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احمد توکلی نماینده ســابق مجلس و فعال سیاسی اصول گرا با ارســال نامه سرگشاده ای به اعضای شورای نگهبان، با اشاره 
بــه مــواردی از تجربه کشــورداری و مدیریتی محمود احمدی نــژاد وی را فاقد صالحیت های مصــرح در قانون برای تصدی 
ریاســت جمهوری دانست. وی  با ارسال نامه سرگشاده ای به اعضای شورای نگهبان  وی را فاقد صالحیت های مصرح در قانون 

برای تصدی ریاست جمهوری دانست و خواستار رد صالحیت وی شد.

نیویورک تایمز: 

شبکه خبری بلومبرگ با انتشار گزارشی اشاره می کند که نتایج یک نظرسنجی تازه که 
روز دوشنبه منتشر شده نشان می دهد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنوز هم در 

میان ایرانیان محبوب است. 
این شبکه خبری می افزاید: این نظرسنجی توسط »ایران پال« مستقر در تورنتو صورت 
گرفته است. اکثریت پاسخ دهندگان دید مثبتی نسبت به روحانی و توافق هسته ای داشته اند. 

البته برخی نیز از استاندارد زندگی و اقتصاد ایران گالیه مند بودند. 
این نظرسنجی به صورت تماس تلفنی با ۱۰۰۵ ایرانی پاسخ دهنده در سرتاسر ایران در 
فاصله ۱۱ تا ۱۴ اوریل انجام شــده و ضریب خطای آن ۳ درصد بوده اســت. ۴۰ درصد از 

پاسخ دهندگان گفته اند که روحانی تا حدودی در بهبود اقتصاد موفق بوده است.

بلومبرگ:

   محبوبیت روحانی باالست

ســایت »عرب ویکلی« با انتشار گزارشی ضمن اشــاره به تحوالت مرتبط با ایران در 
هفته هــای پیش از آغاز ثبت نــام نامزدهای انتخاباتی در ایران می نویســد: در روزهای 
باقی مانده به اعالم ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، حسن روحانی ریس جمهوری ایران سفر 
از پیش برنامه ریزی شــده ای به مسکو داشت. والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 
آن ســفر بر روابط دوجانبه دوستانه و میان دو کشور تاکید کرد و از افزایش ۷۰ درصدی 
در تجارت دوجانبه در ســال ۲۰۱۶ میالدی گفت. یک هفته پس از آن امریکا حمله ای 

موشکی را علیه سوریه انجام داد.
  این ســایت در ادامه اشــاره می کند که تالش های دولت ترامپ برای جلوگیری از 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران کارآمد نبوده اند و می افزاید: دولت ترامپ با وضع جریمه 
۲.۱ میلیارد دالری علیه یک شــرکت چینی   به دلیل ارسال کاالهای ساخت امریکا به 
ایران قصد تهدید شــرکت های همکاری کننده با ایران را داشت با این حال، آمار دولت 
ایران در سال ۲۰۱۶میالدی نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم و جذب آن ایران از 
۱.۲۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ میالدی به ۱۱ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ میالدی پس 
از لغو تحریم های اروپایی و امریکایی رســیده است و شرکت های خودروسازی فرانسوی 
پژو و رنو در حال حاضر فروش خود را دو برابر کرده اند. شرکت بوئینگ نیز در قراردادی 

چند میلیون دالری با ایران می تواند ۱۸ هزار شغل جدید ایجاد کند. 
  این ســایت در ادامه اشاره می کند که در سیاست داخلی، منتقدان روحانی در اردوگاه 
اصول گر ایان هنوز هم بر سر یک نامزد واحد برای انتخابات ماه مه به توافق نرسیده اند. 

این سایت می نویسد: جبهه نیروهای انقالب اسالمی)جمنا( یک گروه اصول گر ا که به 
منظور اجماع بر روی نامزدی واحد تشکیل شده است فهرستی کوتاه متشکل از پنج نام 
را ارائه کرده است که نام محمدباقر قالیباف شهردار تهران و ابراهیم رئیسی تولیت حرم 

امام رضا در مشهد نیز در آن دیده می شود. 
این ســایت در ادامه اشــاره می کند که اصالح طلبان می دانند هر فردی که از اردوگاه 
آنان نامزد شــود بعید اســت که بتواند نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند در نتیجه 
روحانی را نامزد خود معرفی کرده اند. این ســایت می افزاید: او توانسته از محدودیت های 
اجتماعی بکاهد و توافقق هســته ای را حاصل و حفظ کند. از سوی دیگر وجود اختالف 
و چند دســتگی در میان اصول گر ایان به نفع روحانی است. قالیباف در فهرست پنج نفره 
نفر چهارم بوده با این حال، با حضور رئیســی شانس قالیباف کاهش یافته است. ظاهرا 
جبهه نیروهای انقالب اسالمی با او وارد مذاکره شده بود تا او را متقاعد به پذیرش سمت 
معاونت رئیســی در صورت پیروزی او در انتخابات کند امــا گویا در این زمینه موفقیت 
چندانی کســب نکرده است. دست کم در شــرایط کنونی. به غیر از آن که میانه روها و 
اصالح طلبان کامال مشخص کرده اند که از روحانی حمایت می کنند هیچ چیز دیگری در 

انتخابات ایران مشخص نشده است.
این سایت در ادامه اشــاره می کند که احمدی نژاد نیز علیرغم توصیه های رهبر ایران 
برای عدم حضور در انتخابات، نامزد شده است. برخالف روزهای ابتدایی سال جاری، در 

هفته های اخیر مقام های ارشد و عالی نظام از روحانی انتقاد نمی کنند .

»عرب ویکلی«  
چند دستگی در اردوگاه مخالفان دولت

فرمانــده یگان های ویــژه ناجا از به 
کارگیری ۲۰ هــزار نیرو در این پلیس 
در راســتای برگزاری انتخاباتی امن و 

باشکوه خبر داد.
 سردار حسن کرمی در جمع کارکنان 
یگان های ویــژه ناجــا اظهارکرد: ۲۹ 
اردیبهشــت، روز سرنوشت سازی برای 

ملت ایــران خواهد بود. برای برگزاری انتخاباتی امن و باشــکوه، ۲۰ هزار نیرو 
در یگان های ویژه سراســر کشور، در قالب قرارگاه عملیاتی »ظفر« انجام وظیفه 
خواهند کرد. فرمانده یگان های ویژه ناجا ادامه داد: ســعی کردیم برای برگزاری 
انتخابات، قرارگاه عملیاتی »ظفر« را به ظرفیت سه برابر »نیرو« و »تجهیزات« 
ارتقا دهیم که این مهم خود پیام هشداردهنده ای برای دشمنان قسم خورده نظام 
و انقالب خواهد بود. در تالش هستیم این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته، 
در کمال آرامش و اقتدار برگزار و برگ زرین دیگری بر افتخارات کشور ثبت شود. 
وی با اشــاره به رویکرد »جامعه محوری« ناجا خاطرنشان کرد: با بهره گیری از 
رسانه ها و سایر امکانات موجود در کشور، این هدف و رویکرد نیروی انتظامی را 
دنبال می کنیم.  آمادگی و ارتقای توان رزم، یک عامل مهم »بازدارنده« اســت 
چرا که اگر توان آمادگی ارتقا یابد، به طور قطع از خطرات و تهدیدات جلوگیری 
می شود و سیاست های یگان های ویژه ناجا محقق خواهد شد. با ارائه سیاست های 
کالن و تصویب آن ها، به دنبال ایجاد راهبردهای بازدارنده هستیم که در راستای 

این مهم، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

  امنیت انتخابات به 
20 هزار پلیس سپرده شد

علیرضــا رحیمی رئیــس هیات عالی 
نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی 
اســتان تهران از تایید صالحیت ۹۲۸۸ 
کاندیدای انتخابات شــوراها در اســتان 
تهــران در هیات های اجرایــی خبر داد 
و گفت کــه از این تعــداد ۷۶۳ نفر در 

هیات های اجرایی رد صالحیت شدند 
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۵۴ نفر در 

استان تهران برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند، گفت: از این میزان ۶ هزار و 
۷ نفر در ۱۶ شهرستان تهران،  شامل شهر تهران ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵ 
هزار و ۵۵۰ نفر در هیات های اجرایی تایید صالحیت شدند، ۴۶۰ نفر رد صالحیت 

شدند و ۷۰ نفر انصراف دادند. 
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی استان تهران با بیان 
اینکه تعداد ثبت نامی در ۳۲ بخش اســتان تهران ۴ هزار و ۴۷ نفر است، گفت: از 
این تعداد ۳ هزار و ۷۳۸ نفر در بخش های استان تهران توسط هیات های اجرایی 

تایید صالحیت شدند، ۳۰۳ نفر رد صالحیت شده و ۷۰ نفر انصراف دادند.  
وی تاکیــد کرد: با توجه به این اکنون در مرحله بررســی صالحیت ها در هیات 
های نظارت هستیم، نمی توان این آمار را نهایی دانست،  آمار نهایی مرحله اول ۲ 
اردیبهشــت به صورت رسمی از سوی فرمانداری ها به داوطلبان اعالم می شود تا 

اگر آن ها شکایتی داشتند ظرف ۴ روز هیات نظارت استان اعالم کند. 
رحیمی توضیح داد: کســانی که صالحیت آن ها در هیات های اجرایی رد شده 
اســت و آن هایی که از سوی هیات نظارت نیز رد صالحیت می شوند،  با در دست 
داشــتن مدارک رسمی از سوم تا ششم اردیبهشت می توانند به هیات های نظارت 
استان شکایت کرده تا ظرف ۱۰ روز به شکایت آن ها رسیدگی شود. ۱۶ اردیبهشت 
 زمان اعالم نهایی مرحله دوم بررســی صالحیت کاندیداها در انتخابات شــوراها 

است. 

تأیید صالحیت 9288 کاندیدای 
شوراهای استان تهران   

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد و بقایی گفت که 
بنابر صحبت هایی که خودشان داشتند، بعید می دانم 

که اساساً بتوانند تا پایان راه ادامه دهند.
مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
ایلنا، با اشــاره به فعالیت های احمدی نژاد و جریان 
نزدیک به او در انتخابات ریاســت جمهوری اعالم 
کــرد: واقعیت این اســت که از روز نخســت که 
احمدی نــژاد کاندیدای انتخابات شــد و بعد هم به 
مسئولیت ریاست جمهوری رسید، نظرم را بیان کرده 

و هنوز نیز بر همان نظرم.
او گفت: در آن زمان احمدی نژاد ادعا می کرد اگر 
به قدرت برســد، یک نفر بیکار نمی ماند، وام بانکی 
و بیکاری را تک رقمی می کنم و رشــد اقتصادی را 
افزایش می دهم و هــزاران وعده دیگر. کدامیک از 
این وعده ها عملی شد؟! کدامیک از حرف هایی که 

می زد در عمل اجرا شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
برخی از شعارها و وعده های انتخاباتی اخیر بقایی و 
احمدی نژاد درمورد یارانه و کارت ســوخت گفت: به 

هر حال درصورتــی که برنامه ای برای بحث کارت 
سوخت داشته باشــند، خود این کارت که چیز بدی 

نیست. 
به هر حال از طریق همین کارت های الکترونیک 

می توانیم حرکت ها را رصد کنیم.
نماینــده اصالح طلب مردم تبریز در مجلس دهم 
یادآور شــد: درصورتی که دنبال تخلفات را بگیریم، 
باید داده و اطالعات در اختیار داشته باشیم و صرفا 
بدون داده و حرف نمی توان مملکت را مدیریت کرد 
و این نه تنها در بحث ســوخت، بلکه در هزینه کرد، 
مسکن، ســاز و کار اداری و اجرایی کشور، اقتصاد، 
صــادرات و واردات کاال و تمامــی مباحــث باید 
اطالعات در اختیار داشته باشیم. واقعاً اگر اطالعات 
دقیق سرزمینی را در اختیار داشته باشیم، هیچ کس 
نمی تواند زمین خــواری کند. عضو هیات رئیســه 
فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی اعالم 
کرد: در واقع چون اطالعات نداریم، پشــت سر هم 
سازمان و نهاد ایجاد می کنیم که جلوی زمین خواری 
و فساد گرفته شود در حالی که اگر اطالعات و داده 
در اختیارمان نباشــد، هیچکس قادر به اداره کشور 

نخواهد بود. او تصریح کرد: به بیان دیگر گام اول در 
اداره کشــور داشتن داده، اطالعات و آگاهی است و 
بدون اطالعات، تصمیم گیری بی معناست. پزشکیان 
در پایان در واکنش به ســوال دیگری درباره این که 
آیا باتوجه به پرونده های قضایی بقایی، امکان تایید 
صالحیت او در انتخابات ریاست جمهوری و شرکت 
در این انتخابات وجود دارد، گفت: البته بنده دقیقاً در 
جریان این پرونده نیســتم اما بنابر صحبت هایی که 
خودشان داشــتند، بعید می دانم که اساساً بتوانند تا 

پایان راه ادامه دهند.

پزشکیان نایب رئیس مجلس:

بعید است بقایی تا پایان پیش رود

یــک عضــو شــورای مرکــزی 
حزب اتحاد ملت گفــت: با توجه به 
محدودیت هایی که مجلس پیشــین 
برای دولت ایجاد کــرده بود حضور 
ســه معاونت زن در این کابینه جای 
خوشــحالی دارد، امــا منتظر حضور 
وزرای زن در کابینه بعدی   هستیم.

نشســت  در  منصــوری  آذر    
هم اندیشــی پیگیری مطالبات زنان 
از دولــت اظهار کرد: بــه جز دولت 
اصالحــات که برای بهبود شــکاف 
جنسیتی تمهیداتی اندیشیده شده بود 
و با افزایش جایگاه حوزه زنان روبرو 
بودیم در ســایر دولت ها با مشکالت 
عدیده ای در شاخه های مختلف حوزه 
زنان دست و پنجه نرم کردیم. البته 
حتماً باید ذکر کرد که دولت یازدهم 
در بهبود شاخصه هایی مثل بهداشت، 
سالمت و آموزش موفق عمل کرده 

است.
این فعــال سیاســی در ارتباط با 
جایگاه زنــان در دولت های مختلف 
خاطرنشان کرد: متأسفانه زمانی که 
نرخ اشتغال زنان در دولت اصالحات 
به ۱۷ درصد رســید دولت بعدی با 
بی تدبیری هایــی آن را به ۱۰ درصد 
کاهش داد و باز هم متأســفانه بعد از 
یک دوره رشــد جامعه مدنی شاهد 
روی کار آمــدن دولتی بودیم که به 

دالیل متفاوتی به حوزه های رشــد و 
توسعه کشور ضربه وارد کرد.

وی در ادامــه گفــت: اصلی ترین 
دلیل دفاع مــن از دولت روحانی به 
دلیل رویکرد توسعه محورانه دولتش 
است. این نگاه توسعه محور در همه 
شــاخصه ها به ویژه حوزه هایی مثل 
سیاســت خارجی و زنان اثر گذاشته 
اســت. پیش از این هیــچ دولتی در 
عرصه بین المللی نتوانسته بود زمانی 
که پرونده اش به شورای امنیت ملی 
می رود از طریــق گفت وگو و تعامل 

مشکلش را برطرف سازد.
وی ادامــه داد: ۱۱ دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، ۱۰ دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و چهار دوره 
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها 
۴ الی ۵ درصد مشــارکت زنان را به 
همراه داشته اســت؛ چرا که شکاف 
ایجاد شده  تاریخمان  در  جنســیتی 
است و ما باید ریشه ای برای حل آن 

اقدام کنیم.
در ادامه این نشســت منصوری با 
تقدیر از فعالیت های معاونت زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری گفت: در 
دولت روحانی و با حضور شهیندخت 
مــوالوردی که هم یــک نواندیش 
دینی و هم مسلط به قوانین جمهوری 
اسالمی ایران است نگاه خوبی نسبت 

به حوزه زنان ایجاد شــد. مهمترین 
کاری که در ایــن دولت برای زنان 
انجام داده شد، گنجاندن طرح عدالت 
جنســیتی در الیحه برنامه ششــم 
توســعه بود. این برنامــه به افزایش 

جایگاه زنان توجه ویژه ای دارد.
وی همچنیــن گفت: متأســفانه 
شکاف جنســیتی در کشور ما عمیق 
اســت و از طرفی هم برای حل آن 
نیازمنــد مطالبه جــدی و همچنین 
همراهــی دولــت و معاونــت زنان 
هستیم. انتظار می رود تا این معاونت 
در جهــت فربه ســازی جامعه مدنی 
برنامه ریزی های جدی انجام دهد. از 
دولت انتظار داریم تا به جامعه مدنی 
بهای ویــژه ای دهد چرا که می توان 

فرآیند توسعه را پیش برد.
این فعــال سیاســی اصالح طلب 
نیازمند  اینکــه دولــت  بیــان  بــا 
ســرمایه گذاری های جدی در حوزه 
زنان اســت گفت: مــا به طور جدی 
نیازمند اصــالح قوانیــن انتخاباتی 
زنان  سیاســی  مشــارکت  هستیم. 
یک اولویت اســت و زنــان باید در 
تصمیم گیری ها  و  تصمیم ســازی ها 
حضور داشته باشــند. از این رو باید 
حمایتی از ســوی قوانین هم انجام 
شــود. به طور مثال کشورهایی مثل 
عراق و افغانســتان با ارائه ســهمیه 

۳۰ درصــدی به زنان آن هــا را در 
پارلمان های خود شریک می کنند. ما 
نیز می توانیم از این تجربه ها استفاده 

کنیم.
امــام  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
زنان  تأکید داشــتند که  خمینی)ره( 
باید در مقدرات اصلی کشور شریک 
شــوند. اگر دولت هــا از ابتدا به این 
امام )ره( توجــه می کردند  ســخن 
شــرایط حوزه زنان امــروز متفاوت 
از آنچه که االن هســت بود. جامعه 
مدنــی و احزاب تــالش می کنند تا 
طرح سهمیه ۳۰ درصدی را در میان 
زنان جا بیاندازند. دولت و مجلس نیز 
 بایــد در این راســتا فعالین را کمک 

کنند.
وی در پایــان تصریح کرد: زمانی 
طرح عدالت جنسیتی به انجام رسید 
که شــخصی مثــل رئیس جمهور از 
آن دفــاع کرد. طبعــاً در آغاز دولت 
یازدهــم با توجه بــه اینکه مجلس 
همکاری هــای الزم را بــا دولــت 
نمی داد محدودیت هایی ســر  انجام 
راه انتخاب های رئیس جمهور بود و 
با این حال وجود ســه معاون زن در 
کابینه او اتفاق خوبی است اما طبیعتًا 
کافی نیســت و ما انتظار داریم تا در 
دولت بعدی شاهد حضور وزرای زن 

نیز باشیم.

منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:
منتظر حضور وزرای زن در کابینه بعدی هستیم

فاطمه ســعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی به عنوان رئیس کمیته 
بازرســی انتخابات شوراهای استان تهران انتخاب شــد.به گزارش ایسنا، با پیشنهاد کمیته 
بازرســی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و به استناد ماده 
۵۹ و بند ج ماده ۶۱ قانون تشکیالت،  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات 
شهرداران، فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس 

کمیته بازرسی استان تهران انتخاب شد.
بهرام پارســایی، رئیس کمیته بازرسی و امور اســتان ها طی حکمی از سعیدی خواست 
نســبت به انجام امور محوله در چارچوب قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسالمی شهر 

اقدامات الزم انجام شود.

فاطمه سعیدی رئیس کمیته بازرسی انتخابات 
شوراهای استان تهران شد   

روابط عمومی دفتر حجت االســالم والمسلمین ناطق 
نوری طــی اطالعیه ای اعالم کرد کــه وی هیچگونه 

فعالیتی در فضای مجازی ندارد. 
  در این اطالعیه آمده است: 

با توجه به مشاهده  فعالیت غیر رسمی برخی افراد که با 
جعل نام و عنوان رجال سیاسی کشور در فضای مجازی 

صورت می پذیرد، به اطالع عموم می رساند: 
حضرت حجت االســالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری تاکنون هیچ گونه فعالیتی در 
فضای مجازی اعم از اینســتاگرام، فیســبوک، تلگرام، توییتر و.... نداشته اند. بدیهی است 
در صورت ایجاد و راه اندازی پایگاه اطالع رســانی و یا صفحات مجازی متعلق به ایشان، 

موضوع از طریق این دفتر و به واسطه رسانه های عمومی اعالم خواهد شد.
لذا تمامی صفحات و حساب های موجود که در حال حاضر به نام ایشان در فضای مجازی 
مشغول به فعالیت هستند، به طور قطع فاقد هرگونه ارتباط با شخص و یا دفتر ایشان بوده 

و توسط دیگران راه اندازی شده و اداره می گردد. 

 تکذیب فعالیت ناطق نوری 
در فضای مجازی   

 ســخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران معتقد اســت ایران برای نقض برجام پیش قدم 
نخواهــد بود و می گوید: هر فــردی که در راس دولت دوازدهم قــرار گیرد، باید برجام 
را ادامه دهد و اجرا کند. به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، بهرام قاســمی روز دوشنبه در 
نشســت خبری خود درباره اظهارات دکتر روحانی به هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست 
جمهوری نسبت به هووهای برجام افزود: این سوالی است که پاسخ آنرا باید سخنگویان 
ریاســت جمهوری و دولت دهند، زیرا این موارد درباره مســائل داخلی اســت و من ورود 
نمی کنم. قاســمی برجام را نتیجه عزم و اراده ملی دانســت و خاطر نشان کرد: هر فرد و 
دولتی در ایران که در راس حاکمیت و دولت قرار گیرد باید برجام را اجرا و ادامه دهد ولی 
ما هرگز پیش قدم نقض برجام نیســتیم مگر اینکه دیگران به تعهدات خود عمل نکنند.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری که آیا با توجه به نزدیکی زمان 
انتخابات تغییری در برنامه های وزارت خارجه و وزیر رخ خواهد داد، اظهار داشــت: آقای 
ظریف و وزارت خارجه برنامه های خود را تا انتهای دولت یازدهم ادامه خواهند داد و هیچ 

تغییری در برنامه های خود نخواهند داشت.

 بهرام قاسمی:
 رئیس دولت بعدی باید برجام را اجرا کند

 تاکید احمد توکلی 
بر رد صالحیت 

احمدی نژاد

 قرار نیســت ما رقابت درون جناحی با یکدیگر داشــته 
باشیم؛ یعنی نه قرار اســت من با آقای روحانی رقابت کنم 

و نه اینکه آقای روحانی با من وارد عرصه رقابت شــود. من 
همان طــور که پیش از این گفته بــودم برای دفاع از آرمان 

آیت اهلل هاشــمی کاندیدا شده ام و در حد توانم این هدف را 
دنبال خواهم کرد.

محمد هاشــمی از توصیه آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
به ناطق نــوری، ظریف و جهانگیری برای کاندیداتوری در 

انتخابات سخن گفت.
 وی دربــاره کاندیداتوری جهانگیری نیز گفت: خود آقای 
جهانگیری توضیح دادند که برنامه هایشــان تفاوتی با آقای 
روحانــی ندارد، یعنی ایشــان هم با آقــای روحانی رقابت 
نخواهند کرد. آقای جهانگیری مکمل آقای روحانی اســت 
و ایشان کاندیدا شده اند تا به مردم بگویند آقای روحانی چه 

دولتی را تحویل گرفته بود.
هاشــمی در پاســخ به این ســؤال که گزینــه  نهایی با 
کدام مکانیزم انتخاب خواهد شــد؟ آیا قرار اســت براساس 
نظرســنجی ها گزینه نهایی مشخص شــود؟ تصریح کرد: 
بســتگی به عرصه رقابت و صحنه انتخابــات دارد؛ عوامل 

مختلفی می تواند باشد و فقط نظرسنجی نیست.
وی تاکید کرد: مبنای ما رقابت درون جناحی نیست.

محمد هاشــمی در پاســخ به این سؤال که شما در حالی 
می گوییــد مرحوم آقای هاشــمی به شــما توصیه کردند  
کاندیدای انتخابات شــوید که دیگران نیــز چنین ادعایی 
دارند؛ مثال آقای مرعشــی گفته که آقای هاشمی به آقای 
جهانگیری توصیه کرده و برخی ها هم می گویند که ایشان 
بــه آقای روحانی توصیه کرده، با این فرض چطور ایشــان 
بــه چند نفر برای کاندیداتوری توصیه کرده اند؟ گفت: آقای 
مرعشــی درســت گفته، اما معنای حرفش ایــن نبوده که 
آیت اهلل هاشمی تنها به آقای جهانگیری توصیه کرده باشد؛ 
ایشــان به من هم توصیه کرده، چرا که ایشــان بر بحث 
کاندیداتوری در سایه یا حمایتی تاکید داشتند و من در جریان 
هســتم که ایشان به ۵ نفر یعنی آقایان ناطق نوری، ظریف، 
جهانگیری، روحانی و بنده چنین توصیه ای داشــتند که در 

صحنه باشیم تا در نهایت یک گزینه بماند.
هاشــمی درباره احتمال رد صالحیت خود نیز گفت: من 
دلیلی بر رد صالحیت خــودم نمی بینم، چون زندگی کاماًل 

شفافی دارم و سوابقم نیز درخشان و ارزنده است.

محمد هاشمی اعالم کرد:

توصیه  آیت اهلل برای  نامزدی ناطق نوری، ظریف،  من  و جهانگیری 

عبدی با تاکید بر اینکه در شــرایط کنونی شانس روحانی 
برای پیروزی در انتخابات بیش از سایر کاندیداهای انتخاباتی 
بوده معتقد اســت قالیباف و رئیســی که بدون حرف شنوی 
از جمنا مســتقل به انتخابات ورود کرده انــد به نفع هم کنار 

نمی روند. 
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصالح طلب و استاد دانشگاه 
در گفت و گو با خبرنگار سیاسی »انتخاب« در ارزیابی فضای 
انتخابات ریاســت جمهوری و شانس هر کدام از کاندیداهای 
انتخاباتی برای پیشی گرفتن از دیگری اظهار کرد: در شرایط 
کنونی شانس آقای روحانی برای پیروزی در انتخابات بیش از 
سایر کاندیداهای انتخاباتی است و طبعا شانس بعدی با فاصله 

متعلق به آقای قالیباف است. 

وی در مورد هدف محمد هاشمی و جهانگیری از حضور در 
عرصه انتخابات افزود: آمدن این دو نفر به عرصه انتخابات از 
زاویه احتیاطی صورت گرفته اســت نه رقابت با آقای روحانی 
ضمن اینکه حضور آنها در میدان رقابت انتخاباتی در شــرایط 
خاصی مفید اســت و پس از آن نیز بعید به نظر می رســد که 

آقای جهانگیری به حضور خود ادامه دهد. 
عبدی در پاســخ به این پرســش که با توجــه به حضور 
مستقل رئیسی و همچنین سخنان اطرافیان قالیباف مبنی بر 
کاندیداتوری مستقل وی از جمنا، آیا این دو در طول انتخابات 
با هم کنار آمده و در صورتی که جمنا یا بزرگان اصولگرا از این 
دو بخواهند به نفع دیگری کنار بروند، آیا با چنین درخواستی 
موافقت می کنند، تصریح کرد: این دو نفر اصوال فراتر و برتر از 

جمنا هستند و طبیعی است که مستقل به این عرصه ورود پیدا 
کنند و از ســایر اصول گرایان حرف شنوی نداشته باشند ولی 
ساختار انتخابات به گونه ای است که برای جلو زدن از یکدیگر 
طرفداران آنها مجبور هســتند که علیه دیگری تبلیغ کنند و 
نمی توان همزمان برای دو نفر تبلیغ کرد چراکه این امر بسیار 
مصنوعی نمود پیدا می کند بنابراین طبیعی اســت که وقتی 
علیه هم تبلیغ کنند جنگ مغلوبه می شــود و هیچ کدام به نفع 
دیگری کنار نخواهد رفت ضمن اینکه کنار رفتن هم دردشان 
را درمان نخواهد کرد بنابراین تنها راه ممکن برای این دو نفر 
کناره گیری رئیسی به نفع قالیباف است که در شرایط موجود 

تصور نمی کنم این اتفاق رخ بدهد. 
این فعال سیاســی اصالح طلب در رابطه با ســخنان صفار 

هرنــدی در مورد کناره گیری احمدی نژاد قبل از اعالم نتایج 
شــورای نگهبان و تنها فرصت او برای بازگشت، گفت: اقای 
احمدی نژاد رد صالحیت می شــود، اقای بقایی که جای خود 
دارد. توصیه آقای هرندی به آقای احمدی نژاد مشکلی را حل 
نمی کند چراکه وی اگر نمی دانست که رد صالحیت می شود 
حاکی از نداشــتن درک، تحلیل و تدبیرش است که همه این 
ویژگی ها را باید در سال ۸۴ می داشت تا صالحیتش تایید شود 
و اگر می داند که رد می شــود پس با علم به این موضوع آمده 
است و دوست دارد که اتفاق موردنظر آقای هرندی رخ بدهد، 
ولی این ســوال را اقای هرندی باید پاسخ دهند که چه زمانی 
باید هر رئیس جمهوری از قطار پیاده شود؟ آیا نباید برای این 

فرایند تقسیم بر دو فکری صورت بگیرد؟

عباس عبدی  فعال سیاسی:

رئیسی و قالیباف به نفع هم کنار نمی روند


