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 نشانه های بی نشان 
فهرست اصالح طلبان

علی علوی

س��خنگوی جبهه  اصالحات ایران، فهرست افرادی را که اعضای 
مجمع عمومی جبه��ه اصالحات ای��ران برای ارزیاب��ی نامزدی 
ریاست جمهوری ش��ان در جبه��ه اصالحات ایران ب��ه دبیرخانه 
مجمع پیشنهاد شده اند، معرفی کرد که از چند جهت قابل تأمل 
و تحلیل است. یک فهرست 14 نفره از سوی جبهه اصالحات که 
در سال های اخیر به رغم حضور گس��ترده در »جایگاه قدرتمند 
دولت« همواره دولت را تدارکاتچی و بدون قدرت معرفی می کرد 
و آه و ناله های فراوان از انزوای سیاسی خود سر می داد،  اول از هر 
چیز نشانه روراست نبودن آنان با مردم است. کاش به جای دراز 
کردن فهرست، قدری در اندیش��ه عمیق کردن صداقت اعضای 

فهرست می بودند| صفحه2

یاد  د  اشت  سیاسی یاد  د  اشت  سیاسی

 از دوقطبی سازی های دشمن 
غافل نباشیم

حسن رشوند

در میان دوقطبی های رنگارنگی که این روز  ها هم از س��وی دشمنان 
جمهوری اسالمی در قالب های مختلف در فضای سیاسی ایران تزریق 
می شود و هم برخی جریانات و افراد سیاسی حیات سیاسی خود را در 
این دوقطبی تراشی  ها می بینند ، در انتخابات پیش رو با وجود تالش های 
گسترده ای که در این زمینه صورت می گیرد ، ما با دو نوع دوقطبی مواجه 
هس��تیم که غالب دوقطبی های دیگر یا در بستر این دو نوع دوقطبی 
تعریف می شوند یا نتیجه عمل آنها به سبد این دو نوع دوقطبی واریز 
می شود. در میان این دو قطبی ها، آنچه بیش از همه قابل توجه است ، 
دوقطبی های »رأی دادن یا رأی ندادن« و » ایران و ضدایران « مهم است. 
تبلیغ برای عدم مش��ارکت ، در واقع آشکارا زمینه سازی برای افزایش 

تحریم و فشار بیشتر به ملت ایران است | صفحه2 

یاد  د  اشت  بین الملل

 چیزي شبیه 
خروج از ويتنام

سید رحیم نعمتی

امریکا 20 سال قبل به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان بر این 
کشور به نام امارت اسالمی افغانستان را س��رنگون کرد و حاال خروج 
نیروهایش را از این کشور شروع کرده است. این جنگ در تاریخ امریکا به 
عنوان طوالنی       ترین جنگ شناخته می شود و در عین حال، جنگی است 
که این کشور نتوانسته بعد از این مدت طوالنی پیروز آن باشد. خروج 
امریکا از افغانستان با توجه به این وضعیت بی شباهت با خروج این کشور 
از ویتنام نیست که در آن جنگ نیز بعد از یک دهه و بدون پیروزی ناگزیر 
به عقب نشینی شد. این شباهت باعث شده این مسئله پیش بیاید که آیا 
پیامد عقب نشینی امریکا از افغانستان همانند خروج آن از ویتنام خواهد 
بود و همان گونه که ویت کنگ       ها در ویتنام پیروز نهایی جنگ شدند، 

طالبان پیروز نهایی جنگ افغانستان خواهند بود | صفحه15

ویژه های جوان

 اصالح طلبان دوباره از ربیعی 
زنگنه و آخوندی استفاده می کنند

 با اقبال به تاج زاده
از ساده انديشی به در آيیم

 زهرا ش��جاعی، عضو نه��اد اجماع س��از و دبی��رکل مجمع زنان 
اصالح طلب در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان در پاس��خ به این 
سؤال که »یعنی اگر تاج زاده بیاید، دیگر از افرادی همچون زنگنه، 
ربیعی، آخوندی و جهانگیری و امثالهم استفاده نمی کند؟« تأکید 

می کند: »حتماً استفاده می کند.«

تاج زاده در جدول 14 نفره اصالح طلبان با 32 رأی در جایگاه س��وم 
ایستاده اس��ت. حتی باالتر از پزش��کیان و عارف. این موضوع نشان 
می دهد به رغم اینکه بخش سکوالر جریان اصالحات از نظام و اندیشه 
عبور کرده است، اما همچنان زنده و سازمان دهنده است | صفحه2 

 ميدان داري بسيج 
 با طرح حاج قاسم 

براي شكستن تاج كرونا
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برايخريدرمزارز!

كيفرخواستعباسآخوندي
وپسرشبهدادگاهارسالشد

 ۴زندانی ایرانی 
و ۷ميليارد دالر آزاد می شود

    با سرعت گرفتن تأمین واکسن هاي وارداتي کرونا و همچنین 
روي ریل افتادن مراحل ساخت و کارآزمایي هاي بالیني واکسن 
ایراني کرونا، همه چیز مهیاي سرعت گرفتن روند واکسیناسیون 
مردم علیه ویروس تاجدار است تا وعده واکسیناسیون سراسري 
همه مردم تا پایان سال تحقق یابد. این بار هم سازمان بسیج به 
میدان آمده و رئیس سازمان بسیج مستضعفین براي مشارکت 
بسیج در اجراي طرح واکسیناسیون همگاني علیه کرونا اعالم 
آمادگي کرد. همچنین بناست فاز جدیدي از طرح سردار شهید 
حاج قاسم سلیماني با همکاري وزارت بهداشت و سازمان بسیج 
مستضعفین انجام شود و با به کارگیري ظرفیت بسیج در نظارت، 
قرنطینه بیماران و افراد کرونا مثبت و از همه مهم تر مشارکت در 
اجراي واکسیناسیون، شاهد شکسته شدن موج چهارم ویروس 

تاجدار باشیم | صفحه3

    مذاکرات کش یافته و تحریم   ها الاقل س��ه هفته دیگر باقی 
می ماند. این ماجرا از زبان نماینده روس   ها در وین این طور روایت 
شده که مذاکرات هسته ای با ایران تا سه هفته دیگر پایان می یابد. 
البته کاربرد قید » احتماالً « در لفظ میخائیل اولیانوف، مشخص 
می کند که این کش یافتن را، به جای اینکه فقط امریکایی   ها توجیه 
کنند که البته می کنند، مذاکره کننده ارشد ایران هم با ذکر اینکه 
»طبیعی« است، توجیه می کند، تا معلوم شود حاشیه ای که در 
مورد شرایط بازگشت به برجام نوشته می شود، اگر نه به اندازه خود 
برجام، اما باید به اندازه کافی طول بکشد و گرنه معلوم نمی شود که 

دولت جدید امریکا چه کار شاقی کرده است!  | صفحه15

    پرونده اي که حدود یک س��ال و نیم پیش ب��راي اتهامات 
اقتصادي محمدمهدي آخوندي تشکیل شده بود حاال با لیست 
2۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق شهرسازي به دادگاه ارسال 

شده است | صفحه3

    دس��تاوردهای میدانی بار دیگر به کمک دیپلماسی آمد 
و امریکا را وادار کرد، ضمن آزادی چهار زندانی دربند ایرانی، 
7میلیارد دالر از دارایی های ایران ک��ه به صورت غیر قانونی 

مسدود شده بود، آزاد شود | صفحه2

سالروزشهادتمولیالموحدينامامعلی)ع(را
تسليتمیگوييم

نبا ید
این خطای بزرگ 

سر می زد

 نامزدهای ریاست جمهوری 
باید با برنامه وارد شوند

 سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا 
در وزارت خارجه تعیین نمی شود

 نیروی قدس بزرگ ترین عامل مؤثر جلوگیری 
از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است

 واکنش تلویحی رهبر انقالب به انتشار فایل صوتی وزیر خارجه: 

 این روزها از بعضی مسئوالن حرف هایی شنیده شد 
 که مایه تعجب و تأسف بود این اظهارات خطای بزرگی بود 

که نباید از مسئوالن جمهوری اسالمی سر بزند
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رهبرمعظمانقالباسالمیعصرديروزدرسخنانزندهتلويزيونی
خطاببهملتبزرگايرانباتشريحجايگاهمهممعلمانوكارگران
درپيشرفتكشور،انتخاباترابهمعنایواقعیكلمهفرصتیمهم
برایايرانعزيزوعامل�یبیبديلبرایاس�تحکامپايههاینظام
خواندندوباانتقادازبرخیتالشهابرایدلسردكردنمردمنسبت
بهانتخاباتتأكيدكردن�د:داوطلبانوعدهه�ایفريبندهوبدون
پش�توانهندهندوباارائهبرنامههایواقعیبامردمسخنبگويند.
ايش�انهمچنينبااب�رازتأس�فوتعجبازس�خناننادرس�ت
برخ�یمس�ئوالندرخص�وصسياس�تخارج�یتأكي�د
كردن�د:ني�رویق�دسبزرگتري�نعاملمؤث�رجلوگي�ریاز
ديپلماس�یانفعال�یدرغ�ربآس�يااس�تونباي�دبهگون�های
س�خنگفتكهحرفهایبيگان�گانراب�هاذهانمتب�ادركند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم، رهبر انقالب در آغاز 
سخنانشان، لیالی مبارک قدر را قله ماه پر عظمت رمضان خواندند و با 
توصیه به آحاد مردم برای استفاده از ظرفیت بی نظیر ایام قدر افزودند: 
دعا و تضرع واستغفار و اشک، از نمونه های ضیافت پر برکت رمضان است 
که باید با توجه وتوسل هرچه بیشتر به پروردگار کریم، خود را مستعد 

بهره  مندی از این نعمت های گرانقدر کرد. 
    عدالتحيرتانگيزوبیاغماضدررأسخصوصياتامامعلی

رهبر انقالب در نگاهی کوتاه به ش��خصیت امام علی بن ابیطالب )ع (، 
امامت را مقامی بسیار واال و عالی برش��مردند و افزودند: معنای امامت، 

ریاست دین و دنیا نیست بلکه امامت مفهومی بسیار عالی است که درک 
آن به جز معصومین و نخبگان معدود، برای دیگران ممکن نیست. 

رهبر انقالب با اشاره به ارادت ش��یعیان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر 
به امیرمؤمنان افزودند: این محبت و ارادت به علت خصوصیات عجیب 
موالی متقیان اس��ت که »عدالت حیرت انگیز، بی اغماض، گسترده و 
بدون هیچ مالحظه « در رأس این خصوصیات قرار دارد. ایش��ان زهد و 
بی اعتنایی کامل به دنیا، شجاعت، مهربانی و رأفت در مقابل ضعیفان، 
عزم راسخ در مقابل زورگویان و مستکبران، فداکاری در راه حق، حکمت 
عمیق در گفتار و استواری در رفتار را از دیگر ویژگی   هایی دانستند که در 
حضرت علی)ع( در اوج کمال و درخشش است. رهبر انقالب، پیروی از 
امیرمؤمنان در خصوصیات شخصی و آداب حکومت را وظیفه ای سنگین 

خواندند و افزودند: ما در این زمینه   ها خیلی عقب هستیم. 
    حاجقاسمدراقتدابهمواليشعاشقشهادتبود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ش��وق بی نظیر موالی متقیان به 
شهادت گفتند: خدا را شاکریم که در دوران ما نیز مردان فداکاری بودند 
و هستند که در اقتدا به موالیشان، عاشق شهادت بودند که حاج قاسم 

سلیمانی از چهره های بزرگ این عرصه است. 
رهبر انقالب س��پس در تبیی��ن جایگاه و ش��أن مهم معل��م به برخی 
ویژگی های ش��هید مطهری پرداختند و افزودند: شهید مطهری عالِم، 
فیلسوف، متفکر، فقیه و مسلط به مسائل فکری بود اما ویژگی  مهم استاد 
شهید آن بود که در عرصه تولید و انتشار فکر درست، متقن و عمیق، در 

یک جهاد نرم افزاری مداوم بود و با دغدغه مندی نسبت به مخاطبانش و 
جامعه، با امواج منحرف فکری شرق و غرب مقابله می کرد. 

رهبر انق��الب، مسئولیت شناس��ی و تکلیف گرای��ی را دو ویژگی دیگر 
شهید مطهری خواندند و گفتند: او با اولویت دادن به نیازهای جامعه، 
ظرفیت های حوزه فکر و علم را به این نیاز  ها نزدیک می کرد که معلمان 

عزیز باید این ویژگی  ها و روش  ها را الگو قرار دهند. 
    معلمانافسرانسپاهپيشرفتكشورند

حضرت آیت اهلل خامنه ای صیانت از فکر دانش آموزان و دانشجویان را از 
مسئولیت های مهم معلمان برشمردند و افزودند: معلمان باید با امانت 
و توانایی و مهارت، اندوخته های علمی بش��ر را به نسل نوجوان و جوان 
منتقل کنند و ش��اگردان خود را اهل فکر و اندیش��ه بار بیاورند. ایشان 
معلمان را از افسران سپاه پیشرفت کش��ور خواندند و افزودند: معلمان 
باید این جایگاه عظیم را باور کنند و با احساس مسئولیت، نقش تاریخی 

خودرا ایفا نمایند. 
رهبر انقالب با اشاره به هجوم بیگانگان و منحرفان به افکار جوانان تأکید 
کردند: معلمان باید ضمن استفاده از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش، برای 
خنثی کردن این تهاجم بزرگ نیز جهادگونه تالش کنند تا ریزش   ها به صفر 
نزدیک شود و رویش   ها در باال  ترین سطح قرار گیرد. رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به شأن بسیار با ارزش و تأثیرگذار معلمان افزودند: درک این جایگاه واال 
و تعیین کننده باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود که رسانه ها، دستگاه های 

تبلیغاتی و آموزش و پرورش در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، گش��ودن گره های معیشتی معلمان را مهم 
خواندند و با اشاره به مسئولیت دولت و مجلس در این زمینه، از تالش بی 
دریغ معلمان برای ادامه آموزش در دوران کرونا و همراهی خانواده   ها به 

خصوص مادران صمیمانه تشکر کردند. 
    حمايتازكارگر،پشتيبانیازتوليداست

رهبر انقالب اسالمی بخش دیگری از سخنان ش��ان را به مناسبت روز 
کارگر، به موضوع ش��أن و جایگاه کارگر و لزوم حمای��ت همه جانبه از 
این قشر زحمتکش و تأثیرگذار و همچنین نقش کارگران در پیشرفت 

اقتصادی و استقالل کشور اختصاص دادند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به جایگاه واالی کارگر در اس��الم و بوس��ه 
پیامبر بر دستان کارگر اشاره کردند و گفتند: در یک اقتصاد مستقل و 
تولیدمحور، کارگر ستون اصلی است و این نقش تأثیرگذار کارگران باید 
با کمک دستگاه های تبلیغاتی و رسانه   ها به فرهنگ عمومی تبدیل شود. 
ایشان افزودند: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی بدخواهان و بیگانگان 
تالش کردند تا جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند اما کارگران 
جانانه در کنار نظام ایستادند که نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شعار سال و موضوع پشتیبانی از تولید، 
خاطر نشان کردند: یکی از انواع پشتیبانی از تولید، حمایت از کارگران 
است زیرا کارگر فعال و با نشاط، ثروت ملی ایجاد می کند که در نهایت 

زمینه ساز آبرو، اقتدار و استقالل کشور خواهد بود. 
بقيهدرصفحه2

صفحه4

 حسرت زیارت کربال
 از جوانی تا پایان حیات 

با او بود!
ناگفتههاونکتههايیازعوالممعنویزندهياد
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