
2
| نمازجمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم ابوترابی فرد سياست

اقامه خواهد شد. با دستور  رهبر انقالب حجت االسالم ابوترابی فرد نماز 
جمعه این هفته تهران را اقامه خواهد کرد.

 نقوی حسینی: خودکشی سید امامی
برای ما کامال مسجل شده است

| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ، جزییاتی از خودکشی 
و نحوه مرگ سید امامی ارائه کرد و گفت: کامال 
برای ما مسجل است که سید امامی خودکشی 

کرده است.
سید حسین نقوی حسینی درباره مرگ سید 
امامی استاد دانشگاه امام صادق)ع( گفت: فیلم 
داخل زندان مرحوم ســید امامی با حضور هیاتی از مجلس و همچنین 

نایب رییس مجلس بازبینی شد.
وی که عضو این هیات بود و در این جلسه حضور داشت، توضیح داد: 
در این فیلم گویاست که خود فرد برای مقدمات خودکشی اقدام می کند 

و حتی تخت و محلی که میخوابد را آماده می کند.
نماینــده مردم ورامین در مجلس افزود: به دلیل آن که ســید امامی 
شخصیت علمی و استاد دانشــگاه بود اتاق خاصی به وی داده بودند.او 
محلی که اســتراحت می کرد را به نحوی آماده می کند که هر کس از 
پشت پنجره نگاه کند، احســاس کند فرد خوابیده است، یعنی بالش و 
پتو را طوری میگذارد که این احساس ایجاد شود و کامال صحنه سازی 
می کند.نقوی حسینی ادامه داد: در ادامه سید امامی پیراهن خود را در 
می آورد و گره می زند و کارهای مقدماتی را انجام می دهد، در قسمتی 
هم مشخص اســت که وی تالش می کند شیشه المپ اتاق را احتماال 
برای زدن رگ ، بشکند که موفق نمی شود.وی افزود: در بخشی از فیلم 
او اشــیا مختلفی را به ســمت المپ پرتاب می کند که آن بشکند ولی 
نهایتا موفق نمی شــود و در ادامه پیراهنش را درمی آورد و آماده می 
کند.نقوی حسینی ادامه داد: خانواده وی نیز این فیلم را دیده اند ، همه 
اعضای هیات نیز به اتفاق تایید کردند خودکشــی صورت گرفته است.
وی گفت: برادر وی هم تایید کرده که پیکر را دیده و هیچ اثری در بدن 
وی جز حلق آویز شــدن وجود ندارد و به دلیل آن که فیلم را هم دیده 
اند نخواستند که کالبد شــکافی شود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرد: کامال برای ما مسجل است که 

خودکشی انجام شده است.

 سردار کوثری:هیچ مورد امنیتی
در راهپیمایی ۲۲ بهمن نداشتیم

| جانشــین فرمانده قــرارگاه ثاراهلل 
تهران در پاســخ به این سوال که آیا در جریان 
راهپیمایی امسال ۲۲ بهمن موردی از اخالل در 
راهپیمایی گزارش شــد، گفت: از لحظه ای که 
مردم وارد خیابان شــدند تا به خانه بازگشتند 

هیچ موردی خاصی رخ نداد.
با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن گفت: دشمنان ایران اسالمی بعد از ۳۹ سال هنوز ملت ما را 
نشــناخته اند و این نشاندهنده آن اســت که علیرغم مدعی بودن هیچ 

شناختی از مسائل و ملت ها ندارند.
وی ادامه داد: دشمنان هر چقدر تحریک ها و فشارها را افزایش داده و 
علنی تر کنند و بیشتر بی ادبی کنند،  ملت ایران حضور خود را در صحنه 
بیشتر کرده و حمایت خود را از انقالب و نظام و والیت نشان می دهند.  
جانشــین فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران افزود: حضور گســترده مردم 
براساس پیش بینی که مقام معظم رهبری داشتند، نشان داد که مردم به 
مراتب از سال های قبل در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور بیشتری داشتند.
سردار کوثری در پاسخ به این سوال که آیا در جریان راهپیمایی امسال 
۲۲ بهمن موردی برای اخالل در راهپیمایی کشف و خنثی شد؟  اظهار 
داشت: پیش بینی های الزم از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته و بسیج 
هم کمک کرد. از قبل پیش بینی خباثت ها توســط افراد فریب خورده و 
دشمنان صورت گرفته بود تا کوچکترین مشکلی برای شهروندان پیش 

نیاید و مردم راحت در راهپیمایی حضور یابند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه این مسئله رخ داد و از لحظه ای که مردم 

وارد خیابان شدند تا به خانه بازگشتند هیچ موردی خاصی رخ نداد.

| بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان 
سیستان وبلوچستان که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، صبح امروز در محل این همایش 

در زاهدان منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشــاره به عالقه عمیق خود به مردم سیســتان و 
بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا و با استعداد، و مردم سیستان را از لحاظ گذشته 
تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کم نظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان کردند: با وجود این 
استعدادهای سرشار، در دوران قاجار و پهلوی به مردم سیستان و بلوچستان بی اعتنایی می شد 
و همین موجب شد که استعدادهای مردم بروز نکند.ایشان، خدمات انجام شده در این منطقه 
در سالهای پس از انقالب را نشــانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای 

مطرح شده از جانب استاندار در این دیدار افزودند: نیازهای مردم استان همچون آب شیرین کن و 
خط آهن را باید از طریق مسئوالن ارشد دولتی به طور جدی دنبال کنید و با میدان آوردن بخش 
خصوصی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکان پذیر خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی، 
سیستان وبلوچستان را همچون استانهای کردستان و گلستان مظهر وحدت اسالمی و الگوی 
همکاری و زندگی برادرانه شیعه و سّنی برای دنیا دانســتند و با تأکید بر هوشیاری در مقابل 
تفرقه افکنی دشمن گفتند: شهادت یک نوجوان سّنی در دفاع مقدس و یا شهادت یک مولوی 
اهل سنت به علت دفاع از انقالب اسالمی به دست ضدانقالب، نشان می دهد برادران شیعه و سنی 
در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدان ها در کنار یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی 
و هنری این حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایستادگی 

جمهوری اسالمی در مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئه های نظامی و فرهنگی 
دشمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری مردم خواندند و گفتند: مظهر کامل ایمان راسخ در 
زنجیره ی بسیار مهم ایمان و مقاومت، شــهیدان و ایثارگران هستند، بنابراین نظام اسالمی به 
تعظیم و تکریم شهدا نیازمند است.به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه 
به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات ۵۶۵ نفر از محکومان را که در کمیســیون مربوط واجد شرایط الزم 

تشخیص داده شده اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه این هفته تهران است

خبرنامه

رهبر معظم انقالب اسالمی:
شیعه و سنی در جمهوری 
اسالمی در دشوارترین 
میدان ها کنار یکدیگرند

 بحران مدیریت پررنگ تر از مدیریت بحران
در زلزله کرمانشاه و بارش برف بود

| نماینده مردم بوشهر گفت:  در دو بحران زلزله کرمانشاه و بارش برف 
در اکثر شهرهای کشور، بحران مدیریت پررنگ تر از مدیریت بحران بود لذا هیات 

دولت باید با همت بیشتری برای ساماندهی امور اقدام کند.
حجت االســالم عبدالحمید خدری در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی 
در تذکری شــفاهی گفت: درخت تنومند انقالب اسالمی ۴۰ ساله شده است اما 
خالقان این انقالب آنچنان که باید از ثمراتش بهره نبرده اند و مردم به ســختی 
روزگار می گذرانند در حالی که این مردم با تمام پایمردی در دفاع از ارزش های 

ملی ایستاده اند لذا باید توجه بیشتری به آنها کرد.  
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور با بیان 
اینکه همت به کار بندید و مردانه به میدان آمده و دین خود را به مردم ادا کنید، 
افزود: مبادا روزی در جمهوری اســالمی این مهم که ما مدیون مردم هســتیم، 
فراموش شود لذا شــاید بد نباشد در ۴۰ ســالگی انقالب یک بار دیگر امیدها و 
آرزوهای مردم را با صدای بلند برای خود بخوانیم و به فکر دردها و معیشت آن ها 
باشیم.وی در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی در خصوص پرواز بوشهر به 
تهران و بالعکس توضیح داد: این پروازها در چند روز اخیر با تاخیر بسیار روبه رو 
بوده و با وجود آنکه اکثر بلیت ها چارتر است با قیمت های سرسام آور، بدون هیچ 
نظارتی تا ســقف ۷۰۰ هزار تومان به مردم فروخته می شود لذا باید جلوی این 
گران فروشی را گرفت.عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص دو بحران زلزله 
کرمانشــاه و بارش برف در اکثر شهرهای کشور گفت: در پی این دو اتفاق بحران 
مدیریت پررنگ تر از مدیریت بحران بود لذا هیات دولت باید با همت بیشــتری 

برای ساماندهی امور اقدام کند.

وقتی در حوزه دریا اعمال حاکمیت نمی کنیم، 
دنیا به ما می خندد

| فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با گالیه از عملکرد سازمان 
بنادر در اعمال حاکمیت در دریاها گفت:اخیراً قوه قضاییه از ســپاه پاسداران 
درخواست داشت که با کشــتی های مصری در آب های ایران برخورد شود ما 
هم به آنها اعــالم کردیم که »مجید جان دلبندم« اعمــال حاکمیت در این 
حوزه وظیفه ما نیست و ســازمان بنادر و دریانوردی باید در این حوزه ورود 
پیدا کند.ســردار فدوی در بیســت و پنجمین همایش ارگان های دریایی با 
اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: جشن امسال پیروزی 
انقالب اسالمی نسبت به سال های دیگر بسیار متفاوت بود و امیدواریم بتوانیم 
برکت هایی که از انقالب اسالمی شــامل حال ما شده استفاده کنیم و به آنها 
تحقق بخشیم.وی با بیان اینکه یکی از این برکات توسعه دریامحور است، اظهار 
داشت: نباید بگذاریم که موانع و مشکالت کشور توسعه دریامحور را تحت تاثیر 
قرار دهد. ما یک کشور بسیار بزرگ و قدرتمند هستیم و در بسیاری از حوزه ها 
تاثیرگذار بوده ایم و می توانیم در حوزه های دیگر هم تاثیرگذار باشیم.دریادار 
فدوی با انتقاد از عملکرد ســازمان بنادر در اعمال حاکمیت در دریاها اظهار 
داشت: باید درباره حوزه هایی که در اختیار ما قرار دارد اعمال حاکمیت کنیم 
وگرنه به وظایف خود عمل نکرده ایم و اگــر در این حوزه ها اعمال حاکمیت 
نکنیم دنیا به ما می خندد و می گوینــد در حالی که اختیار بین المللی دارند، 
نســبت به اعمال حاکمیت ها اقدام نمی کنند.فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران با تاکید بر اینکه نمی خواهم گذشته های تلخ را یادآوری کنم، اظهار 

داشت: متاسفانه در مورد مرسک و آلپاین اعمال حاکمیت نشد.

نسل های جدید به نتایج حاصل از آرمان ها 
توجه می کنند

| یک نماینده مجلس گفت: باید قــدرت تطبیق پذیری در محیط بین 
الملل و قدرت اجماع در داخل بر مبنای عقالنیت را داشته باشیم.جلیل رحیمی 
جهان آبادی با اشاره به اینکه یکی از اشتباهات تاریخی و فاحش ما این است که 
فکر می کنیم همیشه باید آرمان های انقالب را برای نسل های بعد تحلیل و توجیه 
کنیم، اظهار کرد: نسل های جدید به تحلیل و توجیه ما از آرمان ها دقت نخواهند 

کرد و به نتایج حاصل از آرمان ها توجه می کنند.
وی افزود: آنها از ما خواهند پرســید که اگر شــما از عدالت، آزادی، استقالل، 
برابری و جلوگیری از فساد صحبت می کردید، حاصل این آرمان ها و رفتارهایی که 
داشتید در کجا خود را نشان داده است، متولدین دهه ۷۰ و ۸۰ از ما این سواالت 
را خواهند پرسید و می بایست برایشــان پاسخ داشته باشیم که حاصل ایده ها و 
آرمان هایمان در سطح جامعه چه بوده است.این استاد علوم سیاسی متذکر شد: 
زمانی می توانیم تحلیل و انتقال مفاهیم بین نسلی را انجام دهیم که نسل جدید 
عملکرد رفتار و کردار نسل قبلی خود را مثبت ارزیابی کند. متاسفانه قصد داریم 
فقط با زبان، توجیه و تحلیل این نسل جدید را با خود همراه کنیم.رحیمی جهان 
آبادی با بیان این مطلب که دنیای امروز قضاوت بر پایه کارآمدی اســت، عنوان 
کرد: امروز دیگر دورانی که بر پایه تبلیغ، تفهیم و ترویج مفاهیم افراد به یک نتیجه 
گیری می رسیدند نیست.وی افزود: دنیای امروز، دنیای فقط آرمانگرایی نیست و 
دنیای عملگرایی است؛ اگر می خواهیم برای نسل های جدید انقالب ارتباط بین 
االذهانی ایجاد کنیم، باید عملگرایانه بــه آرمان های انقالب نگاه کنیم و از خود 
بپرسیم چه میزان از آرمان ها، هدف ها و شــعارهای انقالب اجرایی شده و چه 

حاصلی داشته است؟

میز خبر

| سخنگوی دولت اعالم کرد که دولت 
بدون موافقت مجلس، قانون یارانه ها را اجرایی 

نمی کند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اهالی 
رسانه با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن 
اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان گر آن بود 

که مردم پای انقالبشان ایستاده اند.
وی افزود: با قدرت و توان دفاعی بازدارنده، 
نظام مــا پرچم دار مبارزه با تروریســم داعش 
در منطقه شــد و بر اســاس گزارش صندوق 
بین المللی پول، ایــران جزء ۱۸ اقتصاد بزرگ 
جهان اســت و بر اســاس گزارش آ اس آی، 
ایــران نوزدهمین کشــور تولیدکننده علم در 

جهان است.
نوبخت تاکید کرد: با وجود تمامی مشکالت 
بر اســاس ضریب جینی وضعیــت اقتصاد ما 
نســبت به کشــورهای چین، آمریکا، ترکیه و 
روسیه بهتر است و این که ما ۳ میلیون بیکار و 
مشکالت اقتصادی داریم به جای خود قرار دارد 
اما دستاوردهای انقالب مختص به هیچ دولتی 

نیست، بلکه مختص انقالب است.
وی با در پاســخ به پرسشی درباره چگونگی 
پرداخت یارانه ها اظهار کرد: ما تبصره ۱۸ را از 
۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه ها 
در نظر داریم؛ یــک اینکه به خانواده های واقعا 
نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده هایی 
یارانه بدهیم که زیر خط مستمری بگیران قرار 
دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا 

که قصد ما ریشه کن کردن فقر مطلق است.
نوبخت بــا تاکید بر اینکه سیاســت دولت، 
گشتن حساب های مردم نیست، گفت: دولت 

قصد دارد از محل افزایــش قیمت حامل های 
انرژی،  ۱۰۰ هزار واحد مســکن فرســوده را 
نوســازی کند، ناوگان حمل و نقل عمومی را 
نو کند که منجر به ایجاد حدود ۲۵ هزار شغل 
میشــود و البته که ما بــدون موافقت مجلس، 

قانون یارانه ها را اجرایی نمی کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه پس از سخنان رئیس جمهوری در ۲۲ 
بهمن و تاکید بر اســتفاده از ظرفیت اصل ۵۹ 
قانون اساسی، آیا دولت برنامه ای برای برگزاری 
رفراندوم در نظر دارد، تصریح کرد: استناد آقای 
رئیس جمهور به اصل ۵۹  قانون اساسی بود که 
نشان می دهد در مسائل اقتصادی و رخدادهای 
بزرگ می توان از نظرات مردم اســتفاده کرد 
و این از نقاط قوت قانون اساســی ماســت که 

پاسخ گوی شرایط است.
وی همچنین در پاســخ به این پرســش که 
آیا ایــن موضوع که آلمان، فرانســه و انگلیس 
به دلیل درخواســت رژیم صهیونیســتی در 
زمینه توان موشــکی و حضور منطقه ای ایران، 
به رئیس جمهــوری هشــدار داده اند، صحت 
دارد یا نه، گفت: من جایی بــا چنین مطلبی 
برخــورد نکــردم. سیاســت های منطقــه ای 
جمهوری اسالمی ربطی به کسی ندارد، مگر ما 
در سیاست های دیگر کشورها دخالت می کنیم؟ 
یک عده که نبایــد در منطقه آفتابی شــوند 
می آیند و حــرف می زنند. سیاســت ایران با 
کشورهای منطقه مشخص است و کسانی که 
برای منافع خودشــان می آیند باید حواسشان 
جمع باشد.نوبخت با اشــاره به اقدامات دولت 
برای پیشــبرد طرح اصالحات اقتصادی اظهار 

کرد: مــا در برنامــه بودجه به اصــالح روش 
بودجه ریزی پرداختیم و بودجه ۳۴۰ دستگاه 
را بر اســاس قیمت ها واریز کردیــم و بیش از 
۸۰۰ طرح و پــروژه ملی را اســتاتی کردیم و 
در نهایت بودجه برخی از دســتگاه ها را شفاف 
کردیم که این امر ســبب شــد بودجه امسال 
شفاف دیده شد.وی ادامه داد: خود من در ۱۶ 
دوره بودجه ریزی حضور داشتم و می دیدم که 
هیچ مکتوبی داده نمی شد و تنها یک سی دی 
می دادند که می گفتند می توانید آن را باز کنید 
در حالیکه قفل بود! اما ما بر اســاس واقعیت ها 
منابع را تعیین کردیم. سیاست ما در سال ۹۷ 
کاهش فقر مطلق اســت و بــرای یک میلیون 
و ۳۳ هزار فرصت شــغلی برنامه ریزی کردیم.
سخنگوی دولت افزود:  ما برنامه های خودمان 
برای نوسازی ناوگان، ترمیم بافت های فرسوده 
و آلودگــی هوا ارائه کردیم و از سیاســت های 
خودمان عقب نشینی نمی کنیم چرا که می دانیم 
پاســخ گویی یک امر قابل انعطاف است و باید 
به مردم پاســخ دهیم.نوبخــت در واکنش به 
پرسشی در زمینه صحت موضوع انجام نشدن 
همکاری هــای الزم از ســوی وزارت اطالعات 
برای معرفی مدیران دو تابیعتی، گفت: وزارت 
اطالعات همکاری هایی با قوه قضائیه دارد و از 
وزیر اطالعات می خواهم که پاســخ دادستان 
محترم کشور را در این زمینه بدهند.سخنگوی 
دولت همچنیــن درباره وضعیــت زندانیان و 
خودکشی هایی اخیر اظهار کرد: دولت در این 
زمینه دو رویکرد دارد؛  نخســت عدم دخالت 
در کار قوه قضائیه که باید به این نوع رخدادها 
نظارت کند و مســئولیت آن نیز بر عهده قوه 

قضائیه اســت و دوم اینکه آقای رئیس جمهور 
نســبت به برخی از رخدادهــای اجتماعی و 
قضایی نگران است و در چارچوب فعالیت های 
قانونی اساسی  به وظایف خود ادامه می دهد.

وی افــزود: باید بپذیرم که کشــور با خطرات 
مختلف مواجه است، پس وقتی یک زندانی در 
اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد، امانت ما است. 
دشمنان از این حوادث سوءاستفاده می کنند و 
خودمان باید بدانیم کــه وقتی یک زندانی در 
اختیار ما قرار گرفته  اســت، باید از او مراقبت 
و صیانت کنیــم، بنابراین اگــر واقعا تقصیر و 
قصوری صورت گرفته  است انتظار می رود این 
پیگیری صورت بگیرد و آقــای روحانی نیز در 
این زمینه پیگیر است.سخنگوی دولت درباره 
وضعیت بازار در شــب عید اظهــار کرد: نظام 
بانکی کشــور تمهیدات الزم را در این زمینه 
برای تامین اسکناس های مردم اندیشیده است 

و وزارتخانه های صنعت و کشــاورزی هم برای 
تدارک میوه شــب عید و مایحتــاج آن روزها 
تمهیدات را اندیشــیده اند و تامین کرده اند و 
ان شاءاهلل امسال هیچ مشــکلی در این زمینه 
نخواهیم داشت.وی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا بانک مرکزی سپرده های مردم را در 
هیچ موسسه یا بانک چه دولتی و چه غیردولتی 
تضمین نمی کند، اظهار کرد: بازار پول ما خود 
بانک ها هستند و بانک ها هم کامال سپرده های 
مردم را در اختیار دارند و نظام بانکی بســیار 
مطمئن اســت پس نباید صحبت های معاون 
بانک مرکزی در این خصوص را مبنای عمل قرار 
دهیم؛ چرا که کار بانک مرکزی کنترل و نظارت 
است و سپرده های قانونی بانک های دولتی بر 
خالف موسسات غیرمجاز داده می شود و قطعا 
بانک مرکزی هم در این زمینه وارد می شود و 

کنترل خود را انجام می دهد.

سخنگوی دولت:

بدون موافقت مجلس، قانون یارانه ها را اجرایی نمی کنیم

| رئیس جمهور، اراده، اطمینان، نشــاط و 
امید به آینده را اساس پیشرفت دانست و با تاکید بر 
اینکه مدیرانی بایــد بمانند که به آینده امید صد در 
صدی دارند، اظهارداشت: انســجام و وحدت مردم، 
عامل پیروزی انقالب اسالمی بود و تا زمانی که این 
انسجام و وحدت هست،هیچ قدرت خارجی کاری از 

پیش نخواهد برد.
حجت االســالم و المسلمین  حســن روحانی در 
نشست مشترک اســتانداران، وزرا، روسای سازمان 

های اقتصادی و مدیران موسســات مالی و اعتباری 
با قدردانی از حضور مردم وفادار و زمان شــناس در 
راهپیمایی با عظمــت ۲۲ بهمن، همگان را به تالش 
برای تقویت امید در کشور فرا خواند و اظهارداشت: 
ملت جلو است، اما دستگاههای تبلیغاتی ما از ارزیابی 

های جهانی نیز عقب هستند و بذر یاس می پاشند.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: حضور مردم در 
صحنه های مختلف همیشه مغتنم است و در شرایط 
فعلی حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در 

همه استان ها، شهرها، بخش ها و حتی روستاها بسیار 
باعظمت بود و نشــان داد که مردم مصمم هستند، 
مسیری که حدود ۴۰ سال پیش شروع کردند را ادامه 
دهند.روحانی اضافه کرد: باوجود برخی مشــکالت، 
مردم با قوت مســیر اســتقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی را طی می کنند و امروز هم اگر از مردم سوال 
شود، در مقابل دخالت بیگانگان، اختناق یا استبداد، 
باز هم بــا ۹۸.۲ درصد به جمهوری اســالمی، رأی 
می دهند.رئیس جمهور گفت: ممکن است مردم در 

شیوه و نحوه اجرا و برنامه ها به اداره امور، انتقاداتی 
داشته باشــند، اما خواهان احترام به فرهنگ ملی و 
دینی شان هســتند و هیچ کس نمی خواهد فساد در 
جامعه باشد و همه به دنبال مبارزه با فساد هستند و 
انقالب اسالمی برای استقالل، آزادی، فرهنگ اسالم 
و فرهنگ ملی و برای جمهوریت و اســالمیت بود و 
معتقدند که این مســیر قابل بازگشت نیست و ملت 
ایران آرمان ها و مسیری را که انتخاب کرد، با قدرت 

ادامه خواهد داد.
روحانــی با بیان اینکــه انقالب اســالمی ایران با 
وحدت و انســجام همه ملت ایران به ثمر نشســت، 
خاطر نشان کرد: امام راحل، مردم ایران و رژیم فاسد 
و غیرقانونی شاه، قبل از سال ۵۷ نیز حضور داشتند، 
اما چرا انقالب در سال ۴۱ یا ۴۲ به پیروزی نرسید. 
تفاوتی که سال ۵۷ با سال های گذشته خود داشت 
این بود که در این سال، همه مردم به انسجام و آرمان 
مشترکی دست یافتند و همه آماده  فداکاری در راه 

رسیدن به آن آرمان ها و اهداف شدند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تا زمانی که وحدت 
و انســجام در جامعه وجود دارد، انقالب اسالمی نیز 
پایدار خواهد ماند، گفت: هیچ قدرت خارجی و هیچ 
گروه و گروهکــی تا زمانی که ملت ایران منســجم 
هستند، نمی تواند کاری از پیش ببرد و انقالب پایدار 
خواهــد ماند.روحانی با بیان اینکه وظایف ســخت 
و سنگینی در قبال انقالب اســالمی، مردم ایران و 
نظام بر عهده داریم، اظهار داشت: وقتی که براساس 
قانون اساسی مســئولیت اجرایی کشور را بر عهده 
گرفتیم، بار بسیار سنگینی بر دوش مان قرار گرفته 
و باید تالش خود را انجام دهیم تا این مســئولیت را 
به درستی به انجام برسانیم.رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه اراده، نشاط و امید به آینده از پایه های اصلی 
پیشرفت کشور است، گفت: اگر کسی نشاط و امید 
صد در صدی به آینده ندارد، نباید در مسئولیت بماند 
و مدیرانی باید ســر کار بمانند .مــا  کاماًل به آینده 
کشــور امیدواریم و می توانیم کشورمان را در مسیر 

پیشرفت قرار دهیم.
وی با طرح این سوال که چرا همه دنیا در خصوص 
برجام در برابر ترامپ ایســتادند، اظهار داشــت: بی 
تردید اگر نظام و آینده کشــورمان مستحکم نبود، 
بیــش از ۱۹۰ کشــور جهان روبــروی ترامپ نمی 
ایستادند و این ایستادگی نشانه اعتماد جهان به این 
نظام، ملت و دولت است چرا که آنها در مسیری که 

می خواهند قرار بگیرند، محاسبات الزم را انجام می 
دهند و بی دلیل تمام حیثیت و توان سیاسی خود را 

هزینه نمی کنند.
روحانی اضافه کرد: در ابتدای دولت یازدهم ریسک 
اعتباری ایــران بیش از ۷ درصد بود و امســال به ۵ 
درصد رســیده است و این نیز نشــانه ای از افزایش 
اعتماد جهانی به کشــورمان اســت و سایر شاخص 
ها نیز همین روند اعتماد جهانی را نشان می دهد و 
البته در این میان نباید به هیاهوی بوق های خارجی 
اعتنایی کرد البته برخی دســتگاه هــای تبلیغاتی 
داخلی نیز از ارزیابی های جهانی نسبت به پیشرفت 
ایران عقب هســتند و بذر یأس می پاشند و این در 
حالی است که ملت ایران همچنان جلوتر ازهمه این 
دســتگاه ها در حال حرکت اســت.رئیس جمهور با 
بیان اینکه  براساس آمار و ارقام، رشد اقتصادی سال 
۹۶ باالتر از متوســط جهانی خواهد بود، گفت: این 
موضوع نشان دهنده درستی مسیری است که کشور 
طی می کند و اینکه دولت در ۴.۵ ســال گذشته به 
طور مداوم تورم را کاهش می دهد به معنای توانایی 
دولت و آرامش جامعه اســت و مصمم هستیم روند 
حفظ تورم تک رقمی ، رشد اقتصادی باالی ۵ درصد 
و کاهش بیکاری را با قوت ادامه دهیم.روحانی افزود: 
باید نرخ بیکاری را کاهش داده و به سمت تک رقمی 
شــدن حرکت کنیم و در این مسیر دشوار همه باید 
دست به دســت هم دهیم.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت وزارت 
کشور و شورای امنیت در اغتشاشات دی ماه، اظهار 
داشــت: اینکه یک بحران در طول یک هفته جمع 
می شود، اقدامی بسیار بزرگ و ارزنده است که البته 
در این زمینه همه دســتگاه ها بــه صحنه آمده و به 
خوبی و با دقت این بحران را مدیریت کردند. دکتر 
روحانی تصریح کــرد: در روز اول شــروع بحران و 
اغتشاشات به پلیس دســتور دادیم که بدون سالح 
امنیت را در خیابان ها برقرار کند و پلیس کشورمان 

با آرامش کامل امنیت را برقرار کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان 
ظرفیت های بسیار زیادی دارد و به خوبی می تواند، 
ضمن اداره کشــور، رضایت عمومی را هم به شرط 
التزام و اجرای کامل آن برقرار ســازد، اظهار داشت: 
باید از همه ظرفیت های قانون اساســی در مدیریت 
بهتر امور استفاده کنیم و فصول مختلف قانون اساسی 
از جمله فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق 

ملت است را مورد توجه قرار دهیم.
دکتر روحانی گفت: در اجرای قانون اساسی، همه 
دســتگاه ها، باید مشارکت داشته باشــند اما رئیس 
جمهور مسئولیت و وظایف خاصی نسبت به اجرای 
قانون اساسی دارد و مسئول اجرای آن است و در این 

مسیر همه قوا و نهادها باید در کنار هم قرار بگیرند.
رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام 
شده در حوادث غیرمترقبه اخیر بویژه زلزله کرمانشاه 
و کرمان بر تسریع در رفع نواقص و مشکالت تأکید 
کرد و گفت: در مجموع می توان گفت که در خصوص 
حوادث اخیر بویژه در کرمانشــاه و کرمان اقدامات 
خوبی انجام گرفت. البته  جبــران آنچه که مردم از 
دســت داده اند، بویژه از لحاظ روحی و روانی بسیار 
دشــوار اســت، اما همه باید تالش کنیم تا از آالم و 

دردهای آسیب دیدگان کم کنیم.
دکتر روحانی تسریع در اسکان دائمی زلزله زدگان 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: در رســیدگی به امور 
زلزله زدگان دولت در همه مراحل در کنار مردم قرار 
دارد و هر دســتگاهی که برای تأمین کانکس اعالم 
آمادگی کرد، دولت از آن استقبال کرده و هزینه اش 
را پرداخت نمود و دستگاه های مختلف اعم از وزارت 
کشور، بهداشت و درمان، نیروهای امدادی و خدماتی 
و هالل احمر، زحمات فراوانی در این زمینه کشیدند 
که از همه آنها تشکر می کنم.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سال آینده به 
عنوان چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، بایستی 
سال نشاط، امید و شادمانی مردم ایران باشد، اظهار 
داشت: باید سخت گیری و دخالت ها در زندگی مردم 
سراسر کشور، کم شود و همگان اساس اسالم را که 
بر پایه فرهنگ، اصالح و تبلیغ است را در مواجهه با 
مردم در پیش بگیرند چرا که اســالم دین مشقت و 
سختگیری نیست بلکه دین بشارت و هدایت و سمحه 

و سهله است.

تا زمانی که انسجام و وحدت هست 
انقالب هم هست

رئیس جمهور:

رئیس جمهور در ادامه 
لــزوم مهارت آمــوزی 
در آمــوزش و پرورش 
و دانشــگاه ها را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: 
باید همه دانش آموزان 
و دانشــجویان در پایان مقطع تحصیلی خود 

حداقل یک مهارت تخصصی داشته باشند

چهار شنبه    25 بهمن 1396
27 جماد  ی االول 1439    14 فوریه 2018    شماره 3122


