
    چهار روز بعد از خرابکاری تروریستی در نظنز، طرف های 
اروپایی به یک شکل و روسیه و چین هم با مختصاتی دیگر، 
نگران اثر گذاری رویداد نطنز بر تصمیم هس��ته ای ایران و در 
نتیجه شکسته شدن همه پل های پشت سر هستند. تروئیکای 
اروپایی که شوک غنی س��ازی 60 درصدی آنها نگران کرده، 
نه تنها با بهانه »کرونای یک عضو هیئ��ت اروپایی« یک روز 
دیرتر وارد وین می ش��وند، بلکه مثل همیشه مسیر لفاظی و 
درشت گویی در پیش گرفته اند و می گویند تصمیم ایران برای 
غنی سازی 60درصدی»تحولی خطرناک « است اما روسیه و 
چین فعاًل راه دلداری در پیش گرفته اند. نمایندگان مسکو و 
پکن، دیروز به محل نمایندگی ایران در وین رفتند و با عباس 
عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران، رایرنی کردند | صفحه 15

    متهم ردیف دوم پرونده حسن میرکاظمي معروف به رعیت 
و مغز متفکر شبکه، برادر همسرش بود. این فرد مسئول تأسیس 
ش��رکت هاي صوري و دریافت حواله هاي ارزي به واسطه این 
شرکت ها از منابع بانکي بود. سید روح اهلل میرکاظمي هم دیگر 
متهم اصلي است که همراه برادر خود متهم به اخالل عمده در 
نظام پولي و ارزي کش��ور به مبلغ بیش از ۴00 میلیون دالر و 

مشارکت در کالهبرداري و پولشویي شده است | صفحه 3

    فیلم مس��تند »س��هراب« به کارگرداني رقی��ه توکلي و 
تهیه کنندگي داوود س��ماواتي یار چهارمین اثري است که تا 
به حال در مورد این ش��اعر و نقاش مشهور و معاصر کشورمان 
ساخته شده است. این مستند برخالف سه اثر قبلي خود که با 
واکنش هاي منفي دوستان و خانواده سهراب مواجه شده، مورد 
تعریف و تمجید نزدیکان و خانواده سهراب سپهري قرار گرفته 
است. مستند »سهراب« تا کنون از شبکه هاي مختلف سیما 
پخش شده است اما به بهانه نمایش این مستند توسط شبکه 
مستند با کارگردان آن در مورد شرایط تولید و برخي حواشي 

مربوط به آن گفت و گو کرده ایم | صفحه 16

    هر قدر سینمای ایران به دلیل فقدان صداقت حتی در ارائه 
ژست عدالتخواهانه با عنوان سینمای اجتماعی در حمایت از 
محرومان تصویری ناموزون و اگزجره ارائه داده و به ورطه افراط 
کشیده شده، »کن  لوچ« در انگلس��تان به عنوان فیلمسازی 
سوسیالیست بخشی از بهترین و مهم  ترین آثار معاصر سینمای 
جهان را درباره تبعیض و ناعدالتی در نظام سرمایه داری ساخته 
و به آثاری ماندگار تبدیل کرده است. آثار ضد نظام سرمایه داری 
» لوچ« آنقدر به زبان سینما و هنر نزدیک است که در 2 دهه 
اخیر بهترین و بزرگ ترین جش��نواره های س��ینمایی جهان 

نتوانسته اند آنها را نادیده بگیرند | صفحه 10

    رئیس جمهور:  سال 92 در کوران انتخابات ریاست جمهوری 
با شعار »چرخ س��انتریفیوژ  ها بچرخد، چرخ کارخانجات هم 
بچرخد « رقبای انتخاباتی و سیاسی خود را متهم کرد که زبان 
دیپلماسی وتعامل با دنیا نمی فهمند، اکنون اما پس از هشت 
س��ال نه از چرخش کارخانجات خبری هست و نه از چرخش 
سانتریفیوژ  ها، با این حال گویی در رقابت انتخاباتی به سر می برد. 
همزمان ب��ا مذاکراتی که در وین برای احی��ای برجام نافرجام 
درجریان است، تروریسم هسته ای دست به اقدامات خرابکارانه 
در تأسیسات نطنز می زند، اما همچنان اصرار دارد از دیپلماسی 

موفق دولتش بگوید | صفحه 2

 آقای روحانی! 
 8سال معیشت مردم را 

به گروگان مذاکره گرفتید

 وین 
سراسیمه 60 درصدی ایران

 غارت 
 ۴00 میلیون دالري رعیت 

با كمك برادر و برادر زن

 مستند »سهراب« 
شاید همه چیز زندگي او نباشد 

ولي واقعیت است

 تعهد، عدالتخواهی
 و انقالبی گری 

در سینمای »کن  لوچ« 

یادداشت  سیاسی

 گفتمان سازی 
برای حمایت و مانع زدایی از تولید

محمدجواد اخوان

یکی از اقدامات راهبردی رهبر معظم انقالب اس��المی در مسیر 
تمدن سازی انقالب، طرح نام گذاری س��االنه و تعیین شعار سال 
اس��ت، به گونه ای که تعیین ش��عار س��االنه عالوه بر آنکه مسیر 
حرک��ت نظام اس��المی و جامعه را در طی یک س��ال مش��خص 
می کند، نوعی ریل گذاری برای حرک��ت کالن نظام و جامعه در 
مسیر نیل به تمدن اسالمی اس��ت. نام گذاری و تعیین شعار سال 
را می توان بخش��ی از راهبرد معظم له برای تربیت و رش��د مردم 
نیز تعریف کرد. شعار س��ال باعث تمرکز توجه مسئوالن و آحاد 
جامعه به یکی از نیاز  ها و اقتضائات جامعه می شود و نوعی برنامه 
تربیت عمومی و گفتمان سازی نیز به شمار می آید. در کنار شعار 
س��ال، پیام معظم له به عنوان آغاز سال و نیز س��خنرانی نوروزی 
ایش��ان که تا قبل ش��یوع کرونا در حرم مطهر حض��رت علی بن 
 موس��ی الرضا )ع( انجام می گرفت، در این فرایند گفتمان سازی 

حائز اهمیت است| صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 سکوت تأمل برانگیز آژانس
 در خرابکاری نطنز

دکتر سید رضا میرطاهر

به رغم عضویت دیرپای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ، این 
نهاد بین المللی در دفاع از حقوق هس��ته ای ایران کوتاهی ورزیده 
است. اکنون با وقوع حمله خرابکارانه علیه تأسیسات هسته ای نطنز 
در روز یک    شنبه 22 فروردین ) 11 آوریل( که رژیم صهیونیستی 
مسئول آن شناخته ش��ده، بار دیگر مس��ئله لزوم واکنش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی هسته ای مطرح شده 
اس��ت. اکنون با حمله خرابکارانه مجدد رژیم صهیونیستی علیه 
تأسیسات هسته ای نطنز و آسیب رسانی به سیستم برق آن که در 
نتیجه انفجار بوده است ، این سؤال و مطالبه جدی مطرح است که 
به رغم اینکه حتی کشورهای غربی مانند آلمان و نیز کشور    هایی 
مانند روسیه این حمله را محکوم کرده اند، چرا آژانس و مدیرکل آن 
از هر گونه موضع گیری در این زمینه خودداری می ورزند. در حالی 
که آنها به خوبی می دانند که این حمالت خرابکارانه برخالف قوانین 

و مقررات آژانس و نیز قوانین بین المللی است | صفحه 15

یادداشت ورزشی

 ریشه  وطن فروشان ورزش 
خشک شود

سعید احمديان

صحبت های دیروز علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درباره 
نقش برخی از عناصر داخل��ی در ناکامی عب��اس جدیدی برای 
عضویت در شورای کشتی آسیا زخم کهنه چالش های مختلفی 
که در ورزش ایران برای رس��یدن به کرسی های بین المللی با آن 
روبه رو هستیم را بار دیگر آش��کار کرد. دبیر می گوید: »یک آقا و 
یک خانم که منفعت زیادی از حضور در مجامع بین المللی برده اند 
با خیانت به کشور خودشان باعث ش��دند جدیدی نتواند در این 
شورا رأی بیاورد. سند و مدرک مزدوران وطن فروشي را که باعث 
شدند کرسی بین المللی کشتی ما از دست برود، رو می کنم.« البته 
اولین بار نیست که در بخش مدیریتی با چنین معضلی در ورزش 
روبه رو شده ایم، سال هاست که از گوشه و کنار شائبه های زیادی 
درباره نقش برخی افراد از داخل کشور در به نتیجه نرسیدن برخی 
تالش های بین المللی برای رسیدن به یک پست یا از دست رفتن 

یک کرسی مهم و تأثیرگذار به گوش می رسد | صفحه 13

ویژه جوان

 حمله روزنامه اصالح طلب 
به حسن خمینی

  روزنامه اصالح طلب »جهان صنعت« س��ید حسن خمینی را یک 
»محافظه کار بازنده« نامی��د. این روزنامه که همچون بس��یاری از 
اصالح طلبان عدم کاندیداتوری حسن خمینی باعث عصبانیتش 
ش��ده، او را فردی نامیده که »اعتب��ارش را از پدربزرگ می گیرد« 
و »فقط دستاورد خودش« نیس��ت.  جهان صنعت تالش کرده به 
تحلیل و بررسی توصیه رهبری به س��ید حسن خمینی برای عدم 
کاندیداتوری در انتخابات بپردازد، اما در واقعیت، عصبانیت از واژه های 
نوشتار هویداست. این رسانه که تازه یاد انتقاداتش از کاندیداتوری 
حسن خمینی افتاده، نوشته: »سیدحس��ن خمینی با وجود آنچه 
برخی رسانه های اصالح طلب به مخاطب القا می کردند، کلی نقطه 
ضعف داشت و به هیچ وجه گزینه مطلوبی برای کاندیداتوری نبود. 
اصالح طلبان در شرایط فعلی ناگزیر به انتخاب او بودند اما خودشان 
هم می دانستند که امکان عبور خمینی جوان از فیلتر شورای نگهبان 
چندان نیست. «  جالب آنکه تا پیش از این، اصالح طلبان یک صدا 

حامی نامزدی حسن خمینی در انتخابات بودند | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 26 فروردین 1۴00 - 2 رمضان 1۴۴2
سال بیست و سوم- شماره 6183 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

 رهبر انقالب: 
مذاکرات نباید فرسایشی شود

رهبرانقالب: مذاکرات نباید فرسایشی شود

 مؤسسات احتکار مسکن
در دوراهی عرضه یا عوارض

 واکسیناسون عمومی
از نیمه اردیبهشت

 سیاست كشور روشن است. امریکایی ها اگر حرف از مذاكره می زنند، دنبال پذیرش یك حرف حق نیستند بلکه دنبال تحمیل یك باطل هستند. 
اروپایی ها هم در جلسات خود با مذاكره كنندگان ایرانی گفته اند حق با ایران است فرسایشی شدن مذاكرات به ضرر كشور خواهد بود | همین صفحه

   سیاسی

وزیر مسکن: در كشور مؤسسات احتکار مسکن داریم كه گاه 500 تا هزار مسکن را در احتکار 
خود گرفته اند و با طرح مالیات بر خانه های خالی همگی شناسایی خواهند شد  | صفحه ۴

بعد ازآنکه نتایج فاز دوم مطالعه بالیني واكسن كوو ایران بركت مشخص و تأیید شد، براي 
فاز سوم قرار است جمعیت انبوهي با واكسن ایراني واكسینه شوند  | صفحه 3
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در طلیع�ه م�اه مب�ارک رمض�ان، به�ار ق�رآن، مراس�م ان�س 
با ق�رآن كریم ب�ا حضور رهب�ر معظم انق�اب اس�امی از طریق 
ارتب�اط تصوی�رِی حس�ینیه ام�ام خمین�ی ب�ا مص�ای تهران 
برگزار ش�د و قاریان قرآن كریم ب�ه تاوت آیات ن�ور پرداختند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر انقالب 
اسالمی در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول 
قرآن به تبیین موضوع هدایت قرآنی پرداختند و درخصوص گستره و 
ابعاد آن گفتند: هدایت قرآنی ش��امل همه بشریت و دربرگیرنده ابعاد 

مختلف فردی و اجتماعی زندگی انسان می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به برخی سرفصل های هدایت قرآنی 

افزودند: کمال معنوی، اداره جوامع انس��انی و چالش های سیاس��ی و 
اجتماعی مرتبط با آن، رفتارهای مدیریتی، اقامه عدل، دفع دشمنان 
باطنی و ظاهری، رفع دش��منی ها، مس��ائل اخالقی، مسائل مربوط به 
خانواده و تربیت فرزندان، آرامش روحی و روانی و فرونشاندن تالطم های 
درونی، توصیه به علم و شناخت حقایق عالَم وجود و رفتارهای فردی، 
بخش  هایی از رئوس موضوعاتی اس��ت که هدایت قرآنی ش��امل آنها 
می شود. رهبر انقالب اسالمی الزمه بهره مندی از هدایت قرآنی را تقوا و 
خشیت الهی دانستند و با توصیه همگان به خواندن همراه با تدبر قرآن 
در ماه مبارک رمضان، گفتند: دل انسان با تالوت قرآن جال پیدا می کند 
و بهاری و با طراوت می شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 

قاریان قرآن باید خود را مبلغان قرآن بدانند، بر لزوم تالوت همراه با تذکر 
و خشوع و توجه عمیق به معنا تأکید کردند. 

رهبر انقالب اسالمی همچنین در ابتدای سخنانشان با اشاره به آماری که 
در سخنرانی روز اول فروردین درخصوص رتبه اقتصادی کشور بیان کردند، 
گفتند: بعد از بیان این آمار، برخی افراد تذکر دادند که این آمار صحیح نیست، 
برهمین اساس موضوع بررسی و مشخص شد آمار مربوط به رتبه هجدهم 
کشور صحیح نیست و مربوط به چند سال قبل است که الزم است از افرادی 

که این موضوع را متذکر شدند، صمیمانه تشکر کنم. 
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان به تلخ شدن کام مردم در 
زیبا  ترین روزهای سال بر اثر کرونا اشاره کردند و افزودند: آمارهای تلخ 

و تکان دهنده از افزایش مبتالیان و جان باختگان باید همه مس��ئوالن 
و آحاد مردم را هوش��یار و بیدار کند که این بیماری را شوخی نگیریم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مسئوالن باید به صورت قاطع 
کارهای الزم را انجام دهند و بر طبق ضوابطی عمل شود که کارشناسان 
و مسئوالن امور بهداشت و درمان مشخص می کنند. ایشان با اشاره به 
عوارض اجتماع��ی کرونا مانند جان باختن عزی��زان، افزایش بیکاری، 
مشکل معیش��ت و تأثیرپذیری همه برنامه های کشور از این بیماری، 
افزودند: باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی از جانب مسئوالن و رعایت 
ضوابط بهداشتی از سوی آحاد مردم کاری کرد که این بیماری متوقف 

شود و بر این ویروس منحوس فائق بیاییم. | بقیه در صفحه 2


