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از گوشه و کنار

این کاندیداها با ظاهر ،رفتار و شعارهای نامتعارف چه پیامی دارند؟

فرصتی برای عرضاندام اتونکشیدهها

سعیده علیپور

دیروز در حالی مهلت ثبتنام برای
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به
پایان رســید که کمی بیش از یک ماه
به برگزاری انتخابات  1400باقی مانده
اســت .انتخاباتی که گرچه مهمترین
واقعهسیاسیدرکشورقلمدادمیشود،
اما هر بار حاشــیههای آن از جدیت بی
چونوچرایشمیکاهد.
یکی با کت قرمز وارد میشود و فرد
دیگریکفنپوش.زنیباموتورسیکلتو
درجهداربازنشستهایباپالکمخدوش.
یکیخالکوبیهایشرانمایشمیدهد
و دیگری بــا هیات غول چــراغ جادو.
یکی گوش پاکن را نماد خود میداند و
دیگریریموتماشین.خالصهدرکنار
خیل سیاسیون اتو کشیده که احتماال
تریبونهای زیادی در طول سال برای
عرض اندام در اختیار دارند ،هر ســاله
جماعتی هم که اصطالحا پشــمی به

کاله ندارند از این فرصت استفاده کرده
و عرضاندامی میکنند .گرچه امسال
به نظر میرسد شمار این افراد کمی هم
به نسبت سالهای گذشته بیشتر بوده
وبرایعدهایجایسوالشدهاست.
دراینمیانهرچهعجیبوغریبتر؛
بهتر .هر چه پر سر و صداتر و با ظاهری
متفاوتتر؛ مستحقِ شاتهای بیشتر
دوربین خبرنگاران .برخی این حضور
رابازیونمایشیمضحکیمیدانندکه
نشانهنبوداحزابسیاسیاستوگروهی
نمــادی از قابلیت نظام در مشــارکت
سیاسیاغلبمردم.برخیوهنبرانگیز
وگروهیآینهتمامنمایجامعه.هرچند
همه آنها و البته اغلب همین نامزدهای
عجیب و غریب بــه خوبی میدانند که
ایندولتمستعجل،پنجششدقیقهای
بیشتر پا برجا نیست و پس از آن فرصت
دیدهشدندراختیارندارند.
مصوبهشوراینگهبان
وشبهاتآن
هر چند اغلب سیاســیون دیروز را
برای اعالم کاندیداتــوری خود اعالم

بر اساس آخرین
گزارشهای وزارت کشور
چیزی حدود 400نفر در این
انتخاباتثبتنامکردند.
عددی که به نظر میرسد
به نسبت دورههای گذشته
رشدقابلتوجهیداشته
و اغلبچشمبسته رد
صالحیتخواهندشد
کردند،اماثبتنامبرایانتخاباتریاست
جمهوری  1400از ساعت  8صبح روز
سهشنبه 21اردیبهشتشروعوتاپایان
وقتاداریدیروزادامهداشت.
نامنویســی این دوره در حالی آغاز
شــد که در روزهای اخیــر بحثهای
گستردهای بر سر قوانین و شرایط افراد
واجدشرایطبراینامزدیمطرحبود.
شــورای نگهبان که وظیفه تعیین
«رجل سیاسی» برای تایید داوطلبان
پستریاستجمهوریرابهعهدهدارد،
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در اتفاقی بیســابقه مصوبهای را بدون
تصویب مجلس به وزارت کشــور ابالغ
کرده که براساس آن محدودیتهایی
برای ثبتنام نامزدهــا در نظر گرفته
میشد.طبقاینمصوبهافرادبرایثبت
نام در انتخابات ریاستجمهوری باید
در محدوده سنی ۴۰تا ۷۵سال باشند،
مدرک فوق لیسانس داشته و پیش از
اینسابقهچهارسالوزارت،استانداری
یا شهرداری در شهرهایی با دستکم
 ۲میلیون نفر جمعیت در کارنامه خود
داشته باشند .این اقدام شورای نگهبان
با اعتراض رئيسجمهوری هم مواجه
شــد .به طوری که حســن روحانی به
وزارت کشور دستور داد که نه برخالف
اقدام شورای نگهبان که بر اساس قانون
اساســی برای ثبتنام از نامزدها عمل
کند .بر اســاس آخریــن گزارشهای
وزارت کشــور چیزی حدود  400نفر
در این انتخابات ثبتنام کردند .عددی
که به نظر میرسد به نسبت دورههای
گذشتهرشدقابلتوجهیداشتهواغلب
آنهارامیتوانچشمبستهردصالحیت
کرد.کاندیداهاییباظاهرورفتاروگفتار
عجیب و غریب .کاربــری در توییتر در
واکنشیطنزبهحضورگستردهاینافراد
برای ثبتنام این دوره انتخابات نوشت:
«بابام که از نســل دایی جان ناپلئونه
معتقده که ایــن کاندیداهای عجیب
غریب رو میفرســتن تا دلیل نظارت
استصوابیروشنبشه».
مروریبرعجیبوغریبهای
ایندوره
روز سهشــنبه هفته قبل با شروع
ثبت نام کاندیداهای سیزدهمین دوره
ریاســت جمهوری ،ماننــد دورههای
قبل در کنار سیاســتمداران ،افرادی با
ظاهر و البته وعدههای شــگفت! برای
رئیسجمهور شــدن ثبتنام کردند.
با چهــره برخی از این افرا ِد ناشــناس،
آشــنا شــوید :داوطلبی که با پیراهن
نمایش ســیاه بازی آمده بود ،با هدف
باالبردن ســرانه خنده در کشور ،وارد
عرصه انتخابات شــد .داوطلبی جوان
که خود را کارمند جهاد و کشــاورزی
معرفی کرد؛ دلیل مشــکالت کنونی
کشور را بیمشکل بودن جوانان اطراف
مسئوالن دانســت .دختری  ۲۱ساله
که با لباس محلی به تاالر وزارت کشور
آمده بــود ،هدف حضور خــود را بیان
مشکالت دامدارها و عشایر اعالم کرد.
فردی که با صورت و مــو و لباس رنگ
شدهخودراغولچراغجادومیدانست،

برای ثبت نــام در انتخابات ریاســت
جمهوری ،وارد وزارت کشور شد .یکی
از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری
با نماد گوش پاک کن برای ثبت نام به
وزارت کشــور مراجعه کرد .همزمان با
نامنویسی مصطفی تاجزاده ،کاندیدای
اصالحطلب که بازتاب زیادی داشت،
بخشی از ســالن اصلی ستاد انتخابات
کشورشاهددرگیریلفظیداوطلبیبا
پوشش محلی و لهجه کُردی با حراست
ونیروهایانتظامیمستقردرآنبودکه
براستفادهازفرصتگفتگوباخبرنگاران
برای بیان ســخنانش تأکیــد و اصرار
میکردوصدایبگومگویشبامسئوالن
ستاد انتخابات توجه نمایندگان برخی
رسانهها و حتی مصطفی تاجزاده را هم
بهخودجلبکرد.
او پــس از این بحــث و جدل چند
دقیقهای در همان ســالن اصلی ستاد
انتخاباتمقابلدوربینجمعیازاصحاب
رســانه قرار گرفت و تاکید کرد« :من
هم شــیعهام و هم سنی .من همانقدر
به والیت فقیه اعتقاد دارم که شــورای
نگهبان به آن معتقد اســت .کســی
نمیتواند من را به خاطر مذهبم از ورود
بهانتخاباتمنعکند»یکیازافرادیهم
که برای ثبت نام در انتخابات به خیابان
فاطمی آمده بود ،بــه دلیل نوع آرایش
موها و بستن کروات سوژه رسانهها شد.
یکی از بازنشســتگان نیروی انتظامی
که قصد داشــت در انتخابات ثبت نام
کند ،پس از توقف خــودرو خود مقابل
در شماره ۵وزارت کشور حاشیه آفرید.
این در حالی بود که وقتی ،کادر نیروی
انتظامیبهخودرویویپیروعدمتوقف
درمقابلدروزارتکشورتذکرداد،یکی
از نیروهای ناجا متوجه شــد که پالک
این خودرو مخدوش شده است که این
مسئله برای این داوطلب دردسر آفرید.
ویدرهمینزمینهبهخبرنگارانگفت
کهخودرودرمالکیتوینبودهاست.
یک پسربچه ۱۰ســاله هم با لباس
پاســداری برای دادن پیامی از سردار
شهیدحاجقاسمسلیمانیبهمسئوالن
به وزارت کشــور آمد .فردی با ظاهری
کفن پوش ،قــرآن و عصا به دســت و
ماسکی از پرچم ایران به صورت ،برای
ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری
وارد وزارت کشــور شــد .این شخص
گفتکهآمدهاستکشورراازمشکالت
نجات دهد .فردی روحانــی که اعالم
کرد شش زن و  ۱۸فرزند دارد هم خود
را کاندیدای ریاســت جمهوری کرد.
حضور عجیب یک زن بــا لباس و کاله
موتورسواری برای ثبت نام در انتخابات
هم نظرها را به خــود جلب کرد .این در
حالیاستکهدرایران،زناننمیتوانند
گواهینامه موتورسواری بگیرند .در پی
ثبتنام از داوطلبان انتخابات ریاست

برخیکاندیداهایعجیب
بثبتنامکننده
وغری 
در وزارت کشور را بازی و
نمایشیمضحکیمیدانند
که نشانه نبود احزاب
سیاسی است و گروهی
نمادی از قابلیت نظام در
مشارکتسیاسیاغلب
مردم ارزیابی میکنند.
برخیوهنبرانگیزو
گروهیآینهتمامنمای
جامعه
جمهوری ،خیراهلل حاجی زاده ،نظامی
سابق کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰شد.
او چهار دوره ردصالحیت شده و برای
پنجمین بار ثبت نام کــرد .او گفت اگر
این بار ردصالحیت شود با تانک میرود
جلویشوراینگهبان!
ناراحتکنندهترازاینهمهست
در این میان برخی این کاندیداهای
یدانند
عجیبوغریبراناراحتکنندهم 
و معتقدند حضور چنین کسانی بیشتر
به ســخره گرفتن نظــام انتخاباتی در
ایــران و وهنآمیز اســت .آنها مصوبه
اخیر شــورای نگهبان را که منتقدان
زیادی داشته قدمی درراستای برطرف
کردن این نقیصه ارزیابی میدانند .اما
برخی نظر دیگری دارند .عباس عبدی
روزنامهنگار این حضورهای طنزآمیز را
ناراحتکننده نمیداند و معتقد است
چیز دیگری در این انتخابات میتواند
ناراحتکننده باشــد .او در یادداشتی
این طور نوشت« :همه میدانند که این
افراد برای حضور بــه عنوان کاندیدای
واقعی نیامدهاند ،هم خودشــان و هم
مردممیدانندکهاینهاجنبهطنزدارند.
حضور نمادین آنان فرصت اســت و نه
تهدید.مردمنیزبرمبنایاینحضوراین
افراد ،انتخابــات را قضاوت نمیکنند.
آنان برمبنای رفتارهای واقعی نهادها،
انتخاباتراقضاوتکنند» .اودربخشی
از این یادداشــت که در روزنامه اعتماد
منتشر شده ،میگوید«:باید تاکیدکرد
کهبخشناراحتکنندهانتخاباتحضور
اینافرادشوخوغیرجدیوالبتهبیزیان
نیست.مشکلاصلیناراحتکنندهبودن
ی افراد به ظاهر جدی است که
نامنویس 
هیچ چیــز مفیدی برای ارایــه ندارند
و جدی جدی هــم میخواهند بروند
پاستورواتفاقاهمیکباررفتندومملکت
رابهذلتوخاکسیاهکشاندند».
بــه اعتقــاد او اینکــه آقایــان
اتوکشــیده با کت و شــلوار دامادی
بدون هیچ حضور سیاسی مفید عازم
وزارت کشــور میشــوند از هر چیز
ناراحتکنندهتر است.

خبر
علیرضا رئیسی خبر داد:

روند نزولیکرونا در همه استانها

در حالی که بنابر آخرین اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،در  24ساعت اخیر  ۲۰۰بیمار
کووید  ۱۹در کشور جان خود را به دلیل ابتال به
این بیماری از دست دادند ،سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا از کاهش تعداد شهرهای قرمز به
سه شهر در کل کشور خبر داد.
دیروز علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا گفت :همه اســتانها روند
ن آذربایجان
نزولی را آغاز کردند ،اما دو یا سه استا 
شرقی ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیاز به
دقت و رعایت بیشتری دارند.
آغاز واکسیناسیون ۷۵سالهها
وی همچنیــن گفــت :از  25اردیبهشــت
واکسیناسیون  ۷۵ســال به باال آغاز میشود و
محموله جدید واکســنهم  26اردیبهشت به
دستمان میرسد و بالفاصله توزیع خواهد شد.
به گفته رئیسی ،برای گروه سنی  ۷۵سال به
باال واکسن به تعداد کافی خواهیم داشت وآنان
واکسینه خواهند شد.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید
کرد :افراد باالی ۸۵سال که هنوز واکسن دریافت
نکردهاند ،میتوانند بر اساس تماسی که با آنان
برقرار میشود و براساس ثبتنام صورت گرفته
برای دریافت واکسن مراجعه کنند .اسامی افراد

را در سامانهها داریم و نیازی به مراجعه حضوری
برای ثبتنام نیســت .با آنان تماس میگیریم
یا پیامک میزنیم تا برای دریافت واکســن به ما
مراجعهکنند.
وی افزود :اگر به فردی پیامک ارســال یا با او
تماسی گرفته نشد؛ پس از یک هفته با مراجعه
به سایت  salamat.gov.irاقدام به ثبت نام و
شماره تلفن و کد ملی فرد متقاضی را اعالمکند تا
همکارانم ظرف ۴۸ساعت تماس بگیرند.
رئیســی درباره کســانی که نقض قرنطینه
میکنند ،اظهار کرد :امروز قرار شد برای این افراد
جریمهسنگینیدرنظرگرفتهشودزیرافردکرونا
مثبتی که قرنطینه را رعایت نمیکند میتواند
خیلی از افراد را آلوده کند .او همچنین اعالم کرد
که در ایام این تعطیالت شــاهد کاهش سفرها
بودیم و  ۱۶درصد نسبت به سال قبل در همین
ایام کاهش تردد داشتیم.
با وجود این اظهارات رئیسی در مورد کاهش
سفر ،گزارشها از چیزی دیگر حکایت دارد .در
حالی که قرار بود از سهشنبه گذشته تا دیروز ۲۵
اردیبهشت ممنوعیت تردد در استانهای کشور
اعمال شود ،اما روز جمعه به ویژه در محورهای
شمالیترافیکسنگینیبهسمتتهرانبهوجود
آمد که نشان از افزایش سفرها داشت.

 ۴واکسن جدید در راه است
در حالی که بسیاری از طوالنی شدن اپیدمی
کرونا در کندی واکسیناسیون در کشور ناراضی
هستند ،دیروز رئیس کمیته علمی ستاد ملی
مقابله با کرونا از وضعیــت تولید و کارآزمایی
بالینی  ۴واکسن جدید خبر داد.
دکتر مصطفی قانعی در گفتوگو با ایسنا،
درباره واکسنهای ایرانی کرونا که در مرحله
دریافت کد اخالق و ورود به کارآزمایی بالینی
قرار دارند ،گفت :واکســن نوترکیبی توســط
دانشگاه علوم پزشــکی بقیهاهلل در حال اخذ
مجوز است .واکسن مشــترک پایافنیاختهو
اسوه از بانک ملی با تکنولوژی ویروس غیرفعال
احتماال تا اواخر خرداد مــاه مجوز کد اخالق
بگیرد و واکســن شــرکت رناپ با تکنولوژی
( MRNAمشابه واکسن مدرنا) نیز تا پایان
خرداد و اوایل تیر مجوز اخالق خواهد گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه کارآزمایــی بالینی
واکسنهای مذکور از خرداد تا تیر آغاز خواهد
شد ،اظهار کرد :یک واکسن مشترک سیناژن
با کشورهای ژاپن و استرالیا را نیز داریم که در
حال اخذ مجوز کد اخالق است .این واکسن با
فناوری نوترکیب ساخته شده است و از خرداد
یا تیر کارآزمایی بالینی آن آغاز خواهد شد .فاز
اول این واکسن در کشــورهای دیگر صورت
گرفته و مانند واکسن اســپوتنیک به صورت
لیسانس کشــوری دیگر در ایران تولید
ِ
تحت
خواهد شــد .بنابراین  ۳یا  ۴واکســن دیگر به

اعتراض بهکشتن سگها در تبریز

گروهیازشهروندان
تبريــزی در اعتراض به
كشتن سگها با تجمع
مقابــل شــهرداری
خواســتار اســتعفای
شهرداراینشهرشدند.درروزهایگذشتهويديويی
درشبكههایاجتماعیمنتشرشدكهنشانمیداد
چندين سگ توســط پيمانكاران شهرداری تبريز
توسط طناب خفه شدهاند ،افراد حاضر در محل كه
بيشتر زنان بودند تالش میکردند تعداد سگهای
باقيماندهراآزادكنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونیکشور:

آمار سقطهایجنایی
تکاندهنده است

عباس مســجدی
آرانی ،رئیس ســازمان
پزشــکی قانونی کشور
گفــت :در حــوزه آمار
ســقطهای جنایــی
آمارهای ما تکاندهنده است .در همین راستا نیز
جلسات مختلفی را با دستگاههای مختلف برگزار
کردیمچراکهمسئلهسقطهایجنایییابهتعبیری
سقطهایزیرپلهایبرایسالمتمادرانوزناننیز
بسیارخطرناکاست.

واکسیناسیونخارجازنوبتحجاج

طاهردرودی،معاون
حجوعمرهمرکزپزشکی
حج و زیارت هالل احمر
در تشریح تدابیر اتخاذ
شده جهت مراسم حج
امسالباتوجهبهاظهاراتیازسویمقاماتعربستان،
گفت:وزیربهداشتقولدادندکهدرصورتبرگزاری
مراســم حج و اعزام حجاج ایرانی ،تامین واکسن
کرونا برای حجاج را بدون نوبت انجام داده و واکسن
برایشانتامینشود.

ثبتناممدارس غیرحضوری شد

وزیــر آمــوزش و
پرورش دستورالعمل
اجرایــی ثبــت نــام
د ا نشآ مــو ز ا ن د ر
مــدارس در ســال
تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱را ابالغ کرد و براساس
آن ثبت نام سال تحصیلی جدید در تمام دورهها،
الکترونیکی اســت .ثبتنام مدارس برای سال
جدیــد بهجز پایــه یکــم ابتدایی ،بــه صورت
غیرحضــوری و الکترونیکی در ســامانه پادا به
نشانی  http://pada.medu.irانجام خواهد
شد و زمان ثبت نام دورههای مختلف تحصیلی
براســاس ضوابط و مقررات مربوطه در ســامانه
سیدا اعالم خواهد شــد .ثبت نام میان پایهها به
صورت خودکار انجام می شود و دانشآموز در پایه
باالتر در همان مدرسه ثبتنام میشود و نیازی به
مراجعه دانشآموز یا اولیای آنها به مدرسه نیست.
براساس دســتورالعملل ابالغی وزیر آموزش و
پرورش ،برگــزاری آزمــون ورودی ،مصاحبه و
تعیین شــرط معدل برای ثبتنام دانشآموزان
و با توجه به رایگان بودن ثبتنام و عدم اجبار در
بحث مشارکتهای مردمی دریافت هر گونه وجه
(به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتابهای
درســی) در زمان ثبتنام مجاز نیست .دریافت
وجوه اختیاری مربوط بــه کمکهای مردمی،
فعالیتهای فوقبرنامه ،سرویس ایاب و ذهاب،
لباس فرم ،لباس کارگاهی ،با هماهنگی و موافقت
انجمن اولیاء و مربیان مدرســه و با رعایت سایر
قوانین و مقررات بعد از شــروع ســال تحصیلی
امکانپذیر خواهد بود.

 ۴۲درصد ساکنان مراکز بهزیستی
واکسینه شدند

واکســنهای موجود اضافه میشود که اینها
تا مهر ماه میتوانند ســبد واکســن کشور را
متنوعتر کنند.
قانعی دربــاره مراحــل کارآزمایی بالینی
سه واکسن فخرا ،کووپارس و کنژوگه (تولید
مشترک انستیتو پاستور ایران و کشور کوبا)،
بیان کرد :واکسن فخرا فعال در فاز اولیه تزریق
مشــکلی نداشته اســت و ســامت و امنیت
واکسن در  ۲۰نفر تزریق اول مورد تایید و قابل
قبول بوده است ولی باید فاز یک تکمیل شود که
احتماال یک ماه زمان ببرد .واکسنهای تولید
انستیتو پاستور-کوبا و واکسن کووپارس نیز
هر دو در مراحل تســت بالینی هستند و هنوز
نتایج دقیق اعالم نشده است.

وی در پاسخ به این ســوال که واکسنهای
ایرانی چقدر قابلیت تغییــر در مقابل ویروس
جهش یافته را دارند ،اظهــار کرد :در رتبه اول
واکسن شرکت رناپ یا مشــابه مدرنا است که
حدودا دو ماه طول میکشــد تا متناسب با هر
جهش ،واکسن جدید ســاخته شود و در رتبه
بعد واکسنهای آدنوویروسی هستند که فعال
هیچ کدام از واکسنهایی که با این تکنولوژی
ســاخته میشــود به مرحله کمیتــه اخالق
نرسیدند اما در حال کار بر روی آنها هستیم.
وی درباره آخرین خبرها از راهاندازی خط
تولید واکســن اســپوتنیک در ایران ،گفت:
شرکت اکتوور قرارداد تولید دارد و فکر میکنم
تا دو ماه آینده بتواند موفق به تولید شود.

مدیرکل توانبخشی
مراقبتــی ســازمان
بهزیستی کشور با اشاره
بــه فعالیت۹۰۰مرکز
غیردولتــی تحــت
نظارت این ســازمان گفت :واکسیناسیون کلیه
مراکزتوانبخشــی ومراقبتی اعم از ســالمندان و
افراد دارای معلولیت ۳۰هزار و  ۳۸۱نفر را شــامل
میشود به آن معنا که  ۴۲.۷درصد ساکنان مراکز
اینسازمانواکسنکرونادریافتکردند.بهگزارش
ایرنا ،مصطفی ســراج گفت :در مقایسه تطبیقی
استانها ،بیشترین واکسیناســیون انجام شده،
مربوط به استان مازندران با ۷۴.۳درصد و کمترین
میزانواکسیناسیونانجامشدهمربوطبهاستانقم
با ۱۳درصداست.

