
ــه فتنه 88 فقط با كار  ــر اطالعات با بيان اين كه غائل وزي
امنيتي و اطالعاتي ختم نمي شود بلكه كارهاي فرهنگي نيز 
ــود، اعالم كرد: استكبار براي سال  بايد در اين زمينه انجام ش
جاري طراحي هاي جديدي را در حوزه شبكه هاي اجتماعي 

انجام داده است.
ــدر مصلحي در  ــالم حي ــه گزارش فارس، حجت االس ب
بيست و هشتمين اجالس رؤساي آموزش و پرورش مناطق 
ــور افزود: امروز مهم ترين و اصلي ترين هدف جنگ نرم  كش
ــمنان، مراكز آموزشي است. مصلحي گفت: جامعه هدف  دش
ــمن در حوزه آموزش و پرورش جامعه چند  در جنگ نرم دش
ميليوني است كه كمتر خانواده اي است كه فاقد حداقل يك 
ــيب و خطر در اين حوزه بسيار  ــد. لذا عمق آس دانش آموز باش

بيشتر از ساير بخش هاست.
ــي را يكي از  ــن مقوله محتواي ــات همچني ــر اطالع وزي
ــت و  ــايبري و فضاي مجازي دانس ــائل مهم فضاي س مس
ــت و  ــيب ها در حوزه دانش آموزي اس ــت: مهم ترين آس گف
ــكاف تعامل دانش آموزان و معلم  ــمنان اهدافي مانند ش دش
ــبكه هاي اجتماعي و فضاي سايبري  ــيب پذيري از ش و آس

را دنبال مي كنند. 
ــتكبار براي سال  ــورمان، اس به گفته وزير اطالعات كش
جاري طراحي هاي جديدي را در حوزه شبكه هاي اجتماعي 
انجام داده و افرادي را به داخل كشور فرستاده است كه البته 
ــت در جاهايي از  ــراف وجود دارد، اگر چه ممكن اس بر آنها اش
دسترس ما خارج شده باشند و حتي از كشورهاي همسايه نيز 

براي اين منظور استفاده كنند.

رشد فرقه هاي نوانديش در مدارس
مصلحي در بخش ديگري از سخنانش ترديد و تضاد 
در گفتمان سياسي جامعه و دانش آموزان، رواج و توسعه 
گسترش  و  رواج  نمادها،  از  استفاده  و  فرهنگ  مظاهر 
نوانديش،  فرقه هاي  رشد  رفتاري،  نابهنجاري هاي 
انحرافي،  گروه هاي  به  مربوط  از عالئم  استفاده  شيوع 
از دانش آموزان به  بهره گيري گروهك هاي ضدانقالب 

عنوان حلقه هاي اعتراضي و كشاندن آنان به اعتراضات 
سياسي و ايجاد روحيه يأس و نا اميدي نسبت به آينده نظام 
و جامعه اسالمي را از مهم ترين آسيب هاي جنگ نرم در 

حوزه دانش آموزي عنوان كرد.
ــراف اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران در  وي نمونه اش
ــت و گفت:  ــايبري و مجازي را كيف اينترنتي دانس فضاي س
ــربازان گمنام امام زمان بر اين حركت اشراف  به لطف خدا س

داشتند و به راه مقابله آن هم بخوبي دست يافتند.
ــات همچنين ضرورت برنامه ريزي و تالش  وزير اطالع
ــوزان، ضرورت  ــاد روحيه اميد در دانش آم ــدي براي ايج ج
آگاه سازي نسبت به شيوه هاي جنگ نرم دشمنان و مديريت 
احساسات دانش آموزان را كه يك ركن براي مقابله با جنگ 
ــت، مورد تأكيد قرار داد و گفت: ما بايد جنگ نرم را در  نرم اس
ــب با سنين دانش آموزان براي آنها تبيين  ابعاد مختلف متناس
ــريح كنيم و نسبت به موضوعاتي همچون توليد محتوا  و تش
ــادي، اجتماعي و  ــائل اعتق و نرم افزارهايي با محوريت مس

فرهنگي توجه كنيم.
ــان  ــده اي از جاسوس ــش عم ــايي بخ ــي شناس مصلح
آمريكايي را نيز از ديگر موفقيت هاي بزرگ وزارت اطالعات 

عنوان كرد. 
كشف سرنخ هايي از ترور رضايي نژاد

وزير اطالعات گفت: پرونده رضايي نژاد در دست پيگيري 
است و سرنخ هايي نيز به دست آمده است.

ــت و  ــيه بيس ــدر مصلحي در حاش ــالم حي حجت االس
ــاي آموزش و پرورش سراسر كشور  هشتمين اجالس روس
ــهيد داريوش  ــن وضعيت پرونده ترور ش ــوص آخري در خص
ــرويس هاي اطالعاتي  رضايي نژاد افزود: هنوز به اين كه س

پشت اين حركت هستند، نرسيده ايم.
ــهيد  مجيد شهرياري  وي همچنين در رابطه با پرونده ش
ــك عمليات  ــاه پيش در ي ــه چند م ــته اي ك ــمند هس دانش
ــيد، اظهار كرد: در اين  ــتي در تهران به شهادت رس تروريس

رابطه خبرهاي خوبي را اعالم خواهيم كرد. 
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 رواديد براي خانواده ميرقلي خان 
دولت آمريكا براي خانواده شهرزاد ميرقلي خان به منظور 

سفر به اين كشور رواديد صادر كرد.
 به گزارش فــارس، به دنبال پيگيــري هاي وزارت 
خارجــه، سفارت آمريكا در عمان اخيرا اعالم آمادگــي 
كــرد كه با مادر شهرزاد ميرقلي خــان، زن ايراني زنداني 
در آمريكا به منظور اعطاي رواديد براي سفــر به آمريكا 
مصاحبه  كند كه پس از انجــام اين مصاحبه، دولت آمريكا 
براي خانواده ميرقلي خان به منظـور سفر به آمريكا رواديد 

صادر كرد.
ــت آمريكا با صدور  ــت كه دول ــخص نيس  البته هنوز مش
ــد، همكاري الزم را صورت دهد و خانواده ميرقلي خان  روادي

موفق به ديدار با وي شوند.
ــي خريد تجهيزات  ــان به اتهام واه ــهرزاد ميرقلي خ  ش
ــتگير و با گذراندن  ــرش در اتريش دس ــه همراه همس دوگان
ــط دادگاه اين كشور به ايران  دوران محكوميت و تبرئه توس
ــط  ــال 1386 توس ــفري به قبرس در س ــت. اما در س بازگش
ــتگير و به درخواست آمريكا به اين  ــور دس ماموران اين كش
ــور منتقل و در اقدامي غيرانساني و غيرحقوقي به 5 سال  كش

حبس در آمريكا محكوم شد.
حمله پژاك به پايگاه بسيج در روستا

ــتي پژاك به پايگاه  ــبانه گروه تروريس در جريان حمله ش
بسيج در روستاي سلين از توابع شهرستان سروآباد در استان 

كردستان يك نفر شهيد و 4 نفر زخمي شدند. 
ــتان  به گزارش مهر، احمد محمدرضايي فرماندار شهرس
سروآباد در اين باره گفت: در اين حمله مسلحانه كه چهارشنبه 
ــب صورت گرفت، افراد تروريست به پايگاه حمله كرده و  ش
ــيجي را به درجه  ــي خودالن يكي از نيروهاي بس رضا عباس
رفيع شهادت رسانده و 4 نفر ديگر را نيز در اين حادثه زخمي 
ــون در مراكز درماني در حال  ــد كه افراد زخمي هم اكن كردن

مداوا هستند. 
وي افزود: با توجه به آثار به جا مانده در محل اين درگيري 
ضربات سنگيني نيز بر اين گروه تروريستي وارد شده و تالش 
ماموران امنيتي و انتظامي براي دستگيري افراد اين گروهك 

تروريستي همچنان ادامه دارد.

سايه خبر

مصلحي: امروز مهم ترين و اصلي ترين هدف جنگ نرم دشمنان، مراكز آموزشي است

امام جمعه يزد منصوب شد طراحي گسترده دشمنان در شبكه هاي اجتماعي
ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــالم محمدرضا ناصري را به عنوان  طي حكمي حجت االس
ــتان منصوب  ــزد و نماينده ولي فقيه در آن اس ــام جمعه ي ام

كردند.
متن حكم رهبر معظم انقالب به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ محمدرضا ناصري 

دامت افاضاته
ــام  ــاد ام ــم ي ــا تكري ب
ــزد مرحوم  ــد ي ــه فقي جمع
ــالم آقاي حاج  حجت االس
ــيخ محمدعلي صدوقي  ش
ــي از خدمات ديني  و قدردان
ــراي  ــا ب ــي و دع و اجتماع
ــات آن مرحوم،  ــو درج عل
ــي را كه به زيور علم  جنابعال
ــته مي باشيد به  و عمل آراس
ــود و امامت  ــي خ نمايندگ

جمعه شهر كهن و پرافتخار يزد منصوب مي كنم. مردم باوفا 
ــاط و انقالبي و حوزه علميه ريشه دار  و مومن و جوانان پرنش
ــتگان روحاني بر تارك آن مي درخشد و فضاي  كه نام برجس
ــتان، زمينه هاي  ــهر و اس دين و تالش و ابتكار حاكم بر آن ش
ــاعدي براي خدمات ديني و علمي و اجتماعي جنابعالي  مس
ــت به بهترين وجه انجام گيرد و جنابعالي  ــت كه اميد اس اس
ــگاه خدمتگزار مردم و پدر مهربان جوانان و كمك كار  در جاي
مسووالن و حوزه هاي علميه، منشأ خير و بركت و از توفيقات 
ــز و علماي اعالم و  ــكاري مردم عزي ــي و همدلي و هم اله

مسووالن محترم برخوردار خواهيد بود ان شاءاهللا.
والسالم عليكم و رحمت اهللا 
سيدعلي خامنه اي

ــدار داد طوري  ــور به دولت هاي منطقه هش رئيس جمه
ــكا در منطقه تقويت  ــلطه آمري ــار نكنند كه پايه هاي س رفت
ــرون مي آيد نجات  ــه اي كه از دل تحوالت، بي ــود و نتيج ش

رژيم صهيونيستي  باشد.  
ــته  ــنبه گذش به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد پنجش
ــد خاكي كشور  ــد گتوند، بلندترين س در آيين آغاز آبگيري س
ــوالت منطقه بايد آغاز تجديد قوا و بيداري مجدد  افزود: تح
ملت ها و درهم شكستن هيمنه شيطاني سلطه گران باشد. 

ــه گفت:  ــورهاي منطق ــاب به كش ــور خط رئيس جمه
توطئه گران مي خواهند در واپسين دوران عمرشان در منطقه 
ما درگيري ايجاد كنند تا رژيم صهيونيستي را نجات دهند. 

ــيم تا  ــيار باش ــا تاكيد بر اين كه بايد هوش ــژاد ب احمدي ن
ــزود: آنها ناراحت  ــكنيم، اف ــيطاني را درهم بش حقه هاي ش
ــاهده مي كنند و  ــتادگي ملت ايران را مش ــتند زيرا ايس هس
مي بينند كه اين ملت نقشه هاي آنها را در هم ريخته است. 

رئيس جمهور افزود: سردمداران منطقه بايد هوشيار باشند و 
تصميمي نگيرند كه آينده را از دست دهند و خفت و ذلت را براي 
خود ثبت كنند.  رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
ــكل بهره  با تاكيد بر اين كه بايد از تمام فرصت ها به بهترين ش
برد، گفت: زماني كه مي گويم فرصت ها را فعال مي كنيم، برخي 
اظهار مي كنند كه منابع نداريم و پول مي خواهيم.  وي با طرح 
ــوالي افزود: آيا واقعا پول نداريم و ايران كشور فقيري است؟  س
ما در يك دوره طوالني عادت كرده بوديم كه بر سر خزانه دولت 
ــم. البته  اين راحت ترين كار  ــم و بگوييم منابع مي خواهي بروي
است كه بگوييم پول بده تا كار كنيم.  رئيس جمهور خاطرنشان 
ــد برابر منابع عمراني موجود در  ــتگاه ها مي توانند چن كرد: دس
ــتحصال كنند.  رئيس جمهور همچنين  قانون بودجه، كار و اس
ــگاه بين المللي  ــم آغاز به كار نوزدهمين نمايش ديروز در مراس
قرآن كريم، قرآن را كتاب هستي، هدايت و راهنماي انسان تا 

باالترين قله كمال يعني انسان كامل ذكر كرد.

ــدت اصولگرايان با  ــي حداد عادل، عضو كميته وح  غالمعل
تاكيد بر ضرورت وحدت اعضاي اين جريان سياسي گفت: اگر در 
ــائل قابل تحمل، انشعاب را انتخاب كنيم در برابر  برابر برخي مس

شكست اصولگرايان مسوول خواهيم بود.
به گزارش مهر، حدادعادل كه پنجشنبه گذشته در نخستين 
ــخنراني  مي كرد با بيان اين كه  همايش جبهه پايداري انقالب س
تنها مخاطب سخنانش، اعضاي اين تشكل نيستند، افزود: در اين 
انتخابات ما بايد با در نظر گرفتن خطر، به وحدت بينديشيم و از اين 

موضع كه يا آنچه ما مي خواهيم بايد بشود يا هيچ پرهيز كنيم. 
ــامح در اختالف سليقه را از الزمه هاي وحدت عنوان  وي تس
كرد و گفت: ما بايد اختالف سليقه را تحمل كنيم اما اصول را محترم 
بشماريم، اگر مي خواهيم انشعاب كنيم بايد با خود بينديشيم كه با 
اين انشعاب چه چيزي را از دست مي دهيم و چه به دست  مي آوريم.  
حدادعادل اظهار كرد: اگر غرض ما اين باشد كه براي باقي ماندن 
در مسند به هر قيمت كه شده، دور هم جمع شويم اين تشكل مايه 
خير و بركت نيست. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: 
اگر تشكلي به وجود بيايد براي اين كه يك عده دوست، هواي هم 
را داشته باشند و مسندها را بين هم تقسيم كنند اين تشكل به نفع 
ــه نفره وحدت اصولگرايان با  انقالب نخواهد بود. عضو كميته س
بيان اين كه تشكل براي انقالب ضرورت دارد به فقدان عقبه هاي 
ــكيالتي در كشور اشاره كرد و گفت: اين مشكل در دولت هم  تش
احساس مي شود، براي اداره كشور بايد افكار دور هم جمع شوند تا 

به يك نتيجه واحد و درست برسند.
 الزمه وحدت تاكيد بر حفظ اصول است

ــه ارزش هاي اصولگرايي بدون وحدت  وي با تاكيد بر اين ك
ــود، بيان كرد: الزمه وحدت تاكيد بر حفظ اصول  حاصل نمي ش

است، اتحادهايي كه فاقد اصول باشند پايدار نخواهند بود.
ــادل افزود: ما در دوران پس از انقالب ديديم جماعت  حدادع
ــا تعريف جامعي از  ــدند ام ــان و دوم خرداد مطرح ش اصالح طلب
ــلبي بود. به  ــتند و وجه تجميع آنها يك امر س اصالح طلبي نداش
محض آن كه به پيروزي رسيدند اختالف دروني آنها آشكار شد و 

اين به دليل نداشتن اصول مشترك بود.
 اعالم موجوديت رسمي جبهه پايداري

ــخنان حدادعادل در همايشي عنوان شد كه پنجشنبه  اين س

ــته با هدف اعالم موجوديت رسمي جبهه پايداري انقالب  گذش
اسالمي صورت گرفت.

روح اهللا حسينيان، صادق محصولي، كامران باقري لنكراني، 
ــوراي  علي اصغر زارعي و مرتضي آقاتهراني هم كه از اعضاي ش
مركزي اين تشكل هستند در اين همايش ضمن تاكيد بر وحدت 
ــا جريان هاي اصولگرا، تغذيه فرهنگي جامعه، به صحنه آوردن  ب
ــق اصولگرايي را از  ــاي انقالب، بصيرت افزايي و تعمي رويش ه
ــين  ضرورت ها و اهداف جبهه پايداري عنوان كردند. غالمحس
ــوراي مركزي جبهه پايداري نيز در اين همايش با  الهام، عضو ش

قرائت بيانيه اي، برنامه ها و اهداف اين جبهه را اعالم كرد. 
مصباح يزدي: جبهه پايداري به دنبال انشعاب 

نيست
آيت اهللا مصباح يزدي، رئيس  موسسه پژوهشيـ  آموزشي امام 
خميني(ره) نيز طي سخناني در همايش جبهه پايداري با اشاره به 
اين كه گروه هاي مختلف در صورتي مي توانند وحدت مطلوب و 
معقول داشته باشند كه وحدتشان يك محور داشته باشد، گفت: 
جبهه پايداري انقالب اسالمي به دنبال انشعاب و اختالف نيست. 
ــتقبال مي كنيم، افزود:  وي با بيان اين كه ما همواره از وحدت اس
برخي گفتند كه اعالم موجوديت جبهه پايداري به معناي انشقاق 

و اختالف است كه اين درست نيست.
 8+7 منتظر معرفي 2 نماينده «جبهه پايداري»  

ــركل جمعيت رهپويان  ــن حال عليرضا زاكاني، دبي در همي
ــته در شانزدهمين نشست  ــالمي كه پنجشنبه گذش انقالب اس
ــكل متبوعش صحبت مي كرد با اشاره به تركيب  ــي تش سياس
ــتر  ــدت اصولگرايان گفت: در حال حاضر بيش ــه 8+7 وح كميت
گروه ها نماينده خود را معرفي كرده اند و ما منتظر معرفي افرادي 
ــداري بوديم كه با اعالم موجوديت اين جبهه اين دو  از جبهه پاي

نفر مشخص مي شوند.
ــازوكار  ــاره به روند تكميل س به گزارش فارس، زاكاني با اش
8+7 اظهار كرد: بعد از جلسات متعدد، اضالع مختلف اصولگرايي 
ــوي  افرادي را معرفي كردند و تا امروز عالوه بر 4 نفري كه از س
ــان انقالب، معرفي  ــت ايثار گران و رهپوي ــه پيروان، جمعي جبه
شده اند، جبهه پايداري نيز 2 نماينده دارد؛ الريجاني و قاليباف نيز 

هر كدام داراي يك نماينده در اين كميته وحدت هستند.

رئيس جمهور: توطئه گران قصد ايجاد درگيري دارند
كشورهاي منطقه مراقب باشند كه تحوالت، باعث نجات رژيم  صهيونيستي نشود 

حدادعادل: انشعابيون، مسوول شكست اصولگرايان خواهند بود 
اگر تشكلي به وجود بيايد تا يك عده دوست مسندها را تقسيم كنند ،به نفع انقالب نيست

صديقي: ناهيان از منكر خير ملت ايران را مي خواهند
ــونت عليه ناهيان از منكر گفت:  ــاره به چند مورد خش خطيب موقت نماز جمعه تهران با اش
چند مورد خشونت چيزي نيست كه ادعا كنيم اوضاع به هم ريخته است؛ اما اين حوادث خالف 

انتظار ملت است و نيروهاي انتظامي بايد هوشيار باشند.
به گزارش فارس، حجت االسالم كاظم صديقي، خطيب موقت نماز جمعه تهران با تسليت 
ــتي پژاك و  ــداران در مقابله با گروهك تروريس ــهادت جمعي از پاس ــبت ش و تبريك به مناس
ــگاه خواجه  نصير اظهار كرد: در چند روز اخير با  ــهيد رضايي نژاد، دانشجوي دانش ــهادت ش ش
ــور ايران 70 ميليون جمعيت دارد  ــبت به برخي از ناهيان منكر مواجه بوديم. كش ــونت نس خش
ــا بيان اين كه ناهيان از  ــتند. وي ب ــا مردمي عاطفي و پايبند به اصول و فروع دين هس ــه غالب ك
ــردم رحم نمي كنند و  ــاني كه به نواميس م ــر ملت را مي خواهند، تاكيد كرد: اما كس ــر خي منك
ــت به هرزگي مي زنند، دست به جنايت هم مي زنند. ملت ايران از دستگاه قضايي، انتظامي  دس

و امنيتي مي خواهند كه با آنان برخورد شود.
ــيه اي و  ــائل حاش ــاره به اين كه به جاي پرداختن به مس خطيب موقت نماز جمعه تهران با اش
گله مندي هاي بي جا بايد به فكر جوانان بود، خاطرنشان كرد: بايد جوانان را با باورهاي ديني آشنا 
كنيم تا چنين خشونت هايي در كشور ايجاد نشود. وي  به شرارت هاي گروهك تروريستي پژاك 
ــالمي است و مردم باصفا و بامحبت  ــتان عضو هميشه متصل نظام اس ــاره كرد و گفت: كردس اش
كردستان آنچنان آغوش محبتشان به رهبري باز بود كه عشق و ارادت عميق خود را نشان دادند.

 گرانفروشي
كااليي كه خريدار ندارد 

مهدي فضائلي
ادامه از صفحه اول

عده اي به قصد خدمت و عده بيشتري براي برخورداري ازمواهب 
قدرت وارد ميدان رقابت مي شوند.  وزش نسيم انتخابات مجلس نهم 
ــده و هرچه به زمستان نزديك تر مي شويم، بر  ــت آغاز ش نيز مدتي اس
ــود. اين انتخابات پس از مناسبت هايي چون  ــدت آن افزوده مي ش ش
ــن صحنه حضور و  ــت و دوم بهمن مهم تري ــدس، 9 دي و بيس روزق
مشاركت مردم بعد  از انتخابات رياست جمهوري دهم و فتنه سال 88 
است كه بر حساسيت اين انتخابات افزوده و طبيعي است كه جريان ها و 
احزاب سياسي براي آن برنامه ريزي دقيق داشته باشند.  جريان موسوم 
ــتن راهبر و پرچمدار نيز رنج مي برد، براي اين  به اصالحات كه از نداش
ــت آقاي خاتمي كه جايگاهش  ــه طرح و برنامه  دارد. مدتي اس عرص
ــف دقيقي ندارد براي ورود به صحنه  ــان فعلي اصالحات تعري در جري
ــت. حكايت شيريني است و به مهمان  ــروطي را گذاشته اس قدرت ش
ــت و براي  ــده اي مي ماند كه در حق صاحب خانه جفا كرده اس ناخوان
ــرط هم تعيين مي كند! البته اهداف اين اقدام  ــركت در ضيافت ش ش
ــت كه روحيه دادن به هواداران و دست پيش  ــن اس آقاي خاتمي روش
ــياري از  ــخگويي در قبال بس ــانه خالي كردن از پاس را گرفتن براي ش
مسائل بخصوص فتنه سال 88 از جمله آنهاست. چنانچه روشن است، 
سياست كالن نظام جذب حداكثري و حذف نكردن همه آناني است 
ــعه صدر  كه دل در گرو اين نظام و مردم دارند، ضمن آن كه اينقدر س
ــت چشم بپوشاند؛ اما  ــتباهات قابل گذش وجود دارد كه از خطاها و اش
ــان سران فتنه را به نقد  ــت هاي خصوصي ش اين جماعت كه در نشس
ــان مي خوانند و مي گويند اگر حماقت و  ــند، احمق و لجوجش مي كش
ــكوه و اقتدار به صحنه بازمي گشتيم بايد  لجاجت آنها نبود، امروز با ش
بدانند كه خود اينان نيز در آن حماقت و لجاجت سهم بسزايي داشته اند 
ــان را با جريان فتنه روشن  ــكارا و باصراحت مرز خودش و هيچ گاه آش
ــان نيست؛ ولي اگر از  ــران فتنه يكس نكردند. حكم آقاي خاتمي با س
ــكوت تشويق آميز آقاي خاتمي بتوان گذشت،  از برخي همراهي ها  س
براحتي نمي توان اغماض كرد. از همين روست كه آقاي خاتمي براي 
ــتي شروطي را براي بازگشت تعيين كرده است! نكته جالب  پيش دس
ديگر اين كه اين آقايان ضمن برنامه ريزي براي بازگشت به رقابت هاي 
انتخاباتي كه حكايت از پذيرفتن ساز و كارهاي نظام و سالم بودن آنها 
ــت پس زدن و با پا  دارد، باز هم زمزمه هايي مي  كنند كه مصداق با دس
پيش كشيدن است. آقاي خاتمي و دوستان ايشان بايد بدانند و مي دانند 
ــت كه طي  كه اين انتخابات همانند بيش از 30 انتخابات ديگري اس
سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي برگزار شده و ساز و كار اين 
ــاز و كاري است كه ادوار مختلف رياست جمهوري  انتخابات همان س
ــالمي با گرايش هاي مختلف را رقم زده است.  ــوراي اس و مجلس ش
موضوع گفتني ديگر، مخالفت اعتراض آميز عده اي از چهره هاي دوم 
خردادي با بازگشت اين جريان به قدرت است. اين مخالفت ها از دو حال 
خارج نيست؛ يا واقعي است كه از اختالف نظر شديد بين چهره هاي اين 
جريان حكايت مي كند يا نوعي بازي سياسي براي گرانفروشي كااليي 
است كه خريدار چنداني ندارد. در عين حال اين رفتار بيانگر بي صداقتي 
اين جريان با مردم است. تا انتخابات فاصله چنداني نداريم و خواهيم ديد 
كه اين جريان مشتاقانه در رقابت هاي انتخاباتي شركت خواهد كرد و 

اين سناريوها، واقعيتي جز بازارگرمي و آنچه گفته شد، ندارد.
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