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سرمقاله

ملت با عزت و وظیفه دشوار دولت دوازدهم
ِ

امیر مقدور مشهود -دبیر سرویس سیاسی

دیگر نه یارانه تاثیر خواهد داشت و نه آرتیست بازی مقابل دوربین تلویزیون .اصول
گرایان که همواره از نیروهای متخصص و دانا به وضعیت اجتماعی بی بهره است بار
دیگر با شکست سنگینی را تجربه کردند .این نیروهای سیاسی نه تنها به خود زحمت
کار میدانی را نمی دهند بلکه از تجارب گذشته نیز درس عبرت نمی گیرند .به نظر
میرسد که این روند کماکان ادامه خواهد داشت .از فردا مداحان و مزد بگیران این
جریان سیاسی بر سر منابر و پشت تریبونها بدبینی میان مردم را ترویج می کنند.
خواهند گفت که  24میلیونی که به روحانی رای دادهاند فریب خوردگان شبکههای
ماهواره ای هستند و هدف و نیت آنها ازبین بردن ناموس و وجاهت دین است .آنها
باز هم خواهند گفت شیوع بیماریهای جنسی ارتباط مستقیمی با رفتار انتخاباتی و ایضا
خشکسالی و قهر خدا با ما خواهد داشت .آنها باز هم سعی می کنند که مراسم مذهبی
و خیرات انسانی که ریشه در همگرایی اجتماعی ما دارد را مصادره به میل کرده و
بین خود و غیر خود خطوط ضخیم ترسیم کنند .معلوم نیست این رویه تا به کی ادامه
خواهد داشت؟ اما پر واضح است این جماعت تا زمانی که به همین اصول و ادبیات
خود دل خوش کردهاند آراء مردم را برای احراز پستهای سیاسی به دست نخواهند آورد.
تا پیش از این گمان می رفت که آرای جناح اصولگرایان در روستاها بسیار بیشتر از
شهرها باشد اما آمار و ارقام انتخابات  29اردیبهشت نشان می دهد که چنین گمانی
دیگر واقعیت ندارد .همه می دانیم که رئیسی و یارانش در طول دوران مبارزه انتخاباتی
با چه شگردهایی اعم از توزیع نقل و نبات و اعزام اکیپهای طلبگی به روستا تالش
کرد که آراء مردم شریف روستا را خریداری کند .اما این انسانهای وارسته نشان دادند
که برای خود و مقام و منزلت خودشان ارزشی بسیار بیشتر از این موارد قائل هستند.
براستی حالوت آمار آراء روستاییان به روحانی بسیار شیرین تر از پیروزی خود روحانی
در انتخابات بود .اگرچه روستاییان و حاشیه نشینان ما از خود همت زیادی نشان دادند
که مغلوب بازی روانی رئیسی و قالیباف نشده و عزت نفس خود را در مقابل این
افراد حفظ کنند ،اما موظفیم که اصل این ماجرا را فراموش نکنیم .رسانهها و جامعه
مدنی هرچند نحیف باید جدا و بدون هیچ مسامحهای پیگیر روندی باشند که با وعده
ارائه یارانه بیشتر قصد داشتند انسجام و هویت مشترک ایرانیان را ویران کنند .طرح
شعارهایی همچون  96و  4درصد در کنار استفاده از مضامین مذهبی و مقام شامخ
امام رضا(ع) برای جدایی و دودستگی ملت جرم کوچکی نیست .اگر فعاالن فرهنگی
نسبت به این موضوع گذشت داشته باشند در چند سال آتی مشکالت اجتماعی فراوانی
گریبانگیر جامعه ایرانی خواهد شد .احمدی نژاد با سیاست یارانهای خود موجب حذف
بسیاری از مضامین اخالقی و جایگزینی پول به جای آنها شد .مشکالت این سیاست
احمدینژاد آسیبهای فراوانی به ساختار اجتماعی ما وارد کرده است .سالها وقت و
هزینه بسیار الزم است که این آسیب تا حدودی جبران گردد .این حضرات نیز گوشهای
دیگر از ساختار اجتماعی را مورد هدف خود قرار دادند .استفاده ابزاری از نمادها و
سمبلهای مذهبی به همراه تقسیم جامعه به فقیر و غنی به مراتب می تواند مشکالت
بزرگتری برای ما به همراه داشته باشد .در این شرایط نباید به آن روستایی و یا ساکنین
حاشیه شهری امیدوار بود که رفتاری مطابق در فرایند انتخابات از خود نشان دهد .باید
به کمک این عزیزان شتافت .باید هر چه زودتر مشکالت معیشتی آنها بر طرف گردد.
باید با آموزش صحیح جایگاه مضامین مذهبی و تفاوت آنها با بازیهای سیاسی ،عزت
نفس آنها را پر بارتر نمود و دراین میان صد البته نباید از آقایان ابراهیم رئیسی و محمد
باقر قالیباف بخاطر جرائم و خسارتهای اجتماعی به سادگی گذر کرد .قطعا محاکمه
آنها در دادگاههای قضایی امکان پذیر نیست اما در محضر اذهان آحاد ملت ایران و
علی الخصوص در فضای مجازی باید حق اینها را درکف دستشان گذاشت .قطعا با
پیگیری این موارد امکانات هستههایی که سعی دارند بذر نفاق را از طریق مداحی و
منابر مذهبی پخش کنند ،گرفته میشود .تاکید میشود که پیگیری جرائم نفرات ذکر
شده باید همراه با برآورده سازی مطالبات مردم صورت گیرد .در غیر اینصورت باز هم
 4سال دیگر افرادی مانند رئیسی و قالیباف با چهرهای مظلوم ظاهر خواهند شد و از
مطالبات بر زمین مانده مردم حداکثر استفاده را خواهند کرد.

روز جمعه  29اردیبهشت  96حماسه تکرار نشدنی شور و شعور درغیاب اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت .جای او بیش از هر زمان دیگر در میان فاتحان این روز بزرگ خالی
بود.مرحوم هاشمی رفسنجانی قبل از ارتحال ،پیام آگاهی بخشی خویش را به مردم ایران داده بود .اما امروز که ثمره رشد فکری ملت نتیجه مبارک آن در انتخابات دوره دوازدهم
متجلی شده ،آسوده خاطر از گذشته آرمیده است.
گفتمان مرحوم آیت اهلل بار دیگر در رفراندومی بزرگ مقبول ملت افتاد .اگر چه وفات کرده اما همواره اندیشه وی زنده و جاری خواهد بود.مرحوم هاشمی قربانی بزرگ پوپولیسم
است اما اکنون روح وی از «پوپولیسم ستیزی» جامعه رای دهندگان ایرانی مسرور و مبرور است.مرحوم آیت اهلل ،در اسفند  95بعداز انتخابات خبرگان که رشد فزاینده شعور ملت
را در آن انتخابات به وضوح مشاهده کرد پیام جاودانهای صادر کرد که امروز ثمره آن در بطن جامعه و الیههای تحتانی زندگی مردم  ،قابل مشاهده است .اینجاست که اطمینان
خاطر هاشمی مبنی بر شعور بالنده ملت در این روز قابل درک است .هاشمی در آن پیام به یاد ماندنی به مردم گفت:اکنون با خیال راحت می میرم .باید اذعان داشت که ژرف
اندیشی هاشمی رفسنجانی در  29اردیبهشت یک بار دیگر خود نمایی کرد .بجاست که بگوییم در سپیده دم آزادی جای هاشمی خالی

رئیس جمهور منتخب در اولین پیام تلویزیونی بعد از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری:

ایران یک ملت ،یک دولت و یک رئیسجمهور دارد

حجتاالسالم حسن روحانی منتخب ملت در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در پیام تلویزیونی با اشاره به
حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت:
مردم با حضور و گسترده معنادار و موثر خود در انتخابات اردیبهشت ۹۶
گامی بلند در راه اعتال و منافع ملی و سرافرازی ایران عزیز برداشتند.
منتخب ملت در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم ادامه داد:
بیش از  ۴۱میلیون رای شما تاریخ کشور را از توقف و تردید بیرون
آورد و ایران را در تداوم راه توسعه و ترقی خویش قرار داد .شما دیروز
به همه آنها که ما را بازگشت به گذشته یا توقف در شرایط فعلی
میخواندند نه گفتید و زمانه را به جلو راندید .مشارکت تاریخی شما
در پای صندوق رای فارغ از آنکه در این رقابتی ترین انتخابات تاریخ
ایران بود ،شگفتی ساز شد .او تاکید کرد :اعتماد دوباره به اینجانب
سبب شد که بار سنگینی را بر دوش خود احساس کنم و امیدوارم
وکیل شایستهای برای نمایندگی مطالبات شما مردم ایران باشم.رئیس
جمهور اضافه کرد :شما با این رای نشان دادید ملتی یکپارچه هستید
که با وجود قطببندیهای سیاسی هیچ کس نمیتواند شما را به
ورطه نزاعهای بیهوده طبقاتی ،فرقهای ،قبیلهای ،شهری و روستایی
و ...بکشاند .او ادامه داد :رای منسجم شما نشان داد یک ملت هستید
و یک دولت دارید و یک رئیس جمهور میخواهید که خادم یک
ملت باشد .درود بر زنان ،جوانان ،شهری و روستایی ،فارس ،ترک،
لر ،عرب ،گلیک و سیستانی و ...در سرزمین پر ستاره ایران .رئیس
جمهور با بیان اینکه درود بر معلمان غیرتمند که در تندباد سیاه تهمت
درخشیدند ،تصریح کرد :درود بر هنرمندان کارگران ،کارمندان و
دانشجویان و ...که با ایجاد موج درخشان بی نظیر به استقبال دولت
 ۱۲رفتند .سالم و درودم بر من بر مقام معظم رهبری که حکیمانه
و مشفقانه امواج پر تالطم انتخابات آنچنان به ساحل آرامش هدایت

کردند که شور انتخاباتی به سمت استقبال ملت هدایت شد .رئیس
جمهور دولت دوازدهم با یادی از آیتاهلل هاشمی گفت :جا دارد یاد
کنم از مرد اعتدال و سازندگی مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که
واقعا جای ایشان در این صبح پیروزی خالی است .همچنین از برادر
گرامیام سید محمد خاتمی و خانواده امام راحل و برادرم سید حسن
خمینی ،علی اکبر ناطق نوری ،اسحاق جهانگیری ،از همه خانوادههای
عزیز شهدا و شهید مطهری و بهشتی ،از همه فعاالن سیاسی از همه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بویژهرئیس محترم مجلس ،فعاالن

فضای مجازی که توانستند این فضای پروخروش را به اعماق جامعه
برسانند ،تشکر میکنم .او با بیان اینکه من با کمال خضوع دست همه
کسانی که با رای مثبت خویش به این خادم کوچک خویش اجازه ادامه
ماموریت دادند ،میبوسم ،خاطرنشان کرد :از خداوند منان میخواهم
به این کمترین این شایستگی را بدهد که با خدمات خود اعتماد حتی
کسانی که به من رای ندادند را کسب کنم و بتوانم پاسدار حقوق ،عزت
و سربلندی همه آحاد ملت ایران باشم .منتخب ملت در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به مردم ایران ابراز داشت:
مردم عزیز ایران! انتخابات صحنه تصمیمگیری و روشی مردمساالرانه
برای حل مسالمتآمیز اختالفنظرهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بر پایه رای مردم است و نه آغازی برای توسعه و تداوم و عمیقتر
کردن آنها .روحانی با بیان اینکه مردم ما در این انتخابات با درک
نظرهای گوناگون راه آینده خود را انتخاب کردند و همه باید به
خواست و تصمیم مردم احترام بگذارند ،عنوان کرد :امروز انتخابات
پایان یافته و منرئیس جمهور همه ایران هستم و نیازمند کمک تک
تک ملت ایران هستم حتی کسانی که مخالف من و سیاستهای من
هستند .او ادامه داد :دست یاری و دوستی خود را صمیمانه به سوی
همه مردم ایران ،جناحها ،احزاب و اقشار دراز میکنم و طبق قاعده
مردمساالری و بر حکم قانون به مخالفان خود احترام میگذارم .ملت
ما میخواهد در صلح و دوستی در جهان زندگی کند ولی راضی نیست
تحقیر و تهدید را تحمل کند .این پیام باید توسط کشورها به ویژه
همسایگان درست شنیده شود .انتخابات ایران نشان داد راه تامین
امنیت تقویت دموکراسی و احترام به آرای مردم است و نه تکیه بر
قدرتهای خارجی .رئیسجمهور عنوان کرد :ما به نیروهای مسلح
خود افتخار میکنیم و تداوم این اقتدار را ضامن صلح و ثبات و امنیت
مردم خود میدانیم..

ابراهیم رئیسی در اولین بیانیه بعد از شکست در انتخابات

از تبریک به رئیسجمهور منتخب مردم خودداری کرد

ابراهیم رئیسی رقیبب اصلی حسن روحانی در اولین
بیانیه بعد از شکست در انتخابات  29اردیبهشت از
ارسال پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم

خودداری کرد .متن بیانیه وی به شرح ذیل است:
خداوند متعال را سپاسگزارم که حضور باشکوه شما
مردم فهیم در انتخابات ریاست جمهوری ،عظمت
نظام مقدس جمهوری اسالمی را بیش از پیش نمایان
ساخت و چشم جهانیان را خیره کرد.
نقش بی بدیل رهبر معظم انقالب در شکل گیری
این حماسه با عظمت بر کسی پوشیده نیست .امنیت
و استقالل و پیشرفت کشور ،همواره مرهون هدایت
های داهیانه ایشان بوده و اینجانب به عنوان سرباز
این نظام و خادم ملت شریف ایران ،وظیفه خود می
دانم از مراجع عظام تقلید و علماء اعالم ،طالب و
دانشجویان ،کارگران و کشاورزان ،بازاریان و خانواده
معزز شهدا و ایثارگران و تمامی گروه ها و تشکل ها
و همه زنان و مردان سلحشور ایران اسالمی تشکر
نمایم.
همچنین از مردم عزیزی که با محبت خویش به
اینجانب اعتماد نموده و در سفرهای مختلف به
استان های کشور ،جلوه های ماندگار و فراموش

نشدنی از عزم انقالبی و انسجام اجتماعی خلق
نمودند ،صمیمانه تقدیر نمایم .بی تردید پیروز اول
این انتخابات ملت شریف ایران می باشند که حماسه
ای بزرگ خلق نمودند.
دستاورد مهم این انتخابات ،سیاست ورزی اخالق
مدار ،تکلیف محوری و طرح گفتمان «توجه به
محرومان» و «مبارزه با فساد و تبعیض» بود که فراتر
از جناح بندی های رایج سیاسی ،به مطالبه عمومی
مردم تبدیل شد و به تدریج مورد اذعان و تعهد دیگر
نامزدهای انتخاباتی نیز قرار گرفت.
رأی قریب به  ۱۶میلیون ایرانی خواهان تغییر ،سرمایه
ای مهم و پشتوانه عظیم است که به هیچ وجه نمی
توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کالن
کشور نادیده گرفت.
اینجانب با اتکاء به همین پشتوانه مردمی ،همه
ظرفیت ها را برای پیگیری مطالبات مردم در مبارزه با
فساد و تبعیض و تحکیم ارزش های انقالب اسالمی
به کار خواهم بست و هر اراده و تالشی در دولت

آینده با این جهت گیری را مورد حمایت قرار خواهم
داد و همواره زبان گویای محرومان خواهم بود.
اگرچه حضور بانشاط و حداکثری مردم پای صندوق
های رأی کام هر ایرانی را شیرین کرد .لکن برخی
بداخالقی های انتخاباتی و تخلفات آشکار در قبل و
حین برگزاری انتخابات از لحظات تلخ این انتخابات
بود که آن را از مسیر قانون پیگیری خواهم نمود ،اما
هم اکنون همگان باید عزم خود را جزم کنیم تا با
ساختن ایرانی آباد بر استقالل وآزادی و کرامت برای
این ملت پافشاری نماییم.
به روح مطهر امام راحل و شهدای عالیقدر انقالب
اسالمی درود می فرستم و برای ملت قهرمان ایران
آینده ای سرشار از موفقیت و بهروزی آرزو می کنم.
همچنین برای تمام دولت مردان و رئیس جمهور
منتخب آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم اجرای
عدالت اجتماعی و رفع دغدغه های اقتصادی
مردم و معیشتی محرومان در اولویت برنامه های
#دولت_دوازدهم قرار گیرد.

یادداشتهای امروز
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روحانی رئیسجمهور
شد و مردم پیروز!

نصرت اهلل تاجیک
صفحه 2

اصولگرایان؛ عملگرایانه به
سمت پذیرش برخی آزادیها
پیش روند

جواد رحیم پور
همین صفحه

ِ
ملت با عزت و وظیفه
دشوار دولت دوازدهم

امیرمقدور مشهود
صفحه 2

نیمه خالی لیوان
انتخابات

جواد شقاقی

