
 رکوردزنی ابتال با 39 هزار نفر
رکوردزنی واکسیناسیون با 505 هزار دوز

تعداد کل قربانیان 91785 نفر

378
  طی 24 ساعت 378 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

آی سی یو ها جا ندارند
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رفع    موانع تولید 
تأمین   رفاه   مردم

جزئیات جدید از رسوایی جاسوس افزار 
 صهیونیست؛ انتشار عکس های خصوصی 

گروهی از زنان خبرنگار و فعاالن زن

گزارش » وطن امروز« از  4 توصیه مهم اقتصادی 
رهبر انقالب به رئیس دولت سیزدهم

 حادثه برای 4 کشتی در آب های منطقه 
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 کشتی  امیدها   را    زنده  کرد
 حاال    طال     می خواهیم

 جشن  حنابندان 
شنیدنی  شد

  ایران نسبت به هرگونه فضاسازی کاذب
 برای اغراض خاص سیاسی هشدار داد

 محمد هادی ساروی به مدال برنز دست یافت 
محمدرضا گرایی در فینال وزن 67 کیلوگرم 

 گفت وگوی »وطن امروز« با ایوب آقاخانی
خوانشگر کتاب جشن حنابندان

تیترهای امروز
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اتفاق مشکوک 
در  خلیج فارس

 رهنمودهای رهبرانقالب به سیدابراهیم رئیسی
در مراسم و حکم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم:
مقابله با بسترهای فساد و مبارزه بی امان با مفسدان
 شتاب بخشیدن به حرکت کشور در مسیر شایسته
 برداشتن موانع از سر راه تولید، تقویت پول ملی
 توانمند سازی اقشار متوسط و ضعیف جامعه
 صحبت صادقانه با مردم و بیان مشکالت
تحقق واقعی دولت مردمی

حجت االسالم رئیسی:
 کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار سرمایه
 کنترل تورم، کرونا و مسأله آب و برق 

 مسائل ضروری و فوری دولت در امروز است
سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی زنیم

صفحه   2

مظهر وفاق ملی

رهبر حکیم انقالب اسالمی در مراسم تنفیذ 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به نکات بسیار 
مهمی اش��اره کردند؛ از جمله تأکید بر مبارزه با 

فساد و ضرورت شکل گیری وفاق ملی. 
درباره مبارزه با فساد نکته اصلی و اساسی این 
است که غالبا جریان فساد در قوه مجریه بروز و 
ظهور می کند به همین جهت مبارزه با فساد در 
قوه مجریه اولویت دارد. آقای رئیسی نیز زمانی 
که رئیس قوه قضائیه بودند به همین نکته اشاره 
کردند و تأکید داش��تند به طور عمده فساد در 
دس��تگاه اجرایی بروز می کند و در قوه  قضائیه با 

آن مبارزه می شود. 
امروز که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، 
باید توجه داش��ته باشد که پیشگیری مهم تر از 
مبارزه است و بهترین راه برای جلوگیری از بروز 
فساد، تش��کیل »دولت الکترونیک« است و اگر 
دولت الکترونیک شکل بگیرد تا حدود بسیاری 
می توان مانع فس��اد شد که بستر آن نیز فراهم 
است؛ در حال حاضر هر دستگاه اجرایی یک شبکه 
اینترنتی دارد و اطالعات این دس��تگاه روی این 
شبکه اینترنتی وجود دارد، اگر مجموعه شبکه های 
دولت به هم بپیوندند، دولت الکترونیک ش��کل 
می گیرد و با تشکیل دولت الکترونیک بسیاری 
از مسائل به صورت الکترونیک حل و فصل شده 
و ارتباط غیر ضروری چهره به چهره مسؤوالن، 
مدیران و کارکنان دستگاه ها با مراجعه کنندگان 
قطع می ش��ود و پنجره واحد برای ارائه خدمات 

مردم شکل می گیرد. 
عالوه بر این، انتخاب وزرایی که قاطعانه با فساد 
برخورد کنند و زیرمجموعه خود را به دقت مورد 
نظارت قرار دهند، در امر مبارزه با فساد بسیار حائز 
اهمیت است، چرا که تا رأس وزارتخانه و دستگاه 
حساسیت الزم را نداشته باشد، ممکن است هر 
اتفاق��ی در زیرمجموعه رخ ده��د و احیاناً مورد 
اغماض قرار گیرد اما وقتی رأس این دستگاه ها 
بشدت در مقابل فساد بایستد، می تواند بخوبی 
اوضاع را مدیریت کند و اجازه ندهد فس��ادی در 

آن دستگاه شکل بگیرد. 
یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد، نظارت 
قوه  قضائیه بر حس��ن عمل در قوه مجریه است. 
با توجه به اینکه رئیس دولت سیزدهم تجربه ای 
10 س��اله در ریاست سازمان بازرسی کل کشور 
داشته و در دوره ایشان فعالیت بازرسی کل کشور 
گسترده تر شد، انتظار می رود قوه  قضائیه همکاری 
بیشتری با قوه مجریه داشته باشد و نظارت ها بیش 

از پیش باشد. 
ام��ر مهم دیگری که رهبر بزرگوار انقالب در 
مراسم تنفیذ به آن اشاره کردند، »دولت مردمی« 

و »وفاق ملی« بود.
ادامه در صفحه 6

ثمانه اک�وان: همزمان با برگزار 
شدن مراسم تنفیذ رئیس جمهور 
جدید کشورمان، دولت بایدن که اعتقاد دارد شاید دولت 
جدید ایران خواسته های بیشتری نسبت به دولت قبل 
از این کشور در مذاکرات هسته ای داشته باشد، سعی در 
ایجاد بحرانی جدید در عرصه بین المللی برای ایران دارد. 
کلید آغاز این بحران از چند روز پیش در دریای عمان  زده 
شد؛ جایی که یک کشتی تجاری اسرائیلی مورد هدف 
قرار گرفت و بخش هایی از آن نابود شد و یک بریتانیایی 

و یک رومانیایی نیز کشته شدند. 
وزارت امور خارجه کشورمان همان زمان اعالم کرد 
ایران دستی در این ماجرا نداشته است اما وزارت خارجه 
انگلیس روز دوش��نبه سفیر کشورمان را احضار کرد و 
رومانی نیز به تبع آن، همین اقدام را انجام داد. همزمان 
با این اقدامات و فضاسازی های رسانه ای صهیونیست ها 
درب��اره نقش ایران در این حادثه، آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا نیز با انگلیس، رومانی و صهیونیست ها در 
این موضع همراه شد و اعالم کرد اعتقاد دارد ایران مسؤول 
این حمالت بوده است. بلینکن در ادامه خاطرنشان کرد 
ب��ه دنبال »یک اقدام جمعی« درباره تهدیدات ایران در 
دریای عمان و خلیج فارس است؛ اقدامی که روز گذشته 
کانادا نیز که هیچ ارتباطی با این موضوعات نداشت، اعالم 

کرد با آن همراه خواهد بود!
تمام این صحبت ها و فضاس��ازی های رس��انه ای در 
شرایطی شکل گرفت که در داخل سرزمین های اشغالی 
درگیری های سیاسی و حزبی بین کابینه نفتالی بنت و 
نتانیاهو به عنوان اپوزیسیون این دولت، بر سر این حادثه 
باال گرفته است. نتانیاهو در جلسه کنست گفته بود آمریکا 
اجازه نمی دهد اسرائیل به صورت یکجانبه اقدامی علیه 
ایران انجام دهد و دولت بنت نیز ضعیف تر از آن اس��ت 
که پاسخ ایران را بدهد! بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل 
اما در همان جلسه اعالم کرد که رژیم صهیونیستی اگر 

بخواهد، پاسخ ایران را خواهد داد. 
اما آنطور که رویترز گفته اس��ت، ایران نیز در مقابل 
این تهدیدات به کشورهایی که چنین ادعاهایی را مطرح 
کرده اند، هشدار داده است هر گونه تهدید علیه امنیت 

ملی خود را پاسخ خواهد داد. 
این درگیری ها و تهدیدها و پاس��خ ها به آنها درست 
در زمانی اتفاق افتاده اس��ت که س��ید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور جدید ایران نیز روز گذشته حکم خود را از 
مقام معظم رهبری دریافت کرد و بزودی معرفی وزرای 
خود را نیز انجام می دهد و دست به کار تشکیل کابینه 
می شود. این مساله را می توان نخستین بحران در حوزه 
سیاست خارجی دانست که رئیس جمهور و وزیر جدید 

امور خارجه ایران در ابتدای راه با آن مواجه می شوند. 
برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام آمریکا، بریتانیا 
و رژیم صهیونیستی را می توان آزمایشی برای سنجش 

میزان قاطع بودن رئیس جمهور جدید ایران در بحث های 
سیاست خارجی دانست. دولت بایدن اعتقاد دارد ایران 
در زمان ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی احتماال 
دیگر به خواس��ته های قبلی درباره بازگشت آمریکا به 
توافق بس��نده نخواهد کرد و به احتمال زیاد تس��لیم 
زیاده خواهی ه��ای آمریکایی ه��ا نی��ز در مذاکرات وین 
نمی شود. بنابراین به نظر می رسد بهترین گزینه برای 
مقابله با خواس��ته های ایران در این مذاکرات در دوران 
ریاست جمهوری حجت االسالم رئیسی از نظر آمریکایی ها، 
ایجاد بحران های بین الملل��ی و در نهایت ایجاد اجماع 
جهانی یا فضا سازی های چندجانبه علیه ایران باشد. از 
این منظر بعید نیز به نظر نمی رسد که عملیات حمله 
به کشتی اسرائیلی، عملیاتی از نوع عملیات های »پرچم 
دروغین« باشد تا ایران را به زمین تهدید نظامی یا اقدام 
چندجانبه علیه کشورمان بکش��اند و به همین روش، 
ت��الش کند مذاکره کنندگان بعدی ای��ران را در موضع 

ضعف قرار دهد. 
با این حال حجت االسالم رئیسی در مراسم تنفیذ حکم 
ریاست جمهوری اش، جمله ای را به زبان آورد که به نظر 
می رسد تا حد زیادی تعیین کننده خط مشی دولت جدید 
در مذاکرات با آمریکا باشد: »ما به دنبال برداشته شدن 
تحریم های ظالمانه خواهیم بود اما زندگی مردم را به آن 
وابسته نخواهیم کرد«. شاید آمریکایی ها به رفتار و نوع 
برخورد دولت روحانی در طول 8 سال گذشته عادت کرده 
باشند و تصورشان این باشد که تهدید به استفاده از زور یا 
اجماع چندجانبه علیه ایران می تواند دولت جدید را نیز به 
کوتاه آمدن از خواسته های بحق خود در ماجرای مذاکرات 
وین وادارد اما نخستین گام و برخورد دولت حجت االسالم 
رئیسی با این نقشه جدید می تواند نقشه راه آمریکایی ها 
برای برخورد با ایران را بشدت دچار تغییر و نوسان کند. 
گام اول و برخورد اول با این نوع فضاسازی ها و بازی های 

رسانه ای بشدت مهم است. 
همه اینها ش��اید زمینه س��ازی برای دخالت بیشتر 
در ام��ور داخلی ایران و حتی چینش کابینه رئیس��ی 
باشد. خبرگزاری بلومبرگ ناخواس��ته اشاره ای به این 
مس��اله داشته و در تحلیلی آورده است: »رئیسی گفته 
اس��ت می خواهد مذاکرات با غ��رب در وین ادامه یابد. 
چین��ش و ترکیب تیم سیاس��ت خارجی دولت جدید 
ایران - علی الخصوص این مساله که آیا افراد کامال آشنا 
به مذاکرات قبلی، در تیم جدید گفت و گو کننده هسته ای 
حضور خواهند داش��ت یا نه- می تواند در تعیین اینکه 
آی��ا دولت جدید می خواهد با غرب همکاری کند یا نه، 
تأثیرگذار و حیاتی باشد«. همین جمله نشان می دهد 
ایج��اد بحران ه��ای جدید برای دولت حجت االس��الم 
والمسلمین رئیسی، نخستین گام برای تاثیرگذاری بر 
امور داخلی ایران و حتی تعیین کابینه پیشنهادی و تیم 

مذاکره کننده هسته ای است.

یکی از شعارهای مهم جناب 
آق��ای رئیس��ی ک��ه هم در 
طول تبلیغ��ات انتخاباتی و 
هم در مراس��م تنفیذ بدان 
اش��اره کردند و مورد تایید 
مقام معظم رهبری هم قرار 
گرفت، دولت مردمی است. 
دول��ت ب��رای اینکه در عمل و نظر ب��ا مردمی که 
ب��ر آنها حکمرانی می کند، نزدیک باش��د، نیازمند 
ویژگی هایی اس��ت که بدون آنها تحقق یک دولت 
مردمی امکان پذیر نخواهد بود. اینکه رئیس جمهور 
با سادگی و تواضع در میان مردم حضور پیدا کند، 
یک ام��ر کامال مثبت و انقالبی اس��ت. همین که 
مردم حس کنند رئیس جمهور در سبک و سلوک 
و مشی شخصی و مدیریتی، خود را به آنان نزدیک 
می کند و از حال و روز آنها باخبر اس��ت، یک نیرو 
و ان��رژی مثبت به جامعه تزری��ق می کند اما این 
کل ویژگی های دولت مردمی نمی تواند باشد. این 
ابتدایی ترین خصیصه یک دولت انقالبی و مردمی 
است. اگر رئیس جمهور در میان مردم حاضر شود 
ولی صداقت الزم را نداشته باشد یا عدالت را مبنای 
عملکرد خود قرار ندهد یا عقالنیت برنامه ریزی به 
نفع مردم را نداش��ته باشد یا اخالق، معیار او برای 
سلوک با مردم نباشد، این حضور سمبلیک، جز نوعی 
عوامفریبی و رفتار پوپولیستی فریبکارانه چیز دیگری 
نیست. دولت مردمی باید عالوه بر سلوک متواضعانه، 
صادقانه با مردم تکلم کند و برای تحقق حقوق عامه 
مردم در راستای استقرار عدالت، برنامه ریزی عاقالنه 
داشته باشد و معیار رفتار و سلوکش در حکمرانی 
رعایت اخالق اس��المی باشد. آنچه دولت روحانی 
را از محبوبیت انداخت، نبود همین ویژگی ها بود. 
دولت روحانی به  رغم اتهام بی صداقتی به دولت قبل، 
خودش در عمل بر مسیر صدق رفتار نکرد. عدالت 
را مبن��ای برنامه و عمل خود ق��رار نداد. عقالنیت 
دولت روحانی وقتی ب��ا بی اخالقی لیبرالی چه در 
رقابت ه��ای انتخاباتی و چه در برخورد با منتقدان 
آمیخته ش��د، او را به ورطه س��قوط در انظار مردم 
انداخت. اگر چه عملکرد سیاس��ت خارجی دولت 
روحانی شاید مهم ترین تجربه عبرت آموز آن باشد 
اما برای عبرت گیری از این دولت، باید نوع سلوک 
و عقالنی��ت و اه��داف آن را هم مورد کنکاش قرار 

داد. البت��ه گاهی نقطه ضعف های ش��خصیتی یک 
رئیس جمهور هم می توان��د عقالنیت حاکم بر آن 
دولت را ضایع کند. تجربه چنین رفتارهایی را نه تنها 
در دولت روحانی که در سایر رؤسای جمهور ایران نیز 
می توان یافت. عدم صداقت، لجاجت، خودمحوری، 
تکبر و خود بزرگ بینی از جمله مواردی بوده که به 
محل آسیب گفتمان و عقالنیت حاکم بر دولت ها 

تبدیل شده است. 
دولت آقای رئیسی نیازمند یک آسیب شناسی 
از دولت های گذشته است تا بتواند در مسیر تحقق 
دولت مردمی بر آنها تاکید ایجابی یا س��لبی کند. 
دولت های گذشته و رؤسای جمهور نقاط مثبتی هم 
داش��ته اند که نباید از کنار آنها گذشت و از منظر 
جریانی و حزبی به سلب آن عمل یا برنامه مثبت 
رای داد. دول��ت مردمی بر حفظ و تداوم برنامه ای 
که نفع مردم در آن اس��ت، اگر چه از دولتی باشد 
که تا دیروز منتقد آن بوده اس��ت، تاکید می کند. 
مخالفت و س��لب مسؤولیت دولت پیش از اجرای 
برنامه مسکن مهر یا حذف کارت سوخت در دولت 
روحانی از جمله رفتارهای ضدمردمی دولت روحانی 
بود که خسارت زیادی را بر جامعه تحمیل کرد که 
ریشه آن را باید در لجاجت ها و خودبرتربینی های 
مدیر متولد ش��ده ها دانس��ت. در مراس��م تنفیذ 
ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی، مقام معظم 
رهبری نیز بر مردمی بودن دولت و رئیس جمهور 
تاکید کردند که از دید ایشان می توان چند ویژگی را 
برای دولت مردمی برشمرد. نگاه دولت باید به مردم 
عام باشد. یعنی نگاه طبقاتی، منطقه ای، جناحی، 
حزبی، گروهی، مذهبی و قومی نباید در برنامه ریزی 
و عمل دولت موثر باش��د. سلوک و منش مردمی 
نبای��د دولت را از توجه به نخبگان جامعه محروم 
کن��د. دولت به نخبگان م��ردم، برای برنامه ریزی، 
عدالت ورزی، تامین رفاه، تامین امنیت عامه مردم 
و در نهایت برای تدوین یک گفتمان و عقالنیت که 
مسیر حرکت دولت را ریل گذاری می کند، نیازمند 
اس��ت. دولت مردمی باید در مس��یر وفاق ملی با 
گفتاری صادقانه با مردم حرکت کند. دولت مردمی 
باید دس��ت اندازهای مس��یر زندگی مردم را مورد 
توجه جدی قرار  دهد. تورم، گرانی، فساد، تبعیض، 
فقر، موانع تولید، انحصارات، فعالیت های ناس��الم 
سوداگرانه مثل قاچاق و... از جمله دست اندازهای 

مسیر زندگی روزمره مردم هستند که باید دولت 
ب��ر رف��ع و مبارزه ب��ا آنها تاکید و در این مس��یر 
همت ف��راوان کند. قطعا رئیس جمهور جدید اگر 
می خواهد با مدیریت اس��المی برای تحقق دولت 
مردمی حرکت کند، باید بداند این مسیر چندان 
هم آس��ان و بدون سنگالخ نخواهد بود. مدیریت، 
علم و هنر هماهنگ کردن، رهبری و کنترل برای 
نیل به هدف های مطلوب اس��ت؛ فن بسیج کردن 
و بهتر سامان دادن و کنترل نیروی انسانی است، 
لذا با پشت میزنشینی و مدیریت دوربینی، امکان 
بسیج کردن و سامان دادن و کنترل فراهم نمی شود. 
باید از فضای بسته اتاق ها و از پشت میزهای مجلل 
اشرافی به پا خاست. باید در میدان مدیریت کرد. 
باید برای مدیریت، مردان می��دان را برای وزارت 
برگزید. باید از تجمل گرایی ها و تش��ریفات مجلل 
پرهیز کرد. ریاس��ت اش��رافی هدر دادن ثروت و 
اموال عمومی اس��ت. ریاست اشرافی موجب ترک 
فعل و ترک انجام تکلیف نس��بت به کسانی است 
که با هزاران مشکالت، آرزو و امید به تغییر وضع 
موج��ود رای داده اند. امروز اموال ملی، ارزش های 
ملی، س��رمایه های ملی و سرمایه اجتماعی با این 
همه تحریم ناجوانمردانه، با این حجم از دشمنی ها، 
با این حجم از مش��کالت اقتصادی و با این حجم 
از فشار بر زندگی مردم تحمل ضرر و زیان ندارد؛ 
پس بهتر اس��ت کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل 

پاکیزه کنیم. 
باید از اس��تکبار فردی که برخی به واسطه رای 
مردم، توجه مردم و چاپلوسی و تملق برخی بدان 
دچار می شوند، پرهیز کرد. تکبر و خود بزرگ بینی 
آسیب قدرت است. تکبر باعث رویگردانی از مردم 
اس��ت. خداوند در سوره لقمان آیه 18 می فرماید: 
»با بی اعتنای��ی از مردم روی نگ��ردان و مغرورانه 
بر زمی��ن راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری 
را دوس��ت ندارد«. از متملقان چاپلوس باید پرهیز 
کرد. چاپلوس��ان همچون مگس��ان دور ش��یرینی 
قدرت و ریاست هستند؛ برخی را سردار سازندگی 
و امیر کبیر می کنند، برخی را سردار اصالحات کرده 
و برای عبای شکالتی اش شعر می سرایند و برخی را 
معجزه هزاره سوم معرفی می کنند. تملق و چاپلوسی 
از آفات زیانبار مدیریت اس��ت که ریشه در رذایلی 

همچون ریاست طلبی، ضعف ایمان دارد. 

آمریکا با ایجاد بحران در منطقه، به استقبال رئیس جمهور جدید ایران رفت

نقشه راه بایدن برای رویارویی با دولت حجت االسالم رئیسی
رئیس جمهور مردمی، تجربه ها و آسیب ها
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