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ارزش تاريخي رأي مردم ايران
 به مجلس يازدهم

مردم ايران روز گذش��ته در حالي در پاي صندوق های رأي براي انتخاب 
نمايندگان خود براي يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس��امي حاضر 
شدند كه طي ماه هاي اخير بي نظيرترين جنگ رواني دشمنان بيروني 
و توطئه هاي گروهك هاي ضد انقاب و معاندان داخلي وكژرفتاري هاي 
طيفي از جريان هاي سياسي وحتي مسئوالن اجرايي را براي عدم حضور 
در پاي صندوق های رأي تحمل كرده و از س��وي ديگر عملكرد ضعيف 
منتخبان شان در انتخابات گذشته مجلس، رياست جمهوري دوازدهم و 
شوراي پنجم به ويژه در تهران، شبهه اي را در اذهان شان نسبت به نتيجه 

بخشي حضور در پاي صندوق های رأي ، ايجاد كرده بود . 
انتخاب مجلس يازدهم در روز دوم اس��فند 98، اولي��ن انتخابات پس از 
عملياتي شدن جنگ همه جانبه دشمن عليه مردم ايران بود كه با روي 
كار آوردن ترامپ به عنوان رياست جمهوري امريكا آغاز شده بود . جنگي 
كه به اذعان طراحان و مجريان آن سخت ترين وگسترده ترين فشارهاي 
اقتصادي وسياسي درآن عليه مردم ايران طراحي وبه اجرا در آمده بود، تا با 
ايجاد تقابل ميان مردم و نظام اسامي، كشور را از درون با تهديد موجوديتي 
مواجه كرده و به تسليم در برابر س��لطه گران غربي و فروپاشي از درون 
برسانند . اما از آنجايي كه دشمنان در اين مسير در ماه هاي گذشته توفيقي 
نداشته وبه اذعان مراكز انديشه ورزي و سيستم های اطاعاتي كه آخرين 
آن گزارش سازمان سيا در هفته گذشته بود ، مردم ايران توانسته بودند بر 
فشار حداكثري غالب آمده وعماً ترامپ ومتحدانش را خلع ساح كنند ، 
با تشديد جنگ رواني در آستانه برگزاري انتخابات خط تحريم انتخابات را 
دنبال كرده و حتي ايجاد چالش امنيتي و دامن زدن به آشوب ها را به محور 
اصلي جنگ رواني خود تبديل كرده بودند ، مواضعي كه متأسفانه مواضع 

برخي مسئوالن وعملكرد جريان هاي داخلي زمين ساز آن بودند: 
در اين زمينه برايان ه��وك نماينده ويژه وزارت خارج��ه امريكا در امور 
ايران، پيش��اپيش ومبتني برمواضع مدعيان اصاح طلبی و مس��ئوالن 
اجرايي كشور، انتخابات دوم اسفند را »يك نمايش« ناميد كه برندگان 
و بازندگانش از پيش توس��ط روحانيون تعيين ش��ده اند. وي روز جمعه 
۲۵ بهمن با انتشار ويدئويي درباره انتخابات پيش روي مجلس شوراي 
اسامي، خطاب به مردم ايران گفت: »رژيم مي خواهد شما باور كنيد كه 
اين انتخابات آزاد و عادالنه است اما رأی گيری اصلي در خفا و مدت ها قبل 
از ۲۱ فوريه انجام شده است. روحانيون برندگان و بازندگان را پيش از آنكه 
رأی مردم به صندوق انداخته شود تعيين مي كنند«. مايك پمپئو، وزير 
خارجه اياالت متحده امريكا، نيز پيش از اين، در پيامي با ادعاي حمايت 
از مردم ايران گفته بود كه رژيم مش��غول دستكاري و تقلب در انتخابات 

پارلماني است. 
مبتني براين س��ناريو حجم اصلي تبليغات وجنگ رواني اين رس��انه ها 
به بازتاب بيانيه هاي گروهك ه��ای ضدانقاب اختصاص يافت كه درآن 
انتخابات دوم اس��فند را تحريم ك��رده بودند واين در حال��ي بود كه اين 
گروهك ها هيچ گاه در انتخابات در ايران شركت نكرده بودند . ايجاد ارعاب 
در مردم نسبت به شيوع ويروس كرونا، ادعاي قرارگرفتن ايران در ليست 
سياه كارگروه ويژه اقدام مالي )اف اي تي اف( در روزهاي آينده كه به محور 
اصلي جنگ رواني بي بي سي تبديل شده بود و تحريم پنج عضو شوراي 
نگهبان ايران تنها يك روز پيش از  برگزاري انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��امي از جمله ديگر ابعاد تاش دش��من براي تحت تأثير قرار دادن 

انتخابات يازدهم مجلس بود . 
برايان هوك، نماينده ويژه امور ايران در وزارت خارجه امريكا، روز پنج شنبه، 
اول اسفند در گفت وگو با خبرنگاران مدعي شده بود: »انتخابات )مجلس( 
فردا فرمايشي است نتايجش از قبل در جاي ديگري تعيين شده... و كساني 
چون احمد جنتي كه هرگز با رأی مردم انتخاب نشده و دهه هاست كه به رد 

صاحيت نامزدها مي پردازد در اين مسير نقش محوري دارد. «
دومين عرصه اي كه كاهش حضور مردم را با ادعاي عدم دادن ليس��ت 
هدف گرفته بود، نوع عمل طيفي از جريان اصاحات اس��ت كه با سياه 
نمايي تاريخ انقاب ورقيب هراس��ي در انتخابات گذش��ته توانسته بود 
قدرت را در قوه مجريه و شورای تهران به دست بگيرد ، اما به دليل ضعف 
و ناكارآمدي براي فرار از پاسخگويي، از ماه ها قبل با طرح موضوع ضرورت 
استعفاي رئيس جمهور از ماه ها پيش آرامش رواني جامعه را هدف گرفته 
و در آستانه انتخابات نيز با جريان سازي نسبت به روند احراز صاحيت 
نامزدهاي مجلس يازدهم توسط هيئت هاي اجرايي و شوراي نگهبان عمًا 
بهانه اصلي را براي جنگ رواني دشمن براي خدشه در سامت انتخابات 
ايجاد كرده بودند . تعدادقابل توجهي از عناصر اين جريان كه در فتنه هاي 
۷8 و 88 نقش مؤثري داشته و در مراجع قضايي محكوم شده و يا به دليل 
مواضع آشكار در عدم التزام به اصول و مباني ارزش هاي ديني و انقابي و يا 
انحرافات اقتصادي حتي در انتخابات گذشته ردصاحيت شده بودند ، در 
اين انتخابات نيز با هدف باالبردن آمار ردصاحيت ها ثبت نام كرده و پس از 
رد صاحيت در هيئت هاي اجرايي و شوراي نگهبان، زمينه را براي تشديد 
جنگ رواني دش��من با القاي ضرورت حذف نظارت استصوابي و حتي 
درخواست از رئيس جمهور براي همه پرسي در مورد نظارت استصوابي 
ايجاد كردند، به گونه اي كه رئيس جمهور متأثر از اين فضا در سخنان خود 
در جمع استانداران در واژگاني كه طرح آن در تاريخ انقاب اسامي از سوي 
يك رئيس جمهور سابقه ندارد، انتخابات روز دوم اسفندماه را فرمايشي 
نمايشي و انتصابات معرفي نمود. آقاي روحاني اگرچه در سخنان بعدي 
تاش كرد اين مواضع را اصاح كند ، اما حزب اتحاد ملت ايران اسامي 
)مشاركت سابق( در واكنش به اين سخنان رئيس جمهور در نامه اي در 
خواست همه پرسي پيرامون نظارت استصوابي را نمود و آقاي روحاني نيز 
در پي نوشت اين نامه دستور داد، »اليحه اي براي اصاح بخش نظارت با 
كمك جناب آقاي دكتر رحماني فضلي، سركار خانم دكتر جنيدي و جناب 

آقاي دكتر اميري حقوقي تهيه و ارائه شود. « 
س��ومين عرصه مؤثر در اين ميدان عملكرد مجلس دهم اس��ت. اگرچه 
اين مجلس در برخي از فرازها مصوبات ارزشمندي را در مقابله با جنگ 
همه جانبه دشمن وحمايت از مقاومت فعال و... داشت ولي از آنجايي كه 
طيفي از نمايندگان اين مجلس عملكرد مناسبي را در دوران نمايندگي 
خود نداشته، به گونه اي كه دهها نفر از آنها به دليل مشكات مالي و عدم 
التزام به اصول و مباني اسام وارزش هاي انقابي توسط مراجع ذي صاح 
رد صاحيت شدند . اين عملكرد در كنار عملكرد دولت و شوراي تهران 
زمينه ساز اين ش��بهه در اذهان بود كه آيا انتخاب آنها در سرنوشت شان 

مؤثر است؟
اما به رغم اين گزاره ها ونكات ديگري كه مجال ويا مصلحت پرداخت آن 
در اين مقال نيست و در تمام انتخابات گذشته ايران سابقه ندارد، اما حضور 
پرشور مردم در پاي صندوق های رأي در مقايسه با انتخابات گذشته، نشان 
از بصيرت و درك مردم ايران واحساس تعلق آنان با نظام دارد، حضوري كه 
البته روند تحوالت ماه هاي اخير در تجليل دهها ميليوني از سردار سليماني 
و عمليات قدرتمندانه نيروي هوافضاي سپاه در عمليات عليه پايگاه عين 
االسد در پاسخ به مطالبه مردم براي» انتقام سخت« از متجاوزان امريكايي 
وديگر دستاوردهاي نظام نقش بسزايي دارد . اين حضور لبيك  به همان 
فراخوان رهبر معظم انقاب بود كه روز سه شنبه در ديدار هزاران نفر از 
مردم آذربايجان شرقي، حضور در انتخابات مجلس را وظيفه شرعي، ملي، 
انقابي و حق مدني آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو ركن مهم »حضور 
پرشور« و »انتخاب خوب« گفتند: انتخابات يك جهاد عمومي و نعمت و 
امتحان الهي است كه اگر با حضور حداكثري مردم همراه شود، مايه آبروي 
نظام اسامي و تقويت كشور و مصونيت بخش در برابر توطئه ها و زمينه ساز 

ايران قوي خواهد بود. 
 اين حضور ونتيجه آن كه اميد است به شكل گيري مجلس انقابي و كارآمد 
بينجامد، گام تاريخي مردم ايران و مقدمه اي براي شكست نهايي دشمن در 

جنگ همه جانبه و تحقق بيانيه گام دوم انقاب اسامي خواهد بود

عباس حاجي نجاري

رأی ملت، مجلس یازدهم را ریل گذاری كرد

تجديد بنای خانه ملت 
از فرداي خروج ای�االت متحده امری�كا از توافق 
برجام، حدود 22 ماه مي گذرد و سران كاخ سفيد 
به مدد تبليغات پرحجم رس�انه اي كوش�يدند با 
تحميل بی سابقه ترین فشارهاي اقتصادي به ملت 
ایران كه از آن به عنوان »راهبرد فشار حداكثري« 
یاد كردند، ميان ملت ایران و حاكميت نظام فاصله 
ایجاد كنند و به زعم خود نافرماني و فروپاش�ي از 
درون را كلي�د بزنند، اما در همه ای�ن 22 ماه ملت 
انقالبي ایران با حضور پرشور در مناسبت هاي ملي 
و اسالمي نشان دادند، اس�ير این صحنه سازی ها 
نمي ش�وند و به رغم برخي نارضایتی ها همچنان 
پ�اي آرمان ه�ای ام�ام و انق�الب ایس�تاده اند. 
طي يك ماه گذشته برخي رس��انه هاي فارسی زبان 
خارج از كشور هم كه با دالرهاي نفتي ارتجاع منطقه 
تغذيه مي ش��وند، همسو با دش��منان تاش كردند، 
ملت را از حضور در انتخابات يازدهم مجلس شوراي 
اسامي منصرف كنند، اما ملت انقابي ايران اسامي با 
حضوري پرمعنا، به اين القائات مسموم هم »نه« گفتند 
تا نشان دهند كه امنيت و حضور مردمي دو اصل به هم 
پيوسته است و حاضر نيستند سرنوشت خود را با برخي 

فضاسازي هاي دروغين گره بزنند. 
مردم روز گذش��ته با حض��ور در پ��اي صندوق هاي 
رأی، با تجديد بنای خانه ملت، فق��ط در يك فرايند 
مردم ساالرانه ش��ركت نكردند، بلكه رأی آنها تغيير 
ريل گ��ذاری مجلس به نف��ع كارآمدي و گش��ايش 

مشكات اقتصادي هم هست. 
گرچه تا تنظي��م اين گزارش، خبر دقيق��ي از ميزان 
مش��اركت مردم در انتخابات اعام نش��ده است، اما 
خبرهاي پراكنده از نقاط مختلف كشور نشان مي دهد، 
ملت ايران در اين دوره از انتخابات حضور قابل قبولي 
داش��تند و نرخ اين مشاركت از بس��ياري كشورهاي 
مدعي دموكراس��ي با سابقه چند صد س��اله اروپايي 

باالتر است. 
   عالقه مند به منافع ملي در انتخابات شركت 

مي كند
در تهران نيز رهبر معظم انقاب اس��امي در اولين 
دقايق آغاز رأي گيري يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراي اس��امي و اولين ميان دوره اي پنجمين دوره 
مجلس خبرگان رهبري با حض��ور در محل صندوق 
سيار ۱۱۰ در حس��ينيه امام خميني،آراي خود را به 

صندوق انداختند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس در سخناني، 
روز انتخاب��ات را روز جش��ن مل��ي خواندند و با 
تبريك اين جش��ن به همه هم ميهن��ان گفتند: 
»روز انتخابات روز احقاق حق مدني ملت اس��ت 
كه مي خواهند با رأي دادن، شركت خود در اداره 
امور كشور را كه حق آنها اس��ت به دست آورند، 
ضمن اينكه رأي دادن يك تكليف شرعي است.« 
رهبر انقاب اسامي انتخابات را متضمن منافع 
ملي دانستند و افزودند: »بنابراين هر كسي كه به 
منافع ملي عاقه مند است، در انتخابات شركت 
مي كند.« ايش��ان با توصيه عموم��ي به حركت 
با همت مل��ت ب��راي رأي دادن گفتند: »توصيه 
هميشگي ما اين است كه مردم رأي دادن را هر 
چه زودتر و در نيم��ه اول روز انجام دهند و آن را 
به ساعات پاياني ش��ب موكول نكنند.« حضرت 
آيت اهلل خامنه اي افزودند: »مردم در هر شهر به 
تعداد نامزدهاي مورد نياز آن شهر رأي بدهند، 
مثًا در تهران به ۳۰ نفر رأي بدهند چرا كه اين 
كار كمك زيادي به تشكيل مجلس قوي خواهد 
كرد.« رهبر انقاب اس��امي همچنين با آرزوي 
اينكه انتخابات مايه بركت الهي براي ملت ايران 
شود، از عناصر رسانه اي فعال در برگزاري با شكوه 

انتخابات، تشكر كردند. 

   ملت ایران دشمنان را   مأیوس مي كند
رئيس  جمه��ور ه��م ب��ا قدردان��ي از ت��اش همه 
دس��ت اندركاران انتخابات مجلس شوراي اسامي و 
رسانه هاي همگاني براي برگزاري انتخاباتي باشكوه، 
تأكيد كرد: ملت بزرگ ايران امروز با حضور گسترده 
خود در انتخابات، افتخار جديدي مي آفريند و دشمنان 

ايران اسامي را بيش از گذشته مأيوس خواهد كرد. 
دكتر روحاني پس از شركت درانتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اس��امي و نخستين انتخابات 
ميان دوره ای براي تعيين صاحبان سه كرسي مجلس 
خبرگان رهبري در تهران، در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز با دست و سليقه و آراي مردم توانگر ما، مجلس 
يازدهم تشكيل مي شود؛ مجلس��ي كه مردم انتظار 
دارند فعال تر و پرش��ورتر در مس��ير حل مشكات 
آنان تاش كند. رئيس جمهور با بيان اينكه در اين 
دوره از انتخابات، 98 درصد صندوق هاي آراي كشور 
آناين به هم متصل هستند و اين حركت ارزشمند 
و مثبتي است، به وزير كشور دستور داد تاش كند 
همه مراحل انتخابات سال ۱4۰۰ كاماً الكترونيكي 

انجام گيرد. 
 روحاني اضافه كرد: بسيار خوشحاليم كه يك روز تاريخ 
آفرين شكوهمند كشور و انقاب مان به ثبت مي رسد. 
در جدول همه صندوق هاي سراسر كشور كه در صفحه 

مشخص بود و آنها را نگاه مي كرديم، خوشبختانه يك 
ارتباط مستقيم آناين بين ستاد انتخابات در وزارت 
كش��ور با همه حوزه ها برقرار است. برخي از بخش ها 
صددرصد، برخي از بخش ه��ا 99 درصد، 98 درصد 
در كل 98 درصد صندوق هاي سراس��ر كشور آناين 
متصل هس��تند و اين يك نقطه مثبتي است. اينكه 
در لحظات چند نفر رأی دادند، چن��د نفر دارند رأی 
مي دهند، حوزه هاي تهران تا االن چقدر رأی دادند، 
شهرس��تان هاي اطراف تهران و همه استان ها چقدر 
رأی دادند؟ اين كار بس��يار خوب و ارزشمندي است 
كه انجام گرفته، تشخيص هويت به خوبي الكترونيكي 
انجام مي گيرد.   رئيس جمهور افزود: خوشحاليم كه 
يازدهمين مجلس شوراي اسامي به دست ملت توانگر 
ما با رأی های بسيار ارزشمند آنها تشكيل مي شود يعني 
مردم ما دارند همين االن مجلس يازدهم را با سليقه و 
با آراي خود تشكيل مي دهند، اميدواريم بهترين ها به 
مجلس شوراي اسامي يازدهم راه پيدا كنند و آنچه 
خواست مردم هست اينكه مجلسي فعال تر، پرشورتر 
و مجلسي كه مردم شاهد باش��ند مشكات زندگي 
آنها را بهتر حل مي كند، قوانيني كه ضروري است به 
سرعت تصويب مي كند، نظارت خود را انجام مي دهد، 
نسبت به نظارت و اجراي قانون مقيد به قانون اساسي 

و آيين نامه است. 

   انتخابات پادزهر فتنه و توطئه دشمن است
آيت اهلل س��يد ابراهيم رئيس��ي در نخستين ساعات 
برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي 
اسامي با حضور در مسجد شيش��ه در خيابان شيخ 

هادي تهران، رأی خود را به صندوق انداخت. 
رئيس قوه قضائيه پس از انداختن رأی خود به صندوق 
در جم��ع خبرن��گاران  انتخاب��ات را مهم ترين نماد 
مردم ساالري ديني و جلوه رأی و اراده ملت دانست و 
تأكيد كرد، انتخابات بهترين پادزهر در مقابل توطئه ها 
و فتنه هاي دشمن است. آيت اهلل رئيسي افزود: كشور 
ما مبتني بر اراده مردم است و مردم دين باور و متعهد 
مهم ترين مؤلفه قدرت هستند. رئيس قوه قضائيه تأكيد 
كرد هر چه اين قدرت بيشتر نماد و نمود داشته باشد. 

رئيس مجلس شوراي اسامي هم در نخستين ساعات 
انتخابات مجلس يازدهم شوراي اسامي و ميان دوره ای 
مجلس پنجم خبرگان رهبري رأي خود را به صندوق 
انداخت. علي الريجاني كه به قم سفر كرده است، صبح 
ديروز با حضور در ستاد انتخابات استان قم در نخستين 
ساعات آغاز انتخابات مجلس يازدهم مجلس شوراي و 
ميان دوره ای مجلس پنجم خبرگان رهبري، رأي خود 

را در صندوق انداخت. 
   برنده انتخابات مردم هستند

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با بي��ان اينكه بدون 
شك پيروز واقعي انتخابات مردم هستند، تأكيد كرد: 
اميدواريم مجلس بع��دي تمام تاش خ��ود را براي 

برطرف كردن دغدغه مردم انجام دهد. 
دريابان علي ش��مخاني،  پس از انداختن رأی خود در 
صندوق اخذ رأی مستقر در مسجد ولی عصر تهران در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: خوشبختانه حضور پرشور 
مردم باز هم دشمن را نااميد كرد و اين پاي كار بودن 
مردم فقط يك پيام دارد. وي ادامه داد: اين پيام آن است 
كه دشمن حتي با جنگ رواني و استفاده از رسانه هاي 
معاند نمي تواند خللي در وحدت مردم ايجاد كند. دبير 
شوراي عالي امنيت با تأكيد بر اينكه بدون شك پيروز 
واقعي انتخابات مردم هستند، اظهار داشت: مردم قطعاَ 
گايه ها و دغدغه هايي دارند و اين وظيفه مسئوالن را 
سنگين تر مي كند كه حتما خواسته هاي مردم را گوش 
داده و اميدواريم مجلس بعدي تمام تاش خود را براي 

برطرف كردن دغدغه مردم انجام دهد. 

ژه
وی

 خاتميسراعتبارشدوئلنكرد 
»اگر رئيس دولت اصاحات در آخرين س��اعات تبليغات از 
ليس��ت خاصي حمايت كند، معادالت صحنه رقابت تغيير 
مي كند؟« اين س��ؤالی بود ك��ه برخي فعاالن سياس��ي در 
روزهاي پاياني منتهي به انتخابات مي پرس��يدند. مرتضي 
طايي، فعال سياسي اصولگرا روز پنج شنبه  قبل انتخابات 
به اين سؤال اينگونه پاسخ مي دهد: »كار هوشمندانه رئيس 
دول��ت اصاحات اين بود كه س��كوت كرد، چ��ون عملكرد 
نيروهاي منتسب به اصاحات در دولت، مجلس و مديريت 
شهري طوري بود كه ديگر مثل گذشته اعتبار و اعتمادي به 

اظهارنظرهاي رئيس اصاحات وجود ندارد. «
طايي بي راه هم نمي گويد. خاتمي اگر تصور مي كرد كام و 
دعوت او مي تواند حاميانش را از نااميدي ناشي از ناكارآمدي 
فراكسيون اميد و دولت اصاح طلب خارج كند، حتماً دعوت 
مي كرد رأی بدهند و حتي ليست معرفي و تكرار هم مي كرد. 
حاال اما خاتمي مي داند وضعيت اعتبارش در جامعه تعريف 

چنداني ندارد و بهتر است بر سر آن دوئل نكند. 
برخي حاميان سنتي خاتمي البته اصرار دارند رفتار انتخاباتي 
او را عادي نشان دهند. از جمله روز گذشته، عطاءاهلل مهاجراني، 
وزير ارشاد دولت خاتمي با انتشار عكسي از رأي دادن خاتمي 
در حسينيه جماران توئيتي زد كه گويا خاتمي با مشاركت در 
انتخابات اقدام فوق العاده ای انجام داده است: »خاتمی همين 
بوده و هست و خواهد بود! حاضر در صحنه! كسانی كه گمان 
می كنند آزارها، بی عدالتی و بی انصافی ها، خاتمی را از انقاب 
و نظام جدا می كند، خاتمی را نشناخته اند. سياست البته از 
زاويه ديد ملوالن س��احت قهر و ترك صحنه است. سخن و 

سلوك خاتمی با امام، انقاب و نظام پيوند خورده است. «
او البته طعنه اي به اصاح طلبان تندرو زده است كه سياست 
را »س��احت قهر و ترك صحنه« مي دانند. اما برخاف آنچه 

مهاجراني القا مي كند، خاتمي هميش��ه همين نبوده است. 
حتي اگر از مواضع دوپهلو و نف��اق آلود در ماجراي انتخابات 
88 هم بگذريم كه علني با فتنه گران بود و در نهان، تقلب در 
انتخابات را رد مي كرد، روايت ب��رادر خاتمي از روز انتخابات 
مجلس نهم )اسفند 9۰( جالب توجه است. در آن انتخابات 
خاتمي هيچ كس را به مش��اركت در انتخابات دعوت نكرد 
و روز انتخابات هم تا س��اعت ها از او خبري نبود. س��يد علي 
خاتمي، رئي��س دفتر و برادر او ش��رح مي ده��د كه محمد 
خاتمي آن روز »س��اعت 6 صبح از تهران خارج ش��د تا او را 
پيدا نكنند و از او نخواهند كه ب��رود و رأی بدهد« در نهايت 
عصر جمعه خبر رسيد در شعبه اي در حوزه انتخابيه دماوند، 
دور از چشم خبرنگاران رأی داده است. او به وياي برادرش 
در دماوند رفت��ه بود تا روز انتخابات در تهران نباش��د و خبر 
حضورش پاي صندوق را رئيس حوزه انتخابيه شهرستان هاي 
دماوند و فيروزكوه تأيي��د كرد. خاتمي آن ق��دری اصرار بر 
عدم نقش آفرينی در انتخابات 9۰ داشت كه چند روز قبل از 
انتخابات وقتي در حاشيه مراسم ختم پدر عبداهلل نوري از او 
پرسيدند كه آيا شما در انتخابات شركت مي كنيد يا خير، به 
گفتن جمله »مخلص همه شما هستم« بسنده كرد. بنابراين 
ادعاي گزافي است كه او را هميشه همراه جمهوريت نظام و 

انقاب و امام بدانيم. 


دولتدستاوردهایيهمداشت!
اصاح طلبان ك��ه در ماه هاي اخير مدام ب��ر نااميدي مردم 
از انتخاب��ات تأكيد مي كردند و با تخطئ��ه در روند برگزاري 
انتخابات، نااميدي ايجاد مي كردند، در روزهاي آخر منتهي 
به انتخابات متوجه ش��دند كه با اين مواضع حاميان خود را 
نااميد كرده اند و ممكن است انتخابات را ببازند، زيرا حاميان 
رقيبان آنها كه به اين سخنان اعتنايي نداشتند. بنابراين تغيير 

جهت دادند و وارد فاز دعوت به مشاركت فعال شدند. روزنامه 
اعتماد تيتر يك خود را با فونتي درشت به »چرا رأی مي دهم« 

اختصاص داد. 
اين روزنامه همچنين روز قبل انتخابات، ب��راي دادن روحيه به 
حاميان دولت، در يادداشتي به دفاع از عملكرد دولت و مجلس 
پرداخت و نوشت: »مراقب باشيد كه بعضي از گزاره هاي رقيب 
از فرط تكرار تبديل ب��ه بديهيات نش��وند و در ذهن تان جاگير 
نشوند. سه، چهار سال بيشتر است كه مدام مي گويند اين مجلس 
دستاوردي نداشته و كاري نكرده. مدام مي گويند دولت روحاني 
بدون كارنامه است و هيچ موفقيتي نداشته. اين حرف ها از فرط 
تكرار تبديل به بديهيات شده. اما هر جمله بديهي، واقعي نيست. 
واقعيت اين اس��ت كه هم مجلس و هم دولت در حد توان خود 
كارهاي مهم و به نفع مردم اقداماتي كرده اند... مش��كل جدي 
دولت و مجلس همين اس��ت كه نمي توانن��د كارنامه خود را به 
استحضار مردم برس��انند.« در واقع كل بي دستاوردي دولت را 
به مشكل رسانه اي ربط مي دهد، در حالي كه دولت كلي رسانه 

رسمي و حامي دارد. 
مرور چند اظهارنظر از اصاح طلبان به عنوان نمونه هايي از دهها 
اظهارنظر مشابه جالب توجه است. پروانه سلحشوري، نماينده 
اصاح طلب مجلس گفته بود: »هم مجلس و هم عملكرد دوساله 
اخير دولت باعث سرخوردگي مردم شد«. غامحسين كرباسچي، 
دبيركل حزب كارگزاران سازندگي نيز چندي پيش گفته بود: 
»بحران مديريت مديران ناكارآمد در دولت اول آقاي روحاني در 
دولت دوم نيز نمايان شد و مشكات امروز را به وجود آورد«. محمد 
رضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس نيز گفته بود: »مردم 
احساس مي كنند دولت فقط آمده گفتاردرماني كند. مردم دنبال 
گفتاردرماني نيستند و عمل مي خواهند. بايد حل مشكات خود 
را ببينند و بهترشدن شرايط را حس كنند... من مهم ترين مسئله 

امروز را ناكارآمدي مديران و نظام اجرايي كشور مي دانم. «

خطيب نماز جمعه تهران: 
پايان انتخابات

 آغاز رفاقت ميان كانديداهاست
پایان رقابت هاي انتخاباتي آغاز رفاقت بين كاندیداهاست و نباید 

دعواهاي انتخاباتي را ادامه بدهند. 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيد احمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران 
در خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس 
يازدهم به همه كانديداهاي انتخابات��ي توصيه كرد كه پس از پايان 
رقابت ها دعواهاي انتخاباتي را ادام��ه ندهند. وي افزود: كانديداها و 
هواداران ش��ان پس از پايان انتخابات نبايد جامعه را آكنده از تفرقه 

كنند و اين يك حركت بر ضد نظام است. 
امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: كساني هم كه حائز اكثريت آرا 
مي شوند نبايد مغرور ش��وند و با رقبا كينه توزانه برخورد كنند؛ چرا 
كه همين رقابت ها باعث ايجاد فضاي انتخاباتي و آمدن مردم به پاي 
صندوق هاي رأی مي شود. اينكه كسي بعد از انتخاب نزد فان وزير يا 
مسئول برود و از او بخواهد چون فان شخص از وي طرفداري نكرده 
بايد بركنار شود كار درستي نيست. نمايندگاني كه چنين كارهايي 
مي كنند نش��ان مي دهند كه ب��راي خدا نيامده اند. چ��را كه معناي 
انتخابات آزاد همين است كه هر كس به هر كسي كه مي خواهد رأی 
بدهد. البته وزرا هم در اين زمينه بايد در عزل و نصب ها دقت كنند 

و روي قانون بايستند. 
خاتمي همچنين در توصيه اي ديگر تأكيد كرد: با كس��اني كه حائز 
اكثريت آرا نشدند هم نبايد بي مهرانه برخورد شود. آنها با حضور در 
انتخابات به وظيفه ش��ان عمل كردند و بايد از آنها هم تشكر كرد كه 
فضاي انتخاباتي به وجود آورده اند. البت��ه از اين افراد هم انتظاراتي 
هست و قهر با نظام از سوي آنها معنا ندارد. در حالي كه اين عزيزان 
مي توانند ايده های خود را به كس��اني ك��ه رأی آورده اند بدهند و با 
منتخب مردم همكاري كنند. وي با اش��اره به اينكه س��ه ماه از عمر 
مجلس دهم باقي مانده اس��ت بيان كرد: از همه نمايندگان محترم 
مجلس دهم، چه آنها كه در مجلس يازده��م خواهند بود و چه آنها 
كه نخواهند بود انتظار مي رود بنابر سوگندي كه خورده اند تا آخرين 
لحظه به خوبي وظايف شان را انجام دهند. امام جمعه موقت تهران در 
توصيه اي به بزرگان و دلسوزان حوزه هاي انتخاباتي مختلف، گفت: 
به اين عزيزان پيش��نهادي خيرخواهانه مي دهم كه بعد از انتخابات 
همايش وحدت تش��كيل دهند و ميان آنهايي ك��ه رأی آورده اند يا 
نياورده اند پيمان وحدت ببندند تا دس��ت در دست هم براي عمران 
و آباداني آن منطقه عمل كنند. وي همچنين در توصيه اي به مردم 
عنوان كرد: م��ردم هم در اين عرص��ه بايد فرهنگس��ازي كنند و به 
كانديداهايي ك��ه دعواها و رقابت هاي انتخابات��ي را بعد از انتخابات 
مطرح مي كنند نشان دهند كه از اين موضوعات استقبال نمي كنند. 
مردم بعد از انتخابات بايد خواهان وحدت و همدلي باشند و توان اين 

فرهنگسازي را دارند. 
  اين عضو هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به بيانات 
رهبر انقاب اسامي درباره انتخابات خاطرنشان كرد: همان طور كه 
حفظ نظام از اوجب واجبات است اين حضور پاي صندوق هاي رأی 
مقدمه اين واجب به حساب مي آيد. اين صف ها از آن چيزهايي است 
كه دشمن را به خش��م مي آورد. وي ادامه داد: اگر كسي مي خواهد 
نقش اين انتخابات را ببيند به ش��يطنت فوق العاده دش��منان قسم 
خورده اين كشور مبني بر عدم حضور در انتخابات توجه كند كه حتي 
در ساعات آخر ملتمسانه از مردم مي خواستند كه در انتخابات شركت 
نكنند. مردم به كوري چشم اين دش��منان با حضورشان عمًا شعار 
مرگ بر امريكا را تحقق ببخشند. اين آمدن قطعاً مايه سرافكندگي 

دشمنان ملت و سربلندي ايران مي شود. 

وزیر امور خارجه: 
مردم نمي گذارند 

  واشنگتن  براي شان تصميم بگيرد
وزیر امور خارجه كشورمان با بيان اینكه مردم به رغم گالیه ها، 
خودشان مي خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند، گفت: 
مردم نمي گذارند یك نفر در واشنگتن براي شان تصميم بگيرد. 
به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف ديروز پس از انداختن رأی خود 
در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما پش��توانه اصلي انقاب هستند و 
براي بنده كه مسئوليت خدمت در حوزه سياست خارجه و ديپلماسي 
را دارم پشتوانه اصلي ديپلماسي ما هستند، حضور مردم با سليقه هاي 
مختل��ف و با گرايش ه��اي مختل��ف باوجود برخ��ي دلخوري هايي 
كه داريم، به رغم برخ��ي گفت وگوهاي خانوادگي ك��ه داريم، براي 
جامعه بين المللي نش��انه مهمي از اين اس��ت كه اين م��ردم با همه 
تفاوت هاي شان مي خواهند خودشان سرنوشت خودشان را تعيين 
كنند. وي افزود: ممكن اس��ت مردم برخي گايه هايي داشته باشند 
اما كماكان سرنوشت خودشان را مي خواهند خودشان تعيين كنند، 
نمي گذارند يك نفر در واشنگتن بنشيند و براي آنها تصميم بگيرد؛ 
آن هم يك نفري كه دس��تش به خون بزرگي مثل سردار سليماني 
آغشته اس��ت. ظريف يادآور ش��د: مردم در رفراندوم تشييع جنازه 
سردار سليماني نشان دادند كه با همه ديدگاه هاي متفاوت شان در 
برابر قلدري و زور و تروريسم دولتي ايس��تادگي مي كنند، بنابراين 
انتخابات ب��ا همه تفاوت ها و ب��ا همه ترجيح هايي كه ممكن اس��ت 
داشتيم يا نداشتيم هنوز بهترين راه است براي اينكه كشور را قوي 
كنيم، امكان بدهيم به كشور كه در سطح بين المللي سربلند بايستد، 

مقاوم بايستد، دالورانه بايستد و ايران زيباتري داشته باشيم. 

سردار حاجی زاده: 
حضور مردم 

به امنيت و اقتدار كشور كمك مي كند
حض�ور م�ردم در انتخابات ب�ه امني�ت و اقتدار كش�ور كمك 
مي كند و خون تازه اي براي نظام جمهوري اس�المي ایران است. 
به گزارش تس��نيم، س��ردار اميرعلي حاج��ي زاده، فرمان��ده نيروي 
هوافضاي س��پاه پاس��داران انقاب اسامي روز گذش��ته در حاشيه 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي و ميان دوره اي 
پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: حضور 
مردم در انتخابات، به امنيت و اقتدار كش��ور كم��ك مي كند و خون 
تازه اي براي نظام جمهوري اس��امي ايران اس��ت. وي با بيان اينكه 
انتخاب صحيح نمايندگان مردم بسيار مورد اهميت است، افزود: مردم 
بايد افرادي خدوم، مؤمن و با شرايط مناسب را انتخاب كنند كه توجه 

به اين امر بسيار مورد اهميت است. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه ادامه داد: در صورت تحقق اين امر و 
انتخاب افرادي مناس��ب براي مجلس اتفاقات خوبي نيز براي چهار 
سال آينده در كشور رخ خواهد داد. وي اظهار كرد: برگزاري انتخابات 
موجب رقم خوردن خواس��ته هاي مردم خواهد شد و انجام تغييرات 
با رأي دادن امكانپذير است. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه در پاسخ 
به سؤالی مبني بر اينكه چه انتظاراتي از نماينده های مجلس شوراي 
اسامي وجود دارد گفت: آنها بايد براي خدا كار كنند و به دنبال اسم 
و رسم و قدرت نباش��ند، زيرا در غيراين صورت به خود و مردم ضرر 
وارد مي كنند. وي تأكيد كرد: مس��ئوالن بايد دلس��وز مردم باشند و 
خود را براي آنها وقف كنند. مردمي به اين خوبي در هيچ كجاي دنيا 

مشاهده نمي شود. 
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 نماي نزديك

    گام نخست الكترونيكي شدن انتخابات
 دس��تگاه هاي احراز هويت الكترونيكي در همه استان هاي كش��ور ديروز بهره برداري شد و 

عملكردي ۱۰۰ درصدي داشته است. 
جمال عرف، معاون سياسي وزير كش��ور در جمع خبرنگاران درباره استفاده از سامانه هاي 
جديد الكترونيكي، افزود: با استفاده از اين سامانه به نحو هوشمند مسئله احراز هويت ها رصد 
مي شود و طبق بررسي هاي انجام ش��ده تاكنون بهره برداري از اين دستگاه ها در ۳۱ استان 
كشور، عملكردي حدوداً ۱۰۰ درصدي داشته است. رئيس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: 
بنابراين دستگاه هاي الكترونيكي تاكنون به درستي كارشان را در احراز هويت ها انجام داده اند. 
عرف گفت: كاركرد اصلي دستگاه هاي احراز هويت اين است كه بتوانيم همه مراكز شعب اخذ 
رأی گيری را از مركز رصد و كنترل كنيم. معاون سياسي وزير كشور درباره ميزان مشاركت 
مردمي اظهار كرد: طبق آمارها ميزان مشاركت دو رقمي است و اميد داريم با حضور حداكثري 

مردم، روزي باشكوه را در كشور رقم بزنيم. 

محمدمهدی صافی| جوان


