کند و آن را به من بده��د. نکته جالب 
اینکه خیلي ها از من مي پرس��یدند در کجا تمرین 
کرده ام و وقتي گفتم من در پیست هزار متر تمرین 
کردم، باورشان نمي شد. ما پتانسیل این را داریم که 
جزو نفرات برتر المپیک و جهان باش��یم و امیدوارم 
این نتیجه اي که به دست آورده ام باعث شود توجه 
مس��ئوالن به روئینگ بیشتر ش��ود تا ما بتوانیم به 
نتایج درخشان تري دست پیدا کنیم« | صفحه 13

 در حالي که بنا بود تعطیالت شش روزه تهران و البرز به کاهش شیوع کرونا کمک کند،  نبستن جاده ها 
و مسافرت گسترده مردم اين دو استان به استان هاي شمالي و باز بودن پاساژها و رستوران ها تهران را در وضعیت فوق قرمز فرو برد

   اجتماعی

     فرمانده س��تاد مقابل��ه با کرون��ا در تهران:  الك داون ش��هر یا 
نباید صورت گیرد یا اینکه در صورت تصمی��م به تعطیلي باید تمام 
مالحظات براي اجراي کامل آن انجام شود. تعطیلي تهران در حالي 
سپري شد که بسیاري از پاس��اژها، مراکز خرید و رستوران ها فعال 
بودند و بسیاري از سفرها نیز صورت گرفت. تعطیلي شهر به عنوان 
یک استراتژي باید حداقل بین ۱۰ تا ۱۴ روز باشد، در غیر این صورت 

تعطیلي در کنت��رل اپیدمي مؤثر نخواهد بود. بدون حل مش��کالت 
معیش��تي مردم الك داون اجباري اقدام مؤثري براي کنترل کرونا 
نخواهد بود، کس��به براي همکاري با مشکالتي همچون هزینه هاي 
بیمه، عوارض، مالیات، اجاره و کاهش درآمد روبه رو هستند. بنابراین 
براي الك داون کردن ش��هر باید مالحظات اقتصادي و اجتماعي را 

مدنظر قرار دهیم | صفحه 3

     همان یک هفته پیش درس��ت در روزي ک��ه تعطیالت تهران و 
البرز اعالم شد، از خودروهایي که کوله بار سفر بسته بودند در جاده ها 
به خصوص جاده هاي شمال صفي طوالني بسته شد و درست مانند 
دوران قبل از کرونا،  ب��ا تعطیالت کرونایي روزهاي گذش��ته بخش 
قابل توجهي از جمعیت تهران و البرز راهي شهرهاي شمالي شدند. 
در حالي که بنا بود نیروي انتظامي جاده ه��ا را ببندد و خودروهاي 

پالك تهران و کرج در صورت خروج از شهر بازگردانده شوند،آنطور 
که ش��اهدان عیني ماجرا به خبرنگار » ج��وان« مي گویند در طول 
مسیر جاده هاي تهران به ش��مال حتي یک ماشین پلیس هم دیده 
نمي شد که بخواهد کسي را جریمه کند یا ماشین را به تهران و البرز 
بازگرداند.  حاال هم وضعیت اس��تان هاي گیالن و مازندران بحراني 

است و هم تهران و البرز.

جستار هايی در امكان يا امتناع اصالح رژيم پهلوی 
 در گفت وشنود با دكتر محمد شفيعی فر

فرمانده كل سپاه در يادواره شهدای سنندج:

 مردم خوزستان 
بسيار فهيم و دقيق 

عمل كردند

 بی اختیار، بی تقصیر 
بی مسئولیت!

 حشدالشعبی: دوربین ها 
 »هلی برن« امریکایی داعش را 

ضبط کرده اند

 جامعه ايرانی  نمی توانست 
به عنوان زائده نظام سرمايه داری 

به كارش ادامه دهد!

 ورود فناوري نانو 
به سبد غذايي مردم
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سالروز ميالد امام هادی)ع( را تبريک می گوييم

  پيش نياز اجرای قانون عفاف و حجاب
 فرهنگ سازی و اصالح ساختار هاست 

 مهجوریت قانون 
حجاب و عفاف 

پرونده
صفحه 10

مهجوريت حجاب

 دستور آزادی بازداشت شدگان 
اعتراضات خوزستان

   محمدصادق فقفوری
دس��تور رئیس دس��تگاه قضا به مراج��ع قضایي براي بررس��ي 
مجدد پرونده تمامي محکومان آبان 98: امکان اس��تفاده از عفو 

و بخشودگي را براي واجدان شرایط فراهم کنید.
 تماس حجت االسالم محسني اژه اي با رئیس دادگستري استان 
خوزس��تان: کس��اني که فقط به خاطر اعتراض تح��ت نظر قرار 

گرفته اند، آزاد شوند.
دس��تور رئیس دس��تگاه قضا در مورد پرونده ها ي قضایي اي که 
مشمول اطاله دادرسي شده اند: تا فردا )امروز( بررسي ها انجام شود 
تا در جلسه ش��وراي عالي قوه قضائیه در این مورد تصمیم گیري 

کنیم. 
اینها محور اقدامات روز گذشته رئیس جدید دستگاه قضا است. 

چند نکته مختصر در این باره نوشتني است:
۱-  اعتقاد به »حبس زدایي« دیگر یک س��لیقه شخصي و اجراي 
آن دیگر قائم به شخص نیس��ت، تقریباً در حال نهادینه شدن در 
دستگاه قضایي است. با محکمات فقهي که تا کنون مغفول مانده بود 
یا به اقتضاي جامعه اجرا نمي شد  و با نتایج مثمر به بار آمده در دو 
سال گذشته از حبس زدایي، زندان دیگر دم دستي ترین مجازات 
نخواهد بود،  اما با این همه یک موضوع مهم را نباید فراموش کرد: 
نهایي ش��دن ثمرات حبس زدایي و فراگیر کردن آن اوالً نیازمند 
حبس زدایي از ذهن قضاتي است که به اش��تباه زندان را تنها راه 
تنبیه مجرم قلمداد مي کنند و مثالً براي دله دزدي هاي یک مجرم 
بدون سابقه هم حکم زندان صادر مي کنند. ثانیاً محتاج قبوالندن 
این نکته بدیهي به طرفین دعوا است که زندان رفتن مجرم نه پول 
مي شود نه نان و آب و چه بسا فرد زنداني را عقده اي  تر کرده و به 
جرائم سنگین تر پس از زندان علیه همان شاکي وادارد. البته که این 
کار فرهنگ سازي گسترده و ظریف مي خواهد. ثالثاً مجازات هاي 
جایگزین حبس باید تقویت شده و با استفاده از آخرین یافته هاي 

علمي دنیا، در نهایت به بازپروري مجرم منجر شود. 
2-  دستگاه قضایي به درستي به این درك رسیده  است که »اعتراض« 
از »آشوب و هرج و مرج« متمایز است. هر چند در مواردي تفکیک 
بین معترض و هرج و مرج طلب دشوار است، اما به نظر مي رسد قوه 
قضائیه با منطقي متقن به این مهم رسیده است که »خطا کردن در 
عفو و بخشش، بهتر از خطا کردن در تنبیه و مجازات است.« آفت 
این رویکرِد نورسیده، اعمال سلیقه هاي شخصي و کاسه ازآش داغ تر 
شدن هاي بي جهت است؛ راهکار آن توبیخ قاطع و علني - اعالمي 
تکروهایي است که خارج از رویکرد کلي دستگاه قضا عمل مي کنند. 
اس��تمرار تفکیک قضایي بین اعتراض و هرج مرج هم آزادي هاي 
فردي – اجتماع��ي را تعمیق مي بخش��د و هم به بارورتر ش��دن 

راهکارهاي حل ابتالئات جامعه ایراني کمک شایاني مي کند. 
3-  اطاله دادرس��ي پاشنه آش��یل قوه قضائیه اس��ت. علت العلل 
نارضایتي ها از این قوه هم همین طوالني بودن روند دادرسي ها است. 
این موضوع هم دالیل مختلفي دارد که حل همه آنها واقعاً از حیطه 
اختیارات و امکانات قوه قضائیه خارج است، اما به هر حال قوه قضائیه 
باید فکري عاجل به حال این موضوع کند. آمار محور کردن شعب 
دادگاه ها و دادسراها و الزام قضات به رتق و فتق بیش از صد پرونده 
در ماه هم راهکار حل این موضوع نیست، از قضا این آمار محوري در 

مواردي به نقض حق ها و اطاله دادرسي ها دامن زده است.

 3 نكته
درباره 3 دستور اژه ای

رئي�س ق�وه قضائي�ه دس�تور بررس�ي مجدد 
پرونده ه�اي محكوم�ان آب�ان 98 را ك�ه 
همچن�ان در زندان هس�تند صادر ك�رد تا اگر 
 ش�رايط عف�و را دارن�د، آزاد ش�وند، همچنين 
به دادگستري خوزستان دستور داده شد افرادي 
كه در روزهاي اخير صرفاً به دليل اعتراض تحت 
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