
     فض��اي انتخابات ب��ه تدريج در حال گرم ش��دن و 
بحث هاي انتخاباتي نيز در حال باال گرفتن اس��ت، اما 
در اين ميان به نظر مي رس��د اين فضا ب��ا چالش هايي 
روبه روست كه به تدريج در آينده خود را نشان مي دهد. 
چالش هايي همچون بحث هاي مرتبط با افشاگري هاي 
محفلي در خصوص انتخابات و سايه انداختن پرونده هاي 
ملي بر سر انتخابات كه مي تواند آسيب هاي فراواني براي 

كشور به همراه داشته باشد

    آمارهاي كرونايي كه چند روزي سر به زير شده بود، 
يكي دو روز اخير، دوباره افزايش��ي شده تا هشدار دهد 
ويروس تاجدار همچنان در حال يكه تازي اس��ت و يك 
لحظه غفلت يا اشتباهي كوچك مي تواند روزهاي سياه و 
مرگ هاي سنگين را باز گرداند. به جز ويروس انگليسي، 
موتاس��يون هاي جديد هن��دي، آفريقاي��ي و هندي- 
كاليفرنيايي هم سر و كله شان در كشور پيدا شده است؛ 
ويروس هايي كه هم به درمان مقاومند و هم واكسن بر 
آنها اثرگذار نيست. به همين خاطر هم محدوديت هاي 
سفر در تعطيالت عيد فطر براي جلوگيري از چرخش 

ويروس در كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است

    قيمت نان به شيوه هاي مختلف در سطح شهر تهران 
افزايش يافته است، تعدادي از نانوايي ها با كاهش اندازه 
و وزن نان و برخي ديگر با افزودني هايي چون كنجد به 
نوعي حقوق مصرف كننده را تضييع مي كنند و كار به 
جايي رسيده است كه برخي از مشتريان براي دريافت 
نان مناسب به شكل داوطلبانه پول بيشتري به شاتر يا 
كمك شاتر پيشنهاد مي دهند، اما اشخاصي كه دخلشان 
به خرجشان نمي خورد بدون هيچ انتخاب ديگري بايد 

همان ناني را كه برايشان پخته اند بخورند

    هر جا كه ادمين دارد، يك رويكرد ايدئولوژيك قطعی 
وجود دارد. ممكن است تعداد زيادی برای مشاركت در 
گفت وگو درخواست داشته باشند، اما ادمين به دليلی 
همه را نمی پذيرد؛ اين  ي��ك رويكرد ايدئولوژيك و يك 

محدوديت است

گفت وگوی »جوان « با همسر سردار شهید 
 حسین اسداللهی که سال گذشته 

به همرزمان شهیدش پیوست

    شادي بدون معيار، آفت س��همگيني دارد و رعايت 
نكردن حدود شرعي در ساخت اين برنامه تلويزيوني، با 
ايجاد شرايط غافلگيري و غفلت آني، سبب پايمال شدن 
حقوق افراد به اصطالح بازنده در مس��ابقه می شود و بر 
همين مبنا، موجب تحقير، تضعيف و آسيب رساندن به 
شخصيت فرد شركت كننده در برنامه، با الگوي نشاط و 
سرگرمي مي شود و اغلب، اين نوع رفتار در رسانه ملي، 

متناسب با ذائقه مخاطب در ايجاد شادي نيست

    در فضای بی خب��ری از محتوای مذاك��رات در وين، 
سيگنال های دريافتی از اين مذاكرات، حاكی از ورود مجدد 
مذاكرات به نقاط اختالفی است. نيويورک تايمز نوشته كه 
بايدن همچنان خواس��تار احيای برجام برای حركت به 
سمت توافقی فراگيرتر اس��ت و در مقابل، ايران خواستار 
حفظ تجهيزات پيشرفته توليد سوختی است كه بعد از 
خروج ترامپ از برجام نصب كرده است. آلمان هم ديروز 
گفت كه مذاكرات سازنده بوده ولی به كندی پيش  می رود

سیگنال های مذاکرات 
فرابرجامی از وین

 بیم و امید های انتخاباتی 
در فضای مجازی

 تنور گران فروشي 
 10 تا 50 درصدي نان 

داغ شد

 کالب هاوس 
رویکرد ایدئولوژیک دارد

مرام شهدا  الگویی 
برای سراسر زندگی 

حاج حسین بود

 پایمال كردن 
 كرامت انساني زن 

در »سیم آخر«

 آغاز ممنوعیت سفر 
از امروز تا ظهر شنبه
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یادداشت  سیاسی

 مشارکت در انتخابات
پشتوانه ای برای امنیت ملی

رسولسنائیراد

رأی مردم در انتخابات، برای دش��منان كش��ور، يك شاخص انسجام و 
همراهی ملی و حساسيت نسبت به سرنوشت خود و كشورشان محسوب 
ش��ده و قدرت آنان را برای مواجهه و رويارويی ب��ا هر نوع تهديد و خطر 
می رس��اند. يا به عبارت ديگر ميزان آرا در انتخابات،  پش��توانه حمايت 
مردمی از كشور را به دشمنان و فرصت طلبان نش��ان داده و همچنين 
بر بدخواهان معلوم می سازد كه اين ميزان از مردم نسبت به سرنوشت 
كشورشان بی تفاوت نبوده و در شرايط خطر حامی منافع و مصالح جامعه  و 
كشورشان خواهند بود.  با چنين كاركردی است كه مشاركت يا رأی دادن 
در انتخابات به عنوان يك شاخص قدرت ملی به حساب می آيد كه چشم 
طمع دشمنان را برای اقدام به زورگويی و تهديد، دور ساخته و امنيت ملی 
را تقويت و زمينه برقراری تعامالت و مناسبات عزتمندانه با ديگر كشور  ها 
و حتی چانه زنی و مذاكره برای دستيابی به منافع را بر سر ميز مذاكرات 
سياسی فراهم می سازد. عالوه بر اين مشاركت باال در انتخابات و افزايش 
آرا می تواند به اعتبار دولت برآمده از انتخابات برای اجرای برنامه   ها و حل 
مشكالت كشور كمك كرده و رضايت مندی در مردم را باال برده و به اين 

ترتيب امنيت داخلی كشور را نيز تقويت نمايد | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 درس خروج برجامی ترامپ 
برای بایدن

دکترسیدرضامیرطاهر

جو بايدن رئيس جمهور كنونی امريكا در س��پتامبر 2020 در جريان 
مبارزات انتخابات رياست جمهوری امريكا ، در يادداشتی اذعان كردكه 
دونالد ترامپ با خروج از برجام مرتكب اش��تباه شده و اقدامی مغاير با 
منافع ملی امريكا انجام داده و امريكا را منزوی تر كرد. با اين حال بايدن 
در عمل از ابتدای زمامداری خود يعنی ژانويه 2021 تاكنون همچنان 
به اعمال سياست فشار حداكثری ادامه داده و بدون اشاره به اينكه كدام 
دولت در قبال برجام خلف وعده كرده و از آن خارج شده ، بازگشت امريكا 
به برجام را مشروط به اقدام تهران دانسته اس��ت. او وعده داده كه در 
صورت بازگشت ايران به اجرای كامل برجام، واشنگتن نيز به اين توافق 
بازخواهد گشت. در مقابل رويكرد غيرمنطقی دولت بايدن ، جمهوری 
اسالمی ايران اعالم كرده »هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد 
گشت كه امريكا همه تحريم     ها را در عمل و نه در حرف يا روی كاغذ، لغو 
كند و اين مسئله مورد راس��تی آزمايی ايران قرار گيرد. « بدين ترتيب 
بايدن اكنون در مقابل آزمونی بزرگ برای سنجش ادعاهای خود قرار 
گرفته و اگر واقعاً خواهان حفظ برجام است بايد شروط و خواسته های 

به حق ايران را عملی كند | صفحه 15

ویژه جوان

 پرش شریعتمداری 
از دولت روحانی!

محمد ش��ريعتمداری كه هم اكنون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در 
دولت حسن روحانی است، در نشست روز   شنبه »جبهه اصالحات ايران « 
از دولتی گفت كه تصميم دارد تش��كيل بدهد. او از جمله كانديداهای 
اصالح طلب در انتخابات رياست جمهوری 28 خرداد 1400 است. عبارت 
»دولت سوم خاتمی را تشكيل می دهم « از سخنان شريعتمداری تيتر 
رسانه های اصالح طلب و از جمله روزنامه اعتماد شده است. شريعتمداری 
در حالی از دو دولت روحانی عبور می كند و از دولت سوم خاتمی می گويد 
كه اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت   ها باشد، او يقيناً با دولت روحانی 
نسبت بيش��تری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد 
دولت خاتمی را درس��ت بدانيم! او در دولت خاتمی هش��ت سال وزير 
بازرگانی بوده است. در دولت روحانی عالوه بر مسئوليت دو وزارتخانه و 
معاونت اجرايی و سرپرست وزارتخانه ای ديگر و...  رياست ستاد انتخاباتی 
روحانی را ه��م در انتخابات س��ال 96 برعهده داش��ت. در حالی كه در 
انتخابات دوم خرداد 76 او از حاميان محمد ری شهری، رقيب خاتمی بود. 
شريعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می كند و از دولت سوم 
خاتمی می گويد كه اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت   ها باشد، او يقيناً با 

دولت روحانی نسبت بيشتری دارد تا دولت خاتمی | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 - 28 رمضان 1442

سال بیست و سوم- شماره 6204 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

اينكه گفته می ش��ود مشاركت 
باالت��ر موج��ب امنيت كش��ور 
می شود شايد مخالفانی نداشته 
باشد اما بيشتر جنبه انتزاعی آن 
به ذهن متبادر می ش��ود. اينكه 
رهبری می فرمايند: »كسانی كه 
بنده يا جمهوری اسالمی را قبول 
ندارند برای كشورشان مشاركت 

كنند« يعنی چه؟
جمهوری اس��المی ايران از بدو 
پيروزی، بازی نظام س��لطه در قاعده سلطه گر – سلطه پذير يا 
جهان آزاد و قرنطينه را به هم زد. چنين امری در شأن ملت كهن 

ايران بود اما پرهزينه هم بود.
در اين ميدان مبارزه بين عوامل ق��درت عرفی و ظاهری ايران 
و امريكا فاصله زيادی اس��ت. اگر وس��عت، ثروت و جمعيت را 
مهم ترين عوامل قدرت يا ابرقدرتی يك كش��ور بدانيم طبيعی 
است كه فاصله ايران و امريكا چند برابر است. اما مقاومت 42 ساله 
ايرانيان از دو عامل قدرت نامتقارن سرچشمه می گيرد؛ اول تجربه 
تاريخی ملت و دوم ايمانی كه اين ملت بر آن استوارند. دشمن 
و رقيب امروز ما – غرب به ماهو غرب- جايگاه مردمی اين نظام 
را از صندوق رأی می فهمد. راهپيمايی روز قدس، يا 22 بهمن را 
امری تبليغی، هيجانی و توده ای ارزيابی می كند كه در رس��انه 
بزرگ نمايی يا كوچك نمايی می ش��ود. اما رأی اينگونه نيست، 
جنبه كمی، كيفی و جهت گيری تك تك آرا روش��ن می شود 
و ميزان مشاركت – كه به معنی رفراندوم به جمهوری اسالمی 
است- جايگاه دشمن را تنظيم می كند. اين باور ساده انديشانه 
يا به خاطر كم اطالعی اس��ت كه هنگام مشاركت پايين )مانند 
انتخابات 1398( به مثال آوری از كشورهای اروپايی پناه ببريم. 
در غرب انديشمندانش��ان اين هنر را داش��ته اند كه برای مردم 
انگاره ای بسازند كه ليبرال دموكراسی يا سوسيال دموكراسی 
پايان تاريخ است و مردم هيچ راهی برای رسيدن به نظام سياسی 
ديگری س��راغ ندارند و نمی بينند. بنابراين مشاركت پايين در 
غرب را مرتبط با ضعف برنامه، قبول نداشتن كانديدا، نامقبول 
بودن حزب، بی ربط دانستن سياست ها و... می دانند، اما درشرق و 
خصوصاً در ايران چنين تحليل نمی كنند. در غرب به خاطر اينكه 
پذيرفته اند ليبرال دموكراس��ی پايان تاريخ است، چيزی به نام 
انقالب، براندازی و اپوزيسيون بی معناست و كاهش مشاركت را 
در پارادايم فاصله مردم و حاكميت تحليل نمی كنند، اما در شرق و 
ايران اينگونه نيست. بنابراين، مشاركت حداكثری خصوصاً بعد از 
سه سال فشار حداكثری امريكايی ها به مثابه ميوه چينی ايرانيان يا 
دشمنان تلقی می شود. دشمن می خواهد تأثير فشار خود را ببيند 
و جمهوری اسالمی می خواهد تأثير فشار دشمن به ناكامی منجر 
شود. مثالی از امنيت آوری انتخابات بسيار مهم است و عينيت 
مش��اركت و امنيت را رقم می زند. انتخابات رياست جمهوری 
1372در اوج نارضايتی اقتصادی و تورم 49/5 درصدی برگزار 
شد، ايرانيان حدود 15/5 ميليون نفر در انتخابات شركت كردند 
و اين مش��اركت به رغم حضور احمد توكلی ب��ه عنوان مخالف 
سرسخت هاشمی بود. رئيس جمهور نيز 10/5 ميليون رأی آورد 
كه از 14 سال قبل بنی صدر كمتر بود. رأی رئيس جمهور در سال 
72 پايين ترين حد نصاب انتخاب يك رئيس جمهور در ايران پس 
از انقالب است. چهار سال بعد در خرداد 76 كه اولين انتخابات 
رقابتی جدی در كشور بود)و اين روند تاكنون ادامه داشته است( 
28 ميليون نفر در انتخابات ش��ركت كردن��د و رئيس جمهور 
منتخب نيز حدود 20 ميليون از رأی را به خود اختصاص داد. بعد 
از انتخابات هم خاتمی و هم مقام معظم رهبری تأكيد كردند كه 
اين مشاركت باال و اين حماسه بزرگ يك تهديد بزرگ نظامی را از 
كشور دور كرد. تأكيد مشترک رئيس جمهور وقت و رهبری بر اين 
موضوع قطعاً صحت آن را قطعی می نمايد. اما اين موضوع نشان 
می دهد كه دشمن براساس ميزان مشاركت 1372 جلو آمده بوده 
است و با انتخابات چهار سال بعد مجدداً خود را با جايگاه مردمی 
نظام جمهوری اسالمی تنظيم كرده است. در همه انتخابات های 
24 سال گذشته مشاركت در انتخابات رياست جمهوری نمره 
قابل قبولی داشته و رقابت واقعی وجود داشته است. امسال به 
جهت تثبيت ويروس كرونا و فشار اقتصادی سه ساله، پيش بينی 
می شود اين مهم تقليل يابد، به همين دليل مردم و حاكميت 
نمی توانند طبق روال عادی با مسئله برخورد كنند. اگر مشاركت 
باالتر و حداكثری امنيت آور است- كه هست- بايد زمينه های 
حضور حداكثری فراهم شود، البته ملت می داند كه مشاركت باال 
خط پايان محاصره سه ساله ملت ايران است و تو دهنی را ان شاءاهلل 
خواهد زد. اما وجود رقابت جدی، مناظره حقيقی، برنامه  باور پذير 
و كنترل حداكثری كرونا چهار عنصری هستند كه می توانند 
بخشی از مشاركت را اصالح و نس��بت به 1398 جبران كنند. 
امنيت آوری انتخابات روی ديگری ني��ز در داخل دارد. برخی 
انتخابات را نه پروسه ای برای چرخش نخبگان كه بستری برای 
مبارزه با نظام جمهوری اسالمی می دانند. بستری را می بينند كه 
به روش های مختلف می شود در آن چالش و هزينه توليد و اصل 

انتخابات را به سخره گرفت. در اين باره خواهم نوشت.

سر مقاله

امنیت آورِی مشارکت 

 

چگونه؟

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

 زنگ انتخابات 
با ثبت نام فله ای زده شد

وضعیت جنگی در قدس شریف

   سیاسی

     زنگ انتخابات س��يزدهم با آغاز ثبت ن��ام نامزدها از ام��روز به صدا 
درمی آيد. اما ديروز يك زنگ گوش خراش��ی هم قبل از به صدا درآمدن 
زنگ اصلی انتخابات در فضای مجازی پيچيد كه شايد آن را طبيعی همه 
انتخابات ها بدانيم، يعنی زنگ آغاز اختالف نظرها و آغاز حاشيه سازی ها 
و شروع تخريب و تش��كيك و تضعيف! داس��تان مصوبه شورای نگهبان 
كه برای ممانعت از ش��لختگی در ثبت نام ها و فله ای شدن آن بود، ابتدا 
با پذيرش و تأييد وزير كش��ور و حتی برخی اصالح طلبان همراه شد اما 
فش��ار اصالح طلبان حامی دولت موجب ش��د كه پ��س از آن  با واكنش 

رئيس جمهور كه خ��الف آن مصوبه و نظر وزير بود، روبه رو  ش��ويم و در 
نهايت اطالعيه وزارت كشور كه نش��ان داد به حرف رئيس جمهور گوش 
داده و نظر وزير كش��ور را كنار گذاش��ته، يك بار ديگر نشان داد كه اين 
»اختالف رحمانی-روحانی« يك موضوع ريشه دار است و به همان قصه ای 
بازمی گردد كه مدعی است روحانی با وزيران خود بيگانه و از حال وروز آنان 

بی خبر و با آنان بی ارتباط است! 
اما ماجرای زنگ مجازی انتخابات كه يك روز زودتر نواخته شد، فقط به 
اين موقوف نبود. برخی حاشيه سازی ها برای نامزدهای انتخاباتی و برخی 

فضاسازی های مخرب و هتك حرمت ها و دروغ بافی ها نيز زودتر از زنگ 
انتخابات نواخته ش��د. يكی از نامزدهای رد صالحيت شده در دوره قبل 
نيز از در مطابقت خود با قول معروف حضرت ام��ام درآمد كه »هر كس 
بگويد شورای نگهبان كذا، مفسد فی االرض است.«  و حسابی برای شورای 
نگهبان شاخ و شانه كش��يد و به شورا هش��دار داد كه بعداً به حساب آنها 
خواهد رسيد. معلوم است كه روزهای پرهيجانی در پيش است كه برخی 

طبل های توخالی هم بر سروصدای پيرامون آن خواهند افزود. 
بقیه در صفحه 2

ادامه تهاجم صهیونیس�ت      ها از دو جهت؛ یکی هجوم به متحصنان در مسجداالقصی و دیگری حمله به 
ساکنان محله شیخ جراح، یک      شنبه شب و دو      شنبه درگیری های خونباری را در قدس اشغالی رقم زد تا 
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سرايا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی ساعت 18 عصر ديروز 
 به وقت محلی در واكنش به سركوب فلس��طينيان در قدس، دست كم با 
40 موشك ش��هرک های صهيونيست نش��ين را هدف قرار داد. اكثر اين 
موشك  ها به شهرک صهيونيستی سديروت شليك شده است. يك جيپ 
گشتی ارتش رژيم صهيونيس��تی هم هدف موش��ك كورنت رزمندگان 

گروهان های قدس قرار گرفت و در آتش سوخت. 

س��رايا القدس گفته كه ش��ليك موش��ك  ها در واكنش ب��ه اتمام مهلت 
زمان��ی مقاومت به رژيم صهيونيس��تی ب��رای خارج ك��ردن نظاميانش 
از محله ش��يخ جراح قدس و مس��جداالقصی انجام ش��ده اس��ت.  هنوز 
ساعتی از انتشار اين خبر نگذشته بود كه جنگنده های اسرائيلی به غزه 
 حمله كردند. در اين حمله رژيم كودک كش، س��ه كودک فلس��طينی 

شهيد شدند. 

برخی گزارش ها ی اوليه از زخمی شدن شماری از نيروهای مقاومت حكايت 
دارد. گفته شده كه يك عضو مقاومت نيز به شهادت رسيده است. »الون بن 
ديويد« تحليلگر نظامی شبكه 13 تلويزيون رژيم صهيونيستی اعالم كرد كه 
كابينه امنيتی اين رژيم دستور آغاز حمله نظامی گسترده به نوار غزه را صادر 
كرده است.بن ديويد در توئيتی تاكيد كرد كه تمامی شواهد نشان می دهد كه 

ما در آستانه آغاز حمالتی گسترده به غزه هستيم.

پاسخ جنایات قدس با شلیک 40 موشک به شهرک های صهیونیست نشین
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