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سخن روز
نگاهی به پیامهای انتخابات ریاست جمهوری

اصولگرایان؛ عملگرایانه به سمت پذیرش برخی آزادیها پیش روند
جواد رحیم پور  -روزنامه نگار

انتخابات ریاست دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری اسالمی ایران با پیروزی دکتر حسن
روحانی وبا قاطعیت آراء به پایان رســید .با این حال نتایج کسب شده ،پیام های مختلفی برای
پیــروز انتخابات و بازنده آن دارد .در این نوشــتار با تاکید بر وجــه غلبه اعتدال گرایی در تمام
حوزهها به عنوان عامل پیروزی دکتر حســن روحانی ،شایســته است دعوتی عام برای ارزیابی
پیام مخالفان انتخاب ایشان به عنوان برگزیده ریاست جمهوی بیاندازیم.
واقعیت آنســت که رقیب ،از پدیده فقر به عنوان یک حربه قدرتمند برای بسیج آرا استفاده
می کند .مهم نیست که کاندیدای بهره بردار خود نماینده واقعی وآیینه تمام نمای دفاع از فقر
هست یا خیر .اما بسیج  14میلیونی آرا خود حاوی پیامی بس جدی است .شاید پیروز انتخابات
تالش هایش برای جبران صدمات فقر ســاختاری را در پاسخ مطرح نماید .اما آنچه برای فقرا
ملموس است ،این است که هنوز تا رسیدن به نیازهای اولیه فاصله جدی وجود دارد وبه عبارتی
در دامن فقر گرفتار هســتند.رویکرد دولت به فقر ،نیازمند باور بیشــتر به حل این موضوع باید
باشد .دولت با حساسیت های چند برابر باید برای ریشه کنی فقر تالش نماید .شناسایی فعاالن
حوزه مبارزه با فقر و پذیرش آنان در دولت یک امر ضروری است.
حقیقت آن اســت در بین اطرافیان آقایرئیس جمهور افرادی با درجه حساسیت باال نسبت
به فقر وجود ندارد و در برخورد با این موضوع در حدود اهمیت اکادمیک حساسیت وجود دارد.
موضوع بعدی دغدغه دین مداری اســت .هرچند رقیب با پدیده دین ورزی نیز کاسبکارانه
برخورد کرده اســت آنچنان که در دیدار با تتلو خود را نشان داد ،اما معنای این امر بی توجهی
به دغدغه دینی مردم نیســت .شایسته است دولت با استفاده و همراهی روحانیون نواندیش که
تعدادشــان هم کم نیســت ،راه تازه ای برای عرضه عقالنی و باورمندانه ارزش های دینی در
مقابل رویکرد سیاسی  ،غیر عقالنی و کاسبکارانه از باورهای دینی باز کند.
انتشــار نشریات ،ایجاد رسانه وبرگزاری مراســمات مذهبی با رویکرد پیش گفته می تواند
آغازی بر پاالیش باورهای دینی از تزریق باورهای کاسبکارانه از دین باشد.
رئیس جمهور ودولت منتخب امکانات الزم برای ورود به این عرصه ها را دارند به شــرط
آنکه در برنامه هایشــان قرار گیرد.اما بازنده انتخابات نیز باید پیام های خاص خود را از نتایج
انتخابات پیش رو دریافت کند .این پیام اگر با رویکرد انتقام گیری توام باشــد طبیعتا نمی تواند
برای حفظ موقعیت وجایگاه سیاسی و اجتماعی در آینده موثر واقع شود و به ریزش بیشتر آراء
و همسویان منجر خواهد شد.
در روند تحوالت انقالب متاســفانه ســوگیری محدودیت زا برای فعالن سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی و ...وجود دارد دارد .توســل به انواع پرونده ســازی ها ،محدودیت ها درارائه مجوز
فعالیت  ،رد صالحیت ها و ....نمونه هایی از این موارد است .البته موارد شدیدتر نیز وجود دارد
که فعال قصد ورود به آن را ندارم.در جریان تحوالت سیاســی -اجتماعی و فرهنگی انقالب و
جمهوری اسالمی برخی نیروها از این رویکردها فاصله گرفته اند .اما جریان اصولگرا با تمرکز
بیشــتر بر این رویکردها در عمل پذیرای مسئولیت اعمال محدودیت های گذشته و حال شده
است و دیگران را به دلیل فاصله گیری متهم نیز می کند و ای بسا پرونده هایی برای آنان نیز
ساخته و هزینه نیز ایجاد کرده است.در همین انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر شاهد
رد صالحیت های سیاسی هستیم .به جز رد صالحیت های شو.رای نگهبان ،در خصوص شورا،
هیات های نظارت در مراجعات حضوری ،براحتی والبته بدون دادن مکتوب ،بطور شــفاهی رد
صالحیت ها را به منابع امنیتی ارجاع می دادند .طبیعتا وقتی هیچ مســتندی در هیچ مرحلهای
به کاندیدا ارائه نمی شــود ودر عین حال نتیجه اعتراضات مکرر ،باز هم به رد صالحیت منجر
می شــود ،سوی رد صالحیت به منابع اصولگرایی و ضعف عملکرد عناصر اصالح طلب هیات
نظارت می چربد .این درحالی است که نماینده ریاست جمهوری این جریان در عرصه انتخابات،
ادعای رعایت آزادی برای هشــتاد میلیون ایرانی می کند؟ براستی عملکردهای هیات نظارت
شــوراهای شهر و روســتا وعامالن رد صالحیت ها را باید چگونه ارزیابی کرد .حتی یک مورد
رســیدگی از ســوی جریان اصولگرا در این خصوص وجود ندارد وایــن خالف بودن ادعاهای
اصولگرایان را نشــان می دهد و در این موارد اصولگرایان معتدل نیز هم داستان هستند واین
نوع رسیدگی ها را فاقد اهمیت و ای بسا نادرست تلقی می کنند.
اصولگرایان باید دریابند فرستادن نمایندگان تندرو تر به صحنه رقابت فرصت سازی سیاسی
برای آنان فراهم نخواهد کرد .مهمتر ازآن باید موضوع آزادی و تحمل مخالف در دســتور کار
آنان قرا رگیرد .آنان مســئول محرم و نا محرم کردن افراد برای تصدی مســئولیت ها آن هم
بر اســاس ادعاهای بی مورد نیستند .شــاید ابزار این کار را دراختیار داشته باشند اما نتیجه کار
عدم اقبال عمومی اســت .آیا آنها از خود پرســیده اند چرا مردم از ابراز عقیده در نزد آنان خود
داری می کنند؟ جریانی که صدای مردم را نمی شــوند و اگر هم بشــنوند محتوای پرونده ای
اســت مطمئنا درچارچوب رقابت حامل شکست خواهد بود.استفاده از احساسات مذهبی و افراد
کم سواد برای مقاصد سیاسی رانتی باالخره پایان خواهد یافت.موضوع بعدی استفاده ابزاری از
باورهای دینی است .انتظاری از اصولگرایان برای تحول پذیری در باورهای دینی شان نیست.
اما دادن باورهای غلط و یا استفاده ابزاری از این باورها در این جریان به شدت رواج دارد .این
گروه بپذیرند دوران این اســتفاده ها از ارزش های دینی خاتمه یافته و اســتفاده ابزاری بیشتر
به اصل دین صدمه وارد می کنــد .اصولگرایان البته امکانات زیادی برای تحول ندارند .منابع
نظری هم در اختیار ندارند اما می توانند حداقل عملگرایانه به ســمت پذیرش برخی آزادی ها
پیش روند ویا از شــدت پرونده سازی ها کم کنند .ودر حوزه باور های دینی به محتوی واقعی
آنچه در دین است باز گردند.

نگاه روز

نیمه خالی لیوان انتخابات

جواد شقاقی  -روزنامه نگار

حســن روحانی برای دومین بار توانســت پیروز انتخابات ریاستجمهوری شود و فعال
برای چهار سال دیگر میتوانیم نسبت به ساختن آیندهای همراه با آزادی و عدالت امیدوار
باشیم .مطمئنا سایتها و روزنامههای امروز از شکست انحصارگرایان و پیروزی اصالحات
و اعتدالگرایان خواهند نوشت .اما من میخواهم نیمه خالی لیوان را نگاه کنم؛ هر چند در
این انتخابات امتیازات بدست آوردهمان از امتیازات از دست رفته بیشتر است اما گاهی اوقات
به لحاظ عمق و تأثیرگذاری ،مســأله برعکس میشود .یعنی آنچه که از دست میرود هر
چند که ناچیز بنماید اما به لحاظ تاثیرگذاریای که میتواند داشــته باشد بسیار مهم است
که در این یادداشــت به صورت گذرا به برخی از آســیبها و نواقص این دوره از انتخابات
ریاســتجمهوری و نیز به بعضی چالشهای پیش روی جریان اصالحات و اعتدال نگاهی
انداخته میشود.
نکته اول به میزان آرای ابراهیم رئیسی مربوط میشود .رئیسی در این انتخابات توانست
باالی پانزده میلیون رأی کسب کند .هر چند این میزان رأی نسبت به آرای روحانی کمتر
بود و رئیســی از رسیدن به مسند ریاســتجمهوری بازماند اما این مقدار آرا برای رئیسی،
میتواند به عنوان یک هشــدار برای صاحبنظران سیاسی تلقی شود .کسب چهل درصد
آرا توســط ابراهیم رئیسی به عنوان شــخصی که از مدیریت و کار اجرایی چندان قویای
برخوردار نبوده ،نشان از عدم عقالنیت انتخاباتی الزم نزد رأی دهندگان ایرانی دارد .این امر
نشان از این دارد که مردم در سپردن امور بسیار مهم اجرایی کشور به اشخاص ،با عقالنیت
الزم تصمیمگیری نمیکنند .مشــخص است که بخشی از این آرا به تواناییهای شخصی
رئیسی مربوط نمیشوند بلکه آرای اعتراضیای هستند که از وضع موجود خودشان ناراضی
هســتند .دلیل دیگری که میتوان برای خاستگاه آرای رئیسی پیدا کرد مربوط به جامعه از
هم گســیخته و بیهنجار ایران می شــود .در جوامعی که دچار آنومی و از هم گسیختگی
میشــوند ،معموال شرایط برای روی کار آمدن رهبرانی که وعده ایجاد شرایط امن گذشته
را میدهند فراهم میشــود .برای چنین جامعهای هر آن احتمال این وجود دارد که به دام
جنبشهای فاشیستی بیافتد.نکته دیگر مربوط به این است که نزدیک سی درصد از واجدین
شــرایط در این انتخابات شرکت نکردهاند .علیرغم تبلیغات و توصیههای فراوان از سوی
افراد سرشناس سیاسی و اجتماعی ،و مهم و سرنوشتساز خواندن نتیجه این انتخابات برای
آینده سیاسی کشور ،این افراد خود را ملزم به شرکت در انتخابات ندیدهاند .این امر میتواند
بیانگر این مسأله باشد که این تعداد از افراد نسبت به آینده سیاسی کشور بیاعتنا هستند و
احساس بیگانگی با مسائل اجتماعی میکنند .نکته دیگر مربوط به گروههای ایدئولوژیک
جامعه اســت که در این انتخابات به سمت ابراهیم رئیسی تمایل نشان داده و آرای خود را
به سبد او ریختند .این گروهها بخشی از واقعیت اجتماعی ما هستند .فقر در جامعه ما یک
واقعیت است .اما فهم ما از این واقعیتها و راهحلهای تئوریکی که برای حل مسائل ارائه
میدهیم چه بسا با با واقعیت رابطه عکسی داشته باشند .دولت اول روحانی حل این مسائل
را در گرو رونق اقتصادی و تولید میدانســت اما به نظر نمیرســد این ساز و کار اقتصادی
بتواند راه حل مناسبی برای حل مشکالت این گروهها باشد و به احتمال زیاد حتی میتواند
تشدید کننده بحرانهای آنها نیز باشد .اگر روحانی نتواند برای این واقعیتها راه حل مناسبی
پیدا کند در آینده حتما با مشکالتی روبرو خواهد شد.

نایبرئیس مجلس شــورای اسالمی در حساب توئیتری خود به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم واکنش
نشان داد.
علی مطهری در توئیتر خود نوشت :برنده انتخابات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است که گفت من دیگر به خاطر آگاهی
مردم ،برای آینده انقالب اسالمی نگرانی ندارم.

یادداشت روز

موگرینی با تبریک به روحانی:

آماده ادامه همکاریها هستیم

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
با انتشــار پیامی ضمن تبریک به رئیس
جمهور کشــورمان تاکید کرد :آماده ادامه
همکاری بــرای اجرای برجــام و تعامل
دوجانبــه و برقــراری صلــح منطقهای
هستیم.
به گزارش ایســنا ،فدریــکا موگرینی،
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا

با انتشــار پیامی در صفحــه توییتر خود
نوشــت :مردم ایران به شــکلی پرشــور
در زندگی سیاســی کشورشــان شرکت
کردند.
من بهرئیس جمهور روحانی برای این
تفویض قدرتمند تبریک میگویم.
موگرینی در ادامه نوشت :اتحادیه اروپا
آماده اســت تا به همکاری برای اجرای

روحانی رئیسجمهور شد و
مردم پیروز!

برنامه جامــع اقدام مشــترک ،تعامالت
دوجانبــه ،صلــح منطقــهای و تحقــق
خواستههای تمام مردم ایران ادامه دهد.
به گزارش ایســنا ،نتایج اولیه شمارش
آراء انتخابــات ریاســت جمهــوری روز
جمعه در کشــورمان نشــان میدهد که
حســن روحانی پیشــتاز ایــن انتخابات
است.

نصرت اهلل تاجیک-فعال سیاسی

علنی شدن نظرسنجی وزارت ارشاد بعد از انتخابات

وزارت ارشــاد یــک نظرســنجی را بعد
انتخابــات علنی کرد .دفتــر طرحهای ملی
پژوهشــگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی طی نظر سنجی
پیش از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهــوری آرای مردم را
نسبت به نامزدهای انتخاباتی پیش بینی کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از مرکز روابط
عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
گزارش یافتههای نظرسنجی انتخاباتی این
پژوهشگاه از  ٢٤دی  ١٣٩٥تا  ٢٨اردیبهشت
 ١٣٩٦صورت گرفته است.
دفتر طرحهــای ملــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از دی ماه  ١٣٩٥مجموعهای
از نظرســنجیهای انتخاباتی در سطح شهر
تهران را توســط دو متخصص نظرسنجی،
عباس عبدی و محسن گودرزی ،با همکاری
حســین نورینیا و نظارت هــادی خانیکی،
غالمرضا غفاری و محمدرضا جوادی یگانه
و با حمایت وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
آغاز کرد.
بر اســاس این گزارش ،در سال  ١٣٩٥دو
نظرسنجی در باره نظرات شهروندان درباره
دولت و انتظارات از آن اجرا شــد .در این دو
نظرسنجی ،ارزیابی مردم از دولت و عملکرد
آن محور اصلی سواالت بود .از  ٢٤فروردین

 ١٣٩٦نظرســنجیها به صورت روزانه و با
تاکید بر انتخابات انجام شد.
بر اســاس اعالم پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و ارتباطات ،نظرســنجیهای سال  ١٣٩٦به
صــورت روزانه در تهران انجام شــد و روند
روزانــه تغییرات افکار عمومــی ،گرایش به
مشــارکت و رای نامزدها مورد بررسی قرار
گرفت .روزانه تقریبا  ٣٠٠پرسشنامه تکمیل
و با دادههای قبلی تجمیع میشــد و پس از
رســیدن به  ١٥٠٠نمونه ،به همین تعداد از
دادههای اول کم میشد تا روند تغییرات در
نظرات و رفتار رایدهی رصد شــود .با توجه
به شتاب تغییرات افکار عمومی در هفته آخر،
نمونهها به  ٥٠٠نفر در روز افزایش پیدا کرد.
در دو روز پایانــی نمونــه روزانه به  ٧٥٠نفر
افزایش یافت تا بتوان با دقت بیشتری نتیجه
را برآورد کرد.
بنا بــر این گزارش در این دوره ،بر خالف
دورههای قبل ،فضای انتخاباتی بســیار دیر
شکل گرفت به نحوی که برخی نامزدهای
ریاســت جمهوری تا زمانی نزدیک به روز
ثبت نام هنوز مشخص نشده بودند .به همین
علت ،در دی ماه ســال  ١٣٩٥هنوز موضوع
انتخابات بــه فضای افکار عمومی راه نیافته
بود.
یافتههای مجموع نظرســنجیها نشــان

میدهند کــه در فروردین ســال  ١٣٩٦با
طرح موضوع و مســائل مربوط به انتخابات
در محافل سیاسی و اجتماعی میزان گرایش
به مشارکت در انتخابات اندکی افزایش یافت
ولی تا چنــد روز پایانی تقریب ًا این نســبت
ثابت مانــد .در روزهای پایانی و با شــدت
گرفتن فضای انتخابات بــر میزان گرایش
به مشــارکت تا حدی افزوده شــد .در هفته
آخر ،افرادی که برای شــرکت در انتخابات
مردد بودند ،به تدریج به شرکت در انتخابات
گرایش پیدا کردند.
همچنین از آنجایی که نظرســنجیهای
پژوهشــگاه در تهران اجرا شد ،برای برآورد
نتیجه کل کشور ،نتایج نظرسنجیهای ملی
را که از ســوی موسســات مختلف (ایسپا،
ایپو ،ایرنا و  )...اجرا شــد ،بررسی کرد .برای
ایــن کار ،نخســت نتایج مربوط به شــهر
تهران در نظرســنجیهای ملی را با نتیجه
نظرســنجیهای روزانه پژوهشگاه مقایسه
کردیم .در مرحله بعد ،نتایج نظرسنجیهای
ملی را بر اساس نظرسنجیهای روزانه شهر
تهــران تصحیح و تعدیل کردیــم و میزان
مشارکت در کل کشور برآورد شد.
روش نظرسنجیهای روزانه به پژوهشگاه
امکان مــیداد که اثر وقایــع و رخدادهای
تأثیرگــذار بر روند و فراینــد گرایش و رفتار

انتخاباتی را بررسی کند.
برای نمونه بعد از مناظر ه دوم روند نزولی
رای برخی رقبا برآورد شد ،به نحوی که بعد
از مناظره سوم ،افکار عمومی تقریب ًا صورت
نهایی به خود گرفت.
پیــش از انصــراف آقــای قالیبــاف،
نظرســنجیهای روزانه شــهر تهران نشان
میداد که انصراف با شتاب رای آقای روحانی
را افزایــش خواهد داد و بعــد از انصراف نیز
نظرسنجیها این پیشبینی را تایید کرد.
همچنین پیش بینی این بــود که میزان
مشارکت در سطح ملی  ٧٥درصد خواهد بود.
در مورد شهر تهران انتظار میرفت  ٦٠درصد
در انتخابات شــرکت کنند و با توجه به موج
گرایش به مشــارکت در دو روز آخر ،احتمال
افزایش آن نیز پیشبینی میشد.
افزون بر این پیشبینی شــد که ضریب
مشــارکت در مناطق مختلف شــهر تهران
تفاوت چشمگیری خواهد داشت.
بر این اســاس برآورد شــد که حدود ٤١
میلیون نفــر در انتخابات شــرکت خواهند
کــرد .نســبت رای آقای روحانــی به آقای
رئیســی  ٦٠به  ٤٠بــرآورد و میانگین رای
آقــای روحانــی را  ٢٤میلیــون (در فاصله
حداقــل  ٢٢و حداکثر  ٢٦میلیــون برآورد)
شد.

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

مردم نشان دادند که تحت تأثیر بیصداقتیها قرار نمیگیرند

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی گفت:
مــردم با رای اکثریــت و این فاصله فاحش
نشــان دادند که تحت تاثیر بیصداقتیها و
برخوردهای تخریبی قرار نمیگیرند.
به گزارش ایلنا ،غالمحســین کرباسچی
در مــورد پیام رای دوباره مــردم به روحانی
گفت :انتخابات در شــرایطی برگزار شد که
کام ً
ال رقابت نابرابر از طرف مقابل رقم خورد
از این جهــت که برخی از همــه ابزارهای
فیزیکی تبلیغات و ابزارهای معنوی از جمله
شــخصیتها و مقدســات مردم و آنچه که

مردم به عنوان اعتقادات دینی به آن وابسته
بودند استفاده کردند.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی بیان
کرد :در تبلیغات دولت خود را مقید به مسائل
اخالقی و اعتقادی میدانســت اما برخی در
طرف مقابل از بدترین نوع تبلیغات تخریبی
اســتفاده کرد و با اسم آوردن از اشخاص در
رسانه ملی و مطرح کردن مسائلی که ربطی
به برنامههای نامزدها نداشت سعی کرد دولت
را تخریب کند اما دولت خود را به روشهای
اخالقی مقید میدانست و آقای جهانگیری و
روحانی این مساله را رعایت کردند.
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی با
اشاره به تخریب دولت در تبلیغات انتخاباتی
اظهارداشــت :تاکنون ندیدیم کسی در یک
مناظــره بیاید و به رئیسجمهــور و معاون
اول بگوید دروغگو هستید همه این مسائل
را دیدند و در این شــرایط چنین رایی را به
روحانی دادند که بســیار ارزشمند و نشانگر

درک ملی است.
او افــزود :رای مــردم به لحاظ سیاســی
ســرمایهای برای کشور بود و طبیعت ًا پیامش
برای روحانی این است که با توجه به اینکه
در چهار سال دولت کارنامه درخشانی در همه
ابعاد داشــت در چهار ســال دوم این تالش
برای مردمی که این چنین به پای مسئوالن
ایستادهاند ،بیشتر شود و ارزش دارد که همه
توان ،آرامش ،زندگی و راحتی خود را بگذارند
و به مردم خدمت کنند .همه دولتمردان باید
به این مساله توجه کنند که اگر فردی سمتی
میگیرد باید نسبت به آن فکر کرده و برای
مردم کار کنند.
کرباســچی درباره پیام رای مردم به جناح
رقیــب دولت ،گفت :رای مــردم این پیام را
به رقبای دولــت میدهد که اگر میخواهند
کار سیاســی ،تبلیغــات و تحلیل سیاســی
داشــته باشــند باید با ارائه برنامه باشد و با
مردم صادقانه رفتار کنند .این فعال سیاسی

اصالحطلب گفت :مردم بــا رای اکثریت و
فاصله فاحش نشان دادند که تحت تاثیر این
نوع بیصداقتیها و برخوردها قرار نمیگیرند.
او رای مردم را برای همه مســئوالن یک
ســرمایه ملی دانست و گفت :مسئوالن باید
قدردان این ســرمایه ملی باشند و در مقابل
رای مردم باید تالش مضاعف داشته باشند
و کاری کنند که خواســت عمومی مردم که
رفع گرفتاریهای موجود در کشــور اســت
دنبال شــود و باید اشکاالت و نارساییهایی
که در کار دولت وجود داشت و مردم با تمام
این نارساییها حاضر شدند به آن رای دهند
رفع شود .کرباســچی افزود :دولت دوازدهم
باید دولتی باشــد که برای دفاع از عملکرد
خود صدای بلندتری داشته باشید و کسانی را
که نتوانستند نارساییهای موجود در کارنامه
دولت را وســیلهای قرار دهنــد برای نادیده
گرفتن دیگر خدمات بــزرگ با تالشهای
دولت منکوب کنند.

پیام تبریک سیدمصطفی هاشمیطبا:

ملت ایران با انتخاب روحانی بلوغ و تشخیص مصلحت خویش را نشان داد

مصطفی هاشــمیطبا در پیامی با تبریک به
ملــت ایران که بلوغ و تشــخیص مصالح خود را
نشــان دادند یادآور شد که روحانی تالش هرچه
بیشتر خود را برای ارجمندی ایران به کار خواهد
بست.
بــه گزاش ایســنا ،متن پیام ایــن کاندیدای
انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:
یک بار دیگر ملت رشــید ایــران با انتخاب
جنــاب آقای دکتر حســن روحانی به ریاســت
جمهوری بلوغ و تشــخیص مصالــح خویش را
نشان دادند.
با پایان یافتن دوازدهمین انتخابات ریاســت
جمهوری اسالمی ایران با سپاس از رهنمودهای
ارزنده مقام معظم رهبری ،از مشــارکت وســیع
ملت بزرگ ایران ،شورای نگهبان قانون اساسی،
وزارت کشور ،صدا وسیما و سایر دست اندرکاران
انتخابات که در برگزاری خردمندانه و نیکوی این

انتخابات تــاش وافر کردند قدردانی و تشــکر
نموده و توفیق هر چه بیشــتر ایشان را از درگاه
ایزد متعال مسئلت می نمایم.
با تبریک این پیروزی بــه جناب آقای دکتر
حســن روحانی و آرزوی توفیق هر چه بیشــتر
ایشــان در تداوم خدمت به ایــران و ملت بزرگ
ایران ،رجاء واثق دارد که ایشــان و دولت همراه،
تالش هر چه بیشــتر خود را در حفظ و ارجمندی
ایران به عنوان زیســت گاه ایرانیــان ،قدرت و
استقامت جمهوری اسالمی ایران ،کمک به رفع
محرومیت محرومین و مستحقان ،به روز نمودن
کشاورزی ،ایجاد اشتغال کامل از طریق تولیدات
صادراتــی و نیز بهره برداری کامــل از امکانات
گردشــگری به کار خواهند بســت تــا با یاری
ملت شــرافتمند ایران که با تأســی به راه شهدا
و سیاســت های دفاع مقدس آماده هر نوع ایثار
برای ســربلندی جمهوری اسالمی و ایران عزیز

سياسي

خیلی از فعالیتهــای دوران انتخابات به افزایش ظرفیت
ملی کمک کرد و بطور غیر مستقیم دوران متراکم آموزشی
خوبی برای نخبگان بود .یکی از شــروط مفید بودن این
دوره نظام مند کردن آنســت و یکی از کارکردهای احزاب
نهادینه کردن نقش نهادهای مدنی در روح و روان انسانها
است .در حقیقت تحزب دنبال شهروند سازی و فعالیتهای
مدنی با هدف تربیت شهروند قانونگرا و توسعه طلب توسط
قدرت نرم اســت و نه افراد صرفا قدرت طلب .زیرا قدرت
نــرم ماندنی و خودش در جامعه راه خودش را پیدا میکند
و با هزینه اندکی می توان آنرا گســترش داد و رهبریت و
ســازماندهی آن بسیار آسانتر و کارآ تر از نحوه ساماندهی
قدرت ســخت اســت .و این دوره مبارزه بین قدرت نرم و
سخت بود.
اگــر چه االن بیشــتر در گرما گرم پیــروزی به حضور
غیــر قابل تصور مردم در روز انتخابات اشــاره میکنند اما
شاخصهای کمی بخشــی از واقعیت را نشان میدهند و
شاخصهای کیفی بخش دیگر را .الزم و ملزوم یکدیگرند
و همدیگر را تکمیل میکنند .میزان عددی مشارکت باالی
شهروندان در هر امر سیاسی و اجتماعی که انتخابات یکی
از آنهاست شرط الزم اما کافی نیست .الزم است زیرا برای
رسیدن به نتیجه نیاز به معیار کمی است و کافی نیست زیرا
اعداد همه وقایع را توضیح نمیدهند .اما از دو منظر میتوان
به تاثیر مشارکت حداکثری بر امنیت ملی تاثیر گذاشت.
منظر اول قدرت سخت و بر اساس تئوری توطئه بررسی
میشود و استدالل میکند مشارکت باال باعث اقتدار کشور و
یاس دشمنان میشود .این استدالل تمامی واقعیت موجود
در مشــارکت شهروندان را بیان نمیکند بلکه به بخشی از
آن اشــاره دارد .منظر دیگر قدرت نرم است که عالوه به
فوائد دیگر از جمله تقویت انســجام ملی و فراهم نمودن
دلبستگی و اعتماد عمومی به حکومت و دولت برای اعمال
نظرات مردم در سیاســتگذاریها ،موضوع اقتدار را هم مد
نظر قرار دارد .در این دیدگاه مشارکت باال در بستر قدرت
نرم دیده شده و از آن جهت ارزشمند و تاثیر گذار است که
درصد باالیی از مردم راه حل مشکالت سیاسی خود را در
درون صندوق ها جستجو میکنند و از این طریق با دولت
صحبت میکنند.
ایــن واکاوی حقوق در درون صندوق نظام و کشــور را
بیمه نموده و بیانگر میــزان باالی مصالحه و رواداری در
جامعه و دوری از خشونت و تند روی و سطح باال و غالب
گفتمانهای سیاســی رواج یافته در جامعه است که وی را
به ســمت صندوق حتی علیرغم میلش و به عنوان راه و
کاری برای تحمیل اراده خود برای تغییر شرایط رهنمون
میکند .این امر اســت که اقتــدار ایجاد میکند و نه صرفا
لشگری که پشت دروازه صندوقهای رای در دوربینهای
تلویزیونی که خاصیتشان برای چند لحظه عمر خبر است
تجمــع نمایند .البته در دنیای در حال توســعه و در جنگ
رســانهای که این کشــورها بطور ناخودآگاه در چمبره آن
گرفتار آمدهاند این امر نیز الزم اســت و مردم کشورمان با
حضور پر دردســر خود در روز جمعه  96/2/29نشان دادند
که برای تحمیل اراده خود باید سختی کشید و هزینه داد
هر چند جزئی .مردم ایران آموخته اند که قدرت نرم ماندگار
اســت و مشــارکت حداکثری در صندوقهای رای میتواند
منجر به تشــکیل دولتی نظام مند ،برنامه ریز ،قانونگرا،
پاســخگو و مســئولیت پذیر در قبال تک تک آرا و توجه
به خواست رای دهندگان و حتی نظرات و خواست اقلیت
بشود .این امر ارزشــمند ،تاثیر گذار و حافظ امنیت ملی و
رعایت مصالح عمومی و ایجاد توازن در کسب منافع ملی
در منطقه و جهان خواهد شــد .این قدرت نرم یک حصار
نامرئی دور کشــور بوجود میاورد که نیــاز به برج و بارو
نیســت بلکه مرزهای کشــورها نیز بجای تهدید فرصت
همکاری بین کشورها دیده میشود .در آن صورت امنیت
منطقهای ناشی از تعامل سازنده دولتهای رشید همسایه
که ناشــی از مشــارکت حداکثری مردم جوامع گوناگون
اســت ،امنیتی پایدار و درون زا و همه جانبه تولید خواهد
کرد که نیاز به رواج نظامیگیری ندارد .و این پیام انتخابات
ریاســتجمهوری دوازدهم مردم ایران به جهان است که
دنیا را به سیاستمدارانی بسپاریم که با اراده واقعی مردم و
به منظور عملی کردن خواست آنها ،نمایندگی آنان را بعهده
دارند! و چه پیروزیای بهتر از این؟!
خبر

سایت کارورزی وزارت کار مسدود شد!

هستند ،توفیق هر چه کامل تر را به دست آورند.
همچنین الزم می داند از آن دسته از هموطنان
گرامی که علی رغم تاکیدم در اختصاص رای به
جناب آقای دکتر روحانی ،آرایی را به نام اینجانب
به صندوق های رأی ریختند نیز ســپاسگزاری

کنم و توفیق ایشان و همه ملت بزرگوار ایران را
از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.
با درود بر ارواح پاک شهدا و سالم بر جانبازان
و ایثارگران  -سید مصطفی هاشمی طبا
٣٠اردیبهشت١٣٩۶

پیام تبریک میرسلیم بهرئیسجمهور منتخب
ســیدمصطفی میرســلیم در
پیامی با تبریــک به ملت ایران
بــرای خلق حماســه حضور در
انتخابات ،بــرای رئیس جمهور
منتخب آرزوی موفقیت کرد.
متــن این پیام به شــرح زیر
است:
ضمــن تشــکر صمیمانه از
حضور افتخــار آفرین هموطنان
ارجمندم در انتخابات دوازدهمین

دوره ریاســت جمهوری ،بویژه
کسانی که بر مبنای شناختی بی
شــائبه ،با رأی خالصانه شان به
این جانب ابراز محبت فرمودند،
مراتب تبریک خود را به رئیس
جمهــوری منتخب مــردم که
توانســت اعتمــاد اکثریت را به
خود جلب کند ،تقدیم می کنم.
امیــدوارم او بتواند ،به فضل
خــدا در چهار ســال آینــده با

عملکردی حقگرایانه و استفاده
از همکاران پاکدســت و اتخاذ
مدیریت درست ،موجب افزایش
اعتمــاد مردم بــه نظام مقدس
جمهوری اسالمی و یکپارچگی
ملی و جبران فرصتهای سوخته
گذشته و اعتالی شأن ایرانیان
و پیشــرفت میهن اسالمیمان
و مقابله با محرومیت و فســاد و
ظلم و استکبار شود.

وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :ســایت
کارورزی به دنبال شــکایت یک نامزد مستعفی انتخابات
ریاســت جمهوری از سوی قوه قضاییه مسدود شده و این
وزارتخانه به دنبال رفع شکایت و فعالیت مجدد آن است.
بــه گزارش ایرنــا ،وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
در اطالعیه ای اعالم کرد :در پی مســدود ســازی سایت
کارورزی از ســوی مرجع قضایی ،از افرادی که در سایت
کارورزی به نشانی(http://karvarzi.mcls.gov.
 )irثبت نام کردند پوزش می طلبیم.در این اطالعیه آمده
است :متاســفانه مرجع قضایی بدون هیچگونه تحقیق و
مذاکره ای با مســئوالن امر ،در یک اقدام خارج از عرف و
با معطل گذاشــتن وظایف حاکمیتی این دستگاه ،به بهانه
غیرقابل درک نسبت به تعطیلی سایت دارای مجوز و سابقه
اقدام کرد که از طریق مراجع باالدستی برای بازگشایی آن
در حال پیگیری هســتیم.به گزارش ایرنا ،سایت کارورزی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از شــنبه  23اردیبهشت
ثبــت نام از متقاضیان را آغاز کــرده بود.طرح کارورزی با
هدف افزایش مهارت آموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی و
تسهیل جذب در بازار کار کشور است .این طرح (به عنوان
یکی از طرح های ذیل کارانه اشتغال جوانان -کاج) یکی
از راهکارهای موثر در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی
برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می شود.

