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یداهلل اسالمی 

خرب اول

در مناظره  اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار می رفت که وعده  ی افزایش یارانه برخی از کاندیداها در این مناظره با آمار و ارقام مستند درآمدی توضیح داده شود. 
اما متاسفانه دو نامزد مدعی یعنی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف حتی یک کلمه از این منابع درآمدی سخنی به میان نیاوردند. این دو نامزد کما فی سابق به مساله فساد 

پرداخته و دولت مردان را به فساد متهم کردند. 
این دو نشان دادند که بدون برگزاری دادگاهی صالح و ارائه مدارک مستند و محکمه پسند حاضرند دیگران را متهم و مجازات کنند. یادمان نمی رود که آغاز جنبش مردمی ایران 
برای برقراری آزادی و عدالت به دورانی باز می گردد که اولین مطالبه مردم برپایی عدالتخانه بوده است. مردمی که از ظلم و جور و رفتارهای خودسرانه عمال سلسله قاجار به 
تنگ آمده بودند، گمان می کردند که با ایجاد عدالتخانه از آن وضعیت نجات می یابند. امروز رئیسی و قالیباف نشان دادند که این مطالبه اولیه مردم هنوز پس از گذشت بیش از 
یک قرن برآورده نشده است. رئیسی و قالیباف نشان دادند که برای قانون و اخالق و اعتقادات اهمیتی قائل نمیشوند. این جماعت در طول سالها سعی کرده اند با سوء استفاده از 

اعتقادات مردمی به اهداف خود دست یابند. شاید بهترین کالم را رئیس جمهور گفت: آقایان لطفا امام رضا)ع( را برای مردم بگذارید.
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روحانی: امام رضا را از مردم نگیرید 

  امالک  نجومی  را 
به  رفتگران   دادم 

بردتاریخیاعتدالیوندرآخرینمناظرهتلویزیونیکاندیداهایریاستجمهوریدورهدوازدهم

تناقضگوییقالیبافدرپاسخبهجهانگیری:

جواد شقاقی

اصول گرایان  انتخاباتی  ستاد  سجادی-رئیس  علیرضا  سید 
معتدل در استان البرز 

سرمقاله 

در 24 خرداد 1392 ملت فهیم ایران در پناه  هوشمندی 
و حمایت رهبرمعظم انقالب توانست از گردنه سخت و 
صعب العبور تحریم های ظالمانه و جنگ احتمالی جان 

سالم به در ببرد.
به  بهانه  دادن  در  وقت  مسئولین  متعارف  غیر  رفتار 
دست دشمنان انقالب اسالمی باعث گردید که پرونده 
جمهوری اسالمی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شود و متأسفانه 
متعاقب آن قطعنامه های متعدد و ویرانگری علیه ایران 

اسالمی صادر گردید.
روز  آن  دولتمردان  که  داشت  امکان  بازهم  چند  هر 
کشور نگذارند ایران در ردیف کشورهای تحت بند 7 
منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد اما متأسفانه بدترین 
فرض ممکن روی داد. همزمان شبکه های عربی و 
تنش های  بر  نانوشته  ائتالف  یک  در  صهیونیستی 

موجود بین ایران و سایر کشورها دامن زدند. 
از سال  قبل  تا  التهاب در سیاست خارجی  این همه 

1384 در پهنه روابط با جامعه جهانی سابقه نداشت.
جبهه استکبار در این سالها موفق شد در اشاعه پدیده 
ایران هراسی به توفیقات بزرگی دست یابد و متأسفانه 
پدیده ایران هراسی آثار زیانباری را بر اقتصاد کشور 

تحمیل نمود.
تغییر نگرش  با   روی کار آمدن حسن روحانی توأم 
سیاست خارجی و انتخاب شیوه تعامل با جهان خارج 
بود که تغییر نگاه جهان به ایران اسالمی را به همراه 
داشت. روزی که مراسم تحلیف وی در مجلس شورای 
اسالمی تشکیل شد، روزنامه واشنگتن پست چنین تیتر 
زد : خرد گرایان بر قوه مجریه ایران تکیه زدند. دوسال 
بعد که مذاکرات هسته ای به بار نشست فیگارو چنین 

تیتر زد: 
روحانی به افسانه ایران هراسی پایان داد.

دست  اکنون  و  یافته  پایان  ای  هسته  بحران  امروز 
دوستی ایران برای  تعامل سازنده با جهان سر فصل 

مناسبات نوین ما با دنیاست.
به امید آنکه روحانی و تفکر اعتدال و عقالنیت وی با 
پشتیبانی ملت بزرگ ایران بتواند در دوره آینده میوه 
شیرین صبوری ملت و دولت را بچیند و با گشایش در 
امور اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.  

روحانیبهایرانهراسیخاتمهداد

اصالحطلبان
تحولخواه

بهتداومدولت
اعتدالیرای
خواهندداد

بررسی  کمیته  عضو 
و ارزیابی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح 
طلبان از لیست اصالح 
انتخابات  برای  طلبان 
تهران  شــهر  شورای 

انتقاد کرد.
به گــزارش انتخاب، 
جواد امام گفت: پس از 
انتشار لیست نامزدهای 
برای  طلبــان  اصالح 
شهر  شورای  انتخابات 
اینجانب که در کمیته بررسی و ارزیابی )گروه 14 نفره کارشناسان( 

حضور داشته ام مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته ام.
ظرف دو روز گذشــته به امید ترمیم و اصالح لیســت مذکور 
سکوت کردم اما اکنون که به نظر می رسد هیچ اقدام جدی برای 
ترمیم لیست و تأمین نظر منتقدان صورت نمی گیرد وظیفه خود 
دانستم توضیحاتی را درخصوص لیست نامزدهای اصالح طلبان 

در انتخابات شورای شهر به استحضار دوستان گروه برسانم.
متاســفانه عدم رعایت ضوابط و مالک های مصوب از ســوی 
بعضي ازاعضاء هیئت رئیسه شورا ، و عدم توجه به فرایندطی شده 
توسط کمیته بررسی وارزیابی )گروه 14نفره کارشناسان( نهایتاً به 
لیستی انجامیده است که اعتراضات بسیاری را برانگیخته است. 

کمیته بررســی و ارزیابی براســاس ضوابط مصــوب از میان 
کاندیداهای موجود فهرستی را تهیه کرد و قرار بر این بود لیست 
نهایی  براســاس سهمیه گروه های تخصصی و ضوابط مذکور از 
میان نامزدهایی تهیه شــود که امتیازات الزم را کســب کرده و  

نامشان در این فهرست اولیه آمده است. 
درفراینــد فوق همچنین در شــرایط مســاوی حــق تقدم با 
افرادباســابقه تشکیالتی وایثارگر بود اما متاسفانه این افراد کاماًل 
مورد بی مهری قرارگرفته و حقشان حتی در یک مورد هم رعایت 

نشده است!؟
به اســتثناء حزب اتحاد،کارگزاران،کار،ندا،همبستگی ، معلمان 
واعتمادملــی هیچ یــک از احــزاب دیگر نظیر حزب توســعه 
ملی،مجمــع فرهنگیان، ایثارگران، تحکیــم، مجاهدین انقالب 
اسالمی ســابق و... علی رغم دارا بودن کاندیداهای شناخته شده 
با دانش، تخصص  و تجربه  مرتبط وکســب امتیاز الزم در این 

مهندسی حذف شده اند!
متاســفانه بعضی ازدوستان هیئت رئیســه نه رعایت حیثیت 

خودشان راکردند و  نه اصالحات ونه توجهی به افکارعمومی.  
بنابراین وظیفه خود دانستم به عنوان اعتراض به بی اخالقی  و 
فرصت طلبی  ســخیف برخی افراد مشخص در هیئت رئیسه که 
نتیجه ای جز از بین بردن آبروی اصالحات و اعتبار سید اصالحات 
ندارد، موارد فوق را به اطالع دوســتان در این گروه برسانم و در 
صورتی که نســبت به اصالح لیست اعالن شده اقدامی صورت 

نگیرد موارد را به صورت مشــروح و مســتند به اطالع عموم 
خواهم رساند. 

جواد امام خطاب به مسئوالن شورای عالی 
سیاست گذاری: 

اگر لیست 21 نفره را 
 اصالح نکنید، افشاگری 

می کنم 

)ع(

خزانه بخارایی ، 
فلکه اول، پالک 11 

ستاد تبلیغات 
 انتخاباتی 

علی نظری 


