
در جلسه امروز؛
هیئت دولت الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ کل کشور را تصویب کرد

هیئت دولت کار بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.

جلسه هیئت دولت روز )چهارشنبه( به ریاست حسن 
روحانی رئیس جمهور برگزار ش��د و کلیه تبصره های 
باقی مانده از الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس 
از بحث و بررس��ی، به تصویب هیات وزیران رس��ید تا 
جهت رس��یدگی و تصویب نهایی به مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه شود.
هیات وزیران به پیش��نهاد س��ازمان برنام��ه و بودجه 
کشور مبنی بر اختصاص اعتبار و تسهیالت بانکی برای 
مرحله اول نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
شهری واقع در بافت در معرض خطر شهرستان مسجد 

سلیمان در استان خوزستان موافقت کرد.
بر این اس��اس، برای احداث یک هزار واحد مس��کونی 
ش��هری به ازای هر واحد تا س��قف ۱۲۰ میلیون ریال 

کمک بالعوض اختصاص یافت.
دولت همچنین جهت تأمین هزینه اسکان موقت برای 
یک هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ 
میلیون ریال کمک بالعوض و جهت تأمین هزینه های 
پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری 

نیز ۵۰ میلیارد ریال اختصاص داد.
افزون بر ای��ن، اختصاص مبل��غ ۵۰۰ میلیارد ریال از 
محل تملک دارایی های سرمایه ای نیز به منظور تأمین 
و آماده س��ازی زمین جه��ت جابجای��ی واحدهای در 
معرض خطر شهری، تأسیس��ات زیربنایی، آزادسازی 

معابر و احداث زیرساخت به تصویب رسید.
هی��ات وزیران در ادامه مصوب کرد مبلغ ۵۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت ارزان قیمت بانکی با کارمزد ۵ درصد در 
مناطق ش��هری برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای 
مس��کونی یاد شده با س��قف فردی ۵۰۰ میلیون ریال 

اختصاص یابد.
براس��اس اصالح آیین نامه ف��وق، توقیف و جلوگیری 
از نقل و انتقال وجوه یا اموال مش��کوک به پولش��ویی 
و تأمین مالی تروریس��م و یا انج��ام هرگونه تحقیقات 
منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صالح اس��ت؛ 
مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نباشد 
که در این صورت مرکز اطالعات مالی می تواند دستور 
توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را 
حداکثر تا ۲۴ س��اعت صادر و بالفاصله پس از حصول 
دسترس��ی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق 
دستور وی عمل کند و چنانچه بعد از ۲۴ ساعت مجوز 

مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود.

اخبار

نفت را با "پیت" صادر می کنیم
تک مضراب زدن وس��ط فرمایش هر کس��ی اش��کال 
داشته باشد بین حرفهای "برادر جهانگیری" بالاشکال 
اس��ت. ایشان در برهه حساس کنونی، خواهر و مادر و 
عمه و ننجون و الباقی عزیزان مردم را می شناس��د و 
مردم هم با بستگان سببی و نسبی وی آشنایی کامل 
دارد و به خاطر همین محال اس��ت س��وء تفاهمی به 

وجود بیاید.
معاون اول رییس جمهور هس��ت که باشد.ناس��المتی 
ی��ک روزی روزگاری با هم رفیق بودیم. به هر جا هم 
که برس��د باز هم اس��حاق خودمان است اما حیف که 

هیچوقت به هیچ جا نمی رسد.
برادر جهانگیری: صادرات نف��ت خام ایران را به صفر 

برسانند و ما نفت را به روش های دیگر می فروشیم.
ننجون: صادرات به شیوه "پیت" با مدیریت "درپیتی" 

هم راه حل بدی نیست.
برادر جهانگیری: ما در ش��رایط س��خت علیرغم تمام 
فش��ار هایی ک��ه در جنگ روانی و اقتصادی دو س��ال 
گذاشته روی پای خود ایستاده ایم و مقاومت کردیم.

ننجون: البته یادتان باش��د زمان زیادی هم روی پای 
ما مردم ایس��تادید که هنوز جای ایس��تادن تان درد 

می کند.
برادر جهانگیری: آمریکایی ها فش��ار حداکثری خود را 

بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند.
ننجون: احتماال این امریکایی ها همان آمریکایی هایی 
نیستند که شما قبال گفته بودید از تمام تهدیداتشان، 

فرصت می سازید؟
ب��رادر جهانگیری: وضعیت نس��بت ب��ه آن خوابی که 
آمریکایی ها برای کشور و ملت دیده بودند خیلی بهتر 

است.
ننجون: نسبت به خوابی که شما برای ملت بینوا دیده 

اید چطور؟
برادر جهانگیری: باید اجماع در سراسر کشور شکل بگیرد.
ننجون: یعنی این بار همه با هم بریزیم توی خیابان؟

برادر جهانگی��ری: با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا 
آن ها به همه توافقات و برجام پشت پا زدند.

ننجون: خداوکیلی قبلش ه��م با برجام "روپایی" می 
زدند و بس!

برادر جهانگیری: من فکر می کنم ...
ننجون: واقعا شما فکر هم می کنید؟!

ننجون

رهبر انقالب امام جمعه لرستان را منصوب کردند
حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسالم سیداحمد شاهرخی را به عنوان 

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب به این شرح است. نظر به پایان مسئولیت جناب حجةاالسالم 
آقای میرعمادی و با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان در این سالها، جناب عالی را 
که خود برخاسته از میان همان مردم و شناخته شده و متعلق به آن منطقه می باشید 
به نمایندگی خود در استان لرستان و امامت جمعه  شهر خرم آباد منصوب میکنم. خاطره 
وفاداری صادقانه  مردم شجاع آن استان به انقالب و نظام اسالمی و راه مستقیم امام بزرگوار 
هرگز از ذهنیت کشور و ملت زدوده نخواهد شد. حضور جنابعالی ان شاءاهلل باید به تقویت 
این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سالمت معنوی و محبت اسالمی 
بینجامد. بهره گیری از فرزانگان حوزه و دانشگاه توصیه مؤکد اینجانب است. توفیقات شما را 

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری از خداوند متعال مسألت میکنم. 

اعتراض آیت اهلل نوری همدانی به یکی از لوایح ارسالی به مجلس 
آی��ت اهلل نوری همدانی اع��الم کرد: اجماع فقها بر این اس��ت که گرفتن پول در 
براب��ر تأخیر در ادای دین، رباس��ت و قرآن کری��م نیز در هفت جا بر حرمت آن 

تأکید کرده است.
آیت اهلل حسین نوری همدانی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع 
ربا در بانک ها اش��اره کرد و گفت: عده ای از اساتیدحوزه، نامه ای به بنده نوشتند 
که الیحه ای برای رس��میت بخشیدن به رباخواری به عنوان قرض به مجلس شورای 

اسالمی تقدیم شده و عده ای از طالب نیز به درست بودن آن رأی دادند.
مرج��ع تقلید گفت: بانک ه��ا در برابر وامی که به مردم می دهن��د، در ابتدا مبلغی را به 
عنوان س��ود ب��ر می دارند که این رباس��ت؛ همچنین تأخیر در أدای دی��ن را به صورت 
روزش��مار از مردم می گیرند که این مصداق آیه » ای کس��انی که ایمان آورده اید! ربا )و 

سود پول( را چند برابر نخورید« می باشد.  خبرگزاری حوزه

مجلس طرح کارشناسی اصالح قانون انتخابات را کنار گذاشت 
دبیر شورای نگهبان گفت: مجریان و ناظران در برگزاری انتخابات دقت الزم را داشته 

باشند تا انتخابات به صورت سالم برگزار شده و برای مردم اطمینان بخش باشد.
آیت اهلل جنتی در جلس��ه ش��ورای نگهبان گف��ت: به دلیل نق��ص قانون فعلی 
انتخابات، ش��ورای نگهبان ش��رایط مص��رح در قانون انتخاب��ات را مدنظر قرار 
می ده��د. وی با بیان اینکه با توجه به سیاس��ت های ابالغ��ی مقام مظعم رهبری 
در خصوص انتخابات، دو س��ال کار های کارشناس��ی با همکاری ش��ورای نگهبان و 
مجلس ش��ورای اس��المی بر روی اصالح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این 
طرح از س��وی مجلس کنار گذاشته شد، خاطرنش��ان کرد: شایسته گزینی با این قانونی 
که در اختیار داریم برای ش��ورای نگهبان امکان پذیر نیس��ت، لذا ما بر اس��اس شروطی 
 که در قانون فعلی و به صورت حداقلی اس��ت صالحیت  داوطلبان را بررس��ی می کنیم.

 روابط عمومی شورای نگهبان

فرمانده کل س��پاه با بیان اینک��ه حنای آمریکا 
ب��رای ملت ایران رنگی ن��دارد، گفت: غربگرایان 
داخلی می خواهند نسخه تس��لیم ملت ایران را 

بنویسند.
سرلشکر حس��ین س��المی در یادواره ۹۲ هزار 
ش��هید بسیجی که در ورزش��گاه ۱۲ هزار نفری 

آزادی برگزار شد، 
با بیان اینکه شهیدان ما حقایق زنده و درخشان 
افتخارات اس��الم و ایران هستند، گفت: ما امروز 
کهکش��انی از س��تاره های پر فروغ را در آسمان 
حماس��ه های جاودان اس��الم و ایران در اختیار 
داریم. آنها نمونه های مجسم و تندیس های زنده 
ف��داکاری و اس��تقامت و ش��رف و فضیلت ملت 

بزرگ ایران هستند.
سرلش��کر سالمی افزود: هرکش��وری برای یافتن 
هویت و منزلت از منابعی استفاده می کند شهیدان 
ما منابع ب��ی پایان و خروش��ان هویت بخش ما 
هستند آنها به ما جاودانگی ارمغان دادند. آنها به 
ما یاد دادند که چگونه می توان بر شیاطین بزرگ 
در میدان های نابرابر پیروز شد. آنها سندهای زنده 
وفاداری ما به آرمان های بلند اس��الم عزیزمان و 

رهبران بزرگ انقالبمان هستند.
وی عنوان کرد: ش��هیدان ش��ما ن��ه فقط مایه 
س��عادت ملت ای��ران بودند بلکه آنه��ا بودند که 
تفک��ر و حقیق��ت روح جه��اد و ش��هادت را در 
پیکره امت اس��الم زنده کردند و سرزمین های 
اس��المی را به میدان جه��اد علیه طواغیت بدل 
کردند و راهی نورانی برای مجد و عظمت اسالم 

ساختند.
 فرمانده سپاه: امروز به برکت شهیدان شما همه 
جهان اسالم به میدان جهاد تبدیل شده است و 
مستکبران مانند مگس ها در حال فرار هستند و 
فرزندان انقالبی امت اس��الم در تعقیب آنان هر 
روز یک مهره سیاسی از دشمن را تشییع جنازه 

کرده و به گورستان می سپارند.
س��ردار س��المی گفت: مل��ت ای��ران و ملتهای 

مسلمان سال ها است با هدایت های رهبر انقالب 
در جس��تجوی نقش��ه پیروزی خود هس��تند. با 
مس��تکبران که می خواهند مانند قبل از انقالب 
جهان اس��الم را در بردگی خود ببینند اما امروز 
دیگر آن رویا باطل ش��ده اس��ت و ش��هیدان ما 

مانند چراغ های پر فروغ آگاهی بخشیدند.
وی افزود: لبنان امروز س��رفراز است و حزب اهلل 
در مقابل اس��رائیل مقتدر و قدرتمند ایس��تاده 
اس��ت و ه��رگاه آنه��ا بخواهند حرکت��ی انجام 
دهن��د آن را در نطفه خفه می کنند. س��وری ها 
از سرزمینش��ان دفاع می کنند و توطئه آمریکا و 
انگلیس و عربستان را خنثی می کنند. عراقی ها 
از حیثیت خ��ود در مقابل این فتنه برانگیزی ها 
دفاع می کنن��د و یمنی ها ترس را به درون کاخ 
های آل س��عود وارد کرده اند ام��ا ایران پر فروغ 
می درخش��د و در بهتری��ن موقعیت خ��ود قرار 

دارد.
سرلش��کر سالمی ادامه داد: ملت بزرگ ایران در 
هفته های گذش��ته سیلی مستحکم دیگری را بر 
صورت استکبار نواخت آنگونه که صورتش ۱8۰ 
درجه برگشت. و سیلی ملت ایرن صورت او را به 

سمت واشنگتن و تل آویو برگرداند.
فرمانده کل س��پاه گفت: دش��من در این  فتنه 
اخیر می خواس��ت س��ریال شکست های خود از 
مل��ت ایران را جبران کند. می خواس��ت فش��ار 
حداکثری را با حادثه ای در درون کشور ما پیوند 
بزند. در کمین بود و می خواس��ت از این حادثه 
فرصتی برای خود بس��ازد و ملت ایران را تهدید 
کند اما نمی دانس��ت که ملت ای��ران هنرمندان 

تبدیل تهدیدات به فرصت ها است.
وی اظهار داشت: او فکر می کرد در این اتفاقات 
ملت در مقابل نظام خود می ایستد البته دشمن 

دچار زوال عقل سیاسی است و محاسباتش غلط 
اس��ت. اما همه ملت ایران دانستند که هر وقت 
سیاست دش��من از خارج به داخل نفوذ می کند 
امنیت ای��ران به خط��ر می افتد. م��ردم مفهوم 
حمای��ت آمری��کا از ملت ای��ران را فهمید و این 
یک آگاهی محس��وس به ملت ایران بخشید که 
آمریکا برای همه ملت های جهان جز فقر و عقب 
ماندگ��ی خواهان چیز دیگری نیس��ت. آنها می 
خواهند با محو ملت ها به حیات برسند اما امروز 
این ملت ها هس��تند که آمریکا را به پوس��یدگی 
می رس��انند و از صفحه جغرافیای سیاسی محو 
می کنند و دیگر حن��ای آمریکا برای ملت ایران 

رنگی ندارد.
سردار س��المی عنوان کرد: ما باز هم می گوییم 
پیش مرگتان هس��تیم و خاک پایت��ان را برای 
تبری��ک به صورت م��ی کش��یم وفداییان ملت 

هستیم.
فرمانده کل س��پاه افزود: دش��من می خواس��ت 
حلقه های زنجیره اس��تراتژیک خود را در داخل 
کش��ور کامل کند و متاسفانه انسان های غربگرا 
ک��ه می خواهن��د ردای غربگرایی و تس��لیم در 
برابر غرب را بر ملت ایران بپوشانند واسطه گری 
بی��ن غرب و مل��ت را بر عهده گرفت��د و با غرب 
در این توطئه خطرن��اک و جنگ جهانی همراه 
ش��دند و می خواهند نسخه تس��لیم ملت ایران 

را بنویسند.
وی گفت: ش��ما در بین ملت ایران جایی ندارید 
کجا با س��ختی های این ملت هم��راه بوده اید و 
از ش��رف و اس��تقالل این ملت دف��اع کرده اید. 
کج��ا ب��اری از دوش ای��ن ملت برداش��ته اید و 
ش��ما امروز امتداد سیاس��ت های دشمن در این 
س��رزمین ش��ده اید و حرف های دش��من را در 
بیانیه ه��ا می نویس��ید و فضای فک��ری مردم را 
آلوده می کنید ش��ما فکر می کنید در قلب ملت 

ایران جایگاهی دارید؟
س��ردار سالمی تصریح کرد: آنروز که مردم ما به 
میدان انقالب آمدند ش��ما مشغول آلوده کردن 
فضای فک��ر و ذهن جوانان بودید. به دش��منان 
می گوی��م از خط قرمز ها عب��ور نکنید. ملت ما 
هوش��یار و آگاه اس��ت و صف خود را از سیاست 
آمریکا جدا کرد و نش��ان داد چق��در وفادار و با 
شکوه اس��ت. باید به این ملت احترام گذاشت و 
در مقابل آنها قربانی شد و برای آنها در حد مرگ 
ت��الش کرد. هرگز ملتمان را تنها نمی گذاریم و 
نمی گذاریم جز لبخند چیزی بر لبان شما نقش 
ببندد. ما از رهبرمان دستور گرفته ایم که برای 
مردممان تا س��رمد جان ف��داکاری کنیم. جان 
ناقابل ما فدای شما. فرمانده سپاه گفت: رودخانه  
خروش��ان این ملت در حال حرکت است و شما 
می روید تا دش��من را در کرانه های جوش��ش 
انقالبیتان محو کنید. ما همه ایران جهانی را به 

زودی خواهیم دید.  تسنیم

رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها می گفتند ابتدا مالقات کنیم بعد 
راجع به تحریم بحث کنیم، گفتیم ما دیگر حاضر نیستیم سرمان 

کاله برود.
حسن روحانی  رئیس  جمهور، در بیست و ششمین همایش ملی 
بیمه و توسعه با بیان اینکه تمامی تالش دولت یازدهم و دوازدهم 
این بوده که ریس��ک را در زندگی مردم به حداقل کاهش دهد، 
گفت: معموالً ریسک را نمی توانیم به صفر برسانیم، اما می توان با 

انجام اقداماتی آن را کاهش داد.
رئیس جمهور اظهارداش��ت: وقتی دولت یازدهم آغاز بکار کرد، 
کش��ور در تحریم پلکانی قرار داش��ت، به گونه ای که براس��اس 
تحریم هایی که س��ازمان ملل هم از آن پشتیبانی می کرد مجاز 
بودیم که در آن س��ال یک میلیون بشکه نفت بفروشیم و از این 

مقدار ساالنه ۲۰ درصد کاهش می یافت.
روحانی اف��زود: اولین اقدام دولت این بود که توانس��ت این ۲۰ 
درصد کاهش فروش نفت را حذف کند، یعنی در مذاکرات اولیه 
قرار ش��د، برای ادامه روند مذاکره، ص��ادرات نفت ایران کاهش 

پیدا نکند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: دومین قدم ای��ن بود که ما معتقدیم 
بودیم برای حل این مسأله باید مذاکرات در سطح باالتری انجام 
شود و در همین راستا برای اولین بار پس از انقالب در سال ۹۲ 
و در آغاز کار دولت یازدهم بین وزیر امور خارجه ایران و آمریکا 
گفتگو و مذاکره آغاز شد که این کار ممکن است از دید افرادی 
که در سیاست سررشته زیادی ندارند، اقدام ساده ای به شمار آید 
در حالی که این کار بس��یار مهم و بزرگ بود و دلیل آن این بود 
که ما به مردم قول داده بودیم، ظرف ۱۰۰ روز شاهد اولین تحول 

در این زمینه باشند.
روحانی با اشاره به اینکه مشاوران و همراهانم در سفر نیویورک 
مرا قانع کردند که برای پیشرفت مذاکرات بهتر است جواب تلفن 
رئیس جمهور آمریکا را بدهم و این موضوعی بود که مورد تردید 
من بود، اما وقتی که همه مشاوران و همراهان به اتفاق این نظر 
را داشتند، قبول کردم، گفت: در آخرین لحظاتی که در نیویورک 
حضور داشتم، رئیس جمهور آمریکا در هتل محل اقامت با من 
تماس گرفت و پاسخ تلفن او را دادم و این صحبت کوتاه حدوداً 
۲۰ دقیقه ای یک لکوموتیو بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره 

بود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این گفتگوی تلفنی چارچوب 
مذاکرات را مشخص کردیم و رئیس جمهور آمریکا ۳ موضوع را 
ب��رای مذاکره مطرح کرد و من در آن مکالمه گفتم که راجع به 
۳ موضوع آمادگی برای مذاک��ره نداریم، اما اگر موضوع اول که 
مذاکره در مس��أله هسته ای اس��ت، به نتیجه برسد و شما آن را 
درس��ت انجام دهید، موضوع دوم و سوم هم می تواند در دستور 

کار مذاکره قرار گیرد.
روحانی اظهار داش��ت: این اقدام باعث شد در کمتر از ۱۰۰ روز 
به توافق موقت ژنو دس��ت پیدا کنیم ک��ه در این توافق به طور 
موقت تحریم ها در بسیاری از زمینه ها به طور موقت برداشته شد 
ک��ه از جمله آن این بود ک��ه از محل پول هایی که در بانک های 
آمریکا بلوکه شده بود، ماهانه 7۰۰ میلیون دالر در اختیار ایران 

قرار می گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از برجام ش��رایط مناسبی ایجاد 
شده بود و گفته می شد که ایران تبدیل به بهشت برینی شده که 
همه برای سرمایه گذاری در آن، مسابقه گذاشته اند،  اظهار داشت: 
شرایط مناسبی ایجاد شد و الزم بود این قرارداد را حفظ کنیم. 
وی ادامه داد: جایش نیست من اینجا مطرح کنم؛ ان شاءاهلل اگر 
زنده ماندیم خواهم گفت با چه دردسرهایی برجام را نگه داشتیم 
و چه فشارهایی روی ما بود. ولی به هر قیمتی که بود نگذاشتیم 
که ایران ناقض این عهدنامه باش��د. گفتیم اگر این توافق روزی 
می خواهد نقض شود، به دست ما نقض نشود. ما مسلمانیم و به 

تعبیر قرآن به عهدمان »راعون« هستیم.
روحان��ی ادامه داد: ما چیزی را به س��ادگی امضاء نمی کنیم، اّما 
وقتی امض��اء کردیم پای آن می مانیم. دولت خیلی س��ختی ها 
کشید تا برجام را حفظ کند تا زمانی که دولت آمریکا تغییر کرد 

و فرد جدیدی روی کار آمد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما در س��ال ۱۳۹۳ می توانس��تیم به 
توافق نهایی برس��یم اّما توافق تا سال ۹۴ به تأخیر افتاد، اظهار 
داش��ت: این تأخیر به دلیل فشار صهیونیست ها و عربستان بود. 
می دانید که وزیر خارجه عربستان به وین رفت تا توافق را تأخیر 
بیندازد. نخس��ت  وزیر رژیم صهیونیستی هم به همین منظور به 

وین رفت و آن ها توانستند توافق را به تأخیر بیاندازند. 
روحانی ادام��ه داد: آن ها به آمریکا قول دادند که قیمت نفت را 
آنچنان پایین می آوریم که ایران مجبور شود هرچه شما گفتید 
امضاء کند، نه این قراردادی که امروز آماده امضاء  است. آن زمان، 

قرارداد برجام آماده امضاء بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت نفت را از ۱۰۴ دالر به 8۰ دالر، 
7۰ و ۵۰ دالر کاهش دادند تا زیر ۳۰ دالر رسید، اظهار داشت: 
گفتند اگر ایران به اینجا برس��د، دیگر نمی تواند کش��ور را اداره 

کند. وقتی قیمت نفت را به یک چهارم رساندیم دیگر نمی توانند 
کشور را اداره کنند و هرچه شما بگویید، ایران امضاء می کند.

روحانی با بیان اینکه ما دولتی نبودیم که از زیر بار یک مسئولیِت 
س��خت فرار کنی��م، تصریح کرد: م��ا هیچ وقت ف��رار نکردیم. 
می دانس��تیم برخی امور چقدر سخت اس��ت و می دانستیم اگر 
در نیوی��ورک، جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا را بدهم، عده ای 
افراطی در فرودگاه می آیند لنگ کفش پرتاب می کنند، اّما این 
را ب��ه جان خریدم. این ها برای من مه��م نبود. مهم این بود که 
وجدان من راضی باش��د و به قولی که به مردم داده بودم پایبند 

باشم که بودم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ترامپ می خواست ادایی شبیه ریگان 
راجع به ش��وروی س��ابق در بیاورد، گفت: نمی دانست که کشور 
ایران، ملت آن، فرهنگ و جامع��ه آن، جوانان ایران، کارآفرینان 
ایران، مسئولین ایران، برای استقالل شان و برای عزت شان و برای 

کشورشان تا پای جان می ایستند.
وی ادام��ه داد: حاال هم می گویند بیایید مس��ئله را حل کنیم. 
بیشتر از همه، خود آمریکایی ها می گویند بیایید حل کنیم. ایامی 
که در نیوی��ورک بودم، هر روز پیغام می آم��د. در آن ایام، اصاًل 
فرصت نکردم از هتلم خارج ش��وم، جز یک بار که سخنرانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل داشتم. چون در هتل، ترافیک ایجاد 
شده بود؛ رئیس این کشور خارج می شد، رئیس بعدی پشت در 
بود و وارد می شد. از صبح تا شب همه مالقات ها در داخل هتل 

انجام می شد.
روحانی با بیان اینکه آمریکایی ها یک موضوع را در ذهن س��ران 
کش��ورها جا انداخته بودند و آن اینکه مشکل حل می شود، اّما 
اشکال از طرف ایران است، اظهار داشت: آمریکا می  خواست این 
ب��اری که بر دوش او بود به دوش ایران بیندازد. آن ها می گفتند 
آمریکا که آماده  است همه چیز حل شود، شما حاضر به مالقات 

نیستید. این را نه یک نفر از سران، بلکه تمام رهبرانی که مالقات 
کردند به ما گفتند. گفتند شما قبول کن با رئیس جمهور آمریکا 

یک مالقات انجام دهی تا کل تحریم ها رفع شود.
وی ادامه داد: ما می خواس��تیم این توطئه و نقش��ه را بشکنیم و 
به همه دنیا بگوییم مشکلی برای مالقات نداریم و اینطور نیست 
که ش��ما فکر می کنید که ما حاضر نیس��تیم مالقات کنیم. ما 
گفتی��م آمریکا تحریم ها را بردارد تا ما یک س��اعت بعد مالقات 
کنیم. حربه را از آن ها گرفتیم. همه گفتند این س��خن، منطقی 
است. رئیس جمهور یکی از کشورها می گفت اگر تحریم ها امروز 
برداش��ته شود، برنامه ریزی کنیم تا پس فردا مالقات انجام شود، 
من گفتم: »نه؛ همین االن اگر اعالم شود کل تحریم ها برداشته 
می شود، ساعت بعد مالقات می کنیم. سران پنج به عالوه یک هم 

که همه هستیم، جلسه می کنیم و بحث می کنیم«.
وی ادامه داد: االن هم این بحث ها ادامه دارد و دوستانی واسطه 
هستند. من خدمت ملت ایران عرض می کنم که هر وقت آمریکا 
حاضر ش��د تحریم ناعادالنه تروریستی را کنار بگذارد، بالفاصله 

سران می توانند مالقات کنند و ما هیچ مشکلی نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز، ۱6 آذرِ دانش��گاه ما این است 
که اعالم کند راه برای ایس��تادگی در برابر اقدامات تروریس��تی 
اقتص��ادی آمریکا چیس��ت، گف��ت: در تمام دانش��گاه ها، همه 
دانش��جوها و همه اساتید، امسال یک ش��عار باید داشته باشند؛ 
ش��عار علیه ترور اقتصادی. شعار علیه تروریست های اقتصادی و 
آمادگی ما برای ایستادگی و مقابله در برابر تحریم های ظالمانه. 

در این زمینه یک بار بزرگ بر دوش شماست.فارس
روحانی با اشاره به اینکه در حادثه سیل ۱۴7 هزار واحد مسکونی 
در کشور دچار آسیب شد که بخشی از آن نیاز به مرمت داشته 
که عملیات مرمت به پایان رس��یده و بخش��ی نیاز به بازسازی 
و احداث مجدد داش��ته که عملیات آن آغاز ش��ده است، اظهار 
داشت: قرار ما این است که تا پایان سال عملیات احداث منازل 

مردم به انجام برسد که این کار بسیار بزرگی است.

هنگامی که آرامش ایجاد می شود، دولت می ماند و همه 
به دنبال کار خود می روند

رئیس جمهور افزود: دستگاه های تبلیغاتی کشور روزی که سیل 
و زلزله می آید همگی پای کار هس��تند و مردم نیز حضور دارند، 
اما هنگامی که آرامش نس��بی بوجود می آی��د، دولت می ماند و 
مردم و همه به دنبال کار خود می روند و خوب است که اقدامات 
دولت به مردم توضیح داده شده و این اقدامات در داخل ایران با 
اقداماتی که دیگر کشورها نظیر آمریکا و اروپا در چنین حوادثی 

انجام می دهند، مقایسه شود.
روحانی در پایان سخنان خود در بیست و ششمین همایش ملی 
بیمه و توسعه با تأکید بر اینکه ایران جزو کشورهای کارآمد در 
زمینه جبران خس��ارات و بازسازی خسارات ناشی از حوادث به 
شمار می رود، گفت: در این زمینه شرکت های بیمه باید به صحنه 
بیایند، چرا که اگر منازل، مغازه ها، ادارات و بانک ها بیمه باشند، 
می تواند در کاهش درد، غم و گرفتاری های گوناگون تأثیر مثبت 

بوجود آورد.

غربگرایان داخلی می خواهند نسخه تسلیم ملت ایران را بنویسند
سرلشکر سالمی:
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جزئیات جدید مکالمه تلفنی روحانی و اوباما
رئیس جمهور: به آمریکایی ها گفتیم دیگر سرمان کاله نمی رود


