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يک ب��ار ديگر مردم در 
آزموني ش��رکت کردند 
ک��ه اتح��اد و همدل��ي 
را ب��ه اثبات رس��اند. اي��ن آزمون در 29 
ارديبهشت رقم خورد و همه امدند. اين 
بار کسي منتظر ساعات پاياني انتخابات 
نشد. از همان آغازين دقايق راي گيري، 
حضور نيز آغاز شد. بنابر اين آنچه مردم 
باي��د انجام مي دادند، بي کم و کاس��ت 

انجام دادند...
ادامه در همین صفحه

احترام به راي مردم

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

سرمقاله

داس��تانهاي سياس��ت 
خارج��ي ک��ه توس��ط 
دولت ترامپ گفته شده 
اس��ت درباره رئيس جمهوري بوده که 
همه چيز را عادي س��ازي مي کنند. اما 
ناگه��ان دونالد ترام��پ اين روايت را با 
عملکردهايي چون اخراج رئيس اف بي 
آي برهم مي زند. ترامپ آماده اولين سفر 
خارجي خود مي شود که با متحدانش در 

خاورميانه و اروپا خواهد بود...
ادامه در همین صفحه

بحران و آشوب در دنيا 
براساس دونالد ترامپ

فیلیپ استیونز
فايننشال تايمز

یادداشت

برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري 
اي��ران ک��ه روز جمعه 29 ارديبهش��ت 1396 به صورت 
همزمان در ايران و در بسياري از کشورهاي جهان برگزار 
شد، در رسانه ها و مطبوعات جهان بازتاب وسيعي داشت.

در اي��ن دوره، ب��ا انصراف محمدباقر قاليباف و اس��حاق 
جهانگي��ري از ادام��ه رقابت انتخاباتي، س��يدمصطفي 
آقاميرس��ليم، س��يدابراهيم رييسي، حس��ن روحاني و 
سيدمصطفي هاش��مي طبا ب��ه رقاب��ت پرداختند.تعداد 
واجدان ش��رايط راي دادن در اين انتخابات 56 ميليون 
و 410 هزار و 234 نفر اعالم شده که از اين تعداد يک 
ميلي��ون و 350 ه��زار و 294 تن رأي اولي بودند. اگرچه 
اين انتخابات براي مردم کش��ورمان از اهميت ويژه اي 
برخوردار بود اما، ديگر کشورهاي جهان نيز نيم نگاهي به 
نتيجه اين انتخابات و نحوه برگزاري آن داشتند که بازتاب 

آن را در رسانه هاي ديگر کشورها شاهد هستيم
آناتولي ترکیه ���

در اي��ن رابطه خبرگ��زاري آناتولي ترکيه در خبر بخش 
فارس��ي و ترکي خود از حضور مردم ايران در پاي 130 
هزار صندوق راي در داخل کش��ورمان خبر داد و اعالم 
ک��رد ک��ه بيش از 56 ميلي��ون ايراني امروز مي توانند در 
انتخابات راي دهند.اين رسانه در خبر اول خود مشارکت 
مقام معظم رهبري در انتخابات را در محتواي خبري خود 
منتشر کرد و نوشت: رهبر ايران مردم را به حضور در پاي 
صندوق هاي راي فراخواند.اين رسانه همچنين با اشاره 
به برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران در برخي 
کشورهاي خارجي از جمله ترکيه نوشت: ايرانيان مقيم 
چين، ژاپن، کره جنوبي و نيوزيلند و برخي کش��ورهاي 
آس��يايي به علت تفاوت افق و س��اعت، زودتر از سايرين 

در راي گيري شرکت کردند.
روزنامه يني شفق ���

روزنامه يني ش��فق ترکيه نيز نوش��ت: مردم ايران براي 
انتخ��اب رئيس جمهوري امروز پاي صندوق هاي راي 
رفتند.به نوش��ته اين روزنامه، مردم ايران مي توانند در 
130 هزار صندوق و بيش از 63 هزار شعبه اخذ راي، از 
ميان چهار نامزد اعالم شده، به يک نفر راي دهند.اين 
رس��انه نيز ضمن بازتاب حضور مقام معظم رهبري در 
انتخابات، از قول معظم له نوشت: رهبر ديني ايران مردم 

را به شرکت گسترده در اين انتخابات دعوت کرد.
تي آر تي ترکیه ���

ش��بکه خب��ري و تلويزيون��ي 'تي.آر.تي.خبر' ترکيه نيز 
در گزارش��ي اع��الم ک��رد که مردم اي��ران امروز براي 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين 
دوره انتخابات ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا به پاي 
صندوق هاي راي رفتند.بنا به اعالم اين رسانه، بيش از 
56 ميليون ايراني مي توانند آراي خود به نامزدهاي مورد 
نظر را در 130 هزار صندوق پيش بيني شده بيندازند.اين 
رسانه نيز با اشاره به حضور و مشارکت مقام معظم رهبري 
در اين انتخابات، سخنان معظم له را در خصوص دعوت 
به مش��ارکت و حضور مردم در پاي صندوق هاي راي 
منعکس و اعالم کرد که مردم ايران از ميان چهار نامزد 
حاض��ر در رقاب��ت، يک نفر را به عنوان رئيس جمهوري 

آينده خود انتخاب مي کنند.
شبکه ان تي وي ���

ش��بکه تلويزيوني ان.تي.وي ترکيه نيز در خبر خود در 
خصوص انتخابات ايران با اشاره به آغاز مرحله اخذ آراي 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين 
دوره انتخابات شوراي هاي اسالمي شهر و روستا اعالم 
کرد که مردم ايران مي تواند تا س��اعت 20 با حضور در 

پ��اي 130 ه��زار به کانديداي مورد نظر خود راي دهند.
بنا به گزارش اين رس��انه، ايرانيان باالي 18 س��ال واجد 
شرايط راي دادن بيش از 56 ميليون نفر هستند.اين رسانه 
همچنين در گزارش خبري خود با انعکاس حضور مقام 
معظم رهبري در انتخابات اعالم کرد که رهبر ايران مردم 
را به حضور گس��ترده در اين انتخابات دعوت کرد.اين 
رسانه همچنين در سايت خود نيز تصاوير زيادي از حضور 

ايرانيان در شعب اخذ راي منعکس و منتشر کرد.
خبرگزاري رويترز ���

خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد که ايراني ها راي دادن 
در انتخاباتي که رقابتي تنگاتنگ ميان »حسن روحاني« 
رئيس جمه��وري فعلي و »ابراهيم رئيس��ي« اس��ت را 
آغاز کردند. اين انتخابات مي تواند س��رعت اصالحات 
اجتماع��ي و اقتص��ادي و همچنين تعامل مجدد ايران با 
جهان را تعيين کند.تلويزيون ايران با پخش تصاويري 
از صف هاي طوالني مقابل شعب اخذ راي، اعالم کرده 
است که از بين جمعيت 80 ميليوني ايران، 56 ميليون 
واجد شرايط راي دادن هستند.اين انتخابات پس از آن 
برگزار مي شود که کانديداها در جريان مناظره هاي زنده 

تلويزيوني، اتهام هايي عليه يکديگر وارد کردند.
آسوشیتدپرس ���

خبرگزاري آسوش��يتدپرس نيز گزارش داد که ايراني ها 
ب��راي انتخ��اب رئيس جمه��وري کشورش��ان پ��اي 
صندوق هاي راي حاضر ش��ده اند.در ادامه امده است که 
اين نخس��تين انتخابات رياس��ت جمهوري ايران بعد از 
دستيابي به توافق هسته اي است. رئيس جمهوري فعلي 
اي��ران در اين انتخابات با س��ه کاندي��داي ديگر رقابت 

مي کند.
سي ان ان ���

در همين رابطه ش��بکه خبري س��ي ان ان گزارش داد 
ايرانيان با تشکيل صف هاي طوالني، خبر از مشارکت 
باال در اين انتخابات دادند تا با حضور گسترده در انتخابات 
از ميان حسن روحاني و رقيب اصولگراي وي يعني »سيد 

ابراهيم رئيسي« يکي را انتخاب کنند.
بي بي سي ���

بي بي س��ي نيز با پوش��ش خبر آغاز رأي گيري در نقاط 
مختلف ايران، گزارش داد که مردم با حضور در صف هاي 

متراکم، پاي صندوق هاي راي حاضر شده اند.
دويچه وله ���

دويچه ول��ه ني��ز گزارش داد: دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري ايران و همچنين انتخابات شوراهاي 
اسالمي ش��هر و روس��تا در ايران آغاز ش��د و بيش از 56 
ميليون شهروند واجد شرايط، براي انتخاب رئيس جمهور 
آينده ايران از بين چهار نامزد رقيب، پاي صندوق هاي 
راي مي روند.دويچه ول��ه اع��الم ک��رد: انتخاب مجدد 

روحان��ي ي��ا پيروزي رقيب وي مي تواند تاثير بس��زايي 
در تغيير سياس��ت هاي ايران داش��ته باش��د. بر اس��اس 
گ��زارش دويچه ول��ه، حس��ن روحاني در دور نخس��ت 
رياس��ت جمهوري خود، با باز کردن درهاي گفت وگو با 

غرب توانست به توافق هسته اي دست يابد.
اي بي سي نیوز ���

 اي بي سي نيوز با عنوان اولين انتخابات رياست جمهوري 
ايران پس از توافق هسته اي، از آغاز رأي گيري از ابتداي 
امروز –جمعه- در سراسر ايران و مراکز ديپلماتيک اين 
کش��ور در نق��اط مختلف جهان خب��ر داد و افزود: مردم 
ايران پس از توافق هس��ته اي اين کش��ور با قدرت هاي 
جهان��ي ب��راي انتخ��اب ميان رئيس جمه��ور معتدل و 
باني توافق هس��ته اي و رقي��ب محافظه کار )اصولگرا( 
پ��اي صندوق ه��اي رأي رفته اند.اي بي س��ي در ادامه 
تاکيد کرد: اين انتخابات در واقع نوعي همه پرس��ي در 
خصوص سياس��ت هاي حسن روحاني در دوره نخست 
رياس��ت جمهوري وي به ش��مار  مي رود؛ البته مس��ائل 
اقتص��ادي موج��ود در ايران نيز يکي از مهمترين اموري 
اس��ت که در انتخ��اب رئيس جمهوري آتي ايران نقش 

پررنگي خواهد داشت.
المنار ���

ب��ه گ��زارش گروه بين الملل خبرگ��زاري ميزان، پايگاه 
فلس��طيني المن��ار گزارش داد: مردم اي��ران روز جمعه 
ب��راي انتخاب رئيس جمه��ور جديد پاي صندوق هاي 
راي رفتند.به گزارش اين پايگاه بيش از 56 ميليون نفر 
واجد ش��رايط راي  دهي هستند.المنار گزارش داد: رهبر 
معظم انقالب در دقايق اوليه صبح ضمن انداختن راي 
به صندوق از مردم خواس��تند که حضوري گس��ترده در 

انتخابات داشته باشند.
المیادين ���

شبکه الميادين ضمن پوشش حضور گسترده مردم پاي 
صندوق ه��اي راي گزارش داد: اهالي تهران نيز حضور 
گس��ترده اي پ��اي صندوق هاي راي دارند.اين ش��بکه 
همچنين از حضور گس��ترده س��اکنان مش��هد در مراکز 

اخذ راي گزارش داد.
النشره ���

پايگاه لبناني النش��ره گزارش داد که ش��خصيت هاي 
سياس��ي همراه با مردم در انتخابات رياس��ت جمهوري 

ايران شرکت کردند.
االخبار ���

پايگاه االخبار لبنان در مطلبي نوش��ت: نگاه ها امروز به 
ايران دوخته شده است.

شیکاگو تريبیون ���
»شيکاگو تريبون« نيز در گزارشي ضمن انعکاس حضور 
گس��ترده م��ردم ايران در انتخابات رياس��ت جمهوري 

نوش��ت: م��ردم اي��ران روز جمعه در انتخابات رياس��ت 
جمهوري حضور پيدا کردند.

اي بي سي ���
ش��بکه خبري »اي.بي.س��ي« نيز در گزارش��ي ضمن 
انعکاس حضور پرش��ور مردم ايران در انتخابات نوشت: 
م��ردم اي��ران در دوازدهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت 

جمهوري شرکت کردند.
سي بي اس ���

پايگاه خبري »س��ي.بي.اس«: با باز ش��ده ش��عب اخذ 
رأي، مردم ايران در دوازدهمين دور از انتخابات رياست 

جمهوري شرکت کردند.
» بیزنس استاندارد«:  ���

مردم ايران روز 19 مي براي انتخاب رئيس جمهور جديد 
به پاي صندوق هاي رأي رفتند.

»يو.اس.نیوز«:  ���
مردم ايران همزمان با باز ش��دن ش��عب اخذ رأي، بريا 

شرکت در انتخابات حضور پيدا کردند.
الجزيره ���

شبکه خبري عربي الجزيره نوشت که نخستين انتخابات 
رياس��ت جمهوري پس از توافق هسته اي است.عالوه 
بر روحاني، و رئيس��ي، »مصطفي ميرسليم« اصولگرا و 
»مصطفي هاشمي طبا« اصالح طلب هم در رقابت امروز 
حضور دارد که انتظار نمي رود بيشتر از چند درصد راي 

داشته باشند.
��� بي.بي.سي عربي

استقبال گسترده مردم از انتخابات در ايران - مردم در 
صف هايي ايس��تاده اند که تا بيرون از ش��عبه  راي گيري 

امتداد داشته است.
خبرگزاري آلمان ���

در گ��زارش اي��ن خبرگزاري آمده اس��ت که بيش از 56 
ميليون ايران براي شرکت در انتخابات فراخوانده شده اند 
تا اينکه يا روحاني را براي بار دوم به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب کنند و يا اينکه تغييري سياسي در کشور ايجاد 
کنن��د.در اي��ران عده زيادي براي ش��رکت در انتخابات 
آمده اند و ش��اهدان اعالم کرده اند که در برابر بس��ياري 
از حوزه ه��اي راي گي��ري در تهران صف هاي طوالني 
تش��کيل شده است.در شهرستان ها هم مشارکت قابل  

توجه است.
اسکاي نیوز عربي ���

دوازدهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ايران 
بازت��اب گس��ترده اي در رس��انه هاي خارج��ي و ني��ز 
رسانه هاي عربي داشت. اسکاي نيوز عربي نوشت: بعد 
از رقابت س��خت ميان حس��ن روحاني، رييس جمهور 
ايران و ابراهيم رييس��ي کانديداي ديگر و رقيب حس��ن 
روحان��ي صبح روز جمعه 29 اردي بهش��ت مردم ايران 
در حوزه ه��اي انتخابات��ي حاضر ش��دند و رأي خود را به 
صندوق انداختند.اسکاي نيوز در ادامه نوشت: سيدعلي 
خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي ايران در يکي از 
حوزه هاي انتخاباتي حضور يافت و پس از انداختن رأي  
خود به صندوق گفت: همه ملت ايران در همان ساعات 
اوليه حضور يابند و در اين انتخابات مهم شرکت کنند.
اين خبرگزاري در ادامه نوشت: از ميان چهار کانديداي 
رياست جمهوري ايران به نظر مي رسد که حسن روحاني 
اصالح طلب و ابراهيم رييسي اصولگرا بيش ترين شانس 
پيروزي را دارند.اسکاي نيوز در پايان نوشت: انتخابات 
رياست جمهوري ايران هم زمان با انتخابات شوراي شهر 
و روستا برگزار شد و در شهرهاي بزرگي هم چون تهران، 

اصفهان و مشهد بيش ترين رقابت ها ديده مي شود.

احترام به راي مردمبازتاب گسترده انتخابات ايران در رسانه هاي جهان
ادامه از همین صفحه

... اگر چه پيروز اين انتخابات يکي از چهار نامزد رياست جمهوري خواهد بود، اما پيروز نهايي بنا به فرمايشات 
مقام معظم رهبري، مردم هستند. نکته اي که نبايد فراموش کرد، اتفاقاتي است که در قالب بداخالقي صورت 
گرفت. متاس��فانه ش��اهد اين بوديم که توهين، تهديد، افترا، اتهام، فحاش��ي و بس��ياري موارد ديگر در قالب 
رقابتهاي انتخاباتي مطرح ش��د. اما امروز همه چيز تمام ش��د و ش��اهد اين هس��تيم که همه آنها و حاميانش��ان با 

ادبيات ديگري با مردم سخن مي گويند.
 آنهايي که همه حرمتها را شکستند امروز تاکيد دارند که رقابتها تمام شد و نوبت به رفاقت رسيده است. سوال 
اينجاس��ت که تا چه موقع به بهانه رقابت بايد همه چيز را زير پا بگذاريم؟ س��وال مهمتر اين اس��ت که با چه 
رويي مي توانيم با رقباي انتخاباتي رو به رو ش��ويم. وقتي حرمت و حريم را نگه نداش��ته ايم، چگونه مي توانيم 

ادعا کنيم که مي توانيم و مي خواهيم با رييس دولت آينده همکاري داشته باشيم. 
شايد هم اين معضل ادامه داشته باشد. اما مي توانيم اميدوار باشيم که در آينده رفتارمان را اصالح کنيم. نکته 
ديگر اين اس��ت که بايد با دولت آينده همکاري ش��ود. فرقي نمي کند که چه کس��ي رييس جمهور خواهد ش��د، 
مهم آن است که همگان به رييس دولت دوازدهم تبريک بگوييم و مسيرش را هموار کنيم. فراموش نکنيم 

که چه اتفاقاتي درگذشته رخ داد. 
يادمان نرود که چه ادبياتي به وزير خارجه کشورمان نسبت داديم در حالي که به عنوان نماينده ايران در حال 
مذاکره با ش��ش کش��ور جهان بود. فراموش نکنيم چه اتهامات توهين آميزي به وزرا نس��بت داديم. به خاطر 

بياوريم که چه کارهايي کرديم تا چوب الي چرخ دولت بگذاريم و آنان را ناکارآمد نشان دهيم. 
فراموش نکنيم که بسياري از افراد هرگز حاضر نشدند به نکات مثبت مديريتي دولت اشاره کنند. به هر حال 
اکنون همه چيز گذشته و آنچه پيش روي ما قرار دارد، آينده است. اکنون قرار است دولتي روي کار بيايد که 

چهار سال اريکه قدرت اجرايي کشور را در اختيار داشته باشد.
 چه بخواهيم و چه نخواهيم، نظام جمهوري اس��المي بر دموکراس��ي اس��توار اس��ت و اين دموکراسي تاکيد دارد 
ک��ه ه��ر آنچ��ه م��ردم تصميم گرفتند،  همگان بايد به آن احت��رام بگذارند. بنابر اين از بداخالقي فاصله بگيريم. 
يادمان نرود که هرگونه تشکيک در انتخابات چه تبعاتي دارد. تمامي کساني که سالها تاکيد داشتند در انتخابات 

امکان تخلف و تقلب وجود ندارد، امروز نبايد در اين شيپور بدمند. 
الزم است بدانيم که نظام جمهوري اسالمي قانون دارد و اگر کسي نسبت به هر چيزي اعتراض دارد، مي تواند 
از مبادي قانوني آنها را پيگيري کند و تاکنون نيز اثبات ش��ده که با متخلف بدون هيچگونه اغماضي برخورد 

خواهد شد.
 تاسف آور است خبرگزاريهايي که مدتها بر قانون گرايي اعتقاد داشتند، امروز بلندگوي افرادي باشند که سعي 
دارند شکس��ت خود را توجيه کنند و به جاي آنکه عملکرد خود را بررس��ي کنند تا مش��خص ش��ود چه اش��کالي 
داشتند که نتوانسته اند اقبال عمومي را کسب کنند، ميخواهند همه چيز را به غير از خودشان زير سوال ببرند. 

بنابر اين تابع مردم باشيم و با کمک به دولت دوازدهم، به راي مردم احترام بگذاريم.

 بحران و آشوب در دنيا براساس دونالد ترامپ
ادامه از همین صفحه

...اين سفر براي کاهش روابط گذشته با روسيه و والديمير پوتين و پوشش گذاشتن بر تحقيقات مربوط به دخالت 
کرملين در انتخابات آمريکاس��ت. حتي پيش از افش��اي ارائه اطالعات محرمانه به روس��يه توسط روزنامه هاي 
نيويورک تايمز و واش��نگتن پس��ت ، تنش در سياس��ت خارجي دولت ترامپ افزايش يافته اس��ت. هدف سياست 
خارجي دولت امتناع از مصيبت هاي تازه است. به جز روسيه، مشاوران رئيس جمهور ادعا کردند براي تطبيق 
ترامپ با واقعيت هاي بين المللي تالش کردند. ترامپ فکر مي کرد که ناتو س��ازماني منس��وخ اس��ت اکنون او 
چنين فکر نمي کند. ترامپ که طرفدار برگزيت بود و به ش��کاف اتحاديه اروپا اميدوار بود ، آنگال مرکل او را 

نسبت به اتحاد اروپا قانع کرد. 
ترامپ براي نش��ان دادن درک اين مفهوم قبول کرده از ناتو و اتحاديه اروپا ديدن کند. اما مقامات نس��بت به 
چرخش ه��اي ترام��پ هش��دار دادن��د. ترامپ در ابتدا از لغو قان��ون "چين واحد" صحبت مي کرد اما اکنون او در 
ديدار با رئيس جمهور چين رابطه نزديکي را ش��کل داد. کره جنوبي و ژاپن نس��بت به رويکرد ترامپ با چين 

گيج شده اند. 
درحاليکه ترامپ اميدوار است تا با والديمير پوتين به روابط نزديک برسد دولتش تحت تحقيق درباره دخالت 
روس��يه در انتخاب��ات آمري��کا هس��تند.حتي دربخ��ش تجارت ترامپ نظرش را درب��اره جنگ تجاري با چين و 

مکزيک عوض کرده است.
دليل اين عادي سازي به دليل حضور جيمز ماتيز وزير دفاع و رکس تيلرسون وزير خارجه و مک مستر مشاور 
امنيت ملي اس��ت. اين افراد با اعمال فش��ار دس��تور اجراي انضباط در سياس��ت امنيتي هستند.برخي از رهبران 
خاورميانه ترجيح مي دهند با جرد کوشنر داماد ترامپ وارد معامله و گفتگوي سياسي شوند. اين درحالي است 
که اين امر در تناقض با سياس��ت خارجي اس��ت و روابط خانوادگي بر سياس��ت ارجحيت ميابد.اين نش��انگر آن 

است که انتظارات از ديپلمات هاي واشنگتن چقدر افت کرده است.
 داس��تان هاي پش��ت پرده آش��وب در کاخ س��فيد نش��ان مي دهد که رئيس جمهوري که زماني درباره همه چيز 
حق به جانب صحبت مي کرد باعث ش��ده تا نگراني درباره شکس��تش بيش��تر ش��ود و حتي مش��اورانش با ترس 
در کاخ س��فيد حرکت مي کنند.خطرناک تر از همه اين اس��ت که کس��ي نمي داند ترامپ چه خواهد گفت يا 

توييت خواهد کرد.
ترجمه : فاطمه مهتدي

اين روز ها نگراني که در بخش خصوصي وجود دارد اين است که بعد از لغو تحريم ها 
و حضور س��رمايه گذاران خارجي در کش��ور، اين ش��رکت هاي خارجي با حمايت همه 
جانبه دولت با شرکت هاي شبه دولتي شريک شوند و بخش خصوصي از گردونه دور 
بمان��د، ب��ه طورحت��م اين عملکرد باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد خطر جدي و جبران 

ناپذيري براي کشور محسوب مي شود. 

اميرعابدي در گفت وگو با »تجارت« تاكيد كرد:

هشدار به حضور پررنگ خصولتي ها 
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