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حسن روحانی در تجمعات انتخاباتی: 

حرف هایی که در جلسات خصوصی زدید را به مردم بگویید

خرب اول

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران طی سخنانی کوتاه در خصوص مشکالت آتی شورای پنجم شهر تهران نکته ای را ذکر کرد که برای اهالی ساختمان 
بهشت در تابستان آینده ناگوار و غیر قابل هضم است. وی در این اجتماع گفت اگرچه اعداد مختلفی از 40 تا 60 هزار میلیارد تومان در ریل شایعات به شکل متواتر 
نقل می گردد اما قاطعانه می گویم که رقم دقیق بدهی شهرداری بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. این حجم غیر قابل تصور بدهی شهرداری تهران بی شباهت به 
بدهکاری دولت دهم در هنگام انتقال قدرت به دولت روحانی نیست. روحانی از احمدی نژاد دولتی مقروض و ورشکسته تحویل گرفت و اینک قالیباف پایتختی بدهکار 
را به شهردار آینده تهران تهران می سپارد. شاید شهردار آینده تهران هم برای آبادی و توسعه پایتخت باید سال ها وقت صرف آوار برداری از خرابی های ویرانه ای به 
نام تهران نماید. این حجم عظیم و غیرقابل باور بدهی تهران برای چه پروژه هایی بوده است که اینک قالیباف با بیش از 20 هزار میلیارد تومان پایتختی بدهکار رابه 
خلف خویش واگذار  می نماید! متاسفانه حجم و وسعت تخلفات شهرداری به حدی است که سیف رئیس بانک مرکزی هم به این موضوع ورود کرده است. سیف نیز گفته 

است شهرداری تهران از بزرگترین بدهکاران بانکی و جزو 4 درصد است. با هم حرف های سیف را در این خصوص می خوانیم. ادامه صفحه2 

به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین 
حســن روحانــی کاندیــدای دوازدهمیــن دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری عصر روز سهشــنبه 
در همایش کمیته زنان ســتاد انتخاباتی خود که 
در سالن ورزشگاه شــهید شیرودی برگزار شد، با 
تاکید بر اینکه امروز در روزهای بســیار حســاس 
تاریخی قرار گرفتیم،  اظهار کرد: جمعه هفته آینده 

می خواهیم سرنوشت خود را تعیین کنیم. 
راهی که در ســال ۹۲ انتخاب کردیم و اقلیتی 
از آن ناراضی بودند،  امروز همان اقلیت از ادامه آن 

شرایط و تحول بیشتر در جامعه نگران هستند.
وی بــا تاکید بر اینکه انقالب اســالمی ایران 
با حضور زنان به پیروزی رســید،  گفت: امروز نیز 
چنانچه زنان ما در انتخابات به صحنه بیایند و پای 
صندوق های رای حضــور یابند ما پیروز خواهیم 

شد.
ریاســت جمهوری  انتخابات  این کاندیــدای 
همچنین با بیان اینکه همه ما یک وظیفه بیشــتر 
نداریم و آن این اســت که همــه را پای صندوق 
های رای دعوت کنیم خاطر نشان کرد: اگر همه 
مردم پای صندوق های رای بیایند قطعا ما موفق 

و پیروز در انتخابات خواهیم بود.
روحانــی افــزود: مــن از همه مــردم ایران 
می خواهــم تابلو و کارنامه های افــراد را یک بار 
دیگر مرور کنند. رییس دولت تدبیر و امید با بیان 
اینکه کارنامه چهار ســاله دولت یازدهم مشخص 
است، اظهار کرد: کارنامه چهار ساله دولت یازدهم 
روشــن است اما آنهایی که طی ۳۸ سال در سایر 

دستگاه ها بودند چه کردند؟ 
به مــردم بگوینــد در طول ۳۸ گذشــته چه 
کردنــد؟؛ آن ها که دوازده ســال در یک منصب 

بودند آن ها نیز کارنامه خود را بگویند.
روحانــی خطاب به برخی رقبــای خود گفت: 

توصیه شــما در سال نخســت دولت یازدهم این 
بود که شــانزده آذر را آزاد نگذارید؛ شما همیشه 
به دانشــگاه به عنوان یک تهدید نگاه می کردید؛ 
شما می خواســتید جوانان ما در حصر و محاصره 
و انزوا باشــند؛ لطفا شــما همان حرف هایی راکه 
در جلسات خصوصی زدید، بیایید آشکارا به مردم 
بگویید؛ مگر شــما هر روز فشــار نمی آوردید که 
فضای مجازی بسته و اشتغال زنان متوقف شود؛ 

شما به بخش نامه های جنسیتی خود نگاه کنید.
ریاســت جمهوری  انتخابات  این کاندیــدای 
تصریح کرد: ما خواهان امنیت واقعی در جامعه با 
وحدت و اتحاد در کل جامعه هســتیم و جامعه ای 
چنــد درصدی نمی خواهیم. ما ایران صد درصدی 

هستیم.
 روحانــی در ادامه در جمع حامیان خود اظهار 
کرد: ما قانون را برای همه دستگاه ها می خواهیم 

و استثنا شدن در مالیات را نمی خواهیم.
وی بــا بیان اینکه زمانی که شــنیدم برخی از 
کلمه مالیات نام بردند خوشــحال شدم خطاب به 
عده ای افزود: مالیات بــرای اینکه مردم بپردازند 

خوب است اما شما ندهید؟
رییس دولت تدبیر وامید با بیان اینکه ما آزادی 
رقابت در کســب و کار می خواهیم گفت: شــما 
به دنبــال اقتصاد آمده اید اما بــه معدنی که مال 
نهادهای وابسته به شــما بود و معدنچیان در آن 

دفن شدند سرنزدید. 
من افتخار می کنم بــه آن خانواده عزیزی که 
مرد آن در معدن زیر آوارها زغال سنگ باقی ماند 
و جان داد اما شــجاعانه در آزادشهر با من سخن 

گفت.
 من به پدری افتخار می کنم که فرزند مهندس 
خــود را در معدن از دســت داده بــود اما برای 
پیشــرفت کشور با من ســخن گفت.وی خطاب 

به برخی رقبای خود گفت: شــما دم از اشــتغال 
می زنید؛ من از شــما می پرسم آیا اشتغال زنان را 
هم قبول دارید؟؛ اگر قبول دارید چرا یک اشتغال 
برای زنان پیش از دولــت یازدهم ایجاد نکردید 
و ۸۶۰ هزار زن شــاغل را بیــکار کردید.روحانی 
افزود: شما که دم از اشــتغال می زنید آیا اشتغال 
اهل ســنت و همچنین اقوام مختلف ایرانی را نیز 

قبول دارید؟
 مــا افتخــار می کنیم کــه در یــک آزمون 
اســتخدامی که ماه های پیش برگزار شد و در آن 
مردان و زنان آزادانه شــرکت کردند زنان تواستند 

۵۳ درصد اشتغال آن را کسب کنند. 
وی با بیان اینکه ما در پی پیشــرفت کشــور 
عزیزمان هســتیم، خاطر نشــان کرد: پیشرفت 
ایران در ســایه علم و فنــاوری و ارتباط با جهان 
صورت می گیرد و هیچ کشــوری نتوانسته با انزوا 

به پیشرفت ملی دست یابد. 
روحانی در پایان با تاکید بر اینکه ما نخواهیم 
گذاشــت آن ها کــه در پی حصر بــر ملت ایران 
هســتند در انتخابات پیروز شوند گفت: نخواهیم 
گذاشــت شما دوباره تحریم را به ایران بازگردانید 
و یک بار دیگر فضــای امنیتی را در ایران حاکم 

کنید.
همچنین روحانی روز دوشنبه در جمع 
به  کرمانشــاه خطاب  در  هواداران خود 
به نکات مهمی اشــاره کرد و  رقبایش 
از مردم خواســت تا در مقابل حرف های 
فریبنده هوشــیار باشند و آینده کشور را 

اسیر ماجراجویی های عده ای نکنند:
روحانی گفت:مردم عزیز اســتان کرمانشاه، من می 
خواهم به شــما بگویم اگر ســال ۹۲، سال ۹۳ به شما 
وعده دادم که بزرگترین طرح آبادانی و طرح آبرســانی 
ایران در کرمانشــاه تحقق خواهد یافت به وعده عمل 
کــردم در دولت یازدهــم، 11۶۰۰ میلیارد تومان برای 
طرح آبهای مرزی این استان اعتبار و هزینه شده است

در حالیکه در دولت های گذشــته فقط شش هزار 
میلیارد تومان هزینه شده بود چرا حرف دلتان را که در 

جلسه خصوصی گفتید، به جوانان نمی گویید؟ 
روحانی نمی گذارد چرا نمی گویید که جوانان برای 
کشــور فرصت نیستند و تهدیدندشما می خواهید ایران 
در حصر و محاصره بماند شما می خواهید ارتباط جوانان 

ایران را با دنیا قطع کنید روحانی در برابر شما ایستاد
مــن آمده ام تا در برابر ملت ایران بگویم، 4 ســال 
دیگر آماده ام بایستم با کمک شما جوانان، با کمک شما 
زنان، با کمک غیورمردان ایران، کرمانشاه قهرمان اینها 
از اینکه کشــور ایران از تحریم و حصر جدا شده است 
نگرانند اینها از اینکه مردم ما می توانند با دنیا در ارتباط 
باشــند نگرانند ادعا کردند؛ گفتند ما با خانواده شهدا و 
ایثارگرانیم من از شــما می پرسم، در طول هشت سال 

قبل از این دولت، مطالبات خانواده های عزیز ایثارگران 
را دادید؟ 

مردم بدانیــد، تمام مطالبات معوقــه خانواده های 
ایثارگران، شهدا و آزادگان در دولت یازدهم داده شده

بدانید قدرت دفاعی ایــران در دولت یازدهم بیش 
از ۸ ســال گذشته اضافه شده اســت مردم عزیز، باید 
بدانید ما در روزهای سرنوشــت ساز برای آینده کشور 
قرار گرفته ایم آنها که مدعی بودند از کشاورزان حمایت 
مــی کنند، آیا قیمت گندم را بیــش از قیمت جهانی از 

کشاورز می خریدند؟ 
 یــا کمتر مــی خریدند و گنــدم را از خــارج وارد 
می کردنــد امروز که گندم از کشــاورز کیلویی 1۳۰۰ 

تومان خریداری شود، گویی عده ای نگرانند
آیا آن روز که ما برای انتقال پولمان به خارج نیازمند 
بودیم که از صراف اســتفاده کنیم و درب بانک هایمان 
بســته شــده بود، آن روز برای تجارت مــا بهتر بود یا 
امروز که درب تجارت بین المللی به ســوی کشــور ما 

باز شده است
شما می خواهید ملت ایران را در انزوا نگه دارید

چه کسانی نامه امضا کردند که صدها میلیون دالر 
در اختیار این فرد فاســد قرار بگیرد؟ چرا اسامی شان را 

اعالم نمی کنید؟ 
چرا آنهایی که شش ماه قبل موظف شدند رسیدگی 
کننــد، آنهایی که دو میلیارد دالر پــول ما را به حلقوم 

آمریکا ریختند چرا این کار را انجام دادند؟
شما چه کاره هستید که با پول بیت المال مسلمانان 

این همه سایت و خبرگزاری درست کردید؟ 
در چهارســال آینده روحانی نخواهد گذاشــت بوق 
بلندگوها در اختیار این اقلیت باقی بماند شــما حاضرید 

که قانون اساسی را اجرا کنید؟ 
شــما به حقوق ملت اعتقاد دارید؟یک بنده خدا نامه 
بازرسی کل کشور را راجع به امالک نجومی در سایتش 
منتشر کرد، همین! چرا گرفتید به انفرادی بردید؟ما می 
خواهیم تمامی مردم ایران، شیعه و سنی و اهل حق، از 
حقوق مساوی برخوردار باشند ما نخواهیم گذاشت نمی 
خواهیم درصد درســت کنیم، ما ملت صددرصد درست 
کنیمدولت دوازدهم دولــت صددرصد خواهد بودمردم 
به شــما اجازه نمی دهند که به فریــب افکار عمومی 

بپردازید. 
می گویید پول تقســیم می کنم، پول را از کجا می 
آورید؟ از حقوق معلم کم می کنید؟ از حقوق پرســتار 

کم می کنید؟
 ببخشــید اشــتباه کــردم، یک جیب دیگر شــما 
داریــد. می خواهید از جیب بانــک مرکزی دوباره پول 
بردارید؟یک بار 4۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی 

برداشتند. 
نتیجه آن 4۵ درصد تورم بودروز ۲۹ اردیبهشــت ما 
همه آزادی می خواهیم ما از سالها دروغ و فریب خسته 
شــده ایم انتخابات دوازدهم است، هر نفر به همراه 11 
نفر پای صندوق آرا برود زنان و دختران و جوان ما 11 
نفر را پــای صندوق آرا ببرند ما 1۲نفــره در انتخابات 

دوازدهم شرکت خواهیم کرد.
 امیر مقدور مشهود
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امیر مقدور مشهود - دبیر سرویس سیاسی 

سرمقاله 

سخنرانی فرشاد مومنی در دانشگاه عالمه را باید جدی گرفت. مومنی معتقد 
است که راه گریز آمریکا از وضعیت پیچیده و در هم ریخته خود، ورود به یک 
جنگ تمام عیار است. مومنی بی راه نمی گوید. آمریکا به دنبال یک جنگ 
است. مومنی بر اساس اطالعات اقتصادی خود به این نتیجه رسیده است. اما 
چند ماه پیش در هنگامه مناظره های انتخاباتی مابین ترامپ و هیالری کلینتون، 
نگارنده تحلیلی ارائه کرده بود که مناظره ی ما بین دو رقیب کامال حال و هوای 
جنگ را تداعی می کند. آن موقع با توجه به ادبیات آن مناظره ها مشخص بود 
که هر دو کاندیدا)ترامپ و کلینتون( قشر پایین جامعه را مخاطب خود قرار 
داده اند. البته در آنجا تهییج اقشار پایین دست با ابزار یارانه و معیشت و لوله 
کشی نفت نبود. ما بین دو کاندیدا نزاع بر سر تعهدات خانوادگی، خیانت همسر 
و ارتباطات نا مشروع شکل گرفته بود. معلوم بود هر دو کاندیدا سعی دارند با 
ادبیات عامیانه ، مسائل ابتدایی زندگی مردم ساده و نه چندان پولدار را مطرح 
کرده و نوعی هم ذات پنداری ما بین خود و این اقشار شکل دهند. همانطور که 
می  دانیم هزینه اصلی جنگ ها بر عهده اقشار پایین دست جامعه است. نیروی 
انسانی جنگ عمدتا از سوی این افراد تامین شده و هزینه اقتصادی جنگ 
هم موجب فشار بر روی آنها خواهد بود. بنابراین رئیس جمهوری توانایی بر 
پایی جنگ را دارد که منتخب این اقشار جامعه باشد. بنابراین اگر امروز مومنی 
تاکید می کند که آمریکا به دنبال جنگ است، ربطی به انتخاب ترامپ ندارد. 
چرا که کاندیدای دموکرات یعنی کلینتون نیز همین سیاست را در مناظره های 
انتخاباتی خود دنبال می کرد. اگرچه مشکالت اقتصادی آمریکا به حدی است 
که هر دو جناح دموکرات و محافظه کار خود را ملزم به برپایی جنگ می 

دانستند اما در ایران ما داستان شکل دیگری دارد. 
درمناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری امسال مشاهده میکنیم که دو جناح 
رقیب مواضع متفاوتی در خصوص جنگ دارند. از یک سو قالیباف و رئیسی به 
صورت تلویحی از جنگ استقبال می کنند و به همین دلیل به دنبال آراء اقشار 
ضعیف و فرودست جامعه هستند اما ازسوی دیگر اصالح طلبان به صراحت 
مواضع متفاوتی دارند. روحانی و جهانگیری همواره تاکید دارند تا زمانی که 
دیپلماسی می تواند مشکالت را حل کند نباید به سراغ جنگ رفت. این تفاوت 
بارز نشان می دهد که درگیری ایران در جنگ احتمالی پیش رو چندان از 
پیش تعیین شده نیست. ادبیات نیروهای اصالح طلب در این چند روز نشان 
می دهد آنها بر دیپلماسی اعتقاد راسخی دارند. کرباسچی نیز یکی از این افراد 
است . او در سخنرانی های تبلیغاتی ریاست جمهوری همواره تاکید میکند باید 
بجای زبان جنگ از زبان دیپلماسی استفاده کرد. دو جناح سیاسی حاضر در 
انتخابات نماینده دو طیف از مردم ایران هستند. یکی از جناحها خود را نماینده 
مردم فرودست می داند و دیگر ادعای نمایندگی طبقه متوسط به باال را دارد. 
این دو دستگی در عقاید و رویکرد به موضوعی واحد و مهمی همچون جنگ 
مساله غیر قابل اغماضی است. فراموش نکنیم که جنگ ایران و عراق در 
صورتی شکل گرفت که تمام اقشار جامعه ایران صدام را دشمن قسم خورده 
خود می دانستند. اما امروز تمام جامعه ایران از جنگ حمایت نمی کنند. این 
وضعیت همانطور که گفته شد از گفتار نمایندگان آنها در جناحهای سیاسی 

مشهود است. 
وضعیت جامعه دو پاره برای ماجراجویی و ورود به جنگ با غول بی شاخ و دمی 
بنام آمریکا با رهبری منحصر به فردش چندان عاقالنه نیست. اگرچه قالیباف 
معتقد است که مردم ایران از جنگ نمی ترسند که حرف بیراهی نیست، اما 
باید توجه داشت که این شجاعت مردم دلیلی بر ورود به هرجنگی نیست. تا 
زمانی که مردم ایران حس کنند که نیازی به جنگ نیست مطمئنا عالقه ای 

برای ورود به جنگ نخواهند داشت. 
عقل سلیم حکم می کند که هیچگاه مملکت را در شرایط عمل انجام شده 
قرار ندهیم و این مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که مردم تردید را کنار 

گذارند و در روز ۲۹ اردیبهشت پای صندوق رای حاضر شوند.

انتخابات و دغدغه جنگ
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