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این که صدا و سیما قانون را رعایت کند، یک طرف 
فضای انتخاباتی نباشد و کاماًل در انتخابات بی طرف 
عمــل کند چیز خیلی خوبی اســت و این از آرزوهای 
همیشــگی و محال ما بوده است و همه از آن استقبال 

می کنند.
یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان این که نامه 
سید ابراهیم رئیسی به رئیس صدا و سیما فرار به جلو، 
فرافکنی و تطهیرصدا و ســیما است، گفت: رئیسی با 
توجه به سابقه سی و چند ساله قضایی خود، می خواهد 
رنگ و بوی حضور اجتماعی  اش را تغییر و یک چهره 

جدید و فراجناحی از خودش بسازد.
عبداهلل ناصری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در 
خصوص نامه حجت االســالم و المسلمین رئیسی به 
رئیس جمهوری و رئیس صدا و سیما گفت:  نکته اول 
این است که بعد از ثبت نام در انتخابات این دومین گام 

اقای رئیسی برای مطرح  کردن خودش است.
وی ادامــه داد: دومین نکته ای که باید به آن توجه 
کرد این اســت که ایشان بهتر از هر کس دیگری می 
دانــد رئیس جمهور تا زمان کارزار تبلیغاتی رســمی و 
عمومی وقتی که در منصب رئیس جمهوری است تمام 
برنامه هایش از صدا و ســیما  پوشش داده می شود و 

همیشه و در همه دوره ها همین گونه بوده است.
ناصــری با تأکید بر این که در این یکی دو ماه اخیر 
با توجه به تبلیغات شدیدی که صدا و سیما علیه آقای 
روحانی و  دستاورد های دولت روحانی انجام می دهد، 
اظهار کرد: این نامه به نوعی حمایت از این رویه صدا 

وسیما و فرار به جلو و یک نوع فرافکنی است.
وی ابراز داشت: به نظر من آقای رئیسی در این نامه 
خواســته است صدا و ســیمایی که مردم، شبکه های 
اجتماعی و رسانه  های دیگر قضاوت دیگری نسبت به 
آن دارند را تطهیر و آن را متهم به جانب داری از دولت 
کند در صورتی که برآیند کلی و عمومی از عملکرد صدا 
و سیما کامال برعکس این ادعا است. بنابراین این نامه 
آقای رئیســی به رئیس صدا و سیما یک گام به جلو، 

فرافکنی و برای تطهیر صدا و سیما است.
وی در خصوص نامه به حســن روحانی گفت: من 
قباًل هم گفته ام که آقای رئیســی خیلی بعید اســت 
کــه در انتخابات بماند ولی با حضور در انتخابات قصد 
مطرح کردن خودش را دارد و با توجه به ســابقه سی 
و چند ســاله قضایی و امنیتی اش می  خواهد رنگ و 
بوی حضــور اجتماعی اش را تغییر و یک چهره جدید  

فراجناحی معتبر از خودش بسازد.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: این 
که صدا و سیما قانون را رعایت کند، یک طرف فضای 
انتخاباتی نباشــد و  کاماًل در انتخابات  بی طرف عمل 
کند چیز خیلی خوبی است و این از آرزوهای همیشگی 

و محال ما بوده است و همه از آن استقبال می کنند.
 عبداهلل ناصری افزود: آقای رئیســی در حالی چنین 
نامه ای به رئیس صدا و ســیما نوشته است که  اتفاقًا 
صدا و ســیما خیلی زود تر از این ها با تصاویری که به 
بهانه های مختلف از ایشان پخش می کند، تبلیغات را 
برای ایشــان شروع کرده است با این که ایشان رئیس 
جمهور مستقر نیســت. پخش تصاویر و فعالیت های 
آقای روحانی به دلیل رئیس جمهور بودن ایشان است 
و همیشه همین گونه بوده است. به عبارتی  نشان دادن 
رئیس جمهور هیچ وقت به حســاب تبلیغات زودرس 
گذاشته نمی شــده است در حالی که خود این نامه ها 
و مکاتبــات به نحوی تبلیغات زودرس آقای رئیســی 

محسوب می شود.
وی در پایــان تاکید کرد: همــه می دانند که صدا و 
سیما گرایش بیشتری نسبت به آقای رئیسی دارد و این 
نامه ایشــان بازی تبلیغاتی است و رسانه ها باید  روی 

دیگر سّکه که در ابتدا عرض کردم را ببینند.

      عبداهلل ناصری عضو 
شورای مشورتی اصالح طلبان:

نامه رئیسی فرار به جلو، فرافکنی 
و تطهیر صدا و سیما است

دوازدهمین  انتخابــات  ثبت نــام  پرونده ی 
دوره ی ریاست جمهوری روز شنبه 26 فروردین 
بسته شد. ویژگی منحصر به فرد انتخابات این 
دوره در قیاس با ادوار گذشته حضور سه قطب 
سیاسی است. هرچند که در سه دهه ی گذشته 
در مناســبات سیاســی ایران دو قطب چپ و 
راســت یا اصالح طلــب و اصول گرا عمال در 
غیاب احزاب قدرتمند بار رقابت های حزبی را 
یدک می کشیدند، اما اتفاق بزرگ این دوره را 
رئیس جمهور سابق و حلقه ی وفادارانش رقم 
زدند که با حضــوری غیر مترقبه معادالت دو 
جناح اصول گرا و اصالح طلب را به هم ریخت 
و باعث شــد که فضای انتخابات ایران از دو 

قطب به سه قطب افزایش یابد.
 اما فضای سه قطبی تنها رخداد بی سابقه ی 
دوره ی دوازدهــم ریاســت  جمهــوری نبود. 
حادثــه ی جالب این دوره کــه در ادوار دیگر 
سابقه نداشــت، حضور حداکثری مجلسیان با 
5 کاندیدا از دو جناح اصول گرا و اصالح طلب 

است.
4 چهــره ی شــاخص مجلــس اصول گرا 
پورمختار،  زاهــدی،  بابائی،  حمیدرضا حاجی 
حسن نوروزی و از طیف اصالح طلبان مجلس 
مصطفی کواکبیان به جرگه ی رقیبان روحانی 

در انتخابات دوره ی دوازدهم پیوستند.
هرچند کــه در دوره ی اول هم چهره هایی 
چون حســن غفوری فرد و علی اکبر پرورش 
)نمایندگان مجلــس اول( در کنــار آیت اهلل 
خامنه ای کاندیداهای شاخص سومین دوره ی 
ریاســت جمهوری بودند. از دوره ی ســوم تا 
هفتم در انتخابات ریاســت جمهوری خبری 
از نماینــدگان مجلس نبود تا اینکه در دوره ی 
هفتم آقای ناطــق نوری)رئیس وقت مجلس 

شــورای اســالمی( پا به عرصه ی رقابت ها 
گذاشت و در 2 خرداد 1376 مقابل سید محمد 

خاتمی شکست را پذیرفت.
نمایندگان مجلس در ســه دوره ی هشتم تا 
دهم در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت 
نکردنــد. در دوره ی یازدهم کــه مصادف با 
ســال پایانی دوره ی دوم احمدی نژاد بود سه 
تن از نمایندگان مجلس نهم آقایان پزشکیان، 
زاکانــی و حداد عــادل در انتخابات این دوره 
شرکت کردند که از بین این سه تن فقط حداد 
عادل تأیید صالحیــت گرفت و در گردونه ی 
رقابت های نهایی دور یازدهم به جمع هشت 
نفــر راه یافت. اگرچه حــداد عادل هم در 48 
ساعت مانده به انتخابات از حضور در انتخابات 

منصرف گردید.
در دوره ی دوازدهم ریاست جمهوری رکورد 
حضور نمایندگان مجلس در مرحله ی ثبت نام 
انتخابات ریاســت جمهوری شکسته شد و 5 
نفــر از نمایندگان دو جناح، داوطلب حضور در 

انتخابات 29 اردیبهشت شدند.
اکنــون کــه بــه لحــاظ تعــداد حضور 
بهارستان نشینان در این مرحله رکوردی جالب 
را به وضوح دیده ایم باید منتظر بمانیم و ببینیم 
که آیا این پنج تن از صافی شــورای نگهبان 
خواهند گذشــت؟ بر فرض اینکه هیچیک از 
این نمایندگان نتوانند تأیید صالحیت شورای 
نگهبــان را بگیرند برای اولین بار اســت که 
نمایندگان مجلس برخالف ادوار ســوم، هفتم 
و یازدهــم نتوانســته اند در مرحلــه ی پایانی 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت 

نمایند. 
اگر چنین واقعه ای رخ دهد شأن قوه ی مقننه 
زیر سؤال خواهد رفت. این واقعه می تواند آثار 

زیانباری در حلقه ی ارتباط مجلس با شــورای 
نگهبان ایجاد نماید.

فرضیــه ی دوم: در ایــن دور از انتخابــات 
شــورای نگهبان در آزمونی دشوار قرار گرفته 
است. نمی تواند نمایندگان اصول گرای مجلس 
دهم را تأیید و مصطفی کواکبیان از فراکسیون 
امید را رد نماید. عدالت در تأیید صالحیت ها 
حکم می کند که منتخبین مــردم در خانه ی 
ملت در ترازوی انصاف شــورای نگهبان مورد 

قضاوت منصفانه قرار گیرند.
فرضیه ی ســوم: اگــر این پنج نفــر تأیید 
صالحیت شوند با توجه به حضور اصول گرایان 
غیر پارلمانی نظیر رئیسی، قالیباف، میرسلیم، 
زاکانــی و از طیف حامیــان روحانی افرادی 
چــون جهانگیــری و محمد هاشــمی و از 
مستقلین محمد غرضی تأیید صالحیت گردند، 
برای نخســتین بار در 38 سال گذشته تعداد 
انتخابات  تأیید صالحیت شده ی  کاندیداهای 
ریاســت جمهوری به بیش از ده نفر می رسد. 
2 رقمی شــدن کاندیداهای نهایی انتخابات 
دوره ی دوازدهــم می تواند اتفاق نادر و بزرگی 
باشــد که بنابر کثرت کاندیداها شاهد جنب و 
جوش بی سابقه ی انتخاب شوندگان این دوره 

از رقابت های انتخاباتی باشیم.
دوســتان اصول گرا که اینک برای راه یابی 
به پاســتور این چنین عنــان از کف داده اند و 
قانونگذاری  ترک جایگاه  به دنبال  مشــتاقانه 
هستند، بنابر چه ضرورتی این احساس تکلیف 
در قلــوب آنان ایجاد شــده اســت؟ چرا این 
چهــار نماینده ی اصول گرای مجلس دهم که 
از فعاالن سیاســِی با انگیزه ی دو دهه ی قبل 
سپهر سیاسی ایران هستند در دوره های نهم و 

دهم به مصاف احمدی نژاد نیامدند؟

برخی از فعاالن سیاســی بــر این عقیده اند 
که این افراد حتی اگر تأیید صالحیت شــوند 
به دنبال حضــور در عرصــه ی رقابت نهایی 
نیســتند و بلکه ایــن چهره هــای اصول گرا 
به دنبال اســتفاده از تریبون تبلیغاتی این دوره 
از انتخابات و به ویــژه مناظره های تلویزیونی 
هســتند! تخریب روحانی و زیر ســؤال بردن 
کارنامه ی 4 ساله ی عملکرد دولت تدبیر و امید 
از اصلی ترین اهــداف چهره های اصول گرای 
مجلسی است که به نام رقیب برای روحانی در 

دوره ی دوازدهم هم آورد طلبی می کنند.
فرصت مناظره های تلویزیونی و استفاده از 
آنتن پر بیننده و شنونده ی صدا و سیما بهترین 
موقعیت برای هجوم همه جانبه ی دلواپســان 
به دولت یازدهم اســت. این پوشش تبلیغات 
رسمی در تمام ایام ســال برای اصول گرایان 
و دلواپســان مقــدور و ممکن اســت و برای 
اعتدال گرایان و اصالح طلبان ممتنع و ممنوع. 
در حقیقت اولین کســی که با روش حمله به 
مواضع سیاســی کاندیداها توانست از تریبون 
مناظرات تلویزیونی در ایام انتخابات بیشترین 
بهره را ببرد شخص حسن روحانی بود، اینک 
اصولگرایــان بدون برنامه و خالقیت به اتفاق 
برای اســتفاده از فرصتی که تمام سال نیز در 

اختیار دارند وارد صحنه رقابت شده اند.  
نکته قابل توجه رفتار معنی دار اصول گرایان 
اعم از مجلسی و غیرمجلسی برای زیر سؤال 
بردن دولت اعتدالی اســت که مقوله  ی مورد 
تأکید ناظران سیاسی بی طرف می باشد. اکنون 
باید منتظــر روزهای آینده مانــد، و خواهیم 
دید که در معرکــه ی مناظره های تلویزیونی 
مخالفان دولت در برابر دولت مســتقر یازدهم 

چه واکنش هایی از خویش بروز خواهند داد.

5 نماینده مجلس درا ندیشه راهیابی به پاستور عاطفه مجيدی 
جواد شقاقی - روزنامه نگار

دوره ای  رییــس 
هماهنگی  شــورای 
جبهــه اصالحــات 
در  اخیــراً  گفــت: 
برگزار  که  جلسه ای 
شــد مباحثی درباره 
مشــارکت احــزاب 
شــورای  عضــو 
و  هماهنگــی 

همکاری آنها با ستاد انتخابات شورای شهر در مجموعه 
شورای عالی سیاست گذاری در انتخابات شوراها مورد 
بررسی قرار گرفت. محمود صادقی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر شد در ستاد مذکور 
در خصوص جایگاه احزاب و همکاری و مشارکت آنها 
باکــس )بخش( برای احزاب در نظر گرفته شــود.وی 
همچنین بیان کرد: کارگروهی نیز مشــخص شد که 
بنده به عنوان رییس شــورای هماهنگی مسئول این 
کارگروه تعیین شــدم.نماینده مردم تهران در مجلس 
افزود: مقرر شــد احــزاب نماینده های خــود را برای 
همکاری موثرتر با ســتاد معرفی کنند تا در خصوص 
نحوه مشارکت و ظرفیت های مالی، تدارکاتی و... شفاف 
و مشخص تر بررسی ها انجام شود. وی در پایان اظهار 
کرد: در واقع احزاب باید در تمام بخش های مختلف این 

ستاد حضور داشته باشند.

محمود صادقی خبر داد:
بررسی مشارکت 

احزاب در 
انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هم 
اندیشی با دانشجویان بسیجی فعال در حوزه رسانه که به میزبانی کمیته گفتمان دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام برگزار شد اظهار کرد:  این احتمال که  دولت بعد، ادامه دولت فعلی 
باشد و همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد، منتفی نیست و این احتمال هم قوی است 

که دولت انقالبی با تحوالتی برای  کارآمدی و  نجات اقتصاد روی کار بیاید.
وی افزود: همچنین احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود، زیاد است اما در هر حال  
آنچه برای ما اهمیت دارد، تشکیل دولت اصلح است؛ ضمن آنکه تفرقه و رقابت غیر موجه میان 

نامزدهای انتخاباتی را  موجب ناکارآمد شدن دولت آینده می دانیم.

احتمال دو مرحله ای شدن  زیاد استمحسن رضایی:

نایب رییس فراکسیون مستقالن 
والیی با بیــان این که اقتدارگرایان 
با آگاهی از شکســت خود، به دنبال 
تخریب دولت هســتند، تاکید کرد: 

آقای روحانی  پیــروزی  برای  فضا 
مساعد است و تنها هدف از حضور 
جهانگیــری جلوگیــری از تحقق 
تاکتیک اقتدارگرایان برای تخریب 

دولت است.
به گزارش ایلنا غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبــادی ، با اشــاره به اعالم 
کاندیداتوری اسحاق جهانگیری در 
اعالم  ریاســت جمهوری  انتخابات 
از پیش می دانند  اقتدارگرایان  کرد: 
که شکست خواهند خورد و بنا دارند 

از این فرصت انتخابات صرفاً برای 
تخریب دولت استفاده کنند.

او گفــت: اقتدارگرایان با آگاهی 
نسبت به شکست خود در انتخابات، 
تمام تالش شان را انجام می دهند که 
حضور مردم پای صندوق ها حداقلی 
باشد و برای تحقق این هدف، سعی 
می کنند مردم را ناامید کنند.نماینده 
مردم رشــت در مجلس شــورای 
اسالمی یادآور شد: باتوجه به این که 
آقای روحانی قــدرت مظلوم نمایی 

ندارد و احتمــال دارد که کمی زود 
از کوره در رود، اقتدارگرایان ســعی 
می کننــد با تخریب دولت به هدف 
خود دســت پیدا کنند تا جامعه رای 
حداقلی شان پای صندوق ها حضور 
حداکثری داشته باشد و شاید بتوانند 
نتیجــه انتخابات را به ســود خود 
تمام کنند.نایب رییس فراکســیون 
مســتقلین والیی خاطرنشان کرد: 
هــدف از حضور جهانگیــری نیز 
تاکتیک  این  از تحقــق  جلوگیری 

قرار اســت که به نظر می رســد به 
لحاظ کارشناسی نیز نیاز به یک فرد 
خونسرد و مطلع داشتیم که بتواند با 
مدیریت اخالقی خود، مانع از تحقق 
اهداف آن ها شود.او تاکید کرد: باید 
در هر شــرایط از کاندیدایی که به 
این عنوان به میدان آمده، حمایت 
کنیم. درصورتی که جهانگیری فقط 
بخواهد به فساد دولت قبل بپردازد، 

کافی نیست.

فضا برای پیروزی روحانی مساعد استجعفرزاده ایمن آبادی:

ســخنگوی وزارت امورخارجه بــا تایید پیگیری دســتگاه 
دیپلماســی برای یافتن و بازگرداندن دکل ها و پول های گم 
شده ایران در سراسر جهان گفت: پرونده های بسیاری در وزارت 

خارجه درحال پیگیری است.
به گزارش ایرنا، بهرام قاســمی روز ســه شــنبه با اشاره به 
پیگیری های وزرات خارجه درباره دکل ها و پول های گمشــده 
ایران در دوره دولت های نهم و دهم و در خارج از کشور افزود: 
این موضوع جزء پرونده هایی اســت که وزارت خارجه در حال 
پیگیری آن اســت.وی ادامه داد: هم اکنون نمی توانیم درباره 
نتایج و روند بررسی این پرونده ها صحبت کنیم و باید دید که 

در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که از وزارت خارجه انتقاد می شود 
که با دستگاه های مسئول برای رسیدگی به پرونده هایی مانند 
بازگرداندن اموال بابک زنجانی همکاری نمی شود، تصریح کرد: 
وزارت خارجه بهترین تالش خود را در این حوزه ها داشته و اگر 
مشکلی بوده، دلیلش موارد دیگری است نه عدم تالش وزارت 
خارجه، یعنی مباحث و مشکالتی در خارج از کشور وجود دارد.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در مراسم افتتاح 
دهمین نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به آسیب های 
جدی ایجاد شــده در دولت قبل دربــاره تحریم ها گفت: این 

تحریم ها و رویکردهایی کــه در دولت قبل برای مقابله با آن 
ها اتخاذ شــد، یک آسیب جدی داشت که کمتر به آن پرداخته 
شده است و آن از بین رفتن نظم مالی و یا به بیان بهتر شفافیت 
در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متاسفانه دولت درگیر عواقب 
ناشــی از آن است.وی تصریح کرد: گم شدن دکل نفتی و یا بر 
باد رفتن میلیاردها دالر توســط دالالن فرصت طلب و معلوم 
الحال نمونه های کوچکی از این آسیب هستند.پیش از این نیز 
در جریان رســیدگی به پرونده بابک زنجانی، وی ادعا کرد که 
بسیاری از اموالش در کشورهای دیگر به دلیل تحریم ها بلوکه 

هستند و نمی تواند آنها را بازگرداند.

وزارت خارجه درحال پیگیری موضوع دکل ها و پول های گم شده استبهرام قاسمی:

احمد علم الهدی:

بیش از هنرمندان طرفدار هنر هستم

وقتی بازی تمام شد برو. برو و دیگر هیچ وقت برنگرد. برو و بازی جدیدی را در جای 
دیگری شــروع کن. اگر برگردی، هم بازی را خراب میکنی و هم خودت را. بازگشــت 
دوباره در مطلوب ترین حالتش می شود تکرار همسانی. اما زندگی تکرار ناهمسانیهاست: 
شدن، شدن و شدن. افسوس که ذهن شرقی به تکرار همسانی ها خو گرفته است. اینکه 
دایما ورد بگوید، چیزی را آنقدر تکرار کند تا به خلسه فرو رود و در عالم خیال آرامش یابد 
و آنگاه در اعماق تاریخش واپس نشیند. میلی که میبایست بسازد و بسازد و حس آزادی 

برانگیزد، رو به انحطاط می گذارد و به افسردگی و نابودی خویش می گراید.
بازگشــت های دوباره و دوباره اردوغــان و پوتین و رئیس جمهور ســابق ایران و... 
نمونه هایی از عادت وردگویی و تکرار همســانی شرقی هاست. بازی برای اردوغان تمام 
شده. حتی در غیاب قواعد بازی دموکراتیک او می توانست مثل یک قهرمان، آن زمان که 
در اوج بود خودش را کنار بکشد و همه چیز را بگذارد و برود. در این گذاشتن و به یکباره 

رفتن لذتی هست که فقط آنان که تجربه اش می کنند آن را می فهمند.
زمانی که بازی به پایان راه خود می رســد تمــام نیروها تحلیل رفته اند و دیگر از آن 
انرژیهای ســازنده خبری نیست. چیزی اگر باقیست جز بغض و کینه شکست ها و غرور 
و سرمستی پیروزیها نیســت. در این شرایط بازی باید تمام شود و منتظر بازی جدیدی 
باشــیم. اما اگر قواعد بازی دموکراتیک نباشــد آن که در صدر نشسته می خواهد برای 
همیشــه آن باال بماند. پس دور بازی را کندتــر و کندتر میکند و رو به محافظه گرایی 
می گذارد. و آن که دارد سقوط می کند مانند کسی که در قمار باخته دور بازی را تندتر و 
تندتر میکند و تا ســر حد نابودی خویش می خواهد بازی را ادامه دهد. اما این بازی چیز 

جدیدی در بر ندارد جز انحطاط و افسردگی و ویرانگری. 
کاش اردوغان میدانســت که بازی برای او تمام شــده است. کاش میگذاشت ترکیه 
جــوان که در حال اوج گرفتن بود راه خــودش را ادامه میداد و مثل پیرمردهای حریص 
این جوان را اســیر توهمات دوران سالمندی خودش نمیکرد. ای کاش رییس دولت نهم 
و دهم ایران هم بداند که بازی برای او تمام شــده اســت. خوب یا بد، هر آنچه را که 
میبایســت و میتوانست انجام داده اســت. اگر خوب بود که، باید بگذارد همان خاطرات 
خــوش در اذهان مردم باقی بماند. اگر هم بد بــود، باید بداند که تکرار آن دوران، دیگر 
برای مردم زجر آورتر خواهد بود. بهتر است ایشان برود و خاطراتش را بنویسد که حتما 

بسیار پرفروش خواهد بود.
زندگی همچون جویباری در فضا و زمان جاریست. هر رخدادی در هر حفره ای از این 
فضا و زمان منحصر به فرد است. هر بازگشتی به عقب انحطاط میل است و نتیجه ای 

جز ویرانگری نخواهد داشت. 
بگذاریم زندگی راه خودش را برود، بگذاریم رخدادها اتفاق بیافتند. هر دوره ای شرایط 
خاص خودش را دارد و بازیگران خاص خودش را میطلبد. امروز ایران و منطقه خاورمیانه 
شرایط ویژه ای دارند، نیاز به بازیگرانی مدبر و آگاه به شرایط روز هست تا بتوانیم سر به 
سالمت از این وضعیت بیرون بیاییم. بحرانهایی همچون منازعات قومی و مذهبی ما را 

تهدید میکنند بهتر است کمی هوشیار باشیم و دست از لجاجت برداریم. 
بازی هر چند که فقط یک بازیست، اما اگر بازیگران، آن را جدی نگیرند خراب میشود. 
ولی نباید زیاد هم آن را جدی گرفت و به خاطرش دست به هر کاری زد و خود را به آب 

و آتش انداخت ، چون فقط یک بازیست .

 میراث شرقی و بازگشت های دوباره

داوود سلیمانی در کانال تلگرامی خود به نقل از انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها از 
لیست کامل اشخاص و چهره های سیاسی که نامشان برای بررسی صالحیت به شورای 

نگهبان رفته خبر داده است. افراد این لیست به شرح ذیل هستند. 
حســن روحانی - محمود احمدی نژاد - ســید ابراهیم رئیسی - محمدباقر قالیباف - 
محمد هاشــمی - اســحاق جهانگیری -حمیدرضا حاجی بابایی - حمید بقایی - سید 
محمد غرضی - حسن بیادی -سید مصطفی میرسلیم -عوض حیدرپور -عبدالحسین 
مقتدایی - محمد مهدی زاهدی -صادق خلیلیان -علیرضا زاکانی -مصطفی کواکبیان 
-علی شــیخیانی - مهدی کلهر - حسن ســبحانی - هاشم بطحائی - سید مصطفی 

هاشمی طبا -مسعود زریبافان - مهدی خزعلی -هوشنگ امیر احمدی

لیست احتمالی افرادی که صالحیت آنها در 
شورای نگهبان بررسی می شود

حجت االسالم رئیسی تولیت آستان قدس به 
حجت االسالم روحانی رییس جمهور نامه نوشت.

به گزارش ایسنا، متن این دو نامه به شرح زیر 
است:

بنده و جنابعالی پیش از آنکه حقوقدان باشیم، 
هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم و این 
انتســاب، ما را به رعایت امــور اخالقی بیش از 

دیگران ملزم و موظف می نماید.
اگر در صحنه انتخابات ریاست جمهوری، رقابت برای خدمت به مردم می باشد و همین 
مایه مباهات ماست، حیف است که به شائبه نمایش های تبلیغاتی که داوری دیگران را 

درباره ما مخدوش می کند، آلوده شود.
نامه رئیسی به رئیس سازمان صدا و سیما

 انتظار این اســت به منظور برگزاری انتخاباتی »سالم، پرشور و رقابتی«، رسانه ملی 
خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند.

متأسفانه برخالف روال معمول، اکنون برنامه های جاری رئیس جمهور محترم که یکی 
از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می باشند، به طور پی در پی و پرحجم در صدا 

و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می کند.
از آنجا که بســیاری از برنامه های مزبور، جزو شئون انحصاری رئیس دولت نبوده و 
انجام آن ها متوقف به حضور ایشــان نیست، از صداوســیما انتظار می رود با عنایت به 
اهداف و مأموریت های قانونی خود از هرگونه اقدامی که با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه 
به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش 

سازد، جداً پرهیز نماید.

نامه نگاری رئیسی به روحانی و رییس صداوسیما

رییس کمیســیون سالمت شورای شــهر تهران عنوان کرد: براساس قانون باید مرخصی 
شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی شود.

به گزارش ایسنا، رحمت اهلل حافظی در تذکر پیش از  دستور خود در سیصد و چهل  و دومین 
جلسه علنی شورای شهر گفت: بارها شهردار تهران و معاونان وی اعالم کردند که نهادهای 
مختلف از شهرداری تهران به دلیل شفاف سازی و پاکدستی اش تقدیر و تشکر کرده اند که از 
آنها خواستیم که مستندات خود را ارائه دهند. وی افزود: از سال گذشته خواهان ارائه مستندات 
بودیم اما این مهم را تسریع ندادند و مجددا به شهرداری مهلت می دهیم که ظرف مدت یک 
هفته مســتندات خود را ارائه کند، وگرنه افکار عمومی در این خصوص قضاوت می کند چرا 
که شائبه دروغگویی برای یک کاندید شایسته نیست. وی با اشاره به گزارش تلفیق سال 90 
شــهرداری تهران، گفت: شهرداری متعهد شده بود که نسبت به معرفی متخلفان به دادگاه 
اقدام کند اما 10 ماه گذشته و هنوز این مهم محقق نشده است.حافظی همچنین با اشاره به 
ثبت نام قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری گفت: رییس شورای شهر تهران اعالم کردند 
که شهردار تهران باید مرخصی بگیرد و باید بگویم که براساس ماده 9 شهردار تهران می تواند 
هر سال یک ماه مرخصی بگیرد که باید این موضوع در صحن بررسی و توسط شورای شهر 

رای گیری شود .

رحمت اهلل حافظی:
بارها از قالیباف خواستیم تقدیر نامه های پاکدستی و 

شفاف سازی خود را ارائه دهد 

عضو هیات رئیسه اصل 90 از برخورد نامناسب با شهروندان ایرانی در فرودگاه تفلیس گرجستان انتقاد کرد و نایب رئیس مجلس خواستار ارائه مدارک به معاون امور مجلس شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،ولی داداشی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با استناد به اصل صدو پنجاه ودو قانون اساسی در اخطاری گفت: اتفاق ناگواری که در 
فرودگاه تفلیس گرجستان برای هموطنان ما رخ داده بسیار ناگوار است،متاسفانه زنان ایرانی را به بهانه بازرسی در مالء عام عریان کرده اند که شاهدان عینی در این باره وجود دارد.

مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر داداشی گفت:اگر مدرکی در این باره وجود دارد به معاون امور مجلس وزارت خارجه ارائه شود.

انتقاد از برخورد 
نامناسب با شهروندان 

ایرانی در فرودگاه 
گرجستان

گزارش اختصاصی مستقل از حضور بی سابقه مجلسیان در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید براینکه خود را بیش از 
هنرمندان طرفدار هنر می دانم ، گفت که تمام جریانهای هنری اعم 
از موسیقی، نقاشی، شعر و سینما ابزاری برای تعالی انسانی و اسالمی 

هستند زیرا اگر هنر در این مسیر قرار گیرد، بهترین عبادت است.
به گزارش ایرنا، ســید احمد علم الهدی در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مشــهد به اهمیت هنر اشاره کرد و یادآورشد: تمام جریانهای 
هنری اعم از موسیقی، نقاشــی، شعر و سینما ابزاری هستند برای 
تعالی انســانی و اسالمی و هنر در کنار علم بال دیگری در تکامل 
انســانی می باشد اما در قرنهای گذشــته هنر به  عنوان ابزار لذت، 

هوسبازی و خوشگذرانی مصادره شده است. 
وی ادامه داد: ضد هنر نیستم و خود را بیش از هنرمندان طرفدار 
هنر می دانم چون اگر هنر در مسیر تعالی انسانی قرار گیرد بهترین 
عبادت است. با برگزاری کنســرت در سراسر کشور مخالفم چون 
کنسرت هنرکش است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: 
مبانی فقهی من در مورد موسیقی با امام خمینی)ره( و رهبر معظم 

انقالب اســالمی یکی است؛ موسیقی را حرام نمی دانم و به برخی 
از آهنگهــا نیز گوش می دهم و معتقدم هنر مظلوم اســت اما مبدأ 
مظلومیت هنر مصادره شدن آن می باشد. وی افزود: مخالفت من 
با هتل سازی، ســاخت مراکز تفریحی و برنامه های گردشگری نیز 
دروغ اســت و ضد اینها حرفی نزده ام بلکه گفته ام مشــهد فضای 
گردشگری نیست، فضای زیارت است و همچنانکه خداوند متعال 
مسجداالقصی را با حریم و بابرکت معرفی می کند حرم امام رضا)ع( 
نیز حریم دارد. وی در بخش دیگری ادامه داد: مسائل و موضوعات 
سیاسی مانند مسائل علمی و فکری است و قرار نیست هر کس مرا 
قبول ندارد بی دین باشد، باید توجه داشت اگر کسی مرا قبول نکرد 
یا من کســی را قبول نکردم نباید دشــمنی و دعوا ایجاد شود. وی 
گفت: پذیرفتن حرف دیگران به نقل از من و نشنیدن حقیقت از زبان 
خودم خالف روحیه علمی و تحقیقی است. وی ادامه داد: جناحگرا 
نیســتم ولی در برابر جناحها نیز بی تفاوت نمی باشم. تخصص من 
فقه است و به حکومت فقیه رســیده ام و مبدأ مشروعیت نظام را 

والیت فقیه می دانم، اگر والیت  فقیه در حکومت نباشــد حکومت 
طاغوت اســت ولو همه مردم به آن رأی بدهند.  امام جمعه مشهد 
گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند تریبون نماز جمعه باید در 
اختیار تشکلهای دانشجویی باشد اما نمی شود جریان سیاسی سکوالر 

که اصل موضوع را قبول ندارد بتواند در نماز جمعه سخنرانی کند. 


