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سیاسی

وطن امروز شماره 1685

اخبار

عذرخواهی وزیر اطالعات
به خاطر نقل قول نادرست از رهبری

سیدمحمود علوی ،وزیر اطالعات جمهوری
اس�لامی ایران به خاط��ر نقل قول غیرصحیح
از رهب��ر انقالب ،از ایش��ان و مردم عذرخواهی
کرد .ب��ه گزارش «وطن امروز» ،س��یدمحمود
علوی هفته گذش��ته در برنامه نگاه یک درباره
مذاکرات هس��تهای و رعایت خطوط قرمز در
این مذاکرات گفت« :مقام معظم رهبری اعالم
کردند مسؤوالن مذاکرات در برابر بیصداقتی
آمریکا رفتار انقالبی از خود نش��ان دادند و تیم
مذاکرهکننده را افرادی متدین ،امین ،متعهد و
ش��جاع خطاب کردند و حتی فرمودند که این
خط تبلیغی دروغ که گفته میشود از خطوط
قرمز عبور شده است صحت ندارد».
روز گذش��ته ام��ا س��ایت وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی ایران به نقل از حجتاالسالم
علوی ،این اظهارنظ��ر را اصالح کرد .متن این
اصالحیه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در برنام��ه تلویزیونی نگاه ی��ک از قول مقام
معظم رهبری نقل شد که «این خط تبلیغی دروغ
که از خطوط قرمز عبور شده است صحت ندارد»
پس از مراجعه به متن سخنرانی معظمله مالحظه
شد که عبارت صحیح این است «این خط تبلیغی
غیرصحیح که از برخی خطوط قرمز رس��می در
جلس��ات خصوصی صرفنظر شده است خالف
واقع و دروغ اس��ت» .ضمن پوزش از معظم له و
مردم ش��هیدپرور در نقل خطای بیان معظمله از
منتقدین محترمی که ما را به این خطای در نقل
توجه دادند صمیمانه سپاسگزاری میشود.
سیدمحمودعلوی
وزیر اطالعات

فیلمبرداری سپاه از ناو آمریکایی

سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با اعزام یک
فروند هواپیمای گشت دریایی «هاربین» ،اقدام
به شناسایی ناوهواپیمابر آمریکا در خلیجفارس و
تصویربرداری از این ناو کرد .به گزارش تس��نیم،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از مدتها پیش با
دستیابی به تکنولوژی پهپادهای مدرن ،اقدام به
انجام عملیاتهای شناسایی ناوگروههای متعلق
به نیروهای فرامنطق��های حاضر در خلیجفارس
و تنگه هرمز کرده است .در یکی از مشهورترین
نمونهه��ا ،پهپادهای س��پاه با اع��زام به منطقه
خلیجفارس ،اقدام به اجرای عملیات شناس��ایی
ناوهای عبور آمریکا در تنگه هرمز کرده و تصاویر
ای��ن عملیات نیز ب��ه صورت زن��ده در همایش
فرماندهان س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در
مشهد مقدس پخش شد .پهپادهای سپاه ،تاکنون
بارها این عملیاتها را به انجام رسانده و در برخی
موارد ،ناوهای آمریکای��ی بهرغم حضور طوالنی
پهپادهای شناس��ایی س��پاه در باالی س��ر آنها،
حتی متوجه حضور این پرندههای بیسرنشین
هم نش��دند و در برخی م��وارد نیز مدتی پس از
تصویربرداری ،متوجه حضور پهپاد سپاه شده و با
اعزام بالگرد یا جنگنده ،درصدد دور کردن پهپاد
از فراز ناو شدند .در آخرین اقدام ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی اخیرا با اعزام یک هواپیمای گشت
دریایی  ،Y-12اقدام به انجام عملیات شناسایی
ناوهای آمریکایی عبوری از منطقه کرده اس��ت.
این هواپیماها که هاربین ( )Harbin Y-12نام
دارند ،بهتازگی به ناوگان هوایی س��پاه در جنوب
کشور پیوستهاند.

رئیسجمهور آمریکا به یهودیان این کشور درباره اثرگذاری برجام بر کاهش قدرت ایران قول داد

وعده اوباما برای 2030

گروه سیاسی :رئیسجمهور آمریکا باز هم به گونهای
سخن گفت که گمانهزنیها درباره گوشهچشم او به
گزینه جنگ علیه ای��ران از طریق برجام را تقویت
کرده است .اوباما باز هم درباره اثرگذاری برجام طی
 15سال دوره تعهدات ایران اظهارنظر کرد و گفت
پس از  15سال ،رئیسجمهور وقت آمریکا بهتر از
او میتواند در مقابل ایران تصمیم بگیرد .به گزارش
«وطن امروز» ،اظهارات اوباما نشان میدهد هیأت
حاکمه آمریکا همچنان به گزینه نظامی برای مقابله
با ایران چش��م دوخته است و این گزینه را در قالب
توافق هس��تهای نیز دنبال میکند .آنها معتقدند با
گذشت زمان ( 15س��ال دوره تعهدات ایران) توان
مقابله با ایران افزایش خواهد یافت .اوباما در تازهترین
اظه��ارات خود ،ای��ن را هم گفت که به تغییر نظام
جمهوری اس�لامی عالقهمند و البته امیدوار است.
این اظهارات نش��ان میدهد در ارزیابی و بررس��ی
برج��ام ،حتما باید افزای��ش احتمال گزینه نظامی
پ��س از آغاز تعهدات ای��ران را به عنوان یک محور
تحلیلی در نظر داش��ت .به گ��زارش خبرگزاریها،
«باراک اوبام��ا» ،رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه
در یک کنفرانس ویدئویی با فدراس��یون یهودیان
آمریکایش��مالی ،با آنها درباره برج��ام و اثرات آن
بر منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی صحبت کرد.
رئیسجمهور آمری��کا ،در این س��خنرانی ایران را
دشمن آمریکا خواند و بر همین اساس گفت توافق
هستهای با تهران نه براساس اعتماد بلکه براساس
راس��تیآزمایی است .به گزارش فارس ،اوباما گفت:
«ما به ایران اعتماد نداریم ،ایران دشمن آمریکاست؛
یهودستیز و منکر هولوکاست است» .رئیسجمهور
آمریکا همچنین ای��ران را «رژیمی ناخوش��ایند»
خطاب کرد و افزود «هنگامی که با حکومتی س��ر
و کار دارید که هولوکاست را انکار میکند ،باید آن
را جدی بگیرید» .رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی
آمیخته به ادعا تصریح کرد سند امضاشده میان ایران
و گروه  5+1تمام مسیرهای تهران برای دستیابی به
سالحهای هستهای را مسدود میکند .اوباما در ادامه
در توضیح مفاد سند «برجام» گفت« :ما در صورتی
که ایران تقلب کند ،توان بازگشت آنی تحریمها را
خواهیم داشت» .او تأکید کرد این چیزی است که
در «برجام» آمده است .رئیسجمهور آمریکا افزایش
توان آمریکا برای مقابله با ایران بعد از انقضای عمر
سند «برجام» را از جمله دیگر مزایای توافق خواند
و گف��ت« :با این توافق ،بعد از گذش��ت  15س��ال،
رئیسجمهور آمریکا ،هر کسی که باشد ،از موضع

گروه سیاسی :کمیس��یون برجام مجلس شورای
اس�لامی میخواهد این هفته تیم مذاکرهکننده
هستهای فعلی و تیم مذاکرهکننده هستهای سابق
را به کمیسیون دعوت کند تا جزئیات این توافق به
صورت دقیق مورد موشکافی قرار گیرد .به گزارش
«وط��ن امروز» ،این خبر را حس��ین نجابت اعالم
کرده است .عضو کمیس��یون ویژه برجام مجلس
ش��ورای اس�لامی از برگزاری جلس��ات آتی این
کمیسیون با حضور تیم مذاکرهکننده فعلی و سابق
کشورمان خبر داد .حسین نجابت درباره جزئیات
جلسات آتی این کمیسیون به فارس گفت :جلسه

زمینخواران به مردم معرفی
میشوند

دادس��تان کل کشور گفت :مصمم هستیم
برخورد ج��دی و قاطع با هم��ه زمینخواران
داشته باشیم و در این موضوع هم خل ع ید کرده
و هم محاکمه صورت گیرد و هم به مردم معرفی
شوند .حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی ظهر
دیروز در حاشیه برگزاری بزرگداشت شهیدان
دولت در پاس��خ به سوالی درباره نحوه برخورد
دادس��تانی با زمینخواران پس از فرمایش��ات
مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته ،به
فارس گفت :این فرمایشات چراغ راهی برای ما
در برخورد با متخلفان بود .دادستان کل کشور
گفت :منابع ملی و طبیعی ذخایر مردم اس��ت
و نباید اجازه دهیم به دس��ت افراد س��ودجو و
فرصتطلب بیفتد .رئیسی تصریح کرد :در قوه
قضائیه بنای ما بر این اس��ت که با قاطعیت و
برخورد عبرتآموز با متخلفان و دس��تدرازان
به مناب��ع طبیعی ،جنگله��ا و مراتع برخورد
کنیم .وی گفت :بر اساس گزارشاتی که تاکنون
داشتهایم در سال گذشته  40هزار هکتار توسط
همکاران ما در سراس��ر کشور رفع تجاوز شده
است .رئیسی بیان کرد :امروز پس از فرمایشات
حضرت آقا عزم بسیار جدی در همه بخشها
و سطوح ایجاد شده که برخورد جدی و قاطع
با همه زمینخواران داش��ته باش��یم و مصمم
هستیم در این موضوع هم خلعید کرده و هم
محاکم��ه صورت گیرد و ه��م به مردم معرفی
ش��وند .دادس��تان کل کش��ور گفت :از منابع
طبیعی البته انتظار است در عین اجرای قاطعانه
قانون در برخورد با متخلفان ،ضعیفکشی نکند.
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گ�روه سیاس�ی :ش��ورای رواب��ط خارج��ی آمریکا
همان شورایی اس��ت که جواد ظریف سال گذشته
دغدغهه��ای حزب��ی خود را در آنج��ا مطرح کرد و
خطاب به هاله اسفندیاری گفت در صورت شکست
مذاکرات ،او دوستانش در ایران ،همانند سال 2005
انتخابات آت��ی ایران را به غربگرایان خواهند باخت.
این شورا اخیرا میزبان جان کری ،وزیر خارجه آمریکا
نیز بود و کری در آنجا گفت که در صورت مخالفت
کنگره با برجام ،نمیداند چه اتفاقی برای روحانی و
ظریف در انتخابات ایران خواهد افتاد! حاال رئیس این
ش��ورا ،یعنی ریچارد هاس ،مقالهای در والاستریت
ژورنال نوش��ته و درباره سرنوشت برجام اظهارنظر
کرده اس��ت .هاس با در نظر گرفتن همه جوانب ،با
اش��اره به نقاط ضعف توافق هستهای دولت اوباما با
ایران خواستار تایید مشروط آن توسط کنگره آمریکا
شد .به گزارش مهر 7 ،شرطی که هاس معتقد است
کنگره باید بگذارد عبارتند از:
 آمریکا به داش��تن منافع حیاتی خود در منطقهو خلیجفارس ادامه دهد از جمله امنیت دوس��تان
و متحدان��ش ،مخالفت با تروریس��م و گس��ترش

قدرتمندتری برای پاس��خدهی به ای��ران برخوردار
خواهد بود» .اوباما درباره دلیل این اس��تدالل خود
گفت :با تواف��ق ایران ،برنامه هس��تهای جمهوری
اس�لامی تا آن زمان مهار شده و پیشرفتی نخواهد
داشت .رئیس دولت آمریکا در بخش دیگری از این
مصاحبه درباره روابط کشورش با رژیم صهیونیستی
که منتقد توافق هستهای و رویکرد دولت اوباما در
قبال آن بوده توضیحاتی ارائه کرد .اوباما گفت« :در
مباحثات مربوط به ایران ،این نکته را به خاطر داشته
باشید که ما همه طرفدار اسرائیل هستیم» .او ادامه
داد« :رابطه بیسابقه [آمریکا] با اسرائیل باعث شده
اس��ت [تلآویو] از قدرت نظامی قویتری برخوردار
باشد» .رئیسجمهوری آمریکا در ادامه خاطرنشان
کرد ،به باور او ،سیاستهای آمریکا و اسرائیل بعد از
اتمام مباحثات کنگره درباره «برجام»« ،به سرعت»
با یکدیگر همس��و خواهد ش��د« .اوباما» همچنین
یادآور شد دولت آمریکا اکنون ماههاست با اسرائیل
برای بازگشت به روال سابق جهت ادامه همکاریها
و تقویت همکاریه��ای امنیتی گفتوگو میکند.
رئیسجمهوری آمریکا تصریح کرد این همکاریها
میتواند بحث درباره نس��ل بعدی برنامههای دفاع
موش��کی ،بهبود ام��ور اطالعاتی و نح��وه مقابله با
«شبکههای نیابتی ایران» را شامل شود .وی تاکید
کرد اجرای توافق هس��تهای با ایران روابط آمریکا و
اسرائیل را بهتر خواهد کرد .رئیس دولت آمریکا در

بخش دیگر مصاحبه جمعه نقش ایران در تحوالت
منطقه در پرتو توافق هستهای را مورد بررسی قرار
داد .اوباما گفت این توافق امنیت آمریکا را بیش��تر
میکند اما تمام مشکالت با ایران را حل نمیکند.
رئیسجمه��ور آمری��کا تأکید کرد« :م��ا در اینجا،
رابطهمان با ته��ران را عادی نکردهای��م ».اوباما در
ادامه گفت امیدوار است «ماهیت رژیم ایران تغییر
کند» ،اما افزود روی این موضوع حس��اب باز نکرده
است .رئیسجمهور آمریکا گفت« :آیا من امید دارم
ک��ه ماهیت رژیم ایران تغییر کند؟ بله! اما روی آن
حساب باز نکردهام» .او ادامه داد« :مقابله با نیروهای
نیابتی ایران ،کاری اس��ت که باید در هر حال آن را
انجام دهیم ».رئی��س دولت آمریکا بهعالوه پس از
بیان اینکه بایستی جلوی انتقال موشک از ایران به
گروه حزباهلل لبنان گرفته شود ،گفت« :هیچ یک از
مفاد توافق فعلی ،مانع مقابله شدید با ارسال سالح از
سوی ایران به حزباهلل نیست» .اوباما همچنین تأکید
کرد توافق هستهای ،ابزارهای کشورش برای مقابله
با ایران را محدود نمیکند .او گفت« :ما هنوز تمام
ابزارهای الزم برای مقابله با اقدامات مخرب ایران در
منطقه را در اختیار خواهیم داشت» .رئیسجمهور
آمریکا بهرغ��م این ،بار دیگر گف��ت گزینه نظامی
برنامه هس��تهای ایران را تنها برای یک یا  2س��ال
به عقب میراند« .باراک اوباما» س��پس به مقایسه
بودجه نظامی آمریکا و ایران پرداخت و با بیان اینکه

جواد ظریف و سعید جلیلی به کمیسیون برجام مجلس میروند

شهریور داغ برجام

بعدی (چهارم) کمیسیون برجام دوشنبه این هفته
با حضور آقایان ظریف ،عراقچی و سایر اعضای تیم
مذاکرهکننده برگزار میش��ود .وی افزود :با توجه
به دس��تورالعملهایی که درباره برجام داده شده
در جلس��ات آینده متن برجام ب��ه صورت کلی و
س��پس در چند محور مورد بحث و بررسی اعضا
ق��رار گرفته و نمایندگان در جریان کامل موضوع
قرار میگیرند .نجابت همچنین از برگزاری جلسه
روز سهشنبه هفته جاری کمیسیون ویژه برجام با
حضور سعید جلیلی و اعضای تیم مذاکرهکننده
س��ابق خبر داد .جلس��ات کمیس��یون برجام در
حالی اس��ت ک��ه تعطیالت  3هفت��های مجلس
شورای اسالمی از این هفته آغاز شد .سیدحسین
نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون ویژه برجام
درباره برگزاری جلس��ات این کمیس��یون در ایام
تعطیالت مجلس اظهار داش��ت :کمیسیون ویژه
برجام به صورت معمول هر هفته  3جلسه برگزار
میکند .وی از چهارمین جلسه این کمیسیون در
دوشنبه این هفته خبر داد و افزود :این هفته
نیز در روزهای دوشنبه و سهشنبه (نهم و

دهم شهریورماه  )94ساعت  8صبح الی  13جلسه
مذکور تش��کیل میشود .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی
همچنین به ادامه جلس��ات در هفتههای آتی نیز
اشاره و تصریح کرد :این کمیسیون در هفته آینده
در روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سهشنبه در ساعات
فوق در محل س��الن جلس��ات کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس به ادامه مباحث
میپردازد .بر این اساس ،فردا جواد ظریف به همراه
سایر همکارانش در تیم مذاکرهکننده دولت حسن
روحانی به کمیسیون برجام میروند تا از آنچه در
وین به بار آوردهاند؛ دفاع کند .سعید جلیلی و سایر
همکارانش در تیم مذاکرهکننده هستهای سابق نیز
فردای آن یعنی در روز سهشنبه به مجلس میروند
تا  15عضو کمیس��یون برجام نظر آنه��ا را درباره
محتوای برجام بش��نوند .به نظر میرس��د حضور
ظریف و جلیلی در کمیس��یون برجام میتواند بر
دقیقتر ش��دن بررسیهای برجام اثرگذار باشد .از
توافق ژنو تاکنون نقدهای بس��یار جدی نسبت به
توافق هس��تهای صورت گرفته که با آنچه در وین

ریچارد هاس ،رئیس شورای روابط خارجی آمریکا پیشنهاد داد

 7شرط برای پذیرش برجام در کنگره
س�لاحهای کش��تارجمعی،
تضمین ادامه تامی��ن انرژی از
منطقه و آزادی کش��تیرانی که
ب��رای اقتصاد جهان��ی حیاتی
است .هر گونه تالش از سوی هر
کشور یا گروهی در منطقه برای
س��لطه بر منطقه باید از سوی
آمریکا تهدید منافع حیاتیاش
تلقی شود .آمریکا باید متعهد به
حفظ منافعش با هر وسیلهای از
جمله اقدام نظامی باشد.
 توسعه یا تالش برای دستیابی به سالح هستهای ازسوی ایران باید تهدید منافع حیاتی آمریکا تلقی شود
که آمریکا نباید آن را تحمل کند.
 ایران باید کامال به توافق هستهای جامع متعهد باشدو هرگونه اقدامی از س��وی ایران که برخالف آن باشد

باید از س��وی آمریکا با تحریم یا
پاسخ مناسب دیگری مواجه شود.
آمریکا باید درب��اره توانمندیها،
منابع و اطالعات مورد نیاز آژانس
بینالمللی انرژی اتمی برای انجام
ماموریت��ش در ای��ران اطمینان
حاصل کند.
 آمریکا باید با هرگونه گسترشتسلیحات هستهای در منطقه
خاورمیان��ه و خلیجف��ارس
مخالفت کند و هر کجا که الزم باش��د با دوستان
و متحدان��ش در منطقه وارد مذاک��رات دو جانبه
برای ترتیبات امنیتی شود و همینطور قابلیتهای
نظامی متناسب را در اختیار آنها قرار دهد و به آنها
اطمینان دهد برای حفظ امنیتشان نیازی به سالح
هس��تهای ندارند .همچنین آمریکا باید کمکهای

بودجه نظامی کش��ورش  600میلیارد دالر در برابر
 16میلیارد دالر بودجه نظامی ایران اس��ت ،گفت:
«ای��ران ی��ک ق��درت منطق��های اس��ت و نه یک
ابرقدرت»« .اوبام��ا» بار دیگر به نمایندگان کنگره
آمریکا که قرار است تا روز  26شهریورماه نظر خود
را درباره س��ند «برجام» اعالم کنن��د نیز درباره رد
احتمالی آن هشدار داد .او گفت« :اگر این توافق را
رد کنیم ،ابتکار عمل را به دست ایران سپردهایم .آنها
میتوانند آمریکا و اسرائیل را به عنوان برهم زنندگان
توافق معرفی کرده و منزوی کنند» .رئیسجمهور
آمریکا تصریح کرد :حتی مخالفان ایران نیز معتقدند
ایران باید از حق انرژی صلحآمیز هستهای برخوردار
باشد .به اعتقاد کارشناسان ،این اظهارات اوباما نشان
میدهد در ن��گاه آمریکاییها ،ایران همچنان یک
دشمن جدی به حساب میآید و آمریکاییها برای
مقابله با این دشمن خود در سایر خطوط تقابل ،در
حال برنامهریزی هستند .برای همین است که اوباما
به منطقه خاورمیانه اش��اره کرده است و از تالش
خ��ود برای مقابله با جریان مقاومت در این منطقه
گفته اس��ت .به هر حال برخالف برخی مسؤوالن
داخلی که معتقدند پس از توافق نباید مقابله ایران
با آمریکا همانند گذشته ادامه یابد ،رئیسجمهور
آمری��کا صراحت��ا گفته اس��ت او ایران را دش��من
میداند و برای مقابله با دش��من خود نیز دست از
کار نمیکشد!
بر سر برنامه هستهای ایران آمد؛ اکنون مجموعهای
از سواالت بیپاسخ نسبت به توافق هستهای وجود
دارد .به نظر میرسد امکانی که کمیسیون برجام
ب��رای حضور  2تیم مذاکرهکننده فعلی و س��ابق
فراهم کرده ،میتواند حداقل به شفاف شدن برخی
شائبهها در این کمیسیون کمک کند .شفاف شدن
نق��اط تاریک برجام با حضور  2تیم مذاکرهکننده
میتواند ذهنیت اعضای کمیس��یون نس��بت به
واقعیات مربوط به برجام را جامع کند و قاعدتا این
موضوع بر تصمیمگیری آنها برای چگونگی رفتار با
برجام موثر است.

نظامی مناسب از نظر کمیت و کیفیت را در اختیار
دوس��تان و متحدان خود برای مقابله با تهدیدات
مستقیم و غیر مستقیم ایران قرار دهد.
 تحریمه��ای فعل��ی مرتبط با نقض حقوقبش��ر وتروریس��م که علیه ایران وج��ود دارند باید برگردند و
تحریمهای بیشتر و اقدامات دیگر ارائه شوند .آمریکا
تالش کند مانع دسترس��ی ایران ب��ه فناوری نظامی
و موشکهای بالستیک ش��ود حتی اگر تحریمهای
شورای امنیت سازمان ملل برداشته شود.
 دولت آمریکا شروع به مذاکره با دیگر امضاکنندگانتوافق هس��تهای یعنی روسیه ،چین ،فرانسه ،آلمان و
انگلیس با هدف تمدید محدودیتها بر برنامه هستهای
ایران از جمله درباره ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت
باال کند .دولت برای این کار باید با کنگره مشورت کند.
 دول��ت باید هر  6ماه گزارش خ��ود درباره ایرانو میزان اجرای توافق هستهای توسط ایران ،میزان
تحریمهای برداش��ته ش��ده و نحوه کاربرد منابع
آزاد شده توس��ط ایران ،اقدامات منطقهای ایران و
نحوه رفتار دولت ایران با ش��هروندانش را به کنگره
ارائه دهد.

تیتر یک
روحانی در نشست خبری با اشاره
به درخواستها برای ارائه الیحه برجام:

چیزی امضا نکردیم
که به مجلس بفرستیم

ادامه از صفحه اول

روحانی که در موعد انتخابات ریاستجمهوری
سال  1392وعده رفع  100روزه مشکالت را داده
بود؛ درباره زمان اثرگذاری تحریمها بر معیش��ت
مردم گفت :اثرش دیده میش��ود .هم در فضای
امروز کشور و هم منطقه و جهان .اما اگر بخواهیم
ملموستر بشود ،هنوز که نهایی نشده به هرحال،
زمانی ک��ه قدمهای نهایی برداش��ته و تحریمها
برداشته ش��ود؛ انشاءاهلل در ماههای آینده شاهد
خواهی��م بود .رئیسجمهور تصری��ح کرد :وقتی
تحریمها برداشته شود تا آثار مثبتش در جامعه
بیاید کمی طول میکش��د .مثال مانع برداش��ته
میش��ود که نفت را به اندازه قبلی بفروشیم که
زمانی طول میکش��د تولیدم��ان افزایش یابد و
زمانی طول میکشد تا مشتری بیابیم و زمانی هم
طول میکش��د ،حدود  2ماه که پولش به خزانه
بیاید .اما آنچه مهم اس��ت اعتماد بیشتر مردم و
امید بیشتر مردم است .این چیزی است که نقد
کار ما اس��ت .در سایه امید و اعتماد انشاءاهلل به
همه اهداف دست مییابیم .وی همچنین گفت:
در این  2سال تالش ما ایجاد ثبات و آرامش بود و
انشاءاهلل در  2سال پیش رو تالش ما رونق ،رشد
و پیش��رفت خواهد بود .ما در همه این زمینهها
کاری که در این  2س��ال انجام دادیم ،این بود که
مقدم��ات الزم را فراهم کردیم .مقدمه واجب هم
که خب ،واجب است .این مقدمات را در سیاست
داخلی و خارجی و فرهنگ��ی و اجتماعی فراهم
کردیم .انشاءاهلل امسال شاهد یک انتخابات بسیار
خ��وب خواهیم بود و آن در زمینه رش��د و رونق
سیاسی در اسفند ظاهر میشود .مردم شاهد یک
انتخابات بس��یار خوب و با مشارکت بسیار خوب
و شکوهمند خواهند بود .انش��اءاهلل رقابتیتر از
گذشته .رقابتی که همیشه بوده است و با احساس
سالمت بیشتر .سالم بودن یک موضوع است که
همیشه سالم بوده ولی احساس سالمت موضوعی
دیگر اس��ت که انش��اءاهلل باال خواهیم برد .همه
نهادها هم باید دست به دست هم بدهند .ما قصد
دعوا با هیچ نه��ادی نداریم اما همانطور که قبال
گفتم در انتخابات به عنوان مسؤول اجرای قانون
اساسی به وظیفهام عمل خواهم کرد .حاال ممکن
است برخی خوشحال شوند و برخی نشوند.
■■یارانهغیرقانونی!

روحانی در ادامه نشس��ت خبری خود درباره
طرح برخی دعاوی علیه معاون اول او در قوهقضائیه
گفت :شکایت را از نظر حقوقی هر کسی آزاد است
که مطرح کند .ما هم هیچ ابایی نداریم که فردی
از یک مقام دولتی بخواهد شکایت کند .شاید از
یک دیدگاه به نفع دولت باشد که فرصتی پیش
میآید آن موارد را بیشتر تبیین کند اما نکته کلی
که میگویند دولت خوب است مسائل را آنچنان
توضیح دهد که فضایی برای این حرکتها ایجاد
نش��ود ،دوپهلو اس��ت .اگر توضیح دهیم که قبل
چه کار ش��ده و ه��ر روز بخواهیم توضیح دهیم،
یعنی دولت تبدیل میش��ود به بیان مواردی که
در دولت گذشته صورت گرفته است .این به نظر
من نه خواست مردم است و نه فرصت این کار را
داریم که صبح تا شب تبیین کنیم چه مشکالتی
در گذشته بوده است البته به مناسبت قبال اشاره
کردی��م .خدمت مقام معظم رهب��ری گفتم اول
که ش��روع کردیم با  3چاله بزرگ مواجه بودیم؛
یکی بدهیه��ای کالن دولت ،یارانهای که خالف
قانون انجام شده بود و مشکلی برای ما باقیمانده
و مسکنمهر که بدون حساب و کتاب از پایه پولی
کش��ور بردند باال .پایه پولی تقریبا  2برابر ش��ده
اس��ت ،از زمان خلق پول تا آن زمان .ضمن اینکه
جاهایی ساخته ش��ده که امکانات ندارد .در عین
حال مجبوریم تکمیل کنیم 125 .هزار تا تکمیل
شده و  45هزار تا در حال تکمیل است.
روحانی همچنین در پاس��خ به س��وال واحد
مرک��زی خبر درباره اظهارات جمعه ش��ب اوباما
مبن��ی بر آرزو ب��رای تغییر جمهوری اس�لامی،
گفت :اصل مس��اله که بای��د حواسمان را جمع
کنیم برای نفوذ آمریکا و قدرتهای بزرگ ،کامال
درس��ت اس��ت .آنکه مقام معظم رهبری مطرح
کردند رهنمود ملی است و همه باید به آن توجه
کنیم .ما باید شرایطی را خودمان ایجاد کنیم که
جلوی این رخنهها و نفوذها را بگیریم .باید س��د
درست کنیم .هرچه قدرت اقتصادیمان باال برود،
هرچه قدرت تکنولوژی بیشتر و وحدت و انسجام
ملی بیشتر شود و هرچه روابط دولت و ملت برود
باالتر ،احتمال نفوذ دشمن مرتب کمتر میشود.
اگ��ر بین دولت و نظام و ملت اعتماد نباش��د راه
رخنه که هیچ ،اتوبان باز میش��ود برای نفوذ .اگر
از نظر اقتصادی نیازمند باش��ید و وابسته به نفت
باش��ید نفوذ میکنند .هرچه توس��عه ما با دنیا و
بویژه با همسایگان نزدیکتر شود رخنه سیاسی
و فرهنگی و امنیتی هر روز کمتر میش��ود .این
رس��الت و وظیفه اصلی ماس��ت .بع��د از توافق
برجام و ش��رایط پس��اتحریم ممکن است برخی
بگویند شرایط باز میشود و وارد ایران میشویم
و میتوانیم نفوذ کنیم؛ باید کاری کنیم که نفوذ
ایران در منطقه ،البته ن��ه دخالت ،نفوذ فکری و
علمی و فرهنگی ،بیشتر شود.

