
هجوم گسترده اصول گرایان برای 
ثبت نام در این دوره از انتخابات و 
حضــور چهره های سرشــناس این 
جناح این پرسش را مطرح می کند 
که آیا اصول گرایان قادر به اجماع 
هســتند؟ ایــن ابهام کــه باالخره 
سرنوشت این انتخابات با این قبیل 
تشــتت ها بــه کجا خواهد رســید 
موضوعی است که خبرنگار روزنامه 
مستقل در گفتگویی با دکتر خانجانی 

پرداخته که در ادامه می خوانید:
کاندیداهــای  بــاالی  حجــم 
ازنظر شــما  این  در  اصول گرایــان 

حرکت تاکتیکی بوده یا عدم اجماع؟
اصول گرایــان اگــر چهره ای داشــتند که 
می توانســتند بــه آن تکیه کننــد و بر روی 
آن اتفاق نظــر کنند قطعاً آن فــرد را معرفی 
می کردند و بدین شکل وارد صحنه انتخابات 
نمی شدند ازآنجایی که در مقابل آقای روحانی، 
اصالح طلبان و اعتدالیون چهره شــاخصی را 
ندارند ســعی کردند در این فرآیند چهره سازی 
بکنند درعین حال یک جمع پذیری سیاســی 
رابین خودشان ایجاد کنند چون اصول گرایان 
به نوعی دچار انشــقاق هم  تشــکیالتی وهم 
سیاســی هســتند پاره ای از آن هــا به لحاظ 
محتوایــی باهم در تضاد هســتند و تفکرات 
هم را قبول نــدارد عده ای دیگر هم به لحاظ 
تشــکیالتی این اتفاق در آن ها وجود ندارد و 
اختــالف دارند به همین دلیل در ابتدا ســعی 
کردند به عنــوان یک جریان فراگیر شــکل 
بگیرند خــوب بدیهی بود که جبهه پایداری و 
جریان احمدی نژاد به آن نپیوســتند همچنین 
اصول گرایان معقول نظیــر آقای الریجانی و 
طیفی که در این پیرامون هستند هم نتوانستند 
با خود همراه کنند تنها جمعی جریان اصولگرای 
یک اتفاق ظاهری با جمنا داشته باشند که در 
درون آن هم باز نتوانستند این اتفاق را به وجود 
بیاورند به همین اســتراتژی معرفی کاندیدای 
واحد با شکست مواجه شد. مرحله دوم طبیعی 
است که باید تاکتیک جمع پذیری سیاسی را به 
کار ببرند تا ببینند کدام یک از کاندیداهایشان 
از اقبال الزم برای مبــارزه انتخاباتی با آقای 
روحانی برخوردار اســت که در این مجال هم 
باز نتوانستند آن اتفاق و همدلی را ایجاد کنند 
و آن انشــقاق خودش را بروز داد و بخشی از 
اصول گرایان به طور منفرد وارد انتخابات شدند 
نظیــر جمعیت موتلفه که آقای میر ســلیم را 
معرفــی کرد و از طرفــی برخی خصلت های 
چهره های اصولگــرا مانع از جمع پذیری آن ها  

می شود لذا فضا به سمتی رفت که چند کاندیدا 
ارائه بدهند با این استراتژی که با چند کاندیدا 
وارد شــوند به حمله چندجانبه را به کاندیدای 
رقیب که آقای روحانی باشند وارد کنند در آن 
زمان هرکدام که توانســت آراء بیشتری را به 
خود جلب کند یا به کاندیدای واحد برســند یا 
اینکه انتخابات را با جذب آراء مختلف به مرحله 
دوم بکشانند تا در مرحله بتوانند با یک بحث 
سیاسی و حیثیتی که همه اصول گرایان پشت 
یکی از کاندیداها قرار بگیرند تا درنهایت پیروز 
انتخابات شوند. به نظر من در این موضوع هم 
شکســت خواهند خورد چراکه اگر هرکدام از 
کاندیداها را موردبررســی قرار بدهیم مشاهده 
می کنیم که ایــن موضوع را هم نمی توانند به 
جمع بندی برسند چون جریان احمدی نژاد که 
نه تنها با آن ها وارد جمع بندی نشده بلکه کاماًل 
در تضاد با این هاست، از طرفی جبهه پایداری 
هم بدیهی اســت که به برخی از کاندیداهای 
اصــول گریان نقد جدی دارنــد لذا دچار یک 

سردرگمی سیاسی هستند.
کاندیداتوری آقای رئیسی را با توجه 
به سوابق ایشان از بدو انقالب تاکنون 

چطور ارزیابی می کنید؟
طبیعتــاً هر چیزی را بایــد در ظرف زمانی 
خودش سنجید من معتقدم هر موضوعی که در 
دهه 60 اتفاق افتاده باید در ظرف زمانی همان 
دهه موردبررسی قرار بدهیم نمی شود که بعد 
از 3دهه وقایعی کــه در آن زمان اتفاق افتاده 
با ابزارهای امروزی بسنجیم.یکی از مشکالت 
آقای رئیسی این است که وی مطالعات کافی 
برای حضور و علت حضــور در این انتخابات 
را به نظر می رســد که نداشــتند و تحت یک 
فضای سیاســی هیجانی این تصمیم را اتخاذ 
کردنــد. تحلیل دیگر من در این خصوص این 
است که ممکن اســت عده ای خواسته باشند 
که آقای رئیسی در این انتخابات شرکت کند 
و شکســت بخورد تا مجال برای عرصه های 
بعدی از ایشان ستانده شود که البته این تحلیل 
خیلی دور از ذهن نیســت. موضوع بعدی که 
آقای رئیســی نتوانستند آن اتفاق و همدلی را 
در بین اصول گرایــان ایجاد کند تا همه آن ها 
در پشــت سرشــان قرار بگیرند کما اینکه در 
نظرســنجی های انجام شــده توسط خودشان 
هم آقای رئیسی نتوانست آن هیجان و جریان 
سازی سیاسی را برای اصول گرایان ایجاد کند. 
نکته دیگر اینکه که همه ما باید تالش های که 
امام عزیز برای پیروزی انقالب و زحماتی که 
مقام معظم رهبری برای تداوم انقالب کشیدند 
را لحاظ کنیم. گاهی ممکن اســت که با ورود 
به صحنه ای زمینه را برای مخالفین، معاندین 
و کسانی که با جمهوری اسالمی مشکل دارند 

آن ها  فضاسازی های  و  جهت صحنه سازی ها 
فراهم نکنیم لذا از این منظر هم جناب رئیسی 
نمی تواند واجد این خصلت ها باشــد که مدافع 
شــرایط خاص باشــند.از طرفی اینکه ایشان 
همواره در محیط قضایی بودن و سوابق اجرائی 
نداشتند جز نقاط ضعف وی تلقی می شود لیکن 
مهم ترین نقطه ضعف آقای رئیســی این است 
که بخشــی از اصــول گریان ایشــان را وارد 
یک معرکه ای کردند که تا آخر او را همراهی 
نخواهند کرد و من احتمال می دهم شــاید به 
دلیل اینکه آقای رئیسی خودشان را فدای یک 
جریانی نکنند تا آخر انتخابات همراه نباشند و 
به نوعی اعالم انصراف کنند به دلیل اینکه فکر 
می کنند اگر با چنین ویژگی هایی حضور یابند 
چون هم نیروهای ارزشی ایشان را موردانتقاد 
قراردادنــد که چرا خدمت در آســتان حضرت 
امام رضا علیه السالم را وانهادی و به یک امر 
حاکمیتی و قدرت پرداختی این ها همه مواردی 
است که ممکن است ایشان به این جمع بندی 

برسند که انصاف بدهند.
دالیل ثبت نــام آقای رئیس جمهور 
ســابق در ایــن دوره از انتخابــات 

چیست؟
رئیــس جمهور ســابق و جریانی که همراه 
ایشــان اســت در یک زمانی در قدرت بودند 
طبیعی اســت که ابزارهــا و امکانات زیادی 
در اختیارشــان بــوده و به هرحــال خطاهای 
اســتراتژیکی در اداره حکومت و دولت داشتند 
در این زمینه اگر شرایط مقتضی بود باید این ها 
پاســخگویی این کارها می بودند اما ازنظر من 
ورود ایشــان خیلی بــه اردوگاه اصالح طلبان 
آســیبی وارد نمی کند کما اینکه کسانی که به 
اصالح طلبان  و آقــای روحانی گرایش دارند 
به نوعی انزجــار از روش و منش وی دارند به 
همین دلیل ایشــان در اردوگاه اصول گرایان 
یارگیری می کند و آن ها را دچار آسیب خواهد 
کرد لیکن من خیلی خوشــحال می شوم که 
شــورای محترم نگهبان آقای احمدی نژاد را 
تأیید کنند و ایشان وارد یک مصاف انتخاباتی 
شوند در آخر هم با یک آراء ناچیزی از گردونه 
رقابت حذف شود و آن وقت مردم پاسخگوی 
ایشان و خیلی از جریانات سیاسی پاسخگوی 
برخی رخدادها باشند. البته احتمال رد صالحیت 
وی در شورای نگهبان هست. لیکن ایشان به 
موضوعی فرا زمان انتخابات ریاست جمهوری 
فکــر می کند به همین دلیل، نگرش فرازمانی 
ایشان را وادار به واکنش های می کند که برای 
مردم قابل پیش بینی نیســت اما شــاید برای 
سیاسیون قابل پیش بینی باشد ولی بیانش اآلن 
مقدور نباشــد. به نظر من وی می خواهد فقط 
حضورداشته باشد تا حیاتش را برای دوره های 

بعدی تضمین کنــد  یا  یک نقش خاصی در 
درون جمهوری اسالمی طراحی  کرده که البته 
آن هم از اشتباهات استراتژیک ایشان است و 
 بعید می دانــم در این نقش بتواند توفیقی پیدا 

کند.
آرایــش انتخاباتی اصالح طلبان در 

این دوره را چطور می بینید ؟
اصالح طلبان در این دوره بهترین استراتژی 
و تاکتیک را به کار گرفتند و خوشبختانه هیچ 
انشقاق قابل طرحی در بینشان نیست و به نظر 
مــن در بحث کاندیدای واحــد به جمع بندی 
رسیدند و اصالح طلبان از این منظر در موقعیت 

بسیار خوبی قرار گرفتند. 
آقای  و  جهانگیــری  آقای  ثبت نام 
هاشمی تا چه اندازه مورد تأیید جریان 

اصالحات است؟
را  فکــری  یــک مشــی  اصالح طلبــان 
مبنــا قراردادنــد لیکن تصمیماتشــان هم بر 
همان مبنا اســت، یعنی اگــر اصالح طلبان، 
اعتدالیــون و آقای روحانــی را مجموعاً یک 
جریــان ببینیــم کــه هســتند در آن زمان 
 ثبت نام آقای جهانگیری هم در همان راســتا 
اســت و هیچ تضادی بینشان نیست در رابطه 
با آقای هاشــمی هم من احتمال می دهم در 
فرآیند انتخابات اگر از طریق شــورای نگهبان 
تأیید شــوند آن وقت به نفع آقای روحانی کنار 

روند.
پیش بینی شــما از نتیجه انتخابات 

96 چیست؟
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و شرایط به همین 
منوال پیش برود پیروز انتخابات آقای روحانی 
اســت. اصول گرایان همه تالششان این است 
که نتوانند کاندیدایی بیاورند که در مرحله اول 
با آقای روحانی وارد رقابت شود تمام استراتژی 
آن ها این اســت کــه انتخابــات را به مرحله 
دوم بکشــانند ولی به نظر مــن آقای روحانی 
 در همان مرحله اول پیــروز انتخابات خواهد 

بود.

زندگی در ناامیدی غیر ممکن است.
زمانی که در 25خرداد ســال 92، حســن روحانی به عنوان برنده انتخابات ریاســت 
جمهوری اعالم شد، مردمی که برای شادی به خیابان ها ریخته بودند و شعار " روحانی 
مچکریم " ســرداده بودنــد.، با خودم فکر می کردم ما ایرانی هــا چقدر مردمان عجیبی 
هســتیم! برای آقای خاتمی که واقعا الیق این شعار بود چرا نگفتیم خاتمی مچکریم؟! 
این آقا که هنوز کاری نکرده است! اتفاقا این روحانی است که باید بگوید: مردم مچکرم 

که به من رای دادید. 
به راستی روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی و در خالل مناظرات چه کرده بود که 
مردم آن را سزاوار شعار روحانی مچکریم می دانستند؟اکنون که به شرایط قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 92 دارم فکر می کنم بهتر می توانم دلیل آن شعار مردم را بفهمم.

می تــوان بیکار بود و اما همچنان ول توی خیابان هــا چرخید. می توان با کمری خم 
شده از بار گرانی باز هم ادامه داد. می توان در فضای سکون و رکود باز هم زندگی کرد. 
می توان در هوای به شدت آلوده باز هم نفس کشید. می توان هزار جور نامالیمات دیگر 
را تحمل کرد اما بدون امید زندگی کردن ناممکن اســت. مردم از روحانی مچکر بودند 

چون  در واقع به آنها امید داده بود. امید حتی اگر واهی هم باشد ضرورت زندگیست. 
هنوز شــرایط قبل از انتخابات سال 92 یادمان هست... هنوز از یادمان نرفته مادرانی 
را که دلشــوره تهیه شیر خشک بچه هایشــان را داشتند، هنوز از یادمان نرفته اضطراب 
خانواده های بیمارانی که باید در خیابان ناصر خسرو دنبال داروی بیمارانشان می گشتند، 
هنوز یادمان هست دروغهایی را که در چشمانمان نگاه کردند و گفتند و آن قدر با یقین 
گفتند که باورمان شد. از یادمان نرفته اعصاب ُخردی درافتادن با عالم و آدم را. از یادمان 
نرفته که چقدر تحقیر می شــدیم وقتی رییس جمهور کشــورمان همه جای دنیا مورد 
تمســخر قرار می گرفت. هنوز هم ماجراهای بازداشتگاه کهریزک را فراموش نکرده ایم. 
هنوز هم یادآوری آن فضای یأس و نومیدی همراه با هراس که در دانشگاه ها حاکم بود 
برایمان آزار دهنده هست، آن اخراج ها و تفکیک های جنسیتی که توهین به دانشجویان 

بود. هنوز هم حرف های آن اختالس ها و دزدی ها دهان به دهان می چرخند. و ...
هنگامی که ســوژه دچار فقدان در مواجهه با فقدان در دیگری بزرگ از حال می رود، 
فانتزی به ســراغش می آید و به دادش می رسد. هر چند که فانتزی هم مدینه فاضله و 
سرابی بیش نیست که هیچ وقت سوژه بدان نایل نمی شود که آرامش یابد، اما با خیالش 

زندگی را چند صباحی ادامه می دهد.
آقای روحانی شما در آن شرایط افسرده برای این مردم فانتزی ساختید و دوباره زندگی 
را برایشــان به جریان انداختید. به خاطر همین بود که آن روز گفتند: روحانی مچکریم. 
همه در رویایشــان فکر می کردند اگر شــما و اوباما با هم دست بدهید و همدیگر را در 
آغوش بکشید موسم وصل فرا می رسد و فراق تمام می شود. اما نمی دانستند که فانتزی 
هم برای این است که فقدان را بپوشاند. سوژه یعنی فقدان، و هیچوقت آرامش و وصلی 
در کار نیست. به خاطر این است که اندکی از شما رنجیده اند و این فقدان را تقصیر شما 

می دانند.
آقای روحانی هر چند کلیدت خوب نچرخید که درهای بســته را باز کنی، اما حداقل 
نگذاشــتی درهای دیگری بسته شوند. بعضی از این قفل ها آنقدر زنگار گرفته اند که باز 
کردنشــان کار امروز و فردا نیست. آقای رییس جمهور هنوز هم بیکاری و تورم و رکود 
وجــود دارند، ارزش های اجتماعی در حال نابودی هســتند، فاصلــه طبقاتی دارد بیداد 
می کند، تبعیض و نابرابری همه را اذیت می کنند،  مردم غمگین هستند و خالصه اینکه 
کار ها چندان خوب پیش نمی روند. اما تو  باز هم مردم را امیدوار کن و بگذار زندگی چند 

صباحی هم ادامه یابد.

یادداشت روز  
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سياسي
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انتخابات در رسانه های خارجی  

پایگاه خبری آمریکایی فوربس در مقاله ای با اشاره 
بــه آخرین نظرســنجی های انجام گرفتــه در ایران 
نوشــت: با وجود همه نارضایتی ها روحانی نسبت به 
بقیــه کاندیداها وضعیت بهتری دارد. ۴3 درصد مردم 
می گویند ابراهیم رئیســی را نمی شناسند. در حالی 
که اصواگرایان به نظر می رسد برای این انتخابات بر 
رئیســی تمرکز کرده اند اما نتایج نظر سنجیها نشان 
می دهد که قالیباف تهدید جدی تری در مقایســه با 

رئیسی است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری فوربس نوشت: اقتصاد 
مساله کلیدی رقابت انتخاباتی ایران است. در این پایگاه 
خبری آمریکایی گفته شده که با نزدیک شدن انتخابات 
ریاست جمهوری ایران شکل رقابت ها کم کم مشخص 
شده است. مســائل اقتصادی احتماال در مرکز رقابت 
بین اصالح طلبان و اصول گرایــان قرار خواهد گرفت. 
این پایگاه خبری نوشــت: لیســت نهایی کاندیداهای 
انتخابات پس بررســی صالحیت ها از ســوی شورای 
نگهبــان در تاریخ 26 یا 2۷ آپریل اعالم خواهد شــد. 
رقبای اصلی احتماال حســن روحانی از جریان اعتدالی 
و اصالح طلب و ابراهیم رئیســی از جریان اصول گرا 
خواهند بود. فوربس همچنین ادامه داده به جز این دو 
نفر کاندیدای اصلی، اســحاق جهانگیری معاون اول 
حســن روحانی نیز به عنوان کاندیدای مکمل روحانی 
در دقایق آخر ثبت نام کرده اســت. دیگر کاندیداهای 
اصول گرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران 
اســت که احتماال توسط شورای نگهبان رد صالحیت 
خواهد شد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز یکی 
از کاندیداهاســت. این پایگاه خبری آمریکا پیش بینی 
کــرده که اقتصاد احتماال مهمترین مســاله در جریان 
رقابت های انتخاباتی بوده و بیشــتر مناظره ها احتماال 
به نتایج و کاستی های برجام اختصاص خواهد داشت. 
نظرسنجی های انجام گرفته برای جامعه آماری ۱000 
نفر از ایرانیان بین ۱۱ تا ۱۴ آپریل در سایت نظرسنجی 
ایران نشــان می دهد کــه وضعیت روحانــی چندان 
نگران کننده نیســت. این پایگاه خبــری در نهایت به 
این نتیجه رسیده که با وجود همه نارضایتی ها روحانی 
نسبت به بقیه کاندیداها وضعیت بهتری دارد. ۴3 درصد 
مردم می گویند ابراهیم رئیسی را نمی شناسند. در حالی 
که اصول گرایان به نظر می رسد برای این انتخابات بر 
رئیســی تمرکز کرده اند اما نتایج نظر ســنجی ها نشان 
می دهد کــه قالیباف تهدید جدی تری در مقایســه با 
رئیسی اســت. فوربس نوشــته که روحانی در مسائل 
خاص نسبت به سایر کاندیداهای اصلی برتری دارد؛ در 
بهبود روابط خارجی، در برداشتن تحریم ها، در مبارزه با 

فساد و بهبود وضعیت زندگی مستمندان.

انتخابات  دو مرحله ای، گزینه مطلوب اصول گرایان
جواد شقاقی - روزنامه نگار

سيد عليرضا دادگر حسينی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت سال 96 و اعالم نتایج احراز صالحیت کاندیدها از سوی شورای نگهبان 
در هفته آینده، خاطرنشان کرد: به همه کسانی که در فکر انجام اقدامات غیرقانونی پس از اعالم احراز صالحیت  کاندیدها هستند هشدار داد با هرگونه تجمع، فراخوان های غیرقانونی، 

اقدامات ایذایی و اقداماتی که برخالف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه ها صورت گیرد برخورد خواهد شد.
دادســتان تهران با بیان این که عده ای فکر می کنند می توانند حوادث تلخ ســال ۸۸ را تکرار کنند، وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و سایر مسؤوالن اجازه نخواهند داد عده ای 

برای برهم زدن امنیت کشور و انتخابات، تالش های واهی کنند.

جهانبخش خانجانی در گفت وگو با مستقل تشریح کرد:              آقای روحانی! دوباره همه
۴۳ درصد ایرانی ها رئیسی را  را امیدوارکن

نمی شناسند

می نویســد:  ســایت  این 
نامزدی رئیسی سبب بازگشت 
ترس به دل ســرمایه گذاران 
خارجــی و دیپلمات ها شــده 
اســت. آنان هراس دارند که 
بازگشــت دولتی تندرو به ضرر توافق هسته ای با 
قدرت های جهانی و تالش های صورت گرفته برای 
گشایش درهای تجارت و اقتصاد ایران منجر شود. 
تاکنون رئیسی درباره سیاست خارجی سخن زیادی 
نگفته اســت. نظرات او در ایــن زمینه مبهم باقی 
مانده اند. او تنها گفته که ایران خواســتار رابطه با 
هر کشوری به جز اسرائیل مبتنی بر احترام متقابل 
اســت. تحلیلگران معتقدند که این اظهارات نشان 
می دهند که رئیســی عمیقا درباره تعامل با غرب و 
رابطه با کشورهای غربی نگاهی مشکوک و بدبینامه 
دارد. با این حال، نامحتمل است که بخواهد توافق 
هســته ای را برهم زنــد و آن را حفظ خواهد کرد. 
این ســایت در ادامه می نویسد: رئیسی در اردوگاه 
محافظه کاران است. او دادستان کل و دادستان در 
دادگاه ویژه روحانیت. برخی از رسانه ها به تازگی از 
او بــا عنوان »آیت اهلل« یــاد می کنند در حالی که 
پیش از آن این چنین نبوده اســت. پدر همســر او، 
علم الهدی، امام جمعه مشهد است و دارای کرسی 
در مجلس خبرگان هستند که نهادی برای انتخاب 
جانشین رهبری است. احتمال کمی وجود دارد که 
او در صــورت رئیس جمهــوری از محدودیت های 
اجتماعی بکاهد یا خواســتار رفع حصر شود. او به 
موسوی و کروبی »فتنه گر« می گوید. او گفته است 
که نظام اسالمی با سران فتنه با رحمت برخورد کرد 
و کسانی که با ســران فتنه همدردی کرده اند باید 
بدانند که ملت بزرگ ایران آنان را نخواهند بخشید. 
یور میدل ایست در ادامه با طرح این پرسش که چرا 
رئیسی وارد عرصه انتخابات شده است، می نویسد: 
»یک پرســش بزرگ این است که چرا او وارد این 
عرصه شد. بسیاری می گویند. یک دیپلمات غربی 
که نخواست نامش فاش شود می گوید: او ریسک 
زیادی کرده و اگر در انتخابات ببازد دیگر نمی تواند 
هدف بلند مدت خود را دنبال کند. این ســایت در 
ادامه اشــاره می کند که رئیسی با تاکید بر مسائل 
اقتصادی وارد میدان شــده و امیدوار اســت بتواند 
رای اقشــار کم درآمد و مذهبی تــر جامعه را به نفع 
خود جذب نماید.ســعید لیالز اقتصاددان می گوید: 
رئیسی مطلقا برنامه ای برای مدیریت کشور ندارد. 
از نظر تجربه کار مدیریتی و اجرایی حتی می توانم 
بگویم احمدی نژاد که کارهایش برای اقتصاد کشور 
فاجعه بار بود هم تجربه بیشــتری در مقایســه با 

رئیسی دارد. 

هراس سرمایه گذاران خارجی و 
دیپلمات ها از نامزدی رئیسی

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی 
از دستور رئیس مجلس برای رعایت قانون در 
مورد حضور پیروان ادیــان الهی در انتخابات 

شوراها خبر داد.
اسفندیار اختیاری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: پیرو نامه ای که صبح امروز در خصوص 
عــدم جلوگیری از ورود پیــروان ادیان الهی 

به انتخابات شورای شــهر طبق نظریه اخیر 
فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای الریجانی 
مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها 

دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.
اختیاری یادآور شــد: پس از دســتور آقای 
الریجانی، با اعضای هیــات های نظارت بر 
انتخابات شــوراها کــه از نمایندگان مجلس 
هستند، نیز گفت وگو شد و اکثریت آن ها هم 

با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار 
شــد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و 

تغییری در آن صورت نگیرد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بر اســاس 
قانون فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد 
و شــورای نگهبان می تواند نظر فقهی خود را 
در مورد طرح هــا و لوایح مصوب مجلس، آن 
هم در موعد زمانی قانونی اعالم کند. مجلس 

نیز در صورت ایراد شــورای نگهبان یا قانون 
را اصالح می کند و یا بــر مصوبه خود اصرار 
می ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشــخیص 
واگذار می شــود، لذا قانونی که 20 سال قبل 
تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا 
شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به 
اصالح این قانون باید از طریق ارائه الیحه یا 

طرح جدید اقدام شود.

رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی 
در انتخابات شوراها

درحالی کــه کانال رســمی تلگرام جبهه 
پایــداری از حمایت از ابراهیم رئیســی در 
انتخابات ریاســت جمهوری خبــر داده بود، 
ساعاتی بعد این خبر از خروجی کانال حذف 

و تکذیب شد.
به گزارش ایســنا، حوالی ساعت ۱2 ظهر 
روز چهارشــنبه کانال رســمی تلگرام جبهه 
پایداری انقالب اســالمی اعالم کرد که در 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از ابراهیم 

رئیسی حمایت می کند و بیانیه جبهه در این رابطه به زودی منتشر می شود. اما ساعاتی 
بعد این خبر از روی خروجی کانال جبهه پایداری حذف شد و به نقل از آقاتهرانی دبیرکل 
این جبهه آمد: پایداری فعال از هیچ گزینه ای به شــکل رسمی اعالم حمایت نکرده و 
ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیه ای معرفی خواهیم کرد. به گزارش مهر، 
سخنگوی جبهه پایداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این جبهه نظر خود درباره 
نامزد اصلح را تا این حد به تاخیر انداخته است، اظهار کرد: ما می خواهیم دقت کنیم که 

وحدت بدنه حفظ شود و منافع حزبی در این مساله مطرح نیست.  

 جبهه پایداری از رئیسی 
حمایت نمی کند 

سفیر پیشین پاکستان در آمریکا معتقد اســت اذعان صریح دولت دونالد ترامپ به 
پایبنــدی ایران به توافق برجام و تمدید تعلیق تحریم های هســته ای، یک امتیاز و 

پیروزی دیپلماتیک دیگر در عرصه جهانی و برجام برای ایران محسوب می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، 
تعلیق تحریم های هســته ای را برای یک دوره 90 روزه دیگر تمدید کرد. به گزارش 
ایرنا، خانم سیده عابده حســین گفت: اقدام اخیر دولت ترامپ بار دیگر ثابت کرد که 
ایران به تعهدات خود در قبال توافق ها و قراردادهای بین المللی پایبند است و پایبندی 
به برجام، یک مثال و نمونه روشن است.این دیپلمات بازنشسته و کهنه کار پاکستانی 
تاکید کرد که لغو تحریم های هسته ای علیه ایران، حاصل برجام است و اقتصاد ایران 
به دلیل لغو برخی تحریم ها، امروز در شرایط بهتری نسبت به گذشته قرار دارد. سفیر 
پیشین پاکستان در آمریکا بهترین حالت برای برجام برای تمام طرف های امضا کننده 
آن را پایبندی به این توافق مهم دانست و گفت که حفظ این توافق و احترام به مفاد 
آن، هم به نفع آمریکا و هم به نفع ایران و سایر کشورها خواهد بود. به نظر من بهترین 
گزینه برای دولت ترامپ آن است که پای تعهداتی که دولت باراک اوباما با ایران امضا 

کرده است، بایستد و این قرارداد را به نفع کشورش حفظ کند.
وی گفت: اگرچه ترامپ از زمان تبلیغات انتخابات خود تا کنون، حرف های خصمانه 

درباره ایران زده است اما هیچ یک از این حرف های خصمانه را عملی نکرده است.
ســیده عابده حســین گفت: دولت ترامپ امروز درگیر مســائل زیــادی از جمله 
افغانستان و سوریه است. دولتمردان آمریکایی می دانند که نباید خود را درگیر مسائل 
و مخمصه های بیشــتر کنند. اســتفاده آمریکا از بزرگ ترین بمب غیرهســته ای در 
افغانســتان و نیز بمباران مواضع دولت سوریه توســط آمریکا در روزهای اخیر، نشان 
دهنده آن اســت کــه آمریکا به اندازه کافــی خود را درگیر مســائل منطقه کرده و 
 دیگر جایی برای افزوده شــدن به دردسرهای واشــنگتن در این منطقه باقی نمانده 

است. 

سفیر پیشین پاکستان در آمریکا:
اعتراف دولت ترامپ به پایبندی 
ایران به برجام، پیروزی دیپلماتک 

تهران است
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

آیــت اهلل نوری همدانی در درس خارج فقه 
گفت: اگر کســی در برابر تصمیم شــورای 
نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده بلکه 
مفسد فی االرض اســت. به گزارش فارس، 
وی خاطرنشــان کرد: از نظر امور فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی فرد اصلح انتخاب شود 
بنابراین الزم اســت با امر به معروف و نهی 
از منکر این کار انجام شــود. آیت اهلل نوری 

همدانی با بیان اینکه شــورای نگهبان برای 
تشخیص صالحیت افراد قانون معین کرده 
است، گفت: اگر کســی بخواهد در برابر آن 
چون و چرا بگوید و اعتراض کند گناه مرتکب 
شــده و امام خمینی)ره( در چند بخش بیان 
کرده اند اگر کســی در برابر تصمیم شورای 
نگهبــان اعتراض کند گناه کــرده و نه تنها 
گناه بلکه مفسد فی االرض است زیرا قانون 

اساســی مملکت اســت و باید به آن از نظر 
عظمت نگاه کرد.

وی خاطرنشــان کرد:  باید بــه رأی مردم 
اهمیــت داد پیامبر خــدا)ص( ابتدا حضرت 
امیــر مؤمنان)ع( را معین کرد؛ ایشــان را با 
ترفندهایی کنار زدند ســپس مــردم بیعت 
کردند. اســتاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
قیام سیدالشهدا)ع( در برابر قانون شکنان بود، 

عنوان کرد: شکستن قانون از سوی کسانی 
است که بخواهند گردن کشی و فساد ایجاد 
کنند، دنیــا در نظر این افراد شــیرین جلوه 
کرده و حب دنیا آن ها را فریب داده اســت.

وی یادآور شــد: قیام و جهاد در برابر کسانی 
صورت می گرفت که قانون شــکنی کردند. 
منشأ قانون شــکنی دنیا و حب مال و نفس 

است که انسان را فریب می دهد.

آیت اهلل نوری همدانی: 

معترضان به تصمیم  شورای نگهبان مفسد فی االرض است

به گــزارش ایلنا، دبیر اجرایــی خانه کارگر 
تهــران در رابطــه بــا حمایت کارگــران از 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار 
داشت: تمامی تشــکل های کارگری از جناب 
آقای روحانــی حمایت می کنند و تمامی توان 
خویش را برای پیروزی ایشــان در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو بکار خواهند برد زیرا 
ما احســاس می کنیم که ایشان هم از شرایط 
بهتری برخوردارند و هم توانمندی بیشــتری 
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت 

کارگران دارند.
حق پرستی در پاســخ به این سوال که چه 

مســئله ای باعث حمایت کارگــران از تداوم 
ریاست جمهوری حســن روحانی شده است؟ 
تصریح کرد: متاسفانه در دوره دولت های نهم 
و دهــم یعنی دوران ریاســت جمهوری آقای 
احمدی نژاد ما با یک وضعیت اسفناک صنعتی 
و اقتصادی روبــه رو بودیم که نه تنها موجب 
بسته شــدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی 
کشور شد بلکه کارگران نیز برای تداوم زندگی 
با مشکالت عدیده ای روبه رو بودند، به حدی 
که بســیاری از کارگران شرمنده خانواده های 

خود بودند.
او بــا بیــان اینکه آقــای احمدی نــژاد نه 

شــناخت الزم را از وضعیت اقتصادی کشور 
و نه توانمندی درســتی در اداره کشور داشت، 
خاطرنشان کرد: در دوره پیش از آقای روحانی، 
واردات حــرف اول و آخــر را مــی زد. در آن 
دوران، زندگی کارگران با سختی های بسیاری 
روبه رو شد و بســیاری از کارخانه ها تعطیل و 
محصوالت چینی و تــرک جای محصوالت 
ایرانــی را گرفت.این فعال کارگــری با بیان 
اینکه تعطیلی بسیاری از کارخانه های مشهور 
ایرانی ماننــد ارج، ایران پویا و داروگر متاثر از 
مدیریت نادرســت و سراسر اشتباه دولت قبل 
است، ابراز داشت: وقتی سنگ بنای یک کاری 

گذاشته شود، اثرات آن بعدها مشخص خواهد 
شد. متاسفانه همچنان فضای کشور تحت تاثیر 
سیاست های اشتباه و نادرست دولت قبل است.

او در ادامــه از درج مطالــب مخــدوش و 
نادرســت در برخی از رســانه های منسوب به 
شــهردار تهران در رابطه با وضعیت کارگران 
ابراز تاسف کرد و یادآور شد: القای ناکارآمدی 
دولت از سوی رسانه های منسوب به شهردار 
تهران یــک بداخالقی مزمن اســت. به نظر 
می آید که این افراد برای فرار از پاســخگویی 
و بجــای شــفافیت و مســئولیت پذیری به 

دروغگویی و فرافکنی روی  آورده اند.

اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر تهران: 

تشکل های کارگری از روحانی حمایت می کنند

جعفری دولت آبادی  
دادستان تهران :

برخورد با هرگونه 
اقدام غیرقانونی 

 پس از اعالم 
احراز صالحیت ها


