
    شهيد محمد ش��اليكار اولين ش��هيد مدافع حرم 
شهرستان فريدونكنار، از آن دس��ت رزمنده هايي بود 
كه جهاد و جانبازي در جبهه هاي 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 اين بار در درگيري با نيروهاي تكفيري مورد 
اصابت گلوله اي از ناحيه كتف و ريه قرار گرفت و در شب 

شهادت امام رضا )ع( آسماني شد | صفحه 7

    استاد حيدر رحيم پور ازغدي از مجاهدان حق طلب 
و مبارزان انقالب ك��ه عمرش را صرف دف��اع از حق و 
حق طلبي كرده بود، پس از تحمل دوره  بيماري چشم 
از جهان فرو بست.  سابقه فعاليت سياسي و مبارزاتي 
مرحوم ازغدي به س��ال هاي ملي ش��دن صنعت نفت 

برمي گ��ردد. وي در س��ال هاي جواني، مب��ارزه عليه 
حكومت پهلوي را با پيوستن به جبهه ملي آغاز كرد. با 
آغاز نهضت امام خميني)ره( در سال 1342، وي به اين 
نهضت ملحق شد. رحيم پور ازغدي دوستي ديرينه اي 

نيز با مقام معظم رهبري داشت| صفحه 16

 زندگی و درآمد خوبی داشت 
اما اعتقادش او را به دفاع از حرم کشاند

 تسلیت رهبر انقالب 
درپی درگذشت حیدر رحیم پور ازغدی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 20 شهريور 1400 - 4 صفر 1443

سال بیست و سوم- شماره 6298 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

یادداشتبینالملل

سرمقاله

یادداشتاجتماعی

یادداشتورزشی

 گام بلند لبنان 
به سمت خروج از بحران

پرونده هسته ای و ضرورت 
پذیرش تحول در ایران

 دعوت رسمي به البي گري 
براي حفظ انحصار!

 در زمانه »معروف«ها
»حدادي« باشيد

سید رحیم نعمتی

محمدصادق فقفوري

سعید احمديان

لبنان چند سالی است كه دچار بحران های گوناگون شده است؛ 
از بحران زباله ها در چند س��ال گذشته گرفته تا اعتراضات به 
افزايش ماليات بر بنزين، دخانيات و تماس های تلفنی آن الين 
در دو سال قبل كه منجر به تظاهرات عمومی به خصوص در 
بيروت شد. آن بحران      ها باعث سقوط دولت سعد حريری در 
29 اكتبر 2019 شد و دولت حس��ن دياب بعد از آن به روی 
كار آمد تا اينكه عهده دار حل مش��كالت و بحران های به جا 
مانده از دولت حريری ش��ود. با وجود اينكه دياب تمام تالش 
خود را می كرد تا از عهده اين مأموريت بر بيايد اما يک اتفاق 
غيرمنتظره كل وضعيت را برای او تغيير داد: انفجار عظيم بندر 

بيروت در عصر روز سه      شنبه 4اوت 2020 | صفحه 15

اگرچه سياست كلی نظام ادامه 
مذاك��رات هس��ته ای و احقاق 
حقوق مردم ايران و رفع تحريم   ها 
در چارچوب توافقات گذش��ته 
اس��ت،اما ترديدی نيس��ت كه 
برخالف سياست دولت گذشته، 
دولت س��يزدهم بنا ندارد كه با 
شرطی س��ازی مجدد كشور به 
رون��د مذاك��رات هس��ته ای و 
برجام،كماكان دس��ت دشمنان 
مردم ايران را برای تداوم فشار  ها و تحريم   ها باز بگذارد،نكته ای 
كه در تماس مكرون رئيس جمهور فرانس��ه با آيت اهلل رئيسی، 
ايشان بر حقوق مردم ايران تأكيد می كند و يادآور می شود ما با 
مذاكره مفيد مخالفتی نداريم اما برنامه و نتيجه مذاكره بايد لغو 
تحريم   ها عليه ايران باشد، مذاكره برای مذاكره بی فايده است. 
اگرچه غربی   ها با اس��تفاده از عنوان دولت تندرو تالش دارند 
سياست های آينده دولت س��يزدهم را زير سؤال ببرند،اما بايد 
بپذيرند كه در ايران با انتخابات 28 خرداد، تحول اتفاق افتاده و 
مردم دولتی را انتخاب كرده اند كه ديگر بنا نيست منافع امنيت 

ملی را برای جلب رضايت »كدخدا« ذبح كند | صفحه 2

مشاهده پيام هاي كميته پارلماني سردفتران در گروه هاي مجازي 
سردفتري شرم آور اس��ت. اگر اين رويه ناصواب قابل تعميم به 
ساير مشاغل باشد، ديري نمي پايد كه بايد منتظر ماند و ديد كه 
گروه هاي شغلي به صورت جزيره هاي منفرد به فكر ثروت اندوزي 
شخصي باش��ند و بدون توجه به منافع ملي و نيازهاي جامعه، 
پيشرفت و روزآمدي نهادهاي شغلي جاي خود را به تأمين منافع 
گعده هاي خاص دهد.  چنانكه از پيام هاي رد و بدل شده  گروه هاي 
سردفتري در روزهاي گذشته برمي آيد، جرياني فاسد به البي گري 
علني روي آورده و به طور ساختاري برخي سردفتران را به خط 
مي كند تا به انحصار غيرمنطقي و رانتي خود ادامه دهد. حمايت 
از حقوق صنفي مدت هاست در كانون سردفتران جاي خود را به 

حمايت از انحصار داده است | صفحه 3

هفته گذشته دو خبر از فعاليت هايي كه احسان حدادي و سعيد 
معروف براي آينده ورزشي شان پيش بيني كرده اند منتشر شد 
كه قابل تأمل بود و نشان از دو راه متفاوت دو ستاره اي داشت 
كه نام شان در تاريخ واليبال و دووميداني ايران ماندگار است. 
دو ستاره بزرگی كه يكي در دو و ميدانی و ديگری در واليبال، 
جزو اس��طوره هاي اين رش��ته ها هس��تند. حدادي با افتخار 
تاريخي كسب مدال نقره المپيک در لندن و برنز جهان و چهار 
مدال بازي هاي آسيايي و شش طالي قهرماني آسيا در رشته 
پرتاب ديس��ک، پرافتخارترين قهرمان دووميداني است و از 
نقش سعيد معروف كه در رده بهترين پاسورهاي دنيا قرار دارد 
و يكي از ستاره هاي اصلي نسل طاليي واليبال ايران است هم 

نمي توان گذشت | صفحه 13

    در حالی كه دو    ش��نبه قرار است نشست شورای حكام 
برگزار شود، طرف غربی تالش می كند دولت رئيسی را از 
طريق افزايش فشارهای ديپلماتيک پای ميز مذاكره بكشاند. 
رابرت مالی، نماينده ويژه در امور ايران روز پنج  شنبه به مسكو 
رفت تا با مقام های روس درباره ايران گفت وگو كند. گزارش 
رافائل گروسی، مديركل آژانس هم كه بار ديگر ادعای كشف 
ذرات هسته ای اعالم نشده در ايران را تكرار كرده و از تهران 
خواسته تا بدون فوت وقت توضيحات الزم در اين زمينه را 

ارائه كند، زمينه ساز اين فشار ديپلماتيک شده است

    زدودن چهره شهر از آاليندگي ها، آلودگي ها، فسادها و 
رانت ها كه در نهايت به بالندگي و پيشرفت منجر مي شود، راه 
درازي در پيش دارد. مجموعه مديريت شهري سابق با شعار 
شفافيت بر مسند امور نشست، اما بيشترين بازداشتي ها از 
بين مديران شهري و شهردارها در همين دوره اتفاق افتاد. 
يا اينكه داعيه مبارزه با شهرفروشي از محوري ترين اقدامات 
اعالم شده در مديريت قبلي شهر بود، اما آمارها نشان مي دهد 
فروش شهر در اقسام جديد در دوره قبلي مديريت شهري 
كم نبوده اس��ت.  با اراده، برنامه، اصالح ساختار و همراهي 
مديران فسادس��تيز و متخصص مي توان به طي شدن راه 
طوالني »تطهير طهران« اميدوار بود. هر اتفاقي، خوب يا بد، 
در پايتخت، در كل كشور منتشر مي شود. »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 مي گذرد

 سد روسیه 
 مقابل »قطعنامه درمانی« 

در آژانس

راه طوالني اما طی شدني 
طهران تا تطهير

فرصت طاليي 6 هفته اي 
 براي مهار کرونا 

پیش از پیك ششم
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 جمعه های جهادی
جمعه ها ظاهراً بر رؤسای قوا جز در میان محرومان و گرفتاران حرام شده است. رئیسی در طبس به پیمانکاران معدن 

 20 روز مهلت داد تا به خواسته های کارگران پاسخ دهند وگرنه پاسخ او را دريافت خواهند کرد! اژه ای در دماوند
 به زندانیان سر زد و گفت »زندان بايد به معنی واقعی نه بازداشتگاه که  بازگشتگاه به جامعه باشد. دلم می سوزد

 از اينکه می بینم يك فرد در میانسالی و جوانی 14 بار به زندان آمده است.« 
از مديران زير مجموعه دولت و دستگاه قضا نیز بودند افرادی که جمعه را روز سرکشی به گرفتاران قرار دادند 

   کبری آسوپار
جمعه ای ديگر در دولت چند هفته ای سيد ابراهيم رئيسی آغاز شده و اين بار با خبر سفر رئيس جمهور 
به خراسان جنوبی. جمعه های قبلی خبر سفر او به خوزستان بود و سيستان و بلوچستان. از سرگيری 
سفرهای استانی رئيس جمهور كه در دولت حسن روحانی به تعطيلی رسيده بود، نشان از بازگشت 
تفكر جهادی به مديريت كالن كشور دارد و اين امر، تصميمی  است كه مردم با رأی 28 خرداد خود 
گرفته اند. جهاد در عرصه تصميم گيری، داشتن جسارت برای گرفتن تصميمات بزرگ است و در 
عرصه عمل، عزم جزم برای اجرايی كردن تصميمات. روحيه جهادی يک مؤلفه ديگر هم دارد و آن 
حضور در ميدان برای درک مشكالت از نزديک و كمک به گرفتن تصميم درست تر است. اين حضور، 
از سويی پيامی روشن هم به مردم می دهد و آن اينكه مسئوالن مركزنشين، وجود آنان را فراموش 
نكرده اند  يا از شنيدن حرف   ها و خواسته   ها و اعتراضات مردم از نزديک، سر باز نمی زنند. حتی اگر 

حضور رئيس جمهور و ديگر مقامات دولتی را به تعبيری، يک صله رحم دولت از مردم بناميم و در 
اين ديدار  ها و بازديد  ها و سفر  ها هيچ بهره ای جز همين صله رحم نباشد هم، باز نزديكی دل   ها را بايد 
به فال نيک گرفت. وگرنه اينكه از سوی برخی بهانه گيران گفته شود فايده اين سفر  ها وقتی است 
كه به وعده   ها عمل شود، يک مغالطه است؛ چه آنكه بدون اين سفر  ها هم فايده دولت وقتی است كه 
بخواهد و بتواند به وعده هايش عمل كند. يک دولت با همه گزاره های مختص به خودش كه هويت 
آن را می سازد، اگر سفر استانی هم برود، بهتر از همان دولت بدون سفر استانی ا ست. هم از اين رو، 
اگر تنها تفاوت دولت كنونی و قبلی همين سفرهای استانی باشد، دولت كنونی برتر است. »صبح 
جمعه« در دولت حسن روحانی تبديل به كليدواژه ای برای طنزهای اعتراضی به دولت، خانه نشينی 
رئيس جمهور، بی اطالعی او از متن زندگی مردم و نگاه از موضع باالی دولت او به مردم داشت. حاال 
دولت سيد ابراهيم رئيسی، فراتر از آنكه جمعه را تعطيل نمی داند، معنای ديگری به صبح های جمعه 

بخشيده و هر صبح جمعه می توان منتظر شنيدن اين خبر ماند كه مقصد امروز رئيسی كجاست. 
آن سو رئيس قوه قضائيه هم روالی را كه رئيسی در دستگاه قضايی بنا گذاشت، ادامه می دهد و 
بازديدهای سرزده از مراكز قضايی و زندان های مختلف دارد. از اين منظر اگر نگاه كنيم، يكدست 
شدن قوای مختلف در كشور، برای مردم بانی خير خواهد بود. يكدستی نه از جهت جناحی، بلكه 
با معيار مردمی بودن، اتفاق خوبی در مديريت كالن كشور است. اژه ای آخر هفته را به بازديد از 
زندان دماوند اختصاص داد تا برای قوه قضائيه هم جمعه روز تعطيل نباشد. بازديدهای هميشگی 
مقام مسئول باالدس��ت از مراكز مختلف تحت مديريت موجب می شود مسئوالن زيردست هم 
حاشيه امنی برای تخلفات احتمالی يا رفتارهای خارج از قاعده قانونی با مردم نداشته باشند. اگر 
كسی بخواهد اين فوايد روشن بازديد  ها و حضورهای ميدانی را ناديده بگيرد، كوتاهی تحليلی و 

فكری خود را نشان می دهد. | صفحه 2 را بخوانید

س�خنگوی پیش�ین پنتاگون فاش کرد ک�ه دولت 
ترامپ بعد از اقدام تالفی جويانه هشتم ژانويه 2020 
در عین االسد، به پنتاگون فش�ار آورده که گزارش 
صدمات مغزی نظامیان امريکايی را به تأخیر انداخته 
يا آن را کم اهمیت جلو دهد، افشاگری بعد از حدود 21 
ماه که نشان می دهد دولت امريکا همچنان درباره ابعاد 
مهمی از حمله ايران به عین االسد الپوشانی می کند. 
روز هش��تم ژانويه )18 دی1398( ايران به تالفی ترور 
سردار قاسم س��ليمانی، با 23 فروند موشک، به پايگاه 
امريكايی عين االس��د حمله كرد؛ اقدامی ك��ه از زمان 
جنگ جهانی دوم تاكنون بی سابقه است. ساعتی بعد از 
حمله، دونالد ترامپ، رئيس جمهور وقت امريكا در توئيتر 
نوشت: »همه چيز خوب است! موشک     ها از سوی ايران 
به دو پايگاه نظامی در عراق شليک شد. ارزيابی تلفات و 
خسارات در جريان است. تا االن همه چيز خوب است! 
ما قوی     ترين و مجهز    ترين ارتش دنيا را داريم. فردا صبح 

بيانيه ای منتشر می كنم«. او سه روز قبل از حمله ايران 
به عين االسد، تهديد كرده بود اگر ايران منافع امريكا را به 
خطر بيندازد ۵2 نقطه ايران » خيلی سخت « هدف قرار 
می گيرد ولی حوالی ساعت 20 روز سه شنبه ای كه ايران 
به عين االسد حمله كرد، با حضور در يک كنفرانس خبری 
اطمينان داد كه حمالت موش��كی ايران به پايگاه های 
اياالت متحده در عراق نه از مي��ان نيروهای امريكايی 

تلفاتی گرفته و نه از ميان نيروهای عراقی. 
چند هفته بعد از حمالت ايران، پنتاگون در چند نوبت، 
از آس��يب مغزی چند ده نظامی امريكايی در حمله به 
عين االس��د خبر داد كه اين تعداد تا عدد 109 نفر هم 

افزايش يافت. 
حاال اليسا فرح كه در مقطعی س��خنگوی وزارت دفاع 
امريكا در دوره ترامپ بود فاش كرده كه ترامپ با فشار 
بر پنتاگون سعی كرده كه حمله ايران به عين االسد را 
كم اهميت جلوه بدهد. به گفته فرح، فشار    ها پس از آن از 

سوی كاخ سفيد آغاز شد كه ترامپ ادعا كرد حمالت ياد 
شده هيچ تلفاتی نداشته و بعد به سردردهای جزئی اشاره 
كرد و گفت صدمات خيلی جدی نبوده است. گاردين در 
گزارشی به مناسبت گفت وگوی پادكستی اخير اليسا 
فرح يادآور شده كه پس از حمالت ايران به عين االسد 
ح��دود 80 درصد مجروحان به صورت س��رپايی مداوا 
شدند و پس از چند روز به محل مأموريت خود بازگشتند. 
به گزارش يورو نيوز، ف��رح می گويد: »زمانی كه ترامپ 
تأكيد داشت حمالت هيچ تلفاتی به همراه نداشته، دروغ 
نمی گفت زيرا اين موضوع را ما به رئيس جمهوری منتقل 

كرده بوديم. « 
فرح كه حاال ديگ��ر كارمند دولت نيس��ت و در بخش 
خصوصی كار می كند می افزايد: »به نظ��رم پس از آن 
تالش ش��د درباره صدمات س��نگين تری كه بخشی از 
نيروه��ای امريكايی در جريان حمله متحمل ش��دند، 
سكوت اختيار ش��ود.« به گفته فرح  سياست پنتاگون 

اينگونه بود كه حقايق را آنگونه كه اتفاق افتاده و مورد 
بررسی قرار گرفته به تدريج اعالم كند. در نتيجه اينگونه 
شد كه شمار كلی مصدومان گزارش شده در طول ماه 
ژانويه افزايش پيدا كرد و اين مسئله كاخ سفيد را عصبانی 
كرده بود. اليسا فرح سپس تصريح می كند كه كاخ سفيد 
از پنتاگون خواسته بود آمار مصدومان را به شكل ديگری 
گزارش كنيم و يا آن را به تأخير بيندازيم، هر 10 روز يا 
دو هفته يک بار درباره آن اطالع رس��انی كنيم و يا يک 

جمع بندی كلی از اين ماجرا ارائه دهيم. 
به گفته خان��م فرح ه��دف كاخ س��فيد اين ب��ود كه 
اطالع رسانی درباره تعداد مصدومان و نوع مصدوميت 
آنها مرتب به روز رسانی نشود. سخنگوی سابق وزارت 
دفاع امريكا در پايان با تأكيد بر اينكه تالش داشت تسليم 
فشار    ها نشود، يادآوری می كند: »بر اساس تجربه شخصی 
به اين نتيجه رسيدم كه در اين زمينه شفافيت هميشه 

بهترين دوست است.«

سخنگوی سابق پنتاگون:  ترامپ فشار آورد حمله ایران به عين االسد را کوچک نمایی کنيم!
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