
تدابير پيشاانتخاباتي دولت براي انتخابات آزاد
معاون سياسي دفتر رييس جمهور به بيان تدابير پيشاانتخاباتي دولت براي انتخابات آزاد پرداخت. به گزارش ايسنا، حميد ابوطالبي با انتشار مطلبي در توييتر نوشت: دولت تدبير و اميد با گسترش وسيع اينترنت تا 
دورترين شهرها و روستاها براي نخستين بار مشاركت ملي را از طريق توسعه فضاي مجازي، همگاني كرد؛ وي ادامه داد: دراين راستا، همه ملت باشبكه مجازي به هم وصل شده و انتخابات از ارايه يكطرفه نظرات كانديداها 
به بررسي و نقد همگاني كانديداها كشيده شده است. ابوطالبي تاكيد كرد: پيروزي سخن حق و دوري از شعار و عوام فريبي، حاصل حضور و مشاركت ملي درعرصه انتخابات وتبادل نظر و ارتباط وتبادل پيام است. 
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جلسه كم رونق فراكسيون واليت با قاليباف
20 نماينده وعده هاي قاليباف 

را شنيدند
گروه سياسي| دومين جلسه انتخاباتي 
فراكس��يون واليت با حضور محمدباقر 
قاليباف در حالي در محل كميس��يون تلفيق مجلس 
برگزار شد كه اصولگرايان استقبال خوبي از اين جلسه 
نكردند. تصاوير خبرگزاري خانه ملت از اين جلسه نشان 
مي دهد حداكثر 20 نماينده در آن شركت داشتند كه 
تازه تعدادي از آنها نمايندگان دور هشتم و نهم مجلس 
بودند. البته تعدادي هم از كاركنان اداره اخبار مجلس و 
همراهان قاليباف در جلسه حاضر بودند كه در مجموع 
تعداد همه آنها كمتر از سي نفر بود. جلسه ساعت 7 صبح 
روز دوشنبه برگزار شد. اين در حالي است كه روز قبل 
از آن جلسه اين فراكسيون با ابراهيم رييسي با استقبال 
بهتري مواجه شده بود و حدود 70 نماينده فراكسيون 
والي��ت و برخي نمايندگان مجلس هش��تم و نهم هم 
حضور داشتند. در اين ديدار قاليباف برنامه انتخاباتي 
خودش را براي اعضاي فراكسيون واليت توضيح داده 
است. اما جزيياتي از سخنان او در اين ديدار منتشر نشده 
است. تماس خبرنگار »اعتماد« با تعدادي از نمايندگان 
فراكسيون واليت هم به جايي نرسيد. عليرضا سليمي، 
نماينده محالت و حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر 
گفتند كه در اين جلسه حضور نداشتند. برخي ديگر از 
جمله اميرآبادي، نماينده قم و شرياري، نماينده زاهدان 
هم گفتند كه مايل نيستند در اين باره صحبت كنند. 
با اين حال آن طور كه ايرنا گزارش داده اس��ت قاليباف 
بع��د از اين دي��دار در جمع خبرنگاران حاضر ش��ده و 
گفته است: اين نشست با محوريت ارايه نوع همكاري و 
ديدگاه ها بود، بدون شك وقتي دولت  مردم با اراده مردم، 
مسووليت را برعهده بگيرد بيشترين تعامل را با مجلس 
دهم خواهد داش��ت. وي افزود: با ساير فراكسيون هاي 

مجلس نيز جلسه خواهد داشت. 

   نماينلدگان مجللس شلوراي اسلامي اليحه 
اسلترداد مجرمان ميان ايران و جمهوري كره را 
تصويب و همچنين لوايح ارجاعي از سوي شوراي 

نگهبان را اصاح كردند. ايرنا
 امير پوردسلتان، جانشلين فرمانده كل ارتش 
جمهلوري اسلامي ايلران: دشلمن درصلدد 
قرآن هراسلي اسلت و ملا بايلد كاري كنيلم كه 
روز به روز قرآن بيشلتر در زندگي ما جاري باشد 
و اميدواريلم بتوانيم اين مسلووليت را عملياتي 

كنيم. ايسنا
 حسام الدين آشلنا، مشلاور رييس جهمور در 
توييتر خلود نوشلت: روايتگري دفلاع مقدس 
را خلرج هيچ رييسلي نكنيم. شلهدا، بسليج و 
رهبلري را براي سلايق و منافلع خلود هزينه 
نكنليم. فلرداي انتخابللات هم ملداح و راوي 

مي خواهيم. ايللنا

روابط عمومي دفت��ر عبداهلل نوري اعالم ك��رد كه او بر 
اولوي��ت و اهميت حمايت قاط��ع و همه جانبه از ادامه 
رياست جمهوري حسن روحاني تاكيد دارد. به گزارش 
ايلنا، اطالعيه روابط عمومي دفتر عبداهلل نوري، پيرامون 
انتشار برخي اظهارات در رسانه ها به اين شرح است: در 
واكنش به انتشار اظهارات دروغ، منتسب به آقاي عبداهلل 
نوري در برخي رس��انه ها و فضاي مج��ازي، بار ديگر به 
اطالع مي رس��اند: اخبار، مواضع و ديدگاه هاي ايشان، 
تنها از طريق دفتر در اختيار خبرگزاري ها و رسانه هاي 
رسمي گذاشته مي ش��ود و هرگونه نقل قول و انتساب 
مطالب به ايشان، خصوصا در فضاي مجازي و رسانه هاي 
ضداصالحات؛ غيرحرفه اي و غيراخالقي اس��ت. آقاي 
عبداهلل نوري در فضاي پديد آمده در رقابت هاي انتخابات 
رياست جمهوري، هم صدا با جبهه اصالحات، با رعايت 
احترام و قدرشناسي نس��بت به بزرگواري جناب آقاي 
دكتر جهانگيري به جهت پذيرش دعوت اصالح طلبان 
براي ثبت ن��ام در انتخابات، بر اولويت و اهميت حمايت 
قاطع و همه جانبه از ادامه رياست جمهوري جناب آقاي 

دكتر حسن روحاني تاكيد دارند. 
گروه سياسي| روز گذش��ته تعدادي از كانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري براي ضب��ط برنامه هاي 
انتخاباتي خ��ود اعم از راديويي و تلويزيوني به رس��انه 
ملي رفتن��د. اس��حاق جهانگيري، حس��ن روحاني و 
سيدمصطفي هاشمي طبا از جمله كانديداهايي بودند 
كه روز گذشته براي ضبط برنامه هاي شان به رسانه ملي 
رفتند. اسحاق جهانگيري يكي از نامزدهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري در بدو ورود به س��اختمان صداي 
جمهوري اسالمي ايران گفت: در اين برنامه تالش دارم 
بيشتر درباره زندگينامه و سوابق خود صحبت كنم. او 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برنامه تان براي ستاد 
مستقل از آقاي روحاني چيست، گفت: ستاد مستقل 
دارم ولي تشكيل ستاد نمي دهم. كانديداي دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: صدا و سيما كار 
ستاد را انجام مي دهد و من از همين برنامه هاي تلويزيون 
استفاده مي كنم. جهانگيري در پاسخ به سوال ديگر بيان 
داشت: برنامه امروز من در ساختمان صدا معارفه خودم 
هس��ت و ممكن اس��ت به داليل آمدنم هم اشاره كنم. 
همچنين سيد مصطفي هاشمي طبا، پس از ضبط برنامه 
در  گفت وگويي گفت: در اين برنامه درباره موضوعاتي 
مانند شرايط كش��ور، حفظ و تثبيت آن و به طور كلي 
اقداماتي كه بايد براي ارتقاي شرايط موجود و همچنين 
وضع زندگي مردم و رس��يدگي به حال محرومان و باال 

بردن سطح درآمدها انجام شود، صحبت كردم.
روحاني: باز هم يك برنامه صد روزه خواهم داشت

حس��ن روحاني هنگام ورود به س��ازمان صدا و سيما 
براي ضبط برنامه تلويزيوني، درباره برنامه عملي خود 
درخصوص رونق توليد، خ��روج از ركود و حل بيكاري 
گفت: يك برنامه مدون دارم كه آن را منتشر مي كنم. به 
گزارش تسنيم، حسن روحاني نامزد دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوال صداوسيما 
افزود: در اين برنام��ه درباره توليد كه چه اقداماتي بايد 
انجام ش��ود و همچنين بحث اشتغال مطرح مي شود و 
مسائل ركود؛ البته درباره ركود االن ركود نداريم جز در 
يك بخش. يعني اقتصاد ما فقط در يك بخش و آن هم 
مس��كن ركود دارد مابقي بخش ها از ركود خارج شده 
در عين حال درباره رونق اقتص��ادي هم در اين برنامه 
آمده اس��ت، ضمن اينكه من ي��ك برنامه صد روزه هم 
خواهم داشت كه اعالم مي كنم. روحاني در پاسخ به اين 
سوال كه مهم ترين اولويت مردم چيست و اينكه برنامه 
كوتاه مدتي ب��راي آن داريد يا خي��ر؟ گفت: مهم ترين 
اولويت مردم طبق نظرسنجي ها حل معضالت اقتصادي 
است يعني بهبود معيشت مردم. وي افزود: يك اقداماتي 
در طول اين س��ه س��ال و نيم انجام ش��ده است كه آن 
اقدامات بايد ادامه پيدا كند، يك اقدامات جديدي هم 
هست كه در برنامه صد روزه و همچنين در برنامه چهار 

سال انجام خواهد شد. 

گروه سياسي| محمود احمدي نژاد همچنان دوست 
ندارد كه از ياده��ا برود. اگر از ليس��ت كانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري حذف ش��ده اس��ت اما 
بازهم در تالش اس��ت تا ب��ه نوعي در ياده��ا بماند. 
فرقي نمي كند كه اين ب��ه ياد ماندن از طريق زيارت 
مرقد امام رضا )ع( باشد يا آنكه اطالعيه تهديد آميز 
عليه صدا و س��يما. اين بار دفتر محمود احمدي نژاد 
در اطالعي��ه اي خطاب به صدا و س��يما از مناظرات 
انتخاباتي اب��راز نگراني كرده اس��ت و از پيش گفته 
كه اگر كس��ي مطلبي علي��ه آنها بگوي��د بايد وقت 
پاس��خگويي براي آنها در نظر گرفته ش��ود. آن هم 
مناظراتي كه خود احمدي ن��ژاد يد طوالني در اتهام 
زني در آنها داش��ته اس��ت. به گزارش دولت بهار، در 
بخش��ي از اين اطالعيه آمده است: »شنيده مي شود 
كه برخي از كانديداهاي رياست جمهوري بنا دارند از 
همان رويه سيئه دروغ و تخريب عليه دولت مردمي 
و انقالبي قبل بهره برداري نمايند. گروه هاي كثيري 
از مردم در ديدار با جناب آقاي احمدي نژاد بر اين نكته 
تاكيد دارند و مي خواهند كه به توهين ها و افترائات 
پاسخ داده ش��ود و اصرار دارند كه ايشان از عملكرد 

دولت شان دفاع كنند.«

گروه سياسي|در حالي كه برخي رسانه ها از موكول 
ش��دن مناظره روز جمعه كانديداي رياست جمهوري 
به روز دوش��نبه هفته آينده خبر داده بودند؛ احس��ان 
قاض��ي زاده هاش��مي نماين��ده ش��وراي نظ��ارت بر 
س��ازمان صدا و سيما در كميس��يون بررسي تبليغات 
انتخابات به ميزان گفت: نخس��تين مناظره كانديداي 
رياس��ت جمهوري روز جمعه ساعت 16 برگزار خواهد 
شد. همچنين از سوي ديگر محمدعلي نجفي اخباري 
مبني بر درخواس��ت او براي عدم انجام مناظره جمعه 
آينده را تاييد كرد. محمدعلي نجفي در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه آيا عدم ش��ركت روحان��ي در مناظره روز 
جمعه به دليل سفر استاني صحيح است يا خير، گفت: 
روحاني در مناظره ش��ركت مي كند. بحث اين بود كه 
سفر استاني از قبل تنظيم شده و اگر بخواهد در مناظره 
شركت كند، طبيعتا بايد سفر را كنسل كند كه شايسته 
نيست چون از قبل به مردم گفته شده است. وي افزود: 
ما معتقديم مناظره ها اگر از اين جمعه تا زمان انتخابات 
ادامه پيدا كند، فاصله اي طوالني است و مردم از يادشان 
خواهد رفت. مناظره ها براي اينكه تاثير بيشتر داشته 
باش��د و به عنوان يك اصل در آگاه كردن مردم دخيل 
باشد، بهتر است كه فاصله  بين مناظره ها كوتاه باشد و 
از جمعه بعدي و در طول يك هفت��ه ادامه پيدا كند تا 
مردم بتوانند رويكردها و برنامه ها را مقايس��ه و دنبال 
كنند. نجفي گفت: اگر مناظره اي باشد روحاني حتما 
در آن شركت مي كند اما بهتر اين است كه در يك دوره 
زماني يك هفته اي و نزديك به انتخابات انجام ش��ود تا 

تاثيرش بيشتر باشد.

وزير علوم دول��ت اصالحات، انتخاب��ات آزاد، عادالنه 
و قانونمند را نيازمند اخالق دانس��ت و گفت: رسالت 
اصلي پيامبر اسالم )ص(، مكارم اخالق بود كه ايران در 
رتبه بندي اخالقي كشورهاي اسالمي، جزو رتبه هاي 
آخر ق��رار دارد. به گزارش ايس��نا، مصطفي معين در 
جلسه بررس��ي اخالق انتخاباتي در سالن اجتماعات 
ش��هيد چمران دانش��گاه بوعلي س��يناي همدان، به 
بررس��ي اخالق انتخاباتي پرداخ��ت و اظهار كرد: رمز 
عقب افتادگي جهان سياس��ت زدگي است، اگر علم با 
مداخالت سياسي دچار موانع شود، از پيشرفت جامعه 
نيز جلوگيري مي شود. معين با اشاره به دولت روحاني 
تاكيد كرد: دولتي كه كشور را از دوران 8 ساله تحريم 
بيرون كش��اند و به صورت برابر با 6 كشور قلدر جهان 
به پاي ميز مذاكره و گفت وگو نش��اند و توانست برجام 
را به نتيجه برس��اند، نياز به تداوم مديريت دارد. معين 
در برخورد با فردي كه سعي داشت با صداي بلند نظم 
جلس��ه را برهم زند، گفت: اگر افراد بدانند و نسبت به 
روش هاي احقاق حقوق و نيز داش��تن تحمل در برابر 
مخالفت ها و احترام به حقوق ديگران آگاهي داش��ته 
باشند، مي دانند كه در چنين جلساتي نبايد نظم را بر 
هم بزنند و سواالت خود را به گونه اي مطرح كنند كه 
حقي از كسي گرفته نش��ود. معين درباره پايبندي به 
اصول انتخابات بيان كرد: قانوني كه به مجلس رسيده 
است، بايد به خوبي اجرا شود و همه به آن پايبند باشند و 
چنانچه ضعفي بود، در قالب قانون نسبت به تصحيح آن 
اقدام شود. معين ادامه داد: نظام اجتماعي و حكومتي 
بايد فرصت هاي برابر را عادالن��ه در اختيار كانديداها 
قرار ده��د تا خود را به مردم معرف��ي كنند و در كمال 
شفافيت اجازه حضور نمايندگان مردم بر سر شمارش 
صندوق هاي رأي را دهند. معين، نس��بت به پرهيز از 
تعصبات قومي و فاميلي برخي گروه ها نيز تذكر داد و 
گفت: كشور در سطح پاييني از نظر اعتماد اجتماعي 
قرار دارد و در اين زمان نبايد با قرار گرفتن آقازاده ها در 
صف اول به بدگماني ها و بي اعتمادي ها دامن زده شود. 
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در  سياسلي|  گلروه 
خيابان ها هنوز داغي فصل 
انتخابات رخ ننموده است اما در جبهه هاي 
نامزدها بحث ها و پاس��خ هاي پينگ پنگي 
داغ است و هر لحظه مي توان انتظار داشت 
پاس��خي از طرف ه��اي حاض��ر در ميدان 
انتخابات مخابره ش��ود. ي��ك طرف وعده 

مي دهد و ط��رف ديگر ام��كان اجراي آن 
را زير س��وال مي برد. وعده ها و ش��عارهاي 
انتخاباتي در هر دوره سمت و سوي بحث ها 
و اولويت ها را مشخص مي كند، وعده هايي 
كه بي شك برخاسته از مشكالتي است كه 
گريب��ان جامعه را گرفته اس��ت. يك دوره 
شعارها و وعده ها س��مت و سوي سياسي 

دارد و نش��ان از اين دارد كه جامعه بيش از 
هر چيز دست به گريبان مشكالت سياسي 
است و دوره اي ديگر اجتماعي و اقتصادي. 
اين دوره ام��ا از همان روزه��اي ثبت نام و 
حتي پيش از آن مشخص بود كه انتخابات 
96 بيشترين و داغ ترين بحث هايش حول 
محور اقتصاد و اش��تغال خواهد بود. حسن 

روحان��ي به عنوان نامزدي كه چهار س��ال 
گذشته سكان اجرايي كش��ور را در دست 
داش��ته از كارنام��ه خود دف��اع مي كند و 
مي گوي��د همه آنچ��ه را كه باي��د، خواهد 
گفت، خواستي كه چهار سال گذشته بارها 
از زبان حاميانش بيان شده بود و خواستار 
اين بودن��د تا رييس جمه��ور همه حقايق 

درمورد وضعيتي كه تحويل گرفته است و 
موانعي كه پيش رويش قرار داشته را بيان 
كند. در اين س��وي مي��دان اما اصلي ترين 
رقباي روحاني با توپ پر به ميدان آمده اند 
و كارنامه اقتصادي دولت را نش��انه رفته و 
حمله را با رمز »بيكاري« آغاز كرده اند. يكي 
وعده ايجاد شش ميليون شغل را مي دهد 
و ديگري وع��ده پرداخت كارانه 250 هزار 
توماني به بي��كاران؛ وعده هاي��ي كه البته 
از سوي كمپين حس��ن روحاني بي پاسخ 
نمانده اس��ت و با دليل و منطق از س��وي 
نزديك تري��ن چهره ها به حس��ن روحاني 
رد ش��ده اند. درچند روز گذشته بحث هاي 
انتخاباتي ميان برخي از چهره هاي درگير 

ميدان درباره اشتغال بوده است. 

 | سلي سيا ه  و گلر
»وعده هايي كه بوي صدقه 
مي دهن��د«. با آغ��از تبليغ��ات انتخابات 
بازه��م وعده ه��اي  رياس��ت جمهوري، 
رنگارنگ كانديداه��ا خودنمايي مي كند. 
وعده هايي ك��ه در صدر برنامه هاي برخي 
از آن��ان به ص��ورت رقم ه��اي متفاوتي از 
پرداخت نقدي به مردم ايران ظاهر ش��ده 
است. در برخي مواقع آنقدر محقق شدنش 
دور از ذهن به نظر مي رس��د كه نمي توان 
نس��بت به آن بدون واكنش مان��د. ارقام 
ميليوني از وعده ايجاد اشتغال و پرداخت 
مبالغي چن��د برابر يارانه ه��اي امروزي، 
مقامات عالي كشور را هم نسبت به آن به 
واكنش واداشت. روس��اي دو قوه مقننه و 
قضاييه كه ب��ه خوبي مي دانند وعده هايي 
كه از برنامه هاي كانديداها بيرون مي آيد 
مانند آنچه در گذش��ته اعمال مي ش��ده، 
به س��ختي قاب��ل تحقق اس��ت، معترض 
ش��ده و آن را امري خالف اعالم كرده اند. 
رييس مجلس شوراي اسالمي، نخستين 
مقام رس��مي كش��ور بود كه سكوت را در 
براب��ر اينگونه وعده ه��اي انتخاباتي جايز 
ندانس��ت. علي الريجاني با بيان اينكه در 
فصل انتخابات برخي افراد ادعا مي كنند كه 
اين مقدار پول مي دهيم؛ به موضوع مهمي 
اشاره كرد و آن تاثير پرداخت هاي نقدي 
در توليد و اشتغال بود. الريجاني با خالف 
خواندن اين اقدام، به آنها گوشزد كرد كه 

اگر مشكالت درس��ت و صادقانه به مردم 
گفته شود، نتايج بهتري خواهد داشت. 

وعده پرداخت پول به مردم خاف است
به گ��زارش ايلن��ا، عل��ي الريجاني عصر 
دوشنبه در مراسم افتتاح تاالر بزرگ غرب 
استان تهران در شهر قدس اظهار داشت: 
در فصل انتخابات برخي افراد ادعا مي كنند 
كه اين مقدار پول مي دهيم؛ س��وال اين 
اس��ت كه آيا با اين پول دادن ها، توليد يا 
اشتغال ايجاد مي شود؟ اينطور نيست، زيرا 
اين يك حرف خالف است. رييس مجلس 
شوراي اس��المي بيان كرد: اگر شخصي 
بگوي��د كه منابع انرژي كش��ور تبديل به 
كارخانه ش��ود، آن زم��ان مي توان گفت 
كه يك سياستمدار صادق اين حرف ها را 
بيان كرده اس��ت. اگر كسي گفت من اين 
مقدار پول خرج مي كنم حرف درس��تي 
نيست و به نظر من براي فريبكاري چنين 
موضوعات��ي را مطرح كرده اس��ت. حرف 
اين است كه يك سياس��تمدار صادق به 
مردم مش��كالت و منابع را اعالم كند. وي 
متذكر ش��د: اگر مي خواهيم بيكاري حل 
شود، بايد سرمايه گذاري را در كشور ايجاد 
كنيم و با مردم روراست باشيم. قبول دارم 
كه انتخابات رياس��ت جمهوري و مجلس 
شوراي اس��المي داراي اهميت هستند، 
ولي ملت ما هوشيار است و اگر مشكالت 
درست و صادقانه به آنها گفته شود، نتايج 

بهتري به دست مي آيد. 

كرامت ملت ما باالتر از اين است كه با 
صدقه زندگي كنند

الريجان��ي در ادام��ه انتقاد خود از ش��يوه 
تبليغات��ي برخ��ي كانديداه��اي انتخابات 
رياست جمهوري، چنين وعده هايي را صدقه 
خواند و تاكيد كرد: مردم صدقه نمي خواهند 
بلكه زمينه براي توليد مي خواهند، هر جوان 
تحصيلك��رده مي تواند يك موت��ور توليد و 
كارآفرين باش��د. رييس ق��وه مقننه با بيان 
اينكه مسابقه كارآفريني بايد در كشور ايجاد 
كرد، گفت: كرامت ملت ما باالتر از اين است 
كه با صدقه زندگي كنند و نامگذاري امسال به 
نام سال توليد ملي و اشتغال كه از سوي مقام 
معظم رهبري انجام شد، با تالش در اين راه 
بايد محقق شود. وي با بيان اينكه دوره هاي 
مختلفي را در كش��ور تجرب��ه كرده ايم، اما 
برآيند كش��ور به صورت كلي از رشد خوبي 
برخوردار نيس��ت، اظهار داشت: يك زماني 
در جنگ بوديم و كسي به عدم رشد ايرادي 
نمي گرفت، زيرا هزينه هاي زيادي براي كشور 
وجود داشت. الريجاني ادامه داد: اما در زماني 
كه در حال جنگ نيستيم، نبايد با عدم توليد 
مواجه باشيم، زيرا مشكالتي مانند حال حاضر 
ايجاد مي شود. رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در يك دوره اي با حرف هاي سطحي 
فقط سرگرمي ايجاد ش��د، اين در حالي بود 
كه قيمت نفت 110 دالر بود و شرايط سخت 
كشور درك نمي شد، اما پس از كاهش قيمت 

نفت اين مشكالت بيشتر احساس شد. 

مشكات در حوزه نفت و گاز مرتفع 
شده

وي در ادام��ه به عملكرد چند س��اله دولت 
پرداخت و با بيان اينكه داهيانه عمل كردن 
آن اس��ت كه منابع را طوري استفاده كنيم 
كه روي پاي خود بايستيم، تصريح كرد: در 
چند سال اخير برخي از مشكالت در حوزه 
نفت و گاز مرتفع ش��ده و در روزهاي آينده 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس راه اندازي 
مي ش��ود كه از نظر بنزين، كشور خودكفا 
مي شود. الريجاني افزود: همچنين در حوزه 
كشاورزي نيز اقدامات خوبي انجام شده و از 
نظر توليد گندم، خودكفا شده ايم و مقداري 
نيز صادرات داشته ايم كه اقدامي قابل تقدير 
است، اما در صنعت و معدن نواقصي وجود 
دارد كه مش��كالتي را به وجود آورده است. 
وي با بيان اينكه در كشور امكانات و نيروهاي 
انساني خوبي وجود دارد، گفت: بايد قبول 
كنيم كه به دليل مشكالت موجود دو دهه 

مجاهدانه كار كنيم. 
مشكات را به مردم بگوييم

الريجاني با بيان اينكه روراست و با صداقت 
بايد با م��ردم صحبت كني��م، تصريح كرد: 
مس��ابقه س��طحي صحبت كردن نداشته 
باشيم و مش��كالت را به مردم بگوييم، زيرا 
در كشور ظرفيت مناس��ب، رهبري مقتدر 
و امنيت پاي��داري را داريم. رييس مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه رجال كشور در 
سه قوه، احزاب و رسانه ها بايد يكصدا صحبت 

كنند و به دنبال رونق گرفتن توليد در كشور 
باش��ند، گفت: از صحبت هاي سطحي كه 
براي كشور مشكل ايجاد مي كند، بپرهيزيم. 
اميدوارم در اين انتخابات راه درس��ت براي 
توليد انتخاب ش��ود و از حاشيه بپرهيزيم. 
سياس��ت ما نيز در مجلس شوراي اسالمي 
اين است كه روي مسائل اصلي كشور متمركز 
شويم كه البته براي پيچيدگي هاي موجود 
راه حل وجود دارد. رييس قوه قضاييه نيز در 
توصيه هاي انتخاباتي خود به كانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري، نه تنها آنها را 
توصيه به حفظ ارزش هاي اخالقي كرد بلكه 
دادن وعده هاي دور از واقعيت را نشانه ضعف 
كانديداها دانست. آيت اهلل آملي الريجاني با 
بيان اينكه نامزدها بايد توجه داشته باشند 
كه به هيچ عنوان اقدام به تخريب رقبا نكنند، 
تاكيد كرد: ع��الوه براين در دادن وعده هاي 
انتخاباتي هم نبايد تجاوز از واقعيت داشته 
باش��ند زيرا چنين كاري موجب مي ش��ود 
كه وعده هاي بي پايه و اس��اس بيان شود و 
اين خود يك نقطه ضعف ب��راي كانديداها 
به ش��مار مي آيد. آيت اهلل آملي الريجاني با 
بيان اينكه وعده هاي خالف واقعيت به نوعي 
مي تواند فرد را از عدالت ساقط كند، تصريح 
كرد: عدم اهانت و عدم تخريب از مهم ترين 
نكاتي اس��ت كه بايد مورد توجه كانديداها 
قرار گيرد البته انتقاد به برخي روش ها مانعي 
ندارد منتها نقد نبايد رنگ و بوي تخريب و 

توهين به خود بگيرد. 

مردمصدقهنميخواهند
واكنش روساي قواي مقننه و قضاييه به وعده هاي انتخاباتي برخي كانديداها

چهره - گفته

وعده هاي نجومي
اعام ايجاد 5 تا 6 ميليون شغل ، رشد اقتصادي 26 درصدي و پرداخت يارانه 250هزار تومان 

از سوي برخي نامزدان انتخابات به مناظره اي رسانه اي تبديل شد

در نخسلتين نطق انتخاباتي اش پس از ثبت نلام اعام كرد: 
دولتش، دوللت »كار و كرامت« خواهد بلود. تاكيد او بر واژه 
كار از هملان قدم هاي اول مشلخص كرد كله تمركز ابراهيم 
رييسلي هم روي بحث بيكاري و اشلتغال خواهد بود و بايد 
منتظر وعده هايش در اين خصوص باشليم. توليت آسلتان 
قدس نخسلتين سلفر انتخاباتي اش را از خطه خراسان آغاز 
كرد و در سفر به بيرجند از وعده هايش رونمايي كرد. تسنيم 
گزارش داده رييسلي در جمع مردم بيرجنلد گفته: »قانون 
برنامه توسلعه ششلم صريحا ذكر كرده كه آملار بيكاري 12 
درصد اسلت، بر فرض اينكه درسلت باشلد، بايد اين رقم به 

هشت درصد كاهش پيدا كند. 
ما معتقديم مي توان در سلال يك تا يك و نيم ميليون شلغل 
در كشور ايجاد و بحران بيكاري را كاما رفع كرد«. اگر سقف 
عددي را كه رييسلي اعام كرده در نظلر بگيريم در واقع او 
وعده مي دهد كه در دوره اي چهار ساله 6 ميليون شغل ايجاد 
خواهد كرد، عددي بيشلتر از آنچه رقيب اصولگرايش وعده 

داده اسلت. او يك قدم از قاليباف پيشي گرفته و راه حل 
اين موضوع را نيز در يك جمله بيان كرده و گفته است: 
»صنعت ساختمان در كشور صنعتي است كه بيشترين 
شلغل را مي تواند ايجاد كنلد؛ اگر صنعت سلاختمان 

رونق پيدا كند شلرايط براي اشلتغال بهتر مي شلود«. 
ابراهيم رييسلي اما وعده ديگري هم داده اسلت و پاي 
موضوعي را وسط كشليده كه دولت محمود احمدي نژاد 

پايه گذارش بوده و منتقدان هم دل خوشي از آن 
ندارند. موضوع يارانه ها اگرچه ممكن اسلت 

به مذاق بخشلي از جامعه خلوش بيايد اما 
برخلي از كارشناسلان پرداخلت يارانه 

نقدي را يكي از مهلك ترين اشلتباهات دوللت احمدي نژاد 
مي دانند كه هزينه هاي زيادي را به دولت تحميل كرده است. 
دولت حسلن روحاني هم در چهار سال گذشلته بارها گايه 
خود را از پرداخت يارانه مطرح كرده و هيچ ابايي نداشلته كه 
اين موضوع را از تيغ نقد بگذراند. اكنون اما ابراهيم رييسلي 
كله اين روزها مردان سلابق احمدي نلژاد در كمپينش ديده 
مي شوند و او را همراهي مي كنند، مي گويد »مي توان يارانه را 
دو يا سه برابر كرد و اين امكان پذير است«. رييسي اما درباره 
اينكه چه مكانيزيمي براي تحقق اين وعده اش در نظر گرفته 
است، سلكوت كرده و هنوز مشخص نيسلت اگر دولت كار و 
كرامت در ايران شكل گرفت چگونه مي خواهد يارانه ها را دو 
يا سله برابر كند. كانديداي اصولگراي انتخابات در نخستين 
سلفر انتخاباتي اش موضوع ديگري را نيز مطرح كرده است، 
»مبارزه با فسلاد«. او در اين خصوص سلابقه حضور خود در 
سلازمان بازرسلي را به رخ كشليده و مي گويد: فساد اداري 
مردم را ناراضي كرده اسلت. خانواده اي كه جوان بيكار و 
مشكات عديده دارد تا كي بايد شاهد اين فسادها 
باشلد. آيا نمي تلوان فسلاد اداري را حل كرد؟ 
زماني كه در سازمان بازرسي بودم، منافذ فساد 
را شناسايي كردم. اين براي من غصه شده كه 
آيا نمي توان منافذ فسلاد را رفع كرد؟ فسلاد 
زيبنده نظام اسامي نيست و رييس دولت بايد 
در خط مقدم مقابله با مفاسد باشد. او همچنين 
وعده داد: اگر رييس جمهور شلدم در 
شش ماه اول اقدامات الزم را براي 
مقابله با مفاسلد به مردم گزارش 

خواهم داد. 

ابراهيم رييسي: 6 ميليون شغل ايجاد و يارانه ها را 3 برابر مي كنم

وعده هلاي قاليباف تنها بله واكنش اسلحاق جهانگيري منتهي 
نشلد. حتي محمد علي نجفي كه رياست ستاد فرهنگيان حسن 
روحاني را عهده دارد نيز به اين موضوع واكنش نشلان داد و ابعاد 
ديگري از اين مسلاله را بازگو كرد. او اين ادعاي قاليباف را شبيه 
ادعاهاي محمود احمدي نژاد دانست و براي غيركارشناسي بودن 
آن كارشناسلانه تر پاسلخ داد. به گزارش ايلنا، نجفي گفت: آقاي 
قاليباف ادعا مي كند كه من درآمد كشور را 2/5 برابر مي كنم، اين 
ادعا شبيه ادعاهاي دولت قبل و رييس جمهور قبلي است و فقط 
رنگ و لعابش تغيير كرده اسلت. براي كسب اين درآمد بايد رشد 
ساالنه اقتصادي 25 درصد باشد در حالي كه متوسط رشد ساالنه 
ما در ۴ دهه گذشته فقط ۳ درصد بوده است. او افزود: قاليباف گفته 
است كه رشد اقتصادي را به باالي 25 درصد مي رسانم. كساني كه 
به ايشلان مشلورت مي دهند يا آشلنايي اوليه با اقتصاد ندارد يا 
دروغ مي گويند. قبا ايشلان گفته بود كه اگلر بخواهم كانديدي 
رياست جمهوري شوم، بايد بر سر من اجماع شود اما نه تنها اجماع 
نشد بلكه در راي گيري جمنا چهارم شده بود. در اين ميان رييس 
ستاد فرهنگيان روحاني گريزي هم به حاشيه هاي جمنا زد و گفت: 
بعد از راي گيري جمنا گفته شد كه برخي كه منظورشان زاكاني و 
بذرپاش بود، يك عده نيرو آورده اند تا راي دهند كرده اند. اينها كه 
بين خودشان اين كارها را انجام مي دهند چه بر سر مردم مي آورند؟ 

در نهايت آقاي قاليباف انصراف داد و پس از آن، دقايق آخر براي 
ثبت نام آمد. نجفي با بيان اينكه كارنامه ۴ ساله اخير قاليباف اصا 
قابل دفاع نيست، گفت: پوپوليسم را بايد افشا كنيم تا مردم دچار 
انحراف نشوند. آقاي قاليباف گفته است كه 5 ميليون شغل ايجاد 
مي كنم ايشان راهكار بايد بدهد كه چگونه مي تواند اين كار را انجام 
دهد؟ نجفي در ادامه سخنراني خود اظهار داشت: يكي از مشكات 
در انتخابات، پوپوليسم فريبكارانه است. اينكه چرا در سال هاي 

اخير اين جريان تقويت شده جاي بحث بسياري وجود دارد. 
نگراني اينجاسلت كه خداي نكرده پوپوليسم فريبكارانه 
مسلير اگاهانه انتخاب را تحلت تاثير قرار دهلد. با طرح 
شعارهاي پوچ، مردم دچار ابهام و انحراف در تصميم گيري 
مي شوند و نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. نجفي در ادامه 
صحبت هايش به موضوع انتخابات اشاره كرد و مشكات 

فرهنگيان را پيش كشيد و گفت: در حال حاضر 
تعدادي از فرهنگيان در زندان هسلتند و 

بعضي ها سلعي مي كنند به واسلطه اين 
موضوع، مردم را دللزده و نااميد كنند. 
يك جريان فكري هسلت كله در عمل 
بدشلان نمي آيد كه مردم كمتر شركت 
كنند كله البته تحليل شلان زودگذر و 

حزبي و جناحي است. اينها فكر مي كنند راي خاكستري جامعه 
هرچقدر به سلمت صندوق بيايد به نفع اصاح طلبان است و هر 
چقدر كمتر راي دهند به نفع ما اسلت. بله درسلت است اگر همه 
در اين كشور بخواهند راي دهند، حتما به اصاح طلبان و روحاني 
راي مي دهند. بنابرين در وهله اول تاش كنيم جمعيت بيشتري 
پاي صندوق ها بيايند. نجفي بيان كرد: نكته دوم اين است كه بايد 
مردم را به همان داليلي كه در سال ۹2 راي تاريخي را دادند، بار 
ديگر همان داليل را يادآوري كنيم. در سال ۹2، نخستين 
دوره انتخابات بود كه يكي از محورهاي تصميم گيري 
مردم، مسائل مربوط به ديپلماسي خارجي بود. قبل از 
سال ۹2 كمتر به موضوع ديپلماسي و مسائل بين المللي 
توجه داشلتند. چون ملردم نگراني و ترس داشلتند. 
درسلت اسلت آن آقا مي گفت تحريم هلا ورق پاره اي 
بيش نيسلت اما مردم مي فهميدند قطعنامه ها، شلروع 
حركت هاي خطرناك نسبت به ايران بود و تحريم ها 
كم كم داشت بر زندگي مردم تاثير مي گذاشت. 
او با بيان اينكه بايلد به مردم يادآوري كنيم كه 
احتمال برگشلت به قبل وجلود دارد، گفت: با 
آمدن ترامپ خط و نشان ها شروع شده است. 
اسلراييل از زماني كه مذاكرات شلروع شلد 

مرتبا صحبت از عدم اعتماد به ايران در سطح بين المللي مي كند. 
سعودي ها بيشلترين تاش را مي كنند كه ايران را به سمت انزوا 
سوق دهند. اگر سال ۹6 اشتباه تصميم بگيرند، تحريم ها امكان 
برگشت خواهد داشت. كسلاني كه از ابتداي برجام با آن مخالف 
بودند اگر سر كار بيايند، از فضايي كه برجام به وجود آورده، توان 
اسلتفاده را نخواهند داشت. نجفي با اشاره به اينكه آن چيزي كه 
خطرناك است، سر دادن شعارهاي غير قابل اجراست يا شعارهايي 
كه اگر اجرا شود به ضرر مصالح مردم خواهد بود، گفت: ببينيد كه 
در سال ۸۴ و ۸۸ چه شعارهايي مطرح شد. شعار دولت نهم و دهم 
»ما مي توانيم« بود كه سلوال اينجاسلت كه آيا واقعا توانستند؟ 
رييس سلتاد فرهنگيان روحاني ادامه داد: احمدي نژاد مي گفت 
بيكاري را ريشله كن مي كند اما ديديد كه چطور شد. گفت كه تا 
پايان فروردين ۹0، مشلكل مسلكن نخواهيم داشت و ديديد كه 
چه شد. رييس ستاد فرهنگيان روحاني در پاسخ به اين سوال كه 
آيا در دولت بعدي شما را در سمت وزير آموزش و پرورش خواهيم 
ديد؟ گفت: در اين رابطه تصميمي نگرفتم و مشورتي هم با بنده در 
اين زمينه انجام نشده است. روحاني نظرش اين است كه دولت بعد 
پرتحرك تر، باانگيزه تر و با ميانگين سني جوان تري باشد تا بتواند 
با سرعت بيشتري خواسته ها را محقق كند. تاكنون براي هيچ يك 

از وزارتخانه ها تصميمي گرفته نشده است.

محمدعلي نجفي: برخي وعده ها ، حرف هاي  احمدي نژاد است

از همان روزي كه براي ثبت نام به وزارت كشور آمد حمله هاي تند 
خود را عليه دولت آغاز كلرد. هيچ يك از نامزدهاي انتخابات اين 
دوره به اندازه شلهردار تهران دوللت را هدف انتقادهاي تند خود 
قلرار ندادند. محمد باقلر قاليباف پس از اينكله ثبت نام كرد يك 
بيانيه تند عليه دولت قرائت كرد و در پايان گفت: امروز من متعهد 
مي شوم و با توكل به خداوند منان و به پشتوانه شما دولت مردم را 
تشكيل مي دهم و در دوره چهار سلاله با انقاب اقتصادي درآمد 
كشلور را به دو و نيم برابر افزايش، 5 ميليون شلغل ايجاد كرده و 
نظام مالياتي را به نفع ۹6 درصد ملردم تغيير دهم. از همه مهم تر 
برنامه مدون و دقيق براي حل مشلكات فوري اقشلار كم درآمد 
اجرا خواهم كرد. اين نخستين وعده انتخاباتي آقاي شهردار بود، 
وعده اي دهان پركن براي جامعه اي كه يكي از نخستين مشكاتش 
معزل بيكاري اسلت. اما اين تازه اول ماجلراي وعده هاي قاليباف 
بود. چند روز پس از آن با رسلانه اصولگراي تسنيم گفت وگو كرد 
و از وعلده جديدش رونمايلي كرد. وعده اي كه بلراي مردم ايران 
چندان هم نا آشلنا نبود. اگر شهردار تهران به پاستور برود كارانه 

جاي يارانه را خواهد گرفت. قاليباف گفته بود »به دليل اينكه 
بسترسازي براي اشتغال وظيفه دولت است، براي كساني كه 
شلغل ندارند دولت موظف به پرداخت حق شغل يا كارانه به 

آنان است. لذا در صورت پيروزي دولت مردم، يك سامانه 
ملي كارانه راه اندازي مي شود و همه افراد باالي 1۸ 

سال كه جوياي كار هستند در اين سامانه ثبت نام 
مي كننلد تا به تدريلج به واحدهلاي توليدي و 
بنگاه هاي اقتصادي معرفي شلوند«. شلهردار 
تهران اما هنوز در مورد اينكه با چه مكانيزمي 
مي خواهد اين وعده ها را عملي كند اظهارنظر 
نكرده اسلت. تا امروز تنها به دولت مي تازد و 

وعده مي دهد. در نخستين سخنراني انتخاباتي خود در قم هم دولت 
را متهم بله ناكارآمدي در حوزه مديريت كرد و گفت: گاهي برنامه 
هسلت اما اجرا و مديريت مهم تر است ما امروز درحوزه كارآمدي 
مشلكل داريم. آنقدر نيروي جوان و صاحب نظلر در ايران وجود 
دارد كه مي توانند براي ما افتخارآفريني كنند اما وعده ها روي هم 
انباشته شده و ملت بي اعتماد شدند. به گزارش مهر، شهردار تهران 
در ادامه گفت: بزرگ ترين سرمايه براي يك كشور اعتماد است اما 
امروز با عملكردها اين اعتماد را از بين بردند. مردم دلنگران هستند. 
وقتي اقدامي به مردم ختم مي شود مي گويند بودجه نداريم. خوب 
مردم مي گويند چطور بودجه جاري دولت به سه برابر تبديل شده 
اما براي دادن همين يارانه اي كه به قشر مستضعف تعلق مي گيرد 
و اگر نباشلد نمي تواننلد زندگي كنند مي گوييد بودجه نيسلت. 
شلايد بگويند هزينه هاي دولت باال رفته است اما آيا مردمي كه با 
اين پول زندگي مي كنند قدرت خريدشلان پايين نيامده؟ دنبال 
كردن صحبت هاي محمدباقر قاليباف نشلان مي دهد او فعا روي 
مساله اقتصاد و اشتغال تمركز كرده است. قاليباف ديروز انتقاد ها 
به وعده هايش را بي پاسخ نگذاشت و گفت:  كساني كه به اين 
تعهد من خرده گرفتند تحقق 5 ميليون شلغل را با توان و 
برنامه و تفكر قديمي و 50 سال پيش خودشان سنجيدند 
كه من به آنها حق مي دهم كه با همين شيوه فعلي مديريت 
چنين هدفي در دوره چهار ساله در دسترس نيست. 
البته هنوز زمان زيادي تا انتخابات باقي مانده است 
و بايد منتظر ماند و ديد شهردار تهران كه در سال 
۹2 هم رقيب حسن روحاني بود و خاطره چندان 
خوبي هم از مناظره با او ندارد، آيا وارد مسائل 
ديگر هم مي شلود يا نوك پيكان حمله اش را 

روي اشتغال تنظيم كرده است؟

قاليباف: 5 ميليون شغل ايجاد مي كنم و كارانه مي دهم

وعده ايجاد شلغل از سلوي كانديداها براي برخي جلذاب و براي 
برخي ديگر جاي سوال داشلت؛ اينكه چگونه مي توان اين كار را 
انجام داد. در اين ميان اما اسلحاق جهانگيلري كه خودش هم در 
ميدان انتخابات حضور دارد، نسبت به اين وعده ها واكنش نشان 

داد. مردي كه براي پيروزي حسن روحاني پا به ميدان گذاشته 
نام كانديداي پوششي را به جان خريده از همين ابتدا نشان 
داد با چه دست فرماني در مسير انتخابات حركت خواهد كرد. 

معاون اول حسن روحاني كه بيش از هر چهره ديگري 
در دولت او درگير كارهاي اجرايي است، درك 
بيشلتري نسلبت به اعداد و ارقام در تحقق 
وعده ها دارد و از همين رو نخستين واكنش را 
به اظهارات قاليباف نشان داد و گفت: ظرفيت 

اقتصاد مشخص است كه چه مقدار شغل مي توان ايجاد كرد بنابراين 
كسي كه بگويد چند ميليون شغل ايجاد مي كنم، معلوم است كه 
مي خواهد مردم را فريب دهد. جهانگيري تعارف هاي معمول را كنار 
گذاشت و قاليباف را با تندي به چالش كشيد و گفت: برخي 
مي گويند و شعار مي دهند كه مي خواهند اين ميزان شغل 
ايجاد كنند، اين برادر عزيز يا شغل ايجاد نكرده يا عدد و 
رقم متوجه نمي شود. به گزارش ايرنا، او در ادامه از دولت 
يازدهلم حمايت كرد و گفت: در عيلن حال دغدغه اصلي 
دولت يازدهم را افزايش اشتغال جوانان عنوان كرد 
و گفت: سالي پنج ميليون دانشجو و يك ميليون 
فارغ التحصيل در كشور داريم لذا دغدغه اصلي 

ما بايد ايجاد شغل براي آنها باشد. 

جهانگيري: يا شغل ايجاد نكرديد يا عدد و رقم را متوجه نمي شويد
انتخابات ميدان توپخانه هاسلت، يك طرف كه شليك كند، طرف 
ديگر پاسخ مي دهد و شلايد همين اظهارات و واكنش هاي پينگ 
پنگي اسلت كه بر جذابيت آن مي افزايد. سلتاد قاليباف در مقابل 

اظهارات جهانگيري سكوت نكرد. واكنش آقاي معاون 
اول را رييس ستاد آقاي شهردار پاسخ داد و گفت: من 
پيشنهاد مي كنم جهانگيري اظهارنظرش را اصاح 
كند و نگويد نمي توان 5 ميليون شغل ايجاد كرد بلكه 
بگويد، ما به عنوان دولت تدبير و اميد نمي توانيم. 

بله گلزارش تسلنيم، محمد دهقلان به 
تندي بر دولت تاخت و ادعا كرد دولت 
نمي تواند در مورد اشتغال حرف بزند و 
گفت: كساني كه با تعطيلي كارخانجات 

ميليون ها جوان را بيكار كردند، نمي توانند در مورد اشتغال حرف 
بزنند. اگرچه پاسخ دهقان به اظهارات جهانگيري در نگاه اول جذاب 
باشد و به باور برخي حمله اي جانانه در ميدان انتخابات محسوب شود 
اما برخي توقع داشتند واكنش كمپين قاليباف به اين مساله كمي 
دور از فضاي هيجاني و با منطقي رياضي همراه باشد. به بيان ديگر 
درباره راهكار و مكانيزم تحقق اين وعده سخن گفته شود. اما در 
پاسخ نزديكان قاليباف به جهانگيري به هيچ يك از اين مسائل 
اشاره نشده بود. حال بايد منتظر ماند و ديد در اين روزهاي باقي 
مانده تا انتخابات و در مناظره هاي تلويزيوني آيا كساني 
كه چنين وعده هايي را با صدايي رسا بيان مي كنند، 
روشن خواهند كرد كه چگونه قرار است ميزان 

اشتغال را به عددهاي ميليوني برسانند؟

ستاد قاليباف پاسخ مي دهد »بگوييد ما نمي توانيم«


