
چهار مانع بزرگ پيش روي رييسي
امير محبيان در گفت وگو با »اعتماد« تشريح كرد 

اين انتخابات اهميت راهبردي براي نظام خواهد داشت

تاييد سه اصولگرا در گفت وگو با »اعتماد«: 

دست نامزد نهايي جمنا 
در تعيين كابينه باز نيست

احزاب| ماموري�ت دوم جمنا با اين 
روزها كمتر رسانه اي مي شود اما در 
تعيين نامزدهاي نهايي موثر است. اين ماموريت كه 
در هياهوي انتخاب نامزد رقيب روحاني به حاشيه 
رفت به عن�وان يكي از كارويژه هاي اصلي فعاليت 
اين جبهه در دستور كار بود. سعيد جليلي، كسي 
كه حاضر نشد تا ميثاقنامه جمنا را امضا كند و امروز 
به عنوان يك مانع ب�زرگ در برابر اصولگرايان در 
رسيدن به نامزد واحد قد علم كرده است، يكي از 
نامزدهايي بود كه تن به اين شرط نداد. اين روزها 
حاميان اين نامزد انتخاباتي در فضاي مجازي مدعي 
شده اند كه دليل نپيوستن جليلي به جمنا اين بوده 
كه بايد در صورت پي�روزي كابينه اش را با نظارت 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب مي چيده اس�ت. به 
نظر مي رسد كه متوليان وحدت جناح راست قول 
نقش آفريني در كابينه دولت اصولگرا را در صورت 
پيروزي به نامزدهاي انصرافي خود مي دهند. اين 
قول البته يك روي ديگر سكه هم دارد و آن اينكه 
كانديداي نهايي براي انتخاب كابينه دس�تش باز 
نيست. در حاش�يه دومين مجمع عمومي جمنا از 
ماموريت دوم جمنا از عزت اهلل ضرغامي، حميدرضا 
حاجي بابايي و سيدمحمد حس�يني پرسيديم و 
هرس�ه تلويحا بر اين امر صحه گذاشتند كه جمنا 

در انتخاب كابينه نامزد نهايي نظارت دارد. 

سيد محمد حسيني
كانديداها در مديريت دولت بعدي حضور  دارند

آق�اي حداد ع�ادل گفته 
است كه جمنا قصد دارد تا 
تيم دولت را ه�م در كنار 
نامزد انتخابات�ي معرفي 
كنند، در اي�ن مورد با چه 
كس�اني رايزن�ي ش�ده 
است؟ آيا ممكن است كه چهار نفري كه به عنوان 
نامزد انتخاب نمي شوند، در تيم دولت بعدي نقش 

داشته باشند؟
حتما اينها در كابينه و دولت آينده و مديريت هاي ارشد 
كش��ور در صورت پيروزي گزين��ه نهايي اصولگرايان 
حضور خواهند داش��ت و كمك خواهند كرد. جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي يك تيم 20 نفره اي 
را به عنوان مش��اوران اقتصادي االن مش��خص كرده 
اس��ت ولي قطعا كانديداها يا گزين��ه نهايي برخي از 
همكاران��ش را نيز معرفي خواهد كرد. يعني به عنوان 

يك تيم وارد شوند. 
معرفي تيم كانديداي نهايي توس�ط خود او 

انجام مي شود يا جمنا؟
جمنا به كانديداي نهايي كمك مي كند اما در نهايت 
خود كانديدا اس��ت كه بايد همكاران آين��ده خود را 
معرفي كند. اين مس��اله هم از اين باب است كه مردم 
اطمينان پيدا كنند كه اين تيم مي توانند مش��كالت 

كشور را حل كنند. 
زمان معرفي اين كانديدا كي اعالم مي شود؟

بنا است كه ش��وراي مركزي مشخص كند از بين اين 
پنج نفر چه تعدادي ثبت نام كنن��د و چه تعدادي در 
مناظره ها ش��ركت كنند و بع��د در نهايت يك نفر در 

صحنه انتخابات بماند. 

عزت اهلل ضرغامي
تشكيل تيم كانديداي نهايي از ميان انصرافي ها

ش�وراي مركزي جمنا يا 
نمايندگاني از سوي آنها با 
شما يا كانديداهاي ديگر 
صحبتي كرده اند مبني بر 
اينك�ه اگر گزين�ه نهايي 
نبوديد، در دولت بعدي و 

كابينه نقشي داشته باشيد؟
جبهه انقالب به دنبال انسجام نيروهاي انقالب است. 
نامزدهايي كه با اين سازوكار آمده اند، به دنبال اهداف 
شخصي نيس��تند. به دنبال اين هس��تند كه جبهه 
انقالب را منس��جم كنن��د و بتوانن��د در صحنه اجرا 
و حل مش��كالت مردم كارآمد باش��ند. بنابراين اگر 
شوراي مركزي جبهه به اين نتيجه رسيد كه يك فرد 
خاص برتر از ديگران اس��ت و او بايد در رقابت حاضر 
شود، بقيه با رضايت كامل كنار خواهند رفت و به آن 
فرد كمك مي كنند. كم��ك كردن به آن فرد الزاما به 
اين معنا نيست كه حتما به آنها قول پست و مقام داده 
شود. مهم كمك است و حتما بايد تيمي كار شود. اين 
تيم مي تواند هم از اعضايي باشد كه نامزد بوده اند و از 
صحنه انتخابات كنار رفته ان��د همچنين مي تواند از 

ساير نيروهاي انقالب باشد. 
تا االن با ش�ما در مورد اينك�ه در تيم گزينه 

نهايي باشيد صحبتي نشده است؟
با بنده صحبتي نش��ده اس��ت. فع��ال در مرحله اين 
صحبت ها نيستند چون هيچ مشكلي هنوز وجود ندارد. 

حميدرضا حاجي بابايي
بايد نيروهاي موجود به كار گرفته شوند

چقدر اين سناريو احتمال 
دارد ك�ه چه�ار نفري كه 
انتخ�اب نمي ش�وند در 
كابينه نامزد نهايي حضور 

داشته باشند؟
اين مباحثي است كه نشان 
از همكاري و همراهي اس��ت. به دنبال تقسيم پست 
كه نبايد باشيم. بحث ما اين است كه يك تيم معرفي 
كنيم. ديگر نبايد اين گونه باشد كه يك نفر به عنوان 
رييس جمهور انتخاب شود و گوشه بنشيند و يكي يكي 
آدم براي كابينه اش پيدا كند. بايد نيروهايي كه هستند 
به كار گرفته ش��وند. نه 10 نفر بلكه ده ها هزار نفر بايد 

وارد ميدان كار شوند. باز هم ممكن است كم بيايد. 
پس پنج نفري كه امروز انتخاب ش�ده اند در 

كابينه دولت بعدي هستند؟
ممكن است از ميان ده نفر نامزد جمنا هم افرادي در 
كابينه حضور داشته باشند. ممكن است بيرون از اين 
10 نفر هم افرادي باشند. اين طور نيست كه انحصاري 
باشد. جزو تيمي هستند كه قرار است همراهي با هم 

داشته باشند. 

 آيت اهلل رضا آش�تياني: جامعه مدرسين كليت 
كار جبه�ه مردم�ي را قبول داش�ته و بر وحدت 
نيروه�اي انق�الب روي يك گزين�ه تاكيد دارد. 

تسنيم 
 آيت اهلل محمد يزدي به عنوان رييس و حضرات 
آيات محمد مومن، سيدهاشم حسيني بوشهري، 
محسن اراكي، احمد خاتمي و ابوالقاسم وافي به 
عنوان اعضاي هيات رييس�ه جامعه مدرس�ين 

انتخاب شدند. ايسنا
 عليرض�ا زاكان�ي، داوطل�ب دوازدهمين دوره 
انتخاب�ات رياس�ت جمهوري با ص�دور پيامي از 
حسن نظر اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقالب 

قدرداني كرد. باشگاه خبرنگاران جوان 
 مصطفي ميرسليم، عضو شوراي مركزي حزب 
موتلفه اس�المي: هيچ�گاه در مناظ�رات مقابل 

نامزدهاي جمنا نخواهم ايستاد. ايسنا

دستاوردهاي دولت روحاني مافوق انتظار بود
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران گفت: دستاوردهايي كه ما در سه سال و نيم گذشته داشتيم انصافا هم مافوق انتظار من بوده و هم با اين سرعت هرگز در تاريخ معاصر ايران سابقه نداشته است. سعيد ليالز در 
بيان علت گفته خود توضيح داد: عمده دليل اينكه ما به اين دستاوردها رسيديم اين است كه به دستاوردهاي انقالب اسالمي در اين زمينه برگشتيم. بحث اقتصاد مقاومتي، خود كفايي و استقالل اقتصادي حرف جديدي نيست 
و جزو اصول اقتصاد انقالب اسالمي است و از آنجايي كه ما تا اوايل دهه 1380 دستاوردهاي خوبي در اين زمينه داشتيم دولت آقاي روحاني موفق شد دوباره به آن دستاوردها مراجعه كند و آن ظرفيت ها را فعال كند. جماران

خبر كوتاه

گفت وگوسوژه روز سرخط خبرها
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مواجهه رييسي 
با افكار عمومي 

اف�كار عموم�ي چندان 
ا  ر ييس�ي  ر ي  ق�ا آ
ي�ن  ا ؛  س�د نمي شنا
بزرگ تري�ن مانع در برابر 
اودر قب�ال افكار عمومي 
است. مانع مهم ديگر آن 
اس�ت كه رقباي اصولگرا 
و اصالح طل�ب و دولتي او 
شديدا در حال مانور روي 
دو مورد ب�راي تخريب او 
هس�تند؛ نخس�ت آنكه 
او سابقه اجرايي نداشته 
از آن اساس�ا  و فرات�ر 
چهره اي سياسي نيست؛ 
دوم آنك�ه روي بعضي از 
س�وابق قضايي وي مانور 
مي دهند تا از او چهره اي 

بيرحم و خشن بسازند.

محمد عل��ي نجفي، عضو 
ش��وراي مرك��زي ح��زب 
كارگزاران س��ازندگي با نزديك شدن به 
ايام ثبت نام كانديداها خبرهاي انتخاباتي 
جري��ان رقيب روحان��ي را به خوبي رصد 
مي كند. او دي��روز از اختالفي تازه ميان 
اصولگرايان خبر داد و گفت: بر اساس 
اخبار كسب شده هم جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب )جمنا( در انتخاب 
آقاي ابراهيم رييسي دچار اختالف 
شده و هم آقاي رييسي براي حضور 

در انتخابات 96 ترديد پيدا كرده اس��ت.  
محمد علي نجفي در م��ورد بيانات رهبر 
معظم انقالب مبني بر دو قطبي نش��دن 
فضاي انتخابات اظهارداشت: تاكيد رهبر 
معظم انقالب مبني بر دو قطبي نش��دن 
فضاي انتخاب��ات بازمي گردد ب��ه اينكه 
فضاي سازنده و منطقي بايد بر انتخابات 
حاكم ش��ود و آن فضا تبدي��ل به فضاي 
دوقطبي مخ��رب نش��ود.  وي ادامه داد: 
اگر به طور معمول مي خواهيم انتخابات 
پرش��وري با مش��اركت حداكثري مردم 

داش��ته باش��يم بايد نامزدهاي متعددي 
حضور يابند و مردم حق انتخاب داش��ته 
باشند. ما از حضور آقاي رييسي استقبال 
مي كنيم حتي اگ��ر فضا به صورت مثبت 
هم دو قطبي شود، از نظر ما اشكالي ندارد. 
ولي اخباري كه از روز گذش��ته تا امروز به 
دس��ت آمده اين اس��ت كه هم جمنا در 
انتخاب آقاي رييسي دچار اختالف شده 
است و هنوز قطعي نيست و هم خود آقاي 
رييس��ي براي حضور در انتخابات ترديد 
پيدا كرده اس��ت، بنابر اين حضور ايشان 

را قطعي نگيريد. چند نف��ر از جمنا كه تا 
روز قبل محكم مي گفتند حتما به توافق 
مي رسيم و يك نامزد را مطرح مي كنيم، 
صحبت هايي كرده يا در سايت هاي شان 
مطالبي نوشته اند كه حاكي از اختالفات 
جدي ميان آنها اس��ت. به نظر مي رس��د 
آنها نتوانسته اند اتحاد و ائتالف مورد نظر 
خود را حول آقاي رييس��ي ايجاد كنند، 
از طرفي اخباري كه از دفتر وي رس��يده 
نش��ان مي دهد آقاي رييس��ي به صورت 
100 درصد تصميم نگرفته و ترديد دارد.  

پيش بيني من اين اس��ت كه هر كسي به 
عنوان رقيب در انتخابات ش��ركت كند و 
درصورتي كه دكت��ر روحاني هم ثبت نام 
كند و كانديدا ش��ود، آقاي روحاني پيروز 
مي شوند.  نجفي در پاس��خ به اين سوال 
كه استدالل ش��ما براي پيروزي روحاني 
نظرس��نجي هايي است كه از سوي دولت 
ص��ورت گرفته؟ گفت: خي��ر؛ ارگان هاي 
مختلف��ي نظرس��نجي كردن��د و نتايج 
نظرس��نجي ها نيز همي��ن را مي گويد و 

شانس آقاي روحاني بيشتر است.

در نخس��تين دوره در ش��وراهاى 
شهر مراكز سه استان كهگيلويه و 
بويراحمد، كردستان و ايالم زنان به عضويت اصلى 
شوراها انتخاب نشدند.در 109 شهر كشور 114 
نفر از بانوان به عنوان نف��رات اول يا دوم برگزيده 
شدند و در مراكز 15 استان نيز ايشان به عنوان نفر 
اول يا دوم در شوراى اسالمى شهر حضور يافتند. 
در نخس��تين دوره برگزارى شوراها براساس آمار 
دفتر امور بانوان وزارت كشور جمع منتخبان زن 

در شهرها، روستاها و شهرك ها 1120 نفر بود. 
عملكرد شوراها در دوره اّول به ويژه در شهرهاى 
بزرگ، گاه جنبه سياس��ى گرفته كه البته بيشتر 
برخوردها ميان »مردان« صورت گرفت و زنان عضو 
شوراها به شهادت ناظران - اگر ميان برخوردهاى 
مورد اشاره منفعل نمى شدند - پيگير امور و وظايف 
شورا بودند. در اين حال البته نوپايى و نبود تجربه 
در زمينه تشكيل و فعاليت شوراها در چنين سطح 
گسترده اى، بر ابهام كارنامه دوره اّولى ها مى افزود. 
اي��ن كارنامه براى خيلى ها به ويژه در ش��هرهاى 
بزرگ، عامل كاهش حساسيت و توجه به موضوع 
شوراها ش��د. با اين حال در دومين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا، عضويت زنان به 
دو برابر افزايش يافت كه اين خود نش��انى از عزم 
زنان ب��راى حضور و مش��اركت اجتماعى فارغ از 
درگيرى هاى مردان با يكديگر است و اين مسير 
رو به رش��د براي مشاركت فعاالنه زنان تا به امروز 
ادامه يافته اس��ت.  براس��اس اهداف مطروحه در 
اصول مربوط به تش��كيل شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 
يكي از اهداف پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى، 

اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و 
ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به 
مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، 
شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى 
ده، شهر، شهرستان، يا استان صورت مى گيرد كه 
اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند، 
است. لذا در شرايطي كه زنان جامعه به عنوان قشر 
پرورش دهنده نسل آتي نيمي از جمعيت كشور 
را به خود تخصيص مي دهند بنابراين مش��اركت 
آنه��ا در تحقق اي��ن اهداف مي تواند بس��ياري از 
مشكالت آتي را تعديل و تخفيف نمايد.  براساس 
شاخص هاي توسعه پايدار، نرخ مشاركت فعال در 
عرصه هاي اجتماعي و سياس��ي فارغ از جنسيت 
به عنوان يك كليد در مس��ير توس��عه محسوب 
مي ش��ود لذا براي تحقق اهداف توسعه اي كشور 
بايد شاخص هاي مش��اركت سياسي زنان بهبود 
پيدا كند و بايد ش��كاف را كم كنيم؛ چرا كه امروز 
دنيا متوجه شده است، رسيدن به توسعه پايدار، 
همه جانبه و توسعه مشاركت آحاد مردم مقدور و 
ممكن نيست، مگر آنكه به همه افراد جامعه فرصت 
مش��اركت در تمام فرآيند جامعه داده شود. اين 
موضوع به ويژه براي زنان به دليل نقش و تاثيري 
كه مش��اركت آنها در فرآيند توس��عه همه جانبه 
ايج��اد مي كن��د، از اهميت بيش��تري برخوردار 
است.  از س��ويي ديگر با توجه به مباني اعتقادي 
درخصوص ايفاي مسووليت اجتماعي، سياسي 
و انس��اني، تاكيد شده است كه زنان بايد پا به پاي 
مردان در اين مسير حركت كنند؛ يعني مسيري 
كه به كمال انساني منتهي مي شود، مسيري است 
كه زن و م��رد باهم حركت مي كنند. نمي ش��ود 

براي پيش��رفت يك طرف را متوقف كنيم، بلكه 
اين دو بايد در كنار يكديگر مسير پيشرفت را طي 
كنند. اتفاقا در مباني اعتقادي ما آمده اس��ت كه 
مسير انسانيت و جامعه بايد توسط زنان و مردان 
به صورت همپا و همراه طي ش��ود. در مقايسه با 
س��اير اديان، بهترين ديدگاه نسبت به مشاركت 
زنان در جامعه در دين اسالم وجود دارد. وقتي با 
چنين پشتوانه اي آمارها را نگاه مي كنيم، متاسف 
مي ش��ويم كه ايران از لحاظ ش��اخص ش��كاف 
جنسيتي در بين 145 كشور جهان رتبه 142را 
دارد. البته وقتي گزارش سال 2015 مجمع جهاني 
اقتصاد را با گزارش سال 2016 مقايسه مي كنيم 
شاهد هستيم كه شاخص مشاركت سياسي زنان 
بهبود پيدا كرده، اما در همين آمارمشخص است 
كه نسبت به قبل مشاركت اقتصادي زنان كاهش 
يافته اس��ت. با وجود اينكه در يك دهه گذش��ته 
ش��اخص آموزش زنان ايراني رشد داشته است، 
اما رتبه ما در بين 145 كش��ور جهان هنوز رتبه 
مهمي نيست و 106ام اس��ت. اين موضوعات در 
حالي است كه قانون اساسي ما هيچ محدوديتي 
براي مشاركت سياسي زنان قايل نشده است و آنها 
مي توانند در انتخابات هاي ش��وراي شهر و روستا 
و مجلس شوراي اسالمي ش��ركت كنند يا وزير، 
معاون اول و مديرعامل ش��وند. در كانديداتوري 
زنان براي رياس��ت جمهوري هم تفسير رجل به 
معناي آشنا به امور سياسي كشور مد نظر عده اي 
است كه باز هم جاي بحث دارد.  پس از انتخابات 
رياست جمهوري سال 84، حركت رو به جلو براي 
افزايش مشاركت زنان كند شد، ضمن اينكه تعداد 
نمايندگان زن در سه دوره انتخابات مجالس هفتم، 

هشتم و نهم هم اين سير نزولي را نشان مي دهد، 
به طوري كه در مجلس هشتم، 8 خانم نماينده و 
در مجلس نهم 9 خانم نماينده داشتيم اما بعد از 
انتخابات 92 كه ميل داريم از دس��تاورد موفق و 
اجماعي كه در آن به دست آورده ايم دفاع كنيم، 
 تصميم بر اين ش��د كه جريان اصالحات شركت 
فعاالنه اي در انتخابات مجلس داش��ته باش��د و 
نهايتا به نتيجه اي كه از اين انتخابات حاصل شد، 
رس��يديم.  همگرايي، همفك��ري و همدلي براي 
پيشبرد مطالبات زنان در ميان نخبگان سياسي و 
كنشگران اجتماعي زن امروزه در ميان مسووالن 
و مديران به يك اجماع رسيده است و تمام تالش  
ما براي طرح موضوع، آگاهي س��ازي و حس��اس 
كردن مردم نسبت به مساله افزايش حضور زنان 
در قدرت اس��ت تا مشخص شود كه موانع حضور 
زنان در جايگاه هاي تصميم سازي در بين توده هاي 
مردم نيس��ت بلكه در قواي مهم كش��ور است و 
حكومت بايد اين بستر را ايجاد كند.  براساس اصل 
جامعه شناختي راه و رسم دولت مي تواند راه و رسم 
ملت را تغيير دهد و دولت مي تواند با وضع قوانين 
جديد تفكرات و فرهنگ جامعه را تغيير دهد. بر 
اين اساس شرايط و زمينه هاي موجود در جامعه 
براي حضور و مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف 
به نحوي بوده است كه سقف هاي شيشه اي حضور 
و مديريت زنان را در فعاليت هاي مختلف كمرنگ 
كرده است و مانعي براي حضور زنان در فعاليت هاي 
مختلف به خصوص فعاليت هاي سياس��ي شده 
اس��ت. ترس از بر عهده گرفتن مس��ووليت هاي 
فرهنگي، سياس��ي، عدم تمايل زنان براي حضور 
در فضاه��اي مردان��ه و همچني��ن تخريب هاي 

شخصيتي و برخي تصورات نادرست فرهنگي در 
مورد نقش زنان از مهم ترين عوامل براي كمرنگ 
ش��دن حضور زنان در عرصه هاي مختلف است.  
مشاركت زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي 
كشور از جمله ش��وراها و مجلس مي تواند منشأ 
خير و قانونگ��ذاري بهتري براي زن��ان و خانواده 
محسوب ش��ود. زنان نقش پررنگ و اثرگذاري در 
همه س��طوح جامعه دارند و اين نقش در برخي از 
زمان ها و عرصه ها حتي از نقش مردان پررنگ تر و 
مهم تر است.  براساس ديدگاه حضرت امام)ره( و 
مقام معظم رهبري، همواره زنان مقدم تر از مردان 
بوده اند، به طوري كه در همه حركت هاي انقالبي 
زنان همپاي مردان حضور داشته اند.  همان گونه 
كه در صدر نيز گفته ش��د براساس ديدگاه ديني، 
بي��ن فعاليت و حضور اجتماعي و سياس��ي زنان 
و م��ردان تفاوتي وجود ن��دارد. از زم��ان پيامبر 
اسالم حضور اجتماعي و اقتصادي زنان به دور از 
تعصبات و همچنين تبعيض هاي جنسيتي وجود 
داشته است. در كل تاريخ اسالم، زنان در اليه هاي 
اجتماعي حضور داشته اند و از جريان هاي سياسي 
جامع��ه خود آگاه بودند و احس��اس مس��ووليت 

مي كردند. 
اين نكته حايز اهميت است كه در بحث انتخابات، 
حضور كميت��ي نبايد مطرح باش��د، بلكه حضور 
كيفي و عاقالنه، مدبرانه، ب��ا تدبير و آگاهانه بايد 
مطرح باش��د. با توجه ب��ه اينكه زن��ان در بحث 
هدايت دهي به افكار خان��واده نقش مهمي دارند 
و راي يك زن راي يك خانواده اس��ت لذا بايد در 
زمينه آگاه سازي زنان در حوزه سياسي و اجتماعي 

توجهي بيش از پيش انجام پذيرد.

رييسيوجمنادچارترديدشدهاند

ضرورت مشاركت زنان در شوراها 

اخبار انتخاباتي نجفي 
باشگاه اصالحات

ادامه از صفحه اول

»اصولگراي�ان بايد نگاه 
خود را در مورد حكمراني 
و رابط�ه ب�ا م�ردم نوس�ازي كنن�د.« 
اين توصيه اي اس�ت كه اميرمحبيان، 
تحليلگ�ر اصولگ�را و موس�س حزب 
نوانديشان در اين برهه حساس يك ماه 
مانده تا انتخابات به همفكرانش دارد. او 
معتقد است كه »مشكالت اصولگرايي 
عميق تر از آن است كه با كانديداتوري 
يا انص�راف ي�ك كانديدا حل ش�ود و 
اساس�ا چيزي به نام ف�رد ناجي معنا و 
مفهوم ندارد.« اين اس�تاد دانشگاه در 
برابر كانديداي جمنا چهار مانع مهم را 
بر مي شمارد. »رويارويي با احمدي نژاد 
كه به صورت يك عالمت س�وال بزرگ 
در براب�ر اصولگرايان درآمده اس�ت؛ 
سعيد جليلي كه پافش�اري مي كند تا 
در صورت كناره گيري س�هم مناسبي 
دريافت كند؛ حزب موتلفه كه س�ال ها 
اس�ت از اح�زاب ن�ورس اصولگ�را رو 
دس�ت خورده اس�ت و مهم ترين مانع 
پرسش و ش�بهاتي است كه بعيد است 
ابراهيم رييس�ي از پس آنها بربيايد.« 
هنوز تحليلگ�ران و فعاالن�ي با همان 
خاستگاه فكري هس�تند كه معتقدند 
اصولگرايي بايد بازي سياسي ش�ان  را 

نوسازي كنند. 

كانديداتوري رييس�ي و انصراف 
فتاح چقدر از مشكالت اصولگرايي 

را حل مي كند؟
مشكالت اصولگرايي از منظر من عميق تر 
از آن اس��ت كه با كانديداتوري فردي يا 
انصراف فردي ديگر حل شود. اصولگرايي 
باي��د در حوزه هاي نظري و تش��كيالتي 
بازنگري جدي كند؛ حت��ي نگاه خود در 
مورد حكمراني و رابطه با مردم را نوسازي 
كند ام��ا اگر منظ��ور مش��كل انتخابات 
رياس��ت جمهوري پيش روس��ت، پاسخ 
منفي است. اصولگرايان در اين انتخابات 
توانستند به نوعي همگرايي بخشي تحت 
نام و سامان جمنا برس��ند اما كانديداي 
نهاي��ي جمنا قب��ل از مواجهه با حس��ن 
روحاني در انتخابات رياس��ت جمهوري 
باي��د از 4 مانع عبور كند؛ نخس��ت، مانع 
احمدي نژاد است كه نه فقط براي جمنا 
بلكه براي اصولگرايان و شايد كليت نظام 
به صورت يك عالمت سوال جدي مطرح 
شده اس��ت. دوم مانع جليلي، كه ظاهرا 
مايل نيست به راحتي مغلوب شده و فكر 
مي كند رييس��ي قراري با قاليباف براي 
معاون اولي يا معاون اجرايي گذاشته و او 
را از صحنه حذف كرده اس��ت. او خواهد 
كوشيد تا پافش��اري كند كه اگر هم كنار 
رفت سهم مناس��بي دريافت كند. سوم، 
مانع موتلفه است؛ موتلفه از حذف سريع 
كانديداي خود راضي نيست. سال ها است 

كه موتلفه با وجود تجربه مسووالنش و نيز 
داشتن تشكيالت خوب از جريانات نورس 
رودست خورده است. مانع چهارم، پاسخ 
به شبهات و پرسش هاي زيادي است كه 
در برابر او قرار خواهند داد. پرسش هايي 
كه معلوم نيست رييسي به راحتي بتواند 
از پس آن ب��ه منظور اقناع راي دهندگان 

برآيد. 
اگر اصولگرايان با ت�ك كانديدا- 
يعني رييس�ي- بيايند و رييسي 
راي ني�اورد، پي�ام و تبع�ات اين 
اصولگراي�ان  ب�راي  شكس�ت 

چيست؟
احتمال رس��يدن به يك كانديدا كم است 
و اگ��ر اصولگراي��ان ب��ه كاندي��داي واحد 
رس��يدند، فارغ از نتيجه اين خود براي آنها 
يك موفقيت به ش��مار خواهد آمد. اما اگر 
فرضا به كانديداي واحد رس��يدند ولي به 
نتيجه نرسيدند اين نش��ان از آن است كه 
اصولگراي��ان همچنان در ارتب��اط با افكار 
عمومي دچار مشكل هستند. اصولگرايان 
ابت��دا باي��د به اف��كار عمومي اي��ن پيام را 
برس��انند كه آنها براي منافع و زندگي آرام 
توده ها تهديد نيس��تند و سپس بايد افكار 
عمومي قبول كنند كه اصولگرايان در مقام 
حاكميت، زندگي را براي آنها بهتر خواهند 
س��اخت. اين تصوير فعال فراگير نيست و 
درصد راي با درصد نفوذ اين احس��اس در 

توده ها نسبت دارد. 

رييس�ي چگونه مي توان�د از خود 
چهره قاب�ل قبول�ي ب�راي افكار 

عمومي بسازد؟
اف��كار عمومي چن��دان آقاي رييس��ي را 
نمي شناسد؛ اين بزرگ ترين مانع در برابر 
اودر قبال افكار عمومي است. مانع مهم ديگر 
آن اس��ت كه رقباي اصولگرا و اصالح طلب 
و دولتي او ش��ديدا در حال مان��ور روي دو 
مورد براي تخريب او هستند؛ نخست آنكه 
او سابقه اجرايي نداشته و فراتر از آن اساسا 
چهره اي سياسي نيس��ت؛ دوم آنكه روي 
بعضي از سوابق قضايي وي مانور مي دهند 
تا از او چهره اي بيرحم و خش��ن بس��ازند. 
پس رييسي ابتدا بايد كاري كند كه مردم 
راي دهنده او را بشناسند و دوم آنكه او را آن 
گونه بشناسند كه به او راي دهند نه چونان 
چهره اي كه رقبا تصوير مي كنند. اين كار در 
مدت بسيار كوتاه باقي مانده بسيار سخت 

است؛ بسيار اما شايد ناممكن نباشد. 
سبد راي رييسي كجاست و چگونه 

بايد آن را سنجيد؟
طبعا سبد راي رييسي از اصولگرايان است؛ 
البته نه هم��ه اصولگرايان زي��را هواداران 
احمدي نژاد با خيزي كه برداشته اند احتمال 
راي دادنش��ان به روحاني بيش از احتمال 
راي دادن به رييسي است به ويژه در صورت 
رد صالحيت بقايي! اگر جليلي هم با وجود 
آم��دن كانديداي نهايي جمن��ا در صحنه 
حضور داشته باشد؛ احتماال از راي رييسي 
خواهد كاست و چه بسا براي بار دوم بعد از 
كاستن از راي قاليباف در انتخاب پيشين؛ 
اين بار هم به روحاني براي شكس��ت دادن 
يك اصولگرا ناخواس��ته كمك كند. البته 
شايد رييسي مي كوشد از آراي خاكستري 
هم بهره گيرد؛ اما احتمال موفقيت را در اين 

زمينه زياد نمي دانم. 
فضاي انتخابات با ورود رييس�ي، 

دوقطبي خواهد شد يا خير؟
قضاوت دقيق تر را بايد بعد از تاييد صالحيت 
ش��وراي نگهبان انجام داد اما فكر مي كنم 
احمدي نژاد با موتور روشن شده فعلي اش 
)اگر نيمه راه خاموشش نكنند( فرصتي به 
رييسي براي خودنمايي نخواهد داد. پديده 
اين دوره انتخابات بر حسب وضعيت كنوني 
احمدي نژاد اس��ت زيرا او مي كوش��د تمام 
شبهاتي را كه مانع يارگيري او از ميان سبد 
اصالح طلبان در انتخاب��ات فعلي و 1400 
است؛ پاسخ گويد. به نظر مي رسد او حتي 
در پي آن است با س��بزها هم تنش زدايي 
كند. با شناختي كه از او دارم او در هر هفته 
تا انتخابات يك فيل خبري هوا خواهد كرد. 
او گردوخاكي به پا خواهد كرد كه رييسي 
در آن ديده نشود. فراموش نكنيد كه در هر 
بازي دوقطبي كه رخ ده��د و احمدي نژاد 
در ميدان باش��د حتما يك قطب اوس��ت. 
اين انتخاب��ات با حضور تيم احمدي نژاد به 
فيلمي اكشن تبديل شده كه نمي دانم در 

پايان كمدي خواهد شد يا تراژدي!

آيا آقاي رييس�ي مي تواند ناجي 
جناح راست باشد؟

مشكل جناح اصولگرا آن است كه از منظر 
من در درياي سياس��ت اي��ران مي تواند 
نهنگي قدرتمند باش��د ولي برنامه ريزي 
و تصور گردانندگان��ش از آن در حد يك 
ماهي قرمز كوچولوست. جريان اصولگرا 
را بازياب��ي اعتم��اد به نفس و بازس��ازي 
نظري و تشكيالتي و ايجاد رابطه حساب 
شده مبتني بر اعتماد سازي با مردم نجات 

مي دهد نه اشخاص!
و  خل�ي  ا د ث  د ا ح�و چ�ه 
بين الملل�ي اي مي توان�د منج�ر 
به كنار گذاش�ته ش�دن روحاني 

توسط مردم در انتخابات شود؟
متاس��فانه ب��ا كم��ال تعج��ب آق��اي 
دكترروحاني و بعض��ي از اعضاي كابينه 
هر ضربه ممكني را كه ممكن است بتوان 
به يك دولت زد؛ به دولت يازدهم زده اند. 
افزاي��ش س��طح توقع عموم��ي كه عقال 
بايد س��طح توق��ع را كاه��ش مي دادند؛ 
بي توجهي به شبهات رقبا كه مرور افكار 
را نس��بت به كفاي��ت آنها م��ردد كرد و 
بي توجهي به اف��كار عمومي و برخورد از 
موضع باال در موارد ن��ه چندان كمي آن 
هم از دولتي كه قصد داشت مظهر تدبير 
و اميد باش��د؛ عجيب است. همين باعث 
ش��د زحمات و ارزش كار دولت در برجام 
ديده نش��ود؛ توقع بي م��وردي در مورد 
قدرت حل مشكالت با برجام ايجاد شود 
كه اتفاقا خود دول��ت در اين مورد مقصر 
بود. بي توجهي به نيازهاي روز اقتصادي 
مردم و عدم پاسخگويي مناسب باعث شد 
حتي هواداران آن دولت هم صداي شان 
درآيد. واقعا من را بر دكتر روحاني معتدل 
عقلگرا اين گمان نبود. ايكاش آنها از روش 
ظريف و قاضي زاده هاشمي در مواجهه با 
افكار عمومي استفاده مي كردند و با وزرا 
و مس��ووالني كه با افكار عمومي با نخوت 
برخ��ورد مي كردن��د برخورد مناس��ب 
مي كردند. بنابراين ب��ه گمانم اگر داخل 
و خارج جمع شوند نمي توانند آن كاري 
را با دول��ت يازدهم كنند ك��ه خودش با 

خود كرد. 
نتيجه انتخابات را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
به عنوان يك اصولگ��را هر چند مي توانم 
نتيجه را حدس بزنم ولي ترجيح مي دهم 
پيش بيني يا پيشگويي نكنم. نتيجه اين 
انتخاب��ات اهميت راهب��ردي براي نظام 
خواهد داش��ت؛ طبعا بس��يار حس��اس 
است. اين حساس��يت باعث فعاليت هاي 
غيرقابل پيش بيني خواهد ش��د؛ پديده 
احمدي ن��ژاد ه��م اين حساس��يت ها را 
بيش��تر خواهد كرد؛ اميدوارم انتخابات 
به آرامي انجام شود و آرزو مي كنم نتيجه 
 درحال به س��ود مردم وحيات طيبه آنها 

 باشد. 

مريم وحيديان

س��خنگوي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اس��المي 
گفت: جبه��ه مردمي حتما 
در تعام��ل با نام��زد نهايي 
اين جبهه تيمي را به عنوان 
مش��اوران و اف��رادي ك��ه 
مي توانند كمك رسان كشور باشند، معرفي خواهد كرد. 
مرضي��ه وحيددس��تجردي ب��ا اش��اره ب��ه قابليت 
رقابت پذي��ري گزينه نهايي جبهه مردمي با حس��ن 
روحاني اظهار كرد: كس��اني كه كانديدا مي ش��وند، 
همگي رقابت پذير هستند. كسي باورش نمي شد كه 
آقاي روحان��ي قبل از انتخاب، راي بياورد.  وي گفت: 
جبهه مردمي حتما در تعامل با نامزد نهايي جبهه - از 
ميان 5 نف��ري كه اخيرا انتخاب ش��دند- تيمي را به 
عنوان مشاوران و افرادي كه مي توانند در حوزه هاي 
مشكل دار كشور، كمك رسان باشند، معرفي خواهد 

كرد. مهر

معرفي تيمي از ميان 5 نامزد 
جمنا به گزينه نهايي

محس��ن رضاي��ي، دبي��ر 
مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام پيام��ي خط��اب به 
جبه��ه مردم��ي نيروهاي 
انقالب اس��المي ص��ادر و 
طي آن نكاتي درباره داليل 
عدم حضور خود در جلس��ه اخير اين مجمع را مطرح 
كرد. در اين بيانيه آمده است: نخست، الزم مي دانم از 
عموم عزيزاني كه با وجود آنكه اعالم كرده بودم قصد 
كانديداتوري ندارم، نس��بت به اينجانب اظهار لطف 
كردند سپاس��گزاري نموده، تاكيد نمايم كه با وجود 
ميل باطني به دو دليل موفق به حضور در جلسه شما 
عزيزان نش��دم: 1- حضور اينجانب در جمع ش��ما، 
ممكن ب��ود، تصميم به كانديداتوري تلقي ش��ود كه 
چون چني��ن قصدي نداش��تم، آن را خالف صداقت 
مي دانستم. 2- تيمي از مسووالن خيريه ها را به منطقه 
زلزله زده اعزام كرده بودم كه تقاضا و اصرار داش��تند 
من نيز به جمع آنان اضافه شوم و در چنان شرايطي، 
حضور در جم��ع آن��ان را از حيث تقوي��ت روحيه و 
دلگرمي ض��روري يافتم.  در پاي��ان الزم مي دانم بار 
ديگر تاكيد كنم، حركِت وحدت بخِش نيروهاي جبهه 
انق��الب را حركتي انقالبي و مردم س��االرانه مي دانم 
كه ساير تش��كل ها نيز مي توانند از اين الگو استفاده 
كرده، نسبت به تعميق و تحكيِم مردمساالري ديني 
در كش��ور، بيش از گذشته تالش كنند. البته در آغاِز 
هر حركت، ممكن است كاس��تي هايي وجود داشته 
باش��د كه به م��رور بايد در جهت رف��ع آنها و حصول 
كمال مطلوب كوشش كرد. آنچه امروز پس از تالش 
براي جلب رضايت خداوند متع��ال، بيش از هر چيز 
ديگر، حايز اهميت اس��ت؛ آن است كه بايد از سقوط 
ارزش ها كه جناح هاي كش��ور را طي دو دهه اخير به 
خطر كشانده و ريل تقس��يم غنايم را جايگزين ريل 

انقالب نموده، جلوگيري به عمل آورد. ايسنا

انصراف رضايي از كانديداتوري

گزارش ملي پالسكو 
سنتي نو در عرصه 

پاسخگويي
بعد از مطالعه به بايگاني س��پرده مي شوند و داراي 
ويژگي علني نيستند و منتشر نمي شوند. اما گزارش 
ملي پالسكو به معناي واقعي ريپورت است و گزارشي 
است كه به مردم ارايه مي شود. اين انتشار مي تواند 
تاثير گذاري اين گزارش را بيشتر كند. عدم دخالت 
دولت و نهاد رس��مي در تدوين و انتشار اين گزارش 
ه��م از ويژگي مثبت گزارش ملي پالس��كو اس��ت. 
يكي از ايراداتي كه به اين گزارش وارد اين است كه 
سازمان هاي غيردولتي نقش چنداني در اين فرآيند 
نداشتند. در صورتي كه سازمان هاي غيردولتي هم 
بايد در اي��ن فرآيند يادگيري اجتماعي مش��اركت 
داش��ته باش��ند. اما ارايه گزارش ملي را نبايد صرفا 
ب��ه عنوان يك بحث علمي ببيني��م كه هيات علمي 
و دانش��گاهيان گزارش��ي را تدوين و ارايه كنند. در 
تدوين و ارايه اين گزارش ها، فراتر از نقش دانش��گاه 
بايد به نقش جامعه مدني هم تاكيد شود. اميدواريم 
اين سنت تازه به شكل گيري يك تجربه ملي كمك 
كند. ضمن اينكه بهتر اس��ت از تجربيات جهاني هم 
در اين مورد اس��تفاده شود و شيوه ها و الگوهايي كه 
در تدوين گزارش هاي ملي استفاده مي شود، مورد 
استفاده قرار گيرد. در تدوين اين گزارش ها عالوه بر 
رويكرد عملياتي كه به بهب��ود فرايندهاي عملياتي 
و اجرايي كمك مي كند اي��ن گزارش ها بايد داراي 
رويكرد راهبردي و سياس��تي هم باشند و به اصالح 
س��اختارها و قوانين و مقررات و سياس��ت ها كمك 
كنند. اين گزارش هاي مل��ي برخالف گزارش هاي 
حقوقي ك��ه معطوف به يافتن مقصرين )فرد و نهاد( 
است بايد بتوانند ضعف هاي س��اختاري و نهادي را 
شناس��ايي كنند و در جهت اصالح آنها راهكارهايي 

را ارايه دهند. 

ادامه از صفحه اول


