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ویژه های جوان

ما و انتخابات امريكا

»زومر   ها« کابوس تازه ترامپ

عباس حاجي نجاري

سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده

دنیا حیدري

»جان بولتون«، مش��اور امنيت ملي پيشين امريكا در كتاب 
جديدش تحت عنوان »در آن اتاق اتفاق افتاد؛ خاطراتي از كاخ 
سفيد«كه به بمب خبري عليه »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور 
امريكا تبديل و در بخش��ي از آن به داليل شكست سياست 
واشنگتن در قبال ايران پرداخته است، با اشاره به اينكه ترامپ 
از هر فرصتي براي موفقيت خود در انتخابات امريكا استفاده 
مي كرد، يادآور مي شود كه حتي دستور ترور سردار سليماني 
نيز با برنامه هاي ترامپ براي پيروزي در انتخابات ۲۰۲۰ در 
ارتباط بوده است. اين افشاگري جان بولتون اگر چه به دليل 
پيامدهاي داخلي وبين المللي آن به سرعت از سوي پمپئو، 
وزير خارجه امريكا تكذيب شد، اما نشان دهنده دست خالي 
ترامپ است كه از هر فرصتي براي تحكيم موقعيت خود در 
انتخابات آينده بهره مي برد، اگر چه حتي فاكس نيوز رسانه 
اصلي حامي ترامپ، نس��بت به پيروزي او در انتخابات آينده 
با ترديد نگاه مي كند.  اين روزها كه بح��ث انتخابات امريكا 
جدي شده و تحليل ها و ارزيابي هاي متعددي در مورد نتيجه 
انتخابات امريكا و جايگاه ايران در سرنوشت انتخابات امريكا 
مطرح مي شود، ديدگاه هاي متفاوتي پيرامون تأثير سياست 
فش��ار حداكثري كاخ س��فيد عليه ايران در نتيجه انتخابات 

امريكا مطرح مي شود. | بقيهدرصفحه2

نگرانی كارلسن بعد از ناكامی ترامپ در نشست تبليغاتی هفته 
قبل شهر تولسا شدت گرفته است. مسئوالن تبليغاتی ترامپ 
سعی كرده اند شكس��ت خود را در تولس��ا به گردن رسانه    ها و 
معترضان وابسته به حزب دموكرات بيندازند تا نقش زومر   ها را 
ناديده بگيرند اما واقعيت اين است كه نوجوانان گروه تيک تاک و 
طرفداران كی پاپ، موسيقی راک كره ای، بودند كه از طرفداران 
خود خواستند با خريدن بليت های سالن بوک و نرفتن به آنجا 
برنامه ستاد تبليغاتی ترامپ را به هم بزنند و همين اتفاق هم 
افتاد. به اين ترتيب، زومر   ها اولين موج خود را عليه ترامپ به راه 
انداخته اند و موج های بعدی است كه برای امثال كارلسن و ديگر 

حاميان ترامپ نگرانی به وجود آورده است| صفحه15

    روز گذشته با ثبت 144 مورد مرگ ناشي از ابتال به 
ويروس كرونا طي ۲4 س��اعت روند افزايشي فوتي هاي 
ناشي از اين بيماري با شيب نسبتاً تندي ادامه يافت. از 
زمان ورود ويروس تاجدار به كشور بيشترين آمار فوتي ها 
158 مورد در 16 فروردين م��اه و كمترين آن 34 مورد 
فوتي در 5 خرداد ماه بوده اس��ت؛ آماري كه نشان دهنده 
روند مهار بيماري بود، اما حاال روند افزايشي مبتاليان و 
فوتي ها از عقبگرد در مسيري حكايت دارد كه با تالش و 
فداكاري كادر درمان و همراهي مردم به دست آمده بود. با 
ادامه روند ابتال و فوتي هاي ناشي از ويروس كوويد 19 بيم 
آن مي رود كه ركورد 158 فوتي در زمان اوج همه گيري 
ويروس در نيمه فروردين ماه تكرار يا حتي ركورد تازه اي 

از فوت مبتاليان به كرونا ثبت شود

    رئيس سازمان بسيج: ما 1۰ طرح اساسي در نهضت 
جهش توليد داريم، ولي اولويت ما جهش در كشاورزي 
و ايجاد امنيت غذايي براي مردم است و بنا داريم مرتباً 
نتاي��ج اين ط��رح را به مردم گ��زارش دهيم. ب��ا وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان هاي كش��اورزي در استان ها 
برنامه ريزي سه ساله انجام خواهيم داد تا شاهد افزايش 

توليد محصوالت كشاورزي و دامپروری باشيم

  سريع ترين كاهش نرخ فرزند آوري به ازاي هر زن در 
تاريخ جهان در ايران اتفاق افتاده است؛ اين آمار و تحليلي 
است كه مليندا گيتس، همسر بيل گيتس معروف صاحب 
شركت مايكرو سافت در صفحه شخصي خود در شبكه 

اجتماعي توئيتر منتشر كرده است

  ديروز در دادگاه طبري مطرح ش��د كه اين رش��وه خوار 
قضايي نامه هاي مردمي را در خردكن مي انداخته و هرچه 
كه مفس��دان اقتصادي با عريض��ه و فريض��ه  از اين متهم 
مي خواس��تند، اجابت مي ك��رد. هركس هم ك��ه با طبري 

مخالفت مي كرد، تبعيد و بي خانمان مي شد
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 ركورد داري ايران
  در سريع ترين  كاهش 

نرخ فرزند آوري در جهان

 بازگشت كرونا 
به يك روز پيش از اوج!
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 پرونده ويلموتس 
 به سرنوشت پرونده

 فساد در فوتبال دچار نشود!

 تطهیر رجوی 
در روزنامه اصالح طلب

روزنامه اعتماد در يادداش��تی به قلم غالمعلی رجايی مدعی 
شده كه شهيد بهش��تی گفته بوده اگر شهرداری تهران را به 
مسعود رجوی می سپرديم، به جای درگيری مسلحانه سراغ 

آبادی تهران می رفت!

داماد روحانی در راه وزارت نفت
كامبيز مهدی زاده داماد رئيس جمهور به دنبال استخدام در 
پژوهشگاه صنعت نفت اس��ت. اين اقدام پس از نگارش نامه 
يكی از اعضای هيئت دولت در 13 خردادماه به جعفر توفيقی 
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت كه در آن بر طی شدن مراحل 

استخدام تأكيد شده، صورت گرفته است
صفحه2

داستان پرونده س��نگين ويلموتس و س��كوت درباره نتيجه 
پيگيری های آن نيز بعد از تمام هجمه های بحقی كه عليه اين 
ماجرا به راه افتاده بود، حاال اين نگران��ی را به وجود آورده كه 
مبادا داستان پرونده مرد بلژيكی هم به سرنوشت پرونده فساد 
در فوتبال دچار شود و بعد از آرام شدن جو و قانع كردن افكار 
عمومی لزوم بررسی آن به دست فراموشی سپرده شود، چراكه 
در داستان پرونده فساد در فوتبال نيز جو خوبی به راه افتاده بود 
برای برخورد جدی با مفسدان، اما هرگز راه به جايی نبرد و حاال 
يک بار ديگر شاهد قيامی قابل تحسين در خصوص تخلفات 
صورت گرفته در پرونده ويلموتس هستيم، ولی آيا اين هجمه 
قابل قبول به سرانجام می رس��د يا به زودی اين پرونده هم به 

دست فراموشی سپرده می شود؟! |صفحه13
خريدوفروشنوزادآدمربايياست!
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    سیاسی

ادامهازهمينصفحه
اين بی دف رقصيدن  ها ديگر به دل خلق نمی نشيند. 
نه خانه های ش��ما، نه خوان های ش��ما، نه نشست و 
برخاست شما، هيچ چيزتان ديگر به مردم نمی ماند. 
حاال شما نه »از مردم« كه »بر مردم« هستيد. كسی 
به تماشای شما نمی نشيند و كسی مستمع سخنان 
ش��ما نيس��ت. يک بار عريان و بی پيله به ميان مردم 
بياييد- اگ��ر می توانيد ك��ه نمی توانيد- ت��ا ببينيد 
خلق با شما با چه زبانی س��خن می گويد. تا بفهميد 
ك��ه در جايگاهی نيس��تيد ك��ه دم از »وضع كنونی 
مردم« بزنيد. 4۰ سال است به عنوان رئيس جمهور و 
نخست وزير و وزير و رئيس و مدير می آييد و می رويد 
و به آن طمع و حرص داريد و برای رسيدن به جايگاه 
قدرت و ثروت، از كف خيابان تا »اتاق های مشترک با 
بيگانگان« را در می نورديد اما حاال می گوييد »اوضاع 
غيرقابل دوام امروز صرفاً معلول تصميمات مديرانی 
كه می آيند و می روند نيست؟!« پس برای چه اين قدر 
می آييد و می رويد؟! چه كسی جز شما و دوستانتان 
3۰ سال از اين 4۰ س��ال انقالب را در قدرت بوده؟ 

برای چه آمديد و چرا اگ��ر هيچكاره بوديد، برای آن 
»جايگاه هيچ« هنوز نامه می نويسيد و نقشه در سر 

می پرورانيد؟!
البته اگر الزم است كه به نامه شما پاسخ داده شود، نه 
به دليل اهميت شخص شماها و نه به دليل محتوای 
اثرگذار نامه شما)!( بلكه از آن جهت است كه »رحم 
آوردن بر بدان، ستم است بر نيكان و عفو از ظالمان 
جور است بر درويش��ان و خبيث را چو تعهد كنی و 

بنوازی / به دولت تو گنه می كند به انبازی« 
شما متهم هستيد كه به جايگاه رهبری و رسيدن به 
آن، آلرژی داريد! هيچ چيز بيشتر از يک حمله بد به 
اين جايگاه و يک دفاع بدتر از مردم، نمی تواند ثابت 
كند كه آن كينه و حسد كه نقل محافل عام و خاص 

است، صحيح است! 
شما متهم هس��تيد كه می خواهيد چرخه نااميدی 
عمومی از كارآمدی اصالح طلبان در مقام های اجرايی 
را با فضاسازی رسانه ای به فضای اميدواری برگردانيد 
و با آنكه می دانيد اش��ک ققنوس ش��ما ديگر درمان 

نمی كند، به اميد نجات از مهلكه افتاده ايد. 
شما به شدت متهم هس��تيد كه برای تسويه حساب 
درونی با آن بخش از اصالح طلبان كه قدرت محورند 

و می خواهن��د  »درحكومت« و ن��ه »برحكومت« به 
اصالحات ادعايی ادامه دهند، ب��ه ميدان آمده ايد تا 
خود را با اين نامه نگاری های  اصالح طلبان اجتماعی 
و»اصالح طلب قائل به جامعه جنبش��ی« جا بزنيد و 
جنبشی برای بازنشستگان سياسی خود ايجاد كنيد. 

پس چرا دم از مردم و اقتصاد مردم می زنيد؟!
شمايان متهم هس��تيد – آنچنانكه آن بخش قدرت 
محور معترف است – كه پايگاهی در دهک های فقير 
و محروم نداريد و حاال گمان بيهوده برده ايد كه برای 
ايجاد ظرفيت اجتماعی جديد می توانيد با يک نامه 
و چند خط اش��ک تمس��اح برای وضع مردم، دوباره 
پايگاه مردمی بنا كنيد. مگر ش��ما ياران امام نبوديد 
كه پابرهنگان را صاحبان اصلی انقالب می دانست و 
مردم در شرايط دشوار اقتصادی و جنگ، مثل پروانه 
بر گرد او بودند و در بزر گ ترين اجتماعات تاريخ او را 
استقبال و بدرقه كردند، آيا او هم مثل شما با نيرنگ، 
در دل مردم بود؟! اگر صفا و صدق و سالمت و سيادت 
امام را نداريد، با س��ياه ك��ردن چهارخط روی كاغذ 

چگونه اميد به دل مردم بسته ايد؟! 
ش��ما متهم هس��تيد ك��ه مثل ه��ر بی مس��ئوليت 
نفاق پروری ك��ه در پاي��ان كار از پاس��خگويی فرار 

می كند، درس��ت در چندماه مانده ب��ه پايان دولت 
می خواهيد بهانه ای ب��رای ناكارآمدی ها پيش پای 
ملت بگذاريد. شما تا ابد بايد پاسخگوی برجام و دالر 
۲۰ هزارتومانی و مسكن و كاال و معيشت اينچنينی 
مردم باش��يد، اما می خواهيد يک شبه اين ابديت را 

سركيسه كنيد؟!
»مبادی غيرمتع��ارف« و خرافه گرايی در حكمرانی، 
شأن و جايگاه شماست كه وقتی »تكرار می كنيد« و 
دولت محبوب تان را به قدرت می رس��انيد، چنان در 
پرده توهم خودس��اخته می افتيد كه وعده صدروزه 
اقتصادی می دهي��د و می خواهي��د »آنچنان رونق 
اقتصادی ايجاد كنيد كه ديگر كسی دنبال يارانه اش 
نرود.« اما وقتی به پايان كار می رسيد و نان مردم را 
سنگ و روزشان را ش��ب كرده ايد، ناگهان به يادتان 
می افت��د كه »هس��تند پرش��مار صاحب نظرانی كه 
حق دارند زبان و كالم به نقد حكمرانی بگشايند«؟! 
چه كس��ی را می خواهيد نقد كنيد؟! بايستيد مقابل 
آين��ه عبرت آموز تاريخ و ش��مايل خ��ود را ببينيد و 
آن پلش��تی و ناكارآم��دی در مديري��ت اجرايی را 
 در س��يره و صورت خود ببينيد و اگ��ر لعنی داريد، 

بر خود بفرستيد. 

   غالمرضاصادقيان/سردبير
»علت « نامه موسوی خوئينی  ها می تواند »علت ابتدايی« يا علت به معنای 
غايت باشد. در هر دو حال بازنماياننده تالش يک عنصر در سايه برای بيرون 
كشيدن ققنوس اصالحات از خاكستر برجامانده است. چه بپذيريم كه اين 
نامه به عنوان يک علت ابتدايی می خواهد مبدأ ايجاد حركتی در جامعه و 
نظام سياسی باشد و چه مدعی باش��يم كه علت اين نامه همان غايت نامه 
است و چنان كه »تندرستی را علت راه رفتن« می دانند، زنده شدن دوباره و 

برخاستن از خاكستر، علت نوشتن اين نامه است، در هر دو حال هيچ كس 
بيشتر از نويسنده اين نامه نمی توانست در اين مقطع زمانی اثبات كند كه 
اصالحات به خاكستر نشسته است و نوشتن اين نامه به رغم عبارات متوهمانه 

آن، نوعی فرياد از عمق فناست. 
بپذيريد كه مردم  نمی پذيرند كسی از دل دو جناح سياسی چه اصولگرا و 
چه اصالح طلب و چه هر نام ديگری كه بر خود می نهند، بيرون بيايد و بدون 

هرگونه مسئوليت پذيری، مستانه از مسئوليت طرف مقابل  بگويد. 

هر دو جناح 4۰ سال به تواتر در س��پهر قدرت و سياست نظام جمهوری 
اسالمی آمد و شد داشته اند – و البته سهم اصالح طلبان را تا سه برابر رقيب 
می دانند- و حاال اگر اصولگرايی به ميدان بيايد و گناه ناكارآمدی مديريتی 
و اجرايی را يكسره و به تمامی بر گردن اصالح طلبان بيندازد، همان اندازه 
نپذيرفتنی است كه اصالح طلبان كه امضای حمايت شان از دولت مستقر 

هنوز خشک نشده، فرياد »ديگری گناهكار است« بزنند. 
بقيهدرهمينصفحه

دولتدرحالیطرحساختآپارتمانهای25متریرادادهاستكهزمانیروحانیمسکنمهر75متریدولتقبلرا
»قوطیكبريت«ووزيرراهوشهرسازیاوآنرا»مزخرف«خواندهبود

قوطی کبریت 25متری مزخرف!

خاکستر اصالحات

صفحه4


