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فهرست نهایی پنج نفره «جمنا» اعالم شد

دیگه
چه خبر

حاشیه های پررنگ رونمایی از نامزدهای اصولگرا
علی رضایی

باالخـــره از  5نامـــزد نهایـــی اصولگرایـــان
ائتالفی موسوم به «جبهه مردمی نیروهای
انقـــاب» رونمایی شـــد؛ صبح پنجشـــنبه،
دومین مجمع عمومـــی «جبهه مردمی»
که به اختصار «جمنا» نامیده میشـــود ،در
مجموعه شهر آفتاب برگزار شد و بر اساس
آرای پارلمان عمومی اصولگرایان ائتالفی،
ســـیدابراهیم رئیســـی با  2هزار و  147رأی،
علیرضا زاکانی با هـــزار و  546رأی ،مهرداد
بذرپـــاش بـــا هـــزار و  404رأی ،محمدباقـــر
قالیباف بـــا هـــزار و  373رأی و پرویز فتاح
بـــا  994رأی برای رقابت با حســـن روحانی
انتخاب شـــدند .اگر چه «جبهه مردمی»ها
اعالم کردهاند در نهایت 4نامزد این گروه به
نفع یکی از کاندیداها که در مجمع عمومی
سوم باالترین رأی را کسب کند ،کنار خواهد
رفت ،اما از ابراهیم رئیســـی تولیت آستان
قـــدس رضوی به عنـــوان نامـــزد قطعی و
نهاییاصولگرایانائتالفییادمیکنند.
ëëسفرانتخاباتیشهردارشهرزلزلهزده
اگـــر چه ششـــم اســـفند ســـال گذشـــته
متعاقببرگزارینخستینمجمععمومی
«جمنا» ،رئیس دفتر رئیسی درباره نامزدی
وی گفته بود رئیسی مسئولیت فعلی خود
را «مهمتر از هر مسئولیت» دیگر میداند،
اما روز پنجشـــنبه ســـیدصولت مرتضوی،
شـــهردار مشـــهد به نمایندگـــی از وی خبر
داد« :ســـیدابراهیم رئیســـی به طور رسمی
داوطلبی خـــود در انتخابـــات دوازدهمین
دوره ریاســـت جمهـــوری را اعـــام کـــرده و
حضورش جدی اســـت ».حضـــور صولت
مرتضوی در این جلسه البته با حاشیههایی
همراه شـــد؛ از جمله انتقاد برخی رسانهها
از اینکـــه شـــهردار مشـــهد بـــدون توجه به
وقوع زلزله و وضعیت ویژهای که بر مشهد
حاکم اســـت ،برای شرکت در یک میتینگ
انتخاباتی راهی تهران شده است.
ایـــن در حالـــی بود کـــه بر اســـاس پیام
رئیســـی که در این همایش قرائت شـــد ،او
«به دلیل وقوع زلزله در مشهد و نیاز استان
خراسان رضوی به کمکهای آستان قدس
رضوی به فرآیند امدادرسانی ،نتوانسته که
در دومیـــن مجمع عمومی حضـــور یابد».
توضیحی که این پرســـش را پیـــش آورد که
با این اوصاف ،ســـفر شـــهردار مشهد که به
مراتب نقشـــی کلیدیتر از تولیت آســـتان
قدس رضوی در بحرانـــی چون زلزله دارد،
به تهـــران برای شـــرکت در یـــک میتینگ
انتخاباتی چه ضرورتی داشته است؟ شاید
بر اســـاس همین حواشـــی بود که ســـاعتی
بعد یک منبع آگاه در دفتر رئیسی به فارس
گفـــت« :رئیســـی ســـخنگویی بـــرای اعالم
نامـــزدی انتخاباتی در همایش نداشـــته و
صرفاً در پیامی شـــفاهی بـــه چندین نفر از
اعضـــای حاضر در همایش از حســـن ظن
بـــرادران انقالبی تشـــکر و قدردانی و اظهار
امیـــدواری کرده کـــه بزودی توفیـــق زیارت
آنان میســـر شـــود ».به گفته وی« ،رئیســـی
ضمـــن ارج نهـــادن بـــه اتحاد ،انســـجام و

خبر
واکنش مشاور رئیس
جمهوری به ضرغامی
حســـامالدین آشـــنا مشـــاور
رئیـــس جمهـــوری به اظهـــار نظر
انتخاباتـــی عـــزتاهلل ضرغامـــی
واکنـــش نشـــان داد .ضرغامی در
دومیـــن مجمع عمومـــی «جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسالمی»
گفتـــه بـــود« :دشـــمن از یکســـو و
رقیب از ســـوی دیگر برای فضای
مجازی برنامههای فراوانی دارد،
طراحیهـــای زیـــادی کردهانـــد و
اخبـــار زیـــادی به گوش میرســـد
که بســـیاری از صفحـــات مجازی
خریداری شده است».
آشنا در یادداشـــتی خطاب به
رئیس اســـبق صدا و سیما نوشت:
«بـــه نظر میرســـد اشـــاره شـــما
به امـــکان خریـــد ســـایتها که از
کشـــفیاتتان در جریـــان انتخابات
مجلســـین بـــود در ایـــن دوره بـــه
ً
کامـــا خودجـــوش و
صـــورت
زودهنگام توسط برادران همسو و
هم قطارتان در حال انجام است.
ظاهراً در مورد مدیران کانالهای
غیـــر قابل خرید و فـــروش و نفوذ
هم اقدامات مؤثری انجام شـــده
اســـت .فقط امیـــدوارم مردانگی
کنیـــد و بـــا ســـفارشهای الزم،
خانوادههـــای آنـــان را از نگرانـــی
برهانید».

در حاشیه

ëëفتاح با وجود قرار گرفتن در فهرست پنج نفره
اصولگرایان مجدداٌ نامزدی خود را تکذیب کرد
ëëحامیـــان جلیلـــی :دلیـــل اصلی کنـــاره گیری
جلیلی از «جمنا» تعهدگرفتن آنـــان از نامزدها
برای انتخاب کادر دولت آینده توســـط این گروه
بود
ëëقالیباف تأکید کـــرده بود قصـــد کاندیداتوری
ندارد اما در فهرست نهایی «جمنا» نام او پس از
زاکانی و بذرپاش در رتبه چهارم قرار گرفت
ëëحضورشهردارمشهد دراینمیتینگانتخاباتی
همزمان با وقوع زلزله در استان خراسان رضوی
انتقادهایی را برانگیخت

همدلی همه نیروهای انقالبی و احترام به
تالشهـــای گروهها و جریانهای سیاســـی
در این زمینه ،تصمیم نهایی درباره حضور
در انتخابات را مستقالً اخذ کرده است و در
وقت مقتضی بی واســـطه با مردم در میان
خواهدگذاشت».
ëëافشاگریحامیانجلیلیدرباره«جمنا»
دومیـــن نکتـــهای کـــه در فهرســـت 10
نفره نامزدهـــای «جمنا» بـــرای انتخاب 5
کاندیدای نهایی خودنمایی میکرد ،حذف
نام ســـعید جلیلی و مصطفی میرســـلیم
بود .هر چند نام جلیلی در فهرست ابتدایی
«جمنا» دیده میشد و در نخستین مجمع
عمومی«جبههمردمی»هفتمینمنتخب
بود ،اما اســـمش در لیســـت  10نفـــرهای که
روز پنجشـــنبه بـــه رأی گذاشـــته شـــد ،درج
نشده بود .مهدی چمران از اعضای هیأت
مؤســـس و شـــورای مرکزی «جمنا» در این
باره گفت کـــه از جلیلی هم برای حضور در
این جبهه دعوت شده بود ،اما وی گفته که
«نمیخواهـــد بیاید و مســـتقل وارد خواهد
شد ».با این حال ،برخی رسانهها افشاگری
حامیـــان جلیلـــی دربـــاره «جمنـــا» را در
واکنش به حذف نام او از لیست نامزدهای
اصولگرایـــان ائتالفـــی تعبیـــر کردند .چند
ســـاعتی بعـــد از برگـــزاری دومین مجمع
«جبهه مردمی» یکی از کانالهای منتسب
به حامیان او نوشـــت« :جمنا طراحی شده
بود که به بدنه حزباهلل در راســـتای منافع
قدرتطلبانه قبایل مختلـــف اصولگرایی
به اســـم منافع مردم لگام بزنـــد .عالوه بر
مکانیزم معیوب و غیرشرعی جمنا ،دلیل
اصلی عدم پذیرش جلیلـــی ،تعهدگیری
جمنا مبنی بـــر انتخـــاب کادر دولت آینده
توســـط این گروه بوده اســـت .در نتیجه این
نامـــزد که ســـومین رأی در رأیگیـــری اولیه
بدنه جمنا داشته است را به بهانههای واهی
کنار میگذارنـــد چون قائل به ســـهمدهی
بـــه قبایل قدرت نبوده اســـت ...مردم برای
عبـــور از روحانی نیاز به وحدت اصولگرایان
ندارند  ،بلکه منتظر پاسخ معتبر به نیازها
و ســـؤاالتی که کامالً مشـــروع هســـتند و اگر
این پاســـخ ارائه نشـــود یا موکول به وحدت
اصولگرایان شود،توفیقی در پیش نخواهد
بود .دوســـتان جمنا همان طور کـــه از قبل

 ëëدر بیانیهای که در آغاز جلســـه «جمنا» منتشـــر
شد ،تأکید شـــد تمام  ۱۰چهرهای که به رأی گذاشته
شدهاند ،پذیرفتهاند تابع سازوکار مورد نظر جمنا
باشند.
 ëëمهدی چمـــران با بیان اینکه پنـــج نامزد جمنا
وقتـــی بـــه گزینه نهایـــی رســـیدند از فـــرد نهایی
حمایت خواهند کـــرد ،گفت :رقابتـــی بین این
پنج نامزد در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری نخواهد بود.
 ëëدر بیانیهای که در آغاز جلسه «جمنا» منتشر شد،
تأکید شد تمام ۱۰چهرهای که به رأی گذاشته شدهاند،
پذیرفتهاند تابع سازوکار مورد نظر جمنا باشند.

واضح به نظر میرسید ،خودشان معترفند
دولتشان یک دولت سهامی خواهد بود و
بهجاماندههامیگویندنگراننباشید،سهم
شماخواهدرسید».
پیشازاینتنهاپیششرطهای«جمنا»
برای نامزدها ،تمکین به ساز و کار رأیگیری
مجمع عمومی همچنین تعهد کتبی برای
انصراف به نفـــع نامزد نهایی این تشـــکل
اعالم شده بود ،نه «انتخاب کادر دولت».
ëëمیرسلیمبهاصولگرایانتعهدنداد
مصطفی میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه
اســـامی برای انتخابات ریاست جمهوری
ســـال  ،92دیگـــر غایـــب فهرســـت  10نفره
«جمنـــا» بـــود که بر اســـاس رأیگیـــری در
مجمع عمومی نخســـت «جبهه مردمی»
در رتبه  14ایســـتاده و نتوانســـته در زمره 10
نفر نخســـت باشـــد .اگر چه دبیر کل حزب
مؤتلفـــه اســـامی پیشتر اعالم کـــرده بود
تشـــکل متبوعش خود را ملزم به حمایت
از ائتالف اصولگرایـــان میداند ،اما مهدی
چمـــران اعالم کرد میرســـلیم نیـــز میثاق
نامه «جمنا» را امضا نکرده و تأکید داشـــته
اســـت تابع تصمیمات حزبی است .پیش
از این اجالس حمیـــد رضا ترقی از اعضای
توگویی با تأیید حذف
حزب مؤتلفه در گف 
مصطفـــی میرســـلیم ،نامزد ایـــن حزب از
فهرست نامزدهای نهایی جمنا تأکید کرده
بود «بر اســـاس توافقهای صـــورت گرفته
میرسلیم باید تا پایان مناظرات در صحنه
انتخابات حضور داشته باشد و پس از پایان
آن در صورتـــی که تصمیم بـــر حضور یک
فرد گرفته شـــد ،حزب مؤتلفه تغییراتی در
تصمیم گیریهایخودخواهدداد».
ëëتکذیبمجددکاندیداتوریفتاح
یکی دیگر از نکات قابل تأمل فهرست
منتخبان «جمنا» حضور سه چهرهای بود
کـــه پیشتر اعـــام کـــرده بودند تصمیمی
برای کاندیداتوری ندارند؛ نفر نخست پرویز
فتاح رئیـــس کمیته امـــداد امـــام خمینی
بود که اســـفندماه سال گذشته به صراحت
اعالم کـــرده بود قصد کاندیداتـــوری ندارد؛
اما «جبهـــه مردمی»ها باز هم نـــام او را در
فهرســـت گذاشـــته و او را بهعنوان  5نامزد
نخست نیز انتخاب کردند .این در حالی بود
که بر اســـاس گزارشها وی یـــک روز قبل از

برگزاری مجمع عمومی با ارسال پیامکی به
دو تن از اعضای هیأت رئیسه «جمنا» تأکید
کرده بود« :با همه احترامی که به دوســـتان
جمنـــا قائلم ،پیـــرو صحبتهـــای قبلی و
تصمیم قاطع بر عـــدم ورود به انتخابات،
از حضـــور در همایـــش فـــردا (پنجشـــنبه)
معـــذور خواهـــم بـــود .ولـــی از ارادت ما به
آن جمـــع چیزی کم نخواهد کـــرد ».با این
همه دســـت اندرکاران «جمنا» هم نام او را
بهعنوان یکی از نامزدها به رأی گذاشـــتند و
هـــم به نقل از پرویز فتاح این پیام را قرائت
کردنـــد که «به علت معذوراتی که شـــورای
مرکـــزی از آن مطلعاند از حضور در دومین
مجمـــع عذرخواهـــی میکنم اما ســـازوکار
انتخـــاب کاندیـــدا را قبـــول دارم و از هیـــچ
کمکی دریغ نمیکنم ».اما ساعتی بعد بود
که هم کاندیداتوری و هم این پیام تکذیب
شـــد .چه کمیته امداد امام خمینی(ره) در
اطالعیهای تأکید کرد«:رئیس کمیته امداد
امـــام(ره) ،خدمتگزاری بـــه ولی نعمتان و
اقشـــار مســـتضعف جامعه را از مهمترین
رســـالتهای نظام اســـامی مـــی دانند...
بر همین اساس هیچ گونه قصد و برنامهای
براینامزدیدرانتخاباتنداشتهونخواهند
داشت ».این اطالعیه ادامه داد« :همچنین
یـــادآوری میکنـــد هیچگونه پیـــام و اظهار
نظری جهت طرح در مجمع از سوی ایشان
ارسال نشده و حضور نیافتن در این جلسه
به دلیل اعـــام قبلی رئیس کمیتـــه امداد
مبنی بر عدم تمایل به نامزدی در انتخابات
آتی ریاست جمهوری بوده است».
ëëافشاگریسردبیرتابناکعلیه«جمنا»
دیگر نتیجهای که نگاه محافل رسانهای
را معطـــوف خـــود کـــرد ،حضور نداشـــتن
محســـن رضایـــی در زمره  5نامـــزد نهایی
«جمنا» بود؛ اگر چه محسن رضایی پیشتر
اعالم کرده بود« تصمیمی به نامزدی ندارد
اما اگر جبهه مردمی تکلیف کند به آن فکر
خواهد کرد» ،با ایـــن حال گویا رأی نیاوردن
وی در اولیـــن و دومیـــن مجمع عمومی به
مذاق حامیانش خـــوش نیامد؛ چنانکه به
گزارش ایران آنالین محمود ملکی سردبیر
تابناک دســـت به افشـــاگری زد و نوشـــت:
«گروه جمنا را تیم دوستان علیرضا زاکانی
عضو جمعیـــت ایثارگران و دبیـــر کل گروه

پاشنه آشیل رقبای روحانی به روایت یونسی
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام
و اقلیتهـ ــای دینـ ــی و مذهبـ ــی ثبات در
سیاسـ ــت ،برنامه و دولت را یک خواست
ملی مطرح کرد و گفت :تنها امید رقبای
روحانی ،بزرگ کردن کاستیهاسـ ــت که
این خود ،اتفاقاً میتواند ،پاشـ ــنه آشیلی

بـ ــرای رقیبان رئیـ ــس جمهـ ــوری کنونی
باشـ ــد .به گـ ــزارش ایلنا ،حجتاالسـ ــام
علی یونسـ ــی در نشست مجمع مشورتی
استان تهران ،افزود :نظر من این است که
در این دوره از انتخابـ ــات ،مردم خواهان
ثبات در سیاست ،برنامه و دولت هستند

وزن کشی سیاسی

در جریـــان اصولگرایـــی ،حـــزب
ادامه از
صفحهاول
«مؤتلفـــه» باوجـــود ســـابقه قدیمی
خود وارد ســـازوکار جمنا نشده است.
مؤتلفـــه از چنـــد ماه پیـــش برنامه و
حتی نامزد خـــود را برای انتخابات ریاســـت جمهوری اعالم
کرد و تاکنون هم بر ســـر موضع خود ایســـتاده است .این یک
رفتار معقول و منطقی سیاســـی است که هر حزب باسابقه و
ریشـــهداری از خود بروز میدهد .اما مســـأله برای «مؤتلفه»
تنها این موضوع نیســـت ،چرا که آنها با مشـــکل میزان نفوذ
و تأثیرگذاری حتی در جریان اصولگرا مواجه هســـتند و بسیار
بعید اســـت که نامزدی آقای میرسلیم بتواند برای آنها سبد
رأی قابل مالحظـــهای را فراهم کند .اما رفتـــار آنها به لحاظ
سیاســـی کامالً قابل دفاع اســـت ،حتی اگر در میانه رقابت از
ادامه بازی انصراف دهند و کنار بکشند.
در این میان ،رفتار ســـعید جلیلی هم به لحاظ سیاســـی
قابل مالحظه است .ایشان ،گویا تا این لحظه مصمم هستند
تا به صورت خارج از ســـاز و کاری تشـــکیالتی یا جبههای وارد
میـــدان شـــوند .جلیلـــی و اطرافیانـــش گفتهاند کـــه به دلیل
مخالفـــت با تأثیرگـــذاری مجموعه جمنا بـــر چینش ترکیب
کابینـــه احتمالـــی آینده از مســـیر اتحـــاد اصولگرایـــان خارج
شـــدهاند .این رفتار را بدون لکنت باید نشـــانه تمایل زیاد به
تـــکروی در میدان عمـــل بدانیم .اقدام و عمل سیاســـی در
همـــه جای دنیا یـــک عمل کامالً جمعی و غیر منفرد اســـت
که باید به واســـطه تجمیع تجـــارب و تواناییهـــا پیش برود.
اداره یک دولت اما به مراتب بیش از این نیازمند این دســـت

و ایـ ــن ثبات ،یک خواسـ ــت ملی اسـ ــت.
وی بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه در شـ ــرایط کنونی
کسی نمیتواند رقیبی جدی برای دولت
مسـ ــتقر باشـ ــد ،گفت :باید انتظـ ــارات از
دولت کنونـ ــی ،حتی اگر در مـ ــواردی بجا
هم باشد ،را واقع بینانه کرد .

همپوشانیهاســـت .جلیلی که حتی بـــرای رقابت انتخاباتی
حاضر به همکاری با کسانی که قرابت فکری نه چندان دوری
با وی دارند ،نیست در صورت به دست گرفتن فرمان دولت
به هیچ عنـــوان فردی نخواهد بـــود که بتوانـــد از تواناییها و
تجارب ملی برای اداره کشـــور اســـتفاده کند .ضمن اینکه در
صحنهبندی فعلی انتخابات به نظر نمیرســـد باز هم مانند
سال  92سهم چندانی از آرای مردم به ایشان برسد .خصوصاً
اینکه این بار ،بدون پشتیبانی تشکلهای سیاسی و به صورت
فردی وارد رقابت میشوند.
صحنهبنـــدی انتخابـــات تاکنون این تصـــور را ایجاد کرده
کـــه رقابـــت پیـــش رو دو کاندیـــدای اصلی یعنـــی روحانی و
رئیسی را در میدان خواهد دید و در کنار آنها برخی دیگر هم
حاضر باشند .آمدن رئیسی به هر حال فضای جدیدی برای
انتخابات پیش رو ایجاد کرده و قدری از ســـردی فضا کاسته و
بیرمقی آن را گرفته است .جناح اصولگرا اگر با توجیه ترس
باخت وارد این رقابت نمیشـــد ،هم بـــه خود ضربه میزد و
هم به کشـــور .انتخابات پیش رو هم در چهره بندی عمومی
خود یک وزنکشی تمام عیار است.
در ســـویی ،اصالحطلبـــان و میانهروهـــا و در ســـوی دیگر،
اصولگرایان حضور دارند یعنی در فضای باالدســـت سیاسی
هماکنون مجموع وزن حامیان روحانی بیشتر است و به نظر
میرســـد با توجه بـــه کارنامه دولت احمدینـــژاد و تصویری
کـــه از مدیریت اصولگرایان در افکار عمومـــی وجود دارد ،در
ســـطح جامعه هم اوضـــاع تقریباً هماننـــد صفبندیهای
فعاالن سیاسی و به زیان اصولگرایان است.
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نتیجه انتخابات نخستین مجمع عمومی «جمنا»
ردیف

نام و نام خانوادگی

2

سید پرویز فتاح

1

3

4
5
6

7

8
9

آراء

سید ابراهیم رئیسی

1813

محمدباقر قالیباف

1573

حمیدرضا حاجی بابایی

1525

1661

1552

علیرضا زاکانی

سید عزت اهلل ضرغامی

1477

مهرداد بذرپاش

1265

1338

سعید جلیلی

1135

علی نیکزاد

10

رستم قاسمی

12

محمد مهدی زاهدی

620

مصطفی میر سلیم

400

11
13
14

1133
967

محسن رضایی

439

محمد خوش چهره

نتیجه انتخابات دومین مجمع عمومی «جمنا»
ردیف

نام و نام خانوادگی

2

علیرضا زاکانی

4

محمدباقر قالیباف

۱۳۷۳

حمیدرضا حاجی بابایی

991

سید عزت اهلل ضرغامی

930

محسن رضایی

660

1

3
5
6
7

8
9

10

سید ابراهیم رئیسی
مهرداد بذرپاش

رستم قاسمی

موســـوم به رهپویـــان اداره میکنـــد و از این
گروه نباید انتظار داشت نام محسن رضایی
بیرونبیاید».
محســـن رضایـــی خـــود نیـــز در پیامی
بـــه «جمنـــا» با تأکیـــد بر اینکـــه «تصمیم
مـــن تغییر نکـــرده اســـت و تقاضایی برای
کاندیداتوریندارم»بهبرخیانتقادهااشاره
و تصریح کرد« :اگر دیروز و امروز من و آقای
رئیســـی و دیگر نیروهای انقالب را تخریب
میکنند حـــق دارند چرا که تروریســـتها و
کودتاچیان و صدامیان و شورشـــگران را که
آستین آنها به خون ملت انقالبی و مظلوم
ما بوده سرکوب کردیم .ما از انجام کارهایی
که کردهایم نه تنها پشـــیمان نیستیم که به
آنهاافتخارمیکنیم».
ëëقالیباف،بعداززاکانیوبذرپاش
ســـومین اصولگرایی که اعالم کرده بود
قصد کاندیداتـــوری ندارد اما در فهرســـت
نامزدهای «جمنا» قرار داشت؛ محمد باقر
قالیباف شـــهردار تهران بود .اگر چـــه او روز
چهارشـــنبه با صدور بیانیـــهای تأکید کرده
بود« ،هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته
و نـــدارم» ،امـــا مرضیه وحید دســـتجردی
سخنگوی «جمنا» در ابتدای نشست اعالم
کرد بیانیـــه قالیباف به معنـــای انصراف از
کاندیداتوری نبوده اســـت .شـــهردار تهران

۲۱۴۷
۱۵۴۶

۱۴۰۴

سید پرویز فتاح
علی نیکزاد

آراء

994
947

683

در رأیگیـــری نخســـت مجمـــع عمومی با
کسب  1573رأی بعد از رئیسی و فتاح قرار
داشـــت ،در انتخابات پنجشـــنبه گذشته با
 1373رأی بعد از علیرضا زاکانی و مهرداد
بذرپاش ایســـتاد .مجموعه تحوالتی که روز
پنجشنبه در مجموعه شهر آفتاب رخ داد،
اوضـــاع اردوگاه انتخاباتـــی اصولگرایـــان را
از برخـــی جهات روشـــن و از برخی جهات
پیچیدهتر کرد؛ واضحترین رویداد همایش
اخیر اصولگرایان ،قطعیـــت کاندیداتوری
رئیســـی بود امـــا با توجـــه بـــه تکذیبها و
توضیحها ،معلوم نیســـت  4نامزد بعدی،
همان  4منتخب نخســـت مجمع عمومی
دوم باشـــند؛ زیـــرا فتـــاح و قالیبـــاف اعالم
کردهاند قصد کاندیداتـــوری ندارند و با این
اوصاف تنهـــا  3نامزد در فهرســـت  5نفره
باقی میمانند .حال باید منتظر ماند و دید
آیا با حذف این نامزدها« ،جبهه مردمی»ها
تکلیف این دو نامزد را تمام شده میدانند
یا هنوز به تالشهای خود برای حضور آنان
ادامه میدهند .از سوی دیگر با اعالم حضور
مســـتقل ســـعید جلیلی و احتمال حضور
میرســـلیم ،همچنین اعـــام کاندیداتوری
بقایی در کنـــار  5نامزد جمنا ،تا اینجای کار
دســـت کم  8نامـــزد اصولگرا آمـــاده کارزار
انتخاباتیشد هاند.

3

منتظری :تعدادی از مدیران بازداشت شده
کانالهای تلگرامی بزودی آزاد میشوند

حجتاالســـام منتظـــری از آزادی تعـــدادی از مدیران
دستگیر شـــده کانالهای تلگرامی در روزهای آینده خبر
داد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســـیما ،حجتاالســـام
محمدجعفر منتظری دادســـتان کل کشور درخصوص دســـتگیری  12نفر از
مدیران شبکههای تلگرامی در روزهای پایانی سال گذشته گفت :به تشخیص
قاضی پرونـــده تعدادی که کانالهای تلگرامی داشـــتهاند ،بـــه اتهام اعمال
برخـــاف امنیت ملی و اقدامـــات مجرمانه ،بازداشـــت و کانالهای آنها نیز
بســـته شد .وی افزود :برای ما تفاوتی نمیکند که این شبکهها به چه جریانی
وابسته باشند و دستگاه قضایی طبق قانون عمل میکند و هم دستگیری ،هم
ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است .منتظری درخصوص درخواست
برخی از مســـئوالن دولتـــی و مجلس برای آزادی این افـــراد نیز افزود :در هر
حال افرادی که دستگیر میشوند ،خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که
درخواســـت آزادی آنان را میکنند و دســـتگاه قضایی ســـعی میکند در روند
دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

آخرین وضعیت پرونده سفارت عربستان
وکیلمدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان از
تعیین شعبه این پرونده در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.مصطفی
شـــعبانی در گفتوگـــو با ایســـنا ،اظهـــار کـــرد :پرونده بـــه دادگاه
تجدیدنظر ارســـال شده بود و اکنون شعبه رســـیدگیکننده به آن
مشـــخص شده اســـت .وی ادامه داد :با توجه به اینکه این پرونده
موارد خاصی در رابطه با مباحث سیاسی دارد ما اطمینان داریم
کـــه قضات محترم شـــعبه دادگاه تجدیدنظر بـــدون توجه به این
موارد تصمیم مناسب را اتخاذ میکنند.

شکاف عمیق نمایندگان کنگره امریکا بر سر توافق هستهای
رســـانههای امریکا از جلســـه خصوصی کمیســـیون سیاســـت خارجی کنگره
امریکا درباره توافق هستهای خبردادند و نوشتند« :این جلسه نشانگر شکاف
عمیـــق میان دموکراتهـــا و جمهوریخواهـــان درباره توافق هســـتهای بود و
جمهوریخواهان کنگره در حالی توافق هســـتهای را در توقف ایران در منطقه
بیثمـــر خواندهاند کـــه دموکراتها این توافق را ضامن ثبـــات میدانند ».به
گزارش ایلنا به نقل از «یو.اس.ای تودی» در نشست کمیسیونهای مجلس
نمایندگان امریکا ،جمهوریخواهان مدعی شـــدهاند که تواناییهای هستهای
ایران بعد از توافق هستهای نه تنها کمتر نشده بلکه ادامه یافته است و ایران
به بیثبات کردن منطقه نیز دامن زده اســـت .ران دی ســـنتیز ،رئیس کمیته
امنیت ملی مجلس نمایندگان ادعا کرده اســـت که توافق هســـتهای مســـیر
دســـتیابی ایران به بمب را هموار کرده اســـت و همین مســـأله نشان دهنده
عیبهای توافق هستهای است.
اما پیتر ولـــچ ،نماینده دموکرات مجلس امریکا گفته اســـت« :این توافق
وضعیـــت را باثباتتر کرده اســـت .منطقه با یک ایران غیرهســـتهای امنتر
است .همه ما معترفیم که باید توافق هســـتهای اجرا شود ».سوزان مالونی،
معاون رئیس سیاســـت خارجی مؤسســـه بروکینگز نیز گفته توافق هستهای
یک مســـأله مـــورد اختالف بیـــن احزاب داخلـــی امریکا بـــوده و احتماالً این
اختالف میان احزاب از هر زمان دیگری بیشتر شده است.

خبر

محمود واعظی :مناظرههای ساختگی
صدا و سیما را قبول نداریم

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این
شبهه جریان رقیب که مدعی است دولت مخالف برگزاری
مناظرات انتخاباتی است؟ تأکید کرد :دولت آقای روحانی شفاف و متکی بر مردم
است و میخواهد مردم آگاهانه تصمیم بگیرند بنابراین مخالف مناظره نیست
اگر صحبتی شده منظور برنامههای به ظاهر مناظرهای صدا و سیما است که اخیراً
پخش میشـ ــود .صدا و سیما دو نفر را به تشخیص خود دعوت و بین آنها تقسیم
کار میکند که یکی موافق و یکی مخالف دولت صحبت کند؛ در حالی که نماینده
توگـ ــو با خبرآنالین
دولـ ــت در این برنامـ ــه حضور ندارد .محمـ ــود واعظی در گف 
تصریح کرد :ما این مناظرههای سـ ــاختگی را قبـ ــول نداریم اما با اینکه نمایندگان
رسمی نامزدها مناظره کنند کسی مخالفت ندارد .وی درباره شدت یافتن ادعاها
علیه دولت به اسم افشاگری اظهار کرد :اینها افشاگری نیست بلکه تخریب است.
اخیراً هم شروع نشده بلکه از  3سال پیش انجام میشد و حاال دارد اوج میگیرد.
آن کسانی که خودشـ ــان برنامه ندارند و نمیتوانند به مردم بگویند چگونه قصد
دارند کشور را اداره کنند با تخریب رقیب میخواهند جا برای خود باز کنند.

