
گفت وگوی »جوان« با امیررضا واعظ آشتیانی

  طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق كاال از امروز 
مب�ارزه ب�ا لوازم خانگي بدون شناس�ه )قاچاق ( 
آغاز مي ش�ود اما فع�االن بازار همچن�ان تأكید 
دارند كه هیچ عزمي براي مبارزه واقعي با قاچاق 

وجود ندارد

  رئیس�ی: قضات و دادیاران زندان حداكثر تا 
پایان امس�ال ضمن پاالی�ش زندانیان وضعیت 
و  مش�روط  آزادی  متقاضی�ان  بالتکلیف ه�ا، 
همچنی�ن اعط�ای مرخص�ی پای�ان حب�س را 
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 گفت وگو با دكتر علی سرزعیم 
پیرامون ظرفیت دولت و  بهبود شاخصه های  

حکمرانی در گام دوم انقالب

 قطعنامه سنا 
 علیه اختیار جنگی ترامپ 

از ترس جان سربازان امریکایی 

فساد در فوتبال نتیجه 
پنهان كاری مدیران است

دستور رئيسی
برای کاهش  زندانيان زن

شفافیت و پاسخگویی ظرفیت 
دولت را افزایش می دهد

 2 کاال از هر 3 کاالی 
لوازم خانگی قاچاق است!
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روایت نصر اهلل از آخرین دیدار با سردار سلیمانی

سلیمانی از شهادتش خبر داشت
رقابت تودرتو  و داغ لیست های جناحی

دبیركل حزب اهلل لبن�ان در یک 
گفت وگوی اثرگذار 120 دقیقه ای بینالملل

با تلویزیون جمهوری اسالمی، ابعاد مختلف شخصیت سردار 
س�لیمانی را تش�ریح كرده و برای اولین ب�ار، جزئیات نقش 
مس�تقیم او در جنگ 33 روزه و نقش س�لیمانی در تسلیح 
حزب اهلل را بیان كرد؛ گفت وگویی جذاب و اثرگذار كه در آن، 
به آخرین مالقات سردار سلیمانی با دبیركل حزب اهلل، تنها 
چند ساعت قبل از شهادتش بیان شده است: » صحبت كردیم 
و ب�ا ه�م ش�وخی می كردی�م. حاج�ی ب�ا وج�ود اینک�ه 
مش�غولیت های زیادی در مناطق دیگر داش�ت، از همیشه 
آرام تر و خوش�حال تر بود. به قول ش�ما ]به فارسی[ خیلی 
سرحال بود، بس�یار شوخی می كرد و بس�یار می خندید.«

سیدحسن نصراهلل، در قامت دبیرکلی حزب اهلل شخصیتی کاریزماتیک 
است و بیانی اثرگذار دارد. گفت وگوی دو ساعته نصر اهلل با تلویزیون 
ایران که به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی انجام شده، نه 
تنها ابعادی ناگفته از شخصیت و نقش آفرینی سردار ایرانی را بیان کرده، 
بلکه گفت وگویی جذاب و اثرگذار تلقی می ش��ود. دبیرکل حزب اهلل، 
پیشینه همکاری سپاه پاسدار با حزب اهلل را به سال 1982 برمی گرداند، 
زمانی که به گفته او  ارتش اسرائیل وارد جنوب و بخشی از منطقه  بقاع 
لبنان شد« و  امام خمینی ) قّدس سّره الشریف( دستور دادند نیروهای 
ایرانی برای کمک به سوری     ها و لبنانی     ها در زمینه  مقابله با لشکرکشی 
اسرائیل به منطقه اعزام شوند.  به گفته دبیرکل حزب اهلل، توقف پیشروی 
اسرائیل که منجر به اشغال نیمی از لبنان به جای تمام آن شد، باعث 
تغییر مأموریت ایران  از یک نیروی رزمی درگیرش��ونده برای دفاع از 
بقیه  لبنان و سوریه، به یک نیروی کمکی برای لبنانی     ها شد. به گفته 
نصر اهلل،» از آن دوره رابطه  مس��تقیمی بین برادران سپاه با روحانیان 
و بچه های لبنان و مثاًل در صدرشان ش��هید »سید عباس موسوی « 
 رضوان اهلل تعالی علیه و شهید حاج »عماد مغنیه « رضوان اهلل تعالی علیه 

شروع شد.«
  انگار 10 سال بود می شناختیم همدیگر را

در بخش دیگری از این گفت وگو، دبیرکل ح��زب اهلل به اولین دیدار 
با س��ردار س��لیمانی بعد از تصدی پست فرماندهی س��پاه قدس در 
سال 1998 اشاره کرد و با اشاره به اولین جلسه ای که با حضور عماد 
مغنیه، سید مصطفی بدرالدین و برخی دیگر از فرماندهان حزب اهلل با 
سردار سلیمان برگزار ش��د، گفت:» از همان دیدار حسی از نزدیکی 
روحی روانی و فکری به ما دس��ت داد، طوری که انگار 10 سال است 
ما حاج قاس��م را می شناسیم و او هم ما را می شناس��د.«  او با اشاره به 
ویژگی های سردار س��لیمانی گفت:» ش��خصیت حاج قاسم طوری 
است که یک فرمانده نظامی ِصرف نیست، بلکه مسائل امنیتی را هم 
خیلی عمیق و جدی می فهمد، یعنی یک آدم امنیتی، هرچند سردار 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود، اما در تهران نمی نشست، بلکه به 
میدان های عملیات و خطوط مقدم می رفت. ایشان مدام و مستمر به 
لبنان می آمد و چند روزی در لبنان می ماند.«او می گوید: » فقط اگر 
بخواهم فی البداهه مثالی زده باشم، ایشان فرمانده یک نیرو در سپاه 
بود، می توانست در تهران بنشیند و به دیگران بگوید بیایید اینجا. بعد 
با آنها جلسه بگذارد و به حرف های شان گوش بدهد و مسائل شان را به 
صورت طبیعی و خوب پیگیری کند و مثالً هر شش ماه یا یک سال هم 
سری به لبنان و سوریه و عراق و این   ها بزند.«  او می گوید: » یکی دیگر از 
مزیت هایش این بود که به مجاهدان پشتگرمی می داد و نشان دهندۀ 
احترام و محبت او به آنها بود: همیش��ه من پیش شما می آیم، من در 
خدمت شما هستم. الزم نیست زحمت بکشید و به دفتر من در تهران 
بیایید؛ من می آیم. این، روی مسئوالن اینجا تأثیرات اخالقی و روحی 

داشت.«  دبیرکل حزب اهلل دو ویژگی دیگر سردار سلیمانی را »حضور 
میدانی« ، »خس��تگی ناپذیری « و »پرکاری« می داند. نصراهلل، حضور 
میدانی را مختص ژنرال های ایرانی تربیت شده در زمان جنگ توصیف 
کرده و می گوید که »س��ردار س��لیمانی به میدان می رفت و با چشم 
خودش می دید، حرف     ها را می ش��نید و با دیگران در سطوح مختلف 
بحث می کرد. وقتی می گویم مکتب حاج قاسم، این یکی از معانی آن 
است. این روش مخصوصاً نزد عمده  ژنرال های نظامی نامتعارف است. 
بله، شاید در جبهه های ایران در زمان جنگ،...  خارج از ایران متعارف 
نیست.«  او درباره پیگیری سردار سلیمانی گفت:» خیلی به بهره وری 
از وقت اهمیت می داد. یعنی چیزی را که     می شد در پنج سال انجام داد 

باید در یک  یا دو سال انجامش می داد.«
  تجمیع دوگانه »خطرپذیری « و »مسئولیت شرعی«

او به ویژگی دیگر سردار سلیمانی یعنی »خطر پذیری « اشاره کرده 
و می گوید: » وقتی از مکتب حاج قاسم صحبت می کنیم معنی اش 
خطرپذیری است. همیش��ه به دهان مرگ می رفت. خطوط مقدم 
می رفت. من در این زمینه با او اختالف نظر داشتم. همیشه تالش 
می کردم پشت خط بماند، اما هیچ کدام مان نمی توانستیم جلوی 
او را بگیریم تا به خطوط مقدم ن��رود.« با این حال، نصراهلل بین این 
نوع خطرپذیری و »حس مسئولیت ش��رعی« زنده ماندن تفکیک 
قائل می شود و با اش��اره به جریانات جنگ 33 روزه می گوید: » این 
خطر پذیری را روزه��ای اول جنگ ما با هم بودی��م، اما بعد یکی از 
اقدامات مان این بود که خودمان را پراکنده کنیم چون می ترسیدیم 
محل حضور جمع مان بمباران ش��ود و همه با هم کش��ته ش��ویم. 
درست است که همه عاشق ش��هادت بودیم، اما مسئولیت شرعی 

چیز دیگری  است.«
 او همچنین به تواضع فرمانده شهید سپاه قدس اشاره کرده و می گوید: » 
می دانید که نظامیان چون در وضعیت جنگی هستند و احساس قدرت 
می کنند، گاهی به خودبرتربینی، تکبر و اینها دچار می شوند. اما حاج 
قاسم حتی در برخورد با آدم     ها و مردم عادی هم بسیار متواضع بود. اینها 

بخشی از مکتب اوست.«
  نقش آفرینی در جنگ 33 روزه

بخش��ی از گفت وگوی دبیرکل حزب اهلل ، مربوط به پیش بینی جنگ 
33 روزه و نقش آفرینی فرمانده شهید سپاه قدس ایران در جنگ 33 
روزه بود، نقشی که به گفته نصراهلل تا چند ماه قبل، حضور سلیمانی 
در آن محرمانه باقی مانده بود. او می گوید: » برای حاج قاسم و برادران 
ما روشن بود که اسرائیلی     ها به خاطر این شکست هم که شده، برای 
انتقام به لبنان برخواهند گش��ت.«  او می گوید: »پس وظیفه داشتیم 
برای روزی که قرار بود فرا برسد آماده شویم. قاعدتاً هم نمی دانستیم 
این حمله اسرائیل سال 2001 صورت می گیرد یا 2002 یا 2003 یا 
200۴ یا 200۵؟ نمی دانس��تیم.«  او می گوید که »تأثیر اصلی حاج 
قاس��م اینجا بود و افق های تازه ای را به روی حزب اهلل باز کرد، مثاًل ما 
یک توان موش��کی واقعی پیدا کردیم.«  او به نیاز لبنان به نوع تازه ای 
از نبرد و سالح  اش��اره کرده و می گوید:»تأسیس     یک نیروی موشکی 
در مقاومت لبنان کار س��اده ای نبود. نیازمند توان بش��ری، س��طح 
علمی و همچنین آوردن موشک     ها از جایی بسیار دور به لبنان بود.« 
 نصراهلل همچنین می گوید:  »همچنین تأسیس     نیروی پهپادی. این 
را هم قباًل نداش��تیم. این هم در نبرد با دشمن یک نیروی تأثیرگذار 
اس��ت. یا افزودن سالح های تازه ای مثل موش��ک های زمین به دریا؛ 
همان موش��ک     هایی که ما ب��ه کار گرفتیم و موجب ناب��ودی ناوچه  
 اسرائیلی معروف به »س��اعر ۵ « مقابل س��واحل بیروت و آن حادثه 

معروف شد.«
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 یک هفته مانده به انتخابات یازدهمین دوره 
محمدصادقعبداللهی

سیاسی
مجلس شورای اسالمی، رقابت تودرتو و داغ 
لیس�ت های جناح�ی ب�ه اوج رس�ید. 
اصولگرایان كه قریب به یک س�ال است س�عی در ارائه لیستی واحد 
دارند، با دو لیست اصلی و چندین لیست فرعی به استقبال انتخابات 
می روند. اصالح طلبان نیز به دعوایی آش�کار در شبکه   های اجتماعی 
روی آورده و یکدیگ�ر را به الیگارش�ی و ناكارآم�دی متهم می كنند. 

   یک لیست اصلی و چند فرعی!
عصر روز دو  شنبه 21 بهمن ماه پس از نامه نگاری های حدادعادل، دبیر شورای 
ائتالف نیروهای انقالب و مرتضی آقاتهرانی، دبیر جبهه پایداری، لیستی 30 نفره 
منسوب به ائتالف نیروهای انقالب با سرلیستی محمد باقر قالیباف منتشر شد. 
اما این لیست که بیشتر چهره هایش را متخصصان حقوقی تشکیل می دادند، 
با اعتراض کاربران ش��بکه های اجتماعی مواجه ش��د و عاقبت قالیباف با یک 
توئیت، لیس��ت را منحل کرد. او در توئیت خود با اشاره به وعده اش برای توجه 
به دغدغه های مردم نوشته بود: »من به شما وعده داده بودم که دغدغه مجلس 
آینده همان دغدغه مردم یعنی اقتصاد است. لیستی که به نام بنده اعالم شده 

است، مورد تأیید نیست.«
با این توئیت مجدداً جلساتی با ترکیب 9 نفره وارد شور و تصحیح لیست قبلی 
شد. آقاتهرانی نیز با انجام مصاحبه ای اعالم کرد جبهه پایداری حاضر است بر سر 
اصول مشترک و شاخص های اصولی با جبهه ائتالف نیروهای انقالب به وحدت 
برسد و از انتشار لیست مجزا خودداری کند. مصاحبه آقاتهرانی هرچند با استقبال 
توئیتری قالیباف مواجه شد اما ظاهراً در جلسات روند به شکل دیگری بود. یک 
عضو جلسات شورای ائتالف در مصاحبه با فارس از اصل اختالفات پرده برداشت و 
گفت: »در جریان مذاکره، درخواست اصلی آقایان آقاتهرانی و محصولی برای ارائه 
فهرست مشترک حذف قالیباف از فهرست نهایی بود. حدادعادل با این پیشنهاد 
مخالفت می کند و پیش��نهاد دیگری می دهد که درصورت لیس��ت مشترک، 
ائتالف با سرلیستی قالیباف منتشر شود و پایداری با سرلیستی آقاتهرانی که 
این پیشنهاد نیز از سوی محصولی و آقاتهرانی رد می شود. در ادامه محمدباقر 
قالیباف در پیشنهاد دیگری اعالم می کند حاضر است از لیست کناره گیری کند 
و به صورت مستقل و منفرد در انتخابات شرکت کند، مشروط بر اینکه لیست 
جبهه انقالب نیز 29 نفره منتشر شود. این پیشنهاد نیز مورد موافقت ائتالف قرار 
نمی گیرد و در نهایت نتیجه این می شود که اصولگرایان در انتخابات 98 با دو 

لیست شرکت می کند.«
  و اما لیست های اصولگرایان

با به نتیجه نرسیدن جلسات شورای نیروهای انقالب، عاقبت جبهه پایداری 
عصر روز پنج  ش��نبه )2۴ بهمن( و س��اعاتی پس از آغاز رس��می تبلیغات از 
لیست خود رونمایی کرد. در این لیس��ت مرتضی آقاتهرانی سرلیست است 
و نام چهره   هایی چون »وحید یامین پ��ور«، »علی خضریان«، » بیژن نوباوه« 
و »محمدصادق شهبازی« در آن به چشم می خورد. شورای ائتالف نیروهای 
انقالب نیز که از وح��دت حداکثری ناکام مانده بود، لیس��ت نهایی خود را با 
سرلیس��تی محمد باقر قالیباف و حضور چهره   هایی چون »س��یدمصطفی 
آقامیرسلیم«، »محسن پیرهادی«، »احمد نادری « و »سیدمحمد آقامیری« 
با ش��عار انتخاباتی »ایران س��ربلند« اعالم کرد. در این دو لیست تنها »سید 
محمود نبویان«، »سیدنظام الدین موسوی«، »الیاس نادران « و »سیدمحسن 
دهنوی « مشترک است که دهنوی نیز با صدور بیانیه  ای کوتاه از لیست جبهه 

پایداری اعالم انصراف کرد. 
  جدال بدنه اصولگرایی با لیست های مجازی

جدال درون اصولگرایان اما به همین دو لیست ختم نشد و لیست های دیگری 
هم از گوشه و کنار بدنه اصولگرایان سر برآورد. حجت االسالم مصباحی مقدم از 
لیستی با نام »اقتصاد و معیشت مردم« با سرلیستی خودش پرده برداشت و حاج 
منصور ارضی لیستی پیشنهادی از سوی جامعه مداحان را در اینستاگرام خود 
منتشر کرد. دولتمردان دولت های نهم و دهم نیز در لیستی مجزا با نام »ائتالف 
مردم« گرد هم آمدند، هرچند که احمدی نژاد پی��ش از این در بیانیه ای اعالم 
کرده بود، در انتخابات پیش رو به حمایت و نفی هیچ جریانی اقدام نخواهد کرد. 

همچنین جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در توئیتر خود خبر 
داد فردا از جایگاه رسمی اش استعفا می دهد تا لیستی را که با مشورت متخصصان 

مرکز پژوهش های مجلس آماده کرده است، منتشر سازد.
 س��خنگوی جبهه ای با نام عدالت خواه��ان نیز که با ش��عار »مجلس را به 
هم بریز« ب��ه میدان آمده ان��د و تیغ نقد تندش��ان را علی��ه جریانات دیگر 
اصولگرایی تیز کرده اند، اعالم کرد که    شنبه لیست نهایی این جریان اعالم 
خواهد شد. تشتت لیست های اصولگرایی و اقدام هر کاربر پرمخاطب توئیتر 
برای اعالم لیستی جدا موجب شده است تحلیلگران سیاسی این جبهه آن 

را به عنوان یک زنگ خطر اعالم کنند. 
کارشناسان سیاس��ی معتقدند این تشتت لیس��ت نه تنها به پیروزی جریان 
اصولگرایی و تشکیل مجلس دلخواه آنها کمک نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد 
شد پایگاه رأی آنها تقسیم شده و حتی سرلیست   ها نیز از ورود به مجلس یازدهم 

جا بمانند. 
  آتش اختالفات در جبهه اصالحات نیز باال گرفت

در جبهه اصالح طلب   ها نیز خبری از وحدت نیس��ت. ش��ورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان در 1۵ بهمن ماه با تشکیل جلس��ه ای کار را به احزاب اصلی این 
جریان واگذاشت اما ظاهراً  احزاب اصلی اصالحات نیز نتوانسته اند به لیستی واحد 
برسند و سرانجام تصمیم گرفتند با دو لیست در رقابت انتخاباتی شرکت کنند. 
هرچند که احمد شریف، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان اعالم 
کرده است لیست اصلی این احزاب تا 27 بهمن اعالم می شود اما کارگزارانی    ها 
نه تنها خود را از ائتالف با سایر احزاب بلکه از جریان اصالح طلبی جدا کردند و با 
بیانیه ای ضمن نقد ناکارآمدی اصالح طلبان در مجلس فعلی، لیست انتخاباتی 
خود را با سرلیستی »مجید انصاری« و چهره   هایی چون »افشین اعالء « و »پروانه 
مافی« ارائه کردند. در بیانیه کارگزاران با عنوان »چرا رأی می دهیم؟!« آمده است: 
»ما و دیگر اصالح طلبان باید از رأی دهندگان به جبهه اصالحات به علت تشدید 
ناامیدی و ناکارآمدی و بی برنامگی و عافیت طلبی و حتی انحصار طلبی در درون 
جبهه اصالحات پوزش بخواهیم اما هرگز از »اصالح طلبی« توبه نمی کنیم، حتی 

اگر مردم در یک دوره به ما رأی ندهند.« 
 این بیانیه با نقد تند اصالح طلبان مواجه شد. محمود صادقی با شدید  ترین الفاظی 
که می توانست، نوشت: »بیانیه کارگزاران سازندگی بار دیگر ذات فرصت طلبانه 

اولیگارشی مدعی اصالح طلبی را آشکار کرد.« 
 محمدجواد روح، سردبیر هفته نامه صدا و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملی 
نیز با اعتراض به کارگزارانی   ها نوش��ت: »این حزب، از انتخابات مجلس پنجم 
تاکنون، هرگاه بدون ائتالف و اتحاد با جناح چپ عمل کرده، شکس��ت خورده 
است. مهم  ترین آنها هم، دو شکست سردار سازندگی در 78 و 8۴ بود. امیدواریم 

این بار، هوش هیجانی دوستان، درست عمل کرده باشد.«
  اکبر منتجبی، سردبیر ارگان روزنامه ای حزب کارگزاران اما در جواب به روح و 
دفاع از بیانیه کارگزاران، او را وارونه کننده تاریخ خطاب کرد و ناکارآمدی های 
اصالحات در مجلس فعلی را به رخ او کشید. منتجبی خطاب به روح نوشته است: 
»بهتر است به جای آنکه سوار موج ناامیدی و دلخوری مردم شوید، برگردید و 
ببینید در چند سال گذشته چه در مجلس و چه در شهرداری چه کردید؟ آقای 
عارف، رئیس فراکسیون امید یکی از اعضای هیئت مؤسس حزب مشارکت بود، 
چرا او و فراکسیون امید که با حمایت آقای خاتمی به مجلس راه یافتند، این چنین 
منفعل بودند، درحالی که جمع قابل توجهی از اعضای مجلس را همراه داشتند؟ 
پاسخ صادقانه به این پرسش   ها و پرسش های مشابه و نیز عذرخواهی از مردم، 
ممکن است – البته ممکن است- درصدی از اعتبار از دست رفته شما را بازگرداند. 

در غیر این صورت با وارونه جلوه دادن تاریخ هیچ اتفاقی نمی افتد.«
   انتخاب نهایی با مردم

شش روز بیشتر تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نمانده 
است و جدال لیست   ها کماکان ادامه دارد. به نظر می رسد در روزهای آتی و 
با انتشار لیست های جدید اصولگرایان و اصالح طلبان تنور انتخابات باز هم 
داغ تر شود. در این میان انتخاب نهایی با مردم است که در میان لیست های 
مختلف و دلربایی جریانات سیاسی با ترفندهای انتخاباتی، سرنوشت خود 

را رقم زنند. 

رقابت تودرتو  و داغ ليست های جناحی
سیاسی

ملت بزرگ ایران درحالی به 
روز انتخاب نزدیک می شود 
که دشمنان منتظرند میزان 
و نح��وه تأثی��ر فش��ارهای 
حداکثری روانی-اقتصادی 
خود ب��ر مل��ت را در بس��تر 
انتخاب��ات ارزیاب��ی کنن��د. 
میزان مشارکت باالی مردم 
قطع��اً دش��من را ب��ه عقب 
خواهد راند و مش��ارکت پایین آنان را ج��ری خواهد کرد و 
 کاهش مش��ارکت را محصول فش��ار روانی و اقتصادی خود 

خواهند دانست. 
بلوغ چهل س��اله رأی دهن��دگان ایرانی از یک  س��و و نگاه 
دش��منان از س��وی دیگر به ما می فهماند ک��ه انتخابات در 
ایران صرفاً چرخش نخبگان در درون قدرت نیست. اساس 
و اصل انتخابات معنای عمیق تر و جوهری دارد. انتخابات با 
امنیت کشور رقم خورده است. به همین دلیل رهبر انقالب 
از مخالفان نظام و خود نیز می خواهند که برای امنیت کشور 

رأی دهند. 
مگر نه این اس��ت ک��ه اگر مش��ارکت پایین باش��د، بخش 
مذهبی تر جامعه رأی می دهند؟ و مگرنه این است که رأی 
این جماعت به نیروهای مذهب��ی و انقالبی تعلق می گیرد؟ 
چرا رهبری مش��ارکتی را طلب می کنند که ممکن است به 
پیروزی نزدیک ترین یاران انقالب اس��المی منجر نش��ود؟ 
اینجاست که باید معنای انتخابات را فراتر از انتخاب افراد و 

ورود فالن  جریان به قدرت دانست. 
رأی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1372 حدود 
پانزده  و نیم میلی��ون بود اما وقتی در خ��رداد 1376 یعنی 
چهار سال بعد به 28میلیون نفر رسید، مقام معظم رهبری 
فرمودند این حماس��ه بزرگ یک تهدید ب��زرگ نظامی را از 
کشور دور کرد. پس رأی و امنیت پیوندی مشخص و ملموس 
با هم دارند. این رأی قطعاً ارزش��ی بیش از ش��لیک موشک 
به پایگاه دشمن دارد. این رأی ش��لیک به قلب و محاسبات 

دشمن است. 
نکته دوم��ی که بای��د از بل��وغ و تجرب��ه چهل س��اله رأی 
دادن به دس��ت آوریم، چگونگی رأی دادن اس��ت. نگارنده 
بر این باور اس��ت ک��ه بی��ن رأی و نی��از مردم م��ا معموالً 
 ارتب��اط و همبس��تگی ملموس��ی وج��ود ن��دارد. وقتی به 
چرایی رأی دادن ورود می کنیم و دالیل را در شهرستان ها و 
از مردم بومی محل می پرسیم، معموالً پاسخ ها نگران کننده 
است. در پاسخ به این که چرا به فالنی رأی می دهید؟ دالیل 
واقعاً نگران کننده است. به فالنی رأی می دهم چون همشهری 
هستیم. نباید فالنی )کاندیدای شهرستان دیگر که در همین 
 حوزه انتخابیه اس��ت( رأی بیاورد. دیگ��ری می گوید چون 
هم قوم هس��تیم. دیگری می گوید همس��ایه پدرم هستند. 
نفر بعدی می گوید یک آش��نایی دور فامیل��ی داریم و... اما 
هیچ کس نمی گوی��د چون ایش��ان در حوزه مش��کالت ما 
 صاحب نظر و صاحب ایده اس��ت و می تواند گره گش��ا باشد. 
طبیعت��اً ب��ا چنین دالیل��ی به مجل��س کارآم��د نخواهیم 
رس��ید و فردای انتخابات همین رأی دهندگان می پرس��ند 
 مجلس ب��رای ما چه کار ک��رد ک��ه در انتخابات  های بعدی

شرکت کنیم؟
نکته سوم رأی سلبی اس��ت. باید از رأی به شعارهای تند و 
نفی کننده دیگران خودداری کنیم. مردم باید با کسانی که 
یکپارچه حمله به دیگران هس��تند برخورد مناس��ب کنند. 
حتی اگر سخنان سلبی طرف از منطق و حقانیت برخوردار 
باش��د، نیمی از مس��ئله را حل می کند، نیم دیگر آن اثبات 
عرضه و کارآمدی خود فرد است. فرض کنید کاندیدایی وارد 
یک مسجد یا جلسه برای سخنرانی شده است. دولت را نقد 
کرد، مجلس را نقد کرد، رقیب را نقد و تخریب کرد. باید به 
او گفت گیریم همه حرف های ش��ما درست و همه آنان که 
گفتی بسیار بد و ناکارآمد هستند. حاال برنامه شما چیست؟ 
برای حل مس��ائل ما چه می کنید؟ باید به این بلوغ رسیده 
باش��یم که به تند حرف زدن، حمله به این و آن رأی ندهیم 
و جنبه های اثباتی و ایجابی طلب کنندگان رأی را نیز مورد 

توجه قرار دهیم. 
شاخص ها و مالک ها را می توان لیست کرد اما سه شاخصه 
اصلی شاید کافی باشد؛ کارآمدی، سالمت اقتصادی و تدین، 
اصل و اس��اس برای انتخاب نماینده ت��راز مجلس در نظام 
جمهوری اسالمی اس��ت. اگر از گذشته تجربه نیاموزیم، در 
فردای ناکارآمدی ها چه کسی را باید سرزنش کنیم؟ قطعاً 
می توان از بی��ن بیش  از 7هزار نفر 290نفر نماینده س��الم، 

کارآمد و متدین انتخاب کرد.

عبداهللگنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

بلوغ انتخاب

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه 26 بهمن 1398   -    20 جمادی الثانی 1441
سال بیست و دوم- شماره 5867 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

  یک هفته مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، رقابت تودرتو و داغ 
به  فرعی  لیست  و چندین  اصلی  لیست  دو  با  اصولگرایان  اوج رسید.  به  لیست های جناحی 
اجتماعی روی  آشکار در شبکه   های  به دعوایی  نیز  اصالح طلبان  انتخابات می روند.  استقبال 

آورده و یکدیگر را به الیگارشی و ناکارآمدی متهم می کنند

  در جبهه اصالح طلب   ها خبری از وحدت نیست. شورای سیاستگذاری اصالح طلبان در 1۵ 
بهمن ماه با تشکیل جلسه ای کار را به احزاب اصلی این جریان واگذاشت اما ظاهراً احزاب اصلی 
اصالحات نیز نتوانسته اند به لیستی واحد برسند و سرانجام تصمیم گرفتند با دو لیست در 

رقابت انتخاباتی شرکت کنند | همین صفحه

 سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن 
و سالروز تولد امام خمینی)ره(  مبارک باد

صفحات 1و2

سفارش های حاج قاسم
روایت نصر اهلل از آخرین دیدار با سردار سلیمانی

سلیمانی از شهادتش خبر داشت

برادران و خواهران عزیز ایراني از اصول مراقبت کنید. اصول یعني ولي فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم
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