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عماد افروغ:
جامعه از 
عملکرد 

قوه قضائیه 
خوشحال است 

نماینللده دوره هفتم مجلس شللورای اسللامی گفت: 
آنهایی کلله ادعا می کنند قللوه قضائیه جناحی عمل 
می کند،  دلیل بیاورند؛ نباید شبهه ای در اقدامات قوه 

قضائیه ایجاد شود.
عماد افروغ نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسامی، 
در گفت و گو با گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره 
به مبارزه با مفاسللد اقتصادی، اظهار داشت: اگر مروری 
بر تحلیللل ها و نظرهای مختلف در ارتباط با مفاسللد 
اقتصادی داشللته باشیم متوجه می شویم تمام کسانی 
که دستی بر تحلیل داشتند، غالبا روی بی توجهی قوه 
قضائیه در گذشته تأکید داشللتند و همواره در آرزوی 
یک قوه قضائیه مستقل، مقتدر، فهیم و شجاع قلم می 

زدند و در آرزوی او به سر می بردند. 
وی ادامه داد: من هم همیشه روی قوه قضائیه مستقل 
و مقتدر تأکید داشتم، در آن زمانی که این فسادهای 

گسترده در کشور نبود. 
حاال قوه قضائیه به میدان آمده است، البته نمی گویم 
که تمام پرونده ها در حال بررسی است، اما به هرحال 
مبارزه با فسللاد شروع شده و این امر در مردم امیدی 
ایجاد کرده اسللت. نماینده  دوره هفتم مجلس شورای 
اسللامی تصریح کرد:  در آن دوره سیستم های نظارتی 
فعال نداشتیم و حتی این نظارت مربوط به نظارت های 
مدنی وجود نداشت البته کماکان نظارت های مدنی هم 
نداریم. نهادهای مدنللی و روحانیت نظارت نمی کنند، 
اما توقع داشللتیم نهادهای نظارتی رسمی و نظام های 
بازرسللی ما کارشللان را خوب انجام دهد که اگر خوب 
انجام می دادند، امروز کار به اینجا نمی رسید. وی بیان 
کرد:  در زمانی که نماینللده مجلس بودم، رئیس دیوان 

محاسبات، با چاپلوسی معاول اول رئیس جمهور شد.
 مللا نامه عزل او را آماده کردیللم که مقام نظارتی نمی 
تواند حتی لب به چاپلوسی باز کند چه بخواهد کوتاهی 

و یا سستی کند.
افروغ اظهار داشت:  امروز جامعه از عملکرد قوه قضائیه 
خوشحال اسللت چراکه احساس می کند احقاق حقی 

صورت گرفته است و با فساد مقابله می شود.
وی ادامه داد: امروز رئیس جمهور در جمع مردم یزد، 
دربللاره اقدامللات اخیر قوه قضائیلله صحبت می کند. 
آنهایی که ادعا می کنند قوه قضائیه جناحی عمل می 
کند،  دلیل بیاورند،  نباید شبهه ای ایجاد شود که قوه 
قضائیلله پرونده ای را رسللیدگی می کند و توجهی به 
دیگر پرونده ها ندارد. سللامت جامعه در گرو یک قوه 

قضائیه مستقل و مقتدر است.
این مدرس دانشللگاه تصریح کرد: اگر قللوه قضائیه به 
سمت یک قوه مسللتقل و مقتدر حرکت می کند،  باید 
تقویت کنیم تا مبارزه ساختاری با فساد صورت بگیرد 

و تنها شاهد برخورد با مفسد نباشیم. 
باید با ریشه ها به صورت ساختاری مقابله شود. حکومت 
سللالم و حکومت مهدوی، حکومتی اسللت که با فساد 
برخورد شللود و احقاق حق صورت بگیرد. وی با اشاره 
بلله این موضوع کلله قوه قضائیه برتر از دیگر قواسللت، 
گفت:  درست است اختیارات قوه مجریه باالست و قوه 
مقننه قانون گذار و ناظر اسللت،  اما در وضعیت کنونی 
ما با توجه به فسللاد سللاختاری ناشی از اقتصاد نفتی و 
تمرکز گرایی و  اوضاع نمایندگان،  قوه قضائیه قوه برتر 
اسللت و می تواند سللامت را به جامعلله برگرداند و با 

مفسد مقابله کند. 
عمللاد افروغ اظهار داشللت: یادمان نرود کلله در زمان 
حکومت حضرت علی)ع(،  قاضی منصوب ایشللان را فرا 
می خوانند و محکوم شان می کنند. با وجود آنکه حق 

با ایشان بود اما لب به سخن باز نمی کنند.
باید خوشللحال باشللیم در قوه قضائیه مقتدر، زشللتی 
و البللی گری وجللود ندارد و یا قاضی فاسللد به اجرای 
حکللم نمی پردازد. در این نوع قوه قضائیه باید با قاضی 
و دادسللتان فاسللد برخورد کرد. حتی اگر به ضررمان 

تمام شود.
استاد دانشگاه بیان کرد:  همه باید در انتظار چنین قوه 
قضائیه مستقل و مقتدری باشیم حتی اگر حکمی داده 
شود که خاف رأی ما باشد. یادمان نرود امام علی )ع( 
مللی فرمایند آنکه عدالت را بر نمی تابد به مراتب ظلم 
در او گرانتللر خواهد بود، یعنی ما در انتظار این بودیم 
که با دانه درشت ها برخورد جدی کنیم و حال اینگونه 

در حال انجام است. 
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
منشأ فساد اقتصادی حتی فساد سیاسی و فرهنگی به 
رابطه قللدرت و ثرورتی برمی گردد کلله همراه با یک 

تمرکزگرایی در کشور است. 
اگر قللوه قضائیه بتواند بللا فهم و اقتللدار کافی با این 
فسللادها مبارزه کند، آغاز یک جشن ملی دیگر است. 
آقای روحانی رئیس جمهور روز یکشللنبه در سللفر به 
اسللتان یزد از عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد 

اقتصادی انتقاد کرده بود.  فارس

اخبار

استانی شدن از طرح اصالح قانون انتخابات حذف شد
سللخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آخرین وضعیت طرح اصاح 

قانون انتخابات مجلس را تشریح کرد.
اصغر سلیمی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصاح قانون انتخابات مجلس 
در این کمیسللیون گفت: طی جلسلله ای که با مخالفان حذف اسللتانی شللدن 
انتخابات مجلس در این طرح داشتیم قرار بر این شد تا این بخش حذف و مابقی 

طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
سللخنگوی کمیسیون شللوراها و امور داخلی مجلس با تاکید براینکه شورای نگهبان در 
چندین دوره گذشته مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات مجلس اعام کرده است، 
اظهار داشللت: اخیراً نیز آیت اهلل آملی الریجانی رئیس مجمع تشللخیص مصلحت نظام 
نامه ای را به مجلس ارسال کرده و نظر مخالف مجمع با بخش استانی شدن طرح اصاح 

قانون انتخابات مجلس را اعام کرده است.  تسنیم

آماده کمک به خودروسازان هستیم
وزیر دفاع گفت: به خودروسازان گفته ایم هر جا که خروج شرکت های خارجی، 
شما را با مشکل مواجه کرد، آماده ایم که کمک کنیم تا به آن تکنولوژی برسید 

و تولید را حفظ کنید.
امیرسللرتیپ امیر حاتمی در جمع خبرنگاران و در پاسللخ به این پرسش، مبنی 
بر اینکه با توجه به اقدامات نیروهای مسلح در تولید خودروهای نظامی همچون 
»کیان« آیا درخواستی از سوی دو شرکت خودروسازی کشور برای همکاری در تولید 
قطعات با توجه به شرایط تحریم داشته اند یا نه؟ اظهار داشت: با توجه به تکنولوژی که 
در اختیار داریم به عزیزان خودروسللاز گفتیم هر جا که شللرکت های خارجی رفته اند و 
فناوری را به خاطر تحریم ها با خود برده و تولید شما را با مشکل مواجه کرده، آماده ایم 
کمک کنیم. وی خبر داد؛ ناوشکن دماوند آماده شده و به زودی به دریای خزر و نیروی 

دریایی ملحق می شود.  فارس

دولت برای FATF خودکشی نکند 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: لوایح FATF از جنس برجام و 

ساخته و پرداخته اذهان غربی هاست و مشکات ما را حل نمی کند.
جبللار کوچکی نژاد با انتقاد از اصرار دولتمردان برای تصویب لوایح FATF، گفت: 
این دولت عاقه زیادی به ارتباط با غربی ها دارد و از هر فرصتی استفاده می کند تا 
با آنان ارتباط برقرار کند. وی با بیان اینکه مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود، 
متذکر شد: دولتمردان در زمان امضای برجام هم با ذوق و شوق بسیار زیادی جلو رفتند 
و گفتند که با تصویب برجام، اوضاع کشور ُگل و بلبل می شود و دیگر هیچ مشکلی نخواهیم 
داشت و بر این اساس افکار عمومی و حتی مجلس را برای تصویب آن تحت فشار قرار دادند. 
عضو فراکسللیون نمایندگان والیی مجلس تأکید کرد: امروز همه بر این مسئله واقفیم که 
برجام عامل بدبختی کشور شده است و اگر در چند سال اخیر مقاومت می کردیم و برجام 

امضا نمی شد، قطعا وضع کشور به مراتب از شرایط فعلی بهتر بود.  مهر

رئیللس قوه قضاییه بللا تاکید بر ادامه قاطعانلله و مصمم روند 
مبارزه با فسللاد، گفت: هیچگونه حاشیه سازی نمی تواند روند 
مبارزه دسللتگاه قضایی با فسللاد را کند یا متوقللف کند و ما 

مصمم تر از گذشته، این مسیر را ادامه می دهیم.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
با تبریک ایام والدت با سللعادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع(، وحدت در پرتو وجود مقدس نبی مکرم اسام )ص( 
را وحدتی راهبردی دانست که جمهوری اسامی از ابتدا بر آن 
تاکید کرده است و تصریح کرد: این وحدت نه تنها بین شیعه و 
سنی بلکه بین همه اقوام، گویش ها، فرهنگ ها و ... مطرح است 

و امروز وحدت بین همه اقشار را امری ضروری می دانیم.
رئیللس قللوه قضاییه با بیان اینکه دشللمنان و اسللتعمارگران 
همواره در طول تاریخ از تفرقه میان امت اسامی سوءاستفاده 
کرده اند، ادامه داد: از جمله تاش های دشللمنان در سال های 
اخیر، ایجاد تفرقه در امت اسللامی و سوءاسللتفاده از آن بوده 
اسللت؛ لذا امروز بیش و پیش از گذشته، امت اسامی ضرورت 

وحدت را متوجه است.
رئیسللی با اشللاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص 
تقریب و نزدیکی بین دولت ها و ملت های مسلللمان، این امر را 
ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: امروز هر کس دانسته 
یا نادانسللته، خواسته یا ناخواسته، وحدت را مخدوش کند، در 

جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه پرچمداری وحدت توسط جمهوری اسامی 
باعث عصبانیت دشمنان شده است، اظهار کرد: امروز بسیاری 

از ملت ها و مردم مسلللمان متوجه ضرورت وحدت و شناخت 
دشمن شللده اند. امیدواریم این انسجام و وحدت، روز به روز 
افزایش یابد و ایجاد فرقه های دست ساخته دشمن در جامعه 
اسامی به حاشیه برود تا امت اسامی با وحدت و یکپارچگی 

در جهت اهداف بلند و آرمان های خود گام بردارد.
رئیسللی در بخش دیگری از سللخنان خود، مبارزه با فساد را 
نکته ای اساسللی برای نظام اسامی دانست و خاطرنشان کرد: 
مبارزه با فسللاد در ذات نظام وجود دارد و هیچکس نمی تواند 

دغدغه مردم، نظام و کشللور را داشته باشد، اما دغدغه مبارزه 
با فساد نداشته باشد.

رئیللس قوه قضاییلله با بیان اینکه مبارزه با فسللاد یک اصل و 
ضرورت اسللت، تصریح کللرد: امروز به برکت خون شللهیدان 
و هدایت هللای مقللام معظم رهبللری، پرچم مبارزه با فسللاد 
برافراشته شللده و یک موضوع کاما همگانی است که مربوط 
به همه بخش ها و آحاد مردم است. هر کس امروز به نام مدیر 
به مللردم خدمتگزاری می کند باید بدانللد توقع مردم از همه 
دسللتگاهها، ادارات و سازمانها، سللامت نظام اداری و خدمت 

بدون شائبه و مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه مسللاله فسللاد برای همه رنج آور شده است، 
تاکید کرد: دسللتگاه قضا مصمم اسللت این روند را دنبال کند 
و هیچگونه حاشللیه سازی، ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه 
با فسللاد باز نخواهد داشللت و روند کار دستگاه قضایی را کند 
نخواهد کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت قاطعانه با فساد 
مبللارزه می کنیم و مردم را نیز در جریللان اقدامات خود قرار 
خواهیم داد، زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم 
در این زمینه بسللیار مهم اسللت. رئیس قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سللخنان خللود، ضمن قدردانللی از برگزارکنندگان 
همایش دادسللتان های سراسر کشللور، اثر این همایش را در 
اجرای مباحث آن دانسللت. رئیسللی همچنین دستور داد که 
تغییرات مورد نیاز در قانون مجازات اسامی یا آیین دادرسی 
کیفری، هر چه سریع تر و با یک کار انقابی، به مجلس شورای 

اسامی اعام شود.  روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه مبارزه با فساد 
در ایللام اخیر، هر چند به مللذاق برخی  خوش نیامده اما در 
پیش گرفته شده است، گفت: نسل های جدید باید با فراز و  
نشیب ها که با زحمت فراوان حاصل شده است، آشنا شوند.

سرلشکر محمد باقری در اولین همایش حکمرانی اسامی، 
اظهللار داشللت: با نگاهی بلله تاریخ انللواع حکمرانی ها را از 
قبیله ای و طایفه ای تا حکمرانی بر سللرزمین های گسترده 

و قاره ای شاهد هستیم.
وی افزود: در دوره معاصر حکمرانی بر مبنای مکاتب سللرمایه 
داری، لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیستی را شاهد بودیم و 
هرچند تفاوت هایی با هم داشتند اما یک نقطه مشترک داشتند 
و آن این بود که بر مبنای اوامر الهی نبودند. سرلشکر باقری با 
بیان اینکه انقاب اسامی در این میان ایده جدیدی را مطرح 
کرد، گفت: امام بزرگوار این پرچم را بلند کردند که بر مبنای 
اوامر دین اسام می توان حکومتی بر مبنای اصول و اوامر الهی 
برقرار کرد. بر این اساس انقاب اسامی با نفی قدرت های آن 

زمان و شعار استقال و نه شرقی و نه غربی ظهور کرد.
رییس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه آنچه بعنوان الگو 
وجود داشللته، دوره کوتاه حکومت پیامبر اکللرم)ص( و دوره 
کوتاه تر حکومت حضرت علی)ع( است، تصریح کرد: بر اساس 
دیدگاه حضرت علی)ع( در نهج الباغه شاخص های حکمرانی 
اسامی را می توان قانون مداری، پاسخگو بودن، شفافیت، کارایی 
و اثربخشی، مبارزه با فساد و سواستفاده از قدرت برشمرد که 
این مبارزه با فساد بحمداهلل در این ایام اخیر، هرچند به مذاق 
برخی ها خوش نیاید در پیش گرفته شده است. سرلشکر باقری 
با بیان اینکه کشور ما از نظر موقعیت در حساس ترین منطقه 
جهان واقع شده است، خاطرنشان کرد: پیش از انقاب آمایش 
و چینش نیروهای مسلللح و دکترین نحوه نبرد با دشللمن و 
در کل تمام ابعاد نیروهای مسلح از خارج به ما دیکته می شد، 
که وقتی آن را بررسی میکنیم به این پاسخ می رسیم که ایران 

نقش جهانی اش مقابله با شللوروی در قالب عضو پیمان سنتو 
و در نقش منطقلله ای برای مقابله با عراق بوده که این نیروی 

مسلح توسط ۵۰ هزار مستشار خارجی اداره شده است.
وی بللا تاکید بر اینکه با پیروزی انقاب انبوهی از تهدیدات 
و توطئه هللا علیلله آن بلله کار گرفته شللد، عنللوان کرد: با 
هملله این تهدیدات، نیروهای مسلللح کلله از روز اول تحت 
شللدیدترین تحریم ها بودند، این تهدیدات را با پیروزی رفع 
کردنللد. صنعت دفاعی پیشللرفته ای را که قبللل از پیروزی 
انقاب تقریبا در حد صفر بود سازماندهی کرد که امروز در 
موشللکی، پهپاد، رادار، مخابرات و ... حرف های اساسللی در 

سطح جهانی برای گفتن دارند.
سرلشللکر باقری خلللق یک قدرت اطاعاتللی و امنیتی که 
بتواند با جاسوسللی ها و تهدیدات مقابللله کند، دیگر ثمره 

انقاب اسامی برشمرد.
وی در تشللریح علل موفقیت نیروهای مسلح گفت: تبعیت 
از والیت و امامیللن انقاب، تاش برای طراحی مدل بومی 
بللرای مقابله بللا تهدید خارجللی، دل بریللدن از بیگانگان 
و خللارج، حرکللت جهللادی و انقابللی، دوری از یاس و نا 
امیدی، درس گرفتن از شکسللت ها، توسللعه بازوان انقاب 
برای مشللغول کردن دشللمن و تبدیللل تجربیات ذهنی به 
عینی از جمله علل توفیقات نیروهای مسلللح است. رییس 
ستادکل نیروهای مسلللح ادامه داد: البته در سایر ابعاد هم 
تجربه کرده ایم در سیاسللت داخلی، خارجی، اقتصاد، تعلیم 
و تربیللت و ... نیز دارای تجربه هسللتیم کلله به همراه خود 

موفقیت و ناکامی داشته که باید بررسی و ارزیابی شوند.
سرلشللکر باقری با بیللان اینکه در بیانیلله گام دوم انقاب، 
رهبر معظم انقللاب حکمرانی متعالللی را مطرح کرده اند، 
خاطرنشللان کرد: ما می توانیم نظام انقابی داشللته باشیم 
کلله مجری آن هم جوانان برومند انقابی برای ایجاد تمدن 

نوین اسامی هستند.  فارس

سرلشکر باقری: 

مبارزه با فساد به مذاق برخی  خوش نیامده است
توزیللع بیانیه ای علیه رئیس جمهور در مجلس، آغاز به کار 
سامانه  ثبت اموال نمایندگان در مجلس، مخالفت مجلس با 
کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران، موافقت مجلس 
با تحقیق و تفحص از عملکرد شللرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینللی )ره(، موافقللت مجلس با اولویت طللرح تنفس ۵ 
سللاله به بانک رفاه برای واگذاری سللهام، مخالفت مجلس 
با بررسللی طرح اساسنامه  شللرکت ملی گاز طبق اصل ۸۵ 
قانون اساسللی از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس 

شورای اسامی بود.
جلسلله علنی مجلس به ریاسللت مسعود پزشللکیان برگزار 
شد و بررسللی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت 
شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، برسی روند اجرای قانون 
معافیت فرزندان ایثارگران از خدمت وظیفه عمومی، بررسی 
الیحلله موافقت نامه کشللتیرانی تجللاری دریایی در دریای 
خزر بین دولت جمهوری اسللامی ایران و دولت جمهوری 

قزاقستان و...در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
همچنین سللتاد سامانه ثبت اموال و دارایی های نمایندگان 
مجلللس بللا حضور جمعللی از نمایندگان آغاز بلله کار کرد 
و تعللدادی از نماینللدگان اطاعات خود را در این سللامانه 
بارگذاری کردند و کدی را جهت بارگزاری لیسللت اموال و 

دارایی های خود دریافت کردند.
در همین رابطه سللخنگوی هیات رئیسلله مجلللس از قوه 
قضاییلله و به ویللژه رئیس قوه به خاطللر تعامل و همکاری 
خوبشللان بللا مجلس در راه اندازی سللامانه ثبللت احوال و 

دارایی مسئوالن، تشکر کرد.
در جریان طرح اصاح بند »د« ماده ۸۸ قانون برنامه ششم 
توسعه مربوط به کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران 
از خدمت وظیفه عمومی، سللردار رضا طایی نیک، معاون 
پارلمانللی وزارت دفاع گفت که اذن الزم برای اجرای قانون 
برنامه ششللم مبنی بر کسللر خدمت فرزندان ایثارگران به 

ازای هللر ماه حضور در جبهه، اسللارت و یا درصد جانبازی 
داده نشللده اسللت و لذا قانللون برنامه در این بللاره اجرایی 

نمی شود.
دراداملله نمایندگان با ۶۲ رای موافللق، ۱۱۶ رای مخالف و 
پنج رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با 
با کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران مخالفت کرده 

و آن را تصویب نکردند.
مجلللس بللا ۱۱۴ رای موافللق، ۳۶ رای مخالللف و ۸ رای 
ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس با تحقیق 
و تفحص از عملکرد شللرکت شللهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس با بررسی 
با اولویت و خارج از دسللتور طرحللی موافقت کردند که در 
صورت تصویب آن، تنفس ۵ ساله به بانک رفاه برای رساندن 

سقف واگذاری سهام خود به ۳۰ درصد را می دهد.
الیحلله موافقت نامه کشللتیرانی تجللاری دریایی در دریای 
خزر بین دولت جمهوری اسللامی ایران و دولت جمهوری 
قزاقستان در جلسه علنی  مجلس در دستور کار قرار گرفت 
و نماینللدگان با ۱۵۶ رای موافللق، ۴ رای مخالف و ۲ رای 

ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر به آن رای دادند.
علیرضللا رحیمی، عضو هیئت رئیسلله مجلللس در صفحه 
شخصی خود در توییتر از توزیع بیانیه بی هویت علیه رئیس 

جمهور در مجلس خبر داد.
مصطفللی کواکبیان نیللز در تذکری در واکنللش به توزیع 
این بیانیه  گفت: هیات رئیسلله نگذارد که رهبری و رئیس 

جمهور را در مقابل هم نشان دهند.
بررسللی تقاضای عللده ای از نمایندگان در مورد رسللیدگی 
به طرح اساسللنامه شللرکت ملی گاز ایللران طبق اصل ۸۵ 
قانون اساسی )بررسللی در کمیسیون به جای صحن علنی 
مجلس( در دسللتور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان با 

آن مخالفت کردند.  ایسنا

خالصه مهمترین اخبار جلسه مجلس 

ثبت نام نمایندگان در سامانه ثبت اموال

رئیس جمهللور گفت: اگللر برجللام را نگه داریم 
تحریم تسلللیحاتی ایران سللال آینده برداشللته 

خواهد شد.
حجت االسللام حسللن روحانی رئیس جمهور( 
در جریان سللفر به اسللتان کرمان با حضور در 
ورزشللگاه تختی رفسللنجان از مرحوم هاشمی 
رفسللنجانی یاد کرد و گفت: آیت اهلل هاشللمی 
به عنوان یک چهره سیاسللی شللناخته شده در 
هملله منطقه اسللت و این چهره خللدوم را می 
شناسللند و این فخری است برای این سرزمین. 
برای همه مردم ایران و مسلمانان این شخصیت 

یک افتخار است.
وی در اداملله با تاکید بر اینکه به طریق اولی در 
یک کشور ۸۲ میلیونی قاعدتا اختاف فکر و نظر 
وجود دارد، اظهار داشت: حاال آنهایی که در یک 
سللمت تندرو هسللتند معموال ما را با مشکاتی 
رو برو می کنند. ممکن است حسن نیت داشته 
باشند و درست فکر کنند و بگویند اما راه میانه 
ای که قرآن دسللتور می دهد این است که می 
گوید ما شللما را امت میانه و الگو برای جهانیان 
قرار دادیم. اعتدال، میانه روی، انصاف به عدالت 
نگللری و واقع گرا بودن در عیللن مقدس بودن 

آرمان مساله بسیار مهمی است. 

روحانی با اشللاره به برجام خاطرنشللان کرد: ما 
با ۶ کشللور و قدرت بزرگ بللرای مصالح جامعه 
و کشللور خود توافق نامه امضللا کردیم. در این 
میان یک کشور یعنی آمریکا از این توافق خارج 
شللد و عهد و پیمان خود را زیر پا گذاشللت. ما 
می توانسللتیم چنللد کار انجام دهیم و شللیوه 
های مختلف داشللتیم. عللده ای می گفتند باید 
بافاصله از این توافق خارج شللوید. عده ای می 
گفتند باید در این توافق بمانید. عده ای هم می 

گفتند راه بینابین انتخاب کنیم. 
وی خطاب به مردم کرمان و رفسنجان گفت: ما 
در ایللن تجربه دیدیم که این راه بینابین به نفع 
ما اسللت. بدانید با ادامه برجام ما سال آینده به 
یک هدف بسیار بزرگ سیاسی، امنیتی و نظامی 
و دفاعی دست پیدا می کنیم و آن این است که 
ما سالها اسللت که خرید سللاح از طرف ایران 
طبق قطعنامه سللازمان ملل ممنوع است. یعنی 

ما نمی توانیم از یک کشوری اسلحه بخریم.
رئیس جمهور ادامه داد: خرید سللاح اگر کشور 

دیگللری هم بخواهد از ایللران انجام دهد باز هم 
ممنوع است. یعنی ما نمی توانیم ساح بفروشیم. 
طبق این توافللق و قطعنامه ۲۲۳۱،  اگر برجام 
را نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران 
برداشته خواهد شد و به راحتی می توانیم ساح 

الزم را خرید و فروش و به دنیا صادر کنیم. 
روحانی با تاکید بر اینکه برداشللته شدن تحریم 
تسلللیحاتی یکی از آثار مهم توافق برجام است، 
عنوان کللرد: بله امروز می توانیللم از این توافق 
خارج شللویم اما دیگر ثمری که در آینده و سال 
دیگر پیش روی ما است نخواهد بود. می توانیم 
بیللرون برویم اما قطعنامه های شللورای امنیت 
علیه ایران بر می گردد. باید فکر کنیم و ببینیم 

منافع کشور در کجا است. 
روحانی افزود: حاال که منافع ما در ماندن است 
آیا دیگران دست روی دسللت بگذراند و به این 
توافللق عمل نکنند؟ و مللا یکجانبه عمل کنیم؟ 
نه. این هم درسللت نیست. ما باید برجام را نگه 
داریللم و حفظ کنیم و در عین حال ما هم آنچه 

در این توافق قرار گذاشللته بودیم انجام دهیم و 
پله پله کاهش دهیم و کنار بگذاریم. این مسیر، 
مسیر درستی بود که انتخاب کردیم. امروز توان 
هسته ای ما از هر شرایط دیگری بهتر است. زیرا 
ما تاش و توسعه پیدا کردیم، تحقیق کردیم.  

رئیس جمهللور افزود: ما در این سللفر در زمینه 
آب و برق یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه 
افتتللاح می کنیللم، یعنی در زمینه نیللروگاه ها، 
طرح های آبرسللانی و طرح هللای فاضاب هزار 
و ۸۰۰ میلیللارد تومان افتتاح داریم. بنابراین ما 
شکسللت نخوردیم و شکسللت نخواهیم خورد و 

راهمان را ادامه می دهیم.
وی تاکیللد کرد: ما می دانیم کلله مردم از لحاظ 
زندگی در سللال گذشللته و امسال در فشار قرار 
دارنللد و ایللن را می دانیم که درآمللد و مخارج 
زندگللی مردم مخصوصاً آنهایللی که حقوق بگیر 
ثابت هستند سخت اسللت، بنابراین در روزهای 
آینللده طرحی را خواهیم داشللت و این طرح را 
برای خانواده هایی که در فشار اقتصادی هستند، 

اعام می کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: در کشور ما حدود ۲۵ 
میلیللون خانوار داریم که در ایللن میان عده ای 
وضع زندگیشللان مناسب است و می توانند روی 
پای خودشان بایسللتند اما اکثریتی هستند که 
دچار فشللار هستند و باید از راهی به آنها کمک 
شود. طبق محاسبات ما حدود ۷ میلیون خانوار 
وضع زندگیشللان خوب و نسللبتاً خوب است اما 

۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند.
رئیس جمهور افزود: از این جمعیت عظیم کشور 
یک اکثریللت قاطع نیللاز به کمللک دارند. من 
امیداورم از ماه آینده به هر خانوار، یک حمایتی 
را بصللورت ماهانلله آغاز کللرده و بتوانیم به ۱۸ 

میلیون خانوار کمک کنیم.
وی تأکید کرد: این طرح مهم دولت در سال ۹۸ 
اسللت که در روزها و هفته های آینده مشخصات 
آن برای مردم اعام خواهد شللد. این به عنوان 
یک قدم دولت جهت حمایت از مردم در زندگی 
روزمره آنهاست تا ان شاهلل بتوانیم از این تحریم 
و مشکات عبور کنیم. راه شهدا، راه بزرگان، راه 
هاشللمی رفسنجانی، راه شللهید باهنر، راه مقام 
معظللم رهبری و راه شللهید بهشللتی راه نجات 

ماست.  مهر

گرفتار حاشیه ها نمی شویم و مصمم تر از همیشه پای کار مبارزه با فساد خواهیم ماند 
آیت هللا رئیسی:

روحانی در جمع مردم رفسنجان:

برجام را حفظ کنیم، تحریم تسلیحاتی ایران سال آینده رفع می شود


