
    تالش براي واكسيناس��يون سراس��ري در كن��ار رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي منطقي ترين شيوه مديريت اپيدمي 
كروناست. حاال با تزريق اين يك ميليون دوز واكسن مي توان 
به س��رعت گرفتن فرآيند واكسيناس��يون اميدوار ش��د. به 
خصوص اينكه ب��ه گفته وزير بهداش��ت قرار اس��ت مرحله 
نخست واكسيناس��يون كرونا تا هفته اول ارديبهشت پايان 
يابد و مرحله دوم نيز براس��اس پيش بيني ها در ارديبهشت 
آغاز شود. در مرحله اول تمام كادر درمان، دانشجويان علوم 
پزشكي و پرستاري، كاركنان آزمايشگاه ها و همچنين بيماران 

صعب العالج واكسينه مي شوند | صفحه 3

    توربين بخار نيروگاه بعثت، امروز سه شنبه در حالي رونمايي 
مي شود كه ايران با س��اخت اين دس��تگاه در ميان پنج كشور 
برتر س��ازنده اين توربين ها قرار گرفت. احياي توربين قديمي 
نيروگاه هاي حرارتي از لحاظ زيس��ت محيطي هم بسيار حائز 
اهميت است.  توربين سابق نيروگاه بعثت )تنها نيروگاه فعال داخل 
شهر تهران( در كمپاني جنرال الكتريك امريكا ساخته شده بود كه 

اكنون به دست متخصصان كشور  بومي سازي شد | صفحه 3

    صداوسيما چند سالي است كه با فعال كردن مراكز استان ها 
توانسته بخشي از سريال سازي را از تهران بيرون ببرد و گوشه اي 
از فرهنگ و سنن و آداب ديگر مردمان ايران را در آثار نمايشي 
بازتاب دهد، با اين حال هنوز در س��ريال هاي شهرستاني كه 
مراكز استان ها مي سازند، جغرافيا محلي از اعراب ندارد و صرفاً 
به بازنمايي لهجه بسنده شده است. سانسور جغرافيا به لحاظ 
رواني تأثير زيادي بر جامعه مخاطب آثار نمايشي دارد. اينكه 
مردم تصوير داشته هاي طبيعي ايران را كه حجم زيادي را نيز 
شامل مي شود مشاهده نكنند و داستان هاي نمايشي صرفاً در 
محيط هاي تنگ و تار بگذرد، به طور مستقيم روي روحيه جامعه 

تأثيرگذار است | صفحه 16

 آغاز تزريق 
يك ميليون دوز 

واكسن كرونا

توربين بخار ايراني هم آمد

 سريال هاي نمايش خانگي 
همچنان حبس در تهران 

    نحوه عملكرد بي بي س��ي جهاني و بي بي سي فارسي در 
رويداد فوت همس��ر ملكه يك فرصت در اختيار رسانه هاي 
مخالف بي بي س��ي بود تا بتوانند بخشي از نمايش بي طرفي 
اين رسانه سلطنتي را براي مخاطب افشا كنند. با اين حال، 
به رغم فرصت ايجاد ش��ده، موج قابل توجهي در اين زمينه 
به راه نيفت��اد و صرفاً ت��ك خبرها و ت��ك گزارش هايي در 
مورد عملكرد بي بي سي فارسي منتش��ر شد. يك نويسنده 
انگليسي اين نحوه كار بي بي س��ي را شبيه پوشش اخبار در 
كره شمالي دانس��ت. پخش مدح و ثناي همسر ملكه، قطع 
برنامه هاي عادي در شبكه هاي تلويزيوني، عدم انتشار اخبار 
با موضوعات ديگر در س��ايت ها و صفح��ات مجازي و حتي 
حذف برخي اخبار منتشرشده و پوشش سياه رنگ مجريان 

باعث زدگي مخاطب شد | صفحه 10

 بي بي سي زنده را 
با »مرده همسر ملكه« 

بشناسيد

    اين روز ها تغيير و تحوالت در داخ��ل جريان و نهادهای 
مختلف برای انتخابات رياس��ت جمهوری آينده با س��رعت 
بيش��تری در ح��ال روی دادن اس��ت و به تدري��ج گروه ها و 
جريان های سياس��ی در حال نق��ش آفرين��ی در انتخابات 
هستند. در اين ميان شورای وحدت اصولگرايان هم به عنوان 
يكی از جريان های مجموعه نيروه��ای انقالبی به عنوان يك 
نهاد حزبی در تالش برای رسيدن به يك كانديدای واحد در 
انتخابات رياست جمهوری است؛ همانگونه كه در انتخابات های 

گذشته نيز در اين مسير قدم بر می داشت | صفحه5

سخنگوی شورای وحدت اصولگرايان:

 مدل وحدت ۹6 را
در 1400 دنبال می کنيم

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 31 فروردين 1400 - 7 رمضان 1442
سال بيست و سوم- شماره 6187 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

یاد  د  اشت سیاسی

 انتخابات 
و رسانه  ها

داود عامری

انتخابات يكی از بارز  ترين نمود های مردم س��االری در كشورهای 
مختلف جهان است. كشور ما نيز از اين قاعده خارج نيست. اما آنچه 
در انتخابات های مختلف به خصوص در آخرين انتخابات رياس��ت 
جمهوری امريكا مالحظه شد، نش��ان می دهد كه چنانچه مردم و 
كارگزاران برای مردم س��االری و دموكراسی تربيت نشوند، انتقال 
قدرت و جابه جايی افراد منتخب به آس��انی اتف��اق نخواهد افتاد و 
هزينه های زيادی را به بار خواهد آورد.  نتيجه چنين روندی تضعيف 
مردم ساالری و ابهام آفرينی بعضی از افراد كه نمی خواهنداز قدرت 
دور شوند و سر برآوردن روسای جمهوری به مراتب بدتر از ديكتاتور  ها 
خواهد بود. در نتيجه برای ايجاد يك روند درست و تصوير عقاليی 
از نظام انتخاباتی در كشورهای جهان، رسانه   ها نقش بسيار مهمی بر 
عهده دارند. رسانه   ها ركن مهمی از مردم ساالری هستند، بنابراين از 

چند جهت دارای نقش و تأثير گذاری هستند | صفحه 2

یاد  د  اشت  سیاسی

امریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی  
در تروریسم هسته ای

رسول سنائی راد

رژيم صهيونيستی ازجمله مشوقان و بهره برداران از سياست فشار 
حداكثری و تش��ديد تحريم ه��ای ظالمان��ه دوران دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور سابق امريكا به حساب می آيد كه با پايان يافتن دوران 
قدرت آن قمارباز سياسی و شكست در انتخابات رياست جمهوری 
امريكا، بر تداوم همان روند از سوی مستأجر جديد كاخ سفيد چشم 
اميد دوخته اس��ت. همان گونه كه بايدن و تيم همراهش نيز سعی 
كردند برخالف شعارهای دوران رقابت های انتخاباتی برای بازگشت 
به برجام، در ماه های نخس��ت به دست گيری قدرت، همان رويكرد 
سخت دوران ترامپ يا بی اعتنايی به موضوع هس��ته ای ايران را به 
نمايش گذارند،  برخی دولت های اروپايی نيز در اين دوره به همراهی 
با امريكا رو آورده و حتی نقش پليس بد را به نفع تيم جديد حاكم بر 
كاخ سفيد برعهده گرفتند و تالش نمودند زمينه باج خواهی بيشتر از 

جمهوری اسالمی ايران را  فراهم آورند | صفحه 2

یاد  د  اشت  فرهنگی

 »آقا مرتضي« 
باید محور اتفاق باشد نه افتراق

مصطفي شاه كرمي

مشاجره اي كه بين بنياد روايت فتح از يك سو و سازمان هنري 
رسانه اي اوج از سوي ديگر بر سر مستند »آقا مرتضي« ايجاد شده 
است، اتفاق خوشايندي نيست.  شايد اين اوج بدسليقگي باشد كه 
شخصيت »آقا مرتضي« را به عنوان يكي از عناصر ايجاد قدرت و 
تقويت استدالل و تدليل در بين جبهه فرهنگي انقالب اسالمي 
به عرصه اي براي مس��تهلك كردن انرژي و تواني كه بايد صرف 
دشمن شناسي و تقويت جبهه انقالب شود، تبديل كنيم. به كالم 
بهتر امثال »آقا مرتضي« محور همگرايي و همداستاني نيروهاي 
جبهه فرهنگي انقالب هستند نه مجالي براي خراشيدن صورت 
نيروهاي فرهنگي انقالب. قطعاً اگر سيدمرتضي هم در قيد حيات 
دنيايي بود و دستش از اين دنيا كوتاه نبود، كمترين رضايتي در 
رخ دادن بگومگوهاي انرژي بر در صفوف جريان ارزشي و انقالبي 

نداشت  | صفحه 16

ویژه جوان

 کدام مرکز اطالعاتی دولتی 
به خاتمی گزارش دروغ داده است؟

سيد محمد خاتمی در بخش��ی از بيانيه اش به كنگره يك حزب 
اصالح طلب، در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا مدعی شد: 
»تركيب هيئت های اجرايی و نيز گزارش  هايی كه بعضی از مراكز 
دولتی اطالعاتی درباره افراد می دهند نگرانی را نس��بت به حذف 
گسترده در همين مراحل اوليه بيشتر می كند.«  او از دولت برای 
اين مدل تأييد صالحيت   ها انتقاد كرده و نوش��ته: »دولت محترم 
اگر نه صددرصد می توانست و می تواند به گونه ای ديگر عمل كند.«  
روشن نيست كدام مركز اطالعاتی دولتی گزارش   هايی اينگونه را 
به محمد خاتمی می دهد. با اين حال، وزارت كشور دولت روحانی 
ادعای او را رد كرد.  در بيانيه وزارت كش��ور آمده: »پس از بررسی 
صالحيت داوطلبان ش��وراهای اسالمی ش��هر  ها در هيئت های 
اجرايی، صالحيت بيش از ۹۰ درصد از داوطلبان تأييد گرديد. « 
 اين بيانيه همچنين ادعای خاتمی مبنی بر اينكه »عدم استقبال 
از نامزدی در انتخابات كه در پاره ای موارد حتی تعداد نامزد  ها برابر 

تعداد اعضای شورا نيست« را هم رد كرد | صفحه 2

نيرويی يکسره در خدمت 
اسالم و انقالب بود

ايشان برادری بزرگ 
پشتوانه ای قوی و فداکار بود

   سردار حجازی 
تنديس تواضع و صفای باطن بود

اتفاقات منجر به توافق برجام در سال  ۹4در حال تکرار شدن در وين است | صفحه 15 

رهبر انقالب:

سيد حسن نصراهلل:

فرمانده کل سپاه:

دو سال قبل 
شیوا نوروزی
  ورزشی

وقت��ي ايده 
برپاي�����ي 
سوپرليگ اروپا به ذهن فلورنتينو پرس 
رئيس رئال مادريد خطور كرد و او، آنيلي 
رئيس يوونتوس را هم با خود در اين فكر 
همراه كرد، كمتر كسي مي توانست باور 
كند ك��ه فوتب��ال دربس��ت در اختيار 
سرمايه داري، قدرت هاي پولي جهان و 
كارتل هاي اقتصادي قرار بگيرد. با اين 
حال دو سال پس از طرح ابتدايي تشكيل 
سوپرليگ اروپا و مخالفت هاي گسترده 
با آن، ح��اال خبر برگ��زاري قطعي اين 
س��وپرليگ به گوش مي رسد تا فوتبال 
اروپا با بزرگ تري��ن چالش خود روبه رو 
شود. چالش��ي كه طي آن ش��اهد اين 
خواهيم بود كه فوتبال بيشتر از قبل در 
آغوش سرمايه داري قرار بگيرد يا بهتر 
است بگوييم كه سرمايه داري فوتبال را 

مي بلعد. 
    

باش��گاه های ثروتمن��د فوتب��ال اروپا 
سرانجام پروژه موسوم به »سوپرليگ«  
را رس��ماً كليد زدند. منچستريونايتد، 
ليورپول، منچسترس��يتی، آرس��نال، 
چلسی، تاتنهام، بارسلونا، رئال مادريد، 
اتلتيكومادري��د، اينت��ر، آث مي��الن 
و يوونت��وس همان 12 باش��گاه ياغی 
هستند كه به رهبری پرس قصد دارند 
با تش��كيل و برگزاری رقابتی جديد، 
درآمدی هنگفت به جيب بزنند تا يوفا و 
حتی فيفا را هم تحت فشار قرار دهند. 
با اين ح��ال مخالفت س��ران اتحاديه 
فوتب��ال اروپا و همچنين فدراس��يون 
جهانی فوتبال سد راه آنها شده است. 
ضمن اينكه رسانه ها، هواداران و ساير 
تيم ه��ای مطرح قاره نيز از سركش��ی 
باشگاه های متمول و منفعت طلب به 
ش��دت گاليه كرده اند. گفته می شود 
تيم های ش��ركت كننده در سوپرليگ 
درآمدی 35۰ ميليون يورويی به جيب 

خواهند زد. 
    

سه باشگاه اس��پانيايی، شش باشگاه 
انگليسی، سه  باشگاه ايتاليايی و سه تيم 
ديگر كه هنوز نام شان مشخص نشده 
در تالشند تورنمنتی با نام سوپرليگ 
اروپ��ا را از ماه آگوس��ت 2۰22 برگزار 
كنند و ش��كل و ش��مايل بازی ها هم 
طبق نظر آنها باشد. بر اين اساس 2۰ 

تيم در تورنمنت حضور خواهند داشت 
و جدا از 15 تيم اصلی، پنج تيم ديگر 
در هر دوره ب��ا در نظر گرفتن عملكرد 
فصل قبل انتخاب می شوند. مسابقات 
در دو گروه 1۰ تيمی و به صورت رفت و 
برگشت انجام خواهد شد. سه تيم اول 
هر گروه مستقيماً صعود خواهند كرد و 
تيم های چهارم و پنجم دو گروه نيز بعد 
از انجام بازی های پلی آف دو س��هميه 
ديگر را ب��رای حض��ور در يك چهارم 
نهايی به دست خواهند آورد. حاميان 
سوپرليگ بر انجام بازی ها وسط هفته 
تأكي��د دارند. همچنين باش��گاه هاي 
حاضر در س��وپرليگ حق شركت در 

ليگ هاي كشور خود را ندارند. 
تحقق اين خواسته، يعني اينكه متموالن 
فوتبال جهان صف خ��ود را از بقيه جدا 
كنند. حاال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه 
چگونه فوتبال رس��ماً به سرمايه داري 
نزديك و نزديك تر مي شود. اتفاقي كه 
به طور حتم باع��ث تضعيف ليگ هاي 
اروپايي، ليگ قهرمانان و حتي فوتبال 
ملي كش��ورهاي اروپايي خواهد ش��د. 
شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه بانك 
جي پي مورگان امريكا بودجه راه اندازي 
سوپرليگ را تأمين مي كند. سوپرليگي 
كه پاياني بر فوتبال، سنت و هوادار واقعي 

خواهد بود.
    

يوفا اما شديدترين واكنش را به اعالم 
استقالل 12 باشگاه اروپايی نشان داده 
است. اتحاديه فوتبال اروپا می دانست 
برخی باشگاه ها چند س��الی است كه 
پيگير موضوع س��وپرليگ هس��تند، 
اما تصور نمی كرد پ��رس و حاميانش 
اينگونه وارد عمل شوند. اتحاديه فوتبال 
به آنها هشدار داده در صورت شركت در 
اين رقابت ها تمامی تيم های حاضر از 
حضور در ليگ های داخلی و خارجی 
محروم می شوند و حتی بازيكنان شان 
نيز اجازه بازی در تيم های ملی و جام 
جهانی را نخواهند داشت. عالوه بر اين 
اتحاديه فوتبال انگليس هم شش تيم 
جزيره را تهديد كرده اس��ت: »اگر اين 
اتفاق بيفتد، اتحادي��ه فوتبال جزيره، 
يوفا، اتحاديه فوتب��ال انگليس، ليگ 
برتر، سری آ، فدراسيون فوتبال اسپانيا 
و ايتاليا و حتی فيفا و تمام انجمن های 
زيرمجموعه ما برای متوقف كردن اين 

ايده متحد خواهند شد | صفحه 13

 بلع کامل فوتبال
در حلقوم 
سرمايه داری

وداع با سردار پر افتخار

شروع نگارش به اميد توافق

سردار سرتيپ پاسدار سيد محمد حس��ين زاده حجازی، 
جانش��ين فرمانده نيروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی ، پس از عمری خدم��ت و مجاه��دت، عصر روز 
يك  شنبه براثر عوارض شيميايی ناشی از دوران دفاع مقدس، 

دعوت حق را لبيك گفت و به ياران شهيدش پيوست. 
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اس��المی در گفت وگويی 
تلويزيونی با اشاره به برگزاری جلسه كميسيون پزشكی برای 
تعيين علت فوت سردار حجازی در بيمارستان بقيه اهلل تهران 
اظهار كرد: در جلسه كميسيونی كه در بيمارستان برگزار شد 
عوارض شيميايی عمده   ترين دليل پيوستن ايشان به ياران 
شهيدش اعالم شد. اين كميسيون به اعتبار جانباز شيميايی 

بودن س��ردار حجازی و محرز بودن تأثيرات جانبازی در به 
شهادت رسيدن، ايشان را رسماً به عنوان شهيد معرفی كرد. 
شهيد گرانقدر سردار حجازی پس از دفاع مقدس در سپاه و 
بسيج و نيز ستاد كل نيروهای مسلح مسئوليت های خطير 
و مهمی عهده دار شد كه از جمله آنها می توان به فرماندهی 
نيروی مقاومت بسيج به مدت 1۰ سال ، رياست ستاد مشترک 
سپاه ، جانشين فرمانده كل سپاه و معاونت آماد ، پشتيبانی و 

تحقيقات صنعتی ستادكل نيروهای مسلح اشاره كرد. 
سردار حجازی كه در كارنامه خود مدتی مسئوليت سپاه در 
لبنان را داشت در سال های اخير تجارب ارزنده خود را برای 
ياری بخشی به مدافعان حرم و كمك به جبهه مقاومت اسالمی 

در عرصه مقابله با داعش و تروريسم تكفيری به كار گرفت و 
پس از شهادت سردار دل  ها سپهبد پاسدار حاج قاسم سليمانی 
به پيشنهاد سردار پاسدار اسماعيل قاآنی فرمانده نيروی قدس 
سپاه ، با حكم سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمی فرمانده 
كل سپاه، به سمت جانشينی فرماندهی اين نيرو منصوب شد 

و خدمات ارزنده ای از خود به يادگار گذارد.  
پيكر مطهر س��ردار حجازی امروز در اصفهان تشييع و در 
گلزار شهدای اين شهر به خاک سپرده می شود. بنا به اعالم 
سخنگوی سپاه صاحب الزمان  اصفهان ، مراسم يادبود اين 
شهيد سعيد روز پنج  شنبه در گلزار شهدای اصفهان برگزار 
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 سردار حجازی جانشين فرمانده نيروی قدس سپاه بر اثر عوارض شيميايی با ايست قلبی به ياران شهيدش پيوست. 
پيکر مطهر او امروز در اصفهان تشييع می شود 

سردار فالح زاده 
 به سمت جانشينی فرمانده 

نيروی قدس سپاه منصوب شد


