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قانون دان

کارها را با صبر و بدون شتابزدگی انجام دهند
وظیفه ی مس��ئوالن، وظیفه ی سنگینی است. در 
نظام جمهوری اس��امی، پذیرش مسئولیت به معنای 
کامجوئی از قدرت نیس��ت؛ به معن��ای قبول زحمات 
خدم��ت به مردم اس��ت؛ ای��ن معنای قب��ول زحمت 
است؛ معنای مسئولیت در نظام جمهوری اسامی این 
اس��ت. مس��ئوالن تاش میکنند، کار میکنند، زحمت 
میکش��ند، توان خودش��ان را به می��دان می آورند تا 
بتوانند از مشکات مردم کم کنند، بتوانند کشور را 
به اهداف برسانند. ظرفیتهای کشور هم خوشبختانه 
بس��یار زیاد اس��ت؛ زحمات متراکمی که گذش��تگان 
کش��یدند، آنها هم جزو ظرفیتهای این کش��ور است؛ 
از این ظرفیتها باید مسئوالن محترم استفاده کنند.

 البته من توصیه میکنم، هم مردم را به بردباری، 
هم مس��ئولین محترم را به شکیبائی و حوصله. نباید 
توقع داش��ت مش��کاتی که در س��ر راه مردم وجود 
دارد - چه در زمین��ه ی اقتصادی، چه در هر زمینه ی 
دیگری - در مدت کوتاهی برطرف شود. البته باید از 
خدای متعال درخواس��ت کرد که به مسئولین توفیق 
دهد هرچه بتوانند، سریعتر کارها را پیش ببرند؛ اما 

طبیعت کارهای کان در کشور، طبیعت زمانبر است.
 توصی��ه ی ما، هم به رئیس جمهور محترم، هم به 
هیئت دولتی که ان شاءاهلل به توفیق الهی در آینده ی 
نزدیک��ی از مجل��س رأی اعتماد خواهن��د گرفت، این 
اس��ت که کارها را ب��ا صبر و بدون ش��تابزدگی انجام 
دهن��د؛ گامه��ا را محکم و مطمئن بردارن��د. در همه ی 
زمینه ه��ا ظرفیت کار وج��ود دارد، اه��داف بلند هم 
وجود دارد، نش��انه ها و بش��ارتها هم در کشور ما کم 
نیست. البته جبهه ی دشمنان برخوردهای خصمانه ای 
دارند. رئیس جمهور محترم اشاره کردند به تحریمها و 
فشارهائی که دشمنان ملت ایران - که البته در رأس 
آنها آمریکا است -  بر کشور وارد میکنند. من میخواهم 
بگویم درست است که فشارهای دشمنان برای مردم 
مش��کاتی را به وجود می آورد، اما تجربه های باارزشی 
ه��م در اختیار مس��ئوالن و در اختیار مردم میگذارد. 
درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت 
کردیم، این است که هرچه میتوانیم، باید به استحکام 
س��اخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه میتوانیم، در 
درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. 
آنهائ��ی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، 
وقتی با یک چنین مش��کاتی مواجه شوند، خلع ساح 
خواهند ش��د. ظرفیتهای ملت ایران خیلی زیاد است. 
ما باید بپردازیم به اس��تحکام س��اخت درونی اقتدار 
ملی؛ که آن روز به مس��ئوالن کشور عرض کردیم: در 
درجه ی اول، مس��ائل اقتصادی و مسائل علمی است؛ 
که باید با جدیت دنبال ش��ود. مس��ائل سیاس��ی هم 

مسائل مهمی است. 
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 افراد متخلف در شعب اخذ رای
وم اخراج می شوند در صورت لز

س��خنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینک��ه گزارش هایی 
از تخلفات در س��طح ش��هر تهران دریافت ش��ده است، گفت: 
مس��ئوالن دفاتر نظارتی ما به این اف��راد تذکر می دهند و در 

صورت لزوم از شعب اخراج می شوند.

عباسعلی کدخدایی افزود: تخلفاتی از این قبیل در همه ادوار 
انتخاب��ات وجود دارد و گزارش هایش نیز یا از طریق نمایندگان 
نامزدها و یا از طریق مردم به ما ارائه می شود. ما این گزارش ها 
را پیگیری می کنیم و اگر الزم باشد به سرعت برخورد می کنیم؛ 

هم��کاران ما در هیات های نظارت اس��تانی ای��ن کارها را انجام 
می دهن��د و اگر باز هم تخلفی در جایی صورت می گیرد، تقاضا 
داریم که سریع تر گزارش این تخلفات را از طریق تلفن یا ایمیل 

روابط عمومی به دبیرخانه شورای نگهبان اطالع دهند.
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پور مائده شیر

م��ردم در دور دوم انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ش��ور و 
هیجان عجیبی داش��تند، هیج صندوق رایی نبود که حتی در 
کوچه و پس کوچه باشد و صفی مقابل آن وجود نداشته باشد. 

مردم آمده بودند تا بار دیگر با نظام تجدید بیعت کرده و برای 
آنهای��ی ک��ه بارها و بارها در فواصل مختل��ف فریاد ملت را در 
پش��تیبانی از جمهوری اس��المی ایران و آرمان های امام راحل 

نشنیده گرفته اند دوباره این خواسته را تکرار کنند.
مردم همه آمده بودند، فقیرو غنی و حتی در خارج از مرزها 
تا یکبار دیگر همبس��تگی ملی خود را به رخ آنهایی بکشند که 
فکر می کنن��د می توانند با گزینه های روی میز خود ملت فهیم 
ایران را تهدید کنند. مردم آمده بودند تا بار دیگر بگویند که پای 
نظامی که انتخابش کردند و برای آن شهید دادند ایستاده اند. هر 
چند برخی دلشان می خواهد این حضور را مصادره مطلوب کنند 
و بگویند آنها هس��تند که مردم را پای صندوق رای کشانده اند؛ 
اما واقعیت این است که مردم قبل از اینکه به اسامی کاندیداها 
توجهی داش��ته باش��ند برای اجابت خواست رهبری و لبیک به 

ایشان است که در انتخابات شرکت می کنند.
مردم می دانند حاال که رئیس جمهور ماجراجوی امریکا دلش 
می خواهد با همه دنیا سرشاخ شود، حاال که حمایت از تروریست 
علنی تر ش��ده و حتی آل س��عود که باید خادم الحرمین باشد به 
خادم التروریس��ت تبدیل شده آنها هم باید علنی تر و با صالبت 
بیشتری خواستشان را فریاد بزنند و حضورشان را به رخ آنهایی 
بکشند که شاید ثانیه ای از مخیله شان گذشته که مردم ایران را 

هدف بگیرند.
م��ردم روز جمع��ه در گرمای طاقت فرس��ایی که در اغلب 
اس��تان های کش��ور حاکم بود آمدند و داد زدند که پشت نظام 
ایستاده اند و برایشان مهم است که سکان ریاست جمهوری را به 
دست چه کسی می دهند، آمدند و از بین گزینه های مورد تایید 
نظام بدون توجه به آنهایی که رد صالحیت شده اند، رای دادند.

آمدند تا نشان دهند خط قرمزشان نظام جمهوری اسالمی 
اس��ت و هر کس در این چارچوب نباش��د از نظرش��ان مردود 
اس��ت حتی اگر قبال یکبار از این ملت در همین چارچوب رای 
گرفته باش��د. آمدند تا ثابت کنند ش��عاری که فرزندان انقالب 
با خونش��ان روی دیوارهای اس��تبداد حک کردند پاک نشدنی 
است و گذش��ت دهه های مختلف باعث فراموشی ملت نسبت 

به دینی که به خون شهدا دارند نمی شود.
مردم ایران یکپارچه بدون درنظر گرفتن قومیت و مذهب و 
نژاد آمدند و به امید روزهای پرامید آینده یکبار دیگر پای نظامی 
که با خون شهدا بیمه شده است ایستادند و امیدوارند که هرکس 
توانست رای حداکثری را از ملت بگیرد قدردان حضور مردم بوده 
و سنگینی بار رای ملت را تا روز آخر خدمتگزاری اش حس کند و 

امانت ملت را خواسته یا ناخواسته مورد تعرض قرار ندهد.
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سازمان منافقین
پژوهش و تالیف: تورج گیوری

وهای حزب اللهی و طرفدار نظام نیر
اگ��ر بخواهیم عملکرد س��ازمان منافقین از س��ال 1358 تا 
1360 به صورت مجمل جمع بندی کنیم در می یابیم که سازمان 
منافقی��ن پس از اوج گی��ری انقالب اس��المی، آن را یک جنبش 
دموکراتی��ک با پایگاه خرده بورژوازی تحلیل نموده و خط مش��ی 
خویش را اس��تفاده از این جنبش یه عنوان یک پله برای تشکیل 
جبهه واحد گروه های انقالبی و بدس��ت گرفتن رهبری قرار دادند 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی منافقین اجرای خط مشی خود را 
که در دوران انقالب تحقق نیافته بود با شرایط جدید تطبیق داده 
و طی یک خط مش��ی س��ه مرحله ای در حقیقت برنامه سرنگونی 
نظام ج.ا.ا و تصرف حاکمیت را شکل می دهند که این سه مرحله 

عبارت بودند از:
1( ط��رح گس��ترش و تثبی��ت س��ازمان: در ای��ن مرحله 
باصط��الح با هدف بی آینده کردن نظام ت��الش نمودند خود را به 
عنوان تنه��ا آلترناتیو حکومت ایران در س��طح بین المللی مطرح 
نموده و مدعی می شوند رهبران نظام به عنوان راس هرم بایستی از 
بین بروند در قسمت دوم این مرحله و به منظور تثبیت آلترناتیوی 
خود و به اصطالح برانگیختن قیام عمومی و پاره کردن تور اختناق 
مدعی شدند سرانگشتان نظام و به تعبیری بدنه نظامی آن که آنها 

را طرفداران نظام برشمرده بودند بایستی نابود شوند.
2( تش��کیل جبهه متحد علیه نظ��ام ج.ا.ا: در این مرحله 
سازمان تالش خود را بر محور اتحاد با سایر گروهک های مخالف 
نظام ج.ا.ا قرار داده و در این راس��تا تحلیل خود را بر این اس��اس 
اس��توار س��اخت که بواس��ط موفقیت در مرحله اول که منجر به 
طرح و تثبیت آلترناتیوی س��ازمان ش��ده اس��ت سایر گروهک ها 

با محور قرار دادن ای��ن گروهک و ائتالف مورد نظر را به رهبری 
منافقی��ن انجام خواهند داد با این حال بجز تعداد اندکی از جمله 
گروهک های )جنبش مس��لمانان مبارز به رهبری دکتر حبیب اهلل 
پیم��ان( جمعیت اقامه به رهبری روحان��ی نما جالل گنجه ای و 
جنبش ش��ورا به رهبری صدر حاج سیدجوادی مشخصاً بنی صدر 
)به صورت پنهانی( در سال های 1358 و 1359 سایر گروهک های 

ضدانقالب حاضر به اتحاد با گروهک منافقین نگردیدند.
3( تحقق جایگزین��ی: این مرحله که به عنوان نقطه پایانی 
تالش گروهک در جهت بدس��ت گرفتن قدرت تلقی می گردید به 
عنوان راهبرد نهایی مطرح ش��د بر این اس��اس رهبران گروهک 
مدعی شدند تحقق مراحل اول و دوم براحتی مرحله سوم را پدید 
خواهد آورد علیهذا بواس��طه شکست در مراحل قبلی این مرحله 

نیز با شکست مواجه می شود.
نگرش تحلیلی فوق چهره روش��نی از پوسته به ظاهر اسالمی 
این گروهک به تصویر می کشد چراکه گروهک منافقین به منظور 
جذب نیرو و هواداران بیش��تر محور حرکت خود را بر اس��اس کار 
تبلیغاتی قرار داده و با توجه به ش��رایط سیاس��ی حاکم بر کشور 
در اولی��ن گام هیچگونه موضع منفی نس��بت به حضرت امام)ره( 
نگرفته و ایشان را به عنوان رهبر انقالب خطاب نموده و نسبت به 
دولت نیز سیاس��ت تشویق و انتقاد را در پیش می گیرد با ورود به 
س��ال 1358 گروهک حضور خود را در بین محافل دانش��جویی و 
دانش آموزی تقویت کرده و با برپایی جلسات به ظاهر انقالبی برای 
اولین بار در تیرماه س��ال 1358 به اظهارنظر درخصوص مس��ائل 
امنیتی کشور در بین نیروهای دانشجویی هوادار پرداخته و کم کم 
رنگ و ب��وی آن را در جهت مخالفت با حاکمیت نظام ج.ا.ا تغییر 
می دهد پس از چند ماه کار مداوم بر روی مس��ائل فوق که عمدتاً 

با برپایی سخنرانی های هم شکل و با یک محتوا صورت می گرفت 
در اوایل س��ال 1359 گروهک انسجام تشکیالتی را به عنوان یک 
اصل در دستور کار قرار داده و به سازماندهی تشکیالت می پردازد 
و با تش��کیل واحدهای میلیشیا )ش��کل دادن نیروهای هوادار در 
قالب یگان های نظامی( را در این مرحله مطرح و در تابستان سال 
1359 و قبل از ش��روع سال تحصیلی خط ورود به فاز سیاسی - 

نظامی به نیروهای هوادار تشکیالتی اعالم می گردد.
در همین دوران که با شکست گروهک در عرصه های سیاسی 
داخلی همراه بود تشکیالت از حضور در مجلس خبرگان و مجلس 
ش��ورای اس��المی باز می ماند خط مخالفت با نظام ج.ا.ا به صورت 
علنی آغاز می گردد. مخالفت آش��کار ب��ا نیروهای انقالبی و هوادار 
نظام و توهین و تهمت تحت عنوان وجود خفقان در داخل کشور 
مح��ور تبلیغات گروهک ق��رار گرفته و ضمن برپایی جلس��ات و 
س��خنرانی های عمومی به شکل شدیدتری در نشریات گروهک از 
جمله نشریه موسوم به مجاهد و همچنین بیانیه ها و اطالعیه های 
متعدد مس��ئولین نظام و حت��ی رهبر انقالب را نی��ز مورد حمله 
قرار می دهند اظهارات بنی صدر در ش��هریورماه 1359 که از قبل 
دارای روابط پنهانی با این گروهک بود یکی از عوامل تسری بخش 
تبلیغات گروه��ک در جامعه بود. حمایت تلویحی بنی صدر که به 
هر حال به عنوان رئیس جمهوری ایران مطرح بود در واقع موجی 
از تنش های داخلی در س��طح جامعه را پدیدار ساخت که اوج آن 
در حادثه 14 اس��فند سال 1359 در حین سخنرانی بنی صدر در 
دانشگاه تهران ظاهر می گردد هواداران منافقین در این مراسم که 
تحت حمایت علنی بنی صدر قرار داشتند با تشویق بنی صدر اقدام 
ب��ه جرح نیروهای حزب اللهی و طرف��دار نظام پرداخته و مقدمات 

آشوب سال 1360 را فراهم می سازند.

اتفاقی نادر از رسانه ای دولتی مجبورمان کرد که باکس بدون روتوش را دوباره راه بیندازیم، ماجرا از این قرار بود 
که اقدام مشکوک روزنامه دولت در جعل بیانیه انتخاباتی به نام سردار قاسم سلیمانی باعث شد که سخنگوی سپاه این 

اقدام را تکذیب کند تا از هیجان جامعه به دلیل انتشار اخبار کذب که ممکن بود ایجاد شود بکاهد.
روزنامه دولتی ایران در شب انتخابات، طی اقدامی عجیب اقدام به انتشار یک بیانیه انتخاباتی جعلی به نام فرمانده نیروی 
قدس سپاه کرد. در این بیانیه جعلی که کانال تلگرامی روزنامه ایران منتشر کرد، ضمن انتساب مطالب جهت دار به فرمانده 
س��پاه قدس، شعار انتخاباتی حسن روحانی نیز گنجانده ش��ده بود! بر همین اساس سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه در 
گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در این باره گفت: پیش از این سپاه پاسداران در بیانیه ای، مواضع این نهاد در قبال انتخابات 

و بویژه استفاده از نام فرماندهان، به خصوص سردار سلیمانی را اعام کرده و اکنون نیز همان موضع برقرار است.
وی اظهار داشت: بنا بر روش همیشگی سپاه پاسداران، هرگونه موضع گیری های از این دست توسط فرماندهان در 
موارد مختلف، توس��ط روابط عمومی و یا س��خنگوی سپاه اعام ش��ده و غیر از آن هر مطلبی فاقد ارزش است و به شدت 
تکذیب می شود. جعل بیانیه به نام سردار حاج قاسم سلیمانی که چهره محبوب و ملی کشور است از سوی روزنامه دولت 
آن هم در آخرین ساعات منتهی به رای گیری انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده بوده و به نظر می رسد در جهت ایجاد 
انحراف و شبهه افکنی در افکار عمومی صورت گرفته است که البته با اقدام به موقع سخنگوی این نهاد پاسخ داده شد 

اما این رفتارها جزو بداخاقی های انتخاباتی همیشه در اذهان عمومی ثبت خواهد شد.

اتفاق خجس��ته ای که در مسیر انقاب شکل گرفته و از همان لحظات ابتدایی انتخابات طرفداران آن بیشتر و بیشتر 
می ش��ود تش��کیل کمپینی با هدف دعوت به صلح و دوستی بعد از انتخابات اس��ت که جزو اتفاقات زیبایی است که طعم 

خوش حضور مردم را با این رفتار عاقانه برایمان دو چندان می کند. 
در اقدام��ی پس��ندیده و البته تحس��ین برانگیز و خودجوش این کمپین از مخاطب��ان می خواهد به رای و نظر یکدیگر 
احترام بگذارند و از تخریب و توهین خودداری کنند. این کمپین خودجوش با شعار صلح دوست و احترام به نظر مخالف 
تاکنون توانس��ته نظر بس��یاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده و آنها را به جمع خود اضافه کند، اتفاقی که 
می تواند الگوی خوبی برای مس��ئوالن و سیاستمداران جناح های مختلف باشد تا بعد از انتخاب نام برنده ریاست جمهوری 

همه نامزدها را برای کمک به رئیس جمهوری منتخب مردم گرد یک میز جمع کند.
کاری که ش��اید در ظاهر همواره ش��اهد آن بودیم و البته اتفاق افتاده باش��د اما الزم اس��ت کمی عمیق تر و عملی تر 
اتفاق افتد، ایرادی ندارد در این نکته هم مسئولین از مردم بیاموزند و با هدف کمک به پیشبرد اهداف انقاب اسامی 
و پیش��رفت جمهوری اس��امی با یکدیگر متحد ش��ده و برنامه های قابل اجرایشان را در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار 
دهند. باید در چند روز آتی منتظر ماند و دید که پیام انقابی مردم و رعایت احترام آنها به آرای مختلف توسط مسئوالن 
هم در عمل دریافت و عملیاتی می ش��ود یا همچنان کل کل من پیروز ش��دم و تومنتخب مردم نبودی که باعث رنجش آحاد 

جامعه که حماسه باشکوه انتخابات را آفریدند می شود، ادامه خواهد یافت!

سوشیانت آسمانی

نام هر کس��ی که از صندوق 
ن رای ملت برای گرفتن سکان گفتمــــا

هدای��ت قوه مجری��ه بیرون 
آید، بار امانت و س��نگینی حماسه مردمی را حس 
خواه��د کرد ک��ه در صف های طوالن��ی برای رای 
مدت ها منتظر ماندند. فرد پیروز باید همیش��ه در 
گوش��ه ای از ذهنش هک کند ک��ه با هر درصدی 
ک��ه منتخب ش��ده، مردم او را به دلی��ل اینکه در 
چارچوب نظام اس��ت انتخاب کرده اند و اگر ذره ای 
از ای��ن چارچ��وب خ��ارج ش��ود رایش��ان را پس 
می گیرند و ثابت می کنن��د که به هیچ کس چک 
س��فید امض��ا نداده اند مث��ل آن کاری ک��ه اوایل 

انقالب با خیانت بنی صدر کردند.
روز گذشته تمامی صندوق های رایی که مزین 
به نام جمهوری اس��المی ایران بود ش��اهد صفوف 
مردمی بود که مردم ساالری دینی را فریاد می زدند 
و با انداختن رای به صندوق ها دوباره با نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران تجدید پیمان می کردند. 

 مردمی که همیشه سایه جنگ را
از کشور محو می کنند

علی رغم اینکه جمهوری اس��المی ایران به یاد 
ندارد که رئیس جمهوری در دور دوم خود کنار رفته 
باش��د و آمارها نشان می دهند که با وجود افت رای 
روس��ای جمهور آنها مجددا موفق به جلب اعتماد 
مردم برای چهار ساله دوم خود می شوند اما مردم با 
هیجان و شور خاصی تنها برای تجدید بیعت با نظام 
صف های طوالنی رای را در زیر آفتاب گرمی که در 
اغلب استان های کشور وجود دارد تحمل می کنند. 
مردم آمده اند و به دعوت رهبر معظم انقالب لبیک 
گفتند تا قبل از رای به فرد مورد نظرش��ان به نظام 
جمهوری اسالمی رای داده و سایه جنگ را مجددا 
با حضور حماس��ی خود در میدان و به رخ کشیدن 

هماهنگی خود از سر کشور بردارند.
مردم آمدند تا بار دیگ��ر با آرمان های انقالب 
و مس��یر امام خمینی)ره( تجدی��د پیمان کرده و 
مسیری را که با خون شهدا و قانون اساسی مترقی 
کش��ور بیمه ش��ده اس��ت مجددا انتخاب کنند تا 
دش��منان این مرز و بوم خیال خ��ام نگاه چپ به 

انقالب حماسی مردم را از سرشان بیرون کنند.

حماسه حضور و سنگینی بار امانت
حضور حماس��ی مردم اگر چ��ه مایه مباهات 
نظام جمهوری اس��المی و ش��ادی امت اس��المی 
می ش��ود اما بار سنگینی را بر دوش نفری که رای 
می آورد ق��رار می دهد. رئیس جمهوری دوازدهم با 
هر میزان از رای مردم که برگزیده ش��ود باید نظر 
همه آنهایی را که در انتخاب ش��دنش مش��ارکت 
داش��تند جلب کن��د، او بای��د بتوان��د آنهایی که 
انتخاب��ش کردند را با تحقق وعده ها و ش��عارهای 
انتخاباتی همچن��ان به عنوان حامی خود برگزیند 

و آنهایی را که در مشارکت انتخاباتی به نظام رای 
داده اند و او را مناس��ب پس��ت ریاس��ت جمهوری 
نمی دانس��تند با تحلیل دقیق خواستش��ان راضی 
کند تا در ادامه مسیر از او و تصمیماتی که در حد 

اختیارات قانونی اخذ می کند حمایت کند.
سنگینی بار این رای باید تا آخرین روز حضور 
در پاس��تور روی ش��انه های رئیس دولت دوازدهم 
ح��س ش��ده و همیش��ه میزان��ی برای س��نجش 
محبوبیت خود داش��ته باش��د تا بدان��د چقدر در 

مسیر انقالب و مردم حرکت می کند.
رئیس دول��ت دوازدهم باید در این مس��یر از 
برنامه دیگر کاندیدایی که رای حامیانش��ان کمتر 

از اکثریت مطلق بوده نیز اس��تفاده کند تا حامیان 
آنها به جم��ع حامیان عملکرد رئیس دولت مبدل 
ش��وند و بتواند با اقتدار در حدود قانونی در مسیر 

انقالب پیش رود.

پیگیری مطالبات مردمی
اما بعد از احس��اس س��نگینی بار رای مردم و 
حس��ی که باید برای راضی نگه داشتن آنها داشته 
باش��د. رئیس دولت دوازدهم باید با دس��ته بندی 

خواسته های مردمی در مسیر تحقق آنها بکوشد.
نامزد منتخب مردم باید همزمان در سه جبهه 
پیگیری مطالبات ش��خصی، منافع ملی و مطالبات 

بین المللی مردم از خ��ودش بوده و در جهتی گام 
بردارد که ضمن توجه به معیش��ت مردم و کمک 
به بهبود اوضاع آنهایی که به دلیل مس��ایلی چون 
وجود حقوق ه��ای نجومی و یا رانت های اطالعاتی 
درآم��دزا و یا بی عدالتی ناخواس��ته دچار آس��یب 
ش��ده اند بوده و سریعترین تصمیمات را در صحنه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون 

اساسی و تکیه به اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
کاندیدای��ی که م��ردم آن را به عنوان اصلح بر 
می گزینن��د در کن��ار اس��تفاده از نیروهای خدوم 
ب��ه جای هم��راه ک��ردن اتوبوس��ی طرف��داران و 
هم حزبی های��ش باید پیگیر مطالب��ات بین المللی 
نی��ز بوده و حقوق ش��هدای حج، حق��وق زنان در 
کش��ورهای منطقه که چند مورد با بی احترامی به 
حجابشان صورت گرفته پیگیری کرده و از تابع های 

خود در هر کجای کره زمین حمایت کند.
رئیس دولت دوازدهم نباید خطوط قرمز نظام 
و خط��وط م��ورد انتظار م��ردم را نادی��ده گرفته و 
بی قانونی را در رفتار و عملش پیاده سازد و موجب 
کم ش��دن مشارکت ملی شود. او باید بداند اگر دور 
بعدی انتخابات به هر دلیلی از مشارکت مردمی یک 
صدم درصد کاس��ته ش��ود دولتش به عنوان اولین 
متهم کم کننده این مش��ارکت شناخته می شود که 
نتوانسته مردم را راضی کند و اینطور تلقی می شود 

که به جای امید به آنها نا امیدی داده است.

مردم مورد تایید ها را بر می گزینند
در نهای��ت با م��روری به رای ه��ای باالیی که 
م��ردم در دوره های مختلف به کاندیدای ریاس��ت 
جمهوری دادند الزم است به دوازدهمین منتخب 
مردم برای پست ریاست جمهوری یادآوری کنیم 
ک��ه رای مردم با هر درصدی که به نفعش باش��د 
رای به شخص او نیست چراکه مردم قبال رایهایی 
با درصد باال به روسای جمهوری دادند که با خارج 
ش��دن آنها از دایره انقالب رایش��ان را از ش��خص 
پ��س گرفته و مج��ددا به نظام و ف��رد مورد تایید 
نظ��ام برگرداندن��د، این رای مربوط به ش��خصیت 
مورد تایید نظام اس��ت نه ش��خص خاص که اگر 
خ��دای نکرده به هر دلیل��ی رفتار رئیس جمهور از 
دایره نظرما خارج ش��ود بالفاصل��ه این رای مردم 
پس گرفته ش��ده و او از خاطره ها محو خواهد شد. 
همانطور که بنی صدر محو شد و نام نیکی از او در 

اذهان مردم باقی نماند. 

آری دوباره مردم، به دموکراسی دینی

امانتی بر دوش منتخب

تاکید می شود که هر نامی که از صندوق های رای به 
عنوان فرد پیروز انتخابات دوازدهم خارج شد باید به عنوان 
رای همه ملت محس��وب و هم مردم و هم کاندیدایی که 
انتخابات را واگذار کردند به آن پایبند بوده و رئیس جمهور 

را طبق قانون رئیس جمهور همگان بنامند.
هم مردم و هم مس��ئوالن با عم��ل به اصول قانون 
انتخاب��ات و قان��ون اساس��ی از بع��د از رای دادن باید 
حواسش��ان به فرد پیروز و حرکتهای قانونی او باش��د و 
نتیجه انتخاب��ات را بپذیرند. مردم باید از این به بعد به 
کارها و تصمیمات رئیس جمهوری خود توجه و مطالبه 
خ��ود را برای تحقق وعده ه��ای او و حرکتی که رئیس 
دول��ت بر مدار حق��وق و وظایفش دارد متمرکز کنند و 

مطالبه گر وعده های داده شده به خودشان باشند.
براس��اس قانون رئیس جمه��وری دارای وظایفی در 
حوزه اجرایی است و این وظایف ربطی به درصد رایی که 
از مردم می گیرد ندارد و رئیس جمهوری و هوادارانش باید 
حواسشان باش��د حدود اختیارات آنها را قانون مشخص 

می کند نه درصد افرادی که به او رای می دهند.

وایت تصویری حماسه ر
هر ش��بکه اجتماعی را که ب��از می کنی بیش از هر 
خبری مش��ارکت مردم و تصویری ک��ه از ثبت لحظات 
حماسه ساز منتشر شده است در آن خودنمایی می کند، 
تصاویری که به همه ای��ران می گوید مردم ایران بدون 
نی��از به اجبار دولتی خودجوش از انقالبی که بهایش را 

خانواده های شهدا داده اند حمایت می کند.
درس��ت اس��ت که جمع کثیری از افراد مش��هور و 
هنرمندان و ورزش��کاران و سیاس��یون با ثبت عکس از 
رای خود به نوعی در س��اعاتی خ��ارج از عرف به تبلیغ 
کاندیدای مورد نظرشان پرداختند اما عمل دسته جمعی 
مردم به خواس��ت رهبری به قدری شیرین است که این 
چند فرد متخلف را فراموش می کنیم هر چند که تصویر 
آنها در شبکه های مجازی هم بازتاب های منفی و مثبت 
زیادی را به خود جلب کرده است و تعداد نفراتی که به 

این افراد تذکر داده اند نیز کم نیست.
فضای مجازی اما پر است از عکس هایی که صف های 
طویل مردم را در اقصی نقاط جهان و ایران نشان می دهد 
و مردمی که صبورانه س��اعت ها در صف می ایس��تند تا 

خواستشان را به نظام جمهوری اسالمی بگویند. 
ش��بکه های اجتماع��ی هم به جز ثب��ت این وقایع 
بیش��تر به اتفاق هایی که ممکن اس��ت تخلف محسوب 
ش��ود واکنش نش��ان داده و س��عی می کنند به کشف 

تخلفات احتمالی کمک شود.
در کنار این موضوع س��عی می کنن��د که مردم به 
یکدیگر اطالع دهند که باید به چه نکاتی در تعرفه های 
رای خود توجه کرده و حس��اس باشند تا رایشان باطله 
محسوب نشود. این نیز از نکات جالب توجهی است که 

مردم را به ثبت نظرشان تشویق می کند.


