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رونمایی ازترکیب سیاسی ستادهای انتخاباتی نامزدها

ترکیــب مســئوالن ســتادهای انتخاباتــی
نامزدها ،دو روز بعد از اعالم نتیجه بررسی
صالحیتهــا انــدک انــدک مشــخص
میشــود .حــاال میتــوان از روی همیــن
ترکیــب قــدری بــه چشــمانداز احتمالــی
برنامههای نامزدهای ریاســت جمهوری
وقوف بیشتری پیدا کرد .دیروز بعد از چند
روز گمانهزنی و انتشــار اخبار تأیید نشــده
ترکیب مســئوالن باالدستی ستاد ابراهیم
رئیسی ،یکی از نامزدهای اصولگرایان در
انتخابات مشخص شــدند .بر این اساس
علــی نیکــزاد و مســعود میرکاظمــی بــه
ترتیــب رئیــس ســتاد انتخاباتــی و رئیس
کمیتــه طــرح و برنامــه ســتاد انتخاباتــی
حجتاالسالم رئیسی شدند .نیکزاد پیش
از این وزیر مســکن و میرکاظمی هم وزیر
نفت دولت محمود احمدینژاد بودهاند.
امــا تعــداد چهرههای وابســته بــه دولت
نهم و دهم ســتاد انتخاباتی رئیسی بیش
از اینهاســت .او البته هنگام ثبت نام برای
انتخابات ریاست جمهوری هم در معیت
مدیــران و نزدیکان دولت احمدینژاد به
وزارت کشــور رفتــه بــود .آن روز مســعود
میرکاظمی ،فرهاد رهبر و نادر طالبزاده
وی را در وزارت کشور همراهی میکردند.

در ســتاد ابراهیــم رئیســی برای یــک نفر
دیگــر هــم حکــم مســئولیت صادر شــده
کــه از قضــا او نیز از جمله مدیــران دولت
احمدینــژاد اســت .صولــت مرتضــوی،
شــهردار فعلی مشــهد و معاون سیاســی
وزیــر کشــور در دولــت دهــم مســئولیت
ســتادهای مردمی حجتاالسالم رئیسی
را برعهــده خواهند داشــت .حضــور او در
این مســئولیت انتخاباتی البته با حواشی
هم همراه بوده که مهمترین آنها ،تداخل
مســئولیت وی به عنوان شــهردار مشــهد
و ســمتش در ســتاد انتخاباتــی ابراهیــم
رئیسی است.
برخیهــا معتقــد بودنــد او بایــد برای
فعالیت در این ســتاد از شــهرداری مشهد
اســتعفا دهد .با این وجود اعضای شورای
شــهر مشــهد معتقدنــد نیــازی بــه چنین
استعفایی نیست .اما مسأله اینجاست که
اوبرایفعالیتانتخاباتیخودنیزتقاضای
مرخصی نداده است .همین دیروز محمد
ســهیلی ،عضو هیأت رئیسه شــورای شهر
مشــهد به ســایت «دیده بان ایران» گفت:
«آقای مرتضوی تاکنون درخواســت کتبی
مرخصــی خــود را بــرای مــا ارســال نکرده
است و اگر هم درخواست مرخصی داشته

باشد ،قطعاً اعضای شورای شهر مشهد با
مرخصی ایشان موافقت خواهند کرد».
البتــه دیــروز حمایــت رســمی
محمدمهــدی زاهــدی ،نماینــده فعلــی
مجلس و وزیــر علوم دولــت احمدینژاد
از نامــزدی رئیســی ،صف مدیــران دولت
پیشــین را در ســتاد او طوالنیتــر کــرد.
همزمــان دیدار رئیســی با ســعید جلیلی
در تهــران نیــز گمانه حمایت دبیر ســابق
شورای عالی امنیت ملی از او را نیز تقویت
کرده است .رئیســی در این دوره انتخابات
برای فعالیتهای خود شعار «دولت کار و
کرامت» را برگزیده است.
در مقابــل ،امــا دیگــر نامــزد مطــرح
اصولگرایــان یعنــی محمدباقــر قالیبــاف
نــه اعضای ســتاد خــود را معرفی کــرده و
نــه شــعار انتخاباتــیاش را .تا اینجــای کار
حسین قربانزاده ،مشــاور سیاسی شهردار
تهران و مدیرمســئول روزنامه همشــهری
اســت کــه در مقام ســخنگوی غیررســمی
ستاد قالیباف فعالیت میکند .روز گذشته
برخی رسانهها پوستری را منتشر کردند که
گفته میشــود متعلق به ســتاد انتخاباتی
محمدباقــر قالیباف اســت .در این پوســتر
دو شــعار «به عمــل کار برآیــد» و «دولت

روایت رهامی از دیدار با رهبر معظم انقالب

دبیرکل سابق انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها
به تشــریح جزئیــات دیــدار خــود و حجتاالســام
منتجبنیا با رهبر معظم انقالب پرداخت.
حجتاالســام والمســلمین محســن رهامــی
در گفتوگــو بــا ایلنا ،درخصــوص دیــدار اخیر خود
و حجتاالســام والمســلمین رســول منتجبنیا با
رهبــر معظم انقــاب گفت :دیداری کــه من و آقای
منتجبنیا با رهبر انقالب داشتیم ،در ادامه جلساتی
بود که من در طول سالهای اخیر ،خصوصاً دو ،سه
ســال گذشــته و قبل از انتخابات ریاســت جمهوری
و شــوراها ،در ســال  ۹۲و انتخابات مجلس در ســال
 ،۹۴با مشــاوران ارشــد رهبــری در تهران و همچنین
تعــدادی از مراجــع ،علمــا و برخی فقهــای محترم
شــورای نگهبــان در قم داشــتهام .او با تأکیــد بر این
امر که در فرصت مناســب دیگــری در آینده ممکن
اســت مشــروح مذاکــرات بــه اطــاع عموم برســد،

درخصــوص انگیــزهاش بــرای انجــام ایــن دیدارها
اظهــار داشــت :پــس از حــوادث تلــخ انتخابــات
ریاســتجمهوری ســال  ،۸۸احســاس میشــد کــه
میان طبقات سیاسی و اجتماعی از یکسو و همچنین
جریانهای اصالحطلب و مسئوالن عالیرتبه نظام
از سوی دیگر اختالفات و سوءتفاهماتی شکل گرفته
است که به سود نظام و کشور نبود .این فعال سیاسی
اصالحطلــب ادامــه داد :در ایــن راســتا الزم بــود که
برای کاهش اختالفات ،از بین بردن ســوءتفاهمات،
تلطیف فضای سیاســی کشــور و افزایش انســجام و
همبســتگی در میــان جریانها و نیروهــای وفادار به
نظــام و انقالب و امــام(ره) و رهبری ،همچنین پیدا
کردن راهحل مســائل رخداده پس از انتخابات سال
 ،۸۸از جمله رفع حصر و همچنین رفع محدودیت
ممنوعالتصویــری رئیــس دولــت اصالحــات ایــن
دیدارها را در یکی دوسال اخیر ،انجام دهیم.

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:

مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری
در انتخابات تأکید دارند

رئیس دفتــر رهبرمعظم انقالب گفت:
ســامت ،نشــاط و مشــارکت حداکثری
مردم در انتخابات همواره مدنظر مقام
معظــم رهبــری بــوده اســت و ناجــا در
سالمت و امنیت انتخابات نقش مؤثری
دارد .بــه گــزارش پایگاه خبــری پلیس،
حجتاالســام والمســلمین محمــد
محمدی گلپایگانی در بیست و دومین
همایش سراســری فرماندهان ،رؤســا و
مدیران ناجا با اشــاره بــه در پیش بودن
انتخابــات افزود :همــواره مقام معظم
رهبــری بــر مشــارکت حداکثــری مردم
تأکیــد دارنــد و ایشــان بارهــا فرمودهاند
اگر کســی بخواهد در مقابل آرای مردم
بایستد ،بنده مقابل او میایستم؛ وقتی
مردم کســی را انتخــاب میکنند ،رئیس
جمهوری شــرعی و قانونی شده است و
حضرت آقا تأکید کردهاند که وی رئیس
جمهوری این کشور است.
وی با اشــاره به فتنه سال  88افزود:
در ســال  88دیدیــم کــه عــدهای چــه
کردنــد؟ پرچم و مســجد آتش زدند ،به
عکس امــام راحل جســارت کردند ،اما
دیگر مردم و جوانان اجازه نخواهند داد
فتنه سال  88تکرار شود .حجتاالسالم
والمســلمین گلپایگانــی خطــاب بــه
فرماندهــان و کارکنان ناجــا بیان کرد :با
انگیــزه و اعتقاد بــه کار خود ادامه دهید
و بدانید که مقام معظم رهبری در حق
شما دعا میکنند.

ëëتأمین امنیــت انتخابات بــا  300هزار
نیرویپلیس
فرمانــده نیــروی انتظامــی اعــام کرد:
 300هزار نیرو بــرای برگزاری انتخاباتی
امن و باشــکوه ،پــای صندوقهــای رأی
استانهای کشور به کار گرفته میشوند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســردار حســین
اشــتری روز گذشــته در حاشــیه بیســت
و دومیــن همایش فرماندهــان ناجا به
خبرنگاران گفت :نیروی انتظامی با توان
حداکثــری ،آمادگی برگــزاری انتخاباتی
امــن و گســترده را دارد .وی ادامه داد :با
همکاری مردم و دســتگاههای مختلف
امیــد داریــم انتخابات ،مثل ســالهای
گذشته برگزار شــود و نیرویهای پلیس
در صندوقهای اخذ رأی حضور خواهند
داشت .فرمانده نیروی انتظامی اضافه
کــرد :هر گونه تجمع و میتینگ با مجوز،
باید برگزار شــود و در صورتی که تجمع،
بدون مجــوز برگزار شــود از برگزاری آن
ممانعت خواهد شد.
اشــتری افــزود :دســتورالعملی در
مورد اســتفاده از فضای مجازی در ایام
انتخابات تهیه شــده اســت و باید طبق
آن عمل شــود؛ براین اساس کاندیداها
(نامزدهــا) ،گــروه و دســتهها بایــد
براساس این دســتورالعمل رفتار کنند؛
ضمن اینکــه پلیس فتا با هتک حرمت
کاندیداهــا و گروههای سیاســی برخورد
میکند.

 ëاسداهلل بادامچیان ،نایب رئیس شورای مرکزی حزب
مؤتلفــه اســامی :ایــن احتمال وجــود دارد کــه ابراهیم
تا انتخابات
رئیسی به نفع مصطفی میرسلیم کنارهگیری کند .ایلنا
 ëاحمــد مازنــی عضو فراکســیون امید مجلس شــورای
اســامی :صداوســیما بــدون تعــارف از اصولگرایــان
حمایت میکند ...انتخاب
 ëســید احمد علمالهدی امام جمعه مشــهد :در انتخابات نه لیســت دارم و نه
کاندیدا ...از روزی که اما م جمعه شدم ،جریان خاصی را حمایت نکردم .تسنیم
 ëمراســم قرعهکشــی برنامههــای تبلیغاتــی کاندیداهــای دوازدهمیــن دوره
ت جمهوری امروز با حضور نمایندگان کاندیداها در صدا و سیما
انتخابات ریاس 
برگــزار و از ســاعت  22بــه صورت زنده از شــبکههای اول و خبر ســیما به صورت
زنده پخش میشود .تسنیم
 ëغالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکســیون مســتقلین والیی در
مجلس از سوءاستفاده از مقدسات مردم برای تبلیغات انتخاباتی انتقاد و تأکید
کرد :امیدوارم از برخی ابزارها که مقدس است استفاده تبلیغاتی نشود؛ از غذای
حضرت گرفته تا نان حضرت ،آرد حضرت و ســایر مســائلی که متأســفانه وجود
دارد .خبرآنالین
 ëرئیــس ســتاد انتخاباتــی مهــدی کلهر در نامــهای اعالم کــرد کــه او از نامزدی
کنارهگیری نکرده و خواســتار تجدید نظر در احراز صالحیت این نامزد داوطلبی
انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم شد .تابناک

مــردم» بــه چشــم میخــورد .صفحــه
اینستاگرام قالیباف نیز این پوستر را منتشر
کرده است.
دیــروز همچنیــن خبرگزاریها گزارش
دادنــد کــه محمدعلــی امانــی از ســوی
حــزب مؤتلفه اســامی بــه عنــوان رئیس
ســتاد انتخاباتی ســیدمصطفی میرسلیم
انتخــاب شــد .انتخــاب یک چهــره حزبی
بــرای ســتاد ایــن نامــزد انتخابــات نشــان
میدهد کــه مؤتلفه همچنــان میخواهد
بــا تابلوی خــود در رقابت پیــش رو حاضر
باشــد .امانــی در اولیــن اظهــار نظــر خود
اعــام کــرده کــه ســتادهای میرســلیم در
سراسر کشــور با شعار «راســتی و درستی»

رهامــی بــا بیــان اینکــه دیــدار بــا رهبــر معظــم
انقــاب در ادامــه همــان دیدارهــای متعــدد ذکــر
شده ،بوده است ،تصریح کرد :قصد داشتیم نتیجه
مالقاتهــای مذکور و نقطه نظرات خــود را در مورد
مســائل فیمابین ،به اســتحضار ایشان برســانیم .او
درخصــوص حضــور حجتاالســام والمســلمین
رســول منتجبنیا در این دیدار ،خاطرنشــان کرد :با
توجه به اینکه ایشان نیز عالقهمند به طرح مسائلی
در ایــن دیدار بودند ،در ایــن مالقات حضور یافتند.
رهامــی در پاســخ به این ســؤال که بــرای انجام این
دیــدار و همچنین دیدارهای پیشــین چه رایزنیها و
هماهنگیهایی انجام داده است ،ابراز داشت :بنده
بــا مجموعــه و بدنه جریــان اصالحطلبــی از جمله
کســانی که نقش پررنگ تری ،در جریان اصالحات،
دارنــد ،مانند رئیــس دولت اصالحات ،ســیدهادی
خامنهای ،دبیران کل تعدادی از احزاب ،نمایندگان

فعال شــد .وی همچنین شــماره حسابی
را نیــز بــرای دریافــت کمکهــای مردمی
بــه این ســتاد اعالم کرده اســت .در ســوی
دیگــر میــدان به نظر نمیرســد مصطفی
هاشمی طبا و اسحاق جهانگیری قصدی
برای تشکیل ستاد انتخاباتی داشته باشند.
هاشــمی طبــا دو روز پیــش در گفتوگو با
«فارس» این موضوع را اعالم کرد .همین
طور چهرههای اصالحطلــب و نزدیک به
دولت هم میگویند اسحاق جهانگیری در
انتخابات پیش رو ستاد تبلیغاتی نخواهد
داشــت .پیش از این محمد شریعتمداری
بــه عنــوان رئیس ســتاد انتخاباتی حســن
روحانی مشخص شده بود و هفته گذشته

کنونــی مجلس ،نماینــدگان ادوار مجلــس ،علما و
فضالی حوزه علمیه و همچنیــن بعضی از مراجع
مانند حضرات آیات صانعی و موسوی اردبیلی(ره)،
مشــورتها و رایزنیهایــی در گذشــته داشــتهام و
ی و حاصــل این مشــورتها و رایزنیها را
جمعبنــد 
به اطالع رهبر انقالب رســاندم .رهامی درخصوص
فضــای حاکم بر دیــدار با رهبر معظــم انقالب هم

نیــز لیســت مســئوالن ســتادهای اســتانی
ایــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری
اعالم شد .از دیگر چهرههای مطرح ستاد
روحانی در رقابت پیش رو میتوان به علی
جنتی به عنوان رئیس کمیته اطالع رسانی
ستاد روحانی اشاره کرد.
دیگــر ســتادی کــه دیــروز کارش را
آغــاز کــرد ،حــزب اتحاد ملــت ایــران بود.
محمد نعیمیپور رئیس ســتاد این حزب
اصالحطلــب ،دیروز در کنفرانســی خبری
گفت :ما با ســتاد آقــای روحانی و شــورای
عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبــان بــا
هماهنگی کامل در تعامل هســتیم ،اما از
زمان دریافــت پروانه فعالیت ،مصلحت
دانســتیم که ســتاد خود را داشــته باشــیم
تــا بتوانیم زنــان و نخبــگان را جذب کنیم
و همچنیــن درصــدد هســتیم کــه بــه رأی
روحانی بیفزاییم .آذر منصوری سخنگوی
ســتاد انتخاباتی حــزب اتحاد ملــت ایران
هم تأکید کرد :هشــت ســال قبــل از دوران
ریاست جمهوری روحانی نشان داد که به
عقب برگشتن هیچ چیز جز ویرانی ندارد و
ما به عقب باز نخواهیم گشت و راهی را که
آغاز کردهایم ادامه خواهیم داد ،هدف ما
آبادانی برای کشور است.

بیــان کرد :این دیــدار حدود یک ســاعت در فضایی
بســیار مناســب و صمیمی و توأم بــا تفاهم به طول
کشید .رهبر انقالب با حوصله و گشادهرویی مسائل
مطرح شــده از ســوی ما را گوش کردند .امید اســت
در آیند ه و در فرصت مناســبی ،بخشهای بیشتری
از این دیدار منتشــر شــود.او افزود :ما از رهبر معظم
انقالب تقاضا کردیم که دیدارها با ایشان تداوم پیدا
کند که ایشــان نسبت به این مســأله استقبال کردند
و بــا آن موافقت کردند و ابراز عالقهمندی کردند که
این دیدارها در فرصتهای کوتاهتری انجام شــود و
در ایــن مدت نیز گزارشهایی به صورت کتبی برای
ایشــان ارســال کنیم.رئیس بنیاد بینالمللی صلح
همچنین یادآور شد :با توجه به سفرهایی که من در
یکی ،دو سال اخیر به حدود  ۲۲استان مختلف کشور
داشــتهام ،در ایــن دیدار گزارشهایی از مشــکالت و
مسائل را به رهبر معظم انقالب تقدیم کردم.
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ëëســرمقاله« :بــه ســوی بصیــرت اجتماعــی»؛ عباس
عبدی
دگرخوان
رد صالحیــت احمدینــژاد آن هم بدون حتــی یک رأی
مثبت در شورای نگهبان ،پرسشهایی را طرح میکند که
پاســخ به آنها ضروری اســت .تفاوت او با دیگران در این
اســت کــه پیش از ایــن ،دو بار تأیید صالحیت شــده بود،
بنابراین از نظر شورای نگهبان فرض بر داشتن صالحیت
وی اســت ،مگــر آنکــه در ســالهای اخیــر اتفاق یــا اتفاقاتــی رخ داده باشــد که این
صالحیت زائل شده باشد ...تنها در یک صورت نظر شورای نگهبان را میتوان درک
کرد که معتقد شــوند احراز صالحیت وی در دو نوبت پیش اشــتباه بوده است ولی
رد صالحیت وی باید به اســتناد یکی از دو شــیوه سیاسی یا قضایی صورت گیرد که
در هر مورد مرجع این کار به ترتیب مجلس و دستگاه قضایی است .به عبارت دیگر
اگر احمدینژاد به لحاظ سیاســی فاقد صالحیت شده بود ،مجلس وظیفه داشت
که طرح عدم کفایت سیاسی او را به صورت شفاف طرح کند و احمدینژاد هم در
مجلس حضور پیدا کند و طرفین مسائل خود را طرح و او نیز دفاع کند و در نهایت
اگر رأی به عدم کفایت سیاسی وی داده میشد ،همانجا از ریاستجمهوری عزل
میشد .مثل اتفاقی که در مورد بنیصدر رخ داد و اگر احمدینژاد تخلفات قانونی
داشــته اســت که ظاهراً در این زمینه پرونده سنگینی در همه موارد از بیتوجهی به
قوانین گرفته تا پرداخت غیرقانونی یارانهها تا مسکن مهر و ...یا توزیع رانتها و...
باید در اســرع وقت بــه این اتهامات او در دادگاه صالح رســیدگی و او نیز حق دفاع
میداشــت و در نهایت حکم او صادر میشــد و اگر محکومیت پیدا میکرد ،طبعاً
مطابق آن حکم با او رفتار میشد .هیچکدام از این دو اقدام و وظیفه قانونی انجام
نشده است در نتیجه هیچکس متوجه اصل ماجرا نمیشود و هر کس برحسب ظن
و گمان خود برداشتی را خواهد داشت.
ëëیادداشــت« :اصول اقلیتهای دینی و بیانــات امام(ره)»؛ هارون
یشایایی
حقیقــت اینکه بنــده نفهمیدم در گیــر و دار
شــرایط کنونــی ایــران و جهــان و برگــزاری
انتخابات شــوراهای شهر و روســتا چه اتفاق
مهمی پیش آمده که شورای محترم نگهبان به فکر رفع تهدید حضور
اقلیتهــای دینــی در انتخابــات شــوراهای اســامی افتــاده و بــر عدم
حضــور آنها برای حضور احتمالی در شــوراها تأکید فــراوان کردهاند...
نقط ه نظرات امام راحل و بیانات ایشــان در این مورد ...معلوم اســت
که استناد به این اصول برای رفع هر شبههای کفایت میکند ،اما آنچه
از حضور اقلیتهای دینی در جریان پیروزی انقالب اســامی در ایران
و هشــت ســال دفاع مقدس و شــرکت در پیشرفت و ســربلندی ایران
و مقابلــه و جوابگویــی به تبلیغــات زهرآگین امپریالیســتها میتوان
گفت ،حکایتی پرافتخار و فراوان اســت و تأکید بر این نکته الزم اســت
که افراد اقلیتهای دینی بیهیچ ادعایی ســهم خود را و شــاید بیش
از آن در دفاع از جمهوری اســامی ایران و مشــارکت در دفاع مقدس
از جان و مال در عمل نشــان دادهاند .دیگر اینکه انتخابات شــوراهای
اســامی برای اولینبار نیســت که برگزار میشود و تاکنون نه نهادهای
جمهــوری اســامی ایران درباره شــرکت اقلیتهای دینی حساســیت
نشــان دادهانــد و نــه اقلیتهای دینــی عالقه چندانی بــه عضویت در
شــوراهای اسالمی نشــان دادهاند و کمتر کســی از اقلیتهای دینی به
شــوراهای اســامی راه پیدا کردهاند و تأکید بر عدم حضور اقلیتهای
دینی در انتخابات شوراها سالبه به انتفاع موضوع است.

