
  گزارش

کار سنگین شورای نگهبان
در هر دوره از انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��اید یک��ی از مهم  ترین 
موضوعاتی که برای نظام چالش آفرین بوده و حجم زیادی از اخبار را به 
خود اختصاص داده ، ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و حواشی مربوط به 
آن بوده است. همواره هم انتظار این بوده که با گذشت زمان ، چالش های 
این مرحله از انتخابات با تدوین قوانین و آیین نامه های انتخاباتی مرتفع 
شود و به مرور زمان، با گذشت 37 انتخاباتی که تاکنون در جمهوری 
اسالمی برگزار شده است، دیگر شاهد این نباشیم که عده ای بی محابا 
و بدون درک چنین جایگاه مهمی به خ��ود اجازه دهند که با دو قطعه 
عکس ، چهار سری کپی شناسنامه و تکمیل یک فرم در ستاد انتخابات 

کشور خود را بالقوه رئیس جمهور یک کشور دهها میلیونی بدانند. 
به این آمارهای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در ادوار مختلف ریاس��ت 
جمهوری توجه فرمایید: در دوره اول ریاست جمهوری 124 نفر، دوره 
دوم 71 نفر، دوره سوم 46 نفر، دوره چهارم 50 نفر، دوره پنجم 79 نفر، 
دوره ششم 126 نفر، دوره هفتم 238 نفر، دوره هشتم 814 نفر، دوره 
نهم 1014 نفر، دوره دهم 476 نف��ر، دوره یازدهم 686 نفر و در دوره 
دوازدهم 1636نفر ثبت نام کرده بودند و این دوره )دوره سیزدهم( تنها 
دوره ای بوده که از دوره هشتم ریاست جمهوری تاکنون آمار آن برخالف 
دوره قبلی و ادوار گذشته ، به جای افزایش ، رو به کاهش گذاشته است. تا 
آنجا که با بستن پرونده ثبت نام های دوره سیزدهم ریاست جمهوری ، 

عدد آن روی 592 بسته شد. 
این آمار  ها نش��ان می ده��د به رغم گذش��ت زمان و تدوی��ن قوانین و 
آیین نامه های جام��ع در طول عمر انق��الب اس��المی و تثبیت نظام 
جمهوری اسالمی که انتظار می رفته جامعه نخبگی از رفتارهای توده 
وار فاصله بگیرد و عقالنیت در آن حاکم ش��ود – صرف نظر ازافزایش 
جمعیت که بخش��ی از افزایش ثبت نام  ها به جه��ت افزایش جمعیت 
اس��ت- می بینیم که در هر دوره ، بر تعداد این ثبت نام های آزاردهنده 
افزوده   می شده اس��ت، چرا که تا دوره ششم و هفتم ریاست جمهوری 
یعنی تا سال 1380 که جمعیت کشور حدود 65 میلیون نفر بود ، فقط 
238 نفر برای این دوره از انتخابات ثبت نام ک��رده بودند ولی از دوره 
هشتم یعنی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی تا سال 1396که فقط 
حدود 17 میلیون نفر بر جمعیت کش��ور افزوده شده است، آمار ثبت 
نام  ها هفت برابر دوره هشتم ریاس��ت جمهوری شده است. چرا شاهد 
چنین روندی در طول این سال  ها بوده ایم ؟ آیا قوانین و آیین نامه های 
مربوط به ثبت نام برای انتخابات ، تاکنون ناقص بوده یا جریان سیاسی 
اصالحات را باید مقصر واقعی آن بدانیم ک��ه به رغم اینکه خود را یک 
جریان نخبه پرور فرض می کن��د و رقبای خود را پوپولیس��م قلمداد 
می کنند، در طول این سال  ها با ش��عار » جنبش ثبت نام «  عماَل نوعی 
رفتار ت��وده وار و گرایش به لمپنی را در کش��ورتبلیغ و پیاده س��ازی 
می کردند. چه تفکری از این جریان به جامعه تزریق   می شد که افرادی 
با قیافه های جور واجور، در هر دوره جلوی ستاد انتخابات کشور صف 
می کش��یدند ، عکس های آنچنانی می گرفتند و با رسانه های داخلی و 
خارجی مصاحبه می کردندو نظام انتخاباتی و چه بس��ا نظام سیاسی 
کشور را به مضحکه می گرفتند. آیا همانگونه که در این دوره ، شورای 
محترم نگهبان با یک ابالغیه توانس��ت بخش زی��ادی از این معضل را 
مرتفع کند و با هدفمند نمودن ثبت نام ها، کمتر شاهد حضور این افراد 
بی ربط در س��تاد انتخابات کشوربودیم ، خیلی پیش��تر از اینها چنین 
اتفاقی نمی توانست رقم بخورد؟ و آیا در همین دوره نیز به جای اینکه 
رئیس جمهور در مقابل این ابالغیه شورای نگهبان گارد بگیرد و وزارت 
کش��ور را مجبور به ادامه همان روند غلط ثبت نام های ادوار گذش��ته 
نماید، نمی ش��د درهمراهی با ابالغیه ش��ورای نگهبان ، شاهد همین 
تعداد اندکی که به نوعی رفتار آنها هجو انتخابات کش��ور بود، نشویم؟ 
این رفتار  ها درست از زمانی آغاز شد که اصالح طلبان برای ایجاد چالش 
با نظام انتخاباتی کشور و ش��ورای نگهبان این بازی وهن آلود را شروع 
کردند. اینکه با تعداد زیاد ثبت نام  ها از این جنس ، شورای نگهبان اقدام 
به رد صالحیت این افراد کرده و در نهایت ، در یک تبلیغات مس��موم و 
هدفمند در بوق و کرنا بکوبند که شورای نگهبان در این دوره از ریاست 
جمهوری بیش از 95 درصد کاندیدای ریاست جمهوری را رد صالحیت 
کرده است و دهان گشاد و یاوه گوی رسانه های دشمن را برای جمهوری 

اسالمی باز کنند. 
جالب اینکه در این دوره از انتخاب��ات ، صرفنظر از جریان فکری افراد، 
شاهد بیش��ترین ثبت نام  ها در میان افراد سیاس��ی بودیم و به جرئت 
می توان گفت که در دوره سیزدهم ، نمایندگان همه جریانات سیاسی 
اعم از کس��انی همچون تاج��زاده که اصول قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی را قبول نداشته و به صراحت این موضع خود را بار  ها اعالم کرده ، 
تا کسانی که جایگاه ریاست جمهوری را محملی برای خدمت بیشتر و 

حل مشکالت کشور می دانند ، ثبت نام کرده اند. 
این مرحله از انتخابات با هر حاشیه ای اعم از مقاومت دولت با ابالغیه 
شورای نگهبان ، قش��ون کش��ی احمدی نژاد به وزارت کشور و ایجاد 
درگیری حامیان وی با عوامل حراست وزارت کشور و کارهای چیپ او 
از قبیل باال رفتن از نرده های وزارت کشور، طعنه های سیاسی و خارج 
از عرف آقای الریجانی برخالف انتظار ، و بسیاری از رفتارهای ناپسند 
دیگر ، باالخره با ثبت نام 592 نفر و کاهش 200 درصدی  نس��بت به 
دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری ، ثبت نام انتخابات دوره س��یزدهم  
روز   شنبه پایان یافت و اکنون وارد فاز دوم برگزاری انتخابات که بسیار 
اهمیت دارد و تعیین کننده سرنوشت کش��ور برای چهار سال آینده 
خواهد بود، شده ایم. از امروز شورای نگهبان وظیفه سنگینی بر عهده 
دارد و طبیعی است که صرفنظر از تعداد زیادی از آنها که شرایط اولیه 
کاندیداتوری از قبیل مدرک تحصیلی، سن و...  را ندارند و انتظار تأیید 
صالحیت خود را نیز نخواهند داش��ت وفقط برای پرستیژ و پز دادن 
به خانواده و بچه محل خود اقدام به ثبت نام کرده اند، بررس��ی دقیق 

صالحیت بقیه کاندیدا  ها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
شورای محترم نگهبان باید تک تک آنها را به عنوان یک رئیس جمهور 
بالقوه که قرار است سکان اجرایی کش��ور را برای چهار سال برعهده 

بگیرند ، ببیند.
 از این منظر بررسی چنین افرادی بس��یار مهم است. تجربه این چند 
سال نشان داده که نمی توان همه بار را بردوش ملت در انتخاب نهایی 
گذاشت و مجموعه های نظارتی و بررسی کننده صالحیت کاندیدا  ها 
وظیفه دارند توان این افراد را با توجه به حجم مشکالت کشور و آینده 
انقالب به درستی و دقیق بسنجند و در صورتی که فرد یا افرادی را فاقد 
این توان دیدند و تشخیص دادند که شانه های او توان این بار سنگین 
را ندارد، بدون مالحظه و تع��ارف ، با اعالم عدم احراز صالحیت او ، هم 
این کاندیدا را که حتما با نیت خدمت پا به عرصه گذاشته ، از پاسخ در 
پیشگاه خدا و مردم پس از چهار سال معاف بدارند و هم اینکه با تأیید 
چند نامزد توانمند و پاس��خگو ، به انتخاب نهایی مردم کمک کنند تا 

مردم با طیب خاطر پای صندوق رأی بروند. 

حسن رشوند
کدخدایی: نتیجه مصوبه شورای نگهبان کاهش ثبت نام بی رویه بود

احراز صالحیت ها منوط به رأی ۷ عضو شورای نگهبان
با پای�ان یافت�ن ماراتن ثب�ت ن�ام انتخابات 
ریاس�ت جمهوری که ب�ه اذعان بس�یاری از 
کارشناس�ان، کاه�ش حض�ور فل�ه ای ثبت 
نام  ه�ا متأثر از مصوبه ش�ورای نگهب�ان بود، 
روند بررس�ی صالحیت  ها از روز گذش�ته در 
ش�ورای نگهبان آغاز ش�ده تا از می�ان 592 
داوطلب، واجدان ش�رایط انتخابات ریاس�ت 
جمهوری مش�خص و به مردم معرفی ش�وند. 
بر اساس قانون انتخابات ، شورای نگهبان فرصت 
دارد پنج روز سوابق نامزدهای انتخابات را بررسی 
و اعالم نظر کند و چنانچه الزم باش��د، این مدت 
زمان پنج روز دیگر تمدید خواهد شد. موضوعی 
که روز گذش��ته مورد اشاره س��خنگوی شورای 
نگهبان هم قرار گرفت.  سخنگوی شورای نگهبان 
درباره م��الک احراز صالحی��ت داوطلبان گفت: 
مالک ما رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است و 
با توجه به 12 نفر عضو شورای نگهبان، هفت رأی 

مثبت برای احراز صالحیت الزم است. 
عباسعلی کدخدایی اضافه کرد: مبنای ما در شورای 
نگهبان در حوزه ریاست جمهوری، قانون اساسی 
و سیاس��ت های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم 
رهبری است. پیرو آن مصوبه ای در شورای نگهبان 
داشتیم که ش��رایطی را اعالم کردیم و به دوستان 
وزارت کش��ور اعالم کردی��م. وی اف��زود: اداره کل 
انتخابات شورای نگهبان مس��ئولیت بررسی اولیه 
و تهیه اس��ناد و مدارک الزم را برعهده دارد که این 
کار شروع ش��ده است و ان ش��اءاهلل سعی می کنند 
تعداد پرونده ای را که اسناد و مدارکش آماده شده 
در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و ما از فردا کار 
رسیدگی پرونده   ها را در شورا داریم. کدخدایی درباره 
مالک احراز صالحیت داوطلبان گفت: مالک ما رأی 
نهایی اعضای شورای نگهبان است و با توجه به 12 
نفر عضو شورای نگهبان، هفت رأی مثبت برای احراز 
صالحیت الزم است. وی درباره مدت زمان مهلت 
ش��ورای نگهبان برای ارائه اسامی نامزدهای نهایی 
تأیید صالحیت شده، گفت: االن نمی توانم به روشنی 
عرض کنم. با توجه به کثرت افراد شاخصی که ثبت 
نام کردند، در تالش هستیم که در پنج روز اول نتیجه 
را اعالم کنیم. در غیر این صورت ناچاریم از فرصت 

پنج روزه مجدد قانونی، استفاده کنیم. 
    مصوبه ش�ورای نگهبان مبنای بررسی 

صالحیت ها
رئیس پژوهشکده و س��خنگوی شورای نگهبان 
همچنی��ن در گفت وگ��وی تلفنی ب��ا برنامه در 

رادیو انتخابات با اش��اره به ثبت ن��ام از داوطلبان 
انتخابات و آغاز فرآیند بررسی صالحیت ها گفت: 
خوشبختانه ثبت نام   ها روند خوبی داشت و با توجه 
به مصوبه ش��ورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، 
راضی هستیم، چرا که ثبت نام های بی رویه خیلی 
کمتر بود. تعداد کسانی که برای ثبت نام به وزارت 
کشور مراجعه کرده اند، 592 نفر بوده اند و طبیعتاً 
شورای نگهبان صالحیت کس��انی را که شرایط 
اعالم شده را داشته باشند، در بررسی صالحیت   ها 
رسیدگی خواهد کرد و کس��انی که آن شرایط را 

نداشته باشند، کنار گذاشته خواهند شد. 
سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان اینکه فرصت 
قانونی برای بررسی صالحیت ها، پنج روز است اما 
این بازه قابل تمدید به 10 روز هم هست، تصریح 
کرد: بررس��ی صالحیت   ها از ام��روز )دیروز(در 
شورای نگهبان آغاز می شود، البته طبق قانون اگر 
این پنج روز کافی نبود، ما می توانیم این فرصت 
را  پنج روز دیگر تمدید کنیم ولی نهایتاً 10روزه 
باید نتایج بررسی صالحیت   ها را به وزارت کشور 

اعالم کنیم. 
   تبلیغات عمدتًا

 در فضای رسانه خواهد بود
کدخدایی اضافه کرد: بعد از اعالم اس��امی نهایی 
نامزدها، فرصت تبلیغات انتخابات آغاز می شود 
و کاندیدا  ها تا یک روز قب��ل از روز انتخابات )27 
خ��رداد(، فرصت تبلیغ��ات دارند. البته امس��ال 
براساس شرایط کرونا، عمدتاً تبلیغات در رسانه   ها 
خواهد بود و تبلیغات در فضای عمومی، براساس 
وضعیت هر شهر و استان تعیین و توسط وزارت 
کشور اعالم خواهد ش��د. وی با تأکید بر اینکه  ما 
از ابتدا اعالم کرده ایم که هم سالمت انتخابات و 
هم سالمت مردم برای ما مهم است، اظهار داشت: 
خوشبختانه دوس��تان ما در وزارت کشور تدابیر 
خوبی در این ح��وزه داش��ته اند و امیدواریم که 
مشکل خاصی نباش��د؛ تاکنون ما پیش بینی   ها و 
آموزش   هایی را که برای عوامل نظارتی نیاز بوده 
است انجام داده ایم و مشکل خاصی بر سر راه مان 
نمی بینیم و امیدوارم 28 خرداد هم مش��ارکت 

پرشور مردم را در انتخابات شاهد باشیم. 
    اخ�ذ رأی انتخابات ریاس�ت جمهوری 

دستی است
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاس��خ به سؤالی 
درباره الکترونیکی بودن بخش   هایی از انتخابات 
نیز گفت: امس��ال چند انتخابات همزمان داریم؛ 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراها، به  صورت 
سراسری برگزار می شوند و دو انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری، میان دوره ای 
هستند و صرفاً در برخی حوزه های انتخابیه برگزار 
خواهند شد؛ در انتخابات سراسری، ما طبق قانون 
فقط بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کنیم 
و نظارت بر انتخابات شورا  ها به عهده مجلس است 
و ظاهراً در انتخابات ش��وراها، در برخی شعبه   ها 
بنا شده است که انتخابات تمام الکترونیک باشد 
چون ش��رایط س��اده تری دارد ام��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری، مراحل احراز هویت و تجمیع، 
الکترونیکی هستند اما مرحله اخذ آرا، همچنان 

به صورت دستی برگزار خواهد شد. 

تسلیت رهبر انقالب 
به حجت االسالم آل هاشم

حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در پیام�ی درگذش�ت وال�ده 
اس�تان  در  ولی فقی�ه  نماین�ده  آل هاش�م،  حجت االس�الم 
آذربایج�ان ش�رقی و امام جمع�ه تبری�ز را تس�لیت گفتن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، در پیام رهبر انقالب 
به حجت االسالم سید محمدعلی آل هاش��م آمده است: درگذشت والده  
مکّرمه رحمهًْ اهلل علیها را به جنابعالی و دیگر بازماندگان بالخصوص حضرت 
والد معظم دامت برکاته تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت را برای آن 

مرحومه و بقا و عافیت برای والد مکّرم و جنابعالی مسئلت می نمایم. 

روحانی در گفت وگوی تلفنی با اردوغان:
فلسطین زنده   ترین

 مسئله  مشترک امت اسالمی است
رئیس جمهور با اش�اره ب�ه تج�اوزات اخیر رژیم صهیونیس�تی در 
قدس ش�ریف و کش�تار ناجوانمردانه مردم مظلوم فلسطین گفت: 
ماجرای فلس�طین همچنان مهم  ترین و زنده   ترین مسئله مشترک 
امت اس�المی اس�ت و مقابله با این جنایات و توق�ف فوری حمالت 
وحش�یانه و کش�تار مردم مظلوم و بی دف�اع یک ضرورت اس�ت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر روحانی روز گذشته در 
تماس تلفنی با » رجب طیب اردوغان « رئیس جمهوری ترکیه ، خاطرنشان 
کرد: کش��ورهای اس��المی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و 
تأثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشریک مساعی از همه توان موجود 
از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری 
اسالمی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند. 
روحانی همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری های تهران – 
آنکارا برای حل و فصل بحران های منطقه ای از جمله سوریه و یمن را مورد 
تأکید قرار داد و افزود: تداوم این همکاری   ه��ا در قالب گفت وگوهای روند 

آستانه می تواند به تسریع در حل و فصل بحران   ها کمک کند. 
  

در بیانیه ای عنوان شد
حمایت اصحاب رسانه از مقاومت فلسطین

جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه های ایرانی با صدور بیانیه ای ضمن 
محکومیت جنایت اشغالگران و حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین، 
اظهار امیدواری کردند که به زودی خبر آزادی قدس شریف را منعکس 

کنند. 
دربخشی از این بیانیه آمده است: آنچه در روزهای گذشته در فلسطین 
اشغالی شاهد بوده ایم، بی تردید بر خالف تمامی مفاهیم واالی انسانی، 
اخالقی و اسالمی اس��ت. مهاجرت، کوچ اجباری، آوارگی، نسل کشی و 
ش��کنجه و زندانی کردن و محرومیت آنان، تنها بخش اندکی از ماجرای 
واقعی این س��رزمین و مردمان اصیل آن اس��ت. ش��رایط اسفباری که 
ناکارآمدی نهادهای بین المللی، در کنار انفعال سازمان های عربی و اسالمی 
و منفعت طلبی برخی حکام واداده منطقه، نقشی غیرقابل انکار در تداوم و 
گسترش آن داشته است. اگرچه »معرکه سیف القدس« و تحوالت فراگیر 
روزهای اخیر در غزه، کرانه باختری و اراضی 1948 حکایت از ناکامی رژیم 
جعلی اسرائیل در تحقق خواسته هایش از س��ویی و از سوی دیگر تغییر 

معادله به نفع فلسطینیان مقاوم دارد. 
این بیانیه می افزاید: با تمامی این توطئه   ها و کوتاهی   ها آنچه نباید از نظر 
دور داشت، در کنار گزینه جدی و قدرتمند مقاومت و بازدارندگی مؤثر آن، 
نقش رسانه   ها در آگاهی بخشی افکار عمومی جهانیان در برابر اقدامات رژیم 
صهیونیستی است. آن هم در شرایطی که کارتل های رسانه ای غربی به 
فرمان اربابان پشت پرده شان، در تمامی سالیان گذشته حداکثر تالش و هنر 
خود را برای وارونه جلوه دادن واقعیت تحوالت فلسطین به کار گرفته اند. 
آنچه امروز از مخالفت   ها و تظاهرات در کشورهای مختلف دنیا از شرق آسیا 
تا قلب اروپا مشاهده می شود و نیز اوج گیری اقبال به کمپین هایی مانند 
بایکوت اسرائیل )BDS( قطعاً محصول تالش رسانه ای روزنامه نگاران و 
اصحاب رسانه مستقل در انعکاس واقعیت های فلسطین و حمایت از حقوق 
نقض شده آنان است. تالشی که میدان دار نخستین آن دهها خبرنگار و 
تصویربرداری است که با خون بر زمین ریخته شان حقانیت مسیر خود و 

بطالن ایده اشغالگری صهیونیست   ها را به تصویر کشیده اند. 
این بیانیه تصریح کرده اس��ت: ما خبرنگاران، اصحاب رس��انه و فعاالن 
رسانه ای ایران با محکومیت شدید اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی 
در هدف قراردادن ملت مظلوم و بی پناه فلسطین به ویژه دهها کودک عزیز 
و بانوی بی دفاع و نیز حمالت طراحی شده علیه دفاتر رسانه های محلی و 
بین المللی از جمله در برج الشروق، برج الجوهره و برج الجالء، توجه جامعه 
جهانی را به خشونت   ها و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی جلب نموده 
و بار دیگر ضرورت اقدام مؤثر سازمان های بین المللی، نهادهای مستقل 
جهانی و سازمان ملل برای مقابله با این جنایت سازمان یافته را گوشزد 
می نماییم. همچون گذشته حمایت خود از ایده درست و موفق مقاومت 
و فعالیت رسانه های مدافع ملت فلسطین که صادقانه و بدون غرض برای 
تحقق آرمان آزادی قدس شریف تالش می کنند، را فریاد زده و پیگیری آن 
را تا حصول نتیجه نهایی از اولویت های فعالیت رسانه های خود می دانیم 
و بار دیگر بر همراهی رس��انه   ها و خبرنگاران مستقر در ایران برای کمک 
و هم افزایی با همکاران مجاهد رسانه ای مان در غزه و تمام سرزمین های 

اشغالی تأکید می نماییم. 
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: بدون تردید همانگونه که تالش های 
سازمان یافته صهیونیست   ها و حامیان شان در مدیریت برخی شبکه های 
اجتماعی برای حذف پیام   ها و تصاویر حمایت از فلسطین و اطالع رسانی 
حقایق اقدامات اسرائیل، ناموفق بوده و نتیجه جز آشنایی بیشتر جهانیان با 
واقعیت های میدان نداشته، تخریب دفاتر رسانه   ها و تالش برای به تعطیلی 
کشاندن جریان اطالع رسانی آزاد هم دستاوردی عاید اشغالگران نخواهد 
کرد، به اذن اهلل. به امید روزی که همراه با خبرنگاران مستقل و آزادی خواه 
از سراسر جهان در کنار همکاران فلسطینی مان، از قدس شریف خبر آزادی 

َُّهْم یََرْونَُه بَِعیداً َو نََراُه َقِریباً.« فلسطین سربلند و مقاوم را مخابره کنیم؛ إِن
گفتنی اس��ت مدیران و خبرنگاران تعداد زیادی از رس��انه های کش��ور 
از جمله خبرگزاری های مهر، فارس، ایس��نا، تس��نیم، میزان، ایرنا، آنا، 
بازار، ق��دس و دان��ا، روزنامه های جوان ،کیهان، رس��الت، وط��ن امروز، 
الوفاق، خراس��ان، جام جم، عصر ایرانیان، صبح نو، ای��ران، تهران تایمز و 
س��ایت های جماران، صبح، نماینده و نورنیوز این بیانیه را امضا کرده اند. 

اکبر ترکان درگذشت
اکبر ت�رکان وزی�ر دف�اع دولت آی�ت اهلل هاش�می رفس�نجانی و 
مش�اور عالی حس�ن روحانی رئیس جمه�وری در دول�ت یازدهم 
بام�داد دی�روز در س�ن ۶9 س�الگی دار فان�ی را وداع گف�ت. 
به گزارش ایرنا، ترکان از چهره های اقتصادی ایران ب��ود. او در دولت اول 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح و 
در دولت دوم او وزیر راه و ترابری بود. او تنها فرد غیرنظامی بود که به مقام 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید. ترکان همچنین در کابینه 
اول محمود احمدی ن��ژاد معاونت وزارت نفت را بر عهده داش��ت. وی در 
انتخابات سال 92 قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتی روحانی بود و در دولت 
یازدهم به عنوان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی انتخاب شد. همچنین روحانی در 
سال 92 در حکمی وی را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
منصوب کرد. ترکان از بیماری کلیوی رنج می برد و در روزهای آخر زندگی 

در بیمارستان بستری بود. 
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      انتخابات 

      نقد و نظر 

رئیس مجلس ش�ورای اس�المی با بیان اینکه 
مش�ارکت پایی�ن هی�چ برن�ده ای ن�دارد و 
مردم از حق خ�ود برای ریل گذاری دس�تگاه 
اجرایی کش�ور اس�تفاده کنند ، گف�ت: امروز 
فرص�ت مناس�بی اس�ت ک�ه هم�ه ما ب�ا هر 
س�لیقه و جناح بندی سیاس�ی و با هر عقیده 
و نگرش�ی دس�ت به دس�ت هم دهی�م تا به 
فرموده رهبر انقالب، ایرانی قوی را بس�ازیم. 
به گ��زارش خبرگ��زاری خانه مل��ت، محمدباقر 
قالیباف در نشس��ت علنی دیروز مجلس شورای 
اس��المی در نطق پیش از دس��تور، ضمن اشاره 
به اینکه رژیِم صهیونیستی شر اعظم و لکه ننگ 
کارنامه مستکبران جهان است، گفت: جنایت هاِی 
بی رحمان��ه اخیر رژی��ِم غاصب را قوی��اً محکوم 
می کنیم، قلب اسالم برای فلسطین می تپد و امت 
اسالمی و جریان مقاومت با قدرت و اعتماد به نفس 
و تا پای جان بر سر آرماِن فلسطین ایستاده اند و 
غاصبان جنایتکار صهیونیست را به سزای عمِل 
خود خواهند رساند. از مقاومت و ایستادگِی همه 
طرف   ها در داخِل فلسطین و خیزش مردمی درون 
سرزمین های اشغالی استقبال می کنیم و حامی 

هر اقدامی برای متوقف کردن ماش��ین جنایت 
صهیونیستی خواهیم بود. 

رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید براینکه تا 
غیرت، شجاعت و شرف در رگ جوانان مسلمان 
جاری است مردم فلسطین حتی یک لحظه تنها 
نخواهند بود و طرح های بی حاصلی چون معامله 
قرن با وادادگی برخی سران عرب به هیچ نتیجه ای 
نخواهد رسید، تصریح کرد: ضروری است تمامِی 
رهبران منطقه هر چه سریع تر به یاری نیروهای 
مقاومت بشتابند و مانع از نسل کشی مردم مظلوم 

فلسطین شوند. 
قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوع مهم دیگِر 
این روز  ها بحث انتخابات ریاست جمهوری است 
که با پای��ان یافتِن ثبت نام نامزد  ه��ا وارد مرحله 
جدی خود ش��ده اس��ت، بیان کرد: تع��داد زیاد 
نامزد  ها از طیف های سیاس��ی مختلف، نشانگر 
آن است که نخبگان سیاسی کشور با سلیقه های 
مختلف هم فرایند انتخاباتی در ایران را پذیرفته اند 
و هم جایگاه ریاس��ت جمهوری را مؤثر دانسته و 
اختیارات کافی برای ایجاد تح��ول و تغییر برای 
آن قائل هس��تند. وی تأکید کرد: حضور پرشمار 

نامزدهای شاخص، طلیعه امیدوارکننده ای برای 
برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت باال محسوب 
می شود. جدی ش��دن فضای رقابتی و مشارکت 
باالی مردم به نفع کشور و خواسته تمام دلسوزان 
ایران سرافراز است. تبدیل این شور انتخاباتی به 
مش��ارکت قطعی در انتخابات در صورتی اتفاق 
می افتد ک��ه نامزدهای انتخاب��ات و جریان های 
وابس��ته به آنها به این مهم اعتقاد داشته باشند 
که امید آفرینی و ترس��یم افق روشن پیش روی 
کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستیابی 
به آن امری ضروری برای افزایش مش��ارکت در 

انتخابات است. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ضمن اشاره به 
اینکه نامزدهای محترم ای��ن دوره از انتخابات و 
حامیان آنها باید با اهتمامی بیش��تر از دوره های 
گذش��ته در رعایت موازین ش��رعی و اخالقی از 
تخریب یکدیگر و طرح ادعاهای غیرمنصفانه علیه 
رقیبان با جدیت بپرهیزند، گفت: چرا که این گونه 
اقدامات در نهایت باعث س��یاه نمایی از وضعیت 
کشور شده و مردم را به غلط نسبت به آینده پیش 

روی کشور ناامید می کند. 

وی اف��زود: مل��ت ش��ریف ای��ران خ��ود بهتر از 
هرکس��ی می داند که قدرت اصلی ایران سربلند 
ما در پش��توانه مردم��ی آن اس��ت، افزایش این 
قدرت مردمی مستقیماً به تأمین منافع ملی در 
عرصه های مختلف بین المللی در برابر دشمنان 
مردم ایران منجر خواهد شد. مردم عزیز ما به این 
مس��ئله توجه جدی دارند ک��ه رئیس جمهور به 
عنوان عالی   ترین مسئول اجرایی کشور مهم  ترین 
نقش را در شئون مختلف زندگی آنان ایفا می کند 
و بدیهی اس��ت که با توجه به اهمیت این مسئله 
استفاده نکردن از ظرفیت مشارکت در انتخابات 
برای تأثیرگذاری بر سرنوشت خود به منافع خود 
مردم در تمام گروه های اجتماعی آسیب خواهد 
رساند. رئیس دس��تگاه قانونگذاری کشور تأکید 
کرد: مشارکت پایین هیچ برنده ای ندارد، مردم از 
حق خود برای ریل گذاری دستگاه اجرایی کشور 
اس��تفاده کنند و آینده را با خواست و مشارکت 
خود بسازند. امروز فرصت مناسبی است که همه 
ما با هر سلیقه و جناح بندی سیاسی و با هر عقیده 
و نگرشی دست به دس��ت هم دهیم تا به فرموده 

رهبر انقالب، ایرانی قوی را بسازیم. 

اصالح طلبان زیادی آمده ان�د تا تالش کنند 
راه و رسم دولت روحانی حفظ شود. گذشته 
از تع�دد کاندیداهای�ی ک�ه در دولت ه�ای 
روحان�ی جزو مس�ئوالن عالی رتب�ه بوده یا 
هس�تند، اصالح طلب�ان حتی ی�ک کاندیدا 
که بدون نس�بت طرفداری از دولت روحانی 
باش�د و بتوان�د امی�د تغیی�ر ی�ک دول�ت 
ناکارآمد را ب�رای مردم ایجاد کن�د، ندارند. 
صف اصالح طلبان در وزارت کشور آنقدر شلوغ 
بود ک��ه در این میان نیام��دن محمدرضا عارف 
گویا اصاًل به چشم نیامد و در فردای آخرین روز 
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، 
هیچ روزنامه اصالح طلبی از او نگفت؛ شاید فقط 
چند روزنامه در البه الی اخبار خود دو سه خطی 
از بیانیه انص��راف او را بازتاب دادند؛ کس��ی که 
در فهرس��ت 14 نفره احزاب اصالح طلب برای 
انتخابات ریاس��ت  جمهوری که 12 اردیبهشت 
ماه جاری منتشر شد، با 21 پیشنهاد، نفر پنجم 

بود. 
عارف اما به نظر می رس��د که تا روز آخر ثبت نام 
منتظر بود؛ منتظ��ر آنکه پیامی از باال برس��د و 
پیام از باالی س��ال 92 را که به انصراف اجباری 
او از انتخابات نامید، جبران کند. نشانه های این 
انتظار در کنش های انتخاباتی اخیر او هویدا بود. 

ع��ارف در بیانیه اعالم ع��دم کاندیداتوری خود 
تصریح می کند: »قصد ورود به عرصه انتخابات « 
را داشته و به همین منظور هم »برنامه ای جامع، 
واقع بینانه و راهگش��ا را با مش��ارکت نخبگان و 
کارشناس��ان عرصه های مختلف « تدوین کرده 
بود. او که اینگونه آماده حضور در عرصه انتخابات 

بود، چه شد که کنار کشید؟
دو سه روز پیش از این، متن بیانیه عارف به شکل 
غیررسمی بیرون آمد و با عدم تأیید نزدیکان او 
روبه رو ش��د. گفته ش��د که گویا عارف خواسته 
بزرگان اصالحات از این انصراف احتمالی مطلع 
ش��وند و مانع او گردن��د و به پاس ف��داکاری او 
در س��ال 92 که منج��ر به پی��روزی لب مرزی 
روحانی در انتخابات ش��د، حاال و پس از هشت 
س��ال کاندیدای اصلی اصالح طلبان باش��د. اما 
خبری نشد که نشد و عارف هم بیانیه را رسمی 

منتشر کرد و انصراف داد. 
صف اصالح طلبان اما ش��لوغ اس��ت و هر کدام 
می توانند دولت س��وم روحانی را تشکیل دهند 
و وضعیت موجود را حفظ کنن��د. عارف همکار 
و همراه روحانی نش��ده بود و به درد حفظ وضع 
موج��ود نمی خورد؛ به عن��وان کاندیدای اصلی 
اصالح طلبان هم انتخاب نمی ش��د؛ کاندیدای 
پوششی هم نمی شد؛ امکان رد صالحیت برای 

سنگین کردن فشار  ها علیه ش��ورای نگهبان را 
هم نداش��ت؛ پس بزرگان اصالحات باز هم او را 

کنار گذاشتند. 
او در بیانیه انصرافش از فس��اد سیاس��ی   گفت 
و آن را چالش��ی ب��رای اصالح طلبان دانس��ت: 
»شوربختانه باید بگویم که فساد و فرصت طلبی 
رخنه کرده در بخش   هایی از جریان های سیاسی، 
برای حفظ مطامع ش��خصی و گروهی خود در 
بزنگاه های سیاسی، از هر گونه بداخالقی، تهمت 
و دروغ ابایی ندارند. اینجانب نسبت به شیوع این 
فساد سیاسی در کشور احساس خطر می کنم. 
جریان اص��الح طلبی که در دهه 90 توانس��ت 
دس��تاوردهای ارزشمندی را کس��ب نماید، در 
مقطع فعلی با چالش   هایی رو به رو است. «  و از 
بزرگان اصالحات گالیه می کند: »انتظار می رفت 
که بزرگان این جریان اصیل، نقش سازنده تر و 
وحدت بخشی را برای فائق آمدن بر این چالش   ها 

ایفا نمایند. «
سایت مشرق می نویسد: »انتش��ار بیانیه عارف 
نش��انه ای از اختالفات عمی��ق در میان اصالح 
طلبان است، در حالی که مصوبه نهاد اجماع ساز، 
انتخاب یک نامزد اصالح طلب تمام عیار است، 
برخی از اعضای این جبهه فرش قرمز را زیر پای 
الریجانی پهن کرده اند. بیانی��ه عارف اعتراض 

کم رمق این کهنه سیاس��تمدار اصالح طلب بر 
محفل تصمیم گیر خاتمی با هدایت بهزاد نبوی 

در انتخابات است. « 
صرف نظ��ر از موض��وع تأیی��د صالحیت   ها که 
هنوز نتیجه اش روش��ن نیس��ت، اصالح طلبان 
زیادی آمده اند تا تالش کنند راه و رس��م دولت 
روحانی حفظ شود؛ اسحاق جهانگیری، مسعود 
پزش��کیان، محم��د ش��ریعتمداری، محس��ن 
هاش��می، عباس آخوندی، عبدالناصر همتی، 
عل��ی مطه��ری، محم��ود صادق��ی، مصطفی 
تاج زاده، مصطف��ی کواکبیان، زهرا ش��جاعی، 
رسول منتجب نیا، محسن رهامی، و حتی علی 
الریجانی ک��ه اصالح طلب نیس��ت اما می تواند 
کاندی��دای اصالحات باش��د. گذش��ته از تعدد 
کاندیداهای��ی که در دولت ه��ای روحانی جزو 
مسئوالن عالی رتبه بوده یا هستند، اصالح طلبان 
حتی یک کاندیدا که بدون نسبت طرفداری از 
دولت روحانی باش��د و بتواند امی��د تغییر یک 
دولت ناکارآمد را برای مردم ایجاد کند، ندارند. 
آنها شاید در لفظ و زبان از وضعیت موجود انتقاد 
کنند، اما در عمل همه شان به دنبال حفظ این 
وضعیت هس��تند و اگر برنامه ای برای تغییر و 
تحول داشتند، در این هشت سال اجرا یا حداقل 

ارائه   می شد. 

قالیباف: مشارکت پایین هیچ برنده ای ندارد

صف اصالح طلبان برای حفظ وضع موجود

      نورنیوز: علی ش��مخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب 
ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت: شکس��ت های زنجیره ای امریکا در 
افغانستان و رژیم صهیونیستی در برابر محور مقاومت نشانه بی فرجامی 
پرهزینه اشغالگری، سلطه طلبی و جنگ افروزی است. آماده مشارکت 
با کشورهای منطقه در ساز و کار ایجاد »امنیت دسته جمعی« به عنوان 

زیرساخت توسعه و رفاه ملت های منطقه هستیم. 
      جماران: سیدهادی خامنه ای: اصالح طلبان همواره به گونه ای از 
مقاومت دفاع کرده اند که تقابلی با منافع ملی نداشته باشد. شعار »نه 

غزه، نه لبنان « نسبتی با آرمان های اصالح طلبانه ندارد.  


