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رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی تأکید کردند

رأی دادن ،وظیفه شرعی
ملی و حق مدنی مردم
هرچه حضور مردم بیشتر باشد مجلس قویتر میشود

رهبــر معظم انقالب اســامی صبح دیروز (سهشــنبه) در دیدار هــزاران نفر از مردم
آذربایجان شرقی ،حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی ،ملی ،انقالبی و حق
مدنی آحاد مردم برشــمردند و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب
خــوب» گفتنــد :انتخابــات یک جهاد عمومــی و نعمت و امتحان الهی اســت که اگر
بــا حضور حداکثری مردم همراه شــود ،مایه آبروی نظام اســامی و تقویت کشــور و
مصونیــت بخــش در برابــر توطئهها و زمینه ســاز ایران قــوی خواهــد بود.به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دفتر رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین

محمود واعظی در گفت وگو با «ایران»
از اهمیت مشارکت در انتخابات میگوید

پای منافع و امنیت
ایران در میان است

جهانگیری در مراسم افتتاح همزمان  322طرح بخش تعاون:

اصرار دولت واگذاری بنگاههای اقتصادی
به مردم است

 خانهنشینی و قهر از صندوق رأی نتیجهای ندارد مشارکت باالی مردم میخ آخر بر تابوت کمپینفشار حداکثری خواهد بود
 به یک وفاق ملی برای تغییر مشی سیاستورزی ورقابت سیاسی در کشور نیاز داریم

سخنگوی قوه قضائیه تشریح کرد

سجاد صفری  /ایران

بــه اعتقــاد رئیــس دفتــر رئیس
گفت وگو
جمهوری ،مشارکت باالی مردم
گروه سیاسی
در انتخابــات پیــش رو به نوعی
میخ آخر بر تابوت کمپین فشار حداکثری امریکا خواهد
بود .محمود واعظی در گفتوگو با «ایران» تأکید دارد
که نه تنها احزاب و گروههای سیاسی بلکه هر فرد و چهره
تأثیرگذاری کــه قلبش برای ایران میتپــد ،باید مردم را
به مشــارکت ترغیب کند چرا که ناامیــد کردن مردم در
حقیقت ناامید شدن از صندوق رأی و انتخابات است.
مضــاف بر اینکــه تجربیات گذشــته نشــان میدهد قهر
کردن از صندوق نتیجهای به بار نیاورده است.
 ëëآقــای واعظــی در آســتانه یکــی از حســاسترین و
سرنوشتســازترین فصلهــای حضــور و مشــارکت
انتخاباتــی قرار داریم ،اگــر مردم در انتخابــات پیش رو
حضور گسترده پیدا کنند چه تأثیراتی خواهد داشت؟
مشــارکت سیاســی مــردم در کشــور مــا مبنــای
جمهوریــت نظــام اســت و به همیــن دلیــل از ابتدای
انقــاب ،همــواره اهمیت داشــته و مــورد تأکیــد امام
راحــل و مقام معظم رهبری و مســئوالن عالی کشــور
بوده اســت .چنان کــه بارها رئیسجمهــوری محترم
بیــان کردهانــد ،در کشــور مشــروعیت همــه افــراد و
نهادها به طور مســتقیم یا غیرمستقیم از مردم است
و بر همین اســاس ،مســأله مشــارکت ،در تمــام ادوار
انتخابــات اهمیت مبنایی و محوری داشــته و دارد .در
انتخابــات پیــش رو ،این اهمیــت به دالیــل مختلفی
دوچنــدان شــده .در شــرایط خطیری که کشــور از نظر
بینالمللــی دارد ،پیامهایــی که از انتخابــات به خارج
از مرزهــای ایــران مخابــره خواهد شــد ،بســیار مهم و

در ایــن میان عنصــر مشــارکت دارای اهمیت اســت.
سیاســت فشــار حداکثری امریکا و تروریسم اقتصادی
که این کشــور علیه ملت ایران به کار بســته به مرحله
سرنوشتســازی رســیده .کشــور با مقاومت ،فداکاری
و حضــور آگاهانــه مــردم و البتــه تــاش شــبانهروزی
خادمــان ملــت در دولــت و ارگانهای دیگــر ،عمالً از
بحرانــی که امریــکا انتظار داشــت بوجود بیایــد ،عبور
کــرده و تقریبــاً اکثر شــاخصها رو به بهبود اســت .در
چنین شــرایطی ،مشــارکت باالی مــردم در انتخابات
پیــش رو بــه نوعــی میخ آخر بــر تابوت کمپین فشــار
حداکثــری امریــکا خواهــد بود و به ســران کاخ ســفید
خواهــد فهمانــد که سیاستشــان با شکســت قطعی
مواجــه شــده اســت .در واقــع مشــارکت بــاال میتواند
منجــر به ناامید شــدن امریکا از رســیدن بــه اهدافش
شود و گشایشهایی در اقتصاد به وجود بیاورد.
ëëبه هرجهت انتخابات با هــر کیفیتی در حال برگزاری
اســت؛ به نظــر شــما احــزاب و گروههــا حتی آنــان که
نامــزدی ندارند یــا نامزدهایشــان امــکان رقابت پیدا
نکردهاند ،چه باید بکنند ،آیا قهر و خانهنشینی چارهساز
است؟
کنــش سیاســی اساســاً مبتنــی بــر هزینه-فایــده و
تحلیــل ســودمندی آن ،معطوف به نتیجه اســت .در
طــول  41ســال پس از انقــاب  36انتخابات در کشــور
ما برگزار شــده ،احــزاب وگروهها در طول این ســالها
و ادوار مختلــف انتخابــات ،اگــر از قهــر و خانهنشــینی
طرفــی بســتهاند و ثمرهای بــه دســت آوردهاند ،خب
بــاز هــم چنین کننــد؛ واقعیــت اما این اســت کــه این
کار نــه تنهــا فایدهای ندارد بلکه تجربــه ثابت کرده که

با اشــاره به مشــکالت عمیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه امریکا برخالف
ظاهــر بــزک کرده آن ،افزودنــد :امریکا در حال حرکت به ســمت فروپاشــی از درون
است و شکوه و جالل ظاهری آن مانع از غرق شدنش نخواهد شد.حضرت آیتاهلل
خامنــهای در ایــن دیدار که به مناســبت چهل و دومین ســالروز قیــام تاریخی مردم
تبریز در  ۲۹بهمن سال  ۱۳۵۶برگزار شد ،مهمترین ویژگی مردم آذربایجان را تبلور
عزت ملی ،دینی و انقالبی و حضور در صحنه به وقت
نیاز و دفاع از کشور و انقالب و هویت دینی برشمردند صفحه  2را بخوانید

گاهــی زیانهای جبرانناپذیــری را هم به بار میآورد.
ضمــن اینکــه عــرض کــردم در انتخابــات پیــش رو،
موضــوع واقعــاً فراتر از منافــع حزبی و گروهی اســت
و پــای منافــع و امنیت ایران در میان اســت .به اعتقاد
مــن نه فقط احزاب و گروههای سیاســی  -صرفنظر از
اینکه نامــزدی در انتخابات دارند یــا ندارند -بلکه هر
فرد و سیاســتمدار و چهره تأثیرگذاری که قلبش برای
ایــران عزیز میتپد ،باید تالش کند مردم را ترغیب به
مشــارکت کند و با ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات
و صندوق رأی مقابله کند .این ضرورت به نظرم برای
احزاب و جناحها که کنشگران عمده سیاست در کشور
هستند ،پررنگتر هم هست.
ëëبعد از ســخنان رئیسجمهوری درباره رقابتی بودن
انتخابات ،برخی احزاب گالیهمند شــدند ،دراین مورد
چه نظری دارید و واقعیت چیست؟
برای تحلیل درست ،ابتدا باید جمالتی را که گفته
شــده دقیــق بخوانیم و فهــم کنیم .رئیــسجمهوری
گفت فضای انتخابات نسبت به ابتدای کار ،رقابتیتر
شــده اســت .تغییراتی کــه در رونــد نظارت و بررســی
صالحیتها طی هفته گذشــته به وجود آمد قطعی و
س جمهوری
این اتفاق نشانه مؤثر بودن اقدامات رئی 
اســت .ممکــن اســت نتیجــه نهایی بــا آن چیــزی که
س جمهوری
مردم ،فعاالن سیاســی و حتی خــود رئی 
مــد نظــر دارند ،فاصله داشــته باشــد اما یــک حرکت
مثبت در راســتای رقابتیتر شدن انتخابات غیر قابل
انــکار اســت .آنچه کــه مد نظــر رئیسجمهــوری بود
همین تغییر نسبی بود.
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چرا مشارکت؟
انتخابــات در ایــران دســتاورد بســیار مهــم انقالب اســامی
اســت .هنگامی که در ســالهای  56و  57مردم در اعتراض
یادداشت
بــه نظام شاهنشــاهی به خیابانهــا آمــده و اعتراضات خود
را علنــی کردنــد ،شــعار محوری آنــان بر دو پایه «اســتقالل»
و «آزادی» اســتوار بــود .بــا وجــود اینکه در آن نظام سیاســی
تالش شــده بود به خیلی از نیازهای مردم پاســخ داده شــود
و حتی در دهه  50و با افزایش قیمت نفت و آمدن دالرهای
محمدجواد
نفتــی به کشــور ،اقتصاد ایران یــک روند پرشــتابی را به خود
حق شناس
دیــده بود ،اما در آن مقطع جامعه ،بخصوص دانشــگاهیان
فعال سیاسی
اصالحطلب
و طبقــه متوســط و روحانیون اعم از نیروهــای مذهبی و ملی
و حتــی مارکسیســتها نهایتاً حــول یک وحــدت راهبردی و
اصولی برای نفی رژیم اســتبدادی پهلوی دســت به دست هم دادند و آنچه را که
به زعم آنها آن رژیم فاقد آن بود ،مطرح کردند .در نتیجه طرح این دو خواســته،
«جمهوری اســامی» با پیشــنهاد بنیانگذار انقالب مطرح و با پاســخ مثبت مردم
به ایشان همراه شد.
از همین رو ،نخستین حرکتی که پس از پیروزی انقالب شکل گرفت ،رفراندوم

بود که به عنوان راهکاری که میتوانســت خواســت عموم را تحقق ببخشــد مورد
توجه قرار گرفت و عنوان جمهوری اســامی به عنوان نظام سیاســی کشور به رأی
گذاشته شد .اما گام دوم مهمتر از نخستین قدم بود و از سوی خبرگانی که آن هم
از ســوی مردم انتخاب و برای تدوین قانون اساســی مأموریت یافته بود برداشــته
شد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در نهایت به عنوان یک سند ملی مورد
توافــق آحــاد مردم قــرار گرفت .در این ســند به یک اصل مهم اشــاره شــده و آن
حقوق مردم است.
یکــی از شــیوههایی که عالوه بــر آزادی بیان و برپایی تجمعــات و راهپیماییها
بــرای عملیاتی ســاختن خواســت مردم مــورد توجه قــرار گرفت ،انتخــاب رئیس
جمهوری ،نمایندگان مجلس ،اعضای شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری از
سوی مردم است .گرچه در دو دهه گذشته محدودیت هایی درباره انتخاب مردم
وجــود داشــته و تالش هایی برای توســیع دایره انتخاب شــوندگان در جریان بوده
و حتــی رئیــس جمهوری نیز در ســخنرانی هــای متعدد درباره ایــن موضوع تذکر
داده است .این مسأله همواره انتظاراتی را از دستگاه های نظارتی ایجاد کرده و به
نگرانی هایی دامن زده است.
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