
اصرار در واشنگتن، انکار در تهران

سونامي گيمر با 40ميليون نوجوان ايراني!

    آیین تشییع پیکر مطهر سردار شهید سیدمحمد حجازی، جانشین فقید نیروی 
قدس سپاه صبح دیروز با رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی در اصفهان برگزار و در 
گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده  شد. این مراسم با حضور جمعی از فرماندهان 
عالی رتبه  نیروهای مسلح ، مسئوالن استانی و مردم شهیدپرور و قدرشناس اصفهان 

برگزار شد.  فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح دیروز در مراسم 
تشییع پیکر شهید حجازی در دانشکده پرواز اصفهان با بیان اینکه جبهه های مقاومت 
 هر روز یک اقدام اساسی مقابل  امریکا و اسرائیل انجام می دهند، گفت:  راه سردار شهید 

حجازی در عرصه مقاومت همچنان ادامه دارد | صفحه 2

 تداوم مقاومت 
با استمرار راه سلیمانی  ها و حجازی ها

فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم تشییع پیکر سردار حجازی  تأکید کرد

هیئت امریکایی در بدبینانه      ترین حالت بازگشت گام به گام به برجام و در خوش بینانه      ترین وضع بر بازگشت همزمان 
پافشاری می کند، اما هیئت ایرانی این ادعا     ها را رد کرده و بر لغو یکباره همه تحریم     ها تأکید می کند

افزایش جمعیت نوجوانان درگیر با بازي هاي آنالین به 40 میلیون نفر نیاز به تدبیر پیشیني دارد

    نتایج آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد اغلب 
کاندیداهایی که  رأی منفی باال و  رأی مثبت پایین دارند، به لحاظ فکری نزدیک به طیف 
دولت مستقر هستند. در این نظرسنجی  رأی منفی علی الریجانی، جواد ظریف و علی 
مطهری باالتر از کاندیداهای دیگر است. همچنین  رأی مثبت سید ابراهیم رئیسی که 
در انتخابات سال 96 رقیب اصلی حسن روحانی محس��وب می شد، از سایر نامزدهای 
احتمالی باالتر و  رأی منفی او نیز کم بوده و می توان در مورد این نظرسنجی از عبارت 
»صدرنشینی« برای رئیسی استفاده کرد. آیا کسانی که سال 96 نام او را در برگه های  رأی 

خود ننوشتند، حاال از  رأیی که نداده اند، پشیمان شده اند؟ هنوز برای گفتن چنین حرفی 
زود است، اما در هر حال مطابق این نظرسنجی، نمونه مردمی که مورد  سؤال واقع شده اند، 
نگاه شان به او مثبت تر از سایر کاندیداهاست. این در حالی ا ست که در این لیست، اسم 
اسحاق جهانگیری نیست.  دو ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و حرف و 
بحث های انتخاباتی کم کم، بیشتر و البته جدی تر می شود. کاندیدا ها هنوز »احتمالی« 
هس��تند و حتی همان تعداد اندکی که از تصمیم »قطعی« خود برای کاندیداتوری در 

انتخابات پرده برداشته اند هنوز کاندیدای احتمالی محسوب می شوند | صفحه 2

 مجلس: وزارت اقتصاد به تکليف خود 
در بهبود فضای کسب وکارعمل نکرده است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه اول اردیبهشت 1400 - 8 رمضان 1442

سال بیست و سوم- شماره 6188 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

    روزي که رئیس جمهور از بخش خصوصي خواست تا به عرصه واردات واکسن کرونا 
ورود یابد، شاید کس��ي فکرش را هم نمي کرد که دولت بنا دارد کسب و کار تازه اي با 
واردات و تزریق واکسن کرونا راه بیندازد! دو، سه روز پیش سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با کرونا در مصاحبه اي به طور رس��مي اعالم کرد این ستاد به بخش خصوصي مجوز 
واردات واکسن با ارز نیمایي داده تا افرادي که مي خواهند خارج از نوبت واکسن دریافت 
کنند، پولش را بدهند و واکس��ن بزنند. این مصاحبه همان روز با تکذیب سخنگوي 
سازمان غذا و دارو همراه شد و کیانوش جهانپور که گویا در جریان واکسن فروشي به 
مردم وحشت زده از طغیان کرونا نبوده است بر رایگان بودن واکسن کرونا و تزریق آن 

مطابق با سند ملي واکسیناسیون تأکید کرد. روز گذشته رئیس اتاق بازرگاني تهران از 
قطعي شدن واردات 6 میلیون دوز واکسن توسط بخش خصوصي خبر داد؛ واکسن هایي 
که بین 200 تا 250 هزار تومان قیمت دارد. ورود بخش خصوصي به عرصه واردات و 
به عبارت درست تر »تجارت واکسن کرونا« نگراني هایي را در پي داشته است. رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکي با طرح این نگراني ها در نامه اي به وزیر بهداشت درباره خطر 
رانت خواري و سوء استفاده هاي کالن در خرید، فساد در حمل و نگهداري و نیز کیفیت 
واکسن و همچنین احتمال ورود واکسن به بازار سیاه و محروم ماندن اقشار ضعیف با 

ورود بخش خصوصي به عرصه تأمین واکسن کرونا هشدار داد | صفحه 3

نظرسنجی های انتخاباتی چه می گويند؟

 مرندي: با ورود بخش خصوصي به عرصه تأمین واکسن کرونا 
خطر رانت خواري و سوء استفاده هاي کالن  و بازار سیاه و محروم ماندن اقشار ضعیف وجود دارد

تجارت با کرونا!
 فاتح   »نبل و الزهرا« 

به ياران شهيدش پيوست
سردار محمدعلی حق بین، یکی از فرماندهان مؤثر در فتح 
منطقه نبل و الزهرای سوریه، بر اثر بیماری کرونا درگذشت

   اجتماعی

س�ردار محمدعلی حق بین، همرزم شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و از فرماندهان مطرح مقاومت 
در س�وریه و عراق به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، سردار 
سرافراز محمدعلی حق بین از فرماندهان بنام گیالنی، 
فاتح نبل و الزهرا عصر دیروز پ��س از تحمل دوره ای 
بیماری در بیمارستان پارس به ملکوت اعلی پیوست.

س��ردار محمدعل��ی حق بی��ن س��ال ۱۳۴5 در 
روس��تای تازه آب��اد شهرس��تان لنگرود متولد ش��د. 
بهار س��ال ۱۳6۱ در ۱6 س��الگی به عن��وان امدادگر 
 ب��ه عضوی��ت تی��پ 25 کرب��ال در آم��د و به تدریج 

نیروی رزمی شد. 
س��ال ۱۳62 در س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
نام نویسی کرد و به همراه تیپ قدس گیالن در قامت 
فرمانده گروهان عمار در عملیات های متعدد پاکسازی 
کردستان و چند مأموریت برون مرزی حضور داشت. 
از پایان سال ۱۳6۴ تا ابتدای س��ال ۱۳6۷ جانشین 
فرماندهان گردان کمیل، شهیدان حسن رضوانخواه 
و محم��د اصغریخواه بود و پس از ش��هادت ش��هید 

اصغریخ��واه با حکم فرمانده لش��کر ق��دس، فرمانده 
گردان کمیل شد و تا سال ۱۳۷6 فرمانده گردان بود. 
پس  از آن مسئول عملیات تیپ 2 لشکر و یک سال و 
نیم بعد، مسئول ستاد تیپ شد، مسئولیتی که تا سال 
۱۳۸0 ادامه داشت. در این دوره با فعالیت های تیپ در 
کردستان، احزاب قدرت خود را از دست دادند و امنیت 

پایدار به کردستان برگشت.
بعد از شروع فعالیت های گروه های تروریستی تکفیری 
در سوریه، لشکر قدس گیالن مأموریت یافت به مصاف 
نیروهای تروریست برود. عملیات برجسته این لشکر 
در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳9۴ تحت عنوان نصر 2 بود که 
رزمندگان لش��کر، منطقه شیعه نشین نبل و الزهرا را 
پس از چهار سال محاصره از دست تروریست  ها پس 
گرفتند و 55هزار نفر مردم شیعه در محاصره را آزاد 
کردند. عملیاتی که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
پس از آن، بر دست و صورت س��ردار حق بین فرمانده 
لشکر قدس گیالن بوس��ه زد و این عملیات را »فتح 
خیبر« نامید و فرمود: »ما چهار سال پشت این در گیر 

کرده بودیم.«  | بقیه در صفحه 2

وزیر اقتصاد روزگذش��ته با حضور در نشس��ت علني 
مجلس آمار و ارقام کلي از کاه��ش تعداد مجوز ها به 
نمایندگان ارائه کرد و کاه��ش ۴00تایي مجوزها را 
دلیل بهبود کسب و کار در کش��ور دانست، اما روح اهلل 
نجابت نماینده سؤال کننده از وزیر با انتقاد از آمار هاي 
کلي و انطباق نداشتن آن با واقعیت هاي کسب و کار در 
جامعه اعالم کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانوني خود 
درباره کسب و کار عمل نکرده است. نهایتاً نمایندگان 
مجلس با ۱۱۱ رأي مواف��ق، ۸۱ رأي مخالف و چهار 
رأي ممتنع از مجموع 2۳9 نماینده حاضر در جلسه 
از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نش��دند و به وي کارت زرد 
دادند. روح اهلل نجابت در سؤال از دژپسند وزیر اقتصاد  
خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: » شما آمارهایي 
را ارائ��ه کردید، اما م��ا بین مردم هس��تیم و از درد و 
مشکالت آنها باخبریم. این آمارها واقعیت عیني بین 
فعاالن بخش اقتصادي ندارد، مش��کل آن اس��ت که 
خود بگوید نه آنکه وزیر اقتصاد ب��ا ارائه آمار و ارقامي 
که تطابق با بررسي هاي کارشناسي ما ندارد، بخواهد 

رأي مثبت از مجلس بگیرد« | صفحه 12

یادداشت  ورزشییادداشت  سیاسییادداشت  سیاسی

دنيا حيدريداود عامریمحمدجواد اخوان 

مرد سبیلو  همچنان امیدوار!
اواسط تابستان سال گذشته و زمانی که هنوز ترامپ مستأجر کاخ سفید بود، مصاحبه مشاور 
امینت ملی اسبق او یعنی جان بولتون با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی مورد توجه ناظران 
سیاسی قرار گرفت. در این مصاحبه، پاسخی که این عضو جداشده از کابینه ترامپ به خبرنگار 
در خصوص راهکار موفقیت شورش و اغتشاشات برای براندازی نظام اسالمی ارائه داد، قابل توجه 
است. او صراحتاً از ضرورت ایجاد انشقاق میان رهبری نظام و سپاه پاسداران انقالب اسالمی سخن 
می گفت.  به طورکلی باید گفت حتی تصور جدا شدن سپاه از والیت نیز چندان ممکن نیست، اما 
اینکه چنین جمله خیال پردازانه ای را فردی که در سیاستگذاری کاخ سفید علیه انقالب اسالمی 
حضورداشته است به زبان می آورد، در واقع مبنای بخشی از طراحی های راهبردی نظام سلطه بوده 
است. هنوز چند هفته از مصاحبه زنده شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی با مشاور امنیت ملی سابق 

ترامپ، نگذشته بود که رسانه ملکه از فاز جدید عملیات رسانه ای خود رونمایی کرد | صفحه 2

ضرورت شفاف سازي واکسیناسیون المپیکي هاشهید حجازی سرداری از جنس دفاع مقدس
شنیدن خبر شهادت یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس و رفیق قدیمی، بسیار غافلگیر کننده بود. 
سردار حجازی را از س��ال های مجاهدت در دفاع مقدس و بسیج می شناسم و توفیق همراهی 
داشتم. اگر چه شاید در این شرایط که این یادداشت را می خواهم در پاسداشت عظمت روحی 
یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و مدیران خادم و متواضع کش��ور بنویسم، بسیاری این 
ذهنیت برایشان پیش خواهد آمد که ما ایرانیان، عادت داریم که از رفتگان خود به تکریم یاد 
کنیم،  اما واقعیت این است که س��ال  ها ارتباط نزدیک با این برادر سفر کرده، باعث شد تا در 
خصوص روش و منش او مطلب کوتاهی بنویسم که س��ردار حجازی در حیات خود هیچ گاه 
به نوش��تن درباره خود نپرداخت و نپرداختیم، لذا آنچه در این مجمل قص��د بیان آن را دارم، 
واقعیت هایی از ویژگی های ایشان بود که غالباً برای بنده و تمام کسانی که با ایشان از نزدیک کار 

کردند، ملموس و تجربه شده است| صفحه 2

واکسیناسیون المپیکی ها و پارالمپیکی ها اگرچه اتفاق حائز اهمیتی بود که می تواند تا حد 
بسیار زیادی باعث کاهش دغدغه ورزش��کاران و حتی کادر فنی تیم های اعزامی به توکیو 
شود، اما حاشیه ها و شایعات بسیاری را در پی داشته است. مقاومت برخی ورزشکاران برای 
واکسینه ش��دن که گفته می شود ۱0۷ نفر هستند و گفته شده مس��ئولیت مقاومت برابر 
واکسینه شدن به پای خودشان گذاشته شده و تأکید روزهای اخیر مسئوالن کمیته ملی 
المپیک به اجباری نبودن واکسیناس��یون ورزشکاران در کنار صحبت های دکتر نوروزي،  
از جمله داستان هایی است که این روزها حول محور واکسینه شدن کاروان اعزامی ایران 
به توکیو چرخ می خورد. اما شاید جالب ترین قسمت حاشیه ها، شایعه واکسینه شدن افراد 
متفرقه در قالب کاروان اعزامی ایران به المپیک است که نظرها را به خود جلب کرده و حرف 

و حدیث هایی را به دنبال داشته است  | صفحه 13
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صفحه 3

عروج س��ردار حجازي بس��یار 
غیرمنتظ��ره و غافلگیرکنن��ده 
بود،  حتي درباره س��ردار شهید 
سلیماني به خاطر حضور میداني 
ایشان در معرکه جهاد و مبارزه، 
زمینه ذهني براي شنیدن خبر 
شهادت محتمل بود، اما درباره 
سردار حجازي این انتظار وجود 
نداشت. سردار حجازي به خاطر 
خلق و خوي ش��خصي نس��بتاً 
گمنام ماند، رس��انه گریز بود و ب��ا تظاهر، ری��ا و گزارش دهی 
فرسنگ ها فاصله داشت. نمونه اسطوره اي و متمایز یک مجاهد 
کامل بود. عبارت »سراپا مجاهدت« مقام معظم رهبري درباره 
ایشان ادا کردن حق مطلب بود. گویي خداوند جمیع صفات یک 
مدیِر مؤمن را در او خالصه کرده بود. آرامش مثال زدني، تواضع، 
اخالق، هوشمندي، صبوري، نکته سنجي، درک و تحلیل عمیق 
از مسائل در او موج می زد. تواضع یعني اینکه جانشین کل سپاه 
باشي، اما بپذیري در رده دوم یا س��وم نیروي قدس به صورت 
گمنام )در لبنان( سربازي جبهه مقاومت را انجام دهي. بدون 
شک و تردید قله طالیي بسیج در زمان فرماندهي طوالني این 
مرد بود. توسعه ساختاري، راهبردي کردن مأموریت ها، تخصصي 
کردن اقشار، هویت دادن به بسیج دانشجویي در بعد سیاسي، 
ورود به طرح هاي اجتماعي همچون واکسن فلج اطفال و از همه 
مهم تر بنیانگذاري بسیج سازندگي از جمله یادگارهاي این مرد 
بزرگ و بدون هیاهو بود. تقواي مثال زدني سردار حجازي براي 
کساني که وي را از نزدیک مي شناسند قابل تصدیق است. زماني 
که در شوراي مرکزي بسیج دانشجویي بودم و ایشان فرمانده 
نیروي مقاومت بس��یج بود، روزي ما را صدا زد و بیانیه یکي از 
دانشگاه هاي تهران علیه مرحوم زواره اي را نش��ان داد. در آن 
بیانیه مرحوم زواره اي متهم به کس��ب اموال نجومي شده بود. 
زواره اي این بیانیه را نزد سردار برده بود. سردار پرسید این بیانیه 
صحت دارد؟ ابراز بی اطالعی کردیم. پس از بررسی معلوم بود 
اتهام موجود در بیانیه بی اساس است و ایشان از مرحوم زواره ای 
عذرخواهی کرد. این عذرخواهی در حالی بود که بسیج دانشگاه 
مستقاًل صالحیت صدور بیانیه را دارد و ربطی به سلسله مراتب 
نداشت. اما پس از اینکه از عدم صحت اتهام مطلع شد، )در غیاب 
زواره اي( گفت: تهمت به دیگران برکت را از بسیج می برد،  با تابلو 
بسیج تهمت به دیگران عقوبت مضاعف دارد. امام چنین توقعی از 
بسیج نداشت. به شدت افروخته شده بود. اما حاضر نشد با جوانان 
دانشجو برخورد عتاب آلود بکند. سردار حجازی صاحب ایده بود، 
تحلیل های مدیریتی و سیاسی ایشان مخاطب را یکپارچه گوش 
می کرد. جذابیت این مرِد آرام دلربا بود.  از مسئولیت بیزار بود. 
فقط مسئولیت را تکلیف می دید و تمام. بعد از سردار جعفری 
یکی از گزینه های اصلی فرماندهی سپاه بود اما حضور در جبهه 
مقاومت را ترجیح داد. بینش عمیق دینی این مرد مثال زدنی 
بود، در عین حال هیچ ادعا و سروصدایی نداشت، مبارزه را قبل از 
انقالب شروع کرد، برادرش را در این راه تقدیم کرد و خود نیز تا 
لحظه آخر زندگی عرفی و معمولی را بر خود حرام کرد. گمنامی 
را می پسندید و محیط پیرامون همیشه از شخصیت وی متأثر 
بود. بدون اغراق نمونه ای از چمران بود. بوی صیاد می داد و به رغم 
اینکه در جانشینی کل س��پاه، فرمانده حاج قاسم بود وقتی به 
نیروی قدس پیوست برای وی سربازی می کرد. سرباز سیدحسن 
نصراهلل بود و خواب صهیونیست ها را با توسعه موشکی حزب اهلل 
به ۱50 هزار فروند)به گفته اطالعات ارتش اسرائیل( آشفته کرده 
بود. از مجاهدت ایستاد و آرامش مضاعف یافت. تاریخ اسالم و 

تشیع چنین مردانی را گم نخواهد کرد. 
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 پیشرفت و آبادانی 

به همت جهادگران

  جهاد علیه کرونا با اجرای کامل طرح 
شهید سلیمانی در مازندران

  همراهی مسئوالن
 سرعت کار گروه های جهادی  را باال می برد

 اراده یک طلبه جهادگر
سرآغاز اشتغال و آبادانی 

چند روستا

جهاد خدمت رسانی


