
یادداشت

3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

پنج شنبه  14 اردیبهشت   شماره 136

جبهه پایداری انقالب اســالمی با انتشار بیانیه ای ضمن اعالم شــاخص های نامزد اصلح انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، حجت االسالم و 
المسلمین سیدابراهیم رئیسی را به عنوان نامزد اصلح معرفی کرد.

در این بیانیه آمده است: ایشان که از سالله پاک خاندان رسول خدا )صلی اهلل علیه و اله( می باشند به عنوان نامزد مستقل در عرصه انتخابات حضور یافته 
و از سوی اقشار مختلف ملت عزیز ایران از جمله علما و مجتهدان برجسته، جامعه محترم مدرسین و طالب و فضالی حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه ها، 

تشکل های دانشجویی و سایر اقشار ملت و بسیاری از نخبگان دینی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته اند.

قسمت اول 
شــهر پدیده ای چندوجهی است. فضایی انسان ســاخت، حجم وتوده ای 
دگرگون شــونده، منشــوری برتابنده نورها و رنگ های متفاوت. بسیاری از 
برنامه ریزان شــهری، از آنرو بامشــکل مواجه می شــوند که درک روشنی 
ازکارکردهای اجتماعی شــهر ندارند و سعی می کنند فقط با نگرش سطحی 
به فعالیتها و نیازهای موجود،جلوی خســارتها و اشتباهات درجهت گیری ها 
وهزینه های اتالف شــده را با بهبود وضعیت کالبدی و فنی و بهداشــتی و 

معماری ساختمانها یا تعریض وگسترش شبکه دسترسی بگیرند.
برآیند تعاریف سنتی ومدرنی که از شهر شده، این است که شهرمجموعه ای 
متشــکل از گروه های انســانی، مثل خانواده و محلــه و اتحادهای هدفمند 
جمعی، این گروه ها ازطریق ساختارهای دایمی بنگاه مانند به شکل موسسات 
عمومی با پهنه کنشی نســبتا محدود، شخصیت یافته اند تا بقاء و همگرایی 

خود را تضمین کنند.
فصــل هفتــم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران)اصــل یکصد تا 
یکصدوشــش( ناظر برضرورت ایجادشــوراهای روســتا و شــهر و بخش و 
شهرستان و استان، برای پیشــبرد برنامه های اجتماعی اقتصادی ، عمرانی، 
بهداشــتی، فرهنگی و آموزشی و ســایر امور رفاهی ازطریق مشارکت مردم 
اســت. تشــکیالت و تکالیف شــوراها در قوانین عادی و برنامه های توسعه 
بصورت مشروح و مفصل تبیین شده است. بنابر ضرورتهای سیاسی، اجتماعی 
و امنیتی، اجرای بخشــی از فصل هفتم قانون اساسی با بیست سال تاخیر و 
پس از اعالم اراده بیســت میلیونی مردم در انتخابات دوم خرداد هفتادوشش، 
که معطوف به ضرورت اصالحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود، تحقق 
یافت. در نخســتین دوره انتخابات شورای شــهر و روستا، دوسوی مشارکت، 
نامزدها و رای دهندگان، تصور روشن و واضحی از حدود اصالحاتی که ناشی 
از اعمال فصل هفتم قانون اساسی امکان پذیر بود نداشتند و بخش عمده ای 
از مــردم کــه از وضعیت اقتصادی و اجتماعی دوران پس از جنگ، موســوم 
به ســازندگی، که منجر به ایجاد انحصار و رانت های آشــکار در جامعه شده 
بود خسته شده و شــوراها را مطلع وسرآغاز اصالحات گسترده می دیدند که 
منجر به تحقق قسط عدالت اجتماعی و اقتصادی و جامعه مدنی و ایجاد ساز 

وکارهای دموکراتیک بشود.
بنابراین انتظاراتی که درســطح افکارعمومی، از شوراها ایجادشده بود بسی 

فراتر از مدلول قانون شوراها بود.
برگزاری پرهیجان و امید انتخابات و شــروع بکار شــوراها و خاتمه دادن 
به اســتیالی دولت برمدیریت شــهری، پــس از یک دوره مدیریت نســبتا 
ناکام و پرداختن گســترده رســانه های مکتوب به شوراها، کاشف بعمل آمد 
که قرار نیســت فصل هفتم قانون اساســی بطور واقعی و جدی اعمال شود 
بلکه فقط بخشی از مدیریت شهری که در محدوده وظایف تخصیص خورده 
ماده55قانون شــهرداریها مــی گنجد، تحت نظارت و برنامه ریزی شــوراها 
قرارگیرد. حتی تمامت دستگاه های مامور به خدمات عمومی که تاثیر مستقیم 
برزندگی روزمره شــهروندان دارند مانند شــرکت آب و فاضالب، توزیع برق، 
خدمــات اجتماعی و...درحوزه صالحیت ونفوذ شــوراها قرار ندارندومصوبات 
شــورا برای آن دســتگاه ها آمره والزم الرعایه نیست و بعبارت دیگر شورای 

شهر به مثابه هیِئت مدیره برای شهرداریها عمل می کند و بس.
اولین شــورای شهر رشت متشــکل از 9نفر، یک خانم، پزشک متخصص، 
یک مدیر باســابقه با مدرک معتبر و واقعی دکتــرای اقتصاد. دونفرمهندس 
موفق درمدیریت صنعتی. یکنفرجوان دانش آموخته فلســفه.یک نفر با سابقه 
مدیریت شــهری ومعاون وقت فرماندار رشــت. یک نفر جوان تحصیل کرده 
فلسفه وفعال وصاحب نظرسیاسی مشهور اصالح طلب. یکنفر خانم مهندس 
عمران، فعال در صنعت ســاختمان ویک نفر از پیشکسوتان حمل ونقل بین 

شهری، بودند.
اولین وظیفه قانونی شــورا در نخســتین جلسه رســمی پس از تقسیم کار 
اعضای شــورا، انتخاب شــهردار است. شــورای اول در نیمه نخست فعالیت 
خود شــهردار پیش از شورا را که توسط اســتاندار وبا تایید امام جمعه پرنفوذ 
رشت مرحوم احسانبخش منصوب شده بود )مهندس رحمت حمیدی( را ابقاء 
کردند. و پس از آن یکی از مهندسین خوشنام که از خانواده ای اصیل رشتی 
و پدرشــان از معمرین و معتمدین بازار رشــت بوده و تحصیل کرده رشــته 
مهندســی عمران و ترافیک از کشــور آلمان بود)مهندس مرتضی شگفت( را 

بعنوان نخستین شهردار منتخب شورا برگزید.
در آن ســالها وضعیت عمومی اقتصادی کشور متاثر از کاهش قیمت نفت، 
با بحران مواجه بوده و بودجه شهرداری که از محل درآمدهای عمومی ناشی 
از عوارض تامین می شــد، به قدری نحیف و ضعیــف بود که امکان اجرای 
طرح های عمرانی بزرگ درشــهر فراهم نبود بعالوه شهرداری بعلت اجرای 
طرح های گذشته شهرداران پیشین، به پیمانکاران و مالکینی که بنحو قانونی 
امالکشان تملک نشده وغرامت پرداخت نگردیده بود ؛ بمیزان زیادی مقروض 
بوده وحسابهای شهرداری درمعرض عملیات اجرایی آرای قضایی توقیف می 

گردید.
مهندس شگفت علیرغم مشکالت مالی و فرسودگی منابع انسانی و فقدان 
نیروی متخصص با بهره برداری از قابلیت های موجود در شــهرداری و ایجاد 
زمینه اتحاد واعتماد و واســپاری اختیارات به معاونین و مدیران بخشــها، و 
همچنیــن ظرفیت های فرهنگی و هویت محورشــهر رشــت و با حمایت و 
همدلی اعضای شــورای شــهر ، اقدامات موثر و ماندگاری در حوزه فرهنگ 
عمومــی و حقوق شــهروندی انجام داد که از آنجمله می تــوان به تغییر در 
مبلمان شــهری و نمادها وتندیس های چهره های مفاخر و شخصیت های 
تاریخی و علمی. احیای دســته موزیک شهرداری و حس نوستالژیک و تعلق 
به شــهر و موطن ناشی از آن، بهســازی فضاهای عمومی پارکها و میادین 
شــهر،تملک و باز ســازی خانه میرزا کوچک خان و خانه نخســتین شهردار 
رشــت، حاج خلیل رفیع)محل کنونی شــورای شهر(، تعریض و توسعه شبکه 

دسترسی شهری بطور محدود، ایجاد سایت رشت در اینترنت و...اشاره کرد.
دوره اول شورا ی شهر با توجه به تشخص وتخصص اعضای شورا باکمترین 
حاشــیه ومشــکالت مالی و اخالقی روبرو بود و رابطه شــورا و فرمانداری 
)دولت( نیز در حد مطلوبی ارزیابی شــده و سازماندهی کمیسیون های شورا 
و ایجاد دپارتمانهای مشورتی با بزرگان شهر، هنرمندان، صاحبنظران ازجمله 
تالشهایی بود که شورای نخست برای جلب مشارکت واقعی مردم و همچنین 
ارتباط با سازمان های مستقل مانند نظام مهندسی وخیریه ها و سمن ها بعمل 
آورد.                                                                 ادامه دارد ... 

قاسم بزرگ زاده- وکيل پایه یک و مشاور حقوقی

رئیسی  نامزد اصلح 
جبهه پایداری شد

سیاست های قالیباف قیمت زمین در تهران را معادل قیمت زمین در سوئیس کرد 
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی:

 آخوندی وزیر راه و شهرسازی: 

برخی کاندیداها به دنبال 
پوپولیسم احمدی نژادی با 

چاشنی ترامپ هستند

موالوردی معاون  رئیس جمهور در امور زنان:

رد صالحیت زنان در هیاهوی رد صالحیت مردان گم شد
معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رجل 
سیاسی یک مســاله است که باید به آن پاسخ داده شود 
و با پاک کردن صورت مســاله نباید گمان شود که این 

مساله حل شده است.
به گزارش ایســنا، شــهیندخت موالوردی در نشست 
"زنان و رجل سیاسی" که با همکاری امور زنان و کمیته 
بانوان خانه احزاب در معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری برگزار شــد، افزود: رجل سیاسی یک دغدغه 
سیاســی است که سالیان ســال وجود داشته است و به 

دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.
وی در ادامه گفت: براســاس مشروح مذاکرات قانون 
اساســی یکی از شــروط قضاوت، به صراحت مرد بودن 
ذکر شده اســت. قانون گذاران می توانستند همین شرط 

را برای  رئیس جمهور نیز بگذارند اما به پیشــنهاد شهید 
بهشتی شرط ریاست جمهوری، رجل سیاسی تعیین شد.

معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به 
سابقه حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 
گفت: از دوره هشــتم یا نهم انتخابات ریاست جمهوری 
زنان بــه عنوان کاندیدا ثبت نام کردنــد البته هیچ وقت 
به صراحت اعالم نشــد که زنان به خاطر جنسیت خود 
احراز صالحیت نشــده اند. 137 زن نیز برای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام کردند که همه 
آنها احراز صالحیت نشــدند اما این خبــر  در هیاهوی 
ردصالحیت مردان صاحب نام گم شــد و شورای نگهبان 
نیز تاکنون نفیا و اثباتا دربــاره کاندیداتوری زنان درباره 

انتخابات ریاست جمهوری اظهارنظر نکرده است.

موالوردی در مورد سیاســت های کلــی انتخابات که 
سال گذشته ابالغ شد، گفت: این سیاست کلی جزءهای 
مختلفی دارد که یکی از جزءهای آن شــورای نگهبان را 
مکلف می کند که معیار دقیق مدیر و مدبر و رجل سیاسی 
بودن را تعریف کند. امیدوار بودیم این تعریف تا پیش از 
ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود تا 
نه فقط زنان بلکه مردان شرایط خود را با معیارها تطبیق 
دهند و شاهد وضعیتی که در مقابل چشم جهانیان اتفاق 
افتاد نباشیم. معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
در پایان با اشاره به ثبت نام اعظم طالقانی برای انتخابات 
ریاست جمهوری اظهارکرد: ما مدیون حرکت او هستیم 
چراکــه اقدام او بــرای کاندیداتوری بــا توجه به وضع 

جسمانی اش پیام های بسیار ارزشمندی برای ما داشت.

وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین موضع گیری 
خود درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 
با انتقاد از شــعارها و وعده هایی که مسائل بسیار 
پیچیده اقتصادی را ساده سازی می کنند، از ظهور 
و قدرت گرفتن پوپولیســم جدید در انتخابات 9۶ 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، عباس آخوندی در یادداشت 
جدید خود که به مسائل انتخاباتی پرداخته اعالم 
کرده است همان طور که پیش از این نیز مشخص 
بود، انتخابات فعلی صحنه نبرد گمراهی با آگاهی 
اســت. اینکه برنامه هــای تبلیغاتــی نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری آشکار شده، به خوبی 

صحت این پیش بینی را نمایان می کند.
به اعتقاد وی با توجه به آنکه شرایط اقتصادی 
کشور کامال مشــخص بوده و روند تحرکات نیز 
کامال نشــان می دهد که ما به چه سمتی حرکت 
می کنیم، شعارهای فعلی تنها به ایجاد یک دوگانه 
فرضی در جامعــه می انجامد که برای مثال طرح 
گــروه ۴ درصدی و 9۶ درصدی بخشــی از این 
برنامه است. در این نگاه نامزدها تالش می کنند 
به مردم بگویند که یا با منی و یا ضد من که این 
مسئله می تواند برای جامعه بسیار خطرناک باشد.

وزیر راه و شهرسازی به نمونه های اینچنینی در 
سایر کشــورهای جهان اشاره کرد و گفت: آنچه 
که در آمریکا نیز اتفاق افتاد شبیه به این تجربه را 
نشان می دهد. بخش قابل توجهی از سیاستمداران 
آمریکا بسیج شدند و حتی حزب ترامپ نیز در کنار 
آنها قرار گرفت تا بگوید این مرد یاوه می گوید ولی 
موفق نشــده اند. برای پیدا کردن چرایی پیروزی 
ترامــپ در این انتخابات بایــد تالش کرد که در 
ابتدا درک درستی از پوپولیسم داشته باشیم و ثانیا 
با ساز و کارهایی آشنا شویم که رویارویی منطقی 

با آنها بسیار دشوار است.
آخوندی ادامه داد: این همان اتفاقی است که در 
ســال 13۸۴ رخ داد. در آن زمان نیز ایران با یک 
حرکت پوپولیســتی کم سابقه روبرو شد که بسیار 
بی محابــا برای هزینه کردن منابع نســل موجود 
و نســل های آتی حرکت می کرد. از این رو ســر 
دادن شــعار توزیع پول و یارانه و ساخت مسکن 
از یک سو و الگوی اقتصادی ضدیت با بنگاه های 
بزرگ اقتصادی از ســوی دیگر مجموعه ای را به 
وجــود می آورد که در دل آن تفکر و شــعارهای 

عوام گرایانه مطرح می شوند.

مظاهریان با بیان اینکه سیاست های سوداگرانه شهرداری 
در تهران باعث افزایش قیمت 700 درصدی زمین شده است 
گفــت: امروز قیمت زمین در تهران معــادل قیمت زمین در 

سوئیس است.
به گزارش ایلنــا، حامد مظاهریان معاون مســکن و امور 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در نشست خبری صبح 
امروز با اشــاره به تکمیل طرح پروژه مسکن مهر در سال 9۶ 
اظهار داشــت: در حال از پروژه مسکن مهر در سراسر کشور 

کمتر از 5 درصد باقی مانده است که این واحدهای باقی مانده 
هم در دست ساخت و تکمیل هستند.

وی با اشــاره به طرح های دولت یازدهم در بخش مسکن 
گفت: دولت یازدهم طرح مســکن اجتماعی و حمایتی را در 
دست داشت اما وقت و هزینه دولت صرف اتمام پروژه کالن 

مسکن مهر شد و اولویت برای اجرا پروژه مسکن مهر بود.
وی اظهار داشــت: هجوم سرمایه گذاری به بازار مسکن در 
ســال های گذشته سیاست غلطی بود که باعث شده بود بازار 
مسکن از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه گذاری تبدیل شود 
و امروز عمده خانه هالی خالی خانه های لوکس هســتند که با 

نیاز واقعی بازار متناسب نیست و هم پوشانی ندارد.
مظاهریان با بیــان اینکه یکی از ابزارهــای کنترل تعداد 
خانه های خالی اخذ مالیات اســت گفت: مجلس در دوره قبل 
قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد که این قانون 

از خردادماه سال جاری به اجرا می رسد.
مظاهریان با اشاره به اقدامات سوداگرانه شهرداری ها ادامه 
داد: به دلیل اقدامات ســود گرانه شهرداری ها انضباط شهری 
به هم خورد و شــهرداری برای تامین منابع خود تراکم ها را 

افزایش داده اند و شناسنامه و برنامه های شهری را تغییر دادند  
و امروز به یک بی انضباطی شهری رسیده ایم.

وی تاکید کرد: با یک نگاه سوداگرانه ۴90 هزار خانه خالی 
در تهران وجود دارد و امروز شــاهد آن هستیم که در منطقه 
22 خانه های متعددی بدون خریدار در حال ساخت هستند و 
اساساً مشخص نیست این حجم از ساخت و ساز در منطقه 22 

بر مبنای کدام سند مصوب ساخته شده است.
وی افزود: در حال حاضر در منطقه 22 خانه هایی ســاخته 
می شود که به ازای آن خریدار وجود ندارد و البته این خانه ها 

جزو آمار خانه های خالی هم به حساب نیامدند.
مظاهریان ادامه داد: این بی انضباطی شــهری مشــکالت 
عدیــده ای مانند افزایش ترافیک، مهاجــرت  و... را به وجود 

آورده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کــرد: یکی از عوامل 
افزایش قیمت زمین در تهران تراکم فروشــی های شهرداری 
بوده اســت و امروز قیمت زمین در تهران معادل قیمت زمین 
در ســوئیس اســت. این در حالی است که ما در ایران کمبود 

زمین نداریم.

دفتــر احمــدی نژاد بــا ارســال نامه ای 
انتخابات  تبلیغات  به کمیســیون بررســی 
ریاســت جمهوری خواستار اختصاص وقت 
پاسخگویی به اظهارات اسحاق جهانگیری 

شد.
به گــزارش فــارس، به دنبــال پخش 
کاندیدای  جهانگیــری  اســحاق  اظهارات 
ریاســت جمهوری از شــبکه اول سیمای 
جمهوری اســالمی ایران علیه دولت قبل، 

دفتر رئیس دولت های نهم و دهم با ارســال 
نامه ای خطاب به کمیسیون بررسی تبلیغات 
انتخابات، خواســتار اختصاص وقت قانونی 
برای پاسخگویی به اتهامات و افترائات وی 

شد.
متن این نامه به شرح زیر است:

»کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری

سالم علیکم

مطلعید که مــا هیچ کاندیدا و نماینده ای 
در انتخابات فعلی ریاست جمهوری نداریم . 
آقای اسحاق جهانگیری به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهــوری در برنامه ســاعت 22 
ســیما سه شــنبه مورخ 9۶/02/12 بیش از 
پانزده دقیقه ، با ارائــه مطالب و آمار کذب 
و نسبت دادن اتهامات بی اساس و تشویش 
اذهان عمومــی به دولت های نهم و دهم ، 
مرزهای قانون و اخالق را به طور کامل زیر 

پا گذاشت.
نظر به اصل 22 قانون اساسی و ماده ۶۴ 
اصالحی مورخه 91/10/2۶ قانون انتخابات 
ریاست جمهوری و ماده 30 الحاقی مورخه 
13۸۸/3/23 به قانون اساسنامه سازمان صدا 
و سیما، الزم است جهت پاسخگویی، وقت 
قانونی به فوریــت تخصیص و به این دفتر 

اعالم گردد.
دفتر  رئیس دولت های نهم و دهم

احمدی نژاد خواستار پاسخ گویی به جهانگیری در تلویزیون شد

وزیر دادگستری از رایزنی صورت گرفته میان دولت و قوه 
قضاییه برای آزادی مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی 

خبر داد.
به گــزارش ایلنا، حجت االســالم والمســلمین مصطفی 
پورمحمدی در پاســخ به این سوال که با توجه به اظهارنظر 

 رئیس جمهور و وزیراطالعات درخصوص مدیران بازداشت شده 
کانال های تلگرامی، چــه رایزنی هایی برای آزادی این افراد 
شده است، گفت: صحبت های متعددی صورت گرفته است. 
قوه قضاییه هم تاکید کرده است که هرچه زودتر بازپرسی ها 
تکمیل شود و اگر واقعا سوءنیتی نبوده است، آزادی این افراد 

صورت بگیرد.او در پاســخ به این سوال که فکر می کنید این 
پروسه تا چه زمانی به درازا کشیده خواهد شد، اظهار داشت: 
امیدوارم این پروسه خیلی زود صورت بگیرد. فکر می کردیم 
که آن کار تا این زمان انجام شود ولی امیدواریم هرچه زودتر 

صورت بگیرد.

جمنا حزبی و سیاســی نیســت، یک حرکت 
مردمی اســت و نهایتا این دو نفر آقای رئیسی و 
قالیباف را قبول دارد، این آقایان هم کار خود را 
کنند و مناظره هایشان را انجام دهند، اما امیدوار 
هســتیم که در نهایت یکی به نفع دیگری کنار 
برود و یک نفر به عنــوان نماینده در انتخابات 
حضور داشته باشــد، همچنین توصیه می کنیم 
که آقای میرسلیم هم این چنین عمل کند، یعنی 

قالیباف و رئیسی و میرســلیم که در یک جناح 
هستند، فعالیت و مناظره و بحث های و صحبت 
هــای خود را انجام دهند و از صدا و ســیما هم 
پخش شود، اما در نهایت اگر بخواهند هر سه در 
عرصه انتخابات باشند، اختالف ایجاد می شود و 
موفق نمی شوند، باید به نفع یک نفر کنار بروند 
تا اصلح رأی بیاورد البته من احتمال می دهم که 

انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود.

                                              وزیر دادگستری:

دولت با قوه قضاییه برای آزادی مدیران کانال های تلگرامی رایزنی می کند

 امیدوارم قالیباف و رئیسی باهم
 رقابت نکنند  

شورای شهر رشت
 قاصد تجربه های همه

 تعرفه  اینترنت را 50 درصد 
کاهش داده ایم

به گــزارش انتخاب ، محمود واعظــی گفت: ایجاد کســب و کار الکترونیکی و 
اینترنتی در اولویت کار این وزارتخانه قرار دارد.

واعظی همچنین اظهار داشــت:  ما تعرفه ها را 50 درصــد کاهش داده ایم، یعنی 
در حال حاضر تعرفه برای تمام کســانی که از محتوای داخلی اســتفاده می کنند، اگر 

بسته ای نباشد 50 درصد و اگر بسته ای باشد خیلی کمتر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

هیچ انسان منصفی مخالف شهدا نیست
غالمحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران:

دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه هیچ انســان منصفی 
با شــهدایی که امنیت ما را تامین می کنند مخالفتی نمی کند، 
افزود: دولت روحانی بیشترین حمایت را از نیروهای مسلح از 

ارتش و سپاه تا بسیج و نیروی انتظامی و...داشته است.
به گزارش ایسنا ، غالمحسین کرباسچی در آیین افتتاح ستاد 
مرکزی دکتر روحانی در سمنان در جمع هواداران این کاندیدا 
اظهار کرد: من در آن جلســه صراحتا گفتم که ما باید در کنار 
کمک های مادی به محرومان لبنان، ســوریه، فلسطین، یمن 
و...،  تالش در جهت مبارزه با تروریســم افراطی، دیپلماسی 

فعالی در این بخش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هیچ انسان منصفی با شهدایی که امنیت 
ما را تامین می کننــد مخالفتی نمی کند، افزود: دولت روحانی 
بیشترین حمایت را از نیروهای مسلح از ارتش و سپاه تا بسیج 
و نیروی انتظامی و...داشته است. این دولت الاقل بودجه ها و 

اعتبارات این بخش را دو برابر کرده است.
وی با بیان اینکه مگر همه ما با هم در جبهه ها نبودیم افزود: 
مگر نه اینکه همه ما با هم در دوران جنگ در بســیج و سپاه 
و ارتش بودیم چرا امروز باید با طرح مسائل دروغ و پرداختن 
به آنها در خبرگزاری ها و روزنامه ها به دروغ به تخریب رقیب 

بپردازیم.
وی با اشاره به مهار این سیاست ها در دولت های گذشته و از 
جمله در دولت هاشمی رفسنجانی گفت: باید میراث هاشمی را 
برای همیشه حفظ کنیم. در آن دوره با همین سیاست لبخند 

این کشورها مهار و منافع ملی مان را تامین کردیم.
وی با بیان اینکه در مذاکرات باید زبان دنیا و زبان دیپلماسی 
را بدانیم ادامه داد: امروز ببینید دکتر ظریف و سیاست خارجی 
ما در دنیا از چه وزن و احترامی برخوردار اســت این در حالی 
اســت که در گذشــته وزیر خارجه ما در فرودگاه یک کشور 

متوسط گیر افتاده بود و به او اجازه خروج نمی دادند.
وی با بیان اینکه مظلومیت دولت روحانی از همان انتخاب 
وزرا و کابینه شروع شد گفت: کابینه اول دولت یازدهم ، کابینه 
مطلوب دکتر روحانی نبود و بارها گفتند که گزینه های دیگری 
داشته اند که رقیب مانع از اعتماد نمایندگان به آن می شد.این 
فعال سیاســی به برخی مانع تراشی های رقیب بر سر انتخاب 
وزرای همراه با روحانی اشاره و تصریح کرد: کسی مثل دکتر 
نجفی می توانســت در آموزش و پــرورش تحول ایجاد کند 
امــا اجازه ندادند که دولــت از این ظرفیت در آن بخش بهره 
بگیرد یا شــخصی مثل فرجی دانا که مدیری توانمند است را 
به بهانه های سیاســی از مدیریت در دانشگاه ها و وزارت علوم 

بازداشتند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مانند یک شــیر آب نیست که آن 
را باز و بســته کنیم گفت: به یاد بیاوردید که وضعیت کشور 

در ســال اول آغاز بــه کار این دولت چگونه بــود. دولت با 
تحریم های ظالمانه ای روبرو بود که در تاریخ بی ســابقه بود و 
حتی سازمان ملل نظیر آن را برای هیتلر هم وضع نکرده بود.

کرباســچی با بیان اینکه در دولت قبل فعالیت سیاسی کامال 
تعطیل بــود ادامه داد: در دولت احمدی نــژاد اجازه نمی دادند 
20 شخصیت سیاســی کنار هم جمع شــوند یا فردی مثل 
حجت االسالم محتشمی نمی توانست در حسینه ای که داشت 
برای همفکرانش روضه برگزار کند اما با آمدن روحانی فضا باز 
شد و روضه حجت االسالم والمسلمین محتشمی هم برگزار و 

هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

موحدی کرمانی: 


