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خبر

هادی غفاری قائم مقام مجمع نیروهای خط امام:

روحانی باید روند اصالح طلبانه تری
در پیش گیرد

قائم مقام مجمع نیروهای خط امام گفــت :این مجمع از نامزدی روحانی در انتخابات
ریاســتجمهوری پیشــتیبانی خواهد کرد ولی وی باید در صــورت انتخاب دوباره ،روند
اصالحطلبانه تری را در پیش گیرد.
هادی غفاری افزود :اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو دارای  4ویژگی
هستند .نخست هیچ مهره ای را ندارند که قبال آنرا نسوزانده باشند .دوم اینکه هیچ حرف
نو و ناگفته ای ندارند که قدرت جذب نظر مردم را داشته باشد.
نماینده سه دوره مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :سومین ویژگی اصولگرایان این
اســت فاقد هر گونه طرح و برنامه مشخصی برای اداره کشور هستند که البته سالهاست
با این مشــکل را دارند .خصوصیت چهارم آنان نیز این است که هیچ کدام حاضر نیستند
به نفع دیگری کنار بروند چرا که همه شــان مدعی شایستگی برای کسب مقام ریاست
جمهوری هستند.
غفاری ادامه داد :نداشــتن برنامه موجب آن شده است که مدام شعارهایی کلی درباره
معاش مردم سر دهند که به شعار نان ،مسکن ،آزادی چپ های اول انقالب کم شباهت
نیست.
وی خاطر نشان کرد :شخصی که می خواهد رییس جمهور شود باید بتواند برنامه های
خود را برای اقتصاد ،سیاست داخلی ،سیاست خارجی و فرهنگ کشور به صورت مکتوب و
شفاف عرضه کند تا مورد قضاوت و ارزیابی کارشناسان و مردم قرار گیرد.
غفاری به نامزدی ابراهیم رییســی هم اشاره کرد و گفت :وی هیچ طرحی برای اداره
کشــور ندارد و با شناختی که از ایشان دارم گمان می کند قوه مجریه همان قوه قضاییه
است و می توان چرخ مملکت را با بگیر و ببند چرخاند.
وی خاطر نشان کرد :پول و نذری پخش کردن هم دردی را از اصولگرایان دوا نمیکرد
و اتفافا اثر عکس دارد و به تعبیر مولوی از قضا سرکنگبین صفرا را می افزاید .ضمن اینکه
جلیلی و قالیباف نیز از اقبال مردمی برخوردار نیستند.
این روحانی  66ســاله به مقایسه دولتهای اصولگرای بعد از انقالب با اصالح طلبان
و اعتدالگرایان پرداخت و ادامه داد :قوه مجریه طی این  37ســال تنها  8ســال دســت
اصولگرایان افتاد و دیدیم چه بر ســر کشــور آمد .البته آنان اکنون از احمدی نژاد تبری
میجوینــد ولــی روزگاری وی را چراغ امید خود می دانســتند تا اینکه در 2ســال آخر
ریاستجمهوری اش عمال از آنها انشعاب کرد و جدا شد.
غفاری اظهار داشــت :اصولگرایان سخنرانان و خطیبان خوبی هستند اما در مقام عمل
دارای کارآیی الزم نیستند .شما کافی است به عملکرد وزارتخانه های مختلف دولتهای
نهم و دهم نگاه کنید تا ببینید چه بر ســر تولید داخلی ،کشــاورزی ،آموزش و پرورش و
غیره آمد.
عضو شــورای مرکزی نیروهای خــط امام به موضع گیری تشــکل متبوعش درباره
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم اشــاره کرد و گفت :قطعا نامزد ما بار دیگر حسن
روحانی خواهد بود اما چک ســفید امضا به وی نمی دهیم .ایشان باید چرخش بیشتری
به ســمت اصالحطلبان داشته باشد چرا که طی این  4سال به تجربه دریافت که مدارای
بیش از اندازه با مخالفان اصالحات ،چه تبعات منفی ای برای دولت وی و جامعه داشت.
غفاری گفت :وجود استانداران ،فرمانداران و برخی مدیرانی که تفکرشان هیچ همسویی
با ایده های روحانی نداشــت امتیازات زیادی را از دســت دولت یازدهم خارج کرد و وی
در دولت بعدی باید از اصالحطلبان بیشــتری استفاده کند چرا که تجربه نشان داده است
اصالحطلبان لیاقت و کفایت مدیریتی بسیار بیشتری نسبت به همتایان اصولگرای خود
دارند.
میر سلیم هنگام ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور :

جمنا را به لحاظ اخالقی قبول دارم
نه به لحاظ ساز و کار

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :من نامزد حزب موتلفه برای انتخابات
ریاست جمهوری هستم.
به گزارش ایســنا مصطفی میرســلیم در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات کشور
افــزود :تا آخر انتخابات در صحنه حضور دارم و اطالعــی ندارم بادامچیان برای انتخابات
ثبت نام می کند یا خیر.
وی درپایان درباره جمنا نیز گفت :جمنا را به لحاظ اخالقی قبول دارم نه به لحاظ ســاز
و کار.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نفع نامزدها جمنا انصراف خواهید داد گفت :نیامده ام
که انصراف بدهم .انصراف ندادن هم با برهم زدن وحدت یکی نیســت .وحدت در خدمت
است .جمنا اشکاالتی داشت که می شد این اشکاالت برطرف شود که این گونه نشد ،ما به
لحاظ محتوایی با جمنا مشکلی نداریم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :سازوکار جمنا و موتلفه سازوکار ائتالف است .ائتالف هم
به معنای ادغام شــدن در یکدیگر نیســت .حزب موتلفه پیش از جمنا نامزد خود را معرفی
کرد ،اما ما با دوستان در جمنا مذاکره داشته ایم .من از حزب موتلفه نامزد شده ام و حزب
موتلفه فقط یک نامزد دارد.
وی در پاســخ به این سوال که مهمترین رقیب خود را چه کسی مید انید ؟ اظهار کرد:
رقیب اصلی من رئیسجمهور است.
به گزارش ایســنا مصطفی میرســلیم همچنین پیش از پرسش و پاسخ با خبرنگاران در
اظهاراتی گفت :من برای احقاق حقوق برجای مانده مردم آمده ام  .حقوقی که در چند دهه
گذشــته معطل شده از جمله حق داشتن شغل مطلوب ،حق برخورداری از تامین اجتماعی،
داشتن مسکن متناسب ،خدمات بهداشتی و درمانی.
وی در پایان افزود :من نیامده ام حقوق نجومی بگیرم ،من نیامده ام سهمی برای خود و
اطرافیانم مطالبه کنم .آمده ام حقوق معطل مانده شما را بگیرم.

دبیر ستاد انتخابات کشور خبر داد:

ثبتنام  ۱۲۶داوطلب در روز اول ثبت نام
انتخابات ریاست جمهوری

دبیر ســتاد انتخابات کشــور گفت :در روز اول ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۲۶نفر ثبت نام کردند.
علــی پور علی مطلق در این باره افــزود :از این  ۱۲۶نفر ۶ ،نفر خانم و  ۱۲۰نفر مرد
هستند .جوان ترین فرد ثبت نام کرده  ۱۸سال و مسن ترین فرد هم  ۷۹سال دارد.
وی ادامه داد :بیشــترین میانگین ســنی ثبت نام کنندگان بین  ۴۶تا ۵۰سال است.
همچنین  ۱۸ایثارگر نیز امروز ثبت نام کرده اند.
پورعلــی مطلق گفت :در میان ثبت نام کننــدگان  ۸نفر دارای مدرک زیر دیپلم۳۰ ،
نفر مدرک دیپلم ۵ ،نفر مدرک فوق دیپلم ۲۹ ،نفر مدرک لیسانس ۳۵ ،نفر مدرک فوق
لیسانس ۱۲ ،نفر مدرک دکترا دارند و  ۷نفر هم تحصیالت حوزوی دارند.
دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین خاطر نشان کرد :براساس فرآیند انتخابات ریاست
جمهوری و دســتور وزیر کشــور از امروز باید در  ۱۲۹شهرســتان هیئت های اجرایی
تشکیل شود.
وی افزود :همچنین فرمانداران موظف اند ششــصد و سی و هفت هیئت اجرایی در
حوزه انتخابی بخش ها تشکیل دهند .این هیئت های اجرایی از امروز باید تشکیل شود
که البته قانون اجازه می دهد هیئت های اجرایی تا روز  ۲۴فروردین تشکیل شود .البته
فرمانداران و بخشداران تشکیل هیئت های اجرایی را آغاز کردند.
پورعلی مطلق در پایان با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تا
روز  ۲۶فروردین ادامه مییابد تصریح کرد :با توجه به اینکه فرصت ثبت نام زیاد نیست
داوطلبان هر چه زودتر ثبت نام خود را انجام دهند و آن را به روزهای آخر نسپارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور از تشکیل کمیته امنیت انتخابات در شورای امنیت کشور خبرداد و گفت :این کمیته بدون هیچ تعارفی مسائل را رصد میکند.
کمیتهامنیت
علی اصغر احمدی افزود :بعضی وقتها برخی حرفها و مطالب و آمارها پایههای انقالب و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار میدهد که این اتفاقات به نفع کشور ما نیست.
انتخاباتکشور   وی ادامه داد :وظیفه ما این اســت که همه ابعاد انتخابات از جمله تامین امنیت آن را مورد توجه قرار داده و اجرا کنیم .بنابراین اگر با مســائلی روبرو شــویم حتما تذکر و به مراجع
ذیربط گزاش میدهیم.
تشکیلشد
احمدی یادآور شد :طبق فرمایش رهبر معظم انقالب همه باید دقت کنیم تا نص قانون ،سالمت و نشاط انتخابات و به ویژه امنیت را در این کشور اجرا کنیم.

فیض اهلل عرب سرخی در گفتوگوی اختصاصی با مستقل:

روحانی رئیسجمهور هشت ساله است
در شرایط کنونی انتخابات دو قطبی نخواهد بود

فیضاهلل عرب ســرخی از چهرههای نام آشــنای عرصه فرهنگ کشــور و فعال سیاســی
اصالحطلب در گفتوگویی با روزنامه مســتقل به دفاع از عملکرد دولت تدبیر و امید پرداخت.
وی در کابینه خاتمی معاونت وزارت بازرگانی را بر عهده داشــت .با هم نقطه نظرات این فعال
سیاسی را میخوانیم:
ارزیابی شما از میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات چیست؟
متاسفانه هنوز فضاي انتخابات گرم نشده و رسانه ملي هم ظاهراً هنوز تصميمي براي گرم
كردن فضا اتخاذ نكرده است.
آخرين نظرســنجيهايي كه من از نتايج آن اطالع دارم حكايت از مشاركتي باالتر از شصت
درصد دارد.
اما با گرمتر شــدن فضاي جامعه و حضور گســترده گروهها و با فــرض حضور كانديداهاي
طيفهاي مختلف انتظار ميرود تا مشاركت مردم به حدود هفتاد و پنج درصد برسد.
تحلیل شما از آرایش سیاسی اصالحطلبان و اصولگرایان چیست؟
اكثريت چشــمگيري از گروهها و چهرههاي شاخص و شناخته شده اصالح طلبان در قالب
شــوراي عالي سياستگذاري و تحت نظارت آقاي خاتمي متشكل شده و نسبت به حمايت از
آقاي روحاني نيز به تصميم رسيدهاند.
تعداد محدودي از گروههاي اصالح طلب نیز عزم إلحاق به شوراي عالي سیاستگذاری دارند
و آغاز فعاليت مستقل خود و تصميم به ارايه ليستي مستقل براي شوراي شهر ،شنيده شده كه
این دوستان نیز از روحاني حمايت خواهند كرد.
در عين حال شوراي عالي همچنان تالش خواهد كرد تا ساير نيروها را با خود همراه نمايد .
بــه نظر من به رغم اختالف نظر محدودي كه ميان برخي گروهها و چهرههاي اصالح طلب
وجود دارد ،انسجام موجود در سطح قابل قبولي قرار دارد و با نزديك شدن به زمان رأي گيري
اين انسجام بيشتر خواهد شد.
اما در اردوگاه اصولگرايان شــرايط به گونهاي ديگر است .بخشهايي از معتدلين اصولگرا
رسم ًا از روحاني حمايت ميكنند  ،چهرههاي شاخصي چون ناطق نوري ،علي الريجاني و بخش
اصولگراي دولت در اين گروه جاي دارند.
احمدي نژاد نيز با اعالم حمايت از بقايي حساب خود را از اصولگرايان جدا كرده است.
بخشهايي از نيروهاي اصولگرا نیز در قالب جمنا متشكل شدهاند و تالش كردهاند تا منادي
وحدت در آن جبهه شوند ولي عم ً
ال موفق نشدند.
مؤتلفه با عدم حضور در جمنا از كانديداي مســتقل خود ميرســليم حمايت كرد  ،جليلي نيز
حاضــر به امضاء ميثاقنامه و حضور در جمنا نشــد  ،فتاح نيز پس از انتخاب در گروه پنج نفره،
اعالم كناره گيري كرد.
در آخرين خبرها آمده كه رئيســي هم بناي مانــدن ندارد كه در صورت تحقق این خبر بايد
منتظر فروپاشي جمنا به عنوان يك جبهه بود.
به نظر شــما اردوگاه انتخاباتی اعتدال گرایــان و اصالحطلبان دچار تعدد
کاندیدا میشود؟
شرايط موجود حكايت از اين دارد كه در وضعیت کنونی انتخابات دو قطبي نخواهد شد.
در صورتيكه جمنا حفظ شود و يك كانديدا داشته باشد  ،حداقل ميرسليم و جليلي هم حضور
خواهند داشت كه اگر بقائي هم تأييد صالحيت شود  ،غير از اصالح طلبان حداقل چهار كانديدا
در مقابل روحاني صف آرائي خواهند كرد.
آیا اصولگرایان در نهایت با یک کاندیدای اصلی (رئیسی )به میدان خواهند
آمد؟
با مالحظه توضيحات قبل احتمال حضور اصولگرايان با کاندیدای واحد عم ً
ال منتفي است.
ال دگرگون شــود و اتفاقاتي بيفتد كه عم ً
مگــر اينكه فضاي موجود كام ً
ال از تصور و تحليل
من خارج است.
آیا رئیسی در رقابت با روحانی حرفی برای گفتن خواهد داشت؟
آقاي رئيسي فاقد تجربه قابل توجه در عرصه اجراست و تجربههاي ايشان محدود به تجربيات
قضايي اســت و آنچه در مورد ايشان مطرح شده و ميشود اگر منشاء راي منفي نشود رأي آور
نیز نخواهد بود.
بنابراين با مالحظه مشــكالت و گرفتاريها و بحرانهايي كه كشــور با آن مواجه است نياز
به مديري مشرف به مسايل داريم كه بتواند رأي دهندگان را به توانايي خود در حل مشكالت
اقناع كند.

بعيد بهنظر ميرسد كه آقاي رئيسي واجد اين ظرفيت و توانايي باشد.
موقعیت روحانی را در این دوره چگونه ارزیابی میکنید؟
روحاني به رغم همه كارشكنيها و تخريبها موفق شده تا روند امور در عرصه هاي مختلف
سياســي  ،اقتصادي  ،اجتماعي را تغيير دهد .با دستيابي به توافق با  ١+٥پرونده هستهاي را از
شــوراي امنيت خارج و تهديد جنگ را از سر كشــور دور كند .با حذف تحريمهاي هستهاي،
بانكها  ،بيمهها ... ،و بســياري از فعاليتهاي اقتصــادي را از محدوديت خارج كند .با اعمال
برنامههــاي اقتصادي  ،شــاخصهاي اقتصادي را بهبود داد ،رشــد  ٦-درصد رابه  ٦+و تورم
باالي٤٠درصد را تك رقمي كرد.....در عين حال حجم مشــكالت به گونهاي اســت كه براي
كف جامعه چنان كه بايد ملموس نيســت و نياز به تبيين صحيح نخبگان دارد .در اين عرصه
برخوردهاي تخريبي رسانه ملي و ضعف تیم اطالع رساني دولت به اين ناتوانی دامن زده است.
دلواپسان برای تنزل رأی ،روی مسائل اقتصادی مانور خواهند داد .آیا با این
حربه میتوانند روحانی را به مخاطره بیندازند؟
عملكــرد اقتصــادي آقــاي روحانــي از بخشهــاي مثبــت دولــت ايشــان اســت.
مشــكل در كار اطالعرســاني دولــت و برنامههــاي تخريبــي رســانه ملــي اســت.
مقايســه وضعيــت فعلي با ســال نــود و دو بهخوبــي عملكرد ايــن دوره را نشــان خواهد
داد .كاهش جدي نرخ تورم  ،مثبت شــدن شــاخص رشد  ،بهبود وضعيت كسب و كار  ،ميزان
ايجاد اشــتغال و بسياري ديگر از موضوعات گواه مناسبي بر موفقيت دولت در بخش اقتصادي
اســت و اينهمه در شــرايطي اتفاق افتاده كه قيمت نفت به كمتر از پنجاه در صد دولت قبل
سقوط كرده است.
حاميان جامعه مدني و آراء خاكستري ،چه گزينهي بهتري دارند؟
در همه ادوار گذشــه در صد قابل توجهي از مردم در انتخابات شــركت نكردهاند و ما هرگز
تصور مشــاركت صد در صــدي نداريم اما ميتــوان با بهبود فضاي سياســي و مهيا كردن
شــرايط حضور كانديداهاي با ساليق متفاوت  ،زمينه حضور گســترده تر مردم را فراهم كرد،
هرچند در شــرايطي كه امثال خاتمي دچــار محدوديتهاي گوناگون هســتند و عدهاي نیز
بابت حضور فعال در انتخابات در حصر و حبســند انتظار بازكردن دايره مشــاركت چندان بهجا
نيست!!
آیا روحانی دو دورهای خواهد شد؟
بهنظــر من به رغم همــه برنامههــاي تخريبي كه عليه روحاني اجرا شــده و ميشــود
بــاز هم ســاير نامزدها با فاصله بســيار زيــاد در تعقيب ايشــان هســتند و در صورتيكه
براي حضورشــان ايجــاد محدويت غيــر متعارف نشــود و در صحنــه بماند قطعــ ًا پيروز
انتخابات  ٩٦خواهد شــد و چهار ســال ديگر ســكان هدايت قوه مجريــه را برعهده خواهد
داشت.
به نظر شما درانتخابات شوراها کدام لیست فاتح پنجمین شورا خواهد بود؟
هنــوز تركيب ليســت طيفهــاي مختلف براي شــوراي شــهرهاي بزرگ مشــخص
نشــده تا بتوان نســبت بــه جاذبه رأي ليســتها اظهــار نظر كرد امــا با توجه بــه پايگاه
رأي مناســبتر اصــاح طلبان نســبت به ســايرين  ،درصورتيكه انســجام جبهه اصالحات
حفظ شــود و ليســت مناســبي بســته شــود از شــانس رأي آوري بيشــتري برخــوردار
است.

بهرام پارسایی عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر وروستا:

نامزدهای شوراها به تهدید هیأتهای نظارت استانی توجهی نکنند

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای شهر و
روســتا تماس برخی از اعضای هیاتهای نظارت اســتانی با
نامزدهای شورای شهر و تهدید برای انصراف دادن از انتخابات
را تخلف محرز بیان کرد و گفت :این رفتار غیرقانونی است و
ما از تمامی داوطلبانی که چنین تماسهایی با آنها گرفته شده،
میخواهیم که شــکایت خود را به هیــات مرکزی نظارت بر
انتخابات تقدیم کنند.
به گزارش ایلنا بهرام پارســایی با اشاره به برخی اقدامات در
راستای ناامید کردن داوطلبان انتخابات شوراهای شهر ازسوی
تعدادی از اعضای هیاتهای نظارتی اســتانی در معدودی از
مناطــق و حوزههای انتخاباتی گفت :به همه کاندیداهایی که
برخی اعضــای هیاتهای نظارت اســتانی به هر نحوی چه
حضور و چه تلفنی از آنها خواســته اند ،پیش از آغاز بررســی
رســمی صالحیتها انصراف دهند ،اعــام میکنیم به این
مسائل توجهی نکنند.
او با بیــان اینکه در روزهای اخیر برخــی از اعضای هیات
نظارت اســتانی از بعضی نامزدهای انتخاباتی در چند اســتان
کشــور خواســتهاند پیش از آنکه ازســوی ایــن هیاتها رد
صالحیت شــوند ،بخاطر حفظ آبرویشان انصراف دهند ،تاکید
کرد :این رفتار غیرقانونی اســت و ما از تمامی داوطلبانی که
چنین تماسهایی با آنها گرفته شده ،میخواهیم که شکایت

خود را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تقدیم کنند.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای شهر و
روستا یادآور شد :این اقدامات تخلف محرز است و کسی حق
ندارد کاندیداهــای انتخاباتی را تهدید کرده یا به هر طریق از
آنها بخواهند انصراف دهند .نماینده اصالح طلب مردم شیراز
در مجلس شورای اســامی یادآور شد :در استانها عالوه بر
هیات نظارت اســتانها ،کمیته بازرسی ســه نفرهای فعالیت
میکنند که کار آنها از ناظران مجزاست و اگر گزارش تخلفی
وجود داشــته باشد ،به هیات مرکزی و کمیته مرکزی بازرسی
گزارش خواهند کرد.

پارسایی با اشاره به تخلفات صورت گرفته ادامه داد :بازرسان
چند اســتان و تهران این گزارشهــا را به ما ارائه کردند و در
اسرع وقت یک نفر از اعضای هیات مرکزی به همراه یک نفر
از بخش بازرسی برای بررسی این موضوع اعزام خواهند شد.
این نماینده مجلس یادآور شــد :اگــر چنین مواردی وجود
داشته باشد که هیات های نظارت استان ها تخلفی انجام داده
باشــند و بعد از تذکر  ،این تخلف تکرار شود ،هیات مرکزی از
اختیار قانونی خود استفاده میکند و نسبت به تعویض اعضای
هیات نظارت استان ها اقدام خواهد کرد.
ســخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی
به هیاتهای نظارت اســتان ها و شهرستان ها برای فعالیت
در چارچوب قانون هشــدار داد و گفــت :یکی از توصیههای
رهبــری مشــارکت حداکثــری اســت؛ بنابر ایــن اعضای
هیاتهای نظارت باید دقت کننــد ،صرفا در چارچوب قانون
فعالیت کننــد .چرا که در غیر این صورت موجب دلســردی
و ناامیدی کاندیداها و مردم می شــوند .پارســایی در پایان
تاکید کرد که اعضــای هیاتهای نظارتی اســتانی به هیچ
عنوان نباید نســبت به تهدید به رد صالحیت کاندیداها اقدام
کنند و گفت :هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها بنابر
مســئولیت خود اقدام میکند و با افراد خاطی برخورد خواهد
کرد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی:

حرکت جمنا مصادره انقالب است

دبیرکل جمعیــت حامیان انقالب اســامی در نامه ای به
احــزاب و جبهههای اصولگرا با تاکید بر این که حرکت جبهه
مردمی نیروهای انقالب مصادره انقالب اسالمی است ،گفت:
جمنا تنها تشکل اصولگرای کشور نیست ،اجماع اصولگرایان
باید مبتنی بر ایجاد فضای گفتمانی صحیح ،عادالنه و منطقی
شکل بگیرد.به گزارش ایرنا علی کیهانیان در این نامه نوشت:
احزاب و جبهه های اصولگرا برای تشکیل ائتالف جبهه های
همسو باید متحد شوند ،وحدت کلمه در بین تمام جریان های
همســو الزمه ایجاد اعتماد عمومی برای رسیدن به یک خط
مشی استراتژیک است.

وی ادامــه داد :برهمین اســاس جمعیــت حامیان انقالب
اسالمی برای ادای تکلیف در ایجاد اتحاد اقدام به دعوت تمام
دبیران کل جبهه هایش همســو کرده است.دبیرکل جمعیت
حامیان انقالب اســامی در این نامه تاکید کرد :امروز اتحاد
و اتفاق وقتی میســر می شود که تمام جریان های همسو زیر
یک ســقف جمع شوند و از فخرفروشی و داعیه داری کاذب و
موهوم دست برداشته و دست به دست یکدیگر در ایجاد فضای
گفتمانی صحیح و معقول و خداپســندانه که همان خرسندی
مردم و رهبرمعظم انقالب اسالمی است گام بردارند.
علی کیهانیان افزود :رمز موفقیت انقالب شکوهمند ایران،

ســرافراز اسالمی در حفظ وحدت کلمه اســت .امروز پس از
38سال هنوز با وجود خط مشی ترسیمی رهبر معظم انقالب
اســامی که در پیش روی ماســت راه را به بیراهه میبریم.
وی ادامه داد :پنج مرحله تبیین شــده توسط معظم له همان
انقالب اسالمی،نظام اســامی،دولت اسالمی،کشور اسالمی
ودرنهایت تمدن اسالمی است اما هنوز دولت اسالمی محقق
نشــده است .دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی در این
نامه از دبیران کل جبهه های همســو خواست تا گرد هم آیند
تا تدبیری با اجمــاع و دکترینی فراگیر برای کمک به فضای
سیاسی کشور کنند.

سياسي
یادداشت

وحدتی که به تفرقه انجامید

حسن فتحی  -دبیر هیأت تحریریه

از همان روز اول مشــخص
بود کــه اصولگرایــان با همه
ادعاها وشعارهایی که میدهند
به وحــدت نرســیده و قادر به
هماهنگــی و هم فکــری در
انتخابــات ریاســتجمهوری
نیستند .در نهایت نیز مشخص شد که پیش بینیها
صحت داشــته و آنهایی که ابتدا با 21نامزد قدم
به صحنه گــذارده بودند با وجود کاســتن از تعداد
کاندیداها نیز دچار تفرقه و چند دســتگی شــده و
نتوانستهاند از میزان تنشها و اختالفات خود کاسته
و بر روی یــک کاندیدای واحد به توافق برســند.
اگرچه دالیل بسیاری را برای پیدایش این وضعیت
در جبهه اصولگرایان میتوان بر شمرد اما واقعیت
این است که در میان این افراد و گروهها که در ادعا
و تبلیغــات خود را برتر و بهتــر از دیگران میدانند
هیچ اتفاق نظری وجــود ندارد یا به قولی بزرگتر
و ریش سفیدی دیده نمیشود که سخن و حرفش
برای همه آنها حجت و واجب االجرا باشــد .دلیل
اصلی آن نیز خود محوری و غرور و منیتی اســت
که گریبان اصولگرایان را گرفته و آنها را به سوی
تفرقه سوق داده است.
اصولگرایــان از ابتدا دچار کج فهمی انتخاباتی و
درک ناصحیح از رقیب شده و تصور کردند با جمع
کردن یک عده افراد ترکش خورده و امتحان پس
داده کــه بر خی از آنها از ســوی مردم ضد ارزش
میباشــند قادرند بر رئیسجمهوری غلبه کنند که
هم دارای وجهه قابل قبول داخلی و هم از موقعیت
برتر بینالمللی برخوردار است .به طوری که جامعه
جهانی نیز بــا توجه به کارنامه مثبت روحانی و تیم
او در تعامــات منطقــهای و بینالمللی ،تمایلی به
جابجایی او نداشــته و مایل اســت در سایه دولت
اعتدال و امید به سیاست تعامل و همراهی با دولت
ایران ادامه دهد.
ایــران پس از  8ســال حکومــت متوهمها به
عقالنیت و درایت سیاســی و اقتصادی روی آورده
و در ســایه تالشهای دولت یازدهم توانســته بر
مشکالت بسیاری که از دولتی که در رویاهای خود
خواب حل مشــکالت جهانی را دیده و برای همه
جهانیان نســخه می پیچید غلبه کند در این رابطه
حتــی اگر فقط برجام را دســتاورد دولت اعتدا ل و
امید بدانیم بر تمامی اقدامات و فعالیتهای داخلی و
بین المللی دولت های پیشین برتری دارد .در چنین
شــرایطی با وجود این که همه شــواهد حکایت از
برتری روحانی بر بقیه کاندیداهای اصولگرا داشت
باندها و گروههایی که از اســتمرار حکومت و دولت
اعتــدال و امید نگران بوده و منافع خود را در به زیر
کشیدن او می بینند به تکاپو افتاده و با به کار گرفتن
ابر و مه و خورشــید و فلک و بسیج تمامی رسانه
هایی که متمایل به این جناح و باندها هستند از جمله
رسانه ای که خود را رسانه ملی مینامد سعی کردند
ضمن تزریق بی اعتمادی به جامعه و نا کارآمد جلوه
دادن دولت ،خود را موجــه و کاربلد و مقبول جلوه
دهنــد در حالی که از همان ابتدا مشــخص بود که
این دســته جات و باندها نه تنها قادر به جلب افکار
عمومی نیستند بلکه حتی نمیتوانند زیر یک سقف
جمع شــده و به هم فکری و تبادل نظر بپردازند .در
نهایت نیز بــا اعالم کاندیداها هم پردهها کنار رفته
و اختالفات برمال شــد و هــم این که این واقعیت
اشــکار شــد که حتی اگر این جناح با تمامی توان
و نیروهــای خود و  21کاندیدایی که اعالم شــده
بودند قدم به صحنه بگذارند قا در به شکست دادن
روحانی نیســتند .به جرأت میتوان اعالم کرد که
ســقف کل ارای این جناح ها و باندهایی که تصور
میکنند با تخریب دیگــران یا دروغ پردازی درباره
دست اندر کاران و دولتمردان قادرند افکار عمومی
را با خود همراه سازند بیش از  5میلیون رای نیست
که آن هم با توجه به تشتت و چندگانگی دیدگاهها
که به وجــود آمده از میزان آن نیز کاســته خواهد
شــد .بنده نمیخواهم واژه مهندس ترکان را درباره
اصولگرایــان به کار ببرم که کوه موش زایید ولی
این واقعیتی غیر قابل انکار اســت که انتظار از این
گروه که با دبدبــه و کبکبه قدم پا به میدان نهاده
بــود بیش از اینها بود در حالی که حوادث روزهای
گذشــته این واقعیت را آشکار ساخت که ضمن این
که از روز اول تبلیغات و فعالیتهای این دسته مبتنی
بر حسن نیت نبوده و با دروغ و فرافکنی همراه بوده
بلکه به قدری در میان این افراد تضاد و افتراق وجود
دارد کــه حاضر به پذیرش دیگــری به جای خود
نیســتند .به همین دلیل باید اعترا ف کرد که آنچه
مهندس ترکان بر زبان رانده واقعیتی غیر قابل انکار
است که بر کسی پوشیده نیست.
وحدت مساله ای نیست که با شعار تحقق یافته و
یا دستوری باشد بلکه برای دست یا بی به وحدت و
همبستگی نیاز به همراهی و هم فکری و ممارست
اســت که باید در عمل تحقق یابد .در حالی که این
عده درصدد القای این مساله بودند که قادرند صرفا
با وعده کردن یا انتشــار چند بیانیه تشــکیالتی و
رســانه ای و بزرگ نمایی دروغیــن قادرند هم بر
مشــکالت خود غلبه کرده و هم ا فکار عمومی را
با خود همراه سازند.
لذا بــا توجه به انچــه به منصه ظهور رســیده
ودر روزهــای آینــده نیز بیش از پیش آشــکار خو
اهد شــد از هــم اکنون بایــد این جنــاح را هم
چــون دوره گذشــته شکســت خــورده مطلق به
حســاب آورده و آیندهای مثبتــی برایش متصور
نبود.

