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زمانی که به تاریخ سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران نگاه می کنیم، از یک جایی به 

بعد این دو نام را زیاد دیده و شنیده ایم :
»اصولگرایان« و  »اصالح طلبان«

شاید این سؤال به ذهن ما خطور کند که 
اصاًل این دو نام چه زمانی وارد ادبیات ما 

 شد؟
اگر دفتر تاریخ را ورق بزنیم، پس از 

پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات 
ریاست جمهوری هفتم در سال 1376، 

از نام اصالح طلب برای نامیدن افراد 
و گروه های هوادار او استفاده شد. 

اصالح طلبان برای طیف مخالف خود از 
واژهٔ محافظه کاران استفاده می کردند. 

همچنین برای اصالح طلبان از اصطالح 
غیررسمی دوم خردادی ها نیز استفاده 

می شد. در واکنش به اصالح طلبان، طیف 
مقابل به مرور از عبارت اصولگرایان برای 

توصیف خود استفاده کردند .
مهم ترین تشکل های اصول گرا :

ـ جامعهٔ روحانیت مبارز
ـ حزب مؤتلفهٔ اسالمی

ـ جبههٔ پایداری انقالب اسالمی
ـ جامعهٔ اسالمی مهندسین

ـ جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی
ـ جامعهٔ زینب

ـ انجمن اسالمی پزشکان
ـ جامعهٔ اسالمی دانشجویان

ـ آبادگران ایران اسالمی
ـ انصار حزب اهلل

ـ جامعهٔ اسالمی مهندسین
که نام خود را جبههٔ متحد اصول گرایان 

گذاشتند .

مهم ترین تشکل های اصالح طلب :
ـ جبههٔ مشارکت ایران اسالمی

ـ حزب اعتماد ملی
ـ سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران

ـ مجمع روحانیون مبارز
ـ حزب اسالمی کار

ـ مجمع نیروهای خط امام
ـ حزب کارگزاران سازندگی

قم ـ مجمع مدرسین و محققین حوزهٔ علمیهٔ
ـ راه سبز امید

ـ حزب مردم ساالری
ـ خانهٔ کارگر

ـ حزب ارادهٔ ملت ایران
ـ حزب اتحاد ملت ایران اسالمی

ـ ندای ایرانیان
ـ حزب اعتدال و توسعه

ـ جماعت دعوت و اصالح

ـ مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی
ـ سازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی

ـ انجمن صنفی مهندسان ایران
که نام خود را جبههٔ متحد اصالح طلبان 

گذاشتند .
اکنون سؤالی که مطرح می شود این است 
 که آیا این دو حزب باید مقابل هم باشند؟
»نقطهٔ مقابل اصولگرا، اصالح طلب نیست؛ 

نقطه مقابل اصالح طلب، اصولگرا نیست. 
نقطهٔ مقابل اصولگرا، آدم بی اصول و 

الابالی است؛ آدمی که به هیچ اصلی معتقد 
نیست؛ آدم هرهری مذهب است. یک روز 
منافع او یا فضای عمومی ایجاب می کند 
که بشدت ضد سرمایه گذاری و سرمایه 

داری حرکت کند، یک روز هم منافعش یا 
فضا ایجاب می کند که طرفدار سرسخت 
سرمایه داری شود؛ حتی به شکل وابسته 

و نابابش! نقطهٔ مقابل اصالح طلبی، افساد 
است.«  )1(

اکنون به اصلی ترین سؤاالتی که امروزه 
ذهن بسیاری از مردم را درگیر خود کرده 
است می رسیم. وجود این همه تشکل آیا 

اصاًل نیاز جامعه است؟ آیا زمان آن نرسیده 
است که مردم به صورت حزبی رأی ندهند 

و فقط به افرادی رأی بدهند که تالش 
 کنند برای تشکیل ایران قوی؟

اگر به عملکرد این دو حزب در طول این 
22 سال گذشته یک نگاه اجمالی بیندازیم، 
در می یابیم که عملکردشان مطابق رضایت 
و خواست مردم نبوده است زیرا تا به امروز 
هر دو حزب یا اصولگرای محض بوده اند یا 
اصالح طلب محض که این غلط است زیرا 
دچار افراط و تفریط های بی جا شده اند و 

هردو دارای نواقصی بوده و هستند .
اکنون که سخن از ایران قوی به میان آمده 

است، دیگر دوران حزب بازی سیاسی به 
پایان رسیده و دوران عمل گرایی آغاز شده 
است و مردِم با بصیرت ایران نیز موظف اند 

برای قدرت و قوت میهِن عزیزشان به 
کارزار انتخابات رفته و اولین قدم برای 
تشکیل ایراِن قوی که تشکیل مجلِس 

قوی است و به کسانی رأی دهند که اگر 
سیاست ها و تصمیم های حزب هایشان 

مخالف منافع مردم و عدالت بود، از 
حزبشان تبعیت نکرده و مطابق با »عدالت« 

عمل کنند .
 و من اهلل توفیق

___________ 
)1( مقام معظم رهبری 19/2/1384

اصولگرایییااصالحطلبی؟
 نرگس چهرقانی                                                                                                                                                                           

زیرذرهبین
فائزه گودرزی

بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام انتخابــاِت 
در  و  اســالمی  شــورای  مجلــس 
و  گروه هــا  از  تبلیغاتــی  شــلوغی های 
اســت  ممکــن  گوناگــون،  حزب هــای 
ــه  ــود ک ــرح ش ــان مط ــؤال برایم ــن س ای
بــه چــه کســی رأی بدهیــم؟! تــا هــم 
تکلیــف شــرعی خــود را انجــام دهیــم 
ــود  ــی خ ــی و میهن ــهٔ ملّ ــه وظیف ــم ب و ه
عمــل کــرده باشــیم. پیــش ازهــر چیــزی 
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم که شــرکت 
در انتخابــات یــک حرکــت مهــم اجتماعــی 
اســت و سرنوشــت یــک جامعــه را تعییــن 
می کنــد؛ بنابرایــن، ایــن تصمیــم بایــد 
ــد.  ــده باش ــاب ش ــق و حس ــر و منط بافک
دارای  می بایســت  جهــت  همیــن  بــه 
ــر  ــام ه ــد. انج ــد باش ــای هدفمن مالک ه
ــده  ــدون هــدف و آین ــی ب حرکــت اجتماع
نگــری نــه تنهــا موفــق نخواهــد بــود بلکــه 
ممکــن اســت اثــرات جبــران ناپذیــری 
ــک نظــام وارد آورد. انتخــاب  ــرهٔ ی ــر پیک ب
بایــد آگاهانــه باشــد. اطــالع از ســوابق 
مســئولیت ها  از  اطــالع  نامزدهــا،  کاری 
و جایــگاه نماینــدگان مجلــس و اطــالع 
ــک  ــاس ی ــه و اس ــه، پای ــرایط جامع از ش

انتخــاب دقیــق و جامــع خواهــد بــود. 
زیرکانــه  و  هوشــمندانه  بایــد  انتخــاب 
ــت و تیزبینــی  ــا درای ــوان ب ــد بت باشــد. بای
ــات را رصــد کــرد  اوضــاع و شــرایط انتخاب
ــی  ــی، تبلیغات ــای حزب ــوب بازی ه ــا مغل ت
ــه  ــد عاقالن ــاب بای ــد. انتخ ــانه ای نش و رس
باشــد. تصمیــم گرفتــن بــر اســاس عواطــف 
ــی و... ــی، قوم ــردی، حزب ــات ف و احساس

انتخــاب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــای  ــمت فض ــه س ــه را ب ــرایط جامع و ش
احساســی پیــش خواهــد بــرد کــه در 
چنیــن وانفســایی یــک ادعــای واهــی جــّو 
جامعــه را متشــنج خواهــد کــرد. انتخــاب 
بایــد آزادانــه باشــد. ایــن حــق قانونــی هــر 
شــهروند اســت کــه بــااراده و اختیــار خــود 
ــل  تصمیــم بگیــرد و رأی دهــد.  نکتــهٔ قاب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه اینک توج
ــدگان و وکال  ــت و نماین ــور اس در رأس ام
نقــش بســیار حیاتــی در جامعــه و در 
بحــث مهــم قانــون گــذاری ایفــا می کننــد 
ــک  ــت ی ــن اس ــاب ممک ــت در انتخ و غفل
تاریــخ پشــیمانی بــه دنبــال داشــته باشــد. 
در ادامــهٔ ایــن مقــال بــه بیــان اجمالــی از 
چنــد ویژگــی نماینــدهٔ اصلــح می پردازیــم.

ــان  ــن، باایم ــد متدی ــته بای ــدهٔ شایس نماین
ــول  ــد. اص ــتحکم باش ــاد مس و دارای اعتق
و مبانــی نظــری دقیــق داشــته باشــد 
ــا دچــار اشــتباه، انحــراف و کــج فهمــی  ت
نشــود. مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره 
ــهٔ  ــح در درج ــاب صال ــد: »انتخ می فرماین
اول یعنــی انتخــاب نماینــدهٔ متدیــن. بــرای 
اســت،  آگاهــی سیاســی الزم  نماینــده 
جرئــت و جســارت در برخــورد بــا مســائل 
الزم اســت؛ آگاهــی از مســائل کشــور الزم 
از مســائل جهــان الزم  آگاهــی  اســت؛ 
اســت؛ همــهٔ این هــا الزم اســت لکــن 
ــاد  ــی اعتق ــت. ین ــن اس ــی تدی ــن اصل رک
بــه اســالم، بــه اصــول و پایه هــای دینــی و 

ــا.« ــه این ه ــودن ب ــل ب عام

ــد  ــد بای ــس راه می یاب ــه مجل ــه ب کســی ک
مردمــی باشــد. از جنــس مــردم باشــد. بــا 
ــد.  ــتضعف باش ــدار مس ــد. طرف ــردم باش م
نماینــدهٔ مــردم باشــد نــه نماینــدهٔ ســرمایه 
دار، بــه نفــع مــردم رأی دهــد. افــرادی کــه 
ــد  ــد نمی توانن ــی دارن ــری حزب ــت گی جه
ــده،  ــد. نماین ــردم کار کنن ــاد م ــرای آح ب
نماینــدهٔ همــهٔ مــردم اســت. »مجلــس 

ــت؛  ــردم اس ــس م ــالمی، مجل ــورای اس ش
»بگردیــد  نیســت.«  خان هــا  مجلــس 
ــن کار مهــم  ــرای ای آدم هــای مناســب را ب
پیــدا کنید...نماینــده بایــد طرفــدار ضعفــا و 
قشــر ضعیــف باشــد. قانــون بایــد بتوانــد از 
حقــوق ضعفــا دفــاع کنــد؛ و اال قانونــی کــه 
پولــداران را پولدارتــر کنــد، قانــون مملکــت 
ــردی کــه می خواهــد  اســالمی نیســت.« ف
ــون  ــر اجــرای قان ــد و ب ــون گــذاری کن قان
ــد  ــص و کارآم ــد متخص ــد بای ــارت کن نظ
ــت  ــد و در خدم ــعار نباش ــل ش ــد. اه باش
بــه ملــت اهــل عمــل باشــد. به طــور 
کلــی تصمیــم گیــری و انتخــاب بــرای 
مســئولیتی ســنگین و سرنوشــت ســاز 
نیــاز بــه مشــورت، دقــت و هوشــیاری دارد 
تــا بتــوان تمــام شــرایط را در نظــر گرفــت. 
شــرایطی که بســیار متنــوع اســت؛ از جمله 
ویژگی هــای شــخصیتی، اخالقــی، علمــی و 
ــا بصیــرت  عملــی فــرد. امیــد اســت کــه ب
ــای رأی  ــای صندوق ه ــی پ فردی-اجتماع

حاضــر شــویم.

قــرار  زمــرهٔ رســتگاران  در  کــه  باشــد 
گیریــم.
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پویایــی و کارآمــدی رابطــٔه بیــن مــردم و مســئولین، 
بــه حساســیت و فعالیــت هــر دو طــرِف رابطــه نیــاز 
دارد، یعنــی هــم فــرد مســئول بایــد خــود را بــه ارائــٔه 
ــم  ــد و ه ــزم بدان ــت خــود مل ــد فعالی ــزارش از رون گ
ــرف  ــارات ط ــود و از اختی ــوق خ ــد از حق ــردم بای م
ــدودٔه  ــا مح ــب ب ــته و متناس ــی داش ــئول آگاه مس
ــد. ــه کن ــود را مطالب ــوق خ ــده، حق ــارات نماین اختی

یــا  مــردم،  و  مجلــس  نماینــدٔه  رابطــٔه  در  امــا 
ــا  ــدارد، ی ــود ن ــه وج ــورد و مطالب ــن برخ ــوالً ای اص
ــت  ــون از جه ــز چ ــود نی ــدک موج ــزان ان ــان می هم
ــیند  ــر نمی نش ــه ثم ــود ب ــرح می ش ــت آن مط نادرس
ــود  ــد خ ــت باش ــأ برک ــه منش ــای آنک ــی به ج و گاه
تبدیــل می شــود. در  یــک عامــل آســیب زا  بــه 
ــبت  ــود نس ــوق خ ــراد از حق ــیاری از اف ــت بس حقیق
ــه همیــن  ــد؛ ب ــه نماینــدگان مجلــس آگاهــی ندارن ب
نماینــدٔه  بــه  را خطــاب  خاطــر درخواســت هایی 
ــوان  ــام آن از ت ــه انج ــد ک ــرح می کنن ــس مط مجل
ــرای  ــده ب ــا نماین ــت؛ ام ــارج اس ــده خ ــی نماین قانون
ســاخت چهــره ای موجــه و رأی آور از خــود و تأمیــن 
محبوبیــت خویــش مســئله مــورد مطالبــه را پیگیــری 
می کنــد و چــون راه قانونــی بــرای پیگیــری آن 
ــگاری  ــون نامه ن ــی همچ ــه راه های ــدارد، ب ــئله ن مس
ــا مســئول مربوطــه، ســفارش و توصیــه می پــردازد.  ب
امــا  می شــود  مطــرح  اکنــون  کــه  درخواســتی 
نماینــده بایــد بعدهــا هزینــه ایــن درخواســت خــود را 
بپــردازد و به نوعــی بدهــکار مســئول مربــوط خواهــد 
شــد. تمــام ایــن مــوارد عــالوه بــر آنکــه خــود عملــی 
ــز  ــدی را نی ــادهای بع ــه فس ــت، زمین ــی اس غیرقانون

فراهــم می کنــد.
ایــن ناآگاهــی مردم از وظایــف و اختیــارات نمایندگان 
مجلــس، عــالوه بــر آنکــه فرآینــد مطالبه گــری را بــه 
ــی  ــد، در برخ ــل می کن ــیب زا تبدی ــد آس ــک فرآین ی

ــی  ــان نمایندگ ــتفادٔه داوطلب ــو اس ــورد س ــوارد م م
ــه در  ــورت ک ــرد؛ بدین ص ــرار می گی ــز ق ــس نی مجل
ــی  ــرای نمایندگ ــب ب ــرد داوطل ــات، ف ــد انتخاب موع
وعده هایــی  بیشــتر  رأی  جــذب  جهــت  مجلــس 
ــارات وی خــارج  می دهــد کــه اصــوالً از حیطــٔه اختی
اســت؛ امــا بــه خاطــر ایــن دروغ گویــی آشــکار هرگــز 
ــب  ــه اغل ــرا ک ــرد؛ چ ــرار نمی گی ــذه ق ــورد مواخ م
مــردم از حــدود وظایــف و اختیــارات قانونــی نماینــدٔه 
مجلــس اطــالع ندارنــد و از صحــت یــا کــذب ادعــای 
نماینــده مطلــع نمی شــوند. در نتیجــه بــه امیــد 
بهبــود اوضــاع بــه فــرد نامــزد اعتمــاد کــرده و حقــٔه 

ــد. ــاز می افت ــات کارس ــای انتخاب ــراری نامزده تک
بــرای نمونــه، از ابتدایی تریــن نکاتــی کــه بایــد مــورد 
ــن  ــت، ای ــده اس ــول مان ــا مغف ــرد ام ــرار گی ــه ق توج
ــون اساســی  ــق قان ــس، طب ــدٔه مجل ــه نماین اســت ک
کشــور )بــرای مثــال اصــل 62(، صرفــاً نماینــدٔه 
ــک  ــدٔه ی ــه نماین ــت، بلک ــود نیس ــٔه خ ــوزٔه انتخابی ح
ــرار نیســت ایــن نماینــده در مجلــس  ملــت اســت. ق
از حقــوق شــهر خــود و حــوزه انتخابیــٔه خــود دفــاع 
ــام  ــوق تم ــاع از حق ــه دف ــف ب ــه وی موظ ــد، بلک کن

ــران اســت. ــت ای مل
 نکتــه جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه نماینــده 
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــون نظ ــی همچ ــس اختیارات مجل
ــر کارهایــی  ــد عــالوه ب ــت را دارا اســت. پــس بای دول
ــه از  ــی ک ــه وظایف ــبت ب ــد، نس ــام می ده ــه انج ک

ــد. ــز پاســخگو باش ــده اســت نی ــول مان ــا مغف آن ه
اختیــارات  و  وظایــف  بــا  آشــنایی  حقیقــت  در 
ــورد  ــای م ــن آگاهی ه ــی از مهم تری ــدگان، یک نماین
ــگاه  ــردم از جای ــر م ــت. اگ ــرای رأی دادن اس ــاز ب نی
ــام  ــاختار نظ ــالمی در س ــورای اس ــس ش ــژٔه مجل وی
جمهــوری اســالمی ایــران مطلــع باشــند، ســطح 
توقعــات خــود را از چنیــن نهــادی افزایــش خواهنــد 

ــدگان،  ــردم از نماین ــتٔه م ــای خواس ــر انته داد و دیگ
آســفالت کــردن خیابان هــا و زیباســازی فضــای 
ــق  ــد از مجلســی کــه )طب ــود. بای شــهری نخواهــد ب
ــص  ــق و تفح ــق تحقی ــی( ح ــون اساس ــل 76 قان اص
در تمــام امــور را دارد، در مــورد عــدم واکنــش 
درســت و به موقــع در مواقــع حســاس و ســکوت 
دربــارٔه بســیاری از اشــتباهات دولــت پرســید. بایــد از 
مجلســی کــه حتــی تصمیمــات حســاس قــؤه مجریــه 
ــی  ــای بین الملل ــا و قرارداده ــد امضــای معاهده ه مانن
نیــز )طبــق اصــل 77 قانــون اساســی( بــه تأییــد یــا 
عــدم تأییــد وی بســتگی دارد، در مــورد رکــود و عــدم 
ــر دوش  ــه ب ــل هزین ــت و تحمی ــری درس تصمیم گی

ــید. ــور پرس ــت و کش مل

ــربخواهد، ــساگ مجل
ــد... میتوان

اخیــر،  مجلــس  اساســی  ضعف هــای  از  یکــی 
ــده  ــی از نادی ــه ناش ــود ک ــودن آن ب ــه ب وکیل الدول
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــأن نظارت ــن ش گرفت
ــد  ــاد برده ان ــس از ی ــدگان مجل ــا نماین ــت. گوی اس
کــه نــه نماینــدٔه دولــت کــه نماینــدٔه مــردم و ملــزم 
بــه دفــاع از حقــوق ملــت هســتند. نظــارت بــر دولــت 
از پررنگ تریــن وظایــف مجلــس در قانــون اساســی و 
از کم رنگ تریــن آنــان در مطالبــات مردمــی و در 
ــد  ــِس جدی ــد در مجل ــه بای ــت ک ــل اس ــٔه عم صحن
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا مجلــس شــورای اســالمی 
ــت در  ــد. در حقیق ــور بازگردان ــه رأس ام ــاره ب را دوب
ــر  ــس اگ ــور، مجل ــالت کش ــیاری از معض ــل بس ح

بخواهــد، می توانــد.

مجلسرادستکمنگیرید!
افشای وظایف و اختیارات همیشه پنهان خانه ملت

زینب شوندی
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پــس از اعــالم اولیــهٔ اســامی نامزدهــای 
تائیــد صالحیــت شــده توســط شــورای 
نگهبــان، موجــی از انتقــادات طبق روال 
دوره هــای گذشــته، روانــهٔ عملکــرد 
ایــن شــورا شــد. ادعــای جناحــی بودن 
ــا و فرمایشــی  ــا رد صالحیت ه ــد ی تائی
و انتصابــی بــودن انتخابــات مجلــس از 
جانــب احــزاب و جریانــات مختلــف 
و حتــی توســط رئیــس جمهــوری 
به عنــوان مجــری انتخابــات مطــرح 
شــد و مــورد توجــه رســانه ها قــرار 
ــی  ــه مواضــع حمایت ــی ب ــت. نگاه گرف
انتخابــات  از  حســن روحانــی قبــل 
92 و هنــگام بررســی صالحیــت وی 
ــان  ــان نش ــورای نگهب ــوص ش در خص
ــن  ــا ای ــی ب ــر روحان ــه دکت ــد ک می ده
مواضــع حضــور خــود در یــک جایــگاه 
ملــی را فــدای مناســبات و منافــع 
ــالح  ــا اص ــراه ب ــد و هم ــی کرده ان حزب
طلبــان در حــال فــرار رو بــه جلــو 
جنــاح  ناکامی هــای  جبــران  بــرای 
متبــوع در طــول دو دورهٔ اخیــر ریاســت 

ــتند! ــوری هس جمه
در روزهــای اخیــر و پــس از اعــالم 
کاندیداهــای  صالحیــت  نهایــی 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ــس  ــان پ ــالح طلب ــی اص ــورای عال ش

ــه  ــرد ک ــالم ک ــدد اع ــات متع از جلس
ــتردهٔ  ــای گس ــل رد صالحیت ه ــه دلی ب
نامزدهــای ایــن جریــان، قــادر بــه ارائــه 
لیســت نخواهــد بــود. ایــن ادعــا و 
فضاســازی های رســانه اِی دیگــر اصــالح 
طلبــان در حالــی رخ می دهــد کــه یــک 
مقایســه اجمالــی وضعیــت کاندیداهــای 
تائیــد صالحیــت شــدهٔ ایــن جریــان بــا 
ــای واقعیــت ماجراســت.  ســال 94 گوی

لیســت  هنگامــی   94 ســال  در 
ــایر  ــران و در س ــد در ته ــی نفرهٔ امی س
ــالح  ــمت اص ــه از س ــای انتخابی حوزه ه
ــارأی خوبــی بــه  طلبــان ارائــه شــد و ب
ــد  ــه همانن ــرد ک ــدا ک ــس راه پی مجل
وضعیــت فعلــی انتقــادات از ســوی 
ایــن جریــان بــه شــورای نگهبــان 
وجــود داشــت. در آن ســال امــا اصــالح 
طلبــان در حالــی لیســت امیــد را ارائــه 
دادنــد کــه بســیاری از افــراد حاضــر در 
لیســت بــرای مــردم ناشــناخته و بــدون 
ــمگیری  ــی چش ــت سیاس ــابقهٔ فعالی س
تــا قبــل از انتخابــات بودنــد! عــدم 
ــد نشــدن  ــهٔ تائی ــه بهان ــهٔ لیســت ب ارائ
ــالح  ــه اص ــوب ب ــراد منس ــت اف صالحی
ــالح  ــی اص ــورای عال ــط ش ــی توس طلب
طلبــان در حالــی مطــرح می شــود کــه 
بیــش از بیســت چهــرهٔ مشــهور اصــالح 

تائیــد صالحیــت  تهــران  در  طلــب 
شــده اند و ایــن تعــداد نزدیــک بــه 
ــت! ــال 94 اس ــه س ــبت ب ــر نس  دو براب

مجمــع  عضــو  انصــاری  مجیــد 
تشــخیص مصلحــت نظــام؛ محمدرضــا 
ــس و  ــار دوره مجل ــدهٔ چه ــاز نماین خب
ــمالی  ــتان های خراسان ش ــتاندار اس اس
ــی؛  ــن روحان ــت حس ــمنان در دول و س
ــزب  ــای ح ــانی از اعض ــی افش محمدعل
اعتمــاد ملــی و شــهردار ســابق تهــران؛ 
مصطفــی کواکبیــان نماینــدهٔ چنــد 
حــزب  کل  دبیــر  و  مجلــس  دورهٔ 
و  محجــوب  علیرضــا  مردم ســاالری؛ 
ــر  ــه کارگ ــودار زاده از خان ــهیال جل س
مجلــس؛  دورهٔ  چندیــن  نماینــدهٔ  و 
ــس  ــدهٔ مجل ــی نماین ــی وکیل محمدعل
ــید  ــکار؛ س ــهٔ ابت ــئول روزنام و مدیرمس
افضــل موســوی از فعــاالن اصالح طلــب 
و مدیرمســئول روزنامهٔ ســازندگی ارگان 
ــرا  ــزاران؛ زه ــانی حــزب کارگ اطالع رس
ســاعی نماینــدهٔ اصالح طلــب مــردم 
تبریــز در مجلــس گذشــته؛ محمدرضــا 
ــدت و  ــزب وح ــر کل ح ــی دبی راه چمن
ــد  ــراد شــاخص تائی ــی، اف همــکاری مل
صالحیــت شــدهٔ اصــالح طلبــان در 
تهــران هســتند. بــه ایــن افــراد ده تــن 

دیگــر از نماینــدگان تهــران در مجلــس 
دهــم و عضــو فراکســیون امیــد را هــم 
می تــوان اضافــه کــرد کــه باســابقه 
فعالیــت سیاســی اجتماعــی کــم و بیش 
ــناخته شــده هســتند. ــردم ش ــرای م  ب

می دهــد  نشــان  مذکــور  مطالــب 
عــدم ارائــهٔ لیســت واحــد توســط 
فضاســازی های  و  طلبــان  اصــالح 
رســانه ای حتــی در ســطح ریاســت 
ــل  ــه دلی ــه ب ــش از آنک ــوری، بی جمه
انتقــاد بــه شــورای نگهبــان باشــد، 
عملکــرد  از  جلــو  بــه  رو  فراری 
بــه  منتســب  دولــِت  ســالهٔ  شــش 
ــگاه  ــم پای ــرای ترمی ــان و ب ــن جری ای
مردمــی بــرای حضــور در انتخابــات 
اســت.  اســالمی  شــورای   مجلــس 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی ام ــئلهٔ اصل مس
شــورای نگهبــان نبایــد حاضــر بــه 
بــرای  خطــوط  و  قوانیــن  از  عبــور 
ــی  ــزاب سیاس ــن اح ــادل بی ــظ تع حف
مســئلهٔ  اساســاً  کــه  چــرا  شــود. 
در  کننــده  افــراد شــرکت  ســالمت 
شــاخص های  طبــق  انتخابــات، 
ــظ  ــه حف ــت و ن ــات اس ــون انتخاب قان
ــور. ــی در کش ــات سیاس ــادل جریان  تع

بازیبردـبرداصالحطلبان!
به بهانه ادعاهای مطرح شده دربارهٔ بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات
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