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معصومه ابتکار با بیان اینکه امیدوارم همه کاندیداها با این نیت بیایند که آینده ایران را بسازند، گفت: انتخابات محل تسویه حساب های 
سیاسی نیست. 

معصومه ابتکار در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتخابات محلی اســت که همه باید با برنامه بیایند تا بتوانند مشکالت و معضالت 
مملکت را کاهش دهند. او در مورد کاندیداتوری احمدی نژاد گفت: در این مورد نظر خاصی ندارم، امیدوارم انتخابات خوبی برگزار شود و 

همه کاندیداها با نیت خیر بیایند؛ با این نیت که آینده ایران را بسازند.

 محمدرضا عارف در گفت وگویی به تشریح وضعیت اصالح طلبان و دیدار آقایان رهامی 
و منتجب نیا با مقام معظم رهبری پرداخته و اعالم کرد:  خیلي ها بعد از درگذشت آیت اهلل 
هاشمي از ضعف ارتباط اصالح طلبان با رهبري سخن گفتند. اما محمدرضا عارف، رئیس 
شوراي عالي سیاســت گذاري اصالح طلبان با قاطعیت مي گوید اصالح طلبان همیشه با 

رهبري تعامل داشته اند و ایشان هم صمیمانه به آنها محبت داشته اند. 
   او هم چنین اشاره اي به تشکیل کمیته گفت وگوي ملي داشت که تشکیل آن پیش 
از این در دیدار عیدانه عارف و الریجاني جدیت بیشــتري یافته بود و حاال با معرفي ٢٢ 
نفر از نمایندگان به الریجاني براي تشکیل کمیته گام هاي عملي آن برداشته شده است. 

عارف مي گوید این افراد از همه فراکسیون ها انتخاب شده اند اما هنوز تعداد نهایي افراد 
حاضر در کمیته قطعي نشده و با مشورت با علي الریجاني ترکیب نهایي کمیته مشخص 
خواهد شد تا بعد از این کمیته اولویت ها و موضوعات گفت وگو را مشخص کند. او مي گوید 
هیچ پیش شرطي براي عملکرد این کمیته در نظر نگرفته ایم و امیدوار است که مساله اي 

مانند رفع حصر نتیجه عملکرد این کمیته باشد.
 آقاي عارف ديدار دو روز قبل آقايان رهامي و منتجب نيا با رهبري 
با خواست و هماهنگي شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان بود؟

نیازي به هماهنگي نیست. حق همه افراد است که از مقام معظم رهبري تقاضاي وقت 
مالقات کنند و ایشان هم بر اساس شرایط و زماني که دارند همیشه این زمان را در اختیار 

ما قرار داده اند.
درباره جزئيات اين ديدار اطالعي داريد؟

من اطالعي ندارم. اما همیشه این ارتباط میان مقام معظم رهبري و اصالح طلبان بوده و 
امیدواریم که در آینده هم ادامه داشته باشد و تقویت شود.

خود شــما هم اخيرا ديدارهايي با رهبري در راستاي تسهيل فعاليت 
اصالح طلبان در فضاي سياســي داشتيد. حاصل اين ديدارها چه بوده 

است؟
اجازه دهید درباره جلسات خصوصي و غیررسمي صحبت نکنیم. اما همینقدر بگویم که 
ما همیشه با دفتر آقا تعامل داشته ایم و ایشان هم صمیمانه به ما محبت کرده اند. ما هم هر 

وقت الزم باشد با ایشان تماس مي گیریم.
بعد از کاندیداتوري آقاي جهانگیري خیلي از محافل اصول گرا و رقباي آقاي روحاني بر 
این موضوع مانور مي دهند که احتمال رد صالحیت ایشــان افزایش یافته و حضور آقاي 

جهانگیري براي رفع این نگراني است...
نه اصــال رد صالحیت آقاي روحاني موضوعیت و زمینه اي نــدارد. به هر حال این ها 
حرف هایي اســت که رقباي آقاي روحاني بیان مي کنند اما ما در این رابطه هیچ نگراني 

نداریم.
تشكيل كميته گفت وگوي ملي به كجا رسيد؟ شما اين موضوع را در 
ديدار نوروزي با آقاي الريجاني هم مطرح كرديد، تشكيل اين كميته 

االن در چه مرحله اي است؟
امیدواریم هر چه سریع تر کمیته مشترکي تشکیل شود. نظر ما این است که این کمیته 
ابتدا در سطح مجلس تشکیل شود و بعد با تفاهم خوبي که در سطح مجلس ایجاد مي شود 
دامنه آن را به ســطح جامعه ببریم. مجلس مرکز نخبگان و سیاســیون است اگر بتوانیم 
گفت وگوي ملي را در مجلس پیش ببریم ان شاءاهلل خواهیم توانست در سطح جامعه هم 
آن را عملي کنیم. گفت وگوي ملي مســاله اي جدي است که من ضرورت آن را در سطح 

جامعه با تمام وجودم حس مي کنم.
آقاي مازني از معرفي ٢٢ نفر به آقاي الريجاني براي تشــكيل كميته 

گفت وگو خبر داده است. اين افراد چطور انتخاب شده اند؟
هنوز هیچ چیز قطعي نیســت. مي خواهیم کمیته اي تشکیل دهیم که باید درباره تعداد 

نفرات آن با آقاي الریجاني تفاهم کنیم تا بعد کار را شروع کنیم.
انتخاب افراد كميته بر چه اساسي خواهد بود؟

این هم با تفاهم با آقاي الریجاني انجام خواهد شــد. اما قصدمان این است که از تمام 
فراکسیون ها افرادي حضور داشته باشند.

در صحبتي كه با آقاي الريجاني داشــتيد قرار بر اين شــده كه چه 
موضوعاتي در اولويت قرار بگيرند؟

اولویت هایي که االن در کشور حس مي کنیم. در همه زمینه ها باید گفت وگو کنیم تا به 
تفاهم برسیم. مبناي ما در نهایت تفاهم و همدلي و وحدت است. زمینه ها و موضوعات را 

خود کمیته با توجه به اولویت هاي کشور تعیین خواهد کرد.
بحث هايي مانند بحث رفع حصر هم قرار است در اولويت اين گفت وگو ها 

قرار بگيرد؟
ان شاءاهلل بعضي مسائل نتیجه گفت وگو و عملکرد این کمیته خواهد بود و نه پیش شرط. 
ما هیچ پیش شرطي براي تشکیل این کمیته نگذاشته ایم. باید این کمیته تشکیل شود و به 

جمع بندي برسیم تا بعد برنامه هایش را اعالم کنیم.

اميدواری عارف برای 
رفع حصر

 معصومه ابتكار:

انتخابات محل 
تسویه حساب های 

سیاسی نیست

وزير كشور دولت اصالحات با بيان 
اين كه حضور اســحاق جهانگيری 
برای اين انتخابات ضروری اســت، 
می گويــد: بــه غير از معــاون اول 
رئيس جمهور بــا افراد ديگری برای 
حضور در انتخابات صحبت شده بود 
كه تنها جهانگيری اين پيشــنهاد را 

قبول كرد.
عبدالواحد  چون  هم  سياســيونی 
هيچ كس  معتقدند:  الری  موســوی 

رقيب حسن روحانی نيست. 
موســوی الری حضــور برخی را 
مصداقــی برای »ما هــم زنده ايم« 
می داند و معتقد اســت دليل كثرت 
كانديداهای اصول گر ا برای اين است 
كه آن ها نمی خواهند فضا را دو قطبی 

كنند چون می دانند كه بازنده خواهند 
بود.

گزیده گفت گوی خبرآنالین با وزیر کشــور 
دولت اصالحات را در ادامه بخوانید.

- متاســفانه ثبت نام ها در ایــن ۵ روز دو 
بخش داشته اســت. بخش اول ثبت نام های 
بی هدف اســت که افرادی آمدنــد و ثبت نام 
کردند؛ بدون این که جایگاه ریاست جمهوری 
را بشناســند یا موقعیت خودشان را بدانند. این 
نقص قانون است و قانون باید به گونه ای باشد 
که جلوی ثبت نام افرادی که حضورشــان در 
ســتاد انتخابات جنبه جوک و طنز پیدا کرده، 
گرفته شــود. بخش دوم افراد شناخته شده ای 
هســتند که یا به اعتبار حزب و تشکیالتشان 
یا به اعتبار ســوابق شخصیشان وارد انتخابات 
شدند که این افراد محترم هستند و عرصه باید 
بــرای ورود این افراد به انتخابات باز باشــد تا 
بتوانند نظراتشان را مطرح کنند. در این بخش 
باید شواری نگهبان با وسواس منطقی و معقول 
نسبت به حیثیت و آبروی افرادی که آمده اند و 
وارد انتخابات شده اند، رسیدگی به صالحیت ها 
را شروع کند با این امید که کمترین ریزش در 
این بخش وجود داشــته باشد و اگر هم باشد، 

مستند به قوانین و مقررات باشد.
- من فکر می کنم هیچ کدام از این کسانی 
که وارد صحنه شده اند، ظرفیت رقابت با حسن 
روحانی را ندارند. نه از نظر ســوابق و نه از نظر 
کارنامه فکر نمی کنم که هیچ رقیب جدی ای با 

توجــه به آن چه در حال حاضر می بینیم وجود 
داشته باشد.

- از نظــر من این افــرادی که االن مطرح 
شده اند، چه آن هایی که مستقل آمده اند و چه 
آن هایی که از طرف جناح ها آمده اند، هیچکدام 

ظرفیت جدی برای مقابله با روحانی را ندارند.
- آن هایی که فکر می کنند با رفتار تخریبی 
و نه انتقادی و زیر سوال بردن کارهای مثبت و 
بزرگ نمایی ضعف های کوچک می توانند جای 
پایی پیدا کنند، یک اشتباه دارند. اشتباهشان هم 
این است که به این موضوع فکر نمی کنند که 
مردم از آن ها می پرسند شما در زمان مدیریت 
خودتان چه کرده اید؟ هــر کدام از آقایانی که 
وارد صحنه شده اند یک کارنامه ای دارند. باید 
از آن ها پرسید شــما موقعی که شهردار بودید 
چه کردید؟ زمانی که اســتاندار بودید چه کار 
کردید؟ وزیر بودید، چــه کار کردید؟ وقتی در 
قوه قضاییه بودید چه ســابقه ای داشته اید که 
حاال می خواهید به عرصه مدیریت سیاســی و 

اجتماعی وارد شوید.
- به اعتقــاد من آقای روحانــی به صفت 
شــخص خودش و بــه عنــوان رئیس دولت 
فعلــی ناگفته هایی دارد که وقتی این ناگفته ها 
گفته شــود این تقابل های جزیی دیگر چندان 
جایی پیدا نمی کند. فرض من بر این است که 
روحانی حرف هایی دارد که در زمان برنامه های 

انتخابات می تواند آن ها را بیان کند.
- خیلی از کسانی که امروز طلبکار هستند، 
بدهکارانــی هســتند که باید به ملت پاســخ 

بدهند. کســانی که ۸ ســال دولت های نهم 
و دهم را در دســت داشــتند با آن همه ثروت 
افســانه ای نتوانستند کاری کنند و حتی سر از 
سوء استفاده های میلیاردی درآوردند، باید بیایند 
به مردم جواب بدهند نه این که طلبکار دولت 

باشند.
- این موضوع درســت اســت کــه آمدن 
جهانگیری به صحنه انتخابات تصمیم شورای 

عالی سیاست گذاری بوده است.
- شــورای عالــی و بعضــی از چهره های 
اصالح طلب از چند نفر از دوستان خواستند که 
به صحنــه بیایند تا در آخر آقای جهانگیری با 
مشورت با بزرگان به این نتیجه رسید که وارد 
صحنه انتخابات شــود و مــن معتقدم که این 

تصمیم ایشان کار بسیار خوب و ضروری بود.
- در ایــن که جهانگیــری مکمل روحانی 
است، شکی نیست. خاســتگاه هر دوی آن ها 
یکی است و هر دو برآمده از یک طیف سیاسِی 
اصالح طلب اعتدال گرا هستند که در جامعه هم 
اکثریت را دارند. حتما دیدگاه های آن ها به هم 
نزدیک است و حتما هم از عملکرد دولت دفاع 

خواهند کرد.
- جهانگیــری در نهایــت حتما تابع جمعی 
هست که پشت آمدن او به انتخابات ایستاده اند. 
او متناســب تصمیمات جمعی تصمیم خواهد 
گرفــت و ما هیچ تردیدی در این زمینه نداریم 

که او مکمل حسن روحانی است.
- اصول گر ایان نتوانسته اند به اجماع برسند و 
حضور آن ها در انتخابات دو منظوره است. یکی 

این اســت که از فرصت های رسانه ای که در 
فضای انتخابات به وجود می آید استفاده کنند 
در جهت نقد دولت و انگیزه دوم این است که 
آن ها نتوانســتند با یکدیگر توافق کنند. یک 
مجمع واحدی که بتواند آن ها را به یک اجماع 

برساند، وجود نداشت.
- یک تشکلی تحت عنوان جمنا که خود آن 
هم محل اختالف شــد، وجود داشت اما حتی 
معلوم نبود این سه هزار نفر عضو جمنا از کجا 
آمده و وابســته به کدام طیف و جناح هستند و 
چه کســی آن ها را جمع کرده و چه جایگاهی 
دارند که به کسی بگویند بیا و به کس دیگری 

بگویند نیا.
- همیــن که اصول گر ایان تصمیم گرفته اند 
از روش های مدنی استفاده کنند را باید به فال 
نیک گرفت اما خودشان با هم اختالف داشتند 
که چرا مثال زاکانی باید دوم شــود و قالیباف 
باید چهارم شــود و به خاطر همین اختالفات 
هم بود که تعداد بیشــتری از این جریان وارد 

انتخابات شدند.
- فضای انتخاباتی بــه اصول گر ایان دیکته 
خواهد کــرد که چه تصمیمــی بگیرند. آن ها 
در بیــن دو محضور گیر کرده انــد: اگر آن ها 
یک کاندیدا در مقابل حســن روحانی داشــته 
باشــند، فضا دو قطبی می شــود و در فضای 
دو قطبی حســن روحانی قطعا  با رای باالیی 
برنده اســت. بنابراین نمی خواهند که این فضا 
در کشور به وجود بیاید تا بازنده باشند. دوم این 
که حتی اگر فضا دو قطبی نشود، کاندیداهای 
اصول گر ا به جان یکدیگر می افتند و هیچکدام 
به نفع دیگری کنار نخواهد رفت. بنابراین آن ها 
می خواهند راهی پیــدا کنند که در عین تکثر 
به نتیجه برسند که البته موضوع سختی برای 

آن هاست.
- اصول گر ایــان هنوز بــرآوردی جدی از 
صحنه انتخابات ندارند و نگران قطبی شــدن 

فضای انتخابات هستند و از این موضوع 
می ترسند.

- ســعید جلیلی مگر چقدر رای دارد که به 
نفــع یا ضرر اصول گر ایان باشــد. اما قطعا هر 
چقدر تعداد کاندیدای اصول گر ا کمتر باشــد، 
به نفــع اصول گر اهــا خواهد بــود و نیامدن 
 ســعید جلیلی هم به نفع اصول گر ایان خواهد 

بود.

جهانگیری مکمل روحانی است 

گفت وگو از عاطفه مجيدی
*****

دكتر  سيد علی اصغر غروی 
استاد دانشگاه در گفت وگوی 
اختصاصی با روزنامه مستقل 
به تشريح وضعيت انتخابات 
پرداخته  مردم  ديدگاه های  و 
گروه ها  آرايش سياسی  از  و 
گفته اســت. آنچــه در زير 
گفت وگو  ايــن  متن  می آيد 

است. 
  ارزيابــی شــما از ميزان 
مشاركت مردم در اين دوره 

از انتخابات چيست؟
این که می گویید میزان مشارکت 
مــردم، قطعاً مرادتــان همۀ مردم 

ایران نیست، 
بخشــی  از مردم  بــه جهتی در 
انتخابات شرکت نمی کنند و از رأی 

دادن امتنــاع می ورزند، هرچند این 
اقدام بــه زیان منافع ملی و مصالح 
مملکت تمام می شود. با صرف نظر 
از این عده، قطعاً کســانی که همه 
جانبــه نگرند در انتخابات حضوری 
جدی و فعال خواهند داشت و پای 
دفاع از دستاوردهای دولت اعتدال و 

امید خواهند ایستاد.
 تحليــل شــما از آرايش 
و  اصالح طلبــان  سياســی 

اصول گرايان چيست؟
به نظر می رســد، البتــه تا این 
لحظه، آرایش سیاســی و حمایت 
مردمی از اصالح طلبان منسجم تر 
از جبهــۀ اصول گرایان اســت. از 
این روی توفیــق آقای روحانی در 
انتخابات آتی بیش از پنجاه درصد 

است.
ادعا  نــژاد  احمدی  آقای   

كرده  رقابت اين دوره ســه 
قطبی خواهــد بود، آيا چنين 

چيزی محتمل است؟
البته با اعالم حضور آقای جلیلی 
به صورت مســتقل، ایــن احتمال 
وجود دارد که در این دوره سه نامزد 

اصلی فعالیت جدی داشته باشند.
 آيا اصول گرايان در نهايت 
با يــک كانديــدای اصلی 
)رئيســی( به ميدان خواهند 

آمد؟
همانطور که در پاســخ به سوال 
قبل عرض کردم، اگر آقای جلیلی 
از جبهه اصول گرایان خود  مستقل 
را به عنــوان نامزد انتخاباتی جبهه 
پایداری مطرح سازد، دیگر نمی توان 
گفت اصول گرایان با یک کاندیدای 
انتخابــات  عرصــۀ  وارد  اصلــی 
می شــوند. بروز رخدادهای دیگری 
هم محتمل است که در حال حاضر 

قابل پیش بینی نیست.
 آيا حجت االسالم رئيسی 
در رقابت بــا آقای روحانی 

حرفی برای گفتن  دارد؟
بی تردید هرکسی، خصوصاً وقتی 
برای رقابت پا به میدان می گذارد، 
حداقل پیش خود حرفی برای گفتن 

دارد. 
حجت االســالم رئیسی تاکنون 
در جایی سخن نگفته اند که میزانی 
از چارچــوب فکری ـ سیاســی و 
اجتماعــی ـ اقتصادی ایشــان در 
دســت باشــد. مهم این است که 
مردم، خارج از چارچوب مقایســه و 
رقابت، به دستاوردهای همۀ جانبۀ 
و  بیاندیشــند  روحانی  آقای  دولت 
آزموده شده را، بر کسی که تاکنون 
در هیــچ عرصه سیاســی حضور 

نداشته، ترجیح  روشن و مشخصی 
دهند.

 موقعيت آقای روحانی را 
در اين دوره چگونه ارزيابی 

می كنيد؟!
علی رغــم تبلیغات ســوء و ضد 
آقــای روحانی کــه در طول چهار 
ســال ریاســت جمهوری ایشان به 
طور گســترده ای انجــام  گرفته، 
باز هم از منزلت و اعتبار شــخص 
آقای روحانی کاسته نشده و جایگاه 
اجتماعی شان مصون مانده و ایشان 
از موقعیــت خوب و قابــل قبولی 

برخوردارند.
 دلواپسان برای تنزل   آراء 
قبلی آقــای روحانی، روی 
داده  مانور  اقتصادی  مسائل 
با اين حربه  و می دهند، آيا 
آقای  موقعيــت  می توانند 

روحانی را به خطر اندازند؟
قطعاً تبلیغــات تخریبی می تواند  
مؤثر باشــد اما خنثی کردن آن ها 
بســتگی دارد به این که خود آقای 
روحانی و اعضاء دولت ایشان و کل 
جبهۀ اصالحات تــا چه حد بتوانند 
ســاختاری  و  اصالحی  اقدامــات 
خــود را در همــۀ زمینه ها از جمله 
اقتصاد، برای عموم مردم، خصوصًا 
در روســتاها توضیح دهند و شفاف 

سازی کنند.
 به نظر شما حاميان جامعه 
مدنی و آراء خاكستری چه 
راهــی را در انتخابات آتی 

دنبال می كنند؟
اگر جبهه اصالح طلبان هم بستگی 
و وحدت نظر خــود را حفظ کند و 
این اتحــاد را از ضروریات توفیق و 
پیروزی در میدان عمل سیاســی ـ 

اجتماعی بدانــد و تخریب یکدیگر 
را زیان بــار به حال خود و مملکت 
قلمداد کنند و در اقدام سیاسی، همه 
جانبه نگر باشــند بی تردید بیش از 
نیمی از آراء خاکســتری را به خود 

اختصاص خواهند داد.
 آيــا آقــای روحانی دو 

دوره ای خواهد شد؟
دو دوره ای شــدن آقای روحانی 
به عوامل اثرگزار عدیده ای بستگی 
دارد. اگر ایشان به عنوان تنها نامزد 
تأیید صالحیت  اصالحــات  جبهۀ 
شود و مســائل پیش گفته از جمله 
تبیین دستاوردهای ساختاری دولت 
آقای روحانی، محقق گردد، احتمال 
پیروزی ایشان باالتر از پنجاه درصد 

است. 
  به نظر شــما، در انتخابات 
فاتح    ليست  كدام  شــوراها 

خواهد بود؟!
لیســت تهران و شهرســتان ها 
متفاوت اســت و برخــالف اتفاق 
نظــری که بین گروه هــا و احزاب 
مختلف اصالح طلبان بر ســر نامزد 
ریاســت جمهوری وجــود دارد، در 
شــوراهای  برای  نامزدها  گزینش 
رویه ای  وحــدت  چنیــن  شــهر، 
مشــهود نیســت و ایــن البته اگر 
بــه هم گرایی مایل نشــود موجب 
اســت.  ناپذیری  جبران  خســران 
امید اســت اصالح طلبــان در این 
زمینه خــاص خودخواهی ها را کنار 
بگذارنــد و به زیور گذشــت خود 
را بیاراینــد تا پیــروزی، به یاری 
خدا، نصیبشــان گردد. به هرحال، 
بــا در نظرگرفتــن همــۀ عوامل 
 اثرگزار، پیش بینی بســیار دشــوار 

است. 

سيد علی اصغر غروی استاد دانشگاه در گفت وگوی اختصاصی با مستقل:

 مردم از دولت اعتدالی حمايت 
خواهند كرد 

محمود احمدی نژاد در گفت وگو با شبکه تلویزیونی فونیکس چین با بیان اینکه دلیلی 
برای رد صالحیت وی و بقایی وجود ندارد، گفته است: در دور جدید اگر بخواهیم دولت 

را اداره کنیم، حتما خیلی از افراد دیگر حضور نخواهند داشت.
بخش هایی از این گفت وگو به  این شرح است. 

احتمال پيروزی بقايی چقدر است؟ 
احتمالش خیلی باالست. آقای بقایی رقیبی ندارد. 

اگر آقای بقايی يا شما رد صالحيت شديد، چه واكنشی خواهيد داشت؟ 
دلیلی برای این اتفاق وجود ندارد. 

در ايران همه احتماالت ممکن است! 
همه جای دنیا این گونه اســت. ایران هم مثل بقیه دنیا شــده اســت، البته قبال فرق 

می کرد، اما االن مثل سایر جاهای دنیا شده است! 
 اگر رد صالحيت شديد، چه واكنشی نشان می دهيد؟ 

دکتر احمدی نژاد: صبور باشید به وقتش متوجه خواهید شد 
   شما يا آقای بقايی در صورت پيروزی برجام را پاره نمی كنيد؟ 

این قرارداد در جای خودش باقی است و خیلی مساله مهمی نیست.

 

احمدی نژاد در گفت وگو با 
شبكه تلويزيونی فونيكس:

 من و بقايی 
رد صالحيت  
نمی شويم   

 طلبکاران امروز از دولت يازدهم، متحدان ويرانگران 
8 ساله كشور هستند!

دفاع تمام قد موسوی الری عضو ارشد شورای عالی سياست گذاری از كانديداتوری رئيس جمهور: 

    عبداهلل ناصری عضو شورای مشورتی اصالح طلبان 
در گفت وگو با خبرنگار سیاســی »انتخاب« در ارزیابی 
فضــای انتخابات بعد از مشــخص شــدن نامزدهای 
انتخاباتی نهایی اظهار کــرد: همان طور که نامزدهای 
انتخاباتی اصالح طلب هم عنوان کرده اند نامزد اصلی 
خودشــان را آقای روحانی می داننــد و از ابتدا هم این 
گونه پیش بینی می شد که نامزد انتخاباتی مورد نظر این 
جناح چه آقای جهانگیری و چه آقای هاشمی یا آقای 
رهامی باشد اعالم کرده بودند که تابع نظر جمع هستند 
ولی به دالیلی که بر اساس احتماالت یا شایعاتی مطرح 
می شــد رفته اند و ثبت نام کرده اند که اگر اتفاقی برای 

آقای روحانی افتاد در صحنه باقی بمانند. 
وی افزود: در بین نامزدهای اصالح طلب تنها فردی 
که اذهان را به خود مشــغول کــرده آقای جهانگیری 
اســت که قرار بود سال 9٢ نیز هم به عنوان کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود و ستاد انتخاباتی 
هم تشــکیل داد اما در لحظه آخر کنار کشید و طبیعتا 
نمی توان وجود این قابلیت را در وی حتی در مقایسه با 

آقای روحانی انکار کرد. 
این فعال سیاســی اصالح طلب یادآورشــد: از ابتدا 
تحلیل های روانشناسانه و جامعه شناسانه مبتنی بر این 
بود که از نظر اصالح طلبــان و هواداران دولت فردی 
به غیر از آقای روحانی نباید وارد کارزار انتخابات شود 
و آقای جهانگیری نیز رســما اعالم کرده است که به 
عنوان مدافع در کنار آقای روحانی و برای کمک به وی 

به میدان آمده است. 
ناصــری تصریــح کرد: بــا توجه به تکثــر و تعدد 
کاندیدایــی که جنــاح اصولگرا معرفی کرده اســت 
پیش بینی می شد که آقای روحانی نامزد انتخاباتی سال 
96 و رئیس جمهور دوره بعد هــم خواهد بود تا اینکه 
نامزد های انتخاباتــی اصالح طلب برای کمک به وی 
آمدند اما آنها به ویژه آقای جهانگیری باید حواسشــان 
باشــد که اگر وارد کارزار انتخاباتی شــوند با توجه به 
شرایط اقتصادی و معیشتی سختی که در برخی طبقات 
جامعه وجود دارد گفتمانشــان ممکن است بخشی از 
آرای آقای روحانی را به طور مســتقل نصیب سبد رای 

آنها کرده و کار را برای وی کمی سخت کند. 
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنون با توجــه به اینکه 
آقای رئیســی و تکثر کاندیدای انتخاباتی که در جبهه 
اصولگرایان ظهور و بروز کرده اند به درستی پیش بینی 
شــده بود که اگر آقای روحانی در 19 روز تبلیغات به 
خوبــی حضور پیدا کنــد آرای وی باالتر از آنچه قبل 
از این هم پیش بینی کــرده بودیم، می رود که البته در 
شــرایط کنونی آقای جهانگیری بخشــی از آن را به 
خود متوجه ساخته اســت بنابراین آقای جهانگیری تا 
زمــان تعیین صالحیت ها صبر کند اگــر آقای روحانی 
تاییدصالحیت شــد وی کامال کنار برود و دیگر ادامه 

ندهد. 
ناصری در اشــاره به تاثیر حضور محمد هاشمی به 
عنوان نامزد انتخاباتی در وضعیت ســبد رای روحانی 
بیان کرد: آقای محمد هاشــمی ســال ها است که از 
عرصه سیاست کنار کشیده اما انتساب وی به آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بعد از فوتش و به دلیل محبوبیتی که 
در جامعه دارد می تواند اذهان عمومی را جذب کند البته 
وی برخالف سایر افرادی که اعالم کرده اند ما مستقل 
آمده ایم با نیت کمک به آقای روحانی آمده است البته 
با اینکه آقای هاشــمی و آقای جهانگیری از همراهان 
آقای روحانی هســتند و از سر دلســوزی آمده اند ولی 
تفاوت آنها با هم این است که آقای جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور بوده و در جامعه شناخته شده تر است 
و آقای هاشــمی نیز چند سالی اســت که از سیاست 
کناره گیری کرده و جامعه شناختی نسبت به وی ندارد.

      عبداهلل ناصری عضو 
شورای مشورتی اصالح طلبان:

هدف جهانگیری و هاشمی 
کمک به روحانی است

دادستان عمومی و انقالب شیراز گفت:با تعامل و 
همکاری همه نیروهــا و مجموعه های ذی ربط و 
تشکیل جلسات ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم 
انتخاباتی درشیراز و در سطح استان فارس،امیدوار به 
برگزاری انتخاباتی پرشور و در کمال آرامش هستیم.

 ، علی صالحی دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
فارس افزود: به موجب قانون و بر اســاس دســتور 
دادستان کل کشــور تمامی فعالیت های انتخاباتی 
زودهنــگام و احتمالی در ایــن زمینه چه در فضای 
حقیقی و چه در فضــای مجازی رصد و در صورت 

مشاهده با آن برخورد خواهد شد.
وی بــا اعــالم اینکه تاکنون مشــکل خاصی در 
این زمینه نبوده اســت تاکید کرد:توصیه ما به همه 
کاندیداهــای محترم و هوادران و طرفداران آنها این 
است که پیش از آغاز فعالیت های تبلیغات انتخاباتی 
از انجــام تبلیعات در فضای مجازی و حقیقی پرهیز 

کنند.
دادستان شــیراز همچنین با اشــاره به فعالیت و 
همکاری مناســب همه مســئوالن و دستگاه های 
اجرایی،انتظامــی، امنیتی و قضایی  در اســفندماه 
سال گذشــته و ایام نوروز گفت:بحمدهلل با همکاری 
و تعامل مناسب ایجاد شده خدمت رسانی مناسبی به 
مســافران نوروزی انجام شد و با نظارت های انجام 
شده و فعالیت های صورت گرفته مشکل خاصی در 

کالن شهر شیراز پیش نیامد.

با تبلیغات انتخاباتی 
پیش از موعد  برخورد 

می شود   


