
    حاال با نزديك شدن مرگ بيماران كرونايي به 300 نفر در 
روز، دوباره روزهاي سياه آبان ماه در حال تكرار است و شايد 
حتي ركورد مرگ هاي حدود 500 نفر در روز هم شكس��ته 
شود؛ چراكه هم آمار بيماران جديد چيزي نزديك به دو برابر 
آن روزهاست و هم ويروس قالب در كشور ويروس انگليسي 
 است. در چنين شرايطي وقتي وزير بهداشت هشدارهايش 
را يادآوري و به داليل ش��كل گيري وضعيت كنوني اش��اره 
مي كند، با انتقاد رئيس جمهور از چند صدايي در ستاد مقابله 
با كرونا موجه مي ش��ود! انتقادي كه س��عيد نمكي در پاسخ 
به آن گفت:»در رابطه با حرف غيركارشناس��ي نبايد انتظار 
تكصدايي داشته باشيد؛ ما حافظ جان مردم هستيم. اگر نگاه 
كارشناسي خريدار داش��ت، ما در طوفاني به نام موج چهارم 

كروناي جهش يافته نمي افتاديم.« | صفحه 3

موج سهمگين كرونا  
تاوان تصميمات 

غيركارشناسي

    انتخاب ش��هره موس��وي، مديرعامل يكي از ش��بكه هاي 
بازاريابی هرمي به عنوان نايب رئيس بانوان فدراسيون فوتبال 
سبب شده ساختمان فدراسيون فوتبال در كوچه  12متري سوم 
خيابان سئول جنوبي در محاصره هرمي ها قرار بگيرد. شبكه اي 
كه رسانه ها از آنها به عنوان يك »غده سرطاني« در اقتصاد كشور 
نام مي برند. با وجود چنين سابقه اي، اما شهاب الدين عزيزي خادم 
با انتخاب شهره موسوي پاي يكي از مديران اين شبكه ها را به 
فدراسيون فوتبال باز كرده، مديري كه در يك ماه و نيمي كه از 
انتخابش گذشته، به جاي سروسامان دادن به وضعيت فاجعه بار 
فوتبال بانوان، به دنبال تبليغ محصوالت شبكه هرمي اش در 

فدراسيون فوتبال است | صفحه 13

    سرانجام نوبت به محاكمه ضلع سوم مثلث فساد طبري، 
زنجاني و رعيت رسيد. حسن رعيت معروف به ميركاظمي 
در حالي پاي ميز محاكمه كشانده شده كه در يك دهه اخير 
بيش از 500 ميليون يورو تس��هيالت گرفته و حدود نيمي 
از آن را هنوز پس نداده است. رفاقت او با زنجاني و طبري به 
شكلي بود كه بابك زنجاني روز اول دستگير شدن به بازجو 
شماره رعيت را داد تا به واسطه نفوذ وي با اكبر طبري مشكل 
رفع ش��ود. رعيت باغي الكچ��ري براي قرار با اف��راد بانفوذ 
داش��ت كه از عجايب آن كلكسيوني اس��تثنايي از بهترين 

موتورسيكلت ها بود! | صفحه 3

    سخنگوی نيروهای مسلح يمن روز دو   شنبه در كنفرانس 
مطبوعاتی درباره جزئيات عمليات » سی ام شعبان «  اعالم كرد 
كه ارتش و كميته های مردمی يمن با اس��تفاده از 15 فروند 
پهپاد و دو موشك بالستيك عمق خاک عربستان را هدف قرار 
دادند و مواضع نظامی حساسی در دو منطقه خميس مشيط 
و جيزان با پنج فروند پهپاد » قاصف k2 « و دو فروند موشك 
بالستيك از نوع » بدر 1 « هدف قرار گرفتند. در اين عمليات 
همچنين تأسيس��ات نفتی شركت س��عودی آرامكو در دو 
منطقه جده و » الجبيل « با 10 فروند پهپاد از نوع » صماد3 « 

هدف قرار گرفتند | صفحه 15

 دعوت افراد بانفوذ
  به بهشت گمشده

يك رعيت!

سئول منابع ایران را فوراً آزاد کند

 پهپادباران 
 عمق عربستان 

در آستانه فتح مأرب

 فوتبال زیرشاخه 
هرمی ها می شود!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 24 فروردین 1400 - 30 شعبان 1442
سال بيست و سوم- شماره 6181 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

ارتقای نطنز روی ميز وین
یک روز مانده به دور دوم مذاکرات برجامی، امریکا با اعالم محرمانه رضایت از خرابکاری در نطنز و اروپا با تحریم فرماندهان نظامی ایران،  عماًل 
تالش کردند ميز وین را به گونه ای دیگر بچينند. اما ایران اعالم کرد با برنامه ارتقاء نطنز به سانتریفيوژهای پيشرفته که قدرت غنی سازی دهها 

برابری دارد، به وین بازمی گردد. باید دید آیا امریکا و اروپا این بار نيز زیر ميز وین می زنند؟! 

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

روح برجام
 زير آوار نطنز

مذاکره زير سايه ترور!

 سمفونی امريکا  را 
قطع کنيد

کبری آسوپار

محمدجواد اخوان

هادی محمدی

مهم نيست؛ ما آدم بدهای اين ماجرا می شويم، اما نمی شود 
نگوييم كه هيچ مذاكره ای در جه��ان، وقتی موضوع مذاكره 
همزمان با مذاكرات هدف حمله قرار می گيرد، نمی تواند نشان 
از صلح طلبی و اهميت به حل مناقشات از طريق گفت وگو تلقی 
شود. بلكه اولين پيامی كه به دوست و دشمن مخابره می كند، 
اين اس��ت كه ما خواهان »توافق به هر قيمتی « هستيم. اين 
اصرار بر مذاكره و اصرار بر توافق – به رغم وقوع هر رويدادی- 
گرچه با اين انگيزه انجام می گيرد كه مذاكرات به هم نخورد، اما 
در عمل با القای اين پيام به طرف های مذاكره كه »مهم نيست 
چه هزينه ای به ملت ايران تحميل می كنيد، ما در هر حال سر 
ميز مذاكره نشس��ته ايم« راه را برای فشارهای بيشتر آنان بر 
ايران و سست كردن بيشتر پايه های اين ميز هموار می كند. 
وقتی دولت امريكا خود را برابر مذاكره كنندگانی می بيند كه 
ترور دانشمند هسته ای شان و نيز حمله به نيروگاه هسته ای 
آنها كه از موضوعات اصلی برجام است، نه فقط خللی در عزم 
آنان برای مذاكره ايجاد نمی كند، حتی طرف ايرانی عالقه ای 
به طرح اين موضوعات مرتبط، در مذاكرات ندارد، چرا بايد اين 
كشور را قوی و مقاوم برابر تهديدات ببيند و از مواضع خود در 
برجام عقب بنشيند؟ اينگونه است كه از قضا، بی اعتنايی تيم 
مذاكرات هسته ای و ش��خص ظريف به حمالت اسرائيل، نه 
باعث استحكام مذاكرات، بلكه موجب تضعيف آن می شود؛ چه 

آنكه توازن قدرت را در دو طرف ميز برهم می زند. 
هم از اين رو است كه طرف غربی به بی ربط   ترين رويداد  ها 
هم واكنش نشان می داد و آن را مانعی در مسير تحقق برجام 
معرفی می كرد و اين س��و در داخل ايران هم دولت به جای 
ايس��تادگی مقابل بهانه جويی های غربی   ها ب��ا آنان هم صدا   
می ش��د كه فالن اقدام و بهمان حرف باعث آسيب به برجام 

شده است | صفحه 2

درست در زمانی كه ناظران و تحليلگران بين المللی تحوالت 
نشست وين را تعقيب می كنند تا ببينند بازگشت امريكا به 
برجام و تعه��دات آن به چه فرجامی خواهد رس��يد، خبری 
می رس��د كه توجهات را به ه��زاران كيلومت��ر دورتر، يعنی 
درون تأسيس��ات اتمی جمهوری اس��المی ايران در اطراف 
نطنز می ب��رد. خرابكاری تروريس��تی حال از ن��وع انفجار يا 
حمله سايبری و هر چيز ديگری بوده باشد، درست در زمانی 
اتفاق افتاد ك��ه ايران و غرب در حال گفت وگو بر س��ر آينده 

برجام بودند. 
با توجه به اقدامات پيش��ين صهيونيس��ت   ها در ترور شهيد 
فخری زاده و انفجار چند ماه پيش در همين سايت، خيلی زود 
انگشت اتهام به سوی رژيم صهيونيستی رفته و البته برخی 
منابع صهيونيست نيز به اين موضوع اذعان نيز داشته اند. اما 
نكته ای كه نبايد از آن غافل ش��د رابطه ميان اين خرابكاری 
و طرف غربی برجام اس��ت. در خصوص ارتب��اط ميان اقدام 
صهيونيست    ها و موضع كشورهای غربی و به ويژه امريكا چند 
احتمال می توان در نظر گرفت: نخست آنكه اين اقدام بدون 
اطالع واشنگتن رخ داده باشد، دوم اينكه اين اقدام با اطالع 
ولی بدون رضايت كاخ سفيد بوده و سوم اينكه اين خرابكاری 

با اطالع و رضايت غرب انجام شده باشد | صفحه 2

انفجار صبح يك   شنبه در ساختمان مونتاژ سانتريفيوژهای 
جديد نطنز كه س��ال قبل نيز هدف عملي��ات نفوذ-تخريب 
بوده، درحالی اس��ت كه مذاكرات وين همچن��ان ادامه دارد 
و مقامات وزارت خارجه امريكا تأكي��د دارند همه تحريم   ها 
را برنمی دارن��د، ريل گذاری اس��تراتژی های آنه��ا در قبال 
ايران از برجام می گذرد تا آن را قوی ت��ر و طوالنی تر نمايند 
و نگرانی های ديگر امريكا نيز برطرف ش��وند، به رغم مواضع 
ايران، تا ايران به تعهدات برجام بازنگردد، امريكا هيچ اقدام 
تش��ويقی انجام نمی دهد. محت��وای مذاكرات وي��ن از نگاه 
امريكا برای اين اس��ت كه امريكا بداند ب��رای كدام اقدامات 
ايران، بايد چه بخشی از تحريم   ها را بردارد.  اين يعنی آقايان 
مذاكره كننده ك��ه تنگنای زم��ان باقی مانده ت��ا انتخابات 
رياس��ت جمهوری خردادماه، آنها را سراسيمه و بدون برنامه 
و سناريو وارد گفت وگو كرده است. حال آنكه همواره در يك 
تكرار از آنها شنيده ايم، مذاكره با امريكا ضرورتی ندارد؟! طرف 
امريكايی و تيم اروپايی و صهيونيس��تی و عربی آنها، از يك 
برنامه سمفونی وار بهره مند هستند و آن را به اجرا می گذارند. 
تقريباً تمامی اهداف و رويكردهای ترامپ، توسط بايدن هم 
در مذاكره دنبال می شود، يعنی به روشنی و از طريق روندی 
كه به انتخاب كاظمی در عراق منجر ش��د، روی حذف نفوذ 
ايران كار می كنند و گفت وگوی همكاری استراتژيك با عراق 
را دقيقاً برای حذف ايران از عراق پايه ريزی كرده و قيموميت 

بر عراق را در طراحی خود قرار داده اند | صفحه 15

س�پاه پاس�داران انقالب اس�المی به عنوان نهاد پاس�دار 
انقالب و ارزش   ها و دس�تاوردهای آن، در حفاظت از انقالب 
و نظام اس�المی از هيچ کوشش�ی دریغ نمی کند و دشمنان 
بدانند که فضاس�ازی های آنها باعث انفعال ما نخواهد شد. 
به گزارش پايگاه خبری تحليلی بصيرت، حجت االسالم عبداهلل 
حاجی صادقی در جمع تعدادی از مس��ئوالن سياسی نيروهای 
مسلح با بيان اينكه سپاه با هماهنگی و انسجام داخلی نسبت به 
تحركات دشمن عمل می كند، افزود: سپاه همچون گذشته در 
دفاع از انقالب با بصيرت و آگاهی و محور قرار دادن رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب برای تحقق حضور حداكثری و ش��وق انگيز 

مردم در انتخابات تالش خواهد كرد. 
وی با اش��اره به تدوين دكترين رفتار سياس��ی س��پاه گفت: از 
مجموعه معاونت سياسی به ويژه برادر با سابقه و ارزشمند سردار 
دكتر جوانی قدردانی و تشكر می كنم؛ هم زحمت تدوين دكترين 
رفتار سياسی سپاه را كشيدند و هم در چارچوب آن عمل كرده 

و موفق هم عمل كردند. 
نماينده ولی فقيه در سپاه در ادامه با بيان اينكه مواضع معاون 

سياس��ی س��پاه، موضع مجموعه سپاه اس��ت، تصريح كرد: در 
مسائل سياس��ی هماهنگی خوبی در س��پاه وجود دارد و آنچه 
معاون سياس��ی اعالم می كند، همان چيزی است كه مجموعه 
س��پاه و نمايندگی ولی فقيه به عنوان متولی اين امر درباره آن 

اتفاق نظر دارند. 
حاجی صادقی هدايت سياس��ی را هدايت به دين دانس��ت و با 
اشاره به نقش مهم هاديان سياس��ی در سپاه گفت: در فرهنگ 

دينی سياست و اخالق توأم هستند و كسانی كه در اخالق موفق 
نباشند در سياست هم موفق نخواهند بود. 

وی با اش��اره به اهداف دش��من در مقابله با جمهوری اسالمی 
خاطرنشان كرد: تغيير ذائقه فرهنگی مردم، تغيير ذائقه سياسی 
مسئوالن نظام، ناكارآمد نش��ان دادن حاكميت دينی و نااميد 
كردن مردم از جمله هدف   هايی اس��ت كه از س��وی دش��منان 

دنبال می شود. 
نماينده ولی فقيه در س��پاه در خص��وص راهكاره��ای مقابله با 
س��ناريوهای دش��منان گفت: تبيين صحيح تقابل پايان ناپذير 
استكبار با جمهوری اسالمی، درک صحيح از نقشه های دشمنان 
برای اس��تحاله از درون، تقويت كارآمدی نظام اس��المی و بيان 
ريش��ه های ناكارآمدی برخی دولت ها و تقويت انگيزه و اميد در 
مردم از مواردی است كه هاديان سياسی بايد مدنظر قرار دهند. 

حاجی صادقی در پايان مشاركت را بهترين راه تغيير برای حل 
مشكالت دانس��ت و تأكيد كرد: مش��اركت حداكثری مردم در 
پای صندوق های رأی راه حل قوی شدن كشور و عبور از موانع و 

مشكالت پيش روی نظام جمهوری اسالمی است. 

نخس�ت وزیر کره جنوبی که ب�رای دیدار و 
گفت وگو با مقامات کشورمان به تهران سفر 
کرده روز گذش�ته با رئيس مجلس شورای 
اسالمی و مش�اور مقام معظم رهبری دیدار 
و گفت وگو کرد. در ای�ن دیدارها طرف های 
ایرانی ب�ا عتاب به نخس�ت وزیر ک�ره، او و 
کشورش را متوجه مس�ئوليتی که در قبال 
پول ه�ای بلوکه ش�ده ای�ران دارد، کردند.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس ش��ورای اس��المی در ديدار »چانگ سيه 
كيون« نخس��ت وزير كره جنوبی با بي��ان اينكه 
كشورهای آسيايی بايد همكاری های همه جانبه 
از جمله صنعتی، فناوری و فرهنگی را اولويت قرار 
دهند و پيشتازان صلح و پيشرفت دنيا باشند،  افزود: 
از سفر نخست وزير كره جنوبی به تهران خرسنديم. 
اما متأسفانه فعالً كره جنوبی جايگاهی در مناسبات 
اقتصاد خارج��ی ايران ن��دارد و روابط اقتصادی و 
سياسی كه در باال  ترين س��طوح قرار داشت تنزل 
كرده است. اگر سفير كره جنوبی در بازار تهران از 
مردم سؤال كند كه رفتار كره جنوبی از سال 201۸ 

تاكنون چطور بوده، متوجه می شود كه اين رفتار 
اصالً قابل قبول نيس��ت و ذهنيت مردم نسبت به 

شما منفی است. 
   ذهنيت مردم ایران را به کره اصالح کنيد

قاليباف با بيان اينكه همه ملت های دنيا از جمله 
ملت متمدن و با فرهنگ ايران، دوستان خود را در 

روزهای سخت می شناسند و با انتقاد جدی از اقدام 
بانك های كره در مس��دود كردن دسترسی ايران 
به منابع ارزی خود  افزود: انتظار ما از نخست وزير 
كره جنوبی اين است كه راه حل های فوری و عملی 
برای حل مش��كل منابع ارزی اي��ران ارائه دهد و 
پول  های بلوكه جمهوری اسالمی آزاد شود. انتظار 

مردم ايران از طرف كره جنوبی برآورده نشده است؛ 
حتی تجار كه ارتباط مردمی خوبی با كره داشتند 

نيز از روال پيش آمده ناخرسند هستند. 
رئيس مجلس شورای اسالمی خطاب به نخست وزير 
كره جنوبی گفت: ش��ما فرد با تجربه ای در عرصه 
سياست و مديريت كالن كشور هستيد. بر همين 
اساس بايد آثار شكست سياست فشار حداكثری 
ترامپ را مش��اهده و به خوب��ی درک كنيد. البته 
معتقدم هيچ مانعی نمی تواند سبب همكاری های 
خوب دو كش��ور از جمله در حوزه بشردوس��تانه، 
مسائل درمانی مانند كرونا و تأمين كاالهای اساسی 
شود و اميدوارم اين همكاری  ها در بهترين سطح 
انجام شود. رئيس قوه مقننه اظهار كرد: اميدوارم اين 
سفر آغاز مجدد همكاری های سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی دو كشور در شصتمين سالگرد مناسبات 
ديپلماتيك باشد. رئيس مجلس شورای اسالمی بر 
آمادگی همكاری های پارلمانی دو كشور تأكيد كرد 
و گفت: اين همكاری   ها می تواند سبب توسعه روابط 
دو كشور شود. وی از رئيس مجلس كره برای سفر 

به تهران دعوت كرد. | صفحه 2

نماینده ولی فقيه در سپاه:

دكترین رفتار سياسی مبنای فعاليت سپاه است

يك روز بعد از تروريس��م هسته ای رژيم صهيونيس��تی در نطنز، 
اروپاييان در حالی می گويند نگران نتاي��ج اين حادثه بر مذاكرات 
وين هستند كه خود، س��از زدن زير ميز مذاكره را كوک كرده اند. 
ديروز اتحاديه اروپا هشت فرمانده سپاه، بسيج و پليس را در فهرست 
تحريم های حقوق بشری خود قرار داد تا مشخص شود كه طرف های 

غربی چقدر برای متوقف كردن قطار تحريم   ها در وين جدی اند! 
اتحادي��ه اروپا دي��روز به فاصله 4۸ س��اعت مانده ب��ه دور دوم 
مذاكرات برای توقف تحريم های امريكا در وين، هشت فرمانده 
سپاه، بسيج و پليس را به ليست تحريم های حقوق بشری خود 

اضافه كرد. سردار حسين س��المی فرمانده كل سپاه پاسداران، 
سردار غالمرضا س��ليمانی رئيس سازمان بس��يج مستضعفين 
و س��ردار محمد پاكپور فرمان��ده نيروی زمينی س��پاه در بين 
تحريم های جدي��د اتحاديه اروپا ق��رار گرفتن��د. در حالی كه 
مذاكرات درباره لغ��و تحريم های امري��كا از جمله تحريم   هايی 
اعمالی دونالد ترامپ از فردا در وين شروع خواهد شد، اتحاديه 
اروپا روز دو   شنبه مجموعه ای از تحريم های جديد را با برچسب 

»حقوق بشر « عليه ايران اعمال كرد. 
تحريم های اتحاديه اروپا در ش��رايطی اعالم ش��ده كه ايران به 

طرف های اروپاي��ی اعالم كرده كه امريكا ع��الوه بر تحريم های 
برجامی، بايد تحريم ه��ای دوره ترامپ را هم ب��ردارد، ولی حاال 
اروپاييان با اعمال تحريم با برچسب »حقوق بشری« نشانه هايی 

از مصالحه ناپذيری در وين از خود بروز می دهند. 
    سنگينی نطنز بر وین

همزمان، اقدام تروريستی روز يك   شنبه در نطنز هم بر مذاكرات 
وين س��نگينی می كند. البته ظاهراً برنامه اين اس��ت كه اقدام 

خرابكارانه روز يك   شنبه در وين، بر مذاكرات وين اثر نگذارد. 
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