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تغییرات جدید در وضعیت کروبی و موسوی
فرزند مهدی کروبی از جزئی��ات دیدارهای اخیر 

پدرش با خانواده شهدا خبر داد.
حس��ین کروبی درب��اره آخری��ن وضعیت مهدی 
کروبی گف��ت:  حدود دو ماه پیش مس��ئوالن امنیتی 
به آقای کروبی و موس��وی گفتند به انتخاب خودتان 
هفت��ه ای یکبار می توانیم ش��ما را بی��رون ببریم ولی 
تعیین آن محل باید هماهنگ شده باشد. وی تصریح 
ک��رد: ابوی هم گفتند دوس��ت دارند این دیدارها را با 
خانواده شهدا ش��روع کنند در همین راستا با خانواده 
شهید شاه حسینی در شمیران و خانواده شهید پناهی 

در کرج و تعدادی از خانواده شهدا دیدار کردند.
کروبی تاکید کرد: این مالقات ها از ۶ هفته پیش 
آغاز ش��ده و پدر ۶ هفته است که دیدارهایی داشته و 
به جز یک مورد که به دیدار یکی از دوستانشان رفتند 

مابقی موارد را به دیدار خانواده شهدا رفت.
شنیده ها حاکی از آن است که میرحسین موسوی 
و زه��را رهنورد هم تاکنون به من��زل دو برادر خود و 

اقوام همسرش رفته اند.  ایلنا

 پیوستن به »پالرمو« و »سی.اف.تی« 
زیان های جبران  ناپذیر دارد

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس طی نامه ای 
به رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام نوش��ت: در 
شرایط حساس کنونی، پیوستن به پالرمو و سی.اف.تی 
به هیچ عنوان به مصلحت نظام نیست و به جز زیان های 

بعضاً جبران ناپذیر چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
در بخش��ی از ای��ن نام��ه خطاب به آی��ت اهلل صادق 
آملی الریجانی آمده است: با سالم و صلوات بر محّمد و آل 
محّمد)ص(، ضمن آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی در 
انجام مسئولیت خطیر ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام؛ اخیرا در پی ارجاع بخش��ی از الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون سی.اف.تی و کنوانسیون پالرمو به آن مجمع، 
وظیفه خود دانستیم که در این مقطع حساس و سرنوشت 
س��از برای ملت و نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، 
نکاتی مهم درخصوص این موضوع چالش برانگیز که حاصل 
مطالعات و بررسی های مجدانه کارشناسان خبره در زمینه 

مقابله با تحریم است را به استحضار حضرتعالی برسانیم.
در حالی موافقان پیوستن به سی.اف.تی و پالرمو 
از مزایای نسیه پیوس��تن به آن سخن می گویند و به 
صراحت می گویند هیچ تضمینی برای رسیدن به این 
مزایا وجود ندارد، نپیوس��تن به س��ی.اف.تی و پالرمو 

مزایای بالشک زیر را به همراه خواهد داشت:
1- با نپیوس��تن ب��ه کنوانس��یون س��ی.اف.تی و 
کنوانسیون پالرمو، مسیرهای کارآمد دور زدن تحریم های 
بانکی و مالی کنونی حفظ خواهد شد و راه برای ارتقای 
مسیرهای کنونی و بازگشایی مسیرهای دیگر دور زدن 
ای��ن تحریم ها  ب��از خواهد ماند. 2- ف��روش نفت خام و 
میعان��ات گازی به صورت ارزی و ریالی در بورس انرژی 
که به لطف خدا آغاز ش��ده و اکنون در حال انجام است 
 متوقف نخواهد ش��د و گس��ترش نیز پیدا خواهد کرد. 
3- منابع مالی بخش های دفاعی کشور غیرقابل شناسایی 
و تحریم باقی خواهد ماند و پیشرفت های بخش صنعت 
موش��کی کشور متوقف نخواهد شد. همچنین موقعیت 
منطقه ای ایران و دفاع از مظلومین منطقه به پیشرفت 
خود ادامه خواهد داد. 4- راه های کاهش وابستگی کشور 
به دالر و یورو از طریق نظامات مستقل دوجانبه مالی و... 
گسترش پیدا خواهد کرد و کنترل قیمت ارز در کشور 

ساده تر خواهد شد.

اخبار

ضرورت حذف یارانه پردرآمدها
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت:با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، 

باید میزان یارانه نقدی سه برابر افزایش یابد.
س��یدناصر موس��وی الرگانی با اش��اره به اینکه طبق قانون،دولت باید یارانه 
نقدی دهک های باالی جامعه را حذف کند،گفت: جای تاس��ف اس��ت که دولت 
تاکن��ون این اقدام را عملی نکرده که یکی از دالیل بارز آن، مالحظات سیاس��ی 
است. وی با تاکید بر اینکه یارانه 4۵ هزار تومانی دیگر کفاف زندگی اقشار آسیب پذیر 
جامعه را نمی دهد، افزود: جای تعجب اس��ت ک��ه هزینه های زندگی روز به روز افزایش 

می یابد اما یارانه نقدی از سال ۸۹ ثابت مانده است.
وی با بیان اینکه در بودجه ۹۸ باید قانون هدفمندی یارانه ها اصالح شود، اظهار داشت: 
از یک سو یارانه دهک های باالی جامعه باید حذف شود و از سوی دیگر الزم است که مطابق 

با شرایط کنونی مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد.  مهر

نظرگاه
بکارگیری بازنشستگان در وزارت نفت 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه متاسفانه برخی 
وزرا بیش��تر دنبال دور زدن قانون هس��تند تا اجرای آن گفت: مجلس به حیاط 
خلوت دولت تبدیل شده و نهادهای نظارتی هم به وظایفشان عمل نمی کنند در 

حالی که به کارگیری بازنشستگان با قراردادهای مختلف تخلف است.
هدایت اهلل خادمی در پاس��خ به سوالی درباره دور زدن قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان در وزارت نفت توسط بیژن نامدار زنگنه، گفت: این موضوع خالف است. 
این در حالی اس��ت که در قانون مصوب مجلس به صراحت عنوان ش��ده است که تحت 

هیچ شرایطی نباید بازنشستگان با قراردادهای مختلف بکارگیری شوند.
وی افزود:  در قانون اخیر پیش بینی الزم برای عدم بکارگیری افراد بازنشسته و استفاده از آنها 
با قراردادهای مختلف صورت نگرفته است به نظر می رسد برخی از بازنشستگان با قرارداد ساعتی 

و قرارداد خدمات حجمی در مراکز دولتی و نیمه دولتی به کارگیری شده اند.  فارس

دست به نقد
اجالس ضد ایرانی در لهستان نشان دهنده استیصال آمریکاست

رئی��س کمیت��ه روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان را نشان دهنده 
استیصال و بیچارگی آمریکا دانست و گفت: آمریکا حتی در منطقه برای برگزاری 
اجالس ضد ایرانی نتوانس��ته همراه پیدا کند به همین دلیل به کشوری همچون 

لهستان روی آورده است.
مرتض��ی صفاری نطنزی اظهار کرد: آمریکا می خواهد اجالس��ی در مورد ایران با 
عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه در لهس��تان برگزار کند که برگزاری چنین اجالس��ی 

نشان از استیصال و بیچارگی آمریکا دارد.
وی توضی��ح داد: اینکه آمریکا می خواهد این اجالس را در لهس��تان برگزار کند بدان 
معناست که هیچ کشوری در منطقه آمریکا را همراهی نکرده و در اروپا هم تنها توانسته به 

لهستان پناه برد آن هم بدان معنی که جریانات تروریستی در لهستان نفوذ کرده است.

دیدگاه

 در انتظار واکنش قاطع ایران
به اقدامات اروپا

ادامه از صفحه اول
جمه��وری اس��المی ایران، پیش بین��ی می کرد که 
سفرای اتحادیه اروپا، منفعالنه و دست از پا درازتر به ایران 
باز خواهند گشت. در عمل نیز چنین شد و در حدود 10 
ماه بعد از صدور حکم دادگاه میکونوس، سفرای اتحادیه 

اروپا، یکی پس از دیگری به تهران بازگشتند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی دستور داده بودند که سفیر آلمان باید دیرتر 
از س��فرای دیگر وارد تهران ش��ود و چنین نیز ش��د، 
س��فیر آلمان پس از ورود س��فرای دیگر کش��ورهای 

اروپایی با سرافکندگی به ایران بازگشت.
اکنون نیز باید چنین واکنش های قاطع و انقالبی به 
رفتارهای غیردیپلماتیک و خالف قوانین بین المللی اروپا 
داش��ت، اگر همچنان منفعالنه با آنها رفتار کنیم، باید در 
انتظار اقدامات دیگری از سوی اروپا علیه کشورمان باشیم. 
اخراج سفیر لهستان و حتی هلند، می تواند ضرب 
ش��صتی به اروپا باش��د تا از این پس بدانند که اگر بار 
دیگر بخواهند توطئه ای علیه جمهوری اسالمی انجام 
دهن��د، باید از عواق��ب آن نیز با خب��ر گردند و برای 
بازگش��ت سفرای خود التماس کنند. این نقد و توصیه 
را برخی بر می تابند که هیچ، اما اگر بر نمی تابند روشن 

است که واداده و سرسپرده هستند.

سرمقاله

دولت  بی��ن  فاصل��ه  ظاه��راً  اعتدال��ی و اصالح طلب��ان هر گ���زارش دو
روز بیش��تر می ش��ود؛ البته با رص��د موضع گیری 
فع��االن اصالح طلب نمی توان تم��ام واکنش ها به 
دول��ت روحانی را در یک دس��ته ق��رار داد. برخی 
مث��ل عباس عب��دی کاًل منکر مس��ئولیت پذیری 
اصالح طلب��ان ب��رای انتخابات ۹2 و ۹۶ هس��تند؛ 
چراکه نام��زد خود را نداش��تند و مجبور بودند از 
یک��ی از گزینه های حاضر حمای��ت کنند، زیرا اگر 
ای��ن کار را نک��رده بودن��د باز هم ام��روز محکوم 

می شدند که چرا وارد میدان نشدند.
در مقابل سعید حجاریان تئوریسین اصالحات 
در س��خنانی کنای��ه آمیز معتقد اس��ت" انتخابات 
به معنای کنونی آن، مصداق گدایی قدرت اس��ت. 
اصالحات صدقه بگیر نیست و اگر مکنت دارد باید 
ب��ا اتکا بر آن به بازار سیاس��ت برود. اگر پول بازار 
سیاست را نداشتیم، باید تالش کنیم آن را کسب 

کنیم نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن دهیم".
البته عبدالواحد موس��وی الری، وزیر کش��ور 
دولت اصالح��ات عنوان می کند دیدگاه حجاریان، 
ن��گاه غالب بی��ن اصالح طلبان نیس��ت، اما تاکید 
می کند آنها در دوره آینده با مش��کل جدی تفاهم 

با مردم روبه رو هستند.
در مقابل به��زاد نبوی احتمال تکرار انتخابات 
س��ال ۸4 را می دهد و می گوید: همه میانه روهای 
اصالح طلب��ان و اصولگ��را باید متحد ش��وند، واال 
مجل��س ۹۸ و ریاس��ت جمه��وری 1400 را ب��ه 
تندروه��ا می بازی��م که برای کش��ور، ملت و اصل 
نظام نگران کننده اس��ت. آقای��ان ناطق نوری، علی 
الریجان��ی و علی مطهری و باهن��ر اصطالح طلب 
نیس��تند، اما اصولگرای میانه رو هستند و به منافع 

کشور فکر می کنند.
تام��ل در اظهارنظر چهره ه��ای اصالح طلبان 
نش��ان دهنده این اس��ت آنها یقی��ن دارند پروژه 

دول��ت اعتدال شکس��ت خ��ورده، دول��ت توانایی 
بازسازی گفتمانی خود را ندارد و مردم از عملکرد 
دولت ناراضی اند. همچنین چشم اندازی که دولت 
سروسامانی به اوضاع و شرایط اقتصادی و سیاسی 
بدهد، وجود ن��دارد. بنابراین هر کدام از گروه های 
و افراد اصالح طلبان بدنبال راهی هس��تند تا بین 
جری��ان و دولت اعتدالی حائلی ایج��اد کنند تا از 
تبعات و نتای��ج آن خود را خالص کنند و کارنامه 
دولت روحانی به پای اصطالح طلبان نوشته نشود.

البته این نوع مرزبندی با دولت نشان دهنده، 
فرص��ت طلبی اس��ت و بدون ش��ک قاب��ل قبول 
نیست، اما این که چه میزان این تاکتیک به کمک 
اصالح طلب��ان می آید تا در انتخاب��ات آینده موفق 

شوند محل سوال دارد.
اما نسخه سیاسی که چهره های اصالح طلبان 
برای برون رفت از بن بس��ت دول��ت اعتدال ارائه 
می دهند، تفاوت دارد. سعید حجاریان درپی مقصر 

نشان دادن نظام سیاسی، تحریم انتخابات و تمرکز 
ب��ر جامعه مدنی اس��ت، اما بهزاد نب��وی با هدف 
کسب قدرت سیاسی، خواستار تقلیل از خواسته ها 
و حتی ائتالف با ش��خصیت های اصولگرایی مانند 
باهن��ر و الریجانی برای پیروزی در انتخابات آینده 
است. ایده بهزاد نبوی بین حزب اعتدال و توسعه و 
کارگزاران نیز طرفداران جدی دارد و صحبت های 

نبوی در روزنامه سازندگی منتشر شده است.
تامل در صحبت اصالح طلبان درباره شکس��ت 
و ناامیدی از دولت اعتدال، نش��ان دهنده ژس��ت 
اپوزیس��یون طلب��ی، تالش برای الق��ای حاکمیت 
دوگانه و مقصر نش��ان دهنده نهادهای دیگر است. 
این در حالی اس��ت ک��ه نامزد آنه��ا در انتخابات 
۹2 و ۹۶ بر کرس��ی ریاس��ت جمهوری تکیه زده 
و نمایندگان لیس��ت امید و اعتدالی ها در مجلس 

اکثریت را دارا هستند.
این س��وال مطرح اس��ت که اگر اصالح طلبان 

واقعاً خواهان پیاده سازی برنامه های خود هستند، 
چرا از یک نامزد اصالح طلبان حمایت نمی کنند؟ اما 
اگر در انتخابات ائتالف کردند باالخره باید اقتضائات 
چنی��ن مس��ئله ای را نیز قبول کنند و آن مس��ئله 

کاهش خواسته ها و کنار آمدن با واقعیت است.
آیا اصطالح طلبان نمی توانس��تند از نامزدهای 
خ��ود مانند ع��ارف و جهانگیری ت��ا آخر حمایت 
کنند، ی��ا اینکه نامزدی مانند پزش��کیان که قبل 
از انتخاب��ات ۹۶ زمزمه های��ی مبن��ی ب��ر احتمال 
ورود وی ب��ه انتخابات مط��رح بود، اما در نهایت با 

مخالفت هایی که با وی شد قید نامزدی را زد.
آیا رفتار سیاسی اصالح طلبان را نمی توان صرفاً 
با انگیزه کس��ب قدرت و بی اعتنا به خواس��ته های 
جامعه رایی که دارند، تفسیر کرد. آیا براساس این 
سابقه نمی توان تصور کرد ایده امثال بهزاد نبوی در 
نهای��ت به عنوان تاکتیک اصلی انتخابات مجلس و 

ریاست جمهوری آینده بکار گرفته شود.  الف

چالش اصالح طلبان با روحانی و فرصت طلبی برای انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰

رئیس جمه��ور گفت: ماهواره  پیام و ماهواره بر، که س��اخت پایش و پویش
دانشمندان دانش��گاه امیرکبیر است، به زودی در 

۶00 کیلومتری مدار زمین قرار می گیرد.
حسن روحانی که با همراهی برخی از اعضای 
هیئت دولت به گلستان سفر کرده در جمع مردم 
این استان اظهار داشت: بسیار سپاسگزارم از مردم 
عزیز و بزرگوار استان گلستان که در واقع گلستاِن 
ایراِن عزیزما اس��ت. وی با بیان اینکه این اس��تان 
باید استان وحدت اقوام و مذاهب نام بگیرد، گفت: 
اس��تان عزیز و بزرگ��ی که در راه دفاع از کش��ور 
نزدیک به 4 هزار شهید تقدیم کرد و از این 4 هزار 
ش��هید، حدود پانصد ش��هید مربوط به شهرستان 
گنبد اس��ت و این نشان می دهد که شیعه و سنی 
و اقوام مختلف برای کشورش��ان، برای نظامشان، 

برای وطنشان، ایثار و فداکاری داشته و دارند. 
روحان��ی ادامه داد: ما احت��رام می کنیم به این 
سرزمین و به مردان بزرگ و زنان دالور این دیار که 

همواره مرزبان خوبی برای کشور عزیز ما بوده اند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه این اجتماع بزرگ شما 
در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی است، 
اظهار داش��ت: ما همه 40 سال پیش در این روزها و 
در این ایام منتظر بودیم که دیکتاتور این س��رزمین، 
این سرزمین را ترک کند و ملت ما برای فرار او جشن 
بزرگ را به پا کند. بیست و ششم دی روز فرار دیکتاتور 
از این سرزمین بود و مردم بزرگ ما در انتظار راهبری 
به حق خودشان امام)ره( بودند و انقالب بزرگ ما را به 
پیروزی رساندند. آنچه برای ما مهم است، این است که 

امروز همه کاره این کشور ملت ایران است. 
رئیس جمه��ور در ادام��ه س��خنانش از پرتاپ 
دو ماه��واره به فضا در روزهای پی��ش رو، خبر داد و 
گفت: ماهواره پیام که به زودی توس��ط ماهواره بری 
که ساخت خود ماس��ت به فضا پرتاپ می شود. هم 
ماهواره ساخت دانشگاه ماست و هم ماهواره بر؛ یعنی 
موش��کی که این ماهواره را حمل می کند، س��اخت 
ایثارگران، اندیشمندان و جوانان غیور این دیار است.

وی افزود: انش��ااهلل به زودی ماه��واره پیام را 
که به دس��ت دانش��گاهیان ما و به ویژه دانش��گاه 
امیرکبیر س��اخته ش��ده، در ۶00 کیلومتری فضا 
قرار خواهد گرفت و این ماهواره می تواند وضع آب 
و هوا، وضع کش��اورزی، آب های سرزمینی، وضع 
جنگل ها، همه را برای ما رصد کند و در اختیار ما 
بگذارد. ماهواره »پیام« روزانه ۶ نوبت از باالی سر 
ما عبور خواهد ک��رد، اولین ماهواره بلند عملیاتی 
کشور عزیزمان است، ما در گذشته در این صنعت 

ورود کردی��م، ماهواره ه��ای تحقیقاتی متعددی را 
پرتاب کردیم اما این ماه��واره، ماهواره تحقیقاتی 

نیست، این ماهواره، ماهواره  عملیاتی است.
وی یادآور شد: ما کشوری هستیم برای اینکه 
ب��ه دنیا ثاب��ت کنیم ملت علم و دانش هس��تیم و 

در زمینه های مختلف پیشرفت کردیم، آخرین آمار 
علمی هفته پیش نش��ان می دهد که در زمینه علم 
ژنتیک، ایران در کل منطقه خاورمیانه مقام اول را 
داراس��ت. این نشان از این است که مردم ما، مردم 
علم دوست، سرافراز و با فناوری های مختلف، امروز 

قدرت های بزرگ علمی، فناوری، اقتصادی و دفاعی 
را برای ما به وجود آورده اند. ما از توطئه های دشمن 
هراس نداریم. ما مش��کالت را پش��ت سر خواهیم 
گذاش��ت و از آن عبور خواهیم کرد. ملت ما بداند 

این مشکالت پیش روی ما باقی نمی ماند.

روحانی ادامه داد: نه آمریکا و نه صهیونیسم و برخی 
از اذنابشان قادر نیستند این ملت بزرگ و این رهبری 
ش��جاع این ملت را به زانو دربیاورند. ما با همه توان و 
قدرت در برابر دشمنان مان ایستاده ایم. شما می خواهید 

مردم ما را از غذا، دارو و تجهیزات محروم کنید؟!
وی با بیان اینکه توجه به صنعت مسکن می تواند 
مشکل اشتغال را تا حد زیادی حل کند، اظهار داشت: 
م��ا در زمینه کارورزی، مهارت آم��وزی و کارآموزی 
جوانانم��ان، بودجه خاصی را اختص��اص داده ایم تا 
بتوانند در کارگاه ها، بنگاه ها و کارخانه ها مشغول به 
کار ش��وند تا بتوانیم کمک کنیم که هم ش��غل یاد 

بگیرند و هم بتوانند اشتغالشان را ادامه دهند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در س��فر قبلی 
توجه زیادی به بهبود راه آهن اینچه برون به گرمسار 
داش��تیم، متذکر شد: باید این راه آهن تجهیز، برقی 
و دوخطه ش��ود که مراحل مختلف این کار را طی 
کرده ایم و یک میلیارد و 200 میلیون یورو برای این 
طرح هزینه الزم اس��ت به این معنا که باید بیش از 
1۵ هزار میلیارد تومان برای این پروژه خرج کنیم و 

این کار به زودی آغاز خواهد شد.
وی تأکی��د کرد: ما برای ایس��تادگی در مقابل 
دش��منان، باید روی پای خودمان بایستیم و تالش 
کنیم که البته این روزها س��ختی های فراوانی وجود 
دارد به گونه ای که آمریکا، بانک ها، نفت و کشتیرانی 
ما را تحریم کرده است اما ما در مقابل این تحریم ها 
می ایس��تیم و مقاومت می کنیم اما این کار آس��ان 
نیست. وی با تأکید بر اینکه امروز، روز امتحان دولت 
به تنهایی نیست، اظهار داش��ت: امروز روز امتحان 
همه ماس��ت و در روز سختی همه باید در کنار هم 
قرار گیریم و اینکه همه بنشینیم و بگوییم که دولت 

این کار را بکن و آن کار را بکن، درست نیست.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه باید پیوند ما با 
یکدیگر مستحکم باشد، اظهار داشت: شیعه، سنی، 
فارس، ترکمن، بلوچ، سیستانی و همه باید به دنبال 
اس��تحکام پیوندشان با یکدیگر باش��ند که در این 
صورت پیروزی و رس��تگاری محقق می ش��ود. بنده 
تردی��د ندارم که ملت ای��ران در مقابل آمریکا یا هر 
دشمن دیگری به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد 
ام��ا یک دوران پرزحمت و ی��ک آزمایش و امتحان 
پیش روی ماست که همه ما باید به آن توجه کنیم.

وی اظهار داش��ت: از اس��تاندار گلس��تان، وزیر 
بهداشت و درمان، وزیر مسکن و شهرسازی، سازمان 
برنامه و بودجه می خواهم که تا پایان دولت دوازدهم 
2 هزار تخت بیمارس��تانی در این اس��تان به 3 هزار 

تخت برسد تا مردم در رفاه بیشتری قرار گیرند.

رئیس جمهور:

دو ماهواره ساخت دانشمندان ایرانی را به فضا پرتاب می کنیم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر معیت نظام  ن ا جمهوری اسالمی و نهاد های آن، تخریب می�����ز
نهاد های نظام را به منزله تخریب اصل نظام دانس��ت و در عین 
حال از مس��ئوالن خواس��ت که با حس��ن تدبی��ر و حرکت در 
چارچوب های قانونی، مانع از بهانه دادن به دست دشمن شوند.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی با اش��اره ب��ه تالش های اخیر آمری��کا در منطقه برای 
مقابله با جمهوری اس��المی تصریح کرد: این تالش ها در طول 
40 سال گذشته همواره وجود داشته و مسأله جدیدی نیست، 

اما اصرار آن ها بر این مقابله نکته های جدیدی در بر دارد.
وی ادام��ه داد: ب��ه نظر می رس��د ک��ه آمریکایی ها پس از 
شکس��ت های پی درپ��ی در منطق��ه و صرف هزینه ه��ای زیاد 
که نه تنها دس��تاوردی برایشان نداش��ته بلکه موجب شده که 
مردم منطقه علیه آن ها متحدتر ش��وند و جمهوری اسالمی نیز 
بحمداهلل با همه دشواری ها قدرت بی نظیر منطقه شود، حرکاتی 

را برای پوشاندن این شکست ها در دستور کار قرار داده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به توطئه های آمریکا طی 
ماه های گذش��ته از ادعای به صفر رساندن فروش نفت ایران تا 
اعمال تحریم های فلج کننده در 13 آبان، این اقدامات را عمدتا 
تبلیغاتی و در چارچوب عملی��ات روانی توصیف کرد و افزود: 
آن ها به خوبی فهمیده اند که اساس اقتدار جمهوری اسالمی، 
حضور مردم در صحنه است لذا این حضور را هدف گرفته اند و 

برای ناامیدسازی مردم هر چه در توان دارند به کار می برند.
وی ب��ا تاکید بر ض��رورت توجه هر چه بیش��تر به موضوع 

معیش��ت مردم و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه، 
وظایفی متوجه مردم، دولت و سایر دستگاه هاست. دولت محترم 
باید براساس تدبیر، کاری جهادی درپیش بگیرد، زیرا شاهدیم 
که دش��من تمام ت��الش خود را برای بس��تن راه های مبادالت 
تجاری ایران به کار بسته است. گرچه معتقدیم همانگونه که تا 
امروز نتوانسته اند کاری از پیش ببرند، پس از این هم نخواهند 

توانست، اما این چیزی از مسئولیت ما کم نمی کند.
رئیس قوه قضاییه ادام��ه داد: از تالش های دولت محترم 
برای بهبود معیشت مردم و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور 
مطلعیم، اما نیاز به تالش بیش��تر، کار جهادی و توجه بیش از 
پیش به نیرو ها و استعداد های داخلی است. همانگونه که رهبر 
معظم انقالب فرمودند، ایران مثل فالن کشور آفریقایی نیست. 
اینجا کش��وری پهناور با توان ب��االی علمی فرزندانش و دارای 

امکانات مادی و معنوی فراوان است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه مردم نیز باید مانند 
همیشه هوشیار و بصیر باشند، پخش شایعات را از شگرد های 
امروز دش��منان برش��مرد و تصریح کرد: این اقدامات در ادامه 
پروژه ناامیدس��ازی مردم و از مهمترین ابزار های دشمن است. 
بی تردید کش��وری با این حجم از س��رمایه های عظیم مادی و 
معنوی و مردمی که اهل ایمان، اعتقاد و عزم راسخ هستند از 

پا نمی افتد. تجربه 40 سال گذشته نیز موید این مطلب است 
و امروز هم استقامت مردم همانگونه که در دوران دفاع مقدس 
و س��ایر برهه های تاریخی کشور به منصه ظهور رسیده است، 

موجب شکست دشمن خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه اگر دولتمردان و مس��ئوالن کش��ور در 
مس��یر رضایت و نصرت الهی باش��ند، خداوند نیز به حکم آیه 
ش��ریفه »ان تنصروا اهلل ینصرکم« به آنان یاری خواهد رساند، 
اظهار کرد: مردم نیز اگر از دولتمردان و مس��ئوالن، صدق در 
گفت��ار و رفتار و کار جهادی ببینن��د، در صحنه باقی خواهند 

ماند و برای عزت خود ایستادگی خواهند کرد.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی با کنای��ه به کش��ور هایی نظیر 
عربستان که تحت س��لطه آمریکا قرار دارند، خاطرنشان کرد: 
ایران کشوری نیس��ت که آمریکا نهایت استفاده را از آن ببرد 
و بعد هم به راحتی بگوید اگر از شما حمایت نکنیم، دو هفته 

هم دوام نمی آورید! 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به تالش 
دش��من برای ضرب��ه زدن به نظام از طری��ق تخریب نهاد های 
جمهوری اسالمی از جمله قوه قضاییه، گفت: یکی از مهمترین 
دالیل هجمه های دشمن به دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
این است که ما همواره تالش کرده ایم راه نفوذ دشمنان را سد 

کنیم. قوه قضاییه در جریان فتنه س��ال ۸۸ و س��ایر مواردی 
که دش��من با سوء استفاده از برخی ناآرامی ها تالش داشت به 
س��احت اقتدار کش��ور ورود کند، با همکاری نهاد های امنیتی 
و انتظام��ی اجازه تحقق چنین رویایی را نداد و این سرمنش��أ 

حمالت به قوه قضاییه بوده است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به برخ��ورد قوه قضاییه 
با مفاس��د و اقدامات علیه امنیت کش��ور، اظهار کرد: دستگاه 
قضایی در طول 40 س��ال گذش��ته اقدامات عظیمی داش��ته 
اس��ت. در طول همین 10 س��ال گذش��ته همگان تالش های 
وافر دس��تگاه قضا برای برخورد با فساد، گسترش نظارت های 
بیرونی و نیز نظارت های درونی بر خود قوه قضاییه و همچنین 
تحول در تشکیالت قوه قضاییه را شاهد بوده اند. اینکه برخی 
این دستاورد ها را نبینند و با صرف مشکالت شخصی با افراد، 
کل یک نهاد را تخریب کنند، باید بدانند که تنها به اش��خاص 

آسیب نزده اند بلکه جمهوری اسالمی را تخریب کرده اند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر تالش همه مس��ئوالن 
ب��رای حرک��ت در چارچوب قان��ون و بهانه ندادن به دس��ت 
دش��من، به هشدار اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با 
شایعات اش��اره کرد و گفت: شایعات برای تخریب نظام است. 
البته به دلیل فش��ار های دشمن و برخی سوءتدبیر های داخلی 
نیز کاستی هایی وجود دارد که هیچ کس منکر آن ها نیست، اما 
دشمنان تمام ابزار و توان خود را به کار گرفته اند که هیچ یک 
از خدمات نظام طی 4 دهه گذشته دیده نشود و در این میان 

برخی نیز در داخل، آب به آسیاب دشمن می ریزند.

رئیس قوه قضاییه:
مردم صداقت و کار جهادی مسئوالن را ببینند در صحنه می مانند

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز روز وحدت است، گفت: روزنامه ها، 
آنهایی که دولت را نقد  انتقاد کنند.  فضای مجازی و صداوسیما آزادند 
می کنند جایزه هم می گیرند. همه مردم باید حرف بزنند و انتقاد کنند اما 

در عین حال کشورشان را دوست بدارند.
و  اجتماعی  اقتصادی،  فعاالن  جمع  در  روحانی  حسن   حجت االسالم 
و  سیاسی  مسائل  همه  داشت:  اظهار  گلستان  استان   نخبگان  و  سیاسی 
اجتماعی که امروز در این جلسه مطرح شد کامالً درست است و در شرایط 
و...  اعتدال گرا  اصالح طلب،  اصولگرا،  بحث  امروز  و  داریم  قرار  خاصی 

نیست البته در جای خودش خوب است اما امروز روز وحدت است.
روحانی گفت: وقتی دشمن به خانه ما حمله کرده ما نباید اختالف های 
خانوادگی را مطرح کنیم و دامن بزنیم. ممکن است اختالف نظری هم باشد 
و  باشد  مردم  اقتصاد  و  مردم  رفع مشکالت  به  باید  حواسمان  همه  اما 
نباید در برابر دشمن تسلیم شویم و نباید در برابر فشار دشمن خود را 
ببازیم. نباید در برابر دشمن تسلیم شویم و در برابر فشار دشمن نباید 
خود را ببازیم. زندگی فراز و نشیب زیادی دارد. گاهی سختی و مشکالت 

و گاهی هم راحتی داریم.
روحانی گفت: از این که بار مسئولیت را من و همکارانم برعهده داریم 
در این مقطع نه نگرانی دارم و نه از امید من کاسته می شود. به آینده 
کشور و انقالب امیدوارم و از همه مشکالت عبور خواهیم کرد. همان طور 
که موفقیت هایی در سال های گذشته به دست آوردیم، در این دوران هم 
موفق خواهیم بود. آنان که حقوق ثابت دارند در سختی هستند، تالش 

می کنیم مشکالت را کم کنیم هرچند قادر به صفر کردن آن نیستیم.
این  دوم  جهانی  جنگ  در  که  کرد  پیشرفت  وقتی  آلمان  افزود:  وی 
کشور نابود و تقسیم شد اما همه به میدان آمدند و تالش کردند و امروز 
یک کشور توسعه یافته شدند. ژاپن هم همین وضعیت را پیدا کرد. خیلی 
از کشورها و ملت ها روزهای سختی داشتند. ملت ایران از سال 82 که 
تاکنون، هنوز هم عراقی که مستقل  توسط بوش پسر  عراق اشغال شد 

است، آزاد نیست و نمی تواند آمریکایی ها را بیرون کند.
رئیس جمهور اظهارداشت: با نخست وزیر قبلی عراق در بغداد بحث 
خارج  هنوز  ما  گفت  شدید،  خارج   7 فصل  از  خوشبختانه  که  می کردم 
نشدیم. عراق در همه این سال ها از فشار سازمان ملل خارج نشده است. 
اما ما در مذاکرات از فصل 7 سازمان ملل خارج شدیم که این افتخاری 
برای دیپلماسی ما است. ایران تنها کشوری است که از فصل 7 با قدرت 

خارج شد، نه گذاشتیم جنگ شود نه اشغال شود.
بایستیم و در 2  وی افزود: در دادگاه الهه برابر آمریکا توانستیم 

مرحله موفقیت به دست آوردیم. هنوز یک مرحله دیگه باقی مانده اما در 
2 مرحله قبل دادگاه الهه به نفع ملت ایران رأی داده است.

وی افزود: در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،  جوانان، بانوان، 
اقوام، احزاب و مذاهب باید حضور داشته باشند. امروز افتخار دولت است 
که هم سفیر خانم و هم اهل سنت و هم فرماندار اهل سنت و معاون در 
سطوح مختلف داریم. این وظیفه ماست. همان طور که در زمان انتخابات همه 
را دعوت می کنیم و می گوییم که وظیفه شرعی و انقالبی است. مردمی که پای 
صندوق آمدند حرف، نظر، نقد دارند. دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین 
و  مجازی  روزنامه ها، فضای  است.  داشته  ایران  تاریخ  در  را  انتقادپذیری 
صداوسیما آزادند انتقاد کنند. آنهایی که دولت را نقد می کنند جایزه هم 
می گیرند. همه مردم باید حرف بزنند و انتقاد کنند اما در عین حال کشورشان 

را دوست دارند. انقالب را شما پیروز کردید و در جنگ پیروز شدید.
رئیس جمهور افزود: اینکه گفته شد اینجا طرح گردشگری را دنبال 
کنیم، یکسری مباحث مطرح است، محیط زیست نظراتی دارد و شاید برخی 
اوقات سخت گیری هایی کند که من هم مخالفم. در مورد آشوراده خیلی 
بحث کردیم و به توافقی رسیدیم و همه طرح های گردشگری در چارچوب 
مردم  همه  برای  گردشگری  مرکز  و  شود  انجام  محیطی  زیست  الزامات 

ایران و اشتغال مردم استان اثرگذار خواهد بود.
از  یکی  و  است  مهم  بسیار  گلستان  ملی  پارک  طرح  گفت:  روحانی 
ذخیره های طبیعی خدادادی است که باید از آن حفاظت و حراست کنیم. 
وزیر ارتباطات اعالم کرد سالمت و آتش سوزی جنگل ها را رصد خواهیم 
از  یکی  شود  پرتاب  فضا  به  زودی  به  است  قرار  که  ماهواره ای  کرد. 
کارکردهایش همین مسئله است. وی گفت: برخی از قول های سفر قبل 
را مانند طرح زهکشی اجرایی کردیم. در آن سفر بحث 22 هزار هکتار را 

مطرح کرده بودم اما اکنون 34 هزارهکتار اجرا شده است.
روحانی بیان کرد: آشوراده را هر چند تأخیر دارد، دنبال کردیم. در 
بحث راه آهن اقدامات خود را انجام دادیم برای ارتباط راه آهن گرگان به 
مشهد برای حمل بار و مسافر دارای اهمیت است. مطالعات انجام شده و 
حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با یک فاینانسور خارجی 
به توافق رسیدیم اما حوادث ماه های اخیر کار را به تعویق انداخته است. 
اگر سرمایه گذاری از داخل بیاید ما از آن استقبال می کنیم. هم صندوق 
و هم دولت نیز کمک خواهند کرد. وی گفت: در موضوع مسکن، مسکن 
پولدار  بانک ها  می کنند  فکر  برخی ها  ندارد.  امکان  درصدی   2 سود  با 
هستند، منابع بانک ها از محل سپرده گذاری مردم است. اگر 20 درصد 

باشد، 18 درصد باقی مانده را چگونه تأمین کنیم.

نمای نزدیک

رسانه ها آزادانه از دولت انتقاد کنند؛ جایزه هم می  دهیم 


