
2حاشيه ثبت نام
ــكار عمومي به  ــانه ها و اف ــه رس ــه هم ــه توج ــي ك در حال
ــده  ــخنراني هاي بعد از ثبت نام نامزدها معطوف ش ثبت نام و س
ــيه جالب  ــور دو حاش ــود، محل ثبت نام نامزدها در وزارت كش ب
ــم حفاظت ــر حضور تي ــود مبني ب ــايعه اى ب ــت، اول،  ش  داش

ــاس  ــنجاني در محل ثبت نام، چون براس  آيت اهللا هاشمي رفس
مالحظات امنيتي، قبل از حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
ــام، تيم حفاظت بايد از امن بودن مكان اطمينان حاصل پيدا  نظ
ــمي تعبير شد،  كنند، اين خبر به معناي آمدن قريب الوقوع هاش
ــمي، فرزند آيت اهللا رفسنجاني اين  ــن هاش اما خيلي زود محس
ــيه دوم مربوط به راهپيمايي هواداران  خبر را تكذيب كرد، حاش
ــه با واكنش صولت  ــن رضايي هنگام ثبت نام بود ك زياد محس

مرتضوي، رئيس ستاد انتخابات كشور مواجه شد.
ــيه ظاهرا به وضع قانون جديدي در اين خصوص  اين حاش
ــدار داد كه تعداد همراهان نامزدها  ــد و مرتضوي هش منجر ش
ــتاد انتخابات  ــتر، رئيس س ــد و نه بيش بايد بين ده تا 15 نفر باش
كشور همچنين از لزوم هماهنگي و وصل شدن «رئيس برنامه 

نامزدها» به ستاد انتخابات كشور سخن گفت.
تحصن براي راضي كردن الهام

ــراي ثبت نام  ــاعت ها و مهلت ها ب ــه آخرين س ــي ك در حال
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در حال سپري شدن است 
ــده اند و افكار عمومي كم كم  و همه «نام ها» و گزينه ها مطرح ش
ــوراي نگهبان مي شود، گروهي كه نام  آماده اعالم نظر نهايي ش
ــوم تير» نهاده اند، تصميم گرفته اند  ــود را «حاميان گفتمان س خ
ــين الهام به نامزدي در انتخابات در  براي راضي كردن غالمحس
مقابل منزل سخنگوي دولت تجمع و تحصن كنند. تا اين لحظه 
هنوز خبري از نتيجه بخش بودن اين تجمع مخابره نشده است.
طومار حمايت از شوراي نگهبان در نماز جمعه تهران

ــوراي  ــي صالحيت ها در ش ــدن موعد بررس ــا نزديك ش ب
نگهبان، طبعا فشارهاي سياسي براي تاثير گذاري بر تصميمات 

اين نهاد افزايش خواهد يافت.

ــي طوماري را در  ــي از نمازگزاران تهران ــته جمع روز گذش
ــوراي نگهبان امضا كرده اند، در بخشي از اين طومار   حمايت ش
ــت: بيش از هر زمان ديگر  ــوراي نگهبان آمده اس خطاب به ش
ــبت به كساني  محكم، مقتدر و قاطع به قانون عمل نماييد و نس
ــت رياست جمهوري احراز  كه صالحيت آنان براي تصدي پس
نمي  شود، بخصوص فتنه گران و هم پيمانان آنان و ساكتين فتنه 
و سردمداران و هواداران جريان انحرافي و كساني كه دشمنان و 
رسانه هاي بيگانه به طرح آنان نظر دارند، ذره اي كوتاه نيامده و 

به وظيفه ديني، انقالبي و وجداني خود عمل كنيد.
پشت در ماندن وزير اطالعات دولت اصالحات

ــن روحاني با ايثارگران  ــي انتخاباتي حس ــه هم انديش جلس
ــگاه كه قرار بود صبح ديروز  ــتادان دانش ارتش، فرهنگيان و اس
ــود، با ممانعت مسئوالن اين مجتمع  در مجتمع آبگينه برگزار ش
ــد. حجت االسالم والمسلمين علي يونسي، وزير  مواجه و لغو ش
اطالعات دولت خاتمي و مسئول ستاد انتخاباتي حسن روحاني 
ــه مجتــــمع از ورودش  ــاني بود كه هنگام ورود ب يكي از كس

به سالن ممانعت شد.
 انتخاب  پرچم ايران توسط زاكاني

ــته رياست جمهوري بحث رنگ ستادهاي  در انتخابات گذش
ــي نامزدها داغ بود و محمود احمدي نژاد در برابر انتخاب  انتخابات
ــه رنگ  ــوي، «پرچم س ــين موس ــوي ميرحس ــبز از س رنگ س
ــاد انتخاباتي خود برگزيد. به نظر  ــران» را به عنوان رنگ و نم اي
ــد اين اتفاق دوباره  روى داده باشد. عليرضا زاكاني، نامزد  مي رس
ــيه ثبت نام از انتخاب رنگ  جمعيت ايثارگران و رهپويان در حاش
ــت: ما پرچم جمهوري اسالمي ايران را به  انتخاباتي اش گفته اس
ــيد ايران به آن افتخار  ــي و جدي كه ملت رش عنوان نماد اساس
مي كند، انتخاب كرده ايم.زاكاني همچنين درباره حضور در مرقد 
ــور نيز گفت: ما خودمان را  امام(ره) قبل از حضور در وزارت كش
آزادشده حضرت امام مي دانيم. امام ما را از منجالب ستمشاهي 
نجات داد. ما خود را مديون امام مي دانيم و بعد از امام هم مسير 

رشد و آزادي را از رهبر معظم انقالب آموختيم.

شنبه 21    ارديبهشت   1392 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

راهپيمايي اعتراض آميز در محكوميت 
هتك حرمت صحابه پيامبر(ص)

ــه با برگزاري  ــي پس از اقامه نمازجمع ــزاران ايران نمازگ
راهپيمايي اقدام وهابيون و سلفي ها در تخريب مقبره صحابه 
ــر اعظم(ص) حجربن عدي و جعفر طيار را  جليل القدر پيامب

محكوم كردند.
به گزارش ايرنا، اين راهپيمايي همزمان با تهران در بيش 

از 770 ميعادگاه نمازجمعه در سراسر كشور برگزارشد.
ــاز جمعه با  ــس از پايان اقامه نم ــي پ ــان تهران راهپيماي
ــعارهاي  ال اله اال اهللا،  محمد رسول اهللا، مرگ بر اسرائيل،  ش
ــلمون اتحدوا اتحدوا طرح هاي  مرگ بر آمريكا و يا ايها المس
ــتي را در اهانت  توطئه آميز آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيس
ــيانه  ــدس و زيارتي و حمالت وحش ــن مق ــب اماك و تخري
ــت ها به جبهه مقاومت اسالمي محكوم كردند و  صهيونيس
پس از عبور از خيابان هاي انقالب و وصال شيرازي و طالقاني 

در ميدان فلسطين تجمع كردند.

رونمايي از« حماسه»
 جديدترين پهپاد ايراني

ــه»،  ــن پهپاد تهاجمي ايران با نام «حماس جـــديدتري
ــهداي وزارت دفاع با حضور مقامات  در اختتاميه همايش ش

عالي رتبه كشوري و لشكري رونمايي شد.
به گزارش فارس، اين پهپاد آخرين نمونه از هواپيماهاي 
ــت كه مداومت پروازي و  ــين ساخت ايران اس بدون سرنش
ــور متفاوت  ارتفاع باال، اين هواپيما را از ديگر پهپادهاي كش

كرده است.
ــيه رونمايي از  ــردار احمد وحيدي، وزير دفاع در حاش س
ــت  ــگاران گفت: اين پهپاد به دس ــاد در جمع خبرن ــن پهپ اي
ــاخته شده است و مي تواند سه  متخصصان صنعت دفاعي س
ــايي و حمله با موشك و راكت را به  مأموريت مراقبت، شناس
ــان انجام دهد.وزير دفاع افزود: اين هواپيما با  صورت همزم
ــوي دشمن قابل شناسايي نيست و  قابليت رادارگريزي، از س
هم از نظر ديد راداري و هم ديد اپتيكي و نيز مدت ماندگاري 
ــمندي را به قدرت پرنده هاي  ــوا توان جديد و ارزش آن در ه

بدون سرنشين و توان دفاعي نيروهاي مسلح  مي افزايد.
ــزود: ملت ايران همواره  ــاره پيام اين رونمايي اف وي درب
ــه  ــان گونه كه رهبر معظم انقالب فرمودند، آماده حماس هم
ــران آماده اند تا در همه حوزه ها  ــتند و فرزندان اي آفريني هس
ــالمي  ــه حوزه هاي دفاع از نظام مقدس جمهوري اس از جمل

حماسه هاي بزرگي بيافرينند.

ادامه از صفحه اول
ــام در جمع  ــس از ثبت ن ــات پ ــت اصالح ــاون اول دول مع
ــحاق جهانگيري  ــريعتمداري، اس خبرنگاران گفت با محمد ش
ــن مهرعليزاده براي حضور در انتخابات آينده به اجماع  و محس

رسيده ايم.
از ميان اين چهره ها كه عارف از آنها نام برده، شريعتمداري 
از مدت ها قبل اعالم آمادگي و تاكيد كرده است فقط در صورت 
حضور چهره هايي چون هاشمي رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي 
ــن خميني حاضر به كناره گيري است. شريعتمداري  و سيدحس
ــود را به امروز موكول  ــت كه ثبت نام خ از جمله نامزدهايي اس
ــرط او براي كناره گيري بايد منتظر ماند و  كرده و با توجه به ش
ــرايط در جبهه اصالح طلبان، موضع او را درباره  ديد آيا تغيير ش

كناره گيري تغيير  خواهد داد؟
ــن بهرامي، سخنگوي ستاد انتخاباتي  در همين حال محس
ــريعتمداري از انتخاب گزينه نهايي جريان اصالحات  محمد ش
ــورتي خبر داد و  ــوراي مش ــيدمحمد خاتمي و ش ــوي س از س
ــان مهلت ثبت نام يازدهمين دوره انتخابات  گفت: تا قبل از پاي
ــخص  ــت جمهوري، نامزد نهايي جريان اصالحات مش رياس

مي شود.
ــري،  ــان جهانگي ــزود: آقاي ــر اف ــا مه ــو ب وي در گفت وگ
ــب به  ــريعتمداري، چهار نامزد منتس ــزاده، عارف و ش مهرعلي
ــان يك نفر را انتخاب و اين فرد به عنوان  خاتمي از بين خودش
ــد و ديگر نامزدها به عنوان اعضاي  نامزد وارد صحنه خواهد ش

كابينه آن نامزد معرفي مي شوند.
زمان معرفي نامزد نهايي ائتالف سه گانه

ــه گانه بود كه   ــي حدادعادل، اولين عضو ائتالف س غالمعل
ــور رفت. او  ــتاد انتخابات وزارت كش ــروز براي ثبت نام به س دي
ــه عضو ائتالف  همراه محمدباقر قاليباف و علي اكبر واليتي، س
ــه گانه را تشكيل مي دهند و از مدت ها قبل تاكيد كرده اند كه  س
ــه نفر، يك نامزد در رقابت نهايي حضور خواهند  از ميان اين س
ــه نفر  ــت كه در اين مقطع هر س ــه ظاهرا قرار اس ــت. البت داش
ــاس، امروز بايد منتظر حضور  ــا ثبت نام كنند و بر همين اس آنه
قاليباف و واليتي در ستاد انتخابات كشور باشيم. قاليباف، زمان 
ــي را به عصر امروز  ــي خود را صبح و واليتي، نام نويس نام نويس

موكول كرده است.
ــع خبرنگاران  ــي در جم ــادل ديروز پس از نام نويس حدادع
ــرفت پس از اعالم نظر شوراي  گفت: گزينه نهايي ائتالف پيش

نگهبان مشخص خواهد شد.
ــاي تعيين گزينه  ــاره معياره ــارس، وي درب ــه گزارش ف ب
نهايي اين ائتالف افزود: قطعا نظرسنجي عامل موثري در اين 

موضوع است و ممكن است عوامل ديگري هم موثر باشند؛ اما 
ــنجي به گزينه نهايي  ــن خودمان با در نظر گرفتـــن نظرس بي

خواهيم رسيد.
زاكاني و رضايي هم ثبت نام كردند

ــي، نماينده تهران در مجلس، ديگر چهره اي  عليرضا زاكان
بود كه ديروز در ستاد انتخابات وزارت كشور رفت.

ــام براي تحقق  ــود را توجه و اهتم ــي دليل حضور خ زاكان
ــت و گفت: گفتمان ما پيشرفت  ــالمي دانس اهداف انقالب اس

اسالمي است.
ــي  ــن رضايي هم كه از قبل اعالم كرده بود نه با كس محس
ــد از ديگر  ــار مي كش ــي كن ــد و نه به نفع كس ــالف مي كن ائت

چهره هايي بود كه ديروز ثبت نام كرد.
ــام در جمع خبرنگاران  ــنا، وي بعد از ثبت ن ــه گزارش ايس ب
ــايي آماده  ــمي، خاتمي و مش گفت: خود را براي رقابت با هاش

كرده ام و ظرفيت رقابت با آنها را دارم.
ــس و عليرضا  ــين مجل ــر اعلمي، نماينده پيش ــروز اكب دي

علي احمدي هم به ستاد انتخابات وزارت كشور رفتند.
ــوزش و پرورش بود و  ــدي در دولت نهم، وزير آم علي احم
ــود، البته با  ــده ب ــن صحبتي از نامزدي او مطرح نش ــش از اي پي
ــوي او براي  ــال پيامك هاي تبريك روز معلم از س توجه به ارس
معلمان، برخي احتمال مي دادند كه شايد او نيز براي نامزدي در 
انتخابات برنامه داشته باشد. اعلمي هم كه ديروز ثبت نام كرده 
ــدن در انتخابات مجلس شوراي  ــت، سابقه ردصالحيت ش اس

اسالمي را در كارنامه خود دارد.
 گزينه نهايى ائتالف 5 نفره

ــالف پنجگانه هم به امروز  ــام نامزد يا نامزدهاي ائت ثبت ن
ــت. منوچهر متكي، محمدرضا باهنر، يحيي   ــده اس موكول ش
ــحق، مصطفي پورمحمدي و محمدحسن ابوترابي فرد،  آل اس
ــد و پيش از اين اعالم  ــكيل مي دهن اعضاي اين ائتالف را تش
ــزد نهايي اين ائتالف  ــت، نام ــرده بودند تا پانزدهم ارديبهش ك
ــود و فقط يك نفر از اين ائتالف براي حضور  ــخص مي ش مش
ــزد نهايي اين  ــا معرفي نام ــام مي كند. ام ــات ثبت ن در انتخاب
ــين  ــد و ديروز بود كه محمدحس ائتالف تا پانزدهم، معرفي نش
موسي پور، دبير ائتالف پنجگانه در گفت وگو با تسنيم اعالم كرد: 
ــده آقاي ابوترابي فرد به عنوان نامزد نهايي اين ائتالف،  قرار ش
ــت جمهوري به  ــنبه(امروز) براي ثبت نام در انتخابات رياس ش

وزارت كشور برود.
ــايت ها از باال  ــت كه پيش  از اين برخي س اين در حالي اس
ــنجي هاي انجام شده براي تعيين  بودن متكي و باهنر در نظرس
ــر مي دادند. با اين حال ديروز  ــزد نهايي ائتالف پنجگانه خب نام

پس از اعالم نامزد نهايي ائتالف پنجگانه، باهنر با عذرخواهي 
ــت از او را در انتخابات  ــكل ها يا نهادهايي كه قصد حماي از تش
رياست جمهوري داشتند، اعالم كرد كه به نتيجه نهايي ائتالف 
ــد. مصطفي  ــي نمي كن ــت و در انتخابات نام نويس ــد اس پايبن

پورمحمدي هم تاكيد كرده كه تابع نظر جمع است.
ــت،  ــحق در اين زمينه اظهارنظري نكرده اس يحيي آل اس
ــا برخي خبرها حكايت از اين دارد كه منوچهر متكي، معرفي  ام
ــا توجه به توافقاتي كه  ــرد به عنوان گزينه نهايي را ب ابوترابي ف
پيش از اين درخصوص چگونگي معرفي نامزد نهايي شده بود، 
ــور در انتخابات ثبت نام  ــته و اعالم كرده براي حض مغاير دانس

مي كند.
ــاس، او نيز يكي از چهره هايي است كه در آخرين  بر اين اس
ــور خواهد يافت.  ــتاد انتخابات حض ــام نامزدها در س روز ثبت ن
ــي پور در اين زمينه گفته است: ثبت نام متكي در انتخابات  موس

ارتباطي به ائتالف پنجگانه ندارد و تصميم فردي است.
اما و اگرها پايان مي يابد

ــت،  ــا توجه به اين  كه امروز آخرين روز ثبت نام نامزدهاس ب
ــا پايان مي يابد.  ــم درباره ثبت نام برخي چهره ه ــا و اگرها ه ام
ــت كه از  ــنجاني اس ــي از اين چهره ها آيت اهللا هاشمي رفس يك
ــا نيامدن او، نقل  ــرف و حديث درباره آمدن ي ــا قبل، ح مدت ه
ــي است. او خودش بصراحت اعالم نكرده مي آيد  محافل سياس
ــا نمي آيد و تصميم گيري قطعي را به آخرين روز موكول كرده  ي

است.
ــت كه برخي  ــي از ديگر چهره هايي اس ــيدمحمد خاتم س
ــتند و هنوز آمدن يا نيامدن او  ــا به دنبال نامزدي او هس گرو ه ه
قطعي نشده است، اما با توجه به اظهارنظرها در روزها و ماه هاي 
ــته مي توان پيش بيني كرد كه در صورت تمايل به حضور،  گذش
ــنجاني يا  ــا يكي از اين دو چهره يعني آيت اهللا هاشمي رفس تنه
ــرف و حديث ها درباره  ــيدمحمد خاتمي ثبت نام مي كنند.ح س
ــخص  ــز امروز پايان مي يابد و مش ــايي ني ــفنديار رحيم مش اس
ــود كه او گزينه حاميان دولت در انتخابات است يا اين  كه  مي ش
ــين الهام، علي نيكزاد يا عبدالرضا  فرد ديگري  چون غالمحس

شيخ االسالم گزينه نهايي حاميان دولت خواهد بود .
سعيد جليلي هم از جمله چهره هايي است كه برخي گروه ها 
ــردن او براي  ــه دنبال متقاعد ك ــه پايداري ب ــوص جبه به خص
ــت و با توجه به ثبت نام  نامزدي بوده اند، اما اين اتفاق نيفتاده اس

باقري لنكراني، حضور جليلي چندان محتمل به نظر نمي رسد.
ــروز پايان مي يابد و  ــاعت 18 ام ــي اين اما و اگرها، س تمام
ــي از نامزدها  ــت كه زمان نام نويس ــور تاكيد كرده اس وزير كش

تمديد نمي شود.

همه نگاه ها به ستاد انتخابات
تاكنون 366 نفر با حضور در وزارت كشور  به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند
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خطيب جمعه تهران با برشمردن ويژگي هاي رئيس جمهور 
ــده از سوي ملت  اصلح گفت: قانون و واليت اصول پذيرفته ش

است و نامزدها نبايد اين اصول را زير سوال ببرند.
ــيداحمد  ــلمين س ــالم والمس به گزارش مهر، حجت االس
ــاره به آغاز فرآيند انتخابات يازدهم  ــخناني با اش خاتمي در س
رياست جمهوري اظهار كرد: نامزدها بايد ملتزم به قانون باشند 
ــور كه قانون  ــت كه همان ط ــاي التزام به قانون اين اس و معن
ــخص كرده در اين عرصه شوراي نگهبان فصل الخطاب  مش

است.
خاتمي با بيان اين كه در وضع كنوني اقتصاد، هزينه كردن 
ــت كه مردم  ــارد تومان براي تبليغات موضوعي اس 5-6 ميلي
ــوال كنند، ادامه داد: هر نامزد ده  ساعت  حق دارند درباره آن س
ــكان معرفي خود از طريق راديو و تلويزيون را دارد؛ بنابراين  ام

چه نيازي به بنر ، عكس ، اسراف و تبذير است. اسراف و تبذير 
در شان نامزد رياست جمهوري نيست.

ــت قانونمدار بودن  ــران با تاكيد بر اهمي ــب جمعه ته خطي
ــرد: رئيس جمهور نبايد بگويد من خط  ــس جمهور اظهار ك رئي
قرمز دارم و اگر وارد اين خط قرمز شويد با آن برخورد مي كنم. 
ــي  ما در قانون خط قرمز نداريم. خط قرمز ما خود قانون اساس
ــت. كسي كه چنين بينشي دارد معلوم است كه نمي خواهد  اس

به قانون پايبند باشد.
ــيداحمد خاتمي با تاكيد بر  ــالم والمسلمين س حجت االس
اين كه التزام عملي به واليت بايد دقيق باشد نه شعاري گفت: 
ــد و نامزدهاي  ــت مطلقه عمل مي كنن ــه قوه زير نظر والي س
محترم بايد بدانند اگر مي توانند زير نظر واليت امر عمل كنند، 

ثبت نام كنند.

تاكيد خطيب جمعه تهران برضرورت التزام نامزد ها به قانون


