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حق شناس: 
دولت  به  وعده هايش  درباره  سياست   داخلي عمل كند

محمدجواد حق شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي اظهار داشت: جهت راي مردم 
هميشه مشخص بوده است، اما اصالح طلبان هميشه با يك مش��كل مهم روبه رو بوده اند كه در 
انتخابات مجلس هيچگاه يك فضاي رقابتي مهيا نشده و اگر انتخابات با حضور همه ساليق برگزار 
شود، اكثريت قاطع مجلس در اختيار اصالح طلبان خواهد بود. اين فعال سياسي اصالح طلب در 
گفت وگو با ايلنا درباره تاثيرگذاري عملكرد دولت بر راي مردم گفت: اگر مش��خصا دولت كامل 
اصالح طلب روي كار بود؛ در مسير سياست خارجي همين مسيري را طي مي كرد كه دولت فعلي 
طي كرده، لذا نمي توان گفت يك درصد بهتر از اين دولت مي شد عمل كرد. حق شناس با اشاره 
به انتخاب ظريف و انتقال پرونده هسته اي از شوراي امنيت به وزارت امور خارجه و اتخاذ سياست 
برد-  برد از س��وي دولت، بس��يار خوب عمل كرديم و در اين بخش تفاوتي بين اصالح طلبان و 
دولت روحاني وجود نداشت. اما بعد از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اي بهتر است دولت به 
مسائل سياست داخلي بپردازد و وعده هاي خود را در اين عرصه عملي كند. عضو شوراي مركزي 
حزب اعتماد ملي افزود: جدا از بحث سياست خارجي، دولت در عرصه فرهنگي و آموزش عالي 
تالش زيادي كرد تا وعده ه��اي خود را محقق كند؛ هرچند در اي��ن زمينه ها با مقاومت هايي از 
سوي مجلس و كانون هاي ديگر رو به رو شده است. حق شناس همچنين در پايان درباره آخرين 
وضعيت اسماعيل گرامي مقدم گفت: اين فعال سياسي در تعطيالت عيد فطر بعد از ورود به تهران 
در فرودگاه امام متاسفانه بازداشت شده  و به زندان منتقل ش��د، اما درباره اتهام ها و تفهيم اتهام 

همچنان منتظر اظهارنظر مقام هاي رسمي قضايي هستيم. 

 غريباني رييس دوره اي شوراي هماهنگي 
جبهه اصالحات شد

دبير شوراي هماهنگي جبهه اصالحات از آغاز رياست دوره اي دبير مجمع اسالمي مهندسين 
كشور به عنوان رييس شوراي هماهنگي جبهه اصالحات خبر داد. عزت اهلل تقواييان، دبير شوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات در گفت وگو با تسنيم از آغاز رياست دوره اي محمد غريباني به عنوان 
رييس شوراي هماهنگي جبهه اصالحات خبر داد و اظهار داشت: جلسه شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات روز گذشته تشكيل ش��د. وي افزود: محمد غريباني دبير مجمع اسالمي مهندسين 
كشور به عنوان رييس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصالحات كار خود را از روز گذشته آغاز 
كرده است و از اول مردادماه به مدت سه ماه اين مسووليت را عهده دار مي شود. به گزارش تسنيم، 
پيش از اين فرج  كميجاني دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اس��المي رياس��ت دوره اي شوراي 

هماهنگي جبهه اصالحات را برعهده داشت. 

قائم مقام جمعيت ايثارگران: 
 اصولگرايان وحدت نكنند 

امكان تكرار مجلس ششم  وجود  دارد
لطف اهلل فروزنده، قائم مقام جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي، درباره نتايج جلسات وحدت 
اصولگرايان اظهار داشت: وحدت اصولگرايان با جديت توسط سه تشكل موتلفه اسالمي، جمعيت 

ايثارگران و جبهه پايداري در حال دنبال شدن است و خوشبختانه چند اصل بين ما قطعي است. 
فروزنده در گفت وگو با تس��نيم ادامه داد: ما به دنبال وحدت ارزش ها و وحدت حداكثري 
هستيم تا همه نيروهاي اصولگرا را در جبهه اي واحد سازماندهي كنيم و رويكرد ما نيز عبور از 
مصالح گروهي و شخصي است. آنچه براي ما مهم است، ليس��ت واحدي است كه اصولگرايان 
شايسته ارايه مي كنند و خوش��بختانه نگاه س��هميه بندي در اين زمينه وجود ندارد و تاكيد 
 اصولگرايان بر نگاه ارزش��ي، توجه به گفتمان انقالب اس��المي و پيش��برد ديدگاه ها و نظرات 
مقام معظم رهبري است. قائم مقام جمعيت ايثارگران افزود: خوشبختانه سه تشكل اصولگرا 
هر جلسه نسبت به جلسه قبل يك گام به جلوتر مي روند و كار به خوبي دنبال مي شود. فروزنده 
درباره لزوم وحدت اصولگرايان و خطر بازگشت مجلس شش��م گفت: اگر اصولگرايان وحدت 
كنند، پديده مباركي است و حتما موفق مي شوند و اگر اختالف كنند، امكان بازگشت چهره هاي 
مجلس ششم در مجلس آينده وجود دارد؛ البته مردم ما هوشيار هستند و اجازه تكرار مجلس 
شش��م را نمي دهند؛ اما در عين حال ما وظيفه داريم كه مسائل را براي مردم تبيين كنيم. وي 
افزود: مردم حتما بايد بدانند كه بصيرت و هوشياري آنها مي تواند از حركتي كه امروز استكبار 
جهاني و چهره هاي افراطي طراحي كرده اند كه يك بار ديگر حادثه تلخ مجلس ششم را تكرار 
كنند، جلوگيري كند. البته اصولگرايان و عموم مردم نسبت به اين موضوع وظيفه دارند و بايد 
نهايت تالش خود را بكنند كه مجلسي توانمند، كارآمد و ارزشي تشكيل شود. قائم مقام جمعيت 
ايثارگران گفت: اگر مجلس از اصولگرايان مدير و مدبر، باخرد و باتقوا تشكيل شود، تاثير بزرگي 
در كارآمدي كشور ايجاد خواهد ش��د و ان شاء اهلل ش��اهد ائتالف صددرصدي اصولگرايان در 

انتخابات  مجلس دهم  خواهيم   بود. 
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احزاب

   محمد حسين مهرزاد/  هر چه به انتخابات مجلس 
نزديك تر مي شويم سواالت جدي و چالش هاي اساسي 
بيشتري پيش روي اصولگرايان قرار مي گيرد. نيمي از 
اين چالش ها محمود احمدي نژاد است. او در روزهايي 
كه قدرت را در اختيار داشت از اين توانايي برخوردار بود 
كه با يك جمله كل اصولگرايان را به سخره بگيرد و با يك 

انتصاب به جنگ همه آنها در مجلس برود. 
مي توانس��ت با يك امضا فغان از اصولگرايان سنتي 
بلند كند و با يك امض��اي ديگر لبخند به لب تندروها و 
جريان پايداري بياورد. يك روز از رياست دولت مرخصي 
مي گرفت و رس��ما براي يار غارش تبليغات انتخاباتي 
مي كرد و روز ديگر در كس��وت رييس دولت سفرهاي 
استاني ماه هاي پاياني را دوشادوش مشايي طي مي كرد. 
او دردس��رهاي زيادي براي اصولگرايان درست كرد 
اما در دوران رياس��تش بر دولت آنها را از خوان پرنعمت 
ثروت و مكنت بي نصيب نگذاش��ت. آنها تا س��ه س��ال 
مانده ب��ه پايان دولت احمدي ن��ژاد يكپارچه حمايتش 
مي كردن��د. اما از ماج��راي معاون اولي مش��ايي زمزمه 
تش��كيك در واليتم��داري او دهان به ده��ان چرخيد 
و در ماج��راي 11 روز خانه نش��يني اش به اوج رس��يد. 
 پس از آن اتفاق نادر بود كه اصولگراي��ان ترجيح دادند 
كم كم خرج خود را از او س��وا كنند اما آيا ممكن بود آنها 
بتوانند از دولتي كه حداقل شش سال تمام قد پشتش 
ايستاده بودند جدا شوند؟ 24 خرداد 92 نشان داد همه 
تالش هاي آنها و اظهارات تند و تيزشان عليه احمدي نژاد 
آب در هاون كوبيدن بود و مردم نمي خواهند تجربه اداره 

كشور به دست اصولگرايان تكرار شود. 
حاال از آن 24 خرداد كمي بيشتر از دو سال و يك ماه 
گذشته و اصولگرايان براي انتخابات سال جاري مجلس 
مشكالت فراواني دارند كه بزرگ ترين آن جمع كردن 
تمام نيروها زير يك س��قف است؛ مشكلي كه با حضور 

موثر احمدي نژاد و حاميانش چند برابر مي شود. 

ظرفيتهاياحمدينژاد
روزنامه اعتماد چند ماه پيش در گزارش��ي خبر از 
شبكه سه هزار نفره احمدي نژاد داد؛ عددي كه حاصل 
جمع نيروهاي پ��اي كار او در مي��ان وزراي دولت هاي 
نهم و دهم و معاونين آنه��ا، اس��تانداران، فرمانداران و 
مديران ش��ركت هاي دولتي بود.  او در ماه هاي گذشته 
جلسات منظمي را با همين افراد برگزار كرده اما هر دو 
طرف حاضر در جلس��ات بدون كوچك ترين اشاره اي 
به محتواي جلس��ات خود تنها مي گويند اين جلسات 

انتخاباتي نيست. اما فعاالن سياسي چندان به اين گزاره 
باور ندارند. از سوي ديگر رييس دولت هاي نهم و دهم در 
ماه هاي گذشته سفرهاي استاني خود را آغاز كرده است. 
او با سفر به استان هاي مازندران، كهگيلويه و بوير احمد و 
سفرهايي درون استان تهران و چند استان ديگر به ايراد 
سخنراني مي پردازد. در سخنانش هيچ ردي از انتخابات 
نيس��ت اما هر جا كه مي رود همان ان��دك حاميانش 

شعارهاي انتخاباتي سر مي دهند. 
در طول هفته هاي گذش��ته جلس��ات كابينه او به 
رياس��ت خودش و معاون اولي پرويز داودي نيز به طور 
منظم برگزار مي ش��ود. اينكه آنها در جلسات روي چه 
محورهايي كار مي كنند هنوز كامال روش��ن نيست اما 
تحركات وزرايش در برخي استان ها براي كانديداتوري 

قابل رصد كردن است. 

تغييرآرايشسياسي
اگ��ر حامي��ان احمدي ن��ژاد موف��ق ش��وند او 
را ب��راي مديري��ت سياس��ي خ��ود جه��ت ورود ب��ه 
مجلس راض��ي كنن��د آن وقت چ��ه سرنوش��تي در 

انتظ��ار  انس��جام  اصولگراي��ان خواهد بود؟ پاس��خ به 
 اين س��وال نيازمن��د شناس��ايي حامي��ان و مخالفان 
قسم خورده   احمدي نژاد در بدنه  نيروهاي  اصولگراست. 
محمدرضا باهنر در گفت وگويي كه روز دوش��نبه 
ب��ا »اعتماد« داش��ت، عن��وان ك��رد: در م��ورد آقاي 
احمدي ن��ژاد بايد بگويم كه طيف آق��اي احمدي نژاد 
افرادي هس��تند كه زماني ب��ا او كار مي كردند. آقاي 
احمدي ن��ژاد و فع��االن دولت هاي نه��م و دهم يك 
تعريف حقوق��ي واح��د ندارند. گروه ه��ا و طيف هاي 
متنوعي در درون شان به وجود آمده است. عده اي در 
دولت نهم با آقاي احمدي ن��ژاد كار مي كردند و بعد با 
هم اختالف شان شد. آنها حذف و از او جدا شدند. عده 
ديگري را داريم كه تا آخر دولت دهم هم با احمدي نژاد 
كار مي كردند اما بعد از دولت دهم ارتباطي با او ندارند 
و ارتباط فكري ب��ا او ندارند. عده ديگري هس��تند كه 
آقاي احمدي نژاد را قبول دارند اما با اين پيش ش��رط 
ك��ه او ارتباطش را با مش��ايي كامال قط��ع كند و عده 
ديگري هم هس��تند كه او را با مشايي هم قبول دارند. 
بنابراين اينك��ه مي گويي��م طيف احمدي ن��ژاد اين 

طيف خود بسيار متنوع اس��ت و بعضا خودشان با هم 
اختالف باالي��ي دارند. اينكه س��وال مي ش��ود طيف 
احمدي نژاد كجاي جريان اصولگرايي است كدام يك 
از اين چند طيف را مدنظر داريد. اگر منظور ش��خص 
آقاي احمدي نژاد است كه خودش بايد تكليف خود را 
روشن كند. دوس��تان اگر دسترسي به او پيدا كردند با 
او مصاحبه كنند و ببينند در چه حال و فكري اس��ت. 
البته آنها االن فعاليت هايي مي كنند. تالش مي كنند 
نيروهاي خود در استان ها را جمع كنند اما همان طور 
كه اش��اره كردم اين نيروها نيز با يكديگر در يك كفه 
ترازو نمي آيند و معموال اختالفات��ي با هم دارند. البته 
برخي گروه هاي مجموعه چهارتايي اطراف او كساني 
هستند كه ما مي توانيم با آنها كار كنيم و هيچ مشكلي 

هم نداريم. 
اي��ن اظه��ارات باهن��ر به خوب��ي نش��ان مي دهد 
اصولگرايان در مواجهه با احمدي نژاد وضعيت آشفته اي 
دارن��د. اگر او آن ط��ور كه فعاالن سياس��ي پيش بيني 
مي كنند وارد انتخابات مجلس ش��ود ب��ه طور قطع در 
كنار نام هاي��ي مانند علي الريجاني و ح��داد عادل قرار 

نمي گيرد. در عوض حاميانش همان كساني هستند كه 
او را به الريجاني ترجيح مي دهند. 

ائتالفهايجديد
ب��ا ورود احمدي نژاد به فرآيند سياس��ي انتخابات 
آرايش نيروهاي اصولگرا به كل��ي تغيير خواهد كرد و 
انس��جام و يكپارچگي آنان حول هيچ محوري مقدور 
نخواهد بود. او مي تواند با بخش��ي از جبهه پايداري و 
نيروهاي تن��درو حاضر در مجلس نظي��ر مرتضي آقا 
تهراني، مهدي كوچك زاده، روح اهلل حسينيان، جواد 
كريمي قدوس��ي و... به ائتالفي پايدار برسد. از طرفي 
اگر بتواند نمايش فاصله خود با مش��ايي را ادامه بدهد 
شايد بتواند روي حمايت آيت اهلل مصباح و نيروهاي او 
نيز حساب كند. از طرفي نزديكي گفتماني او به سعيد 
جليلي مي تواند موجب نزديك��ي آن دو در انتخابات 
 آتي شود. از س��وي ديگر در ميان ژنرال هاي اصولگرا 
محمد باقر قاليباف، محس��ن رضايي، علي الريجاني، 
علي اكبر واليت��ي و علي مطهري هرگز ب��ه ائتالف با 
او حتي فكر هم نمي كنند و اگر محم��د رضا باهنر به 
عنوان ليدر عمليات��ي اصولگرايان بخواه��د ائتالف با 
حاميان احمدي نژاد را در دستور كار قرار دهد حمايت 
اين چهره ها را از دست خواهد داد. اليه بعدي مخالفان 
جدي احمدي نژاد را مي توان در ميان چهره هايي چون 
احمد توكلي، الياس نادران، غالمرضا مصباحي مقدم، 
احمد س��الك و... رصد كرد. آنها نيز در وضعيت جديد 
به جاي نشس��تن روي صندلي هاي ائتالف به رهبري 
باهنر ترجيح مي دهند به پشتوانه سياسي الريجاني وارد 

مجلس شوند. 

نفعوضرروروداحمدينژاديها
اصالح طلبان درب��اره ورود احمدي نژاد به فرآيند 
سياس��ي انتخابات مجلس نگراني جدي ندارند. آنها 
امروز دغدغه هايي دارند كه ن��ه در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي كه قب��ل از آن حادث مي ش��ود. آنها فارغ 
از ش��كل و ش��مايل رقيب به آراي��ش نيروهاي خود 
در اس��تان ها مش��غولند و مي دانند حض��ور حاميان 
احمدي نژاد در انتخابات به دلي��ل اينكه هيچ قرابت 
فكري با جريان اصالح طلبي ندارن��د نمي تواند تاثير 
قابل توجهي بر سبد راي شان بگذارد. اما اصولگرايان 
مي دانن��د ك��ه ورود احمدي نژادي ها ب��ه انتخابات 
شكس��ت آراي اصولگراي��ان و ش��كل گيري رقابتي 
فرسايش��ي و درون جناحي را در پي خواهد داشت. 

اتفاقي كه برنده آن رقيب اصالح طلب است. 

»اعتماد« بررسي مي كند 

احمدينژاد
فرصتياتهديدبراياصولگرايان

س��يدمحمد حس��يني، وزير ارش��اد دولت محمود 
احمدي نژاد و عضو هيات موسس حزب يكتا از عالقه مندي 
برخي از گروه ه��ا و چهره هاي اصولگرا ب��راي همراهي با 
دولت و گروه هاي غيراصولگ��را در انتخابات مجلس دهم 
خبر داده اس��ت. اين چهره  اصولگرا معتقد اس��ت كه اين 
تفكر به نفع اين گروه هاي اصولگرا نيس��ت. به اعتقاد سيد 
محمد حس��يني اصولگرايان عقبه اجتماعي خوبي دارند 
كه با وحدت مي توانند اكثريت انتخاب��ات مجلس آينده 
را در اختيار بگيرند. عضو هيات موس��س جبهه يكتا كه با 
خبرگزاري اصولگراي تس��نيم گفت وگو كرده همچنين 
درباره وضعيت اصالح طلبان و ش��انس موفقي��ت آنها در 
انتخابات مجلس گفته اس��ت: اينكه اصالح طلبان تصور 
مي كنند ش��رايط تغيير كرده و آنها مي توانند مجددا وارد 

مجلس شوند، بيش��تر ناش��ي از القائات خودشان 
است و با اين كار فضاس��ازي مي كنند تا پايگاه 

اجتماعي وس��يعي ب��راي خود ايج��اد كنند. 
وزير ارش��اد دولت احمدي نژاد تاكيد كرده تا 

اصالح طلبان مرزبندي شفافي با 
حوادث 88 نداشته باشند، 

نمي شود به آنها اعتماد 
ك��رد. عض��و هي��ات 

تشكيالت  موسس 
يكت��ا در ادام��ه 
خود  اظهارنظر 
به اين مس��اله 
كرده  اعتراف 

كه اصالح طلب��ان در كش��ور هواداراني دارن��د اما در عين 
حال تاكيد كرده كه همراه كردن قاطبه مردم با خودشان 
كار دشواري اس��ت؛ به ويژه اينكه در دوره دوم خرداد صرفا 
شعار توسعه سياسي را مطرح مي كردند و مسائل اقتصادي 
و مشكالت معيش��تي مردم براي آنها اصل نبود و كارنامه 
افراطي گري، تحصن و اعتصاب آنها در مجلس شش��م از 
حافظه مردم پاك نش��ده است. وي خاطرنش��ان كرد: از 
اين جهت بعيد به نظر مي رس��د كه اصالح طلبان بتوانند 
 در انتخابات آينده مجلس اكثريت را به دس��ت آورند. اما 
شاه  بيت اظهارات سيدمحمد حسيني را بايد جايي دانست 
كه او درباره رفتار شوراي نگهبان درقبال اصالح طلبان وارد 
فاز پيش بيني شده و گفته است: برخي از نيروهاي شناخته 
شده اصالح طلب س��وابق نامناس��بي دارند و بعيد است 

شوراي نگهبان آنها را تاييد  صالحيت كند. 
اي��ن اظهارنظرس��يد محم��د حس��يني در 
حالي است كه ش��وراي نگهبان به عنوان مرجع 
رسيدگي كننده به وضعيت نامزدهاي انتخاباتي 
بر اس��اس مر قانون عم��ل خواهد ك��رد و نيازي 
ب��ه اظهارنظرهاي پيش بيني كنن��ده اي همچون 
حرف هاي وزير ارش��اد دولت س��ابق ندارد. 
حسيني بر اس��اس پيش  بيني خود از رد 
صالحي��ت اصالح طلب��ان در انتخابات 
مجل��س دهم ب��ه انتهاي تحلي��ل خود 
درباره موقعيت اصالح طلبان در مجلس 
ده��م مي رس��د و اينچنين اس��ت كه 
مي گوي��د: »بعيد اس��ت اصالح طلبان 

بتوانند ميداندار مجلس آينده باش��ند.« حسيني با بيان 
»ترديدي وجود ندارد كه ما در انتخابات مجلس هماهنگي 
كامل ميان اصولگرايان را شاهد خواهيم بود« گفت: اگر هم 
هماهنگي ميان اصولگرايان صددرصد نباشد، شاهد ائتالف 
حداكثري اين جريان خواهيم بود. برخي افراد و جريان هاي 
اصولگرا تصور مي كنند اگر با دولت و گروه هاي غيراصولگرا 
همراهي كنند، به نفع آنهاست، اما اين تفكر نادرست است 
و خود آنها از اين رويكرد احتمالي آسيب خواهند ديد، چرا 
كه مردم عالقه مند هستند مواضع گروه ها و افراد شفاف و 
روشن باشد و اين گونه نيست كه با تغيير موضع، افراد به آنها 

گرايش  پيدا  كنند.
 وي با تاكيد ب��ر »تصور من اين اس��ت كه ما ش��اهد 
همگرايي خوبي مي��ان اصولگرايان خواهيم ب��ود« اظهار 
داش��ت: اگر در انتخابات رياس��ت جمهوري تفاهم دشوار 
باشد، در مجلس چنين دشواري وجود ندارد و در بسياري 
از شهرس��تان ها همدلي و همراهي ميان نيروهاي مومن، 
متدين و واليت مدار وجود دارد و امكان رسيدن به كانديداي 
واحد يا ليس��ت واحد بس��يار زياد است. حس��يني درباره 
برنامه هاي جبهه يكتا درباره وح��دت اصولگرايان، گفت: 
قطعا جبهه يكتا براي اينكه نيروهاي متدين و اصولگرا در 
كشور گفتمان و ليست واحد داشته باشند، تالش خواهد 
كرد و اين گونه نيست كه يكتا مجموعه اي براي اختالف و 
تفرقه باشد. وي خاطرنشان كرد: همه افرادي كه در جبهه 
يكتا كار مي كنند و عضو هيات موسس هستند، از دلسوزان 
انقالب محسوب مي شوند كه قطعا تالش جدي آنها براي 

وحدت اصولگرايان و رسيدن به ليست  واحد  است. 

مس��عود ميركاظمي، عض��و جبهه پاي��داري در 
م��ورد س��خنان اصالح طلبان مبن��ي بر اينك��ه اگر 
ردصالحيت ها براي اصالح طلبان اتف��اق نيفتد آنها 
اكثريت كرسي هاي مجلس دهم را به دست مي آورند، 
گف��ت: اصالح طلبان در انتخابات رياس��ت جمهوري 
نيز كمتر از هش��ت الي 9درصد راي داش��تند و فكر 
نكنند راي آق��اي روحاني براي اصالح طلبان اس��ت 
زيرا عموم مردم در روس��تاها به آق��اي روحاني راي 
دادند و جناح خاصي به آقاي روحاني راي نداده است 

و در واقع عموم مردم راي دادن��د. وزير نفت دولت 
احمدي نژاد در گفت وگو با نامه نيوز تاكيد كرد: 
اصالح طلبان نمي توانن��د بگويند ما در آينده 
مي توانيم اكثر كرسي هاي مجلس را به دست 
بياوريم زيرا اصالح طلبان ت��ا االن زير چتر 

كارگزاران رشد كردند و امروز نيز اگر 
بخواهند باقي بمانند و فعاليت كنند 
بايد زير چتر كارگ��زاران بمانند. 
ميركاظم��ي بيان ك��رد: امروز 
اصالح طلبان جايگاهي ندارند 
و امروز نيز زير بليت كارگزاران 
رش��د كرده ان��د و مي كنند و 
اگر كارگ��زاران چترش��ان را 

بردارند اينها عددي نيس��تند. 
وي در مورد اينك��ه اصالح طلبان 

بيش��تر به وحدت نزديك ش��ده اند 

تا اصولگرايان گف��ت: اصالح طلبان حزب هس��تند 
اين در حالي اس��ت كه اصولگرايان حزب نيس��تند و 
همه افرادي كه در شهرس��تان ها و روستاها هستند 
اصولگرا هستند و اينها جزو هيچ حزبي نيستند و در 
واقع همين افراد نيز به كاندي��داي هر جبهه و حزبي 
راي مي دهند. وي تاكيد كرد: ما نمي توانيم از جبهه 
اصولگرايي اين توقع را داش��ته باش��يم كه همانند 
يك حزب عمل كند و اين منطقي نيس��ت زيرا اين 
طيف گسترده اس��ت. ميركاظمي بيان كرد: درست 
است اصالح طلبان رش��د كرده اند و فعاليت دارند اما 
نبايد توقع داشته باشيم كه همانند يك جبهه 
عمل كنند مثال در برخورد با فساد اصولگراها 
در مجلس پيش��تاز بودن��د و كاري ب��ه دولت 
روحاني و خاتمي و احمدي ن��ژاد ندارند و 
هدف شان برخورد با فساد است 
اما ما يك گزارش از كرس��نت 
در اصالح طلبان نمي بينيم و 
آنها حزبي برخورد مي كنند و 
خوب نيست. وي تاكيد كرد: 
از نظر م��ن اصولگرايان براي 
رس��يدن به وحدت مشكلي 
ندارن��د و مي توانن��د ب��ه اين 
وحدت برس��ند ولي توقع اينكه 
همانند گذشته همانند يك حزب 

عمل كنند درست نيست. 

رجزخوانيپيشگويي

  مري�م وحيدي�ان/  س�ال 84 انتخ�اب 
احمدي نژاد به عنوان رييس دولت نهم يك تغيير 
بود. تغييري كه الاقل در آرايش سياس�ي گروه ها 
و تشكل هاي سياسي اصولگرا تحول ايجاد كرد. 
با وجود اينكه از زمان ش�روع دولت دهم بر س�ر 
اصولگرا بودن يا نبودن احمدي نژاد حرف و حديث 
بين اصولگرايان و طيف احمدي ن�ژاد باال گرفت، 
به نظ�ر مي آيد كه همچن�ان سرنوش�ت اردوگاه 
اصولگرايي به پرسش هايي در اين زمينه وابسته 
اس�ت. اينكه رفت�ار انتخاباتي احمدي ن�ژاد چه 
تغييرو تحولي را در اردوگاه اصولگرايان به وجود 
مي آورد يا اينكه آيا ش�انس اصولگرايان با الصاق 
شدن احمدي نژاد به آنها براي پيروزي در انتخابات 
مجلس دهم بيشتر مي شود يا نه؟در پاسخ به اين 
پرسش هاي كليدي برخي تحليلگران معتقدند كه 
بن مايه طيف احمدي ن�ژاد را جريان هاي تندروي 
اصولگرا مي سازند و گروه هايي همچون پايداري 
قرابت زيادي با احمدي نژاد دارند. اميررضا واعظ 
آش�ياني، فعال سياس�ي اصولگرا معتقد اس�ت 
جريان اصولگرايي بايد احمدي نژاد  را جدي بگيرد. 
به اعتقاد او هرچند برخي گروه ه�اي اصولگرا به 
ائتالف با احمدي نژاد تمايل دارند اما تاكيد مي كند 
كه احمدي نژاد و احمدي نژادي ها با هويتي مستقل 

وارد كارزار انتخابات  مجلس دهم خواهند  شد. 

  در صورت ورود جدي احمدي نژاد به انتخابات 
مجلس، آرايش نيروهاي اصولگرا به چه ش�كلي 

تغيير مي كند؟
با وجود تم��ام انتقادات��ي كه گروه ه��اي مختلف 

نس��بت به جريان آقاي احمدي دارند بايد اين واقعيت 
را پذيرفت كه جرياني تحت عن��وان احمدي نژاد وجود 
دارد و تالش هايي در اين زمين��ه در حال انجام گرفتن 
است. در روزهاي آينده نشس��تي مربوط به طرفداران 
احمدي نژاد با حضور او برگزار خواهد ش��د. اين نشان 
مي دهد كه ورود به انتخابات و داشتن كرسي در مجلس 
شوراي اسالمي از برنامه ها و هدف هاي او است. من فكر 
مي كن��م همان طور كه تحليل ها بي��ان مي كند برخي 
گروه هاي اصولگرايي جريان احمدي نژاد را يك واقعيت 
انكارناپذير مي دانند. برخي ني��ز او را جدي نمي گيرند 
اما م��ن ش��خصا معتقدم ك��ه بعيد نيس��ت كه طيف 
احمدي نژاد به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شود و 
اين احتمال هم وجود دارد كه نيروهاي او از سراسر ايران 
به واسطه فعاليت هاي انتخاباتي كه دارند به مجلس راه 
پيدا كنند. مجلس آينده به لحاظ طيف بندي نس��بت 
به دوره هاي پيشين پيچيده تر خواهد شد. آنچه مسلم 
است اين است كه طيف احمدي نژاد به دنبال سهم خود 
در كرسي هاي مجلس هستند واحتماال بتوانند سهمي 
به دس��ت آورند. هر چند قابل پيش بيني نيست. در هر 
صورت اين واقعيت را نبايد كتمان كرد كه اگر از فيلتر 
شوراي نگهبان عبور كنند در انتخابات حضور خواهند 
داش��ت. البته فيلتر ش��وراي نگهبان به لحاظ مجري 
قانوني مدنظر است. ما شوراي نگهبان را فيلتري قانوني 
و ش��رعي مي دانيم. لذا احتماال احمدي نژاد مس��تقل 
مي آيد مگر اينكه برخي گروه ه��اي اصولگرا كه طيف 
احمدي نژاد را به عنوان يك موجوديت قبول دارند با او 

ائتالف كنند. در غير اين صورت مستقل مي آيد. 
  چق�در از گروه ه�اي اصولگراي�ي حاضرن�د 

احمدي نژاد را درون جريان اصولگرايي بپذيرند؟

تعدادي از گروه هاي اصولگرا طي��ف احمدي نژاد را 
طيفي اجتناب ناپذير در عرصه سياسي مي دانند. گروهي 
نيز او را قبول ندارند و اين موضوع را باور ندارند. آن دسته 
از اصولگراياني كه او را باور دارند بعيد نيس��ت كه به فكر 

ائتالف با طيف او برآيند. 
  احمدي نژاد براي جري�ان اصولگرايي فرصت 
اس�ت ي�ا تهدي�د؟ او از هم�ان ابت�دا ب�ا نردبان 
اصولگراي�ي رييس دولت نهم ش�د اما بع�داز آن 
اعالم كرد كه اصولگرا نيست. برخي اصولگرايان 

نيز بعدها اعالم كردند كه احمدي نژاد از ما نيست. 
در دولت دهم چندين بار شاهد بوديم كه اطرافيان 
احمدي ن��ژاد اع��الم كردند ك��ه او متعلق ب��ه جريان 
اصولگرايي نيس��ت. به هر ح��ال انتخابات آزاد اس��ت 
و هر طي��ف و گروهي ك��ه اقبال بهت��ري در بين مردم 
دارد، مي تواند كرس��ي هاي بيشتري در مجلس داشته 
باش��د. اينكه بگويي��م گروهي تهديد اس��ت يا فرصت 
درست نيست. مهم اين اس��ت كه حضوري حداكثري 
در انتخابات ايجاد شود. ما بايد براي حضور حداكثري 
تالش كنيم تا دش��من بدان��د مردم براي سرنوش��ت 
خودشان تصميم مي گيرند. بايد از كلمه تهديد پرهيز 
كنيم و به س��متي برويم كه انتخابات پرشور و اثرگذار 
باشد. به دست آوردن كرسي در مجلس به نوع فعاليت 
و برنامه هاي هر طيف بس��تگي دارد. در روزهاي آينده 
جلس��ه اي كه نيروهاي اس��تاني احمدي نژاد در تهران 
دارند نش��ان مي دهد كه كار وسيع تش��كيالتي براي 
انتخابات در حال انجام است. گروه ها و احزاب هم بايد 
توجه داشته باش��ند كه طوري برنامه ريزي كنند تا در 
مجلس كرسي به دس��ت آورند. اين گروه هم در تالش 
است تا كرسي هاي الزم را در سراسر كشور تا جايي كه 

تالش هايش اقتضا مي كند بتواند به دست آورد. 
  حض�ور احمدي ن�ژاد چ�ه تاثيري بر ش�انس 
راي آوري اصولگرايان دارد؟ ائتالف با احمدي نژاد 

مفيد براي اصولگرايان است يا مضر؟
واقعيت امر اين است كه احمدي نژاد روزي كه وارد 
عرصه سياست كشور ش��د به عنوان اصولگرا وارد شد. 
اگر اطرافي��ان او چنين بياني را داش��تند داللت بر اين 
نمي كند كه او نيز خود را اصولگرا نداند. دايره و خانواده 
اصولگرايي وسيع اس��ت. همچنان كه در اصالح طلبي 
هم گروه هايي هستند كه گرايش هاي متفاوتي دارند. 
من فكر مي كنم اگر اصولگرايان با برنامه وارد ش��وند و 
از تعدد ليست پرهيز كنند مي توانند انتخابات مجلس 

آينده را با نتيجه خوبي  بگذرانند. 
  احمدي نژاد ت�ا چه اندازه ب�راي تغيير تركيب 

مجلس ظرفيت دارد؟
اينكه قدرت مطلق داشته باشد بعيد است. او قدرت 
50 درص��دي هم ندارد ام��ا احتم��اال در مجلس آينده 
مي تواند جزو ائتالف كننده ها باش��د. طيف او مي توانند 
گروهي باشند كه با ائتالف هايش سرنوشت گروهي را در 

تصميم گيري و راي آوري مطلوب نگه دارد. 
  چه گروهي؟

اصولگرايان. اگر ائتالف بتواند تشكيل شود. البته قابل 
پيشبيني نيس��ت كه با گروه هاي ديگر بتواند به ائتالف 
برسد يا خير اما چون نزديكي نگاهي به اصولگرايان دارد 
بعيد نيست كه در موازنه قدرت كمك باشند براي ائتالف. 
  تاكنون براي ائتالف در جريان اصولگرايي كاري 

انجام شده است؟ جلساتي برگزار شده است؟
جلساتي كه ظاهرا اكنون در حال برگزاري است بين 
پايداري و موتلفه و ايثارگران اس��ت و اين قول داده شده 

است كه با گروه هاي ديگر در نشست هاي آينده جلساتي 
انجام ش��ود تا بتوانند وحدت و انس��جام خود را تكميل 
كنند. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. اگر بخواهند به همين سه 
گروه بسنده كنند فرصت هاي ديگر از دست مي رود. اگر 
گروه هاي ديگر اصولگرا وحدت و انس��جام داشته باشند 

شرايط بهتر خواهد بود. 
  جبه�ه پايداري و طي�ف احمدي ن�ژاد با طيف 
معتدل جري�ان اصولگراي�ي و طي�ف الريجاني 

جمع پذير است؟
اجازه دهيد كه فضاي سياس��ي تا نزديك انتخابات 
پيش رود. فضاهاي سياسي هميش��ه در نزديكي زمان 
انتخابات دگرگون مي ش��ود و اصوال در ايران فضاها در 
زمان انتخابات تغيير پذير اس��ت. نگاه ها قطعا متفاوت 
خواهد شد چرا كه تجربه در گذش��ته نيز اين را نشان 
داده اس��ت. من فكر مي كنم در ماه هاي پاياني نزديك 
به انتخابات خيلي از معادالت روش��ن مي شود و پس از 
انتخابات چيدمان نيروهايي كه ب��ه مجلس راه يافتند 
مشخص خواهد شد و آنجا گفتماني بين اصولگرايان بر 

قرار خواهد شد. 

اميررضا واعظ آشتياني در گفت وگو با »اعتماد«: 

احمدينژادمستقلازاصولگرايانواردانتخاباتمجلسميشود

گفت و گوي روز

پيشگويي  وزير ارشاد دولت احمدي نژاد: 
اصالح طلبان رد صالحيت مي شوند

مسعود ميركاظمي،  وزير نفت دولت احمدي نژاد:
 اصالح طلبان عددي نيستند

تا انتخابات مجلس

رقابت شديد اصولگرايان در اصفهان

ليست هاي اوليه انتخاباتي اصولگرايان، آنچنان  كه نايب رييس مجلس از آن خبر مي دهد، 
در حال بسته شدن است و رقابت هاي اين جريان آغاز شده اس��ت. به گزارش ايلنا، در حالي كه 
نزديك به 140 روز به آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس باقي مانده است، بعضي گروه ها و 

جريان هاي سياسي كم كم ليست نهايي خود را براي حضور در انتخابات تهيه مي كنند. 
 جلس��ات وحدت جري��ان راديكال اصولگرا ب��ا محوريت جرياني در اين ش��هر متش��كل از 
احمد سالك )نماينده فعلي اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ( ، سيدابوالحسن مهدوي ) نماينده 
فعلي اصفهان در مجلس خبرگان رهبري( و بهش��تي نژاد )مديركل سازمان تبليغات اسالمي ( 
برگزار مي شود و به زودي ليست مورد حمايت آنها در استان اصفهان اعالم خواهد شد؛ سه نفري 
كه در واقع سايه اي از جلسات وحدت اصولگرايان در تهران هستند. همان طور كه در تهران و بعد از 
درگذشت مرحوم عسگر اوالدي، اصولگرايان سراغ چهره هاي جديد رفته اند، در اصفهان نيز غيبت 
مرحوم پرورش در ساختار اصولگرايان تاثيرگذار بوده است. احمد سالك، از جمله اعضاي جامعه 
روحانيت مبارز اس��ت كه ارتباط خوبي با جبهه پايداري دارد و در انتخابات مجلس نهم به اصرار 
آقاتهراني در ليست اصولگرايان قرار گرفت. بهشتي نژاد نيز ارتباط خوبي با اعضاي موتلفه دارد و در 
جلسات موتلفه اصفهان به صورت مستمر حضور دارد. آيت اهلل مهدوي نيز به نوعي نماينده آيت اهلل 
مصباح يزدي در اين جلسات به شمار مي رود، به اين  ترتيب مي توان جريان موتلفه و پايداري را دو 
جرياني خواند كه ليست هاي انتخاباتي اصولگرايان را معين مي كنند. از اصفهان خبر مي رسد كه 
سرليست اين جريان در انتخابات مجلس آينده احمد سالك خواهد بود. ضمن اينكه از عليرضا 
ذاكر اصفهاني و مجيد نادراالصلي، اس��تاندار و معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان در دولت 
محمود احمدي نژاد به عنوان گزينه هاي ديگر ليس��ت اين جريان نام برده مي شود، با اين همه 
براي تاييد نهايي اين ليست، بايد منتظر ماند تا حجت االسالم حيدر مصلحي نظر نهايي خود را 
براي حضور از اصفهان يا ش��هرضا اعالم كند؛ چراكه اگر قرار بر اين شود كه وزير اطالعات دولت 
قبل از اصفهان كانديد شود، شانس نخس��ت براي قرار گرفتن در صدر اين ليست را به او نسبت 
مي دهند. درباره نفرات ديگر ليست انتخاباتي اصولگرايان گمانه زني فراوان است؛ گفته مي شود اين 
احتمال وجود دارد كه نحوي، رييس ستاد محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست جمهوري سال 
92 در اصفهان در اين ليست قرار بگيرد. پيش از اين از مرتضي طاليي به عنوان يكي از گزينه هاي 
احتمالي نام برده مي شد، اما با فاصله گرفتن طاليي از قاليباف و همچنين با تغيير قانون انتخابات 
شوراها، حضور او منتفي شده است. بعد از عزل ش��هردار نزديك به الريجاني توسط اصولگرايان 
شوراي شهر اصفهان، به نظر مي رس��د نزديكان رييس مجلس در اصفهان، براي افزايش ميزان 
نفوذ خود فعاليت كنند. آنچنان كه خبر مي رسد عباس مقتدايي، نماينده فعلي مجلس و كارمند 
پيشين صداوسيما، نيز اين روزها شانس زيادي براي ورود به ليست هاي انتخاباتي كه از هم اكنون 
بسته مي شود، ندارد. وي كه جايگاه خوبي ميان بدنه اصولگرايان اصفهان دارد، در انتخاب رييس 
مجلس از علي الريجاني حمايت كرد و همين مساله او را در ليست سياه جريان راديكال اصفهان 
قرار داده است. در انتخابات مجلس هشتم مرحوم پرورش با بي مهري اصولگرايان تندرو مواجه شد 
و از راهيابي به مجلس بازماند، اما در نهايت انتخاب اصولگرايان يا دوگانه سنتي كامران- اخوان يا 
مقتدايي خواهد بود؛ با اين تفاوت كه اصولگرايان اصفهان اصرار دارند  وقتي مقتدايي از الريجاني 

حمايت كرده، تفاوتي  بين  او  و يك اصالح طلب  وجود ندارد. 


