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تحریم انتخابات؛ اعتراض مدنی یا غیرفعال بودن سیاسی؟

وقتی رای ندادن

حضرتآیتاهللخامنهای:

نوعی رای دادن است!

گروه سیاسی -بهاران آزادی :همواره در آستانه انتخابات ،افراد یا اقشاری سخن از تحریم انتخابات به میان آورده و هرکدام
نیز دالیل خاصی را مطرح میکنند؛ برخی سازوکار انتخابات را نپذیرفته و معتقدند نبود کاندیداتوری آزاد و وجود نظارت
استصوابی گواهی بر آن است که نباید به پای صندوقهای رای بیایند .از سوی دیگر عدهای نظام را قبول ندارند .بسیاری از
این افراد تابعیت کشورهای دیگر را داشته و از خارج گود به تحریم انتخابات دامن میزنند تا شاید از این طریق به خواست
خود برسند ،اما با توجه به میانگین مشارکت در ایران که در این دوره از انتخابات تا 70درصد تخمین زده شد ،این نوع از
تحریم یا اعتراض مدنی نمودی پیدا نخواهد کرد .از این میان هستند آنهایی که عدم مشارکت در انتخابات را نمود یک
اعتراض مدنی و یا فعالیت اجتماعی میدانند .با این حال باید این نکته را مدنظر گرفت که در انتخاب میان دو کاندیدا ،حتی
اگر با دیدگاههای سیاسی این افراد زاویه داشته باشیم ،نباید کتمان کرد که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت
بوده و قطعا حضور یک نفر بر دیگری ارجحیت خواهد داشت؛ سیاستهای آنها قادر است تا حد زیادی زندگی مردم را
تحت تاثیر قرار دهد.
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آسمان ایران نونوار شد

چالش عکس با هواپیماهای جدید
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سرمقاله
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پیشخوان

باوجود فضای تبلیغات مجازی ،هنوز بسیاری از کاندیداها از
تبلیغات کاغذی برای معرفی خود استفاده میکنند

اضافه کاری رفتگران!

گروه جامعه :با پایان یافتن تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و
شورای اسالمی شهر و روستا ،حال چهره شهرها و روستا ها پر از پوسترها و
بنرهایی است که باید جمع آوری شود تا شهر به حالت عادی خود بازگردد.
مسئولیت پاکسازی این شهر به دوش «رضا» و همکارانش است .رفتگرانی که
شبانهروزبرایپاکسازیشهراززبالههازحمتمیکشنداکنونوارداضافهکاری
شده اند .اضافه کاری که خود نامزدهای حامی آن ها برایشان به وجود آوردند.
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فعاالن محیط زیست از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند؟

نگرانی برای آب
امیدواری برای خاک
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نهادههای مردمساالری بازخوانی شد

دموکراسی زیر چتر انتخاب

؟؟؟

رضا دهکی

آرامشکشوردرآستانهانتخاباترا
بایدقدردانست

همراه شو عزیز

روز انتخابات ،روز سرنوشت ،روز حماسه سیاسی ،روز حماسه ملی؛ جمعه 29 ،اردیبهشت  96را به هر
نامی بخوانیم ،نمیتوان اهمیت آن را دست کم گرفت .فرقی نمیکند کسی در این روز با رای دادن یا ندادن
مشارکت بکند یا نکند؛ در هر حال نتیجه آن برای «حداقل» چهارسال آینده زندگی بسیاری را تحت تاثیر
قرار خواهد داد.
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در گفت و گویی با عضو شورای راهبردی روابط خارجی بررسی شد

چشم انداز ائتالف
سعودی – صهیونیستی
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کمالی:

اخبار
شمخانی:

انتخابات ،فرصتی برای رشد آگاهی عمومی و ارتقای
امنیت ملی است
دبیر شورای عالی امنیت ملی با دعوت اقشار مختلف مردم به پای
صندوقهای رای در روز  29اردیبهشت ماه ،گفت :انتخابات فرصتی برای
رشد آگاهی عمومی و ایفای نقش مردم برای حفظ نظام و ارتقای منافع و
امنیت ملی است.
به گزارش ایرنا ،علی شمخانی افزود :مهمترین ویژگی مشارکت سیاسی مردم که
یکی از نمادهای آن انتخابات است تضمین و ارتقای رشد سیاسی جامعه و در عین
حال ،حفظ ثبات سیاسی است .وی با بیان اینکه فضای آزاد گفت وگوها ،مناظرات و
سخنرانیهای در انتخابات ،فرصتی برای افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه فراهم
آورد ،تاکید کرد :رشد آگاهی ،موجب ایفای نقش مردم برای حفظ و ارتقا منافع
ملی و به دنبال آن امنیت ملی میگردد .دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر
آمادگی و هماهنگی کامل مجموعه دستگاههای اجرایی ،نظارتی و انتظامی برای
برگزاری انتخاباتی باشکوه و امن گفت :بسیاری از کشورهای منطقه متاسفانه فاقد
نظامهایی با پشتوانه مردمی و انتخابات آزاد هستند و یا با رفتارهای امنیتی و پلیسی
سعی در حفظ قدرت هیات حاکمه دارند که این مساله آسیبپذیری آنها در برابر
تهدیدات را افزایش داده است .شمخانی خاطر نشان کرد :مشارکت مردم در عرصه
مناسبات خارجی نیز موجب افزایش اقتدار سیاسی ،امنیتی ،دفاعی و پشتوانه اصلی
استیفای حقوق ملی در عرصه بینالمللی میشود .وی افزود :تحکیم و گسترش
وحدت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی و نظام حاکم در
مقابله با تهدیدات مشترک ،کارآمدترین سالح است .دبیر شورای عالی امنیت ملی،
حفظ استقالل و تمامیت ارضی ،تحقق رفاه مردم ،ثبات کشور و حفظ و اشاعه
ارزشهای ملی و اقتصادی را از اهداف امنیت ملی دانست و تاکید کرد :تامین اهداف
عالیه نظام و تالش برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در عرصههای مختلف ،تنها
با پشتوانه رای مردم و حضور موثر آنان در تمام عرصهها امکانپذیر است .شمخانی
گفت :حضور گسترده مردمی در راهپیمایی  22بهمن و روز قدس و پاسخ کوبنده
آنها به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی هر ساله دارای نتایج ملموسی در حوزه
امنیت ملی و عقبنشینی دشمنان از مواضع و ادعاهای خود بوده است و حضور
در انتخابات نیز پیامی بسیار محکم در تقویت بنیه انقالب اسالمی و ناامید سازی
دشمنان دارد .وی در پایان از عموم مردم ایران درخواست کرد که با لبیک به پیام
رهبر فرزانه انقالب اسالمی چون همیشه با حضوری حماسی در انتخابات ریاست
جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا شرکت کرده و پشتیبانی قاطع خود را از
نظام اسالمی و ایران سرافراز به رخ جهانیان بکشند.

صداوسیما کشور را به سمت جنگ و جدال میبرد
حسین کمالی گفت :صدا و سیما کشور را به سمت جنگ و
جدال میبرد و به جای ایجاد آرامش تفرقه ایجاد میکند.
این فعال سیاسی اصالحطلب طی سخنانی در نشست خانه
احزاب اظهار کرد :مهمتر از اینکه چه کسی پیروز انتخابات
میشود ،توجه به نقش احزاب و رسانهها در این انتخابات است .وی
ادامه داد :این رسانه به جای همراهی با توسعه سیاسی دنبال عقب
گردش است .این فعال سیاسی یادآور شد :اولین توسعه سیاسی
یعنی اینکه مردم به جای رای دادن به شخصیتها به برنامهها
رای دهند .وی افزود :رسالت احزاب این است که به جای تخریب

یکدیگر برنامه خوشبختی و رستگاری مردم را ارائه کنند .دکاندار
نیستیم که شعار فروشی کنیم ،بلکه وظیفه داریم راهکارهای
پیشرفت کشور را ایجاد کنیم .کمالی با انتقاد از عملکرد صداوسیما
گفت :آنقدر این رسانه جانبدارانه رفتار کرده که مردم از آن زده
شدهاند .وی گفت :رئیس جمهور قبل به تلویزیون میآمد و جوری
حرف میزد که انگار مردم صدقهبگیر هستند .برای رای گرفتن
همه دستاوردهای نظام و دولت را خراب کردند .این فعال سیاسی
افزود :هر کشور دیگری بود تولید گندم داخلی را جشن میگرفت
اما رسانه ملی چنان این خبر را پوشاند که انگار کار خبطی صورت

گرفت .کارخانههایی که در دولت قبل بسته شده بود را گردن این
دولت انداختند .کمالی یادآور شد :چرا آنقدر جانبدارانه برخورد
میکنید؟ این رفتارها نشان داده که هنوز بلد نیستیم با هم حرف
بزنیم .این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشان کرد :انتخابات باید
با کمک احزاب به سمت انتخابات با برنامه حرکت کند .وی یادآور
شد :من مشکالت را ناشی از ندانستن میدانم ،آنها واقعیت جامعه
را در نظر نمیگیرند .افسردگی ،اعتیاد ،زندانی ،جرایم و آسیبهای
اجتماعی دیگر وجود داشت که نتوانستند آن را کنترل کنند.
کمالی با انتقاد از سیستم بانکی کشور گفت :این سیستم بانکداری

شفاف نیست و خودش مشکالتی ایجاد میکند .وی ادامه داد:
توگو کنند .باید
اصالحطلب و اصولگرا و میانهرو باید باهم گف 
جدل منطقی ایجاد شود .باید از تجمیع نظرات عنصر سازنده ایجاد
کنیم .این فعال سیاسی اصالحطلب گفت :باید همدیگر را درک
کنیم و یاد بگیریم باهم کار کنیم .همه ما باهم رفتار قهرآمیز داریم
این در حالی است که باید رفتار اجتماعی را باهم تمرین کنیم.
اگر این کارهایی که برخی کاندیدا انجام دادند نبود االن همه ما با
هم خوب بودیم .کمالی در پایان گفت :احزاب باید شکل بگیرند و
اثر گذار باشند و باهم به سمت انتخابات برنامهای برویم.

م زایی:
عبدالرضا هاش 

جوانان را تهدید امنیتی دانستن ،اشتباه است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت :اینکه یک جریان با تفکر
بسته ،برخالف جریان عقالنیت و تعاملی ،جوانان را یک تهدید امنیت ملی میداند،
بزرگترین ضربه و اشتباه در مورد نسل آیندهساز کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،عبدالرضا هاشمزایی طی سخنرانی در مازندران گفت :همین جوانان عاشق وطن
و شهادتطلب بودند که هشت سال دفاع مقدس را مدیریت و هدایت کردند و آقایان به جای
بهرهگیری از ظرفیت نسل جوان جامعه ،دختر و پسر را یک تهدید میبینند .این نماینده مجلس

اضافه کرد :در زمان حساس کنونی و شرایطی که جمهوری اسالمی ایران با آن در فضای بینالمللی
ومنطقهای مواجه است ،تعامل با دنیا یک نوع سرمایهگذاری رو به جلو است ونباید نگاه جاسوسی
به همه کشورها داشت .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه باید
بررسی کنیم که کاسبان تحریم در این کشور چه کسانی بودند ،افزود :دو دسته دراین جریان بودند،
یک دسته که قبل از انقالب از کشور رفتند و عدهای دیگر که در داخل تحت شعارهای فریبنده و
پوپولیستی از تحریمها امثال بابک زنجانی را پرورش و رونمایی کردند .هاشمزایی افزود :باید به دنبال

این قضیه باشیم که بابک زنجانی بدون ریشه و بنیه مالی قوی ،از سوی چه افراد و گروهی به بیش
از 12هزار میلیاردتومان بادآورده دست یافته و باید به دنبال شرکا وافرادی باشند که او را حمایت
وهدایت کردند .وی ،با اشاره به اینکه رشد اقتصادی سرمایهگذاری میخواهد وهیچ کشوری اکنون
بدون سرمایهگذاری و تعامل با دنیا آباد نشده است ،اضافه کرد :بیتدبیری دولت گذشته و اجرای
سیاستهای غلط ،ایران را در معرض جنگ قرار داد اما حضور دولت تدبیر و امید و سیاستهای
معتدل و جنگگریزانه دولتمردان ،کشور را از خطر گرفتار شدن در مشکالت بزرگ نجات داد.

محل استقرار شبکههای رادیویی در روز انتخابات
همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،شبکههای رادیویی با استقرار واحد سیار همگام
با مردم همیشه در صحنه ایران اسالمی خواهند بود و
به انعکاس حضور پرشور مردم در این دوره از انتخابات
میپردازند.

به گزارش ایسنا ،شبکههای رادیویی همزمان با برگزاری
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که جمعه ۲۹ ،اردیبهشت
ماه برگزار میشود ،با استقرار واحد سیار رادیویی تالش میکنند تا
همگام با مردم به انعکاس حضور گسترده آنها در پای صندوقهای
رأی پرداخته و در ثبت حماسه بزرگی دیگر سهیم باشند .بر این

اساس رادیو ایران با استقرار واحد سیار در وزارت کشور ،شواری
نگهبان و در مسجد حضرت رسول (ص) واقع در نازی آباد ،رادیو
تهران با استقرار واحد سیار در وزارت کشور ،شورای نگهبان ،میدان
تجریش و دانشگاه تهران ،رادیو جوان با استقرار واحد سیار در
وزارت کشور و رادیو قرآن با استقرار واحد سیار در مسجد ابوذر
واقع در محله فالح تالش میکنند تا در ثبت این حماسه بزرگ و

پوشش رخداد عظیم پیش رو با مردم ایران اسالمی همراه باشند.
بر اساس این گزارش همچنین اعالم شده است که همزمان با
برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،شبکههای مختلف
رادیویی با تولید و پخش  8هزار و  420دقیقه برنامه ،این رخداد
بزرگ سیاسی کشور را پوشش میدهند.

توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سند 2030
معاون حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی در خصوص سند  2030ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،متن اطالعیه منتشر شده در این خصوص به شرح زیر است:
لطفا مومنان را آزار ندهید
جامعه اسالمی به حق نگران نقض حدود و ضوابط شرعی در امر آموزش میباشد ،شایعات
پیرامون سند  2030و گمانه زنیها درباره مفاد آن که متاسفانه گاهی با اهداف غیر اخالقی
انتخاباتی هم صورت میگیرد ،سبب تشویش برخی از هموطنان شده است .لذا بر خود الزم
دیدم صرف نظر از محتوا و مفاد سند مذکور که در نوشتار دیگری به تبیین آن خواهم پرداخت
نکاتی چند به منظور رفع نگرانی ملت اخالق مدار و با غیرت ایران عزیز به عرض برسانم.
سند  ،2030یک برنامه کاری است ،طبق قواعد حقوق بین الملل،برنامه کاری سندی
است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت ها نیست .این سند و مانند آن در حقیقت یک
توصیه نامه است.
سند  ،2030معاهده محسوب نمیشود .لذا نیازی به امضای دولت ها و در نتیجه تصویب
مجالس قانونگذاری (رعایت اصل  77قانون اساسی) ندارد.
از آن جا که سند  ،2030معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمیشود هیچ یک از کشورهای
اسالمی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعالم تحفظ نکردهاند .در عین حال ،تنها
جمهوری اسالمی ایران طی چهار نوبت ،نسبت به مواردی که احتماال مغیار با شرع و فرهنگ

اسالمی و ایرانی باشد اعالم تحفظ نموده است .لذا هیچ یک از اهداف سند  2030که در تعارض
با موازین شرعی باشد شامل حال جمهوری اسالمی نمیشود .متن فارسی و انگلیسی اعالم
تحفظ که در دبیرخانه یونسکو رسما به ثبت رسیده است و هم اکنون در سایت آن سازمان قابل
مشاهده است در پایان این یادداشت ذکر میشود.
جمهوری اسالمی ایران از بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون معاهدات و کنوانسیونهای
متعددی را امضا نموده که حاوی موارد مغایر با شرع یا قوانین موضوعه بوده است .در عین حال
با اعالم تحفظ،عدم تعهد خود را نسبت به موارد مغایر با شرع رسما به ثبت رسانده و با
تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید شورای محترم نگهبان به آنها ملحق شده است .این
کنوانسیونها که جنبه الزامآور دارند به استناد ماده  9قانون مدنی ایران جزء قوانین رسمی
کشور محسوب میشوند .از آن جمله میتوان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اسفند ماه
 1372مجلس شورای اسالمی اشاره کرد .متن اعالم تحفظ در کنوانسیون کودک عینا متن
اعالم تحفظ در سند  2030است ،با این تفاوت که سند  2030اساس الزام آور نیست و برخالف
کنوانسیونهای فوق الذکر ،قانون جمهوری اسالمی محسوب نمیشوند.
علیرغم الزام آور نبودن سند و اعالم تحفظ،به منظور بازبینی بیشتر سند ،جناب آقای دکتر
جهانگیری معاون اول رییس محترم جمهور ،طی بخشنامه مورخ  10اردیبهشت  1396دستور
توقف هرگونه اقدام در کارگروه مربوط به سند را صادر نمودهاند.

متن فارسی و انگلیسی اعالم تحفظ که در دبیرخانه یونسکو رسما ثبت شده و هم اکنون در
سایت رسمی یونسکو به شرح زیر قابل رویت است به ترتیب زیر است:
متن فارسی تحفظ
جمهوری اسالمی ایران خود را متعهد به بخشهایی از چارچوب اقدام آموزش  2030که به
هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویتهای ملی،باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه
ایرانی تفسیر و تعبیر شوند ،نمیداند.
متن انگلیسی تحفظ
The Islamic Republic of Iran is not committed to those of the
that might in one way or 2030 framework for action education
another be interpreted as contradictory to the national legislations and
.priorities, religious beliefs and cultural values of the Iranian society
این متن در ساعت  9/59دقیقه صبح روز چهارشنبه  13آبان ماه  4( 1394نوامبر  )2015در
سایت رسمی یونسکو به آدرس زیر درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است:
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/
pdf/iran.pdf
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور

