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علی نظری سردبیر روزنامه مستقل:

همه آمارها از مشارکت 40 میلیونی حکایت می کند ترامپ آینه ای برای فردا ما 

تابوی اجرای زنده موسیقی 
در مشهد شکست

خرب اول

»ما بر طبق مبانی مان با جنگ افروزی مخالفیم.« مقام معظم رهبری
لحظات پایانی دولت اول روحانی را سپری می کنیم. روز موعود برای همه ما روز جمعه است. اگر به چینش رقبای انتخاباتی و حامیان آن ها نگاه کنیم دو دیدگاه متفاوت را به 
روشنی می بینیم. تصمیم گیری در این انتخابات بی شباهت به رفراندوم نیست، انتخاب بین دو نگاه متضاد. قطعاً و حتماً یکی از این دو نگاه برقرار و استوار به رأی مردم خواهد 
ماند و یکی از صحنه ی اجرایی سیاست امروز ایران خواهد رفت و اقاًل تا چندین سال عرض اندام نخواهد کرد. اما در صورت برد و باخت هر یک باز هم آب و خاک و اقوامی که 
هزاران سال در این فالت از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب با فرهنگ و زبان های مختلف در صلح کنار هم زیسته اند باقی خواهند ماند. این خاک خواهد ماند با اقتدار، آنچنان که 
هیچ درنده خویی در هیچ کجای جهان نتواند به ایران گوشه چشمی داشته باشد. آنچه که این سرزمین را ایمن داشته مردمان پاکباز هستند و دولتمردان توانا به گفتگو و مذاکره 
با اقتدار، گرچه دشمنان بهانه ها دارند ولی مردم ما با انتخاب خود راه آینده را ترسیم کرده اند. دشمنان بیهوده بر طبل جنگ و وحشی گری می کوبند. ما هستیم که فرمان آینده را 

در دست داریم. برای فرزندانمان صلح و امنیت می خواهیم و آینده چنان خواهد شد که ما تعیین کرده ایم. 
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جمعه ایران به ترامپ و جنگ نه می گوید

علی نظری-سردبیر روزنامه مستقل

سرمقاله 

با شگفتی و حیرت  ایاالت متحده  انتخابات ریاست جمهوری  فردای روز 
مردم دنیا همراه بود. کسی باور نمی کرد که دونالد ترامپ با آن شخصیت 
مضحک و افکار احمقانه روزی رئیس جمهور آمریکا شود. ترامپ توانست 
با طرح موضوعات عامه پسند و سطحی حجم عمده ای از آرای انتخابات را 
به خود اختصاص دهد. مردمی که به ترامپ رای دادند نه وابستگی به جناح 
و دسته ای داشتند و نه آن چنان از دنیای پیچیده سیاست سر در می آوردند. 
آنها فقط به حرفهای نه چندان دقیق و بی اساس ترامپ دل خوش کردند. 
اگر کسی غیر از ترامپ نیز همان حرفها و شعارها را به زبان می آورد مورد 
جای  جای  در  جماعت  این  حضور  گرفت.  می  قرار  جماعت  این  حمایت 
جهان بدیهی است. هر جامعه ای از افراد با شئون و منزلت های گوناگون 
اعطاء  واحد  آرای همگان وزن  به  نظام دموکراتیک  قطعا  و  تشکیل شده 
می کند. موقع شمارش آراء هیچکس به شخصیت و مقام رای دهندگان 
شرکت  میزان  است  کننده  تعیین  که  آنچه  شرایط  این  در  ندارد.  توجهی 
کنندگان در انتخابات است. یعنی فقط کمیت و تعداد شرکت کنندگان در 
انتخابات تعیین کننده است. در روز انتخابات تنها شرکت کنندگان در فرایند 
رای گیری می توانند نتیجه آن را مشخص کنند. بدیهی است افرادی که 
در پای صندوقهای رای حاضر نشده اند خود را از این حق محروم کرده اند. 
در این شرایط گاهی اوقات دیده می شود که مجموع آراء اخذ شده درصد 
در  وضعیت  این  است.  گیری  رای  در  شرایط  حائز  جمعیت  کل  از  کمی 
مورد انتخابات اخیر آمریکا بسیار مشهود بود. به طوری که رئیس جمهور 
را  ترامپ  گفت:  ترامپ  انتخاب  از  اوباما پس  باراک  متحده  ایاالت  اسبق 
اتفاق عدم  این  دلیل  بلکه  نکردند  آمریکا  رئیس جمهوری  طرفداران وی 
حضور جامع و کافی مردم در پای صندوقهای رای بود. مردم آمریکا مجبور 
هستند که سالها به دلیل عدم حضور خود در پای صندوق های رای دونالد 
ترامپ را تحمل کنند. بسیاری از مردم آن دیار وی را حتی رئیس جمهور 
خود نمی دانند. اما نباید فراموش کنیم که این ترامپ است که برای تمام 
مردم آمریکا تصمیم گرفته و می تواند زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار 
دهد. هنوز زمان زیادی از انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور نگذشته که 
آتش جنگ وی روشن شده است. ترامپ با حمله به سوریه نشان داد برای 
رسیدن به مطامع خود هیچ محدودیتی را نمی شناسد. پس از آن شاهد اعزام 
ناوهای جنگی آمریکا به سوی کره شمالی بودیم. نباید فراموش کنیم که 
نه تنها از لحاظ مالی بلکه هزینه تامین نیروی انسانی این لشکر کشی ها 
بر دوش مردم آمریکا خواهد بود. مشاهده می کنیم که تعلل و عدم حضور 
برای  تبعاتی  چه  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  آمریکا  مردم  جانبه  همه 
مردم آن دیار به همراه داشته است. با این اوصاف باید گفت که شرکت در 
انتخابات را نباید ساده انگاشت. مردم ایران در روز 29 اردیبهشت نباید آن 
سهل انگاری صورت گرفته در آمریکا را تکرار کنند. مردم ایران با رای خود 
می توانند آینده ای روشن و دلخواه را بدون آنکه خونی به ناحق ریخته شده 

یا حقی پایمال گردد به دست آورند. 
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کردم؟
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بهمن احمدی امویی

امیرمقدور مشهود

جواد شقاقی

گفت وگو از سیدعلیرضا دادگر حسینی

عالی  شورای  لیست 
برای  اصالحات  سیاست گذاری 
خود  نوع  در  تهران  شهر  شورای 
عجیب و بحث برانگیز بود همچنین 
المسلمین  و  االسالم  حجه  پیام 
سید محمد خاتمی در دفاع از این 
ایجاد  را  زیادی  ابهامات  لیست 
کرده است. عده ای بر این باورند 
ایشان  شخص  توسط  پیام  این 
داده نشده زیرا نه ویدیو از ایشان 
در حمایت لیست شورا وجود دارد 
و نه دست خط و سید تنها برای 
بین  همبستگی  و  آرامش  حفظ 
کرده اند.  سکوت  اصالح طلبان 
برخی نزدیکان ایشان قصد دارند از وجهه خاتمی در جهت منافع خود 
استفاده کنند در این راستا خبرنگار روزنامه مستقل در گفتگویی با آقای 
مهرپرور فعال سیاسی اصالح طلب به بررسی این موضوع پرداخته است. 

در ادامه این مصاحبه را می خوانید:

چطور  را  سیاست گذاری  عالی  شورای  لیست  از  خاتمی  آقای  حمایت 
ارزیابی می کنید؟

آقای خاتمی اواًل یک سرمایه ملی این کشور است ایشان با عملکرد صادقانه خود عالوه 
این که توانست بر دل های ایرانیان حکومت کند بر دل های جهانیان هم نشسته است، 
بنابراین هیچ کدام از ما با هر بهانه ای نمی توانیم ایشان را وسیله ای برای رسیدن به اهداف 
خود قرار دهیم. من به عنوان یک ایرانی به ایشان افتخار می کنم لذا به هیچ وجه اجازه 

نمی دهم وجهه ایشان خراب شود.
آنچه تا به امروز بنده از ایشان سراغ دارم جز پاکی و صداقت نبوده و همین خصائص بوده 
که ایشان توانسته بر دل ها حکومت کند. در رابطه با اطالعیه ای که داده شد بنده معتقدم 
آقای خاتمی اصاًل اطالعیه ای ندادند، عده ای تحت نام ایشان این را تهیه و منتشر کردند، 
لذا من از دوستانی که این اقدام را کردند به شدت گله مندم که چرا شأن آقای خاتمی را 

در نظر نگرفتند و ایشان را به بهای اندک فروختند.
نحوه تهیه لیست شورای عالی سیاست گذاری ازنظر شما چگونه بود؟

من برای دوستان اصالح طلب خودم متأسفم که با دوستان خود هم صداقت نداشتند، 
آن لیست سیاسی تهیه شد و آن ها حتی معیارهای خودشان را هم لحاظ نکردند. آقای 
که  کردند  اذعان  بود  عالی  شورای  در  صالحیت ها  بررسی  کارشناس  که  نژاد  ترک 
اعمال نفوذهای بسیاری در بررسی صالحیت ها گردید که همین موضوع است که مورد 
اعتراض سایر دوستان اصالح طلب گردید. اینکه نام من در لیست باشد مهم نیست این 

مهم است که باید بین دوستان اصالح طلب صداقت حکم فرما باشد.
پیشنهاد شما برای برون رفت از این مشکالت در خصوص لیست شورای 

عالی چیست؟
پیشنهاد من این است که به جای آنکه با تماس به برخی دوستان و با اطالعیه دروغین که 
از آقای خاتمی منتشر کردند آن ها را وادار به انصراف از شرکت در انتخابات شورا نمایند، 
لیست را اصالح نمایند. من تعجب می کنم از جناب دکتر عارف که بر روی یک حرکت 
اشتباه تا این حد پافشاری می کنند، هنوز هم دیر نیست می توانند صادقانه لیست را در 
حضور کاندیداهای باقیمانده که هنوز انصراف نداده اند مورد بازبینی و اصالح قرار دهند 
هیچ اشکالی هم نیست که نام من در آن لیست بازبینی و اصالح شده درنهایت نباشد، من 
جانم و اعتبارم را حاضر فدای آقای خاتمی نمایم به شرط آنکه دوستانی که تصمیم گیرنده 

هستند صداقت داشته باشند.
اعتراض شما به لیست در چه مواردی خالصه می شود؟

افرادی که در لیست حضور دارند تماماً از شخصیت و حقوق اجتماعی دارند و برای من 
از احترام باالئی برخوردار هستند اما معیارهای را که قباًل پیش بینی کرده بودند و به 
کاندیداها اعالم گردید توسط تعیین کنندگان آن لیست رعایت نشد لذا همین باعث شد 
به این دوستان هم صدماتی وارد شود. برخی از این افراد داخل لیست از اعضای شورای 
عالی سیاست گذاری بودند چطور می شود که فردی هم داور باشد هم بازیکن! باید کسانی 
در لباس داور قرار می گرفتند که خودشان کاندیدا نبودند، درنتیجه این لیست باید قطعًا 
اصالح شود و من مطمئن هستم که آقای خاتمی هیچ گاه کار نادرست را تأیید نخواهند 

کرد. 
اگر دوستان مدعی هستند این اطالعیه از جانب آقای خاتمی بوده یک فایل صوتی 
شأن  می دانم  من  که  هرچند  کنند،  منتشر  لیست  این  تأیید  در  ایشان  از  تصویری  یا 
از شهروندان  من  پایان  در  کنند.  کاری  چنین  بخواهند  که  است  این  از  باالتر  ایشان 
تبلیغات  برای  میلیاردی  هزینه های  که  کسانی  به  می کنم  خواهش  تهرانی 
ناپاکی  با  مجبورند  شوند  شهر  شورای  وارد  این ها  اگر  چون  ندهند  رأی  می کنند 
هم  قضائی  دستگاه  از  کنند،  جبران  را  هزینه ها  این  مادی  منابع  از  سوءاستفاده  و 
پول ها  این  به خرج دهند که  ای  ریزبینانه  توجه  این مورد بخصوص  در  دارم  استدعا 
رسیدگی  تخلفاتشان  به  باید  آماده  بیت المال  از  پول ها  این  اگر  است  آمده  کجا   از 

شود.

به کسانی که برای تبلیغات هزینه های میلیاردی می کنند، رأی ندهید

و  دولتی  امکانات  از  آنها  داشتند.  را  انتخاباتی  تخلفات  بیشترین  اصولگرا  های  رسانه 
حکومتی برای تبلیغ کاندیدای خود و تخریب کاندیدای رقیب بیشترین استفاده را کردند. 
البته بیشتر از هر کس هم غر زدند. اکنون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، 
جدول تجمیعی تخلفات رسانه های مشمول ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری 

را منتشر کرده است: 
نام رسانه /تعداد تخلفات ثبت شده: تسنیم/2۴۵- فارس/2۵۱- دانشجو/۱۸۳- مهر/۱۶۰- 
کیهان/9۴- برنا /۶2- ایرنا / ۶۴- ایسنا /۵۴- جوان/۴۳- قدس/۳2- ایران/2۵- شهروند/ 

2۳- همشهری/۷- آنا / ۶- خراسان/۵

جدول کلی تخلفات رسانه ها در ایام انتخابات اعالم شد


