
به تداوم دولت روحاني نياز داريم
سعيد ليالز در گفت وگو با »اعتماد«: 

ميرلوحي: 

رقباي روحاني 
در سطح و ترازش نيستند 

محم��ود ميرلوح��ي، فعال سياس��ي 
اصالح طلب معتقد اس��ت كه جريان 
اصولگرا اين روزها در ش��رايط فقدان راهبرد، هدف 
اثباتي و برنامه به س��ر مي ب��رد و بيش از پيش نياز به 
پااليش جدي درون جرياني دارند. همين است كه او 
بيان مي كند احتمال رسيدن اين جناح به نامزد واحد 
دور از ذهن اس��ت. همين است كه اين فعال سياسي 
اصالح طل��ب در گفت وگو ب��ا »جماران«پيش بيني 
مي كند كه اصولگرايان با چند كانديداي متعدد پا به 

ميدان رقابت هاي انتخاباتي مي گذارند. 
    اصولگرايان چون نتوانس��تند نيرو و شخصيتي در 
قواره آقاي روحاني پيدا كنند بعيد است كه بتوانند به 

كانديداي واحد برسند. 
    اصولگرايان نمي توانند واقعيت تفرق را پنهان كنند. 
اصولگرايان از مس��ير خاصي در آن هشت سال عبور 
كردند و در اين چهار س��ال هم نتوانستند آن هشت 
سال را درست تبيين كنند كه چه مي خواستند و چرا 
آن مسير را حمايت كردند. آنها فكر مي كنند با انكار 
آن هشت سال و مبرا دانستن خودشان مساله فيصله 
پيدا مي كند و حافظه جامعه فراموش مي كند كه چه 

هزينه اي را به كشور تحميل كردند. 
    متاسفانه اصولگرايان هيچ وقت نتوانستند به صورت 
اثباتي راهبردي را تعيين كنند كه جامعه را پيرامون 
آنها گردآوري كند. نمي ش��ود پنهان ك��رد اردوگاه 
اصولگرايان فعال در ش��رايط فق��دان راهبرد، فقدان 
هدف اثباتي و فقدان برنامه است و لذا تا يك پااليش 

جدي نكنند بعيد است كه بتوانند به اجماع برسند. 
    رفتارهاي اخيري كه از آنها ديده مي ش��ود بيشتر 
كپي ب��رداري از اصالح طلب��ان، ولي فاق��د محتواي 
كار اصالح طلبي اس��ت. يعني با وجود اس��م مردمي 
گذاشتن، تقريبا هميشه دغدغه آنها حاكميت است 
و دغدغ��ه مردم را نداش��تند و اصالح طلبان را متهم 
مي كنند كه شما نظام را رها كرديد و فقط مطالبات 
مردم را دنبال مي كنيد؛ در حالي كه اين طور نيست. 

    رقابت اصلي طبيعتا بي��ن آقاي روحاني و ديگران 
اس��ت. جريان اصالح طلبان و اعتداليون كه هدف و 
مواضع شان را روشن و مشخص كردند و طبيعتا بر يك 
نفر كه آقاي روحاني است تاكيد خواهند كرد. اما بعيد 
است رقبا به يك كانديدا برسند و به چند كانديدايي 
تن خواهند داد. به نظر مي آيد آنها راهبردهاي تضعيف 
و كاهش رأي آقاي روحاني و كش��اندن انتخابات به 
مرحله دوم را دارند. رقباي آقاي روحاني در س��طح و 

تراز ايشان مطرح نيستند. 
    انتقادهايي كه اصولگرايان به آقاي روحاني مي كنند 
عمدتا انتقاد به اين است كه در حوزه اقتصاد نتوانسته 
آن طور كه انتظار بوده عمل كند؛ اين در حالي است 
كه هيچ كدام در قواره آق��اي روحاني حتي در حوزه 
اقتصادي نتوانستند نيرو و شخصيتي را مطرح كنند اما 
چون فضاي كشور شناور است طرفداران آقاي روحاني 
هم باي��د بپذيرند كه جدي كار كنند. آقاي روحاني و 
تيم شان بايد به طور جدي هم از عملكرد گذشته خود 
دفاع كنند و هم تجديد نظرهاي الزم را براي نزديك تر 
شدن به رأي و خواست و مطالبات مردم دنبال كنند 

كه بتوانيم به رأي بهتري برسيم. 
    برنامه ريزي براي رسيدن به رأي 18 به عالوه 5 را 
پيش��نهاد مي كنم. يعني بايد براي پنج ميليون رأي 
بيش��تر برنامه ريزي كنيم تا بحث هايي كه دلواپسان 
مط��رح مي كنند و موانع��ي كه در س��رمايه گذاري 
ايجاد مي كنند پاسخ داده ش��ود. هر جايي كه دولت 
مي خواهد تصميم بگيرد آنها به واسطه رانتي كه در 
صدا و س��يما و جاهاي مختلف دارن��د مانع كارهاي 

دولت مي شوند. 
    ممكن است رأي آقاي روحاني ريزش و هم رويش 
داش��ته باش��د. رويش آن به اين جهت است كه بايد 
منصفانه بگوييم مواضع 
ايشان در مسائل مختلف 
اصالح طلبان��ه ش��د و 
بسيار هس��تند كساني 
كه معتقدن��د در حوزه 
 ، هنگ��ي فر
و  رس��انه ها 
ن  نخب��گا
ايشان باالتر 
انتظ��ار  از 

ظاهر شد. 

  حجت االس�الم حس�ين انص�اري راد، نماين�ده 
مجلس شش�م: حضور جهانگيري براي روحاني به 
عن�وان يك رقيب نيس�ت و براي حماي�ت از وي و 
دولت وارد انتخابات شده است. او آمده تا از مواضع 

و دستاوردهاي دولت دفاع كند. نامه نيوز
  مجيد متقي فر، س�خنگوي جبهه پاي�داري: در 
حال بررس�ي براي انتخ�اب نامزد نهايي هس�تيم 
البته ابتدا بايد ش�وراي نگهب�ان اعالم نظر كند كه 
باعث مي شود يك شفافيت كلي حاصل شود و فضا 
به س�مت انتخاب گزينه نهايي پيش رود. باش�گاه 

خبرنگاران جوان
  الله افتخاري: صداوس�يما بايد به صورت عادالنه 
براي نامزدها نيز فرصت تبليغات در نظر بگيرد.فارس
  محسن كوهكن: اميدواريم كانديداها از ساز و كار 
علمي و منطقي نظرسنجي ها براي رسيدن به كسي 

كه مقبوليتش بيشتر است، تبعيت كنند. نامه نيوز

روحاني، نامزد اصلي اصالح طلبان 
نايب رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي، روحاني را نامزد اصلي اصالح طلبان دانست و گفت: شوراي سياستگذاري اصالح طلبان، اسحاق جهانگيري را در تعامل با روحاني معرفي كرده است.  محمدرضا تابش 
افزود: از ابتدايي كه اصولگرايان جمنا را تشكيل دادند، مشخص بود كه جمنا اجماع اصولگرايان نيست. از همان ابتدا دو يا سه كانديداي اصلي از حضور در جمنا امتناع كردند، اين بدان دليل بود كه آنان به تفاهم نرسيدند يا 

اجماع را قبول نداشتند و همچنين دو يا سه نامزد هم بيان كردند كه ما اصال كانديدا نيستيم. اصولگرايان سنتي همچون ناطق نوري و الريجاني كه بزرگ اصولگرايان هستند آيا با جمنا موافق هستند؟ ايرنا 

سياس��ي  فع��ال  ي��ك 
اصولگرا گف��ت: آن بخش از 
اصولگرايان كه مي خواهند 
حامي روحاني در انتخابات 
باشند بايد بررسي كنند كه 
آيا عملكرد دولت روحاني از 
نظر مردم قابل قبول بوده است؟ اميررضا واعظ  آشتياني 
درباره تالش عده اي از اصولگرايان براي تشكيل ستاد 
اصولگرايان حامي دولت اظهار كرد: اين تصميم بستگي 
به نوع نگاه به عملكرد دول��ت دارد و اينكه آيا عملكرد 
دولت يازدهم از نظر كارشناس��ان و افكار عمومي قابل 
دفاع است يا خير. واعظ آش��تياني اظهار كرد: موتلفه 
كانديداي مس��تقل خ��ود را دارد و آقاي ميرس��ليم و 
بزرگان اين ح��زب بارها اعالم كرده اند ك��ه تا انتها در 
صحنه انتخابات باقي مي مانند. موتلفه جزو جمنا نيست 
و آقاي حبيبي به عنوان يك شخصيت حقيقي در اين 
مجموعه حضور دارد. تا اي��ن لحظه هم موتلفه عنوان 
نكرده كه قصد پيوستن به جمنا را دارد اما همانند بقيه 
تشكل هاي اصولگرا براي جمنا احترام قايل است. ايسنا

پس از آنكه گفته ش��د سه 
شنبه ش��ب س��يد ابراهيم 
رييس��ي پ��س از حضور در 
جلس��ه جامع��ه روحانيت 
مبارز موافق��ت آنان را براي 
حمايت از خود جلب كرده، 
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تصميم گيري نهايي 
تشكل متبوعش درباره حمايت از كانديداهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري را منوط به اعالم تاييدصالحيت ها 
توسط شوراي نگهبان دانست.  غالمرضا مصباحي مقدم 
به ايسنا گفت: در جلسه  اخير جامعه روحانيت بحث هايي 
در اين زمينه انجام شد و در نهايت به اين نتيجه رسيديم 
كه موضع رس��مي جامعه روحانيت پس از بررس��ي و 
اعالم صالحيت  كانديداهاي انتخاباتي توسط شوراي 
نگهبان، اعالم كنيم.  سيدرضا تقوي، ديگر عضو جامعه 
روحانيت مبارز نيز با عدم تكذيب اين خبر به جماران 
گفت: بر اس��اس مصوب��ات، فعال س��كوت مي كنيم و 
وظيفه پاسخگويي به اين اخبار بر عهده سخنگوي اين 

تشكيالت است. 

دبيركل جبهه پاي��داري با 
بي��ان اينكه پاي��داري فعال 
از هيچ گزينه اي به ش��كل 
رسمي اعالم حمايت نكرده 
اس��ت، گفت: م��ا در زمان 
مناسب، فرد اصلح را با صدور 
بيانيه اي معرف��ي خواهيم كرد.  مرتض��ي آقا تهراني، 
دبيركل جبهه پايداري انقالب اسالمي با اشاره به انتشار 
خبري درباره حمايت اين جبهه از كانديداتوري رييسي 
در انتخابات اظهار داش��ت: جلسات پايداري به صورت 
مستمر برگزار مي شود و ما هفته اي دو بار جلسه برگزار 
مي كنيم و معتقديم بايد به اصلح رأي داد، اما هنوز گزينه 

ما به صورت رسمي اعالم نشده است. فارس

خبر كوتاه

موتلفه عضو جمنا نيست

تكذيب حمايت جامعه روحانيت 
از رييسي

پايداري از هيچ گزينه اي 
اعالم حمايت نكرده است

گفت وگوي روز چهره روز سرخط خبرها
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پايگاه اجتماعي 
نامزدهاي 

انتخابات
عمده ترين و بزرگ ترين 
گرايش در بي�ن مردم به 
اصالح طلب�ان اختصاص 
دارد كه آقاي روحاني آنها 
را نمايندگي مي كند. بعد 
از آقاي روحان�ي دومين 
گراي�ش نيرومن�د از آن 
آقاي احمدي نژاد اس�ت 
نه آقاي رييس�ي. اگر هر 
ك�دام از كانديداهاي اين 
س�ه گراي�ش نتوانند به 
انتخاب�ات بيايند، درصد 
زي�ادي از پايگاه هاي راي 
اساس�ا  گرايش ه�ا  آن 
در انتخاب�ات مش�اركت 

نخواهند كرد.

جري�ان  روزه�ا  اي�ن 
تكاپ�وي  اصالح�ات در 
بستن فهرس�ت انتخاباتي شوراي شهر 
اس�ت. ش�وراي عال�ي سياس�تگذاري 
اصالح طلبان حاال ب�ه عنوان متولي اين 
امر مسووليت اعتماد مردم به ليست را به 
عهده گرفته است. در هفته اي كه گذشت 
9 چهره ش�اخص اصالح طلب در نامه اي 
به محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي 

سياستگذاري خواستار اين شدند كه در 
قضاوت كانديداها بر مبناي ش�اخص ها 
دقت الزم لحاظ شود. الهه كواليي، عضو 
شوراي عالي از وجود ضمانت هايي در اين 
راستا خبر مي دهد. او بيان مي كند كه اين 
نهاد انتخاباتي تمام تالشش را مي كند تا 

پاسدار اعتماد مردم باشد. 

نامه  9 چهره ش�اخص اصالح طلب 
به شوراي عالي سياستگذاري چه 
تاثيري مي تواند در بهبود فرآيند 

بستن ليست داشته باشد؟
هماهنگي مجموعه احزاب و شخصيت هاي 
اصالح طل��ب ب��ه عه��ده ش��وراي عال��ي 
سياس��تگذاري انتخابات��ي اصالح طلب��ان 
اس��ت و بر همين اس��اس تنظي��م حركت 
يكپارچ��ه و مبتني ب��ر باورها و ش��عارها و 
اهداف اصالح طلبان مس��اله مهمي اس��ت 
كه در برخورد با موضوع انتخابات و معرفي 
نامزدهاي مناس��ب جزو مهم ترين وظايف 
اين مجموعه قرار مي گي��رد. همان طور كه 
مي دانيد ما ش��اهد تجربه قابل توجهي در 
برگزاري انتخابات گذشته در سال 94 بوديم. 
در ش��رايط دش��وار آن زمان اصالح طلبان 
توانس��تند با يكپارچگي و وحدت ليس��ت 
واحد خود را به م��ردم عرضه كنند و فارغ از 
عوامل موثر بر اين رفت��ار مانع پراكندگي و 
تشتت آرا ش��وند. اينك در آستانه انتخابات 
شوراها بار ديگر شاهد تالش اصالح طلبان 
ب��راي ايفاي وظايف تاريخي خ��ود در قابل 
تعهدات شان به مردم و ضرورت تالش آنان 
براي اجرايي كردن اهداف جريان اصالحات 
هس��تيم. بر اين اساس به طور طبيعي همه 
كس��اني كه به عنوان اصالح طلب شناخته 
مي شوند، در فعاليت شورا و نتايج آن چه به 
لحاظ حمايتي، نظارتي و چه از لحاظ هدايت 
ك��ردن يا هش��دار دادن نقش��ي تاثيرگذار 
دارند. اين يك تكليف اجتماعي اس��ت كه 
در واقع مسووليت اجتماعي همه وابستگان 
به اين جري��ان به ويژه كس��اني كه دغدغه 

پيشبرد برنامه اصالحات دارند را مشخص 
مي كند. نامه اي كه خطاب به شوراي عالي 
سياستگذاري و رياست آن نوشته شده است، 
برآمده از حس تكليف و تعهد و مسووليتي 
اس��ت كه به طور طبيعي وجود دارد و در هر 
ش��رايطي بايد دغدغه ها و هشدارها مطرح 
ش��ود. اين نامه به نوعي ي��ادآوري وظايف 
سنگين و تاريخي شوراي عالي اصالح طلبان 
در بستن ليست و تعهد آنها به مردم درباره 
ش��عارها و برنامه ه��اي اصالح طلبان براي 
ايفاي وظايف شوراهاي شهر و روستا است. 
آنچه در مورد تهران مطرح مي شود نمادي 
است كه تعهد و پايبندي اصالح طلبان را به 
ش��عارها به نمايش مي گذارد. شوراي عالي 
ني��ز برنامه هاي مناس��ب را در اين زمينه با 
استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي طراحي 
و تنظيم كرده اس��ت. معيارهاي��ي را براي 
ارزيابي نامزده��ا در انتخابات ش��وراها نيز 
طراحي كرده و به تصويب رس��انده اس��ت. 
در اين مس��ير تالش ها در حال شكل گيري 
است و همه اعضاي ش��ورا متعهد و پايبند 
به رعايت و تقويت معيارها و شاخص هايي 
هس��تند كه مورد تاييد كارشناس��ي قرار 

گرفته اس��ت. ب��ر همين اس��اس بدون 
ترديد اي��ن هش��دارها و يادآوري ها 
آنه��ا را در ايفاي مس��ووليت ملي و 
تاريخي شان كمك خواهد كرد. از اين 
نوع ياد آوري ها نبايد برداشت منفي 

صورت گي��رد. براي نهادينه 
شدن بسياري از رفتارهاي 
اصالح طلبانه راهي بهتر از 
تكرار و ي��ادآوري و تذكر 
مستمر وجود ندارد و همه 
ما نيازمند اين نوع تذكرها 

هستيم
و  خص ها  ش�ا  
مالك هاي�ي ك�ه 
انتخ�اب  ب�راي 
كانديداها مصوب 
شده است، چقدر 

مي تواند ضامن ورود افراد پاكدست 
باشد؟ 

به ط��ور جدي اين مالحظ��ات مورد توجه 
قرار گرفته است. اصالح طلبي و پاكدستي 
و نيكنامي و آوازه و شهرت نيك داشتن در 
ميان مردم بر اس��اس س��وابق قابل دفاع و 
بلكه قابل ارايه به عنوان الگو ها و پيشگامان 
اين جريان در اين س��نجش و ارزيابي مورد 
توجه قرار دارد. به درس��تي تالش خواهيم 
كرد تا پاس��دار اعتماد مردم باشيم. جريان 
اصالح طلب��ي همان گونه كه از س��ال 92 و 
94 با رويكرد مناس��ب توانس��ته در مسير 
بهبود شرايط كشور گام بردارد، گامي ديگر 
در مسير تامين و تحقق خواسته هاي مردم 

ايران پيش خواهد برد. 
 در انتخاب�ات ش�وراي ش�هر قبل 
ش�اهد بوديم افراد  رفتاري از خود 
نشان دادند كه هيچ نسبتي با رفتار 
ي�ك اصالح طلب نداش�ت. چطور 
مي ت�وان از تك�رار آن جلوگيري 

كرد؟
نظارت مس��تمر همه نهادهاي سياس��ي و 
اجتماعي و به ويژه ايفاي نقش رسانه ها كه 
به لطف پيشرفت تكنولوژي امروزه دامنه 
و گستره نفوذ آنها در سطح جامعه زياد 
ش��ده، بس��يار تاثيرگذار است. يعني 
اعمال نظارت دايمي بايد در اين زمينه 
شكل گيرد. چرا كه انسان ها همواره 
در معرض مشكالت و اشتباهات 
قرار دارن��د. تنها ب��ا اعمال 
نظارت دايمي، ش��فافيت و 
تقويت روند پاس��خگويي 
مي توان اين نوع رفتارها را 
كنترل كرد و اعمال نظارت 
عمومي بهتري��ن ابزار براي 
بازداش��تن از لغزش ها است. 
تنها اعمال نظارت عمومي و 
تقويت نهادهاي نظارتي در 
همه سطوح و با همه امكانات 
فردي و جمعي مي تواند در 

اين زمينه بازدارنده باشد. 
 آي�ا اين نظارت عموم�ي مي تواند 
باعث ش�ود ك�ه ش�هروندان را از 
ش�اخص هايي كه در نظ�ر گرفتيد 
آگاه كني�د؟ به گونه اي ك�ه مردم 
بدانند كه كانديداهاي ش�ان با چه 

ضريب وزني اي انتخاب شده اند؟ 
به طور طبيعي وقت��ي هدف اصالح طلبان 
از ش��ركت در انتخاب��ات و تاثيرگذاري بر 
فرآيند مديريت ش��هري بهب��ود وضعيت 
عموم��ي ش��هر و اس��تفاده از تجربه هاي 
موفق جهان باش��د س��ازوكار ها، روش ها و 
شيوه هاي مناس��ب براي تحقق اين هدف 
بايد به كار گرفته ش��ود و گريزي از پذيرش 
آن نيس��ت. در ايفاي وظايف شوراي عالي 
براي اجرايي كردن برنامه هاي اعالم ش��ده 
در مس��ير بهينه س��ازي مديريت شهري و 
به وي��ژه مبارزه با رانت خواري و گس��ترش 
فساد اين هدف گذاري راهنماي عمل اين 
مجموعه بوده تا بتوان افرادي را كه ظرفيت، 
ت��وان و شايس��تگي ايفاي اي��ن نقش ها را 
دارند به م��ردم معرفي كرد و همه تالش ها 
بر پايه برجسته سازي معيارها و شاخص ها 
در چارچ��وب وظايف مورد نظ��ر مردم در 
مجموعه شوراهاي ش��هر و روستا است كه 
در اين مجموعه به آن پرداخته شده است. 

 آيا نهايتا شوراي عالي با مجموعه 
س�ازوكار هاي موجود يك ليست 
قابل دف�اع ب�ه ش�هروندان ارايه 

خواهد كرد؟
اين اميد و انتظاري است كه اعضاي شوراي 
عالي و همه اصالح طلب��ان دارند و وعده اي 
اس��ت كه به مردم داده اند. آبروي خود را در 
اين زمينه ب��ه كار خواهند گرفت تا بتوانند 
بر اساس مس��ووليت و تعهدي كه مردم بر 
دوش شان گذاشته اند اين تكليف را به نحو 
احسن انجام دهند. در حد امكاناتي كه وجود 
دارد بتوانند بهترين ها و شايس��ته ترين ها 
براس��اس معيارهاي مشخص ش��ده براي 

انتخاب به مردم معرفي كنند. 

همه ما نيازمند تذكر مستمر هستيم 
اصالح طلبان و آزمون شوراها در گفت وگوي »اعتماد« با الهه كواليي

گپ و گفت 

و  لفه ه�ا  مو
انتخاب�ات  متغيره�اي 
رياست جمهوري دوازدهم در دو دسته 
كلي كنش�گري انتخابات�ي دو جناح و 
نتايج بررس�ي صالحيت هاي ش�وراي 
نگهبان جاي مي گيرد. حس�ن روحاني 
تنها نماينده اصالح طلبان در انتخابات 
آتي است؛ اگرچه اين جريان از تاكتيك 
كانديداي پوششي به عنوان ضربه گير 
نامزد اصلي خود بهره برده است. جريان 
اصولگرا اما هن�وز در مورد نامزد اصلي 
خود در انتخابات آتي س�ردرگم است. 
اي�ن جريان سياس�ي هنوز نتوانس�ته 
اس�تنباط درس�تي از اقبال عمومي به 
دست آورد. س�عيد ليالز، عضو شوراي 
مركزي حزب كارگزاران ب�ه »اعتماد« 
از س�ناريوهاي محتم�ل انتخابات آتي 

مي گويد. 

 تحليل ش�ما از آرايش سياسي 
انتخابات آتي چيست؟

تا زماني كه نتايج بررس��ي صالحيت هاي 
شوراي نگهبان اعالم نشود تعيين تكليفي 
كلي از ش��رايط انتخاب��ات نمي توان كرد. 
با توجه به ش��رايطي كه ممكن اس��ت در 
وضعي��ت اجتماعي سياس��ي ايران وجود 
داشته باش��د، س��ه گرايش عمده و قابل 
اعتن��ا در كش��ور ديده مي ش��ود كه يكي 
كوچك تر، يك��ي بزرگ تر و يك��ي از آنها 
بزرگ ترين اس��ت. يكي از اين گرايش ها 
در آقاي رييس��ي متبلور است كه نام شان 
را راس��تگرايان س��نتي مي گذارم. به آنها 
اصولگرا مي گويند در حال��ي كه اصولگرا 
نيس��تند و بهتر است آنها را به نام راستگرا 

يا جناح راس��ت س��نتي بخوانيم. گرايش 
دوم راديكال ه��ا را ش��امل مي ش��ود كه 
آقاي احمدي نژاد نمايندگي شان مي كند. 
گرايش سوم نيز اصالح طلبان و اعتداليون 
هستند كه آقاي روحاني نماينده آنها است. 
اين سه گرايش عمده را قطب هاي ممكن 
و موجود انتخابات آتي در ايران مي دانم. به 
نظر من بهترين حالت ممكن اين اس��ت 
كه آقايان رييسي، احمدي نژاد و روحاني 
در انتخابات حضور داشته باشند. اين سه 
نفر مي توانند نزديك به 90 درصد تمامي 
گرايش ها و تفك��رات موجود اي��ران را از 
لحاظ تنوع فكري پوشش دهند و انتخابات 
رياست جمهوري آينده را به يك انتخابات 
پرش��ور و تاريخي تبديل كنن��د. ممكن 
است كه در اين صورت تا چهل ميليون نفر 
پاي صندوق هاي راي بيايند و ركورد همه 
مشاركت هاي قبل را نيز بشكنند. البته من 
اطميناني ندارم كه هر سه گرايش بتوانند 
خود را در انتخابات پيش رو بازتاب دهند 

چرا كه نظر شوراي نگهبان را نمي دانم. 
در صورتي ك�ه احمدي نژاد تاييد 
صالحيت نش�ود چه اتفاقي براي 
پايگاه راي اين طيف مي افتد؟ آيا 

انتخابات را تحريم مي كنند؟
من فكر مي كنم عمده ترين و بزرگ ترين 
گراي��ش در بي��ن مردم ب��ه اصالح طلبان 
اختص��اص دارد كه آق��اي روحاني آنها را 
نمايندگي مي كنن��د. بعد از آقاي روحاني 
دومي��ن گراي��ش نيرومن��د از آن آق��اي 
احمدي نژاد است نه آقاي رييسي. بنابراين 
عدم امكان حضور آق��اي احمدي نژاد در 
انتخابات پيش رو يك خس��ارت بزرگ به 
پايگاه مش��اركتي مردم خواه��د بود. هم 
به اين دليل بس��يار روش��ن و هم به علت 
پايبندي اصالح طلبان ب��ه اصول خود به 

هيچ وجه از ردصالحيت آقاي احمدي نژاد 
حماي��ت نمي كنيم. ول��و اينكه مهم ترين 
رقي��ب آق��اي روحاني ه��م باش��د. آرزو 
مي كنم كه آقاي احمدي نژاد حتما تاييد 
صالحيت شود و هر سه گرايش بتوانند در 
انتخابات آتي حاضر باش��ند. اگر هر كدام 
از كانديداهاي اين س��ه گراي��ش نتوانند 
به عرص��ه انتخابات بياين��د و درصدي از 
پايگاه ه��اي راي آن گرايش ها اساس��ا در 
انتخابات مش��اركت نخواهند كرد. اينكه 
برخي س��ال ها 75 درصد واجدان شرايط 
در انتخابات ش��ركت مي كنن��د و برخي 
س��ال ها ب��ه زور ب��ه 50 درصد مي رس��د 
نش��ان دهنده آثار منف��ي ردصالحيت ها 
است. بنابراين در پاس��خ به شما مي توانم 
بگويم عدم حضور آقاي��ان احمدي نژاد يا 
روحاني يا رييسي آسيب جدي به مشاركت 
مردمي انتخابات مي زند. البته ردصالحيت 
احتمالي در مورد اصالح طلبان به اين دليل 
كه نيرومند ترين گرايش هستند، آسيب 
جدي تري خواهد ب��ود. در مورد حذف دو 

فرد ديگر اين آسيب كمتر است. 
عالوه ب�ر آق�اي رييس�ي، ديگر 
چهره هاي�ي نيز از جناح راس�ت 
نامزد انتخابات شده اند. سناريوي 

محتمل اصولگرايان چيست؟ 
نمي داني��م كه پش��ت پ��رده اصولگرايان 
چه تصميماتي گرفته مي ش��ود. من آقاي 
رييسي و آقاي قاليباف را داراي دو پايگاه 
متفاوت راي نمي دان��م. به همين دليل يا 
يكي از اين دو نفر انصراف خواهد داد يا در 
صورت تداوم حضور مي خواهند از طريق 
تعدد كانديداها در مناظ��رات به عملكرد 
دولت آقاي روحاني حمله  كنند و سبد راي 
او را هدف قرار دهند. از اين طريق ممكن 
اس��ت بكوش��ند راي دهندگان ب��ه آقاي 

روحاني را كم كنن��د و انتخابات را به دور 
دوم بكشند. اين دو سناريو محتمل است. 
در چه حالتي ممكن اس�ت آقاي 
رييسي از انتخابات انصراف دهد؟

اگر آق��اي روحاني تاييد صالحيت ش��ود 
آقاي رييس��ي هيچ شانس��ي براي پيروز 
ش��دن ندارد. عاقالنه اي��ن خواهد بود كه 
از حضور در انتخابات انصراف دهد. به اين 
دليل كه او س��مت مهم تري داشته است. 
يادمان باش��د كه آقاي رييسي نخستين 
منصوب مقام معظم رهبري در تاريخ ايران 
است كه در انتخابات شركت مي كند. اگر 
آق��اي روحاني در انتخابات حاضر باش��د، 
عاقالنه اين خواهد بود كه آقاي رييس��ي 

انصراف دهد. 
آيا اصالح طلب�ان از كانديداتوري 
بقاي�ي  آق�اي احمدي ن�ژاد ي�ا 

استقبال مي كنند؟
حتما بايد استقبال كنند. يك اصالح طلب 
به اصول خود بايد پايبند باشد. اصولگراي 
واقع��ي ي��ك اصالح طلب اس��ت كه پاي 
اصولش مي ايستد. هويت ما حكم مي كند 
كه آقاي��ان روحاني، خاتمي يا موس��وي 
را دوست داش��ته باش��يم اما دموكراسي 
را هزار بار بيش��تر از اينها دوس��ت داشته 
باشيم. بنابراين به لحاظ شعور اصالح طلبي 
هرگز نمي توانيم راضي باش��يم كه رقباي 
ما ردصالحيت ش��وند و هرگز نمي توانيم 
به داشتن استاندارد دوگانه رضايت دهيم.  
آيا اي�ن انتخابات را داراي اهميت 
ويژه اي نسبت به ادوار انتخاباتي 

پيشين مي دانيد؟
ن��ه؛ اهمي��ت اي��ن انتخاب��ات در ت��داوم 
سياس��ت هاي اقتص��ادي اس��ت ك��ه به 
اعتق��اد من ب��ه درس��تي انتخاب ش��ده 
اس��ت؛ به خصوص كه در ش��رايط بغرنج 
واقعيت ه��اي  هس��تيم.  لملل��ي  بين ا
خاورميانه و س��ردرگمي جه��ان به دليل 
بروز و ظهور دول��ت دونالد ترامپ انتخاب 
رييس جمه��ور بعدي را مه��م مي كند. ما 
احتياج به تدوام ثبات و پيش بيني پذيري 
اقتصادي و سياسي ايران داريم. همچنين 
تداوم خويش��تنداري و دورانديش��ي تيم 
ديپلماسي كشور الزم است. اين امر فقط 

از دولت آقاي روحاني برمي آيد. 
مبتني بر چه فرضيات و احتماالتي 

جهانگيري كانديدا شدند؟
ما رفتار ش��وراي نگهب��ان را نمي دانيم و 
نمي توانيم پيش بيني كني��م. گمانه زني 
بس��يار اس��ت اما خبر دقيق يا پيش بيني 
صددرص��دي از رفت��ار ش��وراي نگهبان 
وجود ندارد. يعن��ي كمتر از يك ماه مانده 
به برگزاري انتخاب��ات اصالح طلبان هنوز 
اطمين��ان ندارند كه كانديداي ش��ان چه 
كسي مي تواند باشد. يك علت اين است و 
ديگر علت اين اس��ت كه ما تاكتيك جناح 
راست را در طول تبليغات و در مورد هجمه 
به دولت نمي دانيم. اگر قرار باشد كه جناح 
راس��ت با تعدد كانديداها به ميدان بيايد 
و به ج��اي اينكه برنامه هاي خودش��ان را 
ارايه بدهند، تمركز بر اين داش��ته باشند 
كه عملكرد دولت را تخريب كنند، در اين 
صورت الزم اس��ت كه ي��ك كانديدا كنار 

آقاي روحاني باش��د كه بتوان��د عملكرد 
دولت را تبيين كن��د و در دفاع از كارنامه 
درخش��ان دولت يازدهم به آقاي روحاني 

كمك كند. 
پس كانديداتوري جهانگيري اين 
سود را دارد كه مي تواند ضربه گير 

آقاي روحاني در انتخابات باشد؟
آقاي جهانگيري به هيچ وجه مس��تقل از 
آقاي روحاني كانديدا نش��ده است. به نظر 
من او در نهايت فداكاري و همكاري با آقاي 
روحاني حاضر شده اس��ت كه كانديداي 

انتخابات باشد. 
ش�ما به فواي�دي از كانديداتوري 
جهانگيري اش�اره كرديد. آيا اين 

امر هزينه هايي نيز دارد؟
حتم��ا وجود دارد. آق��اي جهانگيري يك 
شخصيت ملي اس��ت كه به تنهايي كامال 
شايس��ته براي رياس��ت جمهوري است. 
اينكه او پذيرفته است كه كانديداي كمكي 
و پوششي براي آقاي روحاني باشد به اين 
معنا است كه از جايگاه ممتاز خود عدول 
كرده و حاضر شده است كه اين جايگاه را 
تاحدي تنزل دهد. م��ن فكر مي كنم اين 
هزينه بزرگي اس��ت كه آقاي جهانگيري 
در ح��ال پرداختن آن اس��ت و آن را براي 
تقويت جريان��ات اصالح طلب و اعتدالگرا 

مي پردازد. 
اگ�ر تع�داد كانديداهاي�ي كه در 
انتخابات و در روز راي گيري حاضر 
مي شوند، زياد باشد انتخابات چه 
ش�مايلي خواهد داشت؟ روحاني 

چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟
چه انتخابات با ش��ش نفر برگزار شود؛ چه 
ش��صت نفر، بيش از س��ه گرايشي كه نام 
بردم گرايش تعيين كننده ديگري نخواهد 
بود. كمتر از س��ه گرايش ممكن است در 
انتخابات نقش داش��ته باش��د اما بيش��تر 
نه. نهايت��ا يكي از اين س��ه گرايش پيروز 
انتخاب��ات خواهد بود. در انتخابات س��ال 
84 هفت كانديدا داشتيم اما آنها نماينده 
سه گفتمان بيش��تر نبودند. يك گفتمان 
توس��عه اقتصادي بود كه آقاي هاش��مي 
نماين��ده اش ب��ود. يك گفتمان توس��عه 
سياسي را پيگيري مي كرد كه آقاي دكتر 
معين نماينده آن ب��ود و بقيه آن پنج نفر 
گفتمان توزيع منابع را پيگيري مي كردند. 
پس اگر اصولگرايان با سه يا چهار 
كاندي�دا در مقابل آق�اي روحاني 
رقابت كنند، همچنان نمي توانند 

انتخابات را به دور دوم بكشانند؟
آنها ممكن اس��ت براي اجرايي كردن اين 
تاكتي��ك تالش كنن��د اما فك��ر نمي كنم 
بتوانن��د انتخابات را به دور دوم بكش��انند. 
چراكه از آراي همديگ��ر خواهند برد، نه از 
آراي اصالح طلب��ان. در اين ص��ورت آراي 
خودشان پخش مي شود. ضمن اينكه من 
عنوان اصولگرايان را خيل��ي قبول ندارم و 
فكر مي كنم بايد آنها را به نام جناح راس��ت 
خواند. اصولگرا كسي است كه حاضر باشد به 
خاطر افكارش هزينه دهد. آنها در انتخابات 
از هيچ روش��ي براي رسيدن به اهداف شان 
فروگ��ذار نمي كنند و به ج��اي برنامه ارايه 
كردن، اقدامات دولت را تخريب مي كنند. 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه كردستان

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي براساس مجوز شماره 1396.338 نوبت دوم: 96/02/02نوبت اول: 96/01/31
منطقه كردستان

نوبت اول

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان در نظر دارد؛ 
زمين زراعي به مساحت 60665  متر مربع واقع در روستاي سراي سقز 
را به صورت استيجاري به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان 
م�ي توانند جهت كس�ب اطالع�ات الزم و دريافت اس�ناد و مدارك 
مزايده حداكثر تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 96/02/10 به دبيرخانه 
كميس�يون مناقصات اين ش�ركت واقع در س�نندج، ميدان آزادي، 
ابتداي خيابان كشاورز، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان، دبيرخانه كميس�يون مناقصات و يا به دفتر رييس ناحيه 
سقز به آدرس سقز، خيابان آزادي، خيابان كودك، جنب پارك كودك، 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه سقز مراجعه نمايند. 
 تلف�ن تم�اس:  س�نندج - 33235135-087 تلف�ن تم�اس:

 سقز – 087-36219989

شرايط شركت در مزايده: 
1-   ارائه كد اقتصادي و شناسنامه ملي جهت اشخاص حقوقي

2-  ارائه كد ملي جهت اشخاص حقيقي
 3- ارائ�ه ضمانتنامه بانكي مع�ادل 2.250.000 ريال جهت ش�ركت 

در مزايده 
4-  مهلت ارائه قيمت هاي پيش�نهادي حداكثر تا ساعت 16 روز سه 

شنبه مورخ 96/02/19
 5-  تاري�خ بازگش�ايي پ�اكات روز چهارش�نبه م�ورخ 96/02/20

 راس ساعت 10 صبح
6- هزينه نشر آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

 7-  حداقل تعداد ش�ركت كننده در مزايده جهت بازگشايي پاكات
 نرخ پيشنهادي، 2 شركت كننده مي باشد.

شهرستانمساحت )متر مربع(شرح امالكرديفملك قابل واگذاري:

سقز60665  متر مربعزمين زراعي واقع در روستاي سراي سقز1

ضمنًا آگهي فوق در سايت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
به نشاني www.niopdc.ir  و سايت شانا به نشاني  www.shana.ir  درج گرديده است.

آگهي مزايده عمومي

مريم وحيديان

دانيال شايگان/ اعتماد


