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مدعیان از نیروهای جوان و ناشناخته
هردو جناح بی خبرند!
باشگاه خبرنگاران جوان» انتخابات هفتم اسفند مجلس
شــورای اســالمی ،انتخابات نسل ســومی های انقالب
اســالمی است .نســلی که جنگ را در دوران طفولیتش
تجربه کرد و سالهای کوتاهی شمیم عطر وجود حضرت
آقا روح اهلل خمینی را هم استشمام کرد؛ همان ها که امام
آن روزهــا خطاب به آنان می فرمودند امید من به شــما
دبستانی هاست .حاال آن دبستانی های امام آنقدر بزرگ
شــده اند که پا به عرصه سیاســت ایرانی نهاده اند؛ آنهم
برای انتخاباتی کــه امام روح اهلل ،نهادش را در راس امور
در جمهوری اسالمی ایران نامید.
این نســل را همانقــدر که امام باور داشــت؛ جناح های
سیاســی اما باورش ندارند و به طرق مختلف این نسل را
مورد بی مهری قرار میدهند ؛ به گاه کار اجرایی عرصه بر
آنان تنگ میکنند و به گاه انتخابات ،آنان را سربازان خط
مقدمی می دانند که تنها وظیفه شــان جمع آوری رای
برای پیرمرد های سیاسی جناح های مختلف کشور است
و آنان را بزرگ شــده و بلوغ یافته برای تصدی مدیریت
های کالن نمیدانند و فرصت انتخاب شدن را از آنان در
عرصه های انتخاباتی نیز گرفته اند.
در انتخابات اخیر نسل سومیهای اصالح طلب و اصولگرا
خود دســت به زانو بلند شــده اند و برای مشــارکت در
ســاختن فردای انقالب بلند شده اند؛ همان ها که هنوز
هم این دو نسل را باور نداشته اند و ندارند و آنان را فقط
پیاده نظام خود را خواســته اند ،اینک نیز حضور آنان را
نمی پذیرند و جاماندن برخی از چهره های مشهور اصالح
طلب و اصولگرا از انتخابات اســفند مــاه را آخر دنیا می
داننــد و مکررا اعالم می کنند که فضای رقابت انتخاباتی
از دست رفته است و کاندیداهایی به ویژه از اصالح طلبان
باقی نمانده است که رقابتی برای انتخابات مجلس حول
آنان شــکل بگیرد؛ این حرف یعنــی همه جوانان اصالح
طلــب و اصولگرای حاضر در صحنه انتخابات یعنی هیچ!
گویی که اصال وجود ندارند! انگار نه انگار که خیل عظیم
این جوانان جویای نام نســل ســومی و چهارمی باالخره
روزی بایــد جای پیرمردان عرصه سیاســت جناح های
سیاسی پایتخت را بگیرند.
این درحالی اســت که آمار ســازمانهای مسئول حکایت
می کند کــه هرکدم از دو جناح چند برابر کرســیهای
مجلس نامزد جوان ،مستعد اما ناشناخته دارند .آنان که
مدعیاند کاندیدایی برای رقابت ندارند از نیروهای جوان
و ناشناخته هردو جناح بی خبرند.
این روزها تحلیل های برخی از تحلیل گران در نشریات
حاکــی از این بی خبر مطلق دارد؛ بی خبری که شــاید
تعمدی باشــد برای شــلوغ کردن شــهر .شــاید فردی
چــون صادق زیبا کالم که در همــه زمینه ها اظهار نظر
کارشناسانه می کند! با حمله به آمار سازمانهای مسئول و
با توهین به آنها منکر وجود جوانان اصالح طلبی می شود
که در سراسر کشور کاندیدا شــده اند تا در انتخابات به
عنوان نسل سومی ها و نسل چهارمی های انقالب ،برای
انقالب خودی نشان دهند .جوانانی که آقای عارف ریس
شــورای سیاســتگذاری اصالح طلبان ضمن تایید خیل
عظیم آنان که در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور دارند،
گفته است که رد صالحیتهای اصالح طلبان مانع لیست
دادن ما درسراسر کشور نمی شود.
برخــی عادت کرده اند به مردم اطالعات غلط بدهند و با
آدرس های اشــتباه مردم را آواره کوچه پس کوچه های
سیاست کنند.
نبایــد فراموش کرد کــه همین اخبــار دروغ درجریان
حوادث ســال  ۸۸زمینه ی التهاباتی درکشــور را بوجود
آورد و اعتمــاد عمومــی را ازبین بــرد و قریب هفت ماه
زدوخوردهایی درخیابانهای تهران بوجود آورد .تا جایی
که اوباما که ایــن روزها قبله عالم افرادی چون زیباکالم
شــده از این فرصت اســتفاده کرد و با ارسال دو نامه به
رهبر انقالب ،خود را در شــرایطی احســاس کرد که می
تواند در آن جــو ملتهب ،به دخالت درامور ایران بپردازد
که البته هیچگاه با درایت رهبری به مقصود خود نرسید
و پس از گذشــت ســالها ،مجددا به جای دخالت به پای
میز مذاکره آمد.
تردیدی نیست که در تاریخ ایران اسالمی تولید و پخش
اطالعات غلط در داخل وخارج کشور موجب سوء استفاده
دشــمنان و پرداخت هزینههای زیادی برای ملت ایران
گشته است .روشنفکر یا روشنفکرانی که تصور می کنند
که درخدمت مردم وملت ایران هستند ،نباید بستر آسیب
زدن به منافع ملی گردند .در همین هفته های گذشــته،
برخی از روشــنفکران ،حمله افراد مشــکوک به سفارت
عربستان ،که توسط همه نهادهای نظام هم محکوم شد،
را بــر باد رفتن همه دســتاوردهای دولت تلقی کردند! و
انگشــت اتهام را بجای عوامل ســعودی به سوی عوامل
داخلی نشانه رفتند! یا للعجب! که نه نیروی جوان خودی
را باور می کنند و نه مکر دشمن را و منافع و امنیت ملی
کشور را.

مدیریت دبیرستان شهید صالح یاسین المرد

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات:
خودی و غیرخودی کردن مردم از آفتهای انقالب است
ایلنا :معاون سیاسی وزارت کشــور دولت اصالحات گفت :خودی و غیرخودی کردن مردم از
آفت های انقالب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شــیراز ،مرتضی مبلغ که شــامگاه چهارشــنبه در همایش بزرگ
اصالحطلبان فارس در شیراز سخن می گفت ،افزود :اصالح طلبان علیرغم مظلومیتشان پای
انقالب و انتخابات ایستادهاند.
وی با اشاره به شهیدشــدن تعداد زیادی اصالحطلبان در طولانقالب و جنگتحمیلی افزود:
اصالحطلبان در طول چهار دهه گذشــته برای ایستادن پای اهداف انقالب هزینه های زیادی
داده اند.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصالحات در ادامه این همایش که تحت عنوان «انتخابات؛
ثمره انقالب ،بستر اصالحات» به برخی آفتها و آسیبهای انقالب اشاره کرد و افزود :تزیینی
دانستن رای مردم ،خودی و غیرخودی کردن مردم ،نشاندادن تصویر خشن و رواج قرائتهای
خالف آزادی از دین و بهتبع آن دینگریزی مردم و دخالت مداحان در سیاســت از مهمترین
این آفتها است.
رئیس ستاد انتخابات دولت اصالحات که به دعوت سازمان عدالت و آزادی ایران اسالمی منطقه
فارس در این همایش سخن می گفت با انتقاد از صداوسیما ،برخی اقدامات و برنامهسازیهای
این سازمان را برای انقالب اسالمی ایران «بنیانسوز» خواند و گفت :آقایان صداوسیما! هشت
سال سیاستهای اشتباه و غلط بر مملکت رفت و شما همدلی و توجیه کردید و حاال دلسوز
مردم شدهاید؟

مبلغ ،گرایش مردم به ماهواره را نیز به دلیل بیاعتمادی و عصبانیت مردم از صداوسیما ذکر
و تصریح کرد :حاال هم اگر از مردم عذرخواهی نمیکنید ،دســتکم برایشــان مشــکل هم
درست نکنید.
وی همچنیــن با فاجعه خواندن اجرای هدفمندی یارانهها در زمان دولت قبل ،اظهار کرد :به
اسم پول امام زمان ،یک فاجعه اقتصادی درست و با تزریق بیحساب پول ،به اقتصاد و جامعه
سم تزریق کردند.
عضو شورای راهبردی انتخابات اصالحطلبان در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره و اضافه کرد:
قانون صراحتا میگوید رد صالحیت باید به استناد اسناد و مدارک مراجع چهارگانه باشد ،حاال
سئوال اینجاست که احراز صالحیت کجای قانون آمده است؟
مبلغ با اشــاره به برگزاری چندیــن انتخابات در زمان معاونت خود در وزارت کشــور دولت
اصالحــات ،گفت :حتی اشــتباه کــردن در انتخاب نماینده نیز حق مردم اســت و یک عده
نمیتوانند به جای مردم تصمیم بگیرند.
وی نبود شرایط برای رقابت سیاسی را بزرگترین آسیب به نهاد انتخابات خواند و تصریح کرد:
ما فقط میگوییم قانون را رعایت کنید .خودتان هم میدانید که این عمل شما قانون نیست
و این اقدامات باعث بیاعتمادی مردم میشود.
عضو شورای راهبردی انتخابات اصالحطلبان با اشاره به نگاه ملی این طیف سیاسی به انتخابات
گفت :برای حفظ نهاد انتخابات ناالن و افتان پیش میرویم .

رئیس شورای هماهنگی اصالحات فارس:
هدف رقبا مشارکت نکردن اصالحطلبان در انتخابات است
به گزارش خبرنگار ایلنا از شــیراز  ،نوذر امامی با اشاره به این که اصالحطلبان همواره به انقالب و
نظام وفادار بودهاند ،گفت :متأسفانه در حالیکه ما اصالحطلبان تا دیروز در جبهههای جنگ برای
کشورمان میجنگیدیم ،حاال در پشت جبههها به ضد انقالب بودن متهم میشویم!
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت فعلی سران اصالحات محبوبیت آنها را بیشتر میکند ،افزود :ما 8
سال مسئولیت اجرایی کشور و خدمت به مردم را در دست داشتیم و با افتخار از آن یاد میکنیم
ولی اصولگرایان حتی رویشان نمیشود اسم رئیس دولتشان را هم بیاورند!
دبیر حزب اعتماد ملی شاخه فارس در مقایسه اقبال مردمی به دو جریان اصالحطلبی و اصولگرایی،
تصریح کرد :فرماندار همین شهرســتان شیراز در دوران دولت قبل برای استقبال از رئیسجمهور
وقت در این شهر ،با مینیبوس و اتوبوس مردم را از روستاهای اطراف به شهر میکشاند اما استقبال
از رئیس دولت اصالحات واقعی و غیرقابل قیاس با دیگر مسئوالن اجرایی است.
امامی با تأکید بر اینکه گرایش اصالحطلبی بهجز هزینه ،هیچ دستاورد شخصی برای اصالحطلبان
به همراه ندارد ،افزود :این در حالی اســت که هر کس ســمت اصولگرایان برود اسب زینکرده در
اختیار او میگذارند تا بلکه منویات آنها را برآورده کند.

رئیس شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات فارس در بخش دیگری از ســخنان خود به وضعیت
اصالحطلبان در انتخابات مجلس دهم پرداخت و گفت :واقعیت این است که دست ما برای بستن
یک لیست کامل باز نیســت اما با این وجود از باقیمانده اصالحطلبانی که خوشبختانه انسانهای
شریف و دلسوزی هستند لیست نهایی را ارائه خواهیم کرد.
امامی عدم مشارکت اصالحطلبان در انتخابات را خواست مخالفان این جریان عنوان کرد و تصریح
کرد :بهعنوان رئیس شورای هماهنگی اصالحطلبان در فارس اعالم میکنم که هدف آنها این است
که ما در انتخابات مشارکت نداشته باشیم و از این طریق با تکیه بر پایگاه رأی پایین و حداکثر ۲0
درصدی خود نماینده مردم شوند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در عین حال تأکید کرد :با این وجود تردید نکنیم که تنها راه رسیدن
به اهداف اصالحطلبانه از طریق قانون و از مسیر صندوقهای انتخابات است و ما در همین وضعیت
هم با تمام قوا شرکت میکنیم و پیروز انتخابات خواهیم بود.
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رئیس ستاد انتخابات استان فارس:
تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات در فارس اندیشیده شده است
هادی پژوهش جهرمی ،در جمع کارکنان این مرکز با اشــاره به
تامین تجهیزات و امکانات ســخت افــزاری از جمله رایانه ،برای
برگزاری انتخابات در این استان گفت :در بحث تمهیدات اجرایی،
یک کار سنگین و مستمر در فرمانداری ها ،بخشداری ها و ستاد
انتخابات فارس انجام شده است.
وی افزود :چون این انتخابات به صورت نیمه الکترونیک در استان
فارس برگزار می شــود به همین دلیل ،میزان آمادگی حدود سه
هزار حوزه اخذ رای در این اســتان توســط کمیته مرتبط مورد
بررسی قرار گرفت.
پژوهش جهرمی ادامه داد :بررسی های انجام شده بیانگر این است
کــه بیش از  90درصد مناطقی که قرار اســت انتخابات در آنجا
برگزار شــود دارای ارتباط اینترنتی هستند و اقدامات الزم برای
اتصال سایر مناطق به شبکه ارتباطی نیز در دست انجام است.
او گفت :بر خالف گذشــته که جا به جایی صندوق های ســیار،
عوامــل اجرایی و نظارت بر صندوق ها هــر کدام در یک خودرو
مســتقر بودند ،در این انتخابات بنا به تاکید وزارت کشــور ،تمام
عوامل به همراه صندوق های اخد رای در یک خودرو مانند مینی
بوس یا اتوبوس مستقر خواهند بود.
پژوهش جهرمی بیان کرد :تعرفه های انتخاباتی شهرستان شیراز
و سایر شهرستان های استان فارس نیز با همکاری هیات نظارت،
از وزارت کشــور تحویل گرفته شده اســت که در موعد مقرر به
فرمانداری ها تحویل داده خواهد شد.
**بنای دولت ،برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است
رئیس ســتاد انتخابات استان فارس ،با اشــاره به تاثیر اقدامات
و عملکــرد عوامل اجرایــی و نظارت بر انتخابات در مشــارکت
حداکثری مردم در انتخابات آتــی افزود :دولت در حوزه اجرایی
و وظایف خود بنا دارد که انتخاباتی قانونمند و سالم برگزار کند،
انتخاباتــی که تحت تاثیر حب و بغض ها نباشــد بلکه ُمر قانون
مالک عمل باشد.
پژوهش جهرمی گفت :تــا این مرحله از انتخابات که پیش رفته
ایم ،در استان فارس اجازه نداده ایم کسی از قانون عدول کند که
الزمه آن نیز شناخت عومل اجرایی از قانون بوده و به همین سبب
بحث آموزش را برای آنهــا جدی گرفتیم و آموزش فرمانداران و
بخشداران نیز قبل از شروع انتخابات انجام خواهد شد.
وی گفت :هیــات های اجرایی  8۴حوزه اصلی و فرعی اســتان
فــارس ،آموزش هــای الزم را فرا گرفته اند و تــا قبل از برپایی
انتخابات ،برای نمایندگان فرمانداری ها و ناظران صندوق ها نیز
برنامه های آموزشی برگزار خواهد شد.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اضافه کرد:
ما نمی خواهیم که قائم مقام یا وکیل مردم شویم ،چرا که مردم
درک ،فهم و شعور باالیی دارند و نیاز ندارند ما از جانب آنها وارد
شویم و انتخاب کنیم.
پژوهش جهرمی افزود :ما از فعالیت جریان های سیاسی استقبال
می کنیم اما خودمان را در داخل آنها قرار نداده و نمی دهیم.

** قهر با انتخابات ،آسیب های جدی در پی دارد
رئیس ستاد انتخابات استان فارس بیان داشت :در نظام جمهوری
اسالمی تغییر قدرت از طریق صندوق های رای و با انتخاب مردم
انجام می شــود و رای مردم در معادالت سیاســی بسیار اثرگذار
است.
پژوهــش جهرمی ادامه داد :مردم نیز در تمام انتخابات گذشــته
نشــان داده اند که به نظام و کشور خود عالقه مند هستند و در
تمام انتخابات حضور یافته اند و در این مسیر هرچند ممکن است
دچار فراز و فرودهایی شــده باشیم اما حضور و رای مردم همواره
اثرگذار و تعیین کننده بوده است.
رئیس ستاد انتخابات فارس اظهار کرد :هرگاه که مردم حضوری
قوی و چشــمگیر در انتخابات داشتند ،تاثیر آن حضور در عرصه
های داخلی ،منطقه ای و بین المللی خود را نشــان داده و امروز
دنیا بر روی حضور مردم حساب خاصی باز کرده است.
پژوهش جهرمی ،با اشــاره به تاثیر حضور مردم در انتخابات سال
 9۲و رای به دولت تدبیر و امید که اجرای برجام را رقم زد افزود:
در معادالت و شرایط حساس و تعیین کننده از جمله مذاکرات،
رای و حمایت حداکثری مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام و
تصمیماتی که اتخاذ می شود ،بسیار اثر گذار است.
وی ،با اشاره به نقش حضور مردم در انتخابات سال  9۲و تاثیر آن
در مذاکرات کشــورمان با گروه  ۵+۱گفت :هر زمان که مردم در
انتخابات حضور پرشــور داشتند ،آثار آن در هم افزایی بین الملی
مشاهده شــده چرا که نظام و دولت از یک پشتوانه قوی مردمی
برخوردار هستند.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری فارس افزود :به
همان میزان که حضور مردم در ارتقای جایگاه کشور تاثیر مثبت
دارد ،حضور نیافتن و قهر با انتخابات نیز تاثیرات منفی و آســیب
های جدید وارد خواهد کرد.
پژوهش جهرمی بیان کرد :مردم نباید با صندوق رای قهر کنند،
اگر بنا باشــد با قهر کردن اعتراض خود را نشان دهند و بخواهند
شرایط بهتری رقم بخورد ،باید گفت این کار هیچ کمکی به بهبود
شــرایط نمی کند بلکه باید با حضــور در پای صندوق های رای
تغییر حاصل کرد.
وی افزود :حضور و شــرکت در انتخابات یک وجه قضیه اســت
اما انتخاب افراد شایســته ،توانمنــد و کاردان نیز یک وجه دیگر
موضوع است.
پژوهش جهرمی افزود :مردم باید دقت کنند در جریان انتخابات
تابع مسایل احساسی نشوند و کاندیدای اصلح و توانمند را با دقت
شناسایی کرده و به او رای دهند.
**تکثر تعداد داوطلبان ،انتخابات را پرشور تر می کند
وی ،تعدد و تکثر داوطلبان را زمینه ســاز حضور پرشور و بیشتر
مردم در انتخابات پیش رو دانست و گفت :قانون این اجازه را داده
که هر فردی که واجد شــراط باشد ،وارد این عرصه شود و اقدام
به ثبت نام کند.

رئیس ســتاد انتخابات فارس افزود :اگرچه برخی حضور گسترده
داوطلبان را در رقابت های انتخاباتی ،ســبک انگاری انتخابات یا
برنامه ریزی شــده می پندارند اما این گونه نیســت ،چرا که این
کار منع قانونی ندارد و برای اصالح این روند الزم است که قانون
اصالح شود.
وی گفــت :هیات های نظارت و شــورای نگهبان باید با توجه به
این مطلب که حضور ســالیق مختلف در انتخابات به مشــارکت
بیشتر کمک می کند ،در بحث تایید صالحت افراد نیز دقت نظر
بیشتری داشته باشند چرا که اگر در این میان فقط یک جریان و
طیف خاص باشد و یک جریان نادیده گرفته شود ،این باعث ایجاد
یاس و خمودی در جامعه می شود.
او اضافــه کرد :امیدواریــم در فرصت باقی مانده ،شــاهد تایید
صالحیت تعداد بیشــتری از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای
اســالمی و مجلس خبرگان رهبری باشــیم تا انتخابات پرشورتر
برگزار شود.
**برخــی داوطلبان به اســم عمــل به وظایــف قانونی ،تخلف
انتخاباتی مرتکب می شوند
رئیس ستاد انتخابات فارس ،با اشاره به اقدام برخی افراد در انجام
تبلیغــات پیش از موعد گفت :عده ای به اســم عمل به وظیفه و
فعالیت در چارچوب مسئولیتی که بر عهده دارند ،اقدام به انجام
تبلیغات زود هنگام کرده اند که این امر تخلف انتخاباتی محسوب
می شــود .پژوهش جهرمی افزود :برخــی از آنها نیز در فضای
مجازی به شدت فعالیت دارند و کلیپ و مطالب بسیاری منتشر
می کنند و یا در مطبوعات از آنها تشکر و قدردانی می شود.
وی اضافه کرد :البته انجام برخی نشست ها که جنبه میتینگ و
گردهمایــی انتخاباتی پیدا نکند منع قانونی ندارد و حتی در ایام
انتخابات الزم هم هست اما وقتی این اقدامات از این فراتر می رود
و به محافل عمومی و تاالرها کشــیده می شود تخلف محسوب
می شود.
او افزود :متاسفانه این تخلفات از افرادی سر می زند که قرار است
در آینده قانون وضع کنند اما خودشان مروج بی قانونی می شوند
که این بسیار تاسف بار است.
وی گفت :تاکنون در این زمینه به برخی افراد تذکراتی داده شده
و برخی تخلفات را نیز به هیات نظارت و دســتگاه قضایی اعالم
کرده ایم که امیدواریم برخورد قانونی الزم انجام شود.
رئیس ســتاد انتخابات فارس افزود :برخی از مطالبی که از طریق
مطبوعات در مورد داوطلبان نمایندگی منتشر می شود نیز تخلف
است اما در قانون مطبوعات در این مورد مطلبی نیامده و به عنوان
کار مطبوعاتی انجام می شود .وی ،از رسانه ها خواست که ضمن
رعایت اخالق و اصول حرفه ای ،از درج مطالبی که شائبه تبلیغات
انتخاباتی برای فرد و یا افرادی دارد ،خودداری کنند.
دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی و پنجمین دوره
انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،به طور همزمان هفتم اســفند
 9۴برگزار خواهد شد.

بازدید کارکنان بیمارستان از
تونل شهید باقری

تراکمه :چندین ســال پیش ،به اقتضاء زمانه ناســازگار،
گذری داشــتم به سایت قوه قضاییه و در اولین بازدید ،با
جمله ای در صفحه اول آن مواجه شدم با این مضمون«
اثبــات حقیقتی که عینیــت دارد ،از اثبات هر حقیقتی
سخت تر است .» ...مثل آنکه بخواهید در مباحثه کالمی
با شــخصی در اثبات اینکه اکنون روز اســت یا شــب،
دالیلی« ُمتقَن» بیاوریــد!!! هرچند که این جمله از نقطه
نظر حکمت و یا مبانی فلسفی در اعالء درجه قرارنداشته،
لیکن بواســطه مصداق های بیکران آن در جامعه امروز،
هر از چند گاهی خــود را در صفحه اول ذهنم بازنمایی
می کند؛ مصداقهایی عینی گرفته از اتفاقات اخیر«شورای
شهر المرد» تا پرونده هجده هزار صفحه ای متهم نفتی
مشهور در اثبات آنچه کرده ،یا نکرده و یا اثبات «وجودی
خدا» و . ...همه و همه از دشواری اثبات «حقایق عینی»
 به تعبییر نگارنده «حقایق عریان» -حکایت دارد؛چندی پیش طی فراخوانی از طرف بیمارســتان ولیعصر
(عجل اهلل تعالی فرج الشریف) المرد از پرسنل بیمارستان
و اعضاء تیم کمیته بحران جهت بازدید از «تونل شــهید
باقری» دعوت بعمل آمد که این امر در آخرین روز دیماه
امســال و با تعطیلی کامل بخش اداری بیمارســتان از
ساعت هشت صبح ،حضور ریاست و مدیریت این سازمان
بــه همراه اغلب کارکنان بخش اداری و تعدادی از اعضاء
کمیته مذکور در این بازدید -مشتمل بر حدود چهل نفر-
محقق گردید.
شــاید شما هم چون من سوالی در ذهن تان در خصوص
ارتباط « کارکنان حوزه درمان» و «تونل شــهید باقری»
نقش بســته که باید گفت حضــور نماینده محترم وقت
مجلس شورای اســالمی -جناب آقای دکتر سید موسی
موسوی -به همراه این گروه در کل طول مسیر و تا پایان
وقت اداری ،جوابی «جامع» و«قاطع» به این پرســش و
توجیه این ارتباط می باشــد؛ بازدیدی که به صرف ناهار
این گروه در یکی از باغات شــخصی دایــر در «خیابان
بیدگل» شهر المرد و ســخنرانی مجدد نماینده محترم
مردم المرد ومهر در مجلس شورای اسالمی ختم گردید
که شرح ماوقع و بیان حسنات و تبعات آن از حوصله این
مطلب خارج است.
اما همــه آنچه که از عرایض باال مد نظر اســت آنکه آیا
حضور«کاندیدای دور بعد انتخابــات مجلس» به همراه
«کارکنان بیمارستان » ،در «ساعات اداری» و «مأموریت
اداری ایشان» ،آنهم در باغ شخصی متعلق به یکی از اعضاء
اصلی «هیأت نظارت بر انتخابات» و با حضور شخص ناظر
انتخابات در این کمپین و «صرف ناهار از جیب نامعلوم»
مصداق تخلف انتخاباتی نیست؟ آیا جهت نماینده محترم
کنونی ،اســتثناء و یا شرایط خاصی در قانون لحاظ شده
اســت؟ آیا همه آنچه که گفته شــد مصداق استفاده از
امکانات دولتــی جهت تبلیغات انتخاباتی نیســت؟ که
کنکاش ذهنی چند ســاعته نگارنده پیرامون جواب این
موضوع بی نتیجه مانده وبه نظر ،این مورد نیز به مصداق
همان ضرب المثل معروف ،واجد شــرایط ســخت ترین
اثبات ها می باشد.
و در انتها تمنایی از شما خواننده عزیز:
هدف ازنگارش این مطلب ،عرضه آن جهت اســتحضار و
قضاوت افکار عمومی بوده و اگر دوســتی هم عالقه مند
آن اســت تا آنرا در راســتای تخریب فرد خاصی بداند و
بنامد ،باید گفت که آنچه نگاشــته شد شرح ماوقعی بود
که قطعاً بوقوع پیوسته ،لذا فارغ از نامهای برده شده و به
جهت حفظ قاعده «بی طرفی» مجددا ٌ مقاله را فارغ از نام
«اشخاص خاصی» مطالعه و قضاوت فرمایید و اگر باز به
همین نتیجه و یا نتیجه ای دیگر نایل آمدید با گوش جان
آماده شنیدن آن هستیم  .یاحق
امید رها
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