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اسحاق جهانگیری پیروزی ملت ایران برای تداوم راه تدبیر و امید را تبریک گفت.
به گزارش ایســنا، متن یادداشت توئیتری معاون اول  رئیس جمهور به این شرح است: پیروزی بزرگ 
ملت ایران در خلق حماسه ای سترگ و بیادماندنی برای تداوم راه تدبیر و امید را به آحاد هم وطنان عزیز 

صمیمانه تبریک می گویم.

تبریک جهانگیری 
به ملت ایران

برآمدن همه آرزوهای ملی در گرو چنین اندیشیدن و چنین عمل کردن است
پیام قدردانی مقام معظم رهبری به مناسبت انتخابات 29 اردیبهشت:

در پــی حضور پر شــکوه و حماســی مــردم در دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اســامی شهر و روستا، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی پیام تشــکر و قدردانی 
صــادر و بر نکات مهمی تأکیــد کردند. متن پیام حضرت آیــت اهلل خامنه ای به 

مناسبت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:
ملت عزیز ایران

جشــن حماســی انتخابات روز جمعه،  بار دیگر گوهر درخشــاِن عزم و اراده ی 
ملی را در برابر چشــم جهانیان به جلوه آورد. مشــارکت گسترده و پرشور شما، و 
هجوم مشــتاقانه به مراکز رأی گیری، و تشکیل صفهای طوالنی برای رسیدن به 
صندوق های رأی در همه جای کشــور، و از همه ی قشرهای اجتماعی، نشانه ای 
آشــکار از استحکام پایه های مردم ساالری اســامی و دلبستگی همگانی به این 

موهبت بزرگ پروردگار بود و ایران و ایرانی را در آزموِن میدان عمل، ســرافراز و 
روســفید کرد. دیروز با این حضور متراکم و افکندن بیش از چهل میلیون برگه ی 
رأی در صندوقها، نصاب تازه ای در انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد و پیشرفت 
روزافزون ملــت ایران را در عرصه ی حضور و بروز قدرتمندانه نشــان داد. ایران 
اسامی بار دیگر بدخواهان و کین ورزان و حسودان را عقب نشانید و دل دوستان 
و تحسین کنندگان خود را لبریز از شادی و افتخار کرد. پیروز انتخابات دیروز، شما 
مردم ایرانید و نظام جمهوری اســامی است که به رغم توطئه و تاش دشمنان، 
توانســته اســت اعتماد این ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند و در هر دوره 
درخشش تازه ای نشان دهد. آزمون برجسته ی دیروز تنها مشارکت گسترده نبود، 
آرامش و متانت و نجابت شــرکت کنندگان که امنیــت انتخابات را تضمین کرد، 
نیز بخش مهمی از این آزمون خیره کننده بود. همه ی قشــرها، همه ی سلیقه ها، 
همه ی گرایش های سیاســی در کنار هم به صحنه آمدند و دوشــادوش یکدیگر 
به نظام جمهوری اســامی رأی دادند. اینجانب با خشــوع در برابر خدای بزرگ، 
جبهه ی ســپاس بر خاک میســایم، و لطف و رحمت و پاداش شایسته برای ملت 
ایران مسئلت می نمایم و به پیشــگاه حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداه عرض 

سام و اخاص میکنم و نکاتی چند را متذکر می شوم:
۱ـ بــه مردم عزیز، عــرض میکنم خدای را بر موفقیــت در برگزاری انتخابات 
شــکر گزارید و پس از التهــاِب روزها و هفته های پیــش از انتخابات، اکنون به 
اتحاد و اتفاق عمومی بیاندیشــید که بی شــک یک عامل مهم استحکام و اقتدار 
ملی اســت. همه در زیر ســایه ی نظام جمهوری اســامی و فرزندان این میهِن 
سرافرازید، بکوشید تا سهم خود از وظیفه ی پیشبرد کشور به سمت هدفهای بزرگ 
را بشناســید و دنبال کنید. برآمدن همه ی آرزوهای ملی در گرو چنین اندیشیدن و 

چنین عمل کردن است.
۲ـ به رئیس جمهور محترم و همه ی کســانی که در دولت آینده شرکت خواهند 

داشت ســفارش و تأکید می کنم که کار و تاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را 
برای برطرف کردن مشکات کشور در پیش گیرند و لحظه ئی از این خط مستقیم 
غفلت نکنند. رعایت قشــرهای ضعیف، توجه به روســتاها و مناطق فقیر، در نظر 
گرفتن اولویتها، برخورد با فســاد و با آسیب های اجتماعی، باید در صدر برنامه ها 

قرار گیرد.
۳ـ عزت ملّی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار بین المللی 

نیز از جمله ی اولویتهای مدیریت انقابی و اسامی است.
۴ـ الزم میدانم از یکایک آحاد شــرکت کننده در انتخابات و نیز کسانی که در 
ترغیب آنان به این وظیفه نقش آفریدند تشــکر کنم، بویژه مراجع معظم و علماء 

اعام و نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی و هنری.
۵ الزم میدانم از حضرات نامزدهای ریاست جمهوری نیز که در این روشنگری 

و شورآفرینی برای انتخابات تأثیر جّدی بر جای نهادند تشکر کنم.
۶ـ الزم می دانــم از همــه ی دســت انــدرکاران اجــراء و نظــارت انتخابات 
ریاست جمهوری و نیز انتخابات شوراهای شهر و روستا که متحمل زحمات طاقت 

فرسا شدند تشکر کنم.
۷ـ الزم می دانم از حافظان امنیت انتخابات و نیز از رســانه ی ملّی که انتخابات 

پرشور، مرهون تاش شبانه روزی و هنرمندانه ی آنان است سپاسگزاری کنم.
۸ در پایان، خود و همگان را به تقوا و تاش در راه وظیفه ی الهی و اجتماعی و 
پایبندی به مسیر انقاب که میراث ارزشمند امام خمینی بزرگ و شهدای گرانمایه 
اســت دعوت میکنم و شــادی روح و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسالت 

می نمایم.
والسام علیکم و رحمة اهلل

سّیدعلی خامنه ای
 سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

خانواده آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در پیامــی پیروزی 
حجت االســام روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به او 

تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا، بیانیه خانواده آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
خطــاب به مــردم ایران پــس از اعــام نتیجــه انتخابات 

ریاست جمهوری به این شرح است:
بسمه تعالی

ملت بزرگ و شریف ایران
سپاس و قدردانی بی کران اینجانب وخانواده آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی تقدیم شما باد.
شــمایی که پرچم افتخار این سرزمین پرگهر را بار دیگر در 
ســپهر تاریخ ایران برافراشتید و مرزهای شــرافت، آزادگی و 

استفامت را پاس داشتید.
زبان قاصر اســت در وصف این شکوه تاریخ ساز شما مردم 
شریف؛ ملتی بی نظیر که دست در دست یکدیگر مام وطن را 

غرق در شادی و افتخار کردید.
امروز روز پیروزی تمام مردم ایران است، روز پیوستگی صد 
درصد این ملت پرافتخار و بی نظیر. امروز در ایران همه برنده 
شدند، چرا که تک تک رای های ارزشمند ایرانیان صرف نظر 
از اینکه در حســاب کدام کاندیدا محاسبه شد، قطره ای بود که 
شجره تنومند و تناور ایران را ســیراب ساخت و از گزند آفات 

ایمن نمود.
شادی ما در این پیروزی بزرگ توام با حسرتی بزرگتر است، 
حسرت فقدان بزرگمردی که در آیینه زمان، امروز ما را می دید 

و به همین دلیل با اطمینان از پیروزی مردم سخن می گفت.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بیش و پیش از هر شخصیتی در 
این ملک به شــما مردم اطمینان و ایمان داشت و مکررا تاکید 
می کــرد راه مردم و راه انقاب باز خواهد ماند و با حضور مردم 
نصر و یاری الهی شــامل حال این کشور است، اذا جاء نصراهلل 

والفتح، و رایت الناس یدخلون فی الدین اهلل افواجا.
مردم قدرشناس و وفادار

 اکنــون که روح آن بزرگمرد در جوار خمینی کبیر و یارانش، 
بهشتی، مطهری، باهنر و هزاران شهید و یار سفرکرده انقاب، 
در شعف و افتخار این حماسه شماست، جا دارد در این راه دشوار 
ثابت قدم تر با یکدیگر همراه شویم، دستان یکدیگر را بفشاریم 
و برمسیر بلندی این سرزمین گام برداریم، اگرچه خرسندیم که 
وصیت آیت اهلل در تداوم دولت دکتر روحانی از ســوی اکثریت 
ملت ایران به زیبایی جامه عمل پوشــیده است، اما میلیون ها 
ایرانی دیگری نیز که به ســایر کاندیداها رای داده اند را بازنده 
ندانیم، آنان نیز در خلق این حماســه به اندازه دیگران ســهیم 
بوده اند و این سخن حکمیانه را از یاد نبریم که پیروزی ما زمانی 
است که در آن بازنده ای وجود نداشته باشد و همه برنده باشند.

با تبریک صمیمانه به یاردیرین آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
دکتر حســن روحانی، امیدواریم دولت تدبیر وامید نیز آنچه در 
تــوان دارد را ذیــل هدایت حکیمانه رهبــر فرزانه انقاب، در 
خدمت شما ملت بی نظیر و شــریف وقف نماید تا قدرشناس 

گوشه ای از این حماسه ماندگار باشد.
 ۳0 اردیبهشت ۱۳۹۶

محسن هاشمی رفسنجانی

یک فعال سیاســی اصاح طلب تاکید کرد: 
گفتمان پیروز انتخابات با تقســیم بندی مردم، 
به گونه ای که قشــرهایی از مــردم را در برابر 

قشرهای دیگر قرار دهد مخالف است.
به گزارش ایلنا، سیدمصطفی تاج زاده با اشاره 
به انتخابات ۲۹ اردیبهشــت و پیروزی قاطع 
حســن روحانی گفت: انتخابات تاریخ ساز ۲۹ 
اردیبهشــت ۹۶ را می توان از زوایای مختلف 
مورد بحــث و ارزیابــی قــرار داد. از دالیل 
مشــارکت کم نظیر مردم سخن گفت و علل 
پیروزی آقای روحانی را مورد بحث قرار داد و 
به تفسیر این پیروزی ملی پرداخت و معانی این 

حماسه را تبیین کرد.
معاون وزیر کشور در دولت اصاحات با بیان 
اینکــه تردیدی وجود ندارد کــه این پیروزی، 
پیروزی ملت ایران اســت، اظهار داشــت: در 
شرایطی که در شرق و غرب کشور افغانستان 
و عراق جنگ زده قــرار دارند و آتش جنگ و 
تروریسم در منطقه رو به گسترش است، ملت 

ایران با مســالمت آمیزترین سبک، سخن خود 
را گفت و نمایشــی از کثــرت در وحدت را به 

صحنه آورد.
ایــن فعال سیاســی اصاح طلب بــا بیان 
اینکه علل و دالیل پیــروزی آقای روحانی را 
می توان در دو دسته ســلبی و ایجابی تقسیم 
کرد، خاطرنشــان کرد: از منظر سلبی، نگرانی 
بسیاری از ایرانیان از پیروزی رقیب و حاکمیت 
گفتمانی خاص در کشور ریشه می گرفت و از 
نظر ایجابی هم عملکرد دولت روحانی در چهار 
سال گذشــته بود که به رغم همه کمبودها و 
نارسایی ها، در مجموع اکثریت رای دهندگان به 
آن نمره مثبت دادند و دســت کم در قیاس با 

رقبا آن را پذیرفتند.
تاج زاده اضافه کرد: همچنین ســخنان آقای 
روحانی موجی از امیدواری را در جامعه به ویژه 
در نسل جوان در اقصی نقاط کشور پدید آورد.

او با تاکیــد بر اینکه پیروزی روحانی در این 
انتخابات تنها پیروزی یک فرد نیســت، ابراز 
داشت: آقای روحانی رای اعتماد اکثر ایرانیان را 
گرفت اما ۲۹ اردیبهشت پیروزی یک گفتمان 
هم بود و نشــان داد که اکثریت رای دهندگان 

گفتمان اصاحات را ترجیح می دهند.
معــاون سیاســی وزارت کشــور در دولت 

اصاحات در تشــریح گفتمــان مورد پذیرش 
ملت بیــان کــرد: ایــن گفتمــان، گفتمان 
دموکراســی خواهی در ایــران و صلح طلبــی 
در منطقــه و جهان اســت؛ گفتمانــی که به 
برابری حقوق همه ایرانیــان باور دارد و ایران 
را برای همــه ایرانیان می خواهد. گفتمانی که 
به گفت وگو برای حل مشــکات معتقد است؛ 
چه گفت وگو در داخل ایران و چه گفت وگو در 
خارج از ایران و به تفوق دیپلماسی و گفت وگو 
با قدرت های بزرگ برای جلب منافع بیشــتر 
برای ایرانیان و تامین امنیت کشور با کمترین 

هزینه معتقد است.
او اضافــه کرد: ایــن گفتمــان، گفتمانی 
اســت که با انحصارطلبــی، تمامیت خواهی و 
تک صدایــی تعارضی جــدی و عمیق دارد و 
معتقد به حاکمیت چند صدایی است.این فعال 
سیاســی اصاح طلب با اشاره به طرح آشتی و 
گفت وگوی ملی عنوان کرد: اگر آقایان خاتمی 
و روحانی دم از آشتی و گفت وگوی ملی می زنند 
پیش فرض آنها به رسمیت شناختن منتقدین و 
مخالفین است و امروز فرصت مساعدی فراهم 
شده تا آقای روحانی مجدداً آن پروژه را مطرح 
کند چون امروز معنــای آن حرکت از موضع 
ضعف و جلب ترحم رقیب نیســت بلکه نشان 

می دهد نگاهی استراتژیک مستقل از انتخابات 
و نتایج آن مدنظر است و این که تنها با دست 
به دست هم دادن می توانیم از پس مشکات 
برآییــم و از فرصت ها حداکثــر بهره را ببریم؛ 
تهدیــدات را با حداقل هزینه هــا برطرف و با 
مشــارکت ملی آنها را به فرصت تبدیل کنیم.

تاج زاده بــا یادآوری وعده هایــی که مردم به 
خاطر آنها به روحانی رای داده اند، اظهار داشت: 
مهم ترین این وعده ها در داخل کشور، تداوم و 
تعمیق بخشــیدن به اصل گفت وگو برای حل 
مشــکاتی مانند رفع حصر و رفع ممنوعیت 
تصویری از یکسو و جلب اعتماد ایرانیان برای 
مشــارکت در عرصه اقتصاد بــه منظور مهار 
مشکات معیشتی و پیشرفت و توسعه از سوی 
دیگر است.این فعال سیاسی اصاح طلب تاکید 
کرد: مسئله ســوم، تداوم گفت وگو با جهان و 
آمریکا اســت تا بتواند همچنان که در دولت 
اول تحریم های هسته ای را لغو کرد، در دولت 
دوم تحریم های غیر هسته ای را برطرف کند تا 
مانند همه کشورهایی که در چهار دهه گذشته 
توسعه داشته اند و اولین گامشان تنش زدایی و 
عادی سازی روابط با جهانیان بوده است، به این 
خواســته و نیاز ملی پاسخ مثبت بدهد و راه را 
برای توسعه همه جانبه، عادالنه و پایدار باز کند

29 اردیبهشت؛ 
جای خالی اصول گرایان

خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حضور 
انتخابات نشــاندهنده  پرشــکوه مردم در 
وحدت، انســجام و اقتدار ملی است، گفت: 
مردم ســنگ تمام گذاشــتند. این موضوع 

مسئولیت دولت را سنگین تر می کند.
بــه گزلرش ایســنا، معصومــه ابتکار با 
تبریک به مناســبت انتخــاب مجدد دکتر 
روحانی، گفــت:  به طور یقین روز انتخابات 
روز پیــروزی مــردم ایــران اســت، روز 
گذشــته روزی به یادماندنــی بود؛ روزی 
که شــاهد حضور چشــمگیر مردم از همه 
اقشــار، قومیت ها و اقلیت ها پای صندوق 
رای بودیــم. انتخابــات روز گذشــته بــا 
حضورغیرقابــل پیش بینی مردم در اقصی 
نقاط کشــور و حتی خارج از کشور صورت 

گرفت.
وی افزود: انشاهلل که این پیروزی به کام 
مردم ایران به ویژه جوانان که نســبت به 
نتیجه انتخابات دلهره داشته و نگران بودند 

شیرین باشد.
معــاون رئیس جمهور بــا بیان اینکه در 
دســتیابی به چنین شــرایطی فداکاری ها، 
ایثــار و از خودگذشــتگی های بســیاری 

صورت گرفته اســت، گفت: کسانی را که 
در مســیر آزادی و سرافرازی ایران تاش 
کردند نادیده نمی گیریم و همچنین کسانی 
که در برابر فراز و نشیب ها صبوری کرده، 
کســانی که جان خود را در مســیر آزادی 

گذاشتند و از خودگذشتگی کردند.
ابتکار با تاکید بر اینکه حضور پرشــکوه 
مــردم در انتخابات نشــان دهنده وحدت، 
انســجام و اقتــدار ملی اســت، گفت: در 
به  شــرایط حاضر رئیس جمهور می تواند 
پشــتوانه رأی باالی مردم هم مشکات 
داخلی را با قوت بیشتر حل و فصل کند و 
هم بر مشکات بین المللی و منطقه ای با 
اعتبار و جایگاه باالتر فائق آید و در پیشبرد 
برنامه ها تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیــان اینکه از 
این مرحله به بعد کشور وارد مسیر تازه ای 
شده است، اظهار کرد: باید همه بیایند و با 
همدلی و وحدت برای آینده ایران کار کنند. 
رقابت های سیاسی بعد از این تمام می شود 
و امیدواریم این همت و همدلی برای آینده 
ایران شکل بگیرد. باید همگرایی بین گروه 
های مختلف برای پیشــرفت کشور اتفاق 

بیفتد و همه حتــی رقبا باید در کنار دولت 
قرار گیرند و برای پیشــرفت کشور تاش 
کنند. چون همه مردم رای داده اند و رئیس 
جمهور، رئیس جمهور همه مردم اســت و 
همه مردم حق دارند از ایشــان مطالبه گر 
باشــند و رئیس جمهور نیز باید حرف همه 
مردم را بشنود. نمی تواند حرف منتقدین و 
مخالفین خود را نشنود. این موضوع باید جا 
بیفتــد که همه باید کنار هم قرار بگیرند تا 

سیاست ها و برنامه ها پیش رود.
ابتــکار در ادامه با بیان اینکه دولت دوره 
دشــواری از کار و تــاش بــرای تحقق 
وعده هــا در پیــش دارد، گفــت: مردم در 
صحنه حاضر شــده و همدلی خــود را با 
دولت نشــان دادند و ایــن موضوع حتما 
مسئولیت دولت را سنگین تر می کند چون 
مردم ســنگ تمام گذاشــتند، اما از سوی 
دیگــر رئیس جمهور در شــرایط حاضر به 
واسطه رای مردم با پشتوانه قوی در صحنه 
داخلی و خارجی حضور خواهد داشت چون 
انتخابــات و رای مردم قوت قلبی به آقای 
روحانی داد تا برنامه های خود را با پشتوانه 

قوی پیش ببرد. 
ابتکار با تاکید بــر اینکه جریان اصاح 

طلبی و اعتــدال گرایی دنبال حذف رقیب 
نیســت، گفت: از نظــر ما رقبــای آقای 
روحانی نیز پیروز این موفقیت هستند. نباید 
فراموش کنیم که رقابت شــکل گرفته در 
کشور باعث شــد تا افراد بیشتری به پای 
صنــدوق رای بیایند. در تفکر و اندیشــه 
اصاح طلبی و اعتــدال گرایی هیچ وقت 
حذف رقیب مد نظر نبوده، نه در اندیشه و 
نه در عمل هیچ وقت تاشــی برای حذف 

رقیب صورت نگرفته است.
معاون رئیس جمهور در پایان با اشاره به 
اینکه قطعا روند حذفی در این دولت وجود 
نخواهد داشت، افزود: از نظر ما وجود رقیب 
در چارچوب قانون، اندیشه ورزی و سیاست 
ورزی ارزشمند تلقی می شود و تفکر رقیب 
جایگاه مهمی دارد. این موضوع در تنظیم 
مناسبات سیاســی و بحث مردم ساالری 

دینی بسیار موثر است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مردم سنگ تمام گذاشتند

روحانی برای رفع تحریم های غیر هسته ای با 
جهان و آمریکا گفت وگو کند

مصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصالح طلب:

حسن هاشمی وزیر بهداشت:

وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی ضمن تبریک به 
ملت شریف ایران که بار دیگر بر آرمان های بلند انقاب پای 
فشردند، بیان داشت: ملت بزرگ ایران برگ زرین دیگری بر 
تاریخ این دیار کهن افزودند و اردی بهشت سال ۱۳۹۶ را در 

خاطره ها ماندگار کردند.
به گزارش ایســنا، دکتر سید حسن هاشمی پس از حماسه 
۲۹ اردیبهشــت ماه، در پیامی با عنوان اردیبهشــت ماندگار 

نوشت:

درود بر ملت شــریف ایران که با صبر و نجابت و پیروی از 
شهیدان گران قدرشان، بار دیگر بر آرمان های بلند انقاب پای 
فشردند؛ برگ زرین دیگری بر تاریخ این دیار کهن افزودند و 

اردیبهشت سال ۱۳۹۶ را در خاطره ها ماندگار کردند.
ملتی بزرگ که پس از ماه ها گمانه زنی و روزهای پر تنش 
و اضطراب چشم بســتن بر موفقیت های ارزشمند دولت در 
مناظره ها، طی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
خواســت خود را با بلندترین و رساترین صدا فریاد زدند و در 

روزی سراسر شور و شــعور، برای آینده خود، مسیر آرامش، 
تدبیر، امید، عقانیت، پیشرفت و تعامل با جهان را برگزیدند.

خدای بــزرگ را سپاســگزارم کــه مردم ایــران زمین، 
پیروزمندان واقعی انتخابات بیســت و نهم اردی بهشت ماه، 
به ادامه راهی که آغاز کرده بودند، رأی دادند. اینجانب ضمن 
تبریک ایــن پیروزی بزرگ و افتخارآفرین به رهبر انقاب و 
هموطنان عزیز، دســت همه آنها را کــه طی یک روز، ده ها 
میلیون ســاعت پای نظام و کشورشان ایستادند، می بوسم و 

امیدوارم مسئوالن، قدردان این عشق عمیق و اعتماد ارزشمند 
باشند و جناب آقای دکتر روحانی در این تولد دوباره با قاطعیت 
و صابت، برای اجرای کامل قانون اساســی، رعایت دقیق 
حقوق شــهروندی، سامان معیشــت هموطنان و همچنین 
دســتیابی به اهداف توسعه پایدار و اجرای برنامه های ملی و 
تعهدات بین المللی، گام هایی بلند بردارد تا در ســال ۱۴00، 
دنیا چهره ای متفاوت از جمهوری اســامی ایران را به نظاره 

بنشیند. چنین باد.

مردم ایران زمین پیروزمندان واقعی انتخابات هستند

آیت اهلل 
هاشمی بیش 
و پیش از هر 

شخصیتی به شما 
مردم اطمینان 

داشت

انتخابات با همه تب و تابش به اتمام رسید. جدای از نتیجه آرا، مناظره ها، نحوه 
تبلیغات، جمعه در کنار هر صندوقی کتاب ناگشــوده بود که سرفصل هایی برای 
پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی به نمایش گذاشته بود. گفت و گوهای پنهانی 
و درگوشــی، اضطراب و هیجان، صف های طوالنی، نــوزادان در آغوش مادران، 
کهنساالن با عصا و واکر، روستاییان، جوانان، پدران و مادران، گاه سه نسل با هم 
حضور پیدا کرده بودند و ایران و ایرانی را در داخل و خارج کشور باز در کانون توجه 

قرارداده بودند. 
جمعه اما روزی متفاوت بود در تاریخ سیاســی و انتخابات کشورما. گویی مردم 
به این باور درونی رســیده اند که رای آنان بر آینده و سرنوشت کشورشان نه تنها 
موثر اســت بلکه می تواند جهت گیری های کلی سیاست داخلی و خارجی را هم 
تحت الشــعاع قرار دهد.کمتر شنیده می شد که نتیجه انتخابات معلوم است و مگر 
"  رئیس جمهور" چه می تواند بکند؟! مردم به وضوح با تمام وجودشــان تفاوت دو 
دولت را هــر روزه لمس کرده بودند. خانم خانه داری که می گفت همین که طی 
چند سال گذشته گوشت مصرفی خانواده را با یک قیمت ثابت خریده است برایش 
کافیست که به روحانی رای بدهد! او نه دغدغه حصر دارد نه آزادی مطبوعات، هر 
چند می تواند با گروه هم مسجدی هایش در تلگرام به راحتی پیام رد و بدل کند، 
اما فیلترینک و آزادی اطاعات خیلی برایش مساله مهمی نیست. اما می داند رای 

به روحانی، سفره او را کوچک تر نمی کند.
در میان صفوف رای دهندگان که می روی همه کس را می بینی. همان جوانانی 
را که خیلی ها نمی خواهند قبول کنند، این نسل امروزماست با همه ویژگی هایش 
و نــه تو می توانی او را از عزاداری امام حســین بازداری نــه از موزیک پاپی که 
حتی در صف هم به آن گوش می دهد. لباســش هم نه معرف فرهنگی است که 
می خواهیم " اسامی " اش کنیم و نه نشانی از هویت ایرانی دارد. اما ایرانی است! 
دغدغه اش ایران اســت و باور دارد که با رای به روحانی زندگی فردای او روشــن 

تر از امروز اوست.
انتخابــات در هر دوره، پیام خــاص خود را دارد و بهترین فرصت اســت برای 
کارشناســان و پژوهشگران، احزاب و فعاالن سیاسی که با تحلیل دقیق رفتارهای 
انتخاباتی مردم، برای آینده برنامه ریزی منسجم تر و بهتری داشته باشند. گروهی 
موســوم به اصولگرایی که در هر دوره از انتخابات با لباســی نو به میدان می آید 
شایسته است که یک بازنگری اساسی به استراتژی و تاکتیک های انتخاباتی خود 
داشــته باشند. راهبرد و شیوه ای که در این دوره از انتخابات از سوی اصول گرایان 

دنبال شد، نه نمادی از " اخاق " داشت و نه نشانی از سیاست.
هرچنــد گروهی تجمیع گروهی به اصطاح اصولگرا بر محور ابراهیم  رئیســی 
را دســتاورد بزرگی می دانند، اما نباید فراموش کرد کــه این جبهه جدید الهویه، 
خالی از اصولگرایان واقعی و شناســنامه دار است. افرادی چون ناطق نوری، علی 
الریجانی، علی مطهری و ... که سالهاســت با عنوان اصولگرا شناخته شده اند نه 
تنها در اجتماعات انتخاباتی جمنا شرکت نکردند، بلکه شعارهای عوام فریبانه آنان 
را نیز مورد انتقاد جدی قرار دادند. وقتی گروهی چون جمنا، هســته اصلی خود را 
از پایداری هــا و حامیان مصباح یزدی قــرار می دهد، نمی توان نتیجه ای جز این 
برایش متصور بود. بازی با ارزش ها و باورهای مردم و کســب رای به هر قیمتی 
حتی عکس سلفی گرفتن با خواننده زیرزمینی! تنها نمودهایی از بی برنامگی، ضعف 

مدیریت و ماندن در قدرت به هر قیمتی است.
امید است این انتخابات، فرصتی برای جمنا فراهم کند تا به جای اینکه به دنبال 
نام جدیدی برای چهار سال آینده باشد، نگاهی به درون بیندازد و عوامل ضعف خود 
را پیدا کند. جمنا نتوانسته با توده مردم، جوانان و گروه های مرجع ارتباط برقرار کند. 
پایداری ها باید بپذیرند برای داشتن نقش در حلقه قدرت باید قواعد بازی را قبول 
کنند، نمی توان هر گاه نتیجه بازی به نفع شــما نبود با توپ و تشر، بی اخاقی و 
تکیه به زر و زور حریف را میدان به در کنید. تنها نگاهی به تبلیغات و شــعارهای 
انتخاباتی ابراهیم  رئیســی در این دوره از انتخابات نشان می دهد که فاصله جمنا با 
اصولگرایی تا کجاست. ای کاش سیاستمداران زبانی برای عذرخواهی به درگاه ملت 
داشتند و با اعتراف به اشتباهات خود مدتی در خلوت به بازسازی خود می پرداختند.

بشــار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیامی پیروزی حجت االسام و المسلمین 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، متن پیام تبریک رئیس جمهوری سوریه خطاب به دکتر روحانی 
که نســخه ای از آن را سفارت این کشور در تهران به ایرنا نمابر کرد، به این شرح 

است:
روند انتخابات ریاســت جمهوری در کشــور برادر شما که به جهانیان الگویی از 
احترام، انضباط وابســتگی و دلبستگی به کشور متحد ارائه داد و با توجه و اهتمام 
وافر پیگیری نمودیم که اســتفاده از این حق با روحیه باال از دموکراسی و احساس 

مسئولیت انجام گرفت.
اینجانب ضمن تقدیم تبریکات صمیمانه خود به جنابعالی به مناســبت پیروزی 
مجدد در ســمت ریاست جمهوری اسامی ایران ،اعتماد مردم ایران به جنابعالی و 
انتخاب شما که برای ادامه مسیر تحکیم بخشی به جایگاه و نقش آفرینی آیران در 

منطقه و جهان است را تبریک می گویم.
اینجانب به نام مردم سوریه و به نام شخص خود واالترین مراتب تبریک و تهنیت 
را تقدیم جنابعالی می نمایم و مشــتاقانه منتظر ادامه تاش با جنابعالی در راستای 
تحکیم بخشیدن به روابط فیمابین دو کشور و دو ملت می باشم و همانطور که با 
چالش های مشترک در خال دهه های گذشته مواجه بودیم این همکاری مشترک 

در راستای برقراری امنیت و ثبات در دو کشور و کل جهان بوده است.
همکاری ثابت نموده اســت اقتدار و شکست ناپذیری دو کشورمان که در سایه 
همکاری و هماهنگی در راســتای خیر دو کشور منطقه و جهان می باشد، افزایش 

یافته است.
بار دیگر این پیروزی را به شــما جناب رویس جمهــوری تبریک گفته و برای 

جنابعالی و ملت دوست ایران پیروزی، عزت و سربلندی روز افزون آرزومندم.

بشار اسد پیروزی روحانی را 
تبریک گفت

پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا در پیامی پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری را به وی تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر ایتالیا در یک پیام توییتری خطاب به روحانی نوشت: 
تبریک به رئیس جمهور ایران حســن روحانی، با اعتماد به دوستی میان دو ملت و 

روابط میان دو کشور. 
متئو رنتزی نخســت وزیر سابق و رهبر حزب حاکم دموکراتیک با مهم خواندن 
نتیجه انتخابات ایران، اظهار داشــت: پیــروزی اصاح طلبی روحانی برای منطقه 

خاورمیانه اساسی است. 
اتوره روزاتو رئیس گروه حــزب دموکراتیک در مجلس نمایندگان نیز در پیامی 
نوشــت: روحانی پیروز شد. ایران اصاحات و ثبات را انتخاب کرد. این خبر خوبی 

برای آن هایی که به گفت وگو و صلح باور دارند است. 

نخست وزیر ایتالیا به حسن روحانی 
تبریک گفت


