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جواد شقاقی  -  روزنامه نگار 

ساالر عقیلی در گردهمایی حامیان حسن روحانی در شهر مشهد خواند.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه گردهمایی حامیان حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری در ورزشگاه تختی شهر مشــهد و با حضور گروهی از هنرمندان حوزه های موسیقی و سینما 
برگزار شــد.در این مراسم، ساالر عقیلی پیش از اجرای قطعه وطنم در سخنانی گفت: امیدوارم بتوانم اینجا برای 
شما کنسرت بدهم.او همچنین با اشاره به حضورش در وزرشگاه تختی مشهد، از جهان پهلوان تختی نیز یاد کرد.

تابوی اجرای زنده 
موسیقی در مشهد 

شکست

یادداشت روز 

خبر 

وزیر کشــور در مورد زمــان اعالم نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: من تاریخ 
دقیقی اعالم نمی کنم اما در کوتاه ترین زمان 
و با رعایت صحت و دقت، نتیجه انتخابات را 

اعالم می کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
در نشســت خبری خود با رسانه های داخلی 
و خارجــی افزود: حتمًا در ایــن دوره زودتر 
از دوره هــای قبلی نتایج انتخابات ریاســت 
جمهــوری را اعالم می کنیــم، این نتایج به 

صورت قطعی و نه تدریجی اعالم می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در دوره های قبلی 
نتایج به صورت تدریجی اعالم می شــد، اما 
این نحوه اعالم نتایج مشــکالتی داشــت؛ 
به طور مثال آمار یک نامزد در یک اســتان 
نســبت به نامزدهای دیگــر ۷0، 80 درصد  
بیشتر بود اما در استان های دیگر نامزدهای 
دیگر رأی بیشتری کسب می کردند، بنابراین 
این جابجایی آرا و بــاال و پایین رفتن نتایج 
ســوء تفاهــم و گمانه زنی ایجــاد می کرد. 
بنابراین بهتر اســت آمار پس از شــمارش 
نهایی به صورت یک باره اعالم شــود. خاطر 

مردم و نامزدها جمع باشد که نظارت کاملی 
بر روند شــمارش انجام شده و از آرای مردم 

صیانت می شود.
قالیباف  کناره گیری  درباره  فضلی  رحمانی 
و جهانگیری از انتخابات اظهار کرد: این دو 
نامزد انتخابات در فضای رسانه ای و عمومی 
اعالم کناره گیری کردند و هاشمی طبا هم به 
صورت رسمی اعالم کناره گیری نکرده است، 
امیدواریم این نامزدها کناره گیری خود را به 

ما به صورت کتبی اعالم کنند تا آنها را دیگر 
در لیست انتخابات قرار ندهیم.

وی در مــورد احتمال رفتــن انتخابات به 
مرحلــه دوم اظهار کرد: اگــر نامزدهایی که 
اعــالم کناره گیری کرده اند کتبــًا به ما این 
کناره گیری را اعالم کنند فقط دو نفر اصلی 
در انتخابات باقــی می مانند بنابراین احتمال 

رفتن انتخابات به دور دوم نیست.
وی ادامه داد: از اعالم هر نوع عدد و رقم  

که گمانه زنی اســت و موجــب تهییج افکار 
عمومی می شــود جلوگیری شــود. ما نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری را تدریجی اعالم 
نمی کنیــم. هر نوع اعــالم نتایج در فضای 
مجــازی و در قالب گمانه زنــی انجام بگیرد 

خالف است و با آن برخورد می شود.
وزیر کشور در مورد تمدید زمان انتخابات 
نیز گفت: از مــردم می خواهیم از اول وقت 
پای صندوق رأی بیایند تا با ازدحام جمعیت 
تا ســاعات پایانی مواجه نباشیم. محدودیت 
زمانی ما تا 1۲ شب است البته قطعًا انتخابات 

را تا این ساعت تمدید نمی کنیم.
وی در پایان درباره ســازوکار شمارش آرا 
گفت: آرا در ابتدا در شعبه ها شمارش می شود 
و اعضای هیــأت نظــارت و اجرایی نتیجه 
آمار را تأیید و امضا می کنند. ســپس آمار در 
تجمیع می شود  فرمانداری ها  و  بخشداری ها 
و همزمان این آمار از شعب به فرمانداری ها 
و وزارت کشور ارسال میشود. ما با هماهنگی 
شــورای نگهبان و هیأت نظــارت انتخابات 
شــوراها آرا را تجمیع کــرده و پس از تأیید 

نهایی آن را اعالم می کنیم.

محمــد جــواد ظریــف وزیرامورخارجــه 
کشــورمان ، عصر روز چهارشــنبه در پیامی 
از مردم برای مشــارکت در دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.
به گزارش ایســنا متن این پیام بدین شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم  

سالم،
انتخابــات روز جمعه،  آینده همه ما را رقم 
خواهد زد و مشــخص خواهد کرد که مردم 
ایران راه پیشــرفت و توســعه و راه انسجام 
و حضــور همه جانبه برای مشــارکت برای 
ســاختن آینده خودشــان را  انتخاب خواهند 
کرد و به دنیا نشــان خواهنــد داد که باید با 
این مردم با زبان احترام صحبت کنند و نمی 
توانند هیچگاه یک ایرانی را تهدید کنند. اگر 
مشــارکت شما در انتخابات ۹۲ نبود هیچ گاه 

برجام به نتیجه نمی رسید. هیچ گاه تحریم ها 
برداشــته نمی شد و هیچ گاه دنیا ناگزیر از این 
نمی شد که با نمایندگان شــما با احترام و با 
زبان تکریم صحبت کننــد نه با زبان تحقیر 

و تهدید.
من  همه ایرانیان، ایرانیان خارج از کشــور 
و ایرانیان داخل کشــور  را دعوت می کنم که 
همه روز جمعه به پــای صندوق رای بروند. 
هم خودشــان ، هم دوستانشان و هم خانواده 
و آشنایانشــان را تشــویق کنند که به پای 
صندوق رای بروند. مــن به ایرانیان خارج از 
کشور اطمینان می دهم که رای تک تک شما 
اهمیــت و تاثیــر دارد و از آن صیانت خواهد 
شد.  روز جمعه همه ما با این اطمینان به پای 
صندوقهای رای می رویم که حتی یک رای 
می تواند آینــده را تغییر دهد. حتی یک رای 
درنتیجه انتخابات تاثیر خواهد داشــت. همه 

ما روز جمعه برای ادامه مســیر و برای ادامه 
ساختن ایرانی شکوهمند ، پراحترام و با عزت 
و ســربلندی در پای صندوقهــای رای برای 

انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها 
حضور پیدا خواهیم کرد. شاد و سربلند باشید..

                                                                                                    عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

                                    محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:

  انتخاب می کنم پس هستم

انتخاب، مسئولیت، مجازات
بیشــتر رخدادهای زندگی ما بدون آنکه خودمان خواسته و 
انتخاب کرده باشیم برایمان اتفاق می افتند. بدون اراده خودمان 
در خانواده ای متولد می شــویم، بدون انتخاب خودمان عضوی 
می شــویم از یک جامعه، طبقه ای خاص و فرهنگی مشخص. 
قبل از اینکه متولد شده باشــیم نامی برایمان انتخاب می شود، 
در شــبکه ای از روابط نمادین درگیرمان می کنند و پسر یا دختر 
خانواده، برادر یا خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، پســردایی، دختر 
عمو و ... یک ســری از افراد می شــویم و به تبع آن نقش هایی 
را باید به اجرا دربیاوریم، در هــر لحظه ای بدون آنکه خودمان 
انتخاب کرده باشــیم افرادی ســر راهمان سبز می شوند، از هر 

سمتی مجموعه ای از اتفاقات ناخواسته برایمان رخ می دهند. 
به مانند میدانی از انرژی هستیم که نیروهای مختلفی از این 
طرف و آن طرف بر ما اعمال می شوند و در یکدیگر برهمکنش 
دارند و بر ما تأثیر می گذارند؛ نیروهایی از جانب پیکرهای دیگر، 

نیروهایی از جانب طبیعت و محیط زیست مان. 
ارگانیســمی هستیم که بســیاری از اعمالش خود به خود و 
بدون اراده ای انجام می شــوند؛ نفس می کشیم، از برآورده شدن 
نیازهــا و غرایزمان لذتــی برایمان حاصل می شــود، در مقابل 
خطرات واکنش هایی به طور غریزی از این ارگانیسم سر می زند. 
ما پیشــاپیش به درون سنتی افکنده می شــویم که قواعد 
زندگی و راه و رســم خــودش را دارد. نهادهایی برای خود دارد 
که ما را بر اساس منطق شان شکل می دهند. نهادهای مذهبی، 
اقتصادی، آموزشــی، خانواده و سیاسی پیشــاپیش نحوه ای از 
زندگی کردن و راه و رسم ادامه حیات را بر ما تحمیل می کنند، 
بدن مــان را شــکل می دهند، عقایدمان را مشــخص می کنند، 
نحوه برآوردن نیازهای زیســتی مان را تعیین می کنند و قواعد و 

منع هایی بر حدود نیازها و روابط مان وضع می نمایند. 
بدون آنکه خودمان انتخاب کرده باشیم درون افقی از تاریخ 
پرتاب می شــویم که نمی توانیم از آن فراتــر برویم. و محدود 
می شــویم به مجموعه ای از امکان های تاریخــی. فهم مان از 
جهان، شــیوه زندگی مان و درانداختن طرح و حقیقت جهان مان 

را مرزهای افق تاریخی مان مشخص می کند. 
اختیار ما برای زندگی از جایی شــروع می شود که به عنوان 
من خودمان را در مرکز این جهانی که بر ما حادث می شود قرار 
می دهیم و شــروع به انتخاب کــردن می کنیم و خودمان را در 
مرکز یک میدان انرژی قرار میدهیم و شروع می کنیم به سامان 
دادن این نیروها، و دنیای مان را می سازیم و در جهان و روند آن 
مشــارکت می کنیم. هستی ما و وجود داشتن ما منوط به همین 
انتخاب کردن اســت؛ با انتخاب نیروها و اتفاقات پراکنده ای که 
برای مــان رخ می دهند جهان ذهنی مان را شــکل می دهیم؛ با 
ســاختن داســتانی از تجربه های مختلف، هویت مــان را پدید 
می آوریم. با ساختن دنیایی ذهنی برای خودمان و ایجاد هویتی 
یگانه، طرحی برای آینده مان مشــخص می کنیم و وارد سیاست 

می شویم تا آن را محقق کنیم. 
با انتخاب کردن، ما در مســیر حرکت جهان تأثیر می گذاریم 
هر چند که بسیار ناچیز باشد. با انتخاب کردن است که ما هم در 
سرنوشت جهان شریک می شویم و نسبت به آن احساس تعلق 
خاطر می کنیم. با انتخاب کردن اســت که احســاس در جهان 

بودن می کنیم و زندگی برای مان معنا پیدا می کند. 
از آنجایی کــه انتخاب های ما بر جهان مان تأثیر می گذارند، 
باید مسئولیت شــان را نیز بپذیریم. تهــوع انتخاب از همین جا 
برمی خیزد. با انتخاب های بد ما مجازات می شــویم؛ مجازات از 
جانب عالم و آیندگان، و سرنوشتی که بدان دچار خواهیم شد. 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری تدریجی اعالم نمی شود

      حتی یک رای می تواند آینده را تغییر دهد

مشــاهده تاریخ نشــان دهنده نتایج مخرب ناشی از 
تحریم انتخابات اســت. در ارزیابی اندیشکده بروکینگز 
در بررسی 1۷1 مورد از تحریم انتخابات مشخص شده 
که این اســتراتژی تنها در ۴ درصــد موارد جواب داده 
اســت. همین موضوع می تواند برای تجدیدنظر و تامل 
دوبــاره تحریمی ها برای مشــارکت در انتخابات کافی 
باشــد.در هر دوره انتخابات ریاســت جمهوری یکی از 
انتخابات  اساســی، موضوع تحریم کنندگان  مشکالت 
بوده اند. آیا رای ندادن آنان مشکلی را حل می کند؟ در 
این گزارش نشان خواهیم داد که تحریم انتخابات چه 

نتایج مخربی را در سرتاسر جهان داشته است. 
به گــزارش آفتاب نیوز، متیئو فرانکل از اندیشــکده 
بروکینگز در گزارشی تحت عنوان تحریم کارآمد نیست 
در نوامبــر ۲00۹ میالدی اشــاره می کند که تجزیه و 
تحلیــل تحریم بیش از 100 انتخابات از ســال 1۹۹0 
میالدی به این سو نشان می دهد که تحریم  به  خودی 
خود برای تحریم کنندگان مصیبت بار اســت. بروکینگز 
در این باره می نویســد: افراد و احزاب متمایل به تحریم 
انتخابات باور دارند که این اعتراضی به سیاســت های 
وضعیت حاکم است. در بیست سال گذشته این موضوع 
نشــان داده که به ندرت نتیجه معکوس داشته است و 
احزاب و افراد تحریم کننده به کلی از ارگان های قدرت 
جدا شــده و شکست های بیشــتری خورده اند.مشاهده 
تاریخ نشــان دهنده نتایــج مخربی ناشــی از تحریم 
انتخابات اســت. در ســال 1۹۹۲ میالدی مســیحیان 
لبنــان که در آن زمان کنترل یک ســوم از پارلمان را 
در اختیار داشــتند تصمیم به تحریم انتخابات پارلمان 
در اعتــراض به مداخالت بیش از حد ســوریه در امور 
داخلی لبنان گرفتند در نتیجه آن، مســلمان شــیعه تا 
حد زیادی نفوذ خود را از دســت دادند و حزب اهلل لبنان 
پیروز میدان صحنه سیاســی شد. در آن انتخابات بیش 
از 8۷ درصــد از عمدتا مســیحیان رای ندادند. تصمیم 
مخالفان صربســتان برای تحریم انتخابات سال 1۹۹۷ 
راه را برای انتخاب مجدد اســلوبودان میلوشویچ هموار 
کرد که منجر به بروز جنگ در کوزوو شــد. سنی های 
عراق نیز اکنون تا حــدی در حال بهبود وضعیت خود 
هســتند و تضعیف موقعیت شان در برابر شیعیان عراقی 
به دلیل تحریم انتخابات ســال ۲00۵ میالدی. در آن 
سال در نتیجه تحریم انتخابات سنی ها تنها ۵ کرسی از 
۲۷۵کرسی پارلمانی را از آن خود کردند. نتیجه آن شد 
که احزاب ســنی مجبور شدند در بلند مدت و سال های 
بعد از آن با تالش بیشــتری در راســتای کسب دوباره 

کرسی ها برآیند. 

متاسفانه در دهه های گذشته آنقدر واژه »روز سرنوشت ساز« و امثالهم بی دلیل به کار 
رفته معنا و ارزش خود را از دست داده است. اما باور کنید فردا روز سرنوشت سازی است. 
از اینکه مضامین تکراری را بیان می کنم جدا متاسفم ولی نمی توانم در مقابل اهمیت 
فردا سخن نگویم. نگاه من به فردا بر عکس دیگران تنها به انتخاب این یا آن کاندیدا 
نیست. اگرچه تفاوت دو نامزد اصلی انتخابات مبرهن و غیر قابل اغماض است، اما برای 
پژوهشگران سیاسی اهمیت فردا محدود به آن نیست. فردا فارغ از نتیجه انتخاباتی، بافت 
امروز اجتماعی ایران را هویدا می کند. اگرچه در تمامی ادوار انتخاباتی و با یک تحقیق 
میدانی نیز می توان به این مهم دست یافت اما خلوص و واقعیت نتیجه انتخابات فردا 
بیش از همه اســت. در انتخابات فردا مشخص می شــود حجم و میزان مردم با آراء و 
افکار مختلف به چه صورت اســت. فردا خواهیم فهمید که آرایش اجتماعی مردم ایران 
بر اســاس منبع حقیقت و منطق زیســتی آنها به چه صورت است. برای آنکه میزان و 
دقت این برآورد مشخص شود کافیست به موقعیت و وضعیت اقتصادی مردم نگاه کنیم. 
مردم ایران در چهارسال گذشته به دلیل انهدام ساختار اقتصادی کشور در دولت نهم و 
دهم ســخت ترین دوران رکود را تجربه کردند. نیاز به کنکاش و جستجوی پیچیده ای 
نیســت حجم بیکاری و کوچک شدن سفره معیشت مردم برای تمام افراد جامعه قابل 
درک اســت. بدیهی است در چنین شرایطی انتظار از مردم برای رای مجدد به روحانی 
انتظاری بیش از حد و غیر منطقی اســت. اما در چند روز گذشته شاهد هستیم که شور 
و حال عجیبی شــهرها را فرا گرفته است. با کمال تعجب این مردم مجددا می خواهند 
که به روحانی رای دهند. یعنی منطق انتخاباتی مردم دیگر محدود به ارزشــهای مادی 
و اقتصادی نیســت. فردا رای به  روحانی نشان  می دهد، چه ارزشهایی در جامعه ایران 
نهادینه شده است. ارزشهایی که تنها نزد جوامع مدرن قابل مشاهده است. این انتخابات 
نشان می دهد چند درصد از مردم هنوز خود را وابسته به مفاهیم و ساختار سنتی دانسته 
و چند درصد از آنها با مفاهیم مدرن زندگی خود را معنا و منطق مرتبط به آن را در زندگی 

بکار می برند. در ادامه سعی میشود این مهم بیشتر توضیح داده شود.
تغییرات اجتماعی پیرو نوســازی و اجرای سیاستهای توسعه طلبانه مهمترین پدیده 
انســانی در قرن اخیر است. زندگی در دامن قوم و طایفه با تغییرات اقتصادی و شکل و 
شــمایل نوین کشورها دستخوش تحوالت عظیم شده است. موج مهاجرت از روستا به 
شهر و جدایی از وابستگان و خویشان در ابتدای امر موجب تنهایی انسان در میان انبوهی 
جمعیت می شود. انسانها در کنار یکدیگر زندگی می کنند اما وابستگی عاطفی، عقیدتی، 
احساسی و مسئولیت در میان آنها دیده نمی شود. در این شرایط یا افراد جامعه برای معنا 
یابــی و یافتن حریم امنیت به دامن دولت پناه می برند که حاصل آن عمدتا با مفاهیم 
پوپولیســم و فاشیسم قابل درک اســت. یا سعی می کنند که مفاهیم نوین و ارزشهای 
جدیــد را برای زندگی تازه ی خود برگزیده و حول آنها با دیگران توافق یابند. انتخابات 
فردا نشان می دهد چند در صد از مردم به شیوه اول و چند درصد به شیوه دوم به زندگی 
خود معنا می بخشــند. در طول حیات جمهوری اســالمی همواره دسته دوم مردم که 
عمدتا با مفاهیم و ارزشهای مدرنیسم ارتباط برقرار کرده اند، در سیاستگذاری کالن کشور 
نقشی نداشتند. اساسا شعارهای انقالب اسالمی نوعی جدال با همین مظاهر و ارزشهای 
مدرن بوده است. اما ۲۹ اردیبهشت سال ۹6 مشخص می کند که سیاستهای ضد مدرن 
تا چه حدی مورد وثوق جامعه ایران است. مطمئنا فارغ از پیروزی هر یک از نامزدهای 
ریاســت جمهوری ، مشخص شدن بافت اجتماعی ایران تاثیر بسزایی در سیاستگذاری 
های آینده این مملکت خواهد داشت. از این پس کارگزاران سیاسی خواهند دانست که 
سیاســتهای ضد مدرن و یا همسو با آن چه میزان از پشتوانه اجتماعی برخوردار خواهد 
بود. این مهم تنها به سیاستگذاری محدود نیست. امروزه کلیه پدیده های سیاسی بدون 
پایگاه اجتماعی محکوم به نابودی اســت. به همین دلیل یک نظام سیاسی برای حفظ، 
ثبــات و جلوگیری از هرج و مرج ترجیح می دهد که تصمیمــات و انتخابهای خود را 
منطبق با بافت اجتماعی کشور متناسب سازد. امید است مردم این فرصت مناسب را از 
دست نداده و با شرکت در این انتخابات تکلیف بسیاری از تصمیمات کالن آینده کشور 

را مشخص نمایند. فردا روز مهمی است. باور کنید.

فردا روز مهمی است؛ باور کنید

خبر 

نتایج مخرب تحریم انتخابات یارانه سالمت، تیری که به هدف خورد
در کشورهای جهان

پایگاه اینترنتی شــبکه یورونیوز درمطلبی 
نوشت: به نظر می رســد که جوانان ایرانی 
شــور، هیجان و تمایل زیادی به حضور در 
عرصه سیاســت این کشــور با شرکت در 

انتخابات دارند. 
دراین گزارش آمده است: آمارهای رسمی 
در ایران نشــان داد کــه نوجوانان و جوانان 
سنین 1۵ تا ۲۹ سال حدود ۲۴ درصد از کل 
جمعیت ایران را تشــکیل می دهند. چه این 
نوجوانان و جوانان حامی حسن روحانی باشند 
چه ابراهیم رئیســی روحانــی محافظه کار 
)اصولگرا(، به نظر می رسد که جمعیت جوان 
ایران تمایل و شور برای عرصه سیاست این 

کشور دارند. 
یورونیــوز افزود: پــس از دولت های نهم 
ودهم، جوانان ایرانی در حال چشیدن نتایج 
توافق هســته ای ایران با غرب هســتند؛ 
توافقــی که منجر به کمک این کشــور در 
خارج شدن از سالهای انزوای بین المللی شد. 

 مجله تایــم چاپ آمریکا نیز درمطلبی به 
قلــم دنیس راس که در زمــان باراک اوباما 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا به عنوان 
دســتیار ویژه او کار می کرد، در این مطلب 
نوشت: هر چند مسایل جیب مردم در راس 
مباحثــات قرار دارد اما این انتخابات در واقع 

رفراندومی برای توافق هسته ای است. 
راس افزود: به رغم انتقــادات زیادی که 
علیه برجام وجــود دارد همه نامزدهایی که 
برای انتخابات تایید صالحیت شــدند تاکید 
کردند که هر کس به عنوان رئیس جمهوری 
بعدی انتخاب شــود به برجام وفادار خواهد 

ماند.

 روزنامه گاردین نیز درگزارشــی با اشاره 
به ابعاد دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست 

جمهوری در ایران، نوشــت: شکست حسن 
روحانی در این انتخابات، ضربه محکمی به 

جریان اصالحات وارد خواهد ساخت. 
گاردیــن افــزود: رابطه ایران بــا جامعه 
جهانی یکی از مسائل مهم به شمار می رود. 
رئیس جمهــوری کنونی ایران، ایــران را از 
روزگار ســرد بیرون کشاند و با حتی مقامات 
دولت پیشین آمریکا وارد مذاکره شد؛ مساله 
ای که بیش از ســه دهه بــه یک تابو بدل 
شــده بود. مسیر سیاســت خارجی ایران در 
دوره حسن روحانی کاماًل تغییر کرد، اما این 
رویکرد ممکن است از سوی رئیس جمهوری 

جدید دستخوش تغییر شود. 
این رســانه انگلیســی تصریح کرد:»در 
داخل، شکســت روحانی ضربــه محکمی 
به جریان اصالحات وارد خواهد ســاخت و 
تندروها را روی کار خواهد آورد. کارشناسان 
بر این باورند که ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی 
حســن روحانی در انتخابات پیش رو، هدف 
بزرگ تری را فراتر از ریاســت جمهوری در 

سر دارد.« 
گاردین افزود: حل مناقشــه هســته ای، 
اصلی ترین وعده انتخاباتی حسن روحانی در 
سال ۲013 بود و او در این رابطه موفق ظاهر 
شد. اما انتخابات پیش رو، نوعی همه پرسی 
درباره عملکرد اقتصادی دولت در چارچوب 
توافق هســته ای به شــمار می رود. روحانی 
اقتصاد را ثبات بخشیده و نرخ تورم را کاهش 
داده ، اما نرخ بیکاری همچنان باال اســت و 
به همین دلیل مخالفانش این سؤال را مطرح 
می کنند که آیا او قادر به تحوالت اقتصادی 

ملموس بوده یا نه.؟ 

روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز نیز در 
گزارشی به قلم »توماس اردبرینک« نوشت: 
در خارج از ایران، همه تصور می کنند که بعد 
از توافق هسته ای اوضاع ایران حتما خوب 

شده است، توافق هسته ای بدست آمده است 
و خزانــه دولت دارد پر از میلیاردها دالر پول 
می شود و سیل اصحاب تجارت بین الملل 
دارند وارد کشور می شوند و ظاهرا مشتاقند 
که بــا ایران قرارداد ببندند.امــا در بیرون از 
مرزها، دولت ترامپ نسبت به سیاست های 

ایران ابراز نگرانی کرده است . 
نیویــورک تایمز افزود: ایران در آســتانه 
برگــزاری یک انتخابــات در روز جمعه این 
هفته اســت. حســن روحانی رئیس جمهور 
که برای دور دوم نامزد شــده است امیدوار 
بود در رفع مشــکالت گامی بــردارد . او در 
سال ۲013 با وعده احیای اقتصاد فلج شده 
کشــور کارش را آغاز کــرد و امیدوار بود با 
حصول توافق هســته ای که تحریم های 
ایران را ســبک کرد و همچنین با گشودن 
درهای ایران به روی سرمایه گذاری خارجی 
و ایده های خارجی به اهدافش برسد. تحریم 
ها جلوی دسترسی ایران به نظام مالی بین 

المللی را گرفته بود. 

 
خبرگــزاری آناتولی ترکیــه درخبربخش 
ترکی خود نوشت: سیدابراهیم رئیسی یکی از 
نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران رقیب خود حسن روحانی را 

به افشای اسناد علیه وی تهدید کرد. 
این رسانه روز سه شنبه نوشت: رئیسی در 
ســخنرانی خود در مصالی امام خمینی)ره( 
شهر تهران اعالم کرد که کاستی هایی علیه 
روحانی وجود دارد و اگر فردا این کاست ها 
و اسناد منتشر شود، دیگر نمی توانید بگویید 

که ما ندادیم و ما این حرف ها را نزدیم.
این رســانه دراین خبر مفصل خود نوشت 
که رئیســی مورد حمایــت محافظه کاران 
)اصولگرایان( سنتی با روحانی مورد حمایت 
اصالح طلبان به نقطه حســاس رســیده و 
رئیســی رقیب خودرا به انتشار اسناد صوتی 

در خصوص روابط داخلی و خارجی در طول 
چهار ساله دولت یازدهم تهدید کرده است. 

این رســانه با انتخاب میان تیتر رئیســی 
از نامزدهای  کیست؟ نوشت:رئیســی یکی 
قــوی محافظــه کاران )اصولگرایان( ایران 
اســت که هم اکنون تولیت آستان قدس و 
مرقد امام رضا)ع( در مشهد را بر عهده دارد. 
رئیسی ۵۷ ســاله پیش از این دادستان کل 
بوده و در دوره ســمت قضایی خود یکی از 
افراد تاثیر گذار در سیستم قضایی ایران بوده 

است. 

 
خبرگــزاری رویترز  گزارش داد: ایرانی ها 
روز جمعه در انتخاباتی شرکت می کنند که 
احتماال تعیین می کند تعامل مجدد تهران با 
جامعه جهانــی به تاخیرمی افتد یا احیاء می 

شود .
رئیس  روحانی  افــزود:  این خبرگــزاری 
جمهور عملگرای ایــران همچنان محبوب 
اســت، اما رقبای محافظــه کار )اصولگرا( 
، وی را در بعــد اقتصــادی، هدف قرار داده 
اند.ایــن روحانی آرام تالش می کند با آرای 
اصالح طلبانی که خواستار رویارویی کمتری 
بــا جهان خــارج و اصالحــات اقتصادی و 
اجتماعی بیشتری در داخل هستند، در قدرت 

باقی بماند. 
رویترز افزود: حســن روحانی در روزهای 
اخیــر به ســخنان محکمــی روی آورده و 
مرزهای مجاز در ایران را کنار زده است.وی 
مخالفان محافظه کارش را به نقض حقوق 
بشــر و سوء اســتفاده از قدرت برای کسب 

قدرت متهم کرده است.
ژابراهیم رئیســی که مــی گوید ایران به 
کمک خارجی نیازندارد وبــه احیای ارزش 
های انقالب اســالمی وعده می دهد، قوی 

ترین رقیب روحانی است. 

بازتاب انتخابات ایران در رسانه های خارجی

امير مقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

علی پرتوی کارآفرین ایرانی االصل مقیم 
آمریکا در یک پیــام ویدیوئی تمام ایرانی ها 
را به شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

دعوت کرد.
به گزارش ایســنا، علی پرتوی کارآفرین و 
سرمایه گذار ایرانی تبار مقیم سان فرانسیسکو  
و فرزند فیروز پرتوی از بنیانگذاران دانشــگاه 
صنعتی شــریف اســت که به همــراه برادر 

 iLike دوقلویش هــادی پرتوی شــرکت
را بنیــان نهاد و مدیر عالــی اجرایی آن بود. 
وی که قائم مقام عالی توســعه کسب و کار 
مــای اســپیس )My space( بوده و در 
شــرکت هایی مثل فیسبوک و دراپ باکس و 
موفقی  سرمایه گذاری های  کشاورزی  بخش 
داشته است.وی به مناسبت انتخابات پیش رو 
یک ویدئو از خود منتشر کرده و در آن مردم 

را به شــرکت در انتخابات دعوت کرده است. 
در این پیام ویدئویی آمده است:ســالم، علی 
پرتوی هســتم. قصد دارم مسئله ای را با شما 
در میان بگذارم که بابتش هیجان زده هستم. 
ایــن هفته قصد دارم برای اولین بار در عمرم 
در انتخابات ایران شرکت کنم. با این که 30 
سال است در آمریکا زندگی می کنم اما چون 
در ایران متولد شده ام در انتخابات کشورم حق 

رای دارم. انتخابات ایران همین جمعه برگزار 
می شود. من نمی دانســتم امکان رای دادن 
برایم فراهم است اما خوشبختانه توسط یکی 
از دوستان ایرانی ام از این حقم آگاه شدم.این 
جمعه انتخابات بزرگی پیش رو داریم و فرصت 
بزرگی برای ایجاد تغییر، نه تنها در ایران بلکه 
در روابط ایران با کشورهای خاورمیانه و دیگر 

کشورهای دنیا است. 

کارآفرین برتر ایرانی  مقیم آمریکا برای اولین بار رای می دهد

معاون درمان وزیر بهداشــت طی یادداشتی دســتاوردهای طرح تحول سالمت در 
دولت یازدهم را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدآقاجانی در یادداشتی با عنوان یارانه سالمت، تیری که 
درســت به هدف خورد، آورده است: »یارانه سالمت با هدفمند کردن واقعی یارانه ها، 
لبخند سالمت را بر چهره ایرانیان نشاند. هدفمندی یارانه ها، در دولت قبل مطرح و به 
یارانه نقدی برای همه ایرانیان تبدیل شد، نه جمعیت برخوردار از یارانه نقدی هدفمند 
انتخاب شــدند و نه نوع هزینه آن به درســتی هدف گیری شد. پرداخت یارانه نقدی 

به آحاد مردم، افزایش نقدینگی و تورم، سازه های اقتصادی کشور را آسیب جدی زد.
دولت یازدهم، با اولویت قرار دادن مسئله سالمت مردم و با تأکید مقام معظم رهبری 
در مورد کاستن از رنج بیماران، با انجام کارشناسی دقیق، تالش کرد برای هدفمندی 
واقعی بخشــی از یارانه ها در قالب یارانه سالمت پرداخت گردد.گروه هدف جمعیت با 
درآمد کم و متوسط که مراجعین بیمارستان های دولتی کشور بودند برای هزینه های 
درمانی خود از این یارانه بهره مند شــدند. این اقدام تحقق شعار عدالت در سالمت را 
رقم زده و عزت مردم شــریف ایران را به آنان بازگردانــد. مردمی که قبل از این در 
بیمارســتان ها برای پرداخت هزینه یا لوازم زندگی خود را می فروختند یا عزت آنان 
خدشــه دار می شد.اقدام بی سابقه دولت برای پوشش همگانی بیمه با بیمه شدن 11 
میلیون ایرانی به صورت رایگان ضمن حمایت مالی از مردم، متوســط پرداختی برای 
خدمات بســتری را از ۲ میلیون تومان برای یک بار بســتری به دویست هزار تومان 
کاهش داد. این یعنی رفع بحرانی جدی از خانوارهای ایرانی.طی اجرای این طرح ۲۴ 
میلیون بیمار بســتری در بیمارســتان های دولتی و ۴۴ میلیون بیمار در اورژانس های 
بیمارستانی از یارانه سالمت برخوردار شدند. مراجعه کنندگان به کلینیک های دولتی به 
جای 3۵ هزار تومان حق ویزیت فقط 3۵00 تومان پرداخته و 1۲۵ میلیون بار ویزیت 
سرپایی تخصصی با پوشــش بیمه و نرخ ارزان انجام شد.در مورد هزینه دارو به ویژه 
داروی بیماران صعب العالج و ســرطانی با پرداخت سالیانه 1800میلیارد تومان مابه 
التفاوت نرخ دارو، پرداخت مردم به صورت چشــمگیر کاهش یافت و دسترسی مردم 
به دارو و لوازم پزشکی ۴۴ درصد رشد یافت.دولت یازدهم برای حفظ کرامت مردم در 
عرصه بهبود کیفیت و نوسازی بیمارستان های فرسوده دولتی پیشگام شد و همزمان 
با تأسیس1۲۲ بیمارستان جدید در کشــور به ویژه در مناطق محروم، تعداد پزشکان 
متخصص در این مناطق را از 1۴00 نفر به ۵۷00 نفر افزایش داد تا دسترسی عادالنه 
به خدمات سالمت محقق شود.گام های بلند و اساسی در زمینه تأمین بهداشت مردم 
برداشته شد. شبکه بهداشت روستایی کشور که فرسوده و ناقص بود نوسازی و تکمیل 
شــده و با افزایش تعداد پزشکان عمومی از ۴300 به 6800 نفر، همه مراکز بهداشتی 
روستایی به ویژه مناطق محروم دارای پزشک شدند.راه اندازی ۲۷00 واحد بهداشتی 
جدید، اقدام برای ساخت 6۲00 واحد بهداشتی دیگر و بازسازی و تجهیز ۲0هزار واحد 
بهداشتی زیرساخت های بهداشت کشور را توسعه داد. 11 میلیون نفر از ساکنین حاشیه 
شهرها که تا قبل از این دولت از خدمات سالمت مناسب محروم بودند، تحت پوشش 
خدمات سالمت قرار گرفته و پرونده بهداشتی برای آنان تشکیل شد و مراقبین سالمت 
وظیفه حفظ تندرستی آنان را عهده دار شدند.این اقدامات تنها بخشی از کارنامه دولت 
تدبیر و امید در حوزه سالمت است دولتی که لبخند سالمت را بر چهره ایرانیان نشاند.

نهالی که در ابتدای دولت یازدهم با تالش خدمتگزاران عرصه ســالمت کاشته شد، 
اکنون درختی بارور اســت و ثمره آن تحقق خواسته مقام معظم رهبری که فرمودند: 
ٔمردم در زمان بیماری نباید جز رنج بیماری دغدغه دیگری داشــته باشــند.اما آنچه 
اکنون اهمیت بســیار دارد تداوم این طرح برای رسیدن به اهداف به مراتب بلندتر از 
دســتاوردهای کنونی است و تداوم دولت تدبیر و امید- دولتی که سالمت مردم را در 

اولویت کار خود قرار داد می تواند این آرزوی ایرانیان را جامه عمل بپوشاند.«

محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت:


