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فصل دوم اعتدال
وقتي يكي از دوس��تانم پرس��يد: پيش بيني 
مي كني چه كسي از صندوق راي بيرون بيايد؟ 
به ش��وخي و مزاح به او گفتم: حتما يك روحاني از صندوق 
بيرون مي آيد. ظاهرا اين مزاح، يك واقعيت و باطني هم دارد. 
چه آنكه امروز در نهايت نام يكي از دو نفر حس��ن روحاني يا 
ابراهيم رييسي كه هر دو چهره روحاني هستند به عنوان پيروز 
انتخابات از صندوق بيرون مي آيد و مشخص خواهد كرد كه 
راي دهن��دگان در رقابِت »آرمان خواه��ى« و »عملگرايى«، 
جان��ب نامزد آرمان خواه را گرفته اند ياآنك��ه بازهم نام نامزد 

عملگرا را تكرار كرده اند. 
 امروز صندوق هاي راي به مثابه ماش��ين دموكراسي نشان 
خواهن��د داد كه نگاه »انقالب��ِى ايدئولوژيك محور« طرفدار 

بيشتري در بين اكثريت توده هاي اجتماعي داشته يا نگرش 
»عملگرايِي اصالحى و مدن��ى«. صندوق ها امروز ميزبان دو 
نام، دو راه، دو برنامه و دو تجربه هستند. نام حسن روحاني كه 
درست يا غلط نماد عملگرايى و توسعه گرايي و اصالح طلبي 
پنداش��ته مى ش��ود به آس��انى و به راحتى در كنار نام سيد 
ابراهيم رييسي كه به درستي يا نادرستي نماد ارزش گرايى 
و اصولگرايى دانس��ته مى شود، نشس��ته است. صندوق راي 
اينك ب��ا تحمل و مهربانى نام ه��ر دو را در آغوش خود دارد. 

خوب يا بد. اكنون مجموعه انرژى سياسى 
كشور در قالب دو قطب عمده متراكم شده 

است. حسن روحاني كه روزگارى مرز برجسته اى با بسيارى 
از نيروهاى تحول خواه داشت...

نگاه روز
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

پاسداري از يك نهاد مهم سياسي
انتخابات دي��روز فارغ از رقابت سياس��ي 
حاد ميان دو جناح، با دو خط مش��ي و دو 
ادبيات سياس��ي، يك ويژگي مهم ديگر هم داش��ت كه 
همان شوق و رغبت مردم براي مش��اركت بود. هرچند 
اين شور و شوق در برخي مناطق دچار مشكل شد، زيرا 
كوشش وزارت كشور براي ورود شماره ملي افراد به داخل 
دس��تگاه مربوط و ثبت ديجيتالي آن در سامانه مركزي 
و جلوگيري از راي دادن با شناس��نامه هاي غيرواقعي يا 
راي دادن دوباره، موجب كندي پيش��رفت كار شد و در 
بسياري از حوزه ها تا 6 ساعت مردم منتظر ماندند تا راي 
دهند. در هر حال با برخ��ي تصميمات كه در بعدازظهر 
گرفته شد تا حدي اين مشكل جبران شد ولي اين مساله 

مي تواند به عنوان يك مش��كل جدي طرح ش��ود كه در 
انتخابات بعدي برطرف شود. ولي مساله اساسي گرايش 
و ش��وق خيلي زياد جامعه ايران براي دادن راي بود. به 
همين دليل نيز وقتي كه ساعت ها در صف ايستادند، باز 
هم مي خواستند كه راي دهند و حاضر به عقب نشيني از 
صندوق راي نبودند. اين مساله بسيار مهم است كه معنا 
و مفهوم انتخابات براي ايرانيان چيس��ت كه اينگونه در 
صف هاي طوالني منتظر مي مانن��د تا راي دهند؟ حتي 

پيرمرد و پيرزناني بودند كه با وجود اصرار 
ديگران حاضر نبودند خارج از نوبت بروند 

راي دهند و در صف ماندن را نشانه تشخص و اعتماد به 
راهي كه مي روند، مي دانستند. 

سرمقاله
الهه كواليي 

فعال سياسي

و اينك شگفتي مردم ساالري ايراني
در انتخابات روز 29 ارديبهش��ت س��ال 96 
مردم ايران كه پي��ش از اين  بارها براي حاكم 
شدن بر سرنوشت خود بسيار كوش��يده اند با حضور در پاي 
صندوق هاي راي در منطقه خاور ميانه و غرب آس��يا الگوي 
درخشاني از مردم ساالري ديني را به نمايش گذاشتند. مردم 
ايران با استفاده از فرصت صندوق هاي راي ضرورت تغيير در 
سياست ها و برنامه هاي جاري در عرصه هاي مختلف را مورد 
تاكيد قرار دادند تا بار ديگر شيوه هاي مدني و مسالمت آميز 
براي تحوالت اجتماعي و كارآمدي آن را به نمايش بگذارند. 

با اينكه خاطره رخدادهاي س��ال 88 هنوز كام بس��ياري از 
راي دهن��دگان ايران��ي را تلخ كرده و در پ��ي برطرف كردن 
آثار و عوارض آن هس��تند اما بار ديگر اهميت حضور در پاي 

صندوق هاي راي براي شكل دادن به قدرت سياسي حاكم بر 
كشور را بر گزيدند. 

آنها نشان دادند كه هم براي روي كار آمدن مديريت كارآمد 
ش��هري و انتخاب نامزدهاي مورد عالقه و م��ورد نظر خود 
براي مديريت ش��هرها و روستاها و هم براي تعيين مديريت 
سياسي عالي كشور راهي مناسب تر و كم هزينه تر از حضور 
در پ��اي صندوق هاي راي را در نظر ندارند. فارغ از نتيجه اين 
انتخابات مردم نشان دادند حضور آنها در عرصه انتخابات به 

تقويت صلح و آرامش و همكاري و تعامل چه 
در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي 

ياري مي رساند. همان گونه كه در همه كشورهاي جهان مردم 
توجه خود را به صلح و ثبات و ...

نگاه سياسي
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41701
بار ديگر دس�ت گلچين روزگار گلي معطر از بوس�تان ش�هيدپرور خانواده ش�هيدان اس�ماعيلي برچيد و يكي ديگر از پرس�توهاي عاشق و خادم 

اباعبداهلل الحسين )ع( مرحوم حاج علي اسماعيلي از ميان ما رخت بست و به ديار معبود و برادران شهيدش ملحق گرديد. 
آري در سحرگاه دوشنبه 25 ارديبهش�ت روح عاشق برادرمان مرحوم حاج علي اسماعيلي كه بعد از حضور در ميدان هاي نبرد با دشمنان اين مرز و 
بوم در دوران 8 س�ال دفاع مقدس وقت و عمر زندگاني و جواني خود را وقف خدمت و رفاه و آس�ايش  مردم عزيز نمود و با تني رنجور و خسته به سوي 
جايگاه ابدي پر گش�ود و در جوار برادران شهيدش مأوا گرفت. او كه هميش�ه غم مردم محروم و رنجديده را مي كشيد و به واقع ايثارگري بود كه رفع 
مسائل و مشكالت ديگران را به مسائل و مشكالت خود ترجيح مي داد و عمده وقت خود را صرف پيگيري و گشايش مشكالت مردم مي نمود و همواره با 
گشاده روئي و مهرباني با مردم برخورد مي كرد و براي رفع گرفتاري هاي مردم از هيچ كوششي فروگذار نمي كرد ناباورانه روح پاكش بال گشود و ما را در 
غم فراق و هجران خود داغدار و اندوهگين كرد. بي شك تحمل اين مصيبت جانسوز جز با همراهي و همدردي شما دوستان و عزيزان همدل ميسر نبود 
فلذا خانواده شهيدان اسماعيلي كه همواره و در هر شرايطي با مردم و در كنار مردم بوده است، بر خود الزم مي داند از همه مسووالن كشوري و لشگري، 
دوستان، همكاران و مردم قدرشناس كه از اولين ساعات اين خبر جانسوز با ارسال پيام تسليت و حضور در مراسم تشييع، به خاك سپاري، مراسم ختم 
و اهداء گل با خانواده شهيدان اسماعيلي اظهار همدردي نموده و موجبات تسلي خاطر بازماندگان را فراهم آوردند سپاس و تشكر نموده و براي تمامي 

اين عزيزان از خداوند متعال سالمتي و تندرستي و موفقيت و بهروزي مسئلت مي نماييم. 

»سپاسوقدرداني«

»خانواده شهيدان اسماعيلي«

مصيبت درگذش�ت م�ادر گرامي تان را تس�ليت گفته، براي 
آن سعيده فقيده غفران و رحمت واس�عه الهي و براي شما و 

بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.

جنابآقايحسينخرمي)آبخزر(

الياس حضرتي – مهران پورمهران- فرهنگ صبري

مردم ايران ساعت هاي طوالني در كنار هم ايستادند تا با دادن راي خود، سرنوشت كشور را به يك روحاني بسپارند

خبرآخر: شركت بيش از40 ميليون نفر در انتخابات
  گزارش ميداني »اعتماد«  از حال و هواي انتخابات+ گزارش از فضاي مجازي     تحليل هايي از: عباس عبدي، محسن رهامي و...

روحاني: شنبه روز نشاط مردم است
رييسي: همه بايد نتيجه را بپذيرند
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جزييات آخرين پروژه 
فرهادي

گزارش ميداني »اعتماد« 
از مدارس عشايري

رهبر معظم انقالب پس از دادن راي:

سرنوشتكشور
دردستآحادمردماست

 فرهادي، آغاز 
 جشنواره كن  را

 اعالم كرد

 كالس درس
  سياه چادر 
و دشت خدا

2

ادامه در صفحه
06

ادامه در صفحه
14

ادامه در صفحه
06

گروه سياس�ي|8 صب��ح جمعه؛ صف هايي ك��ه پيش از 
بازگشايي ش��عب اخذ راي به طول صدها متر كشيده شده 
بود، نويد »تكرار ملت« را مي داد؛ حماسه اي كه اين بار هم 
پرشورتر از همه دوره هاي گذشته خلق شد تا پيروز ميدان 
بازهم ملت سربلند ايران باشند. ملت بزرگ ايران كه همواره 
در هم��ه صحنه ها به خوب��ي حضور دارن��د، اين بار ركورد 
جديدي از خود به جاي گذاشتند. در اين ميان كندي روند 
راي گيري از سوي متصديان شعب راي، بارها مورد اعتراض 
قرار گرفت تا جمعيت همچنان رو به افزايش باش��د. صدها 
متري كه دم در ش��عب اخذ با صف مردم تشكيل شده بود، 
وزارت كش��ور را وادار به تمديدهاي پياپي زمان راي گيري 

كرد. ام��ا باز هم نگراني ها ادامه داش��ت. با 
تسريع در روند راي گيري، شتاب بيشتري 

بر كاهش صف  راي دهندگان انجام ش��د اما باز هم ته صف 
خيلي دورتر از درهاي شعب اخذ راي بود...

َملتتكراركرد
صفحه02 را 
بخوانيد
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