
برد انتخاباتي رييس جمهور 
عباس عبدي، در گفت وگو با »  اعتماد«  مهم ترين احتماالت انتخابات 

رياست جمهوري ، آمدن يا نيامدن رييسي وپايگاه راي روحاني  را تحليل مي كند

حسين كاشفي در گفت وگو با »اعتماد«: 
اصالح طلبان در انتخابات 

شوراها وفاق دارند
سياس�تگذاري  عال�ي  ش�وراي 
اصالح طلب�ان پس از تجربه موفقي 
كه در س�ال 94 كس�ب كرد، حاال بار ديگر مرجع 
وح�دت و انس�جام اصالح طلب�ان در انتخابات 
شوراهاي اس�المي شهر و روستا شده است. پس 
از زمان ثبت نام ها و تدوين شاخص هاي نامزدهاي 
ليس�ت انتخاباتي تا موعد انتخابات كار س�خت 
بس�تن ليس�ت در پيش است. حس�ين كاشفي، 
عضو ش�وراي مركزي حزب اتح�اد ملت ايران از 
مكانيزم بستن ليست انتخاباتي اصالح طلبان به 

»اعتماد« مي گويد: 

توجه به انتخابات شوراها در پوست اندازي 
جناح ها و كادرسازي چقدر اهميت دارد؟

انتخابات شوراها بسيار اهميت دارد. از مسائل زيست 
محيطي و مديريت شهري تا ساخت و سازها و مسائل 
فرهنگي اعضاي شوراي شهر نقش موثري را در كشور 
مي توانند ايف��ا كنند. پس از چهار دوره ش��وراهاي 
اسالمي شهر و روستا، اهميت اين انتخابات براي مردم 
نيز روشن شده است و به همين خاطر اصالح طلبان 
نيز بايد به صورت جدي به اين انتخابات توجه كنند. 
افرادي كه در شوراها قرار مي گيرند بايد داراي تجربه 
و پيشينه مديريتي الزم باشند؛ داشتن تخصص در 
حوزه مديريت شهري ضروري است. امروز بحران هاي 
زيست محيطي در كشور و مشكالتي همچون پالسكو 
ايجاب مي كند تا به مديريت ش��هرها توجه ويژه اي 
داشته باشيم. بحث مقاوم سازي ساختمان ها بايد به 

طور جدي پيگيري شود. 
برنامه و مكانيزم تصميم گيري شوراي عالي 
سياستگذاري در خصوص انتخابات شوراها 
چيس�ت؟ چه تمهيداتي براي رس�يدن به 

ليست واحد تا به حال چيده شده است؟
در شوراي عالي سياستگذاري تالش شده تا زمينه اي 
فراهم ش��ود و افراد كارآم��د در ليس��ت انتخاباتي 
حضور داشته باشند. در شوراي عالي سياستگذاري 
شاخص هاي زيادي تعيين شد. در زمان ثبت نام نيز 
افراد زيادي در اين انتخابات ثبت نام كردند. با توجه 
به محدوديت تعداد نمايندگان ش��وراهاي اسالمي 
ش��هرها و روستاها ش��وراي اصالح طلبان هر استان 
بايد تالش كند ت��ا وحدت و اجماع مورد نظر در بين 
اصالح طلبان را ايجاد كند. امروز تالش شده تا تعيين 
شاخص ها با نگاهي كارشناسي به نيازهاي شهري و 
جنبه هاي مختلف اين حوزه باش��د. كارگروهي در 
شوراي عالي سياستگذاري تشكيل شده و بنا است 
تا اين كارگروه بر اساس شاخص هايي كه تعيين شده، 
اف��راد را مورد ارزيابي قرار دهد. طبيعتا افرادي كه از 
امتياز بيشتري برخوردار باشند به عنوان نامزدهاي 
نهايي در ليس��ت قرار مي گيرند. نهايتا شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان و احزاب اصالح طلب از 
ليس��ت نهايي اعالم حمايت خواهند كرد. در تهران 
س��ازوكار به اين صورت است و در ديگر استان ها نيز 
توسط شوراي اصالح طلبان استان ها تصميم گيري 

و قضاوت خواهد شد. 
آيا شاخص ها و ضريب وزني نامزدهاي نهايي 

در اختيار مردم قرار مي گيرد يا خير؟
طبيعتا اطالع رساني خواهد شد. افرادي كه در ليست 
اصالح طلبان قرار مي گيرند، شاخص هاي مورد نظر 
را دارا خواهند بود و در يك پروس��ه پيچيده انتخاب 
شده اند. خوب است به موقع مقتضي ارزيابي شوراي 
عالي سياستگذاري از كانديداها و نقاط قوت و ميزان 
كارآمدي ليس��ت اصالح طلبان در اختيار مردم قرار 
بگيرد تا مردم مطلع ش��وند كه ليست اصالح طلبان 

صالحيت گرفتن جايگاه شوراي شهر را دارد. 
افراد زيادي براي انتخابات شوراها ثبت نام 
كرده اند. مديريت ثبت نامي ها و رسيدن به 

ليست واحد چطور بايد صورت بگيرد؟
امتيازدهي يك راهكار خوب براي حل اين مس��اله 
است. نمي ش��ود كه همه افراد ثبت نامي را در ليست 
قرار داد. همه ضوابط و ش��اخص هاي تعيين شده را 
بايد بپذيرند و كارگروهي مورد نظر و تاييد ش��وراي 
عالي سياستگذاري بر اس��اس آن شاخص ها امتياز 
مي دهد و بعد موضوع در هيات رييسه و بين اعضاي 
شوراي عالي مطرح مي ش��ود تا معلوم شود كه روند 
كار به خوبي طي ش��ده است. بر اين مبنا افراد نهايتا 
در ليست قرار مي گيرند و ديگر افراد نيز بايد به اهميت 
وحدت و انسجام توجه داشته باشند و به نظر شوراي 
عالي سياستگذاري تمكين كنند. همه بايد ضوابط را 
بپذيريم. اين مساله نيز مورد وفاق همه اصالح طلبان 
است و براي رسيدن به ليست واحد تالش مي كنند. 
قضاوت در مورد نامزدهاي شوراها به عهده 
هيات رييسه شوراي عالي است يا اعضا نيز 

نقش دارند؟
ابتدا كميته اي به انتخاب هيات رييسه بررسي هاي 
اوليه را انجام مي دهند. نتيجه كار به هيات رييس��ه 
مي رود و نهايتا هيات رييس��ه مس��اله  را  در جلس��ه 
شوراي عالي سياستگذاري مطرح مي كند و تصميم 

نهايي گرفته مي شود. 
ب�راي  تمهيدات�ي  ش�وراي عال�ي چ�ه 
تصميم گيري در مورد اعضايي كه كانديداي 
انتخابات شوراي شهر هستند، چيده است؟

شوراي عالي سياستگذاري به اين مساله توجه كرده 
و براي اين امر تعيين تكليف كرده است. قرار بر اين 
شد كه در روز راي گيري افرادي كه كانديدا هستند، 

نداشته باش��ند كه هيچ گونه  در جلس��ه حضور 
ش��ايبه اي پيش نيايد. 
مصوبه ش��وراي عالي 
سياستگذاري است و 
اعضا نيز موافقت خود 
ع��الم  ا ا  ر
كرده اند. 

  مهدي كلهر، مش�اور محم�ود احمدي نژاد اعالم 
كرد كه به صورت مستقل وارد رقابت هاي انتخابات 

رياست جمهوري 9۶ شده است. ايسنا
  علي نيك�زاد، وزير راه و شهر س�ازي دولت دهم 
ب�ه عن�وان كاندي�داي احتمال�ي دوره دوازده�م 
رياست جمهوري، پس از دعوت رسمي جبهه مردمي 

نيروهاي انقالب به اين جبهه مردمي پيوست. ايلنا
  جريان مردمي انقالبي فرزندان نسل سوم روح اهلل 
با عنوان »جماران« و محوريت مهرداد بذرپاش اعالم 

موجوديت كرد. تسنيم
  محم�د نعيمي پ�ور با ص�دور احكامي روس�اي 
ستادهاي انتخاباتي حزب اتحاد ملت را در 29 استان 

كشور مشخص كرد. ايلنا
  اهلل وردي نژاد، دبيركل جبهه تحولگرايان واليي: 
سيدحسين اماميان به عنوان رييس ستاد انتخابات 

كل كشور اين جبهه انتخاب شد. ايسنا

تابش: تدوين ليست انتخاباتي پس از بررسي صالحيت ها
عضو هيات رييسه فراكسيون اميد با اشاره به ثبت نام شماري از اعضاي شوراي سياستگذاري اصالح طلبان در انتخابات شورا گفت: اخالقا اين افراد بايد انصراف دهند. محمدرضا تابش، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد 
مجلس شوراي اسالمي از تدوين ليست شوراي سياستگذاري اصالح طلبان براي انتخابات شوراها پس از تاييد صالحيت داوطلبان خبر داد. وي ادامه داد: براساس شاخص ها كه در شوراي سياستگذاري اصالح طلبان تعبيه 

شده، ليست اين شورا براي انتخابات شوراها تهيه مي شود. تسنيم

مهندس مصطفي ميرسليم، 
نام��زد پيش��نهادي حزب 
موتلف��ه ب��راي انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري گف��ت: 
ايجاد دوقطبي كاذب خروج 
از حق است و از آن تمكين 
نخواهيم كرد.  س��يد مصطفي ميرس��ليم در پاسخ به 
اين پرس��ش كه با توجه به اينكه اعالم كرده ايد به حق 
تمكين مي كنيد، شاخص هاي حقانيت در اين موضوع 
را چه موضوعاتي مي دانيد؟ اظهار كرد: نخستين معيار 
تشخيص حق در مكتب فكري ما، پيامبر گرامي اسالم 
و جانش��ينان برحق ايش��ان اند كه در زمان حاضر در 
واليت فقيه متجلي است و بايد چشم به رهنمود ايشان 
باش��يم. تا به امروز توصيه هاي ايشان درباره انتخابات 
رياست جمهوري شامل تالش براي برگزاري انتخابات 
پرشور، عمل به ُمّر قانون و پرهيز از دو قطبي سازي بوده 
اس��ت. به عنوان نمونه اقداماتي كه در آن خالف قانون 
باشد يا دوقطبي كاذب پديد آورد خروج از حق است و از 

آن تمكين نخواهيم كرد. ايسنا

منيره نوبخت، يك عضو جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
اسالمي گفت: مكانيس��م جبهه مردمي براي انتخاب 
كانديداها مشخص است و اين گونه نيست كه پيش از 
برگزاري مجمع، كساني از ليست 10 نفره خط بخورند.  
منيره نوبخت در پاسخ به پرسشي درباره صحت موضوع 
»خط خوردن« چهار نفر از كانديداهاي ليست 10 نفره 
جبهه مردمي، اظهار كرد: بايد منتظر فردا )پنجشنبه( و 
برگزاري مجمع ملي دوم جمنا بمانيد. در آنجا همه چيز 

مشخص خواهد شد.  .ايسنا

ي��ك مدرس ح��وزه علميه 
گفت: م��ردم بايد ب��ه پاي 
صندوق ه��اي راي بياين��د 
در غي��ر اين ص��ورت بازهم 
كشور دچار مشكل مي شود.  
محس��ن  حجت االس��الم 
غروي��ان درباره ضرورت تش��ويق مردم به مش��اركت 
حداكثري در انتخابات از جناح هاي سياسي گفت: در 
خط مقدم اين جريان بايد رسانه ها قرار بگيرند و براي 
مردم روش��ن كنند كه اگر در انتخابات شركت نكنند 
چه اتفاقي خواهد افتاد. او ادام��ه داد: بايد با ايجاد روح 
ملي مردم را به س��مت وحدت حركت دهيم و گوشزد 
كنيم كه اگر در انتخابات شركت نكنند و به افراد اصلح 
راي ندهند چه بر سر كشور خواهد آمد. بايد مردم را به 

دوستي دعوت كنيم.  ايلنا

دبيركل جبهه جهادگران ايران اسالمي گفت: موسسين 
و فعاالن اين جبهه س��عي دارند با ارايه گفتمان جديد، 
جري��ان س��ومي در انتخابات فع��ال كنند و ف��ارغ از 
جريان هاي اصولگرا و اصالح طلب به عنوان يك جريان 
مس��تقل وارد حوزه رقابت ش��وند. اين جبهه به عنوان 
جريان سومي وارد حوزه رقابت مي شود.وهاب عزيزي 
درب��اره معرفي نامزده��اي اين جبهه ب��راي انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري تصريح كرد: 
جبهه جهادگران يك جريان مردمي است كه با حمايت 
اقش��ار مختلف مردم در انتخابات شوراي شهر تهران، 
مراكز استان ها و كالنشهر ها ليست معرفي مي كند.  ايرنا

دبي��ركل ح��زب موتلف��ه 
گف��ت: اي��ن ح��زب قطعا 
از گزين��ه نهاي��ي جبه��ه 
مردم��ي نيروه��اي انقالب 
اس��المي حمايت مي كند.   
محمدنبي حبيبي، دبيركل 
حزب موتلفه با اشاره به تاكيد حزب موتلفه بر وحدت 
نيروهاي انقالبي، اظهار داش��ت: ما هم��واره در طول 
فعاليت هاي حزبي مان ثابت كرده ايم كه حزب موتلفه 
هيچگاه مانع يا بر هم زنن��ده ائتالف نيروهاي انقالبي 
نبوده است. وي تاكيد كرد: مهم براي ما نيروهاي انقالبي 
هس��تند كه در نهايت با گزينه اي واح��د در انتخابات 
شركت كند.  دبيركل حزب موتلفه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه »اگر آقاي ميرسليم كه در حال حاضر به 
عنوان گزينه حزب موتلفه اسالمي معرفي شده، گزينه 
نهايي جبهه مردمي نباشد، آيا از اين جبهه كناره گيري 
مي كنيد يا خير«، گفت: هدف اصلي جبهه مردمي اين 
است كه نيروهاي انقالبي در نهايت با كانديدايي واحد 
به ميدان بيايند كه از نظر حزب موتلفه هدف درستي 
است و ما قطعا در راستاي محقق شدن اين هدف حركت 

مي كنيم. تسنيم

خبر كوتاه

از دوقطبي سازي كاذب در 
انتخابات تمكين نمي كنيم

 تكليف 10 كانديداي جمنا 
امروز  مشخص مي شود 

مردم پاي صندوق راي نيايند 
كشور دچار مشكل مي شود

به عنوان جريان سومي وارد 
انتخابات مي شويم

 از گزينه نهايي جمنا 
حمايت مي كنيم

گفت وگوي روزگفت وگوسرخط خبرها
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مصايب 
اصولگرايان

جناح�ي ك�ه ي�ك فرد 
ناجي اش باشد، هيچگاه 
و  ي�ك جن�اح اصي�ل 
كارآمد نخواهد بود. اين 
جن�اح بايد ذات�ا بتواند 
مش�كالت خ�ود را حل 
كند و به سمت جلو برود. 
بنابراين باي�د فردي كه 
نامزد يك جناح مي شود، 
به نوع�ي مرتب�ط با آن 
جناح باش�د. اصال آقاي 
رييس�ي تا به حال هيچ 
ربط�ي ب�ه اي�ن جن�اح 
نداش�ته و فعاليت�ي نيز 
نكرده اس�ت. اين امر به 
منزل�ه اعالم شكس�ت 
كليه گروه هاي سياسي 

جريان اصولگرا است. 

گروه احزاب| روز مهم اصولگرايان 
فرا رسيد و جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب )جمنا( ام��روز در دومين مجمع عمومي 
خود از ميان تمام��ي كانديداهاي بالقوه اش 5 نفر 
را انتخ��اب خواهد كرد تا به اتف��اق در مبارزه هاي 
انتخاباتي حاضر شده و نهايتا همه به نفع يكي كنار 
بروند.  اصولگرايان يك��ي پس از ديگري از صحنه 
كنار مي روند تا محتمل ترين كانديداي ش��ان در 
برابر روحاني قرار گيرد. ديروز محمد باقر قاليباف و 
امروز حداقل 9 كانديداي ديگر از صحنه انتخابات 
كنار خواهند رفت. با افزايش احتمال كانديداتوري 
سيد ابراهيم رييس��ي رقباي اصولگراي او ترجيح 
مي دهند هرچن��د دو پهلو اما اع��الم كنند قصد 
نامزدي ندارن��د. موج اخبار پيرام��ون كانديداي 
اصولگرايان ديروز در رسانه ها اخبار ديگر را تحت 
تاثير خود قرار داد. يكي از مهم ترين خبرهاي ديروز 
كه مي تواند آرايش نهايي اصولگرايان براي ورود به 
انتخابات رياست جمهوري را تحت الشعاع خود قرار 

دهد استعفاي رييسي از هيات نظارت بر انتخابات 
بود. همچنين بيانيه محمد باقر قاليباف در خصوص 
نامزد نشدن وي در انتخابات نيز مساله ديگري بود 
ك��ه مي تواند تغييراتي اساس��ي در تصميم امروز 
جبهه مردمي نيروهاي انق��الب )جمنا( به وجود 
آورد. همچنين شنيده هاي برخي رسانه ها حاكي 
از اين است كه امروز محس��ن رضايي نيز با اعالم 
نظر رسمي، حضورش در انتخابات را منتفي اعالم 
مي كند. حاال اصولگرايان با سناريوهاي متفاوتي 
روبه رو هس��تند كه پيگيري هر كدام از آنها مسير 

مبارزه هاي انتخاباتي شان را تعيين مي كند. 
رييسي با هيات همراه

محتمل ترين گزينه حضور سيد ابراهيم رييسي در 
انتخابات است. اما اصولگرايان پيش تر اعالم كرده 
بودند با 5 كانديدا وارد انتخابات مي شوند. آنها امروز 
به جز رييسي 4 نفر ديگر را انتخاب مي كنند تا در 
كنار او وارد كارزار انتخابات ش��وند اما هدف آن 4 
گزينه ديگر رسيدن به پاستور نيست. آنها تالش 

خواهند كرد تا سبد آراي رييسي را تقويت كرده و 
در آخرين ساعت هاي تبليغات انتخاباتي همگي 
به نفع رييسي كنار بروند.  اما مسير پيش روي شان 
به همين راحتي نيست. تاكنون سعيد جليلي از 
پذيرفتن س��از و كار جمنا س��ر باز زده و مشخص 
نيست حتي در صورت ورود رييسي به انتخابات او 
كناره گيري كرده يا به عنوان يار كمكي وي حاضر 
شود.  پس از جليلي مصطفي ميرسليم، كانديداي 
حزب موتلفه ق��رار دارد. موتلفه اي ها نيز پيش تر 
اعالم كرده بودن��د تا پايان مناظره هاي انتخاباتي 
در صحنه خواهند بود و با توجه به اينكه ميرسليم 
در ميان كانديداهاي جمنا حض��ور ندارد به نظر 
مي رسد دومين كانديدايي كه علم خروج از ائتالف 

را بلند خواهد كرد ميرسليم است. 
انتخابات بدون رييسي

اگر برخ��الف پيش بيني ه��ا و احتماالتي كه هر 
لحظه وق��وع آن امكان پذيرت��ر مي نمايد ابراهيم 
رييسي وارد انتخابات نشود اميدهاي اصولگرايان 

براي اجماع نهايي حول يك كانديدا به كلي از بين 
مي رود. قاليباف نيز كه ديروز  اعالم كرد درخواستي 
براي نامزدي نداشته در اين صورت ممكن است با 
تغيير شرايط تصميم به حضور در انتخابات بگيرد. 
اجماع سازي ميان قاليباف و جليلي و ميرسليم نيز 
همانقدر براي اصولگرايان سخت و نشدني است كه 
در انتخابات 92 بين او، حداد عادل و واليتي رخ داد. 

نقش پايداري در معادالت اصولگرايان
جبهه پاي��داري تاكنون از هيچ كانديدايي به طور 
رسمي حمايت نكرده است. اما برخي اصولگرايان 
به نقل از آيت اهلل مصب��اح گفته اند كه اين بار پدر 
معنوي پايداري ها قصد حمايت از رييسي را دارد 
و قيد حمايت از جليلي را زده است. سعيد جليلي 
كه پيش از انتخابات س��ال 92 با آيت اهلل مصباح 
ديدار مي ك��رد نيز تاكنون به دي��دار وي نرفته و 
شواهد نش��ان مي دهد بدون مذاكره و مشورت با 
وي كانديداي انتخابات خواهد شد. اگر اصولگرايان 
بتوانند جبهه پايداري را نيز در حمايت از رييسي 

همراه خ��ود كنند يكي ديگ��ر از موانع وحدت را 
از پيش پاي خود برداش��ته اند اما سياست ورزي 
پايداري ها نشان داده آنها حتي در وقت هاي اضافي 
هم ممكن است به يكباره زير ميز وحدت بزنند و 

راه خود را بروند. 
بقايي؛ تداوم راه احمدي نژاد

رفت��ار و صحبت هاي احمدي ن��ژاد در كنفرانس 
خبري دي��روز نش��ان داد او و همراهانش هرگز 
با اصولگراي��ان مذاكره اي نخواهند داش��ت و در 
صورت تاييد صالحيت حميد بقايي آنها مستقل 
از تصميم��ات اصولگراي��ان راه خ��ود را خواهند 
رفت. همين مس��اله البته باعث مي شود بخشي 
از سبد راي اصولگرايان به نفع بقايي از دست شان 
خارج ش��ود. البته اصولگرايان اميدوار هس��تند 
تا ب��ا ردصالحيت بقاي��ي در انتخاب��ات حاميان 
احمدي نژاد نماينده اي نداش��ته باشند و بتوانند 
از رهگ��ذر خروج تيم احمدي ن��ژاد، آراي خود را 

تقويت كنند. 

گروه اح�زاب| اين روزها 
كمت��ر از فعالي��ت جناح 
راس��ت در انتخابات ش��وراهاي اسالمي 
شهر و روس��تا صدايي ش��نيده مي شود. 
حدود يك ماه تا اين انتخابات باقي مانده 
اس��ت و اين جريان سياس��ي در سكوت 
خبري ليست 21 نفره شوراهاي اسالمي 
شهر وروستا را مي بندد. از اميررضا واعظ 
آشتياني، س��خنگوي جبهه ياران انقالب 
اس��المي در مورد مكانيزم بستن ليست 
انتخابات��ي اصولگرايان پرس��يديم كه در 

زير آمده است: 

 اصولگرايان براي بس�تن ليست 
انتخابات ش�وراها چه مكانيزمي 

را انتخاب كرده اند؟
اعضاي شوراي مركزي جمنا بارها اعالم 
كرده اند كه در چيدمان ليست انتخابات 
ش��وراها هيچ دخالتي ندارند و بيشتر بر 
محور انتخابات رياست جمهوري فعاليت 
مي كنند. ليكن برخي گروه هاي مختلف 
اصولگ��را تجميع ش��ده اند و بنا اس��ت تا 
چيدمان ليست انتخاباتي اصولگرايان را 
به عهده بگيرند. آنها به تفاهمي رسيده اند 
كه در تعيين 21 نفر كانديداي ش��وراي 
شهر تهران نقش داشته باشند و افراد را بر 
اساس شاخص هاي موجود انتخاب كنند. 

 تيمي ك�ه وظيفه مديري�ت را به 
عهده دارد، بر چه اساسي انتخاب 
شده اس�ت؟ س�هميه احزاب در 
ليس�ت انتخاباتي در نظر گرفته 

شده است؟
تا آنج��ا كه من خب��ر دارم اف��راد معرفي 
مي شوند و چيدمان ليس��ت انتخاباتي بر 
اساس س��هميه گروه ها نيست. تعدادي از 
افراد با توجه به برخي شاخص ها به كارگروه 
معرفي مي شود و آن كارگروه به افراد امتياز 

مي دهد و از ميان آنها انتخاب مي كند. 
 اي�ن كارگ�روه ب�ر چ�ه مبنايي 
انتخاب شده اس�ت و چه كساني 

هستند؟
گروه هاي سياس��ي با تعامالتي كه با هم 
انجام دادند، به اين نتيجه رسيده اند. البته 
همه گروه هاي اصولگ��را در اين كارگروه 
نقش ندارند. ليكن درص��د قابل توجهي 
از اصولگرايان به اين نتيجه رسيده اند كه 
كارگروهي را تشكيل دهند و آن كارگروه 
تصميم گيري ه��اي الزم را انج��ام دهد. 
احتمال دارد كه انتخاب 21 نفر هم مثل 
موضوع انتخاب 30 نفر مجلس ش��وراي 
اسالمي سال 94 با چالش مواجه شود. در 
عين حال فعال بحث شاخص هاي افراد را 
پيش مي برند. مردم در انتخاب كانديداها 
به ص��ورت ليس��تي راي مي دهند. مردم 

وقتي نگاه مي كنند و مي بينند در انتخاب 
افراد، شايسته ساالري رعايت نمي شود و 
كساني كه كارآمد هستند در ليست قرار 

نمي گيرند، به ليست راي نمي دهند. 
 يعني معتقديد ليستي كه بر اساس 
شايسته ساالري بسته نشود، راي 

نمي آورد؟
همين طور است. نه تنها اصولگرايان بلكه 
اصالح طلب��ان نيز اگر ليس��تي بر اس��اس 
شايسته س��االري تنظيم نكنند، نمي تواند 
راي بيارود. وقتي كه س��هم خواهي، مالك 
قرار بگيرد و بازي سياس��ي به وجود بيايد 
و منيت ها جايگزين ش��ود، چنين اتفاقي 
مي افت��د. اگر نس��خه هاي از قبل پيچيده 
شده اجرا ش��وند، هر گروه سياسي اي كه 
باش��د، موفق نخواهد ش��د. مردم از افراد 
تكراري و افرادي كه توانايي تصميم گيري 
و مديريت كالنش��هر ها را ندارند، حمايت 

نمي كنند. گروه هاي سياس��ي بايد 
انتخاب درستي انجام دهند. 

 چ�را چن�دان صداي�ي از 
ي�ان  اصولگرا فعالي�ت 
نتخاب�ات  ا م�ورد  در 

ش�وراها شنيده 
نمي شود؟

انتخاب��ات ش��وراها 
مقارن ب��ا انتخابات 

انتخاب��ات  اس��ت.  رياس��ت جمهوري 
رياست جمهوري به مراتب پيچيده تر است 
و همين امر باعث مي ش��ود ك��ه انتخابات 
ش��وراها به صورت ناخواس��ته در لوا و زير 
پوش��ش انتخابات رياس��ت جمهوري قرار 
بگيرد. فضاي امروز كش��ور بيش��تر فضاي 
انتخابات رياست جمهوري است تا انتخابات 
شوراهاي اسالمي ش��هر و روستا. اي كاش 
انتخابات ش��وراها در زمان ديگري برگزار 

مي شد. 
 مكانيزمي كه بر اساس آن ليست 
انتخابات ش�وراها بسته مي شود، 

چيست؟ 
افراد كارگروه انتخابات ش��وراهاي شهر و 
روستاها را نمي توانم نام ببرم ولي مي توانم 
بگويم برخي گروه هاي سياسي نمايندگاني 
در اين كارگروه دارند و آن نمايندگان نهايتا 
در مورد افراد مختلف اظهارنظر مي كنند و 

ليست را مي بندند. 
 ش�اخص هاي تعيي�ن ش�ده 

چيست؟
بي اط��الع هس��تم. اگر ليس��ت 
شايسته از سوي اصولگرايان بسته 
نش��ود م��ردم دوباره 
نش��ان  واكن��ش 
خواهند داد. ليست 
كارآم��د مي تواند 

انگيزه اي براي مشاركت مردم نيز باشد. 
 ش�اخصه را همان كارگروه تعيين 

كرده است؟
بله. 

 پيش بين�ي ش�ما اي�ن اس�ت كه 
اصولگرايان يك ليست انتخاباتي 

ارايه مي كنند يا خير؟
اميد ما اين اس��ت كه ليست واحد باشد اما 
پيش بيني مي كنم كه هر دو جناح سياسي 

ليست واحد ارايه نكنند. 
 اصولگرايان نيز خيلي فعاليت هاي 
را  ش�هر  ش�وراي  انتخاب�ات 
شفاف سازي نكرده اند و در سكوت 

خبري فعاليت مي كنند. چرا؟
دليلي ندارد كه شفاف سازي صورت گيرد. 
همان طور ك��ه اصالح طلبان نيز در فضاي 

بسته فعاليت مي كنند. 
  اصالح طلب�ان مرجع مش�خصي 
براي فعاليت هاي ش�ان دارند و نام 
افرادي كه در بس�تن ليست شان 

نقش دارند، نيز مشخص است. 
فعاليت اصولگرايان نيز شبيه اصالح طلبان 
اس��ت اما با يك ادبيات متف��اوت. قطعا در 
آين��ده اصولگرايان مصاحب��ه مي كنند و 
گزارشي از عملكردشان مي دهند. گزارش 
عملكردش��ان ليستي اس��ت كه قرار است 

ارايه كنند. 

تغيير در كانديداهاي نهايي جمنا

بعيد است دو جناح در انتخابات شوراها ليست واحد ارايه كنند

»اعتماد« وضعيت جديد اصولگرايان را بررسي مي كند

اميررضا واعظ آشتياني در گفت وگو با »اعتماد«: 

گزارش

سوژه روز

جبهه مردم�ي نيروهاي 
انقالب اسالمي اين روزها 
دومي�ن غربالگ�ري انتخابات�ي خود را 
انج�ام مي دهد ت�ا در عرص�ه انتخابات 
رياس�ت جمهوري رو در روي حس�ن 
روحاني قرار بگيرد. اگر چه هر چه بيشتر 
به زم�ان انتخاب�ات نزديك مي ش�ويم 
اختالفات و سردرگمي جناح راست در 
معرفي نامزد واحد آش�كار تر مي شود. 
مصطف�ي ميرس�ليم، كاندي�داي مورد 
حماي�ت حزب موتلفه و س�عيد جليلي 
نام هاي ش�ان در نخس�تين غربالگري 
اصولگرايان خط خ�ورد. دو نامزدي كه 
براي ماندن تا زمان انتخابات آمده بودند 
و حاال ب�ه تصميم تصميم گي�ران جمنا 
خيلي زود بايد كوله بارشان را جمع كنند 
و از صحنه انتخابات كنار بروند. در ميان 
نام هايي كه هنوز در ليست باقي مانده اند 
نامي كه بيشتر از بقيه شنيده مي شود، 
ابراهيم رييس�ي اس�ت. عباس عبدي، 
فعال سياس�ي اصالح طلب معتقد است 
كه سراغ گرفتن اصولگرايان از رييسي 
به منزل�ه اعالم شكس�ت اي�ن جريان 

سياس�ي اس�ت. گزينه اي كه تا به حال 
ارتباط تش�كيالتي و سازمان يافته اي با 
اصولگرايان نداش�ته است. او همچنين 
معتق�د اس�ت كه حض�ور رييس�ي در 
انتخاب�ات آتي و اجم�اع اصولگرايان بر 
محورش، انتخابات را دو قطبي مي كند. 
اي�ن فع�ال سياس�ي بي�ان مي كند كه 
دو قطبي ش�دن انتخابات به نفع ش�ور 
انتخاباتي و در نهايت به نفع س�بد راي 

حسن روحاني است. 

  چ�را اصولگرايان و جمن�ا اصرار 
بر كانديداتوري ابراهيم رييس�ي 

دارند؟
به نظر من دليل اين كار اين است كه كليه 
نيروهاي سياسي شان به نوعي به بن بست 
رسيده اند و شكس��ت خورده اند. بنابراين 
مايل هستند از يك حوزه غير سياسي يك 
نفر را به عرصه انتخابات بياورند و در مقابل 

آقاي روحاني مطرح كنند. 
  آيا رييس�ي مي تواند ناجي جناح 

راست باشد؟
جناحي كه يك فرد ناجي اش باشد، هيچگاه 
يك جناح اصيل و كارآمد نخواهد بود. اين 
جناح بايد ذاتا بتواند مشكالت خود را حل 

كند و به س��مت جلو ب��رود. بنابراين بايد 
فردي كه نامزد يك جناح مي شود، به نوعي 
مرتبط با آن جناح باشد. اصال آقاي رييسي 
تا به حال هيچ ربطي به اين جناح نداش��ته 
و فعاليتي نيز نكرده است. اين امر به منزله 
اعالم شكس��ت كليه گروه هاي سياس��ي 

جريان اصولگرا است. 
در  ايش�ان  ش�ما  نظ�ر  ب�ه    
انتخاب�ات  كاندي�داي  نهاي�ت 
رياس�ت جمهوري خواهد ب�ود يا 

خير؟
من معتقد بودم كه آقاي رييسي به عرصه 
انتخابات نمي آيد. نه به دليل اينكه تمايلي 
به كانديداتوري نداشته باشد، بلكه داليلي 
وجود دارد كه مي داند آمدن يا نيامدنش از 
دو حال خارج نيست؛ يا شكست مي خورد يا 
پيروز مي شود. اگر در انتخابات آتي شكست 
بخورد وضعيت ب��دي بر آنها حاكم خواهد 
شد. اينكه اصولگرايان همه نيروهاي شان 
را پش��ت يك نفر گذاش��ته باشند و با همه 
تبليغاتي كه مي كنند، شكس��ت بخورند 
براي شان خوب نيست. اگر هم در انتخابات 
پيروز ش��وند، بعدا شكست خواهند خورد. 
ايش��ان اصال در عرصه سياس��ت به عنوان 

سياستمدار شناخته نمي شود. 

  كانديدات�وري رييس�ي از حيث 
رقابت انتخاباتي ب�ه نفع روحاني 
اس�ت يا ب�ه ض�ررش؟ رقاب�ت را 
س�خت تر مي كند ب�راي روحاني 

يا خير؟
قاعدتا حضور آقاي رييسي انتخابات را دو 
قطبي مي كند و حت��ي از حالتي كه آقاي 
احمدي نژاد به عنوان رقيب آقاي روحاني 
در انتخاب��ات ش��ركت كن��د، دو قطبي تر 
خواهد بود. چرا كه اگ��ر آقاي احمدي نژاد 
مي آمد بخش��ي از اصولگرايان حامي اش 
بودن��د اما با آم��دن آقاي رييس��ي بخش 
بيشتري از اصولگرايان حامي اش مي شوند. 
همين مس��اله باعث مي شود كه انتخابات 
دو قطبي ش��ود و با فلس��فه اي كه رهبري 
مانع حضور احمدي نژاد ش��دند، مطابقت 
نداشته باش��د. ليكن حضور آقاي رييسي 
در مجموع به نفع ش��ور انتخاباتي اس��ت و 
در مجموع اين مساله به نفع آقاي روحاني 
خواهد بود. البته اينكه اين امر به نفع كشور 
است يا خير مساله اي است كه قطعا بايد در 
مورد آن تامل كرد.  البته برخي از طرفداران 
آقاي روحاني كم انگيزه هستند ولي با آمدن 
آقاي رييسي بسيار برانگيزاننده شده و وارد 
انتخابات مي شوند. ضمن اينكه آمدن وي 
به حذف آقاي قاليباف منجر مي شود و اين 

راي روحاني را زياد مي كند. 
  كانديداتوري رييس�ي تاثيري بر 

مشاركت مردمي دارد يا خير؟ 
نامزدي آقاي رييسي به خودي خود تاثيري 
بر مشاركت مردمي ندارد. آنچه كه اهميت 
دارد رقابت دو جناح سياس��ي است. وگرنه 
آقاي رييسي چهره سياسي شناخته شده و 
مشهوري و حتي معرف مفهوم خاصي نيز 
در ذهن مردم نيست. ممكن است بتواند از 
حيث اينك��ه دو جناح را رو به روي هم قرار 
دهد موجب افزايش مشاركت و حضور مردم 
شود. اين خود فرد نيست كه اهميت دارد 
بلكه تقابل و تضاد دو جناح است كه ممكن 

است به چنين پديده اي منجر شود. 
  موض�ع اصالح طلب�ان و حاميان 
دولت در قبال تحوالت انتخاباتي 

جناح راست بايد چگونه باشد؟
هي��چ موضع خاص��ي نبايد بگيرن��د. بايد 
از ديدگاه ه��اي خودش��ان دف��اع كنن��د؛ 
برنامه هاي آقاي روحاني را بس��ط دهند و 
دفاع كنند. اساس��ا نيازي ندارند كه نسبت 
به طرف مقابل شان موضع خاصي بگيرند. 
اين پرسش و پاسخ نيز تنها از جايگاه ناظر 
به انتخابات انجام مي شود. ليكن به لحاظ 
انتخاباتي هيچ تغييري بر رفتار انتخاباتي 
اصالح طلبان نبايد ايجاد ش��ود و آنها بايد 

رفتار ايجابي خودشان را داشته باشند. 

  پيش بيني تان از نتيجه انتخابات 
9۶ چيست؟

صحبت كردن در مورد نتيج��ه انتخابات 
كمي زود است چرا كه هنوز فضاي انتخابات 
شكل نگرفته اس��ت. ليكن نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهد كه اوضاع آق��اي روحاني 
كم��اكان رو به بهبود اس��ت. چ��ون هنوز 
فض��اي انتخابات ش��كل نگرفته نمي توان 
اظهارنظر ك��رد. پيش بيني اي بر اس��اس 
اعداد و ارقام نمي توانم بگويم ولي براساس 
تحليل معتقدم كه اتفاق خاصي نمي افتد و 

آقاي روحاني دوباره راي مي آورد. 
  هدف احمدي نژاد و جريان نزديك 
به او از حضور در انتخابات چيست؟

اگ��ر ي��ك ني��روي سياس��ي در انتخابات 
حضور نداش��ته باش��د، به حاش��يه رفته و 
نابود مي شود. بنابراين براي خودشان بهتر 
اس��ت كه در صحنه حضور داشته باشند. 
به قول معروف »س��نگ مفت، گنجشك 
مفت« به عرصه مي آيند؛ حاال يا مي گذارند 
در صحنه بمانند ي��ا نمي گذارند. معتقدم 
آقاي احمدي نژاد اگر مي آمد ردصالحيت 
مي ش��د. آقاي بقايي هم با توجه به سابقه 
ش��وراي نگهبان بدون ترديد ردصالحيت 
مي ش��ود. آقاي احمدي نژاد و اطرافيانش 
بدش��ان نمي آيد كه فاصل��ه قابل قبولي از 
حكومت بگيرند تا خودشان را اپوزيسيون 
معرف��ي كنند. ب��ه همين دلي��ل مي توان 
گفت كه از ردصالحيت شدن نيز استقبال 

مي كنند. 
  ارزياب�ي ش�ما از كنارگذاش�تن 
مصطفي ميرسليم و سعيد جليلي 
در نخستين دوره غربالگري جمنا 
چيست؟ آيا اين مساله ممكن است 
به روند وحدت اصولگرايان خدشه 

وارد كند؟ 
در م��ورد تصميمات جمن��ا اطالع دقيقي 
ندارم اما فكر نمي كنم جمنا بتواند وحدتي 
مي��ان اصولگراي��ان تامين كن��د. اگر هم 
وحدتي به داليلي ش��كل بگي��رد، موقتي 
خواه��د بود. اگ��ر شكس��ت بخورند همه 
عصباني مي ش��وند هر كدام مي گويند كه 
شما نگذاشتيد نامزد انتخابات باشيم. اين 
وحدت حول انتخابات و براي رس��يدن به 
قدرت اس��ت، بنابراين چه موفق باش��ند و 
چه نباش��ند، اين تضاد در بين اصولگرايان 

تشديد خواهد شد. 
  ارزياب�ي ش�ما از اع�الم انصراف 
قاليباف در شرايط كنوني چيست؟

در مورد آقاي قاليباف هنوز اعالم انصرافي از 
ايشان نشنيده ام، اصل آمدنشان را رد كردند. 
به نظرم شانس وي از رييسي خيلي بيشتر 

بود و نيامدنش به نفع آقاي روحاني است.

مريم وحيديان

دانيال شايگان/ اعتماد


