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خبر
اعالم کاندیداتوری محسن رهامی
برای انتخابات ریاستجمهوری 1400

یــک فعال سیاســی اصالحطلب اعالم کــرد که در
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰کاندیدا خواهد شد.
به گزارش ایرنا محسن رهامی ،حقوقدان اصالحطلب
گفت :نامزد انتخابات ریاســت جمهوری میشوم .او
افزود :از مدتها قبل با کمک جمعی از شخصیتها
و جریانها ،کمیتههایی برای برنامهریزی در چندین
حوزه تشکیل دادهایم تا با استفاده از تجارب و تخصص
افراد ،برنامهکاملی برای بهبود اوضاع کشور تهیه شود.
رهامی دربــاره فعالیتهای انتخاباتــی جریانهای
سیاسی بیان کرد :در مقایسه با دورههای گذشته ،فعال
فضای انتخاباتی چندان فعال نیست .به علل مختلف
اصوال اکثریت مردم ،هیچ گونــه آمادگی برای ورود
به بحث انتخابات ریاســت جمهوری و شوراها نشان
نمیدهند ،البته بحث انتخابات برای اشخاص مختلف،
از جناحهای گوناگون سیاسی جهت ورود به انتخابات
نسبتا داغ اســت .او عنوان کرد :مشارکت در مجلس
یازدهم را شاهد بودیم.
عوامل مختلف دســت به دســت هم داده و مردم را
نســبت به حضور در انتخابات بیرغبت کرده است،
از جمله این عوامل احســاس بی اثر بودن حضور آنها
در پــای صندوقهای رای در اصــاح و تغییر اوضاع
اقتصادی و سیاسی کشور و به عبارت دیگر ،بالموضوع
بودن انتخابات است ،زیرا منظور از برگزاری انتخابات
صرفا یک نمایش سیاسی نیست.

کدخدایی :زیرساختهای انتخابات
الکترونیک فراهم نشده

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما مخالفتی
با انتخابات الکترونیک نداشــته و نداریم ،گفت :هنوز
زیرساختهای انتخابات الکترونیک فراهم نشده است.
به گزارش مهر عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای
نگهبان پیش از ظهر دیروز (یکشنبه) در حاشیه مراسم
اختتامیه رویداد ایدهنگاری بحران کرونا و مشارکت در
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰در جمع خبرنگاران،
اظهار داشت :مشارکت حداکثری و حضور پرشور مردم
از مســائلی است که همیشه یکی از مسائل مهم نزد
مسئولین بوده است .با توجه به اینکه یکسال درگیر
ویروس کرونا بودهایم ،الزم است اقدامات پیشگیرانه
برای مبارزه با ویروس کرونا انجام شــود .وی عنوان
کرد :در شــورای نگهبان با توجه به اینکه سالمتی
مردم برای ما اهمیــت دارد تصمیم گرفتیم از مردم
و نخبگان اســتفاده کنیم و ببینیم چه راهکارهایی
پیشنهاد میدهند .سه گروه از نخبگان امروز ایدههای
خوبی داشتند و امیدوار هستیم مسئولین در آینده نیز
از این راهکارهای نخبگان اســتفاده کنند .سخنگوی
شورای نگهبان افزود :راهکارهای عملی این ایدهها به
وزارت کشــور بر میگردد و ما نیز در شورای نگهبان
اقدامات الزم را انجام خواهیم داد .کدخدایی در رابطه
با الکترونیکی شــدن انتخابات تصریــح کرد :بحث
الکترونیکی شــدن انتخابات بحث فنی میان شورای
نگهبان و وزارت کشــور اســت و هــر زمان به جمع
بندی برسیم و بستر فراهم شود انجام خواهد شد .وی
خاطرنشــان کرد :ما مخالفتی با انتخابات الکترونیک
نداشته و نداریم و فقط الزم است زیرساختهای فنی
آن آماده شود و هر زمان این زیرساختها مهیا شود،
آماده انجام آن هستیم .هنوز زیرساختهای انتخابات
الکترونیک فراهم نشده است.

روایت سرلشکر باقری از دقت
رهبر انقالب در امور نظامی

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت :به عنوان کسانی
که بیش از  ۴۰ســال سابقه حضور و فعالیت نظامی
داریــم ،اذعان و افتخار میکنیم کــه در تمامی امور
نظامی ،امنیتی و دفاعی ،تخصص ،دقت و عمق بینش
فرمانده معظم کل قوا از همه ما بیشتر است .به گزارش
فارس سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستادکل نیروهای
مسلح صبح دیروز (یکشــنبه  ۳اسفندماه) در آیین
اختتامیه نخستین جشنواره ملی پرچمداران انقالب
اســامی ،دفاع مقدس و مقاومت ،با اشــاره به نقش
امام خمینی(ره) در مراحل مختلف انقالب اســامی
و مقابله با توطئههای گوناگــون ،بیان کرد :حضرت
امام در رهبری کشور و جامعه و هماهنگسازی تمام
ارکان برای پیشبرد نظام و فرماندهی کل قوا در دفاع
مقدس نقش بی بدیلی را بر عهده داشــت .وی افزود:
هنگامی که میفرمودند حصر آبادان باید شکســته
شــود ،راهبردی بود که تمام فعالیتهای همه ارکان
نیروهای مسلح را شــکل میداد .هنگامی که نیروی
رزمنده در جبهه مورد نیاز بود ،دستور واجب کفایی
بــودن حضور در جبهه را صادر فرمودند؛ هنگامی که
ضرورت پذیرش مســئولیت خاتمه جنگ با پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸پیش میآمد ســینه سپر کردند و آن
مسئولیت را بر عهده گرفتند که مقام معظم رهبری
هم فرمودند تصمیمی عاقالنه و ضروری بوده اســت.
سرلشــکر باقری ادامه داد :ما به عنــوان رزمندگان
کوچکی در سراســر این جبهه هرگاه فشارهای نبرد
بــر جبهه و خط مقــدم افزایش پیــدا میکرد ،تنها
چهــره امام و یا پیام و کالمی از امام در اخبار موجب
میشد آن چنان قوت قلب و آرامشی در فرماندهان و
رزمندگان شکل بگیرد که بتوانند مسئولیت خود را به
پیش ببرند .رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به
حضور مستمر حضرت آیتاهلل خامنهای در جبهههای
جنگ ،تصریح کرد :بعد از اینکه مســئولیت رهبری
به عهده معظمله قرار گرفت ،شــاهد هستیم که چه
تهدیدات و توطئههایی توسط دشمنان بر ملت ایران
تحمیل شده و مقام معظم رهبری توانستهاند به طور
بینظیر و بینقص این اداره و پیشبرد امور جامعه را بر
عهده بگیرند و انجام دهند.
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مجلس یازدهم از تالش برای فیلترینگ ،تا وابستگی به شبکههای اجتماعی

بهارستان تحت تاثیر فضای مجازی

همدلی| محسن رفیق :مواجهه تناقضآمیز
مجلس یازدهمیها با محیط فضای مجازی،
بیش از پیش به حکایت مرســوم «با دست
پس زدن و با پا پیش کشیدن» شباهت پیدا
کرده اســت .نمایندگان مجلس یک دســت
اصولگرای فعلی ،در حالی نیامده و تنها بعد
از 2ماه و  19روز ،طرحی با عنوان «ساماندهی
فضای مجــازی» را در مجلس کلید زدند که
اظهار فضلهای عدیدهشــان در صفحههای
محیطهای فیلتر شدهای چون توئیتر ،بیشتر
از مردمان عــادی ،قانونگریزی قانونگذاران
اصلی کشور را به رخ میکشد .نمایندگان در
این طرح در حالی اســتفاده از فیلترشکن را
برای ورود به این محیطهای «قدغن» شده،
جرم دانسته و مجازات حبس و جزای نقدی
برای آن درنظر گرفتهاند ،که شاید با توجه به
فعالیت فشرده خودشان در این شبکهها ،بتوان
تصور کرد که تبصــره و تکمادههای خاصی
را برای ادامه پرواز خود بر بالهای پرنده آبی
توئیتری یا موشک تلگرامی تدارک دیدهاند؛
تبصره و اســتثنائاتی نظیر اســتفاده خاص
نمایندگان مقید به اصول ،از مسیر ویژه تردد
اتوبوس و در پاســخ به افشاگریهای محیط
مجازی در مورد سیلی خوردن سرباز وظیفه
مقید به انجام وظیفه.
این مجلس به شدت فاصله گرفته از شعارهای
تبلیغاتی صندوقهای رای ،که ترمیم اقتصاد
و بهبــود معیشــت را در همین محیطهای
مجازی ،فریاد میزد؛ اکنون افشــاگریهای
چنیــن محیطــی را به مذاق خــود ،خوش
نمیبیند .این گونه اســت کــهاصولگرایان
بهارســتان یازدهم ،صحبت از میزان حقوق
نمایندگان ،تسهیالت و خودروهای دریافتی،
انتشار رفتارهای ارباب رعیتی و مستبدانهای
مانند سیلی زدن عنابستانی و مواردی مانند
این را از سوی ولینعمتان خود در فضای غیر
قابل کنترل اینترنت ،تاب نمیآورند و ایجاد
محدودیت را ،در دســترسترین روش برای
پاک کردن صورت مســئله به جای حل آن
میدانند؛ محدودیتی که به واقع تنگتر کردن
بیشتر حلقه آزادی رایدهندگان آنها را نشانه
رفته است.
با این وجود ،به عقیده بسیاری از صاحبنظران
سیاســی با تمام تالشهــای نمایندگان این
مجلــس در محدود کردن فضــای مجازی،
این مجلس یکی از تاثیرپذیرترین مجالس از
محیط فضای مجازی بوده است ،به گونهای که
برخی معتقدند که این فضای مجازی است که
خط مشی مجلس را تعیین میکند .در همین
زمینه الیاس نــادران ،نماینــدهاصولگرای
تهران در مجلس و رئیس کمیســیون تلفیق
الیحــه بودجه  ،۱۴۰۰در گفتوگوی دو روز
پیش خود با ایســنا با بیان اینکه تصمیمات
مجلس تحت تأثیر محیــط فضای مجازی،
توئیتر و اینستاگرام قرار گرفته ،در این مورد
میگوید«:به جای اینکه مجلس ،جهتگیری
را به کشــور اعالم و ریلگذاری کند ،فضای
مجازی برایش تصمیم بگیرد؛ آن هم فضای
مجازی که با هــزاران اکانت فیک و اجارهای
و از یکســری نقاط خاص هدایت میشــود.
این خیلی مسئله بدی است .اینها همافزایی
ندارند .سر جمع شاید پنج نفر باشند؛ آن هم
پنج نفری که نمیخواهند رو باشند .در حال
حاضر متاســفانه محیطهای فضای مجازی
ن فضاها بر مجلس هســتند تا
تاثیرگذارتری 
اینکــه مجلس بخواهد بر آنها اثری داشــته
باشد».

او بــرای نمونه و با عنــوان تاثیر این آفت در
بحث شفافیت آرا ،اشاره کرد«:برخی دوستان
در این زمینه به من گفتند که در این خصوص
نسبت به شــما خیلی هجمه شده است .من
گفتم اتفاقا کســانی به من حمله کردهاند که
خودشــان ناشــناختهاند ،یعنی آدمهای در
سایه هستند .اگر حقیقت را میگویند بیایند
بیرون تا ببینیم طرف ما کیست و چه کسی
معترض به رفتار ماست .الاقل آدمها را ببینیم
و استداللشــان را بشــنویم .سنگانداختن
در تاریکــی که جوانمردی نیســت .در حال
حاضر متاســفانه محیطهای فضای مجازی
ن فضاها بر مجلس هســتند تا
تاثیرگذارتری 
اینکــه مجلس بخواهد بر آنها اثری داشــته
باشد».
فارغ از تاثیرپذیری مجلس از فضای مجازی،
طرحهای محدود کننــده این محیط ،عمال
آزادیهای مردم را با محدودیت روبهرو کرده
و امکان دسترسی آزادانه آنها به اخبار داخلی
و بینالمللی را از آنان سلب خواهد کرد .با این
حال نمایندگانی که از الزام تصویب این طرح
سخن گفتهاند ،در تناقضی آشکار با عملکرد
خویش ،همچنان مدعی فراوانی عناصر آزادی
در کشور هستند .چندی پیش زهره الهیان،
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ،در واکنش به
مطرح شدن موضوع حبس شدن دختر حاکم
دوبی در یک خانه توسط پدرش در شبکههای
اجتماعی ،به این دختر اماراتی پیشنهاد داده
که بــه ایران بیاید تا از نعمت آزادی و حقوق
بشــر ،بهرهمند باشــد .این نماینــده مردم
تهران خطاب به دختر حاکم دبی ،نوشــت:
«پیشــنهادی برای دختر در بند حاکم دبی؛
به ایران بیا .میتوانی در ایران همچون ســایر
بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم
زندگی کنی و هــم از نعمت آزادی و حقوق
بشر ،بهرهمند باشی».
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس
و خصوصا زنان نماینده آن ،در خصوص سیل
اعتراضهای شــبکههای مجازی نســبت به
عدم خروج بانوان قهرمان ملی برای شــرکت
در مسابقات جهانی ،تنها به علت عدم اجازه
همســران خویش ،واکنش درخــوری بروز
نداده و حتی در ســادهترین شــکل ،از طرح
نطق کوتاهی نیز برای چنین مشــکلی دریغ
ورزیدهاند.

بــا ایــن حــال تــاش در جهت انســداد
پیامرسانهای خارجی و ایجاد قوانین سفت و
سخت برای دور کردن کاربران فضای مجازی
از اخبار جهان در عصر ارتباطات ،نمایندگان
را بر آن داشــته اســت تا فعالیت شبکههای
اجتماعی را منوط به تایید هیاتهایی نظارتی
کــرده و احراز هویت کاربــران اینترنت را در
اولویت قرار دهند .مقدمات این امر البته بسیار
پیشتر آغاز شده بود .اهالی جدید ساختمان
هرمی میدان بهارســتان که هنــوز یک ماه
نشده بود تا در صندلیهای خود جای بگیرند،
موضوع فیلترینگ و محدودسازی پیامرسانها
و شــبکههای اجتماعی به ویژه اینستاگرام را
مطرح کــرده بودند؛ این موضــوع تا به آنجا
پیش رفت که حتی مرتضی آقاتهرانی رئیس
کمیسیون فرهنگی و دبیرکل جبهه پایداری،
پیشنهادی فراتر از فیلترینگ مطرح کرد و پای
فضای مجازی ملی را پیش کشید تا به گفته
او از طریق آن ،بســاط شبکههای اجتماعی
از اینســتاگرام گرفته تا توئیتر و تلگرام برای
همیشه ،یکسره شود.
نگرانی در مورد محتوای مســتهجن فضای
مجازی ،یکــی دیگــر از دغدغههــای این
نمایندگان بوده است .به گزارش پایگاه خبری
صبح ســاحل ،فاطمــه محمدبیگی نماینده
مجلس ،یکــی از حامیان طرح ســاماندهی
پیامرسانهای اجتماعی ،در خصوص محتوای
مستهجن فضای مجازی ابراز نگرانی کرده و
در این زمینــه گفت«:نگرانم که فرزندم وارد
اینترنت شــود و محتوای مســتهجن ببیند.
مقاصــد کاربران شــب تا صبــح اینترنت با
صبح تا شــب متفاوت است ».او برای صحت
ادعای خــود در جهت لزوم ایجاد محدودیت
برای فضای مجازی ،تاکیــد کرد«:االن تمام
والدین ما نگران فضای مجازی هستند ،چراکه
ما قانون مشــخصی در این زمینــه نداریم.
پژوهشهــا نشــان میدهد که بیــش از دو
سوم کاربران فضای مجازی صرفا از محتوای
نامناسب آن استفاده میکنند .مقاصد فردی
که از  ۱۲شــب تا  ۶صبح از اینترنت استفاده
میکند ،با مقاصد کاربران ۶صبح تا  ۱۲شب
متفاوت است .همه اینها باید توسط مسئوالن
کشور تقسیمبندی شده و در اختیار کاربران
قرار داده شود».
در این مــورد البته برخی نمایندگان مجلس
مصداق بــارز مثل ایرانی «رطب خورده ،منع

رطب چــون کند؟» قرار میگیرنــد .آنها در
حالی که به طور مداوم ،مطالب و واکنشهای
خود را در شــبکههای مجازی فیلتر شدهای
ماننــد توئیتر ،تلگرام و فیســبوک ،انتشــار
میدهند ،در پی آن هســتند تا در این زمینه
برای استفاده مردم از این محیطها محدودیت
ایجاد کنند و شاید هم بتوان گفت که این فضا
را تنها الیق اشخاص فرهیختهای چون خود
دانســته و دیگران را فاقد فرهنگ استفاده از
آن تلقی میکنند .در این زمینه شــاید بتوان
توئیت چند روز پیش سیدجواد حسینیکیا،
نماینده مجلس را شاهدی بر این ادعا دانست.
او در صفحه توئیتر خود نوشــت«:با محدود
کردن رسانههای مخربی همچوناینستاگرام
وتوئیتر ،فضا برای رسانههای انقالبی و آنها
که دل در گرو اهــداف انقالب و منافع عالی
کشــور دارند فراهم میگــردد که با فعالیت
ارزشمند خود در خط مقدم جهاد امیدآفرینی
بنمایند ».این توئیت با تمســخر بسیاری از
کاربران توئیتر روبهرو شــد ،تا آنجا که حتی
المیرا شریفی مقدم ،مجری خبر صداوسیما
در پاسخ او نوشت« :پس شما کجا بنویسید؟»
در این زمینه ،بســیاری هم محترمانه و غیر
محترمانه به او تاختهاند و گفتند چرا چنین
پیام مهمی را در توئیتر منتشــر کردهاید ،در
حالی که باید این فعالیت ارزشــمند خود را
در یکی از پیامرسانهای مورد تایید خودتان
مینوشتید.
شــاید بتــوان از افشــای تخلــف از قانون
نماینده مردم ســبزوار در مجلس یازدهم ،به
عنوان نمونــهای از دلیل تقابل این مجلس با
افشاگریهای فضای مجازی ،یاد کرد؛ جایی
که صدای سیلی نماینده قانونگریز بر صورت
ســرباز مظلوم قانون را ،در ابعادی به وسعت
ایران ،طنینانــداز کــرد و از دروغ اولیه آن
نماینده در انکار حقیقت ،یک عذرخواهی به
یادماندنی ساخت .هر چند برخی مجلسیان
در تقابل با ملت ،راه فراری برای خود گشودند
و در پی قانونی کردن تردد نمایندگان از خط
ویژه برآمدند و به گونهای برای شعار«برابری
قانونی» که خود فریادگر آن هســتند ،خط و
نشــان کشیدند ،اما به هر روی هیچگاه از یاد
نخواهد رفت که آنچه در آن موضوع ،حقیقت
را عیان کرد و روســیاهی را به زغال نشــاند؛
همان تبادل آزاد اطالعات در فضای مجازی
بود.

واکنش تند احمدینژاد به سخنان حدادعادل درباره ردصالحیتش

«بگم بگم» درونجناحی

همدلی| دعوای احمدینژاد و حدادعادل باال گرفته اســت.
حدادعادل فعالیتهای انتخاباتــی و تبلیغاتی احمدینژاد را
زیر ســوال برده و گفته که او رد صالحیت میشــود ،دیروز
هم احمدینژاد به سبک خود به حدادعادل پاسخ داده است.
احمدینژاد عادت دارد هرکســی که سخنی علیه او بگوید در
گذشته او جستوجو میکند و موضوعی را دستمایه حمله به
او قرار میدهد .منتها تا چند ســال پیش که احمدینژادیها
واصولگرایان شــانه به شانه در عرصه قدرت پیش میرفتند،
احمدینژاد این سبک را فقط علیه رقبای اصالحطلب استفاده
میکرد ،ولی حاال کهاصولگرایان و احمدینژاد رابطهشــان
شکرآب شــده ،احمدینژاد از این ســبک قدیمی خود برای
حامیان سابقش استفاده کرده اســت .غالمعلی حداد عادل،
رئیس «شورای ائتالف نیروهای انقالب» روز جمعه در همایش
سیاسی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با اشاره به برخی
اخبار درمورد کاندیداتوری احمدینژاد اظهار داشــت« :آمدن
احمدینژاد را اصال به عنوان شــوک انتخابات در نظر نگیرید؛
یعنی تکلیف روشن است .زیاد تحت تاثیر موضعگیری و فضای
مجازی و حرف زدنها نباشــید .چنین اتفاقی نخواهد افتاد،
دفع ه قبل هم نیفتاد ،حاال که  ۴ســال هم گذشته و بدتر هم
شده است».
وی با اشــاره به رد صالحیت احمدینژاد در انتخابات ریاست
جمهــوری گذشــته ،گفت«:به هر دلیلی نیافتــاد ،این دفعه
دالیلش بیشتر است؛ بنابراین به این فکر نکنید».
دیروز احمدینژاد وارد عمل شــد .او گفته« :نباید از یاد ببریم

کــه امام راحل فرمودند«:نگذارید انقالب به دســت نااهالن و
نامحرمان بیفتد ».ما چگونه میتوانیم انتظار داشــته باشــیم
با نقشآفرینی کســانی که قبل از انقالب دست فرح پهلوی
را میبوســیدند و سپس تغییر چهره داده و سوپر حزباللهی
شدند ،اوضاع کشور درست شود ،وضع مردم سامان پیدا کند
و حرکت انقالب در مسیر صحیح جلو برود؟ آیا این امر شدنی
است؟»
ایــن ادعای تند احمدینژاد به نزدیکی غالمعلی حدادعادل با
دکتر سیدحسن نصر ،استاد فلسفه دانشگاه تهران اشاره دارد
که در سالهای پیش از انقالب رئیس دفتر فرح پهلوی هم بود.
رئیس جمهور پیشــین ادامه داد«:من دلم بــرای آن عده از
نیروهــای انقالبی و جوانان حزباللهی که البته میدانند بنده

چقدر آنها را دوســت دارم میســوزد که چنین افرادی داعیه
ریاســت و خطدهی به آنهــا را دارند و به جای آنان ســخن
میگویند و تصمیم میگیرند».
احمدینژاد در بخش دیگری از ســخنان خود مدعی شده که
حدادعادل در طول ســالهایی کــه او رئیس جمهوری بوده،
در رونــد کارهای دولت اخالل ایجاد میکرده اســت .این در
حالی اســت که همه میداننداصولگرایان در طول سالهای
ریاست جمهوری احمدینژاد همکاری و حمایتهای ویژهای از
احمدینژاد داشتند .او در ادامه گفته« :آقایی (حداد عادل) که
این حرفها را زده است در سال  84هم تا لحظه آخر انتخابات،
با کمک دوستانش ســنگینترین فشارها را به بنده آوردند تا
به نفع کاندیدای مورد نظرشان انصراف دهم .در دوره ریاست
جمهــوری نهم هم اینها در طول مجلس هفتم ،بیشــترین
ممانعتها ،تخریب ،فشارها و انواع ترفندها را به کار گرفتند تا
مانع از خدمات دولت به مردم شوند و حتی اجازه ندادند ساعت
کار ادارات را تنظیم کنیم تــا مقداری بار ترافیک برای مردم
سبک شود .در طول  16سال اخیر یعنی قبل از سال  1384تا
امروز این آقا همیشه مخالف بنده بوده و به شدت علیه اینجانب
فعال بوده اســت .متاسفانه کشور ما امروز گرفتار عدهای شده
اســت که خود را برتر از مردم و صاحب اختیار و مالک کشور
تلقی میکنند و فکر میکنند که همه امور تحت تصدی آنها
باشــد .آنان کشور و انقالب را ارث پدری خودشان میشمارند
و دنبال این هستند که مردم را به طور کامل از همه عرصهها
کنار بزنند و همه امور در دست خودشان باشد».

خبر
نظر کرباسچی درباره احتمال
ن هاشمی
کاندیدا شدن محس 

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت :اگر بعد از
تایید صالحیتها حمایت و نظر جمع روی محسن
هاشــمی باشــد در مورد او و دیگــر اصالحطلبان
تصمیمگیری میشــود .غالمحســین کرباسچی،
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره نامزدهای
احتمالی حــزب کارگزاران ســازندگی برای رقابت
انتخاباتی  ،۱۴۰۰گفت :معقول این اســت که صبر
کنیم و ببینیم چه کسانی تایید صالحیت میشوند
چون نمیخواهیم با دیگر احزاب اصالحطلب از راهی
جز تفاهم وارد شویم و درست هم نیست نامزد مورد
نظر خود را هر طور شــده با جبهــه اصالحطلبان
تحمیل کنیم .دبیرکل حزب ســازندگی ایران ادامه
داد :به هر حال نهادی که شــکل گرفته مورد توافق
همه ما اســت ،این نهاد انتخاباتی معیارهایی دارد،
حتی ممکن است به آن معیارهای اشکال هم داشته
باشیم ولی عقالنی این است که صبر کنیم و روشن
شود چه افرادی تایید صالحیت میشوند ،زیرا ممکن
اســت از خیلیها دعوت کنند که نامزد شوند ولی
آن اشــخاص صالح ندانند حضور یابند .کرباسچی
در این باره که آیا قرار نیســت هر حزب گزینه خود
را به جبهه انتخاباتــی اصالحطلبان معرفی کرده و
از میان آنها یک نفر انتخاب شــود ،عنوان کرد :اگر
میخواهیم در انتخاباتی در چارچوب سیاســتها از
میان افراد موجود یک یا دو نفر را انتخاب کنیم ،باید
منتظر تایید صالحیتها بمانیم .وی خاطرنشان کرد:
اینکه احزاب ،افراد خود را انتخاب و بعد به حاکمیت
بگویند یا این گزینــه را تایید صالحیت میکنی یا
ما در انتخابات شرکت نمیکنیم ،روش قانون مندی
نیست .دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ
به این پرســش که به نظر میرسد حزب کارگزاران
تمایل زیادی برای معرفی محسنهاشمی برای نامزد
شدن در انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰دارد،
خاطر نشان کرد :اگر محسنهاشمی تایید صالحیت
شود جز نیروهای فعال و توانمند است .او شخصیتی
اجرایی است و اگر بعد از تایید صالحیتها نظر جمع
بر او باشــد ،مورد حمایت قرار میگیرد .البته مهم
این است اوال خود آقایهاشمی اعالم آمادگی کرده
و ثبت نام کنــد ،آن وقت بعد از تایید صالحیت در
مــورد او و دیگر اصالحطلبان تصمیمگیری شــود.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان
با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسالمی در ۶
حوزه ،میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در سه
حوزه انتخاباتی و انتخابات شــوراهای اسالمی شهر
و روســتا در یک هزار و  ۳۷۲شــهر و چهل هزار و
 ۶۲۰روستا و تیره عشایری  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار
میشود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی مطرح کرد:

معرفی کاندیدای حزب کارگزاران
سازندگی برای انتخابات ۱۴۰۰

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
گفت :هر حزبی که عضو ائتالف اصالحطلبان است
براســاس معیارهای خود کاندیــدا انتخاب میکند
پیشــنهادات در جبهه مطرح میشود و معیارهای
مشترکی احصا میشــود و کاندیدایی که بیشترین
قرابت را با معیارهای مشترک داشت انتخاب و معرفی
خواهد شد .به گزارش برنا عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی عنوان کرد:اصولگرایان باید به
این سوال پاسخ بدهند که چرا فضا و امکانات برای هر
دو طرف فراهم نیست تا در فضایی برابر رقابت کنند.
«یــداهلل طاهرنــژاد» ،عضو شــورای مرکزی حزب
کارگــزاران ســازندگی ،در رابطه با نحــوه معرفی
کاندیداها در حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات
 ۱۴۰۰و زمان معرفی کاندیدا توسط این حزب گفت:
هر حزبی که عضو ائتالف اصالحطلبان است براساس
معیارهای خود کاندیدا انتخاب میکند پیشنهادات
در جبهه مطرح میشــود و معیارهای مشــترکی
احصا میشــود و کاندیدایی که بیشترین قرابت را با
معیارهای مشترک داشت انتخاب و معرفی خواهد
شد .اوافزود :برای انتخاب کاندیدا احزاب ،الزم نیست
معیارهای سایر احزاب عضو جبهه را در نظر بگیریم
هر حزبی بنا بر معیارهای خود کاندیدا خود را انتخاب
میکند البته ما تا جایی که کاندیدا خود را به ائتالف
معرفی کنیم فاصله زیادی داریم .طاهرنژاد با تاکید
بر اینکه کارگزاران تا قبل از نتایج احراز صالحیتها
در شورای نگهبان معرفی کاندیدا ندارد ،افزود :ما بنا
نداریــم تا قبل از ثبت نام کاندیداها و قبل از گذر از
فیلتر شورای نگهبان از کاندیداهایمان رونمایی کنیم.
او در رابطه با کاندیداتوری محسنهاشمیرفسنجانی
در انتخابــات  ۱۴۰۰و معرفــی او از ســوی حزب
کارگزاران اظهار کرد :همیشه در حزب رییس شورای
مرکزی میتواند یکــی از گزینههای محتمل برای
کاندیداتوری باشــد .این فعال سیاسی اصالحطلب
بــا انتقاد از اینکه در روند معرفــی کاندیدا و احراز
صالحیتها در شورای نگهبان و اینکه اصالحطلبان
شرایطی مســاوی بااصولگرایان ندارند ،اضافه کرد:
باید ازاصولگرایان پرسید چرا فضایی را ایجاد کرده
اید که اصالحطلبان نتوانند کاندیدای خود را معرفی
کنند و کاندیدا ما مورد تخریب قرار بگیرد و ابزاری
ایجاد شــود تا شــورای نگهبان مانع از ورود آنها به
عرصه رقابت شود؟
او افزود:اصولگرایان باید به این سوال پاسخ بدهند
کــه چرا فضــا و امکانات برای هــر دو طرف فراهم
نیست تا در فضایی برابر رقابت کنند؟ آنها با فراغت
کاندیدای خود را در فضای عمومی معرفی میکنند
ولی اصالحطلبان باید با خوف و رجا پیش بروند.

