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مناظرههــای انتخاباتــی تبدیــل
بــه تریبــون یکطرفــهای علیــه
سیاست عملکــرد دولــت مســتقر شــده
اســت .بــا ایــن حــال رئیــس
جمهــوری هــم همچون بســیاری از مــردم و
کارشناســان تأکیــد دارد کــه مگــر نامزدهای
انتخابــات از کــره مریــخ آمدهانــد و هیــچ
مســئولیتی در طــول  4دهــه عمــر جمهوری
اسالمی نداشــتهاند که این گونه چوب حراج
برداشــته و بر پیکره مدیریت کشــور میزنند.
حجتاالســام حســن روحانــی در جلســه
امــروز هیــأت دولــت از جفاهایــی گفــت کــه
برخی نامزدها با سیاه نماییهای خود علیه
نظــام و دولت و مردم روا داشــتهاند .او گالیه
کرد که چرا فقط روی برخی مشکالت تمرکز
کردهاند بدون آنکه ریشههای آن مشکالت و
عوامــل بیرونی مثل تحریــم و کرونا را یادآور
شــوند و چرا هیچ اشــارهای به کارهای بزرگی
کــه در دولتهای یازدهــم و دوازدهم انجام
شــده ،ندارنــد .موضــوع دیگــری کــه رئیس
جمهــوری یــادآور شــد ،مواضــع متناقــض
برخی از این نامزدهاســت کــه حاال برخالف
گذشته هم طرفدار تعامل با خارج و مذاکره
و برجــام شــدهاند و هــم موافــق بــا افزایــش
پهنــای بانــد اینترنــت و مخالــف فیلتزینگ
شــدهاند یا حامی حقوق زنــان و قومیتها و
جوانان شد هاند.
بهگــزارش ایرنــا ،رئیــس جمهــوری بــا بیان
اینکه در این انتخابات جفاهای فراوانی شــد
کــه بدتریــن آن جفای بــه خود نظام اســت،
گفت :متأســفانه در این روزهــا بحث اخالق
صدمه جدی دیده اســت .آغاز اخالق همان
راســتگویی ،وفــای بــه عهــد و عــدم تحریف
حقیقتهــا اســت .وی افــزود :یــک مــورد از
جفاها را رهبر معظم انقالب در زمینه احراز
صالحیتها اشاره فرمودند که مسأله مهمی
بــود .ایشــان هم دســتور دادند جبران شــود،
حاال جبران شــود یا نه ،مسأله دیگری است.
امــا در این انتخابــات جفاهای فراوانی شــد.
بهنظــر مــن بدتریــن جفــا در ایــن انتخابات
جفای به خود نظام اســت .بهگفته روحانی،
اگر در  ۴۲ســال گذشــته نقض قانون ،فساد و
زیر پا گذاشتن حقوق ،رعایت نکردن مصالح
اتفــاق افتاده و اگر همه اقدامــات (به ادعای
برخی نامزدها) برخالف مصلحت جامعه و
کشور بوده ،پس برای انقالب چه کرده ایم؟
وی بــا اشــاره بــه ظلــم و جفایــی کــه در ایــن
انتخابــات بــه کارگــزاران نظام شــده اســت،
یادآور شــد :وقتــی ما میگوییــم دولت کاری
نکــرده ،دولت که یــک نفر و اینهایــی که دور
این میز هســتند ،نیســت .صدها هزار نفر در
سراســر کشور مدیر ،کارشــناس ،کارمند همه
بــا هــم ،میلیونهــا نفر هســتند که کنــار هم
قرار میگیرنــد و دولت را تشــکیل میدهند.
وقتــی توهیــن میکنیم ،یعنی بــه میلیونها
نفــر توهین میکنیم .وقتــی میگوییم چقدر
در بانکها پول گذاشــته شده ،وقتی این آمار
را طــوری میگوییم که از کل نقدینگی کشــور
خیلــی بیشــتر اســت ،این آمــار دروغ اســت.
وقتی میگوییم رشد اقتصادی در این هشت
ســال صفــر بــوده ،آمــار دروغ اســت .مــا کــه
نمیتوانیم دروغ بگوییم.
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رئیس جمهوری به تحریف واقعیتها و ندیدن موفقیتها در مناظرهها اعتراض کرد

پاسخ به مردم و تاریخ
گویی برخی نامزدها از کره مریخ آمدهاند و هیچ مسئولیتی در کشور نداشتهاند

آقای صداوسیما چرا بحث جنگ اقتصادی را نگفتی؟
روحانی با اعتراض اینکه ما در این شــرایط بســیار سختی که سه
ســال مقاومت کردیم چرا جنــگ اقتصادی را نگفتیــد ،عنوان
کــرد :آقای صداوســیما که ســؤال طراحی کردی ،چــرا در بحث
اقتصادی،جنگاقتصادیرانگفتی؟بعدازاینکهسیلاعتراض
آمد ،در مناظره دوم دو تا کلمهای گفتند .وی با اشاره به اینکه تنها
جنگ اقتصادی نبود ،ســیل و زلزله ،خشکسالی بیسابقه در 50
ســال اخیر و کرونا هم بود ،افزود :کرونا مشکالت فراوانی را برای
ما درست کرد .الاقل قدردانی کنید از آنهایی که در بیمارستانها
برای سالمتی مردم جان دادند ،از پرستاران ،پزشکان و مدافعان
ســامت تشــکر کنید ،از آنهایــی که شــبانهروز تــاش میکنند
واکسن بسازند و انشــاءاهلل به نتیجه میرســانند تشکر کنید ،از
دولت نمیخواهد تشــکر کنیــد .وی ادامــه داد :مــا از همه اینها
میگذریــم با همه این حرفها ،فقط یک کلمــه جواب دهید ،ما
کشور را از قطعنامههای سازمان ملل و فصل هفت خارج کردیم
یا نکردیــم؟ ایــن را بگویید که خــارج کردیم؟ بگوییــد با برجام
موافقید یــا مخالفید؟ روحانی با بیان اینکه امــروز هم راه اینکه
مشــکل کشور حل شــود ،بازگشــت همه به برجام است ،یادآور
شــد :راه دیگری نداریم ،اگر راه دیگری داریــد بگویید ،بگویید ما
نمیخواهیــم به برجــام برگردیم ،اگــر چنین عقیــدهای دارید.
البته همه میگویند که با تحریم مخالف هســتند ،چگونه باید از
تحریم خارج شــویم؟ چه کسی است که امریکا را بعد از ترامپ
پای میز مذاکره آورد؟ صبر و ایستادگی مردم و کار دیپلماتهای
ما بود ،آیا میخواهیــد موفقیتی که در چنــد دور مذاکره در وین

ëëمشــخص شــد همه جا خوب اســت غیر از
دولت!
روحانــی بــا تأکید بــر رعایت انصــاف گفت:
البته در این انتخابات مشــخص شد که فقط
دولت اســت که ایراد دارد و بخشهای دیگر
از جملــه قــوه قضائیه ،قــوه مقننــه ،مجمع
تشــخیص مصلحــت خوشــبختانه خــوب و
سالم هستند و مشــکل فقط دولت است که
ایــراد دارد کــه در این انتخابــات آن هم حل
خواهد شــد .دولــت بعدی میآیــد ،این هم
درست میشود و کل کشور درست میشود!

بهدســت آوردیم ،را منکر شــوید؟ چــرا این واقعیتهــا را برای
مــردم بیــان نمیکنید .رئیس شــورای عالــی فضای مجــازی با
یادآوری اقدامات دولت در هشت سال اخیر تاکید کرد :اینهایی
که در دولت یازدهم رو در رو و ســینه به ســینه من شده بودند که
باید این فیلتر شــود ،آن فیلتر شود ،الحمداهلل همه میگویند ما
طرفدار پهنای باند شــدیم .این کار بزرگی است که انجام گرفته.
همــه امروز با تحریم مخالف هســتند و میگوینــد باید به برجام
برگردیم اصالً این برجام خیلی چیز خوبی شد!
وی افــزود :اول که میگفتیم زنها باید مدیر شــوند ،این طرف و
آن طرف خیلی سر و صدا بود .میخواستیم مدیریت زنها را به
 ۳۰درصد برسانیم .الحمداهلل به حدود  ۲۵درصد رساندیم ،کار
بزرگی شده است االن همه موافق هستند .وی اضافه کرد :زمانی
که خواستیم اقوام و اقلیتها را معاون و بخشدار کنیم ،چه قدر
ســر و صدا بود اما الحمــداهلل امروز همه موافق شــدند .کارهای
بزرگی انجام شد وقتی به بطن مسأله نگاه کنید میبینید تحول
بزرگ در کشور رخ داده است .با وجود جنگ اقتصادی به کوری
چشم دشمنان رشد اقتصادی سال  ۹۹مثبت است.
روحانــی با بیــان اینکه مــا بایــد راهمــان را ادامه دهیــم ،اظهار
داشت :برابر حرفهای دروغ هر وزیر و سازمانی باید پاسخ دهد.
حاال صداوسیما میخواهد پخش کند یا نکند ،تاریخ سعه صدر
دارد و پخــش میکند .وی ادامه داد :امیــدوارم انتخابات خوبی
پیشرو داشــته باشــیم .مردم به ســامت پای صندوق بیایند و
دولتی قویتر از دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل شود.

رئیسجمهوری با اشــاره بــه مباحث مطرح
شده در مناظرهها اظهار داشت :موضوعات
بهتری هم این روزها میشنویم ،چقدر زنان
در این چند روز خوب شدند ،حقوق خانمها،
احتــرام بــه خانمهــا و جوانها مطرح شــده
اســت .چطور در این مــدت خانمها نبودند،
فقــط این روزها خانمها پیدا شــدند و خیلی
مورد احترام هستند؟ اقوام و اقلیتها چقدر
خوب شدند .شیعه و سنی چقدر با هم برادر
و متحد شدند .چیزهای خوبی هم الحمدهلل
این روزها میشنویم!

ëëبا شعور مردم بازی نکنیم
روحانی با تأکید بر اینکه با شعور مردم بازی
نکنیم ،تصریح کرد :ملت ایران ملت بزرگی
اســت ،ملتی اســت کــه میداند چه گذشــته
است ،میداند چه کســانی بودهاند ،اینهایی
که امــروز میخواهند برای فــردا قدرت را در
دســت بگیرند ،اگــر در ایران نبودنــد و تازه از
کره مریخ آمــد ه بودند ،خیلی خوب بود ،اما
همه آنها در کشــور بودهاند و در یک بخشــی
مســئولیت داشــتهاند .وی با اشاره به شرایط
کشــور در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد ابراز
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داشــت :مــا دولتــی را تحویــل میگرفتیــم
کــه ســال  ،۹۱رشــد اقتصــادی آن منفــی
 ۷.۷و تــورم آن بیــش از  ۳۰درصــد بود .ما
در شــرایط رکــود تورمــی دولــت را تحویــل
گرفتیــم .اینطور نبود که در شــرایط عادی
دولــت را تحویــل گرفته باشــیم .یعنی هم
تحریــم و هم مشــکالت هر دو بــا هم بوده
است .اما در سال  ۹۳چه اتفاقی افتاد؟ سال
 ،۹۳تورم  ۳۵درصد به  ۱۵درصد رسید .آیا
این کار شده یا نشده؟ رشد اقتصادی ما که
در سال  ۹۱و  ۹۲منفی بود ،در  ۹۳در همان
ســه ماهه اول به رشــد مثبت رســیدیم و تا
آخر سال هم رشد ما مثبت بود و  ۳.۲رشد
اقتصادی داشتیم.
ëëهمه طرفدار پهنای باند شدهاند!
وی با بیان اینکه در  ۹۶هم شرایط مناسبی
داشــتیم تا به سال  ۹۷رسیدیم که وارد یک
جنگ شــدیم ،گفــت :آدمهایی کــه افتخار
میکننــد مــا در جنــگ بودیــم و در جنــگ
مســئولیت داشــتیم ،آنهــا کــه بایــد بهتر از
دیگــران شــرایط جنــگ را بفهمنــد .مــا در
ســال  ۹۷وارد جنگ بینظیر یا کمنظیر در
تاریخ شــدیم .یــک جنگ اقتصــادی تمام
عیــار در زمانی کــه دشــمنترین آدمهایی
کــه در امریــکا بودنــد بــا کمــک اســرائیل،
صهیونیســتها و تندروهــا در داخــل ایــن
کشــور بــه روی کار آمدنــد .روحانــی با بیان
اینکه مــن میخواهم در برابر مــردم ایران
تواضع کنم که نســبت به مردم بیانصافی
کردند ،تصریح کرد :صبر و مقاومت مردم
را (در مناظــره هــا) نگفتند .ایــن ملت یک
تنــه ،یکپارچــه و متحــد در برابــر امریــکا و
همپیمانــان آنــان یــا کشــورهایی کــه به ما
کمک نکردند ،موفق و پیروز شد .مشکالت
مــردم خیلــی زیــاد بــود امــا در عیــن حال
نگذاشــتیم در ایــن کشــور قحطــی بیایــد و
جنگ شــود .قولــی که بــه مــردم در دولت
دوازدهم دادم ،گفتم که نمیگذارم جنگ
شــود .نمیخواهــم توضیــح دهــم کــه اگر
دیگران بودند چه میشد.
ëëفقطیکعدهخاصانقالبیهستندوبقیه
همهغریبهاند
روحانی با بیان اینکه ترامپ وقتی از برجام
خــارج شــد ،نگذاشــتیم در هیــچ مجمــع
جهانی موفق شــود ،ابراز داشت :بعضیها
میگوینــد موفقیــت اخالقــی کــه بــه درد
نمیخورد ،اخــاق برای چــه میخواهیم.
مــا پول میخواهیــم .این بود که مــا بعد از
انقالب ،بعد از  ۴۰سال به این نقطه رسیدیم
که اخالق بــه درد نمیخورد و فقط پول به
درد میخــورد؟ البته کــه موفقیت حقوقی
هم داشتیم .چرا دادگاه الهه را نمیگویید؟
چــرا موفقیــت حقوقــی حقوقدانــان مــا را
نمیگوییــد؟ چــرا موفقیــت دیپلماتهای
ما را نمیگویید؟ مگر اینها ایرانی و انقالبی
نیســتند؟ فقــط یــک عــده خــاص انقالبی
هســتند و بقیه همه غریبهانــد .از کدام کره
آمدنــد؟ رئیسجمهــوری با بیــان اینکه به
شــخص مــن فحــش دادن عیبــی نــدارد،
یادآور شــد :اما این همــه وزیران ،معاونان،
مدیرکلها ،اســتانداران ،فرمانــداران ،کادر
پزشکی همه جا تالش کردند.

