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 تب نگرانی از »اعتراض به شورای نگهبان« 
و »زیر سوال بردن انتخابات« باال گرفته است

هشدارهای مکرر 
درباره یک »تکرار«

سياست 2

اینکه انتخابات در ایران زیر ســوال برود، مســبوق به سابقه است. 
معروفترین سابقه آن نیز مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 
و بلواهای پس از آن، حصرها، مهاجرت ها، زندان ها، کشــته ها و دیگر 

تبعات آن است که البته هزینه سنگینی هم برای کلیت نظام داشت.
نه تنها جمهوری اسالمی، بلکه هیچ نظام سیاسی دیگری تمایلی 
به »تکرار« آن اعتراضات علیه نحوه برگزاری و نتیجه انتخابات ندارد. 
از همین رو این روزها هرچه به انتخابات دوم اسفند نزدیکتر می شویم، 
نسبت به اعتراضات درباره عملکرد شورای نگهبان و فرآیند برگزاری 
انتخابات و نتیجه آن هشدارهای بیشتری داده می شود؛ به ویژه آنکه 
اعتراضات این بار پیش از برگزاری انتخابــات، در همین مرحله تایید 
صالحیت کاندیداها در شورای نگهبان، پررنگ تر از همیشه آغاز شده 

است.
اصالح طلبان به دنبال اردوکشی خیابانی هستند!

هفته هاست که اصالح طلبان متفق القول گالیه می کنند که شورای 
نگهبان سخاوتمندانه و کامال آگاهانه سعی در حذف کامل یک طیف 
سیاســی دارد. اعتراض به تاییدصالحیت چهره هایی چون قالیباف از 
جناح اصولگرا و ردصالحیت گسترده اصالح طلبان به بهانه هایی چون 
موافقت با برجام یا حضور کمرنگ در نماز جمعه، این روزها تیتر اخبار 
است و سخن از »مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان« به میان 
می آید. برای بسیاری این اعتراضات مقدمه رویدادهایی مانند سال 88 
و چیزی شبیه به آن است. عضو حزب موتلفه دیروز در گفتگویی با ایلنا 

به همین موضوع اشاره کرده و درباره اینکه...

گزارشی از آنچه در مرکز درمانی جمعیت دانشجویی امام علی می گذرد

ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان کار
شهرنوشت 6

یک فعال سیاسی اصالح طلب تصریح کرد که شعارها و برنامه 
های سال 94 افکار عمومی امروز را قانع نمی کند. 

محمود میرلوحــی در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به این 
پرســش که آیا امکان بروز و ظهرو جریان سوم با حضور دو طیف 
احمدی نژادی ها و قالیبافی ها هســت یا خیر اظهار کرد: واقعیت 
امر این است که شرایط این انتخابات طوری طراحی شده که بین 

خود اصولگرایان رقابت می شود. 
آقای احمدی نــژاد از طیف قالیباف اعالم اســتقالل می کند. 
اصولگرایان معتدل را هم رد صالحیت کردند و به جز قالیباف سه 

بخش بیش تر در صحنه حضور ندارند.
وی ادامه داد: اگر اصالح طلبان در صحنه بودند هر سه طیف با 
هم متحد می شدند . اما االن که جریان اصالحات نیست؛ رقابت 

بین این سه گروه برگزار می شد.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: واقعیت این است که از 
دی 96 فضای کشــور تبدیل به یک فضای دیگر شد. نارضایتی 
مردم اول از دولت و شخص رئیس جمهور آغاز شد و موج پشیمان 
هســتیم به راه افتاد و بعد به ســایر حوزه ها نفوذ کرد. ســپس 

فراکسیون امید با چالش های جدی رو به رو شد.
وی ادامه داد: بر این اســاس اســت که می گوییم شــعارها 
و برنامه های ســال 94 افــکار عمومی امروز را قانــع نمی کند. 
ما کــه در انتخابات های مختلف حضور داشــتیم و ســرد و گرد 
چشــیدیم این حرف را می گوییم. آقای جلیلی اخیرا در دانشگاه 
 شهید بهشــتی ســخنرانی داشــته و فقط ســی نفر در جلسه 

حاضر بودند. 
پیش تــر در انتخابات گذشــته در اسالمشــهر ســخنرانی 

داشــته و همیــن تعــداد در جلســه حاضــر بودنــد امــا در 
 همــان زمــان ســالن های دیگــر کشــور مملــو از جمعیت 

اصالح طلبان بود.
میرلوحی افزود: خاطرم هســت در یک روز در یک خیابان دو 
میتینگ بزرگ انتخاباتی پرجمعیت توسط اصالح طلبان برگزار 
شد. اما االن جریانی که با شور و احساســات به دانشگاها  بیاید و 

مناظرات پرشو را برگزار کند وجود ندارد. 
نشانی از آن حامیان نمی بینیم. جریان اصالحات برای شرکت 
در انتخابات آداب و شــیوه ای دارد. از ســال 76 روان شناسی در 

تبلیغات روش اصالحات بوده است.
وی گفت: حتی اگر االن به اصولگرایان بگوییم شــما لیســت 
ســی نفره برای مــا ببندید باید پرســید چه کســانی  می آیند 
برای این لیســت ها تبلیغ کنند و خرج کنند؟ مــا در انتخابات 
شــوراها و مجلــس ســال 94 و 96 کاندیداهایــی داریــم که 
حتی در تهــران یک ریال خــرج نکردنــد اما مردم بــه او رای 
 دادنــد. در انتخابــات 94 کال 1 میلیارد تومان در شــهر تهران 

خرج کردیم. 
همه این ها به این خاطر بود که همه اقشــار به نوعی رستاخیز 
 سیاسی کردند امروز می بینیم ســازو کاری برای ایجاد آن فضا

 نیست.
این عضــو حــزب اتحاد ملــت گفــت: جریــان اصالحات 
احســاس می کند که نمی شــود ســازوکار 94 را تکــرار کرد. 
لیســت تهران در انتخابات مجلس گذشــته اتفاقــا هم خیلی 
خــوب از آب درآمد؛ تعــدادی از نماینــدگان را بــرای اولین 
بار بود کــه می دیــدم؛ اما اصالح طلــب بودند و موفــق بودند. 
اما ایــن بار این طور نیســت. مدت ها اســت با بدنــه اصالحات 
 برخــورد داریــم و می دانیــم میلی بــه مشــارکت همچون 

گذشته ندارند.
وی ادامه داد: نیروهای بدنه حاضر نیستند برای این انتخابات 
تالشی کنند. صدا و ســیما و امکانات رســانه ای که به کمک ما 
نمی آیند؛ باید انگیزه نیروها و هــواداران را در نظر گرفت و بعد از 

مشارکت در فضای سیاسی سخن گفت. 
چاهی که آب ندارد سیراب نمی کند.  28 حزب در شورای عالی 
حزب حضوردارند از میان دبیران کل همه احزاب عضو این شورا 
24 دبیر کل را رد صالیت کردند. دســت و پای جریان اصالحات  
را بستند و می گویند شنا کنید. فقط آقایان کواکبیان، محمدی، 

راه چمنی و محجوب تایید شدند.

خبر

میرلوحی:

شعارهای سال 94 افکار عمومی امروز  را قانع نمی کند


