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سرمقاله

انتخابات سهل و ممتنع
  انتخابات سال 96 یکی از سخت ترین انتخابات برای 
رقبای رئیس جمهور وقت است. اجماع گسترده جریان 
اصالحات و اعتدال موجب شــده تا جریــان رقیب از 
قدرت خوبی برخوردار باشــد. حمایت نانوشته مجلس 
از دولت حاضر نیز ســبب شــده تا حامیــان دولت در 

انتخابات 96 از تنوع باالیی برخوردار باشند.
انتخابات سال 96 یکی از ســهل ترین انتخاباتی است 
که رقبای رئیس جمهور وقــت می توانند آن را تجربه 
کنند. عملکرد ضعیف دولت بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود. گســترش بی سابقه نفوذ رسانه ها و 
قدرت باالی شبکه های اجتماعی ســبب شده تا این 
ضعف بیش از همیشــه دیده شــود. به همین دلیل 
در بسیاری از نظرســنجی ها نیز روحانی در وضعیت 
خوبی نخواهد بود. اگر تجربه انتخابات گذشته از سوی 
نیروهای انقالب تکرار شــود، انتخابات سال 96 یکی از 

ســخت ترین انتخابــات 
ها خواهد بــود و عبور از 
روحانی غیرممکن خواهد 
بود. اجماع جریان رقیب 
بر روی روحانی، استفاده 
از امکانات دولتی و حضور 
در قدرت شــاخصه هایی 
اســت که با حضور چند 
رقیب قابل شکست دادن 
نیســت. کافی اســت تا 
ســبد رأی جبهه انقالب 
میان چند نامزد تقســیم 
شــود و این پیام به مردم 
منتقل شود که »اجماعی 
روحانی  شکســت  برای 
وجود نــدارد« تــا مردم 
نیز ســرخورده از دیگران 
دوبــاره بــه چهار ســال 

بی تدبیری و ناامیدی تن دهند. اگر رویکردی جدید برای 
خرداد 96 در پیش گرفته شــود و نیروهای انقالب برای 
هدفی مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ انتخابات 96 
سهل ترین و شیرین ترین برد جبهه انقالب در سال های 
اخیر خواهد بود. بردی که نه وابسته و مدیون افراد است 
و نه قابل ســرقت اســت. پیروزی جبهه انقالب برآمده 
از گذشــت انقالبی و رویکردی جبهه ای خواهد بود که 
بی شــک برای همه مردم برکات فراوانی خواهد داشت. 
مردم باید پیام عبور از روحانی را دریافت کنند و عزم عبور 
از دولت وقت را باور کنند. دریافــت و باور این پیام جز با 

یک صدایی و هم افزایی به گوش مردم نخواهد رسید.

   جایی در حوالی حرم مطهر امام خمینی؛ مجموعه  
شــهر آفتاب روز پنج شــنبه بعد از مدت ها از زمان 
افتتاحش پر رفت و آمد شده بود؛ برگزاری نخستین 
مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
شــاید اولین و مهم ترین رخداد سیاسی انتخاباتی 

قبل از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
از ساعت های ابتدایی صبح اقشار مختلفی که ازهفته 
ها قبل به عنوان نماینده قشــر و استانشان انتخاب 
شده بودند، خود را به این مجموعه می رساندند تا هم 
اعضای شــورای مرکزی جبهه را انتخاب کنند و هم 
۱۰ کاندیدای برگزیده انتخابات ریاست جمهوری را.

مراســم با قرائت قرآن و البته ســالم و صلواتی بر امام 
هشتم)ع( آغاز می شــود؛ حجت االسالم والمسلمین 
رحیمیان که هم پیشکسوت است و هم رئیس هیات 
موسس پشت تریبون قرار می گیرد تا هم از جزئیات کار 

جبهه بگوید و هم از روندی که تا امروز طی شده است.
رحیمیان تاکید می کند که جبهه مردمی نیامده تا 
برای نیروهای انقالب پدری کند، بلکه آمده تا برای 

این نیروها نقش برادر را داشته باشد.
 مراسم قرائت سوگندنامه اعضای مجمع ملی برگزار 
می شــود و همه حاضران همزمان با قرائت از سوی 
اقای رحیمیان، آنرا زمزمه می کنند؛ سوگندنامه ای 
که هم روی وحدت تاکید دارد و هم  مبازره با ظلم و 

ظالم و فساد.
بعد از قرائت سوگندنامه نوبت به یکی از بخش های 
حساس مجمع می رسد؛ جایی که باید این اجتماع ۳ 
هزار نفری، ۳۰ نفر از اعضای شورای مرکزی را برای 

هدایت جبهه مردمی تا روز انتخابات تعیین کند.

رای گیری تا قبل ازاذان ظهر به پایان می رسد و کار 
شمارش بالفاصله شروع می شود.

کندی شمارش آرا برنامه عصر را تحت تاثیر قرار می 
دهد؛ چمران تاکید می کند که ممکن است شمارش 
آرا تا عصر طول بکشــد و برای همین درخواســت 
می کند که رای گیری برای تعییــن ۱۰ کاندیدای 
انتخابات را شروع کنند؛ بدین ترتیب چمران اسامی 
۲۱ نفری را که در لیســت نامزدهای احتمالی قرار 
گرفته اند قرائت می کند و حضار می توانند اســامی 

۱۰ نفر برگزیده خود را بنویسند.
آخرین سخنران مراسم حجت االسالم پناهیان است 
که مثل همیشه با شور و حرارت از لزوم حرکت های 
انقالبی در عرصه سیاسی حرف می زند؛ او تاکید دارد 
که آرزوی دوســتداران انقالب تشــکیالتی زندگی 
کردن است؛ شیوه ای که باعث می شود همه اقشار 
جامعــه با روحیــات مختلف، انقالبی فکــر کنند و 

انقالبی بمانند.
شــمارش آرای هر دو انتخابات توامان انجام شــد. 
اسامی اعضای شــورای مرکزی اعالم شد ولی اعالم 
اســامی ۱۰ کاندیدای ریاســت جمهوری به بعد از 

صحبت با انها موکول شد.
پایان کار نخســتین مجمــع ملی جبهــه مردمی 
نیروهای انقالب اســالمی خیلی ها را امیدوار کرده 
است؛ امیدوار به تغییر شــرایطی که تداومش، شاید 
بزرگترین خطر برای کشــور باشــد؛ برخی فکر می 
کنند مهم ترین پیام مجمع اول این اســت که همه 
به یک نگرانی مشترک رســیده اند که »تداوم وضع 

موجود برای کشور خطرناک است«

اگر تجربه انتخابات 

گذشته از سوی 

نیروهای انقالب 

تکرار شود، 

انتخابات سال 96 

یکی از سخت ترین 

انتخابات ها 

خواهد بود و عبور 

از   روحانی غیرممکن 

خواهد بود. 

شروع محکم نیروهای انقالب

خبر ویژه
بـرای  پزشـکیان  انتخاباتـی  ای  صفحـه   ۲۰ برنامـه 
کاندیداتـوری بـه مـذاق رییـس دولـت اصالحـات خـوش 
نیامده اسـت زیرا انتقـادات جـدی در حوزه اقتصاد،سـالمت 
اسـت داشـته  روحانـی  دولـت  بـه  گـری  اشـرافی  و 



هفتهنامهخبری-تحلیلی

جبههمردمینیروهایانقالباسالمی

95 اســـفند  دوم  هفتـــه        2 شـــماره 

طالب زاده: 
قدرت این حرکت در همین شهرستان ها و نیروهای استانی است که 

روز پنجشنبه در نخستین مجمع ملی نیز حضور یافتند

خط حزب ا...

صفحه

2

اولین مجمع ملی 

جبهۀ مردمی 

نیروهای

 انقالب اسالمی

صرف کنار هم قرارگرفتن 
جسم ها مایه شرف است

 اختالف سلیقه باید باشد
دو دسته نشویم

  البته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رای هست، باید هم باشــد. سلیقه های مختلف باید باشد، 
لکن سلیقه های مختلف اسباب این نمی شــود که انسان با هم خوب نباشــد. من عرض کردم مثل 
طلبه ها که با هم مباحثه می کنند، آن وقتی که مباحثه می کردند جار و جنجال جوری بود که انسان 
خیال می کرد دشمن هم هستند، وقتی مباحثه تمام می شــد می نشستند به دوستی کردن و انس. 
اگر در یک ملتی اختالف سلیقه نباشــد، این ناقص است. اگر در یک مجلســی اختالف نباشد، این 
مجلس ناقصی است. اختالف باید باشد، اختالف ســلیقه، اختالف رای، مباحثه، جار و جنجال اینها 
باید باشد، لکن نتیجه این نباشــد که ما دو دسته، بشویم دشــمن هم. باید دو دسته باشیم در عین 

حالی که اختالف داریم، دوست هم باشیم.  امام خمینی)ره(؛ ۲7 اردیبهشت 1367  

  همین قدر که مــا ولــو در اظهاراتمان کنــار یکدیگر قــرار بگیریم، عظمت 
میبخشد به دنیای اســالم؛ عظمت میبخشد به شــخصّیت اّمت اسالمی. هرجا 
نمونه هایی از این اجتماع را ما مشــاهده کردیم، ولو تن ها، جســمها در کنار هم 
قرار گرفتند، دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه ی شــرف و آبروی اسالم و مسلمین 
شد؛ مایه ی آبروی پیغمبر شد. نماز عید را که میخوانیم، کنار هم قرار میگیریم، 
ٍد صلّی اهلل علیه وآله ُذخراً َو َشَرفاً َو  میگوییم:اَلَّذی َجَعلَتُه لِلُمسلِمیَن عیداً َو لُِمَحمَّ
َکراَمتاً َو َمزیداً؛ ِصرف کنار هم قرار گرفتن جســمها در نماز، برای پیغمبر مایه ی 

شرف است؛ برای اّمت اسالمی مایه ی اعزاز و احترام است.  1393/1۰/19
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دستجردی: 
از همــان آغاز ســخن اصلی مــا بر وحــدت بود؛بایــد وحــدت و یکدلی 

داشته باشیم تا بتوانیم مشــکالت کشــور را حل کنیم. برنامه ما این 

است که نامزد منتخب در راستای حل مشکالت مردم قدم بردارد

در اولین مجمع ملی 
جبهۀ مردمی نیروهای انقالب اسالمی

   تشــکیل مجمعی از نیروهــای انقالبی که 
به صورت یک تشــکیالت مردمی شــکل گرفته 
باشد، امر بسیار مقدس و مبارکی است. هرچند 
سال هاســت که تشــکیل چنین مجموعه ای به 
تأخیر افتاده اســت، اما این از ضرورت و حیاتی 

بودِن این تشکیالت، کم نمی کند
      اگــر مؤمنیــن در کنــار یکدیگــر در یک 
تشــکیالت، کار جمعی نکنند، درجــۀ ایمان، 
درجۀ اخالق و درجۀ تعهد انقالبی شــان معلوم 
نمی شود. نمی شــود که مؤمنین فقط از جهت 
اعتقادات شان با هم مشترک شوند، نمی شود که 
مؤمنین و انقالبیون فقط با شــعارهای انقالبی و 

جهت گیری های انقالبی سنجیده شوند. 
    از این به  بعد باید یک نیروی انقالبی را در عرصۀ 
تشکیالت هم محک زد! عمل فردی و دیدگاه فردی 
هر کسی، به جای خودش محترم است، اما باید دید 

که او در یک تشکیالت، چگونه عمل می کند؟
  خارج از تشکیالت، داشــتن اخالق، زیاد هنر 
نیست! خارج از تشــکیالت، ایثارگری زیاد هنر 
نیســت! خارج از تشــکیالت، موضِع سیاســی 

درست داشتن، زیاد هنر نیست!
  ما اگر والیتمدارِی انفــرادی را یاد گرفته ایم، 
یعنــی اگر »هر کســی به تنهایــی مرید موالی 
خود باشــد« با این نوع از والیتمــداری، والیت 
ولیّ اهلل االعظم محقق نخواهد شــد! این مرحلۀ 

مقدماتی والیتمداری است. 
  زیبایی این حرکت شما، به خاطر این است که 
دارد این معارف را برای اولین بار، تجربه می کند. 
مقدمۀ جشن انتخابات این اســت که انتخابات 
برآمده از یک سلســله فعالیت های تشــکیالتی 
گسترده در میان امت اســالمی باشد. ما تاکنون 
اشتباه عمل می کردیم! باید به این حرف اعتراف 
کنیم. تازه »درست سیاست ورزی کردن« را آغاز 

کرده ایم! باید این را با صدای بلند بگوییم.
  در تشــکیالت ضعفــا از اســتعداد اقویا بهره 
می برند، اما کاری که انجام می گیرد »به نام همه« 
خواهد بود. لذا کسانی که خودخواه هستند، اهل 
تشکیالت نیســتند؛ می گویند: ما چرا استعداد 

خودمان را به مشارکت بگذاریم؟ 
  بنــده به مؤسســین و تشــکیل دهندگان این 
تشــکیالت، تبریک می گویم. قویاً از همۀ دوستان 
انقالبــی تقاضا می کنم که هر کجا هســتند برای 
تقویت، اصالح، پویایی و موفقیت این تشکیالت قدم 

بردارند و این را یک وظیفۀ مقّدس سیاسی بدانند.  

آیت هللا نوری همدانی:
  )در پیامــی به جبهه 
مردمی نیروهای انقالب( 
داشــته  واتحاد  وحدت 
باشید و همه انقالبی ها 
یک نفر را در نظر بگیرند 
زیرا راهی غیر از این وجــود ندارد. انقالبی ها در 

انتخابات آینده از کاندیدای واحد حمایت کنند

آیت هللا موحدی کرمانی: 
  نفر دوم کشــور یعنی 
کسی که برای سرنوشت 
کشــور بعد از مقام معظم 
رهبــری تــالش دارد و 
بزرگ ترین کسی است که 
تصمیم می گیرد، اما تصمیماتش در مقام اجراست.

   رئیس قــوه مجریه باید از هــوا و هوس دور و 
کسی باشد که نســبت به اســالم بینش قوی 
داشته و همانند رهبر ساده زیست باشد، او باید 
اشــداء علی الکفار باشــد و باور کند که آمریکا 
دشــمن اســت؛ باید چنین فردی توسط شما 

انتخاب شود.
   جامعــه روحانیت از تصمیــم نهایی »جبهه 

مردمی نیروهای انقالب« حمایت می کند.
   این حرکــت با اخالص شــروع شــده و همه 
نیروهای  انقالبی مخلص به این جبهه می پیوندند.

 امیدواریم اگر گروهی به این جبهه نپیوسته به 
این جبهه مردمی بپیوندد. 

آیت هللا آشتیانی: 
   فضای کلــی جامعه 
مدرسین نسبت به جبهه 
مردمــی مثبت اســت. 
ســازوکار  اینکــه 
تشکیالتی ازپایین به باال 

انجام میشود،کارخوب وسالمی است.

حداد عادل:
    تیم کاری نامزد واحد  
جبهــه مردمی نیروهای 
انقالب اســالمی، نیز به 
مردم معرفی می شــوند. 
ما برای اینکــه اتفاقات 
سال 9۲ اتفاق نیفتد تالش کردیم که با تشکیل 

این جبهه به وحدت برسیم.

مهدی محمدی: 
  برخــی حاضرین در 
از  ملــی  مجمــع 
آمده  شهرســتان هایی 
بودند که تاکنــون پای 
هیچ مقام دولتی به آنجا 
نرســیده و ما از این افراد دعوت کردیم که برای 

رای گیری در این مجمع حضور یابند.
   حتی اعضای هیات موســس را که شــروع 
کننده این حرکت هســتند به رای گذاشتیم؛ 
هیچ تشکل سیاسی در کشور تاکنون موسسین 

خود را در معرض رای بدنه قرار نداده است.

نجابت:
  نشــان دادن سازوکار 
و  بــاال  بــه  پاییــن 
بیــن  »هماهنگــی« 
نیروهای انقالبی با هدف 
برجســته کردن خطوط 
مشترک دو ویژگی اصلی نشست جبهه مردمی 

نیروهای انقالب بود.

زهره الهیان: 
   مجمع جبهه مردمی 
بستری را فراهم کرد که 
نخبگان سراســر کشور 
بتوانند در تصمیم گیری 

نقش ایفا کنند. 

سید محمد حسینی:
   یکی از دالیل تالشی که 
برای معرفی فرد جدیدی 
ریاست جمهوری  جهت 
صورت می گیــرد، ایجاد 
تحول در جامعــه و روی 

کار آمدن افراد کارآمد و متخصص است.

فروزنده:
  مجمــع ۳۰۰۰ نفری 
نشــان داد بیــن ملت 
همدلی و دغدغه دفاع از 
ارزش هــا وجــود دارد. 
 45۰ نماینــدگان 
شهرستان و ۲7 قشــر در  نخســتین مجمع 

حضور داشتند.

علیرضا
پناهیان یادداشت

سخنرانی استاد پناهیانخبر

صفحه
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قویا از همه 

دوستان 

انقالبی تقاضا 

میکنم  برای 

تقویت،اصالح 

و موفقیت این 

تشکیالت قدم 

بردارند
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صــاحــب امتیـــاز:
جبــــهه مـــردمی 
نیروهـای انقـالب 
اســـــــــــــــــالمی

 نتایج آرا انتخابات شوراي مرکزي 
جبهه مردمــي نیروهــاي انقالب 

اسالمي به شرح زیر اعالم مي شود:

آرای اخذ شده :  ۲۶۹۱ 
آرای صحیح : ۲۵۲۱

۱. مرضیه وحید دستجردی:  ۲۲7۰
۲. غالمعلي حداد عادل:  ۱976

۳. مهدي چمران:  ۱95۳
۴. محمد حسن رحیمیان:   ۱949

۵. مهدي محمدی:  ۱7۳۳
۶.  محمدباقر ذولقدر:  ۱599

۷. رضا روستا آزاد:  ۱567
۸. نادر طالب زاده:  ۱54۸
۹. حسین فدایی:  ۱44۳
۱۰- فاطمه رهبر:  ۱۳۰4

۱۱. لطف اهلل فروزنده:  ۱۳۰۳
۱۲. علیرضا مرندي:  ۱۲76
۱۳. الله افتخاری:  ۱۲۳۱
۱۴. زهره الهیان:  ۱۲۲4

۱۵. سید محمد حسینی:  ۱۰۰۱
۱۶. محمدصالح جوکار:  9۳۲

۱۷. محمود خسروی وفا:  9۳۱
۱۸. یحیي آل اسحاق:  ۸۸7

۱۹. پرویز سروری:  ۸۰7
۲۰. علي همتی:  7۸۰
۲۱. رضا نجابت:  766

۲۲. محمدرضا آشتیانی:  75۸
۲۳. فرشته حشمتیان:   7۳۸

۲۴. منیره نوبخت:  7۳6
۲۵. حجت اهلل عبدالملکی:  7۰۳

۲۶. مجتبي ابراهیمی:  65۳
۲۷. الهه راستگو:  644

۲۸. محمدرضا کاشفی:  6۳4
۲۹. محمد نبي حبیبی:  595
۳۰. ابوالقاسم جراره:  554  

شورای مرکزی توییت نوشت

 مرضیه وحید دستجردی:
انقالب96 یعنی بازگشت به کار خستگی 
ناپذیر، شب وروز نشناختن، از موانع نترسیدن، 
آرمانها را فراموش نکردن و با شــوق برای مردم 

کار انجام دادن

فرید ابراهیمی :
به قول یه عزیزی روحانی جــوری درباره 
مشکالت کشور حرف میزنه که آدم دوست داره 
بره بهش بگه:حاجی! دیگه وقتشه خودت آستین 

باال بزنی و کاندیدا بشی.

سید امیر سیاح :
دهان سیما را محکم بسته تا طرح تحول 
سالمت نقد نشه، آنوقت در جمع پزشکانی که با 
این طرح صاحب حقوقهای نجومی شده اند، به  

رسانه ملی متلک میگوید.

تک نگار :
طرف اشک مردم رو در آورده، میگه بگذارید 
مردم بخندند! جرات داشتی تو خوزستان میرفتی 
دیدار مردمی تا خنده مردم رو ببینی نه اینکه بری 

شورای اداری!

  علی رجبی:
اگــر عبارت هایی مثــل بعضی ها میگن،  
برخی ها میخــان و... از روحانی گرفته بشــه، 
ســخنرانی اش جاذبه نداره. جرأتی نیست که 

مرجع ضمایر رو مشخص کنه؟

گلباف
رئیس جمهوري داریم کــه از اول تا آخر 
سخنراني هاش، دیگري میسازه و مدام دوگانه 
ما و آنها ایجاد میکنه، بعد تهش میگه ان شااهلل 

با وحدت پیش بریم.

اسماعیل معنوی:
رکورد تاخیر در پرواز هواپیما شکسته شد! 
...هواپیمای پرزیدنت روحانی، بعد یک ماه تاخیر 

باالخره درفرودگاه اهواز به زمین نشست!

 مهدی مقدسی:
درحالی مجلس خواست دولت برای ۳برابر 
شدن نرخ اینترنت رو رد کرد که ۱۱اردیبهشت 

وزیر، وعده کاهش نرخ رو داده بود.

فرشاد مهدی پور:
فرموده اند که مشکالت اهواز مروبط به چند 
دهه اســت و مشکلش ۲-۳ ســاله حل نمی شود؛ 
البته خانم ابتکار بیشــتر از ۱ دهه رئیس سازمان 

محیط زیست هست.

مهدی محمدی:
 آقاي حسام الدین آشنا به ما توصیه کرده 
عالوه بر ده بازیکن یک دروازه بان هم استخدام 

کنیم.
االن به توئیتر دسترســي ندارم بنابراین اینجا در 
پاسخ ایشــان عرض مي کنم که در تیم جنابعالي، 

همه باید در دروازه بایستند.

 Tanzymiha
رییس جمهور 

شیرینی 
داریم؛
از زبان 

منتقدان 
انتقادهای 
خیالی طرح 

میکند؛ 
مسخره میکند؛ 

میخندد!

نتیجه انتخابات 
شورای مرکزی 

جبهه منا

طاهرشعبانی


