تحفه وین برای نطنز

بینالملل

یک هفته پس از مذاکرات وین بامداد روز گذشته بخشی از شبکه برق تأسیسات غنیسازی نطنز
دچار حادثه شدکه رئیس سازمان انرژی اتمی تروریستی بودن آن را تأیید کرد
در شرایطی که حدود یک هفته از شروع مذاکرات تحت نام کمیسیون
مشترک برجام گذشته ،دومین اقدام منتسب به رژیم صهیونیستی علیه
ایران هم اتفاق افتاد .معاون و س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی از وقوع
حادثهای در بامداد روز یکش��نبه در بخش��ی از ش��بکه برق تأسیسات
غنیس��ازی ش��هید مصطفی احمدی روش��ن نطنز خبر داد و گفت که
خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است.

کمالوندی افزود :علل حادثه در دس��ت بررس��ی است و متعاقباً اطالعات
تکمیلی اعالم خواهد ش��د و در پاس��خ به اینکه تجهیزات آسیب دیده یا
خرابکاری بوده اس��ت ،گفت :االن اطالعات بیش��تری نداریم .با این حال
رسانههای صهیونیستی بعد از این حادثه پر شد از اخباری که این اقدام را
به خودشان نسبت میدادند .هرچند «موشه یعلون» وزیر دفاع سابق رژیم
صهیونیستی درباره حادثه رخ داده در برق تأسیسات نطنز در توئیتی به
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مقامات این رژیم هشدار داد و نوشت« :امیدوارم از مقامات کسی ذوقزده
نشود و مسئولیت این کار را به عهده نگیرد!» خرابکاری در نطنز دومین
اقدام طی یک هفته بعد از ش��روع مذاکرات اس��ت .هفته قبل هم در روز
شروع مذاکرات ،نفتکش ایرانی ساویز در دریای سرخ هدف خرابکاری قرار
گرفت و  ۱۳تیرماه  ۱۳۹۹نیز مرکز مونتاژ س��انتریفیوژها در محوطه باز
سایت نطنز دچار حادثه شد | صفحات 2و 15

رئیس ستاد ملي
گسترشكرونا!

بنا بود ستاد ملي مقابله با كرونا زمينههاي مقابله با
گس��ترش و مهار ويروس تاجدار را فراهم كند،اما حاال
تصميمات و برخوردهاي سياس��ي اين س��تاد موجب
گسترش ابتال و بستري و مرگ صدها تن از هموطنانمان
شدهاست .در حالي كه تا همين دو ماه پيش با وجود پيدا
شدن نوع انگليسي كرونا در كشور ،توانسته بوديم تا يك
قدمي مهار ويروس پيش برويم و هيچ ش��هر قرمزي در
نقشه ايرانمان وجود نداشت،حاال با سپري شدن حدود
دو ماه آن هم روزهاي طالي��ي تعطيالت نوروز با فاجعه
حركت به وضعيت سياه كرونا در كشور مواجهيم .اين در
حالي است كه با تصميم درست ستاد ملي مقابله با كرونا
ميشد هم تنفسي براي كادر درمان ايجاد كرد و هم افسار
ويروس سركش را بهدست گرفت،اما بيتفاوتي ستاد ملي
مقابله با كرونا به هشدارها ،نقشه كشور را به سمت قرمزتر
شدن و حتي سياهشدن پيش ميبرد!
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راستيآزمايي رفع تحريمها
 ۳تا ۶ماه زمان ميبرد

گراني را میهمان ماه خدا کردند!

افزایش ناباورانه قیمت اقالم مصرفی در ماه مبارک ،نه متعارف ،نه قانونی و نه رنگ و بوی مسلمانی دارد

سر مقاله

آقا سید حسن نگرانیم

پیش از ورود ب��ه بحث این نکته
را متذکر ش��وم ک��ه صاحب این
نوشته یکی از عش��اق امام است
(انشاءاهلل) .اگر مخاطب این متن
آن را به جن��اح مقابل اصالحات
ارج��اع ده��د ،قطع��اً معنادهی
دیگري ک��ه منظور نویس��نده
عبداهلل گنجی
نیس��ت از آن اس��تنباط خواهد
کرد .نگارنده نسبت سیاسی با دو
مدیرمسئول
جناح عمده کشور ندارم .تاكنون
از  7600توئیتی كه زدهام ،یک مورد هم در تأیید جناح راس��ت
نیست .اما از آنجا که بخشی از جریان اصالحات را با شاقول امام
جزو نظام نمیدانم در نقد آنان نوشتم و سخت معتقد به احیای
چپ هس��تم و برای این موضوع با اصالحطلبان درون نظام هم
جلسه داش��تهام .نکته دیگری که الزم است جناب سیدحسن
بداند اینکه ،نگارنده سیاست خواندهام ،یعنی با مفاهیمی همچون
دموکراسی ،جمهوری ،مشروطه ،سکوالریس��م ،ملت ،کشور،
دولت ،رقابت و مشارکت زندگی کردهام.
و اما بعد ...چند روز پیش شنیده شد سکوالرترین بخش اصالحات
از کاندیداتوری جنابعالی استقبال یا از شما مطالبه حضور کردهاند.
شما میدانید که سکوالریسم نقطه مقابل حرکت تاریخساز امام
است و در ادامه خواهید دید این اتهامی برای اخراج رقیب نیست
که نقل قول توأم با امان��ت را از آنان میآورم .ع�لاوه بر اصرار بر
سکوالریسم ،بر تحریف امام نیز اصرار دارند و شما ساکت یا همسو
هستید.علویتباردربارهنسبتامامومردمساالریمیگوید«:امام
به مش��ارکت مردم اعتقاد داش��ت ،اما به رقابت آنچنانی اعتقاد
نداشت .به نوعی پوپولیس��م بود و خب ما به دموکراسی اعتقاد
داریم ،یعنی هم به مشارکت و هم به رقابت» .از نظر جنابعالی امام
به رقابت اعتقاد نداشت و پوپولیسم بود؟ آیا همین اتهام را اکنون
به نظام نمیزنند که دنبال مشارکت حداکثری هستند ،اما زمینه
رقابترافراهمنمیکنند؟آیاشمانیزمعتقدیدامامپوپولیسمبود؟
امامی که در اوج کوران جنگ که یاور میخواست حاضر نشد با
قرائت ملیگرایی نیرو به جبهه بفرستد ،پوپولیسم بود؟ امامي كه
با صراحت گفت اگر کسی با انگاره ملیگرایی برای آزادی خرمشهر
کشته شود ،شهید نیست،پوپولیسم بود؟
باز جای خوشبختی است که اتهام امروز به نظام همان اتهام به امام
استوالاقلمابااینپیوستگیخوشحالمیشویم.شایدبفرمایید
نظرش را گفته چه اشکال دارد؟ ب ه عنوان یک شهروند یا معلم
اشکالی ندارد اما برای ورود به حاکمیت اشکال دارد.
اندیشه سیاسی امام (حکومت در عصر حاضر) از جهت شکل و
محتوا بر سه اصل قابل جمع استوار است؛  -1جمهوری اسالمی
 -2مردمساالری دینی -3اسالم سیاسی .آیا شما به این معتقدید؟
و اگر کسی یا کسانی  180درجه مقابل هر سه بایستند ،آنان را
سلیقهای در درون نظام میدانید یا مخالفان ماهوی /ماهیتی نظام
برآمده از اندیشه امام؟ در این مقوله ،قبل از اینکه نگران تحریف
امام باشیم ،نگران آن هستیم که شما را از ریل امام خارج کنند و
برای رسیدن به سکوالریسم /مشروطه /جمهوری حیات پیوسته
شما با امام را گسسته کنند و در میدان عمل و رفتار نیز با الهام از
«تئوری جین شارپ»« ،انقالب رنگی»« ،راه چهارم» (محتوای
جلسه حزب مش��ارکت در ماههای منتهی به انتخابات )1388
شما را به همان مسیری هدایت کنند که موسوی را هدایت کردند
که پس از س��الها مجاهدت در راه امام و آرمانهای انقالب وی
را به تقابل با نظام کشاندند و آن شد که همه میدانیم .اگر شما
معتقدید آنچه سال 88بر کشور رفت ،طراحی نبوده یا موسوی از
طراحی بیخبر بود و یا تنشی بود که منشأ آن احمدینژاد بود ،مرا
فرا بخوانید تا نتایج بررسیهای آشکارم را تقدیم کنم.
صاحب جمالت ذیل که از شما مطالبه حضور کردهاست ،اکنون از
ارکان نهاد اجماعساز اصالحطلبان برای انتخابات 1400میباشد،
یعنی در تالش است فردی را از بین کاندیداهای خود برای ریاست
جمهوری برگزیند .به سؤال و جواب چندی پیش وی با خبرنگار
توجه بفرمایید:
خبرنگار :به نظام والیت فقیه و جمهوری اسالمی التزام دارید؟
علوی تبار« :التزام عملی به همون اندازهای که یک مسیحی دارد»
یعنی مس��یحی چیزی به نام جمهوری اسالمی (ماهیت نظام)
برایش معنا ندارد ،اما از قوانین تبعیت میکند و در ادامه میگوید:
«من از نظر شکل حکومت به جمهوریت معتقدم و از جهت محتوا
به دموکراسی ،حکومت را هم فرادینی دنبالشم».
در عبارت باال سه عنصر اساسی در مقابل قانون اساسی و اندیشه
سیاسی امام وجود دارد.
-1جمهوریت به جای جمهوری اسالمی
 -2دموکراسی به جای مردمساالری دینی
-3سکوالریسم (فرادینی) به جای اسالم سیاسی
حال این فرد اصرار دارد که در جمهوری اسالمی مسئولیت داشته
باشد و عنصر محوری باشد ،اما از نظر ما با آن سه عنصری که تأکید
میکند به دنبال براندازی نرم است ،البته برای فرار از این موضوع
در جای دیگری به خبرنگار میگوید« :برانداز را کسی میدانم که
سالح به دست بگیرد .درخواست تغییر نظام به روش غیرمسلحانه
را براندازی نمیدانم! »
بقیه در صفحه2

ظريف در اظهار نظري گفته اس��ت ،به محض آنكه
تعليق اجرايي شود ،ايران «فوراً» به برجام بر ميگردد،
حال آنكه منابع آگاه ميگويند اساساً همانطور كه اعمال
تحريمها و آش��كار ش��دن آثار آنها يك روند تدريجي با
فاصله زماني مشخص است ،لغو تحريمها و ظاهر شدن
آثار نيز رون��دي تدريجي و زمانبر اس��ت .موضوعي كه
مورد تأکید مركز پژوهشهاي مجلس نيز قرار گرفته و
بازوي پژوهشي مجلس برخالف نظر ظريف معتقد است
راستيآزمايي رفع تحريمها سه تا شش ماه زمان ميبرد
16

افت و خيز
برنامههاي سحر ماه رمضان

س��حرهاي ماه مبارك رمضان به ط��ور عادي جزو
لحظات پربيننده رسانه ملي است و طراحي هنرمندانه
و هوشمندانه برنامهها در اين س��اعت در واقع ميتواند
بازتابدهن��ده مقدار توانمندي و ظرفيتشناس��ي اين
رسانه باشد .در دو دهه اخير برنامههاي سحر رسانه ملي
افت و خيزهايي به خود ديده و فراز و فرودهاي مختلفي از
سر گذرانده و جنس اجرا مثل هميشه تعيينكنندهترين
نقش را در جذب مخاطب اين برنامهها بازي كرده است
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بسیجیها برای حضور
درگردان حاج بصیر
باهم رقابت میکردند

حاجحسین بصیر ،جانشین لشکر 25کربال را باید بدون
شک یکی از شهیرترین شهدای استان مازندران بدانیم.
چهار برادر سالها در جبهههای دفاعمقدس حضور یافتند
و در این بین ،حاج حسین و علیاصغر به شهادت رسیدند.
درحالیکه چند روز بیشتر به سالگرد شهادت حاج حسین
بصیر در دوم اردیبهشت ماه  1366باقی نمانده«،جوان» با
هادی بصیر ،برادر و همرزم شهید گفتوگو کرده است

آغاز مرحله چهارم
کمک مؤمنانه بسیج

معاون روابط عمومی س�ازمان بس�یج مستضعفین
از انج�ام مرحل�ه چه�ارم نهض�ت کم�ک مومنان�ه
در آس�تانه م�اه مب�ارک رمض�ان خب�ر داد.

گراني به بركت دولت تدبير و اميد دستبردار ملت نيست.
اص ً
ال «اميد ب��ه گراني» و «تدبير براي حفظ و اس��تمرار آن»
تعطيلبردار نيس��ت! گراني به علت افزايش ن��رخ ارز ،گراني
به عل��ت كمبود مواد اولي��ه ،گراني با ص��ادرات بيش از حد،
گراني قاچاق بيرويه ،گراني احتكار ،گراني داللبازي ،گراني
مصلحتي خود دولت براي كسب درآمد ،گراني با منبع و علت
ناشناس،گراني ورود به س��ال جديد و گراني مناسبتي مثل

یادداشت سیاسی

ورود به ماه مبارك رمضان! از هرچه بگذريم ،گراني ماه مبارك
رمضان تفسيربردار نيست .ماه روزه يعني ماه كم خوردن ،ماه
چرب و شيرين نخوردن ،ماه ترك كردن خورو خواب و خشم و
گراني! عليالظاهر كشورهاي مسلمان هم بيشتر بر مدار ارزاني
و فراواني در ماه مبارك ميچرخند اما در ايران يك ماه قبل
از ورود به رمضان ،دولتيه��ا اطمينان ميدهند كه اقالم ماه
را تدارك ديدهاند! (هر چند امس��ال از اين خبرها نبود ).گويا

یادداشت بینالملل

قرار است دو برابر خورده شود! در حالي كه اگر همان تدارك
معمول برجا باشد ،بايد اقالم در بازار زياد هم بيايد .از طرفي
صنف حليمفروش و آشفروش ،خرمافروش ،زولبيا و باميه(با
همه ضرر و زيان تغذيهاياش) كه فروشش��ان يكباره تا پنج،
ش��ش برابر ميش��ود ،به جاي تبعيت از قانون بازار و كاهش
قيمت به خاطر فروش باال ،نرخ خود را باال ميبرند .مسلماني
به كنار! | صفحه 4

یادداشت ورزشی

رسول سنائیراد

دکتر سیدرضا میرطاهر

سعيد احمديان

ناسازگاری تعجیل با سیاست
قطعی و خط قرمزها

میلیتاریسم بایدن برای منافع
مجتمعهای نظامی-صنعتی

دولت ،المپیکیها را هم
به چشم فوتبال ببیند

هیچ فرد منصف و آگاه از وضعیت اقتصادی کشور و آثار
تحریمهایظالمانهامریکارویمعیشتوزندگیمردم،
مخالف تالش برای رفع تحریمها نبوده و هرگونه درنگ
نسبت به آن را عقالنی و منطقی نمیداند .در همین
حال ،هم تجربه پذیرش برجام و هم ماهیت فریبکارانه
و غیرقابل اعتماد غ��رب ،بهویژه امری��کا در مذاکره و
دیپلماسی از یک سو و الزامات گفتوگو و دیپلماسی
عزتمندانه از سوی دیگر به ما میگوید و فریاد میزند
که اجتناب از هرگونه تعجیل و نشان دادن اشتیاق به
تسریع در روند مذاکرات برای بازگشت به برجام ،کام ً
ال
منطقی ،عقالنی و حتی الزم و ضروری است .با وجود
این در روزهای اخیر شاهد برخی اقدامات و ادعاها از
سوی دولتمردان هستیم که نشانگر نوعی شتابزدگی و
اشتیاق برای بازگشت به برجام است | صفحه2

افزای��ش بودجه نظام��ی امری��کا برای س��ال آینده
میالدی با انتقادات ش��دیدی مواجه ش��ده است .با
توجه به فرسودگی زیرساختهای امریکا و لزوم توجه
فوری و اختصاص منابع مالی عظیم برای بازس��ازی
زیرس��اختهای قدیم��ی ،افزایش بودج��ه نظامی
امریکا آن هم از جانب ی��ک رئیسجمهور دموکرات
باعث واکنشهای مختلف شده است .دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق امریکا همواره از وضعیت نابسامان
و حتی وخیم زیرساختهای امریکا انتقاد کرده ،آنها
را در حال فروپاشی دانس��ته و وعده داده بود اقدامات
اساسی برای رفع این معضل عظیم انجام خواهد داد
ولی او با افتخار به افزایش بیسابقه بودجه نظامی امریکا
پرداخت که در راستای تداوم جنگافروزی واشنگتن
در نقاط مختلف جهان هزینه میشود | صفحه15

مرداد امس��ال که بيايد المپيکيها ميش��وند خبر
يک ورزش و از مردم تا مس��ئوالن انتظار دارند که
ورزش��کاران کاروان اي��ران از هر رش��تهاي که در
توکيو حضور دارند بهترين عملکرد را داشته باشند،
اما يک س��ؤال در فاصله چهار ماه ت��ا آغاز المپيک؛
آيا به همان ان��دازه که مس��ئوالن وزارت ورزش و
کميته ملي المپي��ک از المپيکيها انتظ��ار دارند،
بودجه و امکانات نيز در اختيارش��ان قرار دادهاند؟
گاليههاي ديروز عليرضا دبير در حاشيه مسابقات
انتخابي المپيک کشتي که آزادکاران توانستند سه
سهميه ديگر بگيرند و سهميه ششتاييشان براي
بازيهاي توکيو کامل شود ،به خوبي گوياي وضعيت
المپيکيها در فاصله کوتاه باقي مانده تا روشن شدن
مشعل بازيها در ژاپن است | صفحه 13

سرهنگ محمد یوسفیان ،معاون روابط عمومی سازمان
بسیج مستضعفین اظهار داش��ت :به حول و قوه الهی و با
تکیه بر رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) مبنی بر ادامه یافتن نهضت کمک مومنانه ،مرحله
چهارم این امر خداپسند در آس��تانه ماه مبارک رمضان
برگزار خواهد شد.
یوسفیان با اشاره به وضعیت نابسامان معیشتی برخی از
هم میهنان عزیزاظهار داشت :در این مرحله نیز همانند سه
مرحله قبل برای حمایت از خانواده های نیازمند بسته های
معیشتی در نظر گرفته شده که در بین اقشار آسیب پذیر
جامعه هدف توزیع خواهد شد.
وی همچنین افزود :از ن��کات حائز اهمیت در این مرحله
از نهضت کمک مومنانه اس��تفاده از اقالم سبد معیشتی
صد درصد تولید داخل کش��ور بوده که با هدف رونق در
بخش تولید و حمایت و پشتیبانی از کاالهای داخلی و ارائه
بستهای با کیفیت باالتر انجام شده است.

پرونده
بحران

ویژههای جوان

نماينده مجلس
عليه وزير كشور
احمد عليرضا بيگ��ي ،نماينده اصولگ��راي مجلس در
گفتوگويي با روزنامه ش��رق با اش��اره به گران ش��دن
بنزين در آستانه انتخابات مجلس سال  98گفت  :آقاي
رحمانيفضلي مرتكب كاري شد كه مردم دلسرد شدند و
درمجلسيازدهمشاهدكمترينمشاركتمردميبوديم

همه مقصرند
جز مقصران

دستكم گرفتن فهم سياسي مردم از گزارههاي تفكر
اصالحطلبان ايران است .آيا مردم ايران متوجه نيستند
برجام و تبعات آن كار چه تيمي بود و كدام دولت آن را
رقم زد؟ آيا مردم نميدانند ناكارآمدي دولت تدبير و اميد
در حوزههاي مسكن و ارز و طال و كاالهاي اساسي و پايين
آمدن ارزش پاسپورت ايراني و تعطيلي هستهاي و چه و
چه حاصل عملكرد چه كساني است؟ | صفحه2

جمعيت

ص

زنان

فحه 10

یک قدم تا صفر شدن
نرخ رشد جمعیت ایران!

با ثبت نرخ رش��د  0/6درصد و ن��رخ باروری 1/6
کمترین نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در طول
تاریخ کشورمان در سال  99ثبت شد

پیشبینی افزایش  15برابری
رشد سالمندان نسبت به موالید
عوامل اقتصادی ،فرهنگی
و پدیده کرونا عامل سقوط آزاد جمعیت

