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خبرنامه ســحر، گروه سیاسی: در ادامه نشست های  انتخاباتی  ســتاد اعتدال گرایان استان گیالن 
در جهت حمایت از دکتر روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری، مهرداد الهوتی نماینده لنگرود شــب 
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به ارائه سخنرانی پرداخت و تمام قد از دستاوردهای دولت روحانی حمایت کرد.

مهندس الهوتی با اشاره به دیدار صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس با حسن روحانی ابراز داشت: در این  
مجلس هر ســه کاندیدای شاخص جهت ارائه سخنان خود  در مجلس حضور پیدا کردند ولی ارزیابی من  
این است که بیش از هشتاد درصد تمایندگان حاضر در جلسه با روحانی از نظرات او استقبال داشتند. وی به 
سخنان روحانی در این دیدار اشاره و گفت: آقای روحانی در این جلسه گفتندوقتی در اوایل دولت به  خدمت 
رهبری رسیدند ایشان خواستند کاری شود تا کشور  به یک تورم تک رقمی برسد.این مساله فقط در سه 
دوره بعد انقالب رخ داده است. آقای روحانی گفتند که با تیم کارشناسی بحث کردند که ایا امکان دارد که 
به یک تورم تک رفمی برسبم.گفتند که شاید سال ۹۶ این گونه شود. ولی در سال ۹۵ اصال چنین امکانی 

وجود ندارد. ولی دیدیم با وجود نابسمانی هایی که داشتیم این اتفاف افتاد.
الهوتی در ادامه گفت: روحانی وقتی دولت را تحویل گرفتند باید ببینیم کشور در چه شرایطی بود .دولت 
گذشته نابسمانی هایی بوجود آورد که من همیشه گفته ام  تاریخ باید درباره اش قضاوت کنند. بیش از هزار 
میلیارد بدهی بر جای گذاشت و هزاران پروژه  ناتمام باقی مانده بود. وی افزود: تفاوت ها دولت امروز را در 
اوضاع سیاسی ما ببینید. اگر در دنیا تعامل سیاسی نداشته باشیم تعامل اقتصادی هم نمی توانیم داشته 
باشبم. من امروز در مجلس هم گفتم:شما روسای جمهوری که به ایران سفر می کردند را با دوره گذشته 
مقایسه کنید. گاهی نیاز به ذره بین داشتیم نقشه آن کشورها  را پیدا کنیم. امروز آثار تعامل مشترک را می 
بینیم. برجام یک فهم مشترک بود که صورت گرفت. رهبری در مورد تیم مذاکره هسته ای می گفتند که 

من این ها را می شناسم و آدم های سالمی هستند. ولی عده ای می گفتند باید روی آن ها سیمان بریزیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که امروز بیش از نهصد مورد  تحربم ما رفع شده است  
در ادامه تاکید کرد: در دولت گذشته ما قطعات هواپیما را قیمت های چند برابر وارد می کردیم ولی امروز 
ورود هواپیماها را مشاهده میکنیم که یک اتفاق بزرگ است و من این را وقتی به استقبال ورود این هواپیماها 
رفتم متوجه شــدم. وی ادامه داد: در گذشــته بحث ایران هراسی که در دنیا ایجاد کرده بودند. از ما که هر 
ظلمی اتفاق می افتد ناراحت می شویم را به عنوان چهره های ترسناک ساخته بودند. ولی امروز این موضع 
ایران هراسی در حاشیه قرار گرفته است. وی همچنین در ادامه قیاس خود گفت: آقایانی که مدعی هستید 
تحریم ها برداشته نشد ما آن قدر تحریم بودیم که تنها یک میلیون نفت می توانستیم صادر کنیم. من خودم 
در سفری رسمی خود  به عنوان عضو هیات مذاکره کننده رفتیم و خواستیم پولی که بلوکه کرده بوددند را 

به صورت فاینانس و وام  بدهند. ولی امروز را با آن دوره مقایسه کنید.
یارانه را از کجا می خواهید زیاد کنید؟/برنامه ۵ ساله بسته شده است

الهوتی در ادامه با اشاره به شعارهای بعضی از کاندیداها گفت: آقایانی که مدعی هستید. می گویید یارانه می 
دهید. از کجا قرار است پرداخت کنید.  کسی که می گوید یاراته می دهم باید بگوید پول بنزین چند برابر 
می شود. مجموع بودجه حاصل از درآمد یارانه ها ۳۶ هزار میلیارد تومان است، پولی که پرداخت می کنیم 
۴۲ هزار میلیارد تومان است، مابقی بین ۳۶ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان از خزانه پرداخت می شود. وی در ادامه 

گفت: من حتی نظرم این است که کاندیداها خق ارائه برنامه  را ندارند. ما برنامه رادر مجلس  ۵ ساله بستیم 
که در همه امور چه کنیم. آقایان کاندیدا فقط  باید بگویند برنامه را چگونه اجرا کنند.

ما باید افتخار کنیم که ترامپ می گوید منافع آمریکا لحاظ نشده است/ ترامپ فردی 
احساسی شبیه احمدی نژاد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: آن هایی که امروز به دولت ایراد می گیرند باید بگویند که در 
زمان تحریم ها بابک زنجانی ها چگونه ایجاد شدند. امثال این افراد بودند که می خواستند برای ما تحریم 
ها را دور بزنند، پول ما را جابه جا کنند و پول ما را ندهند. تا کی ما می توانستیم به این وضعیت ادامه دهیم؟ 
وی با اشاره به انتقادات دولت جدید آمریکا از برجام هم گفت: ما باید افتخار کنیم که ترامپ می گوید منافع 
آمریکا لحاظ نشده است. این نشانه موفقیت دستگاه دیپلماسی است.نخست وزیر اسرائیل هم  همیشه می 
گوید فرصت اقتصادی به ایران می دهید که واقعا همین است.وی ادامه داد: ترامپ به نظرم فردی احساسی 
شــبیه احمدی نژاد است. . اکنون  ترامپ برای این که جوابی برای پاسخگویی به  حرفهای احساسی خود 

داشه باشد آن را به کمیته ای واگذار کرده است.
یکی از راه های پبروزی روحانی مشارکت بیشتر است/  من با یکی از  کاندیداها رفیق هستم  

اما دور از وجدان است که این راه توسعه ادامه پیدا نکند
الهوتی همچنین افزود: خواهش من این است که برای مشارکت بیشتر تاکید کنید. یکی از راه های پبروزی 
روحانی مشارکت بیشتر است. باید کمک کنیم که مشارکت باالیی بیشتر داشته باشیم و به اهداف خودمان 
برسیم.وی با اشاره به وعده های کاندیداها گفت: این سخنان و وعده ها نشان از آن می دهد که می خواهند 
دولت را بزرگ کنند. در حالی که دولت باید کوچکتر شــودو امکان جاقتر شدن ندارد.وی افزود: کشور در 
مسیر درستی قرار دارد در استان گیالن هم این این مسیر درست مشخص است. همین مساله راه آهن وزیر 
راه به ما گفت: در بدبیناته ترین  حالت  در شهریور راه آهن افتتاح می شوذ که در اقتصاد استان نقش موثری 
خواهد داشت. ما با ابن دولت توافق کردیم که این راه آهن تا آستارا و از سوی دیگر به قائم شهر وصل شود. 
این کار بزرگی است که توافق شده و مطالعات الزم آن انجام شده است. آن گاه  دوباره یکی بیاید و ما دوباره با 
وی شروع کنیم و برایش کلی نطق بخوانیم که  حرف ما را بپذیرد،  فرصت های زیادی را از دست می دهیم. 
وی ادامه داد: برای  اولین بار در سال گذشته در این اوضاع نامساعد مالی  دولت حدود صد و پنجاه میلیارد 

تومان یارانه چای پرداخت کرد و گندم را تنها یک درصد افزایش داد. این ها مسائلی است که باید دید.
سخنگوی فراکســیون والیی مجلس همچنین ادامه داد: در زمان معرفی کابینه با آقای روحانی در مورد 
انتخاب وزیر گیالنی صحبت کردیم که ایشان با خنده گفتند: من ده وزیر به شما دادم. کمک هایی که دکتر 
نوبخت می تواند به ما کمک کنند واقعا ارزشمند است  و  به ما حسادت می کنند که دکتر نوبخت را در کابینه 

داریم و ما نیز خیلی حرف ها را نمی گوئیم که ایشان چه خدماتی به گیالن می کنند.
الهوتی در جمع بندی سخنان خود گفت:  من با یکی از  کاندیداها رفیق هستم  اما دور از وجدان است که 
این راه توسعه ادامه پیدا نکند. دولت آقای روحانی نباید رایش باالی ۵۰ درصد باشد. من مطمئنم که ایشان 
پیروز می شود ، اما باید با مشارکت و رای  باال این اتفاق بیفتد.امروز دنیا رئیس جمهور ما را تحسین می کند 

و ما باید با رای باال او را در ادامه راه تشویق کنیم.

اســتان گیالن به عنوان یکی از اســتانهای پر تراکم به 
لحاظ جمعیتی علی رغم وســعت نــه چندان زیادش 
از تنــوع قومــی، نــژادی، فرهنگی، زبانــی و مذهبی  
قابل توجهی برخوردار اســت. به گونــه ای که گیلک، 
تالش، تات، آذری، کرد، لر، ســنی ، شــیعه، ارمنی و ... 
در ســرزمینی با خصوصیات منحصر بــه فرد به لحاظ 
برخوداری از تمام مواهب الهی نظیر جنگل، دریا، کوه 
و دشــت سرســبز در کنار هم با زندگی مسالمت آمیز 
رنگین کمانی از تنوع زیســت اقوام و مذاهب را شــکل 

می دهند.
به طور معمول این تنــوع باید به دنبال خود پراکندگی 
در گزینــش به  هنــگام انتخابات  بویــژه از نوع ملی  را 
به همراه داشته باشــد. اما بررسی کلی  نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری دو دهه اخیر این اصل را رد می کند . از 
این رو باید عاملی فراتر از نگرش قومی ، فرهنگی و زبانی 
را در نوع انتخابات مردم این ســرزمین دخیل دانست تا 

بتوان آن را تحلیل مقبول نمود.
در بررســی این موضوع گزینش دوره هایی از انتخابات 
ریاســت جمهوری که در آن رئیس جمهور مستقر در 
بین نامزدین انتخابات حضور نداشتند)دوره هفتم سال 

7۶،دوره نهم ســال 
8۴ و دوره یازدهــم 
بهترین  ســال۹۲(  
نمونه برای رســیدن 
به چرائی نوع انتخاب 
مردم فــارغ از  تاثیر 
پذیــری از عوامــل 

مذکور می باشد. 
در این میــان، دوره 
اخیــر آن یعنی دوره 

یازدهم سال ۹۲ بهترین شــاهد مثال برای این تحلیل 
می باشد.

نتایج دوره یازدهــم علی رغم تعدد نامزدها از گرایش 
های مختلف سیاســی و در شــرایطی که در آن هیچ 
شــواهدی از پیشــی گرفتن نامزدخاصــی در اوایل 
انتخابات وجود نداشــت بخوبی نشــان دهنده تاثیر 
تحوالت سیاســی در چند روز مانده بــه انتخابات از 
یــک طرف و نیز عــدم تاثیر تکثر قومــی ، قرهنگی و 
زبانی از طرف دیگر می باشــد. بطوریکه رای منتخب 
مردم جنــاب دکتر روحانی با بیش از شــصت درصد 
آرای شهرستان از میانگین رای کشوری ایشان بسیار 

بیشتر بود. 
در حالــی که در چند روز مانده به انتخابات ، ســهم  هر 
نامزد بطور متوسط  کمتر از 1۵ درصد از کل اراء برآورد 
می شد.لذا نتیجه حاصل بیش از هر چیز نشان از درک 

سیاسی مشــترک مردم گیالن با وجود تفاوت  قومی ، 
نژادی ، فرهنگی و زبانی می باشد.

در تحلیل این برداشت مشترک می توان دالیل عمومی 
متعددی را از جمله دسترســی بیشــتر و آسانتر آحاد 
مردم به اطالعات و اخبار روز، افزایش سطح تحصیالت 
به خصوص در قشــر تاثیر گــذار جــوان جامعه و نیز 
فراگیری توجه به تعیین سرنوشــت سیاســی از سوی 
تعداد بیشــتری از اعضای جامعه مورد بررسی قرار داد. 
ولــی در کنار این دالیل می توان به یک دلیل خاص نیز 
اشــاره کرد که همانا احساس مسئولیت مشرک در نیاز 
به تغییر روند مدیریت و اداره کشــور بواسطه حاکمیت 

دولت نهم و دهم بود. 
دولتی که علی رغم برخورداری از بیشترین در آمد نفتی 
در طول تاریخ ایران ، کمترین رشد اقتصادی ، بیشترین 
نرخ بیکاری و تورم و به تبع آن بیشترین نرخ فالکت که 
حاصل دو نرخ بیکاری و تورم اســت را در ســنوات آخر 

عمر خود به بارآورد. 
لذا مردم گیالن که در برهه های حساس تاریخی  نظیر 
انقالب مشــروطه و مانند آن در راســتای منافع کشور 
حضور درخور توجه داشــتند این بار نیز با همان درک 
موقعیت خطیر کشور  با 
روحانی  دکتــر  انتخاب 
خواهان تغییر شــرایطی 
شدند که تحت مدیریت 
تفکر و منــش آن دولت 
بــر ایــران حاکم شــده 
بود. ایرانی کــه به تعبیر 
بســیاری از کارشناسان، 
ماشــین اقتصادش  به ته 
دره در حال سقوط بود و 
سیاست خارجی اش با چندین  قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل علیه پرونده های هسته اش تحریم های 
فلج کننده بر آن تحمیل کرده بود.با این تحلیل و باتوجه 
به دســتاوردهای دولت یازدهم و موفقیت آن در تغییر 
شرایط سخت حاکم بر کشور، ضرورت تدوام پیدا کردن 

روند مثبت  دولت یازدهم عقالنی بنظر می رسد.
 لذا این عوامل در کنار و به کمک رشد روز افزون و بیش 
از پیش فناوری و افزایش فراگیر ســطوح تحصیلی به 
خصــوص در مقطع تحصیالت عالــی و تکمیلی حتی 
نسبت به چهار سال پیش و نیز حساسیت اقشار مردم 
بخصــوص جوانان بــه آینده بهتر، پیــش بینی ادامه 
گرایش مردم ایران و به خصوص گیالن زمین به ادامه 
دولت تدبیر و امید در انتخابات دوره دوازدهم ریاست 
جمهوری و مجال بیشــتر به دکتر روحانی در خدمت 

به مردم  امری بعید و سخت نیست.
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یک پزشک اتریشی که ایران و شهرستان الهیجان را برای گردشگری 
انتخاب کرده است، شب گذشته به همراه راهنمای گردشگری خود به 
ستاد دکتر روحانی مراجعه کرد.این گردشگر اتریشی در گفت و گویي  
افزود: اهل جهانگردی و  مســافرت هستم، به ایران بسیار عالقه دارم و 
قبل از انقالب  به ایران آمده بودم و پس از انقالب این اولین بار است که 
دوباره ایران و شهرســتان های اصفهان، شیراز و الهیجان را به عنوان 
مقصدهای گردشگری خود انتخاب کرده ام.وی اظهار کرد: پدر بزرگم 
تاریــخ درس می داد، تاریخ ایــران را از زمان صفویه مطاله کرده و با آن 
آشنایی نسبی دارم و دوســت دارم بیشتر عمرم را در مسافرت و میان 
مردم بگذرانم، به نظر من هم اکنون وضعیت ایران بسیار بهتر از پیش 
از انقالب شده اســت.وی راه موفقیت و توسعه ایران را انتخاب مجدد 
روحانی دانســت و افزود: دکتر روحانی را دوست دارم و اخبار مربوط به 
وی و ایرانیان را دنبال می کنم، فکر می کنم دکتر روحانی بسیار به ایران 
کمک کرده و تغییرات کامال مشهود بوده است.پزشک اتریشی تصریح 
کرد: دیدن حال و هوای انتخاباتی ایران برایم جالب بوده است، جالب تر 
آن که امسال روز تولدم با روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران یکی 
شده است.این گردشگر اتریشی که به دستان خود دستبند بنفش بسته 
بود، پس از چندین دقیقه حضور در ســتاد دکتر روحانی و هم صحبت 
شدن با حامیان تدبیر و امید، با گفتن کلمه فارسی »متشکرم« از مهمان 

نوازی و پذیرایی الهیجانی ها و حامیان دولت تدبیر و امید تشکر کرد.

 پزشک اتریشی: راه موفقیت و توسعه
ایران انتخاب مجدد روحانی است

دفاع تمام قد نماینده لنگرود از روحانی:

دولت تدبیر و امید بستر رفع بیکاری را فراهم کرده است
یادداشت

گیالن و انتخابی دیگر
خیراهلل کریمی
مسئول تبلیغات ستاد

 دکتر روحانی در شهرستان رودبار

بخشــی مهمی از فرایند انتخابات و پیــروزی فرد پیروز در 
ایران به شــکل سنتی سلبی اســت و انتقاد از نقایص دولت 
پیشین همیشه پل نســبتا قابل اطمینانی برای رسیدن به 

مقام صدارت است.
به گزارش انتخاب، چنانکه شاید در سایر نقاط دنیا نیز چنین 
روندی وجود داشته باشــد. انتخابات پیش رو در جمهوری 
اســالمی ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و اغلب 
نامزدهــا با تکیه بــر تفاوت های مهم شــان را رئیس دولت 
پیشــین به امر تبلیغات مشــغولند. در این بازار داغ تکیه بر 
تفاوت ها، شــاید نگاهی به برخی شباهت ها هم تاثیر گذار 
باشد. در مطلب پیش رو، بدون هیچگونه داوری ارزشگذارانه 
به مقایســه یکی از نامزدهای مهم انتخابات با رئیس دولت 

فعلی پرداخته و شباهت های موجود را از نظر گذرانده ایم؛
لبخند های معنادار:چه در جریان مصاحبه های متعدد با 

خبرنگاران خارجی و چه در مناظره های انتخاباتی، آنچه در 
رفتار محمود احمدی نژاد جلب توجه می کرد، لبخندهایی 
بود که همزمان با صحبت مصاحبه گر یا طرف دیگر مناظره 
تحویــل دوربین هــای تلویزیونی مــی داد. تجربه مناظره 
تلویزیونــی انتخابات پیش رو نشــان می دهــد که محمد 
باقر قالیباف نیز به تاســی از احمدی نژاد، به اثرگذاری این 
تاکتیک پی برده و برای تظاهر به خونســردی و تحت تاثیر 
قرار دادن روان حریف آن را به شــکل مشــهودی به کار می 

بندد. 
تکیه بر کار مضاعف و مدیریت جهادی:محمود احمدی 
نژاد را حتــی در میان مخالفانش به »کار شــبانه روزی« و 
»فعالیت مضاعف« می شناســند، البته فــارغ از نتیجه این 
فعالیت ها که ممکن اســت محل بحــث و مجادله موافقان 
و مخالفان وی باشــد. به اینها بیفزایید تاکید مکرر شــخص 
احمدی نــژاد و اطرافیانش به موضوع کار و فعالیت شــبانه 
روزی دولت و تبلیغ همیشگی اهتمام به فعالیت های عمرانی 
و ســازندگی را. البته این گفتمان پیش از ریاست جمهوری 
احمدی نژاد نیز مسبوق به سابقه بود و هوادارانش سازندگی 
و کار و فعالیت مضاعف او در شهرداری تهران را همیشه یکی 
از نقاط مثبت او قلمداد می کردند. رفتار دراماتیک :لحن 
خاص ســوال پرســیدن های محمود احمدی نژاد و میمک 
صورت او در مناظره دوره پیشــین انتخابــات، هیچ وقت از 
حافظه تاریخی مــردم ایران پاک نخواهد شــد، خاصه آن 
ســوالی که از محسن رضایی پرسید و چند بار تکرارش کرد؛ 
»شــما کشــور را اداره می کردید؟«. از این دست رفتارهای 
اصطالحا دراماتیک و تاثیرگذار در ســخنرانی ها و مصاحبه 
های احمدی نژاد به قدری است که ذکرش در این مقاله نمی 

گنجد. اما توجــه ویژه به جدل قالیباف و روحانی در مناظره 
تلویزیونی ســوم، نشــان می دهد که او نیز تبحر ویژه ای در 

ارائه اینگونه ژست های رفتاری دارد.
جمالت ژورنالیستی :حافظه مردم ایران پر از جمالتی از 
محمود احمدی نژاد که فارغ از صحت و محتوایش، خروجی 
رسانه های مختلف را به تسخیر خود درآورده و بارها زبان به 
زبان نقل شده اند. جمالت ژورنالیستی به جمالتی اطالق می 
شود که ماهیت جنجالی و هیجانی آنها چنان بر محتوایشان 
ســایه می اندازد که مخاطب در درچه اول دچار هیجان می 
شود و فرصت نمی کند به صحت و سقم آن فکر کند. بعضی 
جمالت قالیباف دقیقا دارای چنین ماهیتی اســت. چنانکه 
شنونده در درجه اول ازلحن حماسی –خصوصا جمله دوم- 

دچار هیجان می شود.
اســتدالل های تاریخی هدفمند:تکیه به رویدادهای 
تاریخــی و ارائه روایت های هدفمند از آنهــا- از آنجا گرد و 
غبار زمان بر رویشان نشســته- اغلب دستاویز خوبی برای 
غلبه بر حریف در جدلهای سیاســی اســت. به دلیل اینکه 
اغلب مخاطبان ذهنیتــی از رویدادها ندارند و معموال بدون 
تحقیق تاریخی، روایت جذاب تر و کوبنده تر را باور می کنند. 
قالیباف نیز با تمســک به موضع گیری فالن نامزد در فالن 
جلســه ی فالن ســال برای از غلبه بر او و موارد مشابه موید 
این نکته اســت. بماند که حاال روایت های متفاوت قالیباف 
از واقعه 18 تیر و ســالگرد آن که به تناسب جمع مستمعین 
ارائه شده نیز مثل اعالی این نوع استداللهای تاریخی است.

رفتــار متهورانه و حملــه هــای غیرقابل پیش 
بینی:محموداحمدی نژاد مرد کارهای غیرمنتظره اســت و 
این ویژگی را به نحو احســن در جدل های سیاسی و رسانه 

مورد اســتفاده قرار می دهد. محمدباقر قالیباف هم حداقل 
در تبلیغات انتخاباتی اش نشــان داده کــه در این عرصه از 
تبحری نســبی برخوردار اســت. مناظره های ســال ۹۲ و 
خمایت های عجیــب و غریب از جلیلی و تحکیم وحدترو...، 
همه و همه نشان می دهند که اصوالً قالیباف هم چندان قابل 
پیش بینی نیست و اگر پایش بیفتد ممکن است، رفتارهای 

عجیب تر و متهورانه تر از احمدی نژاد از خود نشان دهد.
موج آفرینی رسانه ای:اگر محمود احمدی نژاد با هوش 
سیاســی مثال زدنی و بیان ژورنالیستی خود به تنهایی توان 
موج آفرینی رسانه ای و تســخیر خروجی رسانه های ایران 
و حتی جهان را دارد، در عوض قالیباف هم نشــان داده نه با 
ویژگی های شــخصی خود، بلکه با تعداد بسیار زیاد رسانه 
هایش گاهی می تواند بعضی بازیهای رسانه ای را حداقل در 
مقیاس ایران راه بیندازد و اهــداف خود را پیش ببرد. بازی 
رســانه ای پیش بینی رد صالحیت هاشمی با محوریت یکی 
از خبرگزاری های نزدیک به او و بعضی خبرسازی های شاذ 
انتخاباتــی در روزهای اخیر این نوع مــوج آفرینی های تیم 

رسانه ای قالیباف بوده است. 
انتقاد از عملکرد اسالف و پیشینیان:هستند هنوز هم 
کســانی که معتقدند احمدی نژاد را زیرســوال بردن همه 
دولت های بعد از انقالب به پاســتور رساند، اگر این تحلیل را 
بپذیریم که طبق قرائن بیراه هم به نظر نمی رســد، باید این 
را هــم بپذیریم که قالیباف نیز پا جای پای او می گذارد و در 
این روش ید طوالیی دارد. انتقادات بسیار تند قالیباف را در 
رفتار انتخاباتی کنونی وی نیز مــی توان یافت؛ جایی که او 
علی رغم برخی تقدیرهای تعارف گونه از عملکرد دولت های 

پیشین درانتقاد از دولت روحانی چیزی کم نگذاشت.

شباهت های قالیباف و احمدی نژاد


