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برخالف همه آن هايــي كه گفتند و 
نوشــتند ما به »خرداد پر از حادثه عادت 
داريم« من با تمام بغض مي نويسم»من 

از دي ماه پر از مرگ ، واهمه دارم«
شهادت اميركبير، رادمرد اصالح طلب 
و وطن پرست نامدار ايراني و مرگ آيت 

اهلل هاشمي رفسنجاني، »چرچيل اسالمي« گوياي اين مدعاست.
در برهه زماني كه كشور نيازي جدي به مقابله با افراطي گري و 
اصالح امور داشت، و هاشمي تمام قد براي » حكومت قانون«، 
حد و حدود قدرت افراد خط و نشان مي كشيد و براي ضرورت و 
كاركرد آزادي تالش مي كرد ، از صحنه سياست و زندگي حذف 
شد.نقش استراتژيك هاشــمي و مرگ او در اين برهه حساس 
باعث شــده است كه هيچ كســي نتواند نقش او را بازي كند و 
يا هيچ آلترناتيويي تا ســال هاي آتي در ســپهر سياسي ايران 
براي او تعريف نشــود. در اين ياداشت سعي مي شود به كنش و 
واكنش هاي هاشمي رفسنجاني در سپهر سياسي كشور و نقش 

بي بديل ايشان در انتخابات پيش رو پرداخته شود.
اگر چه گفتمان كارگزاراني در ســال هاي گذشــته در عرصه 
سياســت ، اقتصاد و... داراي اشــتباهات فاحشي بوده است كه 
به تبع، نزديك شــدن محتاطانه به توسعه سياسي نتيجه سنگ 
اندازي افراطيون ، دلواپس هاي كاسب و بنيان هاي گفتمان هاي 

كارگزاراني است .
ولي اســتحاله گري و چرخش هاي راست به چپ اين گفتمان 
كه باعث تغيير نسبي رويكرد آن ها و ايجاد پايگاه عظيم اجتماعي 

براي اين جريان شد، غير قابل انكار است.
بدون شك دســت برداشــتن مقطعی و بر حسب مقتضيات 
سياســي - زماني مبتني بر حركت به ســمت مردم، نمود نبود 

دگماتيسم سياسي در اين جبهه است.
اگر چه هر شخصيت سياســي در دوران صدارت خود داراي 
اشــتباهاتي است ، كه آيت اهلل هاشمي هم از اين قاعده مستثنا 
نيست. ولي تغيير رويكرد سياسي در يك دهه اخير و قرار گرفتن 
در كنار مردم باعث شــد، كه نگاه ها به ســال هاي اواخر عمر او 
معطوف شود و اشتباهات گذشته ايشان به طور نسبي فراموش و 
در سپهر سياسي ايران به يك شخصيت كاريزماتيك تبديل شود.

هاشمي مخالف ســر سخت » راديكاليســم«، مدافع واقعي 
»اعتــدال« و تابع مطلق »قانون« بود كــه آن را حتي در برابر 
فرزندان خود رعايت مي نمود و از چارچوب قانون عدول نمي كرد. 
در برهه حساس ســال ٨٤ با توجه به اينكه دولت اصالحات 
هنوز قوه ي اجرايي كشور را در اختيار داشت و اين روند به راحتي 
با تدبر و تدبير بيشــتر قابل تداوم بود و هاشــمي مي توانست با 
اصالح طلبان يكي شود و خود كنار رود ، و با اين حركت سنجيده 
به اجماع اصالح طلبان كمك كرده و مانع از سبد آرايي پرتفوي 
گونه شود، تا اينكه با اعمال رفتارهاي منطقي جلوي شكل گيري 
تفكر خطرناك و ويرانگر »احمدي نژاديسم «گرفته شود اما عماًل 
از انجام اين مهم ســر باز زد. ولــي با همه اين وجود با تمام قوا 
در مقابل احمدي نژاد ايستاد تا اينكه در آخر تسليم حركت هاي 

دموكراتيك مبتني بر دموكراسي شد. 
فلذا بعد از اين همه وقايع تلخ، كشور جوالنگاه افراطيون شد . 
تمام حد و مرزهاي قانون و اخالق را در هم شكستند به طوريكه 
فقط به جنبه ماكياولي سياســت توجه داشتند، و علناً كشور را به 
ميدان گالدياتور بازي تبديل نمودند. اما هاشمي همچنان اميدوار 
به آينده بود. » صبر و اميــد« در گفته هايش موج مي زد. بعد از 
سال   ها سكوت باالخره بعد از حوادث و رخدادهاي مربوط به سال 
٨٨ در روز ٢٦ تير روزه ســكوت را شكست و در خطبه هاي نماز 
جمعه با صدايي بغض آلود و چشماني اشك بار گفت»الزم نيست 
در اين شرايط عده اي را با اين نام در زندان ببينيم« بعد از آخرين 
حضورش در جايگاه خطيب نماز جمعه توســط افراطيون با انگ 
و بر چســب هايي واهي نظير »اصل فتنه و يا ساكت در فتنه« 
بي شرمانه هجمه هاي زيادي را عليه او ساماندهي كردند . اما بر 
خالف همه جو ســازي انجام شده توسط افراطيون، هاشمي به 
مردم نزديك تر شد، و به يك شخصيت »كاريزماتيك« در سپهر 

سياسي ايران تبديل شد .
وقتي در مناظرات تلويزيوني ســال ٨٨ توســط احمدي نژاد 
تخريب شــد، ســخني بر زبان نياورد و همچنان بر مدار صبر و 
اميد نظاره گره شــرايط بود . و بعد از رد صالحيتش در انتخابات 
٩٢ كه شــائبه هاي بسياري ايجاد كرد ، با يك استراتژي حساب 
شده و با آلترناتيو كردن حسن روحاني به تفكر چپاول گر احمدي 

نژاديسم پايان داد .
و اسفند ماه ٩٤ با استراتژي » ليست اميد« كه توسط دلواپسان 
ليست موسوم به انگليســي ها قلمداد شد كه مانع از رأي آوري 
نامزدهاي اين ليســت شــد. اما نقشــه هاي آن ها يكي پس از 
ديگري توســط مردم نقش بر آب شد و رخداد فراموش نشدني 
»تهرانيســم« رخ داد. تا هيچگاه نقش مردم در بزنگاه هاي مهم 
فراموش نشود ، و وقتي با همت مردم توانستند تمام دلواپسان را 
شكست دهند ، افاضه كرد:» ديگر مي توانم راحت بميرم« آرزوي 
محالي نبود، تا اينكه در ١٩ دي ماه ٩٥ در يك روز زمستاني به 

آرزويش رسيد.
و بدرقه با شــكوه و ميليوني مردم نتيجه كنش هاي او ، اثبات 
ِعــرق مردم و بي اثر جلوه دادن انگ هاي واهي دلواپســان بود. 
اما نبود ايشــان در وهله اول در اين انتخابــات براي روحاني و 
اعتداليون تبعات سنگيني خواهد داشت هر چند وی موضع خودرا 
در انتخابات رياســت جمهوري آتي روشن كرده بود، و حمايت 
قاطع خود را از شخص » شيخ حسن روحاني« اعالم نموده بود 
و روحاني هم به عنوان گزينه نهايي "اصالح طلبان و اعتداليون 
"انتخاب شد. زيرا در اين شرايط كسي نيست كه به عنوان رهبر 
معنوي اعتداليون ســناريو هاي پر پيچ خمي در مقابل كانديداي 
تحت حمايت جريان اصول گرا ) سيد ابراهيم رئيسي(كه تمامي 
اسباب قدرت را با خود به همراه دارد ، بچيند. كه مكانيسم و ساز 

كار مهندسي شده آن ها را به هم بزند. 
و در وهله دوم تركش هاي نبود آيت اهلل به جســم نيمه جان 
اصالحات هم اصابت خواهد كرد. و كما اينكه زمينه طرد بعضي 
از اصالح طلبان را هم فراهم می كند. زيرا هاشــمي حلقه واصله 
اصالحــات به بدنه حكومت بود و در شــرايطي كه امروزه هيچ 
كســي نيســت كه در عرصه سياســت نقش او را بازي كند. و 

ارتباطات را با جريان اصالحات و حكومت برقرار سازد.
مخلص كالم اينكه شــايد حذف احمدي نژاد به نفع نظام بود 

ولي مرگ نابه هنگام هاشمي تير زهرآلودي بر پيكره نظام بود.

فقدان هاشمي ، سر در گمي اعتداليون
یادداشت 

ميالد انصاری - فعال دانشجویی 

حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسی با انتشار بيانيه ای رسما وارد عرصه انتخابات شد. 
مشروح اين بيانيه به شرح ذيل است:

در حالی چهارمين دهه ی عمر نظام اسالمی مان سپری می شود كه با وجود موفقيت ها 
و پيشرفت های اميدوار كننده، همچنان دردهای مزمن ساختاری و سنت های نادرست 
مديريتی مردم را رنج می دهد و دولت را از پاسخگويی به انتظارات مردم و تحقق اهداف 

قانون اساسی ناتوان ساخته است.
مردم می پرســند با وجود اين همه منابع سرشار و ســرزمين پر نعمت، استعدادهای 
متراكم انســانی و رهنمود های روشن رهبر عزيز انقالب؛ چرا وضع كشور چنين است 
و چرا ظرفيت مجموعه های داخلی به جای هم افزايی برای حل مســائل كشور، صرف 

خنثی سازی يكديگر و رقابت های تخريبی می شود؟ 
آيا نمی توان قفل  ركود و بيكاری و انسداد در كسب كار و آسيب های اجتماعی ناشی 

از آن را گشود؟!
اينجانب به پشــتوانه ی بيش از دو دهه تجربه ی مديريتی در سطح كالن همچنين 
تعامل و نظارت بر ســاختارهای مختلف ملی و رويارويی مســتقيم با  مفاسد و نواقص 
موجود در ســازمان ها و دستگاهای مختلف اجرايی، نسبت به ريشه های مسائل كشور 
و گرفتاری های مردم آگاهی و اشــراف يافته ام و عميقاً معتقدم اين وضعيت قابل تغيير 
است و به مدد الهی امكان بازگشت تحرك، نشاط و رونق به  زندگی  مردم وجود دارد.

ايران اســالمی  بن بست ندارد و كليد واقعی حل مشكالت حضور و اراده ی همه ما 
مردم برای تحول جدی در مديريت اجرائی كشــور است و گام اول در ايجاد اين تغيير، 
تشــكيل  دولتی توانمند و آگاه است كه برای  خدمت به مردم و بازگرداندن  كرامت به 

آنان و مبارزه با  تبعيض  فقر و  فساد شب از روز نشناسد.
با آنكه اكنون بيش از يك ســال است مأموريت خدمت به  مستضعفان و  محرومان،  
زائران و  مجاوران آســتان قدس رضــوی را وجهه ی همت خود قرار داده و اين توفيق 
عظيــم را غير قابل قياس با هر مقام مادی و معنوی ديگر می دانم، اما مالحظه ی رنج 
ها و گاليه مندی های  مردم و دعوت وســيع اقشار مختلف و نخبگان از اين خادم خود 
برای حضور در عرصه ی انتخابات، راه هر گونه عافيت طلبی و ترجيح عاليق شخصی 

را به روی اينجانب بسته است.
اكنون با شــناخت دقيق از ظرفيت های عظيم انســانی و مديريتی كشــور و در پی 
دعوت های پر شمار و محبت آميز علماء گرانقدر، اقشار مختلف مردم و نخبگان و جوانان 
دلســوز، مسئوليت دينی ملی و انقالبی خود را حضور در اين صحنه يافته ام. هر چند تا 

كنون و طی سه دهه ی گذشته هيچ عزمی برای دستيابی به قدرت نداشته ام.
اين حضور با توكل به خدا و توســل به حضرت بقيه اهلل االعظم )روحی فداه( فارغ از 
گروه بندی های سياسی رايج و صرفاً با تاكيد بر رعايت قانون، اخالق، انصاف،  صداقت 
با مردم و پرهيز از  جنجال و ســوء استفاده از مقدسات و بيت المال در رقابت انتخاباتی 
خواهد بود و معتقدم مردم صاحبان حقيقی سرنوشت كشور و انقالبشان هستند و آنانند 

كه به واسطه ی فرصت دادن برای خدمت، بر مسئوالن منت دارند.
نجات كشــور از بحران های پيش رو و بازگرداندن آسودگی خاطر به مردم، صرفاً با 
ايجاد  تحول در مديريت اجرايی، به كارگيری مديران امين و  قوی و حركت آگاهانه بر 
اساس اهداف برنامه ای جامع و همه جانبه كه ان شاءاهلل آن را در فرصت گفت وگوهای 

پيش رو با شما ارائه خواهم داد، ممكن خواهد بود.
ابراز محبت اقشار مختلف مردم گروه های مختلف سياسی و جبهه انقالب اسالمی به 
اين خادم امام هشتم عليه السالم نويد بخش امكان ايجاد  انسجام و  همدلی حداكثری 
ميان تمامی عالقمندان به سرافرازی ايران و دلدادگان به آرمان های  انقالب اسالمی 
امام و شهداء برای تشكيل دولت جديدی است كه وضع كنونی را به نفع مردم و آينده 

ی درخشان ايران اسالمی تغيير دهد.

بیانیه رسمی حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی برای ورود به 
انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد

برایتغییرساختاروسنتهاینادرست
مدیریتیآمدهام

نايب رييس فراكســيون اعتدال مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به مشخص شدن كانديدای جريان اصولگرايی در 
انتخابات رياست جمهوری گفت:همه ظرفيت های اصالح 
طلبی و اعتدال در حمايــت از روحانی خواهد بود و حضور 

رييسی باعث افزايش مشاركت مردم به نفع روحانی است.
غالمعلی جعفرزاده ايمن آبادی درباره انتخابات رياســت 
جمهــوری و حضــور چهره های مختلــف از جمله حجت 
االسالم رييســی در انتخابات آينده افزود: در هر صورت ما 

'اال وبال' با آقای روحانی خواهيم بود و گزينه جريان اعتدال آقای روحانی است.
وی با اشــاره به اعالم كانديداتوری رئيسی در انتخابات آينده افزود: حضور وی كفه 
ترازو را به ســمت آقای روحانی سنگين تر خواهد كرد. البته می تواند بخش اعظمی از 
اصولگرايــان را زير يك چتر جمع كند، اما فرض كنيد اگر همه را نيز بتواند جمع كند، 

همه اصولگرايان حداقل آرا را دارند.
نماينده مردم رشــت در مجلس اظهار داشت: جامعه دارای آرای خاكستری در كشور 
كــه ضعفی برای حضور در پای صندوق های رای داشــته و دلخوری هايی نيز دارند، 
احساس می كنند كه با حضور آقای رييسی در راس قوه مجريه، شرايط برايشان سخت 

تر خواهد شد.
وی با بيان اينكه رفتــار انتخاباتی اصولگرايان به نفع جريان اصالح طلبی و اعتدال 
است، گفت: آمدن آقای رييسی انگيزه دوباره ای به جريان اصالح طلبی داد و از طرف 
ديگر فضايی ايجاد كرده كه اگر دلخوری های احتمالی هم بين اقشــار مختلف مردم 
با دولت وجود دارد، به خاطر كنش های سياســی از اين دلخوری ها صرف نظر كنند و 

آرای خود را در سبد روحانی بريزند.
ايــن نماينده عضو طيف معتدل های مجلس تصريح كرد: حتی پيش بينی می كنم 
كه ١٥ تا ٢0 درصد مشــاركت مردم در انتخابات افزايــش يابد، البته نه به نفع جريان 
اصولگرايــی بلكه به نفع جريان اصالح طلبی و اعتــدال؛ چون از اين ميزان حدود ٩0 

درصد به نفع آقای روحانی رای خواهند داد.
وی با بيان اينكه حضور رييسی باعث افزايش مشاركت مردم به نفع گفتمان اعتدال 
در كشــور می شود، گفت: انتخابات آينده با حضور نامزد اصولگرايان، دو قطبی خواهد 

شد و اين دو قطبی به نفع كامل آقای روحانی است.
جعفرزاده با اشاره به اينكه متاسفانه در برخی از ستادهای انتخاباتی شائبه هايی درباره 
برگزاری انتخابات و نتايج آن شــنيده می شود، خاطرنشان كرد: بايد از هم اكنون همه 
قبول كنند كه هرچه وزارت كشور اعالم كرد رای نهايی است و همه بايد از آن تمكين 
كننــد. وی دربــاره هماهنگی ميان اعتداليون و اصالح طلبان بــرای حضور در كارزار 
انتخاباتــی تصريح كرد: در مجموعه اصالح طلبــان، اعتداليون و همه گروه های غير 

اصولگرا، اجماع كاملی درباره وحدت وجود دارد.
عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس تصريح كرد: اگر پيــش از اين دو جريان 
اعتدالی و اصالح طلبان، شــك و شبهه ای درباره وحدت داشتند، با آمدن آقای رييسی 
در انتخابــات، همه ظرفيت های اين دو طيف برای حمايــت از روحانی آماده ورود به 
انتخابات شــده است. وی با بيان اينكه دو جريان اصالح طلبی و اعتدال درحال برنامه 
ريزی مشترك هستند، گفت: اين دو جريان در حال جمع بندی نهايی برنامه ريزی های 

خود برای انتخابات رياست جمهوری هستند و هدفشان نيز پيروزی قاطع است.
نماينده مردم رشــت در مجلس ادامه داد: پيش بينی می شود آقای روحانی به دليل 
حقوقدان بودن و تسلط بر اوضاع و اطالعات سياسی و اقتصادی كشور بر آقای رييسی 

كه فقط سابقه قضايی دارد، در مناظره ها بتواند برتری كاملی پيدا كند.

غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت :

همهظرفیتهایاصالحطلبیواعتدال
درحمایتازروحانیخواهدبود

انتخابات پيــش رو و تمايل جامعه برای شــناخت كم و 
كيف موقعيت  وضعيت نامزدها ســبب گرديده   برای كسب 
اطالعات الزم  و اطالع رســانی شــفاف به ســراغ فعاالن 
سياســی رويم. اين بار به سراغ محمد كيانوش راد از فعاالن 
با سابقه اين حوزه و جناح اصالح طلب رفته ايم. كيانوش راد 
نماينده مردم اهواز در مجلس ششــم  و از اعضای ســابق 
جبهه مشاركت اسالمی  وعضو فعلی شورای مركزی حزب 
اتحاد ملت ايران اســالمی است. بدون شك سوابق سياسی 
وی می تواند چشم انداز مفيدی برای نگريستن به انتخابات 
ارديبهشت ٩٦ در اختيار ما گذارد. با هم مشروح اين مصاحبه 

را می خوانيم.
ارزیابی شــما از میزان مشارکت مردم در این 

دوره از انتخابات چیست؟
ميزان مشاركت در اين دوره  احتمااًل ، بيش از ساير دوره ها 
خواهد بود.  علل ان هم خيزش مردم براي رأي دادن اســت 
. هم به دليل شــرايط داخلي و بين المللي و هم به دليل هم 
زماني با انتخابات شوراي شهر و روستاها.  مردم با صندوق ها 
قهــر نكرده اند و به هر روي بهتريــن راه تغيير را انتخابات 

مي دانند. 
تحلیل شــما از آرایش سیاسی اصالح طلبان و 

اصول گرایان چبست؟
عقالنيت و مصلحت ســنجي و داشــتن رهبري خاتمي ، 
شــرايط اجماع را در ميان اصالح طلبان فراهم ساخته است. 
اما در جريان رقيب، هنوز مكانيسم دستيابي به اجماعي قابل 

توافق در ميان اصول گرايان مفقود است. 
اصواًل به شــيوه ي مهندسي شده اي جمنا بوجود آمد ، در 
حاليكه استخوان دار ترين حزب اصول گرايان يعني مؤتلفه در 
آن حضور ندارد. در حقيقت گردانندگان جمنا در هدف خويش 

توفيقي نيافتند. 
جمنا خيلي زود جوانمرگ شــد.  جمنا درست شد، تا از دل 

آن رئيسي انتخاب و بقيه را وادار به كناره گيري كنند. 
در حالي كه برخي از كانديداهايی كه شأن خود را بيشتر از 

جمنا مي دانستند از ابتداي كار كناره گرفتند. 
حتی جليلي هم كه ادعا مي شــود واليي ترين و انقالبي 
ترين فرد ِ اصول گراســت ، اصواًل وارد جمنا نشد.  از عاليم  
شكســت جمنا ، همين بس كه حتی رئيسي هم اعالم كرده 
كه اگر بيايد مســتقل مي آيد. رضايــي و قاليباف و جليلي و 
بقايي هم كه دست گردانندگان جمنا را خوانده بودند از ابتدا 

مسير و موضع ديگري برگزيدند. 
طرح جمنايي ها اين بود كه افرادي چون قاليباف و رضايي 
و جليلي و ميرســليم نهايتاً به نفع رئيسی كنار بروند . اقدام 
رضايي و قاليباف بخشي از اين طرح را با شكست مواجه كرد  
و با انتخاب راه ديگری توسط جليلي و ميرسليم ،عماًل جمنا 

فاقد كارآيي مورد نظر شد. 
کناره گیري امثال بذر پاش یا حاجي بابایي به 

نفع رئیسي چه اهمیتي دارد ؟
برخــي افراد شــايد به دليل  وابســتگي ســابقه در ميان 
اصالح طلبان و با موضع مخالفت با روحاني به صحنه بيايند 
كه اصواًل اين افراد اهميت چنداني در ســبد رأي انتخابات و 
يا روحانــي ندارند. اما اصالح طلب و يا اعتدال گراي وزنه دار 

به صحنه نمي آيند. 
اصول گرايان خيلي بيشتر از اصالح طلبان تب قدرت دارند 
و اين مشــكل آن هاست .در ميان ما هم تشنگان قدرت و يا 
افراد متوهم وجود دارند، اما خوشــبختانه كم اهميت هستند 
و حضورشــان تأثيري نــدارد، حتی اگر برخــي با هدايت و 
برنامه ريزي شده از موضع اصالحات بخواهند بيايند تأثيري 

نخواهند داشت. 
احمدی نژاد ادعا کرده که رقابت این دوره سه 
قطبی خواهد بود آیا چنین چیزی محتمل است؟

 رقابت سه قطبي در شرايط فعلي بي معنا است. اين تبليغات 
احمدي نژاد براي نشــان دادن و معرفــي خود و يارانش به 

عنوان يك قطب در انتخابات است. 

احمدي نژاد، عالقمند اســت كه تمايز خويش را با اصالح 
طلبان و اصول گرايان روز به روز پررنگ تر كند. اصالح طلبان 
كــه حرفي ندارند. بگذار هركــه مي خواهد بيايد. اما حوصله 

اصول گرايان از احمدي نژاد به سر خواهد آمد.
احمدي نژاد در گذشــته، به عنوان مترسك و عاملي براي 
نيش زدن و يــا حذف اصالح طلبان كاركــرد مثبتي براي 
اصول گرايان داشت ، اما اكنون از نظر اصول گرايان پايش را 
از گليمش بيشتر  گذارده است و ادامه وضع موجود از سوي 

احمدي نژاد را تحمل نخواهند كرد. 
آیــا اصول گرایان در نهایت بــا یک کاندیدای 

اصلی )رئیسی (به میدان خواهند آمد؟
البته در صورت حضور رئيســي ، كانديــداي اصلي آن ها 
رئيســي اســت. ولو از روي ناچــاري ، اما تنهــا كانديداي 

اصول گرايان نخواهد بود. 
آمدن رئيسي نوعي بي توجهي و حتی اهانت ،  به سابقه و 
توان اجرايي احزابي چون مؤتلفه است و اين مساله اي نيست 
كه به ســادگي ، اصول گرايان را براي حمايت از رئيسي قانع 

كند. 
آیا رئیسی در رقابت با روحانی حرفی برای گفتن 

خواهد داشت؟
رئيسي سابقه اجرايي و مديريتي ندارد.  

ميرسليم بســيار قوي تر از رئيسي اســت ، اين را مردم و 
اصول گرايان مي دانند. 

از نظر مردم ، وضعيت رئيسي ، به دليل سوابق شغلي ، شبيه 
فالحيــان در انتخابات خواهد بود. اين را اصول گرايان عاقل 
و منصف مي دانند.  اصول گرايــان معتدل ترجيح مي دهند 
همچنان در سبد روحاني بازي كنند تا در سبد رئيسي، با همه 

آنچه از رئيسي مي دانند. 
رئيسي حتماً در برابر ميرســليم هم كم مي آورد، چه رسد 

به روحاني. 
رئيسي يعني علم الهدي، امام جمعه مشهد ، اكثريت مردم 
ايران بارها به امثال علم الهدي نه گفته اند و اين بار با صداي 

رساتر خواهند گفت. 
موقعیت روحانی را در این دوره چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اگر انتخابات دو قطبي شــود ، فرايند تبليغ و تخريب هم 
شدت بيشتري مي گيرد و اين رأي خاموش را بيدار مي كند و 
رأي خاموش به نفع جريان اصالحات و ســازندگي در كشور 
اســت . در حال حاضر   روحاني   جريان توســعه كشور را 
نمايندگي مي كند ولی  رفتن به سوي رئيسي يعني بازگشت 

به گذشته. 
دلواپسان برای تنزل رأی ، روی مسایل اقتصادی 

مانور خواهند داد آیا با این حربه می توانند روحانی 
را به مخاطره بیندازند؟

به  هروري مشكالت اقتصادي يكي از مسائل اصلي جامعه 
ماســت. بنظرم روحاني ، هم در عمل و هم در گفتار حرف 

براي گفتن دارد. 
روحاني صريح و روشن بايد با اشاره با اقدامات احمدي نژاد 
، مردم را ازخطرات سياســت هاي مخالف آگاه كند. به نظرم 
مردم ، به رغم  مشــاهده  مشــكالت و ناراحتي از عدم حل 
آن هــا ، در نهايت حق را به روحاني خواهند داد و از روحاني 

حمايت خواهند كرد. 
حامیان جامعــه مدني و آراء خاکســتري، چه 

گزینه ي بهتري دارند؟
روحاني بهترين گزينه فعاالن مدني اســت. اگر انتخابات 
دو قطبي نمي شد و يا نشــود، آن وقت از جهتي كار روحاني 
كمي سخت مي شود ، اما در فرض دو قطبي شدن انتخابات 
،موضوع فرق مي كند. البته با فرض آمدن رئيسي و باال رفتن 
ريســك و هزينه رأي نياوردن رئيسي ، بايد نگران شرايط و 

وضعيت ديگري هم شد.
و در اين خصوص اصالح طلبان و روحاني ، بايد هشيارانه 

حوادث را رصد و تصميم به هنگام بگيرند. 
آمدن رئيسي تنور انتخابات را از هم اكنون گرم خواهد كرد 
، اما گرم شدن زياد تنور انتخابات ، احتمااًل نان سوخته اي را 

به اصول گرايان خواهد داد. 
آیا انتخابات دو دوره ای خواهد شد؟

تالش اصول گرايان برآن اســت كه انتخابات به دور دوم 
كشيده شود. اما از هم اكنون نمي توان نظري قطعي در اين 

مورد ارائه كرد.
به نظر شما درانتخابات شــوراها کدام لیست 

فاتح پنجمین شورا خواهد بود؟
 عملكرد ليســت اميد در مجلس ، تا حدي مردم را نااميد 
كرد. اما هنوزهم مي توان با ارائه ليست كارآمد از كارشناسان 
خبره مردم را به دادن رأي واحد به ليست واحد تشويق كرد. 
مردم از شــوراي شهر انتظار حل مسائل عديده شهري را 
دارند. در برخي شهرها ، شهر را به ثمن بخس و به بهانه هاي 
مختلف فروخته اند. شوراي شهر ، جاي دالالن و معامله گران 
نيست. تخصص و پاكدستي و در كنار آن شجاعت درمبارزه با 

فساد بايد شرط اصلي حمايت از كانديداها باشد. 
با توجه به شــرايط موجود مي توان اميدوار بود كه ليست 

اصالح طلبان با اقبال مواجه شود.
شوراي هاي شهر و روســتا و انتخابات رياست جمهوري 
هر دو در اولويت اســت و توجه به يكي نبايد باعث غفلت از 

اهميت و جايگاه ديگري گردد. 

رييس جمهوری »حمله تجاوزكارانه آمريكا به كشور 
مستقل ســوريه را نقض مقررات بين المللی و منشور 
ملل متحد« دانســت و گفت: ملت ايران در مبارزه با 
تروريســم و حفظ تماميت ارضی سوريه، همچنان در 

كنار ملت سوريه خواهد ماند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمسلمين حسن 
روحانی در تماس تلفنی با »بشار اسد« رييس جمهوری 
سوريه، با اظهار تاسف از كشته شدن شماری از مردم 
بيگناه سوريه در حمله هوايی آمريكا، با خانواده شهيدان 
اين حمالت ابــراز همدردی و برای مجروحان آرزوی 
ســالمتی كرد. رييس جمهوری با اشاره به همكاری 
ســوريه با ســازمان ملل برای از بين بردن تسليحات 
شــيميايی، ادعاهای مطروحه را واهی و بدون سنديت 
خواند و تاكيد كرد: اين گونه حمالت تنها باعث روحيه 
دادن به تروريست هايی می شود كه در ماههای اخير 
با شكست های سنگينی در سوريه و عراق مواجه شده 

اند.
روحانی همچنين با پشــتيبانی مجدد از ايستادگی 
مردم ســوريه در برابر تروريســتهای تكفيری، گفت: 
حمله موشكی آمريكا حركتی عليه منافع كشور سوريه 
بود و ما اميدواريم همه كشورهای آزاده جهان اينگونه 

حمالت و تجاوزات را با بيان صريح محكوم كنند.
رييس جمهوری اظهارداشت: ما در عين حال مطمئن 

هســتيم كه اين حمالت كه تالشی برای اختالل در 
روند مذاكرات صلح ســوری- سوری- انجام گرفت، 
در سرنوشت مبارزه با تروريسم و آينده سوريه تاثيری 
نخواهد داشــت.روحانی با تاكيد بر اينكه در نهايت راه 
حل سوريه، راه حل سياسی خواهد بود، افزود: استفاده 
از سالح شيميايی كه يك جرم نابخشودنی است برای 
اين بــود كه صحنه افكار عمومی دنيا را از واقعيت ها 
منحرف كنند و نبايد اجازه داد تروريســت ها با بهره 
گيــری از اين تســليحات، ديگــران را متهم و بهانه 

اقدامات خالف مقررات بين المللی را فراهم كنند.
رييس جمهوری با بيان اينكه »هماهنگی بيشــتر 
ميان ايران، ســوريه و روســيه می تواند برای تحقق 
مبارزه عليه تروريسم بسيار موثر باشد«، اظهارداشت: 
آنهايی كه فكر می كنند باحمايت از تروريست ها، می 
توانند آينده سوريه را به نفع خودشان تغيير دهند، كامال 
در اشتباه هســتند. روحانی همچنين بر تداوم حمايت 
از مردم ســوريه تاكيد كرد. بشار اسد رييس جمهوری 
ســوريه نيز در اين تماس تلفنی با قدردانی از حمايت 
های جمهوری اســالمی ايران از ســوريه، گفت: اين 
حمالت موشــكی آمريكا كه در پی شكســت های 
سنگين اخير تروريست ها و فروپاشی آنان انجام شد، 
تالشــی برای دادن روحيه به اين گروهها و تضعيف 

مردم و ارتش سوريه بود.

درتماستلفنیرئیسجمهوریسوریه

روحانی:ملتایرانهمچناندرکنارملتسوریهاست

رئيس هيات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای 
اســتان تهران گفت: حوادث ســال ٨٨ تاثيری بر رد يــا تاييد صالحيت 

كانديداهای انتخابات شوراها ندارد و مالك برای ما قانون است.
عليرضا رحيمی اظهار كرد: در انتخابات شوراها مالك هيات های اجرايی 
و نظارت مر قانون و اصول مشخص شده در قانون اساسی است و نگاه های 
فردی و سياسی مالك تاييد صالحيت افراد نخواهد بود و محكوميت هايی 
كه براساس قانون موجب رد صالحيت اشخاص می شود نيز به روشنی در 

اين قانون وجود دارد.
وی افزود: روال بررسی صالحيت افراد در حال طی شدن است و مراجع 
چهارگانه نظرات خود را در خصوص بيش از ســه هزار نفر داوطلب شركت 
در انتخابات شوراها اعالم كرده اند و اسامی نهايی افراد تاييد صالحيت شده 
برای كانديداتوری دوم ارديبهشــت ماه اعالم خواهد شد و در حال حاضر 

هيات های اجرايی و نظارت در حال بررسی صالحيت های افراد هستند.

رئیسهیاتنظارتبرانتخاباتشوراهایاسالمیاستانتهران:

حوادثسال88تاثیریبرردیا
تاییدصالحیتکاندیداهایشوراها

ندارد

رئيس ســتاد انتخابات كشــور از تاييد صالحيت ٩0نفر از مجموع داوطلبان نخستين 
ميان دوره ای دهمين دوره مجلس شــورای اسالمی در چهار حوزه انتخابيه اصفهان، اهر 
و هريس، بندرلنگه، بستك و پارسيان، مراغه و عجب شير از سوی هيات نظارت شورای 

نگهبان خبر داد.

علیاصغراحمدیاعالمکرد:
ردصالحیت98نفرازداوطلبان
انتخاباتمیاندورهایمجلس

محمدکیانوشراددرگفتوگویاختصاصیبامستقلازآرایشانتخاباتیاصولگرایانواصالحطلبانمیگوید:

روحانیبهترینگزینهفعاالنمدنیاست
اصول گرایان  می دانند ميرسليم از رئيسی قوی تر است


