
    گزارشات وزارت بهداشت از عقب نشيني نسبي ويروس 
تاجدار حكايت دارد. به گفته س��خنگوي س��تاد ملي مقابله 
با كرونا ب��ا رعايت ۹۰ درص��دي پروتكل هاي بهداش��تي، از 
۱۶۰شهر قرمزي كه در سطح هشدار۳ بودند با گذشت ۱۰روز 
از اجراي محدوديت ها، تنها ۳۷ شهر قرمز باقي مانده و ۱۲۰ 
شهر نارنجي و سه شهر هم به رنگ زرد درآمدند. همچنين از 
۴۳شهرس��تاني كه از پنجم آبان  قرمز اعالم شدند حتي يك 
شهر هم قرمز نيستند، ۴۱شهر نارنجي و دو شهر زرد شده اند. 
روز گذش��ته هم اگرچه آمار فوتي هاي ۲۴س��اعته كرونايي 
نسبت به ۲۴ ساعت قبل كمي افزايشي بود اما همچنان آمار 

زير ۴۰۰فوتي حفظ شد | صفحه 3

    شبكه اجتماعي اينستاگرام، بسياري از پست هاي منتشر 
ش��ده را كه در آن ش��هادت دانشمند هس��ته اي كشورمان 
محكوم ش��ده بود، حذف كرد. پيش از اين نيز در ش��هادت 
سردار قاس��م س��ليماني، اين ش��بكه اجتماعي بسياري از 
پس��ت هايي كه در آن تروريس��م دولتي امري��كا را محكوم 
كرده بود، ح��ذف و صاحب��ان اكانت ها را از دسترس��ي به 
صفحه هاي شخصي شان محروم كرد. اعتراض دولت ايران 
براي محكوميت اينس��تاگرام در حذف پست هاي مربوط به 
شهادت سردار س��ليماني به جايي نرس��يد و تنها در سطح 

رسانه ها باقي ماند | صفحه 16

 واکنش چهره هاي ورزشي به شهادت 
محسن فخري زاده دانشمند هسته اي کشور

    روح اهلل رستمی: وقتی دشمن صهيونيستی می بيند در 
هيچ زمينه ای نمی تواند ما را متوقف كند از ابتدای دهه ۹۰ 
سعی دارد دانشمندان و نخبگانمان را به شهادت برساند تا در 
عرصه علمی نتوانيم پيشرفتی داشته باشيم. هم اكنون كشور 
قدرتمندی در عرصه نظامی و موشكی هستيم. بايد به بهترين 

شكل جواب آنها را بدهيم
    هادی ساعی: ترور شهيد فخری زاده و اقدامات مشابهی 
كه از سوی اين رژيم و ايادی آن در سال های اخير روی داده، 

نشان از ضعف آنها دارد | صفحه 13

 تولید واكسن وطني كرونا 
در خرداد1400

 خفقان در اينستاگرام 
 با حذف پست های 

مربوط به دانشمند شهید

 انتقام نگیريم 
گستاخ تر مي شوند

    عادل آذر: تحقيقات ما حاكي از آن است بودجه عمراني 
كه ما مص��رف مي كنيم ۴5درص��د آن تبديل ب��ه خروجي 
مي ش��ود؛ يعني هر ۱۰۰ توم��ان پولي كه ش��ما مي دهيد، 
۴5 توم��ان منجر ب��ه راه و ج��اده و آس��فالت و راه آهن و... 
مي ش��ود و 55 تومان از بين مي رود؛ اي��ن يعني ناكارآمدي 
 و س��وءمديريت و مصيبتي كه دامن پروژه ه��اي عمراني را 

گرفته است| صفحه 12

    براساس پيش نويس اليحه بودجه ۱۴۰۰ منابع بودجه 
عمومي در س��ال آينده به حدود 8۰۰ تا 85۰ هزار ميليارد 
تومان مي رسد.  بخش اعظم افزايش چشمگير منابع بودجه 
از محل درآمد فروش اوراق پيش فروش نفت است و سازمان 
برنامه و بودجه پيش بيني كرده اس��ت، ۲۰5 ه��زار ميليارد 
تومان از اين محل محقق شود. دولت در حالي اين پيشنهاد 
را مطرح كرده است كه تابستان امسال، پيشنهاد انتشار اوراق 
مذكور در شوراي س��ران قوا رد ش��د و كارشناسان و مراكز 
پژوهش��ي انتش��ار اين اوراق را پرهزينه ترين شيوه جبران 

كسري بودجه دانستند  | صفحه 4

۵۵درصد بودجه عمراني 
حيف و ميل مي شود

استقراضيه بودجه 1400 
امروز به مجلس مي رود!

  قدرت هاي بزرگ در حال عمل 
به استانداردهاي دوگانه هستند

  با کمك بسيج سازندگي  به پرورش 
120هزار قطعه بلدرچين رسيديم

   پرونده »جوان« درباره کارآفرينی 
با حمايت بسيج سازندگی

 باز هم ترور
باز هم سکوت حقوق بشری

چرخ هاي بافندگي دختر 
روشندل  به همت بسیج 

سازندگي به حركت درآمد

جهاد خدمت رسانی

پرونده
صفحه 10

سکوت حقوق بشري

در ماجراي ترور شهيد فخري زاده

یادداشت  سیاسی

 تعليق تعهدات برجام
 منطبق با قواعد حقوقي است

محمد اسماعيلي

اقدام اخير مجلس اگرچه با توجه به شرايط كنوني 
اقتصادي- معيشتي مي توانست در مقطع زمانی 
مناس��ب تري صورت گي��رد و بر همين اس��اس 
هياهوي هواخواهان برجام و ترور ديگرباره سفره 
مردم و ش��ليك به قلب معيش��ت را در پي خواهد 
داشت اما »پشتوانه محكمي براي چانه زني دولت« 
براي ارائه به جو بايدن براي بازگش��ت او به برجام 
اس��ت آن هم در ش��رايطي كه تيم مذاكره كننده 
كش��ورمان برگ های برن��ده را در مذاكرات طي 
س��ال های۹۲ تا ۹۴ واگذار كرده است. مضاف بر 
اينك��ه قانون اخي��ر مجلس »م��دت دار« و داراي 
»ضمانت اجرا« مي باشد و مي تواند محرك خوبي 
براي وادار كردن اروپا به اجراي تعهدات باشد. طبق 
قواعد حقوق بين الملل بايد تعهدات »تعليق« و نه 
»لغو« ش��ود. تعليق مي تواند هزينه هاي حقوقي 
نظير احياي ش��ش قطعنامه قبل و احتماال وضع 
يك قطعنامه جديد ب��ا محوريت حمل��ه نظامي 
به اي��ران را خنثي كند.  بنابراي��ن تعليق تعهدات 
توسط ايران مي تواند از دام هايي نظير »نگه داشتن 
ايران ذيل فص��ل هفتم طب��ق قطعنامه۲۲۳۱« 
و»نظا م مندسازي اقدامات هسته اي-دفاعي ايران 
طبق رژيم مطلوب امريكا« ممانعت كرده و ادعاهاي 
تكراري و منطبق بر مفاد قطعنامه۲۲۳۱ توس��ط 
امريكا- اروپا نظير غيرقانون��ي القا كردن آزمايش 

موشكي ايران را نيز خنثي كند | صفحه 2

یادداشت  سیاسی

 پاسخ پارلماني 
به جنايت خياباني

محمدجواد اخوان

هرچند جنايت ترور دانش��مند هسته اي كشورمان، 
شهيد محس��ن فخري زاده زخمي تلخ بر قلب ملت 
ايران نهاد، اما »طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت ايران« ك��ه ديروز در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب ش��د، مي تواند التيام بخش 
نسبي اين زخم باشد. تصويب اين طرح مطابق آنچه 
در مجلس در حال بررسي است، مي تواند چند پاسخ 
همزمان به طرف هاي بين المللي مؤثر داشته باشد: اوالً 
به تروريست هاي صهيونيست و امريكايي آمر و مجري 
اين عمليات مي فهماند كه حذف دانشمندان ايراني، 
نه تنها خللي در عزم راس��خ ملت ايران وارد نخواهد 
كرد، بلكه فرهنگ ش��هادت طلبي خون جديدي در 
رگ هاي پيشرفت ايران اسالمي وارد خواهد كرد. ثانياً 
به ساكنان آتي كاخ سفيد نيز اين پيام خواهد رسيد 
كه بايد طرح متوقف ساختن ايران را با ترفند مذاكره 
از ذهن خود خارج كنند. دولت هاي بي عمل اروپايي 
كه با محكوم نكردن ترور شهيد فخري زاده، تلويحاً در 
كنار تروريست ها ايس��تادند نيز اين پاسخ را دريافت 
خواهند كرد كه بايد هزينه همراهي خود با جنايتكاران 
و نيز هزينه ندادن براي حفظ برجام را پرداخت كنند. 
رابعاً برخي غربگرايان داخلي نيز بايد پيام اين مصوبه را 
دريافت كنند كه دوران گروگان گرفتن معيشت مردم 
براي وادار كردن به مذاكره پرهزينه و بي فايده گذشته 
و نمي توانند داستان تلخ فريب افكار عمومي را مجدداً 

تكرار كنند | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 مجازات 
مانع جنگ است

رضا پویا

يكی از بزرگ ترين آرزوهای تيم شرارت، حضور دوباره 
دونالد ترامپ در كاخ سفيد بود اما به هر شكل، از طريق 
تقلب يا كنار گذاشتن اجباری وی، جو بايدن فعاًل به 
عنوان رئيس جمهور بعدی انتخاب شده است. در اين 
ميان يكی از تالش های تيم ش��رارت طی زمان باقی 
مانده، باال بردن سطح تنش بين ايران و امريكا است. 
آنها حتی سعی دارند سطح تنش را تا جنگ مستقيم 
باال ببرند، تا به گمان خودشان، دولت بايدن نتواند در 
مسير تنش زدايی با ايران گام بردارد، هرچند در اصل 
پيش فرض تنش زايی نيز چون وچرا وجود دارد. قبل 
از هر چيز بايد به اين مسئله اشاره كرد كه تيم ترامپ و 
دولت امريكا اگر به لحاظ استراتژيكی و ژئوپلتيكی توان 
حمله به ايران را داشت، تا اكنون دريغ نكرده بود. اما 
برخی در داخل و خارج بر اين اعتقاد نيستند. در چنين 
شرايطی مسئله مهم تر اين است كه وقتی سطح تنش 
تا اين حد باال می رود، هرگونه عقب نشينی می تواند 
به معنای تسليم باشد، تا جايی كه رقيب به اين پيش 
فرض برسد كه اگر هر گونه اقدام يا ترور ديگری عليه 
ايران صورت بگيرد، پاس��خی دريافت نخواهد كرد. 
همين برداشت می تواند تيم شرارت را جری تر كند 
تا در دوره تقريباً يك ماه و نيم آينده دست به اقدامات 
خطرناك تر و ترورهای بيش��تر و مؤثرتر و خرابكاری 
پيچيده تری بزن��د. موضوعی كه خ��ود می تواند در 
روندی تصاعدی احتمال بروز جنگ را افزايش دهد| 
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ویژه جوان

 شلختگي  گفتاري 
تحليگر اصالح طلب

عباس عبدي زياد مي نويس��د و اي��ن ماه ها آنقدر  
نوشتنش زياد و زيادتر ش��ده كه نوشته هايش هر 
روز بيشتر از اس��تناد و منطق خالي ش��ده و گويا 
فقط مي نويس��د كه نوشته باشد تا ش��ايد از قافله 
تحليل گ��ري عقب نمان��د. هر روز از خوش��حالي 
ع��ده اي در اي��ران ب��ه دلي��ل رأی آوري باي��دن 
مي نويس��د؛ اس��تنادي هم ندارد. فقط چون همه 
مثل اصالح طلب��ان از رأی آوری باي��دن ذوق زده 
نشده اند، برچسب ناراحتي از رأی نياوردن ترامپ 
مي خورند؛ شعار جرج بوش بعد از ۱۱ سپتامبر هم 
همين بود؛ يا با ما هستيد و يا عليه ما. عباس عبدي 
هم مثل جرج بوش فكر مي كند اگر كسي ذوق زده 
و شادمان از آمدن بايدن نشد و با اصالح طلبان نبود، 
پس يعني ناراحت از رفتن ترامپ است. حاال هزاربار 
هم كه بگوييم س��گ زرد و ش��غال برادر هستند، 

مي خواهند خودشان را به نشنيدن بزنند!
عبدي زياد مي نويس��د و تكرار و زياده گويي را هم 
جزيي از استدالل دانسته البد؛ مثاًل او بارها نوشته 
كه در دولت قبلي ۷۰۰ ي��ا 8۰۰ ميليارد دالر پول 
هدر ش��د؛ گويي پول خرد اس��ت كه ح��اال ۱۰۰ 
ميليارد دالر اين طرف و آن  طرف��ش فرقي نكند! 
استداللي هم ندارد، فقط مي گويد. اخيراً حتي نفوذ 
اس��رائيل و ترورها را هم به دولت قبلي ربط داده، 
كنتور كه نمي اندازد، روزنامه نگار مي تواند هر روز 
بنويسد و تكرار كند و كسي هم نپرسد سند ادعايت 

صفحه 9كجاست! | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 12 آذر 1399 - 16 ربيع الثانی 1443
سال بيست و د  وم- شماره 6087  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

حقوق

مجلس جاده
»برجام يک طرفه« را  بست

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز گذشته با 251 رأی به كليات طرحي 
رأی دادن�د كه هدف آن»لغو تحريم«هاس�ت؛ طرحي كه گرچه به مذاق 
دولتي ه�ا خوش نيام�ده و آن را عليه »برجام« توصي�ف كردند! اما رئيس 
مجلس ش�وراي اس�المي آن را »پايان بازي يك طرفه« توصيف كرد. بنا به 

گفته قاليباف در اين طرح به غربي ها فرصت داده شده است تا به تعهدات 
برجام�ي خود عمل كنن�د. »غربي ها بايد بدانند كه به تعهدات ش�ان عمل 
نكنند اين مسير پيش خواهد رفت. البته اگر به تعهدات برجامي عمل كنند 

براساس ماده ۷ اين طرح، موضوع قابل مذاكره خواهد بود« | صفحه 2

طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها به مذاق دولتي ها خوش نيامد! 


