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

برای تغییر ساختار و سنتهای نادرست
مدیریتی آمدهام

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیهای رسما وارد عرصه انتخابات شد.
مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:
در حالی چهارمین دههی عمر نظام اسالمیمان سپری می شود که با وجود موفقیتها
و پیشرفتهای امیدوار کننده ،همچنان دردهای مزمن ساختاری و سنت های نادرست
مدیریتی مردم را رنج میدهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف
قانون اساسی ناتوان ساخته است.
مردم می پرســند با وجود این همه منابع سرشار و ســرزمین پر نعمت ،استعدادهای
متراکم انســانی و رهنمود های روشن رهبر عزیز انقالب؛ چرا وضع کشور چنین است
و چرا ظرفیت مجموعههای داخلی به جای هم افزایی برای حل مســائل کشور ،صرف
خنثی سازی یکدیگر و رقابت های تخریبی میشود؟
آیا نمیتوان قفل رکود و بیکاری و انسداد در کسب کار و آسیبهای اجتماعی ناشی
از آن را گشود؟!
اینجانب به پشــتوانهی بیش از دو دهه تجربهی مدیریتی در سطح کالن همچنین
تعامل و نظارت بر ســاختارهای مختلف ملی و رویارویی مســتقیم با مفاسد و نواقص
موجود در ســازمانها و دستگاهای مختلف اجرایی ،نسبت به ریشههای مسائل کشور
و گرفتاریهای مردم آگاهی و اشــراف یافتهام و عمیق ًا معتقدم این وضعیت قابل تغییر
است و به مدد الهی امکان بازگشت تحرک ،نشاط و رونق به زندگی مردم وجود دارد.
ایران اســامی بنبست ندارد و کلید واقعی حل مشکالت حضور و اراده ی همه ما
مردم برای تحول جدی در مدیریت اجرائی کشــور است و گام اول در ایجاد این تغییر،
تشــکیل دولتی توانمند و آگاه است که برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به
آنان و مبارزه با تبعیض فقر و فساد شب از روز نشناسد.
با آنکه اکنون بیش از یک ســال است مأموریت خدمت به مستضعفان و محرومان،
زائران و مجاوران آســتان قدس رضــوی را وجههی همت خود قرار داده و این توفیق
عظیــم را غیر قابل قیاس با هر مقام مادی و معنوی دیگر میدانم ،اما مالحظهی رنج
ها و گالیه مندیهای مردم و دعوت وســیع اقشار مختلف و نخبگان از این خادم خود
برای حضور در عرصهی انتخابات ،راه هر گونه عافیت طلبی و ترجیح عالیق شخصی
را به روی اینجانب بسته است.
اکنون با شــناخت دقیق از ظرفیتهای عظیم انســانی و مدیریتی کشــور و در پی
دعوتهای پر شمار و محبت آمیز علماء گرانقدر ،اقشار مختلف مردم و نخبگان و جوانان
دلســوز ،مسئولیت دینی ملی و انقالبی خود را حضور در این صحنه یافته ام .هر چند تا
کنون و طی سه دهه ی گذشته هیچ عزمی برای دستیابی به قدرت نداشته ام.
این حضور با توکل به خدا و توســل به حضرت بقیه اهلل االعظم (روحی فداه) فارغ از
گروه بندیهای سیاسی رایج و صرف ًا با تاکید بر رعایت قانون ،اخالق ،انصاف ،صداقت
با مردم و پرهیز از جنجال و ســوء استفاده از مقدسات و بیت المال در رقابت انتخاباتی
خواهد بود و معتقدم مردم صاحبان حقیقی سرنوشت کشور و انقالبشان هستند و آنانند
که به واسطه ی فرصت دادن برای خدمت ،بر مسئوالن منت دارند.
نجات کشــور از بحران های پیش رو و بازگرداندن آسودگی خاطر به مردم ،صرف ًا با
ایجاد تحول در مدیریت اجرایی ،به کارگیری مدیران امین و قوی و حرکت آگاهانه بر
اساس اهداف برنامهای جامع و همه جانبه که انشاءاهلل آن را در فرصت گفتوگوهای
پیش رو با شما ارائه خواهم داد ،ممکن خواهد بود.
ابراز محبت اقشار مختلف مردم گروه های مختلف سیاسی و جبهه انقالب اسالمی به
این خادم امام هشتم علیه السالم نوید بخش امکان ایجاد انسجام و همدلی حداکثری
میان تمامی عالقمندان به سرافرازی ایران و دلدادگان به آرمان های انقالب اسالمی
امام و شهداء برای تشکیل دولت جدیدی است که وضع کنونی را به نفع مردم و آینده
ی درخشان ایران اسالمی تغییر دهد.
غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت :

همه ظرفیت های اصالح طلبی واعتدال
در حمایت از روحانی خواهد بود

نایب رییس فراکســیون اعتدال مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به مشخص شدن کاندیدای جریان اصولگرایی در
انتخابات ریاست جمهوری گفت:همه ظرفیت های اصالح
طلبی و اعتدال در حمایــت از روحانی خواهد بود و حضور
رییسی باعث افزایش مشارکت مردم به نفع روحانی است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره انتخابات ریاســت
جمهــوری و حضــور چهره های مختلــف از جمله حجت
االسالم رییســی در انتخابات آینده افزود :در هر صورت ما
'اال وبال' با آقای روحانی خواهیم بود و گزینه جریان اعتدال آقای روحانی است.
وی با اشــاره به اعالم کاندیداتوری رئیسی در انتخابات آینده افزود :حضور وی کفه
ترازو را به ســمت آقای روحانی سنگین تر خواهد کرد .البته می تواند بخش اعظمی از
اصولگرایــان را زیر یک چتر جمع کند ،اما فرض کنید اگر همه را نیز بتواند جمع کند،
همه اصولگرایان حداقل آرا را دارند.
نماینده مردم رشــت در مجلس اظهار داشت :جامعه دارای آرای خاکستری در کشور
کــه ضعفی برای حضور در پای صندوق های رای داشــته و دلخوری هایی نیز دارند،
احساس می کنند که با حضور آقای رییسی در راس قوه مجریه ،شرایط برایشان سخت
تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفتــار انتخاباتی اصولگرایان به نفع جریان اصالح طلبی و اعتدال
است ،گفت :آمدن آقای رییسی انگیزه دوباره ای به جریان اصالح طلبی داد و از طرف
دیگر فضایی ایجاد کرده که اگر دلخوری های احتمالی هم بین اقشــار مختلف مردم
با دولت وجود دارد ،به خاطر کنش های سیاســی از این دلخوری ها صرف نظر کنند و
آرای خود را در سبد روحانی بریزند.
ایــن نماینده عضو طیف معتدل های مجلس تصریح کرد :حتی پیش بینی می کنم
که  15تا  20درصد مشــارکت مردم در انتخابات افزایــش یابد ،البته نه به نفع جریان
اصولگرایــی بلکه به نفع جریان اصالح طلبی و اعتــدال؛ چون از این میزان حدود 90
درصد به نفع آقای روحانی رای خواهند داد.
وی با بیان اینکه حضور رییسی باعث افزایش مشارکت مردم به نفع گفتمان اعتدال
در کشــور می شود ،گفت :انتخابات آینده با حضور نامزد اصولگرایان ،دو قطبی خواهد
شد و این دو قطبی به نفع کامل آقای روحانی است.
جعفرزاده با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از ستادهای انتخاباتی شائبه هایی درباره
برگزاری انتخابات و نتایج آن شــنیده می شود ،خاطرنشان کرد :باید از هم اکنون همه
قبول کنند که هرچه وزارت کشور اعالم کرد رای نهایی است و همه باید از آن تمکین
کننــد .وی دربــاره هماهنگی میان اعتدالیون و اصالح طلبان بــرای حضور در کارزار
انتخاباتــی تصریح کرد :در مجموعه اصالح طلبــان ،اعتدالیون و همه گروه های غیر
اصولگرا ،اجماع کاملی درباره وحدت وجود دارد.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس تصریح کرد :اگر پیــش از این دو جریان
اعتدالی و اصالح طلبان ،شــک و شبهه ای درباره وحدت داشتند ،با آمدن آقای رییسی
در انتخابــات ،همه ظرفیت های این دو طیف برای حمایــت از روحانی آماده ورود به
انتخابات شــده است .وی با بیان اینکه دو جریان اصالح طلبی و اعتدال درحال برنامه
ریزی مشترک هستند ،گفت :این دو جریان در حال جمع بندی نهایی برنامه ریزی های
خود برای انتخابات ریاست جمهوری هستند و هدفشان نیز پیروزی قاطع است.
نماینده مردم رشــت در مجلس ادامه داد :پیش بینی می شود آقای روحانی به دلیل
حقوقدان بودن و تسلط بر اوضاع و اطالعات سیاسی و اقتصادی کشور بر آقای رییسی
که فقط سابقه قضایی دارد ،در مناظره ها بتواند برتری کاملی پیدا کند.

علی اصغراحمدی اعالم کرد   :
رد صالحیت  98نفر از داوطلبان
انتخابات میان دوره ای مجلس

رئیس ســتاد انتخابات کشــور از تایید صالحیت 90نفر از مجموع داوطلبان نخستین
میان دوره ای دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در چهار حوزه انتخابیه اصفهان ،اهر
و هریس ،بندرلنگه ،بستک و پارسیان ،مراغه و عجب شیر از سوی هیات نظارت شورای
نگهبان خبر داد.

محمد کیانوش راد در گفتوگوی اختصاصی با مستقل از آرایش انتخاباتی  اصولگرایان و اصالحطلبان میگوید  :

روحانی بهترین گزینه فعاالن مدنی است
اصولگرایان میدانند میرسلیم از رئیسی قویتر است

انتخابات پیــش رو و تمایل جامعه برای شــناخت کم و
کیف موقعیت وضعیت نامزدها ســبب گردیده برای کسب
اطالعات الزم و اطالع رســانی شــفاف به ســراغ فعاالن
سیاســی رویم .این بار به سراغ محمد کیانوش راد از فعاالن
با سابقه این حوزه و جناح اصالحطلب رفتهایم .کیانوش راد
نماینده مردم اهواز در مجلس ششــم و از اعضای ســابق
جبهه مشارکت اسالمی وعضو فعلی شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت ایران اســامی است .بدون شک سوابق سیاسی
وی می تواند چشم انداز مفیدی برای نگریستن به انتخابات
اردیبهشت  96در اختیار ما گذارد .با هم مشروح این مصاحبه
را می خوانیم.
ارزیابی شــما از میزان مشارکت مردم در این
دوره از انتخابات چیست؟
ميزان مشاركت در اين دوره احتما ًال  ،بيش از ساير دورهها
خواهد بود .علل ان هم خيزش مردم براي رأي دادن اســت
 .هم بهدليل شــرايط داخلي و بين المللي و هم بهدليل هم
زماني با انتخابات شوراي شهر و روستاها .مردم با صندوقها
قهــر نكردهاند و به هر روي بهتريــن راه تغيير را انتخابات
ميدانند.
تحلیل شــما از آرایش سیاسی اصالح طلبان و
اصولگرایان 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 اصولگرايان مفقود است.
اصو ًال به شــيوه ي مهندسي شدهاي جمنا بوجود آمد  ،در
حاليكه استخواندار ترين حزب اصولگرايان 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 كنارهگيري كنند.
در حالي كه برخي از كانديداهايی كه شأن خود را بيشتر از
جمنا ميدانستند از ابتداي كار كناره گرفتند.
حتی جليلي هم كه ادعا ميشــود واليي ترين و انقالبي
ترين فرد ِ اصولگراســت  ،اصو ًال وارد جمنا نشد .از عالیم
شكســت جمنا  ،همين بس كه حتی رئيسي هم اعالم کرده
كه اگر بيايد مســتقل ميآيد .رضايــي و قاليباف و جليلي و
بقايي هم كه دست گردانندگان جمنا را خوانده بودند از ابتدا
مسير و موضع ديگري برگزيدند.
طرح جمناييها اين بود كه افرادي چون قاليباف و رضايي
و جليلي و ميرســليم نهايت ًا 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 ،عم ً
ال جمنا
فاقد كارآيي مورد نظر شد.
  كناره گيري امثال بذر پاش يا حاجي بابايي به
نفع رئيسي چه اهميتي دارد ؟
برخــي افراد شــايد بهدليل وابســتگي ســابقه در ميان
اصالحطلبان و با موضع مخالفت با روحاني به صحنه بيايند
كه اصو ًال اين افراد اهميت چنداني در ســبد رأي انتخابات و
يا روحانــي ندارند .اما اصالح طلب و يا اعتدالگراي وزنهدار
به صحنه نميآيند.
اصولگرايان خيلي بيشتر از اصالح طلبان تب قدرت دارند
و اين مشــكل آنهاست .در ميان ما هم تشنگان قدرت و یا
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 بيمعنا 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 اصولگرايان روز بهروز پررنگ تر كند .اصالح طلبان
كــه حرفي ندارند .بگذار هركــه ميخواهد بيايد .اما حوصله
اصولگرايان از احمدي نژاد بهسر خواهد آمد.
احمدي نژاد در گذشــته ،به عنوان مترسك و عاملي براي
نيش زدن و يــا حذف اصالح طلبان كاركــرد مثبتي براي
اصولگرايان داشت  ،اما اكنون از نظر اصولگرايان پايش را
از گليمش بيشتر گذارده است و ادامه وضع موجود از سوي
احمدي نژاد را تحمل نخواهند كرد.
آیــا اصولگرایان در نهایت بــا یک کاندیدای
اصلی (رئیسی )به میدان خواهند آمد؟
البته در صورت حضور رئيســي  ،كانديــداي اصلي آنها
رئيســي اســت .ولو از روي ناچــاري  ،اما تنهــا كانديداي
اصولگرايان نخواهد بود.
آمدن رئيسي نوعي بي توجهي و حتی اهانت  ،به سابقه و
توان اجرايي احزابي چون مؤتلفه است و اين مسالهاي نيست
كه بهســادگي  ،اصولگرايان 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 بســیار قويتر از رئيسي اســت  ،اين را مردم و
اصولگرايان ميدانند.
از نظر مردم  ،وضعيت رئيسي  ،بهدليل سوابق شغلي  ،شبيه
فالحيــان در انتخابات خواهد بود .اين را اصولگرايان عاقل
و منصف ميدانند .اصول گرايــان معتدل ترجيح ميدهند
همچنان در سبد روحاني بازي كنند تا در سبد رئيسي ،با همه
آنچه از رئيسي ميدانند.
رئيسي حتم ًا در برابر ميرســليم هم كم ميآورد ،چه رسد
به روحاني.
رئيسي يعني علم الهدي ،امام جمعه مشهد  ،اكثريت مردم
ايران بارها به امثال علم الهدي نه گفتهاند و اين بار با صداي
رساتر خواهند گفت.
موقعیت روحانی را در این دوره چگونه ارزیابی
میکنید؟
اگر انتخابات دو قطبي شــود  ،فرايند تبليغ و تخريب هم
شدت بيشتري ميگيرد و اين رأي خاموش را بيدار ميكند و
رأي خاموش به نفع جريان اصالحات و ســازندگي در كشور
اســت  .در حال حاضر روحاني جريان توســعه كشور را
نمايندگي ميكند ولی رفتن بهسوي رئيسي يعني بازگشت
به گذشته.
دلواپسان برای تنزل رأی  ،روی مسایل اقتصادی

در تماس تلفنی رئیسجمهوری سوریه

روحانی :ملت ایران همچنان در کنار ملت سوریه است
رییس جمهوری «حمله تجاوزکارانه آمریکا به کشور
مستقل ســوریه را نقض مقررات بین المللی و منشور
ملل متحد» دانســت و گفت :ملت ایران در مبارزه با
تروریســم و حفظ تمامیت ارضی سوریه ،همچنان در
کنار ملت سوریه خواهد ماند.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام والمسلمین حسن
روحانی در تماس تلفنی با «بشار اسد» رییس جمهوری
سوریه ،با اظهار تاسف از کشته شدن شماری از مردم
بیگناه سوریه در حمله هوایی آمریکا ،با خانواده شهیدان
این حمالت ابــراز همدردی و برای مجروحان آرزوی
ســامتی کرد .رییس جمهوری با اشاره به همکاری
ســوریه با ســازمان ملل برای از بین بردن تسلیحات
شــیمیایی ،ادعاهای مطروحه را واهی و بدون سندیت
خواند و تاکید کرد :این گونه حمالت تنها باعث روحیه
دادن به تروریست هایی می شود که در ماههای اخیر
با شکست های سنگینی در سوریه و عراق مواجه شده
اند.
روحانی همچنین با پشــتیبانی مجدد از ایستادگی
مردم ســوریه در برابر تروریســتهای تکفیری ،گفت:
حمله موشکی آمریکا حرکتی علیه منافع کشور سوریه
بود و ما امیدواریم همه کشورهای آزاده جهان اینگونه
حمالت و تجاوزات را با بیان صریح محکوم کنند.
رییس جمهوری اظهارداشت :ما در عین حال مطمئن

هســتیم که این حمالت که تالشی برای اختالل در
روند مذاکرات صلح ســوری -سوری -انجام گرفت،
در سرنوشت مبارزه با تروریسم و آینده سوریه تاثیری
نخواهد داشــت.روحانی با تاکید بر اینکه در نهایت راه
حل سوریه ،راه حل سیاسی خواهد بود ،افزود :استفاده
از سالح شیمیایی که یک جرم نابخشودنی است برای
این بــود که صحنه افکار عمومی دنیا را از واقعیت ها
منحرف کنند و نباید اجازه داد تروریســت ها با بهره
گیــری از این تســلیحات ،دیگــران را متهم و بهانه
اقدامات خالف مقررات بین المللی را فراهم کنند.
رییس جمهوری با بیان اینکه «هماهنگی بیشــتر
میان ایران ،ســوریه و روســیه می تواند برای تحقق
مبارزه علیه تروریسم بسیار موثر باشد» ،اظهارداشت:
آنهایی که فکر می کنند باحمایت از تروریست ها ،می
توانند آینده سوریه را به نفع خودشان تغییر دهند ،کامال
در اشتباه هســتند .روحانی همچنین بر تداوم حمایت
از مردم ســوریه تاکید کرد .بشار اسد رییس جمهوری
ســوریه نیز در این تماس تلفنی با قدردانی از حمایت
های جمهوری اســامی ایران از ســوریه ،گفت :این
حمالت موشــکی آمریکا که در پی شکســت های
سنگین اخیر تروریست ها و فروپاشی آنان انجام شد،
تالشــی برای دادن روحیه به این گروهها و تضعیف
مردم و ارتش سوریه بود.

مانور خواهند داد آیا با این حربه میتوانند روحانی
را به مخاطره بیندازند؟
بههروري 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 سياســتهاي مخالف آگاه كند .بهنظرم
مردم  ،بهرغم مشــاهده مشــكالت و ناراحتي از عدم حل
آنهــا  ،در نهايت حق را به روحاني خواهند داد و از روحاني
حمايت خواهند كرد.
حاميان جامعــه مدني و آراء خاكســتري ،چه
گزينهي بهتري دارند؟
روحاني بهترين گزينه فعاالن مدني اســت .اگر انتخابات
دو قطبي نميشد و یا نشــود ،آنوقت از جهتي كار روحاني
كمي سخت ميشود  ،اما در فرض دو قطبي شدن انتخابات
،موضوع فرق ميكند .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  ،احتما ًال نان سوختهاي را
به اصولگرايان خواهد داد.
آیا انتخابات دو دورهای خواهد شد؟
تالش اصول گرايان برآن اســت كه انتخابات به دور دوم
كشيده شود .اما از هم اكنون نميتوان 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 ميتوان با ارائه ليست كارآمد از كارشناسان
خبره مردم را به دادن رأي واحد به ليست واحد تشویق کرد.
مردم از شــوراي شهر انتظار حل مسائل عديده شهري را
دارند .در برخي شهرها  ،شهر را به ثمن بخس و به بهانههاي
مختلف فروختهاند .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 جایگاه ديگري گردد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان تهران:

حوادث سال  88تاثیری بر رد یا
تایید صالحیت کاندیداهای شوراها
ندارد

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای
اســتان تهران گفت :حوادث ســال  88تاثیری بر رد یــا تایید صالحیت
کاندیداهای انتخابات شوراها ندارد و مالک برای ما قانون است.
علیرضا رحیمی اظهار کرد :در انتخابات شوراها مالک هیات های اجرایی
و نظارت مر قانون و اصول مشخص شده در قانون اساسی است و نگاه های
فردی و سیاسی مالک تایید صالحیت افراد نخواهد بود و محکومیتهایی
که براساس قانون موجب رد صالحیت اشخاص می شود نیز به روشنی در
این قانون وجود دارد.
وی افزود :روال بررسی صالحیت افراد در حال طی شدن است و مراجع
چهارگانه نظرات خود را در خصوص بیش از ســه هزار نفر داوطلب شرکت
در انتخابات شوراها اعالم کرده اند و اسامی نهایی افراد تایید صالحیت شده
برای کاندیداتوری دوم اردیبهشــت ماه اعالم خواهد شد و در حال حاضر
هیات های اجرایی و نظارت در حال بررسی صالحیت های افراد هستند.

سياسي
یادداشت
فقدان هاشمي  ،سر در گمي اعتداليون

میالد انصاری  -فعال دانشجویی

برخالف همه آنهايــي كه گفتند و
نوشــتند ما به «خرداد پر از حادثه عادت
داريم» من با تمام بغض مينويسم«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 افراطيگري و
اصالح امور داشت ،و هاشمي تمام قد براي « حكومت قانون»،
حد و حدود قدرت افراد خط و نشان ميكشيد و براي ضرورت و
كاركرد آزادي تالش ميكرد  ،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
واكنشهاي هاشمي رفسنجاني در سپهر سياسي كشور و نقش
بيبديل ايشان در انتخابات پيش رو پرداخته شود.
اگر چه گفتمان كارگزاراني در ســالهاي گذشــته در عرصه
سياســت  ،اقتصاد و ...داراي اشــتباهات فاحشي بوده است كه
به تبع ،نزديك شــدن محتاطانه به توسعه سياسي نتيجه سنگ
اندازي افراطيون  ،دلواپسهاي كاسب و بنيانهاي گفتمانهاي
كارگزاراني است .
ولي اســتحالهگري و چرخشهاي راست به چپ اين گفتمان
كه باعث تغيير نسبي رويكرد آنها 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 نگاهها به ســالهاي اواخر عمر او
معطوف شود و اشتباهات گذشته ايشان بهطور 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 مينمود و از چارچوب قانون عدول نميكرد.
در برهه حساس ســال  ٨٤با توجه به اينكه دولت اصالحات
هنوز قوهي اجرايي كشور را در اختيار داشت و اين روند به راحتي
با تدبر و تدبير بيشــتر قابل تداوم بود و هاشــمي ميتوانست با
اصالح طلبان يكي شود و خود كنار رود  ،و با اين حركت سنجیده
به اجماع اصالح طلبان كمك کرده و مانع از سبد آرايي پرتفوي
گونه شود ،تا اينكه با اعمال رفتارهاي منطقي جلوي شكلگيري
تفكر خطرناك و ويرانگر «احمدي نژاديسم»گرفته شود اما عم ً
ال
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 حركتهاي
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 علن ًا كشور را به
ميدان گالدياتور بازي تبديل نمودند .اما هاشمي همچنان اميدوار
به آينده بود « .صبر و اميــد» در گفتههايش موج ميزد .بعد از
سالها سكوت باالخره بعد از حوادث و رخدادهاي مربوط به سال
 ٨٨در روز  ٢٦تير روزه ســكوت را شكست و در خطبههاي نماز
جمعه با صدايي بغض آلود و چشماني اشك بار گفت«الزم نيست
در اين شرايط عدهاي را با اين نام در زندان ببينيم» بعد از آخرين
حضورش در جايگاه خطيب نماز جمعه توســط افراطيون با انگ
و بر چســبهايي واهي نظير «اصل فتنه و يا ساكت در فتنه»
بيشرمانه هجمههاي زيادي را عليه او ساماندهي كردند  .اما بر
خالف همه جو ســازي انجام شده توسط افراطيون ،هاشمي به
مردم نزديكتر شد ،و به يك شخصيت «كاريزماتيك» در سپهر
سياسي ايران تبديل شد .
وقتي در مناظرات تلويزيوني ســال  ٨٨توســط 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
 ٩٢كه شــائبههاي بسياري ايجاد كرد  ،با يك استراتژي حساب
شده و با آلترناتيو كردن حسن روحاني به تفكر چپاولگر احمدي
نژاديسم پايان داد .
و اسفند ماه  ٩٤با استراتژي « ليست اميد» كه توسط دلواپسان
ليست موسوم به انگليســيها قلمداد شد كه مانع از رأي آوري
نامزدهاي اين ليســت شــد .اما نقشــههاي آنها يكي پس از
ديگري توســط مردم نقش بر آب شد و رخداد فراموش نشدني
«تهرانيســم» رخ داد .تا هيچگاه نقش مردم در بزنگاههاي مهم
فراموش نشود  ،و وقتي با همت مردم توانستند تمام دلواپسان را
شكست دهند  ،افاضه كرد «:ديگر ميتوانم راحت بميرم» آرزوي
محالي نبود ،تا اينكه در  ١٩دي ماه  ٩٥در يك روز زمستاني به
آرزويش رسيد.
و بدرقه با شــكوه و ميليوني مردم نتيجه كنشهاي او  ،اثبات
عِــرق مردم و بي اثر جلوه دادن انگهاي 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 اصولگرا ( سيد ابراهيم رئيسي)كه تمامي
اسباب قدرت را با خود به همراه دارد  ،بچيند .كه مكانيسم و ساز
كار مهندسي شده آنها را به هم بزند.
و در وهله دوم تركشهاي نبود آيتاهلل به جســم نيمه جان
اصالحات هم اصابت خواهد كرد .و كما اينكه زمينه طرد بعضي
از اصالح طلبان را هم فراهم میكند .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 نابههنگام هاشمي تير زهرآلودي بر پيكره نظام بود.

