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احزاب 6
رويدادي تعيين كننده در راه 

هادي خامنه اي، دبيركل مجمع نيروهاي خط امام بر اهميت انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرده و در بيانيه اي نوشت: در روزهاي سرنوشت سازي قرار داريم. انتخابات مهم رياست جمهوري پيش روي ماست. رويدادي مهم و 
تعيين كننده براي امروز و فرداي همه ايرانيان. اين انتخابات گذرگاهي حساس و البته فرصتي ويژه است. فرصتي ويژه براي همه، از هر سليقه و گرايشي و با هر نقد و شكايتي. بدانيد و بدانيم كه اين بار غفلت، هزينه اي بسيار سنگين تر از 

گذشته خواهد داشت. پيشرفت و آباداني كشور، نيازمند آرامش و امنيت و ثبات در داخل و تجربه و زيركي و عقالنيت در روابط خارجي است. تحقق اين امر جز با سپردن كار به مرداني كارآزموده و توانمند ميسر نيست. ايسنا
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خرم: آراي 
خاموش به 

صحنه آمده 
است و در 

تالش است تا 
سرنوشت خود 

را با راي خود 
رقم بزند

تبلور جمهوريت 
 اي�ن روزه�ا ني�ز دول�ت 
آين�ده ايران ف�ارغ از نام 
رييس�ش نياز به حمايت 
وي�ژه اي  پش�تيباني  و 
دارد ت�ا بتوان�د همچنان 
نقش آفريني وي�ژه خود 
را در مع�ادالت منطقه اي 
و جهان�ي تداوم بخش�د. 
فعاالن سياس�ي در ايران 
معتقدند شرايط به گونه اي 
اس�ت كه اي�ران بيش از 
گذشته نياز دارد تا اقتدار 
خود را به نمايش بگذارد. 
ام�ا ش�ركت در انتخابات 
تنها ابع�اد خارجي ندارد 
و صن�دوق راي مهم ترين 
تبل�ور جمهوري�ت نظام 
اس�ت. مش�اركت مردم 
انتخاب�ات مي توان�د  در 
جمهوريت نظام را تقويت 

كند.

پشتوانه 
رييس جمهوري 

حاجي: انتخاب�ات ي�ك 
فرصت براي نشان دادن 
انسجام و وحدت ملي ما 
اس�ت و اين يك خواست 
مشترك براي همه است. 
هم�ه اعضاي س�تادهاي 
انتخابات�ي نامزدها بايد 
بكوش�ند ب�ه اي�ن نقطه 
دست پيدا كنند. دولتي 
ك�ه روي كار مي آيد بايد 
نش�ان دهد كه مي تواند 
به پش�توانه اس�تحكام 
مل�ي در جه�ت تامي�ن 
منافع مش�ترك ملت در 
مذاك�رات با كش�ورهاي 
دنيا ظاهر شود. اين مساله 
بسيار مهم است كه كسي 
كه رييس جمهور مي شود 
از چند درصد پش�توانه 

مردمي برخوردار است.

فردا روز جش��ن ملي است. روزي 
كه ملت ايران ب��ار ديگر با انتخابي 
آگاهان��ه راه را براي ع��زت و اعتالي اي��ران عزيز 

هموارتر مي كند. 
اي��ام تبليغ��ات دوازدهمي��ن دوره انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري به پايان رسيده است. تلخي ها 
و شيريني ها و خاطرات زيادي از اين ايام در حافظه 
ملت ايران باقي خواهد ماند. اين ايام تمام شد و حاال 

نوبت وحدت و انسجام ملي است. 
كشور ما در منطقه اي پر آشوب قرار دارد. كشورهاي 
همسايه هر يك به نوعي درگير بحران هايي هستند 
كه عموما توسط دولت هاي خارجي براي شان پديد 
آمده اس��ت. با اين حال ايران اسالمي در آرامش، 

انتخاباتي با شكوه برگزار مي كند. 
اين آرامش و شكوه نتيجه چيزي جز حضور هميشه 
مردم در صحنه نيست. آنچه دشمنان و طمع كاران 
را اميدوار مي كند غيبت مردم پاي صندوق هاي راي 
است و ايرانيان نشان داده اند در نااميد كردن دشمن 

تبحر خاصي دارند. 
هربار ك��ه آنها در طبل دش��مني كوبيده اند ملت 
اي��ران قاطع تر به صحن��ه آمده اس��ت. اين روزها 
نيز دولت آينده ايران فارغ از نام رييس��ش نياز به 
حمايت و پشتيباني ويژه اي دارد تا بتواند همچنان 
نقش آفريني ويژه خ��ود را در معادالت منطقه اي 
و جهاني تداوم بخش��د. فعاالن سياس��ي در ايران 

معتقدند شرايط به گونه اي است كه ايران بيش از 
گذشته نياز دارد تا اقتدار خود را به نمايش بگذارد. 
اما ش��ركت در انتخابات تنها ابعاد خارجي ندارد و 
صندوق راي مهم ترين تبلور جمهوريت نظام است. 
مش��اركت مردم در انتخابات مي تواند جمهوريت 
نظام را تقويت كند. به گفته نجفقلي حبيبي، فعال 
سياس��ي راي ندادن در ش��رايط امروز مي تواند به 
معني بي اعتنايي به سرنوش��ت كشور و خودمان 
تعبير شود و اين بي اعتنايي قطعا مي تواند يكي از 
مهلك ترين ضربه ها را به جمهوريت نظام وارد كند. 
حبيبي مي گويد: حقيقت اين است كه نظام كشور 
ما بر دو اصل مهم جمهوريت و اسالميت برپا شده 
است و هر كدام از اين اصول كوچك ترين ضربه اي 
ببينند ضرر آن متوجه كل نظام خواهد بود. شركت 
مردم در انتخابات تقويت يكي از اصول اساسي نظام 
يعني جمهوريت آن است. تجربه اين سه دهه نشان 
داده است هرگاه مش��اركت مردم در انتخابات باال 
بوده است نتايج مطلوبي براي كل نظام جمهوري 
اسالمي ايران به همراه داشته است. بر همين اساس 
اميدواريم روز جمعه ش��اهد حضور همه مردم در 

حوزه هاي اخذ راي باشيم. 
حميدرضا جاليي  پور، فعال سياس��ي نيز معتقد 
است: جامعه سياسي ما هنوز به سطح تمايزيابي و 
نظام رقابتي حزبي ارتقا پيدا نكرده و هنوز ژالتيني و 
بيشتر گرايشي و طيفي است. به عبارت ديگر، مردم 
عالقه به مشاركت سازمان يافته سياسي دارند. از 
مردم خواهش مي كني��م در روز انتخابات در پاي 

صندوق هاي راي حضور يابند و ش��بكه اجتماعي 
دور و بر خود يعني فاميل، همكالسي، همسايگان و 
همكاران را تشويق كنند در انتخابات شركت كنند. 
انتخابات مهم ترين مس��ير براي مش��اركت مردم 
درسرنوشت آينده خود و كشور است، مردم نبايد 
با صندوق هاي راي قهر كنند چرا كه اين كار هيچ 

فايده و نتيجه اي را براي آنان ندارد. 
محمدرضا تاجيك، ديگر فعال سياسي نيز انتخابات 
را مناس��ب ترين و موثرترين و مدني ترين طريق و 
مسير سياست ورزي در جوامع امروزي مي داند و 
مي گويد: شهروندان يك جامعه از رهگذر شركت در 
انتخابات اراده خود را اعمال كرده و مجال تصميم و 
تدبير را براي بازيگران مطلوب خود فراهم مي سازند. 
دقيقا ضرورت اتخاذ تصميم و تدبير فضاي اين روزها 
كه تجادل هاي گفتماني - سياسي ديگر بر كسي 
پوشيده نيست هوشياري و همياري همه آناني كه 
به دنبال تغيير رو به جلو هس��تند را مي طلبد. روز 
جمعه روز محك است. بدنه اجتماعي بايد به ياري 
آناني بيايند كه براي بازيگري در ميدان سياست، 
عس��رت هاي فراواني را به جان و ت��ن خريده اند. 
اين هوش��ياري و همياري بايد در مسير مشاركت 
آگاهانه مردم در انتخابات هدايت ش��ود. شركت 
مردم در انتخابات به معناي آگاه بودن آنان نسبت 
به حق و حقوق شهروندي خود است و اين آگاهي و 
مشاركت، شكوهمندترين اقبالي است كه مردم در 
اين شرايط تاريخي ممكن است نسبت به گفتمان 

محبوب سياسي آن روا دارند. 

گروه احزاب

فردا ملت ايران برگي ديگر بر افتخارات خويش مي افزايد

انتخابات روز جشن ملي است 
هفته گذش�ته اين نگراني وجود داش�ت كه درصد 
ش�ركت كنندگان در انتخابات كم باش�د اما از يك 
هفته گذشته ش�اهد اوج گرفتن شركت كنندگان 
در انتخابات بوديم و از 48 درصد س�يري صعودي 
را تا ح�دود 70 درص�د طي كرد. مش�اركت پايين 
در انتخابات به نفع هيچ كس نيس�ت. برنده اصلي 
حضور پرشور در انتخابات، مردم هستند. امروز اما 
اين نگراني از بين رفته اس�ت و اميدوار هستيم كه 

آراي خاكستري پاي صندوق هاي راي حاضر شوند. 
مرددين يا آراي خاكس�تري از يك هفته گذش�ته 
تصميم ش�ان را براي حض�ور در انتخابات گرفتند. 
اقت�دار نظام جمه�وري اس�المي در همين حضور 
در انتخابات تعريف مي ش�ود. اينكه نظرسنجي ها 
نشان مي دهد كه حدود 70 درصد مشاركت مردمي 
را در انتخابات ش�اهد باشيم، نمايانگر اين است كه 
آراي خاموش نيز به صحنه آمده اس�ت و در تالش 
اس�ت تا سرنوش�ت خود را با راي خ�ود رقم بزند. 
اميدواريم كه با برگزاري يك انتخابات سالم و رقابتي 
بهترين ف�ردي كه مي توان�د منافع مل�ي را دنبال 
كن�د، روي كار بيايد. احتماال ت�ا روز راي گيري نيز 

درصد بيشتري از واجدين 
ش�رايط پ�اي صندوق هاي 
راي حاضر شوند. مشاركت 
حداكثري مي توان�د ادامه 
مذاكرات با كشورهاي دنيا 
را مقتدر تر كند. مذاكراتي 
كه كامال بر اساس عقالنيت 

و علم ديپلماس�ي باش�د. ادامه مذاكرات ما نيز در 
جهان نيازمند وجود اقتدار ملي و پش�توانه باالي 
رييس جمهور آينده است. امروز كشور از بسياري 
از بحران ها نجات پيدا كرده اس�ت و رييس جمهور 

بعدي كشور بايد اين مسير را ادامه دهد. 

عموم ملت اي�ران و از جمله س�تادهاي انتخاباتي 
مربوط ب�ه هر ك�دام از نامزدها دو ه�دف بزرگ را 
دنب�ال مي كنند. يك�ي حضور حداكث�ري مردم و 
نمايش قدرت و انس�جام ملي در انتخابات است و 
دومين هدف انتخاب نامزد مورد نظر مردم اس�ت. 
ه�دف اول براي همه ملت ايران مش�ترك اس�ت. 
همه مي خواهند حضور مردم در انتخابات پرقدرت 
باشد چرا كه نمادي از انس�جام، وحدت، همدلي و 
همكاري مردم براي رشد مس�تمر جامعه در ابعاد 
مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياس�ي و اقتصادي 
اس�ت. انتخاب�ات يك فرص�ت براي نش�ان دادن 
انس�جام و وحدت ملي ما است و اين يك خواست 
مشترك براي همه اس�ت. همه اعضاي ستادهاي 
انتخاباتي نامزدها بايد بكوشند به اين نقطه دست 
پيدا كنند. اين مساله بسيار مهم است كه بتوانيم 

قدرت بزرگ ملي را در انتخابات به نمايش بگذاريم. 
اين هدف بزرگ تنها با همكاري قابل دستيابي است. 
هواداران هر نامزد به دنبال پيروزي نامزد مورد نظر 
خود در انتخابات هستند. حضور حداكثري مردم 
در واقع صرف نظر از اينكه چه دولتي روي كار بيايد 
قدرت ملي ما را به نمايش مي گذارد. در اين صورت 
دولتي كه هنر داشته باش�د مي تواند از اين قدرت 
ملي در مقابل جهانيان بهره بگيرد و در مناس�بات 
ايران با كش�ورهاي دنيا و در روابط چند جانبه اين 
قدرت را به عنوان پش�توانه بي بديل و موضع ملت 
به كار گيرد. اين پش�توانه مردمي مي تواند توسط 
يك تيم ديپلماس�ي كارآمد ك�ه مهارت، تخصص 
و توانايي انگيزه داشته باش�د، به كار گرفته شود. 
دولت�ي ك�ه روي كار مي آي�د بايد نش�ان دهد كه 
مي تواند به پشتوانه استحكام ملي در جهت تامين 
منافع مشترك ملت در مذاكرات با كشورهاي دنيا 
ظاهر شود. اين مساله بس�يار مهم است كه كسي 
كه رييس جمهور مي ش�ود از چند درصد پشتوانه 
مردمي برخوردار است. در واقع اگر رييس جمهور 

بعدي كشور با كسب آراي 
ل�ب م�رزي روي كار بيايد 
يا فاصل�ه قاب�ل توجهي با 
نامزد ديگر نداش�ته باشد، 
در چه�ره اي�ران در براب�ر 
دني�ا اثر مي گ�ذارد. هرچه 
رييس جمه�ور با راي باالتر 

باشد و قدرتش در عرصه بين المللي و نفوذ كالمش 
زياد تر باشد بهتر است. اين امر به دنيا نشان مي دهد 
كه اقبال مردم به يك مسير فكري تنها براي دوره اي 
چهار ساله نيست بلكه اين مسيري است كه ملت 
انتخاب كرده و مس�ير متزلزلي هم نيس�ت. از اين 
رو دولت ها با اعتبار بيش�تري مي توانند در حوزه 
اقتصادي و سياست خارجي با ديگر كشور ها مواجه 
ش�وند. امنيت كش�ور وابس�ته به همين پشتوانه 
مردمي است. با رصد نظرسنجي ها و شرايط كشور 
در شهرها و روس�تاهاي مختلف مي توان گفت كه 
در اي�ن انتخابات ب�ا حضور حداكثري م�ردم پاي 

صندوق هاي راي مواجه باشيم. 

مجم�ع روحاني�ون مب�ارز از تش�كل هاي قديمي 
اصالح طلب بر حضور پر شور مردم پاي صندوق هاي 
راي تاكيد دارد. اين تش�كل سياس�ي معتقد است 
كه مش�اركت باالي م�ردم مي تواند ضام�ن ارتقاي 
جمهوري اسالمي باش�د. مجمع روحانيون مبارز در 
اين بيانيه نوشت: با عنايت به شرايط بحراني منطقه 
و جايگاه مهم اي�ران با تكيه بر اعت�دال و عقالنيت 

مي توان بسياري از مش�كالت داخلي و بيروني را پش�ت سر گذاشت. لذا 
حضور پر شور و حماسي ملت شريف ايران پاي صندوق هاي راي و تداوم و 
تكرار انتخابات صحيح و كارساز آنان در خرداد ۹۲ ضامن ارتقاي جمهوري 

اسالمي ايران خواهد بود. 

ح�زب اتحاد مل�ت ايران ط�ي بيانيه اي خواس�تار 
حضور پرش�ور م�ردم در روز ۲۹ ارديبهش�ت ماه 
پ�اي صندوق هاي راي ش�د. اين ح�زب راي قاطع 
ب�ه رييس جمه�ور بعدي كش�ور را نماي�ش اقتدار 
دانس�ته و تصريح كرد: راي قاطع و حداكثري ملت 
ب�ه رييس جمهوري تضمين كنن�ده ايجاد تكيه گاه 
مطمئن در تحوالت سياس�ي كالن محتمل داخلي 

و نماي�ش اقتدار ملي در برابر تغيير آرايش قدرت هاي جهاني در منطقه و 
جهان خواهد بود. كسب رأي و اعتماد ملي و آفرينش آن حماسه، مستلزم 
ارايه گزارش ش�فاف و صريح و بي پرده از موقعيت كنوني كشور از جهات 

مختلف و مبتني بر واقعيت هاي موجود به ملت است. 

رقابتي براي تحقق منافع ملي

مشاركت حداكثري؛ اقتدار ديپلماسي

تكيه گاه مطمئن در تحوالت كالن سياسيضامن ارتقاي جمهوري اسالمي

»يكي از عاليق مطالعاتي ام از ديرباز بررس�ي و 
ارزيابي رفتارشناس�ي راي دهندگان بوده است 
و براي مث�ال، كت�اب جامعه شناس�ي تحوالت 
ارزش�ي حاصل بررسي رفتار انتخاباتي ايرانيان 
در دوم خ�رداد ۱۳76 ب�ود. من هم�واره معتقد 
بوده ام فرآيند انتخاب ايرانيان براس�اس انگاره 
تغييرخواه�ي س�امان مي بايد ك�ه در طيفي از 
تغيي�ر رفتار، س�لوك ب�ا م�ردم، تغييرخواهي 
معيش�تي، طبقاتي منزلتي، نهادي )به ويژه در 
حوزه مشاركت اجتماعي سياسي( و نه تغييرات 

ساختارشكنانه قابل تشخيص است. 
من حتي معتق�دم انتخابات س�ال ۱۳84 نيز از 
همي�ن چارچوب تبعي�ت كرده اس�ت. البته به 
عل�ت گمنام�ي و ناش�ناختگي كانديداي�ي كه 
رييس جمهور ش�د رويكرد تغييرخواهي از وي 
مورد پذيرش قرار گرفت اما پس از تجربه س�ال 
۱۳84 مردم بين ش�عار تغيير و حامالن، افراد و 
نهادهاي مدعي تغيير، تفكيك قايل شده و آنها 

را از هم متمايز كرده اند.  
بايد اي�ن نكت�ه را نيز متذكر ش�د ك�ه در همه 
اي�ن س�ال ها مطالعات م�ن نش�ان مي دهد كه 
رس�انه هايي از قبي�ل صداوس�يما و برخ�ي 
رس�انه هاي نهادي ديگر فق�ط در تهييج مردم 
براي ش�ركت در انتخابات مي توانند موفق عمل 
كنن�د و در نوع و كيفيت انتخ�اب مردم با وجود 

تالش شان دستاوردي نداشته اند. 
برخ�ي يافته ه�اي پژوهش هاي م�ن حكايت از 
آن دارد ك�ه برخ�ي رفتاره�اي غيرحرفه اي و 

جانبدارانه در رسانه هاي بزرگ ملي حتي منجر 
به بروز پديده »لج ملي« در ميان راي دهندگان 

شده است. 
من امروز هم با نگاهي به فضاي عمومي كش�ور، 
تحلي�ل واكنش ه�اي مردمي ب�ه گفتمان هاي 
نامزدهاي انتخاباتي و بررس�ي نظرسنجي هاي 
معتبري كه توس�ط دس�تگاه ها و افراد مختلف 
انجام مي شود بايد عنوان كنم كه مردم خواهان 
آرامش و تغيير رونده�اي ناامن كننده و تنش زا 
و ايج�اد جامع�ه آرام و متعادل هس�تند.  نكته 
من اما در اين يادداش�ت، پيش بيني و اعالم نفر 
پي�روز انتخابات نيس�ت. باور من اين اس�ت كه 
به مالحظاتي ب�زرگ درخصوص منافع و مصالح 
ملي نياز داريم. ايران بايد با قدرت و با انس�جام 

صددرصدي نمايان شود. 
اين همان نكته اي اس�ت كه مقام معظم رهبري 
نيز نس�بت به آن تصريح كرده اند. انتخابات هر 
قدر باش�كوه تر برگزار شود، بيش�تر به امنيت، 
انسجام، آرامش و پيشرفت كشور كمك خواهد 
كرد. امروز بيش از هر زمان ديگر به آرامش نياز 
داريم. آرامش و پرهيز از تند و ناآرام كردن فضاي 
عمومي كشور نياز بي بديل ما براي فرداي بعد از 

انتخابات است. 
انتخابات يك ماه طول مي كش�د، اما كش�ور را 
بايد چهار س�ال اداره كرد و همه اين چهار سال 
متاثر از فض�اي اين يك ماه اس�ت. اين يك ماه 
بايد زمينه س�از آرامش و اجماع باشد، نه راهي 
به س�وي تنش، توقعات فزاينده و بدون قابليت 

محقق شدن. 
ما ب�راي حل مس�ائل كش�ور به اجم�اع بزرگ 
ني�از داريم. ب�ه تعبير ام�ام راحل ما ب�ه »همه 
با ه�م ب�ودن« نيازمندي�م. اي�ن انتخاب�ات با 

هم�ه مس�ائل و اتفاقات و 
بداخالقي ه�اي ص�ورت 
گرفته خواهد گذش�ت اما 
مهم آن اس�ت ك�ه اثرات 
منفي جدل ه�ا، تنش ها، 
توهين ه�ا و تخريب ها در 
ف�رداي پ�س از انتخابات 

بر مردمي ك�ه بايد به آنها خدم�ت كنيم و رفاه 
آنها را افزايش دهيم و چهره فقر را از چهره آنها 
بزدايي�م، به كمترين ميزان كاه�ش يابد.  نبايد 
اج�ازه دهيم مردم مايوس ش�وند.  واقعيت اين 
است كه من از جامعه نااميد و مايوس مي ترسم. 
جامعه ناامي�د آماده پذيرش همه چيز اس�ت و 
به ات�كاي آن نمي توان پيش�رفت كرد. كارهاي 
ب�زرگ را نمي توان ب�ا جامعه ناامي�د انجام داد. 
 چالش هاي بزرگ را در جامع�ه نااميد نمي توان 

تدبير كرد. 
ما امروز بيش از هرچيز به ائتالف بزرگ و فراگير 
براي حل مسائل بزرگ كش�ور نياز داريم. براي 
همين اس�ت كه از امروز بايد آرامش را سرلوحه 
قرار دهيم و ف�رداي انتخابات باي�د اميدوارانه 
و با تدبير و با س�رعت بيش�تر به سمت توسعه 
همه جانب�ه و پايدار كش�ور در س�ايه آزادي و 
امني�ت و براي رس�يدن به آرامش و پيش�رفت 

حركت كنيم.  
نكته مهم ديگري كه در اين انتخابات قابل ذكر 
اس�ت حاكم بودن دو موضوع فقر و اش�تغال در 
فض�اي گفتماني نامزدهاس�ت. ب�ا اينكه برخي 
مس�ائل و ديدگاه ه�اي مط�رح ش�ده ش�ديدا 
غيركارشناس�ي و قابل نقد و بعضا نااميد كننده 
است و جنبه تبليغاتي دارد، اما مهم آن است كه 

فقر و اشتغال گفتمان همگاني شد.«

فكر فرداي انتخابات باشيم 

احمد خرم
فعال سياسي اصالح طلب

مرتضي حاجي
فعال سياسي اصالح طلب

علي ربيعي
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي

با توجه به اينكه انتخابات سرنوش�ت يك كش�ور 
را تعيين مي كن�د و وضعيت زندگ�ي آحاد جامعه 
براي سال هاي آينده به انتخاب شان بستگي دارد، 
حضور پرشور مردم پاي صندوق هاي راي از اهميت 
ويژه اي برخودار است. انتخابات در راس امور زندگي 
مردم كشور است و در اين انتخاب كه رييس جمهور 
كشور تعيين مي شود سياست هايي دنبال مي شود 
كه مي تواند در همه ابعاد زندگي ش�هروندان تاثير 
بگ�ذارد. با اين انتخاب وضعي�ت زندگي منطقه اي 

و محل�ي مش�خص مي ش�ود. بنابراي�ن هيچ كس 
نمي تواند نسبت به انتخابات بي تفاوت باشد. هر گونه 
كاستي و مش�كل در زندگي افراد كه به خاطر نحوه 
انتخاب آنها به وجود بيايد مقصر افرادي هستند كه 
يا راي نمي دهند يا تحقيق الزم را براي گزينش نامزد 
مورد نظر خود نمي كنن�د. اين رويكرد به انتخابات 
باعث مي شود كه شهروندان ايراني با هر رويكردي 
كه هستند به عرصه بيايند با انتخاب شايسته خود 
شرايط آينده كش�ور را براي خانواده، هم  ميهنان و 

نسل هاي آينده بهتر كنند. 
تجربه تاريخي كشور نشان داده كه هر جا مشاركت 
حماس�ي و پر ش�كوه در انتخابات ب�وده، انتخاب 
مردم شايس�ته تر و قريب به صحت بيشتري بوده 

است. در اين صورت افرادي 
روي كار آمده اند كه بيشتر 
در ت�راز جامع�ه بوده اند و 
توانس�ته اند خدمت كنند. 
در مقابل وقتي مش�اركت 
مردمي پايين بوده، افرادي 
رييس جمهور ش�ده اند كه 

در تراز مردم و شايس�ته نبوده ان�د. اين دليل يك 
مهم براي مشاركت مردم است. با توجه به فضايي كه 
امروز در جامعه موج مي زند و با توجه به هوشمندي و 
آگاهي تدريجي به نظر مي رسد كه مشاركتي پرشور 
را در انتخابات ش�اهد خواهيم ب�ود و مردم نمايش 
پرشكوهي ديگر از مشاركت را دنبال خواهند كرد. 

اهميت حضور م�ردم پاي صندوق ه�اي راي بر 
كسي پوشيده نيست. اميد است كه با حساسيتي 
كه در اين انتخاب�ات به وجود آمده، مش�اركت 
خوب�ي را در انتخابات پيش رو ش�اهد باش�يم. 
آخرين ارزيابي از نظرس�نجي ها نشان مي دهد 
كه مش�اركت مردمي در اين انتخابات بين 65 تا 
70 درصد است و به نظر مي رسد تا روز راي گيري 
اي�ن ميزان افزاي�ش نيز پيدا كند. م�ردم امروز 

مي دانند كه حضورش�ان پاي صندوق هاي راي 
بسيار موثر خواهد بود. تبلور راي مردم به بركت 
انقالب اسالمي در پاي صندوق هاي راي خودش 
را نش�ان خواهد داد. مردم روز ۲۹ ارديبهش�ت 
مي توانند مطالبات خود را با راي خود بيان كنند 
و رييس جمهور منتخب مردم بايد اين مطالبات 
را پيگيري كند. امروز مي دانيم كه آنچه مردم از 
دول�ت و نظام مي خواهند تنه�ا در صندوق هاي 
راي قابل پيگيري است. مردم بدانند كه راي شان 
اثرگذار اس�ت و اگر براي زندگي خويش اهميت 
قايل هس�تند بايد با ش�ور و نش�اط ب�ه صحنه 
بياين�د. نف�س مش�اركت در انتخابات بس�يار 

ارزش�مند اس�ت و براي 
ملت، نظ�ام و دولت ايجاد 
برك�ت مي كن�د. اقت�دار 
بع�دي  رييس جمه�ور 
كش�ور و نظ�ام جمهوري 
اسالمي به مشاركت باالي 
مردم�ي بس�تگي دارد و 

اين امر آينده مل�ت را تضمين مي كند. رايي كه 
با آگاهي مردم همراه باش�د، افق روش�ن تري را 
در برابر مردم ايران ترس�يم خواه�د كرد. اميد 
است كه شاهد حماس�ه مردم پاي صندوق هاي 

راي باشيم. 

عال�ي  ريي�س ش�وراي  محمدرض�ا ع�ارف، 
سياس�تگذاري اصالح طلبان بر لزوم مش�اركت 
مردم پ�اي صندوق هاي راي تاكيد كرده اس�ت. 
اين فعال سياسي اصالح طلب معتقد است كه اگر 
مردم در انتخابات شركت نكنند، آن چيزي اتفاق 
مي افتد كه نمي خواهن�د. وي گفت: اگر مردم در 
انتخابات شركت نكنند آن چيزي اتفاق مي افتد 
كه نمي خواهند و براي اينكه اينگونه نش�ود بايد 

حتما در انتخابات ش�ركت كنند. ب�ا وجود اينكه 
گاه�ي سم پاش�ي ها و جوس�ازي هايي حتي در 
راديوهاي بيگانه انجام شده، مردم نشان داده اند 
كه درك و شعورشان باالست و حتما در انتخابات 
ش�ركت خواهند كرد. اميدوار هستيم كه اين بار 
نيز مردم حضور خود را در انتخابات نشان دهند، 
اما اگر شركت نكنند آن چيزي اتفاق مي افتد كه 
نمي خواهند. گاه�ي به داليلي م�ردم در بعضي 

از كش�ورها در انتخاب�ات 
شركت نمي كنند و اتفاقي 
مي افتد ك�ه نمي خواهند، 
براي اينكه آن اتفاق نيفتد 
مردم بايد حضور داش�ته 
باش�ند و ان شاءاهلل در روز 
۲۹ ارديبهشت مردم ايران 

پاي صندوق هاي راي خواهند آمد. ايسنا

جامعه مدرس�ين حوزه علميه قم ط�ي بيانيه اي بر 
انتخاب آگاهانه مردم و حضور سرنوشت ساز مردم 
پاي صندوق هاي راي تاكيد كرد و نوش�ت: جامعه 
مدرس�ين حوزه علميه قم ضمن تقدي�ر از تمامي 
كانديداهاي محترم رياس�ت جمهوري، ش�وراها و 
مردم كه در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي تالش دارند 
اعالم مي دارد، صيانت و حراس�ت از خون ش�هدا، 
آرمان هاي امام راحل و انقالب در پاي صندوق هاي 
راي رقم مي  خ�ورد و حضور پرش�ور در انتخابات، 

كشور را در مقابل توطئه هاي دشمنان بيمه خواهد 
ك�رد.  انتخابات، صحنه تعيين سرنوش�ت كش�ور 
اس�ت و اين انتخاب هرچه آگاهانه  تر باش�د آينده 
درخش�ان تري را براي ميهن  مان به ارمغان خواهد 
آورد؛ تالش براي ش�ناخت و انتخ�اب افراد اصلح، 
مس�ووليتي ش�رعي و بزرگ اس�ت و تالش شما با 
نيت قرب الهي، ماجور و ا ن ش�اءاهلل پاداش دنيوي 
و اخروي خداوند را در پي خواهد داش�ت. ترديدي 
نيست حفظ اقتدار، ابهت و مصونيت كشور با حضور 

در انتخابات حاصل خواهد 
ش�د و بي  ش�ك كوتاه�ي، 
نااميدي و بي تفاوتي نسبت 
ب�ه انتخاب�ات، به كش�ور و 
مردم ضربه و لطمه خواهد 
زد. اكنون تكليف ش�رعي 
و مس�ووليت اله�ي ب�راي 

مل�ت انقالب�ي، حض�ور گس�ترده در اي�ن عرصه 
سرنوشت ساز است. 

حزب كارگزاران سازندگي در بيانيه اي كه منتشر 
كرده اس�ت بيش از ه�ر چيز بر حساس�يت اين 
انتخاب�ات تاكيد كرده و اعالم ك�رده كه انتخاب 
ام�روز مل�ت اي�ران اهميت�ي كالن و راهبردي 
براي كش�ور دارد. در اين بيانيه آمده است: اين 
انتخابات تنه�ا گزينش يك ريي�س براي دولت 
براي مدت چهار س�ال نيس�ت؛ در اين انتخابات 
جهت گي�ري كالن و راهب�ردي نظ�ام جمهوري 
اس�المي براي دهه ه�اي آينده تعيي�ن خواهد 
ش�د. اين انتخابات رقاب�ت ميان دو ط�رز تفكر 
اس�ت. ما نيز معتقديم به تناس�ب رايي كه ملت 

اي�ران به مجلس ده�م دادن�د و در انتخابات ۲۹ 
ارديبهش�ت ان ش�اءاهلل تكرار خواهد شد، بايد 
بر توانمندي كابينه آينده افزوده ش�ود و دولت 
با تزريق هواي تازه و ني�روي جوان به اركان قوه 
مجريه، بر كارآمدي دولت بيفزايد. بدون ش�ك 
راي باالي ش�ما امكان تحقق اين ن�وع مطالبات 
را بيش�تر خواهد كرد. ما دولتي منتخب و مقتدر 
مي خواهيم. دولتي كه »تنها« نهاد قانوني اعمال 
اقتدار در كشور باشد. دولتي كه بتواند بر اساس 
رهنمودهاي مقام معظ�م رهبري، با قانونگذاري 
و نظارت مجلس شوراي اس�المي و در كنار يك 

قوه قضاييه مستقل و نيز 
جامعه مدني ناظر و آگاه به 
اعمال اراده ملي در كشور 
بپ�ردازد. م�ا دولت ه�اي 
م�وازي نمي خواهي�م. ما 
ي�ك مل�ت و ي�ك دولت 
داريم و ب�ا راي خود از اين 

س�اخت منس�جم صيانت خواهيم كرد. هرگونه 
تالش براي ايجاد انش�عاب در اي�ن ملت متحد و 
ايج�اد تضاده�اي طبقاتي و قوميت�ي و فرقه اي 

محكوم به شكست است.

انتخابات ۲۹ ارديبهش�ت با همه ادوار گذش�ته 
انتخابات متفاوت اس�ت. اكثريت قريب به اتفاق 
واجدي�ن ش�رايط راي دادن در اي�ن انتخاب�ات 
مطلع، حس�اس و ب�ا انتخابي آگاهان�ه به ميدان 
مي آين�د. حتي آنهاي�ي ك�ه راي نمي دهند نيز 
داراي پيام هس�تند. به نظر مي رسد كه اكثريت 
باالي 70 درصدي در انتخابات شركت مي كنند و 
انتخاب ش�ان نيز آگاهانه خواهد بود. اين آگاهي 
تبديل به يك مسير خواهد شد كه تاثيرات خود 
را حداق�ل در دو ده�ه آينده در سياس�ت كالن 
كش�ور خواهد گذاش�ت. كم�ا اينك�ه انتخابات 
دوم خرداد 76 ه�م به همين ش�كل بود. فضاي 
رقابت ها چنان جدي شده بود كه توجه اكثريت 
مردم را به خود جلب كرد. انتخابي آگاهانه شكل 
گرفت كه تا همين امروز نيز فضاي كش�ور متاثر 
از انتخاب�ات 76 اس�ت. انتخاب�ات ۹6 هم همين 

گونه خواه�د بود. چرا ك�ه اكثر قري�ب به اتفاق 
واجدين ش�رايط، چه آنهايي كه راي نمي دهند و 
چه كساني كه راي مي دهند، نسبت به انتخابات 
حساس هستند. لذا بايد به انتخاب مردم احترام 
گذاشت. هر انتخابي كه مي كنند بايد تاثيرش را 
در فرداي روز راي گيري در سياس�ت هاي كالن 
كشور ببينند. نكته اي بس�يار اهميت دارد و آن 
اينكه از ف�رداي روز انتخاب�ات منتخب اكثريت 
مردم رييس جمهور صد درصد ملت ايران خواهد 
بود. حتي كس�اني ك�ه به رقي�ب رييس جمهور 
منتخ�ب راي داده ان�د، باي�د مطالبات ش�ان و 
خواسته هاي ش�ان مدنظر قرار بگيرد و اگرچه با 
خواس�ت اكثريت نباش�د به آن پاسخ داده شود 
و رييس جمه�ور و انتخاب هاي بع�دي اش حتما 
همه ملت را ولي نعمت خود بدانند و به همه ملت 
پاس�خگو باش�ند و از اين جه�ت رقابت ها تا ۲۹ 
ارديبهش�ت اس�ت و از آن به بعد همه بايد براي 
اي�ران تالش كنن�د. رييس جمهوري ك�ه از يك 
انتخابات س�الم، منصفانه و آزاد ب�ر بيايد و تمام 
جريانات سياسي و اقش�ار مردم مشاركت فعال 

و موثر در انتخابات داشته 
باشند، مي تواند مقتدرانه 
امور ملت ايران را به عهده 
بگيرن�د. كم�ا اينكه تمام 
جناح ه�اي سياس�ي در 
انتخاب�ات اع�الم موضع 
كرده ان�د و اكثري�ت ه�م 

موضع مش�خص دارند و گفته اند كه به چه كسي 
راي مي دهن�د. ل�ذا رقابت جدي اس�ت و اغلب 
تعيي�ن تكليف كرده ان�د و به م�ردم نامزد مورد 
نظر خود را پيشنهاد داده اند. احزاب و گروه هاي 
مختلف در فضاي انتخابات مش�اركت كرده اند. 
در ص�ورت مش�اركت ب�االي مردم�ي موضع و 
س�خن رييس جمهور در مقابل جامعه جهاني كه 
به شدت تحوالت سياسي ايران را رصد مي كند، 
س�خن ملت ايران خواهد بود. از اين جهت هيچ 
ش�كافي بين دولت و ملت نخواه�د بود كه مورد 
سوءاس�تفاده منفعت جويانه كش�ورهاي خارج 
ق�رار بگي�رد و در ديپلماس�ي كش�ور نيز برگ 

برنده اي خواهد بود. 

نمايش پرشكوه مشاركت

تبلور مطالبات در صندوق هاي راي 

سرنوشت مان را بنويسيم

انتخاب آگاهانه؛ آينده درخشان 

دولتي منتخب و مقتدر

انتخاب آگاهانه مردم ايران  مرتضي مبلغ
فعال سياسي اصالح طلب

يد اهلل طاهرنژاد
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران

سعيد شريعتي
فعال سياسي اصالح طلب
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