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داســتان های محمدباقر قالیباف و 
هلدینگ یاس و شهرداری تهران تمامی 
ندارد. حاال با انتشار گسترده فایل صوتی 
گفت وگوی فرمانده سابق سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و یکی از معاونانش؛ بار 
دیگر نگاه ها به ســمت رئیس مجلس 

چرخیده است.
هرچند مشاوران و نزدیکان قالیباف 
می گویند که این فایل جدید نیســت و 
دادگاه همه موارد را رســیدگی و برائت 

قالیباف را تایید کرده است.
درخواست بررسی مجدد پرونده 

هلدینگ یاس از قوه قضاییه
محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا 
در یکی از اولین واکنش ها در این مورد 
نوشت: »جناب آقای قالیباف؛ مخاطب 
اصلی جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب 
تاکید کردند مسئوالنند وگرنه از آدم های 
یک القبا کاری برنمی آید. عجالتا نقش 
خود را در پرونده هلدینگ یاس تبیین 
کنید تا نوبت به بقیه چیزها برســد. اگر 
حرف های این روزها درست باشد به بقیه 
چیزها برسید.«محمد سعید احدیان، 
دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف نیز 
در پاسخ نوشــت: »در پرونده هلدینگ 
یاس با حکم صریح دادگاه روشن شد که 
تخلف ها هیچ ارتباطی با دکتر قالیباف و 

شهرداری ندارد.«
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری 
در خصوص فایل منتشر شده میان دو 
نفر از شخصیت های سپاه و مطرح شدن 
اسامی برخی مســئوالن در آن گفت: 
»درباره انتشار این فایل صوتی که گفته 
می شود دو سال پیش هم منتشر شده 
است که البته فکر می کنم تا این حد دیده 
نشد، باید گفت تا همین لحظه اطرافیان 
این افــرادی که اسم شــان در این فایل 
صوتی بوده اســت، هیــچ کدام صحت 
و اصالت این فایل صوتی را زیر ســوال 
نبرده اند و در واقع همــه به نوعی تایید 

می کنند این فایل صوتی اصالت دارد.«
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه 
گفته می شود در گذشــته به ادعاهای 
مطرح شده در فایل مذکور رسیدگی شده 
است، عنوان کرد: »من واقعا نمی دانم، اگر 
در قوه قضائیه به مطالبی که در این فایل  
مطرح می شود که به اعتقاد من مطالب 
روشنی نیز است و یکسری فرماندهان 
ارشــد نظامی که همگی دست اندرکار 
بودند و عالی ترین فرمانده نظامی کشور 
آقای عزیزجعفری و معاون اقتصادی شان 
صحبت هایی کرده اند واقعا نمی شود به 
سادگی از آنها گذشت و دستگاه قضایی 

نه فقط می تواند به این مسئله ورود کند 
بلکه وظیفه و تکلیفش است که به این 
مسئله ورود کنند.«وی افزود: »من اگر 
جای دادســتان تهران بودم همین فردا 
صبح آقایانی که در فایل صحبت می کنند 
را به عنوان مطلع می خواستم تا کسانی که 
از وقوع یک جرمی الاقل در حدی که در 
فایل صحبت می کنند، مطلع هستند در 

مورد این مساله توضیح دهند.«
مجتهدزاده تاکید کــرد: »اگر واقعا 
به ادعاهای مطرح شده در فایل منتشر 
شده در خصوص پرونده هلدینگ یاس 
رسیدگی شــده اســت باید به روشنی 

بیان شود.«
این وکیل دادگستری با بیان اینکه 
رسیدگی به مسائل مطرح شده در فایل 
صوتی منتسب به شخصیت های نظامی 
کشور یک آزمون برای رییس قوه قضائیه 
است، عنوان کرد: »آقای اژه ای که بسیار 
اهتمام ویژه ای بــه تغییر در قوه قضائیه 
دارند و ســعی در برگردانــدن اعتبار و 
اعتماد مردم به قوه را دارد، باید بدانند با 
پرونده های سبک و کوچک اعتماد مردم 
باز نخواهد گشت. البته که این اقدامات 
خوب اســت اما شــما زمانی می توانید 
اعتماد را به مردم بازگردانید که با چنین 

پرونده هایی برخورد کنید.«
وی تاکید کرد: »رئیس قوه قضائیه 
باید بدانند ایشان زمانی می تواند اعتبار 

یک قوه را بازگرداند که بیایید بدون تعارف 
رأی پرونده هلدینگ یاس را کامل منتشر 
کند.«وی ادامه داد: »به عنوان حقوقدان 
اعتقاد دارم که فســاد سیستماتیک به 
آن شکلی که گفته می شود، واقعا وجود 
ندارد. نقص و ایراد داریم. اشکاالت عمده 
و اساسی داریم اما فساد سیستماتیک 
به نظر من وجود نــدارد. صحبت هایی 
که در فایل از جانب افراد شناخته شده 
گفته می شود، این طور نیست که بگوییم 
مدیرکل یک وزارتخانه بــا معاون وزیر 
در جمــع خصوصی خودشــان مطرح 
می کنند. عالی ترین مقامات نظامی کشور 
نشسته اند و در این مورد صحبت می کنند 
و این پرونده ای است که برای قوه قضاییه 
می تواند مهم باشد.«مصطفی کواکبیان، 

دبیرکل حزب مردمساالری و نماینده 
مجلس یازدهم نیز از اولین افرادی بود 
که به این فایل صوتی واکنش نشان داد. 
او در توئیتی نوشت: »تحقیق و تفحص 
از شهرداری تهران را سه مرتبه تا مرحله 
صحن علنی در مجلس دهم پیش بردم. 
اما با البی قالیباف- الریجانی به نتیجه 
نرسید.حال با افشای فایل صوتی فرمانده 
سابق ســپاه با معاونش انتظار از جناب 
آقای محسنی اژه ای این است به پرونده 
امالک نجومی رسیدگی و اعتماد عمومی 

را احیا نمایند.»
عیسی شریفی- قالیباف؛ رابطه ای 

پراز ابهام
 جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از 
فعاالن اصالح طلب اما انگشت اشاره  را 
به سمت رابطه قالیباف و با قائم مقامش 
یعنی عیسی شریفی نشانه گرفته است: 
»درباره این اتفاقی که افتاده است از قبل 
هم صحبت هایی درباره پرونده فسادی 
که در شهرداری بوده است، مطرح می شد 
که مسئولش معاون آقای قالیباف، عیسی 
شــریفی بوده و این چیزی نیســت که 
پنهان مانده باشد اما ابعاد موضوع هیچ 
زمانی باز نشد و ارتباط آقای شریفی و این 
پرونده با آقای قالیباف جزء مواردی بود 
که باید شفاف سازی می شد و این هم بر 

عهده دستگاه قضایی است.«
این فعال سیاسی اصالح  طلب یادآور 

شد: »این پرونده در شورای پنجم مورد 
تحقیق و تفحص قرار گرفت و علیرغم 
تحقیق و تفحصی که در شــورا مطرح و 
گزارشــش تهیه و در صحن علنی شورا 
هم قرائت شد، عمالً دستگاه قضایی هیچ 
واکنش رسمی نسبت به این قضیه نشان 
نداد. معتقدم امروز این خواســته افکار 
عمومی است که دادستان کل کشور و 
همچنین مدعی العموم باید در خصوص 
این فایــل صوتی و صحت و ســقمش، 
ابعادش، متهمانش و صحبت های وارد 
شده ورود پیدا کنند و نگذارند این اتهام 
نسبت به افراد باقی بماند؛ چراکه اینجا 
موضوع، موضوع شــخص نیست. قطعا 
حیثیت دستگاه های نظام اهمیت شان 
باالتــر از حیثیت اشــخاص اســت و 
مدعی العموم باید به این قضیه وارد شود 
و برای این فایل صوتی پاسخ قانع کننده 

به افکار عمومی بدهد.«
البتــه احدیان مشــاور سیاســی 
و رســانه ای قالیباف نظر دیگری دارد:           
»پیشــنهاد می کنم گزارش تحقیق و 
تفحص شــورای شــهر اصالح طلب را 
مطالعه فرمایید. با اینکه گزارش مخدوش 
بود اما همان گزارش نتوانست حتی یک 
اتهام اختالس به یکی از مدیران شهرداری 
بزند.«جواد امام اما این پرونده را آزمون 
رئیس جدید قــوه قضاییه می داند:»در 
دوره آقای رئیســی در قوه قضائیه این 
مساله مطرح بود اما هیچ عکس العمل 
مشخصی در این قوه برای پاسخ به افکار 
عمومی نسبت به این فساد ندیدیم. امروز 
صحبت هایی از آقای اژه ای می شنویم 
که امیدوارکننده است انشااهلل در عمل 

شاهد باشیم که این اتفاق بیفتد.«
اتفاق خاصی نیست و دشمنان 
نباید قند در دلشان آب شود 

محمود عباس زاده، عضو کمیسیون 
امنیت ملی با اشاره به فایل صوتی منتشر 
شده میان دو چهره نظامی گفت: »به نظر 
من انتشار این فایل اتفاق خاصی نیست و 
دشمنان نباید خیلی قند در دلشان آب 

شود که کار بزرگی کرده اند.«
عباس زاده گفت: »باید بپذیریم که 
نفوذ اتفاق افتــاده و این واقعیت تلخی 
است. اگر ما مشــغول فروعات بشویم،  
انرژی ما به کنترل مسائل معمولی هدایت 
شود و نفوذ استراتژیک در جایگاه های 
حساس و برای خرابکاری های با هزینه 
باال با خســارت فیزیکــی و نرم صورت 
گیرد، برای منحرف کردن ما از طراحی 
یک سیستم کارآمد و استفاده از عناصر 
کارآمد در مدیریت جایگاه های حساس، 
کار خودش را می کند. متاســفانه نفوذ 
هیچگاه با تابلو نمی آید بلکه با نگاه و چهره 

قابل اعتماد وارد می شود. تشخیص نفوذ 
و نفاق هم سخت است اما شدنی است.«

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شــد: »من این 
فایــل را چندین بار گــوش دادم؛ آنچه 
که بدخواهان می خواســتند به دست 
بیاورند و بهانه تخریب سپاه قرار دهند، 
دستگیرشان نشــده است و چیزی هم 
دستگیرشان نخواهد شد. دشمن با این 
جنگ روانی نمی تواند بر محبوبیت سپاه 

خدشه ای وارد کند.«
راه عالج فساد؛ رسانه های آزاد

وحید اشــتری، فعال عدالتخواه با 
اشاره به قدیمی بودن فایل منتشر شده 
نوشــت: »اگر فضا در کشور قدری بازتر 
بود این صوت دســت اول از فســاد، دو 
ســال پیش می توانست ســوژه خیلی 
از رســانه های داخلی بــرای بازکردن 
ابعاد پرونده هولدینگ یاس و پیگیری 
وضعیت متهما و دســت اندرکارانش 
باشــد ولی حیف که این رانت انحصای 
سالهاســت که در اختیار رســانه های 

فارسی زبان خارج است.«
عبــاس عبــدی، کارشــناس و 
روزنامه نــگار نیــز معتقد اســت که 
»سرچشمه همه فسادها با فاصله زیاد از 
هر فساد چندهزار میلیاردی،  ناکارآمدی 
و انسداد رسانه ای کشور است. مبارزه با 
فساد فقط نیازمند یک قانون یک ماده ای 
است. ماده واحده مبارزه با فساد؛ آزادی و 

لغو انحصار رسانه ای است.«
این همان انحصار فسادآوری است که 
کاربران فضای مجازی را به یاد اظهارات 
حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین 
انداخت و بار دیگر زمینه بازنشــر فیلم 
این ســخنان را فراهم آورد: » اگر شما 
اطالعات و ســایت و تفنگ و تبلیغات و 
پول و سرمایه  را جمع کردی در یک نهاد؛ 
حتما فساد درست می شــود. ابوذر هم 
باشد فاسد می شــود. سلمان هم باشد، 

فاسد می شود.«

فایل صوتی فرماندهان سپاه، برگی دیگر از پرونده هلدینگ یاس ورق زد؛

چشم اسفندیار قالیباف
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داستان های محمدباقر 
قالیباف و هلدینگ یاس 

و شهرداری تهران تمامی 
ندارد. حاال با انتشار 

گسترده فایل صوتی 
گفت وگوی فرمانده سابق 

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و یکی از معاونانش؛ 

بار دیگر نگاه ها به سمت 
رئیس مجلس چرخیده 

است

 محمود عباس زاده، عضو 
کمیسیون امنیت ملی 

در واکنش به فایل صوتی 
منتشر شده میان دو چهره 

نظامی گفت: »به نظر من 
انتشار این فایل اتفاق 

خاصی نیست و دشمنان 
نباید خیلی قند در دلشان 

آب شود که کار بزرگی 
کرده اند.«

طهمورث حسینی

سخنگوی شورای نگهبان:
 قوانین انتخاباتی

 نیازمند اصالح است
 سخنگوی شورای نگهبان گفت: قوانین انتخاباتی 
ما نیازمند اصالحات جدی و جامعی است. اصالح 
ثبت نام ها، انواع تخلفات و تبلیغات، نقش آفرینی 
احزاب و غیره از جمله مسائلی است که باید در قانون 
انتخابات لحاظ شــود و به دنبال اصالحات جامع 
قانون انتخابات هستیم. طبیعتا باید اصالح چنین 
مصوباتی از مجلس شروع شود.طحان نظیف، افزود: 
سخاوتمندانه حاضر هستیم تجربیاتمان در حوزه 

انتخابات را در اختیار مجلس بگذاریم.
    

دیدار هیات های ایران و چین 
در وین

هیات هــای ایــران و چیــن بــه ریاســت 
مذاکره کنندگان ارشد دو کشــور با یکدیگر دیدار 
کردند.به گزارش ایلنا، عصر روز شــنبه نیز دیدار 
هیأت های مذاکره کننده ایــران و اتحادیه اروپا به 
ریاســت علی باقری و انریکه مورا هماهنگ کننده 

اروپایی برگزار شد.
دیروز همچنیــن جلســه ای دوجانبه میان 
هیأت های مذاکره کننده ایران و روسیه به ریاست 
علی باقری و میخائیل اولیانوف، رؤسای هیأت های 

جمهوری اسالمی ایران و روسیه برپا شد.
    

اتباع ایران در اوکراین برای 
»شرایط اضطراری« آماده باشند

سفارت جمهوری اســالمی ایران در اوکراین 
در اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو پرسشــهای برخی 
شهروندان در خصوص احتمال تنش و درگیری در 
مرزهای شرقی این کشور برای شرایط اضطراری 
احتمالی آمادگی داشته باشــند.به گزارش ایرنا بر 
اساس این اطالعیه که روز شنبه در صفحه توئیتر 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کی یف منتشر 
شد، آمده است: از هموطنان دعوت می نماید ضمن 
حفظ آرامش با ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراری 
احتمالی ارتباط خود را با سفارت به منظور آگاهی 
از توصیه های ضروری حفظ نمایند.در پایان آمده 
است: سفارت جمهوری اسالمی سالمتی و امنیت 
اتباع ایرانی را حائز اهمیت  دانسته و این موضوع را در 

اولویت وظایف خود قرار داده است.
    

طرح دو سناتور آمریکا برای 
توقف غنی سازی اورانیوم ایران 
ســناتورهای آمریکایی طرحی برای مقابله با 
ایران ارائه کردند.به گزارش ایلنا به نقل از کمیته 
روابط خارجی سنا، رابرت منندز و لیندسی گراهام، 
سناتورهای آمریکایی طرح ایجاد بانک منطقه ای 
ســوخت هســته ای برای جلوگیری از مسابقه 
تسلیحاتی را ارائه کردند.در این طرح  آمده است:در 
حالی که برنامه هسته ای ایران سایر کشورها را به 
سمت رقابت هسته ای تشویق می کند، ایجاد یک 
بانک سوخت هسته ای در منطقه یا توسعه بانک 
اورانیوم با غنای کم می تواند قســمتی از برنامه 
جامع برای مقابله با منع اشــاعه هســته ای در 

خاورمیانه باشد.
    

مقام روس: 
روابط مسکو - تهران روز به روز 

در حال افزایش است
معاون وزیر امورخارجه فدراســیون روسیه در 
مراسم جشــن چهل و سومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ایران در مسکو گفت: روابط چند 
وجهی و دوستانه دو کشور در ابعاد مختلف منطقه ای 

و بین المللی روز به روز در حال افزایش است.
»ایگور مارگولوف« با اشــاره به سه دور مکالمه 
تلفنی روسای جمهور ایران و روسیه در هفته ها و 
ماه های اخیر و همچنین دیدار اخیر سید ابراهیم 
رئیسی و والدیمیر پوتین اظهار امیدواری کرد که 
نتایج مذاکرات دو رئیس جمهور به تقویت روابط 

تهران - مسکو در حوزه های مختلف بینجامد.  
    

برخورد جبلی با سانسور شعرخوانی 
یک مداح از آنتن زنده 

روز جمعه همزمان بــا راهپیمایی ۲۲ بهمن 
ماه، در پی پخش شعرخوانی میثم مطیعی در یک 
اجتماع مردمی، صــدای او از آنتن تلویزیون قطع 
شد که حاشیه هایی را به دنبال داشت.محمدرضا 
باقریـ  مجری ویژه برنامه مراسم ۲۲ بهمن ماه در 
تلویزیونـ  در این مورد نوشت: »تصمیم به قطع 
شــعرخوانی میثم مطیعی در ۲۲ بهمن، تصمیم 
شخصی یکی از مدیران میانی بوده و دستور پخش 
ادامه شعرخوانی را دکتر جبلی شخصا صادر کرده 
است. اینطور که گفته اند، رئیس صداوسیما از قطع 
برنامه به شدت شاکی شــده و با مدیران سیما با 

تندی برخورد کرده است.«

روی موج کوتاه

غالمعلی رجایی، فعــال و تحلیلگر سیاســی، گفت: » 
امیدوارم که مسئوالن با اعتراضات صنفی برخورد سیاسی و 
قهری نداشته باشند. مسئوالن وظیفه دارند که به اعتراضات 
توجه کنند و صدای مردم را بشنوند و تمام تالششان را برای 

رفع مشکالت مردم به کار بگیرند«.
وی افزود: »اعتراضــات صنفی صرفا محــدود به دوره 

دولت کنونی نیست و برای مثال در دولت آقای روحانی هم 
شاهد اعتراضات کارگران هفت تپه بودیم. به هر حال حقوق 
اصناف مختلف با انتظارات آنها مطابقــت ندارد، حقوق ها 
همسان سازی نمی شود و مردم از نظر معیشتی در وضعیت 
بدی قرار دارند و دخل و خرج شان یکسان نیست. ارزش پول 
ملی هم روزبه روز پایین می آید و تورم روزبه روز باال می رود 
و می بینیم کــه افزایش حقوق قابل ذکری هم برای ســال 
آینده در دستور کار نیســت. همه اینها باعث می شود مردم 

اعتراض کنند«.
این فعال سیاسی بیان کرد: »مردم حق دارند. به هر حال 
یک زمانی یارانه 45هزار تومانی تقریبا برابر 10دالر بود اما 

اکنون یک دالر و نیم هم نیست. انرژی ها هم گران شده است 
و بیش از پیش بر مردم فشار وارد می شود. همه مردم اعم از 
معلمان، کارگران و... تحت فشارند و باید با منطق پای سخنان 
آنها نشست و مشکالتشــان را حل کرد؛ مانند کاری که در 
مواجهه با اعتراضات کشاورزان در اصفهان صورت گرفت و 
گفته شــد با این روش ها در این مدت مشکل آب کشاورزان 

حل خواهد شد«.
او در پاســخ به این پرســش که اگر مســئوالن صدای 
معترضان را نشــنوند، اعتراضات به چه ســمتی می رود، 
اظهار کرد: »اگر مسئوالن به اعتراضات توجه نکنند، حتما 
اعتراضات به سمت رادیکال شدن حرکن می کند. مردم وقتی 

سفره شان خالی باشد، اعتراض می کنند و اگر پاسخی دریافت 
نکنند، اعتراض های تندتری از خود نشان می دهند اما تصور 
نمی کنم رادیکال شــدن اعتراضات به معنای طغیان باشد 
زیرا معترضات معلم اند، کارگرند، کشاورزند و... اینها چریک 
نیستند که بخواهد طغیان کنند و احتمال به سمت نافرمانی 

مدنی و توأمان ادامه اعتراضات خواهند رفت«.
رجایی در پایــان درخصوص تأثیر تغییــر در وضعیت 
بین المللی ایران از طریق رفع تحریم هــا بر بهبود کیفیت 
زندگی مردم گفت: »رفع تحریم ها باعث آزادشدن بخشی از 
دارایی های ایران می شود و می توانیم با دنیا تعامل اقتصادی 
داشته باشیم اما این موضوع به طور مستقیم بر رفع مشکالت 
صنفی مؤثر نیست زیرا دولت باید در عملکرد خود بازنگری 
کند، باید ســازوکار حقوق و مزایا را اصالح کند. باید بکوشد 
که از دلش حقوق های نجومی بیرون نیاید و باید تالش کند 

سازوکار استخدام ها را اصالح کند«.

غالمعلی رجایی:

نباید با اعتراضات صنفی مواجهه سیاسی شود

خبر

دبیرکل جبهه حامیان والیت گفت: بعضی 
وزرای رئیسی سلیقه ای عمل کرده اند و به جای 
استفاده از نیروهای توانمند، ارزشی، انقالبی و 
ستادی مشغول رفیق بازی و فامیل بازی هستند.
دالور صیامی با بیان اینکه دولت سیزدهم در 
اجرای سیاســت های اقتصادی در کاهش تورم 
و بهبود معیشــت شکســت خورده است و تیم 
اقتصادی دولت هنوز نتوانسته توقعات مردم را 
برآورده کند، اظهار کرد: آقای رئیسی برای رفع 
مشکالت جامعه به خصوص معضالت معیشتی-

اقتصادی تالش می کند، اما متأسفانه مجموعه 

دولت به اندازه کافی بــا او همراهی ندارد و هنوز 
تورم و گرانی مهار نشده است.

این فعال سیاســی اصولگرا افــزود: دولت و 
کابینه جدید آمده اســت، حتی وزرا نیز تغییر 
کرده اند، اما همچنان بدنه با ســر وزارتخانه ها 
هماهنگ نیست، چرا که بعضاً معاونان و بسیاری 
از مدیران میانی از مســئوالن گذشته هستند 
و در اجرای برنامه های رئیســی، ضعیف رفتار 
می کنند، چون اعتقادی به سیاست های دولت 
ندارند.وی با ابراز تأسف از عملکرد برخی وزرای 
دولت ســیزدهم انتقاد کرد: تعدادی از وزرای 

رئیسی سلیقه ای عمل کرده اند و به جای استفاده 
از نیروهای توانمند، ارزشــی، انقالبی و ستادی 
مشغول رفیق بازی و فامیل بازی هستند. وقتی 
بدنه با سر وزارتخانه و حتی رئیس جمهور همراه 
نباشــد، قطعاً دولت در اجرای سیاســت دچار 
ناکامی می شود. دبیرکل جبهه حامیان والیت 
در ادامه تورم، گرانی در صنعت و نارضایتی های 
اقتصادی را حاصل ناهماهنگــی بدنه دولت با 
رئیسی توصیف کرد و گفت: آقای رئیس جمهور 
از ابتدای تشکیل کابینه، سفرهای استانی خود 
را آغاز و از نزدیک و رودررو با مردم صحبت کرده، 

چون دغدغه رئیسی، حل مشکالت است. رئیس 
کمیته سیاسی ستاد انتخابات رئیسی تصریح 
کرد: بعد از گذشت 4۳ ســال از پیروزی انقالب 
اسالمی دیگر آزمون و خطا معنا ندارد که عده ای 
با اعطای پست و سمت به رفقای بدون تجربه و 
دانش خودشان، آبروی نظام را هدف دشمنان 
قرار دهند. صیامی با تأکیــد بر اینکه تعدادی از 
وزارتخانه های حســاس دولت سیزدهم نیاز به 
تغییرات اساسی دارد، گفت: بارها تذکر داده ام که 
بروند بعضی وزارتخانه  ها مانند تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را ببینند تا بفهمند که همچنان دولت 
قبلی سرکار است. این وزارتخانه با معیشت مردم 
و بازنشستگان سروکار دارد و رفتارهای سلیقه ای 

آقایان باعث افزایش نارضایتی ها می شود.
این فعال سیاسی اصولگرا به عملکرد دولت در 

سیاست خارجی اشاره کرد و در پایان گفت: قطعاً 
تحریم ها نقش به سزایی در معضالت اقتصادی 
کشورمان داشته است؛ ان شاءاهلل با تدبیر رهبر 
معظم انقــالب، تیم مذاکره کننــده جمهوری 
اســالمی عزتمندانه تحریم ها را لغو می کند و 

اقتصاد رونق می گیرد.

دبیرکل جبهه حامیان والیت:

تعدادی از وزرای دولت مشغول فامیل بازی هستند


