بانیان وضع موجود
ضدمشارکت عمل میکنند

اگر «مش��ارکت در انتخابات» خود به شکل یک شخصیت ،نظارهگر
انتخاب��ات  1400بود ،بیش از هم��ه نگران چه بود و برای مطرح کردن
اهمی��ت خ��ود چه میکرد و چه پیش��نهادی میداد؟ م��ردم در کاری
مشارکت میکنند که امید تغییر در آن داشته باشند .این قدرتمندترین
عامل مشارکت است .در دوقطبیهای شدید انتخاباتی هم به این علت
مش��ارکت باال میرود که مردم احس��اس میکنند فض��ا برای تغییر یا
جلوگی��ری از تغییر-که آن هم در مفهوم نوعی تغییر اس��ت -میتواند

اثرگذار باشد .با این توصیف برای افزایش باور مردم به امکان ایجاد تغییر
و به دنبال آن باال رفتن مشارکت در انتخابات چه کاری میتوان کرد و
چگونه باید عم��ل کرد؟ افرادی مثل نامزدهای برآمده از دل این دولت
حتی اگر از فیلتر صالحیتها هم بگذرند باید بدانند حضور آنها به شدت
با مش��ارکت مردم نس��بت معکوس دارد و اگر در بررس��ی صالحیتها
مسئلهای باید اهمیت داده شود ،نه فقط برخی سوابق خاص افراد بلکه
مهمتر از همه کارنامه و نامه اعمال حال حاضر آنان و اهمیتی است که
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سیاسی

رهبر انقالب :مانع واگرایی
هنر و هنرمندان
از مفاهیم انقالب شوید
پيام رهبر انقالب براي  ۱۰س��الگي شهرستان ادب:
ميدانيد كه س��عي زياد ميش��ود براي واگرايي هنر و
هنرمندان از مفاهيم انقالب اس�لامي ،شماييد كه بايد
اين سعي شيطاني را باطل كنيد .نسل شما و شما جوانان
آگاه و پرانگيزه باي��د در اين جبهه نقش مدافع و مهاجم
را ايفا كنيد

حضور نامزدها میتواند در مش��ارکت یا غیبت مردم در انتخابات داشته
باش��د .چه چیزی در تأیید یا رد صالحیت یک نماینده میتواند مهمتر
از این باش��د که او تجلیگاه نفرت مردم از عملکردش باش��د و سیمای
ش��ورانگیز انتخاباتها را به فضای یادآوری خاطرات تلخ و ناامیدیها و
بیتدبیریهای یک نامزد تبدیل کند؟ بانیان وضع موجود هش��ت سال
است که ضد مشارکت عمل میکنند و این رفتار آنها در مدت مانده به
انتخابات پیشرو تشدید هم شده است! | صفحه 2

نمایندگان مخفی
وضع موجود
در انتخابات!
چرا کسی خود را
نماینده دولت در انتخابات نمیداند؟

«دولت در انتخابات نمایندهای ندارد» .این
حرف علی ربیعی ،س��خنگوی دولت است که
هفته گذشته در پاسخ به س��ؤالی درباره ثبت
نام برخی اعض��ای کابینه تدبی��ر و امید برای
کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری
گفت .او تأکید کرد که این ثبت نامها دستوری
نبوده ،با هماهنگی رئیسجمهور و یا به شکل
تشکیالتی انجام نشده ،دولت کسی از این افراد
را نماینده خود نمیداند و کسی از این افراد هم
نگفتهاند که نماینده دولت هستند | صفحه 2

کنتور انضباطبرق پريد!

ي وفرهنگيصبحايران
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رسول سنائیراد

درسی که باید
از حماسه سوم خرداد آموخت
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درس بزرگ برآمده از حماس��ه بزرگ و به یادماندنی آزادی
خرمشهر ،برای ملت بزرگ ما این اس��ت که «قوی شدن» و
«با قدرت عمل کردن» تنها راه مقابله با زورگویان و قلدرهای
متوهم و متکبر و وا داشتن آنان به پذیرش حقیقت است .گرچه
خرمشهر به برکت مجاهدتهای رزمندگان اسالم و خونهای
پاک شهیدان آزاد شد ،اما در مسیر ملتی که پرچم استقالل
خواهی و آزادگی برافراش��ته و زورگویی و ستم را برنمیتابد،
خرمشهر در پیش است که آزادی و حفظ آن همچنان محتاج
«قدرت» است .یکی از فرصتها و ظرفیتهایی که میتواند
در روند قدرتیابی کشورمان تأثیرگذار باشد ،انتخابات پیش
رو است که حضور پرشور مردم در آن نمادی از قدرت مردمی
کشور به حساب میآید و چنانچه به انتخاب اشخاص شایسته
برای ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی منجر شود ،زمینهها
و بسترهای قوی شدن ایران اسالمی در پرتو کارآمدی و تالش
جهادی و همسو با رزمندگان و شهیدان دفاع مقدس را فراهم
و آینده کشور عزیزمان را تأمین میکند | صفحه 2

ركور دزني جهادي
بسيج با  12هزارپروژه
رئیس سازمان بس��یج ۱۲ :هزار پروژه در زمينههاي
مختلف به بهرهب��رداري رسيدهاس��ت .در س��ال جاري
پروژههاي زيادي از جمله ساخت خانه محرومان ،جادههاي
روستايي ،خانههاي بهداشتي ،سالنهاي ورزشي و غيره
در دست اجرا است .ساخت  ۵۰هزار واحد مسكوني براي
محرومان جزو پروژههاي اولويتدار بسيج به شمار ميرود.
همچنین بيش از  10هزار پروژه در زمينههاي مختلف ،در
سال گذشته به بهرهبرداری رسید

یادداشت ورزشی

سعيد احمديان

حمایت دقیقه نودی
از المپیکیها

كياني:
موفقيتم را به شهدای
كشورم تقديم ميكنم

تقليل وجهه ملي
شهيد هستهاي!

امیر صادقی | فارس

با وجود داش��تن يك فرصت چهار س��اله ،اما در ورزش ايران
هم��واره حمايته��ا و برنامههايم��ان را ب��راي المپيك در
خوشبينانهترين حالت محدود به يك سال پاياني ميكنيم و
سه سال زمان را از دست ميدهيم .مانند همين اتفاقي كه االن
براي بازيهاي توكيو در حال رخ دادن است و همه چيز براي
موفقيت براي المپيك محدود به سال منتهي به اين رقابتها
شده است ،سالي كه عالوه بر حمايتهاي مالي ،ورزشكاران
بيشتر از گذش��ته مس��ئوالن را در اردوها ميبينند و هرچه
المپيك نزديكتر ش��ود ،ترافيك برنامهها نیز بيشتر خواهد
ش��د .حمايت مالي و معنوي از قهرمانان در حالي محدود به
سال چس��بيده به المپيك ميش��ود كه قطعاً ميوهاي كه در
توكيو ورزش كشورمان خواهد چيد ،به اندازه تالشهاي همین
يك ساله خواهد بود .اين در شرايطي است كه با داشتن يك
برنامه بلندمدت و حداقل چهار ساله ميتوان سهم بيشتري از
مدالها و افتخارات المپیک داشت | صفحه 13
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انواع بيانضباطي همانند برق سه فاز دولت را گرفته است و رها هم نميكند و دامنه اين بيانضباطيها آن قدر
وسعت دارد كه اين بار كنتور شبكه برقرساني چنان پريد كه بهسادگي از حجم انتقادها و اعتراضات نسبت به
بيانضباطي در قطعي برق ميتوان يك دكل ساخت ،نكته قابل اهميت آن است كه ديگر كسي از دولت انتظار ندارد
در برقرساني انضباط به خرج دهد ،بلكه مردم از دولت ميخواهند حداقل در قطع برق انضباط به خرج دهد .دولت
به عنوان نماینده وضع موجود باید بداند که عملکردهای این یکیدو هفته باقیمانده تا انتخابات در مشارکت مردم
مؤثر است و حاال باید پاسخگو باشد که با چه نیتی نتوانسته مانع نارضایتی مردم از قطعی نامنظم برق شود! شايد
به همين منظور بود كه روز گذشته رئيس مجلس با اعالم اينكه بينظمي در قطعي برق غيرقابل پذيرش است،
خواستار بررسي جداول خاموشي در كميسيون انرژي با حضور وزير نيرو شد در عین حال با آنکه دولتیها تالش

ناهيد كياني ،بانوي تكوانــدوكار ايران
در المپيك توكيو ب��ا تقديم موفقيتش به
مقام شامخ شهداي كشور افتخارآفريني
خود را به عنوان چهارمين بانوي تكواندوکار
ايراني حاضر در المپيك كاملتر كرد

اخطار مجدد مقاومت فلسطینی
به تلآویو

با تکرار تعرض صهیونیستها به فلسطینیان قدس اشغالی حماس از طریق واسطهها
به رژیم صهیونیستی هشدار داد که ساکت نخواهد نشست | صفحه15

آگهی سرمایه گذاری احداث و بهره برداری پارک بانوان شهر فرخ شهر

شهرداریفرخشهربهاستناددستورالعملاجرائیماده() 23قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( ) 2مصوب سال 1393در نظر دارد سرمایه گذاری احداث و بهره برداری
از پارک بانوان شهر فرخ شهر را طبق قانون و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا
از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد فراخوان و کسب اطالعات بیشتر تا پایان
وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  1400/3/12به سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا شهرداری فرخ
شهر مراجعه نموده و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 038_ 32428877تماس حاصل

			
نمایند.

حامد فروزنده  ،شهر دار فرخ شهر

میکنند عوامل اصلی رشد مصرف برق در سال  1400را « افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا»! و «رشد فزاینده
استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمز ارزها» معرفی کنند،مجتبی توانگر ،نماینده مجلس در رشته توئیتی
توضیح داد که کل میزان برق مصرفی صنعت استخراج رمز ارز در دنیا  12هزار مگاوات و این میزان در کشور ما در
واحدهای مجاز و غیرمجاز جمعاً  600مگاوات است و چون ظرفیت واقعی تولید برق در کشور 60هزار مگاوات است،
در واقع سهم برق صنعت استخراج رمز ارز در ایران از کل برق تولیدی فقط یک درصد است ،فلذا علت قطع برق
استخراج رمز ارز نیست و علت اصلی توقف سرمایهگذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است .یک کارشناس
صنعت برق هم گفت فقط 12درصد برق تولیدی ما آبی و فقط یک درصد برق کشور در ماینرها مصرف میشود.
پیدا کنید متهم اصلی خاموشیها را ! | بقیه در صفحه4

س��ريال «صب��ح آخري��ن روز» ب��ه كارگردان��ي
حس��ين تبريزي به دليل توقف در ابتداييترين اصول
قصهپردازي ،ش��خصيتپردازي و نيز با توجه به ضعف
مفرطي كه در فيلمنامهنويسي ،كارگرداني و بازيگري آن
مشهود است ،نتوانسته به هدف اصلي كه ساخت اثري
جذاب و مخاطبپسند است ،دست پيدا كند
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تاکتیک نیروهای
خودی نفس بعثیها را
در خرمشهر بند آورد

گفتوگوي «جوان»
با سردار سیفاهلل رهنما جانشين تيپ 8نجف
در عمليات اليبيتالمقدس

