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 پیام مهم محمدجواد ظریف
 به وزیر خارجه فرانسه

سفارت ایران در پاریس از ارسال پیام محمدجواد 
ظریف به وزیر خارجه فرانسه خبر داد.

س��فارت جمهوری اس��امی ای��ران در پاریس با 
انتش��ار توئیتی از ارس��ال پیام محمدج��واد ظریف به 
وزیر خارجه فرانس��ه خبر داد و اعام کرد: »عصر سه 
ش��نبه پیام مهم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اس��امی ایران خطاب به "ژان ایو لودریان" 
وزی��ر اروپا و امورخارجه جمهوری فرانس��ه، به رئیس 
کابینه وی تحویل ش��د.« س��فارت ای��ران در پاریس 

جزئیاتی از این پیام ارائه نکرده است.  مهر

 پیام تسلیت قوه قضاییه
به مناسبت درگذشت بهمن کشاورز

در پی درگذش��ت بهمن کش��اورز، سید مرتضی 
بختی��اری رئیس حوزه ریاس��ت ق��وه قضاییه مراتب 
تس��لیت رئیس قوه قضاییه را ب��ه خانواده آن مرحوم، 

جامعه حقوقدانان و وکا اباغ نمود.
 متن پیام بدین شرح است:

خبر درگذشت مرحوم بهمن کشاورز رئیس اسبق 
کانون های وکا موجب تاثر و تاسف گردید.

ضم��ن اباغ مراتب تس��لیت رئی��س محترم قوه 
قضاییه حضرت آیت اهلل رئیسی به خانواده محترم این 
حقوقدان باسابقه و همچنین وکا و جامعه حقوقدانان 
کش��ور، رحمت و مغفرت الهی را ب��رای آن مرحوم از 

خداوند متعال مسئلت دارم.

آمادگی دیده بان شفافیت برای پیشگیری 
از بحران های احتمالی در تأمین کاال

دیده بان ش��فافیت و عدالت با ارس��ال نامه ای به 
رئیس جمهور براي کمك به دولت در تأمین و توزیع 

کاالهای اساسی اعام آمادگي کرد.
در این نامه آمده است:

تعمد در اخال و جلوگیری در عدم تأمین به موقع 
کاالهای اساسی به منظور بحران آفرینی از طریق تأخیر 
در ثبت س��فارش، رفتار س��لیقه ای در ثبت س��فارش، 
ص��دور بخش��نامه های متناقض، ارجاع ب��ه مجموعه

های بیرون از وزارتخانه، ثبت س��فارش و تخصیص ارز 
ب��رای امور غیرضروری، جابجای��ی تخصیص ها از طریق 
دست کاری در سیس��تم های نرم افزاری و ایجاد موانع، 
همچنین ناهماهنگ��ی بین وزارتخانه  ه��ای مذکور در 
تمکین به تصمیمات کان کش��ور و تعلل در تخصیص 
ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانك مرکزی، 
همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان 
انحصارگ��ر و ذینف��ع ب��ودن برخی از مس��ئوالن که از 
مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کاالهای اساسی 

می تواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود.
دیده بان ش��فافیت و عدالت با رصد ب��ه موقع بازار 
کاالهای اساس��ی در کمیته  های تخصصی خود؛ تاکنون 
در دو مورد روغن خوراکی و مواد ش��وینده با هماهنگی 
دس��تگاه های اطاعات��ی و برانگیختن هم��کاری فوری 
مسئولین ذیربط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت 

و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه بوده است.
بدیهی است دیده بان شفافیت و عدالت همچنان 
آمادگی دارد تجربیات و توان کارشناس��ی مردمی در 
اختی��ار خود را به منظور پیش گی��ری از آغاز و تداوم 

این قبیل بحران ها در اختیار دولت محترم قرار دهد.

اخبار

شایعه ای که بدون تکذیبیه تکذیب شد 
از چن��د روز پیش یك کان��ال تلگرامی ضدانقاب همراه ب��ا برخی دیگر از 
سایت های ضدایرانی ادعاهایی درباره سردار نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه 
مطرح کرده بودند. گرچه آن ادعاها مورد توجه رسانه  ها و مردم قرار نگرفت اما 
س��ایت های ضدانقابی نه تنها از ادعای خود مبنی حضور این فرمانده سپاه در 
بیرون کش��ور عقب نش��ینی نمی کردند بلکه به زعم خود جزئیاتی از برنامه های 

حضور وی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، منتشر می کردند.
وبگاه واشنگتن فری بیکن)Washington Free Beacon( نزدیك به نئو محافظه 
کاران آمریکایی نیز در گزارشی مدعی شده بود که یك فرمانده عالی سپاه به سفارت خانه 
آمریکا در یکی از کشورهای حاشیه  خلیج فارس رفته و درخواست پناهندگی کرده است. و 
اما سردار نصیری همراه با دیگر فرماندهان عالی نیروهای مسلح در مراسم معارفه فرمانده 
جدید سپاه حضور یافت و فرماندهی سپاه را به سرلشکر سامی تبریك گفت.  تسنیم

در حاشیه
محدودسازی اینستاگرام فعال در دستور نیست

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی گفت: رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است 
ولی فعا محدودسازی در دستور نیست.

ابوالحس��ن فیروزآب��ادی  دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی افزود: ش��ورای 
عالی فضای مجازی در بیانیه خود در قبال این رفتار اش��اره ای داش��ت مبنی بر 
اینکه مردم باید توجیه ش��وند؛ زیرا آنها نمی توانند کارهای جدی خود را بر بستر 
پیام رس��ان های خارجی  انجام دهند که یك طرفه نس��بت ب��ه فیلتر کردن برخی از 

صفحات فقط به دلیل شکل ظاهری لوگوی آن صفحات اقدام می کنند.
وی تصریح کرد: بحث ما این اس��ت که حتما باید پیام رسان ملی شکل گیرد؛ البته 
این کار س��خت اس��ت ولی در آینده نزدیك انجام خواهد شد. فیروزآبادی  با بیان اینکه 
روبینو جایگزینی برای اینس��تاگرام اس��ت، افزود: پیام رسان  مشابه اینستاگرام در داخل 

کشور وجود دارد؛ البته مردم هم باید استقبال کنند. خانه ملت

مجازستان
تأکید معاون سیاسی وزیر کشور برتقویت انسجام ملی 

معاون سیاس��ی وزیر کش��ور گفت: تاش داریم تا با حضور در اس��تان ها و 
تبیین رویکردهای دولت در راستای تقویت انسجام ملی گام برداریم.

عرف معاون سیاسی وزیر کشور در سفر به سیستان و بلوچستان، در جمع 
خبرنگاران هدف از سفر به استان را ارزیابی اقدامات دولت در استان و مجموعه 

فعالیتهای استانداری عنوان کرد .
وی افزود: بررسی برنامه ها و سیاست های اعمال شده دولت با توجه به در پیش 
بودن انتخابات و فراهم کردن زمینه های الزم از اهداف اصلی اس��ت. گفت: در این سفر 

جلساتی با معتمدان و فعاالن سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت. 
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور تصریح کرد: جلس��ه با فرمانداران و بخشداران استان 
برگزار شد و شورای اداری استان نیز تشکیل شد و هدف این بود بتوانیم انسجام الزم در 

دولت برای رسیدن به اهداف را تقویت کنیم.  پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور

میدان فاطمی

حاشیه های جلسه هیئت دولت

 دیدار فرمانده جدید سپاه 
با رئیس جمهور

همکاری هر چه بیش��تر سپاه پاسداران و  دولت می تواند در شرایط کنونی بسیاری درحـــاشیه
از مش��کات را بر ط��رف و این مهم از نظ��ر رئیس جمهور و 

فرمانده جدید سپاه پاسداران دور نمانده است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس  جمهور از دیدار سرلشکر 
سامی فرمانده جدید سپاه با رئیس جمهور خبر داد و گفت: ما 
سرلشکر سامی را از قبل می شناختیم، رئیس جمهور و وزرا از 
این انتصاب اس��تقبال کرده و روز دوشنبه آقای رئیس جمهور 

اولین جلسه را با حضور ایشان برگزار کرد.
واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: در جلسه »روز 
گذشته« مهمترین بحثی که مطرح شد، درباره خباثت آمریکا در 

روز دوشنبه بود که اعام کرد مانع فروش نفت ایران می شود.
وی اف��زود: م��ا بای��د در جلس��ه دول��ت به این مس��ائل 

می پرداختیم و این دارای دو بعد مهم است. یکی بعد سیاست 
خارج��ی و نگاه یکس��ان م��ا به آن و از س��وی دیگ��ر درباره 
گزینه های مختلف ما که در گذش��ته گزینه های خود را برای 
ش��رایط مختلف تدوین ک��رده و  درباره آن فکر کرده بودیم و 
در بودجه 98 پیش بینی شده بود. از جمله اینکه اگر با برخی 

محدودیت ها مواجه شویم بتوانیم کشور را اداره کنیم.
رئی��س دفت��ر رئی��س جمه��ور اضاف��ه ک��رد: ای��ن کار 
محدودیت های��ی برای اقتصاد ما به وج��ود می آورد ولی آنچه 
آنها بیش��تر دنبال آن هس��تند جنگ روانی و تبلیغاتی است و 
ما از دوش��نبه شاهد هستیم که اطاع رسانی خوبی که صدا و 
سیما کرده و آگاهی مردم ما این بود که این کار خیلی جدی 
گرفته نشد و تاثیر آنچنانی هم در بازار ارز نداشته است، امروز 
صحب��ت کردیم ک��ه در داخل و خارج کش��ور چگونه برخورد 
کنیم. هم قوای س��ه گانه و همه نهادها باید دست به دست هم 
دهیم و برابر فشار آمریکا خود را آماده کنیم تا بتوانیم مقاومت 
کنی��م،  این آخرین تاش هایی اس��ت که آمریکا می کند و در 
یکسال گذش��ته هر چه در توان داشته انجام داده و کاری که 

قبل از 13 آبان بود، بعد از آن هم تاثیرگذار نبود.

واعظ��ی ادامه داد: آنها فکر می کردند اگر نام س��پاه را در 
لیست تروریس��ت ها قرار دهند اتفاق بزرگی در ایران می افتد 

ولی اتفاقی نیفتاد و برعکس شد. 
وی درباره انتخاب سخنگوی دولت نیز تصریح کرد: هفته 
گذشته 4 نفر را در کمیته ای که رئیس جمهور فرمودند بررسی 
شد و ایشان روی دو نفر از آنها خواستند با آنها صحبت شود.
واعظی درب��اره ارز 4200 تومانی تاکید کرد: آن چیزی که 
بس��یار برای ما مهم است مس��ئله ارزاق مردم است. ارز 4200 
تومانی را به آن دست از ارزاقی که مورد نیاز مردم است که بیش 
از 10 الی 11 میلیارد دالر می شود اختصاص داده ایم. با توجه به 
اینکه در گذش��ته مقداری ضعف نظارتی وجود داشته، ما تاش 
کردیم تا آن را بر طرف کنیم. تا کنون ارز 4200 تومان را داده ایم 

و تاکید رئیس جمهور بر این است که باید نظارت بیش تر شود.
رئیس دفتر رئیس جمه��ور در پایان در ارتباط با افزایش 
قیم��ت کاالها در ماه مبارک رمض��ان گفت: رئیس جمهور به 
وزرای مربوط��ه دس��تور داده تا نیازهای م��اه مبارک رمضان 
تأمین ش��ود. آنچه که می توان تولی��د و آن چه که باید ایجاد 

شود تا مردم نگرانی نداشته باشند.

حدود ۸۰ درصد مخازن سدهای کشور پر است
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در حاشیه جلسه روز گذشته 
)4 اردیبهش��ت( گفت: مخازن ساخته شده سدهای کشور 50 
میلیارد متر مکعب گنجایش دارد و تا اول اردیبهش��ت حجم 

موجود کمی بیش از 39 میلیارد متر مکعب آب است.
وی افزود:ای��ن میزان  نس��بت به س��ال قب��ل 63 درصد 
افزای��ش یافته و البت��ه در کل می توان گفت حدود 80 درصد 
حجم مخازن پر اس��ت و ش��رایط خوبی برای تامین آب مورد 
نیاز شرب و سایر مصارف وجود دارد، بارندگی های اخیر هم به 
لحاظ ش��دت، مدت و وسعت هر سه عامل به تنهایی می تواند 
موجب س��یل ش��ود که هر س��ه با هم اتفاق افتاده و کشور از 

برکات بارش استفاده کرده است.
وزیر نیرو ادامه داد: االن در چارنیمه های منطقه سیستان 
ح��دود 955 میلیون متر مکع��ب آب موجود داریم و این رقم 
در س��ال گذش��ته تقریبا حدود 600 میلیون متر مکعب بوده 
و کمك بزرگی اس��ت و امیدواری��م در مصرف منابع آب دقت 
کافی ش��ود که با ش��کر این نعمت به صورت مستمر مشمول 

نعمت باشیم.  تسنیم

آماده نبردی جانانه
ادامه از صفحه اول

اینگون��ه پیش بینی ها که نمونه ه��ای آن به طور 
دقیق محقق شده است، هراس و نگرانی جبهه دشمنان 
انقاب اسامی را افزایش می دهد به گونه ای که باعث 

می شود عصبانیت خود را نتوانند پنهان کنند.
اکنون می بینیم ک��ه همه تاش های آمریکا برای 
وادار کردن ایران به تمکین، شکس��ت خورده، نه این 
که آمریکایی ها طرح و برنامه غیرکارشناسی و ضعیفی 
را برای مهار ایران تدارک دیده باش��ند، بلکه به خاطر 
سیاست های بسیار دقیقی است که از سوی مسئولین 
ارش��د ایران اسامی به ویژه رهبر معظم انقاب است 

اتخاذ شده و می شود. 
یقی��ن بدانی��د که اگر کش��وری غی��ر از ایران رو 
در روی آمری��کا ایس��تاده بود تاکنون و بس��یار پیش 
از این تن به خواس��ته های آمری��کا داده بود. می توان 
کشورهایی را مثال زد که انقاب ضد آمریکایی و ضد 
امپریالیستی داش��تند، اما پس از مدتی از آرمان های 

خود دور شدند.
مزی��ت انقاب اس��امی ایران به خاط��ر ماهیت 
مکتبی آن است که بر اساس ایدئولوژی عاشورایی بنا 
نهاده شده و این فرهنگ غنی ایرانی اسامی است که 
توانسته مقاومت کند و با ادامه مقاومت خود دشمن را 
به زانو درآورد.پس راه مقاومت تنها راه پیروزی است و 
اکنون نوع مقاومت با شرایط ایجاد شده تفاوت یافته و 

باید خود را آماده نبردی جانانه کنیم.

سرمقاله

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر  والیـت معظم انقاب اسامی در آغاز بـــا 
هفته کار و کارگ��ر در دیدار هزاران نفر از کارگران 
صنایع مختلف، کار جهادی و بی وقفه را از ش��رایط 
مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد 
مقاومت��ی خواندند و با تأکید بر لزوم رس��یدگی به 
مس��ائلی همچون امنیت ش��غلی و مزد و احترام به 
کارگ��ران افزودند: دش��من برای به زان��و در آوردن 
ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است اما 
بدان��د این ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن 
اس��تفاده از فرصت تحریم برای رش��د و شکوفایی، 

دشمنی های امریکا را بی پاسخ نمی گذارد.
رهبر انقاب اس��امی دیدار امسال با کارگران 
را با توجه به س��ال »رون��ق تولید«، دارای اهمیت 
بیشتری دانس��تند و با تشبیه کار به بهار به عنوان 
زمینه ای برای بروز ظرفیتها و اس��تعدادها گفتند: 
کار ی��ك ارزش واال اس��ت و این موض��وع باید به 
یك فهم عمومی در جامعه تبدیل ش��ود تا جایگاه 

ارزشمند کارگر نیز شناخته شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از عوامل تحقق 
رون��ق تولید را کار جهادی و فوق العاده دانس��تند 
و افزودن��د: رونق تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد 
مقاومتی است و اگر اقتصاد مقاومتی محقق شود، 
تصمیم های س��ردمداران امریکایی و صهیونیستی 
درباره نفت و مس��ائل اقتصادِی دیگ��ر، تأثیرگذار 
نخواهد بود. ایش��ان خاطرنش��ان کردن��د: »رونق 
تولی��د«، »حمای��ت از کاالی ایران��ی«، »تح��رک 
کاری« و »اقتص��اد مقاومتی« در واقع زمینه س��از 
ع��زت مل��ی و نفوذناپذیری در براب��ر تصمیم های 

بیگانگان خواهد شد.
رهبر انقاب اس��امی با تأکی��د بر اینکه عزت 
ملی یکی از اولویت ها و مسائل اصلی هر ملتی است، 
گفتند: ملتها هیچگاه راضی نخواهند ش��د تا تحت 

تأثیر و نفوذ تصمیمات دشمنان خود قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعاهای 
مقام��ات امریکای��ی و صهیونیس��تی افزودند: آنها 
می گویند دش��من نظام جمهوری اسامی هستیم 
و ب��ا مل��ت ایران دش��منی نداریم اما دش��منی با 
جمهوری اسامی، دشمنی با ملت ایران است زیرا 
جمهوری اسامی به کمك و مدد مردم برپاست و 

اگر کمك مردم نبود، جمهوری اسامی نبود.
ایشان با اشاره به توطئه های گوناگون دشمنان 
ملت ایران در چهل سال گذشته از جمله تمرکز بر 
موضوع کار و کارگر و شکس��ت این تاشها، تأکید 
کردن��د: ملت ای��ران به ویژه کارگ��ران در همه این 

موارد، بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند.
رهب��ر انق��اب اس��امی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
جامعه کارگری از وفادارترین قش��رها به جمهوری 
اسامی بوده و هس��ت، افزودند: مسئوالن کشور و 
سیاست سازان و مجریان سیاستها باید قدر جامعه 
کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون 
امنیت ش��غلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد 
کارگ��ران توجه صحیح و دقیقی داش��ته باش��ند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه گفتند: 
بعضی خریداران کارخانه ها با از بین بردن کارخانه، 
فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه 
به بُرج، سوءاستفاده می کنند که همه مسئوالن در 

سه قوه، باید با اینگونه مسائل مقابله جدی کنند.

ایش��ان واردات بی روی��ه را از دیگر مس��ائلی 
برشمردند که به تولید داخل و کارگر ایرانی ضربه 
وارد می کن��د و افزودند: در زمینه مقابله با واردات 
بی روی��ه کاالهای خارجی، مقررات س��ختی وجود 

دارد اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند.
رهبر انقاب اس��امی گفتند: تحریمها اگرچه 
در برخی موارد زمینه س��از بروز مشکات می شوند 
ام��ا اگر با آنه��ا مقابله صحیح و منطقی ش��ود، به 
نفع کشور خواهد بود زیرا تحریمها موجب تکیه بر 

توان، ظرفیت و ابتکارهای داخلی خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توطئه های 
مختلف و ناکام دش��منان در چهل سال اخیر علیه 
»مل��ت ایران، انقاب اس��امی و نظ��ام جمهوری 
اس��امی« تأکید کردند: امریکایی ه��ا با تمرکز بر 
مس��ائل اقتصادی به دنبال ب��ه زانو درآوردن ملت 
ایران هس��تند اما بدانند این حرکت اخیر آنان نیز 
ن��اکام می ماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل 

شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد.
رهبر انقاب اسامی درباره تاش امریکا برای 
مسدود کردن راههای صادرات نفت ایران افزودند: 
ملت فعال و مسئوالن هوشیار ایران نشان داده اند 
اگر همت کنند همه بن بس��ت ها را می ش��کنند و 
قطعاً این تاش امریکایی ها هم به جایی نمی رسد 
و جمهوری اس��امی هر مقدار الزم داشته باشد و 

اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.
ایش��ان ب��ا یادآوری ی��ك نکته مه��م خطاب 
به دش��منان مل��ت ایران تأکی��د کردن��د: بدانید 
دشمنی های ش��ما بی پاس��خ نخواهد ماند و ملت 
ایران، ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و 

او بنشیند و تماشا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نکته ای دیگر در 
زمینه تشدید فشارهای نفتی امریکا گفتند: کاهش 
وابس��تگی به ف��روش نفت را ق��در و نوعی فرصت 
می دانیم و از آن برای تکیه بیش��تر بر توانایی های 

داخلی استفاده می کنیم.
رهب��ر انقاب توانایی های ملت ایران و جوانان 
پرتاش و خوش اس��تعداد میهن را بس��یار فراتر 
از وض��ع فعلی خواندند و خاطرنش��ان کردند: باید 
فرهن��گ کار و تولی��د و تاش را تروی��ج دهیم و 
روحی��ه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم 
و روشهایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که 
دس��تگاههای مختلف از جمله صدا و س��یما باید 

متوجه این معنا باشند.
ایش��ان با اس��تناد به آیه ش��ریفه قرآن کریم 
دس��تاورد حقیقی انس��ان را حاصل سعی و تاش 
او برش��مردند و افزودند: رشد فرد و جامعه در گرو 
اراده و همت و تاش اس��ت و جوامعی که در دنیا 
از لحاظ مادی رش��د کرده اند، بر اثر همین عوامل 
بوده است چراکه خداوند وعده داده به کسانی که 

برای دنیا هم کار می کنند، کمك خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »رفاه ملت« و »رشد 
اقتصادی، فن��اوری و علمی« را در کنار »معنویت 
و پیشرفت اخاقی«، از اهداف اصلی نظام اسامی 
خواندند و خاطرنشان کردند: تحقق این اهداف به 
کار و تاش مستمر نیاز دارد. ایشان گفتند: هدف 
از بی��ان گام دوم این بود ک��ه باید با همان انگیزه 
و همت بلندی که کش��ور را از زیر لگد مستکبران 
خ��ارج ک��رد به حرکت پرش��ور برای رس��یدن به 

قله های بلند پیشرفت و عزت ادامه داد.
رهبر انق��اب، جوانان با انگیزه، تحصیلکرده و 
پرتاش را محور دس��تیابی کشور به آینده روشن 
دانس��تند و افزودند: به فضل اله��ی مجموعه های 
گوناگون و غالباً جوان در سراسر ایران عزیز مشغول 
فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم، ملت ایران 

به قله های رفیع عزت مادی و معنوی برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به عصبانیت 
دشمن از تاش و یکپارچگی ملت ایران افزودند: در 
همین بای طبیعِی سیل، با وجودی که کسی ملت 
را به صحن��ه دعوت نکرد، مردم همچون س��یل به 
کمك سیل زده ها رفتند و جوانان از سراسر کشور به 
کمك مردم و جوانان محلی شتافتند که این وحدت 
و همدردی و تاش ملی، بس��یار مهم و نوید دهنده 
آین��ده ای خوب خواهد بود. رهب��ر انقاب در پایان 
سخنانش��ان تأکید کردند: همانگونه که اخیراً گفته 
شد، تاشهای دشمنان آخرین نفسهای دشمنِی آنان 
اس��ت و دشمنان س��ر انجام از خصومت علیه ملت 
ایران خسته خواهند شد اما این ملت از کار و تاش 

و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد.
پیش از س��خنان رهبر انقاب اسامی، آقای 
ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
گزارش��ی گفت: کنترل واردات، اصاح سیاستهای 
مالیات��ی، اس��تفاده از منابع بودج��ه عمومی برای 
بهبود تولید، راه اندازی نهضت مهارت افزایی، تاش 
مضاعف برای بهبود فضای کس��ب و کار و تشکیل 
منظ��م کارگروه های رف��ع موانع تولی��د از جمله 
برنامه های دولت برای صیانت از اش��تغال موجود 

و ایجاد اشتغال جدید است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران:

هرقدرخودمانارادهکنیمنفتصادرمیکنیم

رئیس جمهور گفت: ما با فرد  چاقوکش و فرمول چاقوکشی خیابان پاستور
مذاک��ره نمی کنی��م و قبول چنی��ن مذاکره ای به 

معنای ذلت و تسلیم است.
حجت االس��ام والمس��لمین حس��ن روحانی 
رئیس جمهور در جلس��ه روز گذشته هیأت دولت 
ب��ا تأکید بر اینکه ام��روز راهی جز ایس��تادگی و 
مقاوم��ت در برابر متج��اوز وجود ن��دارد، تصریح 
کرد: آمریکایی ها در طول 40 س��ال گذش��ته هر 
روز توطئه جدیدی علیه ملت بزرگ ایران طراحی 
و اج��را کردند و همواره شکس��ت خورده و باز هم 

شکست خواهند خورد.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه آمریکایی ه��ا از روز 
دوش��نبه تبلیغات جدیدی را برای فش��ار بر ملت 
ایران آغاز کردند، گفت: البته آمریکایی ها اقدامات 
جدی خود را از اردیبهش��ت پارسال و مقدمات آن 
را از دی ماه 96 ش��روع ک��رده بودند و هر روز هم 
یك اقدام خاف قان��ون در عرصه های بین المللی، 
سیاس��ی، تبلیغاتی و بویژه اقتصادی برای فش��ار 

علیه ملت ایران انجام می دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه آمریکا تا به امروز در 
صحنه بین المللی، منطقه ای، سیاسی و تبلیغاتی در 
اقدامات خود ناموفق بوده،  اظهار داشت: آمریکایی ها 
در صحن��ه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظرش��ان 
نرسیده و نخواهند رسید، البته طبیعی است که با 
فشارهای خود مشکاتی برای زندگی روزمره مردم 
ایج��اد کنند، اما ملت ای��ران به خوبی می دانند که 
در مقاب��ل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز 

ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
رئی��س جمه��ور تصریح کرد: ما هم��واره مرد 
مذاکره و دیپلماسی بوده همانطوری که مرد جنگ 
و دفاع هس��تیم مذاکره در صورتی میسر است که 
همه فشارها برداشته ش��ده، از اقدامات غیرقانونی 
خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته 
باشد. بدون تردید قبول خواسته فرد چاقوکشی که 

ب��ه زور و به دروغ به دنبال مذاکره اس��ت، مطمئناً 
ب��ه جایی نخواهد رس��ید و ما با ف��رد چاقوکش و 
فرمول چاقوکشی مذاکره نمی کنیم و قبول چنین 

مذاکره ای به معنای ذلت و تسلیم است.
روحان��ی با تأکید بر اینکه مردم به خوبی آگاه 
باش��ند که آمریکا ب��ه هیچ عن��وان آمادگی برای 
مذاک��ره ندارد، تأکید کرد: اصًا چنین نیس��ت که 
برخی تبلیغ می کنند طرف آمریکایی، برای مذاکره 
آمادگ��ی دارد، آمریکا اصًا ب��رای مذاکره آمادگی 
ندارد و اعمالی که انجام می دهد برای شکست ملت 
ایران است و قصد دارد، دومرتبه به ایران بازگردد.

رئیس جمهور با اشاره به واقعه طبس در پنجم 
اردیبهشت س��ال 1359، گفت: حادثه طبس واقعاً 
معجزه ب��زرگ الهی بود که در آن طراحی بس��یار 
پیچیده نظامی آمریکایی ها  در هم شکست و این از 
شکست های کم نظیر آمریکا در دنیا بود و به واسطه 
آن آمریکا در سطح تاریخ و دنیا بی آبرو گردید. وی 
با بیان اینکه آمریکا با همه توان خود قادر نیس��ت 
بازار نفت جهان را در مشت خود قرار دهد، تأکید 
کرد: آمریکایی ها در این زمینه تصور غلطی دارند.

روحانی با اشاره به اینکه امروز از روابط بسیار 
خوبی با اکثر همس��ایگان خود برخوردار هستیم، 
اظهار داش��ت: تنها یکی دو کشور وجود دارند که 
آنه��ا نیز بای��د متوجه اعمال و رفتار خود باش��ند. 
عربستان و امارات باید بدانند که وجود و بقایشان 
در س��ایه تصمیم خردمندان��ه حکومت جمهوری 
اسامی ایران اس��ت. چنانچه سران نظام اسامی 
و بزرگان کشورمان و مقام معظم رهبری و مرحوم 
آیت اهلل هاش��می تصمیمات دقیقی را در مقطعی 

که صدام به کویت حمله کرد، نگرفته بودند امروز 
اثری از این کشورها وجود نداشت.

وی اف��زود: زمان��ی که صدام قصد داش��ت به 
کویت حمله کند از ما خواست یا کمك کرده و یا 
س��کوت کنیم و تصمیم صدام صرفاً گرفتن کویت 
نبود و در نامه ای که به مرحوم هاش��می نوش��ته 
صراحت��اً اعام کرده ک��ه در خلیج ف��ارس 800 
کیلومتر مرز مش��ترک خواهیم داشت و این نشان 
می دهد که صدام عاوه بر کویت به دنبال اش��غال 

عربستان، عمان، امارات و قطر هم بود.
روحانی خاطرنشان کرد: این جمهوری اسامی 
ایران بود که عربس��تان را نجات داد و اگر تصمیم 
دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه بس��ا امروز 
اثری از عربس��تان و امارات وجود نداش��ت. رئیس 
جمهور اضافه کرد: اولین کشوری بودیم که حمله 
صدام را به کویت حتی قبل از عربس��تان و امارات 
و ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس محکوم و بیانیه 

صریح و قاطعانه ای در این زمینه منتشر کردیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: امروز هم ما بودیم 
که تروریست ها را در منطقه شکست دادیم اگر چه 
ملت های منطقه مقاومت و ایس��تادگی کردند اما 
اگر حمایت جمهوری اس��امی ایران نبود چه بسا 
شکست تروریست ها امکان پذیر نبود، لذا ما چنین 
خدمات��ی به منطقه  کرده ایم و کش��ورهای منطقه 

باید ممنون ایران باشند.
رئیس جمهور گفت: شما که وجودتان در سایه 
جمهوری اس��امی ایران اس��ت، چطور به ترامپ 
می گویی��د که اگر صادرات نفت ای��ران را به صفر 
برسانید ما آن را جبران خواهیم کرد؟ آیا از تبعات 

این حرف خ��ود آگاه هس��تید و می دانید که این 
به معنای دش��منی صریح با ملت ایران است؟ آیا 
نمی دانید که دوران ترامپ به پایان خواهد رس��ید 
و ما ماندگار هس��تیم و به عنوان همسایه در طول 
س��الیان طوالن��ی در کنار هم خواهی��م بود؟ بهتر 

است به فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم.
روحانی خطاب به عربس��تان و امارات، افزود: 
جمه��وری اس��امی ای��ران حق حیات ب��ر گردن 
ش��ما دارد و این دروغ نیس��ت و ی��ك تعارف و یا 
ش��عار نیس��ت. ما بودیم که نگذاشتیم کشور شما 
از بین برود و بر ش��ما مسلط شوند، چطور امروز با 

دشمنان ما همکاری می کنید؟
وی با اش��اره ب��ه تص��ور ترام��پ در به صفر 
رس��اندن صادرات نف��ت ایران، تصری��ح کرد: این 
کار امکان پذیر نیس��ت و ما ب��ه روش های مختلف 
نفت خود را به فروش خواهیم رس��اند و آمریکا با 
اینگون��ه اقدامات خود به تم��ام ملت های جهان و 
همه شرکت های نفتی دنیا و حتی به ملت خودش 

ظلم می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران در کنار 
مقام معظم رهبری، دولتمردان و نیروهای مس��لح 
و همراه با همه کش��ورهای منطقه و کش��ورهای 
دوست از این مش��کل عبور خواهد کرد اما بدانید 

راهی که انتخاب کرده اید نادرست و غلط است.
روحانی گفت: برخی از کشورهای همسایه نیز 
بدانند که حرف ها و اقداماتی که مرتکب می شوند 
در تاریخ ثب��ت خواهد ش��د و در آینده ملت های 
خودت��ان آنها را محکوم خواهن��د کرد. ملت ایران 
در طول تاریخ به ش��ما خوبی کرده و ش��ما خوبی 
را با بدی پاس��خ می دهید و این با منطق برادری و 

همسایگی سازگار نیست.
رئیس جمهور تصریح کرد: ش��ما می دانید که 
جمهوری اسامی ایران قدرت اصلی منطقه  است 
و اگر اراده دیگری داش��ته باش��د از آن اس��تفاده 
می کن��د، ل��ذا راه��ی را انتخاب کنید ک��ه به نفع 

ملت های منطقه و جهان و به نفع بازار باشد.
روحانی خاطر نش��ان ک��رد: نهای��ت اقدامات 
غیرقانون��ی که آمریکایی ها به دنبال آن هس��تند، 
ایجاد آشوب در خیابان است، اما با اینگونه اقداماتی 
که مرتکب می ش��وید اگر هم کسی معترض باشد 
وقتی ببیند دش��من شمش��یر به رخ مل��ت ایران 
کشیده است، معلوم است که با آن همراهی نخواهد 

کرد و اختاف خانوادگی را کنار می گذارد.
رئی��س جمه��ور گفت: مل��ت ای��ران در بلّیه 
طبیعی از جمله س��یل با یکدیگر متحد ش��دند و 
در بلّیه ای که ش��ما به دنبال ایجاد آن هستید نیز 
متحدتر خواهند بود و ما در تحریم و فشار متحدتر 

و همدل خواهیم بود.
وی خاطر نش��ان ک��رد: بای��د در برابر تحریم 
آمریکا، تس��هیل اقتصادی، تولی��دی و صادراتی را 
در پی��ش بگیریم و با ای��ن کار می توانیم تحریم را 
بش��کنیم، امروز بایس��تی ش��رایط را برای تولید و 
اش��تغال تسهیل سازیم و این کار امکان پذیر است 

به شرط اینکه همه در کنار هم قرار بگیریم.
رئیس جمه��ور تصریح کرد: م��ردم اطمینان 
داشته باشند که از ش��رایط کنونی به خوبی عبور 
خواهیم کرد و هیچگونه نگرانی برای آینده نداشته 
باش��ند؛ از اینگونه تهدیدات زیاد بوده اما به فضل 
اله��ی از آن عبور کرده و به اهداف بلند ملت ایران 

دست خواهیم یافت.
رئی��س جمه��ور در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود نیز با قدردانی از صبوری و بینش باالی مردم 
کش��ورمان در حادثه اخیر س��یل، گف��ت: مطمئن 
هس��تم که با ترتیبات جدیدی که وزارت کشور به 
عنوان فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی در کنار 
سایر دستگاه ها اتخاذ کرده، می توانیم زندگی مردم 
س��یل زده را به شرایط مطلوبی برس��انیم و نه تنها 
خانه هایشان بازسازی ش��ود بلکه شرایط به مراتب 
بهتری از لحاظ محل سکونت و فضای شهری داشته 
باشند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

در جلسه هیئت دولت 

روحانی: با چاقوکش مذاکره نمی کنیم
 نفت خود را می فروشیم


