
  گزارش

رأیآگاهانهوسرنوشتساز
دوم اسفند ماه، روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و آزمونی بزرگ 
برای ملت شریف و سربلند ایران اسالمی به حساب می آید که با حضوری 
پرشور و حداکثری در پای صندوق رأی و انتخاب شایسته   ترین نامزد  ها از 
میان داوطلبان، در تعیین سرنوشت میهن عزیز برای چهار سال آینده،  ایفای 

نقش می کند. 
معیار  انتخاب نامزدها، شامل مراحل زیر است:

1-توجه به مسائل و مشکالت واقعی جامعه امروز کشور که بررسی  ها نشان 
می دهد مردم آن را سختی معیشت، گرانی، بیکاری، مسکن و ازدواج  دانسته 

یا به عبارتی ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد. 
2- مدنظر قرار دادن مالک  ها و معیارهای تشخیص نامزد شایسته و واجد 
صالحیت برای نمایندگی در این مقطع از تاریخ نظام و کشور اسالمی که در 
واقع  اگر بر نامزد انطباق داشته باشد، او می تواند به افزایش کارآمدی مجلس و 
کمک به سایر قوا برای حل مشکالت فوق کمک نماید. این معیار  ها و مالک  ها 
عبارتند از :1- والیتمداری و التزام عملی به تدابیر و سیاست های ولی امر 
و رهبری کشور که محوریت نظام بوده و تعیین سیاست های عملی نظام 
هم با ایشان است. 2- تدین و دین باوری که التزام به اسالم و احکام شرعی 
و رعایت تقوا و امانت داری از مسئولیت را تضمین می کند. 3- انقالبیگری 
که فرد را در مواجهه با تغییرات مردم از مالحظه کاری و محافظه کاری دور 
کرده و امکان حرکت فراتر از چارچوب  ها و مالحظات دست و پا گیر و اقدام 
بهنگام و مناسب را می دهد. 4- شجاعت که الزمه اقدامات انقالبی از یک 
سو و نهراس��یدن از تهدیدات دشمن و سختی های تصمیمات راهبردی و 
مخاطره  آمیز می باشد 5- روحیه و مدیریت جهادی که امروز تالش، اهتمام و 

سختکوشی برای پیگیری و حل مشکالت جامعه به حساب می آید. 
3- گزینش نامزد  ها که با توجه به س��ابقه، عملکرد و رویکرد او و حامیان 
جناحی و سیاس��ی اش باید صورت پذیرد. چرا که از یکسو خود فرد است 
که توان و تعهدی را دارا می باشد و از س��وی دیگر حزب و جریان حامی او 
است که خط مشی و اهداف مدنظر خود را توسط نامزدهای همسو با خود 

پیش می برد. 
به کارگیری عنصر آگاهی و ش��ناخت ب��رای انتخ��اب نامزدها، هم به 
رأی ارزش و اعتبار می بخش��د هم نشانه حس مسئولیت شناسی خود 
رأی دهنده برای اس��تفاده از این حق در راس��تای تقوی��ت کارآمدی 
مجلس محسوب می شود. از این رو در ش��رایط  تعدد و کثرت نامزدها 
و  فهرس��ت های انتخاباتی که کار تش��خیص و ش��ناخت را س��خت و 
پیچیده می کند، رأی دهنده مسئولیت شناس می تواند برای شناسایی 
و شایس��ته گزینی از افراد مطلع و معتمد که فراتر از علقه های جناحی 
نسبت به جناح   ها و اشخاص حاضر در میدان رقابت انتخاباتی شناخت 
الزم و کافی را دارند، مشورت بگیرد. همان گونه که بار   ها در زمینه    هایی 
که فاقد شناخت یا شناخت ضعیف هستیم از آدرس مکان یا خرید جنس 
و بهره گیری از خدمات از افراد آگاه و خبره مشورت گرفته می شود که 
با عقالنیت، مصلحت و منفعت همخوانی داش��ته و هیچ گاه کسر شأن 

تلقی نمی شود. 
برای نیل به تشخیص و شناخت نامزد   ها و به کارگیری حق رأی در راستای 
کمک به افزایش کارآمدی و حل مشکالت اساسی کشور نباید از هیچ گونه 
تالش و جدیتی فروگذار بود و با تسامح برخورد کرد. این رأی می تواند در 
تعیین سرنوشت کشور و مصالح و منافع آن مؤثر و تعیین کننده بود و منشأ 
تحوالت منفی و مثبت شود که هر رأی دهنده در آن سهم داشته و ایفای 

نقش می کند. 

رسول سنایی راد

کبری آسوپار

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به کنایه خبرنگار فرانسوی درباره احتمال مشارکت زیر50درصد:
 مشارکت انتخاباتی در ایران در هر شرایطی بهتر از فرانسه است

ایراندرتبوتابرقابتوانتخاب

با پایان یافتن زمان تبلیغات انتخاباتي یازدهمین دوره 
مجلس شوراي اسالمي،تب وتاب رقابت  به اوج رسیده 
و اکنون فصل »انتخاب مردم« به عنوان تمام کننده و 
تعیین کننده سرنوشت مجلس براي چهار سال آینده 
فرا رسیده تا از میان بیش از 7 هزار نامزد، 290 نفر از 

آنها را روانه خانه ملت کنند.
 برخالف القائات دشمن، رسانه هاي فارسی زبان برآمده 
از دالرهاي ارتجاع منطقه و برخ��ي عناصر داخلي، 
پیش بینی ها از مشارکت دست کم 50 درصدي مردم 
حکایت دارد و انتخابات در همه حوزه ها رقابتي است. 
این نکته را   کدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان روز 

گذشته و در نشستي خبري عنوان کرد. 
عباسعلی کدخدایی  در ابتداي   نشست خبری دیروز 
با تأکید بر اینکه عوامل مختلفي در میزان مشارکت در 
جوامع مختلف مؤثر است، ادامه داد: طبیعتاً مشکالت 
اقتصادي هم مؤثر اس��ت ام��ا پیش بینی مي کنیم 
مش��ارکت خوبي داشته باش��یم. همیشه میانگین 
مشارکت مردم کمتر از 50 درصد نبوده و در این دوره 

هم شاهد همین میزان خواهیم بود. 
   نگاه ش�وراي نگهبان به انتخابات، شرکت 

سهامي نيست
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاس��خ به سؤالی 
درباره دالیل مهم رد صالحیت ه��ا گفت: درباره 
بحث تخلف ها س��ه محور را لح��اظ مي کنیم که 
در قوانی��ن مختل��ف انتخاباتي ب��ه آن پرداخته 
شده اس��ت.  معموالً مباني رد صالحیت ها و عدم 
تأیید صالحیت افراد یا مباح��ث اقتصادي یعني 
سوءاس��تفاده های مالي یا گاه��ي اوقات مباحث 
اخالقي و روابط نامتعارف و یا اقدام نسبت به نظام 
جمهوري اسالمي ایران و حرکت در جهت مخالف 
حاکمیت جمهوري اس��المي ایران است که این 
موارد برگرفته از قوانین است.  این سه عامل باعث 
اعالم نظر ش��وراي نگهبان نس��بت به عدم تأیید 

صالحیت افراد مي شود. 

  رقابت در همه حوزه ها وجود دارد
کدخدایي در واکنش به سؤالی مبني بر اینکه رئیس 
جمهور اعالم کرده اس��ت که 44 ح��وزه انتخاباتي 
غیررقابتي است، گفت: طبیعتاً شوراي نگهبان هیچ گاه 
با نگاه سیاس��ي صالحیت ها را بررس��ي نمي کند و 
انتخابات را به عنوان یک ش��رکت س��هامي در نظر 
نمي گیرد تا سهمي را براي گروه هاي سیاسي در نظر 
گیرد.  چشم های شوراي نگهبان در بررسي صالحیت 
افراد کامالً بسته است و ما فارغ از نگاه سیاسي نسبت 

به صالحیت افراد نظر مي دهیم. 
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: گروه هاي سیاسي 
آمار مختلفي را در این باره مطرح کردند که فکر 
مي کنم خیلي دقیق نباشد چرا که بخش زیادي 
از افرادي که ثبت نام کرده اند در گروه مستقلین 
هستند و به هیچ یک از احزاب و گروه هاي سیاسي 
وابس��تگي ندارند و در حوزه ه��اي مختلف تعداد 
زیادي هستند که می توانند موجب رقابت شوند 
و ما رقاب��ت را بین همه این گروه ها و مس��تقلین 
مي دانیم؛ فکر مي کن��م که این گ��زارش خیلي 

دقیق نباشد.
 کدخدایي درباره اینکه آیا رئیس جمهور رایزني 
و نشس��تي در این زمینه داش��ته اس��ت گفت: 
رئیس جمهور بدون توجه به همکاري ما با وزارت 
کشور مطالبي را مطرح کرد و بعد از آن نامه هایي 
براي ما ارسال شد که بالفاصله پاسخ آن را دادیم. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالی مبني 
بر اینکه چرا ش��وراي نگهبان در زم��ان تبلیغات 
بازرس ندارد، گفت: البته همکاران ما در استان ها 
تذک��رات الزم را مي دهند اما مقابل��ه با تخلفات  
انتخاباتي در گام اول به عهده قوه مجریه و وزارت 
کشور و نیروي انتظامي است اما ما نیز اگر شاهد 
اقداماتي باشیم که در تعیین سرنوشت انتخابات 
مؤثر باشد، قطعاً هنگام بررس��ي صحت حوزه ها 

اعمال نظر مي کنیم. 

   تمام ش�ایعات درباره رد صالحيت ها کذب 
است

کدخدایي درباره حاشیه سازي ها علیه شوراي نگهبان 
گفت: زمان قانوني بررس��ي صالحیت ها گذش��ته 
است اما با توجه به ثبت نام 16 هزار نفر و گستردگي 
پرونده ها براي بررسي، ممکن است اشکاالتي در اعالم 
اسامي صورت گرفته باشد یا نتوانستیم مدارک الزم 
را بررسي کنیم هر چند این موارد بسیار اندک بود که 

چند مورد بود که به وزارت کشور ارسال شد. 
وي درباره ش��ایعه تأیید صالحیت برخي نامزدهاي 
ردشده در خارج از زمان قانوني گفت: شایعات مطرح 
شده در این زمینه کذب محض است و من تکذیب 

مي کنم و شورا چنین کاري نخواهد کرد. 
  قانون گذار باید پاسخگوی عدالت انتخاباتی 

باشد 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان همچنین خاطرنشان 
کرد:درباره اینکه این روند تأییدصالحیت ها با عدالت 
قانوني همراه است یا نه، باید قانونگذار پاسخگو باشد 
و آنها باید این قانون را اصالح کنند. چرا که یک دوره 
ثبت نام بي محابا و با تعداد زیاد انجام شده و زمان کمي 
براي بررسي صالحیت ها داریم بنابراین قانون مربوط 
به آن باید اصالح شود. کدخدایي در پاسخ به این سؤال 
که چه تدابیري براي تأمین امنیت برگزاري انتخابات 
اندیشیده شده است، بیان کرد: اگر منظور شما امنیت 
فیزیکي و صندوق رأی است که باید بگوییم طبیعتاً 
همکاران ما همان طور که در تمام ایام، امنیت را برقرار 
کردند روز انتخابات هم با کمک شوراي امنیت این 
امنیت را برقرار مي کنند و شوراي نگهبان هیچ نگراني 
در این خصوص ندارد و مش��کل و اخالل خاصي را 

پیش بینی نمي کنیم. 
   نقص قانون درباره شيوه تبليغات انتخابات

قائ��م مقام ش��وراي نگهب��ان در بخش دیگ��ري از 
سخنانش درباره شیوه هاي نادرست تبلیغات انتخابات 
خاطرنشان کرد: این مسئله از بخش هایي است که در 

قانون انتخابات خیلي کم به آن پرداخته شده و شیوه 
و نوع تبلیغات نیز مشخص نشده و اختیار شورا نیز 
طي آن به صورت مشخص تعیین نش��ده است.   ما 
در قانون انتخابات الزم داریم که بحث شایستگي ها 
را روش��ن کنیم و بخشي از نگراني ش��ما را با اصالح 
قانون مي توانیم حل کنیم.   در همین رابطه اگر تخلفي 
مشاهده شود قطعاً شورا ورود مي کند اما اگر تخلفي 
باشد که در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نباشد قوه 

قضائیه آن را بررسي مي کند. 
   براي اعالم عمومي رد صالحيت منع قانوني 

داریم
س��خنگوي ش��وراي نگهبان درباره اعالم دالیل  رد 
صالحیت ها گفت:  دالی��ل ردصالحیت افراد طبق 
قانون به خود داوطلبان اعالم مي ش��ود و چون این 
ممنوعیت وجود دارد، شوراي نگهبان نمي تواند این 
دالیل را به صورت عمومي اع��الم کند.  اگر تخلفي 
صورت بگیرد که در سرنوشت انتخابات تأثیر بگذارد، 
شوراي نگهبان قطعاً ورود مي کند و اگر تخلفي صورت 
بگیرد که در سرنوشت انتخابات اثر نگذارد، از طریق 

دستگاه قضایي اقدام خواهیم کرد. 
   پاسخ به خبرنگار فرانسوی 

کدخدایي در پاسخ به سؤال یک خبرنگار فرانسوي 
درباره احتمال کاهش مش��ارکت ب��ه زیر 50درصد 
گفت: اگر مشارکت زیر 50 درصد باشد، تازه مي شویم 

مانند کشور فرانسه!
 وي همچنین گفت: صالحیت نمایندگان و رؤساي 
جمهور و نمایندگان مجلس خبرگان، فقط براي یک 
دوره است و براي دورهاي بعدي باید مجدد بررسي 
شود، اگر تخلفاتي داشته باشند، مدنظر قرار مي گیرد. 

   تعداد نماینده های رد صالحيت شده
 75 نفر است

کدخدایی در بخش دیگري از نشس��ت خبري خود 
اعالم کرد که تعداد نمایندگان ردصالحیت ش��ده، 
75 نفر است. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مقامات 
قبل از اظهارنظر، اطالعات الزم را بگیرند. ما اطالعات 
را ارسال کرده ایم. البته تشکر مي کنیم از اینکه برخي 
مقامات مواضع قبلي شان را اصالح کردند.  کدخدایي 
ادامه داد: علي مطهري با وجود اینکه درخواس��تي 
نداش��ت اما ما ایشان را به ش��وراي نگهبان دعوت و 
مطالب و دالیل مربوط به ایشان را به خودشان اعالم 
کردیم، آنجا هم دوربین بود و خودشان مي توانستند 
مصاحبه کنن��د و دالیل ردصالحیت ش��ان را اعالم 
کنند.  وي گفت: انتخابات ما یک انتخابات آزاد است، 
در منظر تمام جهانیان است و االن هم از رسانه هاي 
خارجي دعوت شده اما نفس نظارت کشورهاي دیگر 
بر انتخابات، شاید توهین به مردم سربلند ایران باشد 
اما در روابط دوستانه شاید مانعي نباشد. سخنگوي 
شوراي نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره 
امکان ردصالحیت فردي در صورت تخلف گفت: اگر 
تخلفي ثابت شود و اسناد جدیدي به دست ما برسد 

ممکن است در بررسي صالحت فرد لحاظ شود. 
کدخدایي در پاسخ به س��ؤالی درباره خرید و فروش 
آرا خاطرنشان کرد: در همه دوره ها ما این هشدار را 
به کاندیداها داده ایم. موضوع مطرح شده این است 
که چرا برخي این اخبار را رس��انه اي کرده اند. در هر 
جاي دیگري هم این اتفاق ممکن است، رخ دهد. این 
پرونده در قوه قضائیه در حال بررسي است و نتایج آن 

اعالم مي شود.
 وي همچنین درباره تأثیر ترور ش��هید حاج قاسم 
س��لیماني در وحدت ملت ایران گفت: هرگاه امریکا 
و دشمنان ما علیه امنیت ما اقدامي انجام مي دهند 
مثل ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني، موجب 
وحدت مردم ما مي شود و ان شاءاهلل حضور مردم در 
انتخابات پاسخ محکمي به تهدیدات خارجي خواهد 
بود. کدخدایي در بخش پایاني سخنانش عنوان کرد: 
بسیاري از بخش هاي انتخابات ازجمله »احراز هویت« 
به ص��ورت الکترونیکي برگزار مي  ش��ود. بنابراین از 
برگزاري تمام الکترونیکي انتخابات در دوره هاي بعد 

استقبال مي کنیم. 

موجسواریجاهالنهرامتوقفكنيم!
 فیلم و عکس هایي در پیام رسان های مجازي از نحوه تبلیغات کاندیداها 
در شهرهاي مختلف دست به دست مي ش��ود که نشانه هاي خوبي براي 
نمایش سطح فرهنگ و دانش سیاسي جامعه نیست. نمایش رقاصي ها، 
تجمع های سیاسي به صرف ش��ام، دادن سبد کاالي خوراکي، گذاشتن 
قرار آشنایي با کاندیدا در سالن آرایش و زیبایي، دادن وعده های عجیب، راه 
انداختن ستاد کباب خوري، سجده بر کاندیدا و کلي اتفاقات عجیب و دون 
شأن فرهنگ سیاسي، همه گزاره هایی است که در فیلم هاي تبلیغاتي دیده 
مي شود. چه چیز باعث مي شود تبلیغات سیاسي سمت و سویي مبتذل 
و زرد پیدا کند؟ فقط کاندیداي موردنظر مقصر است یا باید نقشي هم به 

مخاطبان قائل شد؟
جشن تجمالتي افتتاح ستاد انتخاباتي غالمرضا تاجگردون در گچساران 
چرا برگزار مي شود؟ براي آنکه مخاطب جذب کند و حضور پر تعداد مردم 
هم نشان مي دهد که موفق شده است. او هم اکنون نماینده مجلس است، 
یعني از همین شیوه هاي الکچري و مبتذل نتیجه هم گرفته است. پس 
روش��ن اس��ت که مجدد هم آن را تکرار کند. اگر کاندیداي مورد نظر از 
ابتذال تبلیغاتي نتیجه نگیرد و کسي براي زردبازي او هورا نکشد و ضیافت 

انتخاباتي اش بدون مهمان باقي بماند، باز هم چنین خواهد کرد؟
زهرا ساعي، کاندیداي نمایندگي مجلس از تهران است. تبلیغات افتتاحیه 
یک سالن آرایش و زیبایي با حضور او به عنوان کاندیداي انتخاباتي در فضاي 
مجازي دست به دست شد تا نشان دهد شأن سیاست ورزي و آمادگي براي 
نقش آفریني در حوزه قانونگذاري کشور را مي توان تا سطح برگزاري جلسه 
سیاسي وسط الک و رنگ مو و سش��وار و رژ لب تقلیل داد! اگر خانم ها از 
چنین نشستي در یک سالن آرایش استقبال نکنند و به تخفیف افتتاحیه 
این سالن اعتنایي نکنند و چنین نماینده اي را به بازي با کف نیازهاي بانوان 

متهم کنند، آیا او بار دیگر این مسیر عوامفریبي را خواهد رفت؟
عدل هاشمي کاندیداي دیگري است که تصویر سفره هاي عریض و طویل 
غذایي که براي کسب رأي مردم پهن و اقالم خوراکي که ستاد او بین ملت 
توزیع کرده، در فضاي مجازي موجب کلي اعتراض شد. اگر اقالم خوراکي 
ستاد انتخاباتي در گوش��ه بماند و مردم نگیرند، اگر دور سفره هاي شام و 
ناهاري که مي اندازد، خالي بماند، آیا او یاد نخواهد گرفت که شأن ملت این 
نیست که رأي آنان را با شام و ناهاري بخرد؟ چرا باید از ابتذال انتخاباتي 
که اساس فهم سیاسي ما را زیر سؤال مي برد و به شعور ما توهین مي کند، 

استقبال کنیم؟
باید چه کرد؟ صریح و مصداقي باید از مردم خواست همایش هاي انتخاباتي 
چنین کاندیداهایي را تحریم کنند. مهم نیست این کاندیدا چه سمت و 
سویي دارد؛ موافق سیاسي ماست یا مخالف؛ اصالح طلب است یا اصولگرا؛ 
رأي دادن به او باید تحریم شود. حضور در همایش هاي انتخاباتي اش باید 
قبیح شمرده شود. باید یاد بگیریم کسي که به جاي ارائه برنامه عملیاتي اش 
براي حضور در مجلس، س��تاد کباب خوري و تجمع رقاصي و سفره غذا 
مي اندازد، مشغول توهین به ماست و اجازه ندهیم کسي به ما توهین کند. 
کاندیدایي که با پهن کردن س��فره  غ��ذا و دادن پول و اق��الم خوراکي و 
وعده های سطح پاییِن آسفالت جاده و ... رأي جمع مي کند، روي جهل 
مردم سوار شده است. براي مقابله با او، راهي جز آگاهي مردم نیست که 
رأي شان را به سفره اي نفروشند. اگر از کارش نتیجه نگیرد، انجام نمي دهد. 
کاندیداي مجلسي که مسیر تبلیغاتش به جاي معرفي و ارائه برنامه، از سفره 
غذا و تجمالت و آرایشگاه مي گذرد، خود جاهل است و مي کوشد با قرار 
دادن مردم در جوزدگي انتخاباتي، آنان را با جهل خود همراه کند. ما با عدم 

استقبال خود باید این موج سواری جاهالنه را متوقف کنیم. 
کالم آخر آنکه: هم وطنان عزیزم! اگر امروز صرفاً به ش��عار سیاسي رأی 
مي دهید، یا بي نگاه به س��ابقه عملکرد و قدرت اختی��ارات یک نماینده 
مجلس، هر وعده اي را باور مي کنید یا در س��تاد انتخاباتي، به اس��تقبال 
رقاصي و پابوسي به صرف شام مي روید، فردا توقع تحول اقتصادي نداشته 
باشید . نمي شود براي شعار الف هورا بکش��ید و بعد بگویید چرا شعار ب 

محقق نشد!

دعوت رئيس جمهور به حضور پرشور در انتخابات: 
حضورمردمهموارهمشکلگشابودهاست

رئي�س جمهور با بي�ان اینك�ه مردم ای�ران با حضور هميش�گي 
خود در صحنه بارها حماس�ه آفرینی کرده و دش�منان را مأیوس 
کرده اند، گف�ت: روز دوم اس�فند م�ردم بای�د با حض�ور در پاي 
صندوق ه�اي رأی دوباره افتخار و حماس�ه جدی�دي بيافرینند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحاني 
روز گذشته در جلس��ه هیئت دولت، مجلس شوراي اسالمي را نهادي 
بسیار مهم و قدرتمند دانس��ت و تأکید کرد: براي حل مشکالت مردم 
همه باید با هم و در کنارهم باشیم و در این راه دولت و مجلس مي توانند 
با همکاري و همفکري خود مشکالت را برطرف کنند. وي گفت: در ماه 
بهمن مبارک و در آستانه یک روز تاریخي مهم براي کشورمان هستیم. 
مردم عزیز و بزرگوار ما امسال در مقاطع مختلف با حضور و همکاری شان 
در صحنه در کنار یکدیگر حماسه هاي بسیار بزرگي را آفریدند. از آغاز 
س��ال در روزهاي اولیه ماه فروردین که براي بسیاري از استان هاي ما 
مشکل سیل پیش آمده بود، حضور همه جانبه مردم توانست کاري کند 
که در یک زمان کوتاه آسیب دیدگان بتوانند به مسکن و زندگي شان 
برگردند و دولت هم متعهد شد که همه ابنیه هایي که آسیب دیده بود 

را تا پایان امسال به سرانجام برساند. 
روحاني اضافه کرد: در آبان م��اه مردم در برابر حوادثي که دش��منان 
مي خواستند از آن س��وء اس��تفاده کنند، به صحنه آمدند و در همان 
روزهاي ابتدایي حرکت از زنجان و تبریز آغاز ش��د و همه استان هاي 
کشور به صحنه آمدند و آن افتخارات بزرگ، یکپارچگي، وحدت و امنیت 
ملي را که مورد توجه همه بود و جلوه هاي زیباي ماندگار را ساختند. 
رئیس جمهور افزود: در کنار مسئله حضور مردم در آبان مسئله شهادت 
سردار عزیز، شهید سلیماني بود که مردم یک کار اعجاب آوري را انجام 
دادند یعني همه دنیا و منطقه را به شگفتي وا داشتند و هیچ کس فکر 
نمي کرد بین نیروهاي مس��لح و مردم این همه ارتباط نزدیک باش��د. 
روحاني ادامه داد: سردار سلیماني در واقع نماد مبارزه با تروریسم، ثبات، 
امنیت منطقه و امنیت ملي ما بود و این حضور مردم نشان داد که تمام 
افکاري که امریکایي ها و برخي از غربي ها نسبت به ایران در سال هاي 
اخیر داشتند، محاسبه غلط و تفکر اشتباه بود. آن روزها حضور مردم در 
عراق و در سراسر ایران که البته نماد آن خوزستان، مشهد، تهران، قم و 
کرمان بود ولي همه مردم در همه جا به خیابان آمدند، تظاهرات کردند، 
همه هم نوایي کردند و همه پاس داشتند که نشان مي دهد این مردم، 
چقدر وفادار، شکرگزار و قدرشناس هستند. بعد هم در 22 بهمن مردم 

به صحنه آمدند و تظاهرات، باشکوه بود. 
رئیس جمهور در ادامه گفت: روز دیگري که مردم باید افتخار بیافرینند، 
روز دوم اسفند امس��ال و پاي صندوق آرا  اس��ت. وي تأکید کرد: اگر 
بناست، مشکالت اقتصادي مردم کم ش��ود، نمي گویم تمام شود، اگر 
بناس��ت تحریم برداش��ته ش��ود که باید این کار را در حد توان انجام 
دهیم. اگر بناست تولید افزوده شود، اگر بناست در بسیاري از زمینه ها 
خودکفا شویم راهش چیست؟ راهش کار دولت و مجلس و هماهنگي 
با هم است. امروز در مسائل اقتصادي نیاز داریم که هم با مجلس فعلي ، 
)مجلس دهم( و هم فردا با مجلس یازدهم ، با هم مشکالت را حل کنیم. 
روحاني افزود: مسئله بسیار مهم دیگر شکستن حصر ایران و شکستن 
تحریم است. تحریم یک عمل تروریستي و ظالمانه علیه ملت ایران است 

و هیچ کس هم نمي تواند بگوید که تحریم اثر ندارد. 
رئیس جمهور با طرح این س��ؤال ک��ه چگونه باید امری��کا را پاي میز 
مذاکره بکشانیم، گفت: راه آن وحدت و اتحاد و قدرت ما است. باید به 
امریکایي ها نشان دهیم که توانمند و قدرتمند هستیم. باید نشان دهیم 
ملت ما ملت بزرگي است که، صبار و شکور است. باالترین صبرها را دارد 
و باالترین قدرداني را از مخلصین و خادمان خودش انجام مي دهد. اگر 
ملتي صبار و شکور شد، امریکا ناچار است سر تسلیم فرود بیاورد. اگر 
مي خواهیم در برابر امریکا بایس��تیم، یک نمونه اش در 2 اسفند است 
که باید در صحنه بیاییم. پس ما باید با ایستادگي و قدرت مان بتوانیم 
در برابر امریکا به پیروزي برسیم. بدانیم روز 2 اسفند حضور و صف هاي 
پرش��ور ما امریکا را عصباني و ناراحت مي کند. عدم حضور ما امریکا را 

خوشحال مي کند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
ایرانقويبدونمجلسقوي

دستنيافتنياست
ایران ق�وي بدون مجلس قوي آرزویي دس�ت نيافتني اس�ت. در 
نظام مردم ساالر دیني مشارکت سياسي تنها مسير ایجاد مجلس 

قوي است. 
علي شمخاني، دبیر شوراي عالي امنیت ملي در صفحه توئیترش درباره 
انتخابات پیش رو و مشارکت حداکثري در انتخابات نوشت: هر ایراني 

که ایران قوي مي خواهد در انتخابات شرکت مي کند. 
دبیر ش��وراي عالي امنیت ملي 17 بهمن ماه نیز در صفحه توئیترش 
نوش��ته بود: »  مش��ارکت حداکثري مردم براي انتخ��اب نمایندگان 
مؤمن، ش��جاع، انقالبي و کارآمد ضم��ن تأمین امنیت مل��ي، فارغ از 
جناح بندي هاي سیاس��ي، مي تواند موجب تشکیل مجلسي بشود که 
فرآیند قوي شدن  ایران اسالمي را تسریع و تضمین کند. « وي همچنین 
پیش از این نیز در توئیتي نوشته بود: »انتخابات مظهر »جمهوریت« 
و »اسالمیت« نظام اس��ت. رهبر معظم انقالب نیز بارها فرموده اند که 
هر دو بر »مردم« و »رأی مردم« تأکید دارند. از مظاهر بس��ط و تعالي 
 امنیت ملي انتخابات است. پاسداشت و صیانت از انتخابات وظیفه ملي 

است. « 

رئيس ستاد انتخابات کشور: 
رأیگيریدرایندورهدستيانجامميشود

 رأی گي�ری در ای�ن دوره از انتخاب�ات ب�ه ص�ورت دس�تي 
انج�ام مي ش�ود و ب�ا هماهنگي ه�اي انج�ام ش�ده ب�ا ش�وراي 
نگهب�ان اخ�ذ رأی در آین�ده الكترونيك�ي ه�م خواه�د ب�ود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، جمال عرف در گفت وگویي 
درباره روند برگزاري انتخابات در روز جمعه دوم اس��فند ماه و میزان 
آمادگي ستاد انتخابات کشور، اظهار داشت: دقیقاً بر اساس زمان بندي 
و تقویم انتخابات عمل کرده ایم؛ تم��ام تجهیزات الزم به فرمانداري ها 
منتقل شده، دس��تگاه هاي احراز هویت ارسال ش��ده و امروز هم این 
دستگاه ها براي اس��تفاده فرمانداري هاي سراسر کش��ور آماده سازي 

مي شوند. 
رئیس ستاد انتخابات کش��ور به دستگاه هاي احراز هویت الکترونیکي 
اشاره کرد و گفت: با وجود این دس��تگاه ها که در همه شعبه ها وجود 
دارند، اولین قدم در خصوص جلوگیري از بروز تخلفات و تحقق سالمت 
و شفافیت در برگزاري انتخابات برداشته شده و آموزش هاي الزم داده 

شده است.
 وي با بیان اینکه در این دوره فقط رأی دادن به ش��کل دستي صورت 
مي گیرد، گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با شوراي محترم نگهبان، 
در آینده، اخذ رأی هم به صورت الکترونیک خواهد بود و انتخابات به 
طور کامل الکترونیکي برگزار خواهد ش��د. عرف حداکثر زماني را که 
صرف احراز هویت مي شود، کم تر از یک دقیقه دانست و گفت: کارت 
ملي فرد روي دستگاه احراز هویت قرار مي گیرد و اطالعات به صورت 
آنالین نمایش داده مي شود. کساني هم که کارت ملي ندارند با کد ملي 

مي توانند این فرایند را به سادگي انجام دهند.  
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رئيس س�تاد کل نيروهاي مس�لح ب�ا صدور 
پي�ام دع�وت از مردم ب�راي حضور پرش�ور 
و حداکث�ري در انتخاب�ات دوم اس�فندماه 
یادآور ش�د: به تجربه آموخته ای�م هر زماني 
که خالف منویات و خواس�ته هاي دش�منان 
عمل کرده ایم، دقيقاً در همان اوقات، کش�ور 
با فرصت ها و منافع پایدار روبه رو شده است.

به گزارش ایسنا در پیام سرلشکر محمد باقري آمده 
است: حافظه تاریخي ملت شریف و عظیم الشأن 
ایران اس��المي گواهي مي دهد حضور باشکوه و 
حداکثري آنان در آوردگاه هاي حس��اس نظام و 
بزنگاه هاي خطیر و سرنوشت ساز کشور، همواره 
خنثی کنن��ده توطئه هاي رنگارن��گ و پیچیده 
دشمن بوده است؛ هرچند اقتدار نظامي و دفاعي 
کشور براي تولید »قدرت بازدارندگي« انکارناپذیر 
و غیرقابل تردید اس��ت، اما مش��ارکت مردم در 
صحنه هاي نیاز و ح��وادث و رخدادهاي مهم، از 
مصادیق اساسي براي صیانت از استقالل، هویت و 
امنیت سرزمین ایران و دفع تهدیدات و فشارهاي 
دشمن طي 41 سال اخیر بوده از اهمیت و نقش 

راهبردي برخوردار است.

سرلش��کر باقري تصریح ک��رده اس��ت: قرائن و 
مستندات محکم نشان مي دهد در شرایط کنوني 
و در آستانه »انتخابات« دوم اسفندماه، دشمنان 
ملت ایران با بسیج منابع، توانمندي ها و امکانات 
رس��انه اي خود راهبرد »مأیوس سازي مردم« از 
آینده و متقاعدسازي آنان براي عدم حضور در پاي 
صندوق هاي رأي را پیش گرفته اند، تا از منظر خود، 
انتخابات کم رونق و مشارکت حداقلي را بستري 
براي اعمال فشارهاي بیشتر به کشور قرار دهند. 
در مقابل این راهبرد شیطاني، ایرانیان غیرتمند 
و فهیم به رغم برخي مشکالت در صحنه زندگي 
خود، بر اس��اس باورهاي دیني و انقالبي و درک 
عمیق از ضرورت ها و الزامات فراروي تداوم انقالب 
و پیشران های مقوم پیشرفت کشور، اندیشیدن به 
نمایش مجدد قدرت »مردم ساالري دیني« در 
صحنه انتخابات روز جمعه را با »رأي هوشمندانه« 
و توأم با بصیرت و ژرف اندیشی، ضامن سربلندي و 

عبور از این آزمون سترگ تاریخي مي دانند.
در ای��ن رهگ��ذر، بي تردی��د آنچ��ه منطبق بر 
منظومه فکري و مطالب��ات مقام معظم رهبري 
)مدظله العالی( و مطلوب نظر آحاد مختلف مردم 

ایران اس��ت، مجلس��ي در تراز انقالب اسالمي، 
با حضور نمایندگاني متدی��ن و معتقد به مباني 
انقالب و نظام و برخوردار از »کارآمدي«، »روحیه 
انقالبي« و »استکبارستیزی« به مثابه سه مؤلفه 
و شاخص مهم است که بتواند با کار برتر و عمل 
اساسي، پرداختن به موضوعات اولویت دار، وضع 
قوانین عملیاتي و کاربردي و مراقبت از تصویب 
کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی؛ ریل گذاری 
براي حرکت دولت و تضمین ای��ن حرکت را به 

خوبي انجام دهد.
رئیس ستاد کل نیروهاي مس��لح تصریح کرده 
اس��ت: رجاء واثق دارم انتخابات دوم اسفند ماه 
سال 9۸ با حضور پرشور و حداکثري ملت ایران، 
رژیم تروریستي امریکا را به عنوان محور شرارت و 
خصومت ورزي علیه انقالب و میهن اسالمي به 
محاق و بن بست راهبردي خواهد برد و به فضل 
الهي با تشکیل مجلسي قوي، متدین، م�تخصص 
و مسلح به دانایي و توانایي الزم و متعهد به مصالح 
و منافع ملي و... از چالش ها و مش��کالت موجود 
گره گشایی و در کنار سایر دس��تگاه ها و نهادها، 
سربلندي کشور در تقابل راهبردي با دشمن به 

ویژه در حوزه تحریم و جن��گ اقتصادي امروز را 
رقم خواهد زد. 

سرلشکر باقري در بخش پایاني پیام خود آورده 
اس��ت: به نمایندگي از خانواده بزرگ نیروهاي 
مس��لح مقتدر و افتخارآمیز که در روز جمعه، با 
لبیک به ن��داي مقام عظماي والی��ت و رهبري 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( طالیه دار 
حضور بالن��ده و قدرتمند در صفوف فش��رده و 
متصل به صندوق هاي رأی خواهند بود؛ از آحاد 
مردم شریف، قهرمان، زمان شناس و مسئولیت 
آشنا، براي مشارکت گسترده و شگفتي ساز در 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي و میان دوره اي 
مجلس خبرگان رهبري دعوت و از خالق حکیم 
بی همتا طلب مي کنیم، دل هاي ملت عظیم الشأن 
ایران را به »انتخاب آگاهان��ه« و »اصلح« در این 
آوردگاه بزرگ تاریخي، هدایت و تشکیل مجلسي 
قوي، ش��جاع و امیدآفرین براي حل مشکالت 
اقتصادي و مدیریتي و پشتوانه ساز براي ترویج 
گفتمان خدمت و قانونگذاري در راستاي اهداف 
و آرمان هاي انقالب و پیش��رفت کشور را مقدر 

فرماید.

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح:

حضورحداكثريدرانتخابات،امريكارابهبنبستراهبرديميبرد

»انتخاب�ات در ای�ران « هم�واره مورد تش�كيک امری�كا و اروپ�ا بوده 
اس�ت. ب�ه دنب�ال آن�ان برخ�ی افراطی ه�ا – از ه�ر جناح�ی – ی�ا 
برخی کس�انی ک�ه هي�چ گاه رأی نمی دهند، در س�ر وق�ت انتخابات 
همان ح�رف غربی  ه�ا را می زنند. ش�بيه ارتج�اع منطقه ک�ه چيزی 
به ن�ام انتخاب�ات ندارن�د، اما ب�ه انتخاب�ات م�ا ای�راد وارد می کنند!
در منطقه ما برخی کش�ور  ها هس�تند ک�ه انتخاب�ات در آنه�ا مثاًل به 
انتخ�اب ی�ک رئيس جمه�ور چه�ار س�اله ب�ا حض�ور هم�ه رقب�ا 
ختم نمی ش�ود و برخ�ی دیگر ه�م انتخابات دارن�د اما مش�ارکت نه!

مهد دموکراسی و انتخابات که فرانس�ه و امریكا باشند، هم نمی توانند 

بي�ش از 50درصد م�ردم را در انتخابات مجلس خود پ�ای کار بياورند، 
با این ح�ال مش�ارکت در  انتخابات مجل�س در ایران هي�چ گاه کمتر 
از 50 درص�د نب�وده و رقم ه�ای 74 درصد را ه�م تجربه کرده اس�ت. 
فارغ از آنكه ناس�ازگاران چه می گویند، انتخابات در ایران برای مردم 
اهميت دارد، ش�اید از آن جهت که »رأی ندادن هم یک نوع رأی است 
اما بر خالف جهت و به رقيب! « و ش�اید به این دليل فلس�فی که »رأی 
نمی ده�م « خودش رأی دادن اس�ت، مثل داس�تان فالس�فه که وقتی 
کس�ی می گوید :»چيزی به اس�م فلس�فه وجود ن�دارد«، به او پاس�خ 
می دهند که همين گزاره ای که بيان داش�تی یک گزاره فلسفی است! 

حميد توکلي | فارس


