روایت مهدی حبیبی؛ خواننده از
بیمهریها به موسیقی در رسانه ملی

رهبر انقالب هنگام حضور
در پای صندوق رای:

مردم به دنبال موسیقی
پاک هستند

روز انتخابات روز
ملت ایران است
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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نقل قول تازه از آیتاهلل مصباح درباره
رئیس قوه قضائیه واکنشبرانگیز شد

تکرار ماجرای
احمدینژاد برای رئیسی

همدلی| حضور برخی از نزدیکان محمود
احمدینژاد در اطراف ســیدابراهیم رئیسی،
به ویژه در هنــگام تبلیغات انتخاباتی ،برخی
را برآن داشــت تا دولت سیدابراهیم رئیسی
پــس از پیــروزی احتمالی را «دولت ســوم
احمدینژاد» بخوانند .اما ظاهرا همه چیز به
اشتراک مردان و چهرههای سیاسی بین این
دو نفر مربوط نمیشــود .یکی از مواردی که
درباره احمدینژاد از سوی برخی روحانیون
مطرح بود ،ایــن بود که او نظــر کرده امام
زمان اســت و امام به خواب مومنین آمده و
گفته اســت که به او رای دهند .در این میان
آیتاهلل شــیخ محمدتقی مصبــاح یزدی از
جمله روحانیونی بود که تمام قد به حمایت
از او برخاست.
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از کمبود تعرفه تا اخالل سیستم اخذ رأی الکترونیکی؛

در هفته اخیر ،به دلیل مشخص نشدن نتیجه
مذاکرات وین ،ارز و سکه با وجود ریزش
اونس جهانی در مسیر صعود قرار گرفتند

انتقاد اصولگرایان به روند برگزاری انتخابات
از رأی مخفی روحانی و تا تصاویر کروبی و خاتمی حضور چهرههای سیاسی بر سر صندوق
یکصدوشصت عجله خبرگزاری فارس در اعالم آمار تبلیغ توئیتری برای افزایش مشارکت
نامه جنتی به وزیر کشور :رأیگیری انتخابات شوراها بهوسیله تعرفه کاغذی انجام شود
برآورد کدخدایی از میزان مشارکت مردم در انتخابات روحانی :یک رای هم نباید جابهجا شود
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ترجمه
 3تحلیل گاردین از سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری

حباب انتخاباتی در چهارراه
استانبولوجمهوری
همدلــی| چهارراهاســتانبول و جمهوری در
هفتهای که گذشــت رنگ و بوی سیاســی به
خود گرفته بــود .دالر در حالی در آخرین روز
کاری هفته گذشــته با  24هزار و  429تومان
روی میز معامله رفت که بر اساس گزارشهای
رســیده مذاکرات وین و البته انتخابات رنگ و
بوی دیگری به این بازارها بخشیده بود...
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رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرد:

مذاکرات وین نتایج
خوبی داشته است

آتش قاچاقچیان بهجان بلوطهای جنوب

زاگرس ذغال میشود
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چراغ قرمز بورس در
هفته منتهی به انتخابات
5

روایت غربی از انتخابات ایران

گزارش همدلی از حاشیههای انتشار یک ویدئو؛

افزایشمدعیاندروغین
امامت در کشور

گوناگون
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رهبر انقالب هنگام حضور درپای صندوق رای:

یادداشت

انتخابات ،منافع اجتماعی و حق شهروندی
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

انســان اجتماعی انســانی اســت که مرحله «وضع طبیعی» را پشت سر
نهاده و بنا به گفته ژان ژاک روســو بر اســاس عقل جمعی و ضرورت یک
قــرارداد اجتماعی دور هم گردآمدهاند و به جامعــه مدنی گام نهادهاند که
قانون و قانونمندی حکمفرماست و حقوق طبیعی انسان یا به تعبیر امروزی
حقوق شــهروندی باید رعایت و حفظ شــود .در قرارداد اجتماعی گر چه
عامه مردم برای اداره امور جامعه حاکمانی را برگزیدهاند ،اما از نظر روســو
همین حاکمیت تا زمانی مشــروعیت دارد که موفق به جلب رضایت مردم
شــود و در صورتی که حاکمیت نتواند وظایف خود را در چارچوب قرارداد
اجتماعی انجام دهد ،مردم این حق را دارند که آنها را برکنار و افراد جدیدی
را جایگزین آنها کنند .کارل پوپر معتقد اســت که خلع زمامداران همیشه
معضل اصلی در سیاســت بــوده و کارکرد اصلی انتخابــات را همین خلع
مسالمتآمیز زمامداران میداند و معتقد است که انتخابات این فرصت را به
مردم میدهد که با مسالمت قدرت را به منتخبین یا منتخب دیگری واگذار
کنند .صیانت از حق برگزیدن و برگزیده شــدن هر شهروند با هر مسلک و
مرامی اصل خدشــهناپذیر هر انتخابات است .برای بقا و پیشرفت و توسعه و
پویایی یک جامعه قانونمند و دارای آزادیهای دموکراتیک و نهادینه شدن
دمکراسی ،دفاع آحاد جامعه از حق شهروندی و انتخابات آزاد ضرورت مبرم
دارد .اما واقعیتی اســت که در جامعه ما عالوه بر محدودیت قانون اساسی،
کارکرد برخی نهادها بر اساس نوعی تبعیض بینشی  -جناحی استوار است
که بخشــی از جامعه را از حق انتخاب شدن محروم میکند .از طرف دیگر
حس دفاع و صیانت همگانی خود مردم از این حق شهروندی مطلوب نیست.
چرایی مسئله عدم دفاع مطلوب خود مردم برمیگردد به روحیه و فرهنگ
ترجیح منافع فردی ب ر منافع اجتماعی که این خود نوعی کوتهفکری اســت
که بازده اجتماعی ،آیندهسازی و دورنمای پیشرفت و توسعه کشور را از نظر
دور میدارد و ســعادت و بهروزی فرد را جدا از ســعادت و بهروزی جامعه
میپندارد .اینکه چرا جامعه ما دچار چنین نقیصه فرهنگی شده است اول از
هر چیز ریشه در استبداد دیرینه و عدم اعتماد مردم به حاکمیتها دارد و در
نتیجه پرورش روحیهای است که هر که باید گلیم خود را از آب بیرون کشد
و نسبت به حق دیگران و سرنوشــت درازمدت جامعه احساس مسئولیت
نداشته باشــد .نمود این عدم مســئولیت اجتماعی در زمینههای مختلف
مشــهود است .به نمونه انتخابات پیشــین و انتخابات فعلی میپردازیم .آیا
کاندیداها به حق کاندیدا شدن هر شهروند با هر مسلک و مرامی اعتقاد دارند
و از آن دفاع میکنند؟ جواب امیدوار کننده نیســت .علت چیست؟ مضاف
بر نقیصه قانونی علت را باید در این جســتوجو کرد که دمکراســی ،حق
شهروندی و برابری همه در برابر قانون و آزادیهای دموکراتیک در جامعه ما
نهادینه نشده است .همچنین جامعه دچار نوعی بیماری و ناهنجاری ،روحیه
خودپرســتی و ترجیح منافع خود یا گروه خــود بر منافع اجتماعی و مردم
اســت .ولتر خطاب به ژان ژاک روسو گفته است«:من با نطرات شما شدیدا
مخالفم ،اما برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان شما حاضرم جانم را فدا کنم».
کــدام یک از کاندیداهای ما پــس از تایید صالحیت خود از آنهایی که
احراز صالحیت نشدهاند دفاع و خواهان احقاق حق آنها شدهاند؟ هر کس
خوشحال از تایید صالحیت خویش و گاه خوشحال از حذف رقیب از میدان
رقابت است .این خود نوعی خودپرستی و ترجیح منافع خود بر منافع جامعه
است و از همه مهمتر نشان از جدایی بین خواستههای مردم و اهداف انتخاب
شوندگان دارد .موضوعی که میتواند در میان علل مشارکت پایین در برخی
انتخابات جای گیرد.

روز انتخابات روز ملت ایران است

رهبر انقالب اســامی روز انتخابات را روز ملت
ایران دانســتند و تاکید کردند :امروز میداندار و
صحنهگردان اصلی مردم هستند.
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح روز جمعه  ۲۸خرداد پس از انداختن
رای خود به صندوق سیار  ۱۱۰مستقر در حسینیه
امام خمینی (ره) یادآورشــدند :روز انتخابات روز
ملت ایران اســت .امروز میداندار و صحنهگردان
اصلی مردم هســتند .مردمی که بــا حضور کنار
صندوقهای رای و بــا دادن رای در واقع تکلیف
کلی و اساسی کشور را برای سالهای آینده معین
میکنند.ایشان با بیان اینکه امروز متعلق به مردم
است ،افزودند :هر کاری که ملت ایران امروز تا شب
انجــام بدهند از حضور کنار صندوق تا رای دادن،
این ســازنده آینده آنها و تعیینکننده سرنوشت
چهار ســاله آنهاست .درست به همین دلیل است
که عقل و خرد انســان حکــم میکند که در این
آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنند.

حضرت آیتاهلل خامنــهای ادامه دادند :اینکه
ما مکرر مردم را به حضــور در انتخابات دعوت
میکنیم این اولین اثر و نتیجه آن به خود مردم
بازمیگردد .البته با حضور مردم ،کشــور و نظام
جمهوری اســامی امتیازات بزرگی را در عرصه
بینالمللی به دســت میآورد ،لیکــن آنکه اول
منتفع میشود خود مردم هستند.
ایشان در ادامه تاکید کردند :بیایید و تشخیص
بدهید و انتخاب کنیــد و رای بدهید .این چیزی
اســت که برای آینده کشور و یکایک مردم دارای
اهمیت اســت .حتی یک رای هم مهم است .هیچ
کس نگوید حاال با یک رای من چه اتفاقی خواهد
افتــاد؟ یک رای هم قطعا دارای اهمیت اســت و
یک رای یک رای ،آرای میلیونی ملت را تشــکیل
میدهد.مقام معظم رهبری همچنین عنوان کردند:
اعتقاد من این است که با نیت خدایی وارد شوید
و ثواب ببرید .توصیه من هم این است که این کار
مهم و الزم را هرچه زودتر انجام بدهید و همان اول

وقت رای بدهید .بله تا آخر وقت ،ســاعات زیادی
وجود دارد ،لیکن هرچه زودتر این وظیفه و تکلیف
را انجام بدهید بهتر است.ایشــان با ابراز امیدورای
نسبت به اینکه انشاءاهلل خدا به آرای مردم ایران
برکت بدهند ،تاکید کردند :امیدوارم بتوانید با آرای
خود آینده خوبی را برای کشور و یکایک آحاد ملت
تهیه کنید.حضرت آیــتاهلل خامنهای همچنین
تصریح کردند :انشاءاهلل به برکت حضرت علی بن
موسی الرضا (س) که این ایام متعلق به این بزرگوار
اســت امروز برای ملت ایران یک جشن باشد و به
توفیق الهی همین طور هم خواهد شــد و ملت از
این انتخابات انشاءاهلل خیر خواهد دید به توفیق
پروردگار.رهبر معظم انقالب اســامی در پایان با
تشکر از همه دستاندرکاران انتخابات خاطرنشان
کردند :تاکید میکنم همه کار را با اتقان کامل در
هر نقطه از کشــور انجام بدهند .به خبرنگاران و
عکاسان محترم هم سالم میکنم و خسته نباشید
و خدا قوت میگویم.

نقل قول تازه از آیتاهلل مصباح درباره رئیس قوه قضائیه واکنشبرانگیز شد

تکرار ماجرای احمدینژاد برای رئیسی

همدلی| حضور برخی از نزدیکان محمود احمدینژاد در اطراف سیدابراهیم
رئیســی ،به ویژه در هنگام تبلیغات انتخاباتی ،برخی را برآن داشــت تا دولت
سیدابراهیم رئیسی پس از پیروزی احتمالی را «دولت سوم احمدینژاد» بخوانند.
اما ظاهرا همه چیز به اشتراک مردان و چهرههای سیاسی بین این دو نفر مربوط
نمیشود .یکی از مواردی که درباره احمدینژاد از سوی برخی روحانیون مطرح
بود ،این بود که او نظر کرده امام زمان است و امام به خواب مومنین آمده و گفته
اســت که به او رای دهند .در این میان آیتاهلل شیخ محمدتقی مصباح یزدی
از جمله روحانیونی بود که تمام قد به حمایت از او برخاســت .او چند روز پس
ی متعا ل را شاکری م ک ه زمینه
از پیروزی احمدینژاد در ســال  84گفت« :خدا 
ب را فراه م کرد و آیندگان
ص از انقال 
ن دوره خا 
ی ای 
ی برا 
ن شخصیت 
ب چنی 
انتخا 
ت بود و از
ت و معجزا 
ن نتیج ه خواهند رسید ک ه انتخاب ،مشحو ن ب ه کراما 
ب ه ای 
ت را از خداوند خواستاریم».
ن نعم 
ق شکر ای 
اینرو توفی 
پنج روز پس از انتخاب احمدینژاد نیز نشــریه «پرتوسخن» در شماره ۲۸۴
خود به نقل از آیتاهلل مصباح نوشــت« :من در این  ۲۶سال انقالب سراغ ندارم
ک میلیو ن تومان قرض کرده باشــد  -که ماهی بیست سی هزار
که طلبهای ی 
تومان برگرداند  -برای اینکه خرج انتخابات بشود .همچنین مواردی که مردم
نذرهای عجیب و غریبی کردهاند».پیش از آن هم برخی از اعضای ستاد انتخاباتی
احمدینژاد پس از اعالم نتیجه شمارش آرا برای دیدار با آیتاهلل به قم رفتند که
او در این دیدار نیز گفت« :احمدینژاد ذخیره امروز خداوند برای کشور است».
این ارتباط عجیب اما در دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد ادامه نداشت
و وضعیت به گونهای رفت که احمدینژاد حتی برای درگذشت آیتاهلل مصباح
پیام تسلیت هم نداد .اما تا سالها این انتقاد بر آیتاهلل مصباح یزدی وارد بود که
چرا بیمحابا مقدسات را خرج احمدینژادی کرده بود که در دور دوم او را فریب
خورده مشایی میدانست.با این همه گویی این موضوع درس عبرتی نشده است و
علیرغم چندسال پس از درگذشت مصباح یزدی برخی از شاگردان و هوادارانش
تصمیم دارند ،همچنان از او برای حضور در فضای سیاسی استفاده کنند.
چند روز پیش حجتاالســام سیدجواد حسینیکیا ،نمایندهی مجلس با
نقل قولی از رهبر معنوی جبهه پایداری درباره سید ابراهیم رئیسی در توئیتر

نوشت«:امروز یکی از باشکوهترین برنامههای انتخاباتی کشور در شهرستان سنقر
و کلیایی برگزار شد .خاطرهای از حضرت استادمصباح یزدی ذکر کردم .ایشان
به بنده شخصا گفتند که چهار بار با واسطه از منبع موثق شنیدهاند که آیتاهلل
رئیســی نظر کرده امام زمان عج اهلل میباشند».همین موضوع سبب شد تا در
ش برانگیز شود .مهدی رسولی نوشت«:آقای رئیسی
فضای سیاسی و مجازی واکن 
بر صورت این متملقان خاک خواهد پاشید؟»
کاربری به نام سجاد نوشت«:بر نسبت دهندهی دروغ به ائمهی اطهار تا قیام
قیامتلعنت».
شهرزاد نیکو نیز نوشــت«:مصباح زمانی که زنده بود از این صحبتها برای
احمدینژاد میکرد و االن که به رحمت خدا رفته برای رئیسی میکند!! مردم
شوخی نیستها ،دارند بر میگردند!»
کاربری به نام محمد مظاهری خطاب بهآقای رئیسی نوشت«:حذر کن .مردم
خاطره خوشی از این نقل قولها ندارند».
مریم دهقانی نیز در توئیتی نوشت :«یادشــون رفته چیا در مورد احمدینژاد
میگفتن و االنم جرأت تأیید صالحیتش رو ندارن .تن و بدن آدم باید بلرزه بس
که از اعتقادات مون دارن سوءاستفاده میکنن».
کاربری با نام مســتعار ارسطوی سابق ،نیز با اشاره به برخی اتفاقات در دولت
احمدینژاد در این باره ،نوشت«:نظر کرده امام زمان! صندلی خالی برای امام زمان
در جلسه هیأت دولت!هاله نور! برای دولت سوم احمدینژاد آمادهاید؟» یک نفر
هم به طعنه نوشت«:باز اینا شروع کردن».
حسین یزدی نیز نوشت«:اهللاکبر! از آن خاطرات که مرحوم برای احمدینژاد
میگفت امروز مردهاش برای رئیسی میگوید!»
کاربری با عنوان تاج نیز نوشت :«خیلی خوبن .داستان جدید هم ندارن .فقط
اسم کاراکتر رو عوض میکنن».
کاربری با توئیتی مشابه نیز نوشت :«قانون پایستگی خاطره هست گویا .خاطره
از بین نمیرود از یک اسم به اسم بعدی میرسد».
ســیدابوالفضل حسینی نیز نوشت :«شما اگر حتی حرفت درست باشد نباید
در جامعه بیان کنید! آقا این حرفها چیه …با اعتقادات مردم بازی میکنید!»

عکس :آرش نیکخو

 8شریعتی؛ درگذشت در هجرت
 8رسانههای مجازی و همبستگی ملی
 8فهیمه رحیمی؛ از حوزه علمیه تا
رمانهای عامهپسند
 8گزارش سیاسی به جای گزارش علمی
 4افزایش ۱.۵درجهای دمای زمین
تا سال ۲۰۵۰
 4کودکآزاری؛ رتبه اول تماس با
اورژانس اجتماعی

همدلی| چند روز پیــش ویدئویی در فضای
مجازی منتشــر شــد که حاکی از دستگیری
فردی در یکی از خیابانهای اصفهان بود که
ادعا داشت امام زمان است .امام زمان قالبی با
لباس سبز و سوار بر اسب با شمشیر دولبه در
خیابانها راه افتاده و عامل رعب و وحشت مردم
در خیابان ارتش اصفهان شده بود.
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روحانی :یک رای هم نباید جابهجا شود

رئیس جمهور انتخابات ریاست جمهوری را از مهمترین انتخابات کشور دانست
و گفــت :این انتخابات از اهمیت باالیی برخوردار اســت و از مردم درخواســت
میکنم که به مشــکالت و مسائلی که در مراحل قبل از ثبت نام نامزدها تاکنون
وجود داشــته توجه نکرده و با حضور در پای صندوقهای رای به نامزد مورد نظر
خود رای دهند.
حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه پس از انداختن رای خود در
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ،ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر
و روســتا و میاندورهای مجلس شورای اســامی و میاندورهای خبرگان رهبری ،در
گفتوگو با خبرنگاران ،تاکید کرد :مردم ما به خوبی میدانند که این انتخابات برای
سرنوشــت خودشان و نظام جمهوری اســامی چقدر اهمیت دارد و ای کاش هیچ
مشکلی از روز ثبت نام نامزدها تا امروز نداشتیم.
وی با اظهار امیدواری نسبت به این که نحوه برگزاری انتخابات و نتیجه حاصل از
آن طوری باشد که مردم در پایان خوشحال باشند ،خطاب به استانداران و مجریان
انتخابات نکاتی را یادآورشد و در گام اول حفظ سالمت مردم و رعایت پروتکلهای
بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.
وی همچنین بر حفظ آرای مردم توســط مجریــان انتخابات تاکید کرد و افزود:
خدای ناکرده یک رای جابهجا نشــود ،البته همیشــه رعایت میشــده ،این بار هم
رعایت شود.

برآورد کدخدایی از میزان مشارکت مردم در انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان گفت :میزان مشارکت مردم در انتخابات خوب است.
به گزارش ایســنا ،عباســعلی کدخدایی عصر دیروز در اتاق مانیتورینگ شورای
نگهبان در جمع خبرنگاران گفت :انشــاءاهلل تالشهای امروز نتیجهای باشــد که
خیر و مصلحت کشور را در بر داشته باشد.
وی درباره برآورد خود از میزان مشــارکت مردم در انتخابات گفته بود :مشارکت
خوب است و ان شاءاهلل بهتر میشود و تا  ۱۲شب هم انتخابات ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی گفت :تخلفات مربوط به صبح
بود و االن هم درباره تبلیغات و کمبود تعرفه شکایتهایی بود که پیگیری میشود
و جای نگرانی نیست.
کدخدایی درباره سامانه مردم ناظر و شکایات مردم در این سامانه گفت :مواردی
که نیاز فوری بود رســیدگی شــد و تذکر داده و برطرف شده و مسئلهای که قابل
توجه باشــد چیزی نداریم و بررســی بیشــتر را میطلبد و بعدا خدمتتان عرض
میکنم.

دریافت  ۵۷۵۲گزارش تخلف انتخاباتی

چهارمین گزارش از جزئیات گزارشهای دریافتی از طریق ســامانه «مردم ناظر»
در ارتباط با انتخابات منتشر شد.
به گزارش ایســنا ،پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان عصر روز گذشته اعالم کرد:
از زمان آغاز رســمی فرآینــد رایگیری تا ســاعت  ۱۹:۰۰روز جمعه  ۲۸خرداد،
 ۵۷۵۲مورد گزارش مردمی از تخلفات انتخاباتی در ســامانه مردم ناظر ثبت شده
اســت که از این میان تعداد  ۷۷۸شــکایت بین ساعات  ۱۶الی  ۱۹توسط مردم به
ثبت رسیده است.
گفتنی است از بین  ۵۷۵۲مورد گزارش ارسالی از آغاز فرآیند رای گیری تاکنون،
 ۲۸۹۹مورد مربوط به عوامــل اجرایی ۷۱۹ ،مورد مربوط به داوطلبان ۳۱۸ ،مورد
مربوط به عوامل نظارتی و  ۱۸۱۶مورد در خصوص ســایر تخلفات به ثبت رســیده
است که که توسط کارشناســان ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات پیگیری و دنبال
شده است.
به اســتحضار مردم شریف میرساند ،نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روســتا و رسیدگی به تخلفات مربوط به آن ،بر عهده شورای نگهبان نیست و مردم
از ثبت شکایات نسبت به این انتخابات در سامانه مردم ناظر خودداری نمایند.

