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بررسی مواضع و اقدامات فعاالن  2جریان سیاسی کشور از شدت گرفتن فعالیت این  2جریان حکایت دارد

دغدغههاوتالشهایانتخاباتیمتفاوتاصولگرایانواصالحطلبان
حـــدود دو مــاه مــانــده بــه انتخابات مجلس،
فعالیتهایانتخاباتیدوجریاناصلیسیاسی
کشور درحــالــی دنبال می شــود که هرکدام
دغدغهها و مشکالت خــاص خــود را دارنــد.
اصولگرایان در فکر تدوین یک فهرست متحد
هستند که البته برخی پیش بینی می کنند
محقق می شود و برخی پیش بینی می کنند
محقق نمی شود؛ اصالح طلبان هم منتظرند تا
ببینند نتیجه احراز صالحیت ها چه می شود تا
پس از آن فهرست شان را نهایی کنند یا به شیوه
سابق در شورای عالی اصالح طلبان یا در فرایند
تــازه طراحی شده «سرا».با این حال فعالیت
های جدی هردو جریان نشان می دهد که آن ها
در سودای ورود به بهارستان و به دست گرفتن
سکانادارهقوهمقننهکشورهستند.
▪سامانه شناسایی کاندیداها در ائتالف
اصولگرایان به زودی معرفی می شود

در میان اصولگرایان ،بحث بر سر چگونگی
تدوین فهرست انتخاباتی است .دیروز محسن
پیرهادی ،سخنگوی شورای ائتالف نیروهای
انقالب اسالمی از «سامانه» این شــورا برای
«شناسایی کاندیداها» خبرداد و گفت که این
سامانه به زودی معرفی می شــود .به گزارش
تسنیم ،وی اظهار کرد :سازوکار شورای ائتالف
مبتنی بر شناسایی کاندیداها و تعیین نامزد
نهاییاستبهطوریکهاینروندازپشتدرهای
بسته بیرون آمــده و مانند گذشته نیست.این
شناسایی افراد برای حضور در لیست ابتدا از
پایین به باال صورت میگیرد و از نظرات مردم در
قالب مجامع عمومی آغاز میشود و در مراحل
بعدیبنابرمقبولیتافرادانتخابخواهندشد.

▪سخنگوی جبهه پــایــداری :معتقدیم تا
جایی که ممکن است همه نیروهای انقالب
باهمباشند

با ایــن حــال ظاهرا جبهه پــایــداری الاقــل فعال
مسیر دیگری را دنبال می کند .دیــروز مجید
متقیفر سخنگوی جبهه پایداری در گفت و گو
با خبرگزاری میزان ،با بیان این که معتقدیم
تا جایی که ممکن است همه نیروهای انقالب

باهم باشند ،گفت« :جبهه پایداری مانند دیگر
تشکلهای ارزشــی و انقالبی وحدت را عامل
اصلی موفقیت در انتخابات  ۹۸میداند ،البته
شرط رسیدن به وحدت را نیز عمل به الگوی
معرفی شده جبهه پایداری در انتخابات پیش
رو میدانیم ».به دلیل همین جمله آخر برخی
تحلیل گــران ،پیش بینی می کنند که جبهه
پایداریبایکلیستمستقلازسایراصولگرایان
بهانتخاباتورودکند.
▪فهرستبدونسرلیست؟

یکی از زمینه ه ــای بـــروز اخــتــافــات میان
اصولگرایان ،این پرسش است که چه کسی
سرلیست اصولگرایان در تهران خواهد بود؟
دربارهاینموضوعناصرایمانیتحلیلگراصولگرا
مسئله جدیدی مطرح کرده و گفته ممکن است
اینفهرستسرلیستنداشتهباشدتااختالفها
کمشود «:اینصحبتهستکهعکسهیچکس
باالیلیستقرارنگیردواسامیبراساسحروف
الفبا منتشر شود یعنی هیچ عکسی باال نیاید که
باعثاختالفنظرشودیاشائبهایایجادکند».
▪اصالح طلبان؛ اول تایید صالحیت سپس
بستنفهرستانتخاباتی

امــا در حالی که اصولگرایان دغدغه بستن
فهرست انتخاباتی خــود را دارنــد ،در جریان
اصالح طلب ،رایزنی و گفت و گوی چهرههای
شاخص این جریان با اعضای حقوقدان شورای
نگهبان حاکی از دغدغه آن ها دربــاره نتایج
بررسی صالحیت نامزدهای شــان اســت .در
این بــاره حجت االســام مجید انصاری چهره
برجسته اصالح طلب به تابناک گفت :جریان
اصالحطلبدریکبالتکلیفیوابهامدرخصوص
تایید صالحیتها به سر میبرد  ،چــون عدم
تایید صالحیت چهرههای مــورد وثــوق مردم
منجر میشود تا احزاب و جریانات سیاسی از
جمله اصالحطلبان از ورود به عرصه انتخابات
خودداری کنند .همچنین ابراهیم امینی عضو
هیئترئیسه حزب اعتماد ملی به اعتماد آنالین
گفت:اگرچهرههایتاثیرگذارجریاناصالحات
ایـن بــار بتوانند مجوز حضور در انتخابات را

بگیرند ،میتوان امید داشت انتخاباتی پرشور
رقمبخوردودرنتیجهمجلسیپویاتشکیلشود.
▪گــفــت وگــــوی فــعــاالن اصــــاح طــلــب با
حقوقدانان شورای نگهبان

به همین دلیل ظاهرا گفت و گوهایی میان
چــهــرههــای اصـــاح طلب بــا بــرخــی اعضای
حقوقدان شورای نگهبان در حال انجام است.
درایــن بــاره ،حجت االســام محسن رهامی از
فعاالنسیاسیاصالحطلبگفت«:باخودآقای
کدخدایی و تعدادی دیگر از اعضای محترم
شورای نگهبان هم در تهران و هم در قم دیدار
داشتم و دیدارها هم ادامه دارد ».همچنین دو
روز پیش هادی طحان نظیف ،عضو حقوقدان
ش ــورای نگهبان در صفحه شخصی خــود در
اینستاگرام از رفت و آمد برخی فعاالن جریان
اصالح طلب از جمله محمدرضا عارف ،مجید
انصاری و محمدصادق خــرازی به ایــن شورا
خبرداد و نوشت« :ما در شورای نگهبان همواره
سعیبراجرای ُم ّرقانونداریموجریاناتسیاسی
مختلف نیز در تــردد ،تعامل و گفت وگو با این
شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی
شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاهها دارد...
تالش ما این است که نگذاریم حقی از کسی
ضایع شود و خالف قانون عمل نشود .این مهم

گزارشصالحیتداوطلبان،سهشنبهنهاییمیشود
ایرنا  -سخنگوی ستاد انتخابات با بیان این
که درصد قابل توجهی از پاسخ استعال مها از
مراجع چهارگانه را دریافت کرده ایم و پاسخها
در اختیار هیئت اجــرایــی قــرار گرفته است،
گفت :ان شاء ا ...هیئت اجرایی  ۲۶آذرمــاه
(سه شنبه) صالحیت داوطلبان را رسیدگی و
نهایی میکنند .
سید اسماعیل موسوی افــزود :ممکن است
بعد از بررسی هیئتهای اجرایی ،عد های رد
صالحیت و عد های نیز تأیید صالحیت شوند،

چهره ها و گفته ها

اندیشه های فرازمانی امام (ره)
حجتاالسالم محمدتقی فاضل میبدی گفت:
باید دیدگا هها و اندیشههای فرازمانی امام
خمینی (ره)را بازخوانی و پیاده کنیم .اتکا به
آرای مردم و توجه به اقشار مستضعف و ضعیف
جامعه در پرتو آزادیهــای سیاسی و اجتماعی
از الگوهای ارزشــی و فرازمانی اندیشه امام
خمینی(ره) است
که باید توسط
م ــس ــئ ــوالن و
جــریــانهــای
سیاسی مورد
تــــوجــــه قـــــرار
بــــگــــیــــرد/ .
ایسنا

ناتوانی مسکو مقابل آمریکا
امیر علی ابوالفتح کارشناس مسائل بینالملل و
آمریکا گفت :بسیار دور از انتظار است که تبادل
زندانیها میان ایران و آمریکا سرمنشأ تحوالتی
شود که به تنش در موضوع هستهای و برجام
پایان دهد.روسیه ظرفیت و اراده بازگرداندن
آمریکا و ترامپ به برجام را نــدارد چون روسیه
در روابــط با آمریکا
دچار مشکالت
اساسی است
/.اع ــت ــم ــاد
آنالین

در هر حالت آنهایی که در هیئتهای اجرایی
رد صالحیت شوند ما به آنان اعالم میکنیم که
به استناد کدام ماده قانونی صالحیت شان مورد
تأیید قرار نگرفته است .وی ادامه داد :در نتیجه
داوطلبان رد صالحیت شده یک بــازه زمانی
فرصت دارند که به هیئت نظارت استان مراجعه
و شکایت و درخواست رسیدگی مجدد کنند.
عــاوه بر آن همه کسانی که تأیید صالحیت

شوند در هیئتهای اجرایی نیز صورت جلسه
میشود و در اختیار هیئت نظارت استان قرار
میگیرد .هیئتهای نظارت عالوه بر این که به
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده رسیدگی
میکنند ،صالحیت افرادی را که در هیئتهای
اجرایی تأیید شد هاند نیز بررسی و درنهایت
نتیجه آن را اعالم میکنند و ما نیز به متقاضیان
و داوطلبان اعالم میکنیم.

بدون یاری همه مردم و خصوصا فعاالن سیاسی
محقق نخواهد شد ».دراین باره روز گذشته،
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما این رفت
و آمدها را «عــادی» دانست و گفت« :احــزاب و
گروههای سیاسی ســؤاالت و مطالبی دارنــد و
برای این که ما بتوانیم نحوه کارمان را توضیح
دهیم ،تشریف میآوردند ،ما هم از حضور افراد
استقبال میکنیم و در هر بخشی از کارمان
حاضریم که توضیحات الزم را ،هم به داوطلبان و
هم نمایندگان احزاب و گروهها ارائه دهیم ...ما
بایدپاسخگویسوالهاوابهامهایآنانباشیم».
▪منتجبنیا:ازهرکسیحمایتنمیکنیم

با این حال در جریان اصــاح طلب یک هدف
ظاهرا نهایی شده و آن این که این جریان با یک
لیست از فعاالن واقعا اصــاح طلب به میدان
خواهد آمد و بنا ندارد به کسانی که نزدیک به
جریان اصالح طلب هستند ،میدان بدهد .به
گــزارش ایسنا در ایــن زمینه ،حجت االســام
رسول منتجب نیا دبیرکل حزب اصالح طلب
جمهوریت ایــران اسالمی گفت :حمایت ما از
داوطلبانانتخاباتمجلساینگونهنیستکهما
ازهرکسکهخودرااصالحطلبمعرفیکردیادر
اینایامبهمانزدیکشد،حمایتکنیم.

واکنش ها به پیشنهاد عباس عبدی
برای استعفای روحانی
برخیتحلیلگرانپیشنهاداستعفایرئیسجمهورراهمراهی
بامخالفانشمیدانند،برخیآنرانتیجهپیشنهادکارشناسان ۲روزه
وبرخیهمآنرادرامتداد«لبنانیزه»کردنایرانتحلیلکردهاند
پیشنهاد عباس عبدی تحلیلگر اصــاح طلب به
رئیس جمهور برای «استعفا» و برگزاری انتخابات
زودهنگامریاستجمهوریباواکنشهایمختلفی
در میان چهره های اصولگرا و اصــاح طلب رو به
رو شد تاجایی که حتی اکبر ترکان از چهره های
نزدیک به روحانی این پیشنهاد را پیشنهاد «تندروها
و کارشناسان دوروزه» دانست« .عباس عبدی» روز
گذشته در گفتو گو با هفته نامه صدا ،ایده خود را
دربارهبرگزاریانتخاباتزودهنگامریاستجمهوری
مطرحکردومدعیشد«:اینموضوعینیستکهفقط
منآنرامطرحکنم.برخیازوزیرانهمبهایننتیجه
رسیدهاند که با ادامــه این حد از تنش دیگر ،کاری
نمیشودکرد.شنیدهامکهمعاوناولرئیسجمهور
هــم ،کموبیش به چنین فکری رسیده اســت ».به
گــزارش فــرارو ،البته پیشنهاد عباس عبدی پیشتر
توسطسعیدحجاریاندیگرسیاستمداراصالحطلب
مطرحشدهبود.پیشنهادعباسعبدیباواکنشهای
زیــادی در فضای سیاسی و رسانهها روبــه رو شده
است.این پیشنهاد در جریان اصالح طلب مخالفان
مشهوریدارد.عبدا...رمضانزادهسخنگویدولت
اصالحات و از اعضای شاخص اصالح طلبان معتقد
است"استعفایروحانی"همراهیبا"اقتدارگرایان"
است«:درست است که از روحانی ناراحتیم و به او
انتقادداریموحتیبعضیازرایدادنبهاوپشیمانیم،
اماایندلیلهمراهیمابااقتدارگرایانحاکمبردولت
موازی پنهان نمی شود ،اتفاقا زاویه ما با روحانی به
دلیل سکوت و گاه همراهی او با آن اردوگاه و تخلف
از وعــده مقابله با آنــان اســت ».صــادق زیباکالم هم
مخالفدیدگاهعباسعبدیبرایاستعفایروحانی
است.بهعقیدهاوبابرگزاریانتخاباتزودرسشرایط
عوض نخواهد شد و فردی «تندروتر» از احمدی نژاد
رئیس جمهور خواهد شد .اما شاید در این زمینه
بتوان تندترین واکنش به پیشنهاد عباس عبدی را
اظهارنظر اکبر ترکان مشاور عالی پیشین رئیس
جمهوروازچهرههاینزدیکبهاودانست...«:عدهای
اینروزهادرفضایمجازیپیداشدهاندکهبهنظرماز
تخممرغشانسیدرآمدهاند...حرفهایافرادمعتبر

شناخته شــدهای را که در این حوزه تخصص کافی
دارند مورد توجه قرار دهید نه کارشناسان دوروزه
را».بهگزارشانصافنیوز،ویدرپاسخبهاینپرسش
که برخی تحلیل شان این است که رئیس جمهور با
استعفا میتواند سرمای ه اجتماعی جمع کند گفت:
«غلط زیادی میکنند...این خط مشی آمریکاست؛
در جاهای دیگر پیاده کرده و در کشور ما هم دارد
تالش خود را میکند که پیاده کند ».فعاالن سیاسی
اصولگرا نیز با این پیشنهاد مخالف هستند.عبدا...
گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای «جــوان»
در توئیتر خود نوشت« :استعفای روحانی مطالبه
انقالبیوننیست.اگرمردمرایدهندهبهمزایاومعایب
دولت ناشی از رای خود برسند در انتخاب بعدی ریل
را عوض می کنند.تغییر مردم ساالری باید این گونه
محقق شود.انقالبیون به دنبال قهرمان سازی از
بازندگان نیستند.علت اصرار همراهان روحانی بر
استعفافاصلهگذاریتصنعیاست».مهدیمحمدی،
تحلیلگر اصولگرا معتقد است که روحانی می داند
«استعفا در این زمان ،بخشی از عملیات براندازی
است و بی عقوبت نمیماند .هدف ویرانی طلبان از
این بحث هم فقط نپذیرفتن مسئولیت وضع فاجعه
بار موجود در آستانه انتخابات است که آن را هم به
کاهدان زده اند ».اما کمیل خجسته فعال رسانه ای
اصولگرادریادداشتیابعاددیگریازاینشرایطیرا
کهدرآنرئیسجمهوراستعفاکندیااستیضاحشودو
کناررود درصفحهاینستاگرامشمطرحکردهاست:
«فرض کنیم امسال،سال  ۹۸نبودو سال  ۹۱بود.
همین داستان را عدهای دنبال کردهبودند و حتی
درون مجلس پیگیرش بودند .فرض کنیم حرف آن
ها محقق میشد .رئیس جمهور بعدی که بود؟ آقای
حسنروحانی.همانشخصیکهاالنعدهایحرف
ازاستیضاحشمیزنندوالبتهعدهایهمنمیزنند.
یاستکهپایانندارد.یکرئیسجمهور
اینچرخها 
سه سال ،بعدی دو سال ،آن یکی چند ماه و ...این
خط "لبنانیزه" شدن ایــران اســت .کشوری بدون
مدیر و رها و مردمی سرگردان و عروس خاورمیانهای
بدوندفاع».

