نامه  160نماینده در حمایت از والیتی
 20خرداد  92هم «حسین سبحانینیا» عضو هیأت رئیسه مجلس از حمایت  160نماینده مجلس
از علی اکبر والیتی خبر داد .او به فارس گفت« :حدود  160نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامهای،
حمایت خود را از کاندیداتوری علیاکبر والیتی در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری اعالم
کردند ».به گفته وی ،این نامه به س��تاد علیاکبر والیتی ارس��ال ش��د« .غالممحمد زارعی» ،نماینده
مردم بویراحمد و دنا در مجلس هم با اش��اره به همین نامه گفته بود« :بنده ،ش��اهین محمدصادقی و
حجتاالس�لام س��الک ،وظیفه جمعآوری امضا برای این نامه را به عهده داش��تیم و گمان میکنم در
مجموع بیش از  160نفر این نامه را امضا کردند ».اسامی امضاکنندگان این نامه  160تایی هم هیچ گاه
رس��انهای نشد هر چند نام برخی از حامیان والیتی در مجلس معلوم شد؛ حسین سبحانینیا نیشابور،
غالم محمد زارعی بویراحمد و دنا ،علیرضا منادی تبریز ،ش��اهین محمد صادقی کازرون ،احمد سالک
اصفهان ،جواد جهانگیرزاده ارومیه ،مرحوم علی اکبر آقایی سلماس ،محمد باقری بناب و...

پایداریهاحامیسعیدجلیلی

عکس :ایران

حمایت  150نماینده در سبد قالیباف
 7خرداد « 92ش��هباز حس��نپور» نماینده س��یرجان از بیانیه بی��ش از  ۱۲۰نماینده در
حمای��ت از کاندیدات��وری محمدباقر قالیباف خبر داد و به «تس��نیم» گف��ت« :این بیانیه در
جلسه علنی  ۷خرداد آماده و جمعآوری امضای آن آغاز شد و بیش از نیمی از نمایندگانی که
امروز در صحن علنی حضور داش��تند ،این بیانیه را امضا کردند ،جمعآوری امضاها ادامه دارد
و احتماالً پس از اینکه امضاها بیش��تر از این حد ش��د ،در صحن علنی قرائت میشود ».در این
بیانیه که هیچ گاه امضاهای آن منتش��ر نش��د ،آمده بود« :با توجه به اعالم صالحیت نامزدها
توسط شورای محترم نگهبان و به لحاظ شرایط حساس کشور و نیاز ایران اسالمی به مدیریت
توانمن��د و جهادی برای مقابله با چالشهای پیشرو ضمن احترام به دیگر نامزدهای محترم،
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف را که فردی والیی،
بسیجی و مدیری توانا و جهادی و با انگیزه و برنامه میباشد ،برای قرار گرفتن در رأس مدیریت
اجرایی کشور اصلح دانسته و حمایت خویش را از نامبرده اعالم میداریم .انتظار از ملت بزرگ
و قهرمان ایران این است که کما فیالسابق در پیروی از فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اسالمی
با مش��ارکت گسترده و همتی استوار در خلق حماس��ه ماندگار برگ زرین دیگری در کارنامه
درخشان ایران اسالمی بیفزاید 11 ».خرداد  92اما «حسین مظفر» نماینده تهران در مجلس
و رئیس س��تاد قالیباف هم خبر داد که حدود  150نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
ب��ا امضای متنی حمایت خود را از محمدباقر قالیباف اع�لام کردند .مظفر در گفتوگو با مهر
همچنی��ن اعالم کرد« :تاکنون برای  140نف��ر از نمایندگان حامی قالیباف احکامی به عنوان
مشاور و ناظر ستادهای انتخاباتی در اس��تانها و شهرستانها صادر شده است ».هرچند این
بیانیه نه در مجلس خوانده و نه اسامی آن منتشر شد ،اما نام برخی مجلسیها به عنوان حامی
قالیباف در رس��انهها ثبت شد؛ حسین مظفر تهران ،محمدعلی پورمختار کبودرآهنگ ،بهروز
نعمتی اسدآباد ،غالمرضا اس��داللهی تربت جام ،موسیالرضا ثروتی بجنورد ،عوض حیدرپور
ش��هرضا ،مهرداد الهوتی لنگرود ،حس��ین گروس��ی ش��هریار ،مقداد نجفنژاد بابلسر ،امیر
خجسته همدان ،مؤید صدر حس��ینی خوی ،روحاهلل بیگی میاندوآب ،علی نعمت چهاردولی
مالیر ،نادر قاضیپور ارومیه ،عزتاهلل یوسفیان مال آمل ،محمد دامادی ساری ،حسن تأمینی
رشت ،منصور آرامی بندرعباس ،محمدعلی عبداهلل زاده فردوس و طبس و...

با احتس��اب نامههای یادش��ده تا همین جای کار و فقط نمایندگان حامی والیتی و قالیباف در
مجلس نهم در آستانه انتخابات  310نفر میشود یعنی  20نفر بیشتر از تعداد نمایندگان مجلس!
مض��اف بر این س��عید جلیلی و حس��ن روحانی هم هر چن��د کم تعداد ام��ا طرفدارانی در مجلس
داش��تند .پایداریها به همراه برخی نمایندگان همسو با آنها جمعیتی حدود  30نفره هستند که
ب��ه طور حتم از نامزدی جلیلی حمایت کردهاند .برخی از آنه��ا برای او در حوزههای انتخابیه خود
س��تاد زدند ،مثل سیدعلی طاهری در گرگان ،علی اکبر ناصری در بابل و سید مرتضی حسینی در
قزوین .دیگر نمایندگانی که در صف حامیان دبیر س��ابق ش��ورای عالی امنیت ملی بودند؛ مهدی
کوچکزاده ،حمید رس��ایی ،مرتضی آقا تهرانی ،مس��عود میرکاظمی ،روحاهلل حس��ینیان ،سید
محمود نبویان ،علی اصغر زارعی ،محمد سلیمانی ،حسین طال ،زهره طبیبزاده نوری نمایندگان
تهران ،امیرحس��ین قاضیزاده و جواد کریمی قدوسی نمایندگان مش��هد ،حسینعلی شهریاری
زاهدان ،بهران بیرانوند بروجرد ،ابوالقاسم جراره بندرعباس ،شکرخدا موسوی اهواز و ...

ن هاشمی و روحانی
حامیا 
تصمیم اصالحطلبان هر چند بر حضور مردم در انتخابات تأثیرگذار بود ،اما س��ایه حوادث
بعد از انتخابات س��ال  88هنوز بر فضای سیاس��ی کشور س��نگینی میکرد و این یعنی آنکه
آنها نمیتوانس��تند گزینه اختصاصی داش��ته باش��ند .بر همین اساس هاش��می رفسنجانی
بهترین گزینهای بود که مطالبات و خواس��تههای این جناح سیاس��ی و پایگاه اجتماعی آن را
میتوانس��ت پوشش دهد .ثبت نام هاشمی رفس��نجانی در آخرین ساعات فرصت باقی مانده
( 21اردیبهش��ت) ،اس��تقبال گس��ترده از این ثبت نام و موج روانی ایجاد شده در پی آن ،این
جس��ارت را به تعدادی از نماین��دگان مجلس هم داد تا در حمای��ت از وی بیانیه بدهند25 .
اردیبهشت «قدرتاهلل علیخانی» از چهرههای نزدیک بههاشمی از دیدار جمعی از نمایندگان
مجلس با هاش��می و حمایت از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاس��ت جمهوری خبر داد .او
ب��ه ایلنا گفت« :در این دیدار نمایندگانی از جریانهای مختلف اصولگرا و اصالحطلب حضور
داشتند که از کاندیداتوریهاشمی رفسنجانی اعالم حمایت و حضور آیتاهلل هاشمی را برای
عبور از بحرانهای فعلی کشور ضروری و مفید ارزیابی کردند».
 4روز بعد در  29اردیبهشت هم جمعی از نمایندگان با صدور بیانیه در حمایت ازهاشمی
رفس��نجانی ،نوشتند« :نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ضمن احترام به تمامی
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،مراتب قدرشناسی خود را از تعهد و مسئولیتشناسی
حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که با درک شرایط خطیر کشور ،در عرصه انتخابات حضور
یافتند ،اعالم میدارند .ما این حضور را ارج مینهیم و از همه سیاستگذاران و دستاندرکاران
نظارتی و اجرايی انتخابات و مس��ئوالن رس��انه ملی میخواهیم که مراحل بعدی انتخابات را
نیز تنها با اتکای به قانون پیش برند ».البته این بیانیه هم همانند بیانیههای دیگر بدون اس��م
و امضا منتش��ر شد .یکی از نمایندگان اصالحطلب مجلس در همین باره به خبرنگار «ایران»
توضیح داد که برخی از نمایندگان با این ش��رط بیانیه را امضا کردند که اس��امی آنها منتش��ر
نشود .به گفته وی 45 ،نفر از نمایندگان پای این بیانیه را امضا و از هاشمی حمایت کردند اما
همزمان تأکید داش��تند تا بعد از اعالم نظر ش��ورای نگهبان در باره نتیجه تأیید صالحیتها،
اس��امی اعالم نشود .مالحظه تعدادی از این جمع  45نفره چند روز بعد البته عملی و هاشمی
رفسنجانی رد صالحیت میشود .بدین ترتیب جمع  45نفره هم از هم میپاشد.
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حمایت چراغ خاموش برخی نمایندگان از روحانی
با رد صالحیت هاش��می و آغ��از رایرنیها برای کنارهگیری
محمدرض��ا ع��ارف ،تقریباً مس��جل ش��د ک��ه نام��زد اصلی
اصالحطلبان و اعتدالگرایان حسن روحانی است .با وجود آنکه
روحانی توانس��ت در مدت کوتاهی موج��ی عظیم در حمایت
از خ��ود به پا کند ،اما نمایندگان حام��ی او در مجلس نهم زیاد
نبودند .از آن جمع  45نفره حامی هاش��می ،تعدادی به سمت
حمای��ت از نامزدهای اصولگرا رفتند و ح��دود  30نماینده هم
در حمایت از روحانی اس��توار ماندند .با این حال ،این جمع 30
نفره هیچ بیانیه رس��می در حمایت از روحان��ی صادر نکردند.
به گفت��ه یکی از نماین��دگان اصالحطلب ،ای��ن دغدغه وجود
داش��ت که اعالم فهرس��ت  30نفره در مقابل بیانیههای بیش
از  100نفرهای که در حمایت از دیگر نامزدها منتش��ر میشد،
خود نوعی ضد تبلیغ و علیه روحانی باش��د لذا از انتش��ار بیانیه
منصرف ش��دیم اما به صورت فردی هر ک��دام به آقای روحانی
و س��تادهای او کم��ک کردیم .کمالالدین پیرم��ؤذن نماینده
دیگ��ر اصالحطلب مجلس نهم هم ب��ه خبرنگار «ایران» گفت:

«اکثریت نمایندگان از نامزده��ای اصولگرا حمایت میکردند
ام��ا در روزهای انتهایی و بخصوص بع��د از مناظرهها در دقیقه
 90نظر تعدادی از نمایندگان مستقل و حتی اصولگرا به سمت
روحانی جلب ش��د ».به گفته نماینده اردبی��ل ،تعدادی از این
نمایندگان هر چند به صورت رسمی اظهار نظری در حمایت از
روحانی نداش��تند ،اما رأیشان را به نام او به صندوق انداختند.
ب��ه گزارش خبرن��گار «ای��ران» ،نمایندگان زی��ر حامی نامزد
اعتدالگ��رای انتخابات یازدهم بودند که هرچند بیانیهای صادر
نکردند اما برخ��ی به صورت فعالتر در س��تادهای وی حضور
یافتند ،عدهای هم کم س��ر و صداتر از برنامههای روحانی دفاع
کردند و برخی هم بدون هی��چ تحرک انتخاباتی تنها به او رأی
دادند .محمدرضا تابش اردکان ،غالمرضا تاجگردون گچساران،
مسعود پزشکیان تبریز ،علیرضا محجوب تهران ،علی مطهری
تهران ،کمالالدی��ن پیرمؤذن اردبیل ،حس��ین امیری زرند و
کوهبانان ،س��ید شریف حسینی اهواز ،محمود نگهبان سالمی
خواف و رش��تخوار ،س��یدمحمد مهدی پورفاطمی دش��تی و

تنگس��تان ،عابد فتاحی ارومیه ،حج��تاهلل درویشپور ایذه و
باغملک ،محمد قس��یم عثمانی بوکان ،مهدی سنایی نهاوند،
سیدهادی حس��ینی قائمش��هر ،محمدتقی توکلی الیگودرز،
عط��اءاهلل حکیمی رودب��ار و منجیل ،امید کریمی��ان مریوان،
حامد قادرمرزی قروه و دهگالن ،عبدالکریم حس��ینزاده نقده
و اش��نویه ،محسن بیگلری س��قز و بانه ،نوذر شفیعی ممسنی،
داوود محمدی قزوین ،سید محمد سادات ابراهیمی شوشتر و
گتوند،هادی شوشتری قوچان ،جواد هروی قائنات ،رمضانعلی
سبحانیفر سبزوار ،ابراهیم نکو رباط کریم ،غالمعلی جعفرزاده
رشت ،محمدباقر ش��ریعتی بهبهان ،حسین دهدشتی آبادان،
عل��ی محمد احم��دی دهلران ،احمد ش��وهانی ای�لام ،مجید
منص��وری لنجان و عب��اس رجایی اراک .ناگفته پیداس��ت که
ع�لاوه بر ای��ن جمع  35نف��ره ،بودند نماین��دگان دیگری که
در انتخابات به حس��ن روحان��ی رأی دادن��د .چنانکه یکی از
نماین��دگان اصالحطلب ،تعداد کس��انی که ب��ه روحانی رأی
دادهاند را حدود  50نفر میداند.
سهشنبه  13مرداد 1394
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