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کواکبیان: 

 مشارکت مردم 
در انتخابات جاری به 
مفهوم تایید آن نیست

دراگان و یک پایان غیرمنتظره

گمشده ای به اسم 
قدرشناسی! 

رعایت نشدن پروتکل ها در برخی شعب اخذ رأی 
اجتناب ناپذیر بود؛

 نگران بروز پیک پنجم 
کرونا باشیم؟! 

نامزد منتخب زیاد خوشحال نباشد!

بحران های کهنه پیش روی 
رئیس جمهور نوپا

ادامه اعتراض های معیشتی در لبنان همزمان با 
طرح فرانسه برای حمایت از ارتش این کشور؛ 
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 روز انتخابات، 
روز ملت ایران است
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 هشدار پلیس فتا:

  انتشار پيش از موعد نتایج
 قطعی انتخابات ممنوع
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 رئیس جمهور، صبح دیروز با حضور در یکی از 
شعب اخذ رأی،  بر حفظ آرای مردم توسط مجریان 
انتخابات تاکید کرد و افزود: خدای ناکرده یک رای 
جابه جا نشود، البته همیشه رعایت می شده این بار 
هم رعایت شود. حســن روحانی روز جمعه پس از 
انداختن رای خود در انتخابات ســیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و میاندوره ای 
مجلس شورای اسالمی و میاندوره ای خبرگان رهبری، در گفت و گو با خبرنگاران، 
تاکید کرد: مردم ما به خوبی می دانند که این انتخابات برای سرنوشت خودشان و 
نظام جمهوری اسالمی چقدر اهمیت دارد و ای کاش هیچ مشکلی از روز ثبت نام 
نامزدها تا امروز نداشتیم. وی همچنین انتخابات ریاست جمهوری را از مهمترین 
انتخابات کشور دانست و گفت: این انتخابات از اهمیت باالیی برخوردار است و از 
مردم درخواست می کنم که به مشکالت و مسائلی که در مراحل قبل از ثبت نام 
نامزدها تاکنون وجود داشته توجه نکرده و با حضور در پای صندوق های رای به 
نامزد موردنظر خود رای دهند. روحانی با ابراز امیدواری نسبت به این که نحوه 
برگزاری انتخابات و نتیجه حاصل از آن طوری باشد که مردم در پایان خوشحال 
باشند خطاب به استانداران و مجریان انتخابات نکاتی را یادآور شد و در گام اول 

حفظ سالمت مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجالس 
مجمع دیپلماســی آنتالیا، با مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و وزیــر امورخاجه ونزوئال 
دیدار و گفتگو کرد.   به گزارش ایلنا، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشــیه 
اجالس مجمع دیپلماســی آنتالیا، با مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. ظریف در دیدار با جوزف 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن مرور آخرین وضعیت 
مذاکرات جمهوری اســالمی ایران در وین بر رویکرد کشورمان در خصوص 
لزوم رفع تحریم های آمریکا و عدم امکان مذاکره مجدد در مورد برجام تاکید 
کرد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشــاره به تجربه تلخ مردم ایران در مورد 
عهدشــکنی آمریکا در زمان ترامپ، ابراز امیدواری کرد، مذاکرات در حال 
انجام در وین، نتیجه بخش باشد. ظریف در ادامه به تشریح وضعیت جاری در 
افغانســتان پرداخته و وجود اختالف در بین دولت و جریان های سیاسی را 
یکی از مشکالت جدی در برخورد با ناامن سازی افغانستان دانست. جوزف 
بورل نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری نســبت بــه نتیجه بخش بودن 
مذاکرات وین، به مرور آخرین وضعیت خاورمیانه، افغانســتان و آمریکای 

التین پرداخت.

روحانی با حضور در یکی از شعب اخذ رأی:
 یک رای هم نباید جابه جا شود

ظریف در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
مذاکرات مجدد در مورد برجام امکان پذیر نیست 

خبرخبر

رهبر انقالب تاکید کردنــد: روز انتخابات، روز 
ملت ایران اســت. امروز میدان دار و صحنه گردان 

اصلی مردم هستند.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای رأس ساعت ۷ 
صبح دروز )جمعه( با حضور در محل صندوق سیار 
۱۱۰ در حسینیه امام خمینی)ره( در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری، ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، انتخابات 
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
و انتخابات میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی شــرکت کردند و آرای خود را به 

صندوق انداختند.
ایشان سپس در ســخنانی روز انتخابات را روز 
ملت ایــران خواندند و گفتند: امــروز میدان دار و 
صحنه گردان اصلی مردم هستند که با رأی خود 
سرنوشت و تکلیف کلی و اساســی کشور را برای 

سال های بعد معین می کنند بنابراین امروز متعلق به 
مردم است.  رهبر انقالب اسالمی افزودند: بر اساس 
این واقعیت خرد انسانی حکم می کند همه در این 
آزمون بزرگ ملی و سراسری شرکت کنند و علت 
دعوت مکرر ما از مردم برای حضور در انتخابات نیز 
این است که در درجه اول خود مردم از این حضور 
نفع می برند و جمهوری اسالمی نیز امتیازات بزرگی 

در عرصه بین المللی به دست می آورد.

ایشــان رأی تک تک مــردم را دارای اهمیت 
دانســتند و گفتند: همه بیایید، تشخیص و رأی 
بدهید و هیچ کس نگوید با یــک رأی من اتفاقی 
نمی افتد، زیرا همین تک رأی ها اســت که آرای 

میلیونی ملت را تشکیل می دهد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توصیه همیشگی 
خود یعنی تســریع در رأی دادن، خاطرنشــان 
کردند: هرچــه زودتر با نیت خدایــی و ثواب این 
وظیفه و تکلیف را انجام دهید، بهتر است. ایشان 
با ابراز امیــدواری از اینکه به برکــت ایام والدت 
حضرت علی بن موســی الرضا علیه السالم، جشن 
ملت ایــران و مایه خیر و برکت باشــد، افزودند: از 
دست اندرکاران انتخابات تشکر و تأکید می کنم 
که کار را با اتقان کامل در سراسر کشور انجام دهند 
و به شما خبرنگاران و عکاسان محترم نیز سالم و 

خداقوت می گویم.

خبر

رهبر انقالب:

روز انتخابات، روز ملت ایران است

اشتراک منافع یقه سفیدان دولت با شاغالن رده پایین

سهم خواهی ها در آخرین 
روزهای دولت آغاز شد

شهرنوشت 6

دسترنج 4

 برای تولید کاغذهای تبلیغات بدون برنامه انتخابات، 
چقدر درخت قطع شد؟ 

 تبر      پنهان در 
   دست نامزدها

فعالیت هــای تبلیغاتی بــرای انتخابات 
۲۸ خرداد، ساعت هفت صبح روز پنجشنبه 
به پایان رســید و نامزدها در فضای مجازی 
فعالیت تبلیغاتی خود را ادامه دادند. از تنور 
گرم تبلیغات انتخابات در شــهرها و برخی 
روســتاها فقط تعدادی پوستر به جا ماند که 
برخی از آن ها چنان بر در و دیوار و سازه های 
شهری چسبانده شدند که تا چند سال دیگر 
هم اگر ابر و باد و مه خورشــید و فلک دست 
به دست هم بدهند قادر به حذف کامل آن ها 
نیســتند. اما تعداد زیادی از این پوســترها 
اکنون در ســایت های زباله شــهرها میان 

زباله ها قــرار گرفته اند و به پســماند تبدیل 
شــدند. بخش دیگری هم که هنوز در کف 
خیابان ها و روی خودروها قرار دارند تا چند 
روز دیگر توسط پاکبان ها جمع خواهند شد و 
به جمع پسماندهای شهری اضافه می شوند. 
این سرنوشــت نهایی تبلیغات کاغذی است 
که در ادوار مختلف انتخابات مورد استفاده و 
توجه نامزدها قرار می گرفت. ولی آن چه که 
در این بین کمتر به آن توجه می شود آسیب 
چشمگیر و گســترده ای است که نامزدهای 
انتخابات بویژه نامزدهای شــورای شهر به 

محیط زیست وارد می کنند...

مردم دعوت  اصولگرایان و اصالح طلبان برای حضور در پای صندوق های رای را  اجابت کردند؟

گمانه زنی هایی از »سطح مشارکت« در انتخابات 1400
سياست 2
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