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رانندگی نامزدهای ریاست جمهوری 

ابوالقاسم عابدین پور- فعال سياسی اصالح طلب 

جواد شقاقی - روزنامه نگار 

یاسر هاشمی در واکنش به تقاضای احمدی نژاد برای دفاع از خود در صداوسیما گفت: هنوز درخواست آیت اهلل هاشمی و خانواده 
ایشان برای فرصت پاسخگویی به اتهاماتی که وی در مناظرات سال ۸۸ زد، روی میز صداوسیماست و احتماال هنوز در دست بررسی 

است!
وی افزود:  از آقای احمدی نژاد تقاضا می کنم که اگر موفق شــد، وقتی را برای پاســخگویی از صداوسیما  بگیرد، تقاضای ۸ ساله 
خانواده آیت اهلل هاشمی نسبت به اتهامات حضرتعالی که بر روی میز صداوسیما است را  پیگیری کند و فرصتی هم برای پاسخگویی 

ما بگیرد.

حدود چهل سال پیش، انقالب شد تا آدمها » بُت« نشوند!آدمها » مقدس« معرفی 
نشــوند،آدمها »تافته ی جدا بافته« نشوند. بارها چه در شعار و چه در عمل شنیده ایم 
و درک کرده ایم که ملت به کســی چک ســفید امضا نمی دهد؛ یعنی اگر زمانی به 
کسی گرایش داشتند، ضرورتی ندارد آن را وحی ُمنزل بدانند و برعکس، اگر به کسی 
اقبال نداشتند، امری همیشگی نیست. در همان سال ۹۲ بسیاری از طرفداران اصالح 
طلب آقای عارف با اکراه به ســتاد آقای روحانی رفتند و هنوز هم از دیدگاه خودشان 
ایشان را یک اصالح طلب نمی دانند و آقای روحانی هم، چنین ادعایی را ندارد، پس 
چه شــده است که طیف وســیعی از جامعه و اکثریت قاطع اصالح طلبان بودن آقای 
روحانی را برای ادامه ی کار در نهاد ریاست جمهوری ترجیح می دهند؟شاید یکی از 
معایب بزرگ دولت روحانی نگفتن کارهای انجام شده باشد، البته گرایش صدا و سیما 
هم بحثی جداگانه دارد که به قول خیلیها به جای » ملّی«» »میلی« است.  شاید هم 
آنان که »کاســبان تحریم« بودند با تمام قدرت می خواهند دوران از دست داده را به 
دســت آورند و انتقام »سودهای از دســت داده« را از روحانی بگیرند. معلوم است که 
دولت روحانی بی عیب و نقص نیســت ولی در مقایسه با »مدینه ی فاضله ای!« که 
دولت قبل برایمان درست کرده بود، فرقش از زمین تا آسمان است. روحانی نه» هاله 
ی نور« دارد و نه» حمایت کامل«. شــاید در درســتی کار روحانی همین قدر کفایت 
باشد که رقبایش با »عصبانیت« به او می تازند و کاستیهای چهار دهه را که خودشان 
در بسیاری از آنها نقش داشــته اند از او می خواهند. جالب است کاخهای بر افراشته 
شده توسط سیاستهای خودشان را در کنار کوخهای موجود نشان می دهند و گناهش 
را بــه گردن روحانی می اندازند. ما هنوز داســتان» قتلهای زنجیره ای« و حوادث» 
کهریــزک« و پرونده های بی جواب را فراموش نکرده ایم که اگر دولت روحانی نبود 
چه بسا شاهد تکرارش می شدیم.سیستم معیوب بانکی مگر زائیده ی این دولت است 
که حســابش را باید همو پس بدهد؟ چند ســال است از متخصصین گرفته تا علمای 
دین،از وضعیت بانکداری معیوب و ناقصمان،می گویند و می نالند؟چطور می شــود » 
روحانی« مســئول وام گرفتن افراد باشد ولی دیگران مسئول چپاول پولهای »آستان 
قدس رضوی« توســط » قائم مقام آستان قدس« و فرارش از کشور نباشند؟ مگر به 
قول یکــی از کاندیداهای محترم واگذاری امالک و امــوال بنیادها و محدود کردن 
اســتفاده از آنها در اختیار دولت روحانی بوده است که او باید پاسخش را بدهد؟ البته 
و صد البته دولت روحانی باید با کوشــش و تالش به فکر رفع محرومیت باشد، ولی 
انصاف را کنار نگذاریم، طرح بیمه ی سالمت کار کوچکی نبود که بی توجه از کنارش 
بگذریم. یا مگر به اقرار همین کاندیداهای محترم،» برجام« دســتاورد حاکمیت نبود 
، پس چرا به نام» دلواپســان« هر چه اعتراض و ناکارامدی اســت به دولت روحانی 
منســوب می کنند و هر چه را باعث رهایی کشــور از سایه ی شوم جنگ و ترس و 
نگرانیست به خود منســوب می نمایند؟ خوبی دولت روحانی این است که خودش را 
»مقدس« نمــی داند و برای اولین بار در طول عمر نظــام جرأت» عذر خواهی« از 
مردم را به خود داده اســت. اخالق و انصاف حکم می کند که در انتخابات به بررسی 
وضع کاندیدای مورد نظرمان بپردازیم و از کســی که مورد نظرمان نیســت به کم یا 
زیاد سخنی به میان نیاوریم. جالب است که رئیس مجلس افزایش یارانه ها را دروغ و 
در عیــن حال غیر ممکن می داند، ولی عده ای با مطرح کردن نیاز مردم می خواهند 
واقعیت» بی برنامگی« خود را بپوشانند. دولت روحانی، یک بار دیگر به مردم یاد آور 
شد که نیاز به گفتن و دادن آمار دروغ نیست! که اگر دروغ بود تا به حال کاهش تورم 
»چهل درصدی« را به عدد» یک رقمی« بارها چون چماقی بر ســرش می کوبیدند. 
بله ما در جامعه »رکود« داریم،»نا رضایتی« داریم،»مشــکل معیشــت« برای اقشار 
مختلف داریم و حتمأ تا زمانیکه قرار باشــد »اسکله های بدون نظارت« و »نهادهای 
موازی!« در کشور وجود داشته باشند این مشکالت قابل حل نیست. معلوم است وقتی 
چندین دستگاه و نهاد برای امر »فرهنگ و آموزش« اعتبار و بودجه دریافت می کنند، 
بعد از هفت ماه هنوز حق الزحمه ی اضافه تدریس معلمین پرداخت نمی شــود. مگر 
ما منکر کاســتیها و ضعفهای موجود در این دولت هستیم؟ در شرایط کنونی، صادق 
ترین و ســالم ترین شخص برای ادامه ی کار شخص آقای روحانی است و حتمأ این 
انتظار را داریم که در صورت اقبال مردم از ایشان،کاستیها را به اطالع مردم برساند و 

بداند که مردم قدر دان مسئولین کاردان هستند.

چرا روحانی برای وضع فعلی کشور 
مفیدتر است؟!

 احمدی نژاد فرصتی 
هم برای ما از 

صداوسیما بگیرد

سخن  روز  

علــی نظری نماینده دوره ششــم مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سوال خبرنگاران 
در خصــوص انتخابات پیش روی شــورای 
شــهر و روســتا گفت: واقعیت امر این است 
که تجربه و کارآمدی به خصوص در شورای 
شهر پنجم و با توجه به عملکرد پر هزینه 1۲ 
ســاله قالیباف از مهم ترین مسائل است.  در 
حال حاضر بــه جای تمرکز بر جوانگرایی در 
شورای شهر باید برای ایجاد شورای پرسشگر 
تمرکز نماییم. معیار مــن برای رای دادن به 
افراد روحیه پرسشگری و توان نظارتی آن ها 

خواهد بود. 
علی نظری نماینده مجلس ششم جمهوری 
اســالمی ایران در پاســخ به این پرسش که 
نقش شــورای شهر در حل و فصل مسائل و 
مشکالت شــهری تا چه میزان است، گفت: 
در حقیقت شورای شهر یک پارلمان شهری 
اســت وظایفی را هم که این نهاد از شورای 
قانونگذار دریافت کرده، وظایف وسیعی است. 
در این میان اگر شورای کارآمدی در راستای 
عمل به وظایف قانونی اش وجود داشته باشد، 
می تواند بسیار موثر باشد، اما اگر عناصر شورا 
عناصر غیر متخصص، ناکارآمد و ناتوان باشند 
به طور قطع از کار آمدی نهاد کاسته و شورا به 
یک نهاد تشریفاتی تبدیل خواهد شد. اگر یک 
شــهردار خیلی خاص نیز حضور داشته باشد 
می تواند از وجود یک شــورای ناکار آمد به 

بهترین شکل سوء استفاده کند.

وی در ادامه با بیان اینکه پارلمان شــهری 
یا همان شورای شهر پس از مجلس شورای 
اسالمی مهمترین مرکز نظارت و قانونگذاری 
اســت، افزود: اختیارات شــورای شهر برای 
یکسان ســازی مدیریتی و زیست بهتر مردم 
مــی تواند از یــک جایگاه بســیار ویژه ای 

برخوردار باشد.
این نماینده مجلس ششــم در پاســخ به 
این پرســش که نقش جوانــان و بانوان در 
شورای شــهر آینده تا چه میزان است، اظهار 
کــرد: من معتقدم حضور خانــم ها و جوانان 
در هر ســمت و کســوتی جای سپاسگذاری 
و شــکر دارد، اما اگر یک شورای بی تجربه 
به وجود آید قطعا مدیران اجرایی کار بلد می 
توانند چنین شورایی را دور بزنند. نشاطی که 
جوانان و بانوان در هر نهادی ایجاد می کنند 

قابل کتمان نیســت، اما شورای شهر تهران 
نمی تواند با توجه به این مسایل و مشکالتی 
که امروز پس از 1۲ ســال مدیریت نامناسب 
قالیباف به وجود آمده است، جایگاه افراد کم 
تجربه باشد. طبیعی اســت که اگر افراد کم 
تجربه در شورای پنجم حضور پیدا کنند، نمی 
توانند آن حجم از عقب افتادگی های مدیریت 

شهری را جبران کنند. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر در شورای 
شــهر به جای تمرکز بر جوانگرایی باید برای 
ایجاد شورای پرسشگر تمرکز کنیم. معیار من 
برای رای دادن به افراد روحیه پرسشگری و 
توان نظارتی آن ها خواهد بود، اما اگر تعدادی 
جوان خوب و تحصیل کرده وارد شورای شهر 
شوند در حالی که توانایی و قدرت نظارت بر 
عملکرد شهردار را ندارند، چگونه قادر خواهند 

بود یک شهردار پاسخگو درست کنند. 
نظری با تاکید بر این که این شــعار شعار 
خوبی اســت بیان کرد: واقعیت امر این است 
که تجربه و کارآمدی به ویژه در شورای شهر 
پنجم و با توجه به عملکرد پر هزینه 1۲ ساله 
قالیباف از مهم ترین مســایل است. شورای 
پنجم مانند مدال المپیک است ما نمی توانیم 
آنجا تجربه کسب کنیم، یعنی المپیک جای 
جوانگرایی نیســت. المپیک میدانی است که 
باید بــا تجربه های کافی به نوعی به عرصه 

رقابت قدم گذاریم. 
انتظاراتش  درباره  نماینده مجلس ششــم 
بــه عنوان یک شــهروند عادی از شــورای 
شــهر آینده، گفت: شورای شهر آینده با چند 
چالش مهم و اساسی مواجه است. برای رفع 
مشکالت حاصل از مدیریت قالیباف باید قوی 
ترین شهردار را انتخاب کنیم. در حال حاضر 
چالش هایی مانند محیط زیست، آلودگی هوا، 
سیســتم حمل و نقل، بسته شدن شش های 
تنفسی شــهر تهران و... وجود دارد. قالیباف 
به عنوان شــهردار تهران به شمال و شمال 
غرب تهران رحم نکــرد. او که در مناظرات  
تلویزیونی خود را جزو ۹6 درصد می شناساند، 
دروغ می گوید.وی در پایان تاکید کرد: یکی 
از معضالت مهم شورای شهر تهران و اقدام 
اساسی که باید انجام دهد این است که تهران 
را از چنگال اختاپوســی آن چهار درصدی که 
قالیباف به آن ها اعتماد کرده است، در بیاورد.

          علی نظری نماینده دوره ششم مجلس شورای اسالمی:

تهران را از چنگال اختاپوسی 4 درصدی قالیباف نجات دهیم 

                                                 رضا کیانیان:

بازتاب انتخابات ایران در رسانه های خارجی: 

من رای می دهم

اهمبت انتخابات ریاست جمهوری ایران 
موجب شده که رسانه های خارجی بخشی 
از مطالب خود را به این موضوع اختصاص 
دهنــد. در ذیل بخشــی از ایــن مطالب 

مشاهده می شود.
واشنگتن:  موسســه  اندیشکده 
اهمیت انتخابــات در ایران که 

بازیگر منطقه ای است
در  واشــنگتن«  اندیشکده»موسســه 
مطلبی بــا توجه به برگــزاری انتخابات 
نوشــت:  ایران  در  جمهــوری  ریاســت 
انتخابات ریاســت جمهوری  کاندیداهای 
آتی ایران هنوز هم به ســختی یک کلمه 
در مورد سیاســت های منطقــه ای این 

کشور بر سر زبان می آورند.
به گزارش ایرنا، در این مطلب اندیشکده 
»موسسه واشــنگتن« که با هدف بهبود 
آمریــکا در خاورمیانه  سیاســت خارجی 
فعالیــت می کند، به قلــم یک عضو این 
اندیشــکده و مشــاور ارشــد فرماندهی 
مرکزی آمریکا آمده اســت: آیا انتخابات 
ایران بــرای آمریکا اهمیتی دارد؟ و اینکه 
واشــنگتن چگونه باید به برنده انتخابات 

ماه جاری ایران نزدیک شود؟
اندیشــکده موسسه واشــنگتن نوشت: 
از زمان انقالب اســالمی در ایران، یک 
سیســتم سیاســی پیچیده در این کشور 
به تدریج توســعه یافته است. یک دولت 
منتخــب از جملــه رئیــس جمهوری و 
مجلس، مســئول مدیریت هــر روز این 
کشور را برعهده دارد و رهبر عالی ایران، 
سیاست های این کشور را تعیین می کند.

این اندیشــکده با اشــاره به اختیارات 
رئیس جمهوری ایــران در راهبرد منطقه 
ای ایران نوشــت: با این حال، انتخابات 
ایران از اهمیت خاصی برخوردار اســت. 
ایران یک بازیگر منطقه ای است. بنابراین 
آمریکا و دیگر کشورها الزم است روابط با 
آن را حفــظ کنند. دولت منتخب در ایران 
به طور عمومی نماینده جمهوری اسالمی 
در مذاکرات منطقه ای و بین المللی است 
و رئیس جمهوری ایران آیینه دولت ایران 

محسوب می شود.
افزود:  واشــنگتن  موسسه  اندیشــکده 

»بــرای نمونــه مذاکراتی کــه منجر به 
دســتیابی توافق هسته ای در سال ۲015 
شــد، اهمیت ســمت رئیس جمهوری در 
هدایت مسائل بین المللی حساس را نشان 
می دهد. مطمئن باشید که این مذاکرات 
بــدون تایید ضمنی رهبــر عالی ایران نه 
آغاز می شــد و نه توافق حاصل می شد. 
هنوز هم تیم حسن روحانی به این فرآیند 
اعتقاد دارد، حســن نیت از خود نشان می 
دهد و نقش سرنوشت سازی را در تسهیل 
مذاکرات پیش از توافق داشت. یک رئیس 
جمهوری متفاوت از حسن روحانی احتماال 
تمایل اندکی در حصول توافق با غرب می 
داشت و می توانست مسائلی را مطرح کند 
که مانع از اجرای توافق شود یا حصول آن 

را به تاخیر بیندازد.«
این اندیشــکده آمریکایی تصریح کرد: 
»ایــن انتخابات در بخــش اقتصاد)یک 
بخش کلیــدی درثبــات ایــران( نیز از 
اهمیــت خاص خــود برخوردار اســت. 
رئیس جمهــوری و دولتش نقش مهمی 
در سیاســت های پولی و مالی این کشور 
دارند. به رغم محدودیت هایی که رئیس 
جمهــوری در ایران در ارائه سیاســتهای 
مختلف دارد، نقــش رئیس جمهوری در 
روابط خارجی و فعالیــت های اقتصادی 
همچنان چشــمگیر اســت. بنابراین اگر 
در انتخابات آتی ایــران، مقامی میانه رو 
روی کار بیاید، این برای واشــنگتن و هم 

پیمانانش می تواند امتیاز باشد.«
ادامه  اندیشکده موسسه واشــنگتن در 
نوشت: باید پذیرفت که ایجاد روابط کاری 
با دولت منتخب ایران به نفع آمریکاست. 
واشنگتن پیشــتر توانایی خود را در ایجاد 
ارتباط با دولت ایــران از طریق مذاکره و 

اجرای توافق هسته ای نشان داده است.
این اندیشــکده به دولتمردان آمریکایی 
توصیه کرد: در دو بخش »دیپلماســی و 
مواجهه« در قبال ایران، تعادل ایجاد کنند.

نشــریه فارن افرز: نقش اساسی 
ریاســت  انتخابات  در  اقتصــاد 

جمهوری ایران
نشــریه فارن افرز در گزارشی در مورد 
اقتصادی دولت حســن روحانی  عملکرد 

رئیس جمهوری ایران و نقشــی که این 
ریاســت جمهوری  انتخابات  مســاله در 
ایفــا می کند، منتشــر کــرد.در گزارش 
این نشــریه آمده اســت: ایران به زودی 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند 
و شش نامزد تائید صالحیت شده احتماال 
کارزارشــان را بر آنچه بیش از همه برای 
رای دهندگان مهم است، یعنی اقتصاد و 
عملکرد اقتصــادی از زمان اجرای توافق 

هسته ای متمرکز می کنند.
به گزارش ایرنا، فارن افرز افزود: حسن 
روحانــی رئیــس جمهوری ایــران برای 
دومین بار در انتخابات ریاســت جمهوری 
شــرکت می کند. مخالفان وی احتماال بر 
عملکرد اقتصادی کشــور از زمان امضای 
توافق هسته ای متمرکز و دست به دامن 
مردمی می شــوند که از امتیازهای داده 
شده به موجب توافق، دلسردند. ایران در 
دوره روحانی به پیشــرفت های اقتصادی 
دست یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور 
بیش از رقم یک ســال گذشــته است و 
ســرمایه گذاران خارجی هنــوز از بابت 

سرمایه گذاری در ایران نگران هستند.
این نشــریه تصریح کرد: روحانی برای 
پیــروزی در انتخابات باید از عملکرد خود 
دفاع کند. برجام، دســتاوردی برای چهار 

سال زمامداری وی است.
 این مساله تا حدی به دلیل لغو تحریم 
هاست، موفقیتی که رئیس جمهوری گفته 
اســت به رونق دوباره اقتصاد ضعیف این 

کشور کمک می کند. 
روحانی بالفاصله پــس از انعقاد توافق 
هســته ای به کابینه اش گفت که اجرای 
توافق وین، بهترین فرصت برای افزایش 
تولیــد داخلی و احیــای بازارهای جهانی 

است.
فارن افرز ادامــه داد: در آن زمان، اکثر 
ایرانی ها در خوش بینی روحانی ســهیم 
بودند. در اوت ۲015، پس از نهایی شدن 
توافــق، حدود 57 درصــد از مردم ایران 
احســاس می کردند اقتصاد کشور رو به 
بهبودی اســت و تنها ۲۹ درصد چشــم 
اندازی منفی در این زمینه داشــتند. این 
آمار حاصل مطالعات دانشــگاه مریلند و 

 )IranPoll( 'گروه تحقیقاتی 'ایران پل
اســت. با این وجود، تا دسامبر ۲016 امید 
مردم بــه دلیل توقع زیادی از پیشــرفت 
ســریع به ویژه پس از انعقاد توافق، رو به 

افول گذاشت.
آسیانیوز: سکوت معنادار برخی 

روزنامه های عربی
 )Asian News( تارنمای اخبار آسیا
روز ســه شنبه نوشت: رسانه های طرفدار 
ایران در پایتخت کشــور های عربی خود 
را از دو نامــزد عمده انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران در روز ۲۹ اردیبهشت، دور 

نگاه می دارند.
ایــن تارنما افــزود: ابراهیم رئیســی و 
محمد باقر قالیباف در رسانه های وابسته 
به حــزب اهلل، روزنامه االخبار و تلویزیون 
المنار، پوشش داده نشــدند. آنها به طور 
کامل نســبت به انتخابــات ایران جانب 

سکوت را برگزیده اند . 
برخــالف انتخابات گذشــته در ســال 
13۹۲ که ایــن گونه اخبــار درصفحات 
اول روزنامه های دنیــای عرب انعکاس 
می یافت، ســکوت معنی دار این روزنامه 
ها در روزهای اخیر قابل توجه است. زیرا 
این روزنامه ها نمی خواهند ارتباط این دو 
نامزد ریاســت جمهوری ایران را با جامعه 
شیعیان کشور های عربی در معرض افکار 

عمومی قرار دهند.
آســیا تایمز تصریح کــرد: در آن طرف 
این طیف رســانه ها، مطبوعات سعودی، 
تلویزیون هــای العربیه و ام بی ســی و 
شرق االوسط از ابتدای ماه جاری میالدی 
پوشش گســترده ای درصفحات اول خود 
در بــاره انتخابات ایران داده اند و به طور 

سازمان یافته تخریب می کنند.
این روزنامه ادامه داد: از ســوی دیگر، 
رئیســی و قالیباف خــود را از گفت وگو 
های رایج در دنیای عرب کنار کشیده اند.

قالیباف حتی یک کلمه در مورد حزب اهلل، 
سوریه یا عراق حرف نزده اما رئیسی گفته 
اســت: حضور نیروهای خارجی در سوریه 
منشــاء مشکالت این کشور است و مردم 
ســوریه خودشــان باید سرنوشت خود را 

تعیین کنند.

درهیاهویی گیر افتاده ایم که گردابی اســت ازوعده های 
رنــگا رنگ  که انجامش به محال می ماند و بیانش آســان 
و چون آبی گوارا !  می گویند وچشــم درچشم ملت  با پرده 
ای  کلفت که برپیشینه وداشته های خود ! افکنده اند  بسان 
قهرمانانی به سخن در می آیند  که راز گشودن هر گره  ای را 
در دست دارد وراه سرکوب هر نارسایی را در مشت ! می گویند 
 آن چنان که گویی از عالمی دیگر برای نجات مردمی دربند 
آمد ه اند!  گویی آقای رئیسی سالها در دستگاه قضا نبوده است 
وجامه قضاوت را ازهمان سالهای نخست به تن نکرده است 
ودرسال 67 در آکادمی های علمی داوری برپایه حقوق بشر 
وعادالنه ومنضفانه را تجربه می کرده است  و اینک چون دامنه 
فساد و بی عدالتی را گسترده یافته درنگ را جایز ندانسته وگام 
درراه  نهاده که با فساد دامن گستر دربیافتد و دنیایی برپایه داد 
وعدالت و بهر مندی مردم بســازد. درنمونه های مدیریتی به 
آستان قدس بسنده می کند و ازتاریخ های پیش از آن طفره 
می رود،  ولی  مگر کشــور آســتان قدس است ؟ از مالیات 
می گوید ولــی نمی گوید  نهادهای مالی معتبر وثروتمندی 
همانند آستان قدس بزرگترین نهادهایی هستند که کارخانجات 
وسرمایه های فراوان دارند  ولی مالیات نمی پردازند و با اینکه 
قانون درمجلس آنها را وادار به پرداخت مالیات می کند راهی 
برای دور زدن قانون پیدا می کنند ! وعده ها  می شــود دادن 
یارانه به مردمی که فقیر نگه داشته شده اند ومسابقه ای که 
هرکس بیشــتر داد  بیشتر رآی تهیدســتان را با خود خواهد 
داشت.  ســالها توزیع فقر به جای تولید ثروت  اسبابی شده 
است در دست حاکمان برای به بردگی کشیدن ملتی که  همه 
هستی خویش را  تقدیم کرده است و امروز سهمی اندک را به 
خواستن نشسته است؟ چرا گفته نمی شود راز همه گیر شدن 
فقر ونادارایی چیســت ؟ چه کسی اسباب این شده است که 
ثروت کشور به یغما برود ونادارایی ونداشتن ها جای آن همه 
دارایی وثروت را بگیرد ؟ درجایگاه مدعی نشستن آسان است 
واز پاسخ گویی فرار کردن  این روزها ساده تر می نماید ؟  آقای 
قالیباف  از آنچه برسر شهر آمده است نمی گوید  وچرا بگوید ؟  
و نمی گوید چه کسانی بر پست های کلیدی وکارشناسی تکیه 
زده اند ؟ولی اسب شعاررا به خوبی زین کرده است ورسم تاخت 
را خوب آموخته اند ! راز بازنشدن پرونده  تحقیق وتفحص از 
شهرداری تهران باید پنهان بماند! از پالسکو ومدیریت شهری 
گفته نشود! بااندک بارانی شهر دردام ترافیک سرگردان ماندن   

از نشانه های ایشان نیست !
وداستان ها وداستان ها وداستان ها !

درشــهر مــار می کشــند و بــرروی خرابه هــای تهی 
 دســتی مردم  ســور بــه پا کرده انــد  !  ما نیز به تما شــا 

نشسته ایم  !

هزار وعده وبسیار سخن

نقش اساسی اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری

رضا کیانیان بازیگر پیشکســوت سینما و 
تئاتر ایران گفته است که در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد 

و تصریح کرده است: من رای می دهم.

کیانیان روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود 
نوشته اســت: دیروز ؛ روز بازیگر بود این روز 
را مــن و همکارانم تبریک نگفتیم به احترام 
خانواده های داغدار و نگران کارگران معدن. 
ولی می خواهم حاال بــه عنوان یک بازیگر 
اعالم کنم برای انتخاب رئیس جمهوری رای 
می دهم تا صحنه های تئاتر در کشورم بیشتر 

و بیشتر شوند. تئاتر محل گفت و گو است ، تا 
گفت و گو بیشتر و بیشتر شود.

وی در ادامه گفته اســت: توهمین دو سه 
سال اخیر تعداد اجراهای نمایش هر شب در 
تهران به حدود صد تا صد و پنجاه تا رســیده 
. اعــالم می کنم رای مــی دهم ، برای این 
که سالن های سینما بیشتر و بیشتر شوند مثل 
همین دو ســه ســال اخیر و اعالم کنم رای 
می دهم برای این که تولید سینمای پرافتخار 

ایران بیشتر و بیشتر شود.
کیانیان اظهار داشــته است: درهمین سال 
گذشته ســینمای ایران 367 تا جایزه جهانی 

برده یعنی از هــر روز یک جایزه جهانی هم 
بیشــتر . رای مــی دهم بــرای اینکه مانند 
ســالهای دور و طالیــی در تلویزیون بازهم 
سریال های خوب ساخته شود ، سریال هایی 
که آن قدر جذاب و هنرمندانه باشند تا مردم 
آزادانه در میان هزاران کانال ماهواره سریال 

های خودمان را انتخاب کنند.
وی گفته اســت: رای مــی دهم تا فضا و 
ســرعت اینترنتی بهتر و باالتــری در اختیار 
داشته باشم و ارتباطم با جهان هرچه گسترده 

تر باشد.
 بــا توجه به اهمیت حضــور حداکثری در 

انتخابات، تشــویق مردم از سوی چهره های 
هنری، نقش بسزایی در افزایش مشارکت در 

این رویداد ملی خواهد داشت.
چهارشنبه گذشــته نیز فاطمه معتمد آریا 
هنرپیشه سرشناس سینما در پیام اینستاگرامی 

خود اعالم کرده است: رای می دهم.

قالیباف را باید با تناقض هایش شــناخت. او مردی ست برای تمام فصول. این مرد 
ســر هر دوربرگردان و خروجی ای که می رسد به یکباره و بدون اینکه چراغ راهنما 
بزند می پیچد؛ لحظه ای از مســیر ایثارگران می رود، لحظه دیگر از مسیر سردار سپه 
می رود، یک دفعه مسیرش را عوض می کند و با سرعت تمام مسیر خیابان کارگزاران 
را در پیش می گیرد. حیرت زده می شــوی وقتی می بینی این مرد همیشه خندان به 
یکباره اخم می کند و توی شــلوغی می زند به خیابان مستضعفان. اگر کسی بخواهد 
پشــت ســر او حرکت کند ســرگیجه می گیرد. به این خاطر هیچ کس پشت سر او 
حرکت نمی کند؛ جز چند نفری که برای ســواری مجانی داخل ماشــینش هستند. 
قالیباف عاشق پیچاندن اســت آنقدر که گاهی وقت ها خودش را هم می پیچاند. او 
خیلی بد حرکت می کند؛ مارپیچی می رود، گازانبری حرکت می کند، اگر ببیند کسی 

تحویلش نمی گیرد میزند به سیم آخر.
ابراهیم رئیســی مثل ماشــین های عروس طنازانه مدام به این طرف و آن طرف 
چراغ راهنما می زند اما هیچ وقت جایی نمی پیچد. او مســیرش مشــخص است و 
خیابان دیگری نمی رود، فقط به سمت شرق حرکت می کند. قالیباف برای هر کسی 
که جلوی راهش ســبز می شود خرج می کند و رد می شود اما رئیسی جز چند تا نقل 
و نبات، آن هم برای تبرک، چیزی به کسی نمی دهد. با این حال خیلی ها پشت سر 
او حرکت می کنند چون می دانند بعد از رسیدن به خانه داماد ، خوب پذیرایی خواهند 
شــد. مثل همیشه یک عده نخودی هم پشت ســر او راه افتاده اند تا خودشان را به 

عنوان فامیل عروس جا بزنند. 
حســن روحانی خیلی کند و با احتیاط می رود. همیشه بین خطوط حرکت می کند. 
خیلــی کم چراغ راهنما می زنــد و خیلی هم کم این طــرف و آن طرف می پیچد. 
روحانی بیشــتر اوقات مسیرش به سمت غرب است. اگر جوان و بی تجربه باشی، یا 
اگر راهت را گم کرده باشــی و مخصوصا اگر شب باشد و چراغ هایت خراب باشند، 
بهتر اســت که پشت ســر او حرکت کنی. یا زمانی که جاده خراب و لغزنده است با 
اطمینان خاطر می توانی پشت ســرش راه بیافتی. روحانی می تواند تو را از مسیری 
ببرد که نه توی راه بندان ماشین عروس گیر بیافتی و نه اسیر حرکت های گازانبری 
قالیباف بشــوی. هر وقت هم خطر رفع شد می توانی سبقت بگیری و راه خودت را 
بروی.ماشین میرسلیم قدیمی ست و آهسته به سمت شرق می رود اما به اندازه کافی 
توی کابین ماشــینش جا هست که هنگام برگشتنی از ســفر چین تا دلت بخواهد 
سوغات با خودت بیاوری. مخصوصا وقتی رئیس جمهور کشورت احمدی نژاد باشد. 
میرسلیم خیلی کم چراغ راهنما می زند اما هیچ وقت جایی نمی پیچد. از خیلی سال ها 
پیش که دوستانش توی تصادف چند نفری را به کشتن داده اند، دیگر در خیابان های 

اطراف بازار می چرخد. 
هاشمی طبا هم که دچار آلزایمر شده و خیابان را با پارک اشتباه گرفته. این آقا بد 
جایی را برای قدم زدن انتخاب کرده؛ اگر شانس بیاورد و سر راه قالیباف سبز نشود، 
روحانی مرد عاقلی ست، او را سوار ماشین خودش می کند و تا یک جایی می رساند. 
اســحاق جهانگیری با ماشــین شاســی بلندش، نه چراغ راهنما می زند نه جایی 
می پیچد، او مســیرش مشــخص است. جهانگیری با کت و شــلوار راه راهش یک 
جنتلمن اســت، پر از اعتماد به نفس اســت آنقدر که حتی نمی رود دماغش را عمل 
کنــد. او اگر اراده کنــد می تواند بقیه را نیمه راه جا بگــذارد و برود اما فعال ترجیح 

می دهد کنار روحانی باشد و پز ماشینش نصیب روحانی بشود.

یادداشت  روز 

یداهلل اسالمی- فعال سياسی اصالح طلب

نامه سرگشاده 104 استاد دانشگاه شریف 
به مردم درباره انتخابات:

یاسر هاشمی: 

راه حل های خلق الساعه و فریبنده نتیجه ای جز اتالف 
ســرمایه های کشور و پشیمانی ندارد، آنچنانکه در تجربه 
دولت های گذشته دیدیم.شماری از اساتید دانشگاه صنعتی 
شریف با انتشار نامه سرگشــاده ای خطاب به مردم ایران 
خواســتار انتخاب ادامه راه اعتدال و توســعه  در انتخابات 
آینده ریاست جمهوی شدند.متن کامل این نامه به امضای 

104 استاد دانشگاه شریف به این شرح است:
هموطنان گرامی

کشور ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است، 
انتخابی که بین دو یا چند نامزد ریاســت جمهوری نیست 
بلکه بین دو راه کامال متفاوت برای آینده کشــور است و 
هرکــدام از این دو راه که برگزیده شــود، به احتمال زیاد 
بازگشتی از آن در آینده نزدیک متصور نیست و به همین 
جهت سرنوشت نســل ما و فرزندان ما را رقم خواهد زد. 
انتخاب ما تعیین خواهد کرد که آیا کشــور ما راه اعتدال، 
ثبات، امنیت و توسعه پایدار را طی خواهد کرد یا به عقب 
بازخواهد گشــت و به تکرار اشــتباهات گذشته در خواهد 
غلتید. منطقه ما اکنون در گیر تنش ها و مستعد درگیریهای 
بســیار خطرناک و زیانبار اســت. دور نگاه داشتن ایران از 
این تنش ها نیازمند ادامه راه اعتدال، عقالنیت و گفتگوی 
سازنده  با جامعه جهانی است.در چندسال اخیر، گام های 
بسیاری توسط دولت تدبیر و امید برای توسعه همه جانبه 
کشــور برداشته شده اســت. ما نیک می دانیم که بخشی 
از انتظــارات و امیدهای مردم در زمینــه های اقتصادي، 
اجتماعی و سیاسی هنوز برآورده نشده است. اما این را هم 
به خوبی می دانیم که برآورده کردن این انتظارات با وعده 
های فریبنده امکان پذیر نیســت. ســرانجام این وعده ها 
چیزی جز تورم فزاینده و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و 
نهایتا افزایش فاصله طبقاتی آنچنان که در گذشته شاهد آن 
بوده ایم نیست. برای دستیابی به بهروزی بیشتر کشور، نیاز 
به صبر و ادامه همین مسیر اعتدال و توسعه است و راه حل 
های خلق الســاعه و فریبنده نتیجه ای جز اتالف سرمایه 
های کشور و پشــیمانی ندارد، آنچنانکه در تجربه دولت 
های گذشــته دیدیم. ما امضا کنندگان این بیانیه، گروهی 
از استادان دانشــگاه صنعتی شریف، به عنوان کسانی که 
افتخار همنشــینی با نســل جوان و پرانرژی این کشور را 
داریم نیک می دانیم که کشــور ما از مجموعه عظیمی از 
توانمندی ها بخصوص نیروی انسانی جوان، توانا و مستعد 
برخوردار اســت. ماندن این خیل درخشــان از استعدادها 
در داخل کشور و اســتفاده از آن برای ساختن یک آینده 
درخشان تر،  نیازمند ادامه راه اعتدال و توسعه پایدار است و 
این قبل از هر چیز نیازمند مشارکت فعاالنه ما شهروندان 
برای تعیین سرنوشــت خود است.ما وظیفه اخالقی و ملي 
خود می دانیم در کنار شــما هموطنان مسئولیت خویش را 
برای ادامه این راه به انجام رسانیم. ما به همراه شما سعی 
خواهیم کرد با تشویق همه اطرافیان و دوستان برای کنار 
گذاشــتن قهر با انتخابات، برای کنار گذاشتن بی تفاوتی و 
برای همراهی در ســاختن ایرانی آباد برای همه ایرانیان 

بکوشیم.

 انتخاب میان چند نامزد 
نیست؛ انتخاب میان دو راه 

کامال متفاوت است


