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هر کسی که شکوه و عّزت و عظمت مّلی را 
دوست دارد، در این انتخابات شرکت کند

انتخابات حائز اهّمیّت اس��ت، همیشه؛ در بعضی 
از مقاط��ع اهّمیّت بیش��تری دارد. توصی��ه ی من به 
م��ردم عزیزم��ان ای��ن اس��ت ک��ه اّوالً همان طور که 
قبالً عرض کردیم، همه ش��رکت کنن��د در انتخابات؛ 
همه، هر کس��ی که ایران را دوس��ت دارد، هر کسی 
که جمهوری اس��المی را دوس��ت دارد، هر کس��ی که 
ش��کوه و عّزت و عظمت ملّی را دوست دارد، در این 

انتخابات شرکت کند.
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به خاطر لجاجت و تعصب رای ندهید
مراجع تقلید ش��یعیان با تاکید بر رعایت اخالق از س��وی 
طرف��داران نامزدها به آنها توصیه کرد ک��ه به خاطر لجاجت، 

تعصب، دفاع از دوس��ت و آشنا از نامزدی حمایت نکنند، بلکه 
باید به فردای کشور نیز بیندیشند.

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی افزود: اینکه بگویند نمی توانیم 
به این و آن رای بدهیم و رای س��فید به صندوق بیندازند نیز 

اشتباه اس��ت، رای سفید س��طح حضور در انتخابات را پایین 
می آورد، چون جزو اوراق حساب نمی شود و باطله است.

آیت اهلل مکارم ش��یرازی با تاکید بر اینکه به کسی که فکر 
می کنید اصلح اس��ت رای بدهید، اب��راز امیدواری کرد با نظم 

کامل و حضور قوی انتخابات خوبی داشته باشیم.
وی به طرف��داران نامزدها توصیه کرد که در روزهای باقی 
مانده ت��ا برگزاری انتخابات از کاره��ای تحریک آمیز، اهانت به 

نامزدهای مقابل و شعار دادن علیه یکدیگر بپرهیزند.

خانواده های بسیاری بی سرپرست 
شدند، فرزندان بسیاری در 

حسرت دیدن پدر رشد کردند 
و خانواده های بسیاری هنوز هم 

در حال دل کندن از فرزند و 
جگرگوشه شان هستند تا آنها را 
برای حراست از حریم امن ایران 
راهی نبرد با دشمنان کنند، چه 

زیباست که در لحظه نوشتن 
نام فرد منتخب یاد این عزیزان 
و خانواده هایشان بیفتیم و بعد 

بدون در نظر گرفتن نفع شخصی 
با رعایت منافع ملی و سربلندی 

انقالب اسالمی نام های منتخبمان 
را روی کاغذ بنویسیم

يادداشت

 پایان فصل شعار؛
آغاز همبستگی ملی

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

از امروز ش��عار و حرف زدن برای جل��ب نظر مردم و رای 
آوردن ممنوع ش��ده اس��ت و رقابت مل��ی ثانیه های پایانی اش 
را طی می کند. ش��اید کمتر از چهل و هش��ت س��اعت آینده 
دوازدهمین منتخب مردم معرفی شده و به مسند ریاست قوه 
مجریه کش��ور تکیه زند اما فارغ از اینکه چه کس��ی می تواند 
م��ورد اعتماد مردم قرار گیرد این مهم اس��ت که تاکتیک های 

رقابت��ی و همه رنگ بندی ها و مرزبندی ها ب��ا اعالم پیروز این 
رقاب��ت از بین رفته و از لحظه اعالم فرد پیروز، ایران یکپارچه 
پشت منتخب خود ایستاده و به او اعتماد به نفس عمل گرایی 

به وعده ها و تحقق خواست ملت را بدهد.
البت��ه که م��ردم ایران بارها و باره��ا در همه این رقابت ها 
پش��ت فردی ک��ه انتخاب کرده ان��د ایس��تادند و از او حمایت 
کردند، اما رئیس جمهور دوازدهم هم باید بدون درنظر گرفتن 
اینکه چند درصد مردم مخالف انتخاب ش��دنش بودند، خود را 
خادم همه ملت دانسته و برای جلب رضایت عمومی در حدود 

اختیارات قانونی خود عزمی جزم داشته باشد.
اردوکش��ی های خیابان��ی و خدایی نکرده ادام��ه رقابت و 
کلکل های انتخاباتی بعد از پایان رقابت به جز دسیس��ه دشمن 
برای تفرقه افکنی نمی تواند خواست هیچ نامزد و یا هیچ فردی 
که پیش��رفت ایران و ادامه مس��یر انقالب برایش مهم اس��ت، 
باشد. بر همین اساس مردم باید با هوشیاری مانعی برای اندک 
اف��رادی که ناآگاهانه یا آگاهانه اجیر اجانب ش��ده اند تا تفرقه 
بیفکنند ایجاد کنند تا ش��یرینی حماس��ه حضور ملت در پای 

صندوق های رای به تلخی تبدیل نشود.

از همین لحظه که تبلیغات و ش��عارها جمع می شود باید 
ج��ای آن را با وح��دت و یاری همدیگر پر ک��رد. اگر تخلف و 
احیانا مشکالتی هم در مس��یر به وجود آمد باید طبق تعریف 
س��از و کار قانونی رس��یدگی به این تخلفات را پیگیری کرد، 
چراکه ش��رط حضور در انتخابات به عن��وان کاندیدا یا فردی 
ک��ه رای می دهد الزمه پذیرفتن قانون انتخابات اس��ت و باید 
یادمان باش��د که قانون برای پیگیری حق��وق افراد مراتبی را 
تعریف کرده است، پس برای اخذ حق قانونی نمی توان مسیری 

غیرقانونی را دنبال کرد. 
آنچه مردم ساالری دینی ایران را با دموکراسی ادعای غرب 
متفاوت می سازد ایجاد فرصت های متعدد برای پیگیری حقوق 
کاندیداها و آرای مردمی در نظر گرفته ش��ده لذا ایجاد فضای 
روانی منفی از س��وی هیچ فرد یا جناحی پذیرفتنی نیس��ت و 
ملت انقالبی ایران قطعا پاس��خی س��خت به چنین رفتارهایی 

خواهند داد.
در نهای��ت آنچه تاکید مجدد و مکرر آن مورد نیاز اس��ت 
اش��اره به این نکته است که درست از همین امروز باید بساط 
رنگ و جناح بندی را جمع و به جای آن تمکین به رای مردم 

و قانون انتخابات را تمری��ن کنیم. باید آموخت که روز رقابت 
پایان یافته و روزی فرا رسیده است که ملت ایران انتظار دارند 
که همه کاندیداها و جناحهای سیاسی به وعده های انتخاباتی 

خود عمل کرده و برای رفع مشکالت مردم گام بردارند. 
نکته بسیار مهم آن است که تمام کاندیداها و جریان های 
سیاسی باید بدانند آنچه در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده اند 
نباید به عنوان ش��عار انتخاباتی تلقی ش��ود بلکه مردم انتظار 
دارن��د که هر ک��دام از نامزدها چه پیروز و چه کس��ی که رای 
نیاورده و تمام جریان های سیاسی دست رئیس جمهور منتخب 
را به گرمی فش��رده و با آوردن برنامه ه��ای خود در راه تحقق 
اصل اول یعنی حل مشکالت مردم گام بردارند و در مقابل نیز 
رئیس جمهور منتخب با بهره گیری از برنامه ها و تجربیات سایر 
کاندیداها در راه اجرای وعده های انتخاباتی خود گام بردارد. 

ملت تاکید دارد که فصل شعارپایان یافته و آغاز همبستگی 
ملی فرا رس��یدن است و همه باید برای داشتن ایرانی پیروز و 
سربلند گام در مس��یر گذارده و فریاد همدلی و یکصدایی سر 
دهیم تا جهان بداند که مس��یر انق��الب همچنان بدون توقف 

ادامه دارد و مسیر انقالب پایان ندارد.

نگاه

فرق ما و آنها در این است 
علی تتماج 

ما با همه دنیا فرق داریم اصال ملت ایران ملتی اس��ت که 
در سراسر جهان نمونه است. در مبارزه با استبداد داخلی نمونه 
است که نمود آنرا در انقالب اسالمی می توان مشاهده کرد در 
حالی که جهان به دنبال نظام دو قطبی لیبرالیسم و کمونیسم 
بودن��د ملت ایران انقالب اس��المی را رقم زدن��د. در جایی که 
می گفتند یا باید غرب گرا بود و یا ش��رق گرا و یکی از نظام های 
روز دنیا را انتخاب کنی ملت ایران جمهوری اسالمی را انتخاب 

کرد تا ضامن انقالب و آزادی و استقاللش باشد. 

زمانی که دنیا می گفت کس��ی نمی توان��د در برابر آمریکا 
بایستد ملت ایران سفارت آمریکا را تسخیر و حقارتی بزرگ بر 
ای��ن ابرقدرت تحمیل کرد چنانکه از آن زمان ملت های جهان 
دانس��تند که می توان مقابل آمریکا ایستاد و آتش زدن پرچم 
اس��تکبار به امری جهانی مبدل ش��د. زمانی که جهان چش��م 
بر روی جنایات رژیم صهیونیس��تی بس��ته بود ایرانیان جمعه 
آخ��ر ماه مبارک رمضان را ب��ه عنوان روز قدس اعالم کردند و 
توانستند در اندک زمانی آن را به روزی جهانی مبدل کنند. 

بی راه نگفته ایم اگر بگوییم در جایی که 38 کش��ور جهان 
برای اش��غال ایران توس��ط رژی��م بعث صدام لحظه ش��ماری 
می کردند این ملت جانانه ایستاد و در نهایت توانست شکست 
را بر دش��من تحمیل سازد. هیچ کس نیست که از آن روزها و 
ش��جاعت ها و ایثارها نگوید و اعتراف نکند که جهان همچنان 
حیران زده از آن مقاومت ملی اس��ت که نوعی جدید از جهاد 

و ایس��تادگی را به جهانیان آموخت. روزگار تحریم و تهدید به 
جرم آنکه ملت ایران خواستار حقوق هسته ای خود بود به جرم 
آنکه زیر ب��ار زیاده طلبی قدرت ها نمی رفت از دیگر عرصه های 
حماسی ملت ایران بوده که جهانیان را معطوف به خود ساخته 
اس��ت. آن دورانی که ملت ایران در اوج تحریم غنی سازی 20 
درص��د را رقم زد و 19 هزار س��انتریفیوژ را ب��ا تولید ملی به 
چرخه آوردند و یا ماهواره هایی که به فضا ارس��ال شد و ده ها 

دستاورد در حوزه نانو و  فن آوری روز دنیا. 
نباید از یاد برد کارس��تانی که ای��ن ملت در عرصه مبارزه 
با تروریس��م و امنیت جهان صورت دادند. مادرانی که فرزندان 
خود را به عنوان مدافع حرم و مستشار نظامی به سوریه اعزام 
کردند تا ضمن دفاع از مقدسات دینی، خون خود را نثار سازند 

تا ایران اسالمی همچنان سرزمین امن منطقه باشد. 
اینها تنها بخش کوچکی از حماس��ه های این ملت است که 

نشان می دهد ایرانی ها با همه دنیا تفاوت می کنند. این ملت فردا 
می خواهد بار دیگر به جهانیان نشان دهد که همچنان با همگان 
متفاوت است و به قولی الگویی برای همگان است که باید از آن 

درس ایستادگی، آزادگی، مردم ساالری دینی و... بیاموزند. 
ملت ایران فردا با حضور گسترده در پای صندوق های رای 
نش��ان می دهد که مردم س��االری دینی آن برترین دموکراسی 
جهانی اس��ت چراکه از یک س��و مردم حض��ور در انتخابات را 
تکلیف خود می دانند و از س��وی دیگر ف��ردای انتخابات دیگر 
س��خنی از انتخابات و رقابت ها برایشان معنا ندارد و صرفا یک 
اص��ل واحد را فریاد می زنند همه دس��ت در دس��ت هم برای 
س��اختن ایرانی آباد و استوار باید تالش کنیم. آری این ملت با 
همه دنیا متفاوت اس��ت و مهمترین تفاوتش اصل ایستادن بر 
مرام خویش اس��ت که در قالب انقالب اسالمی و مردم ساالری 

دینی شکل می گیرد. 
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سازمان منافقین
پژوهش و تالیف: تورج گیوری

توطئه دیگری خنثی می گردد
برای مثال مس��عود رجوی به عنوان یکی از زندانیان آزاد ش��ده 
س��اواک طی س��خنانی در 5 اسفند س��ال 1357 صراحتاً خواستار 
انحالل ارتش شده و مواضع سازمان را اینگونه بیان نمود: )انقالب ما 
ناق��ص و ناتمام و رو به افول خواهد بود مگر آنکه نظام، ارتش مزدور 
و پسمانده شاه اساساً و بنیاداً منحل و به طور انقالبی تجدید سازمان 
شود. این مهمترین مس��اله کنونی ماست انحالل و تجدید سازمان 
انقالبی ارتش، البد همه خوانده اید در مطبوعات روز پنج شنبه که چه 
نقشه های امپریالیستی و عمالشان برای ما کشیده اند نقشه هایی برای 
حفظ همین ارتش و تجدید سازمانش، همین ارتش پسمانده شاه به 
عبارت دیگر حفظ ارتش شاه ولی بدون شاه مساله این نیست که ما 
با فرد بخصوصی در ارتش دشمنی داشته باشیم. مساله اساس و نظام 
و سیستم ارتش است بنابراین به اعتقاد ما معیار مشروعیت انقالبی 

دولت در قدم اول در برخورد با این مساله خالصه می شود(.
در همین رابطه مهدی تقوای��ی یکی دیگر از عناصر مرکزیت 
س��ازمان طی س��خنانی که در اس��فندماه س��ال 1357 در محل 
دانش��کده تربیت معلم برگزار گردید با اشاره به لزوم انحالل ارتش 
چنین می گوید: )در حال حاضر و در حالی که ما درگیر یک سری 
مسائل دست چندم هستیم. ارتش لحظه به لحظه دارد متشکل تر 
می ش��ود ارتش یکی از عوامل داخلی اس��ت که امپریالیسم سخت 

در رابطه با آن حس��اس اس��ت و س��عی دارد که برای خودش نگه 
دارد اه��رم نظامی دقیقاً محاف��ظ و نگهبان منافع امپریالیس��م و 
تثبیت کننده وضعیت و شرایط موجود بوده بنابراین تا انهدام واقعی 
و کامل و قطعی این سیستم ما نمی توانیم بگوییم انقالب تمام شده 
اس��ت اگر پذیرفتیم که امپریالیسم دقیقاً روی عوامل داخلی است 
که می تواند به تاراج و غارت خودش ادامه دهد. بنابراین ارتش یکی 

از اهرم های قدرتی است که می تواند منافعش را حفظ کند(.
به دنبال اظهارات فوق که به ش��کل شدیدتری در اعالمیه ها و 
نشریات منتس��ب به گروه مطرح می گردید مسئولین نظام ج.ا.ا به 
رهبری بنیانگذار انقالب اسالمی تقویت ارتش را در دستور کار خود 
قرار داده و بدین ترتیب حرکت منافقانه این گروهک در انحالل ارتش 
با شکست مواجه می شود. متعاقب این اقدام تشکیالت منافقین به 
منظور نفوذ در ارتش دامنه تبلیغات عوام فریبانه خود را در یگان های 
ارتش گسترش داده و با طرح مواردی چون لزوم سازماندهی ارتش 
انقالبی، توسط نیروها و قدرت سازمان منافقین در بازسازی ارتش، 
تبلیغات خود را عمدتاً بر قش��ر جوان ارتش ق��رار داده و در برخی 
موارد نیز توانس��تند در کنار نفوذ دادن عناصر خود به بدنه ارتش، 
موفق به جذب تعدادی از کادرهای ارتش نیز ش��دند و در نهایت با 
بکارگیری هر دو قش��ر )عناصر نفوذی و جذبی( درصدد جمع آوری 
اخبار و اطالعات از مجموعه ارتش بر می آیند که بارزترین نمونه از 
توطئه را می توان در جریان فرار بنی صدر و مسعود رجوی برشمرد 

که در طی آن عناصر فوق توسط چندین تن از همافران فنی با یک 
فروند هواپیمای تانکر سوخت رس��ان 707 از طریق مرزهای شمال 

غربی راهی ترکیه و نهایتاً فرانسه می شوند.
مرح��وم آقای هاشمی رفس��نجانی در خاط��رات خود در این 

زمینه می نویسد:
 سه شنبه 6 مرداد 1360 16 رمضان برابر با 28 جوالی

... ساعت 11 شب خبر فرار یک هواپیمای بوئینگ سوخت رسانی 
نظامی از فرودگاه تهران رس��ید دس��تور تعقیب و برگرداندن آن را 
دادیم س��اعت 2400 خبر دادند که وارد ترکیه ش��ده و از دس��ت 
م��ا کاری بر نمی آی��د و خلبان آن همان س��رهنگ معزی خلبان 

مخصوص شاه است که هواپیمای شاه را به ایران آورده بود...
چهارشنبه 7 مرداد 1360- 27 رمضان-29 جوالی

... س��اعت یازده صبح گزارش رس��ید که بنی ص��در و رجوی 
سرنشین هواپیمای فراری هستند و امروز صبح به پاریس رسیده اند 

و فرانسه به بنی صدر پناهندگی سیاسی داده. خبر تلخی است.
به هر حال پس از حوادث سال 1360 و افشای چهره نفاق در 
براندازی نظام ج.ا.ا که با شناسایی و دستگیری عناصر نفوذی آنها 
در ارگان ها و نهادهای رس��می و غیررسمی کشور همراه شده بود 
عناصر و مرتبطین گروهک در مجموعه ارتش نیز توسط کارکنان 
انقالبی خود ارتش شناسایی و دستگیر شده و بدین ترتیب توطئه 

دیگری از این گروهک در بافت ارتش خنثی می گردد.

1

عنوان نویسنده
سوشیانت آسمانی

ف��ردا هم��ه می آییم ک��ه در 
ن تعیین سرنوشت کشور نقش گفتمــــا

داشته باشیم، همه می آییم در 
انتخاباتی آزاد و امن شرکت کنیم و چه زیباست که 
یادمان نرود آزادی و امنیت امروز را مدیون ش��هدا و 
خانواده های آنان هستیم که در فواصل مختلف سایه 
ش��وم دش��من را با رش��ادتهای خود از س��ر کشور 
برداشتند. همه می آییم تا دوباره همبستگی خود را 
به رخ دشمنان بکشیم و البته با انتخاب اصلح ادامه 
دهنده راه ش��هدا باش��یم. بر همین اس��اس و برای 
فراموش نک��ردن دینی که خانواده ش��هدا بر گردن 
ملت برای برقرار بودن امنیت و آزادی دارند با برخی 

از این خانواده ها هم کالم شدیم.

مزدها امانت مردم را فراموش نکنند
س��یده عالیه برنجی جانباز ش��یمیایی که در 
سردش��ت به درجه رفیع جانبازی نائل شده است 
درباره حض��ور آحاد م��ردم در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری به سیاست روز گفت: توصیه من به مردم 
به عنوان عضو کوچکی از این جامعه بزرگ و ارزشی 

حضور پر رنگ در پای  صندوقهای رای است.
وی اف��زود: مردم عزیز فرام��وش نکند که در 
طول س��الهایی که از عمر انق��الب می گذرد تنها 
عامل��ی که  باعث تضمین و ثب��ات انقالب در برابر 
دش��منان و تمامی مشکالت شده حضور مردم در 
عرصه های مختلف برای دفاع از ارزشهای انقالبی و 
اسالمی بوده است  که تداوم این مسیر با مشارکت 

مردم در امور کشور میسر خواهد شد.
برنجی ادامه داد: به عنوان  یک جانباز و کسی 
که جنگ و س��ختی های جنگ را از نزدیک لمس 
کرده از  مردم  حماسه س��از ای��ران می خواهم طبق 
فرمایش حضرت آقا با حضور پرش��ور و حداکثری 
در انتخابات یکبار دیگر به عهدی که با امام)ره( و 
ش��هدا بستند عمل کنند و نهال انقالب را در برابر 

تمامی دسیسه های دشمنان بیمه کنند.
وی در ادام��ه در توصی��ه ب��ه نامزده��ا گفت: 
نامزده��ای محت��رم انتخاب��ات فرام��وش نکند که 
 فرزندان این ملت هستند و بزرگترین افتخاری که 
نصیب آنان شده نامزدی برای خدمت به مردم است، 

آنه��ا نباید فراموش کنند که کرس��ی مس��ئولیت 
موقتی است و همانطور که ذوق رسیدن به منصب 
ریاست جمهوری دارند، یک روز نیز می بایست این  
منصب را واگذار کنند و بروند ولی فراموش نکنند 
که در پیش��گاه خدا قرار دارند و برای هر کاری که 

می کنند روزی باید در برابر خدا پاسخگو باشند.
این جانباز ش��یمیایی دفاع مقدس خاطرنشان 
کرد: امروز اگر ایران اس��المی با سربلندی و افتخار 
به این نقطه رس��یده مرهون خون شهدا، فداکاری 
جانب��ازان و ایثارگران و تمامی مردمی اس��ت  که با 
عشق تمامی هست و نیستشان را فدا کردند؛ پس 
تمام اهتمام این نامزدها باید خدمت باش��د: مردم 
امانت خدا هستند و بزرگترین حقی که خدا تعیین 

کرده حق الناس است که باید از آن حراست کرد.
او در آخ��ر کالم��ش ش��عری را ه��م برایمان 
خواند: دریاب کنون که نعمتت هس��ت به دس��ت/ 

کین دولت و ملک می رود دست به دست

ترساندن ملت سایه جنگ را مستدام می کند
در ادام��ه ام��ا مرتض��ی رکن آبادی با اش��اره 
ب��ه اهمی��ت حضور حماس��ی م��ردم در انتخابات 
ب��ه سیاس��ت روز می گوید: مردم ب��ه خوبی درک 
کرده اند که حضورش��ان پای صندوقهای رای چه 
برکاتی را می تواند برای ادامه فعالیت مسئوالن در 
جمهوری اس��المی ایران به ارمغ��ان آورد، اما آنها 

باید حواسشان به انتخابشان نیز باشد.
برادر ش��هید رک��ن آبادی ادام��ه داد: مردم با 
نگاهی به جوانان برومندی که برای اعتالی انقالب 
جانش��ان را ف��دا کرده اند و در انق��الب و جنگ و 
حت��ی دف��اع از حریم ای��ران در خ��ارج از مرزها 
پیش��گام بودند، باید احس��اس مسئولیتی مضاعف 
نس��بت به انتخ��اب اصلح داش��ته و گزین��ه ای را 
برگزینن��د که مانند این جوانان بیش��تر اهل عمل 
در میدان مردانگی بوده و در مصائب و مش��کالت 

به داد کشور و مردم برسد.
برادر س��فیر اس��بق ایران در لبنان ادامه داد: 
همانطور که حماس��ه حضور مل��ت می تواند برای 
اعت��الی انقالب مفید باش��د، انتخاب��ی آگاهانه و 
درس��ت هم زمینه ساز ادامه مس��یر انقالب بوده و 
باعث می شود کش��ور در مسیر توسعه و پیشرفت 
ق��رار گرفته و احترام بیش��تر به عزت ملی را برای 

همگان به ارمغان آورد.
رکن آبادی درباره مسئولیت کسی که بار رای 
مردم را بعد از برگزیده شدن به دوش خواهد کشید 
خاطرنش��ان کرد: فردی که با حماسه مردمی برای 
حضور در پست ریاست جمهوری برگزیده می شود 
نباید فراموش کند که رای مردم برای ادامه مس��یر 
انقالب به او داده ش��ده و شخصیت فردی او بدون 
توجه به آرمان های انقالب و خواست عمومی جامعه 
برای رای دهندگان اهمیت چندانی نخواهد داشت: 
رئیس جمه��وری باید بداند که مس��ئول صیانت از 
آرایی اس��ت که به واسطه وعده های قانونی کسب 

کرده و باید در مسیر تحقق آنها گام بردارد.
وی در آخر خاطرنشان کرد: اگر ملتي از جنگ 
بترس��د و یا کسي سبب ترس ملتي از جنگ شود، 
س��ایه ش��وم جنگ را براي همیشه بر سر آن ملت 
پای��دار خواهد کرد و رئیس جمه��ور منتخب باید 

بداند جایگاه فعلی اش را از ایثار و گذش��ت شهدا و 
خانواده های آنان کس��ب کرده و باید همیشه خود 
را مدیون شهدا دانسته و آرامش و امنیت کشور را 

با تقویت جوانان انقالبی تفسیر کند.

جوانان با حضور در انتخابات راه را ادامه دهند
در همین راس��تا اما نیمتاج نمدی مادر کسی 
اس��ت که پسرش را در سن بیست و هشت سالگی 
وقت��ی دوماه به تول��د نوه اش مانده بود از دس��ت 
داده، او درباره حضور در انتخابات به سیاس��ت روز 
می گوید: داغ فرزند س��ختی های خاص خودش را 
دارد و تا کس��ی به این درد دچار نش��ود)که البته 
انشااهلل هیچ مادری داغ فرزندش را نبیند( متوجه 
آن نخواهد شد، اما با همه این سختی امروز راضی 
هستم که فرزندم برای آرامش کشور و امنیت زنها 

و جوانان شهید شهده است.
او ادام��ه داد: مس��یر فرزندم ام��روز با حضور 
ملت در صحنه هایی نظی��ر انتخابات و راهپیمایی 
22 بهم��ن ادامه خواهد یافت و از این رو به مردم 
کشور علی الخصوص جوانان توصیه می کنم که در 
انتخابات پیش رو در وهله نخس��ت شرکت کرده و 
با مشارکت خود همبستگی و وحدت ملی ایران را 

به رخ دشمنان بکشند.
مادر این شهید دفاع مقدس که البته 13 سال 
انتظار فرزند مفقوداالثر خود را کشید تا نشانه های 
ش��هادتش را یافت؛ خاطرنش��ان می کند: به رغم 
اهمی��ت حضور مردم در انتخاب��ات، نامی که روی 
کاغذ نوش��ته می شود نیز اهمیت دارد، گرچه همه 
کاندیداه��ا با تایید ش��ورای نگهب��ان در انتخابات 
ش��رکت کرده و مورد تایید نظام هس��تند اما باید 
دق��ت کرد که اصلح ترین را با درنظر گرفتن منافع 

ملی مان انتخاب کنیم.

خون شهدا حامیتان باشد
مادری دیگر از مادران این سرزمین که سال ها 
چش��م به راه پیکر فرزند شهیدش بوده و چنانکه 
خود می گوید نام پس��رش را حشمت اهلل نهاد تا در 
راه خدا جان فشانی کند؛ درباره انتخابات و حضور 
مردم به سیاس��ت روز می گوید: من به عنوان مادر 
یکی از هزاران ش��هید این سرزمین به مردم ایران 
می گویم ک��ه راهی که در س��ال های دفاع مقدس 

طی کردیم را باید ادامه دهیم.
این مادر ش��هید از خطه ش��هید پرور سرپل 
ذهاب در ادامه می گوی��د: من خود در انتخابات با 
هم��ان یک رایی که دارم ش��رکت می کنم چراکه 
وصی��ت فرزن��دم آن بود ک��ه باید هم��واره حامی 

انقالب و نظام باشیم.
 مادر س��الخورده و پشت خمیده شهید امینی 
در همین حال از مردم می خواهد که ضمن حضور 
گسترده پای صندوق های رای توجه کنند که چه 
کس��ی را انتخاب می کنند تا راه ش��هدا همچنان 

ادامه داشته باشد.
 این مادر شهید که مزار فرزندش در حرم احمد 
بن اس��حاق قمی جایگاهی خاص به س��رپل ذهاب 
داده اس��ت درب��اره انتظار خ��ود از کاندیداها هم به 
سادگی می گویم مادر جان انتظاری از آنها ندارم فقط 
می خواهم که آبروی شهدا را حفظ کنند. برای انقالب 
آبروداری کنند و دل رهبر و شهدا را با کارهای خود 

شاد کنند نه خدایی نکرده خون بر دلشان کنند. 
در آخر نیز مادر ش��هید امین��ی برای مردم و 
کاندیداها آرزوی س��المتی کرده و باردیگر تاکید 
کردن��د حتما جمعه پ��ای صندوق ها می آییم. این 
عه��د من با فرزند ش��هیدم و تمام ش��هیدان این 

سرزمین است.

کالم آخر
خانواده های بس��یاری بی سرپرس��ت ش��دند، 
فرزندان بسیاری در حسرت دیدن پدر رشد کردند 
و خانواده های بسیاری هنوز هم در حال دل کندن 
از فرزند و جگرگوشه ش��ان هس��تند تا آنها را برای 
حراس��ت از حریم امن ایران راهی نبرد با دشمنان 
کنند، چه زیباس��ت که در لحظه نوش��تن نام فرد 
منتخب یاد این عزیزان و خانواده هایش��ان بیفتیم 
و بعد بدون در نظر گرفتن نفع ش��خصی با رعایت 
منافع ملی و س��ربلندی انقالب اس��المی نام های 

منتخبمان را روی کاغذ بنویسیم.

خانواده شهدا و جانبازان در گفت و گو با سیاست روز تاکید کردند؛

 انتخابات
آزمون جهادی ملت

مهل��ت قانونی تبلیغ��ات و ش��عار و صحبت درباره 
برنامه نامزدها به پایان رس��یده است اما الزم است آنها 
مروری بر وظایف خود پس از اعالم رای داش��ته باشند. 
تکلیف کس��ی که رای نمی آورد مشخص است و او باید 
با تمکین قانون به منتخب مردم احترام گذاشته و او را 

در مسیر پیشرفت کشور همراهی کند. 
اما فرد منتخب مردم موظف است طبق اصل  یکصد 
و بیس��ت و یکم در مجلس  شوراي  اسالمي  در جلسه اي  
که  با حضور رئیس  قوه  قضائیه  و اعضاي  شوراي  نگهبان  
تش��کیل  مي ش��ود به  ترتیب  زیر س��وگند یاد مي کند و 

سوگندنامه  را امضا مي نماید.
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم 

      "من  به  عنوان  رئیس  جمهور در پیشگاه  قرآن  کریم  
و در براب��ر ملت  ای��ران  به  خداوند قادر متعال  س��وگند 
یاد مي کنم  که  پاس��دار مذهب  رسمي  و نظام  جمهوري  
اسالمي  و قانون  اساس��ي  کشور باشم  و همه  استعداد و 
صالحیت  خوی��ش  را در راه  ایفاي  مس��ئولیت هایي  که  
برعه��ده  گرفته ام  به  کار گیرم  و خود را وقف  خدمت  به  
مردم  و اعتالي  کش��ور، ترویج  دین  و اخالق ، پشتیباني  
از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و از هرگونه  خودکامگي  
بپرهی��زم  و از آزادي  و حرم��ت  اش��خاص  و حقوقي  که  
قانون  اساس��ي  براي  ملت  شناخته  اس��ت  حمایت  کنم . 
در حراس��ت  از مرزها و اس��تقالل  سیاسي  و اقتصادي  و 
فرهنگي  کشور از هیچ  اقدامي  دریغ نورزم  و با استعانت  
از خداون��د و پی��روي  از پیامبر اس��الم  و ائمه  اطهار)ع(  
قدرتي  را که  ملت  به  عنوان  امانتي  مقدس  به  من  سپرده  
اس��ت  همچون  امیني  پارسا و فداکار نگاهدار باشم  و آن  

را به  منتخب  ملت  پس  از خود بسپارم ."
اگر هر یک از نامزدها اعتراضی نسبت به تخلف در 
انتخابات داشتند می توانند از طرق ساز و کار قانونی آن 

را بررسی کرده و طبق مواد قانونی ذیل عمل کنند:
م��اده 80 این قانون می گوید که هیأت هاي اجرائي 
موظفن��د از تاریخ اعالم نهایي صالحیت داوطلبان تا دو 
روز پ��س از اعالم نتیجه اخذ رأي  انتخابات، ش��کایات 
واصل��ه را  بپذیرن��د و ظرف بیس��ت  و چهار س��اعت در 
جلسه  مشترک هیأت اجرائي و ناظرین شوراي نگهبان 
در شهرستان مربوطه به آن ها رسیدگي نمایند و نتیجه 

را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعالم دارند.
 تبصره 1- کس��اني که از نحوه برگ��زاري انتخابات 
ش��کایت داشته باشند، مي توانند ظرف سه روز از تاریخ 
اخذ رأي ش��کایت مس��تند خود را به ناظرین ش��وراي 

نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره 2- ش��کایاتي قابل رسیدگي خواهد بود که 
مشخصات شاکي یا ش��اکیان شامل نام، نام خانوادگي، 
شغل، نش��اني کامل، ش��ماره تلفن ) در صورت  داشتن 

تلفن( و اصل امضاء شاکي را داشته باشد.
تبص��ره 3- در صورت��ي که ش��اکي ب��دون دلیل و 
م��درک و مغرضانه داوطلبان انتخابات��ي را متهم نماید 
و عمل ش��اکي عنوان افتراء داشته باش��د قابل تعقیب 

و پیگیري است.
 تبصره 4- طرح و بررس��ي ش��کایات در مورد افراد 

محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
 تبصره 5- بازرس��ان گزارش��ات خود را منحصراً به 

مراجع ذیصالح قانوني ارسال مي دارند.
البته باید دانست که طبق ماده 81 قانون انتخابات 
شکایاتي که در جریان انتخابات به هیأت اجرائي تسلیم 
مي ش��ود مانع از ادامه کار انتخابات نب��وده و در موعد 

رسیدگي به شکایات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
م��اده 82 هم بیان می دارد ک��ه هیأت اجرایي پس 
از بررسي شکایات و گزارش��ات چنانچه تشخیص دهد 
که امور انتخابات در یک یا چند ش��عبه از جریان عادي 
خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شوراي 
نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعالم 

مي نماید.

حماسه حضور در فضای مجازی
هن��وز مدتی از تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی 
باقی است )چراکه زمان نگارش متن روز چهارشنبه است( 
اما بس��یاری از فعاالن فضای مج��ازی تصمیم گرفتند با 
انتخاب عکس و نوشته های مرتبط مردم را برای حضوری 

حداکثری در پای صندوق های رای تشویق کنند.
عده ای عکس های پروفایلش��ان را ب��ه جمالتی در 
مورد حض��ور در انتخابات تغییر دادند و عده ای دیگر با 
فرس��تادن فیلم های تهدیدات تروریست ها و کشورهای 
بیگانه از مردم می خواس��تند ک��ه در انتخابات همگانی 
شرکت کرده و مشت محکمی در دهان آنهایی که برای 
نابودی انقالب اس��المی نقشه دارند بزنند. عده ای اما با 
فرس��تادن صحبت های رهبری و کلیپ حرف های مقام 
معظ��م رهبری به همدیگر یادآور می ش��وند که حضور 
مردم از هر چیزی در انتخابات واجب تر اس��ت و با این 
روی��ه می خواهن��د م��ردم را به پ��ای صندوق های رای 
بکشانند. در این بین اما پخش سخنان مراجع در واجب 
دانستن حضور در رای گیری هم جالب توجه بود و مورد 

استقبال بسیاری از مردم قرار می گرفت.


