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سرمقاله

نقدی بر پیشنهاد 
نماینده مردم

?داریوش احمدیان
عل��ی مطهری که صدای م��ردم در چند دوره 
اخیر مجلس بوده است به رئیس جمهور روحانی 
پیشنهاد اس��تفاده از رقبایش به خصوص آقای 
قالیباف را داده است. پیشنهاد مطهری که به نگاه 
آش��تی جویانه و وحدت مدارانه او نس��بت  به 
سیاسیون درون نظام که بسیاری به دنبال حذف 
برخی از آنان هستند، بر می گردد در کلیت خود 
نگاه نادرس��تی هم نیست اما در مصداق مد نظر 
ایشان به نظر می رس��د سوءتفاهمی پیش آمده 
باش��د. واقعیت آن اس��ت که قالیب��اف، صحنه 
انتخاب��ات را با میدان نبرد گالدیاتورها اش��تباه 
گرفته بود و برای رسیدن به قدرت هر ترفندی را 
از وع��ده های��ی م��ردم فریبانه ت��ا تخریب ها و 
تهمت هایی ناجوانمردانه علیه رقیبش برای خود 
مجاز می دانس��ت. به نظر می رسد بهتر آن باشد 
ک��ه به ج��ای آن که روحانی از ش��هردار تهران 
کمک بخواهد، ایشان نسبت به تهمت هایی که 
به ش��خص رئیس جمهور بیان کردند و روحانی 
را »ب��ی عق��ل و دروغگو« خواندند پاس��خگو 
باشند. شاید بهتر بود علی مطهری، قبل از ارائه 
ای��ن پیش��نهاد به حس��ن روحان��ی از قالیباف 
می خواس��ت که درباره پرون��ده امالک و دیگر 
ابهامات مدیریت دوازده ساله اش بر شهر تهران 
شفاف س��ازی، نس��بت به تهمت ها به روحانی 
عذرخواهی و درباره اتهام زنی هایش به معاون 

اول و رئیس جمهور پاسخگو باشد. 
پای��ان رقابت ها، آغاز رفاقت و همکاری برای 
پیش��رفت کشور است اما این رفاقت و همکاری 
قاعدتا می بایست با کسانی باشد که کارنامه ای 
موف��ق در حوزه تخصصی ش��ان و اخالقی قابل 
قبول داش��ته باشند. پیشنهاد این نماینده مجلس 
مبن��ی بر آن که روحان��ی از قابلیت های قالیباف 
استفاده کند مانند آن است که یک نفر از مرحوم 
هاش��می در زم��ان حیاتش می خواس��ت که از 
احمدی ن��ژاد ه��م در فعالیت های خ��ود در حوزه 

وظایفی که بر عهده داشت استفاده کند!... 
ادامه در صفحه 9
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انفج��ار در یک س��الن 
کنسرت در شهر منچستر در 
شمال انگلستان ۲۲ کشته و 
۵9 زخمی بر جاي گذاشت. 
م��ردی که گم��ان می رود 
عام��ل انفجار بوده در محل 
جان باخته است. کودکان و 

نوجوانان در میان...

روز جمع��ه، میلیون ه��ا 
ایران��ی که در ص��ف رأی 
بودن��د، موفق نش��دند در 
انتخابات ش��رکت کنند. به 
گفته رئیس جمه��ور تعداد 
این افراد بیش از سه میلیون 
نفر بوده اس��ت. در این باره 

نکاتی قابل توجه است ...

داعشکنسرتمنچستررابهخونکشيد
تروریستهااینباردرجزیره

مقصرمحروميتميليونهاایرانی
ازرأیدادنکيست؟

باانتخابمجددروحانی؛
قراردادهاینفتیایرانسرعتمیگيرد

دردانهتاریخایرانبهتصویرکشيدهمیشود
»کوروش«بایدیکاثرجهانیباشد

 جهان

 دیار کارون

اقتصاد

فرهنگ و هنر
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تالش ایران برای جذب 
ح��دود ۱۰۰ میلیارد دالر 
برای توس��عه بیش از ۵۰ 
می��دان نفتی و گاز طبیعی، 
ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه 
دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۱9 مه 

برابر با ۲9 اردیبهشت ...

از  رونمای��ی  مراس��م 
کتاب »کورش بزرگ« و 
اعالم رسمی آغاز ساخت 
فیل��م ک��ورش ب��زرگ 
)پروژه بین المللی سینمای 
ایران( در موزه س��ینما با 
اجرای داری��وش ارجمند 

 برگزار شد...
استقبالگرمیادگارامامازرئيسجمهور

گروه سیاسی:  حجت االسالم حسن روحانی پیروزی قاطعی در 
انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد. 

ولی نصر در اتالنتیک نوش��ت: مشارکت در این دوره از انتخابات در 
ایران 73 درصد بوده است و از این میان ۵6 درصد که معادل 4۰ میلیون 
است به حسن روحانی رای دادند. در انتخابات دوره قبل در سال ۲۰۱3 
روحانی موفق به کس��ب ۵۰.7 درصد آرا ش��ده بود.رقبای روحانی نیز 
تبلیغات انتخاباتی بس��یار خوبی داش��تند. ابراهیم رییس��ی وعده داد که 
وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و یارانه اقشار کم بضاعت را افزایش 
دهد. روحانی باید تغییراتی در نحوه تبلیغات خود ایجاد می کرد. او وعده 
داد که تحریم های غیر هسته ای را نیز لغو خواهد کرد. با این حاالین وعده 
هم برای مشارکت 7۰درصدی مردم کافی نبود، ایرانیان به خاطر سوابق 

اقتصادی دولت و فقدان رشد اقتصادی تمایلی به حرکت نداشتند.
روحانی در رقابت مستقیم با اصولگرایان گروه بزرگی از هنرمندان و 
خوانندگان را در ش��هر مشهد که شهر رئیس��ی بود دور هم جمع کرد و 
کنس��رتی را در این ش��هر برگزار کرد. چیزی که پیش از آن در این شهر 
ممنوع بوده است.امروز روحانی نسبت به سال 9۲ تغییر کرده و در میان 
طیف های سیاس��ی ایران، خ��ود را در کنار جریان اصالح طلب تعریف 
کرده است. این انتخابات روشن کرد که ایرانی ها چه می خواهند. رشد 
اقتصادی و تعامل با جهان. آنچه روحانی وعده داده اس��ت.در س��ال های 
پی��ش رو روحان��ی با مقاوت جدی اصولگرایان که از رئیس��ی حمایت 
ج��دی کرده بودند، مواجه خواهد ش��د؛ اما برای اینک��ه بتواند این ها را 
شکس��ت دهد، باید مردم را کنار خود داش��ته باش��د و خطر کند و تالش 

نماید روابط دیپلماتیک خود را با غرب از سر بگیرد.  9


