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سرمقاله

جبهه منا، جبهه ای برای 
وحدت و عبور از مشکالت

   سه ماه مانده به انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم، 
جریان های مختلف سیاسی تالش می کنند تا نیروهای خود 
را برای حضور در رقابت های اردیبهشت 96 بسیج کنند. در 
یک سو اصالح طلبان با محوریت شورای عالی سیاستگذاری 
خود سعی می کنند بر انتخابات و چینش نامزدها اثر بگذارند 
و از سوی دیگر »جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« با 
محوریت جامعتین، بدنه اجتماعی و نخبگان سیاسی خود 
را ســازماندهی می کند. این جبهه که بــا محوریت برخی 
چهره های برجســته انقالبی، فارغ از دسته بندی های رایج 
حزبی و سیاســی اعالم موجودیت کرده است، دغدغه حل 
مشکالتی را دارد که دولت یازدهم با گره زدن آنها به روابط 
خارجی و بی تفاوتی نسبت به توان داخلی از حل آنها عاجز 

مانده و سعی دارد بر طبل 
توخالی برجــام بکوبد و آن 
را حالل مشــکالت مردم 
بداند. حال آنکــه برجام و 
اعتماد به شــیطان بزرگ، 
نه مشکالت خارجی کشور 
را حل کرد و نه مشــکالت 
زیست محیطی و نه مشکل 
بیــکاری و رکــود و تورم و 
مسکن و ازدواج جوانان و... 
»جبهه مردمــی نیروهای 

انقالب اســالمی« با اعتراض به وضع موجــود به دنبال آن 
است تا فریاد ملت که »نه به وضع موجود« است را نمایندگی 
کند و در یــک فرایند کامال دموکراتیک، موســس دولتی 
باشــد که بزرگترین دغدغه خود را مبارزه با فساد می داند 
و حل مشکالت کشور را در مســیری دنبال خواهد کرد که 
مردم بتوانند تدبیر و امید واقعی را نه در حرف ها و وعده ها 
و آمارهای کاغذی که در زندگــی خود لمس کنند.  از آنجا 
که در جبهه مردمی، به جای افراد و احزاب، بدنه اجتماعی 
حامی نیروهای انقالب، وزنه اصلی برای انتخاب نامزد نهایی 
هستند، بسیاری از تحلیلگران امیدوارند که این جبهه بتواند 
با عبور از چالش های قدیمی و اختالفات سنتی میان برخی 
چهره های انقالبی، راه را برای رسیدن به وحدتی گفتمانی 
و عملیاتی بــرای انتخابات هموار کرده و به شــکل گیری 
یک جبهه واحد برای دفاع از ارزش هــای انقالب و عبور از 

مشکالت کشور بینجامد. 

   »جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« با توجه 
به تجربه ادوار گذشته برای تعیین کاندیدای نهایی، به 
مدلی جدید برای معرفــی نامزد اصلی جریان انقالبی 
برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم دست یافته 
است. مدلی که براســاس آن، نه نخبگان که مردم و نه 
پشت درهای بســته، که در نشستی علنی، نامزدهای 
اصلی نیروهای انقالب را انتخاب خواهند کرد. مکانیزم 
انتخاب نامزد جبهه مردمی به این صورت اســت که 
ابتدا در همه شهرستان ها یک مجمع تشکیل شده و 
از هر شهرســتان با جمعیت کمتر از 20هزار نفر، یک 
نفر و شهرســتان های بزرگتر، تعداد بیشتر، به مجمع 
اســتانی راه پیدا می کنند. پس از آن، هشت نفر از هر 
استان وارد مجمع ملی می شــوند که اولین جلسه آن 
قرار است پنج شنبه پنجم اســفند تشکیل شود. این 
مجمع با توجه به حضور نمایندگان استان ها و با توجه 
به تشکیل 22 مجمع از اقشار مختلف، با ترکیبی حدود 
3000 نفر شکل خواهد گرفت. برآیند این مجمع، اول 
بحث و بررسی درباره نامزدهای انقالبی و دوم، تشکیل 
هیات رئیسه 31 نفره است که به جای هیئت موسس 
10 نفره فعلی، کار وحدت در جریــان انقالبی را ادامه 
می دهد. مجمع ملی اول، گام نخست برای نامزد نهایی 
را برداشته و 10 نامزد اصلی جریان انقالب را مشخص 

می کند تا هیات رئیســه 31 نفره، مذاکره با آنها را آغاز 
کند. این 10 گزینه، در مجمع دوم به پنج گزینه و نهایتا 
به انتخاب گزینه نهایی منجر می شود که رقیب حسن 
روحانی، در انتخابات سال آتی خواهد بود. طبیعی است 
نامزدی که با رأی یک مجمع انقالبی انتخاب شــود، 
بیش از نامزدی که تنها متکی بر نظر تعداد محدودی 
از فعاالن سیاسی گزینش شــود، شانس رأی آوری در 
انتخابات 96 را خواهد داشت.  جبهه مردمی قصد دارد 
برای اولین بار فرایند انتخاباتــی را نه از »باال به پایین« 
که از »پایین به باال« و از مسیر مشارکت مردمی و با نظر 
مستقیم مردم هدایت کند و به مقصد نهایی برساند. 
به عبارتی در مســیر اهداف انتخاباتی این جبهه قرار 
است، مردم قبل از روز انتخابات که پای صندوق های 
رای حاضر می شوند، کاندیدای نهایی جبهه انقالب را 
با رای نمایندگان اســتانی و شهرستانی خود انتخاب 
کنند.در گذشته به نوعی شاهد  وحدت میان نیروهای 
انقالبی پشت درهای بسته  بودیم اما  اینبار قرار است 
در مجامع ملی جبهه مردمی، با حضور و مشــارکت 
مردم و نمایندگان مردم از سراســر کشور، کاندیدای 
نهایی نیروهای انقالبی مشخص گردد و فرد  منتخب با 
پشتوانه عظیم مردمی پا به عرصه رقابت های انتخاباتی 

بگذارد.

»جبهه مردمی 

نیروهای انقالب 

اسالمی« فریاد 

ملت که »نه به وضع 

موجود« است را 

نمایندگی  می کند 

نامزد نهایی جبهه انقالب
متکی بر آرای مردمی

خبر ویژه
اصـالح طلبـان در جلسـه اخیـر خـود اذعـان داشـته انـد که 
پیش بینـی مـی کردنـد پـس از فـوت اقـای هاشـمی، ریاسـت 
دانشـگاه آزاد به اقایان ناطـق نوری یا سیدحسـن واگذار شـود.
همچنین اعضـا از تالش اقـای روحانی برای گرفتن حکم ریاسـت 
مجمع تشـخیص از یک مقـام عالی رتبه نظام سـخن گفتـه اند.



هفتهنامهخبری-تحلیلی

جبههمردمینیروهایانقالباسالمی

95 اســـفند  اول  هفتـــه        1 شـــماره 

مهدی چمران: 
اعضای جبهه به 31 نفر نمایندگی می دهند تا در جهت اهداف جبهه 

عمل کننــد و انتخاب بــر اســاس همــکاری و همفکــری و یک روش 

مردم ساالری دینی است تا بتوانند نظرات خود را اعالم کنند.

خط حزب ا...

صفحه

2

   رهبر معظم انقالب:

   مشکل روند سازش فقط در این نیست 

   که با کوتاه آمدن از حق یک ملت

   به رژیم غاصب مشروعّیت میدهد

   که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی است

   بلکه مشکل در آن است که اساسا 

هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله ی فلسطین ندارد.
1395/12/3     

فلسفه وجود 
ما خدمت است

میزان
خدمت است

باید افـراد متوجه این معنا باشـند، کسـانی کـه واقعاً دلشـان برای اسـالم 
می تپـد و بـرای کشورشـان، متوجه ایـن باشـند که پسـت، میزان نیسـت، 
مقـام میـزان نیسـت، مقـام ریاسـت جمهـوری، ایـن میـزان نیسـت. مقام 
نخسـت وزیری یا رئیس دولـت بودن یـا رئیس مجلـس بودن، اینهـا چیزی 
نیسـتند، ایـن مقامـات تمـام می شـود؛ آنی که هسـت خدمـت اسـت. آدم 
متعهـد در هرجـا باشـد، اگـر دیـد خدمتـش خـوب اسـت آن جـا، بیشـتر 

دلگرم اسـت. امـام خمینـی )ره(؛ 12 شـهریور 1364 

 ما اصاًل برای خدمت به مردم آمده ایم. فلسفه وجود ما خدمت به مردم است. در روایات وارد شده است 
که والی و حاکم اسالمی با مردم باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان باشد. اگر به شما خبر برسد که 
فرزندتان از بیماری، از سرما، از گرما، از گرســنگی، از تحقیر، از اهانت و از غربت رنج میکشد، چه حالی 
پیدا میکنید؟ در سطح کشــور نســبت به هر کس چنین اتّفاقی بیفتد، تا آن جاییکه شما علم و اطالع 
دارید، باید همین احساس را داشته باشــید؛ نباید آرام و قرار داشته باشیم. نهضت خدمت رسانی یعنی 
این. کارهای بزرگی را که صورت گرفته، باید به زندگی مردم بکشــانیم تا لّذتش را حس کنند. انضباط 

مالی و مبارزه با فساد هم از کارهای الزم است.  13۸2/۰۵/1۵
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دستجردی: 
روز پنجم اسفند اعضای هیئت موسس در معرض انتخاب  برای  ورود  

به شــورای مرکزی قــرار می گیرند و برخــالف جریانات ســابق هیچ گونه 

ادعایی مبنی بر کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند.

 جبهــه مردمی نیروهــای انقالب اســالمی از 
 همان روز نخست مورد عنایت، ارشاد و راهنمایی

ســه فقیه بزرگــوار بوده اســت. این ســه فقیه 
بــا جزئیــات در جریــان فعالیت هــای جبهه 
قــرار داشــته انــد و روندهــا، مکانیســم ها  و 
مذاکــرات آن را مــورد تاییــد قــرار داده انــد. 
همانطــور کــه در اساســنامه جبهــه مردمی 
 نیروهای انقالب اســالمی قید شــده است، این

ســه فقیه بزرگوار فرادســت جبهه قرار داشته و 
نظرات و دیدگاه های خــود را مرتبا به آن منتقل 
می کنند. جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
مقید اســت که بدون جلب نظر این ســه فقیه 
برجســته، هیچ اقدام مهمی انجام نداده یا هیچ 
سازوکار با اهمیتی را در پیش نگیرد. نظارت عالیه 
فقها بر جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با 
روش دموکراتیک و سازمان یافته از پایین آن که 
با رویکردی مردم محور تصمیم های مهم را اتخاذ 
می کند، به خوبی تلفیق شــده است. در واقع این 
روش، خود به تایید علما رســیده  و آنان در طول 
مسیر نیز مراقبت می کنند تا جبهه بر همان مرام و 

مداری حرکت کند که برای آن معین شده است.
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی همچنین 
خطوط قرمز خود را با مشــورت و ارشاد فقهای 
ثالث تعیین می کنــد. رفتارهای ســلیقه ای و 
اجتهادات به رای، در ایــن جبهه هیچ جایگاهی 
نــدارد. اجماع مومنیــن و نظرخواهــی از بدنه 
نیروهای انقالبی خود کاشف از اصلحیت پنداشته 
می شود و در عین حال، نظر علمای بزرگ نیز در 

مرتبه ای باالتر بر این مکانیسم نظارت می کند. 
به این ترتیب، جبهه مردمــی نیروهای انقالب 
اســالمی بر این باور اســت که توانسته مدلی 
کارآمد از مردمساالری دینی مدنظر رهبر معظم 
انقالب اســالمی را هم در روش و هم در نتیجه 
وارد محیط سیاســت ورزی کشور کند و به این 
ترتیب از وقوع برخی آســیب هــای قدیمی و 

مزمن پیشگیری نماید.

حجت االسالم ابراهیمی:
  چنین اقدامی تاکنون 
در انقالب اسالمی سابقه 
نداشته اســت که همه 
یکدیگر  بــا  تشــکل ها 

منسجم شده و وحدت داشته باشند

سروری:
   اقــدام جبهــه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی در 
گردهــم آوردن نیروهای 
انقالب یک گام رو به جلو و 
مبتنی بر یک مدل مردم ســاالر و مشارکت جو 
است.   نقش اصلی در این فرایند را بدنه اجتماعی 
بر عهده داشــته اند و آنها به صورت پله پله این 
فرایند را باال می برند و به هیأت رئیســه 31 نفره 
می رسند و این گروه در آنجا تعیین تکلیف کرده 
و برای 5 تا 10 نفر رأی گیری می شود تا فرایند به 

قطعیت برسد.

حجت االسالم محمدتقی رهبر: 
   جبهه از کاندیداهایی 
که با این جبهــه ارتباط 
دارند دعوت می کند و به 
آن ها اعــالم می کند که 
جبهه روی هر فردی که به اجماع رسید سایرین 
باید بپذیرنــد. تاکنون بســیاری از اصولگرایان 

پذیرفته اند.

سجادی: 
   نماینــدگان جبهــه 
پیروان در نشســت های 
جبهه مردمی حضور پیدا 
می کنند و از این طریق مطالب مــان را منتقل 
می کنیم و سعی مان این است که با ساختار جبهه 

نیز همراهی کنیم.
   کاندیدای نهایــی جبهه پیروان خــط امام و 
رهبری، همان کاندیدای جبهه مردمی نیروهای 

انقالب اسالمی است

آیت ا... فاضل گلپایگانی: 
  حرکت روز پنجشنبه 
نیروهای انقالبی لبیک به 
رهبر معظم انقالب برای 
حفظ روحیــه انقالبی و 
لبیک به آرمان های حضرت امام )ره( است. باید 
همــواره نیروهای انقــالب را شناســایی و کار 

تشکیالتی کنیم .

حجت االسالم آقاتهرانی:
   جبهه مردمی به نامزد 
اصلح برسد حتما حمایت 

میکنیم
   دعا می کنیم دوستان 
در بهترین راه موفق باشــند و به اصلح برسند و 

اگر به اصلح برسند دوستان را یاری خواهیم کرد
   ما به وظیفه خود عمل می کنیم؛ ما نتیجه را 

بیرون از تکلیف نمی دانیم
   برخی خیال می کنند که نتیجه برای ما مهم 
نیست، واقعا دلمان می خواهد که آقایان به اصلح 
برسند و اگر رســیدند بحث وحدت دیگر مطرح 
نیست بلکه وظیفه می دانیم بایستیم و حمایت 

کنیم 
   حتی اگر از ما نباشــد چون از شاخصه ها این 

نیست که شخص پایداری باشد 

رستم قاسمی: 
   جبهــه مردمی انقالب 
اســالمی بنا به ضرورت 
شکل گرفت؛ این جبهه 

فراحزبی است
   اگر خیل عظیم مردم زیر این چتر قرار نگیرند 

موفقیت حاصل نمی شود
   هدف جبهه تنها موضوع انتخابات نیست، بلکه 
این جبهه باید همچنــان چتر بزرگی برای همه 

انقالبیون باشد
   برنامه ریزی بــرای انتخابات ســال 96 یکی 
از اهداف این جبهه اســت، باید قادر باشیم که 

انسجام را در بین همه مردم ایجاد کنیم.

مهدی 
محمدی یادداشت خبر

مهر تایید  فقها
بر رویکرد جبهه مردمی

صفحه

3

جبهه مردمی 

نیروهای 

انقالب اسالمی 

مقید است 

که بدون جلب 

نظر سه فقیه 

برجسته، هیچ 

اقدام مهمی را 

انجام ندهد.
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صــاحــب امتیـــاز:
جبــــهه مـــردمی 
نیروهـای انقـالب 
اســـــــــــــــــالمی

  اولین گــروه از حامیــان جبهه 
مردمی نیروهای انقالب اســالمی، 
اقشار مختلفی از نخبگان جامعه را 

در برگرفته است:

۲۱۰ نفر     
    16 چهره فرهنگی

    19 چهره دانشگاهی
    19 فعال حوزه زنان
     16 چهره رسانه ای

    ۸ وزیر دولت نهم و دهم
    12 چهره علمی
    5 چهره ورزشی
    3 چهره هنری

    9 عضو فعلی و سابق شورای شهر
    25 فعال سیاسی 

    ۷۸ نماینده فعلی و سابق مجلس

4۱ نفر     
الزم بــه ذکــر اســت ۴1 نفــر از 
210 نفــر حامــی جبهــه مردمی 
نیروهــای مردمــی انقــالب، عضو 
تشــکل های سیاســی هســتند:

   1۴ نفر اصولگرایان سنتی
   1۸ نفر تحول خواه

   ۷ عضو یکتا 
   2 عضو پایداری 

به بیان دیگر در حالی قریب به 20 درصد 
حامیان اولیه این جبهه را چهره های 
کامال حزبی و سیاســی تشکیل می 
دهند، کــه در جمع ســایر حامیان 
چهره های شــناخته شده اجتماعی، 
فرهنگی، اجرایی و ... حضور دارند و در 
واقع ترکیب کاملی را از حیث فراگیری 
که از یک جبهه توقع هســت، دارند.

55۰ نفر
گفتنی است لیســت حامیان جبهه 
در مراحل بعدی به بیش از 550 نفر 
رسیده است که شامل چهره های ملی 

و استانی متنوع و متکثری می باشد.

همراهان توییت نوشت

اطالعیه
مجمع عمومی 3۰۰۰ نفری جبهه مردمی  نیرو های  انقالب  اسالمی  
پنجشـــنبه ۵ اســـفند از ســـاعت 7:3۰ الـــی17
در جوار حرم مطهر امام خمینی)ره(  |   مجموعه شهر آفتاب

 مهتاشین:
اگر سوال وسِط یک ســخنرانی دو سال حبس 
دارد، قبول نکردِن نتیجه ی انتخابات و آشوب و 

آتش افروزی چقدر مجازات دارد؟

vahid__navid
میگم مگه تو جلسه استیضاح سوال نمی پرسن؟! 

خو  اینکه خودش 6ماه تا 2سال حبس داره که!

: AadamEbneHavva
 آقای روحانی،نمیخواد 3درصد ازســهم فروش 

نفت رو به #خوزستان اختصاص بدید
3درصد ازاهمیت لغوسخنرانی مطهری که مایه 

شرمساری بود هم اختصاص بدید کافیه

: Dastjerdi_ir
مردم #خوزســتان در اســتضعاف قــرار دارند. 
همه چیزشــان را فدای مردم کردنــد. باید همه 

چیزمان را فدایشان کنیم. 

 سید رضی:
#مردم_گله_مندنــد از اینکــه دولت بجای 
رسیدگی و حل مشکالت عدیده کشور مدام از 
مشکالت گله می کند، انگار مردم باید گله های 

متعدد دولت را رفع کنند!

احمدرضا_کوشكى
بــاور کنید مــن از شکســت ُکشــتی گیرای 
آمریکایــی از تیم ملــی ایــران ، درس مذاکره 

گرفتم. هیچ سوالی هم ندارم.

اسماعیل_معنوی
جهانگیری:

در ســالهای اخیر وضعیت درآمد مردم "افت" 
پیدا کرده است

- عوضش 
در ســال های اخیر درآمد برخی مســئولین 

"رشد" پیدا کرده است

 Tanzymiha
زین پس 

بجای جمله 
معروف"کسی 

سوالی داره؟" 
گفته می شود" 

کسی جرات 
سوالی داره؟"


