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پايان رسمي قديمي ترين ساز و كار وحدت در ميان اصولگرايان

محسن رضايي: شايد بيايم

بايدها و نبايدهاي  شوراي شهر
شوراي اسالمي شهر و روستا يك نهاد 
اجتماعي، عمران��ي و فرهنگي براي 
شهرها و روستاها است كه هدفش تبلور مشاركت هاي 
مردم در اداره امور ش��هري و مش��اركت نمايندگان 
مردم در اداره شهر ها است. در ادوار گذشته اين نهاد 
وظيفه اصلي خويش را فرام��وش كرده و به دو آفت 
دچار شده است. نخس��تين آفت، سياسي شدن اين 
نهاد اس��ت كه به ويژه ش��هرهاي بزرگ به آن دچار 
شده اند. دومين آفت، تبديل شوراي شهر به شوراي 
شهرداري است. اعضاي شوراي شهر از وظيفه اصلي 
خود فاصله گرفته است. به غير از چند سال اخير كه 
مجموعه نظارت هايي از سوي برخي اعضاي شوراي 
ش��هر تهران بر ش��هرداري صورت گرف��ت، معموال 
ش��وراها اين وظيفه مه��م را از ياد برده ان��د و بعضا 
اعضاي ش��وراي شهر به صورت كارمندان شهرداري 
در آمده اند. با بروكراتيك ش��دن، اي��ن نهاد انتخابي 
در عمل تبديل به بخش��ي از ش��هرداري شده است. 
همين مساله نيز س��بب شده است تا اين نهاد نتواند 
نقش نظارتي اش را بر شهرداري ايفا كند. استراتژي 
اصالح طلبان در انتخابات آتي شوراهاي شهر و روستا 
بايد بازگرداندن آن به جايگاه اصلي خود و دور كردن 
اين نهاد انتخابي از اين دو آفت باشد. قانون اساسي بر 
مشاركت اجتماعي شهروندان در ادامه امور شهري 
تاكيد كرده است. اصالح طلبان بايد جايگاه و اهميت 
اين نهاد انتخابي را دريابند و نبايد همان نگاهي كه در 
بستن ليست هاي انتخابات مجلس دارند، در انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا نيز اعمال كنند. عالوه بر اينكه 
افراد بايد يك جهت گيري سياسي و نقش آفريني در 
آن جريان فكري داشته باشند اما در عين حال نبايد 
جهت گيري هاي شوراي شهر سياست زده شود؛ لذا 
بايد اين مس��اله را چه در تهيه ليس��ت و افرادي كه 
اصالح طلبان به عنوان نامزد انتخاباتي به مردم معرفي 
مي كنند و چه در برنامه ها نامزد هاي انتخاباتي مدنظر 
قرار داد. جريان اصالحات براي بس��تن ليست هاي 
انتخاباتي به سبب نبود نظارت شوراي نگهبان ممكن 
اس��ت با كثرت نيروهاي ثبت نامي در اين انتخابات 
مواجه شوند كه اين مساله بستن ليست را نيز سخت 
مي كند. متاسفانه ظرفيت اصالح طلبان نه در دولت 
چندان مورد استفاده قرار گرفته است و نه نيروهاي 
خب��ره و اثرگذار جريان اصالح��ات امكان حضور در 
دهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي را به دليل 

ردصالحيت هاي گسترده پيدا كرده اند. 
افراد توانمند و كارآمدي در جريان اصالحات وجود 
دارند كه مي توانند يك ليس��ت انتخاباتي قوي را در 
انتخابات آتي تش��كيل دهند. ما با تراكم بسياري از 
نيروهايي مواجه هستيم كه شوراي شهر را زمينه اي 
ب��راي فعاليت خ��ود مي دانند. در وهل��ه اول بايد به 
چهره هاي سياسي توصيه كرد كه مشاركت سياسي 
و پيشبرد اهداف كشور را فقط در قالب انتخاب شدن 
در يكي از اين نهادها نبينند. اصالح طلبان بايدتالش 
كنند كه در هم��ه عرصه ها و به ويژه در حوزه تقويت 
اح��زاب و نهادهاي اجتماع��ي و مدن��ي تاثيرگذار 
باشند و مش��ي اصالحات را به طرق ممكن به پيش 
ببرند. بنابراين نياز نيس��ت كه همه اف��راد براي اين 
انتخابات ثبت نام كنند بلكه باي��د در ديگر عرصه ها 

توانمندي هاي خود را به كار ببرند. 
ليس��ت انتخاباتي اصالح طلبان باي��د ظرفيت هاي 
الزم را داش��ته باش��د تا بتواند به نيازهايي كه قانون 
اساسي براي ش��وراها تعيين كرده است، پاسخ دهد 
و در حوزه هاي فرهنگي و عمراني و اجتماعي بتواند 
تصميم گيري و تصميم س��ازي كند. اميد اس��ت كه 
ش��وراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان بتواند 
ليس��ت هايي را ببندد كه هم مورد اجماع ش��وراي 
اصالح طلبان هر اس��تان و هم از كارايي و كارآمدي 

الزم برخوردار باشد. 

  اعضاي ش�وراي مركزي حزب موتلفه اسالمي با 
تعدادي از مراجع عظام تقليد ديدار كردند. مهر

  محمدحسين ميرشاه ولد، مس�وول شهر تهران 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي: تهران يك 
شوراي مركزي 25 نفره دارد كه مجمع شهر تهران 

نيز تا پايان اسفند برگزار مي شود. تسنيم
  محمد جواد حق ش�ناس، عضو ش�وراي مركزي 
حزب اعتمادمل�ي: اصالح طلبان ب�ه دنبال احياي 
فضاي گفت وگو و نقد به همراه يك رقابت قاعده مند 

هستند. باشگاه خبرنگاران جوان
  محمد رضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت 
احمدي نژاد: جريان انقالب�ي يك موج در انتخابات 
ايج�اد خواهد ك�رد، آن زمان معلوم خواهد ش�د. 

خبرآنالين
  حسين سبحاني نيا، فعال سياسي اصولگرا : بايد 

با آسيب زنندگان به منافع ملي برخورد شود. ايلنا

نقش آفريني جامعه دانشگاهي الزمه پويايي انتخابات پيش رو است 
مصطفي معين گفت: پيشتازي دانشگاه در انتخابات، فرآيندي است كه به دموكراتيزه شدن ساختار اداره كشور كمك مي كند و در انتخابات پيش رو نيز به پيشتازي دانشگاه نياز داريم.    وي با تاكيد بر اينكه نقش دانشگاه در 
انتخابات پيش رو مي تواند سرنوشت ساز باشد، افزود: دانشگاه و دانشگاهيان خودشان را دست كم نگيرند، دانشگاه و دانشجو در اصل انقالب، دوره هشت ساله جنگ تحميلي و دوم خرداد 76 نقش پيشتازانه اي را ايفا كرد 
اما در سال 84 با تحريم غلط در انتخابات از سوي دفتر تحكيم موجب ناكامي شدند البته در 88 دوباره دانشگاه پيشتاز بود هرچند كه با فجايعي رو به رو شد و در سال 92 نيز باز هم دانشگاه نقش اول را از خود نشان داد.  ايرنا

الي��اس حضرت��ي، نماينده 
م��ردم ته��ران در مجلس 
درباره كانديداهاي احتمالي 
اصالح طلب��ان در انتخابات 
س��ال  رياس��ت جمهوري 
آينده گف��ت: قطع��ا نامزد 
صد درص��دي اصالح طلبان براي انتخاب��ات ٩٦ آقاي 
روحاني است. گرچه ما وجود كانديداي پشتيبان را نيز 
الزم مي دانيم و معتقديم بايد سبدي از كانديدا داشته 
باش��يم و نه فقط يك نامزد. ما بايد سبدي از كانديداها 
را در رش��ته هاي مختلف و تخصص   هاي گوناگون و با 
هماهنگي و نظر موافق آقاي روحاني داش��ته باش��يم.  
حضرتي بيان كرد: ميدان سياست ميدان احتياط ها و 
تدابير ويژه است و بايد همواره رعايت تدابير و احتياط ها 
را كرد. ما نمي خواهيم اين احساس براي آقاي روحاني به 
وجود بيايد كه ما مي خواهيم براي وي رقيب بتراشيم 
بلكه اين حركت ما به معناي كانديداي پشتيبان است 
كه اگر يك هزارم درصد آقاي روحاني با مشكلي مواجهه 
ش��د ما كانديدا داشته باشيم و دست مان خالي نباشد.  
اين نماينده اصالح طلب مجلس گفت: ما به اين دليل 
كه احتم��ال رد صالحيت ها را مي دهيم لذا س��بدي 
از كانديداه��ا را معرف��ي مي كنيم كه اگ��ر يكي دونفر 
هم ردصالحيت شوند بقيه ش��انس در ميدان بودن را 
داش��ته باشند. اين سبد ش��امل ٧ الي ٨ كانديدا است 
گرچه اصالح طلبان ٢٠ الي ٣٠ نيرو براي كانديداتوري 
دارند.  مديرمس��وول روزنامه اعتماد در مورد احتمال 
كانديداتوري پزش��كيان و مطهري نيز گفت: هم آقاي 
پزش��كيان و هم آقاي مطهري انسان هاي شايسته اي 
هس��تند كه مي توانند كاندي��دا باش��ند گرچه آقاي 
روحاني نيز مي توان��د از نيروهاي خود در دولت به اين 
سبد اضافه كند و اصالح طلبان نيز تركيبي از اعتداليون 
اصالح طلب��ان و نيروهاي دولتي را به اين س��بد اضافه 

كنند. عصر ايران

كنگ��ره  دومي��ن  ام��روز 
سراس��ري ح��زب اتح��اد 
مل��ت اي��ران اس��المي در 
تهران برگزار مي ش��ود. اين 
نخستين كنگره بعد از اخذ 
پروانه فعاليت اين حزب است 
كه به صورت داخلي برگزار مي شود.  افتتاحيه اين كنگره 
با سخنراني علي شكوري راد، دبيركل انجام مي شود و 
نمايندگاني از ٣٠ استان كشور كه دفاتر حزب در آنها 
تاسيس شده حضور خواهند داشت.  با توجه به اينكه در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا به سر مي بريم انتظار مي رود سياست هاي 
كلي حزب در اين كنگره مورد بررس��ي و تصويب قرار 

گيرد. اعتماد

ابطحي بي��ان كرد: تاكنون 
فش��ار اصولگراه��ا بر آقاي 
رييس��ي موثر واقع نش��ده 
است و وي قانع نشده است 
چرا كه آقاي رييس��ي تنها 
كسي است كه اصولگرايان 
در اي��ن مرحله در موردش��ان به اجماع رس��يده اند.  
محمد جواد ابطحي، نماين��ده اصولگراي مجلس در 
مورد امكان كانديداتوري ابراهيم رييس��ي به عنوان 
كاندي��داي اصولگراي��ان گفت: اصولگراي��ان با آقاي 
رييس��ي در اين زمينه ك��ه كاندي��داي اصولگرايان 
باش��د صحبت كرده اند ولي ايش��ان تاكن��ون قبول 
نكرده ان��د.  وي اظهار داش��ت: آقاي رييس��ي داليل 
خاص و مالحظاتي براي نپذيرفتن اين پيشنهاد دارد 
و مي گويند آستان قدس مش��كالت زيادي دارد كه 
بايد آن را رفع كنند.  وي با بيان اينكه ما مي خواهيم 
اصولگراي��ان با يك چهره و ي��ك كانديدا وارد عرصه 
انتخابات ش��وند گفت: آقاي فتاح، ضرغامي، رس��تم 
قاسمي، زاكاني و سعيد جليلي از جمله افرادي بودند 
كه در محاف��ل اصولگرايي به عن��وان كانديدا مطرح 
ش��دند ولي اجماعي روي آنها تاكنون نش��ده است و 
قطعا اگر آقاي رييسي پيشنهاد اصولگرايان را بپذيرد، 

اجماع صورت مي گيرد.  نامه نيوز

عضو ش��وراي مركزي ح��زب كارگ��زاران از برگزاري 
كنگره اين حزب به همراه مراسم بزرگداشت آيت اهلل 
هاش��مي خبرداد.  علي محمد نمازي درباره برگزاري 
كنگره سراس��ري ح��زب كارگ��زاران گف��ت: طبق 
برنامه ريزي ه��اي ص��ورت گرفته، قرار اس��ت كنگره 
حزب كارگزاران در روزهاي ۱٩ و ٢٠ اسفند با حضور 
تركيب جديد شوراهاي اس��تاني برگزار  شود.  او ادامه 
داد: گردهماي��ي روز ۱٩ اس��فند در واقع پيش كنگره 

كارگزاران است. ايلنا

براي پيروزي در انتخابات شوراي شهر 
آتي بايد از از تجربيات ادوار انتخاباتي 
پيش��ين اس��تفاده كرد. اصالح طلبان در سال ٩4 با 
كمك سازوكار شوراي عالي سياستگذاري توانستند 
به موفقيت هايي دس��ت پي��دا كنن��د. در انتخابات 
مجلس دهم فرمي به نام فام تهيه شد كه شاخص ها 
و معيارهاي كانديداها را مورد س��وال قرار داده بود. 
به دليل ردصالحيت هاي گس��ترده در انتخابات ٩4 
تصميم گرفته ش��د كه فراخوان دهيم تا ببينيم چه 
اف��رادي مدعي اصالح طلبي هس��تند و يك ارزيابي 
اوليه صورت گرف��ت و نهايتا كارگروهي براي تعيين 
معيارها ماموريت پيدا كرد. به نظر مي رسد كه شوراي 
عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان ب��راي انتخابات 
ش��وراهاي شهر و روس��تا نيز با همين س��ازوكار به 
بس��تن ليس��ت مبادرت ورزد. احتماال فرمي مشابه 
سال ٩4 تهيه شود. معيارها بر اساس نيازهاي شهري 
و تخصص ه��اي مورد ني��از و مطابق با ه��ر منطقه و 
شهر تهيه مي شود. شرايط احراز كانديداتوري براي 
شوراي شهر و روستا را تعيين مي كنند و بعد در مورد 
هر فرد تطبيق مي دهند. ارزش��يابي را يك به يك در 
مورد افراد اعمال مي كنند. در كالنش��هرها شوراي 
عالي سياس��تگذاري براي تهيه ليس��ت واحد اقدام 
مي كند. در ش��هرهاي كوچك و روستاها اين توان را 
در ش��وراي عالي نمي بينم كه بتواند در سطح وسيع 
و گسترده راهبري كند و بتواند سياست هاي خود را 
اعمال كند چرا كه رقابت ها در ش��هرهاي كوچك تر 
بيشتر وابس��ته به معيارهاي قومي و منطقه اي است 
و مردم كمتر حاضر مي ش��وند به س��ازوكار ملي تن 
دهند. البته راهكاري كه براي اين مساله وجود دارد 
ج��ذب نامزده��اي راي آور در حوزه ه��اي انتخابيه 
اس��ت. البته اين ايده مي تواند هرچه بيشتر ساخته 
و پرداخته ش��ود. اعمال س��اليق سياسي در بررسي 
صالحيت هاي انتخابات شوراهاي شهر كمتر خواهد 
بود. از اي��ن رو بايد براي تعدد كانديداهاي انتخاباتي 

راهكاري انديشيده شود. 

خبر كوتاه

نگاه ٢

وجود كانديداي پشتيبان 
الزم است

دومين كنگره سراسري 
حزب اتحاد ملت 

رييسي حضور در انتخابات را 
نپذيرفته است

برگزاري كنگره كارگزاران و 
بزرگداشت آيت اهلل هاشمي 

تطبيق كانديداها با شاخص ها

گزارش روز نگاه ۱ سرخط خبرها
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نگراني انتخاباتي 
اصولگرايان

پس از قاليباف، جليلي، 
رضايي و ميرس�ليم نام 
عليرض�ا زاكان�ي هم به 
دفعات شنيده مي شود. 
او نيز يكي از كانديداهاي 
بالقوه جري�ان اصولگرا 
اس�ت كه نگراني تازه اي 
ب�ر نگراني ه�اي آن�ان 
افزوده اس�ت. زاكاني در 
جبهه مردم�ي نيروهاي 
ليت  و مس�و ب  نق�ال ا
گردهم آوردن نيروهاي 
اصولگ�را  شهرس�تاني 
ب�راي هماي�ش 3 ه�زار 
نفري ام�روز را به عهده 

داشته است.

 ، مصباحي  مق��دم غالمرض��ا 
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز 
از حاميان جبهه مردمي نيروهاي انقالب اس��ت 
اما ي��ك نگراني ب��زرگ دارد. نگران��ي اش از اين 
جهت است كه س��عيد جليلي، كانديداي نهايي 
جبهه نباشد و مس��تقل در انتخابات شركت كند 
آن وقت اس��ت كه راي اصولگرايان مي ش��كند و 
روحاني بي دغدغه دوباره رييس جمهور مي شود. 
مصباحي  مقدم همچنين مي گويد كه ش��ايعات 
پروب��ال گرفته اين روزه��ا را او هم در جلس��ات 
انتخابات��ي محافل اصولگرايان ش��نيده اس��ت. 
ش��ايعه اي كه مي گويد عليرض��ا زاكاني اعضاي 
شهرستاني حاضر در مجمع امروز جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب را به گونه اي مهندسي كرده كه 

خودش به عنوان كانديداي نهايي راي بياورد: 
    من هم اين را شنيدم )مهندسي اعضاي حاضر 
در مجمع جبه��ه مردمي نيروهاي انقالب به نفع 
عليرضا زاكاني( در جلس��ات هم مطرح شده اما 

نمي دانيم چقدر صحت داشته باشد. 

    ب��ه وضعي��ت اصولگراها در س��ال ٩٦ نس��بتا 
خوش��بينم. االن فرد خاصي مدنظر نيست ولي 
س��ازوكاري كه پيش بيني ش��ده اين س��ازوكار 
ان شاءاهلل به كانديداي رأي آور مي رسد چون اگر 
درس��ت پردازش شده باش��د مي شود گفت يك 
جامعه نمونه شكل مي گيرد. جامعه نمونه كمك 
مي كند كه تعداد بيش��تر و گس��ترده تري براي 
انتخابات به ميدان بيايند يعني منحصر به احزاب 

و شخصيت هاي اصولگرا نباشد. 
    واقعا اين طور نيس��ت )ك��ه روي فرد خاصي از 
قبل توافق ش��ده باش��د( اينها حدس هايي است 
كه مطرح مي ش��ود. آقاي قاليباف در اين داستان 
نقشي ندارد. اگر او مجموعه را طراحي مي كرد يا 
هواداران او پشت پرده بودند يك بحث مطرح بود 
اما هيچ ك��دام از اين دو حالت وجود ندارد. ممكن 
اس��ت اين حركت به اين نتيجه برسد كه از آقاي 
قاليباف حمايت كند همان طور كه ممكن است 
از كس��ي ديگر حمايت كند، مهم اين اس��ت كه 
ش��اخص هاي تعريف ش��ده بر افراد تطبيق و به 

كنگره ٣ هزار نفري ارايه ش��ود از آنجا هر كس��ي 
بيرون بيايد معلوم مي ش��ود وفاق بيشتري بر نام 
او وجود دارد حاال اين فرد چه كس��ي باشد خيلي 

براي خودمان نيز معلوم نيست. 
    نسبت به يكسري كانديداها نگراني وجود دارد. 
اگر بنا باشد آقاي جليلي كانديدا شود اما نخواهد 
وارد مجموع��ه جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب 
اسالمي شود، رأي نمي آورد ولي رأي شكن است. 
رأي اصولگرايان را مي ش��كند. م��ا اصال نگاه مان 

به رقيب نيس��ت بلكه به حوزه نيروهاي انقالبي 
نگاه مي كني��م. ما آقاي جليلي را يك فرد انقالبي 
مي شناسيم. در اين شكي نيست. از افراد شاخص 
هم است ولي اگر بنا باشد وارد اين چرخه نشود و 
از اين طريق شانس خودش را به آزمايش نگذارد 
و مستقل ورود كند يقينا از كيك نيروهاي انقالب 
بهره برداري خواهد كرد. يعني سهمي از آراي آن 

مجموعه را به خودش اختصاص مي دهد. 
    با اينكه برخي معتقدند كانديداي مستقل نهايتا 
٦٠٠ هزار راي دارد اما آقاي روحاني با ٢5٠ هزار 
رأي باالي حدنصاب آرا رييس جمهور ش��د پس 
معلوم مي شود ٦٠٠ هزار رأي هم كم نيست. سر 
جاي خ��ود ٣٠٠ هزار رأي هم مي تواند در نتيجه 

انتخابات اثرگذار باشد. 
    مفه��وم كار سياس��ي براي بعضي دوس��تان 
مشخص نيس��ت. ما كار سياسي انجام مي دهيم. 
كار سياسي اقتضا مي كند به نتيجه آرا نيز توجه 
كنيم. اگر به خروجي توجه كنيم اين سخن كه »ما 
روي اصلح تكيه مي كنيم آن هم اصلح از زاويه ديد 

ما« اصال بي معنا است چون ممكن است از زاويه 
ديد ديگران اصلح كس ديگري باش��د. آنچه مهم 
است و در مباحثاتي كه قبال بود صالح رأي آور اولي 
بر اصلح رأي نياور است. ما مي خواهيم انتخابات 
را ببريم و براي بردن انتخابات مفاهيم يادش��ده 

ناپخته است. 
    ما امروز با آقاي روحاني سربسته رو به رو نيستيم 
با چهار س��ال تجربه كاري مواجهيم. واقعيت آن 
اس��ت كه عملكرد دولت يازدهم بسياري از مردم 
را راض��ي نك��رده و نگراني از اين اس��ت كه چهار 
سال ديگر نيز به همين منوال بگذرد. يك زماني 
ما ويژگي هاي شخصي افراد را مالحظه مي كنيم 
اما يك زماني كارآمدي دولت را مي بينيم و به آن 
توجه داريم. حرف اول ما اين است كه يك فردي 
به ميدان بيايد كه توانايي هاي باالتري دارد. بحث 
جبهه بندي ها و جناح بندي ها اولويت ما نيست. 
واقعا ما نگران اصل نظام هستيم. نگرانيم مردم از 
اصل نظام س��رخورده ش��وند و برخي نشانه هاي 

نگران كننده وجود دارد. خبرآنالين

نشس��ت   | ب ا ح�ز ا
»همبس��تگي اجتماع��ي: 
راهبرد اصالح طلبان« با سخنراني عبداهلل 
ناصري، عضو شوراي مشورتي سيد محمد 
خاتمي در دفتر استان البرز حزب اتحاد ملت 

ايران اسالمي برگزار شد. 
ناصري در اين نشست از منظر جامعه شناسي 
تاريخي به ريش��ه هاي شكل گيري انقالب 
اسالمي پرداخت و عنوان كرد كه هنوز بعد 
از گذش��ت حدود 4 دهه از پيروزي انقالب 
سعي در توضيح چيس��تي و چرايي پديده 
انق��الب داري��م و همه نهادها مث��ل صدا و 
سيما در اين بين سعي در توضيح چيستي 
انقالب و آنهم به صورت گزينش��ي دارند و 
اين در حالي است كه به چرايي انقالب كمتر 
پرداخته شده اس��ت.  اين فعال سياسي 
اصالح طلب گفت: براي توضيح چرايي 
انقالب بايد در مباني معرفت شناسي 
بنيانگذار و موسس انقالب تامل كرد 
و انديشيد كه آيا امام مي خواستند 
يك قدرت سياسي تشكيل بدهند 
و يك ق��درت و نظام سياس��ي را 
منحل كنند يا هدف��ي وراي آن 
داشتند؟ چه چيزي براي امام در 
پيگيري اين تحول اجتماعي در 

جامعه ايران مهم بود؟  وي در پاسخ به سوال 
طرح شده گفت كه آنچه براي امام مهم بود 
و اهميت داشت حيات و زيست انساني بود 
و امام نمي خواستند وارد هرم سياسي شوند. 
به همين دليل وقتي گزاره ها و نصيحت هاي 
ام��ام را از منظ��ر تاريخي ن��گاه مي كنيم، 
مي بينيم كه يك سير كامال منحني وار دارد. 
بنابراين اگر بنيانگذار انقالب دغدغه انسان 
را داشته اس��ت در نتيجه حقيقت انقالب 
هم گره مي خورد با حقيقت چگونه زيستن 
انسان و نگاه به رفتارها و تصميمات مديريتي 
امام نش��ان مي دهد كه هم��واره به دنبال 

ارتقاي جايگاه كرامت انساني بوده اند. 
دو ويژگي هويت انقالب اسالمي

  اين فعال سياس��ي با اش��اره به نظريه هاي 
ارتباطي هابرم��اس دو نوع كنش ارتباطي 
را يك��ي كنش معطوف ب��ه موفقيت به هر 
قيمت دانس��ت كه جناح اقتدارگرا مصداق 
بارز آن است و هنوز هم همين روش را دنبال 
مي كند و نوع دوم كنش ارتباطي را معطوف 
به تفاهم و س��ازگاري دانس��ت كه پارادايم 
اصالح طلبي به رهبري خاتمي آن را دنبال 
مي كند كه كنشي معطوف به تفاهم و تعامل 
و هسته اصلي اش هم گفت وگوست. وي با 
بيان اينكه بحث هايي كه اين روزها مطرح 

مي شود ادامه همان ديدگاه و رويكرد است 
و چيز جديدي مطرح نش��ده است، گفت: 
ايشان از همان موقع كه در راس قوه مجريه 
هم بود چه در عرص��ه داخلي چه در عرصه 
بين المللي اين رويكرد را داشت. اما باالخره 
ابزار قدرت در دس��ت كساني بود كه تا حد 
زيادي عرص��ه را براي اين حوزه سياس��ي 
تنگ كرده بودند. بنابراين اگر نظري امروز 
مطرح مي ش��ود از س��وي اصالح طلبان، با 
وجود تم��ام انتقاداتي كه ممكن اس��ت به 
بخش هايي از حاكميت داش��ته باشند، به 
اين جهت اس��ت كه انقالب اسالمي اساسا 
ش��كل گرفته براي اينكه زيست انساني را 
تعريف كند و انس��ان هم نمي تواند زيست 
خود را شكل دهد مگر اينكه عنصر تعامل و 

گفت وگو كننده اي باشد. 
راه خروج از بحران

مديرعامل اس��بق خبرگزاري ايرنا در ادامه 
به راه حل هاي خ��روج از ش��رايط بحراني 
كنوني و دس��تيابي به هويت و يكپارچگي 
مشترك اش��اره كرد و گفت: با وجود همه 
تمايزاتي كه وج��ود دارد گفت وگو و تفاهم 
تنها راه حل اس��ت و آن را نه به معناي كنار 
گذاشتن هويت ها بلكه اتكا به نقاط مشترك 
بايد ارزيابي كرد.  وي با اش��اره به مشكالت 

اقتصادي و اجتماعي موجود در كشور گفت: 
اگر همه دست به دست هم بدهيم با حفظ 
هويت ها و هم��ه دلخوري هايي كه ممكن 
است همه از هم داشته باشند مخصوصا دو 
جناح يا حتي درون يك جناح، در ش��رايط 
كنوني مي توان انسجامي را به وجود آورد كه 
بتوان بر مشكالت غلبه كرد.  وي با تشريح 
ديدگاهي كه معتقد به حفظ هويت و نماندن 
در گذش��ته اس��ت، اظهار كرد: در گذشته 
نماندن به اين معني نيس��ت كه پا بگذاريم 
روي س��ر و دست كساني كه هزينه داده اند 
و همه چيز را فراموش كنيم.   عضو شوراي 
مشورتي سيد محمد خاتمي مباحث اخير 
را موضوعي دانست كه بايد بيشتر از طرف 
كساني كه صاحب قدرت هستند و ابزارهاي 
قدرتمندي دارند، مطرح ش��ود.  وي با بيان 
اينكه اصالح طلب��ان در انتخابات ٩٢ و ٩4 
نش��ان دادند از عقالنيت برخوردار هستند 
گفت: اصالح طلبان سياس��ت ها و شرايط 
كش��ور را درك مي كنند و به همين خاطر 
حاضر ش��دند از كانديداي شاخص خود در 
انتخابات ٩٢ بگذرند و از كانديداي جامعه 
روحانيت مبارز حمايت كنند تا كش��ور به 
ساحل آرامش برسد و خود بتوانند گفتمان 
اصالح طلب��ي را پيگيري كنن��د. هر چند 

روحاني با وجود فراز و فرودهايي كه داشته 
توانسته بخش هايي از اهداف را كه دغدغه 

اصالح طلبان هم بود، پيگيري كند.   
توهين كنندگان به عاشورا از ما نبودند

وي اصالح طلب��ان را اف��رادي دانس��ت كه 
اعتقادات ديني دارند و به مقدسات احترام 
مي گذارند و تاكيد كرد: در مقابل اگر فردي 
هم بدون دليل مورد تعرض واقع ش��ود به 
آن ه��م معترض مي ش��وند. اصالح طلبان 
توهين كنندگان در روز عاش��ورا را افرادي 
خارج از مجموعه اصالح طلبان دانس��تند 
كه با برنامه اي از پيش تعيين ش��ده دست 
به اقدامات س��خيف زدند. به همين دليل 
اگر ب��ه موضوعات از اين زاويه نگاه كنيم بار 
هيجاني موضوع زي��اد و در واقع، حقيقت 
گم مي شود.  ناصري در پايان سخنان خود 
راهبرد اصالح طلب��ان را جلوگي��ري از به 
قدرت رسيدن افراطيون در كشور دانست 
و عنوان كرد: اصالح طلبان براي رسيدن به 
اين هدف از هيچ تالشي فروگذار نمي كنند 
و منافع ملي براي شان اهميت بااليي دارد و 
طرح موضوعات اخير نيز از اين زاويه مطرح 
مي ش��ود كه با حفظ هويت خ��ود بتوانيم 
انس��جام و يكپارچگي را در كشور به وجود 

بياوريم .

جليلي نيايد، نگران اصل نظام هستيم

حفظ هويت اصالح طلبانه براي منافع ملي با وحدت و انسجام

اظهارات صريح مصباحي  مقدم 

عبداهلل ناصري راهبرد اصالح طلبان را مطرح كرد

باشگاه اصولگرايي

باشگاه اصالحات

اصولگرايان باالخره تعارف 
و رودربايس��تي را كن��ار 
گذاشتند و رس��ما جبهه مردمي نيروهاي 
انق��الب را جايگزي��ن جامعتي��ن كردند 

ت��ا دس��ت كم در دو انتخاب��ات حس��اس 
س��ال ٩٦ س��از و كار تعيي��ن كاندي��داي 
رياس��ت جمهوري و كانديداهاي شوراي 
ش��هر را به يك تش��كل تازه متولد شده به 
نام جبهه مردمي نيروهاي انقالب بسپارند.  
ح��اال و در غي��اب نقش آفرين��ي محوري 

جامعتين، جبهه مردمي نيروهاي انقالب با 
نام هاي بزرگي مواجه است كه هر كدام شان 
با راي شكني دست كم در يك دوره باخت 
اصولگرايان سهيم بوده اند. سعيد جليلي، 
محس��ن رضايي و محم��د باق��ر قاليباف 
نام هايي هس��تند كه اين روزها از س��وي 

رسانه ها مدام تكرار مي شوند. 
محمد باقر قاليباف كه در ماه هاي گذشته با 
دو بحران بزرگ واگذاري امالك شهرداري 
و حادثه دلخراش پالسكو مواجه شده است 
پيش تر اع��الم كرده بود تنه��ا در صورتي 
كاندي��داي انتخابات مي ش��ود كه تمامي 
نحله ها و ش��اخه هاي اصولگرا از او حمايت 
كنند. س��عيد جليل��ي نيز كه اي��ن روزها 
صريح تر و تندتر از هميش��ه دولت روحاني 
را نقد مي كند تاكنون هيچ چراغ سبزي به 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب نشان نداده 
و آنها سرخود و بدون هماهنگي با وي نامش 
را در ميان فهرس��ت كانديداهاي احتمالي 
قرار داده اند. اصولگراها البته نگراني ش��ان 
از راي شكني دوباره كانديداهاي اصولگرا 
را كتمان نمي كنند و اساسا جبهه مردمي 
نيروه��اي انق��الب را راه انداختن��د ت��ا به 
وحدت برس��ند. اگر چنين وحدتي دست 
يافتني نباشد موجوديت اين جبهه نيز زير 
س��وال مي رود.  اما محسن رضايي كه طي 
ماه هاي اخير همواره كانديداتوري خود در 
انتخابات رياست جمهوري آينده را منتفي 
اعالم كرده بود به يك باره روز گذشته گفت 
كه اگر با درخواست جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب مواجه ش��ود در تصميمش تجديد 
نظر كرده و ش��ايد ب��ار ديگ��ر در رقابت با 
حس��ن روحاني بخت خود را بيازمايد.  در 
كنار اين س��ه نامزد ش��اخص كه مي توان 
آنها را ژنرال ه��اي اصولگ��را ناميد، حزب 
موتلفه اس��المي از ماه ها پيش اعالم كرده 
كه كانديدايش س��يد مصطفي ميرسليم 
است. آنها البته گفته اند به ساز و كار جبهه 
مردمي پايبند خواهند بود اما در مبارزات 
انتخاباتي شركت مي كنند. ساير نامزدهاي 
احتمالي انتخاب��ات نيز همي��ن كار را در 

دستور خواهند گذاشت. آنها مي خواهند تا 
روز پاياني انتخابات در صحنه حاضر باشند 
و در نهايت همه به نفع يك نفر كنار بروند. 
اتفاقي كه با توجه به س��ابقه رفتار سياسي 
كانديداهاي اصولگرا آنقدر دور از ذهن است 
كه از همين حاال مي توان تصور كرد جمعه 
٢٩ ارديبهشت چند كانديداي اصولگرا در 
صحنه باقي بمانند و راي يكديگر را بشكنند.  
پس از قاليباف، جليلي، رضايي و ميرسليم 
ن��ام عليرضا زاكاني هم به دفعات ش��نيده 
مي ش��ود. او نيز يكي از كانديداهاي بالقوه 
جريان اصولگرا اس��ت كه نگراني تازه اي بر 
نگراني هاي آنان افزوده اس��ت. زاكاني در 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب مسووليت 
گردهم آوردن نيروهاي شهرستاني اصولگرا 
براي همايش ٣ هزار نفري امروز را به عهده 
داشته است. اين روزها در ميان اصولگرايان 
يك ش��ايعه نگران كننده ده��ان به دهان 
مي گردد و در جلس��ات محفلي آنان مورد 

بحث قرار مي گيرد.
 ش��ايعه از اي��ن قرار اس��ت ك��ه زاكاني با 
مهندسي افراد شهرستاني حاضر در مجمع 
امروز افرادي را انتخاب كرده كه نزديك به 
خود باش��ند و در فرآين��د راي گيري براي 
انتخاب كاندي��دا باالترين راي را كس��ب 
كن��د.  اصولگراي��ان تجربه تلخ��ي از اين 
وضعيت دارند و فوبياي اختالف دامن شان 
را رها نمي كند. آنها فراموش نمي كنند كه 
آخرين تالش هاي سياسي مرحوم مهدوي 
كني براي ايجاد وحدت ميان كانديداهاي 
اصولگراي انتخابات ٩٢ به جايي رسيد كه 
پيرمرد انقالبي و سپيدموي اصولگرا حتي 
موفق نمي شد به صورت تلفني با كانديداها 
صحبت كند و آنها تماس هايش را بي پاسخ 

مي گذاشتند. 

گروه احزاب

سيدكمال سجادي، سخنگوي جبهه پيروان پيرامون اينكه  پيش از اين محوريت فعاليت 
انتخابات با جامعه روحانيت بود اكنون رويكرد جامعتين با اين جبهه چگونه است، گفت: 
اطالعي از جامعه مدرس�ين ندارم كه به چه ميزان به انتخابات ورود مي كند اما آيت اهلل 
موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز از اين س�اختار حمايت مي كنند و در 
اصطالح جامعه شناس�ي جامعتين به عنوان گروه مرجع هس�تند ك�ه نقش حمايت و 
هدايت كننده دارند. جبهه پيروان 2۱ نفر را براي انتخابات شوراي شهر مشخص كرده 
است كه اين ليست را به جبهه مردمي نيروهاي انقالب معرفي مي كند و آنها با اسامي كه 
گروه هاي ديگر معرفي مي كنند، ليست شوراي شهر اصولگرايان را انتخاب خواهند كرد.  
وي در گفت وگو با ايلنا درباره حمايت جبهه پيروان از جمنا، گفت: جبهه پيروان از جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب حمايت مي كند و نمايندگان جبهه پيروان در آن عضو هستند.  
او با بيان اينكه تشكل هاي عضو جبهه پيروان هم از جمنا حمايت كرده اند، افزود: اعضاي 
جبهه پيروان كه به مجمع عمومي جمنا دعوت شدند، قطعا در آنجا حضور پيدا مي كنند و 
در فعاليت هاي انتخاباتي به ويژه در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري همكاري خواهيم 
داشت و خود را با سازو كار جمنا هماهنگ مي كنيم.  سخنگوي جبهه پيروان خط امام و 
رهبري گفت: سازوكارهايي كه براي كانديداها تعريف شده در جمنا مورد بررسي قرار 
مي گيرد و در مجمع عمومي حدود 25 نفر به عنوان هيات رييسه و شوراي مركزي انتخاب 

مي شوند كه برنامه هاي مربوط به دو انتخابات آتي را پيگيري مي كنند. 

جمنا به جاي جامعتين محور ائتالف اصولگرايان مي شود 
سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي از قرار گرفتن نام جليلي بين 50 نفر 
معرفي شده به جبهه مردمي خبر داد و گفت: نام آقاي جليلي در روز مجمع ملي به رأي 
گذاش�ته مي شود تا مشخص ش�ود آيا جزو ۱0 نفر نهايي هس�ت يا خير.  مرضيه وحيد 
دستجردي، سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به تالش هاي صورت گفته براي افزايش گستره همكاري گفتماني بين نيروهاي 
انقالب، اظهار داشت: ما جلسات مثبت و سازنده اي با جبهه پايداري داشته ايم، برخي از 
اعضاي هيات موسس نيز با شخص آيت اهلل مصباح كه جايگاه بااليي در جبهه پايداري 
دارد، دو جلسه داشته اند.  دستجردي با تاكيد بر اينكه اين دو جلسه بسيار خوب بوده 
است، ادامه داد: بنابراين به دنبال اين جلسات و همدلي هايي كه انجام شد، حجت االسالم 
آقاتهراني س�خنان اخير را مطرح كرد كه براي رس�يدن به وحدت اميدواركننده بود.  
سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي با ابراز اميدواري براي اينكه شاخص ها 
ما را به يك وحدت در كانديداتوري برساند از قرار گرفتن نام جليلي بين 50 نفر معرفي 
شده خبر داد.  دس�تجردي با بيان اينكه از بين 50 نفري كه براي كانديداتوري معرفي 
شده يا اعالم كانديداتوري كرده اند، آقاي جليلي نيز مطرح هستند، يادآور شد: با اينكه 
آقاي جليلي اعالم نكرده اس�ت كه جبهه مردمي را قبول دارد اما نظر همه دوستان در 
هيات موسس اين بود كه نظر دوستان پذيرفته شود و نام آقاي جليلي روز پنجشنبه به 

راي گذاشته شود تا ببينيم آيا جزو ۱0 نفري كه باالترين راي را مي آورد، هست يا خير. 

نام »جليلي« براي تعيين 10 نامزد به رأي گذاشته مي شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال كانديداتوري خود در انتخابات سال 
96 خب�ر داد و گفت كه اگر جبهه مردمي نيروه�اي انقالب كانديداتوري را به من 

تكليف كنند، درباره آن فكر خواهم كرد. 
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با مهر، در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه اگر جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي براي كانديداتوري 
در انتخابات رياس�ت جمهوري به شما تكليف كند چه تصميمي مي گيريد، اظهار 
داشت: تاكنون نظرم تغييري نكرده است؛ البته به تكليف نيروهاي انقالب احترام 

مي گذارم. ردكردن چنين تقاضايي براي من سخت است. 
وي افزود: اگر به من تكليف كردند، درباره آن فكر خواهم كرد. البته اميدوارم فرد 

ديگري از نيروهاي انقالب اين تكليف را به عهده بگيرد. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه كسي 
از نيروهاي انقالب اس�المي مي تواند چنين ويژگي هايي داش�ته باش�د، عنوان 
كرد: دولت آينده بايد ضمن آنكه انقالبي باش�د، بايد كارآمدي جمعي را به دولت 
وارد كن�د. هركدام از نيروهاي انقالب كه بتواند برنامه داش�ته باش�د و از تمامي 
ظرفيت ها و قابليت هاي نيروهاي انقالب بهره بگيرد و با يك تيم قوي كه هركدام 
 در تراز يك رييس جمهور باشد به صحنه بيايد، قادر خواهد بود كشور را چند پله 

باال ببرد. 

جبهه مردمي انقالب تكليف كند، به كانديداتوري فكر مي كنم

علي تاجرنيا
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران 

علي صوفي
فعال سياسي اصالح طلب


