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فرماندهان نیروی دریایی ارتش وسپاه از 
هوادریای نداجا بازدید کردند

فرمانده��ان نیروه��ای دریایی ارتش و س��پاه از 
بخش های مختلف پایگاه هوادریای نداجا در بوش��هر 

بازدید کردند.
امی��ر دریادار حس��ین خانزادی فرمان��ده نیروی 
دریای��ی ارتش به هم��راه دریادار علیرضا تنگس��یری 
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران از هوادریای 

شهید صفایی پایگاه دریایی بوشهر بازدید کردند.
بر اس��اس این گزارش، دریادار خان��زادی بعد از 
دی��دار و گفتگوی صمیمی با فرمان��ده نیروی دریایی 
س��پاه در پای��گاه دریای��ی بوش��هر، به هم��راه وی از 
قس��مت های مختلف )س��اخت، تعمی��رات، تجهیزات 
و مرک��ز آموزش خلبان��ی( هوادریای ش��هید صفایی 
 پایگاه نیروی دریایی ارتش در بوش��هر بازدید کردند.

 روابط عمومی نیروی دریایی ارتش

تصویب نامه »برنامه جامع اصالح نظام 
اداری« ابالغ شد

رئیس جمه��ور تصویب نامه برنام��ه جامع اصالح 
نظامی اداری را برای اجرا به دس��تگاه ها، وزارتخانه ها، 

نهادهای عمومی و استانداری ها ابالغ کرد.
بر اس��اس این تصویب نامه، دستگاه های اجرایی 
بای��د مس��تقیماً اص��الح نظ��ام اداری و تح��ول در 
روش ه��ای مدیری��ت را به عنوان ی��ک برنامه اصلی و 
 هدف جّدی در دس��تور کار خودش��ان داشته باشند. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

سخنگوی شورای نگهبان؛ شنبه میزبان 
خبرنگاران

سخنگوی شورای نگهبان شنبه آینده، 24 شهریور 
میزبان خبرنگاران رسانه های گروهی خواهد بود.

قرار است عباس��علی کدخدایی از ساعت 11:30 
روز ش��نبه در محل ش��ورای نگهبان ضمن تش��ریح 
مصوبات اخیر این ش��ورا، پاسخگوی سؤاالت مختلف 

خبرنگاران باشد.  خبرگزاری صدا و سیما 

آیت اهلل هاشمی شاهرودی رحلت آیت اهلل 
اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت

آی��ت اهلل هاش��می ش��اهرودی، ریی��س مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظام درگذش��ت آیت اهلل اشرفی 
ش��اهرودی از اس��اتید و علمای برجس��ته حوزه های 

علمیه را تسلیت گفت.
درپیام تسلیت آیت اهلل هاش��می شاهرودی آمده 

است: 
اینجانب این ضایعه مولمه را به پیش��گاه مقدس 
حض��رت بقیه اهلل االعظم )ع��ج(، مقام معظم رهبری، 
حوزه ه��ای علمیه، م��ردم والیتمدار ش��اهرود و بیت 
مکرم آن جناب خصوص��ا اخوی جناب آیت اهلل آقای 
حاج مصطفی اشرفی ش��اهرودی تسلیت عرض کرده 
و برای ایش��ان از درگاه خداون��د متعال علو درجات و 

حشر با ساالر شهیدان  را مسئلت دارم.  مهر

قدرت دفاعی باید درباالترین قله قرارگیرد
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به اینکه قدرت 
دفاعی بای��د در باالترین قله قرار گی��رد، عنوان کرد:  
قدرت دفاعی کش��ور موجب ش��د که دشمن به خود 

جرات تجاوز به ایران اسالمی ندهد.
حجت االسالم ابوترابی فرد در هیئت سیدالشهدای 
نیروی زمینی ارتش با اش��اره ب��ه اینکه قدرت دفاعی 
بای��د در باالترین قله قرار گیرد،عن��وان کرد: خانواده 
ب��زرگ ارتش نق��ش مهمی در تقویت ق��درت دفاعی 

کشور دارد.
 وی خاطر نش��ان کرد: پیام عاشور افزایش اقتدار 
امت اس��الم است. ملتی می تواند از منافعش حفاظت 
کند که قدرتمند باشد تا می توانید در مقابل دشمنان 

نیرو فراهم کنید.
وی ب��ا بیان اینکه تا آخری��ن نقطه باید کنار حق 
باش��یم و این مولفه کمر دش��من را ب��ه خاک مزمت 
می نشاند،اظهار داشت: ریش��ه قدرت بصیرت است با 
قدرت دانش و علم باید بر مشکالت چیره شد.مدرسه 
عاش��ورا یعنی آماده مبارزه برای بدس��ت آوردن حق. 

 خبرگزاری دانشجو

 رهبری موضع شان را در خصوص
اف . ای. تی. اف  صراحتًا اعالم کردند

نماینده مردم تبریز در مجلس  گفت: آمریکایی ها 
از طریق اف . ای. تی. اف  و معاهداتی از این دس��ت به 
دنبال اعمال فش��ار به ملت ایران هستند و رهبر معظم 
انقالب نیز در این باره عنوان کردند که مشکالت مربوط 

به پولشویی با وضع قوانین داخلی حل و فصل شود.
محم��د اس��ماعیل س��عیدی با اش��اره ب��ه برخی 
فضاسازی ها و نقل قول های غیرموثق از سوی برخی افراد 
مبن��ی بر موافقت رهبر معظم انق��الب با تصویب لوایح 
مرتبط با اف . ای. تی. اف و پیوستن ایران به این قرارداد 
و اجرای تعهدات آن گفت:  رهبر معظم انقالب در دیدار 
نمایندگان با ایشان عنوان کردند حتماً نیاز نیست که ما 
به این کنوانسیون ها بپیوندیم و می توانیم قوانینی را در 

داخل مشکل را در این زمینه حل کنیم.  فارس

اخبار

سپاه خواب راحت را از دشمنان گرفته است 
آی��ت اهلل ن��وری همدانی با بیان اینکه عده ای به دنبال محدود کردن س��پاه 
هس��تند، گفت: س��پاه هر جا مظلومی مورد ظلم قرار بگیرد، دفاع خواهد کرد و 
امروز می بینید هر کش��وری که تقاضای کمک و همکاری کند، س��پاه مقتدرانه 

حضور می یابد.
آیت اهلل حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در دیدار حجت االسالم عبداهلل 
حاج صادقی نماینده، ولی فقیه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: چرا دشمن 
بر روی سپاه حساسیت دارد، چون سپاه امروز خوار چشم دشمنان است و خواب راحت 
آنان را آش��فته کرده است. وی افزود: س��پاه هر جا مظلومی مورد ظلم قرار بگیرد دفاع 

خواهد کرد.
آیت اهلل نوری همدانی ابراز داشت: دشمن در پی حذف سپاه است و سپاه باید بداند 

که وظیفه اولش حفظ انقالب اسالمی و دستاورد های آن است.  خبر دانشجو 

دیدگاه 
تصویب سی. اف. تی به صالح کشور نیست 

نماینده مردم کرمان،  گفت:  در ش��رایط کنونی تصویب س��ی. اف. تی  به 
عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با اف. ای. تی. اف  به صالح کش��ور نیست 

و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی در خص��وص تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط 
با اف. ای. تی. اف  و آینده روابط بانکی کش��ورمان، گفت: اصالح قانون مبارزه با 
پولش��ویی و اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م در مجلس مورد بررسی و 

تصویب قرار گرفت و مشکلی ندارد. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز با ایراداتی از س��وی ش��ورای نگهبان 
مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 

امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.  خانه ملت 

بهارستان 
امریکا مهارشدنی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قطعا همکاری 
ایران و روس��یه می تواند به هژمونی آمریکا پایان دهد و این کش��ور را مهار کند 

چرا که آمریکا مهار شدنی است. 
سیدحس��ین نقوی حسینی، با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره 

مهار آمریکا گفت: آمریکا امروز با مشکالت عدیده ای روبرو است.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا در عرصه بین المللی منزوی ش��ده اس��ت، تاکید کرد: 
آمریکا در حال حاضر متحدین خود را از دست داده است به طوری که دعوت این کشور 
مبنی بر پیوس��تن تحریم علیه ایران از سوی بسیاری ازکشو رها بی پاسخ می ماند و حتی 

این کشور ها اعالم می کنند که به این مسئله نمی پیوندند.
وی با اش��اره به سیاست های خصمانه ترامپ، بیان داش��ت: این سیاست ها باالخره 

فضای بین المللی را علیه آمریکا بسیج کرده است.  میزان

نظرگاه 

قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات  ن یبــــو اس��المی کش��ور گفت: از مهرماه کار تر
اجرایی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 

می شود و کار تببینی و بصیرتی انجام می شود.
نصرت اهلل لطفی قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی کش��ور در جلسه شورای سیاس��تگذاری چهلمین 
س��الگرد پی��روزی انقالب اس��المی اس��تان ته��ران که با 
حضور محمد حس��ین مقیمی، اس��تاندار تهران و برخی از 
ائمه جمعه، روس��ای س��ازمان ها و نهادهای مختلف استان 
تهران در سالن اس��تانداری تهران برگزار شد طی سخنانی 
اظهار داش��ت: امسال بزرگداشت جش��ن انقالب اسالمی از 
حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار است و دشمنان با تمام 

توان برای ضربه زدن به نظام اسالمی به میدان آمده اند.
وی بیان کرد: 24دستگاه و نهاد عضو شورای هماهنگی 
تبلیغ��ات اس��المی هس��تند و امامان جمعه رییس س��تاد 
بزرگداش��ت چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی در 

شهرستان های کشور هستند.
قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی کشور 
گفت: آمریکا اذعان دارد که به دلیل نفوذ جمهوری اسالمی 
نتوانسته اس��ت به اهداف خود در غرب آسیا برسد، دشمن 
تالش دارد تا مردم از نظام ناامید ش��وند و به وسیله همین 
ناامیدی زمینه شکاف در کشور را ایجاد کند. از مهرماه کار 
اجرایی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 

می شود و کار تببینی و بصیرتی انجام می شود.
لطفی اف��زود: تبیین دس��تاوردهای انقالب اس��المی، 
کارنام��ه 40س��اله نظام برآم��ده از نظام دینی و پاس��خ به 
ش��بهات مطرح در جامعه س��ه هدفی اس��ت که در س��تاد 

چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی دنبال می شود 
و باید پاسخ به شبهات مستدل و منطقی باشد.

محم��د حس��ین مقیم��ی نی��ز در جلس��ه ش��ورای 
سیاس��تگذاری چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
اس��تان ته��ران که با حض��ور نصرت اهلل لطف��ی، قائم مقام 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی کشور و برخی از ائمه 
جمعه، روس��ای سازمان ها و نهادهای مختلف استان تهران 
در س��الن استانداری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: 
چهلم در انقالب اس��المی نق��ش مهمی دارد چرا که در قم 
و تبریز و یزد و س��ایر شهرها چهلم ش��هدا بود که قیام ها 
صورت می گرفت که همه اینها از اربعین اباعبداهلل نش��ات 

می گیرد.
وی  با اش��اره به اینکه امس��ال چهلمین س��ال انقالب 
اس��المی را در پیش داریم و هرس��ال دستاوردهای انقالب 
در دهه فجر تبیین می ش��د و م��ردم در جریان فعالیت ها 
قرار می گرفتند افزود: امس��ال ب��ه دلیل اینکه در چهلمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم و عدد چهل بسیار 
در فرهن��گ ما مهم اس��ت این جش��ن از اهمی��ت زیادی 

برخوردار شده است.
وی گفت: با وجود همه مش��کالت موجود باید بگوییم 
این مش��کالت و ش��رایط پیچیده تر از امس��ال را پشت یر 
گذاش��ته ایم لذا در دهه فجر باید به مردم امید داد و آینده 
روشنی را برای مردم ترسیم کرد چرا که شهدا و جانبازان از 
جان گذشتند تا ما بتوانی در شرایط خاصی هستیم و جنگ 
اقتصادی شدیدی بر ما تحمیل شده است و با برنامه ریزی 
از این ش��رایط عب��ور می کنیم.  پایگاه اطالع رسـانی 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

لطفی:
دشمن تالش دارد تا مردم از نظام ناامید شوند

امیری تاکید کرد:
 تصویب لوایح چهارگانه 

ورت های کشور است از ضر
رئی��س  پارلمان��ی  مع��اون  رلمــــان لوایح پا تصویب  جمهور گفت: 
چهارگانه یکی از ضرورت های کش��ور برای ساماندهی 
ام��ور مال��ی و بانکی در مجام��ع مال��ی بین المللی و 

بانک های بین المللی و موسسات مالی دنیا است.
حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
در حاش��یه جلس��ه هیات دولت اظهار داش��ت: لوایح 
متع��ددی در مجلس داریم که یکی از مهمترین آن ها 
الیحه  چهارم از لوای��ح چهارگانه درباره مقررات مالی 
کشور است. از این الیحه به عنوان الیحه اف. ای. تی. 
اف نام برده می ش��ود که با نظر نمایندگان مجلس دو 
ماه مس��کوت ماند و در جلسات پاییز با در دستور کار 

قرار گرفتن به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: در برخی محافل این الیحه را به برجام 
ارتب��اط می دهند، در حالی که هی��چ ربطی به برجام 
ندارد و برای استانداردس��ازی و سر و سامان دادن به 
نظام بانکی،  ارتباط بانک های جمهوری اسالمی ایران 
ب��ا بانک های دیگر دنیا و موسس��ات مالی دنیا به این 

لوایح نیاز است.
امی��ری با اب��راز امی��دواری از اینکه ب��ا توجه به 
ضرورت و نیازی که کشور به این الیحه دارد ان شاءاهلل 
در مجلس ش��ورای اس��المی مورد تصویب قرار گیرد، 
خاطرنش��ان کرد: قطعا چنین قانون و مقرراتی که سه 
مورد آن ها از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشته 
اس��ت، یک موردش نهایی ش��ده و دو مورد دیگر آن، 

برای کشور الزم است. مهر

نعمتی خبر داد: 
احتمال افتتاح سامانه ثبت حقوق 

نمایندگان تا 2 ماه آینده 
س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس  ب��ا بیان اینک��ه معاون��ت نیروی بهارستـــان
انس��انی ریاس��ت جمهوری در حال طراحی سیستمی 
برای ثبت حقوق مقامات و نمایندگان مجلس اس��ت، 
گفت: تالش می کنیم س��امانه ثب��ت حقوق مقامات و 

نمایندگان مجلس تا 2 ماه آینده افتتاح شود.
بهروز نعمتی اظهار داش��ت: طبق ماده 29 قانون 
برنامه شش��م توس��عه، دولت موظف اس��ت اقدام به 
راه اندازی س��امانه ثبت حقوق مقامات و مدیران کند 
که معاونت نیروی انس��انی ریاس��ت جمهوری در حال 

طراحی سیستمی در همین راستاست.
وی همچنی��ن گفت: این س��امانه ش��امل حقوق 
س��ال های گذش��ته نمی ش��ود و امکان دسترسی به 
س��امانه ثبت حقوق مقامات و مدیران برای نهادهای 
نظارت��ی و مردم فراهم می ش��ود، ریاس��ت جمهوری 
کار خوب��ی در حوزه س��امانه ثبت حق��وق مقامات و 
نماین��دگان انجام داده اما هن��وز به جمع  بندی نهایی 
در این زمینه نرس��یده است و تالش می کنیم سامانه 
تا دو ماه آینده رونمایی و افتتاح شود. مطابق  مصوبه 
مجلس در قانون برنامه شش��م، دولت باید نس��بت به 
راه اندازی س��امانه ثبت حقوق و مزای��ا اقدام و امکان 
دسترس��ی نهادهای نظارتی و عموم م��ردم  را به آن 
فراه��م کند از جمل��ه فیش حقوق��ی نمایندگان باید 
در این س��امانه قرار گیرد. نعمت��ی قبال گفته بود که 
معاونت نیروی انس��انی ریاس��ت جمهوری عهده دار 

طراحی این سیستم شده است.  فارس

وز
ق نی

شر
م

از  اصالح طلبان  استفاده  سوء  ش��عار حمای��ت از زنان باعث گـــزارش دو
رش��د برخی از آقازاده ها و ژن ه��ای خوب در این 
عرصه شد. شعار حمایت از زنان در اصالحات تنها 

یک شعار انتخاباتی است و واقعیت خاصی ندارد.
اصالح طلبان همواره سعی کرده اند سبد رای 
خود را به طور جنس��یتی تقس��یم و از آرای زنان 
ب��رای باالبردن ظرفیت س��بد رای خود اس��تفاده 
کنن��د. در این میان ش��عارهای مختلف حمایت از 
بانوان را از س��وی اصالح طلبان می شنویم. حتی 
برای مجلس هم بیان شد که اصالح طلبان دنبال 
سهمیه بندی صندلی های خانه ملت به نفع زنان 

هستند.
از این رو افرادی چون »فاطمه حسینی« فرزند 
»صفدر حس��ینی« را در لیس��ت نامزدهای اصالح 
طلب تهران در انتخاب��ات مجلس دهم قرار دادند 
که هیچ گونه س��ابقه ای در این راس��تا نداشتند. 
اف��رادی دیگر همچ��ون »پروانه سلحش��وری« از 
جمله کس��انی بودند که با لیس��ت امید توانستند 
به مجلس راه یابند و این روزها در میان مشکالت 
اقتصادی مردم نطق های قابل تاملی را در مجلس 

ایراد می کنند.
س��اله   ۵۵ نماین��ده  سلحش��وری  پروان��ه   
فراکس��یون امید، بدون هیچ س��ابقه شاخصی در 
حوزه فعالیت های سیاس��ی توانس��ت در لیس��ت 

جریان اصالحات قرار گیرد. 
"برات قبادیان" همس��ر خانم سلحشوری، هم 

اکنون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اس��ت 
که با حکمی از سوی محمدرضا نعمت زاده به این 

سمت منصوب شد.
اصالح طلبان در این عرصه مورد انتقاد جدی 

از میان بدنه خود قرار گرفته اند. 
بیان می ش��ود که ش��عار حمای��ت از زنان در 
اصالحات تنها یک شعار انتخاباتی است و واقعیت 
خاصی ندارد. همچنین حلقه بس��ته مدیریتی در 
حوزه زنان در جریان اصالحات شکل گرفته است 
که نمی گذارد افرادی جز نزدیکان مسئوالن و افراد 
صاحب نفوذ در این جناح سیاس��ی وارد این حلقه 

شوند.

خانم ذوالقدر و پدرش سید مصطفی ذوالقدر
 در همین رابطه »فاطمه دانش��ور«، از فعالن 
زن اص��الح طلب چندی پیش در گفتگویی گفت: 
» زمانی هم که آقای روحانی می خواهد از زنان در 
س��طوح باالی مدیریتی استفاده کند، متاسفانه ما 
یک دایره بس��یار محدود زنان س��نتی را داریم که 
از دوره های مختلف ریاست جمهوری تحت عنوان 
مش��اورین زن در کنار رئی��س جمهورهای مقاطع 
مختلف بودن��د. اینها گروه های��ی را دارند که یک 
گ��روه معدود چند نفره می ش��وند. در نهایت هیچ 
زن دیگری را در جمع خود راه نمیدهند. این عده 
طرف مشاوره رئیس جمهورها هستند برای اینکه 

زنان کابینه یا زنان دستگاه ها را به رئیس جمهور 
پیش��نهاد بدهند. متاس��فانه زنان ما بای��د از این 
مج��را عبور کنند که در نهایت نیز زنان توانمند ما 
نمی توانند از آن عبور کنند چون این عده محدود 

از زنان، سایر زنان توانمند را قبول ندارند.«
از جمل��ه حلق��ه ه��ای نزدی��ک ب��ه دولت و 
اصالح طلب��ان »معصومه ابتکار« و »ش��هیندخت 
موالوردی« را می توان نام برد. در دولت گذش��ته 
موالوردی ب��ه توصیه معصومه ابت��کار در جایگاه 
معاون��ت امور زن��ان و خانواده ریاس��ت جمهوری 
ق��رار گرفت و بعد از جابه جایی در دولت دوازدهم 
به عنوان »دس��تیار رئی��س جمهور در امور حقوق 

شهروندی« منصوب شد. 

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
فاطمه دانشور در جریان انتخاب لیست شورای 
شهر تهران درحالی که در دوره چهارم از اعضای این 
جناح سیاس��ی در ش��ورا بود کنار گذاشته شد. وی 
روایتی از درخواس��ت پول میلیاردی برای حضور در 
لیست اصالح طلبان را مطرح کرد که بعدها توسط 

روزنامه های این جریان مورد تصدیق قرار گرفت.
وی در ای��ن باره به »محمدرضا عارف« رئیس 
شورای عالی سیاستگذاری اصالحات گفت: » االن 
بنده را شورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان 
رد صالحی��ت کرد. آقای عارف دس��ت ش��ما درد 
نکند، شما اخالق را س��ر بریدید.بنده قبول ندارم 
که ش��ما گفتید بین 1۵0 نف��ری که رزومه کاری 

فرستادند بنده نمره کسب نکردم.« 
ای��ن درحالی بود ک��ه در لیس��ت نامزدهای 
شورای ش��هر اصالح طلبان در تهران اسامی دیده 
می ش��ود که اصال نامی در آنها در فضای سیاسی 
کش��ور وجود نداشته و سوابق کاری آنها چنگی به 

دل نمی زند.
فائزه هاش��می، فع��ال سیاس��ی اصالح طلب 
ه��م از قبیله گرایی در جری��ان اصالحات اینگونه 
روایت می کند: » متاس��فانه این اتفاق به ش��دت 
در اصالح طلبان و سیاس��یون ما رخ داده است. به 
عنوان مثال فش��اری که اصالح طلبان به شهردار، 
معاونان ش��هرداری و غیره برای ق��رار دادن افراد 
حزب، گروه، باند و دوستان خودشان وارد می کنند 
که خیلی زیاد اس��ت و در نتیجه افرادی که برای 
آن جای��گاه مناس��ب نیس��تند معرفی می ش��وند. 
بنابراین ای��ن موضوع تنها در دولت نیس��ت و در 
میان سیاسیون هم این موضوع اتفاق افتاده است. 
این موضوع در ش��هرداری بسیار حاد شده است و 
ادامه دارد. کامال با اظهارات ش��ما موافق هستم و 

واقعا باید فکری برای این قضیه کرد«.
این درحالی اس��ت که پیش��تر اله��ه کوالیی، 
استاد دانشگاه و از فعاالن اصالح طلب درباره رانتی 
و پولی بسته شدن لیست امید در انتخابات مجلس 
گفت: »همیش��ه پول و قدرت در حوزه سیاس��ت 
تأثیرگذار هس��تند. برخی کاندیداها از طریق رانت 
وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب 

نمی کنم. «  جهان نیوز

سواستفاده از حقوق شهروندی و مطالبات مردمی  

وقتی شعار »حمایت از زنان« نردبان ژن خوب ها می شود 

رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه  ماه محرم برای همه ما درس خیابان پاستور
آموز است، گفت: در برابر جنگ اقتصادی دشمن، 

سرمشق مردم ما عاشورا است.
حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت با 
اشاره به اینکه امروز می توان صحنه های عاشورا را 
ترس��یم کرد، افزود: ما امروز در یک جنگ روشن، 
در براب��ر متجاوزان تاریخ قرار داریم. امروز گروهی 
روب��روی ملت ایران قداره بندی می کنند که به جز 
چند کش��ور، طرفداری از لحاظ سیاس��ی و فکری 
ندارند و بدترین وضع در داخل کش��ور خودش��ان 

است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ش��رایط داخلی امروز 
آمریکا با س��ال های گذش��ته آن تفاوت بس��یاری 
دارد و ام��روز یکی از دوران بس��یار ب��د در تاریخ 
آمریکاست، خاطرنش��ان کرد: امروز کمتر محقق، 
روش��نفکر و صاحب نظری در آمری��کا وجود دارد 
که با کاخ نشینان کاخ س��فید موافق باشد و حتی 
برخ��ی از آنها به صراحت آنها را ب��ه عنوان ابله و 

سفیه می نامند.
رئی��س جمهور افزود: امروز متحدان آمریکا از 
لحاظ سیاس��ی در کنار آنها قرار نداش��ته و حتی 
متحدین س��نتی آمریکا نیز از این کش��ور فاصله 
گرفته و نس��بت ب��ه ای��ن فاصله گرفت��ن افتخار 
می کنند و این در حالی اس��ت که زمانی آنها برای 

اینکه در کنار آمریکا بودند، افتخار می کردند.
وی ب��ا بیان اینک��ه امروز به جز چند کش��ور 
معدود معلوم الح��ال هیچ کس در کنار آمریکا قرار 
ندارد، گفت: امروز آمریکا در بدترین شرایط جهانی 
قرار گرفته و حتی س��ازمان های بین المللی مانند 
یونسکو، س��ازمان ملل متحد، سازمان بین المللی 
انرژی اتم��ی و دادگاه دادگاه کیفری بین المللی با 

سیاست های آمریکا موافق نیستند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه امروز آمریکا 
بدتری��ن ش��رایط را در درون خ��ود دارد، تصریح 
کرد: ام��روز ایران علیرغم اینکه با جنگ اقتصادی 
ناخواسته روبرو است و در برابر افرادی قرار گرفته 
که به هیچ قانون بین الملل��ی احترام نمی گذارند، 
اما روحیه و ایس��تادگی ملت ای��ران بویژه در این 
ایام که پرچم امام حسین)ع( به اهتزاز در می آید، 

مثال زدنی است.
رئی��س جمه��ور با اش��اره به اینک��ه  راه امام 
حس��ین)ع( راه امر به مع��روف و نهی از منکر بود، 
اظهار داش��ت: امروز معروفی باالتر از امید دادن به 
مردم در مسیر استقامت و منکری بیشتر از ایجاد 
هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابجا 

و غلط وجود ندارد.
روحان��ی اف��زود: ام��روز صاحب��ان تریب��ون، 
رس��انه دارها و کسانی که ندا و صدایشان در کشور 
قابل شنیدن است، یک رسالت و وظیفه سنگینی 
برعهده دارند، چرا که امروز در یک آزمایش بسیار 
بزرگ ق��رار گرفته ایم و تمام رس��انه های حقیقی 
و مج��ازی و همه مس��ئوالن و کس��انی که قدرت 
دارند به ملت بزرگ ایران کمک کنند، بار بس��یار 

سنگینی بر دوش دارند.
وی ب��ا بیان اینک��ه مس��ئوالن و کارگزاران و 
رس��انه ها در این آزمایش یا پیروز خواهند ش��د و 
یا شکس��ت می خورند، اما ملت ای��ران قطعاً پیروز 
این صحنه خواهد بود، تصریح کرد: اگر ایستادگی 
ک��رده و به م��ردم روحیه بدهیم، هزین��ه ملت را 
کاه��ش داده ایم، اما اگر ترس، ه��راس و ناامیدی 
ایجاد کنیم، هزینه ملت را باال برده ایم و چه کاری 
ضدانقالبی تر از این که ما در صفحه اول روزنامه ها، 
س��ایت ها و خبرگزاری ها و رسانه های خود، در دل 

مردم هراس ایجاد کنیم.
روحان��ی با اش��اره به اینکه نباید نادرس��ت و 
ناعادالنه سخن گفته و حقایق را به مردم نگوییم، 

تصریح کرد: البته مردم در این جنگ بدون مشکل 
نخواهند بود، چرا که جنگ بدون کشته و مجروح 
نمی شود، اما این جنگی است که مطمئن هستیم، 
پیروزی نهایی با ماست و دشمن را در آن شکست 

خواهیم داد.
وی با انتقاد از ع��دم گفتن حقایق و واقعیات 
ب��ه مردم و ایج��اد ترس و دله��ره در مردم گفت: 
مگ��ر ارز خارجی در اقتصاد کش��ور ما چند درصد 

نقش دارد؟ 
روحانی اف��زود: بر فرض آنک��ه واردات کاال و 
خدمات 10 درصد نق��ش دارد، باید ببینیم که از 
این میزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، چه مقدار 
با ارز حدود ۷ ه��زار تومان و چه میزان برای بازار 
س��وم، می ماند. بازار س��وم در برابر ارزش تولیدات 
داخلی کش��ور، کمتر از یک درصد و یا 1.3 درصد 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد کشور 
را براس��اس این رقم محاس��به کنیم و این به دور 
از عدل، کارشناس��ی، حق و انصاف اس��ت، افزود: 
متخصص، نخبه و روزنامه نگار و سرمقاله نویس ما، 
چ��را این واقعیت ها را به مردم نمی گویند و این در 
حالی اس��ت که امروز خدمات آموزش، بهداشت و 
درمان، آب و ب��رق، گاز، بنزین، گازوئیل و انرژی، 
برمبنای دالر کوچ��ه پس کوچه های فالن خیابان 

محاسبه نمی شود.

روحانی با بیان اینکه نباید به مردم ظلم کرده 
و آنها را نس��بت ب��ه آینده مأی��وس کنیم، گفت: 
ع��ده ای مداوم می گویند که باید مش��کل مردم را 
درک کنید و این درس��ت اس��ت که مردم مشکل 
دارن��د و ما در جنگ اقتصادی و روانی قرار داریم، 
اما این دلیل نمی ش��ود که حقایق را تحریف کرده 

و نقاط مثبت را به مردم نگوییم.
رئیس جمهور با اش��اره به سخنان مقام معظم 
رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 
گفت: س��خنان ایش��ان هیچ  نقطه ابهامی را باقی 
نگذاشت و ایشان به صراحت گفتند که امروز زمان 
آن نیست که کس��ی بخواهد پشت دولت را خالی 

کند.
وی ادامه داد: تا انتخابات زمان بس��یاری باقی 
مانده است. هیچ کس نباید تصور کند که تخریب 
دول��ت می تواند ب��رای آنها چه در انتخابات س��ال 
آینده و چه در انتخابات س��ال 1400 رأی بوجود 
بیاورد و کس��انی که اینگون��ه فکر می کنند مردود 

این آزمایش تاریخی در ایران خواهند بود 
رئی��س جمه��ور با بی��ان اینکه مق��ام معظم 
رهب��ری از اینگون��ه رفت��ار ب��ه وی��روس بدبینی 
تعبی��ر کردن��د، اظه��ار داش��ت: برخ��ی ام��روز 
وی��روس بدبین��ی را در کش��ور در سخنانش��ان و 
 تریبون ه��ا و رسانه هایش��ان منتش��ر می کنن��د.

  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:

نباید مردم را نسبت به آینده مایوس کنیم 


