
یادداشت  سیاسی

 نقابی 
بر سیمای الریجانی

کبری آسوپار

اصالح طلبان اما س��یمای واقعی الریجانی را به راستی »تعطیل« 
می خواهند. الریجانی هم چند سالی می شود که با امید به حمایت 
اصالح طلبان، تالش می کند به دوس��تان اصالح طلبش سیگنال 
تعطیلی سیمای پیشینی و شناخته ش��ده از خودش را بفرستد. 
او قدم به قدم به س��مت تعطیلی تصاویر ش��ناخته ش��ده از خود 
رفت. به ش��ورای نگهبان انتقاد کرد؛ از برجام حمایت کرد؛ کنار 
حسن روحانی ایس��تاد و در نهایت با کنایه »پادگان « و »دادگاه « 
در روز ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهورری، تشویق 
استادیومی اصالح طلبان را برای خود خرید.  حاال سیمای الریجانی 
بنر انتخاباتی اصالح طلبان می شود؛ سیمایی که هر قدر بخواهد 
تغییر و تعطیل شود و نقاب بزند و دکانی باز کند، نشانه   هایی ذاتی 
از گذشته در آن اس��ت که اگر تغییر کند، هویت الریجانی تغییر 
می کند و البته بعید است اصالح طلبان هم به کمتر از تعطیلی کامل 
»هویت « الریجانی قانع باشند. الریجانی را اما دوست و دشمن به 
ذکاوت می شناسند و به استاد البی گری سیاس��ی؛ از این رو، باور 
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یادداشت  سیاسی

 امنیت 
و انتخابات

سردار حسين رحيمي

قانون فصل الخطاب و براي هر مسئله اي راهكار مشخصي را تعیین 
کرده اس��ت، از همین رو باید مراقبت شود تا دشمنان و مغرضان، 
امنیت مردم را به بهانه هاي واهي مث��ل تقلب برهم نزنند، چراکه 
براي برخورد با هر تخلف، مس��یري قانوني مش��خص شده است، 
از همین رو نباید اجازه داد هر موضوع اجتماعي به آشوب، بحران 
یا موضوعي امنیتي تبدیل ش��ود. امنیت و آرامش و ثبات موجود 
نعمت بزرگي است که باید همه مردم و گروه هاي سیاسي در حفظ 
و ارتقای آن کوشا باشند چراکه اگر امنیت دچار مشكل شود حتماً 
دیگر ساختار هاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي کشور هم آسیب 
خواهد دید. امنیت اساس هر کشور و حكومتي محسوب مي شود 
و دشمنان، معاندان و بدخواهان به دنبال ضربه وارد کردن به این 
مهم هستند تا بتوانند از آب گل آلود ماهي خود را بگیرند. این بار 
هم مردم قدرشناس با حضور پرشور خود حماسه اي دیگر را خلق 
خواهند کرد، از این رو براي برگزاري انتخاباتي آرام، نیروي انتظامي 
هم تدابیر الزم را به کار خواهد گرفت تا انتخابات در کمال امنیت 
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یادداشت  بین الملل

 چراغ سبز بایدن
براي حمله به فلسطینیان

دکتر سيدرضا ميرطاهر

در حالي که حمالت جنایتكارانه رژیم صهیونیستي علیه مردم 
مظلوم فلس��طین به ویژه در باریكه غزه ابعاد بي سابقه اي یافته 
است، دولت بایدن فروش سالح هاي هدایت شونده دقیق به رژیم 
صهیونیستي را به ارزش 735میلیون دالر تصویب کرد، با این کار 
واشنگتن عماًل به تل آویو براي کشتار بیشتر فلسطیني ها چراغ 
سبز نشان داده است.  در حالي که دولت بایدن طرح فروش سالح 
به اسرائیل را تصویب کرده است، برخي از قانونگذاران دموکرات 
کنگره با استناد به حمالت خشونت آمیز اسرائیل به باریكه غزه 
و کشته شدن تعداد زیادي از غیرنظامیان، در مورد این تصمیم 
کاخ سفید ابراز نگراني شدید کرده اند. به این ترتیب، دولت بایدن 
پرچم قرم��ز را مقابل برخي دموکرات ه��اي مجلس نمایندگان 
که خواه��ان تغییر موض��ع دولت امری��كا در حمای��ت از دولت 
نتانیاهو هستند، باال برده اس��ت. ایلهان عمر، نماینده مسلمان و 
دموکرات مجلس نمایندگان امریكا گفته است: امضاي قرارداد 
 تسلیحاتي دولت بایدن با اس��رائیل به ارزش 735میلیون دالر، 
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یادداشت  ورزشی

 فوتبالي ها 
خوراك دهندگان فضاي مجازي

فريدون حسن

مدت زمان زیادي از اظهارنظرهاي جماعت فوتبالي در خصوص 
تأثیر منفي فضاي مجازي بر فرهنگ و اخالق فوتبال نمي گذرد. 
کافي است که یك جست وجوي ساده انجام دهید تا دهها مطلب و 
گفت وگو از چهرهاي شاخص فوتبال کشور در این خصوص مشاهده 
کنید. حرف ها و اظهارنظرهایي که همگي متفق القول بر این مسئله 
تاکید داشته و دارند که فضاي مجازي ضربه سختي به پیكر فوتبال، 
اخالق و فرهنگ آن وارد کرده است.  خب تا اینجاي کار مشكلي 
نیست،  اما وقتي خود اهالي این رش��ته خوراك دهندگان اصلي 
فضاي مجازي می شوند، آن وقت داستان متفاوت می شود. اینكه 
فوتبالي ها دائماً از تأثیرات مخرب این فضا دم بزنند، اما خودشان با 
رفتار و کردارشان به صورت مستقیم آب به آسیاب فضاي مجازي 
بریزند، اصاًل قابل دفاع نیس��ت. اینكه مربي، بازیكن، سرپرست یا 
حتي هواداران اسم و رسم دار دو تیم با الفاظ ناشایست به یكدیگر 
حمله کنند و هیچ ابایي هم نداشته باشند دیگر مربوط به فضاي 
مجازي نیست و اتفاقاً اینجا فضاي مجازي است که خوراك خود را 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 7 شوال 1442

سال بيست و سوم- شماره 6210 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

انتفاع اقتصادی مردم 
مالک ارزیابی و پذیرش 

نتایج هر مذاکره

 وزير صمت: 
 مافيای قدرت وثروت را 

در واردات رد نمی کنم

پا پس کشيدن بخش خصوصي 
از واردات واکسن با قطعي شدن 

واکسيناسيون رايگان

حرفاولوآخررامنميزنم

1044 شرور و سارق
  در پايتخت به خط شدند

    200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای 
تأکید کردند: همزمان با برگزاری نشست های وین، مجلس 
شورای اسالمی ضمن تأکید بر سیاس��ت حرف قطعی نظام 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر »لغو واقعی همه تحریم   ها و 
راستی آزمایی دقیق آن « به عنوان شرط اصلی پایبندی ایران 
به تعهدات هسته ای اذعان می دارد، مالك ارزیابی و پذیرش 
نتایج هر گفت وگویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام 
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    پس از تشكیل پرونده در دادسراي دیوان محاسبات براي دو 
وزیر جهاد و صمت درخصوص نابساماني بازار مرغ، روزگذشته 
وزیر صمت براي پاسخ به سؤال نمایندگان درباره گراني قیمت 
ف��والد و واردات کاالهاي غیرض��رور به مجلس احضار ش��د. 
نمایندگان در جلسه علني از پاسخ هاي وزیر صمت درخصوص 
جلوگیري نكردن از واردات کاالهاي غیرضرور قانع نش��دند و 

رزم حسینی را با کارت زرد روانه پاستور کردند | صفحه 12

    6 میلی��ون دوز واکس��ن کروناي وارداتي از س��وي بخش 
خصوصي پرید! پس از کش و قوس هاي فراوان درباره ورود بخش 
خصوصي به واردات واکسن هاي پولي کرونا و با وجود اینكه بنا 
شده تمام مردم ایران طبق اولویت بندي سند ملي واکسیناسیون 
و رایگان در برابر کرونا واکس��ینه شوند، انگار هنوز هم هستند 
افرادي که مي خواهند از این نمد براي خودشان کالهي بدوزند و 
از استیصال و نگراني مردم پول در بیاورند. در شرایطي که روزانه 
چند صد نفر بر اثر بیماري کرونا از دنیا مي روند و چند هزار تن به 
خیل کرونا مثبت ها مي پیوندند، بدیهي است که افراد زیادي در 
پي یك میانبر براي دریافت واکسن خارج از نوبت هستند؛ چه در 
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 والديمير آلكنو، سرمربي تيم ملي واليبال 
در پاسخ به پرسش »جوان« درباره بازيكن ساالری:

    2۱7 نفر از اوباش که  با جرائم��ي از قبیل ایجاد مزاحمت، 
ضرب و جرح، تخریب، نزاع، توزیع مواد مخدر و مشروبات الكلي 
و دایر کردن مراکز فساد فعال بودند، دستگیر شدند.  ۸27 مجرم 
نیز شامل سارق، زورگیر، مالخر بازداشت شده اند و در بازرسي 
از مخفیگاه این افراد ۱3 میلیارد تومان اموال س��رقتي کشف 
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6 ميليوناسرائيليدرحصرپناهگاه!
مقاومت فلسطين روز سه شنبه هم حمالت موشكي عليه اسرائيل را ادامه داد و شمار موشك هاي غزه به باالي 
3هزارو600 فروند رس�يد. مقام هاي رژيم صهيونيس�تي چيزي درباره عمق وحشت از موشك ها نمي گويند ولي 
برآورد يك خبرنگار صهيونيس�ت اين است که طي 9 روز گذش�ته، 75درصد از ساکنان سرزمين هاي اشغالي 

)حدود 6 ميليون نفر( از بيم جانشان به پناهگاه ها رفته اند | صفحه 15

یوم الحساب وضع موجود
روحانیپروعدهترینرئيسجمهورتاریخانقالباستوهمينوعدههاپاشنهآشيلدولتاوشد

عرصهانتخاباتسيزدهمیومالحسابمردمازدولتروحانیاست

   سیاسی

    محمدجواد اخوان
گفتمان انتخاباتی روحانی محدود به عناوین شعار  هایش نشد و او وعده های 
ملموس و محسوس��ی برای کس��ب رأی جامعه ارائه کرد. »برنامه ای برای 
حل مشكالت اقتصادی در ۱00 روز اول کاری دولت«، »ایجاد ساالنه 600 
هزار ش��غل«، »رونق بخش��ی به همه واحدهای تولیدی در بازه ای کوتاه«، 
»کنترل و هدای��ت نقدینگی به س��مت تولید«، »اعط��ای یارانه غیرنقدی 

در قالب س��بد کاال«، »از بین ب��ردن خام فروش��ی«، »تك رقمی کردن نرخ 
بیكاری«، »تخصیص 3درصد درآمد نفت به خوزس��تان«، »خودکفایی در 
برنج و مرکبات«، »بهبود ارزش پول مل��ی « و در یك کالم »چرخیدن چرخ 
اقتصاد در کنار چرخ هس��ته ای « فقط بخش��ی از وعده های کّمی اقتصادی 
بود که مردم از حس��ن روحانی ش��نیدند. البته وعده های او به حوزه اقتصاد 
محدود نمی شد و در حوزه سیاس��ت و فرهنگ نیز وعده های گوناگونی داد، 

اما به جز اقتصاد نقطه ثقل دیگر وعده های او در حوزه سیاست خارجی بود. 
او در سیاست خارجی با شعار »تعامل گرایی«، وعده   هایی همچون »برداشته 
ش��دن همه تحریم ها«، »بازگرداندن اعتبار و عزت به پاس��پورت ایرانی« و 
 در یك کالم حل همه مشكالت سیاس��ت خارجی با در پیش گرفتن تعامل 

ارائه داد. 
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