
امام خمینى(ره): 

جریان اصالح طلبى در هر شرایطى 
در انتخابات شرکت مى کند 

این وظیفه اي است الهی وظیفه اي است ملی وظیفه اي 
است انسانی وظیفه اي است که ما باید به آن عمل بکنیم 

همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم . 

محمد رضا تاجیک: هم معتقدم 
جریان رسمى اصالحات در 
انتخابات شرکت مى کند.جریان 
رسمى اصالح طلبى با نگاه به 
قدرت تالش مى کند سهمى از 
قدرت داشته باشد. تمام امید 
من فعال به جریان غیررسمى 
اصالح طلبى و نیروهایى است اصالح طلبى و نیروهایى است 
که به جریان اصلى اصالح طلبى نقد دارند. کنشگران مدنى 
به نظر من از جریان اسمى و رسمى اصالح طلبى عبور 

کرده اند. 

مشاره هشتم ۴ رمضان ۲۹۱۴۴۲ فروردین ۱۴۰۰یکشنبه  خربگزاری رسا 

رهبر معظم انقالب: 
عالج دردهاى مزمن کشور در پرشورى انتخابات و حضور 
عمومى مردم و انتخاب اصلح و مناسب در انتخابات 
ریاست جمهورى است.  

مشارکت باال و احساساتى در انتخابات 
بعد از مدتى مشکل درست مى کند 

مصاحبه حسین مرعشى با 
روزنامه ایران: اگر در یک حالت 
فرضى که محتمل هم هست، به
ـم که  ــایى بروـی  سمت فـض
بخواهیم یک مشارکت هیجانى 
براى انتخـــــابات به دست 
بیاوریم، من شخصــــاً قدرى 

نگران تبعات آن هستم. نگران تبعات آن هستم. 
مشارکت هیجانى نیازمند دادن پاسخ متناسب است که در 
این مورد واقعاً تردید وجود دارد. یعنى شاید با این ترتیب 
مشارکت در مقطع انتخابات باال برود اما مشکالت آن پس 

از انتخابات خواهد بود . 

چه کسى به شما اجازه مذاکره داده؟ 
احمدى نژاد که درحال فراهم 
سازى فضا براى حضورش در 
این انتخابات است، گاه و بیگاه 
ـه به دولـت  استراــتژى حمـل
روحانى را نیز دنبال مى کند. 

او اخیرا مذاکرات هسته اى را او اخیرا مذاکرات هسته اى را 
محل انتقاداتش قرار داده و 
گفته است چه کسى و به چه 
حقّى به شما اجازه داده است براى مذاکرات بروید؟  

وى به انفجار تأسیسات هسته اى ایران اشاره کرده و گفته 
است: از آن طرف دنیا تأسیسات ما را منفجر مى کنند و بعد 

شما مى خواهید براى مذاکره بروید. 

محبوبیت خاتمى باعث رد صالحیت 
مى شود! 

محمد هاشمى، عضو سابق 
مجمع تشخیص مصلحت: 
خاتمى در حال حاضر ممنوع
 التصویر است. با شرایطى که 
ایشان در حال حاضر دارند، 
بعید به نظر مى رسد که شوراى 
نگهبان آقاى خاتمى را تایید 
کند. زمانى که چهره اى مقبولیت کند. زمانى که چهره اى مقبولیت 
یا محبوبیت زیادى در جامعه داشته است، آنها از این 
محبوبیت نگذشته و این چهره رد صالحیت مى شود. 
مصداق این موضوع در انتخابات سال 92 براى مرحوم 

هاشمى رفسنجانى اتفاق افتاد. 

از پایدارى ها هم در کابینه ام 
استفاده مى کنم اگر... 

پزشکیان: اگر جبهه پایدارى، 
بپذیرد که در چارچوب برنامه 
تعیین شده حرکت کند و هدف 
او صرفا اجراى سیاست هاى 
تعیین شده باشد، ما از او 
استفاده مى کنیم. مخالف وضع 
موجود هستم. مگر سیاست 
هاى کلى وضع موجود را قبول هاى کلى وضع موجود را قبول 
مى کند؟ مگر قرار نبود در منطقه اول شویم؟ چرا نیستیم؟  

9 گزینه اصلى اصولگرایان براى 
انتخابات اعالم شد 

شواهد قوى از کاندیداتورى رئیسى وجود دارد 
متکى سخنگوى شوراى وحدت در گفت وگو با خبرآنالین: یکى شدن شوراى وحدت و شوراى ائتالف، نیازمند 
دو اراده است؛ نخست اراده سیاسى و دیگرى اراده عملى. ما اقدام عملى جدى براى همگرایى از سوى 
شوراى ائتالف شاهد نبودیم. ما بحث تشکیل شوراى ملى را مطرح نکردیم، بلکه بحث همگرایى ظرفیت هاى 
هم جهت را در این انتخابات مطرح کردیم.گزینه نخست شوراى وحدت رئیسى است؛ به شرطى که بیایند.  
تصمیم جلسه اخیر این شد که ما گفت و گو با سایر نامزدها را نیز آغاز کنیم.شواهدى وجود دارد که احتمال تصمیم جلسه اخیر این شد که ما گفت و گو با سایر نامزدها را نیز آغاز کنیم.شواهدى وجود دارد که احتمال 
آمدن آقاى رئیسى را قوت مى بخشد. منتهى ما نمى توانیم قاطع بگوییم که ایشان براى انتخابات مى آیند یا 
نمى آیند. اکثر کاندیداها در جبهه نیروهاى ارزشى و انقالبى گفته اند که اگر آقاى رئیسى بیاید نمى آییم؛ 
بنابراین این مساله نشان مى دهد، همه یک نگاهى به آقاى رئیسى دارند. ما یقین داریم که اگر آقاى رئیسى وارد عرصه انتخابات شود با 

توجه به یکپارچگى جامعى که هم در بین سیاسیون ارزشى و انقالبى و هم در بدنه جامعه دارد، رأى مى آورد. 

ــوى شوراى  متکى، سخنگـــ
وحدت 9 گزینه را معرفى کرد: 

1. محمدباقر قالیباف  
2. سید ابراهیم رئیسى  

3. سعید جلیلى 
4. حسین دهقان 
5. على نیکزاد 

زاده هاشمى  6
                                        7. محسن رضایى 

                                        8. عزت اهللا ضرغامى 
                                        9. سعید محمد 

در مدیریت صاحب سبک هستم و خودم را اصلح مى دانم 
سعید محمد، کاندیداى احتمالى انتخابات ریاست جمهورى گفته معتقدم شوراى نگهبان مى تواند صالحیت 
من را تایید کند. من خودم را سیاسى مى دانم، اما روش کار سیاسیون براى اداره کشور جواب نمى دهد. کسى 
که بخواهد با عینک سیاسى به همه چیز نگاه کنند، باعث مى شود از اصل موضوع و حل مسئله غفلت شود. 
او در ادامه گفته اگر آقاى رئیسى به انتخابات ورود کند به ایشان کمک مى کنم چون ایشان مى تواند اجماع 

خوبى ایجاد کنند و اولویت عدم انشقاق است. 
فرمانده سابق قرارگاه سازندگى خاتم االنبیاء(ص) همچنین در سومین جلسه از سلسله جلسات میز انتخاباتى فرمانده سابق قرارگاه سازندگى خاتم االنبیاء(ص) همچنین در سومین جلسه از سلسله جلسات میز انتخاباتى 
جمهور اتحادیه انجمن هاى اسالمى دانشجویان مستقل که با عنوان « تحول در حکمرانى، عدالت و کارآمدى» 
برگزار شد، گفته است: بحث امروز کشور ما بحث مدیریت است، از رئیس جمهور شما باید مدیریت بخواهید و چیز دیگرى نخواهید و من 

در بحث مدیریت صاحب سبک، توانمند و داراى رتبه هاى بین المللى هستم. 

گزینه نهایى جریان انقالب باید کمترین راى منفى را داشته باشد 
روزنامه وطن امروز نوشت: درباره نظرسنجى ها باید یک نکته بسیار ظریف را در نظر داشت و آن اینکه با 
نزدیک شدن به انتخابات، حاشیه هاى امن حول برخى کاندیداها از بین خواهد رفت و روند نقدها و تخریب ها 
آغاز مى شود و به همین خاطر ممکن است با نزدیک شدن به زمان نظرسنجى ها، اعداد و ارقام مربوط به 

محبوبیت و میزان راى آورى افراد، دستخوش تغییراتى شود 
یکى از فاکتورهاى مهم دیگرى که در انتخاب گزینه نهایى باید در نظر گرفته شود، این است که در فضاى به 
وجود آمده در انتخابات، گزینه منتخب جبهه انقالب چقدر مى تواند مانع ایجاد دوقطبى هاى کاذب شود؛ 

ظرفیت منفى کاندیداى نهایى جبهه انقالب باید در کمترین حالت ممکن باشد. 

روحانى زمین سوخته تحویل دولت بعدى خواهد داد 
محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم در گفت وگویى با خبرگزارى مهر ادامه داد: با همه نقاط 
قوت و ضعفى که این دولت مانند دولت هاى گذشته داشته است، همه اذعان دارند که زمینى که دولت تحویل 
دولت آینده مى دهد، چگونه است؛ زمین حاصلخیز است یا زمین سوخته! متأسفانه آقاى روحانى دولت را با 
میلیاردها تومان قرض و خالى کردن خزانه و آسیب هاى جدى به زیرساخت هاى تولید ملى، تحویل دولت آینده 

خواهد داد. 

«از خود متشکر» بودن جهانگیرى جاى تعجب دارد 
سید عباس نبوى این ادعا که اقتصاد دولت خاتمى مطلوب بود را زیر سوال مى برد و با انتقاد از سیاست هاى 
اقتصادى دولت  روحانى، مى پرسد: چه کسى مانع از این بود که 60 میلیارد دالر منابعى که توزیع شد، به 
درستى مصرف شود؟ وى که خود را کاندیداى عدالت خواهان مى داند، مى گوید به سبد رأى هیچ جناحى 

ناخنک نخواهد زد. 
وى همچنین درباره جهانگیرى گفت: من واقعاً تعجب مى کنم از آقاى جهانگیرى. ایشان خیلى اهل جسارت 
و حرف هاى بزرگ بزرگ است. همیشه مى آید مسائل را جمع مى کند و دو پاسخ درشت آماده مى کند و مى گوید 

که «بله! اگر روزى بگوییم که از چه درّه هایى جامعه را عبور دادیم ...» 
وى افزود: البد همه مردم باید جمع شوند بروند دست و پاى آقایان را ببوسند. تا این حد انسان، از خودمتشکر؟ تا این حد مسئله را تعارفى وى افزود: البد همه مردم باید جمع شوند بروند دست و پاى آقایان را ببوسند. تا این حد انسان، از خودمتشکر؟ تا این حد مسئله را تعارفى 

و شوخى گرفتن؟ شما اصالً براى این نقدینگى کارى انجام دادید؟ قدمى برداشتید؟  

سیدحسن خمینى از کاندیداتورى کنار 
رفت اما حرفش تاثیرگذار خواهد بود 

اعتماد نوشت:اینکه اصالح
 طلبان درنهایت سراغ کدام یک 
از گزینه ها مى روند هنوز نامعلوم 
است اما آنچه مسلم است این 
که اوال گزینه نهایى این جریان 
سیاسى چهره اى است اصالح
 طلب و نیز اینکه  سیدحسن 
خمینى که به  زعم بسیارى، خمینى که به  زعم بسیارى، 
گزینه اصلى اصالح طلبان بود، بعد از کناره گیرى از 
کاندیداتورى، همچنان رفتار و گفتارش در تصمیم گیرى
 هاى سیاسى-انتخاباتى اصالح طلبان نقشى تعیین کننده 

خواهد داشت. 

آیت اهللا رئیسى محور وحدت جمعى 
خواهد بود 

بادامچیان ابراز کرد: پیوند با 
روحانیت در سراسر کشور 
ثمرات خوبى در گام دوم 
انقالب براى ما به همراه خواهد 
داشت؛ در ریاست جمهورى، 
سیاست بر این مبتنى شد که 
اگر آیت اهللا رئیسى براى 
انتخابات حاضر شود وحدت انتخابات حاضر شود وحدت 
جمعى حول محور ایشان حفظ خواهد شد و حزب تیم خود 
را به ایشان عرضه مى کند و در صورت عدم حضور وى ما 

با سایر نامزدها برخورد نخواهیم داشت. 

با کاندیداى اصالح طلب وارد انتخابات 
مى شویم 

محمود صادقى: بر اساس 
تجارب گذشته باید کاندیداى 
اصالح طلب شاخص انتخاب 
شود تا بتواند حامل گفتمان 
اصالح طلبى باشد و به 
اصالحات متعهد باشد تا اصالح 
طلبان پس از انتخاب بتوانند 
امضاى خود را پاى او بگذارند و امضاى خود را پاى او بگذارند و 
عملکرد او را تضمین کنند و همچنین در مقابل مردم بتوانند 

پاسخگوى رفتار او باشند. 

اصالح طلبان روى کاندیدا مشخص 
تردید دارند 

مهرداد الهوتى: تصور من این 
است که دور رقابت بین 
اعتدالیون و اصولگرایان است 
یعنى شاید یکى از دالیل که 
اصالح طلبان وارد این داستان 
نشدند این بوده که فضا، 
فضایى است که رقابت بین 
اعتدالیون و اصولگرایان است اعتدالیون و اصولگرایان است 
حاال اصالح طلبان اگر بخواهند حمایتى داشته باشند مى

 توانند از یکى از کاندیداها حمایت داشته باشند. 


