با شکست در وین ،واشنگتن برای توقف خرید نفت از ایران
راه پکن را در پیش گرفته است

دستور فوری اژهای برای بررسی مجدد
پرونده محکومان آبان 98جهت بخشودگی

پشت    دیوار   چین!

عدالت  با  
چاشنی   رأفت

وندی شرمن با مقامات پکن وارد گفتوگو شده است
صفحه 9
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تیترهای امروز
«نشست ویژه بررسی مسائل صنعت برق»
با حضور رئیسی ،مدیران و کارشناسان برگزار شد

تأکید برتوسعه

صنعت برق

رئیسی :باید برای حل ناترازی
در تولید و مصرف برق برنامهریزی فوری شود

صفحه 2

والدت باسعادت ابنالرضا حضرت امام هادی علیهالسالم را شادباش میگوییم

چرا طراحان پروژه تعلیق ورزش ایران به جواد فروغی قهرمان ملت ایران حمله میکنند؟

موفقیتهای ورزشی موجب شادی مردم و تقویت همبستگی ملی میشود اما جریان بی وطن به دنبال القای ناامیدی و ایجاد شکاف اجتماعی است

المپیک رسوایی مزدوران

صفحه 2

صفحه 3

روحانی برای چندمینبار ادعای تکراری رفع
تحریمهای اقتصادی پس از برجام را مطرح کرد

دیوان  شعر     برجام!
صفحه 3

حضور  2کشتی جنگی ارتش ایران
در رژه دریایی سنپترزبورگ

ائتالف برای مقابله
با نفوذ آمریکا
صفحه 2

نگاه
درباره کیمیا علیزاده که در مسیر اشتباه قرار گرفت

کیمیاگری وارونه

محمد رش�وند :چه کسی بازنده واقعی این بازی
است؟ ناهید کیانی تکواندوکار تیمملی ایران یا
کیمیا علیزاده ،نماینده تیم پناهندگان المپیک؟
حقیقتش ایجاد دوقطبی در این بین ،بازی  ۲سر
باخت همه ماست ،در این همه ،کیمیا هم وجود
دارد .او ب��دون هیچ دلیل روش��ن و مش��خصی،
خواست دیگر برای کشورش مسابقه ندهد .با پرچم
پناهندگان رو در روی ناهید کیانی قرار گرفت و
در ظاهر مسابقه اول را برد اما در ادامه با باخت در
بازی نیمهنهایی برابر ورزشکار ترکیهای دستش از
رسیدن به مدال کوتاه ماند .همان دختری که 5
س��ال قبل در ریو سوم شد و نامش برسر زبانها
افتاد بنا به مس��یر غلطی که رفت عوض ترقی و
رس��یدن به مدال بهتر ،حاال خودش را از رفتن
روی سکو محروم میکند .این همه واقعیت است.
علیزاده مسیر را اشتباه رفت .هم تکواندوی ایران را
از مدال محروم کرد هم خودش را.
اما هنوز هیچ چیز به پایان نرس��یده .هیچ
ورزشکاری با ایستادن مقابل کشورش به هیچ
جایی نرسیده و کیمیا هم از این قاعده مستثنا
نیست .پلهای پشت سر هنوز خراب نشده است.
او با یک تصمیم عقالنی و درست میتواند باز هم
کیمیای ورزش ایران باشد .جایی که یک ملت
همانند مسابقات ریو در  5سال قبل ،با جان و
دل برایش دعا کردند چرا که او را یکی از خو ِد
یدانستند .جای علیزاده اینجاست .در
خودشان م 
قلب کشورش .در قلب مردم کشورش .پناهنده
شدن برای افرادی است که جایی در کشورشان
ندارند یا کشورشان در موقعیت جنگی است .آیا
براستی این موارد درباره کیمیا صدق میکند؟ آن
عینک سیاسیکاری را بردارید و انصافا حقیقت
را ببینید و نظاره کنید .چه فشاری روی او اینجا
بود که حاال از آن رها شده؟ غیر از این است که
همه بیلبوردهای ما پر شده بود از نام و عکسش؟
غیر از این بود که رئیسجمهور بارها ستایشش
کرد؟ غیر از این بود که با برنزش ،طالیی برخورد
کردند و همه جوره هوایش را برای آینده داشتند؟
این شکست و ناکامی بیشتر از اینکه برای
تکواندوی ایران باش��د ،برای مهرهای است که
این کشور سالها برایش سرمایهگذاری کرد و
هنگام گرفتن محصول ،متاسفانه یک تصمیم
غلط شخصی ،همه چیز را سر بزنگاه مهم نابود
کرد .اما فردا برای اوست؛ اگر بازگردد به همان
راهی که بیراهه را بر آن ترجیح داده است.
مسیر برای او باز است .جای او همینجاست.
این کشور آنقدر پتانسیل دارد که قطعا از بین
دختران فردایش کیمیایی دیگر چهره میشود
اما واکنش ما برابر یک تصمیم غلط نباید شبیه او
باشد .هنوز مسیر بازگشت باز است .ناکامی توکیو
باید برای او درس عبرتی باشد که از راه غیرسالم
نمیشود حتی در ظاهر به موفقیت رسید.
هنوز مردم ایران و جهان او را با مدال برنز
 2016ری��و برای زنان ایران به یاد میآورند .او
هنوز ریش��هاش در این آب و خاک است .اگر
آن دوربرگردان مقابل چش��مش را ببیند .اگر
پرچمش و وطنش را ببیند.

موضوع زوال عقل جو بایدن جدیتر شد
رانی جکسون ،پزشک کاخسفید در دورههای اوباما و ترامپ:
بایدن گیج است و گمشده به نظر میرسد؛ او با یک بیماری جدی
مواجه است و مجبور خواهد شد استعفا کند

میگویند
خرفت شده!
صفحه 11

خوزستان و مروری بر تکنیک بیعرضهها برای پوشش ناکارآمدی
یادداشت امیرعلی محم�دی :داغ بزرگ
خوزس��تان و مردم��ی که برای
ابتداییترین نیازهای خود این روزها فریاد اعتراض سر
میدهند ،بدرس��تی و بار دیگر کانون طرح پرسشهای
متعدد مهمی شده است؛ پرسشهایی از این دست که
چرا به اذعان و اعتراف اس��حاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهور -که خود در تمام این س��الها بخشی از
مدیریت کالن اجرایی بوده -آن ش��یوه از توسعهای که
آقایان تکنوکرات برایش س��ین ه چاککردند ،کار را به
اینجا کشانده است؟ چرا اعتراض مردم خوزستان آنقدر
دیر شنیده میشود که کار به خیابان میکشد؟ رسانهها
کجای کار را اش��تباه رفتهان��د؟ قاعده اعتراض خیابانی
چیست؟ اعتراض خیابانی اصالت دارد و سودش بیشتر
از ضررش است یا باید کار به نحوی پیش برود که اصال
نیازی به چنین اعتراضی نباشد و اعتراضها پیشتر و بهتر
از مجاری دیگری شنیده و مرتفع شود؟
در جامع��ه و حکومتی مثل ایران که دش��منانی از
سعودی تا انگلیس و آمریکا به کمین نشستهاند ،دشمنانی
که در  ۸سال جنگ تحمیلی هر نوع سالحی از متعارف و
غیرمتعارف ،از موشک تا هواپیما و سالح شیمیایی ،از مین
تا توپ و ...در اختیار صدام قرار دادند تا خوزستانیها را
قلع و قمع کنند و نسلشان را به خاطر وفاداری به ایران
بخشکانند ،چگونه باید اعتراض را سازماندهی کرد تا هم
اعتراض و گالیههای واقعی و بحق مردم شنیده شود و هم
«امنیت» به مخاطره نیفتد؟ اصال چرا اینقدر دیر به فکر
ضرورت ایدهپردازی درباره بدیهیات در سیاست میافتیم؟
باالخره «اعتراض» یک امر واقعی و پذیرفتنی در هر نظم

سیاسی است؛ غیر از شرایط معجزهآسا ،نمیتوان وضعیتی
را در نظر گرفت که هیچکس در هیچ زمانی و هیچ نقطهای
از قلمرو یک نظم سیاسی اعتراضی نداشته باشد اما مساله
اینجاست که چگونه این اعتراض را باید قاعدهمند کرد که
مردم هم به حقشان در «عدالت» برسند و ه م به حقوق
اساسیشان در «امنیت»؟ چرا اینقدر برای اجرای اصولی
اصل  27قانون اساسی کاهلی کردهایم؟
هم ه اینها س��واالت مهمی اس��ت که باید درباره آن
اندیشید اما مسال ه مرکزی این متن پرداختن به هم ه آنها
نیست ،بلکه تالش میکند موضوعی را محور قرار دهد
که به نوعی هم جزو عامالن کلیدی و اصلی «حدوث و
وقوع» این بحرانهاست و هم جزو «رازهای بقا»ی این
دردها و زشتیها.
مثالی بزنیم :حدود  ۲سال پیش که مسال ه «شفافیت»
به عنوان یک اصل مهم حکمرانی در دستور کار مطالبه
گسترده افکار عمومی و رسانهها و حتی برخی سیاسیون
قرار گرفته بود و قانونگذاری و نهادسازی درباره آن را از
مجلس اصالحطلب پیشین حامی تکنوکراسی پیگیری
میکردند ،آقایان فراری از شفافیت اما مواجه با اعتراض و
مطالبه عمومی ،بعد از سالها معطل کردن و طفرهرفتن
از اصل موضوع ،این بار راهش را یافته بودند :رادیکال کن
و از مهلکه بگریز!
آنها که در واقع مخالف ش��فافیت اموال و درآمدها و
آرا و مواضعشان بودند ولی نه میخواستند[میتوانستند]
از میراث بزرگانشان در کدرسازی و عدم شفافیت دفاع
کنند و نه تمایل داشتند شفافیت درباره خود را بپذیرند،
راه را در این دیدند که به س��رعت ایده را رادیکال کنند
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«رادیکال کن؛ فرار کن»

و بگویند اصال «همهچیز» باید ش��فاف شود و کار را به
آنجا رساندند که پذیرش شفافیت معقول را به اجرای یک
شفافیت رادیکال و احمقانه در حد افشای مذاکرات بعضا
محرمانه برخی دیگر از نهادهای خاص موکول کردند.
به این شکل ،راه فرار برایشان مهیا شده بود؛ هم خود
را مدافع شفافیت ،آن هم شفافیت برای همهچیز  -حتی
آن چیزها که عق ً
ال و منطقاً برای مصالح و منافع ملی باید
محرمانه بماند -نشان داده بودند و هم نتیجتاً با عنایت به
اینکه هیچ سیستم و ملت و نظم سیاسی عاقلی چنین
کاری با امنیت و منافع خود نمیکند ،توانسته بودند اصل
شفافیت را به مرور از میدان به در کنند!
غرض از طرح این مثال که نمونههای فراوان دیگری
هم میتوان در گذشته برای آن فهرست کرد ،آن است که
روش «رادیکال کن و از مهلکه بگریز» را این روزها برخی
عامالن و حامیان اصلی ناکارآمدی در مدیریت اجرایی،
برای خوزستان هم اعمال کردهاند؛ اتفاقا اگر سیاست را
همان معنای استعاری و غیرمؤدبانهای که برخی به کار
میبرند فرض کنیم -که البته فرض غلطی است -سیاست
خوبی را اتخاذ کردهاند و بعضاً جواب هم میدهد؛ به این
نحو که آنها را از موضع پاسخگویی و انفعال به موقعیت
فعال و زباندرازی میکشاند و...
مثال همانها که قلماً یا قدماً مدافع این نحو از توسعه
ت ُکش بودند ،حاال ک��ه کار را به اینجا
تکنوک��رات عدال 
کش��اندهاند ،باید پاس��خ دهند این چه بالیی بود به سر
چنین مردم نجیبی آوردند و البته نمیگویند باید از این
مسیر برگشت و همان راهی را که آرمانهای جمهوری
اسالمی و رهبران آن بر آن تاکید داشتند عملیاتی کرد.

اینها نمیگویند که بلی! ما عدالت را کنار گذاش��تیم و
توسعهای را به بوت ه محک کشاندیم که هم دل در گرو
بیگانگان داش��ت و هم تصور میکردیم بعد از دستیابی
به توسعه ،میتوان این مردمی را که حاال زیر چرخها له
شدهاند ،از زیر چرخدندهها بیرون کشید و از نو ساخت!
حال آنکه نتیجه این ش��د که ام��روز در این حیطه ،نه
عدالتش را داریم و نه توسعهاش را؛ البته آن مردمی که
زیر چرخدندهها گذاشتیم هستند.
اینها نمیگویند باید از این راه بگذریم و توبه کنیم،
بلکه به نظام فشار میآورند که باید سرعت پیمایش این
راه را ش��دت ببخشیم! نمیگویند این چرخدندهها اصال
بدجور تعبیه شدهاند و باید چیز دیگری میبودند ،بلکه
میگویند باید سرعت همینها را آنقدر زیاد کنیم که اصال
آنچه را در زیرشان رخ میدهد نبینیم! میگویند نه اینکه
باید کنار گذاشتن موقت عدالت را متوقف کنیم ،بلکه باید
اساساً این مساله را جا بیندازیم که عدالت اجتماعی از بیخ
و بن مفهومی «پوچ» است!
اینان همانها هستند که وقتی برجام به سنگ خورد
و کوهش موش زایید و آفتابش به جای آنکه برنزه کند،
پوست و استخوان ملت را سوزاند و متنش به جای آنکه
تحریمها را بردارد ،در نهایت تبدیل به س��کویی شد که
بیشترین و شدیدترین تحریمهای تاریخ بشریت را علیه
یک ملت اعمال کرد ،نگفتند راه را بیراهه رفتهایم! گفتند
س��رعت را بیش��تر کنیم و با شتاب بیشتری در همین
مس��یر گام برداریم؛ برجام یک جواب نداد ،برویم سراغ
برجام  ۲و 3و. ...
حاال همینها درباره «اعتراضها» در خوزستان و در

مواقع دیگر در جاهای دیگر هم تزهای مش��ابهی دارند؛
نمیگویند بای��د به «اعتراضها» پاس��خ صحیح داد و
رویههای گذشته را اصالح کرد ،نمیگویند باید مدیرانی
را که با ترک فعل یا فعلهای ناجوانمردانه مردم را به این
روز دچار کردند محکوم و تنبیه کرد؛ چون اگر بگویند،
دوستان خودشان را به تیغ عدالت سپردهاند ،نمیگویند
باید اعتراض را به نحوی ساماندهی کرد و البته به رسمیت
ش��مرد که هم عدالت را تامی��ن کند و هم امنیت را به
مخاطره نیندازد؛ در عوض چشمها را بسته و دهانها را
گشوده و وجدان را پلمب کردهاند و میگویند اعتراضها
را باید گس��ترده و تش��دید کرد و در خیابانها ماند و...؛
برای برخی از اینها اساساً مهم نیست این اعتراضها به
نتیجه میرسد یا خیر؟ همزمان عدالت و امنیت را تامین
میکند یا هیچ کدام را؟ اینها فقط میخواهند رادیکال
کنند و از مهلکه بگریزند.
نهای��ت آنکه باید وضعی که پیش آمده را مدیریت
و اصالح کرد؛ برخی ناکارآمدیها احتماال با یکس��ری
گرهگشاییهای مدیریتی فوری و از طریق مدیران انقالبی
و دلسوز به سرعت قابل رفع است اما رفع بعضی دیگر از
معضالت احتماال زمان خواهد برد اما پاسخها باید مبتنی
بر یک روند اصالحگران ه واقعی باشد .نه محافظهکاری
کشنده که اساساً مشکالت را انکار میکند و هر اعتراضی
را به بیگانه نس��بت میدهد و گلهه��ا را نمیپذیرد و
حقی برای ملت قائل نیس��ت میتواند راهگشا باشد و
نه رادیکالیس��م فرصتطلب بیخاصیت که همزمان
هم خود یک عامل اصلی ناکارآمدی است و هم مدعی
صف اول اعتراض!

