
    پس از کش و قوس های فراوان، پارلمان صهیونیستی 
به کابینه ائتالفی نفتالی بنت رأی اعتماد داد تا به 12 سال 
نخست وزیری نتانیاهو پایان داده باش��د؛ کابینه ای که با 
حضور خرده احزاب متعدد در آن، عن��وان بی ثبات        ترین 
کابینه را در تاریخ این رژیم به خود اختصاص داده است و هر 
آن می تواند با خروج یک حزب تک کرسی، بار دیگر از هم 
فرو بپاشد. گروه های مقاومت فلسطینی هم  به نخست وزیر 
جدید هشدار دادند که مقاومت فلسطین سیاست چشم 
مقابل چشم، دندان مقابل دندان را در پیش خواهد گرفت 

    رئیس کمیس��یون اقتصادي مجلس: اعتق��اد دارم با 
خرابي هاي ایجاد شده تا دو سال فقط باید از اقتصاد کشور 
آواربرداري ش��ود.  هر چند در این سال ها تحریم و شیوع 
کرونا مانع از بهبود وضعیت اقتصاد ایران شد اما بالتكلیف 
کردن ایران با برجام براي خود تحریم نامرئي بود، به طوري 

که هم اکنون آینده برجام در هاله اي از ابهام است

    اصالح طلبان در انتخابات های مختلف تالش کرده اند 
روی موج شهرت سلبریتی های فرهنگی و ورزشی سوار 
ش��وند و رأی جمع کنند. این بار اما کس��ی حاضر نشده 
مس��ئولیت حمایت از کاندیدای اصالح طلب را بر عهده 
بگیرد. بخش اعظمی از س��لبریتی   هایی که در سال های 
92 و 96 در کمپین انتخاباتی حسن روحانی فعال بودند 
و برای او رأی جم��ع می کردند، در دول��ت دوم او از این 
اقدام خود اعالم پشیمانی کردند. طبعاً ناکارآمدی دولت 
روحانی برای آنها تجربه شده و دیگر عالقه ندارند اعتبار 

خود را هزینه اصالح طلبان کنند

    در پنجمین جلسه از دادگاه حسن میرکاظمي)رعیت( به 
اتهامات برادر او که متهم ردیف چهارم است، رسیدگي شد. 
روح اهلل میرکاظمي هم مدعي شد که واردات محموله هاي 
برادرش و باقر ش��عار)متهم ردیف س��وم که اکنون فراري 
است( موجب قطع کامل روابط خانوادگي او و برادرش شد. 
بر همین اساس این متهم خود را از سودجویي هاي برادرش 
مبرا دانست. هر چند که در ادامه وکیل باقر شعار هم اتهامات 

موکل خود را متوجه روح اهلل میرکاظمي کرد

    معاون فرهنگي آس��تان حضرت معصومه)س( در 
گفت و گو با »جوان«:  از تأثیرات مثبت و س��ازنده دهه 
کرامت توجه به جایگاه و رابطه عمیق پدر و دختر است 
که در کنار جشن ها و برنامه هاي مختلف به آن پرداخته 
مي ش��ود. حضرت امام موس��ي کاظم)ع( با دخترشان 
حضرت معصومه)س( رابطه بس��یار خوبي داش��تند، 
مانند رابطه پیامبر)ص( با فاطمه زهرا)س( لذا به عنوان 
شیعیان و عالقه مندان به اهل بیت)ع( و با وجود چنین 
الگوهاي متعالي در دهه کرامت س��عي مي شود رابطه 

پدرها و دخترها را پررنگ تر و محكم تر سازیم

»ماجرای ممنوعیت فعالیت سیاسی نهضت 
 آزادی از سوی امام خمینی «  

 در گفت وشنود با زنده یاد 
حجت االسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور

    رئیس جمهور در مراسم الحاق ناوشكن دنا به ناوگان 
نیروی دریایی ارتش: ما قادر به غني سازي 20درصدي 
اورانیوم هس��تیم و در دولت دوازدهم براي اولین بار در 
تاریخ غني س��ازي 63درصد انجام دادیم. اگر روزي نیاز 
داشته باش��یم به غني س��ازي باالتر همان روز آن کار را 
مي کنیم. غني سازي ما براي نیازمندي هاي کشورمان در 
بخش هاي پزشكي و در بخش هاي صنعت و انرژي است.

    »دنا« چهارمین فروند از ناوشكن هاي کالس جماران، 
در مجموعه صنایع دریایي وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي 
مسلح طراحي و ساخته شده و از فردا آماده الحاق به ناوگان 

جنوب نیروي دریایي راهبردي ارتش است 

روحانی: نیاز باشد 
 غني سازی را درهرسطحی 
از همان روز آغاز مي کنیم

 اقتصاد کشور 
نیاز به آواربرداری دارد 

دعواهاي خانوادگي رعیت 
بر سر واردات

 پوپولیسم اصالح طلبانه  
و کارگزارانه!

 »دهه کرامت« فرصت تقویت 
رابطه پدرها و دخترهاست

نه نهضت آزادی تغییر کرده 
 و نه صالحیت 

احراز مسئولیت دارد

 تشکیل شکننده        ترین 
»کابینه سهامی« در تل آویو 
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتاقتصادی

یادداشتورزشی

 فرصت طالیی 
اقتدار همه جانبه ایران 

دولت قوی با رأی سدید

مأموریت 16ساله

 درسي كه فوتبال ایران 
باید از ماجراي اریكسن بگيرد

هادی محمدی

محمدجواد اخوان

وحید  حاجی پور

سعید احمدیان

تصویر کلی از موازنه و مؤلفه های قدرت و رقابت در عرصه جهانی 
و منطقه ای اینگونه است که امریكا و به تبع آن اروپا و غرب در 
شرایط غلبه و سیطره جهانی خارج  قدرت رقابت با چین، روسیه 
و دیگر قدرت های در حال صعود را ندارند و ماهیت رویكردهای 
اساسی آنان بر مهار و مقابله استوار شده است. متحدان امریكا و 
غرب، تماماً در شرایط فرسایش و افول و بسیاری از متغیرهای 
بحران و ناتوانی به سر برده و همگرایی آنان نیز در چتر امریكا و 
غرب با چالش های جدی مواجه است. اروپا که اسیر شبكه نفوذ 
و سلطه ناشی از طرح مارش��ال امریكایی از دهه های گذشته 
است، حتی اگر تمایل به رفتار مس��تقل داشته باشد، قادر به 
خروج از تكرار مطالبات و کلیدواژه های سیاس��ی و امنیتی و 
اقتصادی امریكا در قبال تحوالت جهانی قدرت، یا پرونده های 

غرب آسیا و ایران نیست | صفحه 15

فرایند برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��ه روز های 
تعیین کننده خود نزدیک می ش��ود و رقاب��ت نامزدها برای 
کس��ب اقبال عمومی بیش از همه چیز رخ می نماید. هرچند 
بعد از اعالم نتایج احراز صالحیت ها از سوی شورای نگهبان، 
عده ای وانمود کردند که برخی جریانات سیاسی نماینده ای در 
میان نامزد  ها ندارند، اما برگزاری مناظره  ها و گفتمان نامزد  ها 
به خوبی نشان داد که در میان نامزد  ها به هر یک از سه طیف 
اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالی گرایش وج��ود دارد و از این 
جهت تنوع گفتمانی کاملی وج��ود دارد. در خصوص میزان 
مشارکت نیز به نظر می رس��د همچنان مهم  ترین مانع پیش 
روی افزایش مش��ارکت، نارضایتی های ناشی از سوءعملكرد 
دولت آقای روحانی است.  در این میان جریانات مسبب وضع 
موجود که اقبال چندانی به خود نمی بینند، بیشتر روی افتراق 
در جبهه رقیب حس��اب کرده اند. در واقع امیدوارند با تشتت 
آرا میان نامزدهای منتقد وضع موجود، انتخابات به دور دوم 

کشیده شود | صفحه 2

مأموریت 16س��اله بیژن نامدارزنگنه در نفت تا دو ماه دیگر به 
سر مي آید، او براي همیش��ه با نفت وداع مي کند، با انبوهي از 
ویراني ها که وظیفه اصالح آن، به دولت بعد واگذار شده است. 
یكي از مهم ترین خرابكاري هاي وزیر نفت، از بین بردن ماهیت 
صنفي نفت است که با اظهارات حاشیه س��از و البته انتصابات 
عجیب ترش، کارکنان نفت را در مقابلش ق��رار داد. کارکناني 
که مجبور بودند 16سال با او بسازند، طي سال هاي اخیر، براي 
نخستین بار در تاریخ جمهوري اسالمي ایران به کف خیابان ها 
آمدند و از اقدامات وزیر خود نس��بت به کم کاري او در احقاق 
حقوق قانوني شان شعار سر دادند و حتي از دیوار وزارت نفت باال 
رفتند. بارها به آقاي وزیر هشدار داده شده بود مسیر انتخابي اش، 
مقصدي جز یک بحران امنیتي- اجتماعي ندارد اما او بي تفاوت 

به همه هشدارها، به راه خود وفادار ماند | صفحه 4

اتفاق تلخ ایست قلبي کریستین اریكسن، ملي پوش دانمارك در 
بازي با فنالند در یورو2020 و نوع مواجهه بازیكنان دانمارك با 
چنین مسئله اي و رفتاري که پس از آن انجام دادند، درس هاي 
زیادي داش��ت. درس هایي که در فوتبال ای��ران کمتر مدیر یا 
مربي  سعي و تالش کرده که آن را به فوتبالیست هایي که زیر 
دست شان هس��تند، آموزش دهد. رفتار سیمون کیائر و سایر 
بازیكنان دانمارك در یك��ي از بحراني ترین موقعیت هایی که 
مي توانند در دوران فوتبال ش��ان با آن روبه رو ش��وند، نشان از 
آموزش و پختگي هایي داشت که سبب شده بود آنها در شرایطي 
که اریكسن، هم تیمي ش��ان روي زمین با مرگ دست و پنجه 
نرم مي کرد، بهترین تصمیم را بگیرند و بتوانند تیم ش��ان را از 
این موقعیت بحراني عبور دهند و اجازه ندهند روبه رو ش��دن 
با شرایطي که کار را براي شان سخت و دش��وار کرده بود روي 

شرایط اریكسن تأثیر بگذارد | صفحه 13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 25 خرداد 1400 - 4 ذی القعده1442
سال بیست و سوم- شماره 6231 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

خیز مشارکت  درسنجش های اجتماعی

شیوه رفتاری و سیاسی رهبر انقالب 
درباره فعاالن عرصه انتخابات

 مشارکت در انتخابات مطابق گزارش 3 مرکز نظرسنجی نسبت به هفته گذشته رشد کرده است 

   سیاسی

  مشارکت در انتخابات مطابق سه مرکز نظرسنجی سنتی که بیشترین 
اعتماد به آنها بوده،  یعنی ایسپا،  دانشگاه تهران و صداوسیما نسبت به هفته 
گذشته رشد کرده است و پیش بینی می ش��ود با به میدان آمدن برخی از 
مردد ها و منتظران به میدان از این هم بیشتر شود. البته مردم حق دارند که 
از وضع موجود برنجند و نتیجه مشارکت هرچه شد، اول از همه بر گردن 
مسئوالن است تا مردم. اگر جزم اندیشی و تعصب کورکورانه جناحی را کنار 
بگذاریم، روح و باطن مشارکت پایین در انتخابات 98 که بیم آن می رفت-و 
می رود- که در 1400 هم تكرار شود، از گور ناکارآمدی مسئوالن اجرایی و 
حل نشدن مشكالت معیشتی مردم برمی خیزد و نسبت دادن آن به حضور 

یا غیبت برخی افراد در میان نامزدها یا مسائل جزئی تر دیگر ناشی از همان 
تعصب کورکورانه و دنبال کردن منافع ش��خصی و قبیل��ه ای در انتخابات 
است. در همه انتخابات ها این روشنفكران هستند که تریبون ها را به دست 
می گیرند و نقش بازی می کنند و نقشه می کشند و نقاشی می کنند اما این 
مردم هستند که رأی می دهند و چه بسا خالف آن همه نقشه و نقاشی عمل 
می کنند. باز بعد از انتخابات ها این تریبون داران خودشیفته هستند که رأی 
مردم را تفسیر می کنند و معموالً حرکت مردم به یک سو را که ممكن است 
دالیل خود را داشته باشد، به نفع آن نقشه کش��ی های خود و در جهت آن 
تفسیر و تأویل می کنند. در واقع آنچه اتفاق افتاده حرکتی از سوی مردم در 

جهت منافع دین و دنیای خودشان و سربلندی وطن است اما تریبون داران 
همه را در جهت اشخاص و منافع گروه های سیاسی تفسیر می کنند. به نظر 
می رسد این بار نیز غافلگیری همه مؤسسات نظرسنجی و جناح های سیاسی 

از باال رفتن مشارکت به باالی 50 درصد محتمل باشد. 
سرزمین ایران هیچ گاه س��رزمین کفتارهایی که از دس��تگاه روباه تغذیه 
می کنند، نبوده و سرزمین یالن و شیرانی بوده است که از شكار خود تغذیه 

می کرده اند.
همچو شیری صید خود را خویش کن/ ترك عشوه اجنبی و خویش کن! 

صفحه 2

واکسن ایرانی  برکت کرد
 مجوز مصرف واکسن »کووایران برکت« صادر شد. وزیر بهداشت این خبر را رسانه اي کرد. به گفته وي 

 قرار است هفته آینده نیز مجوز واکسن پاستور صادر شده و این دو واکسن وطني وارد سبد واکسیناسیون
 کشور شوند تا دیگر دغدغه بدعهدي شرکت هاي خارجي را براي تأمین واکسن نداشته باشیم
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بعد از اعالم نتایج بررس�ی  صالحی�ت نامزدهای 
انتخابات ریاس�ت جمه�وری 1400، بعضی انتظار 
ورود مستقیم رهبر انقالب به موضوع را داشتند. 
اما از نظ�ر رهب�ر انقالب، حجت�ی ب�رای ورود به 
این مس�ئله و مصادیق آن وجود نداش�ته است. 
ایش�ان حتی در پاس�خ به درخواس�ت ش�ورای 
نگهب�ان نس�بت  ب�ه صالحی�ت داوطلب�ان ه�م 
صریحًا عنوان داش�ته اند که بنای دخالت ندارند. 
آنچه در پی می آید اشاره ای اس�ت به مشی رهبر 
معظم انقالب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات 
که پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب روز گذشته منتشر کرده است. 
»هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد 
از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است. «  این جمالت 
بخش��ی از اطالعیه اخیر روابط عموم��ی دفتر رهبر 
انقالب اس��ت و درباره مطالب و تفسیر  هایی از برخی 
اس��تفتائات اخیر منتس��ب به دفتر معظم له منتشر 
شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به 
ذهن متبادر می کرد. مشخص است که این اطالعیه 
در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند 
هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تش��كل های 
دانشجویی با ایش��ان هم معظم له بر آن تأکید کرده 
بودند: »در دوره های گذش��ته این جور بود؛ هر کس 
از من س��ؤال می کرد که آیا من وارد میدان انتخابات 
بشوم یا نه؟ من در جواب می گفتم که من نه موافقم، 
نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین 
را هم نمی گویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟ 
همین را هم ک��ه من نه موافقم، ن��ه مخالفم نخواهم 

گفت. «

آنچه مسلم است، شالوده  ساختار نظام اسالمی مبتنی 
بر مردم ساالری دینی اس��ت. اوالً، مردم ساالر است؛ 
یعنی همه  ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه گانه 
به عنوان اداره کنندگان نظام با واس��طه یا بی واسطه 
توس��ط مردم انتخاب می ش��وند. ثانیاً، دینی است؛ 
یعنی دین تعیین کننده عمل از موضع حكومت است. 
بنابراین، رهبری مس��ئولیت خطی��ر حفظ و تحكیم 
جمهوریت و اس��المیت نظ��ام را همزم��ان بر عهده 
دارد؛ اّما سال هاس��ت که در ایام انتخابات بخشی از 
جریان سازی های رسانه ای و سیاسی به نقل قول های 
گوناگون��ی اختصاص می یاب��د که به رهب��ر انقالب 
منتس��ب می ش��ود. اینكه ایش��ان به فرد یا افرادی 
درباره ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده اند 
یا در مراحل مختلف انتخاب��ات زمینه حمایت از فرد 
یا افرادی را فراهم می آورند، ادعا  هایی اس��ت که در 
بسیاری از موارد ناشی از گس��تره و عمق توجه افكار 
عمومی به رویكرد  ها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در 
عین حال می تواند ابهاماتی را در نس��بت بین نقش 
و جایگاه رهب��ری جمهوری اس��المی و فرایندهای 

انتخاباتی ایجاد کند. 
این ادعا  ها و انتس��اب   ها عموماً در س��ه سطح مطرح 
می شود؛ سطح اّول، در دوره پیش از ثبت نام نامزد  ها 
و توصیه ب��ه ورود یا ع��دم ورود افراد ب��رای ثبت نام 
در انتخابات اس��ت. س��طح دوم، ناظر به مرحله بعد 
از ثبت نام و بررس��ی صالحیت نامزدهای انتخاباتی 
توسط شورای نگهبان است. س��طح سوم نیز مدعی 
س��وگیری رهبری و اعمال نظر در نتای��ج انتخابات 
به نفع یكی از نامزدهاس��ت. البته این سطح در بین 
جریان های داخلی کش��ور مدعی ن��دارد و مدعیان 

آن صرفاً رس��انه های معاند و بیگانه هستند و آ ن قدر 
دور از ذهن و کینه توزانه است که از دایره این تحلیل 
خارج است؛ اّما پیش از ورود به این سطوح و بررسی 
آنها ابتدا باید زمین��ه اصلی بحث را مش��خص کرد. 
چراکه این زمینه اصلی اس��ت که معنای کنش   ها را 
آشكار می کند و زمینه اصلی که رهبر انقالب در طی 
س��ال های رهبری پس از ارتحال امام رحمه اهلل علیه 
مس��ائل مختلف جمهوری اس��المی را در آن، مورد 
هدای��ت و راهبری ق��رار داده اند، بس��تر تالش برای 
شكل گیری یک جامعه مسلماِن توحیدی، برادرانه، 

ایمانی و اسالمی است. 
    پاسخ گویی در محضر خداوند

منطق رهبری انقالب اسالمی، الهی-مردمی و »انجام 
تكلیف بر مبنای حجت عنداهلل « است و این موضوع، 
یک حقیقت مطلق و ش��امل است. ش��ناخت منطق 
رفتاری رهبر انقالب و سبک هدایت ایشان در مسائل 
مختلف چه آنجا ک��ه از مقاومت ضدصهیونیس��تی 
حمایت می کنن��د، چه جایی که مس��ئله حمایت از 
اقشار ضعیف را صدر اولویت های خود قرار می دهند، 
چه آنجا که از مس��ئولین نظام ی��ا تصمیم های آنها 
حمایت می کنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی 
با دش��من س��خن می گویند، همواره ب��ا این تحلیل 
همراه اس��ت که حج��ت در آن موضوع تمام ش��ده و 
وظیفه شرعی ایشان ایجاب می کند که اتخاذ موضع 

داشته باشند. 
حاال با این مقدمه بهتر می توان در مورد مواضع رهبر 
انقالب درباره بررس��ی صالحیت داوطلبان و یا ورود 
یا عدم ورود افراد به کارزارهای انتخاباتی و سیاس��ی 
سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه های 

انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان 
به صحنه انتخابات صورت می گی��رد، ناظر به همین 
سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخالقی 
است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مكلف 
به گفتن چیزی کند، تش��خیص خود را اعالم می کند 
و »حجت شرعی« اس��ت که ورود یا عدم ورود به یک 
موضوع را تعیین می کند و چنانچه حجت عنداهلل نباشد 
ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مسئله در 
چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعالم 
نتایج بررسی  صالحیت نامزدها، جریان های مختلف با 
انگیزه های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای 
نگهبان و گمانه زنی درب��اره ورود یا ع��دم ورود رهبر 

انقالب به این مسئله پرداختند. 
بحث   ها تا جای��ی پیش رفت که بعض��ی انتظار ورود 
مس��تقیم رهبر انقالب به موضوع را داشتند. واقعیت 
اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده 
تصویری 6 خرداد 1400 با نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی ضمن تفكیک و ریشه شناسی جریان های 
مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، 
به نتیجه بررسی صالحیت   ها و تصمیم گیری شورای 
نگهبان اشاره ای نكردند و از نظر ایشان، حجتی برای 
ورود به مس��ئله و مصادیق آن وجود نداش��ته است. 
ایشان حتی در پاس��خ به درخواست شورای نگهبان 
نس��بت به صالحیت داوطلب��ان هم صریح��اً عنوان 
داشته اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویكرد 
اما چند روز بعد در س��خنرانی به مناس��بت سالگرد 
رحلت امام خمینی رحمه اهلل علیه با رویكرد انسانی و 

دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند. 
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