
    طالبان برای تش��کیل دولت طی چن��د روز آینده، 
آماده می شود و جهان هم خود را برای کنار آمدن با آن 
آماده می کند. مسکو گفته که خواهان برقراری ارتباط با 
دولت جدید در افغانستان است و تأکید کرده که ایجاد 
رابطه مس��کو با دولت جدید در کابل ضروری اس��ت، 
چرا که به قدرت رس��یدن طالبان یک واقعیت اس��ت. 
در واشنگتن هم مقام های امریکایی به واشنگتن پست 
گفته اند که ممکن اس��ت شناسایی طالبان مدتی طول 
بکشد؛ موضعی که در نهایت، معنای تلویحی آن چیزی 

جز شناسایی طالبان نیست

    محمد اس��امی وزارت راه و شهرس��ازی، استانداری 
مازندران، معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و 
مدیرعاملی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران را در سوابق 

اجرایی خود دارد

  سردبیر
خبر، سخت و جانکاه بود. صولت فروتن درگذشت! 
روزنامه نگار مهربان،  فروتن و عاشق. صولت جان! هیچ 
کس مثل تو عاشق نبود و هیچ روزنامه نگاری مثل تو 
عاشق نبود و هیچ کس مثل تو عاشق روزنامه نگاری 
نبود. هم با زمانه جنگیدی و هم با قلبت! که عاشق 

بود و دردمند! و سرانجام تو را تسلیم خود کرد.
صول��ت فروت��ن س��ابقه روزنامه ن��گاری در 
کیهان، جوان، جام جم و آتیه داشت و سردبیری 
نش��ریه قوه قضائیه از کارهای دیگر او بود. دکتر 
یونس شکرخواه، اس��تاد علوم ارتباطات برای او 
نوشت:»تس��لیت به دلبندانش، دوس��تانش در 
بهتی ناتمام ک��ه چه تلخ و ش��هاب گونه به یغما 
می رود انباشته های شرافت، صداقت و مهرورزی 
و ... صولت جان؛ یادهایت در ژرفای قلب هایمان.«
و او خود روز خبرنگار امسال را این گونه به یاد ما 
آورد:»مرگ گلوی الفبا را گرفته است./و درد، تیتر 
تکراری تمام گزارش های ما اس��ت./و روزنامه ها 
زیر شاق آفتاب، کنار خیابان، شکنجه می شوند./
سایه های شما دیگر مدت هاست نمی افتد بر سر 
تیتر یک هیچ روزنام��ه ای./خبرها رفته اند کنار 
رفق��ای ناباب./رفته اند قاطی انواع س��یگارهای 
پرمش��تری، و چیپس، و پف��ک، و آب آناناس./

مردان روزنامه فروش فرتوتن��د و فقط بوی دود 
می دهند./و هر روز بر تعداد خبرنگاران بی خبر 
و روزنامه نگاران بی روزنامه افزوده می ش��ود./به 
دست هایم که نگاه می کنم، خالی است./و واژه ها 
دیگر در من نفس نمی کشند./و با خود می گویم 
کاش، عش��ق در کلمه اول، عش��ق در تیتر یک، 
هیچ گاه رخ نمی داد./اما رخ داده اس��ت. و من در 
رخدادها بزرگ ش��ده ام. پیر ش��ده ام. و مرده ام، 
شاید./و از من، تنها نامی محو و بزک کرده باقی 
است./که تبریک گفتن هم دارد!/دیروز در خبرها 
خواندم: خبرنگارانی از زحمات مس��ئولی تقدیر 
کرده اند!/مرگ، گلوی خبرها را گرفته اس��ت./و 
تمام روزنامه ها، چاپ شب شده اند!/مبارک است!«

یادش گرامی باد.

    در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز 
و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد، به 
نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند 
و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام الزم را به 

کار گرفته است

 گفت و گوي »جوان«  
با مسئول فني يك تیم جهادي پزشكي

 دستور اقدامات فوری 
درکنترل ارز و تورم

خادمیاران رضوي در اصفهان 
 خدمات رايگان كرونايي 

ارائه مي دهند

 محمد اسالمی 
رئیس سازمان انرژی اتمی شد

 احصای 6340 حكم 
در سیاست های كلی با هدف تفاهم 

با مجريان روی اقدامات كلیدی
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های 
کلی نظام از انتش��ار جلد نخس��ت از مجموعه »هندسه 
سیاست های کلی نظام « با هدف تبدیل محتوای سیاست   ها 

به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد
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سرمقاله

 کابینه سیزدهم 
به شدت زیر نظر است!

غالمرضا صادقیان / سردبیر

یادداشت  سیاسی

مردمی بودن دولت و دولتمردان 
ضرورت حکمرانی اسالمی

رسول سنائی راد

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران که بزرگ ترین 
دس��تاورد انق��اب اس��امی به حس��اب می آید، 
همان گونه که در ش��کل گیری متکی بر سیاست 
دینی و حمایت و همراهی مردم ب��وده، تداوم آن 
نیز با پشتیبانی و مش��ارکت مردم ممکن خواهد 
بود. برای تأمین این پش��توانه راهبردی، هم رهبر 
کبیر انقاب اسامی حضرت امام خمینی)ره( و هم 
رهبری فعلی امام خامنه ای در سیره عملی و نظری 
خود بر رعایت مشی ساده و به دور از تکبر در رفتار 
و گفتار با مردم، ساده زیستی و حفظ ارتباط با توده 
مردم مقید بوده و همواره مطالبه گری مردم، به ویژه 
اقشار محروم را مدنظر قرار داده و از کارگزاران نظام 
رعایت حال مردم را پیگی��ر بوده اند.  راز همراهی 
مردم با والیت و رهبری در نظام نیز در همین سیره 
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تحلیل سیاسی

دولت  بازسازي

كبري آسوپار

»بازسازي« اصوالً پس از یک آس��یب شدید مورد 
استفاده قرار مي گیرد. وقتي زلزله اي، سیلي، جنگي و 
در کل بایي زمیني یا آسماني مي آید و آنچه را وجود 
دارد، مورد تخریب و آس��یب و ویراني قرار مي دهد، 
نیاز به بازس��ازي دارد.  بازسازي در همه عرصه هاي 
مدیریتي، امري بود که رهبر معظم انقاب در اولین 
دیدار خود با هیئت دولت س��یدابراهیم رئیس��ي از 
آنها خواس��تند که همت ش��ان بر آن متمرکز شود. 
»بازسازي« آنچنان که از ظاهر عبارت هم هویداست، 
باز ساختن چیزي  است، یعني امري وجود داشته و 
آس��یب دیده یا از بین رفته و حاال نیاز است دوباره 
ساخته شود. طبعاً آقا ضمن توجه به معني و الزامات 
کلیدواژه بازسازي آن را به کار برده اند. حاال اما جنگي 
رخ نداده، گرچه مي توان و باید تحریم هاي همه جانبه 
غرب علیه ایران را جنگ اقتصادي نامید اما هنوز تمام 

نشده است | صفحه 5

یادداشت  ورزشی

 نگاه وزارت ورزش 
به پیشکسوتان نمایشی نباشد

سعید احمديان

حمید سجادي، وزیر جدید ورزش در یکي از اولین 
دیدارهایش، دیروز میزبان جمعي از پیشکسوتان 
بود و صحبت ه��ا و نقدهایي را که آنه��ا به اوضاع 
و احوال ورزش داش��تند ش��نید. اینکه سجادي 
در همی��ن ابت��داي ش��روع کار در وزارت ورزش 
سراغ موس��پیدان ورزش رفته و با آنها گپ و گفتي 
داشته است را باید به فال نیک گرفت، به خصوص 
که اگ��ر ورزش قهرمان��ي و حرفه اي م��ان امروز 
جایگاهي دارد، مدیون همین چهره هایي است که 
موي شان را در ورزش سفید کرده اند و مدال روي 
مدال و افتخار پش��ت افتخار آورده ان��د و به نوعي 
شناسنامه هاي ورزش هستند. البته در اغلب اوقات 
پیش آمده نگاهي که مسئوالن و تصمیم گیرندگان 
به پیشکسوتان داشته اند، نگاهي نمایشي و شعاري 
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کابینه س��یزدهم به نظر می آید که بیشتر از همه دولت های 
گذش��ته زیر نظر و دقت رهب��ر انقاب ق��رار خواهد گرفت. 
مضمون س��خنان نخس��تین دیدار کابینه با رهبری چنین 
احساس��ی به مخاطب می دهد. از طرفی این کابینه شاید با 
همان شدت زیر نظر و ارزیابی مردم نیز برود. برخی که برای 
فروپاش��ی جمهوری اسامی روزش��ماری می کنند، کابینه 
رئیسی را »آخرین شانس جمهوری اسامی « می دانند. این 
گزاره مردود و بی مایه است. دولت   ها هیچ گاه آخرین شانس 
ایران نبوده اند. بخت نظام و انقاب با مردم گره خورده است نه 
با دولت ها. اما اگر همین گزاره اندکی رعب در دل دولتمردان 
به خاطر وظیفه س��نگینی که برعهده دارند، بیندازد باید که 
تاش کنند با دولت های گذشته چه دولتی که با آن مقایسه 
می شوند و چه دولتی که قرار است خرابی های آن را بازسازی 

کنند،  متفاوت باشند و عبرت و تجربه بیندوزند. 
فرض معقول این اس��ت که وقتی کس��ی دیگران را توصیه 
می کن��د،  نگرانی هایش را با آن��ان در میان می گ��ذارد. این 
نگرانی   ها از دولت های گذشته تاکنون در ذهن رهبر انقاب 
انباشته شده است و کار دولت س��یزدهم دست کم آن است 
که بر این نگرانی   ها نیفزاید و تا آنجا که می تواند در رفع آنها 
بکوشد و گرنه »اگر چنانچه به همین اندازه ای که بنده بگویم 
و شما هم یادداشت کنید، اکتفا بشود، فایده ای ندارد؛ جنبه  

نصیحت پیدا کردن این گونه حرف   ها فایده ندارد. «
اشاره رهبر انقاب به یادداشت برداری برخی از اعضای دولت 
سیزدهم ذهن مخاطب را به یادداشت برداری اعضای دولت 
نهم از س��خنان رهبری می اندازد که این سنت از آنجا شروع 
ش��د و نش��ان می دهد رهبر انقاب همچنان انتظارشان از 
دولتمردان چیزی بیش از ظواهر کار است. در دولت نهم به 
برخی دولتمردان می گفتم »چرا در وقت سخنرانی رهبری 
یادداشت برمی دارید؟ این س��خنان ساعتی بعد روی سایت 
در دسترس است.«  پاسخ   ها عموماً  این بود که »این را تعبداً 
و برای نش��ان دادن اهمیت کار انجام می دهیم! « حاال تذکر 
رهبری درباره اینکه اگر س��خنان مرا به عنوان یک نصیحت 
یادداشت کنید یا به ذهن بسپارید،  فایده ای ندارد، به معنای 
آن است که نگرانی از بر زمین ماندن خواسته های رهبری و 

در حد نصیحت ماندن آن همچنان وجود دارد. 
دولت نهم اگرچه خوب ش��روع کرد اما خ��وب تمام نکرد و 
عاقبتش را دیدیم و دیروز از یک عضو کابینه نهم ش��نیدیم 
که ه��دف توزیع یاران��ه در آن دولت، عدالت گس��تری نبود 
وگرنه جامعه هدف یارانه بگیر مشخص است و چون یارانه را 
به همگان بدهی، یعنی که هدفت از یارانه، تضمین دوره دوم 

و سوم و چهارم است! 
کابینه یازدهم و دوازدهم نیز در آغاز یکی  دو نفرشان یکی دو 
جلسه از سخنان رهبری یادداشت برمی داشتند اما در همان 
زمان آغاز دولت یازدهم شنیدم که یکی از اعضای ارشد کابینه 
خطاب به دولتمردان گفته است:»شما کار خودتان را بکنید 
اما پی درپی بگویید مقام  معظم  رهبری، مقام معظم رهبری! و 
این  از دهانتان نیفتد!« از کسانی با این حد از نفاق معلوم است 
که ساختن و آبادکردن ملک و ملت برنمی آید. این است که 

کابینه رئیسی باید مصلح کابینه های گذشته هم باشد. 
کابینه سیزدهم دس��ت کم تا اینجا مکلف شده که باید برای 
کارهایش »پیوست عدالت« یا »یک تنظیمی« داشته باشد، 
به طوری که کار دولت »طبقات مظل��وم را پایمال نکند« و 
برای وعده   هایی که می دهد »روزشمار « بگذارد و »دونه، دونه 
تعقیب کند « وگرنه »ما طرح زیاد داریم، آنچه نداریم همین 
پیگیری جدی است که باید انجام شود«. کابینه آقای رئیسی 
همچنین موظف شده است در کنار انقابی گری، عقانیت را 
هم همراه خود کند:»انقابی بودن حتماً بایستی همراه باشد 
با عقانیت « تا »یک بازسازی انقابی و البّته عقانی و فکورانه 

در همه  عرصه های مدیریتی به وجود بیاید.«
این توصیه   ها نشانه امیدی اس��ت که به این دولت بسته شده 
اس��ت، در عین حالی که رهبر انقاب بیم ه��ای خود را نیز از 
برجاماندن وعده   ها و وعید  ها مط��رح می کنند. برای عمل به 
این دستورات باید مقداری از سنت های رایج برخی دولت   ها در 
وعده های سرخرمن،  دروغ های مصلحتی، منت گذاشتن بر سر 
مردم، از باال نگاه کردن به مردم و عذرخواهی نکردن از ملت در 
وقت خود، و حضور بیش از اندازه در رسانه   ها و جلوی تریبون   ها 
و روبان قیچی کردن   ها و از همین حاال به فکر دوره بعد بودن و 
سینه خیز به سمت اشرافیت رفتن فاصله گرفت. دولت آقای 
رئیسی باید گذشته را فراموش کند. اکنون در معرض »ابلیس 
قدرت« قرار دارید که بزرگان نفوذناپذیری را در طول تاریخ از 
پا درآورده است. شما برای آنچنان ابلیسی دشوار نخواهید بود. 
شاید ش��خصاً  این همه جامعیت را در برخی از وزیران کابینه 
نبینم اما به کلیت آن و شخص رئیس جمهور امید فراوان است. 
و البته رهبر انقاب، م��ردم و روزنامه نگارانی که طرف مردم 
هستند، به شدت شما را زیر نظر دارند و اینها همه دون خدایی 

است که از رگ گردن به شما نزدیک تر است. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 8 شهريور 1400 - 21 محرم 1443
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قیمت: 2000  تومان

قهر معنادار جوانان با دانشگاه
»جوان« در گفت و گو با کارشناسان انصراف از انتخاب رشته 52 درصد داوطلبان کنكور امسال را بررسي کرده  است

   اجتماعی

س��ید یاس��ر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت 
راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد 
نخست از مجموعه »هندسه سیاست های کلی نظام « با 
هدف تبدیل محتوای سیاست   ها به محورهای مشخص 

و بندهای متمایز خبر داد. 
وی گفت: اهمیت سیاس��ت های کلی نظام به اندازه ای 
است که رهبر معظم انقاب اسامی، این امر را مهم  ترین 
وظیفۀ رهبری در قانون اساس��ی می دانند: »مهم  ترین 

وظیفۀ رهبری در قانون اساس��ی تنظیم سیاست های 
کلی است...  بعد که این سیاس��ت  ها اباغ شد، آن وقت 
مجلس موظف است طبق این سیاست  ها قانون بگذراند 
و دولت هم موظف است سیاس��ت های اجرایی خودش 
را تنظیم و طبق آنه��ا عمل کند«. از س��وی دیگر مرور 
متن سیاس��ت های کلی موجود حکایت از آن دارد که 
سیاست های کلی به س��بب ماهیت خود بعضاً در یک 
بند سیاس��تی چندین تکلیف مجزا برای تحقق اهداف 

سیاستی تعیین کرده  اس��ت. به همین جهت الزم بود 
محتوای سیاست  ها به محورهای مشخص و متمایز تبدیل 
شود تا مجریان مختلف در دستگاه  ها با تکالیف سیاستی 
دقیق مربوط به خود آشنا شده و اقدامات و برنامه های شان 

را در جهت تحقق سیاست  ها طراحی نمایند. 
رئی��س مرک��ز ارزیاب��ی و نظ��ارت راهب��ردی اجرای 
سیاس��ت های کلی نظام افزود: جل��د اول از مجموعۀ 
هندس��ۀ سیاس��ت های نظام، ب��ه تحلی��ل و احصای 

احکام سیاس��ت های کلی پرداخته اس��ت. این سند را 
می توان گامی مبنای��ی برای ایجاد تفاه��م با مجریان 
روی محورهای محتوایی و اقدامات کلیدی راهبردی 
دانست که برای اجرایی ش��دن سیاست های کلی باید 
صورت پذیرد. یکی از اقدامات مهم در این راستا، تحلیل 
محتوای این سیاست های کلی اباغ شده به شکلی است 
که بتوان با محوربندی محتوای آنها، سوق دادن محتوا 

به سمت اجرا را تسهیل نمود. | بقیه در صفحه 16

وزیر امور خارجه کشورمان که پیش تر به دعوت نشدن 
سوریه به نشست بغداد اشاره کرده بود، دیروز بافاصله 
پس از شرکت در این نشست، راهی دمشق شد. از طرفی 
در س��ایه خأل حضور س��وریه، عالی      ترین مقام اجرایی 
فرانسه ضمن گش��ت در نقاط مختلف عراق، در حاشیه 
نشست یاد شده تأکید کرد که کش��ورش همچنان در 

عراق حضور خواهد داشت. 
حسین امیرعبداللهیان دو روز پس از کسب رأی اعتماد 
مجلس، در نخستین سفر خارجی خود، دیدار با مقامات 
سوری را در دستور کار قرار داد. اگرچه نشست یاد شده با 
عنوان نشست همسایگان عراق برگزار شد اما سوریه به آن 
دعوت نشده بود. بغداد از اختاف میان کشورها، به عنوان 
دلیل دعوت نشدن از س��وریه یاد کرده و گفته که بغداد 
هیچ گاه روابط خود را با دمش��ق قطع نکرده است. وزیر 
خارجه ایران در آس��تانه این سفر که مقصد نخست آن، 

بغداد و هدف آن شرکت در نشستی منطقه ای بود، نیز به 
غایب بودن سوریه در نشست همسایگان بغداد پرداخت. 
امیر عبداللهیان روز یک     شنبه در بدو ورود به سوریه، روابط 
دمشق ، تهران و بغداد را هم راستا و راهبردی ارزیابی کرد 
و گفت از اینکه سوریه در برنامه نخستین سفر خارجی وی 
قرار دارد، بسیار خرسند است. رئیس دستگاه دیپلماسی 
ایران تصریح کرد: »ما در مبارزه با تروریسم و در میدان 
اقدامات و پیروزی های مشترکی را خلق کردیم. امروز در 
دمشق هستیم تا در همه حوزه     ها اعم از اقتصادی، تجاری 
و فرهنگی و همه حوزه های مورد عاقه دو کشور روابط را 
یک بار دیگر با هم مرور کنیم. « وزیر خارجه عنوان کرد: 
»معتقدیم امروز با اراده رهبران دو  کشور ایران و سوریه در 
کنار هم مبارزه با تروریسم اقتصادی و در کمک به مردم 
دو کشور گام های بلندی را برخواهند داشت. از حکومت و 

مردم و رهبری سوریه حمایت می کنیم.« | صفحه 15

جبرائیلی: جلد نخست از مجموعه »هندسه سیاست های كلی نظام« منتشر شد

احصای 6340 حكم در سیاست های کلی با هدف تفاهم با مجریان روی اقدامات کلیدی

سفر بی درنگ امیرعبداللهیان به »پایتخت غایب« در بغداد

دو مدال طال و دو مــدال نقره ملي پوشـان 
پارالمپیكـي در توكیـو روز خوشـي را 
براي ورزش ايران رقـم زد. وحید نوري و 
محمدرضا خیرالـه زاده،  دو جودوكارمان 
دو طـالي بـاارزش را به ارمغـان آوردند 
مختاري در پرتاب وزنه و صلحي پور هم در 

پاراوزنه برداري به مدال نقره رسیدند
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روز پرمدال 
پارالمپیكی ها

پرونده
صفحه 10

ارث دختران

  گرفتن مستمري پدر به قیمت 
از دست دادن حقوق يك زن متأهل 

مجل��س در نظ��ر دارد براي پیش��گیري از 
طاق هاي صوري، دریافتي دختران مجرد و 

زنان بیوه از مستمري پدر را کاهش دهد  

چشم مجلس به ارثيه مستمر 
فرزندان دختر 

   امسال 52 درصد از کنکوري ها که مجاز به انتخاب رشته شده بودند، قید دانش��گاه را زدند و هیچ رشته اي را 
انتخاب نکردند! براساس آمار منتشر شده ظرفیت دانشگاه هاي کشور - سراسري و آزاد- حدود یک میلیون نفر 
بود که براي این ظرفیت یک میلیون و 112 هزار نفر در کنکور 1400 شرکت کردند،  در حالي که فقط 112 هزار 
نفر نمي توانستند وارد دانشگاه شوند، بیش از نیمي از داوطلبان کنکور که مجاز به انتخاب رشته شده بودند، قید 
دانشگاه را زدند. آن طور که به نظر مي رسد کنکوري ها دیگر تمایلي به دانشگاه رفتن ندارند مگر اینکه در رشته هاي 

خاص و پرطرفدار قبول شوند که درآمد بسیار خوبي دارد!

   دکتر مجید حسینی، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران:  اگر قرار باش��د داوطلبان کنکور وارد رشته اي شوند 
که هیچ وقت قرار نیست از آن استفاده کنند، اسم آن درس خواندن نیس��ت، از این رو کسي که در انتخاب رشته 
شرکت نمي کند، معني اش این نیست که نمي خواهد درس بخواند، زیرا او مي تواند تمام اطاعات مورد نیازش را 
در خارج از دانشگاه نیز به دست بیاورد. بنابراین دلیل دانشگاه نرفتن داوطلبان این است که رشته هاي کم طرفدار 
به دردشان نمي خورد و آنها ترجیح مي دهند سال هاي آینده تاش خود را بکنند یا اینکه کًا قید دانشگاه رفتن را 

بزنند و وارد بازار کار شوند | صفحه 3

زنان


