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تازههای مطبوعات
••دنیای اقتصاد – این روزنامه واکنش شاخص بازار ارز
در روزهای ثبتنام انتخاباتی سال  96نسبت به دوره قبل
را بررسی کرد ونوشت  :متغیرها نشان میدهد واکنش
شاخص بازار ارز در روزهای ثبتنام انتخاباتی سال 96
نسبت به دوره قبل کاهش قابلتوجهی پیدا کرده است.
بیشترین نوسان دالر در دوره اخیر تکرقمی و  7تومان
بود ،حال آنکه این میزان در دوره قبل بیشتر از  4برابر بود.
••شرق -الیاس حضرتی ،نماینده مجلس ،درباره احضار
احمدی نــژاد به دادگــاه گفت :در زمانی که مسئولیت
داشــت ،در دفترش مــورد ســؤال قــرار میگرفت و بعد
که مسئولیتی نداشت ،به دادگــاه میرفت .ولی اینکه
نتیجه این رفتوآمدها به کجا رسیده ،خبر دقیقی ندارم.
دراینزمینه قوه با هیچکس تعارف ندارد.
••ایران  -وزارت خارجه در گزارش  3ماهه اجرای برجام
به مجلس با اشاره به اینکه « 37میلیارد دالر از اموال ایران
آزاد شد » اعالم کرد 12 :میلیارد دالر از وجوه مسدود شده
پیش از انعقاد برجام و  5/27میلیارد دالر پس از امضای
برجام تا پایان سال  95آزاد شده است .
••رسالت -این روزنامه در یادداشتی به قلم پرویز امینی
به نطق روحانی در روز ثبت نام برای انتخابات پرداخت
و نوشت« :تجربه ناموفق کنفرانس خبری روحانی در
 ۲۱فروردین ،درباره وعده تحول اقتصادی در صد روز،
روحانی را متقاعد کرده که از طرح و برجسته شدن آنها
پرهیز کند .این سیاست  ،نشان میدهد که کانون رقابت
با روحانی را کجا باید سازمان داد».
••ایـــران  -فــائــزه هاشمی دربــــاره فــضــای انتخاباتی
کشورگفت «:تعدد کاندیداهای اصال حطلب در هنگام
مناظرهها کمک بزرگی به آقای روحانی خواهد بود...و
در نهایت یک کاندیدای اصال حطلب باقی بماند که آرا
نیز شکسته نشود و یکجا و برای یک نفر بماند و آن یک
نفر از نگاه ما آقای روحانی است که از ایشان قوی ًا حمایت
می کنیم».

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :موسوی الری وزیــر کشور دولت
اصالحات با بیان این که حضور اسحاق جهانگیری برای
این انتخابات ضروری است ،میگوید  :به اعتقاد من آقای
روحانی به صفت شخص خودش و به عنوان رییس دولت
فعلی ناگفتههایی دارد که در زمان برنامههای انتخابات
میتواند آنها را بیان کند.
••انصاف نیوز نوشت :علی دارابی ،فعال سیاسی اصولگرا
بااشاره به حواشی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در
یادداشتی تلگرامی با عنوان «انتخابات ُسخره یا وجهه؟!»،
پیشنهاد حرکت به سوی نظام پارلمانی و دو مجلسی را
مطرح کرد و گفت :در راستای افزایش ظرفیت جمهوریت
نظامبایدبهسمتنظامدومجلسیحرکتکنیموآنگاهنظام
پارلمانی پاسخگوی مناسبی برای برون رفت از این وضعیت
می تواند باشد .اگر چه همه مسائل و مشکالت کشور را
نمی توان با این قبیل اصالحات حل کرد .مشکل جامعه ما
عوام گرایی و پوپولیسم است و تا وقتی عقالنیت مبنای ریل
گذاری حرکت جامعه نباشد در بر همین پاشنه می چرخد.
••پارس نیوز مدعی شد  :اعتراض به وجود مجری منتقد
دولت ،وضعیت دکوراسیون و ...بهانه های مختلفی است
کهبرایعدمحضورحسنروحانیبرایحضوردرمناظرات
مطرح شده است.بر همین اساس یک تیم مشاوره بهانه
جدیدی را بــرای عدم برگزاری مناظرات یا عدم حضور
رئیس جمهور در مناظرات مطرح ساختند.در طراحی اولیه
بایستی به طور جدی رسانه ملی ،مناظرات را تعطیل اعالم
نماید مثال نهادهای ذی ربط به بهانه احتمال وجود التهاب
در جامعه ،با ارسال بخشنامه ای برگزاری هرگونه مناظره
را ممنوع کنند.در مرحله بعدی در صورتی که نتوانند مانع
برگزاری شوند بایستی مناظرات به صورت زنده نباشد تا
بتوانند نقدهای جدی که متوجه حسن روحانی می شود
را در پخش مناظره با بهانه های مختلف حذف نمایند .این
موضوع با توجه به شورای نظارت بر صداوسیما رخ خواهد
داد که اکنون اکثریت آن در اختیار طــرفــداران حسن
روحانی است.
یپور ،حجاریان،
جزاده،جالی 
••سایت خرداد نوشت  :تا 
محمدرضا خاتمی ،هادی خانیکی ،عبدا ...رمضانزاده،
صــفــایـیفــراهــانــی ،فــیــضا ...عــرب ســرخــی و محسن
میردامادی در نامه ای سرگشاده خطاب به محمدرضا
عارف و اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان،
از آنان خواسته اند که در بستن لیست انتخاباتی اصالح
طلبان در انتخابات شوراها دقت بیش تری مبذول داشته
باشند تا اعتماد عمومی بدنه حامی اصالح طلبان مخدوش
نشده و روابط و رودربایستیها باعث کمرنگ شدن شرط
الزم و بیچون و چرای پاکدستی و امانتداری در بستن
لیست نگردد .
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همزمان با بررسی صالحیت ها بازار شنیده ها،تحلیل ها و مواضع انتخاباتی داغ شد

تکذیب گمانه ها،اوج گیری تحلیل ها
روز گذشته برخی از چهره های داوطلب حضور در انتخابات
ریاست جمهوری به طرح دیدگاه های خود دربــاره مسائل
کشور پرداختند .قالیباف بار دیگر از مدیریت دولت انتقاد و
از قول هایی که در زمان ثبت نام مطرح کرده بود دفاع کرد و
احمدی نژاد با یک رسانه چینی گفت و گو کرد .محمد هاشمی

▪روسای ستادهای انتخاباتی روحانی در سراسر کشور
مشخص شدند

ایلنا نیز در خبری اعالم
کـــــرد روســــــــای ســتــاد
انتخاباتی حسن روحانی
در سراسر کشور مشخص
ش ــدن ــد .بـــراســـاس ایــن
گ ــزارش حسین امینی،
لنگری و محمد دیمه پور به
عنوان رؤسای ستادهای روحانی در استان های خراسان
رضوی ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی انتخاب شده
اند .ایلنا همچنین تصریح کرده است :شنیده شده قرار
است کارهای انتخاباتی روحانی در استانها توسط این
افراد و روسای شورای عالی سیاستگذاری در استانها
ساماندهی شود.
▪پورمحمدی :کسیحقنداردواقعیتهاراکتمانکند

در همین حال به گزارش
ایسنا پورمحمدی وزیــر
دادگستری با بیان اینکه
ام ــروز مــیــدان انتخابات،
میدان تحقیر و تضعیف و
خارجکردنرقیبازمیدان
استوبدترینحقکشیدر
فضای انتخابات انجام میشود ،گفت :به هر قیمتی رقیب را
از میدان بدر کردن تعریفی از انتخابات نظام جنگل است.
کسی از مسیر آلوده به هدف نمی رسد و نخواهد رسید.
▪محمد هاشمی :هر احتمالی ممکن است

به گــزارش تسنیم ،محمد
هاشمیرفسنجانی در
پــاســخ بــه ســؤالــی دربـــاره
شایعه انــصــراف او بــه نفع
حسن روحانی ،گفت :قرار
نــیــســت مــا رقــابــت درون
جناحی با یکدیگر داشته
باشیم؛ یعنی نه قرار است من با آقای روحانی رقابت کنم و نه
اینکه آقــای روحــانــی با من وارد عرصه رقابت شــود .من
همانطور که پیش از این گفته بــودم بــرای دفــاع از آرمان
آیتا ...هاشمی کاندیدا شدهام .وی در پاسخ به این سؤال که
آیا ممکن است شما گزینه نهایی باشید و آقایان روحانی و
جهانگیری به نفع شما انصراف بدهند؟ تاکید کــرد :هر
احتمالی ممکن است اما میگویم که مبنای ما رقابت درون
جناحینیست.ویدربارهتوصیهمرحومهاشمیرفسنجانی
مبنی بر کاندیداتوری در سایه گفت :ایشان به این بحث
کاندیداتوری در سایه یا حمایتی تاکید داشتند و من در
جریان هستم که ایشان به  5نفر یعنی آقایان ناطقنوری،
ظریف ،جهانگیری ،روحانی و بنده چنین توصیهای داشتند
که در صحنه باشیم و در نهایت یک گزینه بماند.
▪هاشمی طبا :نمره  14به کابینه روحانی می دهم

هــمــچــنــیــن مــصــطــفــی
هــاشــمـیطــبــا داوطــلــب
اصــا حطــلــب انتخابات
ری ــاســتج ــم ــه ــوری در
گفتوگو بــا تسنیم ،در
پاسخ به این پرسش که چه
نمرهای به عملکرد دولت
روحـــانـــی خــواهــد داد،
گفت :من نمره  14به کابینه روحانی میدهم .وی افزود:
مهمترین ضعف دولت روحانی ،عدم رعایت اولویتهایی
است که من مدنظر دارم.

و هاشمی طبا نیز درباره برنامه های آتی خود در آینده سخن
گفتند .برخی از رسانه ها نیز از تکمیل و راه اندازی ستادهای
انتخاباتی روحانی در استان ها خبر دادنــد .این البته پایان
خبرهای انتخاباتی نیست .دیروز و همزمان با شروع بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،برخی سایت

▪عبدی :شانس روحانی بیش از سایر کاندیداهاست

عــبــاس عــبــدی تحلیلگر
سیاسی اصال حطلب نیز
در گفت و گو با انتخاب در
ارزیابی فضای انتخابات
ریاست جمهوری و شانس
هر کدام از کاندیداهای
انتخاباتی بــرای 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 افــزود :آمــدن این دو نفر به عرصه
انتخابات از زاویه احتیاطی صورت گرفته است نه رقابت
با آقای روحانی ضمناینکه حضور آنها در میدان رقابت
انتخاباتی در شرایط خاصی مفید است و پس از آن نیز
بعید به نظر میرسد که آقای جهانگیری به حضور خود
ادامه دهد.
▪قالیباف :مدیریت کشور ،خسته و بسته است

درایــن میان به گــزارش
مهر ،محمدباقر قالیباف
از نامزدهای انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری ،با
اشاره به وعده هایی که در
روز ث ــب ــت نـــامـــش در
انتخابات مطرح کــرده
بود ،گفت :وقتی دو روز
قبل درباره افزایش ظرفیت ها در کشور صحبت کردم،
آن حرف بسیار دقیق گفته شد اما عده ای به آن انتقاد
کردند؛ البته انتقاد طبیعی است و ایرادی ندارد با این
حال بعضی افراد به جای انتقاد ،تخریب کردند که این
منصفانه نیست .وی افزود :بدانید اگر از این حرف هم
برداشت اشتباهی کردند ،باز هم اشکالی ندارد .صرف
نظر از این برداشت ،اشتباه اینجا است که کشور ما امروز
دچار یک چالش بزرگ مدیریتی شده است .وی با بیان
اینکه در مدیریت کشور روحیه تحول وجود ندارد ،ابراز
داشت :وقتی روحیه تحول نیست و مدیریت کشور یک
مدیریت خسته ،نشسته و بسته است ،تنها افراد خاصی
می توانند بیایند و مردم در میدان حضور ندارند .وی
افزود :مطمئن هستم در قوه مجریه هم می توان در یک
دوره  ۴ساله مشکالت مهمی مثل اشتغال ،بیکاری و بی
رونقی را حل کرد تا ماه به ماه و سال به سال این تحول و
روند مثبت دیده شود و در پایان  ۴سال بتوان به نقطه
قابل قبولی رسید تا مردم را از این فشارها و نگرانی هایی
که وجود دارد رهایی داد .همچنین به گزارش جماران،
مهدی چمران با اشاره به ثبتنام محمدباقر قالیباف در
انتخابات اظهار کــرد :حضور وی به عنوان یکی از
کاندیداها منعی از نظر قانونی ندارد .رئیس شورای شهر
تهران در پاسخ به این پرسش که وضعیت شهردار تهران
در زمــان تبلیغات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟
گفت :در این زمینه نیز قانون مشخص کرده است و وی
میتواند برای حضور در استا نها و شهرستا نها ،از
مرخصی استفاده کند.
▪تاجیک :آقای رئیسی شرایطی را دارد که میتواند
گفتمان متفاوتی را ارائه کند

محمدرضا تاجیک ،از تئوریسین های اصالحات نیز در
تحلیل فضای انتخابات به شرق گفت :اصولگرایان واقف
شده اند که امکان ندارد در مرحله نخست انتخابات با یک
کاندیدا پیروز بشوند؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند

ها شایعاتی را در این باره منتشر کردند که به سرعت توسط
سخنگویشوراتکذیبشد.درحوزهانتخاباتشورایشهرنیز
همزمانباآغازبررسیصالحیتنامزدهادرهیئتهاینظارت،
برخی سایت ها گمانه زنی هایی را در باره افرادی که صالحیت
شان تایید شده منتشر کردند که این گمانه ها نیز تکذیب شد.

که شانس خودشان را در
مرحله دوم امتحان کنند؛
بنابراین گریزی ندارند جز
اینکه در مرحله نخست با
تــعــدد کــانــدیــداهــا وارد
صحنه بــشــونــد .وی در
بخش دیگری از سخنانش
تصریح کرد :آقای رئیسی شرایطی را دارد که میتواند
گفتمان متفاوتی را ارائه کند ،مستقل عمل کند و حتی
برخی جاها منتقد اصولگرایی باشد .همچنین میتواند
بعضی جاها به فضای اصالحطلبی هم نزدیک شود .در
مجموع میتواند یک چهره بسیار متفاوت ارائه کرده و یک
کنش و واکنش متفاوتی از آنچه مرسوم بوده و به بنبست
رسیده را به منصه ظهور برساند .تاجیک در عین حال
گفت :به نظرم رئیسی در حرکت اول خود یک اشتباه
استراتژیک کــرد کــه موقع ثبت نــام ،مــدیــران دولــت
احمدینژاد همراهش بودند .این اقدام حتما هزینههایی
برای او در پی خواهد داشت.
▪ایمانی :رقابت بین روحانی ،قالیباف و رئیسی است

به گزارش جماران ،ناصر
ایمانی ،تحلیلگر سیاسی
اصولگرا نیز معتقد است
رقابت اصلی در انتخابات
ریـــــاســـــت جـــمـــهـــوری
دوازدهـــــــم بــیــن حسن
روحــــانــــی و دو چــهــره
اصولگرا یعنی ابراهیم
رئیسی و محمد باقر قالیباف خواهد بود و دیگران به
رقابت پایانی راه پیدا نخواهند کرد و احمدی نژاد بعد از
رد صالحیت به واکنش های محدود اکتفا خواهد کرد.
ایمانی در ادامه تصریح کرد :مناظره های انتخاباتی و
تبلیغات ،رأی عموم مردم را هدایت خواهد کرد و به دلیل
نزدیک بودن رقابت ،ممکن است انتخابات به دور دوم
کشیده شود .وی همچنین تأکید کرد :اگر رئیسی ببیند
در نظرسنجی ها وضعیت مطلوبی ندارد احتمال این که
به نفع آقای قالیباف کنار بکشد باال خواهد بود.
▪احمدی نژاد :تصمیماتی که ما در آن  ۸سال گرفتیم،
کامال بجا و درست بود

بــه گـــزارش مهر مــردم،
محمود احمدی نژاد نیز
که در انتخابات ریاست
جمهوری ثبت نام کرده
اســـت ،در گفت و گــو با
خبرنگار فونیکس چین
گفت :تصمیماتی که ما
در آن  ۸ســال گرفتیم،
کامال بجا و درســت بود و بــرای آن پاسخ مستدل هم
داریــم .اما در دور جدید اگر بخواهیم دولــت را اداره
کنیم ،حتما خیلی از اف ــراد ،دیگر حضور نخواهند
داشت.
رئیس دولت دهم در پاسخ به واکنش احتمالی نسبت
به ردصالحیت خود و بقایی در انتخابات گفت :دلیلی
برای این اتفاق وجود ندارد .وی در ادامه اصرار خبرنگار
گفت :صبور باشید به وقتش متوجه خواهید شد.
احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه
اصالح طلبان امیدوارند که آقای روحانی بتواند با تالش
خود آقایان موسوی و کروبی را آزاد کند ،گفت :فکر نمی
کنم این طور باشد.همین آقایانی که مسئول هستند،
همیشه از در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی بهره
برداری سیاسی می کنند.

▪صفارهرندی:احمدینژادخودراازمخمصهنجاتبدهد

در همین حال به گزارش
فــــارس ،محمدحسین
ص ــف ــار هـــرنـــدی ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت
نظام و وزیر ارشــاد دولت
نهم نیز طی سخنانی در
قــم بــا اشــــاره بــه حضور
جریان موسوم به انحرافی در انتخابات گفت :جریان
انحرافی با توجه به اینکه نمیتواند به نتیجه برسد
میخواهد که جریان موافق با ارزشها به نتیجه نرسد به
همین علت به صورت غیرمستقیم از طرف مقابل حمایت
میکند؛ برخی از آنها به صراحت گفتهاند که در صورت
تأیید نشدن ،حضور روحانی در سمت ریاست جمهوری
قطعی خواهد بود به همین علت رأی سازمانیافته آنها به
سبد نیروهای انقالبی ریخته نمیشود .وی در بخش
دیگری از سخنانش افزود :احمدینژاد خود را در معرض
شورای نگهبان قرار نمیدهد و باید خود را از این مخمصه
نجات دهد چراکه گزینه رد صالحیت برای این فرد به
معنای پایان کار اوست اما اگر به این مرحله نرسد در آینده
فرصت تغییر و بازگشت وجود خواهد داشت.
▪نامه سرگشاده توکلی به اعضای شــورای نگهبان
درباره احمدی نژاد

احمد توکلی نماینده ادوار
مجلس بــا ارســــال نامه
سرگشاد های به اعضای
شورای نگهبان ،با اشاره
بـــه مــــــواردی از تــجــربــه
کــشــورداری و مدیریتی
محمود احمدی نژاد ،وی
را فاقد صالحیتهای مصرح در قانون بــرای تصدی
ریاست جمهوری دانست و خواستار رد صالحیت وی شد.
به گزارش الف ،توکلی در این نامه ذیل سرفصل های
گوناگونی ،برخی از مستندات و شواهد را ارائــه کرده
است .در محور اول این نامه که «عدم اعتقاد به مبانی
جمهوری اسالمی» ،تصریح شده است آقای احمدینژاد
به والیت فقیه پایبند نیست و به موضوعاتی مانند «عدم
تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی»،
«خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر
اطالعات»« ،الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به
سازمان گردشگری» استناد شده است .قانونشکنی و
تجری نسبت به قوانین موضوع دیگری است که توکلی با
اشاره به آن درخواست ردصالحیت احمدی نژاد را مطرح
می کند .نماینده سابق مجلس در ادامه ضمن اشاره به
«تعیین نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه ،نماینده ویژه
در امور آسیا»« ،عدم ارسال مصوبات دولت برای رئیس
مجلس» « ،ابالغ ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389
بدون تصویب هیئتوزیران»« ،برداشت های غیرقانونی
برای واردات بنزین و گازوئیل» ،موارد متعدد دیگری از
قانون گریزی های رئیس دولت نهم و دهم را ذکر می کند.
رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تصریح
می کند :آنچه گفته شد و د هها موردی که ناگفته ماند
گرچه بحث اعتقادی و حقوقی بود ولی میزان مدیر و مدبر
بودن یا تقوا و امانت را نیز نشان میدهد .توکلی در این
نامه با یادآوری جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی
بــرای بــررســی و اعــام صالحیت نــامــزدهــای ریاست
جمهوری ،تاکید کرده شما در خیر و شر ناشی از سیاست
ها ،عملکردها و موضعگیری های داوطلبی که نامزدی
وی را تأیید می کنید ،شریک هستید و این مسئولیت نه
تنها در دنیا ،بلکه در آخرت میتواند اسباب عزت یا خدای
ناخواسته سبب خواری گردد.

تکذیب گمانه زنی درباره تأیید صالحیت شدگان
انتخابات شورای شهر تهران

شاه نشین :لیست تأیید صالحیت شدگان تا زمان اعالم محرمانه است
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،لیست هــای منتشر شــده در خصوص نامزدهای تایید
صالحیت شده شورای شهر تهران را دروغ خواند .محمد محمودی
شاه نشین در گفت و گو با مهر گفت :این لیست ها محرمانه است
و هیچ کس دسترسی به این لیست ها را ندارد تا اعالم کند .اشاره
شاه نشین به لیستی است که روز گذشته خبرگزاری ایلنا منتشر
و ادعا کرد که این افراد توسط هیئت های اجرایی تأیید صالحیت
شده اند .دراین فهرست ادعا شده است «محسن هاشمی ،شهربانو
امانی ،احمد حکیمی پور ،محسن سرخو ،افشین حبیب زاده ،یاشار
سلطانی ،حسین ا ...کرم ،غالمعلی رجایی ،محمدجواد حق شناس،
مرتضی الویری و محسن مهرعلیزاده تایید صالحیت شد هاند».
همچنینبراساساینلیستادعایی،برخیچهرههایشاخصتأیید
صالحیت نشده اند که از جمله این افراد می توان به ورزشکاران عضو
شورای شهر تهران اشاره کرد.
▪شــاه نشین :در روســتــاهــای کشور ،بین یــک تــا دو درصــد
رد صالحیت شدهاند

محمودیشاهنشین همچنین در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه
در روستاهای کشور ،بین یک تا دو درصد رد صالحیت شد هاند،
گفت 98 :درصــد در روستاها و  92درصــد در شهرهای کشور
برای این دوره از انتخابات شوراها توسط هیئتهای اجرایی تأیید
صالحیت شدهاند .وی عمده دالیل ردصالحیت داوطلبان پنجمین
دوره انتخابات شوراها را بیشتر به دلیل مشکالت شکلی ،سوابق
محکومیت ،کیفری و استعالمات دانست و ادامه داد :البته در این
دوره از انتخابات شوراها ایرادات شکلی کمتر داشتیم .وی همچنین

در گفت و گو با میزان ،اظهار داشت :داوطلبانی که هم اکنون عضو
شورای شهر هستند با بقیه افراد هیچ فرقی نمی کنند و صالحیت
همه داوطلبان بررسی می شود.
▪رحیمی :آمار فعلی تأیید شدگان تهران را نمی توان نهایی
دانست

در همین حــال رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات
شوراهای اسالمی استان تهران با اشــاره به آمــار ثبت نامی های
شهرستان تهران ،گفت :در شهر تهران حدود 3هزار نفر ثبت نام
کردند که از این تعداد  2هزار و  764نفر در هیئت های اجرایی تایید
صالحیت شدند 236،نفر رد صالحیت شده و  18نفر انصراف
دادند .به گزارش فارس وی افزود :با توجه به این که اکنون در مرحله
بررسی صالحیت ها در هیئت های نظارت هستیم ،نمی توان این آمار
را نهایی دانست  ،آمار نهایی مرحله اول 2اردیبهشت به صورت رسمی
از سوی فرمانداری ها به داوطلبان اعالم می شود تا اگر آنها شکایتی
داشتند ظرف  4روز به هیئت نظارت استان اعالم کنند.
رحیمی در توضیح بیشتر افزود :کسانی که صالحیت آنها در هیئت
های اجرایی رد شده است و آنهایی که از سوی هیئت نظارت نیز رد
صالحیت می شوند ،از سوم تا ششم اردیبهشت می توانند به هیئت
های نظارت استان شکایت کرده تا ظرف  10روز به شکایت آنها
رسیدگی شود.وی در عین حال گفت :آن دسته از داوطلبانی که به
صورت رسمی در دوم اردیبهشت تایید صالحیت آنها اعالم می شود،
صالحیت حضور در انتخابات را دارند و  16اردیبهشت زمانی است
که نتیجه بررسی شکایت رد صالحیت شده ها در هیئت های اجرایی
و نظارت اعالم می شود.

بااشاره به روند بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان

کدخدایی ادعاها درباره لیست احراز
صالحیت ها را تکذیب کرد

سخنگوی شورای نگهبان انتشار لیستی مبنی بر بررسی صالحیت تعدادی از داوطلبان
دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری در جلسه آتی این شورا را تکذیب کرد .به گزارش
تسنیم عباسعلی کدخدایی افزود :ما تا پایان مهلت تعیین شده  5روز اول برای اعالم نظر
درباره صالحیت داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری هیچگونه اظهارنظری در این باره
نخواهیم کرد و هرگونه اظهارنظری پیش از مهلت تعیین شده ،کذب محض است .در
گزارش تسنیم آمده است به تازگی لیستی در فضای مجازی منتشر و در آن عنوان شده که
در جلسه بعدی شورای نگهبان صالحیت اسحاق جهانگیری ،حمیدرضا حاجیبابایی،
حسن روحانی ،سیدابراهیم رئیسی ،محمدباقر قالیباف ،سیدمحمد غرضی،محمود
احمدی نژاد ،سیدمصطفی میرسلیم و محمد هاشمیبهرمانی مورد بررسی قرار میگیرد
که سخنگوی شورای نگهبان این لیست را قویا تکذیب کرد.کدخدایی همچنین در گفت
و گو با روزنامه حمایت با تاکید بر اینکه قانون تکلیف همه دستگاهها و نهادهای مرتبط با
انتخابات را مشخص کرده است ،گفت :در قانون ،چارچوب وظایف نظارتی و روند احراز
صالحیت ها در شورای نگهبان تعیین شده است و این شورا بر اساس وظایف و اختیارات
قانونی خود عمل خواهد کرد و نظری نیز اگر باشد براساس قانون خواهد بود .کدخدایی
همچنین با اشاره به برگزاری جلسه این شورا در روز یکشنبه گفت :این جلسه با دستور
رسیدگی به صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و سپس مقرر شد،
مدارک و مستندات پروندهها تکمیل شود و در جلسه آتی این شورا مورد بررسی قرار گیرد.
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حرمت ایران شهیدان را نگهداریم
معتکفین از اعتکاف برگشته اند و رجب عزیز از نیمه هم
گذشته است .ماهی که به نام خداست و انگار حضرت رب
االرباب ،آن را در سپهر هستی پر نور فرموده است تا چراغ
راهی باشد برای بندگانی که می خواهند و می کوشند این
هبوط سخت را به عروجی عاشقانه پیوند زنند .خدا چراغ را
فرستاده است بسان قاصدی که معشوق از پی عاشق می
فرستد و خوش به حال کسانی که پیغام را می گیرند و پای
همت به راه ارادت می گذارند  .خوش به حال آنانی که خود
را نمی بینند بلکه همه جا جمال جانان می بینند و هروله
کنان به سوی مقصد حرکت می کنند و در این راه نیز دست
افتادگان را می گیرند که این خلقی خدایی است و هر کس
که می خواهد خلیفه خدا باشد باید خلق خدا را با خلق
خدایی ،بزرگ بدارد .این هم برای ما مردمان عادی است
و هم تکلیف آنانی که دستی در قدرت و کرسی در حکومت
دارند باید بیاموزند از رسول ا ،...باید بیاموزند از موال علی
و دست بگیرند از مردمانی که درد های گوناگون آنان را بر
زمین انداخته است .عبادت و دعا و اعتکاف و ...باید برونداد
اجتماعی هم داشته باشد که دین ما نه رهبانیت فردی که
بستر روحانیت جمعی و اجتماعی است وما همه نسبت به
هم مسئولیم .آنانی که قدی بلند و دستی توانمند در حوزه
های مسئولیتی دارند ،تکلیف بیشتری هم دارند .این را
برای نامزد های محترم ریاست جمهوری هم باید پیغام
برد که اگر می آیید ،باید برای مردم بیایید برای سربلندی
انقالب و میهن بیایید .اگر می آیید کلنگ برندارید برای
تخریب دیگران بلکه خشت و مالط خود را بردارید برای
ساختن .تجربه بشری هم ثابت کرده است که در دراز مدت
ماندگاری از آن سازندگان است نه تخریبگران پس هشدار
که اگر می خواهید بمانید و مانا شوید ،زبــان از تخریب
بشویید و به تبیین برنامه های خود بپردازید و حرمت ایران
و فرهنگ دینی و ملی را رعایت کنید .این جا نباید مشق
آمریکایی نوشت که چنان به هم می پرند و چه ها که نمی
گویند اما از همین آمریکایی ها باید آموخت که وقتی کار
تمام شد و رئیس جمهور انتخاب ،هر که بود  ،از هر جناح و
حزبی که مردم انتخاب کردند  ،همه در کنار او و کمک کار
او باشند که این بزرگ ترین خدمت به ایران اسالمی است.
باری ،رجب از نیمه گذشته است و ما در شعبان که ماه پیامبر
اعظم (ص) است به تبلیغات خواهیم پرداخت .یادمان باشد
که فلسفه بعثت ،اکمال و به اوج رساندن مکارم اخالق است
 ،پس باید بیش از همیشه مرزبان حریم های اخالقی باشیم.
نه یک دوره قدرت و نه همه قدرت برای همیشه ،ارزش این را
ندارد که برخی مغول وار بر اخالق می تازند و پای بر ارزش
های دینی و ملی و انقالبی می کوبند.این یاد همه نامزدها و
هوادارانشان باشد که حرمت زمان که رجب و شعبان است
و حرمت زمین که ایران شهیدان است را به جد پاس دارند.
این برای همه بهتر است و در فضایی چنین همه برنده اند ،
بدون اینکه بازنده ای در کار باشد.

...

گزارش خبری
گزارش واشنگتن پست از جزئیات
دیدار مک کین وسرکرده منافقین
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با اشاره به دیدار روز جمعه
سناتور سرشناس آمریکایی با سرکرده گروهک تروریستی
منافقین در آلبانی ،درباره صحبت های جان مک کین در
این دیدار نوشت :او ضمن تمجید از خوشخدمتیهای
منافقین گفته است که روزی همه ما در میدان آزادی
تهران در کنار هم خواهیم بود (!) به گزارش میزان ،پست
سرکرده منافقین نیز در این دیدار از تالشهای این سناتور
آمریکایی برای انتقال عناصر گروهک تروریستی منافقین
از عراق به پایتخت آلبانی قدردانی کرده است .به نوشته
واشنگتن «بررسی آخرین تحوالت ایران و همچنین نقش
ایران در خاورمیانه» از مهمترین محورهای گفتگوهای
جان مککین و سرکرده منافقین بوده است .همچنین به
گزارش تسنیم سرکرده گروهک منافقین با بیان اتهامات
واهی و تکراری علیه ایران مدعی شد «تغییر رژیم در ایران
پیششرط ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است».
این نخستین حضور مقامات آمریکا در بین جنایتکاران فرقه
رجوی نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود؛ گردهمایی بقایای
گروهک منافقین تیرماه  95با حضور برخی مقامات اسبق
سیاستخارجیکشورهاییمثلآمریکا،فرانسهوعربستان
در پاریس برگزار شد .ترکی الفیصل ،شاهزاده سعودی و
رئیس پیشین سازمان اطالعات عربستان ،با سخنرانی در
این اجالس به لفاظی علیه ایران و مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی پرداخت تا عم ً
ال هم افزایی سعودی و آمریکایی
در حمایت از منافقین کامل شود .در همین رابطه اوایل
شهریور سال گذشته نیز رسانهها اعالم کردند ملک سلمان
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی ،از مریم رجوی برای
سفر به عربستان و انجام مناسک حج دعوت کرده است .در
دیماهسالگذشتهجمعیازمقاماتاسبقآمریکا،ازجمله
رودی جولیانی ،شهردار پیشین نیویورک ،برای دونالد
ترامپ نامهای نوشتند و از وی خواستند تا اقدام به برقراری
رابطه با گروهک منافقین کند .پیش از آن نیز شبکه خبری
فاکس نیوز گزارش داده بود منافقین با ارسال نامهای به
ترامپ خواستار بازنگری در توافق هستهای با ایران شدند.
سازمان تروریستی منافقین به خاطر اقدامات علیه رژیم
پهلوی در فهرست گروه های تروریستی آمریکا بود اما این
اواخر از شمول تحریم ها خارج شد.
▪واکنش قاسمی به دیدار مقام آمریکایی با مریم رجوی

اعتبار بخشی جان مک کین به سرکرده منافقین از سوی
مقامات کشورمان بــدون واکنش نبود .به گــزارش ایرنا
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این مقام کنگره آمریکا
با رجوی گفت :این کار خطایی بوده که باید دولت آمریکا
مانند دیگر خطاهایش که در منطقه انجام داده تاوان آن را
پس دهد.قاسمیدراینباره افزود:مقاماتآمریکایی نشان
داده اند که در دهه های اخیر نتوانسته اند از رفتارهای خود
عبرت بگیرند و با سیاست های غلط و رفتارهای ناپسند در
توسعه و گسترش تروریسم در منطقه تالش کرده اند که این
تماس هم در راستای همین زمینه است.
CMYK

