شهادت حضرت فاطمه(س) را تسلیت میگوییم

آیت ا ...سید حسن خمینی:

گالیهها بماند ،بعد ازانتخابات

آيتا...هاشمي:

تفرقهافكنان ميان مردم
كارنفوذيها را دارند
اختالف روحانی و هاشمی
رویایاصولگرایاناست
2

نمايندهتهراندرمجلساعالمكرد

۱۳۰هزاردانشآموز
معتاد در مدارس

بايد بر مطالبه «حق»
پاي فشرد
قهر با صندوق راي
راهحلنيست
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درخواست عارف از شهروندان پایتخت:

مردم تهران

به فهم مردم
اعتمادکنیم

جمعه مسافرت نروند!

4

پس از دو دوره

ایران بازهمآقای
فوتسالآسیاشد

آرمان :شوق رقباي ضعيف براي ترغيب مردم تهران به سفر درروزجمعه درفضاي مجازي شدت گرفته است .از آنجايي كه دو انتخابات
سرنوشتساز در جمعه پيش رو برگزار ميشود و به احتمال زياد مدارسي كه در آن ،حوزه محل صندوق رايگيري...

پاسخ سازمان اوقاف و امور خيريه به يك خبر
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سامانهایبرایجلوگیریازفسادهایاحتمالی
15

وزير كشور:

پیامویژهپوتین
بهروحانی

نگوييمدرانتخاباتعدهايانگليسياند
«ياران روحاني» هم به «خبرگان هاشمي» راي ميدهند

2

لیستاعتدالدر دو برگه!

یادد اش�ـتهـای اخـتصـاصـی
سرمقاله :تقی آزاد ارمکی

لزوم دعوت بزرگان
اصالحطلب از مردم

2

2

یادداشتی از مصطفی درایتی

نتیجهعکس
تفرقهافكني

یادداشتی از رسول منتجب نيا

ويژگيهايليست
ائتالف اصالحطلبان

1

اسماعيل كهرم در گفتوگو با آرمان

برخورد سياسيمجلسنهم
بامحيطزيست
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مسعود اديب در گفتوگو با آرمان:

جذبرايخاكستري
نيازمندكارجمعياست
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نوشتاریازحجتاالسالمابوالفضلموسويان

قهر با صندوق راي؛
هرگز
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برادر بزرگوار جناب آقاي مهندس

حسينمهري

رييس هيات مديره و مدير عامل محترم
شركت پست جمهوري اسالمي ايران
با نهايت تاثر و تاسف در گذشت پدر گراميتان
را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده
از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت الهي و
براي بازماندگان صبرو شكيبايي مسالت داريم .

حسن جليني

مدير ارتباطات و روابط بين الملل
گروه خودروسازي سايپا

عکس :خدابخشمالمیر

راي كامل به ليست اصالحطلبان
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3

3

فائزه هاشمي:

یادداشتی ازمهدیمطهرنیا

هاشمی در
ادبیات سیاسی ایران

4

مصطفی معین وزیر علوم دولت اصالحات در
پیامی انتخاباتی به مواردی اشاره کرده که در بخشی
از آن آمده اس��ت :اصالحات متكي به فرد نيست
و راه آنكه راه دفاع از اس�لام رحماني و پيشرفت
همهجانبه ايران اس��ت ،هيچگاه مسدود نميشود.
بايد همچنان بر ضرورت حضور جدي و مشاركت
آگاهانه و مس��ئوالنه عموم مردم در انتخابات تاكيد
داش��ت .هر رأي آگاهانه شهروندان گامي است در
جهت دوركردن خطر افراطيگري ،جهل و خشونت
از كشور و نزديك كردن نهاد مجلس به عقالنيت و
اعتدال و تداوم بخشيدن به انتخابات  ۹۲و كمك به
دولتي كه در جهت خواستههاي اكثريت ملت تالش
ميكند .من خود در همه جا رأي به فهرست ائتالف
فراگير اصالحطلبان را كه نتيجه التزام به خرد جمعي
و سياستورزي واقعيتگرايانه است ،گامي موثر در
پيشبرد دموكراسي و اصالحطلبي و تامين منافع و
مصالح ملي ميدانم و در كنار همه شخصيتهاي
متعهد ،خوش��نام و دلسوز اصالحطلب كه در شهر
شيراز رد صالحيت شدند ،از عموم شهروندان عزيز
و همه زنان ،مردان و جوانان مسئول و آگاه ميخواهم
كه به فهرست كامل ائتالف رأي دهند .سرمايه رأي
شما پشتوانه فرداي بهتر ميهن عزيز ماست.
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نتیجهعکستفرقهافكني
مصطفيدرايتي*

اين روزها ش��اهدیم كه تندروه��ا با هجمههاي كالمي
به آي��تا ...هاشميرفس��نجاني به دنبال مخ��دوش كردن
چهره ايش��ان هس��تند .آنچه آنها را نگران ميسازد مواضع
آيتا ...هاش��مي اس��ت .همچنين آنها از اينكه نتوانستهاند
شخصيتهاي همراه هاش��مي را از وي جدا سازند ،دچار
نگران��ي و هراس ش��دهاند .تصور تندروها اين اس��ت كه
اختالفافكني ميان آيتا ...هاش��مي و جامعه روحانيت يا
مراكز حوزوي ميتواند به آنها در راستاي پيگيري اهدافشان
كمك كند .اينطور كه به نظر ميرسد تندروها به دنبال ضربه
زدن به آيتا ...هاشمي و كنار زدن ايشان از صحنه سياست
و قدرت هستند .چرا كه از مدتها قبل شاهد بودهاند رئيس
مجمع تش��خيص مصلحت نظام با رفتارهاي تند ،مواضع
غيراصولي و اخالقي آنها همراهي نميكند .در مدتي كه از
عم��ر دولت يازدهم ميگذرد ،تندروها رئيسجمهور را هم
از گزند هجمههاي خود بينصيب نگذاشتهاند .كامال روشن
است كه تندروها به خوبي از محبوبيت هاشمي و روحاني
در كشور آگاهند و ميدانند اين دو شخصيت از اقبال عمومي
قابل توجهي برخوردارند و اين امر ظاهرا براي آنها سنگين
آمده است اما بايد اذعان داشت كه تالش و اقدامات تندروها
نهتنهاآسيبيبهآنهانميرساند،بلكهمحبوبيتواقبالعمومي

را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيسجمهور
افزايش ميدهد .تجربه نيز نش��ان ميدهد هرگاه در گذشته
تندروها به شايعهپراكني درباره اشخاص پرداختهاند ،اين امر
محبوبيت و جايگاه اجتماعي وی را در جامعه افزايش داده
است .شايعهسازي ،تهمت و هجمههاي كالمي از روشهاي
مورد استفاده تندروها در برخورد با شخصيتهاي فرهيخته
است .لذا هرچقدر استفاده از اين روشهاي نامبارك توسط
گروههاي تندرو افزايش يافته ،در مقابل اعتبار و ش��أن فرد
مورد هجوم سير صعودي نيز طي كرده است .نكته ديگر اينكه
آيتا ...هاشمي توانست مجموعه روحانيت را به سوي خود
جذب كنند .همراهي و قرارگرفتن نام هاشمیرفسنجاني در
ليس��ت جامعه روحانيت مبارز نگراني و ترس تندروها را
بيش��تر کرده است .در اين شرايط با وجود تالش بسيار آنها
نتوانستهاندبهاهدافخودبرسندودرنتيجهعصبانيشدهاند.
تندروها به دنبال القای اين تصور به جامعه هستند كه مجامع
مذهبي ،از جمله جامعه روحانيت مبارز ،به آنها تعلق دارند و
همراه آنان هستند ،در صورتي كه چنين برداشت و نگاهي با
واقعيت همخواني ندارد .در نتيجه مشاهده همراهي آيتا...
هاشمي با جامعه روحانيت مبارز امر مبارکی است.
* فعال سیاسی اصالح طلب

خسارات دولت قبل بيشتراز
دورانجنگ بود
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ويژگيهايليستائتالفاصالحطلبان
رسولمنتجبنيا*

ليستي كه به نام ائتالف فراگير اصالحطلبان منتشر شد ،در شرايط
خاص و داراي ويژگي خاصي اس��ت ،اوال در شرايطي اين ليست
تهيه شده كه چهرههاي شاخص اصالحطلبان ردصالحيت شدند
و به ناچار از اليههاي بعدي استفاده شده است .مساله ديگر اينكه
اين ليست همانطور كه از نامش برمیآید ،براي وحدت و انسجام
بين همه اصالحطلبان ،احزاب ،گروهها ،اشخاص و حزب اعتدال
و توسعه كه در واقع هواداران نزديك آقاي روحاني هستند ،است
و تركيبي از اين مجموعهها اين ليس��ت را تشكيل دادهاند .دراين
ليست تعدادي اصالحطلب شاخص و تعداد زيادي اصالحطلب
غيرشاخص و تعدادي هم غير اصالحطلب وجود دارند و در تعامل
با حزب اعتدال و توسعه توافق شده كه افرادي از اصولگرايان كه
هوادار دولت هستند هم در ليست قرار بگيرند .بهتر است بگوييم
ليست ائتالف ،لیست هواداران دولت آقاي روحاني است كه شامل
اصالحطلبان و غيره ميشود .براي ايجاد وحدت ميان اصالحطلبان
از يك سو و هواداران دولت روحاني از سوي ديگر و حتي جا دادن
برخي چهرههايي مانند آقاي مطهري كه از جهتي اصالحطلب و از
جهتي اصولگرا هستند ،به همين منظور در تركيب اضافه شده است.
ليستي كه با عنوان صداي ملت ارائه شده است ،هيچ ادعا نميكنند كه
ما اصالحطلب هستيم .اين گروه يك گرايش خاصي دارند و حتي
برخي از اعضاي ليست خودشان را مستقل ميدانند .در اين ليست

از هواداران دولت استفاده شده است و ميتوان گفت كه اين ليست،
ليست برخي از هواداران از جمله خود آقاي مطهري و برخي ديگر
است .ليست ديگري كه با عنوان جريان سوم ،از سوي يك حزب
ارائه شده است و در دورههاي مختلف انتخابات نيز اين حزب به
ارائه ليست ميپردازد ،به خاطر اين است كه در جرگه اصالحطلبان
به صورت رس��مي ج��اي نگرفته اس��ت و نه در ش��وراي عالي
اصالحات و نه در شوراي هماهنگي اصالحطلبان آنها را به عنوان
عضو نپذيرفتهاند ،بنابراين آنها اقدام به ارائه ليست مستقل کردهاند.
اصالحطلبان با وجود اختالف س�لايق و گرايشهاي مختلف بر
روي يك مساله كه اشتراكات باشد ،در قواعد اصالحطلبي روي آن
وحدت كردند ،لذا همه احزاب و ساليق مختلف و شخصيتهاي
محوري در كنار هم قرار گرفتند و ش��وراي عالي اصالحطلبان را
تشكيل دادهاند و ماهها فعاليت كردند كه يكي از اين فعاليتها ،ارائه
ليستي است كه مشاهده ميكنيد .اما اصولگرايان نتوانستند چنين
كاري را انج��ام دهند .از همان اول خيل��ي از جريانات و احزاب
اصولگرا خودشان را كنار كشيدهاند يا ليست ارائه نكردند يا ليست
جداگانهاي دادهاند و مشخص است كه شكاف عميقي وجود دارد
و طبق پيش بينيهاي ما نميتوانند به هيچوجه زير يك سقف جمع
شوند و انسجام داشته باشند.
* قائممقام حزب اعتماد ملي

