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نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی از تایید صالحیت کاندیداهای پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.
به گزارش ایسنا اسفندیار اختیاری اظهار کرد: بر اساس اظهارات روسای هیات های نظارت بر انتخابات شوراها در استان های مختلف، صالحیت کاندیداهای پیروان ادیان 
الهی در انتخابات شوراها تایید شده و آنها در کنار سایر کاندیداها برای عضویت در شوراهای شهر در معرض رای مردم قرار می گیرند.پیش از این ابالغیه شورای نگهبان 
درباره صالحیت کاندیداهای اقلیت های دینی در شوراها علیرغم تصریح قانون فعلی مورد اعتراض قرار گرفته بود که رئیس مجلس در پاسخ به نامه نماینده زرتشتیان، از 

هیات های نظارت بر انتخابات شوراها خواست تا در این زمینه طبق قانون عمل شود.

نیویورک تایمز: 

شورای بررســی صالحیت نامزدهای ریاســت جمهورِی ایران، محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور دو دوره ای ایران را به همراه صدها تن از دیگر ثبت نام کنندگان، از   ورود 

به رقابت های انتخاباتی ماه آینده ریاست جمهوری باز داشت. 
در برنامه 5 شــنبه شب تلویزیون دولتی ایران ، دلیل موثقی برای رد صالحیت ایشان 
جهت شــرکت در انتخابات 19 می از سوی علی اصغر احمدی از مقامات رسمی ذیربط 

در امر انتخابات، اعالم نشد. 
در حالیکه رد صالحیت رئیس جمهور ســابق   دور از انتظار نبود، اما اعالن آن حوالی 
نیمه شــب و دو روز قبل از انتشار فهرســت نهایی نامزدهای تائید صالحیت شده، غیر 
معمول به نظر می رســد. رئیس جمهور سابق   به سبب اظهارات تند و شدید اللحن اش 
در خصوص آمریکا و اســرائیل، انکار هولوکاست و نیز پیروزی مشکوکش در   انتخابات 
2009،   - که مخالفان، احتمال تقلب در آن را می دادند - برخی از بدترین آشــوب های 

سیاسی را از زمان انقالب ایران در سال 1979 تا به حال موجب گردیده است. 
حمید بقایی، متحد نزدیک وی نیز پس از ثبت نام دوباره احمدی نژاد برای شرکت در 

انتخابات، در یک کنفرانس خبری برای نامزدی این دوره از انتخابات نام نویسی نمود. 
بر اســاس اعالم تلویزیون دولتی ایران، 6 نامزد از جمله حسن روحانی رئیس جمهور 
وقت ایران -که همگی مرد هستند- برای تصدی این جایگاه با یکدیگر رقابت خواهند 
نمود. احمدی نژاد که از ســال 2005 تا 2013 ریاســت جهوری ایران را بر عهده داشت 
اولین رئیس جمهور اسبق در ایران نیست که از ورود دوباره به این عرصه باز داشته می 
شود. همچنین ثبت نام و ورود او به این دوره از رقابت های انتخاباتی نیز در هفته گذشته با 
توجه به توصیه رهبر ایران به ایشان مبنی بر عدم حضور در انتخابات، یک شوک سیاسی 
به حســاب آمد. رئیس جمهور ســابق   متهم به داشتن پرونده تخلف در دستگاه قضایی 
ایران می باشد. بر اساس قانون اساسی ایران، روسای جمهور نمی توانند بیش از دو دوره 
متوالی رئیس جمهور باشند. عالوه بر آقای روحانی، سایر نامزدهای تائید صالحیت شده: 
ابراهیم رئیسی، روحانی محافظه کار و برجسته به عنوان مهم ترین رقیب ایشان؛ محمد 
باقر قالیباف، شــهردار محافظه کار تهران؛ اسحاق جهانگیری معاون اول اصالح طلب؛ 
مصطفی میر سلیمِ محافظه کار و مصطفی هاشمی طبا ی معتدل و میانه رو می باشند. 
تحلیل های سیاســی در ایران پیش بینی می کنند که این مسابقه انتخاباتی به رقابتی 

میان آقایان روحانی و رئیسی، مقام قضایی اسبق ایران ]…[ تبدیل شود.
برخی دیگر از تحلیل های سیاسی نیز بر این باورند که آقای رئیسی جانشین احتمالی 
آقای خامنه ای در آینده خواهد بود. شاخص های اندکی جهت نام نویسی برای نامزدی 
ریاســت جمهوری در ایران وجود دارد و امسال، 1636 نفر برای نامزدی در این دوره از 

انتخابات، اقدام به ثبت نام نمودند.

 سیدمصطفی تاج زاده درخصوص دالیل ثبت نام محمود 
احمدی نــژاد در انتخابات ریاســت جمهــوری گفت: آقای 
احمدی نژاد در این تصور به ســر می برد که محبوب قلوب 
ملت ایران اســت و در نتیجه اگر در انتخاباتی حضور نداشته 
باشد، آن انتخابات از رونق کافی و حتی الزم برخوردار نیست. 
او با ارائه پیشنهادی به احمدی نژاد ابراز داشت: برای آنکه 
صداقت آقای احمدی نژاد روشــن و میزان پایگاه مردمی او 
مشخص شود، من پیشنهاد می کنم صرف نظر از رد یا تایید 
صالحیت او توسط شورای نگهبان، احمدی نژاد همانند آقای 
خاتمی از فهرست مشخصی در انتخابات شوراهای شهر در 
تهران و شهرهای بزرگ اعالم حمایت کند و با »تکرار« از 

مردم بخواهند که به آنها رای بدهند تا
پس از پایان انتخابات و مشــخص شدن نتایج انتخابات 
مشــخص شــود که چند درصد ایرانیان دعوت او را پاسخ 

گفته اند و به فهرست مدنظر او رای داده اند.
این فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به این سوال که 
آیا ابراهیم رئیســی از توانایی الزم برای به چالش کشیدن 
روحانی و حتی مغلوب ســاختن وی برخودار اســت؟ بیان 
کرد: آقای رئیســی هنوز درباره مهمترین مسائل جامعه که 

مســائل اقتصادی اســت یعنی بیکاری، گرانی و ضرورت 
رونق اقتصاد ملی هیچ ســخنی جز کلی گویی نگفته است. 
همچنین او درخصوص مسائل منطقه ای و سیاست خارجی 
هیچ اظهارنظر مشخص و روشــنی نداشته است. او با بیان 
اینکه ابراهیم رئیسی فاقد سابقه درخشانی در مدیریت اجرایی 
اســت، یادآور شد: عمده فعالیت رئیسی در قوه قضاییه بوده 
اســت که نقش داوری دارد تا اداره کشــور. بنابراین رئیسی 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کار بسیار دشوار 
و حتی نشدنی در پیشرو دارد تا بتواند اکثریت رای دهندگان 
ایرانی را مجاب کند که او می تواند ناخدای کشتی میهن در 

این دریای طوفانی خاورمیانه باشد. 
معاون سیاسی وزارت کشــور در دولت اصالحات با بیان 
اینکه رفتار و گفتار اصولگرایان بیانگر این است که از پیش 
شکست را پذیرفته اند و یک ماه مانده به انتخابات به دنبال 
آن هســتند که مقصران این شکست را معرفی کنند، عنوان 
کرد: به این ادبیات نگاه کنید: وقتی سعید جلیلی انصراف داد، 
اطرافیان او گفتند که شما بیان کردید که شکست سال 92 
به دلیل نامزدی جلیلی بود. در این انتخابات جلیلی نیســت 
ولی شکســت تان را می خواهید به پای چه کسی بنویسید یا 

طرفداران قالیباف به شــدت معتقد هستند که آرای او بسیار 
بیشتر از آقای رئیسی است و این رئیسی است که باید به نفع 
شهردار تهران کنار برود. تاج زاده با اشاره به تحلیل انتخاباتی 
اصولگرایان گفت: تحلیل اصولگرایان در انتخابات پیشــرو 
مبتنی بر این نظر اســت که آقــای روحانی به تنهایی قادر 
به کســب 50 درصد آرا در دوره نخســت انتخابات ریاست 
جمهوری نیست و در نتیجه اگر آنها با چند نامزد در انتخابات 
حضور یابند، می توانند مانع پیروزی روحانی در دور نخســت 
انتخابات شــوند و دور دوم، به دلیــل آنکه او رئیس جمهور 
است، بعید است که تغییر چندانی در سبد رای او ایجاد شود 
و در نهایت، هر کســی با روحانی بــه مرحله دوم انتخابات 
برود، نامزد اصولگرایان می شود و به این ترتیب می توانند به 
نوعی دیگر تجربه انتخابات سال ۸۴ را تکرار کنند. او تاکید 
کرد: ضرورت دارد اصالح طلبان و همه دلسوزانی که معتقدند 
تداوم ریاســت جمهوری آقای روحانی در شــرایط حساس 
کنونــی منطقه، روی کار آمدن دونالــد ترامپ در آمریکا و 
مهمتر از همه، بحران هایی متعددی که به سوی ملت ایران 
هجوم آورده، ضروری و به ســود ایران است، او را در همان 
مرحله نخست انتخابات، به پیروزی او کمک کنند. این فعال 

سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه افرادی مانند رئیسی توانایی 
ایجــاد یک قطب در برابر آقای روحانــی را دارد اما به نظر 
من، توان پیروزی بر وی را ندارد، ابراز داشت: حضور رئیسی 
انتخابات را گرمتر و باشــکوه تر می کنــد اما اثری در نتیجه 
انتخابات نخواهد داشت و آقای روحانی هم به دلیل عملکرد، 
هم به دلیل بحرانی بودن شــرایط و هم به دلیل ضعف رقبا 

می تواند پیروز قاطع انتخابات باشد. 

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه ستاد 
تبلیغات انتخابات دولتی نیســت که آقایان در اعتراض 
به تصمیم عدم پخش مناظره های زنده، به دولت حمله 
می کننــد؛ گفت: برخی نامزدها خــود را برای تخریب 

دولت در مناظره ها آماده کرده اند.
به گــزارش خبر آنالین حجت االســالم رســول 
منتجب نیــا قائم مقام دبیــر کل حــزب اعتماد ملی 
دربــاره حمله به دولت به بهانه تصمیم ســتاد تبلیغات 
انتخابات مبنی بر پخــش غیر زنده مناظرات انتخابات 
ریاست جمهوری، اظهار کرد: مقامات قضایی و رئیس 
صداوســیما هم عضو این ســتاد هســتند. این ستاد 
دولتی نیســت که آقایان آتــش توپخانه را علیه دولت 
روشــن کرده اند!وی با اشــاره به مناظره های ســال 
۸۸ خاطرنشــان کرد: در آن مناظرات شاهد بداخالقی، 
تهمت و افترا به اشــخاص بزرگ نظام بودیم و کسی 
که این تهمت ها را زد در تایید صالحیتش تجدیدنظر 
نشد. به کسانی هم که تهمت زده شد، اجازه ندادند که 

از خودشان دفاع کنند. شاید آن اتفاقات در تصمیم ستاد 
تبلیغات انتخابات موثر بوده اســت. قائم مقام دبیر کل 
حزب اعتمــاد ملی، افزود: برخی تحلیل گران می گویند 
که نامزدهای اصولگرایان می آیند تا در مناظره ها دولت 
و رئیــس جمهور را تخریب کنند و بعــد به نفع نامزد 
اصلــی اصولگرایان کنار بروند. اگر این مناظره ها زنده 
پخش نشود این برنامه آنها شکست می خورد. به خاطر 
همین آنها برآشفته شده اند و علیه روحانی جبهه گیری 
کرده اند. آنها خود را برای مشوش کردن افکار عمومی 
آماده کرده اند.منتجب نیا در پایان گفت: رئیس جمهور 
هم موافق پخش زنده مناظره هاســت. اما باید راه حلی 
در نظر گرفته شود تا در مناظره ها بداخالقی رخ ندهد. 
صدا و سیما هم نباید تریبون بداخالقی باشد. اگر قرار 
باشد مناظره ها زنده پخش شــود، باید مجری مناظره 
اجازه ندهد کسی تهمت و افترا بزند و اگر کسی این کار 
را مرتکب شد، باید بالفاصله در دادگاهی اتهام خود را 

اثبات کند و اگر نتوانست باید رد صالحیت شود.

رئیس جمهور اسبق ایران
 از راه یابی دوباره به رقابت های انتخاباتی 

باز داشته شد 

فایننشــال تایمز نوشت: شــورای نگهبان حســن روحانی را برای شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری تایید صالحیت کرد. او حاال باید ایرانیان را متقاعد کند که تا به او فرصت ۴ 

ساله ی دیگری برای تحقق وعده هایش بدهند.
روحانی سعی خواهد کرد که از طبقه ی متوسط شهری آراء خود را جذب کند، طبقه ای که 
همواره خواستار اصالحات سیاسی، اجتماعی، ثبات اقتصادی و روابط خارجی بهتر بوده است.

با این حال، برخی از مردم نســبت به روند آهسته تغییر، دلسرد شده اند. این مسئله باعث 
نگرانی روحانی و حامیانش در مورد تصمیم این طیف برای نشستن در خانه و عدم رای دهی 

شده است.
اعتدال گرایان و اصالح طلبان در حال یادآوری به مردم هستند که عدم حضور در انتخابات، 
باعث پیروزی کاندیدای جریان اصولگرا می شود. تحلیلگران بر این باورند که روحانی برای 

پیروزی به مشارکت زیاد مردم نیاز دارد.
محمد امین قانعی راد، یک جامعه شناس مشهور، می گوید که روحانی باید با طبقاتی دیگر 

نیز تعامل کند تا نشان دهد نماینده همه ایرانیان است.
رقیب اصلی روحانی احتماال ابراهیم رئیسی است. باوجود انکه او فاقد تجربه سیاسی است، 
اما حامیان او سعی دارند که به او وجهه یک سیاستمدار را بدهند. محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران نیز که پیش از این دوبار کاندیدا شــده، نیز مجددا شــانس خود را امتحان کرده است. 
درحالیکه او در میان اصولگرایان طرفدارانی دارند، اما ممکن اســت از سوی انان برای کناره 

گیری به نفع رئیسی تحت فشار قرار گیرد.
کاندیدای دیگر، اســحاق جهانگیری معاون اول روحانی اســت که قول داده در مبارزات 
انتخاباتی، از فسادها بگوید. برخی معتقدند که جهانگیری از رقابت ها کنار خواهد کشید و تنها 

قصد او از نامزدی، افشای فساد دوره احمدی نژاد است. 
فایننشال تایمز در ادامه با اشاره به عدم تایید صالحیت احمدی نژاد نوشت: حامیان احمدی 

نژاد گفته می شود از رئیسی حمایت می کنند.
موسی غنی نژاد، اقتصاد دان، انتخابات اتی ایران را اینگونه توصیف کرد: مردم باید انتخاب 
کنند؛ یا ادامه ی سیاســت های روحانــی و اصالحات اقتصادی تدریجی یا افتادن در تله ی 

پوپولیزم و تبدیل به ونزوئال.
برخی معتقدند که پیروزی اصولگرایان منجر به بازگشــت به پوپولیسم و کاهش بهبودی 

اقتصادی خواهد شد.

فایننشال تایمز:
ایرانیان در انتخابات دو گزینه دارند: افتادن 

 به تله پوپولیسم و تبدیل کشور به ونزوئال 
یا ادامه سیاست فعلی

یک عضو شورای مشــورتی اصالح طلبان 
معتقد اســت بــه دو دلیل قالیبــاف رای الزم 
را نخواهد آورد؛ نخســت اینکــه ارکان اصلی 
حاکمیت نمی خواهند یک شــخصیت نظامی 
کشــور را اداره کند و دوم اینکه عملکرد او در 
شهرداری مخصوصاً در جریان پالسکو به نماد 
جان سوز برای مردم وناکارآمدی مدیریتی برای 

وی تبدیل شده است.
وی در خصوص آرایش سیاســی انتخابات 
پیــش رو گفت:قطعا فضــای اجتماعی ما به 
گونــه ای خواهد بــود که بدون تردید شــاهد 
انتخابات دوقطبی  در اردیبهشــت 96 خواهیم 
بود. ماهیــت اجتماعی و روانــی جامعه ما در 
طول ســالیان متمادی این را ثابت کرده است، 
مــا هر چه قدر هم بخواهیــم   انتخابات را   به 

سوی چند قطبی پیش ببریم چنین اتفاقی رخ 
نمی دهد حتی اگر چندین کاندیدا مانند امسال 
ثبت نام کرده باشند باز هم ما فضای دوقطبی 

را خواهیم داشت.
وی در خصوص شــانس پیروزی کاندیداها 
گفــت: فکر می کنم علی رغم مشــکالتی که 
وجود دارد بیشــترین آرا در سبد روحانی ریخته 

خواهد شد.
همچنیــن ناصــری در خصــوص ثبت نام 
اسحاق جهانگیری گفت: دکتر جهانگیری دلیل 
خــود را از ثبت نام در انتخابات اعالم کرد پس 
بنابراین به شخصه نمی تواند جریان ساز باشد 
و نگرانی هایی که از ســوی برخی از دوستان 
ابراز می شــود بی مورد اســت، او معاون اول 
رئیس جمهور است و تاکنون هم ستاد مستقلی 

را شکل نداده است به نظر می رسد در میدان تا 
زمان انتخابات حضور خواهد داشت و بعد از آن 

به نفع روحانی انصراف می دهد.
وی حضور احمدی نژاد را چنین ارزیابی کرد: 
ابتدا ذکر یک نکته ضروری است احمدی نژاد 
داراری شــخصیت خود شــیفته است که خود 
باوری کاذب دارد، به دلیل همین امر است که 
می خواهد به هر طریقی که شــده در تاریخ و 
جامعه ایران ماندگار شود او انتخابات را فرصتی 
مناسب برای تحقق این ایده می دانست اما   راه 
و میدان   بر آن بســته شــد. وقتی این قطعات 
را کنار هم می گذاریم به جریانات مشــکوکی 
می رسیم این احتماالت را   نامه مشایی به آقای 
خاتمی تقویت می کندکه این جریان به دنبال 
خلــق یک پدیده اجتماعــی و دقیقاً به معنای 
کلمه بحران بوده و هســتند، که حکومت این 

معنا را فهم کرده و مدیریت کرد.
وی در خصوص پایگاه اجتماعی احمدی نژاد 
گفت: نمی توان کتمان کرد که بخشی از جامعه 
هوادار وی هستند اما قسمت عظیمی از مردم 
با چشم خود بالهایی که بر اثر مدیریت ناکافی 

وی بر سر کشور آمد را دیدند.

عبــداهلل ناصری در ارتباط بــا کاندیداتوری 
رئیسی اظهار کرد: تردید ندارم حضور شخصی 
مانند ابراهیم رئیسی در میدان انتخابات بیشتر 
روانی و برای منصرف کردن حضور روحانی در 
میدان انتخابات است، که دوستان اصالح طلب 
ایــن جریان را جــدی گرفته انــد، موقعیت و 
جایگاهی که رئیسی   در آستان قدس پیدا کرده 

بسیار مهم تر از نامزدی در انتخابات است.
وی در خصــوص تغییرات ابراهیم رئیســی 
گفــت: به نظرم باید از این تغییرات اســتقبال 
کــرد و به دوســتان اصالح طلــب و اصولگرا 
توصیه مــی کنیم دچار توهم توطئه نشــوند. 
اینکه آقای رئیســی تصمیم گرفتــه در دهه 
پنجم حیات سیاسی خودش تغییری ایجاد کند 
و شخصیت جدیدی بســازد باید از او استقبال 
بکنیم. نامزدی رئیســی در واقع بازی است که 
رسانه های رقیب دولت به راه انداخته اند اما این 
را نمی دانند در حال حاضر اختیارات وی کمتر 

از ریاست جمهوری نیست.
وی افزود: من به شخصه از توزیع آرد و گندم 
در استان های جنوبی تشکر می کنم زیرا دولت 
در شــرایطی قرار دارد که تمام کیســه هایش 

خالی شده. امروز می بینیم که پرداخت یارانه ها، 
حقوق بازنشستگان و کارمندان، مشکل جدی 
برای دولت به وجــود آورده و معتقدم تنها راه 
نجات کمک سازمان هایی مانند آستان قدس و 

جذب سرمایه گذاری خارجی است. 
قالیباف شــهردار فعلــی تهران به 
عنوان یک نامــزد منتقد جدی دولت 
اســت فکر می کنید بعــد از حادثه 
پالسکو و امالک نجومی می تواند رأی 

داشته باشد؟
 وی در خصوص حضور قالیباف گفت: حضور 
قالیبــاف در عرصه انتخابات نشــان از روحیه 
جاه طلبی او دارد. هرگز این فرصت را از دست 
نمی دهد اما دو نشــانه وجود دارد که می توان 
گفت قالیباف رای الزم را نخواهد آورد. نخست 
اینکه ارکان اصلی حاکمیت نمی خواهند که یک 
شخصیت نظامی کشور را اداره کند و دوم اینکه 
عملکرد او در شــهرداری مخصوصاً در جریان 
پالسکو تبدیل به یک نماد شده است.پالسکو 
برای ایران نماد جان سوزی و غم انگیزی است 
و برای قالیباف نشــان از یک مدیر ناکارآمد و 

فارغ از کفایت های الزم دارد. 

عبداهلل ناصری عضو شورای مشورتی اصالح طلبان:

قالیباف جاه طلب است

سیدمصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصالح طلب:

برخی اصول گرایان خواهان کناره گیری رئیسی به نفع قالیباف هستند

به گزارش تســنیم، با حکم حجت االسالم رئیسی، علی نیکزاد رئیس ستاد انتخابات 
وی شــد.در این حکم آمده است،با عنایت به سوابق، تجارب ارزشمند، شایستگی ها و 
توانمندی های علمی و اجرایی جنابعالی، بدینوســیله به عنوان رئیس ســتاد انتخاباتی 
اینجانب منصوب می شوید. از شما و همه ی همراهان عزیز فعال در ستادها انتظار دارم 
با اتخاذ رویکردها و سیاست های ذیل نمونه ای از فعالیت انتخاباتی سالم، مردمی و الگو 

را پایه ریزی و سازماندهی نمایید.

طی حکمی از سوی ابراهیم رئیسی

علی نیکزاد رئیس ستاد انتخابات 
رئیسی شد

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصالح طلب: 

 ستاد تبلیغات انتخابات، دولتی نیست که آقایان
 به دولت حمله می کنند

انتخاب نوشت: عضو فراکسیون امید از عملکرد اصولگرایان برای معرفی کاندیدای نهایی خود 
و تالش برای رای آوری با استفاده از روانشناسی اجتماعی انتقاد کرد.

احمد مازنی در واکنش نسبت به انتقاد رئیسی از روند پخش برنامه های رسانه ملی در آستانه 
برگزاری انتخابات تاکیدکرد: آقای رئیسی فرار رو به جلو کرده است و این در حالی است که وی 
نمی تواند از صدا و ســیما انتقاد کند. رطب خورده منع رطب کی کند؟ جناب آقای رئیسی! االن 
بفرمایید زمانی که هر شــب تصویرتان هنگام اقامه نماز جماعت از این رسانه پخش می شد، بر 
اساس عدالت و رعایت قوانین تبلیغات انتخاباتی بود؟ چرا زمانی که تصویرتان به صورت معنوی 
و نورانی در برنامه گفت و گوی ویژه باالی آســتان مقدس امام رضا )ع( پخش شــد تا گزارش 

یکسال فعالیت خود را ارائه بدهید به این سازمان تذکر ندادید؟!
مازنی افزود: اخیرا صدا و سیما گزارش حضور رئیس جمهور در عسلویه را که پخش کرد به این 
موضوع اشاره کرد که نیمی از فعالیت های صورت گرفته در این پروژه به دولت قبل برمی گردد. 
هرچند که خوب است این رسانه به سهم هر کدام از روسای جمهور قبل در فعالیت های مختلف 
در جهت اعتال و پیشــرفت اشاره کند، اما این بار با هدف بدجلوه دادن اقدامات دولت کنونی و 
درجهت اثبات ادعای برخی افراطیون که معتقد هستند این دولت اقدامات دولت های قبل را به 
نام خود ثبت کرده و تالش می کند از این طریق امتیازی کسب کند به این امر مبادرت ورزیده 
اســت.وی بیان کرد: تخریب علیه دولت هم که بیداد می کند و به جای اینکه کارآمدی خود را 

اثبات کنند اقدامات رئیس جمهور را منفی جلوه می دهند.

عضو فراکسیون امید خطاب به رئیسی: 
رطب خورده منع رطب کی کند؟

ایلنا نوشــت: معاون سیاســی اســتانداری تهران از آمار نهایی داوطلبان تایید 
صالحیت شده در این استان خبر داد.

سید شــهاب الدین چاووشی، با اشــاره به اتمام بررسی صالحیت های داوطلبان 
انتخابات شــوراها عنوان کرد: افرادی که واجد شرایط حضور در انتخابات شوراها 
شناخته نشدند، می توانند از فردا سوم اردیبهشت تا ششم اردیبهشت به هیات  عالی 

نظارت استان یا هیات های اجرایی استان مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.
او افزود: در این دوره تعداد اندکی از داوطلبان رد صالحیت شدند بر همین اساس 
از میان 10 هزار و ۴20 داوطلب انتخابات شوراها در استان تهران صالحیت ۸ هزار 

و 91۸ نفر مورد تأیید قرار گرفته است.

صالحیت ۸ هزار و ۹۱۸ 
داوطلب انتخابات شوراها در 

استان تهران تأیید شد 

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: 
این احتمال وجود دارد که رئیسی به نفع میرسلیم 

کناره گیری کند.
به گزارش ایلنا اســداهلل بادامچیان در پاسخ به 
اینکه با توجه بــه رد صالحیت گزینه های جمنا 
و باقــی ماندن قالیباف، آیا ســایر اصولگرایان از 
قالیبــاف حمایت می کنند؟ گفت: رئیســی هم از 

جمله گزینه های مورد حمایت جمنا است.
او در پاسخ به این سوال که رئیسی اعالم کرده 
مســتقل آمده   و جزو جمنا نیســت، افزود :جبهه 
مردمــی از رئیســی  حمایت می کنــد و وضعیت 

جمنا مشخص اســت. در حال حاضر با توجه به 
حضــور قالیباف و رئیســی در عرصه انتخابات از 
این دو کاندیــدا حمایت خواهد کرد و موتلفه هم 

از میرسلیم حمایت می کند.
عضو شورای مرکزی موتلفه گفت: همین طور 
پیش می رویم تــا در مناظرات نظر عمومی مردم 
مشــخص شود و بر اساس بررســی ها به نتیجه 

نهایی برسیم.
بادامچیان درباره اینکه آیا ممکن است میرسلیم 
به نفع رئیســی کناره گیری کند؟ تاکید کرد: این 
احتمال هم وجود دارد که رئیسی به نفع میرسلیم 

کناره گیری کند. بادامچیان درباره ضرورت پخش 
زنده مناظرات انتخاباتی گفت:صدا و ســیما برای 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مناظراتی 
گذاشته است اما اینکه بیان می شود مناظرات زنده 
پخش نمی شود اشتباه است لذا باید به طور حتم 
این مناظرات پخش زنده شــود. او با بیان اینکه 
مناظره هایی را که بعد از پایان مناظره کم و زیاد 
کنند فایده ندارد، اظهار داشت: صدا و سیما براین 
نظر محکم اســت و کمیسیون وزارت کشور هم 
نباید قبول کند و در آستانه انتخابات هم به ضرر 

آقای روحانی است.

اسداهلل بادامچیان:

احتمال کناره گیری رئیسی به نفع میرسلیم

اولین نشست خبری میرســلیم با حضور اصحاب رسانه 
امــروز برگــزار می شــود.محمدعلی امانی رئیس ســتاد 
انتخابات مصطفی میرســلیم کاندیــدای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب خبرگزاری تســنیم، از برگزاری اولین نشست خبری 

سیدمصطفی میرسلیم با حضور نمایندگان رسانه ها خبر داد 
و گفت: این نشست امروز)یکشنبه سوم اردیبهشت( برگزار 
می شود.وی افزود: قرار است میرسلیم در این نشست خبری 
مواضــع و دیدگاه هایش را به عنــوان کاندیدای انتخابات 

ریاست جمهوری مطرح کند.

امانی به تسنیم خبر داد:

امروز؛ اولین 
نشست خبری 

میرسلیم

 اسفندیاراختیاری 
نماینده زردشتیان در مجلس:

 کاندیداهای پیروان 
ادیان الهی در انتخابات 

شوراها تأیید صالحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردی بنام علیرضا جعفرزاده که فاکس نیوز از وی با عنوان نایب 
رئیس گروهک منافقین یاد کرده، مدعی شــده که ایران بعد از برجام به دنبال دست یابی به 

سالح هسته ای است.
جعفرزاده در این نشســت تصاویری ماهواره ای از ایران ارائه کرده و مدعی شــده فعالیت 

نظامی هسته ای ایران با وجود برجام ادامه دارد.
به نوشــته فاکس نیوز، هنوز مشخص نیســت که آیا تصاویر ارائه شده از سوی این عضو 
گروهک منافقین واقعی بوده اند یا ســاختگی. بر همین اساس کاخ سفید با احتیاط نسبت به 
آن واکنش نشــان داده و هنوز در خصوص آن موضع گیری نکرده اســت. این ادعا در حالی 
علیه برنامه صلح آمیز هســته ای ایران مطرح شــده که در هفته گذشته »رکس تیلرسون« 
وزیــر خارجه آمریکا، در نامه ای به کنگره این کشــور، پایبندی ایران به برجام را تائید کرد. 
گروهک منافقین در حالی مدعی فعالیت نظامی هسته ای ایران است که بر اساس اعالم 16 
نهاد اطالعاتی آمریکا، ایران از سال ها قبل یعنی سال 2003 به بعد هیچگونه فعالیت نظامی 

هسته ای نداشته است.

فاکس نیوز:

ادعای جدید منافقین درباره 
برنامه هسته ای ایران

نوشته توماس اردبرینک ؛20 آپریل 2017؛ روزنامه گاردین
ترجمه: زهرا شریعتی فر، کارشناس ارشد اقتصاد و مدیریت


