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 اصولگرايان مجبورند ائتالف كنند
ــدن آمدن ها  ــك روز بعد از پايان ثبت نام ها و قطعي ش ي
ــت جمهوري  و نيامدن ها، قطب بندي نهايي انتخابات رياس
ــرعت در حال شكل گيري است. آمدن هاشمي و جليلي  بس
دو  اتفاق مهم  در دو روز گذشته بود و همين دو اتفاق، عامل 
ــكل گيري قطب بندي جديد  انتخابات شده است،  اصلي ش
ــادل دو عضو ائتالف  ــر واليتي و غالمعلي حدادع علي اكب
ــري هماهنگ و مهم  ــك موضعگي ــته در ي 2+1 روز گذش
ــعيد جليلي اجماع كنند،  اعالم كردند «اگر جامعتين روي س
به نفع وي كنار مي كشند» اين در حالي است كه محمدباقر 
قاليباف شهردار تهران و عضو ديگر ائتالف 2+1 تاكنون در 
ــايت ها و رسانه هاي  ــكوت كرده است و س اين خصوص س
حامي قاليباف روز گذشته برمالك «نظرسنجي» در انتخاب 

خروجي ائتالف تاكيد و تبليغ كردند.
از سوي ديگر  به مرور اظهارنظر شخصيت هاي اصولگرا 
ــوري اصولگرايان در  ــاع ف ــمي و ضرورت اجم ــه هاش علي

رسانه ها قابل رصد است.
ــي نامزد  ــري لنكران ــران باق كام
ــي مثبت و  جبهه پايداري هم واكنش
ــعيد  قابل تامل  به حضور احتمالي س
جليلي در انتخابات داشت، وي گفت: 
ــالب در انتخابات  ــا گفتمان انق قطع
ــت. اين  92 يك پرچمدار خواهد داش
ــت  ــع لنكراني به معناي آن اس موض

ــت سر سعيد جليلي  ــت پش كه جبهه پايداري هم حاضر اس
ــنجاني  ــمي رفس و در كنار همه اصولگرايان در مقابل هاش
ــالك  ــالم س ــي ديگر حجت االس صف آرايي كند.در واكنش
ــت: اصولگرايان مجبور  عضو جامعه روحانيت مبارز گفته اس
به ائتالف هستند و در اين انتخابات بحث رقابت اصولگرايان 

با نامزدهاي جريان هاي ديگر مطرح است.
 به نفع كسي كنار نمي روم

ــن رضايي در دانشگاه  اما محس
ــدرس در اولين واكنش به  تريبت م
ــايي و جليلي  ــمي، مش حضور هاش
ــر  كناره گيري نكردن  ضمن تاكيد ب
خود به نفع هريك از آنان گفته است: 
با آمدن آنها انتخابات ايران گرم شد 
و من منتظر بودم خاتمي هم بيايد. اگر او هم مي آمد گرم تر و 
جدي تر مي شد. در هر صورت چه آقايان باشند و چه نباشند، 

من در صحنه مي مانم. 
ــت: اگر فردي از خودم  رضايي  همچنين تاكيد كرده اس

صالح تر بود به صحنه نمي آمدم.
 كارناوال و لشكركشي خياباني ممنوع

ــش همايش هاي  ــاي تبليغاتي و نق ــث كارناوال ه بح
ــت كه اين روزها  ــي در بروز فتنه، يكي از مواردي اس خيابان
ــخصيت هاي سياسي و جريان هاي رسانه اي  مورد توجه ش

است. محمد سعيدي كيا، وزيرمسكن 
ــت احمدي نژاد و نامزد اصولگراي  دول
ــت جمهوري با اعالم  انتخابات رياس
ــه كه كارناوال هاي انتخاباتي  اين نكت
ــل  ــد از تعطي ــه 88 ش ــاز فتن زمينه س
هرگونه فعاليت انتخاباتي خود تا زمان 

ــوراي نگهبان درباره  ــمي تبليغات (بعد از اعالم نظر ش رس
صالحيت ها) خبرداده است.

پيشتر سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي هم 
از ممنوعيت برگزاري هرگونه كارناوال انتخاباتي و خياباني 

از سوي نامزدها و حاميان آنها خبرداده بود.
 با شعار اعتدال علوي به ميدان آمده ام 

ــنجاني  آيت اهللا اكبر هاشمي رفس
ــاره حضورش  ــدور بيانيه اي درب با ص
ــات گفت: من آبرو و اعتبارم را  درانتخاب
ــته از انقالب  كه در طول نيم قرن گذش
ــالمي و مردم گرفته ام براي اسالم،  اس
انقالب و مردم و اعتالي ميهن به دست 
مي گيرم و با تاكيد بر اعتدال علوي كه 
ــت، افراط و تفريط را ضاللت و گمراهي مي داند، پا  چپ و راس
به ميداني  مي گذارم كه قبال در سال هاي پس از جنگ هشت 
ساله عليه ايران كه نتيجه آن ويراني پنج استان كشور و نابودي 

زيرساخت ها و امكانات بود، تجربه كرده بودم.
 حركت زيرپوستي رحيمي درباره انتخابات

ــا رحيمي كه معاون  دفتر محمدرض
مطبوعاتي وزارت ارشاد به صورت نيابتي 
از طرف او در انتخابات ثبت نام كرد، اعالم 
كرده است كه بزودي رئيس و مسئوالن 
ــتاد وي معرفي  ــاي مختلف س كميته ه
ــي عالقه اي  ــد. ظاهرا رحيم خواهند ش

ــت جمهوري با  ــاره انتخابات رياس ــخصا درب ــدارد كه خود ش ن
رسانه ها مواجه شود يا به پرسش هاى  آنان پاسخ دهد. قطعا يكى 
ــش هاى افكار عمومى از وى اين است كه آيا ثبت نام وى  از پرس
ــتقل  تصميم  به  با هماهنگى احمدى نژاد بوده يا وى  به  طور مس

اين كار گرفته است؟
 روحاني همچنان حاضر در صحنه

ــر  ــري مبني ب ــار خب ــا انتش ب
ــي از  ــن روحان ــري حس كناره گي
ــت جمهوري به نفع  انتخابات رياس
ــنجاني و تكذيب آن  هاشمي رفس
از سوي ستاد روحاني، فعاليت هاي 
انتخاباتي روحاني در هاله اي از ابهام 
قرار گرفته بود تا اين كه روز گذشته 
ــد روحاني مصمم است با وجود حضورهاشمي فعال   معلوم ش
به   كارهاى   انتخاباتي خود ادامه دهد. روحاني امروزـ  دوشنبه 

ـ مهمان بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف است.

ــوراهاي  ــي كه اين روزها اخبار مربوط به انتخابات ش در حال
ــايه نام نويسي پرشمار  ــالمي شهر و روستا تا حد زيادي در س اس
ــت جمهوري قرار گرفته  ــاخص در انتخابات رياس چهره هاي ش
ــده در آرايش  ــانه ها به بازتاب تغييرات ايجاد ش ــت و هنوز رس اس
انتخاباتي  پس از ثبت نام آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، سعيد جليلي 
ــغولند، انتخابات شوراها نيز مراحل  ــفنديار رحيم مشايي مش و اس
ــر مي گذارد صالحيت نامزدهاي اين انتخابات در  خود را پشت س

آستانه بررسي در هيات هاي عالي نظارت قرار دارد. 
ــوي وزارت كشور اعالم شد در كل  ــاس آماري كه از س براس
ــوراهاي  ــور 352 هزار و 165 نفر براي حضور در انتخابات ش كش
اسالمي شهر و روستا ثبت نام كرده اند و اين افراد اين روزها از وضع 

تاييد يا رد صالحيت خود در هيات هاي اجرايي مطلع مي شوند.
ــاس قانون، صالحيت نامزدهاي انتخابات شوراها ابتدا  براس
ــدان در فرمانداري ها و  ــكل از معتم ــاي اجرايي متش در هيات ه
ــنبه  ــود كه اين بخش از كار تا چهارش ــداري ها انجام مي ش بخش

گذشته ادامه داشت.
پس از اين مرحله، نتايج به هيات هاي نظارت اعالم مي شود و 
افرادي هم كه رد صالحيت  شده اند با اطالع از اين موضوع، چهار 

روز فرصت دارند اعتراض خود را اعالم كنند. 
ــرادي كه ــا اف ــداري ها ب ــا بخش ــا ي ــرا از فرمانداري ه  ظاه

 رد صالحيت شده اند، تماس گرفته مي شود و آنها پس از مراجعه، 
ــوند.  ــوب از علت رد صالحيت خود مطلع مي ش ــه صورت مكت ب
ــي از رد صالحيت  ــن روزها اخبار مختلف ــاس در اي ــر همين اس ب
ــن هاشمي يا معصومه ابتكار منتشر  برخي  چهره ها از جمله محس
ــانه ها و جريان ها نيز تالش كرده اند رد  ــت و برخي رس ــده اس ش
صالحيت ها را به نوعي جهت دار جلوه دهند؛ موضوعي كه از سوي 
ــئوالن رد و اعالم شده است كه رد صالحيت شدگان فرصت  مس

دارند اعتراض خود را به هيات هاي نظارت اعالم كنند. 
 رد صالحيت شدگان شوراي شهر  فقط از 

اصالح طلبان نبودند
ــوراهاي اسالمي  رئيس هيات نظارت مركزي بر انتخابات ش
ــدگان داوطلبان  ــتا هم تاكيد كرد: رد صالحيت ش ــهر و روس ش
ــط  از بين  ــات اجرايي  فق ــوي هي ــهر از س ــوراي ش انتخاباتي ش

اصالح طلبان نبودند.
ــي  ــنا، با ارائه گزارش ــواد كوليوند در گفت وگو با ايس محمدج
ــور براي  ــطح كش ــرايط كار هيات هاي نظارت در س ــاره ش درب
ــكايات داوطلبان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و  ــي ش بررس
روستا به روند بررسي صالحيت شان در هيات هاي اجرايي گفت: 
ــتعالم از مراجع چهارگانه نتايج  ــاس اس هيات هاي اجرايي براس
ــت به هيات هاي نظارت  ــان را در نوزدهم ارديبهش بررسي هايش

شهرستان و بخش ارائه كردند.
ــه در فرمانداري ها  ــي هايي ك ــان اين كه در بررس ــا بي وي ب
ــد، اصال هيات نظارت دخالتي نداشت  ــداري ها انجام ش و بخش
ــود از زمان اعالم  ــي صالحيت خ گفت: معترضان به روند بررس
نتايج بررسي هيات هاي اجرايي تا چهار روز بعد فرصت اعتراض 

ــد، يعني نامزدهاي  ــتي خود را دارن به هيات هاي نظارت باالدس
معترض شوراها در بخش به هيات هاي نظارت شهرستان و نامزد 

معترض در شهرستان به هيات نظارت استان مراجعه مي كند.
ــده مردم كرج در مجلس اضافه كرد: بعد از اتمام مهلت  نماين
ــان در  ــي صالحيت ش چهار روزه نامزدها و اعتراض به روند بررس
ــتان كار خود را  ــاي اجرايي، هيات هاي عالي نظارت اس هيات ه
ــروع كرده كه نتيجه را در بيست و هشتم ارديبهشت به تمامي  ش

نامزدها اعالم مي كند.
ــي شكايت در هيات نظارت گفت:  كوليوند درباره روند بررس
ــكايت آنها  ــاس توضيحات داوطلبان به ش ــات نظارت براس هي
رسيدگي مي كند، مثال ممكن است فردي بگويد كه چرا با استناد 
ــوال عمومي به حكم قاضي  ــه ماده 29 يعني در مورد غصب ام ب
عمومي صالحيتش رد شده است، در اين رابطه مي تواند مستندات 
خود را ارائه كند مبني بر اين كه پرونده اش در هيچ  محكمه  قضايي 

نبوده و مشكلي ندارد.
وي افزود: طبيعتا در اين شرايط اين داوطلب صالحيتش تائيد 
مي شود، چون هيات هاي نظارت دقت بيشتري روي اسناد در اين 

مرحله به كار خواهند گرفت.
ــوراهاي اسالمي  رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات ش
شهر و روستا در كشور خاطرنشان كرد: كساني كه صالحيت شان 
ــتان رد شده باشد، مي توانند دو روز  در هيات هاي عالي نظارت اس
ــكايت خود را به هيات مركزي نظارت ارائه  بعد از اعالم نتايج، ش
ــت كه مجدد به شكايات  ــكل از پنج نفر اس كنند، اين هيات متش

رسيدگي مي كند.
ــده در بخش كه  كوليوند ادامه داد: نامزدهاي ردصالحيت ش
شكايات آنها در هيات نظارت شهرستان مورد رسيدگي قرار گرفته 
ــده اند، ديگر نمي توانند به هيات  ــاس آن رد صالحيت ش و براس
ــكايت دارند كه در  ــد،  فقط آنهايي حق ش ــكايت كنن مركزي ش

هيات هاي عالي نظارت استان ردصالحيت شده اند.
ــوص ردصالحيت طيف  ــده درخص وي با رد اخبار منتشرش
ــهر گفت: در  ــوراي ش ــترده اي از نامزدهاي اصالح طلب ش گس
ــدگان كانديداهاي شوراي شهر توسط هيات  بين ردصالحيت ش
اجرايي، كساني كه از جريان هاي مختلف اصالح طلب، اصولگرا، 
مستقل ها، ورزشكاران، فرهنگيان و هنرمندان بوده اند و در مقابل 
ــده اند، اين رد صالحيت  تعداد قابل توجهي نيز تائيد صالحيت  ش
ــت، چون نظر نهايي را بايد  ــتن صالحيت آنها نيس دليلي بر نداش

هيات هاي نظارت اعالم كنند.
 بيشتر رد صالحيت شدگان در مراجع 4گانه 

پرونده داشتند
ــه مجلس با  ــن حال محمد دهقان، عضو هيات رئيس در همي
اشاره به رد صالحيت برخي نامزدهاي شوراهاي شهر اظهار كرد: 
ــتورالعمل وزارت كشور بوده و معموال افراد رد  اين اقدام طبق دس
صالحيت شده در وزارت اطالعات، دادگستري و نيروي انتظامي 

پرونده داشته اند. 
ــوراي شهر  وي در گفت وگو با مهر درخصوص نامزدهاي ش
ــوي هيات هاي اجرايي رد صالحيت شده اند، گفت: تعداد  كه از س
ــت و در مقايسه با تعداد زيادي كه براي انتخابات  اين افراد كم اس

شوراها ثبت نام كرده اند اندك هستند.
ــده مردم طرقبه وچناران با بيان اين كه هنوز هيات هاي  نماين
نظارت صالحيت نامزدها را بررسي نكرده اند، گفت: اين كه گفته 
مي شود رد صالحيت ها با برنامه ريزي بوده است اين طور نيست؛ 
بلكه افرادي كه صالحيت آنها تائيد نشده مي توانند اعتراض كنند 

تا در هيات هاي نظارت صالحيت آنها دوباره بررسي شود.
ــنبه اين  ــس افزود: احتماال تا دوش ــه مجل عضو هيات رئيس
ــود و  ــروز) نتايج رد صالحيت ها به نامزدها اعالم مي ش هفته(ام

آنها چهار روز براي اعتراض فرصت دارند. 

پرونده نامزدهاي شوراها روي ميز هيات نظارت
برخي رسانه ها تالش كرده اند رد صالحيت ها را جهت دار جلوه دهند

 عراقچي، سخنگوي
 وزارت خارجه شد

ــخنگوي وزارت امور خارجه، پس  ــت س رامين مهمانپرس
ــت جمهوري از سمت خود استعفا  از ثبت نام در انتخابات رياس
ــيا و اقيانوسيه وزارت خارجه  كرد و عباس عراقچي معاون آس
ــد.  به گزارش ايسنا، مهمانپرست در نامه اي  جايگزين وي ش
ــت  ــي وزير امور خارجه، درخواس ــاب به علي اكبر صالح خط
ــمت سخنگويي اين وزارتخانه را ارائه و  كناره گيري خود از س
دليل اين تصميم را اجتناب از هرگونه شائبه استفاده از امكانات 

و تريبون دولتي در مسير انتخابات اعالم كرد.

 بررسى اختالف نظر دولت 
ومجلس در شوراى نگهبان

به دنبال تغييرات صورت گرفته در اليحه بودجه 92 از سوي 
ــيون تلفيق مجلس شوراي، اسالمي دولت از مجلس به  كميس

شوراي نگهبان شكايت كرد.
ــس از آن صورت گرفت كه  ــكايت پ به گزارش مهر، اين ش
ــيون تلفيق مجلس، در زمان بررسي اليحه بودجه سال  كميس
92  بندهايي را از آن حذف و بندهايي را به آن الحاق كرد. اين امر 
موجب اعتراض دولت به اين تغييرات شد و دولت عنوان كرد كه 
اين كميسيون شاكله بودجه را به كلي به هم ريخته است. به گفته 
يكي از نمايندگان مجلس،  شوراي نگهبان نيز اعالم كرد كه كار 
مجلس در رسيدگي به اليحه بودجه 92 در  چارچوب قانون بوده و 

كميسيون تلفيق غيرقانوني عمل نكرده است.

همايش تخصصي تاريخ مجلس
ــس و  ــخ مجل ــي تاري ــش تخصص ــن دوره از هماي چهارمي
ــا 19 در تاالر  ــاعت 14 ت ــاني، فردا س ــت آيت اهللا كاش بزرگداش
مدرس موزه مجلس شوراي اسالمي (ساختمان مشروطه)  برگزار 
ــود. مجيد رجبي دواني، رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد  مي ش
مجلس با اعالم اين خبر اظهار كرد: اين دوره از همايش، به بررسي 
ــاختار و كاركرد مجالس هفدهم و هجدهم شوراي ملي كه به  س

سال هاي حساس 1331 تا 1334 بازمي گردند، خواهد پرداخت.

  تسليت رهبر انقالب
  به مناسبت درگذشت مرتضايي فر

ــت مرحوم  ــرت آيت اهللا خامنه اي در پيامي درگذش حض
مغفور آقاي حاج محمود مرتضايي فر را تسليت گفتند. 

ــر آثار  ــاني دفتر حفظ و نش ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
حضرت آيت اهللا خامنه اي، متن پيام به اين شرح است:

بسمه تعالي
 درگذشت مرحوم مغفور آقاي حاج محمود مرتضايي فر را 
ــاران صميمي انقالب و خدمتگزار باوفاي نماز جمعه  كه از ي
تهران بودند به بازماندگان و دوستان ايشان تسليت مي گويم 
و رحمت و غفران الهي را براي آن  مرحوم مسالت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي
22 ارديبهشت 92
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