
قطعنامه ضد ایرانی
جایزه توافق با آژانس!

    در پي حواشي روزهاي گذشته در سراوان و تجمعات 
اعتراضي برخي سوخت بران، گروهي از اشرار مسلح كه 
خود را در پوشش س��وخت بر در جمع معترضان پنهان 
كرده بودند با حمله به پاسگاه مرزي و تيراندازي به سوي 
آن به ط��ور ناجوانمردانه اي يك نف��ر از مأموران تأمين 
امنيت را به شهادت رسانده و يك نفر ديگر را نيز مجروح 
كردند، در ادامه نيز يكي از مس��لحين با اهانت به پرچم 
»محمد رسول اهلل« آن را از فراز ساختمان پاسگاه مرزي 
پايين كش��يد. هتك حرمت به پرچم رسول اهلل)ص( با 

واكنش تند كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه بود

    وقتي روند به قدرت رسيدن رضاخان، به ويژه دوران 
نخس��ت وزيري اش را مرور كنيد، مي بينيد كه تماماً با 
فشار و ارعاب نظامي بوده و توده مردم، هر روز عليه  اش 
در برابر مجلس، مس��جد سپه س��االر و بازار، تظاهرات 
شديد مي كردند! اين فرد چگونه مصلحي بوده كه مردم 
همان دوران ه��م، او را نمي خواس��تند؟ گيريم به قول 
عده اي، مردم ن��ادان بودند! آيا به ملي��ون وقت از قبيل 

آيت اهلل مدرس هم، مي توان چنين نسبتي داد؟

    با بهره برداري رس��مي از آزادراه غدي��ر، يك پروژه 
كليدي به دست قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا به پايان 
رس��يد تا يك گام بزرگ براي كاه��ش ترافيك تهران 
برداشته شود. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در پيامي ب��ا قدرداني از اقدام بزرگ و تحس��ين برانگيز 
ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيادر طراح��ي، احداث و 
گش��ايش به موقع آزادراه راهبردي غدير، اين پروژه را 
محصول رويكرد، مديريت و عمل جهادي و انقالبي در 

پاسخ به نيازهاي مردم و كشور دانست

    از آنجا كه داشتن ابررايانه جزو شاخص هاي قدرت 
نرم در كشورها محسوب مي ش��ود، ابررايانه سيمرغ در 
ايران مراحل ساخت خود را پشت سر مي گذارد. هدف 
از ساخت اين ابررايانه اين است كه زيرساخت هاي الزم 
را براي ارائه خدمات در حوزه علوم و مهندسي فناوري 
فراهم كند؛ همچنين اين ابررايانه در صنعت انيميشن و 

بازي هاي رايانه اي نيز كاربرد دارد

    تجربه هفت سال گذشته نشان داده است كه رئيس 
جمهور ه��رگاه از غرب و بدعهدي ه��ای غرب عصباني 
اس��ت، به س��راغ منتقدان داخلي خود مي رود تا همه 
تقصيرها را گردن آنها بيندازد. آنه��ا را با القاب مختلف 
تندرو، بي سواد، بي شناسنامه و ... خطاب قرار مي دهد 
تا ضمن اينكه حقانيت روش دولت خود را در مواجهه با 
غرب به اثبات برساند، ناكامي هاي حاصل از بدعهدي ها 

را به جاي ديگري حواله كند

 »3 اسفند 1299، كودتاي ملي يا كودتاي انگليسي؟« 
در گفت و شنود با علي اكبر رنجبر كرماني

    شعله ور شدن بيماري با چرخش ويروس جهش يافته 
انگليسي در كل كشور وزير بهداشت را نگران كرده است. 
قدرت سرايت اين ويروس حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر ويروس 
قبلي اس��ت، مدتي كه بيمار را به بيمارس��تان و بخش 
ICU مي كشاند به جاي ۷ تا ۱۰ روز، ۷۲ ساعت است 
و بيش��تر هم جوان تره��ا را گرفتار مي كن��د. وضعيت 
خوزستان بحراني است. موارد ابتال به كرونا در اين استان 
۷۴ درصد، موارد بستري حدود ۹۰ درصد و موارد مرگ 
نيز حدود ۴۵ درصد در مقايس��ه با هفت��ه قبل افزايش 
داشته است. آن طور كه سخنگوي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا خبر مي دهد با توجه به احتمال وقوع پيك بعدي 
بيماري در فروردين ماه، سفرها مي تواند پيك را بسيار 
شعله ور كند. سفرهاي نوروزي هم احتماالً منتفي است

    بيان و تدوي��ن فضائل و مناقب و برجس��تگي هاي 
افرادي همچون سيدمرتضي در واقع نشان دهنده ُحسِن 

تربيت اسالم و حوزه هاي اسالمي است 

 پيك جديد كرونا 
در نوروز

 »غدير« 
هزاران ميليارد تومان 
صرفه جويی می آورد

ابررايانه »سيمرغ«  
 ارديبهشت 1۴۰۰ 

به بهره برداري مي رسد

 تندروی هايي 
كه  از  ادبيات روحاني 

حذف نمي شوند

 انگلیس راه کودتا را 
 برای جبران 

قرارداد  1919 برگزید

 اينها دشمن اسالمند 
نه حامي مردم
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یادداشتبینالملل

یادداشتورزشی

ویژههایجوان

 بایدن 
پشت به پشت داعش و تل آویو

به اميد اجراي سند راهبردي 
ورزش کشور

روحاني و رفتار اعليحضرتي!

مرعشي عليه تکروی عارف

دکتر سید رضا میرطاهر

فريدون حسن

پس از گسترش حمالت داعش در سوريه و عراق، امريكا كه 
خود نقش اساسی در پيدايش اين گروه تروريستی داشت به 
بهانه مبارزه با تروريس��م اقدام به تشكيل ائتالف بين المللی 
ضد داعش كرد. واشنگتن از سال ۲۰۱۴ نظاميان خود را روانه 
سوريه كرد و به رغم ادعای شكست داعش و درخواست های 
مكرر دولت س��وريه برای پاي��ان دادن به اش��غال غيرقانونی 
بخش     هايی از اين كشور ، همچنان اصرار بر تداوم حضور نظامی 
در سوريه دارد.  واشنگتن حمله به نيروهای مقاومت در سوريه 
را در دستور كار خود قرار داده و جو بايدن، رئيس جمهور جديد 
امريكا به رغم همه شعارها، از همين ابتدای كار خود رويكردی 
خصمانه در قبال محور مقاومت در پيش گرفته است. پنتاگون 
پنج  شنبه ش��ب ۷ اس��فند ۱3۹۹ اعالم كرد ارتش امريكا به 
دستور »جو بايدن « مواضع متعلق به گروه های مقاومت را در 

شرق سوريه بمباران كرده است | صفحه 15

یادداشتسیاسی

 وحشت غرب 
از مصوبه مجلس ایران

سیدعبداهلل متولیان

 با روي كار آمدن بايدن در امريكا، برخي سهل انديشان مرعوب 
غرب، ايران را به افتادن در دام خطرناك مذاكره با بايدن توصيه 
مي كردند. از اين رو اقدام مجلس براي تصويب قانون »اقدامات 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« يك 
اقدام به موقع و پيشگيرانه تلقي می گردد. بر اساس قانون مزبور 
ايران طبق بنده��اي ۲۶ و 3۶ و 3۷ و بند ۱3 قطعنامه ۲۲3۱ 
تعهدات خود در برجام را به گونه اي كام��اًل مؤثر كاهش داده 
و ش��رط ايران براي بازگش��ت به تعهدات برجامي، لغو كامل 
تحريم هاي ظالمانه است و براي تحقق خواسته به حق و قانوني 
ايران، نه نياز به جلسه است، نه نياز به امضاي محدود. از نظر ايران 
ديگر نه امضاي جان كري، نه امضاي بايدن، نه مصوبه مجالس 
امريكا، نه تعهدات كاغذي اروپا و نه هيچ چيز ديگري به جز لغو 
تحريم ها و راستي آزمايي از سوي ايران تضمين نيست. به عبارت 
روشن تر ايران ديگر سياست هاي اعالمي را نمي پذيرد و صرفاً در 

پي سياست هاي اعمالي و اقدامي است | صفحه 2

سند راهبردي ورزش كشور بايد از سوي مسئوالن به مرحله 
اجرا گذاشته شود، نه اينكه آقايان خوشحال و خندان دور هم 
جمع شوند و از اين سند رونمايي كنند و پس از آن بروند دنبال 
كار خودشان. ورزش كشور در طول تمام اين سال ها تا دلتان 
بخواهد از اين دست سندهاي راهبردي با اسامي دهان پركن 
و پرطمطراق سراغ دارد كه همه در حال خاك خوردن هستند 
و هيچ توجهي هم به آنها نمي شود. حاال هم اصلي ترين نگراني 
در خصوص سند تازه رونمايي شده همين مسئله است. اينكه 
اين س��ند چقدر ضمانت اجرايي دارد و اصاًل چه كساني قرار 
است اين سند را در سطح ورزش كشور اجرا كنند. آنچه امروز 
از رسانه ها انتظار دارند تبيين و تشريح اين سند و پرداختن به 
زواياي آن براي روشن شدن افكار عمومي است، اما رسانه ها در 
تمامي اين سال ها بنا به مقتضيات و شرايط ورزش كشور تقريباً 

به تمامي اين مسائل پرداخته اند | صفحه 13

اكبر تركان، از مشاوران س��ابق حسن روحاني تأييد كرده كه 
روحاني »كمي« رفتارهاي اعليحضرتي دارد، اما در قضاوت 
پيرامون اين موضوع »زياده روی« ش��ده است. تركان حتي 
تأكيد مي كند كه روحاني به وزرايش وقت مي دهد، ولي »كم« 

وقت مي دهد و »كمتر با وزرايش حشر و نشر گعده اي دارد.«

حسين مرعشي، س��خنگوي حزب كارگزاران سازندگي در 
پاسخ به سؤالی درباره آنكه با گفتن »اگر« براي كانديداتوري 
محمدرضا عارف شرط قائل مي شويد، توضيح داده كه »اگر 
كسي خودش به ميدان رفته است و قائل به اين نباشد كه جبهه 
بايد در مورد او تصميم بگيرد، نمي توان او را بررسي كرد، چون 

خودش به تنهايي تصميمش را گرفته است | صفحه 2

 بيمارستان هاي خصوصي در دل بيمارستان هاي دولتي ايجاد شده اند و بيماران بدون اينكه متوجه باشند
 از بيمارستان دولتي به بيمارستان  خصوصي با تعرفه هاي گزاف ارجاع داده مي شوند!

مورد عجيب  بيمارستان های خصوصي 
در دل بيمارستان های دولتي!

   اجتماعی

گر ه گشايی بايدن 
از نقطه كور داعش 

پلي�س وي�ژه كنگ�ره امري�كا هش�دار داده ك�ه 
راس�ت گرايان افراط�ی می خواهن�د س�اختمان 
كنگره را منفجر كنن�د و تعداد زي�ادی از اعضای 
كنگ�ره را در جري�ان س�خنرانی ج�و باي�دن، 
رئيس جمه�ور امري�كا در صحن كنگره بكش�ند. 
به گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاری اس��پوتنيك، 
» يوگاناندا پيتمن«، سرپرس��ت پليس كنگره امريكا 
برای نخستين بار در جلسه استماع كنگره حاضر شد 
تا درباره ناكارآم��دی امنيتی كه به حمل��ه هواداران 
دونالد ترامپ، به كنگره در شش��م ژانويه منجر شد، 
توضيح بدهد. اين جلس��ه در مقابل هيئتی از مجلس 
نمايندگان امريكا مسئول بررسی بودجه های پليس 
كنگره برگزار ش��د. پيتمن كه در زمان حمله مسئول 
پليس كنگره نب��ود، گفته كه تهديد    هايی از س��وی 
گروه    هايی كه در يورش شش��م ژانويه دست داشتند، 
وجود دارد و آنها به دنبال حمله و منفجر كردن كنگره 
در زمانی هستند كه جو بايدن، رئيس جمهور امريكا 
در جلسه مشترك كنگره س��خنرانی دارد. پيتمن به 

قانونگذاران گفت:»می دانيم كه اعضای اين گروه های 
ش��به نظامی كه در يورش ششم ژانويه دست داشتند 
تمايل ش��ان را برای اينكه بخواهند بار ديگر به كنگره 
حمله و آن را منفجر كنند و تا جايی كه می توانند در 

جريان س��خنرانی بايدن، آدم بكشند، اعالم كرده اند. 
«تاريخ سخنرانی بايدن هنوز مشخص نيست. پيتمن 
در پاسخ به پرس��ش های قانونگذاران درباره زمان از 
ميان برداش��تن ديوار امنيتی خ��ارج كنگره و خروج 

نيروهای گارد ملی از پايتخت، ب��ه تهديدات موجود 
اش��اره و بر حفظ چنين وضعيت امنيتی تأكيد كرد. 
او گفت كه گزارش های اطالعاتی نش��ان می دهد كه 
افراد مهاجم به س��اختمان كنگره  فقط قصد حمله به 
اعضای كنگره و افسران را نداشته  بلكه می خواستند 
پيامی نمادين را به ملت ارس��ال كنند كه چه كس��ی 
مسئوليت امور را در دس��ت دارد. وی هشدار داد:»بر 
اس��اس داده     ها و اطالعات، ما فك��ر می كنيم كه بهتر 
است پليس كنگره موضع قوی امنيتی خود را تا زمان 
رس��يدگی ما به اوضاع موجود حف��ظ كند.«پيتمن 
همچنين تأكيد ك��رد، افرادی كه در يورش شش��م 
ژانويه كنگره دست داشتند نه تنها تمايل داشتند به 
اعضای كنگره و افسران حمله كنند بلكه می خواستند 
پيامی نمادين را به ملت بدهند مبنی بر اينكه چه كسی 
مسئول آن روند قانونی است. اظهارات پيتمن پس از 
آن مطرح شد كه وی خواستار اقدامات امنيتی مداوم 
در ساختمان كنگره و حصاركشی در نزديك زمين     ها و 

استقرار گارد ملی شد. 

پليس کنگره: حاميان ترامپ می خواهند دوباره به کنگره حمله کنند 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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سال بيست و سوم- شماره 6156  - 16 صفحه
قيمت: 2۰۰۰  تومان

سالروز وفات حضرت زينب )س( را تسليت می گوييم

رهبر معظم انقالب: 
 سيد مرتضي علم الهدي 

از برجستگان تاريخ اسالم است

    محبوبه يكي از مراجعه كنندگان به بيمارس��تان هاشمي نژاد است. او كه 
به همراه همسرش به اين بيمارستان رفته بود، به خبرنگار »جوان« مي گويد: 
»كليه هاي همسرم سنگ ساز است و بعد از تشخيص پزشك براي سنگ شكن 
كردن كليه اش به پذيرش بيمارستان هاشمي نژاد مراجعه كردم. مسئول پذيرش 
ما را به بخش ديگري از بيمارستان راهنمايي كرد كه بعد از رسيدن به بخش 

سنگ شكن كليه، چند ساعتي معطل شديم. زماني كه نوبتمان شد فهميديم 
كه با وجود مكان يكسان، اين بخش اصالً جزو بيمارستان هاشمي نژاد نيست، 
بلكه بخشي از بيمارستان محب مهر و آن  هم خصوصي است!« خبرنگار »جوان« 
علت سردرگمي مراجعه كنندگان به بيمارستان هاشمي نژاد را از مسئوالن اين 
بيمارستان جويا شد. مسئول روابط عمومي بيمارستان هاشمي نژاد در اين باره 

گفت: »بيمارستان محب مهر از سال 88 و در حياط بيمارستان هاشمي نژاد 
توسط برخي پزشكان تأسيس شد، تا با تعرفه هاي كمي بيشتر از بيمارستان 
دولتي، خدمات بهتري را به قشر متوس��ط جامعه ارائه دهد، يعني نه تعرفه 
خدمات بيمارستان دولتي را دارد و نه تعرفه خدمات بيمارستان خصوصي، بلكه 

يك رقمي ميان اين دو تعرفه را براي خدماتش درنظر گرفتند« | صفحه 3

صبر بايدن مقابل جنگ افروزي در خاورميانه يک ماه  بيشتر دوام نياورد و سرانجام  امريكا به 
پايگاه نيروهای مقاومت در مرز سوريه و عراق حمله كرد. روس ها به اين حمله واكنش نشان 

دادند و گفتند معلوم مي شود مبارزه با تروريسم در دولت بايدن هم جايي ندارد | صفحه 15

با توقف پروتكل الحاقی و كاهش تعهدات اي�ران در ذيل برجام با هدف بازگرداندن 
امريكا به اين توافق، امريكايی        ها سر عقل نيامده و به جای جبران گذشته، دست پيش 
گرفته اند تا با تهديد خواندن اقدامات ايران برای صلح جهانی، اجماع سازی كنند. طبق 
گزارش بلومبرگ، ديپلمات های امريكايی پيش نويس قطعنامه ای را توزيع كرده اند كه 
نگرانی اين كشور را از اقدامات ايران تشريح كرده و قرار است در نشست آتی آژانس 
بين المللی انرژی اتمی از تهران بخواهند به طور كامل با بازرسان آژانس همكاری كند. 
رويترز نيز نامه ای هشدارآميز به نقل از ايران منتش�ر كرده كه در صورت همراهی 
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