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| رئيس مركز پژوهش هاى مجلس از دستور دكتر الريجانى به سياست

اين مركز براى تدوين طرح اصالح قانون منع بكارگيرى بازنشستگان در 
پى فرمايشات مقام معظم رهبرى خبر داد.

اعزام ۵۸ ناوگروه رزمی به منطقه 
اقیانوس هند و خلیج عدن تاکنون

| فرمانده نيــروى دريايى ارتش با بيان 
اينكه تاكنون 58 ناوگروه رزمى به منطقه شمال 
اقيانوس هند و خليج عدن اعزام كرده ايم، گفت: 
كارهاى پايه اى را در سواحل مكران شكل داديم 
كه تداوم آن احياى قدرت و تمدن دريايى ايران 

اسالمى است.
امير دريادار «حســين خانــزادى» فرمانده 
نيروى دريايى ارتش در ديدار با وابســتگان نظامى كشورهاى مختلف 
كه در ســتاد اين نيرو برگزار شد، گفت: بســيار خرسندم كه در آستانه 
چهلمين ســالگرد انقالب اسالمى و به مناســبت هفتم آذر روز نيروى 
دريايى روز حماسه ايثار و فداكارى همكارانم در عرشه ناو موشك انداز 
پيكان ميزبان شما عزيزان هســتم.وى افزود: هنگامى كه به پشت سر 
نگاه مى كنيم، 40 ســال شــكوه و افتخار و عظمت را شاهد هستيم كه 
نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران دوشادوش ملت عزيز ايران 
و همگام با انقالب آن را خلق كرده اســت.فرمانده نيروى دريايى ارتش 
گفت: آغاز دهه اول انقالب زير بار فشارهاى مختلف مانند ترور، ناامنى 
و تحريم همراه بود، هنگامى كه اين ابزار نتوانست ملت ايران را در مسير 
استقالل و آزادى و تكيه بر جمهورى اسالمى متوقف كند جنگ تحميلى 
را به ملت ايران تحميل كردند، جنگ با تاييد و حمايت آمريكاى جنايتكار 
و همپيمانان اروپايى او و با حمايت ايادى منطقه اى استكبار جهانى در 
حالى به جمهورى اسالمى تحميل شد كه هنوز بسيارى از ساختارهاى 
حكومتى، اجتماعى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى شكل نگرفته 
بود.امير خانزادى گفت: براى اولين بار در تاريخ ايران سيلى محكمى به 
دشمنان زده شد و حماسه هفتم آذر ماه در شصت و هفتمين روز از دفاع 
مقدس، برگ زرينى در كارنامه پر افتخار نيروى دريايى ارتش است.وى 
خاطرنشان كرد: مقاومت 34 روزه تكاوران دريايى در خرمشهر عمليات 
مرواريد و نابودى نيروى دريايى دشمن و انهدام سكوهاى نفتى دشمن 
و اسكورت موفق ده ها فروند كشتى تجارى و نفتكش جمهورى اسالمى 

ايران، همگى گواه اين شكوه و افتخار است.

 کمک هایمان به ارتش اوکراین
را ادامه می دهیم

| دبيركل ناتو اعالم كرد اين ائتالف به 
مدرنيزه كردن نيروهاى مسلح اوكراين به ويژه 
نيروى دريايى اين كشور درميان ادامه تنش بر 
سر رويارويى كشــتى هاى اوكراينى و روس در 

تنگه كرچ ادامه خواهد داد.
ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو به خبرنگاران 
در آستانه نشست وزارى خارجه اعضاى ائتالف 
ناتو گفت: كشــورهاى همپيمان در ناتو به روند مدرنيزه كردن و تقويت 
نيروهاى مســلح اوكراين ادامــه خواهند داد. ناتــو همچنين به تداوم 
صندوق هاى مالى مختلف در زمينه ســايبرى كمك و از مدرنيزه كردن 

نيروى دريايى اوكراين پشتيبانى به عمل خواهد آمد.
استولتنبرگ همچينن تاكيد كرد ناتو خواهان آن است كه روسيه اقدام 
به آزاد كردن ملوانان اوكراينى بازداشــته شــده بعد از حادثه مربوط به 

توقيف كشتى هاى اوكرانى به دست كشتى هاى روس كنند.
براســاس اعالم دبيركل ناتو نشســت هاى آتى اين ائتالف قرار است 
متمركز بر اقدامات روسيه در ارتباط با اين حادثه و موضوعات ديگر باشد.
اين اظهارات استولتنبرگ در حالى مطرح شد كه در جريان مناقشه 25 
نوامبر سه كشتى نيروهاى مسلح اوكراين كه قصد ورود به تنگه كرچ را 
داشتند، مشاهده كردند كه كشتى هاى روسيه آنها را مسدود كرده و بعدا 
آنها را توقيف كردند. روسيه بعدا اعالم كرد كه علت اين توقيف خودارى 
خدمه كشــتى هاى اوكراينى از پاسخ به درخواســت توقف كشتى هاى 

روسى بوده است.
بعد از اين اتفاقا دولت اوكراين اقدام به اعالم حكومت نظامى 30 روزه 

در چند منطقه اين كشور كرد.

| رهبر معظم انقالب درباره قانون منع بكارگيرى بازنشستگان و حواشى آن توضيحاتى 
خطاب به مسئوالن ارائه كردند. متن بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ابتداى درس خارج 

فقه روز گذشته ايشان منتشر شد كه به شرح ذيل است:
ـ بعد از درس كه ميبينيد  معظم له: ديروز يكى از آقايان بعد از درس تشــريف آوردند جلوـ 
ـ  و با اوقات تلخى تمام گفتند كه اين بازنشسته هايى كه طبق قانون  همينطور يُسرعوِن الينا(1)ـ 
بايد بركنار بشوند، اينها را برميگردانند و اين را به پاى شما مينويسند، يعنى به پاى من. [البته] 
اين محبت است، اين نشان دهنده ى اين اســت كه اين برادرمان نسبت به اينكه يك چيزى را 
به ما نسبت ميدهند كه ايشان نميپسندد، ناراحت است. منتها اشكالش اين بود كه سر من داد 
ميكشيد.(2) من هم به ايشان يك قدرى تند گفتم آقا! چرا داد ميكشيد؟! به هر حال ما خواستيم 

از ايشان هم معذرتخواهى كنيم.

طلبه: من معذرت ميخواهم. ببخشيد.
معظم له: خيلى خب، ما هم از شما معذرت ميخواهيم.

اين قانون بازنشســتگان، يك قانون بسيار خوبى اســت. اين از آن قوانينى است كه ما به آن 
احتياج داشتيم، جايش هم خالى بود. اين قانون در واقع حلقه ى بسته ى مديريتى را كه گاهى 
اوقات در بعضى از جاها سالهاى سال طول ميكشــد، اين حلقه ى مديريتى بسته را باز ميكند، 
ميشــكند، راه را براى جوانها ميگشــايد كه بتوانند خودشان را برســانند به مراكز مديريتى. 
بنابراين اصل قانون، قانون خوبى است منتها اطالق قانون، اطالق درستى نيست يعنى اينكه هر 
بازنشسته اى بايد به كار گرفته نشود، اين اطالق درست نيست. چون بعضى از افراد هستند بله، 
مثًال سى سال هم خدمت كرده اند، بازنشسته هم شده اند، فرض كنيد كه بيست ساله بوده، هجده 
ساله بوده استخدام شده، حاال هم يك مردى چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت كارش 

است و تجربه ى خوبى هم پيدا كرده، جايگزين هم ندارد؛ اين است ديگر؛ قانون اين را هم شامل 
ميشود، اما شمول قانون نســبت به اين جور آدمهائى كه كم و بيش پيدا ميشوند، ممكن است 
زياد هم نباشند، درست نيســت. خب حاال [آن] مسئول، آن مدير چه كار كند برخالف قانون؟ 
اينجا به فكر واليت فقيه مى افتند كه باالخره ولى فقيه اجازه بدهد. مى آيند از ما سوال ميكنند، 
ما هم مواردى را، بنده اينهايى را كه [نسبت به آنها] مى آيند سوال ميكنند كه نميشناسم، مگر 
بعضى معدودشان را؛ ممكن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودى از آنها را ميشناسيم، 
آنهايى را هم كه نميشناسيم، اگر به آن مدير اعتماد داشته باشيم قبول ميكنيم. مسئله اين است 
و اّال اصل اين قانون، قانون خوبى اســت، بايد هم اجرا بشود و بهترش هم همين است كه خود 
نمايندگان محترم مجلس قانون را جورى ترتيب بدهند و اصالح كنند كه ديگر اين اشــكاالت 

پيش نيايد، مجبور نشوند كه به اجازه ى رهبرى متوسل بشوند.

دستور الریجانی به مرکز پژوهش ها برای تدوین طرح اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

خبرنامه

 در ابتدای جلسه درس خارج فقه
مطرح شد؛

بیانات رهبر معظم 
انقالب درباره قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان

 واکنش حزب اهلل لبنان
به عملیات »سپر شمال« اسرائیل

| عضو شوراى سياســى حزب اهللا اعالم كرد، مقاومت در حالت آماده باش 
و هوشيارى كامل و مراقبت شديد از همه اقدامات دشمن در همه جبهه هاست.

حسن حب اهللا، عضو شوراى سياســى حزب اهللا گفت: اسرائيل مى داند دوره اى 
كه حمله مى كرده و ابتكار عمل و انجام حمالت در اختيارش بود، گذشته است و 
مقاومت امروز مى تواند با هرگونه حمالت اسرائيل مقابله كرده و خسارت هايى را 
به اين رژيم وارد كند. مقاومت مى تواند رژيم اشغال گر را مانند جنگ غزه، جنگ 

لبنان و جنگ هاى پيش از آن هدف قرار دهد.
وى افزود، رژيم اشــغال گر پس از جنگ سى و ســه روزه جرأت نمى كند عليه 
مقاومت دســت به اقدامات خصمانه بزند زيرا مى داند مقاومت قادر اســت آنها را 

مورد هدف قرار دهد.
حب اهللا تاكيد كرد، مقاومت زنجيره تكامل يافته اى اســت و نمى توان مقاومت 
غزه و لبنان را جدا كرد، دشمن يكى اســت و مقاومت هم هر چند در جبهه هاى 
مختلف باشد يكى است. غير ممكن است كه حزب اهللا به رژيم اشغال گر اجازه دهد، 

جبهه اى از جبهه هاى مقاومت را مورد حمله قرار دهد.
ارتش اســرائيل امروز از آغاز عمليات «سپر شــمال» براى شناسايى و انهدام 
تونل هايى كه حزب اهللا در مرز با اراضى اشــغالى ايجاد كرده خبر داد. فرماندهى 
شمالى با مشاركت سازمان اطالعات و مهندسى جنگ عمليات مذكور را اجرايى 
مى كند.از ســوى ديگر، روزنامه يديعوت آحارونوت نوشــت،  به وزراى اسرائيلى 
دستور داده شده هيچ گونه مصاحبه و اظهارنظرى با رسانه ها درباره عمليات سپر 

شمال صورت نگيرد.

هشدار امیر کویت نسبت به خطرات 
بی ثباتی در منطقه خلیج فارس

| در آستانه نشست سران شوراى همكارى خليج فارس در عربستان امير 
كويت نسبت به وخيم شــدن وضعيت بى ثبات منطقه هشدار داد.صباح االحمد 
الجابر الصباح، امير كويت ضمن هشدار نسبت به وخيم تر شدن وضعيت بى ثبات 
منطقه از همگان خواســت تا اين خطرات كه بيانگــر مداخله هاى منطقه اى و 
بين المللى است را درك كنند.وى در ادامه افزود: اين اختالفات تاثيرات مخرب 
و مضرى را بر امنيت كشــورهاى حاشــيه خليج (فارس) و ملت هاى آن خواهد 
گذاشت و هدف كويت آشــتى و بازگرداندن امنيت و ثبات به منطقه است.امير 
كويت همچنين تصريح كرد: شوراى همكارى خليج (فارس) الگويى براى تحقق 
همكارى سازنده در سطح گسترده ميان امت عربى است.وى خواستار پيروى از 
روش كويت جهت آرام  كردن امور و ممانعت از جنگ لفظى سخيف به خاطر مهار 
بحران كنونى كشورهاى حاشيه خليج فارس شد و گفت: آنچه باعث اتحاد ميان 
كشورهاى حاشيه خليج (فارس) مى شود بسيار قوى تر از آن چيزى است كه باعث 
تفرقه آن ها مى شود.امير كويت بر لزوم باقى ماندن شوراى همكارى خليج فارس 
به عنوان نمادى براى افتخارات، امنيت و آرامش تاكيد كرد.اين در حالى است كه 
پادشاه عمان پيام مكتوبى را از پادشاه عربستان جهت حضور در نشست شوراى 
همكارى خليج فارس دريافت كرد.خبرگزارى رسمى عمان در گزارشى اعالم كرد، 
قابوس بن سعيد، پادشاه عمان دعوتنامه كتبى اى از سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه 
عربستان درخصوص حضور در نشست رهبران كشورهاى شوراى همكارى خليج 

فارس كه قرار است در ماه جارى ميالدى در عربستان برگزار شود، دريافت كرد.

 افزایش قیمت سوخت
در فرانسه 6 ماه به تعویق افتاد

| نخست وزير فرانســه اعالم كرد افزايش ماليات سوخت براى مدت 
شش ماه به حالت تعليق در آمده است.

پيش از اين برخى منابع دولت فرانسه گفته بودند كه امانوئل ماكرون، رئيس 
جمهورى در مقابل اعتراضات مردمى از درخواست خود براى افزايش ماليات 

سوخت كوتاه آمده است.
فرانسه نزديك به ســه هفته اســت كه با نارآرامى و اعتراضات گسترده به 

طرح هاى اقتصادى ماكرون از جمله افزايش قيمت سوخت مواجه است.
ادوار فيليپ، نخست وزير فرانسه درباره تصميم جديد دولت گفت: اقداماتى 
براى بهبود قدرت خريد مردم فرانسه اتخاذ كرده ايم و اينكه وضعيت معيشتى 

و درآمد كارگران بهبود يابد.
وى ادامه داد: در خشــونتهاى اخير 4 تن كشته و صدها تن زخمى شدند و 
آسيب هاى زيادى به اموال عمومى وارد شــد. آنچه در شنبه گذشته رخ داد 
ديگر نبايد تكرار شود. دولت آماده مذاكره است و بايد بگويم كسانى كه مرتكب 

جرمى شده اند، محاكمه خواهند شد.
نخست وزير فرانسه افزود: دولت ســه برنامه اقتصادى اصلى در دست اجرا 
دارد كه اولين آنها تعليق شــش ماهه افزايش ماليات حامل هاى انرژى است. 
دوم افزايش قيمت گاز و برق كه قرار است از سال آتى (2019) اعمال شود تا 
به نتيجه رسيدن مذاكرات اعمال نخواهد شد و سوم اينكه مذاكراتى با تمامى 
گروه هاى شغلى و سنديكاهاى كارگرى براى كنترل اوضاع انجام خواهد شد. 

میز خبر

| معاون اول رئيس جمهور با بيان اين 
كه چالش اصلى كشــور مقابلــه با تحريم هاى 
ظالمانه امريكا اســت، گفت: آمريكا به دنبال 
اين اســت كه نفت ايران فروخته نشود. ما هم 
بودجه 98 را به گونه اى تنظيم كرديم كه سهم 
درآمدهــاى نفتى خيلى بيشــتر از 25 درصد 

نباشد.
اســحاق جهانگيرى در ســخنرانى خود در 
مراسم روز ملى بيمه با اشــاره به اينكه توسعه 
پايدار و توسعه اقتصادى، بيش از ساير جوانب 
توسعه مورد توجه است، اظهار كرد: به همين 
دليل فشار دشمن به سمت اقتصاد متمركز شده 
است تا با زمين گير كردن اقتصاد كشور به ساير 

بخش ها هم آسيب برساند.
وى ادامــه داد: ما وظيفه داريم به مســائل 
اقتصادى كشــور به طــور جــدى بپردازيم و 
اقتصادى مقتدر رقم بزنيم كه رشــد مطلوبى 
داشته باشد، سرمايه گذارى مناسبى انجام دهد 
و از منابع خارجى بهره ببرد. يكى از چالش هاى 
هر خانواده اى بيكارى جوانــان تحصيل كرده 
اســت. چقدر كشــورهاى دنيا آرزوى داشتن 
جمعيت جوان دارند، ولى ما بايد غصه بخوريم 

كه براى جوانان اشتغال درست نكرده ايم.
جهانگيرى بيــان كرد: اگر اقتــدار ايران در 
منطقه به چالش كشيده شود قطعا خاورميانه 
و خليج فارس دچار بحران و آشــوب مى شود. 
حضور ايران مقتدر در منطقه ناامن خاورميانه 
به ثبات اين منطقه كمك مى كند. ما بايد همان 
طور كه اقتدار در منطقه داريم اقتصاد مقتدرى 

را هم رقم بزنيم.
وى با اشــاره بــه تحريم هاى آمريــكا عليه 
كشــورمان اظهار كرد:  آمريكا گفته است كه 

نبايد نفت ايران فروخته شــود يا به جاى پول 
با كشــورهاى ديگر و حمل و نقل كاال به ايران 
اتفاق بيافتد، اما ما هــم در اين زمينه ها برنامه 
ريزى داريــم. ما اصرار داشــتيم بودجه 98 را 
به موقع تدوين كنيــم و تصويب كرده و اعالم 
كنيم، بودجه  كشور را در شــرايط تحريم نيز 
با درآمدهاى مطمئن تنظيــم كرده ايم. بعيد 
مى دانم ســهم درآمدهاى نفتى در بودجه 98 
خيلى از 25 درصد باالتر باشــد. اگر دســتگاه 
هاى دولتى هم به ســمت صرفه جويى بروند 

هزينه هاى غير ضرورى كاهش مى يابد.
بر اســاس اين گزارش، معــاون اول رئيس 
جمهور با اشاره به تالش هاى دولت يازدهم براى 
ايجاد ثبات اقتصادى و تعامل با دنيا، بيان كرد: 
آمريكا و كشــورهايى كه با ملت ايران دشمنى 
دارند دســت به حركت عجيبــى زدند. اعتبار 
آمريكا با زير پا گذاشتن قوانين بين المللى دچار 
مشكل شــد. آنها هميشه مدعى اجراى قوانين 
بين المللى بــوده و به بهانه  اجــراى مصوبات 
شوراى امنيت سازمان ملل در دنيا لشگر كشى 
مى كردند، اما آمريكا اين بار برخالف قطعنامه 
شــوراى امنيت از برجام خارج شــد و ايران را 
تحريم ظالمانه اى كرد و جنگ اقتصادى ، روانى 

و رسانه اى عليه ملت ما آغاز كرد.
وى ادامه داد: البته در اين مسير هم از لحاظ 
اخالقى و هم سياســى ملت ايــران برنده بوده 
اســت. ســازمان هاى معتبر بين المللى مكرر 
گزارش مى دهند كه ايران به تمام تعهدات خود 
عمل كرده اســت و غير از رژيم صهيونيستى و 
يكى دو كشور غير مردمى منطقه ساير كشورها 

از آمريكا حمايت نكردند.
جهانگيــرى ادامه داد: چالش اصلى كشــور 

مقابله با تحريم هــاى ظالمانه آمريكاســت و 
اولويت ما اداره اقتصاد كشــور و كمك به اداره 
زندگى مردم در مقابله با تحريم هاست. آمريكا 
به تنهايى در مقابله جامعه بين المللى ايستاده و 
انتظار دارد همه دنيا از تصميم اش حمايت كند. 
اگر دنيا با يك جانبه گرايى ترســناك آمريكا، 
مقاومت نكند، حتما استقالل كشورهاى جهان 

آسيب مى بيند.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشــاره 
به اين كه تجربه  ما از تحريم ها اين اســت كه 
در دوره تحريم ها بيشــترين فشار به بيماران، 
سالمندان، كودكان و اقشار ضعيف جامعه وارد 
مى شــود گفت: آنها مى گويند دولت را تحريم 
كردند و به بيماران و ســالمندان فشــار وارد 
نمى شود، اما اين حرف دروغ است؛ البته ما به 
لطف خدا و توانمندى خود اطمينان داريم كه 
اين فشارها را به حداقل برسانيم. اما بايد انسجام 
ملى هم در كشور حفظ شود. هر حركتى كه به 
وحدت ملى آسيب بزند خواسته يا ناخواسته به 
نفع آمريكاست. مديران و فعاالن اقتصادى در 
دوره  تحريم بايد با برنامه ريزى درست به صورت 
تمام وقت در صحنه باشــند. مدير بى انگيزه يا 
فعال اقتصادى كه به دنبال منافع شخصى است، 

نمى تواند خدمتگذار خوبى باشد.
جهانگيرى بيان كرد: آمريكا دنبال اين است 
كه حمل و نقل كاال به ايران انجام نشــود، اما 
ايران كشورى نيســت كه محاصره شود. ايران 
مرزهاى دريايى طوالنى دارد، به وسيله ريل از 
چين تا اروپا اتصال دارد و مرزهاى زمينى زيادى 

دارد و اين كشور را نمى شود تحريم كرد.
وى تصريح كرد: به خاطر فشــارهاى آمريكا 
شــركت هاى خارجى از ايران رفته اند، يكى از 

بخش هايى كه مى تواند نقش اصلى در جايگزين 
كردن اين شركت ها داشته باشد، بيمه است. از 
صنعت بيمه انتظار داريم به گونه اى اقدام كند 
كه هيچ كســى در اين زمينه احساس نكند در 
ايران با مشــكل مواجه است. صنعت بيمه بايد 
نيازهاى كشور را تامين كند. دولت هم در كنار 
صنعت بيمه است. براى دولت ايران اختصاص 
چند ميليارد دالر براى صنعت بيمه كار مشكلى 
نيســت. حمل و نقل كشور هم با حمايت بيمه 
مى تواند نيازهاى كشــور را تاميــن كند. هيچ 
نفتكش يا كشتى براى حمل و نقل نفت يا كاالى 

ايرانى نبايد دچار مشكل شود.
جهانگيرى خاطرنشان كرد:  مهمترين سرمايه 
صنعت بيمه كشــور، اعتماد عمومى است كه 

دشــمن به دنبال گرفتن اعتماد و اميد از مردم 
اســت و ما بايد از اعتماد مردم حراست كنيم. 
در بيمه طرح هايى تضمين شــود كه رضايت 
بيمه گذار تامين شــده و  مردم احساس كنند 
بيمه پشتوانه  آنهاست. صنعت بيمه با فرهنگ 
سازى اين اعتماد را بدهد كه مهمترين پشتوانه 

مردم است.
به گفته ى وى صنعت بيمــه بايد از فناورى 
اطالعات براى ارتقاء خــود بهره ببرد زيرا هيچ 
صنعتى توســعه پيدا نمى كند مگر اين كه به 

صنعت دانش بنيان متكى باشد.
به گزارش ايســنا، در بخش ديگــرى از اين 
مراسم از چند محصول فناورى اطالعات بيمه اى 
با حضور معاون اول رئيس جمهور رونمايى شد.

سهم درآمد نفت در بودجه 9۸ خیلی باالتر از 2۵درصد نیست

| رئيس جمهور، پويايى جنبش دانشجويى 
را ثمره فداكارى ســه دانشــجوى آرمانخواه دانست 
و با بيان اينكه دانشــگاه مبارز در كنار حوزه مبارز، 
هدف بزرگى را به رهبرى امــام (ره) محقق كردند، 
تصريح كرد: مسووالن نماينده واقعيت امروز جامعه 
و دانشجويان نماينده آينده مطلوب تر و ايران آزادتر 

و آبادتر هستند.
حجت االسالم و المســلمين دكتر حسن روحانى 

عصر روز گذشته در مراســم روز دانشجو در دانشگاه 
علوم پزشكى ســمنان، با اشــاره به اينكه نقد و نظر 
آزادانه دانشجويان در اين جلسه، نشانه توفيق جنبش 
دانشجويى است، اظهارداشت: نقد سازنده و دلسوزانه 

به نفع حال و آينده كشور است.
دكتــر روحانى گفــت: در ســال هاى 32 و 42 و 
سال هاى بعد، دانشــگاه مبارز در كنار حوزه مبارز با 
رهبرى و هدايت امام(ره) هدف بسيار بلندى را به ثمر 

رســاندند. افتخار دارم در دوره نهضت اسالمى طلبه 
حوزه علميه و همچنين دانشــجوى دانشگاه تهران 
بودم و فضاى ايســتادگى و مبارزه را در دو محيط، با 

همه وجودم درك كردم.
رئيس جمهور خطاب به دانشــجويان خاطرنشان 
كرد: آنچه امــروز در اين جمع مى بينــم به معناى 
پيروزى دانشگاه و جنبش دانشجويى است كه در سال 

32 آغاز شد و در سال 57 به كمال رسيد.

دكتر روحانى در واكنش به ســخنان مطرح شده 
از سوى نمايندگان و قشــرهاى مختلف دانشجويى 
و تشكل هاى دانشجويى، گفت: چه زمانى ما چنين 
فضايى داشتيم كه دانشجوى عزيز ما با آزادى كامل 
و با لحن دلخواه خود دولت را نقد كند. نقد حتماً حق 
شماست و نقد دلسوزانه و درست به نفع آينده كشور 
خواهد بود.رئيس جمهور با بيان اينكه اداره كشور و 
جامعه حتى زمانى كه دشمن غدار و ستمگرى چون 
آمريكا و صهيونيسم و هيچ دشمن و مشكلى نداشته 
باشــيم، كار پيچيده و سختى اســت، گفت: به ثمر 
رساندن طرح تحول سالمت، كار آسانى نبود، اينكه 
در 5 سال گذشته حقوق كاركنان و كارمندان بيش 
از تورم بوده، كار آســانى نيست و اينكه دريافتى ها و 
مستمرى ها نسبت به 5 ســال گذشته 5 برابر شده، 
كار آسانى نبوده است.دكتر روحانى با اشاره به اينكه 
روند تورمى از 40 درصد سال 92 به 8 درصد در سال 
96 رسيد، اظهارداشت: اگر قرار است جلوى آمريكا 
بايستيم؛ مشكالت و زخمى شــدن و زخمى كردن 
هم جزو اين رويارويى است و اينطور نيست كه براى 
ما هميشه پيروزى بدون هزينه باشد. هم بدر داريم 

و هم احد.
رئيس جمهور در ادامه ســخنان خود با تأكيد بر 
اينكه ميدان جنگ فشار و ســختى دارد، گفت: در 
سنگر ماندن مانند در خانه ماندن نيست در جنگ بايد 
خود را آماده كنيم. ميدان جنگ فشار و سختى دارد و 

بايد سختى هاى فراوان را هم تحمل كنيم.
دكتــر روحانى تأكيــد كــرد: به اعتــراف همه 
متخصصــان اقتصاد ما در بين ســال هاى 92 و 96 
از تــورم 40 درصد به 7 يا 8 درصد رســيديم. حال 
سوال اينجاست كه چه شد كه در سال 96 با مشكل 
تورمى جديد مواجه شديم. اولين عامل بيمارى هاى 
مزمن گذشته در اقتصاد بود كه در يك مقطع آثار آن 

روشن تر و آشكارتر شد.
رئيس جمهور با طرح اين ســوال كه چه كســانى 
مجوز مؤسســات اعتبارى و بانك هــاى خصوصى و 
خصولتى را صادر كردند، گفت: از كســانى ســراغ 
بگيريد كه 3 ميليارد دالر پول نفت را بردند و خوردند. 
در چــه زمانى بود كــه مالباختگان اين مؤسســات 
اعتبارى به خيابان آمدند. چه كســى باعث شد كه 
مردم آن همه زجر ببينند و چه كســانى مال مردم 
را تــاراج كردند و ظلم كردند. وقتــى دولت يازدهم 

خواســت مقابل آنها بايســتد، در مقابل دولت قرار 
گرفتند و نامه نود امضايى فرســتادند كــه به اينها 

دست نزنيد.
دكتر روحانى خاطر نشان كرد: يكسرى بيمارى هاى 
مزمن اقتصادى كنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور 
شديم 30 هزار ميليارد تومان از خزانه به مالباختگان 
اين موسسات پرداخت كنيم كه اين مبلغ به معناى 
250 هزار ميليارد تومان نقدينگى است. همچنين چه 
كسانى و با چه مجوزى در سال 96 به خيابان آمدند و 
شعار دادند و ناآرامى هاى مضر براى منافع ملى ايجاد 

كردند كه البته همه اينها آشكار است.
رئيس جمهــور تصريح كرد: در كنــار اين عوامل، 
دشمن ترين افراد با ايران در آمريكا قدرت را به دست 
گرفتند. البته ما هيچ زمانى اعتمــاد صد در صد به 
آمريكا و ديگران نداشته و نداريم. اعتماد ما هميشه 
نسبى بوده است. پيغمبر اســالم(ص) هم در مكه با 
كفار قرارداد (صلح حديبيه) امضاء كرد ولى اعتماد هم 
به آنها نداشت. فتح المبيين مربوط به همين قرارداد 
است. اما همان هايى كه با پيغمبر(ص) قرار داد امضاء 
كردند نقض عهد كردند. ما هم اگر طرفمان نقض عهد 

كرده تكليف و وظيفه ديگرى داريم.
دكتر روحانى در پاسخ به انتقادات دانشجويان كه 
بحث اعتماد به آمريكا را مطرح مى كردند، گفت: شما 
مى گوييد چــرا به آمريكا اعتماد كرديد. چه كســى 
اعتماد كرده است؟ مگر ما در برابر كسى كه مذاكره 
مى كند حتماً بايد اعتماد داشته باشيم؟ مگر به صدام 
اعتماد داشــتيم كه بعد جنگ با او مذاكره كرديم؟ 
در دوران امام راحل وزير خارجه وقت دو ســال تمام 
با عراق مذاكــره كرد. مگر مــا در آن دوره به صدام 
اعتماد داشــتيم كه مذاكره كرديم؟رئيس جمهور با 
تأكيد بر اينكه مذاكره ما درســت بوده است، گفت: 
اين مذاكرات به اتفاق همه مســئولين، اعم از دولت، 
 رهبرى، مجلس و شــوراى نگهبان انجام شد و همه 
با هم اين كار را كرديم و بسيار هم كار درستى بوده 
است.دكتر روحانى با بيان اينكه» قبل از برجام دنيا 
ايران را محكوم مى كرد و امــروز آمريكا را»، گفت: 
برجام راه را براى نفت، تجار و بانكها باز كرد و سرمايه 
زيادى وارد كشور شد . آيا اين پيروزى نيست و نبايد 

به اين پيروزى افتخار كنيم؟
 رئيس جمهور در مورد انعقــاد قراردادهاى نفتى 
با شــركت توتال و خروج اين شركت از كشور بعد از 

خروج آمريكا از برجام، گفت: وزير نفت بلد بود چگونه 
با توتال قرارداد ببندد. يك شركت چينى هم در كنار 
توتال بود كــه امروز با خروج توتال كار را به دســت 

گرفته است.
دكتر روحانى خاطر نشان كرد: همه ما اعضاى يك 
جامعه و ملت هستيم و دلســوز انقالب و كشوريم. 
ما امروز پيروزيم و اگر كســى فكــر مى كند آمريكا 
پيروز اســت، اشــتباه مى كند. امروز ايران در عرصه 
بين المللى، پيروز اســت و ترامپ شكست خورده و 
آمريكا در شــوراى امنيت تنها مانده اســت.رئيس 
جمهور در ادامه در مورد تورم در ســال جارى گفت: 
ما دو راه بيشتر نداريم، يا بايد در برابر آمريكا تسليم 
شويم و ادعاى نادرســت و صحيح آنها را قبول كنيم 
تا تحريم ها برداشته شود و يا بايد بايستيم و مقاومت 
كنيم. سال گذشته آمريكا 8 بار مستقيم و امسال 3 بار 
غير مستقيم درخواست مذاكره داشت، بر مبناى عزت 
مردم نپذيرفتم.دكتر روحانى تأكيــد كرد: ايران به 
دنبال استقالل و آزادى است و از تحريم ها نهراسيده 
و در مقابل دشمن مى ايستيم.رئيس جمهور در پاسخ  
يكى از دانشجويان مبنى بر اينكه دولت چه كار كرده 
است، گفت: شما هم بايد بگوييد دانشگاه براى كشور 
چه كار كرده است. چون همه ما در نفع و ضرر جامعه 
با هم هســتيم. امروز روز آزمايش همه ماست.دكتر 
روحانى تأكيد كرد: همه بايد دســت به دســت هم 
دهيم و در برابر تورم، مشكالت اقتصادى و توطئه هاى 
خارجى بايستيم. اينطور نيســت كه دولت، مردم و 
مجلس به تنهايى اقــدام كنند. همه بايد در كنار هم 

باشيم و دست به دست هم دهيم.

رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنان خود 
به موضوع اف ای تی اف 
اشاره کرد و اظهارداشت: 
البته فعاًل در این مرحله 
بحث اف ای تی اف نداریم. 
آنچه امروز داریم 4 الیحه در مورد پولشویی 
و تروریسم مالی است. روســای قوا به اتفاق 
لوایح 4 گانه مرتبط را تایید کرده اند؛ راه حل 
مشکالت شفافیت است نه جنجال و اف ای تی 
اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و الزمه ارتباط 

مالی با بانکهای جهانی است.

جهانگیری از بودجه 98 می گوید؛

رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

راه حل مشکالت شفافیت است، نه جنجال
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