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  96و انتخابات جبهه مردمی        روز حرف ▼

در  يجمهوراستیرانتخابات ن دوره یدوازدهم يتا برگزار

مانده و  یماه باق هسکمتر از  1396بهشت ماه سال یار

 هايرقابت يج آماده برگزاریکشور به تدر یاسیس يفضا

با عنوان اي مجموعه ،نین بیخواهد شد. در ا یاتباانتخ

ت یاعالم موجود »یانقالب اسالم يروهاین یجبهه مردم«

از رقابت  يدیجد يبندصورت يریگکه از شکل هکرد

  ت دارد.یحکا یدر انتخابات آت یاسیس
  

توان پاسخی تشکیل جبهه مردمی نیروهاي انقالب را می

اهداف نیروهاي  بایدانست که به این ضرورت تاریخی د

 . جبههکرداي فراگیرتر دنبال ارزشی را در قالب مجموعه

ه نوپایی که هرچند از درون اردوگاه اصولگرایان برخاست

 طحسدر  و ثیرگذاري خود را فراتر از آنأاما دامنه ت ،است

  هاي جامعه قرار داده است. تمامی نیروهاي ارزشی و توده
  

تواند بر برخوردار است که می یهایتواناییاین جبهه از 

د عملکر زوکارسااز جمله آنکه  .ضریب موفقیت آن بیفزاید

ل ز داخود را نه از باال به پایین که از پایین به باال و 

و در تالش هاي جامعه و نیازهاي آنان تعریف کرده توده

شعارها و  نزلهماست تا برآیند مطالبات مردمی را به 

این  نامزد انتخاباتینتخابات قرار دهد. هاي خود در اهبرنام

گرا ساالر نه نخبهان نیز در نهایت از فرآیندي مردمجری

  .شودیمتعیین 
  

این جبهه پس از اعالم موجودیت، تالش است، گفتنی 

و  تا تشکیالت خود را در سراسر کشور ساماندهی کرده ردک

شد. ماه با مجمع عمومی خود در اسفنداولین آماده برگزاري 

نفر از نمایندگان  ه هزارسبا حضور این نشست کلیدي 

  تهران برگزار خواهد شد. مردمی از سراسر کشور در 
  

 يأبا ر یجبهه مردم يمرکز يمجمع، شورااین در 

از اقشار مختلف  منتخب مردم در شهرها و ندگانینما

نه یگز 50به  زدیکنان یو در ادامه از م انتخاب خواهد شد

ي را أنفر که بیشترین ر 10جمهوري، نامزدهاي ریاست

د. شمعرفی خواهند هاي اصلی داشته باشند، به عنوان گزینه

  شد. نفر به یک نفر ختم خواهد 10فرآیندي که در نهایت از 
  

هاي خود که مردمی بودن مبتنی بر آرماناین مجمع اگر 

 ،استوار بماند ت؛انقالبی بودن دو رکن اصلی آن اس و

آتی کشور  وشنی براي انتخاباترانداز تواند چشممی

  .ندکعه ترسیم روي نیروهاي ارزشی جامپیش

  

  سئولیت همگانیم                        روز گزارش▼ 

مسئله مهم  ربهاي سیاسی سواريهاي مختلف، موجکفایت در دولتمسئوالن بی

یرات تغی ناشی از هايخللها، بحران ایجادجلوگیري از  هبزیست به جاي کمک محیط

اش شده نتیجهو... زیست ل محیطتوجهی عمومی به مسائبی بوم کشور،در زیست ناخوشایند

اي ارهچ آن که اگر امروز براي ايمسئله امروز در خوزستان شاهد آن هستیم؛ آنچهاست 

ا سی یکهاي بعد بر حجم و گستردگی آن افزوده خواهد شد! اما چه سال ،نشود اندیشیده

ه ر درجداین است که  پرسشپاسخ روشن و واضح این  را درمان کنند؟کسانی باید این درد 

زیست، از جمله دولت و به ویژه حوزه محیط ،ختلف کشورهاي ماول مسئوالن در بخش

ولیت سلب مسئ این به معنايآیا اما  کنند؛ریزي برنامه در این زمینهکشاورزي و صنعت باید 

 م ما در حل یامسئولیت و سهشود که حال این پرسش مطرح می ؛خیر قطعاً ؟از مردم است

  زیست چیست؟بهبود شرایط محیط

محیطی ا این است که به پیامدهاي زیستتک مترین وظیفه و سهم تکترین و اصلیمهم

 بها ر ئیسو اي عمل کنیم که کمترین آسیب و اثربه گونه بکوشیمرفتارهاي خود فکر کنیم و 

از  جلوگیري ترین راه برايمهم کنیم، از اصالح الگوي مصرف آب که واردمحیط پیرامون خود 

 ستفادهعت، اتا رها نکردن زباله در طبی ستچون ریزگردها اي،وقوع خشکسالی و ایجاد پدیده

اده از توان با استفکه می م وجود دارده يدیگر اما موضوع . و... ونقل عمومیاز ناوگان حمل

زیستی حیطمادي و انقالبی به حل مشکالت هاي مردمی و حضور جههاي حرکتظرفیت

از  ستفادهي اجتماعی  مبنی بر اهایشنهادي که روزهاي گذشته در شبکهمانند پ ؛کمک کرد

مطرح  ،)که به زودي آغاز خواهد شد( ي راهیان نور به مناطق جنوب کشورظرفیت اردوها

مان که براي از هموطنان یکهر  آن یطکه  »هر زائر، یک درخت«عنوان  باطرحی ؛ شد

نار تا در ک کاردیمیک درخت  ،کندنوب کشور سفر میهاي دفاع مقدس به جبازدید از یادمان

 شود؛ سرافراز خوزستان نیز برداشتهگام در حوزه حل مشکالت خطه ن سفر معنوي یک ای

  یافتنی است.ریزي دستمدیریت و برنامه درایت و ی شدن آن با کمیاجرای که طرحی
  

  آخرین جنگ آمریکا! ،حمله به ایران            ویژه    اخبار ▼

افروزانه ایاالت هاي جنگاز سیاستنتشار گزارشی با ا »نیوزکنسرسیوم«پایگاه آمریکایی 

 مثابهه کنون بایران ا«: نوشته است، حمله به ایران ضمن خطرناك دانستن و انتقاد کردهمتحده 

تنها  یرانااهر شده است. باید از تاریخ درس گرفت؛ جنگ علیه محوري در خاورمیانه ظ قدرت

جمهوري آمریکا در هشت سال ریاست .تضعیف بیشتر قدرت ایاالت متحده خواهد شد سبب

مپ نون تراا اکهاي مخملی به تجاوز خود به کشورهاي دیگر ادامه داد؛ اماوباما نیز با دستکش

شته به نمایش گذاگري آمریکا را آهنین نظامیو مشت  نهادههاي مخملی را کنار دستکش

 ».شدگري آمریکا باتواند آخرین نظامیباید گفت که جنگ آمریکا علیه ایران می .است
  

 ایران لیهژیم سعودي عادعاي مضحک ر

 سرکردگیبه  ایران علیه عربی ناتوي یک تشکیلاز  غربی هايرسانه برخی به تازگی

توانند سخنگوي پنج ها حداکثر میسعوديغافل از اینکه . اندآورده میان به سخنعربستان 

از عراق و سوریه و  و ترین کشور عربی در جهان مصر استبزرگ شمار آیند؛درصد اعراب به 

، هیچ دهندها را تشکیل میدرصد جمعیت عرب 90که بیش از  …و الجزایر ر وتا مصلبنان 

 بستان سعودي نیستند.یک گوش به فرمان عر


