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سیاسی

سعیدی:کاندیداهاوعدههاینجومیندهند
فاطمه سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید ،گفت :کاندیداهایی که برای انتخابات
ریاست جمهوری ثبت نام کردهاند نباید با وعدههای نجومی مردم را فریب دهند .وی درادامه
اظهار کرد :در روزهای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بعضا دیده شده برخی
از نامزدها بدون توجه به ظرفیتها و واقعیتهای کشور وعدههایی میدهند که تحقق آنها
ممکن نیست و صرفا کاربرد انتخاباتی دارد .نباید با چنین وعدههایی مردم را فریب داد/.ایسنا

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1717روسها هرگز دوست ما نبودند.
خواهی��م دی��د ک��ه باالخره ب��ا آمریکا
کنار خواهند آمد .در ش��رایط س��خت
کش��ورمان ،آنها پنج قطعنامه س��نگین
تحری��م را علیه ما امضا کردند .دولت از
آنها هواپیمای مس��افربری به درد نخور
روسی نخرد)1/28( .
 -1840عزیزان��ی که ب��رای کاندیداتوری
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ثبتنام
کردند میدانند که همراه شورای نگهبان،
نهادهایی چون قوه قضائیه  ،نیروی انتظامی
و وزارت اطالع��ات در تایی��د بیوگرافی و
س��وابق آنها دخیل هستند .امید است در
بررس��ی همه زمینهها و س��وابق عزیزان
کاندیدا ،سنگ تمام گذاشته شود)1/28( .
 -1858ترویج حجاب و عفاف در مسابقات
ورزشی بینالمللی تاثیرگذاری خاص و موثر
خود را دارد .از عزیزان مسئول و سرمربیهای
عزی��ز و مومنی ک��ه تیمه��ای خارجی را
دعوت به حجاب میکنند تشکر میکنیم.
امیدواریم این پایبندی به ارزشهای متعالی
همیشه پایدار بماند)1/28( .
-0221طیفراخواناتحادیههایتاکسیرانی
کل کشور به شهرداری و سازمان حمل و نقل
شهرستان تالش35 ،نفر پول پیش پرداخت
تاکس��ی ون را به حس��اب اتحادیه فوق یا
صندوق تع��اون واریز کردیم .جهت گرفتن
تاکسی ون اما نه از پولمان خبری هست و
نه از تاکسی ون .لطفا پیگیری کنید)1/28( .
 -0802روزنامه همش��هری زی��اد از حد
م��ی تازد .در انتخابات ،برنده ش��دن دلیل
نمی شود که آدم هر کاری دلش خواست
بکند .باید بدانند دولت خیلی کارها کرده اما
دلواپسان و همشهری فقط انتقاد میکنند.
نباید به خاطر پیروزی در انتخابات هر چه
میخواهند بنویس��ند .باید به دولت حق
بدهند .این دولت کارهای بسیار کرده .آیا
خود قالیباف اگر روزی رئیسجمهور شود
میتواند ظرف مدت چهار سال مملکت را
گل و بلبل کند؟()1/28
 -0837انته��ای بلوار ارت��ش  -تپههای
لواس��ان – در نزدیکیه��ای خانه ما روزی
دو بار صبح و عصر زبالهها را میسوزانند که
کار شهرداری هست .آیا اینگونه میخواهند
محیط زیست را تمیز کنند .همواره بوی دود
و زباله اطراف خانه ما را گرفته است)1/28( .
 -0847خدمت مسئوالن محترم عرض
میکنم در ارتباط با روس��یه مراقب باشند
چ��ون آنها فقط به مناف��ع ملی خود فکر
میکنند)1/28( .
 -0936نباید عدهای کم سواد و بیتجربه
برای ثبت نام در س��تاد انتخاب��ات وزارت
کش��ور حضور یابند تا رسانههای جهان از
این موضوع فیلم بگیرند و ما را زیر س��وال
ببرند .باید س��از و کار قانونی آن بررسی و
برای ثبتنام شرایط بهتری در نظر گرفته
ش��ود .نباید ش��أن ی��ک کش��ور تاریخی
زیر سوال برود)1/28( .
 -1227ما مسجدی در حکیمیه تهرانپارس
داریم .در حال ساخت و ساز بودیم که آمدند،
دستگاه کاشیبر و دیگر وسایل مسجد و نیز
دس��تگاه فرز را بردند و عمال کار س��اخت
مسجد را تعطیل کردند)1/28( .
 -1936ط��ی فراخ��وان اتحادیهه��ای
تعاونیهای سراس��ری تاکسیرانی کشوربه
شهرداری و سازمان حمل و نقل عمومی و
شرکتتعاونیتاکسیرانیشهرستانتالشو
معرفینامه آنها  35نفر پول پیش پرداخت
تاکس��ی را در سال  87به حساب صندوق
تعاون ش��عبه مرکزی تهران واریز کردیم
که در  9س��ال گذشته نه پول ما را دادند و
نه از تاکسی ون خبری شد .مدارک کامال
موجود است .لطفا پیگیری نمایید)1/28( .
 -2049خواستم بابت تورم یک پیشگویی
کنم.خدمتتانعرضمیکنمپسازانتخابات
که رئیسجمهور مشخص ش��د یک تورم
جهشی خواهیم داشت یعنی کرایه تاکسی و
اتوبوس و خورد و خوراک و هزینههای درمانی
افزایش مییابد .دوس��ت داری��د این پیام را
نگهداریدبگذارید2ماهدیگرچاپکنید.ببینید
این حرف من اتفاق میافتد یا خیر؟ ()1/28
 -2116از مس��ئوالن محترم ش��هرداری
منطقه  19تهران ناحیه  2و ش��ورای شهر
خواهشمندیم در کمترین زمان نام خیابان
مهران واقع در شهرک شریعتی را به خیابان
س��ردار جاویداالثر شهید مدافع حرم حاج
حسن اکبری تبدیل کنند)1/28( .
پیامهای مردمی در صفحات  2و 7

مکث

تبلیغات«عموپورنگی»قالیباف!

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :روز گذشته در
فضای مجازی فایلی صوتی دس��ت به دس��ت
میچرخید که عجیب و غریب بود .در این فایل
صوتی که بسیار حرفهای تدوین شده بود نشان
میداد یا حامیان شهردار تهران با وی شوخی
دارند و یا این که روی رأی کودکان در انتخابات
ریاست جمهوری پیشرو حساب کردهاند .در
این فایل چند کودک یک ش��عر را در حمایت
از قالیباف با موزی��ک میخوانند .در این ترانه
آمده است:
زاده مشهدی و عطر امام رضا(ع) داری
تا وطن این وطنه تو قلبای ما جا داری
تویی سردار یه جنگ ،تویی سرباز وطن
با تو آباد می شه شهر من و خونه من
رأی مامان و بابا قالیباف قالیباف
دوست خوب بچه ها قالیباف قالیباف
انتخاب ما تویی قالیباف قالیباف
دوست بچه ها تویی قالیباف قالیباف...
این فایل صوتی عجیب و غریب که تاکنون در
هیچ انتخاباتی نظیر نداشته ناخودآگاه انسان را
به یاد حضور حداد عادل در خندوانه می اندازد
برنام��ه ای که هنوز حواش��ی و گفتارهای نغز
میهمان عجیب این برنامه از اذهان پاک نشده
است .چنین به نظر میرسد سکونت در پاستور
که برای برخی مترادف با«اتوپیا»است تمرکز و
خویشتنداری را از حامیان برخی کاندیداهای
ریاست جمهوری سلب کرده است!

اصالح طلبان
محسن هاشمی:

بهقالیبافنامهنوشتم
تا تنش در فضای
مدیریت شهری کاهش یابد

محسن هاشمی رفسنجانی پیرامون آخرین
وضعی��ت پرون��ده مه��دی هاش��می ،فائزه
هاشمی و شرایط اصالح طلبان سخن گفت.
به گزارش برنا ،بخش��ی از مصاحبه «محسن
هاشمی رفسنجانی» معاون عمران و توسعه
دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
ش��رایط اص�لاح طلب��ان را چگون��ه
می بینید؟
اصالح طلب��ان و جریان اعت��دال در مقطع
فعلی وضعیت حس��اس و تعیین کننده ای
دارند .در آستانه انتخابات قرار داریم و حضور
منس��جم ،موفق و پرشور در انتخابات پیشرو
می تواند ضامن امنیت و پیش��رفت کش��ور
و تثبی��ت تفکر میانه روی و اعتدال باش��د.
انتظار این است همانگونه که در سال 1392
آیت اهلل هاش��می با درایت و تدبیر شرایط را
مدیریت کردند تا حماسه سیاسی خلق شود،
بزرگان کش��ور و رهبران جریان اصالحات و
اعتدال نیز با وفاق ،همگرایی و تدبیر بتوانند
ب��ه نظ��ام و م��ردم آرامش داده و حماس��ه
دیگری را بوجود بیاورند.
همه انتظار داشتند شما نامه تندتری
به آقای قالیباف بنویسید اما این طور نبود
و نامه کامال محترمانه و رسمی بود ،علت
چیست؟
نگ��رش بنده ب��ه مدیریت برهمین اس��اس
اس��ت .حوزه اجرایی و مسائل عمومی جای
مجادالت سیاسی نیست ،اختالف سلیقه ما
نباید باعث ش��ود که نقاط مثبت دیگران را
نادی��ده بگیریم و یا در رس��انه ها به یکدیگر
پرخاش کنیم .اگر اختالف نظر کارشناس��ی
وج��ود دارد محل بحث آن جلس��ات کاری
اس��ت نه تریبون ه��ای سیاس��ی .برهمین
اس��اس به آقای قالیباف نامه نوشتم تا تنش
در فض��ای مدیریت ش��هری کاه��ش یابد و
روابط صمیمانه و همدلی بیش��تری در سال
جدید حاکم شود.
درباره دادگاه فائزه هاشمی و پرونده
مهدی هاشمی خبر تازه ای ندارید؟
پرونده مهدی با وجود گزارشهای مثبتی که
در زمان حیات آیت اهلل هاش��می رفسنجانی
میآمد در فرآیند اعاده دادرس��ی به نتیجه
نرس��ید .البته اع��اده دادرس��ی محدودیت
برای ط��رح ندارد و م��ا امیدواریم با کاهش
التهاب��ات سیاس��ی ،ای��ن پرون��ده بصورت
کارشناس��ی مجددا رس��یدگی شده وحکم
آن نقض و اعاده دادرس��ی ش��ود .در مورد
خواه��رم فائ��زه نی��ز امی��دوارم در دادگاه
تجدید نظر مسئله حل شود.
چ��را برخ��ی همچنان بدنب��ال خروج
خانواده آیت اهلل هاشمی از کشور هستند؟
این گونه حرکتهای تخریب��ی ،همان روندی
اس��ت ک��ه مق��ام معظ��م رهب��ری بعنوان
دوقطبی س��ازی از آن انتق��اد کردند و قطعا
اخالق اسالمی اجازه دروغ ،تهمت و تخریب را
نم��ی دهد .امیدواریم مس��ئوالن مربوطه به
صورت بی طرفانه با هم��ه تخلفات برخورد
کنند و فقط مربوط به یک گرایش سیاس��ی
نباشد.

غالمرض��ا تاجگردون عض��و هیئت مرک��زی نظارت
بر انتخابات ریاس��ت جمه��وری  ،در رابطه با موضوع
رجل سیاس��ی عنوان کرد :در موارد و مقاطع قبلی که
موضوع رجل سیاسی و تعیین شرایط برای داوطلبان
کاندیداتوری ریاست جمهوری موردبحث قرار گرفت،
هم��واره این بحث مطرح بوده که مث� ً
لا  ۵۰۰نفر یک فرد را تایید
کنند اما همین مسائل سیاسی باعث میشد که بحث شود این افراد
متش��کل از  ۵۰۰امام جمعه باشند یا  ۵۰۰استاد دانشگاه یا ۵۰۰

نباید به همین راحتی از ظریفیت 50درصد جامعه غافل بود

چهره سیاسی صاحبنام.عضو هیئت مرکزی نظارت
بر انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد :این مسائل
همواره در روند کار ،اش��کال و شبهه ایجاد کرده اما
فکر میکنم مش��کل آنقدر بغرنج شده و از طرفی،
خوشبختانه کشور به چنان پختگی سیاسی رسیده
که وقت آن است ،مشکل حل شود .وی اضافه کرد :شاید بتوان گفت
بهترین شرایط برای اصالح قاتون انتخابات این است که هیچکدام
از دو جناح احس��اس نکنند که در خ�لال این بحث ،بهرهبرداری

سیاسی صورت گرفته است .او در پاسخ به این سوال که آیا موضوع
«رجل سیاس��ی» نیز قابل حل خواهد بود ،گفت :باید این مشکل
در قوانین جاری کش��ور اصالح ش��ود .درباره مفهوم رجل سیاسی
برداشتهای مختلفی وجود دارد و با اینکه گویا فع ً
ال شورای نگهبان
معنای فعل��ی را مدنظر دارد ،اما افکار عمومی جامعه معتقدند که
رجل سیاسی لزوماً به معنای مردان سیاستمدار نیست.تاجگردون
در پایان تصریح کرد :بسیار حیف خواهد بود که به همین راحتی از
ظرفیتها و تواناییهای پنجاه درصد جامعه صرفنظر شود.

چرا ورود کاندیدای پوششی به عرصه انتخابات
برای محافظهکاران گران آمده است؟!

تب و لرز اصولگرایان
ازکاندیداتوریجهانگیری
ای��ن که چرا آمدن جهانگیری تا این اندازه اصولگرایان را دچار س��ردرگمی،
ناامی��دی و درخودماندگی کرده ب��ه این باز می گردد ک��ه از ابتدا ،انتهای
انتخابات را دیده اند و مطمئن هستند ترکیب دونفره جهانگیری ـ روحانی
شکست ناپذیر است!
آفتاب یزد ـ رضا بردس�تانی :از پیروزی تقریبا
مس��جل روحانی نگران هس��تند و این یعنی همه
واکنشه��ا میتواند تابعی از این تفکر ویران کننده
و آزاردهنده باش��د .حمالت به روحانی از دو ناحیه
سیاست داخلی و سیاست خارجه خیلی زود ،حتی
زودتر از اعالم نتایج قطعی انتخابات خرداد  92آغاز
شد! که اگر خواسته باشیم برای نقطه اتصال زمانی
واحد در نظر بگیریم باید تاریخ دقیق تولد«دلواپسی»
و«دلواپسان» را بدانیم یعنی حوالی  13آبان.
از کج فهمی«رحم اجاره ای» تا حمله به«پوششی»
و«ضربهگیر»!

سالها قبل ،ابراهیم اصغرزاده در پاسخ به این سؤال
که« :ادعا میشود اصالحطلبان چون میدانستند در
انتخابات  ،92آقای عارف نمیتواند رأی بیاورد ،او را
کنار میگذارند و از روحانی حمایت میکنند .این در
شرایطی انجام شده است که سیاستهای روحانی
مورد پسند اصالحطلبان هم نبود .آیا این ادعا صحت
دارد؟» گفته بود« :تصور میکنم حرف مهمی است و
چندان هم غلط نیست .چند وقت پیش به دوستانی
به ش��وخی[!] گفتم این رحم اجارهای برای پرورش
یک نطفه است .وقتی به شما اجازه نمیدهند احزاب
جریان سیاس��یات فعالیت داشته باشد ،مجبور به
ائتالف میشوید .همان طور که میدانید مهمترین
احزاب جریان اصالحطل��ب ممنوعالفعالیت بودند.
ی را به انتخابات
البته قرار بر این بود که آدمهای قو 
بیاوریم،اما آنقدر عقبنشینی کردیم که فرد اصلی
ما شد هاشمی ،هاشمی شد روحانی .آقای روحانی
همان ط��ور که گفتم ،متعلق به جناح محافظهکار
بود»...
از همان روز بدون توجه به اصل موضوع و با حذف مقدمه
و مؤخره این نقل قول ،حم�لات به دولت روحانی
با عبارت��ی بی معنا تحت عنوان«رح��م اجاره ای»
در دس��تور کار ق��رار گرف��ت و اما این نخس��تین
قدم از س��وی اصولگرایان بود که حرکت از«خود»
به«خویش��تن» را البته با«فرافکنی» برداشتند اما
در میانه به س��مت و س��وی خویش��تن نگری گام
برنداشتند که تمام فعالیتها به فرافکنی و تخریب
نفر مقابل منتهی شد .از مدتها قبل سخن از حضور
نام��زدی در کن��ار روحانی که ب��ا اوصافی همچون
«پوششی»« ،ضربه گیر»« ،مکمل» و غیره در فضای
رسانه ای و سیاسی ـ اجتماعی کشور قوت گرفت و
وقتی در آخرین گام«اسحاق جهانگیری» شناسنامه
به دست راهی میدان فاطمی شد ،تب و لرزی شدید

همه اصولگرایان را فراگرفت بدانسان که بخشهای
مهمی از یادداشتهای تحلیلی رسانههای اصولگرا
در روزی ک��ه هم��گان منتظر پوش��ش گس��ترده
دو نام��ه ابراهی��م رئیس��ی بودند به این مس��ئله
اختصاص یافت.
حضور جهانگیری مکمل روحانی

محمدباق��ر نوبخ��ت درنشس��ت خبری خ��ود با
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی
منتقدین میگویند جهانگیری ثبتنام کرده چون
روحان��ی نمیتواند از عملک��رد دولتش دفاع کند و
عملکرد دولت قابل دفاع نیس��ت ،پاس��خ می دهد:
«االن مهمترین اقدام این اس��ت که عملکرد دولت
به درس��تی تبیین شود .ما از این کار در برابر تعداد
کاندیداها استقبال میکنیم چرا که همه میگویند
رقیبمان یک نفر است پس باید این اقدامات توضیح
داده ش��ود .اینکه از دولت کسی برود و دستاوردها
را توضیح بدهد ،س��نجیده است .وقتی دستاوردی
نباش��د اگ��ر  200نفر هم برون��د و توضیح بدهند،
فرقی نمیکن��د .اما حضور آقای جهانگیری مکمل
آقای روحانی است و باعث میشود واقعیتها بهتر
گفته شود .به این ترتیب انتخابات سالمتری برگزار
خواهد ش��د و مردم میتوانند براس��اس واقعبینی
تصمیم بگیرند.

کیهان و استراتژی«هوو»سازی!

کیهان در روزی که همگان منتظر بازتاب گسترده
دو نامه رئیسی به رؤسای قوه مجریه و رسانه ملی از
سوی این روزنامه بودند ،در ستون اخبار ویژه ،پروژه
یا استراتژی«هوو»س��ازی را کلید زده و در پیشانی
نوشت این یادداشت می نویسد:
«آی��ا عضو مرکزی��ت کارگزاران ،تبدی��ل به هووی
تحمیل��ی ب��رای روحان��ی میش��ود؟ در ص��ورت
عقبافتادن روحانی از جهانگیری در نظرسنجیها،
کدام اتفاق رخ میدهد؟ آیا اصالحطلبان ،روحانی را
وادار به کنارهگیری به نفع جهانگیری میکنند؟این
پرس��شها از چند جهت جدی ش��ده است .اوالً به
این خاطر که اصالحطلبان صریحاً میگویند روحانی
اصالحطلب نیست و باید نامزد اصالحطلب مستقل
در انتخابات داشته باشیم .ثانیاً آنها تصریح کردهاند
دولت یازده��م را صرفاً در حد اج��ارهای میبینند
و ثالث��اً خبرها حاکی اس��ت که روحان��ی تا صبح
آخری��ن روز ثبتنام ،مخالف نام��زدی جهانگیری
بوده اما اصالحطلبان وی را مجاب کردهاند نامزدی

جهانگیری را بپذیرد ».یادداش��ت کیهان به نتیجه
در هم تنیده و درخش��ان! منتهی می شود«:سؤال
مهم این اس��ت که آیا ش��وخی تبدی��ل به جدی
ش��ده و نامزد کمکی -تحمیل��ی -اصالحطلبان به
هوو تبدیل میشود؟ روحانی چند روز پیش گفت
«هووهایی که قصد کش��تن برجام را داشته باشند
نمیتوانند سرپرست خوبی باشند ».اما هوو از میان
اصالحطلبان چه ،که با اکراه توسط روحانی پذیرفته
ش��د؟ اگر در نظرس��نجیها ،روحانی از جهانگیری
عقب افتاد چه؟ آیا باز هم به روحانی وفادار میمانند
ی��ا او را وادار به کنارهگیری به نفع نامزد جدید خود
میکنند؟ در چنین احتمالی روحانی ولو ناراحت شود،
چه قدر میتوان��د مقاومت کند یا تمکین میکند؟
فراموشنکنیمپیشازایناصالحطلبانیچوناصغرزاده
و ناصری گفتند دولت روحانی ،رحم اجارهای ماس��ت.
اکنونبهنظرمیرسدشوخیروحانیدربارههوو،تبدیل
به یک بازی جدی از سوی اصالحطلبان شده است».
وطن امروز و کنایه ای به شکل«داربست»!

وطن ام��روز در یادداش��تی با عنوان«:داربس��ت»
مینویسد« :اصالحطلبان و بخشی از حامیان دولت
میگویند وضعیت دولت روحانی عادی نیست و با
همین استدالل ،کاندیدا شدن اسحاق جهانگیری،
معاون اول حس��ن روحانی را توجیه میکنند .آنها
میگویند جهانگیری آمده اس��ت ت��ا در انتخابات
روحانی را پوش��ش دهد ».این روزنامه که یک روز
قبل درب��اره ارزیابی اصالحطلب��ان از کاندیداتوری
جهانگیری ،گزارشی را با عنوان «وضعیت اضطراری»
منتش��ر کرده بود ،در ادامه می نویسد« :اما واکنش
اصولگرایان به کاندیداتوری جهانگیری صریحتر بوده
است .اصولگرایان میگویند کاندیداتوری جهانگیری
نشاندهنده آن اس��ت که جایگاه روحانی متزلزل
ش��ده اس��ت و این موضوع وضعی��ت روحانی را در
افکار عمومی تضعیف میکند .تعبیر سید عزتاهلل
ضرغامی ،یکی از چهرههای سرشناس اصولگرایان از
کاندیداتوری جهانگیری هم قابل توجه بود .ضرغامی
میگوید کاندیداتوری جهانگیری مانند یک داربست
عمل میکن��د و تالش میکند س��اختمان دولت
روحانی فرو نریزد».

پاشنه آشیلی به نام مناظره ها!

آن چ��ه از این تعابیر و تفاس��یر به دس��ت می آید
آن اس��ت ک��ه اصولگرایان با اصل نامزد پوشش��ی،
مکمل یا هر چیز دیگری که نامیده ش��ود ،مشکلی

ندارند! اصل مشکل به این دلیل است که فرد مورد
نظر«جهانگیری»است ،چهره ای که همگان او را به
صراحت بیان و گستردگی اطالعات و اشراف کامل
به همه گلوگاه های دردسرس��ازی که جناح راست
از آن رویگردان اس��ت ،می شناسند .با بازگشتی به
عق��ب؛ به مناظرههایی میرس��یم که رئیس دولت
سابق با زیر پاگذاشتن بدیهی ترین اصول اخالقی،
از آن هوش��مندانهترین بهرهبرداریه��ا را به عمل
آورد .جناح مقابل اصالح��ات که این گونه برخورد
در مناظره به کامش مزه داده بود برای سال  92نیز
اقدام به اس��تفاده از روشی مشابه کرد اما هیچ وقت
پیشبینی نمیکرد که رقیب یعنی حسن روحانی با
همان ترفند پشتشان را به خاک برساند خاصه آن که
دعوای اصلی بین خودی با خودی بود نه خودی با
غیر خودی! اصولگرایان که از دو مسئله به طور کلی
ناامید شده بودند؛ یعنی مناظره و ائتالف ،این بار و در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری ،ساز و کاری به نام
جمنا را برگزیدند تا از آن دو پاشنه آشیل ،دو نقطه
قوت برای خود آماده کنند غافل از این موضوع مهم
که کوچک انگاشتن و ضعیف پنداشتن رقیب ،عین
شکس��ت است .این روزها و با مداقه در باال و پایین
پریدنهای جناح راس��ت که جهانگیری پوشش��ی
اس��ت ،مکمل اس��ت ی��ا ضرب��ه گی��ر ،از آن بابت
«تب ـ لرزه» تمام وجودشان را گرفته که این بار نیز
فضایمناظرههاراازهماکنونازدسترفتهمیدانندو
چون واقف به قدرت مناظرهای روحانی ـ جهانگیری
هس��تند ،به قاعده «تفرقه بینداز و حکومت کن»
متوسل شده اند تا شاید در این میانه کالهی از نمد
اختالف برای خود به دست آورند! تالش برای ایجاد
اختالف بین اصالح طلبان و اعتدالگرایان ،کوشش
ب��ی حد ب��رای رقیب نش��ان دادن جهانگیری و نه
مکمل بودن وی ،عاجزانه به در و دیوار کوبیدن برای
ایجاد ش��ک و دو دلی در نهان و عیان دولت حسن
روحانی و همه سختکوشیها که منتهی به نیامدن
جهانگیری شود دال بر یک موضوع است و آن این
ک��ه بار دیگر حرکت اصولگرایان از نقطه «خود» به
مقصد «خویش��تن» که قرار بود بدون «فرافکنی»
صورت پذیرد به پرتگاه انحراف فرو غلتیده و به دره
فرافکنی و تخریب رقیب سقوط کرده است .این که
چرا آمدن جهانگیری تا این اندازه اصولگرایان را دچار
س��ردرگمی ،ناامیدی و درخودماندگی کرده به این
باز می گردد که از ابتدا انتهای انتخابات را دیده اند و
مطمئن هستند ترکیب دونفره جهانگیری ـ روحانی
شکست ناپذیر است!

رئیسی عامل اختالفات درونی جبهه پایداری؟!
آفتابیزدـگروهسیاسی:حوالیظهرچهارشنبه
بیشتر خبرگزاریها و کانال های تلگرامی خبری
مشابه را با زوایای مختلف روی خروجی خود قرار
دادند« :شورای مرکزی جبهه پایداری از همه اعضا
و هواداران پرتالش و خس��تگی ناپذیر و بی ادعا
و خدوم خود در سراس��ر کشور دعوت می نماید
صادقان��ه و خالصانه با م��دد از ارواح پاک و طیبه
شهیدان برای معرفی نامزد اصلح انقالب ،حضرت
آیت اهلل رئیسی به هر طریق شرعی ممکن تالش
نموده و همه اطرافیان و دوس��تان را به این مهم
تش��ویق و ترغیب نمایند ».این نه گمانهزنی بود
و نه خبری که منبع آن نامشخص یا اعالم نشده
باش��د! این خبری بود که بس��یاری از مهم ترین
خبرگزاریه��ا با آرامش خاطر آن را نش��ر دادند
و ش��اید بتوان آن را تا پیش از تکذیبی که همه
چیز را در «هالهای از ابهام» فرو برد! مهم ترین و
قابل تأملترین خبر منتشر شده پیرامون انتخابات
ریاست جمهوری قلمداد کرد.
و اما...
خبری عجی��ب که تقریبا بیش��تر جن��اح های
اصولگرای��ی و اص�لاح طلب را دچ��ار بهت کرده
بود ،کمتر از س��ه س��اعت از کانال رسمی جبهه
پایداری برداش��ته ش��د و کمی بعد از آن خبری
منتشر ش��د مبنی بر این که مرتضی آقا تهرانی،
دبی��رکل جبهه پایداری خبر مذک��ور را تکذیب
کرده و گفته«:پای��داری فعال از هیچ گزینهای به
شکل رس��می اعالم حمایت نکرده و ما در زمان
مناس��ب فرد اصلح را با ص��دور بیانیهای معرفی
خواهیم کرد».
در دو موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد؛ نخست
ای��ن که اعالم حمایت رس��می جبه��ه پایداری
خبری دقیق ،اصیل و درس��ت بوده اس��ت! دیگر
آن که واکنشها ،تماسها ،گالیهها و ش��اید قهر
و اعتراضها در همین پروسه زمانی سه ساعته و

کمتر از سه ساعت! همه ساز و کارهای انتخاباتی
جبه��ه پایداری را دچ��ار تبعاتی عجیب و غریب
کرده و عقب نشینی اجباری خاص جریان و شاخه
سیاسی اصولگرایی نشان می دهد همه حدس و
گمان ها از تش��تتی پابرجا که از زمان انتخابات
ریاس��ت جمهوری  92به وج��ود آمده نزدیک به
صحت اس��ت و ن��ه تنها آن تش��تت و اختالفات
درمان نیافته که به هس��ته مرک��زی و مدیریتی
پایداری ها نیز ورود پیدا کرده است.
واکنش منفی رئیسی یا گالیه قالیباف؟!

در نخس��تین واکنشه��ا آم��ده از آن جایی که
حمای��ت جبهه پای��داری از هر نام��زد انتخابات
ریاس��ت جمهوری به دلیل حمایتهای بیدریغ
از احمدینژاد! نزد افکار عمومی واکنش��ی منفی
به دنبال خواهد داش��ت فلذا ابراهیم رئیس��ی به
دلی��ل ت��رس از درافتادن با ت��ودهای از مردم که
از کاندی��دای م��ورد حمایت پای��داری ،حمایت
نخواهند کرد دس��تور داده تا این بیانیه حذف و
این حمایت تکذیب شود! نقیض این ادعا آن که
قالیباف اساس��ا نمیتواند بپذیرد که نامزد نهایی
جناح اصولگرایی نیست
و شاید فش��ار قالیباف و
اطرافی��ان ،پایداریها را
مجاب کرده تا فعال دست
به عصات��ر حرکت کنند
که در یک بررسی ذهنی
هم م��ی ت��وان احتمال
نخس��ت را پذیرفت زیرا
اگرچه قالیباف و رضایی
(چهره ثبت ن��ام نکرده
در انتخابات) منتسب به
اصولگرایی هستند اما در
این جناح اقبال حداقلی

نیز بر این دو چهره وجود ندارد چه رس��د به آن
که خواسته باشند پرچم خود را بر دوش قالیباف
نهاده تا در مناظره ها رو در روی حس��ن روحانی
بایستد.
تح��ت الحمایه ب��ودن رئیس��ی از س��وی پایداری
تکذیب شدنی نیست!

دهم فروردین س��ال جاری ،رس��انه ه��ا از قول
حس��ینعلی حاجیدلیگانی عضو جبهه پایداری
در رابطه با انتش��ار خبری مبنیبر تماس تلفنی
آیتاهلل مصباحیزدی با رئیسی برای دعوت از وی
به منظور حضور در عرصه انتخابات ،مینویسند.
وی «ضم��ن تایید تاکید آیتاهلل مصباحیزدی بر
حمایت از رئیس��ی به عنوان کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری اصولگرایان» اظهار داشته است:
«در جلسهای که اعضای جبهه پایداری با آیتاهلل
مصباحیزدی داشتند ،ایشان توصیه فرمودند که
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری به س��راغ آقای
رئیس��ی بروید و اگر ش��رایطی فراهم شد که به
صحنه رقاب��ت انتخاباتی ورود پیدا ک��رد ،از وی
حمای��ت کنید ».این نماینده مجل��س در رابطه
با اظهارنظر تع��دادی از
اعضای جمن��ا مبنی بر
ای��ن که تاکن��ون جبهه
پایداری موض��ع خود را
نسبت به جبهه نیروهای
مردمی انقالب اس�لامی
مشخص نکرده است هم
نکات قابل تأملی بر زبان
آورده ب��ود از جمله این
که«:وقتی اعضای جبهه
پای��داری ب��رای ورود به
عرصه انتخاب��ات با آقای
مصب��اح رایزنی میکنند

این موضع هم مشخص شده و با این نکته که وی
در جهت حمایت از آقای رئیسی مطرح کرده است
موضع جبهه پایداری هم به طور کامل مشخص
ش��ده اس��ت ».حاجیدلیگان��ی وقتی ب��ا تأکید
میگوید«:اگراعضایجمناهمبههمینجمعبندی
برسند که از آقای رئیسی به عنوان کاندیدای واحد
اصولگرایان حمایت کنند و بر روی انتخاب وی به
اجماع برس��ند اتفاق میمون و مبارکی در جهت
حفظ وحدت بین اصولگرایان رقم خواهد خورد»
چنین به نظر می رسد که جمنا یا باید نامزد مورد
حمای��ت پایداری را بپذیرد و یا این که برای خود
نامزدی بیابد و به روش خود از آن نامزد حمایت
کند.گفت و ش��نودهای حاجی دلیگانی ،توصیه
مصباح یزدی ،جلس��ات بی نتیجه جمنا ،اعتراف
صریح س��خنگوی جمنا مبنی بر به جمع بندی
نرسیدن این جبهه ،خبر منتشر شده چهارشنبه
و ب��ه دنبال آن حذف و تکذی��ب خبر مربوط به
حمایت پایداری از رئیس��ی نشان می دهد همه
داش��تههای اصولگرایان از مبارزات انتخاباتی 92
اگر از بین رفته باش��د یک چیز همچنان محکم
و استوار باقی است و آن تشتتی است که به نظر
درمان ناپذیر می رسد.
روزهای باقی مانده تا  29اردیبهش��ت  96آبستن
حوادث بیش��ماری است اما آن چه تاکنون عیان
شده این که رئیسی به ش��دت از جبهه پایداری
کناره م��ی گیرد و جبهه پایداری نیز به ش��دت
به دنبال مصادره تمام و کمال رئیس��ی اس��ت و
در این راه حتی حاضر اس��ت از چهرههایی چون
قالیب��اف و غیره نیز عبور کن��د .باید منتظر ماند
و دید در این کش��مکش خواس��تن و نخواستن،
پایداری به خواس��ت خود میرس��د و رئیسی را
س��ومین قربانی خواس��ت های سیاس��ی خود
می کند یا رئیسی خواهد توانست از تله پایداری
به سالمت بیرون رود!؟

