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سياست 2

متولد 1353 است. همســرش پارسال در فیلم 
تبلیغاتی اش بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 
1396 گفت که ابتدا مامایی می خوانده اما بعد پای در 
علوم انسانی گذاشته و دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 
اسالمی از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است.  پارسال 
که در جریان رقابت های انتخاباتی، حســن روحانی  
همسر او را متهم کرد که می خواهد در خیابان ها بین 
زنان و مردان دیوار بکشد، او گفت که »اتفاقا دیوارکشی 
حاصل تمدن غربی است چون این غربی ها بودند که به 
دلیل به میان آوردن مفهوم جنسیت، موضوع دیوار 
کشی را هم آوردند اما حاال یک تفکر در کشور همان 
جریان کهنه غرب را ادامــه می دهد؛ از کارکردن زن 
دفاع می کند و به جای آنکه شرایط ازدواج عاقالنه را 
فراهم سازد، از استقالل زنان، حق آزادی آنان و برابری 
جنسیتی حمایت می کند. در حالی که حق برابری 

جنسیتی برای زنان یعنی اینکه ...

انتخابات از آنچه در قانون می بینید 
به شما نزدیک تر است

اگر همسرم 
رئیس جمهور 

می شد ...

رئیس  جمهور گفت: یک نفر از گوشه ای که 
نمی دانیم کجاست مردم را تحریک می کند که 
اگر FATF  امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار 
کنیم، اسالم از دست می رود. ای کاش اسالم را 

می فهمید، بعد می گفت اسالم از دست می رود.
به  گزارش  ایسنا، حســن روحانی در دیدار 
با مدیران ارشــد وزارت راه و شهرسازی با بیان 
این که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و صنعت، 
معدن و تجارت در شرایط تحریم کشور ضروری 
بود، گفت : نمایندگان به هر دلیلی با این موضوع 

همراهی نکردند.
وی با اشاره به اینکه گزارش های این وزارتخانه 
امیدوارکننده بود، افزود: از اواسط دولت یازدهم 
به این نتیجه  رسیدیم که برخی از وزارتخانه ها از 
جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و 
تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که الیحه 
آن را به مجلس شورای اسالمی دادیم. ما به دنبال 
جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل 

و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
روحانی ادامه  داد: االن هم این کار را ضروری 
می دانــم، اما به هر دلیلــی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی همراهی نکردند. به نفع کشور 
بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک 
شــوند. ما در شــرایط تحریم به یک وزارتخانه 
بازرگانی نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و 
تجارت هم در این  وزارتخانه وجــود دارد و کار 

پیش نمی رود.
وی با اشــاره به این که مسکن و شهرسازی و 
حمل و نقل مقوله مهمی هستند، خاطرنشان 
کرد: حمل و نقل در شــرایط تحریم قرار گرفته 
است و ما در این زمینه به یک کار ویژه  نیازمندیم. 
بار ســنگینی بر دوش وزرای راه و شهرسازی و 
صنعت و معدن و تجارت قــرار دارد، البته هر دو 

وزیر تازه نفس هستند.
روحانی ادامــه  داد: در بحث حمل و نقل باید 
اعتراف کنم در پنج سال گذشته کارهای بسیار 
بزرگی انجام شده است، راه  آهن یکی از هدف های 
دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم است. 
راه  آهن یک مسیر مطمئن، ارزان، راحت و امن 

هم برای مسافران و هم برای بار است؛ بنابراین باید 
راه آهن را توسعه دهیم. در پنج سال اخیر حدود 
دو هزار کیلومتر راه  آهن یعنی 20 درصد کل راه  
آهن کشور ایجاد شده است. راه  آهن همچنین 
اولویت دولت اســت مخصوصا در مســیرهای 

ترانزیتی. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه جاده و 
راه  آهن به نوسازی نیاز داریم، زیرا نوسازی موجب 
رفاه مردم، حفظ محیط زیست و امنیت جاده ها 
می شود. اتصال راه  آهن خرمشهر به بصره نیز برای 
ما مهم است و این کار شدنی است که تا پایان سال 

98 انجام شود.
به گفته رئیس  جمهور در زمینه توسعه بنادر 
هم کارهای خوبی انجام شده است و تحرک بسیار 
خوب و ارزشمندی به دست آمده است. ظرفیت 
بندر چابهار از دو و نیم میلیون تن به هشت و نیم 

میلیون تن رسیده است.
بر اساس این گزارش، روحانی در ادامه  با تاکید 
بر اینکه مسیر اتصاالت ما با کشورهای همجوار به 
خصوص برای شرایط تحریم خیلی مهم است، 
گفت : بنادرمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
هستند، به ویژه  چابهار که ما را با آفریقا، آسیای 
مرکزی، قفقاز و روسیه و اروپا متصل می کند و 
این بندر می تواند بخشــی بزرگی از بار و حمل و 

نقل را انجام دهد.
وی افــزود: در بخــش هوایــی طــی پنج 
ســال گذشــته کارهای خوبی صورت گرفت، 
ســرمایه گذاری از لحاظ فرودگاهی انجام شد 
که بیشتر شاید مربوط به بخش های سیاسی و 
اجتماعی بوده و اقتصادی نبوده است. اگر فرودگاه 
های کشور را ببینیم 80 درصد از پروازهای ما از 10 
فرودگاه انجام می گیرد، سایر فرودگاه ها هم فقط 
ساخته شده اند و شــاید در هفته  یک یا دو پرواز 

داشته باشند، این کار معنی ندارد.
رئیس  جمهور تصریح کــرد: در واقع برخی 
فرودگاه های ما جنبه سیاسی و اجتماعی داشته 
و خیلی بعد اقتصادی در نظر گرفته نشده است 
و ما نیازمند هســتیم که فرودگاه های مجهزی 

داشته باشیم.

وی افزود: در آن زمان مشــکالتی داشتیم و 
هنوز هم مشکالتی داریم، سرمایه گذار خارجی 
بیاید اشکال دارد، اما مربی فوتبال بیاید مشکلی 
ندارد؟ اگر یک مربی خارجی فوتبال تیم   ملی ما 
را اداره کرده است و ارتقا می دهد چطور است که 
یک دانشمند و سرمایه گذار خارجی وارد کشور 

شود، حرام است؟
روحانی ادامه  داد: شــاید 20 سال پیش این 
فرودگاه امام خمینی )ره( را ساخته بودند، اما ما 
هنوز در خم یک کوچه هستیم. این اشکال کار ما 

است. فرصت ها را می سوزانیم و هدر می دهیم.
رئیس  جمهور ادامه داد: اکنون می خواهیم 
با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن 
با بانک های خارجی اقتصاد ما حل می شود، اما 
با 20 درصد گران تر؛ یعنی شــما جنس را وارد 
می کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 
درصد گران تر به دست مصرف کننده می رسد. 
اگر می گویید FATF باشــد یا نباشد، یک نفر 
نمی آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان تر کارها 
انجام می شود و اگر نباشد 20 درصد گران تر. آن 
کسی که شعار می دهد بیاید هزینه اش را پرداخت 
کند. نمی شود که یک نفر در کشور شعار دهد و 

آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.
وی گفت : می گویند برجام باشــد یا نباشد. 
ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ 
برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود 
دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از 
مردم سوال کنید که شما می خواهید زندگی کنید 
آیا آن را ارزان می خواهید یا گران؛ مگر می شود در 

دنیای امروز با بانک های خارجی کار نکنیم؟
روحانی اظهار کرد: یک نفر از گوشــه ای که 
نمی دانیم کجاست مردم را تحریک می کند که 
اگر FATF  امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار 
کنیم، اسالم از دست می رود. ای کاش اسالم را 

می فهمید، بعد می گفت اسالم از دست می رود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: حکومت و 
اداره کشور برای مردم است. هزینه ها را به مردم 
بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب 

باید دهند؟

خبر
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دولت فرانسه اقدامات گسترده ای برای پایان 
دادن به چندین هفته تظاهراتی که به دلیل افزایش 
مالیات سوخت و کاهش استانداردهای زندگی مردم 
این کشور آغاز شده بود، انجام داد. اما باید ببینیم چه 
کسانی دقیقاً پشت جنبش جلیقه زردها هستند و 
اینکه آیا دولت در نهایت موفق به کنترل خشم رو به 
فزونی معترضان می شود یا خیر؟ جلیقه زردها یا به 

فرانسه »ژیله ژون« ها جنبشی است...


