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 گزارش تخلفات انتخاباتی
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البالگ:

تحلیل
| قالیباف برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده 
بود. بار اول خود را به عنوان یک کاندیدای ترقی خواه و تکنو کرات معرفی کرده 
بود. این بار او به عنوان یک مدیر جهادی وارد عمل شد. او در این دوره شکاف 
طبقاتی را با ادبیاتی که از تقســیم طبقات اقتصادی مردم بین 96 و 4 درصد 

حکایت میکرد وارد رقابت های انتخاباتی شد.
البالگ نوشت: در دو دهه گذشته انتخابات های ریاست جمهور ایران عمدتا 
شــگفت انگیز بوده اســت. تازه واردها معموال آرای بهتری از سیاست مداران 
شناخته شده کســب میکنند. این دوره نتیجه انتخابات شگفت آور نبود بلکه 

تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و وعده های آنها توجه ها را به خود جلب کرد.
حسن روحانی دوباره انتخاب شد. اکثریت رای دهندگان با شعار به گذشته بر 
نمیگردیم به او رای دادند. اگر او انتخاب نمی شد باعث تعجب بود اما راه های 

اقناع رای دهندگان برای رای دادن به او نیاز به توضیح دارد.
از این نظر ممکن نیســت بتوان ترکیب رای مردم را تحلیل کرد. وزیر کشور 
ایران هنوز جزییات و آرای استان ها را به تفکیک اعالم نکرده است. فرمانداران 
و استاندار ها بعضا اطالعات استان های خود و مجموع آرای هر کاندیدا را اعالم 

کرده اند.
هر اظهار نظری درباره رای روســتا و شــهر و رای طبقه متوسط و فقیر قابل 
استناد نیســت. با اطالعات کنونی اســتان هایی که بیشترین جمعیت حاشیه 
نشین را داشته اند به روحانی رای دادند و شهرهایی مانند قم که مذهبی است 
به رییسی.هیچ شکی درباره پیروزی روحانی وجود ندارد. قسمت جالب و عجیب 
انتخاب او درسال 2013 ائتالف اصالح طلبان و اعتدال گرایان پشت سر او بود. 

این ائتالف در ســال 2016 نیز در انتخابات مجلس تکرار شد. اصولگرایان در 
این انتخابات به این نتیجه رســیده بودند که در صورت عدم ائتالف بر سر یک 
کاندیدای خاص مجددا شکســت خواهند خورد. آنها برای جلوگیری از تکرار 
شکست از یک فرایند دموکراتیک استفاده کردند و پشت سر رییسی در جمنا 
ائتالف صورت گرفت. اما کاندیدای آنها بــرای ارائه پیام آنها به مردم قالبیت و 
توانایی الزم را نداشــت.در پایان علی رغم افزایش مشارکت میزان رای رییسی 
از میزان مجموع رای کاندیداهای اصولگرا در سال 2013 کمتر بود. به عبارت 
دیگر این اتحاد برای ایجاد حمایت پشت سر اردوگاه اصولگرایی کافی نبود. هنوز 
معلوم نیست چرا رییسی تنها چند روز بعد از اینکه به طور علنی بر ارادتش به 
امام رضا )ع( تاکید کرده بود و گفته بود میخواهد به عنوان خادم حرم خدمت 
کند تصمیم به ورود به انتخابات گرفت. او که اخیرا به عنوان رییس آستان قدس 
منصوب شده است گفته بود خدمت به حرم امام رضا برای او از همه چیز مهم 
تر است.به هر ترتیب او به رقیب اصلی روحانی تبدیل شد. حضور او در انتخابات 
این رقابت را دوقطبی کرد. رییســی در ابتدا ســعی کرد خود را کاندیدایی فرا 
جناحی معرفی کند. در هفته اول تبلیغات انتخاباتی پوســترهایی از تصویر او 
به همراه رئیس دولت اصالحات منتشر شده بود. با این حال تجربه رییسی در 
مواجهه با افکار عمومی پایین بود و به دلیل فقدان کاریزما از نگه داشــتن این 
تصویر بازماند.قالیباف دیگر کاندیدای اصولگرا در اولین مناظره انتخاباتی حمله 
سنگینی علیه روحانی داشــت و این روند را تا مناظره آخر ادامه داد. کمپین او 
بر شعارهای پوپولیستی تاکید داشت. او بر بی عدالتی و عدم مساوات و فاصله 
طبقاتی درکشور تمرکز داشــت و وعده سه برابر کردن یارانه های نقدی اقشار 

فقیر را مطرح کرد. رییسی نیز همین روندر ا در پیش گرفت. او وابستگی روحانی 
به خارج را هدف قرار داد و گفت اقتصاد ایران نباید برون نگر باشد. با همه اینها 
رییسی نیز بر ادامه تعهد ایران به برجام تاکید داشت. رییسی مدعی شد که بهتر 
از روحانی میتواند به تعهدات ایران در برجام پایبند باشد و عواید اقتصادی آن 
را نقد کند. در نهایت قالیباف به نفع رییســی کناره گیری کرد.روحانی پس از 
مدتی صبر، انتقادات تیز حود را علیه رییسی آغاز کرد. در نهایت روحانی توانست 
رای کسانی را که از روی کار امدن رییسی نگران بودند و نمیخواستند رییسی 
چهار سال آینده به عنوان رییس جمهور ایران باشد به خود جلب کرد. تبلیغات 
انتخاباتی ای که با انتقاد به آمارهای اقتصادی روحانی آغاز شده بود برای رای 
دهندگان به انتخاباتی برای آینده کشــور بدل شد . روحانی در یکی از نشست 
های انتخاباتی خود گفت من این آدمها را میشناسم. آنها یک زمان میخواستند 
بین زنان و مردان در پیاده رو ها چادر بکشند. رییسی این اظهارات روحانی را 
ترساندن مردم از کاندیدای رقیب خوانده بود.اگر رییسی ضربه مهلکی در این 
انتخابات خورد، بازهم بازنده اصلی قالیباف شــهردار تهران بوده است. او برای 
سومین بار در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کرده بود . بار اول خود را به 
عنوان یک کاندیدای ترقی خواه و تکنو کرات معرفی کرده بود. این بار او به عنوان 
یک مدیر جهادی وارد عمل شد. او در این دوره شکاف طبقاتی را با ادبیاتی که 
از تقسیم طبقات اقتصادی مردم بین 96 و 4 درصد حکایت میکرد وارد رقابت 
های انتخاباتی شد. این تغییر مشی او را به یک فرصت طلب تبدیل کرد که برای 
پیروزی دست به هر کاری میزند. او وعده داد که بارانه نقدی اقشار کم بضاعت 

را سه برابر میکند اما مردم این وعده های او را باور نداشتند.

شهردار دیدی، ندیدی!
من می دانم شهردار این شورای جدید کیست اما اسمش را 
نمی گویم. حاال هی بگویید فامیلی اش با »ح« شروع می شود یا 
با ... می دانید چرا نمی گویم؟از قدیم اگر یک نفر از رازی خبردار 
باشد و بروز دادن آن باعث زحمت و گرفتاری خودش با دیگری 
بشود به او می گویند شتر دیدی ندیدی که این مثل شبیه آن 
یکی است که می گوید: هرچی دیدی هیچ چی نگو من هم دیدم 
هیچ چی نمی گم و حکایتی دارد. می گویند: سعدی از دیاری به 
دیاری می رفت. در راه چشمش به زمین افتاد. جای پای یک مرد 
و یک شتر دید که از جلوش رد شده بودند. کمی که رفت ادرار 
کم  جهشی روی زمین دید پیش خود گفت: »سوار این شتر زن 
حامله ای بوده« بعد یک طرف راه مگس و طرف دیگر پشه به 
پرواز دید پیش خود گفت: »یکه لنگه بار این شتر عسل بوده لنگه 
دیگرش روغن« باز نگاهش به خط راه افتاد دید علف های یک 
طرف جاده چریده شده و طرف دیگر نچریده باقی مانده پیش 
خود گفت: »یک چشم این شتر کور بوده، یک چشم بینا« از قضا 
خیاالت سعدی همه درست بود و ساربانی که از جلوش گذشته 
بود به خواب می رود و وقتی که بیدار می شود می بیند شترش 
رفته. او سرگردان بیابان شد تا به سعدی رسید. پرسید: »شتر 
مرا ندیدی؟« سعدی گفت: »یک چشم شترت کور نبود؟« مرد 
گفت: »چرا« گفت: »بارش عسل و روغن نبود؟« گفت: »چرا« 
گفت: »زن حامله ای سوارش نبود؟« گفت: »چرا« سعدی گفت: 
»من ندیدم!« مرد ساربان که همه نشــان ها را درست شنید 
اوقاتش تلخ شد و گفت: »شتر مرا تو دزدیده ای همه نشانی هاش 
را هم درست می دهی« بعد با چوبی که در دست داشت شروع 
کرد سعدی را زدن. ســعدی تا آمد بگوید من از روی جای پا و 
عالمت ها فهمیدم و اینها را گفتم چند تایی چوب ساروانی خورد 
وقتی مرد ساروان باور کرد که او شتر را ندزدیده راه افتاد و رفت. 
ســعدی زیر لب زمزمه کرد و گفت: سعدیا چند خوری چوب 

شترداران راـ  تو شتر دیدی؟ نه جا پاشم ندیدم!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
ماه برکت و اخاللق

| عبداهلل جاویدی - بسیاری 
از ما خدا را شکر کردیم که انتخابات را از 
ماه رمضان بیرون کشیدند و قبل از ماه 
مبارک در همهمه وعــده ها و دروغ ها 
گیر کردیم. هرچند نتیجه اش گوارا بود 
و حضور مردم پر از شور و حماسه شد. 
در بین ماه های سال قمری، ماه رمضان، 
از قداســت و جایگاه ویژه اي برخوردار 
است چنانکه در دعای مخصوص آن مي 
خوانیم:»... و هذا شهر عظمته و کرمته 
و شــرفته و فضلته علي الشــهور...«»و 
رمضان، ماهي اســت که او را عظمت و 
کرامت و شرافت، و فضیلت دادي، نسبت 
به ماه هاي دیگر.«رسول خدا)ص( مي 
فرماید: »اگر کســي در ایــن ماه، یک 
آیه از قرآن، تالوت کنــد، ثوابش مثل 
کسي است که در غیر ماه رمضان، یک 
بار قرآن را ختم کرده باشــد.«  از امام 
صادق)ع( نیز درباره مــاه رمضان نقل 
شــده اســت: »هرکس در ماه رمضان، 
صدقه اي بدهد خداوند هفتاد نوع، بال 
را از او دور مــي کند.« حضرت علي)ع( 
از پیامبر خاتم)ص( نقــل مي فرماید: 
»هیچ مؤمني نیست که ماه رمضان را، 
به حساب خدا، روزه بگیرد، مگر آن که 
خداي تبارک و تعالــي، هفت خصلت 
را بــراي او الزم گرداند، هرچه حرام در 
پیکرش باشــد محو و ذوب گرداند. به 
رحمت خداي عزوجل نزدیک مي شود. 
)با روزه خویش( خطاي پدرش حضرت 
آدم را مي پوشاند. خداوند لحظات جان 
دادن را، براي او، آسان کند. از گرسنگي 
و تشــنگي روز قیامت در امان اســت. 
خداي عزوجل از خوراکــي هاي لذیذ 
بهشتي او را نصیب دهد. و باالخره خداي 
عزوجل، برائــت و بیزاري از آتش دوزخ 
را به او عطا فرماید. )پرســش کننده در 
این حدیث مفصل، عالــم یهودي بود( 
که عرض کرد راست گفتي اي محمد.«  
ماه مبــارک رمضان عالوه بــر این که 
ماه عبودیت و بندگــي، و ماه غفران و 
رحمت الهي اســت، از جهات دیگر نیز 
حائز اهمیت است: اولین ویژگي و امتیاز 
ماه مبارک رمضان، نزول قرآن کریم بر 
قلب نازنین پیامبر خدا)ص( براي نجات و 
هدایت انسان ها در این ماه پربرکت است 
چنانکه خداي سبحان مي فرماید: »ماه 
رمضان، ماهي است که قرآن به عنوان 
راهنمایي مردم و نشــانه هاي هدایت 
و فرق میان حق و باطــل در آن، نازل 
شده اســت.« )بقره/185( در آیه دیگر 
مي فرماید: »ما قرآن را در شب مبارک 
فرو فرستادیم.« دومین ویژگي که باعث 
فضیلت ماه مبارک رمضان شده است، 
قرارگرفتن شب قدر و تعیین سرنوشت، 
در ماه رمضان است.چنانکه در سوره قدر 
مي خوانیم: »ما آن ]قرآن[ را، در شب 
قدر، نازل کردیم. و تو، چه مي داني شب 
قدر چیست؟ شب قدر ]در مقام و مرتبه[ 

از هزار ماه، بهتر و باالتر است.

 عراقچی:
ترامپ تاکنون به برجام 
پایبند بوده است 

| رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: ترامپ تاکنون به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و تعلیق سایر تحریم های هسته ای نیز در زمان خود باید تمدید شوند.
رئیس ســتاد پیگیری اجرای برجام گفت: ترامپ تاکنون به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و تعلیق سایر تحریم های هسته ای نیز در زمان خود باید تمدید شوند. به 
گزارش کائنات به نقل از ایسنا،  سید عباس عراقچی در خصوص حضور خود در کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، اظهار 
کرد: این جلسات به صورت مستمر همیشه برگزار شده و هدف ما توجیه کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به اجرای برجام بوده است.معاون وزیر امور خارجه با بیان 
این که کمیسیون امنیت ملی در حال آماده سازی گزارش شش ماهه خود از اجرای برجام به صحن مجلس شورای اسالمی است، گفت: سعی ما در این جلسات پاسخگویی 
به سواالت و ابهامات نمایندگان مجلس در خصوص اجرای برجام است تا اطالعات واقعی در اختیار آن ها قرار گیرد و گزارش جامع، بدون نقص و به روز شده ای به صحن 
مجلس ارائه شود و جلسه روز چهارشنبه نیز در همین راســتا بود. در این جلسه ابهامات و سواالت نمایندگان مطرح و ما نیز در حد خود پاسخ دادیم و تبادل نظر خوبی 
صورت گرفت.عراقچی با بیان این که تامین نیازهای صنعت هسته ای ایران مطابق روال خود انجام می شود، خاطرنشان کرد: خرید برخی کاالها که از حساسیت برخوردار 
است، از طریق کانال خرید انجام می شود. کانال خرید نیز تاکنون عملکرد خوبی داشته و موارد متعددی را برای خرید کاالهای مورد نیاز ایران تصویب کرده است.رئیس 
ســتاد پیگیری اجرای برجام در خصوص تامین کیک زرد یا همان اورانیوم طبیعی که ماده خام غنی سازی است، گفت: بعد از برجام تاکنون 360 تن کیک زرد از طریق 
مکانیزم های مربوط به برجام وارد کشور شده است که برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی این اتفاق رخ داد و کیک زرد وارد کشور شد.عراقچی با بیان این که سفارش های 

دیگری سازمان انرژی اتمی برای خرید اورانیوم داشته است، افزود: در مورد این که چه میزان نیاز به ورود اورانیوم طبیعی جدید هست، رایزنی ها هنوز ادامه دارد.

ماه رمضان آمد، نور دل و جان آمد

پیشواز 
| ســالم به ماه مبارک رمضان )ماه غفران و برکات الهی( و ماه میهمانی خدا، سالم به سحرهای ماه 

مبارک رمضان؛ به دعای اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه و ... ؛
به هنگامه افطار و استجابت دعا؛ سالم به شب های قدر و زمزمه های الغوث الغوث بندگان، سالم هی حتی 

مطلع الفجر؛
و سالم به عید فطر هنگامه استجابت دعا، روزه و نیایش خالصانه به درگاه الهی؛ آری؛ اللهم ان لم تکن غفرت 

لنا فی ما مضی من شعبان، فاغفرلنا فی ما بقی منه.
ماه رمضان آمد نور دل و جان آمد
نور دل و جان آمد ماه رمضان آمد

به به رم ازآن آمد یکسر همه دیوان را
یکسر همه دیوان را به به رمضان آمد

امسال نیز خدا را بی نهایت شــاکریم که از خزانه موهبت و الطاف بی کران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره  
بتوانیم این ماه پر برکت و پر فضیلت را درک نماییم؛ ماهی که خداوند متعال در شــأن آن می فرماید: »شهر 

رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و بینات من الهدی و الفرقان...«
»ماه رمضان ماهی اســت که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشــن و هدایت و جدا ساختن حق از 

باطل، قرآن نازل شده است.«
و در ادامه آیه می فرماید:

»فمن شهد منکم الشهر فلیصمه« )پس هر که این ماه را دریابد، باید که در آن روزه بدارد.)
اگرچه روز اول ماه مبارک رمضان سال 1438 قمری در ایران برابر با روز شنبه 6 خرداد 1396 خورشیدی 
و مصادف با 27 می 2017 میالدی میباشد.اما در این روزهای آخر شعبان بسیاری از مسلمانان در کشورهای 

مختلف جهان به پیشواز ماه مهمانی خدا رفته اند.

دریچه
برانکو:

هیچ انتقادی از طارمی ندارم
| سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید 
از بازی خوب بچه های تیمش در بازی برابر لخو یا 
خوشحال اســت اما از نتیجه ناراضی است. برانکو 
ایوانکوویچ، عصر روز گذشــته در حاشــیه تمرین 
سرخپوشــان پایتخت درباره نتیجه دیدار این تیم 
برابر لخویا اظهار کرد: مقــداری انگیزه ها تداخل 
پیدا کرد یعنی غم و شادی با هم در هم آمیخته اند. 
غمگین به خاطر این که نتوانســتیم پیروز شویم 
زیرا استحقاق پیروزی را داشــتیم اما هم زمان به 
دلیل بازی خوب بچه ها خوشحالم. آن ها تمرکز و 
نظم داشتند و اجازه موقعیت سازی به تیم قطری 
را ندادند. سرمربی پرسپولیس درباره خراب کردن 
پنالتی مهدی طارمی اظهار کرد: تفاوت پنالتی که 
مهدی با پنالتی مقابل الریان خراب کرد این بود که با قصد گل این ضربه را زد اما دروازه بان زودتر حرکت کرده 
بود. متوجه نشد که می تواند به زاویه مخالف بزند. گفته بودیم که سید جالل حسینی پنالتی را به ثمر برساند اما 
متاسفانه پیش آمد. من هیچ انتقادی از طارمی ندارم. در دو سال گذشته پنالتی خراب کردن یکی از مشکالت ما 
بوده است. به گونه ای که حتی مشکالت روحی روانی را نیز برای مان به وجود آورده است.او افزود: آن ها به غیر 
از یک شوت که به دیرک خورد فرصت دیگری نداشتند اما ما 7 فرصت گل داشتیم. بازی دست ما بود. بیش 

از 60 درصد مالکیت توپ سهم پرسپولیس بود و تنها چیزی که کم داشتیم، آرامش در زدن ضربه آخر بود. 

خبر

چرا رئیسی 
از روحانی 
شکست 
خورد؟
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