
    در سلسله خشونت های مسلحانه در امریکا، یک فرد مسلح 
در ایالت ایندیانا با تیراندازی به سمت مردم هشت نفر را کشت و 
دهها تن را زخمی کرد. مهاجم پس از تیراندازی خودکشی کرد.  
از سوی دیگر، در پی سلسله اقدامات نژادپرستانه توأم با خشونت 
پلیس امریکا، این بار یک نوجوان التین تبار به دس��ت پلیس 
شیکاگو به قتل رسید. این درحالی اس��ت که برخالف ادعای 
پلیس، وی هنگام اصابت گلوله دس��ت های خ��ود را به حالت 

تسلیم باالی سر برده بود | صفحه 15

 68 کشته و زخمی
در تیراندازی مرگبار امریکا

   مع��اون هماهنگي دفتر حفظ و نش��ر آث��ار رهبر معظم 
انقالب: با توجه به س��ابقه طوالني دیداره��اي حضرت آقا 
با خانواده معظم ش��هدا و بالغ بر صدها دی��دار اختصاصي و 
مالقات هاي حضرت آق��ا با خانواده ش��هدا در منازل آنها یا 
در دیدارهاي نس��بتاً جمعي در حسینیه امام خمیني)ره( و 
دیدارهاي متعددي که ایشان با همسران و فرزندان و پدران 
و مادران شهدا داشتند، تالش کردیم در مجموعه مستندي 
با عنوان »با ستاره ها« روایتي از سبک زندگي و همچنین نوع 
نگاه رهبري معظم انقالب و تکریم و بزرگداشت مقام ایثار و 
شهادت و پاسداشت شأن و مقام خانواده هاي معظم شهدا را 

به جامعه نشان بدهیم| صفحه 16

    سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که سپیده دم 
روز پنج  شنبه 15 آوریل 2021، کمیته های مردی یمن طی 
عملیات تهاجمی با 11 موشک و پهپاد شرکت آرامکو، سکوی 
پرتاب موشک های پاتریوت و اهداف حساس دیگر را در استان 
جیزان عربستان هدف قرار دادند. به گفته سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن در جریان این حمله که با چهار پهپاد از نوع صماد 
3 و قاصف k2 انجام ش��د، انبارهای تسلیحاتی و پایگاه های 

پاتریوت مورد اصابت دقیق قرار گرفت | صفحه 15

فقط 8 كشور جهان فناوري ساخت ابرترانسفورماتور 
نيروگاه هاي برق را دارند | صفحه 3

    همزمان ب��ا ماه مب��ارك رمضان، ش��بکه هاي مختلف 
تلویزیوني اقدام به پخش سریال هاي ویژه این ماه کرده اند که 
البته قسمت هاي اولیه هیچ کدام از این سریال ها با استقبال 
روبه رو نش��ده است.  س��ریال »احضار« ش��بکه یک سیما، 
سریالي ماورایي معرفي شده و رگه هایي از سینماي وحشت 
را در قس��مت اول نش��ان داد، با این وجود برخي منتقدان 
 »Horror« این س��ریال را فاقد اس��تانداردهاي الزم ژانر
)وحش��ت( عنوان کرده اند. نکته بارز س��ریال هاي رمضان 
امس��ال این اس��ت که هیچ کدام از مجموعه هاي حاضر به 
عنوان سریال طنز تولید نش��ده اند. با این وجود شبکه هاي 
»تماش��ا« و »آي فیلم«، در اقدامي حس��اب ش��ده، پخش 
 مجموعه ه��اي پرطرفدار س��ال هاي گذش��ته تلویزیون را 

شروع کرده اند | صفحه 16

یمنی      ها با موشک و پهپاد
 به آرامکو حمله كردند

 قوي ترین 
ابرترانسفورماتور ایراني 

مشغول به  كار شد

 گام معلق سريال هاي 
ماه رمضاني در ابتداي راه 

 »لشكر زينبي« تصويري 
از شأن واالي خانواده شهدا 

در نگاه رهبري است

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه 28 فروردین 1400 - 4 رمضان 1442

سال بيست و سوم- شماره 6184 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

یادداشت  سیاسی

 مذاکره فرسایشی
دام جدید امریکا

سید عبداهلل متولیان

اگر »تله ی مذاکره « مهم  ترین روش امتیاز گیری نظام س��لطه از 
کشورهای جهان نباشد بی تردید یکی از مؤثرترین، کارآمدترین، 
کم هزینه   ترین و نافذ  ترین روش های دیکته کردن و تحمیل اراده 
و امتیازگیری از کشور هدف در عصر ش��کل گیری سازمان ملل 
متحد و حاکمیت نظام سلطه بر شئون مختلف کشورهای جهان 
است. استعمارگران غربی با طراحی و مهندسی میز مذاکره، کشور 
هدف را به راه بی پایان و وادی برهوت سراب گونه ای می کشانند 
که به محض اینکه پایش در قالب نظام سلطه گیر افتاد، رهاشدن 
از آن غیرممکن ب��وده و دائماَ مجبور به دادن امتیازات بیش��تر و 
بیشتر است.  استعمارگران غربی در میدان مذاکره، حقوق مسلم 
کش��ور هدف را به عنوان امتیاز روی میز مذاکره می گذارند اما در 
اوج سبعیت و ناجوانمردی، در ازای همراهی کشور هدف و اجرای 
دس��تورات، حاضر به ارائه همان حقوق کشور هدف هم نیستند. 
در این صورت کشور هدف، برای دستیابی به حقوق خود ناچار به 
تمکین از دستورات و اجرای دقیق برنامه های نظام سلطه و دادن 
امتیازات بیشتر برای گرفتن بهانه از طرف مقابل است | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 »دیو وارونه کار« 
امریکا

هادی محمدی

خیلی جالب اس��ت که بایدن نه تنها از چم��اق تحریم ترامپ که 
اهرمی با ماهیت جنایت علیه بشریت است، دست برنداشته بلکه در 
شیوه های رفتاری هم مثل او دبه می کند و البته شاید این ویژگی 
بایدن مربوط به بیماری او باشد که شاید تا اندکی بعد مقامات کاخ 
سفید را هم نشناسد. بایدن در مورد توافق ترامپ با طالبان همان 
چیزی را گفت که ترامپ در مورد تواف��ق اوباما در برجام با ایران و 
1+5 اعالم کرد. اگر امریکا اوضاع مناسبی داشت، این تصویر آشفته 
و شرم آور را از خود نشان نمی داد و بس��یاری از ماهیت های خود 
را پنهان می کرد. کنگره هنوز با حص��اری از گارد نظامی مراقبت 
می ش��ود و به جز اوضاع اقتصادی و اجتماعی به شدت بحران زده، 
ناآرامی های ضدنژادپرستی، مسیر جدایی برخی ایالت   ها را مجدداً 
نش��ان می دهد. این اوضاع متزلزل توسط بایدنی ریاست می شود 
که نیاز به مراقبت مغز و اعصاب دارد، لذا چرایی پدیده افراطی در 
سیاست خارجی امریکا خودنمایی می کند. البته می توان گفت که 
بایدن یک اس��تثناء احمقانه همانند ترامپ نیست و این ماهیت 

واقعی نظام حاکم بر امریکاست | صفحه 15

یادداشت ورزشی

 ترکش های عدم نظارت 
و ناکارآمدي 

دنیا حیدري

پرسپولیس همچنان باید تاوان بدهد، تاوان بی کفایتی مدیرانی که 
تبعات اشتباهات شان تمامی ندارد و هر بار به شکلی زمینه نقره داغ 
شدن این باش��گاه و هوادارانش را فراهم می کند. این تبعات چرخه 
نادرست مدیریتی فوتبال ایران است. هنوز زمان زیادی از محرومیت 
عیسی آل کثیر نگذشته که پرسپولیس با ش��کایتی دیگر در لیگ 
قهرمانان آسیا مواجه شده است، چراکه اشتباهات و تاوان های سنگین 
در فوتبال ایران هرگز درس و تجربه نمی شود برای عدم تکرار دوباره 
و دوباره! پرواضح بود هندی ها که از اولین روزهای سفر سرخپوشان 
با پرسپولیس به چالش خورده بودند برابر جمالت نسنجیده ای که 
در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس به رشته تحریر درآمده، سکوت 
نخواهند کرد. تشبیه سفر پرسپولیس به هند به لشکرکشی نادرشاه 
افشار به این سرزمین )283 سال پس از فتح هند توسط لشکر ایرانیان، 
حاال نوبت به جوانان ایرانی رسیده تا یک بار دیگر و این بار در آوردگاه 
دیگری دست به فتح الفتوح بزنند.( برای ملت ایران یادآور یک پیروزی 
است، نه برای هندی هایی که مغلوب شدند و دو جواهر گرانبهای خود 

را به عنوان غنیمت پیشکش کردند | صفحه 13

ویژه جوان

کدام  اقبال کننده از سید حسن خواست 
»جمهوری اسالمی از بین برود«؟!

جناب حجت االسالم سید حسن خمینی پس از اخباری که پیرامون 
دیدار علیرضا علوی تبار با ایشان و درخواس��ت ورود به انتخابات و 
سپس استمزاج ایشان از رهبری و پاس��خ رهبری به ایشان منتشر 
شد،  در سخنانی قابل تأمل گفته است:»ما اگر گوشت و پوستمان 
هم برود، نمی خواهیم جمهوری اسالمی از بین برود و هیچ کس نباید 
چنین توقعی را داشته باشد و اگر کسی روزی می خواهد به بنده اقبال 
کند بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم که 
جمهوری اسالمی بخواهد لطمه ببیند. «  این اظهارنظر مخاطب را با 
این پرسش روبه رو می کند که چه کسانی یا چه کسی از آقای سید 
حسن خواسته کاری کند که جمهوری اسالمی لطمه ببیند یا »از بین 
برود«؟ و اگر هم فرض کنیم که کسی چنین مطلبی را با این صراحت 
و مشخصاً  با این عبارات از او نخواسته است،  باز این پرسش باقی است 
که از میان »اقبال کنندگان « به ایشان چه کسی چه توقع یا مطالبه ای 
داشته است که سید حسن تشخیص داده ضرورت دارد به این مهم 
بپردازد و در تریبون عمومی گوش��زد کند که از این پس اگر کسی 
خواست به او اقبال نشان دهد، نباید انتظار لطمه زدن به »جمهوری 

اسالمی« و حتی »از بین بردن« آن را داشته باشد؟! | صفحه 2

سبقت غنی سازی 60درصدی از وین

ما  اصالح طلبان 
فقط شب انتخابات 
به ياد مردم می افتیم!

 جریان اصالحات منتقد وضعيتی  است 
 كه خود آن را طی 32 سال مدیریت اجرایی 

رقم زده است
   محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی در صفحه اینستاگرامش نکته جالب 
توجهی را یادآور می ش��ود؛ اینکه سیاس��ت ورزی اصالح طلبان فقط در انتخابات 
خالصه می شود و وقتی رأی می آورند، مردم را فراموش می کنند تا انتخابات بعد. 
قوچانی می نویسد: »سیاست فقط انتخابات نیست . وقتی جبهه اصالحات، سیاست 
را در انتخابات خالصه می کند و رابطه اش با ملت فقط هرچند س��ال یک بار برای 
انتخابات است و نه پاسخگویی و تالش برای اقناع ایشان و پوزش از خطاهای خویش، 
به وضعیت رقت انگیز و تراژیک کنونی می رسیم که گروهی بر طبل تحریم می کوبند 
و گروهی دیگر از »رأی دادن در تاریکی« دفاع می کنند که هر دو راهبردهای ناکافی 
و نادرستی هستند. این حرف   ها را شب عید در س��النامه مجله »تجارت فردا« در 
میزگردی با آقای عباس عبدی گفتم تا این تصور را که از رأی دادن در تاریکی و به هر 
قیمتی دفاع می کنم به صراحت رد کنم. من از تقدم »اصالح اصالحات « بر انتخابات 
دفاع می کنم و با وجود نقد راهب��رد تحریم از تبدیل اصالح طلب��ی به»انتخابات 

گرایی«هم انتقاد دارم. انتخابات وسیله است، نه هدف. «
در واقع اصالح طلبان برای انتخابات تالش گس��ترده برای جذب مردم می کنند؛ 
وعده می دهند و خیلی پر شور منتقد و معترض وضع موجود می شوند و صحبت از 
اصالح وضع موجود می کنند؛ اما پس از پیروزی در انتخابات، پشت میز مدیریت 
می نشینند و یادشان می رود چه گفته اند و با رأی چه کسانی آنجا نشسته اند. در 
نهایت هم شب انتخابات بعدی می گویند وضع موجود مناسب نیست و به ما رأی 
بدهید تا برنامه هایمان برای تغییر وضع موجود را اجرایی کنیم. اصالح طلبان برای 
پیاده کردن برنامه های خود و اصالح کاستی   ها و اشتباهات چند دهه فرصت الزم 
دارند و اگر در 32 سال نتوانسته اند اصالحی رقم زنند، فرصت دوباره را برای چه 

می خواهند؟
   اصالح طلبان و بازگشت به عقب

اصالح طلبان بیش از یک س��ال است که در رس��انه های خود از انتخابات 1400 
می گویند. دم از نبود امکان حضور می زنند، اما عمالَ فعال   ترین جریان سیاسی برای 
انتخابات 1400 همین اصالح طلبان هستند. در فضای رسانه ای همه رسانه های 
اصالح طلب همه روزه مطالبی درباره انتخابات دارند و در محافل پشت پرده هم 
جلسات متعدد و رایزنی   ها و...  این میان یک سؤال حائز اهمیت است: »اصالح طلبان 
چه برنامه ای برای اداره کشور و چه حرفی برای زدن دارند؟ آنها چگونه قرار است 

مردم را با خود همراه کنند و کارنامه آنان به مردم چه می گوید؟«
»اصالح وضع موجود « محور و زیربنای همه مواض��ع و برنامه های اصالح طلبان 
اس��ت. آنها می گویند ما برای اصالح می آییم و با همین رویک��رد، همواره خود را 
منتقد جدی وضع موجود جا زده اند و آرایش اپوزیس��یونی به خود گرفته اند. این 
میان، آنچه از س��وی اصالح طلبان و در هیاهوی برنامه های تبلیغاتی شان تعمداً 
بیان نمی شود، نقش آنان در رقم خوردن وضع موجود است. با فرض صحیح بودن 
»سیاهی«   هایی که اصالح طلبان از وضع موجود وصف می کنند، سؤال این است 

که آیا آنان در به وجود آمدن این سیاهی   ها نقشی نداشته اند؟
      پيروز انتخابات و اپوزیسيون؟!

»32 سال کشور دست ما بوده است« این جمله محس��ن هاشمی، عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران است که یک سال و اندی پیش در یک برنامه تلویزیونی 
گفت. او برای آنکه بگوید در انتخابات  ریاس��ت جمهوری طیف سیاسی آنها رأی 
آورده، این جمالت را بر زبان آورد: »40 سال االن از انتخابات می گذرد و اگر هشت 
سال، هشت سال نگاه کنیم، با همین انتخابات   ها عمدتاً رؤسای جمهور از یک جناح 
اعتدالگرا و اصالح طلب بوده اند. چه در زمان مقام معظم رهبری که رئیس جمهور 
بودند و نخست وزیر آقای موسوی بودند، چه زمان آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی 
رئیس جمهور شدند و فقط یک دوره آقای احمدی نژاد از سوی مقابل بودند و بعد 
هم باز آقای روحانی رئیس جمهور شدند. یعنی در این 40 سال با همین انتخابات 

ما توانستیم مسلط بر کشور کار را پیش ببریم. «
آنچه هاشمی می گوید گزاره ای نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. اصالح طلبان 
می دانند که چهار دوره هشت س��اله مدیریت اجرایی کشور را بر عهده داشته اند. 
وقتی صحبت از پایگاه اجتماعی می شود، فخر می فروشند که ما پیروز انتخابات های 
متعدد بوده ایم؛ اما در عین حال مس��ئولیت وضع موجود را نمی پذیرند و ژس��ت 

اپوزیسیون می گیرند | صفحه 2

بینالملل

ایران غنی سازی 60درصدی را 3 روزه عملياتی 
كرد و صالحی گفته 90درصدی هم می توانيم

 رئيس تيم مذاكره كننده ایران 
به طرف های غربی هشدار داد كه ایران 

وقتی برای مذاكرات فرسایشی ندارد

اگرچه دور دوم مذاكرات وین با ارزیابی مثبت 
آغاز شد ولی غنی سازی 60درصدی، گوی 
سبقت را از پيشرفت مذاكرات ربوده است

 توپخانه دولت
علیه وزیر سالمت

آتش تهيه توپخانه دولتی ها برای پوشش نامدیریتی كرونایی دولت بر سر وزیر سالمت فروریخت تا 
در فرصت باقی مانده  از عمر دولت، یک قربانی غير از مقصران اصلی برای كرونا رزرو شود.  بحث رانت 
واردات واكسن و به تعبير نمکی ورود ماست فروش ها  به این امر خطير هم حکایت از ماستماليزاسيون 
به جای واكسيناسيون دارد. در حمله به وزیر از روزنامه سازندگی، )ارگان حفظ  آثار و نشر ارزش های 

رئيس جمهور!( گرفته تا تک تک شخصيت های مواجب بگير دولتی حضور دارند| صفحه 3
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