
يك��ي از مهم تري��ن مولفه ه��اي قدرت 
نظام هاي امروزي متكي بودن ش��ان به 
آراي مردم اس��ت. اينكه كشورها و مردم 
دنيا ببينند كه نهادهاي كش��ور ديگري 
بر اث��ر انتخاب م��ردم ش��كل مي گيرد، 
نوعي مش��روعيت مورد قب��ول همگاني 
براي آن كش��ور را به اثبات مي رس��اند. 
اين مولفه، نوعي مشروعيت و توافق عام 

جهاني است. 
كش��ورهاي دنيا با چنين كش��ورهايي 
مجب��ور هس��تند ب��ا احت��رام و حقوق 

متقاب��ل رفت��ار كنند. امروز مش��اركت 
م��ردم در انتخاب��ات بهترين ش��اخص 
براي س��نجش اي��ن نوع دموكراس��ي و 
مشروعيت است. مشاركت هرچه بيشتر، 
مسالمت آميز تر و موثرتر باشد، پيامي كه 
به دنيا مي رساند اين است كه اين نظام، 
مش��روع تر، قدرتمند تر و مورد احترام تر 
است. علت اس��تقبال از انتخابات نيز به 
كارآمدي انتخابات ب��از مي گردد. وقتي 
ماشيني را مي بينيم كه قيمتش مناسب 
ب��وده و بتواند حمل و نقل ايمني براي ما 
داشته باش��د، آن را مي خريم. ليكن اگر 
ماشيني باش��د كه نه راه برود، نه قيمت 
مناسبي داشته باشد و نه ايمني را تامين 

كند، طبيعي اس��ت كه آن را خريداري 
نمي كنيم. نه��اد انتخاب��ات در ايران به 
لح��اظ كاركردي ت��ا حدود زي��ادي جا 
افتاده است و نتيجه آن در سياست كشور 
تعيين كننده است. مردم به همين دليل 
اس��ت كه از آن استقبال مي كنند، بدون 
اينكه نياز باش��د، تبليغات رسمي براي 

حضور در انتخابات انجام شود. 
اين گام بزرگي اس��ت كه ما توانسته ايم 
نه��اد انتخابات را ب��ه عنوان ي��ك نهاد 
در  اختالف��ات سياس��ي  حل كنن��ده 
كش��ورمان بپذيري��م و اينك��ه گردش 
نخب��گان و قدرت بر اس��اس اي��ن نهاد 

صورت گيرد. 

سالم بر29 ارديبهشت 96 
فرزند خلف دوم خرداد 76

افزايش اعتبار سياسي كشور 
انتخاب��ات فرصت��ي اس��ت ك��ه مردم 
مستقيما در تعيين سرنوشت سياسي 
كشورشان مش��اركت مي كنند و مديران ارشد كشور 
را كه قرار اس��ت به مدت چهار س��ال اداره كشور را به 
آنها بس��پارند، انتخاب مي كنند. طب��ق تبليغاتي كه 
نامزدهاي انتخابات انجام داده ان��د و مناظره هايي كه 
در صداو س��يما پخش شده در اين انتخابات مردم پاي 
صندوق هاي راي حاضر شده اند و عالقه مند به حضور 
در صحنه ش��ده اند. بايد اين را به ف��ال نيك گرفت كه 
مردم و به خصوص قش��ر جوان پاي صندوق هاي راي 
آمده اند. در مراكز راي گيري كه حضور داشتم صف هاي 
طوالني اي قابل مش��اهده بوده است. آنها ساعت ها در 
انتظار نوبت راي گيري بودند. مش��اركت باالي مردمي 
پشتوانه اس��اس نظام اس��ت و اعتبار و قدرت كشور را 
نش��ان مي دهد. اينكه هر كدام از مديراني كه 4 س��ال 
قرار است عهده دار مسووليت باشند، با پشتوانه عظيم 
مردمي روي كار آمده باشند سبب مي شود تا در سطح 
داخلي و جهاني نفوذ كالم و رفتار بيشتري داشته باشند. 
راي باال به رييس جمهور بعدي كش��ور مي تواند اعتبار 
بيشتري به او بدهد و طرح مواضع او را در سطح جهان 
كارساز تر كند. حضور مردم پاي صندوق راي مي تواند 
گ��ردش آزاد و قانوني قدرت را به وج��ود آورد. مردم با 
حضورشان سهم خود را در اداره كشور لحاظ مي كنند. 
دموكراس��ي الزاما راي دادن نيست. گزينش و مميزي 
نامزدها نيز مي تواند در اين امر اثرگذار باشد. هر اندازه 
درصد حضور آگاهانه مردم بيشتر و بر اساس برنامه ها 
و وعده هاي نامزد و آگاهي باشد، مي تواند در پيشرفت 
و توسعه كشور اثرگذار باشد. اين انتخابات گامي براي 
رس��يدن به قله هاي بلندتر دموكراسي است. مردم به 
جاي اينكه در خيابان ها مطالبات خود را مطرح كرده و 
تالش مي كنند تا حل كنند، مردم ايران تالش مي كنند 
اختالف ديدگاه هاي شان را پاي صندوق هاي راي مطرح 
كنند. اين بهترين روش براي حل اختالف نظر ها است. 
در ايران سال به سال از دامنه تنش ها كاسته مي شود و 

حل نظام مند ديدگاه ها را رقم مي زند. 

  عبداهلل نوري: من مدتي بود كه در انتخابات شركت 
نمي كردم. از انتخابات سال 88 به اين نتيجه رسيدم 
كه هميشه ش�ركت، بهتر از  عدم شركت است و هر 
انتخاباتي، تاثير خودش را خواهد داشت در مردم. 
االن هم پيش�نهادم به همه ملت ايران،  شركت در 
انتخابات است و قطعا شركت در انتخابات، براي ملت 

ايران نتيجه بخش خواهد بود.  اعتماد
  صادق محصولي: سال 76 ناطق نوري »با خواست 

خدا« راي نياورد. خبرآنالين
  اعظ�م طالقاني، فرزند آي�ت اهلل مرحوم طالقاني: 
انتخاب�ات، مهم ترين دس�تاوردي اس�ت كه براي 

مردم ساالري يا دموكراسي داريم. ايرنا
  سيد مصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصالح طلب: 
امي�دوارم روحان�ي در ص�ورت پي�روزي با كمك 
كشورها و دولت هاي منطقه همانند دور اول، سايه 

جنگ را از كشور ما دور كند. ايلنا

كواكبيان: حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري هديه امام به مردم بود
مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردمساالري در خصوص برخي تخلفات توسط برخي نامزدهاي رياست جمهوري گفت: مسووالن نظارتي بايد اين موضوع را پيگيري كنند اما درخصوص تخلفات اخالقي، مردم بهترين 
قضاوت كننده خواهند بود. وي افزود: پيش بيني مي كنم باالي 7٠ درصد در انتخابات شركت كنند. به نظر من اين به معناي درك و شعور باالي ملت ايران در انتخابات است. وي تاكيد كرد: حضور حداكثري مردم در انتخابات 

رياست جمهوري هديه امام به مردم بود كه آحاد جامعه جمهوريت و تاييد صالحيت نظام را جدي گرفتند و اميدوارم هر نتيجه اي كه رقم مي خورد به نفع كشور و مردم ايران باشد. نامه نيوز

محمدرضا عارف با اشاره 
به اهميت انتخابات گفت: 
نگاهي كه حض��رت امام 
داشتند اين بود كه مردم 
انقالب هس��تند  صاحب 
و ما اين ن��گاه را در قانون 
اساس��ي متبلور مي بينيم. در قانون اساسي مردم 
جاي��گاه وي��ژه اي دارن��د. ريي��س ش��وراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان در ادامه گفت: در يك 
جمله مي ت��وان گفت كه مردم هم��ه جايگاه هاي 
اصلي كش��ور را به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم 

انتخاب مي كنند.
 بنابراي��ن حضور مردم در انتخابات ها مهم اس��ت و 
مردم هم متوجه اين مساله هستند كه حضورشان 
مشروعيت دادن به نظام و باال بردن امنيت ملي است. 
ان شاءاهلل اين انتخابات هم مانند انتخابات هاي قبل 
پرشور و با نشاط برگزار مي شود. وي در پاسخ به اين 
سوال كه ش��ركت مردم در انتخابات چه نقشي در 
حل مشكالت مردم دارد، گفت: راي باالي مردم به 
معناي تاييد برنامه هاي دولت اس��ت و دولتي كه با 
راي باالي مردم انتخاب مي شود خيلي بهتر مي تواند 
برنامه هاي��ش را جلو ببرد و ب��ا چالش هاي كمتري 

روبه رو خواهد شد. جماران

غالمعلي حداد عادل گفت: 
حضور مردم پ��اي صندوق 
راي دو چي��ز يك��ي اعتقاد 
ب��ه آزادي و ديگري اعتماد 
ب��ه نظام را نش��ان مي دهد. 
حداد عادل درباره اينكه اين 
حضور مردم چه پيامي براي كانديداها خواهد داش��ت 
افزود: اين جمعه مفصل و نقطه عطف است. بايد رفتار 
كانديداها و هواداران شان از فردا متفاوت باشد تا ديروز 
رقابت سنگين و شديد بود؛ هركسي با حرارت از نامزد 
خود حمايت مي كرد اما از فردا روز ديگري فرامي رسد. 
حدادعادل ادامه داد: منظره باشكوهي كه در انتخابات 
ديده مي ش��ود اين است كه مردم با وجود اختالف نظر 
تمرين مي كنند كنار ه��م زندگي كنند به جاي اينكه 
اس��لحه به روي هم بكشند و قشون كش��ي كنند، در 
كنار هم نام��زد خود را تبليغ مي كنند. بس��تري فوق 
اين رقابت ها وجود دارد كه باعث مي ش��ود مردم كنار 
هم زندگي كنند؛ اين نشانه فرهيختگي ملت و بلوغي 
است كه از انقالب گرفتند. وي افزود: حضور مردم پاي 
صندوق راي دو چيز، يكي اعتقاد ب��ه آزادي و ديگري 
اعتماد به نظام را نشان مي دهد. وي با بيان اينكه مردم 
به اين دو مساله اعتقاد دارند و پاي صندوق راي مي آيند، 
ادامه داد: اين مساله در حفظ ثبات نظام اسالمي موثر 
است بنابراين ملت ايران پيروز نهايي است چون با يك 
عمل مليت خود را نشان مي دهد. اين انتخابات مليت ما 

را نشان مي دهد. تسنيم

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

خبر 

عارف: دولتي كه راي بااليي 
مي آورد چالش هاي كمتري 

خواهد داشت

حدادعادل: حضور گسترده 
مردم پاي صندوق ها نشانه 

اعتماد به نظام است

گزارش روز نگاه سرخط خبرها
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روز ملت 
نه�م  و  بيس�ت  «
ارديبهش�ت« ي�ك روز 
معمولي نبود. روزي است 
كه فهم و ادراك و موقعيت 
س�نجي اكثريت ايرانيان 
را ب�ه نماي�ش گذاش�ت. 
روزي اس�ت كه بلندگوي 
تحريم انتخابات شكسته 
شد و مهر تاييدي كوبيد 
پاي سجلد نظام سياسي 
اي�ران. »بيس�ت و نه�م 
ارديبهش�ت« فرام�وش 
نخواهد ش�د چرا كه روز 
آشتي ملي و پايان قصه ها 
و غصه ه�اي بي اعتمادي 
اس�ت. س�الم بر بيست و 
نهم ارديبهشت96؛ فرزند 

خلف دوم خرداد76.

دوازدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري ب��ا همه 
حرف و حديث هايش به پايان رسيد. جداي 
از پيروزي ه��ر يك از كانديداهاي اين دوره 
انتخابات، فصلي جديد در تاريخ سياس��ي 
ايران باز ش��د.  فصلي كه سرآغازش را بايد 
بيست و نهم ارديبهشت 96 دانست. روزي 
كه چپ و راس��ت، اصالح طلب و اصولگرا و 
تندرو و اعتدالي تن به قاعده بازي كالسيك 

سياسي دادند و سعي كردند تا پاي ماشين 
دموكراس��ي از توده ه��اي اجتماع��ي راي 
بگيرند.  تن دادن همه جريان هاي سياسي 
كشور به اس��تانداردهاي انتخابات حكايت 
از آن دارد كه با وج��ود همه دلخوري هاي 
س��ابق، مردم رويكردي مثبت به صندوق 
راي دارن��د. چ��ه آنكه ج��داي از توده هاي 
اجتماع��ي اعتدالگ��را- اصالح طل��ب كه 
همواره صندوق راي را تنها محل مش��روع 
انتقال قدرت و اختي��ار خود به حاكميت و 
دولت مي دانند كاري كرد تا اكثريت هاديان 

و آمران اصولگ��را هم براي به محاق نرفتن، 
همه نيروي انس��اني و لجستيك سياسي 
خود را بس��يج كنند تا پاي صن��دوق راي 
بيايند. تن دادن اصولگراي��ان به انتخابات 
يك پيروزي براي دموكراسي ايراني خواهد 
بود. ايرانيان از طرفداران روحاني تا حاميان 
رييسي ديروز پاي صندوق هاي راي رفتند 
تا ي��ك بار ديگر بلوغ سياس��ي خ��ود را به 
نمايش بگذارند. رايي كه ديروز به صندوق 
ريخته شد و رايي كه خوانده مي شود را بايد 
مدرن ترين، مدني ترين و تاريخي ترين راي 

و رفتار سياسي شهروندان ايران دانست. 
از سوي ديگر اما آنچه چشم نوازي مي كرد 
تكرار دوب��اره دوم خرداد ب��ود؛ يك بازي 
برد- برد بود. بازي اي كه هم ش��هروندان 
در آن پيروز ش��دند و هم نظام سياس��ي. 
هم »حماسه« محقق شد و هم »خواست 
ملي« به صندوق راي ريخته شد. حاال هم 
اكثريت مردم خوشحال اند و هم حاكميت 
ك��ه مش��اركت حداكث��ري را نمي تواند 
ج��ز آري دوب��اره م��ردم در رفران��دوم به 
نظام سياس��ي ايران تعبير نكن��د. ديروز، 

روزي بود ك��ه تاثيرش تمام محاس��بات 
دش��منان ايران را بر هم خواه��د زد. اين 
روز همچ��ون دوم خرداد 76 باعث خواهد 
ش��د تا زياده خواهان بين المللي كه براي 
فتنه گري شان منتظر تغيير دست فرمان 
مديريت اجرايي كشور بودند دوباره روي 
تحليل هاي ش��ان خ��ط قرمز بكش��ند و 
عقب نش��يني كنند. بي ترديد تحليلگران 
جهاني به اين ادراك مي رس��ند كه جنس 
تعقل و سياست ورزي مدرني كه شهروندان 
ايراني از خود به نمايش گذاش��تند به اين 
راحتي ها از وجود آنان زدوده نخواهد شد. 
»بيست و نهم ارديبهشت« يقينا همچون 
2خرداد76 هرگز فراموش نخواهد شد، چرا 
كه بلوغ سياس��ي ايرانيان در معرض ديد 
همه قرار گرفت. حتي كس��اني كه به نماد 
اعتدال گرايي در اين انتخابات راي نداده اند 
ديگر مي دانند كه ميانه روي، اعتدالگرايي 
و دوري از افراطي گ��ري مطالب��ه اكثريت 
ايرانيان است. »بيست و نهم ارديبهشت« 
روز پيون��د سياس��ت ورزي حرف��ه اي و 
روش��نفكري واقع گرايانه ب��ود؛ روزي كه 
جنبش هاي اجتماعي با بازي هاي سياسي 
و خرد جمعي، سر گمشده خود را يافت تا 
هركسي ديگر نتواند نقش اين سر گمشده 
را بازي كند. »بيس��ت و نهم ارديبهشت« 
روز جب��ران كاس��تي هاي »دوم خرداد« 
ب��ود، روزي كه فقر سياس��ت ورزان و فقر 
سياس��ت ورزي دوم خ��رداد 76 ب��ا عقد 
ب��رادري بزرگان و رهب��ران اعتدال گرايي 
و اصالح طلبي برطرف ش��د تا رضايت در 
موج موج چهره هاي ايرانيان چشم نوازي 
كند. »بيس��ت و نهم ارديبهشت« يك روز 
معمولي نبود. روزي است كه فهم و ادراك 
و موقعيت س��نجي اكثريت ايرانيان را به 
نمايش گذاشت. روزي است كه بلندگوي 
تحري��م انتخاب��ات شكس��ته ش��د و مهر 
تاييدي كوبيد پاي س��جلد نظام سياسي 
ايران. »بيست و نهم ارديبهشت« فراموش 
نخواهد شد چرا كه روز آشتي ملي و پايان 
قصه ها و غصه هاي بي اعتمادي است. سالم 
بر بيست و نهم ارديبهشت96؛ فرزند خلف 

دوم خرداد76. 

مريم وحيديان

آگهي تجديدفراخوان مناقصه 
شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظردارد پروژه احداث شبكه توزيع گاز 6 روستاي شهرستان شبستر را با شرح مختصر ذيل به پيمانكار ذيصالح واگذار نمايد.

- تامين مصالح و احداث ش�بكه توزيع با لوله هاي ۲تا۱٠ اينچ فوالدي و لوله هاي ۲۵ و 6۳ و ۱6٠ ميليمتر پلي اتيلن و نصب اتصاالت، ش�يرها و متعلقات مربوطه به ترتيب بطول تقريبي ۵68 و 
۳6۴٠٠ متر.

- مدت زمان اجراي پروژه ۳6۵ روز تقويمي 
بدين منظور از كليه شركت ها و پيمانكاران ذيصالح حسابرسي شده كه داراي حداقل پايه ۵ تاسيسات و تجهيزات يا پايه ۵ نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهينامه تاييد 
صالحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و توانايي تهيه تضمين شركت در فرايند  ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتي  به مبلغ - /٠٠٠/٠٠٠/۵٠٠/۱)يك 

ميليارد و پانصد ميليون ريال( را دارند دعوت مي نمايد حداكثر تا ۱٠ روز پس از انتشار نوبت دوم
اين آگهي، اعالم آمادگي كتبي خود را به نشاني تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه الله و رسالت- اتاق ۳٠۴ امور پيمان هاي شركت گاز استان آذربايجان شرقي، و فرم ارزيابي و مدارك 

مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغميشه - اول الهيه - ساختمان مديريت مهندسي و اجراي طرح هاي شركت گاز استان طبقه سوم كدپستي ۵۱۵۵9۵6977 ارسال نمايند.
ضمنا در اسناد مناقصه توزيعي، تاريخ تحويل پاكات و گشايش پيشنهادات قيد گرديده است.

فرم و مدارك الزم جهت ارزيابي پيمانكار در سايت شركت، به نشانيWWW.nigc- eazar.ir در دسترس متقاضيان مي باشد.
تلفن ۳۴۴96۲7۴ و ۳۴۴۴8٠9۵- ٠۴۱ 

دورنگار  ۳۴۴۴7٠89- ٠۴۱
روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان شرقي

نوبت دوم

نوبت دوم : 96/٠۲/۳٠نوبت اول : ٠۲/۲7/96

شماره ۱۰- ۹۶ و به شماره مجوز ۱۳۹۶۰۷۶۸ شركت گاز استان آذربايجان شرقي

به ميزاني كه حضور و مش��اركت م��ردم در انتخابات 
بيش��تر باش��د، اعتماد مردم به تغيير و اصالح با تكيه 
بر ظرفيت هاي س��اختار حقوقي كشور بيشتر خواهد 
بود. افزايش مش��اركت مردم در نوع خود برگرفته از 
اعتماد مردم به اصالح رويكردها با اتكا بر ظرفيت هاي 
نظام حقوقي است.  مردم به اين نتيجه رسيده اند كه 
مي توانند با حضور در انتخابات و با استفاده از صندوق 
راي به خواس��ته هاي خود چه در سطح حداقلي و چه 
در س��طح باالتر دس��ت پيدا كنند. اي��ن در نگاه كلي 
حاكي از ظرفيت نظام اس��ت براي اينكه در دل خود 
فرايند هايي را دارد كه امكان مشاركت و حضور مردم 
را فراهم كرده اس��ت و به ميزاني كه درصد مشاركت 
باال باش��د اي��ن اعتماد و اتكا بيش��تر اس��ت.  اين امر 
تقويت كننده منافع ملي و مصالح كشور و نظام مستقر 
اس��ت. صندوق راي امروز در نگاه مردم بهترين راهي 
اس��ت كه جمهور مي توانند بازيگري سياسي كنند و 
نقش��ه هاي ضد خود را نقش بر آب كنند.  مردم امروز 
نش��ان دادند كه صندوق راي بزرگ تري��ن پناهگاه و 
سالح آنان براي كم كردن تهديداتي است كه بيشتر 

آن در منطقه خاورميانه و توسط قدرت هايي است كه 
به لحاظ موضع گيري در جايگاه دشمنان يا مخالفين 
استراتژيك كش��ور قرار دارند. از هر زاويه اي كه نگاه 
كنيم مشاركت مردم در سطح گسترده و در نگاه كالن 
تقويت كننده منافع ملي مصالح كش��ور و دور كردن 
كشور از بحران ها است.  انتخابات و صندوق راي مسير 
و مجرايي براي تحقق دموكراسي، تقويت فرآيندها و 
سازوكار هاي دموكراتيك و ساختار حقوقي ايران است. 
هم به لحاظ بين المللي و هم داخلي افزايش مشاركت 
مردم و حضور جدي تر مردم در صحنه انتخابات حاكي 
از ظرفيت هاي دموكراتيكي است كه مردم با اتكاي به 
آنها مي توانند اثر اين حضور و مش��اركت را در زندگي 
خ��ود ببينند و در س��طح كالن تنه��ا امكاني قلمداد 
مي ش��ود كه مي تواند زمينه تحقق دموكراسي را در 
كش��ور فراهم كند.  فارغ از نتيجه انتخابات و انتخاب 
هر يك از دو قطب اصلي انتخابات، مردم ايران نش��ان 
دادند كه با وجود همه دلخوري ها همچنان به صندوق 
راي اميدوارن��د و با همين صندوق راي تالش دارند تا 
دست فرمان مديريتي كشور را تثبيت يا اصالح كنند. 
معناي اين حض��ور حداكثري در انتخابات چيزي جز 
اين نيس��ت كه دموكراسي در ايران به مرحله جديد و 

غيرقابل بازگشتي رسيده است. 

بر اساس قانون اساسي اين حق مردم است كه نسبت 
به تعيين سرنوشت خود تصميم گيري كنند. مردم از 
اين حق به خوبي استفاده كردند. پيام مردم اين است 
كه دموكراسي را قبول دارند و مي دانند كه انتخابات 
وس��يله اي براي محقق ش��دن دموكراسي در كشور 
اس��ت. اين ملت هس��تند كه براي تعيين سرنوشت 
خودش��ان تصميم گي��ري مي كنن��د. اكثريت به هر 
جمع بندي اي كه برس��ند، اقليت بايد به آن تصميم 
احترام بگذارند. ضمنا اينكه بايد اقليت نيز در كشور 
جايگاه داش��ته باش��د و دولتي كه ملت را نمايندگي 
مي كند باي��د حقوق اقليت را ه��م تامين كند. مردم 
از انتخابات 29 ارديبهشت ماه 96 استقبال كرده اند 
و درص��د حضور مردم باال اس��ت. در اي��ن انتخابات 
هجمه هاي زيادي به دولت مس��تقر  شد.  همين امر 
مردم را براي حضور بيش��تر در انتخابات و اثرگذاري 
در اين برهه تشويق كرد. آنچه كه در منطقه و سطح 
بين الملل وج��ود دارد ناامن��ي و بحران هايي كه در 
منطقه وج��ود دارد و حضور آقاي ترام��پ به عنوان 
رييس جمهور امريكا از طرف ديگر دس��ت به دست 

ه��م مي دهد كه م��ردم تصميم گيري خ��ود را براي 
انتخ��اب رييس جمهور بعدي ج��دي بگيرند. مردم 
احس��اس نگراني مي كنند. مردم به صحنه آمدند و با 
حضوري گس��ترش و فعال انسجام ملي را به نمايش 
گذاشتند. وحدت و انسجام ملي يك بنيه توانمندي 
است كه اگر هر كشوري داشته باشد مي تواند از آن به 
نحوي موثر در مناسبات بين المللي بهره بگيرد. براي 
پيشبرد مش��كالت داخلي و خارجي مشاركت باالي 
مردمي اثرگذار اس��ت.  مردم احس��اس حساسيت و 
خطر كرده اند و با حضور خود نش��ان دادند كه ملتي 
منسجم هستند. افرادي هستند كه به دنبال توطئه 
هستند و برنامه هايي را پيگيري مي كنند كه مي تواند 
منافع ملي ما را به خطر بيندازد، مردم در مقابل چنين 
افرادي ايس��تادند و با راي خود ثابت كردند كه ملتي 
متحد هستند. جاي تقدير دارد كه مردم تا اين حد به 
سرنوشت خود حساس هستند.  رهبري بارها گفته اند 
كه حتي اگر افرادي انتقاداتي دارند از راي دادن غفلت 
نكنند و از فرصت ايجاد شده استفاده مناسب را ببرند. 
مردم به خوبي از اين فرصت اس��تفاده كردند و نشان 
دادند نسبت به آينده كش��ور بي تفاوت نيستند. اين 
سرمايه انساني مي تواند در جهت توسعه و پيشرفت 

كشور مورد استفاده قرار بگيرد. 

مشاركت ملي براي منافع مليانتخابات ودموكراسي ايراني 
نظرخواهي 

ادامه از صفحه اول

آذر منصوري
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت

حسين كاشفي
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت

انتخابات؛ سنجش دموكراسي
عباس عبدي

تحليلگر اصالح طلب

محسن رهامي
فعال سياسي اصالح طلب

دانيال شايگان/ اعتماد

واقعيت اين اس��ت كه نظرس��نجي هاي 
معتبر نش��ان داد كه تصمي��م مردم به 
مش��اركت در اين انتخابات نه در دقيقه 
90 و يكي دو روز اخي��ر، بلكه از ابتداي 
ب��ازي و حتي پيش از آغ��از بازي گرفته 
شده بود. برخي نظرس��نجي ها پيش از 
آغ��از رقابت انتخابات نش��ان مي داد كه 
ب��االي 55 درصد مردم ته��ران تصميم 
قبلي داش��تند كه در انتخابات ش��ركت 
كنند، در حالي كه در گذش��ته هيچگاه 
تا اين حد براي مشاركت اعالم آمادگي 
نمي كردند. هرچند اين رقم در روزهاي 
آخر براي كل كشور به 80 درصد و براي 
تهران به 70 درصد هم رسيد، ولي حضور 
مردم از ساعات اوليه صبح نشان داد كه 
انتخاب��ات ب��راي مردم ايران ب��ه عنوان 
يك امر جا افتاده و جدي مطرح اس��ت 

و ديگر برچسب هاي قديمي مثل اينكه 
انتخابات بي فايده است يا نتيجه از پيش 
تعيين شده است را كس��ي نمي پذيرد. 
يا اينكه هم��ه مثل هم هس��تند، مورد 
پذيرش نيست. اتفاقا انتخابات ايران در 
چند دهه گذش��ته از سال 1376 به بعد 
نشان داده كه نامزدها مثل هم نيستند، 
نتيجه از پي��ش تعيين ش��ده اي وجود 
ندارد و چه بس��ا برخالف تص��ور عموم 
ش��ود. از همه مهم تر اينكه انتخابات در 
ايران جدي و اثرگذار است نه فقط مردم 
داخل كش��ور كه ايرانيان خارج كش��ور 
هم چنين نتيج��ه اي را قبول دارند. اگر 
توجه كني��م در اين انتخاب��ات ايرانيان 
خارج از كش��ور به شكل بي سابقه اي در 
انتخابات ش��ركت كرده اند و بسياري از 
آنان مس��يرهاي طوالني را طي كرده اند 

تا به حوزه اي برس��ند و راي بدهند. اين 
اتفاق بس��يار مباركي اس��ت و حاكي از 
نهادينه ش��دن انتخابات در كشور است 
و اگ��ر بتواني��م آن را چنانچه شايس��ته 
است حفظ كنيم، بزرگ ترين دستاورد 
سياسي را در چند دهه اخير داشته ايم. 
هيچ چيز براي جوامع در حال توس��عه 
مهم تر از داشتن يك نهاد سياسي پايدار 
براي نقل و انتقال قدرت نيس��ت. چنين 
نهادهايي نيز فقط از طريق اس��تمرار در 
كاركرد آنها شكل مي گيرند. هنگامي كه 
نهاد سياسي مذكور شكل گرفت، آنگاه 
مي توان اميد داشت كه حل اختالفات و 
انتقال قدرت از مسير مسالمت آميز رخ 
خواهد داد. در غير اين صورت هميش��ه 
بايد منتظر بروز ستيز و خشونت باشيم. 
مش��اركت ب��اال در اي��ن انتخاب��ات كه 

انتظ��ار م��ي رود از 40 ميلي��ون عب��ور 
كند و رقم مناس��بي براي كش��ور باشد، 
باعث افزاي��ش قدرت و امنيت كش��ور 
خواهد شد. موقعيت ايران را در هرگونه 
مذاك��ره خارجي باالتر خواه��د برد. در 
منطق��ه اي كه همه چيز ب��ر محور زور و 
اس��لحه مي چرخد، يك كش��ور امن با 
يك انتخاب��ات آزاد و رقابت��ي مي تواند 
محل اتكاي دولت و مردم براي پيشبرد 
سياس��ت هاي داخلي و خارجي باش��د، 
ش��ايد به اثرات سياس��ت داخلي چنين 
انتخاباتي كمتر توجه شود و اينكه چگونه 
هركس حس خواهد كرد كه در سرنوشت 
خود تاثيرگذار است و مي تواند آينده را 
چنانچه مي خواهد بس��ازد. اين سرمايه 
بزرگ سياسي است و بايد از آن حراست 

و پاسداري كرد. 

پاسداري از يك نهاد مهم سياسي

آرامش بارها به نمايش گذاشته اند، در شرايط حساس 
منطق��ه اي ك��ه در آن زندگ��ي مي كني��م اين حضور 
گسترده و چشمگير ضامني براي امنيت ايران خواهد 
بود. بخش��ي از مردم ب��ا اين حضور بر ض��رورت تداوم 
سياست هاي تدبير و اعتدال كه در چهار سال گذشته 
حاكم بود اصرار ورزيدند و از اين مسير زمينه هاي الزم 
براي رشد و توسعه همه جانبه كشور را تقويت مي كنند. 
مردم هوشيار و آگاه ايران در انتخابات روز جمعه بلوغ و 
رشادت سياسي بي نظير خود را به نمايش گذاشتند تا با 
تاكيد بر ظرفيت ها و موازين قانوني، توجه دولتمردان 
را به خواسته ها و مطالبات خود براي تغيير همه جانبه 
و احترام به حقوق فردي و جمعي خود معطوف سازند. 
و اينك مجالي ديگر براي صاحبان قدرت در حوزه هاي 
مختل��ف چ��ه در عرص��ه رياس��ت جمهوري و چه در 
شوراهاي ش��هر و روس��تا فراهم آمده تا آزمون تعهد، 
مسووليت و پايبندي خود را به حقوق و مطالبات مردم 
به طور جدي و استوار با موفقيت بگذرانند. مردم سهم 
خود را ادا كرده اند و اينك فرصتي اس��ت براي آنان كه 
اين وظيفه با راي مردم به ايشان واگذار شده تا به درستي 
در مسير برآورده كردن مطالبات قانوني آنان گام هاي 

عملي و موثر بردارند.

و اينك شگفتي 
مردم ساالري ايراني


