
شهروند| ستاد انتخابات وزارت کشور بعد از ظهر روز 
گذشته دوبار و در دو ساعت نزدیک به هم، در همهمه 
خبرنگاران و عکاســان مســتقر در این مکان میزبان 
دو نامزد عمده انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
بود. سرانجام حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
برای ثبت نام در انتخابات پا به وزارت کشور گذاشت تا 
بخت خود برای کسب رأی اکثریت مردم برای بار دوم 

بیازماید. 
حســن روحانی در حالی برای ثبت نــام به وزارت 
کشور آمد که پیشتر بیانیه ای برای ثبت  نام در انتخابات 
منتشــر نکرده بود و در پاسخ به ســواالت درباره قصد 
کاندیداتوری اش خبرنگاران را به روزهای ثبت نام وعده 
می داد. حسن روحانی در حالی تصمیم به کاندیداتوری 
گرفته است که در جناح مقابل اصولگرایان چهره های 
متعددی را برای کاندیداتوری معرفی کرده اند. در مقابل 
اما جریان اصالحات، که از حامیان اصلی حسن روحانی 
محسوب می شــود، اعالم کرده است که با قدرت تنها 
پشت سر روحانی متحد می شوند و حمایت کامل خود 

را از حسن روحانی اعالم می کنند.
حسن روحانی پس از آنکه مراحل ثبت نام را طی کرد 
مقابل خبرنگاران حاضر در وزارت کشــور قرار گرفت و 
نطق انتخاباتی خود را آغاز کــرد. رئیس جمهوری در 
جریان این نطق گفت: خدا را سپاسگزارم که توفیق داد 
بار دیگر خودم را در معرض اعتماد ملت ایران قرار دهم 
و اعالم آمادگی کنم که بار سنگین اجرایی کشور را در 
صورت قبول ملت ایران بر عهده بگیرم. حسن روحانی 
سپس افزود: در ســال 92 به مردم عزیز اعالم کردم که 
نجات اقتصاد ایران، احیای اخالق و تعامل سازنده با جهان 
مهم است و امروز بسیار خوشحالم که در هر سه زمینه با 
حمایت و کمک مردم، گام های قابل توجهی برداشــته 
شده است. او گفت: امروز در زمینه نجات اقتصادی، ما 
از رکود تورمی فاصله گرفته ایم و از رشــد منهای 7، در 
سال گذشته به رشد باالی 7 رسیدیم و از تورم 40 درصد 
به تورم 7 درصد در اسفند سال گذشته دست یافته ایم.

به گفته حسن روحانی اشــتغال خالص که کمتر از 
10 هزار نفر در سال های آخر قبل از دولت یازدهم بود، 
در سال گذشته به اشتغال خالص باالی 630 هزار نفر 
در سال رسید و اگر در هر ســه بخش ارقام را کنار هم 
قرار دهیم، یک رکورد در 25 سال گذشته تاریخ اقتصاد 
ایران، بوده است. در زمینه اقتصادی پیشرفت های قابل 
توجهی داشــتیم و در هفته آینده، افتتاح بزرگترین 
سرمایه گذاری اقتصادی تاریخ ایران را شاهد خواهیم 
بود و در عسلویه 20 میلیارد دالر، طرح افتتاح خواهد 

شد که این در تاریخ اقتصاد کشور، سابقه نداشته است.
رییس  جمهــور ی گفت: در زمینه تعامل ســازنده 
با جهان توانســتیم در پیچیده ترین پرونده تاریخی، 
با قدرت های جهانی به توافق برســیم و امروز به ملت 
ایران اعالم می کنم از امروز بــه بعد حفظ برجام یکی 

از مهم ترین مسایل سیاســی، اقتصادی و داخلی ملت 
ایران است و َهووهایی که بارها به قصد کشتن این نوزاد 
یعنی برجام تصمیم گرفته بودند نمی توانند سرپرست 
خوبی برای این فرزند باشند و همان ها که تمام تالش 
شبانه روزی خودشــان را برای این توافق نهاده اند، باید 

مسیر این توافق را تا آخرین قدم ها طی کنند.
حسن روحانی سپس به مرور شعارهای انتخاباتی اش 
در سال 92 پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه آنچه 
در سال 92، مبنی بر اینکه چرخ سانتریفیوژها خواهد 
چرخید به مردم وعده داده شــد، امــروز می بینیم که 
آی آر8، به عنوان مدرن ترین سانتریفیوژ ما، می چرخد 
و چرخ اقتصاد نیز بهتر از گذشته است و دلیل آن رشد 

اقتصادی است که در سال گذشته داشتیم.
رئیس  جمهوری با تأکید بر اینکــه احیای اخالق با 
حقوق شــهروندی، شفاف ســازی و آزادی در گردش 
اطالعات امکان پذیر است و دولت یازدهم این موارد را تا 
روز آخر دنبال می کند، گفت: اگر این مسئولیت در آینده 
هم برعهده این جانب باشد، در همین مسیر شفافیت در 
کشور ادامه راه خواهیم داد. در دولت دوازدهم هدف ما 
ایران پیشرفته پیش رو، خواهد بود و این همان هدفی 
است که در چشم انداز 20 ساله مشخص شده است که 
به دست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و تأیید و امضای 
رهبر معظم انقالب اسالمی به مســئولین  ابالغ شد 
و متأســفانه در ســال های قبل، قبل از دولت یازدهم 
حرکت چشمگیری در مسیر آن نبود و امروز در مسیر 
چشم انداز 20 ســاله که یکی از بخش های آن تعامل 
سازنده و مؤثر با جهان و رشــد 8 درصدی است، برای 
اولین بار در تاریخ تحقق یافته و این مسیر ادامه خواهد 

داشت.
به گفته رئیس جمهوری، آنچه برایمان مهم است، 

اهمیت ایران اســت. در این دولت سایه شوم جنگ از 
کشور کنار رفته و با مردم محور بودن، امنیت کم نظیری 
را در ایران شــاهدیم. آن هم در شرایط خاص منطقه. 
عزت ایران از اهداف بلندی بود که تداوم خواهد یافت. 
حضورمان دربازارهای نفتی به معنی عزت ملی است. 
خودکفایی در تولید گندم نیز به معنی عزت ملی است. 
یک بار دیگر پرچم ایران بر روی کشتی های ایرانی به 
اهتزاز در می آیــد در حالیکه گاهی قبال مجبور بودیم 
پرچم برخی جزایر را بزنیم. ثبات در بازار دالر و یورو هم 
به معنی عزت علمی است. افزایش رشد علمی، صادرات 
گازوییل، پیشرفت در تولید انرژی و نفت و گاز، و... همه 

نشانه عزت ملی است.
روحانی خبر داد که هفته آینده برای اولین بار در تاریخ 
از پارس جنوبی بیش از قطر نفت برداشت خواهیم کرد. 
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای این دولت باید ادامه 
یابد، خاطرنشــان کرد: این یعنی ملت ایران در نیمه 
راه نمی مانــد و خواهان ادامه راه اســت. ما در نیمه راه 

نمی مانیم و راهمان را ادامه می دهیم.
حسن روحانی با بیان اینکه عزت ایران یکی از اهداف 
بلندی بوده که تــداوم خواهد یافت، افــزود: ما امروز 
در بازار نفت، بار دیگر بعد از ســال 90، حضور یافتیم و 
سال گذشــته در گندم خودکفا شــدیم و بجای آنکه 
از چند جزیره کشتی کرایه کنیم، پرچم ایران بر روی 
کشتی هایمان در اهتزاز بوده و همه اینها به معنای عزت 

ملی است.
روحانی گفت: پول ایران در دولت یازدهم دارای ثباتی 
بیشــتر از یورو و پوند در برابر دالر بوده و در پیشرفت 
کّمی علمی در جهان به مقام اول دست یافته ایم. امروز 
ایران صادرکننده گازوئیل بوده و در اواسط امسال نیز 
صادرکننده بنزین هم خواهیم بود و همه اینها نیز نشان 

از عزت ملت ایران دارد و ما این عزت را ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه آرامــش در بازار 
اقتصادی و در تعامل میان احزاب، گروه ها، قومیت ها و 
مذاهب، ادامه خواهد داشت، گفت: این دستاوردها باید 
ادامه پیدا کند و این به معنای آن است که ملت ایران، 
هرگز در نیمه راه نمی ماند و راه را ادامه می دهد.ما از نیمه 

راه برنمی گردیم و آن را تا پایان ادامه خواهیم داد.
روحانی افزود: دولت برای حضور جوانان در مدیریت 
سطح باالی کشور، در سال 93 تصمیم گرفت که 2 هزار 
جوان نخبه را در مدیریت های باالی کشــور به عنوان 
دستیار در کنار مدیران ارشــد، استخدام کند که هزار 
نفر از آنان در آزمون ها برگزیــده و 200 نفر کار خود را 

شروع کردند.
حســن روحانی در قسمت پایانی نطقش خطاب به 
ملت ایران گفت: همه ما بایــد دوباره بیاییم؛ من امروز 
دوباره آمدم برای ایران، دوباره آمدم برای اســالم، آمدم 
برای آزادی بیشتر در این سرزمین، آمدم برای آرامش 
و امنیت گسترده تر در ایران عزیز و آمدم برای پیشرفت 

بیشتر.
او گفت: همــه ما باید دوباره برای اســالم اعتدالی و 
رحمت و انقالب عقالنی و انســانی خــود، بیاییم و در 
کنار هم ایســتاده و ایران را بسازیم. من »دوباره آمده ام 
برای ایران، برای اسالم« و از همه ایرانیان می خواهم که 

»دوباره بیایند برای ایران، برای اسالم«.
ثبت نام ابراهیم رئیسی در انتخابات

کمتر از یک ساعت پس از پایان نشست خبری حسن 
روحانی، سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی 
وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد. ابراهیم رئیسی که 
از او به عنوان رقیب بالقوه حســن روحانی در انتخابات 
پیش رو نام برده می شــود پس از طی مراحل ثبت نام 
به سالن کنفرانس وزارت کشــور آمد و گفت: یکی از 
سخت ترین تصمیمات زندگی اش را گرفته، او اعالم کرد 
شعارش تشــکیل »دولت کار و کرامت« است و درباره 
تصمیم جمنا برای انتخاب او به عنوان نامزد اصلی نیز 
با انتقاد تلویحی از عملکرد این جبهه گفت: من مستقل 
آمده ام ، جمنا جبهه ای اســت که کارش را با حســن 
ظن شــروع کرد اما خب به آن ها هم گفتم منتها ساز و 
کارشان مشکل دارد. من کاندید همه هستم و به نظر 

همه احترام می گذارم. 
نکته جالب توجه اینکه مسعود میرکاظمی، یکی از 
وزیران سابق محمود احمدی نژاد و فرهاد رهبر، رئیس 
دانشگاه تهران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، 
ابراهیم رئیسی را در حال ورود به وزارت کشور همراهی 

می کردند. 
مهلت ثبت نام در دوازدهمین رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری ساعت 18 امروز شنبه 26 فروردین 
ماه به پایان می رسد و بررسی صالحیت نامزدها توسط 

شورای نگهبان آغاز خواهد شد. 

روحانی پس از ثبت نام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گزارش

دوباره برای ایران  بیایید
   امروز دوباره آمدم برای ایران، دوباره آمدم برای اسالم، آمدم برای آزادی بیشتر، آمدم برای آرامش و امنیت گسترده تر در ایران عزیز و آمدم برای پیشرفت بیشتر

  َهووهایی که قصد کشتن نوزاد برجام را داشتند نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند                                                     از نیمه راه برنمی گردیم 

گزارش

مجید انصاری در آستانه انتخابات مطرح کرد:

پایان خویشتنداری »روحانی« و 
افشای خسارت های »احمدی نژاد«

شهروند|  شاید مهم ترین نقاط ضعف دولت نخست 
روحانی ضعف تیم رســانه ای این دولت در راســتای 
نمایش دستاوردهایش بود که طی چهارسال اخیر بارها 
و بارها به ویژه از ســوی حامیان اصالح طلب و اعتدالی 
روحانی مطرح شــده بود و با وجود آن، کمتر توجهی 
به این مهم شده است. اما حاال مجید انصاری ازجمله 
قدیمی ترین یاران روحانی که از نخســتین روزهای 
ریاســت جمهوری او به عنوان معاون پارلمانی اش در 
کابینه بود و در یک ســال آخر نیز پس از تحوالتی که 
صورت گرفت، از این معاونت مهم به معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری منتقل شد تا همچنان در زمره معاونان 
اصلی رئیس جمهوری باقی بمانــد، می گوید روحانی 
و یارانــش در مناظره های انتخاباتی خویشــتنداری 
چهارساله را کنار گذاشــته و الاقل بخشی از ناگفته ها 
به خصوص مسائل و مشکالت ناشی از عملکرد دولت 
احمدی نــژاد را خواهند گفت. انصاری که حتی زمانی 
که روحانی تنها یک نماینده مجلس نیز بود، به عنوان 
یک همراه و همفکر سیاسی و متحد پارلمانی با روحانی 
همکاری می کرد، با اشاره به نامه ها و بیانیه های محمود 
احمدی نژاد علیه دولت به ایلنــا می گوید که نامه ها و 
حرف هایی که احمدی نــژاد این روزها مطرح می کند 
تنها یک بازی انتخاباتی اســت؛ چراکه همه می دانند 
آقای احمدی نژاد چه بر ســر اقتصاد این کشور آورده 
اســت. معاون حقوقی رئیس جمهــوری گفت: همه 
می دانند احمدی نژاد با وجود درآمد افسانه ای بیش از 
700 میلیارد دالری، چه کاری با کشور کرد و یک دولت 
بدهکار با تورم افسارگسیخته 44 درصدی، رکود منهای 
6.7 درصدی و روابط به هم ریخته با دنیا و تحریم های 
فزاینده تحمیل شــده تحویل داد. با این همه انصاری 
معتقد است که به هم ریختن بنیان های اخالقی کشور 
به عنوان مهمترین دســتاوردهای دولت احمدی نژاد، 
حتی از این خسارت های مادی نیز مهمتر بوده است. 
او با بیان این که تصمیم دارند در مناظره ها گوشه هایی از 
عملکرد احمدی نژاد را برمال کنند، گفته است که دولت 
روحانی طی سه ســال گذشته خویشتنداری داشت و 
همه کابینه کمتر به تحلیل گذشته پرداختند، آن هم 
برای این که به سیاه نمایی متهم نشویم. می خواستیم 
در جامعه امید ایجاد کنیم؛ حاال آقایان وقتی خودشان 
شروع کردند، فرصت مناسبی است که در ایام انتخابات 
این مسائل روشن شــود تا مردم در جریان بسیاری از 
حرف های گفته نشده، قرار گیرند و بدانند این افراد چه 

بر سر کشور آورده اند.

دادستان کل کشور با اشاره به سخنرانی 
احمدی نژاد درخوزستان: 

ما می گوییم نوبت آنها می رسد، باید 
این دمل برسد تا رسیدگی کنیم

شهروند | دادستان کل کشــور درمراسم تودیع و 
معارفه دادستان عمومی و انقالب استاد یزد به سخنان 
محمود احمدی نژاد درخوزستان که چندی پیش بیان 
شده بود، واکنش نشان داد. حجت االسالم محمدجعفر 
منتظری درســخنانی گفت: »گاهی به ما می گویند 
فالن آقایی درخوزستان فالن حرف هایی را زده است، 
فالن جا حرف های دیگری زده، ما می گوییم نوبت آنها 
هم می رسد و باید این دمل برسد تا به آنها هم رسیدگی 
کنیم«. دادستان کل کشور البته درسخنان خود توضیح 
نداد؛ منظــورش از کلمه »دمل« چیســت، اما برخی 
ازچهره های جریان احمدی نژاد به این سخنان منتظری 
واکنش نشان دادند. عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود 
احمدی نژاد درنامه ای خطاب به داســتان کل کشور 
که در کانال تلگرامش منتشــر شــده، نوشته است: 
»جنابعالی که طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاســت 
جمهوري اســالمي ایران، عضو هیأت اجرایي مرکزي 
انتخابات ریاست جمهوری هســتید، در اقدامی مغایر 
با مــواد 71، 73 و 74 همین قانون، نســبت به هتک 
حیثیت و حرمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان 
یکی از کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری اقدام 
کرده اید«. حمید بقایی نیز که به عنوان کاندیدای جریان 
احمدی نژاد در انتخابات ثبت نــام کرده، در واکنش به 
این سخنان دادستان کل کشور، او  را به سهم خواهی 
در دولت احمدی نژاد متهم کرده است.  سخنان محمود 
احمدی نژاد درخوزســتان ازهمان ابتدا واکنش های 
بســیاری را برانگیخته بود. برخی ازچهره های مطرح 
سیاسی این سوال را مطرح کرده بودند که خطاب این 
سخنان احمدی نژاد کدام مقام رسمی کشور است. البته 
این موضوع درمصاحبه احمدی نژاد با نشریه افه اسپانیا 
نیز مطرح شده که احمدی نژاد دراین خصوص گفته 
بود: »من شما را به متن سخنرانی ارجاع می دهم. لطفا 
یکبار دیگر آن را خودتان گوش کنید، اما تغییر به معنای 
اصالح درهمه دنیا باید اتفاق بیفتد. اگر درهمه جای دنیا 
وضع موجود را به طور کامل و به عنوان مطلوب بپذیریم، 
پیشــرفت اتفاق نمی افتد. هر روز باید اصالحات انجام 
شــود. نه آن که یک روز دنبال شود و بگوییم می رویم 
50 سال بعد می آییم. نه! هر انسانی هم باید هر روز در 
زندگیش اصالح اتفاق بیفتد و دو روز او نمی تواند شبیه 

به هم باشد«. 

علوی در واکنش به اظهارات اژه ای: 

گویا ادمین  های کانال هال تلگرام 
شریک جرم بنده هستند!

ایرنا|  وزیر اطالعــات درپی اظهــارات روز 
چهارشنبه معاون اول قوه قضائیه، با بیان این که 
برای ادمین هایی که اواخر  سال گذشته بازداشت 
شــده اند، جرمی نمی شناسم که شــریک آنها 
باشم، گفت: گویا آنها شریک جرم بنده هستند. 
حجت االسالم سیدمحمود علوی در ادامه گفت: 
دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. او یادآور شد: با 
حساسیت های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی 

برای پرداختن به این موضوعات ندارم.
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یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام ریاست جمهوری، 
حسن روحانی تنها گزینه اصالح طلبان، حمیدبقایی و 
محمود احمدی نژاد و همچنین ابراهیم رئیسی گزینه 
اصلی اصولگرایان رسماً نام نویســی کرده اند و این در 
حالی است که احتماال در روز آخر نیز باید منتظر ثبت نام 
افرادی همچون جلیلی و قالیباف باشیم. برای بررسی 
دقیق تــر صف بندی های جناح های سیاســی در این 
انتخابات به سراغ احمد شیرزاد، نماینده پیشین مجلس 

شورای اسالمی و تحلیلگر مسائل سیاسی رفتیم.
  به عنوان نخســتین سوال آیا فکر می کنید 
که این انتخابات رقابتی میــان دو کاندیدا از دو 
جناح اصلی خواهد بود یا باتوجه به نام نویسی 
کاندیداهای متعدد، باید شاهد شرایطی متفاوت 

باشیم؟!
این مسأله مشــخصا به این موضوع بستگی دارد که 
هیأت نظارت، کاندیدای جناح احمدی نژاد را تأیید کند 
یا خیر. البته فکر می کنم مجموعه آرای اصولگرایان در 
صورت تأیید کاندیدای جناح احمدی نژاد تقریباً به دو 
نیم تقسیم می شــود و پیش بینی این که کدامیک بر 
دیگری چیره شوند، آن قدر آسان نیست اما طبیعتا رأی 
اصالح طلبان در مقابل این دو گــروه و احتماال بر آنها 
غالب خواهد بود. با این حــال در صورت رد صالحیت 
کاندیدای جریان احمدی نژاد احتماال رقابت اصلی بین 
دو طیف اصالح طلب و اعتدال گرا و اصولگرایان خواهد 

بود.
  آیا در صورت عدم تأیید صالحیت کاندیدای 
جریان احمدی نژاد، سبد رأی آنها لزوما در اختیار 
اصولگرایان قرار می گیرد یا ممکن اســت که 

بخشی از آن به سمت اصالح طلبان نیز بیاید؟!
فکر می کنم، بخش قابل  توجهی از این سبد رأی در 
صورتی که کاندیدای مورد نظر خود را در صحنه نبیند، 
حذف خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر 
 درصد کمی از آرای احمدی نــژاد از طیف اصولگرایان 
است. البته در گذشته  درصد قابل  توجهی از اصولگرایان 
به او رأی می دادند اما بعد از آن که احمدی نژاد با وجود 
نهی رهبری کاندیدا شد، جامعه رأی و حامیانش تغییر 

کرده است.
  احمدی نژاد پس از ثبت نام تأکید کرده که این 
اقدام را صرفا برای حمایت از بقایی انجام داده؛ 

نظر شما در این باره چیست؟!
رفتار و گفتــار احمدی نژاد متناقض اســت؛ معلوم 
نیســت که آیا قانون ثبت نام ها و انتخابات را به شوخی 

گرفته یا اساســا نمی داند 
ثبت نام در انتخابات به چه 
معنایی اســت که در هر دو 
صورت جای تأســف دارد و 
این مسأله نهادهای قانونی 
را دچار مشــکل می کند؛ 
بماند که امکان دارد به عمد 

بخواهد مشکل ساز باشد.
 چطور؟!

به  هر حال وقتی کســی 
می گوید آمــده ام که بعدا 
بــروم، طبیعتــا قانــون و 
امکاناتی که برای عرضه افکار 

جناح های سیاسی در اختیارشان قرار گرفته را به سخره 
و استهزا گرفته اســت و اصوال افسوس دارد که چگونه 
چنین شخصیتی هشت  سال به عنوان رئیس جمهوری 

در رأس مدیریت اجرایی کشور بود!
 قالیباف نیز یکی دیگر از کاندیداهای جریان 
اصولگرایی است که گویا قصد دارد به عنوان یکی 
از کاندیداهای جمنا وارد رقابت شود؛ اقبال او را 

در این رقابت چگونه می بینید؟!
قالیباف بیشترین شانس را در  ســال 84 داشت که 
حتی تا آســتانه قرارگرفتن در رأس نامزدهای جناح 
اصولگرا نیز قرار گرفت اما درنهایت به پای احمدی نژاد 
قربانی شد و پس از آن، هیچ گاه نتوانست اعتباری که 
آن زمان یعنی 12 سال پیش داشــت، دوباره به دست 
بیاورد و با این حساب فکر می کنم، هرگز نیز نتواند این 
امکان را برای خود فراهم کند. مشکل قالیباف مشکل 
همه اصولگرایان است.   مگر می شود در یک جناح 10 تا 
20 نفر خود را در قد و قواره ریاست جمهوری ببیند. قرار 
نیست یک ماه مانده به انتخابات یک نفر را بگذارند باالی 

لیست و بعد هم نتیجه تغییر کند.
اصولگرایــان باید با ســازوکار دموکراتیک بهترین 
گزینه را انتخاب کنند و این درحالی اســت که در عالم 
سیاســت، معموال وقتی یک نفر بختش را آزمود، کنار 
گذاشته می شود و از او در جای دیگر استفاده می کنند. 
اصرار قالیباف برای کاندیداتوری نه قابل درک است و نه 
حرفه ای! البته قطعا این افراد به لحاظ مدیریتی از بنده 
و شما قوی تر هستند، اما حتی نسبت به کسانی که در 
سطح معمولی سیاسی، کار اجرایی کرده اند نیز توانایی 

خاصی ندارند.
  اصولگرایان اتفاقا در این دوره سعی کردند 

تشکالتی  راه اندازی  با 
جبهه  عنــوان  تحت 
مردمی نیروهای انقالب، 
نخســتین بار  بــرای 
دموکراتیک  سازوکار 
شیوه های  جایگزین  را 
کنند.  خود  همیشگی 
آیا این تجربه را موفق 

می دانید؟
ایــن اقدام یــک تجربه 
جدید اســت و واقعا قابل 
تضمین نیست که به این 
روش ادامــه دهند یا خیر. 
البته هر گروه سیاسی مقتضیات خود را دارد اما به نظر 
می رسد این خیزی که برداشــته اند، به زودی از نفس 
بیفتد. آنها ابتدا تعداد زیادی را جمع کردند و رأی گیری 
عمومی انجام دادند که در چنین شــرایطی زاکانی و 
بذرپاش در صدر قرار می گیرند. چرا که به این می ماند 
که در یک پادگان، سرباز و گروهبان و سرهنگ یک جا 
رأی بدهند و در آن شــرایط طبیعتا نتیجه قابل اتکا 
نخواهد بود. متاسفانه دوستان اصولگرا عجول هستند. 
افراد بسیار جوان این جریان، در بدترین حالت خود را 
در سطح عضوی از شورای شهرهای بزرگ می بینند و 
چندسال بعد، کمتر از نمایندگی مجلس را برای خود 
قایل نیستند و چندی پس از آن نیز فکر می کنند هر 
مقامی به جز ریاست جمهوری شایسته شان نیست. این 
عزیزان کم حوصله اند و دوســت دارند سریع به نتیجه 
برسند. به هرحال این که جمع شــدند و به هر شکل 
رأی گیری کردند، قدم مثبتی اســت اما به شرطی که 
پس از انتخابات نیز پای کار بایســتند؛ چرا که در این 
صورت ممکن است نهایتا یک جبهه سیاسی قوی را 
ســازماندهی کنند اما در غیر این صورت راه به جایی 

نمی برند.
  جلیلی نیز یکــی دیگــر از کاندیداهای 
اصولگراســت که خارج از جریان جمنا فعالیت 
تبلیغاتی خود را آغاز کرده؛ جلیلی در ابتدا خود را 
کاندیدای مورد حمایت جبهه پایداری می دانست 
اما در عمل نه تنهــا این جبهه، بلکه جمنا نیز از 
او حمایتی نکرد. با توجه به انتشــار خبرهایی 
ضدونقیض و تأیید نشده درباره انصراف جلیلی به 
نفع جمنا که البته کامال با رفتار و گفتار اخیرش در 

تناقض است، اقبال او را چگونه می بینید؟

آقای جلیلی همچون قالیباف شانسی ندارد و همان 
بهتر اســت، انصراف دهد. بهترین شانس جلیلی  سال 
92 بود. در آن  سال ایشــان یک چهره سیاسی مطرح 
بود. طــرف اول مذاکرات از طرف ایــران بود. هر هفته 
دیده می شد و مصاحبه می کرد اما درنهایت با وجود آن 
حمایت گسترده از سوی برخی نهادها رأی اندکی آورد. 
بنابراین، معقول نیست که بار دیگر به صحنه بیاید؛ چرا 
که احتماال درنهایت صرفا می تواند در حد یک نماینده 

شهرستان، از کل کشور رأی جمع آوری کند.
  و اما رئیســی که از او به عنــوان کاندیدای 
اصلی جمنا نام برده شده خودش تأکید دارد که 
مستقل است و همزمان جبهه پایداری به عنوان 
یکی از گروه های افراطی جریان اصولگرایی نیز 
کامال از او حمایت کرده است؛ اقبال او را چگونه 

می بینید؟ 
به نظر می رســد، حمایت خوبی از رئیســی صورت 
گرفته اســت. البتــه بنــده خبــری از درون اردوگاه 
اصولگرایان ندارم. ممکن است در روزهای آینده حتی 
جو منفی و نامناسبی علیه رئیسی ایجاد شود که فضا را 
به ضرر او تغییر دهد اما درحال حاضر به نظر می رسد او 

گزینه اصلی جریان اصولگرا باشد.
   اما برسیم به تنها گزینه اصالح طلبان و جریان 
اعتدال. وضع روحانی را در این انتخابات چگونه 

می بینید؟
واقعیت این اســت که روحانی شانس بسیار خوبی 
برای تکرار پیروزی خود دارد. انتخاب جامعه در  سال 92 
انتخاب راهبردی و اساسی در جهت تعدیل تصمیمات 
نظام جمهوری اسالمی بود. شاید این یک وجه خواست 
و پیام مردم در بحث سیاست خارجی بود اما این رأی 
و تصمیم، وجوه دیگری هم داشــت و همان طور که 
در  ســال 94 نیز شــاهد بودیم، مردم تأکید دارند که 
پای انتخاب خود بایســتند. از طرفی آن ایده آل گرایی 
دهه های گذشــته نیز کنار رفته که مصــداق بارز آن 
لیستی است که در انتخابات خبرگان در پایتخت رأی 
آورد که نشان دهنده واقع بینی مردم است. البته قطعا 
انتقادهایی به دولت وارد است اما همین رضایت نسبی 
و آرامشــی که امروز در جامعه حاکم شده، در قیاس با 
فضای ملتهب و نگرانی شدید پیش از دوران روحانی، 
نشــان می دهد که جامعه تمایل به ادامه این راه دارد. 
خوشــبختانه جامعه ما درگیر تنوع طلبی بچگانه در 
انتخاب های کالن نیســت و بعید است که به روحانی 

اقبال نشان ندهد.

بررسی صف بندی های انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگوی »شهروند« با احمد شیرزاد: 

روحانی شانس بسیار خوبی برای تکرار پیروزی دارد

کلمات قصار جدید از اسفندیار رحیم مشایی  

 چرا باید مملکت با مرگ 
ترمیم شود؟

شــهروند|  آقای خاص دولت احمدی نژاد 
باز هم حرف های خاص زده اســت. اســفندیار 
رحیم مشــایی این بار نه تنها جمالت عجیب و 
غریب به زبان آورد، بلکه با پوششــی متفاوت از 
همیشه سخن گفت و با کنایه، انتقاداتی مطرح 
کرد که نامشــخص بودن هــدف آن، منجر به 

واکنش  هایی به ویژه درفضای مجازی نیز شد.
مشایی گفت: 40 سال از انقالب گذشته است. 
حرف امروز چیســت؟! او پس از آن که به زمین 
و زمــان تاخت و تأکید کرد که آنچه درکشــور 
انجام می شود، مغایر با خواست امام خمینی)ره( 
است، تأکید کرد: باید تبعیض را برداریم. برخی 
آمده اند مسئولیت ها را گرفته اند و فکر می کنم 
به جز حضــرت عزراییل کســی نمی تواند این 
مسئولیت ها را از آنها بگیرد. برای چه؟ چرا باید 

مملکت با مرگ ترمیم شود؟!
رحیم مشایی که طی سال های اخیر یک تنه 
به  اندازه یک دولت احمدی نژاد حاشــیه داشته 
و به ویژه در دولت دهم بیش ازپیش به حاشــیه 
رانده شــد، همچنان با وجــود تمامی حرف و 
حدیث هــا و اتهاماتی که بعضا او را ســردمدار 
جریــان انحرافــی می خوانــد، نزدیک تریــن 
فرد بــه احمدی نژاد باقــی مانــد و درجریان 
انتخابات فعلــی نیز، با وجــود آن که همچون 
 ســال 92 به عنــوان کاندیدای مــورد حمایت 
احمدی نــژاد معرفی نشــد، امــا او و بقایی را 
همراهی کــرد و مهم تر آن که پــس ازفعالیت 
مجدد رئیس جمهوری ســابق برای حضور در 
انتخابات ریاســت جمهوری، همچون بقایی که 
گویا کاندیدای اصلی این جریان اســت و خود 
احمدی نژاد، با رســانه  ها مصاحبــه کرد و نامه 
نوشــت و انتقاد کرد.  مشــایی حتــی پیش از 
احمدی نژاد و بقایی اقدام به برگزاری نشســت 
خبری کرد و درحالی  که بــا پایان دولت دهم، 
شــاهد ســکوت معنادار آنها بودیــم، پیش از 
دیگران، لب به سخن گشود و شاید بتوان گفت 
که او بود که به نوعی خط و مسیر آینده جریان 
احمدی نژادی را روشن کرد. او حتی در اقدامی 
بی سابقه به ســیدمحمد خاتمی نامه نوشت و 
مودبانه از او گالیه کرد. با این حال، صحبت های 
اخیر مشایی که پس از ثبت نام احمدی نژاد در 
انتخابات ریاســت جمهوری و در لباس محلی 
لری و درجمع مردم لرســتان مطرح شــد، بار 
دیگر حاشــیه ســاخت. صحبت های مشــایی 
که با واکنش هایی روبه رو شــد، دریکی از این 
واکنش ها پیام فضلی نــژاد روزنامه نگار اصولگرا 
که در موسســه کیهان مشــغول به کار است، 
درحساب توییتر خود درباره حرف های مشایی 
نوشت: مســأله احمدی نژاد دولت نیست، بلکه 
حاکمیت است. کنایه امروز مشایی اعالم جنگ 

به نظام است.

آیا جلیلی کاندیدا می  شود؟!
  خبرهای تأیید نشده حاکی است نزدیکان و 

هواداران رئیسی فشار زیادی را وارد می کنند تا 
سعید جلیلی از ثبت نام در انتخابات انصراف دهد

شهروند| درحالی  کــه تنها یک روز به پایان 
مهلت نام نویســی انتخابات ریاســت جمهوری 
باقی مانده، هنوز ســعید جلیلی که از مدت ها 
پیش سفرهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده بود، 

اقدام به نام نویسی نکرده است. 
این درحالی اســت کــه پــس از باالگرفتن 
اختالفــات او با جمنا و عدم پذیرش ســازوکار 
انتخاباتی اصولگرایان، برخــی منابع خبری از 
رایزنی این کاندیدای ریاست جمهوری با جبهه 
پایداری برای جلب حمایــت خبر داده بودند و 
این درحالی بود که این تشکل اصولگرای تندرو 
نیز، همچــون جمنا از رئیســی حمایت کرد و 
جالب آن که این حمایت تا حدی برای رئیســی 
ارزشــمند بود که به نظر می رسد الاقل یکی از 
دالیل او برای حضور مستقل و خارج از جمنا در 
انتخابات، نگرانی رئیسی نسبت به از دست دادن 
حمایت پایداری باشــد؛ چراکه جبهه پایداری 
یکی از مهم ترین جریان ها درمیان اصولگرایان 
بود که بــا وجــود رایزنی هــای انجام گرفته، 

درنهایت حاضر به پذیرش حجیت جمنا نشد.
با این همه، خبرگزاری تسنیم و برخی دیگر 
ازمنابع خبری روزگذشــته از احتمال انصراف 
جلیلی از ثبت نــام خبــر داده و تأکید کردند؛ 
این خبر هنوز ازســوی خود جلیلی تأیید نشده 
اما برخی منابع نزدیک به ایــن کاندیدای این 
خبر خوشحال کننده برای اصولگرایان را تأیید 
کرده انــد. با توجه بــه این که انتخابات  ســال 
92 نشــان داد ســعید جلیلی قدرت رای آوری 
چندانی ندارد و احتمــاال در انتخابات پیش رو 
نیز اوضاعش چندان تفاوتی با گذشــته نکرده 
باشد، به نظر می رسد خوشــحالی اصولگرایان 
از انصراف احتمالی جلیلی منطقی باشد. با این 
همه، تا پیش از انتشار این اخبار، تمامی شواهد 
و قرائن از شکاف عمیق میان او و یاران دیروزش 
حکایت داشت و این درحالی بود که جلیلی در 
چهارسال گذشــته یکی از مهم ترین منتقدان 
دولت به ویژه در بحث سیاست خارجی و برجام 
بوده است. حال باید منتظر بمانیم که آیا جلیلی 
آنچنان که رسانه های اصولگرا خبر دادند، واقعا 
به نفع جمنا انصــراف داده یا بــه دنبال هدف 
دیگری اســت. همچنین این احتمال که او در 
روز آخر به ســتاد انتخابات بیایــد نیز، اندک 

نخواهد بود. 
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