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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -سعید لیالز در یادداشتی با عنوان «حرف آخر
با مردم» نوشت :مکانیزم و ماشین انتخابات و ساز و کار آن
در ایران هنوز کار میکند ،این ماشین هنوز جواب میدهد
وتاوقتیاینمکانیزمکارمیکندمابایددرانتخاباتشرکت
کنیم .تا وقتی ماشین انتخابات کار میکند میتوان به
اصالح مسیر در چارچوب نظام امیدوار بود.
•• جوان -گزارشهای تفریغ بودجه نشان میدهد حدود
 20میلیارد دالر از بدهی خریداران نفت و گاز ایران به
کشور بازنگشته است و سکوت وزارت نفت و بانک مرکزی
تا پایان دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
••شرق -هادی اخالقی مدیرعامل بانک ملت از فعالیت
مجدد شعبه بانک ملت سئول خبر داد و گفت :پس از اعمال
تحریمها علیه ایران ،فعالیت این شعبه کاهش یافت و پس
از مدتی متوقف شده بود.
••شــرق  -کلید اتصال سوئیچ کــار تهــای بانکی ایــران
و روسیه در ادامــه گسترش ارتباطات بانکی در سطح
بینالمللی ،زده شد.
••آرمان  -سردار حیدر عباسزاده فرمانده انتظامی استان
بوشهر گفت 2 :تن از مدیران یکی از بزرگترین کانالهای
تلگرامی که تصاویر شخصی دانـشآمــوزان را با مطالب
توهینآمیز منتشر میکردند ،شناسایی و دستگیر شدند.

...

انعکاس
••جام نیوز خبر داد :روزنامه ملیت ترکیه خبر از دستگیری
قاتالن سعید کریمیان داد .مطابق گفته این روزنامه قاتالن
مدیر شبکه جم در صربستان دستگیر و به پلیس ترکیه
تحویل داده شدند.
••دولــت بهارخبر داد  :درپــی بستری شــدن آیــت ا...
هاشمی شاهرودی در بیمارستان  ،دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور سابق به همراه آقــای حمید بقایی از وی
عیادت کردند.
••جهان نیوزنوشت :احمد توکلی نماینده مردم تهران در
مجلس نهم روزگذشته بهدلیل فشارهای کاری ایام منتهی
به انتخابات در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد.
••شفاف نیوز نوشت« :حسینقلی قوانلو» رئیس سازمان
صنعت،معدنوتجارتاستانگلستانگفت:تیمحقیقتیاب
حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر در محل حادثه حاضر
شدهوشواهدعینیراازنزدیکبررسیمیکند.
••اعتدال مدعی شد  :هفته گذشته قایقهای ایرانی
در خلیج فارس به ۱۰۰۰متری یک ناو آمریکایی نزدیک
شدند .این ناو نیز به سمت این قایق ها شلیک اخطار انجام
داده است.
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سرنوشتکشوردر دست آحاد مردم است

▪معتقدمکارنیکرابایستیدر ّاول ِ
وقتآنانجامداد

الر حیم .ا ّو ًال خــدای متعال را بر
الر حمن ّ
بسماّ . ..
نــعــمــت مــردمســاالری و انتخابات و حــضــور مــردم،
ســپــا سگــزاری میکنیم ،ایــن نعمت بزرگی است.
بحمدا ...مردم ما هم شکرگزار این نعمت هستند،

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

چیزهایی که در مناظره گفته شد را فراموش
کنیم ؟

چون میبینید که شرکت می کنند .توصیه من این
است که هر چه بیشتر شرکت کنند ،هر چه زودتر پای
صندوق ها بیایند ،معتقدم کار نیک را بایستی در ا ّول
ِ
وقت آن انجام داد؛ به تأخیر نباید انداخت .معتقدم
که انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است،
سرنوشت کشور دست آحــاد مــردم است که رئیس
اهم ّیت این
ق ّوه مجر ّیه را انتخاب می کنند؛ [لذا] به ّ
توجه کنند .انتخابات شوراهای شهر و روستا هم
کار ّ
مهم است ،زیرا کسانی انتخاب می شوند که خدمات
روزمر ه مردم را -در
شهری و روستایی را -یعنی مسائل
ّ
ّ
اختیار دارند؛ آن هم مهم است؛ با دقت ،با مالحظه،
با شناخت انشاءا ...در انتخابات شرکت کنند؛ این
توصیه من به آحاد مردم است.
▪خداقوت رهبر انقالب به خبرنگاران

از شما برادر عزیزمان و مسئولین صداوسیما هم ّ
تشکر
میکنم که زحمت می کشید؛ از حضرات خبرنگار هم
ّ
مهم انتقال خبر هستند.
تشکر می کنم که مشغول کار ّ
والسالم علیکم و رحمةا...
ّ

بازتاب مشارکتگسترده مردم در رسانههای خارجی
روز گذشته خبرنگاران خارجی که برای پوشش انتخابات
بــه کــشــورمــان آمــده بــودنــد ،حضور گسترده و شکوه
مشارکت ملت ایران را با شگفتی مخابره می کردند.
صف هــای طویل و شــاداب ملت بــزرگ ایــران تا نقطه
اخــذ رای روز گذشته تــوجــه رســانــه هــای خــارجــی و
خبرنگارانشان که به تهران گسیل کرده بودند را نیز
به خود جلب کرده بود .خبرنگار خراسان در این باره
گزارش داد  :من به عینه دیدم این خبرنگاران با چشمانی
شگفت زده از این همه همت و مسئولیت شناسی به
مخابره این حماسه پرداختند .برخی از آن ها این رویداد
را در زندگی خود بی نظیر توصیف می کردند و برخی
دیگر که قبال هم دیــده بودند تــداوم این حضور با همه
مشکالت داخلی و خارجی را قابل ستایش و احترام
توصیف می کردند .
بــه گـــزارش فـــارس ،خــبــرگــزاری رویــتــرز پــس از آغــاز
انتخابات ،گــزارش داد« :در حالی که ایرانیها رای
دادن در انتخابات ریاست جمهوری را شروع کردند،
صفهای طوالنی در مراکز رای گیری ایجاد شده است».

رویدادها تبدیل شده است ،چراکه آینده تعامالت تهران
را تعیین خواهد کرد .گاردین افزود :مردم ایران که در
صفهای طوالنی رایگیری را آغاز کردهاند ،قرار است
روابط آینده کشور با غرب را نیز انتخاب کنند.
▪المیادین :مــردم حضور گسترده و پــرشــوری در
انتخابات داشتند

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم نوشت مــردم در اولین
انتخابات ریاست جمهوری پس از توافق هستهای به
طور گسترده پای صندوقهای رای رفتهاند .به گزارش
آسوشیتدپرس ،صف مردم برای شرکت در انتخابات
بسیار طوالنی اســت و تحلیلگران میگویند که این
مشارکت گسترده به روحانی برای دومین پیروز یاش
کمک خواهد کــرد .روزنــامــه گاردین هم در گزارشی
نوشت :انتخاب رئیسجمهور در ایران به یکی از مهمترین
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بدون موضوع

رهبر انقالب پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین دقایق آغاز
رأیگیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
و پنجمین دور ه انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا با حضور در محل صندوق سیار  ۱۱۰در حسینیه
امــام خمینی (رحمةا ،)...آرای خــود را به صندوق
انداختند .حضرت آی ـتا ...خامنهای سپس با اشاره
به نعمت مــرد مســاالری و حضور مــردم در انتخابات،
افــزودنــد :مــردم هرچه بیشتر در انتخابات شرکت
کنند و هرچه زودتــر در پای صندو قهای رأی حاضر
شوند ،زیــرا کار نیک را باید در اول وقت انجام داد و
نباید آن را به تأخیر انداخت .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...خامنهای
( )Khamenei.irمتن سخنان ایشان به شرح زیر است.
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المیادین هم در گــزارشــی نوشت :ایرانیان به طور
گسترد ه در شعبههای اخذ رای حاضر شدند و مقام
معظم رهبری انتخابات را بسیار مهم توصیف کردند.
این خبرگزاری در ادامــه نوشت :صبح امــروز درهای
شعبههای اخذ رای برای عموم مردم ایــران باز شد و
مردم حضور گسترده و پرشوری داشتند .روزنامه فرا
منطقه ای «رای الیوم» امــروز (جمعه) با پوشش خبر
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ،
نوشت :مردم تهران و سایر مناطق ایــران از نخستین
ساعات رای گیری  ،به طور گسترده پای صندوق های
رای حاضر شدند.

▪تمجید دو خبرنگار غربی از حضور گسترده مردم
ایران در انتخابات

صنم شنتیایی خبرنگار فرانس 24که برای پوشش اخبار
انتخابات در ایران به سر می برد با انتشار تصاویری از
حضور رای دهندگان در شعب رای گیری ،انتخابات
امروز را رنگارنگ خواند و در صفحه توییتر خود تصاویری
از حضور اقشار گوناگون پای صندوق های رای منتشر
کرد .خبرنگار روزنامه آمریکایی لسآنجلس تایمز مستقر
در استانبول نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
ایرانیان مقیم استانبول بــرای شرکت در انتخابات و
ریختن رای خود ،صف طوالنی تشکیل داده اند .وی در
توییتی دیگر نوشت :در اطراف سرکنسولگری ایران در
استانبول روحیه شادی و نشاط پدید آمده و صدها ایرانی
منتظر رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند.
بر اســاس اعــام اداره کل رسانه های خارجی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بیش از  570خبرنگار از 42
کشور جهان از نزدیک این انتخابات را پوشش خبری و
تصویری دادند.

...

حاشیه نگاری خبرنگاران خراسان از انتخابات
محمدی-اکبری
international@khorasannews.com

*در حالی که ظهر روز گذشته یکی از روزهای گرم سال
در تهران به شمار می رفت ،تعداد زیادی از مردم با حضور
در شعبه اخذ رای حسینیه ارشاد چند ساعت را در صف
ماندند تا رای خود را به صندوق ها که تا  6صندوق افزایش
یافته بود بیندازند.
*اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در انتخابات
شرکت کرد ،سید مصطفی هاشمی طبا بود که در همان
محله خود در منطقه شهید عراقی تهران به مدرسه ای
ابتدایی رفت و رای خود را در صندوق انداخت  .دومین
نامزد حسن روحانی رییس جمهور بود که روز گذشته به
حسینیه ارشاد رفت و رای خود را به صندوق انداخت .همز
مانباحضورروحانیدرحسینیهارشاد،اسحاقجهانگیری
دیگرنامزدانتخاباتکهدرفاصلهدوروزتاانتخاباتانصراف
داده بود به حسینیه ارشاد آمد  .سید ابراهیم رئیسی تولیت
آستان قدس نیز مسجد ارشاد در شهر ری را برای اخذ رای
انتخاب کرده بود محمد باقر قالیباف نیز ترجیح داد ضمن
حضور در مسجد حضرت اباالفضل اردبیل در انتخابات
ریاست جمهوری شرکت کند .
*حضور مــردم در صف های طویل عــاوه بر شعبه های
اصلی و مشهور تهران  ،در شعب اخذ رای فرعی و خلوت
نیز دیده می شد و کسانی که وقت حضور در شعب متراکم
را نداشتند با دادن رای در این محل ها  ،به صندوق ها نیز
رونقی داده بودند.
*حضور نسل سوم و چهارم انقالب از دختر و پسر و با ظاهر
و لباس های متنوع از جمله نکات جالب انتخابات روز
گذشته بود.
*نشان دادن انگشت جوهری شده رای دهندگان به
عکاس ها و تصویربرداران از جمله صحنه های جالبی
بود که روز گذشته بارها تکرار شد .استفاده از لیست های
انتخاباتی که در گوشی های تلفن همراه مردم قرار داشت
و گرفتن عکس با رای قبل از انداختن به صندوق از دیگر
موارد جالب موبایلی در این انتخابات به شمار می رفت .
*تعداد زیادی از خبرنگاران ،عکاسان و تصویربرداران
خارجی مقیم تهران یا کسانی که برای پوشش انتخابات ما
به کشور آمده بودند نیز به ویژه در حسینیه ارشاد به چشم
می خوردند که خود نشان از اهمیت ویژه انتخابات ایران
برای رسانه های بین المللی و منطقه ای داشت.
*گفت و گوهای مــردم در صف انتظار و تنوع سلیقه ها
و نامزدهای مطلوب هرکدام نشان از رقابتی واقعی و
حساسیت این انتخابات داشت به گونه ای که کمتر کسی
می توانست نتیجه را پیش بینی کند.
*حضورپیرزنها،پیرمردهاوزنانیکهفرزنددربغلدرصف
ایستادهبودندنهتنهاازنکاتجالبروزقبلبودبلکهحسی
ازافتخاروغرورازوجودچنینمردممسئولیتشناسیرابه
انسانمنتقلمیکردوبهخصوصموجبتعجبخبرنگاران
خارجی شده بود.برخی بر روی ویلچر و برخی با عصای زیر
بغل ،خود را به محل های اخذ رای رسانده بودند تا در این
همایشپرشوروباشکوهمشارکتداشتهباشند.
*حضوراسحاقجهانگیریباشعار«اسحاقدوستتداریم»
همراه بود و زمانی که مصطفی تاج زاده وارد حسینیه ارشاد
شد با شعار و استقبال برخی از رای دهندگان مواجه شد .
*صف مردم برای رای دادن در حسینیه ارشاد به حدود

300متر در اوج خود رسیده بود .
*دو مرد به اتفاق همسرانشان با لباس محلی لرستان برای
رای دادن حاضر شدند و حضور سه هموطن زرتشتی با
لباس سنتی مورد توجه عکاسان قرار گرفته بود .
*هنرمندان و بازیگران زیادی نیز حسینیه ارشاد را برای
دادن رای انتخاب کردند  .حضور این افراد باعث جمع
شدن مردم و گرفتن عکس سلفی با آنها شده بود .
* ایلنا -رئیس دولت اصالحات روز گذشته در حسینیه
جماران رای خود را به صندوق انداخت.
*در شعب اخذ رای مناطق جنوب غرب تهران از جمله
محلهابوذروبهطورخاص"مسجدجامعابوذر"درنخستین
ساعات اخذ رای صف های طوالنی اقشار مختلف مردم
مشاهده می شد.
*در مقابل در اصلی مسجد جامع ابوذر خــودروی واحد
سیار صدا و سیما مستقر شده بود و تریبونی برای اظهار
نظر رای دهندگان به چشم می خورد که گاه به گاه فردی
پشت آن قــرار می گرفت و به ایــراد سخن می پرداخت.
*در شعبه رای گیری مسجد صاحب الزمان (عج) تهران
در خیابان خــوش جمعیت زیــادی به چشم می خورد
اما با این حال آنچه بیش از سایر موارد چشم نوازی می
کــرد صــف منظم  ،آرام ــش و تبسم اقــشــار مــردم بــود که
بــرای انداختن رای خود به صندوق در انتظار بودند.
* گاه دیده می شد برخی افراد برای نام نویسی نامزدهای
انتخاباتی شوراهای شهر و روستا لیست تبلیغاتی جناح
خاصی را در دست داشتند،ناظرین به این افراد توصیه می
کردند که به صورت پنهان اسامی لیست را رونوشت کنند
که مبادا این اقــدام آنها مصداق تبلیغ غیر قانونی شود.
*برخی از افراد سالخورده پس از انداختن رای به داخل
صندوق با گفتن جمله "قبول باشه" برای هم مسجدی
ها و دوستان خود دعای قبولی "ادای تکلیف " داشتند.
*ایلنا.محموداحمدینژادوحمیدبقاییبههمراهمرتضی
تمدن نیز در ساعات پایانی رأی گیری آرای خود را به
صندوق انداختند .حمید بقایی در مطلبی نوشت که به
محمود احمدی نژاد رای داده است!
* پیرمرد خادم مسجد سید الشهدا(ع) واقع در محله "قلعه
مرغی تهران" درحالی که سینی بزرگی در دست داشت
به مردمی که مدت ها زیر آفتاب در صف ایستاده بودند آب
خنک تعارف می کرد لیوان های آب داخل سینی به دلیل
تشنگی ناشی از گرمای هوا و تابش آفتاب تند بهاری توسط
مردم مدام پرو خالی می شد.
*یکی دیگر از حواشی انتخابات روز گذشته ،رنگ
انگشتر رهبر انقالب بود که به رنگ انتخاباتی یکی از
نامزدها شبیه بود و همین موضوع موجب گمانه زنی های
رسانه های غیررسمی شده بود .یک منبع آگاه در دفتر
حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنهای درباره این گمانه زنی
ها گفت :تفسیر انتخاباتی از انگشترهای رهبر انقالب
صرفا شیطنت برخی رسانهها است .مهر در این باره به
نقل از یک منبع آگاه با اشاره به اینکه رهبر انقالب حدود
 ۳ماه است از این انگشتر استفاده می کنند افزود :ایشان
انگشترهای مختلف را به جهت استحباب آن استفاده
کــرده و تفسیر انتخاباتی از انگشترهای ایشان صرفا
شیطنت برخی رسانهها است.

انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران به لطف خداوند
و همت مردم با مشارکت گسترده  ،امنیت و آرامش برگزار
شد و افتخار دیگری در کارنامه درخشان اقتدار و عزت نظام
و مردم ثبت کرد.
تجربه این دوره انتخابات اما در کنار نقاط مثبت فراوان
داراینقاطمنفیولکههایتیرهاینیزبودکهشایدبهدالیل
گوناگون در دوره های گذشته سابقه و نمونه ای نداشت.
مهمترین جنبه منفی این تجربه بداخالقی های گسترده
در فضای عمومی جامعه و رفتارهای غلط و ناشایستی
بود که برخی جریان های سیاسی و جناح های طرفدار
نامزدها مرتکب شدند و به دلیل گستردگی رسانه های
نوین و فضای مــجــازی بیش از گذشته نیز دیــده شــد.
شاید هرگز در طــول سالهای پس از انقالب ایــن میزان
دروغ و تهمت و شایعه و بدگویی که نسبت به هر یک از
نامزدهای انتخابات دیده و شنیده شد سابقه نداشت.
ای ــن بــخــش از تــجــربــه انــتــخــابــات را گــرچــه بــســیــار تلخ
بــود و آثــار عمیق خــود را در الیــه هــای مختلف زندگی
اجتماعی مــا خــواهــد گــذاشــت بــایــد فــرامــوش کنیم و
بکوشیم که دیگر نه از ایــن رفتارها و گفتارها یــاد کنیم
و نــه اشــکــال مختلفی از بازنشر آنها را شاهد باشیم.
جامعه ما در این موقعیت بیش از هر چیزی نیاز دارد که
با یــادآوری خاطرات شیرین و تکرار مصادیق مثبت این
تجربه بر جنبه هــای مثبت حاصل و نتیجه انتخابات و
دســتــاورد عظیم مشارکت وسیع مردمی تمرکز کند.
امــــا یــــک نــکــتــه هــســت کـــه بـــر عــکــس اصــــا نــبــایــد
فــرامــوش ش ــود و آن چــیــزهــایــی اس ــت کــه در مناظره
ها و سخنرانی هــای رسمی توسط نامزدهای محترم
انتخابات ریــاســت جــمــهــوری  -کسانی کــه بــه عنوان
رجــل سیاسی خــود را در جایگاه تصدی پست ریاست
جمهوری اســامــی مــی دیــدنــد -بــر زب ــان آم ــده اســت.
در مناظره ها مخصوصا مناظره سوم ودر سخنرانی های
رسمیتبلیغاتانتخاباتیچیزهاییتوسطبرخینامزدهای
انتخابات گفته شد که بسیار حساس و خطرناک بود.
نــه آن حــرفــهــا مــطــالــبــی ســــاده و کــم اهــمــیــت بـــود که
بــشــود بــه راحــتــی از کــنــارشــان گــذشــت و نــه گوینده
آن ــه ــا افــــــرادی مــعــمــولــی بـــودنـــد کـــه ب ــع ــدا بــگــویــنــد
حــواســمــان نــبــود و عــصــبــانــی شــدیــم و نفهمیدیم!
زخــمــی کـــه ایــــن حــرفــهــا بـــه اعــتــمــاد عــمــومــی وارد
س ــاخ ــت و آســیــبــی کـــه بـــه رابـــطـــه م ــی ــان حاکمیت
و مــردم زد تا ده ها سال پس از این قابل ترمیم نیست.
هر چه باید برای فراموش کردن آنچه بین مردم گذشته
تالش کنیم ،برعکس باید بکوشیم که آنچه میان مسئوالن
بر زبــان رفته اســت هرگز فــرامــوش نشود تا پس از این
مــدیــران و مسئوالن بدانند نسبت به یکایک کلمات و
گفتارهای خود مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و اگر
قدرت کنترل خشم خود را ندارند و نمی توانند سخنان
خود را مدیریت کنند در چنین جایگاهی قــرار نگیرند.
اکــنــون زمــــان آن فــرارســیــده اســـت کــه قـــوه قضاییه
بــا قـــدرت و جــدیــت و الــبــتــه ســرعــت ،هــمــه فیلم هــای
سخنرانی هــای تبلیغاتی نامزدها مخصوصا مناظره
های تلویزیونی را با دقت مــرور کند و یکایک تهمت ها
و نسبت هــای مطرح شــده را مــورد بررسی قــرار دهــد.
آسیبی کــه ایــن تهمت هــا بــه اعــتــمــاد عمومی جامعه
بــزرگ ما زده کمتر از آسیب روانــی جنایت قتل و تجاوز
زنجیره ای در یــک منطقه مسکونی کوچک نیست.
اگرازامروزقوهقضاییهبهاینموضوعنپردازدبعدازاینافراد
درسطوحمختلفاحساسمیکنندکهبرایمقابلهبارقیب
خودمیتوانندهرتهمتیرابزنندوهرسخنیرابگویندواگر
دروغ باشد هیچکس یقه آنان را نخواهد گرفت و اگر راست
باشد هم هیچکس به محاسبه و مؤاخذه متهم نخواهد
پرداختواینوضعیتبسیار،بسیار،بسیارخطرناکاست!
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