
  گزارش

دولت قوی با رأی سدید
فرایند برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری به روز های تعیین کننده خود 
نزدیک می شود و رقابت نامزدها  برای کسب اقبال عمومی بیش از همه چیز 
رخ می نماید. هرچند بعد از اعالم نتایج احراز صالحیت ها از س��وی 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 
وجود دارد و از این جهت تنوع گفتمانی کاملی وجود دارد. در خصوص میزان 
مشارکت نیز به نظر می رس��د همچنان مهم  ترین مانع پیش روی افزایش 

مشارکت، نارضایتی های ناشی از سوءعملکرد دولت آقای روحانی است. 
در این میان جریانات مسبب وضع موجود که اقبال چندانی به خود نمی بینند، 
بیشتر روی افتراق در جبهه رقیب حساب کرده اند. در واقع امیدوارند با تشتت 
آرا میان نامزدهای منتقد وضع موجود، انتخابات به دور دوم کشیده شود و 
جریان مسبب وضع موجود بتواند یک پیروزی حداقلی ولو در حد دو مرحله ای 

شدن انتخابات را رقم بزند. 
فارغ از آنکه دومرحله ای شدن انتخابات تا چه حد محتمل است و احیاناً چه 
پیامد  هایی دارد، به نظر می رسد نکته مهم تر آن است که دولت سیزدهم با 
شرایط خاصی در سطح داخلی و بین المللی مواجه است که به پشتوانه قوی 
ملی نیاز دارد. رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی نوروزی سال 1400 
فرمودند : » ما باید تالش کنیم کش��ور را قوی کنیم. خب، کشوری و ملّتی 
که می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان و مستکبران را، راه کار و 
عالجش این است که خودش را قوی کند. این قّوت کشور و »ایران قوی « یک 
شعار عمومی است، این را همه قبول دارند؛ آن کسی که بنده را هم قبول ندارد، 
شعار »ایران قوی « را قبول دارد. مسلّماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان 
و توسری خور است؛ ایران قوی، ایران عزیز و دارای عّزت. خب حاال این قّوت را 
چه کسی به ایران می بخشد؟ همان  طور که عرض کردیم، ملّت؛ ملّت هستند 
که این قّوت را به کشور می بخش��ند و حضور ملّت و مشارکتشان هم -اصل 

مشارکتشان، اندازه   مشارکتشان- مسلّماً در این قّوت ملّی تأثیر دارد. «
طبیعی است که شکل گیری ایران قوی نیازمند روی کار آمدن دولتی قوی 
است. یکی از مهم  ترین مؤلفه  های ایجاد دولت قوی پشتوانه  قدرتمند آرا و 
سرمایه اجتماعی نسبتاً کافی جهت اقدامات اساسی و گام های بلند است. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در س��ال 1۳۹۲ در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمهوری فرمودند: »هر کسی که انتخاب خواهد شد - که تقدیر الهی را ما 
نمی دانیم - اگر چنانچه آرای بیشتری از مردم را داشته باشد، در صورتی که 
دارای رأی سدید و خوبی باشد، بهتر می تواند از آن رأی دفاع کند؛ می تواند در 
مقابل معارضین کشور بایستد. کشور ما دشمن دارد، معارض دارد...  در مقابل 
دشمن بین المللی، با اراده  قوی، با احساس عّزت، با اعتماد به این ملت - به این 

ملت باید اعتماد کرد. «
بنا براین می توان گفت دولت قوی متکی به آرای اقتدارآفرین افکار عمومی 
خواهد بود. از برآیند بیانات رهبر معظم انقالب که بدان اش��اره شد، به نظر 
می رسد تحقق »دولت قوی « نیازمند روی کارآمدن رئیس جمهوری اصلح و 
متکی به »رأی سدید« مردم است. رأی سدید در اینجا به مفهوم میزان آرای 
قابل توجهی است که پشتوانه رئیس جمهور انقالبی در تصمیمات مهم در 
مسائل داخلی و بین المللی است. با تشتت آرایی که اکنون مشاهده می شود، 

تحقق »رأی سدید« و »دولت قوی « با اما و اگر های بسیاری مواجه است. 
شکل گیری رأی سدید مس��تلزم هم افزایی و همیاری نامزدهای انقالبی و 
تحول خواه است و امید اس��ت که تا پیش از برگزاری انتخابات زمینه برای 
شکل گیری چنین رأیی فراهم آید. اما اگر به دالیل مختلف وحدتی شکل 
نگرفت، تکلیف نیروهای انقالبی چیست؟ طبیعی است که اولین تکلیف آنها 
حمایت از اقدامات و ابتکارات وحدت آفرین و مطالبه از نامزدهای گوناگون 
برای پیوستن به این ابتکارات است. اما اگر حتی با وجود این مطالبه گری  ها 

برخی از نامزد  ها با هر توجیهی به این ابتکار نپیوستند، مردم چه باید بکنند؟
به نظر می رسد پاسخ را باید در بیانات س��ال 1۳۹۲ رهبر معظم انقالب در 
دیدار دانشجویان که در پاسخ پرسش دانش��جویی درباره نسبت تکلیف و 
نتیجه مطرح شد، جست وجو کرد. شایان ذکر است که در آن سال نیز شاهد 
بروز نوعی سیاست ورزی در انتخابات ریاست جمهوری بودیم که معتقد بود 
نفس حضور در رقابت های انتخاباتی اصل اس��ت و تالش برای کسب آرای 
مردم اصالتی ندارد. همین نگاه که البته پیشینه ای نیز دارد، همواره در مقاطع 
انتخابات خود را نشان داده و به یکی از مهم  ترین چالش های جبهه انقالب 

تبدیل شده است. 
رهبر معظ��م انقالب اس��المی در پاس��خ دانش��جویی فرمودن��د: »رابطه  
»تکلیف مداری« با »دنبال نتیجه بودن« چیس��ت؟ امام فرمودند: ما دنبال 
تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور 
می شود چنین چیزی را گفت؟ امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حّدت، در 
سنین کهولت، این همه سختی   ها را دنبال کرد، برای اینکه نظام اسالمی را بر 
سر کار بیاورد و موفق هم شد، می شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ حتماً 
تکلیف گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه  مطلوب، 
بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخالف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، 
کار نامشروع انجام ندهد؛ وااّل تالشی که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، 
همه برای رسیدن به نتائج معینی بود؛ دنبال نتائج بودند. مگر می شود گفت 
که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن کسی 
که برای رسیدن به نتیجه، برطبق تکلیف عمل می کند، اگر یک وقتی هم به 
نتیجه  مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمی کند؛ خاطرش جمع است 
که تکلیفش را انجام داده. اگر انسان برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف 
عمل نکرد، وقتی نرسید، احساس خسارت خواهد کرد؛ اما آن که نه، تکلیف 
خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده، کار شایسته و بایسته را 
انجام داده است و همان طور که قبالً گفتیم، واقعیت  ها را مالحظه کرده و دیده 
است و بر طبق این واقعیت  ها برنامه ریزی و کار کرده، آخرش هم به نتیجه 
نرسید، خب احساس خسارت نمی کند؛ او کار خودش را انجام داده. بنابراین، 
این که تصور کنیم تکلیف گرایی معنایش این است که ما اصالً به نتیجه نظر 
نداشته باشیم، نگاه درستی نیست...  بنابراین تکلیف گرایی هیچ منافاتی ندارد 
با دنبال نتیجه بودن، و انسان نگاه کند ببیند این نتیجه چگونه به دست می آید، 
چگونه قابل تحقق است؛ برای رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راه های مشروع و 

میّسر، برنامه ریزی کند. «
بر این اساس اگر »تحول وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب « و »دولت 
جوان حزب اللهی«، هدفی مشخص و آرمانی مطلوب در شرایط کنونی باشد، 
یکی از الزامات آن ایجاد رأی سدید و قابل اتکا و دیگری وحدت روی نامزدی 
است که احتمال پیروزی بیشتری دارد. بر این اساس اگر نخبگان سیاسی 
نتوانند تکلیف خود را در این شرایط حس��اس شناخته و به آن عمل کنند، 
این آحاد نیروهای انقالبی هس��تند که باید با مالحظه دو بایس��ته فوق، به 

شکل گیری » دولت قوی با رأی سدید« همت گمارند. 

کدخدایی ادعاهای مصلحی را تکذیب کرد
در پی اظهار نظر حجت االسلالم حیدر مصلحی، وزیر اسبق اطالعات 
که ادعا کرده سلال 92 و بر اسلاس جمع بندی که او داشته، مصلحت 
را در آن دیده که مرحوم هاشلمی رفسلنجانی رد صالحیت شلود و 
نهایتاٌ اعضلای شلورای نگهبان نیز نظلر او را پذیرفتند ، سلخنگوی 
شلورای نگهبان به این ادعا واکنلش نشلان داد و آن را تکذیب کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی، 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان، در حس��اب توئیتری خود نوشت: آقای 
مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر 
مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. 
نمی خواهم برخورد آقایان را در جلس��ه با ایش��ان بگویم. شورا گزارش 
نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتاً بر اساس تشخیص و رأی اعضا 

نتیجه اعالم می گردد. 

محمدجواد اخوان

نشانه های امیدوار کننده از حضور در انتخابات آشکار شده است

خیز مشارکت  درسنجش های اجتماعی

  نشانه های امیدوار کننده
با این حال همه شرایط برای برگزاری یک انتخابات 
پرشور، آبرومند در درجه نخست و جبران ناکارآمدی 
و ضعف های مدیریتی با یک انتخاب درست در مرحله 
بعدی  مهیاست. انتخاباتی که اگرچه متأثر از برخی 
نارضایتی  ه��ا از عملکرد دول��ت و همچنین فضایی 
کرونایی حاکم بر کشور، کم رمق آغاز شد، اما هرچه 
زمان به جلو پیش رفته، شیب تحرک و ترغیب مردم 
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری افزایش معنا 
داری پیدا کرده؛ به گونه ای که بر اساس نظرسنجی  ها 
مراکز معتبر افکار سنجی دانشگاهی میزان مشارکت 
۳7 درصدی پیش از برگ��زاری مناظره ها، اکنون از 
48 درصد فراتر رفته و این امی��دواری را ایجاد کرده 
که تا پایان هفته جاری، بخش عمده ای از کسانی که 

هنوز در تردید به سر می برند، با حضور خود، میزان 
مشارکت در انتخابات ۲8 خرداد را از 50 درصد و بلکه 

فراتر از آن ثبت کنند. 
این درحالی اس��ت که فعاالن سیاس��ی دو جریان 
عمده کش��ور در مواضعی آش��کار ضم��ن دعوت از 
مردم برای ش��رکت در این انتخابات سرنوشت ساز، 
تنها مس��یر تغییر در روش حکمرانی را مراجعه به 
صن��دوق رأی می دانند و معتقدند قه��ر با صندوق 
رأی عالوه بر اینکه هیچ سیاس��تمداری را به اهداف 
سیاسی خود نمی رساند، پایه های قدرت را به خارج 
از کش��ور منتقل می کند که البته ای��ن روند دور از 
عقالنیت سیاسی است. اکنون جز یک جریان افراطی 
معدود در درون کشور که از فعاالن فتنه 88 به شمار 
می آیند، هیچ جریان دیگری در درون  نظام، از قهر 

با صندوق های رأی حمایت نمی کن��د. جریانی که 
همس��و با اپوزیسیون خارجی، س��لطنت طلب  ها و 
منافقین بر طبل تحریم انتخابات می کوبد. اما شواهد 
نشان می دهد که این افراطیون همچون گذشته راه 
به جایی نخواهند برد و بار دیگر از قافله مردم ساالری 

دینی عقب خواهند ماند. 
  59 میلیون واجد شرایط رأی

دیروز معاون سیاسی وزیر کشور ضمن اعالم این خبر 
که همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی امن فراهم 
شده اس��ت و با تأیید نش��انه های افزایش مشارکت 
مردمی گفت: در حوزه ریاس��ت جمهوری بیش از 
۶7 هزار و در شورا  ها 75 هزار صندوق رأی استفاده 
خواهیم کرد، که 5۹ میلیون و ۳10 هزار و ۳07 نفر 
واجدین ش��رایط رأی هس��تند. او اضافه کرد از این 

تعداد، رأی اولی  ه��ا 1 میلیون و ۳۹۲ ه��زار و 148 
نفر هستند. 

جمال عرف ادامه داد: تمام اقالم انتخاباتی به شعب 
ارسال شده اس��ت. دس��تورالعمل های بهداشتی و 
دستورالعمل های تبلیغاتی به ستاد  ها اعالم شده است. 
در خارج کشور 450 صندوق خواهیم داشت. معاون 
سیاسی وزیر خاطرنش��ان کرد: ۲7 خرداد تبلیغات 
انتخاباتی به پایان می رسد. وی درباره تأمین امنیت 
انتخابات گفت: ستاد امنیت انتخابات کار خود را انجام 
داده و جلسات مستمر داش��ته اند. با اعضای شورای 
امنیت کشور جلسه داشته اند و پیش بینی های الزم 
را انجام داده اند. تاکنون مسئله مهم امنیتی گزارش 
نش��ده اس��ت و در امنیت کامل انتخابات را برگزار 

می کنیم. 
عرف درباره میزان مشارکت در انتخابات تصریح کرد: 
بخشی از نظرسنجی  ها در فضای مجازی در اختیار 
همه است و البته فاصله 10 درصدی در نظرسنجی  ها 
وجود دارد و اختالفی بین ۳7 تا47 درصدی وجود 
دارد. از دستگاه های نظرسنجی دعوت و درباره این 
اختالف سؤال کرده ایم. باز هم با آنها جلسه داریم تا 
ستاد انتخابات به عدد دقیق تری از میزان مشارکت 
برس��د. رئیس ستاد انتخابات کش��ور درباره رعایت 
پروتکل های بهداشتی در روز اخذ رأی گفت: زمان 
اخ��ذ رأی را افزای��ش داده ایم و یک س��اعت زودتر 
انتخابات آغاز می شود و دو ساعت پس از ساعت ۲4 
اگر الزم ش��د انتخابات ادامه می یابد. شعب افزایش 
یافته است. نرم افزار شعبه در اختیار همه مردم قرار 
دارد. شعب ضدعفونی می شود. همه از ماسک استفاده 
خواهند کرد. فاصله اجتماعی رعایت می شود. اگر در 
شعبی پروتکل  ها رعایت نشد، رئیس شعبه باید تذکر 
دهد. هالل احمر پذیرفته ناظر بهداش��تی در همه 
شعب داشته باشد. یک شعبه س��یار برای بیماران 
کرونایی خواهیم داشت که با همکاری هالل احمر 
انجام می ش��ود. آمار بیماران را از وزارت بهداش��ت 
می گیریم و اگر بیماری مایل به رأی دادن بود، شعبه 

به بیمار مراجعه می کند. 
  ضرورت تعادل بین کرونا و انتخابات

عرف با بیان اینکه ایجاد تعادل بین کرونا و انتخابات 
که در تناقض هستند مهم است، گفت: باید مشارکت 
داشته باشیم اما این مشارکت نباید به افزایش بیماری 
منجر شود، پس باید پروتکل های بهداشتی رعایت 
شود. در این پروتکل  ها ش��رایط برگزاری تجمعات 
آمده اس��ت مثاًل ۳0 درصد ظرفیت اماکن س��ر باز 
استفاده شود و همه از ماسک استفاده کنند. می شود 
این تعادل را برقرار کرد و تجمعی در ورزشگاهی با ۳0 
درصد ظرفیت برگزار شود. ستادهای نامزد  ها و ناظران 
می توانند این پروتکل  ها را رعایت کنند. اگر پروتکل  ها 
رعایت نش��د، گزارش آن به مراجع ذی صالح ارجاع 
داده می شود. معتقدم نباید این برنامه  ها تعطیل شود 

البته باید پروتکل  ها رعایت شود. 

ژه
وی

 پوپولیسماصالحطلبانهوکارگزارانه! 
عادل فردوسی پور، گزارشگر فوتبال در یک موضع گیری کوتاه 
گفته »همانطور که قبالً هم گفته بودم از هیچ یک از نامزد های 
محترم ریاست جمهوری حمایت نکرده و نمی کنم و هیچ وعده 
و پستی را هم نمی پذیرم. «  او از جمله کسانی بود که عبدالناصر 
همتی، کاندیدای اصالح طلب انتخابات ریاست جمهوری، نام 
او را در سومین مناظره انتخاباتی برد و گفت: »همه می توانند 
در کنار من باش��ند؛ از تاج زاده و جنیدی تا صفایی فراهانی، از 
فردوس��ی پور و دایی تا آذری جهرمی، از طیب نیا تا پزشکیان، 
از کرباس��چی تا فرجی دانا، از مس��جدجامعی تا ظفرقندی و 
محمدجواد ظریف همه می توانند کنار من باشند. «  چینش 
جمله همتی به گونه ای است که گویی دایره وسیعی از جریانات 
و عقاید مختلف را شامل می شود، اما در واقع امر، او فقط افراد 
اصالح طلب و نزدیک به اصالح طلبی را نام برده است. آیا کار 
کردن همتی با افراد اصالح طلب نشانه آن است که »همه« در 

کنار او هستند؟ 
روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی که حامی 
همتی در انتخابات پیش رو است، تصاویر این افراد را در صفحه 
اول خود و با عک��س همتی   با تیتر »ائت��الف بزرگ جمهور « 
منتشر کرده و آنان را »ترکیبی از نیروهای اجتماعی و سیاسی 

همفکر « همتی نامیده است. در واقع سازندگی هم تأیید کرده 
که »همه« ای در کار نیست؛ همتی فقط از نیرو  هایی که فکر 
کرده همفکرش هستند، نام برده است. این روشی عوام فریبانه 
)پوپولیستی( است که او در پیش گرفت تا خود را فردی نشان 
دهد که می تواند با همه کار کند. اما همان همه   توهمی هم که 
نام برد، اعتنایی به او نکردند و عادل فردوسی پور هم که واکنش 
نشان داد، واکنش��ی منفی بود و حمایتش از هر کاندیدایی را 

رد کرد. 
اصالح طلبان در انتخابات های مختلف ت��الش کرده اند روی 
موج شهرت س��لبریتی های فرهنگی و ورزش��ی سوار شوند 
و رأی جمع کنند. این بار اما کس��ی حاضر نش��ده مسئولیت 
حمایت از کاندی��دای اصالح طلب را بر عه��ده بگیرد. بخش 
اعظمی از سلبریتی   هایی که در سال های ۹۲ و ۹۶ در کمپین 
انتخاباتی حس��ن روحانی فع��ال بودند و ب��رای او رأی جمع 
می کردند، در دولت دوم او از این اقدام خود اعالم پش��یمانی 
کردند. طبعاً ناکارآمدی دولت روحانی برای آنها تجربه ش��ده 
و دیگر عالقه ندارند اعتبار خ��ود را هزینه اصالح طلبان کنند. 

  جبههسرگرداناصالحات
کانال باش��گاه روزنامه نگاران ایران که کانالی در حوزه روزنامه 

نگاری و اصالح طلب است، در مطلبی، صفحه اول دو روزنامه 
سازندگی و اعتماد را که هر دو اصالح طلب هستند، با هم مقایسه 
کرده است. صفحه یک س��ازندگی به تیم همفکر عبدالناصر 
همتی پرداخته، ولی روزنامه اعتماد لیست ۲1 نفره اصالح طلبان 
برای انتخابات شورا  ها را عکس اول خود کرده است. این کانال 
تلگرامی نوشته: »این دو روزنامه، تفریق در جبهه اصالحات را 
به خوبی به تصویر کش��یده اند. روزنامه سازندگی، تمام قد در 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده است و روزنامه  

اعتماد تاکنون نسبت به آن بی تفاوت نشان داده است. 
از آن س��و روزنامه اعتماد در تالش است در عین بی تفاوتی به 
انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شورای شهر شرکت 
کند! و حتی لیست عجیب  و غریب شورای شهر را منتشر کرده 
است. این درحالی است که روزنامه س��ازندگی خود را به این 

لیست و انتخابات شورای شهر بی تفاوت نشان داده است. 
پیش��اپیش معلوم اس��ت که چه رخ می دهد. این انشقاق در 
اصالح طلبی اس��ت. جبهه  اصالحات بدون ارائه دلیل روشن 
و متقن، حاضر است در انتخابات ش��ورای شهر با یک لیست 
بسیار ضعیف شرکت کند اما حاضر نیست در انتخابات ریاست 
جمهوری شرکت کند و از نامزدی که احتمال رأی او از تک تک 

آن افراد بیشتر است حمایت کند. «
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نامزدهای جریان انقالب
 به نفع رئیسی کنار بروند

بنلده از برخلی از کاندیدا  هایلی که در 
جریلان انقلالب هسلتند خواهلش 
می کنم کله با توجله به نظرسلنجی  ها 
بلا انصلراف خلود بلا افزایلش آرای 
کننلد.  کملک  رئیسلی  آیلت اهلل 
محمدرضا باهنر ، دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندس��ین در نشس��ت ای��ن تش��کل 

سیاس��ی گفت: همین که برخ��ی از کاندیدا  ها م��دام می گویند چون 
من اقتصاددان هس��تم ، می توانم بهتر کشور را اداره کنم حرف دقیقی 
نیس��ت. رئیس جمهور باید حرف اقتصاد را بفهم��د، باید مدیریت بلد 
باشد، باید هم از قدرت میدان استفاده کند و هم از قدرت دیپلماسی. 
کشور ما واقعاً کشور قدرتمندی اس��ت و ظرفیت های کشور ما بسیار 
باالست . اما متأسفانه بهره وری اقتصاد ما بسیار پایین است. باید رئیس 
اجرایی کشور برای حل این موضوعات فکری بکند. باهنر در خصوص 
انتخابات پیش رو گفت: جامعه اس��المی مهندس��ین در ذیل شورای 
وحدت از مدت  ها قبل از آیت اهلل رئیس��ی به عنوان کاندیدای اصلح در 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. بنده از برخی از کاندیدا  هایی 
که در جریان انقالب هستند خواهش می کنم با توجه به نظرسنجی  ها با 

انصراف خود با افزایش آرای آیت اهلل رئیسی کمک کنند. 

     حمایت جامعه مدرسین از رئیسی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای 
از کاندیداتوری آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری حمایت 

کرد. 
در بخش��ی از ای��ن بیانیه آمده اس��ت: در 
پی درخواس��ت های مکّرر مردم متدیّن و 
انقالبی، طالب، فضال، بزرگان و علمای بالد 

نسبت به معرفی نامزد اصلح از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اسالمی به استحضار 
می رساند؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر اساس تکلیف شرعی و 
وظایف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبق دوره های گذشته موضوع 
را در دستور کار کمیسیون سیاسی اجتماعی این نهاد مقدس قرار داد 
و پس از برگزاری جلسات متعدد و ارتباط با علمای اعالم و هم اندیشی 
با گروه های مختلف و رعایت همه جوانب و معیار  ها و ارائه گزارشات در 
جلسات شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سرانجام موضوع 
در جلس��ه روز جمعه مورخ۲1 خرداد 1400 مطرح و با نصاب بیش از 
دو سوم اعضای جامعه، حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید 

ابراهیم رئیسی)دامت توفیقاته( به عنوان نامزد اصلح شناخته شد. 
امید است ملت شریف ایران اسالمی با عنایت خداوند متعال و در ظل 
توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم )اروحنا له الفداء ( و همچنین با لبیک 
گفتن به ندای رهبر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای )مدظله العالی( با حضور پرشور و انقالبی خود در انتخابات ۲8 
خرداد 1400 بار دیگر نقشه شوم استکبار جهانی را نقش بر آب کرده و 
عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند و با انتخاب ایشان، موجبات 
تحقق آرمان های انقالب اسالمی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد 

و تبعیض و رشد و اعتالی کشور را فراهم نمایند. 
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز روز گذشته 
طی اطالعیه ای اعالم کرد، جمع بندی و بیانیه ش��ورای هم اندیش��ی 

اهل سنت در حمایت از آیت اهلل رئیسی مورد تأیید ایشان است. 

    مهرعلیزاده: به هیچ وجه کنار نمی کشم
نامزد انتخابات ریاس��ت جمه��وری اعالم ک��رد: به هی��چ وجه کنار 

نمی کشم. 
به گزارش مهر، محسن مهرعلیزاده در تماس تلفنی با اعضای ستادش 
گفت: به هیچ وجه کنار نمی کشم و تا آخر ایستاده ام. وی از اعضای ستاد 

خود خواست با قدرت به کار خود ادامه دهند. 

    زاکانی: نمی گذاریم تجربه 92 تکرار شود
امثال آقایان روحانی و همتی خودشان را 
یک طایفه خاص می دانند و نهایت پاسخی 
که می دهند این اس��ت که اگر ما نبودیم 

دالر 50 هزار تومان   می شد!
علیرضا زاکانی نامزد انتخابات سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
ایران روز گذش��ته در نشس��ت پرسش و 

پاسخ با اس��تادان و دانشجویان و تشکل های دانش��جویی در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در پاسخ به سؤال یکی از استادان در خصوص خطر 
تکرار تجربه سال ۹۲ و توهم پیروزی در بین نامزدهای جریان انقالب، 
اظهار داشت: در حال تالش هستیم که تجربه انتخابات ۹۲ در این دوره 
تکرار نشود و خودم نیز شخصاً دارم کار می کنم و امیدواریم که به نتیجه 
خوبی برسیم. وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تشتت آرای مردم تأکید 
کرد: در شرایط کنونی هر کسی بخواهد مردم را به خودش دعوت کند 
خیانت کرده است و خداوند هم وقتی به ما آبروی دنیا و آخرت می دهد 
که کنار هم بنش��ینیم و با هم کار کنیم. این نامزد انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ادامه داد: تز فکری جریان رقیب ما این است که باید وابستگی 
را بپذیریم و در جامعه جهانی هضم شویم، اما پاسخ ما این است که ما 
بهترین سرمایه های انسانی، طبیعی و زیرزمینی را داریم و باید خودباور 
باشیم. زاکانی تصریح کرد: آنجا که مقلد بودیم و خودباوری نداشتیم، 
به پراید رس��یدیم و آنجا که خودباوری داش��تیم به فناوری موشکی، 

هسته ای و نفوذ منطقه ای رسیدیم. 
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره س��یزدهم در ادامه با اشاره به 
برنامه خود برای نهادسازی نوین و اجرای اصول هشتم و بیست و هفتم 
قانون اساسی اظهار داشت: با نهادسازی های نوین و فراهم کردن فرصت 
اعتراض و مشارکت برای مردم دیگر آبان ۹8 خلق نمی شود؛ البته باید 
گردن کسانی که برای آبان ۹8 زمینه سازی کردند شکسته شود. وی 
ادامه داد: حریم خصوصی مردم خط قرمز ماست و کسی که بخواهد این 
حریم را نقض کند، قلم پایش را می شکنیم و این مستند به فرمان هشت 
ماده ای امام راحل)ره( در سال ۶1 است؛ البته حریم عمومی جامعه نیز 

اساس کار است و باید صیانت شود. 

    رئیسی نقشی در فیلترینگ تلگرام نداشت
متأسفانه در مورد فیلترینگ تلگرام دقت 
الزم صورت نگرفت��ه و در زمان ریاس��ت 
جناب آقای رئیسی نبوده است. به محض 
اطالع از این عدم دقت، در نامه ای اصالحیه 

الزم به گیرندگان ارسال شد. 
علی ربیعی سخنگوی دولت در گفت وگو با 
فارس، در مورد ابالغ یک دستورالعمل به 

استانداران و اعضای دولت که در آن به اشتباه بحث فیلترینگ به آیت اهلل 
رئیسی منتسب شده، گفت: متأسفانه در مورد فیلترینگ تلگرام دقت 
الزم صورت نگرفته و در زمان ریاست جناب آقای رئیسی نبوده است. 
به محض اطالع از این عدم دقت، در نامه ای اصالحیه الزم به گیرندگان 
ارسال ش��د. الزم می دانم تأکید کنم تنها دس��توِر کار دولت در زمینه 
انتخابات صرفاً حفظ امنیت،  برگزاری سالم انتخابات و حفظ سالمت در 

شرایط کرونا و دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر می باشد. 
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ادامه از صفحه یک 
در تذک��ر اخیر حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به اینک��ه در جریان احراز 
صالحیت   ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب 
اصلی تذکر، جریان هایی بود که نسبت خالف واقع را در جامعه و افکار 
عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دستمایه اغراض رسانه ای 

و سیاسی خود قرار دادند. 
این مسئله  اندکی  قبل تر درباره ورود حجت االسالم سیدحسن خمینی 
به عرصه انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه   ها از 
قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش های سیاسی 
قرار نداشتند. رهبر انقالب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم 
ورود به انتخابات به عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می دهند 
که بار  ها گفته اند: »نظری نمی دهم « و در پی اصرار وی برای دریافت 
نظر مشورتی، رهبر انقالب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است 
که بستر این رفت وبرگشت برخاس��ته از موضعی ایمانی و اخالقی در 
قبال کسانی اس��ت که حق پدری بر گردن آنها دارند. لذا، این تعامل 
یک مخاطبه ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی 
خود را از صحنه و وضعیت افراد اب��راز کرده اند تا عنداهلل حجتی برای 
انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داش��ته باشند و طبیعی است که در 
این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود. 
اّما بازتاب های رسانه ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را 

نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر 
انقالب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت های 
نادرس��تی صورت گیرد. درحالی که نه در این مورد و نه در مورد آنچه 
در مهرماه ۹5 از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه بحث در قامت 

یک کنش سیاسی نبود. 
   حکم حکومتی

 سطح دیگر از این مسئله در مرحله بررسی و احراز صالحیت  نامزدهای 
انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث   ها در این سطح ناظر 
به مفهومی به نام »حکم حکومت��ی« انجام می گیرد. فرایندی قانونی 
که برای حل معضالت ساختار  ها و فرایندهای قانونی نظام جمهوری 
اسالمی اندیشیده شده و بر مبنای اختیارات مطلق ولی فقیه، مسئله 
حل نشده ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسالمی باقی نمی گذارد. 
مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه اهلل علیه قرار 
گرفته و بن بس��ت های زیادی را در مسیر منافع کش��ور و ملت ایران 
گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حاکی از آن اس��ت که در دوره رهبری ایشان، این ابزار برای 
حل وفصل تعامالت حاکمیتی بین س��اختارهای مختلف جمهوری 
اس��المی مورد اس��تفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست 
مسئوالن مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین 
دولت   ها با جریان های مختلف سیاسی نیست و دولت های متمایل با 

جریان های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده اند. 
اهتمام و احترام ایشان به ساختار  ها و ضوابط قانونی به حدی است 
که حتی وقتی صالحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه 
تنگاتنگ دوس��تی و صمیمیتی که از س��ال های پیش از انقالب با 
ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند 
و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه ای ضمن پذیرفتن 
نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان  های حامی خود را »برای 
اعتالی کش��ور و عزت و رفاه در سایه نظام اس��المی« به حضور در 
انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه ای عجیب نیست که رهبر انقالب 
در فرایند بررس��ی صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
1400 از هر ورود و حضوری پرهیزک��رده و در نهایت بعد از اعالم 
نتایج صالحیت   ها هم هم��ان روند همیش��گی را در پیش گیرند. 
آنچه بعد از اعالم نتایج بررس��ی صالحیت های اخیر رخ داد نه یک 
مورد عجیب، بلکه کاماًل منطبق بر س��یره و رفتاری است که رهبر 
انقالب در طول سال های بعد از انقالب داشته اند. گزاره همان گزاره 
همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختارهای آن باید حفظ 
شود، ولو خروجی آن مورد پس��ند برخی افراد نباشد و البته آنچه 
درباره حک��م حکومتی بیان ش��د یکی از کارکرده��ای مهم حکم 

حکومتی است نه همه آن. 

شیوه رفتاری و سیاسی رهبر انقالب درباره فعاالن عرصه انتخابات

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 شلود با به میدان آمدن برخی از مردد   ها و 
منتظران به میدان از این هم بیشتر شلود. 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 تکرار شلود، از گور ناکارآمدی مسلئوالن اجرایی و حل نشلدن 
مشکالت معیشتی مردم برمی خیزد و نسبت دادن آن به حضور یا غیبت برخی 
افراد در میان نامزد  ها یا مسائل جزئی تر دیگر ناشی از همان تعصب کورکورانه 
و دنبال کردن منافع شخصی و قبیله ای در انتخابات است.  در همه انتخابات   ها 
این روشنفکران هستند که تریبون   ها را به دست می گیرند و نقش بازی می کنند 

و نقشه می کشند و نقاشلی 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 هسلتند که رأی مردم را تفسیر می کنند و معموالً 
حرکت مردم به یک سو را که ممکن است دالیل خود را داشته باشد، به نفع آن 
نقشه کشی 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 مشلارکت به باالی 50 درصد محتمل باشد. 
سرزمین ایران هیچ گاه سرزمین کفتار  هایی که از دستگاه روباه تغذیه می کنند، 
نبوده و سرزمین یالن و شیرانی بوده است که از شکار خود تغذیه می کرده اند.    

همچو شیری صید خود را خویش کن/ ترک عشوه اجنبی و خویش کن! 


