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حسن روحانی:

 چرا چهره های عزیز ما، که گفت وگوی میان ملت ها را به ارمغان آوردند 
خانه نشین می کنید؟ با چه قانونی؟

خرب اول

حسن روحانی در همدان مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت و برای اولین بار از آغاز رقابت های انتخاباتی زبان به انتقاد از مشی و وعده های کاندیداهای دیگر گشود. 
رویه ای که از روحانی انتظار نمی رفت و درواقع اردوگاه رقبا را در شوک فرو برد. آنچه امروز روحانی به زبان آورد سخنانی است که مردم کوی و بازار در خفا و علن اظهار 
می دارند و همگی می پرسند اگر روحانی پاسخ محکمی برای رقبا داشت چرا سکوت کرده است؟ اما چرا روحانی تا کنون نقد جدی به وعده های دروغین وارد نکرده بود 
و در این روزها چه اتفاقی افتاده که باعث تغییر رویه رئیس دولت شده است؟ گویا پاسخ را باید در متن سخنان روحانی بیابیم آنجا که می گوید: » شما در طول این 
چهار سال در همه جلسات آمدید تا شبکه های اجتماعی را ببندید. اردیبهشت 96 هم یکبار دیگر مردم ایران اعالم می کنند آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام 
و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.« گویا کسانی در پی تعطیلی شبکه های اجتماعی و قطع ارتباط دولت با حامیانش هستند. از آنجا که صدا و سیما مجرای انحصاری 
ارتباط  مردمی رقبا است برای روحانی نیز چاره ای جز باز گذاشتن راه های دیگر ارتباطی باقی نمانده است. متن سخنرانی رئیس دولت دهم را می خوانید:  همین صفحه

رئیس جمهور ایران انتخاب امانوئل ماکرون را تبریک گفت
رییــس جمهوری اســامی ایران 
در پیامــی به آقــای امانوئل ماکرون، 
انتخــاب وی را بــه عنــوان رییس 
جمهــوری فرانســه صمیمانه تبریک 
گفت و ابــراز امیدواری کرد که روابط 
تهــران – پاریس بیــش از پیش در 
جهت منافع متقابل توســعه و تعمیق 

یابد. 
 بــه گــزارش انتخاب، متــن پیام 
المسلمین  و  االســام  تبریک حجت 

دکتر حسن روحانی به این شرح است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

جناب آقای امانوئل ماکرون 
رییس جمهوری منتخب فرانسه 

 انتخاب جناب عالی به عنوان رییس 
جمهوری فرانســه را صمیمانه تبریک 
می گویم.  امیدوارم در دوره مسئولیت 
آن جناب، بیش از پیش شــاهد توسعه 
و تعمیق روابط دیرینه میان جمهوری 
اســامی ایران و جمهوری فرانسه در 

جهت منافع متقابل دو کشور باشیم. 
 بــدون تردید در ســایه تعامل و 
همکاری های متقابل که خوشــبختانه 
رونــد مثبتی را طــی می نماید، روابط 
فیمابیــن شــاهد تحــرک و رونــق 
مطلوب تری در همه زمینه های دارای 
و  اقتصادی  سیاســی،  مشترک  منافع 
فرهنگی خواهد بود. لــذا تمایل دارم 
آمادگــی جمهوری اســامی ایران را 
برای تبادل نظر مســتمر در خصوص 

مسایل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی 
اعام نموده و ابراز امیدواری نمایم تا 
با حسن توجه جناب عالی، موانع توسعه 
و تحکیم هر چه بیشتر روابط دو کشور 

مرتفع گردد. 
 از خداونــد متعــال، ســامتی و 
موفقیت آن جناب و سعادت و پیشرفت 

مردم فرانسه را مسألت دارم. 
 حسن روحانی 

رییس جمهوری اسامی ایران

حسن روحانی در سالن ابن سینای همدان اظهار کرد: ما در انتخابات 
آمده ایــم تا به بداخاقی پایان بدهیم و به خشــونت ورزان و افراطیون 
بگوییم دوره شــما تمام شده است. شما هشت سال در این کشور بودید 

و مردم دیدند که در این کشور چه کردید.
به گزارش ایســنا روحانی گفت: ما دنبال آزادی هســتیم و حتی در 
ســالن سخنرانی مان بداخاق ها را راه می دهیم. اینجا روزی است که 
باید برای روزهای آینده تصمیم بگیریم. منطق شما ممنوع کردن است و 
چیز دیگری ندارید. منطق شما هوچی بازی است و چیز دیگری ندارید.

وی همچنین گفت: جوانان غیور مــا راه آزادی را انتخاب کرده اند، 
شــما در طول این چهار سال در همه جلسات آمدید تا همه شبکه های 
اجتماعی را ببندید. شــما در مسیر پیشرفت و آزادی جوانان ما نخواهید 

بود.
رئیس دولت یازدهم اظهار کرد: مردم ما امروز در همدان شاهد بودند 
که یک و نیم برابر ده ســال قبل برای همدان تاش کردیم. علی رغم 
خواســت دلواپسان که از افتتاح بدشــان می آید، امروز راه آهن همدان 
افتتاح شــد. یک ماه دیگر هم راه آهن کرمانشــاه افتتاح می شود و ماه 
بعد راه آهن ارومیه افتتاح می شــود و ماه بعدش راه آهن رشــت و ماه 

بعدش راه آهن تبریز.
وی در همین راســتا افزود:دولــت یازدهم دولت اتصــال ایران به 
جهانیان اســت. امروز مــی بینید که در چند ماه 5 اســتان به راه آهن 
سراســری متصل می شود. این دولت مصمم است که به زودی سازمان 

ملی جوانان را افتتاح کند.
وی سپس گفت:من از شما ســوال می کنم چه شده است که برای 
عده ای از کاســبان تحریم غصه ایجاد شــده است؟ هر چقدر ناراحت و 
غصه دار باشــید بدانید که این مردم 12 روز دیگر پاسخ شما را خواهند 

داد.
روحانــی با بیان اینکــه ملت ما در انتخابات خــرداد 92 اعام کرد 
خشونت را قبول ندارد، خاطرنشان کرد: ملت ما خرداد 92 اعام کرد که 

راه حصر و انزوای ایران را نمی پذیرد. ملت ایران یکبار دیگر هم اعام 
کرد که مســیرش مسیر آزادی است و آن اسفند 94 بود. اردیبهشت 96 
هم یکبار دیگر مردم ایران اعام می کنند آنهایی که در طول 38 سال 

فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند.
وی ادامــه داد: من به همه دوســتان و همه آنهایی که این روزها از 
پــول بیت المال و پولی که بخاطر امنیت به آنها داده شــده اســت، به 
روستاها و شــهرها می روند تا مردم را ناامید کنند می پرسم چه چیزی 
موجب هراس شــما شده اســت؟ اگر این ملت هم پیروز شود شما هم 
پیروز خواهید بود. اگر این ملت پیروز شود، آن وقت در سفره تان نانی را 

خواهید خورد که حاصل دسترنج کشاورز ایرانی است.
روحانی یاداور شــد: آن روزی که 750 میلیارد پول نفت در دستتان 
بوده اســت، برای مردم ایران چه کردید؟ چه شــده است که سخنگوی 
یک نهاد در این دو سه هفته سیاه نمایی دولت را یاد گرفته است؟ اجازه 
نمی دهم خانه ای که باید خانه عدالت باشد به خانه اتهام و دروغ تبدیل 

شود. البته شما نمی خواهید روحانی این مسیر را ادامه دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:12 روز دیگر باید راه مان را به جهانیان 
یکبار دیگر اعــام کنیم. ما انحصارگرایــان را نمی خواهیم. ما آنهایی 
که پشــت میز نشســته اند و حکم صادر کرده اند، نمی خواهیم. راه ما 
مشــخص است. راه ما همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام ایرانی است. 
ما نمی گذاریم درصد درســت کنید. ما ملت صد در صدی هستیم. ملت 

ایران با حقوق شهروندی واحد راه مان را ادامه می دهیم.
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه "من از همه شما می خواهم که 29 
اردیبهشت که روز حماســه ماست ، همه به پای صندوق بروید" گفت: 
به پای صندوق رای بروید، اما تنها نروید .هر نفر به همراه 11 نفر دیگر 
به صندوق بروید یعنــی 12 نفره به پای صندوق آرا بروید. همه آنهایی 
که می خواهند ناامنی را به کشور بازگرداند و می خواهند آرامش منطقه 
را برهم بزنند، بدانند ما برای آرامش و امنیت و پیشــرفت ایران عزیز به 

پای صندوق رای خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه"ما برای پیشــرفت و اشتغال زنان به پای صندوق 
رای خواهیم رفت" خاطرنشــان کرد:آنها در هشت سال 860 هزار خانم 
را بیــکار کردند امــا در دولت یازدهم 750 هزار بانو ســرکار رفتند. اگر 
شــما جوانان در خانه بنشــینید، بدانید که در پیاده روهای ما هم دیوار 
خواهد بود. شما آنها را نمی شناسید من آنها را می شناسم. آنها روزی در 
جلســه ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها 
می خواســتند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند، همانطور که در محل 

کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.
روحانی خاطرنشــان کرد: ما باید برای اشتغال جوانان قدم برداریم، 
اما نه با حرف. آن کســی می تواند برای اشتغال حرف بزند که در سال 
95، 650 هزار اشــتغال ایجاد کرد. دولت در بهمن 95 طرح کارورزی و 
اشتغال آنها را تصویب کرده است، ولی عده ای همان طرح را به صورت 

ناقص به مردم وعده می دهند.
وی ادامه داد: طرح کاروزی برای جوانان را ما در برنامه ششم اعام 
کردیم که به صورت متوســط 955 هزار شــغل برای جوانان درســت 
خواهیم کرد. عدد شــغل محاسبه شــده و کارشناسی شده و در هزاران 
جلســه بررسی شــده و در قالب الیحه به مجلس داده شده است، چرا 
گفتیم 955 هزار نفر و نه یک میلیون. این بخاطر محاسبات کارشناسی 
ما بود. این عدد مصوب برنامه ششم در مجلس و با پیشنهاد دولت است.

رئیس دولت یازدهم تصریح کرد:من از شما می پرسم آیا می خواهیم 
مظلومیت ها در این کشــور ادامه یابــد؟ آیا می خواهیم باز چهره هایی 
که مرحوم هاشــمی را مخدودش کردند به کارشان ادامه دهند؟ آیا می 

خواهیم جامعه ما از بیانات خاتمی عزیز استفاده نکند.
وی تاکید کرد:چــرا عزیزان و چهره های عزیز ما و آنهایی را که به 
ملت خدمــت کردند و گفتگوی میان ملت ها را به ارمغان آوردند و آنها 
را چهره واقعی ایران را به دنیا نشــان دادند، خانه نشین می کنید؟ با چه 

قانونی؟
روحانی در همین راســتا وعده داد:ما 29 اردیبهشــت پای صندوق 

می رویم تــا بزرگان مان را به جامعه برگردانیم. ما 29 اردیببهشــت به 
صندوق می رویم تا شرایط امنیتی به دانشگاه بازنگردد. ما نمی خواهیم 

16 آذر سخنرانی در دانشگاه ممنوع باشد.
وی افزود: مــا نمی خواهیم بازار صادرات کشــورمان را به دیگران 
بســپاریم. نفت صادراتی شما راچه کســانی گرفته بودند؟ یک میلیون 
بشکه صادراتی نفت شما را چه کســانی گرفتند؟ آیا در اختیار گذاشتن 
بازار صادراتی ملت ایران به دیگران افتخار دارد؟ شــما به کشــورهای 
همسایه خیلی کمک کردید. آنها دلشان می خواهد شما مجددا برگردید. 
چون کشــتیرانی ما تحریم بود کشــتی ما باید به کشــورهای همسایه 
مــی رفت و ما با لنــج کاالهای مان را به ایــران می آوردیم. برای هر 
کانیتنر باید 700 دالر اضافه تر می دادیم. با اجازه چه کسی شعار دادید. 
خواســتید از یک تکه تاریخی سخنرانی کردید ولی همان تکه تاریخی 

سه بار علیه فلسطین در سازمان ملل قطعنامه گرفتید.
ایــن کاندیدای دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری همچنین گفت: 
ما در 29 اردیبهشــت از منافع ملت ایران و قدرت واقعی ایران ســخن 
می گوییــم و می خواهیم بگوییم کشــور ما باید صــادر کننده بنزین و 
گازوئیل باشــد. شما بنزین و هم گازوئیل را از خارج وارد می کردید ولی 
این دولت مردم را به خودکفایی رســاند. ما امــروز صادرکننده گازوئیل 
هســتیم ولی بــه زودی در بنزین خودکفا شــده و آن را صادر خواهیم 
کرد. وی گفت:در یک منبع مشــترک کشــور همســایه دو برابر ما گاز 
را برداشت می کرد. در زمســتان از همسایه گاز خواستیم بخریم و آنها 
9 برابــر قیمت گاز را به ما فروختند. همان همســایه مجددا گاز را قطع 
کرد ولی دید ما احوالی ازشــان نمی پرسیم و بعد از 15 روز مجددا گاز 
را وصل کردند. ما عزت را در عمل و نه در شعار می خواهیم.مردم عزیز 
29 اردیبهشــت بداخاق ها را مایوس کنید و آزادی بیشــتر ملت ایران 
را رقم بزنید و دانشــگاه ها را آزادتر کنیم و دروغ را در این کشور ریشه 
کن کنیم و اخاق را به این کشور برگردانیم. وی در پایان همانند دیگر 

سخنرانی های انتخاباتی اش گفت: دوباره برای ایران خواهیم آمد.
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