
سپيده راشدى
 اين روزها در حالى برگزارى ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى در ايران نزديك مى شويم كه 
پيش بينى ها و انگاره هاى متنوعى از رقم خوردن نتيجه 
انتخابات از ســوى رسانه هاى داخلى و خارجى مطرح 

مى شود.
برخى از تحليلگران داخلى  كه اكثر آنها را كارشناسان 
متمايــل به اصولگراها تشــكيل مى دهنــد معتقدند 
همانگونه كه برخى از ســران مطرح اصالح طلبان در 
سال 92، دولت يازدهم را رحم اجاره اى اصالح طلبان و 
نماد حدأقلى اين جريان دانستند و از دولت يازدهم به 
عنوان پلى براى رسيدن اصالحات به قدرت ياد كردند، 
اكنون به دليل عملكرد ضعيــف دولت هاى يازدهم و 
دوازدهــم محكوم به شكســت در انتخابات پيش رو 

هستند.
در ايــن ميان نتيجه تعداد زيادى از نظرســنجى هاى 
داخل و خارج از كشــور نيز ايــن انگاره را كه احتمال 
پيــروزى اصولگرايان در انتخابات بــه مراتب بيش از 

اصالح طلبان و اعتدال گرايان است، تأييد مى كنند.
در اين انتخابات يك روحانى و ســيد وقاضى(رئيسى) 
داريــم، يك ديپلمات ارشــد(جليلى)، يــك كانديدا 
با ســابقه فرماندهــى نظامى(رضايى)، يك پزشــك 
هسته اى(زاكانى)، يك پزشــك متخصص(قاضى زاده 
هاشــمى)، يك اقتصاددان(همتى) و يــك كانديدا با 

سابقه مديريت ورزشى(مهرعليزده).
رويتــرز در گــزارش خــود از شــرايط انتخابــات 
رياست جمهورى در ايران اظهار كرده كه  رئيس جمهور 
جديــد مى تواند از هرگونه امتيازى كه توســط دولت 
فعلى ايران داده شده انتقاد كند، سپس هرگونه بهبود 
اقتصادى را كه از آن امتيازها حاصل خواهد شــد، به 
نــام خود تمام كند و اين اظهارنظر به نوعى به صورت 
تلويحى اشاره مى كند كه اقبال منتقدان دولت كنونى 
براى پيروزى در انتخابات رياست جمهورى ايران بيشتر 

است.
پايگاه خبرى و تحليلى شهرآرا نيوز نيز در تحليل خود 
از نتيجه انتخابات رياست جمهورى ايران نوشته است: 
بسيارى از تحليلگران سياســى با استناد به آمار ها و 
نظرســنجى هاى موجود و با نظر به تجربه هاى حاصل 
از ادوار گذشــته انتخابات رياست جمهورى، معتقدند 
كــه نمى تــوان برنــده ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى را از حاال تعيين كرد و بايد منتظر 

تحوالت تا آخرين روز ها بود.
 روحانى، اصولگرايان را پيروز انتخابات

ايران مى كند؟!
از ســوى ديگر و در شرايطى كه برخى شخصيت هاى 
داخلى و خارجى معتقد به تحريم انتخابات هســتند، 
برخى تحليلگران، حضور حدأقلــى در انتخابات را به 
نفع جريان منتقد دولت مى دانند و تأكيد مى كنند كه 
حضور نيافتن در انتخابات در نهايت به نفع اصولگرايان 

تمام مى شود.

در اين ميان نتيجه تعداد زيادى از نظرســنجى هاى 
داخل و خارج از كشــور نيز ايــن انگاره را كه احتمال 
پيــروزى اصولگرايان در انتخابات بــه مراتب بيش از 

اصالح طلبان و اعتدال گرايان است، تأييد مى كنند.
طبــق تحليــل مؤسســه واشــنگتن از انتخابــات 
رياســت جمهورى ايــران، تندروها يــا اصولگرايان، 

محتمل ترين برنده انتخابات بهار آينده هستند.
«مؤسســه  بروكينگز» با توجه به انتخابات پيش رو و 
اقبال احتمالى ايرانى ها بــه نامزدهاى مخالف اتكا به 
غرب، به نظر مى آيد طولى نخواهد كشيد كه لوله هاى 
تنفس مصنوعى برجام كشــيده شوند و حيات نباتى 
توافق هســته اى (همراه با فرصت آمريكا و اروپا براى 
احياى اين توافق) پايان يابد؛ مگر اينكه دولت آمريكا 
سياست هاى خود در قبال ايران را دچار تحولى اساسى 

كند.
طبق تحليل بى.بى.ســى بدون اينكــه دولت جديد 
اصولگرا، انقالبى و يــا هر نام ديگرى كه بر آن اطالق 
شــود بتواند اقتصاد بحران زدة ايران را كه زير چرخة 

بيكارى، ركود و تورم دســت و پا مى زند 
نجــات دهد و وضعيــت معاش 

مــردم را كه ادعا مى شــود 
دغدغه آن دولت اســت، 

بهبود ببخشد. چه بسا 
كه بدتر هم بشود.

نشريه «آسيا تايمز»  
هــم در گزارشــى 
انتخابات  تحليلى به 
و  پرداختــه  ايــران 

رئيســى  پيروزى  راه 
در آن را آســان قلمداد 

كرده و مى نويسد: همتى از 
آزادى هاى مدنــى و اجتماعى و 

خروج ايران از انزواى بين المللى حمايت 
مى كند و شعار هايى جوان پسند مى دهد اما بعيد است 
بتواند حمايت كافى را كسب كند". اكنون پيش بينى 
مى شود مشــاركت در انتخابات پايين باشد و پيروزى 

براى رئيسى آسان خواهد بود.
روزنامــه عراقى "كتابــات" نيز در گزارشــى درباره 
پيامد هاى رياست جمهورى احتمالى رئيسى مى نويسد: 
اين روحانى 60ســاله از جملــه نزديك ترين افراد به 
مقام هاى عالى نظام سياسى ايران است و چندين بار 
سمت هاى مهمى را كســب كرده است كه مهمترين 
آن رياست قوه قضائيه بوده است. به دليل ردصالحيت 
رقباى رئيسى توســط شوراى نگهبان، شانس او براى 

پيروزى در انتخابات افزايش يافته است.
اين روزنامه همچنين در ادامه  تحليل نوشته است: در 
حوزه مذاكرات هسته اى انتظار مى رود ابراهيم رئيسى 
با تصميماتى كه در اين مورد اتخاذ مى شود مخالفت 
نكند، زيرا او اختيارى در اين حوزه ندارد و رهبرى در 
اين باره تصميم  گيرنده اصلى خواهند بود. رئيسى، اما 

فردى ضد غرب محسوب مى شود. او موافق ممنوعيت 
برگزارى كنســرت پاپ در شهر مشهد در سال 2016
ميالدى بــود. در مورد عادى ســازى رابطه با آمريكا، 

رئيس جمهورى فاقد اختيارات كامل است.
خبرگزارى "اى ان آى" هند نيز در گزارشــى مشابه 
نوشت: يكى از گزينه هاى اصلى رياست جمهورى ايران 
آيت ا... ابراهيم رئيسى است و انتظار مى رود چند نامزد 
تأييد شده انتخابات نيز به نفع او كنار روند. در ميان 7

كانديداى مورد تأييد از سوى شوراى نگهبان، رئيسى، 
رئيس قوه قضاييه يك چهره شــاخص است و مبارزه 
او با فساد حمايت بســيارى از مردم ايران را به دنبال 

داشته است.  
پايگاه خبرى تحليلى انتخاب هم به بازتاب ســخنان 
فائزه هاشــمى پرداخت و نوشــت: اينكه منتظر نسل 
جديد اصولگرايان در شوراى نگهبان و تغيير نظرشان 
در مورد حضور زنان در انتخابات باشيم، بعيد مى دانم 
به سن ما قد بدهد؛ اما تغيير نسلى در شوراى نگهبان 

باعث مى شود كه فضا بهتر شود.
هفته نامــه انگليســى «ويــك» بــا اشــاره به 
در  رئيسى  حجت االسالم  كانديداتورى 
نوشته  رياست جمهورى  انتخابات 
مى شــود  پيش بينى  اســت: 
اصولگراها در ايران دســت 
رقابت هــاى  در  را  برتــر 
باشند  داشــته  انتخاباتى 
و حمايت آنها از رئيســى 
را  وى  شــانس  مى تواند 
براى پيروزى بيشتر كند. 

نيوزويك  نشريه  نهايت  در 
هم با اشاره به نامزدى ابراهيم 
رئيسى در انتخابات، مطرح كرده 
اســت كه نامزدى او و احتمال باالى 
رأى آورى او در اين انتخابات، بر پيچيدگى هاى 
گفت وگوهاى دولت بايدن با جمهورى اسالمى بر سر 

برنامه هسته اى اش مى افزايد. 
محمد على وكيلى نماينده اصالح طلب مجلس دهم، 
درباره اين دوره از انتخابات رياست جمهورى اينكه اگر 
رئيسى و همتى به دور دوم بروند احتمال پيروزى كدام 
يك بيشتر است گفت: اگر مشاركت باال باشد انتخابات 
به دور دوم خواهد رفت و شــانس پيروزى اصالحات 

بيشتر خواهد بود.
گرچه پيش بينــى دقيق ادوار مختلــف انتخابات در 
ايران به هيچ وجه كار آســان و ساده اى نيست اما به 
نظر مى رســد با بررسى گزارش هاى متنوع رسانه هاى 
داخلى و خارجــى، پيروزى منتقدان دولت در جريان 
اصولگرايان در انتخابات رياســت جمهورى 1400 در 
ايران محتمل تر است با اين حال بايد تا دقيقه 90 همه 
اتفاقات و رويدادهاى مربوط به انتخابات ايران را مورد 
كنكاش و بررسى قرار داد و منتظر ماند تا مردم ايران 

نتيجه نهايى در اين دوره را رقم بزنند.

wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom (سايت)                 (سايت)                
info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom (ايميل) (ايميل)

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (همدان)
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

خرداد 1400

صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

1400 نتخابات  ا ويژه 
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تحليل خبرگزارى هاى خارجى از انتخابات 1400

# مى آئيمرئيس جمهور كيست؟
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مردم:

كانديداها به وعده هاى 
انتخاباتى عمل كنند

نيلوفر بهرمندنژاد
 در آستانه ســيزدهمين دوره انتخاباتى رياست جمهورى و 
شوراى شهر و روستا هستيم كه مردم پاى صندوق هاى رأى در 
روز 28 خردادماه حضور خواهند يافت تا در اين فرآيند سياسى 
شــركت كنند كه انتخابات جزو يكــى  از بارزترين عرصه هاي 

مشاركتي در فرايند است.
قشــر جوان هر جامعه، به ويــژه رأى اولى ها، نيروى محركهايى 
هستند كه موجب توسعه فراگير در همه زمينه ها مى شود .يكى 
از  شهروندان همدانى كه به تازگى  از دانشگاه فارغ التحصيل شده 
است و قصد تشكيل زندگى مشترك را دارد درگفت وگو با همدان 
پيام بيان مى كند: از دغدغه ها و مطالبات اصلى جوانان در درجه 
اول اشتغال براى چرخاندن معيشت زندگى است كه زمينه اصلى 
را براى ازدواج فراهم مى كند با وجود تمام مشكالت من به عنوان 
يك نسل جوان در انتخابات امسال براى عزت و سربلندى كشورم 

شركت خواهم كرد.
  انتخابات  ميدان جهاد براى مردم ايران و به ويژه براى 

نسل جوان است
سونيا مبينى  يكى از 18 ساله هايى كه براى نخستين بار موفق به 
مشــاركت در سرنوشت سياسى كشور شــده  و از اينكه قرار است  
براى نخستين بار مهر انتخابات در شناسنامه اش بخورد حس و حال 
عجيبى دارد، مى گويد: من به عنوان نسل جوان معتقدم كه انتخابات  
ميدان جهاد براى مردم ايران و به ويژه براى نسل جوان است و همه 
جوانان بايد در اين عرصه مهم مشــاركت كنند و بدانند كه حتى 
يك رأى آنها مى تواند نقش مهمى در تعيين سرنوشت كشورشان 

داشته  باشد.
شــهروند ديگرى مى گويد چندين سال سابقه مديريت در يكى 
از مدارس استان  را برعهده دارد درباره عملكرد شوراى شهر اين 
چنين مى گويد: انتخاب شــوراى شهر يكى از مهمترين مسائلى 
اســت كه مردم بايد در انتخاب آن توجه كافى داشــته باشند و 
معتقــدم كه قهر كردن با صنــدوق رأى راهكار خوبى براى حل 
مشــكالت نيســت حتى مى تواند تأثير منفى را هم بر مديريت 
كشور و شهر داشــته باشد، بنابراين بايد با يكديگر متحد شويم 

و پشت در پشت هم براى بهبود كشور و شهرمان قدم برداريم.
 رئيس جمهور آينده بايد از نيروهاى پر انرژى و جوان اســتفاده 

كند
 دولت بايد راهكار مناسبى را براى اصناف در نظر بگيرد  

س.ح يكى از كاســبان قديمى اســت كه بــه گفته خودش 30 
ســالى اســت كه در بازار فرش فعاليت دارد  از او ميخواهم كه 
به عنوان يكى از بازاريان  از خواسته ها و انتظاراتش برايم بگويد 
چند ثانيه اى فكر مى كند و مى گويد: راستش را بخواهيد من در 
اين دوره برخالف دوره هاى قبل تمايلى به شــركت در انتخابات 
را ندارم به دليل اينكه با شــيوع ويروس كرونا بيشتر كسبوكارها 
با ممنوعيت و محدوديتهاى فعاليت، از ســوى ستاد ملى مبارزه 
با كرونا روبهرو شــدند و هيچگونه  حمايتى از كسبه هاى بازارى 
نشــد  و نه تنها سود نكرديم، بلكه با خسارت ناشى از ايام كرونا 
روبهرو شــديم  و دولت مى بايست در گام نخست براى حمايت 
از كســبوكارهاى آســيب ديده از كرونا تســهيالتى نيز در نظر 
مى گرفت، اكنون نيز دير نشده است بايد راهكار مناسبى را براى 

اصناف و بازاريان در نظر بگيرد.
  شركت در انتخابات را جز وظايف اصلى خود ميدانم

گلشــنى اهالى يكى از روســتاهاى دورافتاده همدان اســت در 
گفت وگوى تلفنى با خبرنگار ما مى گويد: مردمان روستا بيشتر از 
اعضاى شوراى شهر و روستا انتظار دارند تا رئيسجمهور. به دليل 
ارتباط نزديكى كه بين اعضاى  شــورا مى باشد و بهتر مى توانند 
به مســائل و مشكالتمان رســيدگى كنند من با توجه به اينكه 
در يكى از روســتاهاى دورافتاده زندگى ميكنم اما شــركت در 
انتخابات را جــز وظايف اصلى خود مى دانم و حتماً در انتخابات 
رياســت جمهورى و شوراى شهر و روســتا شركت ميكنم اما در 
مقابــل آن اين انتظــار را دارم كه با دقت و عملكرد بيشــترى 
به خواســته ما روســتاييان توجه شــود. رأى ما مؤثر است و ما 

تصميمگيرنده هستيم كه مملكت چگونه بچرخد.
  رئيس جمهور آينده بايد مرد  اجرا باشد

ح.ق يكى ديگر از شــهروندان همدانى اســت كه براى شركت در 
انتخابات ترديد دارد در اين باره مى  گويد: اميدوارم كه رئيسجمهور 
آينده مردمى تر باشد و هرآنچه كه مردم ميخواهند اجرا كند و واقعاً 
روى وعده هايى كه پيش از انتخابات مى دهد پايبند باشد و براى رفاه 
بيشــتر مردم تالش كند و مهمتر از همه اينكه به داد جوانها و حل 

مشكالت آنها مانند ازدواج و تهيه مسكن برسند. 

بسيارى از تحليلگران 

سياسى با استناد به آمار ها و 

ى موجود و با نظر به 
نظرسنجى ها

تجربه هاى حاصل از ادوار گذشته 

انتخابات رياست جمهورى، معتقدند 

كه نمى توان برنده سيزدهمين دوره 

انتخابات رياست جمهورى را از حاال 

رد و بايد منتظر تحوالت 
تعيين ك

تا آخرين روز ها بود
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محمد محققى
1- هر انسان وطن دوستى تمام تالش و همت خود را در راه رشد، 

پيشرفت و توسعه ميهن، وطن و سرزمين مادرى به كار مى گيرد.
 بعيد اســت انســانى دم از وطن بزند و اقداماتى را انجام دهد كه آنچه 
به خطر مى افتد وطن، تماميت ارضى، منافع و امنيت  ملى 

باشد.
2- وطن مــا از آغاز تاريخ تاكنون 
مردمانى داشــته كه براى اعتالى 
نام و پيشــرفت و بلندى جايگاه آن 

از هيچ اقدامى دريغ نكرده اند.
در تاريخ معاصر نيز تمام همت مردم 
ايران در تمامى مراحل از انقالب گرفته 
تا دفــاع مقدس و دوران پس از دفاع 
در اعتالى نــام و جايــگاه ايران در 
جهــان و در راه خدمــت به ميهن و 

هموطنان بوده است.
3- هر ايرانى در طول زندگى خود در 
مقاطعى مى تواند وظيفه اى كه در قبال 

وطن و هموطنان دارد را انجام دهد.
ايثارگران  و  شهدا  معاصر  تاريخ  در 
در  وظيفه  انجــام  نماد  عنــوان  به 
اســاس  بر  هم وطنان  و  وطن  قبال 
مشــترك  ارزش هاى  و  آرمان هــا 
دليل  و  هســتند  جامعــه  واالى  و 
محبوبيــت آنهــا نيــز همين عمل 
به وظيفــه با فداكارى و بذل جان 
و مال بدون چشم داشــت و انتظار 

است. مردم  از  جبران 

4- مردم ســاالرى در ايران هرچند از منطقه پيش تر است اما در كليت 
جوان است و نياز به تمرين و ممارست و خسته نشدن و قهر نكردن دارد.
مردم ساالرى يك شــيوه براى حاكميت مردم بر سرنوشت است كه در 
ايران با دين درآميخته و نوع جديدى از مردم ساالرى يعنى مردم ساالرى 

دينى را در جهان به نام ايران ثبت كرده است.
5- ارتباط دين و مردم ساالرى به اقدامات سياسى جنبه اخالقى، شرعى 

و تكليفى هم در مواردى از جمله انتخابات مى دهد.
بــه اين معنى كه انتخابات در يك نظام مبتنى بر مردم ســاالرى دينى 
عالوه بر حق، تكليف نيز هســت و حســنه نيز محسوب مى شود و اين 
سخن به معنى ضرورت حضور مردم در هر شرايطى در ميدان و اعمال 
حق تعيين سرنوشت با اســتفاده از صندوق رأى در نظام مردم ساالرى 

دينى است.
6- جامعه ايران در تمام حوزه ها در گام دوم انقالب نياز به اصالح و تقويت دارد.

تقويت و اصالحى كه بدون مشــاركت مردم ابتر خواهد ماند و زيان آن 
براى وطن، هم وطنان و منافع و امنيت ملى خواهد بود.

در واقع انتخابات در مقطع كنونى به نوعى براى آينده ميهن تعيين كننده است و 
اين تعيين كنندگى و دورى خطرات از ايران بزرگ با مشاركت مردم رقم خواهد 

خورد.
7- مردم حق دارند از مشــكالت و فشــار اقتصادى و ديگر مشــكالت 
ناراحت بوده و گاليه داشته باشند اما اگر قرار بر حل اين مشكالت است 
اين مردم هستند كه با مشــاركت فعاالنه در انتخابات مى توانند راهكار 
حل اين مشكالت و مجرى آن را انتخاب و جامعه را به سوى آينده اى با 

كمترين دغدغه و مشكالت هدايت كنند.
مردم ساالرى دينى بر نظر مردم استوار شده و مردم هستند كه در قبال 
آينده ايران و هم وطنان مســئوليت دارند و اكنون زمان عمل به وظيفه 
و مســئوليت در قبال ايران است تا برآورد مشاركت مردم در انتخابات، 
منتخبين را به خدمت بيشتر به مردم وادارد و ايرانى سربلند تر و مقتدرتر 

با اتكا هميشگى به مردم را نويد دهد. 

يـران ا يـرانبراى  ا براى 

اهم بيانات مقام معظم رهبرى
*ما بايد تالش كنيم ايران را قوى كنيم. 

*هدفشان اين است كه مشاركت مردم در انتخابات كاهش يابد. اميدوارم كه 
مردم پاسخ رد به اينها بدهند كه دشمن نااميد شود.
*مسأله دوم اهميت مسأله رياست جمهورى است. 

*امكانات حكومتى و بودجه كشور در اختيارات رئيس جمهور است، بنابراين 
مديريت هاى ديگر در جنب رياســت جمهورى چيزى نيســتند. رأى من با 

رأى يك پســر 16 ساله يك اندازه وزن دارد، مى خواهيم رأى دهيم كه يك 
رئيس جمهور انتخاب كنيم پس متوجه باشيم چه كسى را انتخاب كنيم.

*به داوطلبان رياست جمهورى مى گويم سنگينى كار را بدانيد و بدانيد كه 
چه چيزى را بر دوش مى خواهيد بگيريد. بدانيد چه بار ســنگينى است اگر 
مى توانيد وارد كارزار شــويد ولى اينطور نباشــد كه سنگينى كار را نداريد. 
مشكالت و مسائل اصلى كشور را بشناسيد. مسائل كشور صدها مورد است 
كه ده ها مسأله اصلى و مهم هستند، بدانيد براى حل اين مسائل چه راه حل 

و برنامه اى داريد ولو اجمالى.
*مســأله اقتصاد را بشناســيد، اقتصاد مهم است، رشــد توليد ملى، رشد 
ســرمايه گذارى، تورم، ارزش پول ملى و... مهم است. مسأله امنيت كشور و 
آسيب هاى اجتماعى بسيار مهم است. روبه رو شدن با سياست هاى پيچيده 
دنيا بســيار مهم است. مسأله بسيار مهم فرهنگ و سياست خارجى را بايد 
بدانند. اگر مى توانيد اين بار ســنگين را بر دوش بگيريد وارد شويد واال وارد 

نشويد.

توصيه رهبر انقالب توصيه رهبر انقالب 
به كانديداهاى به كانديداهاى 

انتخابات انتخابات 14001400

 رهبر انقالب، مردم ساالرى و انتخاب مسئوالن كشور به  دست 
مردم را بســيار مهم مى دانند و مى فرمايند: حضور پرشــور مردم در 
انتخابــات تأثير زيادى در قوت و توانايى هــاى دولت منتخب دارد و 

موجب افزايش آبرو، امنيت و قدرت بازدارندگى كشور مى شود.
رهبر انقالب در بخشــى از بيانات مهم شان در ابتداى سال 1400 به 
مســأله مهم انتخابات اشاره كرده و فرمودند: انتخابات پيش رو بسيار 
مهم اســت. مطلب اول اهميت انتخابات اســت. انتخابات در كشور 

بسيار مهم است، هم از جنبه خارجى هم داخلى. از جنبه داخلى يك 
نوسازى در كشــور صورت مى گيرد و افراد تازه  نفس و پرانگيزه وارد 
كار مى شوند و در دستگاه اجراى كشور يك نوسازى صورت مى گيرد 

و نفس تازه اى به دستگاه اجرايى داده مى شود.
ايشــان فرمودند: دستگاه هاى جاسوسى و اطالعاتى كشورهايى چون 
 آمريكا و اســرائيل از چندى پيش در حال تالش هستند تا انتخابات 

خرداد ماه ايران را بى رونق كنند.

آيت ا... خامنــه اى بيان كردند: از جهت وجهه خارجى هم انتخابات و 
مشاركت مردم نشان دهنده اقتدار ملى است. همه بايد بدانيم و اذعان 
كنيم كه امكانات دفاعى و قدرت ديپلماســى به كشور اقتدار مى دهد 
و شــكى نيست اما بيش از همه اينها ملت و مردم يك كشور هستند 
كه به كشور اقتدار مى دهند. وقتى در دنيا احساس شود كه اين ملت 
هوشــيار و بيدار و باانگيزه است هيبت و اقتدارى در چشم همه پيدا 

مى كند، بنابراين حضور مردم موجب اقتدار كشور مى شود.

اكرم چهاردولى
ششمين دوره انتخابات شــوراى شهر و روستاى استان  و سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهورى  در 32 شهر، 918 روستا و 2تيره عشايرى 

برگزار مى شود. 
طبق آمار منتشــر شده از سوى ستاد انتخابات اســتان 919 داوطلب تأييد 
صالحيت شده خود را آماده رقابت براى انتخابات شوراى اسالمى در شهرهاى 
اســتان كرده اند. در جريان ثبت نام از داوطلبان شوراهاى اسالمى شهرها كه 
اســفندماه سال گذشته انجام شد، هزار و 130 نفر نام نويسى كردند كه 178

نفر از آنها سابقه عضويت در شوراى شهر را داشتند.
از اين تعداد در شهرستان همدان 440 نفر، مالير 194 نفر، نهاوند 101 نفر، 
اســدآباد 110 نفر، بهار 89 نفر، تويسركان 79 نفر، كبودراهنگ 63 نفر، رزن 

36 نفر، درگزين 32 نفر و فامنين 23 نفر  ثبت نام كرده بودند. 
در ششمين دوره انتخابات شــوراى شهر همدان شاهد رقابت 919 داوطلب 
هســتيم كه 326 نفر از آنها جزو كانديداهاى شوراى اسالمى در شهرستان 

همدان هستند كه از اين تعداد 35 نفر سابقه عضويت در شوراى شهر دارند. 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر در 32 شهر اســتان برگزار مى شود كه در 
شهر همدان 11 نفر براى عضويت در شوراى اسالمى انتخاب مى شوند. تعداد 
اعضاى شوراى اسالمى در شهرهاى مالير، نهاوند، اسدآباد و تويسركان 7 نفر 
است و 27 شهر استان نيز داراى شوراى شهر 5 نفره هستند. در مجموع 174

نفر در 32 شهر استان همدان انتخاب مى شوند.
در 918 روستاى استان و 2 تيره عشايرى استان نيز انتخابات شوراى اسالمى 
روســتا برگزار مى شود. 106 روستاى استان داراى شوراى روستايى 5 نفره و 

812 روستا داراى شوراى روستايى 3 نفره هستند.
ثبت نام از داوطلبان شوراهاى اسالمى روستا فروردين  ماه سال جارى انجام شد 
كه در جريان آن 5 هزار و 439 نفر نام نويسى كردند  كه در مجموع  5 هزار 

و 178 نفر تأييد صالحيت شدند.
در نهايت تعداد  2هزار و966  نفر به عنوان عضو شــوراى اســالمى روســتا 
انتخاب مى شوند كه با احتساب 174 نفر عضو شوراى اسالمى شهر تعداد  3

هزار و140 نفر به عنوان عضو شــوراى اسالمى شهر و روستا در سطح استان 
انتخاب مى شوند.

براســاس اعالم ستاد انتخابات استان همدان يك ميليون و 425 هزار و970
نفر واجد شــرايط رأى دادن هســتند كه از اين تعداد 3 هزار و 688 نفر رأى 

اولى محسوب مى شوند. 
انتخابات شوراها همزمان با رياســت جمهورى سيزدهم 28 خردادماه برگزار 
مى شــود و البته در استان همدان ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى را نيز 

داريم كه مربوط به حوزه بهار و كبودراهنگ  مى شود.

رأى اولىواجد شرايطتعداد نهايى داوطلبان شوراى شهر استانشهرستان
32653207510922همدان
1662384755393مالير
901496093339نهاوند

481084242606كبودراهنگ
62875901796تويسركان
80862251900اسدآباد
31610521368رزن

2732137717درگزين
73986932081بهار
1431690780فامنين
919142597030902مجموع

مـاده  آ ستان  مـاده ا آ ستان  ا
بـرگـزارى بـرگـزارى 
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نمودار ستونى مشاركت همدانى ها در 5 دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستا
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نماينده همدان در خبرگان رهبرى:

مشاركت مردم در انتخابات
 امرى مهم براى تداوم راه انقالب

 مدير حوزه علميه همدان جامعه روحانيت و طالب اهل سنت و اهل تشيع استان 
همدان و همه اقشــار مختلف مردم را به مشاركت گســترده در انتخابات دعوت كرد و 
گفت: يكى از مسائل بسيار مهم شركت در انتخابات است كه انقالب اسالمى نيز از همان 

ابتدا با قيام امام خمينى(ره) و همچنين پشتيبانى مردم آغاز شد.
آيتا... ســيد مصطفى موســوى اصفهانى در گفت وگو با همدانپيام بيان كرد: مشــاركت 
حدأكثرى مردم در انتخابات امرى مهم براى تداوم راه انقالب اســت و اين حضور سبب 
ايجاد يأس و نااميدى بين دشمنان خواهد شد و قهر كردن با صندوق و رأى ندادن تنها 
راه را براى دشمنان اسالم هموارتر ميكند و اگر فكر ميكنيم نيامدن پاى صندوقهاى رأى 

مى تواند تأثيرى در بهبود جامعه داشته باشد بايد بگويم كه سخت در اشتباه هستيم.
وى افزود: اهميت زياد مشــاركت مردم در انتخابات و نقش اميدآفرينى آنها در افزايش 
نشــان از اتحاد و هماهنگى مردم ايران با يكديگر  است كه سبب شده دشمنان پس از  

جنگ 8 سال دفاع مقدس اجازه ورود به كشور را نداشته باشند.
موسوى اصفهانى گفت:  مصداق هاى عينى مانند پيروزى هايى مانند انقالب اسالمى و 8  
سال دفاع مقدس بود كه با حضور و مشاركت مردم حاصل شد كه همين عامل ميتواند 
مردم را به اتحاد و هماهنگى براى شــركت در انتخابات تشــويق كند. حضور شهيدانى 
همچون شهيد سردار حاج قاسم سليمانى و شهيد سردار حاج حسين همدانى در منطقه 
بود كه توانســتند نيروهاى داعش را سرنگون كنند كه همه نشان از حضور مردم  بوده 

است  و اين بلندقامتى و حضور پرشور مردم است كه انقالب را زنده نگه داشته است.
موســوى اصفهانى در پايان گفت: اميدواريم مردم با حضورى پر شور در روز 28 خرداد 

ماه  پاى صندوق هاى رأى آمده و  فردى اصلح را برگزينند. 

نماينده همدان درخبرگان رهبرى :

به خاطر اصل نظام رأى دهيم
پاى  مردم  آراى   
صندوق نه تنها انتخاب 
عنوان  بــه  فــرد  يك 
اســت،  رئيس جم هور 
بلكه رأى به نظام است.
مجلــس  نماينــده 
خبرگان رهبرى با بيان 
در  كســى  اگر  اينكه  
نكند  شركت  انتخابات 
مرتكب  را  بزرگى  گناه 
مى شود، گفت: شركت 
نه  انتخابات  در  نكردن 
به جمهورى اســالمى 
خون  بــه  نه  نيســت 

مقدس صدها شهيد، جهاد مقدس 500 هزار انسان و ده ها هزار اسير است.
غياث الديــن طاهامحمــدى بيان كرد: با توجه به اهميت موضوع انتخابــات، از لحظه اى كه تبليغات نامزدهاى 
رياست جمهورى به صورت رسمى آغاز شد به عنوان يك وظيفه و تكليف شرعى در برخى از استان ها راجع به 

اهميت موضوع صحبت كرديم و تشكيل جلسه داديم.
وى با اشــاره به دســتور قرآن كريم براى شركت در انتخابات گفت: هركسى كه در كشور ايران زندگى مى كند 
و در سن  و شرايط رأى دادن است بر او واجب است كه در پاى صندوق ها حاضر شود و آگاهانه و با تشخيص 

بهترين ها رأى خود را درون صندوق ها بيندازد.
طاهامحمــدى با تأكيد بر اينكه رأى ندادن اعتراض به وضع موجود و كم كارى دولت هاى قبل نيســت، افزود: 
كســى كه به اصل نظام رأى ندهد نه تنها به 80 ميليون ايرانى مديون اســت بلكه مديون نسل هاى آينده هم 

است. اميدواريم خداوند به  ملت ايران كمك كند كه  زير ِدين نمانند.
وى بيان كرد: دشــمنان در كمين هســتند كه با هزاران توطئه مانع مردم براى شــركت در انتخابات و انجام 
واجبات الهى و شرعى شوند. نبايد مردم تيزهوش، اهل معرفت و بصيرت فريب دشمنان را بخورند و اين واجب 
الهى را ناديده بگيرند. نماينده مجلس خبرگان رهبرى خطاب به مردم ايران گفت: با حضور پر شور در انتخابات 
دشــمنان را مأيوس و دوســتان را اميدوار كنيد. اگر كسى براى شــركت در انتخابات ترديد دارد با مراجعه به 
خــدا و عقل و درك خود و مرور آنچه كه رهبر معظم انقالب به طور مرتب فراخوان كرده اند «انتخابات، واجب 

سرنوشت ساز» به صحنه بيايند.
طاهامحمــدى با اشــاره به اينكه مشــاركت در انتخابــات مانند حضور در دفاع مقــدس اهميت دارد، 
افزود: امروز جهاد ما ملت ايران همانند جهاد آن روزى اســت كه 40 كشــور صدام را كمك كردند كه 
جنگ با ايران را شــروع كنــد و فاجعه آفريد. آنهايى كه در اين ميدان حضور پيدا مى كنند اجرشــان 

بود. خواهد  رزمندگان  مانند 

 محمد ترابى
 انتخابات در كشــورهايى كه بر پايه مردم ســاالرى است، يكى از اركان مهم در 
حكومتها به حســاب مى آيد. از اين روست كه مشاركت مردمى در انتخابات از اهميت 

بااليى براى تعيين سرنوشت در اين دسته از كشورها برخوردار است. 
انتخابات رياســت جمهورى در كشورمان كه ســيزدهمين دوره آن تا چند روز ديگر 
برگزار خواهد شــد، همواره مورد اهميت و تأكيد بوده اســت. از آنجايى كه با توجه به 
ادوار گذشته هر رئيس جمهور در كشورمان در 2 دوره پشت سر هم بر صندلى رياست 
در پاستور تكيه زده اند، شايد بتوان گفت كه انتخابات پيش رو سرنوشت 8 سال آينده 

كشورمان را در رابطه با رياست دولت تعيين كننده خواهد بود.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى همانند ســاير انتخابات هاى گذشته 
از ويژگى هــاى مختــص به خود برخوردار اســت. مشــكالت كنونى معيشــتى و 
اقتصــادى پيش آمده، شــيوع ويروس كرونا، احتمال بازگشــت آمريكا به برجام و 
لغو تحريم هاى ظالمانه اين كشــور عليه مردم و كشــورمان و ورود نكردن و يا رد 
صالحيت چهره هاى شناخته شــده در عرصه رقابت انتخاباتى از جمله ويژگى اين 

انتخابات شمرده مى شود. 
البته گفتنى است كه برخى از اين ويژگى ها كه در انتخابات اسفند ماه 98 نيز به نوعى 
وجود داشــت، باعث كاهش ميزان مشاركت مردمى در انتخابات شده بود كه از همين 
رو برخى از كارشناسان با تعميم اين مسأله كاهش ميزان مشاركت مردمى در انتخابات 

پيش رو را نسبت به ادوار گذشته محتمل مى دانند. 
در عرصه رقابت انتخابات پيش رو از يكسو همتى و مهرعليزاده و از سوى ديگر آيت ا... 
رئيســى، زاكانى، قاضى زاده هاشــمى و جليلى حضور دارند كه در اين ميان مى توان 

محسن رضايى را مستقل اين انتخابات 
دانست. 

مناظره هاى  و  نظرســنجى ها  طبــق 
صورت گرفته مى توان گفت كه رقابت 
افراد از دو جريان اصلى اصالح طلب و 
اصولگرا در كشــورمان ميان همتى و 
رئيسى اســت. با وجود اينكه از سوى 
مورد  همتى  تاكنون  اصالحات  جريان 
حمايت جدى قرار نگرفته، رئيسى به 
صــورت ويژه اى حتــى در دوران قبل 
از انتخابــات رياســت جمهورى مورد 
حمايت و تأكيــد جريان اصولگرا بوده 

است. 
اين در حالى است كه رئيسى به عنوان 
رقيب اصلى حجت االسالم والمسلمين 
روحانــى در انتخابات 96 و رئيس قوه 
قضائيه از همتى در 3 ســال گذشــته 
بــه عنوان رئيس بانــك مركزى بوده، 
چهره اى به مراتب شــناخته شده تر به 

حساب مى آيد. 
با اين حال بايد گفت كه پيش بينى ميزان مشاركت و همچنين پيروز رقابت انتخاباتى 

حتى اكنون كه تنها چند روز بيشتر به انتخابات نمانده نيز بسيار دشوار است. 
در ايــن گزارش مى خواهيم به بررســى و مرور اتفاقات و ميزان مشــاركت مردمى در 

انتخابات رياست جمهورى ادوار گذشته بپردازيم:
 اقبال چهره هاى كمتر  شناخته شده 

همانطور كه گفته شــد اكثريت دولت هاى تشكيل شده در كشورمان طى دو دوره 4
ساله به رياست يك رئيس جمهور اداره شــده است. از اين رو پيش بينى انتخابات هاى 
منتهى به پايان 4 ساله دوم رئيس جمهور اسبق، از انتخابات هايى بوده كه رئيس جمهور 
وقت به عنوان يكــى از كانديداهاى عرصه رقابت انتخاباتى نيز در عرصه رقابت حاضر 

بوده، همواره سخت تر بوده است. 
پس از گذشت چندين دوره از انتخابات رياست جمهورى در كشورمان و شناخته شدن 
برخى از چهره هاى سياســى در كشورمان، ميزان مشــاركت مردمى در انتخابات هاى 

كشورمان افزايش يافته است. 
با اين حال در انتخابات رياست جمهورى هفتم و نهم شاهد اين مسأله بوديم كه چهره 
شــناخته عرصه رقابت را به رقيب خود كه يك چهره تازه در ميان افكار عمومى بوده، 

واگذار كرده  است.
هفتمين دوره انتخابات رياســت جمهورى كه يكى از باالترين ميزان مشاركت مردمى 
را داشــته، سيد محمد خاتمى در برابر على اكبر ناطق نورى كه يك چهره تأثيرگذار و 
شناخته شده به حساب مى آمد، به پيروزى رسيد. اين در حالى است كه در دوره نهم 

انتخابات رياست جمهورى و پس از پايان دوره 8 ساله رياست خاتمى بر دولت، محمود 
احمدى نژاد توانســت در برابر مرحوم هاشمى رفســنجانى كه از اصلى ترين مهره هاى 

انقالب اسالمى به حساب مى آيد، به پيروزى رسد. 
 افزايش تعداد كانديداها و افزايش مشاركت 

در نخســتين انتخابــات رياســت جمهورى در كشــورمان 96 نامــزد براى پســت 
رياســت جمهورى بــا يكديگر به رقابت پرداختند. با اين حــال بعد از عزل بنى صدر و 
تشكيل شــوراى نگهبان تعداد كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى به كمتر از يك 
دست رسيد كه در پنجمين دوره انتخابات تنها دو كانديدا به رقابت با يكديگر پرداختند. 
با اين حال بعد از آن شاهد افزايش تعداد كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى هستيم 
كه با توجه به نمودار ميزان مشاركت مردمى در انتخابات شاهد افزايش ميزان مشاركت 

بعد از اين دوره هستيم. 
اين در حالى اســت كه طبق نظر تحليلگران سياســى هر گاه كه مشاركت مردمى در 
انتخابات افزايــش يافته اين جريان اصالح طلب بوده كه خود را به عنوان پيروز عرصه 
رقابت معرفى كرده است(اين تحليل تنها مختص به انتخابات رياست جمهورى نيست). 

رقباى قدرتمند، افزايش مشاركت
همانطور كه گفته شد رؤســاى جمهور در كشورمان به غير برخى از استثناهاى پيش 
آمده(عزل بنى صدر و به شهادت رسيدن رجايى) همواره طى 2 دوره پياپى بر صندلى 
رياســت در پاســتور تكيه  زده اند. شاهد اين مسأله نيز هســتيم كه در دوره هايى كه 
رئيس جمهور وقت به عنوان كانديداى رياســت جمهور نيز حضور دارد، نسبت به دوره 

قبل خود ميزان مشاركت كاهش يافته است. 
با اين حال انتخابات دولت دهم و دوازدهم از اين مســأله مســتثنى اســت. اين 

مســأله به اين دليل است در اين دوره ها رؤســاى جمهور (كه به عنوان كانديداى 
انتخابات رياســت جمهورى نيز محســوب مى شــدند) در عرصه رقابت با رقيبى 
سرسخت روبه رو شدند. در دوره دهم انتخابات موسوى در برابر احمدى نژاد و در 
دوره دوازدهم رئيسى در برابر روحانى ايستادند و اين مسأله باعث افزايش رقابت 
انتخاباتى شــده و در پى آن مشــاركت مردمى نيز باال رفت. البته دو قطبى شدن 
انتخابات رياســت جمهورى با وجود اينكه ميزان مشاركت را افزايش مى دهد، اما 
باعث مى شــود كه دولت منتخب بــا چالش ها و درگيرى هاى جناحى-سياســى 

باشد.  روبه رو 
از انتخابات پنجم تا دوم خرداد انتخابات هفتم 

برخى از كارشناسان انتخابات پيش رو را با مقايسه با انتخابات پنجم يك رقابت نابرابر 
ميان يك چهره شــناخته شــده و چهره هاى كم تر شناخته شده مى دانند. با اين حال 
برخــى ديگر انتخابات پيش رو را مثالى از تكرار دوم خرداد ماه و شــكل گيرى دولت 

اصالحات مى دانند. 
با اين حال و نســبت به اين قياس ها بايد گفت كه سرنوشــت انتخابات پيش رو بيش 
از هر چيز ديگر به ميران مشــاركت بســتگى داشــته و ميزان مشــاركت مردمى در 
انتخابات مى تواند با شكل  گيرى يك فضاى متفاوت و يا اتفاق برخى رويداد ها به يكباره 
دست خوش تغيير و افزايش شود. گفتنى است با وجود اينكه اصولگرايان تاكنون ائتالف 
و اتحاد خود را در باالترين ســطح به نمايش گذاشــته اند، اما جريان اصالحات داراى 
افرادى در بدنه خود اســت كه تغيير روند و جريان ســازى هاى انتخاباتى را به خوبى 

مى شناسند. 

مانند اساســى مشــكالت گفت: برخى همدان جمعه امام
ودرماندردهاى دارد مردم بههمراهىوحضور نياز اقتصاد معيشتو

مردماست. اجتماعىحضور

طرفدارانشان و آيتا... حبيبا... شبانىموثقضمندعوتكانديداها
كه كسى براى سياســى اخالق گفت: رعايت سياســى، تقواى به
كه كسى و اســت ضرورى كند شــركت انتخابات در مى خواهد

چيست؟ سيزدهم  انتخابات   
نقش مهم 

احزاب در مشاركت 
حدأكثرى مردم 

 محمد سهرابى
 يكى از مهمترين دستاوردهاى انقالب اسالمى 
مشاركت سياســى مردم و فراهم شدن زمينه هاى 

نقش آفرينى آنها در صحنه هاى مختلف است.
در كنار اين، البته بحث رشد بينش سياسى مردم  
نيــز مطرح بوده اســت كه با توجه بــه اهداف و 
آرمان هاى انقالب از اهميت خاصى برخوردار است.

انتخابات عرصه اى مهم براى نقش آفرينى مردم در 
صحنه و تعيين سرنوشت خود است. 

بر اين اســاس كليدواژه اصلى انتخابات مشاركت 
و حضور پرشــور  مردم در پاى صندوق هاى رأى 
اســت؛ به گونه اى كه بــدون آن  انتخابات معنا و 

مفهوم خود را از دست خواهد داد.
از ســوى ديگر يكــى از ويژگى هــاى نظام هاى 
مردم ساالر شــكل گيرى و نقش آفرينى احزاب و 
جريان هاى سياسى در جامعه است تا بتوانند افكار 
عمومى را نمايندگى كنند و زمينه ســاز مشاركت 

سياسى آنها همراه با بينش سياسى باال باشند.
به بيان روشــن تر احزاب سياســى با توجه به كار 
ويژه هاى خــود از جمله نق ش آفرينى در انتخابات 
و رســالتى كه در جامعه دارند، هم در ايجاد شور 
و نشاط سياسى و باال رفتن سطح مشاركت مردم 
نقش دارنــد و هم مى توانند بــه انتخاب دقيق و 

آگاهانه مردم كمك كنند.
سرنوشت ســاز  انتخابــات  آســتانه  در  امــروز 
اين  مى رود  انتظار  ســيزدهم  رياســت جمهورى 
نقش آفرينى از ســوى احزاب در  باالترين سطح 
خود ديده شــود و جريان هاى سياســى بتوانند 
انگيزه الزم را براى مشــاركت حدأكثرى مردم در 

پاى صندوق هاى رأى فراهم آورند.
مشاركت حدأكثرى اولويت و محور اصلى انتخابات 
است و رأى مردم به هر يك از كانديداها در مرحله 
بعد قرار دارد، گرچــه كمك به انتخاب آگاهانه و 

درست نيز يك رسالت مهم براى احزاب است.
تحقــق اين مهم نه تنها به ارتقاى امنيت ملى و باال 
رفتن قدرت مانور كشــورمان در سطح منطقه اى و 
جهانى كمك مى كند، بلكه باعث مى شود كه منتخب 
مردم از پشــتوانه مردمى بااليى برخوردار باشد و با 

قوت و قدرت بتواند مطالبات مردم را دنبال كند.
احزاب و جريان هاى سياسى كه به نوعى نقش آنها 
در راســتاى منافع ملى و پيشرفت جامعه تعريف 
مى شود، با درك چنين موضوعى بايد از تمام توان 
و ظرفيت خود براى تحقق مشــاركت حدأكثرى 
اســتفاده كنند تا روز انتخابات شــاهد حماســه 
حضور مردم باشــيم و پس از آن افق هاى روشنى 

پيش روى جامعه قرار گيرد.
طبيعى است هرگونه سســتى و كم كارى در اين 
زمينه احــزاب را از جايگاه اصلى خود دور خواهد 
كرد؛ از اين رو انتظار مــى رود در روزهاى منتهى 
به 28خرداد ماه شــاهد فعاليت گسترده و تالش 
مضاعف فعاالن سياســى و احزاب در راستاى باال 
رفتن سطح مشــاركت مردم و زمينه سازى براى 

خلق حماسه اى ديگر باشيم.

امام جمعه همدان:

كشور مشكالت  حل  راهكار  نتخابات  ا در  حداكثرى  مشــاركت 
داشت. وى نخواهد مسئوليتپذيرى براى هم شــرعى صالحيت نكند رعايت را اخالق اين
اميرالمومنين(ع) افزود: هر خالفــت زمان در اســالمى وضعيتجامعه به اشــاره با همچنين
اگر حتى اســت مردم حضور نيازمند شــود موفق حكومت اداره امر در بخواهد كه حاكمى

نيست. حل قابل مردم حضور بدون اجتماعى مشكالت و حضرت على(ع) باشد
برخى اما كنم، مقايسه روزگار آن با را دولت ها نمى خواهم من گفت: البته همچنين شــعبانى
دردهاى درمان و دارد مردم حضور و همراهى به نياز اقتصاد و معيشت مانند مزمن مشكالت

است. مردم حضور اجتماعى
عملشان كه دارد نياز كسانى به شوراها و رياستجمهورى عرصه در ما جامعه امروز وىگفت:

بدهند. وعده فقط اينكه نه شود شرايط درمان
نظام، جمهوريت و مردم مشاركت و حضور بر انقالب معظم رهبر تأكيد به اشاره شــعبانى با
آنچه و است مردم حضور كند تقويت جامعه در و اســتوار را دين مى تواند كه كرد: آنچه بيان
جامعه در امنيت ايجاد و قوى يكدولت ايجاد باعث و كند ايجاد اسالمى وحدت مى تواند كه
در دشمن تا دارد دخالت نيز امنيت مسأله در حدأثرى مشاركت لذا است، مردم حضور شود

نكند. برترى احساس كشور
رأى شورا بايد به كسانى خصوصشورا گفت: در شهر خصوصانتخاباتشوراى در شعبانى
بااليى اقتصادى نفس سالمت از بايد افراد باشند و اين داشته بااليى اقتصادى سالمت كه دهند
نماينده اگر و كنند استفاده رانت از بخواهند افراد برخى است ممكن زيرا باشــند، برخوردار
از و برود خودش منافع دنبال به مى تواند نباشد برخوردار اقتصادى سالمت از شهر شــوراى

كند. استفاده سوء موقعيت اين
نماينده و هستيم شهرى مسائل در فرهنگى طرح و فرهنگى پيوست نيازمند كرد: ما بيان وى
و تجربه شهر، فرهنگى خصوصمســائل در اقتصادى سالمت بر عالوه بايد شــهر شوراى

باشد. داشته نيز فرهنگى نگرش

سرنـوشتسرنـوشت
 گردآورى: مريم مقدم
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مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان از همه 
مردم اســتان به ويــژه هنرمنــدان، فرهيختگان و 

اصحــاب فرهنگ، ادب و رســانه بــراى حضور 
پرشور در انتخابات دعوت  كرد.

احمدرضــا احســانى گفــت: همانگونه كه 
بنيانگــذار كبير جمهورى اســالمى ايران، 
حضرت امام خمينى(ره) بارها تأكيد كردند؛ 
شركت در انتخابات يك تكليف الهى است و 

همه ما مؤظف هســتيم با شركت در انتخابات 
روز جمعــه 28 خردادماه، ضمن پيمان مجدد با 

آرمان هاى امام راحل و انقالب اسالمى، گامى استوار 
در حمايت از نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران برداشته 

و بار ديگر حماســه اى عظيم از حضور ملت در مقابل چشــم 
جهانيان خلق كنيم.

وى با تأكيد بر  فرمايشــات مقام معظم رهبري مبنى براينكه 
كشور ما بايد قوى شــود، گفت: ايشان مى فرمايند: « انتخابات 

تزريــق خــون در كالبد نظــام جمهورى 
اســالمى و تجديد قوا و تجديد نيرو 

براى ملت است.»
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان  افزود: از اين رو كاركنان 
ارشــاد  و  فرهنــگ  كل  اداره 
با  همــگام  همدان،  اســالمى 
اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه 
اســتان همــدان و در كنار هم 
اســتانى ها، هموطنــان عزيز، پاى 
صندوق هاى رأى آمده و با مشــاركت 
حدأكثــرى و انتخابى اصلح در ســيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهورى و ششــمين دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر و روســتا، ضمن لبيك به فرامين مقام 
عظماى واليت در كنار هم حماســه اى بــزرگ ديگرى خلق 

خواهيم كرد. 

دبير ستاد انتخابات استان:
تالش براى برگزارى انتخابات سالم و پرشور 

وظيفه همگانى است

رئيس ستاد انتخابات استان:
 امنيت الزمه برگزارى انتخابات سالم 

و مشاركتى است

استاندار همدان: 
مشاركت حدأكثرى مردم در انتخابات 

سبب اقتدار كشور مى شود
 مشاركت حدأكثرى مردم در انتخابات سبب اقتدار كشور و 
دولت در دنيا و در عرصه هاى مختلف داخلى و خارجى مى شــود، 
بنابراين  همه ما مؤظف هستيم بستر را براى مشاركت حدأكثرى 

مردم در انتخابات ايجاد كنيم.
اســتاندار همدان با بيان اين مطلب گفت: حضور پرشور و گسترده 
مردم در پاى صندوق هاى رأى نشــانه اعتماد به نظام  است، زيرا 

بزرگترين سرمايه اجتماعى نظام، اعتماد مردم است.
سيد سعيد شاهرخى با اعالم آمادگى استان براى برگزارى انتخاباتى 
باشــكوه و قانونمند در 28 خرداد ماه، افزود: مشاركت حدأكثرى 

مردم يك ضرورت و نشانه اقتدار نظام جمهورى اسالمى است.
شــاهرخى  افزود: برگــزارى انتخابات ســالم و قانونى براى همه 
مجريان و ناظران يك اصل اساسى و محورى است چراكه همه ما 

امانت دار رأى مردم هستيم.
وى همچنين  امنيت، سالمت و مشاركت حدأكثرى را 3 اصل مهم و وظيفه مجريان انتخابات برشمرد. استاندار 
همدان با تأكيد بر اينكه تخريب خدمات دولت و نظام براى نااميد كردن مردم نقشه شوم دشمن است، گفت: 

نبايد با زير سؤال بردن خدمات و دستاوردهاى دولت مردم را مأيوس و دلسرد كرد.
شاهرخى، افزود: اميدآفرينى به عنوان يك اولويت در جامعه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب قرار دارد و همه ما 
بايد براى تقويت و گسترش روحيه اميد و خودباورى در جامعه تالش كنيم. وى گفت: اعمال تحريم هاى ظالمانه 
دشمن و همه گيرى ويروس كرونا بزرگترين فشارها و مشكالت را بر كشور تحميل كرد و دولت در اين شرايط 
سخت توانست در راستاى حفظ سالمت مردم، اقدامات خوبى را انجام دهد. شاهرخى افزود: تمامى دولت ها در 
سايه آرمان هاى واالى انقالب و شهدا مستقر شده و در راستاى توسعه كشور و خدمت به مردم با وجود برخى 
كاستى ها، كار و تالش كرده اند و برهمين اساس نبايد با ناديده گرفتن خدمات دولت و نظام مردم را دلسرد كرد.

 معاون سياسى اســتاندار و رئيس ستاد انتخابات استان 
همدان گفت كه امنيت به عنوان مقوله اى بسيار مهم و حياتى 
پيش شــرط برگزارى انتخاباتى ســالم، قانونمند، پرشــور و با 

مشاركت حدأكثرى و آگاهانه مردم است.
 مصطفــى آزادبخت  بيان كرد: دولت مصمم به انجام رســالت 
خود براى برگزارى انتخاباتى پرشــور، سالم، قانونمند با امنيت 
و آرامش مناســب است تا زمينه و بســتر مناسب براى تحقق 
انتخاباتــى پرشــور  و آگاهانه براســاس منويــات رهبر فرزانه 

انقالب را فراهم كند.
ايجــاد  وى برنامه هــا و گام هــاى ســتاد انتخابــات بــراى 
ــزارى  ــراى برگ ــت: ب ــرد و گف ــى ك ــوب ارزياب ــت را مطل امني
ــرف و  ــى بى ط ــان و نيروهاي ــد مجري ــالم نيازمن ــى س انتخابات
توانمنــد هســتيم كــه ايــن موضــوع مدنظــر ســتاد انتخابــات 

ــوده اســت.  همــدان ب
آزادبخت خواستار شناسايى و رصد مشكالت و تهديدها و ارائه راهكار براى رفع آنها شد و افزود: دشمن 
درصدد دلســرد كردن مردم از حضور در پاى صندوق هاى رأى با بزرگ نمايى مشــكالت است كه نبايد 

اين فرصت به دشمنان داده شود. 
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان گفت: بايد با اســتفاده از ظرفيت شــبكه هاى اجتماعى نسبت به 
افزايش مشــاركت تالش كرد كه در اين بين بايد از ظرفيت فضاى مجازى با مديريت و نظارت دقيق و 

بهينه براســاس قانون به خوبى استفاده كنيم. 

مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان
مشاركت حداكثرى مردم در 
انتخابات بدون نقش آفرينى 
رسانه ها محقق نمى شود

گفت:  همدان اســتان مطبوعات خانه مديرعامــل
و تأكيدات از انتخابــات تمامى در مشــاركتحدأكثرى
معظم مقام و اســالمى انقالب كبير بنيانگــذار منويات
محقق رسانهها تبيينگرى و روشنگرى با استكه رهبرى

مى شود.
با قلم و رســانه محمدرضا خوش گفتار افزود: اصحاب
در بايد خود سنگين رسالت و خطير كاركرد اين به توجه
تببين و نخست گام در انتخابات اهميت تشريح راستاى
تا بردارند قدم بعد گام در انتخابات نامزدهاى برنامه هاى
پاى الزم، انگيزه و نشاط با و كافى آگاهى و اطالع با مردم

يابند. حضور رأى صندوق هاى
از مىرود انتظار رسانه فعاالن از ميان اين كرد: در بيان وى
برنامه هاى تبيين و كرده انتخاباتپرهيز تخريبنامزدهاى
دهند. قرار كار دســتور در را خود نظر مورد نامزدهــاى
نقشآفرينى بدون انتخابات در مردم حدأكثرى مشاركت
نمى شود و اين مهم با نقش آفرينى رسانه ها  محقق رسانه ها
اينكه بيان با رقــم مى خورد. مديرعامل خانه مطبوعــات
ملى امنيت انتخاباتضريب در مردم مشاركتحدأكثرى
هدايتگرى نقش گفت: رسانهها مىبرد، باال را كشــور
باشــند.  انتخاب صحيــح معيارهاى ســمت به مــردم
حدأكثرى حضور براى زيادى خوشگفتار افزود: عوامل
آنها مقدمترين از يكى كه نقشدارند انتخابات در مــردم
گويايى زبان و گوش چشم، خبرنگاران و رسانههاســت
متوجه به خوبى را مسائل اين رسانهها اگر و هستند مردم
و كنند اطالعرسانى و تبيين به درســتى بتوانند و باشند
از مى توان شود انجام اطالعات تبادل شــفاف فضاى در

كرد. جلوگيرى تفرقهافكنىها از بسيارى
اينكه بيان مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همــدان با
به شــكل دهى براى ابزار اصلى ترين عنوان به رســانه ها
براى وســيله قدرتمندترين و جامعه فكرى جريان هاى
دارند، برعهده مهمى وظايفى جامعه ، هر در فرهنگسازى
مىزنند نااميدى برطبل دشــمنان كه شــرايطى گفت: در
شركت به را مردم و باشند ملى منافع مدافع بايد رسانهها

كنند. ترغيب و تشويق انتخابات در

 برگزارى انتخابات سالم و رقابتى با رعايت قانون 
و مشــاركت حدأكثرى يك وظيفه همگانى است 

كه همه بايد در راستاى برگزارى يك انتخابات 
در شأن نظام جمهورى اسالمى تالش كنند.

دبير ستاد انتخابات استان با بيان اين مطلب 
گفت: در شــرايط فعلى جامعــه بايد به دور 
از بعضــى سياســى كارى هــا و تخريب ها، 

اميدآفرينى در جامعه صورت گيرد.
ابوالقاســم الماسى افزود: وظيفه اصلى مجريان 

انتخابات اجــراى قانون به ويژه برقــرارى امنيت 
و حفظ ســالمت انتخابات است و ســالمت انتخابات 

به عنوان ركن اجرايى وظيفه مجريان بوده كه مســتلزم اجراى 
درست قانون است.

وى گفت: بايد با فراهم كردن زمينه حضور و مشاركت نهادها، گروه ها، 

اعضا،  شــخصيت ها و داوطلبان رأى دهنده و مشــوقان، 
امــكان رقابت را فراهم كرد و تــالش كرد تا مردم 

پاى صندوق رأى بيايند.
الماســى افزود: به ويژه در حوزه داوطلبان، 
افراد جوان، با فكــر، كارآمد، با تجربه در 

يابند. حضور  انتخابات 
وى بيــان كــرد: انتخابات رياســت جمهورى 
در حــوزه ملى و فراملى داراى اهميت بســيار 
بااليى است، بنابراين بايد تمام تالش ما حضور و 
مشاركت حدأكثرى در انتخابات رياست جمهورى و 

همچنين شوراى شهر و روستا باشد.
دبير ستاد انتخابات استان در پايان گفت كه براساس برنامه ريزى 
و هماهنگى هاى به عمل آمده، ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى 

شهر همدان به صورت تمام الكترونيكى برگزار مى شود.

مديركل فرهنگ  و ارشاد اسالمى استان:

شركت در انتخابات يك تكليف الهى است
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 ايران امروز به حضور گسترده و معنادار مردم در پاى صندوق هاى رأى نياز دارد، دولتى كه 
پس از انتخابات شكل مى گيرد براى حل مشكالت نياز به قدرت دارد و اين قدرت فقط از ميان آراى 

مردم حاصل خواهد شد.
رئيس كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى در سخنرانى خود در جمع مردم شهركرد 
گفت: تا زمان انتخابات فرصت اندكى اســت و كار ســختى در پيش اســت تا مردم همه به پاى 
صندوق هاى رأى بيايند اما پس از انتخابات نيز كار سخت تر خواهد شد چرا كه دولتى كه بعد از 28

خرداد ماه شكل مى گيرد بايد براى حل مشكالت اقدام كند.
به گزارش ايرنا، حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه دولت آينده براى حل مشكالت نياز به قدرت 
دارد و اين قدرت از البه الى آراى مردم حاصل مى شود، بيان كرد: اگر مردم پاى كار باشند دولت را 

نيز با قدرت و محكم به پيش خواهند برد.
وى در ادامه گفت: فضاى امروز كشور همچون جبهه هاى 8 سال دفاع مقدس است و تا زمانى كه 

همه در كنار هم به اكثريت تبديل نشويم نمى توانيم حرف خود را بيان كنيم.
حاجى بابايى با بيان اينكه كشور براى انتخابات پيش رو به سردار سليمانى ها نياز دارد، افزود: مردم 
ايران در زمان انقالب براى سردار سليمانى ها و روش آنها به ميدان آمدند و امروز نيز كسانى را براى 
حضور در عرصه مى خواهند كه زندگى شان را همچون سردار سليمانى فداى انقالب و اسالم كنند.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد: هر آنچه اقدامات مؤثر در كشور است ناشى از كار 
براى قرآن و همراهى با آيات الهى است و اگر امروز مردم ناراحت و گاليه مند هستند به اين دليل 
اســت كه عده اى منافع شخصى خود را دنبال مى كنند.وى با بيان اينكه برخى در كشور تمامى 
اركان نظام را نقد مى كنند و زير سؤال مى برند، افزود: بايد دانست كه هزاران مسئول در بخش هاى 
مختلف در حال خدمت صادقانه هستند و چون عده اى خدمت به نظام را فراموش كرده اند، مردم 
ناراحت هستند.حاجى بابايى حفظ نظام را بنا به فرموده امام راحل(ره) اوجب واجبات عنوان كرد و 
گفت: دشمن تمام توان خود را به كار گرفته است تا نقطه ضعف مردم و نظام را برجسته كند، اما 
بدون شك ملت ايران باز هم در انتخابات 28 خرداد ماه حماسه آفرين خواهند شد و تالش عده اى 

كه فرمانده اين حماسه هستند، ارزشمند است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود يادآور شد: حرف اول در انتخابات پيش رو، حضور مردم است 

و بايد تالش كرد درصد بااليى از مردم بنا به هر عقيده و نظر، رأى خود را به صندوق بيندازند.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اراده تمام بزرگان 
كشور اين است كه انتخابات با حضور حدأكثرى مردم برگزار شود، افزود: ملت ايران شرافتمندترين 
و واليى ترين ملت دنيا است.حاجى بابايى گفت: ملت ايران در 42 سال اخير تمامى سختى هاى نظام 
و انقالب را تحمل كردند و پشت واليت و رهبرى ايستادند و امنيت امروز كشور مرهون بصيرت 

80 ميليون ايرانى است.
حاج بابايى با بيان اينكه مردم در اقشــار مختلف مى خواهند بدانند چرا معيشت آنان به سختى 

افتاده است و چرا تبعيض وجود دارد، افزود: بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى در گام 
اول انقالب، اقدامات خوبى انجام شــده است ولى در ادامه در موضوع عدالت 

اشكاالتى پديدار شد.
وى يادآور شد: تحليل ها و تفسيرهاى مختلفى درباره مشكالت امروز 
مطرح مى شــود و برخى آن را مربوط به تحريم و برخى ديگر آن را 
ناشى از نبود مدي ريت مى دانند اما بايد اين نكته را اعالم كنم كه ما 
مشــكلى در بخش مديريت نداريم و مشكل به اعتقاد و نوع اعتقاد 

باز مى گردد.

  محمد ترابى
 رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستاى استان در رابطه 
با وظيفه كانديداها و مســئولين براى افزايش مشــاركت مردمى در انتخابات پيش رو 
گفت: بنده فكر مى كنم كه مــردم ما از خيلى از ظرفيت ها و توانمندى هاى  نظام خبر 
ندارند. فشارهاى اقتصادى كه بر مردم وارد آمده همچون بازار مرغ، تخم مرغ و شكر كه 
جزئى از نياز هاى اوليه و پيش پا افتاده است، مردم فكر مى كنند كه ديگر كشور از هم 
پاشــيده و مشكالت ديگر حل نشدنى  شده است و از اين رو انتخابات هم ديگر فايده اى 

ندارد. 
حجت االسالم احمدحسين فالحى در ادامه افزود: مسئولين بايد از توانمندى ها، ثروت 
و ظرفيت نظام كه سوءمديريت ها باعث شده اينها عملياتى نشود، به مردم بگويند و به 
آنها اميد دهند كه آينده روشــنى در انتظار نظام با روى كار آمدن يك مدير كارآمد و 
انقالبى خواهد بود. اينها را اگر مردم بدانند، از آنجايى كه عاشق كشورشان هستند پاى 
صندوق هــاى رأى هم خواهند آمد.  وى با بيان اينكــه برخى از كانديداهاى انتخابات 
رياســت جمهورى پيش  رو، نشان داده اند كه مديرانى قابل بوده و توانمند هستند، بيان 
كرد:  همين مســأله باعث شــده كه تعداد زيادى از مردم به سمت اين كانديدا آمده و 

مى خواهند در كنار او بايستند. 
فالحى در پاســخ به سؤالى مبنى بر اينكه، شــما به عنوان رئيس هيأت عالى نظارت 
بر انتخابات شــوراها آيا مردم از عملكرد شما راضى هستند و ميزان رد صالحيت ها به 
نحوى نبوده كه انتخابات شــوراها با چالش رو به رو شود؟ گفت: در كل كشور كمترين 
رد صالحيت را ما داشــتيم. از كل داوطلبين انتخابات شــوراهاى شهر ها، تنها 70 نفر 
رد صالحيت شــدند و نزديك به نود و چند درصد از كانديدا احراز صالحيت شدند. در 
بحث روستا ها هم وضعيت به همين صورت است. در شهرستان هاى ديگر از 50 نفرى 
هم كه رد صالحيت شده بودند و يا انصراف داده بودند ما اوايل هفته جارى 40 نفر از 

اين افراد را تأييد صالحيت كرديم. 
رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستاى استان در پاسخ به اين 
سؤال كه به نظر شما اگر شوراى نگهبان هم براى انتخابات رياست جمهورى تعداد افراد 
تأييد صالحيت شــده بخصوص چهره هاى شناخته شده را افزايش مى داد و با اغماض 
بيشــترى برخورد مى كرد، آيا فضاى انتخابات رياســت جمهورى پرشورتر و رقابتى تر 
نبود؟ بخصوص در رابطه با رد صالحيت على الريجانى كه برخى ســخنان مقام معظم 
رهبرى خطاب به شــوراى نگهبان را در رابطه با وى مى دانستند، تحليل شما چيست؟ 
بيــان كرد: اوالً كه ما نمى توانيم براى شــوراى نگهبان تعيين تكليف  كنيم چرا كه آنها 
داليل و مدارك خودشان را دارند. نكته ديگر اينكه سخنان مقام معظم رهبرى در مورد 

كانديداى خاصى و يا على الريجانى نبود و ايشان كليت را فرمودند. 
فالحى در ادامه افزود: بله اين درست است، اگر شوراى نگهبان 

دقت بيشــترى را براى تعيين صالحيت كانديداها صورت 
داده و افراد بيشــترى را تأييــد صالحيت  مى كرد، يك 
گستردگى ايجاد مى شــد كه تعدد آرا به نسبت تعدد 
حضور كانديداها براى سليقه ها، افزايش پيدا مى كرد. 
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