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اصالح طلبان تا کنون هیچ تعریف قابل قبولی از اصالحات مورد نظر 
خود را که قابل انطباق با قانون اساسی و در چارچوب نظام باشد ارائه 
نداده اند، اما قرائن و شواهد بس��یاری وجود دارد که نقش پررنگ 
اپوزیسیونی اصالح طلبی را تأیید می کند. بر اساس  »مستندات فتنه 
۷۸«، »تحرکات و رفتار و مواضع حزب منحله و برانداز مشارکت و 
حزب غیرقانونی مجاهدی��ن انقالب«، »نق��ش اصالح طلبان در 
فتنه ۸۸ و ۹۸« و »مواضع نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم« 
تردیدی نمی ماند که اصالح طلبی عکس برگردانی کاریکاتورگونه 
از گالسنوست گورباچف بوده و به رغم شکست فتنه ۷۸ کماکان 
اصالح طلبان بر اساس همان تعریف گالسنوستی و براندازانه ادامه 
حیات داده و همواره بر طبل تالش برای عبور از جمهوری اسالمی 

می کوبند | صفحه2

یادداشت سیاسی

 فتنه ۷۸ 
نقطه کانونی فتنه ها در کشور

سيدعبداهلل متوليان

مرور اقدام هاي انجام شده در اسفند و فروردین ماه، نشان مي دهد 
در حال حاضر یکي از حلقه هاي مدیریتي کرونا مفقود شده یا اگر 
هست کارایي الزم را از دست داده است؛ وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي به عنوان متولي سالمت جامعه همان حلقه اي 
است که این روزها خأل آن در حوزه پیشگیري و اطالع رساني به 
وضوح قابل مشاهده اس��ت.  اگر وظیفه درمان بیماران کرونایي 
)دقت کنید، وظیف��ه درمان( این وزارتخان��ه را فاکتور بگیریم، 
وزارت بهداش��ت در دو حوزه اتخاذ سیاس��ت هاي پیشگیرانه و 
اطالع رساني هاي هشدارگونه بسیار ضعیف شده است. عالوه بر 
این، عقب نشیني وزیر بهداشت از برخي مواضع و اظهارات این 
سؤال را تکرار مي کند که چرا وزارت بهداشت مانند گذشته در 

مدیریت کرونا نقش تأثیرگذاري ایفا نمي کند؟ | صفحه3

یادداشت اجتماعی

 چرا وزارت بهداشت ديگر 
نقش اول مقابله با کرونا نيست؟!

محسن پورعرب 

قرار بر الگوبرداری از لیگ های معتب��ری چون آلمان، انگلیس، 
اسپانیا و ایتالیا بود. شرط اصلی ش��روع دوباره لیگ هم همین 
بود؛ رعایت دقیق پروتکل های بهداش��تی، چراکه قرار بر تزریق 
نشاط به جامعه بود نه بازی با جان انسان ها. خیلی از کشورهای 
دیگر نیز با همین الگوبرداری ها کرکره فوتبال را باال کشیدند. اما 
آنچه در ایران در خصوص پروتکل های بهداشتی گفته    می شد، 
گویی ش��عاری بیش نبود که بعد از برگ��زاری تنها یک هفته از 
رقابت های لیگ برتر و البته دیگر لیگ های دسته پایین تر، شاهد 
شیوع چشمگیر کرونا در بین فوتبالیست ها و ابتالی بازیکنانی 
هستیم که تعدادشان آنقدر نگران کننده است که یک بار دیگر 
 بحث مسکوت ماندن لیگ را به طور غیررس��می بر سر زبان ها 

انداخته است | صفحه13

در روزه��ای اخیر، خب��ر محکومیت محمدعل��ی کامفیروزی، 
وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق به دو سال حبس 
تعلیقی به اتهام توهین به رهبری، در فضای مجازی پر حاشیه 
شد. مخالفان نظام با انتشار این خبر، فرصت تبلیغ علیه رهبری 
و نظام را یافتند و کوش��یدند انتقاد از رهب��ری را در ایران جرم 
نش��ان دهند و موافقان نظام هم متعجب بودند که چرا یک نفر، 
به دلیل س��خنرانی در حض��ور رهبری و انتق��اد از رهبر معظم 
انقالب باید محکوم ش��ود پرونده وی که در جریان رس��یدگی 
بدوی منجر به صدور رأی غیر قطعی دو سال حبس شده بود، با 
تجدیدنظرخواهی وی مجدد در دستور کار رسیدگی در دادگاه 
تجدیدنظر قرار گرفت و کامفیروزی در تمام مراحل رس��یدگی 
منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط 
پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است. بنابراین رأی قطعی بر 

برائت او صادر می گردد | صفحه2

ویژه  جوانیادداشت ورزشی

 سهل انگاری 
جان فوتبال را به خطر انداخت!

  اشتباه بدوی 
که در تجديدنظر درست شد

دنيا حيدري

    س��یف، رئیس کل س��ابق بان��ک مرکزی: اش��تباه 
استراتژیک دولت در سال ۹5 اصرار بي منطق بر بازگرداندن 
نرخ به محدوده3 هزارو۷00   توم��ان بود. در صورتي که 
گزارشات کارشناسي حاکي از این بود که نرخ باید در سال 

۹5 از 4 هزار تومان عبور مي کرد | صفحه4

    محکومیت گس��ترده مردمی و جریان های سیاسی 
عراق باعث شد روزنامه هتاک سعودی کاریکاتور موهنی 
را که آیت اهلل سیستانی را س��وژه قرار داده بود، از سایت 
خود حذف کند. با این حال محکومیت    ها علیه این اقدام 
موهن ادامه دارد و وکالی ش��هر نجف هم درصدد اقامه 

دعوا علیه این هتک حرمت هستند | صفحه15

گفتوگوي»جوان«باسردارجانباز
»غالمرضاخسروینژاد«ازهمرزمان

جاويداالثراحمدمتوسليان

نمايندهدادستانخطاب
بهمتهمپروندهاسدبيگي:

  دیروز نوب��ت به محاکمه متهم ردی��ف چهارم پرونده 
اس��دبیگی یعني جواد بصیراني رس��ید. ای��ن متهم هم 
خانه هایي را که در محله زعفرانیه داشت، به عنوان ضمانت 
اس��د بیگي گذاش��ت، هم میلیاردها تومان به وي قرض 
داده بود! به گفته نماینده دادستان فساد بصیراني خیلي 
بزرگ تر از موارد گفته شده است و سال گذشته سود 30 تا 

40 میلیاردي از پولشویي داشته است!| صفحه3

  در حالي وعده وزارت صم��ت مبني بر کاهش قیمت 
خودرو و فاصله ۱0 درصدي قیمت کارخانه تا بازار هنوز 
محقق نشده که قیمت ها در بازار، همزمان با افزایش قیمت 
دالر باال مي رود. مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت خواستار افزایش مجدد قیمت خودرو شد و اعالم 
کرد: شوراي رقابت سریع تر قیمت خودرو را براي فصل دوم 

سال اعالم کند | صفحه4

  انتش��ار سکانس��ي از س��ریال ترک��ي »پایتخ��ت 
عبدالحمی��د«، ک��ه در آن دیالوگ ه��اي ضدایران��ي، 
مداخله جویانه و توسعه طلبانه از زبان عبدالحمید عثماني 
بیان مي شود، بازتاب هاي زیادي در فضاي مجازي داشته 
است.  در این سریال به اصطالح تاریخي رسماً تمامیت 
ارضي ایران با ش��عارها و دیالوگ های��ي ملتهب تهدید 
مي شود. شبکه دولتي TRT در حال پخش فصل چهارم 
از سریالي درباره زندگي »عبدالحمید«، یکي از آخرین 
پادشاهان عثماني اس��ت که دوران سلطنت او همراه با 
اتفاقات مهم تاریخي از جمله شروع نفوذ صهیونیست ها 

در سرزمین فلسطین است | صفحه16

فشاربانكيبهايران
دردوراناوباماهم

وجودداشت

خشمعراقیها
ازوهنسعودیبهمرجعيت

استراتژينظامیحاجاحمد
براصلغافلگيري

استواربود

تحريم ها را دور مي زني 
يا ملت را؟!

قيمتخودرودربازار
همچنانصعودي

 صداي پاي صهيونيسم 
در سريال سازي تركيه 
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18استانکشور
دروضعيتقرمزياهشدار

کارمندانماسکنزنند
غيبتمیخورند

استفادهازماسکدردستگاههایدولتی
ووسائلحملونقلعمومیازامروزاجباریشد

بینالملل

ترامپ:

می خواهند نظام امریکا را سرنگون کنند
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ورود بدون ماسک ممنوع!


