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صبح جمعه در جفیر

صبح اولین جمعه رئیسی بعد از شناختن کابینه، کنار مردم و در روستای جفیر 
خوزستان گذشت. در مزیت رفتن میان مردم فراوان گفته شده اما مهم ترین آنها 
یکی تخلیه بخشی از بغض و ناراحتی مردم  و دوم، تصمیم گیری با شناخت درست 
از میدان است که جمع شدن آن بغض و نش��ناختن میدان، گاهی به  اعتراضات 
می انجامد. مخالفان این رویه و طرفداران حضور مدیران ارشد در اتاق های دربسته 
مدیریت، فقط به یک بحث کلیشه ای که »مدیر باید مدیریت کند« اشاره می کنند 
که امری سطحی و بی مایه است. مدیری که در میان مردم نباشد و گاهی فریاد 

مردم را بر سر خود حس نکند،  مطابق نظر مدیران پروارشده اطراف خود تصمیم 
می گیرد اما مدیری که به میان مردم می رود دست کم گوشه چشمی هم به مردم 

و فریادهای شان دارد.
دو سال بسته شدن رئیس جمهور قبلی به صندلی اتاق خود و رفتن از یک محله 
شمالی پایتخت به محله شمالی دیگر زیر وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب و 
رعایت »فاصله اجتماعی با مردم«، موجب شد حضور رئیسی  در غسالخانه بهشت 
زهرا و در محروم ترین نقاط خوزستان برای عموم مردم دلچسب و امیدوارکننده 

باشد تا معلوم ش��ود »امید« نامیدن دولت، بند و بساط خود را می طلبد که آن، 
صندلی راحت و خنک کاخ های قدیمی نیست!

دولت رئیسی خوب می داند که پای قول های خود باید بایستد. قرار شده جدولی از 
قول های دولت و وزیران تهیه شود و ماه به ماه به مردم گزارش دهند. 

این قول ها را مردم دنبال می کنند. ش��ما هم که قول داده اید دنبال کنید. دوست و 
دشمن قبول کرده اند که رفتار شما امید آفرین است. اگر برای خدا قدم بردارید و رضایت 

خدا را بر رضایت خود برتری بدهید، کار هم جلو می رود|  صفحه2رابخوانيد

  مقامات ژاپ��ن در پي گزارش های��ي مبني ب��ر آلودگي در 
بیش از 1/5میلیون دوز واکس��ن مدرنا، دس��تور تعلیق تزریق 
این واکس��ن را دادند. منبع این خب��ر خبرگزاري هاي داخلي 
 نیست، بلکه خبري است که خبرگزاري س��لطنتي بي بي سي  
آن را منتشر کرده است. انتشار این خبر واکنش هاي متعددي 
را به دنبال داشته و اعتبار واکسن امریکایي مدرنا را زیر سؤال 
برده است. واکسني که از خط تولیدش در اسپانیا به ژاپن صادر 
شده است. کارخانه داروسازي تاکدا که مدیریت توزیع داخلي 
این واکس��ن را برعهده دارد از وجود موادي خارجي در داخل 
ویال هاي باز نش��ده این واکسن خبر داده اس��ت. مدرنا گفته 
که تاکنون هیچ مش��کل ایمني در این واکس��ن ها شناس��ایي 
نشده است، اما تعلیق این واکس��ن در پي تأخیر ماه گذشته در 

توزیع جهاني آن، شکستي براي کمپاني تولید کننده به شمار 
مي رود. تاکدا گفته که ب��راي جلوگیري از اخت��ال در برنامه 
واکسیناس��یون در ژاپن از منابع جایگزین اس��تفاده مي کند. 
ماجراي ارس��ال واکس��ن هاي آلوده مدرنا به ژاپن، با واکنش 
گسترده چهره ها و کاربران فضاي مجازي همراه بوده است.  در 
واقع با این ماجرا مشخص مي شود حتی اگر واکسن امریکایي 
در کش��وری دیگر هم تولید ش��ود باز هم ممکن است اشکال 
داشته باشد.  بنابراین به اس��تدالل رهبري در اهمیت سامت 
 مردم مي رس��یم و اینکه ایش��ان با اش��اره به تجربیات متعدد 
آزمایش هاي غیرانس��اني دارویي انگلیس و امریکا روي مردم 
سایر کشورها، واردات واکسن از این دو کشور را براي حفاظت 

از جان مردم ممنوع اعام کرد | صفحه3

تعليق تزريق واكسن امريكايي در ژاپن
1/5ميليوندوزواكسنآلودهمدرناازمبدأاسپانيابهژاپنارسالشد

یادداشتبینالملل

سرمقاله

یادداشتاقتصادی

یادداشتورزشی

 شباهت انفجارهای كابل 
به 11 سپتامبر

 عبرت از اعتمادسوزي
 دولت قبل

دوقلوهاي خطرناك در نفت

بازيكن سودجو، مدير ناكارآمد 
نظارت كجاست؟

هادی محمدی

وحيد حاجي پور

دنيا حيدري

بایدن با سرزنش و ارزیابی های کش��نده ای روبه رو شده که تا 
مرز زمزمه ضرورت استعفا نیز پیش رفته است. با طالبان برای 
خردادماه توافق کرده بود ولی آن را به 11 سپتامبر عقب انداخته 
و با وجودی که سگ های پنتاگون را به شهروندان افغانی همکار 
و یا عاقه مند به خروج از افغانستان ترجیح داده بود، یکباره از 
بی اطاع بودن از آمار امریکایی ها و غربی های حاضر در افغانستان 
سخن گفته و برای خارج کردن هزاران افغانی، از خروج در موعد 
توافق شده طفره می رود و طالبان هم تأخیر را نمی پذیرد. یک 
اقدام جنایتکارانه و گسترده توس��ط داعش می تواند تأخیر را 
توجیه کند. این سناریو توس��ط داعش در جایی که امنیت در 
اختیار امریکایی هاس��ت به وقوع می پیوندد و 13 امریکایی و 
90 افغانی که 28 نفر آنها از طالبان هستند و صدها زخمی، این 

تراژدی را تولید می کند | صفحه15

دولت س��یزدهم در حالي کار 
خود را آغاز مي کند که کارنامه 
دولت ه��اي پیش��ین خصوصاً 
دول��ت دوازدهم پیش چش��م 
افکار عموم��ي ق��رار دارد. در 
واقع باید گف��ت تجربه دولت 
دوازدهم، باید مایه عبرت براي 
آین��دگان و در درجه نخس��ت 
دولتمردان سیزدهم باشد. یکي 
از جنبه ه��اي عبرت آموزي از 
کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعي و اعتماد 
عمومي است که اینک در هفته دولت در خور بررسي است. از 
همان زمان که حسن روحاني در انتخابات ریاست جمهوري 
یازدهم با نتیجه اي بس��یار لب م��رزي )0/7درصدي( رقبا 
را پشت سر گذاش��ت و عالي ترین مس��ئولیت اجرایي را بر 
عهده گرف��ت، تأویل هاي متعددي در خص��وص این رأي و 
پیامدهاي آن ارائه شد و بس��یاري آن را نشانه اي بر سرمایه 
اجتماعي شکننده اعتدال گرایان تلقي و امتداد حرکت آن را 

با چالش هاي بسیاري پیش بیني کردند | صفحه2

دو گروه در کنار دست وزیر نفت دیده مي شوند یا حداقل دوست 
دارند این را جا بیندازند که به وزیر جدید نزدیک هستند. گروه 
اول بانیان وضع موجود هستند، همان هایي که در دوره زنگنه 
صاحب س��مت و مدیریت بودند، ول��ي امروز، ب��ا انتقادهاي 
محتاطانه از وزیر سابق، به س��تایش اوجي مشغول هستند. او 
را وزیري مي دانند که اس��تانداردهایش باالتر از مدیران موفق 
صنعت نفت جهان اس��ت و به س��بب نفتي بودنش مي تواند 
معجزه کند.  گروه دوم، داستان جالب تري دارند، همان هایي که 
در دولت احمدي نژاد با »دمپایي« و »تسبیح« وارد نفت شدند، 
بافاصله با پرونده سازي براي سایرین خود را باال کشیده و در 
دولت تدبیر و امید گوشه نشین شدند.این جماعت اغلب، نفت را 
با گعده هاي خودماني اشتباه گرفته اند و از چند هفته پیش، در 

نفت جوالن داده و »نفس کش« مي طلبند | صفحه4

بسیاري هنوز هم گیج و مبهوت هستند از اتفاقات ناخوشایند 
فصل مکاره نقل و انتقاالت و رفت و آمدهاي برنامه ریزي شده 
بازیکنان به این باشگاه و آن باشگاه که رقم قرارداد آنها را در عرض 
چند ساعت آسانسوري باال مي برد. اما آنچه این روزها مردم را 
انگشت به دهان گذاشته، این است که اتفاقات این روزها درست 
بعد از آن جلسه کذایي رخ داده است. همان جلسه اي که گفته 
مي شد حاصل آن کشیدن مو از ماست خواهد بود براي فصل نقل 
و انتقاالت و جلوگیري از ثبت قراردادهاي چندین میلیاردي! 
حرف که حرف نباشد بیش از این هم انتظار نمي رود، درست مثل 
وقتي که برق چراغ راهنمایي و رانندگي قطع مي شود و ماشین ها 
همه درهم گره مي خورند، چراکه وقتي افسري برگه به دست و 
آماده نوشتن جریمه نیست هر راننده اي خود را مقدم مي داند 

براي ربودن گوي سبقت از دیگري! | صفحه13

محمدجواد اخوان

کارشناس سیاسی

نوبتدوم

 شهادت ضرغام 
آبی بر آتش فتنه گران بود

گفتوگوی»جوان«باهمسرشهيدضرغامپرست
بهمناسبتچهلمينروزشهادتش

   در هم��ان روزه��ای اغتشاش��ات همس��رم می گفت این 
ش��لوغی ها کار مردم نیس��ت. مردم ک��ه نمی آیند ب��ه اموال 
خودشان خسارت وارد کنند. این اعتراضات و اغتشاشات کار 
عده ای اس��ت که از هر فرصتی برای منافع منافقانه خودشان 
و به نفع دشمنان کشور استفاده می کنند. ضرغام از مردم بود 
و برای مردم کار می کرد. ش��ب ش��هادتش همکارش تعریف 
می کرد که به ضرغام گفتم بیا پشت پایه های برق سنگر بگیر 
تا اتفاقی برایت نیفتد اما ضرغام به برادرش که ایشان هم در آن 
حادثه مجروح شد گفته بود مردم اینجا من را می شناسند، با ما 

کاری ندارند. خیلی به مردم اعتماد داشت | صفحه7

صبحنخستين»جمعه«كاریرئيسی،دركنارمردمو»مطلع«ازاوضاعكشوروزيرآفتابسوزانخوزستان
وبااستماعفريادهایاعتراضونالههایمحرومانگذشت؛اتفاقیكهواكنشهایمثبتدوستودشمنرابرانگيخت

واين»تدبير«رئيسینويد»اميد«بخشیبرایروزهایآيندهداشت

 ورود و خروج خونبار امریکا  از افغانستان!

نه ورود امریکایی     ها به افغانس��تان برای افغان     ها خوش یمن بود، نه حضورشان و حاال هم 
مشخص شده که حتی خروج سراسیمه امریکا هم برای افغان     ها یک تراژدی تمام عیار است . 
انفجار خونین روز پنج  شنبه در فرودگاه کابل با بیش از 100کشته و زخمی نشان داد این 
مردم افغانستان هستند که باید زیر چکمه سربازان امریکایی و اعوان و انصارشان که هر لحظه 
دلهره خروج دارند، له شوند. هرچند خود امریکایی     ها نیز در این بین، از سوغات تروریسم 
بی نصیب نماندند. آغاز روند خروج امریکا از افغانستان که تحرکات همه جانبه طالبان برای 
سیطره بر خاک این کشور را به دنبال داشت، با حمات تروریستی روز پنج  شنبه فرودگاه 
کابل بیش از پیش چهره رنج کشیده افغانستان را به نمایش گذاشت. گروه تروریستی داعش  
طی دو حمله انتحاری دهها نفر را به خاک و خون کشید.  وقایع روز پنج شنبه، مرگبار     ترین 
روز را برای امریکا در افغانستان طی یک دهه گذشته رقم زد. این انفجار     ها همزمان با نزدیک 
شدن به ضرب االجل 31 اگوست )9 ش��هریور( برای خروج نیروهای امریکایی، جو بایدن 
رئیس جمهور این کشور را بیش از پیش تحت فشار گذاشته است. بایدن درباره انفجار های 
اخیر گفت:» نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.«  وی با قهرمان خواندن افرادی که کشته 
شده اند، تصریح کرد: »حمات همان چیزی بود که ما درباره آن صحبت کرده و از آن ابراز 
نگرانی کرده بودیم.« وی با اعام اینکه واشنگتن این موضوع را با جزئیات پیگیری می کند، 
تصریح کرد که روند خروج طبق برنامه اجرایی خواهد شد. بایدن اگرچه مسئولیت این وقایع 
را بر عهده گرفت اما گفت که خروج از افغانستان، توافقی بود که در دولت قبلی بر آن توافق 
شده بود و ما باید آن را اجرا می کردیم. ژنرال اچ. آر مک مستر، مشاور امنیت ملی دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا از بایدن خواست همه توافق      ها را با طالبان لغو کرده و یک 
جنگ جدید علیه ترویسم و شبکه های شبه نظامی در سراسر آسیای میانه به راه بیندازد. 
سناتور مارشا بلکبرن نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »جو بایدن، کاماال هریس، 
آنتونی بلینکن، لوید آستین و ژنرال مارک میلی همگی باید استعفا دهند، در غیراین صورت 

با استیضاح و برکناری از سمت های خود مواجه می شوند | صفحه15 
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