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آیتاهلل صدیقی در
نماز جمعه تهران:

سياسي

باید آمریکا را
خلع سالح کرد

امام جمعه موقت تهران با اشاره به حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه اظهار داشت :این حمله ددمنشانه و خالف عرف بین الملل و قوانین بین المللی ،هم
دروغ گویی و هم خوی تجاوز و درندگی آمریکا را به جهان نشــان داد .آیت اهلل صدیقی افزود :این حمله یک طرفه و بدون مجوز بین المللی نشــان میدهد
که باید آمریکا را خلع سالح کرد.وی همچنین به تداوم حمالت وحشیانه آل سعود و هم پیمانان آن به مردم یمن اشاره کرد و افزود :این حمالت نشانه ترس
و وحشت آنهاست ،هزاران نفر را کشته و مجروح کردهاند و می خواهند این کشور را به سرزمین سوخته تبدیل کنند اما از این حمله سودی نخواهند برد.

حسن روحانی پس از ثبت نام در انتخابات ریاستجمهوری:

رئیــس دولت یازدهم میگویــد از امروز به بعد حفظ
برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی داخلی و اقتصادی
ملت ایران خواهد بود .هووهایی که بارها به قصد کشتن
این فرزند و نــوزاد یعنی برجام تصمیــم گرفته بودند،
نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
به گــزارش ایرنــا ،حجت االســام و المســلمین
حســن روحانــی بعد از ثبــت نــام در دوازهمین دوره
ریاستجمهوری در جمع خبرنگاران افزود :همانهایی
که تمام تالش شــبانه روزی خود را بــرای این توافق
نهادند باید مسیر این توافق را تا آخرین قدم ها بردارند.
وی ادامه داد :خوشــبختانه آنچه در سال  92به مردم
وعده داده بودم که ســانتریفیوژ بچرخد تا چرخ اقتصاد

ریاستجمهوری را بازکرد

توجهی برداشته شده است.
وی تصریح کرد :در زمینــه نجات اقتصاد ما از رکود
تورمی فاصله گرفتیم .از رشــد منهای  7درسال گذشته
به رشــد باالی  7رسیدیم و از تورم  40درصد به تورم 7
درصد در اسفند سال گذشته رسیدیم.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد :از اشتغال
خالصــی که کمتر از  10هزارنفــر قبل از دولت یازدهم
بود ،به اشتغال خالص  620هزار رسیدیم ،یک رکوردی
برای  25سال اقتصاد ایران بوده است .در زمینه اقتصادی
پیشرفتهای قابل توجهی داشــتیم که در هفته آینده
افتتاح بزرگترین سرمایهگذاری اقتصادی ایران را شاهد
خواهیم بود.

مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور:

گوش ههایی از عملکرد احمدینژاد را در مناظرهها برمال میکنیم

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :دولت در
طول سه سال گذشــته خویشتنداری داشت و همه کابینه
کمتر به تحلیل گذشــته پرداختند .آن هــم برای اینکه به
ســیاهنمایی متهم نشویم .ما میخواســتیم در جامعه امید
ایجاد کنیم حاال آقایان وقتی خودشان شروع کردند فرصت
مناسبی است که در ایام انتخابات این مسائل روشن شود تا
مردم در جریان بسیاری از حرفهای گفته نشده قرار گیرند
و بدانند این افراد چه بر سر کشور آوردهاند.

به گزارش ایلنا حجت االســام مجید انصاری با اشاره به
نامهها و بیانیههــای محمود احمدی نژاد علیه دولت گفت:
نامهها و حرفهایی که احمدینژاد این روزها مطرح میکند
تنها یک بازی انتخاباتی اســت چرا که همه می دانند آقای
احمدینژاد چه بر سر اقتصاد این کشور آورده است.
او افزود :همه میدانند که با توجه به درآمد افسانهای بیش
از  ۷۰۰میلیارد دالری چه کاری با کشــور کرد و یک دولت
بدهکار با تورم افسار گســیخته  ۴۴درصدی ،رکود منهای

سخنگوی جمنا:

ثبت نام  ۵نامزد بالمانع است
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی ضمن اعالم اینکه  5نامزد
از این جبهه ثبت نام خواهند کرد ،گفت :در مناظرهها و سخنرانیها و پیمایشها
میتوانیم نامزد نهایی را مشخص کنیم.
نهمین جلســه شــورای مرکزی جبهه مردمی به ریاســت حجتاالســام
والمسلمین محمد حسن رحیمیان و با حضور اعضای شورای مرکزی و دو نفر از
نامزدهای این جبهه برگزار شد.
در این نشســت حمیدرضا حاجی بابایی و مهرداد بذرپاش حضور یافتند و به
سواالت اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی پاسخ دادند.
در همین زمینه مرضیه وحید دســتجردی سخنگوی جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی با اشاره به برگزاری رأیگیری پس از جلسه با کاندیداهای جبهه
مردمی ،گفت :رأیگیری برای این بود که ما به تصمیم نهایی برسیم که آیا همه
نامزدها برای ثبتنام شرکت کنند یا خیر ،لذا طبق این رأیگیری اعالم شد که
ثبتنام  5نامزد جبهه مردمی بالمانع است.
وی درباره ســازوکار جبهه مردمی برای ثبتنام و انتخاب نامزد نهایی اظهار
داشــت :در چند روز گذشــته با همه  5کاندیدای ریاستجمهوری که منتخب
دور دوم مجمع ملی جبهه بودند ،مذاکراتی انجام شــد و بر اساس این مذاکرات
اعضای شورای مرکزی سواالت خود را مطرح کردند و راهکارها و نظرات آنها
را نیز گرفتند.
دســتجردی با بیان اینکه جلســات با نامزدها بســیار خوب بود و همه این 5
نامزد سازوکار قبلی جبهه را قبول داشتند ،تصریح کرد :سازوکار جبهه این است
که باالخره در نهایت جبهه به یک کاندیدای واحد برســد و این در مرحله آخر
صورت میگیرد.

انتقاد از تجمع غیر قانونی هواداران
یک نامزد انتخاباتی

ی نیز پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور ،در پاسخ
به گزارش ایلنا ،علیاصغر احمد 
ســوالی درباره تجمعات طرفداران برخی از نامزدها که قصد ثبتنام در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری را دارند گفت :از تجمعات و گردهماییهایی که گفته
می شود امروز توســط برخی از طرفداران نامزدها قرار است برگزار شود بی اطالع
هستیم .احمدی تاکید کرد :هر تجمعی بدون مجوز غیرقانونی است و استانداریهای
اقدامات الزم را در این زمینه انجام میدهند.
در کانالها و برخی رسانههای اصولگرا اعالم شده که طرفداران محمدباقر قالیباف
که گفته میشــود قصد ثبتنام در انتخابات ریاســتجمهوری را دارد در مجموعه
سرچشمه میدان بهارستان قرار است تجمعی داشته باشند.

توضیحات وزارت ارتباطات درباره
تماس صوتی تلگرام
محمدرضا فرنقی زاده ،درباره برقراری تماس صوتی در اپلیکیشن تلگرام گفت:
این سرویس هم اکنون در ایران فعال شده و قابل استفاده است.
به گزارش مهر وی اظهار داشت :وزارت ارتباطات هیچگونه محدودیتی را برای
این سرویس در نظر نگرفته و هیچ فیلتری از سوی این وزارتخانه بر روی سرویس
تماس صوتی تلگرام اعمال نشده است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
همچنین درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه این سرویس از سوی اپراتورها مسدود
شــده اســت ،گفت :کال همه اپراتورها در زمینه ارائه سرویس به مشترکان مختار
هستند.
در برخی رســانهها عنوان شده که دقایقی پیش پاول دورف ،مدیر عامل تلگرام
در حســاب توییتر شخصی خود در پاسخ به ســوال یکی از کاربران ایرانی که در
مورد مشکالت تماس صوتی پرسیده بود ،اعالم کرد که تماسهای صوتی توسط
اپراتورهای ایرانی مسدود شده و مشکل از سرورهای تلگرام نبوده است.

 ۶.۷درصدی و روابط بهم ریخته با دنیا و تحریمهای فزاینده
تحمیل شــده را تحویل داد .مهمتــر از همه بهم ریختن
بنیانهای اخالقی کشــور از مهمترین دستاوردهای دولت
احمدی نژاد بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :حاال آقای
احمدی نــژاد با همه چیزهایی که برای دولتهای آینده به
ارث گذاشــته اســت فرار رو به جلو میکند چون در جریان
انتخابات حتم ًا در مناظرهها گوشههایی از عملکرد او برمال

شبیه احمدینژاد نیستیم

مشاور رسانهای احمدینژاد گفت :از
ابتدای انقالب ظاهرم را عوض نکردم
و همیــن شــکلی بودهام.به گزارش
ایلنا ،مهــدی کلهر پس از ثبتنام در
انتخابات ریاستجمهوری با حضور در
جمع خبرنگاران عنوان کرد :حضرت
آقا سال گذشته محوری را در رابطه با
این عنوان بیان کردند که در کشــور
دو جریان داریم؛ یک جریان انقالبی
و کســانی که غیرانقالبی هســتند.
بعد از این مشــاهده کردیم احزاب و
جریانهــای سیاســی از این عنوان
استفاده میکنند.
کلهــر تاکید کرد :کســانی که در
راهپیمایی  ۲۲بهمن میآیند ،انقالبی

خودشان بپرسید.
او در پاسخ به این سوال که اگر به
هر دلیل رد صالحیت شــوید ،موضع
شــما چیســت ،گفت :فکر میکنم
خوشــحال میشــوم چون این بار از
روی دوشــم برداشــته میشود .بنده
مستقل شــرکت کردهام و کاندیدای
ایشان نیستم .ایشــان کاندیدایشان
را اعالم کردهاند .شــبیه همدیگر نیز
نیستیم .من در کنار احمدینژاد مکمل
همدیگر بودیم .از ســال  ۸۹از ایشان
جدا شدیم.
کلهر در پاســخ به این ســوال که
رقیب اصلیتان احمدینژاد اســت یا
بقایی ،گفت :بــه هیچ وجه .نمیدانم

چقدر رای میآورم و ســبد رای من
افرادی مانند شما هستند..
کلهر خاطرنشان کرد :من در دولت
موقت معاون وزیر و مشاور وزیر شدم
و بعد به صدا وســیما و وزارت ارشاد
رفتــم .با همه دولتهــا کار کردم و
معتقدم کــه همه دولتها کار کردند.
رای مــردم درســت اســت .از نظر
محتوایی اصولگرا هســتم ولی حتما
اصالحطلبی را هــم باید دنبال کرد.
ساعت  ۴در ستاد خودم نشست خبری
دارم که در خیابان فاطمی است .نباید
درهــای انقالب را محدود کنیم بلکه
باید آنها را باز کنیم چون میخواهیم
انقالب را صادر کنیم.

ابراهیم رئیسی در ستاد انتخابات وزارت کشور :

آنهایی که مرا نمیشناسند از منابع معتبر بپرسند

ابراهیم رییسی با بیان اینکه مالک
و میزان رای ملت است ،گفت :وظیفه
ما معرفی خود به مردم است .آنها که
مرا نمیشناسند از منابع معتبر درباره
من بپرسند چون برخی اظهار نظرها
درباره من با اغراض همراه است.
به گزارش ایســنا ،ســید ابراهیم
رییســی پس از ثبت نام در انتخابات
ریاست جمهوری گفت :از افتخارات
نظام اسالمی ما این است که تمامی
اجــزای نظام با رای مــردم رقم می
خورد .مراجعه به ارای مردم اســاس
نظام را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه رای مردم در نظام
ما تشریفاتی نیست و سرنوشت کشور
را رقم میزند ،گفت :مردم ما فرصتی
دارند در هر انتخابات برای بازنگاهی
به آنچــه برگزیدهاند و بــرای آینده
کشور تصمیم میگیرند.
تولیــت آســتان قــدس گفــت:
دولتهای مختلفی آمــده ،اقدامات
خوبی انجام داد ه و گامهایی در جهت
پیشرفت کشور برداشتهاند که باید این
اقدامات را ارج نهاد اما شرایط کشور

در وضعیتی اســت که مردم ســوال
میکنند چرا بیکاری؟
وی با بیان اینکه مردم نگران رونق
کســب و کارند ،گفت :روســتاییان،
شهرنشــینان و نخبــگان میگویند
کشور با این همه ذخایر و سرمایههای
ارزشمند و با منابع عظیم انسانی آیا در
شان ملتما است که شخص بیکاری
شرمنده خانوادهاش شود؟
رییســی با طرح این پرسش که آیا
بــرون رفت از ایــن وضعیت امکان
دارد؟ ادامه داد :جواب این اســت که
با مدیریت فراجناحی و استفاده از همه
توان کشور می توان مشکالت را حل
کرد .در شــرایط فعلی امکان تغییر و
تحول وجــود دارد .بایــد رویکردها
اصالح شود .باید هم از تولید حمایت
شود و هم برای مردم در اقتصاد نقش
قائل شویم .میتوانیم اقتصادی ایجاد
کنیــم که با تکانهها مشــکلی برای
مردم ایجاد نشود.
ایــن کاندیدای انتخابات ریاســت
جمهوری با بیان اینکــه از وضعیت
کشــور مطلعم گفت :بیش از ســه

وزارت کشــور ایران درروز سه شنبه هفته جاری دربهایش را به روی کسانی که
تمایل دارند تا در انتخابات ریاســت جمهوری که در  ٢٩اردیبهشــت ماه برگزاری
میشــود ثبت نام نمایند بازکرده اســت .ثبــت نام از نامزدها تا شــنبه هفته بعد
ادامه خواهد داشــت .بعد از این،کمیته صیانت از قانون اساســی اسامی نامزدها را
ازتاریخ٢٧تا ٣٠فروردین مورد بررسی قرار می دهدو وزارت کشور اسامی افراد واجد
شرایط را در تاریخ های  ٧و ٨اردیبهشت ماه جاری اعالم خواهدکرد.
ازبارزتریــن افرادی که اول صبح ســه شــنبه برای ثبت نام به وزارت کشــور
آمدمصطفی میرسلیم می باشد که در گفت و گو با رسانه ها اعالم کرد که نماینده
حزب موتلفه بوده وعضو شورای مرکزی این حزب می باشد و تنها رقیبش نیز در
این انتخابات روحانی است.
بزرگتریــن جبهه درونی جریان اصولگرا نیز به نــام "جبهه نیروهای مردمی
انقالب اســامی" که به اختصار "جمنا"نامیده میشود می باشدکه در جریان رای
گیری داخلی پنج نفر را به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری برگزید که در طی
ایام آینده ثبت نام می کنند .در راس این افراد رئیسی مسوول آستان قدس رضوی
میباشد که به طوررسمی نامزدیش را اعالم و در شب دوشنبه در مسجد حوری در
تهران اولین سخنرانیش را ارائه کرد.
روحانــی رییس جمهور کنونی نیــز هنوز نامزدیش رابــرای دور دوم انتخابات
ریاســتجمهوری اعالم نکرده اســت اما نزدیکان وی اعالم کرده اند که دراین
دوره از انتخابات نیز مشارکت خواهد کرد و دردوردوم هم برنده انتخابات می گردد.
شــورای مرکزی جریان اصالحطلبی نیز اعالم کرد که در انتخابات از روحانی که
نماینده توامان جریان اعتدال و اصالح طلب ها می باشند حمایت میکنند.
گزارش المانیتور از اردوگاه اصول گرایان

یاران مصباح یزدی در ستاد ابراهیم رئیسی
در ایران ،اردوگاه اصولگرایان حــال و روز خوبی ندارد ،چراکه کاندیداهای آنها
ظاهرا تمایلی به کناره گیری به نفع فردی که تصور می شــود بیشــترین رای را
دارد ندارند.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ،اصولگرایان تالش کردند اختالفات را کنار
گذاشته و ائتالفی تحت نام «جمنا» ایجاد کنند .آنها دو نشست برگزار کردند که در
آن تعداد زیادی کاندیدا مطرح شــدند .پس از انتخابات داخلی ،کاندیداها به  5نفر
تقلیل یافتند :رئیسی ،زاکانی ،قالیباف ،بذرپاش و حاجی بابایی.
بسیاری از چهره های اصولگرا ،حامی ابراهیم رئیسی هستند و از دیگر کاندیداها
می خواهند که به نفع او کنار روند .با این حال به نظر می اید ،کاندیداهای اصولگرا
مایل به چنین اقدامی نیستند .برای مثال ،مصطفی میرسلیم کاندیدای حزب موتلفه
اعالم کرد که او با جمنا موافق نیست و در صحنه باقی می ماند .حمید رضا ترقی
عضو موتلقه نیز گفته است در صورت عدم توافق ،میرسلیم کنار نخواهد کشید.
اصولگرایان در روزهای اخیر کوشــیده اند که رئیســی را بهترین گزینه و رای
آورترین کاندیدا معرفی کنند .در همین حال ،برخی گزارش ها حکایت از انتصاب
چهره های جبهه پایداری در ســتاد انتخاباتی رئیسی دارد ،اقدامی که ممکن است
به کاهش آراء رئیسی منجر شود .جبهه پایداری به رهبری معنوی ایت اهلل مصباح
از محبوبیــت خاصی میان اصولگرایان برخورد دار نیســت ،آنها خود را انقالبی و
اصولگرای اصیل می دانند و ســایر اصولگرایان را اینچنین نمی پندارند .شاید در
راستای همین اســتراتژی باشد که رئیسی مستقل از جمنا آمد .این درحالی است
که برخی رســانهها نیز از توصیه آیت اهلل مصباح به او برای عدم پیوستن به جمنا
خبر داده اند.
در همین حال ،باوجود آنکه قالیباف بیانیه انصراف منتشر کرد ،اما گزارش هایی
مبنی بر بازگشت او به صحنه منتشر شده است .پرویز سروری از نزدیکان قالیباف
گفته است که او کنار نکشیده است .به عالوه ،حسین قربانزاده از نزدیکان قالیباف
نیز گفته است که او مستقل خواهد آمد .سخنی که خبر خوبی برای جمنا نیست که
دیگر اکنون در خطر فروپاشی است.

احمدینژاد میخواهد
خودش یا بقایی
در نهایت تأیید صالحیت شوند

دهه مدیریت داشــتهام .آســیبها
را میشناســم .میتوان بســیاری از
ساختارها را اصالح کرد .در مسئولیت
تولیت آســتان قدس رضــوی تمام
تالشــم این بود که آنچــه از حکم
رهبری استفاده میشود برای خدمت
به فقرا و مستمندان باشد اما از ناحیه
مردم ،طالب ،علما و دانشــگاهیان از
من دعوت شد .نظر من امتناع از ورود
به انتخابات ریاست جمهوری بود .به

همه گفتهام که بنایی برای حضور در
انتخابات ندارم اما دیدن بســیاری از
مشکالت مردم و تقاضاهای مختلف
موجب شد به انتخابات ورود کنم پس
حجت بر من تمام شد.
رییســی با بیان اینکــه حضور در
انتخابات جزء تصمیمات بسیار سخت
من بــود ،افزود :خــود را منحصر به
جریان خاص سیاسی نمیبینم .از مردم
با مردم و در مردم خواهم بود.

آمدم تکلیف
رجل سیاسی را
مشخص کنم

اعظم طالقانی کــه با واکر و در حالی که دو
نفر دســتان او را گرفته بودند ،برای ثبت نام در
دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری وارد ستاد
انتخابات شد.
نمانیده اولین دوره مجلس شورای اسالمی،
ســومین باری اســت که میخواهد بر صندلی

العربی الجدید (انگلستان)  -فرح الزمان شوقی
 ١١آوریل ٢٠١٧

روایت بلومبرگ از کاندیداتوری «برنامه ریزی شده» احمدی نژاد

اعظم طالقانی در زمان ثبت نام در وزارت کشور:

فالحت پیشه نماینده مجلس:
دولت یازدهم بهترین تصمیم را در زمینه برجام گرفت

نماینده مردم اســام آبادغرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی گفت :دولت
یازدهم بهترین تصمیم را در زمینه برجام گرفت و جمهوری اســامی ایران را در
عرصه بین الملل پیروز کرد .به گزارش ایرنا ،حشــمت اهلل فالحت پیشه گفت :از
دولت تدبیر و امید که در یک ســال گذشته به صورت انقالبی کار کرد ،باید تقدیر
و تشکر کرد.
وی افزود :دولت بهترین تصمیم را در زمینه برجام گرفت و دشمنی جهان با ایران
را به دشمنی آمریکا با ایران محدود کرد.
ایــن نماینده مجلس در ادامــه عنوان کرد :دولت هم اکنــون در زمینه اقتصاد
مقاومتی کارهای مفیدی را انجام میدهد.

خواهد شد.
وی گفت :دولت در طول سه سال گذشته خویشتنداری
داشــت و همه کابینه کمتر به تحلیل گذشته پرداختند .آن
هم برای اینکه به سیاهنمایی متهم نشویم .ما میخواستیم
در جامعه امید ایجاد کنیم حاال آقایان وقتی خودشان شروع
کردند فرصت مناسبی است که در ایام انتخابات این مسائل
روشن شــود تا مردم در جریان بسیاری از حرفهای گفته
نشده قرار گیرند و بدانند این افراد چه بر سر کشور آوردهاند.

مهدی کلهر:

هستند .کســی که غرور میهنی دارد،
انقالبی اســت .امام به گونهای فکر
میکرد که همه اقشار انقالبی هستند.
اختصاصی کردن این مسئله که فقط
یک گروه انقالبی است ،بازی کردن
در پازل دشــمن اســت .کسانی که
بــه عظمت ایران و زیبایی کشــور و
وجهات کشور فکر میکنند ،انقالبی
هســتند .نباید این مســائل را کنار
گذاشــت .کسی که استقالل را دنبال
میکند ،انقالبی اســت .میگویند چه
میپوشد؟ به شما چه که چه میپوشد.
مشــاور احمدینژاد در مورد ثبت
نام رییــس دولتهای نهم و دهم در
انتخابات گفت :این مســاله را باید از

انتخابات در آینه رسانههای جهانی

ایران درب نامزدی برای انتخابات

هم سانتریفیوژ چرخید هم چرخ اقتصاد
بچرخد ،چرخ اقتصاد ما از ســالها پیش بهتر در حرکت
است و دلیل آن رشد اقتصادی است که در سال گذشته
داشتیم.
رئیــس دولت یازدهم ادامــه داد :خداونــد بزرگ را
سپاســگزارم که دوباره به این بنده حقیر توفیق داد که
خودم را در معرض اعتماد ملت ایران قرار بدهم و اعالم
آمادگی کنم که بار مسئولیت سنگین اجرایی کشور را در
صورت قبول ملت ایران به عهده بگیرم.
روحانی تاکید کرد :در ســال  92به مردم عزیز اعالم
کــردم که نجات اقتصاد ایــران ،احیای اخالق و تعامل
ســازنده با جهان مهم است و امروز بسیار خوشحالم که
در هر سه زمینه با حمایت و کمک مردم قدمهای قابل
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ریاستجمهوری بنشیند .او بارها تاکید کرده که
تعریف رجل سیاســی در قانون محدود به مردان
نمی شود.
دختــر آیــتاهلل طالقانــی اولین زنی اســت
کــه داوطلــب رقابــت در عرصــه انتخابــات
ریاســتجمهوری در ایران شده است .او پیش از

این در ســالهای  76و  88نیــز برای انتخابات
ریاستجمهوری ثبت نام کرده بود.
دبیــرکل جامعــه زنــان انقــاب اســامی
در زمــان ورود بــه ســتاد انتخابــات گفــت:
آمــدم تــا تکلیف رجل سیاســی را مشــخص
کنم.

رئیسجمهور ســابق ایران محمود احمدی نژاد دیروز برای انتخابات ریاســت
جمهوری ثبت نام کرد.
بــه گزارش «انتخاب»؛ احمــدی نژاد روز چهارشــنبه در دومین روز ثبت نام
کاندیداهای ریاســت جمهوری با نشان دادن عالمت پیروزی و ثبت نام همه را
متعجب کرد .حمید بقایی معاون سابق او نیز برای انتخابات آتی ریاست جمهوری
در ایران اقدام به ثبت نام کرد .کاندیداتوری آنها باید به تایید شــورای نگهبان
برسد.
مهران کامروا رییس مرکز مطالعات منطقه ای و بین المللی در دانشــگاه جرج
تاون میگوید این یک حرکت برنامه ریزی شــده و تحریک آمیز بوده اســت .او
قماری را آغاز کرده که طی آن یا خودش یا بقایی باید تایید صالحیت شوند.
احمــدی نژاد با این حرکت خود به تردیدها اضافه کرد .او رقیب چندان مهمی
برای روحانی نخواهد بود که مهندس توافق هســته ای است و اقتصاد ایران را
از انــزوا خارج کرده اســت .در عین حال در بیانیه  ۶آپریل ابراهیم رییســی نیز
کاندیداتوری خود را اعالم کرده است.
احمدی نژاد که دو دوره رییس جمهور ایران بوده ،هفته گذشــته گفته بود که
هیچ برنامه ای برای حضور در انتخابات ندارد و به جای خود از بقایی حمایت می
کند .او مدعی است که حرکت تازه اش فقط برای حمایت از بقایی بوده است.
ورود رییســی و حرکــت عجیب احمدی نژاد تردیدهــا و پیش بینی ناپذیری
انتخابات دور بعد را بیشــتر کرده اســت .کامروا می گوید ایــن می تواند آرای
اضولگرایان را بشکند و راه را برای پیروزی رییسی سخت تر کند.
روحانی دور اول ریاســت جمهوری خود را در سال  ۲۰۱۳به دلیل تشتت آرا در
بین اصولگرایان باپیروزی از سر گذراند.
آسوشــیتدپرس نیز نوشت :رئیس جمهور سابق ایران روز چهارشنبه با ثبت نام
غیر منتظره خود برای انتخابات ریاست جمهوری ماه می همه را متعجب و خیره
کرد .این اقدام او علی رغم توصیه رهبر علی ایران برای عدم کاندیداتوری او در
این رقابت ها صورت گرفت.
خبرنگاران آسوشیتدپرس ،مسئوالن انتخابات و وزارت کشور را هنگام پروسه
ثبت نام احمدی نژاد مبهوت دیند.
دو تــن از معاونــان او به جرم فســاد در دوران او در زندان به ســر می برند.
اقتصادایران از تبعات تحریم های بین المللی اقتصادی که در دولت او علیه ایران
وضع شــده رنج می برد چرا که غربی ها در آن دوران تهران را به فعالیت های
مخفی هسته ای برای ساخت سالح هسته ای متهم می کردند.
بیش از  ۱۲۰داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تا کنون نام نویسی
کــرده انــد  .در میان این افراد  ۶زن و  ۷روحانی نیز دیده می شــود .ثبت نام از
متقاضیان همچنان ادامه دارد.

