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حجتاالسالمابوترابیفرد؛
خطیبجمعهاینهفتهتهران

 نماز عبادی سیاس��ی جمع��ه این هفته تهران به 
امامت حجت االس��ام سیدمحمدحس��ن ابوترابی فرد 

برگزار خواهد شد.
همچنی��ن س��عداهلل زارع��ی تحلیل گر مس��ائل 
منطقه ای و بین المللی پیش از خطبه های نماز جمعه 
با موضوع بررس��ی آخرین مس��ائل منطقه س��خنرانی 
خواهد کرد. بنابر این گزارش مراس��م نماز جمعه این 
هفته تهران از ساعت 11 و 45 دقیقه با قرائت زیارت 
آل یاس��ین و تاوت آیاتی از ق��رآن مجید آغاز خواهد 

شد.  فارس

حکمقطعیغالمحسینکرباسچیصادرشد
حک��م قطعی پرونده غامحس��ین کرباس��چی به 
اس��تناد ماده 5٠٠ قانون مجازات اس��امی در تاریخ 

٢٢-5-٩٧ صادر و برای اجرا اباغ شد. 
غامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام 
در دادگاه انقاب اسامی اصفهان محاکمه شده بود بعد 
از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید.
حکم صادره با اعتراض وکیلش مواجه شد و پس 
از بررس��ی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد 
ماده 5٠٠ قانون مجازات اسامی در تاریخ ٢٢-5-٩٧ 

حکم قطعی صادر و برای اجرا اباغ شد.
گفتنی اس��ت کرباسچی در حاش��یه مراسمی در 
اصفه��ان اظهاراتی توهین آمیز نس��بت به ش��هدای 
مدافعان حرم داشت که با اعتراضات وسیع مردمی در 
سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع 

ورود کرد.  میزان

آمریکاییهااگرمیتوانستندبامابجنگند،
یکلحظههمدرنگنمیکردند

معاون اجرایی س��ازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اینکه سخنان رهبر معظم انقاب اسامی درباره عدم 
وقوع جنگ، بس��یار ش��فاف و صریح بود، اظهار کرد: 
آمریکایی ها اگر می توانستند با ما بجنگند، یک لحظه 

هم درنگ نمی کردند.
سردار »پاشا محمدی« با بیان اینکه سخنان رهبر 
معظم انقاب اس��امی درباره عدم وقوع جنگ، بسیار 
ش��فاف و صریح ب��ود، اظهار کرد: آمریکا در ۸ س��ال 
دفاع مقدس یک جنگ ظالمانه و ناجوانمردانه را بر ما 

تحمیل کرد، ولی در نهایت شکست خورد.
وی با بی��ان اینکه جنگ نظامی آمری��کا با ایران 
امروز جای خودش را به جنگ اقتصادی داده اس��ت، 
عن��وان کرد: ات��اق جنگ آمریکا دیگ��ر در پنتاگون و 
وزارت دفاع آمریکا نیس��ت بلکه به وزارت خزانه داری 

این کشور منتقل شده است.  میزان

طرحدعوایایرانعلیهآمریکادردادگاهالهه
رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس از جلسه این کمیسیون برای 
بررسی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان بین المللی 
دادگس��تری الهه درباره اعمال تحریم های آمریکا در 

برجام خبر داد.
هادی شوش��تری اظهار کرد: با تاش های کمیته 
حقوق بش��ر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس قرار اس��ت هفته آینده جلسه ای در کمیسیون 
پیرامون بررس��ی موضوع طرح دعوای ایران در دیوان 
بین المللی دادگس��تری اله��ه علیه آمری��کا به دلیل 

اعمال تحریم ها برگزار شود.
ب��ه گفته وی، این جلس��ه با حض��ور نمایندگانی 
از معاون��ت حقوق��ی رییس جمه��ور، معاونت حقوقی 
و بین الملل��ی وزارت خارج��ه، دفت��ر خدمات حقوق 
بین الملل ریاست جمهوری و معاون حقوقی و سیاسی 

مرکز پژوهش های مجلس تشکیل خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، یادآور شد: بعد از طرح دعوای وزارت خارجه 
در دی��وان بین المللی دادگس��تری اله��ه علیه آمریکا 
پیروزی برای جمهوری اسامی تا همین مقطع کسب 
شد چون الهه قرار موقتی مبنی بر خودداری از اعمال 
تحریم ه��ا تا اطاع ثانویه را ب��ه وزارت خارجه آمریکا 
اباغ کرد. ما در جلس��ه می خواهیم این موضوع را به 
صورت کارشناسی بررسی کنیم که گزارش نهایی آن 

به مقامات ذیربط داده خواهد شد.  ایسنا

اخبار

جلسهباالریجانیبرایحزبجدید
عضو شورای مرکزی فراکس��یون مستقان مجلس با بیان اینکه اسم حزب 
جدید که تش��کیل می دهیم قطعا »رهروان« نخواه��د بود، گفت: یکی دو بار با 

الریجانی در خصوص این حزب جلسه  داشتیم.
بهروز نعمتی نایب با اشاره به تشکیل نشست مجمع عمومی حزب جدیدی 
که با حضور جمعی از چهره های سیاس��ی امروز برگزار می شود، اظهار داشت: در 
جلس��ه مجمع عمومی دقیقاً مش��خص خواهد ش��د که چه اتفاقی برای این حزب از 

جمله برای نام آن می افتد.
وی با بیان اینکه ٢1 نفر برای ش��ورای مرکزی حزب انتخاب خواهند ش��د، تصریح 

کرد: در این ٢1 نفر از بانوان، جوانان و اقلیت های مذهبی نیز استفاده خواهد شد.
افراد بس��یاری مطرح هس��تند که فردا مش��خص می ش��ود؛ از جمله اعضای ستاد 

اصولگرایان حامی روحانی نیز چهره های بسیاری مد نظر هستند.  مهر

احزاب
صبرواستقامتخانوادههایآزادگانستودنیاست

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در پیامی تاکید کرد: امروز فرزندان با 
غیرت جمهوری اسامی ایران با تأسی و الگو برداری از ایستادگی و رشادت های 
آزادگان عزیز در حال رقم زدن برگ زرین دیگری در دفتر مقاومت نظام مقدس 

جمهوری اسامی هستند.
س��ردار غامحسین غیب پرور در آستانه س��الروز بازگشت آزادگان به میهن 
اسامی در پیامی اظهار داشت: ٢۶ مرداد ماه سالروز بازگشت غیور مردانی است که 
با تمسک به ریسمان الهی و صبر انقابی در برابر توطئه و شکنجه های رژیم بعثی، ایران 

اسامی را در جهان سربلند کردند. 
این پیام می افزاید: غیرت، ایس��تادگی، صبر، ایمان و تقوای ش��ما درطول سالهای 
س��خت اس��ارت همواره اردوگاه اسارت را به محلی برای تربیت اسامی و انقابی تبدیل 

کرد. فارس 

بسیجیها
مذاکرهباآمریکامذاکرهبایکگرگدرندهاست

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه آمریکا با یک ارتش ۸٠ میلیونی در ایران 
مواجه است، گفت: مذاکره با آمریکا کار بیهوده ای است چرا که این کشور بارها 
و بارها و از جمله در موضوع برجام نش��ان داده که قابل اعتماد نیست و مذاکره 

با وی مذاکره با یک گرگ درنده است.
نادر قاضی پور با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقاب مبنی بر اینکه با امریکا 
نه جنگ خواهد ش��د و نه مذاکره، افزود: نیروهای انقاب بارها غیرقابل بودن آمریکا 
را متذکر شدند اما به خاطر رهبر انقاب سکوت اختیار کردند اما این توافق باز هم نشان 

داد که اعتماد با آمریکا کار اشتباهی است.
وی خاطرنش��ان کرد: طبق فرمایش رهبری بنا بود تا تحریم ها در برجام یک ش��به 
برداش��ته ش��ود اما آمریکا در زمان اج��رای برجام تحریم های جدی��دی را وضع کرد و 

درنهایت هم از برجام خارج شد.  فارس

دیدگاه

رئیس مجلس ش��ورای اسامی گفت:  رلمــــان بخ��ش صنعت نیاز به مراقبت ویژه ای پا
دارد و باید تسهیات موردنیاز آن را تامین کنیم.

علی الریجانی که به اس��تان قم سفر کرده است، دیروز 
در س��ومین جلس��ه کارگروه اش��تغال با بیان اینکه مسئله 
نقدینگی کارخانه ها مهم است تصریح کرد :  بانکها باید به 
آنها کمک کنند، صنایع کوچک مش��کاتی از قبیل تامین 

اجتماعی نیز دارند.
وی اف��زود : وظیف��ه مهم در چالش جدی��د قیمت ارز 
مراقبت از کارخانه ها اس��ت تا زمین نخورند، بعد از گذشت 
از ش��رایط فعلی این واحدهای تولی��دی می تواند روی پای 

خود بایستد.

الریجانی با اشاره به اینکه باید تسهیاتی قائل شویم تا 
ماب��ه التفاوت ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان را تامین 
کنی��م، نمی توانی��م مجددا ب��ه ارز 4٢٠٠ تومان برگردیم، 
ادام��ه داد: از راه حقوقی نمی توان مش��کل را حل کرد باید 
منط��ق اقتصادی آن را در نظر بگیریم، نمی توان یک کاال را 

با دو نرخ در بازار به فروش برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه بعد از اینکه شرایط ارزی برطرف شد 
پتروش��یمی ها نیز باید وارد بازار ثانویه شوند، عنوان کرد: در 
حال حاضر مغ��ازه داران کاالها را به نرخ ارز 4٢٠٠ تومانی به 
فروش نمی رسانند، در شرایط فعلی این حجم از ارز وجود ندارد 
که به همه ارز 4٢٠٠ تومانی داده ش��ود باید نیازهای کشور را 

تقسیم بندی و یک مدل را انتخاب کنیم..  فارس 

الریجانی:
بخش صنعت نیاز به مراقبت ویژه دارد

عضو هیأت رئیس��ه مجل��س خبرگان  رهبری تاکید ک��رد: علت اصلی داد و خبــــرگان
فریاده��ای رئیس جمه��ور آمری��کا را پیروزی ه��ای محور 

مقاومت است.
 آی��ت اهلل عب��اس کعبی طی بازدید از دفتر رس��انه ای 
مقاومت اسامی نَُجباء در ایران، گفت: باالترین پیروزی های 
محور مقاومت به برکت خون شهدا محقق شد و این جریان 
توانس��ت بر آمریکا، اسرائیل، مزدوران تکفیری آن ها و رژیم 
کودک کش س��عودی پیروز شود. وی ادامه داد: پس از این 
توفیقات، شاهد پیشرفت هایی بزرگ در کشورهای منطقه و 
احیای دوباره امت اس��امی خواهیم بود که به ایجاد تمدن 
بزرگ اس��امی خواهد انجامید. عضو جامعه مدرسین حوزه 

علمی��ه قم علت اصلی داد و فریادهای رئیس جمهور آمریکا 
را پیروزی ه��ای مح��ور مقاومت دانس��ت و تأکید کرد: این 
جری��ان با عزم و اراده خواهد توانس��ت در دل دش��منان از 

جمله ترامپ هراس بیندازد و آن ها را شکست دهد.
آیت اهلل کعبی رسانه های مقاومت را "صدای مظلومان 
جه��ان" توصیف و اظه��ار کرد: امروز آمری��کا و مزدورانش 
فجیع ترین جنایات را مرتکب می ش��وند و در س��وی مقابل 
برخاف تبلیغات نادرس��ت این جبهه مقاومت اس��ت که از 
حقوق بشر دفاع می کند. وی حضور در صحنه رزم و انعکاس 
حقایق میدانی را جزو نقاط قوت رسانه های مقاومت برشمرد 
و این رس��انه ها را به تبیین "فلسفه مقاومت" در منظر افکار 

عمومی فرا خواند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

آیت اهلل کعبی:
دلیل فریادهای ترامپ،  پیروزی محور مقاومت است 

مبارزهبافسادبگیروببندمیخواهد
ادامه از صفحه اول

اکنون قوه قضاییه با دس��تور رهبری وارد میدان 
شده و سعی دارد تا ریشه های این مفاسد را شناسایی 
و بازداشت کند، چنین عملی نیازمند حمایت مجلس 
و دولت اس��ت تا به نتیجه مطلوب برس��د. اگر مبارزه 
با فس��اد به نتیجه نرسد دشمنان به خواسته خود که 
نش��ان دادن ناکارآمدی نظام اس��امی است خواهند 
رس��ید و القاء خواهند کرد که جمهوری اس��امی به 

بن بست رسیده است.

سرمقاله

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

اخیراً  انق��اب  معظ��م  رهبر  باردیگ��ر حمایت خ��ود را از گـــزارش دو
دولت اعام کردند و تاکید فرمودند که در کش��ور 

هیچ بن بستی وجود ندارد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند:" آنها که 
می گویند دولت باید برکنار ش��ود در نقشه دشمن 

نقش آفرین هستند. "
این اظه��ارات ایش��ان تاکیدی ب��ر این نکته 
ب��ود که  دولت باید با قوت س��رکار بماند و ازتمام 

امکانات خود برای حل مشکات بهره ببرد. 
اما گویا این بس��یاری گوشهای خود را بر این 
تاکیدات  بسته   اند و یا متوجه اهمیت اظهارات مقام 
معظم رهبری مبنی بر ضرورت وحدت و انس��جام 

عمومی در کشور در شرایط حاضر نشده اند.
همچنانکه ش��اهد هستیم، س��عید حجاریان 
تئوریس��ین جری��ان اصاحات اخی��ردر گفتگویی 
اظهارنظر کرده اس��ت ک��ه  کابین��ه از درون فرو 
ریخته اس��ت. وی گفته اس��ت: "واقعیت این است 
که روحانی تنها یک پروژه داش��ت؛ و زمانی که آن 
پروژه یعنی برجام با دس��ت انداز مواجه شد، گویی 
کابینه از درون فروریخت. به نحوی که بعضی وزرا 

سودای رفتن دارند، بعضی مشاوران جدا شدند."
تامل در این اظهارات نشان می دهد که اصاح 
طلب��ان که روزگاری خود را ازجمله حامیان پرو پا 
قرص روحانی معرف��ی می کردند، همچنان برنامه 
عبور از روحانی را دنبال می  کنند و در تاش برای 

تضعیف دولت روحانی هستند. 
هم��ه می دانند ک��ه اصاح طلب��ان که نقش 
مهمی در رئیس جمهور شدن روحانی ایفا کردند، 
اما امروز به دلیل وضعیت نابس��امان اقتصاد تاش 
می کنند تا  از زیر بار حمایت از او به نوعی ش��انه 
خالی کنند. از این رو آنها  نقش اپوزوسیون دولت 
را بازی ک��رده  تا کارنامه ضعیف دولت به نام آنها 

ثبت نشود.
چن��دی پیش بود که حجت االس��ام ابطحی 
از فع��االن اصاح طل��ب دولت را گن��گ و الل و 
وزیران آن را س��وپر محافظه کار معرفی کرده بود 
و مصطف��ی کواکبیان از نماین��دگان اصاح طلب 
مجل��س دهم نی��ز گفته بود که  ب��ه خاطر ضعف 
عملک��رد تیم اقتص��ادی دولت خجالت می کش��د 
در انتخابات دوازهم ریاس��ت جمهوری از روحانی 

حمایت کرده است.

همچنی��ن »علیرض��ا علوی تبار«، نی��ز که از 
تئوریس��ین های جری��ان اصاح طل��ب محس��وب 
می  ش��ود تاکی��د ک��رده بود ک��ه اگ��ر رانت هایی 
که تاکنون توس��ط دولت توزیع ش��ده اس��ت؛ به 
اصاح طلبان هم تزریق نش��ود آنگاه چپ ها مجبور 

به »عبور از روحانی« می شوند.
محمدرضا خاتمی نیز ک��ه ازجمله چهره های 
ش��ناخته ش��ده جریان اصاحات بش��مار می رود، 
در ای��ن باره گفت��ه بود که می خواس��تیم روحانی 
حلقه وصل باش��د اما حضورش برای اصاح طلبان 

قوزباالقوز شد.
از این اظهارات می توان اینگونه نتیجه گرفت 
که اصاحات مانند همیش��ه سعی دارند با پوست 
اندازی و انداختن تقصیرها به گردن دیگری وجهه 

خود را حفظ کند.

آمادگیبرایجنگاقتصادی
ن��وع تعامات اص��اح طلبان با دولت نش��ان 
می دهد که سیاس��ت هایی که آنه��ا  دارند فراتر از 
دولت روحاني اس��ت. از این رو دولت وظیفه دارد 
برای مقابله با این زیاده خواهی ها و حفظ ثبات در 

جریان اجرایی کشور قدم های تازه ای را بردارد.
آنچه که باید در دستور کار روحانی قرار گیرد 
آن است که برنامه ای برای تداوم شرایط اقتصادی 
کشور داشته باشد و مانع از آن شود که از وضعیت  
اقتصادی کش��ور برای ب��اج گیری های سیاس��ی 

بهره برداری شود. 

در حال حاضر دولت باید هر عامت و پالسی 
را که نشان دهنده نوعی یأس و ناامیدی در جامعه 
باش��د، زنگ خطر برای خ��ود بداند و وقت خود را 

برای جبران و انسجام در کشور قرار دهد.
همانگونه ک��ه رهبر انقاب  تاکی��د فرمودند 
دشمنان کشور از جمله امریکا، بر جنگ اقتصادی 
علیه ای��ران تمرکز کرده اند و دول��ت باید در این 
شرایط خود را برای مقابله برنامه های دشمن آماده 
کن��د و ضمن تجهیز خ��ود ، آرایش جنگی بگیرد.

مس��ئوالن دولتی باید باور کنند که دشمن جنگ 
اقتصادی را شروع کرده و انتظار ملت این است که 

دولت نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد.

توجهبهتوصیههایرهبری
رهبر انقاب، اولین بار، در س��ال ۸۶، عبارت 
»جن��گ اقتص��ادی« را مطرح کردند. ایش��ان در 
ابتدای آن سال با اشاره به برنامه های دشمن برای 
ضرب��ه زدن به جمهوری اس��امی  عن��وان کردند: 
»من برنامه های اس��تکبار جهانی علیه ملت ایران 
را در س��ه جمله خاصه میکنم: اول، جنگ روانی؛ 
دوم، جنگ اقتصادی و س��وم، مقابله با پیشرفت و 

اقتدار علمی.«
چهار س��ال بعد، در سال 1۳٩٠ نیز دراین باره 
چنین فرمودند: »همه ی شواهد نشان دهنده ی این 
اس��ت که دشمن امروز بر روی چند نقطه، تکیه ی 
اساس��ی دارد. از واضح ترین هایش انس��ان ش��روع 
کند، یکی مسئله ی اقتصاد است... به زانو درآوردن 

کش��ور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن 
کش��ور در زمینه ی اقتصاد که منتهی بشود به فلج 

پایه های اقتصادی.«
نی��ز، »سیاس��ت های  آن  از  بع��د  دو س��ال 
کلی اقتص��اد مقاومتی« را با ه��دف جلوگیری از 
حمات اقتصادی دش��من، به دستگاه های دولتی 
و حکومتی اباغ فرمودند. بعدتر، پیشنهاد تأسیس 
س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی دردول��ت، 
به منظ��ور اجرایی ش��دن س��ازوکارهای آن را نیز 

مطرح کردند.
یادمان باش��د بی اعتنایی مس��ئولین بود که 
باعث شد تا رهبرانقاب در دیدار با مسئوالن نظام، 
پیشنهاد تشکیل س��تاد مبارزه با فساداقتصادی را 
به دولت بدهند تا توجه آنها را به دشمنی ها جلب 

کنند. 
ایش��ان در ای��ن ب��اره فرمودند : »دش��من ما 
ات��اق جنگ را ب��رده اس��ت در وزارت خزانه داری؛ 
]ات��اق[ جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت 
خزانه داری آنها است، به شکل فّعال هم مشغولند... 
من عرض می کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله ی 
با ش��رارِت این دش��من در مجموع��ه ی اقتصادی 
تش��کیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، 
بای��د به صورت همراه کمک کند لکن بایس��ت در 
مرکز اقتصادی دولت این س��تاد تش��کیل بشود و 

این کار را دنبال کنند.«
 متأسفانه با همه ی توصیه هایی که رهبرانقاب 
در ای��ن زمینه داش��تند، آرایش اقتصادی کش��ور 
تغییر خاصی نس��بت به گذش��ته نکرد. انتظار این 
بود که با توجه به جنگ اقتصادی، اقدامات مهمی  
در راس��تای کاهش وابس��تگی به نظ��ام اقتصادی 
جهان در ایران ص��ورت گیرد که این مهم صورت 
نپذیرف��ت. حتی اقدام��ات پدافن��دی در مقابله با 
تحریم ها به کندی و در بیشتر موارد بعد از مشاهده 

شدن آثار تحریم ها صورت می پذیرفت.

جستجویراهکار
اگ��ر دولت بتواند آرایش جنگی به خود بگیرد 
و روی��ه فعلی خود را ارائه ده��د، کمترین منفعت 
آن آرام کردن دل مردمی اس��ت که از اختاس ها، 

فساد، رانت خواری و ..... عصبانی هستند. 
از س��وی دیگر اگر دولت بپذیرد که درجنگ 
اقتصادی هس��تیم  باید اتاق جنگ ایران را فراهم 

کند.  
ماموری��ت این ات��اق جنگ رص��د تحرکات و 
سیاس��ت ها و برنامه های دش��من در حوزه جنگ 
اقتصادی و یش بینی س��ناریوهای دش��من در این 
جنگ اس��ت. در این پیش بینی باید سناریوهایی 
که ترکیبی از مباحث اقتصادی، سیاست خارجی، 
امنیتی، اجتماعی و جنگ روانی است مورد توجه 
ق��رار داد. دیگر ماموریت این نه��اد تدوین برنامه 
های متقابل برای خنثی س��ازی تحرکات دشمن 
و افزایش اس��تحکام نظام اقتص��ادی ایران خواهد 
بود. این نهاد با شناس��ایی به موقع و طراحی های 
مناس��ب چه به صورت پدافن��دی و چه به صورت 
آفندی تهدیدها را کاهش داده و به عبارتی تهدید 

زدایی می کند.
همچنین دولت باید با راهکار مش��خصی برای 
برون رفت از وضعیت فعل��ی اقتصاد، تدوین و آن 
را ب��ه  مجلس ارائه دهد ت��ا مجلس درمورد برنامه 

اعامی دولت اعام نظر و تصمیم گیری کند. 
د راین راس��تا ضرورت دارد دولت تیم خود را 
متناس��ب با ش��رایط جنگ اقتصادی تغییر دهد و 
از جوانان فعال و متخصص در این حوزه اس��تفاده 

کند.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان می دهد که  
این تیم درشرایط بحرانی نمی تواند آنطور که باید 

و شاید مدیریت الزم را انجام دهد.
همچنی��ن نبای��د فرام��وش کرد ک��ه یکی از 
مهمتری��ن اولوی��ت های فعلی کش��ور مب��ارزه با 
فس��اد اس��ت و دولت باید  این کار را ازبرخورد با 
دس��تگاه های دولتی که فس��اد اقتص��ادی دارند، 

شروع ونسبت به آنها برخورد جدی کند.
بای��د در نظ��ر داش��ت از جمله ل��وازم جنگ 
اقتص��ادی رویکرد قوانین به ش��رایط ویژه جنگی 
اس��ت. بنابراین در این ش��رایط با کسانی که برای 
مردم مشکات اقتصادی آفریده اند، باید برخوردی 
ویژه ش��ود و  همانطور که رهبر معظم انقاب هم 
تاکید کردن��د با اخالگران اقتص��ادی برخوردس 

قاطع و جدی شود.
در نهایت مهمترین راهکار برای برنده ش��دن 
در می��دان جنگ اقتصادی را بازگش��ت به جوهره 

انقاب و اتکا به خود است. 
بعاوه استفاده از ظرفیت های نیروهای مسلح 
و نهاده��ای دولتی می توان��د در برنامه های جنگ 

اقتصادی، مد نظر دولت قرار گیرد.
در نهای��ت رئی��س جمهور بای��د آب پاکی را 
روی دس��ت کسانی که نسخه اس��تعفای دولت را 
از آنس��وی مرزها پیش��نهاد دادند، بریزید و نشان 
دهنده تاش آنان با فروپاش��ی سیاس��ی از روش 

جنگ اقتصادی به جایی نخواهد رسید.

نگاهی به تاکیدات رهبرمعظم انقالب مبنی بر مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن

دولت آرایش جنگی به خود بگیرد 

رئیس جمهور گفت: توافق در  بخش امنیت ملی در مذاکرات خیابان پاستور
قزاقس��تان دس��تاورد بس��یار بزرگی ب��ود، توطئه 
امریکایی ه��ا و حت��ی ناتو این بود ک��ه پوتین های 

سربازانشان به ساحل دریای خزر برسد.
حس��ن روحانی در جلس��ه هیات دولت اظهار 
داشت: امسال در منطقه امنیت بیشتر از سال های 
گذشته اس��ت. امیدواریم یمن هم به زودی شاهد 
برقراری امنیت و ثبات باش��د و متجاوزین به این 
کش��ور فقیر، آموخته باشند که راه، جنگ و تجاوز 

نیست.
رئی��س جمه��ور ب��ا تبری��ک ف��را رس��یدن 
سالروزبازگش��ت آزادگان به کش��ور، تصریح کرد: 
آغاز مرداد ۶٧ عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز 
مرصاد را داشتیم که این عملیات باعث شده ایران، 
جن��گ تحمیلی را ب��ا موفقیت و پی��روزی بزرگ 

نظامی پایان ببخشد.
روحان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بعضی ه��ا فکر 
می کردند ایران که در ٢٧ تیر س��ال ۶٧ آتش بس 
و قطعنامه 5٩۸ را پذیرفت ضعیف ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: رژیم صدام هم ب��ر همین مبنا 
دچار اشتباه محاس��به شد و بار دیگر از جنوب به 
ای��ران حمله کردند و منافقین ش��رور را نیز وادار 

کردند از غرب به کشورمان حمله کنند.

رئی��س جمهور ادامه داد: اما نیروهای مس��لح 
کشورکار بزرگی انجام دادند و شکست مفتضحانه ای 

به صدام و مزدوران او تحمیل کردند. 
روحان��ی گفت: جن��گ پایان یاف��ت، اما آثار 
جن��گ باقی مانده بود و متأس��فانه تا همین امروز 
هم به طور کامل برطرف نش��ده اس��ت. همچنان 
در حال جستجوی پیکرهای مطهر شهیدانمان در 
مناطق عملیاتی هس��تیم و هنوز مسایل مهمی از 
لحاظ حقوقی با عراق داریم که حل و فصل نشده 

است و باید پیگیری شود.
رئی��س جمهور اضاف��ه کرد: امروز ۳٠ س��ال 
از پایان جنگ گذش��ته، نباید س��اده انگاری کرد و 
تصور شود مسایل مهم بین المللی، مسایل بین دو 
کشور، مسایل منطقه ای یا مسایل بین چند کشور 

در یک روز قابل حل و فصل هستند.
روحانی اظهار داش��ت: بیش از ٢٠ سال است 
که مذاکره درباره مسایل دریای خزر بین 5 کشور 
س��احلی آن جریان دارد. بخشی از مسایل را حل 
کردیم و بخش��ی از مس��ایل هم باقی مانده است. 
بر س��ر بخشی از مسایل، کش��ورهای شمالی دریا 

توانستند با هم توافق کنند.
وی افزود:  روسیه امروز به سهم 1٧ درصدی 
از دریای خزر اکتفا کرده اس��ت. بر س��ر تقس��یم 
قس��مت ش��مالی دریا و زیربس��تر آن کشورهای 
روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: در قس��مت جنوب 
دریا، بین ترکمنس��تان، ای��ران و آذربایجان هنوز 
مسایلی وجود دارد. در اجاس اخیر خزر، یکی دو 
مس��أله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی 
از کش��ورهای دیگ��ر بود نیز حل و فصل ش��د که 

مهمترین آنها مسأله امنیت در دریای خزر بود.
روحان��ی با بی��ان اینکه در ای��ن مذاکرات در 
بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم، 
خاطرنش��ان کرد: توطئ��ه آمریکایی ها و حتی ناتو 
این بود که در س��احل آبه��ای خزر حضور یابند و 
سربازانشان آنجا پیاده شوند و پوتین سربازانشان و 
ناوچه، هلی کوپتر و پایگاه هایشان به ساحل دریای 
خزر برس��د. در این توافق ام��ا ایجاد پایگاه نظامی 
و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع 
ش��د و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این 

دریا س��یر کند، حتماً باید تح��ت پرچم یکی از 5 
کشور ساحلی باشد.

رئیس جمهوربا اش��اره به اینکه توافق کردیم 
که س��رزمین هیچ کش��وری نمی تواند علیه کشور 
س��احلی دیگر مورد بهره برداری قرار بگیرد، گفت: 
همچنی��ن تواف��ق کردیم که ایران بای��د امتیازات 
خاصی برای خط مبدأ س��احلی خودش بگیرد و تا 
15 مایل از خط مبدأ، دریای س��رزمینی ایران و تا 
1٠ مایل بعد، منطقه ماهی گیری اختصاصی است. 
بر اس��اس این توافق همچنین کش��تی های ایران 
می توانند، در سراس��ر این دری��ا رفت و آمد کنند 
و می توانیم از ظرفیت های بندری، گردش��گری و 

اقتصادی این دریا استفاده و بهره برداری کنیم.
روحانی با اش��اره به اینکه ح��ل و فصل بقیه 
مسایل، باقی مانده اس��ت، افزود: باید مذاکرات را 

ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد.
رئیس جمهور با بی��ان اینکه با عراق هم باید 
مذاک��ره کنیم تا مس��ایل باقیمان��ده حل و فصل 
ش��وند، اظهار داشت: مس��ایل بین دو کشور هنوز 

تمام شده نیست. 
دکت��ر روحانی تصری��ح کرد: ق��درت نظامی 
و دفاعی در دفاع از کش��ور بس��یار مهم اس��ت اما 
مساله دفاع از کشور بدون سیاست خارجی، حضور 
مردم و مس��ایل فرهنگ��ی و اقتصادی حل و فصل 

نمی شود.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه بعد از جنگ 
و در ژن��و مذاکرات مخفیانه ای را با یکی از مقامات 
عراق��ی و از نزدیکان صدام ش��روع کردیم، گفت: 
مردم از این موضوع  واینکه در آنجا چه گذش��ت، 
خبر نداش��تند. این مذاکرات زیر نظر شورای عالی 
امنیت ملی بودو نتیجه مذاکرات در جلسات شورای 

عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار می گرفت.
رئی��س جمهور اضافه کرد: این اقدامات بعد از 

جنگ در دولت مرحوم هاشمی انجام گرفت. 
رئی��س جمه��ور ادام��ه داد: ص��دام نامه های 
متعددی ب��ه ایران داد و ق��رارداد 1٩٧5 را قبول 
کرد بنابراین یک پیروزی بزرگ سیاس��ی به دست 
آوردیم. بعد در س��ال ۶٩ نیز موفقیت های بزرگی 
به دس��ت آوردیم که یکی از نتایج آن مذاکرات و 

تفاهمات آزادی اسرای ایرانی بود.
روحان��ی تصری��ح کرد: اس��رای ایران��ی پیام 
انقاب را با خودش��ان به داخل ع��راق و به داخل 
ش��کنجه گاه های ع��راق بردن��د وحتی ع��ده قابل 
توجهی در همین ش��کنجه گاه ها ش��ربت شهادت 
نوشیدند، ولی دالورانه مقاومت و ایستادگی کردند. 
روحانی ادامه داد: آنها وقتی از عراق برگشتند، باز 
هم پی��ام آوردند، پیام ایس��تادگی و مقاومتی که 

ملت می تواند همیشه داشته باشد.   فارس 

روحانی در جلسه هیأت دولت:

اقتصاد با بگیر و ببند حل نمی شود 

وج
م


