
فرمانده کل س��پاه دس��تگیری سرش��بکه کان��ال آمدنیوز را 
محصول یک برنامه ریزی دقیق و هوش��مندانه دانست که امید 
و امنیت را بیش از پیش در دل مردم زنده کرد و هراس را در 

دل دشمنان ایران اسالمی انداخت.
سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« در چهارمین همایش 
جامعه اطالعاتی سپاه، با اشاره به تنوع تهدیدات دشمن علیه 
نظام جمهوری اس��المی ایران اظهار داشت: مقابله با این آرایه 
متنوع و به هم پیوسته قدرت های بزرگ امروز یک مسئولیت 

فوق العاده بزرگ و الهی است.
وی با بیان اینکه فض��ای عمل اطالعات ما یک فضای جهانی 
اس��ت، گفت: کار اصلی جامعه اطالعاتی روش��ن کردن دامنه 
و قلمرو فضای حرکت نظام و انقالب اس��المی اس��ت؛ ما باید 
دوردس��ت ها را خ��وب ببینیم. محیط و قلمرو خود را روش��ن 
مش��خص کنیم. کار اصلی جامعه اطالعاتی فراهم کردن دقت 

و صحت عمل و تصمیم درست است.
فرمانده کل س��پاه در ادامه با بیان اینکه نقطه آغاز کار جامعه 

اطالعاتی فضای تفکر دشمن است، افزود: شناخت دشمن اول 
از ش��ناخت نوع تفکر و فضای تصمیم او آغاز می ش��ود. درگیر 
شدن در مساحت ذهنی دش��من، اولین کار جامعه اطالعاتی 
است و هیچ عملی در میدان واقعیت بدون ساختن یک تصویر 
در ذهن صورت نمی گیرد. باید بر قوه عاقله دشمن تسلط پیدا 

کنیم تا دریابیم که دشمن چگونه می اندیشد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود اطالع��ات را نرم افزار 
حکمران��ی و حکوم��ت داری دانس��ت و کش��ف روابط به هم 
پیوسته آرایش های دشمن را مهم ارزیابی کرد و گفت: کشف 
رواب��ط بازیگران محیط خارج با محی��ط داخل دارای اهمیت 

است، این کشف یک کار اطالعاتی است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه در دنی��ای امروز، اس��تراتژی ها به هم 

پیوس��ته و خطرناک تر شده اند، افزود: استراتژی های اقتصادی 
در کن��ار راهبرد ه��ای روان��ی، فرهنگ��ی و اجتماع��ی چهره 
مواجهه های جدید هس��تند. اطالعات در این زمینه ها بایستی 

بسیار تقویت شود.
فرمانده کل س��پاه با طرح این سوال که امروز نقش اطالعات 
ما در جنگ اقتصادی چیست؟ گفت: آیا ما برای چنین جنگی 
نقش��ه راهی ترس��یم کرده ایم تا دقیقا ابت��کارات، ارتباطات و 
ظرفیت ها و راهکار های دش��من را بشناس��یم. در اداره کردن 

جنگ اقتصادی بیشترین سهم را اطالعات دارد.
وی در ادام��ه س��خنان خود، ش��ناخت روابط بی��ن دولت ها، 
اس��تفاده از ش��کاف های موجود در روابط بین الملل، فضا های 
نفوذ و ش��ناخت خطوط قرمز دشمنان برای تاثیرگذاری را از 

نکات مهم دانست.
فرمانده کل س��پاه پیش بینی، پیش��گیری و مه��ار در محیط 
داخلی و خارجی را یکی از کارویژه های اصلی اطالعات دانست 
و تاکید کرد: ش��ناخت روند ها در اطالع��ات برای پیش بینی 
مهم اس��ت. روندها، مسیرساز است. روند ها می تواند به کشف 
تحوالت آتی کمک کند. شناخت روند های اقتصادی، سیاسی، 

فرهنگی، علمی و تغییرات اجتماعی باید مورد توجه باشد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت برخورد با مفس��دان و مجرمان گفت: 
اگر برخورد با مفس��دان نباش��د جامعه به اعتماد و باور به اقدام 
نظام نمی رس��د. تولید باور های صحیح در افکار عمومی نتیجه 
اقدام اطالعات است و امید با این اقدامات به جامعه برمی گردد.

فرمان��ده کل س��پاه در پایان ب��ا قدردانی از اقدامات س��ازمان 
اطالعات سپاه در حوزه های مختلف، دستگیری سرشبکه کانال 
آمدنیوز را محصول یک برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه دانست 
که امید و امنیت را بیش از پیش در دل مردم زنده کرد و هراس 

را در دل دشمنان ایران اسالمی انداخت.  سپاه نیوز

رویـداد2 پنج شنبه  23 آبان 1398  شماره 5167 

ازنظارتاستصوابیکوتاهنمیآییم
معاون اجرایی و امور انتخابات ش��ورای نگهبان گفت: 
از موضوع احراز صالحیت و نظارت اس��تصوابی کوتاه 

نمی آییم چرا که وظیفه قانونی ماست.
محمدحس��ن صادقی مقدم عضو حقوق��دان و معاون 
اجرایی و امور انتخابات ش��ورای نگهبان طی سخنانی 
در همایش سراس��ری هیأت های نظ��ارت بر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که در مشهد 
برگزار ش��د با اش��اره ب��ه بیانات بنیانگ��ذار جمهوری 
اس��المی ایران و رهبر معظم انقالب اس��المی درباره 
شورای نگهبان، تصریح کرد: اگر فرمایشات امام راحل 
و مق��ام معظم رهبری درباره ش��ورای نگهبان را نگاه 
کنی��م، این نهاد مقدس در کالم آن ها جایگاه بس��یار 

مهم و رفیعی دارد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره 
به اهداف برگزاری همای��ش هیأت های نظارت، ادامه 
داد: هم��ه می دانند که چه وظایفی بر عهده ش��ورای 
نگهبان اس��ت، اما ای��ن همایش تأکیدی ب��ر قانون و 
تبیین عنوان اس��تصوابی و احراز صالحیت در شورای 

نگهبان است.
صادقی مق��دم اضافه کرد: اس��اس کار ما قانون اس��ت 
والغیر؛ قانون هم وظایف ش��ورای نگهب��ان را تبیین 
کرده و بنده هم اخیراً در وزارت کشور عرض کردم که 
ما با هر کس��ی که در مقام بحث قانونی، دانش��جویی، 
اس��تادی و حتی طلبگی باشد، حاضریم درباره جایگاه 
ش��ورا بحث کنیم چرا که این جایگاه کاماًل روش��ن و 

واضح است.
وی ب��ا بی��ان اینکه م��ا از موضوع اح��راز صالحیت و 
نظارت استصوابی کوتاه نمی آیم چرا که وظیفه قانونی 
ش��ورای نگهبان اس��ت، تأکید کرد: تدبیر حکیمانه ای 
ب��ود که عزیزان در تدوین قانون اساس��ی داش��تند و 
شورای نگهبان را تضمین کننده سالمت انقالب و نظام 

برشمردند و این مطلب بسیار روشن و واضح است.

اخبار

تکمضرابنمکدار
هر بار که تک مضراب می زنیم تیرهای بال به س��مت 
"ننجون" سرازیر می شود. ملت می گویند تک مضراب 
های ننجون بی نمک تر از اظهارات مقامات است.حق 
هم دارند.اصال اگر به خودمان بود به جای طنزنویسی 
همین سخنرانی های یزد و رفسنجان را در این ستون 

می ریختیم تا مردم حالش را ببرند.
به هر حال بابت نمک بیش��تر جن��اب دکتر نمکی – 

وزیر بهداشت – پیشاپیش شرمسارم.
نمکی: من نیامدم جیب پزش��کان لوکس نش��ین را پُر 

کنم.
ننجون: شما زحمت نکشید وزیر قبلی این کار را انجام 
داده است.ش��ما همان جیب پزشکان عمومی را خالی 
ت��ر کنید کفایت می کند. همی��ن دیروز یک نماینده 
مجلس با افتخار اعالم کرد که در بین "کولبرها" چند 
پزش��ک هم به چشم می خورد که یحتمل دستپخت 

سیاست شماست.
نمکی: من نیامدم راه را برای فس��اد در س��ازمان غذا 

و دارو باز کنم.
ننجون: اتفاقا صد و بیس��ت هزار تن ذرت فاس��د هم 
وارد مملکت شده که با آن می شود راه فساد را کامال 

کیپ کرد.
نمکی: خوشبختانه امروز شاهد گسترش زیرساخت های 

درمانی و بهداشتی در مناطق کم برخوردار هستیم.
ننج��ون: اتفاقا االن جایی که به ش��دت درد می کند 

همان زیرساخت مردم است.
نمکی: بعد ه��ا طرح هایی مانند "پزش��ک خانواده" بر 

روی این ریل به حرکت درخواهند آمد.
ننجون: تا جایی که ما یادمان می آید این طرح توسط 
وزرای دولت سلس��له های ماد، اشکانیان، ساسانیان ، 
خوارزمشاهیان تا همین دولت قبلی هم ارائه شده بود. 

دو صفحه هم تاریخ بخوانید بد نیست دکتر جان!
نمک��ی: تاکنون حتی یک ریال هم بابت س��یل به ما 

پول نداده اند.
ننجون: عزیزدل! س��یل آمده بودجه که نیامده ش��ما 

سهم می خواهید.
نمکی: در ساعات اولیه زلزله آذربایجان شرقی همانند 
زلزله کرمانش��اه کنار م��ردم بودیم و ت��ا آرام گرفتن 

اوضاع کنار مردم خواهیم ماند.
ننج��ون: اتفاقا یکی از گالیه های مردم س��یلزده هم 

همین بود.
نمکی: هیچ وقت اجازه نمی دهم که خدمات رسانی در 

وزارت بهداشت به سیاست آلوده شود.
ننجون: سیاست که چیز بدی نیست. اسم و رسم آدم 
را ماندگار می کند.وزیر س��ابق با یک جمله "خودتان 

بمالید" به خاطره ها پیوست.
نمکی: اینکه در برخی اس��تان ها روس��ای دانشگاه ها 
تحت فشار برای استخدام یا اخراج برخی نیروهایشان 
قرار می گیرند و روس��ا را با فرم استیضاح وزیر تهدید 

می کنند.
ننج��ون: با فرم که چیزی نیس��ت.زماتن های قدیم با 

چوب و چماق تهدید می کردند.

ننجون

روحانیتضمینیبرایگالبیهایFATFنمیدهد
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: ظریف و روحان��ی علنا اعالم کرده اند 
تضمینی نمی دهند که با پیوس��تن ایران به FATF مش��کالت اقتصادی کشور 

برطرف می شود. روحانی تضمینی برای گالبی های FATF نمی دهد. 
محمدرض��ا پورابراهیمی افزود: FATF به دنبال این اس��ت که در کش��ورهای 
مختلف منابع حاصل از تجارت مواد مخدر و تروریسم در چرخه جریان اقتصادی 
رد و بدل نشود و جلوی استمرار این فعالیت ها گرفته شود. ما با این موضوع مشکلی 

نداریم. باید منشا پول در کشورها با فعالیت سالم اقتصادی تعریف شود.
وی گفت: FATF توس��ط کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی به اب��زاری علیه جمهوری 
اسالمی تبدیل ش��ده است، آیا مسئوالن دولتی ما متوجه نمی شوند که این کنوانسیون 
ابزاری علیه ملت ایران اس��ت؟ وی تاکید کرد: طرفداران برجام باید پاسخگوی وضعیت 

اقتصادی کشور باشند نه مخالفان پیوستن ایران به FATF.  مهر

ادعاییکنمایندهمجلس؛حذفدالر۴۲۰۰تومانیدربودجه۹۹
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی از حذف 
دالر ۴۲۰۰تومانی از بودجه س��ال ۹۹ خبر داد و گفت: در بودجه س��ال آینده 

دالر ۲نرخی نخواهیم داشت.
س��ید محمد حس��ینی درباره تدوین بودجه س��ال ۹۹ از سوی دولت، گفت: در 
بودجه سال آینده دالر ۴۲۰۰تومانی نخواهیم داشت، این که دالر در بودجه سال 
آینده به چه میزانی باشد هنوز مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که 

دالر ۲نرخی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت.
نماینده تفرش در مجلس همچنین از ارائه گزارش عملکرد 381 شرکت، بانک و مؤسسه 
غیرانتفاعی دولتی درباره عملکرد سال گذشته و 6ماهه اول امسال به صورت تفکیک شده 
از س��وی س��ازمان برنام��ه و بودجه به مجلس خب��ر داد و عنوان کرد: ای��ن گزارش در 
کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است، البته قرار بر این است دیوان محاسبات 

نیز در این زمینه گزارشی را به کمیسیون ارائه کند.  تسنیم

درشأنرئیسجمهورنیستازپروندههایفسادمبهمسخنبگوید
دبیرکل حزب کارگزاران با اشاره به سخنان حسن روحانی در یزد گفت: در شأن 
رئیس جمهور نیست که در محافل عمومی، به صورت کلی و مبهم از پرونده های 

فساد سخن بگوید.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگویی با اشاره 
به س��خنان حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور در جمع مردم یزد مبنی 
بر برخورد گزینش��ی دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، گفت: به نظر می رسد سخنان 
رئیس جمهور در جمع مردم یزد درباره برخورد با فساد، سخنانی ناشی از اعتقاد شخصی و 
نگرش وی نبود؛ شاید روحانی از فضا و اتفاقات رخ داده در محل سخنرانی عصبانی شده 
بود که چنین کلماتی را به زبان راند. کرباس��چی بیان داش��ت: رئیس جمهور اگر پرونده 
فساد خاصی را مدنظر دارد باید به صورت موردی و جزئی، موضوع را به قوه قضاییه و حتی 
وزارتخانه تحت امر خود ارجاع دهد؛ چرا که در امر مبارزه با فس��اد و شناس��ایی مصادیق 

مفسد، کلی گویی و مبهم سخن گفتن، مشکلی را حل نمی کند.  فارس

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

س��خنان پرحاش��یه رئیس جمهور در اس��تان یزد، تعبیرهای 
مختلفی در میان افکار عمومی به دنبال داش��ت، به طوری که 
برخی از مردم آن را دلهره از برخورد با فس��اد و گروهی دیگر 
تالش��ی برای بدس��ت آوردن دل اصالح طلبان عنوان کردند. 
این احتمال زمانی بیشتر تقویت می شود که وی در سخنانش 
حتی س��عی داش��ت با تقدیر از رئیس دولت اصالحات در یزد 

دل اصالح طلبان را بدست بیاورد. 
ای��ن انتقادات در حالی عنوان ش��د که برخ��ی از مردم حاضر 
در میدان امیر چخماق یزد ش��عارهای تن��دی در اعتراض به 
نابسامانی های اقتصادی سر دادند و تاکید داشتند که مشکالت 

اقتصادی مردم با شعار حل نمی شود. 
انتق��ادات تن��د رئیس جمهور حت��ی با تعجب کارشناس��ان و 
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی همراه بود به گونه ای که حتی 
اص��الح طلب��ان و برخی از حامیان دولت ه��م از او انتقاد و از 

سخنان وی به عنوان یک حقوق دان تعجب کردند. 
از جمل��ه روزنامه آفتاب یزد در یادداش��ت صفحه اول خود با 
عنوان »آقای روحانی! شما چرا؟« نوشت: »باور کنید، شنیدن 
اعداد و ارقام بزرگ فساد هرگز مردم را خوشحال نمی کند!« و 
»چرا ش��ما آقای روحانی همان راهی را در پیش  گرفته اید که 

پیشینیان رفته اند و هیچ نفعی نبرده اند؟!«
حجت االسالم دعایی مدیرمسئول موسسه اطالعات نیز اظهار 
داش��ت: »رئیس جمهور نباید مرتکب اشتباه شود و نباید سد 
راه کس��انی ش��ود که در حال حاضر با قدرت و قوت خدمات 
ارزشمندی را ارائه می دهند. این صحبت ها قطعاً از اشتباهات 

آقای روحانی است.«
محمود صادقی، نماینده اصالح طلب و عضو فراکس��یون امید 
مجلس ش��ورای اسالمی هم در توییتر نوشت: »آقای روحانی! 
فساد فساد است، چه میلیونی چه میلیاردی؛ به جای فرافکنی 
با غده های فساد در دس��تگاه های زیرمجموعه خودتان مقابله 
کنید. بعضی از همکاران ش��ما در هیئت دولت دس��ت کمی از 

همتایانشان در دولت سلف ندارند.«
صادق زیب��اکالم فعال سیاس��ی اصالح طلب نیز  ب��ا انتقاد از 
س��خنان رئیس جمهور گفت: »آقای روحانی اگر برادر شما به 

زندان نیفتاده بود، باز هم این حرف ها را می زدی؟«
عب��اس عبدی، فعال اصالح طلب نیز در این باره  اظهار داش��ت: 
روحانی فکر می کند این ش��یوه می تواند به او کمک کند اما به 
اعتقاد بنده این راه نمی تواند به او کمک کند، برای اینکه ش��ما 
وارد ب��ازی طرف مقابل خودتان ش��ده اید. در بازی طرف مقابل، 
شما بازنده هستید. درحالی که باید بازی خودت را انجام بدهی! 
عبدی گفت: نمی توان درک روشنی از این نوع رفتارها داشت، 

من هم درکی از این ماجرا ندارم.

حملهبهقوهقضاییه
رئیس جمهور همچنین در این س��خنان  اظهاراتی داشت که 
بیش��تر ناظر به انتقاد از قوه قضائیه و زیر سوال بردن اقدامات 
اخی��ر آن بود. روحانی گفت »با کش��اندن چندنفر به دادگاه و 

تبلیغ مبارزه با فساد، سِر مردم کاله نمی رود!«

عملکرد ماه های اخیر قوه قضاییه مشخص می کند که منظور 
رئی��س جمهور از »چند نفر« که به دادگاه کش��یده ش��دند، 

روشن است.
گویا یکی از این چند نفر »حسین فریدون« برادر رئیس جمهور 
است که  ماه گذشته به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعی 

و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده  است.
 پرونده ش��بنم نعم��ت زاده دخترمحمدرضا نعم��ت زاده وزیر 
صنع��ت دول��ت یازدهم نیز ب��ه اتهام »احت��کار دارو« درحال 
رس��یدگی اس��ت و علی اشرف پوری حس��ینی رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی نیز به اتهام خصوصی سازی های بدون ضابطه 

و افسارگسیخته در بازداشت به  سر می برد.
برخ��ی در ای��ن باره م��ی گویند روحان��ی احتم��االً از احکام 
صادرش��ده دلخور ب��وده و انتظار چنین برخوردی را نداش��ته 

است. 

با این حال س��والی که از سوی تحلیلگران سیاسی در این باره 
مطرح می شود این است که مگر از برادر رئیس جمهور و معاون 
اول هم بزرگتر در فس��اد وج��ود دارد؟ آیا زمانی که در دولت 
از وزیر و س��خنگو تا معاون اول و شخص رئیس جمهور دارای 
نزدیکان و اقربائی با مفس��ده های جدی مالی هستند طبیعی 
است سخنان رئیس آن دولت در مبارزه با فساد از سوی ملت 

جدی گرفته نشود.

نطقیانتخاباتی
دراین میان بس��یاری از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی بر 
ای��ن باورند ک��ه آنچه رئیس جمهور در این س��خنرانی گفت، 

بیشتر شبیه یک نطق انتخاباتی  با تهدید به افشاگری بود . 
این س��خنان این معنا را به دنبال داشت که رئیس جمهور در 
ماه های منتهی به انتخابات فضای کش��ور را به سمت و سوی 

خاصی هدایت می کند. 
رئیس جمهور در س��ال ۹6  توانس��ت نارکارآم��دی خود را با 
ای��ن حربه پنهان کند اما خروج آمریکا از برجام و وقت ُکش��ی 
اروپایی ها در اجرای تعهدات خود در قبال ایران موجب ش��ده 

تا دولت روحانی در یک تعلیق به سر ببرد.
 در این ش��رایط تنه��ا امید وی برای حف��ظ دولت و پیروزی 
هم حزبی های��ش در انتخابات اس��فندماه، اس��تفاده دوباره از 

ابزارهای انتقادی است.

نتیجهمعکوس
به نظر می رس��د که اظه��ارات جنجالی رئیس جمهور در یزد، 
نتیجه معکوس��ی برای وی به دنبال داشته و ادامه راه را برای 

رئیس جمهور ناهموارتر کرده است.
بخش اعظم فسادهایی که رئیس جمهور از آنها یاد می کند در 

دستگاه اجرایی یعنی همان دولت رخ داده است.
همچنین نگاهی به ش��رایط اقتصادی کش��ور نشان می دهد 
که این اظهارات تنها رفتاری فرافکنانه اس��ت چرا که در حال 
حاضر اقتصاد کشور از حداقل های الزم هم برخوردار نیست. 

در نهایت بهتر است تا دولت به جای فرافکنی با غده های فساد 
در دستگاه های زیر نظرش مقابله کند و سد  راه افرادی که در 
حال حاضر با قدرت خدمات ارزشمندی را ارائه و با فساد مقابله 
می کنند نشود. دستگاه قضائی در دوره تحول برخورد با فساد 
را اولویت اول خود قرار داده و این مورد نه تنها در شعار، بلکه 
در عمل نمایان ش��ده است. قوه قضائیه بارها اعالم کرده است 
که در برخورد با هر نوع فس��ادی طب��ق قانون عمل می کند و 
تفاوت میان اشخاص نیست ، از این رو پیامی که رئیس جمهور 

به دنبال انتقاد آن به مردم است، منتقل نمی شود . 

روحانی: 

برجام افتخار ماست
رئیس جمهور گفت: بعضی ها فکر می کنند همه 
کار م��ا برج��ام بوده اس��ت. برجام ه��م یکی از 

کارهای پرافتخار ما بوده است.
حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحانی 
روز چهارش��نبه در جلس��ه هیات دولت با طلب 
آمرزش برای درگذشتگان حادثه زلزله در استان 
آذربایجان ش��رقی و آرزوی صب��ر برای خانواده 
های آنان و همچنین طلب سالمتی و شفا برای 
مصدوم��ان، تاکید کرد که همه باید تالش کنیم 
مش��کالت مردم این مناطق زلزله زده را که در 
سرمای این فصل در شرایط سختی زندگی می 

کنند،  در اسرع وقت حل کنیم.
روحان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه " ش��رایط زندگی 
راحت تر م��ردم مناط��ق زلزل��ه زده آذربایجان 
شرقی را در این زمستان سرد، باید خیلی سریع 
فراه��م کنیم"، تصریح کرد: در هوای س��رد آن 
منطقه، زلزله زدگان نباید در زیر چادر بمانند و 
یکی از راه های نزدیک برای کمک رس��انی این 
است که برای آنها خانه و اتاقی اجاره کنند و ما 

اجاره آنها را خواهیم پرداخت.
رئیس جمهور با قدردانی از مسئولین، نیروهای 
مس��لح، صدا و سیما و رس��انه ها و همه آنهایی 
که در این راس��تا کمک کردند، گفت: این جای 
افتخ��ار برای ملت و تاریخ ما اس��ت که هر کجا 
مش��کلی ب��رای گروهی از مردم پی��ش می آید، 

مردم ب��ه گونه ای عمل می کنند که نش��ان می 
دهد بن��ی آدم، اعضای یک پیکرن��د و این جزو 
افتخ��ارات اخالقی و فرهنگی م��ا و جزو همان 
می��راث پیامب��ر)ص( و ام��ام صادق)ع( اس��ت. 
روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با 
تاکی��د بر ض��رورت حفظ وح��دت و آرامش در 
کش��ور اظهارداش��ت: همه باید آس��تانه تحمل 
خ��ود را باال ببریم همانطور که وقتی به دولت و 
دس��تگاهی انتقادی می کنند آنها را تحمل می 

کنیم.
وی به وظایف رئیس جمهور طبق قانون اساسی 
اش��اره کرد و گف��ت: ممکن اس��ت بعضی ها از 
اجرای این وظیفه خوشحال باشند و یا نباشند، 
از قدی��م به ما گفتند، الحق ُمر. حق مزه اش اول 
ی��ک مقدار تلخ اس��ت اما مزه اش بعداً ش��یرین 
می ش��ود. رئیس جمه��ور افزود: م��ا می گوییم 
بیاییم در این مبارزه با فس��ادی را که از س��ال 
۹۲ ش��روع کردیم و الحم��داهلل بعضی دیگر هم 
آمدند و کمک می کنن��د، قاطعانه عمل کنیم و 
این مبارزه با فس��اد را تبدیل به اختالف نکنیم؛ 

بلکه تبدیل به وحدت کنیم.
روحان��ی اظهارداش��ت: اگ��ر دیده ش��ود همه 
جناح ها، گروه ها و تفکرها و هر فردی که فس��اد 
کرده پای میز محاکمه است ، این وحدت ایجاد 
می کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار 
پرده ای رویش��ان کشیده اند و یک عده پای میز 
محاکمه اند، آن موقع دعوا می شود و نباید اجازه 

داد دعوا شود.
رئیس جمه��وری با بیان اینکه بای��د متحد بوده 

و وحدت داش��ته باش��یم، گف��ت: رئیس جمهور 
نمی توان��د بگذرد و بحث ای��ن ۲ میلیارد و 7۰۰ 
میلی��ون دالر را بار دهم اس��ت که تکرار می کنم 
و طی چند سال گذشته مداوم گفته ام. مردم حق 
دارند که بدانند این ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر، 

سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.
رئیس جمهور تصریح کرد: می گویند چرا رئیس 
جمهور تازه گفته اس��ت! ما تازه گفتیم؟ این ۲ 
میلیارد دالر را چند سال پیش در شورای امنیت 
مل��ی تصویب کردی��م و چند س��ال پیش وزیر 
اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته 
است. این تازه نیس��ت بلکه همه تکرار مکررات 
است منتها گرفتاری های ما زیاد است و حافظه 

ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می رود!
رئی��س جمهور گفت: یک��ی ۲6۰ میلیون دالر و 
دیگری۴۲۰ الی۴3۰ میلیون دالر از ما نفت برده 
پولش را نداده اس��ت. بیایید حساب پس بدهید 
ای��ن ح��دود 7۰۰ میلیون دالری ک��ه نفت ما را 
بردید ،چه کار کردید؟ این که عیبی ندارد. ممکن 
است بیایید حساب پس بدهید ما شما را تشویق 

کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی کردید.
روحانی با اش��اره به نامه نگاری هایی که از سال 
اول ریاست جمهوری دوره یازدهم برای مشخص 
ش��دن سرنوشت پول این نفت و سود آن نوشته 
اس��ت ، گفت: مقام معظم رهبری به من فرمود 
اینهایی که ش��ما می گویید حق شماست و اینها 
باید به ش��ما جواب بدهند و بگویند چه کردند، 

این دستور آقا، اسالم و قانون است.
روحان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه "رئیس جمه��ور در 

مس��ایل عمومی کش��ور یک وظیفه س��نگینی 
دارد و ناراحت نش��ویم و من در مسأله انتخابات 
نمی توان��م واقعیت ها را نگوی��م، گفت: انتخابات 
سرنوش��ت مردم اس��ت. همه باید پای صندوق 
بیایند و  اگر مشکلی را حس کنم، خواهم گفت، 
نامه خواهم نوشت و تذکر قانون اساسی خواهم 

داد. این تا روزی که هستم وظیفه من است.
روحانی در ادامه س��خنان خود با اشاره به انجام 
س��فر اس��تانی به اس��تان های یزد و کرمان در 
روزهای گذشته، گفت: الزم می دانم از مردم یزد 
و کرمان بخاطر اس��تقبال، حضور، تالش مردم و 
مخصوصاً افتتاح هایی که در این اس��تان ش��اهد 

بودیم، تشکر کنم .
روحان��ی با تبریک به وزیر امور خارجه به خاطر 
این افتتاح ها، اظهار داش��ت: هر کارخانه بزرگی 
ک��ه افتتاح کردیم، مدی��ر کارخانه گفت که این 
کارخان��ه مرهون برجام اس��ت. در همه کارخانه 
های��ی ک��ه افتتاح ش��د و بازدید کردی��م مدیر 
کارخان��ه گفت قطعات مهم که بیرون مانده بود 
با توافق برجام  وارد کش��ور ش��د و این کارخانه 
س��اخته شد و اگر برجام نبود امروز این کارخانه 

افتتاح نمی شد.
رئیس جمهور ادامه داد: یک عده که وضع ش��ان 
خیلی خوب اس��ت و قلم و بلندگو دست ش��ان 
است هر گوشه تهران برای خودشان داد می زنند 
و می گوین��د وضع مردم خراب اس��ت. بله وضع 
مردم خوب نیس��ت ولی این حرف ها به ش��ما 
نیامده اس��ت. می دانیم حقوق تان چقدر اس��ت، 
خانه هایتان کجاس��ت و سوابق تان را بلدیم. شما 

نمی خواهد اینطور حرف بزنید.
وی اف��زود: برجام افتخار ما اس��ت ولی آبادانی 
روستاها، مقدم بر آن افتخار است و سامان دادن 
س��المت مردم بیش از برج��ام موجب افتخار ما 
اس��ت. اینکه در زمینه گاز و نفت توانستیم این 
همه اکتش��اف داشته باش��یم و آن جاهایی که 
میدان مشترک داشتیم و توفق گرفتیم، افتخار 
ما اس��ت. به این دولت افتخار می کنیم. به اینکه 
عضو ای��ن دولت هس��تم افتخ��ار می کنم. چرا 
افتخ��ار نکنیم، خادم ب��ودن و خدمت کردن به 

مردم فخر و افتخار دارد.
رئی��س جمهور در ابتدای س��خنان خ��ود نیز با 
تبری��ک میالد با س��عادت پیامبر عظیم الش��أن 
اسالم)ص( و همچنین میالد امام صادق)ع(  به 
همه مسلمانان و ملت بزرگ ایران، گفت: وجود 
پیامبر اسالم)ص( و دوران ۲3 ساله نبوت ایشان 
به عنوان یک تابلوی هدایت برای بش��ریت بوده 

و خواهد بود.
روحان��ی در ادامه با تبری��ک والدت امام جعفر 
صادق )ع( گفت: امام صادق)ع( سعه صدری دارد 
که وقتی در مس��جد پیامبر)ص( سخن و درس 
می گوید و هدایت می کند، حتی س��خن کفار را 
هم می شنود. سخن منکرین را هم می شنود و با 
صبر، متانت و منطق به آنها پاسخ می دهد. حتی 
وقت��ی منکرین خ��دا در کنار خانه خ��دا با امام 
صادق )ع( به بحث پرداختند نگفت که اینها کافر 
و منحرفند و آنها را برانید و دور و کور کنید بلکه 
 با س��عه صدر  با آنها حرف زد و اس��تدالل کرد.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

بلواگری و دلهره برای چیست؟  
سوال افکار عمومی در واکنش به انتقادات رئیس جمهور:  

سرلشکر سالمی در چهارمین همایش جامعه اطالعاتی سپاه:
امروز نقش اطالعات ما در جنگ اقتصادی چیست؟


