
    در ش��رایطی که مقامات امریکای��ی ادعا می کنند 
خ��روج آنها از ع��راق زمانبر اس��ت و چند س��ال طول 
می کشد، مقامات عراقی خواهان خروج فوری اشغالگران 
هس��تند. پس از آنک��ه امریکایی    ها در م��دت کوتاهی 
افغانس��تان را ترک کردن��د، اکنون نوبت ب��ه عراقی    ها 
رسیده است تا ش��ر امریکایی    ها را از سرشان کم کنند. 
در همین راستا، هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح در 
پارلمان عراق روز چهار    ش��نبه در سخنانی در خصوص 
حضور نیروهای امریکایی در عراق گفت:» باید تا پایان 
س��ال جاری، به حضور تمامی نیروهای خارجی پایان 
داده ش��ود. پس از خروج امریکایی ها، هیچ سالحی در 
خیابان نخواهد بود و اگر چنین چیزی دیده ش��د، من 

مسئول آن خواهم بود.« 

    س��ردار ش��هید محمود کاوه فرمانده لش��کر ویژه 
شهدا در 11 شهریورماه 1365 طی عملیات کربالی2 
به شهادت رس��ید. او در س��ال 62 فرماندهی لشکری 
را برعهده گرف��ت که کمر ضد انقالب را در کردس��تان 
شکس��ت و امنیت را چنان در این خطه از کش��ورمان 
برقرار کرد که قرار ش��د لشکر ویژه ش��هدا به عملیات 
جن��وب نیز اعزام ش��ود. نام ح��اج محم��ود کاوه برای 
ضدانقالب تداعی کننده ترس و وحش��ت ب��ود و برای 
مردم کردس��تانات، منادی امنیت و آرامش. در سالروز 
ش��هادت این س��ردار رش��ید جبهه ها، در گفت وگویی 
که با محمدرضا رحمانی از همرزمان ش��هید داشتیم، 
سعی کردیم زندگی جهادی حاج محمود پیش از دفاع 
مقدس و مقطع حضورش در کردستان را بیشتر مد نظر 

قرار بدهیم

    آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی طی حکمی دکتر 
محمد دهقان را به سمت معاون حقوقی رئیس جمهور 
منصوب ک��رد. همچنین در حکم دیگ��ری خانم دکتر 
انسیه خزعلی به س��مت معاون رئیس جمهور در امور 

زنان و خانواده منصوب شد.
دکتر دهقان متولد سال 13۴1 مشهد، دانش آموخته 
دکترای تخصصی حقوق خصوصی و از آزادگان سرفراز 
کشور و دارای سابقه ایثارگری است. خانم خزعلی متولد 
13۴2 قم و دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب 
است و تحصیالت حوزوی را تا سطح 3 در حوزه علمیه 

خواهران قم پشت سر گذاشته است

    حسین شکیب راد، دبیر جشنواره »نوجونیم« که قرار 
است به منظور معرفي نوجوان برتر از هشتم تا 13 آبان 
برگزار گردد، ضمن اشاره به اینکه هویت سازي براي این 
جشنواره بسیار مهم است از مشارکت سازمان فرهنگي- 
هنري اوج، بسیج، مؤسسه آویني و مؤسسه مأوا در این 
جشنواره خبر داد. رئیس بسیج سازمان صدا و سیما هم 
به عنوان متولي اصلي این جشنواره با تأکید بر اینکه به 
دنبال این نیستیم که نوجوان در این جشنواره خودش را 
سانسور کند، مي گوید: براي برگزاري بهتر این جشنواره 

حمایت سازماني وجود دارد اما حمایت ساختاري نه

    به فاصله کمت��ر از 10 روز از تش��کیل کابینه دولت 
مردمی ، نهضت خدمتگزاری، از ش��خص رئیس دولت 
گرفته ت��ا وزرا راه افتاده و همگی ب��دون هیچ هیاهویی 
سخت مشغول کار و تالش ش��ده اند. این مهم از همان 
س��اعات اولیه اخذ رأی اعتماد وزرای کابینه آغاز شد و 
برخی وزیران ش��بانه در محل کار خ��ود حضور یافتند.  
مدعیان اصالح طلبی و وارثان وضع موجود، زبان به نقد 
و کنایه به دولت نوپای مردمی گشوده و تالش می کنند 
نقطه قوت رئیسی)مردمی بودن و در میان مردم بودن( 
را به نقطه ضعف او تعبیر کنند. این سو اما حضور در میان 
مردم و بررسی نارسایی های اقتصادی، حضور در استان 
خوزستان، بازدید سرزده از مراکز مختلف و مجموعه های 
تحت مدیریت دولت، بخش��ی از اقداماتی اس��ت که در 

همین یک هفته گذشته افتاده است

 تدبیری که نبود 
و امیدی که هست

غنیمتی کاوه از امریکایی ها 
در لشکر ویژه شهدا 

استفاده  می شد

2 معاون رئیس جمهور 
منصوب شدند

 جشنواره »نوجونيم« 
به دنبال هويت سازي 
براي نوجوانان است

 امریکا پایان 2021 
از عراق خارج می شود 
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ویژهجوان

جنگ آبرومندانه یا فرار شبانه!

   بازسازی انقالبی 
نظام اجرایی

كميسيون هيچ و پوچ!

 تحسين یک اصالح طلب 
از اقدامات ميدانی رئيسی

سید رحیم نعمتی

دنیا حیدري

انتقاد از تصمیم بای��دن و به خصوص این نحو خ��روج امریکا از 
افغانس��تان در روزهای اخیر آن قدر زیاد ش��ده ب��ود که بایدن 
چاره ای ندید جز اینکه 2۴ساعت بعد از خروج سرلشکر دوناهو 
در مقابل دوربین های تلویزیونی قرار بگیرد تا به هر نحو شده از 
تصمیمش برای پایان دادن جنگ افغانستان دفاع کند. سخنان 
او به جای اینکه تصمیمش را در این مورد توجیه کند بیشتر در 
حکم بیان اعترافاتی تلخ از واقعیاتی بود که هیچ چاره ای جز اتخاذ 
این تصمیم را برای او نگذاش��ته بودند. اولین و بارز    ترین اعتراف 
مواجهه اش با دو گزینه بود؛ »ترک یا افزایش تنش در طوالنی     ترین 
جنگ امریکا.«  گذشته از این، او اعتراف کرد که وقتی دولت را از 
ژانویه سال جاری میالدی تحویل گرفت، »طالبان در قوی     ترین 
موقعیت خود از سال 2001 به این سو بود و تقریباً نیمی از کشور 
را تحت کنترل داشت« یا برای کنترل آن با دولت رقابت می کرد. 
این اعتراف او نشان می دهد که ارتش امریکا بعد از 20 سال جنگ 
در افغانستان نه تنها طالبان را شکست نداده بود بلکه این گروه 

قوی تر نیز شده بود | صفحه 15

اینک ۴2 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی گذش��ته و به رغم آنکه 
نظام سیاسی کشور سال هاست 
که تغییر نموده، نظ��ام اجرایی 
و مدیریتی تا ح��د زیادی بدون 
تغییر مان��ده و همین تعارضات 
میان این نظامات است که سبب 
ش��ده بس��یاری از آرمان ه��ای 
انقالب همچنان ب��ر روی زمین 
مانده و البته م��ردم عزیزمان را 
نیز با چالش های متعددی مواجه ساخته است. فرصت بی نظیر 
کنونی در حاکم شدن جریان انقالبی و هم افزایی قوا در این راستا، 
امید به گام برداشتن در جهت این کار بزرگ بر زمین مانده را زنده 
می کند. اکنون نیازمند دگرگونی گسترده در ساختار اجرایی و 
نظام مدیریتی کشور و منطبق ساختن هرچه بیشتر آن با اهداف 
و آرمان های انقالب اسالمی هستیم. روحیه انقالبی و مدیریت 
جهادی باید اصلی   ترین پیشران سازمان اجرایی کشور باشد و بر 
تمام هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، اقدامات و 

انتصابات سایه افکند | صفحه 2

تشکیل کمیسیون ورزشکاران مثل بارقه امید بود چراکه براي 
کمیته بین المللي هم اهمیت بسیاري داشت و هم مي توانست 
امتیازهاي قابل توجهي را از این نهاد مهم ورزش��ي بگیرد اما با 
وجود تمام انتظاراتي که ورزشکاران از این کمیسیون داشتند، 
هیچ اتفاق خاصي طي چهار سال گذشته رخ نداد و قدم مثبتي 
براي ورزشکاران حتي در سال منتهي به المپیک نیز برداشته 
نش��د و تنها عایدي آن حاش��یه هاي پرتع��داد و جنجال هاي 
پرسروصدا براي کسب ریاست این کمیسیون بود و بس. چندي 
بعد از تشکیل این کمیسیون بود که دو تن از اعضاي آن با علم به 
اینکه قرار نیست اتفاق خاصي رخ دهد، خود را کنار کشیدند و 
یک سال بعد نیز رئیس آن کناره گیري کرد اما نه برگزاري دوباره 
انتخابات پر سر وصدا براي انتخاب رئیس جدید تأثیر مثبتي در 
روند خنثای این کمیسیون داشت و نه تغییرات ایجاد شده در 

آیین نامه اي که به سختي به تصویب IOC رسید | صفحه 13

در ازدحام انتقادات سیاس��ی اصالح طلب��ان از حضور میدانی 
ابراهیم رئیسی در اماکن و مناطق مختلف )از غسالخانه بهشت 
زهرا تا پروژه تصفیه آب اهواز و بیمارستان های کرونایی( یک نفر 
از میان اصالح طلبان به تحسین این اقدامات او پرداخت. حسن 
رسولی، فعال اصالح طلب و عضو س��ابق شورای شهر تهران در 
مصاحبه ای که سایت جماران آن را منتشر کرده است، از اقدامات 
میدانی رئیس جمهور رئیسی قدردانی کرد: »من فکر می کنم 
کمی باید صبر کنیم و اگر رفتار خوبی از آقای رئیسی می بینیم 
بیان کنیم. اینکه آقای رئیسی در این مدت کوتاه بین مردم حاضر 
ش��دند و از راه دور مدیریت نکردند این رفت��ار مدیریتی، رفتار 

مدیریتی خوب و پسندیده ای است « | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 11 شهریور 1400 - 24 محرم 1443
سال بیست و سوم- شماره 6291 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

مردمي بودن به حرف نیس��ت، وگرنه کدام مسئولي 
اس��ت که بگوید من نمي خواهم مردمي باشم!  اغلب 
مسئوالن، خصوصاً در مقام کاندیداي انتخابات که به 
رأي مردم نیاز دارند، تالش مي کنند مردمي به نظر 
برسند، اما در بحبوحه مشکالت مردم چه کسي وسط 
میدان خواهد ماند؟ روحاني طي هش��ت سال بارها 
تأکید کرد باید صداي اعتراض مردم را شنید، اما حتي 
یک بار به میان مردم معترض نرف��ت یا به آنان براي 
اعتراض حقي نداد. برعکس، این انواع برچسب هاي 
توهین آمیز بودند ک��ه او حواله معترضان و منتقدان 
خود مي کرد. سیدابراهیم رئیس��ي نشان داده است 
مشي متفاوتي از حس��ن روحاني دارد، همین است 
که مي تواند مردم را نسبت به ش��عار او براي مردمي 

بودن دولتش امیدوار کند. اما از عنوان مردمي داشتن 
تا واقعیت مردمي بودن، مس��یري است که باید دید 
دولت رئیس��ي چگونه طي خواهد ک��رد. مردم البته 
نسبت به او بدون شناخت نیستند و مشي و مدل کار 
او را در قوه قضائیه درک کرده اند، با این حال کابینه 
دولت یک نفره نیست و عالوه بر آنکه باید دید مشي 
شخصي رئیسي طي چهار س��ال آینده و در شرایط 
خاص و بحران هاي احتمالي چگونه خواهد بود، رفتار 
دولتم��ردان او با مردم تعیین کنن��ده خواهد بود، به 
عنوان مثال، تصویر حضور اسحاق جهانگیري، معاون 
اول روحاني در چادر زلزله زدگان سرپل ذهاب با کفش! 
و وسط فرش و زندگي مردم، قابي تاریخي از نوع نگاه 

دولت روحاني به مردم ارائه داد | صفحه 5

ميان مردم، مانند مردم، براي مردم
بچه هاي کاروان س��ردار دل ها در توکیو حسابي گل 
کاشته اند، اینقدر که حاال هر صبح منتظر مدال طال 
هس��تیم. دیروز آفتاب وقتي دمید که سعید افروز، 
مدال طالیش را گرفته بود، س��عید در اولین تجربه 
حضورش در میدان بزرگ پارالمپیک نیزه اش را در 
همان سه پرتاب اول اینقدر بلند انداخت که رکورد 
جهان و پارالمپیک را شکست و دیگر دو پرتاب آخر 
را انجام نداد و فقط به انتظار پایان مس��ابقه نشست 
تا طالیش را بگیرد. ۴0متر و 5سانتیمتر اینقدر بود 
که خیالش راحت باشد. پرتابگر جیرفتي کشورمان 
مي گوید مي دانسته که طال مي گیرد و جالب اینکه 
حتي از قدرت بدن��ي و هیکل تنومند تر رقبایش هم 
ترسي نداشته است، چون قباًل همه را به خوبي رصد 

کرده بوده و خوب مي دانسته که رکورد هر کدامشان 
چقدر اس��ت:  »در پرتاب نیزه باید بلد باشي چطور 
پرتاب کني، تکنیک و فن پرتاب مهم است، نه قدرت 
بدني و هیکل، تمام حریفان ب��ه لحاظ قدرت بدني 
از من باالتر بودند اما من خوب مي دانس��تم که چه 
کار باید انجام دهم. از روزي که تمریناتم را ش��روع 
کردم، نگاهي مثبت داشتم و سخت تمرین مي کردم. 
اطمینان داشتم اگر سخت تالش کنم، خدا هم نظر 
مثبتي به من خواهد داشت و بهترین نتیجه را خواهم 
گرفت. من براي رس��یدن به مدال تمام تالش��م را 
گذاشتم. مدالم را با تمام وجود تقدیم مي کنم به رهبر 
عزیزم، مردم کش��ورم که امیدوارم خوشحال شده 

باشند و البته خانواده ام و مربي ام.« | صفحه 13

روز هشتم، روز سعيد

 25 محرم سالروز شهادت امام سجاد)ع( را 
تسلیت می گوییم

    دکتر علي اصغر زنده دل: ژاپن داروهاي رمدسیویر و فاویپیراویر تولید کرد و دید هیچ تأثیري ندارد، آن را به چین 
داد، چین با ایران مذاکره داشت و ایران هم بدون مطالعه این داروها را در سطح هزار میلیارد تومان خریداري کرد و 
این خرید هزارمیلیاردی را در چندمرحله تکرار کرد و این دارو را به تمام استان ها و دانشگاه ها فرستاد. با علم به اینکه 

این دارو هیچ تأثیري ندارد، مردم را  مجبور به استفاده از این دارو کردند

    سعید نمکي، وزیر بهداشت دولت دوازدهم در آیین معارفه وزیر بهداشت جدید:  فقط ۹50 میلیارد بیت المال 
رفته بود براي داروهایي که 5 تا 15تولید کننده داخل داشت، اما کسانی با قیمت تا 10 برابر از بیرون وارد کرده بودند! 
در س��ازمان غذا و دارو با یک مافیاي ش��کم گنده و دهن باز روبه رو بودیم که براي ما از بین بردن ریش��ه هاي آن 

هزینه هاي زیادي داشت! | صفحه 3

کاسبان دولتی کرونا را  محاکمه کنید

 زير پای فروشندگان خودرو
علف سبز شد!

بازار خودرو با »قیمت های دستکاری شده« که هیچ نسبتی با قانون عرضه 
و تقاضا ندارد و با کیفیت خودروها و توان خرید مردم نیز نمی خواند، موجب 
پیاده شدن خریداران از بازار خودرو شده، به طوری که پراید با 20 میلیون 

تومان زیر قیمت بازار هم خریدار ندارد | صفحه 4

یک هفته پس از پایان دولت قبل، افشاگری ها درباره عملکرد یک سال و نیمه مبارزه با کرونا باال گرفته است. در حوزه داروهای کرونا، هم وزیر سابق
و هم منتقدان او اعتراف می کنند که صدهامیلیارد تومان پول بیت المال صرف خرید داروهای بی فایده و واردات داروهایی که مشابه داخلی داشته، شده است!

آیا این اظهارات پای مدعی العموم را برای محاکمه فاسدان و خاطیان باز می کند؟

   اجتماعی

سردار سليمانی: بسيج هرچقدر الزم باشد مرکز واکسيناسيون ايجاد می کند
بسیج به هر میزانی که الزم باشد، مراکز تزریق واکسن 
را ایجاد خواهد کرد تا مردم با سهولت و راحتی بتوانند 

آن را دریافت کنند. 
س��ردار غالمرضا س��لیمانی رئیس س��ازمان بسیج 
مستضعفین با سفر به اس��تان سیستان و بلوچستان 
در بازدی��د از مرک��ز تجمیعی واکسیناس��یون کرونا 
سردار ش��هید بخته ای گفت: با توجه به اینکه استان 
سیستان و بلوچس��تان دچار پیک جدید کرونا شده 
بود با تالش مسئوالن استانی و همکاری سپاه سلمان 
سیستان و بلوچستان طرح شهید سلیمانی در مواجهه 
با ویروس کرون��ا در کانون توجه ق��رار گرفت و همه 
ظرفیت های سپاه سلمان و قرارگاه قدس به کارگیری 

شد و بسیجیان پای کار آمدند. 
وی افزود: در قال��ب تیم های بس��ته های حمایتی و 
تیم های مهارتی 28 هزار نفر در میدان حاضر شدند و 
در عین حال بسیج استان اعالم آمادگی کرده که به هر 
میزانی که الزم باشد مراکز تجمیعی واکسیناسیون را 
افزایش دهد. در حال حاضر 2۷ مرکز واکسیناسیون 
در سطح استان سیستان و بلوچس��تان راه اندازی و 
فعال شده است که در کنار همکاران استان و کادرهای 
بهداشت و درمان بسیج جامعه پزشکی حضور میدانی 

و چشمگیری داشته و دارند. 

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: بسیج به هر میزانی که 
الزم باشد، مراکز تزریق واکسن را ایجاد خواهد کرد تا 

با سهولت و راحتی بتوانند آن را دریافت کنند. 
سردار سلیمانی گفت: فعاًل وضعیت مناسبی در استان 
سیستان و بلوچستان حاکم است و این شرایط بهبود 

پیدا می کند. 
وی ادامه داد: سپاه نشان داده است که در کنار مردم و 
با مشکالت مردم آشناست و تمام تالش های سپاه در 
جهت رفع مشکالت مردم است که امروز با هم افزایی 
دس��تگاه های دولت��ی و مس��ئوالن با دول��ت جدید 

همکاری  ها گس��ترش پیدا می کن��د و در زمینه های 
اشتغال، معیشت، رفع مشکالت و حاشیه نشینی باید 
بیش از پیش اقدام شود، تا مش��کالت بهبود یابد. در 
خصوص حاشیه نشینی یک پروژه در چابهار آغاز شده 
و در گذشته در سطح استان به صورت پراکنده در حال 

انجام بوده است. 
    همکاري 55 هزار پایگاه بسیج در 2 پویش 

محله محور
پایگاه هاي بس��یج منتخب در 31 اس��تان کش��ور با 
همکاري گروه ه��اي جهادي، از روز گذش��ته مرحله 
جدیدي از کمک به خانواده هاي نیازمند و آسیب دیده 
از کرونا را آغاز کردند. پویش اطعام و پویش احس��ان 
حس��یني، چهارمین مرحله از کمک به خانواده هاي 
نیازمند در دو سال اخیر اس��ت.  در همین راستا روز 
گذشته همایش »مش��ارکت 55 هزار پایگاه بسیج و 
گروه هاي جهادي محله محور سراسر کشور به نیابت 
از سیدالش��هداي جبهه مقاومت و خدمت« با حضور 
آیت اهلل کازروني، رئیس هیئ��ت امناي کمیته امداد، 
س��یدمرتضي بختیاري، رئیس کمیته امداد، سردار 
سلیماني، رئیس بسیج مستضعفین و سردار زهرایي، 
رئیس سازمان بسیج سازندگي و خانواده شهید سردار 

سلیماني برگزار شد. | صفحه 3 را بخوانید  

  رئیس سازمان بسیج در سفر به زاهدان واکسن برکت زد
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