
الریجانی در دیدار با اسد: تهران 
از مبارزه سوریه علیه تروریست ها 

حمایت می کند
رئیس مجلس شورای اسللامی گفت: حمایت های 
تهران از دمشللق در جنگ علیه تروریست ها ادامه 

خواهد داشت.
بشار اسللد رئیس جمهور سللوریه در دیدار با علی 
الریجانی رئیس مجلس شللورای اسللامی، اظهار 
داشللت: تروریست ها مردم را )در ادلب( به گروگان 

گرفته و آن ها را سپر انسانی قرار می دهند.
وی بدون نام بردن از کشور های حامی تروریسم در 

سوریه، آن ها را دشمن مردم سوریه دانست.
رئیس جمهور سللوریه در ادامه افزود: دمشق هرگز 
اجازه نخواهد داد که این روند ادامه داشللته باشد و 
امنیت و زندگی مردم در معرض تهدید قرار گیرد. 
مردم سوریه بر پاکسازی سرتاسر خاک کشورشان 

از لوث گروه های تروریستی تاکید دارند.
علللی الریجانللی نیللز در این دیللدار، بللر اهمیت 
پیروزی های اخیر محور مقاومت علیه تروریست ها 
)در جبهلله ادلللب( تاکیللد و خاطرنشللان کللرد: 
حمایت هللای تهللران از دمشللق در جنللگ علیلله 
تروریست ها ادامه خواهد داشت. جمهوری اسامی 
ایللران یقین دارد که سللوریه قادر اسللت، جنگ تا 
آزادی همه مناطق خود از لوث تروریست ها را ادامه 

دهد تا به جایگاه قبلی خود در منطقه برگردد.
الریجانی صبح امروز در راس هیات ارشد پارلمانی 
وارد دمشللق شد و افزون بر دیدار با رئیس جمهور 
سللوریه با رئیس مجلس این کشللور نیللز دیدار و 

گفتگو کرد.  فارس

اخبار

این بار "همه تالش ها" اینستاگرام را 
هم می ترکاند

برادر قالیباف: اگر همه دست به دست همه بدهیم و 
انتخابات پر شور و انتخاب های مناسبی داشته باشیم، 

مشکات ما حل می شود.
منظور از "ما" در عبارت فوق کدام یک از این گزینه 

هاست؟
الف( برادر قالیباف و همفکرانش
ب( برادر قالیباف و حزب ایشان

ج( برادر قالیباف و رفقای منتظر الوکاله ایشان
د( فقط خود ایشان که به احترام "من" را "ما" می گویند

وزیر ارتباطات: همه تاش ما از گذشللتگان تا امروز 
برای پیشرفت ارتباطات بوده است.

منظور از "همه تاش ها" در عبارت باال کدام یک از 
گزینه های زیر است؟

الف( قطع ده روزه اینترنت در کشور
ب( فیلترینگ پیام رسان تلگرام

ج( توئیت بازی مسللئوالن مملکت وقتی که توییتر 
فیلتر است

د( هر سلله گزینه باال مصداق بللارز "همه تاش ها" 
محسوب می شود

برادر حدادعادل: مجلسی که تصمیم بگیرد وزیری را 
استیضاح کند و بعد در روز استیضاح، وقتی نماینده 
موافق اسللتیضاح را صدا می زنند، او یک کلمه جواب 

نمی دهد، چنین مجلسی نمی تواند کارآمد باشد.
با توجه به این اظهارنظر به نظر شما مجلس در کدام 

یک از شرایط زیر می تواند کارآمد باشد؟
الف( مجلسی که روز قبل از استیضاح با وزیر توافق کند.

ب( مجلسللی که روز قبل از استیضاح با وزیر توافق 
کند اما باالخره از وزارت عزلش کند.

ج( مجلسی که با استیضاح پدر صاحب بچه وزارت را 
دربیاورد و هر وقت دلش خواسللت با اهرم استیضاح 

امتیاز بگیرد.
د( هیچ یک از گزینه های باال صحیح نیسللت چون 
ما در ایران اصا چیزی به اسللم اسللتفاده ابزاری از 

استیضاح نداریم

ننجون

مجلس یازدهم دولت را به ریل اصلی باز می گرداند
نماینده قم در مجلس گفت: نماینده آزاد و کارآمد می تواند بر قوانین وضع 
شده نظارت کرده و اجازه ندهد دولت از ریل و مدار اصلی کشور خارج شود. 
ضمن اینکه در دفاع از حقوق مردم هم با هیچکس مماشللاتی نخواهد کرد. 

مجلس یازدهم دولت را به ریل اصلی باز می گرداند.
حجت االسللام مجتبللی ذوالنللوری دربللاره انتخابات 2 اسللفند گفللت: اگر 
نمایندگانللی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری شللرایط وکالت مردم را داشللته 
باشند به بهارسللتان بروند و افرادی مؤمن، انقابی، دشمن شناس و شجاع و پرکار، 
متخصص، دلسللوز، خداترس باشللند قطعاً می توانیم آینده روشنی برای کشورمان 
رقم بزنیم. وی خاطرنشللان کرد: شفاف سللازی رفتار، عملکرد و مسائل مالی و رأی 
نمایندگان و حضور و عدم حضور آنان در مجلس از موضوعاتی است که  مردم باید 

در برنامه های انتخاباتی طلب کنند.  فارس

مردم از اوضاع معیشت و کسب و کار خسته هستند
عضو شللورای ائتاف نیرو های انقاب گفت: مردم از اوضاع معیشت و کسب 
و کار خسللته هستند و قوانین دست و پا گیر نیز در این زمینه مانع بزرگی 
بر سللر راه مردم هسللتند. سللمیه رفیعی در نشسللت خبری بانوان شورای 
ائتاف نیرو های انقاب با اصحاب رسانه گفت: در ۴۰ سال گذشته کار هایی 
کرده ایم که اکنون برایش جوابی نداریم، چون نسخه های مسکنی به مشکات 
داشللتیم. رفیعی گفللت: آمده ام تا با برخی قوانین مخللرب مقابله کنم، ما اصل ۵۰ 
قانون اساسی را داریم که در دنیا بی نظیر است، اما این قانون ۴۰ سال است توسط 
یک بند در یکی از قوانین دائمی کشللور مصوب سللال ۵۳ نقض می شللود.  وی به 
طرح انتقال آب خزر به سللمنان اشللاره کرد و گفت: این طرح اصا صرفه اقتصادی 
و محیط زیسللتی ندارد. ۴۰ هکتار جنگل های هیرکانی که برای دوران سوم زمین 

شناسی است در این طرح از بین می رود.  میزان

مجلس آینده باید مسائل اقتصادی را مهمترین اولویت خود قرار دهد
کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شللورای اسللامی گفت: مجلس آینده باید 
مسللائل اقتصادی را مهمترین اولویت خود قرار دهد. زهره الهیان در نشست 
خبری بانوان شورای ائتاف نیروهای انقاب طی سخنانی اظهار داشت: زمانی 
که وارد مجلس هشتم شدم جای خالی مشارکت تخصصی مردم و سازمان های 
مردم نهاد به مجلس را حس می کردم. همین مسئله موجب شکل گیری سامانه ای 
شللد که در آن بسیاری از سللازمان مردم نهاد به عضویت درآمدند تا این نهادها درباره 
طرح ها و لوایحی که به تصویب مجلس می رسد اظهار نظر کنند. وی با اشاره به نظارت 
غیرقابل قبول مجلس بر عملکرد نمایندگان خاطرنشان کرد: یکی از مشکاتی که در 
مجلس وجود دارد مخصوصاً این دوره مجلس ضعف نظارت است متأسفانه ما سازوکار 
نظارتی قوی در مجلس نداریم و همین عامل موجب رد صاحیت 9۰ نفر از نمایندگان 

فعلی به دالیل مختلف از جمله پرونده های مالی  شده است.  تسنیم

رئیس جمهور گفت: چه کسی می گوید من استعفا داده ام؟ 
استعفا معنا ندارد؛ ما از آغاز انتخابات به مردم وعده و قول 

داده ایم و پای آن تا آخرین ساعت خواهیم ماند.
حجت االسام حسن روحانی در نشست خبری که در نهاد 
ریاسللت جمهوری برگزار شد، گفت:سالی که گذشت مانند 
سللال 9۷، سللال پرماجرایی برای مردم بزرگ ایران بود. از 
آغاز سللال که با سللیل در 2۵ استان کشللور مواجه بودیم 
که حادثه ای بی سللابقه در تاریخ ایللران بود و بعد حوادث 
طبیعی غیر منتظره دیگری طی ماه های گذشللته به وقوع 

پیوست.
وی با اشللاره به شللهادت ناجوانمردانه سللردار سلللیمانی 
اظهارداشللت: شهادت سردار سلللیمانی برای همه مردم ما 
واقعه ای تلخ و تحمل آن بسللیار سخت بود و درعین حال 
حضور پرشللکوه مردم در تشللییع این شهید بزرگوار نشان 
داد که مردم مسللیر و راهللی را که انتخاب کللرده اند، به 

درستی ادامه خواهند داد.
روحانی با اشللاره به حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، 
گفللت: این حادثه موجب تأثر همه مردم شللد و همچنین 
حادثه درگذشللت جمعی از هموطنانمان در مراسم تشییع 
سردار سلللیمانی در کرمان بسیار ناگوار بود. در عین حال 
مردم ما در مقابل همه این حوادث سللخت در سالهای 9۷ 
و 9۸ ایسللتادگی و مقاومت بی نظیری را به ویژه در مقابل 
فشللارهای خارجی از خود نشللان داده اند و علیرغم اینکه 
بدخواهان می خواسللتند ما را با شللرایط غیللر قابل تحمل 
مواجه کنند، خوشبختانه مشکات ما امسال کمتر از سال 

گذشته است.
رئیللس جمهور گفت: دشللمنان فکر می کنند که با فشللار 
حداکثللری می توانند در حالت ضعف ما را پای میز مذاکره 
ببرند و تمام هدف آمریکا همین مسللئله است که با فشار 
حداکثری و در حالی که مردم در سللختی و استیصال قرار 
گرفته اند، دولت با ضعف پللای میز مذاکره حضور یابد اما 

این کار امکان ناپذیر خواهد بود.
روحانی در پاسللخ به سللوالی مبنللی بر اینکه آیللا ترامپ 
در صورت پذیرفته شللدن به عنللوان رئیس جمهور آمریکا 
فشارهای خود به ایران را افزایش خواهد داد یا اینکه امکان 
دسللتیابی به یک توافق وجود دارد، اظهار داشللت: برای ما 
فرقللی نمی کند که چه کسللی در آمریکا حاکم باشللد، آن 

چیزی که برای ما مهم است منافع ملی کشورمان است. 
وی تصریللح کرد: ما در این 2۰ ماه تحت فشللار حداکثری 
زندگی را با کمی سللختی و مشللکات گذراندیم، اما عبور 
کردیللم. اینکه دولت بعدی آمریکا چه کسللی خواهد بود، 
فرقی نمی کند. طرح و حرف ما یک چیز اسللت اگر آمریکا 
بلله برجام برگردد و از تحریم ها دسللت بردارد می تواند در 
قالللب پنج به عاوه یک در مذاکرات حضور یافته و مذاکره 
کند تا زمانی که این چنین نشللود امکان مذاکره با آمریکا 

وجود ندارد.
روحانی در پاسللخ به سللوالی در مورد برگللزاری انتخابات 
مجلس و تاش ضد انقاب برای القای عدم وجود انتخابات 
سللالم در کشللور، با توجه به اینکه خللود روحانی بارها در 
انتخابات مختلف پیروز شللده است،گفت: خوشبختانه فضا 
نسللبت به گذشللته تغییر کرده و شور و نشللاط نسبی در 
کشور وجود دارد و امیدواریم این شور و نشاط بیشتر شده 

و انتخابات به بهترین شکل انجام شود.
وی با بیللان اینکه برگزاری انتخابات پر شللور به نفع همه 
است،افزود: آمریکا از انتخابات حداقلی خوشحال می شود. 
من از ابتدا نگران بودم که رقابت کاملی در انتخابات صورت 
نگیرد و حضور مردم کم باشد. من گزارشی از وزارت کشور 
خواستم که بر اساس آن، در ۷۰ حوزه رقابت کامل نبود از 

این رو تاش کردم که این موضوع حل شود.
وی در مللورد شللایعات حمایللت دولللت از لیسللتی تحت 
عنوان»یللاران روحانی«، تصریح کرد: دولت لیسللتی نداده 
اسللت و از کسللی حمایت نمی کنللد. امیدواریم با مجلس 
جدید و روحیه خوب مواجه شویم. رئیس جمهور در پاسخ 
به خبرنگاری در مورد شللایعات استعفای وی، تاکید کرد: 
چه کسی می گوید من اسللتعفا داده ام؟ استعفا معنا ندارد؛ 
مللا از آغاز انتخابات به مردم وعده و قول داده ایم و پای آن 
تا آخرین سللاعت خواهیم ماند. تاش خواهیم کرد تا حد 

توان وعده ها را اجرا کنیم.
روحانی در پاسللخ به سللوالی دربللاره اینکلله وزیر خارجه 
ایران در اجاس مونیخ از ارسللال پیام خصوصی سللعودی 
ها به ایران خبر داده، گفللت: همواره دولت هایی بودند که 
پیام هایللی را برای ما می آوردند. از جمله اینکه نخسللت 
وزیر پاکسللتان برای این موضوع بلله ایران آمد و همچنین 
مسللئوالنی از کشورهای دیگر همچون عراق در این زمینه 
فعال بودنللد و حتی دولت های اروپایی هللم برای ما پیام 
آوردند و همواره پاسللخ ما این بوده که ما مشللکل پیچیده 

غیرقابل حل با عربستان نداریم.
وی با بیان اینکه هر زمان عربستان آماده باشد، مسائلی بین 
ماست که قابل گفتگو است، ادامه داد: مهمترین مسئله در 

منطقه در حال حاضر یمن اسللت و برای عربستان سعودی 
هم مهم است که پایان کار چگونه باشد.

روحانللی تاکید کرد: البته اگر عربسللتان دسللت از تجاوز 
خود در یمن بردارد، شللرایط برای گفتگو و مصالحه بسیار 
آماده تر خواهد بود. یکی از مسائل بسیار مهم، مسئله یمن 
است و ما معتقدیم که مسئله یمن باید به خود مردم یمن 

واگذار شود و آنان خودشان باید این مسئله را حل کنند.
وی تاکید کرد: بنده هیچ موقع انتخابات را زیر سوال نبردم 
و نخواهم برد. انتخابات مسئله بسیار مهمی در کشور ماست 
و یک رکن رکین اسللت و همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند همه ارکان کشللور با انتخابات صورت مسللتقیم و 
غیر مسللتقیم روی کار آمده اند و مشروعیت شان از لحاظ 
حقوقی و اجتماعی با رای مردم اسللت. رئیس جمهور اظهار 
داشللت: همه حرف بنده از روز اول که ممکن است برخی 
افراد برداشت شللان دقیق نباشللد این بود که نگذاریم یک 
وقتی انتخابات تبدیل به انتصابات شللود. البته منظورم این 

نبود که االن انتخابات نیست و انتصابات است. 
روحانی در پاسللخ به سللوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر 
می رسد جریانی در کشور در مقابل وعده های شما ایستاده 
و تاش می کند با اسللتفاده از نارضایتللی مردم در جریان 
انتخابللات کارهای خود را انجام دهد، چرا در مورد کشللته 
شدگان آبان ماه صحبت نمی شود و انتخابات را به انتخابات 
درون حزبی تبدیل شللده است، گفت: همه احزاب و جناح 
ها باید از این ذهنیت خارج شوند که یک جناح باید کشور 
را در اختیار داشته باشند. همه باید احساس کنیم که همه 
جناح ها و گروه ها در حد خودشان حق دارند و باید حضور 
داشللته باشند و فعال باشللند. معنا ندارد که در کشور یک 
حزب یا جناح حاکم مطلق باشللد و همه جا حضور داشته 

باشند، این به ضرر کشور است.
رئیس جمهللور در مورد هواپیمللای اوکراینی گفت: در این 
زمینه اشللتباه موردی رخ داد. آنقدر این اشللتباه عجیب و 
غریللب بود که اگر کسللی به من می گفت کلله این حادثه 
اشللتباه اتفاق افتاده اسللت، باور نمی کردم. همین االن هم 
برای من سللخت اسللت که باور کنم. من در جنگ بودم و 
۷ سللال مسئول پدافند هوایی بودم. همچنین حادثه ای نه 
در زمان جنگ بلکه در تاریخ ایران رخ نداده اسللت که در 
پایتخت کشللور و در فرودگاه بین المللی چنین خطایی رخ 
دهللد. این یک اتفاق مللوردی و عجیب و غریب بود و برای 
همه عجیب بود. وی تصریح کرد: همان نیروی مسلحی که 
برای ما در طول تاریخ افتخاراتی آفریده اسللت، این اشتباه 
را به عهده گرفت و از مردم عذرخواهی کرد، من نحوه کار 
سللپاه پاسداران را ستایش می کنم. هم در داستان شهادت 
شهید سلیمانی پاسخ قاطعی و صریحی  به آمریکا داد. هم 
در این اشللتباه در اولین فرصت ممکن از مردم عذرخواهی 
کردند و به مردم اطمینان دادند که کاری خواهند کرد که 
انشااهلل چنین اشللتباهی در تاریخ ایران رخ ندهد. ما نباید 
بگذاریم این گونه حوادث به انسجام ما لطمه بزند و ما را از 
هم جدا کند. وی در مورد کلیر نشدن آسمان، توضیح داد: 
آسمان ما باز است همه هواپیماها رفت و آمد می کنند در 
دو شللرایط باید آسمان بسته شود که این مساله را دو نهاد 

هواشناسی و نیروهای مسلح اعام می کنند.
رئیس شللورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: این موضوع را 
هواپیمایللی اعام می کند ولی این که چه کسللانی باید به 
آنان بگویند این دو نهاد هستند که باید اطاع دهند. دولت 
در زمینه کلیر کردن و مسللائل امنیتی مسوولیتی ندارد و 

این موضوع به عهده نیروهای مسلح است.
روحانی در واکنش به مطرح شللدن بحث مکانیسللم ماشه 
و اینکه طی هفته های آینده چه اتفاقاتی در مسللیر توافق 
هسللته ای رخ خواهللد داد؟ گفت: ظرف چنللد هفته آینده 
هیچ اتفاقی نمی افتد. آنچه مورد بحث اسللت، این است که 
در برجللام، ما تعهداتی داریم و طللرف مقابل هم تعهداتی 
دارد که طرف مقابل نتوانسللت تعهداتش را به دلیل خروج 

آمریللکا از برجام و همچنین تا حللدودی به علت بی عملی 
خودش، نتوانست انجام دهد.

روحانی با اشللاره به سفر اخیر جوزف بورل به تهران گفت: 
بنده برای وی به طور مفصل توضیح دادم که چرا شللما از 
نظر حقوقی نمی توانید از ماده ۳۶ اسللتفاده کنید. حداقل 
بورل مخالفتی با اسللتدالل های بنده نکرد و اسللتداللم را 
پذیرفت و بنده گفتم که ماده ۳۶ به روشللنی می گوید که 
۱+۵ باید این اقدامات را انجام دهد و شما در وهله اول باید 
آمریکا را به برجام بازگردانید تا ۱+۵ شللکل گیرد و سپس 

ببینیم که چه می توانیم انجام دهیم.
حجت االسام روحانی رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه بر اساس افکارسنجی نهادهای مختلف، 
مردم گرانی و تورم، مشللکات معیشتی، بیکاری و مدیریت 
ناکارآمد را مسللائل اصلی خودشان عنوان کرده اند، اما این 
موضوعات در میان سخنرانی های متعدد شما کمتر جایگاهی 
دارد و پرداختن به توافق نیمه جان هسته ای، شورای نگهبان، 
برخوردهای قضائی، محور صحبت هایتان را تشکیل می دهد 
بطور مثللال در موضوع بنزین که صدای اعتراض مردم بلند 
شد شما با خنده از آن عبور کردید؛ آقای روحانی چه زمانی 
می خواهللد صدای اعتراض مردم به گرانی و معیشللت را در 
سال های پایانی دولت بشنود؟ آیا دولت اراده ای برای تغییر 
ریل سیاست های خود برای پاسللخ دادن به مطالبات مردم 
دارد؟ اظهارداشت: اشللکال شما به روند کار دولت بود یا به 
لبخند بنده، مردم مشکل دارند؛ حتماً همینطور است، مردم 
مشللکل دارند. اینکه زندگی مردم طبق مراد و مطلوب شأن 
نیسللت کامًا درست است. دلیلش این است که کشور ما با 
تحریم بی سللابقه در تاریخ مواجه شده است. در دنیا سابقه 
نداشته است که کشوری نتواند فعالیت بانکی در دنیا داشته 
باشللد و برای صادراتش این همه مشکات داشته باشد. وی 
افزود: می گویند دولت به اعتراض مردم گوش نمی کند؛ باید 
بگویللم که ما حتماً باید به اعتراضات مردم گوش کنیم، اگر 
گللوش نکنیم که گللوش ما ایراد دارد. مللردم ولی نعمت ما 

هستند، مشروعیت ما از آنهاست.
روحانللی در مورد عملکرد دولللت در ماجرای بنزین اظهار 
داشللت: باید در یک موقعیت مناسللبی موضوع را توضیح 
دهم که اگر گرانی بنزین موجب آشللوب ها شد، چرا صبح 
جمعلله، ظهر جمعه و عصر جمعه خبری نبود. از زمانی که 
شکاف حاکمیتی را آغاز کردند از شب شنبه این اعتراضات 
آغاز شللد. همیشلله در ماجرای اعتراضات همان لحظه اول 

که گرانی می شود اعتراضات آغاز می شود.
وی بللا بیان اینکلله ناکارآمللدی دولت یعنی چلله؟ گفت: 
فعالیت هللای این دولللت را با فعالیت دولت های گذشللته 
مقایسلله کنید. در شللرایط تحریم باید فعالیت های دولت 
فعلللی را بللا دولت هللای قبلی مقایسلله کللرد. در صنعت 

پتروشیمی و گاز مقایسه کنید.
رئیس جمهور تصریح کرد: شللما گفتید که بنده از شورای 
نگهبان انتقاد می کنم؛ اسم شورای نگهبان را شما بردید. ما 
گللروه نظارت را گفتیم. گفتیم آنهایی که نظارت می کنند. 
آنها جزو بسللاط شللورای نگهبان هسللتند؛ مثللل اینکه از 

کارمندان وزارت راه انتقاد کنید و بگویید از دولت است.
روحانی با تأکید بر اینکه تا امروز از شللورای نگهبان اسللم 
نبرده ام، خاطرنشللان کرد: منظور من ناظرینی بود که زیر 
نظر شللورای نگهبان کار می کنند. انتقاد اشکالی ندارد. اگر 

فکر می کنید انتقاد اشکال دارد، آن را تعطیل کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: متولی قانونگذاری مجلس اسللت. 
در برخللی از موارد مجری قانون قوه قضائیه اسللت. متولی 
قانللون اساسللی نیز رئیس جمهور اسللت. رئیللس جمهور 
مسئول اجرای قانون اساسی است که باالتر از نظارت است. 

ای کاش ما هم مثل شورای نگهبان ناظر بودیم.
روحانی در پاسخ به سللوالی در مورد بحث اعتراضات آبان 
ماه و تعداد کشته شللدگان در این ناآرامی ها، اظهار داشت: 
در این حادثه رسانه های  خارجی مبالغه عجیبی کردند و 

عددهای مختلفی را ارایه کردند، این اعداد نادرست است.
وی افللزود: از ابتدا هم گفته بودم که باید مشللخص شللود 
که چه تعداد نیروی بسللیج، نیللروی انتظامی، مردم عادی 
و عابرین از کشته شللدگان هسللتند و کشللته شللدگان از 
معترضان، متخلفان و کسانی که تجاوز کردند نیز مشخص 

شود.
رئیس جمهور گفت: تعداد کشته شدگان در دست پزشکی 
قانونی است و آنها می توانند اعام کنند. آمار واقعی که ما 
اطاع داریم با آمار رسانه ها فاصله زیادی دارد. آنها اعدادی 
را مطرح کردند و دائما بر شمار آن افزودند و اعدادی بیش 

از هزار نفر را اعام داشتند که کاما نادرست است.
 »FATF« روحانی در پاسخ به سوالی در مورد پایان مهلت
و تدابیر دولت در صورت ورود ایران به لیست سیاه، گفت: 
دعای ما این اسللت که مجلسللی که شکل می گیرد که در 

همکاری بیشتر با دولت بتواند کاری کند.
وی افللزود: به عنللوان رئیس دولت می گویم جای تأسللف 
دارد که لوایحی از سللوی دولت به مجلس رفته و به نتیجه 
نرسللیده اسللت. به طور مثال الیحه جامع انتخابات که ماه 
ها روی آن در دولت کار شللد و انتظار بود این انتخابات بر 

اساس آن برگزار شود اما کا کنار رفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه معتقدیم این لوایح به مصلحت 
کشللور است و مدت ها روی آن کار شده و مجلس هم آن 
را به مصلحت دانسللته اسللت،گفت: امام)ره( قبل از اصاح 
قانون اساسللی و آغاز مجمع در مورد این نهاد فرمودند که 
اگر چیزی را دولت به مصلحت دانست و کمیسیون مجلس 
نیللز آن را تشللخیص داد و در نهایت خود مجلس آن را به 
مصلحت دانسللت، دیگر به مصلحت نیازی نیست. اما برای 
احتیاط بیشللتر نهادی به عنوان مجمع برای حل اختاف 
شورای نگهبان و مجلس تشکیل شود. بعدها هم در اصاح 

قانون اساسی مجمع جز اصول قانون اساسی شد.
روحانی با تاکید براینکه من بسللیار از این وضع متاسللفم 
و بایللد بگویم دیگللر از عهده دولت خارج اسللت،افزود: ما 
بارها به نهادهای مختلف نامه نوشللتیم و شخصا با رهبری 
صحبت کردم و ایشللان صریحا فرمودند که نسبت به لوایح 
دولللت نظر مخالفی ندارم. بنابراین لوایحی که دولت تاکید 

کرده، رهبری با آن مخالفتی ندارد.
وی در مورد روند مذاکرات سللوچی گفت: به نظر ما توافق 
سللوچی و روند سللوچی را نباید کنار بگذاریم و من خیلی 
دلم می خواهد که دولت ترکیلله هم به همان توافقاتی که 
ما با هم داشته ایم، احترام بگذارد. روحانی ادامه داد: آقای 
اردوغللان در همه جلسللات به صراحت بللر دو نکته تأکید 
کردند، اوالً انسجام، یکپارچگی و وحدت سوریه باید تحت 
حاکمیت این کشور باشد و دوم مبارزه با تروریزم که مورد 
توافق همه ما بوده اسللت. امیدواریم هللر دو مورد را ادامه 
بدهیم. وی تاکید کرد: »ادلب« استانی است از استان های 

سوریه و ما باید با تروریست ها در این منطقه بجنگیم.
رئیللس جمهور افزود: اینکه ترکیه مدعی اسللت این جنگ 
منتهی به پناهنده شللدن عده ای به ترکیه می شللود، اینها 
دلیل نمی شللود که کشللوری از حاکمیت خود بگذرد و از 
مبارزه به حق خود گذشللت کند و از سرزمین خود دست 
بکشد به دلیل اینکه وقتی می خواهد با تروریست ها مبارزه 
کند، عده ای ممکن اسللت به کشللور دیگر پناهنده شوند، 
ُخب پناهنده شللوند! وقتی جنگ به پایان رسللید، همه به 
سرزمین های خود برمی گردند و دیگران به ترکیه می آیند 
و در این زمینه کمک می کنند، بنابراین راهش این اسللت 
که ما مسللیر اصلی را فراموش کنیم و من امیدوارم که ما 
بتوانیم مجدداً همکاری سه کشور را در روند آستانه به نفع 

سوریه ادامه دهیم.
روحانی در پاسللخ به این سللئوال که چلله اقداماتی درباره 
تأییللد صاحیت ها انجام داده اید و چرا در 22 بهمن اعام 
کردید که اگر در رژیم قبلی انتخابات برگزار می شد انقاب 
نمی شد، گفت: بحث من در سخنرانی 22 بهمن این بود که 
اگر رژیم گذشته به نظر مردم توجه می کرد و حاضر می شد 
از مردم سللئوال کند و اگر می گفللت که ما مردم را دعوت 
می کنیم به یک همه پرسی، به نظر من در این صورت نیاز 
به انقاب نبود و آن دولت تسلللیم نظر مردم شللده بود و 
مردم به دولت می گفتند که چه می خواهند، بنابراین اینکه 
مللردم انقللاب کردند، انقاب مردم در سللایه یک انتخاب 
بود، یعنی مردم در یک دو راهی بین یک حکومت فاسللد 
و یک حکومت آینده مردم سللاالر، حکومت مردم سللاالر را 
انتخاب کردند. بنابراین اساس انقاب، انتخاب یک حکومت 
مردم سللاالر بود و وقتی انقاب پیروز شد یکی از آثار مهم 
انقاب که مورد توجه مردم بود، اینکه در هر موضوع الزم، 

مردم در انتخابات شرکت کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما هر چه در نظام داریم محصول 
انتخابات اسللت، بنابرایللن اگر رژیم گذشللته می آمد یک 
انتخابات آزاد برگزار می کرد، کار به انقاب نمی رسللید اما 
رژیم گذشللته این کار را نکرد، انتخابات و نظر مردم را زیر 

پا گذاشت و در برابر مردم قلدری کرد.  مهر

آزمون قانونگرایی!؟
ادامه از صفحه اول

تکرار اشللتباهات گذشللته قطعللاً نتایجی همچون 
گذشللته در پی خواهد داشت. هرگز با نشانی غلط 
نمللی تللوان به مقصد رسللید و تجربه چهل سللاله 
گذشللته در تداوم و تشللدید مشللکات در زندگی 
مردم مؤید این واقعیت است. باید به تحقق آینده ای 
روشللن و محتمل برای حل مشکات زندگی مردم 
امید داشللت که اندیشلله و عمل آن همراه با تحول 
قانونگذاری باشللد. این مهم جز با ایجاد و گسترش 
گفتمللان اجتماعی تحول قانونگللذاری محقق نمی 

شود.

سرمقاله

روحانی در نشست خبری:

دولتازهیچلیستانتخاباتیحمایتنمیکند
 استعفا نخواهم داد
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