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 ۳استراتژياصالحات براي انتخابات
مصطفي كواكبيان ،دبيركل حزب مردمساالري درباره استراتژي انتخاباتي اصالحطلبان گفته است :نخستين و مهمترين استراتژي ،حضور حداكثري مردم در انتخابات است .راهبرد دوم ما اين است كه انتخاباتي كامال
رقابتي ،عادالنه ،سالم ،آزاد و بيحاشيه داشته باشيم .استراتژي سوم هم اين است كه با وحدت و انسجام بتوانيم پيروز ميدان شويم و نگذاريم جريانات پوپوليستي و عوامگرا كه واقعا موجب مشكالتي براي كشور
شدهاند به عرصه برگردند .وي افزوده است :اصالحطلبان در استراتژي براي همان وحدتي كه به پيروزي منجر شود وضعيت بهتري نسبت به اصولگرايان دارند .خبرآنالين

گزارش روز

جناحهاي سياسي پيش از انتخابات چه وضعيتي دارند؟

ارديبهشت ،96بهار اصالحطلبان

پايگاه اطالعرساني جماران

مصطفي ايزدي
تاچند سال پيش در ايران
بع��د از انق�لاب ،تقريب��ا
هرس��ال يك انتخابات برگزار ميش��د،
اما از حدود ش��ش س��ال پيش ،به دليل
برگزار كردن دو انتخاب��ات در يك روز،
در ح��ال حاض��ر در كش��ورمان هر دو
س��ال يكبار انتخابات برگزار ميشود.
انتخاب��ات مجلس ش��وراي اس�لامي و
انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهبري در
ي��ك روز و انتخابات رياس��تجمهوري
و انتخابات ش��وراهاي اس�لامي شهر و
روس��تا هم در يك روز انجام ميپذيرد.
تجربه اين چند س��ال نشان ميدهد كه
اين دو روز حضور مردم پاي صندوقهاي
راي ،پي��ش و پ��س عي��د نوروز اس��ت.
انتخابات مجلس��ين در اس��فندماه و دو
انتخاب ديگر در خردادماه ،كه اينبار در
ارديبهشت برگزار ميشود .هر انتخاباتي
ه��م از چندماه قبل زمينهس��از بحث و
بررسيهاي زياد و گفتوگوهاي محفلي
فراواني ميش��ود .اين بديهيات را از اين
نظر نوش��تم كه ي��ادآوري كنم روزهاي
خ��وش نوروز  96به هر دي��د و بازديدي
ك��ه ميرويم و در ه��ر جمعي كه حاضر
ميشويم ،سخن از رييسجمهور آينده
و انتخابات شوراها خواهد بود.
پرس��ش اصلي فراگير اين گونه بحثها
در آن روزه��ا و حت��ي هماكن��ون اين
اس��ت كه در انتخابات ارديبهش��ت چه
كس��ي رييسجمه��ور بع��دي ،يعن��ي
دوره دوازدهم خواهد ب��ود؟ و اگر بحث
انتخابات ش��وراها پيش آم��د ،خواهند
پرس��يد كه چه كس��ي ش��هردار تهران
ميشود؟ اين پرسشها البته يك پيش
فرض هم دارد كه اصوال اصالحطلبان در
انتخابات شركت ميكنند يا نه؟ پاسخ به
اين پرس��شها در بعضي موارد آسان و
براي بعضي موارد سخت است.
واقعيت اين است كه در مسائل سياسي،
به وي��ژه هنگامي كه ب��ه تصميم مردم
برميگ��ردد ،پيشبين��ي رويداده��اي
آينده ،چندان كه برخيها فكر ميكنند،
آس��ان نيس��ت .تنها ميت��وان با بعضي
حدس و گمانها و تجربههاي پيش��ين
و نگاه به وضع موجود ،افق آينده كش��ور
را رص��د كرد .از آنجا ك��ه ورود به فضاي
انتخاباتي نيازمند يكسري فعاليتهاي
رس��انهاي اس��ت و اين فعاليتها هنوز
به طور جدي ش��روع نش��ده ،نميتوان
ب��ه راحتي گمانهزنيه��ا را پذيرفت ،اما
ميتوان براي آنها توضيحاتي ارايه كرد.
آن چه نگارن��ده در اين س��طور تقديم
ميكند همانا توضيحاتي است كه براي

نزديك شدن به واقعيات ،ارايه ميكند.
ا  -اصالحطلبي ،يعني جريان سياس��ي
پاي��دار و مان��دگاري كه ب��ه حاكميت
برآم��ده از انق�لاب س��ال  57وف��ادار و
به وي��ژه به قان��ون اساس��ي آن پايبند
اس��ت ،اما به ش��يوه اداره كشور در ابعاد
سياس��ي (داخلي و خارجي) ،فرهنگي،
اقتصادي ،اجتماع��ي ،امنيتي و قضايي
انتق��اد ج��دي دارد و بر اين باور اس��ت
كه اگر ش��يوه مديري��ت جامعه اصالح
شود ،بسياري از مشكالت مردم برطرف
ميش��ود .اي��ن ادع��ا را البته كس��ي يا
جريان سياس��ي ديگ��ري رد نميكند و
مخصوصا جن��اح محافظهكار كه خود را
اصولگ��را ميخواند ،گاه��ي براي خالي
نبودن عريضه ،نداي اصالحطلبي س��ر
ميدهد .منتهي اصولگراها فقط در حرف
اصالحطلبند و در عمل خير .ميگويند
اصالح ميكني��م اما در عم��ل با همان
حرفه��اي س��ابق و غيراصالحطلبانه
رفتار ميكنند .نمونه روشن شعاردادن
اصالحطلبانه و رفتاركردن اصولگرايانه
و البته پوپوليس��تي را در هش��ت سال
مديريت آنان بر قواي سهگانه در دورهاي
ك��ه احمدينژاد ق��وه مجري��ه را اداره
ميكرد و رفقاي ريز و درشت او مجلس
شوراي اس�لامي را پيش ميبردند و قوه
قضاييه هم دست نخورده باقي مانده بود،
مشاهده كرديم.
اصالحطلبان ،با وجود رنجها كه ديدهاند
و محروميتها كه كش��يدهاند ،در سپهر
سياس��ي ايران ب��ا قوت و ق��درت باقي
ماندهان��د .ش��ايد كس��اني بخواهند كه
اصالحات و اصالحطلبي از صفحه روزگار
محو ش��ود و همه مردم ه��وادار و مريد
اصولگرايي ش��وند ،اما به دليل پشتوانه
قوي مردمي كه اصالحات دارد ،آرزوي
ح��ذف و بيخاصيت ك��ردن اين جناح
سياسي پر هوادار ،براي رقيبان كمهوادار
و پرامكانات ،دستيافتني نيست.
در اين يادداشت كوتاه ،فهرست كردن
تمامي اقدامات جناح راست براي نابودي
فضاي اصالحطلبي ميس��ر نيست و تنها
ميتوان به نمونههايي از آنها اشاره كرد،
از جمله يورش بيامان رسانهاي به افكار
عموم��ي ،ممنوعالتصوير كردن خاتمي
رييس جمهور اسبق و اهانتهاي دمادم
به وي ،رد صالحيت گسترده نامزدهاي
پس��ت رياس��تجمهوري و نمايندگي
مجلس ،برخورد س��ختگيرانه با كساني
كه ميخواهند در ادارات دولتي خدمت
كنند و جلوگيري گاه به گاه از برگزاري
گردهماييها و همايشهاي سياسي يا
فرهنگي آنان در نقاط گوناگون كشور.
در چنين ش��رايط سخت و غيرمنتظره،

اين اصالحطلبان هس��تند ك��ه نهتنها
مايوس و خسته نميشوند ،بلكه با همت
و اقتدار دوچندان ،در تمامي صحنهها به
ويژه در انتخابات دو سال يكبار حضور
پي��دا ميكنن��د و در مواض��ع انتخاب
ش��ونده و انتخابكنن��ده ،نقشآفريني
ميكنن��د .نمونه ب��ارز آن ،دو انتخابات
رياستجمهوري خرداد  92و انتخابات
مجلس شوراي اسالمي اسفند 94و ديگر
انتخابات همراه اين دو ،يعني شوراهاي
اسالمي شهرو روستا و مجلس خبرگان
رهبري ب��ود كه با وجود محدوديتهاي
فراوان ،اصالحطلبان ق��درت خود را در
ايجاد تغيير به رخ رقيبان خود كشيدند
و نامزدهاي مهم جناح راست را شكست
دادند .كامال روشن است كه اصالحطلبان
با اين روحيه و اي��ن تجربه در انتخابات
ارديبهش��ت  96هم به عرصه انتخابات
گام مينهند و به پيروزي هم ميرسند.
به دليل برخوردهايي كه پس از انتخابات
خرداد  88با چهرههاي ش��اخص جناح
اصالح��ات و بخش��ي از ه��واداران اين
جناح صورت گرفت ،بسياري از نيروهاي
واقعي�ت اين اس�ت ك�ه در مس�ائل
سياس�ي ،ب�ه وي�ژه هنگامي ك�ه به
تصميم م�ردم بر ميگردد ،پيشبيني
رويدادهاي آينده ،چندان كه برخيها
فك�ر ميكنند ،آس�ان نيس�ت .تنها
ميت�وان ب�ا بعضي ح�دس و گمانها
و تجربههاي پيش�ين و ن�گاه به وضع
موجود ،افق آينده كشور را رصد كرد.

جوان اصالحطلب ،با فرض بيثمر بودن
حضورشان پاي صندوقهاي راي ،در دو
انتخابات  92و  94شركت نكردند ،اما با
توجه به پيروزي نسبي اصالحطلبان در
انتخابات مذكور ،اين دس��ته از جوانان
به خود آمده و قص��د دارند در انتخابات
آينده ش��ركت كنند .اين تصميم مهم و
مبارك ،چراغ اميد را براي پيروزي كامل
در انتخ��اب رييسجمهور پيش��نهادي
سران اصالحات و نيز شهرداران منتخب
ش��وراهاي اصالحطلب سراس��ر كشور،
پرنورت��ر خواهد ك��رد .از آن ج��ا كه در
حال حاضر پيش��نهاد اين جناح بر ادامه
رياستجمهوري حس��ن روحاني است
و اگ��ر روي��داد خاصي پي��ش نيايد كه
نامب��رده احتم��اال در مي��ان نامزدهاي
رياستجمهوري دوره دوازدهم نباشد،
اصلحطلب��ان ف��رد شايس��ته ديگري را
وارد مي��دان ميكنند ي��ا از نامزدي كه
ديدگاهها و خواستههاي جناح اصالحات
را دنبال كند ،حماي��ت ميكنند تا او به
ساختمان پاستور وارد شود ،همانگونه
كه از حسن روحاني اصولگرا ،اما معتدل

و همراه اصالحات در خرداد  92حمايت
و او را راهي اتاق رياستجمهوري كردند.
اصولگرايان چه بخواهند و چه نخواهند،
اكثر مردم ايران به تداوم رياس��ت دكتر
حسن روحاني راي خواهند داد .نگارنده
بر اي��ن باور اس��ت ك��ه اصالحطلبان با
درك موقعي��ت كنون��ي و ب��راي ادامه
برنامهه��اي دول��ت تدبي��ر و امي��د ،با
اعتدالي��ون و اصولگراي��ان معقولي كه
هوادار رييسجمهور فعلي هستند ،براي
انتخابات سال  96دست اخوت ميدهند
و به ائتالف ميرسند.
 - 2انتخابات شوراهاي اسالمي سراسر
كشور نيز از درجه اهميت بسيار بااليي
برخ��وردار اس��ت چراكه تجربه نش��ان
داده اس��ت ش��وراها هم در تهران و هم
در شهرها و روستاهاي كوچك و بزرگ
ميتوانند منش��أ اثرات زيادي باش��ند.
تنظي��م روابط بي��ن م��ردم و مديريت
ش��هري در جاي ج��اي كش��ور ،زمينه
س��از نوعي مس��اعدت همگاني در بهتر
اعمال كردن خواس��تههاي محلي آحاد
جامعه است .بديهي است اگر شوراها در
تصميمگيريه��اي كالن خود بد عمل
كنند ،مث�لا در انتخاب ش��هردار دقت
الزم را به خرج ندهن��د ،آثار زيانباري از
خود به جاي ميگذارن��د .اعضاي دوره
دوم ش��وراي اسالمي ش��هر تهران ،در
انتخاب ش��هردار براي پايتخت كشور،
سياسيكاري و رفيقبازي را به حد اعلي
رساندند.
اين يك مثال روش��ن و گويا از بد عمل
كردن شوراهاس��ت كه اميدواريم ديگر
تكرار نش��ود .البته اين ي��ك نمونه بود
وگرنه بسياري از شوراها در سراسركشور
وظايف خود را به درس��تي عمل كرده و
كاركردهاي مثبتي از آنها مشاهده شده
است .اين مثال را زدم كه حساس و مهم
بودن نقش شوراها را بيان كنم .لذا همه
ما موظفيم در انتخابات آينده چنان عمل
كنيم كه گزينش اعضاي ش��هر و روستا
تحتالشعاع انتخابات رياستجمهوري
قرار نگيرد .خصوصا جوانان تحولخواه
و اصالحطل��ب و اعتدالگرا وظيفهمندند
ك��ه تمام هم��ت و قدرت خ��ود را براي
شناختن و شناساندن نامزدهاي شوراها
در سراس��ر كشور به كار گيرند و همانند
انتخ��اب رييسجمهور تالش كنند .اگر
همه آزاديخواهان و جوانان پرش��ور كه
تغيي��ر در مديريته��ا را خواهانند ،به
خصوص در پايتخت كشور به پا خيزند و
نيروهاي با تجربه و سالم و با گرايشهاي
اصالحطلب��ي و اعتدالگراي��ي را راه��ي
ش��وراي ش��هر تهران كنند ،بسياري از
نارواهاي موجود بر طرف ميشود.
 - 3پيرام��ون رفت��ار انتخابات��ي جناح
اصولگرا در ارديبهشت  ،96گفتنيهاي
زيادي وجود دارد كه ضروري است به آن
پرداخته شود .در اين نوشته به چند نكته
كوتاه در اين باره اشاره ميكنم:
نكته اول -محافظهكاران با اس��تفاده
از هم��ه امكان��ات و اختي��ارات خ��ود
تالش ميكنند صندلي از دس��ت رفته
رياس��تجمهوري را ب��از پ��س گيرند
و نگذارن��د رقي��ب ديرينهش��ان يعني
اصالحطلب��ان در انتخابات س��ال آينده
پيروز ش��وند .علي القاعده اصولگرايان
چنين خواهند كرد :رد صالحيت فراوان
براي خالي كردن ميدان از چهرههاي بر
جس��ته رقيب .عدم تبليغ ف��راوان براي
از ش��ور انداخت��ن فض��اي انتخاباتي ،با
اين پيش ف��رض كه هر چ��ه انتخابات
كمرنگتر باش��د اصالحطلب��ان كمتر
راي ميآورن��د .افزاي��ش مك��رر آتش
توپخانههاي رس��انهاي عليه چهرههاي
ش��اخص اصالحطلب ب��راي جلوگيري
از راي دادن اف��راد بيط��رف ب��ه نامزد
اصالحطلب .كش��اندن يك اصالحطلب
بيخاصيت و بدلي در مي��دان رقابت با
يك اصالحطلب واقعي ،براي جلوگيري
از تك��رار يكپارچگ��ي جناح پي��روز در

انتخابات  ،92به ويژه اگر اين اصالحطلب
بدلي ،ش��خصيت مهم��ي از اعتداليون
مورد حمايت حسن روحاني باشد ،براي
جناح راست ايدهآلتر است.
نكت�ه دوم  -از آنجا كه دكتر حس��ن
روحان��ي ي��ك اصولگ��راي متمايل به
اصالحات است ،جناح راست عالقهمند
اس��ت بين او و اصالح��ات فاصله ايجاد
كند تا اصالحطلبان دچار اضطرار شوند
و با وجود تصميمي كه گرفتهاند ،مجبور
ش��وند ش��خص ديگ��ري را وارد ميدان
كنند ،در اين صورت آراي اصالحطلبان
و اعتدالي��ون دچار تفرقه ميش��ود و با
آراي متف��رق نميتوان پيروز ش��د .در
واقع محافظ��هكاران چ��ون نميتوانند
به يك وحدت برسند ،س��عي ميكنند
آراي اصالحطلبان را بشكنند تا از ميان
نامزدهاي خ��ود يكي را روانه پاس��تور
كنند ،حتي اگر انتخابات به مرحله دوم
برس��د .البته اكنون كه اصالحطلبان به
حسن روحاني رس��يدهاند ،اصولگرايان
ه��ر ترفن��دي را ب��ه كار گيرند ت��ا بين
رييسجمهور فعل��ي و اصالحات فاصله
ايجاد كنند؛ ره به جايي نميبرند.
نكته سوم -اصولگرايان به دليل مشي
سياسي -اعتقادي خود هرگز به وحدت
نميرسند و بسيار بعيد است كه تشكل
جديد جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب
اس�لامي (جمنا) بتواند آنه��ا را زير يك
چتر گرد آورد ،چرا كه تاكنون دهها چتر
براي به وحدت رس��اندن اصولگرايان بر
سرشان باز ش��ده اما نتوانستهاند به يك
همبستگي همهجانبه برسند .مگر بارها
نگفتهاند كه م��ا همه زير چتر جامعتين
هس��تيم؟ چرا اكنون چتر آن دو تشكل
متعلق به حوزه و روحانيت را باالي س��ر
خود برافراش��ته ندارند؟ اي��ن جناح پر
مدعي ،اخيرا بيش��تر از گذش��ته دم از
وحدت بين خود ميزنند تا در انتخابات
رياستجمهوري بهار سال آينده پيروز
ش��وند ،اما همزم��ان با س��ردادن نداي
وحدت ،هر كدام به تنهايي نامزد معرفي
ميكنند.
ح��زب موتلفه اس�لامي در تالش براي
معرف��ي نامزد اختصاصي اس��ت ،حزب
پاي��داري در پ��ي معرفي آق��اي جليلي
اس��ت ،احمدينژاديها بقاي��ي را علم
كردهان��د ،باهنر و تش��كلهاي همراه او
س��از جداگانه ميزنند .چن��د روز اخير
هم صحب��ت از كانديدا ك��ردن ابراهيم
رييسي به ميان آمده است .گرچه دفتر
آقاي رييس��ي آن را تكذيب كرده ،اما به
نظر نگارنده توليت آستان قدس رضوي
پاي به صحنه خواهد گذاشت ،بد نيست
بدانيد بعضي اصولگراها فكر ميكنند كه
رييس��ي ميتواند از توان ملي و امكانات
محلي بهترين بهره را ب��راي طرح خود
و تبليغ��ات انتخاباتي بب��رد ،در صورتي
كه اين طور نيس��ت و امكانات گسترده
آس��تان قدسرض��وي به هي��چ عنوان
نميتوان��د در خدم��ت كانديدات��وري
توليت آن باشد .ميدانيم كه درآمدهاي
آس��تان قدس رضوي يا از نذورات است
يا از موقوفات.
اين دو منبع درآمدس��از هم هرگز براي
كارها و فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي
تعريف نشدهاند .به عبارت ديگر نه كسي
چي��زي را نذر امام رض��ا(ع) ميكند كه
فردي با آنها تبليغات رياس��تجمهوري
راه بيندازد و نه كسي دارايي خود را وقف
كرده كه از س��ودش ،براي رييس شدن
هزينه كند .البته براي ابراهيم رييس��ي
يك فرصت استثنايي وجود دارد كه براي
ديگر نامزدها وجود ندارد و آن ،ش��رايط
البي ك��ردن با همه چهرهه��اي موثري
اس��ت كه در ايام نوروز ،براي زيارت امام
هشتم شيعيان ،حضرت ثامن االئمه (ع)
به مشهد س��فر ميكنند .اگر وي از اين
شرايط اس��تفاده كند ،براي اصولگرايان
فرصت مهمي خواهد بود كه اهداف خود
را پيش ببرند.

نگاه روز

اصالحطلبان و منافع ملي
آذر منصوري
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد

اتفاقات مهم��ي در حوزه
سياسي و اجتماعي كشور
در س��ال  95رخ داد ك��ه مهمترين آنها
رحلت آيتاهلل هاشميرفس��نجاني بود
كه به عنوان يك نقط��ه عطف در تاريخ
تح��والت اي��ران قلمداد ميش��ود .اين
رويداد براي فعاالن سياسي كشور بسيار
ناگهاني و غافلگيركننده بود .اين انتظار را
داشتيم كه آيتاهلل هاشمي همچنان در
س��الهاي آينده در تحوالت ايران نقش
اساس��ي را ايفا كند .بعد از فوت آيتاهلل
حضور و همراهي مردم در مراسم تشييع
بعد از تشييع امام خميني كامال بيسابقه
ب��ود .اين تح��ول موجب ايج��اد فضاي
همدلي اجتماعي در كشور شد.
اوايل سال  95يك رويداد مهم ،تشكيل
مجلس دهم ب��ود كه مرحل��ه دوم اين
انتخابات در ابتداي س��ال برگزار ش��د.
مجلس دهم با آرايش سياس��ي متفاوت
با مجلس نه��م روي كار آم��د .با تالش

و پيگي��ري اصالحطلب��ان مجلس دهم
با رويكردي معت��دل آغاز به كار كرد كه
از نيروه��اي تندرو اصولگرا بس��يار كم
در آن حض��ور دارند .پ��س از فوت آقاي
هاشمي بزرگان جريان اصالحات براي
ش��كلگيري فضاي گفتوگو و آش��تي
ملي در كش��ور تالش كردند تا به كمك
مذاكرات و تعامل بين جناحهاي سياسي
بتوان هم مشكالت داخلي را حل و فصل
كرد و ه��م اين گفتوگوي ملي منجر به
تقويت وحدت ملي در كش��ور شود كه
هميشه مورد تاكيد مقام معظم رهبري
نيز بوده است.
وحدت مل��ي از الزامات حركت كش��ور
به سمت منافع ملي اس��ت و مهمترين
عامل براي دور كردن تهديدات خارجي
و بحرانهاي��ي اس��ت ك��ه در منطقه با
آن مواجه هس��تيم .تالش��ي كه بتواند
تهدي��دات برخي از كش��ورهاي منطقه
ب��ر عليه اي��ران و همچني��ن مواجهات
غيرمنتظ��ره آينده به س��بب روي كار
آمدن ترامپ در امريكا را از كش��ور دفع
كن��د .ايج��اد چني��ن فضاي��ي و تالش

جريانهاي سياس��ي ميان��هرو زمينه و
بستر جديدي را در فضاي سياسي ايران
دامن زده اس��ت كه بايد ت�لاش كرد تا
تداوم داشته باشد.
ش��ايد طرح گفتوگو و تعامل ملي فقط
معطوف به تحوالت س��ال  95نباش��د و
ميتواند در س��الهاي آينده نيز تعامل
جناحها ب��راي ايجاد آرامش در كش��ور
موث��ر و مفيد باش��د .چه آنك��ه كاهش
نارضايتيه��اي عموم��ي و باالب��ردن
ضري��ب تحقق منافع ملي جز در س��ايه
همدلي و ائتالف اس��تراتژيك جناحين
ميس��ر نيس��ت .از همين رو مهمترين
راهبرد اصالحطلبان براي س��ال آينده
كمك به پرش��ور برگزار شدن انتخابات
رياستجمهوري و شوراها و تالش براي
كمك به وحدت ملي خواهد بود.
يكي از اتفاقات مهمي ك��ه نگاه و توجه
مردم را به ش��وراهاي اس�لامي ش��هر
و روس��تا معط��وف كرد ،حادث��ه ناگوار
پالس��كو ب��ود .حادثهاي كه نش��ان داد
كه مديريت ش��هري چقدر ميتواند در
زندگي مردم اثربخش باشد و تا چه اندازه

اهميت دارد .اين حادث��ه افكار عمومي
را نس��بت ب��ه ش��وراها و ش��هرداريها
حس��اس كرد و قاعدتا اين زمينه فكري
ميتواند در انتخابات شوراهاي اسالمي
ش��هر و روس��تا كه در كن��ار انتخابات
رياس��تجمهوري در س��ال  96برگزار
ميشود ،تاثيرگذار باشد.
برخ��ي اتفاقات��ي چ��ون مش��كالت
زيستمحيطي در اهواز را بايد به عنوان
مسائلي جدي مدنظر قرار داد .مشكالت
محيط زيس��تي در انتخابات سال  96به
عنوان يك��ي از كليدواژهها و مولفههاي
موث��ر انتخاباتي توج��ه رايدهندگان و
كانديداها را به خ��ود جلب خواهد كرد.
بيتوجهي به مشكالت زيستمحيطي
كشور و عدم اقدام عاجل در اين زمينهها
نگرانيها را افزاي��ش خواهد داد و براي
كش��ور زيانبار خواهد ب��ود .با روي كار
آمدن دولت روحاني ،كش��ور فرصتي را
به نام برجام به دس��ت آورده است .اين
فرصت حاصل تالش تيم مذاكرهكننده و
ديپلماسي موفق دولت آقاي روحاني در
عرصه بينالمللي بود .برجام ،در صورت

حفظ ظرفيت آن ميتواند تقويتكننده
موقعيت كش��ور هم در منطقه و هم در
عرصه جهاني باشد .دولت جديد امريكا
به دنبال بهانه است تا برجام را به هم بزند.
هوشيارياي كه تاكنون دولت ايران به
خرج داده اس��ت ميتواند در آينده نيز
تهديدات را از كش��ور دور كند .توافقي
به دس��ت آمده كه حاصل نقشآفريني
6كشور جهان و دولت جمهوري اسالمي
ايران بوده است.
اي��ران در آينده نباي��د وارد بازي دولت
جديد امريكا شود .تداوم همان رويكرد
ديپلماتيك موفق گذش��ته در آينده نيز
ميتوان��د موقعي��ت اي��ران را در جهان
تقويت كند .اين مس��اله ميتواند حتي
تهديدات را به فرص��ت تبديل كند و به
عنوان ديپلماسي تعاملي ايران در فضاي
بينالملل��ي نقشآفرين باش��د .اگر اين
رويك��رد در فضاي داخلي اي��ران نيز به
گفتمان غالب تبديل ش��ود در شرايطي
كه دولت جدي��د امري��كا ميتواند يك
تهديد براي ايران باشد ،شايد بتوان اين
تهديدها را به فرصت هم تبديل كرد.

باشگاه اصالحات

سرخط خبرها

تكذيبفعاليتكميته
انتخابات شوراي هماهنگي
جبهه اصالحات

اس�ماعيل گراميمق�دم :ح�زب اعتمادملي در
انتخابات پيرو تصميم شوراي عالي است .ايلنا
رستم قاس�مي :ما فرزند انقالبيم ،الزم باشد كنار
ميكشيم.تسنيم
مصطفي هاش�ميطبا :فعال قصدي ندارم .ش�ايد
كانديدا شوم و بايد ببينم چه ميشود .تسنيم
آذر منصوري ،رييس ستاد انتخاباتي حوزه تهران
«اتحاد ملت» شد .آنا
احمد كريمي اصفهاني :كانديداهاي 14نفره جمنا
بايد ميثاقنامه امضا كنند .نامه نيوز
بهمن شريفزاده :توصيه رهبري فقط متوجه خود
احمدينژاد است نه همفكرانش.
حميدرضا ترقي :بناي ح�زب موتلفه حذف هيچ
كدام از نيروهاي معتقد به انقالب نيست.فارس
سيدمحمدحسيني :جمنا با بيطرفي از تكروي
كانديداها جلوگيري ميكند .باشگاه خبرنگاران

صادقي :شوراي هماهنگيكميته انتخابات
ندارد

حذف اصالحات؟

اصالحطلب�ان ،ب�ا وجود
رنجه�ا ك�ه ديد هان�د
و محروميته�ا ك�ه
كش�يدهاند ،در س�پهر
سياس�ي اي�ران ب�ا قوت
و ق�درت باق�ي ماندهاند.
شايد كساني بخواهند كه
اصالحات و اصالحطلبي
از صفح�ه روزگار مح�و
ش�ود و همه مردم هوادار
و مريد اصولگرايي شوند،
اما به دليل پشتوانه قوي
مردمي كه اصالحات دارد،
آرزويحذفوبيخاصيت
كردن اين جناح سياسي
پر هوادار ،ب�راي رقيبان
كمه�وادار و پرامكانات،
دستيافتنينيست.

محم��ود صادق��ي ،ريي��س ش��وراي
هماهنگي جبهه اصالحات نس��بت به
برگزاري نشس��ت امروز چند ح��زب اصالحطلب كه
در رس��انههاي اصولگرا تحتعنوان نشس��ت كميته
انتخابات ش��وراي هماهنگي بازت��اب يافت ،واكنش
نشان داد .محمود صادقي در واكنش به انتشار اخباري
درباره تشكيل ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه
اصالحات اعالم كرد :شوراي هماهنگي جبهه اصالحات
هيچگونه كميت��هاي تحت عنوان كميت��ه انتخاباتي
ندارد و آنچنان كه پيش از اين اعالم ش��ده ،اين شورا
به عضويت ش��ورايعالي سياستگذاري اصالحطلبان
درآمده و در قالب اين شورايعالي فعاليت ميكند .او
تاكيد كرد :بر اين اس��اس قرار شده شوراي هماهنگي
جبه��ه اصالحات چه در انتخابات ش��وراهاي ش��هر و
روس��تا و چه در انتخابات رياس��تجمهوري در قالب
شورايعالي سياستگذاري اصالحطلبان فعاليت كند.
رييس شوراي هماهنگي جبهه اصالحات تصريح كرد:
بنابراين آنچ��ه امروز تحتعنوان آغاز فعاليت كميته
انتخابات شوراي هماهنگي در برخي رسانههاي مخالف
دولت و جريان اصالحات منتشر شد ،صحتنداشته و در
واقع اين فعاليتها ارتباطي به شوراي هماهنگي جبهه
اصالحات ندارد .نايبرييس شورايعالي سياستگذاري
اصالحطلب��ان همچنين يادآور ش��د :به بي��ان ديگر
درصورتي كه اين نشس��ت به عنوان نشست تعدادي
از اح��زاب اصالحطلب عنوان ميش��د ،ميتوانس��ت
بياشكال باش��د اما آنچنان كه در چند رسانه منتشر
شده ،اخبار نشست امروز تعدادي از افراد اصالحطلب
به عنوان نشس��ت كميته انتخابات شوراي هماهنگي
جبهه اصالحات بازتاب يافته كه صحت ندارد .صادقي
خاطرنشان كرد :ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات
پي��ش از اي��ن در روندي كام�لا دموكراتي��ك در اين
رابطه تصميمگيري كرد
و مقرر شد كه اين شورا
در قال��ب ش��ورايعالي
سياس��تگذاري
اصال حطلب��ان
فعا لي��ت
كند .ايلنا

يأس ،نااميدي و دلزدگي
تهديدهاي انتخابات 96
مبلغ :عدهاي با جنگ رواني دنبال
سرخوردگي مردم هستند

سيد مرتضي مبلغ ،معاون سياسي وزير كشور در دولت
اصالحات معتقد اس��ت كه انتخابات ش��وراهاي سال
آينده از همه ادوار برگزار ش��ده اي��ن انتخابات مهمتر
است .دليل اهميت بيشتر اين انتخابات به گفته مبلغ
آگاهي مردم از مديريت ش��هري و معضالت آن است.
معاون سياسي وزارت كشور در دولت اصالحات تاكيد
كرد :مشكالت ،معضالت و مس��ائل شهري كه امروز
مطرح است تاثير مستقيم و عميقي در زندگي روزمره
دارد .به خاطر همين است كه شما مشاهده ميكنيد
بعضي از حوادث عادي كه اتفاق ميافتد ابعاد تازهاي
ام��روز در جامعه پيدا ميكند .مبلغ در پاس��خ به اين
سوال كه جريانها و گروهاي سياسي چه تدبيري بايد
اتخاذ كنند كه مردم حضور گس��تردهاي در انتخابات
داشته باشند ،اظهار كرد :احزاب ،گروهها و جريانهاي
سياسي نقش تعيينكننده و مهمي براي حضور در پاي
صندوقهاي راي دارند ،آنها بايد نامزدهايي را معرفي
كنند كه مردم بتوانند به آنها اعتم��اد كنند .او تاكيد
كرد :نامزدهايي معرفي شوند كه داراي شاخصههايي
مانند توانايي در كار ،پاكدستي ،دانش و تخصص باشند.
مبلغ خاطرنشان كرد :امروز كه خطرات خارجي كشور
را تهديد ميكند ما بايد به اين فكر باشيم سكان قدرت
را به افرادي بس��پاريم كه داراي هوشمندي و توانايي
هستند و ميتوانند با مشكالت بهطور عقالني برخورد
كنند .ما در منطقه ش��اهد يكهتازيهايي هستيم كه
بايد براي مقابله با آنها از راه ديپلماس��ي وارد ش��د نه
زور و نه تصميمهاي بيپايه و اس��اس كه كش��ور را به
ناكجاآباد ميكش��اند .معاون سياس��ي وزارت كشور
در دوران اصالحات با اش��اره به اينكه تفكرات افراطي
آسيبي است كه كشور را تهديد ميكند ،گفت :مردم
بايد با هوشمندي خاص به صحنه بيايند و نگذارند اين
افكار و انديش��هها كشور را مجددا به عقب بازگردانند.
باي��د به آنها گفت حضور باش��كوه و با نشاطش��ان در
پاي صندوقهاي راي ميتواند راه پيش��رفت و تعالي
را براي كش��ور بازگش��ايي كند .او در پاس��خ به سوال
ديگري مبني بر اينكه عدهاي سعي ميكنند با تخريب
دول��ت باعث كاهش رأي روحاني در دور دوم ش��وند،
عنوان كرد :دولت مهمترين وظيفهاش اين اس��ت كه
با مردم بيپرده س��خن بگويد .اقدامات س��ازندهاي را
كه انجام داده اطالعرس��اني كند و اگر در جايي موفق
نش��ده بايد بگويد داليلش چه ب��وده ،مخالفانش چه
كس��اني بودند و چه كارش��كنيهايي صورت گرفته
است .مبلغ همچنين گفت :نبايد گذاشت تحركات و
جريانسازيها سرنوشت مردم را عوض كند .عدهاي
امروز با انجام عمليات رواني و س��نگاندازيها در پي
سرخوردگي مردم هس��تند .بهترين راه مقابله با اين
مشكالت حضور آنان در پاي صندوقهاي راي است.
بهترين راه مقابله با اين مشكالت حضور گسترده مردم
است كه اين جريانها را به حاشيه برانند و دلسوزان را
وارد ميدان كنند .او خاطرنشان كرد :بزرگترين آسيبي
ك��ه ميتواند اي��ن انتخابات
را تهدي��د كن��د ،ي��أس،
نااميدي و دلزدگي است
كه اي��ن روزها ب��ه مردم
القا ميش��ود .جريانهاي
مخالف روحاني در پي اين
هستند تا مردم
را از دول��ت
س��رخورده
كنند .ايلنا

ادامه از صفحه اول

ضربان بهار ،بيدارگر حيات
ساقيا آمدن عيد مبارك بادت
ش��گفتترين تحول خود ناگهان س��ينه ميگشايد،
مادروار؛ و بهار با تازهترين و ش��گفتترين جلوه خود به
تجليل زمين ميآيد ،با نگاهي سبز ،با دستهايي سبز،
با س��بزترين تكراري كه به صبوري ب��ا خود ميآورد از
سرانگشتانش طراوت سلسبيل ميتراود و از شانههايش
عطر طوبي ميچكد.
و به��ار اينگونه از راه ميرس��د :با لبي و ص��د هزاران
خنده ،با توش��هاي از ضربانهاي باغبهشت براي قلب
منقلب خاك.
***
سالم به نخس��تين روز زمين ،س�لام به نخستين روز
هس��تي ،س�لام به نخس��تين روز آفرينش .روزي كه
خداوندگار اراده كرد هس��تي باشد ،هست شود ،روزي
كه ازل ناميدندش و به نام انسانش مانوس كردند .روزي
كه انسان ،اول گامهايش را تجربه كرد ،كه انسان بودن
را احس��اس كرد .روزي كه انسان تا چشم گرداند ،خدا
را ديد ،تا به همهچيز رو كرد خدا را ديد ،تا به همهچيز
پشت كرد خدا را ديد ،روزي كه فقط يكي بود؛ و آن يكي
فقط خدا بود ،نه چيزي بود ،نه كس��ي؛ و خدا خواسته
بود انسان باش��د .كاينات را گفته بود؛ كن؛ كهكشانها
را گفته بود كن؛ ماليك ملك��وت را گفته بود :كن ،زيرا
كه خواسته بود انسان باش��د و اينگونه ،بهار آفرينش
دميده بود .نخستين بهار از پس شعاع نخستين آفتاب
پنجه برگونه منتظر انسان سوده بود؛ و همه اينها آنقدر
ترد و تازه بود كه فرشتگان ،بال افشان ،دلشان داشت
لك ميزد براي لحظهاي آدم ب��ودن ...و بهار آفرينش
خداوندي را احساس كردن و در سبزهزار انس انسان و
خدا كامهاي ش��بنم خيز برداشتن ... ،كه خدا خواسته
بود انسان اينگونه باشد؛ مانوس به بهار .خدا خواسته
بود كه انس��ان بهارينهترين آفريدهاش باش��د .آفريده
محبتش و شايد عشق درست همان لحظه از ذات خدا
در ذات آدمي چكيده بود و چون سرخ گلي بر سينه روح
آدمي نشسته بود.
بهار ...بهار ...در هركجا كه خواس��ته باشي احساسش
كني ،حس ع��رش و ملكوت در رگهايت ميدود و آن
خاطره ازلي در جانت بيدار ميشود .آن يادواره عزيز كه
روز اول بود ،فقط يكي بود ،فقط خدا بود ،كه خواس��ته
بود انسان باشد. ...
***
و چنين ش��د كه حضور بهارانه انس��ان ب��ا ضرباهنگ
طبيعت ،به نظام اصيل خداوندي پيوست ،نظامي كه در
تكرار شبان و روزان و آمد و گشت فصلها به تكامل ذرات
عالم منتهي ميشود .نظامي كه در عبور از مسير زمين،
انسان خاكي را شوق افالكي شدن در جان ميافكند و
شعله عرش ،در نگاهش مشتعل ميكند .او را از حضور
به عبور سوق ميدهد .تابع فصلهاي زميني روحش را
مبتالي تحول ميكند و درگذر از خزانها و زمستانها،
بهار چون حس��ي اصي��ل و ازل��ي در روح آدمي جوانه
ميزند .دمي درنگ ...جهان به تماش��اي كش و قوس
جوانه روح در غالف جان آدمي ميآيد .عيد ميرس��د،
ضربان هس��تي ش��دت ميگيرد ،همهچيز به ناگهان
تپيدن ميآغازد .انس��ان در آمدن چنين تحولي ،چه
تدبيري انديشيده است؟ در برابر او كه مدبر ليل و نهار
است؟!وقتي هستي دست ميگشايد ،انسان چه دارد كه
از گريبان حضورش به درآرد و تقديم كند؟ وقتي زمين
به بهار ميرسد ،انسان ازكدام سمت به ملكوت متصل
ميشود؟ كجا ميايستد تا كاينات ،شوالي سبزينهپود
رسالت بر دوش او بيفكند؟ دركدام نقطهوجودش خدا
انگش��ت اش��ارت مينهد و خاك پايان ميكارد؟بهار
ازكدام گوشه خلقت به تبرك هميشه بهار جان آدمي
ميآيد؟ و اين س��ال ،كه كوله بار بهار ب��ر دوش ،از راه
ميرسد آيا ،نقطه آغازي است در درك عميق انسان از
نظامي كه او را و تمام هس��تي را به سوي ابديت مطلق
رحمانيت سوق ميدهد؟ آيا انسان توان درك موقعيت
خود را دارد؟ ميداند كه در كجاست و چرا؟
***
اما پايان امسال و آغاز سال نو با مناسبتى بسيار خجسته
قرين شده است و آن سالروز والدت «كوثر خير و بركت»
پاره تن پيامبر ،اس��وه پاكى و پارسايى و عشق و ايثار و
مب��ارزه حضرت فاطمه زهرا (س) اس��ت ك��ه اين روز
بهنام «روز زن» ناميده شده است .تقدير تقويم امسال
اينگونه رقم خورده اس��ت كه آغاز س��ال نو با نام و ياد
حضرت زهرا پيوند بخ��ورد« .كوثر» و خير كثيرى كه
حضرت حق در كالم خويش ،آن حضرت را به عظمت
ستوده است ،آن چنان كه كس��ى را بدان پايه نستوده
است :اى رسول ،ما تو را كوثر عطا كرديم ...سالروز والدت
حضرت صديقه طاهره (س) و «روز زن» مبشر بهارى
مشكبار و نوروزى خوش عذار است .اين مناسبتهاى
نورانى بر مردم شريف كشورمان مبارك باد.
***
ساقيا آمدن عيد مبارك بادت
وان مواعيد كه كردي مرواد از يادت
در شگفتم كه در اين مدت ايام فراق
برگرفتي ز حريفان دل و دل ميدادت
برسان بندگي دختر رز گو به درآي
كه دم و همت ما كرد ز بند آزادت
شادي مجلسيان در قدم و مقدم توست
جاي غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت
شكر ايزد كه ز تاراج خزان رخنه نيافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

