
اصولگرایانبهلیستواحدمیرسند
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه وحدت اصولگرایان 
روند مثبتی را طی می کند و به فهرس��ت واحد منتهی خواهد شد، گفت: از 
طرف حزب موتلفه اسالمی کاندیدا شدم. سید مصطفی میرسلیم در پاسخ به 
سوالی درخصوص لیست انتخاباتی اصولگرایان اظهار کرد: فهرست ائتالف هنوز 

تهیه نشده است ولی از شخصیت های مؤثر ائتالف به من پیشنهاد شد ثبت نام 
کنم. وی افزود: وحدت اصولگرایان روند مناسب و مثبتی را طی می کند و ان شاءاهلل 
به فهرست واحد منتهی خواهد شد. وی تاکید کرد: در رویکرد اصولگرایان توجه به 
مشکالت مردم و بویژه مسایل معیش��تی و نیز اشتغال و ازدواج جوانان و در اولویت 
قراردارد. میرس��لیم همچنین گفت: بنده از طرف حزب مؤتلفه اسالمی کاندیدای 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی شده ام و نامزدی من شخصی نیست.  مهر

بهجایکلیدقالبیبهدنبالکلیدواقعیباشید
محّمدباق��ر قالیباف،عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام خطاب به 
دانش��جویان گفت: به ج��ای کلید قالبی باید به دنب��ال کلید واقعی بود، 
کلید واقعی حل مش��کالت کشور دس��ت شماست که همان روحیه کار 
و تالش اس��ت،  نه کلید قالبی آقای روحانی. قالیباف در ادامه به حوادث 

اخیر پس از گران ش��دن قیمت بنزین اش��اره کرد و گف��ت: نگاه کنید به 
همین ماجرای بنزین. وقتی با مردم و بین مردم نیستید، ناگزیر از پشت شیشه 
ماش��ین نظرسنجی می کنید، تصمیم غیر کارشناسی می گیرید. بعد هم اجرای 
غل��ط انجام می دهیدو ت��ازه بعدش هم که با عواقب تصمیم غلط خودتان روبرو 
می شوید فشار می آورید برای مذاکره،  آن هم پس از خلف وعده و زیر میز زدن 

آنها. استکبارستیزی و عدالت در گرو کار و تالش است..  فارس

اگرتوهینکردم،صوترامنتشرکنید
حس��ن رحیم پور ازغدی عضو شورای انقالب فرهنگی با بیان اینکه اقتصاد 
برجام��ی امروز محصول تفکرات افرادی اس��ت که تفکرات اقتصادی لیبرال 
غربی دارند و واگن توسعه کشور را به غرب گره می زنند،تصریح کرد: عدالت 
را فراموش می کنند و آن را قبول ندارند. حتی آنها عدالت را مانع پیشرفت 

می دانند. وی با بیان اینکه برجام تمام شده و همه، جز ما از آن خارج شده اند، 
گفت: قهرمانان دیپلماسی نه حقوق می دانند و نه دیپلماسی. از همان موقع که آن ها 
وا دادند، بیشترین تحریم ها علیه کشور وضع شد. عضو شورای انقالب فرهنگی افزود: 
شما می گویید بنده توهین کردم، خوب متن و صوت جلسه را منتشر کنید. آقای 
روحانی در جلس��ه گفت که من تا صبح پیگیر بودم که همه مردم راضی بودند و با 

اعتراض بعضی مراجع و نمایندگان اوضاع پیچیده شد و اغتشاش آغاز شد.  مهر
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با ثبت ن��ام نامزدهای نمایندگی مجلس، هر روز ب��ه برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نزدیک می شویم و این درحالی 
است که دش��منان نظام که در راه اندازی اغتشاشات خیابانی به اهداف 
خود نرس��یدند، تالش می کنند با اس��تفاده از انواع روش های روانی و 

رسانه ای مشارکت مردم را دراین انتخابات به حداقل برسانند. 
انتخاب��ات مجل��س یازدهم در دوم اس��فند ماه س��ال ج��اری به جرأت 
مهم ترین یا یکی از مهم ترین رویدادهای سیاس��ی کشور است و در این 
میان تمام جریان های سیاس��ی برای حضور بهت��ر و قدرتمندتر در این 

انتخابات برنامه ریزی کرده اند.
در این میان از ابتدای امس��ال دشمنان نظام نیز تالش کردند تا با انواع 

اقدامات رسانه ای و روانی از حضور مردم در انتخابات بکاهند کنند. 
آنه��ا در نظر دارن��د تا با ایجاد جو ناامیدی در جامعه مانع از مش��ارکت 
گس��ترده مردم در انتخابات شده و به این ترتیب نشان دهند که وحدت 

و انسجام مانند گذشته در کشور وجود ندارد.
در حقیقت دشمن با برجسته سازی برخی مشکالت، اختالفات درونی و 

نارسایی های موجود تالش می کنند تا به این هدف خود دست یابند. 
در ای��ن مقول��ه مقاومت و اتحاد مردم ایران س��رمایه بزرگی اس��ت که 

دشمنان از آن هراس دارند.
دش��من در صدد است با بهره گیری از  فضای مجازی، انتخابات ایران را 
مدیریت کند از این رو مسئوالن باید در این زمینه هوشیار عمل کنند.

چرابایدسرصندوقهاحاضرشویم
مش��ارکت، نیروی حیاتی دموکراسی اس��ت و اینک که  دشمن راه نفوذ 
خود را در عرصه انتخابات دیده و قصد س��وء استفاده از این فضا را دارد 
حضور مردم در صحنه می تواند در ایجاد فضایی امن مؤثر بوده و جواب 

سخت و سیلی محکمی به دشمن باشد.
تجربه نش��ان می دهد هر وقت مش��ارکت م��ردم در انتخابات باال بوده 
دشمن مأیوس تر شده است و نظام اسالمی در عرصه های بین المللی با 

اقتدار حضور داشته است.

حض��ور م��ردم در انتخاب��ات 
می تواند مس��یر انقالب را به 
س��وی ش��رایط بهت��ر تغییر 

دهد.
مقابلهباسناریویدشمن

تذک��رات مختلفی ک��ه مقام 
داوطلبان  ب��ه  رهبری  معظم 
این  نمایندگ��ی مجل��س در 
زمین��ه دادن��د، نقش��ه راهی 
ب��رای ط��ی بهترین مس��یر 
پی��ش روی آنهاس��ت و آنچه 
که باید در عملکرد آنها برای 
مردم ملموس باشد مسئولیت 
پذی��ری و خدمت ب��ه مردم 

است. 
در ای��ن میان هرگونه وابس��تگی داوطلبان به جری��ان قدرت و ثروت در 
آینده می تواند مانع از عملکرد درس��ت آنها در این ش��رایط باشد و الزم 
اس��ت که نماین��دگان از در صداقت و یکرنگی با م��ردم وارد این عرصه 

شوند. 
برنامه  ریزی های مس��ئولین به گونه ای پیش برود که انتخابات به شکل 

رقابتی و درون خانواده نظام و انقالب شکل گیرد. 
ه��ر تصمی��م و اتفاقی که امی��د را در مردم تقویت کن��د، حتی اگر این 
امید به فوریت محقق نش��ود، ولی روند رو به سوی بهبود اوضاع حرکت 
کند، احتماالً تأثیر افزایش بخش بر میزان مش��ارکت مردم در انتخابات 

خواهد داشت.

در ای��ن میان بلوغ سیاس��ی 
اهمیت بسیاری  از  کاندیداها 
برخ��وردار اس��ت و آنها باید 
نشان بدهند که وارد رقابتی 
برای خدمت رسانی به مردم 
ش��ده اند و جدایی، خصومت 
و اخت��الف می��ان اح��زاب و 
گروه ه��ای سیاس��ی وج��ود 

ندارد. 
توصی��ه نامزدهای نمایندگی 
مجلس ش��ورای اس��المی به 
طرفدارانشان مبنی بر حرکت 
در دایره دین و اخالق موجب 
می شود که برگزاری انتخابات 
صرفاً یک رقابت برای خدمت 

گذاری باشد و مردم دسته دسته و گروه گروه نشوند. 
این گروه باید بدانند که توهین در هر جایگاه و مقامی نکوهیده اس��ت و 

هر گونه رفتار اشتباه آفتی برای انقالب و نظام به شمار می رود.
آح��اد جامع��ه به  خصوص نس��ل جوان عملک��رد و اقدامات مس��ئوالن 
و کارگ��زاران نظ��ام را مورد ارزیاب��ی قرار می دهند و از ای��ن منظر ارائه 
برنامه ریزی های کارشناس��انه و هدفمند برای حل مش��کالت مردم باید 

رویکرد اصلی نامزدهای نمایندگی در مجلس باشد .
درنهایت

اگرچه نباید فراموش کنیم مردم همواره برای تعیین سرنوش��ت خود در 
صف اول بوده و درک و دلسوزی بیشتری برای نظام دارند، اما این روزها 

تشدید فشارها بر مردم می تواند بر مشارکت آنها در انتخابات مؤثر باشد.
با این وجود فاکتورهای دیگری هم در تصمیم گیری های مردم مؤثر است 

می تواند بر تصمیم گیری مردم تأثیر بگذارد. 
اگ��ر مردم احس��اس کنند که حضور نیافتن آنها پ��ای صندوق های رأی  
باعث می ش��ود که کشور با مشکالت بسیاری از باب امنیتی و خارجی رو 
به رو شود، ولو اینکه وضعیت معیشتی خوبی نداشته باشند، پای صندوق 

های رای حضور پیدا می کنند. 
در این میان دولت با هماهنگی بیشتر و اصالح مدیریت صحیح می تواند 
چش��م انداز ش��رایط بهتر را برای مردم ترسیم و اعتماد و امید به آینده را 

افزایش دهد و افق روشنی را پیش روی مردم بگشاید.
همچنین کاندیدا ها با ارائه یک برنامه مشخص اقتصادی بر اساس مشورت 
با متخصصان این حوزه می توانند س��بب جلب آرای اقش��ار مختلف مردم 

شوند.
از س��وی دیگر، مش��ارکت سیاس��ی فعال در جامعه که مصداق بارز آن، 
حضور در عرصه انتخابات اس��ت، به عنوان یک ضرورت ش��رعی و تکلیف 
الهی مورد تأکید قرار گرفته اس��ت، چراکه اوالً نظام سیاسی اسالم بدون 
حضور مل��ت در صحنه معنا نمی یابد و ثانیاً ای��ن حضور، موجب حفظ و 
تقویت نظام اس��المی که به فرموده حضرت امام، حفظ آن از اهم واجبات 
اس��ت، ش��ده و آن را در برابر تهدیدات مختلف مصون می س��ازد.حضرت 
آی��ت اهلل  خامنه ای)مدظله العالی( به این حقیقت چنین اش��اره دارند: »... 
هم حق و هم تکلیف مردم اس��ت که بیایند و سرنوش��ت کشورشان را به 
 دست خودشان معین کنند؛ زیرا که کشور متعلق به مردم است. مردم باید 
بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه، قانون گذارانشان را در قوه مقننه معین 
کنند و مجریان خودشان را با ترتیبی که در قانون معین شده است، معین 
کنند. این حق مردم اس��ت و متعلق به آن هاس��ت؛ اما تکلیف هم هست. 
این طور نیس��ت که یکی بگوید من نمی خواهم از این حقم استفاده کنم؛ 
نه، سرنوش��ت نظام، بسته به احقاق و استنقاذ این حق است؛ این تکلیف 

است؛ باید همه شرکت کنند.«)۷۸/۱۱/۲۶(
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