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حمایت مؤتلفه از فهرست شورای ائتالف نیرو های انقالب
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به حضور و نقش حزب مؤتلفه اسالمی 
در فرایند شکل گیری شورای ائتالف نیرو های انقالب اسالمی گفت: براساس 
مصوبه ش��ورای مرکزی، حزب مؤتلفه اس��المی از فهرس��ت ائتالف نیرو های 
انقالب اس��المی حمایت می کند. بادامچیان در پایان نشس��ت دبیران حزب 

موتلفه اس��المی با تأکید بر اهمیت وح��دت و همگرایی نیرو های انقالب اظهار 
داشت: فهرست در تهران ۳۰ نفر را می خواهد و در کالن شهر ها نیز بین ۵ تا ۶ نفر و 
در حوزه های تک نفره، یک نفر را طلب می کند. هرکس از فهرس��ت ائتالف جا بماند 
به هرحال گله مند می شود؛ اما این گله نباید به وحدت و همگرایی اصولگرایان آسیب 
بزند و ما باید به این مهم فکر کنیم که رقابت بین نیرو های انقالب منجر به نتیجه ای 
ر وابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی اسداهلل نشود که دشمنان انقالب را شاد کند.

10 موزه دفاع مقدس درسال ۹۹ افتتاح می شود
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: اکنون بیش از ۱۰ موزه دفاع مقدس 
در استان های مختلف کشور در دست احداث است و همین تعداد نیز در سال 
آینده افتتاح خواهد ش��د. سرلشکر محمد باقری در حاشیه هشتمین جلسه 
هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که در سالن قصر 

شیرین باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار گفت: 
در جلس��ه هیئت امنا درباره بودجه و برنامه های س��ال آینده بحث و تبادل نظر شد 
که پیشنهادهای اساسی درباره خلق یک اثر مستند ماندگار در صدا و سیما در زمینه 
دفاع مقدس تصمیم گیری ش��د. وی گفت: این مس��تند  به عنوان یک س��ند تمام 
کننده و حرف آخر در دفاع مقدس است که بر اساس ۵۶ پروژه پژوهشی ظرف ۱۳ 

سال در مجموعه نیروهای مسلح با نگاه  به  همه صنوف تدوین شده است. مهر

یک دهه توجه به آموزش و پرورش آینده کشور را تأمین می کند
عضو لیست شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: اگر فقط یک دهه 
به آم��وزش و پرورش توجه کنیم آینده این کش��ور در بعد مادی و معنوی 
تأمین خواهد شد. محمدباقر قالیباف در گردهمایی فرهنگیان تهران ضمن 
اش��اره به اهمیت نقش و جایگاه آموزش و پرورش اش��اره کرد: من در سال 

92 مطلبی را در آن مباحث فعالیت های انتخاباتی عرض کردم که اگر روزی 
توفیق خدمت در سطح ملی پیدا کنم و در دولت توفیق خدمت داشته باشم دو وزارت 
خانه را نه تنها فراموش نخواهم کرد بلکه تحت هر شرایط سختی که در کشور باشد 
تمش��یت امور این دو وزارتخانه را شخصاً برعهده می گیرم نه اینکه وزیر نداشته باشد 
حتماً باید داش��ته باشد ولی ماهی نخواهد گذشت که در آن وزارتخانه ها حضور پیدا 

نکنم و مسایل و مشکالتش را پیگیری ننمایم.  فارس

گ�روه رویک�رد   تا دوم اس��فند م��اه انتخابات مجلس 
شورای اس��المی زمان زیادی باقی نمانده، اما هنوز جریان 

های سیاسی به جمع بندی نرسیده اند.
معموالً احزاب و جریان های سیاس��ی در کش��ور که به دو 
جریان سیاسی اصولگرا و اصالح طلب تقسیم می شود، در 
بزن��گاه های انتخاباتی همه همفکران سیاس��ی خود حول 
مح��ور وحدت جمع میکردند و از همه آنها می خواس��تند 
که بر اس��اس تصمیم نهایی گرفته ش��ده در اتاق فکر آن 
جریان اقدام کنند و از دادن فهرست جداگانه پرهیز کنند 
که عمدتاً چنین هم می شد. در این میان جریان اصالحات 
ب��ازی های گوناگونی را طراحی کرد، از مش��ارکت نکردن 
در انتخابات، تا فهرس��ت ندادن، حت��ی تحریم انتخابات و 

سرانجام این همه بازی سیاسی به چند فهرستی کشید.
جبهه اصالحات تاکنون ۵ فهرس��ت از نامزدهای خود ارائه 
داده که برای تهران تنظیم شده است، در این دوره به نظر 
می آید انتخابات برای آنها در دیگر اس��تان ها کم اهمیت 

جلوه کرده است!
اصولگرایان نیز نه به اندازه اصالح طلبان اما هنوز به وحدت 
واقعی برای ارائه فهرست در تهران و شهرستان ها نرسیده 
اند. در جریان اصولگرای��ی نیز گروه ها و احزاب گوناگونی 
وجود دارد که هر یک از آنها برای خود جایگاهی قائل است 

به همین خاطر به جمع بندی نهایی نرسیده اند.
هر زمان چنین فضایی در عرصه انتخابات کشور شکل می 
گیرد نش��ان از عدم توافق و تفاهم در جریان های سیاسی 
دارد. دلیل آن هم روش��ن است، چرا که هر یکر از گروه ها 
و احزاب وابس��ته به یک جریان سیاسی در کشور، خود را 
محق تر و مس��تحق تر می داند پس نم��ی خواهد عرصه 
رقابت را ت��رک کند. حتی افرادی از مین این جریان های 
سیاسی به خاطر اختالفاتی که در اردوگاه آنها ایجاد شده 

انفرادی در انتخابات ش��رکت می کنند و یا حتی از حضور 
در انتخابات منصرف می شوند با وجودی که صالحیت آنها 
احراز شده است. افکار عمومی و تحلیلگران و صاحب نظران 
سیاسی اعتقاد دارند که با بروز و شکل گیری چنین فضایی 
در آس��تانه انتخابات مجلس شورای اسالمی، این مسئله را 
اثب��ات می کند که اگر جریان های سیاس��ی توان اتحاد و 
همس��ویی در اردوگاه خود را ندارند و نمی توانند از میان 
اعض��ای خود که هر چند درون آنها چند حزب و تش��کل 
سیاس��ی وجود داشته باش��د به یک توافق، تفاهم و سپس 

نتیجه برسند چگونه می خواهند کشورداری کنند؟!
این پرس��ش و گالیه به حق است چرا که مردم تاکنون به 
فهرست ها و لیست ها رأی داده اند و سعی کرده اند تا به 
نامزدها مس��تقل کمتر توجه کنند و چه بسا در میان آنها 
افرادی واجد ش��رایط نمایندگی مجلس شورای اسالمی را 

داشته اند اما توجهی به آنها نشده است.
 در ماج��رای ع��دم توافق و تفاهم در دو جریان سیاس��ی 
کش��ور، تفاوتی میان آن دو وجود ندارد، حال یکی از آنها 
پررنگتر و دیگری کمرنگتر در این داس��تان جلوه گر شده 
اس��ت. در بحث انتخابات مسئله مهم نخست، حضور مردم 
پای صندوق های رأی اس��ت، جریان های سیاسی کشور 
نباید کاری کنند که م��ردم با صندوق رأی قهر کنند چرا 
که در س��ال های گذش��ته کارکرد نماین��دگان خود را در 
مجلس شورای اسالمی دیده اند، چنین وضعیتی در دیگر 
مناصب همچون ش��ورای شهر و ریاست جمهوری هم می 
تواند صادق باش��د. البته که هر فردی انتخاب می ش��ود و 
به مجلس راه پیدا می کند یا ریئس جمهور می ش��ود، با 
رأی مستقیم مردم است و این مردم هستند که نامزدهای 
مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری و شورای شهر را 
مسئولیت می دهند. پس اکنون این پرسش پیش می آید 

که در چنین فضایی مردم باید چه کنند؟ 
حال که جریان های سیاس��ی کشور برای دست یافتن به 
قدرت نمی توانند ائتالف و توافق میان خود را شکل دهند 

چگونه می خواهند کشور را اداره کنند؟
نقش مردم در چنین برهه ای اتفاقاً سرنوش��ت ساز و تأثیر 

گذارتر از گذشته میتواند باشد.
ت��ا زمانی که مردم به نامزدها رأی ندهند، آنها نمی توانند 
وارد خانه ملت شوند، چگونه رأی دادن مردم اکنون تعیین 
کننده است. حال که جریان های سیاسی چه اصالح طلب 
و چ��ه اصولگرا تاکنون نتوانس��ته اند با خ��ود کنار بیایند، 
لیس��تی رأی دادن مردم هم کارگش��ا نخواهد بود، چرا که 
در چندی��ن دوره از انتخابات مجل��س، نتیجه آن مطلوب 
کشور و مردم نبوده است، به ویژه مجلس دهم که از تهران 
همه ۳۰ نفر لیس��ت جبهه اصالحات ب��ا رأی مردم تهران 
وارد مجلس ش��دند و مردمی که به آنها رأی داده بودند از 

عملکرد نمایندگان تهران ناخرسند هستند.
اکنون ش��رایط انتخاب��ات به خاطر وضعی��ت جریان های 
سیاس��ی تفاوت کرده اس��ت، احزاب و گروه های سیاسی 
کش��ور نباید تصور کنند که تهران یعنی ایران، بلکه دیگر 
استان ها و شهرهای کشور نیز در مجلس شورای اسالمی 
سهم زیادی دارند و تنها ۳۰ نفر از آنها را تهرانی ها انتخاب 
می کنند. اگ��ر روند افتراق و به توافق نرس��یدن دو گروه 
سیاس��ی کشور به نتیجه نرس��د، گزینه ای که برای مردم 
باقی می ماند همان فهرس��تی رأی ندادن است، مردم در 
این مقطع می توانند با الک کردن لیس��ت های انتخاباتی 
بهتری��ن ها را از میان نامزدهای موجود در انتخابات در هر 
شهر و اس��تانی یک انتخاب آگاهانه تر از گذشته را داشته 
باشند. قطعاً مجلسی که با اینگونه انتخاب تشکیل شود، از 

قوت و تأثیر گذاری بیشتر برخوردار خواهد بود.
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مردم به لیست رأی بدهند یا نه؟


