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به گزارش ایســنا، ماموران پلیس پایتخت در شب اعالم اسامی افراد واجد شــرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در نقاط 
مختلف تهران مستقر شدند. اما هیچ مورد خاصی که نشان از اعتراض و بر هم زدن نظم عمومی باشد، مشاهده نشده است. حضوران ماموران انتظامی 

در روز جمعه نیز در خیابانهای تهران قابل مشاهده بود.

نیویورک تایمز: 

برنامه ریزی با نگرش به نیازمندی های محلی، ازطریق نظام غیرمتمرکز قابل دستیابی 
است. ساختارنظام برنامه ریزی کشور که نتیجه سالها فعالیت و تجربه است بصورت ریشه 
دار وگسترده و در تمام زمینه ها شکل گرفته، مبتنی بر نظام بخشی متمرکز و فن ساالر 
اســت که درآن نقش مردم و ســازمانهای محلی مثل شوراهای روستا وشهر به روشنی 

تعریف نشده است.
به صورت کلی گویی و در قوانین مادر، مثل قانون اساسی و قوانین برنامه های جامع 
ادواری)برنامه توسعه پنج ساله اول ودوم و....(جایگاه شوراهای شهر و استان و....دیده شده 
لکن در عمل، سنتهای شکل گرفته در برنامه ریزی و مدیریت حکایت از رویکرد دیگری 
دارد که غالبا شــکلی متمرکز دارد. بطورمثال در طرح های عمومی شــهری)طرح های 
جامع،تفصیلی وهادی(درقانون تاسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری، تبیین برنامه های 
جامع شــهر ها را بعهده کارگروه ها وکارشناسان و مشاورینی گذاشته است که درسطح 
وزارتخانه های مســتقر در پایتخت و بطــور متمرکز عمل می کنند و تغییرات جزئی در 
طرح های تفصیلی، اختیاری است که در سطح استان اعطا   شده)کمیسیون ماده پنج( آن 
هم با این شرط که تغییراتی که جنبه کلی و زیربنایی وغیرجزئی پیدا کند بازهم نیازمند 

تصویب شورای عالی و بصورت متمرکز است.
تغییر این نظام نیازمند دگرگونی وتحول در ســاختار اداری و اجرایی و تصمیم گیری 

کشور است که پرواضح است انجام آن با موانع ومخالفتهای جدی روبروست.
هدف اساسی برنامه های توسعه نگر ازجمله برنامه ریزی شهری، ارتقا سطح زندگی، 
تامین رفاه عمومی از طریق ساختن محیطی بهتر وسالم تر و روشهای آسان تر و موثرتر 
اســت که مقدمه الزم و واجب آن قرار داشتن در محیط جغرافیایی و مواجهه مستقیم با 

عوامل تعیین کننده شناختی مشکالت و بن بست ها است.
یکی از اهداف وجودی شــوراهای محلی این است که درروند برنامه ریزی، نظر مردم 
و نمایندگان منتخب آنان مورد مالحظه قرارگرفته واعمال شود. اکنون که نزدیک به دو 
دهه از احیا واجرای آن بخش از قانون اساســی ناظر بر مدیریت شورایی کشور بصورت 
نیم بند! می گذرد، آیا جایگاه شایسته ودرخور به نمایندگان مستقیم مردم در شورای استان 

وشهر و روستا، برای برنامه  ریزی و نظارت ، داده شده است؟
دربســیای از نهادهای برنامه ریزی وتصمیمگیری محلی ومنطقه ای، اعم از شورای 
برنامه ریزی اســتان، شورای اشتغال، شورای اداری، شــورای تامین و...با وصف اینکه 
تصمیمات این مراجع، با محدوده وظایف شــوراهای شــهر ارتباط و حتا دربرخی موارد، 
تداخل دارد. اما شوراهای شهر یا در آنها اساسا حضورندارند یا حضوری تشریفاتی و غیر 
موثر وکم رنگ و بدون حق رای!! اســت و حضور یا عدم حضور عضوی از شــورا نقش 
تعیین کننده ای نداشــته و به قول فروغ ، چون صفر در تقسیم و ضرب و جمع، حاصلی 

پیوسته یکسان دارد!!
طرح های عمومی منطقه ای، )طرح جامع شهرســتان( و شــهر و طرح های هادی 
شهر و روستایی، غالبا توسط مهندسان مشــاور وکارشناسان دستگاه های اجرایی تهیه 
و تصویب می شــود و نمایندگان مردم که مســتقیما و بی واسطه درمعرض اجرای طرح 
ها قرار دارند و بعنوان اســتفاده کنندگان این طرح ها ،از کلیات وجزییات و برنامه ریزی 
زمانبندی و ضوابط آنها بی اطالع هستند و همین امر، دلیل معطل و معوق ماندن برخی 

از طرح هاست.
طرح هایی که هزینه گزاف تهیه آن بر دوش مردم همان شــهر یا روستا قراردارد و به 
دلیل عدم آشنایی طراحان و برنامه ریزان با نیازمندیها و اولویتها و واقعییات زندگی روزمره 
مردم و مقدورات محلی، بانگرش ایده آل و آکادمیک، قابلیت اجرا ندارند یا اساسا امکان 
تهیه و تدارک منابع مالی الزم برای اجرا ازمحل درآمدهای عمومی  آن شــهر یا منطقه 

وجود ندارد و در گنجه و قفسه اتاق مدیران خاک می خورد.
تدوین کنندگان قانون اساســی، اگرچه در شــرایط انقالبی و غلبه شــور و هیجانات 
قرارداشــتند، عده ای حقوقدان، کارشناســان مطلع وتحصیل کردگان واقعی،که دلسوز 
کشــور و آینده بودند، واقف بودند که حذف کلی مردم از گردونه نظارت بر امور کشور نا 
ممکن است! و گردش گردونه بی حضور مردم پایا وماندگارنخواهد بود و بر همین اساس 

به نقش مردم در اداره امور کشور تاکید و ابرام داشته اند.
کلیدواژه هایی کلی، مانند:

امور کشــور باید به اتکای آرای عمومی)اصل ششــم(، شوراهااز ارکان تصمیم گیری 
)اصل یکصدم(،  پیشــبرد برنامه ها از طریق همکاری مردم... برای جلوگیری از تبعیض 

دربرنامه های عمرانی و رفاهی.......نظارت بر اجرای هماهنگ........آمده است.
باری، تفسیرپذیری وکلیت و شمولیت از ویژگی های قانون مادر است، لکن تفسیرهای 
قانونی و فراهم نمودن زمینه تحقق نظر قانونگذار از طریق قوانین عادی، آیین نامه های 

اجرایی، مقررات خاص، بخشنامه ها و....امکان پذیر خواهد بود.
به نظر می رســد قانون انتخابات، تشکیالت شــوراهای شهر، اگرچه کرارا دستخوش 
اصالح و تفســیر و تاویل فراوان قرارگرفته است. بیشتر نگرش شکلی برای انتخابات و 
جلب مشــارکت مردم، لزوما در انتخابات و وسواس ریزبینانه و دوراندیشانه، به تشریفات 

انتخابات شورا و اصل پارلمانتاریسم، وجود دارد.
نقایص و فقر قانونی زیادی درحوزه عملکردی شوراها و حیثیت نظارت بر دستگاه های 
اجرایی محلی، وجود دارد. حلقه های مفقوده زیادی که مستلزم نگرش تخصصی و مفصل 
به قوانین موجود و تاثیر متقابــل قوانین مادر و قوانین عادی و وجود نهادهای موازی و 
النهایه پیشــنهاد تدوین قانون مدیریت جامع و واحد شــهری و بسط حوزه نفوذ اقتدار 
عمومی و اجرایی و نظارتی شــورا و واسپاری تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مردم، 

توسط خودشان وهمچنین احیا قوانین متروک و معطل مانده است.
بدیهی است مقدمه عقلی بازیابی جایگاه شوراهای شهر و روستا، انتخاب افراد متخصص 
و آگاه و دارای تجارب اجرایی مرتبط اســت. امید اســت، شهروندان با درک ضرورت ها، 

برای داشتن شهرهایی بهتر و امن تر و سالم تر دست به گزینش آگاهانه تر بزنند.

شوراها وفرایند برنامه ریزی محلی

قاسم بزرگ زاده - مشاور حقوقی مدیریت شهری 

عضو شــورای شــهر تهران اعالم کرد: با وجودگزارش 
کمیته فنی پالسکو، هنوز هم جای خالی کمیته حقیقت یاب 

احساس می شود و باید این کمیته شکل گیرد.
به گزارش انتخاب، احمد مسجدجامعی، با اشاره به گزارش 
کمیته فنی حادثه پالسکو گفت: گزارش کمیته فنی مدیریت 
شهری در مواردی با گزارش کمیته ملی پالسکو همپوشانی 
دارد اما گزارش دولت در خصوص حادثه پالســکو منصفانه 
و اخالقی تــر بود چرا کــه در گزارش اولیــۀ دولت نواقص 
ســازمان های دولتی مورد پذیرش قرار گرفته اما در پاسخ ها 
و گزارش های ارائه شــده به شورا در جلسات مختلف که از 
سوی مدیران شــهرداری و گروه های کارشناسی بیان شد 

انگار همه تقصیرها متوجه دولت و شهروندان است.

وی با بیــان اینکه اولین بار بود کــه دولت گزارش ملی 
در فضــای عمومی دربارۀ یک حادثــه ارائه کرد، گفت: این 
اقدام ارزشــمندی اســت که نشان دهندۀ پاســخگو بودن 
دستگاه اجرایی به سواالت شهروندان با اتکا به نگرش های 
متخصصان است و  به رغم آن که گزارش خوبی بود اما هنوز 
هم جای خالی کمیته حقیقت یاب احســاس می شــود تا با 
در اختیار گرفتن همۀ این منابع به شناســایی بهتر و بیشتر 
موضوع و شــناخت مقصران و متخلفان پرداخته و از تکرار 

حوادث مشابه جلوگیری کند.
 اما از نظر من پاســخ ها و گزارش های ارائه شده در شورا 
نه تنها به پرسش های شهروندان در بسیاری موارد پاسخ نداد 

بلکه بر ابهامات افزود.
این عضو شــورای شــهر افزود: از ما می پرسند که چه بر 
ســر پالســکو آمد و چرا 16 نفر از آتش نشانان و چند نفر 
از شــهروندان جان خود را در یک حریق و ریزش آوار، فقط 
ظرف یکی دو ساعت از دست دادند و این در حالیست که در 
دو ســال اخیر تعداد آتش نشان هایی که جان خود را در این 
حادثه و حوادث مشــابه از دست داده اند از تعداد کل شهدای 
آتش نشان تهران در هشت سال دفاع مقدس بیشتر است و 
این درحالی است که این آتش نشانان سرمایه های شهر و از 
ارکان آسایش شهروندان هستند و بارها از ما خواسته اند که 

به راحتی از کنار چنین فاجعه ای نگذریم. 
عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه در جلسه اخیر 
شــورا  اجازه بیان نکته نظرات به دلیل ضیق وقت داده نشد 
گفت: بســیاری از بندهای این گــزارش جای بحث جدی 
دارد و با وجود آنکه ســاعت ها کار پژوهشی انجام شده اما 
به نظر می رســد که تمامی اطالعات در اختیار کارشناسان 
قــرار نگرفته یا بخش هایی از اطالعاتــی که در اختیار آنها 
قرار گرفته، درســت نبوده است و خواسته و ناخواسته تنظیم 
آن جانبدارانه اســت. بعنوان نمونه در این گزارش قید شده 
که معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار تهران به عنوان 
فرمانده میدان، عملیات را هدایت می کرده و شهردار تهران 
نیز به عنوان مدیر، بحران را مدیریت می کرده است اما باید 
بگویم که پس از حریق و ریزش پالسکو من در محل حادثه 
حضور داشتم اما به غیر از شهردار منطقه 12 و مدیرکل دفتر 
شهردار، مسئول دیگری از شهرداری ندیدم، به گونه ای که 
احســاس کردم حادثه رها شده و بر همین اساس با دولت و 
استانداری تماس گرفته و از آنها خواستم که به کمک بیایند 
و در مدیریت بحران مشارکت کنند. آنچه از حضور شهردار 
در تلویزیون پخش می شد مربوط به ساعت های بعد بود نه 

ساعات طالیی حادثه.
وی بــا بیان اینکه در ســاعات طالیــی حادثه مجموعه 

اقداماتی که صورت گرفته نشان دهنده ناتوانی و بی برنامگی 
اســت و این از برخی فقرات گزارش هم کم و بیش دریافت 
می شــود، گفت: مثال در گزارش آمده است که برای اطفای 
حریق در هر طبقه پالســکو 485 متــر مکعب آب به طور 
مســتقیم الزم بود که انتقال آب از سطح زمین تا ارتفاع 40 
متری با تجهیزات فعلی غیر ممکن بوده اســت و بر همین 
اساس با توجه به امکانات موجود استراتژی خنک نگه داشتن 
ساختمان در دستور کار قرار می گیرد و حال جای سوال است 
که چرا شهرداری بودجۀ آتش نشانی را در اختیار آن مجموعه 
قرار نداده، به گونه ای که ما شــاهدیم 198 میلیارد تومان از 
اعتبارات آتش نشانی از محل اخذ عوارض دو درصد پرداخت 
نشده اســت و چرایی این مســئله هنوز در ابهام قرار دارد. 
شــهرداری در تخصیص بودجه چه اولویتی مهم تر از جان و 

مال انسان ها داشته است؟ 
این در حالی است که بسیاری از ساختمانهای مجوز داده 
شده ارتفاعی بیش از 40 متر دارند، به واقع آتش نشانی برای 

چنین فضاها و بناهایی تجهیز نشده است. 
آتش نشــان ها می گفتند در زیر زمین نیز به عمق دهها 
متر و در چندین و چند طبقه تاسیســات ایجاد شده است و 
اگر ما در آنجا گرفتار بحران شویم هیچ کاری از هیچ کسی 

ساخته نیست.

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران خبرداد:

 توبیخ و جابه جایی اجباری آتش نشانان معترض حادثه  پالسکو

دبیرکل حزب اســالمی کار با اشاره به ثبت نام 
جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری، بیان 
کرد: روحانی و جهانگیری یک کار مشــترک را 
انجام می دهند و آن بیان مطالب خود و اظهارنظر 

بیشتر در مورد مسائل مربوط به دولتشان است.

به گزارش ایسنا، حســین کمالی با بیان اینکه 
روحانــی و جهانگیری با مشــورت همدیگر در 
انتخابات در کنــار هم حضور یافته اند، گفت: این 
مساله عجیبی نیســت؛ چرا که دو نفر که همکار 
بوده انــد و در یک دولت حضور داشــته اند، برای 

اظهارنظر بیشــتر و بیان مطالبات شــان ثبت نام 
کرده اند.

دبیرکل حــزب اســالمی کار با بیــان اینکه 
جهانگیری فردی صاحب نظر اســت که می تواند 
راهکارهــا را بیــان کنــد، گفت: مســائلی که 

اصولگرایان در مورد ثبت نــام جهانگیری مطرح 
می کننــد واقعی نیســت چــرا که اگــر ثبت نام 
ایشان نشــان ضعف دولت باشد قبل از همه این 
اصولگرایان هســتند که ضعف دارند، آنها با تعداد 

بیشتری در انتخابات شرکت کرده اند.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار:

روحانی و جهانگیری کار مشترکی را انجام می دهند

طبــق اعالم ســتاد انتخابات وزارت کشــور، اســحاق 
جهانگیری، حســن روحانی، سیدابراهیم رئیسی، محمدباقر 
قالیباف، سیدمصطفی میرسلیم، و سیدمصطفی هاشمی طبا 
بــه عنــوان 6 نامزد احــراز صالحیــت شــده انتخابات 

ریاست جمهوری 1۳96 معرفی شدند.
به گزارش ایســنا، پس از بررســی های شورای نگهبان 
اســامی نامزدهای تایید صالحیت شــده بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم شد که بر این اساس 6 نامزد نامبرده 
تا 2۷ اردیبهشت فرصت تبلیغات انتخاباتی دارند و برنامه  و 

دیدگاه های خود را اعالم خواهند کرد.
اســامی کاندیداهــای تاییدصالحیت شــده انتخابــات 
ریاســت جمهوری دوازدهم و ســمت فعلی یا سابقه آنها به 

شرح زیر است: 
1- اسحاق جهانگیری کوه شاهی 

سن:60 سال
ســمت یا ســوابق : معاون اول دولت روحانــی )92 تا 

96(،  وزیــر صنایع ومعادن دولــت دوم خاتمی )۷9 تا 84(، 
وزیر معادن وفلزات دولت اول خاتمی )۷6 تا ۷9(، اســتاندار 
اصفهان )۷1 تا ۷6(، نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای 

اسالمی )6۳ تا ۷1(
گرایش سیاسی: اصالح طلب

2- حسن روحانی
سن: 69 سال

ســمت و سوابق : رئیس دولت یازدهم )92 تا 96(،  عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام )۷0 تا کنــون(،  نماینده 
دوره های ســوم تا پنجم مجلس خبــرگان رهبری )۷8 تا 
کنون(، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام )۷1 تا 92(،  دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی )68 تا 84(، نماینده 
دوره های اول تا پنجم مجلس شورای اسالمی )59 تا ۷9( و 

نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم )۷1 تا ۷8(.
گرایش سیاسی: اعتدال )مورد حمایت اصالح طلبان(

3-سید ابراهیم رئیسی
سن: 56 سال

سمت و سوابق: تولیت آســتان قدس رضوی )ع(، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده دوره های چهارم و 
پنجم مجلس خبرگان رهبری، جانشین دادستان تهران )64 
تا 68(، دادســتان تهران )68 تا ۷۳(، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور )۷۳ تا 8۳(، معاون اول قوه قضائیه )8۳ تا 9۳(، 
دادستان کل کشور )9۳ تا 94(، رئیس شورای نظارت بر صدا 

وسیما )91 تا 95(، دادستان سابق ویژه روحانیت.
گرایش سیاسی: مستقل و مورد حمایت اصول گرایان

4- محمد باقر قالیباف
سن: 55 سال

ســمت و سوابق: شــهردار تهران، جانشین اسبق نیروی 
مقاومت بسیج، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص(، فرمانده اســبق نیروی هوایی سپاه پاسداران، فرمانده 

نیروی انتظامی )۷9 تا 84(

گرایش سیاسی: اصولگرا
5- سیدمصطفی  میرسلیم )آقامیرسلیم(

سن: 69 سال
ســمت و ســوابق: عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام،  سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری و مشــاور عالی 
رئیس جمهور در دوره آیت اهلل خامنه ای، وزیر ارشــاد دولت 
دوم هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 

اسالمی.
گرایش سیاسی: اصول گرا

6- سیدمصطفی هاشمی طبا
سن: ۷1 سال 

سمت و سوابق: وزیر صنایع سنگین در دولت  شهید باهنر، 
وزیر صنایع در دولت اول موســوی، رئیس سازمان تربیت 
بدنی و معاون رئیس جمهور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی 

و دولت اول خاتمی
گرایش سیاسی: مستقل

اسامی و سوابق کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه شانس حسن روحانی از دیگر کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری بیشتر است، بر لزوم 
ارایه برنامه از سوی کاندیداها و پرهیز از تخریب 

یکدیگر تأکید کرد.
به گزارش ایســنا، پزشکیان اظهار کرد: حضور 
این تعداد کاندیدا در انتخابات ریاســت جمهوری 
چشــم انداز مناســبی از وضع کشــور را نشان 
نمی دهد، بلکه بهتر اســت جریانات اصلی روی 
یک یا دو نفر تفاهم می کردند  مثل انتخاباتی که 

در همه دنیا برگزار می شود.

وی افــزود: 1600 نفر در انتخابــات ثبت نام 
کردند و از هر جریان سیاسی نیز تا دلتان بخواهد 
برای ریاست جمهوری کاندیدا شدند. کسانی هم 
که گفته بودند وارد عرصه نمی شــوند و کاندیدا 
شــدند عمدتاً حرف هایی زدند که بیشتر محکوم 
کــردن دیگران و تهمــت زدن به آنهاســت و 
انگار نمی خواهند بگویند که خودشــان چه کاری 
می خواهنــد انجام دهند بلکــه صرفاً می خواهند 

دیگران را تخریب کنند.
نماینــده مردم تبریــز در مجلــس ادامه داد: 
ظاهراً تعــدادی از کاندیداها بنا ندارند برنامه خود 

را ارایه کنند بلکــه می خواهند برای بقیه پرونده 
درســت کنند؛ کارهایی که مدتی از سوی برخی 
افراد انجام می شد و کل سرمایه اجتماعی ما را با 
مشکل مواجه کرد. این نوع تبلیغات مناسب نظام 

ما نیست.
پزشــکیان در پایان با بیان اینکه شانس حسن 
روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو 
بیش از سایرین است، یادآور شد: با توجه به اعالم 
تاییــد صالحیت ها باید ببینیــم در مناظره ها چه 
اتفاقی می افتد و مواضع افراد چیست؟ زیرا آنچه 
تاکنون شنیده ایم تنها نقد و بد و بیراه بوده است.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس:

 شانس روحانی از سایر کاندیداها بیشتر است

آیــت اهلل موحــدی کرمانــی در مــورد پخش 
مناظره های انتخاباتی گفت: به نظر من مناظرات 
انتخاباتی حتما باید به صورت زنده برگزار شــود 
چــون یکی از راه هــای افزایش بصیــرت مردم 

برگزاری مناظرات به صورت زنده است.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل موحــدی کرمانی 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در بخشــی از 
خطبه های دوم با تاکید بر ضرورت افزایش بصیرت 
مردم برای انتخاب اصلح در انتخابات اظهار کرد: 
با دیدن مناظرات انتخاباتی و شــنیدن ســخنان 
کاندیداها مردم می توانند بررسی های الزم را انجام 

داده و با بصیرت بیشتر اقدام به انتخاب کنند.
 امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه مردم 
نباید گول تبلیغات و صحبت هــای کاندیداها را 
بخورند و حتما در زمینه شــناخت و بررسی آنها با 
دقت الزم عمل کنند، تاکید کرد: جایز نیســت که 

بدون شناخت کافی به کسی رای بدهیم.
وی بر اهمیت مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور 
اشاره کرد و گفت: این دو از شرایط رهبری است. 
پس رئیس جمهور باید مدیر باشــد و بتواند کشور 
را به نحو احســن اداره کند و مدبــر بوده و تدبیر 

داشته باشد.

خطیب نماز جمعه ایــن هفته تهران خطاب به 
کاندیداهای تایید صالحیت شــده برای انتخابات 
پیش رو گفت: آقایان تایید صالحیت شــده وعده 
غیر قابل عمل ندهند، چون رای مردم براســاس 
وعده دروغین مشروع نیســت و مردم نیز باید به 
کسی رای دهند که به اسالم پایبند باشد و تصمیم 

به پیاده کردن اسالم در کشور داشته باشد.
وی همچنین به کاندیدای تایید صالحیت شده 
توصیــه کــرد: در اوراق تبلیغاتی شــان از به کار 
 بــردن آیات قرآنی و نام هــای مقدس خودداری 

کنند.

موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران:

مناظره های  زنده، عامل افزایش بصیرت مردم است

حضور محسوس 
 پلیس در نقاط 
مختلف پایتخت

حســین نجات با بیان اینکه یکی از مشــکالت ما خطر استمرار غرب گرایی است، 
افزود: در چنین شــرایطی روی کار آمدن یک دولت انقالبی یک ضرورت به شــمار 

می رود.
به گزارش آفتاب نیوز وی ادامه داد: تمدن غرب، ایده، ایدئولوژیک و برنامه عملی دارد، 
مدرنیته نتیجه ایده غرب بوده و موضوعاتی همچون دموکراســی و ازدواج همجنسان 

برنامه عملیاتی آن است. 
نجات با بیان اینکه مدرنیته وقتی در جامعه پیاده شــود تبدیل به مدرنیزم می شود، 
گفت: »دولت  هایی که داخل ایران می آیند می گویند باید مدرنیزه شویم«. در صحبتی 
که با حجت االســالم روحانی داشتیم تاکید کردیم که راه اندازی صوتی تلگرام سبب 
می شــود ما هیچ موردی را نتوانیم کنترل کنیم، اما رئیس جمهور در پاسخ گفتند، چرا 
از هــر تکنولوژی که از غرب وارد می شــود، مخالفت می کنید؟ تلگرام مظهر تمدن و 

مدرنیزم است و باید وارد کشور شود.
جانشــین سازمان اطالعات ســپاه با بیان اینکه اهل تسنن، حضور دین در جامعه و 
حکومت نماینده دین در جامعه را قبول ندارند اضافه کرد: وقتی تمدن غرب وارد مصر، 
عربســتان و ترکیه شــد، مورد پذیرش قرار گرفت، اما در تشیع به دلیل وجود اندیشه 

والیت، کتاب و سنت، این عناصر در راستای اجرای اسالم هستند.
وی با اشاره به اینکه والیت فقیه، رمز استمرار شیعه است، گفت: پهلوی دوم، مبانی 
غرب گرایی را در دانشــگاه تدریس کرد تا مبنــای جوانان فارغ التحصیل کرده، تمدن 
غرب باشــد، با پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی، زنجیره غرب گرایی در کشور شکسته 

شد و مردم در جنگ دریافتند که می شود با نه گفتن به غرب در جنگ پیروز شد.

حسین نجات، جانشین اطالعات سپاه:

تلگرام صوتی خارج از کنترل بود  

یک فعال اصولگرا بر این باور اســت که بعید نیســت که رئیسی در ادامه انتخابات 
بخواهــد به نفع فرد دیگری کنار برود، زیرا ســاز و کار جمنــا را پذیرفته و این امکان 

وجود دارد.
ناصر ایمانی،فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با نامه نیوز،  درباره آرایش نیروهای 
سیاسی اصولگرا  در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: اکنون نمی توان به طور 
قطعی دراین زمینه اظهارنظر کرد، طبعا با ورود افراد مختلف این ارایش متفاوت خواهد 
بود. ایمانی به عواملی که باعث ریزش آراء ابراهیم رئیســی خواهد شد اشاره و تصریح 
کرد: اگر فردی بخواهد مباحث قضایی سال 6۷ را به نوعی پررنگ کند مطمئنا باعث 
ردصالحیت و ایجاد مشکل برای همان فرد خواهد شد زیرا این موضوع خط قرمز نظام 
است. اگر کسی جرات پیدا کند و بخواهد در خصوص اینگونه موارد صحبت و اعتراضی 
انجام دهد،  آن وقت پرونده های از آن ها بیرون خواهد آمد که دیگر نتوانند در کشور 
زندگی کنند؛  به همین دلیل نباید وارد این گونه مسائل شد زیرا این مسائل تاریخ انقالب 
ما اســت که همه ما به آن افتخار میکنیم.وی ادامه داد:  صحیح است که آقای رئیسی 
تاکنون در قوه مجریه سابقه اجرایی نداشته است،  اما سال ها در قوه قضاییه مشغول به 
خدمت بوده است . اگر توجه کنیم دکتر روحانی هم سابقه اجرایی و مدیریتی را تا پیش 
از ریاســت جمهوری نداشت، همچنین آقای خاتمی!  خاتمی سال ها قبل وزیر ارشاد و 
رئیس کتابخانه ملی بود و سابقه اجرایی هم نداشت. اگر قرار به سابقه اجرایی باشد حتی 
احمدی نژاد هم سابقه اجرایی آنچنانی نداشت و دو سال شهردار بوده است. این فعال 
سیاســی با بیان اینکه اصولگرایان رئیسی را گزینه مناسبی برای این عرصه می دانند، 
 خاطرنشان کرد: اصولگرایان به سمت وی رفته و درخواست حضور کردند، آقای رئیسی 
تمایلی نداشــتند اما باالخره حجم تقاضا  از ایشــان برای حضور در صحنه زیاد بود به 
همین دلیل رضایت دادند وگرنه اکنون هم رغبتی ندارند.ایمانی افزود:  البته بعید  نیست 
که آقای رئیســی در ادامه بخواهد به نفع فرد دیگری کنار برود، زیرا ساز و کار جمنا را 

پذیرفته و این امکان وجود دارد.
این فعال سیاســی اصولگرا با بیان اینکه انتخابات دو قطبی نخواهد شد، خاطرنشان 
کرد: انتخابات در سال 92 با وجود دو جناح اما دو قطبی نشد ولی در سال 88 انتخابات 
دو قطبی شدو قبل از آن هم انتخابات دو قطبی نشده بود.نمیتوان صرف وجود دو جناح 

در انتخابات بگوییم انتخابات دو قطبی می شود.

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصول گرا:

  بعید نیست ابراهیم رئیسی به نفع 
کاندیدای دیگری کنار برود 


