
استخوانی که سال هاست در گلوست!

چرا فوتبال، چرا ســینما؟ آیا این دو ابزار ارزشــمند 
کــه می تواند در صورت مثبت بودن ارزش ها بهترین 
راه های پویا کردن نســل ها در یک کشــور باشد تا 
جســم و روح خود را تســلی دهند هنوز هم پس از 
گذشت نزدیک به یک قرن از حضورشان نتوانسته اند 
علی رغم دارا بــودن باالترین ســرمایه های مادی و 
معنوی از بیراهه رفتن بگذرند و مســیر خود را سالم 

طی کنند؟ 
ذکر مــوارد متعدد و گســترده دراین باره که هریک 
به خودی خــود می توانــد گویای یــک چالش عظیم 
باشــد در این محدوده امکان پذیر نیست اما می توان 
به عنوان نمونه نزدیک ترین حرکت را که در ششــم 
اسفند ۱۳۹۶ با گل گرفتن درب ورودی خانه سینما 
توســط احمد نجفی بازیگر پیشکسوت اتفاق افتاد را 
مثــال زد. اوایل بهمن ماه همان ســال بود که نجفی 
به عنوان تهیه کننــده و مجری برنامه صندلی داغ در 
اعتراض به پشــت خط ماندن اکران فیلم »من یک 
ایرانیم« در مرکز ســینمایی وزارت ارشــاد دست به 
اعتصاب زد که با وســاطت برخی از اهالی سینما این 
اعتصاب متوقف شد. احمد نجفی پیرامون انجام این 
عمل گفته: »اصاًل مســئله فیلم من نیســت. مسئله 
الیت )قشر( و گروه خاصی است که همه باهم هستند 
و رســما دخالت می کنند. شــورای صنفی بر اساس 
قانون اساســی و مصوبات مجلس عمل نمی کند. یک 
تفاهم نامه ای بوده بین بعضی آدم ها با بعضی روابط که 
خوب خودشان موضوع را می دانند. من کار به صنف 
دارم و کار با یک شورای صنفی که غیرقانونی است و 
زندگی تهیه کنندگان و کسانی که در سینما زحمت 
کشــیدند را نابود می کند«. ۱۸ بهمن ماه همان سال 
فیلم »من یک ایرانیم« ســاخته احمد نجفی بر روی 
پرده سینماها می رود و پس از یک هفته اکران پایان 
می پذیرد! همین امر اعتراضات بیشــتر احمد نجفی 
را نســبت به عملکرد شورای صنفی نمایش در پیش 
رو داشــت و باالخره باعث شــد تا شب ششم اسفند 
۹۶ درســت ساعت ۲۲ در مقابله درب شماره ۲ خانه 
سینما حاضر شــود و در حرکتی نمادین درب را که 
شورای صنفی در آن مستقر بود با گل می پوشاند در 
جواب سوأل حاضران پیرامون کاری که انجام می دهد 
بگوید: »می خواهم درب شــورای صنفی اکران را گل 
بگیرم؛ کسانی که با زندگی مردم این کار را می کنند 
باید بدانند که هرچه شوخی کردند دیگر کافی است. 
خودم به تنهایی این کار را انجام می دهم که فکر نکنند 
لشکرکشی کرده  ام. کسانی که در سینما فیلم سوزی 
می کنند و گمان می کنند سینما متعلق به همین پنج 
شش نفر اســت، باید بدانند که این گونه نیست؛ اگر 
دست از این مافیا بازی ها برندارند من تا آخر آن ها را 
رها نمی کنم؛ من طاقت از دست دادن اینهمه پول را 
دارم؛ من برای این مملکت فیلم ساختم؛ برای باورم 
فیلم ســاختم؛ بروند از همان فیلم هایی که دوســت 
دارند بســازند که مبادا دوستانشان اذیت شوند؛ فقط 
به فکر خودشان هستند؛ فیلم های خودشان را اکران 
می کنند و وقتی که به فیلم های دیگران می رسند آن 
را نابــود می کنند. من به آن ها قول داده بودم که این 
درب را گل بگیرم. فیلم من یکســال و نیم در نوبت 
بود؛ دیگر بس اســت«. البته پــس ازآن اتفاق تازه ای 
نیفتاد و به قول نجفی مافیا همچنان حضور داشــت 
تا ســینمای خانگی هم با آن ساخته های خاص خود 
به این دایره اضافه شود و بحران پرخطر ادامه داشته 
باشــد و فیلم هایی راهی اسکار شوند که غرب پسند 
هســتند زیرا شــئونات اجتماعی یک ملت مقتدر را 
پس از قرن ها زیر ســوأل می برد تا دشمنان بتوانند 
در پناه آن به نسل کشــی های خود در سراسر دنیا و 
بخصوص کشــورهای اســالمی ادامه دهند! آنچه در 
یکماهه گذشــته و پس از اسکار اتفاق می افتد نشان 
از یک ســناریوی دنبالــه دار دارد، اهدای جایزه کن 
به یک فیلم فاقد هویت و اعتبار ملی اســالمی است 
که بدون رعایت قوانین بین الملــل دراین باره و تنها 
به پشتوانه شــیطنت های دشمنان توسط فستیوالی 
کامــال صهیونیســتی جایزه می گیرد تا ســازندگان 
آن با شــرافت یــک ملت بازی کننــد! پیرامون این 
اتفاق رســانه های متعدد نقدها نوشــتند تا دیگر به 
گزافه گویی ها نپردازیم اما بد نیســت در خاتمه عین 
بیانیه خانه سینمایی که قبال درب آن گل گرفته شده 
بود را در اینجا نقل کنیــم و قضاوت درباره آن را به 
مخاطبان واگذار کنیم: »اشخاصی این روزها بنا بر یک 
برنامه از پیش تعیین شده که بعد از اینهمه سال دیگر 
برای ما و مردم نخ نما شده به شکل بسیار بی ادبانه ای 
شروع به سم پاشی و هتاکی علیه سینما و سینماگران 
کرده اند. هدفشــان مشخص است می خواهند تمرکز 
فضــای خبری کشــور را بــه جهتی دلخواه ســوق 
دهنــد، برای انجام این مأموریــت چه هدفی بهتر از 
سینما و هنرمندان؟ ســینمایی که سال هاست یکی 
از پرافتخارترین جلوه های نــام ایران در صحنه های 
بین المللی اســت. مقبولیت و ظرفیت های اجتماعی 
ســینماگران خار چشم این جماعت است. ما و مردم 

نباید به دام این جریان بیفتیم. 
برای خنثی کردن نقشه های این جریان مشکوک تنها 
کافی است مطابق با منش و شخصیت سینمای فاخر 
ایران و سینماگران محترم آن رفتار کنیم، کافی است 
شأن سینما و ســینماگران را به  اندازه این اشخاص 
پایین نیاوریــم. تعجب هم نمی کنیم از نهادهایی که 
وظیفه قانونی نظارت و برخــورد با رفتارهای خالف 
ادب و خــارج از قواعد قانونی ایــن جماعت را دارند 
چون ظاهرا به آن ها هم نباید امیدی داشت بنابراین 
حتی برای شــکایت یا پیگیــری حقوقی اهانت های 
هتاکان هم اقدامی نخواهیم کرد، فقط برمالیشــان 
می کنیــم چون ســینمای ایران زنده و پویا اســت 
حتی اگر در شــرایط فعلی نتواند فیلم بسازد، با تمام 
محدودیت ها ســینمای ایران تأثیرگذار اســت و این 

جماعت از همین می ترسند«.

یادداشت

روابــط عمومی ارتش در اطالعیه ای اعالم کرد: یک فروند 
هواپیمای اف ۱۴ به علت نقص فنی دچار ســانحه شد و 
خوشبختانه این سانحه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.
این ســانحه هیچ گونــه تلفات جانی نداشــته و خلبان 

این جنگنده که از اســتاد خلبانان نیــروی هوایی بوده 
با تصمیم به موقع و مهــارت موجب نجات جان خود و 
کمک خلبان شــد و خوشبختانه هر دو خلبان عزیز این 

پرواز در سالمت کامل به سر می برند.

سقوط جنگنده اف۱۴

دو خلبان در سالمت کامل هستند
مدیــرکل روابط عمومــی دفتر رییس جمهور دســتور 

رییس جمهور برای ساخت۸ هواپیما را تکذیب کرد.
محمدمهدی رحیمی در توییتی نوشــت:  دکتر رئیســی 
با اشــراف بر توان متخصصان »هســا« ساخت هواپیمای 

مسافربری را طلب کرد و قول حمایت داد.نماینده احتماال 
آرزویش برای»ســاخت ۸ هواپیما تا سفربعدی« را از قول 
رئیس جمهور مطرح کرده! خودتحقیرها هم فرصت را برای 

تخریب رئیس جمهور و تحقیر توان ملت مغتنم شمردند.

مدیرکل روابط عمومی دفتر رییس جمهور خبر داد:

تکذیب دستور رییس جمهور برای ساخت۸ هواپیما

ســید ابراهیم  رییسی در اولین سالگرد انتخاب شدنش به 
ریاست  جمهوری گفت: این انتخابات را تأکید مجدد مردم 
به اجرای آرمان های اصیل انقالب در حوزه عدالت  گستری 

و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می دانم.
رییــس  جمهور روز گذشــته در حضور جمعــی از مردم 
شهرســتان پیشوا، قرچک و ورامین که در ورزشگاه جهان 
پهلوان تختی این شهرســتان گرد آمده بودند، گفت: مردم 
قرچک، پیشــوا و ورامین نه تنها در آغاز نهضت اســالمی، 
بلکــه در ادامه جریان مبارزات منتهی به انقالب اســالمی 
در ســال ۵۷، در دوران دفاع مقدس و پس از آن در فتنه 
سال ۸۸ با بصیرت و هوشــیاری به میدان آمده و حقیقتاً 
همواره در دفاع از ارزش ها، انقالب و نظام اســالمی خوش 

درخشیدند.
رئیس جمهور شــهدای پرشمار این مناطق را نشانه صدق 
و وفای مردم به انقالب و نظام اســالمی دانســت و افزود: 
حماســه آفرینی اهالی قرچک، پیشــوا و ورامین در مسیر 
دفاع از ارزش های اســالمی به سال های ۴۲ و ۵۷ محدود 
نشــد و در سال ۸۸ هم این مردم به صحنه آمدند و همراه 
با مردم دیگر مناطق، پای انقالب ایســتادند و بساط فتنه 

گران را جمع کردند.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از تعدادی از طرح های 
نیمه تمام در بخش های مختلف شهرستان ورامین، تصریح 
کرد: به برکت انقالب اســالمی، اقدامات و کارهای زیادی 
برای این منطقه انجام شده، اما کارهای انجام نشده زیادی 
نیز باقی مانده است. از پروژه هایی بازدید کردیم که بعضی 
از آنها ۱۷ سال و برخی دیگر حدود ۱۰ سال است که آغاز 

شده، اما هنوز به پایان نرسیده اند.
وی خاطرنشــان کرد: در راستای ایجاد تمرکز بیشتر برای 
مدیریت بهتر مســایل شهرســتان در جلسه امروز شورای 
اداری شهرســتان، فرمانداری ورامین بــه فرمانداری ویژه 
ارتقــاء پیدا می کند تا بتواند با دســت بازتــر پیگیر حل 
مشــکالت باشــد. به همکارانم در دولت و وزارت کشــور 
ماموریت داده ام راهکارها و شــرایط تاســیس ۲ استان در 

شرق و غرب استان را مورد بررسی قرار دهند.

رئیسی در ادامه ســخنان خود با اشاره به حضور مردم در 
پای صندوق های رأی به رغم شــرایط سخت کرونایی در 
انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، گفت: در کنار 
شرایط سخت کرونایی دشمن نیز تالش می کرد مردم را از 
حضــور در پای صندوق های رأی منصرف کند، اما بصیرت 
و هوشیاری مردم دشــمن را ناکام گذاشت. امروز به لطف 
خدا وضعیت متفاوت شــده و آمار تلفــات کرونا از روزانه 
حدود ۷۰۰ قربانی، تک رقمی شده و در برخی روزها صفر 
می شــود که این با لطف خدا، مجاهدت های کادر بهداشت 

و درمان و همراهی مردم حاصل شده است.
رئیســی به مشــکالت مالی و بودجه ای دولت مردمی در 
آغاز بکار خود اشــاره کرد و اظهار داشــت: خیلی ها به ما 
می گفتند چگونه می خواهید مشــکل کسری بودجه ۴۸۰ 
هزار میلیــارد تومانی را رفع کنید. ایــن در حالی بود که 
دولــت در ماه ابتدایــی فعالیت خود با مشــکل پرداخت 
حقوق کارکنان مواجه بود، اما به لطف خدا و آگاهی مردم 
توانســتیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که 
می توانست باعث ایجاد مشکالت جدید شود، از این مرحله 

سخت عبور کنیم. در ماه های اول آغاز بکار دولت در مورد 
تأمین کاالهای اساســی نیز نگرانی هایی داشتیم. دولت در 
وهله اول توانســت با واکسیناسیون گسترده موانع موجود 
بر ســر راه بازگشایی کسب وکارها و فعالیت مراکز علمی و 

آموزشی را برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم 
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح کرد: 
آنچه مردم از ما خواســتند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض 
بــود و به این عهد خود با مردم وفادار هســتیم و ان شــاء 
اهلل با عمل به آنچــه وعده کرده ایم در میدان عمل دولتی 
صادق  الوعده خواهیم بود. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی 
در طول ۴ ســال وعده دولت، نیاز کشــور و تصریح قانون 
است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل 
گذشته عقب ماندگی ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته 
خواهد شــد. در مدت سپری شده از فعالیت دولت مردمی 
گام های خوبی در عرصه های آموزش، مســکن و ســالمت 
برداشته شده است. در این مدت ۵ میلیون خانواده نیازمند 
بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشش بیمه سالمت قرار 

گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت همچنین در زمینه 
عدالت آموزشــی، جذب، ارتقا و استفاده عادالنه از نیروی 

انسانی قدم های خوبی برداشته شده است.
رئیس جمهور یکی از برنامه ها و اهداف اصلی دولت مردمی 
اصالح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: بنده در قوه 
قضائیه با مفاســد برخورد می کردم و بــه اینجا آمدم تا با 
بسترهای فســادزا مبارزه کنم؛ وعده داده ایم ساختارهای 
فســادزا و آنچه مولد نابرابری است اصالح کنیم و این کار 

را خواهیم کرد.
رئیســی در ادامه با اشــاره به برخی از اظهــارات درباره 
ســفرهای اســتانی، تصریح کرد: کســانی که به سفرهای 
استانی و حضور بنده در میان مردم خرده می گیرند، تجربه 
حضــور در میان مردم و دیدار با آنها را ندارند. بنده به آنها 
پیشــنهاد می کنم که در اجتماعات مردمی حضور یابند و 

لذت بودن در میان مردم را بچشند.
رئیــس جمهــور در بخش دیگــری از ســخنانش با بیان 
اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال می کنیم، این اســت 
که مردم، بازار و فعاالن اقتصادی شــاهد آرامش و رشــد 
اقتصادی باشــند، افزود: دولت برای ســال ۱۴۰۱ رشد ۸ 
درصــدی را هدفگذاری کرده اســت. در حالی که در آغاز 
فعالیــت دولت مردمی نرخ رشــد اقتصــادی یک چهارم 
درصد بود، ســال ۱۴۰۰ را با رشــد اقتصادی نزدیک به ۵ 
درصد به پایان رساندیم. کاری که مردم سال گذشته پای 
صندوق های رأی شروع کردند در ۲۸ خرداد پایان نیافت، 
بلکــه این ۲۸ خرداد روز آغــاز کار مردم در دولت مردمی 
است. کار با حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی 
و پیشــرفت و اقتدار بازدارنده با مشــارکت و حضور مردم 

حاصل خواهد شد.
رئیــس جمهور گفت: دشــمنان و بدخواهــان جمهوری 
اســالمی ایران در ماه های گذشته سعی کردند برای دولت 
حاشیه سازی کنند، اما به همه دولتمردان تأکید کردم که 
مانند برخی از دوره ها که مسئوالن گرفتار حاشیه شدند و 
زیان آن متوجه مردم و کشور شد، مراقب باشند که گرفتار 

حاشیه نشوند.

در پی خواست رئیس جمهور

وزیر دفاع پیگیر ساخت هواپیمای مسافربری داخلی شد
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی خطاب به امیر افشین خواجه فرد مدیر 
عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، پیگیر مطالبه جدی رئیس جمهور مبنی بر ساخت هواپیمای مسافربری شد.

در پیام وزیر دفاع نوشته شده؛ با صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ضمن ابراز مسرت و قدردانی آحاد کارکنان خدوم 
وزارت دفاع از تشــریف فرمایی و حضور پر برکت رئیس جمهور محترم حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در مجموعه 
شــرکت هواپیماسازی ایران )ِهسا( از شرکت های تابعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور اوامر ایشان مبنی بر 
ســاخت و تولید هواپیمای مســافربری و تاکید مجدد این مطالبه توسط ایشان در حسینیه جماران، بی درنگ در یک 

حرکت جهادی و پرشتاب طرح ها و برنامه های اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی را تدوین کنید.
انتظار می رود با توکل بر خداوند متعال و استعانت از ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت ولی عصر )عج( 
و با همکاری نزدیک و هم افزایی کلیه ظرفیت های ملی و فرا دســتگاهی، شــرکت های دانش بنیان، ارکان ســتادی و 
صنعتی وزارت دفاع و همچنین توسعه همکاری های کشوری و لشکری و به ویژه اجرایی کردن توافق نامه هایی که اخیراً 
نهایی شــده است، در اســرع وقت و با در نظر داشتن همه الزامات و استانداردهای فنی و ایمنِی مبادی مربوطه، اقدام 

بایسته معمول و گزارش پیشرفت آن جهت استحضار رئیس محترم و ملت شریف ایران ارائه شود.
رجا واثق دارم با اخالص و توسل به ائمه اطهار )ع( تحت منویات داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
و استمداد از شهدای عزیز و طلب دعای خیر از خانواده معزز آنان و ملت عظیم الشأن و سرافراز ایران اسالمی، گام های 

محکم و موثری را بردارید؛ ان شاءاهلل در این امر خطیر موفق باشید.

 تاکید رئیس مجلس بر رفع مشکل روستاها 
و مناطق دچار تنش آبی و تدوین سند حکمرانی آب

محمدباقر قالیباف با اشــاره به بحران آب و مدیریت منابع آبی کشــور بر تدوین سند حکمرانی آب تاکید کرد و گفت: 
الزم است با استفاده از ظرفیت های موجود برای رفع تنش آبی روستاها به صورت ضربتی و کوتاه مدت اقدام شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار وزیر نیرو، با بیان این که بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی از مشــکالت 
اساســی کشور و جزء مسائلی اســت که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد گفت: الزم است با همکاری 
دستگاه های مسئول و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش های مختلف در این باره باشد.

وی تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توســعه به وزارت نیرو کمک کنیم 
تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشــکاالت در مدیریت منابع آبی گرفته شــود و همچنین کمیسیون های تخصصی 

مجلس آماده اند در فرایند تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید تاریک باشد گفت: معتقدم برای 
حل بحران کنونی و پیش رو درباره آب باید در ســه ســطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست اینکه باید با استفاده 
از ظرفیت های ایجاد شده و قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی 
شــده اند حل شود، همچنین الزم اســت به پروژه های منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در 
زمان مقرر به بهره برداری برسد و مردم از منافع آن بهره مند شوند و سوم این که باید حتما سند حکمرانی آب را در 

یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.
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گزارش
در اولین سالگرد ریاست جمهوری

رئیسی: آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

آیا انتخابات سال گذشــته ریاست جمهوری که از نظر برخی رسانه های مخالف 
جمهوری اســالمی، متفاوت ترین انتخابات در ایران بوده است، اهمیت صندوق  

رای را در ایران افزایش داد؟
به گــزارش فارس، ســالروز اعالم نتایج آخریــن انتخابات ریاســت جمهوری، 
بازخوانی هــای گوناگونی از فرآیند انتخابات و علل برگزیده شــدن منتخب ملت 

را از سوی طیف های داخلی و نیز رسانه های خارج نشین در پی داشته است.
یکی از رسانه های معاند طی گزارشی به رویکرد شورای نگهبان در این انتخابات 

پرداخته است.
این رســانه ضد ایرانی نوشــت »پیش از آغاز مبارزه های انتخاباتی، بســیاری از 
تحلیل گران ابراهیم رئیسی را به عنوان برنده معرفی می کردند. روندی که سبب 
شد گروهی این انتخابات را، به عنوان نقطه پایان اهمیت هرچند ظاهری صندوق 

رای در جمهوری اسالمی معرفی کنند«.
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ جمهوری اسالمی ایران در حالی برگزار شد 
که بســیاری از رســانه های خارجی زبان و غربی ، آن را متفاوت ترین انتخابات 
ادوار جمهوری اســالمی ایران دانســتند. این رســانه ها موضوع رد صالحیت ها 
در رونــد برگزاری انتخابات را که در آن صالحیت برخی از چهره های شــاخص 
جریان اصالحات از جمله اســحاق جهانگیری، محمود صادقی و محسن هاشمی 

رفسنجانی و مسعود پزشکیان و علی مطهری برای شورای نگهبان محرز نشد.
در جریان بررســی صالحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از سوی 
شورای نگهبان، احراز نشدن صالحیت علی الریجانی رئیس سابق مجلس شورای 

اسالمی نیز یکی از جنجالی ترین موضوعات انتخابات بود.
رد صالحیتی کــه واکنش آیت اهلل صادق آملی الریجانــی را که خود از اعضای 
شــورای نگهبان بود به  دنبال داشــت. آملی الریجانی در اقدامی قابل تأّمل پس 
از پیروزی حجت االسالم والمســلمین سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ اعتبار نامه رئیس جمهور منتخب را امضا نکرد و بعد از آن 

هم از عضویت شورای نگهبان استعفا کرد.
رســانه های غربی پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ جمهوری 
اســالمی ایران، آن را مهندســی شــده خوانده و مدعی شــدند که نامزد پیروز 

انتخابات پیش از رای گیری مشخص بود. این رسانه ها در حالی درصدد تخریب 
ماهیــت انتخابات بودند که این دور از انتخابات با مشــارکت تقریباً ۵۰ درصدی 
برگزار شــد که بسیاری شــیوع ویروس کرونا را از دالیل اصلی کاهش مشارکت 

حداکثری در انتخابات برشمردند.
در همیــن زمینه، برخی طیف هــای اصالح طلب نیز در عمــل رویکردی اتخاذ 
کردند که خروجی آن از نظر افکار عمومی، فاصله چندانی با موضع رســانه های 
فارسی زبان خارج نشین نداشت و موج فزاینده ای از اتهام ها و انتقادات را متوجه 

شورای نگهبان ساختند.
همسویی و هم صدایی چهره های شــاخص اصالح طلبان و برخی نظریه پردازان 
این جریان با اپوزیســیون و رسانه های وابســته به دولت های غربی تا جایی بود 
که این جریان سیاســی با لشــگرهای خود در شبکه های اجتماعی با ایجاد یک 

پروپاگاندای، رسانه ای شورای نگهبان را مورد هجمه سنگین قرار دادند.
این در حالی اســت کــه حتی خود آیــت اهلل آملی الریجانی که بعــداً از احراز 
صالحیت نشــدن برادرش علــی الریجانی انتقاد کرده بــود، اعالم کرده بود که 
شــورای نگهبان در کمال دقت و بی طرفی کامل اقدام به بررسی صالحیت های 

داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری می کند.
اســتناد و یادآوری انتقادات به میزان کارآمــدی دولت های یازدهم و دوازدهم و 
مجلس دهم و پاسخ اصالح طلبان و حامیان اعتدال مبنی بر اینکه رئیس جمهور و 
نمایندگان مجلس، همه محصول تأیید صالحیت از سوی شورای نگهبان هستند، 
نشــان می دهد هرگاه شــورای نگهبان در روند بررســی صالحیت ها با مسامحه 
برخورد کرده اســت، بانیان انتخاب آن ها از جمله احزاب و شــخصیت ها به جای 

مســئولیت پذیری نســبت به رأی خود و تحریک مردم به برگزیدن نامزد مورد 
نظرشــان، شــورای نگهبان را عامل ناکارآمدی و ســوءمدیریت دولت و مجلس 

می خوانند.
امــا برخی پرســش هایی را که می توان فارغ از گرایش های سیاســی از منادیان 

فرمایشی بودن انتخابات در ایران پرسید، می توان این گونه طرح کرد:
۱( بر فرض اینکه اگر رئیس جمهور در ایران توســط حکومت تعیین و آرا مردم 
تاثیــری در روند انتخابات رئیس جمهور نــدارد، چرا اصالح طلبان برای تصاحب 

کرسی پاستور اینگونه خود را به آب و آتش می زنند؟
۲( مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم و شدت هجمه به سید 
ابراهیم رئیســی و تخریب وی که حتی به زیر ســوال بردن مدرک تحصیلی وی 
هم انجامید؛ اگر انتخابات فرمایشــی و رئیس جمهور از پیش تعیین شده است، 
چــرا کاندیداهای جریان رقیب گزینه از پیش تعیین شــده از هیچگونه تخریبی 

علیه وی دریغ نمی کردند؟
مقوله برگزاری انتخابات، رکن اساســی و نقطه وصل افکار عمومی و آرای مردم 
به بدنه نظام اجرایی کشــور اســت، در واقع امروز انتخابات عنصری جدا ناپذیر 
و الینفــک حکومت هاســت و هدف از برگزاری آن اعمــال تصمیمات مردم در 

زمامداری است. 
تأکیدات مکّرر بنیانگذار نهضت، حضرت امام خمینی)ره( در زمان حیات خویش 
و نیز رهبر معظم انقالب نســبت به لزوم حضور مردم در انتخابات و اثرات آن در 
پیشــبرد نهضت، در پیش، هنگام و پس از برگزاری هر انتخابات، بیانگر اهتمام 
جّدی رهبران نظام به این نقش و تکیه نظام اســالمی به مردم در همیشه دوران 
بوده اســت. تحقق مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی در اندازه ای است که 
تاکنون رســانه های معتبر خارجی، نتوانسته اســت ایراد مستدل و مستندی به 

صحت و سالمت انتخابات های ۴۳ سال اخیر وارد کند.
انتخابات گذشــته نشان داد که با همه اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد و حتی 
در شرایط ســخت کرونایی، اهمیت صندوق های رای برای جمهوری اسالمی نه 
تنها کاهش نیافته بلکه با گذشت حدود ۴۳ سال از انقالب همچنان مردم تصمیم 

نهایی را برای سرنوشت کشور می گیرند.

اهمیت صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 

 چرا از دموکراسی در ایران 
واهمه دارند؟


