جشنبه  24مهر  27 ،1399صفر  15 ،1442اکتبر  ،2020شماره  ، 20500سال هفتاد ودوم.
پن 
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

رسول خدا(ص) می فرمایند:
ا َِّن اُ ...ي ِح ُّب ِم َن ا ْل َخ ْي ِر ما ُي َع َّج ُل.
خداوند كار خيرى را كه در آن شتاب شود ،دوست دارد.
(كافى :جلد ،2صفحه ،142حدیث)4
مشهد اذان ظهر  11:17غروب آ فتاب  16:55اذان مغرب  17:14نیمه شب  22:35اذان صبح فردا 4:15

تهران اذانظهر11:50

طلوعآفتاب فردا5:40

غروبآفتاب 17:29

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 17 :47نیمه شب 23:08

واکنشها بهتکرارسخنانجنجالی
روحانی درباره صلح حسنی

تازههای مطبوعات

ایمانی:آقایروحانیاصرارداردصلحامامحسنرامصادرهبه
مطلوبکندوبهخیانتبرخیخواصلشکرامامنپردازد

••شـــرق -ای ــن روزن ــام ــه در گــزارشــی بــا عنوان
«جــمــهــوریخــواهــان بــر لــبــه پــرتــگــاه» نــوشــت:
«نظرسنجیهای جدید نشان میدهد که حمایت از
ترامپدرسطحملیدرحالسقوطاستومهمترین
دلیل آن کمتوجهی ترامپ به زنــان ،سالمندان و
ساکنان حومه شهرهاست .او نهتنها در ایالتهایی
که رقابت نزدیک جریان دارد ،از رقیب دموکرات
خودعقباستبلکهبراساسنظرسنجیدرونحزبی
جمهوریخواهان ،ترامپ افراد مستقل را از حزب
جمهوریخواهدفعمیکندوشانسبایدندرایاالت
کامالقرمزازجملهمونتانا،کانزاسومیسوریبیشتر
شدهاست.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در سرمقاله ای بــه قلم
مدیرمسئولاشنوشت:ترامپرئیسجمهورآمریکا
درمصاحبهبارادیو«راشلیمبو»ضمنتهدیدایران،
ازالفاظبسیارزشتورکیکیعلیهکشورماناستفاده
کرد.امامراحلمان(ره)آمریکارابهشیرپیریتشبیه
میکردند که یال و کوپال و دندانهایش ریخته و
نعرههایش از سر ترس است و نه نشانه قــدرت! ...و
باالخره چه میدانیم شاید ترامپ ،قاتل سرداران
یالمهندس
شهیدمانحاجقاسمسلیمانیوابومهد 
قبلازانتخاباتریاستجمهوریپیشرویآمریکابه
جهنمبرود.خداراچهدیدهاید؟
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«خداحافظمخاطب!خداحافظاثرگذاری»مهاجرت
کارشناسانومجریانسیماراباخت-باختتوصیف
کرد و نوشت« :از دست دادن نیرو برای هیچ مدیری
امتیاز نیست و وقتی جذب حداکثری ،شعار یک
نظاممیشود،پسحذفوراندنافرادمستعدمردم،
اگر چه منطقی ،چاره کار نیست .آن هایی که رفته و
سوختهاند،مقصرندامانهصددرصد».

انعکاس
••نواندیش نوشت :بلومبرگ در مطلبی با گمانه
زنی درباره گزینه های 1400به قدرت رسیدن پنج
نفر را محتمل دانست و نوشت :محمد باقر قالیباف
رئیسمجلسشورایاسالمیایران ،حسیندهقان
وزیردفاعسابق ،محموداحمدینژاد رئیسجمهور
سابق،سعیدمحمد فرماندهقرارگاهسازندگیخاتم
االنبیا و عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق صدا وسیما
اینپنجچهرههستند.
••مدآرانوشت:مهرانعبدا...پوروکیلحمیدبقایی
واسفندیاررحیممشاییبااشارهبهوضعیتموکالن
خود گفت :آقای بقایی در بیمارستان تحت معالجه
هستند .آقای مشایی هم در بیرون از زندان تحت
معالجه هستند و پیگیر اعاده دادرسی و محکومیت
ایشان نیز هستیم .در خصوص آقای بقایی ۱۵سال
حبسقابلاجراستوآقایمشاییهمبهششسال
ونیمحبسمحکومشدندکهازاسفند ۹۶اجرایآن
شروعشدهوتااالننیزادامهدارد.
••عصرایران نوشت  :یک زن آمریکایی ایرانیتبار
نامزد مجلس نمایندگان در آمریکا شــده است.
انتخابات مجلس نمایندگان در آمریکا سه هفته
دیگر و همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار
خواهد شــد« .سیما الجــوردیــان» نامزد ایرانی -
آمریکاییدموکراتهادر«مجلسنمایندگان»با«دن
کرانشا» نامزد جمهوریخواهان در تگزاس رقابت
میکند.سیماالجوردیاندردورانکودکیبههمراه
خانوادهاش از ایران به آمریکا مهاجرت کرده است.
او یک مادر ،وکیل ،نجاتیافته از سرطان پستان و
استراتژیستسیاسیدموکراتاست.

قالیباف با بیان این که  70درصد از نابه سامانی های اقتصادی
ناشی از ضعف مدیریت است ،تاکید کرد:

ریشه مشکالت
سوء مدیریت است ،نه تحریم

نــظــارت مــیــدانــی رئــیــس مجلس کــه پیشتر با
خوزستان کلید خورده بود ،دیروز به روز پایانی
خــود در استان محروم سیستان و بلوچستان
رسید .در همین راستا محمد باقر قالیباف در
جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی با اشاره به
این که «یکی از ثمرات نظارت میدانی این است
که میفهمیم چه تصویب کردهایم و چه اجرا شده
است و مدیران اجرایی می دانند که بدون حضور
عملیاتی ،نمیتوان انتظار داشت کار پیش برود»
دربــاره لزوم توجه به استان های محروم گفت:
«امام علی(ع) به مالک اشتر میفرمایند« ،برای
دورترین مسلمانان ،همانند نزدیک ترین آنان،
سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن
هستی» حق نداریم استانهای محروم را به دلیل
دور بودن و به چشم نیامدن فراموش کنیم» .به
گزارش فارس ،وی در بخش دیگری از سخنان
خود به سراغ وضعیت این استان رفت« :تالش
داریــم سیستان و بلوچستان از شاخص هایی
که بقیه نقاط کشور دارنــد ،برخوردار شود .این
استان در بسیاری از شاخصها عقب ماندگی
بسیار زی ــادی دارد و الزم اســت مجلس کــه بر
بودجه نظارت دارد ،از این موضوع غفلت نکند.
هر گوشه از سیستان و بلوچستان را ببینیم،
فرصتی بزرگ برای پیشرفت یافت خواهد شد.
کشاورزی ،معدن ،ترانزیت ،دریا و موضوعات دیگر
از فرصتهای ویژه استان برای پیشرفت هستند».
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به این
که اولویت نظام اسالمی محرومان و مستضعفان
هستند و باید رسیدگی به این اقشار را در اولویت
قــرار داد« ،آب» و «راه دسترسی» را دومشکل
اساسی و مهم این استان دانست.
▪نگاه ویژه در بودجه سال آینده

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود اشاره
ای هم به نابرابری در تعیین بودجه این استان
داشت«:شاخصهایپیشرفتدراستانسیستان
و بلوچستان نسبت به دیگر استا نهای کشور
اصال قابل قبول نیست .ساختار غلط بودجه و
کسری بودجه ما را با مشکالت اقتصادی روبه رو
کرده است .اصالح ریشهای مشکالت اقتصادی
در اصالح بودجه است» .قالیباف با تاکید بر این
که اصالح ساختار بودجه در اولویت قرار دارد،
خاطر نشان کرد« :بودجه سال آینده با نگاه به
ارتقای برخی از شاخص های استان ها تدوین
خواهد شد» .وی همچنین با بیان این که برنامه
هفتم توسعه را با توجه به نیازهای محلی خواهیم
نوشت ،تاکید کــرد« :باید از آرزونویسیهای
پس از درخواست «دونالد ترامپ» از «مایک
پمپئو» مبنی بر انتشار ایمیلهای «هیالری
کلینتون» در دوران تصدی وزارت خارجه
از ســا لهــای  2009تا  ،2013پمپئو روز
جمعه به فاکسنیوز اعــام کــرد که وزارت
خارجه این ایمیلها را در اختیار دارد و برای
انتشار آن ها هرچه سریعتر تالش میکند.
اما این تصمیم پمپئو به عنوان یک برگ برنده
از سوی کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان
علیه دموکراتها پیش از آن که به مرحله اجرا
برسد با یک اقــدام پیشبینی نشده از سوی
برخی کانا لها و حسا بهای فارسی زبان
در شبکههای اجتماعی مواجه شد و عمال اثر
خود را از دست داد .به نوشته نورنیوز ،ماجرا

غیرقابل اجرا در برنامههای توسعه پرهیز کنیم».
سخنان رئیس مجلس درباره بودجه به همین جا
ختم نشد و قالیباف با تاکید بر این که ریشه همه
مشکالت کشور ،سوء مدیریت است نه تحریم،
اظهار کرد« :با صد میلیارد دالر درآمد ساالنه هم
کسری بودجه داشتیم و حاال هم که کاهش درآمد
داریــم دچار همان مشکل هستیم» .وی افزود:
«چشممان فقط به ردیــف بودجههای دولتی
نباشد .ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی
میتواند به رفع مشکالت مردم در این شرایط
سخت کمک کند» .موضوعی که در دومین روز از
سفر قالیباف هم مورد تاکید قرار گرفت« :طی سه
دهــه اخیر که در سطوح مختلف کشور توفیق
خدمت داشته ام ،با افراد متخصص بی طرفی در
ارتباط بودم که موضوعات را به صورت تخصصی
بررسی کرده اند .یکی از موضوعاتی که بررسی
شده است و حتی در مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز ارائه شد ،موضوع تاثیر تحریم به ویژه در
حوزه نابه سامانی های اقتصادی است که حاصل
این تحقیق نشان می دهد  70درصد نابه سامانی
های اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت در حوزه
داخل و  30درصد مشکالت اقتصاد ،تحت تاثیر
تحریم هاست».
▪اولویت نظارت بر قانون گذاری

قالیباف در بخش دیــگــری از سخنان خــود،
نــظــارت را اولــویــت اول مجلس بیان و اظهار
کــرد« :مــشــکــل اصــلــی مــا ضــعـفهــای نظارتی
اســت .در قانو نگذاری ،بیشتر با تــورم قوانین
و غیراجرایی بــودن قوانین یا معطل گذاشتن
قوانین روبه رو هستیم و با نظارت به این موضوع
رسیدگی میکنیم» ،موضوعی که در حاشیه
سفر روز گذشته رئیس مجلس به منطقه محروم
شیرآباد زاهدان مورد مطالبه یکی  از اهالی این
محله محروم هم قرار گرفت و خطاب به قالیباف
اظهار کرد« :تخصیص بودجه به کنار ،بر نحوه
مصرف بودجه نظارت کنید .ضعف نظارت جدی
است ،شما از این جا بروید کار را متوقف میکنند».
در پایان سفر سه روزه رئیس مجلس به استان
سیستان و بلوچستان 33 ،تصمیم عملیاتی برای
پیگیری مشکالت اصلی مــردم گرفته شــد .در
صفحه توئیتری رئیس مجلس در این خصوص
آمــده اســت ۲۱« :توافقنامه اجرایی بر اساس
ظرفیتهای قانونی معطلمانده با نهادهای
اجرایی و گروههای مردمی نوشته شده است و با
زمان بندی تعیینشده درحال پیگیری از مجریان
و متولیان است».

جلسه هیئت دولـــت بــه ریــاســت حسن
روحانی ،صبح دیروز برگزار شد ،اما گویا
رئیس جمهور با توجه به زمان جلسه که
در آستانه رحلت پیامبر اســــام(ص) و
شهادت امــام حسن مجتبی(ع) و علی
بــن مــوس ـیالــرضــا(ع) اس ــت؛ فــرصــت را
مغتنم شمرد تا بــرای بــار چندم از صلح
امــام حسن(ع) بگوید که البته بازهم با
واکنش هایی دربــاره نحوه روایــت اش از
این ماجرا و به نوعی مصادره به مطلوب
ایــن واقعه تاریخی مواجه شــد .روحانی
صبحدیروز صریحترازهمیشهگفت«:امام
حسن(ع) امــام صلح و پیوند بــود ،ایشان
امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ
اساس اسالم ،گام برداشت .وقتی برخی
از اصحاب امــام حسن(ع) آمدند با زبان
معترضانه که چرا صلح کردید ،چرا پیمان
را امضا کردید ،حضرت فرمودند ،جامعه
اسالمی که فقط شما  ۱۰نفر نیستید،
شما  ۲۰نفری که این جا نزد من آمدید که
فقط دنیای اسالم نیستید .من در مسجد
رفتم برای مردم سخنرانی کردم و دیدم
اکثریت قاطع جامعه صلح میخواهند و
وقتی که مردم این را میخواهند ،صلح را
انتخاب میکنم .این راه امام مجتبی(ع)
است .امام مجتبی به ما میآموزد که مرد
جنگباشیمبهروزجنگومردصلحباشیم
بهروزصلح.اگردرروزصلح،جنگیدیمودر
روزجنگ،صلحکردیم،هردوخطاواشتباه
اســت .بهموقع باید بایستیم و بجنگیم و
بهموقع باید صلح کنیم» .اما این اظهارات
روحانی که البته پیشتر هم کم وبیش از
جانبخوداوتکرارشدهبود،باعثواکنش
هایی شد.محمد ایمانی از فعاالن سیاسی
اصولگرا در این باره نوشت« :آقای روحانی
چندمین بار است که اصرار دارد صلح امام
حسن(ع) را مصادره به مطلوب کند و به
خیانت برخی خواص و فرماندهان لشکر
در این صلح تحمیلی نپردازد؛ چــرا؟! آیا
فصل خیانت یارانی مانند عبید ا ...بن
عباس،ازکتابتاریخآقایروحانیسرقت
شــده؟ یا تعمدی بــرای کتمان این فصل
مهم وجــود دارد؟! عبید ا ...بن عباس،
فردیبانفوذوفرماندهلشکرامامحسن(ع)
بود اما به نصایح و هشدار های امــام(ع)
هنگاممذاکرهبامعاویهوعمروعاصتمکین
نکرد .معاویه ،هم او را فریب داد و هم با
رشوهایهنگفتخرید!عبیدا...بههمراه
هشت هــزار نفر ،همان وســط جنگ ،به
جبهه دشمن پیوست! اگر صلح و نرمش
قهرمانانه ،برای امام حسن(ع) تدبیری
شجاعانه محسوب می شــود ،بــرای ابن
عباس ها که در اطــراف ام ــام(ع) فــراوان
بودند ،خیانت و ننگ و عار ابدی است».
ایمانی دربخش دیگری از یادداشت خود
افزوده است« :صلح بر جنگ ترجیح دارد؛
امازمانیکهدشمنبنایزورگوییوتعدی
وباجخواهینداشتهباشد.درمقابلدشمن
متخاصمبایدایستادوجنگید.پرچمصلحرا

رسواییمثلث احمقها

نورنیوز:همکاریبولتون،جولیانیومنافقین،پروژه«ایمیلهایهیالری»راسوزاند!
اینگونه رقم خورد که در حالی که هنوز هیچ
ایمیلی از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر
نشده ،روز گذشته برخی شبکههای اجتماعی
فارسی زبان با منشأیی به ظاهر نامشخص،
در رشته توئیتهایی از ارتباط میان دولت
«بــاراک اوباما» و ســردار شهید «حــاج قاسم
سلیمانی» سخن گفتند و مدعی همکاری
آن ها در حمایت از داعش شدند .این اقدام
عجوالنه آن قدر مضحک و غیرحرفهای بود
که حتی صــدای برخی رسانههای رسمی

غربی مانند شبکه «یورونیوز فارسی» را هم در
آورد و این رسانه در گزارشی با تیتر «ماجرای
ایمیلهای فــاش شــده هیالری کلینتون؛
متونی که وجود خارجی نداشت» به این اتفاق
اعــتــراض کــرد .بررسی بیشتر ایــن مطالب
و حسا بهای عمدتا غیرمعتبری که آن ها
را با هشتگ «ایمیل های هیالری» منتشر
کردهاند ،نشان میدهد ،این اقدام احمقانه
از سوی تیم سایبری فرقه منافقین که در کمپ
ایــن گروهک تروریستی در آلبانی مستقر

در چنان شرایطی باال بردن ،عین خیانت و
حماقت است .در چنین موقعیتی ،خواص
وصاحبمنصبانوتریبوندارانهستندکه
می توانند مردم را به مقاومت -با سرانجام
عزتوپیروزی-فرابخوانندیابراثرآلودگی
به دنیاطلبی و اشرافیت و نفوذ ،نسخه
تسلیم را تجویز کنند» .جالب آن که سال
 94هم وقتی روحانی این بحث را مطرح
کــرده بــود ،داریـــوش سجادی از فعاالن
سیاسی در خارج از کشور در یادداشتی
نوشته بود« :اهتمام امام حسن در صلح
با معاویه حفظ حداقل ها از سر معذوریت
ها بود .به تعبیر رسای آن حضرت؛ "من به
این علت حکومت و زمامداری را به معاویه
واگذار کردم که اعوان و یارانی برای جنگ
با وی نداشتم .اگر یارانی داشتم شبانه روز
با او می جنگیدم تا کار یک سره شود »".اما
سخنان دیــروز روحانی دربــاره صلح امام
حسنباعثواکنشتعدادزیادیازکاربران
فضایمجازینیزشد.درادامهگزیدهایاز
اینواکنشهامیآید:
*روحانیکهازعاشورادرسمذاکرهگرفته
بود،ازصلحامامحسن(ع)نیزنتیجهگرفته
باید رفت و با آمریکا صلح کرد غافل از این
که ...صلح امام حسن(ع) نتیجه خیانت
خواصبود.ایشانفرماندهانخائنیمثل
ابن عباس داشتند اما...رهبر انقالب،
سردارسلیمانیهارادارند!بهجایتحریف
تاریخ،کمیکارکنید.
*آقــای روحانی امام حسن(ع) اگر صلح
کردند به اجبار و اکراه و فشار اطرافیانشان
بود و اقتضای زمانهشان وگرنه زمان ،زمان
جنگ بود و ایشان برای پیکار با دشمنان
زمانهشان کامال آمادگی داشتند «اگر
اطرافیانیارمیبودند».
*کسیمنکرصلحنیستولیایناکهجنگ
میخوانبایدباهاشونجنگکردچهجنگ
نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...نه این که
...درموقعجنگبادشمنبخندیووسیله
دفاعتروبهاونابدیکهاین...محضه.
* کاربری هم فیلمی از دکتر رجبی دوانی
که پیشتر به این سخنان روحانی واکنش
داشته در صفحه توئیتر خود گذاشت و به
نقلازوینوشت:درآنزمانمیخواستند
امامحسن(ع)رازندهیاکشتهتحویلمعاویه
دهند ،حال آن که سیل مردم انقالبی ما که
حماسه های عظیم  9دی و 22بهمن ها
آفریدهاندهرگزنخواهندگذاشتکهماقابل
تشبیهبادورانسختامامحسن(ع)باشیم.

هستند ،رقم خورده است .نکته جالب این که
تا این لحظه هیچ رسانه آمریکایی خبری در این
باره منتشر نکرده در حالی که چنین بمبهای
خبری قاعدتا باید بالفاصله به سرخط خبر
بزرگترین شبکههای آمریکایی و رسانههای
همسو با جمهور یخواهان تبدیل میشد.
در همین خصوص برخی شنیدهها موید این
مطلب است که دو عنصر مخالف پمپئو یعنی
«رودی جولیانی» و «جان بولتون» که اتفاقا
روابط خوبی با فرقه تروریستی منافقین دارند،
با هدف سوزاندن پروژه وزیر خارجه آمریکا در
خوشخدمتی به کارزار ترامپ ،این اطالعات
دروغین و تخیلی را در اختیار فسیلهای
آلبانینشین قــرار داد هان ــد .پمپئو با علم به
ناکارآمدی و بازی خرابکنی فرقه منافقین
در پروژههای ضدایرانی کاخ سفید ،در دیماه
سال گذشته به دیپلما تهای آمریکایی در
کشورهای مختلف دستور داده بود تا رابطه
با گرو ههای ضد ایرانی از جمله گروهی که
«رودی جولیانی» را به استخدام خود در آورده
و همچنین میلیونها دالر را به «جان بولتون»
پرداخت کــرده (منظور گروهک منافقین)
محدود کنند.
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ویژه های خراسان

تذکرجدیرئیسجمهور
دربارهمعادنمنجمد
یک مسئول مهم اقتصادی در دولت با ارسال نامه
ای جدید خطاب به تعدادی از مدیران اجرایی ،با
اشاره به تذکرات رئیس جمهور در اوایل تیرماه
مبنی بر تبدیل معادن منجمد به مولد و آزادسازی
معادن در صورت بهره بــرداری نشدن در موعد
مقرر متذکر شده ،به دلیل اهمیت موضوع ،این
دستور مجدد در هفته های گذشته به استانداران
سراسر کشور ابالغ شده و الزم است مخاطبان
ظــرف یــک هفته ،نتیجه اقــدامــات خــود بــرای
اجرایی شدن این موضوع را گزارش کنند.

چهره ها

جزئیات حمالت سایبری
به  2سازمان دولتی
ایلنا  -ابوالقاسم صادقی معاون امنیت اطالعات
سازمان فناوری درباره جزئیات حمله سایبری
به برخی سازما نهای دولتی اظهار کرد26 :
شهریور و ســوم مهر نیز حمالت ایــن چنینی
داشتیم اما نکته مهم این که آن چه در دو شب
قبل آغاز شد و تا دیروز نیز ادامه داشت ،حمله
به دو سازمان مهم کشور است البته ابعاد این
حمالت به بزرگی آن چه مطرح میشود ،نبوده
است.ویافزود:حمالتسایبریبهزیرساختها
بوده اما به خوبی مدیریت و مقابله کردیم .معاون
امنیت اطالعات سازمان فناوری با بیان این که
عزم ما این است که هماهنگی و انسجام بین
دستگاههای افتا ،ماهر و پلیس فتا داشته باشیم،
خاطرنشان کــرد :ما به طور مــوازی و همزمان
اتفاق را رصد کردیم و از جزئیات آن مطلع شدیم.
وی تاکید کرد :آسیب و خسارتهای وارد شده
به دو سازمان مربوط در حداقل ممکن بوده
زیرا ما به سرعت عکسالعمل نشان دادیم .وی
تاکید کرد :از کاربران ،کارشناسان و مدیران
دستگاههای دولتی تقاضا داریم که اطالعاتشان
از مبادی رسمی باشد .کانا لهایی که دور از
واقعیت فنی استفاده میشوند ،آسیبزا هستند.
معاون امنیت اطالعات سازمان فناوری یادآور
شد :مثال زمانی که شایعه حمالت پخش شد،
بسیاری از کارشناسان
دولــتــی خــدمــات خــود
را از دســتــرس خــارج
کــردنــد کــه این
کار اشتباه
است.

توصیه کنعانی مقدم به ضرغامى برای
انتخابات ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران :حسین کنعانی مقدم
دبیرکل حزب سبز با اشــاره به اعــام آمادگى
عــز تا ...ضرغامی بــرای شرکت در انتخابات
ریــاســت جمهوری  ۱۴۰۰اظــهــار ک ــرد :این
که میگویند آقــاى ضرغامى نفر سوم لیست
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری
 1400اســت ،به نظر من ناشیانهترین اظهار
نظر سیاسی است .او ادامه داد :قرار نیست که
انتخابات ریاست جمهوری یکطرفه باشد و
تنها اصولگرایان وارد این عرصه شوند ،همچنین
احزاب و تشکلهای سیاسی باید در خصوص
نامز دهای انتخاباتی به اجماع برسند ،زیرا
با تعدد نامز دهای انتخاباتی روبه رو هستیم.
دبیرکل حزب سبز تصریح کرد :به نظر میآید
که این اظهارنظرهاى سیاسى اعتبار چندانى
ندارد و الزم است که احزاب سیاسى ،نامزدها
را در درون خــودشــان گزینش و بعد به مردم
معرفى کنند .فعال سیاسى اصولگرا یادآور شد:
ممکن است هر فردى براى پذیرش مسئولیت،
جنبههای خوبی داشــتــه بــاشــد؛ امــا ریاست
جمهوری مسئله بسیار مهم و اصولى است و باید
خود فرد کارآمدى الزم را داشته باشد .کنعانى
مقدم بیان کرد :بهتر است که آقاى ضرغامى
قبل از اعالم آمادگى خودش براى انتخابات،
کابینه خود را معرفى
کــنــد تــا ببینیم چه
مقدار قابلیت دفاع
کــردن و سپس رای
دادن دارد.

