
کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مقرر داشته است که مناظره های 
کاندیداها ضبط شود و بدین ترتیب با پخش زنده آن مخالفت کرده است !

بر چنین تصمیم ناصوابی ، دستکم دو نقد جدی وارد است :
1-میزان اعتماد نظام به افرادی که از سوی نهاد قانونی شورای نگهبان، »رجل مذهبی 
و سیاسی و مصداق بارز مدیر و مدبر« شناخته شده اند ، عمال کم تر از کارشناسان درجه  
چندم ورزشــی و سیاسی که به صورت پخش زنده ، امکان بیان نظر از صدا و سیما دارند 

نشان داده می شود!
2-انتشار دیدگاه های کاندیداها را به جای آن که در معرض قضاوت رای دهندگان قرار 
دهد به ســلیقه و تفسیر مدیران صدا و سیما و کمیسیونی با اعضای اندک می سپارد تا هر 
بخش از مناظره را که پسندیدند حفظ نموده و هر بخش را که نپسندیدند حذف نمایند. چه 
بسا همان بخش محذوف ، از نقاط قوت یک کاندیدا و تاثیرگذار در آرای مردم باشد، چنانکه 
تعابیری همچون »من ســرهنگ نیســتم ، حقوقدانم« و ...نقش تعیین کننده ای در سمت 
گیری افکار عمومی ایفا نمود. حذف بخشی از اظهارات مناظره کننده، نشانه بارز تبعیض و 
بی عدالتی و ابتر نمودن روح کلی دیدگاه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. 
امید اســت تجدیدنظر در این تصمیم و انتشار زنده مناظرات، گرم تر شدن فضای سیاسی 
کشور، افزایش مشارکت مردمی و جذابیت بیشتر گفتگوهای انتخاباتی را در پی داشته باشد.
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تحلیل روز 

ابراهیم رئیسی فرد ناشناخته انتخابات پیش رو تا به 
امروز ســعی داشــت که بیانیه های خود را با دوری از 
هیجانات و سنجیده ارائه کند. این موضع سبب شده بود 
که امکان تحلیل و نقد وی بر مبنای افکار و سخنانش 
محدود باشد. اما خوشبختانه با آغاز زمان مجاز تبلیغات 
کاندیداهای ریاست جمهوری شاهد نشر سخنرانی های 
وی هستیم. رئیسی در جمع ستادهای کشوری خود به 
ارائه سخنانی پرداخته که در ذیل برخی از آنها مورد نقد 

قرار می گیرد.
رئیســی شعار تبلیغاتی خود را »دولت کار و کرامت« 
قرار داده است. این شعار یادآور سخنان حسن روحانی 
در انتخابات سال 92 است. رئیسی با کاربرد واژه »کار« 
مســتقیماً به عرصه ی اقتصادی ورود کرده است. او با 
این شــعار مدعی اســت که ایجاد اشتغال برای وی از 
اولویــت برخوردار اســت . واژه»کرامــت« نیز یادآور 
سخنان حسن روحانی اســت. روحانی در سال 92 در 
واکنش به یارانه های نقدی معتقد بود که این یارانه ها 
کرامت انسانی را تضعیف نموده است. او معتقد بود که 
کرامت انســان ایجاب می کند که سرپرستان خانواده 
بــرای امرار معــاش نباید محتاج ایــن کمک محدود 
باشد. روحانی معتقد بود که با ایجاد فضای امن امکان 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شــده که هم 
موضوع اشتغال را پوشش خواهد داد و هم کرامت را با 
درآمدهای حاصل از آن حفظ می نماید. با توجه به عدم 
توافق ابراهیم رئیســی با سیاست های روحانی باید دید 
که رئیســی چگونه می تواند این دو واژه را تامین کند. 
اگر رئیســی با ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری 
مخالف اســت چگونه می تواند کار و کرامت انسانی را 
تامین کند. شــاید وی معتقد است درآمدهای دولت به 
حدی است که با توزیع مستقیم آن، امکان رفاه نسبی 

برای تمام افراد جامعه مهیا می شود.
رئیســی در ادامه می افزاید : مدیریت کشور نباید در 
انحصار یک جناح خاص باشــد و از همه ی ظرفیتهای 
موجود باید بهره برد. این ســخن رئیســی از دو منظر 
قابل بررسی اســت. آیا منظور رئیسی ترکیب اعضای 
دولت بدون تعلق خاطر آنها به احزاب و گرایش خاصی 
اســت؟ یا اقای رئیســی اصوال بــه کار حزبی و جناح 
بندی های مشــخص سیاســی اعتقادی ندارد؟ در این 
صورت با انتخاب آقای رئیســی با مشکالت عدیده ای 
روبرو خواهیم بود. از منظــر اول چنانچه کابینه آقای 
رئیسی شامل افراد جناحهای مختلف باشد بیش از هر 
چیز باید منتظر انفعال دولت در قبال موضوعات مختلف 
بود. عدم همســانی یک کابینه مهمترین چالش برای 
دولتهایی است که بصورت ائتالفی تشکیل می شوند. 
این دولتها که عمدتا حاصل سیستم پارلمانی انتخابات 
اســت، اساسا غیر کارا و بدون تحرک الزم است . عدم 
توافق اعضای کابینه بر روی موضوعات مختلف سبب 
می شــود که دولت نتواند در موارد مختلف به تصمیم 
و اجرای صحیح مبادرت ورزند. اما نظر آقای رئیســی 
از منظر دوم بســیار خطرناک تر است. چنانچه منظور 
آقای رئیســی از این ســخن عدم اعتقاد ایشان بر کار 
حزبی و دسته بندی های شفاف سیاسی باشد، با معضل 

بزرگتری روبرو هستیم. 
در این صورت کابینه وی از افراد نا شناخته تشکیل 
خواهد شد. عدم تشــخیص مواضع افراد اولین چالش 
برای شــفافیت و ثبات در تصمیم گیری های سیاسی 

است. 
عدم وابســتگی به احزاب موجب می شــود که فرد 
تصمیــم گیرنده فارغ از پاســخگویی به حزب مطبوع 
خود بنا به ســلیقه ی شخصی و احیاتا مطامع فردی به 
سیاست ورزی مبادرت کند. رئیسی در ادامه بر شفافیت 

و مبارزه با فساد تاکید کرده است.
 باید از ایشان پرســید حال که شما اعتقادی به هر 
گونه ســازمان بندی حزبی و جناحــی ندارید، چگونه 
می توانید این افراد را بدون ســابقه فعالیت سیاســی 
شناســایی کنید؟ پیش از این، ایران تجربه مشابهی در 
دولت نهم و دهم داشــته  اســت. همگان شاهد بودیم 
که رئیس جمهور وقت نیــز اعتقادی به کار جناحی و 
حزبی نداشــت و افراد کابینه خود را فارغ از این دسته 
بندی های سیاسی انتخاب می نمود. نتیجه را همگان 
می دانیم. بزرگترین فساد و خسران به اقتصاد کشور در 

دوران مذکور به وقوع پیوست. 
حال باید دید رئیســی با طرح چنین موضعی چگونه 
می تواند اهداف فوق را همزمان پیگیری کند. رئیســی 
در ادامــه از چگونگی واگذاری امور اقتصادی به بخش 
خصوصی خبر داده و معتقد اســت که باید بر حســب 
لیاقت و استحقاق این عمل صورت گیرد. باید از آقای 
رئیسی پرسید مالک شما برای لیاقت و استحقاق افراد 
چیســت؟ با طرح این مطلب از سوی رئیسی می توان 
اســتنباط کرد که ایشــان واگذاری اقتصاد به بخش 
خصوصی را تا به امروز عادالنه ندانســته و معتقد است 

که افراد دیگری مستحق آن بوده اند. 
افراد مد نظر آقای رئیسی چه کسانی هستند؟ پیش 
از این محمود احمدی نژاد با طرح ســهام عدالت سعی 
کرد که این واگذاری را از انحصار خارج کند. اگر آقای 
رئیســی به همان رویه ی احمدی نژاد معتقد است باید 
بیــان کند و اگــر راه دیگری را مد نظــر دارد آن راه 

چیست؟
متاســفانه فقدان تشکلهای اســتخوان دار سیاسی 
موجب شــده که کاندیداهای ریاســت جمهوری توان 
تدوین برنامه مشــخص و کارشناســی شده را نداشته 

باشند. 
در این شرایط هر کس به صورت فی البداهه مطالبی 
را بیان می دارد که حتی خودشان به چگونگی دستیابی 

به آنها بی اطالع است. 
باید دید در روزهای آتی رئیسی برای این برنامه ها و 

شعارهای کلی خود چه جزئیاتی ارائه می کند.

حميد آیتی - فعال سياسی اصالح طلب 

 حمید رضا فوالدگر نماینده اصول گرای مجلس و عضو جمناگفت: شعارهای آقای قالیباف خیلی افق دور از دسترسی دارند. ما 
ضمن اینکه اینها را آرمان های خوبی می دانیم و معتقدیم آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است، از ایشان تقاضا داریم که برنامه 
عملی رسیدن به این آمار را بدهند و قدری هم در طراحی شعارها و برنامه ها به واقعیت موجود کشور و اقتصاد توجه کنند. بهتر 

است اگر این شعارها قدری غیرواقعی هستند، اصالح شوند.

کمی در واژه ها و خط سیر تبلیغات انتخاباتی دقت کنید!
تــا به حال دیــده اید کاندیدایــی در مــورد چگونگی»تولید علــم« یا چگونگی 
گســترش»فرهنگ کتاب خوانی« یا» بهبود تحصیالت« یا »مرتبط ســاختن رشته  

تحصیلی با نیاز جامعه «صحبت کند؟
آیا تا به حال دولتی در مورد» تســهیل جهانگردی« و»راحتی رفت و آمد مردم به 

اقصی نقاط دنیا« سخن گفته است؟
آیــا هیچ یک از گروههــای دخیل در انتخابات از کاندیدای ریاســت جمهوری در 

خواست مراکز درمانی و علمی و گسترش آن را در نقاط مختلف کشور داشته اند؟
تا به حال به این فکر کــرده اید که چگونه اعتبارات غیر ممکن در زمان انتخابات 

ممکن می شود؟
آیا به صفحات طنز و جّد مجالت و روزنامه ها نگاهی انداخته ایم؟

کار ما به جایی رسیده است که تنها درخواستمان از یک رئیس جمهور خوب پرداخت 
یارانه و در کل ایجاد رفاه نســبی برای یک زندگی عادی است! حق هم حتمأ با مردم 
اســت،چرا که »هر کس معاش ندارد،معاد هم ندارد« اصأل در حقانیت این درخواست 
شــّکی نیست ولی این پرســش باقی می ماند که چه شده است که کارمان به اینجا 
کشــیده که مهمترین درخواســتمان،بر طرف کردن نیازهای اولیه ی ماست! )فراهم 
نمودن تسهیالت مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن، وظیفه ی حاکمیت است ( آیا 
زمانی خواهد آمد که در کنار داشــتن یک رفاه و آرامش نسبی ،خواسته های دیگری 
را هم به ذهنمان راه دهیم؟! حتمأ مردم فالن نقطه ی دنیا از بابت زندگیشان راحتند 
که رئیس جمهورشــان را برای یک دروغ بازخواســت و از کار برکنار می کنند؟ این 
درحالیست که ما دهها و صدها دروغ را می شنویم و نه تنها به فکر بازخواست کسی 
نمی افتیم که اتفاقأ به خاطر شهامت در دروغگویی تشویقشان هم می کنیم و وقتی 
قبح این رفتار ناپسند می خواهد آزارمان دهد، می گوییم:»سیاست است دیگر...!« چرا 
نمی خواهیم باور کنیم که سیاست و حکومت بر مردم با رعایت اخالق و درستی ممکن 
اســت؟و چرا انتظار زمانی را نداریم که از حاکمانمان به جای دریافت یارانه بیشتر)که 
حق آحاد ملت است(، درخواست های دیگری هم داشته باشیم! واقعأ ما را چه می شود؟

نگاهی به سخنان ابراهیم رئیسی
بحثی درباره مناظره های 

انتخاباتی

»معیشت«عامل »مشروعیت!«
ابوالقاسم عابدین پور - نماینده مجلس ششم 

حسن فتحی - دبير هيات تحریریه 

*گفت وگو از سید علیرضا دادگر حسینی
با مشخص شدن کاندیداهای شرکت کننده 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 بازار 
گمانه زنی ها برای مشخص شدن نامزد پیروز 
انتخابات روزبــه روز داغ تر می شــود. در این 
راســتا خبرنگار روزنامه مستقل در گفتگویی 
با ســیدعلی آقازاده دبیر ستاد انتخابات حزب 
اعتدال و توسعه به تحلیل این دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراها پرداخته است که 

در ادامه می خوانید:
استقبال اصول گرایان از انتخابات 
را  و شــوراها  ریاســت جمهوری 

چطور ارزیابی می کنید؟
در خصوص انتخابات شوراها ما همین طور 
که به زمان انتخابات نزدیک می شویم شاهد 
استقبال بیشتری نسبت به دوره قبل هستیم، 
خصوصــاً در تهران. اما در برخی از شــهرها 
مشــارکت کاندیداها کمتــر از دو برابر بوده 
است. وقوع حوادثی در سال های اخیر اهمیت 
شوراهای شهری را نزد مردم دوچندان کرد و 
آن ها احســاس می کنند باید نقش بیشتری را 
در توســعه شهرها ایفا کنند، این مسئله باعث 

افزایش استقبال شده است.
در خصوص انتخابات ریاســت جمهوری با 
آمدن رئیسی و احمدی نژاد و روحانی به عنوان 
سه تا از چهره های شاخص سه جناح  سیاسی 
در کشور، ما شاهد سه قطبی در مرحله ثبت نام 
بودیم. با توجه به حضور آقای رئیسی درصحنه 
انتخابات بسیاری از کاندیداهای اصول گرا که 
از قبل اعالم آمادگی کرده بودند پشــت سر 
وی قرار گرفتند و از او حمایت کردند که این 
نشان دهنده این است که اصول گرایان این بار 

با رویه بهتری وارد صحنه شده اند.
ثبت نام احمدی نژاد باعث شــد که ایشــان 
حســاب خــود را از اصول گرایــان جدا کند 
اصولگرایان هم اعتراض خود را به آن نشــان 
دادند. در خصوص قالیباف هم وضعیت ایشان 
به لحاظ سیاسی کاماًل مشخص است. با توجه 
به وزن قالیبــاف در انتخابات دوره های قبل، 
وی از نظر سیاسی به عنوان یک عنصر مطرح 
که بتواند به صورت بالقوه نقشــی در انتخابات 
ایفا کند نیســت. احتمااًل ایشــان برای خالی 

نمانــدن صحنه با یک هماهنگــی با جناب 
رئیسی وارد صحنه شدند.

اگر ما کاندیداهــای اصول گرایان را همان 
دو چهــره آقایان رئیســی و قالیبــاف بدانیم 
و از آن طــرف هم حضور آقایــان روحانی و 
جهانگیری می توانــد به نوعی این صف آرایی 

را متوازن کند.
انتخابات آینــده که تا یک ماه دیگر برگزار 
می شود کاماًل دوقطبی است و به مرحله دوم 
نخواهــد رفت و در همان مرحله اول به دلیل 
دوقطبی بودِن فضا، منتخب مردم مشــخص 

خواهد شد.
سابق  رئیس جمهور  ثبت نام  علت 

علی رغم توصیه رهبری چه بود؟
رئیس دولت های نهم و دهم حداقل در این 
موضوع از حسابگری برخوردار است. علیرغم 
اینکه در اداره کشــور از فهــم و تعقل کافی 
بی نصیب بود اما در این ثبت نام نشان داد که 
ثبت نامش با برنامه ریزی قبلی اســت و نفس 
ورود به معنای مخالفت با رهبری خواهد بود. 
اما مطمئن هستم یک نقشه و اندیشه دیگری 
در کار است. شاید آمدنش اصاًل برای مخالفت 
با نظر رهبری بود بــا توجه به اینکه خودش 
در نامــه به رهبری عنوان کــرد که نخواهد 
آمد ممکن اســت می خواهد مخالفتش را علنًا 
با نظر رهبری اعــالم کند که یکی از دالیل 
اصلی رد صالحیت ایشآن همین عدم التزام به 

والیت فقیه و قانون اساسی خواهد بود.

البته این فرضیــه را نباید نادیده گرفت که 
احمدی نژاد می خواهد یک جریان ســومی را 
جــدا از اصالح طلبان و اصول گرایان داشــته 
باشــد. که البته اگر اپوزیســیون را به معنای 
مخالفت با نظام تلقی کنیم این احتمال می رود 
کــه احمدی نــژاد در ورژن جدیدش در قالب 
اپوزیســیون بگنجد. منتها مــن فکر می کنم 
احمدی نژاد در تالش ایجاد یک جریان سومی 
است که متأسفانه از تفکرات خطرناکی بهره 
می برد که می تواند نظام و قانون مستقر را به 

چالش بکشد.
با توجه با اینکه آقای رئیسی اعالم 
کرده بودنــد خدمت بــه زوار و 
آستان امام رضا را برهر منصب دیگر 
ترجیــح می دهنــد کاندیداتوری 

ایشان را چگونه می بینید؟
آقای رئیسی برای ورود به صحنه انتخابات 
زمان مناســبی را انتخاب نکرده است. ایشان 
نقاط ضعف متعددی می تواند داشته باشد که 
یکی از آن ها عدم اشراف به مسائل کشور در 
بعد اجرایی است ایشــان تمام سوابقشان در 
حوزه قضا بوده دانش و کارکرد و سوابق ایشان 
در حوزه اقتصــادی به هیچ وجه قابل قیاس با 
آقای روحانی و دولت ایشــان نیست.از طرفی 
از بعدازانقالب اسالمی ما دوره ای را نداشتیم 
که ریاست جمهوری تک دوره ای بوده باشد در 
این دوره هم آقای روحانی دو دوره ای خواهد 
بود علت آن هم این است که کارهای بزرگی 

را که در این دولت در 4 ســال گذشته شاهد 
آن بودیم برای اتمام آن الزم است مردم این 
فرصت را به دولت بدهند که 4 سال دیگر هم 
ادامه پیدا کند. البته ما در دور دوم قطعاً شاهد 
ثمر دهی بســیاری از اقدامات دولت خواهیم 
بود، چراکه دولت بیشــتر انرژی خود در دور 
اول را صــرف آواربــرداری و تخریب بناهای 
ناکارآمدی دولت قبلی کرد. درنتیجه 4 ســال 
دوم روحانی می تواند ثمرات بهتر و بیشــتری 
داشته باشد و این را مردم قطعاً می فهمند لذا 
زمان برای آمدن آقای رئیســی اصاًل مناسب 
نبود. ازین جهات معتقدم آقای رئیسی مرتکب 

اشتباه استراتژیک شده اند.
نامزدی آقایان جهانگیری و محمد 
هاشمی را چگونه ارزیابی می کنید؟

نامزدی معاون اول دولت فعلی در راســتای 
صف آرایی و مهره چینی بوده که در دوره های 
مختلف بین جناح اصالح طلــب و اصول گرا 
وجود داشــته است. در این دوره هم همانطور 
خواهــد بود و مطمئنم اگر شــرایط به همین 
منوال باشد حتماً در مناظرات تلویزیونی شاهد 
خواهیم بود آقایان جهانگیری و هاشمی اخبار 
و اطالعــات و آمارهایی ارائه کنند تا دســت 
جناح اصالح طلب خالی نماند و بعدازآن هر دو 
چهره کنار خواهنــد رفت. در نهایت دوقطبی 
که اشاره شد بین آقای روحانی و رئیسی انجام 

خواهد شد.
انتخابــات  از  شــما  پیش بینــی 

ریاست جمهوری 96 چیست؟
اگر احمدی نژاد در این دوره تائید صالحیت 
می شد در حقیقت ما شاهد یک رفراندوم بودیم 
که در آن رفرانــدوم 3 جناح در معرض رأی 

مردم قرار می گرفتند. 
 لذا مــن فکر می کنم با توجه به شــرایط 
سیاسی اتفاقاً چنانچه احمدی نژاد حضور داشت 

حضور وی را به فال نیک می گرفتیم. 
چراکه بارأی مردم می دهند آقای احمدی نژاد 
و تفکر ایشان برای همیشه به زباله دان تاریخ 

سپرده می شدند.
 در هر حال پیش بینی می کنم آقای روحانی 
با درصد باالیی پیروز ایــن دوره از انتخابات 

خواهد بود.

سید علی آقازاده در گفت وگوی اختصاصی با مستقل:

رئیسی دچار اشتباه استراتژیک شد

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات 
از برگزاری جلســه ویژه این کمیســیون به 
منظور تجدیدنظر در »پخش غیرزنده مناظرات 

انتخاباتی از رسانه ملی« خبر داد.
احســان قاضی زاده هاشــمی درخصوص 
مصوبه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات 
مبنی بر عــدم پخش زنده مناظرات انتخاباتی 
ریاست جمهوری دوازدهم، گفت: نظر به اینکه 
کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که 
در آخرین دقایق 31 فروردین تایید صالحیت 
آن ها از سوی ستاد انتخابات کشور اعالم شد، 
خواهان پخش زنده مناظرات انتخاباتی هستند، 

مصوبه مذکور مجددا در کمیسیون نظارت بر 
تبلیغــات انتخابات مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.
نماینــده مردم فریمان در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: اکنون کــه نامزدهای نهایی 
انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم طالب 
برگــزاری زنده مناظرات انتخاباتی هســتند، 
امیدواریــم در جلســه کمیســیون نظارت بر 
تبلیغــات انتخابات نیز با ُحســن نظر به این 
موضوع نگریســته شود و نهایتا امکان پخش 
زنده مناظرات انتخاباتی مــورد تایید اکثریت 

اعضای کمیسیون قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد 
شور و نشــاط انتخاباتی در جامعه، امیدواریم 
تصمیم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات 
درخصوص نحــوه پخش مناظرات انتخاباتی، 

شور و نشاط مضاعفی به جامعه تزریق کند.

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان 
اینکه جلســه برای بررسی این موضوع عصر 
روز جمعه ) 1 اردیبهشــت( برگزار خواهد شد، 
ادامه داد: همچنین در آخرین جلسه کمیسیون 
نظارت بــر تبلیغات انتخابــات، ضوابط کلی 
برنامه های انتخاباتی صداوسیما مورد تصویب 

قــرار گرفت.قاضی زاده افــزود: از آغاز زمان 
رســمی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، 
تمــام برنامه های تولیدی، مســتند و خبری 
سازمان صداوسیما پیرامون نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری و برنامه هــای انتخاباتی 
ایشان بر اساس ضوابط تعیین شده کمیسیون 
و مبتنی بــر موادی از نحــوه تبلیغات قانون 
انتخابات صورت خواهد گرفت.عضو کمیسیون 
نظارت بر تبلیغات انتخابات با اشــاره به اینکه 
رئیس سازمان صداوسیما و معاون سیاسی وی 
نیز در این جلسه حضور داشتند، گفت: دستور 

العمل مذکور به ایشان تحویل شد.

تجدید نظر در پخش غیر زنده مناظرات انتخاباتی

حمیدرضا فوالدگر، عضو جمنا: 

 قالیباف به واقعیات 
توجه و شعارهایش را 

اصالح کند

نقوی حســینی با بیــان اینکه اســتراتژی 
اصولگرایــان برای انتخاب نامــزد واحد نباید 
تغییر کند گفت: اصولگرایان باید با استفاده از 
تاکتیک دولت برای ورود به مناظرات انتخاباتی 

برنامه ریزی کنند.
سیدحسین نقوی حسینی عضو جبهه پایداری 
در اشاره به استراتژی اصولگرایان برای ورود به 
صحنه انتخابــات اظهار کرد: اصولگرایان باید 
با یک نامزد واحد وارد عرصه انتخابات شــوند 
البته برای اینکه چه تاکتیکی به کار ببرند تا به 
یک نامزد مشترک برسند می توانند برنامه ریزی 
کنند بــه این صورت که همه ثبت نام کنندگان 
در مناظره ها شرکت کنند کمااینکه دولت هم 
اینطور تدارک دیده اســت و برخی را ثبت نام 
کرد تا در مناظره ها شرکت کرده و از عملکرد 
دولت دفاع کنند و شاخص اصلی آن هم آقای 

جهانگیری است که این مهم را پنهان نکرده 
و خیلی صریح گفت برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری نیامده ام بلکه نامزد انتخاباتی 
شده ام که از دولت دفاع کنم و بگویم که دولت 
را چگونه تحویل گرفتیم و تاکنون چه اقداماتی 

انجام داده ایم. 
به گزارش نامه نیــوز،  این نماینده اصولگرا 
در نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: اینکه 
اصولگرایان چه تاکتیکی بــه کار ببندند حق 
خودشان اســت اما باید در پایان با یک نامزد 
وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند و به اعتقاد 
بنده اگر اصولگرایــان با چنین مکانیزمی وارد 
انتخابات شوند موفق می شوند چراکه ما برای 
انتخابات ریاســت جمهوری 40 میلیون رای 
داریم که اگر اصولگرایان با انتخاب یک نامزد 
واحد انتخاباتی این میزان رای را به درســتی 

مدیریت کنند به طور قطع موفق خواهیم شد. 
نقوی حســینی در واکنش بــه انتقاد برخی 
اعضای جبهه پایداری نسبت به تبلیغات منفی 
طرفداران قالیباف علیه رئیســی با اســتناد به 
نتیجه نظرســنجی ها خاطرنشان کرد: اشکالی 
ندارد تاکتیک ها مهم نیســت بلکه استراتژی 
مهم است کمااینکه زمانی که تبلیغات انتخابات 
سال 92 آغاز شــد هفته اول آقای روحانی در 
نظرسنجی ها آخر شده بود اما هفته دوم وی در 
صدر جدول نظرسنجی ها قرار گرفت بنابراین 
اشکالی ندارد که نظرســنجی ها انجام شود و 
بررســی ها صورت بگیرد و در مورد اینکه کی 
به نفع چه کســی کنار برود صحبت شود ولی 
استراتژی نباید تغییر کند و در نهایت باید یک 

نفر در صحنه باقی بماند. 
وی در ارزیابی شــانس قالیباف و رئیســی 

برای پیــروزی در انتخابات پیــش رو با تاکید 
بر اینکه اظهارنظر در ایــن مورد به زمان نیاز 
دارد، یادآورشــد: هر دو این افراد مدیران قوی 
و توانمندی هستند که برنامه دارند اما در روند 
بررسی ها باید ببینیم که کدام یک از آنها وارد 
صحنه انتخابات شــود به صالح اصولگرایان 

است.

نقوی حسینی نماینده اصول گرای مجلس: 

اصول گرایان رویه روحانی را برای ورود به مناظرات در پیش بگیرند

حمید ابوطالبی در واکنش به خبر پخش نشــدن مناظره های ریاست جمهوری به صورت 
زنده از سیمای جمهوری اسالمی ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: 

ســتاد انتخابات - که دولت درآن دراقلیت است - تصمیم گرفته مناظره ها را زنده پخش 
نکند؛ دو سوال وجود دارد:

1( معناي این امرچیست؟ آیاکساني که رییس جمهورمي شوند صالحیت زنده روي آنتن 
رفتن ندارند؟ یا قصددارند برخي مطالب راسانسورکنند؛ یعني مردم محرم نیستند؟

2(مشارکت وسیع مردم پشتوانه نظام است؛ دراین صورت چه کسي مسئول عدم مشارکت 
احتمالي خواهد بود؟

ازنظردولت، درهرتصمیمي یا اقدامي باید: مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم 
بوده، و انتخاب آنان آزاد باشند.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهور:

آیا مردم محرم نیستند؟

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:
از قانون انتخابات!

ماده ۵9- کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صالحیت خود را ضمیمۀ اعالم داوطلبی 
نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صالحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

نکته: ماده فوق با این فرض تنظیم شده که شورای_نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری 
اعالم رد صالحیت نمی کند و لذا فقط اسامی واجدین شرایط به وزارت کشور ارسال می گردد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: 

شورای نگهبان در انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم رد صالحیت 

نمی کند

با اعالم خروجی شورای نگهبان درباره کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری، 
مبارزات انتخاباتی وارد مرحله جدیدی شده و از این پس 8 کاندیدا رقابت خود را برای 
حضور فعال در انتخابات آغاز می کنند. هرچند قبل از اعالم اسامی تعدادی از کاندیداها 
با استفاده از تر یبون های مختلف رسمی و غیر رسمی فعالیت انتخاباتی و تخریبی خود 
را آغاز کره و به اشــکال و صور مختلف روحانی و دولت را آماج حمالت ناجوانمردانه 
خود قرار داده بودند اما از این پس شرایط تغییر یافته وحمالت گسترده تر شده و این 
جناح و باند که هم چون آفتی به کشور چسبیده است بی پروا وگستاخ تر دستاوردهای 

نظام و دولت را مورد حمله قرار خواهد داد. 
تبلیغ در چنین انتخاباتی امری عادی و قابل قبول اســت اما این جناح و باند که در 
مجلس نهم و پس از آن نتوانســت دولت و روحانی را بی اعتبار ساخته و خواسته های 
خود را به کرســی بنشــاند این روزها از فرصت به دســت آمده استفاده یا در حقیقت 
سوءاستفاده کرده و با انواع و اقسام رسانه ها و تهمت ها و حربه ها به میدان آمده تا هم 
وجهه ای برای خود کسب کند و هم رقیب را خلع سالح کرده و از میدان خارج سازد. 
یکــی از اتهاماتی که در تمامی دوران دولت اعتدال و امید به آن وارد شــده و این 
روزها به یکی از شاه کلیدهای تبلیغاتی علیه روحانی تبدیل شده بر جام و دستاوردهای 
آن یا در حقیقت تعامل با جهانیان اســت که به حربه ای نخ نما تبدیل شــده تا از این 
طریق دولت و روحانی را تحت فشــار قرار داده و بی اعتبار کنند. در صورتی که حتی 
جهانیان از این توافق نامه جانبداری کرده و آن را الگویی برای مذاکرات و حل و فصل 
اختالفات دانسته اند. اگر نگاهی به مبارزات انتخاباتی در کشورهای مختلف بیندازیم با 
این واقعیت مواجه خواهیم شد که برخی اصول خدشه ناپذیر بوده و خط قرمز محسوب 
می شــود که از آن جمله باید به منافع ملی و مصالح عمومی اشاره کرد اما در ایران نه 
تنها توجهی به این اصول نمی شود بلکه اولین ضربات از سوی منتقدان به این اصول 
وارد شده و افکارعمومی هدف قرار می گیرد تا با بی اعتبار کردن تالش ها و کوشش ها، 

زمینه مساعدی برای رخنه به افکار عمومی و مصادره آن فراهم سازند. 
 اولین دســتاورد برجام یا مهم ترین دســتاورد آن دور کردن جنگ از ایران و اشکار 
ساختن این واقعیت است که ایران درصدد پیش گرفتن سیاست تعامل با جامعه جهانی 
خصوصا همسایگان خود است. اگرچه مخالفان که لباس دشمن به تن کرده اند نه تنها 
برجام را نفی کرده و آن را ناموفق می دانند سیاست تعامل و همراهی با جامعه جهانی 
خصوصا همســایه ها را نیز فاقد ارزش دانسته و همچنان بر سیاست جنگ و تقابل با 
جهانیــان تاکید می ورزند. در حالی که همین تفکر بود که در زمان متوهم ها ســبب 
گردید پرونده فعالیت های هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای 
امنیت ســازمان ملل ارجاع شده و ایران برای مدت 10 سال با انواع و اقسام تحریم ها 
مواجه شود و ویرانی اقتصادی و اجتماعی وسیاسی را برای این کشور به ارمغان آورد. به 
طوری که هنوز هم با وجود تمامی تالش ها، دولت اعتدال و امید موفق به رتق و فتق 
امور نشــده و مشکالت برطرف نگردیده است. در چنین شرایطی باز هم این عناصر و 
باندها تحت پوشش حمایت از کاندیداهای خود قدم در صحنه گذارده و تصور می کنند 
با تبلیغات سینوسی وجوسازی می توانند ذائقه و سلیقه مردم را تغییرداده و بار دیگر خود 
را به مردم تحمیل کنند. نگاهی به گزارش هایی که درباره حادثه ناگوار پالسکو منتشر 
شــد یا اقداماتی که این عناصر به دلیل رانت خواری انجام داده اند گویای این واقعیت 
است که متاسفانه در این دوره عناصری حامی کاندیداها شده اند که نه اعتقاد قلبی به 
رای و نظریات مردم دارند و نه این که ارزشی برای آن ها قائلند. آن ها فقط از مردم و 

آرائشان به عنوان زینت المجالس استفاده کرده و می کنند. 

تعامل با جهانیان اصل است


