
انتصاب نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و 
بویراحمد و امام جمعه یاسوج

حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسللام 
سیدنصیر حسللینی را به عنوان نماینده ولی فقیه در 
اسللتان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسللوج 
منصوب کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی 
حجت االسام سیدنصیر حسینی را به عنوان نماینده، 
ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه 

یاسوج منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

جناب حجت االسام سّیدنصیر حسینی دامت افاضاته 
اکنون که جناب حجت االسللام والمسلللمین آقای 
ملک حسینی دام بقائه از نمایندگی ولیّ فقیه در استان 
کهگیلویه و بویراحمد اسللتعفا نموده اند جنابعالی را 
بلله نمایندگی خود در آن اسللتان و امامت جمعه ی 
یاسللوج منصوب میکنم. ارزش های دینی و انقابی 
اقوام غیور و پاک سرشللت آن اسللتان و خدمات آنان 
به نهضت اسللامی از دوران پیش از پیروزی انقاب 
و سپس حضور آنان در صحنه های حساس انقابی و 
اجتماعی و سیاسللی در همه ی دوران پس از انقاب 
فراموش نشدنی است. توصیه ی مؤکد اینجانب حضور 
مردمی و ارتباط صمیمی جنابعالی با همه ی قشر های 
مللردم و رابطه ی گرم و پدرانه بللا جوانان و نونهاالن 
آن منطقه اسللت. تبیین و هدایت دینی و سیاسللی 
در خطبه های بلیغ نمازجمعه توصیه ی دیگر اینجانب 
اسللت. الزم میدانم از خدمات و زحمات جناب آقای 
ملک حسینی و نیز جناب حجت االسام حسینی امام 

جمعه ی پیشین یاسوج تشکر کنم. 
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پیشگامِی رئیس جمهور در پروژه جنجال 
برای تائید فاقد صالحیت ها تأسف بار است

عباسللعلی کدخدایی سخنگوی شللورای نگهبان در 
صفحه شللخصی خود در توئیتللر به موضوع جنجال 
و اصرار رد صاحیت  شللدگان برای تایید اشاره کرد. 
وی نوشللت؛ جنجال برای تأیید افراد فاقدصاحیت 
تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه 
ضدملی تأسف بار است. البته نمی دانستیم عدم تایید 

بستگان به معنی حذف جناح های دیگر است.

گرامیداشت ش�هدای سانحه هواپیمایی 
در دانشگاه های شریف و امیرکبیر

مراسللم گرامیداشت شهدای سللانحه هواپیمایی در 
دانشگاه های شریف و امیرکبیر برگزار شد.

مراسللم گرامیداشت هفتمین روز از شهادت شهدای 
سانحه هواپیمایی به همت بسیج دانشجویی به صورت 
جداگانه در دانشگاه های امیرکبیر و شریف برگزار شد. 
بنابراین گزارش در مسجد دانشگاه امیرکبیر حجت 
االسللام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسامی و  در 
دانشگاه شریف هم حجت االسام طباطبایی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به ایراد سخنرانی 
پرداختنللد. همچنین سللیداحمد معتمللدی رئیس 
دانشگاه امیرکبیر و جمعی از اساتید و دانشجویان در 

مسجد دانشگاه امیرکبیر حضور داشتند.   فارس

اخبار

۳۵۰۰ نیروی جهادی در مناطق سیل زده فعال هستند
رئیس سللازمان بسیج مستضعفین از فعالیت 3500 نفر در قالب گروه های 

جهادی در مناطق سیل زده جنوب شرق کشور خبر داد.
سللردار غامرضا سلللیمانی رئیس سللازمان بسیج مسللتضعفین با سفر به 

شهرستان چابهار از مناطق سیل زده این شهرستان بازدید کرد.
وی در حاشللیه این بازدید در خصوص اقدامات سللازمان بسللیج در مناطق 
سللیل زده گفت: 3500 نفر در قالب گروه های جهادی در منطقه فعال هسللتند، 
۱0 تیم پزشللکی در منطقه حضور دارند، یک بیمارسللتان صحرایی برای استقرار 
در منطقه، از تهران حرکت کرده اسللت ، ۱0000 پرس غذا در روز توسللط خود 
اهالی با پشللتیبانی سللپاه استان و سپاه شهرستان چابهار طبخ و بین مردم توزیع 
می شللود و با برنامه ریزی های صورت گرفته ان شللاءاهلل امروز با ورود تجهیزات 
آشللپزخانه ای از دو اسللتان دیگر 30000 پرس به حجم قبلی اضافه خواهد شد. 
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تجهیزات نیروی زمینی به منطقه سیل زده اعزام شدند
ارشللد نظامی ارتش در منطقه جنوب شرق گفت: در ادامه خدمت رسانی و 
کمک رسللانی به مردم عزیز سیل زده جنوب استان سیستان و بلوچستان، 
با هماهنگی سللتاد بحران منطقه یگان های نیروی زمینی ارتش در منطقه 

جنوب شرق به منطقه اعزام شدند.
امیر سللرتیپ دوم معمارباشی گفت: در همان ساعات اولیه جاری شدن سیل 
در منطقه به ویژه در شهرسللتان های کنارک و چابهار، با هماهنگی و درخواسللت 
سللتاد بحران منطقه، یکان های نیروی دریایی و هوایی ارتش با تجهیزات سللنگین 
و سللبک، به امداد رسللانی پرداختند. ارشللد نظامی ارتش در جنوب شللرق کشور 
تاکید کرد: بافاصله پس از وقوع سللیل با اعزام تیم های امدادی، شناور های سبک، 
بالگرد های نیروی دریایی ارتش ارسللال بسللته های مواد غذایی و همچنین استقرار 
بیمارسللتان صحرایی به همراه تیم های پزشکی سیار بخشی از کمک های ارتش به 

مردم عزیز منطقه بوده است. روابط عمومی ارتش

نتایج صالحیت ها نهایی نیست
دبیر شورای نگهبان گفت: نتایج اعام شده درباره صاحیت داوطلبان نهایی 
نیسللت و همچنان امکان بازبینی و بازنگری در نظرات اولیه توسط اعضای 

شورای نگهبان وجود دارد.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا ضمن عرض تسلیت 
به مناسللبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری )س( گفت: باالخره مرحله اول 
بررسی صاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی به پایان 
رسللید. در این مرحله هیئت های نظارت اسللتانی و مرکزی زحمات زیادی کشیدند و 
در فرصتی اندک و با دقتی زیاد کار اعام نتایج بررسی ها را به پایان بردند. وی افزود: 
شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام تاش خود را می کند که حق و حقوق 
احدی ضایع نشود از همین رو اگر داوطلبی فاقد شرایط اعام شده و یا نسبت به عدم 
تائید صاحیت خود اعتراض دارد، می تواند به هیئت های نظارت استانی مراجعه کند و 

شکایات خود را به همکاران ما برسانند. روابط عمومی شورای نگهبان

رهبر معظم انقاب اسللامی در دیدار اعضای سللتاد کنگره دوهزار شهید 
اسللتان بوشهر فرمودند: دستگاه های تبلیغاتی فکر جهاد را با شاخص کردن 

چهره های بزرگ جهادی گسترش دهند.
بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار اعضای ستاد کنگره دوهزار شهید 
استان بوشهر که در تاریخ 23 دی 98 برگزار شده بود، صبح چهارشنبه در 

محل این همایش منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، اسللتان بوشهر را منطقه ای حساس 
و سرشللار از افتخارات نظامی خواندند و افزودند: بوشهر تا سالهای طوالنی 
از حضللور اسللتعمارگران در این منطقه، در معرض تهدید دشللمنان ایران 
بللود اما با هدایللت عالمان دینی و فداکاری شللهیدان عالی مقامی همچون 
رئیسللعلی دلواری با قللدرت در مقابل این تهاجم ها ایسللتاد. رهبر انقاب 
اسامی برخاستن شللهیدان نام آوری همچون دلواری، مهدوی، عاشوری و 
گنجی از بوشهر را نشان دهنده عمق فهم انقابی و جهادی از اسام در این 
منطقه و تکرار این حقیقت در نسلللهای مختلف دانسللتند و گفتند: کاری 
کنید که یاد این شهیدان و شخصیت های برجسته در ذهن نسلهای جدید 

ماندگار شود. ایشان با اشاره به دالوری های شخصیت مجاهد و مدافع حریم 
کشور یعنی رئیسعلی دلواری در مبارزه با انگلیسی های متجاوز و همچنین 
ظرفیت باالی الگوسازی از شخصیتی مانند نادر مهدوی در تراز یک چهره 
مبارز بین المللی، تأکید کردند: متأسفانه بعضاً حتی اسم این شخصیت های 
برجسته برای نسللل جدید ناآشنا است در حالی  که دستگاه های تبلیغاتی 
باید فکر جهاد را با شاخص کردن چهره های بزرگ جهادی گسترش دهند 

و عمق ببخشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم فراگیر کردن این احساس واقعی 
که تنها راه نجات، ادامه دادن راه شهیدان است، افزودند: کشوری برخوردار 
از انللرژی، معادن، امکانات گوناگون و با جایگاه حسللاس جغرافیایی، تنوع 
اقلیمی و جمعیت 80میلیونی مانند ایران که مورد طمع قدرتها است، باید 
بتواند با کار و جهاد خود را اداره کند تا عزت آن لگدکوب نشود، البته امروز 
به  برکت انقاب اسللامی، ملت ایران ایسللتاده است اما باید روحیه جهاد و 
مقاومت به گونه ای نهادینه شللود که راه قطعی نسلهای پی درپی قرار گیرد. 
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سردار سالمی:
مبازره علیه آمریکا با شهادت 

سردار سلیمانی جهانی شد
فرمانده کل سللپاه پاسللداران انقاب اسامی با بیان اینکه 
مبازره علیه آمریکا با شللهادت سردار سلیمانی جهانی شد 
گفت: این خطای بزرگ آمریکایی ها بود، البته این سللنت 
آمریکا اسللت که بللر اثر خطاهای خود شکسللت بزرگی را 

می خورد.
سللردار حسین سامی در کنگره سرداران و دو هزار شهید 
اسللتان بوشهر ضمن تسلیت به مناسبت به شهادت سردار 
سلللیمانی، شهدای کرمان و سللقوط هواپیمای مسافربری 
اظهار داشت: بوشهر مشرق مقاومت و محل طلوع خورشید 

مقاومت و مبارزه علیه استعمار از قرن های قبل است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، بوشهر را زادگاه 
نبرد و مجاهدت علیه متجاوزان و اشللغال گران عنوان کرد 
و ابراز داشللت: این استان سینه ستبر امت اسام در مقابل 
دشللمان و صخره تسللخیر ناپذیر مقاومت و ثبات ایران در 

مقابل اشغالگران است.
وی بوشللهر را مغرب قدرت های استعماری و استکباری و 
محللل غروب و مدفنی برای آنها دانسللت و گفت: بوشللهر 
حماسلله باشکوه ایسللتادگی مردمان ایران اسامی به مدد 
عالمللان بزرگ آن کلله روح مقاومت و ثبات قدم و جهاد را 
بر پیکره این مرز و بوم جاری کردند و شللهادت رئیسللعلی 
دلللواری در مقابل انگلیس که بیرق دار فراموش نشللدنی 

تاریخ مبارزاتی است گواهی بر صدق این گفتار است.
سردار سامی با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در 
آبهای خلیج فللارس گفت: این همان احیای نماد و احیای 
همان پرچم است، بوشهر همان جایی است که دست و پای 

مبارزان قطع می شللود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسللامی با اشاره به رشادت های سرداران استان بوشهر در 
طول تاریخ مبارزاتی علیه اسللتکبار گفت: سرداران بزرگی 
همانند نادر مهدی و بیژن گرد از پیشتازان شکستن هیمنه 
استعمار و اسللتکبار در این سرزمین هستند، مردم بوشهر 

صادق هستند و اهل وعده صادق می باشند.
وی بللا بیللان اینکه گرفتار شللدن آمریکایی هللا در طوفان 
طبس نشللانه ای از نصللرت الهی بود گفت: ملللت ایران به 
برکت شللهیدان از آن جنگ جهانی هشللت ساله با افتخار 
عبور کرد و این نشللان تجلللی و نزول این نصرت های الهی 

بود زیرا خداوند اطمینان را در این قلب ها ایجاد کرد.
وی بیان داشللت: همه ما دیدیم که دشللمنان از آسمان و 
زمین تهاجم فرهنگی بی سللابقه ای بللر ملت ایران به ویژه 
بر جوانان بکار گرفتنللد تا آنها را به خیابان ها بیاورند و در 

مقابل نظام قرار دهند.

سللردار سللامی افزود: ملت ایران در مراسم شهادت سردار 
سلللیمانی با هر تفکر سیاسی و هر چهره ای آمدند و همانند 
یک روح در بدن، دریایی از انسانی مواج و خروشان ساختند. 
آن ها با اینکه می دانستند رئیس جمهور آمریکا آنها را تهدید 
کرده اسللت اما فریاد انتقام سللر می دادنللد و از هیچ چیزی 
نمی ترسللیدند. وی بیان داشللت: باز هم هشدار می دهم که 
همه اشرار عالم دسللت از شرارت بردارند و رژیم های متحد 
مراقب باشند اشتباه آمریکا را تکرار نکنند؛ ما دیگر در هیچ 
عرصه ای نگران نیسللتیم و دشللمن را پشت سر گذاشتیم و 
اکنون سربلند و سرافراز هستیم. سردار سامی گفت: امروز 
در پرتو رهبری که همه دغدغه او عزت مسلمانان است این 
امت و این ملت به پیش می رود و دشمنان ما نیز فرسوده و 
نگران هسللتند؛ آن ها آب در النه های خود کردند و سیابی 
در جهان شروع شده است و مطمئن هستیم که در آینده نه 

چندان دور آنها را با خود خواهد برد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شللهادت سللردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی ، از دست رفتن 
جان شللماری از هم وطنللان در کرمان و در 
جریان حادثه هواپیما بسللیار مظلومانه بود و 
این مظلومیت دل هملله را آتش زده و مردم 
را بیقرار کرده است، اظهارداشت: این حوادث 
برای همه ما بسللیار تلخ بود، اما در عین حال 
بایللد از آنها درس عبللرت گرفته و از این غم 
و اندوه و مشللکاتی که با آن مواجه شللدیم، 
فرصتی به نفع کشور و منافع ملی بیافرینیم.

حجت االسللام و المسلللمین دکتر حسللن  
روحانی در جلسلله هیات دولت گفت: سردار 
عزیز ما از دست ما رفت و ما از امروز و بعد از 
سوگواری به حقی که برای او داشتیم، باید به 

فکر حفظ میراث سردار سلیمانی باشیم.
رئیللس جمهللور با تاکیللد بر اینکه "سللردار 
سلللیمانی مرزبللان ایللران بود امللا هیچ وقت 
نمی خواسللت بین ایرانیان مرزی را به وجود 
بیللاورد"، اظهار داشللت: هملله صاحبان یک 
سللرزمین و یک نظللام هسللتیم و منافع ما، 

منافع مشترک است.
وی افللزود: جان هللر فرد ایرانللی، جان همه 
ماسللت. همانطور که قرآن به مللا آموخته، از 
دست رفتن یک نفر بی گناه به منزله از دست 
رفتن انسانیت است و علت اینکه این حوادث 
دل مللردم ما را به درد آورد به خاطر این بود 

که این عروج ها، بسیار مظلومانه بود.
روحانی گفت:  هم شللهادت شهید سلیمانی، 
مظلومانه بود و هم از دست رفتن جان عزیزان 
در کرمان مظلومانه بود و هم از دسللت رفتن 
عزیزان ما در این پرواز بسللیار مظلومانه بود. 
ایللن مظلومیت دل همه را آتش زده اسللت و 

مردم را بیقرار کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تقریباً هر 3 حادثه 
برای جامعه و کشور ما غیرمنتظره بود، افزود: 
می دانستیم آمریکا بسللیار جنایتکار است اما 
فکللر نمی کردیم آمریللکا در کشللور دیگری 
میهمللان آن کشللور را که یکی از سللرداران 
بزرگ مبللارزه با تروریسللم بوده با موشللک 
هللدف قرار بدهد. رئیس جمهور خاطرنشللان 
کرد: از دسللت رفتن عزیزان ما در کرمان هم 
غیرمنتظره بود کسی فکر نمی کرد در تشییع 
جنللازه یک یار و عزیز، عزیزانی که در غم آن 
عزیز آمدند به ایللن زودی به آن عزیز ملحق 
شوند و به جای اینکه دفن او را شاهد باشند، 

خود او را در آسمان ها ببینند و زیارت کنند.
وی بللا اشللاره به حادثلله سللقوط هواپیمای 
اوکراینی نیز گفت: اینکه یک هواپیمایی حامل 
مردم عزیللز از ملیت های مختلللف مخصوصاً 
ایرانیان عزیز ما به اشللتباه هدف یک موشک 
قرار بگیرد، این  هم برای ما غیرمنتظره بود و 
فکر نمی کردیم یک چنین اشتباهی رخ دهد. 
رئیس جمهوری اظهارداشت:البته آنهایی که 
اشتباه کردند، همان  کسانی هستند که برای 
امنیت کشللور تللاش می کننللد و در فضای 

امنیت کشور بودند.
رئیس جمهللور با تاکید براینکلله همه این ها 
جبران هایی دارد که باید حسللاب شده باشد، 
خاطرنشللان کرد: شللهادت سللردار سلیمانی 
جبران دارد کلله در بخش نظامی این جبران 
انجام شللد و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران 
با موشللک هایی که به عین االسللد زد، نشان 
داد کلله ما در برابر آمریللکا، کوتاه نمی آییم و 
اگر آنها جنایتی کردند حتماً پاسخ را دریافت 

می کنند. 
وی بللا بیان اینکه یک جبللران بزرگ هم مد 
نظللر ما اسللت کلله ملت هللای منطقه تاش 
کنند آمریکا از این منطقه برود، تصریح کرد: 
همانطور کلله پارلمان عراق این تاش را کرد 
و  ملت های منطقلله این نظر را دارند که این 
هدف ممکن اسللت کوتاه مدت نباشد اما باید 

آن را دنبال کنیم.
روحانی با اشللاره بلله اینکه موضوع سللقوط 
هواپیما یک داغ بللزرگ برای همه بود و کل 
دولت، ملت و نیروهای مسلللح عزادار شدند، 
گفت: به یک معنا ما هم ولی دم آنها هستیم 
گر چه خانواده آنها هم ولی دم آنها هسللتند 
و نبایللد این مسللأله را رها کنیللم؛ باید آن را 

جبران کنیم.
وی خاطرنشللان کللرد: غیللر از اقدامات اولیه 
نظیر اینکه باید اجساد شناسایی و  دفن شوند 
و اینکلله کجللا و با چه احترامی دفن شللوند، 
کلله همه جای خود را دارد، اولین جبرانی که 
باید در موضوع سللقوط هواپیما صورت بگیرد 
اینسللت که قللوه قضائیه، نیروهای مسلللح و 

دولت همه با هم مشارکت کنند و با پیگیری 
درسللت، صحیللح و دقیق قضایی یللک اقدام 
قضایی اقناع کننده برای افکار عمومی و دنیا 

را به انجام برسانند.
روحانللی با بیان اینکه قاعدتللاً از زمان جنگ 
و بعد از جنگ کارهای زیادی در این راسللتا 
شللده اسللت، گفت:  این همه کار شللده، اما 
این خطای غیرقابل قبول و بسللیار تأسللف بار 
و غم بار ایجاد شللده است؛ جبرانش این است 
کاری شللود که مردم و دنیا مطمئن شوند که 

این حادثه دیگر در ایران قابل تکرار نیست.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور در این حادثه 
قدم اول را خوب برداشتند، تحقیق و بررسی 
کللرده و اعام کردند؛ قدم هللای بعدی را هم 
بایللد بردارند، قدم های بعدی باید به نظارت و 
هماهنگی بیشتر منجر شود؛ قطعا قدم بعدی 

تضعیف نیروهای مسلح کشور نیست.
رئیللس جمهور تصریللح کرد: آنچلله باید در 
نهایللت در همه این حوادث آنللی برای ما به 
دست بیاید، انسجام، وحدت و هماهنگی ملی 
است و نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشد. 

وی با بیان اینکه "مسللایل را جناحی نکنیم"، 
تاکید کرد: نه موضوع شهادت شهید سلیمانی 
به جناح خاصی ربط دارد و نه موضوع عزیزان 
این هواپیما به جناح خاص ربط دارد، مسایل 
را جناحللی و حزبی نکنیم. اینهللا برای همه 
ملت ما داغ بوده و همه متأسف هستیم، همه 
عزیزان و فرزندان عزیز خودمان را از دسللت 

دادیم و همه با هم هستیم.
رئیس جمهور افللزود: البته مردم می خواهند 
مطمئن شللوند که مسئولین با آنها با خلوص، 
صداقت و امانت سللخن می گویند و اگر جایی 
نقصی دارد آن نقص باید برطرف شود. اگر در 
بیان و اظهار مسللایل و یا در میان گذاشللتن 
مسللایل با مللردم، تأخیللر داریم یللا لحن ما 

مناسب نیست، باید قبول و جبران کنیم.
روحانی اظهار داشللت: از نیروهای مسلللح و 
ستاد کل خواهش می کنم بیایند برای مردم 
توضیللح دهند کلله از وقتی کلله حادثه واقع 
شللده تا وقتی که اعام شللده، چه مسایل و 

جلساتی و کارشناسی هایی بوده است تا مردم 
بفهمنللد که چیزی را  نمی خواسللتند از آنها 

پنهان کنند.
رئیس جمهللور با بیان اینکلله حادثه، حادثه 
بللاور کردنللی نبللود، گفللت: این را به شللما  
بگویم. هیچ کس نمی توانللد باور کند که یک 
هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه در روت 

پرواز هدف قرار بگیرد. 
در ذهن آدم نمی آید و به عنوان کسی که در 
زمان جنگ  7 سللال مسللئول پدافندی بودم 
می گویم که در زمان جنگ چنین اشللتباهی 
رخ نداد و در تاریخ ایران همچون اشللتباهی 

رخ نداده است.
رئیس جمهور با تاکید براینکه در عذرخواهی 
کردن در برابر ملت بزرگ ایران، همیشه باید 
روان،  شفاف، ساده و رک باشیم، تصریح کرد: 
مللردم، آقا، ولی نعمت و بزرگ ما هسللتند و 
ما نوکر آنها هسللتیم. نوکللر در برابر آقا باید 
متواضعانلله، خاضعانه و دقیق حرف بزند و ما 
باید این کار را بکنیم و مردم مطمئن باشند.

رئیس جمهور گفت: آن کسی که قاتل صدها 
بیمار در ایران است و جلوی دارو و تجهیزات 
پزشللکی را گرفته، آن کسی که مسئول رنج 
میلیون ها نفر در ایران است و آنها را در فشار 
اقتصادی قرار داده است و آنهایی که مسئول 
کشللتار بچه های ما در جنگ 8 ساله است را 

یادمان نرفته است.
روحانللی با تاکید بر اینکلله می خواهم به دنیا 
با صراحللت بگویم که ناامنللی منطقه به نفع 
کسی نیست، تصریح کرد: ناامنی این منطقه 
حسللاس و مهللم به ضللرر دنیا اسللت و این 
موضوع  را در روزهای گذشللته به مسللئولین 
مختلف اعام کردم کلله ناامنی به ضرر اروپا، 

آسیا، آمریکا و به ضرر همه است.
وی با بیان اینکه شللما در هملله این منطقه 
دخالللت می کنید و همه جللا را ناامن کردید، 
افزود: این ناامنی غیرقابل تحمل اسللت و در 
جو ناامنللی هر حادثه ای پیللش می آید و در 
جو بهم ریختگی جامعه، هر حادثه ای ممکن 
اسللت پیش بیاید. چرا جامعلله و منطقه ما را 

ناامن کردید؟
روحانللی در بخللش دیگری از سللخنان خود 
خطاب به دسللت انللدرکاران انتخابات گفت: 
همه آنهایی کلله در این انتخابات نقش دارید 
از شللما خواهش می کنم، آن جایی که روشن 
اسللت تا صاحیت فللردی رد شللود، آنرا رد 
کنیللد اما آن جاهایی که نامشللخص اسللت 
یا احتماالت ضعیف اسللت، مللردم را ناراحت 
نکنیللد، بلله مردم نگوییللم کلله در برابر یک 
صندلی مجلللس ۱7 نفر، ۱70 و یا۱700 نفر 
کاندیدا هستند ، ببینیم از چند جناح ۱700 
نفرکاندیدا هسللتند؟ ۱7 نفر از چند جناح، از 
یک جنللاح؟ اینکه انتخابات نمی شللود. مثل 
اینکلله در مغازه ای از یک جنس، 2 هزار عدد 

وجود داشته باشد.
رییللس جمهللور اضافلله کللرد: مللردم تنوع 
می خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه 
احللزاب و گروه ها شللرکت کننللد، قطعا ضرر 
نمی کنید. با یک جناح نمی شللود، کشللور را 
اداره کرد. کشللور متعلق به همه اسللت. اگر 
تمللام 83 میلیللون متحد باشللیم و یک نفر 
مخالللف، باید تاش کنیللم آن یک نفر را هم 
جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد 
اسللت در حالیکه شللما یک جناح و جمعیت 
بللزرگ را مخالف می کنید. باید حواسللمان را 

جمع کنیم.
دکتر روحانی پاسداشت خون شهید سلیمانی 
را حفللظ و تقویللت وحللدت و انسللجام ملی 
دانسللت و با اشللاره به سابقه آشللنایی با این 
شهید سللرافراز، گفت: شهید سلیمانی حزبی 
نبود. من حدود 40 سللال با شهید سلیمانی 
رفیللق بودم. بیش از 20 سللال هم از نزدیک 
با هللم کار کردیم. او را خوب می شناسللم. او 
جناحللی و حزبی نبود او با هملله خوب بود. 
پیش همه می رفت و با همه مشورت می کرد 

و از همه مشورت می گرفت. 
بیاییللم سللبک فکللر سلللیمانی را در ایللن 
مملکت اجرا کنیللم در کنار هم قرار بگیریم. 
روحانللی با بیان اینکه این آقای نخسللت وزیر 
در لنللدن، نمی دانم چه جللوری فکر می کند 
کلله می گوید برجام را کنللار بگذاریم  و طرح 
ترامپی را اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: ترامپ 
جللز نقللض عهد و زیر پللا گذاشللتن قانون و 
 مقللررات بین المللی چه کاری کرده اسللت؟ 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اقدام اروپا همزمان با اعتراضات پس از 
سقوط هواپیما
ادامه از صفحه اول

فشللارهای بین المللی که البته بیشللتر از سللوی 
آمریللکا، کانادا و اروپا صللورت میگیرد، با همراهی 
برخی عوامل داخلی، از نظر اروپا بهترین زمان برای 

وارد کردن یک فشار سیاسی دیگر به ایران است.
امللا باید پذیرفت و باور داشللت که از برجام چیزی 
باقللی نمانللده، جز یللک ظاهر و کاغللذی که هیچ 

اعتباری ندارد، از ابتدا هم اعتباری نداشت.
و اکنون در این شللرایط، اروپا طلبکارانه رفتار می 
کنللد و در حالی که در طول 4 سللال از زمان آغاز 
اجللرای برجام تاکنون هیچیللک از تعهدات خود را 
اجرا نکرده، از ایران می خواهد به برجام و تعهدات 

خود پایبند باشد.
مکانیزم ماشه هم اگر راه اندازی شود، هیچ تفاوتی 
به حال ایران نخواهد داشت، هم اکنون همه تحریم 
هللای اقتصادی علیه ایران برقرار اسللت و تحریمی 

باقی نمانده که بخواهد اعمال شود.
در این میان ایران تنها 4 سال از عمر خود را صرف 
یک توافق پوچ کرد و در این 4 سللال فعالیت های 
هسللته ای خود را کاهللش داد در حالی که در این 
فرصت چهار سللاله می توانسللت به پیشرفت های 
چشللمگیر هسته ای دسللت یابد و حتی در زمینه 
اقتصادی نیز با برنامه ریزی بر روی توانمندی های 
داخلی شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، اما فرصت 

سوزی شد.
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