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سیاسی

تاکید بحرین بر لزوم گفتگو میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس
خالد بن احمد آل خلیفه ،وزیر امور خارجه بحرین در مراسم افتتاح ساختمان سفارت بحرین
در کویت ،از اقدامات امیر کویت در خصوص روند گفتگوی کشورهای عربی خلیج(فارس) با
ایران تشکر و قدردانی کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی کویت ،وی با بیان
اینکه گفتگو میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان در جریان
است ،گفت :این گفتگوها باید ادامه یابد .امیدواریم ایران نیز از این تالشها استقبال کند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1422دارم رادیو تلویزیون نگاه میکنم.
ثبتن��ام کنندگان انتخاب��ات را میبینم.
پیش��نهاد میدهم مدتی را تمدید کنند
تا همه بیایند! این چه وضعی است؟ دنیا
به م��ا میخندن��د .ف��ردا برای م��ا طنز
میس��ازند .نباید اجازه بدهند هر کس��ی
برود ثبتنام کند)1/26( .
 -1441آق��ای قالیب��اف جدی��دا خیلی
صحبتهای آنچنانی میکند .بابا آن قدر
هم رئیسجمهور شدن چیز خاصی نیست.
باید ادب داشته باشند .حامیان احمدینژاد
ادب داشته باشند .آقای قالیباف سالها در
پس��ت خود هستند و هر کاری میکنند.
چه کار به آقای روحانی دارند .چنانچه در
روزنامه همشهری گفتهاند کسی که بدون
هیچ مبنایی وعده صدروزه میدهد هیچ
اطالعی از مدیریت ندارد)1/26( .
 -0911برخ��ی روزنامهه��ای مش��خص
کادر موف��ق مذاکرهکننده برجام را تا حد
جاسوس��ی پایین آوردند .حاال بر اثر یک
نامنویسی به کس��ی حتی لقب جاسوس
میدهند که  8سال پشتیبان سیاستهای
او بودند)1/26( .
 -0915بنیاد مس��تضعفان ب��ا این همه
ام��وال و کارخانجاتی ک��ه دارد تاکنون
چهکاری برای آنها انجام داده است .مثال
احداث بزرگراه شمال به دست این بنیاد
بعد از  15سال به کجا انجامید؟ از طرفی
مالکیت کاخهای دوران قاجار و زندیه را
که باید در تملک سازمان میراث فرهنگی
باشد طلب میکند .همین سوءمدیریتها
در نگهداری کاخ ت��وران و برج تقدیمی
پالس��کو نمونه بارز در نگه��داری اموال
عمومی است)1/26( .
 -0923در ای��ران چه کس��ی باور دارد
که آقای رئیس��ی کاندیدای اصولگرایان
نمیباشد؟ سکوت جانبدارانه اصولگرایان
از کاره��ا و اش��تباهات احمدین��ژاد در
زمان  8س��ال صدارتش فراموش شدنی
نمیباشد)1/26( .
 -0947مدتی اس��ت به مشهد آمدم ،اما
نتوانستم روزنامه آفتاب یزد را تهیه کنم.
به نظر من افغانیهای غیرمجاز برای کشور
مشکلساز هستند .نسبت به این افغانیها
رسیدگی شود .روزنامه آفتاب یزد از اینها
حمایت نکند)1/26( .
 -0950باید مشکالت کشور برطرف شود.
یکی از مهمترین مش��کالت کشور وجود
افغانیهای غیرمجاز هستند .بیشتر اینها
بایداز کش��ور خارج شوند .بیشتر جاهای
کشور را گرفتند)1/26( .
 -0953آقای روحانی ما ش��ما را دوست
داریم .اما شما دشمنانی هم دارید .مراقب
باشید .مراقب کشور باشید)1/26( .
 -0959آقای عباس جدیدی میفرمایند
آمدهاند تا مردم را شاد کنند .اما خدمتشان
میگویم ش��ما ب��ا نیامدنت مردم ش��اد
میش��وند .شما در ش��ورا چه کاری انجام
میدهی��د؟ ب��ا آقایان ش��ورایی کش��تی
میگیری؟ ()1/26
 -0910س��ردار قالیباف به عوض حمله به
دولت بهتر است پاسخگوی اشتباهات انجام
شده در شهرداری باشد .آیا محیط زیست
شهروندان مانند روز اولی است که ایشان به
شهرداری تهران آمده است؟ ()1/26
 -1255از مس��ئوالن بان��ک ملی و آقای
سیف خواهش میکنیم جواب من شهروند
را بدهند .من  2ت��ا وام در بانک ملی دارم
مبل��غ هر دو هم به  2میلیون نمیرس��د.
رفتم تس��ویه کنم که ش��امل بخشودگی
شود .اما بانک ملی ایالم میگوید فقط یکی
از وامها را میتوانیم تسویه کنیم تا شامل
بخش��ودگی حتی تا س��قف  10میلیونی
تومان شود .درحالی که وام من  2میلیون
اس��ت .آیا بانک ملی درس��ت میگوید یا
خیر؟ لطفا مرا آگاه کنید)1/26( .
باسالم .آيا تمام اصول قانون اساسي
اجرايي وعملياتي شده است؟ ثانياً شوراهاي
اس�لامي شهر شوراي ش��هراند يا شوراي
ش��هرداريها و چه زماني مجلس ودولت
ميخواهند قانون مديريت واحد ش��هري
که تجربه موفق بشري است را تصويب و
اجرا کنند؟ لطفاً قبل از انتخابات بررسي
همهجانب��ه و کامل بفرمايي��د تا اهميت
شوراها براي مردم عزيزمان روشنتر شود.
با تشکر ميردامادي .خمينيشهر
0913 ...
پیامهای مردمی در صفحات15-13-6-2

اصالحطلبان
عباس عبدی:

رئیسیوقالیباف
به نفع یکدیگر کنار نمیروند

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصالحطلب و
استاد دانشگاه در مورد هدف محمدهاشمی
و جهانگی��ری از حض��ور در عرصه انتخابات
گفت :آمدن این دو نف��ر به عرصه انتخابات
از زاوی��ه احتیاط��ی صورت گرفته اس��ت نه
رقابت ب��ا آقای روحان��ی ضمناینکه حضور
آنه��ا در میدان رقابت انتخاباتی در ش��رایط
خاص��ی مفید اس��ت و پ��س از آن نیز بعید
به نظر میرسد که آقای جهانگیری به حضور
خود ادامه دهد.
عبدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به
حضور مستقل رئیس��ی و همچنین سخنان
اطرافی��ان قالیب��اف مبنی ب��ر کاندیداتوری
مس��تقل وی از جمن��ا ،آیا ای��ن دو در طول
انتخاب��ات با هم کنار آم��ده و در صورتی که
جمنا یا ب��زرگان اصولگرا از این دو بخواهند
ب��ه نفع دیگ��ری کنار رون��د ،آیا ب��ا چنین
درخواس��تی موافقت میکنند ،تصریح کرد:
ای��ن دو نفر اص��وال فرات��ر و برت��ر از جمنا
هس��تند و طبیعی اس��ت که مستقل به این
عرصه ورود پیدا کنند و از س��ایر اصولگرایان
حرفش��نوی نداش��ته باش��ند ولی ساختار
انتخابات به گونهای است که برای جلو زدن
از یکدیگر طرفداران آنها مجبور هس��تند که
علیه دیگری تبلیغ کنند و نمیتوان همزمان
برای دو نفر تبلیغ کرد چراکه این امر بسیار
مصنوعی نمود پیدا میکند بنابراین طبیعی
اس��ت که وقتی علیه هم تبلیغ کنند جنگ
مغلوبه میش��ود و هیچکدام به نفع دیگری
کنار نخواه��د رفت ضمناینک��ه کنار رفتن
هم دردش��ان را درمان نخواهد کرد بنابراین
تنه��ا راه ممکن برای این دو نفر کنارهگیری
رئیس��ی به نفع قالیباف است که در شرایط
موجود تصور نمیکنم این اتفاق رخ بدهد.
ب��ه گ��زارش انتخاب ،ای��ن فعال سیاس��ی
اصالحطل��ب در رابط��ه ب��ا رد صالحی��ت
احمدین��ژاد نی��ز گف��ت :احتم��اال آق��ای
احمدین��ژاد ردصالحیت میش��ود .توصیه
آقای هرندی به آقای احمدینژاد مش��کلی
را حل نمیکند چراکه وی اگر نمیدانس��ت
که رد صالحیت میش��ود حاکی از نداشتن
درک ،تحلی��ل و تدبی��رش اس��ت که همه
این ویژگیها را باید در س��ال ۸۴میداشت
تا صالحیتش تایید ش��ود و اگر میداند که
رد میش��ود پس با علم به این موضوع آمده
است و دوست دارد که اتفاق موردنظر آقای
هرن��دی رخ بدهد ،ولی این س��وال را آقای
هرندی باید پاس��خ دهند که چه زمانی باید
هر رئیس جمهوری از قطار پیاده ش��ود؟ آیا
نبای��د برای این فرایند تقس��یم بر دو فکری
صورت بگیرد؟

نگاهنماینده
احمدینژاد:

سال  88گروهی از مردم
از من خوششان نمیآمد

محمود احمدینژاد رئیس جمهور پیش��ین
ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فونیکس
چین از برنامههای انتخاباتی اش میگوید که
در ادامه بخشهایی از آن را میخوانید:
اگر به گذش��ته نگاه کنید به نظرتان
کدام حرف یا کار شما اشتباه بود ؟
تصمیماتی ک��ه ما در آن  ۸س��ال گرفتیم،
در آن ش��رایط تصمیمات درستی بود .همه
تصمیمات بجا و درست بود و برای آن پاسخ
مستدل هم داریم.
در انتخابات سال  ۸۸گروهی مخالف
شما بودند و به خیابان آمدند .فکر میکنید
امروز نظر آنها درباره کاندیداتوری شما
چیست؟
اش��کال این بود که سال  ۸۸عده ای به رای
مردم احترام نگذاشتند و آنها هم عده قلیلی
بودند ۴۰ .میلی��ون نفر از مردم رای دادند و
مش��ارکت  ۸۵درص��دی اتف��اق افت��اد .این
عدد جزو مش��ارکتهای کم نظیر در تاریخ
دموکراسی است .اما یک عده مخالفت کردند
که اش��کالی هم ن��دارد .همه آزاد هس��تند.
کسانی که مخالفت کردند ،سه دسته بودند.
یک دس��ته کس��انی بودند که اص�لا اطالع
نداشتند و واقعا فکر میکردند اخباری که به
آنها داده میشود ،درست است .
گروه دومی بودند که اصال از من خوشش��ان
نم��ی آمد .آنها من را دوس��ت ندارند .خب،
این هم آزاد است .گروه سومی هم هستند که
خیلی کم اند ،اصال کاری به انتخابات ندارند.
آنه��ا با اصل جمه��وری اس�لامی مخالفند.
یا با کس��ان دیگری مخال��ف اند اما در ظاهر
میگوین��د با احمدینژاد یا با کل سیس��تم
مخالف اند .ش��ما ب��ا سیس��تم مخالفید اما
انتخابات را بهانه میکنید .انتخابات درستی
برگزار ش��ده و همه ه��م آن را تایید کردند.
نباید به م��ردم زور بگوییم .نباید خودمان را
ب��ه زور تحمیل کنیم .اگر م��ردم نظر من را
قبول نکردن��د ،آیا من باید به س��اختمانها
آسیب برسانم ،شیشه بشکنم و اماکن عمومی
را آتش بزنم تا مردم تسلیم رای من بشوند؟
ای��ن روش غلطی اس��ت .انتخاب��ات برگزار
میشود تا از این کارها نشود.

حجتاالسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر
دادگستری در نشس��تی با مدیران کل دفاتر بانوان و
خانواده اس��تانداریهای سراسر کش��ور با بیان اینکه
ام��روز می��دان انتخابات ،میدان تحقی��ر و تضعیف و
خارجکردن رقیب از میدان است و بدترین حقکشی
در فضای انتخابات انجام میشود ،گفت :به هر قیمتی رقیب را از
میدان بدر کردن تعریفی از انتخابات نظام جنگل است .متاسفانه
در بخش��ی از دنیا نیز همین فضا حاکم اس��ت .ما قرار نیس��ت

ملت اجازه نمیدهد کسی که داوطلب شده کشور را تضعیف کند

انتخابات دیگران و رفت��ار آنها را تکرار کنیم .قرار
این است که انتخابات شاخص ظرفیتهای انسانی
ما باید باش��د .وی بیان کرد :انتخابات بروز و ظهور
اخالق اس��ت،انتخابات رفعالقلم نیست ،بلکه اتفاقا
وضع ش��دیدتری از قلم است .کسی از مسیر آلوده
به هدف نمیرس��د و نخواهد رسید .پورمحمدی ادامه داد :اگر ما
از یک تیم یا نماینده شوراها یا شهردار و یا فرد که داوطلب شده
خوشمان میآید یا خیر ،انتقاد درست و صحیح را بگوییم و از آن

دفاع کنیم ،ولی بیحساب و کتاب و بی پروا قضاوت کردن درست
نیست .به گزارش ایسنا ،پورمحمدی اظهار کرد :عدهای میگویند
که دولت کاری انجام نداده است .آیا دولت یک یا بیست نفر است؟
دولت صدها هزار نفر است اگر رهبر معظم میگویند نظام اقتدار
دارد ،این اقتدار از آس��مان نیامده بلکه از زمین آمده .کسی برای
اقتدار توهمی تره خرد نمیکند .اگر صهیونیس��تها و دشمنان
برای اقتدار ایران حساب باز کرده اند به دلیل این است که اقتدار
کشور در زمین است نه در هوا.

نگاه امید وارانه اصالحطلبان
بهبررسیصالحیتها
آتش تند قالیباف در زمان نام نویسی اش برای ریاست جمهوری سال96
نشان داد که او قصد کناره گیری به نفع کسی را ندارد! نکتهای که نشان میدهد
رقیب اصلی رئیسی در انتخابات نه حسن روحانی بلکه قالیباف است و چه بسا
هردو این کاندیداها تا پایان بمانند و رای یکدیگر را بشکنند؛ هرچند که آرای
قالیباف به رئیسی بچربد!

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :با پایان نامنویسی
انتخابات ریاس��ت جمه��وری گمانهزنیها درباره
سرنوش��ت انتخابات ب��ه یکی از س��وژههای داغ
رس��انهها تبدیل شده اس��ت .جدال و گمانهزنی
بر سر سرنوش��ت کاندیداهای مختلف و شاخص
ریاس��ت جمه��وری تیت��ر ام��روز تمام��ی این
جریانات است.
نامها بسیارند و جالب اینکه اکثریت این نامهای
شاخص نیز گفته اند آمده اند تا آخر بمانند.
بسیاری نه تنها از کاندیداهای یک جناح هستند
بلک��ه از نامزدهای ی��ک جبهه خاص هس��تند.
ای��ن روزها هم��ه صحبتها مبنی بر این اس��ت
که کدامی��ک از کاندیداها درای��ن چالش ،تایید
صالحیت ش��ده ،کدام یک به نف��ع دیگری کنار
میرود و کدام یک برای رقابت با دیگری تا پایان
میایستد و کدام یک قرار است رای هم تیمیاش
را با کنار نکشیدن در انتخابات بکاهد!
کمر همت برای ردصالحیت

ش��اید از میان  30کاندیدای ش��اخص انتخابات
ریاس��ت جمه��وری  ،96کمت��ر کس��ی درباره
ردصالحیتهای کس��انی مثل رئیسی ،قالیباف و
سایر کاندیداهای جمنا سخن بگوید.
اما رس��انههایی که تا قبل از این درباره صالحیت
حس��ن روحانی تشکیک و احتمال رد او را مطرح
میکردند با ظهور پدیدههایی چون حمید بقایی
و محم��ود احمدینژاد در میان ثبتنام کنندگان
ریاست جمهوری ،دیگر تمام فرضیههای پیشین
را از یاد بردهاند!!
بخص��وص حاال که از ب��از بودن پرون��ده نه تنها
بقایی بلکه محمود احمدینژاد نیز!! خبر میرسد،
دیروز آب پاکی روی دس��ت همه ریخته ش��د و
اعالم ش��د فعال بیگناهی و گناهکار بودن بقایی
معلوم نیست که هیچ ،پرونده رئیس دولت سابق
نیز مفتوح است.
نکت��های ک��ه نش��ان میده��د ش��اید بی��ش از
هرک��س ای��ن دو یار بهاری در خط��ر و احتمال
ردصالحیت برای انتخابات ریاست جمهوری اند.
اما در این میان جالب آن جاس��ت که در حالیکه
اصالحطلبان تنها به ذکر دالیل و یا نقل سخنان
دیگران در ارتباط با این رد صالحیت میپردازند
ولی اصولگرایان عصبانی و نگران در جهت تسریع
در این رد صالحیت کمر همت بس��ته اند و برای
آنکه نه بقایی و ن��ه احمدینژاد به مرحله نهایی
انتخابات نرس��ند به آب و آت��ش میزنند و آبرو
میریزند.
نمونهاش احمد توکلی که کارش به نامه نویس��ی
کشیده و به شورای نگهبان نوشته و مدعی است

که احمدینژاد مجرم است(!) و او را ردصالحیت
کنی��د و بعد در لیس��ت بلند باالی��ی ،دالیل این
ردصالحی��ت را اینگون��ه آورده ":ع��دم پایبندی
ب��ه ارزشها در انتصاب مش��ایی ،خودس��ری،.. ..
الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان
گردش��گری ،تعیین نمایندگان ویژه ،عدم ارسال
مصوبات دولت برای رئیس مجلس ،نقض قوانین
ب��ا اوج تجری و رفتار دوگانه در اصالح س��اختار
بودجهریزی ،برداشتهای غیرقانونی برای واردات
بنزی��ن و گازوئیل ،بار مال��ی غیرقانونی مصوبات
سفرهای استانی"
پیش از این هم به ویژه بعد از نام نویس��ی این دو
کاندیدا در انتخابات ،بسیاری از یاران سابق او که
به دلواپسین معروف بودند! از وی تبری جسته و
او را ج��زو مردودین به حس��اب آوردند که دیگر
راهش ازانقالب جدا شده است.
عل��ی رغم آن ،اما در این می��ان بحث عدم تایید
صالحی��ت یک��ی از کاندیداهای ش��اخص دیگر
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری نیز مطرح اس��ت و
آن کس��ی نیست جز س��ید محمد غرضی که در
س��ال  92اگر چه تعداد آرایش حدود پانصد هزار
رای ب��ود ،اما حضورش به عنوان کاندیدای نهایی
تایید صالحیت شده! آن هم در زمانی که کسانی
چون آیت الههاشمی و اس��فندیار رحیم مشایی
ردصالحیت شدند ،موجبات شگفتی بسیاری شد.
اما گویا در سال  96چندان بخت با وزیر دهه 60
ایران! یار نیس��ت و ممکن اس��ت صالحیت او به
بهانه سن باال احراز نشود.
در می��ان این س��ه کاندیدا ،هیچ ی��ک خود را نه
به چپ و نه به راس��ت وابس��ته نمیداند ،بقایی و
احمدین��ژاد که برای خود جریان س��ومی به نام
جریان احمدینژادیها قائلند! و محمد غرضی نیز
شعارش این است که چپ دولتداری بلد نیست و
راست مردمداری و برای همین او مستقل است....
هم تیمیهای رقیب!

در ای��ن میان اما کاندیداه��ا و نامزدهایی هم که
قرار اس��ت تایید صالحیت شوند با اما و اگرهای
بس��یاری روب��هرو هس��تند .از س��ویی حض��ور
حجهاالسالم رئیسی منتخب اول جبهه جمناست
که خودش در بیانیهای نوشته مستقل است و فارغ
از جناحبندیهای سیاسی به میدان آمده ،رئیسی
ام��ا به نظر میآید که برخ�لاف تصورات ،چندان
مورد توجه کلیت جریان راست قرار نگرفته و در
حالیکه گمان میرف��ت او کاندیدای اصلی جناح
محافظ��ه کار باش��د اکنون این جن��اح به دنبال
اش��خاص دیگری همچون محمدباقر قالیبافاند.
بخصوص که قالیباف با حضور در وزارت کش��ور

در زمان ثبت نام و نطق کوبنده اش علیه روحانی
نش��ان داد که شمشیر را از روبسته و برای انتقام
جویی از س��ال  92برای رویارویی با رییس دولت
یازده��م عزم��ش را جزم ک��رده و پ��ر از انگیزه
رقابتی است.
آتش تند قالیباف در زمان نام نویس��ی اش برای
ریاس��ت جمهوری سال  96نشان داد که او قصد
کناره گیری به نفع کس��ی را ن��دارد! نکتهای که
نش��ان میدهد رقیب اصلی رئیسی در انتخابات
نه حس��ن روحانی بلکه قالیباف اس��ت و چه بسا
ه��ردوی این کاندیداه��ا تا پایان بمانن��د و رای
یکدیگر را بش��کنند؛ هرچند که آرای قالیباف به
رئیسی بچربد!
در چنی��ن رقاب��ت داخلی مطمئن��ا تکلیف باقی
کاندیداه��ای اصولگرا از جمل��ه حاجی بابایی نیز
اظهر من الشمس است.
از س��وی دیگر آنکه این تنه��ا کاندیداهای جمنا
نیستند که نامزدهایشان اکنون در مقابل یکدیگر
ق��رار گرفته اند بلکه نامزدهای اصولگرای دیگری
هم هستند که در این حلقه قرار دارند و کنار برو
هم نیس��تند! نمونه اش مهدی کلهر مشاور سابق
احمدین��ژاد که خود یک��ی از اعضای ش��ورای
مرکزی جمنا بود ولی برای انتخابات نام نویس��ی
ک��ردو گف��ت اگر تایی��د صالحیت ش��ود به نفع
کس��ی کنار نمیکشد و یا مهم تر از او ! مصطفی
میرس��لیم کاندیدای منتخب ح��زب موتلفه که
وجودش دعوایی به راه انداخته است.
میرس��لیم و موتلفه بارها گفته اند که از اس��اس،
س��از و کار جمن��ا را قبول ندارند و روز گذش��ته
نیز اس��داهلل بادامچیان از اعضای این حزب تاکید
ک��رده اس��ت که میرس��لیم تا آخ��ر در رقابتها
خواهد ماند چون این حزب موتلفه بوده است که
س��الها قبل از جمنا وجود داشته و مطمئنا حق
آب و گل دارد.
این یعن��ی اصولگرای��ان در س��ال  96حداقل با
3نامزد تمام عیار اصولگرا که دونفر آن (رئیس��ی
و قالیب��اف) از جمنا و یک نفر آن (میرس��لیم) از
موتلفه میباشد ،روبهرو خواهدبود که هر سه نیز
قصد رقابت با یکدیگر را خواهند داشت.
اتحاد سوم

اما در آن طرف دیگر کاندیداهایی از جریان چپ
حضور دارند که وضعیتش��ان به مراتب متفاوت
با نامزدهای جریان راست است .کاندیداهایی که
اگر چه بیش از یک نفرند ولی هرگز وضعیتشان
به مانند قالیباف و رئیسی نیست .نامزدهایی که
از چندی قب��ل قرار بود برای حمایت از حس��ن
روحانی نق��ش کاندیداها و نامزدهای پوشش��ی

حضور برخی
چهرههای شاخص
اصالحطلب که پیشتر
برای انتخابات مجلس
دهم ،از سوی
شورای نگهبان
رد شده بودند درمیان
تاییدصالحیتهای
شورای شهر و
همین طور وحدت
در انتخابات ریاست
جمهوری موجی از
امیدها را برای تحقق
گام سوم اصالحطلبان
به وجود آورده است
را بازی کنند .بعد از نامنویس��ی حس��ن روحانی
بسیاری میگفتند اکنون باید کسی وضعیتهای
غی��ر قابل پیش بین��ی را هدایت کند و به عنوان
کاندیدای پوشش��ی وارد عرصه شود ،از همین رو
ب��ود که حضور اس��حاق جهانگیری مع��اون اول
حسن روحانی در ثبت نام برای ریاست جمهوری
این نقش (کاندیدای پوششی) را عملی کرد.
هرچن��د در این می��ان محمدهاش��می نیز برای
ریاست جمهوری کاندیداشده تا چنانچه اسحاق
جهانگی��ری بنابه هر دلیل��ی از ایفای این نقش
بازمان��د ،حض��ور بیابد ول��ی او به احتم��ال زیاد
پیش از رقابتها و پس از مش��خص ش��دن تایید
صالحیتها از رقابت کنار میکشد.
هماهنگی بین جریان چپ از یک سو و ناهماهنگی
در جریان راس��ت در ثبت نام کاندیداهایشان در
حال��ی صورت میگی��رد که اعالم اس��امی تایید
صالحیت شدههای انتخابات شورای شهر( ،که از
سوی مجلس اعالم میشود و نه شورای نگهبان)
جریان اصالحطلب را امیدوارتر س��اخته اس��ت.
حضور برخی چهرههای ش��اخص اصالحطلب که
پیش��تر ب��رای انتخابات مجلس دهم ،از س��وی
ش��ورای نگهبان رد ش��ده بودند درمی��ان تایید
صالحیتهای ش��ورای شهر و همینطور وحدت
در انتخابات ریاس��ت جمهوری موجی از امیدها
را ب��رای تحقق گام س��وم اصالحطلبان به وجود
آورده است.

در نامهای به شورای نگهبان

احمد توکلی خواستار ردصالحیت احمدینژاد شد!

احم��د توکلی با ارس��ال نامه سرگش��ادهای به
اعضای ش��ورای نگهبان ،با اش��اره ب��ه مواردی
از تجرب��ه کش��ورداری و مدیریت��ی محم��ود
احمدینژاد ،وی را فاقد صالحیتهای مصرح در
قانون برای تصدی ریاس��ت جمهوری دانست و
خواستار ردصالحیت وی شد.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن ،در این نام��ه آمده
اس��ت :درباره داوطلب��ی آقای دکت��ر محمود
احمدین��ژاد ب��ه دالیل مش��روح زی��ر به طور
اطمین��ان بخش میت��وان نتیج��ه گرفت که
مش��خصات الزم ب��رای تائی��د صالحی��ت را
از دس��ت داده اس��ت ی��ا از اول نداش��ته ولی
رو نشده بود:

= عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی
= عدم تمکین و خودسری
= الحاق غیرقانونی س��ازمان ح��ج و زیارت به
سازمان گردشگری
= تالش ناکام در کسب قدرت بیحساب
= عدم ارس��ال مصوب��ات دولت ب��رای رئیس
مجلس
= اب�لاغ ضوابط اجرایی قان��ون بودجه 1389
بدون تصویب هیئتوزیران
= نقض قوانین با اوج تجری و رفتار دوگانه در
اصالح ساختار بودجهریزی
= برداش��تهای غیرقانونی برای واردات بنزین
و گازوئیل

= ب��ار مال��ی غیرقانون��ی مصوبات س��فرهای
استانی
االن ه��م به ش��ما در محضر خ��دای متعال و
منتق��م و ملت نجیب ای��ران عرض میکنم که
این اقدامات ،از مصادیق مسلم جرائم مذکور در
بخش ذیربط قانون مجازات اسالمی است .بند
 10اصل یکصد و دهم قانون اساسی رسیدگی
به تخلف��ات رئیسجمه��ور در انج��ام وظایف
ی را بر عهده دیوانعالی کش��ور گذارده و
قانون�� 
بررس��ی کفایت سیاس��ی وی را وظیفه مجلس
قرار داده است که متأسفانه انجام نشد .اگر این
وظیفهها تحقق مییافت امروز او نمیتوانس��ت
با جس��ارت ،وعده خانمان بران��داز و ضد ملی

رابطه تهران  -آنکارا
بهترنمیشود

مسئله داخلی اس��ت اما باید در نظر گرفت
که ترکیه هیچ گاه یک دوست صمیمی برای
ایران نبوده است حتی در زمان گذشته هم با
وجود آنکه هر دو کش��ور عضو سنتو بودند
ام��ا روابط نزدیکی بین ایران و ترکیه وجود
داش��ت .برای اولین بار وقتی عبداهلل گل به
عنوان رئیسجمه��وری ترکیه به ایران آمد،
اعالم کرد که ما میخواهیم سطح مبادالت
تجاریمان با ایران را به  30میلیاردر برسانیم
و ای��ران هم موافق��ت خ��ود را اعالم کرد
اما ب��ا تغییر عب��داهلل گل و روی کار آمدن
اردوغ��ان هم��ه چی��ز منحل ش��د .چون از
گذشته اردوغان به شدت رابطه خصمانهای
با ایران داشت به خاطر آنکه خود را وابسته

ب��ه دنیای عرب میدانس��ته و همواره تحت
نفوذ عربستان سعودی بوده است .اردوغان
ه��م از نظر مذهبی با ایران اختالف دارد و
هم از نظر سیاس��ی  .بارها هم گفته اس��ت
ک��ه من اجازه نمیدهم ای��ران در منطقه هم
نف��وذ مذهبی پیدا کند و هم نفوذ سیاس��ی.
بنابرای��ن روابط��ش ب��ا ما رواب��ط مطلوبی
نیس��ت و اگر گاهی هم ارتباطاتی با ما پیدا
میکند مثل کنفرانس آس��تانه ،ضرورتهای
آن��ی اس��ت ک��ه خیلی ه��م نتیج��ه بخش
نب��وده و ترکیه از ما جدا ش��ده اس��ت .از
همی��نروی هیچ گاه روابط ما با ترکها دل
پس��ند نبوده و بهتر از اینکه االن هستیم هم
نخواهد شد.

ادامه از صفحه اول:
بنابراین س��رمایهگذاریها در حوزه خدمات
در ترکیه بسیار گس��ترش یافت اما هیچ گاه
ترکیه امروز به کشوری صنعتی تبدیل نشد،
از همی��ن روی اردوغان مترصد آن ش��د تا
وضعیت قانون اساسی را تغییر دهد.
درخالل ای��ن مباحث ،آنچه ممکن اس��ت
برای مردم ایران اهمیت یابد تاثیر رفراندوم
ترکی��ه بر رابطه این کش��ور با ایران اس��ت
ک��ه در این باره باید بگویم این همهپرس��ی
تاثیری بر رابطه تهران با آنکارا ندارد و یک

افزایش یارانه نقدی ماهانه به  250هزار تومان
برای همه را طرح کند.
توکل��ی در این نامه با یادآوری جایگاه ش��ورای
نگهبان در قانون اساس��ی برای بررسی و اعالم
صالحی��ت نامزدهای ریاس��ت جمهوری ،تاکید
کرده ش��ما در خیر و شر ناش��ی از سیاستها،
عملکرده��ا و موضعگیریه��ای داوطلب��ی که
نامزدی وی را تأئید میکنید ،ش��ریک هستید
و این مسئولیت نه تنها در دنیا ،بلکه در آخرت
میتوان��د اس��باب عزت ی��ا خدای ناخواس��ته
س��بب خواری گردد .حال این شمایید که باید
بیصالحیتی قطعی این ف��رد را به اطالع ملت
شریف برسانید.

جعفرزاده:

شوراینگهبان
با وعدههای پوچ
برخوردکند

غالمعل��ی جعف��رزاده نماینده مردم رش��ت
در رابط��ه با کاندیداهایی ک��ه وعدههای پوچ
میدهند ،گفت :شورای نگهبان باید با آنهایی
ک��ه وعدههای پ��وچ میدهند برخ��ورد و این
وعده دهندگان را حذف کند .به گزارش ایسنا،
وی اف��زود :به نظر میرس��د خود مردم هم به
عقالنیتی رسیدهاند که بتوانند وعدههای عملی
را از وعدههای غیرعملی تشخیص دهند.

