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نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه آینده برگزار میشود
یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه آینده به میزبانی دولت برگزار میشود .محمد دهقان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :نشست مشترک دولت و مجلس
یکشنبه آینده ( 31خرداد) در محل سالن اجالس سران برگزار میشود .به گفته وی ،دولت از مجلس تقاضای برگزاری چنین نشستی را کرده که مجلس نیز با آن موافقت کرد .دهقان با بیان اینکه در این
نشست مسائل روز مطرح خواهد شد گفت که بعد از پایان نشست ضیافت افطاری نیز برپا خواهد بود .

روایت آیتاهلل از تغییر در صفبندی موافقان و مخالفانش؛

اخبار

من عوض نشدهام ،آنها عوض شدهاند

وزیر دفاع:

دولت در مذاکرات شروط تحمیلی را قبول نخواهد کرد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :دولت به دنبال به نتیجه رساندن
نتایج مذاکرات به هر بهایی نیست و در هیچ شرایطی شروط تحمیلی را قبول
نخواهد کرد.
سردار دهقان در مراسم دومین سالروز انتخاب دولت تدبیر و امید در شیراز،
گفت :بارها در مسئله هستهای گفته شده که کشورها وقدرتهای بزرگ خود
درخواست مذاکره با جمهوری اسالمی ایران را داشتهاند .وی با تصریح اینکه امروز
تیم مذاکراه کننده ما از موضع عزت و قدرت در نشستها حاضر میشوند ،افزود:
دستگاه دیپلماسی با استدالل و تکیه بر موازین قانونی حقوق خود را دنبال میکند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرمایه اصلی جمهوری اسالمی ایران را
انقالب و والیت عنوان و اضافه کرد :کسانی که ادعای والیتمداری میکنند ،ببینند
موضع ایشان در خصوص مسائل سیاست خارجی به ویژه مذاکرات چیست و مبادا
جلوتر از رهبر انقالب حرکت کنند .دهقان با بیان اینکه ملت ما از آغاز انقالب
تاکنون هزینه واژه استقالل را داده است ،تصریح کرد 36 :سال است ملت ما در
مقابل تحریمها ایستاده و استکبار تنها به دنبال این است که برای یکبار هم که شده
پس از انقالب بتوانند ملت ایران را تسیلم خود کند و او را به زانو در بیاورد .دهقان با
بیان اینکه کسانی در کشور هستند که تالش میکنند در دل مردم یأس و ناامیدی
ایجاد کنند ،گفت :دولت بارها اعالم کرده که نه تنها نقد را میپذیرد که فضای الزم
برای آن را ایجاد میکند .وی با اشاره به اینکه دولت تنها نسبت به بداخالقی و بی
انصافی دیگران واکنش نشان میدهد و نه انتقاد ،یادآور شد :امروز فضای نقد جامعه
باید منجر به افزایش اعتماد مردم نسبت به مسئولین شود.

قائممقام وزیر کشور:

دولت نمیتواند با حالت دستوری احزاب را فعال کند
قائممقام وزیر کشور با انتقاد از برخی افراد که دولت تدبیر و امید را دولت
هستهای مینامند ،اظهار کرد :مسائل هسته ای در دولت زیر نظر وزارت
امور خارجه انجام میشود و بقیه کابینه دولت امور مربوط به خود را انجام
میدهند.
محمدحسین مقیمی در نشست فرمانداران ،بخشداران و مدیران ستادی
استانداری اردبیل با بیان اینکه وقتی دولتی در انتخابات پیروز میشود ،مردم انتظار
دارند خواستههایشان توسط دولت برآورده شود ،افزود :ما به عنوان مدیران دولت
منتخب مردم باید قولها و وعده های رئیسجمهوری را اجرایی کنیم .وی با بیان
اینکه از شخصیت اداری و امکاناتی که در اختیار داریم ،نباید له یا علیه کسی
استفاده کنیم ،افزود :باید همه امکانات را برای حضور پرشور و حداکثری مردم و
کاندیداها در انتخابات فراهم کنیم .معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد :احزاب
و گروههای سیاسی چه موافق دولت و چه رقیب دولت ،در صورت داشتن مجوز
قانونی ،باید به یک چشم دیده شوند ،تا معنی واقعی اعتدال پدیدار شود .رئیس ستاد
انتخابات کشور همچنین در نشست با دبیران و فعاالن احزاب استان اردبیل اظهار
کرد :اگر آستانه تحمل خود را باال ببریم تا احزاب فعالیت کنند ،تحزب در کشور
شکل میگیرد .وی تصریح کرد :اگر تشکلهای سیاسی و احزاب فعال نشوند و فتیله
فعالیت خود را پایین بکشند ،دولت نمیتواند با حالت دستوری احزاب را فعال کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور الزمه داشتن احزاب قوی را رقابت دانست .قائممقام وزیر
کشور در امور سیاسی یکی از اشکاالت دولت سابق را میدان ندادن به احزاب دانست
و افزود :وقتی رقیب فعال باشد ،ما نیز سعی می کنیم فعال باشیم و این امر باعث
رشد و بالندگی جامعه میشود.

مرخصی دوباره معاون اول احمدینژاد از زندان؛

همسر محمدرضا رحیمی درگذشت

لطیفه عرفانی ،همسر محمدرضا رحیمی،معاون اول دولت احمدینژاد ،به
علت بیماری دار فانی را وداع گفت.
همسر رحیمی که به دلیل بیماری العالج ،مدتها در بیمارستان بستری بود ،صبح
دیروز به دلیل سکته قلبی در بیمارستان قلب تهران درگذشت .در همین راستا ،جالل
رحیمی ،برادر محمدرضا رحیمی از به مرخصی آمدن معاون اول محمود احمدینژاد
خبر داد و اظهار کرد :برادرم برای شرکت در مراسم تشییع و ترحیم لطیفه عرفانی
همسرش از زندان مرخصی گرفت .وی به ایرنا گفت :رحیمی از روز یکشنبه تا پایان
مراسم همسرش در مرخصی است .وی یادآور شد :پیکر لطیفه عرفانی قرار است
دوشنبه (امروز) در شهرستان قروه استان کردستان به خاک سپرده شود.

سرمقاله
یمن یک گام به آرامش
ادامه از صفحه یک

امروز پس از گذشت بیش از دو ماه حمله هوایی مسئوالن عربستان و اعضای شورای
همکاری خلیج فارس هم به این باور رسیده اند که حمله نظامی بویژه هوایی به یمن،
دیگر جوابگوی افکار داخل و خارج از حوزه خلیج فارس نبوده و نمی تواند دستاورد
جدیدی را ایجاد نماید از همین روست که متحدان پیدا و پنهان حمله نظامی به یمن
به این باوررسیده اند که باید وارد مرحله گفتگو شوند.حمله به یمن منجر به ان شد که
مردم این کشور دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند از همین رو انصارا ...به عنوان
یک نیروی مردمی جایگاه ویژه ای در داخل یمن پیدا نموده است و این امر باعث
شده تا نیروهای ائتالفی حمله به یمن مجبور شوند این جنبش را به رسمیت بشناسند.
این به خودی خود برای مردم یمن دستاورد بزرگی است.نشست نیروهای درگیر در
جنگ یمن به همت سازمان ملل در ژنو سر اغاز مذاکره و حرکت به سوی دیپلماسی
بجای جنگ خواهد بود.هرچند هدف اولیه این نشست گرد آوری همه گروه ها بر سر
یک میز می باشد ولی نشست امروز میتواند سرنوشت مردم یمن جهت رسیدن به یک
حکومت مردمی را با اتکا به توانمندی نیروهای مقاومت باشد.در این نشست عربستان
انتظار بازگشت هادی و دولتش را به یمن خواستار است ،منصور هادی خواستار ان
است که به جای مذاکره نام این دوره مشاورات گذاشته شود و صرفا به دنبال اجرای
قطعنامه  2216شورای امنیت است وی همچنین به دنبال ان است تا انصار ا ...به
حضور نظامی در شهرها خاتمه دهد،جنبش انصارا ...بدون قید و شرط حاضر به شرکت
در این مذاکرات است .وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر
ضرورت ملزم کردن کنفرانس ژنو به پذیرش قطعنامه شورای امنیت و طرح شورای
همکاری خلیج فارس و سازوکارهای اجرایی آن و همچنین دستاوردهای گفت وگوی
فراگیر ملی یمن و عالوه بر آن "اعالمیه ریاض" به عنوان مرجع هایی برای هرگونه
مذاکرات درباره یمن تاکید دارند.شرایط و خواستهای فوق نشان میدهد که طرفهای
درگیر در یمن با خواستهای متفاوت و متناقضی به ژنو امده اند و همین امر باعث نا
امیدی در نتیجه مذاکرات گردیده است.انچه مسلم است این است که طرفین درگیر
پذیرفته اند که از طریق نظامی به نتیجه مطلوبی نخواهند رسید از همین رو جدای
از هر دستاوردی در ژنو این حرکت نشان میدهد که با این نشست یک گام به سوی
پایان جنگ و بر قراری صلح و ارامش در یمن بر داشته شده است.

آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتوگویی درباره
دخالت سلیقههای باندی و تفکرات جناحی در مجلس
خبرگان رهبری هشدار میدهد و معتقد است که هر
کس نگاه باندی به انتخابات خبرگان داشته باشد ،خائن
به انقالب است و باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس
خبرگان از اعتبار این مجلس در جامعه میکاهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی تفصیلی
با ایسنا اظهار کرد :خصلت اعتدالی من سیاسی نیست و هیچوقت
به عنوان یک موضع سیاسی برایم مطرح نبوده است .این شیوه
یک عقیده فکری است که از قرآن گرفتم .خداوند میخواهد
اعتدال الگوی بشریت باشد .عقیده من هم این است .اگر میبینید
بعضیها که قب ً
ال با من موافق نبودند و حاال همراه شدهاند ،من
عوض نشدهام ،بلکه آنها عوض شدند .زمانی افراط کردند و
ضررهایش را دیدند .در جلسات خود هم بحث کردند و فهمیدند
که عملکرد آنها اشتباه داشت .اکثرا ً اعتراف به اشتباه کردهاند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درباره موافقانی که به صف مخالفانش
پیوستند نیز یادآور شد :زمانی که آن جناح افراط میکرد ،اینها
معتدل بودند .اگر یادتان باشد همین گروه در خطبههای نماز
جمعه در تعریف من شعارهایی میدادند که خودم قبول نداشتم.
بعضی از آنها که خیلی به آنها خدمت کردم ،نه فرد ،بلکه به نهاد
و اجتماع آنها کمک میکردم ،مرید بودند و االن اینگونه هستند؛
روزگار همین است ،اما من در تمام این سالها بر مواضع اعتدالی
خود بودم و هستم .وی در پاسخ به سوالی درباره گرایش شخص
خودش به جریانهای سیاسی کشور گفت :در شرایط متفاوت
هر یک از جناحها بیشتر با افکار من همراهی میکنند .االن هم
معتدلها ،حرف مرا میزنند .هر یک از این دو طرف که با افکارم
سازگارتر باشند ،من آنها را بیشتر دوست میدارم.
هرجا خطری متوجه انقالب شود ،وارد میشوم
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره حضور در عرصه انتخابات نیز
با اشاره به خاطرهای از ثبتنام خود برای انتخابات ریاستجمهوری
 ،92افزود :در اسفند ماه دو انتخابات برای دو مجلس شورای اسالمی
و خبرگان داریم که هر دو برای کشور مهم هستند؛ از اول انقالب
اینگونه بودم که هر جا احساس کنم وظیفه من است که وارد شوم،
میآیم .اگر احساس کنم ،نباید وارد شوم ،براساس تشخیص خودم
نمیآیم .البته با افراد مورد اعتمادم مشورت میکنم و به نتیجه که
رسیدم ،عمل میکنم .اوالً در انتخابات مجلس شورای اسالمی به
خاطر شرایط سنی نمیتوانم ثبتنام کنم ،اما نظراتم را میگویم.

یعنی مالکهای خودم را برای یک نماینده مجلس میگویم.
در انتخابات خبرگان هم اگر به این نتیجه برسم که باید بیایم،
میآیم .در هر دو انتخابات به اسم از کسی حمایت نمیکنم ،ولی
معیارهایی را میگویم و مردم براساس تشخیص خودشان معیارها
را در افرادی که ثبت نام کردهاند ،میبینند و رأی میدهند .البته
مجلس خبرگان بسیار مهم است .تصمیمات خبرگان طوالنیمدت
است .جان من هم با انقالب آمیخته شده و هر جا که ببینم از آن
ناحیه خطری متوجه انقالب میشود ،برای رفع آن خطرها در حد
وسع و توان خودم وارد میشوم.
نگاه باندی به انتخابات خبرگان خیانت به انقالب است
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که برنامهای برای
حضور در هیات رئیسه مجلس خبرگان آتی هم ندارد ،افزود:
مجلس خبرگان خیلی حساس است .نباید سلیقههای باندی و
تفکرات جناحی در آن دخالت داشته باشد .انتخابات آن هم مهم
است .اگر انتخابات خبرگان باندی و جناحی باشد ،خود مجلس در

گزارش ابتکار از رای منفی بهارستان به مسکوت ماندن طرح جنجالی؛

سکوت استانی شدن انتخابات شکست

ادامه از صفحه یک

وی با بیان اینکه این طرح به این دوره از انتخابات مجلس نمیرسد افزود :ماده 3این
طرح ناظر به موضوع شروط ثبت نام افراد برای کاندیداتوری است از طرف دیگر شورای
نگهبان با مواردی که حقوق افراد را پایمال میکند مخالفت خواهد کرد که بخشی
از این طرح ناظر بر این موارد است .نماینده مردم قم با بیان اینکه مجمع تشخیص
مصلحت استانی شدن انتخابات را در سیاستهای کلی رد کرده است اضافه کرد :این
طرح منشاء اختالفات قومی و منطقهای است که با توجه به تمامی موارد از نمایندگان
درخواست دارم که رای به مسکوت ماندن این طرح دهد تا به کمیسیون برگردد.
حمیدرضا طباطبایی نماینده نایین در مخالفت با این درخواست گفت :این طرح در
آذرماه سال گذشته مطرح شد که بعد از انجام کار کارشناسی کلیاتش تصویب و مجددا
برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد .بنابراین این که امروز در جریان
بررسی جزییات تعدادی خواستار مسکوت ماندن این طرح هستند درست نیست بهتر
است به رای اکثریت مجلس احترام بگذاریم .وی با تاکید بر این که این طرح شهرستانی
و استانی شدن انتخابات است گفت که نباید مجلس و تصمیماتش را مورد تردید قرار
داد اجازه دهیم این طرح با قاطعیت مورد بررسی قرار گیرد .به گزارش ایسنا ،نمایندگان

جامعه کم اعتبار میشود که ضررهایش به پایههای نظام میرسد.
اص ً
ال مصلحت نیست که هر کسی با هر هدفی برای اعتبار رهبری
نظام که کار مجلس خبرگان است ،در جامعه شبهه درست کند.
اگر جایگاه رهبری را در افکار عمومی ضعیف کنیم ،پایه انقالب
سست میشود .به نظرم هر کس نگاه باندی به انتخابات خبرگان
داشته باشد ،به انقالب خیانت میکند .انقالبی که اهداف بلندی
داشت و هنوز راهی طوالنی تا رسیدن به آرمانها دارد.
کسی نباید در آرای مردم دخالت کند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش تاکید
کرد :براساس سیاستهای کلی انتخابات هیچ یک از نهادهای
نظامی ،قضایی و همه نهادهای حکومتی حق ندارند در انتخابات
به نفع یک شخص یا یک جناح اقدام کنند .فرد مطرح نیست .نهاد
هم باید توجه کند .یعنی دولت نمیتواند بگوید من از فالن جریان
حمایت میکنم .باید مقدمات کار را برای اعالم تشخیص مردم
فراهم کند .این تصویب شده است .منتها باید شرایطی فراهم شود

مجلس با  75رای موافق 92 ،رای مخالف و  7رای ممتنع از مجموع  200نماینده حاضر
در مجلس با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.
تعداد نمایندگان استان ها تغییر نمیکند
با توجه به رای نمایندگان ،بررسی طرح استانی شدن انتخابات در صحن علنی مجلس
آغاز شد و طی آن مجلس شورای اسالمی مصوب کرد که تعداد نمایندگان هر حوزه
استانی معادل تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه موجود در آن استان است .نمایندگان
مجلس در جلسه علنی دیروز در بررسی ماده یک طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه
انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که در انتخابات مجلس محدوده
جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب میشود .همچنین در
تبصره یک ذیل این ماده مصوب شد تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد
نمایندگان حوزههای انتخابیه موجود در استان است که مستند به قانون ،تعیین محدوده
حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی مصوب  1366/1/30و اصالحیههای بعدی
آن تعیین شده است .نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ماده دیگری از این طرح
مصوب کردند هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید منحصرا برای
یکی از حوزههای انتخابیه موجود در استان ثبتنام کند .همچنین ثبتنام در بیش
از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبتنام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی خواهد شد.
به باور مخالفان ،در صورت استانی شدن انتخابات گردش نخبگان از الیههای پایین

که مردم بتوانند بحث کنند و به تشخیص برسند .این دیگر مثل
روز روشن است که کسی نباید در آرای مردم دخالت کند .وی
اضافه کرد :اگر یک انتخابات عادالنهای داشته باشیم که با توجه
به تأکیدات رهبری در انتخابات گذشته خواهیم داشت و کسی
جرأت نمیکند به بهانههای باندی ،منافع ملی را ندیده بگیرد،
افکار عمومی مردم حاکم میشود .افکار مردم به گونهای است که
هر نظامی روی آنها حساب نکند ،ضرر میکند .نظام اسالمی ما
نیز همیشه میخواست با مردم باشد .انقالب با مردم پیروز شد،
با مردم جنگید و با مردم شورشهای اول انقالب را خاموش کرد.
همیشه با پشتوانههای مردمی مستحکم بود .همین االن نیز هر
وقت مردم در راهپیماییها حضور مییابند ،نظام تقویت میشود؛
همین حضور چندساعته برای نظام مهم است .آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب درباره حقالناس
بود رای مردم یادآور شد :فکر میکنم هر انتخابات درست ،کلید
نجات کشور در مشکالت است .مهم نیست چه کسی میآید ،مهم
این است که به تشخیص مردم باشد.
هر دو طرف میخواهند مذاکرات به نتیجه برسد
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درباره نگاهش به مذاکرات
هستهای نیز اظهار کرد :فکر میکنم هم ایران و هم طرفهای
ما میخواهند مذاکرات به نتیجه برسند .البته هر دو طرف در
داخل کشورهای خودشان مخالفان و مشکالتی دارند .مشکالت
آمریکا و اروپاییها کمتر از ایران نیست .اسرائیل به خاطر
رسانهها و پولهایی که صهیونیستها هزینه میکنند ،در آنجا
خیلی متنفذ است .بسیاری از نمایندگان غرب -نه همه -مدیون
کمکهای صهیونیستها هستند .به عالوه حزب جمهوریخواه
آمریکا در مقابل حزب دمکرات مواضع منفی دارد و نمیخواهند
که اوباما افتخار حل مسئله ایران را به نام خودشان ثبت کند .در
ایران هم چنین کسانی هستند ،اما نظام و توده مردم براساس
واقعیتها فکر میکنند و میخواهند مشکالت حل شود .برنامه
اصلی نظام کم کردن تحریم و اثرات آن درجامعه است .وی
تصریح کرد :فکر میکنم ایران میخواهد مسئله حل شود ،اما
نمیخواهد باج بدهد .آنها هم میخواهند این موضوع حل شود و
به خیالشان نمیخواهند باج بدهند .این در حالیاست که ایران
باج نمیخواهد ،بلکه فقط میخواهد شر آنها کم شود .در این
شرایط ممکن است مشکالتی پیش بیاید ،اما ناامید نیستم .هر
وقت به توافق نزدیک میشویم ،کسانی از دو طرف حرفهایی
میزنند و دوباره شرایط را مشکل میکنند.

مردمی و جمهوریت متوقف میشود و ممكن است استعدادپروری و تربیت كادر در
جمهوری اسالمی آسیب ببیند؛ چرا که در حال حاضر شهرنشینی در كشور ما غلبه
دارد و با استانی شدن انتخابات ،نماینده چون خودش را بیشتر متكی به آرای مردم شهر
میبیند از امور روستاها و شهرستانها غافل میشود و به آنها سركشی نمیكند که در
این حالت ممكن است مردم روستاها و شهرستانها ،کمتر در انتخابات مجلس شركت
كنند و آمار مشاركت نیز پایین میآید.تاکید موافقان طرح استانی شدن انتتخابات بر این
است که نمایندگان مجلس در شرایط کنونی درگیر مسائل خرد حوزههای انتخابیه خود
هستند و از طرح و بررسی مسائل كالن استانی بازمیمانند؛ و در مقابل مخالفان این
طرح می گویند این طرح حساسیتهای قومی دارد و با تصویب آن گردش نخبگان از
الیههای پایین مردمی و جمهوریت متوقف میشود ،سركشی به روستاها کمتر شده ،پل
ارتباطی بین مردم و حاکمیت قطع خواهد شد ،امکان دارد پولهای کثیف در انتخابات
فعال شود و طرح استانی شدن انتخابات این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد میکند
که نمایندگان برای تثبیت دوره نمایندگیشان به دنبال تصویب این طرح هستند .با
این حال باید منتظر ماند و دید تا در روزهای آینده طرح استانی شدن انتخابات که در
دورههای قبلی نیز شورای نگهبان با آن مخالفت کرده و آن را قابل پذیرش ندانسته ،آیا
این بار تایید خواهد شد یا این که تصمیمگیران و مصلحت اندیشان نظام تصویب آن را
به آینده موکول می کنند تا با بررسی و صرف زمان بیشتر شاهد تصویب طرحی جامع
با کمترین حاشیه ممکن در سالهای آینده باشیم .

رئیسجمهوری در جمع مردم خراسان شمالی:

گروه سیاسی – خراسان شمالی دیروز به عنوان نوزدهمین
مقصد سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید میزبان
رئیسجمهوری بود .حجتاالسالم حسن روحانی در
این سفر دیداری عمومی با مردم استان خراسان جنوبی
داشت و پس از آن نیز در جلسه با علما ،ایثارگران و
نخبگان استان شرکت کرد.
روحانی دیروز در جمع مردم بجنورد با اشاره به اینکه  24خرداد
روز سرافرازی و خوشحالی ملت ایران است گفت :امروز دو سال
از رای مردم به اعتدال و میانه روی میگذرد چشمانداز دولت هم
امید است و برنامهاش تدبیر و روشش همواره اعتدال خواهد بود.
رئیسجمهوری در ادامه افزود :شما ملت ایران نشان دادید عاشق
ی بوده و انتخاب خود
ی دین 
ی و مردمساالر 
نظام جمهوری اسالم 
را با صندوق رای به جهانیان نشان دادهاید .ملت ما در  24خرداد
اعالم کرد ما مسیری را انتخاب میکنیم که در آن همه اقوام و
مذاهب در کنار یکدیگر باشند .تا ایران به هدف خود یعنی توسعه
و پیشرفت دست یابد .ما در خرداد دو سال پیش به همه اعالم
کردیم در این سرزمین به فرهنگ و سالیق یکدیگر احترام گذاشته
و آستانه تحمل خود را باال میبریم و هر حزب،جناح ،قومیت ،لهجه
و گویش در پی یک هدف یعنی پیشرفت ایران عزی ز است.
روی پای خود ایستادهایم
روحانی با بیان اینکه ما میخواهیم از رقبا ،همسایگان و دیگر
کشورهای در حال توسعه پیشیبگیریم گفت :ما برای دستیابی
به این هدف متحد بوده ،اختالفات را کنار بگذاریم و به یکدیگر
کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود .شما میدانید روزی که
دولت کار خود را آغاز کرد از رشد و رونق اقتصادی خبری نبو د و
آمارهای اقتصادی نشان میداد که در سال  91نزدیک به منفی
 7درصد رشد داشتیم و این آمار یعنی رکود عمیق حتی در سال
 92هم رشد ما منفی بود .شما میدانید در شرایط رکود روز به
روز از تولید کاسته شده و به بیگانگان بیشتر وابسته میشویم .اگر
تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم باید گندم وارد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال  92میلیونها تن گندم وارد
کردیم یادآور شد :در سال  93دو یا سه میلیون تن گندم کمتر
وارد کردیم و امسال هم گندم کمتری وارد خواهیم کرد .وابستگی
نیازمندیهای کشاورزی ما به بیگانه کاهش پیدا کرده و ما روی

نمینشینیم و شعار بدهیم

پای خود ایستادهایم .ما هشت میلیارد دالر مواد غذایی کمتری
وارد کردیم .افزایش روز به روز تراکتورها،کمباینها و ماشینهای
راهسازی و کشاورزی نشان میدهد ما در مسیر تولید رشد و
توسعه قرار گرفتهایم .اما بزرگترین مشکل اجتماعی ما بیکاری
است .چرا ایران با این همه منابع طبیعی و سرمایه انسانی باید با
این مشکل مواجه شود.
دولت ،ملت و رهبری تنها نیستند
روحانی تاکید کرد :ما باید حرکتی از نو آغاز کنیم .ما میتوانیم
و قادر هستیم کشور را در مسیر
توسعه قرار دهیم .دیگران آمدند
در مسیر مسابقه بر پای ملت ایران
زنجیر نابجای تحریم انداختند اما ما
نمیگذاریم زنجیر ادامه پیدا کند.
ما با کمک ملت به جلو حرکت
کرده و با یگانگی،وحدت،انسجام
ی و اتکال به
ی و با حمایت رهبر 
مل 
خداوند و توجهات امام هشتم پیش
میرویم .دولت ،ملت و رهبری تنها
نیستند بلکه ما یک ملت منسجم
و یکپارچه داریم .ما نمی گذاریم
بیگانه ظلم و جنایت تحریم را
ادامه دهد .ما نمیگذاریم حقوق
ملت پایمال شود .ما نمیگذاریم
مواد خوراکی مردم گرانتر به دست
مردم برسد .رئیسجمهوری خطاب
به مردم کشورمان گفت :به خاطر
تحریمها هرجنسی که از خارج به
دست شما میرسد حداقل  10تا  15درصد گرانتر است .یعنی
این پول از جیب شما داده شده است .آنها که میگویند تحریم
مهم نیست ،گویی از جیب مردم بیخبر هستند .آنهایی که
میگویند ما در برابر بیگانگان نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم
گویی از زندگی مردم بیخبرند .اما ما با هدایتهای رهبری و
حمایت مردم هم در داخل کشور غنیسازی میکنیم هم چرخ
اقتصاد را به حرکت در میآوریم.

از تالش برای حفظ منابع آب تا طرح تحول سالمت
به گزارش ایسنا ،روحانی در جمع مردم خراسان شمالی با بیان
اینکه در طول  22ماه گذشته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی
تحت آبیاری مدرن قرار گرفته است ،گفت :در استان خراسان
شمالی ،برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی  60میلیارد تومان
هزینه میشود .ما نمیگذاریم با فشار دشمن قامت رشید ملت
ن ذرهای خم شود .وی همچنین با بیان اینکه تحول بزرگ
ایرا 
در بخش سالمت در  22ماه گذشته ایجاد شده است ،اظهار کرد:
در طول یک سال گذشته بیش از
سه هزار و  900پزشک متخصص
به مناطق محروم اعزام شده و این
پزشکان  24ساعته در این مناطق
حضور دارند .ما هزاران خانه
بهداشت ساخته و تجهیز کردهایم
و نزدیک به یازده میلیون نفر در
حاشیه شهرها تحت پوشش خبری
قرار دادیم 9 .میلیون و  200هزار
نفر هم تحت پوشش بیمه درمانی
و  11میلیون نفر هم تحت پوشش
حمایت امنیتهای غذایی قرار
گرفتهاند.
ما در تهران نمینشینیم و
شعاربدهیم
رئیس دولت تدبیر و امید گفت:
این دولت ننشست ه است تا دیگران
در مذاکرات هستهای در برابر
حرف حق ما تسلیم شوند یا تسلیم
نشوند و تحریمها برطرف شود یا نشود؛ ما از روز اول و در شرایط
تحریم برای رفاه مردم قدم برداشتهایم ما در شرایط تحریم به فکر
دریاچههای خشک شده ،رودخانههای بزرگ ،تاالبها و هامونها،
فاضالبها ،اصالح کیفیت بنزین و گازوئیل و آغاز پروژه قطار سریع
و سیر افتادهایم .ما از تحریم نمیترسیم ولی با آن مبارزه میکنیم.
ما با کمک مردم در سازمان ملل و شورای امنیت یعنی همان جاها
که تحریمهای ظالمان علیه ما وصل شد رفته و همان جا تحریمها

را لغو میکنیم .ما در تهران نمینشینیم و شعار دهیم.
مگر ما با شادی مردم مخالفیم؟
روحانی با بیان اینکه ما ملتی میخواهیم که به ارزشهای
اسالمی ایمانی و اخالق احترام میگذارد ،افزود :ما همچنین ملتی
شاد و مردمی زنده میخواهیم .در این استادیوم ورزشی وقتی
نام امام هشتم برده میشود روحتان پرواز میکند و احساسات
خود را نشان میدهید و اینجا سراسر معنویت و اخالق میشود.
همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته شود و شما شاد شوید اشکالی
دارد؟ مگر ما با شادی مردم مخالفیم .ما در روزش خوشحالی
میکنیم و به روزش هم اشک میریزیم ما در  19و  21رمضان
اشک میریزیم و  15رمضان شادی میکنیم .ما ملتی رشید و
شاد میخواهیم .موسیقی ،ادب ،فرهنگ و شعر از سرزمین ایران
ی به کل آسیای مرکزی ،قفقاز و سایر مناطق
و خراسان شمال 
رسوخ کرده است .رئیسجمهوری تاکید کرد :ما هم شادی ملت
را میخواهیم و هم اشتغال ملت را میخواهیم هم رونق اقتصادی
را میخواهیم و هم سانتریفیوژ را میخواهیم .ما همه آنچه حق
ملت است را میخواهیم.
موضعگیری صریح رئیسجمهوری درباره مذاکرات
هستهای
روحانی دیروز همچنین در دیدار علما ،ایثارگران و
برگزیدگان استان خراسان شمالی اظهار کرد :ما همه تالش
خود را بکار میگیریم تا با تحریم ظالمانه مقابله و مبارزه
کنیم و در یک مذاکره ای که منطق بر آن حاکم باشد ،منافع
خود را پیش ببریم .وی با تاکید بر اینکه «مذاکره کنندگان
ایرانی با منطق ،اقتدار و قدرت در مذاکرات شرکت کردهاند و
هرگز تهدید در میز مذاکرات نبوده است» ،گفت :ما راهمان
را در مذاکرات ادامه میدهیم و البته به رغم تداوم تحریمها،
با کمک مردم توانستهایم قدمهای خوبی در مسیر توسعه
ایران اسالمی برداریم .رئیسجمهوری اظهار کرد :بخش عمده
برنامههای توسعهای کشور در همین شرایط تحریم آغاز شده
و به پیش میروند و این حرکتها در استانها کامال نمایان
است .وی گفت :برای برداشتن تحریمها تالش میکنیم اما
در برابر هیچ ابرقدرتی سرخم نخواهیم کرد و ما فقط در برابر
خداوند سر تعظیم فرود میآوریم.

