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آیتاهلل ،برایمان دعا کرد

میزبانی روحانی از رئیسی و قالیباف

بهمن ســال  97به مناســبت دهه فجر و ســالگرد پیروزی انقالب اســامی به
همــراه تیم خبری و تصویری روزنامه عازم قم شــدیم تــا با آیتاهلل صانعی
از چهرههای مبارز انقالبی و مســئوالن ارشــد دهه اول بعــد از پیروزی انقالب
و مرجــع تقلیــد گفتوگــو کنیــم .درخواســت مصاحبه البتــه تنها بــرای دفتر
آیتاهلل صانعی ارســال نشــده بود اما ایشــان فقط با درخواســت ما موافقت
کــرده بودند .از آیتاهلل زیاد شــنیده بودم اینکه مرجع تقلید متفاوتی اســت،
دیدگاههایــش در فقــه و نوگراییهایــش مخاطبــان زیــادی را جــذب کــرده و
بخصــوص رویکــردش نســبت بــه زنــان ،مترقی و بــهروز هســتند .اینهــا البته
بــه معنای بریدن از ســنت فقهی شــیعه نیســت بلکــه اجتهــاد در قالب فقه
پویاست که برجستهترین چهره آن را مرحوم امام خمینی میدانند و مرحوم
صانعی هم از نزدیکان بنیانگذار انقالب اسالمی بود.
با این همه مواجهه نزدیکی با ایشــان نداشــتم و تجربــه آن مصاحبه بیش از
هــر چیز مردمداری آیتاهلل فقیــد را در ذهنم ماندگار کرد .موضوع مصاحبه
جایگاه مردم در اندیشه مرحوم امام (ره) بود و آیتاهلل صانعی توضیح داد
که آبشــخورهای فکری توجه به مردم در اندیشــه امام به مکتب فقهی شیعه
و البتــه نوآوریهــای امام برمیگردد که حتــی در تبیین مصلحت هم معتقد
بودند مراد مصلحت مردم اســت« :مردم در نگاه ایشــان اصل بودند و همه
چیز دیگر در ادامه و به دنبال آن است .یعنی باید ببینیم مسائل مطرح شده
با خواســت مردم مطابق اســت یا نه .اگر هماهنگ بود قاعدتاً مطابق با نظر
امام هم هست در غیر این صورت مخالف نظر ایشان است .از منظر فقه هم
همیــن مهم اســت ...تصرف در مال مــردم بدون رضایت آنها جایز نیســت.
امــام اصــل را بر آرا و اندیشــه مردم میداند .خارج از اندیشــه مردم را خالف
شرع میداند».
مرحوم صانعی معتقد بود که حفظ دین و منافع مردم همیشه مورد دغدغه
امامــان شــیعه بــوده و اصولــی همچــون «تقیــه» و «مصلحت» اساســاً ناظر
بــر همین مهم بوده اســت کــه خطری برای دیــن و جان و مال مــردم نیفتد.
بــر همین اســاس گفتنــد« :بنده معتقدم بــرای حفظ نظام و ایــن مردم باید
جاهایــی کوتــاه آمد .وقتی مــردم به رنج افتادند و ناراضی شــدند چه نظامی
باقی میماند؟ عرض کردم که ائمه ما تقیه میکردند گاهی خالف حکم خدا
هم سخن میگفتند برای اینکه مذهب بماند نه برای حفظ اشخاص.
امروز برای حفظ مذهب و نیفتادن مردم به رنج هر جوری بتوانیم باید اقدام
کنیــم .البتــه نه اینکــه حقیر و ذلیل شــویم بلکه مقــداری که به نظام آســیب
نرســد و ملت به رنــج نیفتد .همین قضیه پولشــویی را ببینید چه گرفتاری به
وجود آورده است.

گروه سیاســی /ســه رقیــب انتخاباتی
ســال  96دیــروز در قامــت رؤســای
ســه قوه جمهوری اســامی ایــران در
یــک قاب ظاهر شــدند .اولین جلســه
ســران قوا در سال  99و بعد از آغاز به
کار مجلــس عصــر دیروز بــه میزبانی
رئیس جمهوری برگزار شد .بر اساس
گفتههای روحانی ،رئیســی و قالیباف
بررســی مهمتریــن مســائل کشــور که
عمدتاً اقتصادی است و البته مسائل
منطقــهای مهمتریــن محورهــای
گفتوگوهــا و همفکریهای رؤســای
سه قوه بوده است .تأکید بر همافزایی
و همکاری ملــی برای مواجهه و عبور
از مشــکالت مردم هم محور برجسته
سخنان آنها بعد از پایان نشست بود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی بــه
خبرنگاران گفت :این جلســه رؤســای
ســه قوه اولین جلســه بعد از تشــکیل
مجلــس یازدهــم اســت .همــواره
همکاری و هماهنگی سه قوه میتواند
به رفع و حل ســریعتر مشکالت کشور
کمــک کنــد و بی تردید مجلــس و قوه
قضائیه در بســیاری از مســائل و بویژه
در شــرایط خــاص امروز کــه همزمان
بــا تحریمهــای حداکثــری و بیمــاری

ابراهیم بهشتی
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پیکر آیتاهلل صانعی در گلزار شیخان قم آرام گرفت

گروه سیاسی /روز گذشته پس از اقامه
نمــاز میت از ســوی آیتاهلل شــبیری
زنجانــی بــر پیکــر مرحــوم آیــتاهلل
شیخ یوســف صانعی در مسجد امام
حســن عســگری(ع) قــم ،پیکــر ایــن
مرجع تقلید در حرم مطهر حضرت
معصومه(س) طواف داده و در گلزار
شــیخان قــم بــه خــاک ســپرده شــد.
مطابــق اعالم بیت مرحــوم آیتاهلل
صانعــی ،ایــن مرجع تقلیــد وصیت
کــرده بود کــه در این گلــزار و در جوار
قبــر زکریا بــن آدم(ع) از امامزادگان،
به خاک سپرده شود که روز گذشته به
این وصیت عمل شد.
بــه رغــم اعــام قبلــی خانــواده
مرحــوم آیــتاهلل صانعــی ،مراســم
تشییع با حضور مردم و شخصیتها
و چهرههــای مذهبــی و سیاســی از
جملــه حجتاالســام والمســلمین
سیدحسن خمینی برگزار شد.
آیــتاهلل شــیح حســن صانعــی،
بــرادر بزرگتــر مرحــوم آیــتاهلل
یوسف صانعی در ســخنانی کوتاه در
این مراســم ،از این مرجــع تقلید ،به
مثابــه چراغی یاد کرد که اســام ناب
محمــدی را تعلیم مــیداد .آیتاهلل
حســن صانعــی بــا بیــان اینکــه او
همچون کــوه احد و کــوه دماوند بود،
اضافــه کــرد :او کســی بود کــه از هیچ
کســی جز خــدا ترســی نداشــت و لذا
اســام ناب را برای همه مردم تبیین
کرد.
همچنیــن مراجــع عظــام تقلید،
رؤســای قوه قضائیــه و مقننه ،رئیس
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و
دیگــر چهرههــای سیاســی و مذهبــی
بــا صــدور پیامهــای جداگانــهای
درگذشت این مرجع تقلید را تسلیت
گفتند.

آیــتاهلل جــوادی آملــی ارتحــال
حضرت آیتاهلل حاج شــیخ یوســف
صانعــى را مایه تأثر خواند و نوشــت:
«ایــن ســانحه ســنگین و اســفبار را به
حــوزه علمیه و بــرادر بزرگوار ایشــان
حضرت حجتاالســام والمسلمین
حاج شیخ حسن صانعی و شاگردان
و عالقهمنــدان و بیــت مکــرم ایشــان
تســلیت عــرض نمــوده و علــو درجه
و غفــران آن فقیــه راحــل از خــدای
سبحان مسألت مى شود».
آیــتاهلل صافــی گلپایگانــی هــم
در پیــام خود با بیان اینکــه این عالم
بزرگــوار ،ســالیان متمــادی در حــوزه
علمیه قــم و با تدریس دروس خارج
فقــه و اصــول ،شــاگردان بســیاری
را تربیــت نمــود ،نوشــت« :عالقــه و
اخــاص و ادب ایشــان بــه ســاحت
مقــدس حضــرات معصومیــن
علیهمالسالم بویژه حضرت صدیقه
طاهــره فاطمه زهرا ســاماهللعلیها،
ذخیــرهای ارزشــمند و بــزرگ بــرای
عالم قیامت ایشان خواهد بود».
آیــتاهلل نــوری همدانــی نیــز
اظهارکــرد« :ارتحــال آیــتاهلل حــاج
شــیخ یوســف صانعــی رحمــتاهلل

علیــه را کــه از شــاگردان امــام راحــل
و عظیمالشــأن بــوده و در دوران
مبــارزات آن رهبــر فقیــد حضــور
داشــته و ســالیان متمــادی در حــوزه
علمیــه کرســی تدریس فقــه و اصول
حضــور داشــتهاند و شــاگردانی
تربیــت کردند به بــرادر گرامیشــان و
آقــازادگان محترم و همه وابســتگان
و عالقهمندان ایشــان تسلیت عرض
نمــوده و از درگاه خداونــد ســبحان
رحمــت و مغفرت بــرای آن مرحوم
مسألت مینمایم».
حجتاالســام والمـــــــــسلمین
ســیدابراهیم رئیســی رئیــس قــوه
قضائیــه هــم بــا اشــاره بــه اینکــه آن
مرحوم از شــاگردان و یــاران حضرت
امــام(ره) در دوران انقــاب اســامی
بــود ،ایــن مصیبــت را بــه خانــواده
محترم و برادر بزرگوار او تسلیت گفته
و در ایام عزاداری سیدالشهدا ،غفران
الهی را مسألت کرد.
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس
مجلــس هــم نوشــت« :ایشــان از
ارادتمنــدان بــه اهلبیــت و شــعائر
آلاهلل بودند و در بیشتر عمر خویش
بــه مطالعه ،تدریــس ،نشــر و تألیف

آثار فقهی اهتمام داشــتند و در طول
دوران مبــارزه ستمشــاهی در جهــت
تبییــن ابعــاد فرهنگــی و تبلیغــی و
پــس از انقــاب نیــز در مناصــب و
مســئولیتهای قضایــی و فقهــی
مجاهدت داشتند».
آیــتاهلل علوی گرگانــی از مراجع
تقلیــد ،آیــتاهلل اســداهلل بیــات
زنجانــی ،آیــتاهلل آملــی الریجانــی،
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد
کل نیروهــای مســلح ،آیــتاهلل دری
نجــف آبــادی نماینــده ولــی فقیه در
اســتان مرکزی ،ســیدعباس صالحی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
حجتاالســام علی یونســی مشــاور
رئیــس جمهــوری در امــور اقــوام
و اقلیتهــای دینــی و مذهبــی،
حجتاالســام مجید انصــاری عضو
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام،
محمدباقــر نوبخــت رئیس ســازمان
برنامــه و بودجه و حســینعلی امیری
معاون امور مجلس رئیس جمهوری
و عبــداهلل نــوری وزیــر کشــور دولــت
اصالحات از دیگــر چهرههایی بودند
کــه با صدور پیامهایــی این ضایعه را
تسلیت گفتند.

انتخابات مرحله دوم مجلس به روایت آمار
اخبار

نامزدهای ریاست جمهوری باید  6مشاور معرفی کنند

و گرهگشــایی در زندگــی مــردم عزیــز
باشد.
رئیــس مجلــس هــم گفــت :از
خداونــد متعــال سپاســگزارم کــه
اولین جلســه مشــترک ســران قــوا در
دوران فعالیــت مجلــس یازدهــم بــا
اولویت بررســی مســائل اقتصادی به
عنــوان دغدغه ایــن روزهــای یکایک
مــردم ،مخصوصــاً مــردم مناطــق
محــروم و آن بخــش از عزیزانــی کــه
ســربازان و مجاهــدان عرصــه تولید،
در حوزه صنعت ،کشــاورزی ،تجارت
و صــادرات و همــه بخشها هســتند،
برگزار شد.
محمــد باقــر قالیبــاف با اشــاره به
اینکــه در جلســه امــروز هماهنگــی،
همدلــی و همــکاری خوبــی در حوزه
مســائل اقتصــادی وجــود داشــت،
افــزود :واقعیــت ایــن اســت کــه

مهمتریــن دغدغــه همــه و بــه ویــژه
ســران قــوا ،توجــه بــه حل مشــکالت
مــردم در بخشهای مختلف اســت.
امیــدوارم بــا تصمیمگیــری که شــد،
بتوانیــم در حــوزه بــازار ارز ،بــورس،
هدایت نقدینگی و سر و سامان دادن
به بــازار کاال حرکتهای خوبی انجام
دهیم.
وی اظهارداشــت :دولــت محترم
مســئولیت اجرایــی کار را دارد و بــار
ســنگینی بــر عهــده دولت و ریاســت
محتــرم جمهــور اســت .حتمــاً در
فرصــت پیــش رو ،همانطــور کــه
حضــرت آقــا فرمودنــد کــه حداقــل
 3فرصــت  100روزه پیــش رو اســت،
همگــی تــاش میکنیــم کــه در ایــن
راه بــه دولــت کمــک کنیــم تــا بتواند
در مســیر اجــرای تصمیماتــی کــه
بــرای ســر و ســامان دادن به مســائل

اقتصــادی و کاهــش مشــکالت مردم
دارد ،گام بــردارد .رئیــس مجلــس
موضوع دیگــر مورد بحث در جلســه
را موضوعــات منطقــهای عنــوان و
تصریــح کــرد :واقعیت این اســت که
امــروز امریکا و رژیم صهیونیســتی به
شــکل اجبــاری عــادی ســازی روابــط
رژیــم صهیونیســتی را بــا کشــورهای
منطقه خلیــج فارس دنبال میکنند.
اینها حتماً باعث ناامنی خواهند شــد
و حتمــاً بــه دنبــال شــیطنت خواهند
بود .در جلســه هم این موضوع مورد
بحــث قرار گرفت و انشــاءاهلل در این
مســیر هم دقت الزم صــورت خواهد
گرفت و هم درباره تصمیمات خوبی
در ایــن زمینــه صحبت شــد .قالیباف
اظهــار امیدواری کرد کــه با تداوم این
جلسات ،آثار و برکات آن برای مردم
عزیز کشورمان به ثمر بنشیند.

ایسنا

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی
گفت :بابت بیســلیقگی انجا م شــده در کتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهی
و آن را اصالح میکنیم .به گزارش ایســنا ،محســن حاجی میرزایی در ششــمین
برنامــه گفتوگــوی هفته که باهدف ایجــاد ارتباط و تعامل دوســویه بین وزارت
ش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی و با موضوع گفتوگو بر محور تحول
آموز 
کــه با حضــور معاون حقوقــی رئیسجمهوری ،اعضای شــورای معاونان وزارت
آمــوزشو پرورش ،مدیران کل آموزشوپرورش اســتانها و بیــش از ۷۵۰نفر از
ش و پرورش کشــور به صورت ویدیو کنفرانــس و از طریق
مدیــران مناطــق آموز 
بستر شبکه شاد برگزار شد ،اظهار کرد :در آموزش و پرورش تربیت نسل آینده را
بــه زنان محول کردیم،زیرا بیش از  ۶۰درصد نیروهای آموزش و پرورش را زنان
تشــکیل میدهند .وی افزود :لذا ســاختن آینده ،نسل نو و شکلگیری شخصیت
و هویــت نســل آنان چه در مقــام مادر چه در مقــام معلم ،زنــان نقش ویژهای
دارنــد .همچنیــن بیش از نیمــی از دانشآموزان کشــور هم دختران هســتند لذا
تبعیض دیرینه جنســیتی که در دسترســی به آموزش وجود داشت به طورکامل
بر طرف شــده اســت و امروز هیــچ دختری در هیــچ نقطهای از ایــران محروم از
تحصیــل نیســت .وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد :اگــر فکر کنیم که پایه اصلی
عدالــت اجتماعــی در توزیــع برابــر فرصتهــای یادگیــری اســت ،فرصتهای
یادگیــری خوبی را در برابر دختران قرار دادیم و آثارش را نیز مشــاهده میکنیم
و در مسابقات و المپیادها بیش از نیمی از شرکت کنندگان دختران هستند .وی
ادامه داد :یک بیسلیقگی در حذف تصویر دختران از کتاب سوم ابتدایی انجام
شده است ،لذا از این بابت عذرخواهی و آن را اصالح میکنیم.
ëëجنیدی :برخورداری کامل دختران از آموزشهای برابر ادامه یابد
لعیــا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهوری هم با اشــاره به انتقادات
اخیــری کــه در حــوزه آمــوزش و پــرورش بــه وجــود آمد گفــت :انتقــادی که
میشــود ،نشــاندهنده اهمیــت آمــوزش و پــرورش و اثــری اســت کــه بــر
جامعــه داریــد .نقــد هرچقدر هم در ظاهر آزاردهنده باشــد ،حــق جامعه و
نشــاندهنده اهمیــت کار آموزش اســت .جنیــدی افزود :با توجــه به روحیه
و عملکــردی کــه از جناب وزیــر و مجموعه مدیران آموزش و پرورش ســراغ
دارم میدانــم کــه انتقاداتــی که میشــود و ایراداتی که هســت حتماً اصالح
میشــود .میدانم کــه تالشهایی طی دههها شــده و در همین دوره خاص
هــم همینطــور ،برای اینکه دختران جامعه از همــان آموزشها و امکاناتی
برخــوردار باشــند که نیمــه دیگر ،یعنــی پســران و آقایان برخوردار هســتند.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری گفــت :همــه مــا اهمیــت ایــن موضوع
را میدانیــم و همــه مــا بــر ایــن باوریــم کــه ممکن نیســت که یــک نیمهای
احســاس خوشــبختی نکنــد ولی نیمــه دیگر این احســاس را داشــته باشــد.
وی تأکیــد کــرد :خوشــبختی امری جمعی اســت و مــرد و زن در این جامعه
میخواهند که احســاس خوشبختی بکنند و آموزش عنصر اصلی آن است.
مطمئنــم کــه هــر نقصــی در ایــن رابطه باشــد ایــن همــت و اهتمــام وجود
دارد کــه رفع شــود و انتظارات مشــروع جامعــه را از این منظر پاســخ بدهد.

جای کشــور مشــغول خدمتگزاری به
مردم هســتند ،گفــت :امروز دشــمن
با جنگ اقتصادی ،روانی و رســانهای
به دنبال مأیوس کردن مردم ،اخالل
در حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی
و جامعــه اســت و همــکاری همه قوا
و بــه خط شــدن همه ظرفیت کشــور،
یــک ضــرورت اجتنابناپذیــر اســت.
حجتاالســام والمســلمین رئیســی
بــا اشــاره به اینکــه موفقیت کشــور در
مقابله با ویــروس کرونا ،به این دلیل
بــوده که همــه ظرفیت کشــور به خط
شــده و در ایــن مســیر بویــژه حضور و
مشــارکت مــردم بســیار نقشآفریــن
بوده است ،افزود :دشمن ایجاد یأس
را در بیــن مردم دنبــال میکند و باید
بــا اقداماتمــان در همــه حوزههــای
اجرایــی ،تقنینــی ،قضایــی ،نظارتــی
و پیگیریهــا ،امیــد را در میــان مردم
ارتقا دهیم.
وی گفت :بحثهایی که در جلسه
امــروز مطــرح شــد ،دغدغههایــی
اســت کــه در بین مــردم وجــود دارد.
ایــن مســائل باید دغدغه همه باشــد
و هــر کــس در حــوزه مســئولیت خود
بــه دنبال حــل آنها باشــد .امیــدوارم
مباحــث ایــن جلســه و جلســاتی از
این دســت ،در جهت رفع مشــکالت
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ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها از ادامه بررســی طرح اصالح
مــوادی از قانــون انتخابات ریاســت جمهوری در جلســه خبر داد و گفت که بررســی
آن در کمیســیون تقریباً به پایان رسیده است.به گزارش ایسنا ،به گفته علی حدادی
براســاس اصالحات صورت گرفته داوطلبان ریاســت جمهوری موظف هســتند که
در حوزه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی ،اقتصــادی ،زیربنایی و عمرانی ،بینالمللی،
امنیتــی و دفاعی در مجموع  6مشــاور را بــه هنگام ثبت نام معرفی کنند .همچنین
افــرادی که مســئولیت اجرایــی دارند یا از اعضــای هیأت مرکزی نظارت هســتند در
صورتی میتوانند داوطلب شوند که سه ماه قبل از آغاز ثبت نام استعفا دهند.

کرونــا مواجــه هســتیم ،میتواننــد در
کنــار دولــت ،رفــع کننــده مشــکالت
مــردم باشــند .روحانی افــزود :در این
جلســه پیرامــون مســأله ارز و اینکه ارز
صــادرات غیرنفتــی بــه چــه صــورت
بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگــردد،
مســأله نقدینگــی کشــور ،اینکــه چــه
برنامههایی باید زودتر عملیاتی شــود
و هدایــت نقدینگیها با هدف کاهش
تورم ،راههــای تقویت ســرمایهگذاری
و رفــع موانــع تولید کــه همــواره مورد
تأکیــد رهبــر معظــم انقالب اســامی
اســت ،بحثهــای خوبی مطرح شــد.
وی بررســی مســائل منطقــهای را از
دیگــر مباحث این جلســه عنــوان کرد
و افــزود :بخشــی از ایــن جلســه نیز به
بررســی مســائل منطقــه و طراحیهــا
و توطئههــای امریــکا و صهیونیســتی
اختصــاص یافت .روحانی با اشــاره به
تداوم این جلســات گفت :مســائلی را
کــه در جلســه امــروز طرح کردیــم ،در
جلســات بعدی به ثمر میرســانیم و
ایــن هماهنگیها و حل این مســائل،
بــی تردیــد در شــرایط اقتصــادی و
اجتماعی مردم تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه نیز در پایان این
جلســه ،بــا قدردانی از زحمــات همه
دولتمــردان و مســئوالنی کــه در جای

در پی حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی انجام گرفت

آقایــان مســئوالن دولــت داد میزننــد میخواهیم بهانه را از دســت دشــمن
بگیریــم ،ولــی برخی قبــول نمیکننــد و حرف خــود را میزنند ».بــا این حال
اینهــا بحثهای نظری در تأیید مردمداری آیــتاهلل صانعی بود که مواجهه
و تجربــه کوتاه دیــدار و مصاحبه با آن مرحوم وجوه عملــی مردمداری را نیز
نمایــان کــرد .دفتر ایشــان که محــل رجوع مــردم و برگزاری نمــاز جماعت و
دیدارها بود ،ســاختمانی ســاده بود .ما که وارد شدیم به اتاقی هدایت شدیم
که به زحمت  9متر میشد.
فیلمبردار آماده شد و آیتاهلل با ویلچر وارد اتاق شد .سالم وعلیکی کردیم و
آیتاهلل با همه احوالپرســی و خوش و بش کرد .در همان ابتدا از ســختیهای
کار خبری و رســانهای گفت و اظهار امیدواری کرد که در کارمان موفق باشــیم
و برای مان دعا کرد .همان شــناختی که از قبل نســبت به ایشان حاصل شده
بــود ،گویــا به مدد آمد تا در برابــر یک عالم و مرجع تقلید احســاس غریبگی
یــا اســترسهای طبیعــی گفــت و گــو با مقامــات بلنــد پایــه در میان نباشــد.
مصاحبه که تمام شــد آیتاهلل چند دقیقه ای در اتاق ماندند .آن ســال البته
کــه از پروتکلهــای بهداشــتی و کرونــا خبری نبــود اما همزمان خبــری هم از
پروتکلها و تشریفات مرسوم برای برخی مقامات نبود.
کنــار آیتاهلل نشســتیم و دربــاره اوضاع کشــور خصوصیتر صحبــت کردیم.
آیتاهلل ســر حال بــود و در میان گــپ و گفتهایمان همین ســرحالی و البته
روایتهــای ایشــان از برخــی اتفاقــات کــه همــراه بــا شــوخ طبعــی هــم بود،
سرخوشمان کرد .مصاحبه تمام شده بود و وقت خداحافظی بود .وسایلمان
را جمع و از آیتاهلل خداحافظی کردیم .یکی از مسئوالن دفتر گفت که ناهار
باید بمانید .گفتیم برنامه داریم در راه برگشت ناهار بخوریم و دیگر زحمتی
نمیدهیم .اصرار کرد و گفت که خود حاج آقا فرمودند بدون ناهار روانهشان
نکنید .ماندیم و چلوکباب قمی میهمان آیتاهلل شدیم.
بازخوانــی مصاحبــه یــاد شــده بــا آیــت اهلل صانعــی در ایــن لینــک قابل
دسترسی استhttp://www.ion.ir/news/446554 .

علــی اکبر صالحــی ،رئیس ســازمان انــرژی اتمــی در واکنش به اظهــارات برخی
نماینــدگان مبنــی بر عدم اجــرای گام چهــارم کاهش تعهدات برجام در ســایت
هســتهای فردو ،گفت :سیاســتهای گام چهارم کاهش تعهدات برجام از ســوی
جمهوری اســامی ایران کامالً اجرا شــده اســت ،بر همین اساس ما یک بال را در
فردو فعال کردیم .به گزارش خانه ملت ،او گفت :بر اساس سیاستهای کاهش
تعهدات برجام ،یک هزار و  44سانتریفیوژ در فردو غنیسازی میکنند بنابراین ما
به عنوان مجری این سیاستها کامالً به وظیفه خود عمل کردیم .صالحی یادآور
شــد :مــا در برجــام تعهد داده بودیــم که این یک هزار و  44ماشــین ،غنیســازی
نکنند اما طبق کاهش تعهدات برجام غنیســازی به اندازه نیاز انجام میشــود و
مواد غنی شده را هم ذخیره خواهیم کرد .او در پایان گفت :ما در چالش سیاسی
با اســتکبار جهانی هستیم و این واقعیت است .جمهوری اسالمی ایران از ابتدای
انقالب در این چالش بوده و رفته رفته بهانه این چالش به مسأله هستهای تبدیل
شد اما در نهایت ما توانستیم امریکا را در این چالش منزوی کنیم.

همفکری برای گرهگشایی

گــروه سیاســی /انتخابــات دور دوم
مجلــس بــا بیشــترین تأخیــر ممکن
بــه دلیــل شــیوع کرونــا برگــزار شــد.
انتخاباتــی کــه حــاال آمــار و ارقــام آن
بعــد از دو روز از برگــزاری میتوانــد
در نــوع خــود جالــب توجــه باشــد.
برجســتهترین مســأله در بیــن ایــن
آمارهــا کاهش مشــارکت در دور دوم
انتخابات است.
بهطوریکــه  4حــوزه از  10حــوزهای
کــه در آنهــا انتخابــات برگــزار شــد،
مشــارکتی زیــر  10درصــد و تکرقمی
داشــتند .بــه طور کلــی در همــه ادوار
مختلــف انتخاباتهــای مجلــس،
دور دوم انتخابــات بــه انــدازه دور
اول آن رمــق و مشــارکت نــدارد .امــا
میتــوان حــدس زد کــه مســائلی
ماننــد شــیوع کرونــا هــم در کاهــش
مشــارکت انتخابات دور دوم مجلس
یازدهــم بیتأثیــر نبودهانــد .در میان
حوزههــای انتخابیه دهگانه که در آنها
انتخابــات دور دوم مجلــس برگــزار

شده ،بیشــترین نرخ کاهش مشارکت
نســبت بــه دور اول مربــوط بــه حوزه
زنجان اســت .جایی که مشارکت دور
دوم حدود  35درصد نســبت به دور
اول کاهش داشته.
نکتــه اینکــه در ایــن بیــن درصــد
مشــارکت در هیچکــدام از حوزههــا
افزایــش نداشــته اســت .همینطــور
نکتــه دیگــر این اســت کــه هیچکدام
از افــراد پیــروز در دور دوم انتخابــات
موفق نشــدهاند که بــه مرز  25درصد
رأی کل افــراد حایز شــرایط برای رأی
دادن برســند .همچنیــن در ایــن دور
از انتخابــات در دو حــوزه کرمانشــاه و
سمیرم فرد پیروز نتوانسته در رقابت
بــا رقیــب خــود بــه ســقف  50درصد
آرای مأخــوذه برســد کــه دلیــل ایــن
اتفاق هم باال بــودن آمار آرای باطله
در این دو حوزه است.
ی کــه متوســط مشــارکت
در حالــ 
در ایــن  10حــوزه انتخابیــه بــرای دور
اول انتخابات حــدود  46درصد بوده

حوزه انتخابیه

تعداد واجدان
شرایط

تعداد آرای
دور اول

تعداد آرای
دور دوم

آرای منتخب

درصد مشارکت درصد مشارکت
دور اول

دور دوم

3.47

2.5

از آرای اخذ شده

کرمانشاه

 ۸۶۷هزار و  ۲۶۰ ۳۱۲هزار و  46 ۴۲هزار و  21 353هزار و 966

30

سمیرم

 ۵۳هزار و  ۳۱ ۸۰۰هزار و  17 ۲۸۹هزار و 152

 8هزار و 505

58

31.8

49.5

15.8

 389هزار و  41 347هزار و 534

 27هزار و 10

26

2.7

65

1.8

لنجان

 187هزار و  64 783هزار و  24 817هزار و  14 302هزار و 127

34.5

12.9

58

7.5

دهلران

 ۱۳۳هزار و  ۹۵ ۵۴۲هزار و  ۵۶ ۸۷۰هزار و  31 ۵۵۱هزار و 287

71.7

42.3

56.26

23.4

 320هزار و  79 559هزار و  44 476هزار و 748

25.5

6.3

56.3

3.7

55.6

24.5

62.8

15.5

40

54

22

29.6

53

7

 14هزار و 964

39.3

5.7

59.7

3.4

کرج

اهواز
بیجار

یک میلیون و 496
هزار و 590

یک میلیون و 206
هزار

 37هزار و  16 274هزار و 406

 10هزار 319

اسالمآباد غرب  ۱۴۰هزار و  ۸۶ ۸۹۲هزار و  57 ۴۵۱هزار و 305

 31هزار و 22

61.3

بندر ترکمن  198هزار و  ۱۱۸ 712هزار و  58 ۹۵۷هزار و  31 945هزار و 225

61.41

زنجان

 67هزار نفر

 438هزار و  172 687هزار و  ۲۵ 647هزار و ۴۴

ایــن رقم بــرای دور دوم انتخابات در
جمعــه گذشــته بــه حــدود  19درصد
رسیده است.
بررســی و قیاس آرای افــراد پیروز
دور دوم انتخابــات بــا آرای آنهــا در

انتخابــات اســفندماه نشــان میدهد
کــه ســه منتخب ایــن دوره بــا کاهش
میــزان آرا مواجــه بودهانــد .نکتــه
اینجاســت کــه هر ســه ایــن منتخبین
نمایندگان ســه مرکز اســتان هســتند؛

5.3

درصد آرای منتخب

درصد آرای منتخب

از کل واجدان شرایط

کرمانشاه ،کرج و زنجان .این در حالی
اســت که آرای منتخب دیگر کالنشهر
حاضر در لیســت انتخابــات دور دوم
مجلــس یعنــی اهــواز بــا بیــش از 8
درصد افزایــش رأی مواجــه بوده .در

همیــن حــال آرای نماینــده منتخب
اســام آباد غرب در این قیاس نشان
از افزایشــی  116درصــدی دارد و بــه
عبارتــی آرای او در این دور نســبت به
دور اول بیش از دو برابر شده است.

