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سياسي

جلسه شورای
عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان در حضور
خاتمی برگزار شد

به گزارش ایلنا ،اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبا به دیدار سیدمحمد خاتمی رفتند.
در این جلســه محمدرضا عارف ،حجتاالسالم موسوی الری و حسین مرعشی گزارشــی در مورد اقدامات صورت گرفته توسط شورای عالی برای دو
انتخابات ریاستجمهوری و شوراها ارائه دادند.
سپس سیدمحمد خاتمی ضمن تشکر از اقدامات شورای عالی سیاستگذاری توصیههایی را برای هیات رئیسه این شورا داشت.

سیدمصطفیتاجزاده فعال سیاسی:

به گــزارش خبرنگار ایلنا ،مصطفی تــاجزاده گفت :در
ســاختار قدرت ایران شاهد شــکل گیری دو دسته نهاد
هستیم .یکی نهاد انتخابی مانند مجلس و ریاستجمهوری
است .ویژگی این نهادها این است که اگر در شرایط آزاد
انتخابات برگزار شــود توســط مردم انتخاب میشوند و
مسئولیتشــان زمانمند است و نظارتپذیر هستند .این
دســته از نهادها ،دامنه اختیاراتشــان در برابر نهاد دست
دوم به مرور در حال کم شدن است.
این فعــال سیاســی اصالحطلب نهاد دســته دوم را
نهادهای انتصابی عنوان کرد و گفت :این نهادها در ســه
دهه گذشته بر دامنه اختیاراتشــان افزوده شده و روز به
روز قانونگذاری بر نهادهای دســته اول بیشــتر شده و
نهادهای دسته دوم نیز پاسخگو نیستند.
او ادامــه داد :اقتصــاد نیز در جامعه مــا ،مانند بخش
سیاســی به دو دسته تقسیم شــده است %۳۵ .از درآمد
نفت گاز و منابع دیگر در اختیار دولت است و حدود %۳۰
دیگر در اختیار نهادهای منصوب هستند و مابقی در دست
بخش خصوصی است .هر انتخاباتی که در ایران میشود
مردم باید بین این دو گزینه انتخاب کنند
این فعال سیاســی اصالحطلب تاکید کرد :بخشهای

فائزه هاشمی در اراک :

انتصابــی در انتخابات از یک امکانــات خوبی بهرهمند
هستند و میتوانند بسیار خوب نامزدهای خود را پشتیبانی
کنند .امکان ندارد ما به عنوان یک حزب چند ساله بتوانیم
چنین امکاناتی را در این مدت کوتاه آماده کنیم.
تاجزاده افزود :از لحاظ رســانهای هم کم و کاســتی
ندارنــد .روزنامه ایران میگوید خبرگزاری فارس در یک
ساعت ۶۸خبر علیه دولت داشت که کسی هم با آنها کار
ندارد .مشکل ما نیســت این نهادها جهتگیری سیاسی
داشــته باشند مشکل ما این اســت که ما را هم محدود
میکنند مثال ادمین کانال باالی صدهزار نفر را گرفتند.
او اذعان داشــت :من یاد ندارم مقامــی در جمهوری
اســامی کاری به ضرر مردم کرده باشد و آن وقت تمام
تالش خود را بکند که تحقیق و تفحص نشــود و بعد که
تحقیق و تفحص منتفی شد آنقدر خوشحال شود که نامه
تشکر بنویسد.
تاجزاده با اشــاره به شــعار های انتخاباتی نامزدهای
انتخابات گفت :آقای رئیســی فــرار مالیاتی را محکوم
میکند امــا چند ماه پیش نامه نــگاری و تالش کردند
آســتان قدس را از مالیات معاف کنند .ما اصالحطلبیم و
قصد اصالح داریم .جمهوری اســامی ریشه پاکی دارد.

وعده رئیسی برای افزایش سه
برابری یارانه یعنی بازگشت تورم
ایران به  40درصد

منافع ملی را به کف خیابان نیاوریم

بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشست
خبری امروز دوشنبه ،ایام شعبانیه و یادبود روز خلیج فارس
که برای ایرانیان روز مهمی است ،روز کارگر و گرامیداشت
شهید مطهری را تبریک گفت.
طرح دیپلماســی درباره تروریستها بحث درستی
نیست

پدرم بر وحدت
اصالح طلبان و
اعتدال گرایان در
انتخابات تاکید داشت

فائزه هاشمی که برای حضور در مراسم گشایش
ســتاد روحانی در اســتان مرکزی رفته بــود با رد
حکم شــورای تامین استان مرکزی برای سخنرانی
نکردنش گفت که محکومیت قضایی ندارد.
فائزه هاشمی علی رغم صدور این حکم لحظاتی
پشت میکروفن قرار گرفت و اظهار کرد :میخواهم
پیام آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی را در خصوص
انتخابات ابالغ کنم.
وی افزود :پیام هاشمی مشــارکت هرچه بیشتر
در انتخابات بود ،هرچه مشــارکت بیشــتر باشد با
قدرت بیشتری برنده خواهیم شد و روحانی با قدرت
بیشتری می تواند به مردم خدمت کند.
وی گفت :پیام دیگر هاشــمی رفسنجانی وحدت
اصالحطلبان در ارائه یک لیســت مشــترک برای
اعضای شــورای شــهر و حضور مــردم در تعیین
سرنوشت خودشان بود.
به گزارش ایســنا" ،جواد امــام" مدیرعامل بنیاد
باران نیز در بخشــی از ســخنانش در این مراسم
اظهار کرد :گالیه مردم از روحانی به حق اســت اما
اگر شــرایط دولت خوب ترســیم شود مردم روشن
میشــوند .شــرایط قطاری که از ریل خارج شده و
قطاری که در ریل حرکت می کند متفاوت اســت و
بازگشت این قطار به ریل کار ساده ای نیست.
وی بــا بیان اینکه اگر نخواهیم دوباره به روحانی
رای بدهیم راه دیگری هم نخواهیم داشــت ،گفت:
آیت اهلل رفسنجانی در سال  ۹۲اگر سکوت میکرد
و از روحانی حمایت نمی کرد ،روحانی در مسند قرار
نمی گرفت و مســیر حرکت کشــور به امروز ختم
نمیشد.
امام خاطرنشــان کرد :تاکید ما بر روحانی با حفظ
مطالبات به حق و قانونیمان است .ما به دنبال رفع
حصر و رفع ممنوع التصویری خاتمی خواهیم بود و
بر مطالبت مان پافشــاری خواهیم کرد و از روحانی
میخواهیم موانع سد راه خود را راحتتر و شفافتر
بــا مردم در میان بگذارد تا انتظارات مردم بر همین
اساس تعدیل شود.
مدیرعامل بنیاد باران تاکید کرد :اگر می خواهیم
به سرنوشت همسایگانمان دچار نشویم باید برای
رقم زدن سرنوشت خودمان قوی ًا از روحانی حمایت
کنیم.

اطالعیه ستاد انتخاباتی رئیسی:
محدودیتی برای انجام
سفرهای خارجی رئیسی وجود
ندارد

ســتاد انتخابات حجت االســام و المسلمین
سیدابراهیم رئیسی در اطالعیهای وجود محدودیت
بــرای انجام ســفرهای خارجی ایــن کاندیدای
انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد.
به گزارش ایســنا ،در این اطالعیه آمده است:
وجــود هرگونــه محدودیت در انجام ســفرهای
خارجی حجت االســام رئیسی به شدت تکذیب
می شــود؛ به گونه ای که ایشــان طی دو سال
گذشته در راستای مسئولیتهای خود چندین سفر
به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته اند.

که مردم انتخاب کردند زالو صفت هستند و نهادهایی که
مردم انتخاب نکردند جزو آن %۹۶است .یعنی آنچه مردم
انتخاب کردند زالو صفت انتخاب کردند.معاون سیاســی
وزیر کشــور دولت اصالحات گفت :فــرض کنید آنچه
قالیباف میگوید درست باشد .اگر راست بگوید بنظر من
اعالم شکست است که بعد چهل سال %۹۶مردم محروم
هستند .اگر هم دروغ بگوید این به تنهایی نشان میدهد
این فرد صالحیت ندارد.

قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

قاسمی درباره زیر سوال بردن موضوع دفاع از سوریه گفت:
این یک بحث داخلی و انتخاباتی اســت .قدرت دیپلماسی
باالســت و از آن میتوان در مقاطع مختلف استفاده کرد که
این یک امر بدیهی است اما وقتی صحبت از تروریسم کور
اســت که جان انسانها برایشــان مطرح نیست ،زبان زور و
قدرت پاسخگوی آنهاست و دیپلماسی درباره تروریستها
بحث درستی نیست یا حداقل قابل بحث نیست.
آمریکاییها از تروریســتهایی که منافعشــان را
تأمین کنند ،حمایت میکنند /آلبانی را نســبت به خطر
منافقین آگاه کردهایم

ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص دیــدار اخیر جان
مککین (سناتور آمریکایی) با سرکرده منافقین و تحرکات
ضد ایرانی این ســازمان گفت :حمایت آمریکا از تروریســم
بحث جدیدی نیســت و از قبل بوده و آنها عالقهمند هستند
اســتانداردهای دو گانه خود را ادامه دهند و در برخی نقاط
از تروریســتهایی که منافع آنها را تامین میکند ،حمایت

میکنند .در برخی نقاط گروههایی را تروریســت میشناسند
کــه این موضوع در نهایت موجب ضــرر و زیان خود آنها
شــده که در حمایت از طالبان و القاعده شــاهد آن بودهایم
و امروز روند تکاملی آنها داعش اســت .آمریکا باید متوجه
رفتار خود باشــد .ما تماسهای خــود را از طریق مجاری
دیپلماتیک و ســفارتمان در آلبانی داریم و نســبت به خطر
(این گروه تروریستی) آنها را آگاه کردهایم و این تماسها
ادامه خواهد داشت.
درباره برجام اجماع کلی در کشور وجود دارد /منافع
ملی را به کف خیابانها نیاوریم

قاســمی در خصوص مناظــرات انجام شــده و حمله به
برجام گفت :افشــای اطالعات محرمانه بخصوص در حوزه
سیاســت خارجی در هر کشوری جرم اســت .افشای اسرار
میتواند منجر به ضرر و زیان بسیاری به منافع ملی شود .ما
عالقهمندیم در رقابتهای سیاســی درون کشور بیاموزیم که
مسائل سیاســت خارجی را به کف خیابانها نیاوریم و منافع
مردم را ســوژه رقابتهای سیاسی خود نکنیم .برجام بحثی
است روشــن و اجماع کلی در کشور در خصوص آن وجود
دارد که برجام چه تفاهمی اســت و اینکه بهتر از این شاید
امکان نداشــته است .انتقاد سازنده باید باشد اما در چارچوب
منافع کلی نظام و مصلحتهای کشور.

ایران از حاکمیت ملی عراق حمایت میکند و هرگونه

انفکاک را نمیپذیرد

این مباحث جدید نیســت و در طی سالیان اخیر هم چنین
صحبتهایی بوده و ما از حاکمیت ملی عراق دفاع میکنیم
و هرگونه انفــکاک را نخواهیم پذیرفت .مــا با تحقق این
مسائل تا بینهایت فاصله داریم.
رســما از دولت ترکیه خواســتیم موضوع قتل یک
شهروند ایرانی در این کشور را پیگیری کنند

قاســمی در خصوص کشته شــدن رئیس ِجمتیوی در
ترکیه گفت :موضوع در حال بررسی و پیگیری است .رسما
از دولت ترکیه خواستیم با توجه به قتل یک شهروند ایرانی
موضــوع را پیگیری و هر چه زودتر اطالعات خود را منتقل
کند.
ایران هیچگاه مایل به ایجاد تنش نبوده است /قدرت
ایران برخیها را نگران کرده و به اقداماتی واداشــته
است

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اقدامات ضد ایرانی
همسایگان و سیاست ایران گفت :ایران نسبت به همسایگان
خود و کشــورهای اســامی و کشــورهایی که سیاســت
خصومتآمیز ندارند سیاســتی مالیمتآمیز دارد و هیچگاه
مایل به ایجاد تنش نبوده اما اصال سیاست مصامحه و مدارا
را دنبــال نمیکند و شــاید قدرت ایران باشــد که برخی را
نگران کرده باشد تا اظهارات و اقداماتی داشته باشند.

بیانیه جمعی از کارگران پارس جنوبی به مناسبت روز جهانی کارگر
جمعــی از کارگران پروژه هــای نفت و گاز پارس
جنوبی با صــدور بیانیه ای به مناســبت روز جهانی
کارگر ،مطالبات انباشته خود را یادآور شدند.
در بخشی از این بیانیه آمدهاست :سالیان است که
میگوییم و می نویســیم و اعتــراض میکنیم که با
حقوق یک میلیون و دویســت هزار نمی شود زندگی
کرد.
در سرما و گرما چرخهای اقتصادی این مملکت را
با تالش بی وقفه و تولید خود به حرکت در میآوریم
ولی در نهایت دستها و سفره خانواده مان خالی است
و نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده هستیم و تامین

رئیس پلیس فتــا ناجا گفت :لزوم رعایت
قانونمداری از ســوی کاندیداها و هوداران
آنان در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات
شوراها در فضای مجازی الزامی است.
سید کمال هادیانفر افزود :افزایش ظرفیت
اســتفاده از مزایا و اثرهــای مثبت فضای
مجــازی امکان رفتارهای نامناســب را که
میتواند در قالب هنجارشکنی و عدم تبعیت
از قانون باشــد ،وسیعتر نموده است .سردار
هادیانفــر ضمن تاکید و توجــه به رعایت
ماده  ۶۳آییننامه اجرایی انتخابات از سوی

توصیه پلیس فتا به کاندیداها

کاندیداها ،گفــت :مطابق ماده  ۶دســتور
العمــل فعالیتهای تبلیغــی انتخاباتی در
فضای سایبر ،تمامی کاندیداها و ستادهای
آنان موظفند برای انتشــار مطالب خود در
فضای ســایبر اعم از شبکههای اجتماعی،
وبســایتها ،وبالگها ،کانالها و گروهها
(ســامانههای داخلی یا خارجــی) صرفا در
چارچوب قوانین و مقررات و در رســانههای
دارای مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی (سامانه شامد) اقدام کنند.
رئیــس پلیس فضــای تولیــد و تبادل
اطالعــات ناجا ادامه داد :بدیهی اســت هر

حداقل نیازهای خانواده برایمان غیرممکن اســت.در
بخشــی دیگر از این بیانیه می خوانیــم :آن هم در
شــرایطی که روی منابعی از نفت گاز و سرمایه ملی
نشسته ایم و آن را استخراج و صادر میکنیم.
پس این همه ســرمایههای کشور به کجا میرود
و چرا مــا کارگران باید در این شــرایط مصیبت بار
زندگی دســت و پا بزنیم و هیــچ آیندهای برای خود
و فرزندانمان نباشــد؟ در پایان ایــن بیانیه ،کارگران
خواســتههای کلیدی خود از جمله افزایش دستمزد و
توقف خصوصی سازیها و واگذاریها به شرکتهای
پیمانکاری را بیان کردند.

گونه فعالیت یا تبلیغی خارج از این چارچوب
تخلف محسوب شده و مدیر یا ادمین سایت
و کانــال در تمامی شــبکههای اجتماعی
مسئولیت کلیه محتواهای مجرمانه منتشر
شده را برعهده خواهد داشت.
ســردار هادیانفر تاکید کرد :در این راستا
پلیس فتا نیز بــرای تامین امنیت انتخابات
در فضای مجازی با برنامهریزی مناســب،
افزایش سطح آمادگی و تعامل با سازمانهای
ذیربط ،ضمن مالک عمل قرار دادن قوانین،
ملزم به انعکاس کوچکترین رفتار غیرقانونی
کاندیداها و هوادارن ،پس از مستندسازی به

در جلسه درس خارج مطرح شد

مراجع ذیربط میباشد تا با برخورد قانونی
الزم ،از تضییع حقوق کاندیداها و هواداران
قانونمدار ،جلوگیری کنند.
ســردار هادیانفر در پایان گفت :از مردم
و شــهروندان عزیز و تمــام عالقهمندان
در ایــن حوزه دعوت میگــردد در صورت
مشــاهده هرگونه مــوارد خــاف قانون،
مراتــب را از طریق ســایت پلیــس فتا به
آدرس،www.cyberpolice.ir
سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری،
بخش ثبت گزارش مردمی ،اطالعرســانی
کنند.

توصیههای آیتاهلل مکارمشیرازی به کاندیداهای ریاستجمهوری

بــه گزارش دفتر آیــتاهلل ناصر مکارمشــیرازی ،این
مرجع تقلید در ابتدای درس خارج فقه خود که در مســجد
اعظم قم برگزار شــد ،به کاندیداهای ریاســتجمهوری
توصیههایــی ارائــه و اظهار کرد :مردم شــما را به عنوان
نخبههــای ایــن جمعیــت میشناســند ،مناظره شــما
بایــد مناظره اســامی باشــد؛ یعنی خدای ناکــرده امور
چهارگانــه توهین ،دروغ ،تهمــت و عوامفریبی در مناظره
نباشد.
وی ادامــه داد :مناظره ما مانند مناظــره آمریکاییها و
اروپاییان نیســت ،آنها این خطوط قرمز را قبول ندارند ،ما
در یک کشور اسالمی با نظام اسالمی و انتخابات اسالمی

بحث میکنیم ،بنابراین سعی کنید که پرخاشگری ،اهانت،
دروغ و تهمــت در این مناظرهها نباشــد و ثابت کنید که
اینها مناظراتی اســامی اســت .آیتاهلل مکارمشیرازی
تصریح کرد :از مطالبی که گفتم مهمتر آن است که مردم
به خصوص نســل جوان اگر ببینند که نخبگانشان با هم
پرخاش میکنند و خدای نکرده به هم نسبت ناروا میدهند
و به هم اهانــت میکنند ،یاد میگیرند و این یک آموزش
بســیار خطرناکی برای جامعه اســت که در جامعه سرایت
میکند .ایــن مرجع تقلید ابراز امیــدواری کرد که نتیجه
مناظرات برای ملت مســلمان ایران مفید باشد و امیدواریم
مشکالت مملکت حل شود.

یادداشت
المانیتور:

آقای قالیباف شما جزء 96درصد نیستید!
هر تحولی در جامعه باید توسط همین ملت اتفاق بیافتد.
ما نگاه به خارج نداریم منجی نهایی ملت است.
او تاکید کرد :اشــتباه رئیســی این است که درست در
زمانی که زیر سایه تهدید و ایران هراسی هستیم ایشان
میآید میگوید دنیا باید از ایران بترســد .ما چقدر زیان
بخاطر این نگاه دادیم
تاجزاده با اشاره به اظهارات قالیباف گفت :اخیرا دیدم
قالیبــاف  %۴و  %۹۶می گوید .کاری ندارم این آمار را از
کجا آورده شاید چون سال  ۹۶است گفته  .%۹۶اصال کار
نداریم خواب نما شــده یا بچهای در زیر زمین این آمار را
کشف کرده است .او بیان داشت :قالیباف بعد جنگ پست
داشــته و در حکومت بوده یعنی حداقل جز %۹۶نیست.
گرانترین ســتاد انتخاباتی در دورههای قبل برای قالیباف
بوده است .کسی که حزب ندارد باید بگوید این میلیاردها
تومانی که خرج تبلیغات انتخاباتی کرده اســت را از کجا
آورده است.
تاجزاده خاطر نشــان کــرد :اما نکتهای کــه قالیباف
باید توجه کند این اســت که %۴که میگوید آیا کلی از
حکومت اســت یا بخشی از آن .علی القاعده توجه ایشان
به دولت و مجلس اســت .یعنی قالیباف میگوید نهادی
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به گزارش انتخاب ،المانیتور نوشت :در اولین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد
انتخابات ریاســت جمهوری ایران ابراهیم رئیســی تولیت آستان قدس ،با تصویر
وضعیــت ناامید کننده ای از اقتصاد ایــران ،گفت او میتواند این وضعیت را بهبود
بخشد.
رئیسی زمانی که از او درباره برنامههایش برای اقشار ضعیف سوال پرسیده شد
گفت :من در زندگیام طعم فقر را چشــیده ام و از زمانی که مسئول آستان قدس
شدم از زنان و مردانی که در سختی زندگی میکنند بارها بازدید کرده ام.
رئیسی در مناظره از مردی حرف زد که زمانی که از فقر حرف می زد اشک در
چشمانش حلقه زده بود و از زنی که برای چهار فرزندش درخواست کار داشت .او
گفته بسیاری از روستاهایی که از آنها دیدار کرده به یارانه هایی که دولت به آنها
می پردازد وابسته اند و درآمد کافی ندارند.
رئیســی اما در مناظره برنامه دقیق خود را برای رفع فقر و دیگر مسائل عنوان
نکرد .وی همچنین گفته قرار است یارانه نقدی اقشار کم درآمد در ایران را تا سه
برابر افزایش دهد .سیاســتی که میتواند به طور جدی تالشها و دســتاوردهای
دولت روحانی در کاهش نرخ تورم از  40درصد به ده درصد را به عقب برگرداند.
رئیسی خواســتار آغاز مجدد پروژه مسکن مهر که یک پروژه ساختمان سازی
برای اقشار کم در آمد است شد .این پروژه نیز یکی از عوامل ایجاد تورم در ایران
بوده است .رئیسی معتقد است این پروژه میتواند هم شغل ایجاد کند و هم خانه.
رئیســی گفته یکی از اقدامــات اولیه او در صورت رئیس جمهور شــدن تغییر
ســاختارهای دولت و بانک اســت تا دیگر فساد خیز نباشــند .او در انتقادی غیر
مســتقیم به دولت روحانی گفته که اگر فساد در جایی باشد این رئیس جمهور و
وزرایش هستند که اول از همه باید آن را افشا کنند نه دیگر نهادها.
واشنگتن پست:

قالیباف با سخنان پوپولیستی در
مناظره به روحانی حمله کرد

به گزارش انتخاب ،واشــنگتن پست نوشــت :تنها چند روز پیش ابراهیم رئیسی
روحانی اصولگرای ایرانی مدعی اصلی رقابت با حسن روحانی رئیس جمهور کنونی
ایران در انتخابات پیش رو بود اما به ناگاه کاندیداتوری او با تردیدهایی همراه شد.
در دوره تبلیغات انتخاباتی ایران که به طور قانونی و ســنتی دوران کوتاهی است
کاندیداتوری رئیســی به ســرعت بعد از حضور ضعیف او در مناظــره تلویزیونی با
تردیدهایی همراه شد .شش کاندیدای ایران که توسط شورای نگهبان تایید صالحیت
شده اند روز جمعه در اولین مناظره تلویزیون دولتی ایران حاضر شدند .این مناظرهها
یکــی از محبوب ترین برنامه ها در دوران تبلیغات انتخاباتی ایران اســت که تعداد
بیشــماری از مخاطبان را به خود جلب میکند .این مناظره ها که معموال بیشترین
تاثیر را دارد می تواند وضعیت یک کاندیدا را بهبود بخشد یا او را تخریب کند.
رئیسی که گفته می شود کاندیدای اصلی اصولگرایان است به گفته برخی ناظران
در این مناظره به طرز قابل توجهی ضعیف ظاهر شد و تاثیر کمی بر مخاطبان داشت.
او به طور ضعیفی درباره چند برابر کردن یارانه اقشــار فقیر جامعه صحبت کرد و
این گفتمان یادآور صحبت های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بود.
با این حال احمدی نژاد از رئیسی شخصیت کاریزماتری دارد.
رئیسی به وضوح تصمیم دارد در این مناظره ها خونسرد بماند و از هر نوع رویارویی
مســتقیم با دیگر کاندیداها اجتناب کند .به گفته یک تحلیلگر ،رئیسی فارغ از اینکه
سواالت چه بود سعی میکرد بر سیاست هایش درباره اقشار محروم و ضعیف جامعه،
بیــکاری و ایجاد خانه های دولتی تاکید کند .در این مناظره جهانگیری ،معاون اول
روحانی و قالیباف ،شهردار تهران ،اصلی ترین چالش ها را با هم داشتند .قالیباف در
مناظره ســال  93از روحانی شکست خورد .قالیباف اما اکنون از اظهارات پوپولیستی
برای حمله به دولت روحانی استفاده میکند .قالیباف در مقایسه با رئیسی شخصیت
شــناخته شده تری است .اما جهانگیری در این مناظره حامی اصلی روحانی و رقیب
قالیباف بود که در گذشته رئیس پلیس تهران بوده و در جمع آوری زباله های تهران
هــم ضعیف عمل کرده اســت .جهانگیری به قالیباف بــرای اقدامات ضعیف او در
جمعآوری زباله های تهران حمله کرد .بر اساس گفته های تحلیلگران جهانگیری
قرار اســت در نهایت به نفع روحانی کنار بکشــد .نقش او کاندیداتوری در سایه به
نفع رئیس خود است .به گفته مخاطبان مناظره ،توانایی رئیس جمهور در مناظرهها
همچنان خوب ارزیابی شده است .روحانی در این مناظره گفته که اگر اقدامات دولت
او نبود حتی همین عزیزان شــرکت کننده در مناظره هم امروز نمی توانســتند در
اینترنت تبلیغات کنند.
خبر

طیبه سیاووشی نماینده مردم
تهران در مجلس:

پروژههای شهرداری تهران در
انحصار افراد خاص است

نماینده مردم تهران با تاکیدبراینکه پروژههای شهرداری در انحصار افراد خاص
اســت ،گفت :آقای قالیباف هیچگاه اجازه ورود نیروهــای کارآمد به مناقصات و
پروژههای شهرداری را نمیدهد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس دهم با اشــاره به وعدههای انتخاباتی آقای
قالیباف درباره اشــتغال تصریح کرد :معتقدم ایجاد شــغل نیاز به زیرساختهای
اساســی دارد و وعدههای اینچنینی درباره اشتغال به مردمی که مهمترین مسئله
آنها معیشت است یک دروغ بزرگ و وعده خیالی است.
او تاکید کرد :امیدوارم آقای قالیباف هیچگاه در مســند ریاســت جمهوری قرار
نگیرد ،چرا که وضعیت ما به مراتب بســیار بدتر از شرایطی خواهد شد که در دوره
دوم چهارساله ریاست جمهوری آقای احمدینژاد تجربه کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی افزود :مــا در پایتخت هنوز
نتوانستهایم تفکیک زباله از مبدا را داشته باشیم و همچنان شاهد کودکانی هستیم
که در سطلهای زباله خم میشوند و کار تفکیک زباله که وظیفه شهرداری است
و باید از مبدا صورت گیرد را انجام میدهند.
او با اشاره به موضوع دولت  ۴درصدی که آقای قالیباف خطاب به دولت یازدهم
گفت :این موضوع دولت  ۴درصدی شــعاری اســت که آقای قالیباف آن را برای
انتخابــات طراحی کرد ه و مدام هم بر آن تاکید داشــتند در حالی که اصال چنین
موضوعــی صحت ندارد .در دوره آقای احمدینژاد این فاصله و شــکاف طبقاتی
بسیار عظیمتر شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد :این  ۴درصد شعار آقای قالیباف برای تحقیر دولت
آقای روحانی اســت و در حقیقت ســاخته ذهن ایشان است ،چرا که در عالم واقع
چنین چیزی صحت و مصداق ندارد و قاعدتا کارشناسان اقتصادی درباره صحت و
سقم این شعار صحبت خواهند کرد اما تا آنجایی که من اطالع دارم این ساخته و
پرداخته ذهن آقای قالیباف است.

