
    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

    درحالی كه امريكايی     ها تللاش می كنند ايران را به 
ميز مذاكرات آورده و به خيال خود خواسته های شان را به 
طرف ايرانی تحميل كنند، دولت سيزدهم رويكرد سابق 
را كنار گذاشته و خواهان شرايط برابر در گفت وگوهای 
احتمالی است. اميرعبداللهيان در تماس تلفنی با همتايان 
اروپايی خود با بيان اينكه ايران از اصل مذاكره استقبال 
می كند، گفت كه مذاكره برای مذاكره، قابل قبول نيست و 

تأكيد كرد كه غربی     ها شيوه قبلی خود را تغيير دهند

    دكتر كريمي نيا، معاون قرارگاه پدافند زيستي كشور در 
گفت و گو با »جوان«:  قرارداد توليد 2 ميليون دوز واكسن 
اسپوتنيك در ماه در ايران بين شركت اكتووركو و اسپوتنيك 
روسيه بسللته مي شللود و اين قرارداد در سللطح گسترده 
رسانه اي مي شود و به همه كشور اعام مي شود كه به زودي 
ماهي 2 ميليون دوز واكسن اسپوتنيك را به بازار ايران عرضه 
مي كنيم، اما در تيرماه دكتر رئيسي معاون بهداشتي وزارتخانه 
اعام مي كند كه روس ها سر ما كاه گذاشتند. اگر روس ها سر 
ما كاه گذاشتند چرا به مراجع بين المللي شكايت نمي كنيد؟ 

چرا واقعيت را به مردم نمي گوييد؟

زاكاني رسمًا 

 

شهردار پايتخت شد

 امیرعبداللهیان: 
 مذاکره برای مذاکره

قابل قبول نیست

 واكسن اسپوتنيك 
در ايران توليد و خارج مي شود!
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یادداشت  سیاسی

پس لرزه های یک فرار

عباس حاجی نجاری

زمانی كه بحث خروج امريكايی    ها از منطقه مطرح می شللود، برخی بر 
اساس يك باور پيشينی و ساختار ذهنی مبنی بر اينكه غربی    ها هميشه 
پيروز ميدان بوده و كمتر اشتباه می كنند، اصرار دارند كه فرار امريكايی    ها 
را از منطقه هدفمند قلمداد و برای آن فهرستی از برنامه    ها را رديف كنند.   
اگرچه طبعاً امريكايی    ها تاش می كنند كه هزينه های اين فرار را برای 
خود كم كرده و حتی برای اين كه رقبای آنها از شكست های امريكا بهره 
كمتری ببرند امكانات و تجهيزات باقيمانده در افغانستان و ديگر مناطقی 
را كه فرار می كنند تخريب كرده و زمين سللوخته برجای می گذارند و 
يا اينكه با حمايت و تقويت داعش و ديگر گروه های تروريستی،تاش 
می كنند منطقه را بللا بحران ديگری مواجه كنند ،اما باگذشللت زمان 
ابعاد بيشتری از اين شكست ،آشكارشللده و به رغم برنامه اوليه آنها كه 
هدف اصلی اين تجاوزات از بين بردن و مهار نيروهای مقاومت بود،اين 
مقاومت است كه از ورای اين شكست    ها تجلی و به عنوان عامل اصلی اين 

شكست    ها جايگاه خود را در منطقه تحكيم می كند | صفحه2

یادداشت  فرهنگی

وزیر ارشاد جدید گام هاي اول را 
چگونه برمي دارد!

جواد محرمي

نامه هاي سرگشاده چند هنرمند به وزير ارشاد جديد كه از ميان آنان 
پرويز پرستويي و علي نصيريان شاخص تر بودند و به نوعي مي تواند به 
عنوان استقبال از تغيير تعبير شود، نشان مي دهد حضور وزير جديد 
فرهنگ و ارشاد اسللامي اميد را در دل اهالي خسللته و محنت زده 
فرهنگ و هنر تازه كرده و به طور عادي به مطالبه تحول در سياست ها 
و رويكردها براي تقويت و سروسامان دادن به مشكات و مصائب در 
ميان همه اقشللار اين عرصه دامن زده اسللت.  وزير محترم ارشاد در 
جريان ارائه برنامه به مجلس شوراي اسامي جهت اخذ رأي اعتماد 
نمايي كلي از وضعيت بغرنج كنوني عرصه فرهنگ ارائه داد؛ وضعيتي 
كه به اعتراف همه طرف هاي درگير از نابساماني هاي عديده رنج مي برد 
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

یادداشت  ورزشی

نان پدر و شير مادر حاللتان

سعيد احمديان

پارالمپيكي ها اين روزها آبروي ورزش ايران هستند، با كسب مدال هاي 
خوش رنگي كه هللر روز صبح از خللواب بيدار نشللده ايم،  روزمان را 
مي سازند و پرچم ايران را در توكيو باال مي برند. امروز كه رقابت هاي 
پارالمپيك 2020 تمام مي شود، ما مي مانيم و خاطره هاي خوشي كه 
بچه هاي بي ادعاي معلول و جانباز برايمان ساخته اند؛ لحظاتي سرشار 
از حس غرور كه با تواضع شان به يادماندني تر هم شده است. درخشش 
پارالمپيكي ها در شللرايطي اسللت كه خيلي از اين مللدال آوران در 
سخت ترين شرايط و حتي كمبود ابتدايي ترين امكانات تمريني براي 
بازي هاي توكيو آماده شده اند.   نمونه آن كليپي بود كه هفته گذشته در 
فضاي مجازي دست به دست شد كه امير خسرواني قهرمان طايي مان 
در پارالمپيك را در حال حمل خاك با فرغون براي بازسللازي پيست 
دووميداني كه مي خواست تمرين كند، نشان مي داد؛ قهرماني كه اگر 
حريفانش بدانند كه او زمين تمرينش را هم خودش آماده مي كرده، 

انگشت به دهان مي مانند | صفحه 13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 13 شهريور 1400 - 26 محرم 1443

سال بيست و سوم- شماره 6292 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

 هفته پربار 
واردات واکسن

روز گذشته ركورد واردات واكسن كرونا در يك مرحله با ورود 5ميليون 
دوز واكسن سينوفارم شكسته شد. عاوه بر اين، 19 ميليون دوز ديگر 

هم طی هفته جاری در راه ايران است. 
مديركل شرق آسيای وزارت امور خارجه گفت: روز گذشته 5 ميليون 

دوز واكسن سينوفارم وارد كشور شده است. 
رضا زبيب تصريح كرده است: اين 5 ميليون دوز با 24 ساعت پيگيری 
لحظه به لحظه وارد تهران شده اسللت. اخبار خوب از واردات بيشتر 

هم در راه است. 
در همين رابطه بهرام عين اللهی، وزير بهداشت هم از ورود حجم باالی 
واكسن به كشور از هفته آينده خبر داد و گفت: تنها راه عاج بيماری 

كرونا، واكسيناسيون است و بايد تمامی جامعه واكسينه شوند. 
وی اعام كرد كه تا پايان هفته آينده 19 ميليون دوز واكسن كرونا وارد 
ايران خواهد شد و افزود:  تا پايان شهريورماه نيز تعداد واكسن های وارد 

شده به 40 ميليون دوز خواهد رسيد. 
وزير خارجه چين نيز در گفت وگو با اميرعبداللهيان گفت: حجم بااليی 
از واكسن سينوفارم در ماه سپتامبر و طی روزهای آينده به ايران ارسال 
می شود. معتقديم هيچ تحول  يا مانعی در سطح بين المللی نمی تواند 

در روابط پايدار دو كشور خللی ايجاد كند. 

مقام معظم رهبللری در اولين 
ديدار اعضای دولت سلليزدهم 
از جمله نيازمندی های كشللور 
در حال حاضر را بازسازی عرصه 
مديريت كشللور دانسللتند كه 
حيطه آن ابعاد گسللترده ای را 
دربر می گيللرد. قبل از اينكه به 
موضوع بپردازيم ذكر اين نكته 
مهم است كه رهبری متناسب 
با چشم اندازی كه از حركت هر 
دولت دارند، در بدو كار نكاتی را به آنان می فرمايند كه ممكن 
است بازخوانی آن 10سال ديگر، راز و فلسللفه آن را آشكار 
سازد. هنوز دو هفته از دولت احمدی نژاد نگذشته بود كه در 
شهريور 1384 به آنان تأكيد كردند عدالت منهای معنويت 
به انحراف منجر خواهد شللد. ده، دوازده سال بعد چقدر اين 
جمله مجللدداً ديده شللد. در بدو دولت رئيسللی »عقانيت 
انقابی« مطرح شد كه اگر عقانيت، پيوست روحيه انقابی 
نباشد، به انتزاع، تخيل، روحيه فضايی و سخنان بی حساب 
و كتاب و نهايتاً منجر به بی اعتمادی به دولت خواهد شد. اما 
مأموريت بازسازی دولت رئيسی چيست؟ قطعاً ابعاد موضوعی 
و ساختاری اين مهم در اين وجيزه نمی گنجد اما آنچه را كه 

مهم و اولويت به نظر می رسد می توان ذيًا خاصه كرد. 
1- مهم  ترين خط بازسللازی، اصاح رابطه ماهيت حقيقی 
و حقوقی نظام جمهوری اسامی اسللت. هم امام و هم رهبر 
معظم انقاب بر رد »جمهوری اسامی لفظی و اسمی« تأكيد 
كرده اند. در هشت سال گذشته اين رابطه آسيب ديد. ماهيت 
حقيقی انقاب كه بايد در ظرف ماهيت حقوقی ريخته شود، 
بعضاً به سخره گرفته شد و مورد بی مهری قرار گرفت. انساِن 
تحت حكومت صرفاً نيازمند ماديات معرفی شد و بهشت او 
ربطی به حكومت نداشللت اما همين نياز هم به بی اعتمادی 
و فروكاستن از سللرمايه اجتماعی منجر شد. دولت رئيسی 
بايد وجوه تمايز انقاب اسللامی كه جمهوری اسامی را از 
نظام های سياسی مرسوم جهان متمايز می كند به خاستگاه 
اوليه بازگرداند، بازگشتی كه نخبگان بپسندند و عوام بفهمند 
و سلليرت و صورت جمهوری اسللامی بتوانند مجدداً با هم 
آشتی كنند، نهادهای فرهنگی به سخره گرفته نشوند، مديران 

تن آسا جلوه نكنند و برادری و برابری قابل لمس باشد. 
2- دومين سللطح بازسللازی، رابطه مردم و حاكميت است. 
حضور مسللئوالن پاكدسللت در بين مردم حتللی اگر كاری 
مشخص هم صورت نگيرد واجد ستودن است. با مردم حرف 
زدن و شنيدن، از وظايف حاكمان است و نتيجه فرع آن است. 
مردمی و ساده زيست بودن مسئوالن در جمهوری اسامی 
بخشللی از ماهيت حقيقی جمهوری اسللامی است كه بايد 
بازسازی شود. رئيس دولت بايد مطلع   ترين فرد كشور باشد 
و در اوج ناراحتی مردم لبخند نزند، صادقانه نتوانسللتن ها را 

بگويد و ناتوانی   ها را به مرجعی موهوم ارجاع ندهد. 
3- بازسازی ديوان سللاالری و بروكراسی كشور نقطه عطفی 
است كه در نام گذاری سال 1400 مشهود است. ر  هاشدگی در 
بخشی از مديريت كشور و بروكراسی هولناك در بخش های 
ديگر كارآمدی و انضباط حكومت را به چالش كشيده است. 
نه بروكراسی قابل حذف مطلق است و نه رهاشدگی شايسته 
كشورداری است. عقانيت انقابی در اينجا بسيار نقش آفرين 

و كمك كننده است. 
4- بازسللازی روابط خارجی به صورتی كه همزمان شللرق 
جغرافيايی و غرب سلطه طلب را به توازن بكشاند. نمی شود 
در مقابل زياد خواهی غرب ايسللتاد و در عين حال به شللرق 
بی مهری كرد. در جهان موزاييكی امروزی چنين امری محال 
است. عقانيت انقابی در اينجا تعادلی را بين حكمت، عزت 
و مصلحت ايجاد می كند كه نه دروازه های كشور بسته شود و 
نه ر  ها شده باشد. قدرت های شرقی و غربی بايد ميزان و حد 
تساهل ما را محدود بدانند تا زياده خواهی آنان تنظيم شود. 
اگر احساس كنند باج دادن، بزرگراهی يك طرفه است منافع 

ملی ما هرگز تأمين نخواهد شد. 
5- بازسللازی مسلليرهای ضدفسللاد و بازخوانللی قوانيللن 
فساد آفرين از اولويت های اعتماد سللاز نظام است. بازسازی 
ضوابط در گلوگاه های فسادزا همچون گمرك، بانك، سيستم 
اخذ ماليللات و شللركت های دولتی بايد با اتاق شيشلله ای  و 
مديران خدا ترس و بدون نقطه ضعف اصاح شود و داستان 
عوامانه »بخور، بخور« پايان يابد. مردم ديگر دادگاه های فساد 
را نبينند و باور كنند كه تمام شده است، در اين صورت طعم 

مدير پاكدست را خواهند چشيد. 
6- بازسازی روابط دولت با ظرفيت های فراقوه ای و نيروهای 
مسلللح ضروری اسللت، هم افزايی خرده امكانللات می تواند 
به كاری بزرگ و اثرگذار برای مردم منجر شللود. به شللرط 
اينكه روابط برادرانه حاكم باشللد. و بالعكس بازی سياسی با 
ظرفيت های ديگر را نقطه عزيمت عوام فريبی برای انتخابات 
دوره بعد نكنيم. دوگانه ديپلماسللی و ميللدان هر دو خود را 
فرزند پدری واحد به نام شورای امنيت ملی بدانند و احساس 

»من « و » تو« و شكاف و نقار نكنند. | بقيه در صفحه 2

سر مقاله

اولویت های بازسازی انقالبی

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

 تقدير خانواده سردارشهيد  سليماني 
از پارالمپيكی ها

    موفقيت هاي پللي درپللي پارالمپيكي هاي ايران در كسب مدال هاي 
رنگارنگ در توكيو تقدير و تشكر خانواده سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
را در پي داشللت، به طوري كه طي پيامي ضمن آرزوي سامتي و توفيق 
روزافزون براي نمايندگان كشللورمان در بازي هاي پارالمپيك، از در نظر 
گرفتن هديه اي معنوي براي اعضاي كاروان سللردار دل ها 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 
طاهاي كاروان ايران را دو رقمي كرد كه ركورد پارالمپيك را نيز در رقابت 
با پنج ورزشكار ماده پرتاب نيزه كاس 54f و پرتاب ديدني 31/35متري 
شكست. طايي كه نتيجه زحمات بي امان نماينده پارادووميداني ايران 
بود اميري پاي سكو، آن را تقديم سردار دل ها كرد. در ادامه نوبت مهدی 
پوررهنما تكواندوكار منهای 75كيلوگرم كشورمان بود كه با برتری مقابل 
حريفان گام به ديدار پايانی بگذارد و يك مللدال نقره به جمع مدال های 
ايران اضافه كند. نقللره پوررهنما اولين مللدال پاراتكوانللدوی ايران در 

پارالمپيك است.

كسللب دو نقره در پارادووميداني و صعللود واليبال به فينللال از جمله 
موفقيت هاي قابل توجلله نماينده هاي ايران در روز نهللم بود اما بدون 
شللك مهم ترين اتفاق روز نهم هت تريك زهرا نعمتي در كسب طاي 
پارالمپيك بللود. رقابت هاي روز نهم البته با نقره مهللدي اوالد، پرتابگر 
ديسك ايران بود كه آغاز شللد؛ پرتابي كه مدال نقره اي اين رقابت ها را 
براي اوالد به دنبال داشت و طاي آن را به حريف برزيلي كه ركورددار 
هم بود، تقديم كرد. نقره اوالد صعود يك پله اي او در رنكينگ و حضورش 
در رده دوم را نيز به دنبال داشت. اما آنچه خوشحالي روز نهم را تكميل 
كرد طاي زهرا نعمتي بود. كار بانوي كماندار ايران كه سللابقه حضور 
در المپيك را هم دارد، از صبح علي الطلوع آغاز شده بود. در يك هشتم 
و مصاف با اِسِتوالنا بارانتِسوا روس كه گذشللتن از سد آن براي نعمتي 
كار چندان سختي نبود. عدم آشنايي با فابيوال درگوويچس برزيلي در 
يك چهارم مي توانست كار را سخت كند اما بانوي كماندار ايران قبل از 
مصاف با حريف برزيلي تأكيد كرد كه بللراي طا آمده و حريف اصلي او 
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دولت
در کنار ولی نعمت
 كنده شدن رؤسای دولت ها از پايتخت و رفتن به ميان ولی نعمتان در عصر و زمانه ای كه ملت و دولت 
رابطه ای پيچيده يافته اند، »حق مردم« است و بايد تمام و كمال ادا شود

خواستن، كنده شدن، برخاستن، رفتن، فرود آمدن و ايستادن رئيس كشور 
مقابل يك كپر در منتهی اليه گوشه جنوب شللرقی كشور چند منفعت 
دارد؛ اول آنكلله خود او هرچنللد درباره وجود چنين جا  هايی در كشللور 
چيز  هايی شنيده باشد، ديدن آن برای يادآوری ماندگارتر از شنيدن است. 
رئيس جمهور بايد در بزنگاه   هايی اين مكان   ها را بلله خوبی به ياد بياورد. 
دوم آنكه مردم ايران نيز به ويژه آنان كه سللهم بيشتری را از يارانه پنهان 
63 ميليارد دالری سوخت می برند،  خواهند فهميد برخی از ايرانيان حتی 
يك قران از آن يارانه به جيبشان نمی رود با آنكه بايد سهم برابری داشته 
باشند. سوم اينكه اگر رئيس جمهور نرود، شللايد »هيچ وقت، هيچ يك« 
از مديران استانی به اين جور كپر  ها سرنكشللند! اين دسته از مديران به 
يك تئوری قديمی آويزانند كه می گويد كپرنشللينان يا حاشيه نشينان 
اگر به يكباره به محيطی جديد مثل يك شللهر يا روستای مدرن منتقل 
شوند، بعد از مدتی آنجا را هم به كپر تبديل می كنند و اين معضل ريشه  
فرهنگی دارد نه اقتصادی. اين فرضيه البته ابطال شللده است اما برخی 

مديران برای توجيه فقر مفرط در اطراف خود همچنان به آن متوسللل 
می شللوند. چهارمين فايده چنين بازديد  هايی احساس نزديكی مردم به 
دولت است كه به تنهايی بسللياری از آالم آنان را تسكين می دهد. پيش 
از انقاب اسامی و چند دهه قبل از آن بيشللتر مردم ايران روستانشين 
بودند و توقع زيادی از دولت   ها نداشللتند. اصوالً حيات و ممات مستقلی 
از حكومت   ها داشتند. نه تولدشان جايی ثبت   می شد، نه زندگی شان و نه 
مرگشان. هنوز از ثبت احوال در ايران صد سال نمی گذرد و مردمی كه در 
روستاهای دوردست عمر می گذراندند و آب، برق، گاز و خدمات بهداشتی 
مدرن نداشتند، توقعی هم از دولت   ها نداشتند و شايد ديدن يك شاه يا 
رئيس حكومت، ترس و دلهره ای در جان آنان می افكند! اما اكنون بيشتر 
روستاهای ايران اينترنت دارند و چه بسا از طريق اليوهای مجازی حضور 
رئيس جمهور را در روستای كناری تماشا می كنند و از حكومت و رئيس 
آن توقع دارند و اين گونه نيست كه فقط چيزی در زمين بكارند يا دامی را 
بچرانند و چشم به محصول آن داشته باشند،  بلكه از حق خود نسبت به 

درآمدهای ملی سخن می گويند. نسبت 70 به 30 روستايی به شهری در 
قبل از انقاب اكنون برعكس يعنی 30 به 70 و حتی كمتر شده است و هر 
شهروند ايرانی چه ساكن روستا، چه ساكن شهر، سهم خود را از درآمدهای 
ملی دولت طلب می كند و دولت   ها را مسئول زندگی خود می داند و برای 
همين حكومتداری در عصر جديد تا به اين حد دشوار و تنش زا شده است 
و البته به همين دليل توسعه و پيشرفت كشور  ها تا به اين حد شتاب گرفته 
است. به اين ترتيب حضور يك رئيس جمهور در كنار يك كپر معنای خود 
را دارد و ديگر نمی توان مانند صد سال پيش شاهانه و در كاخ  های نياوران 

و سعدآباد كشور را اداره كرد. 
در عصر حمل و نقل سللريع و وسايل ارتباط جمعی، كشللور  ها و دولت ها 
كوچك و مردم به يكديگر نزديك شللده اند. حكومت كللردن در چنين 
عصری با تبعيض های قرون وسللطايی و منش عصر سللاطين، ممكن 
نيست. ريشه كنی تبعيض و فقر، بيشتر از آنكه وظيفه دولت   ها باشد، حق 
مردم است. اگر دولت   ها رفاه را حق مردم بدانند،  چه بسا مردم در شرايط 

دشوار و برای همراهی با دولت و حكومتی كه اصل حق آنان را می پذيرد، 
از بخشی از حق خود بگذرند يا بپذيرند كه آن را با تأخير دريافت كنند اما 
اگر دولتی حق رفاه مردم را به رسميت نشناخت و فقط به شكل شعاری 
و در زمان های خاص به وظيفه خود دولت اشللاره كرد، در آن صورت چه 
بسا در مقطع ديگری بگويد وظيفه دولت، حفظ آبروی بين المللی كشور و 
نشان دادن ويترينی از پيشرفت هاست و رفتن به يك كپرنشين و جهانی 
كردن تصاوير آن، خاف مصلحت ملت و كشور است! و با اين منطق ديگر 
پای هيچ رئيس و وزير و وكيلی به ميان محرومان باز نمی شللود و هرچه 
هست در سالن های شيك همايش و مراكز لوكس و با لوكيشن های مدرن 

پيش می رود. 
اين است كه ديدار با كپر نشين   ها را ارج بايد نهاد و بايد علی گونه حكومت 
كرد و برای هر ريال بيت المال، قرار درست گذاشت و هر قراری غير از منافع 
عموم مردم را به هم ريخت و زير ميز اشرافيت دولتی زد كه اين كار مرد 
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