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 رهیافت مقاومت 
ین بازدارندگی فراگیر مبتنی بر دکتر

محمدجواد اخوان

رهبر معظم انقاب اسللامی در سخنرانی اخیر در سالگرد 
ارتحللال حضرت امللام )ره( بنیان نظریه مقاومللت را مبتنی بر 
»بازدارندگی« ترسللیم نموده و بللر لزوم نیل به این نقطه هدف 
در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید 
نمودنللد: »هدف مقاومت عبارت اسللت از رسللیدن به نقطه ی 
بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در 
مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که 
این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان بدهد 
که دشمن را از تعّرض به ملّت ایران در همه ی زمینه ها منصرف 
کند؛ دشمن ببیند فایده ای ندارد و با ملّت ایران نمی تواند کاری 
بکند. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی 
رسیده ایم. این هم که می بینید روی مسئله ی موشک و مانند این 
حرف ها اصرار می کنند، به خاطر همین است؛ می دانند که ما به 
بازدارندگی رسیده ایم، به نقطه ی تثبیت رسیده ایم، می خواهند 

کشور را از این محروم کنند، و البّته هرگز نخواهند توانست.«
به نظر می رسد با توجه به آنکه »نظریه مقاومت« شکل دهنده 
مجموعه کان راهبردها و خط مشی اجرایی کشور در حوزه های 
گوناگون در آتیه پیش رو است، ضروری است برخی ابعاد رهنامه 
)دکترین( بازدارندگللی همه جانبه مبتنی بر رهنمودهای رهبر 

معظم انقاب اسامی تبیین و ترسیم گردد:
۱- همه جانبه بودن: اگر تا پیش از رویکرد دفاع بازدارنده 
در حللوزه نظامی و اسللتراتژیک، تعریف می شللد و به عنوان 
الگویللی موفق پیشللرفت توانمندی دفاعی کشللور را رقم زده 
اسللت، اکنون سللخن از بهره گیری از این الگو در حوزه های 
گوناگون سیاسللی، اقتصادی، اجتماعللی، فرهنگی و امنیتی 
اسللت. اینک باید در جبهه مقابله با جنگ ترکیبی دشللمن، 
به بازدارندگی در تمام حوزه هایی آسللیب پذیر رسللید و این 
بازدارندگللی به معنای آن اسللت که اطمینان در اسللتحکام 
ساخت درونی خودی، دشمن را در تهاجم در تمام حوزه های 
یادشللده دچار تردیدهای اساسللی کند. به عنللوان نمونه اگر 
اقتصاد ملی به سطحی از بازدارندگی برسد، هزینه های اعمال 
تحریم چنللان از فایده های آن باالتر مللی رود که خودبه خود 

دشمن از اعمال آن منصرف می گردد.
۲- چندبعدی بللودن: بازدارندگی فراگیللر در حوزه های 
گوناگون، زمانی تحقق می یابد که حداقل سطحی بازدارندگی 

و به گونه ای متناسللب و متقارن در حوزه های مختلف تحقق 
یابد. نمی توان از بازدارندگی اقتصادی سخن گفت درحالی که 
برای بازدارندگی سیاسللی و یا فرهنگی هیچ گامی برداشللته 
نشده باشد. بازدارندگی پدیده ای چندبعدی است و این بدان 
معناست که ابعاد آن در تعامل و هم افزایی با یکدیگر هستند 

رشد و پیشرفت ابعاد گوناگون بر یکدیگر مؤثر خواهد بود.
در جبهه مقابله با جنگ ترکیبی دشللمن، به بازدارندگی در 
تمام حوزه هایی آسیب پذیر رسید و این بازدارندگی به معنای آن 
است که اطمینان در استحکام ساخت درونی خودی، دشمن را در 

تهاجم در تمام حوزه های یادشده دچار تردیدهای اساسی کند.
۳- روحیلله جهادی و عزم ملی برای نیل به قله بازدارندگی: 
برخاف بازدارندگی در محیط دفاعی و امنیتی که نهادها و مراجع 
ذی ربط مشللخصی متولی آن هستند، در بازدارندگی در محیط 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نهادهای گوناگون دولتی 
و غیردولتی و نخبگان و آحاد ملت دخیل اند. ازاین رو با تصمیم و 
اراده بخشی نمی توان به آن دست  یافت؛ لذا در کنار وجود روحیه 
انقابی و جهادی در مسللئوالن، وجود نوعللی عزم و اراده ملی و 
فراگیر ضروری به نظر می رسللد. الزمه تحقق این عزم همگانی، 
تبدیل شللدن آن به گفتمان عمومی و هم آرایی و همسان سازی 

نظری در الیه های مختلف اجتماعی درپیرامون این مهم است.
۴- برنامه ریزی راهبردی و طویل المدت: هرچند شللرایط 

خاص و فوق العاده کنونی، لزوم توجه بیشتر به مفهوم مقاومت 
و استحکام ساخت درونی را آشکار ساخته است، اما اوالً روشن 
اسللت که تحقق کامل این هدف زمان بللر بوده و ثانیاً نیازمند 
حرکتی مستمر و بی وقفه اسللت. ازاین رو باید در برنامه ریزی 
برای بازدارندگی فراگیر، قله چشللم انداز همواره مدنظر بوده و 
براساس زمان الزم برای نیل به آن طرح ریزی نمود و همچنین 
اعمال سلللیقه های فردی و یا تغییرات سیاسللی نتواند برنامه 
راهبردی نیل به بازدارندگی فراگیر را با چالش مواجه سللازد. 
به بیان دیگر اگر به  عنوان نمونه براسللاس برآوردها، زمان مورد 
نیاز برای تحقق این هدف چند دوره دولت چهار ساله را شامل 
شود باید همه روسللای جمهور آینده و اعضای کابینه و سایر 
مسئوالن بدانند که در این ریل گذاری باید حرکت نموده و از 

هرگونه سلیقه گرایی و تک روی پرهیز کنند.
۵- پایللش و نظارت مسللتمر بر پیشللرفت بازدارندگی: 
هرگونلله جهش راهبردی نیازمند رصد، پایش، بازخوردگیری 
و ارزیابی مسللتمر است و بدون توجه به این نکته مهم، عمًا 
نمی تللوان راه به جایی برد. از این رو ضروری اسللت با تعیین 
شاخص ها و معیارهای قابل  سنجش، میزان موفقیت و یا عدم 
موفقیت برنامه ریزی های اجراشللده در مسیر بازدارنده سازی 
ارکان کشللور به صللورت نوبه ای مللورد مطالعلله قرارگرفته و 

راهکارهای اصاحی توصیه گردد.  برهان

یادداشت

اینستکس هم مطالبات ایران را عملیاتی نخواهد کرد
عضو حزب مؤتلفه اسللامی درباره ادعای نشللریه بلومبرگ مبنی بر احتمال 

تحریم سازوکار اینستکس توسط آمریکا نکاتی را بیان کرد.
محمدکاظم انبارلویی گفت: ما اگرچه همواره به برجام متعهد بودیم اما امروز که 
یکسال از پاره کردن برجام توسط ترامپ می گذرد شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا نه 

تنها هیچ قدمی در جهت اجرای این قرارداد برنداشته بلکه نوعی همگرایی نیز با آمریکا 
داشته است. علت چنین موضع گیری اروپا هرگز وفاداری به برجام نبوده بلکه این اتحادیه در 

تاش است تا مانع خروج ایران از این توافق شده تا ایران همچنان به تعهدات خود عمل کند.
وی با اشاره به ساز و کار مالی اینستکس افزود: اینستکس در حقیقت هیچ عایده ای 
برای ما نداشللته زیرا اروپا قرار نیسللت از ما نفت بخرد و در برابرش تسللهیات مالی در 
اختیار ما قرار دهد بلکه نهایت اقدام اینستکس این است که پول فروش نفت ما در آنجا 

قرار گرفته و آنها در مقابل تنها به ما دارو و غذا بفروشند.

احزاب
دشمن با فشار اقتصادی دنبال مذاکره است

دبیر شورای نگهبان گفت: امروز دشمن با استفاده از حربه فشار اقتصادی، دنبال 
مذاکره است که قطعاً این توطئه آنها با درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مسئوالن 

شکست خواهد خورد.
آیت اهلل احمد جنتی گفت: انقاب اسللامی از بدو تأسیس تاکنون با مسائل 

و چالش هایی روبه رو بوده که با الطاف الهی و درایت های امام خمینی)ره( و رهبر 
معظم انقاب و همراهی مردم، آنها را به خوبی پشللت سللر گذاشته است. وی یکی از 

این مسللائل را مواجهه با توطئه ها و جنایت های آمریکا علیه جمهوری اسللامی عنوان و 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در ۴۰ سال گذشته از حربه ها و ابزارهای مختلفی برای فشار 

علیه مردم ایران استفاده کرده اند که همگی آنها شکست خورده است.
وی تاکید کرد: امروز هم دشمن با استفاده از حربه فشار اقتصادی، دنبال مذاکره است که قطعاً 

این توطئه آنها با درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مسئوالن نیز شکست خواهد خورد.

شورای نگهبان
چرا نزار زاکا آزاد شد؟

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان اعام کرد آزادی نزار زکا به درخواست 
رئیس جمهور لبنان و با وساطت دبیرکل حزب اهلل لبنان انجام گرفته است.

کیوان خسللروی اعام کرد جمهوری اسامی ایران »نزار زکا« شهروند لبنانی 
تحت بازداشت در ایران را در چارچوب همکاری دوجانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و 

تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد. وی تأکید کرد: هیچ کشور سومی در آزادی زکا 
نقش نداشت و این اقدام صرفاً بنا به درخواست میشل عون رئیس جمهور لبنان و وساطت 

سیدحسللن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان انجام گرفت. با توجه به نقش مهم و مؤثر آقای 
میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.

وی خاطرنشان ساخت: برخوردی که طی مدت بازداشت با "نزار زکا" صورت گرفت به طور 
کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق قضایی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات 

و تسهیاتی که به او ارائه شد، بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می شود.

سخنگو

شکست بی سابقه تحریم امریکا
تحریم فشارهایی را به یک ملّتی، به یک کشوری 
وارد میکنللد. تحریمللی هم کلله علیه ملّللت ایران راه 
انداختنللد، خللود آمریکایی ها با خوشللحالی میگویند 
»در تاریخ سللابقه ندارد«! بله، در تاریخ سللابقه ندارد 
و ان شللاءاهلل شکستی هم که آمریکایی ها در این قضّیه 
میخورند، در تاریخ بی سللابقه خواهد بود. ملّت، دولت، 
مسئولین، همه، میتوانند کاری کنند که این تحریمها 
صددرصد به نفع کشور تمام بشود. همچنان که ما در 
دوران جنگ تحریم بودیم که ساح انفرادی هم به ما 
نمیفروختند و یک وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما 
نمیفروختند،)۸( ]اّما[ همین محرومّیتها موجب شللد 
اسللتعدادهای داخلی به کار بیفتد و از لحاظ وضعّیت 
دفاعی به امروز برسللیم که امروز در منطقه در سللطح 
اّولیم و از همه جلوتریم به توفیق الهی، و این به برکت 
تحریللم بللود؛ َوااّل اگر چنانچلله از روز اّول هر چه الزم 
داشتیم میرفتیم میخریدیم، به ما میدادند، پولهایمان 
را میگرفتند، به فکر نمی افتادیم که خودمان درسللت 
کنیم و به اینجا نمیرسللیدیم. در همه ی قضایا همین 
جور اسللت؛ جوانهای ما به من میگویند -و این را ثابت 
هللم میکنند؛ فقط ِصللرف اّدعا هم نیسللت- که هیچ 
وسیله ای که کشور به آن نیاز دارد، از قطعه و غیر قطعه 
وجود ندارد که ما نتوانیم بسازیم؛ همه  چیز را میتوانیم 
بسللازیم؛ راسللت هم میگویند؛ در مواردی امتحان هم 
کردیللم، دیدیم همین جوری اسللت کلله میگویند. ما 
یک چنین ظرفّیت انسللانی ای داریم. بایستی ما کاری 
کنیم که این تحریم وسللیله ای بشود برای شکوفایی، 
وسللیله ای بشود برای رسیدن به قلّه ی ابتکار و کار در 
کشللور. ]باید[ از محصول دیگللران خودمان را بی نیاز 
کنیم و دیگران را محتاج محصول خودمان بکنیم؛ این 

کاری است که میتواند انجام بگیرد.
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مخاطب شمایید

 نهادهای قدیمی نیازمند بازتعریف
و بازآفرینی نقش خود در جامعه هستند
امیللر ناظمی معللاون وزیر ارتباطات نوشللت: 
 نهادهای قدیمی مانند  پست همراه با تحوالت 
و تغییرات، نیازمند بازتعریف و بازآفرینی نقش خود در 
جامعه هسللتند. در ایللن راه،  نوآوری باز و اسللتفاده از 
نگاه های نو و خارج از سللازمان نقش کلیدی دارد. این 
فراخوان فرصتی دوطرفه برای برای  جامعه استارت آپی 

و بازسازی نقش دولت است.

سیاست مجازی

ما همه با هم هستیم
نباید هم بترسللیم. اصا ترس نللدارد. باید فریاد 
بزنیم نترسیم نترسیم / ما همه با هم هستیم. مصداق 
بارز این با هم بودن ها بسیار است. یکی همین اعضای 
شللورای شللهر بیله سللوار که چهار تا از پنج تا با هم 
بودند. با هم رشوه گرفتند. با هم تبانی کردند و با هم 
خوردند و بردند و حاال رئیس دادگسللتری بیله سللوار 
اعللام کرده هر چهار نفر را دسللتگیر کرده و فعا در 

بازداشت به سر می برند.
ننجللون ضمن اعام حمایللت از عملکزد قاطعانه 
دادگستری بیله سللوار از مسئوالن درخواست دارد آن 
پنجمی را هم دستگیر کنند تا این وحدت دشمن شکن 

از بین نرود و همه با هم و در کنار هم باشند.
اصوال "وحدت" چیز خوبی اسللت امللا به قول "رضا 
مارمولک" بعضی ها رعایت نمی کنند و تک خوری می کنند 
و این بد ماجراست وگرنه دور هم هم بیشتر خوش می گذرد 

و هم یک لقمه بیشتر یا کمتر همه سیر می شوند.
در همین راسللتا این نکتلله را هم عرض کنیم که 
شللهردار محترم بیله سللوار هم توسللط همین اساتید 
برگزیللده شللده و طبیعتا ایللن قابلیللت را دارد که به 
کمپین "ما همه با هم هسللتیم" بپیوندد و البته که از 
زمان هوخشللتره تا امروز هیچ شورای شهری نتوانسته 
بدون هماهنگی با اجزای شهرداری رشوه بدهد و رشوه 
بگیللرد. اصا خودتان فکر کنید چطور همچین چیزی 
ممکن است. آدم دست بکند توی این جیبش و رشوه 

را بگذارد توی آن یکی جیبش؟ اصا راه ندارد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که اتحاد اتحاد راه 
پیروزی اسللت و برای اینکه بلله همه ما خوش بگذرد 
باید با هم باشیم. در ضمن برای پرهیز از دستگیری و 
مجازات از "تک خوری" دسللت برداریم و نفرات پنجم 
به بعد را هم صدا بزنیم تا دور هم بنشینیم و بخوریم. 
به هر حال سللفره ای پهن اسللت و نمی شود که یکی 

گرسنه بنشیند بقیه تا خرخره بخورند.
شعار هفته: نترسیم نترسیم / ما همه با هم هستیم.
شعار مردمی: شورای بیله سوار / رای ها رو بردار و بیار

ننجون

سالک:
 مخالفان اجرای قانون

 رسیدگی به اموال مسئوالن
ریگی به کفش شان است

عضللو فراکسللیون روحانیللت مجلس  گفت: طبیعی اسللت کسانی که ریگی پویش شفافیت
در کفش  دارند و اخبار مربوط به ویاهایشللان منتشر شده 
با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوالن مخالفت کنند.

حجت االسام احمد سللالک با اشاره به تدوین آیین نامه 
اجرایی قانون رسللیدگی به اموال مسللئوالن در قوه قضاییه 
گفت: اصل ۴۹ قانون اساسللی در رابطه با رسیدگی به اموال 
مسللئوالن اسللت که باید پیاده و اجرایی شللود و من تاسف 
می خورم که ۴۰ سال از پیروزی انقاب اسامی گذشته و این 

اصل قانون اساسی اجرایی نشده و روی زمین مانده است.
وی افللزود                                                                                                                                                                                                                   : اکنون که مجلس در رابطلله با اجرای این 
اصل قانون اساسللی اقداماتی را انجام داد و قوه قضائیه نیز 
آیین ناملله اجرایللی آن را تدوین کرد و ایللن قانون وارد فاز 
اجرایی شللده است، مایه خرسللندی و خوشحالی است که 
یکی از اصول مهم قانون اساسللی کلله مربوط به کارگزاران 

است، اجرایی و عملیاتی شود.
عضللو فراکسللیون روحانیللت مجلللس اظهار داشللت:                                                                                                                                            

                                                                                                         شفافیت در زندگی مسللئوالن حکومت جمهوری اسامی 
ایران موجب جلب اعتماد مردم و اطمینان به شخصیت های 

مسئول در نظام جمهوری اسامی خواهد شد.

سالک خاطرنشان کرد: علی رغم تبلیغات سوء دشمنان 
که تللاش می کنند با سیاسللت اعتبارزدایللی از جمهوری 
اسامی با رویکرد فساد و اعتمادزدایی از جمهوری اسامی 
با رویکرد ناکارآمدی جمهوری اسللامی و مشروعیت زدایی 
از والیت فقیلله را انجام دهند، یکللی از عواملی که می تواند 
این حرکت پلید شللیطان بزرگ را خنثی کند، شفافیت در 
زندگی مسللئوالن ماسللت و ما از اجرای قانون رسیدگی به 
اموال مسللئوالن حمایت می کنیللم و معتقدیم که باید این 

قانون با قاطعیت اجرا شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی افزود                                                                                                                                           :

کسللانی که با اجرای قانون رسللیدگی به اموال مسللئوالن 
مخالفللت می کنند، ریگی به کفش شللان اسللت. این افراد 
می بیننللد که اگر در این زمینه شفاف سللازی صورت پذیرد 
ممکن است که زیر سوال بروند و همین طور هم هست. مثل 
بعضی ها که اخبار مربوط به باغ ها و ویاهایشان در لواسان 

و جاهای دیگر در این مدت کوتاه منتشر شده است.
عضو فراکسللیون روحانیت مجلس اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     باید با 
آغوش باز به اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوالن رفت 
و ما موید آن هسللتیم و از آقای رئیسی درخصوص تدوین 

آیین نامه اجرای این قانون تقدیر و تشکر می کنیم.
سللالک در پایان با اشاره به احتمال برخی مانع تراشی ها 
در روند اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئوالن، خاطرنشان 
کرد: یکی از کارها در روند اجرای قانون رفع موانع آن است 
و رفللع موانع قانون با اجرای قاطع قانون محقق می شللود و 
کسللانی که مانع اجرای این قانون هستند با اجرای صحیح 
قانون از سر راه برداشته می شوند و دستگاه های تعزیراتی و... 

قوانین الزم را برای برخورد با این موارد دارند.  فارس

علیرضابیگی:
 »زنگنه« متهم کرسنت است

 و جنگ روانی وی
مانع استیضاحش نمی شود

عضللو شللورای فراکسللیون نمایندگان  والیی گفللت: زنگنه با جنللگ روانی و درحـــاشیه
تهدید به افشای اطاعات کرسنت نمی تواند استیضاح کنندگان 

را منصرف کند؛ او متهم این پرونده است.
احمللد علیرضابیگی با اعام اینکلله در حال جمع آوری 
امضللا بللرای اسللتیضاح وزیر نفللت و جمللع آوری مدارک 
درخصوص تخلفات وی هسللتیم، گفت: جمهوری اسللامی 
کانون انرژی در منطقه است. پیش بینی می شد تحریم های 
شدیدتری در مورد جمهوری اسامی اعمال شود، لذا باید از 
مزیت های دارا بودن انرژی در منطقه اسللتفاده می کردیم تا 

تحریم ها تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نگذارد.
وی افزود: سال هاست که به ترکیه گاز می فروشیم. دولت 
ترکیه نیز تمهیداتی را فراهم کرده است که بهای گازی را که 

ما می خرد بتواند فارغ از تحریم ها پرداخت کند.
عضو شللورای مرکزی فراکسللیون نماینللدگان والیی 
با بیان اینکه از گذشللته موضوع انتقال گاز به افغانسللتان، 
پاکسللتان و چین در دسللتور کار جمهوری اسللامی قرار 
داشته و زیرساخت های الزم فراهم شده است، اظهار داشت: 
خطوط انتقال گاز به چابهار رسللیده بود و انتظار داشللتیم 
بتوانیم گاز را از طریق افغانسللتان و پاکستان به بزرگترین 

قدرت اقتصادی آسیا یعنی چین صادر کنیم.
علیرضابیگی تصریح کرد: به واسللطه تعلل وزارت نفت 
این مذاکرات دسللتخوش تغییراتی شللد و عمًا این معامله 
منتفی شللد و رقیب ما که ترکمنستان بود، توانست از این 
موقعیت اسللتفاده کرده و بخشی از انرژی موردنیاز چین را 
تأمین کند. وی گفت: هر کشللوری کلله این خطوط گاز از 
آن عبور می کرد، مزیت های قابل توجهی را کسللب می کرد 
و ایران نیز می توانسللت منبع تأمین انرژی بزرگترین قدرت 

اقتصادی جهان باشد.
یکی از امضاکنندگان استیضاح وزیر نفت با بیان اینکه 
روسللیه با همین شللیوه توانسللت از تحریم های فوق العاده 
قدرتمند غرب عبور کند، تاکید کرد: روسللیه تأمین کننده 
منحصر به فرد گاز اروپا بود و اروپاییان بدون گاز روسیه راه 
به جایی نمی بردند، لذا تمام هزینه گاز روسللیه را پرداخت 

کردند و روسیه توانست از تحریم ها عبور کند.
علیرضابیگی با تأکید بر اینکه به دلیل سوءتدبیر وزارت 
نفت نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم، گفت: مشابه 
این اتفاق برای منابع نفتی ما نیز افتاده اسللت. پیمانکاران 
و سللرمایه گذاران بزرگ چینی در ایران حضور داشتند که 
وزارت نفللت به طمع معامله با اروپللا، توتال و کمپانی های 

بزرگ نفتی آنها را از میادین نفتی ایران بیرون کرد.
نماینده مردم تبریز گفت: آقای زنگنه اعام کرده است 
کلله اگللر مجلس من را اسللتیضاح کند، در مورد کرسللنت 
صحبت می کنم. به نظر من یکی از متهمان پرونده کرسنت 
آقای زنگنه و تیمشللان هستند. آقای زنگنه باید پاسخگوی 
تخلفات خود در جریان پرونده کرسنت باشد و با این جنگ 
روانی نمی تواند استیضاح کنندگان را منصرف کند.  مهر

سوشیانت آسمانی

جلسلله  در  رئیس جمهللوری  نگفت هیللات دولت باز هللم بدون گفـت، 
راهکار و بللدون توضیح درباره چرایللی اتفاقات از 
وعللده بهبود اوضللاع در روزهای آتی را سللر داده 
اسللت. او در اهم صحبت هایی که از روی سللایت 
ریاسللت جمهوری برداشللتیم اینطور گفته است: 
تحریم ها و فشار آمریکا علیه ملت ایران، از این به 
بعد تخلیه خواهد شللد / اقدامات آمریکا علیه ملت 
ایران از نمونه های بارز تروریسللم اقتصادی است و 
در تاریخ ثبت می شللود / امروز مللردم امیدوارتر و 
مسئوالن متحدترند / شرایط بهتری تا پایان سال 
در بازار مسللکن خواهیم داشت / ۲7 هزار میلیارد 
تومان از ابتدای امسللال بللرای طرح های عمرانی 
کشللور تخصیص یافته است / با وحدت و همدلی 
بدخواهللان را مجبور به پذیرش اشتباهاتشللان و 
نشسللتن پای میز منطق، مذاکره و عدل خواهیم 
کللرد / آنچه بللرای دولت مهم اسللت، منافع ملت 
ایللران اسللت حللال در ال بلله الی صحبت های او 

سواالتمان و ناگفته ها را جست وجو می کنیم.
حجت االسللام حسللن روحانی با بیان اینکه 
امروز شرایط عمومی کشور علی رغم آنکه بدخواهان 
تبلیغ می کنند، بسللیار خوب اسللت، اظهار داشت: 
ملت ایران بدانند که فشار آمریکا علیه کشورمان به 
اوج رسیده و عما ظرفیت آن رو به پایان است و از 
این به بعد این تحریم ها و فشار، ظرفیت خود را از 

دست داده و تخلیه خواهد شد.
 امللا او نگفته ایللن تخلیه چطللور و با چه 
سللرعتی انجام می شللود و آیا تبعللات آن مردم را 

می گیرد یا خود امریکا را؟!
وی با اشللاره به اینکه آمریکا بی سللابقه ترین 
تحریم و فشللار تاریخی را طی یکسللال گذشته بر 
ملللت ایللران وارد کرده، گفت: اینگونه فشللارهای 
آمریللکا در تاریللخ بی سللابقه اسللت و حتللی بللا 
فشللارهایی که از طریق سازمان ملل و تحت فصل 
هفتم منشللور این سللازمان علیه کشللورها اعمال 

شللده، قابل مقایسه نیست. برغم همه این فشارها 
و آنچه بدخواهان تبلیغ می کنند، از شرایط بسیار 
خوبللی برخورداریم و البته این بدان معنا نیسللت 
که سللختی وجود ندارد و همه مشللکات برطرف 

شده است.
 ممنللون که مللا را از نزدیک بلله زیر فصل 
هفتم منشللور کلله به قللول حرف هللای امروزتان 
فشارهای کمتری را تحمل می کردیم، کشاندید به 
بی سابقه ترین فشللار اقتصادی. جناب روحانی کا 
نفهیمیدیللم گفتید با این فشللارها خوبیم؟ بدیم، 

شرایط سخته، خوبه مطلوبه... چی؟!
رئیس جمهور گفت: بی تردید کاری که آمریکا 
علیلله ملت ایللران انجللام داده از نمونه هللای بارز 
تروریسللم اقتصادی است و این در تاریخ به عنوان 
جادانی که علیه ملت ایران تاش می کنند، ثبت 
می شللود، اما در عین حال و برغم همه فشللارها، 

ملت ایران به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
 یعنی انتهای اتفاقی که می توانیم به آن امید 
ببندیم این اسللت که در تاریخ ماندگار شویم؟ این 
بود وعده حل شدن مشکات با مذاکره با کدخدا؟ 

دکتر روحانی اظهار داشللت: اینکه وزیر خارجه 
یک کشللور اروپایی در جریان سللفر بلله تهران به 
صراحللت اعام می کند که آمریکا در مسللیری که 
انتخاب کرده خطا و اشتباه می کند و هرکس تاریخ 
ایران را بشناسللد می داند که فشللار حداکثری هیچ 
تأثیری بر مردم این کشور نمی گذارد، بدین معناست 
کلله دیگران به عظمت و قللدرت ملت ایران اعتراف 
می کنند و می دانند که راهی که متحدشان انتخاب 

کرده غلط است و این بسیار حائز اهمیت است.
 اینکه اقتدار ملت ایران زبانزد اسللت را همه 
می  دانیم اما اینکه از وزیر خارجه یک کشور اروپایی 
پرسیدید چرا به تعهدات برجامی تان عمل نمی کنید، 
و یا بللرای اجرای برجام چه کردید مهم اسللت که 

نمی  دانیم سوال کردید و او چه جوابی داده یا... .
رئیس جمهور افللزود: همین وزیر امور خارجه 
اعام کرد که تدبیر دولت ایران در یکسال اخیر در 
انتخاب راه عقلی، منطقی و حقوقی مایه شللگفتی 
همه بوده است در یکسال گذشته مسئولین و ملت 

ایران دسللتپاچه نشللدند و صبر و تدبیر خود را در 
برابر فشار دشمنان نشان دادند.

 شاید با شما شوخی داشته اند؟! مگر می شود 
وقتللی همه طرفین، تعهدی را نقض می کنند، تنها 
یک طرفلله در تعهد بمانللی و نقض کننده ها واقعا 
تحسللین کنند؟! جنللاب روحانی چللرا حداقل به 
همین وزیر خارجه نگفتید عقل و تدبیر شللما کجا 
رفتلله بود که تعهداتتان را در طول اجرای برمام از 

سوی ما اجرا نکردید؟
وی بللا تأکید بر اینکه شللرایط امروز کشللور 
نسللبت به گذشته بهتر شده اسللت، اظهار داشت: 
امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه و یکسال گذشته 
آرامش بیشللتری دارند و نسللبت به آینده کشللور 
خود امیدوارتر هستند و امروز مسئولین کشور نیز 
دیللدگاه و نظر متحد و واحللدی دارند و راه کام و 
نظرات مسئولین رده باال و همه مردم و فرهیختگان 

جامعه یکسان و واحد شده است.
 نسبت به چهار سال قبل چه؟! آقای روحانی 
شللما وعده دادید چرخ سانتریفیوژ و زندگی مردم 
با هللم بچرخد امللا... البته فقط سللوال می کنیم، 
امیدواریم عصبی نشوید و احضاریه نفرسید و بعد 

توصیه ای به قاضی...
دکتر روحانی تصریح کرد: امروز همه به خوبی 
می دانند کلله مقصر اصلی همه مشللکات آمریکا 

است و هیچ کس در آن تردیدی ندارد.
 خب رئیس جمهور عزیزمان، نقش شما در 
خنثی کردن حربه های دشللمن چه بود؟! شما آیا 
نمی توانسللتید این حربه ها را خنثی کنید؟ یعنی 
اگللر امریکا بخواهللد بر ما جفا کنللد هیچ قدرتی 
توان مقابله ندارد؟!... یاد آن جمله بانوی سبزپوش 

کابینه تللان افتادیم کلله در اوج آلودگی هوا مقصر 
اصلی حال بد هوا را نوزیدن باد اعام کرد!!

رئیس جمهللور تأکید کللرد: امللروز هیچ کس 
نمی تواند نسللبت بلله راه دولت و نظللام جمهوری 
اسامی ایران ایراد بگیرد. آهنگ شرایط اقتصادی 
کشور به سمت مطلوب پیش می رود و بازار بورس و 
ارز نسبت به ماه های اخیر به مراتب شرایط بهتری 
پیدا کرده اسللت و به فضل الهی در بازار مسللکن 
نیز تا پایان سللال شللرایط بهتری خواهیم داشت، 
چنانچلله همه وزارتخانه هللای مربوطه وارد صحنه 

شوند می توان شرایط مسکن را بهبود بخشید.
 امیدواریم هر چند که توقعمان بیشتر است.

دکتللر روحانللی با اشللاره به توجلله دولت به 
مسللایل عمرانی، گفت: اگر چه دولت از شللرایط 
سختی برخوردار اسللت اما در زمینه مسایل مالی 
براسللاس گزارش سازمان برنامه و بودجه ۲7 هزار 
میلیارد تومللان برای طرح های عمرانی کشللور از 
ابتدای امسللال تخصیص یافته است که آثار آن در 

ماه های آینده آشکار خواهد شد.
 آثار آشللکار شده 6 سللال قبل را بنمایانید 
لطفللا! امیدواریم آثللار آتی مانند کارنامه 6 سللال 

قبلتان نباشد.
دکتللر روحانی تأکید کرد: بللا وحدت و همدلی 
می توانیم از مشللکات عبور کرده و بدخواهان خود 
را مجبور کنیم که پللای میز منطق، مذاکره و عدل 
بنشللینند و اشللتباه خود را بپذیرند که البته اخیراً 
مقداری از حرف های بی حسابی که می زدند را معتدل 
کرده اند و بی تردید باز هم از مسللیر اشتباه خود باز 

می گردند و می فهمند که راهشان درست نیست.
 برایمان سللوال است، شللما به عنوان یک 

دکتر حقوقدان، دیپلمات ارشللد آیا با بدخواهتان 
پای میز مذاکره می نشینید؟! 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه امسال شرایط مناسبی برای ایجاد 
تحول اقتصادی در کشللور مهیا می ّباشللد، گفت: 
امسال می توانیم از نعمت ها و ظرفیت های بزرگی 
که در کشورمان وجود دارد، برای ایجاد تحول در 

بخش های مختلف بویژه اقتصادی استفاده کنیم.
 کدام سللال؟! امسللال از چه زمانی شللروع 

می شود؟!
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه همه آمار نشان 
می دهد که مسیر و حرکت درستی را می پیماییم، 
اظهار داشت: مردم مطمئن باشند آنچه برای دولت 
مهم اسللت، منافع و رفاه ملت ایران است و با همه 
تللوان و در ماقات هایی که امروز و پایان هفته در 
سفر خارجی خواهم داشت، تمام تاش خود را به 
کار خواهیم گرفت که به خوبی از حق مردم ایران 

دفاع کرده و در برابر بدخواهان ایستادگی کنیم.
 خیلی  از مردم می پرسللند چرا منافع مردم 
را با ماقات و مذاکره می سللنجید، چرا با وجودی 
که بارها و بارها توصیه شده منافع ملت در نگاه به 
داخل و کمک به رشللد آنهاست باز مسیر خودتان 
یعنی ناجللی یافتن از خراج را پیللش می گیرید؟! 
برجام ثایت نکرد اعتماد به خارج به جای توسللعه 

اقتصاد مقاومتی نتیجه ای ندارد؟!
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه همه باید تاش 
کنیللم که زندگی مردم آسللیب دیده به شللرایط 
عادی بازگشته و اماکن آسیب دیده بازسازی شود، 
گفت: دولت با همه همت در مسللیر رفع مشکات 
مردم آسللیب دیده تاش خواهد کللرد و در زمینه 
بازسازی هم بایستی مردم ایران و نیروهای مسلح 
و نهادهللای دولتی و عمومی همچون گذشللته در 
کنار هم و دست در دست یکدیگر زیباتر از گذشته 
شهر را بازسازی کنند و کاری کنند که ساختارهای 

شهر در برابر سیل های احتمالی مقاوم باشد.
 بللا تمام نقدها و سللواالتی که داشللتیم اما 
ممنونیم که سخنانی امیدوارکننده به مردم تحویل 

دادید امیدواریم در عمل همین قدر امید بدهید.

اعتراف تلخ آقای رئیس
 رئیس جمهوری: تحریم های امروز از آن زمانی که

زیر فصل هفتم منشور بودیم بدتر است!


