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افرادی ناشناس به ستاد حسن روحانی در اختیاریه حمله کردند.
به گزارش ایلنا، خبرها حاکی از آن اســت که افرادی ناشناس به ستاد حسن روحانی در اختیاریه حمله کردند و با شکستن شیشه های ساختمان ستاد 
بنرهای نصب شده را نیز پاره کرده اند.همچنین چند روز پیش ستاد حسن روحانی در تجریش نیز مورد حمله این افراد قرار گرفته که حمله کنندگان از گاز 

فلفل استفاده کرده اند. فرد حمله کننده پس از این اقدام متواری شده است و مسئوالن ستاد روحانی به دنبال شکایت از این افراد هستند.

خبرگزاری آناتولی با پرداختن به رقابت میان نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
گزارش داد: حســن روحانی در حالی برای دومین پیروزی خود در این انتخابات شرکت کرده 
اســت که علیرغم برخــی نارضایتی ها از وی در زمینه اقتصادی، پیش بینی می شــود که باز 
هم  رئیس جمهور ایران شــود. به گزارش انتخاب، خبرگزاری آناتولی در گزارشــی نوشــت: 
حسن روحانی،  رئیس جمهور کنونی ایران برای انتخاب مجدد خود برای یک دوره چهارساله 
دیگر وارد کارزار انتخاباتی شــده اســت. او شــانس پیروزی را دارد، با ا ین حال تردیدها و 
گمانهزنی هایی نیز ســربرآورده زیرا برخی از وعده های انتخاباتی وی در ســال 2013 هنوز 
محقق نشــده است. روحانی در ســال 2013 با 51 درصد آرا پیروز رقابت های انتخاباتی شد. 
وی وعــده بهبود روابط با غرب و حقوق زنان و بهبود اوضاع حقوق اقلیت ها در ایران را داده 
بود. در زمینه اقتصادی نیز گفته بود که با بیکاری مقابله و چهار میلیون شــغل ایجاد خواهد 
کرد اما اغلب این وعده ها به جایی نرســید.  آمارهای غیر رســمی شمار بیکاران در ایران را 
بین هفت تا 10 میلیون برآورد کرده اســت.  ارزیابی دوره ریاست روحانی ایجاب می کند که 
کار وی در زمینه های مختلف سیاســی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی مورد بحث قرار گیرد تا 
دستاوردها و شکست های ریاست جمهوری وی مشخص شود. روحانی در تبلیغات انتخاباتی 
قبلی خود کلید را شعار قرار داد تا ایرانی ها را متقاعد کند که کلید حل مشکالت را در دست 
دارد و در تبلیغات خود از شــعارها و وعده هایی مانند حل موضوع هسته ای، توافق با غرب که 
تمام مشــکالت این کشور را حل می کند و هر شهروند در مدت کوتاه آثار مثبت این توافق 
را در ســفره و جیب خود می بیند، توانســت رای اکثریت را به دست آورد. رسیدن به توافق 
هســته ای با غرب و شکست انزوای ایران از دستاوردهای روحانی است اما باید گفت که این 
توافق به دلیل مشکالت اقتصادی که این کشور با آن مواجه شده بود؛ با وجود روحانی یا عدم 
وجودش باید صورت می گرفت. باید خاطرنشــان کرد که روند مذاکرات هســته ای در عمان 
چندماه پیش از انتخاب روحانی به عنوان  رئیس جمهور ایران با دستور آیت اهلل خامنه ای آغاز 
شده بود.  آناتولی در ادامه گزارش خود آورده است: روحانی نخستین رئیس جمهور ایران بود 
که با باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا طی تماس تلفنی گفت وگو کرده و دوران وی 
شاهد دیدارهای مسئولین اروپایی از تهران بود و این عوامل باعث شد که ایران از همسایگان 

خود و از کشورهای اسالمی دور شود. 
زمانی که روحانی به ســمت ریاست جمهوری ایران رسید روابط این کشور که از بشار اسد 
 رئیس جمهور ســوریه پشــتیبانی می کند، با کشــورهای عربی دچار تنش شده بود. در سال 
های اخیر روابط ایران با کشــورهای اسالمی به ویژه کشــورهای حوزه خلیج)فارس( رو به 
وخامت بیشــتر گذاشت و پس از حمله به سفارت عربســتان ، روابط دپلماتیک میان این دو 
کشور قطع شد که به دنبال این رویداد، سومالی، سودان، جیبوتی، مالدیو، کومور و بحرین نیز 
روابط خود را با تهران قطع کردند. عالوه بر این، ســازمان همکاری های اسالمی در نشست 
2016 در اســتانبول برای نخســتین بار در تاریخ خود با صدور بیانیه ای و با اتفاق آراء تمام 
کشــورهای عضو، آنچه دخالت ایران و حزب اهلل در منطقه از جمله در ســوریه، یمن، کویت 
و بحرین می خواند را محکوم کرد که به دنبال آن رئیس جمهور ایران این نشســت را ترک 
کرد. همچنین روابط این کشــور با ترکیه دچار مشــکالت شده و به ویژه درخصوص مسئله 
سوریه، این تنش افزایش یافت.  باوجود کارنامه ضعیف دولت حسن روحانی و از دست دادن 
بســیاری از هواداران خود و ناامیدی در اصالح و بهبود یا تغییر وضعیت کشــور، دولت وی 
 همچنان در نظرسنجی ها پیشرو است و به نظر می رسد که روحانی برای دور دوم نیز انتخاب 

شود.

حمله افراد ناشناس به 
ستادهای روحانی در 

اختیاریه و تجریش 
 

       علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: 

فشار به هیأت نظارت بر انتخابات از جانب دستگاه های اطالعاتی و امنیتی بوده است

هشت نماینده مجلس شورای اسالمی تقاضای 
تحقیق و تفحص از شهرداری در خصوص نحوه 
ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر 
آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری امالک 
شــهرداری تهران به ویژه بوستان مادر را تقدیم 

هیأت  رئیسه مجلس کردند.
به گزارش ایســنا، در تقاضای هشــت نفر از 
نماینــدگان مجلس برای تحقیــق و تفحص از 
شــهرداری که روز چهارشــنبه به هیأت رئیسه 

مجلس ارجاع شده، آمده است:
متأسفانه ناشران کتاب به دلیل ضعف مدیریت 
شهرداری تهران در ساخت و ساز نمایشگاه شهر 
آفتاب، خســارت های زیادی را متحمل شــدند. 
همچنین تغییر کاربری ها و نحوه واگذاری امالک 
شــهرداری تهران همچنان جای سوال و ابهام 
فراوانی دارد؛ به ویژه عــدم واریز صدها میلیارد 
تومان مبلغ واگذاری بوســتان مادر و ده ها پروژه 

با تخلف بی انضباطی مالی.
مصطفی کواکبیان، محمدرضا بادامچی، احمد 
مازنــی، علیرضا محجوب، علیرضا هاشــم زایی 
و غالمرضا حیدری نماینــدگان تهران و محمد 
وحدتی نماینده بستان  آباد و محمد فیضی نماینده 
اردبیل از متقاضیان این تحقیق و تفحص هستند.

تحقیــق و تفحــص از شــهرداری تهران در 
خصوص واگذاری امالک ســال گذشته نیز در 
مجلس مطرح شــده بود که در روزهای پایانی 
ســال 95 با تفاوت اندکی بــه تصویب مجلس 

نرسید.

  پیش بینی می شود روحانی بار دیگر 
 »تغییر رفتار« با »تغییر نظام« هیچ فرقی ندارد رئیس جمهور ایران شود

                 مقام معظم رهبری:

رهبر معظم انقالب گفتند: انتخابات یکی از زمینه هایی است که 
هم میتواند مایه ی اعتال و آبرو بشود هم میتواند مایه ی ضعف و 

سستی و ایجاد مشکالت بشود.
مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری 
دانشــگاه امام حســین )ع( با حضور و سخنرانی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای فرمانده کل قوا برگزار شد. 
محورهای مهم ســخنان رهبر انقالب در این مراسم به نقل از 

فارس بدین شرح است:
انتخابات هم میتواند مایه اعتال و آبرو بشــود هم میتواند مایه 

ضعف و سستی و مشکالت بشود.
اگر مردم با نظم شــرکت کنند، بــا اخالق حرکت کنند، حدود 
اسالمی و قانون را رعایت کنند، این مایه عزت جمهوری اسالمی 

است.
اگر قانون شــکنی کنند، بداخالقی کنند، اگر با حرفهای خود 
دشمن را به خود امیدوارکنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهدشد.

هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه 
در کشور اســت؛ هدف از بین بردن این افتخار بزرگ جمهوری 

اسالمی است.
ما در یــک منطقه ی پر از ناآرامی و یک دنیای پر از تشــنج، 
توانسته ایم محیط امنی به وجود بیاوریم؛ این را می خواهند از ملت 

بگیرند.
اگر برای برخورد با این مسئله ی ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده 

باشیم، قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.
هدف میان مدت دشمن، مسئله ی اقتصاد و معیشت مردم است؛ 

اینکه اقتصاد حرکت نکند و لنگ بماند، کار و تولید در کشور پایین 
باشــد و بیکاری به عنوان یک بال در کشور عمومیت پیدا کند تا 
مردم از جمهوری اسالمی به خاطر مشکالت معیشتی ناامید شوند.

هدف بلندمدت دشمن »تغییر اصل نظام اسالمی« است.
یک روزی به صراحت می گفتند جمهوری اسالمی از بین برود؛ 
بعداً دیدند نمی توانند و به ضررشــان تمام می شود، آمدند این را 

تعدیل کردند و گفتند تغییر رفتار جمهوری اسالمی.
بنده همان وقت به مســئوالن گفتم توجه داشته باشید، »تغییر 

رفتار« با »تغییر نظام« هیچ فرقی ندارد.
تغییر رفتار یعنی راه اســالم و انقالب و خط امام را می رفتیم، 
حــاال زاویه بگیریم و کم کم در طــرف مقابل قرار بگیریم. تغییر 

رفتار یعنی از بین بردن نظام اسالمی.

به گزارش ایســنا، نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در حاشیه جلســه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران گفت: 
نامه ای را من در روزهای گذشته مشاهده کردم که دادگستری 
به هیأت نظارت بر انتخابات ارسال کرده بود در خصوص رد 
صالحیت افرادی که پیش از این در انتخابات شــوراها تأیید 

صالحیت شده بودند. در حالی که وقتی هیأت نظارت استان 
کاندیدایی را تأیید صالحیت می کند و شکایتی نیز از او وجود 
ندارد دیگر اینکه دادگستری وارد شود و لیستی بدهد که این 
افراد باید رد صالحیت شوند یا نامه ای از شورای عالی امنیت 
ملی داده شــود که این افراد صالحیتشان مورد تأیید نیست، 

رفتاری قانونی نیست.
وی افــزود: هیأت های اجرایی و نظارت پیش از بررســی 
صالحیــت افــراد اســتعالم های الزم را از مراجع چهارگانه 
دریافت کرده اند و هیأت نظــارت نیز بر عملکرد هیأت های 
اجرایی نظارت داشــته و وقتی کســی تأیید شده است ورود 
نهادهای غیــر ذیربط به این قضیه قانونی نیســت و باعث 
می شــود هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تحت فشار قرار 
گیرد و آنها نیز ممکن است تسلیم شوند و اینگونه حق افراد 

ضایع می شود.
وی تصریح کرد: فشــار از جانب دســتگاه های اطالعاتی 
و امنیتی بوده و بحث، بحث شــورای نگهبان نیســت و من 
دیروز در انتهای نطق نیز قصد اشاره به این موضوع را داشتم. 
البتــه ما طی مالقاتی که با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر 
انتخابات داشتیم به آنها توصیه کردیم در مقابل فشارها باید 

مقاومت کنند و نباید زیر بار اقدامات غیرقانونی بروند. کل این 
دخالت ها را غیرقانونی می دانم.

وی در بخش دیگــری از صحبت های خود با اشــاره به 
تخریب هایی کــه برخی از کاندیداهای ریاســت جمهوری 
در ســخنرانی های خود علیه دولت و ســایر کاندیداها انجام 
می دهند گفت: رفتارها در انتخابات عوامانه شده و کاندیداها 
گاهی بــه عوام فریبی دســت می زننــد و تمایــل دارند از 
بی اطالعی مردم ســوء اســتفاده کنند. حتی اگر در این فضا 
شور انتخاباتی بیشتر شود و مشارکت افزایش پیدا کند جلب 
آرای مردم به هر قیمتی روش درستی نیست و ما نباید برای 
رسیدن به هدف از هر وســیله ای استفاده کنیم.نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی در خصوص تخلف برخی از رسانه 
ها در انتخابات و آمار باالی تخلف برخی رسانه های خاص 
گفت: این موضوع براســاس قانون باید بررسی شود و هیئت 
نظارت بــر مطبوعات با دقت و حساســیت به این موضوع 
نظارت می کند و صرف نظر از اینکه چه رسانه ای این کار را 
انجام می دهد باید با آن برخورد کند.وی در خصوص گزارش 
کمیســیون اصل 90 در مورد پرونده وزیر آموزش و پرورش 
گفت: وزیر آموزش و پرورش دچار تخلفی نشده و بالفاصله 

بعد از پذیرش مســئولیت از هیئت مدیره آن شرکت استعفا 
داده است. اما روال قانونی این کار به شکل مرسوم و معمول 
طوالنی شــده بود و به نظر من همانطور که گفته شد تخلف 
ایشان محرز نیست اما متاسفانه برخی بی اخالقی ها از سوی 
برخی مســئولین و رســانه ها پیش از رای نهایی در این باره 
انجام شده و این نیز در کنار برخی کارهای غیراخالقی است 
که در انتخابات در حال انجام اســت و این به معنویت جامعه 
لطمــه می زند و ما باید این را درک کنیم که اگر شــخصی 
شخصیتش حفظ شود و رای نیاورد بهتر از این است که فردی 
پیروز انتخابات شــود اما اخالق را رعایت نکند و شخصیت 
افراد در همین جاها و همین بزنگاه ها مشخص می شود که 
چه کسانی به اصول اخالقی پایبندند یا مرزهای اخالق را در 
می نوردند.مطهری در ادامه صحبتهایش در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که نگرانی برای انتخابات دارد یا خیر تاکید کرد: 
بر روال برگزاری انتخابات نگرانی وجود ندارد و قطعا شرایط 
این انتخابات با ســال ۸۸ متفاوت است و دلیل این موضوع 
این است که آقای احمدی نژاد در این انتخابات حاضر نیست؛ 
چراکه ایشان یک موجود خاصی بود و سلسله جنبان فتنه در 

آن زمان حضور وی بود.

 به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کمک کنید

برخی  آمریــکا  ســابق   رئیس جمهــور 
شــهروندان این کشــور را به دلیل اینکه با 
رای ندادن خود اجــازه دادند دونالد ترامپ 

 رئیس جمهور این کشور شود، محکوم کرد.
اوبامــا  ایســنا،باراک  گــزارش  بــه 
تاکید  قاطعانه  آمریکا  ســابق   رئیس جمهور 
کرد کــه آمریکایی هــا سیاســتمدارانی را 

پذیرفته اند که لیاقتش را دارند.
اوبامــا ادامه داد: اگــر رای نمی دهید و 
مشــارکت نمی کنید و توجهــی ندارید پس 

بود که منافع  شاهد سیاســت های خواهید 
شما را تامین نمی کنند.

این سیاستمدار 55 ساله این اظهارات را 
طی کنفرانسی در میالن مطرح کرد که قرار 
بود طی آن درباره اشــتراکات سیاست های 

غذایی و تکنولوژی صحبت کند.
در حالــی که اوباما ایــن روزها در حال 
نگارش ســومین کتاب خود است، می گوید 
به زندگی دوران پس از ریاست جمهوری که 
طی آن باید استفاده از قهوه ساز را یاد بگیرد، 

عادت کرده است.
این رهبر ســابق دموکرات ها در بخش 
دیگــری از اظهاراتش هم چنین عنوان کرد: 
مــن واقعــا از زندگی در خانــه خودم لذت 

می برم.
در حالی که اوباما از بیرون بودن از زندان 
بسیار زیبایی که سرویس های امنیتی برای 
او ساخته بوده اند لذت می برد از عکس های 
ســلفی زیادی که با او گرفته می شود و او را 

به ستوه آورده است انتقاد می کند.

ترامپ انتخاب خودتان است!
           اوباما خطاب به آن هایی که رأی ندادند: 

             تذکر کواکبیان به صداوسیما:

قالیباف در نامه ای به رئیس مجلس 8 سال پیش:

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی به صداوســیما تذکر داد کمک 
کند تا شــاهد افزایش مشــارکت مردم در 

انتخابات باشیم.
به گزارش ایســنا، مصطفــی کواکبیان 
در اخطاری مســتند به اصــل 110 قانون 
اساســی در جلســه علنی روز چهارشنبه 
مجلس، گفــت: مــا باید براســاس این 

 اصــل از مقــام معظــم رهبــری تبعیت 
کنیــم؛ مقام معظــم رهبری اصــل را بر 
افزایش مشــارکت مردم و حضور حماسی 
در انتخابات می داند، حال به صداوســیما 
تذکر می دهم که مانند سابق کمک کند تا 
شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات 

باشیم.
انتخابات  نامزدهای  اینکــه  بیان  با  وی 

ریاســت جمهوری نباید به بی اعتمادی در 
جامعه دامن بزنند، افزود: براســاس آخرین 
اخبار متوجه شــدیم هیات مرکزی نظارت 
نامه ای به استان ها ارجاع داده که بسیاری 
از افراد دلسوز که قبال صالحیت آنها تایید 
شده، مجددا صالحیتشان باید بررسی شود 
که این موارد باعث کاهش مشارکت مردم 

خواهد شد.

تحقیق و تفحص از 
شهرداری مجدداً در 

مجلس کلید خورد

               خبرگزاری آناتولی:

وعده افزایــش مبلغ یارانه نقدی توســط 
قالیباف که این روزها بســیار بــر آن تاکید 
می کند، در حالی اســت که وی هشت سال 
پیــش منتقد اصلی پرداخــت یارانه نقدی به 

مردم بود.
هنوز چند روز از ارســال الیحه هدفمندی 
یارانه ها به مجلس نگذشــته بود که شهردار 
تهران با نوشــتن نامه ای به  رئیس مجلس، 
به شــدت با آن مخالفت کرد. وی در آن نامه 
تاکید داشت که اجرای این سیاست در ظاهر 
به نفع قشــر ضعیف جامعه است ولی در واقع 
ســبب افزایش قیمت ها و سختی برای سایر 
اقشار جامعه خواهد شد. اکنون بعد از گذشت 
هشت سال و اندی، نویسنده این نامه که در 
قامت کاندیدای دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ظاهر شده، وعده اصلی اش 
افزایش مبلغ یارانه نقدی اســت؛ آن هم چند 
برابر! به گزارش ایســنا، علــی طیب نیا وزیر 
اقتصــادو دارایی گفت: بــرای افزایش مبلغ 
یارانه ها یــا باید درآمد نفتی ایران باید ســه 
برابر، یا پرداخت مالیات ســه برابر، یا قیمت 
انرژی شــش برابر یا بدون پشتوانه اسکناس 

چاپ شود.
طیب نیا ادامه داد: جالب اســت بدانید یکی 
از نامزدهایی که چنین وعده هایی داده اســت 
پیشــتر نامه ای به  رئیس مجلس در انتقاد به 

پرداخت یارانه های نقدی ارســال کرده بود. 
خواهش من این اســت که نامــه این نامزد 
محترم ریاســت جمهوری بررســی شود تا 
مشخص شــود که وی درمقطع قبل درباره 
یارانه ها و پرداخت هــای نقدی چه موضعی 

گرفته است.
شهردار تهران در این نامه که اسفند 13۸7 
آن را نوشته، با اشــاره به ضعف نظام تامین 
اجتماعی و نبود شبکه مالی و مالیاتی پیوسته 
و جامعیت یافته در کشــور، می افزاید: در این 
شــرایط هرگونه توزیع یارانــه ای در فضایی 
مبهم و غیرشــفاف صورت می گیرد و بدین 
لحاظ تنها توزیع به عنوان رانت تلقی می شود 
و می توانــد تبعاتی همچــون ترویج اخالق 
دروغ گویــی، فقرنمایی و ارایــه گزارش های 
خالف واقع در پی داشــته باشــد.قالیباف در 
ادامه تصریح کرده است: پرداخت اختصاصی 
یارانه ها به اقشــار فقیر و کم درآمد تنها یک 
روی ســکه اســت و روی دیگــر آن در اثر 
اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر 
اقشار اســت. به عبارتی وقتی یارانه به افراد 
فقیر اختصاص می یابد قیمت ها برای ســایر 
اشخاص و اقشــار نیز ناگزیر تغییر می کند و 
در این حالت، افزایش قیمت برای کل جامعه 
به وجود می آید و به عبارتی دیگر در ســطح 
عمومی شاهد رشد شــاخص تورم در کشور 

خواهیم بود.وی در ادامه به طرح ســه سوال 
پرداخته و می افزاید: اثر افزایش قیمت هر کاال 
بر گروه های فقیر و کم درآمد چه خواهد بود؟ 
یعنی مصرف کنندگان کم درآمد، خود آن کاال 
را چقدر گران تر باید خریداری کنند؟ افزایش 
قیمت هر کاال چه اثر بر سطح قیمت ها کاالها 
و خدمات و همچنین سطح عمومی قیمت ها 
خواهد داشت؟ کاالهای مختلف دارای روابط 

و تاثیرات متقابلی با یکدیگر هستند.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به آثار روانی 
و تورمــی این موضــوع می افزاید: در اقتصاد 
ایران تغییــرات در نرخ ارز، طــال، خودرو و 
حتی نان و بنزیــن، تغییرات قیمتی زیادی را 
در جامعه به وجود مــی آورد که اثرات روانی 

شدیدی را در جامعه به جا می گذارد.
شــهردار تهران در ادامه می افزاید: جداول 
اعتباری قانون بودجه ســال ۸7 کل کشــور، 
حکایــت از این دارد که اعتبــارات مربوط به 

حقوق و دستمزد، شــامل 160 هزار میلیارد 
ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 
هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششــم 

پیش بینی شده است.
شــهردار تهران در ادامه ایــن نامه اثرات 
الیحــه هدفمند کردن یارانه هــا را بر بودجه 
جاری و عمرانی شــهرداری های کل کشور 
بررســی کرده و تاکید می کند که بر اســاس 
مطالعات صورت گرفته، تاثیر الیحه هدفمند 
کردن یارانه ها در شــهرداری های کل کشور 
مبلغی حدود هشت هزار و 107 میلیارد تومان 
خواهد بود که اثــرات جبران ناپذیری را برای 
مدیریت شــهری به وجود مــی آورد. وی در 
ادامه این نامه افزوده است: اجرای این الیحه 
تنها برای دو شــهر تهران و مشهد، پنج هزار 
و 547 میلیارد تومان بار مالی دارد. همچنین 
در ســایر کالن شهرها اثر الیحه مذکور مبلغ 
903 میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت.

وی تاکید کرده اســت که برآوردهای مذکور 
با فــرض تصویب مــاده 13 الیحه هدفمند 
کردن یارانه ها مبنی بر »موقوف االجرا شدن 
افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها« صورت گرفته و این 
در حالیست که افزایش قیمت ها از یک سو و 
کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری ها، خود 

زمینه ساز مشکالتی می شود.

توزیع یارانه باعث ترویج دروغ گویی و فقرنمایی خواهد شد

 به نقل از ایســنا، محمود واعظی در حاشیه 
جلسه هیات دولت اظهار کرد: به نظر من قطعا 
فردای انتخابات آقای روحانی باالی 50 درصد 

رای خواهد داشت. 
 وی تاکید کرد: به نظر من در دور اول نتیجه 
انتخابات مشخص خواهد شد. وی سپس گفت: 
من معتقد هســتم انتخابات به دور دوم کشیده 
نمی شــود.  واعظی با اشــاره به تخریب هایی 
که برخــی از کاندیداها علیه ســایر کاندیداها 
انجام می دهند گفت: اگر هر کدام از کاندیداها 
اطالعاتــی بخواهنــد قطعا ما در اختیارشــان 
خواهیم گذاشــت. ما معموال به حریم خصوصی 
افراد وارد نمی شویم اما در دادن اطالعات کلی 

همراهی شان می کنیم. 

انتخابات به دور دوم نخواهد 
کشید

محمود واعظی وزیر ارتباطات:

به گزارش ایسنا، شبکه بلومبرگ گزارش داد:  آمریکا در طول دهه های گذشته 
بــرای مقابله با ایران در خاورمیانه هزینه های هنگفتی را صرف کرده اســت که 
نتیجه آن جز افزایش نفوذ ایران نبوده اســت. بنا بر این بهتر اســت ترامپ برای 

پرهیز از این هزینه های جبران ناپذیر مذاکرات با ایران را توسعه دهد.
اگر یک موضوع ثابت در سیاســت خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 
همان زمان آغاز رقابت های انتخاباتی اش وجود داشــته باشــد، این است که وی 
تاکید می کنــد آمریکا از نظم جهانی که اغلــب از آن حمایت می کند،  به لحاظ 
اقتصادی ســود نبرده اســت،  هر چند وقتی پای سیاســت خارجی واشنگتن در 

خاورمیانه به میان می آید، هیچ گاه ثابت قدم نبوده است.
وی در جریان رقابت های انتخابی از پاره کردن توافق هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی صحبت کرد اما تاکنون اقدامی در زمینه عملیاتی کردن لفاظی اش درباره 
افزایــش تحریم ها علیه ایران نیز کاری نکرده اســت. آمریکا در طول چهار دهه 
گذشته سرمایه و هزینه های جانی زیادی را برای مقابله با ایران در منطقه صرف 
کرده است. این کشور به عالوه تحریم های سختی را علیه ایران حفظ کرده است 
که اغلب متحدان اروپایی و آسیایی اش آن ها را غیر سازنده و پرهزینه دانسته اند. 
هیچ تردیدی وجود ندارد که ایران در منطقه سیاستی را دنبال می کند که خالف 
منافع آمریکا است. همچنین نمی توان انکار کرد که سال ها تحریم سبب شده تا 

بازگشت به اقتصاد جهانی به یکی از اهداف اصلی تهران تبدیل شود.
حســن روحانی، رئیس جمهور ایران تا دو هفته آینده بــا رای دهندگانی روبرو 
خواهد شد که نه تنها به ریاست جمهوری وی بلکه به توافق هسته ای رای خواهند 
داد. قرار بود این توافق به یک شکوفایی اقتصادی منجر شود اما نتایج به بهترین 
شــکل درهم پیچیده شده است. اقتصاد ایران هنوز تحت تاثیر تحریم های ثانویه 

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد.
از طرفــی دیگر، اقتصاد تهران پس از رفع تحریم های مرتبط هســته ای ایران 
ســریع تر از آنچه اقتصاددان ها پیش بینی می کردند،  به جای اول خود بازگشــت. 
اقتصاد ایران از رشــد منفی شش درصد در سال 2013 به رشد هفت درصدی در 
ســال 2017 ارتقاء یافت. اصلی ترین عامل این توسعه نیز فروش بیش تر نفت و 
محصوالت پتروشــیمی در بازارهای بین المللی است. صادرات ایران در یک سال 
گذشته دو برابر شده و تورم نیز تا حدی کنترل شده است. حتی صنعت گردشگری 

ایران در سال گذشته رشد 11 درصدی داشته است. 
به گزارش بلومبــرگ، انتقادات از سیاســت های ایران از چشــم ایرانی هایی 
که همسایگانشــان یعنی ترکیه و عربســتان در این بحران مشارکت دارند، دور 
نمی ماند. این در حالی اســت که هر دوی آن ها ســوابق بدی در امور حقوق بشر 
دارند. میلیاردرها و موسسات سعودی تامین کننده اصلی نیازهای مالی گروه های 
تروریســتی افراط گرا هستند. ترکیه نیز به قاچاق سوخت از سوی داعش کمک 
می کند و در حال حاضر متحدان کرد آمریکا ســوریه را هدف بمب های خود قرار 
می دهد. با این حال،  واشــنگتن هیچ یک از آن ها را تحریم نکرده است و آن ها از 

نظر اقتصادی وضعیت بهتری از ایران دارند.
امــا ترامپ چه کاری می تواند در قبال ایران انجــام دهد که در نهایت به رفع 
تحریم های ثانویه منجر نشــود؟ پاسخ این ســوال در البه الی همان چیزی که 
حامیان ترامپ با شــور و شوق از آن پشتیبانی می کنند،  نهفته است؛ یک سیاست 
خارجــی دقیق و عدم صرف هزینه زیادروی اقدام برون مرزی که در آن ها منافع 
آمریــکا به خوبی تامین نمی شــود.بلومبرگ در ادامه گزارش داد: آمریکا در طول 
چهار دهه گذشته مقابله با ایران را یک اساس در سیاست های خود در خاورمیانه 
قرار داده اســت. این اقدامات به لحاظ سیاسی شکست خورده است. ایران اکنون 
در مقایسه با حکومت رژیم پهلوی از نفوذ بیش تری در خاورمیانه برخوردار است. 
هر چند در زمینه اقتصادی با تحریم های خود این کشــور را از اقتصاد جهانی دور 
نگه داشته است. بنا بر این، معقول است که آمریکا مذاکرات با ایران را توسعه دهد 
چرا که جایگزین آن از دست دادن میلیاردها دالر بیش تر و در انتهای مسیر یک 

درگیری نظامی محتمل خواهد بود.

 برای پرهیز از هزینه های جبران ناپذیر
 و یک جنگ محتمل، با ایران مذاکره کنید

         توصیه شبکه بلومبرگ به ترامپ: 


