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تازه های مطبوعات
••اکثرروزنامههاتیتریکخودرابهمناظرهسوموآخر
انتخاباتریاستجمهوریاختصاصدادند؛آرمان
ملی«:ازرفراندومکالمینگفتند»،آفتابیزد«:پایان
مناظره های معمولی»  ،ابتکار  «:راند آخر مناظره،
بدون برنده»  ،اعتماد «:سواالت چالشی همتی از
نامزدهای اصولگرا»  ،جام جم « :آخرین مناظره با
پایان باز»  ،رسالت « :قابلیت دوقطبی سازی هم
نداشتند»  ،شرق « :آخرین تیرهای ترکش مناظره»
وطــن ام ــروز  « :مناظره سر نخواستن روحانی»
همشهری«:دغدغههایبیپاسخ» .
••سازندگی  -این روزنامه که چندی پیش با درج
تیتر درشت با عنوان «دردسر تاز ه قالیباف» مدعی
دست داشتن قالیباف در دستکاری بودجه شده و
جزئیاتی از آن را منتشر کرده بود ،در شماره دیروز
خودتیترزد«:دستکاریبودجهدرستنبود».

انعکاس
••خبرآنالیننوشت:مسئولمطبوعاتینمایندگی
ای ــران در ســازمــان ملل در توئیتی نوشت :چند
روز پیش فاکس نیوز گزارشی همراه با تصاویر
ماهوارهایدرخصوصتحوالتیمشکوکدراطراف
سایت سنجریان در جاجرود منتشر کرد اما در اصل
تصاویرمربوطبهخودروهاوتجهیزاتلوکیشنفیلم
برداریسریال«نونخ»وعواملآنبودهاست.
••فرارو نوشت:شورای اطالع رسانی دولت درباره
اتهامزنیغیرمنصفانهبهدولتتوسطبرخینامزدها
درخصوصطرحاصالحقیمتحاملهایانرژیدر
آبان  ۹۸در مناظرات اعالم کرد که اصالح قیمت
بنزینتصمیمکالنملیوحاکمیتیبودهاست.
••عصر ایران نوشت:دستیارویژهوزیراطالعاتدر
واکنش به ادعاهای اخیر احمدی نژاد درباره وجود
باند مافیایی امنیتی در وزارت اطالعات در دوران
مسئولیتاجراییکشورتوسطوی،ایناظهاراترا
ناشی از «توهم سیرتی» وی اعالم و اظهار کرد ،تنها
توصیهبندهبهایشانایناستکهروندرواندرمانی
وتوهمزداییخودراپیگیریکند.
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ماندنیها و رفتنیها ؟

 4روز مانده به رای گیری زمزمه ها در اردوگاه اصولگرایی برای ائتالف نامزدها و انصراف برخی
از آن ها قوت گرفته است ،در عین حال قاضی زاده هاشمی خود را اصلح دانست و زاکانی بر
انسجام و همافزایی نامزدهای اصولگرا تاکید کرد
توکلی -پــس از اع ــام اســامــی لیست
تایید صالحیت شدگان انتخابات ریاست
ِ
ودست ُپ ِر اصولگرایان در تعداد
جمهوری
کاندیداها ،بسیاری سید ابراهیم رئیسی
را گزینه نهایی اردوگاه اصولگرایی اعالم
کرده اند و از پوششی یا یار کمکی بودن
برخی دیگر از کاندیداها سخن گفتند.
هرچند مواضع بعدی برخی نامزدهای
اصولگرا در رد این گمانه به طور پررنگی
مطرح شد حاال اما حسین شریعتمداری
مدیرمسئولکیهانوچهرهمتنفذدرجناح
اصولگرا دربــاره ماندن همه نامزدهای
اصولگرا تا پایان رای گیری هشدار داده و
خواستارکنارهگیریهمهآنهابهنفعیک
نفرشدهاست.
▪هشدارصریحشریعتمداری

شریعتمداریدرسرمقالهروزگذشتهخود
نوشت «:حضورهرپنجنامزدجبههانقالب
در انتخابات و خودداری چهار نفر آن ها از
کنارهگیریبهنفعنفرپنجم،خطایبزرگی
اســت که دود آن به چشم جبهه انقالب
میرود.میتواناینخطاراباتوجهبهدامنه
اثر نامطلوب و خسارتآفرینی که در پی
دارد ،گناهی نابخشودنی دانست.اگر
هر پنج نفر در صحنه بمانند ،آرای هر یک
از آن ها به هران ــدازهای که باشد از سبد
نامزدهایدیگرجبههانقالبکممیشود.
نتیجه آن که احتمال موفقیت عامالن
وضعیت فاجعهبار امروز ،قوت میگیرد و
اینحالتدرصورتوقوع،ضربهسنگینی
بر پیکر نظام است».وی همچنین نوشت:
«شماری از مدعیان اصالحات با پوشش

سرخوردگی از اصــاحطلبان در ستاد
برخی از نامزدهای جبهه انقالب حضور
یافتندوباارائهاطالعاتغلطدربارهمیزان
رایآنها،تالشمیکنندآنانراازانصراف
به نفع دیگران منصرف ســازنــد!» امــا در
حالی که زمزمه ها در اردوگاه اصولگرایی
برای ائتالف نامزدها و انصراف برخی از
آن ها قوت گرفته است،پیشتر علیرضا
زاکانی دیگر کاندیدای اصولگرایی پس
از اعــام تایید صالحیت ها برنامه خود
برای اداره کشور را بهتر از سایر نامزد ها
دانسته و تاکید کرده بودکه جریان انقالب
به عقالنیتی رسیده که به اقتضای اقبال
مردم یکیبهنفعدیگریکنارخواهدرفت
و در نهایت جبهه انقالب با یک گزینه وارد
انتخابات خواهد شد .ادبیات زاکانی اما
رفته رفته تغییر کــرد و او پوششی بودن
خود برای رئیسی را « هم توهین به رئیسی
و هم توهین به تک تک نامزدها» دانست
و پیش از مناظره سوم انتخاباتی نیز اعالم
کرد که کناره گیری اش به نفع رئیسی
« دروغ سیزده » اســت .در عین حال وی
شامگاه روز گذشته در مسجد جامع
نارمک تاکید کرد :ما  5نامزد انقالبی باید
بهانسجاموهمافزاییبرسیمومردمازبین
این 5نفر به کسی که اقبال بیشتری دارد،
رای بدهند که ایــن سخن نشاندهنده
احتمالانصرافویاست .درکنارزاکانی
،سیدامیرحسینقاضیزادههاشمیدیگر
کاندیدایانتخاباتکهاینروزهاگفتهمی
شود بنا دارد از ادامه حضور در انتخابات به
نفع رئیسی انصراف دهد ،روز گذشته در
صفحهتوئیترخودبهصراحتاعالمکردکه

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

خبریازانصرافنیستوتاآخررقابتهای
 1400باقیخواهدماند«:پسازاستقبال
گستردهمردمازسخناناینفرزندشاندر
مناظرهسوم،موجدروغیدرفضایمجازی
راه انداختهاند؛ همان طور که قبال گفتم
بار دیگر با قاطعیت میگویم خود را اصلح
میدانم ،انصراف نــدادهام و نخواهم داد
و به حول و قوه الهی تا آخر ایستادهام».در
این میان گــزارش ها حاکی از این است
که محسن رضایی و جلیلی نیز به احتمال
زیاد انصراف نخواهند داد .از سوی دیگر
کاندیداهایاصولگراییدرحالیبنادارند
تا آخر خط بمانند که اردوگاه رقیب سنتی
آن ها بیش از گذشته فعال شــده است.
رئیس دولت اصالحات که تا همین دیروز
درخــصــوص انتخابات  1400موضعی
اتخاذ نکرده بود در بیانیه اخیر خود آحاد
ملت را به مشارکت دعوت کــرد «:در این
فضای سرد و افسرده ،درحالی که جامعه
مانیازبهنشاطوامیدواشتیاقبهشرکتدر
عرصهسرنوشتدارد،امیدوارمهمهتشکل
ها و احزاب و جریان های سیاسی و ملی
بتواننددراینبرههحساسمسئولیتخود
رادربرابرمیهنومردمبهدرستیبشناسند
و در انجام مسئولیت موفق باشند ».در
این بین اگرچه نهاد اجماع ساز تاکنون
با کاندیداهای اصــاح طلب جلسه ای
نداشته اســت ،اما پیام اخیر سید محمد
خاتمی و حمایت تمام قد حزب کارگزاران
سازندگی از عبدالناصر همتی باعث شده
که زمزمههاییدرخصوصحمایتدقیقه
نودیجبههاصالحاتازیکیازگزینههای
اصالحطلبیمطرحشود  .
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روایت «حداد عادل» درباره کاندیداتوری
دختر شهید سلیمانی
متکی:شورایوحدتوشورایائتالفبرایانتخاباتشوراهابهلیستمشترکنرسیدند
هادی محمدی – رئیس شورای ائتالف نیروهای
انقالب در نشستی خبری ضمن اعــام رسمی
نامزدهای مورد حمایت این ائتالف در انتخابات
ریــاســت جمهوری  ،میان دوره ای خبرگان ،
مجلس و شورای شهر تهران ،به بیان توضیحاتی
درباره حاشیه های حضور نرجس سلیمانی دختر
سردار شهید سلیمانی در لیست شوراهای تهران
پرداخت.به گــزارش خراسان ،غالمعلی حداد
عادل با بیان این که نامزد مورد حمایت ما برای
ریاست جمهوری آقــای رئیسی اســت ،گفت :در
انتخابات خبرگان نامزدهای معرفی شده از سوی
جامعه مدرسین را نامزد شورای ائتالف میدانیم
که بر این اساس آقایان اعرافی ،سعدی و مومن
نامزدهای شورای ائتالف هستند و در انتخابات
میان دور های مجلس در حــوزه تــهــران ،ســردار
کوثری را برای ورود به مجلس معرفی میکنیم .وی
با بیان این که بعد از اعالم فهرست شورای ائتالف و
حضور نرجس سلیمانی فرزند شهید سلیمانی در
فهرست شورای ائتالف انتقادهایی شنیده شد،
افزود :خانم سلیمانی خودشان به صورت مستقل
بــرای نامزدی شــورای شهر تصمیم گرفته
بودند و ما نه از تصمیم ایشان مطلع بودیم
و نه درخواستی از ایشان کرده بودیم
و چند روز پیش مطلع شدیم.رئیس
شورای ائتالف افزود :درک ایشان از
وصیت پدرشان این بوده که خانواده
سلیمانی از ورود بــه فعالیت های
اجتماعی نفی نشدهاند  .تصمیم ایشان
حضور منفرد در انتخابات بود ولی
احــتــمــال دادیــــم حضور
مــنــفــرد ایــشــان باعث
شــود اطـــاع رسانی

مناسبی ص ــورت نگیرد و مــوفــق نــشــود و بعید
میدانستیم که اگر رای نیاورد دشمنان شهید
سلیمانی در داخل و خارج کشور این رای نیاوردن
را به صورت دیگری تفسیر و این طور وانمود نکنند
که مــردم از ارزش هــای شهید سلیمانی فاصله
گرفته اند بنابراین ما بــرای جلوگیری از چنین
اتفاقی ظرفیت مان را در اختیار ایشان گذاشتیم
و با رای شورا که دوبار هم رای گیری شد ایشان
رای آورد و در لیست ما قرار گرفت.وی با اشاره
بــه تحصیالت دختر شهید سلیمانی در رشته
حقوق و علوم سیاسی ،ادامه داد :ابتدا به دلیل
حاشیهها به او پیشنهاد انصراف دادیم اما او اصرار
داشت.رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب،
خاطرنشان کــرد :وجــود نــام «سلیمانی» را در
لیست خود باعث افتخار و برکت میدانیم .دختر
شهید سلیمانی به خدمات اجتماعی عالقه دارد و
امیدوارم موفق شود و بتواند راه پدر را ادامه دهد.
همزمان به گزارش ایسنا،منوچهر متکی سخنگوی
شورای وحدت اصولگرایان گفت  :با توجه به آخرین
صحبتی که با حــداد عــادل داشتم لیست
واح ــدی از طــرف ش ــورای وحــدت و
شــورای ائتالف بــرای انتخابات
شوراها منتشر نخواهد شد .ما
به دنبال این بودیم که لیست
مشترکی بــا شـــورای ائتالف
تشکیل دهیم ولــی ایــن اتفاق
نیفتاد .متاسفانه هماکنون ما با
دو لیست به استقبال انتخابات
میرویم.
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