
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
شنبه29خرداد1400-8ذیالقعده1442

سالبيستوسوم-شماره6234-16صفحه
قيمت:2000تومان

قرار بود »پ��روژه تحری��م  انتخابات« کلید بخ��ورد. اما »کلید«های دش��من 
سال هاست که دری را به روی آنها باز نمی کند. قرار بود ملت نیایند و مشارکت 
برود دنبال کارش، زیر 20 درصد و حت��ی 10 درصد! حاال اما آن پروژه تحریم 
شکست خورد و اولین پیامش به غرب آن است که این ملت را دیگر نمی توان 
تحریم کرد! ملتی که از گرانی ها-چه بر اثر تحریم، چه به دلیل ناکارآمدی مدیران 

داخلی-گله مندند و حق هم داشتند و بسیاری شان پس انداز و داروندارشان به باد 
یغما رفت، باز پای انقالب و نظام خود ایستادند. سخت است برای تئوریسین های 
غربی که باور کنند مردمی که ثروت و مال خود را از دس��ت می دهند، باز روی 
خوش به نظام و حکومت و دولت خود نشان دهند و باز امیدوار باشند. زیرا آنها 
همه چیز را در قالب کاپیتالیسم خود می سنجند و با مرام ملتی که خوی ایثار و 

شهادت و فرهنگ حسینی و علوی دارد، ناآشنا و بیگانه اند. روزنامه ها در سرشب 
به زیر چاپ می رود، در حالی که با خنکای هوا تازه ملت برای رأی دادن از خانه 
خارج می شوند. صبح اول هفته تکلیف دولت و رئیس جمهور-هر کدام از این 
چهارنفر- کامالً  روشن است. آن رئیس جمهور با غیرت ورزی یک ملت بر سر کار 

آمده و باید با غیرت ورزی مانند نوکر ملت پای خدمت بایستد. | صفحه2
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   در شرایطی که رژیم صهیونیستی یک ماه پیش ضرب شست 
موشک های مقاومت فلسطین را چشید، مقامات جدید این رژیم 
هم به دنبال آزمودن توانمندی مقاومت هستند. جنگنده های 
صهیونیستی برای اولین بار تحت نخست وزیری نفتالی بنت، به 
بهانه مقابله با بالن های آتش زا مواضعی را در نوار غزه مورد هدف 
قرار دادند. بالفاصله نیروهای حماس در واکنش، با مسلسل به  
سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند که در پی آن، آژیرهای 

خطر در مناطق نزدیک به غزه به صدا درآمدند | صفحه15

   جدیدترین ربات هاي پزشکي ساخته شده توسط محققان 
ایراني در »خانه نوآوري و فناوري ایران« رونمایي شد. سامانه 
جراحي رباتی��ک از راه دور، ربات کاپیالرس��کوپ )مخصوص 
درمان روماتیس��م(، ربات تش��خیص گر س��رطان، شبیه ساز 
بي حسي موضعي نخاعي سینا و ربات جراحي الپاروسکوپي از 
مهم ترین ربات هاي رونمایي شده در نمایشگاه دائمي محصوالت 

دانش بنیان صادراتي است | صفحه3

   کارگردان مستند »غیر رسمی 3«: کتابي که رهبر انقالب 
در یکی از دیدارهای نخبگان معرفي کردند»داستان نانو تروا« 
است و روایتي از توسعه نانوداروي ضدسرطان و تولید این دارو 
به دست محققین ایراني است. آقاي دکتر محمودرضا جعفري 
که خود نیز در این جلسه حاضر بود، در کانادا تحصیل مي کرده 
و در همان جا پیشنهادات بسیار ایده آلي براي کار داشته است 
اما یکي از آشنایان ایش��ان خطاب به او مي گوید که به ایران 
برگردید، چون شما در ایران بهتر مي توانید خدمت کنید. او 
به ایران برمي گردد و حاصل تحقیقاتش دارویي است که رهبر 
انقالب به آن اشاره کردند. جالب است بدانید که در بخشي از 
دیدار که در مستند پخش نش��د، رهبر انقالب به آقاي دکتر 
جعفري گفتند براي ایش��ان و آن فردي که باعث ش��د دکتر 

جعفري به ایران برگردند دعا مي کنم | صفحه16
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 »غیررسمي 3« 
نگاه رهبر انقالب به علم را 

نشان مي دهد

   مذاکره کننده روس در وین دوباره شروع به انتشار توئیت 
درباره پیشرفت در مذاکرات کرد؛ ظاهراً پیشرفت مربوط به 
همان بازی  امریکایی    ها است درباره اینکه »چه کسی اول« 
باید به تعهدات برجامی برگردد. با این حال، اولیانوف صرفاً از 
رسیدن به »دیدگاه های روشن تر« در این باره حرف زده نه 
حل کامل این چالش ناشی از سفسطه گری امریکایی    ها که 
حاضر نیستند طبق عرف، برای احیای برجامی که خود اقدام 
به خروج از آن کرده اند، به آن برگردند و مدعیانه خواس��تار 
پایبندی کامل ای��ران به محدودیت ه��ای همه جانبه قبلی 
هس��تند؛ بماند که امریکایی    ها می خواهند از زیر بار متعهد 
ش��دن به اینکه دوباره بی دلیل و یکجانب��ه از توافق خارج 

نمی شوند، شانه خالی کنند  | صفحه15

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان 
رسید که ماشین جنگ روانی دشمن و امتداد داخلی آن تالش 
زیادی برای ناامیدسازی و منصرف کردن مردم از مشارکت به 
کار بسته بود، اما جامعه ایرانی مسئولیت شناسی و بلوغ فکری 
و سیاس��ی خود را نمایان ساخت و پاس��خ محکم و قاطعی به 
بدخواهان و دشمنان داد. شایان ذکر است که بررسی  ها نشان 
می دهد در این دوره، شدت تالش دشمن، رسانه های آن و برخی 
جریانات داخلی برای القای یأس و سرد کردن تنور انتخابات در 
تاریخ انقالب اسالمی بی سابقه بوده است. با این وجود، مشارکت 
در این انتخابات باالتر از پیش بینی  ها و البته کمتر از میانگین 
ادوار قبلی است که ضروری به نظر می رسد که دالیل این کاهش 

مشارکت مورد واکاوی قرار گیرد | صفحه2
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