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قيمت:2000تومان

 انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
1400 ایران به تعبیر اهل جبهه 

در میانه آتش برگزار شد.
اینکه میزان مشارکت مطلوب 
اس��ت یا خیر ب��دون توجه به 
مالحظات و مقتضی��ات زمان 
قابل درک نیس��ت. قطعاً رأی 
ریاس��ت جمهوری را نبای��د با 
مجلس مقایس��ه ک��رد که اگر 
این بود، نسبت به 1398 رشد 
داشته ایم، بلکه باید با ریاس��ت جمهوری قبل مقایسه کرد و 

کاهش حدود 20درصدی مشارکت را پذیرفت. 
از عوامل کاهش مشارکت کرونا عاملی مهم بود که 28 درصد 
مردم معتقد بودند احتماالً به خاطر آن ش��رکت نمی کنند.  
فش��ارهای اقتصادی و معیش��تی عامل مهم دیگری است. 
عالوه بر این دو عامل کلیدی،  بسیج جهان غرب و اپوزیسیون 
نیز بی تأثیر نب��ود. ردصالحیت ها کمترین تأثیر را  داش��ت 
چراکه در س��ال های 1392 و 1396 که مرحوم هاش��می و 
احمدی نژاد تأیید صالحیت نشدند، مشارکت کاهش نیافت. 
حال نیز امثال جهانگیری و الریجانی باالترین رأی منفی را 
در نظرسنجی ها داشتند )هر کدام حدود 39 درصد(، بنابراین 
از اول رأی آوری آنان جدی برآورد نمی شد. تساهاًل اگر غیبت 
همه این افراد را مؤثر در رأی بدانیم، باید آن را در درون رأی 
باطله جست وجو کنیم. اما محورهای زیر را باید در تحلیل این 

رأی از ذهن دور نداشت:
1- به رغم فش��ارهای اقتصادی، کرونا، جنگ روانی و تحریم 
بخشی از اصالح طلبان باید مش��ارکت را مطلوب دانست که 
اگر این عوامل نبودند، باید برای درک کاهش مش��ارکت به 

شاخص های دیگری رجوع می شد.
دش��من در تحلیل کاهش مش��ارکت صرفاً »عناد« را عامل 
اصلی می داند. حال آنکه عناد با نظام طبق نظرس��نجی های 
خارجی 5 درصد و طبق نظرسنجی های داخلی 8 درصد است، 
بنابراین حد فاصل بین 95 درصد تا 50 درصد را باید در عوامل 

نارضایتی اقتصادی و بیماری کرونا تحلیل کرد.
2- رأی به رئیس��ی نش��ان می دهد به رغم تخریب گسترده 
روحانیت در س��ال های اخیر همچنان این قشر معتمدترین 
نزد مردمند. از سال 1360 که امام اجازه ورود روحانیت را به 
عرصه اجرایی صادر کرد، مردم 9 بار به رئیس جمهور روحانی 
رأی دادند و صرفاً دو بار به غیرروحانی گرایش یافتند و این 
در حالی بود که ابت��دا او را نیز در ت��راز روحانیت می دیدند. 
به رغم حضور و وجود کت شلواری های متخصص، همچنان 
روحانیت در اولویت انتخاب مردم است و دشمنان و سکوالرها 
در تحلیل مردم ساالری در ایران نباید این رویکرد مردم ایران 

را گم کنند.
3- برخی اصالح طلبان که هیچ حد و مرزی برای ابراز کنایه 
به مش��روعیت نظام ندارن��د، در طول انتخاب��ات از تعابیری 
مانند »مهندس��ی انتخابات«، »تحمیل یک نفر« »نابودی 
جمهوریت«، »انتصابات« و »حکومت اس��المی« نام بردند. 
حال آنکه میزان رأی آقای رئیسی قبل از تأییدصالحیت ها 
در مقایسه با کسانی که تأیید نشدند، موجود است. مردمی 
که به آقای رئیسی رأی دادند، نباید مورد توهین واقع شوند. 
مگر با زور سرنیزه به سوی ش��خص هدایت شدند؟ آنان نیز 
می توانستند مانند بقیه راه های دیگری را دنبال کنند. مگر 
فرصتی که ب��رای دادن رأی باطله، رأی ب��ه کاندیدای دیگر 
و عدم مش��ارکت در اختیار دیگر رأی دهن��دگان بود، برای 
18میلی��ون نفری که به رئیس��ی رأی دادن��د، فراهم نبود؟ 

اتقواهلل یعنی همین.
4- رأی جناب همتی نشان داد از خاتمی تا سروش و 16حزب 
اصالح طلب هیچ تأثیری بر مش��ارکت نداشته اند. این نشان 
می دهد اگر جهانگیری هم حضور داش��ت، چفت و بس��ت 
وی با دولت مستقر شرایط را بدتر می کرد، بنابراین یا مردم 
پذیرفته اند که اصالح طلبی در مسیر اولویت های آنان نیست 
یا رقیب توانس��ته اس��ت با اثبات خود این گزاره را در ذهن 

جامعه معتبر نماید.
5- این رأی در سخت ترین شرایط موجود به صندوق ریخته 
شد که نشان از قدرت بسیج گری نظام جمهوری اسالمی دارد. 
جنگ »تحریم – مشارکت« شاخص اصلی انتخابات 1400 
بود اما می توان با تجزیه کسانی که رأی ندادند، تأثیر دشمن 
را کم اثر یافت. باالخره مردم - و حتی کس��انی که جمهوری 
اس��المی را قبول ندارند - می دانند که پول و رسانه سعودی 
صالحیت نقد مردم ساالری را در ایران ندارند و تبلیغات آنان 

را توهین به هر ایرانی می دانند.
6- انتخابات در کشور ما به جهت روانی – اجتماعی پرهزینه 
اس��ت که حاکمیت باید علل آن را احصا و لحاظ کند. جدال 
جمهوریخواهی عرفی با جمهوری اس��المی بخش��ی از این 
کارزار است اما بخش دیگر آن قانع نش��دن نخبگان از علل 

ردصالحیت هاست. | بقيهدرصفحه2

سر مقاله

 انتخابات 1400 را 
چگونه بفهمیم؟

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

یادداشت  سیاسی

 ملت پیروز 
در انتخابات پرشور و پرمعنا

سیدعبداهلل متولیان

انتخاب��ات افتخارآمیز ریاس��ت جمهوری س��یزدهم، برای آحاد 
ملت، نامزدهای انتخابات به ویژه آیت اهلل رئیسی، نخبگان، احزاب 
سیاسی و...  بسیار پرمعنا و درس آموز است. مسئوالن نظام اعم 
از قوای کشوری و لشکری باید به این انتخابات به عنوان فرصت 
اس��تثنایی برای »خدمت به مردم«، »تحقق بیانی��ه گام دوم«، 
»وحدت ملی«، »اقدام فوری برای رفع مشکالت مردم و کشور«، 
»اقدام عاجل ب��رای تقویت اعتماد و امید م��ردم«، »تالش برای 
تقویت آرامش و امنی��ت روحی و روانی م��ردم« و...  نگاه کرده و 
از ورود به مس��ائل فرعی و وحدت شکن به ش��دت پرهیز کرده 
و بدانند چنین فرصت طالی��ی کمتر در اختیار مس��ئوالن قرار 
خواهد گرفت. مس��ئوالن تردید نداشته باش��ند که مردم نشان 
داده اند که با همه توان خود پش��تیبان خادمان خود خواهند بود 
 و در پناه همدلی بین مردم و مسئوالن همه مشکالت کشور حل 

خواهد شد  | صفحه2 

یادداشت  بین المللیادداشت  سیاسی

 روز 
پیروزی بزرگ ملت

 پایان چتر حفاظتی امریکا
 بر سر متحدان؟

سید رحیم نعمتیداود عامری

انتخابات، صریح     ترین و پر جلوه     ترین میدان حضور و بهره مندی 
از حق ملی در تعیین سرنوش��ت خود است. حق انتخاب مدیران 
عالی کشور، حقی است که بر اساس میثاق ملی ایران با پیروزی 
در انقالب 5۷ به رهبری امام خمینی )ره( با تنظیم قانون اساسی 
بر اساس مردم ساالری دینی اس��توار گردید و به طریق برگزاری 
انتخابات های مختلف در طول 42 س��ال حیات انقالب اسالمی، 
به بهترین ش��کل اس��تقرار یافت، یکی از سرنوش��ت س��از     ترین 
لحظه های تاریخی برای ملت ایران است که با حضور فعال خود 
ش��خصاً انتخاب می کنند که س��کان هدایت قوه مجریه را به چه 
فرد و اندیش��ه ای واگذار کنند. لذا از آنجا ک��ه انتخاب حق مردم 
اس��ت و با حضور در پای صندوق های رأی به ج��ای یک کنش 
انفعالی و باری به هرجهت، فعاالن��ه و هدفمند نحوه و تفکر اداره 
 کشور را به مدت چهار سال به فردی با شرایطی که دوست دارند 

می سپارند | صفحه2

روزنامه وال استریت ژورنال روز      شنبه 19 ژوئن از خروج سامانه های 
پاتریوت و تاد امریکا از خاورمیانه خبر داد. س��امانه های پاتریوت 
در کش��ور    هایی نظیر عربس��تان س��عودی، کویت، عراق و اردن 
مستقر هستند و یک س��امانه تاد نیز در عربس��تان مستقر است 
و بناب��ر این خبر، امری��کا قصد دارد ای��ن س��امانه     ها را به همراه 
صد    ها نظام��ی از خاورمیانه خ��ارج کند که در این س��امانه     ها یا 
واحدهای پش��تیبان آن فعال هس��تند. به نظر می رسد که وزیر 
دفاع امریکا لوید آس��تین حدود دو هفته قب��ل تصمیم به خروج 
این واحد    ه��ا را به اطالع محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان 
رس��انده بود و به او گفته بود که قرار است بیشتر این تجهیزات از 
عربستان خارج شوند. هرچند که امریکا این برنامه را در راستای 
برنامه عمده اش برای کاهش نیروه��ای نظامی اش در خاورمیانه 
 می داند اما ش��کی نیس��ت که پیامد قابل توجه��ی در منطقه و 

خارج از آن دارد | صفحه15

س�يدابراهي�مرئيس�ی،رئيسجمه�ورمنتخ�بب�اص�دور
پيام�یخ�ودراخ�ادممل�تاي�رانخط�ابک�ردوق�ول
داددولت�یپ�رکار،انقالب�یوضدفس�ادتش�کيلده�د.
رئیس جمهور منتخب ملت ایران در بیانیه ای خطاب به مردم نوش��ت: 
آنچنان که در این انتخابات مس��تقل وارد شدم، به پش��توانه آرای باال 
و اعتماد کم نظیر شما، ان ش��اء اهلل دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را 
تشکیل می دهم، و به سوی بس��ط عدالت، به عنوان مأموریت محوری 
انقالب اسالمی حرکت خواهیم کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای 

ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار خواهیم بست. 
در بخشی از این پیام آمده است: مردم عزیز ایران، انتخابات دیروز مظهر 
خداباوری، مردم باوری و خودباوری ملی و جش��ن بزرگ سیاسی شما 
در گام دوم و آغاز قرن نو بود که در ایام میالد امام رئوف علیه الس��الم 
متجلی شد. امروز روز مهربانی و بردباری و روز اتحاد، رفاقت و همدلی 
است. منتخب این انتخابات بر اساس قاعده مردم ساالری دینی، منتخب 
همه ملت و خادم همه جمهور اس��ت. چه آنانی که بنده را برگزیدند و 

چه عزیزانی که به نامزدهای محت��رم دیگر رأی دادند و چه آنانی که به 
هردلیلی در پای صندوق های رأی حاضرنشدند. 

اینجانب خلق این رویداد مبارک را به محضر امام عصر)عج(، رهبر عزیز و 
فرزانه انقالب اسالمی که با تدابیر داهیانه خود دل های مردم را برای حضور 
در این صحنه هدایت کردند، تبریک و تهنیت عرض می نمایم و دس��ت 
یکایک مردم را به خاطر خلق این حماسه بزرگ به گرمی می فشارم و پیروز 
این جلوه گری و درخشش جهانی را ملت بزرگ ایران می دانم که همچنان 
آرمان های متعالی انقالب اسالمی، از عدالت طلبی و استقالل خواهی تا 
آزادی جویی و عزتمندی را در تارک خواسته های به حق خود با رأی شان 
فریاد می زنند. از مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین حوزه علمیه، جامعه 
روحانیت، علمای شیعه و سنی، اساتید دانشگاه، نخبگان علمی، فرهنگی و 
سیاسی، رئیس و نمایندگان پر تالش مردم در مجلس، تشکل های مردمی و 
جهادی، شخصیت ها، احزاب و گروه های سیاسی، جوانان غیور و دانشجویان 
و طالب، کارگران و کشاورزان، اصناف و بازاریان، فرهنگیان و هنرمندان، 
ورزشکاران، زنان و دختران، اقوام و قومیت های مختلف ایرانی، برادران اهل 

سنت، اقلیت های دینی، هموطنان خارج از کشور، رأی اولی های عزیز و همه 
ایرانیان غیور در شهر  ها و روستاها، صمیمانه تشکرمی کنم. 

ملت ایران، دیروز شما به عهد خود با صداقت وفا کردید و امروز نوبت این 
بنده خدا و خادم شماست که به عهدی که با شما بسته ام وفادار بمانم 
و لحظه ای در خدمت به شما، کوتاهی نکنم. بدون تردید در این مسیر 
نیازمند همراهی، دلسوزی و دعای خیر همیشگی شما هستم. آنچنان 
که در این انتخابات مستقل وارد شدم، به پش��توانه آرای باال و اعتماد 
کم نظیر ش��ما، ان ش��اء اهلل دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد را تشکیل 
می دهم، و به س��وی بس��ط عدالت، به عنوان مأموریت محوری انقالب 
اس��المی حرکت خواهیم کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای ایجاد 

نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار خواهیم بست. 
الزم می دانم از همه نامزده��ای محترم، چه آنانی که ب��ه هر دلیلی تا 
انتهای رقابت باقی نماندند و چه کاندیدا  هایی که تا روز آخر با حضورشان 
گرمی بخش انتخابات بودند قدردانی نمایم و ان شاء اهلل از دیدگاه های 

ارزشمندشان برای تدبیر امور استفاده خواهم کرد. 

    یک میلیون از پرونده هاي دع��اوي مردم قبل از اینکه به 
دادگاه برود، با صلح و سازش در شوراهاي حل اختالف بسته 
ش��د. به عبارت دیگر، یک س��وم از پرونده هاي سال گذشته 
ش��وراي حل اختالف با وس��اطت، ختم به خیر شده اس��ت. 
موفقیت این ش��ورا در جلوگی��ري از اتالف  وق��ت و طوالني 
ش��دن رس��یدگي به پرونده هاي قضایي )اطاله دادرسي( به 
حدي اس��ت که اکنون تعداد پرونده هاي منتهي به س��ازش 
در برخي ش��عب ش��وراهاي حل اختالف به 300 پرونده در 

ماه رسیده است

    قرار اس��ت ت��ا ش��هریور م��اه 50 میلیون دوز واکس��ن 
کووایران با اثربخشي 90 درصدي تولید شود و از هفته آینده 
واکسیناسیون کرونا با واکس��ن هاي وطني سرعت بیشتري 
مي گیرد. همچنین با تحویل محموله هاي واکس��ن وارداتي 
از امروز تزریق دوز دوم واکس��ن افراد ۷0 سال به باال تکمیل 
مي شود. حاال و در چنین ش��رایطي و در حالي که کشورمان 
در زمینه تولید ماسک به خودکفایي رسیده، در زمینه تولید 

واکسن هم در مرز خودکفایي ایستاده ایم

شکستسريالنمايشخانگيگيسوبارديگرثابت
کردمردمبرايتماشايبازيضعيفسلبريتيها

تمايليندارندوقطعًاسريالباوجودستارههايروبه
افولبازيگريپرمخاطبنميشود!

پايانخوش
يکميليونپروندهقضايي
درشورایحلاختالف

بيانيهسيدابراهيمرئيسیپسازپيروزیدرانتخابات

دولتی پرکار، انقالبی و ضدفساد تشکیل خواهم داد

 خودكفايي 
در توليد واكسن كرونا

 لکنت »گيسو« 
در روند يك قصه  دراماتيك
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رأی جمهور به رئيسی
رهبر انقالب: منتخبان مردم  فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانند

رئيسی:دولتیپرکار
انقالبیوضدفسادتشکيلخواهمداد
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انتخاباترياس�تجمهوری1400ازآنانتخاباتهای
ب�دونبازن�دهياب�ابازندهکمت�ربود.اولي�نپيروز
انتخاب�اتخودمل�تايرانب�ود.اگرجمي�عموانع
مشارکتازنارضايتیاقتصادیتاکروناتاهرچهکه
»ديگران«بگويند،لحاظش�ود،اينميزانمشارکت
مقبولومعقولاس�ت.پيروزدومجمي�عگروههاو
ش�خصيتهایسياس�یدعوتکنندهبهمشارکت
بودند.صرفنظرازاينکهنامزدکدامجناحبردوکدام
باخت،آنکسکهدعوتکردورأیدادومش�ارکت
کرد،برندهاستوميداندموکراسیفرقشباميدان
فوتبالايناستکهحضوردرزمينيعنیبردوالزم

نيستشماحتماًگلیهمبزنيد.
»منتخبمردم«همباافتخاربرندهاينانتخاباتشد.
س�يدابراهيمرئيس�ی62درصدآرایمأخوذهرابه
دستآورد.نهپولیخرجکرد،نهقولووعدهريالی
ودالریفريبن�دهبهمردمداد.نهب�ابداندوقطبی
کرد،دوقطبیاشبافاس�دب�ود،نهخودرابهخوبان
چسباند.نهنيازیديدکهبرسراووبهخاطراواجماع
کنندونهازکسیخواستبهنفعاوکناربرود-اگرچه
ازکسانیکهرفتند،تشکرکرد-ونهمردمراازديوار

وجنگوآتشفشانوبادهایسختترساند!
اوبيشتراهلصفابودوبامردموبارقباناراستینکرد.
اينچيزیاس�تکهرقب�ایاودرکنکردند.دراوج
توهينیکهبهاومیشد،نهايتاًهمهخشمخودراجمع
کردوگفت:»خستهنشديدازاينهمهتهمت؟!«همين!
ومردمهمينرامیخواهند.يکآدمباسعهصدر،اهل

مداراواهلميدانداریدردلمردم.
شايدبرخیبگويندحذفرقبایاصلیاودرنظارت
اس�تصوابیراچ�همیگوييد؟!دراينب�ارهاوالًبايد
مدع�یثابتکندک�هفالنیوبهمان�یرقبایاصلی
بودند،چوننظرسنجیهاازيکسالپيشدرجريان
ب�ودوآنف�النوبهماندرس�نجشهایاجتماعی
رتبهدرخورینداشتند.ثانياًآنچهبهعنواننظارت
اس�تصوابیخواندهمیشود،زمانیازسویمخالفان
ايننوعنظارتباس�کوتهمراهمیش�ودوزمانیبا
هياهو!واينهرچههس�تبخشیازقانونانتخابات
ماوموردپذيرشکس�انیاس�تکهباعلمبههمين

سازوکارواردعرصهمیشوند.
انتخاب�ات1400ازه�رجه�تحتیآرام�شقبل،
حي�نوبعدازآن،چي�زیبودکهباي�دآنراقدر
دانس�تومردمهمقدردانس�تندتانش�اندهند
ازهرانتخاباتیدنبالتماش�ایسطلهایزبالهدر
آتشنيستندوکارصندوقرادرپایصندوقتمام
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