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نوروز پرتحرک در انتظار اردوگاههای انتخاباتی
رخوت روزهای پایانی ســـال هم نتوانســـته
تحـــرکات انتخاباتـــی جریانهای مختلف
سیاســـی کشور را تحتالشـــعاع قرار دهد و
آن گونه که از شـــواهد امر برمیآید ،احزاب
و تشـــکلهای سیاســـی امســـال تعطیالت
نوروزی نخواهند داشت .عالوه بر دیدارهای
نـــوروزی امســـال فعاالن سیاســـی و حزبی
که احتماالً با رنـــگ و بوی انتخابات همراه
خواهد بود فضای رسانهها بویژه شبکههای
اجتماعی که بینیـــاز از خبرنگار و عکاس،
کانال ارتباط مســـتقیم با مخاطب اســـت،
بـــا حـــرف و حدیثهـــا ،گوشـــه و کنایهها و
احیاناً رجزخوانی توأم میشـــود .غیر از این
وضعیت کمابیش مشـــترک ،اردوگاههای
سیاسیکشور اوضاعکامالًمتفاوتیراتجربه
میکنند.
اصالحطلبـــان که از هفته پیش تکلیف
خود را یکسره و رســـماً اعالم کردند حسن
روحانـــی کاندیدای اصلـــی و نهایی آنها در
انتخابات ریاســـت جمهوری  96اســـت ،با
آرامش بیشتری به استقبال سال نو میروند
و امیدوارنـــد گزینه تحتالحمایهشـــان به
پشتوانه جبهه امید اصالحطلبان ،حامیان
دولت ،اعتدالگرایان و اصولگرایان میانهرو
همچنین به سنت هشت ساله بودن دوران
ریاســـت جمهوری ،رقابت خیلی دشواری
پیش رو نداشـــته باشد ،البته این به معنای
غفلت از اردوگاه رقیب نیست که با لشکری
از نامـــزد ،منتظـــر بـــه صدا درآمـــدن زنگ

آغاز نامنویسیهاســـت تا با حضور در ستاد
انتخابات کشور ،نام خود را به عنوان رقیب
روحانی ثبت کننـــد .اصالحطلبان از طرف
دیگر از انتخابات شـــوراهای اســـامی شهر
و روســـتا غافل نیســـتند اما هنـــوز به الگوی
مشـــخص و روشـــنی برای بستن لیست 21
نفره دست نیافتهاند و به عبارت صحیحتر،
هنوز انتخابات شـــوراها به صورت جدی در
دســـتور کار این اردوگاه قرار نگرفته اســـت.
شـــاید از این رو بود که وقتی روز پنجشـــنبه
همایشـــی تحـــت عنـــوان  21+1از ســـوی
برخی چهرههای اصالحطلب برگزار شد،
رســـانههای منتســـب به جریان رقیب این
گونه القا کردند که شـــورای سیاســـتگذاری
در انتخابـــات شـــوراها تصمیـــم گیرنـــده
نخواهد بود .بر اســـاس گزارشی که تسنیم
از این نشست منتشـــر کرده است ،محسن
رهامـــی رئیس کمیتـــه انتخابات شـــورای
هماهنگی جبهه اصالحـــات ،حبیبی دبیر

کمیته انتخابات شـــورای هماهنگی جبهه
اصالحات و محمدرضا راهچمنی دبیرکل
حزب وحدت و همـــکاری ملی از حاضران
این نشســـت بودند و آن گونه که راه چمنی
گفته اســـت« :ائتالف  21+1جدا از شـــورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان فعالیت
میکنـــد ».در واکنش به این اخبـــار بود که
محمود صادقی رئیس شـــورای هماهنگی
جبهـــه اصالحـــات و نایب رئیس شـــورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با انتشار
مطلبی در کانـــال تلگرامی خود تأکید کرد:
شـــورای هماهنگی جبهه اصالحات هیچ
گونهکمیتهایتحتعنوانکمیتهانتخاباتی
ندارد.
اوضـــاع اصولگرایـــان امـــا بـــه مراتـــب
پیچیدهتـــر از اصالحطلبـــان اســـت؛
اصولگرایانـــی که ً
فعـــا در گیـــر انتخابات
ریاســـت جمهوری هســـتند و میکوشند از
«زلف پریشان»« ،کسب جمعیت» کنند اما

عضو جامعه روحانیت :برخی کاندیداها را حتی خانوادههایشان قبول ندارند

عضـ ــو جامعه روحانیـ ــت مبارز تهـ ــران گفت :کسـ ــانی که حتی
خانوادههایشـ ــان هم آنها را قبول ندارنـ ــد ،در انتخابات ثبتنام
نکنند و وعدههای بیپایه و اسـ ــاس ندهند .سـ ــیدرضا اکرمی در
گفتوگـ ــو با نامهنیوز گفـ ــت :دو ماه مانده به انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری سـ ــال  ،96میببینیم خیلیهـ ــا در جناح منتقد دولت
کارشناس اقتصادی شـ ــدند و دائم نقد میکنند که دولت نباید
این کارها را انجام م ـ ـیداد یا این تصمیمات را میگرفت .حتی
برخـ ــی وعده  2تا  5برابر کـ ــردن یارانهها را میدهند؛ آیا میتوان
گفت کسانی که این طور صحبت میکنند ،خیر و صالح کشور را
میخواهند؟ وی افزود :اول اینکه؛  2ماه تا انتخابات باقی اسـ ــت
نه ثبت نامی صورت گرفته و نه بررسـ ــی صالحیتی شـ ــده است
بنابراین ،نه به دار است نه به بار که بخواهد چنین مباحثی طرح

شود .دوم؛ از آنجا که احزاب و تشکلهای قوی نداریم ،برخی نیز
بیکارند و برای رفع بیکاری خود چنین مطالبی را بیان میکنند.
اکرمی با بیان اینکه «برخی افراد داوطلبند که هرگز رجل مذهبی
نیسـ ــتند» ،ادامه داد :در مجموع کسانی که حتی زن و بچهشان
هـ ــم آنها را قبول ندارند ،به وجدانشـ ــان مراجعه کنند و خود را
مطرح نکنند چون اتالف وقت مردم است و کار درستی نیست.
او در پاسخ به سـ ــؤالی درباره نامهنگاریهای احمدینژاد گفت:
معتقدم اگر کسی قرار اسـ ــت به قیامت پاسخ دهد ،باید بگوید
آقای احمدینژاد جز ستمی که به انقالب و ملت کرد ،هیچ چیز
دیگری نداشت .من هم در مجلس بودم این وضعیت را دیدم
و هم در مسـ ــئولیتهای دیگر آثار ستمهایش را مشاهده کردم؛
بنابراین نباید روی اینها وقت گذاشت.

آن گونه که از ظواهـــر امر برمیآید ،اوضاع
فعالً آشـــفته اســـت .از یک طـــرف «جبهه
مردمی نیروهای انقـــاب» نهاد انتخاباتی
طیفی از اصولگرایان که به اختصار «جمنا»
نامیـــده میشـــود ،راه پر دســـتاندازی در
مقابل خود میبیند و در گام اول نتوانســـته
به الگـــوی خود یعنـــی معرفـــی  10نامزد،
دســـت پیدا کند و به خاطر عـــدم انصراف
نامزدهای ابتداییاش فهرست  14کاندیدا
را در دست گرفته و میکوشد تا پایان هفته
دوم فروردین ماه ،از تعداد اســـامی بکاهد.
چـــه قرار اســـت در دومین مجمع عمومی
«جمنـــا» کـــه بعـــد از تعطیالت نـــوروزی
برگزار میشـــود ،از میان کاندیداها اولیه5 ،
نامزد براســـاس رأیگیری انتخاب شـــوند.
دیـــروز محمدمهدی زاهـــدی گفت که این
اتفاق  17فروردین خواهد افتاد« :مقرر شد
هفدهم فروردین سال  ۹۶پنج نفر برگزیده
شـــده و برای انتخابات ریاســـت جمهوری
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دیگه

نامنویســـی کنند و در نهایت این تعداد به
یک یا دو نفر خواهد رســـید ».این در حالی
اســـت که تشـــکلی چون حزب پایـــداری و
در رأس آن آیـــتاهلل مصبـــاح یـــزدی بـــه
کرات انتقـــادات تنـــد و تیـــزی را بدرقه راه
اصولگرایـــان ائتالفی کرده اســـت و زمزمه
حضور مســـتقل چهرههایی چون ســـعید
جلیلی و محمدباقر قالیباف ،فضای روانی
اردوگاه اصولگرایان را ســـنگین کرده است.
این در حالی است که حمید بقایی به همراه
محمـــود احمدینـــژاد و اســـفندیار رحیم
مشـــایی نیز میکوشـــند از این فضا دست
خالـــی بیرون نرونـــد و در میـــان دو اردوگاه
اصالحطلبان و اصولگرایان ،گاهی به میخ
میزننـــد و گاهـــی به نعل و میکوشـــند در
میان این آب گلآلود ،ماهی خود را بگیرند،
چنانچه دیروز ســـایت «دولت بهـــار» که از
هواداران محمـــود احمدینژاد اســـت ،در
رمزگشایی از نامه اسفندیار رحیم مشایی به
رئیسدولتاصالحات،انتقاداتیرامتوجه
اصالحطلبـــان ســـاخت و در عیـــن حال با
انتسابنامهمشاییبهمحموداحمدینژاد
تأکید کرد که دلیل اصلی مخالفت با جریان
اصالحطلب بیعت این جریان باهاشمی
گ هاشمی
رفسنجانی بوده در حقیقت مر 
ت وگو با ایـــن جریان باز
مجالـــی برای گفـــ 
کرده اســـت .در ادامه این یادداشـــت آمده
است« :گوشهای جریان اصالحطلب -به
واسطه ضعف نســـبی در کالن حاکمیت-

بازتر از گوشهـــای جریان اصولگراســـت.
طبعاً هر کســـی کـــه جایگاه خویـــش را در
ت در مخاطره نمیبیند ،به نشنیدن
انتخابا 
سخن غیر میافتد و از شکستها هم درس
نمیگیـــرد و از درون تهی میگردد که فعالً
جریـــان اصولگرا بیـــش از رقیب خویش با
چنین وضعیتی روبهرو است».
مجموع رویدادها و تحوالتی که پیش از
هر چیز این گذاره را پیش چشـــم میگذارد
کـــه امســـال اردوگاههـــای اصالحطلبـــان و
اصولگرایـــان ،در تعطیالت نـــوروز احتماالً
پرکارتر از روزهای کاری ســـال باشند ،بویژه
آنانـــی که نامشـــان بـــه عنـــوان نامزدهای
احتمالی مطرح شده است.
عالوه بـــر حســـن روحانی کـــه احتماالً
نامزد اصلی انتخابات ریاســـت جمهوری
ســـال آینـــده خواهـــد بـــود ،تاکنـــون نـــام
حمیـــد بقایـــی ،حجتاالســـام رئیســـی،
محمدباقـــر قالیبـــاف ،ســـعید جلیلـــی،
عزتاهلل ضرغامی ،حجتاالسالم اشرفی
اصفهانی ،ســـید محمد غرضـــی ،مهرداد
بذرپاش ،حمیدرضا حاجی بابایی ،محمد
خوشچهـــره ،علیرضـــا زاکانی ،محســـن
رضایی ،محمدمهدی زاهدی ،پرویز فتاح،
رستم قاسمی ،مصطفی میرسلیم و علی
نیکزادبهعنواننامزدهایبالقوهواحتمالی
مطرح شده است ،البته رئیسی به تلویح و
محســـن رضایی و پرویز فتاح به صراحت
اعالم کردهاند قصد کاندیداتوری ندارند.

برگزاری سه مناظره  180دقیقهای بین کاندیداهای ریاست جمهوری

با تصمیم شورای نظارت بر صدا و سیما ،کمیتهای تشکیل
شد تا بر ویژ ه برنامههای انتخاباتی صدا و سیما نظارت کند.
به گـــزارش انتخاب ،در جلســـهای که  23اســـفندماه به
ریاست حجتاالسالم محســـنی اژهای و حضور نمایندگان
قوای سهگانه تشکیل شده است ،با توجه به اهمیت رعایت
قانـــون و نیز حقوق کاندیداها ،مقرر گردید تا کمیتهای برای
نظارت بر ویژهبرنامههای انتخاباتی رســـانه ملی در شورای
نظارت تشکیل شود.
بر اســـاس این گزارش ،تمامی برنامههایی که مســـتقیم
و غیرمســـتقیم بـــا موضـــوع انتخابات ریاســـت جمهوری و
شوراها توسط شبکههای گوناگون رادیویی و تلویزیونی تولید
و پخش میشـــود ،توســـط این کمیته رصد و نظارت خواهد

شـــد .طبق اعالم صدا و ســـیما ،در انتخابات پیشرو عالوه
بر تولید برنامههـــای تحلیلی ،تبیینی و تهییجی بخشـــی از
ت ســـالهای گذشته به تبلیغات
برنامهها همچون انتخابا 
کاندیداهای ریاســـت جمهوری اختصاص خواهد داشـــت.
بر اســـاس مصوبه ســـتاد انتخابات رســـانه ملـــی ،هر یک از
نامزدهای این دوره در چهـــار برنامه گفتوگومحور حضور
پیدا میکنند.
این برنامهها شـــامل  ۳۰دقیقه گفتوگو با دوربین و سه
برنامه  ۶۰دقیقهای گفتوگو با جوانان ،پاســـخ به ســـؤاالت
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و گفتوگو با ایرانیان خارج
از کشـــور هســـتند .پخش ســـه مناظره  ۱۸۰دقیقهای در این
دوره از انتخابات پیشبینی شده است.
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مراد ثقفی بازداشت شد

مـ ــراد ثقفـ ــی پژوهشـ ــگر و مدیـ ــر مسـ ــئول مجلـ ــه گفتوگو
چه خبر
بازداشت شد .عباس زرگر ،وکیل پیشین ثقفی به ایلنا گفت:
«روز چهارشـ ــنبه مأموران با مراجعه بـ ــه منزل آقای ثقفی،
ایشـ ــان را بازداشت کردهاند .متأسـ ــفانه توضیح مشخصی
درباره علت بازداشت وی به خانواده ایشان اعالم نشده است ».زرگر در پاسخ به
سؤالی درباره احتمال آزادی مراد ثقفی تا پیش از تحویل سال و عید نوروز نیز گفت:
آنچنان به این مسأله امیدی نیست .باتوجه به اینکه شنبه آخرین روز کاری دادسرا
است و کارهای اداری سپردن وثیقه هم حداقل  ۴۸ساعت بهطول میانجامد ،به
احتمـ ــال زیاد آقای ثقفی پیش از تعطیالت نوروز آزاد نمیشـ ــود .البته مگر اینکه
اتفاق خاصی بیفتد؛ در حال حاضر هیچ اطالعی از علت این بازداشت نداریم.

نامه  ۴نماینده اصالحطلب به روحانی
چهـ ــار نفـ ــر از نماینـ ــدگان عضو فراکسـ ــیون امید مجلـ ــس در نامهای
خطاب به رئیسجمهوری ،خواستار آزادی چند نفر از روزنامهنگاران
و ادمینهای کانالهای تلگرامی شدند که طی روزهای اخیر بازداشت
شـ ــدهاند .به گزارش ایلنا ،عبدالکریم حسـ ــینزاده ،بهرام پارسـ ــایی،
محمدعلی وکیلی و الیاس حضرتـ ــی در این نامه خطاب به روحانی
آوردهانـ ــد :از جنابعالی انتظار حل این مشـ ــکل را داریـ ــم و اگر در این
زمینه اقدامی نشود ،قطعاً در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید
وزرای مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطالعات ،وزیر دادگسـ ــتری،
وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) را به مجلس دعوت خواهیم
کرد و ماجرا را تا روشـ ــن شدن حقایق و تأمین حقوق بازداشتشدهها
پی خواهیم گرفت؛ حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد».

بازداشت سه نفر به اتهام قاچاق سالح به ایران
یک دادگاه اسـ ــتیناف در امارات عربی متحده ،سـ ــه نفر را به قاچاق تسـ ــلیحات از
امارات متحده عربی به ایران متهم و جلسـ ــه بررسـ ــی پرونده آنهـ ــا را به  12آوریل
موکول کرد .به گزارش تابناک ،پایگاه «گلفنیوز» امارات گزارش کرد ،سـ ــه پرونده
مربوط به افرادی بود که متهم هستند تسلیحات را به صورت غیرقانونی به امارات
عربـ ــی متحـ ــده آوردهاند .پرونده چهارم مربوط به سـ ــه نفری میشـ ــود که متهم
هسـ ــتند از امارات به ایران سالح قاچاق کردهاند .طبق این گزارش 6 ،پرونده دیگر
شامل افرادی با ملیتهای مختلف است که متهم هستند از مکانهای حساس
امارات عکسبرداری کردهاند و دو پرونده دیگر به جرایم سایبری مربوط میشود.

دومین حکم زندان برای فائزه هاشمی
فائزه هاشـ ــمی ،فرزند آیتاهلل هاشمی رفسـ ــنجانی برای بار دوم به 6
ماه حبس محکوم شد .دوره محکومیت  6ماهه قبلی خانم هاشمی
 ۲۹اسـ ــفند  ۱۳۹۱به پایان رسـ ــید و او آزاد شـ ــد .او دی ماه سال  ۱۳۹۰به
تشـ ــویش اذهان عمومی محکوم شده بود .به گزارش «ایران آنالین»،
طبق گزارش خبرگزاریهای مختلف ،فائزه هاشمی بر اساس ماده ۱۸
قانون جرایم رایانهای به حبس محکوم شـ ــده است .فرشید دهقانی،
رئیس شـ ــعبه  ۱۰۶۰مجتمع قضایی کارکنان دولت ،اتهامهای خانم
هاشمی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه
قضائیه و سپاه همچنین سیا ه نمایی علیه نظام اعالم کرده است.

