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سياسي

مهلت  4روزه برای دریافت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای اســامی کشور در اطالعیه شماره  3خود اعالم کرد کسانی که صالحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته
اعتراض ردصالحیتشدگان است ،از تاریخ ابالغ کتبی مراتب رد صالحیت توسط فرمانداری یا بخشداری به ایشان 4 ،روز مهلت دارند که اعتراض خود را به هیاتهای عالی نظارت
استان یا شهرستان تسلیم کنند .این هیات خاطر نشان کرده بررسی صالحیتها بر اساس مر قانون صورت گرفته و داوطلبان محترم در صورت بروز
انتخابات شوراها
هر گونه ابهام میتوانند مراتب را از طریق هیاتهای عالی نظارت در استانها یا هیات مرکزی نظارت پیگیری کنند.

هشدار روحانی به وسوسههای اقتصادی نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح در کنار دولتند

رئیس جمهور گفت :ارتش جمهوری اسالمی ایران همواره
پس از انقالب اسالمی و در منطقه ما با نیکی و عظمت یاد
می شود .ارتش یادآور نظم ،انضباط ،ایمان و دفاع مشروع از
سرزمین مقدس ایران و حرکت در چارچوب قانون،منافع و
مصالح ملی است.

حسن روحانی صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز ارتش
در حرم مطهر امام خمینی(ره) اظهــار کرد :برخی از ارتش
های دنیا نامشــان یادآور دخالت در امور داخلی کشورهای
دیگر ،نســل کشی ،حمایت از تروریسم ،کودتا و بی اعتنایی
به نظرات ملت و قانون اســت ،اما از ارتش ایران همواره با

نیکی یاد می شــود.به گزارش نامه نیوز وی در ادامه افزود:
روز ارتش به معنای یــادآوری ایثار و فداکاری دالور مردان
ارتش در طول هشــت سال دفاع مقدس و پاسداری آنها از
مرز و بوم این کشور در قریب به  30سال دفاع مقدس است.
ارتش آزمون خود را در هشــت سال دفاع مقدس به خوبی
پس داد .هیچ عملیات بزرگی در هشــت سال دفاع مقدس
نمییابید که از حرکت پرواز هواپیماهای نیروی هوایی ارتش
جمهوری اســامی ایران برای رساندن مهمات ،تجهیزات،
سالح از مناطق دور دست جهان قرین نباشد.
وی افزود :ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح
ما دارای ویژگی هایی هســتند که در کمتر کشــوری امروز
سراغ داریم ،اولین ویژگی آن ایمان و انگیزه الهی است که در
قلوب نیروهای مسلح و از جمله پرسنل فداکار ارتش همواره
این نیرو را آماده برای ایثار ،جانبازی و فداکاری نشــان داده
است.هیچ قدرت ،تجهیزات و امکاناتی جای ایمان و انگیزه

نیروی مسلح و قدرت پرســنلی نیروی مسلح را نمی گیرد.
دومین ویژگی نیروهای مسلح ما ارتباط آنها با ملت است.
ملت در کنار نیروهای مسلح و نیروهای مسلح در کنار ملت
بزرگ ما هستند .هر جا منافع ملی است ،نیروهای مسلح ما
در خط منافع ملی هستند.رئیس جمهور تصریح کرد :صالح
وصداق نیروهای مسلح ما اجرای توصیه و وصیت امام راحل
و تاکیدات مقام معظم رهبری اســت که نیروهای مسلح ما
باید از بازی های سیاســی به دور باشند و هر مقدار فاصله
نیروهای مســلح که طبق تاکید امام راحل از سیاست بازی
دورتر باشــد ،آن نیروی مسلح قدرتمند تر و ملت در کنار آن
نیروی مسلح خواهد بود.وی در ادامه گفت :همواره نیروهای
مســلح درکنار دولت بوده اند ولی ورود نیروهای مســلح در
وسوســه های اقتصادی می تواند آنها را از هدفهای بلند
دور کند .وسوسه های اقتصادی می تواند افکار فرماندهان و
نیروهای مسلح را از وظیفه اصلی خود دور کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

شعار مبارزه با فساد دادند ولی فسادهای قرن اتفاق افتاد

معاون اول رئیسجمهور گفت :خیلیها شــعار میدهند و
حرفهایی میزنند اما وقتی باید از این آزمایش سربلند بیرون
بیایند نشان میدهند که آن حرفها فقط برای منافع زودگذر
و فریب انسانهای مظلوم کشور بوده است .برخی گفتند که
این طرح برای عکس یادگاری با طرح دولتهای گذشته بوده
است ،خیلی خب ،اگر دولتهای گذشته میتوانستند خودشان
این عکسها را میگرفتند.
وی با اشاره به شعار سال ،اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال،
گفت :این دولت خیلی در زمینه تبعیت از فرامین مقام معظم
رهبری شــعار نداده که ما چنین و چنان هســتیم چون که
رهبر انقالب ،رهبر ماست و جهتگیریهای نظام را ترسیم
میکنند و همه مســئوالن بایــد در این جهتگیری حرکت
کنند.
وی ادامه داد :هر چه زمان میگذرد صداقت این دولت در
عمل به این موضوع روشنتر میشود .خیلیها شعار میدهند
و حرفهایــی میزنند اما وقتی باید از این آزمایش ســربلند
بیرون بیایند نشان میدهند که آن حرفها فقط برای منافع
زودگذر و فریب انسانهای مظلوم کشور بوده است.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شــد :حــاال من در آینده
میگویم که شرکت ملی نفت  ۵۰میلیارد دالر از منابع ذخایر
بانــک مرکزی و منابع ارزی کشــور را در اختیار گرفت تا با
یک شــرکت خارجی این طرح اجرا شود اما  ۲.۷میلیارد دالر
و مقداری نفت به بابــک زنجانی دادند و او بدون دادن یک
رســید معتبر ،این پول را در بانکی در کشور خارجی قرار داد

و مدیران در آن زمان حتی اســم آن بانک را نمیدانســتند
بنابراین مدیریت در اینجا خود را نشان میدهد.
جهانگیری با اشاره به پروژه پارس جنوبی که به معنای یک
میدان مشترک است ،افزود :سال  ۸۴که ما پارس جنوبی را به
دولت جدید تحویل دادیم میزان برداشت ما با کشور قطر برابر
بود اما در ســال  ۹۲با تحویل کار دیدیم که ما  ۲۴۰میلیون
متر مکعب و قطریها باالی  ۵۰۰میلیون متر مکعب برداشت
دارند و این به معنای غارت پول ملت ایران است.
وی خاطرنشــان کرد :ما از داســتان امثال بابک زنجانی
ناراحتیم اما اینجا بیشــتر ناراحتیم که پول ملت ایران غارت
شده اســت که در اواخر سال گذشته توانستیم از قطر بیشتر
برداشت کنیم.
معــاون اول رئیسجمهــور همچنین گفت :در ســال ۸۲
ما جشــن خودکفایی گندم گرفته بودیم امــا دیدیم که در
ســالهای اخیر شش میلیون تن گندم وارد میکنیم اما پس
از روی کار آمــدن دولت یازدهــم و اکنون دغدغه اصلی ما
این اســت که سه میلیون تن گندم مازاد را از چه راهی صادر
کنیم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشــان کرد :در حال حاضر
آن حرکت منفی اقتصاد به حرکت مثبت تبدیل شــده که با
کمــک بخش خصوصی ،مردم و نهادهای عمومی و تولید و
ســرمایهگذاری کشورهای خارجی شعار اصلی کشور اشتغال
خواهد بود.
وی در ادامه گفت :اگر فضای حاکم بر کشور فضای پیش

آصفــری با تاکید بر اینکــه جمنا در دقیقه نود یک کاندیــدای واحد معرفی
خواهد کرد با تکذیب خبر اجمــاع نیروهای انقالب بر روی قالیباف در واکنش
نســبت به آرای بیشتر وی در نظرسنجیها گفت :این نظرسنجیها بیشتر جنبه
نظرسازی دارد.
محمدحسن آصفری عضو ستاد اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی
در گفــت وگو با «انتخاب» در رابطه با بیان علل ورود برخی از اعضای جمنا به
طور مســتقل در عرصه انتخابات و عدم پایبندی آنها به تعهدی که نسبت به
این جبهه در جهت حفظ وحدت بین اصولگرایان داشــتند اظهار کرد :تمام این
عزیزانی که وارد عرصه انتخابات شــدهاند جزء جبهه نیروهای انقالب هســتند
اما مطمئنا در زمان خودش جریــان نیروهای انقالب به کاندیدای واحد خواهد
رسید.
وی افــزود :اگر برخی از اعضای جمنا برای حضور در عرصه انتخابات ثبتنام
کردهاند به منزله این نیست که تا آخر خواهند ماند و صددرصد نیروهای انقالب
در دقیقه نود برای معرفی کاندیدای واحد به اجماع خواهند رسید بنابراین برخی
آقایان بــرای ورود به صحنه رقابت انتخاباتی ثبتنام کردهاند تا در مناظرات به
نیروهای انقالب کمک کرده و موارد مختلف را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند
و مردم را آگاه کنند.
این فعال سیاســی اصولگرا در پاســخ به اینکه ممکن است از بین رئیسی و
قالیبــاف یکی به نفع دیگــری کنار برود ،تصریح کرد :بــدون تردید کاندیدای
انتخاباتــی جریان انقالب یــک نفر خواهد بود و هر کــدام از آقایانی که برای
ورود به عرصه انتخابات ثبتنــام کردهاند در مرحله نهایی به نفع این فرد کنار
خواهند رفت.
این عضو جمنا در مورد انتشار اخباری مبنی بر به اجماع رسیدن جمنا بر روی قالیباف
به عنوان کاندیدای واحد این جبهه تاکید کرد :خیر ،چنین خبری تایید نمیشود
البته آقای قالیباف هم جزء مجموعه بوده که مورد تایید جمنا قرار گرفته اســت
ولی مطمئنا نیروهای جبهه انقالب یک نفر بیشتر برای انتخابات معرفی نخواهند
کرد.
وی در پاســخ به اینکه بین رئیســی و قالیباف کدام یک شــانس بیشــتری
بــرای حضور در صحنــه انتخابــات در قالب کاندیــدای واحد جمنــا را دارد
خاطــر نشــان کــرد :انتخابات موج اســت و پیشبینــی در مــورد نتیجه آن
نیــاز بــه گــذر زمــان دارد بنابراین ما بایــد کمی جلوتــر برویم تــا بتوانیم
اظهارنظــر کنیم البتــه این نظرســنجیهایی که در شــرایط کنونــی انجام
میشــود هیچکدام پایه و اساســی ندارد که بتوان بر اســاس آنها اظهارنظر
کرد.
ضمناینکه این نظرســنجیها بیشــتر جنبه نظرســازی دارد به همین دلیل
باید منتظر بمانیم تا با گذشــت زمان واقعیتها روشــنتر شــده و مشــخص
شــود کــه کدام یــک از ایــن آقایــان از اقبال مردمــی باالتــری برخوردار
است.

انتخابات در آینه رسانههای جهانی

تحلیل روزنامه العرب از عطش سیریناپذیر احمدینژاد برای قدرت

چرا احمدینژاد بازگشته است؟

روزنامه العرب و الحیات در تحلیل های جداگانه ای به بررســی شرایط احمدی نژاد و
علل حضور وی در انتخابات پرداخته اند.
به گزارش نامه نیوز ،روزنامه العرب چاپ لندن درباره ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات
ریاســت جمهوری و بررسی علل و حواشــی آن مینویسد :در سال  ،2015در شرایطی
که هیچ انتظاری درباره بازگشــت محمود احمدی نژاد به عرصه سیاست در ایران وجود
نداشت یا اینکه هیچ سخنی درباره ثبت نام احتمالی وی در انتخابات ریاست جمهوری
سال  2017مطرح نبود ،نوشــتیم که وی می تواند چالش متناوبی برای حسن روحانی
رئیس جمهور کنونی ایران در انتخابات امسال باشد.
به این معنا که احمدی نژاد می تواند با اســتفاده از وزنه سیاســی و پوپولیسم خود از
یک سو و از سوی دیگر با سرمایه گذاری بر نابرابری های اقتصادی و انتقاد تندروها از
روحانی با اســتفاده از پایگاه اجتماعی خود در رقابت های ریاست جمهوری به نفع یک
کاندیدای تندرو دیگر استفاده کند.
حضور احمدی نژاد در انتخابات برای ریاست جمهوری خود بسیار احتمال ضعیفی است
چرا که مقامات ارشد نظام ایران نسبت به این موضوع تمایلی ندارند.
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایران غیرقابل پیش بینی و پیچیده است .یکی
از نمونه های این پیچیدگی این اســت که بسیاری از کاندیداهایی که در این انتخابات
ثبــت نام کرده اند در این انتخابات تــا انتها حضور ندارند بلکه به دنبال حمایت و جمع
کردن پایگاه اجتماعی حود برای دیگر کاندیدای مورد نظرهستند .و به همین خاطر است
که احمدی نژاد در این انتخابات ثبت نام کرده است.
عطش ســیری ناپذیر احمدی نژاد برای قدرت ،توجه رســانه ای و وضعیت و مواضع
وی باعث شد که تنش های میان وی و دیگر نهادهای نظام ایران ایجاد شود .ثبت نام
احمدی نژاد موجب توجه رسانه ای بین المللی به وی شد چیزی که احمدی نژاد به دنبال
آن است ،احمدی نژاد همچنین به دنبال حضور در دولت آینده فردی است که وی اکنون
در این انتخابات حمایت می کند نیز هست.
الحیات نیز در گزارشــی در این باره می نویسد :انتظار می رود رقابت اصلی انتخابات
ریاســت جمهوری ایران میان دو نامزداصلی این انتخابات یعنی ابراهیم رئیسی و حسن
روحانی باشــد ،جایی که دیگر کاندیداها نیز در حمایــت از این دو کاندیدای اصلی در
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی نیز حضور دارند.

 6نامزد نهایی انتخابات ریاستجمهوری
از نگاه خبرگزاری فرانسه

برنــده و مثبت و امیدوارکننده باشــد و یاس به جامعه پمپاژ
نشود و منابع خارجی به کشور تزریق شده ،نظام بانکی محل
اطمینان مردم برای ســرمایهگذاری شــود حتما به نقطهای
میرسیم که سرعت توسعه اقتصاد و اشتغالزایی بیشتر شود.
جهانگیری با اشاره به مســاله آب و مدیریت منابع آبی و

طرحها در کشور ،اظهار کرد :در بخش آبهای مرزی وزارت
نیرو کاری اســتثنایی در این چهار سال انجام داد و  ۳۰هزار
میلیارد تومان در این حوزه هزینه شــد که شامل ساخت سد،
تونل و کانال میشــود و اینها کمتر از کارهایی که در پارس
جنوبی انجام گرفته ،نیست.

عارف در جمع خبرنگاران:

آصفری ،فعال سیاسی اصولگرا:

در «جمنا» ،روی قالیباف به
عنوان گزینه نهایی اجماعی
صورت نگرفته است
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کاندیداهای شورای عالی در
بستن لیستها نقشی ندارند
رئیس فراکســیون امید مجلــس ضمن تاکید بر
رعایت اخالق و قانون در انتخابات توســط تمامی
گروهها و جریانها گفت :افرادی از شــورای عالی
که در انتخابات شــوراها اعالم کاندیداتوری کردند،
در بسته شدن لیست هیچ نقشی نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا عارف در حاشــیه
جلســه علنی امروز مجلس درپاســخ به ســوال
خبرنگاران درباره اخالق انتخاباتی گفت :همه باید
اخالق انتخاباتی را رعایت کنند و این مساله مبنای
انقالب ما بوده اســت که امیدواریم همه گروه ها و
جریان ها مبنای حرکت را قانون و اخالق قرار دهند.
رئیس فراکســیون امید مجلس همچنین درباره
واکنش و اعتراض مراجع نســبت به تعدد ثبت نام
کاندیداها برای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار
کرد :امیدواریم با تفاهم میان شورای نگهبان ،دولت

علت مسدود
شدن تماس
صوتی تلگرام

و مجلس این موضوع به طور قانونمند حل شــود
و اینکه دولــت در الیحه جامع انتخاباتی حتما این
موضوع را لحاظ کند ،در غیر این صورت مجلس در
قالب طرح پیگیری خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلــس درباره اعضای
شــورای عالی سیاســتگذاری که بــرای انتخابات
شــوراها ثبت نام کردهاند و همچنین نحوه بســته
شــدن لیســتها گفت :به آنهایی کــه ثبت نام
کردهاند اعالم کردیم که در بســتن لیستها هیچ
نقشــی نخواهند داشت و در جلســاتی هم که در
اســتانها تصمیم گیــری میکنیم بــه هیچ وجه
کاندیداها شرکت نمیکنند .ضمن اینکه درخواست
کردهایم که اعضای حقوقــی ،نمایندههای خود را
تغییر دهند و در مورد افراد حقیقی نیز بدون حضور
آنها تصمیمگیری میشود.

وی خاطر نشــان کرد :در عین حال یک ضوابط
روشــن داریم که امیدواریم لیست قوی و جامعی را
براساس شایسته ساالری ارائه کنیم.
عارف در خصوص کاندیداتــوری برخی از افراد
اصالح طلب در انتخابات ریاســت جمهوری گفت:
حضور افراد طبیعی است و نمیتوان از آن جلوگیری
کرد ،البتــه کاندیدای اصلی ما روحانی اســت که
امیدواریم با حضور فعال وی و انســجامی که داریم
رای ایشان در دور دوم بیشتر از اول باشد.
عارف همچنین دربــاره کاندیداتوری اســحاق
جهانگیری نیز اظهار کرد :حضور وی طبیعی است تا
اگر به هر دلیلی الزم باشد کار را دنبال کند.
وی دربــاره نامه  ۹چهره اصالح طلب به خودش
گفت :دو شــرط وتو کننده داریم که یکی از این دو
شرط پاکدستی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش به فیلترینگ تماس صوتی تلگرام و علت مسدود شدن آن از جانب قوه
قضاییه تاکید کرد این مسئله مربوط به قوه قضاییه است و این حوزه باید در این مورد اطالع رسانی کند؛ اپراتور ها بر
اساس حکم قوه قضاییه که به آنها ابالغ شده است این کار را انجام داده اند.
به گزارش ایســنا ،محمود واعظی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مسدود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد:
حدود یک ماه است که مسئولین تلگرام به دنبال راه اندازی تماس صوتی این شبکه در ایران هستند که در این خصوص
دیدگاههای مختلفی از جانب اپراتورها در کشور وجود داشت.وی درباره مسدود شدن تماس صوتی تلگرام نیز گفت که
این سرویس با حکم قضایی که به اپراتورها ابالغ شده ،مسدود شده است.

شهیندخت موالوردی:

«وزیر زن» وعده
روحانی است

معاون امور زنان رئیسجمهور معتقد است روحانی حق داشت در اوایل تشكیل
كابینه از وزیر زن استفاده نکند .به اعتقاد او در وضعیت بحرانی ماههای نخست
بهترین تصمیم این بود كه از افراد با تجربه استفاده شود تا دوران گذار از بحران
طی شــود؛ اما در مقابل این حرف معتقد اســت در دولت بعدی شــرایط برای
استفاده از وزرای زن به طور كامل فراهم است.
شــهیندخت موالوردی در مصاحیه با روزنامه اعتمــاد در مورد بزرگترین
مانعی که در این ســالها مقابلش وجود داشته ،میگوید :در چهار سال گذشته
موانع زیادی پیش روی ما وجود داشــته اســت اما شوربختانه بیشترین مانع و
ســنگاندازیها از طرف خانمها بوده اســت .در واقع در این سالها آنقدر که

از طرف بخشــی از همجنسان خود اذیت شدیم از طرف مردانی که در جریان
مخالــف دولت بودند اذیت نشــدیم و این موضوع جای تاســف دارد و به این
معناســت که ما نتوانستیم حداقل در مباحث و اهداف مشترکی که با هم داریم
یک گفتوگویی را با هم پیش ببریم.
وقتی از دلیل حمالت شدید به او میپرسم ،میگوید تاوان اصالحطلبیاش را
میدهد و اینکه از طرف مخالفانش متهم اســت که برنامههای دوره اصالحات
را پیگیری میکند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی و معرفی شناخته شده ترین نامزدهای ثبت نام
کننده در انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت هاست.
به گزارش نامه نیوز ،خبرگزاری فرانســه در ابتدای گزارش خود می نویسد :نام نویسی
برای شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری ایران که قرار اســت  19ماه می آینده (29
اردیبهشت) برگزار شود با ثبت نام بیش از یک هزار و  600نفر شنبه گذشته به پایان رسید.
انتظار می رود از این تعداد ثبت نام کننده تنها  6نفر از سوی شورای نگهبان ایران برای
شرکت در انتخابات تایید صالحیت شوند .بیش از  130زن نیز با وجود اینکه هیچ گاه اجازه
حضور در این رقابت ها را پیدا نخواهند کرد درانتخابات ثبت نام کردند.
انتخابات های ایران همواره سرشار از شگفتی بوده است ،خبرگزاری فرانسه در ادامه این
گزارش به بررســی آنچه اصلی ترین گزینه هایی که در انتخابات ریاســت جمهوری ثبت
نام کرده اند پرداخت.
رئیس جمهور حسن روحانی
هر رئیس جمهوری در ایران از سال  1980دو دوره متوالی در قدرت حضور داشته است
و روحانی برای کســب همراهی میانه روها و اصالح طلبان هرکاری کرده است .از جمله
باثبات کردن وضعیت اقتصادی و امضای توافق نامه هسته ای تاریخی با قدرتهای جهانی
که به برداشته شدن بسیاری از تحریم ها منجر شد و وعده تعامل با جامعه بینالمللی.
اما بســیاری از ایرانیان بر این باور هســتند که وعده های داده شــده در نتیجه توافق
هســتهای محقق نشده است .این در حالی اســت که اصولگرایان خواستار تقابل روحانی
با تحریمهای جدید دولت دونالد ترامپ در آمریکا شــده اند .روحانی عنوان کرده است که
در مسائل بسیاری بهبود ایجاد شده است اما زمان بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی
نیاز دارد.
ابراهیم رئیسی و عواقب شکست در انتخابات
ابراهیم رئیســی ،قاضی و روحانی  56ساله تولیت آستان قدس رضوی در مشهد است.
رئیسی تجربه کمی در عرصه سیاست دارد اما چندین دهه در قوه قضاییه ایران و سمتهای
پشت پرده حضور داشته است .سمت هایی چون دادستان کل کشور.
خبرگــزاری فرانســه در ادامه با مطرح کــردن ادعاها و گمانه زنــی هایی درباره علت
کاندیداتوری ابراهیم رئیســی در این انتخابات می نویسد :شکست خودرن رئیسی در این
انتخابات می تواند به جایگاه وی خدشه وارد کند .اکنون وی خود را نماینده فقرا در دوران
رکودی اقتصادی معرفی کرده است.
محمود احمدی نژاد ،کاندیداتوری به رغم توصیه رهبر ایران
رئیس جمهور تندرو سابق ایران در سال  2005تا  2013که با ثبت نام در انتخابات ریاست
جمهوری همه را شوکه کرد .این ثبت نام علی رغم توصیه رهبر ایران که به احمدی نژاد
گفته بودند حضور وی در انتخابات کشور را دو قطبی خواهد کرد صورت گرفت .اصولگرایان
بر این باور هستند که ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات خودکشی سیاسی بود .اما تحلیلگران
بر این باور هستند که احمدی نژآد  61ساله به اسانی به دنبال تحت فشار قرار دادن شورای
نگهبان قانون اساسی برای تاییدصالحیت متحدش حمید بقایی در این انتخابات است.
یارانه نقدی احمدی نژاد و رفتارها و مواضعی که مطرح می کند وی را فردی قدرتمند در
میان افراد تنگدست در ایران کرده است .مواضع احمدی نژاد در قبال غرب و سوء مدیریت
اقتصادی وی ایران را به سمت نابودی برد .بسیاری از ایرانیان به طنز این موضوع را مطرح
می کنند که آنها نسخه ایرانی دونالد ترامپ را تجربه کرده اند.
حمید بقایی ،نامزد مستقل و سرباز ایران!
بقایی کســی اســت که پس از توصیه رهبر ایران به احمدی نژاد برای عدم حضور در
انتخابات به عنوان نماینده وی در این انتخابات به شمار می رفت.
بقایی  48ســاله معــاون امور اجرایی و رئیس بخش گردشــگری در دوران دولت های
احمدی نژاد بود .وی به دالیلی که هیچ گاه علنی نشد سال 2015به مدت  7ماه در زندان
انفرادی به ســر می برد .بقایی اعالم کرده اســت که به عنوان یک نامزد مستقل در این
انتخابات حضور دارد و خود را سرباز ایران خواند.
محمدباقر قالیباف ،انتخاباتی تحت تاثیر امالک نجومی
گمانه زنی های بسیاری مبنی بر اینکه شهردار  55ساله تهران امسال در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت نخواهد کرد وجود داشت اما در نهایت وی روز شنبه برای سومین بار در
این انتخابات ثبت نام کرد .قالیباف به عنوان فرمانده سابق جنگ ،فرمانده سابق پلیس یک
اصولگرای سرسخت است.
وی در انتخابات پیشــین در مقابل روحانی قرار گرفت و شکست خورد .بسیاری بر این
باور هســتند که کمپین انتخاباتی قالیباف تحت تاثیر فســاد امالک نجومی در شهرداری
تهــران ضربه خواهد دید اما وی فرد با تجربه ای اســت و حامیــان قدرتمندی دارد .وی
وعده داده اســت که  5میلیون شــغل ایجاد کند و درآمد کشــور را بــه  2برابر افزایش
دهد.
اسحاق جهانگیری ،نامزد پوششی و انتظار برای انتخابات 1400
معاون اول و فرد مورد اعتماد حسن روحانی ورود تعجب آمیزی به رقابت های انتخاباتی
ایران در ثانیه های آخر داشــت .این گمانه زنی مطرح می شــود که وی به عنوان نامزد
پوششــی برای اعتدال گرایان و اصالح طلبان در صورت رد صالحیت روحانی از ســوی
شورای نگهبان در انتخابات ثبت نام کرده است .جهانگیری ،اصالح طلب  60ساله به دنبال
ارتقای رزومه خود تا انتخابات ریاست جمهوری  )1400( 2021است.

