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همين امروز

ــى  دارى زودتر بزن. وقتش همين امروز  � هر حرف
ــت. مطالبه باشد يا درد و دل، نقد باشد يا ترديد،  اس
ــرت. امروز همه چيز مجاز است و  اميد باشد يا حس
ــن. هم راحت مى توانى ديروز را نقد كنى و هم  ممك
ــدى را بگيرى و برايش  ــت مى توانى گريبان بع راح

شرط و شروط بگذارى. فردا ممكن است دير باشد. 
فردا دير است. صف «چه بايد كرد» ها را نمى بينى 
ــتوار كشيده مى شوند. خودت را  كه چه پرادعا و اس
ــه بايد كرد» هاى  ــداز در همين ميانه. تو هم «چ بين
ــان در  ــد كرد» ها، خوبى ش ــودت را بگو. «چه باي خ
ــان است: خيلى با صراحت  موقعيت هاى دوپهلويش
ــه اى ديروز چه خبر بوده و در عين حال معلوم  نگفت
ــده انتقاد  ــرى كارهاى ناش ــت كه  دارى از يكس اس

مى كنى. 
نقدى كه ديروز مى توانست جرم محسوب شود، 
ــت. هرچه را كه غمباد شده  امروز حق مسلم تو اس
ــانده است به لب، بريز بيرون تا  است و جانت را رس
جا باز شود براى سال هاى بعدى. حرف هايت هم كه 
شنيده نشود، راحت كه شده اى. اصال فردا را رها كن.

 ديروز را هم ناديده بگير، امروز را درياب. تا نصف 
ــادى كن و دست افشانى. جلوى  ــب بوق بزن و ش ش
ــت حرف بزن.  ــر و از كانديداى محبوب مردم را بگي
كانديداى محبوب ندارى؟ عيبى ندارد. از كانديداى 

ممكن ات بگو. 
ــح كن. درخت ها را تصاحب كن.  پياده روها را فت
ــا رنگ ها بازى كن. نوميدى؟ بگذار رئال –پليتيك  ب
ــايد  ــتى؟ قبول كن كه ش قانعت كند. مطمئن نيس
فردا بشنوى كه نگذاشتند و نشد. مهم نيست. «دل 
را مى خواهى به دريا» بزنى، به «سربلندى» فردا فكر 
كنى، «كارهاى بزرگ را به آدم هاى بزرگ» بسپارى، 
به «اهل تدبير و مهر» اينها مال فرداست، امروز را فعال 
درياب. هرچه محقق شود بى شك خوب است. محقق 
هم كه نشد، عيبى ندارد، چهار سال بعدى. هر حرفى 
دارى، همين امروز به هر كه مى خواهى فردا راى دهى 
بگو، تا وقت هست بر او بتاز، تندى كن، تهديدش كن 
كه اگر فردا به قولش وفا نكرد فريادهاى تو را خواهد 
ــنيد. همين امروز تا مى توانى خط و نشان بكش.  ش
مبادا فراموش كند. بايد كارى كنى كه تا چهار سال 
ديگر مدام حرف هاى تو را به ياد بياورد، حس كند كه 
تو ايستاده اى همين سر چهارراه، ماشينش رد شود تو 
را بر سر راه خود خواهد ديد. همين امروز اينها را به او 
بگو. حس خوبى است: اينكه بتوانى به منتخب خود 
ــتت را به دستش  بتازى، «تو» خطابش كنى، سرنوش
بسپارى اما آگاهش كنى كه بار سنگينى است. تا باز 
فردا نيايد و ناتوانى اش را به گردن اين و آن بيندازد. 
كارى كن كه بار تك - تك راى ها را، چهار سال و هر 
لحظه بر دوش بكشد. الزم است، ضرورى است. هم 
براى تو. هم براى منتخب تو. وقت اين حرف ها همين 
ــال ديگر شايد بگويى:  ــت. اينگونه چهار س امروز اس

يادش به خير! چهار سال پيش.

يادداشت

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در ديدار جمعى از فعاالن سياسى 
ــوص والدت حضرت  ــعبانيه، به خص ــك اعياد ش ــور، با تبري كش
امام حسين(ع) گفت: قيام اين حضرت دين اسالم و نام پيامبر (ص) 

را در جهان اسالم و دنيا زنده كرد. 
ــخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالى در  رييس مجمع تش
ــش و جايگاه مردم در انتخابات  ــورد بيانات امام (ره) در مورد نق م
گفت: امام (ره) شاگرد واقعى پيامبر(ص) بود و تفكرات و انديشه هاى 
ــان از ابتداى مبارزه، همواره تكيه بر حضور مردم در صحنه و  ايش
ــون، راى مردم را  ــان بوده و هيچ گاه برخالف برخى افراطي راى آن

زينتى نمى دانستند. 
ايشان افزود: هنگامى كه پيامبر (ص) خطاب به اميرالمومنين (ع) 
مى گويد كه اگر مردم بعد از عرضه خود، شما را نپذيرفتند، حكومت 
را به خود آنها واگذار كن، ديگر امروز كسى نمى تواند منكر ديدگاه، 
تفكرات و راى مردم در جامعه باشد و اين امر معناى حقيقى مكتب 
اسالم است، گرچه امام على (ع) با فرمان خدا منصوب شده بودند. 
ــالمى را خواست مردم و  عضو خبرگان رهبرى، جمهورى اس

ــالمى دانست  امام (ره) در زمان مبارزه و پس از پيروزى انقالب اس
ــالميت نظام توامان  و افزود: امام (ره) هم بر جمهوريت و هم بر اس
تاكيد داشتند و ساختارى كه براى نظام اسالمى در قانون اساسى 

تبيين شده است نيز بر همين مبناست و محكم و متقن است. 
ــه امروز در  ــيب هايى ك ــكالت و آس ــان افزود: برخى مش ايش
ــليقه اى افراد  ــود، ناشى از عملكرد بد و س ــور مشاهده مى ش كش
ــاختار، زيرا كه اين ساختار با  ــت و نه س در نحوه اجراى قانون اس
راهنمايى هاى امام (ره) و مردم و نخبگان شكل گرفته، هرچند كه 
ــى در خود قانون  ــورت ضرورت، راه هاى اصالح قانون اساس در ص
ــاس نمى شود.  ــت كه البته فعال نيازى احس ــده اس پيش بينى ش
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، در پاسخ به اين موضوع كه نقش زنان 
در انقالب، امروز كمتر شده است، بيان كرد: اسالم باالترين حقوق 
را براى زنان درنظر گرفته است و زنان تحصيلكرده و مدير در جامعه 
ــتند، ولى متاسفانه عدم خودباورى زنان، نداشتن تشكل  كم نيس
منسجم و قوى و برخى كج انديشى ها، مانع احقاق حقوق كامل زنان 
شده است. ايشان افزود: هرچند شرايط زنان جامعه با قبل و اوايل 

ــت، ولى نقش و مشاركت  انقالب اصال قابل قياس نيس
زنان درجامعه بيش از حد كنونى است و استعدادهاى 

باال و بيشترى دارند. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، مهم ترين موضوع روز 
كشور را شركت همه آحاد مردم در انتخابات دانست 

ــاى گوناگون،  ــود كانديداها از طيف ه ــزود: با وج و اف
ــليقه اى پاى صندوق هاى راى  اميدواريم مردم با هر س
آمده و با حضور خود، حماسه سياسى مورد نظر رهبرى 

معظم انقالب را خلق كنند.
ــنجانى گفت: افرادى كه بيان  آيت اهللا هاشمى رفس
مى كنند راى ما تاثيرى ندارد يا هنوز ترديد دارند، بايد 
ــما در مسير اشخاصى است  به آنها گفت كه حركت ش

كه راى مردم را زينتى خوانده و اعتقادى به آن ندارند. 
ــان افزود: نبايد مأيوس بود، بايد به آينده اميدوار  ايش
بود و اصالح و اعالم نظر اصولى و قانونى و با مشاركت در 

انتخابات و اعالم راى و نظر محقق مى شود. 

ــده روزافزون  ــاهد پدي خاورميانه در دهه اخير ش
ــت.  ــى بوده اس ــاركت جوانان در زندگى سياس مش
ــت كه جوانان  ــاركت چنان پررنگ بوده اس اين مش
خاورميانه اى در دهه هاى اخير به موتور اصلى تحرك 
سياسى و اجتماعى تبديل شده اند. با اينكه ظهور اين 
پديده، ميمون و مبارك است، اما به داليلى پيامدهايى 
ــته است. از جمله آنها جوانان نامريى  هم با خود داش
ــدن جوانان و لزوم غلبه بر آن،  است. داليل نامريى ش
ــى، در اين  ــراى ايجاد تحول پايدار در عرصه سياس ب

مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
جوانان نامريى 

فقدان احزاب و تشكل هاى بادوام سياسى در منطقه 
خاورميانه، فقدان اپوزيسيون متحد داخلى و با برنامه و 
بى رغبتى و بى اعتمادى بسيارى از جوانان به مشاركت 
در ساختارهاى سنتى سياسى در خاورميانه در كنار 
عوامل ديگر، جوانان را به موتور اصلى تحرك سياسى 
ــت. فرآيندهاى  در ايران و خاورميانه تبديل كرده اس
ــى، امروز در همه اين جوامع با مشاركت رو به  سياس
تزايد جوانان همراه بوده و اين روند همچنان ادامه دارد. 
ــاركت جوانان، سياست خاورميانه اى را به تحولى  مش
ــمندى، عمل  ــت. ابتكار، هوش جدى دچار كرده اس
ــتاب گرفتن روند تحوالت سياسى  ــاعه و ش خلق الس
ــت كه جوان شدن  و اجتماعى ازجمله پيامدهايى اس
ــت.  ــت در خاورميانه با خود به همراه آورده اس سياس
ورود جوانان به سياست باعث شده كه چهره سياست 

ــود،  در منطقه با وجود مقاومت هايى كه اعمال مى ش
ــه اين روند چهره  ــد با ادام تغيير كند. به نظر مى رس
ــباهت زيادى به  ــال هاى پيش رو ش خاورميانه در س
امروز نخواهد داشت. مشكل اصلى جوانان خاورميانه اى 
ــت كه با ابتنا بر ارشديت، از دهه ها  ــاختارهايى اس س
ــت باال را در سياست خاورميانه اى  پيش تاكنون دس
ــاركت روزافزون جوانان، موانع  داشته اند. با وجود مش
ــاختارى در اين  ــى س موجود، امكان تحوالت سياس
ــت همزمان با  ــود گف ــت. مى ش ــه را نداده اس منطق
ــت و فشار روزافزون آنها  ورود جوانان به عرصه سياس
ــاهد متصلب شدن دولت هاى  براى ايجاد تغييرات، ش
خاورميانه اى بوده ايم. امروزه صحنه سياست در بسيارى 
از كشورهاى خاورميانه به عرصه جدال ميان دو نيروى 
اجتماعى و سياسى بدل شده است: از يكسو جوانان و 
ــاختارهاى اقتدارگرا. جوانان نامريى از  از ديگر سو، س
دل اين رويارويى بيرون آمده است. بسيارى از جوانان 
در وضعيت هايى كه امكان مشاركت حداكثرى وجود 
ــوند، اما پس از آن نامريى مى شوند.  دارد حاضر مى ش
ــامل وضعيت هاى رخدادى  اين وضعيت ها عمدتا ش
ــاى انتخاباتى اند.  (جنبش هاى اجتماعى) و فرآينده
ــاهد حضور حداكثرى جوانان  همه اين وضعيت ها ش
ــت. اما پس از يك دوره موقتى،  خاورميانه اى بوده اس
جوانان نامريى مى شوند و رغبتى به مشاركت سياسى 
ندارند. اين روزها خاورميانه مملو از جوانان افسرده اى 
ــت كه دل خسته از ساختارهاى موجود به زندگى  اس
ــت را ترك كرده اند.  ــته اند و سياس ــخصى بازگش ش
نامريى شدن جوانان، از سوى ديگر به روشنى گوياى 
ــت كه نهادهاى سنتى سياسى در اين منطقه  آن اس
از جمله احزاب سنتى و مدرن قادر به جذب مشاركت 
جوانان نيستند. البته بايد اذعان داشت كه فقط ساختار 

سياسى نيست كه در نامريى شدن جوانان نقش داشته 
ــت. در اين راستا بايد به سياست هاى نوليبرال نيز  اس
ــاره كرد كه سهم زيادى در انزواجويى، لذت طلبى  اش
در حيطه فردى و غيرسياسى كردن جوامع خاورميانه 
داشته اند. طبعا معضلى كه سياست امروز در خاورميانه 
با آن مواجه است، اين است كه به چه ترتيب مى توان 
ــرش مطالبات مردمى  ــاختارهاى موجود را به پذي س
ــت كه چطور مى شود  ــت. معضل ديگر اين اس واداش
ــد از ميان  جوانان نامريى را مريى كرد. به نظر مى رس
ــت. تنها با  اين دو معضل، اولى در گرو حل دومى اس
مريى شدن جوانان و مريى ماندن آنهاست كه مى توان 

اميد داشت خاورميانه از اين وضع رها شود. 
وضعيت پديدآور

ــى ــنتى بادوام و نهادهاى سياس فقدان احزاب س
جا افتاده و مستقل، تصلب ساختارها و نيز سياست هاى 
ــت كه بايد نامريى شدن  نوليبرال از عوامل مهمى اس
جوانان خاورميانه اى را در آنها جست. به نظر مى رسد 
ــايلى است كه  رفع اين معضل يكى از مهم ترين مس

جوامع خاورميانه اى با آن روبه رو هستند. 
ــت كه براى رفع اين معضل، نيازى به  ــن اس روش
آزمودن راه حل هاى پيش تر آزموده وجود ندارد. براى 
ــى از آنجا كه به  ــت حزب ــال روى آوردن به سياس مث
ــت عملى و تاريخى دچار شده است، نمى تواند  شكس
راه حلى براى معضل يادشده باشد. دليل آن اين است 
ــنتى در اين جوامع نتوانسته  ــت حزبى س كه سياس
مشاركت حداكثرى جوانان را جذب كند. رويكرد هاى 
مشابه ديگر همچون تشويق جامعه مدنى و نشاندن آن 
به جاى جامعه سياسى نيز از اين جمله اند. البته اين به 
معناى زيرسوال بردن جامعه مدنى و كارآمدى آن در 
اهدافى كه براى آن در نظر گرفته مى شود، نيست. بلكه 

به اين معناست كه تالش براى نشاندن جامعه مدنى 
به جاى جامعه سياسى اشتباه است. مريى شدن جوانان 
خاورميانه اى و توانايى آنها براى ايجاد تغيير در عرصه 

سياسى در گرو سياسى شدن و سياسى بودن است. 
ــى مريى بودن و  ــن دو وضعيت يعن ــان اي اما مي
ــدن و  ــو و نامريى ش ــى از يكس ــى بودن دايم سياس
ــومى  ــوى ديگر، وضعيت س ــدن از س غيرسياسى ش
ــود آن را وضعيت پديدآور  ــود دارد كه مى ش هم وج
ــدآور  پدي ــاى  وضعيت ه ــد.  نامي  (emerging)
ــتند كه امكان ايجاد وضعيت هاى  وضعيت هايى هس
جديد از دل آنها فراهم مى شود. همچنانكه از عنوان آن 
پيداست، اين وضعيت ها از دل شرايط اضطرارى بيرون 
مى آيند، اما ممكن است به وضعيت ها و شرايط ديگرى 
بينجامند كه در آنها وضعيت اضطرارى به حال تعليق 
درمى آيد. همچنانكه تجارب بسيارى نشان مى دهند، 
ــه غيرقابل پيش بينى است.  وضعيت پديدآور هميش
ــه وضعيت هاى پديدآور  ــود از جمل انتخابات را مى ش
برشمرد. در جوامع خاورميانه اى انتخابات سويه هاى 
ــدن- هرچند به  مختلفى دارد: هم امكان سياسى ش
ــت  صورت موقتى- را فراهم مى كند و هم ممكن اس
ــد كه به نفع  ــد باثبات ترى بينجام به وضعيت جدي
ــد. انتخابات مثل هر كنش جمعى  تحول خواهان باش
ــق پيش بينى ناپذيرى عمل  ــاس منط ــرى براس ديگ
مى كند. بديهى است كه وضعيت پديدآور را نمى شود 
ــت كه در آن  ــاى وضعيت اصلى و باثباتى گذاش به ج
امكان مشاركت حداكثرى امكانپذير باشد، اما تا زمانى 
ــت وجوى راهى براى  كه جوانان خاورميانه اى در جس
ــتند، وضعيت هاى پديدآور از معدود  مريى شدن هس
ــدن و ايجاد  ــدن و سياسى ش فرصت ها براى مريى ش

تحول در عرصه سياسى به شمار مى آيند. 

آماده باش كامل مرزهاى خوزستان
ايسـنا: رييس عقيدتى - سياسى فرماندهى مرزبانى  �

ــط  ــتان توس ــاش كامل مرزهاى اس ــتان از آماده ب خوزس
ــرار،  ــرى از ورود اش ــى به منظور جلوگي ــاى مرزبان نيروه
ــت ها به داخل خاك كشور  گروه هاى خرابكارانه و تروريس
ــتانه انتخابات خبر داد. حجت االسالم سيديعقوب  در آس
ــى ويژه كاركنان  ــه آگاه سازى سياس طباطبايى در جلس
مرزبانى، گفت: به همين منظور قرارگاه ويژه اى جهت تامين 
و پشتيبانى امنيت انتخابات با محوريت مرزبانى در ستاد 
ــتان ايجاد شده است. با توجه به  فرماندهى استان خوزس
نزديكى انتخابات رياست جمهورى و وظيفه ذاتى مرزبانى 
ــور در مقابل تجاوزات  براى حفاظت از تماميت ارضى كش
ــرار و گروه هاى معاند و تروريستى طبيعى  مرزى، ورود اش
است كه يكى از اقدامات اصلى و اساسى ما تشديد اقدامات 
امنيتى در مرزها باشد، تمام يگان هاى تابعه براى حضور و 
برقرارى امنيت يك انتخابات پرشور و مردمى آماده هستند. 

شكورى راد: 
عدم شركت در انتخابات بى فايده است

فرارو:عضو شوراى مشورتى سيدمحمد خاتمى، گفت:  �
همواره اصل بر شركت در انتخابات بوده به خصوص براى 
ــه انتخابات را فرصت خوبى براى پيگيرى  اصالح طلبان ك
ــا طرح اين  ــكورى راد، ب ــات خود مى دانند. على ش مطالب
ــركت  ــش كه آنها كه مى گويند نبايد در انتخابات ش پرس
ــت آراى ما  ــلم اس كرد چه داليلى دارند، گفت: آنچه مس
بيرون از صندوق راى ارزش چندانى ندارد و اين آرا زمانى 
صاحب ارزش مى شود كه به صندوق هاى اخذ راى انداخته 
مى شوند. مهم ترين تاثير شركت در انتخابات تغيير وضع 
كنونى در همه امور و حوزه ها و اصالح وضعيت نامطلوبى 

است كه با مديريت غلط بر كشور تحميل شده است. 

امروز تبليغات ممنوع است
خبرگزارى ها: هيات مركزى نظارت بر انتخابات شوراها  �

در اطالعيه اى تاكيد كرد: طبق ماده 61 از آيين نامه اجرايى 
ــهر و ماده 62 از آيين نامه  ــالمى ش ــوراهاى اس انتخابات ش
ــوراهاى اسالمى روستا، از ساعت هشت  اجرايى انتخابات ش
ــنبه مورخ 23 خردادماه هرگونه تبليغات  صبح روز پنجش
انتخاباتى ممنوع است و پيگرد قانونى دارد. در اطالعيه اين 
ــت: مطبوعات و رسانه هاى الكترونيكى كه  هيات آمده  اس
تاكنون به هر نحو اقدام به تبليغ و معرفى نامزدهاى چهارمين 
دوره شوراهاى اسالمى كشور كرده اند؛ طبق قانون از ساعت 
هشت صبح امروز نمى توانند مبلغ نامزدهاى انتخاباتى باشند. 

دعوت شوراى خليفه گرى ارامنه
 از مردم براى حضور در انتخابات

ايلنا: شوراى خليفه گرى ارامنه در اطالعيه اى از مردم  �
جهت حضور حماسى در انتخابات 24 دعوت كرد. متن اين 
اطالعيه به اين شرح است: بدين وسيله از عموم هموطنان 
ــتاى اجراى تكليف  ارمنى دعوت به عمل مى آيد تا در راس
ــى خود همانند  ــه ملى - مذهب ــهروندى و اداى وظيف ش
ــور در يازدهمين دوره  ــين با حضورى پرش دوره هاى پيش
انتخابات رياست جمهورى ايران و چهارمين دوره انتخابات 
ــركت نمايند و با  ــهر در تاريخ 1392/3/24 ش شوراى ش
ــت سياسى - اجتماعى  بهره مندى از حق تعيين سرنوش
خويش با انتخاب فرد اصلح مشاركت فعال و گسترده خود 
ــه سياسى و شكوفايى و آبادانى  را در مسير تحقق حماس

بيش از پيش اين مرز و بوم به نمايش بگذارند. 

خبر

آيت اهللا هاشمى : مرددها راي دهند

انتخابات، فرصت مريى شدن جوانان

غايب؛ بازنده مى شود

ــت و  � ــدگاه مردم متفاوت اس ــع، دي ــه جوام  در هم
ــايى نظر «اكثريت» از طريق  تكليف اداره كشور با شناس
ــود. اگر در جامعه اى،  ــخص مى ش صندوق هاى راى مش
ــق راى خود  ــند اما از ح ــته باش اكثريت ديدگاهى داش
ــروز انتخابات  ــد، راى دهندگان اقليت پي ــتفاده نكنن اس
ــور را در دست مى گيرند.  ــوند و اداره امور آن كش مى ش
بنابراين عدم مشاركت، به سود طرف مقابل است. وضعيت 
ــال ايران با چهار سال پيش متفاوت است.  انتخابات امس
احتمال دومرحله اى شدن انتخابات جدى است ولى بايد 
ــد كه در چنين حالتى كدام  براى راى دهندگان مهم باش
دو نامزد روانه دور دوم خواهند شد. مشاركت انتخاباتى، 
ــدد آن،  نامزد  ــت كه مردم مى توانند به م ــيوه اى اس ش
مطلوبشان را به پيروزى برسانند يا به مرحله دوم بفرستند. 
االن شرايط خيلى حساس است. وضعيت اقتصاد مناسب 
ــتى خسته  ــت و مردم هم ديگر از اين اوضاع معيش نيس
ــر نامزدى  ــرايط نمى توان گفت ه ــن ش ــده اند. در اي ش
رييس جمهور شود فرقى نمى كند. بهبود اوضاع نيازمند 
ــت كه برنامه و توان حل مشكالت را  پيروزى نامزدى اس
داشته باشد و اين اتفاق رخ نمى دهد مگر اينكه هواداران 
چنين نامزدى با حضور پاى صندوق هاى راى از او حمايت 
ــران و ايرانى ها  ــكالت اي كنند تا از طريق پيروزى او مش
ــود. اگر از صندوق هاى راى قهر كنيم و نامزد  كمرنگ ش
شايسته پيروز نشود، ديگر نمى توانيم از وضعيت نامناسب 
آينده گاليه كنيم زيرا خودمان از حق راى مان براى تغيير 
شرايط استفاده نكرده ايم. به عقيده من ديپلماسى از جمله 
نكاتى است كه راى دهندگان بايد نسبت به آن حساسيت 
داشته باشند و نامزدى مناسب و توانمند براى تدبيريابى 

در حوزه مناسبات جهانى برگزينند. 

نگاه

«نهاد انتخابات» نماد مردمساالرى، حاصل زحمات و  �
فداكارى ها و گنجينه و ميراث گرانبهايى است كه امروز 
ــت. جمهورى اسالمى با مراقبت از  ــت من و توس در دس
«مردمساالرى» برقرار مى باشد كه ما زنان همپاى مردان 
آن را پى مى گيريم. اعتدال و خردگرايى، تغيير و تحول، 
ــرايط و وضع نامطلوب كنونى، صلح و آرامش و  اصالح ش
ــتى است كه آن را از طريق انتخابات محقق  ثبات، خواس
ــرا و اصالح طلب ضمن تقدير از  مى كنيم. ما زنان اصولگ
ــى و با برگزيدن  ــى عزيزانى كه با تكيه بر خردجم تمام
ــرايط  منافع و مصالح جمعى به عاليق و منافع فردى، ش
دستيابى به انتخابى واحد را امكان پذير ساخته اند «ائتالف 
زنان اصولگرا و اصالح طلب» از همه مى خواهد كه با پشت 
سرگذاشتن ترديدها، با مشاركت گسترده در انتخابات، از 
اين فرصت براى ايجاد تحول و تغيير از طريق صندوق هاى 
ــت هم، برو ن رفت از وضع  راى اقدام كنند. دست به دس
ــح و آرامش و حفظ  ــات و صل ــكالت و ثب موجود و مش
جمهورى اسالمى را از خداوند متعال مسالت داريم. حفظ 
ــت كه با حضور در  «نهاد انتخابات» اصلى ترين هدفى اس
انتخابات پى مى گيريم و با يارى يكديگر، اميد به مرحمت 
ــاى جمهورى  ــق در تحقق آرمان ه ــارى حضرت ح و ي

اسالمى در صحنه مى مانيم. 

تعداد مخاطبان 
مناظره هاى تلويزيونى

ــداد مخاطبان  � ــيما تع ــازمان صدا و س  رييس س
ــات  انتخاب ــن  يازدهمي ــون  تلويزي ــاى  مناظره ه
رياست جمهورى را 73/5درصد اعالم كرد. به گزارش 
روابط عمومى سازمان صدا و سيما، عزت اهللا ضرغامى 
ــنجى هاى انجام شده، فقط  ــاس نظرس افزود: بر اس
ــه از راديو هم  ــانه ملى ك مناظره هاى تلويزيونى رس
پخش مى شد، 73/5درصد مخاطب داشت كه از اين 
ــداد 74/7درصد آنها بعد از ديدن مناظره ها نامزد  تع

مورد نظرشان را انتخاب كرده اند. 
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 فاطمه صادقى
 جامعه شناس

 نعيمه اشراقى سوسن شريعتى

بيانيه سوم ائتالف زنان اصولگرا و اصالح طلب
هدف اصلى؛ حفظ نهاد انتخابات

«راى دادن» حق همه مردم كشور است و براى كسى هم 
هزينه ندارد. اين فرصتى است كه مى توان در سرنوشت كشور 
و سرنوشت خودمان شريك شويم. بنابراين تمام كسانى كه 
ــوزد و اين روزها نگران هستند  ــان به حال كشور مى س دلش
ــور از حق راى دادن  مى توانند با مشاركت در سرنوشت كش
ــده مى تواند  ــتفاده كنند. تكاپويى كه در جامعه ايجاد ش اس
ــانى كه  ــد. كس ــت به پيروزى برس همزمان با انتخاب درس
ــد بايد ديگران را هم به راى دادن ترغيب كنند  راى مى دهن

ــته جمعى  ــتان به صورت دس ــت خانواده ها و دوس و بهتر اس
ــور و  ــاى راى بروند. زمانى كه بزرگان كش به پاى صندوق ه
ــخصيت هايى كه براى مردم قابل احترام هستند مردم را  ش
به شركت در انتخابات ترغيب مى كنند بهتر است دعوت آنها 
ــويق كنيم.  را اجابت كنيم و ديگران را هم به راى دادن تش
ــح تاثير دارد بلكه در  ــاركت مردم نه تنها در انتخاب اصل مش
عرصه خارجى هم انعكاس بااليى دارد بنابراين وقتى صفوف 
مردم براى راى دادن مشخص شدن هرگونه شايبه اى كمرنگ 
خواهد شد. كسانى كه راى مى دهند مطمئن باشند هر راي 
ــتاوردهايى دارد و هر راى مى تواند ما را به  به اندازه خود دس
نتيجه مطلوب نزديك تر كند. براى ساختن فردايى بهتر همه 
ما بايد تالش كنيم و اين فرداى بهتر مستلزم حضور ما در پاى 

صندوق هاى راى و انتخاب اصلح است.

ــت  ــركت در انتخابات يك ضرر قطعى اس عدم ش
ــت  ــركت در انتخابات يك ضرر محتمل اس اما ش
ــت كه راى به صندوق  ــرر احتمالى اين اس و آن ض
ريخته شده آن مقصود موردنظر را محقق نكند كه 
ــان ضرر محتمل را انتخاب  عقل حكم مى كند انس

كند تا ضرر قطعى را.
 با توجه به افزايش تهديدها و تحريم هاى خارجى 
ــطح منطقه بروز  ــى كه در س ــن تحوالت و همچني

ــت انتخابات اين دوره  پيدا كرده است ضرورى اس
ــاركت حداكثرى مردم برگزار شود تا يك بار  با مش
ــو  ــالمى ايران از يك س ــر نظام جمهورى اس ديگ
ــتوانه هاى مردمى خود را به رخ دشمنان بكشد  پش
و از سوى ديگر الگوبودن خود براى كشورهايى كه 
تحوالت ضدديكتاتورى و ضداستبدادى را پشت سر 

گذاشته اند حفظ كند. 
در عرصه داخلى هم با توجه به بروز نابسامانى هاى 
بسيار در عرصه اجرايى و مديريتى ضرورى است كه 
مردم با حضور پرشور خود زمينه تغيير وضع كنونى 
را فراهم كنند و كشور را از وضعيت كنونى با حضور 

تفكر و نگاه نو نجات دهند. 
منبع : فرارو

فرصت صندوق راى ضرر عدم شركت
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 مجيد انصارى حميد رضاجاليي پور

شرق: يك روز قبل از برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
ــد.  ــى دولت، روزنامه «ايران» توقيف ش ارگان مطبوعات
آنگونه كه خبرگزارى «آريا» گزارش داده يك منبع آگاه 
ــه ايران خبر توقيف يك روزه روزنامه دولت را  در روزنام
تاييد كرده است. اما ستاريان مديرعامل روزنامه ايران با 
رد اين خبر گفته است : مشكل ويژه نامه اي با نام پدر 
بوده است كه در روزنامه چهار شنبه منتشر شده، بوده 
است. به گزارش خبرگزاري آريا گفته مى شود علت اين 
توقيف يك روزه چاپ شجره نامه نامزد ردصالحيت شده 
دولت در انتخابات بوده اما اين منبع آگاه اين موضوع را 
تكذيب كرده است. روز چهارشنبه روزنامه دولتى «ايران» 
ــت «مشايى  ــت نوش در صفحه اول خود با فونت درش
ــه اول روزنامه  ــر تقريبا نصف صفح ــت» اين تيت كيس
ــش داده بود. اين مطلب به «تبيين تفكر  دولت را پوش
گفتمان بهار» توسط بهمن شريف زاده، روحانى طرفدار 
ــت. در ابتداى اين گزارش ــايى اختصاص يافته اس مش

دو صفحه اى كه در بخش انديشه روزنامه منتشر شده، 
آمده است: «مهندس رحيم مشايى چه گفته است كه 
به نظر عده اى اعتقادات انحرافى از آن استنباط مى شود. 
ــراف از چه؟ از دين، انقالب، باورهاى جامعه، روابط  انح
اجتماعى، اصول سياسى و اقتصادى، مراودات جهانى و... 
آيا تاكنون منتقدان، نكته مشخصى را مطرح كرده اند و 
به تشريح و تبيين آن پرداخته اند تا افكار عمومى به درك 
دقيقى از انحراف دست يابند. اين اتهام سنگين در كدام 
دادگاه مورد قضاوت و صدور حكم قرار گرفته است كه 

گروهى بى محابا به محكوم آن مى تازند و خواستار اشد 
مجازات و نابودى اش مى شوند. آيا تاكنون متن صريح و 
ــبه متهم در برابر وجدان هاى  كاملى از اعترافات اين ش
ــا نيز به قضاوت  ــت تا آنه ــدار جامعه قرار گرفته اس بي

ــينند و مهر تاييد بر حكم شبه دادگاه محفل هاى  بنش
خصوصى بزنند.» در ادامه بهمن شريف زاده درباره رفتار، 
ــفنديار رحيم مشايى سخن  گفتار، منش و تفكرات اس
گفته تا به گفته او «به داورى دقيق و استنباط بى واسطه 

از اين شخصيت برسيم.»اسفنديار رحيم مشايى مشاور 
ــد محمود احمدى نژاد از نزديكان پرحاشيه رييس  ارش
دولت نهم و دهم بود كه انتقادات شديد اصولگرايان را 
نسبت به احمدى نژاد به همراه داشت. اين انتقادات در 
نهايت منجر به جدايى اصولگرايان از احمدى نژاد شد. 
رييس دولت اما با حمايت همه جانبه از مشايى تالش 
كرد او را جانشين خود در دولت آينده كند. احمدى نژاد 
روز ثبت نام نامزدهاى رياست جمهورى، دست در دست 
ــور رفت و در مقابل دوربين ها و  ــايى به وزارت كش مش
ــى احمدى نژاد و  ــايى يعن ــت كه مش ــگاران گف خبرن
ــه احمدى نژاد قرار  ــايى به گفت احمدى نژاد يعنى مش
ــايى راه او را ادامه دهد. ردصالحيت مشايى اما  بود مش
ــن امكان را به دولت نداد تا در انتخابات نامزد خود را  اي
داشته باشد. به همين دليل احمدى نژاد در مصاحبه اى 
اعالم كرده دولت و بنده از هيچ كانديدايى در انتخابات 
حمايت نمى كنيم. اصولگرايان اما از مدت ها پيش بعد 
ــفنديار رحيم مشايى نگران واكنش  از ردصالحيت اس
ــد. احمدى نژاد و  ــژاد بودن ــى محمود احمدى ن احتمال
مشايى اما هوادارن خود را به صبر دعوت كردند. رييس 
ــت همچنين اعالم كرد كه تا لحظه آخر موضوع را  دول
پيگيرى مى كند و نااميد نيست. اكنون يك روز قبل از 
ــت جمهورى و يك روز بعد از آنكه تيتر  انتخابات رياس
ــايى كيست» بود اين روزنامه  روزنامه دولتى ايران «مش
ــران، فرداى  ــت. روزنامه اي ــده اس ــف يك روزه ش توقي

انتخابات دوباره منتشر خواهد شد.

اخبار ضد و نقيض درباره توقيف روزنامه دولت 

ستاريان:  «ايران» توقيف نشده است 
شرق: روزنامه «ايران» ارگان مطبوعاتى دولت روز 
گذشته توزيع نشد و سايت ها خبر دادند روزنامه 
ــين  ــت. اما حنيف حس ــده اس ايران توقيف ش
ــوول روزنامه ايران مى گويد:   ستاريان، مديرمس
 روزنامه ايران توقيف نشده است بلكه اين روزنامه 
ــته ويژه نامه اى داشته كه پس از چاپ  روزگذش
ــتانى از توزيع آن جلوگيرى شده  با حكم دادس
ــاه خود درباره اين  ــت. او در گفت وگوى كوت اس
ويژه نامه به «شرق» گفت: تاكنون حكمى مبنى 
بر توقيف روزنامه ايران به دست ما نرسيده است اين خبر را ما هم از سايت ها گرفتيم اما هنوز صحت و سقم خبر 
براى ما روشن نشده است. مديرمسوول روزنامه ايران افزود: اين ويژه نامه «پدر» نام داشت. محورش ديدگاه هاى 
فرهنگى مقام معظم رهبرى بوده است و در راستاى سياست هاى كالن نظام و بدون حاشيه خاصى جمع آورى 
شد. به گفته او دستور دادستانى سبب جلوگيرى از توزيع ويژه نامه شده و به علت اينكه اين ويژه نامه از صفحات 
اليى بوده، امكان توزيع روزنامه هم وجود نداشته است اما روزنامه ايران روز پنجشنبه روى كيوسك ها خواهد 
بود. ستاريان درباره حواشى ويژه  نامه هاى روزنامه ايران گفت:  برخى منويات خود را در اختالف و حاشيه دنبال 
مى كنند و طاقت شنيدن صداى مخالف را ندارند. ويژه نامه هاى قبلى ايران مثل «مالك» و «روشنايى» هم، چنين 
حواشى را تجربه كرده اند. او با بيان اينكه جريان هايى براى حذف رقيب به هر شيوه اى متوسل مى شوند، گفت: 
ما هيچ گاه شاهد نقد محتوايى ويژه نامه هاى اين روزنامه نبوديم و هرچه بوده برخوردهاى غيرمترقبه بوده است. 


