
حسن روحانى، رئیس جمهورى که روز پنجشنبه به 
استان فارس سفر کرد، در نشست با جوانان و نخبگان 
استان فارس در شیراز گفت: روزهاى سرنوشت ساز در 
راه است و نباید فراموش کنیم که رسیدن به پیشرفت با 

عبور از سختى ها و مشکالت است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى ریاست جمهورى، 
روحانى با تأکید بر این که انتخابات یک امر فردى یا حتى 
تنها ملى نیست، گفت: انتخابات باعث فخر و افتخار ما 
در جهان و تاریخ اســت و تجربه 92 و 94 نشان داد که 
سرنوشت ما در دست خودمان است. شاید راه امروز از 
 سال 92 کمى هموارتر باشد، چرا که در آن سال، برخى 
به من مى گفتند و نامه مى نوشــتند و شک داشتند، 
چرا وقتى تو زیر و بم نظام را مى دانى، اما با این حال در 

انتخابات شرکت  کردى و مى توانى رأى بیاورى.
او با اشــاره به یکى از جلسات هفتگى با مقام معظم 
رهبرى براى ارایه گزارش  و اســتماع نکات و منویات 
ایشان، گفت: حضور همگان پاى صندوق و مشارکت 
حداکثرى، توصیه رهبر معظم انقالب است. این براى 
سرنوشت و کشور ما بسیار مهم است و هرکس در حد 
توان خود باید تالش کند تا همه مردم پاى صندوق هاى 
آرا حاضر شوند و باید برنامه همه کاندیداها را بررسى و 

مقایسه کنیم و درنهایت تشخیص دهیم.
رئیس  جمهورى با تأکید بر این که حامى آزادترین 
شیوه در مناظرات هستم که مردم بهتر بتوانند به حقایق 
پى ببرند و انتخاب کنند، گفــت: اگرچه من به عنوان 
رئیس جمهورى مســئول اجراى انتخابات هستم، اما 
نمى خواهم در امورى کــه قانون به بخش هایى واگذار 
کرده، مداخله کنم و امیدوارم ستاد تبلیغات انتخابات 
کشور، تجربه ها را بار دیگر مرور و تصمیماتى که راجع 
به نحوه مناظره هاى انتخاباتى اتخاذ شده، بررسى کند. 
رئیس جمهورى تأکید کرد: طرفدار شیوه اى هستم که 
آزادترین شیوه باشد. همه باید بدون لکنت زبان سخن 

بگویند و نقد کنند و نکات مدنظر خود را اعالم نمایند.

رئیس جمهورى با بیان این که در 4 ســال گذشته 
برخى از دوستان به من مى گفتند، چرا پاسخ این همه 
تخریب علیه دولت تدبیر و امیــد را نمى دهید، اظهار 
داشــت: ما در میان همه دوستانمان، آیت اهللا  هاشمى 
 رفسنجانى را یکى از صبورترین افراد در برابر مخالفان 

مى دانیم. ایشان صبر، تحمل و گذشت بسیار داشت.
روحانى ادامه داد: در یکى از هفته هاى قبل از ارتحال 
ایشان در مالقاتى به بنده گفتند که از صبر تو تعجب 
مى کنم و من به ایشــان گفتم که شما در میان همه، 
صبورترین هستید. اما ایشان پاسخ داد که تو تخریب ها 
را مى بینى و سکوت مى کنى. رئیس جمهورى تأکید 
کرد: یکــى از افتخارات دولت تدبیر و امید این اســت 
هر فردى، هر چه خواســت مى گفت و بــا هر ناروایى 
رئیس جمهورى را تخریب مى کرد تا حدى که تشویق 
هم مى شد. این خود، نعمت بزرگى براى ما بود و به نظرم 

تاریخ دنیا قضاوت مى کند.
رئیس جمهورى با اشــاره بــه اظهــارات برخى از 
مقامات کشورهاى خارجى در مالقات هاى خصوصى 
با ایشــان، گفت: آنها مى گفتند که تو چگونه با وجود 
این که روزنامه ها و صداوسیما که رسانه اى ملى است و 
علیه شما سخن مى گوید، کشور را اداره مى کنید؟ این 
افتخارى براى ماست که کشور ما آزاد است. البته نقد 
بســیار خوب بوده و تخریب خوب نیست. دروغ گناه 

بزرگ و اقدامى خالف فرهنگ ایرانى است.
رئیس جمهورى تأکید کرد: بســیار مهم اســت در 
کشورى زندگى مى کنیم که منتقد، انتقاد و تخریب گر 
تخریب مى کند اما درعین حال مردم ما انصافا بســیار 
خوب در صحنه بودند و اگر شــما در خرداد 92، رأى 
خــود را به صنــدوق مى انداختید و کنــار مى رفتید 
دولت نمى توانست راه را ادامه دهد. روحانى ادامه داد: 

اعتراف مى کنم در برخى برنامه ها طى دو سال گذشته 
نتوانسته ایم به راه حل مناسبى برسیم که براى معضالت 
و مشکالت بانک ها، دســتورالعمل هایى صادر کردم و 
طى دو سال گذشته ماهى یک بار جلسات برگزار شده 

است.
حسن روحانى همچنین در مراسم افتتاح همزمان 
پروژه هاى زیربنایى، اقتصادى و ورزشى استان فارس 
خطاب به پزشکان و کادر درمانى بیمارستان بوعلى، 
گفت: آیا اکنون شاهد نیستید که همه وسایل و امکانات 
پزشــکى و دارویى به موقع به دســت شما مى رسد؟ 
برخى در کشور مى گویند برجام براى کشور چه کرده 
است. برجام ما را آزاد کرد تا از هر کس که مى خواهیم 

خریدارى کنیم. آثار برجام شکستن حصر ایران است.
روحانى ادامه داد:  من یک جا عصبانى مى شوم و واقعا 
عصبانى مى شوم، روزهایى را که عصبانى مى شوم مرور 
کرده ام و آن جایى است که فرد یا رسانه مى خواهد به 
امید و آینده کشور لطمه بزند، بگذاریم مردم به آینده 
و کشــور امیدوار باشــند، چرا دروغ مى گویید؟ چرا 
واقعیت را به مردم نمى گویید؟ رئیس جمهورى اظهار 
داشت: انقالبى کسى است که از حقوق، حیثیت و عزت 
مردم دفاع مى کند و دیگرى را آزرده خاطر نمى سازد. 
مسلمان کسى اســت که همه از دســت و زبانش در 
امان باشــد. رئیس جمهورى همچنین گفت: به ما که 
مى خواهیم حق ملت را از آمریکا بگیریم و از این کشور 
شــکایت کرده ایم، مى گویند چرا به دشــمن لبخند 
مى زنید اما به کسى که دو میلیارد دالر از پول کشور را 
در اختیار آمریکایى ها گذاشــت، مى گویند انقالبى. او 
همچنین خطاب به منتقدانش گفت از جیب خودتان 
به دنبال تحریم بروید نه از جیب مردم. درباره تحریم ها 
از مردم بپرسید. روحانى در پایان گفت: ما آماده ایم تا 
در یک حرکت بزرگ در اردیبهشت بار دیگر به صحنه 
بیاییم، «دوبــاره ایران، دوباره اســالم، دوباره اعتدال، 

دوباره امید».

رئیس جمهورى در استان فارس: تا انتخابات

طرفدار آزادترین مناظره هاى انتخاباتى هستم

وکیل زنجانى
با اشاره به ثبت اعاده دادرسى موکلش 

6 هزار  میلیارد تومان از بدهى هاى 
موکلم باقى مانده است

ایلنا| وکیل بابک زنجانى از ثبت درخواســت 
اعاده  دادرســى در پرونــده بابــک زنجانى در 
چهارشــنبه گذشــته خبر داد و گفــت: در این 
درخواســت اعاده به بندهــاى ج و چ ماده 474 
قانون آیین دادرســى کیفرى اســتناد کردیم. 
رســول کوهپایه زاده با بیان این کــه نمى توان 
خارج از حکم دادگاه بدوى در شــعبه 15 دادگاه 
انقالب و تأیید آن از سوى دیوانعالى درباره میزان 
بدهى اظهارنظر کرد، گفــت: طبق حکم صادره 
رقم بدهى زنجانى یک مییــاردو 967 میلیون و 
500 هزار یــورو یعنى کمتــر از دو میلیارد یورو 
اســت که معادل ریالى آن حدود 8 هزار میلیارد 
تومان است. دادســتان تهران به صراحت اعالم 
کرده که اموال داخل کشور زنجانى که به شرکت 
نفت تحویل و تملیک شده 2 هزار  میلیارد تومان 
برآورد شــده و مانده بدهى حدود 6 هزار  میلیارد 
تومان است. وکیل زنجانى درباره پرداخت الباقى 
بدهى اظهــار کرد: چند ماهى اســت که حضور 
وزارت اطالعــات در این پرونده پررنگ تر شــده 
و اشــراف و تخصص وزارت اطالعات در پرونده 
موجب شده از حیث بازگشت بدهى نظم دهى و 
انسجام بهترى را شاهد باشیم. وزارت اطالعات با 
نظارت قوه قضائیه و همکارى موکل در تالش براى 
استرداد وجوه به کشور هســتند تا این بدهى ها 
تسویه شــود. کوهپایه زاده درباره بنده چ مانده 
474 قانون آیین دادرسى کیفرى نیز گفت: بنابر 
این بند عمل ارتکابى جرم نباشد و یا مجازات مورد 
حکم بیش از مجازات مقرر قانونى باشد. از این رو 
ما در درخواســت اعاده دادرسى که به دیوانعالى 
کشور دادیم خواستار بررسى مجدد در مورد جرم 

افسادفى االرض و مجازات اعدام شدیم.
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امــروز نه کارى بــه احمدى نــژاد دارم که 
ردصالحیت شــده و همه فکــر مى کنند وه 
که چقدر این فقره در تحلیل و تفســیر سپهر 
سیاســت مملکت حایز اهمیت اســت و اگر 
من یک نفر حرفى نگفته و توییتى ننویســم، 
زمین و آســمان دهان باز مى کنند به غرش و 
شکوه که چگونه مى شــود بود؛ نه برایم مهم 
است که مناظره هاى انتخاباتى زنده باشند یا 
مرده، ضبط شــده یا پخش شده، با سوال هاى 
بى ربط اطالعــات عمومى یا بــى آن و اصال 
مناظره باشــند یا مغازله! اصال حس و حوصله 

این حرف ها نیست. 
«اول  نوشــته:   «sbiabanaki47»
اردیبهشــت ماه جاللى، بلبل خواننده بر منابر 
قضبان... روز سعدى در فضاى سیاسى مغفول 
مانــد... اندکى فضا را شــاعرانه کنید. بیتى از 
 «febrahimzade» سعدى بنویســید» و
هم توییت کرده کــه «اگر چه هــر روز، روز 
سعدى اســت اما اول اردیبهشت به اسم و به 
نام استاد ســخن ثبت شده است؛ مردى که با 
ادبیات فارســى در برابر حمله مغول ایستاد!» 
با این حساب اگر شما هنوز هم فکر مى کنید 
در برابر این چنین مردى، سیاست پیشــه اید، 
بروید یک گلســتان و یک بوســتان شــعر و 
غزل ناب بنویســید، بیاورید دفتــر روزنامه؛ 
مى خوانیــم اگر صفحــه اى، غزلــى، بندى، 
بیتى و اصال مصرعى به بلنداى شــعور شیخنا 
گفتید، آن وقــت بى خیال انتخابــات، از فردا 
تا آخر هفته یک بند براى شــما مى نویســیم 
و از شــما! اصــال مى رویم ُمهــر مى کوبیم به 
شناسنامه مان، به نفع هر که شما گفتید! تا آن 

زمان اما بگذارید کمى نفس بکشیم! 
«دایــو» توییــت کــرد: «دل و جانــم، به 
تو مشــغول و نگــه، بر چــپ و راســت... تا 
حریفــان، نداننــد که تــو، منظــور منى» و
«Girl.of.God » هم البــه الى چند بیتى 
که از شــیخ نقل کرده، نوشــت که «گر یک 
نظر به گوشه چشــم ارادتى ... با ما کنى و گر 
نکنى حکم از آن توســت»! «ســینوك» هم 
که گویــا مثل خودمان بعد کلــى غواصى در 
این اقیانوس، قطره اى را شــیرین تر از دیگرى 
نیافتــه، توییت کــرد: «به نظــرم اولین قدم 
حل مشــکالت اینه که قبول کنیم ســعدى 

بهترینه!»
بعضى اما بــه جاى ایــن پیچیدگى رفتند 
ســراغ اصل مطلب و عاشــقانه نوشتند مثال 
«خرمگس» توییــت کرد: «گفتــم لب تورا 
که، دل من تو بــرده اى ...گفتا کدام دل؟ چه 
نشــان؟ کى؟ کجا؟ که برد؟» و «َســل َسل 
ملوســکـــ» هم نوشــت: «من ز فکر تو ... به 
خود نیز نمى پــردازم ... نازنینا تــو دل از من 
به که پرداختــه اى؟» ولى بعضــى از این نیز 
موجزتر نوشته و به قطره اى از این بحر بسنده 
کردند که ازجمله «فــران» توییت کرد: «اى 
یار... کجایى که در آغوش نه اى؟!» و «مى نا » 
هم همچنین نوشــت: «و همچنان... مرهم به 

دست ... و ما را مجروح مى گذارى....» 

عباسعلى کدخدایى: 

شوراى نگهبان
در انتخابات اعالم ردصالحیت نمى کند

سخنگوى شــوراى نگهبان با اشــاره به قانون 
انتخابات مطرح کرد: شــوراى نگهبان در انتخابات 
ریاســت جمهورى اعالم ردصالحیــت نمى کند و 
بنابراین فقط اســامى واجدین شــرایط به وزارت 
کشور ارسال مى شود. عباسعلى کدخدایى درکانال 
تلگرامى خود نوشــت: از قانون انتخابات ماده 59- 
کاندیداها مى توانند اسناد و مدارك مثِبت صالحیت 
خود را ضمیمه اعالم داوطلبى کنند یا درمدت زمان 
رسیدگى به صالحیت داوطلبان به شوراى نگهبان 
تقدیم کند. نکته: ماده فوق با این فرض تنظیم شده 
که شــوراى نگهبان در انتخابات ریاست جمهورى 
اعــالم ردصالحیــت نمى کند و لذا فقط اســامى 

واجدین شرایط به وزارت کشور ارسال مى شود.

محسن رضایى: 

ردصالحیت براى ریاست جمهورى 
براى دیگر مسئولیت ها نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریادداشتى 
تأکید کرد: ردصالحیت براى ریاســت جمهورى، 
ردصالحیت براى دیگر مسئولیت ها نیست. محسن 
رضایى درصفحه شــخصى خود در اینســتاگرام 
نوشــت: 1- امام فرمودند: «میزان وضع حال افراد 
است» و این سخنى اســت حکیمانه درتشخیص 
صالحیت اشخاص. به همین دلیل اگر کسى براى 
کارى پذیرفته نمى شــود، نبایــد او را به این دلیل 
تخریب کرد، چون ممکن اســت فردا حال او بهتر 
شود و خداى متعال نیز راه بازگشت را به روى همه 
گشوده است. دیگران نمى توانند این راه را ببندند، 
البته اگر کسى به فتنه اى دســت زده باشد، بحث 
دیگرى اســت. 2- دربین افرادى که صالحیت آنها 
براى ریاســت جمهورى تأیید نشده، افراد شایسته 
براى مسئولیت هاى دیگر وجود دارند و ممکن است 
در آینده درمسئولیت هایى دیگر از آنها استفاده شود. 
ردصالحیت براى ریاســت جمهورى، ردصالحیت 

براى دیگر مسئولیت ها نیست.

سخنگوى جبهه پیروان خط امام و رهبرى: 

از کاندیداى نهایى جمنا
حمایت مى کنیم

ســخنگوى جبهه پیروان خط امــام و رهبرى 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به آخرین اقدامات 
جبهه پیــروان خط امام و رهبرى بــراى انتخابات 
ریاســت جمهورى اظهار کرد: در زمینه انتخابات 
ریاست جمهورى، ما همان سازوکارى که درجمنا 
شکل  گرفته که نشــانه اى از عقالنیت اصولگرایان 
است، در آن به تجربه هاى قبلى توجه شده و درهمان 
مسیرى که مشخص شده بود، حرکت کرده است را 
پذیرفته ایم. سیدکمال الدین سجادى با بیان این که 
جبهه پیروان به همراه احزاب هجده گانه خود از ابتدا 
با این سازوکار همراه بوده است، افزود: اصولگرایان 
به دنبال اجماع بر یک کاندیدا در انتخابات هستند 
و حمایت از سازوکار جمنا نیز به همین دلیل است. 
بنابراین کاندیداى ما در انتخابات ریاست جمهورى 
همان کاندیداى جبهه مردمــى نیروهاى انقالب 

اسالمى خواهد بود.

با صدور اطالعیه اى 

جمنا ازتصمیم شوراى نگهبان
درمورد تأیید صالحیت  استقبال کرد

جبهــه مردمى نیروهــاى انقالب اســالمى در 
اطالعیه اى ضمن استقبال از تصمیم شوراى نگهبان 
در زمینه بررســى صالحیت ها، از ستاد انتخابات 
کشور درخواست کرد تا درتصمیم خود براى پخش 
ضبط شــده مناظرات انتخاباتى تجدیدنظر کند. 
دربخشــى از این اطالعیه آمده: «على رغم این که 
شوراى نگهبان از 4 کاندیداى ثبت نام کرده جبهه 
مردمى نیروهاى انقالب اســالمى فقط دو کاندیدا 
را احراز صالحیــت کرده، جبهه از تصمیم شــورا 
استقبال کرده و آن را ضامن اسالمیت و جمهوریت 
نظام اسالمى و برگزارى انتخابات قانونمند و باشکوه 

مى داند. 

علم الهدى با اشاره به ثبت نام انتخابات 
ریاست جمهورى 

با قالده به گردن و قیافه هاى قیقاش 
مى خواهند وارد نظام شوند؟!

حجت االســالم علم الهــدى درخطبــه دوم 
نمازجمعه این هفته، با انتقاد ازنقص قانون درتنظیم 
قوانیــن ثبت نــام داوطلبان ریاســت جمهورى 
تصریح کرد: باید عرض کنم 38سال از این انقالب 
مى گذرد، این اشکال هم برمجلس شوراى اسالمى، 
هم برشوراى نگهبان و هم دولت هایى که آمده اند، 
وارد است که هنوز نتوانســته اند یک قانون براى 
ثبت نام ریاست جمهورى مشخص کنند، آیا براى 
مدیریت چنین نظامى، از آقا پسر 18ساله تا خانم 
و پیرزن شصت وچندساله، هزاروچند نفر بیایند 
یا با قالده به گــردن یا لباس هــاى جورواجور یا 
قیافه هاى قیقاش، همه بیایند و بخواهند وارد نظام 
شوند؟ اشکال به مجلس وارد است. حجت االسالم 
علم الهدى به لــزوم بازنگــرى درقوانین ثبت نام 
داوطلبان ریاســت جمهورى تأکید و خاطرنشان 
کرد: باید روى قانون انتخابات بررســى و اصالح 
شود. درقانون اساسى ما، شرایط ریاست جمهورى 
را خیلى عالى، دقیق و زیبا تنظیم کردند اما شرایط 
کســى که مى خواهد کاندیدا شــود را باید قانون 
انتخابات مجلس تنظیم کند و شــوراى نگهبان، 
این غفلت تا به امروز شده و امیدواریم این موضوع 

برطرف شود.
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6 رقیب و 2 جناح
 رقابت هاى دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى روز گذشته رسما آغاز شد

فرشــید غضنفرپور| تپانچه آغاز رقابت هاى دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهورى سرانجام شلیک شد، جمعه شــب با 6 کاندیدا و البته 
یک شــوك. از میان ســه جریان سیاســى مدعى حضور در انتخابات 
ریاســت جمهورى حاال یک طرف به طور کامل حذف شده است. محمود 
احمدى نژاد، رئیس جمهورى سابق و حمیدرضا بقایى که احمدى نژاد گفته 
بود براى حمایت از او نام نویسى کرده است.  دو جریان عمده سیاسى یعنى 

اصالح طلبى و اصولگرایى اما هنوز نامزدهاى خود را در این انتخابات حفظ 
کرده اند. از میان 6 نامزد تأیید صالحیت شده به طور کامال مساوى مى توان 
حسن روحانى، اسحاق جهانگیرى و سیدمصطفى  هاشمى طبا را نزدیک و 
تحت حمایت اصالح طلبان و در طرف مقابل سیدابراهیم رئیسى، محمدباقر 
قالیباف و سید مصطفى میرســلیم را نزدیک و مورد حمایت اصولگرایان 
دانست. در گروه نخســت یعنى جایى که حسن روحانى، رئیس جمهورى 

مستقر و اسحاق جهانگیرى، معاون اولش حضور دارند، اتحاد و اتفاق نظر 
بیشترى براى تبیین اســتراتژى هاى انتخاباتى در مقابل رقیب به چشم 
مى خورد. به نظر مى رسد حتى مصطفى  هاشمى طبا که به گفته خود مستقل 
به میدان انتخابات وارد شــده و البته تا آخر رقابت ها نیز باقى مى ماند نیز 
نمى تواند حداقل در مناظره هاى انتخاباتى در زمین حریف بازى کند. در طرف 

مقابل اما این اتحاد، پوسته اى تََرك خورده و باطنى لرزان تر از رقیب دارد. 

مصطفى میرســلیم، موتلفه اى تمام عیارى که ســابقه وزارت در دولت دوم  
هاشمى رفســنجانى را در کارنامه دارد، در نخستین ســاعت از نخستین روز 
ثبت نام با لباس کار به ســتاد انتخابات وزارت کشــور آمد و قبراق و چاالك 
مراحل ثبت نام را یکى پس از دیگرى طى کرد. پیــش از ثبت نام، او و دیگر 
اعضاى حزب موتلفه اســالمى ابتدا اندکى با تشــکل تــازه به وجود آمده 

جبهه نیروهاى مردمى انقالب اســالمى (جمنا) مدارا کردند و گفتند منتظر 
مى مانند ببیننــد جمنا چگونه تصمیم گیرى مى کند. پــس از مدتى چنانکه از 

ظواهر امر برمى آمد مذاکرات پشت پرده به جایى رسید که اسداهللا بادامچیان از سوى 
حزب موتلفه درباره میرسلیم بگوید «با آرامش کامل پشــت سرش نماز مى خوانیم و به او اعتماد داریم. 
ما تکلیف الهى خود مى دانیم که به آقاى میرسلیم رأى دهیم.» با چنین تعبیراتى به احتمال زیاد جایى 
براى مذاکره باقى نمى ماند. ضمن آن که با توجه به مواضع عمدتا محافظه کارانه حزب موتلفه و شــخص 
میرسلیم در سال هاى گذشــته بعید به نظر مى رسد که او در قامت یک منتقد تمام عیار و آتشین مزاج در 

برابر رئیس جمهورى ظاهر شود. 

محمدباقر قالیباف با دو دوره تجربه شــرکت و البته شکســت در انتخابات 
ریاست جمهورى باسابقه ترین نامزد انتخاباتى اصولگرایان محسوب مى شود. 
قالیباف برخالف دیگــر نامزدهاى موجود نطق پــس از ثبت نامش را تند و 
تیز آغاز کرد. او به دســتاوردهاى اقتصادى دولت تاخــت و از همان ابتدا با 
وعده هاى انتخاباتى پُر و پیمان وارد رقابت ها شــد. قالیباف، شهردار فعلى 

تهران خصوصا در چندماه گذشته و پس از حادثه آتش سوزى پالسکو هدف 
انتقادهاى سخت اصالح طلبان هم در شوراى شهر تهران و هم در رسانه ها قرار 

گرفت. به عقیده منتقدانش او مدیریتى ضعیف در این زمینه داشــت و عدم تجهیز به 
موقع آتش نشانى تهران در گسترش ابعاد حادثه نقش داشته اســت. دشمنى اصالح طلبان و محمدباقر 
قالیباف البته ســابقه اى طوالنى تر از ایــن دارد. در انتخابات ریاســت جمهورى 84 او خود را اصولگراى 
اصالح طلب معرفى کرد، 8 سال بعد در انتخابات  سال 92 سعى داشــت اتهام تکنوکرات بودن را از خود 
دور کند و دست آخر در یکى از مناظره هاى انتخاباتى در مقابل حسن روحانى هنگامى به زانو درآمد که 
در ارتباط با ماجراى کوى دانشــگاه یعنى زمانى که قالیباف فرمانده نیروى انتظامى بود موضوع مشهور 
به «گازانبر» مطرح شد و از آن پس از سوى رقبایش در تبلیغات بشدت مورد استفاده قرار گرفت. سابقه 
نظامى او البته یک بار دیگر هم برایش دردسرساز شــد و آن هنگامى بود که حسن روحانى تفاوت میان 
خودش و قالیباف را تفاوت میان ســرهنگ و حقوقدان عنوان کرد. او درنهایت با کمى بیش از 6 میلیون 
رأى رقابت را به حسن روحانى واگذار کرد تا امسال بار دیگر در مقابل او قرار بگیرد. در میان رقباى حسن 

روحانى او تنها نامزدى است که از سابقه اجرایى قابل توجهى برخوردار است. 

حسن روحانى، رئیس جمهورى مســتقر چنانکه یک بار در انتخابات  سال 92 توانست دو 
رقیب اصولگرایش یعنى قالیباف و جلیلى را شکست دهد، اینبار نیز با دو اصولگراى مدعى 
ریاست جمهورى رودررو خواهد شد. در 4  سال گذشته او توانست پرونده هسته اى ایران 
را مختومه کند و اگر هنوز بر سر دستاوردهاى این ماجرا اختالف نظر وجود دارد، حداقل 
دیگر همه به این توافق رسیده اند که ایران به دلیل فعالیت هاى هسته اى تحریم جدیدى 

را تحمل نخواهد کرد. روحانى در این رقابت ها اسحاق جهانگیرى را در کنار خود خواهد 
داشت؛ معاون اولش و مردى که گفته به توصیه بزرگان به رقابت ها آمده تا مکمل روحانى باشد. 

از این جهت روحانى اقبال بیشترى نسبت به جناح رئیسى و قالیباف خواهد داشت. چنانکه مى توان 
حدس زد این دور از رقابت ها برخالف دور پیشین به حمله و دفاع از دستاوردهاى دولت اختصاص خواهد یافت. تصویرى 
که اصولگرایان مى خواهند در انتخابات پیش رو ببینند، ضربات متوالى سه نامزد تهاجمى یعنى رئیسى و قالیباف به دو نامزد 
مدافع یعنى روحانى و جهانگیرى خواهد بود. هر چند این بازى مى تواند به واسطه سابقه اجرایى آقاى شهردار متفاوت از 
تصویر مورد انتظار در بیاید و اگر به یاد بیاوریم که حتى ابراهیم رئیسى و مصطفى میرسلیم مى توانند آن دو مهاجمى که 
اصولگرایان انتظار دارند، نباشند، آن وقت باید در تصویر بازى نهایى اندکى تجدیدنظر کرد. ابراهیم رئیسى در سخنرانى 
انتخاباتى اش پس از ثبت نام نشان داد برخالف قالیباف با توپ پُر به میدان نیامده است. او تا اینجاى کار ظاهرا نامزد اصلى 

اصولگرایان است؛ اگر چه هنوز شایعاتى مبنى بر احتمال کناره گیرى اش به سود قالیباف در روزهاى آخر شنیده مى شود. 

سیدابراهیم رئیسى، تا پیش از انتصاب به تولیت آستان قدس رضوى یعنى کمى بیش 
از یک سال پیش چهره اى عمدتا قضائى و البته بدون ســابقه اجرایى بود. از 20سالگى 
به فعالیت هاى قضائى پرداخت و اندکى بعد با حکم آیت اهللا قدوســى که در آن زمان 
دادستان کل انقالب بود به سمت دادســتان کرج منصوب شد. اینها و سوابق بعدى 
او البته آن مواردى نیســت کــه اصولگرایان هوادارش بخواهند در رقابت با حســن 

روحانى مورد تأکید و توجه قرار بدهند. آنچه او از اســفندماه  سال 94 به این سو انجام 
داده احتماال بیشتر در تبلیغات پیش رو مورد استفاده قرار خواهد گرفت چه آن که پست 

قضائى و دادستانى اساسا سمتى اجرایى و سیاسى محسوب نمى شود و درعین حال نمى توان از 
آن براى پیشبرد اهداف انتخاباتى استفاده کرد هرچند این امکان وجود دارد که از اتفاق رقبا از این فرصت به سود خود 
بهره بردارى کنند. نسبت خانوادگى ابراهیم رئیسى با حجت االسالم سید احمد علم الهدى، امام جمعه مشهد نیز نکته اى 
تأثیرگذار در معرفى او به جامعه ایرانى خواهد بود. برخالف خود رئیسى که به تازگى و پس از منصوب شدن به تولیت 
آستان قدس رضوى مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، پدر همسر او به واسطه اظهارنظرهاى خاص در تریبون نماز جمعه 
مشهد مدت هاست زیر ذره بین رسانه هاست. زمانى مخالفت شدید او با برگزارى کنسرت هاى موسیقى در شهر مشهد به 
بزرگترین چالش وزیر پیشین ارشاد تبدیل شد. رئیسى البته یک رقابت درون گروهى دیگر نیز با محمدباقر قالیباف پیش 
رو خواهد داشت. برخالف او قالیباف در سال هاى اخیر به یک چهره کامال سیاسى تبدیل شده و این بار رئیسى است که 

باید تالش کند جایگاه خود را در میان هواداران جریان اصولگرایى به عنوان یک نامزد قابل اتکا مستحکم کند. 

      رد یــا عدم احراز صالحیت محمود احمدى نژاد هر چند دور از انتظار 
نبود، اما باز هم واکنش هاى هیجانى و البته غافلگیرکننده اى را در شبکه هاى 
اجتماعى برانگیخت. احمدى نژاد عضو حقیقى مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اســت و پیش از این دو دور به عنوان رئیس جمهورى بر سر کار بوده 
است. علت رد صالحیت او هنوز مشخص نشده؛ هر چند شوراى نگهبان 
معموال با این عنوان که علت را به خود نامزدها اعالم مى کند از اعالم عمومى 
در این باره خوددارى کرده است. سیداحمدى علم الهدى امام جمعه مشهد 
روز گذشته گفت: «کار شوراى نگهبان احراز است که این آقا صالحیت دارد 
که مردم انتخابش کنند؛ اگر آمد احراز نکرد، احراز نکردن دلیل نمى خواهد؛ 
شما به بنده مى گویى تو عادل نیســتى، مى گویم به چه دلیل مى گویى 
عادل نیســتم، دلیل نمى خواهد، مى گویى من عدالت تو را احراز نکردم، 
اگر گفتى من عادل هستم باید دلیل بیاورى.» اما به  هر حال رد صالحیت 
یک رئیس جمهورى سابق همچنان ســوال برانگیز باقى مى ماند. در  سال 
92 نیز از رد صالحیت آیت اهللا اکبر  هاشمى رفسنجانى تا مدت ها به عنوان 

شوك بزرگ انتخابات یاد شد. در کنار محمود احمدى نژاد اما چهره هاى 
دیگرى هم بودند که برخالف انتظارشان نتوانستند از فیلتر شوراى نگهبان 
عبور کنند: حمیدرضــا حاجى بابایى وزیر آموزش و پــرورش دولت دوم 
احمدى نژاد که از قضا یکى از نامزدهاى جمنا هم بود، مســعود زریبافان 
رئیس بنیادشــهید و معاون احمدى نژاد در دولت دومش که روز گذشته 
گفت ستادهایش را در اختیار ابراهیم رئیسى قرار مى دهد، حمید بقایى 
رئیس سازمان میراث فرهنگى دولت نخست و معاون اجرایى دولت دوم 
احمدى نژاد، صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزى دولت دوم احمدى نژاد، 
محمد مهدى زاهدى وزیر علوم دولت نخست احمدى نژاد. از کابینه محمود 
احمدى نژاد که بگذریم از میان ردصالحیت شدگان شاخص دیگر مى توان 
به علیرضا زاکانى نماینده سابق مجلس و یکى دیگر از نامزدهاى جمنا در 
انتخابات پیش رو اشاره کرد که دیروز در بیانیه اى به استقبال نظر شوراى 

نگهبان رفت و به دیگران نیز توصیه کرد از این نظر تبعیت کنند. مهدى 
کلهر مشاور فرهنگى احمدى نژاد که طى نامه اى خواستار بررسى مجدد 
احراز صالحیتش توسط شــوراى نگهبان شد، سیدمحمد غرضى که در 
انتخابات 92 یکى از نامزدها بود و اینبار صالحیتش احراز نشد، سید هاشم 
بطحایى نماینده مجلس خبرگان رهبــرى، مصطفى کواکبیان دبیرکل 
حزب مردمســاالرى که گفته بود به اصرار اعضــاى حزبش در انتخابات 
نامزد شــده، اعظم طالقانى دختر مرحوم آیت اهللا طالقانى که حضورش با 
واکر در ســتاد انتخابات توجهات زیادى را به خود جلب کرد و چهره هاى 
دیگرى که عمدتا پیش بینى عدم احراز صالحیتشــان چندان هم دشوار 
نبود. با این همه رقابت هاى دوازدهمین انتخابات براى برگزیدن هشتمین 
رئیس جمهورى از روز گذشته رسما آغاز شد ه است. رقابتى که اینبار 
هم دو طــرف اصلى آن دو جناح عمده سیاســى کشــور یکى براى 
حفظ رئیس جمهورى فعلــى و دیگرى چنانکه بارها اعالم کرده براى 

جایگزین کردن آن تالش خواهند کرد. 

رد صالحیت احمدى نژاد و بخشى از کابینه اش


