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    بیش از ۱۰ هزار استاد و مدرس دانشگاه در نامه ای 
به ایرانیان با اشاره به شرایط موجود کشور نوشتند: اینک 
زمان قیام شما همه اقوام، فِرق، گویش   ها و تمامی شهر  ها 
و روستا  ها علیه نیات و زمزمه های پلید و وقت برخاستن 
 علیه خط درجا زدن و عقبگرد سرزمین مقدس ایران است. 
در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت:  ملت ب��زرگ ایران! 
اتّفاق بزرگی که باید شکل گیرد، عبارت است از حرکت 
»جهش��ی « و »گس��ترده « و »کالن«؛ قدمی »بلند « و 
»جّدی«؛ یک تجدیدنظر و بازاندیشی »اساسی« در اداره 
قوی کشور، و به طور خالصه، »تحّول « و تغییر پیشرفته 

    از جمل��ه مهم تری��ن بندهای تفاهم نامه س��ینمایی 
ایران و چین که از بع��د اقتصادي براي س��ینماي ایران 
مهم و راهگشاست، باز شدن بازار سینماي چین به  روي 
محصوالت سینمایي ایران است که با توجه به وجود هزاران 
سالن سینما و صدها میلیون مخاطب بالقوه در این کشور، 
اتفاق بسیار مهمي محسوب مي شود. بر اساس تفاهمنامه 
موجود، طرفین متعهد شده اند که امکان نمایش و عرضه 
تجاري آثار سینمایي یکدیگر با توجه به ظرفیت هاي موجود 

و قوانین و مقررات کشورهاي متبوع را فراهم کنند 

 اینک زمان قیام 
 علیه خط عقبگرد 
و درجا زدن است

رئيسي:تاپايانخردادكووايرانواردفازعملياتيميشود| صفحه3
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وصفمجددسالمندان

 تفاهم سينمايي ايران 
 و چين براي خاتمه 

سيطره هاليوود در شرق

صفر تا صد  كشتي سازی  بومي شد
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سرمقاله

یادداشت

 نسبت و مناسبت عجیب دولت 
و اصالح طلبان با مناظره ها

غالمرضا صادقیان / سردبیر

کبری آسوپار

مواجهه احزاب اصالح طلب و دولت مس��تقر ب��ا انتخابات 
پیش رو چنانچه ت��ا این جای کار تحلیل ش��ود، نیکی   ها و 
زشتی   هایی داشته است که باید دید تا پایان کار کدام بخش 

بر دیگری می چربد. 
ابتدا اصالح طلبان؛ اول از همه اصل تصمیم اصالح طلبان 
بر حمایت از دو نامزد منسوب به خود و حضور در انتخابات 
که قاب��ل پیش بینی هم بود،  مهم و دیدنی اس��ت. ش��اید 
برخی تاب این مسئله را نداشته باشند و حتی در مقایسه 
با گروهی که این روز  ها شعار »یا نامزد ما، یا هیچ کس« را 
می دهند، بگوین��د اصالح طلبان اگر مانند آن دس��ته کذا 
انتخابات را تحریم می کردن��د، باقی مانده پایگاه اجتماعی 
خود را نیز به محاق می بردند و بازگشت آنان به قدرت در 
ادوار بعدی سخت تر می ش��د، بنابراین هوشمندانه حضور 
در این عرصه را به عنوان دستگرمی آینده پذیرفتند، پس 

منتی بر نظام ندارند. 
این نوعی تندروی و سخت گیری است و صحیح تر آن است 
که نه اصالح طلبان برای حضور خ��ود در انتخابات منتی 

بگذارند و نه مخالفان این حضور را کم ارزش تلقی کنند. 
اما در نقد ش��کل این حضور تا این ج��ای کار، فارغ از همه 
بحث   های��ی ک��ه اح��زاب اصالح طل��ب درب��اره ماهیت و 
مشروعیت این انتخابات می کنند،  از آنجایی که کارگزاران 
به شکل تمام قد و برخی احزاب اصالح طلب به شکل نیم قد 
و برخی شخصیت های اصالح طلب نیز به شکل مستقل با 
همه آبروی خود پش��ت س��ر یکی از دو نامزد اصالح طلب 
انتخابات قرار گرفته اند، بد نیست رفتار ایشان را با مدعاهای 
اصلی اصالح طلبی که حول سه محور »اخالق سیاسی«، 
»آکادمیک بودن« و »احترام راستین به رأی و نظر مردم« 

است،  بسنجیم. 
دو نامزدی که مورد حمای��ت اصالح طلبان قرار گرفته اند، 
در مناظره   ه��ا با کلیش��ه های دس��تمالی ش��ده و تاریخ 
مصرف گذش��ته آقای روحانی ش��روع کردن��د. در همین 
مناظره   ها به پرس��ش   ها پاس��خ نمی دادند و یکسره برای 
دوقطبی س��ازی با یکی از نامزدهای رقیب دس��ت در یقه 
او کردند، آن هم با عب��ارات عوام فریبانه. کجای این منش 
»احترام راستین به مردم« اس��ت؟! چطور پوپولیسم را در 

وقت خود غنیمت می شمارید؟!
 چگونه می توان عمری از نجابت خاتمی و اخالق سیاسی 
سخن گفت و سپس در تنگنای مناظرات، قافیه را باخت؟!

 تا اینجا معلوم شده است نامزدی که خود را صاحب دکترای 
مهندسی اقتصاد )یا اقتصاد مهندسی، هر دو را گفته است!( 
از دانشگاه تیلبرگ هلند معرفی می کند، و به نامزد رقیب 
ایراد »س��واد آکادمیک« می گیرد،  آن دکت��رای کذایی را 
نگرفته اس��ت! برای اصالح طلبان که چتر گس��ترده ای بر 
نظام آموزشی و آکادمیک ما دارند،  این چگونه قابل هضم 

و پذیرش است؟! 
به قول موالنا »گر نداری از نف��اق و بد، امان/از چه داری بر 
برادر، ظن همان؟! /بدگمان باش��د همیشه زشت کار/نامه 

خود خواند اندر حق یار«
س��وال بعدی »اخ��الق سیاس��ی« درباره نس��بت واقعی 
اصالح طلبان با دولت مستقر و انکار آن در مناظرات است. 
نامزد م��ورد حمایت کارگ��زاران از تصمیم��ات اقتصادی 
دولت برائ��ت می جوید، هم از بورس، ه��م از بنزین، هم از 
کلیات تصمیمات ارزی و هیچ چیزی را گردن نمی گیرد و 
در نهایت آقای روحانی را »فاقد بینش اقتصادی« معرفی 
می کند! آیا اصالح طلبان دیگر نیز که هم اینک ارکان دولت 
مستقر را در دس��ت گرفته اند، همین نظر نامزد انتخابات 
را دارند؟! یعنی اگر چنانچه مانن��د او از دولت کنار بروند و 
برای دولت بعدی تالش کنن��د، همه تصمیمات اقتصادی 
دولت را اش��تباه می دانند و هیچ یک را برعهده نمی گیرند 
و رئیس جمهور را نیز فاقد بینش برای اداره دولت خواهند 
دانست؟! اگر چنین کنند که فرض آن بسیار محتمل است 
و مصادیق آن یکی دوتا نیست، به راستی که کار دشواری 
در اخالق سیاسی مرتکب شده اند! همین پرسش ناگزیر از 
نامزد انتخابات که »آیا انتخاب ش��ما به عنوان رئیس بانک 
مرکزی نیز با همان بینش نداشته اقتصادی رئیس جمهور 
اتفاق افتاد؟! « اگر از بقیه اصالح طلبان مس��تقر در دولت 

پرسیده شود، چه پاسخی دارند؟
ب��ه نظ��ر می رس��د آن پرس��تیژ آکادمیک ب��ودن که در 
همه ادوار، چکش��ی اس��ت در دس��ت اصالح طلبان برای 
کوبیدن رقیب، در ای��ن دوره حتی به ان��دازه مالقه دیگ 
آش که دیس��یپلین هم زدن آش اقتصادی دولت مس��تقر 
را حفظ کند، ب��ه کار نیامده اس��ت و نامزده��ای مذکور 
 رفتارشان بیشتر شبیه رفتار رقیب ش��ان در انتخابات 88 

شده است!
بقيهدرصفحه2

یادداشتبینآلملل

نگرانی کوتوله   ها  از پازل قدرت ایران
هادی محمدی

رهگیری رخداد  ه��ا و روندهای منطقه ای و بین الملل��ی، پدیده های معناداری را منعکس می کنند و به ش��کل 
غیرمستقیم و گاه مس��تقیم به چرایی برخی رفتار  ها و رویکردها، پاس��خ می دهند. بایدن که وارث ویرانه های 
سیاست های ترامپ است و سعی داشت در بسیاری از عرصه   ها خود را متفاوت نشان دهد، به دلیل ماهیت واحد 
نظام امریکا و محدودتر شدن گزینه   ها و پتانسیل های امریکا در عرصه  داخلی و خارجی، رویکرد  ها و بسیاری از 

سیاست های ترامپ را ادامه می دهد و نمی تواند واقعیت های جهانی و منطقه ای را نادیده بگیرد | صفحه15

یادداشتورزشی

یكي به داد  پارالمپیكي ها برسد
فريدون حسن

ورزشکاران جانباز و معلول ایران در طول سال ها شرکت در مس��ابقات پارالمپیک و پاراآسیایي همواره از جمله 
موفق ترین ورزشکاران و مدال آورترین چهره هاي ورزش کشور بود ه ا ند که در بس��یاري از سال ها جور کم کاري 
همین فوتبال را کشیده اند و جاي همین فوتبال پرچم مقدس ایران را در اقصي نقاط جهان باال برده اند. حاال اما 
در آستانه اعزام به بزرگ ترین آوردگاه ورزش��ي جهان، یعني پارالمپیک اینگونه با مشکل دریافت بودجه روبه رو 
هستند، به گونه اي که این کسري بودجه و عدم رسیدگي مي تواند به طور مستقیم روي روحیه این ورزشکاران و 

مدال آوران تأثیر گذار باشد | صفحه13

روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
پنجشنبه20خرداد1400-29شوال1442
سالبيستوسوم-شماره6227-16صفحه

قيمت:2000تومان

آقای روحانی! خودكرده را تدبیر نیست
   سیاسی

     نقد عملکرد هشت ساله دولت برآمده از اصالحات، این روز  ها 
پای ثابت مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و 
در این نقد عالوه بر منتقدان وضع موجود، نامزدهای منتس��ب 
به دولت و اصالح طلبان هم همسو هستند. تا جایی که رئیس 
کل بانک مرکزی می گوید: روحانی بینش اقتصادی نداش��ت و 
مهرعلیزاده اص��الح طلب هم دولت روحان��ی را به بی برنامگی 
متهم کرده است. همین نقد  ها و مواضع منتقدان وضع موجود، 

دولتمردان را برآن داشت تا از هیئت مرکزی نظارت بر تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری بخواهند برای دفاع از عملکرد خود 
زمانی به آنها اختصاص داده شود. درخواستی که البته روحانی 
منتظر پاس��خ آن نماند و روز گذشته در جلسه هیئت دولت که 
به صورت مستقیم از شبکه خبر سیما منتشر شد، در مقام دفاع 
از دولتش برآمد. رئیس جمهور دیروز در جلسه هیئت دولت به 
درستی گفت که نظام اسالمی درس��ت شد تا اخالق در جامعه 

حاکم شود اما متأسفانه در این روزهای انتخابات اخالق صدمه 
جدی دیده است:»  آغاز اخالق راستگویی و وفای به عهد است 
و اینکه حقیقت و واقعیت  ها را تحریف نکنیم. « رئیس جمهور با 
انتقاد از سیاه نمایی  ها در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها، اظهار 
داشت: »اگر بناست همه این 42 سال گذشته نقض قانون ، فساد 
و اجرا نکردن مصالح مردم باشد، پس چرا انقالب کرده بودیم.« 
اتفاقاً این سؤالی است که پیش از هرکسی، روحانی مستحق   ترین 

فرد برای پاسخ به این اتهام است. مگر نه این است که او سال 96 
همین اتهام را عنوان کرد؟  امروز به جناب رئیس جمهور محترم 
باید گفت که آقای روحانی! خودکرده را تدبیر نیس��ت. اگرچه 
ش��ما همواره مدعی تدبیر و امید بوده اید. اگر نامزدهای کنونی 
انتخابات شما را به بی عرضگی و ناکارآمدی متهم می کنند شما 
سال96 در همدان نظام را به٣8 سال زندان و اعدام متهم کردید، 

حال کدام یک ظلم بزرگ تر است؟ | صفحه2

رئيسجمهورروزگذشتهنامزدهایانتخاباترابهاخالقانتخاباتیفراخواندوگفت:»آغازاخالقراستگويیووفایبهعهداست.«سخنحقیكهالبتهخوداوچندانبهاينتوصيهاسالمیپايبندنبود
وسال96،فراترازآنرفتوضمنتخريبرقبایانتخاباتیخودنظاماسالمیرامتهمكردكهطی38سالگذشتهجزاعداموزندانعملکردديگرینداشتهاست!

بلينکن:توافقهمكنيمصدهاتحريمباقیمیماند

»توافق احتمالی« 
 احتماالً 

بعد از انتخابات ايران!
س�ناريویكشدادنمذاكراتتامش�خصش�دننتيجه
انتخابات28خردادكهپيشازاين»جوان«پيشبينیكرده
بود،تقريباًقطعیاست.عباسعراقچی،مذاكرهكنندهايرانی
ديروزدرمجلسحاضرش�دتاآخرينتح�والتمذاكرات
دروينرابهاطالعقانونگذارانايرانیبرساند.قراربوداوو
هيئتهایمذاكرهكننده،امروزپنجشنبهبهوينبرگردند
ولیالرن�سنورمن،خبرنگارروزنامهوالاس�تريتژورنال
ديروزدرصفحهتوئيترشنوشت:متوجهشدهامكهاحتماالً
دوربعدیمذاكراتايرانپيشازروزشنبهبرگزارنمیشود.
بهاينترتيب،اگرتوافقیدركارباش�د،احتم�االًبهبعداز
انتخابات28خردادموكولخواهدشد.درحالیكهمنابعاز
باقیماندناختالفاتصحبتمیكنند،وزيرخارجهامريکا
گفتهكهحتیدرصورتتوافق،صدهاتحريمباقیخواهد

ماند؛اظهارنظریكهديروزباعثشدقيمتنفتباالبرود

صفحه15

رئيسپليسپايتختخطاببهبرخینامزدها:

شئوناتاسالمیراابزارانتخاباتينکنيد
ترسيمچهرهآيندهمنطقه
درنمازجمعهمسجداموی!

    فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاشیه چهل و پنجمین طرح رعد که در پلیس فاتب برگزار شد در پاسخ 
به سؤالي درباره مطرح شدن مباحثي درباره گشت ارش��اد در مناظرات انتخاباتي گفت: »شئوناتي که در یک 
جامعه باید برابر قانون رعایت شود، نباید به عنوان ابزار تبلیغاتي و جمع کردن رأي به کار برده شود. نمي توانیم 
با شئونات اسالمي و اخالقي جامعه بازي کنیم و اس��تفاده ابزاري از موضوعات امنیت اخالقي جامعه، مصداق 

بداخالقي انتخاباتي است« | صفحه14

 بازگشايي مدارس  در اين شرايط
بي درايتي است

    مسئوالن آموزش و پرورش اعالم مي کنند که با واکسیناسیون معلمان و کادر مدرسه، از اول مهر ۱4۰۰ 
همه مدارس بازگشایي خواهد ش��د. این در حالي اس��ت که هیچ پروتکلي براي واکسیناسیون دانش آموزان 

وجود ندارد | صفحه3

  یکی از اقدامات خوبی که حاج احمد در سوریه انجام داد، توجه به افکار عمومی مردم سوریه و نزدیک کردن 
افکار مس��لمانان آنجا با رزمندگان ایرانی بود. حاج احمد چند مانور در داخل شهر دمشق برگزار کرد تا مردم و 
رزمندگان از نزدیک با هم روبه رو بشوند و این نزدیکی فیزیکی، به نزدیکی احساسی و عقیدتی بیشتر دو طرف 
منجر شود. او همچنین در 28 خردادماه ۱٣6۱، ترتیب شرکت نیروهای تحت امرش در نمازجمعه مسجد اموی 

دمشق را داد | صفحه7

آئینه شكستن خطاست!
آش��فته، به هم ریخته و برافروخته؛ این توصیف دقیق و 
بی اغراق لحن کالم و زبان بدن س��خنرانی دیروز حسن 
روحانی در جلسه هیئت دولت اس��ت. لحنی عصبانی، 
حرکات دس��تی به هم ریخته و صدای��ی بلند؛ روحانی 
آش��فته اس��ت، چون این روز  ها نقد دولت او داغ تر شده 
و از کف خیابان و محافل مردمی به مناظرات انتخاباتی 
رسیده است. او به هم ریخته است، چون کسی از میان 
هفت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مدافع دولت 
نیست و هش��ت س��ال تالش او و دولتمردانش مدافعی 
س��ر میز مناظرات ندارد. او برافروخته است، چون دیگر 
نمی تواند با تهدید و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، 
مانع نقد دولتش در صداوسیما شود. در یک کالم، مشوش 
و عصبانی  اس��ت، چون نقد دولتش از پر مخاطب   ترین 
رسانه و پر مخاطب   ترین آدم های فعلی دنیای سیاست 
بیان می شود و او دستش از بستن دهان منتقدان کوتاه 

شده است. 
َم  روحانی س��خنانش را با حدیث نبوی »إِنََّما بُِعْثُت ِلُتَِمّ
َمَکاِرَم الَأْْخاَلِق« ش��روع می کند؛ مدح اخالق. جایی که 
از قضا نقطه پایان او بود. او از اخالق می گوید و ما یادمان 
می آید که آب��ان 92 و در حالی که فقط س��ه روز از آغاز 
ریاست جمهوری اش می گذش��ت، در صحن خانه ملت 
چگونه ب��ه ما که ب��ه او رأی نداده بودیم و ب��ه کاندیدای 
ما توهین ک��رد: »مردم در 24 خرداد ب��ه افراط، تفریط، 
خشونت، خودرأیی، تک رأیی، عدم مشورت و عدم تدبیر 
رأی ندادند و به اعتدال، تدبیر و عقالنیت رأی دادند. «  و 
این آغاز یک مسیر پر از ناس��زاگویی به »هر کسی که با 
دولت او نبود« شد. مسیری هشت ساله با کلیدواژه   هایی 
چرک، از »به جهنم« گفتن او به منتقدان برجام تا بزدل 
سیاسی، کم س��واد، بی عقل، بی شناسنامه، بی فرهنگ، 
دروغگو، هوچی باز، متوهم، بی��کار، اقلیت افراطی، تازه 
به دوران رسیده، دالل و کاسب تحریم، بددل، یک عده 
کودک، منقلی و ساده لوح می بینید، چقدر سخن گفتن از 

اخالق به صاحب این کلمات نمی آید!
روحانی ناراحت اس��ت که فقط دولت نقد می شود و در 
همان سخنرانی دیروز که آن را با حدیث نبوی در منقبت 
اخالق آغاز کرده، طعنه می زند که الحمدهلل در نیروهای 
مسلح و قوه قضائیه مشکلی نیست و همه مشکالت در 
دولت است و با تغییر دولت همه چیز حل می شود! اوالً 
فقط دولت نقد نش��ده و به فراخور س��ابقه کار نامزدها، 
نهادهای مختلف مورد نقد قرار گرفتند. ثانیاً قرار است 
رئیس دولت انتخاب ش��ود و دولت کنونی تمام شود و 
دولت جدید سرکار بیاید؛ لذا طبیعی است که بررسی ها 

متوجه اختیارات و نقش و عملکرد دولت باشد.
روحانی چندین سال است صدای اعتراض مردم را نشنیده 
است. هر اعتراضی را برچسبی سیاس��ی زده و از اعتنای 
به آن سر باز زده اس��ت. صدای اعتراض مردم بی تریبون 
را نشنید و از وهم »نظرسنجی چهره ای « گفت که چون 
مردم را در خیابان در حال خن��ده می بیند، یعنی راضی 
هستند. حرجی هم نبود بر مسافر ماشین شیشه دودی که 
مسیر شاسی بلندش از کارخانه های تعطیل و مردم بیکار و 

سفره های خلوت عبور نمی کرد ...| صفحه2


