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 بع��د از ملموس ش��دن نتیجه 
انتخاب��ات  در  مش��ارکت 
ریاس��ت جمهوری 1400 ه��ر 
کس��ی متناس��ب با گرایش و 
نس��بت خود با نظام جمهوری 
اس��امی ایران، علل��ی را برای 
آن تحلیل کرد. برخ��ی از این 
تحلیلگران خود کنشگر سیاسی 
هستند اما پوس��تین تحلیلگر 
پوشیده اند و در داخل و خارج 
کشور مش��غول تخریب نظام هس��تند که تحلیل آنان نباید 
مورد اعتنا قرار گیرد. روایت اپوزیسیون، سعودی ها و غرب از 
مشارکت، »عناد« مردم با نظام است. چنان تبلیغ می کنند 
که مردم از اساس جمهوری اسامی عبور کرده اند، به صورتی 
در این گ��زاره می دمند ک��ه گویی جان بولت��ون و منافقین 
در راه ورود به تهران برای برگزاری جش��ن های س��ال نوی 
میادی هستند و س��ر راه پهلوی را هم س��وار کرده اند! این 
عده  هیچ حجتی برای ژس��ت طلب��کاری ارائ��ه نمی کنند 
نگارنده اکث��ر س��نجش های اجتماعی قبل و بع��د از احراز 
صاحیت ها را بررسی کردم که تحلیل  آن را تقدیم می کنم. 
طبق نظرسنجی بهمن ماه 1399 دانش��گاه مریلند امریکا، 
عناد با اساس جمهوری اس��امی در درون ایران 4/9 درصد 
اس��ت. این عدد در نظرس��نجی های داخلی اردیبهش��ت و 
خرداد 1400 به عدد 7/8 درصد می رس��د؛ یعنی به روایتی 
95 درصد و به روایتی حدود 92 درصد مردم با اساس نظام 
مخالف نیستند. در نقطه مقابل هیچ موقع جایگاه منافقین 
و سلطنت طلب ها در ایران به 5 درصد نرسیده  است. بنابراین 
گزاره عبور از جمهوری اسامی آن هم طی چهار سال )73 
درصد مشارکت در سال 1396( مدعایی موهوم و بدون سند 

و تحلیل آرزوهاست.
اما روایت دوم که عمدتاً اصاح طلبان یا دوستداران احمدی نژاد 
آن را طرح می کنند، این است که عامل اصلی کاهش مشارکت 
عدم احراز صاحیت هاس��ت. برای راس��تی آزمایی این مهم 
چندین نظرس��نجی را در دو مقطع قبل از رد صاحیت ها و 
بعد از آن مطالعه کردم. گزاره »شرکت نمی کنم« یا »احتماالً 
ش��رکت نمی کنم« یا »تصمیم نگرفته ام« در اردیبهشت ماه 
که هنوز احراز صاحیت ها انجام نش��ده بود از نمونه 15هزار 
و 500نفری سراسر کشور به ترتیب 26/7درصد، 7/4درصد 
و 13/3 درصد اس��ت، یعنی در اردیبهش��ت ماه حدود 57/4 
درصد گرایش به س��مت عدم مش��ارکت دارند و از قضا این 
عدد بعد از رد صاحیت ها هنوز باالی 50درصد بوده است اما 
قدری کاهش یافته است. رأی آقای الریجانی در اردیبهشت 
2/1 درصد، جهانگیری 2 درصد و پزشکیان 7 دهم درصد بوده 
اس��ت. در این میان رأی احمدی نژاد قابل توجه است که در 
جای دیگری به آن اشاره می شود. عاوه بر آن رأی 1392 در 
غیاب هاشمی و 1396 در عدم احراز صاحیت احمدی نژاد به 
ترتیب حدود 73 درصد و 73 درصد است. در این چهارسال جز 
نارضایتی اقتصادی چه اتفاق حادی افتاده است؟ عاوه بر آن 
در شوراها که اصاح طلبان در تهران با یک لیست مقابل سه 
لیست اصولگرایی بودند و خاتمی، کروبی، سروش و 15 حزب 
اصاحات نیز به میدان همتی آمدند، اتفاقی نیفتاد که نشان 
می دهد پایگاه  اصاح طلبان به دلیل چفت و بس��ت با دولت 

مستقر تضعیف شده است.
از سوی دیگر میزان مش��ارکت در همه نظرسنجی های قبل 
با بعد از احراز صاحیت ها، تف��اوت معناداری ندارد و میزان 
مشارکت عمدتاً در همه سنجش ها بین 41 تا 52 درصد بوده 
که به واقعیت نزدیک اس��ت و از قضا این دوره نظرسنجی ها 
معتبرتر از همیش��ه جلوه کرد. رأی رئیسی در ششم خرداد 
در نظرسنجی جهاد دانشگاهی 70/4 درصد و در 20 خرداد 
63/6 درصد اس��ت این درحالی بود که هم��ه رقبا هنوز در 
صحنه بودند. مشارکت قبل و بعد از رد صاحیت ها به صورت 
میانگین در مرکز رشد دانشگاه امام صادق 48/2 درصد، ایسپا 
44درصد، وزارت ارشاد 49درصد، صدا و سیما 47/3درصد، 
مرکز افکارسنجی ایرانیان 49/8درصد و دانشگاه تهران 53 
درصد اس��ت که نش��ان می دهد تفاوت معناداری بیش از 5 

درصد به وجود نیامده است.
رأی رئیس��ی نیز به صورت میانگین در نظرسنجی دانشگاه 
امام صادق 60/4 درصد،  ایسپا 63/7 درصد، وزارت ارشاد 68 
درصد، صدا و سیما 68/9 درصد و مرکز افکارسنجی ایرانیان 
69/9 درصد اس��ت. بنابراین رأی رئیسی نیز در قبل و بعد از 
رد صاحیت ها تغییر ماهوی و غیرمنتظره نداشته است. حال 
سؤال این است که علت کاهش مشارکت چیست و آیا بخشی 
از مردم به خاطر عدم اح��راز صاحیت ها طور دیگری عمل 
کرده اند؟ یک نظرسنجی معتبر در اردیبهشت می گوید 10/9 
درصد مردم گفته اند کرونا در عدم مشارکت خیلی زیاد تأثیر 
دارد و 17/5 درصد گفته اند زیاد مؤثر است که روی هم باالی 

28 درصد است. | بقيهدرصفحه2

تحلیل ژورنالیستی نخستین نشست رئیس جمهور منتخب، 
نشان از موفقیت نسبی سید ابراهیم رئیسی داشت. پرهیز از 
اطاله کام، پاسخ های بعضاً سرراست و ورود به برخی حوزه    ها 
مثل دعوت از ایرانیان مقیم خارج و مالی��ات بر فعالیت های 
نامولد، نشان داد آقای رئیس��ی اهمیت اولین نشست خبری 
را برای نش��ان دادن ظهور فکری نو در دولت آینده می داند. 
هرچند نیاز است تا رئیس جمهور منتخب »به مقدار کافی« 
پاسخ    هایی را که به پرس��ش های معمول و تکراری می دهد، 
تازه تر و غیرکلیشه ای انتخاب کند. این شیوه هم مزیتی نسبی 
برای جذابیت یک رئیس جمهور اس��ت و هم مردم را بیش از 
پیش پای صحبت منتخب خود می نشاند و این یعنی برقراری 
یک ارتباط س��الم دوطرفه. رئیس جمه��ور نباید هوچی گر و 
هیاهوآفرین باش��د ولی نوآفرینی و جریان سازی و به هم زدن 
بازی و معادالت سیاس��ی به ویژه در حوزه سیاست خارجی، 

ضرورت یک سخنران انقابی است. 
اما به عنوان روزنامه نگاری که سه دهه است مجبور به زندگی با 
ترشحات و تراوشات فکری و زبانی مال آور برخی تریبون داران 
دولتی بوده ام، معتقدم آن پاسخ یک کلمه ای »خیر« به پرسش 
»آیا با رئیس جمهور امریکا دیدن می کنید؟ « گرانیگاه محکم 
و کامًا حرفه ای و بی سابقه در تریبون سی ساله  دولتی    ها بود. 
نمی دانم خود آقای رئیسی آن پاسخ یک کلمه ای »نه « بایدن 
را به پرسشی درباره غنی  س��ازی ایران به یاد آورد که چنین 
پاسخ مش��ابهی داد یا نه، به هرحال امریکا باید بداند آنجا که 
حرف امریکاس��ت، ما با قاطعیت و بدون لکنت زبان و بدون 
توضیح اضافی-که هر توضیح اضافی نش��انه مهر و محبت و 

شوق و اشتیاق است- پاسخ می دهیم!
بایدن در 24 بهمن 1399 وقتی خبرنگار از او پرسید »آیا قبل 
از اینکه ایران غنی س��ازی را متوقف کند، امریکا به برجام باز 

!»NO«:خواهد گشت؟« فقط گفت
و در پاسخ به س��ؤال دیگری درباره ایران به جای »بله« فقط 
سرش را به پایین تکان داد. آن رفتار اهمیت پاسخ یک  کلمه ای 
امروز رئیس جمهور منتخب را برای ما آشکار می کند. باید به 
آقای رئیس جمهور منتخب گفت بعد از سال    ها سستی و تمایل 
و غش کردن به سوی امریکا که خیری در آن برای ملت ایران 

نبود، ما را به این »خیر« تو امیدهاست!
شاید ارزیابی برخی فعاالن رسانه و سیاسی کشور از نخستین 
نشس��ت رئیس جمه��ور منتخب، »جلس��ه ای بی��ش از حد 
محافظه کارانه« بود. بدون آنکه این تحلیل را رد یا قبول کنیم، 
می توان یادآور شد که باید مرز مشخصی بین »اهمیت حفظ 
آرامش روانی م��ردم« و »اهمیت اقناع گ��ری و باورمندی و 
جذابیت سخنرانی شخص اول اجرایی« قائل شد و وظیفه یک 
رئیس جمهور کشف و شناس��ایی این مرز باریک و حرکت به 

سمت سخنرانی های اقناعی و در عین حال پرشور است. 
دعوت آقای رئیسی از ایرانیان مقیم خارج و دعوت از رسانه    ها 
برای همفکری و نقد دولت و تأکید بر اینکه »من خادم همه 
ملت ایران هستم« از بخش های برجسته این نشست بود که 
آگاهانه علیه فعاالن »رئیسی هراسی« که میراث شوم چهار 

سال پیش بود، به کار رفت. 
توصیه ای هم به تیم رسانه ای رئیس جمهور منتخب رواست که 
در همه جای دنیا مرسوم است آنچه را رئیس جمهور متمایل 
اس��ت بازگو کند،  دس��ت کم در پرس��ش  خبرنگاران دولتی 
می گنجانند، نه اینکه او مجبور شود در پایان نشست حرف های 

مهم خود را به صورت بیانیه ای جداگانه مطرح کند!

سر مقاله

یادداشت سردبیر
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 رئیس جمهور منتخب در نخستین نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی 
 از بازگشت ایرانیان خارج  از کشور و سرمایه گذاری آنها در داخل استقبال کرد 

و در پاسخ به این سؤال که آیا با رئیس جمهور امریکا دیدار خواهید کرد، یک کالم گفت:  خیر!
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 تحریم کنندگان
بازندگان اصلی انتخابات

 راهبرد فوری امریکا 
در غرب آسیا

عباس حاجی نجاری

هادی محمدی

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی با حضور 
ارزشمند مردم ایران برگزار ش��د که پروژه تحریم آن از مدت   ها 
قبل و حتی قبل از ثبت نام نامزد  ها و اعام نظر شورای نگهبان 
در مورد صاحیت آنها توسط گردانندگان نظام سلطه و پادوهای 
داخلی آنها رقم خورده و در این میان تمامی ظرفیت های ممکن 
برای تحریم انتخاب��ات و کم رونق کردن حض��ور مردم در پای 
صندوق های رأی با اس��تفاده از تمام رسانه های در اختیار نظام 
سلطه و فضای مجازی به کار گرفته شده بود. در عرصه میدانی نیز 
با راه اندازی کمپین های متعدد و حتی تهدید شرکت کنندگان 
که نمونه فیزیکی آن در خارج از کشور و مصادیق عملیات روانی و 
رسانه ای آن  که روح و روان مردم ایران را به کرات هدف گرفته بود، 
تاش کردند که پای صندوق های رأی را خالی کنند و متأسفانه 
در این میان افرادی نظیر احمدی نژاد و میرحسین موسوی با مریم 
رجوی،رضا پهلوی و عبداهلل مهتدی گرداننده گروهک تروریستی 
کومله و...  در یک جبهه قرارگرفته وهم ص��دا و همراه با جنگ 

رسانه ای قدرت های سلطه برتنور تحریم انتخابات می دمیدند. 
اما حضور قابل تحس��ین مردم ایران در پای صندوق های رأی 
به رغم این جنگ رسانه ای و روانی و تشدید تحریم   ها و مشکات 
اقتصادی و معیشتی و نگرانی از همه گیری بیماری کرونا و...  در 
یک انتخاباتی آرام و بدون چالش، سبب گردید که قدرت های 
سلطه و پادو های داخلی آنها یک بار دیگر شکست از مردم ایران را 

تجربه کنند | صفحه2

دولت بایدن که در شعارهای انتخاباتی تاش کرد چهره ای نرم 
و معتدل از خود نشان داده و رویکردهای ترامپ را تقبیح کند، 
به جز مواردی که به نحوی به تأمین مستقیم و غیرمستقیم منافع 
امریکا مرتبط بود یا موانع سیاست خارجی آنها را مرتفع می کرد، 
سیاست های اصلی جهانی یا در غرب آسیا، استمرار سیاست های 
گذش��ته و با ادبیات جدید را دنبال می کند. اسناد امنیت ملی 
ایاالت متحده نیز همین پیام را منعکس می کنند، به نحوی که 
چین و روسیه، چالش و تهدید فوری برای امریکا توصیف شده و 
راهبرد استمرار فشار و مهار تنش های مدیریت شده در دستور 
کار است تا امریکا بتواند از موقعیت  جهانی خود دفاع و از سرعت 
افول مؤلفه های قدرت امریکا بکاهد یا از سرعت قدرت یابی این 
دو ابرقدرت بکاهد. در غرب آسیا که منطقه ای راهبردی در ارکان 
سیاست های جهانی امریکاست، به رغم چالش   ها و ناتوانی   ها و 
ناکامی های امریکا و متحدان آن و اضطرار و نیاز حیاتی و فوری 
امریکا برای خروج یا کاهش حضور و صحنه گردانی در دو حوزه 
چین و روسیه، جوهر سیاست های ترامپ و شاید وحشیانه تر و 

موذیانه تر در دستور کار است| صفحه15

 دمي با شهيد شهرياري 
و همسرش در »او مرگ را كشت«

وین نزدیک به توافق به رغم » اختالفات کلیدی«!

حماس: بنت به خواب هم نخواهد ديد
 كه ما پرچم سفيد بلند كنيم

عضودفترسياسیحماسدرواکنشبهاظهاراتتهديدآميزنخستوزيرجديدرژيمصهيونيستی
گفت،دستمقاومترویماشهاستوتجهيزاتوامکاناتالزمبرایپاسخبهتجاوزاتاينرژيم

درحجمیگستردهترازقبلرادارد| صفحه15

    پس از صدور مجوز اضطراري مصرف واکس��ن کووایران برکت امروز هم نوبت واکس��ن پاس��تور اس��ت تا 
مجوز اضطراري مصرف را دریافت کند، واکسني که به گفته وزیر بهداش��ت 62 درصد یعني شش برابر واکسن 
آسترازنکاي انگلیسي در برابر واریانت هاي جدید ویروس کرونا اثر بخشي دارد. به تعبیر سخنگوي سازمان غذا و 

دارو اثر بخشي واکسن پاستوکووك، فراتر از انتظار است | صفحه3

ش��اید آن روز که هدایت تیم ملي را به دراگان 
اس��کوچیچ س��پردند کس��ي توق��ع چنی��ن 
نتیجه گی��ري و موفقیتي را نداش��ت. آن روزها 
اوضاع اینقدر خ��راب بود که کمتر کس��ي باور 
مي کرد س��رمربي خونه به خونه باب��ل و صنعت 
نفت آبادان بتواند مقابل عراق و بحرین، ایران را 
س��ربلند از زمین خارج کند. شاید هم اصًا تیم 
ملي را به اسکوچیچ دادند که با کمترین هزینه 
حذف ش��ود و رنگ جام جهاني قط��ر را به خود 

نبیند، اما ... | صفحه13
    مذاکره کننده ایران گفته که مذاکرات در وین بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک است و برای هفتمین بار برای 
مشورت به تهران برگشت. سخنگوی وزارت خارجه پا از این هم فراتر گذاشته و گفته که »هیچ بعید نیست که دور بعد دور 
پایانی مذاکرات وین باشد.«  با همه اینها، عباس عراقچی می گوید که هنوز هم »برخی مسائل کلیدی « مانده که مراجع 

تصمیم گیری در کشور   ها بایستی درباره آنها تصمیم بگیرند: »مسیر باقی مانده ساده نخواهد بود.« | صفحه15

    »او مرگ را کشت« زندگینامه شهریاري و همسرشان نیست. این کتاب مانند یک نشست است، گویي ما دمي 
با شهید شهریاري و همسرشان بنشینیم و مکالمه  انجام دهیم. این جمع وجورنویسي براي مخاطب امروزي  است. 
نویسنده کتاب  می گوید معتقدم تا سال هاي سال باید درباره ش��هید شهریاري نوشته شود و باید به کودکان مان 

نشان دهیم چنین شخصیت هاي برجسته اي داشته و داریم| صفحه16

اثربخشي 6 برابري  پاستوكووك ایراني  
نسبت به واكسن انگلیسي

»شغل« حسرت مدال آوران

 دالل ها دوباره  
نسخه »مربی موفق« را می پیچند!

بررسیعللوعواملاشتياققهرمانانمدالآوربهمهاجرتدرگفتوگوی»جوان«
باعليرضاسهرابيانرئيسفدراسيونقايقرانی | صفحه10

سالروزميالدثامنالحجج
حضرتامامرضا)ع(مبارکباد

    نخستین نشست خبری آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
منتخب ، روز گذشته با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد. 
رئیسی ضمن قدردانی از حماس��ه ملت ایران در انتخابات 28 خرداد، 
خود را خادم همه ملت حتی غایبان انتخابات معرفی کرد. پیام انتخابات 
را پیام وحدت و همدلی و مبارزه با فس��اد توصیف و برنامه های خود را 

برای ترمیم فاصله اجتماعی تش��ریح ک��رد. او اولویت دار   ترین برنامه 
خود را خاتمه دادن به تمام بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می کند، 
اعام کرد و گفت اولین اقدام او توجه به وضعیت اش��تغال و مس��کن 
مردم خواهد بود. درباره سیاست خارجی هم ضمن تأکید بر این نکته 
که »ما تعامل را با همه دنیا و همه کش��ورهای دنیا به عنوان یک اصل 

تعاملی گسترده و متوازن در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد و هر 
مذاکره ای که در آن منافع ملی تضمین شود، حتماً مورد حمایت خواهد 
 بود « یک پاسخ قاطع داد که حاضر نخواهد شد با رئیس جمهور امریکا 

ماقات کند.
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