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یک نقص جنبش دانشجویی امروز   مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب گفت: جنبش دانشجویی حتماً باید برای رفع فقر نرم افزاری و فساد فکری برنامه داشته باشد. به گزارش فارس، وحید جلیلی 
در نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی، افزود: فقر نرم افزاری خطرناک است، چون فقر های دیگر را در پی دارد، اما جنبش دانشجویی نسبت به این فقر و محرومیت  نرم افزاری و فساد فکری، واکنشی 

ندارد. وی گفت: وقتی این فقر، موجب اختالل در دستگاه محاسباتی و فساد فکری در حوزه سیاست، اقتصاد و روابط بین الملل می شود، به مبارزه با معلول و نتایج آن فساد فکری و فقر نرم افزاری می پردازیم!

سالم آقای قالیباف، پسرم نامه ای برای شما نوشت که کمکمون کنید. ازروزی که س
نامه برای بخشداری مرکزی از توابع شهرستان لنجان استان اصفهان آمده، چنان 
فشار و تهدید روی خانواده ما هست که خدا می داند. تازه گفتند تا عید دوکارگر را 
اخراج می کنیم تا دیگر جایی نامه ننویسید، کارگرهایی که بیش از 12سال زحمت 
کشیدند برای دهیاری. این سال ها را هیچی حساب کردند. به احتمال زیاد یکی 
هم همسرمن هست، که عمرش و جوانیش را زباله جمع کرد و توی روستای آشیان 
زحمت کشید. فکر نمی کردیم این طور مشکل ما را حل کنند، گفتند نامه به جاهای 
دیگر هم بنویسید می آید دست خودمان. حاال سال دیگر اگرهم بمانند حقوقشان 
کمتر از این هم می شود، به خاطر نامه نوشتن، تمام اضافه کاریشان را نابود کردند 
همه حق و حقوقشان را نابود کردند، گفتند شما کارگر آزاد هستید، مثل ما که رسمی 
نیستید، باید با همین دو ونیم کارکنید، این متن را برسانید دست آقای قالیباف. پسرم 
زیر فشار است تا اتفاق بدی برای پسرنوجوانم نیفتاده تو را به خدا این متن را به آقای 

قالیباف برسانید. 9920000112
چرا برای نهادینه سازی فرهنگ حفظ محیط زیست و دادن راهکار و مطالبه س

از مسئوالن مربوط در کل سال کاری انجام نمی دهید؟ چراهمچنان از اقدام های  
قوه قضائیه دربازپس گیری اراضی ازمتخلفان حمایت نشد. 9210000594

جلوبردن  ساعت  تابستانی  بهترین  مصوبه  قانونی  نظام  است  که  تمام  امور راهبردی س
کشور از سال ها قبل  بر اساس  آن  تنظیم  شده  تا از ساعات  صبح  استفاده  حداکثری 
 شود و مصرف  انرژی  کاهش  یابد اما بعضی ها نقشه  دارند آن را به هم  بزنند؛ زیرا 
می خواهند ملت  خواب  باشد و کارخانه ها و بازار تا نیمروز باز نشوند و ما وابسته  و 

مصرف گرا بمانیم.  9150000986  

رهبر انقالب به مناسبت روز درختکاری:

 فعالیت های زیست محیطی 
دینی و انقالبی است نه تزئینی

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  طبیعی، 
نهال  اصــلــه  دو  دیــــروز،  ظهر  از  پیش 
میوه کاشتند. به گــزارش خبرگزاری ها، 
در  آیــت هللا خامنه ای سپس  حضرت 
سخنانی، گیاه و فضای سبز را عاملی 
مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری 
خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی 
و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: 
کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله  حسناتی است که در شرع مقدس اسالم بر 
آن تأکید شده است. ایشان به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره و 
خاطرنشان کردند: فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های دینی و انقالبی است و 

نباید به آن ها نگاه تجمالتی و تزئینی شود.
آیت هللا خامنه ای تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن 
آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب 
جنگل ها، منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی به دست افراد سودجو، تأکید کردند: 
تخریب محیط زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد؛ بنابراین 

مسئوالن و همه مردم باید در مقابل آن بایستند.
ایشان با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و 
تاالب ها، گفتند: این حوادث قابل پیشگیری است و مسئوالنی که به وظایف خود 
عمل نمی کنند، دچار تقصیر هستند. رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
سخنانشان به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در 
ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کامالً عمل و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند، اما 
امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است؛ بنابراین امسال هم همگان توصیه ها را رعایت 
کنند. ایشان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد، باید عمل شود. 
اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به 

سفر نخواهم رفت.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی مردم در اثر کرونا، گفتند: 
اگر کرونا ادامــه پیدا کند مشکالت معیشتی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید با 

همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت معیشتی، افزودند: 
این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه ها 
فراوان است، اما قیمت ها بسیار باالست که سود این قیمت باال هم به جیب باغداران 
زحمتکش نمی رود، بلکه نصیب دالل ها و واسطه های سودجو می شود و ضرر آن به 
مردم می رسد. ایشان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل 
کنند، گفتند: این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را 

تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم.

پیام تسلیت در پی درگذشت معتمد امام خمینی)ره( در بازار»
درگذشت  پیامی،  صــدور  با  پنجشنبه  روز  همچنین  انقالب  معظم  رهبر 
حاج محسن قلهکی از بازاریان متدیّن انقالبی و از معتمدان حضرت امام 
الرحیم. عبد صالح،  الرحمن  بازار را تسلیت گفتند: بسم هللا  خمینی در 
روز  در  »رحمت هللا علیه«  قلهکی  محسن آقا  حاج  آقای  درستکار  مؤمن  و 
نیمه  رجب پس از عمری که به دیانت و صالح سپری شده بود، دار فانی 
را وداع کرد. اینجانب به خانواده  محترم و به همه  دوستان و عالقه مندان 
ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی 

مسئلت می نمایم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد

جزئیات  هواپیماربایی در پرواز اهواز- مشهد
ضمن  هواپیمایی  ســازمــان  سخنگوی 
قدردانی از اقدام تحسین برانگیز گارد 
امنیت پرواز سپاه پاسداران در حفاظت 
اهواز  پــرواز  و خدمه  مسافران   از جان 
عملیات خنثی  از  به مشهد جزئیاتی 
ــرواز  پ در  هواپیماربایی  توطئه  ســـازی 
ایران ایر را اعالم کرد. به گــزارش فارس 
 محمد حسن ذیبخش با اشاره به اینکه 
پرواز پنجشنبه شب شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی )هما( از نوع فوکر 100 در مسیر اهواز به مشهد در موقعیت 
اصفهان، تهدید به بمب گذاری شد، گفت: این پرواز که ۶۳ مسافر  و ۹ خدمه 
العاده  فــوق  اعــالم وضعیت  ــرواز داشــت در ساعت 22:40  خلبان ضمن  پ
درخواست فرود در اصفهان را داشت که بدون مشکل  فرود آمد و سپس 

هواپیما به منطقه امن هدایت و مسافران پیاده شدند. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: با اقدام به موقع نیروهای 
شدند  دستگیر  ربایان  هواپیما  اسالمی،  انقالب  پــاســداران  سپاه  امنیتی 
ویژه  دستوری  در  همچنین  و  گرفت  قــرار  امنیتی  بازرسی  مــورد  هواپیما  و 
بازرسی  های فرودگاه ها در ترمینال ها و رمپ پروازی به خصوص در فرودگاه 
روابــط عمومی سپاه حفاظت  گــزارش  بر  بنا  تقویت شــد. همچنین  اهــواز 
ربایش  از  را پس  توطئه قصد داشته است هواپیما  این  هواپیمایی، عامل 
در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. 
با  کامل  سالمتی  در  هواپیما  »مــســافــران  اســت:  آمــده  سپاه  اطالعیه  در 
پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند«. عملیات غرورآفرین سپاه 
حفاظت، در فضای مجازی بازتاب های گسترده ای پیدا کرد. از جمله یک 
کاربر دراین باره نوشت: »یاد ماجرای بمب جاسازی شده در سال ۸۸ افتادم 
از  یکی  کــرد،  اضطراری  فــرود  هواپیما  پیدا شد.  موقع  به  لطف خدا  با  که 
پاسدارها بمب را بغل کرد، منتظر نماند تا پله بیاید، با بمب از ارتفاع پرید 

و پایش شکست اما نگذاشت به مردم آسیبی برسد«.

 عقب نشینی اروپا 
مقابل گام حساب شده تهران

برجام  اروپایی عضو  عقب نشینی سه کشور 
)انگلیس، آلمان و فرانسه( از صدور قطعنامه 
ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی 
بــا طرف  کــه در هماهنگی کامل  اتمی  انـــرژی 
آمریکایی صورت گرفت، از ابعاد مختلف مورد 
توجه تحلیلگران قرار گرفته است. طرف غربی 
اقدام  این  به بهانه کاهش تعهدات برجامی، 
ضــد ایــرانــی را در دســتــور کــار خــود قـــرار داده 
بود. اما تصمیم اروپا و آمریکا در کوتاه آمدن 
از این مسیر را باید در پازل بازیگری مناسب 
جمهوری اسالمی در چند ماه اخیر تعبیر کرد. 
رونــدی ایجابی که تهران در حرکت به سمت 
غنی سازی 20 درصدی و به دنبال آن محدود 
کردن بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به  توجه  با  تأسیسات هسته ای کشورمان  از 
قانون اقدام راهبردی مجلس انجام داد، نوعی 
پیشروی در سیاست خارجی پس از سال ها 
تهران  بــود.  دیپلماتیک  امتیازدهی  و  انفعال 
پیشتر هم پنج گام کاهشی تعهدات برجامی را 
عملیاتی کرد، ولی از آنجا که هیچ قاطعیت و 
اراده ای پشت آن وجود نداشت، غرب هم به آن 
وقعی ننهاد. با این وجود اقدام های اخیر که با 
خط دهی مجلس و همراهی مردم دنبال شد، 
دو گام مهم برای جبران گذشته بود و وقتی طرف 
مقابل این قاطعیت را دید ترجیح داد بیش از 
این گستاخی نکند؛ چرا که در صورت ادامه این 
روند ماهیت توافق نامه اخیر تهران با آژانس 
و موافقت با ادامــه بازرسی های ســرزده و جزء 
به جزء هم در خطر قرار می گرفت، موضوعی 
نــبــود و مجبور به  ــالً دلچسب غـــرب  کــه اصـ
عقب نشینی شد.  این ماجرا بیش از همه یک 
واقعیت را آشکار کرد؛ اینکه اگر حتی قرار است 
دیپلماسی هم محور باشد، تأمین منافع ملی با 
قاطعیت و پافشاری بر حقوق بدست می آید. 
در نظام بین الملل مبنا زور است و هر که قدرت 
و ابزار چانه زنی بیشتری دارد، می تواند اهداف 
خــود را پیش ببرد. پس اگــر ما با غنی سازی 
20درصدی و کاهش تعهدات برجامی برای خود 
ابزار قدرت ایجاد نمی کردیم، طرف غربی هر روز 
بر گستاخی خود می افزود اما از آنجا که این 
دو برگ برنده و اهرم فشار را در اختیار داشتیم 
ناگزیر شد تهدید اعالمی خود را متوقف کند. 
روشی  می کند  اثبات  همچنین  موضوع  ایــن 
که برای مذاکره در هفت سال گذشته با دادن 
امتیازات پی درپی و عقب نشینی دنبال شد، 

غلط و خسارت بار بوده است. 
در نهایت اینکه ایــاالت متحده تالش داشته 
تــردد دیپلمات های  اقدام هایی نظیر رفع منع 
گفت وگو  همچنین  و  نیویورک  در  کشورمان 
درباره آزادی مقداری از پول های بلوکه شده در 
چندین کشور را نوعی امتیازدهی به جمهوری 
اسالمی جا بیندازد. برخی گام اخیر در کوتاه 
آمدن از پیشبرد قطعنامه ضد ایرانی را هم در 
راستای همین امتیازدهی صوری برای متقاعد 
کردن کشورمان برای نشستن پای میز مذاکره 
تعبیر کرده اند. اما این نوع نگاه از اساس اشتباه 
اســت؛ چــرا که ایــن اقــدام هــا اصــالً امتیازدهی 
گذشته  حماقت های  ــالح  اصـ بلکه  نیست، 
دولــت ترامپ اســت. کوتاه آمــدن طــرف غربی 
از پیشبرد قطعنامه ضد ایرانی در آژانس هم 
ربطی به امتیازدهی ندارد، بلکه همان گونه که 
گفته شد شکست در مقابل حرکت آفندی 
و حساب شده تهران بود. عقب نشینی وقتی 
اتفاق می افتد که طرف متخاصم از پافشاری 
ــردارد و  ب بر سر زیاده خواهی های خود دست 
سعی در جبران گذشته کند، در حالی که اروپا و 
آمریکا تاکنون حتی مقابل ابتدایی ترین خواسته 
رفــع تحریم هاست هم  جمهوری اسالمی که 
هیچ نرمشی از خود نشان نداده اند و بر مسیر 

اشتباه گذشته تأکید دارند.

امام س آستان  متولی  خمینی  حسن  سید   
خمینی با بیان اینکه یکدست شدن حاکمیت 
به ضرر کشور است، گفت: همه اقشار و سالیق 
نماینده  کاندیداها  میان  در  کنند  باید حس 
دارند، رهبر انقالب واقعاً این را قبول دارند که 
با رأی، مشارکت و  شرط عبور از هر بحرانی 
حضور مردم است و هیچ راهی جز این نداریم. 

ــجــردی وزیـــر س  دکــتــر مــرضــیــه وحــیــد دســت
اش  نامزدی  احتمال  دربـــاره  بهداشت  اسبق 
برای  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
انتخابات 1400 کاندیداهای فراوانی داریــم که 

نیاز به کاندیداتوری فرد دیگری نیست.
 محسن رضایی با اشاره به اینکه در اروپا و س

آمریکا 50 درصد رؤسای جمهور نظامی بوده اند، 
بعد  و  بــود  »امیرنظام«  ابتدا  امیرکبیر  گفت: 
»امیرکبیر« شد. من عمده ترس عده ای از رئیس 
جمهور نظامی را ناشی از زد و بند اقتصادی 
مــی دانــم چــون اگــر نظامیان بر سر کــار بیایند 
دست دزدها را قطع می کنند و تا آخرین قطره ای 

که از بیت المال رفته به خزانه باز می گردانند.
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تحلیلگر حوزه سیاست خارجی
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کوتاه از انتخابات 

 امید ادیب  فضای انتخاباتی هر چند نسبت به دوره های 
قبل سردتر است، اما کم کم فعاالن انتخاباتی تحرکات خود 
را آغاز کرده اند. از جمله تا این لحظه، 11 تن از چهره های 
انــد.  کـــرده  تأیید  را  انتخابات  در  خــود  نــامــزدی  سیاسی، 

همچنین 7 نفر مستقیم یا غیرمستقیم اعالم کرده اند که در 
انتخابات حضور پیدا نمی کنند )البته ممکن است در ادامه 
تصمیمشان تغییر کند!( اما 30 تن دیگر همچنان در معرض 
نامزدی قرار دارند و حتی اگر در انتخابات ثبت نام هم نکنند، 

به عنوان بازیگر باقی می مانند. در گزارش زیر به اختصار 
معرفی  جمله  یک  در  و  بررسی   1400 احتمالی  نامزدهای 
شده اند. طبیعتاً به این فهرست افراد زیادی را می توان اضافه 

کرد اما تالش شده از چهره های مطرح کسی از قلم نیفتد. 

گزارش قدس از آخرین نامزدها، انصراف دهندگان و بازیگران ماراتن ریاست جمهوری 1400 

همه داوطلبان کنکور پاستور

تا این لحظه 7 چهره مطرح اعالم کرده اند که در 
انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام نخواهند کرد. 
البته شدت این اعالم برای همه افراد یکسان نبوده 

است. این 7چهره به شرح زیر هستند؛ 

سید محمد خاتمی
 رئیس  دولت اصالحات 

اعالم توسط اطرافیان 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه 

اعالم توسط سخنگوی قوه قضائیه
محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه 

اعالم صریح توسط خود وی به کرات
محمدرضا باهنر 

نائب رئیس اسبق مجلس
 اعالم توسط خود وی

غالمعلی حداد عادل ، رئیس اسبق مجلس 
اعالم توسط خود وی

پرویز فتاح ، رئیس بنیاد مستضعفان 
اعالم توسط خود وی

مرضیه وحید دستجردی 
وزیر اسبق بهداشت
اعالم توسط خود وی

مسن ترین نامزدهای احتمالیجوان ترین نامزدهای احتمالی

به جز چهره های فــوق، افــراد دیگری هم هستند که طی هفته های آینده به خیل نامزدها 
می پیوندند. تقریباً محرز است که محمود احمدی نژاد رئیس  دولت دهم در انتخابات ثبت نام 
می کند، اما برخی معتقدند که احمدی نژاد برای پس از ردصالحیت احتمالی خود نیز برنامه ای 
مشخص دارد. حمایت از برخی چهره ها مانند ضرغامی یک اقدام و پیش فرستادن برخی 
چهره های موجه تر و نزدیک به احمدی نژاد که احتمال تأیید صالحیت دارند روش دوم است. 
از غالمحسین الهام معاون سابق احمدی نژاد، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وی و ضرغامی 

رئیس اسبق صدا و سیما به عنوان گزینه های احتمالی مورد حمایت احمدی نژاد یاد می شود.

چهره های منسوب یا نزدیک به دولت هر چند دارای رأی منفی باالیی هستند اما به 
هر حال حمایت دولت مستقر را دارند. بدون شک علی الریجانی رئیس سابق مجلس 
که ساکت ترین نامزد احتمالی انتخابات تا این لحظه است، اصلی ترین گزینه است. 
در محافل سیاسی از نامزدی 7 عضو اعتدالی هیئت دولت شامل سورنا ستاری معاون 
علمی رئیس جمهور، سعید نمکی وزیر بهداشت، محمود حجتی وزیر کشاورزی، محمد 
و  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا  ارتباطات،  وزیر  آذری جهرمی  کار، جواد  وزیر  شریعتمداری 

عبدالناصر همتی دبیر بانک مرکزی نیز سخن گفته می شود.

مجلس،  ادوار  نماینده 
ــیــشــیــن حـــزب  عـــضـــو پ
ــاد مـــلـــی، عــضــو  ــمـ ــتـ اعـ
جمهوریت  حزب  فعلی 
در  کـــه  ــدان  ــوقـ ــقـ حـ و  
احــــراز   96 انـــتـــخـــابـــات 

صالحیت نشد. 

محسن رهامی
نماینده سابق مجلس

انتخابات96،  نــامــزد  ایــن 
بـــه عـــنـــوان نـــامـــزد حــزب 
مـــــــردم ســــــــاالری اعــــالم 
کـــانـــدیـــداتـــوری کـــــرده و 
احتمال احــراز صالحیت 
انتها  تا  ماندنش  باقی  و 

ضعیف است. 

مصطفی کواکبیان
 نماینده ادوار مجلس

اســـتـــانـــدار اســبــق فـــارس، 
ــردار ســـابـــق تـــهـــران،  ــهــ شــ
مــعــاون سابق وزیــر کشور 
ــزب اعــتــمــاد  ــ و عــضــو حـ
ملی برای نخستین بار در 
انتخابات ریاست جمهوری 

نامزد شده است. 

محمدعلی افشانی
 شهردار پیشین تهران

نامزدهای قطعی اصالح طلبان 
به سه نفر رسید

هشت چهره نزدیک به دولت 
در راه؟! 

احمدی نژاد و احتمال حمایت 
از ضرغامی

سه چهره مستقل حاضر 
چه کسانی هستند؟

نیز  اقتصاددان  این 
در دو انتخابات 92 
کرد  ثــبــت نــام   96 و 
امــا بــه خــاطــر عدم 
احــراز صالحیت به 
شورای نگهبان نامه 

نوشت.

حسن سبحانی
 نماینده ادوار مجلس

مــجــلــس  ــات  ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ ان در 
ردصالحیت شد، اما می گوید 
ردصالحیتش  بـــرای  دلیلی 
خبری  نشست  نمی بیند. 
ــالم نـــامـــزدی وی بــازتــاب  اعــ
گــســتــرده ای در رســانــه هــای 

اصالح طلب داشت.

علی مطهری
نماینده سابق مجلس

انتخابات  دو  ثــابــت  ــای  پـ
92 و 96 که خود را رئیس 
می داند.  ضدتورم  جمهور 
مـــعـــتـــقـــد اســــــــت چــپ 
نمی تواند دولت را نگه دارد 
و راست نمی  تواند ملت را 

نگه دارد.

محمد غرضی
وزیر اسبق پست 

و نامزد انتخابات 92

آمدن کدام اصالح طلبان 
محتمل است؟ 

بدون شک جواد ظریف وزیر خارجه و سید 
حسن خمینی متولی آستان امــام خمینی 
دو چهره اصلی اصالح طلبان در انتخابات 
نمی آید  که  کــرده  تصریح  هستند. ظریف 
امــا سیدحسن خمینی موضعی نگرفته و 
عالوه بر این، مسئله احراز صالحیتش نیز 
مطرح است. اصالح طلبان نامزدهای حزبی 
ــد کــه هــر کـــدام در جای  محتملی نیز دارنـ
خود قابل تأمل هستند؛ محسن هاشمی 
از  تــهــران  ــورای شهر  شـ رئیس  رفسنجانی 
حزب کارگزاران، صادق خرازی سفیر اسبق 
ــران در فــرانــســه و دبــیــر کــل حــزب نــدا و  ــ ای
محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات 
و رئیس بنیاد امید ایرانیان از این جمله اند. 
همچنین از اصالح طلبان حاضر در دولت 
روحانی نیز می توان به اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر 
اسبق اقتصاد، عباس آخوندی وزیــر سابق 
راه و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط 
زیست اشاره کرد که احتمال نامزدی آن ها 
وزیــر اسبق  وجــود دارد. مسعود پزشکیان 
بهداشت و نایب رئیس سابق مجلس را هم 
نباید فراموش کرد، به ویژه  که احتمال تأیید 

صالحیت وی باالست.

 ترافیک نامزدها 
در جریان اصول گرایی

حــداقــل 6 چــهــره مــطــرح شــاغــل در 
بهارستان در معرض نامزدی هستند. 
ــیــس فعلی  قــالــیــبــاف رئ مــحــمــدبــاقــر 
و  قـــاضـــی زاده  امیرحسین  مــجــلــس، 
علی نیکزاد دو نایب رئیس مجلس، 
شـــورای  رئــیــس  میرسلیم  مصطفی 
مرکزی حزب مؤتلفه و نامزد انتخابات 
دیــوان  رئیس  بــذرپــاش  مــهــرداد   ،96
زاکانی  علیرضا  و  کشور  محاسبات 
رئــیــس مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس 
مــهــم تــریــن چـــهـــره هـــای مــجــلــس در 
احتمال  کــه  بــود  خواهند  انتخابات 
ثــبــت نــام آن هـــا وجـــود دارد. اردوگـــاه 
اصــول گــرایــی امـــا چــهــره هــای مطرح 
از مجلس  دارد که خارج  نیز  دیگری 
ــام آن هــا  فــعــال انــد و احــتــمــال ثبت ن
چــهــره هــای  مــهــم تــریــن  دارد.  ــود  وجــ
از؛ سعید  ــد  ان عــبــارت  اصــول گــرایــان 
ــورای عــالــی  ــ ــق شـ ــر ســاب ــی جــلــیــلــی دب
فرمانده  محمد  سعید  ملی،  امنیت 
رستم  االنبیا،  خاتم  سازندگی  قرارگاه 
معاون  و  نفت  اســبــق  وزیـــر  قاسمی 
رئیس  مخبر  محمد  و  قــدس  ســپــاه 

ستاد اجرایی فرمان امام.

پاسخ اخیرش به سؤال یک 
خبرنگار در کنار شنیده ها از 
تشکیل ستادهایش، تقریباً 
نامزدی اش  بــودن  از قطعی 
ایــن  بــا  ــا  امـ حــکــایــت دارد 
حال محسن رضایی هنوز 

صراحتی از آمدن ندارد.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص

نــــظــــامــــی اســــــــت امــــا 
ــش  ــ ــتـ ــ مـــــی گـــــویـــــد دولـ
ــود.  ــظــامــی نـــخـــواهـــد بـ ن
جلسات انتخاباتی اش را 
مدت هاست شروع کرده 
در  نــامــزد  صریح ترین  و 
اعالم کاندیداتوری است.

حسین دهقان
 وزیر سابق دفاع

نیمکت  روی  و  بازیکن ذخیره  را  خــودش 
توصیف کــرده اســت. 96 هــم آمــد امــا به 
عهدش با جمنا پایبند ماند و پس از قرار 
نگرفتن در بین پنج نامزد نهایی کنار کشید.

در انتخابات ریاست مجلس یازدهم 
بدست  رأی   17 قالیباف  با  رقابت  در 
وارد  مستقل  می گوید  اکــنــون  آورد. 

میدان شده است. 

عزت  هللا ضرغامی
رئیس اسبق 

سازمان صداوسیما

فریدون عباسی
نماینده  فعلی مجلس و 

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

رئیس کمیسیون بودجه و 
وزیر سابق آموزش و پرورش 
ــتــخــابــات 96  ان ــت. در  ــ اسـ
احراز  ولی  کرد  ثبت نام  هم 
نــشــد. وی در  صــالحــیــت 
گفت و گو با یک رسانه محلی 

اعالم نامزدی کرده است.

حاجی بابایی
نائب رئیس مجلس

اصول گرایانی که 
اعالم نامزدی کرده اند

ترکیب نامزدهای 
4بالفعل یا بالقوه

روحانی

4
نظامی

1
زن

3
دیپلمات

7
اقتصاددان

 افرادی که 
عدم نامزدی خود را 

اعالم کرده اند

آذری جهرمی

39
بذرپاش

40

ستاری

48
محمد

52

حسینی

53
جلیلی

55

میرسلیم

73
عارف

69

رهامی

68

احمدی نژاد

64

رضایی

66

دهقان

64


