
یادداشت

3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شنبه  9 اردیبهشت   شماره 131

به گزلرش ایسنا، جبهه مردمی نیروهای انقالب با صدور بیانیه ای تاکید کرد: قالیباف و رئیسی یک هدف 
مشــترک دارند و هر دو نامزد اصلی جبهه مردمی هســتند. این جبهه به هیچ وجه نامزد اصلی و فرعی و یا 

پوششی ندارد.

نیویورک تایمز: 

چه لذتی دارد که چشــمانت را ببندی و با سخنان کاندیداهای محترم،حّل فوری 
مشــکالت مملکتت را ببینی! مشکل بیکاری با طرح» کارانه« و دادن ماهانه مبلغی 
پول تا کار پیدا شــود! افزودن یارانه به سه دهک پایین جامعه تا زندگیشان متحول 
شود! تقسیم زمین رایگان به افراد بی مسکن و کمک به ساخت خانه تا رفع مشکل 
بی مسکنی! شــعار اقتصاد »برون زا« و کمک گرفتن از تجربه ی کشورهای دیگر 
بدون تعصب و محدودیت! آوردن پول نفت به ســر سفره ها و ساختن زندگی و رفاه 
همگانی! صحبت کردن از امکانات فراوان برای اخذ رأی مردم! ساختن مملکت گل و 
بلبل برای افراد داخل کشور و دعوت ایرانیان خارج از کشور برای ساختن مملکت! راه 
اندازی چرخه ی تولید و سامان دهی آنی مشکالت اقتصادی! چقدر دوران انتخابات 
شیرین است.همه دلسوز مردمند و همه نگران معیشت تک تک افراد جامعه! ای کاش 
همان اخالقی راکه از آموزه های دینی مدعی یادگیری هستیم،در عمل پیاده کنیم و 

بی جهت آسمان و ریسمان به هم نبافیم.
درست اســت که ما مردم، تخصصی در ارائه ی ارقام و اعداد نداریم ولی مطمئن 
باشید فرق »راست« و» دروغ «را کم کم می فهمیمم! ما »حقایق تلخ ولی راست« 
را به» مجازهای دروغ ولی شیرین« ترجیح می دهیم و امیدواریم گویندگان پر وعده 
به شعور ما مردم توهین نکنند!! تا کی باید دوران انتخابات،نقش» مدینه ی فاضله« 
را بازی کند، همه نگران معیشــت مردم باشــند و بعد از انتخابات ،آش همان آش و 
کاسه همان کاسه باشد؟ کجا رفت آن شعارهایی که» ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان 

قدرت«!؟ شعار » حکومت عدل« و ارج نهادن به» پابرهنگان«کجاست؟!
البته اگر مردم همت کنند و یک بار برای همیشه به کسی رأی بدهند که» دروغ« 
نمی گوید،به کسی رأی بدهند که » شعار« نمی دهد بعد از آن دیگر هیچ کاندیدایی 

به خود جرأت نمی دهد با شعارهای تو خالی به سراغ رأی مردم برود!
ان شا ءاهلل

باشعار،مشکالتمملکتحلمیشود!؟

قالیبافچهگفتوچهرانگفت؟

بــه گزارش ایلنا، حســن روحانی در یک گفتگوی رادیویــی گفت: آنها که با 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی میانه خوبی ندارند بدانند سال گذشته ۱۰۰ هزار 

شغل با استفاده ازاین فضا بوجود آمده است.
در این خصوص یک کارشناس تجارت الکترونیک و حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در گفت: ایران در  دولت تدبیر و امید و با حمایت های حسن روحانی و 
سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین محمود 
واعظی وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات توانســت پیشرفت های بسیار زیاد و 

مهمی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات داشته باشد. به عنوان مثال در زمینه 
افزایش ســرعت و تعداد کاربران اینترنت در ایران، حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و استارت آپ ها و ایجاد قوانینی برای فعالیت گسترده و راحت تر شرکت های 
اینترنتی اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفت که در نهایت این تدابیر باعث شد 
تا جوانان زیادی به صورت متسقیم و غیر مستقیم در این حوزه شاغل شوند. در 
حال حاضر ایران یکی از قطب های بزرگ استارت آپ و ایده های نو در جهان با 

نیروهای کار جوان و متخصص است..

حسنروحانیرئیسجمهوری:

با استفاده از فضای مجازی ۱۰۰ هزار شغل 
ایجاد کردیم 

سیدحسینموسویتبریزی:

 همین شعارهای به ظاهر »شدنی« ۸ سال مملکت را به بدبختی کشاند

محمدرضاعارف:

نامزدهامشکالتراباراهحلارائهدهند
جریانرقیبدرمقطعیبهدنبالآنبودکهآخرین

میخرابهتابوتاصالحاتبزند

رئیسی و قالیباف هر دو 
نامزد اصلی جبهه مردمی 

هستند

ابوالقاسم عابدین پور- فعال سياسی اصالح طلب 

فرزاد شالفروش - فعال سياسی اصالح طلب 

به گزراش ایلنا، آیت اهلل سیدحسین موسوی 
تبریزی در آیین رســمی افتتاح ستاد انتخاباتی 
حجت االسالم حسن روحانی در استان قم که 
با حضور علما و اقشار مختلف مردم در خیابان 
صفائیه این شــهر برگزار شد، اظهار داشت: در 
آیات قرآن و روایات اهل بیت بر مســاله تعقل 
تاکید فراوانی شــده و از این رو باید در زندگی 

خود به این مهم توجه کنیم.
او با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه زمر گفت: 
خداوند اول عقل انسان را آفرید و بعد از آن بود 
که به انســان قدرت بیــان داد؛ بیان برای این 
اســت که عقل ها و فهم های مختلف همدیگر 
را تکمیل کنند و البته ایــن مهم زمانی اتفاق 
می افتد که آزادی بیان و اندیشــه و همچنین 

آزادی پس از بیان وجود داشته باشد.
آیت اهلل موســوی تبریزی در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: 
خیلی هــا امروز می توانند حــرف بزنند و طبق 

قانون اساسی هم این فرصت برای آنان فراهم 
اســت که به صورت مســاوی از بیت المال و 
امکانات عمومی برای تبلیغات استفاده کنند اما 
این که برای یک قشــر و گروه تمامی مساجد 
و ســالن های شهر در اختیار آنها باشد اما برای 
گروهی دیگر یک زندان هم وجود نداشته باشد 
اینجا نه عدالت اســت و نه انصاف؛ متاســفانه 
غالب انتخابات کشــور ما همین طور بوده که 
امیدواریــم انتخابات پیش رو با رعایت عدالت، 

مساوات و انصاف همراه باشد.
او با اشاره به وعده های مختلفی که از سوی 
برخی از کاندیداهای انتخاباتی مطرح می شود، 
گفت: خیلی ها وعده می دهند که چنین و چنان 
می کنیم اما ما باید در فکر خود و در عقل خود 
ببینیم که این حرف درست است یا دروغ؛ اصال 
فرض را بر این می گیریم که دروغ نیست و او 
می خواهــد این کار را انجام بدهد اما باز هم در 
عقل خود ببینیم که اصال این وعده ها با توجه 

به شرایط امکان پذیر و شدنی است یا خیر.
او افزود: باید آمار و ارقام و شــرایط کشور را 
بسنجیم و ببینیم که چه وعده هایی قابل تحقق 
اســت و چه وعده هایی در راستای فریب مردم 

مطرح می شود.
آیت اهلل موسوی تبریزی تصریح کرد: امروز 
عده ای هستند که وعده های نشدنی می دهند و 
همان گونه که در گذشته آقایانی نمی دانستند 
دو میلیارد تومان یعنی چه و شــرایط کشور را 
در نظــر نمی گرفتند امروز هم عده ای بدون در 
نظر گرفتن امکانات کشور و شرایط وعده های 
غیرممکن داده و فقط شعار می دهند که شدنی 
اســت در حالی که همین شــعارهای به ظاهر 
شدنی است که ۸ سال کشور ما را بیچاره کرد و 

مملکت ایران را به بدبختی کشاند.
او افزود: وقتی کاندیدایی وعده هایی می دهد 
که با توجه به شــرایط فعلی کشور اصال قابل 
تحقق نیست بزرگترین ضربه را به اعتقاد مردم 

و بــه اصل نظام جمهوری اســالمی می زنند. 
برای مثال وقتی کاندیدایــی وعده ۲۵۰ هزار 
تومان یــا ۳۰۰ هزار تومان یارانــه را به مردم 
می دهد فرض می گیریم کــه او رای می آورد 
و رهبری هم حکــم او را تنفیذ کند. حال اگر 
با توجه به منابع و شــرایط کشور این وعده را 
عملی نکند ، در نهایــت اعتقاد مردم به اصل 
نظام جمهوری اسالمی را خدشه دار می کند به 
گونه ای که مردم می گویند کل مسئوالن نظام 
دروغ می گویند؛ پس چرا باید وعده هایی بدهیم 

که اصال شدنی نیست.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به شخصیت 
فردی و سیاسی حســن روحانی اظهار داشت: 
جناب آقای روحانی را از سال ۱۳۴۱ می شناسم 
و تقریبا با هم هم ســن هســتیم و با توجه به 
ســال ها همکاری ما در طول تاریخ انقالب و 
به ویژه در مجلس شــورای اسالمی می گویم 
که ایشان آدم بســیار فعالی است و می خواهد 

برای کشور کار کند و البته کارها را به صورت 
سرسری رد نمی کنند.

اســتاد خارج فقه حوزه علمیه قم خاطرنشان 
کرد: ممکن اســت در آرزوهای ما افراد بهتری 
برای ریاســت جمهوری باشــد اما با توجه به 
شرایط موجود کسی بهتر از ایشان وجود ندارد؛ 
یعنی در بین این شش نفر نیز حاال یا نیامده و 

یا نگذاشتند که بیاید.
او با انتقاد از سوءاستفاده برخی از کاندیداها از 
مقدسات مذهبی گفت: متاسفانه برخی کاندیداها 
برای رسیدن به قدرت دنیا از مقدسات مذهبی و 
ملی و نام بزرگان سوءاستفاده می کنند و حتی از 
فقر مردم فقیر نیز سوء استفاده می کنند.از این 
رو ممکن است اگر ما هشیار نباشیم به قدرت 
برسند و این کشور و نظام را به ورطه هالکت 
بکشــانند اما اگر ما با هم باشــیم و به صورت 
آگاهانه با مسائل برخورد کنیم این افراد راه به 

جایی نخواهد برد.

علیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمی:

مانععملیاتیشدناجرایسازوکارحضورزناندرورزشگاههاشدند

رئیس مجلس با بیان این که اگر اخالق نباشــد، انتخابات که امری مبارک است 
تیره خواهد شد، ادامه داد: سخنان نامزدها باید صادقانه باشد و مشکالت را با راه حل 

هایی که دارند بگویند نه اینکه حرف هایی بزنند که برای رای باشد.
به گزارش  انتخاب ، علی الریجانی گفت: ممکن اســت در کشور دلخوری هایی 
وجود داشــته باشــد، ما هم نقدهایی داریم ولی باید دانست طی سال های گذشته 
دشمنان با تحریم ها مشکالتی ایجاد کردند و با سوء مدیریت داخلی نیز منابع کشور 

به خوبی استفاده نشد.
الریجانی ادامه داد: اگر کشــور در مسیر تولید حرکت کند، می توان مشکالت را 

حل کرد، تصریح کرد: با کارهای سطحی نمی توان مشکالت را حل کرد.
وی گفــت: زمینه برای حضور جوانان در صحنه های مختلف در حال باز شــدن 
است و من به آینده نظام امیدوارم زیرا در حال عبور از شرایط سخت گذشته هستیم 

و گام هایی نیز برداشته شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان این که باید از ســرمایه گذاری در کشــور حمایت کرد، 
خاطرنشــان کرد: باید گام های خود را ســریع تر برداریم و این کار تنها با وحدت 

درونی امکان پذیر است.
وی با دعوت از مردم برای مشــارکت گســترده در انتخابــات گفت: انتخابات 
آوردگاهی برای پس زدن دشمن است.در انتخابات باید حضور داشت و اشکال های 

کشور را با انتخاب دولتی قدرتمند رفع کرد.
رئیــس مجلس با بیــان این کــه عزتمندی ایــران امروز به خاطــر فداکاری 
شهداست،تصریح کرد: خانواده شــهدا عزیزترین افراد کشور هستند و هدف شهدا 

شهادت در راه اسالم بود پس باید، همه اهداف شهدا را دنبال کنیم.

جبههمردمینیروهایانقالب:

به گزارش آفتاب نیوز، شــهیندخت موالوردی ، با اشــاره 
به برنامه های معاونت زنان و امور خانواده ریاســت جمهوری 
و به طور کلی اقدامات دولت یازدهم درخصوص مســائل و 
مشــکالت زنان اعالم کرد: در چارچوب رویکرد کلی دولت 
اعتدال و اسناد باالدســتی و همچنین برنامه تقدیمی آقای 
روحانی در جریان انتخابات ســال ۹۲ که همان زمان مورد 
توجــه اکثریت جامعه و رای دهندگان قرار گرفت، صرفاً طی 
این چهارســال در حوزه زنان و خانواده ریل گذاری کنیم که 
از سویی در برنامه ششم توسعه نمایان شد و از دیگر سو نیز 
از طریق راهبرد توانمندســازی گروه های مختلف زنان که با 
اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود شناسایی و مدیریت 

شد.
معاون زنــان و امور خانواده ریاســت جمهوری همچنین 
در واکنش به ســوالی درباره این که کدامیک از برنامه های 
دولت در حوزه زنان بخاطر فشــارهای بیرونی متوقف شد یا 
به هر نحو از رســیدن به مرحله اجــرا بازماند، گفت: به طور 
کلی وضعیت به این شــکل نبــود که ما کنار بکشــیم یا 

عقب نشــینی کنیم و به رغم تمام مخالفت ها و مقاومت هایی 
که صورت گرفت، تــا جایی که امکانات و توانایی مان اجازه 
داد، برنامه های خود را پیش بردیم و  آن گاه که باور داشتیم، 
برنامه ای که مدنظر داریم، درست است و باید به اجرا دربیاید، 

کار را انجام دادیم و هرگز کوتاه نیامدیم.
عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد: با این حال بعضًا 
با مواردی روبرو بودیم که اجرایی شــدن آن نیازمند انتخاب 
راهبردی متفاوت بود. از جمله اصالح برخی قوانین یا ساز و 
کارهایی که باید برای حضور اجتماعی بیشتر زنان در جامعه 
فراهم می شد.او در عین حال تصریح کرد: در چنین وضعیتی 
بعضاً حاشیه ســازی ها یا برخی فشــارها بر روند و خروجی 
عملکردمان تاثیر گذاشــت و بعضاً موفق نشدیم، هدفی که 

داشتیم را به طور کامل دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم.
مــوالوردی در تشــریح برخــی از موارد این فشــارها و 
حاشیه ســازی ها گفت: به هر حال باتوجه به مطالبه جامعه، 
یکی از این بحث ها همــان موضوع ورود زنان و دختران به 
ورزشگاه ها بود! البته این مسئله به این شکل نبوده که دولت 

این موضوع را به عنوان مطالبه اصلی تمامی جامعه در دستور 
کار قرار داده باشد؛ بلکه به عنوان مطالبه بخشی از زنان جامعه 
بر لزوم اجرایی شدن آن در چارچوب و ساز و کاری مشخص 

اصرار داشتیم.
او در پاســخ به ســوال دیگری درباره اینکه عدم استفاده 
مناســبت از ظرفیت های مدیریتی زنان در ســطوح باالی 
اجرایی و دولتی گفت: این بحث نیز ازجمله مســائلی است 
که باید با دقت بیشتری به آن توجه شود. واقعیت این است 
که نمی توان انتظار داشــت که مثاًل با حضور یک وزیر زن 
در کابینه، تمامی مشــکالت و نابه سامانی ها در حوزه زنان و 

خانواده مرتفع می شد.
معاون امــور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشــاره به 
عدم حضور یــک وزیر زن در کابینه یازدهم، خاطرنشــان 
کرد: باوجــود این، در دولت تدبیر و امیــد موارد متعددی با 
نخســتین انتصاب های زنان در بخش هــای مختلف روبرو 
بودیم؛ به عنوان نمونه نخستین سفیر زن جمهوری اسالمی، 
اولین سخنگوی زن در وزارت خارجه، اولین فرماندار زن اهل 

برخی از این موارد بود.
مــوالوردی در پایان تصریح کرد: قطعاً برای در دولت بعد 
ایــن مطالبه درخصوص انتصاب وزرای زن و حضور زنان در 
عرصه های باالی مدیریت دولتی مطرح خواهد بود و خودمان 
نیز پیگیر خواهیم بود که این مهم در دولت دوازدهم محقق 

شود.

شهینهدختموالوردیمعاونزنانوامورخانوادهرئیسجمهور:

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف 
با بیــان این که جریــان اصالحات 
از ابتــدای دهــه ۹۰ بــا توجــه به 
از دهه ۸۰  جمع بندی های حاصــل 
به رویکرد عقالنیــت و خرد جمعی 
دست یافته اســت، حرکت ارزشمند 
این جریان در انتخابات ســال ۹۲ را 
نمودی از رویکرد عقالنیت مبتنی بر 

خرد جمعی معرفی کرد.
وی  بــر اهمیت تداوم این حرکت 
تاکید کرد و گفــت: گام دوم حرکت 
جریــان اصالحات در این مســیر با 
انتخابات مجلس در سال ۹۴ برداشته 
شد و امروز پیروزی در انتخابات ۹6 
و پــس از آن آمادگی برای انتخابات 
مجلس در سال ۹۸ ادامه حرکت آغاز 

شده است.
انتخابــات  هم چنیــن  عــارف 

شوراهای شــهر و ریاست جمهوری 
را مهــم توصیف کــرد و افزود: هر 
یک از ایــن دو انتخابات بر دیگری 
تاثیرگذار خواهند بود. ســال گذشته 
با وجود بعضی ضعف ها و کاســتی ها 
با اتفاق آراء روحانی را گزینه مناسب 
کاندیداتوری ریاست جمهوری اعالم 
کردیم. ایــن انتخاب نشــان دهنده 
دوری شــورای عالــی اصالح طلبان 
از ســهم خواهی است.رییس شورای  
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان 
بــا اشــاره بــه آراء اصالح طلبان در 
انتخابات ریاســت جمهــوری گفت: 
شورای عالی اصالح طلبان  با بررسی 
همه شــرایط و عملکرد دولت آقای 
روحانی در ۴ ســال گذشــته معتقد 
اســت دولت توفیقات بسیاری داشته 
و بســترهایی نیز بــرای ادامه این 
مسیر آماده کرده است.وی هم چنین 
عملکرد سیاســی دولت در مدیریت 
استان ها و انتخاب بعضی مدیران را  

یکی از انتقادات اصلی اصالح طلبان 
به حسن روحانی دانست.عارف درباره 
عالی سیاست گذاری  رویکرد شورای 
شوراهای  انتخابات  در  اصالح طلبان 
شهر نیز گفت: هدف اصلی ما حفظ 
وحدت، انســجام و پیــروی از خرد 
جمعی است. بی شک زمانی که مساله 
اختالف نظرها  می شود  مطرح  رقابت 
و شــکاف هایی ایجاد می شود که با 
توسل به رویکرد تبعیت از خرد جمعی 
این اختالف نظرها در نهایت برطرف 
خواهد شــد.رئیس فراکسیون امید با 
بیان این که جریان رقیب در مقطعی 
به دنبال آن بود کــه آخرین میخ را 
به تابوت اصالحات بزنند، ولی موفق 
وقتی جریان  نشــدند، تصریح کرد: 
رقیب با انســجام اصالح طلبان رو به 

رو شدند 
طبیعی اســت که اگر بتوانند آن را 
بر هــم می زنند، به همین دلیل نباید 
اجازه دهیم هیچ گونه اختالف ناشی از 

انتخاب افراد در لیست های انتخاباتی 
اصالح طلبان برای شوراهای شهر به 
انسجام به دست آمده موجود آسیب 
وارد کند.عارف ادامه داد: شورای عالی  
سیاســت گذاری به این نتیجه رسیده 
اســت که در تهران و مراکز استان ها 
به ارائه لیست های واحد بپردازد اما در 
سایر شهرستان ها و بخش ها به این 
موضوع ورود نکنــد.وی تاکید کرد: 
عنوان  به  ســابقه جریان اصالحات 
جریانی ریشه دار در انقالب نشان داده 
اســت که اگر مدیریت صحیح انجام 
شود این جریان می تواند 7۰ درصد از 

مردم را بسیج کند.
عارف هم چنین با اشاره به این که 
عملکرد دولت به خوبی بررسی شده 
سیاست گذاری  شــورای  مطالبات  و 
اصالحات و فراکسیون امید از دولت 
مطرح شــده است، از تعامل مثبت با 
ستادهای انتخاباتی روحانی در سراسر 

کشور خبر داد.

عیســی کالنتری عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی 
را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا وی تاکید کرد: عملکرد مثبت دولت در برخی 
حوزه های کشــاورزی موجب نگاه مثبت کشاورزان و افزایش 
تولید برخی محصوالت کشــاورزی شده است که زمانی تنها 

وارد کننــده آن بودیــم. عملکرد دولت در حــوزه  خدمات و 
پشتیبانی مثبت ارزیابی می شــود. وزارت کشاورزی عملکرد 

کامال قابل قبولی طی سال های گذشته داشته است.
دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به خودکفایی در تولید گندم و 
اینکه با مطالعات درســت، دولت قادر به دستیابی به تولید این 

محصول استراتژیک شــده است، اظهار داشت: خودکفایی در 
تولید گندم در دولت اصالحات در دولت روحانی تکرار شد. این 

کار جز با برنامه ای دانش محور امکانپذیر نبوده است.
او افزود: طی سال های گذشته افزایش تولید گندم با کاهش 
سطح زیر کشت عملی شده است یعنی بر خالف تصور عده ای 

خودکفایی در تولید محصول گندم با افزایش عملکرد و با تولید 
دانش محور امکانپذیر شــده است. این کارنامه ای قابل قبول 
برای دولت یازدهم اســت چرا که بر اساس آخرین گزارش ها، 
خودکفایی در تولید گندم در ســال جاری نیز تکرار خواهد شد 

که تاثیر مثبتی در معیشت کشاورزان خواهد داشت.

عیسیکالنتریوزیرکشاورزیدولتاصالحات:

خودکفاییگندمپسازدولتخاتمیدردولتروحانیتکرارشد

محمدباقر قالیباف با ادبیات و سخنانی آشنا وارد کارزار انتخاباتی شد که پیش تر 
با ورژنی متفاوت از معجزه قرن، محمود احمدی نژاد شــنیده بودیم.سردار خلبان، 
در این دوره از انتخابات با تخریب و شعارهای عوام فریبانه وارد تبلیغات تلویزیونی 
شد .شهردار تهران از انتشار عکسهایی که متعلق به مراسم عروسی دخترش نبود 
انتقــاد کرد،اما از تعطیلی پارک عمومی لویزان به دلیل مراســم ازدواج فرزندش 
ســخنی نگفت. ســردار قالیباف از واردات چوب بستنی و اقالم غیرضروری انتقاد 
کرد و نگفت که این واردات در چه زمان و چه دولتی صورت گرفته اســت، اما از 
واردات خودروهای گرانقیمت در طول ریاســتش بر نیروی انتظامی سخنی نگفت 
.شــهردار تهران از فرار مالیاتی گفت، اما نگفت که خود به دلیل طرح سنگفرش 
منطقه۱۲،باعث حذف بخشی از درآمد مالیاتی دولت شده است. قالیباف از سه برابر 
شدن یارانه ها سخن گفت،اما از منابع پرداخت آن سخنی به میان نیاورد .سردار از 
مدیریــت روز دنیا و عمل گرایی خود گفت،اما نگفت که منظورش از روش عملی 
و مدیریت نوین و منحصربه فردش چه می باشد. شهردار پایتخت از توجه اش به 
فقرا و طبقه ضعیف جامعه ســخن به میان آورد، اما از سیاست انضباط شهری که 
منجربه بیکاری دستفروشان شد سخنی نگفت. شهردار تهران از نظام بانکی انتقاد 
کرد، اما نگفت چرا در بانک شــهر که شــهرداری تهران از سهامداران اصلی آن 
اســت، به راحتی تسهیالت و خدمات در اختیار مردم قرار نمی گیرد. سردار خلبان 
با ســیاه نمایی کامل از وضعیت موجود، نشــان داد که دل در گرو انقالب ندارد. 
ســردار خلبان از ۹6درصد آمار فقرا و ۴درصد زالو صفتان در ایران اسالمی سخن 
به میان آورد، اما نگفت که این چهار درصد چه کســانی هســتند و به دنبال بگم، 
بگم ها با ورژن جدید و فیگورها و ژســت های روشنفکرنمایانه می باشد. شهردار 
پایتخت از بیکاری دختران و پســران جوان گفت، اما نگفت که چرا در شهرداری 
کالنشــهر تهران از این ظرفیت بالقوه در جهت ایجاد اشتغال استفاده نکرده است 
و چرا بســیاری از پرسنل خدوم شهرداری را به دلیل تفکرات سیاسی از کار، بیکار 

کرده است. 
شــهردار از توجه به قشــر آســیب پذیر و مســتضعف جامعه ســخن به میان 
آورد، امــا نگفت با توجه به مســئولیت و وظیفه اش در مدیریت شــهری برای 
ایــن طبقه جامعــه چه کاری انجــام داده اســت. قالیباف مطمئنا از مشــاوران 
دلســوز و آگاهــی اســتفاده نمــی کند کــه نقش خــود را در نابســامانی های 
پایتخــت در طــول بیش از یک دهــه مدیریت شــهری، نادیده گرفته اســت 
 و فقــط بــه دنبال تخریــب دولت تدبیــر و امید در طول چهار ســال گذشــته 

است. 
سردار خلبان از نتیجه برجام انتقاد کرد و سایه جنگ را دور از ذهن خواند، اما از 
قطعنامه هایی که علیه ایران اسالمی صادر می شد سخنی نگفت و اینکه برجام و 
توافق هسته ای، اراده و خواست تمام ارکان نظام از صدر تا ذیل بود که توسط دولت 
دکتر روحانی اجرا شــد نیز چیزی بر زبان نیاورد. شهردار تهران از اقتصاد مردمی 
و جلوگیری از رانت و مدیریت منحصربه فردش در شهرداری پایتخت گفت،اما از 
بدهی بیش از شــصت هزار میلیاردی)به گفته کارشناسان( حرفی به میان نیاورد. 
همسر عضو هیئت مدیره خیریه امام رضا)ع(،از عدم توجه به زنان سرپرست خانوار 
و خانواده های آسیب پذیر جامعه گفت، اما از تسهیالتی که همسرش زهراسادات 
مشیراستخاره برای کمک به این طبقه اجتماعی به واسطه تاسیس مؤسسه خیریه 
بهره مند می شود و چه کمکی به این محرومین کرده است، حرفی به میان نیاورد. 
شــهردار تهران از کلیه فروشی و خودکشــی کارخانه دار انتقاد کرد، اما توضیحی 
درباره خودکشــی  کارگر شــهرداری منطقه۲۲ در موتورخانه نــداد. عضو اصلی 
هیئت مدیره مترو از ایجاد۲۳۰کیلومتر خط مترو ســخن به میان آورد، اما از دلیل 
آبگرفتگی ایستگاهها و فرو ریزی آن ها سخنی بر زبان نیاورد. شهردار پایتخت از 
بیکاری و عدم اشــتغال گفت، اما از نقش خود در این بیکاری و تعطیلی واحدهای 
صنفی به دلیل طرحهایی مثل سنگفرش چیزی نگفت. قالیباف با تعریف و تمجید 
از اقدامات خود همچون ســاخت برج میالد و پل طبقاتی صدر ســخن گفت، اما 
 از ضعف های این طرح ها همچون عدم کار کارشناســی در انتخاب محل سخنی 
نگفت. قالیباف همچون شهردار قبلی در جهت جذب رای به روش های تخریبی و 
پوپولیستی روی آورده، اما نمی داند که مردم فهیم ایران زمین، در ۲۹ اردیبهشت 

با حضور گسترده خود اجازه حضور شکست خوردگان سیاسی را نخواهند داد.

حجت االسالم حســن روحانی در ادامه سفرهای انتخاباتی خود به سه استان 
کشور سفر می کند.  به گزارش انتخاب، سفرهای انتخاباتی حجت االسالم حسن 
روحانــی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری به مدت دو روز 
آغاز می شود.  از صبح شــنبه سفر انتخاباتی روحانی به سه استان کرمان، یزد و 
هرمزگان آغاز می شود و عصر یکشنبه به اتمام می رسد.  روحانی در جریان سفر 
به کرمان از ســاعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شــنبه در تاالر تالش استان کرمان در 
جمع مردم این شهر سخنرانی می کند.  وی پس از حضور در جمع مردم کرمان، 
عصر شنبه به استان یزد سفر خواهد کرد و میهمان مردم دارالعباده خواهد بود و 
در مسجد حظیره سخنرانی خواهد کرد.  پس از اتمام برنامه های انتخاباتی در دو 
اســتان یزد و کرمان، روحانی عازم هرمزگان شده و صبح یکشنبه در جمع مردم 

بندرعباس حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد.

سفرانتخاباتیحسنروحانیبه۳استان


