
كناره گيري قاليباف به دليل 
اقبال مردم به روحاني بود

تحليل جاليي پور از چرايي كناره گيري قاليباف از انتخابات 
در گفت وگو با »اعتماد«:

  رسول منتجب: انتخاب مردم در 29 ارديبهشت 
انتخاب بين دو انديشه مبتني بر زور و يك تفكر 

بر پايه انديشه آزادي است. ايرنا
  عبداهلل ناصري: راي خاكس�تري بيشتر به آقاي 

روحاني تعلق پيدا مي كند. جماران
  حس�ين كنعاني مق�دم: با محكوم ك�ردن دولت 
كسي به جايي نمي رسد/ بنا نيس�ت در مناظره به 
دنبال افش�اگري، هتك حرمت و تخريب ديگران 

باشيم. ايسكانيوز
  اسداهلل بادامچيان: هيچ يك از كانديداهاي مورد 

نظر حزب موتلفه كناره گيري نمي كنند. ايسنا
  آيت اهلل ممدوحي: برخي از نامزد ها فكر مي كنند 
م�ردم قدرت درك و تش�خيص مس�ائل را ندارند. 

باشگاه خبرنگاران جوان
  س�يد كمال الدين: انتخابات به دور دوم كش�يده 

مي شود. باشگاه خبرنگاران جوان

ميرلوحي: فهرست اصالح طلبان شوراي شهر تهران آبرومند و قابل اعتنا است 
محمود ميرلوحي در خصوص امكان تجديد نظر در ليس�ت ائتالفي ش�وراي عالي سياستگذاري به دليل انتقاد برخي افراد به ليست گفت: هركسي حق دارد ليس�ت را نقد كند. ميرلوحي در خصوص راهكارهاي 
جلوگيري از انتشار ليست هاي موازي يادآور شد: 2۱ نفر بيشتر نمي توانستند وارد ليست شوند. مضاف بر اينكه اگر هر يك از اين 2۱ نفر را  برداريم و كس ديگري را جاي او بگذاريم، باز اين دوستان مي گويند چرا 

اين را برداشتيد. وي افزود: اميدواريم اين شورا باعث آبروي اصالحات و همه كساني باشد كه خواهان يك شهر پاك، پايدار، بانشاط و در فضاي آزاد و مورد توجه مردم هستند. ايلنا

رمض��ان زاده ب��ا اش��اره به 
كارنامه روحاني در پيگيري 
مطالبات زنان گفت: حذف 
جنسيتي،  س��هميه بندي 
انتخاب چهار زن در كابينه، 
انتخاب يك مع��اون زن در 
وزارت نفت، انتخاب نخستين سفير زن تاريخ جمهوري 
اسالمي، چندين مديركل در نهادهاي دولتي، دو معاون 
استاندار، دو فرماندار و چندين بخش��دار زن و غيره از 
جمله اين اقدامات اس��ت. رمضان زاده در مورد ابراهيم 
رييسي گفت: او بايد رويه خود را در دادگستري توضيح 
دهد تا مردم رويكرد او در قبال زنان را بهتر بدانند.  ايلنا

اقدامي از روي ناچاري 
بزرگ ترين باخت قاليباف

انصراف آقاي قاليب��اف خبري بود كه بس��ياري منتظر 
ش��نيدن آن بودند. به ويژه پس از مناظره دوم و سوم كه 
آراي قاليباف رو به نزول بود، اين انتظار بيشتر وجود داشت. 
واقعيت اين است كه از ابتداي فعاليت هاي انتخاباتي پس از 
آقاي روحاني، راي آقاي قاليباف دوم بود و در تهران كه 12 
سال شهردار آن بود، حدود 30 درصد آرا را داشت، هرچند 
براي كسي كه اين مدت زياد شهردار بوده، داشتن چنين 
رايي در ابتداي كارزار انتخاباتي، كم است، ولي وقتي كه 
راي او را با نامزد ديگر اصولگرايان مقايسه مي كرديم، باز 
هم قابل توجه تر بود، هرچند براي پيروزي و حتي رفتن به 
دور دوم كفايت نمي كرد، ولي همين قدر هم غنيمت بود. 
آقاي قاليباف با هزينه هاي سرسام آوري كه براي انتخابات 
و ستادش كرد آمده بود كه بماند، بلكه شانس خود را براي 
آخرين ب��ار امتحان كند، زيرا تصور مي كرد كه با حذف از 
شهرداري تهران كمتر احتمالي دارد كه در آينده شانسي 
براي اين كار به دس��ت آورد. راهب��رد او تخريب دولت و 
شخصيت آقاي روحاني و جهانگيري بود، ولي اين راهبرد 
نتيجه عكس داد و نه تنها مقبول مردم واقع نشد، بلكه با 
واكنش طرف مقابل خودش لوله شد. آراي قاليباف طي 
10 روز اخي��ر به صورت مداوم رو به كاهش بود، به طوري 
كه در اواخر هفته گذش��ته از رييسي هم عقب افتاد و در 
موضع ضعف قرار گرفت و آماده براي انصراف دادن ش��د. 
اين انصراف بيش از آنكه اختياري باشد ناشي از اجبار بود. 
چرا؟ براي آنكه بدانيم چرا چنين تصميمي عاقالنه نبود 
كافي اس��ت كه به جزييات نتايج يكي از نظرسنجي هاي 
معتبر كه در تهران انجام شده مراجعه كنيم. بر اين اساس 
از هر 100 نفري كه گفته اند به قاليباف راي مي دهند 61 
نفرشان گفته اند راي خود را به رييسي مي دهند، 18 نفر 
نيز به روحاني راي خواهند داد. 13 نفر هم تصميم نگرفته 
بودند. بنابراين با فرض اينكه آراي 13 نفر اخير هم به همان 
نسبت توزيع شود، با كنار رفتن او حداقل 20 درصد آراي 
وي نصيب روحاني خواهد شد و بقيه اش نصيب رييسي 
و ميرسليم مي شود. اين كار به نفع نامزدي است كه راي 
باالتري دارد. اگرچه نظرسنجي مذكور نشان مي دهد كه 
سرجمع آراي آقاي روحاني و جهانگيري حدود 59 درصد 
بوده و حدود 35 درصد هم آراي دو نفر اصولگراست، از اين 
نظر خروج آق��اي قاليباف هيچ نفعي براي طرف اصولگرا 
نداشته است. ولي فرض كنيم كه آراي آقاي روحاني 47 
درصد باش��د و آن دو نفر نيز به صورت مشترك و مساوي 
46 درصد رأي داش��ته باشند. در اين صورت هركدام 23 
درصد رأي دارند، با كنار رفتن قاليباف حداقل 4/6 درصد 
آراي او نصيب روحاني مي ش��ود و رأي روحاني به 51/6 
درصد خواهد رسيد كه در همان دور اول پيروز مي شود! تا 
به حال گمان مي رفت كه نامزدهاي اصولگرا فقط به اعداد 
و ارقام كشوري آشنايي كافي ندارند، حال معلوم مي شود 
كه به اعداد و ارقام امور جزيي خود نيز آشنايي كافي ندارند. 
شايد با عدد و رقم آشنايي كمتري داشته باشند ولي اين 
انصراف نشان داد كه پذيرفته اند راهبرد تخريب و توهين 
و حمله به دولت، در اس��اس يك راهبرد شكست خورده 
اس��ت و بايد به جاي آن ايده هاي ايجابي داشت. مردم به 
ذهنيت هاي منفي و تخريبگر رأي نمي دهند. طرف مقابل 
نيز به درستي توانست از حمالت تخريبي قاليباف استفاده 
كند و كل جبهه اصولگرايي را به چالش بكشد و حتي سبب 
ريزش آراي رييسي نيز بشود. بنابراين اصولگرايان با حذف 
قاليباف تا حدي مي خواهند مرزبندي خود را از رفتارهاي 
اين نامزد نيز نشان دهند. اين انصراف نقطه پاياني است 
بر رقابت انتخاباتي 1396، و سرنوشت آن را گرچه روشن 
بود، روشن تر كرد. سهم بيشتر آراي آقاي قاليباف ربطي 
به اصولگرايان نداشت. او سعي مي كرد كه چهره اي اهل 
كار از خود نش��ان دهد. چهره اي ك��ه ارزش هايش قابل 
انتقال به آقاي رييسي نيست. آقاي رييسي كه در آخرين 
مناظره چهره اي منفعل از خود نش��ان داد قادر نيس��ت 
كه پرچم به زمين افتاده قاليب��اف را بردارد حتي اگر هم 
بردارد، قادر به حمل آن نيست. برخي معتقدند كه آقاي 
رييسي اعالم خواهد كرد كه او را معاون اول خود مي كند، 
اين اقدام آخرين ضرب��ه را به قاليباف و راهبرد انتخاباتي 
اصولگرايان خواهد زد. زيرا چنين اقدامي را معادل نوعي 
معامله گري با رأي مردم تلقي مي كنند و ريزش راي آنان 
را بيش از پيش شاهد خواهيم بود. بعيد است كه قاليباف 
چنين پيشنهادي را بپذيرد، چون يك نقطه ضعف ديگر 
به كارنامه انتخاباتي او اضافه خواهد شد و نقاط تاريك اين 

كارنامه را تكميل خواهد كرد. 

عباس عبدي معتقد است غالب روستاييان 
راي خود را به سبد حسن روحاني مي ريزند 
اما در مورد جمعيت حاشيه نش��ين كشور 
موض��وع قدري ف��رق مي كن��د. وي گفته 
اس��ت: به نظر م��ن برخالف آنچ��ه آقايان 
س��عي مي كنند تبليغ كنند، راي روستاها 

به س��مت آق��اي روحاني اس��ت. البته اين 
ارزيابي اوليه من است و سه دليل هم براي 
آن دارم. وي افزود: نخس��ت اينكه وضعيت 
كش��اورزي در اين 4 س��ال بهتر از س��اير 
حوزه هاي اقتص��ادي بهبود يافته اس��ت. 
هم از نظ��ر خريد محص��والت، هم ميزان 

توليد، هم سرمايه گذاري روي آب و همين 
ط��ور نهاده ها و زيرس��اخت هايي كه براي 
كشاورزي درست شده اس��ت. دليل ديگر 
اين اس��ت كه روستاييان ديگر اعتمادي به 
شعارهاي اين دو نامزد اصولگرايان ندارند. 
جامعه روستايي اوال فكر نمي كنند كه آقايان 

رييسي و قاليباف بتوانند چنين وعده هايي 
را محقق كنند؛ در ثاني قبول ندارند كه اگر 
چنين ش��عارهايي تحقق يابد لزوما به نفع 
مردم روس��تا خواهد بود. عبدي ادامه داد: 
سومين دليل اين است كه روستاهاي كشور 
از طريق دسترس��ي به شبكه هاي مجازي 

اينترن��ت و مجموعه اطالع رس��اني كه در 
اين ش��بكه ها وجود دارد اطالعات به روز و 
به موقعي دريافت مي كنند و از اين نظر ديگر 
فاصله چنداني با ش��هرها ندارند. بنابراين 
گمان نمي كنم روس��تاها به نفع نامزدهاي 

اصولگرا راي دهند. ايرنا

خبر كوتاه

مسير روحاني در پيگيري 
حقوق زنان مثبت است

روستاييان به روحاني راي مي دهند

گفت وگوي روز سرمقالهسرخط خبرها
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سبد راي روحاني
 در برابر قاليب�اف آقايان 
روحاني و جهانگيري كامال 
اس�توار و قانع كننده ت�ر 
ظاهر شدند. هم از كارنامه 
4 ساله ش�ان دفاع كردند 
و ه�م افق 4 س�ال بعد را 
روشن كردند و هم خيلي 
خوب پنبه »پوپوليس�م 
افس�ار گس�يخته« را در 
بين اف�كار عمومي زدند. 
اي�ن امر باعث ش�د آراي 
روحاني باال ب�رود و آراي 
قاليب�اف پايي�ن بياي�د. 
ي�ك دلي�ل ديگ�ر ني�ز 
اين اس�ت ك�ه آن جناح 
رادي�كال بوي شكس�ت 
را استش�مام ك�رده ولي 
مي خواه�د آبرومند كنار 
ب�رود. راي ش�ان خيل�ي 

پايين نباشد.

جاليي پ�ور  حميدرض�ا 
ي  ه گي�ر ر كنا عل�ت 
محمدباقر قاليباف از انتخابات را ريزش 
آراي قاليب�اف طي يك هفته گذش�ته 
مي دان�د. به گفت�ه اين فعال سياس�ي 
اصالح طل�ب 20 درص�د از كس�اني كه 
مي خواستند راي دهند در نظرسنجي ها 
گفت�ه بودند كه ب�ه آق�اي قاليباف راي 
مي دهند و روز يكش�نبه نظرسنجي ها 
نش�ان مي داد كه اين آرا ب�ه ۱2 درصد 
رس�يده اس�ت. 8 درصد از آراي او كم 
ش�ده بود و اتفاقا به آراي آقاي روحاني 
اضافه ش�ده بود. جاليي پ�ور همچنين 
پيش بيني مي كند كه حسن روحاني در 
مرحله اول در انتخابات پيروز مي ش�ود 
ام�ا در عي�ن ح�ال تاكي�د دارد كه اين 
پي�روزي بايد قاطع باش�د. ب�ه گفته او 
هواداران حس�ن روحاني ت�ا روز جمعه 
نباي�د آرام بنش�ينند چ�را ك�ه هر چه 
پيروزي روحان�ي »قاطع تر« باش�د، او 
براي پيگيري مطالب�ات مردم با قدرت 
بيش�تري مي تواند كار كند. جاليي پور 

همچني�ن در بخ�ش ديگ�ري از اي�ن 
گفت وگو از ضرورت راي كامل به ليست 
2۱ نف�ره اصالح طلبان ب�راي انتخابات 
شوراي شهر سخن گفته و تاكيد مي كند: 
»مي توانيم نه فقط ي�ك رييس جمهور 
خوب براي كشور داش�ته باشيم، بلكه 
به يك ش�هردار خوب پس از ۱2 س�ال 

شهرفروشي و تراكم فروشي برسيم.«

با كناره گيري قاليباف آيا سبد راي 
او تماما به سبد راي آقاي رييسي 
اضافه خواهد ش�د يا به سبد راي 

آقاي روحاني خواهد افزود؟
در هفته گذش��ته آراي آق��اي قاليباف به 
طرف سبد راي آقاي روحاني سرازير شده 
بود. 20 درصد از كساني كه مي خواستند 
راي دهن��د در نظرس��نجي ها گفته بودند 
كه ب��ه آقاي قاليب��اف راي مي دهند و روز 
يكش��نبه نظرسنجي ها نش��ان مي داد كه 
اين آرا به 12 درصد رسيده است. 8 درصد 
از آراي او كم و اتفاقا به آراي آقاي روحاني 
اضافه ش��ده بود. لذا مي توان در پاس��خ به 
اين س��وال گفت كه شكست قاليباف قبل 
از كناره گي��ري در نظرس��نجي ها نمايان 

شده بود. 
 چه مقدار از پاي�گاه راي قاليباف 
ممكن است تبديل به آراي باطله 

شود؟
بخش��ي از رايي كه آقاي قاليباف داشت به 
گمانم بيش��تر از ديگران بود به سبد راي 
آقاي روحاني مي رود. بخش��ي هم به سبد 
راي آقاي رييس��ي م��ي رود. مقداري هم 
ممكن اس��ت در انتخابات شركت نكنند و 

عده كمي آراي باطله باشد. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما چ�را قاليب�اف 
كناره گيري كرد؟ آيا كاهش آراي 
او در نظرس�نجي دليل�ي ب�ر اين 

امر بود؟ 
علت روش��ن كناره گيري آق��اي قاليباف 
شكستش از اقبال مردم به روحاني بود. اين 
شكس��ت به دو صورت مي توانست بشود. 
يكي در پاي��ان روز راي گيري مش��خص 
مي ش��ود و يكي ه��م قب��ل از آن از طريق 
نظرسنجي ها. حمله مستمري كه به آقاي 
روحاني كرد، اين پيش فرض را داشت كه 
مي توان مردم ايران را تحريك و جذب كرد. 
آيا مي توان راي مردم را ب��ا يارانه يا كارانه 
خريد؟ لذا اين طور وارد عرصه شد. بخش 

قدرتمند كش��ور نيز براي او و حرف هايش 
كف مي زدند؛ چون داشت آقاي روحاني را 

تخريب مي كرد؛ اين طور شروع كرد. 
 اما در برابر او آقايان روحاني و جهانگيري 
كامال اس��توار و قانع كننده تر ظاهر شدند. 
هم از كارنامه 4 ساله شان دفاع كردند و هم 
افق 4 سال بعد را روشن كردند و هم خيلي 
خوب پنبه »پوپوليس��م افسار گسيخته« 
را در بين افكار عمومي زدن��د. لذا اين امر 
باعث ش��د آراي آقاي روحان��ي باال برود و 
آراي آقاي قاليباف پايين بيايد. يك دليل 
ديگر نيز اين است كه آن جناح راديكال و 
تندرو بوي شكست را استشمام كرده ولي 
مي خواه��د آبرومند كنار برود. راي ش��ان 
خيلي پايين نباشد و راي بيشتري داشته 
باشد تا شكس��تي آبرومند باشد. يك علت 
ديگر هم اين است كه آقاي قاليباف گرد و 
خاك، هزينه و شلوغكاري كرد اما باالخره 
عقلي ه��م دارد. آقاي قاليب��اف از طريق 
نظرس��نجي ها ديده كه براي س��ومين بار 
بايد شكست را دريافت كند. در اين صورت 
به ته چاه عرصه سياست مي رفت. لذا پيش 
دستي كرده و نمي خواهد به ته چاه برود و 
روغن ريخت��ه را نيز خرج امامزاده كند كه 
بعد از انتخابات شايد بتواند موقعيتي داشته 
باشد. س��رجمع مي توان گفت كه مردم و 

افكار عمومي آنها را ناكام گذاشته اند. 
 آقاي روحان�ي در يك هفته اخير 
چقدر در بس�يج راي خاكستري 
به نفع خودش موفق بوده اس�ت و 
دقيقا چه رفتار و كنش�ي از سمت 

روحاني تاثيرگذار بود؟
خط مشي روحاني براي جذب مردم مبتني 
بر مردم فريبي اقتصادي نبود. جامعه ايران 
را متكثر در نظ��ر گرفت و همه بخش هاي 
جامعه را مورد خطاب قرار دارد و جامعه را به 
96 درصد و 4 در صد تقسيم نكرد. روحاني 
در تحت تاثيرقرار دادن آراي خاكستري و 
مرددين موثر عمل كرد. نظرسنجي ها اين 
امر را نشان مي دهد. در دو هفته گذشته از 
37 درصد به 52 درصد رسيده است و اين 
خيلي عالي اس��ت. او خيلي خوب استوار و 
دلنشين در افكار عمومي ظاهر شده است. 
هنوز آثار بعد از مناظره س��وم و حضورش 
در اصفهان، ورزش��گاه آزادي تهران، تبريز 
و لرستان را در نظرس��نجي ها نداريم. اگر 
اينها را جمع كنيم، آق��اي روحاني خيلي 
موفق بوده است. اميدواريم كه اين امر تا روز 
راي گيري ادامه پيدا كند. ما نبايد تا روز آخر 
آرام بنشينيم. هر چه پيروزي آقاي روحاني 
»قاطع تر« باشد، او براي پيگيري مطالبات 

مردم با قدرت بيشتري مي تواند كار كند. 
 ب�ه نظ�ر ش�ما انتخاب�ات چن�د 

مرحله اي مي شود؟
آنچه بر اساس روندها در نظرسنجي هاي 

انجام شده مي توانيم ببينيم اين است كه 
انتخابات در مرحله اول به پايان مي رس��د. 
اما مساله مهم اين اس��ت كه اين پيروزي 
بايد قاطع باشد. نبايد در حد 52درصد آرا 
باش��د. ما اميدوار هستيم كه به 60 درصد 
برس��د. آن وقت اين پيروزي قاطع خواهد 
بود. در اين صورت آقاي روحاني وقتي روي 
كار بيايد بهتر مي تواند وعده هايي را كه به 

مردم داده پيگيري كند. 
 شوراي عالي ليست شوراي شهر 
را ارايه ك�رد. با وج�ود انتقاداتي 
ك�ه ب�ه اي�ن ليس�ت وارد ش�ده 
اصالح طلب�ان از اي�ن پ�س براي 
ورود نامزدهاي شان چه كاري بايد 

انجام دهند؟
براي نخس��تين بار بوده كه در برابر جبهه 
اصالحات و تشكل هاي سياسي اصالحات 
كه در زير چتر شوراي عالي سياستگذاري 
جمع ش��ده اند، ش��رايطي پي��ش آمد تا 
از بي��ن 150 نفر 21 نف��ر را بايد انتخاب 
مي كردن��د. لذا فرآين��د دموكراتيك اين 
انتخ��اب و معيارها و ضواب��ط و محصول 
كار بس��يار مهم بود تا اف��كار عمومي نيز 
بپذيرد. خوشبختانه بر سر ضوابط خيلي 
خوب كار شد. پاكدستي، پيرزدايي و 30 
درصد سهم زنان و تخصص هاي گوناگون 
لحاظ ش��ده اس��ت. اينها ش��اخص هاي 
خيلي خوبي بود. اما بر سر فرآيند تدوين 
و تعيين مصداق چه بس��ا بهتر مي ش��د 
عمل كرد. ليكن مس��اله اين است كه اين 
يك كار جمعي اس��ت و ممكن است همه 
اح��زاب و تش��كل هاي اصالح طل��ب هم 
انتظار ايده آل ش��ان تامين نش��ده باشد. 
ليكن م��ا االن در انتخابات ش��وراها يك 
ليست داريم كه برآيند كار جمعي شوراي 
عالي اصالح طلبان است. خوشبختانه اين 
برآيند فراهم ش��ده و همه از اين ليس��ت 
حمايت مي كنن��د. لذا اين ه��م نكته اي 
مهم است. برخي در انصراف تاخير كرده 
بودند اما خوش��بختانه انص��راف خود را 
اعالم كردند. نقش آقاي محسن هاشمي 
هم بسيار مهم بود. چون برخي از كساني 
كه در جبهه اصالحات راي نياورده بودند 
ب��ا او عكس گرفت��ه بودند و يك ليس��ت 
داده بودند. محسن هاش��مي با موضعي 
كه گرف��ت به اين موض��وع خاتمه داد. او 
اين پيام را انتقال داد كه از س��وي جبهه 
اصالح طلبان فقط يك ليست وجود دارد 
كه آقاي خاتمي و اصالحات پش��توانه آن 
اس��ت. لذا وقت كمي داريم اما در اين سه 
روز هم اگر همه فعاليت كنند، مي توانيم 
نه فقط ي��ك رييس جمه��ور خوب براي 
كشور داشته باشيم، بلكه به يك شهردار 
خ��وب پس از 12 س��ال شهرفروش��ي و 

تراكم فروشي برسيم.

احزاب| يكشنبه شب خبر انصراف قاليباف از ادامه رقابت 
براي رسيدن به رياس��ت جمهوري دوازدهم ميان فعالين 
سياسي و رسانه اي دهان به دهان چرخيد. تا دوشنبه صبح 
ديگ��ر خبرهاي غيررس��مي و موثق از كمپي��ن انتخاباتي 
قاليباف به بيرون درز كرده بود و همه منتظر بيانيه انصراف 
او بودن��د اما در اين ميان يك اتفاق عجيب رخ داد كه كمتر 

به آن توجه شد. 
در حالي كه همه مي دانستند تا ظهر دوشنبه قاليباف رسما 
اعالم كناره گيري مي كند اما تشكل هاي اصلي اصولگرا به 
اعالم حمايت از رييس��ي پرداختند. آنها حاضر نش��دند تا 

ساعاتي بگذرد و رسما اعالم حمايت كنند. 
جامعه اس��المي مهندس��ين و جبهه پيروان خ��ط امام و 
رهبري كه دبيركلي هر دو به عهده محمد رضا باهنر است، 
س��اعتي قبل از كناره گيري قاليباف اعالم كردند از رييسي 

حمايت مي كنند. 
محمدباقر قاليباف هرچه در انتخابات جلو آمد آرايش بيشتر 
ريزش كرد. هرچه در مناظره ها تندتر سخن گفت حاميان 
قليل تر شدند و هرچه سند رو كرد دستش خالي تر شد و در 

آخر كناره گيري كرد. 
سوالي كه پاسخ آن مي تواند بخش��ي از ابهامات را برطرف 
كند اين اس��ت كه چرا آنها حاضر نش��دند يك ساعت صبر 
كنند؟ آيا تعمدي داش��تند تا نش��ان دهند ميان قاليباف و 

رييسي انتخاب شان رييسي است؟
براي اين پرسش مي توان دو سناريوي اصلي در نظر گرفت: 

سپر قاليباف
اصولگراي��ان مي خواس��تند نماي��ش دموكراس��ي درون 
جبهه اي بدهند. با اين اعالم حمايت تش��كل هاي اصولگرا 
خود را در كن��ار جامعتين ق��رار دادند ت��ا اينگونه وانمود 
كنن��د كه قاليباف به راي اصولگرايان تمكين كرده اس��ت. 
آنها ب��دون اع��الم نتيجه نظرس��نجي احتمال��ي يا اعالم 
 موضع جمنا ب��ه صورت خودجوش به حمايت از رييس��ي 

پرداختند. 
جبهه پيروان و جامعه اس��المي مهندس��ين تالش كردند 
تا جلوي محو ش��دن قاليباف از عرصه سياس��ي را بگيرند. 
آنها خود را پيشقدم حمايت از رييسي نشان دادند تا نمود 
بيروني انصراف قاليباف هراس شكست سخت و تاريخي او 

در انتخابات را به جامعه منتقل نكند. 

نه به جمنا
جمنا كجاست؟ آنها از ماه ها پيش خود را تنها محور وحدت 
اصولگرايان معرفي كرده بودند. با مكانيسمي عجيب گفته 
بودند اين جمنا اس��ت كه در نهاي��ت تصميم مي گيرد چه 
كسي برود و چه كس��ي بماند. حتي در ساعات اوليه صبح 
دوشنبه گفتند تا عصر جمنا در مورد رفتن يا ماندن قاليباف 
تصميم مي گيرد. با اين حال بدون تش��كيل جلسه و اعالم 

نظر قاليباف كنار رفت. 
بيانيه هاي جامعتين، جامعه اس��المي مهندسين و جبهه 
پيروان نشان داد آنها ذره اي براي جمنا اعتبار قايل نيستند 
و به مانند همه تاريخ اصولگرايي اين خودش��ان هس��تند 
كه زير پرچم و بيرق كس��ي نمي روند. اعالم حمايت اين 4 
تشكل اصلي را مي توان نوعي مخالفت عليه جمنا در جبهه 

اصولگرايي ارزيابي كرد. 
نقش اول اين پازل را محمد رضا باهنر بازي مي كرد؛ مردي 
كه س��وداي كارگرداني جبهه اصولگرا را در سر مي پروراند 
اما توس��ط جمنا كنار گذاشته شد و در معادالت آنها جايي 
نداش��ت. اقدام جبهه پيروان و جامعه اس��المي مهندسين 
 را مي ت��وان ع��رض ان��دام باهن��ر در برابر جمن��ا ارزيابي

 كرد. 
اما محمد هاشمي، درباره اين كناره گيري به اعتماد آنالين 
گفت: چون آقاي قاليباف در دو مناظره آخر خيلي بد ظاهر 
شد و چهره بسيار بدي از خود ترسيم كرد كنار رفت. ايشان 
بداخالقي زيادي كرد. بر اساس نظرسنجي ها، آقاي قاليباف 

ريزش راي زيادي داشت. 
هاش��مي گفت: آقاي قاليباف رايي نداشت كه حاال به سبد 
آقاي رييسي ريخته شود. سبد راي آقاي قاليباف، رييسي 
و اصولگرايان يكي اس��ت. دو س��بد راي نداشتند كه حاال 

بگوييم اتفاقي مي افتد

دو عضو هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان در 
نشست پرسش و پاسخي كه به منظور تشريح نحوه تهيه ليست 
نهايي اين جريان سياس��ي براي انتخابات شوراي شهر تهران 
برگزار شد، پاسخ گفتند. حسين مرعشي در پاسخ به سوالي درباره 
انتشار ليست هاي متعدد برخالف تاكيد اصالح طلبان بر پايبندي 
بر تصميم نهايي ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
اعالم ك��رد: از جريان اصالح طلبي هيچ ليس��تي بيرون نيامده 
و تنها ليس��ت واقعي، همان ليست شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان است. او گفت: يكي از مشكالت ناشي از اين است 
كه در فضاي مجازي امكان جلوگيري از اينچنين مسائلي وجود 
ندارد. به عنوان نمونه ليس��تي تحت عنوان شوراي هماهنگي 
جبهه اصالحات منتش��ر شده و اين در حالي است كه اين شورا 
هيچ ليس��تي ارايه نكرده است. همچنين در موردي ديگر يكي 
از كانديداهايي كه تمايل به حضور در ليست اصالحات داشت 
اما بيرون از ليس��ت ماند، يكي از اسامي ليست ما را حذف و نام 
خود را جايگزين كرده و به عنوان فهرس��ت اصالح طلبان آن را 
نش��ر مي دهد و حتما ما به  لحاظ حقوقي اين مسائل را تعقيب 
مي كنيم. به گزارش ايلنا، عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي 
گفت: در نمونه اي ديگر شاهد هستيم ليستي تحت عنوان ياران 
هاشمي منتش��ر شده و درحالي كه هيچ كس بيشتر از بنده يار 
هاشمي نيست، شخصا از نحوه تهيه اين ليست مطلع نيستم و 
رسما انتصاب اين ليس��ت را به آقاي هاشمي تكذيب مي كنم. 
اصالح طلبان فقط يك ليس��ت دارد و آقاي خاتمي نيز صرفا از 
همين ليست حمايت مي كند و خانواده آقاي هاشمي نيز صرفا 
از همين ليست حمايت مي كند. به هر حال ممكن است پيروز 
شويم و ممكن است شكس��ت بخوريم اما در هر صورت اتحاد و 
وحدت مان را از هر پيروزي ديگري مهم تر مي دانيم. مرعش��ي 
در پاسخ به سوال ديگري درباره عدم امضاي ميثاقنامه ازسوي 
محس��ن هاشمي، گفت: اين مس��اله را تكذيب مي كنيم. آقاي 
هاشمي همچون ديگر اعضا اين ميثاقنامه را امضا كرده است. او 
گفت: بعضي انتقادها هم درباره افراد بود. مثال اينكه چرا عبداهلل 
مومني در ليست نيست چراكه ايشان تاييد صالحيت نشدند. 
به هر حال هر كس��ي يك نفر را مي پسندد و نمي توانيم بگوييم 
چون فالن كسي كه ما دوس��ت نداريم، در ليست نيست، پس 
فهرست خوبي نداريم. از طرفي بحث هايي مطرح شده كه چرا 
نظر مشاوران اعمال نش��ده و اين درحالي است كه ما از نظرات 
كارشناسي همه مشاوران استفاده كرديم اما قرار نبوده تسليم 
نظر آنها باشيم. ما در تالش كارشناسان قدرداني مي كنيم و نظر 

اين افراد به ويژه در انتخاب 150 نفر نهايي تاثيرگذار بود. آقاي 
سرخو در ميان 42 نفر بودند اما در مرحله نهايي شوراي عالي به 
آقاي عليخاني راي داده و راي ها هم مخفي بوده است و هنگامي 
كه مكانيزم را مي پذيريم بايد نتيجه آن را هم بپذيريم. مرعشي 
با انتقاد از نحوه عملكرد ش��هرداري تهران طي سال هاي اخير 
گفت: چرا بايد ش��هرداري تهران با البي جلوي تفحص شوراي 
ش��هر را بگيرد. چرا اين ش��هرداري با رايزني هاي انجام گرفته 
مانع از تفحص مجلس ش��د. بنابراين ليس��تي ارايه داديم كه 
جلوي اين اتفاقات را بگيرد. البته حتما افرادي اليق و شايسته 
از ليست اصالحات بيرون ماندند اما ما ساز و كاري بهتر از شيوه 
دموكراتيك نداش��تيم و چاره اي نيس��ت و بايد اين س��از و كار 
را بپذيريم. حسين مرعش��ي، عضو هيات رييسه شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان در ادامه يادآور شد: ليست جداگانه 
دادن؛ يك استقبال از شكست و تبريك به ليست آقاي چمران! 
فراموش نكنيم در انتخابات شوراي شهر دوم، دو ليست منتشر 
شد. يك ليس��ت به سرليس��تي تاجزاده كه ازسوي مشاركت 
حمايت شد و يك ليست نيز به سرليستي آقاي آشوري با حمايت 
كارگزاران و درنهايت اين گونه ش��د كه تاجزاده 159 هزار راي 
آورد، آشوري 155 هزار راي آورد و چمران با 165 هزار راي وارد 
شوراي شهر تهران شد و هنوز هم بيرون نيامده است. اينها تجربه 
اس��ت و بايد از آن درس بگيريم. فرامرزيان در پاس��خ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم با 
اتكا به راي ليستي مردم، شعار توسعه يافتگي سياسي دادند، آيا 
باتوجه به انتقاداتي كه مطرح مي شود، مي توان شكست اين ادعا 
را پذيرفت، گفت: واقعيت اين است كه ما مسيري را طي كرديم 
كه در تمام مراحل مورد توافق جم��ع راي دهنده نهايي بود. ما 
شاخص ها را تعيين كرديم و برخي بزرگان هم با اين شاخص ها 
مخالف بودند ام��ا راي جمعي مبنا قرار گرفت؛ بر اس��اس اين 

شاخص ها جمع بندي نهايي صورت گرفت. 

چرا قاليباف كنار رفت؟
اصولگرايان ساعتي قبل از اعالم انصراف قاليباف اعالم كردند از رييسي حمايت مي كنند 

اصالح طلبان با يك ليست در انتخابات شوراها
ليست جداگانه دادن؛ يك استقبال از شكست و تبريك به ليست آقاي چمران!

باشگاه اصالحاتگزارش روز 

خبر 

مريم وحيديان

محسن هاش��مي از انتشار 
ليس��ت »ياران هاش��مي« 
اظه��ار بي اطالع��ي ك��رد. 
محسن هاش��مي گفت: ما 
كانديدا بوده اي��م و از نحوه 
بستن ليست اطالع نداريم. 
عده اي طبيعتا بحق يا ناحق نسبت به ليست اعتراض 
دارند اما پاسخگوي اصلي اين موضوع، كميته و شوراي 
سياستگذاري است. با اين حال نظر نهايي من اين است 
كه هر ليستي نهايي شد همه بايد به آن تمكين كنند. 
وي اظهار داش��ت: چندي اس��ت ليس��تي به نام ياران 
هاشمي منتشر شده كه من آن را تكذيب كرده و اعالم 
مي كنم درجريان آن نيستم. درواقع من در جريان 99 
درصد از ليست هايي كه اسم من در آنها هست، نيستم. 
او ادامه داد: دادن ليست متفرقه چيزي را حل نمي كند. 
مي خواهيم هرچه زودتر آقاي خاتمي و اصالح طلبان 

ورود كنند تا انتخابات به سمت برد باشد نه باخت. آنا

ليست »ياران هاشمي« را 
تكذيب مي كنم

اله��ه كواليي، عض��و ش��وراي عالي سياس��تگذاري 
اصالح طلب��ان با تاكيد ب��ر اينكه نياز ام��روز جامعه ما 
عقالنيت و اعتدال است، گفت: ما سياست هاي مختلف 
را تجرب��ه كرديم و امروز نيازمند واقع گرايي هس��تيم. 
ام��روز نيازمند ادامه اين سياس��ت هس��تيم. كواليي 
در مورد راه��كار تقويت س��بد راي روحاني گفت: در 
طول دهه هاي اخير هميش��ه حضور، فعاليت يا انفعال 
دانشگاهيان، چه دانش��جويان و چه اساتيد، تاثيرگذار 
و سرنوشت س��از بوده است. ما تجربه كرديم زماني كه 
دانشگاه فعال بود و دانشجويان پُرشور و اميدوار بودند 
چه اتفاقي افتاد. آنها توده هاي مردم را با خودشان پاي 
صندوق هاي راي آوردند. يعني در واقع استارت تغيير 
مثبت را در جامعه زدند. وي افزود: راهي براي پيشرفت 
و توسعه همه جانبه ايران، بهبود موقعيت ايران جز راي 
به آقاي روحاني پيش روي ما قرار ندارد. لذا مهم ترين 

رقيب آقاي روحاني يأس و انفعال است. جماران

 مهم ترين رقيب روحاني 
يأس و انفعال است

مريم مجد


