جمعههای جهادی

جمعهها ظاهرا ً بر رؤسای قوا جز در میان محرومان و گرفتاران حرام شده است .رئیسی در طبس به پیمانکاران معدن
 20روز مهلت داد تا به خواستههای کارگران پاسخ دهند وگرنه پاسخ او را دریافت خواهند کرد! اژهای در دماوند
به زندانیان سر زد و گفت «زندان باید به معنی واقعی نه بازداشتگاه که بازگشتگاه به جامعه باشد .دلم میسوزد
از اینکه میبینم یک فرد در میانسالی و جوانی  ۱۴بار به زندان آمده است».
از مدیران زیر مجموعه دولت و دستگاه قضا نیز بودند افرادی که جمعه را روز سرکشی به گرفتاران قرار دادند
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پرونده هستهای و ضرورت
پذیرش تحول در ایران

یادداشت  بینالملل

سید رحیم نعمتی

گام بلند لبنان
به سمت خروج از بحران
لبنان چند سالی است که دچار بحرانهای گوناگون شده است؛
از بحران زبالهها در چند س��ال گذشته گرفته تا اعتراضات به
افزایش مالیات بر بنزین ،دخانیات و تماسهای تلفنی آنالین
در دو سال قبل که منجر به تظاهرات عمومی به خصوص در
بیروت شد .آن بحرانها باعث سقوط دولت سعد حریری در
 29اکتبر  2019شد و دولت حس��ن دیاب بعد از آن به روی
کار آمد تا اینکه عهدهدار حل مش��کالت و بحرانهای به جا
مانده از دولت حریری ش��ود .با وجود اینکه دیاب تمام تالش
خود را میکرد تا از عهده این مأموریت بر بیاید اما یک اتفاق
غیرمنتظره کل وضعیت را برای او تغییر داد :انفجار عظیم بندر
بیروت در عصر روز سهشنبه 4اوت  | 2020صفحه 15
یادداشت  اجتماعی

محمدصادق فقفوري

دعوت رسمي به البيگري
براي حفظ انحصار!

مشاهده پيامهاي كميته پارلماني سردفتران در گروههاي مجازي
سردفتري شرمآور اس��ت .اگر اين رويه ناصواب قابل تعميم به
ساير مشاغل باشد ،ديري نميپايد كه بايد منتظر ماند و ديد كه
گروههاي شغلي به صورت جزيرههاي منفرد به فكر ثروتاندوزي
شخصي باش��ند و بدون توجه به منافع ملي و نيازهاي جامعه،
پيشرفت و روزآمدي نهادهاي شغلي جاي خود را به تأمين منافع
گعدههاي خاص دهد .چنانكه از پيامهاي رد و بدل شده گروههاي
سردفتري در روزهاي گذشته برميآيد ،جرياني فاسد به البيگري
علني روي آورده و به طور ساختاري برخي سردفتران را به خط
ميكند تا به انحصار غيرمنطقي و رانتي خود ادامه دهد .حمايت
از حقوق صنفي مدتهاست در كانون سردفتران جاي خود را به
حمايت از انحصار دادهاست | صفحه 3

ریاست جمهوری

اگرچه سیاست کلی نظام ادامه
مذاک��رات هس��تهای و احقاق
حقوق مردم ایران و رفع تحریمها
در چارچوب توافقات گذش��ته
اس��ت،اما تردیدی نیس��ت که
برخالف سیاست دولت گذشته،
دولت س��یزدهم بنا ندارد که با
عباس حاجی نجاری
شرطیس��ازی مجدد کشور به
کارشناس سیاسی
رون��د مذاک��رات هس��تهای و
برجام،کماکان دس��ت دشمنان
مردم ایران را برای تداوم فشارها و تحریمها باز بگذارد،نکتهای
که در تماس مکرون رئیسجمهور فرانس��ه با آیتاهلل رئیسی،
ایشان بر حقوق مردم ایران تأکید میکند و یادآور میشود ما با
مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و نتیجه مذاکره باید لغو
تحریمها علیه ایران باشد ،مذاکره برای مذاکره بیفایده است.
اگرچه غربیها با اس��تفاده از عنوان دولت تندرو تالش دارند
سیاستهای آینده دولت س��یزدهم را زیر سؤال ببرند،اما باید
بپذیرند که در ایران با انتخابات  28خرداد ،تحول اتفاق افتاده و
مردم دولتی را انتخاب کردهاند که دیگر بنا نیست منافع امنیت
ملی را برای جلب رضایت «کدخدا» ذبح کند | صفحه 2
کبری آسوپار
جمعهای دیگر در دولت چند هفتهای سید ابراهیم رئیسی آغاز شده و این بار با خبر سفر رئیسجمهور
به خراسان جنوبی .جمعههای قبلی خبر سفر او به خوزستان بود و سیستان و بلوچستان .از سرگیری
سفرهای استانی رئیسجمهور که در دولت حسن روحانی به تعطیلی رسیده بود ،نشان از بازگشت
ی است که مردم با رأی  28خرداد خود
تفکر جهادی به مدیریت کالن کشور دارد و این امر ،تصمیم 
گرفتهاند .جهاد در عرصه تصمیمگیری ،داشتن جسارت برای گرفتن تصمیمات بزرگ است و در
عرصه عمل ،عزم جزم برای اجرایی کردن تصمیمات .روحیه جهادی یک مؤلفه دیگر هم دارد و آن
حضور در میدان برای درک مشکالت از نزدیک و کمک به گرفتن تصمیم درستتر است .این حضور،
از سویی پیامی روشن هم به مردم میدهد و آن اینکه مسئوالن مرکزنشین ،وجود آنان را فراموش
نکردهاند یا از شنیدن حرفها و خواستهها و اعتراضات مردم از نزدیک ،سر باز نمیزنند .حتی اگر

حضور رئیسجمهور و دیگر مقامات دولتی را به تعبیری ،یک صله رحم دولت از مردم بنامیم و در
این دیدارها و بازدیدها و سفرها هیچ بهرهای جز همین صله رحم نباشد هم ،باز نزدیکی دلها را باید
به فال نیک گرفت .وگرنه اینکه از سوی برخی بهانهگیران گفته شود فایده این سفرها وقتی است
که به وعدهها عمل شود ،یک مغالطه است؛ چه آنکه بدون این سفرها هم فایده دولت وقتی است که
بخواهد و بتواند به وعدههایش عمل کند .یک دولت با همه گزارههای مختص به خودش که هویت
آن را میسازد ،اگر سفر استانی هم برود ،بهتر از همان دولت بدون سفر استانیاست .هم از این رو،
اگر تنها تفاوت دولت کنونی و قبلی همین سفرهای استانی باشد ،دولت کنونی برتر است« .صبح
جمعه» در دولت حسن روحانی تبدیل به کلیدواژهای برای طنزهای اعتراضی به دولت ،خانهنشینی
رئیسجمهور ،بیاطالعی او از متن زندگی مردم و نگاه از موضع باالی دولت او به مردم داشت .حاال
دولت سید ابراهیم رئیسی ،فراتر از آنکه جمعه را تعطیل نمیداند ،معنای دیگری به صبحهای جمعه

بخشیده و هر صبح جمعه میتوان منتظر شنیدن این خبر ماند که مقصد امروز رئیسی کجاست.
آنسو رئیس قوه قضائیه هم روالی را که رئیسی در دستگاه قضایی بنا گذاشت ،ادامه میدهد و
بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی و زندانهای مختلف دارد .از این منظر اگر نگاه کنیم ،یکدست
شدن قوای مختلف در کشور ،برای مردم بانی خیر خواهد بود .یکدستی نه از جهت جناحی ،بلکه
با معیار مردمی بودن ،اتفاق خوبی در مدیریت کالن کشور است .اژهای آخر هفته را به بازدید از
زندان دماوند اختصاص داد تا برای قوه قضائیه هم جمعه روز تعطیل نباشد .بازدیدهای همیشگی
مقام مسئول باالدس��ت از مراکز مختلف تحت مدیریت موجب میشود مسئوالن زیردست هم
حاشیه امنی برای تخلفات احتمالی یا رفتارهای خارج از قاعده قانونی با مردم نداشته باشند .اگر
کسی بخواهد این فواید روشن بازدیدها و حضورهای میدانی را نادیده بگیرد ،کوتاهی تحلیلی و
فکری خود را نشان میدهد | .صفحه  2را بخوانید

سخنگوی سابق پنتاگون :ترامپ فشار آورد حمله ایران به عین االسد را کوچکنمایی کنیم!
س�خنگوی پیش�ین پنتاگون فاش کرد ک�ه دولت
ترامپ بعد از اقدام تالفیجویانه هشتم ژانویه 2020
در عیناالسد ،به پنتاگون فش�ار آورده که گزارش
صدمات مغزی نظامیان امریکایی را به تأخیر انداخته
یاآنراکماهمیتجلودهد،افشاگریبعدازحدود21
ماهکهنشانمیدهددولتامریکاهمچناندربارهابعاد
مهمی از حمله ایران به عیناالسد الپوشانی میکند.

روز هش��تم ژانویه ( 18دی )1398ایران به تالفی ترور
سردار قاسم س��لیمانی ،با  23فروند موشک ،به پایگاه
امریکایی عیناالس��د حمله کرد؛ اقدامی ک��ه از زمان
جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه است .ساعتی بعد از
حمله ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت امریکا در توئیتر
نوشت« :همه چیز خوب است! موشکها از سوی ایران
به دو پایگاه نظامی در عراق شلیک شد .ارزیابی تلفات و
خسارات در جریان است .تا االن همه چیز خوب است!
ما قویترین و مجهزترین ارتش دنیا را داریم .فردا صبح

بیانیهای منتشر میکنم» .او سه روز قبل از حمله ایران
به عیناالسد ،تهدید کرده بود اگر ایران منافع امریکا را به
خطر بیندازد  ۵۲نقطه ایران «خیلی سخت» هدف قرار
میگیرد ولی حوالی ساعت  20روز سهشنبهای که ایران
بهعیناالسدحملهکرد،باحضوردریککنفرانسخبری
اطمینان داد که حمالت موش��کی ایران به پایگاههای
ایاالت متحده در عراق نه از می��ان نیروهای امریکایی
تلفاتی گرفته و نه از میان نیروهای عراقی.
چند هفته بعد از حمالت ایران ،پنتاگون در چند نوبت،
از آس��یب مغزی چند ده نظامی امریکایی در حمله به
عیناالس��د خبر داد که این تعداد تا عدد  ۱۰۹نفر هم
افزایش یافت.
حاال الیسا فرح که در مقطعی س��خنگوی وزارت دفاع
امریکا در دوره ترامپ بود فاش کرده که ترامپ با فشار
بر پنتاگون سعی کرده که حمله ایران به عیناالسد را
کم اهمیت جلوه بدهد .به گفته فرح ،فشارها پس از آن از

سوی کاخ سفید آغاز شد که ترامپ ادعا کرد حمالت یاد
شده هیچ تلفاتی نداشته و بعد به سردردهای جزئی اشاره
کرد و گفت صدمات خیلی جدی نبوده است .گاردین در
گزارشی به مناسبت گفتوگوی پادکستی اخیر الیسا
فرح یادآور شده که پس از حمالت ایران به عیناالسد
ح��دود  80درصد مجروحان به صورت س��رپایی مداوا
شدند و پس از چند روز به محل مأموریت خود بازگشتند.
به گزارش یورو نیوز ،ف��رح میگوید« :زمانی که ترامپ
تأکید داشت حمالت هیچ تلفاتی به همراه نداشته ،دروغ
نمیگفت زیرا این موضوع را ما به رئیسجمهوری منتقل
کرده بودیم» .
فرح که حاال دیگ��ر کارمند دولت نیس��ت و در بخش
خصوصی کار میکند میافزاید« :به نظ��رم پس از آن
تالش ش��د درباره صدمات س��نگینتری که بخشی از
نیروه��ای امریکایی در جریان حمله متحمل ش��دند،
سکوت اختیار ش��ود ».به گفته فرح سیاست پنتاگون

اینگونه بود که حقایق را آنگونه که اتفاق افتاده و مورد
بررسی قرار گرفته به تدریج اعالم کند .در نتیجه اینگونه
شد که شمار کلی مصدومان گزارش شده در طول ماه
ژانویه افزایش پیدا کرد و این مسئله کاخ سفید را عصبانی
کرده بود .الیسا فرح سپس تصریح میکند که کاخ سفید
از پنتاگون خواسته بود آمار مصدومان را به شکل دیگری
گزارش کنیم و یا آن را به تأخیر بیندازیم ،هر  ۱۰روز یا
دو هفته یک بار درباره آن اطالع رس��انی کنیم و یا یک
جمعبندی کلی از این ماجرا ارائه دهیم.
به گفته خان��م فرح ه��دف کاخ س��فید این ب��ود که
اطالعرسانی درباره تعداد مصدومان و نوع مصدومیت
آنها مرتب به روز رسانی نشود .سخنگوی سابق وزارت
دفاع امریکا در پایان با تأکید بر اینکه تالش داشت تسلیم
فشارهانشود،یادآوریمیکند«:براساستجربهشخصی
به این نتیجه رسیدم که در این زمینه شفافیت همیشه
بهترین دوست است».

راهطوالني اما طیشدني
طهرانتاتطهير
زدودن چهره شهر از آاليندگيها ،آلودگيها ،فسادها و
رانتهاكهدرنهايتبهبالندگيوپيشرفت منجر ميشود،راه
درازي در پيش دارد .مجموعه مديريت شهري سابق با شعار
شفافيت بر مسند امور نشست ،اما بيشترين بازداشتيها از
بين مديران شهري و شهردارها در همين دوره اتفاق افتاد.
يا اينكه داعيه مبارزه با شهرفروشي از محوريترين اقدامات
اعالمشدهدرمديريت قبليشهربود،اماآمارهانشانميدهد
فروش شهر در اقسام جديد در دوره قبلي مديريت شهري
كم نبودهاس��ت .با اراده ،برنامه ،اصالح ساختار و همراهي
مديران فسادس��تيز و متخصص ميتوان به طي شدن راه
طوالني «تطهير طهران» اميدوار بود .هر اتفاقي ،خوب يا بد،
در پايتخت ،در كل كشور منتشر ميشود« .كالنشهر تهران،
الگوي جهان اسالم» ،شعار آقاي زاكاني براي شهردار شدن
بود؛ الگو شدن در جهان اسالم از همين مسير فساد زدايي در
كنار كار جهادي در پايتخت ميگذرد
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سد روسیه
مقابل «قطعنامه درمانی»
در آژانس

یادداشت  ورزشی

سعيد احمديان

در زمانه «معروف»ها
«حدادي» باشيد

هفته گذشته دو خبر از فعاليتهايي كه احسان حدادي و سعيد
معروف براي آينده ورزشيشان پيشبيني كردهاند منتشر شد
كه قابل تأمل بود و نشان از دو راه متفاوت دو ستارهاي داشت
كه نامشان در تاريخ واليبال و دووميداني ايران ماندگار است.
دو ستاره بزرگی كه يكي در دو و میدانی و دیگری در والیبال،
جزو اس��طورههاي اين رش��تهها هس��تند .حدادي با افتخار
تاريخي كسب مدال نقره المپيك در لندن و برنز جهان و چهار
مدال بازيهاي آسيايي و شش طالي قهرماني آسيا در رشته
پرتاب ديس��ك ،پرافتخارترين قهرمان دووميداني است و از
نقش سعيد معروف كه در رده بهترين پاسورهاي دنيا قرار دارد
و يكي از ستارههاي اصلي نسل طاليي واليبال ايران است هم
نميتوان گذشت | صفحه 13

3

زندگی و درآمد خوبی داشت
اما اعتقادش او را به دفاع از حرم کشاند
شهيد محمد ش��اليكار اولين ش��هيد مدافع حرم
شهرستان فريدونكنار ،از آن دس��ت رزمندههايي بود
كه جهاد و جانبازي در جبهههاي دفاع مقدس را تجربه
كرده ب��ود و نهايتاً ب��ا ادامه حض��ور در جبهه مقاومت
اسالمي ،شهيد مدافع حرم شد .وي در حالي هشتمين

شهيد ش��اليكار نام گرفت كه در دوران دفاع مقدس از
ناحيه كاسه سر جانباز شده بود .حاج محمد دوباره رخت
رزم پوشيد و اينبار در درگيري با نيروهاي تكفيري مورد
اصابت گلولهاي از ناحيه كتف و ريه قرار گرفت و در شب
شهادت امام رضا (ع) آسماني شد | صفحه 7

تسلیت رهبر انقالب
درپی درگذشت حيدر رحيمپورازغدی
استاد حيدر رحيمپورازغدي از مجاهدان حقطلب
و مبارزان انقالب ك��ه عمرش را صرف دف��اع از حق و
حقطلبي كرده بود ،پس از تحمل دور ه بيماري چشم
از جهان فرو بست .سابقه فعاليت سياسي و مبارزاتي
مرحوم ازغدي به س��الهاي ملي ش��دن صنعت نفت

برميگ��ردد .وي در س��الهاي جواني ،مب��ارزه عليه
حكومت پهلوي را با پيوستن به جبهه ملي آغاز كرد .با
آغاز نهضت امام خميني(ره) در سال  ،1342وي به اين
نهضت ملحق شد .رحيمپورازغدي دوستي ديرينهاي
نيز با مقام معظم رهبري داشت| صفحه 16

در حالی که دوش��نبه قرار است نشست شورای حکام
برگزار شود ،طرف غربی تالش میکند دولت رئیسی را از
طریقافزایشفشارهایدیپلماتیکپایمیزمذاکرهبکشاند.
رابرت مالی ،نماینده ویژه در امور ایران روز پنجشنبه به مسکو
رفت تا با مقامهای روس درباره ایران گفتوگو کند .گزارش
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس هم که بار دیگر ادعای کشف
ذرات هستهای اعالم نشده در ایران را تکرار کرده و از تهران
خواسته تا بدون فوت وقت توضیحات الزم در این زمینه را
ارائه کند ،زمینهساز این فشار دیپلماتیک شده است
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