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رئیس هیات بازرســی انتخابات وزارت کشــور گفت: با تمام توان از آرای مردم در انتخابات 29 اردیبهشت صیانت می کنیم و در این راستا تمامی تدابیر الزم اتخاذ 
شده است.

به گزارش ایرنا، وجه اهلل خدمتگزار روز ســه شــنبه درجمع خبرنگاران در شیروان اظهار کرد: در این راستا عالوه بر فعالیت 60 هزار بازرس در شعبه های اخذ رای، 
چهار هزار سربازرس هم دراین شعب حضور می یابند.

وی گفت: برای هر 15 شعبه اخذ رای یک سربازرس در نظر گرفته شده است تا شاهد انتخابات بسیار سالم درکشور باشیم.

گفت و گو از عليرضا دادگر حسينی

علی نظری نماینده مجلس ششــم و ســردبیر روزنامه مســتقل در افتتاحیه ستاد 
انتخاباتــی ائتالف اصالح طلبان منطقه 7 تهران شــرکت کرد.در این مراســم که با 
حضور مردم شریف شرق تهران برگزار شده بود، سردبیر مستقل در خصوص اهمیت 

انتخابات اظهار داشت:
انتخابات در فرآیند دموکراسی راهی غیر قابل بازگشت است.

حضور حامیان جامعه مدنی در حلقه قدرت از طریق انتخابات میسر است.
نهاد شورا از مظاهر جامعه مدنی است.

انتخابــات این دوره شــوراها بویژه در تهران از آن جهت مهم اســت که مدیریت 
ناکارآمد پایتخت، گزیری جز خانه تکانی ندارد.

پایان یک دوره 12 ساله نا کارآمدی ،ره آورد انتخابات شورای شهر تهران است.
گزینش هوشمندانه مردم در انتخابات شورای پنجم سرفصلی از تحولی بزرگ است 

که نمایانگر تاسیس کارآمدترین شورا توسط مردم تهران است.
انتخابات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری از آن جهت با اهمیت است که اکثریت 
مردم که در پی تداوم اعتدال و عقالنیت در قوه مجریه  هســتند با اقلیتی پر قدرت و 
برخــوردار از تریبون در رویارویی تاریخی قرار گرفته اند.مغلوبان 24 خرداد در تالش 

هستند که از طریق انتخابات دولت یازدهم را متوقف نمایند.
چهارسال تالش خستگی ناپذیر دولت اعتدالگرا باعث شد که کشور از زیر فشارهای 
بین المللی و بویژه ماده هفت ســازمان ملل بیرون آمد و ابرهای جنگ که بر آسمان 

وطن گسترده شده بود را زدود.
اکنون همان کســانی که در دولتهای نهم و دهم اســباب آن همه مرارت و تحریم 
را برای کشــور به ارمغان آوردند بیکار ننشسته اند و دوباره دورخیز کرده اند که  اریکه 
قدرت را تصاحب کنند.نکته ای که باید در این انتخابات مد نظر جامعه رای دهندگان 
ایرانی در 29 اردیبهشت 96 قرار بگیرد ، این است که بدانند تداوم دولت اعتدالی یک 

راه بدون بازگشت است. 
اما اگر افراطیون موفق شــوند روحانی را شکســت دهند، پوپولیسم بر می گردد و 
این یعنی فاجعه ای که می تواند باعث لکنت در مســیر مبارزات آرمانخواهانه حامیان 

جامعه مدنی باشد.
انتخابــات دوره دوازدهم برای اعتدالگرایــان و اصالح طلبان حکم مرگ و زندگی 

رادارد.
هوشمندی ملی از ارکان این انتخابات رفراندوم گونه است.

تا اینجا عملکرد معقول آقایان روحانی و جهانگیری باعث شده است که موج اقبال 
عمومی به سمت کاندیداهای جریان اعتدالی هدایت شود.

اما در نقطه مقابل همچنان تندروها در تله تفرق و چند دستگی گرفتار شده اند.

شکست روحانی بازگشت پوپولیسم 
است

برای صیانت از آرای 
مردم تدابیر الزم 

اتخاذ شده است

خبر 

خبر 

حامد منتظری کارشــناس عمران 
منابع  مدیریت  ارشــد  کارشناس  و 
آب از دانشــگاه صنعتــی شــریف  
است.او ۱۸ ســال سابقه فعالیتهای 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی 
و تحقیقاتی داشــته و بســیاری از 
پروژه های ساختمانی ملی و شهری را 
مدیریت و نظارت کرده است. حامد 
منتظری نوه  مرحوم آیت اهلل منتظری 
اســت و به لحاظ سیاسی در اردوی 
اصالح طلبی جای می گیرد. خبرنگار 
روزنامه مستقل برای گفتگو به سراغ  
این کاندیدای انتخابات شورای شهر 
تهران رفته است. با هم مشروح این 

گفت و گو را می خوانیم:
آرایش سیاســی اصالح طلبان را 
در ایــن دوره از انتخابات چگونه 

ارزیابی می کنید؟
اصالح طلبان امروزه بعد از گذراندن فراز و 
نشیب های زیاد به این پختگی رسیده اند که 
باید با انسجام و احتیاط عمل کنند امروزه در 
بین طیف های متنوعی که در بین گروه های 
اصالح طلب دیده می شــوند کمتر صدایی از 
بی فایده بودن رأی و تحریم انتخابات شنیده 
می شــود. جامعه ما متأســفانه واقعیت های 
انکارناپذیری دارد به این صورت که اگر فردی 
بخواهد در جامعه فســاد کند باید خودش را 
به بدنه قــدرت نزدیک کنــد و ازآنجایی که 
تاریخ ایران نشان می دهد که انجام کارهای 
بزرگ پایدار بــدون اتصال بــه بدنه قدرت 
تقریباً غیرممکن اســت. بدیهی اســت که 
شعار اصالح طلبان همواره بازگشت به قانون 
اساسی بوده و این صرفاً برای اخذ رأی نیست 
بلکه مطالبــات جامعه بوده که نام آن جریان 
اصالح طلبی شده است این خیلی تفاوت دارد 
باآنکه تصور شود که جریان اصالح طلبی این 

مطالبات را به جامعه تزریق کرده است.

اگر بخواهیــم این دو موضــوع که یکی 
بقــای در حاکمیت و قــدرت ازیک طرف و 
از طرفــی دیگر همراهی با مــردم را در نظر 
بگیریم مشاهده می کنیم که این مسیر فراخی 
نیســت لذا اصالح طلبان می بایستی همواره 
مراقب باشــند که از این مسیر خارج نشوند 
و وظیفه دارند با عملکردشــان این مســیر را 

هموارتر کنند.
مهم ترین عاملی کــه می تواند مردم را به 
اصالح طلبــان امیدوارتر نگــه دارد عملکرد 
منتخبین لیســت اصالحات در همه کشــور 
است، وظیفه اصالح طلبان این است که این 
روحیه را که جامعه با حقوق خودش آشنا باشد 
و آن را مطالبــه کند و این روحیه پرسشــگر 
را به صــورت تدریجی، متراکــم و از مجاری 
موجود با آرامش واقع نگری تقویت کنند و این 
وظیفه زمانی انجام می شود که اصالح طلبان 
با گنجاندن افراد متخصص، پاک دســت و از 
همه مهم تر با جســارت کافی در جهت دفاع 
از حقوق مردم در فهرست های اصالحات در 
سراسر کشور خود را به بدنه جامعه نزدیک تر 

کنند
دالیل مؤثر در ناتوانی شــورای 
شهر فعلی در جلوگیری از تخلفات 

شهرداری چیست؟
مهم ترین وظیفه شــورا نقش نظارتی آن 
اســت که متأســفانه شــاید بتوان گفت که 
ضعیف ترین بخش هم دقیقاً همین اســت. 
اصواًل دالیل متعددی برای آن عنوان می شود 
اما اصــواًل کارهــای نظارتی آن ســازوکار 
فعالیت های تقویمــی را ندارد و همین باعث 
می شــود که فردی که انتخاب می شود و به 
شورا ورود می کند آن قدر درگیر سازوکارهای 
بوروکراتیک می گردد کــه دیگر وقتی برای 
ســؤال و تحقیق پیدا نمی کننــد، از طرفی 
دیگر کارهــای نظارتی معمواًل دردسرســاز 
هستند و هزینه های شخصی برای فرد دارد. 
یکی دیگــر از دالیل مهم مقاومت نهادهای 
است که می خواهد مورد نظارت قرار بگیرند 
ازآنجایی که این نهادها به حدی بزرگ شده اند 
که در برابر هر نوع نظارتی مقاومت می کنند، 
مخصوصاً اینکه در این سال ها به حدی فساد 
در این نهادها نهادینه شــده است که به نوعی 
به یک مافیا مبدل شــده است لذا در برابر آن 

مقاومت می کنند.
اصواًل برای اینکه بتوانیم با فســاد مقابله 
کنیم ابتدا باید از آن اطــالع پیدا کرد و این 
دسترســی به اطالعات از دو صورت میســر 
اســت یکی آنکه قبل از رخ دادن فســاد از 
طریــق شــفافیت های مالی اطالع رســانی 
شــود و دیگری بعد از وقوع فســاد از طریق 

رسانه ها اطالع رســانی کافی انجام شود که 
متأســفانه در این زمینه هم سازوکار مناسبی 
تعریف نشده اســت. بااینکه قوانین مربوط به 
گردش اطالعات هســت اما هنوز سامانه ای 
که بتوانیــم به اطالعات آمار شــهرداری ها 
به راحتی دستیابی داشته باشیم نداریم اگر این 
دسترسی میسر بود بدیهی است که شفافیت 
کافی از قراردادهــا، مناقصه ها و حتی حقوق 
و مزایای مدیران شــهرداری همگان اطالع 
پیدا می کردند که خود این می توانست بر بروز 
بسیاری از مفاســد اقتصادی جلوگیری کند. 
می بایستی مسئوالن به رسانه ها اعتماد کنند 
خبرنگاران وظیفه دارند تحقیق کنند اگر جرمی 
واقع شده با اطالع رســانی صحیح مسئوالن 
ذی ربط را آگاه کنند تا آن ها رســیدگی کافی 
را انجام دهند منتها به دلیل آنکه در کشــور 
ما برخی سعی دارند مســائل را امنیتی جلوه 
دهند با آن رســانه ها برخــورد می کنند و از 
طرفی دیگر کمیته ای را برای روشــن شدن 
فســاد رخ داده تشکیل می دهند که آن ها هم 
درنهایت صرفاً هزینه ای را اضافه می کنند و 
هیچ دســتاوردی ندارند برای همین است که 
هنوز نتوانستیم ســازوکار نظارتی مناسبی را 

داشته باشیم.
برنامه اصولگرایان در این دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

اصولگرایان می بایستی سعی کنند که بدون 
اتکا به برخی نهادها وارد صحنه شوند و حرف 
خودشان را بزنند اتفاقاً برخی آراء و نظراتشان 
در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
مطلوب و کاربردی است که این ها باید شنیده 
شــود چراکه برای تصمیم گیری و تســریع 
عملکرد دولت هم الزم اســت. ولی نباید این 
را فرامــوش کرد که اصولگرایان خســارات 
زیادی هم به جامعه وهم به کشور زدند البته 
گروه های دیگر سابقه چنین کاری داشتند اما 
مهم پذیرفتن اشتباه و سعی در جبران کردن 
و اســتفاده از آن در جهت رشــد و پیشرفت 

گروهای سیاسی است.
 بــا توجه به مســائل عنوان شــده تالش 
اصولگرایان برای تجدید قــوا را باید به فال 
نیــک گرفت و ایــن حرکت رو بــه جلویی 
ارزیابــی می شــود. در ایــن شــرایط تعدد 
نامزدهای اصولگرایــان را نمی توان تاکتیک 
سیاســی قلمداد کرد بلکه بیشتر یک تشتت 

آراء و قدرت طلبی های شخصی است.
آقایان  انتخاباتــی  وعده هــای 
قالیباف و رئیســی برای هدف قرار 
دادن سه دهک پایین جامعه چطور 

ارزیابی می کنید؟
متأســفانه این هنوز برای ما جــا نیفتاده 

که بین هدف و برنامه تفاوت زیادی اســت 
وقتی یــک کاندیدا می خواهــد برنامه خود 
را بیان کند به اشــتباه هدف خــود را عنوان 
می کنــد، برنامه لزوماً بایــد قبل زمان بندی، 
بودجه بندی متناســب با توان و اختیار فرد و 
قابل اجرا باشــد اینکه برخی آرزوهای خود را 
به عنوان برنامه بیان می کنند نشان دهنده این 
است که می خواهند از کمبودهای جامعه برای 
رأی آوردن اســتفاده کنند. جای تأسف است 
که چون قبــاًل این رفتارها جواب داده بازهم 
برخی از ایــن روش قبیح برای جلب طرفدار 
استفاده می کنند. اصواًل ریشه عوام گرایی در 
جامعه ما زیاد اســت چون ما خودمان این را 
می خواهیم برخی مسئولین هم از این موضوع 
استفاده می کنند لذا این عوام گرایی همواره در 
کمین دولت ها است هراندازه که یک دولتی 
از کارایی کمتری برخوردار باشد بیشتر در این 
دام می افتد. در مورد آقای قالیباف این جمله 
شاید مصداق داشته باشد که گفته می شود »از 
فردی که چیزی برای از دســت دادن ندارد 
باید ترســید« ایشان خود را در حال حاضر در 
موقعیتی می بیند کــه در حال حاضر با توجه 
این وضع فعلی و ورود اصالح طلبان به صحنه 
انتخابات شوراها این احتمال را لحاظ می کند 
که جایگاه خود را در شهرداری از دست خواهد 
داد و اگر نتواند در انتخابات ریاست جمهوری 
پیروز شــود دیگر عمر سیاسی وی به پایان 
می رســد لذا به هر طریقــی می خواهد با هر 
نوع بهره برداری از ســخنان بزرگان تا حدی 
بتواند آراء رأی دهندگان به آقای احمدی نژاد 

را جلب کند.
نظر شــما در خصــوص مناظره 
اول کاندیدای ریاســت جمهوری 

چیست؟
اصواًل مناظره ها روشــی بــرای جذب آراء 
مردم اســت و این مناظره هــم از این قاعده 

مستثنی نبود. 
در این مناظره شــاهد بودیم که افرادی که 
خودشان می دانســتند که نمی توانند در این 
انتخابات پیروز شــوند حرف هــای معقول تر 
و منطقی تــری می زنند ولــی آن افرادی که 
می خواهند رأی جمع کنند مجبورند راست و 
دروغ را بیان کنند و از هر حربه ای اســتفاده 

کنند تا آراء مردمی را به خود جلب کند.
 ایــن روش فواید و مضرات خــود را دارد 
فایده آن گــرم کردن تنور انتخابات اســت 
تا مــردم را به صحنه بکشــاند ولی عارضه 
آن این اســت که روند انتخابــات را از مدار 
عقالنیــت و منطــق خــارج می کنــد و به 
 روندی احساســی و غیرمعقول مبدل خواهد 

کرد.

حامد منتظری در گفتگوی اختصاصی با مستقل:  علی نظری سردبیر روزنامه مستقل:

              گنجاندن افراد پاک دست و شجاع 
            درلیست شورا یک مطالبه ملی است 

      حسن روحانی رئیس جمهوری:

عسگر اوالدی عضو شورای مرکزی مؤتلفه:

              سعید معیدفر، جامعه شناس:
روزنامه الشرقاالوسط:

برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نداریم

قالیباف فقیرنشینان تهرانی را حاشیه نشین کرد 

      
ادامه از صفحه یک
امــا کیهان اینگونــه جواب 
کرباســچی را داد: » چه خوب 
است افرادی مثل کرباسچی به 
جای تئوری پردازی و همنوایی 
با دشــمن، برای اجرای راهکار خودش، مدتی به سوریه 
یا موصل عراق برود، با تروریست ها مذاکره کند و به هر 
شــکل ممکن، تیغ آنها را از گلوی مردم بی گناه عراق 
و ســوریه بردارد. در روزگاری که حتی ضد انقالب هم 
نسبت به رشادت مدافعان حرم سر تعظیم فرود می آورد، 
این قبیل ســخنان، پرده از ماهیت وی برمی دارد. کاش 
کرباسچی غیرت را از ضد انقالب می آموخت.«  باالخره 
کرباسچی پاسخ این حمالت را چنین داد: »من در یکی 
از برنامه ها در اصفهان سخنرانی داشتم اما پس از برنامه 
2۸ ثانیه از نوار پخش شد و گفتند کرباسچی به مدافعان 
حرم توهین کرده است. آن بخش از اظهارات من بیش 
از 2 دقیقه اســت و فقط قسمت تقطیع شده آن پخش 
شــده متن آن صحبت ها موجــود و به طور کامل همه 
چیز روشن است. آنچه منتشرکرده اند، قطعه ای گزینش 
شده از حدود یک ساعت صحبت است که در آن صریحا 
ازحافظان امنیت و عزیزان رزمنده تقدیرشده و در همین 
بخش هم که منتشــر شده، گفته شده: "ما چرا باید این 
عزیزان را به راحتی ازدســت بدهیم؟" گزیده سخنرانی 

کرباسچی را می خوانیم و خود قضاوت می کنیم. 

رییــس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما 
به مردم دروغ نگفته و نخواهیم گفت، یادآور 
شد: اســاس کار ما شفافیت و صداقت است 
و اگر اشتباه کنیم عذرخواهی می کنیم. زبان 
ما برای عذرخواهــی و بیان واقعیت ها دچار 
لکنت نمی شود.به گزارش ایلنا، روحانی اضافه 
کــرد: افراط و تند حرف زدن ما را به رکود و 
تحریم رساند و اعتدال و میانه روی و درست 
حرف زدن با دنیا، دیگران را وادار به درست 
حرف زدن کرد و موجب شــد تا در کشــور 

سرمایه گذاری شده و تولید ایجاد شود.

روحانــی با بیــان اینکه عــده ای معتقد 
نیستند کشور مال مردم است، گفت: عده ای 
می گوینــد ما باید حکومت کنیم و مردم باید 
حرف ما را گوش کننــد. مردم در برابر یک 
نفر تســلیم هستند و آن خداوند است. بعد از 
فرمان خدا باید تابع خواســت مردم باشیم.او 
تاکید کرد: کشــور مال مردم است. اگر این 
حرف را باور کردیم همه مسایل حل می شود 
ولی اگر مردم را تشریفاتی دانستیم با آن تفکر 

بجایی نمیرسیم.
رییس جمهور با بیان اینکه اســاس دولت 

یازدهم این اســت که صاحب کشــور مردم 
ایران هســتند و خواست و مطالبات آنها باید 
مورد پذیرش همه قرار بگیرد، اظهار داشت: 
مردم براساس سخن امام خمینی ولی نعمت 
ما هستند. همه باید به پای صندوق آرا برویم 
چون میزان رای ملت اســت و براساس نظر 
مقــام معظم رهبری رای مــردم حق الناس 
اســت. روحانی با اشــاره به دســتاوردهای 
برجــام تصریح کرد: امروز یکــی از ثمرات 
تعامــل ســازنده با جهان این اســت که در 
تعامل ســازنده با دنیا، آنها را وادر کردیم که 

بگوید و اعتراف کند آنچه درباره ایران مطرح 
می کردیم، دروغ اســت. کار درستی کردیم 
یــا غلط؟ پی .ام.دی معنایش این اســت که 
آژانس اعالم کرد نســبت به گذشته فعالیت 
هسته ای ایران سوالی نداریم و پرونده بسته 
شد و رویکرد ما معطوف به آینده فعالیت های 
هسته ای ایران است. این بزرگترین فعالیت و 
دســتاورد ما بود. مبنای تمام قطعنامه ها این 
اتهام بود.  او تاکید کرد: عده ای می ترســند 
که بگویند این کار، کار دولت یازدهم است. 

نخیر، این کار، کار ملت ایران بود. 

رئیس هیات بازرسی انتخابات: 

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه قالیباف 
فقیرنشینان تهرانی را از شهر بیرون راند و 
به حاشیه کشاند، گفت: شهرداری اکثریت 
ســاکنان مناطق فقیرنشــین تهران را به 
یا شهرک های  پاکدشــت  اسالم شــهر، 
اقمــاری مهاجرت داده اســت.به گزارش 
ایلنا ســعید معیدفر )جامعه شناس و مشاور 
اجتماعی وزیر راه، مســکن و شهرسازی(؛ 
دربــاره ادعــای قالیباف مبنی بــر اینکه 
اختــالف طبقاتی در تهران را کاهش داده 
اســت، گفت: این ادعا درســت نیست و 
شهرداری در مناطق فقیرنشین اقدامی به 
نفع ساکنان این مناطق انجام نداده است.

وی خاطرنشــان کرد: شهرداری نه تنها 
اقدامی که منجر به بهبود شرایط ساکنان 
انجام نداده، بلکه  مناطق فقیرنشین شود، 
مردم این مناطق را از شهر بیرون رانده و به 
حاشیه کشانده است.مشاور اجتماعی وزیر 
راه و شهرسازی اقدمات صورت گرفته در 

مناطق فقیرنشین تهران توسط شهرداری 
را در راستای منافع طبقات ثروتمند جامعه 
دانســت و تصریح کرد: ایــن اقدامات به 
نفــع بورس بازان زمین و مســکن بوده و 
اکثریت ســاکنان این مناطق را به اسالم 
شهر، پاکدشــت و یا شهرک های اقماری 
مهاجرت داده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
در حقیقت پروژه های عظیم برج سازی به 
نفع ســرمایه گذاران کالن مسکن است و 
از این راه توانســته اند، درآمدهای کالنی 
کســب کنند. مایه تاسف است که فضای 
سبز تهران هر روز  دارد، بیش از پیش به 

عقب رانده می شود.
معیدفر با تاکید براینکه آسیب اجتماعی 
در تهران غوغا می کند، افزود: بخشــی از 
آســیب های اجتماعی ناشــی از مدیریت 
ناقص شــهری اســت. مدیریت ناکارآمد 
شــهری بــه فقــر دامــن زده و فرآیند 
حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. وی 

با تاکید بر اینکه برخالف ادعای شــهردار 
به نظر می آید؛ ایشــان بیشتر در راستای 
خدمت به صاحبان سرمایه و رانت خواران 
حرکت کرده است، گفت: بین ادعا و عمل 
فاصله زیادی وجود دارد. قالیباف از وقتی 
روی کار آمــده فقط تالش دارد، کارهایی 
روبنایی و ســطحی انجام دهد تا چشم ها 
را خیره کند. این اقدامات تهران را تبدیل 
به شهری اســترس زا و آلوده کرده است 
که این شرایط ناشــی از اقدامات روبنایی 
قالیباف اســت که فقط بــرای پیروزی در 
انتخابات انجام شــده است. هر چند در دو 
دوره قبل شــاهد بودیم کــه این اقدامات 
کمــک چندانی به او نکرد. مردم شــاهد 
هســتند کــه او چه بالیی بر ســر تهران 
آورده اســت.او در انتهــا بــه پروژه های 
ناتمام شــهرداری در حــوزه حمل و نقل 
اشــاره کرد و ادامه داد: متــرو تهران باید 
تا امروز تکمیل می شــد، اما قالیباف منابع 

شهر را صرف اقدامات روبنایی و نمایشی 
کرده و توجهی به توســعه پایدار ندارد.وی 
با بیان اینکه تراکم فروشی و از بین بردن 
فضای ســبز از دســتاوردهای قالیباف در 
تهران است، گفت: درختان تاریخی حاشیه 
خیابان ولیعصر خشــک یا قطع شــده اند. 
از ســوی دیگر باغ های مهــم تهران که 
همچون تنفس گاهی برای این شهر عمل 
می کرد، نابود شــده و جایشان را برج های 

بزرگ گرفته است.

عسگراوالدی گفت: مردم می فهمند که حرف های رئیسی و قالیباف همه شعار است و 
آنها حتی برنامه هم ندارند،از کجا می خواهند یارانه را ســه برابر کنند یا 250 هزار تومان 

کارانه بدهند.
به گزارش ایلنا عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در خصوص برخی وعده ها در 
مورد ایجاد 5 میلیون شغل و افزایش یارانه سه دهک پایین جامعه گفت: اینها همه شعار 
است اگر این افراد بتوانند سالی 500 هزار شغل جدید ایجاد کنند شاید بشود کاری کرد اما 

بایستی برای به وجود آوردن شغل مقدماتی ایجاد کرد.
اسداهلل عسگر اوالدی ادامه داد: این آقایان باید کشاورزی را توسعه دهند ،کارهای عمرانی 
را فعال کنند یا اینکه واحدهای کوچک و متوســط تولیدی را تقویت کنند اینگونه شغل 
ایجاد می شود،اشتغال سرمایه گذاری می خواهد و هر چهار گروه صنعت،خدمات،کشاورزی 
و عمرانی در کشور ما آمادگی پذیرش سرمایه را دارند پس تا سرمایه گذاری نباشد شغلی 
ایجاد نخواهد شــد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران ادامه داد: افرادی که این 
شعارها را می دهند چه برنامه ای برای سرمایه گذاری دارند که اینطور بیان می کنند ما 5 
میلیون شغل ایجاد می کنیم؟ شغل به این راحتی ایجاد نمی شود پس بهتر است بی خودی 

با شعاردادن وقت مردم را نگیرند. بهتر است با مردم صادق باشیم.
عســگر اوالدی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه 250 هزارتومانی به هر فرد 
بیــکار همان تورمی که پرداخت یارانه ها ایجاد کــرد را دوباره تقویت نخواهد کرد؟اظهار 
داشــت: این هم غلط است و عملی نیست و بالیی بدتر از یارانه سر کشور می آورد هیچ 
دولتی همچین پولی را ندارد بدهد ،ما ۸0 میلیون جمعیت هســتیم مســخره است اینکه 
دویســت و پنجاه هزار تومان بــه هر فرد بیکاری بدهند این یعنــی پرداخت 220 هزار 
میلیارد تومان، این حرف ها غلط است و در حد شعار انتخاباتی است و من اعتقادی به این 
حرف ها ندارم.وی ادامه داد: همین 50 هزارتومانی که امروز دارد پرداخت می شود برای ۸0 
میلیون نفر زیاد اســت و باید یارانه  برای 20 درصد طبقه ای که محروم هستند و حقوقی 
که می گیرند کفاف خرج زندگی را نمی دهد پرداخت شود. یعنی 20 میلیون نفر. بقیه مردم 

الزم ندارند. باید برای آنها کار ایجاد کرد، ایجاد شغل بیشتر از 50 هزار تومان می ارزد.
عسگر اوالدی در خصوص وعده های رئیسی و قالیباف در مناظره ها اظهار داشت: همه 
افراد در مناظره شعار می دادند. تنها  فردی که واقعا صحبت و برنامه داشت میرسلیم بود. 
هاشمی طبا هم تا اندازه ای شعار نمی داد اما در نهایت مردم بایستی قضاوت کنند. من  هم 
مانند همه برنامه را دیدم اما تفسیر با مردم است. مردم خوب می فهمند این ها شعار است 
اما فعال میکروفن دســت اینها است و نمی شود جلوی آنها را گرفت.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا بر روی میرسلیم اجماع خواهد شد؟گفت: ما دلمان می خواهد. اما این بستگی 
به مردم دارد. بایســتی 5 روز قبل از انتخابات نظر ســنجی بکنند تا نتیجه را بفهمند. آن 

کسی که آرای بیشتری داشته باشد به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب خواهد شد.

پرداخت کارانه 250 هزارتومانی 
در حد شعار است

خرب اول

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه اصالح طلبان با اجماع 
اعالم کردند نامزد نهایی آنها دکتر روحانی است و پای این 
موضع خود تا پایان رقابت های انتخاباتی ایســتاده اند و از 
آن کوتاه نخواهند آمد،گفت: مردم دیگر فریب وعده های 
دروغیــن را نخواهند خــورد و اجــازه نمی دهند فردی با 
شــعارهای عوام فریبانه در رأس امور اجرایی کشــور قرار 
بگیرد.به گزارش  ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار جمعی 
از مدیران مســئول رسانه ها ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و 
گرامی داشــت یاد و خاطره شــهید مطهری گفت: شهید 
مطهری  ارتباط بســیار خوبی با جوانان داشت و به همراه 
شــخصیتهایی همچون آیت اهلل طالقانــی پل ارتباطی و 
حلقه وصل جوانان با امام خمینــی)ره(  بودند و همراهی 
خوب جوانان با انقالب اســالمی  بــه خاطر تأثیر گذاری 
کالم و روش و منش شهید مطهری و دیگر شخصیت ها 
و بزرگان انقــالب بود.رئیس فراکســیون امید در بخش 
دیگری از ســخنان خود به نقش مؤثر رسانه ها در دنیای 
امروز اشــاره کرد و با بیان اینکه هیــچ اراده ای نمی تواند 
جلوی تاثیرگذاری رســانه ها را بگیرد، تصریح کرد: جریان 
اصلی رســانه ای کشور در خدمت جریان رقیب اصالحات 
است اما رسانه های اصالح طلب با تمامی کمبودهایی که 
همه نسبت به آن واقفیم توانسته در برابر هژمونی رسانه ای 
رقیب که توسط ارکان اصلی قدرت هم  حمایت می شوند 
تأثیر گذاری خود را در افکار عمومی ارتقا دهد و به همین 
دلیل باید از زحمات همه فعاالن رسانه ای بویژه خبرنگاران 

و روزنامه نگاران عزیز تشکر کرد.
عارف ادامــه داد: باید در همین جــا  از تمامی فعاالن 
شــبکه های اجتماعی که بــا نقد و پیشــنهادهای خود 
جریــان اصالح طلب را همراهی می کنند  قدردانی کنم و 
امیدوارم با تدبیر مسئوالن برخی از فعاالن فضای مجازی 
که بازداشت هســتند به زودی آزاد شوند شخصاً اینگونه 
برخوردهــا را که در فضای ابهام آلــود صورت می گیرد و 
شائبه های سیاسی را هم به دنبال دارد نمی پسندم و باید از 

تکرار آن جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: شــرایط فعلی به گونه ای اســت که به 
ما اجازه هیچگونه اشــتباهی را نمی دهد و حق نداریم به 
خاطر منیت ها، یک جریان اصیل سیاسی را با چالش رو به 
رو کنیم.اصــالح طلبان با اجماع اعالم کردند نامزد نهایی 
آنها دکتر روحانی اســت و پای ایــن موضع خود تا پایان 
رقابت های انتخاباتی ایستاده اند و از آن کوتاه نخواهند آمد.

عارف با توصیه به رســانه ها بــه رعایت اخالق ،گفت: 
در برابــر بی اخالقی هایی که صورت می گیرد باید ســعه 
صدر داشته باشــیم. مردم دیگر فریب وعده های دروغین 
را نخواهند خورد و اجازه نمی دهند فردی با شعارهای عوام 

فریبانه در رأس امور اجرایی کشور قرار بگیرد.
رئیس شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان با 
بیان اینکه مهمترین دســتاورد جریــان اصالح طلب در 
ســالهای اخیر انسجام شــکل گرفته در بدنه این جریان 
است،خاطرنشان کرد: رمز پیروزی اصالح طلبان مشارکت 
حداکثری مردم اســت. رسانه های اصالح طلب باید تمام 
تالششــان ایجاد انگیزه و شــور انتخاباتــی برای تحقق 
مشارکت حداکثری باشــد تا آقای روحانی با رأی باالیی 
مجدداً رئیس جمهور شــود و روند آغاز شده از خرداد 92 
ادامه داشته باشــد در غیر اینصورت باید نگران بازگشت 

دوران هشت ساله پیشین بود.

محمد رضا عارف نماینده تهران:

مردم دیگر فریب وعده های 
دروغین را نخواهند خورد

روزنامه عرب زبان »الشــرق االوســط« در مطلبی مدعی شده است که روسیه به دنبال 
مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایران است. 

به گزارش آفتاب نیوز؛ این نشــریه می نویسد: در ســال های گذشته سیاست خارجی دو 
کشــور ایران و روســیه در هماهنگی با یکدیگر بوده است. دو کشور بر سر کمک رسانی 
به اسد با یکدیگر همکاری دارند.. پوتین همچنین ممنوعیت فروش سیستم های پیشرفته 
زمین به هوا و سامانه موشکی به ایران که از سوی امریکا وضع شده بود را نادیده گرفت 

و به ایران تسلیحات تحویل داد.
این نشــریه در ادامه ادعای خود آورده است: هفته گذشته هیئت 60 نفره ای به ریاست 
میخانوف راهی شهر مشهد شدند و با سیدابراهیم رئیسی دیدار داشتند. میخانوف به همراه 
کامیل ســامی گولین مفتی اعظم تاتارســتان گفتند که پوتین خواستار همکاری ایران و 
روســیه با یکدیگر و ارائه چهره واقعی اسالم به جوانان و مقابله با تروریسم است. شبکه 
ماهواره دولتی کرملین این دیدار را پوشــش داد تا از رئیســی به عنوان یک سیاستمدار با 
جایگاه بین المللی یاد کند. الشــرق االوسط در ادامه می نویسد این در حالیست که پوتین 
ماه گذشته با روحانی دیدار داشت و در این باره می نویسد: برخی از ناظران ادعا می کنند که 
پوتین به این جمع بندی رسیده که روحانی و جناح او خواستار نزدیکی به غرب به خصوص 

آمریکا هستند و این به ضرر مسکو خواهد بود.

روسیه به دنبال مداخله در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران است

رئیس مجلس شــورای اســالمی، از طرح شــعارهای 
انتخاباتی با موضوع افزایش یارانه ها از ســوی نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
به گزارش آفتاب نیوز، رئیس مجلس با اشــاره به اینکه 
شعارهای گفته شده درباره افزایش یارانه ها به صالح کشور 

نیست گفت: مجلس با این روش ها مخالف است.
وی گفت: شعارهای گفته شده در خصوص افزایش یارانه ها 
به صالح کشــور نیســت زیرا منابع آن وجود ندارد؛ البته باید 
بدانیم که این مســئله از شــئونات دولت نبوده و از شــئونات 
مجلس تلقی می شــود و مجلس شــورای اســالمی نیز با این 
روش ها مخالف اســت؛ البته اکنون هم منابعی وجود ندارد زیرا 

اگر هم منابعی تأمین شود باید به چرخه تولید اختصاص یابد.

انتقاد علی الریجانی از وعده های 
یارانه ای رئیسی و قالیباف: 

افزایش یارانه ها از شئونات مجلس 
است و منابع آن نیز وجود ندارد


