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خون بازی دختران
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سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

انتشار فیلمیحیرت آور از
رواج تیغ زدن دختران دبیرستانی به دستان خود
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اقدام جدید ناجا برای
حفاظت از شخصیتهای زن
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رئیسجمهور :

با فرافکنی
منافع مردم
حراست نمیشود
2

رمزگشایی از حضور
 10نماینده مجلس
در یك هتل
 5ستاره دركیش

ماموریت کاندیدای اختصاصی حزب موتلفه
در انتخابات ریاست جمهوری 96چیست؟
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آمادهباش

عبداهللرمضانزاده*

اصالحطلبان

موضوع « رد صالحیت حسن روحانی» چندی
است که مطرح شده و این روزها که در آستانه
دوازدهمینانتخاباتریاستجمهوریقرارداریم،
بازتاب های فراوانی داشته است و بیش
از پیش از سوی جریان سیاسی اصولگرا مطرح
می شود .به طوری که روز گذشته محمد باقر
نوبخت  ،سخنگوی دولت در نشست خبری
خود رد صالحیت روحانی را بی ربط دانست.
پیشترنیزالیاسحضرتی،نمایندهمردمتهرانهم
در واکنش به این موضوع اظهار داشته بود که :
«یككاندیداكنارروحانیقرارمیدهیمممكن
استمشكالتیایجادشود».
اما به عقیده من سخن گفتن از موضوع
«ردصالحیت آقای روحانی» توسط افراد
اصولگرانما ،حاكی از آن است كه در مجموعه
این جریان سیاسی فردی پیدا نشده است
كه توانایی رقابت با آقای روحانی را داشته
باشد و چون رقیبی وجود ندارد ،دست به
دامن این گونه شایعات سخیف شدهاند .مگر
میشود رئیسجمهور قانونی یك كشور را
ردصالحیت كرد ،در شرایطی كه خود آن
فردبههنگامبررسیصالحیتكاندیداهاهنوز
ریاست دستگاه اجرایی كشور را برعهده دارد.
اگر بخواهند به این رویای پوشالی جامه عمل
بپوشانند تنها راهش این است كه روحانی از
ریاست جمهوری كنار برود .این كار با هیچ
منطقی همخوان نیست و گویندگان و حتی
تفكركنندگان درباره این موضوع قطعا از
دانش سیاست بیبهره هستند .من معتقدم كه
قوه تدبیر و عاقله كشور به هیچ عنوان پذیرای
اینگونهتفكراتنیست.بیانموضوعاتیچون
ردصالحیت آقای روحانی حاكی از آن است
كه این افراد دستهایشان ازعرضه فردی در
رقابتهای انتخاباتی  96خالی است و راهی
برای جذب رای آقای روحانی ندارند و
دست به دامان اینگونه مسائل شدهاند.
بنابر این كار فقط انجام یك جنگ روانی
از سوی نیروهای مخالف آقای روحانی است.
من احتمال ردصالحیت رئیس دولت تدبیر و
امید را در حد یافتن انسان زنده در كره مریخ
میدانم و به آقای دكتر روحانی توصیه میكنم
هیچ واكنشی نسبت به این جدالهای روانی
نشانندهندوراهشراادامهبدهد،اماشخصیت
آقای دكتر روحانی هم گواه آن است كه او به
اینگونهرفتارهاتوجهینشاننمیدهد.

همزمانبازمزمههایادعایردصالحیت
رئیسجمهوردربرخیمحافلسـیاسی
و رسـانـهای ،اصالحطـلبان به شكل
جــدیتری به موضوع آلــترنـاتیو
برای حسن روحـانی مینگرند

پیشنهادمجلسبرای
تجلیل از شجریان
درجشنوارهموسیقی
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ضیاء مصباح

فراموش
نشود

اعالم ورود آقای میرسلیم برای ریاست جمهوری
دوازدهم و احتماالً آمادگی شهردار تهران برای
رقابت با جناب روحانی ،گرایشهای سیاســی
داوطلبــان ،از همه مهمتــر برنامههایی که در
مســیر به اصطالح نقد روحانی وجــود دارد،
حــرف و حدیثهای انبــوه و لحظهای و آنچه
در این وادی می گذرد  .......انتخابات بســیار
مهم و سرنوشت ساز شورای شهر را که در پی
تجمیع دو انتخاب  29اردیبهشت سال آینده
انجام میشــود ،تحت الشعاع قرار داده است به
طوری که مشابه سایر مسائل اجتماعی به دلیل
تنگناهای شدید اقتصادی ،دغدغه فردا و  .......به
نظر میرســد آحاد جامعه به این مهم عنایتی
ننموده و آثار آن را در سرنوشت خود و محیط
زندگــی فردی و جمعی بالاثر میدانند و بود و
نبود آن را یکسان میپندارند .
بدون پرداختن به چرایی این حالت ،تاریخچه
شوراها و نقش و جایگاه آن را یادآور و امیدواریم
مورد توجه همگان قرار گیرد و...

سخنگوی دولت :طرح ردصالحیت روحانی
بیربط است
الیاس حضرتی :یك كاندیدا كنار روحانی
قرار میدهیم ممكن است
مشكالتی ایجاد شود
صادق زیباكالم :اصالح طلبان به موضوع
آلــترنــاتیو فكر نكنند
عقبنشینی است

ترکان :حسابهای ما روشن است
اکبر ترکان مشاور رییس جمهور درباره هزینههای ستاد انتخاباتی
دکتر روحانی گفت :ما در ســتاد انتخاباتی حساب هایمان روشن
بود و حســابدار و اداره امور مالی داشــتیم و تمــام دریافت ها و
پرداخت هایمــان هم در ســتاد انتخاباتی که آقــای نعمت زاده
رئیس ستاد بود ثبت شده است.
وی ادامه داد :ما یک ترازنامه شفاف در ستاد داشتیم و همان موقع
هم اعالم کردیم که اگر آقایان همه موافق هستند ،همه کاندیداها
اعالم کنند .
هنــوز هم این آمادگی را داریم به شــرطی که همه کاندیداهای
آن دوره بیایند و اعالم کنند .افرادی که در ســتاد آقای روحانی
بودند االن هم در دسترس هســتند؛ این افراد آمادگی دارند که
ترازنامه شــان را اعالم کنند کــه از کجا ها پول گرفتند و کجاها
خرج کردند .

هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبت اسـت بر جـریـده كـیهان دوام مـا

سیو پنجمین سال پدر:

پانزدهم دیماه یادآور درگذشــت اندیشمندی
فرزانه ،خدمتگزاری صادق و پدری روشــنفكر
«شــادروان علی مصباح» دبیر فرهنگ و قاضی
اوقاف كرمان میباشد.
یاد و خاطره ،روش و منش آن انســان وارسته و
الگوی راستین پندار ،گفتار و كردار نیك را پاس
و گرامی میداریم.

* سخنگوی دولت اصالحات

آیت الله رفسنجانی:کارها را باید مردم انجام دهند

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گفت :امام راحل براساس
تعالیم مکتب اسالم و مذهب اهل بیت(ع) در همه
مراحل زندگی ،مبارزه و انقالب ،بر مردم و استفاده از
ظرفیتهای مردمی تأکید میکردند.به گزارش ایسنا،
وی ،با ارائه تحلیلی تاریخی از روند پیروزی انقالب و
گذر از توطئههای سالهای اولیه ،مانند شورشهای
کــور ،تجزیه طلبی و جنگ ،گفت :در همه مراحل
با تکیه بر مردم از گردنههای سخت عبور کردیم و
به گونهای شد که االن دنیا تعجب میکند و صراحتاً
هم میگویند که راز امنیت ستودنی ایران در منطقه
کام ً
ال آلوده به نا امنی چیست؟ هاشمی رفسنجانی،
به مقطــع تدوین سیاســتهای کلی و دســتور
رهبــری برای اصالح اصل  44اشــاره کرد و گفت:

سیاستهای بسیار مناسبی برای سپردن کارها به
مردم تدوین شــد که متأســفانه در اجرا به دست
دولتی افتاد که صراحتاً اعالم میکرد هیچ اعتقادی
به این مسائل ندارد .وی  ،با تشریح دستورات رهبری
برای واگذاری امور به مردم و قطع وابستگی کشور
به نفت ،گفت :رهبری بر اجرای فوری آن سیاستها
تأکیــد میکردنــد که
وقتــی در مجمع بحث
کردیم ،گزارشی خدمت
ایشــان دادیم که برای
تأثیرگــذاری بهتر آن
است که کارها به تدریج
انجام شوند.

جناب آقای علی ایپكچی

جناب آقای علی ایپكچی

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را
تسلیت عرض نموده از خداوند منان
طلب علو درجات بــرای آن مرحوم
و بقای عمر بــرای جنابعالی ،خانواده
محترم و سایر بستگان را داریم.

درگذشت عزیز از دست رفته را
به جنابعالی و خانوادههای معزز
تسلیت عرض نموده ،بقای عمر
بازماندگان را از درگاه ایزد منان
مسئلت داریم.

روزنامه آفتاب یزد

تقوا شعار  -میرزاخانی

از طرف خانواده -ضیاء مصباح

هر بامداد در سراسر ایران

سرمقاله

ردصالحیتروحانی و
ماجرایموجوداتزنده
درمریخ

15

یادداشت

میرسلیم
میکروفن اصولگرایان
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جناب آقای علی ایپكچی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان
برای آن مرحوم علــو درجات و برای
جنابعالی و سایر مصیبدیدگان صبر
مسئلتمینماییم.
همكاران شما در شركت هاكوپیان

