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سیاسی

خیزمشارکت درسنجشهایاجتماعی

روحانی :نياز باشد
غنيسازی را درهرسطحی
از همان روز آغاز ميكنيم
رئيسجمهور در مراسم الحاق ناوشکن دنا به ناوگان
نیروی دریایی ارتش :ما قادر به غنيسازي 20درصدي
اورانيوم هس��تيم و در دولت دوازدهم براي اولين بار در
تاريخ غنيس��ازي 63درصد انجام داديم .اگر روزي نياز
داشته باش��يم به غنيس��ازي باالتر همان روز آن كار را
ميكنيم .غنيسازي ما براي نيازمنديهاي كشورمان در
بخشهاي پزشكي و در بخشهاي صنعت و انرژي است.
«دنا» چهارمين فروند از ناوشكنهاي كالس جماران،
در مجموعه صنايع دريايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح طراحي و ساخته شده و از فردا آماده الحاق به ناوگان
جنوب نيروي دريايي راهبردي ارتش است

مشارکت در انتخابات مطابق گزارش 3مرکز نظرسنجی نسبت به هفته گذشته رشدکرده است
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 پیشبینی میش��ود با به میدان آمدن برخی از
مرددها 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 جزماندیشی و تعصب کورکورانه جناحی را کنار
بگذاریم ،روح و باطن مشارکت پایین در انتخابات  98که بیم آن میرفت-و
میرود -که در  1400هم تکرار شود،از گور ناکارآمدی مسئوالن اجرایی و
حل نشدن مشکالت معیشتی مردم برمیخیزد و نسبت دادن آن به حضور

یا غیبت برخی افراد در میان نامزدها یا مسائل جزئیتر دیگر ناشی از همان
تعصب کورکورانه و دنبال کردن منافع ش��خصی و قبیل��های در انتخابات
است .در همه انتخاباتها این روشنفکران هستند که تریبونها را به دست
میگیرند و نقش بازی میکنند و نقشه میکشند و نقاشی میکنند اما این
مردم هستند که رأی میدهند و چه بسا خالف آن همه نقشه و نقاشی عمل
میکنند .باز بعد از انتخاباتها این تریبونداران خودشیفته هستند که رأی
مردم را تفسیر میکنند و معموالً حرکت مردم به یکسو را که ممکن است
دالیل خود را داشته باشد،به نفع آن نقشهکش��یهای خود و در جهت آن
تفسیر و تأویل میکنند .در واقع آنچه اتفاق افتاده حرکتی از سوی مردم در

جهت منافع دین و دنیای خودشان و سربلندی وطن است اما تریبونداران
همه را در جهت اشخاص و منافع گروههای سیاسی تفسیر میکنند .به نظر
میرسد اینبار نیز غافلگیری همه مؤسسات نظرسنجی و جناحهای سیاسی
از باال رفتن مشارکت به باالی  50درصد محتمل باشد.
سرزمین ایران هیچگاه س��رزمین کفتارهایی که از دس��تگاه روباه تغذیه
میکنند ،نبوده و سرزمین یالن و شیرانی بوده است که از شکار خود تغذیه
میکردهاند.
همچو شیری صید خود را خویش کن /ترک عشوه اجنبی و خویش کن!
صفحه 2
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تشکیل شکنندهترین
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پس از کش و قوسهای فراوان ،پارلمان صهیونیستی
به کابینه ائتالفی نفتالی بنت رأی اعتماد داد تا به  12سال
نخستوزیری نتانیاهو پایان داده باش��د؛ کابینهای که با
حضور خرده احزاب متعدد در آن ،عن��وان بیثباتترین
کابینه را در تاریخ این رژیم به خود اختصاص داده است و هر
آن میتواند با خروج یک حزب تک کرسی ،بار دیگر از هم
فرو بپاشد .گروههای مقاومت فلسطینی هم به نخستوزیر
جدید هشدار دادند که مقاومت فلسطین سیاست چشم
مقابل چشم ،دندان مقابل دندان را در پیش خواهد گرفت

مجوز مصرف واكسن «كووايران بركت» صادر شد .وزير بهداشت اين خبر را رسانهاي كرد .به گفته وي
قرار است هفته آينده نيز مجوز واكسن پاستور صادر شده و اين دو واكسن وطني وارد سبد واكسيناسيون
كشور شوند تا ديگر دغدغه بدعهدي شركتهاي خارجي را براي تأمين واكسن نداشته باشيم

یادداشت  سیاسی

محمدجواد اخوان

2

دولت قوی با رأی سدید

پوپولیسم اصالحطلبانه
و کارگزارانه!

فرایند برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��ه روزهای
تعیینکننده خود نزدیک میش��ود و رقاب��ت نامزدها برای
کس��ب اقبال عمومی بیش از همهچیز رخ مینماید .هرچند
بعد از اعالم نتایج احراز صالحیتها از سوی شورای نگهبان،
عدهای وانمود کردند که برخی جریانات سیاسی نمایندهای در
میان نامزدها ندارند ،اما برگزاری مناظرهها و گفتمان نامزدها
به خوبی نشان داد که در میان نامزدها 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 میرس��د همچنان مهمترین مانع پیش
روی افزایش مش��ارکت ،نارضایتیهای ناشی از سوءعملکرد
دولت آقای روحانی است .در این میان جریانات مسبب وضع
موجود که اقبال چندانی به خود نمیبینند ،بیشتر روی افتراق
در جبهه رقیب حس��اب کردهاند .در واقع امیدوارند با تشتت
آرا میان نامزدهای منتقد وضع موجود ،انتخابات به دور دوم
کشیده شود | صفحه 2

اصالحطلبان در انتخاباتهای مختلف تالش کردهاند
روی موج شهرت سلبریتیهای فرهنگی و ورزشی سوار
ش��وند و رأی جمع کنند .این بار اما کس��ی حاضر نشده
مس��ئولیت حمایت از کاندیدای اصالحطلب را بر عهده
بگیرد .بخش اعظمی از س��لبریتیهایی که در سالهای
 92و  96در کمپین انتخاباتی حسن روحانی فعال بودند
و برای او رأی جم��ع میکردند ،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 اصالحطلبان کنند
12

اقتصادکشور
نیاز به آواربرداری دارد

یادداشت  بینالملل

هادی محمدی

رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس :اعتق��اد دارم با
خرابيهاي ايجاد شده تا دو سال فقط بايد از اقتصاد كشور
آواربرداري ش��ود .هر چند در اين سالها تحريم و شيوع
كرونا مانع از بهبود وضعيت اقتصاد ايران شد اما بالتكليف
كردن ايران با برجام براي خود تحريم نامرئي بود ،بهطوري
كه هم اكنون آينده برجام در هالهاي از ابهام است

فرصت طالیی
اقتدار همهجانبه ایران
تصویر کلی از موازنه و مؤلفههای قدرت و رقابت در عرصه جهانی
و منطقهای اینگونه است که امریکا و به تبع آن اروپا و غرب در
شرایط غلبه و سیطره جهانی خارج قدرت رقابت با چین ،روسیه
و دیگر قدرتهای در حال صعود را ندارند و ماهیت رویکردهای
اساسی آنان بر مهار و مقابله استوار شده است .متحدان امریکا و
غرب ،تماماً در شرایط فرسایش و افول و بسیاری از متغیرهای
بحران و ناتوانی بهسر برده و همگرایی آنان نیز در چتر امریکا و
غرب با چالشهای جدی مواجه است .اروپا که اسیر شبکه نفوذ
و سلطه ناشی از طرح مارش��ال امریکایی از دهههای گذشته
است ،حتی اگر تمایل به رفتار مس��تقل داشته باشد ،قادر به
خروج از تکرار مطالبات و کلیدواژههای سیاس��ی و امنیتی و
اقتصادی امریکا در قبال تحوالت جهانی قدرت ،یا پروندههای
غرب آسیا و ایران نیست | صفحه 15
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دعواهاي خانوادگي رعيت
بر سر واردات

مهرداد اصفهانی | خبرگزاری دانشجو | صفحه 3

یادداشت  اقتصادی

د حاجیپور
وحی 

مأموريت16ساله

مأموريت 16س��اله بيژن نامدارزنگنه در نفت تا دو ماه ديگر به
سر ميآيد ،او براي هميش��ه با نفت وداع ميكند ،با انبوهي از
ويرانيها كه وظيفه اصالح آن ،به دولت بعد واگذار شده است.
يكي از مهمترين خرابكاريهاي وزير نفت ،از بين بردن ماهيت
صنفي نفت است كه با اظهارات حاشيهس��از و البته انتصابات
عجيبترش ،كاركنان نفت را در مقابلش ق��رار داد .كاركناني
كه مجبور بودند 16سال با او بسازند ،طي سالهاي اخير ،براي
نخستين بار در تاريخ جمهوري اسالمي ايران به كف خيابانها
آمدند و از اقدامات وزير خود نس��بت به كمكاري او در احقاق
حقوق قانونيشان شعار سر دادند و حتي از ديوار وزارت نفت باال
رفتند .بارها به آقاي وزير هشدار داده شده بود مسير انتخابياش،
مقصدي جز يك بحران امنيتي -اجتماعي ندارد اما او بيتفاوت
به همه هشدارها ،به راه خود وفادار ماند | صفحه4
یادداشت  ورزشی

سعید احمدیان

درسي كه فوتبال ايران
بايد از ماجراي اريكسن بگيرد
اتفاق تلخ ايست قلبي كريستين اريكسن ،مليپوش دانمارك در
بازي با فنالند در يورو 2020و نوع مواجهه بازيكنان دانمارك با
چنين مسئلهاي و رفتاري كه پس از آن انجام دادند ،درسهاي
زيادي داش��ت .درسهايي كه در فوتبال اي��ران كمتر مدير يا
ي سعي و تالش كرده که آن را به فوتباليستهايي كه زير
مرب 
دستشان هس��تند ،آموزش دهد .رفتار سيمون كيائر و ساير
بازيكنان دانمارك در يك��ي از بحرانيترين موقعيتهایی كه
ميتوانند در دوران فوتبالش��ان با آن روبهرو ش��وند ،نشان از
آموزش و پختگيهايي داشت كه سبب شده بود آنها در شرايطي
كه اريكسن ،همتيميش��ان روي زمين با مرگ دست و پنجه
نرم ميكرد ،بهترين تصميم را بگيرند و بتوانند تیمش��ان را از
اين موقعيت بحراني عبور دهند و اجازه ندهند روبهرو ش��دن
با شرايطي كه كار را برايشان سخت و دش��وار كرده بود روي
شرايط اريكسن تأثير بگذارد | صفحه13

درپنجمينجلسهازدادگاهحسنميركاظمي(رعيت)به
اتهامات برادر او كه متهم رديف چهارم است ،رسيدگي شد.
روحاهلل ميركاظمي هم مدعي شد كه واردات محمولههاي
برادرش و باقر ش��عار(متهم رديف س��وم كه اكنون فراري
است) موجب قطع كامل روابط خانوادگي او و برادرش شد.
بر همين اساس اين متهم خود را از سودجوييهاي برادرش
مبرا دانست .هر چند كه در ادامه وكيل باقر شعار هم اتهامات
موكل خود را متوجه روحاهلل ميركاظمي كرد
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شیوه رفتاری و سیاسی رهبر انقالب
دربارهفعاالنعرصهانتخابات
بعد از اعالم نتایج بررس�ی صالحی�ت نامزدهای
انتخابات ریاس�ت جمه�وری  ،۱۴۰۰بعضی 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�بتب�ه صالحی�ت داوطلب�ان ه�م
صریح ًا عنوان داش�تهاند که بنای دخالت ندارند.
آنچه در پی میآید اشارهای اس�ت به مشی رهبر
معظم انقالب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات
که پایگاه اطالع رسانی حضرت آیتاهلل خامنهای
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 تفسیرهایی از برخی
اس��تفتائات اخیر منتس��ب به دفتر معظمله منتشر
شده بود که شائبه ورود به رقابتهای انتخاباتی را به
ذهن متبادر میکرد .مشخص است که این اطالعیه
در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند
هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تش��کلهای
دانشجویی با ایش��ان هم معظمله بر آن تأکید کرده
بودند« :در دورههای گذش��ته اینجور بود؛ هر کس
از من س��ؤال میکرد که آیا من وارد میدان انتخابات
بشوم یا نه؟ من در جواب میگفتم که من نه موافقم،
نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم .امسال گفتم من همین
را هم نمیگویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟
همین را هم ک��ه من نه موافقم ،ن��ه مخالفم نخواهم
گفت» .

آنچه مسلم است ،شالود ه ساختار نظام اسالمی مبتنی
بر مردمساالری دینی اس��ت .اوالً ،مردمساالر است؛
یعنی همه ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سهگانه
بهعنوان ادارهکنندگان نظام با واس��طه یا بیواسطه
توس��ط مردم انتخاب میش��وند .ثانیاً ،دینی است؛
یعنی دین تعیینکننده عمل از موضع حکومت است.
بنابراین ،رهبری مس��ئولیت خطی��ر حفظ و تحکیم
جمهوریت و اس�لامیت نظ��ام را همزم��ان بر عهده
دارد؛ ا ّما سالهاس��ت که در ایام انتخابات بخشی از
جریانسازیهای رسانهای و سیاسی به نقلقولهای
گوناگون��ی اختصاص مییاب��د که به رهب��ر انقالب
منتس��ب میش��ود .اینکه ایش��ان به فرد یا افرادی
درباره ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کردهاند
یا در مراحل مختلف انتخاب��ات زمینه حمایت از فرد
یا افرادی را فراهم میآورند ،ادعاهایی اس��ت که در
بسیاری از موارد ناشی از گس��تره و عمق توجه افکار
عمومی به رویکردها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در
عین حال میتواند ابهاماتی را در نس��بت بین نقش
و جایگاه رهب��ری جمهوری اس�لامی و فرایندهای
انتخاباتی ایجاد کند.
این ادعاها و انتس��ابها عموماً در س��ه سطح مطرح
میشود؛ سطح ا ّول ،در دوره پیش از ثبتنام نامزدها
و توصیه ب��ه ورود یا ع��دم ورود افراد ب��رای ثبتنام
در انتخابات اس��ت .س��طح دوم ،ناظر به مرحله بعد
از ثبتنام 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 یکی از نامزدهاس��ت .البته این سطح در بین
جریانهای داخلی کش��ور مدعی ن��دارد و مدعیان

آن صرفاً رس��انههای معاند و بیگانه هستند و آنقدر
دور از ذهن و کینهتوزانه است که از دایره این تحلیل
خارج است؛ ا ّما 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 کنشها را
آشکار میکند و زمینه اصلی که رهبر انقالب در طی
س��الهای رهبری پس از ارتحال امام رحمهاهللعلیه
مس��ائل مختلف جمهوری اس�لامی را در آن ،مورد
هدای��ت و راهبری ق��رار دادهاند ،بس��تر تالش برای
مسلمان توحیدی ،برادرانه،
شکلگیری یک جامعه
ِ
ایمانی و اسالمی است.
پاسخگویی در محضر خداوند
منطق رهبری انقالب اسالمی ،الهی-مردمی و «انجام
تکلیف 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 میکنن��د ،چه جایی که مس��ئله حمایت از
اقشار ضعیف را صدر اولویتهای خود قرار میدهند،
چه آنجا که از مس��ئولین نظام ی��ا تصمیمهای آنها
حمایت میکنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی
با دش��من س��خن میگویند ،همواره ب��ا این تحلیل
همراه اس��ت که حج��ت در آن موضوع تمامش��ده و
وظیفه شرعی ایشان ایجاب میکند که اتخاذ موضع
داشته باشند.
حاال با این مقدمه بهتر میتوان 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 عرصههای

انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان
به صحنه انتخابات صورت میگی��رد ،ناظر به همین
سطح و در جایگاه یک حجت شرعی ،ایمانی و اخالقی
است .از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف
به گفتن چیزی کند ،تش��خیص خود را اعالم میکند
و «حجت شرعی» اس��ت که ورود یا عدم ورود به یک
موضوع را تعیین میکند 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
ی صالحیت نامزدها ،جریانهای مختلف با
نتایج بررس 
انگیزههای متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای
نگهبان و گمانهزنی درب��اره ورود یا ع��دم ورود رهبر
انقالب به این مسئله پرداختند.
بحثها 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  ۶خرداد  ۱۴۰۰با نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی ضمن تفکیک و ریشهشناسی جریانهای
مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند،
به نتیجه بررسی صالحیتها و تصمیمگیری شورای
نگهبان اشارهای نکردند 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��بتبه صالحیت داوطلب��ان هم صریح��اً عنوان
داشتهاند که بنای دخالت ندارند .در عین این رویکرد
اما چند روز بعد در س��خنرانی به مناس��بت سالگرد
رحلت امام خمینی رحمهاهللعلیه با رویکرد انسانی و
دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند.
بقیه در صفحه 2

نه نهضتآزادی تغییرکرده
و نه صالحیت
احراز مسئولیت دارد
«ماجرای ممنوعیت فعالیت سیاسی نهضت
آزادی از سوی امام خمینی»
در گفتوشنود با زندهیاد
حجتاالسالم سیدعلیاکبر محتشمیپور
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«دهه كرامت» فرصت تقويت
رابطه پدرها و دخترهاست

معاون فرهنگي آس��تان حضرت معصومه(س) در
گفتوگو با «جوان» :از تأثيرات مثبت و س��ازنده دهه
كرامت توجه به جايگاه و رابطه عميق پدر و دختر است
كه در كنار جشنها و برنامههاي مختلف به آن پرداخته
ميش��ود .حضرت امام موس��ي كاظم(ع) با دخترشان
حضرت معصومه(س) رابطه بس��يار خوبي داش��تند،
مانند رابطه پيامبر(ص) با فاطمه زهرا(س) لذا به عنوان
شيعيان و عالقهمندان به اهل بيت(ع) و با وجود چنين
الگوهاي متعالي در دهه كرامت س��عي ميشود رابطه
پدرها و دخترها را پررنگتر و محكمتر سازيم

