
یادداشت سردبیر

 ساده زیستی حاکمان 
غذای روح ملت است

غالمرضا صادقیان

دعوای عقالنیت و نس��بت آن با تن پروری به انتخابات هم 
کش��یده ش��د! جناب عباس عبدی در توئیتی مطلبی را 
مطرح کرده اند که دیگرانی هم ش��بیه به آن را می گویند 
یا این مطلب را باور کرده اند، با آنکه یک جهانی از معارف 
بش��ری علیه این مغالطه وهم آلوده اس��ت. ایشان نوشته 
است:»اگر چهار سال با خانواده خود روزی دو وعده خاویار 
و میگو بخورید و هر وعده یک میلیون تومان باشد، جمعاً 
حدود صدهزار دالر می شود. ولی اگر یک تصمیم نابخردانه 
بگیرید، میلیارد  ها دالر زیان می رس��انید. ساده زیس��تی 

روکش عقالنیت نیست. «
کسی که فریب صحنه س��ازی خطرناک این پرسش های 
نامعقول و مغالطه آمیز و خردس��وز را بخورد، به واقع عین 
بادبادکی با هر حرفی از این جنس در هوای خیاالت خود 
و دیگران آویزان می ماند. این گونه پرسش   ها هیچ مبنایی 
ندارد. انس��ان موجودی تک بعدی نیس��ت که بگوییم تو 
فقط تصمیم درست بگیر،  هر که می خواهی باش و هرچه 
می خواهی بخور ولی فقط خسارتت بیشتر از نفعت نباشد! 
به اندازه عمر بشریت معارف خالف این ایده کذایی وجود 
دارد و به اندازه تاریخ معرفت دینی و عرفانی و فلس��فی ما 
پرچم علیه این گونه مغالطات برافراش��ته ش��ده است. اما 
می بینیم که باز در ایام انتخابات اگر نامزدی به درستی یا به 
غلط از ساده زیستی خود تابلویی به دیوار زد،  عده ای همین 
حرف را تکرار می کنند که  ای آقا! تو بخور و بریز و بپاش اما 

تصمیمات کالن درست بگیر! 
این یک ایده خطرناک و سطحی و بی مایه است. فعاًل بحثی 
در این نیست که آیا درست است برخی نامزد  ها از همزاد 
بودن خود با فقر در کودکی و نوجوانی و از همزیست بودن 
با سادگی و بی پیرایگی در دوران کنونی حرف بزنند یا نه. 
حرف بر س��ر این اس��ت که اگر در مقابل این رفتار برخی 
نامزد  ها بگوییم »ش��ما خاویار بخور اما تصمیم درس��ت 
بگیر«، حرف غل��ط و عقل براندازی زده ای��م. برای همین 
توئیت جناب عبدی را به عنوان نم��اد و یکی از موارد این 
گونه حرف   ها به نیابت از بقیه قاب��ل نقد و حرفی بی ارزش 

می دانم. 
از ایشان و طرفداران این ایده خطرناک باید پرسید چطور 
و از کدام منبع فیضی نتیجه گرفته اند که ساده زیستی یک 

حاکم را مقابل عقالنیت او بگذارند؟!
سراسر نهج البالغه و معارف دینی ما و سراسر مثنوی موالنا 
و معارف عرفانی ما پر است از اینکه تا دیو تن را از سرگین 
خوردنی   ها خالی نکنی، عقل و جان را نمی توانی از مشک و 
مروارید اجاللی پر کنی. ساده زیستی و کم  خوردن روکش 
عقالنیت نیس��ت بلکه زاینده عقالنیت اس��ت. چند هزاره 
معارف بزرگان بشریت همین است که چون تن را فربه کنی 
و ساز و برگش را روز و شب فراهم سازی، برگریزان درخت 
عقل و جان آغاز می شود و عقالنیت با »شکم پر« نمی شود 

و با »شکم خالی« پر می شود. 
نمی توان چنین نسخه ای پیچید که ش��ما خاویار و میگو 
بخورید اما تصمیم درس��ت بگیرید! این خالف عقالنیت 
است و خالف روح دین. ساده زیستی یک حاکم، هم غذای 
بدن و هم غذای روح او و هم غذای روح مردمی است که او 
را حاکم خود می بینند. اگر فقط از دو منبع یادشده یعنی 
سخنان موال علی و مثنوی موالنا بخواهیم در رد این ادعای 
عجیب »بخور ولی عقالنیت داشته باش « دلیل بیاوریم تا 
اثر این توئیت   هایی که از سردل سیری زده می شود، جبران 

شود،  هفتاد من کاغذ می شود. 
س��زاوار نیس��ت همه معارف بش��ری و عرفانی ما در باب 
تأثیر »قناعت« و »زهد و تق��وی« در عقالنیت رهبران به 
یکباره با یک توئیت به س��خره گرفته شود. اگر پیاله آشی 
مقابل یکی از نامزد  ها می بینید، ش��اید به شکل این تبلیغ 
خرده داشته باش��ید اما نباید آن اصل معرفتی را با بغضی 
که دارید،  به تمس��خر بگیرید. ما با پیامبری که یکسره بر 
زهد و کم خوردن و قناعت به عنوان نماد مؤمن عاقل پای 

می فشرد، چه نسبتی داریم؟!
شیر را بچه همی ماند بدو/ تو به پیغمبر چه می مانی بگو؟!

در داس��تان کافرک ش��کمباره ای که هفت معده داشت و 
میهمان رسول گرامی اسالم ش��د، می خوانیم که مؤمن و 
عقالنیت او نسبتی معکوس با پرخوری و تجمل دارد و اگر 
ما به پیامبر شبیه هستیم چگونه می توانیم نسخه »خاویار 

بخور اما تصمیم عاقالنه بگیر« بپیچیم؟!
»آفتاب عقل را در سوز دار/چشم را چون ابر اشک افروز دار/
چشم گریان بایدت چون طفل خرد/کم خور آن نان را که 
نان، آب تو برد/تن چو با برگست روز و شب از آن/شاخ جان 
در برگ ریزست و خزان/برگ تن بی برگی جانست زود/این 

بباید کاستن آن را فزود«. 

تیم مل�ی فوتب�ال دیش�ب پ�س از پی�روزی10 ب�ر صفر 
مقاب�ل کامب�وج، ح�اال آم�اده رویاروی�ی حس�اس و 
نفس�گیر ب�ا ع�راق در ب�ازی روز سه   ش�نبه می ش�ود. 
رقابت های انتخابی جام جهانی در گروهC آسیا داغ و پر هیجان 
دنبال می شود. پس از پیروزی ایران مقابل بحرین که امیدهای 
صعود را دوباره به اردوی اسکوچیچ و ش��اگردانش برگردانده 
است، قبل از رویارویی بزرگ سه   شنبه این هفته مقابل عراق، 
دیشب ملی پوش��ان در بازی برگشت مقابل کامبوج به میدان 
رفتند. مقابل حریفی که ش��هریور 98 در تهران با 14 گل آنها 
را شکس��ت داده بودند و این بار هم پیش بینی   می شد که یک 
برد پر گل دیگر برای تیم ملی ایران ثبت ش��ود. اسکوچیچ در 
بازی دیش��ب با توجه به اهمیت بازی با ع��راق، ترجیح داد با 
نیمکت نش��ینی برخی مهره های اصلی، تیم ایران را با ترکیب 
متفاوتی نسبت به بازی دو  ش��نبه هفته گذشته مقابل بحرین 
به میدان بفرستد، ترکیبی که ش��ش تغییر را داشت و مهدی 
طارمی، ش��جاع خلیل زاده، احمد نوراللهی، عل��ی قلی زاده و 
صادق محرمی پنج بازیکنی بازیکنی بودند که نسبت به بازی 

قبلی تغییر نکرده بودند. 
امیر عابدزاده، میالد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، سعید 
عزت اللهی، علیرضا جهانبخش و س��امان قدوس هم ش��ش 
ملی پوشی بودند که برخالف بازی گذشته از ابتدا در ترکیب تیم 
کشورمان قرار گرفته بودند تا اسکوچیچ در بازی راحتی که تیم 
ملی مقابل کامبوج پیش رو داشت هم به برخی بازیکنان اصلی 
استراحت بدهد و هم بتواند با استفاده از یک ترکیب مختلف 
و محک زدن برخی ملی پوشانی که فرصت کمتری برای بازی 
به آنها رس��یده بود، بتواند بهترین ترکیب را برای بازی مهم با 

عراق انتخاب کند. 
با توجه به این تغیی��رات، کامبوجی  ها که در قع��ر گروه C جا 
گرفته اند و ب��ی آزار  ترین تیم هس��تند، در ب��ازی دیروز فقط 

توانس��تند 16 دقیقه تحمل کنند و دروازه ش��ان را بسته نگه 
دارند و در این دقیقه بود که علیرضا جهانبخش با خطای پنالتی   
دروازه بان کامبوج متوقف شد تا با سوت داور اهل کره جنوبی، 
ایران صاحب یک ضربه پنالتی شود و جهانبخش گل اول ایران 
را وارد دروازه کامبوج کند. جهانبخش که در این بازی بازوبند 
کاپیتانی را به دست بس��ته بود، در بازی های اخیر تیم ملی با 
توجه به نیمکت نشینی در برایتون، جایگاه ثابتش را در تیم ملی 
هم از دست داده است و گل دیروز وی اگر چه به یک تیم درجه 
3 آسیایی بود اما برای او که می خواهد دوباره به ترکیب تیم ملی 

برگردد و نظر اسکوچیچ را جلب کند، اهمیت ویژه ای داشت. 
پ��س از گل جهانبخش که مقاومت کامبوجی  ها را شکس��ت، 

شجاع خلیل زاده، مهدی طارمی، سور) گل به خودی( سعید 
عزت اللهی، می��الد محمدی، مرتضی پورعل��ی گنجی، کریم 
انصاریفرد، کاوه رضایی)دو بار( و مهدی قایدی هم برای ایران 
گل زدند تا در نهایت تیم ملی کش��ورمان با نتیجه 10 بر صفر 
کامبوج را مانند بازی رفت با یک نتیجه پرگل با شکست بدرقه 
کند و مهیای بازی با عراق که آخرین مسابقه تیم ملی در مرحله 

انتخابی جام جهانی است، شود. 
تیم کش��ورمان با این پیروزی با 15 امتی��از از هفت بازی در 
رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت و از امروز برای به دس��ت 
آوردن سه امتیاز بازی با عراق و صعود به عنوان تیم اول در روز 

سه   شنبه تالش کند. 

یادداشت  سیاسی

 انتخابات 
و مسئولیت های تاریخی

عباس حاجی نجاری 

با نزدیک ش��دن زمان انتخاب��ات و با توجه ب��ه تالش های 
همه جانبه صداوسیما برای ایجاد ش��ور انتخاباتی و کمک 
به مردم برای شناخت دقیق تر کاندیدا  ها برای انتخاب یک 
رئیس جمه��ور کارآمد و توانمند ، هن��وز آن چنان که الزمه 
برگزاری یک انتخابات پرشور است ،فضای کشور انتخاباتی 
نش��ده و تحرک الزم از سوی دس��تگاه های ذی ربط دیده 
نمی شود.  این در حالی اس��ت که در نقطه مقابل تحرکات 
رس��انه های بیگان��ه و گروهک های ضدانق��الب و معاندان 
داخلی برای تحریم انتخاب��ات و بزرگنمایی مواضع و نقش 
کمپین های ایجادشده برای دعوت مردم به عدم حضور در 
پای صندوق های رأی روزبه روز افزایش می یابد و همراه با آنها 
سران جریان اصالحات در داخل نیز،به بهانه نداشتن نامزد 
موردحمایت ، فعاًل اصل را بر عدم دعوت مردم و هواداران به 

شرکت در انتخابات گذاشته اند | صفحه 2

یادداشت  سیاسی

 این مناظره های 
پر اشکال

داود عامری

نامزد های حاضر در رقابت، ض��رورت دارد به این موضوع 
توجه داشته باشند که دش��منان نظام به اندازه کافی در 
دلسرد کردن مردم، کمر همت بسته اند و مردم از تخریب 
و نقد های غالباً اغراق  آمیز و غیر دلسوزانه خسته شده اند، 
لذا رویکرد مثبت و ایجابی همراه با نگرش مثبت به کشور 
و آینده آن بیشتر مورد توجه مردم و رأی دهندگان خواهد 
بود، چیزی که بار  ها رهبری بر آن تأکید کرده اند. و اما اگر 
بخواهیم ش��اه  بیت هر دو مناظره را به صورت موجز بیان 
کنیم عبارت بود از عدالت اجتماعی، ترمیم اقتصاد خانوار، 
توجه به زنان و مقابله با فس��اد که امیدواریم هر کس��ی 
انتخاب ش��د، بتواند به این وعده  ها عمل نماید  و امیدوار 
اس��ت در مناظره س��وم و روزهای باقیمانده از تبلیغات 
کاندیداها، ش��اهد یک تحرک هوش��مند، امیدبخش و با 

برنامه برای مردم باشیم | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 گرگ بایدن 
در پوستین گوسفند 

دكتر سید رضا میرطاهر

واشنگتن در رویکردي عوام فریبانه و براي تصدیق ادعاي 
خود درباره اینکه قصد دارد با ای��ران در زمینه برجام به 
تفاهم برسد، برخي موارد تحریم هاي قبلي علیه اشخاص 
و ش��رکت ها را که دیگر مصداق و موضوعیت ندارد، لغو 
کرده است اما در عمل در راستاي تحقق اهداف ضدایراني 
و سیاست هاي منطقه اي خود همچنان به تشدید فشارها 
علیه ایران و متحدان منطق��ه اي آن از طریق اعمال انواع 
تحریم ها ادامه مي دهد. از سوي دیگر، به رغم ادعاي کنار 
گذاشتن رویکرد فشار حداکثری ترامپ که بي سابقه ترین 
تحریم ها را علی��ه ایران اجرا کرد، دول��ت بایدن بر تداوم 
فش��ارهاي تحریمي علیه ایران به انحاي مختلف تأکید 
کرده و حتي در جریان مذاکرات وین براي احیاي برجام 
 نیز حاضر نش��ده اس��ت اندکي در این زمین��ه تخفیفي 

ایجاد کند | صفحه 15
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قیمت: 2000  تومان

سالروز میالد کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( 
و روز دختر مبارک باد

هوالباقي

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
براي  جنابعالي و بازماندگان صبر جمیل و براي آن مرحوم رحمت 

و مغفرت مسئلت مي نماییم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقای جواد عسکر

 شوآف انتخاباتی شوراي شهري ها 
با چند پوستر!

گلباران کامبوج بعد از پیروزی برابر هنگ کنگ و بحرین

حاال نوبت عراق است

 بسيج با »كرامت« 
به داد معتادان مي رسد

 تحريم جديد در كشاكش مذاكره 
براي لغو تحريم!

دوز دوم واكسن كرونا رسيد

سهامداران مالباخته در تماشاي 
جدال بورسي همتي و دژپسند

    در آستانه دور ششم مذاکرات وین براي احیاي برجام، وزارت خزانه داري امریکا در تازه ترین 
تحریم ها چند فرد حقیقي و حقوقي یمني، سوري و اماراتي را به ادعاي ارتباط با سپاه پاسداران 
براي قاچاق کاال و ارز به انصاراهلل یمن تحریم کرد؛ اقدامي که مي تواند مذاکرات هسته اي براي 
لغو تحریم ها را تحت الشعاع قرار دهد و پروسه رسیدن به توافق را طوالني تر کند | صفحه 15

    واکسن روسي کرونا رسید. روزهاي اخیر با مراجعه سالمندان براي دریافت دوز دوم معلوم 
شد واکسن براي تزریق دوز دوم موجود نیست و این مسئله نگراني هایي را در میان مردم ایجاد 
کرده و باعث ش��ده بود صف هایي طوالني در برخي مراکز واکسیناسیون تشکیل شود. حاال 

نهمین محموله واکسن روسي به ایران رسید | صفحه 3

 »جوان« در گفت و گو با کارشناسان ادعاهاي مدیریت شهري 
پیرامون بهبود اوضاع پایتخت را راستي آزمایي کرده است| صفحه 3

 رئیس سازمان بسیج: اردوگاه هاي ترک اعتیاد بسیج رایگان است 
 بسیج تا بازگشت افراد معتاد به چرخه زندگي، از خانواده هاي معتادان 

حمایت مي کند | صفحه 3

 عبدالناصر همتي، نامزد انتخابات ریاست جمهوري می گوید سقوط بورس 
 به دلیل دعواي فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است 

اما وزیر اقتصاد بانک مرکزی را مقصر می داند | صفحه 4

 نامزد هاعليه
انحصار خودرو

 نامزدهای انتخابات معتقدند ادامه روند فعلی قابل تحمل نیست و صنعت خودروسازی 
عالوه بر اینکه باید محصوالت خود را از نظر کیفیت به سطح استانداردهای جهانی 

برساند در عین حال باید از انحصار هم خارج شود 

مردم امشب منتظر مناظره متفاوت
  »مناظره دوم نتوانس��ته آنقدر تأثیرگذار باش��د.«  این نکته را سید احسان 
قاضی زاده، عضو کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری عنوان و اعالم 
کرده است، تغییراتی در برگزاری مناظره سوم و آخر که قرار است امروز برگزار 
شود، ایجاد خواهد شد.  پیشتر روزنامه جوان در قالب سرمقاله و گزارشی به این 
شکل از برگزاری مناظره های انتخابات ریاس��ت جمهوری نقد وارد کرده بود؛ 
موضوعی که بعد  ها با انتقادات سایر رسانه  ها و حتی نامزدهای انتخابات در جریان 
برگزاری مناظره دوم هم مواجه شد و اکنون کمیسیون نظارت بر انتخابات را بر 
آن داشته که اگر چه دیر اما در شکل و کیفیت مناظره سوم تغییراتی اعمال کنند. 

تغییراتی که می تواند برمشارکت مردم در انتخابات تأثیری معنا دار ایجاد کند

صفحه 2

رئیسی: نباید نگران ورود خودروهای خارجی بود


