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ثبت نام نامزده��ای ریاس��ت جمهوری ب��ا ورود جنجال مند   ها 
رنگ و بوی دیگر گرفت. محمود احمدی نژاد و مصطفی تاج زاده دو 
نفری بودند که پس از ثبت نام اعالم کردند قصد آشوب و به خیابان 
کشیدن هواداران  خود را ندارند و حتی توصیه کردند که اگر رد 
صالحیت شدند،  کس��ی به خیابان نیاید! خب! خیلی    ها ثبت نام 
کردند و چنین چیزی نگفتند! اگر کسی اول از همه بگوید قصد 
اردوکشی  خیابانی ندارد، گویی ذاتاً خود را مالزم و مساوق فتنه و 
آشوب می داند! مثل آن فیلسوفی که در معرفی خود می گوید از 
نیچه تأثیر نپذیرفته است. خب خیلی    ها از نیچه تأثیر نپذیرفته اند! 
وقتی کس��ی این را می گوید یعنی حداقل قبول دارد که نام او با 
نیچه در افکار عام و خاص گره خورده است. وقتی کسی می گوید 
قصد آشوب ندارد، یعنی پذیرفته است که نام او با فتنه و آشوب 
همردیف است. البته این دو تنها کسانی بودند که با همراهی جمعی 
از هواداران و با سردادن شعار و حتی برخی درگیری های فیزیکی 

ثبت نام کردند!
از طرفی ثبت نام تاج زاده از سوی همفکران او جدی گرفته نشده 
است و این نشان می دهد کس��ی روی او برای ریاست جمهوری 
حس��اب نکرده و همان نقش احتمالی حاشیه س��ازی را برای او 
ترسیم کرده اند! چنانکه عباس عبدی در کانال خود بدون مقدمه و 
مؤخره، جمله ای را از سعدی منتشر کرده است:»این چه حرامزاده 

مردمانند،  سنگ را بسته و سگ را گشاده اند! « 
در داستان سعدی صاحب این جمله شخصی ناامید و رانده شده از 
همه جاست و پرخاشگری او نشانه ناامیدی است. به نظر می رسد 
بازنش��ر این جمله از سوی آقای عبدی هم نش��انه ناامیدی او از 
پیروزی دوستانش در انتخابات اس��ت. با آنکه تاج زاده و بسیاری 
دیگر از اصالح طلبان معروف ثبت ن��ام کرده اند و عبدی نیز اهل 
قضاوت زودهنگام به جای شورای نگهبان نیست و همواره همگی 

را از پیشداوری برحذر می دارد! 
آیا انصراف سید حسن خمینی و جواد ظریف، ایشان را تا به این 
حد ناامید و عصبانی کرده است؟ آیا واقعاً  بعد از حمایت کامل از 
روحانی در دو دوره قبل و رس��یدن به نقطه کنونی، دوباره قصد 
داشتند با دو نامزد دیگر که اصوالً جزو نامزدهای اصلی و فابریک 
و داخل حزبی اصالح طلبان نبودند، کشور را نجات دهند؟! در آن 
مثال آیا اگر دیگران را سگ می پندارند،  خودشان را هم سنگی برای 
پرت کردن به سمت سگ می دانند؟ آیا با این خیال    ها قصد دارند 

کشوری را نجات دهند؟!
از طرفی کار برای اصالح طلبان با موضع جدید احمدی نژاد که گفته 
»من اصل لیبرال دموکراسی را قبول دارم«،  وارد فاز دیگری شد. 
البته او مثل بقیه نظریه پردازی هایش، تعریفی من درآوردی از لیبرال 
دموکراسی داده و مثالً با آنکه گفته لیبرال دموکراسی را قبول دارد، 
افتخار کرده که بدون وابستگی به احزاب وارد سیستم شده و این را 
نشانه آزادی مطلق خود دانسته است!  آیا کسی مثل او که دو دوره با 
همین سازوکار شورای نگهبان، رئیس جمهور شده است و حاال  در 
لحظه ثبت نام می گوید: »یا من را تأیید می کنید یا انتخابات را تأیید 
نمی کنم « می تواند درک درستی از دموکراسی داشته باشد؟ باید دید 
اصالح طلبان از اینکه تا به آن حد جذابیت دارند که کسی مثل او را 
نیز به سوی خود جذب کرده اند، خوشحالند یا این نظر او را به حساب 
مغالطات سیاسی و فراگیری پوپولیسم او می گذارند و خود را از این 

قرابت، تبرئه و دور می کنند!
در مجموع ثبت نام    ها تا اینجا بیشتر از پیش نشان داد نهاد سیاست 
بدون داشتن سازوکار تشکیالتی مثل احزاب قوی و سازماندهی 
قانونی و قدرتمند در برگزاری انتخابات    ها با همین مسائل خاص 
روبه رو خواهد بود. موضوع فقط صف نامزدهای سبیلو و کفن پوش 
نیس��ت که آنها قابل تحمل تر از نامزدهای به اصطالح عادی اما 
»شخصی« و »ش��اخصه مند« هس��تند. یکی از این شخصی    ها 
دیپلمات سابقی است که وعده داده یارانه سوخت را 600 هزارتومان 
کند. یعنی تنها چیزی که از حکومت داری و سیاست ورزی به ذهن 
او رسیده وعده یارانه است. چیزی که آن کفن پوش یا مردان سبیلو 

هم دقیقاً  از این وعده    ها و بهترش را داده اند! 
و نمونه شاخصه مند    ها که دوستان ش��ان وعده قطعی حضور 
داده اند،  شخص اسحاق جهانگیری است، با شاخصه های فالکت 
و نابودی کش��ور، ریختن میلیارد   ها دالر ب��ه کام رانت خوارها، 
ه��در دادن 60 تن طال، وعده ه��ای بی س��رانجام و ناتوانی در 
تغییر منش��ی خود در جایگاه معاون اولی و قهر و خانه نشینی 
و فهرست طوالنی دیگری از همین شاخصه ها. کسی که فقط 
یک بار حضورش در جمعی از شنوندگان در یک برنامه اینترنتی، 
رکورد واژه »وقاحت« را در میان کاربران فضای مجازی درباره 

اظهارنظرهای خود شکست. 
معتقدم در این انتخابات »دانا کسی است که قدر خود را بشناسد، 
و در نادانی او این بس که ارزش خویش نداند. دشمن روی    ترین 
افراد نزد خدا کسی است که خدا او را به حال خود واگذاشته تا از 
راه راست منحرف گردد، و بدون راهنما برود، اگر به محصوالت 
دنیا دعوت ش��ود تا مرز جان تالش کند اما چ��ون به آخرت و 
نعمت های گوناگونش دعوت شود، سستی ورزد، گویا آنچه برای 
آن کار می کند بر او واجب و آنچه نسبت به آن کوتاهی و تنبلی 
می کند، از او نخواس��ته اند و این روزگاری است که جز مؤمن 

بی نام و نشان از آن رهایی نیابد.  )نهج البالغه/خطبه 103(
حکایت برخی از این نامزد   ها و ملت شریف و بزرگ ایران، حکایت 
هزاردستان و کالغ است! نه عجب گر فرو رود نفسش/ عندلیبی 

غراب هم قفسش!

سر مقاله

تفاوت
نامزدیونامردی

اصلیهاامروزمیآیند
نامزدهای اصلی جناح های سیاسی که امید می رود رقابت اصلی را رقم بزنند،  ظاهراً با ناز می آیند تا نیاز را بیشتر کنند!

 

آنها تا دیروز ثبت نام نکردند. رئیسی، الریجانی، صالحی، هاشمی و جهانگیری امروز در آخرین روز ثبت نام ها فرصت نامزدی دارند

   سیاسی

زخمیشدننگهبان»جوان«
درحملهنيمهشب
مأمورانشهرداری!

فکریبهحال
»اوباشاجارهایشهرداری«کنید

یاد  د  اشت  اجتماعی

 گزارش مشورتي سياسي
 براي رد يك مصوبه قانوني

علي بهادري جهرمي

ش��وراي نگهبان به عنوان یکي از عالي تری��ن نهادهاي حقوقي 
کشور، مصوبه اي در اجراي بند 5- 10 سیاست هاي کلي انتخابات 
داشت؛ مصوبه اي که پیش از این در سال 1396 نیز اصالح شده و 
هیچ گونه اعتراضي نسبت به آن صورت نگرفته بود، اما صدور آن در 
فاصله نزدیک به موعد ثبت نام انتخابات و با ورود به برخي جزئیات، 

هیاهو و جنجال زیادي در جامعه حقوقي و سیاسي ایجاد کرد. 
ابالغ این مصوبه از سوي نهاد ناظر انتخابات به نهاد مجري انتخابات 
به منظور مراعات در فرایند اجراي انتخابات، بهانه اي براي ورود 
معاونت حقوقي ریاست جمهوري شد تا این معاونت در گزارشي 
آن را داراي »ایرادات حقوقي« دانسته و در نهایت از سوي وزارت 
کشور )نهاد مجري انتخابات( الزم االجرا نباشد. در این خصوص 
چند طنز تلخ مانع از سکوت صاحبان قلم و نظر حقوقي مي شود:
بقيهدرصفحه3

یاد  د  اشت  سیاسی

حل مشکالت
 با دولت انقالبی جوانگرا

محمدجواد اخوان

انقالب اس��المی طی بیش از چهار دهه تجارب گرانسنگی را در کوران 
بحران   ها به دس��ت آورد و از دل چالش ها، فرصت   هایی برای ملت ایران 
خلق شد که بهره گیری از این تجربه ها، یکی از سرمایه های بی مانند امروز 
ماست. از جمله این تجارب، موفقیت آمیز و کارآمد بودن سپردن کار های 
پیچیده و مسیر های دشوار به جوانان مؤمن و انقالبی است. موفقیت های 
چشمگیر انقالب در حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی در دهه نخست 
انقالب، سازندگی کشوری که سال های سال تحت آوار ویرانه های استعمار 
و نفوذ بیگانه بود و نهایتاً جهش های خیره کننده علمی در دهه های سوم و 
چهارم انقالب، همه و همه آورده های دادن فرصت کافی و اعتماد به جوانان 
انقالبی مؤمن برای نظام بود .اینک اگر در بخش   هایی همچون اقتصاد و 
معیشت نقاط ضعف جدی ای به چشم می خورد که زیبنده نظام جمهوری 
اسالمی و این انقالب کبیر اسالمی نیست، باید بار دیگر سراغ جوانان مؤمن 

رفت و کار را به دست آنان سپرد.  | صفحه2

ویژه های  جوانیاد  د  اشت  ورزشی

 ايفمارک
 راهی که پايان خوشی ندارد

دنیا حیدري

قرار بود مرکزی در شأن و شایس��تگی فوتبال ایران باشد. تالش زیادی 
صورت گرفت برای جلب نظر مدیران فدراسیون برای ساخت مرکزی 
نمونه در گوشه ای از آکادمی ملی فوتبال ایران. تالشي از سوي سرمربي 
سابق تیم ملي و برخي دلسوزان دیگر که خوشبختانه جواب هم داد و 
ساختمان پک همان چیزی شد که قرار بود باشد. ساختمانی که البته 
داستانش از همان ابتدا با حاشیه عجین شد، چراکه درست چند ماه قبل 
از افتتاح در اتفاقی عجیب و دور از انتظار، تالش هایی برای تبدیل آن به 
ساختمان مرکز پزشکی فیفا در ایران )ایفمارک( انجام شد و دست آخر 
نیز به مرکز تخصصی پزشکی ورزشی ایران تبدیل شد، مرکزي که انجام 
معاینات پیش از فصل طبق آخرین استانداردهای بین المللی، برگزاری 
رایگان کالس های مبارزه با دوپینگ برای کلیه رده های تیم ها ی باشگاهی 
و آکادمی ها، مبارزه با دوپینگ و پیشگیری از مرگ های ناگهانی تنها چند 

نمونه از خدمات قابل توجه آن به ورزش ایران است.   | صفحه13

چرا اين دو مثل هم عمل کردند؟!

 شبهه در مورد روايت
 ديدار  حسن خمينی و رهبری

رهبر معظم انقالب، در دیدار دانشجویی سه   شنبه شب گذشته، در مورد 
نظر شخص ایشان درباره کاندیدا شدن یا نشدن افراد مختلف در انتخابات 
فرمودند: »در دوره های گذشته کسانی که می خواستند نامزد بشوند، از من 
می پرسیدند که شما مثالً موافقید؟ من می گفتم »من نه موافقم، نه مخالف«، 
یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی گویم. اگر کسی پرسید 
که شما موافقید، همین هم که »من نه موافقم، نه مخالفم « را هم نخواهم 
گفت.« این سخنان از همان دقایق اولیه انتشار، ذهن   ها را به سمت سخنان 
سید یاسر خمینی، پیرامون تصمیم قطعی برادرش سید حسن خمینی برای 

عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری برد.

بعد از 4 سال، دير نيست؟!

رفتار توأم با خش��ونت برخی  مأموران ش��هرداری  ب��راي اجراي 
مأموریت هاي محوله شان به امري بدیهي در جامعه تبدیل شده است 
به طوري که دیگر کسي پیدا نمي شود بخواهد وقوع این دسته از 

اتفاق ها را نفي کند |  صفحه14

مشاغلپرخطر
نوبتبعديواكسيناسيون

اهمالدرتصميم
5هزارميلياردي

امريکاازشوق»برجام
موشکی«زيرميزويننزد

صفحه2

صفحه2

س��خنگوي وزارت بهداش��ت: در فاز دوم به ثبت نام سالمندان 
رسیدیم . به ترتیب سنین ۸0، ۷5، ۷0 و 65 واکسینه مي شوند 
و بعد از آن افراد داراي بیماري زمینه اي 1۸ تا 65 سال واکسینه 
مي شوند و سپس نوبت به مش��اغل پر خطر مي رسد.  مشاغل 
پرخطر شامل معتادان متجاهر، کساني که در محیط هاي عمومي 
فعالیت مي کنند، مثل کارمندان بانک ها و خبرنگاران هستند.  اما 
براي اینکه برنامه ریزي شده که در مهر مدارس و دانشگاه ها را 
بازگشایي کنیم، حتماً اولویت بندي براي واکسینه شدن معلمان 

و اساتید انجام مي شود | صفحه3

افرادي که مي خواهند رمزارزهاي خود را فروخته و معادل 
ریالي را دریافت کنند، دارایي هاي خود را به تتر تبدیل 
کرده و آن را به کی��ف پول خود در س��ایت هاي داخلي 
انتقال مي دهند و سایت ها نیز با قیمت دالر روز، تترها را 
خریداري مي کنند. با توجه به اینکه برخي از این سایت ها، 
بدون مجوز فعالیت دارند، هر لحظه ممکن است سایت ها 
از دسترس خارج شده و پول مردم براي همیشه بسوزد؛ به 
همین دلیل مجلس از بانک مرکزي خواسته است هرچه 

زودتر به این وضعیت پایان دهد | صفحه12

وزیر خارجه امریکا تا جایی به آنچ��ه از مذاکرات وین 
دستگیر کش��ورش می شود، امید بس��ته و می خواهد 
حتی المقدور ایران را در موضوع موشکی هم پای میز 
مذاکره بیاورد که حاضر شد درخواست جمهوریخواهانی 
را رد کند که خواس��تار خروج واش��نگتن از مذاکرات 
در واکن��ش به موض��ع ایران درب��اره تح��والت اخیر 
سرزمین های اش��غالی بودند. آنتونی بلینکن همچون 
بسیاری از مقامات امریکایی تأکید دارد که ایران نباید 

به سالح هسته ای دست یابد  | صفحه15

جنگوآشوبداخلیدركوچهوپسكوچههای
سرزمينهایاشغالیوبارانموشکدرآسمان
صهيونيستهاراميانزمينوآسماندربدترين

شرايطدوراناشغالگيرانداختهاست
صفحه 15

فروپاشی
زیرگنبدآهنین!


