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اولویتهای بازسازی انقالبی

کندهشدن رؤسای دولتها از پایتخت و رفتن به میان ولینعمتان در عصر و زمانهای که ملت و دولت
رابطهای پیچیده یافتهاند« ،حق مردم» است و باید تمام و کمال ادا شود

خواستن ،کندهشدن ،برخاستن ،رفتن ،فرودآمدن و ایستادن رئیس کشور
مقابل یک کپر در منتهیالیه گوشه جنوب ش��رقی کشور چند منفعت
دارد؛ اول آنک��ه خود او هرچن��د درباره وجود چنین جاهایی در کش��ور
چیزهایی شنیده باشد ،دیدن آن برای یادآوری ماندگارتر از شنیدن است.
رئیسجمهور باید در بزنگاههایی این مکانها را ب��ه خوبی به یاد بیاورد.
دوم آنکه مردم ایران نیز بهویژه آنانکه س��هم بیشتری را از یارانه پنهان
 63میلیارد دالری سوخت میبرند ،خواهند فهمید برخی از ایرانیان حتی
یک قران از آن یارانه به جیبشان نمیرود با آنکه باید سهم برابری داشته
باشند .سوم اینکه اگر رئیسجمهور نرود ،ش��اید «هیچوقت ،هیچیک»
از مدیران استانی به این جور کپرها سرنکش��ند! این دسته از مدیران به
یک تئوری قدیمی آویزانند که میگوید کپرنش��ینان یا حاشیهنشینان
اگر به یکباره به محیطی جدید مثل یک ش��هر یا روستای مدرن منتقل
شوند ،بعد از مدتی آنجا را هم به کپر تبدیل میکنند و این معضل ریش ه
فرهنگی دارد نه اقتصادی .این فرضیه البته ابطال ش��ده است اما برخی

مدیران برای توجیه فقر مفرط در اطراف خود همچنان به آن متوس��ل
میش��وند .چهارمین فایده چنین بازدیدهایی احساس نزدیکی مردم به
دولت است که به تنهایی بس��یاری از آالم آنان را تسکین میدهد .پیش
از انقالب اسالمی و چند دهه قبل از آن بیش��تر مردم ایران روستانشین
بودند و توقع زیادی از دولتها نداش��تند .اصوالً حیات و ممات مستقلی
ثبت میشد ،نه زندگیشان و نه
از حکومتها داشتند .نه تولدشان جایی 
مرگشان .هنوز از ثبت احوال در ایران صد سال نمیگذرد و مردمی که در
روستاهای دوردست عمر میگذراندند و آب ،برق ،گاز و خدمات بهداشتی
مدرن نداشتند ،توقعی هم از دولتها نداشتند و شاید دیدن یک شاه یا
رئیس حکومت ،ترس و دلهرهای در جان آنان میافکند! اما اکنون بیشتر
روستاهای ایران اینترنت دارند و چه بسا از طریق الیوهای مجازی حضور
رئیسجمهور را در روستای کناری تماشا میکنند و از حکومت و رئیس
آن توقع دارند و اینگونه نیست که فقط چیزی در زمین بکارند یا دامی را
بچرانند و چشم به محصول آن داشته باشند ،بلکه از حق خود نسبت به

درآمدهای ملی سخن میگویند .نسبت  70به  30روستایی به شهری در
قبل از انقالب اکنون برعکس یعنی  30به  70و حتی کمتر شده است و هر
شهروند ایرانی چه ساکن روستا ،چه ساکن شهر ،سهم خود را از درآمدهای
ملی دولت طلب میکند و دولتها را مسئول زندگی خود میداند و برای
همین حکومتداری در عصر جدید تا به این حد دشوار و تنشزا شده است
و البته به همین دلیل توسعه و پیشرفت کشورها تا به این حد شتاب گرفته
است .به این ترتیب حضور یک رئیسجمهور در کنار یک کپر معنای خود
را دارد و دیگر نمیتوان مانند صد سال پیش شاهانه و در کاخهای نیاوران
و سعدآباد کشور را اداره کرد.
لونقل س��ریع و وسایل ارتباطجمعی ،کش��ورها و دولتها
در عصر حم 
کوچک و مردم به یکدیگر نزدیک ش��دهاند .حکومت ک��ردن در چنین
عصری با تبعیضهای قرون وس��طایی و منش عصر س�لاطین ،ممکن
نیست .ریشهکنی تبعیض و فقر ،بیشتر از آنکه وظیفه دولتها باشد ،حق
مردم است .اگر دولتها رفاه را حق مردم بدانند ،چه بسا مردم در شرایط

ریاستجمهوری

مقام معظم رهب��ری در اولین
دیدار اعضای دولت س��یزدهم
از جمله نیازمندیهای کش��ور
در حال حاضر را بازسازی عرصه
مدیریت کش��ور دانس��تند که
حیطه آن ابعاد گس��تردهای را
دربر میگی��رد .قبل از اینکه به
عبداهلل گنجی
موضوع بپردازیم ذکر این نکته
مدیرمسئول
مهم است که رهبری متناسب
با چشماندازی که از حرکت هر
دولت دارند ،در بدو کار نکاتی را به آنان میفرمایند که ممکن
است بازخوانی آن 10سال دیگر ،راز و فلس��فه آن را آشکار
سازد .هنوز دو هفته از دولت احمدینژاد نگذشته بود که در
شهریور  1384به آنان تأکید کردند عدالت منهای معنویت
به انحراف منجر خواهد ش��د .ده ،دوازده سال بعد چقدر این
جمله مج��ددا ً دیده ش��د .در بدو دولت رئیس��ی «عقالنیت
انقالبی» مطرح شد که اگر عقالنیت ،پیوست روحیه انقالبی
نباشد ،به انتزاع ،تخیل ،روحیه فضایی و سخنان بیحساب
و کتاب و نهایتاً منجر به بیاعتمادی به دولت خواهد شد .اما
مأموریت بازسازی دولت رئیسی چیست؟ قطعاً ابعاد موضوعی
و ساختاری این مهم در این وجیزه نمیگنجد اما آنچه را که
مهم و اولویت به نظر میرسد میتوان ذ ً
یال خالصه کرد.
 -1مهمترین خط بازس��ازی ،اصالح رابطه ماهیت حقیقی
و حقوقی نظام جمهوری اسالمی اس��ت .هم امام و هم رهبر
معظم انقالب بر رد «جمهوری اسالمی لفظی و اسمی» تأکید
کردهاند .در هشت سال گذشته این رابطه آسیب دید .ماهیت
حقیقی انقالب که باید در ظرف ماهیت حقوقی ریخته شود،
انسان
بعضاً به سخره گرفته شد و مورد بیمهری قرار گرفت.
ِ
تحت حکومت صرفاً نیازمند مادیات معرفی شد و بهشت او
ربطی به حکومت نداش��ت اما همین نیاز هم به بیاعتمادی
و فروکاستن از س��رمایه اجتماعی منجر شد .دولت رئیسی
باید وجوه تمایز انقالب اس�لامی که جمهوری اسالمی را از
نظامهای سیاسی مرسوم جهان متمایز میکند به خاستگاه
اولیه بازگرداند ،بازگشتی که نخبگان بپسندند و عوام بفهمند
و س��یرت و صورت جمهوری اس�لامی بتوانند مجددا ً با هم
آشتی کنند ،نهادهای فرهنگی به سخره گرفته نشوند ،مدیران
تنآسا جلوه نکنند و برادری و برابری قابل لمس باشد.
 -2دومین س��طح بازس��ازی ،رابطه مردم و حاکمیت است.
حضور مس��ئوالن پاکدس��ت در بین مردم حت��ی اگر کاری
مشخص هم صورت نگیرد واجد ستودن است .با مردم حرف
زدن و شنیدن ،از وظایف حاکمان است و نتیجه فرع آن است.
مردمی و سادهزیست بودن مسئوالن در جمهوری اسالمی
بخش��ی از ماهیت حقیقی جمهوری اس�لامی است که باید
بازسازی شود .رئیس دولت باید مطلعترین فرد کشور باشد
و در اوج ناراحتی مردم لبخند نزند ،صادقانه نتوانس��تنها را
بگوید و ناتوانیها را به مرجعی موهوم ارجاع ندهد.
 -3بازسازی دیوانس��االری و بروکراسی کشور نقطه عطفی
است که در نامگذاری سال  1400مشهود است .رهاشدگی در
بخشی از مدیریت کشور و بروکراسی هولناک در بخشهای
دیگر کارآمدی و انضباط حکومت را به چالش کشیده است.
نه بروکراسی قابل حذف مطلق است و نه رهاشدگی شایسته
کشورداری است .عقالنیت انقالبی در اینجا بسیار نقشآفرین
و کمککننده است.
 -4بازس��ازی روابط خارجی به صورتی که همزمان ش��رق
جغرافیایی و غرب سلطهطلب را به توازن بکشاند .نمیشود
در مقابل زیادخواهی غرب ایس��تاد و در عین حال به ش��رق
بیمهری کرد .در جهان موزاییکی امروزی چنین امری محال
است .عقالنیت انقالبی در اینجا تعادلی را بین حکمت ،عزت
و مصلحت ایجاد میکند که نه دروازههای کشور بسته شود و
نه رها شده باشد .قدرتهای شرقی و غربی باید میزان و حد
تساهل ما را محدود بدانند تا زیادهخواهی آنان تنظیم شود.
اگر احساس کنند باج دادن ،بزرگراهی یک طرفه است منافع
ملی ما هرگز تأمین نخواهد شد.
 -5بازس��ازی مس��یرهای ضدفس��اد و بازخوان��ی قوانی��ن
فسادآفرین از اولویتهای اعتمادس��از نظام است .بازسازی
ضوابط در گلوگاههای فسادزا همچون گمرک ،بانک ،سیستم
یو
اخذ مالی��ات و ش��رکتهای دولتی باید با اتاق شیش��ها 
مدیران خدا ترس و بدون نقطه ضعف اصالح شود و داستان
عوامانه «بخور ،بخور» پایان یابد .مردم دیگر دادگاههای فساد
را نبینند و باور کنند که تمام شده است ،در این صورت طعم
مدیر پاکدست را خواهند چشید.
 -6بازسازی روابط دولت با ظرفیتهای فراقوهای و نیروهای
مس��لح ضروری اس��ت ،همافزایی خرده امکان��ات میتواند
به کاری بزرگ و اثرگذار برای مردم منجر ش��ود .به ش��رط
اینکه روابط برادرانه حاکم باش��د .و بالعکس بازی سیاسی با
ظرفیتهای دیگر را نقطه عزیمت عوامفریبی برای انتخابات
دوره بعد نکنیم .دوگانه دیپلماس��ی و می��دان هر دو خود را
فرزند پدری واحد به نام شورای امنیت ملی بدانند و احساس
«من» و« تو» و شکاف و نقار نکنند | .بقیه در صفحه 2

دشوار و برای همراهی با دولت و حکومتی که اصل حق آنان را میپذیرد،
از بخشی از حق خود بگذرند یا بپذیرند که آن را با تأخیر دریافت کنند اما
اگر دولتی حق رفاه مردم را به رسمیت نشناخت و فقط به شکل شعاری
و در زمانهای خاص به وظیفه خود دولت اش��اره کرد ،در آن صورت چه
بسا در مقطع دیگری بگوید وظیفه دولت ،حفظ آبروی بینالمللی کشور و
نشان دادن ویترینی از پیشرفتهاست و رفتن به یک کپرنشین و جهانی
کردن تصاویر آن ،خالف مصلحت ملت و کشور است! و با این منطق دیگر
پای هیچ رئیس و وزیر و وکیلی به میان محرومان باز نمیش��ود و هرچه
هست در سالنهای شیک همایش و مراکز لوکس و با لوکیشنهای مدرن
پیش میرود.
این است که دیدار با کپرنشینها را ارج باید نهاد و باید علیگونه حکومت
کرد و برای هر ریال بیتالمال ،قرار درست گذاشت و هر قراری غیر از منافع
عموم مردم را به هم ریخت و زیر میز اشرافیت دولتی زد که این کار مرد
عمل و مرد خدا میخواهد | .بقیه در صفحه 2
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هفتهپربار
واردات واکسن

روز گذشته رکورد واردات واکسن کرونا در یک مرحله با ورود 5میلیون
دوز واکسن سینوفارم شکسته شد .عالوه بر این 19 ،میلیون دوز دیگر
هم طی هفته جاری در راه ایران است.
مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه گفت :روز گذشته  5میلیون
دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شده است.
رضا زبیب تصریح کرده است :این  5میلیون دوز با  24ساعت پیگیری
لحظه به لحظه وارد تهران شده اس��ت .اخبار خوب از واردات بیشتر
هم در راه است.
در همین رابطه بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت هم از ورود حجم باالی
واکسن به کشور از هفته آینده خبر داد و گفت :تنها راه عالج بیماری
کرونا ،واکسیناسیون است و باید تمامی جامعه واکسینه شوند.
وی اعالم کرد که تا پایان هفته آینده  19میلیون دوز واکسن کرونا وارد
ایران خواهد شد و افزود:تا پایان شهریورماه نیز تعداد واکسنهای وارد
شده به  40میلیون دوز خواهد رسید.
وزیر خارجه چین نیز در گفتوگو با امیرعبداللهیان گفت :حجم باالیی
از واکسن سینوفارم در ماه سپتامبر و طی روزهای آینده به ایران ارسال
میشود .معتقدیم هیچ تحول یا مانعی در سطح بینالمللی نمیتواند
در روابط پایدار دو کشور خللی ایجاد کند.

یادداشت سیاسی

رهبر انقالب
پیام تسلیت 
در پی درگذشت سرلشکر فیروزآبادی

تقديرخانواده سردارشهید سليماني
ازپارالمپيكیها

موفقيتهاي پــيدرپــي پارالمپيكيهاي ايران در كسب مدالهاي
رنگارنگ در توكيو تقدير و تشكر خانواده سردار شهيد حاج قاسم سليماني
را در پي داش��ت ،به طوري كه طي پيامي ضمن آرزوي سالمتي و توفيق
روزافزون براي نمايندگان كش��ورمان در بازيهاي پارالمپيك ،از در نظر
گرفتن هديهاي معنوي براي اعضاي كاروان س��ردار دلها خبر دادند كه
پس از بازگشت كل كاروان به ايران اهدا خواهد شد.
استارت روز دهم با افتخارآفريني حامد اميري زده شد؛ افتخاري كه نه فقط
طالهاي كاروان ايران را دو رقمي كرد كه ركورد پارالمپيك را نيز در رقابت
با پنج ورزشكار ماده پرتاب نيزه كالس  54fو پرتاب ديدني 31/35متري
شكست .طاليي كه نتيجه زحمات بيامان نماينده پارادووميداني ايران
بود اميري پاي سكو ،آن را تقديم سردار دلها كرد .در ادامه نوبت مهدی
پوررهنما تکواندوکار منهای 75کیلوگرم کشورمان بود که با برتری مقابل
حریفان گام به دیدار پایانی بگذارد و یک م��دال نقره به جمع مدالهای
ایران اضافه کند .نق��ره پوررهنما اولین م��دال پاراتکوان��دوی ایران در
پارالمپیک است.

یادداشت فرهنگی

كس��ب دو نقره در پارادووميداني و صع��ود واليبال به فين��ال از جمله
موفقيتهاي قابل توج��ه نمايندههاي ايران در روز نه��م بود اما بدون
ش��ك مهمترين اتفاق روز نهم هتتريك زهرا نعمتي در كسب طالي
پارالمپيك ب��ود .رقابتهاي روز نهم البته با نقره مه��دي اوالد ،پرتابگر
ديسك ايران بود كه آغاز ش��د؛ پرتابي كه مدال نقرهاي اين رقابتها را
براي اوالد به دنبال داشت و طالي آن را به حريف برزيلي كه ركورددار
هم بود ،تقديم كرد .نقره اوالد صعود يك پلهاي او در رنكينگ و حضورش
در رده دوم را نيز به دنبال داشت .اما آنچه خوشحالي روز نهم را تكميل
كرد طالي زهرا نعمتي بود .كار بانوي كماندار ايران كه س��ابقه حضور
در المپيك را هم دارد ،از صبح عليالطلوع آغاز شده بود .در يك هشتم
و مصاف با ا ِستِوالنا بارانتسِ وا روس كه گذش��تن از سد آن براي نعمتي
كار چندان سختي نبود .عدم آشنايي با فابيوال درگوويچس برزيلي در
يكچهارم ميتوانست كار را سخت كند اما بانوي كماندار ايران قبل از
مصاف با حريف برزيلي تأكيد كرد كه ب��راي طال آمده و حريف اصلي او
سيبل است نه كمانداراني كه با او به صف ميشوند | صفحه 13

یادداشت ورزشی

عباس حاجی نجاری

جواد محرمي

سعيد احمديان

پسلرزههای یک فرار

وزير ارشاد جديد گامهاي اول را
چگونه برميدارد!

نان پدر و شير مادر حاللتان

زمانی که بحث خروج امریکاییها از منطقه مطرح میش��ود ،برخی بر
اساس یک باور پیشینی و ساختار ذهنی مبنی بر اینکه غربیها همیشه
پیروز میدان بوده و کمتر اشتباه میکنند ،اصرار دارند که فرار امریکاییها
را از منطقه هدفمند قلمداد و برای آن فهرستی از برنامهها را ردیف کنند.
اگرچه طبعاً امریکاییها تالش میکنند که هزینههای این فرار را برای
خود کم کرده و حتی برای اینکه رقبای آنها از شکستهای امریکا بهره
کمتری ببرند امکانات و تجهیزات باقیمانده در افغانستان و دیگر مناطقی
را که فرار میکنند تخریب کرده و زمین س��وخته برجای میگذارند و
یا اینکه با حمایت و تقویت داعش و دیگر گروههای تروریستی،تالش
میکنند منطقه را ب��ا بحران دیگری مواجه کنند ،اما باگذش��ت زمان
ابعاد بیشتری از این شکست ،آشکارش��ده و بهرغم برنامه اولیه آنها که
هدف اصلی این تجاوزات از بین بردن و مهار نیروهای مقاومت بود،این
مقاومت است که از ورای این شکستها تجلی و بهعنوان عامل اصلی این
شکستها جایگاه خود را در منطقه تحکیم میکند | صفحه2

نامههاي سرگشاده چند هنرمند به وزير ارشاد جديد كه از ميان آنان
پرويز پرستويي و علي نصيريان شاخصتر بودند و به نوعي ميتواند به
عنوان استقبال از تغيير تعبير شود ،نشان ميدهد حضور وزير جديد
فرهنگ و ارشاد اس�لامي اميد را در دل اهالي خس��ته و محنتزده
فرهنگ و هنر تازه كرده و به طور عادي به مطالبه تحول در سياستها
و رويكردها براي تقويت و سروسامان دادن به مشكالت و مصائب در
ميان همه اقش��ار اين عرصه دامن زده اس��ت .وزير محترم ارشاد در
جريان ارائه برنامه به مجلس شوراي اسالمي جهت اخذ رأي اعتماد
نمايي كلي از وضعيت بغرنج كنوني عرصه فرهنگ ارائه داد؛ وضعيتي
كه به اعتراف همه طرفهاي درگير از نابسامانيهاي عديده رنج ميبرد
و در شأن جامعه ايراني نيست .سينما ،تئاتر و موسيقي ما فارغ از اينكه
ويروس كرونا چقدر به اقتصاد آن لطمه زده به طور جدي دچار بحران
معنا و هويت است | صفحه 16

پارالمپيكيها اين روزها آبروي ورزش ايران هستند ،با كسب مدالهاي
خوشرنگي كه ه��ر روز صبح از خ��واب بيدار نش��دهايم ،روزمان را
ميسازند و پرچم ايران را در توكيو باال ميبرند .امروز كه رقابتهاي
پارالمپيك  2020تمام ميشود ،ما ميمانيم و خاطرههاي خوشي كه
بچههاي بيادعاي معلول و جانباز برايمان ساختهاند؛ لحظاتي سرشار
از حس غرور كه با تواضعشان به يادماندنيتر هم شده است .درخشش
پارالمپيكيها در ش��رايطي اس��ت كه خيلي از اين م��دالآوران در
سختترين شرايط و حتي كمبود ابتداييترين امکانات تمريني براي
بازيهاي توكيو آماده شدهاند .نمونه آن كليپي بود كه هفته گذشته در
فضاي مجازي دست به دست شد كه امير خسرواني قهرمان طالييمان
در پارالمپيك را در حال حمل خاك با فرغون براي بازس��ازي پيست
دووميداني كه ميخواست تمرين كند ،نشان ميداد؛ قهرماني كه اگر
حريفانش بدانند كه او زمين تمرينش را هم خودش آماده ميكرده،
انگشت به دهان ميمانند | صفحه 13

عمری مجاهدت ارزشمند
ذخیرهمعنوی
این برادر پرتالش است
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امیرعبداللهیان:
مذاکره برای مذاکره
قابل قبول نیست
درحالی که امریکاییها ت�لاش میکنند ایران را به
میز مذاکرات آورده و به خیال خود خواستههایشان را به
طرف ایرانی تحمیل کنند ،دولت سیزدهم رویکرد سابق
را کنار گذاشته و خواهان شرایط برابر در گفتوگوهای
احتمالی است .امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با همتایان
اروپایی خود با بیان اینکه ایران از اصل مذاکره استقبال
میکند ،گفت که مذاکره برای مذاکره ،قابل قبول نیست و
تأکید کرد که غربیها شیوه قبلی خود را تغییر دهند
3

واكسناسپوتنيك
در ايران توليد و خارج ميشود!
دكتر كريمينيا ،معاون قرارگاه پدافند زيستي كشور در
گفت و گو با «جوان» :قرارداد توليد  2ميليون دوز واكسن
اسپوتنيك در ماه در ايران بين شركت اكتووركو و اسپوتنيك
روسيه بس��ته ميش��ود و اين قرارداد در س��طح گسترده
رسانهاي ميشود و به همه كشور اعالم ميشود كه به زودي
ماهي ۲ميليون دوز واكسن اسپوتنيك را به بازار ايران عرضه
ميكنيم،امادرتيرماهدكتررئيسيمعاونبهداشتيوزارتخانه
اعالم ميكندكه روسها سر ماكالهگذاشتند .اگر روسها سر
ماكالهگذاشتندچرابهمراجعبينالملليشكايتنميكنيد؟
چرا واقعيت را به مردم نميگوييد؟
5

زاكاني رسم ًا
شهردار پايتخت شد

احمد وحيدي ،وزير كشور حكم انتصاب پانزدهمين
شهردار تهران را صادر كرد تا عليرضا زاكاني از اين پس بر
كرسي مديريت پايتخت در خيابان بهشت تكيه بزند

