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خبر
حسین کنعانیمقدم ،عضو شورای وحدت
اصولگرایان:

رئیسی تمایلی به کاندیداتوری ندارد

یک عضو شورای وحدت اصولگرایان گفت :اینکه
سایر گروههای اصولگرا ،گزینه اصلی شورای وحدت
را علی الریجانی میدانند ،گمانهزنی اســت .طبیعتاً
هر کســی که قرار باشد در شــورای وحدت مورد
حمایت قرار گیرد و درباره او تصمیمگیری شود ،این
تصمیمگیری با حضور همه اعضا انجام میشود.
حســین کنعانیمقــدم ،عضــو شــورای وحدت
اصولگرایــان درخصــوص آخرین خبر یا شــنیده
پیرامون کاندیداتوری سید ابراهیم رئیسی ،با توجه
به ابراز تمایل این شــورا برای حمایت از وی ،گفت:
چیــزی که ما اکنون رصد میکنیم ،این اســت که
ایشان تمایل به کاندیداتوری ندارند .به گزارش ایلنا،
وی در پاسخ به سوالی درباره روند دعوت از کاندیداها
و ارائه برنام ه آنها به شــورای وحدت ،اظهار داشت:
این فرآیند اکنون درحال انجام است و کاندیداها به
شــورای وحدت میآیند و برنامههــای خود را ارائه
میدهند .لیســت دقیق افرادی که تاکنون آمدهاند
را ســخنگوی شــورای وحدت اعالم خواهد کرد اما
تا جایی که درخاطرم هست آقایان محسن رضایی،
سعید جلیلی ،عزتاهلل ضرغامی و حسین دهقان از
جمله کســانی بودند که برای ارائه برنامه به شورای
وحدت آمدنــد؛ از حضور آقای الریجانی در شــورا
اطالع دقیقی ندارم .دبیرکل حزب سبز در واکنش به
اینکه سایر گروههای اصولگرا ،گزینه اصلی شورای
وحدت را علی الریجانی میدانند ،تصریح کرد :این
حرفها گمانهزنی اســت ،طبیعتاً هر کسی که قرار
باشد در شــورای وحدت مورد حمایت قرار گیرد و
دربــاره او تصمیمگیری شــود ،این تصمیمگیری با
حضور همه اعضا و اجماع روی آن فرد انجام میشود؛
اینکه گزینهای از قبل مشخص باشد یا تصمیمگیری
خاصی انجام شده باشد ،واقعیت ندارد .وی همچنین
در خصوص فرآیند انتخاب و انتشار فهرست انتخاباتی
شوراها ،بیان داشت :درخصوص انتخابات شورای شهر
منتظر آغاز فعالیتهای تبلیغاتی هستیم ،چون همه
ثبتنامها انجام و هم در تهران ،هم در شهرستانها
بخش قابل توجهی اکنون تعیین شده و بخشی هم
در وضعیت رزرو هستند ،لذا لیست هنوز کامل نشده
و قابل اعالم نیست اما بخش قابل توجهی از فرآیند
کار انجام شده است.
پروانه مافی ،نماینده مجلس دهم:

برخی چهرهها در سطح ریاست
جمهوری نیستند

یک نماینده پیشــین مجلس دهم گفت :در اردوگاه
اصولگرایی تشــتت زیاد اســت .افــراد مختلف و
چهرههایــی آمدند که برخی از آنها از نظر شــرایط
و حضور در قوا و مســائل مختلف در سطح ریاست
جمهوری نیستند ،اما آمدند و در این عرصه حضور
پیدا کردند .عضو فراکســیون امید در مجلس دهم
گفت :اگر همه جبهه اصالحات پشــت سر یک نفر
بایســتند و پس از طی کردن این روند و رسیدن به
تعداد محدودتری ،آن کســی که بیشــترین رای را
آورده همه به نفع او کنار بروند و پشــت سر یک نفر
بایستیم ،میتوانم پیشبینی کنم انتخابات را میبریم
و در نهایت اصالحات برنده خواهد شد .به گزارش برنا،
پروانه مافی ،نماینده مجلس دهم ،در مورد انتخابات
 ۱۴۰۰گفت :در حوزه جبهه اصالحات اتفاقات خوبی
در حال رقم خوردن اســت ،چهارده نفر را احزاب و
گروهها طی پیشــنهاداتی که داشــتند به دبیرخانه
جبهــه اصالحات معرفی کردند و از میان آنها هفت
نفر اول ظریف ،جهانگیری ،تاجزاده ،پزشکیان ،عارف،
ن هاشمی و شریعتمداری توانستند بیشترین
محس 
پیشنهادها را داشته باشــند .او ادامه داد :در مرحله
بعدی کســانی که معرفی شدند باید یک سوم آرا را
به دست بیاورند و سپس کسانی که یک سوم آرا را
به دست آوردند باید در مرحله بعدی ،دو سوم آرا را
کسب کنند .پس از تایید شورای نگهبان یک تعدادی
میمانند و یک تعدادی حذف میشــوند .اگر همه
جبهه اصالحات پشت سر یک نفر بایستند و پس از
طی کردن این روند و رسیدن به تعداد محدودتری،
آن کسی که بیشــترین رای را آورده همه به نفع او
کنار بروند و پشت سر یک نفر بایستیم ،میتوانم پیش
بینی کنم انتخابات را میبریم و در نهایت اصالحات
برنده خواهد شــد .مافی در رابطه با شــرایط جبهه
اصولگرایی افزود :در اردوگاه اصولگرایی تشتت زیاد
اســت و مشخص نیست که سید ابراهیم رئیسی به
عرصه انتخابات میآیند یا خیر و هنوز قطعی نشده
است .افراد مختلف و چهرههایی آمدند که برخی از
آنها از نظر شــرایط و حضور در قوا و مسائل مختلف
در سطح ریاســت جمهوری نیستند اما آمدند و در
این عرصه حضور پیدا کردند .نماینده پیشین مجلس
دهم با اشاره به تکثر و تعدد کاندیداها در اردوگاههای
اصولگرایی عنوان کرد :این تشتت باعث میشود که
جبهه اصولگرایــی توفیق کمتری پیدا کند .اگر به
اجماع نرسند توفیق آنها بسیار کم خواهد بود؛ باتوجه
به اینکه برخی از این کاندیداها به نفع کســی کنار
نمیروند این خودش طبیعی است که تشتت ایجاد
میکند .به نظرم اگر بتوانیم روند در جبهه اصالحات
را بــه خوبی مدیریت کنیم و به یک نفر برســیم و
آن یک نفر را همه حمایت کنند ،شــانس پیروزی
جبهه اصالحات و نامزد جبهه اصالحات بسیار زیاد
خواهد بــود .این نماینده مجلس دهم همچنین در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشارکت بیشتر
در انتخابات چه کار باید کرد ،گفت :یکی از کارهایی
که دولت باید انجام بدهد تقریبا شروع شده ،دیر شده
اما روند آن خوب اســت تا بتواند مشکالت عدیده را
یک مقدار حل کند.
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فیاض زاهد در گفتوگو با همدلی وضعیت انتخابات را بررسی کرد:

اصالحطلبان نباشند ،بنبست به وجود میآید

همدلی| فیــاض زاهــد ،فعال سیاســی
اصالحطلب درباره اســتراتژی اصالحطلبان
در انتخابــات  1400در گفتوگــو بــا
همدلی میگوید« :بــه نظر میآید تصمیم
کلــی جریان اصالحــات همچنان حمایت
از صندوقهای رای و بازگذاشــتن مســیر
انتخابات اســت و به دالیل مختلف داخلی
و بینالمللی بــه هیچ وجه تحریم انتخابات
در دســتور کار اصالحطلبان قــرار ندارد.
معلوم نیست که سود تحریم و کنارهگیری
اصالحطلبــان از فرآینــد انتخابات بیش از
ضرر آن باشد .تحت هر شرایطی استراتژی
عمومــی اصالحطلبــان ورود بــه عرصــه
انتخابات است».
علت حضور اعالم کاندیداتوری تاجزاده
زاهد درباره علت حضور تاجزاده در انتخابات
تصریــح میکند« :اصالحطلبــان در صدد
هستند همزمان دو فرآیند را پیش ببرند .از
یک طرف سطح خواستهها و مطالبات افکار
عمومی را همچنان زنده نگاه دارند و به آن
ارتفاع دهند.
ورود آقای تاجزاده به عرصه انتخابات به این
معنا است که اصالحطلبان سطح انتظارات
خــود را بیان میکنند و بــه حاکمیت این
پیــام را میدهنــد که ظرفیــت آنها برای
اینکه بتوانند حامل و نماینده خواســتهها
و مطالبات مردم باشند ،بسیار محدود شده
است».
او ادامــه میدهد«:بــه ایــن معنــا که هر
چه از فقــدان اثرگــذاری اصالحطلبان در
فرآیندهای سیاســی کم میشود ،آنها را به
یک نیروی بیاثر تبدیل میکند .اگر شاهد
بیاثر شــدن اصالحطلبان باشیم از آنجا که
اصولگرایان قادر نیستند گروهها و طبقات
اجتماعی متوســط و منتقــد را نمایندگی
کنند ،سیاســت در ایران با بنبست روبهرو
میشود».
این فعال سیاســی اصالحطلب با اشاره به
اینکه «اگر سیاســت در ایران با بنبســت
روبهرو شــود ،اثر خارجی و داخلی دارد».
میگویــد« :اثر داخلی آن این اســت که با
بنبســت سیاست نیروهای نظامی در ایران
امکان بازیگری بیشــتری پیدا میکنند که
به این معنا اســت که جمهوری اســامی
به پایان ایدههــا و آرمانهای خود خواهد
رسید .همچنین اگر دو نیروی اصالحطلب
و اصولگرا به طور کامل اثرگذاری سیاسی
خــود را از دســت بدهند و ایــن نیروهای
برانداز خارج از کشور هستند که با بنبست
سیاست راههای سختتر از جمله براندازی،
مبارزه مسلحانه و تحریم کامل همه ارکان
داخلــی و بینالمللــی کشــور هزینههای

الیــاس حضرتی ،دبیــرکل حــزب اعتمادملی
در نامــهای خطاب به محمدباقــر قالیباف ،رئیس
مجلس ،نســبت به پاکســازی سیاســی گسترده
نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا هشدار
داد .حضرتــی در این نامه نوشــته :صراحتا عرض
میکنم که این شــیوه عملکــرد غیرقابل دفاع در
دوره مدیریت جنابعالی در مجلس شورای اسالمی،
بیش از همگان به حســاب شــخص شما گذاشته
خواهد شــد و طبعا باید پاسخگوی اقدامات حذفی
فراگیر هیاتهای اجرایــی و هیاتهای نظارت در
انتخابات شوراهای شهر و روستای این دوره باشید.
(اعتمادآنالین)
منصــور حقیقتپــور نماینده ســابق مجلس:
خیلیها با وجود نامزدی آقای رئیسی در انتخابات
ثبت نام خواهند کرد و عکس یادگاری با شناسنامه
را خواهنــد انداخت ،تا بعد ببینند چه میشــود.
معتقدم غروب روز  ۲۵اردیبهشــت هم باید منتظر
اعالم تصمیم آقای رئیسی باشیم .به نظرم استراتژی
تحیر آقای رئیسی جواب داده چون همه حیرانیم.
(نامه نیوز)
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بیشــتری را بــر مــردم و کشــور تحمیل
میکنند».
مسیر حل منازعه باید باز باشد
او با اشاره به اســتراتژی دوم اصالحطلبان
میگویــد« :اصالحطلبان تــاش میکنند
همچنان مســیر حــل منازعه را بــاز نگاه
دارند .از زمان مشروطه به این سو ،همواره
مطالبــات ،ایدههــا و آرمانهایــی که در
انقالب مشــروطه مطرح میشد ،در نتیجه
درگیریها ،نافرجامی و کمصبری نیروهای
اجتماعی و سیاسی حاکمیت ،بدون نتیجه
و به نفع استبداد به پایان رسید».
او میافزاید« :انقالب مشــروطه به استبداد
صغیر ،فتح تهران به کودتای رضاشاه ،دوران
پس از دهه  20و شــکوفایی سیاسی منجر
به کودتای 28مرداد و استبداد بعد از آن و
انقالب اسالمی هم منجر به شرایط متصلب
و نامناسبی که هنوز عرصه رقابت و چالش
و درگیری و مبــارزه میان نیروهای مدنی،
سیاســی و ترقیخــواه و نیروهای متصلب
و مرتجع و گاهی تنــدرو در بخشهایی از
حاکمیت است».
زاهــد البته دو چهــره جهانگیری و محمد
شــریعتمداری را گزینههــای مناســبی
میدانــد و تاکید میکنــد« :اصالحطلبان
سعی میکنند از چهرههایی استفاده کنند
که امکان گفتوگو ،آشــتی و تعامل میان
حاکمیــت و گروههــای اجتماعی را فراهم
کند .اسم این را میگذاریم شخصیتهایی
که قدرت حل منازعه دارند.

شــخصیتهایی مثــل آقــای محمــد
شــریعتمداری که ارتباطات خوبی با ارکان
حاکمیــت دارد و بــا توجــه به ســابقه و
نزدیکیاش در گذشــته به نیروهای سنتی
و محافظهکار که سالها است در بیت مورد
وثوق است.
از طرفی وزیر مــورد اعتماد آقای خاتمی
بوده اســت .در دورههای اخیــر نیز معاون
اجرایی و وزیر کار و رفاه اجتماعی بود».
او ادامــه میدهد« :آقای جهانگیری نیز که
االن معاون اول رئیس جمهور است و ایشان
هــم روابط خیلــی خوبی همیشــه با بیت
داشته و مورد احترام بوده است.
شــخصیتهای اینگونــه میتواننــد
اســتراتژی دوم را پیش ببرند .اگر بتوانیم
بــا کاندیداهایی مثل ظریــف و تاجزاده در
انتخابات حضور پیدا کنیم ،شــاید پلن «آ»
محسوب میشود ،اما پلن «ب» ما میتواند
اســتفاده از شــخصیتهایی مثــل آقایان
جهانگیری و شریعتمداری باشد که بتوانند
تنــش را کاهش دهند و امــکان گفتوگو،
تفاهم و پیشبرد امور مردم را دنبال کنند».
زاهد درباره علــت اهمیت حضور انتخاباتی
این چهرهها گفت«:ما باید از فرصت استقرار
دولت بایدن استفاده کنیم.
چهار ســال ترامپ بــود و راه آمریکا برای
مذاکره بســته بود .اگر قرار باشد ،در ایران
نیز  4سال یک فرد نظامی یا تندرو روی کار
باشد ،راه ایران بســته میشود و از اقتصاد
ایران دیگر چیزی باقی نخواهد ماند».

او دربــاره احتمــال ردصالحیــت محمد
شریعتمداری و اســحاق جهانگیری گفت:
«اگر واقعاً آقایان جهانگیری و شریعتمداری
تاییــد صالحیت نشــوند که بایــد بگوییم
چیزی به نام انتخابات وجود ندارد.
یــک زمانی اســت از چهرههایی مثل من
یــا آقایــان محمدرضا خاتمی یا محســن
امینزاده حرف میزنیم که ســابقه زندان
داشــتیم ،مســئله قابــل درک اســت .اما
آقایان جهانگیری و شریعتمداری اگر تایید
صالحیت نشــوند ،عم ً
ال چیزی از انتخابات
باقی نمیماند».
مشاور وزیر کار تصریح میکند« :هم شرایط
کرونایــی که امکان تجمعــات اجتماعی و
انسانی را بسیار سخت کرده و هم ناراحتی،
ناامیــدی و نافرجامــی افــکار عمومی از
اینکــه به این باور رســیدهاند که رفتن به
پای صندوقهای رای بیحاصل اســت ،در
مشارکت انتخاباتی آتی تاثیر دارد».
زاهد بیان میکند« :برخی از مجادالتی که
این روزها در جامعه وجود داشــت ،جامعه
را حساس کرده و اگر هم مذاکرات وین به
نتیجه برسد ،تاثیری قابل مالحظه در تغییر
نگرش مردم خواهد داشت.
به ایــن معنا که راه سیاســت همچنان باز
خواهد بود و این مسئله میتواند به افزایش
مشــارکت کمک کند ،اما آنچه امروز شاهد
بودهایم ،ما شاهد مشارکت محدود و اندکی
هســتیم که چندان به نفــع اصالحطلبان
نیست».

از مداح مشهور تا چهرههای تندرو ظریف را نواختند

ادامه حمالت به وزیر خارجه

همدلی| محمدجواد ظریف هدف حمالت
و انتقادات خیلی تند قرار گرفته است .بعد
از آن کــه او در صفحه اینســتاگرامش در
واکنش به سخنان رهبر انقالب عذرخواهی
کرد ،برخی از مخالفان دولت دوباره توپخانه
حمــات به او را تجهیز کردند و او را هدف
انتقادات جدی خود قرار دادند.
بیــش از همه حاج محمــود کریمی مداح
معروف علیه او ســخن گفــت .کریمی در
مراسم شــبهای قدر اشعاری را خواند که
کنایههای تندی به ظریف داشت.
او در ایــن مجلس عزاداری در بخشــی از
شــعرخوانیهای خود با طعنه به مذاکرات
هســتهای و وزارت خارجــه گفت«:وقــت
تضعیف مرد میدان شــد ،اشعری شیر شد،
رجزخوان شد».
امــا حمله به ظریف تنها به محمود کریمی
ختم نشــد .حســین شــریعتمداری مدیر
مســئول کیهــان با حضور در یــک برنامه
زنــده تلویزیونی نیــز او را هدف قرار داد و
گفت«:درست است که ظریف نهیب پدرانه
رهبــری را پذیرفت ،ولــی در بیانیهای که
بعد از ســخنان رهبری منتشر کرد بر روال
قبلی تأکید کرد ».این در حالی اســت که
ظریــف در متن عذرخواهی خود از رهبری
تنها میگوید که نظرات شخصیاش را بیان
کرده است.
جالب آن که در نگاه حسین شریعتمداری
بیان نظرات شخصی یک کارشناس ممنوع
شناخته میشود.
شــریعتمداری در بخش دیگری از سخنان
خود گفته« :اینکه چه کسی این مصاحبه
را افشــا کرده باید پیگیری شــود ،ولی در
این ماجرا این اولویت دوم اســت و اولویت
اول صحبتهــای وزیر امور خارجه اســت،
چرا که این صحبتها کارشناســی نیست.
حضور ما در منطقــه و تواناییهای نظامی
ما و گفتمانی که پرمخاطب اســت موجب
شــده تا آمریکاییها در منطقه نتوانند آن

حاشیههای سیاست

گونه که میخواهند عمل و سیاست انفعالی
را دیکته کنند.
ظریف شخصیت متدین است و انسانهای
متدین خیانت نمیکنند ،ولی کاله سرشان
میگذارند».
عبداهلل حاج صادقــی نماینده ولی فقیه در
سپاه نیز بخش از سخنرانی اخیر خود را به
موضوع ظریف اختصاص داد.
البته او نامی از ظریف نبرده ولی به سخنان
منتشر شــده ظریف درباره ســردار شهید
ســلیمانی اشــاره دارد .او گفته«:حضور با
افتخار و ســربلند در مذاکرات موســوم به
هستهای مرهون مجاهدتها و تولید قدرتی
است که حاج قاسمها برای کشور رقم زدند.
شما با آن اظهارات بیاساس و نادرست نه
فقط به حاج قاسم بلکه در حق همه شهدا
و خانوادههای معظم آنان جفا کردید و انگار
مفهوم شهادت را نمیدانید.
بدانید خدا ناظر و حاضر اســت و شهیدان
این انقالب را حفاظت میکند و اگر کســی
در حق آنهــا ظلم و جفا کند عاقبت خوبی
ندارد .حاج قاسم یک هنرمند جامعاالطراف
بــود ،او با بهکارگیری ظرفیتهای مختلفی

که در کشــورهای دیگر وجود داشــت ،با
اســتفاده از تقویت روحیه جهــادی اجازه
تحمیل جنگ تروریستی به کشور را نداد تا
تلفات متوجه مردم ما شود و به جای ورود
تــوپ و تانک صدام ،شــاهد جوالن داعش
و تروریســتهای تکفیری در ایران باشیم.
هزینههای میلیاردی برای کارنامهسازی نه
تنها محبوبیت نمیآورد بلکه منافع کشور را
به چالش میکشد.
محبوبیــت ناشــی از تصرف قلــب مردم
اســت ،همان چیزی که پشت پیکر قطعه
قطعه شده حاج قاســم آفریده شد؛ بدانید
این بیعدالتیهــا و بیانصافیها را تحمل
میکنیم اما هرگز فراموش نمیکنیم».
با توجه به افزایش یافتن فشــارها به ظریف
طی ایــن روزها احتمــاال تصمیمگیری او
درباره حضور در انتخابات  1400ســختتر
میشود .پیش از این هم به نظر میرسد که
ظریف نگران فشــارهای سیاسی برای ثبت
نام در انتخابات است.
حاال با توجه به حوادث پیش آمده احتماال
اگر تا االن تصمیمی در این باره نگرفته ،بعد
از این هم نخواهد گرفت.

چرا که حاال حتی آنان که چند وقتی است
از سیاســت فاصله گرفتند هم لب به سخن
گشودهاند و ظریف را تحت فشار گذاشتهاند.
به گــزارش مهــر ،عالءالدیــن بروجردی
از دیپلماتهــای ســابق و نماینــده دوره
قبــل مجلس نیــز گفته« :اظهــارات اخیر
وزیرامورخارجــه مایه شــرمندگی اســت.
متأسفانه وزیرامورخارجه از ادبیاتی استفاده
کــرد که موجبــات ناراحتی مقــام معظم
رهبری را فراهم نمود.
ظریف شــخص بیتجربهای نیســت ،این
ادبیات گرچه در یک مصاحبه علنی مطرح
نشــده بود ،اما نشــاندهنده تفکر و بینش
شخص ظریف است.
طبیعی اســت که آمریــکا و همپیمانانش
بهویژه رژیم صهیونیســتی از سیاستهای
جمهــوری اســامی ایران راضی نباشــند
زیرا سیاســتهای جمهوری اسالمی ایران،
سیاست خارجی مســتقل مبتنی بر منافع
ملی است».
به هرحال به نظر میرسد حاشیههای فایل
صوتی ظریف همچنان ادامه داشــته باشد.
دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ
به پرسش ایســنا مبنی بر اینکه آیا عامل
یــا عاملین ســرقت و انتشــار فایل صوتی
مصاحبه محمدجواد ظریف شناسایی شدند
و اینکه آن پرونــده در چه مرحلهای قرار
دارد ،اظهار کرد«:آقای دکتر آشنا خودشان
استعفا دادند.
در خصــوص ایــن موضوع نیــز نهادهای
مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر
بوده و هنوز گزارشی از این پیگیریها داده
نشده است.
مســئوالن ذیربط به موقــع در این زمینه
اطالعرســانی خواهند کرد ».هفته گذشته
حسامالدین آشــنا رئیس مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری که مصاحبه با
وزرا زیر نظر او انجام شــده بود ،از ریاست
این مرکز کنارهگیری کرد.

سبد رای اصولگرایان با رویگردانی
مردم از اصالحطلبان پر نمیشود

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت:
باال بودن مشــارکت در انتخابات باعث میشــود
بیگانگان بهانهای نداشــته باشند و آنها را مجبور
خواهد کرد توطئهها را به حداقل برسانند.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتمــاد ملی گفت:
اصولگرایــان فکــر میکننــد اگــر کســی به
اصالحطلبان رای ندهد ،آرا به ســبد آنها سرازیر
خواهد شد ،غافل از اینکه ممکن است عدهای در
انتخابات شــرکت نکنند ،اگر چه خواسته آنهایی
که در پی انتخابات حداقلی هستند همین است.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا خباز روز ســه شــنبه
دربــاره انتخابــات  ۲۸خرداد ،گفــت :دو نگاه در
کشور ما نسبت به انتخابات حاکم است .دیدگاهی
به مشــارکت حداقلی و دیدگاهی هم بر انتخابات
حداکثــری تاکید دارد و همه کســانی که بدون
نگاه جناحی به سربلندی کشور میاندیشند ،این
دیدگاه را دنبال میکنند.
نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی ،مشارکت
حداکثری را موجب ارتقای انسجام داخلی و امنیت
ملی ارزیابی کرد و افزود :باال بودن مشــارکت در
انتخابات باعث میشــود بیگانگان بهانهای نداشته
باشــند و آنها را مجبور خواهد کرد توطئهها را به
حداقل برسانند.
خباز با اشــاره به خط تخریب برخی گروهها علیه
داوطلبان احتمالی انتخابات شــوراها و ریاســت
جمهوری ،تخریب شخصیت سیاسی محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه در روزهای اخیر را یادآور
شد و گفت :خط تخریب در پی برگزاری انتخابات
حداقلی در کشور است.
وی ،نقد منصفانه برنامههای داوطلبان انتخابات را
اقدامی شایسته دانست و افزود :نقد برنامه نامزدها
با استداللهای روشن برای اطالع مردم کار خوبی
اســت اما اتهام زنی و توهین نه تنها خالف شرع
بلکه خالف عقل سلیم ،عرف و اخالق است.
خباز درباره وضعیت اردوگاه انتخاباتی اصالحطلبان
نیز گفت :اصالحطلبــان داوطلب زیادی دارند اما
اینکــه کدام بیایند باید تا زمان نامنویســی صبر
کنیم بعد ببینیم که چه کســانی از ســوی نهاد
نظارت احراز صالحیت میشوند و آنهایی که تایید
شــدند باید برنامه و تیم خــود را معرفی کنند تا
بهترین انتخاب انجام شود.
وی به معرفی محمدرضا عارف و مسعود پزشکیان
از سوی «جبهه اصالحطلبان ایران» برای داوطلبی
انتخابات ریاســت جمهوری اشــاره کرد و افزود:
اســحاق جهانگیری معــاون اول تاکنون چیزی
نگفته اســت ولی طبیعتا از کســانی است که در
محافل سیاسی از احتمال نامزدیاش سخن گفته
میشــود و غیر از این ســه نفر ،تعداد دیگری از
اصالحطلبــان یا اعالم آمادگی کــرده اند یا قصد
اعالم داوطلبی دارند.
استاندار پیشین ســمنان ادامه داد :نخستین قدم
برای رایآوری داوطلبان انتخابات این اســت که
خودش برنامه داشته باشــد .نامزدهای انتخابات
باید در حداکثــر در ۱۰صفحه برنامهای قابل فهم
برای عامه مــردم ارائه کننــد و بگویند که برای
حل مسائل کشــور در حوزههای مختلف به ویژه
اقتصادی و معیشتی چه برنامهای دارند.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتمــاد ملی درباره
احتمال ایجاد اجماع میان ائتالفهای اصالحطلب
نیــز گفــت :جبهــه اصالحــات ایــران و جبهه
اصالحطلبــان ایران میتوانند با هــم به تفاهم و
اجماع برســند ،زیرا ما یک نهاد اجماعساز درست
کردیم و این نهاد اجماع ســاز بــا روش و منش
دموکراتیک انتخاب شده و با همان روش هم وارد
ارزیابی میشود.
وی ،ادعای منتقــدان دولت دربــاره پیروزی در
انتخابات را ناآگاهانه دانست و گفت :فکر میکنند
اگر اینطوری مســائل را مطرح کنند مردم حتما
بــه آنها رای خواهند داد غافــل از اینکه اینطور
نیست.
خباز ،رقابت دو تیم مطرح فوتبال کشور را یادآور
شــد و گفت :هر کدام از این تیمها باید آرزو کند
که رقیبش با نشــاط باشد زیرا حیات هر کدام از
آنها به یکدیگر وابسته است و وقتی رقابتی نباشد
جریان هواداری مردمی از تیمها هم معنا ندارد.

