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رئیس جمهور برای هیچ شخصی نامه  به شورای نگهبان نداده است
رئیس دفتر رئیس جمهور خبرهای مربوط به ارس��ال نامه   از س��وی حس��ن 
روحانی به شورای نگهبان برای تأیید صالحیت برخی افراد را تکذیب کرد.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت 
در پاس��خ به این سوال که »گفته می شود برای تایید صالحیت برخی افراد 

رئی��س جمهور نامه ای به ش��ورای نگهبان داده اس��ت«، گف��ت: آقای رئیس 
جمهور راجع به هیچ شخص خاصی نامه ای به شورای نگهبان نزده اند.

وی افزود: ایش��ان فقط دنبال این هس��تند که کسانی که مشکل قانونی دارند، مثل 
مسائل مالی یا اخالقی رد صالحیت شوند و رد صالحیت شان هم مشکلی ندارد.

واعظی تاکید کرد: اما مسائلی که مربوط به این است که داوطلب چرا اصالح طلب 
و یا حامی دولت اس��ت که باعث رد صالحیت برخی ش��ده، این موضوع نمی تواند 

علت رد صالحیت باشد. فارس

مسئول بررسی جعبه سیاه هواپیما ایران است
وزیر راه گفت: از لحظات اول حادثه، س��ازمان هواپیمایی کشوری با شرکت 
بوئینگ و طرف اوکراینی و همه طرف هایی که باید در این بررس��ی حضور 
داش��ته باش��ند، باالترین همکاری را داشته است. محمد اسالمی در حاشیه 
نشس��ت هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به اوکراین 

گفت: من در سفر به اوکراین حامل پیام تسلیت آقای رئیس جمهور به دولت 
و مل��ت اوکرای��ن بودم. وی ادامه داد: بعد از تس��لیم پیام تس��لیت رئیس جمهور با 
رئیس جمهور و برخی از کابینه اوکراین که به بحث س��انحه سقوط هواپیما ارتباط 
داش��تند دیدار داشتم و همچنین جلساتی را با وزیر امورخارجه و وزیر حمل و نقل 
کشور اوکراین داشتیم. اسالمی گفت: جعبه سیاه جزو الینفک بررسی سانحه است 
و این س��انحه چون در ایران رخ داده مسئول بررسی آن سازمان هواپیمایی بوده و 

طبق »انکس ۱۳« ایکائو در حال بررسی موضوع است.  مهر 

ماهواره ظفر قبل از ۲۲ بهمن پرتاب می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت و در جمع 
خبرن��گاران گفت: ماهواره ظفر قبل از 22 بهمن پرتاب می ش��ود. محمدجواد 
آذری جهرمی افزود: ممکن است پرتاب ماهواره ظفر موفقیت آمیز نباشد اما از 
این ماهواره دو نسخه وجود دارد که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن پرتاب 

سریعاً ماهواره دوم جایگزین می شود. وزیر ارتباطات درباره این ماهواره همچنین 
ضمن اش��اره به اینکه ماهواره ظفر به وسیله ماهواره بر س��یمرغ به فضا پرتاب خواهد 
ش��د، اظهار داشت: تصویربرداری، مأموریت مخابراتی و جمع آوری اطالعات فضایی از 
مأموریت های این ماهواره اس��ت. ظفر ۱۱۳ کیلوگرم وزن داشته و در مدار باالی 500 
کیلومتری زمین قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که ما برای قرار گرفتن ماهواره 
در این مدار هدف گذاری کردیم. آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا خبر رفع 

فیلتر تلگرام واقعیت دارد، تصریح کرد: من از این موضوع اطالعی ندارم.  تسنیم

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران:

مجمع عمومی شورای ائتالف 
تهران با تاخیر برگزار می شود

دبیر ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران گفت: 
مجمع عمومی ش��ورای ائتالف که قرار بود این هفته 
برگزار ش��ود با هدف وحدت حداکثری هفته آینده با 
حضور اقشار مختلف از شهروندان تهرانی برگزار خواهد 
ش��د. مهدی اقراریان، دبیر ش��ورای ائتالف نیروهای 
انقالب با تش��ریح آخرین فرآیندهای تشکیل لیست 
۳0 نفره تهران در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اس��المی در 
راستای رسیدن به لیست تهران فرآیندی را طراحی 
کرد که این فرآیند براساس زمان بندی صورت گرفته 

در حال اجرا است.
وی با اش��اره به اینکه ش��ورای ائتالف ته��ران در روز 
پنج شنبه یک گام دیگر به نهایی شدن لیست تهران 
نزدیک خواهد ش��د افزود: با توجه به بررسی های به 
عمل آم��ده و دعوت از ۱5۹ نام��زد انتخاباتی تهران 
که براس��اس نظر احزاب، اقش��ار، اصناف، تشکل ها و 
چهره های شاخص معرفی شدند و از طریق مصاحبه 
نهایی شدند. اقراریان ادامه داد: در روز پنج شنبه این 
امکان برای اعضای مجمع عمومی تهران فراهم خواهد 
شد تا بتوانند اطالعات علمی و عملی این ۱5۹ نفر را 

در سایت شورا مشاهده کنند.
دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران تصریح 
کرد: پیش از این امکان بارگذاری اطالعات از س��وی 
کاندیداها را در س��ایت فراهم ک��رده بودیم تا اعضای 
مجمع تهران با شناخت بهتر به رأی دادن و تشکیل 

لیست ۳0 نفره اقدام کنند.
اقراریان با اشاره به اینکه شورای ائتالف نیروهای انقالب 
در گام دوم انقالب با نگاه به تجربه سیاس��ت ورزی در 
چهار دهه گذشته به دنبال وحدت بین تمام جریان ها 
و سلیقه های داخل جبهه انقالب اسالمی است عنوان 
ک��رد: تالش می کنیم در تهران به یک لیس��ت واحد 
دست پیدا کرده و در راستای ائتالف جریانات مختلف 
انقالب اس��المی گام برداریم. اقراریان در ادامه تاکید 
کرد: لیست منتشر شده در رسانه ها به عنوان لیست 
شورای ائتالف، لیس��ت نهایی نیست چرا که ممکن 
اس��ت ترکیب این لیست در پی جلساتی که با هدف 
دستیابی به وحدت حداکثری در حال برگزاری است 
تغییر کن��د که در این صورت لیس��ت نهایی قبل از 
رأی گیری در مجمع عمومی اعالم خواهد شد. دبیر 
شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران خاطر نشان 
کرد: مجمع عمومی تهران که قرار بود این هفته برگزار 
شود با هدف وحدت حداکثری هفته آینده با حضور 
اقشار مختلف از شهروندان تهرانی برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت داوطلبان 
اصالح طلب برای انتخابات مجلس 

در استان های کشور

عضو ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان، 
آخری��ن وضعیت اصالح طلب��ان برای ارائه لیس��ت 
انتخابات��ی در یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس را 
تش��ریح کرد. محمد خونچمن عضو ش��ورای عالی 
سیاس��ت گذاری اصالح طلب��ان، آخری��ن وضعی��ت 
اصالح طلب��ان ب��رای ارائ��ه لیس��ت انتخابات��ی در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی را 

تشریح کرد.
وی افزود: اصالح طلبان در ش��هر ته��ران هنوز قادر 
به ارائه لیس��ت انتخاباتی نیستند و ما امیدواریم که 
نتایج اعتراضات به بررسی  صالحیت ها بتواند امکان 
رقابت در تهران و برخی از استان های کشور را فراهم 
آورد. خونچمن تصریح کرد: در وضعیت فعلی اصالح 
طلبان در ۱6 اس��تان کشور فاقد نامزد، در ۹ استان 
دارای یک نامزد که از چهره های شاخص نیستند و 
در 6 اس��تان باقی مانده نیز بین 2 الی بیش��تر نامزد 
دارند. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در پاس��خ به این پرسش که چند دبیرکل از احزاب 
اصالح طلب توانسته اند تائید صالحیت شوند، گفت: 
فق��ط 4 دبیرکل توانس��تند تائید صالحیت ش��وند 
که آقایان مصطفی کواکبی��ان دبیرکل حزب مردم 
ساالری، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، داوود 
محمدی دبیرکل انجمن اسالمی معلمان و محمدرضا 
راه چمنی دبیرکل ح��زب وحدت و همکاری ملی از 

جمله این افراد هستند.
خونچمن درباره صالحی��ت دواطلبان حزب جوانان 
ایران اسالمی برای انتخابات مجلس نیز گفت: 7 نفر 
از سوی حزب جوانان ایران اسالمی در سراسر کشور 
دواطلب شده بودند که هر 7 نفر رد صالحیت شدند. 
محم��د خونچمن هم اکنون دبیرکل حزب جوانان 

ایران اس��المی را برعهده دارد. فارس

گزارش

عضو ش��ورای ائتالف نیروه��ای انق��الب گفت:نمایندگان 
مجلس یازده��م نباید بر خالف نماین��دگان دوره قبل در 

قانونگذاری و نظارت با دولت تعارف داشته باشند.
ضرغام صادقی عضو ش��ورای ائتالف نیروه��ای انقالب ، با 
بیان اینکه تغییر شیوه حکمرانی برخی مسؤلین نیاز جامعه 
و مطالبات مردم اس��ت گفت: مردم ما منتقد هس��تند که 
چرا با وجود در اختیار داشتن ۸ درصد از منابع جهان، این 
مقدار از مشکالت اقتصادی به آنها تحمیل شده و کسی از 

مسئولین به فکر آنها نیست.
وی ادامه داد: حکمرانی در کش��ور باید به س��متی برود تا 
مردم احس��اس کنند ش��رایط اقتصادی و ش��یوه مدیریت 
کش��ور به نفع آنهاس��ت و ش��فافیت باید در اولویت  کاری 

مسؤلین قرار گیرد تا برای مردم اعتمادساز باشد.
صادق��ی با تاکید بر اینکه مبارزه با فس��اد در حوزه اقتصاد 
زمینه س��از به وجود آمدن امی��د در جامعه و مردم خواهد 
ب��ود، تصریح کرد: خوش��بختانه قوه قضائی��ه در این مورد 
پیش��گام است و س��ایر قوا و دس��تگاه ها نیز باید مبارزه با 

فساد را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
عض��و ش��ورای ائتالف نیروه��ای انقالب با اش��اره به نقش 
جوانان در مدیریت گوناگون کش��ور عنوان کرد: تجربه های 
گذش��ته نشان داده است که هر کجا جوان ها ورود کرده اند 
منش��أ تغییر و تحول بوده اند و ش��رایط را به نفع کش��ور و 

منافع داخلی تغییر داده اند.
وی ب��ا بیان اینک��ه امید واقع بینانه در ش��رایط فعلی نیاز 
جامعه است، تصریح کرد: اگر شعار نباشد و امید به صورت 
واقعی در جامعه وجود داش��ته باش��د آینده بهتر در انتظار 
کش��ور خواهد بود؛ باید با برنامه ای عملیاتی و مدون برای 
م��ردم امیدآفرینی کرد و اگر این اتفاق رخ دهد، مردم نیز 
به کمک مسؤلین خواهند آمد و برای حل مشکالت کشور 

گام برمی دارند.
صادق��ی با تاکید بر اینکه قوه مقننه باید نقش ریل گذاری 

داشته باشد، گفت: تدوین قوانین و ریل گذاری های درست 
می تواند زمینه روی کار آمدن دولتی کارآمد را فراهم کند 
و این مس��تلزم حضور افرادی آگاه و با علم قانون شناس��ی 
در مجلس اس��ت تا هم قانونگذاری و هم نظارت به درستی 

انجام و هم شفاف سازی در همه زمینه ها عملی شود.
عضو ش��ورای ائت��الف محرومی��ت زدای��ی را اولویت مهم 
تغییر و تحول در ش��رایط جامعه دانست و عنوان کرد: باید 
تحرکی در عرصه اقتصادی ش��کل بگیرد تا مردم احساس 
کنند معیشت آنها دیده می شود و مشکالتی مانند بیکاری 

و تورم حل خواهد ش��د. وی حضور افراد شایس��ته و سالم 
را دلیل روی کار آمدن مجلس��ی کارآمد و تأثیرگذار خواند 
و تصریح ک��رد: نمایندگان مجلس یازده��م باید بر خالف 
نمایندگان دوره قبل در بُعد اساسی قانون گذاری و نظارت 
با هیچکس تعارف نداش��ته باشند، چون حضور نمایندگان 
ش��جاع و توانمند زمینه مجلس مقتدر و ریل گذار را فراهم 
می کند که هم مطالبات مردم را پاسخ دهد و هم قوانین را 

به سمتی هدایت کند که اشتغال و تولید را زنده کند.
صادق��ی افزود: آگاه بودن نمایندگان از مش��کالت جامعه، 
داش��تن برنامه مدون برای حل مش��کالت، دغدغه مندی 
مش��کالت مردم و دلسوز بودن برای جامعه، قطعاً می تواند 
اعتماد از دس��ت رفته مردم را بازگردان��د، نمایندگانی که 
قرار اس��ت راهی مجلس یازدهم شوند باید بدانند نماینده 
مردم هس��تند و نباید درتحقق منافع ملت با دولت تعارف 

داشته باشند.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در پایان امید به آینده 
را دلیل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس دانست و خاطر 
نشان کرد: در سال های جنگ مردم حامی رزمندگان بودند 
و زمینه س��از پیروزی ش��دند؛ امروز هم اگ��ر مردم کمک 
و حمای��ت کنند و افراد توانمندی را به مجلس بفرس��تند 
آنه��ا نیز می توانند با پیگیری و ت��الش، قدرت اقتصادی و 

معیشت مردم را باال ببرند. مهر

ای��ن روزها با اعالم اولیه فهرس��ت داوطلبان تایید صالحیت 
شده توس��ط هیات های نظارت، جریان های سیاسی پیگیر 
بستن فهرست های انتخاباتی اند و در این بین اصالح طلبان 
همزمان مش��غول رایزنی با ش��ورای نگهبان برای اخذ تایید 
صالحی��ت نامزدهای بیش��تری از جریان خود نیز هس��تند. 
جریانات سیاس��ی بعد از اعالم اولیه نتایج بررسی صالحیت 
ه��ای انتخاباتی، مذاکرات و رایزنی ه��ای خود را برای تهیه 
لیس��ت های انتخابات��ی آغاز کرده اند. البت��ه هنوز احزاب و 
جریانات سیاس��ی می باید منتظ��ر نتیجه نهایی اعالم تایید 
صالحیت ها باشند. در این باره بویژه اصالح طلبان پیگیری 
بیش��تری دارند تا ش��ورای نگهبان را قان��ع کنند صالحیت 

نامزدهایشان را تایید کند.
بنا به گفته حجت االسالم مجید انصاری، عضو شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان قرار است از طرف آنها محمدرضا 
عارف با اعضای ش��ورا رایزنی و مذاکره کند. روز س��ه شنبه 
نیز اعالم شد مصطفی کواکبیان و علیرضا محجوب از سوی 
فراکسیون امید مامور رایزنی درباره رد صالحیت 42 نماینده 

عضو این فراکسیون شدند.
اگر 42 نفر از فهرس��ت ۹0 نماین��ده فعلی که رد صالحیت 
ش��ده اند اصالح طلب باشند پس احتماالً 4۸ نفر اعتدالی یا 
اصولگرا هس��تند. در روزهای اخیر عدم تایید صالحیت ۹0 
نماینده مجلس شورای اسالمی حرف و حدیث هایی فراوانی 
به همراه داش��ته اس��ت. بعد از موضع گیری اولیه عباسعلی 
کدخدایی درباره این که عمده ردصالحیت ها بدلیل مسائل 
مالی بوده، حقوقدان دیگر ش��ورای نگهبان نیز نسبت به این 

مسئله واکنش نشان داد.
هادی طح��ان نظیف، عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان در 
ش��بکه های اجتماعی نوشت: حدود ۹0 درصد از نمایندگان 
رد صالحیت ش��ده به دالیل غیر سیاس��ی تأیید نشده اند و 
بارها گفته ش��ده ش��ورای نگهبان به دالی��ل قانونی از اعالم 
عمومی دالیل منع شده ولی هر داوطلبی که بخواهد می تواند 

مستندات و محتوای پرونده اش را با دیگران مطرح کند.

 اصولگرایان، نواصولگرایان و پایداری ها؛ لیست واحد یا 
لیست های متعدد؟

اصولگرای��ان که از چند ماه قبل س��ازوکاری به نام ش��ورای 
ائت��الف نیروهای انقالب را برای رس��یدن به لیس��ت واحد 
طراحی کرده اند این روزها به ش��دت مش��غول مذاکره برای 
بس��تن لیست نهایی هس��تند. بر اساس گفته های غالمعلی 
حداد عادل، رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب در تعیین 
فهرس��ت نهایی بر شش اصل تاکید ش��ده که از جمله آنها 
باید به وحدت فراگیر بین نیروهای انقالب، جوانگرایی مورد 
تاکید رهبری در بیانیه گام دوم، توجه بیشتر به حضور زنان، 
نفی سهمیه بندی، نفی تصمیم گیری از باال به پایین و دخالت 

دادن مردم تا حد امکان اشاره کرد. 
روز سه شنبه همچنین ترکیب لیست ۳0 نفره شورای ائتالف 

نیرو های انقالب برای حوزه انتخابیه تهران مش��خص شد که 
4  نفر روحانی، ۱۳ جوان، 7 چهره شاخص و 6 نفر از بانوان، 
ترکیب نهایی لیست تهران برای انتخابات مجلس یازدهم را 
تشکیل می دهند. گفته شده شورای ائتالف نیرو های انقالب 
برای رس��یدن به این ترکیب از مردم تهران نظرسنجی کرده 

است.
موضوع مهم تر در ش��رایط فعلی ب��رای اصولگرایان، افزایش 
احتمال ارائه س��ه فهرس��ت جداگانه توسط آنهاست. منظور 
اصولگرایان سنتی با محوریت مصطفی میرسلیم، نواصولگرایان 
با محوریت محمدباقر قالیباف و جبهه پایداری با سرلیستی 
حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی اس��ت. در چند روز اخیر 
اخبار متعددی درباره خروج جبهه پایداری از شورای ائتالف 

نیروهای انقالب اسالمی منتشر شده است.
اوائل هفته جاری بود که حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا 
خبر خروج جبهه پایداری از ش��ورای ائت��الف اصولگرایان را 
تایید کرد و علت آن را تمامیت خواهی دانست و گفت:  حضور 

قالیباف در ائتالف اصولگرایان به ضرر او است.
البته جبهه پایداری چنین خبری را رد کرده اند. فاطمه آلیا، 
عضو جبهه پای��داري درباره عدم ائتالف اصولگرایان و جبهه 
پایداري عنوان کرده است: جبهه پایداري از ابتدا هم از سوی 
شوراي ائتالف دعوت نشده بود که حال بخواهد از آن خارج 

شود؛ بنابراین نه ورود و نه خروج آن صحت ندارد. 
عضو جبهه پایداری درباره احتمال ارائه چند لیس��ت توسط 
اصولگرایان بیان کرد: من تا به حال این موضوع را نش��نیدم، 
البت��ه افراد اظهارات مختلفی دارند و ممکن اس��ت یک نفر 

بگوید چهار لیست و شخص دیگری دو لیست بودن را پیش 
بینی کند.

آلی��ا در ادام��ه از تالش پای��داری و دیگ��ر اصولگرایان برای 
رس��یدن به یک لیست واحد س��خن می گوید و عنوان می 
کند: با شورای ائتالف و برخی شخصیت ها نظیر حداد عادل 
و محس��ن رضایی هم در این باره صحبت ش��ده و قرار است 
تا  س��عی کنیم بر اساس ش��اخص و معیارها به یک لیست 
واحد برس��یم. به نظر می رسد بخش��ی از تشتت و اختالف 
اصولگرایان در راستای کسب سهمیه بیشتر از فهرست نهایی 
باشد اما مشخص نیست این رقابت برای تصاحب کرسی در 
نهایت چه سرانجامی خواهد یافت. اگر چه برخی تشکل های 

اصولگرا به شدت از ارائه یک لیست واحد دفاع می کنند. 
حجت االس��الم مصباحی مقدم، س��خنگوی این جریان ۳0 
دی ماه به نامه نیوز گفته بود: توصیه من این است که تمام 
اصولگرایان همت ش��ان را برای خروجی یک لیست واحد به 
کار بگیرند. خدا نکند در تهران و کالنشهرها شاهد لیستهای 

متعدد باشیم.

 اصالح طلبان و سرانجام رایزنی با شورای نگهبان 
اص��الح طلبان ای��ن روزها نس��بت به نتیجه اولیه بررس��ی 
صالحیت ها توسط ش��ورای نگهبان معترض هستند. اوائل 
هفته جاری بود که شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
ضمن انتش��ار بیانیه ای عنوان کرد: » بر اساس آنچه تاکنون 
دریاف��ت کرده ایم، و برخالف آنچه ک��ه با مغالطه به جامعه 
اعالم می شود از مجموع بیش از ۱6 هزار نفر ثبت نام کننده، 

تاکنون تنها حدود 5000 نفر تایید صالحیت شده اند. حدود 
ه��زار و پانصد نفر یا انصراف داده اند و یا پس از رد صالحیت 
توس��ط هیات های اجرایی، اعتراض قانون��ی نکرده اند. حدود 
ن��ه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صالحیت نش��ده اند و یا رد 
صالحیت شده اند. متاس��فانه بیش از ۹0 درصد کاندیداهای 

شناخته شده احزاب اصالح طلب رد صالحیت شده اند«. 
در انتهای بیانیه نیز آمده اس��ت: از ش��ورای محترم نگهبان 
انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با حضور 
جدی در پای صندوق های رای بتوانند به نامزدهای مورد نظر 

و عالقه خود رای بدهند.
فی��ض اهلل عرب س��رخی، اعضای س��ازمان مجاهدین انقالب 
اس��المی نیز گفت��ه رد صالحیت ه��ا باعث ش��ده در برخی 

حوزه های انتخابیه اساسا رقابتی شکل نگیرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب مستند به آمار وزارت کشور در 
گفت و گو با اعتماد مدعی شده با نظارت استصوابی در ۱5۸ 
ح��وزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد و نماینده بدون رقیب نیز 
اصولگراست که از هم اکنون و پیش از برگزاری انتخابات هم 
باید او را راه یافته به مجلس تلقی کرد. همین آمار اولیه نشان 
می دهد تقریبا تکلیف اکثریت مجلس ش��ورای اسالمی دور 

یازدهم روشن است. مجلسی با اکثریت قدرتمند اصولگرا.
البته عرب س��رخی به این که کدام حوزه ها رقابتی تا کنون 
ش��کل نگرفته اشاره ای نداشته و ش��اید اگر به طور دقیق و 
جزیی به این موضوع اشاره می کرد قضاوت درباره این مسئله 
ساده تر بود. البته در چند روز گذشته رئیس جمهور نیز وارد 

میدان شد و درباره این موضوع اظهارنظر کرده بود. 
حس��ن روحاني 25 دی ماه در جلس��ه هی��ات دولت با بیان 
اینکه با یک جناح نمي شود کشور را اداره کرد گفت: به مردم 
نگویی��م که در برابر یک صندل��ي مجلس ۱7 نفر، ۱70 نفر، 
هزار و 700 نفر نامزد هستند. از چند جناح هزار و 700 نفر و 

۱7 نفر از چند جناح هستند، آیا از یک جناح هستند؟.
در شرایط فعلی اصالح طلبان ارائه لیست نهایی در حوزه های 

انتخابیه مختلف را منوط به تایید صالحیت ها کرده اند.
دی��روز آذر منص��وری، عضو ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری 
اصالح طلبان در این باره به ایلنا گفته بود: تکلیف اصالح طلبان 
در این زمینه روش��ن است و بر اساس راهبردی که روی آن 
به توافق رسیدند چناچه کاندیدایی برای معرفی داشته باشند 
قاعدتا معرفی می کنند و لیست خواهند داد اما اگر این امکان 
برای  ما فراهم نباش��د تکلیف از ما ساقط می شود؛ البته این 
نه به معنی تحریم انتخابات و نه به معنی عدم شرکت است، 
ای��ن قاعده رقاب��ت انتخاباتی و به می��دان آمدن یک جریان 
سیاسی اس��ت.  با وجود موضع گیری اصالح طلبان تا زمان 
ارائه فهرس��ت نهایی داوطلبان نمی ت��وان با قاطعیت درباره 
ش��رایط رقابتی حوزه های انتخابیه مختلف اظهارنظر قطعی 
کرد. اما معقول آن اس��ت افرادی که شایستگی الزم را دارند 
و شرایط احراز را دارا هستند مورد تایید قرار گیرند تا زمینه 

برای رقابتی پرشور فراهم شود.  الف
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اصالح طلبان و اصولگرایان در تکاپوی رسیدن به فهرست انتخاباتی

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب:

مجلس مقتدر، دولتی کارآمد می آورد
نمایندگان با دولت تعارف نکنند


