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پیش درآمدمشــارکت آگاهانه ، شــناخت نسبی از موضوع 
ودرک ضرورت مشارکت ودسترسی به اطالعات موثر درقضیه 
اســت.  از آثار بالفصل مشــروطه خواهی ،تاسیس نهادها و 
ســازمان های سیاسی و اداری وخدماتی و مآال تدوین مقررات 
شکلی و ماهوی  برای تشکیل و تحقق اهداف این سازمانهای 
متنــوع بوده اســت. درنتیجــه روابط فرد و نظــام اجتماعی 
دســتخوش تحوالت بنیادین شــده و رابطه شبان - رمه گی  

که از یکسو اراده  سلطان مطلق العنان و از سوی دیگر رعیت مطلقا مطیع  به رابطه 
متقابل حق و تکلیف دوجانبه تبدیل شد. مشروطه ی مشروعه  اختالط  نظام مبتنی 
بر فقه شیعی و نظام های سیاسی و حقوقی غرب  بود. نتیجه این تحوالت پرهزینه، 
تدارک اصل تفکیک قوای ســه گانه و داشتن مجلس قانونگذاری بود که لزوما باید 
نمایندگان مردم انتخاب می شــدند. وضعیت معیشتی وفرهنگی مردم، میزان اندک 
باسوادان، فقدان راه وشبکه دسترسی مناسب عمال موجب گردید که انتخابات جایگاه 
واقعی خود را نداشــته باشد و همواره عده ای برای نمایندگی گزین شده و نمایشی 

بعنوان انتخابات برگزار شود تا مجلس قانونگذاری خالی نماند.
 تغییراتی که در یکصد و اندی ســال گذشته در جهان و منطقه و کشور عزیزمان 
رخ داده اوضاع انتخابات نیز دســتخوش تغییرات اساسی شده است. امروزه  شبکه 
های متعدد تلویزیونی و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی می تواند به خوبی 
و بطور موثر افکارعمومی را شکل  و سمت و سو دهد. امروزه افراد می دانند که در 
موقعیت حداقلی می توانند با انتخاب نمایندگان خود در شوراهای صنفی و محلی و 
مجلس قانونگذاری تاثیر گذار باشند. اگر چه این فرایند همراه با فراز و نشیب و یاس 
و امید همراه بوده،  لکن  کمینه این که شــهروندان یک حوزه تعریف شــده بعنوان 
شــهر، می توانند با انتخاب اعضای انجمن شهر با تمام کاستی ها و نواقص موجود 
در اداره شهر خود و اعمال اراده و انتخاب های خود نقش داشته باشند. این فرصت 
ارزشــمندی اســت که اگر با آگاهی و تعقیب  خواسته های شــهروندان و استمرارا 
ارتباط با نمایندگان شورای شــهر، همراه شود می تواند تمرین موثری برای سطوح 

باالتر باشد.
 در گذشــته نوع معرفی کاندیداها یک طرفه و بــا تصرف یکجانبه تریبون های 
عمومی توســط نامزدها صورت می گرفــت و صدای شــهروندان غالبا به گوش 
نمی رســید. هر یک از کاندیداها با راه انــدازی کارناوال و پذیرایی عمومی و عرضه 
کردن نمایشــی خود و اغراق و غلو در توان مندیها و اهداف و برنامه ها  توقع جمع 
کردن رای داشتند. امروزه امکان مکالمه و گفتگوی متقابل فراهم است و شهروندان 
می توانند برنامه های نامزدها و عملکرد گذشــته ایشــان را به چالش کشیده و در 
این فرایند و شــکل گیری تخیل مکالمه ای عمومی  فرصت برای انتخاب افراد با 
صالحیت بیشتر و آسیب کمتر فراهم است. امروزه دیگر نباید شاهد معامله رای  به 
شکل خرید و هبه و معاوضه!! باشیم.  انتخاب نماینده بر اساس روابط قوم وخویشی  
و هم قبیله ای و عشیره ای و هم زبانی و...شایسته مردمی نیست که  امکان انتخاب 
آگاهانه را دارند.  مطمئن باشیم رایی که با انگیزه نان ونمک و رفاقت به  هر صندوقی 
انداخته شود ، قطعا فردای بهتری را رقم نمی زند.                                                             

قاسم بزرگ زاده  - مشاور حقوقی
پیش درآمد مشارکت آگاهانه 

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به 
رئیس سازمان صداو سیما ، از وی خواست از پخش تصویرش به عنوان یکی از 
نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در شبکه های صدا و سیما خودداری 

شود.

محسن رضایی: 
رسانه ملی از پخش تصویرم به عنوان 

نامزد انتخابات خود داری کند

رییس جمهور گفت:  اینکه مقــام معظم رهبری بر ادامه 
این فناوری تاکید می کردند، تاکید و اصراری درســت و به 

حق بوده است.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم حسن روحانی در همایش 

یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای، گفت:
رییس جمهور با بیان اینکه امســال با یک حرکت بسیار 
عظیم مواجهه شدیم، تصریح کرد: ۴۲ پرورژه در طول سال 

۹۵ یعنی در طول یکسال اخیر به ثمر نشسته است. 
رییس جمهور با تاکید براینکه شعار »انرژی هسته ای حق 
مسلم ماست ، بیان کرد: این شعار در خیابان مردم ما توسط 
هنرمندان دیپلماســی ما به لــوزان و ژنو و وین و نیویورک 
منتقل شــد. این هنرمندی بزرگی است که خواست مردم 
و شــعار مردم در خیابان چگونه تبدیل شود به یک الیحه 
بین المللی با ابعاد بســیار دقیق فنی و ابعاد دیپلماسی و ابعاد 

حقوقی. 
او با بیان اینکه روزگار پر و فراز نشیب در صنعت هسته ای 
گذشته است، یادآور شــد: من برای اولین بار که به همراه 
نمایندگان مجلس از این فناوری دیدار کردیم و با مسئوالن 
وقت این صنعت دیدار کردم، مربوط به ســال ۶۱ اســت و 
برای اولین بار که با اراده و تصمیم مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی تصمیم گرفتیم ایران غنی ســازی را آغاز کند، 
مربوط به ۶۶ اســت و اولین بار که ســانتریفیوژ وارد کشور 
شــد، مربوط به سال ۶۷ است و آن روز که احساس کردیم 
به دست پرتوان جوانان پر غیور ما قادریم غنی سازی کنیم، 

مربوط به سال ۸۱ است.
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در آن زمان، 
دنیا می خواســت به بهانه های مختلف این فناوری را از ما 
بگیرد، عنوان کرد: دنیا می خواست به بهانه های واهی پرونده 
ما را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. تالش دولت ما در 
سال ۸۲ باعث شد که این پرونده از وین نتواند به نیویورک 
برود.آقای صالحی در آن زمان سفیر ایران در آژانس بودند و 

شاهد تالش های عظیم بودند تا در برابر قدرت های جهانی 
بایستیم. سال ۸۲ اولین پیروزی ملت ایران در برابر امریکا و 
قدرت های بزرگ بود که سد محکمی بین وین و نیویورک 
ساخت و نگذاشت که پرونده ایران به نیویورک برود و پرونده 

ما به شورای امنیت ارجاع شود.
روحانــی اضافه کرد: در ســال ۸۲، فرزنــدان غیور این 
سرزمین توانستند یو.سی.اف اصفهان را به ثمر بنشانند و در 
فرودین ۸۲ یو.سی.اف اصفهان را افتتاح کردیم و به یو.اف۴ 

و یو.اف۶ دست یافتیم.
او افزود: فراز و نشیب هایی هم در دولت قبل داشتیم که 
من بیان آن را در این جلســه مناســب نمی دانم اما آخرین 
مرحله ای بود که ملت ما تصمیم گرفت در برابر قدرت های 
جهانی حق خود را تثبیت کند. آنچه شــما در ســاغند و در 

قزوین و البرز دیدید مربوط به تالش های یک تا دو ســاله 
اخیر ســازمان انرژی اتمی اســت. چهل و دو طرحی که ما 
بازدید کردیم مربوط به یکی، دو ســال اخیر اســت که این 
تحول رخ داده اســت. برخی در ذهن شــان آمده بود که در 
مذاکرات هسته ای مال و متاع دنیا که قلیل است ما را از متاع 
فناوری باز داشته است. فکر می کردند ما فناوری هسته ای 
و خون شــهیدان را فروختیم و در عوض زنجیره تحریم را 

شکاندیم.
روحانی خاطرنشان کرد: برجام یک ابر است. برخی گفتند 
صدای رعد و برق آن را نشنیدیم. شما شاید خواب بودید که 
صدای آن را نشنیدید اما شما امروز باران آن را می بینید که 
نازل شــده است. بسیاری از پروژه هایی که امروز افتتاح شد 
مهم بود و با همکاری شــرکت های خارجی به ثمر نشست. 

این یعنی باران برجام. 
او با بیان اینکه بســیاری از آنچه که امروز در هســته ای 
تولید می کنیم در بازار تجاری عرضه می شــود، ابراز داشت: 
تجاری شدن صنعت هســته ای ما مربوط به باران رحمت 
برجام است. اگر نبود آب سنگین صادر نمی شد. امروز یکی از 
متخصصان می گفت ویژگی این آب سنگین ما در برابر آب 
سنگین دیگران از لحاظ خلوص است که برخی می خواهند 

از ما بخرند. 
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه  متاســفانه دنیای 
امروز دنیای قانون نیست، گفت: چطور بدون مجوز سازمان 
ملــل و حتی بدون مصوبه کنگره آمریکا رئیس جمهور این 
کشــور به خود حق می دهد که به یک کشــور مستقل در 
منطقه حســاس خاورمیانه از ناوگان دریایی خود موشــک 
پرتاب کند و یک پایگاه هوایی را در آنجا هدف قرار دهد؟ با 
چه حق و منطقی این کار را انجام داده است؟ مگر چه کسی 
اختیــار رهبری دنیا را به آمریکا داده یا او را به عنوان پلیس 

جهانی پذیرفته است؟
روحانی با بیان اینکه کشــورهایی در منطقه هستند که 
متاســفانه برای تجاوز آمریکا، او را تشویق می کنند، گفت: 
نوبت شما هم می رســد. چرا عجله می کنید و چرا متجاوز 
و ظالم را تشــویق می کنید؟ شما دیدید که تروریست ها در 
منطقه چه کردند و چگونه به جان انسان ها افتادند و با چاقو 
و خنجر گلویشان را دریدند و آنها را در قفس زندانی کردند. 
این کشــورها در منطقه به خاطر جنایت آمریکا در سوریه 

خوشحالند.
رئیــس  جمهور با بیان اینکه نباید بگذاریم در کشــور ما 
شاهد انتخاباتی شبیه انتخابات آمریکا باشیم، تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی یک سرزمین اسالمی است و رقابت آزاد 
در آن بســیار عالی است و همه سالیق حضور وجود دارد و 

مشارکت حداکثری همراه با قانون آرزوی همه ما است. 

روحانی در مراسم یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای:

تجاری شدن صنعت هسته ای باران برجام است

 مسئوالن قبلی آمریکا داعش را به وجود آوردند 
و مسئوالن کنونی در حال تقویت آن هستند 

روســای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران و ســوریه در گفــت  و گویی 
پیرامون تحوالت ســوریه و تهاجم موشــکی 
آمریکا به این کشــور تاکیــد کردند که تجاوز 
آشکار آمریکایی  ها به سوریه برای روحیه دادن 
به تروریســت  ها و هم  پیمانان شکست خورده 

آنان است.
بــه گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و تبلیغات 
دفاعی ســتاد کل نیروهای مســلح، ســردار 
سرلشکر پاســدار »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
سپهبد »علی ایوب« رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح سوریه، پیرامون تحوالت میدانی جنگ 
سوریه و حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی 

الشعیرات، به صورت تلفنی گفت  و گو کردند.
بنا بر این گزارش، سرلشــکر باقری در این 
گفت  و گو با محکوم کردن شدید حمله آمریکا 
به پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت: ما این اقدام 
را تجاوز آشــکار به یک کشور مستقل و آزاده 
و خالف قوانین بین المللی دانســته و به روح 
بلند شهدای ارتش و مقاومت سوریه درود می 

 فرستیم.

وی افــزود: حادثه هولناک شــیمیایی خان 
شیخون، حادثه ای مشکوک و توطئه ضددولت 
و ملت ســوریه بوده و مانند شــما و روســیه 
معتقدیم تحقیق و بررسی میدانی آن با تعیین 
یک گروه بی طرف ضروری اســت و می تواند 
حقانیت مقاومت برابر این تهاجم بی رحمانه را 

اثبات کند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران، تهاجم موشکی آمریکایی ها به 
سوریه را تالش کاخ سفید و هم  پیمانان برای 
توسعه تجاوزگری و احیای تروریست ها دانست 
و تاکید کرد: ملت و نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران حمایت از مقاومت و رزمندگان 
ســوریه برابر تروریســت های تکفیری و مورد 
حمایت قدرت های اســتکباری را افتخار خود 
می داند و اطمینان دارند دولت و ملت ســوریه 

سرانجام بر تروریست ها فائق خواهند آمد.
در این گفت  و گو سپهبد»علی ایوب« رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح سوریه نیز با تشکر از 
مواضع و حمایت های جمهوری اسالمی ایران 
از دولت، ملت و نیروهای مســلح این کشور در 
نبرد با تروریست ها و حامیان آن ها گفت: موضع 

ایران در این زمینه منطقی، آگاهانه و برخاسته از 
ادراک باال و عمیق بوده و در حقیقت مهمترین 

تکیه گاه ما برابر این تهدیدات است.
سپهبد علی ایوب افزود: روابط ایران و سوریه 
تاریخی اســت و هر دو طی دهه های اخیر در 
محور مقاومت توانســته اند بسیاری از فتنه ها و 

تهدیدات را خنثی سازند.
وی با اشــاره به عملیات موشکی آمریکا به 
پایگاه هوایی الشــعیرات تصریح کرد: حمله و 
تجــاوز آمریکایی ها نه تنهــا روحیه خلبانان و 
رزمندگان ســوری را تضعیف نکرد بلکه باعث 
ارتقــای انگیــزه و روحیه آن ها بــرای درهم 

کوبیدن تروریست ها شده است.
سرلشــکر باقری و ســپهبد علــی ایوب در 
پایــان با تاکید بر تداوم همکاری های متحدان 
ســوریه برابر تروریست ها و حامیان آن ها بیان 
کردند: تروریســت ها در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته اند و تجاوز آشکار آمریکایی ها که برای 
روحیه دادن به تروریست ها و هم پیمانان آنان 
صورت پذیرفته است نتیجه ای نخواهد داشت و 
به فضل الهی و به برکت خون شهدای مقاومت 

شکست نهایی آن ها نزدیک است.

در گفت و گوی تلفنی روسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سوریه مطرح شد

تجاوز آشکار آمریکا به سوریه برای روحیه دادن به تروریست هاست

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
در دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، با اشاره 
به برنامه دشــمن برای تضعیف روحیه مردم، مسئوالن و 
نیروهای مســلح و القای روحیه »نمی شود و نمی توانیم«، 
خاطرنشان کردند: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
باید با توکل بر خدا و اعتماد به نفس، روز به روز توانایی ها 
و ظرفیتهــای خود را افزایش دهند و با ابتکار و همت بلند، 

کمبودها و خألها را جبران کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با آرزوی ســالی 
با برکت و پر توفیق برای همه ملت بویژه نیروهای مسلح 
فداکار و خانواده های آنان، افزودند: بهترین دعا و باالترین 
توفیق برای انســان، شناخت و تشخیص صراط مستقیم و 

استقامت در این راه است.
ایشان، نیروهای مسلح کشورمان را نیروهایی برخوردار از 
فکر و عقیده دانستند و گفتند: خدمِت با معرفت و مخلصانه 
به مردم از بزرگترین عبادات اســت و باید قدر این فرصت 
را دانست، همچنان که در دوران دفاع مقدس نیز مجاهدان 
و شــهیدان از آن فرصت استفاده کردند و امروز نیز آرزوی 

همه رهروان راه خدا، نیل به شهادت است.
فرمانــده کل قوا با تأکید بر لــزوم ارتقاء روزافزون توان 
عملیاتی و سازمانی نیروهای مســلح، خاطرنشان کردند: 
کمبودهــای مالی نباید مانعی برای پیشــرفت باشــد و 
همان گونه کــه در دوران دفاع مقدس با وجود کمبودهای 
فراوان، یک جنگ طوالنی با پیروزی قاطع و بدون جابجا 

شــدن حتی یک متر از مرز کشور به پایان رسید، امروز نیز 
می توان با ابتکار و همت بلند، کمبودها را برطرف کرد.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه حمایتهای 
همه جانبه دولتهــای غربی از صــدام در جنگ تحمیلی، 
افزودند: دولتهای ریاکار اروپایی که امروز در قضیه سوریه 
مدعی اســتفاده از سالحهای شــیمیایی هستند، در زمان 
جنگ تحمیلی، خروارها ســالح شیمیایی به صدام دادند تا 
او با این ســالحها به جبهه های ما و مناطق سردشــت و 

حلبچه حمله کند.
ایشان، پیشرفتهای نظامِی کنونی کشورمان را غیرقابل 
مقایســه با دوران جنگ دانستند و گفتند: با توکل به خدا، 
اعتماد به نفس، و انضبــاط و پیگیری مدیریتی، امروز نیز 

می توانیم موانع را برطرف کنیم.
»ارتقــاء تحقیقات« و »تکریم بازنشســتگان نیروهای 
مسلح« نکات دیگری بود که فرمانده کل قوا بر آن تأکید 
کردند و افزودند: بازنشســتگان، ذخایر ارزشمند نیروهای 
مسلح هستند و باید برای مسائل مادی و معیشتی و بویژه 

تکریم و احترام به آنان، فکر و تدبیر شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حمله آمریکا به سوریه 
و برخی تحلیلها با هدف امکان پذیر نشــان دادن این اقدام 
در نقاط دیگر دنیا، افزودند: جنایت، تجاوز، تخطی و تعدی 
کاماًل از آمریکایی ها بر می آید و در نقاط دیگر دنیا نیز این 
کارها را کرده اند اما مســئله این است که آنها جرأت انجام 

چنین کاری را در کجا خواهند داشت؟

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ارزیابی اقدام اخیر آمریکا 
در تهاجم نظامی به سوریه افزودند: کاری که آمریکایی ها 
کردند، اشتباه و خطایی راهبردی است و آنها در حال تکرار 

خطای گذشتگان خود هستند.
ایشان خاطرنشان کردند: مسئوالن قبلی آمریکا داعش را 
بوجود آوردند یا به آن کمک کردند و مسئوالن کنونی نیز 

در حال تقویت داعش یا گروهی نظیر آن هستند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه خطر این گروهها 
در آینده گریبان آمریکایی ها را خواهد گرفت، افزودند: اروپا 
امــروز به خاطر غلطی که در تقویــت تکفیریها انجام داد، 
گرفتار است و مردم در خانه و خیابان امنیت ندارند و آمریکا 

نیز در حال تکرار همان غلط است.

دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده کل قوا

رییــس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: 
ادعــای بقایی در مــورد پرداخت یارانه ۲۵۰ 

هزار تومانی فریبکارانه است.
به گزارش ایلنا ولی اهلل ســیف در پاسخ به 
این ســوال که چرا وعده تک نرخی شدن ارز 
هنوز محقق نشده است، گفت: من به عنوان 
مســئول این کار قبل از اجرای برجام گفتم 
شــش ماه بعد از برجام تک نرخی شدن ارز 
عملیاتی می شــود و بعد از آن بــا توجه به 
مشــکالتی که وجود داشت این امر محقق 

نشد.
او افــزود: سیســتم نظام بانکی کشــور 
مشــکالتش فقط برجام نبود. ما مشکالت 
متفــاوت دیگری هــم داریم یکــی از آنها 
موضوع اســتانداردهای نظام بانکداری است 
وقتی بانک های ما می خواهند با شبکه های 
بانکی کار کنند باید با استانداردهای روز این 
ارتباط را برقرار کنند اما متاسفانه نظام بانکی 
ما از این استانداردهای روز عقب است و نیاز 

به استانداردهای جدید دارد.
رئیــس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: 
ســاختارهای مالی بانک ها باید تقویت شود. 
اینها اقداماتی است که به عنوان یک پروژه 

در حال انجام و عملیاتی شدن است. همزمان 
هم در زمینه توسعه روابط خود اقدام می کنیم 
تا بتوانیم مانور کافی را در ســطح بین المللی 
برای جابجایی منابع مالی خود داشته باشیم. 
در آن زمان برای یکسان سازی نرخ ارز اقدام 

خواهیم کرد.
ســیف در مورد اظهــارات بقایی مبنی بر 
پرداخــت یارانــه ۲۵۰ هــزار تومانی گفت: 
خیلی برای من عجیب است این رقم کاماًل 
فریب کارانه اســت. من به راحتی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی به شــما می گویم 
پرداخت چنین رقمی امکانپذیر نیست. البته 
راحت  اســت این فرد بیاید ادعا کند یارانه را 
یــک میلیون تومان می کنــم اما تنها حرف 
است حتی اگر بتواند این را هم پرداخت کند 
آثار آن در اقتصاد بســیار منفی خواهد بود و 

تاثیری در رفاه مردم نمی گذارد.
او افزود: اینکه فکــر کنیم حقوق مردم را 
۱۰ برابر کنیم حتماً زندگی آنها بهتر می شود 
درست نیســت. قطعاً کاال وخدمات ده برابر 
افزایش قیمت پیــدا می کنند و چیزی عاید 
مردم نمی شــود. به نظر من این وعده ها جز 

فریبکاری چیز دیگری ندارند.

رئیس کل بانک مرکزی:

 ادعای بقایی درباره پرداخت یارانه 
۲۵۰ هزار تومانی فریبکارانه است

عضو شــورای مرکزی مجمــع نیروهای خط امام تاکید کرد که شــکاف بین 
اصولگرایان بر سر نامزدی رییسی جدی است و آنان نمی توانند بر سر نامزد واحد 

به اجماع برسند.
به گزارش ایرنا مظفر علیزاده از شکاف بزرگی بین اصولگرایان سخن گفت که 

بر سر کارآیی و میزان محبوبیت رییسی در جامعه وجود دارد. 
علیزاده تصریح کرد: به خاطر ذات جاه طلب بشر ، هم اصولگرایان و هم اصالح 
طلبان به دنبال مطرح کردن خود هستند اما این قضیه در بین اصولگرایان بیشتر 
اســت و بســیاری از اصولگرایان معتقد به کارآمدی ابراهیم رییسی برای پست 

ریاست جمهوری نیستند.
شــما ببیند کدام گروه سیاسی بیشتر اقدام غیراخالقی می کند؟ اصولگرایان یا 
اصالح طلبان؟ به کرات مطالبی اغراق آمیز از ســوی اصولگرایان در مورد بزرگان 

کشور مطرح می شود که مطلقا کسی از آنان خوشش نمی آید. 
اما چرا برخی این مطالب را بر سر زبان می آورند؟ زیرا می خواهند خود را بیشتر 

مطرح کنند و مسوولیت های مهم کشور را در دست بگیرند.
این مقدمه کالم. اما آرایش سیاســی اصولگرایان در انتخابات آتی به حداقل ۴ 
جریان و دسته تقسیم می شود: جریان جلیلی، قالیباف، احمدی نژاد و رییسی که 

هر کدام از اینها نیز پدر معنوی خاص خود را دارند.
درست است که رییسی رای باالیی را در نشست جمنا به دست آورد اما این کار 
طبق توصیه و به صــورت امری صورت گرفت. اما آیا اصولگرایانی چون قالیباف 
و جلیلی به این تصمیم تن خواهند داد؟  پاســخ من منفی اســت. ممکن اســت 
اصولگرایان در ظاهر، اجماع بر روی نامزدی وی را پذیرفته باشند ولی در باطن با 
آن مخالفت دارند چرا که امثال قالیباف، جلیلی از خود می پرســند رییسی با کدام 
ســابقه اجرایی و مدیریتی قرار است نامزد نهایی باشد و چرا رییسی نامزد نهایی 
باشد و ما نباشیم؟ شنیده ام که یکی از نامزدهای اصولگریان اخیرا گفته است که 

رییسی انتخاب اول و آخر اصولگرایان نخواهد بود.
خود این مساله باعث ایجاد آرایش سیاسی دیگری در بین اصولگرایان طی هفته 

های آتی خواهد شد و امثال قالیباف به نفع رییسی کنار نخواهند رفت.
اصولگرایانی مانند قالیباف و جلیلی که سابقه کار اجرایی دارند به احتمال بسیار 
دنبال این هستند که در مناظرات تلویزیونی برنامه و نظرات خود را برای مردم بیان 

کنند و بر اساس نتایج نظرسنجی ها عمل کنند.
در مناظره ها از رییسی سوال خواهد شد که با کدام سابقه اجرایی خود را مدیر و 
مدبر و صاحب صالحیت برای نامزدی می داند؟ شخصی که در پستی قضایی بوده 
اســت ، چه برنامه ای می تواند برای ارتباطات بین الملل، سیاست داخلی، توسعه 

صنعتی و کشاورزی داشته باشد ؟
اگر چه ممکن است رییســی طبق برنامه ای که در اختیارش گذاشته می شود 
پاســخ هایی به این سواالت بدهد اما حتی مردم حاشیه نشین شهرها نیز سخنان 

وی را نخواهند پذیرفت. 
وی افزود: چون مردم با مشــکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و این 
مساله به ویژه در حاشیه شهرها از جمله مشهد شدیدتر است . آنان سعی دارند تا 
با دادن ۱۰ کیلو برنج و وعده و وعید به نیازمندان، رای این طبقه را به خود جذب 
کننــد. برای همین کمی مانده به انتخابــات فکر دادن نذری و تبرک و کمک به 

مستضعفین افتاده اند.
البته همین اقدامات موقعیت رییســی را نســبت به قالیباف و جلیلی در حاشیه 
شهرها بهتر می کند اما اصولگرایان یک نکته را از یاد برده اند و آن اینکه در بین 
همین قشر حاشیه نشین یا به اصطالح حاشیه نشین شهر، افراد مطلع و دانشجویان 
صاحب فکری هســتند که فریب این اقدامات را نمــی خورند و مردم را آگاه می 
کنند. این را به عنوان شخصی می گویم که ۵ بار مسوولیت باالیی را در انتخابات 

داشته ام و از نظر مردم محروم آگاه هستم. 
علیزاده گفت: اصولگرایان از جمله رییسی، شانسی برای پیروزی مقابل گفتمان 
روحانی ندارند. چنانچه در انتخابات ســال ۹۲ هم با اینکه جلیلی و قالیباف هر دو 
اهل مشهد بودند در مجموع ۱3 درصد و روحانی 3۷ درصد آرای این منطقه را به 

خود اختصاص دادند. به نظرم باز این نتیجه تکرار خواهد شد.

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام :

اصول گرایان بر سر رئیسی به اجماع نمی رسند


