
    با گذشت كمتر از سه ماه از دس��تور رئيس قوه قضائيه 
مبني بر بازداش��ت متهمان اصلي كارخانه رشت الكتريك 
و صنايع پوش��ش ايران؛ روز گذش��ته اين متهمان دستگير 
شدند.  دادس��تان مركز اس��تان گيالن با بيان اينكه پرونده 
كيفري خريداران ش��ركت رش��ت الكتريك ايران به اتهام 
اخ��الل در نظ��ام تولي��د در دادس��راي عموم��ي و انقالب 
رش��ت در حال رس��يدگي اس��ت، گفت:  با وص��ول نظريه 
كارشناس��ان در دهم فروردين امس��ال و ابالغ آن به وكيل 
متهمين نس��بت به احضار آنان جهت تفهيم اتهام و صدور 
 ق��رار الزم و قانوني اقدام ص��ورت گرف��ت و متهمان اصلي 

بازداشت شدند | صفحه 3

    دوشنبه شب به لطف دعوت برنامه »مثل ماه« فرصتي 
پيش آمد تا به پش��ت صحنه اين برنامه برويم؛ برنامه اي كه 
ه��ر روز و در ايام ماه مب��ارك رمضان حوالي س��اعت 19 از 
طريق آنتن شبكه3 س��يما مهمان خانه هاي مردم مي شود. 
برحس��ب اتفاق مهمان آن ش��ب اين برنامه يك كارآفرين 
بود كه به داليل غيرعمد و مس��ائل مالي زنداني شده و قرار 
بود در پاي��ان آن برنام��ه حك��م آزادي اش را دريافت كند. 
براي آش��نايي بيش��تر با نحوه انتخاب س��وژه ها و پاسخ به 
برخي سؤاالت پيرامون حواش��ي اين برنامه با تهيه كننده و 
 كارگردان برنامه »مثل ماه« در پشت صحنه طرح اين برنامه 

گفت وگو كرديم | صفحه 16

    آذرماه س��ال 95 ويدئوی گفت وگويی از مديرمس��ئول 
روزنامه اصالح طلب ش��رق منتش��ر ش��د كه آنجا او تلويحاً 
تأييد ك��رد ك��ه در دوران مذاكرات هس��ته ای نقش روابط 
عمومی دولت را بازی می كردند و مأموريت ويژه آن، »بزك« 
)آرايش( كردن برجام بود. در ميان همه دفاعيات ش��رق از 
برجام و نيز خوب جلوه دادن دولت امري��كا، تيتر »امضای 
كری تضمين است« شهرتی فوق العاده يافت. اين هفته هم 
شرق به عنوان يك رسانه از اصالح طلبان با تيتر جديدی آمد 
تا باز برای ما امريكای خوب را نماي��ش دهد: »حرافی عليه 

ايران را بس كنيد« | صفحه 5

    عكس بي حج��اب در صفحه اينس��تاگرامش مي گذارد 
و س��بك زندگي ناهنجاري را تبليغ مي كند! روس��ري را به 
جاي سر روي شونه هايش مي اندازد، با پوشش نامتعارف در 
سطح شهر مي چرخد و فيلمي را كه از خودش مي گيرد، در 
اينستاگرام منتشر مي كند. اين عكس و فيلم ها را چند هزار 
نفر از دنبال كنندگانش، اليك مي كنند و حتي كامنت هاي 
مثبت  برايش مي نويسند و تشويقش مي كنند. همين باعث 
مي ش��ود كه باز هم به اين كار ادامه دهد و بيش��تر به قانون 
دهن كجي كند. جالب اينجاست كه همه او را مي بينند، اما 

هيچ كدام از مسئوالن او را نمي بينند! | صفحه 3

اليك به قانون شكني 
زير سايه كم سوادي 

مسئوالن مجازي

بازداشت متهمان اصلي 
رشت الكتريك 

و صنايع پوشش ايران

سوژههاييبهبرنامهميآيند
كهحالمردمراخوبكنند

خیانت دوباره 
 اصالح طلبان 
در بزک امریکا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 2 ارديبهشت 1400 - 9 رمضان 1442
سال بيست و سوم- شماره 6189 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

 محمد هاش��می، برادر مرحوم هاش��می رفسنجانی 
می گويد »آنهايی كه حس��ن خمين��ی را نامزد كرده 
بودند، می خواس��تند از وجهه بيت امام )ره( استفاده 
و دولت را خودش��ان مديريت كنند؛ من با اين موافق 

نبودم.« 
وی همچنين گفته كه برای حسن خمينی نامه نوشته و با 

ورود او به عرصه انتخابات مخالفت كرده است. 
محمد هاشمی  در گفت وگو با س��ايت مشرق، درباره 
عصبانيت اصالح طلبان از تصميم حسن خمينی برای 
كانديدا نش��دن می گويد: »باالخره آنها می خواستند 
از امتياز حس��ن آقا و بيت امام )ره( در مقاصد سياسی 
استفاده كنند. نكته مهم آن است كه امام متعلق به يك 
حزب سياسی يا حتی يك قوه نيست؛ ايشان متعلق به 
جهان اسالم است، و ما می بينيم در جهان آزاد ايده  ها 

و آرمان امام)ره( به عنوان مدينه فاضله مطرح اس��ت، 
اين سرمايه بزرگ حيف است فدای انتخابات شود. من 

مخالف بودم؛ اما آن سو بسياری تشويق می كردند.« 
اصالح طلبان پس از تصميم قطعی حسن خمينی برای 
كانديدا نشدن، حمالتی را به او شروع كردند و نامزد ديروز 
ناگاه تبديل به »محافظه كار بازنده« امروز شد كه معتقد 
بودند اعتباری از خودش ندارد و اعتبارش به پدربزرگش 
است و سابقه اجرايی ندارد و ... محمد هاشمی البته اذعان 
می كند كه اصالح طلبان در دو بعد، نگرانی  هايی نسبت 
به كانديداتوری حسن خمينی داشته اند؛ يكی به جهت 
»رأی آوری« او و ديگری به جه��ت »تأييد صالحيت« 
و در عين حال معتقد اس��ت كه »رئيس جمهور ش��دن 
او نمی توانس��ت ش��رايط را عوض كند.« او در پاسخ به 
سؤالی در خصوص سابقه اجرايی نداشتن حسن خمينی 

می گويد كه »آنهايی كه حس��ن خمينی را نامزد كرده 
بودند می خواستند برای او معاون قوی بگذارند.«

هاشمی درباره تركيب جديد جبهه اصالح طلبان و ليدری 
تندرو ها معتقد است: »بهزاد نبوی، علوی تبار و سايرين به 
تفكر اعتدالی هاشمی نزديك نيستند؛ آنها راه خودشان 

را می روند.« 
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی در خصوص مواضع فائزه 
هاشمی هم گفته كه با او صحبتی نكرده و ديگر مراوده ای 
هم با او ندارد و اضافه می كند: »ايشان سرتق است؛ البته 
خودش می گويد من سرتق هستم. خب اين چنين آدمی 
حرف گوش نمی كند؛ آدم با كسی حرف می زند كه بداند 
روی او تأثيرگذار است، بنابراين روی اين مالحظاتی كه 
هست به سمت ايشان نمی روم، مگر آنكه از من بخواهند 

با ايشان صحبت كنم.«

اصالحطلباندنبالسوءاستفاده
سیاسیازحاجحسنآقابودند

محمد هاشمی: اصالح طلبان می خواستند دولت حاج حسن آقا را مديريت كنند؛ برخی اطرافيان حسن 
خمينی به دنبال سوءاستفاده سياسی از ايشان بودند؛ می خواستند از وجهه بيت امام استفاده و دولت را 

خودشان مديريت كنند؛ من با اين موافق نبودم

    زهرا چيذري 
با باال گرفت��ن انتقادات از واكسن فروش��ي به مردم 
وحشت زده از كرونا، روز گذش��ته رئيس جمهور در 
جلسه هيئت دولت بر موضع قبلي خود براي فروش 
واكس��ن به كس��اني كه مي خواهند خارج از نوبت 
واكسن را دريافت كنند، تأكيد كرد. روحاني ضمن 
بيان اينكه واكسيناس��يون براي كل ملت به صورت 
رايگان خواهد بود، واردات واكسن با ارز نيمايي نيز 
توس��ط بخش خصوصي و براي كساني كه پولش را 
بدهند، مصداق بيمارستان خصوصي و بيمارستان 

دولتي دانست.  »هيچ كشوري در دنيا واكسن را به 
مردم نفروخته است«؛ مينو محرز، عضو كميته علمي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا اي��ن را مي گويد و تأكيد 
مي كند »اگر واكس��ن پولي در ايران اجرايي شود، 
رتبه اول بي كفايتي در جهان را كس��ب مي كنيم«. 
وي با بيان اينكه واكس��ن در دنيا كم است، تصريح 
مي كند: »چرا پولدارهاي عجول هميشه در اول صف 
باش��ند؟! اتفاقاً اين روزها افراد ك��م درآمد به دليل 
تردد با وسايل نقليه عمومي بيشتر در معرض خطر 

قرار دارند.« | صفحه 3

    رحيم زيادعلی
به اين عبارت توجه كنيد: »اگر كسی فكر می كند با 
سنگ اندازی در راه رفع تحريم   ها در انتخابات پيروز 

می شود بداند كسی به او رأی نخواهد داد.« 
هر مخاطب ب��ا ديدن اين جمله تص��ور خواهد كرد 
ايام انتخابات 1400 اس��ت و البد يكی از نامزدهای 
احتمالی انتخابات رقبای خود را متهم كرده كه در 
مسير مذاكرات سنگ اندازی می كند. اما گوينده اين 
عبارت كسی نيست جز رئيس جمهور كه از قضا دوره 
هشت ساله رياس��ت جمهوری اش تا چند ماه ديگر 
به پايان می رسد و به حكم قانون دست كم در دوره 

پيش رو ممنوعيت نامزدی در انتخابات دارد. 
اما چرا رئيس جمه��ور محترم اينگون��ه ديگران را 
متهم به سنگ اندازی در »رفع تحريم ها« می كند؟ 
و اساس��اً كدام عاقلی می پذيرد و استقبال می كند 
كه ملتش تحت تحريم ه��ای ناجوانمردانه امريكا و 

شركای اروپايی اش قرار گيرد. 
شايد ريشه اين موضع گيری فرافكنانه به هشت سال 

پيش بازگردد. آنجا كه او در يكی از سخنرانی های 
انتخاباتی خود در س��ال 92 قسم جالله ياد كرد كه  
» واهلل العلی العظيم اگر مشكالت اين كشور راه حل 
نداشت من كانديدا نمی شدم.« و به اعتبار همين بود 
كه شعار تعامل و مذاكره با دنيا ) بخوانيد امريكا( را 
سرلوحه تبليغات انتخاباتی خود قرار داد و با تأكيد 
بر اينكه رقبای او زبان ديپلماسی و گفت وگو با دنيا 
بلد نيستند، توانس��ت بر آنها غلبه كند و آرای مردم 
را به پشتوانه دستگاه تبليغاتی جريان اصالحات از 

آن خود سازد. 
روحانی رئيس جمهور شد و به سرعت بنای تعامل با 
امريكا و غرب را در پيش گرفت و با پشت سر گذاشتن 
مذاكرات فش��رده و طوالنی 23 تير 94 دولت او پای 
توافقی با غرب را امضا كرد كه برجام ناميده شد. برجام 
اما به زعم روحانی آمده بود كه همه تحريم های امريكا 
را »بالمره« و در همان روز امضای توافق بردارد، ليكن 
هرچه زمان گذشت ، پوش��الی بودن اعتماد به غرب و 

بدعهدی آنها آشكارتر شد | صفحه 2

روحانی:
واكسنپولیهمداريم

 محرز: با واكسن پولی 
رتبه اول بی كفايتی دنيا می شويم!

روابط عمومی وزارت بهداشت: واكسيناسيون پولی تصميم وزارت 
بهداشت نيست و از بيرون تصميم گيری شده و فقط در يك كشور 

آفريقايی آن هم ناموفق موضوعيت دارد

ژنرالمکكنزی:استفادهگستردهايرانازپهپادهایبزرگومتوسط
موجبشدهامريکااززمانجنگكرهبرایاولینباربدونبرتریهوايیعملیاتكند

امریکا: 

 فرمانده سنتکام: پهپادهای ایران 
برتری هوایی را از امریکا گرفته است

یادداشتبینآلملل

 تغییر بازی به نفع ایران 
در آسمان

دکتر سید رضا میرطاهر

ژنرال كنت مكنزی، فرمانده س��تاد مرك��زی نيروهای امريكايی 
در غرب آس��يا )س��نتكام( اذعان كرد قدرت پهپادی ايران باعث 
شده امريكا قدرت و برتری هوايی خود را در منطقه غرب آسيا از 
دست بدهد.  مكنزی در جلسه استماع كميته خدمات نيروهای 
مسلح مجلس نمايندگان امريكا گفته كه ايران با استفاده از انواع 
پهپادهای رزمی و شناسايی، برتری هوايی امريكا در منطقه را به 
چالش كشيده اس��ت. به گفته او قدرت پهپادی ايران باعث شده 
امريكا برای اولين بار از جنگ كره، برتری هوايی خود را از دس��ت 
بدهد. ژنرال مكنزی در پاسخ به سؤالی در مورد برتری هوايی امريكا 
گفت: استفاده گسترده ايران از پهپادهای كوچك و متوسط برای 
عمليات های شناسايی و هجومی بدين معنا است كه برای اولين بار 
از زمان جنگ شبه جزيره كره در اوايل دهه 1950 ما بدون برتری 

كامل هوايی، عمليات انجام می دهيم  | صفحه 15

یادداشتسیاسی

 تروریست های فرودگاه بغداد
 به آخر خط رسیده اند

سیدعبداهلل متولیان

 امريكا كه اقتدار و ق��درت جمهوری اس��المی و محور مقاومت 
را مقصر اصلی در شكس��ت های پی درپی و اف��ول هژمون خود 
می دانس��ت )با برآورد غلط از اوضاع داخلی ايران و عدم حمايت 
مردم از نظام( در عملی كينه توزانه به ترور سردار سليمانی اقدام 
كرد. اقدام تروريستی  امريكا نيز نه تنها هيچ كمكی به بازگشت 
هژمون  امريكا نكرد بلك��ه مبدأ تحوالت بزرگ در سرنوش��ت و 
آينده كشور ها و آرايش سياس��ی و امنيتی در منطقه غرب آسيا 
شد. جمهوری اس��المی  امريكا را به انتقام سخت تهديد كرده و 
خروج  امريكايی  ها از منطقه را هم معادل انتقام سخت نمی داند.  
با اعالم دكترين انتقام س��خت و راهبرد مقاومت فعال از س��وی 
ايران، آهنگ خروج خفت بار  امريكايی  ها از منطقه آغاز ش��ده و 
پس از عراق نوبت به افغانستان رسيده است. اوضاع  امريكا اصاًل 

خوب نيست | صفحه 2

یادداشتحوادثیادداشتورزشی

 سم پاداش محوری 
در ورزش

نرگس رشیدسعید احمديان

واكنش تند و همراه با كنايه و سخره يكی از ملی پوشان واليبال به 
رقم پاداش پای سكوی مدال آوران المپيكی كه قرار است توسط 
كميته ملی المپيك پرداخت شود و جدا از پاداش سكه ای وزارت 
ورزش و دولت اس��ت، نش��ان دهنده نگاه پاداش محورانه برخی 
قهرمانان جهت حضور در مسابقات ملی است. البته اين اولين بار 
نيست كه محمد موسوی دس��ت به چنين حاشيه سازی می زند 
و غيبت جنجالی او، سعيد معروف و شهرام محمودی در جريان 
رژه كاروان ايران در المپيك ريو هنوز فراموش نشده است.  حاال 
اين ملی پوش واليبال با يك اس��توری در شبكه های اجتماعی، 
پاداش 10 هزار دالری مدال ط��ال، 5 هزار دالری مدال نقره و 3 
هزار و 500 دالری مدال برنز را ناچيز دانسته و در يك پيش بينی 
عجيب خدا را شكر كرده كه واليبال مدال نمی گيرد تا اين پاداش 

را دريافت كنند  | صفحه 13 

 تأثیر اعتیاد 
بر ترویج بزهكاري

طبق تحقيقات انجام ش��ده، رفتارهاي بزهكارانه ناشي از اعتياد 
به مواد مخدر، امري اجتناب ناپذير بوده و ميزان اعمال بزهكارانه 
معتادان نيز بس��يار زياد و متنوع اس��ت؛ چراكه اقدام به خريد و 
فروش مواد مخدر در وهله اول با انواع قانون شكني همراه است 
و باعث درگير شدن معتادان در جرايم س��نگين تر، نظير بر هم 
زدن نظم عمومي و ضرب وجرح مي ش��ود.  رابطه بين بزهكاري 
و اعتياد ي��ك پديده دائم��ي عمومي و غير قاب��ل اجتناب تلقي 
مي ش��ود؛ چراكه ميزان اس��تفاده از مواد مخدر و ارتكاب جرائم 
كاماًل با يكديگر رابطه دارند و ميزان بزهكاري همگام با افزايش 
مصرف مواد مخدر، افزايش پيدا مي كند. از سوي ديگر همبستگي 
بين مواد مخدر و بزهكاري، مسئله مشتركي به نام »انحراف« يا 
»اخالق ضد اجتماعي« به وجود مي آورد كه اعتياد در آن به عنوان 
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فرمانده سازمان تروريستی سنتكام ضمن اعتراف به 
توان پهپادی ايران، گفت اين امر باعث شده برتری 
هوايی امريكا در منطق�ه غرب آس�يا از بين برود. 
بنابر گزارش شبكه خبری بلومبرگ، در گزارش مكتوب 
كنث فرانك مك كنزی، رئيس سازمان تروريستی ستاد 
فرماندهی مركزی ارتش امريكا موسوم به سنتكام به 
كميته خدمات مسلح مجلس نمايندگان امريكا، آمده 
است: »استفاده گسترده ايران از پهپاد    ها در اندازه های 
كوچك و متوسط به منظور شناس��ايی و حمله، باعث 

شده كه ما برای اولين بار از زمان جنگ كره، بدون برتری 
هوايی كامل عمليات كنيم.«  وی تصريح كرده است: »تا 
زمانی كه نتوانيم يك توان شبكه ای برای شناسايی و 
شكست دادن سامانه های هوايی بدون سرنشين ايجاد و 
]در منطقه[ مستقر كنيم، برتری با مهاجم خواهد بود.« 
 مك كنزی با طرح ادعای اينك��ه ايران تهديدی روزانه 
برای نظاميان اين كشور و متحدان آن در منطقه است، 
هشدار داد كه برتری نظامی اياالت متحده در خاورميانه 

رو به زوال است. 

مك كنزی در پاس��خ به نگرانی قانونگذاران امريكايی 
درباره خطرات خروج نظاميان اين كشور از افغانستان 
نيز گفت نيروهای اياالت متحده كامالً آماده اند از خود در 
برابر حمالت طالبان دفاع كنند. او در عين حال هشدار 
داد كه هدف قرار دادن تروريست     ها در افغانستان بعد از 
خارج شدن از اين كشور بسيار دشوارتر خواهد بود اما در 
تأييد مواضع جو بايدن، رئيس جمهور امريكا گفت كه 
تمام نيروهای امريكايی از جمله پيمانكاران نظامی طی 

چند ماه آينده از افغانستان خارج می شوند.

فرمانده سنتكام: پهپادهای ایران  برتری هوایی را از امریكا گرفته است

 روحانی همچنان 
رقيب انتخاباتی می طلبد!
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