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   آمار مي گويد مردم بيشتر آمدند

دكتر عبداهلل گنجي در صفحه توئيتر خود نوشت : 
سنجش هاي چند مرجع رسمي مشخص مي كند راهپيمايي 
چله انقالب در تمامی استان ها )احتساب استاني( بين 3 تا 
50درصد رش��د داشته اس��ت و ميانگين كش��وري باالي 
20درصد بوده است. استان تهران نيز 20درصد رشد داشته است اما برخي استان ها 

مانند خراسان رضوي، البرز و آذربايجان غربي در صدر قرار دارند. 
.......................................................................................................................................

   واكنش محسن رضايي به توئيت فارسي ترامپ
محس��ن رضايي در توئيت جديد خود از حضور پررنگ جوان��ان و نوجوانان در 
سالگرد ۴0سالگي انقالب اسالمي ايران سخن گفته و توئيت فارسي ترامپ را مورد 
تحقير قرار داد. وي به اين نكته اشاره كرده است كه پاسخ توئيت ترامپ در حضور 

مردم، به ويژه جوانان و نوجوانان نسل جديد در اين راهپيمايي نهفته است. 
محس��ن رضايي در ادامه به ترامپ پيش��نهاد كرده كه فكري ب��ه حال خود و 
اسرائيل كند و پاسخي براي ۷0سال قتل و جنايات مرتكب شده بدهد. در پايان 
نيز محسن رضايي عقب نشيني امريكا و رژيم صهيونيستي از منطقه را نشان از 

پايان دوره اين دو كشور قلمداد كرده است. 
در ادامه متن ارسالي محسن رضايي در توئيتر را مشاهده مي كنيد:

»آقاي ترامپ، ساعت خواب؟ پاسخ شما را حضور جوانان و نوجوانان غيرتمند 
و با نشاط در جشن ۴0سالگي انقالب داد. فكري به حال خود و اسرائيل كنيد. 
۷0سال قتل و جنايت و كشتار و شكنجه دولت امريكا و عقب نشيني از منطقه 

نشان مي دهد شما به پايان رسيده ايد.«
.......................................................................................................................................

   ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان
سخنگوي شوراي نگهبان به ادعاهاي اخير رئيس جمهوري امريكا و مشاور امنيت 
او درباره ايران واكنش نشان داد. عباسعلي كدخدايي در صفحه توئيتر خود نوشت: 
»آقاي ترامپ مدعي شده كه مردم ايران شايسته آينده روشن تري هستند. مي توان 
با اين گزاره موافق بود اما يك شرط دارد و آن اينكه ترامپ و بولتون دست از دخالت 
در سرنوش��ت ديگر ملت ها بردارند و اقدامات خصمانه عليه م��ردم و حمايت از 

تروريست ها را پايان دهند. ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان.«
.......................................................................................................................................

   براندازها تغيير استراتژي دادند! 
كاربري به نام رزنانس در توئيتر نوشت: براندازها تغيير استراتژي دادند. تا قبل 
از 22بهمن به نظام فحاش��ي مي كردند از ديروز عليه مردم فحاشي مي كنند. 

احمق ها نمي دانستند مردم و نظام از هم جدا نيستند. 
.......................................................................................................................................

   سناتور امريكايي: جان بولتون درباره ايران دروغ مي گويد
يك عضو مجلس سناي امريكا اظهارات مشاور امنيت ملي كاخ سفيد را كه ادعا 
كرده بود ايران به دنبال دستيابي به سالح هاي هسته اي است »نادرست« خوانده 
است. »كريس مورفي« نماينده مجلس سناي امريكا پيام اخير »جان بولتون«، 
مشاور امنيت ملي كاخ سفيد را كه مدعي شده بود ايران به دنبال دستيابي به 

سالح هاي هسته اي است نادرست خوانده است. 
مورفي در توئيتر به پيامي كه حساب كاربري كاخ س��فيد از سخنان بولتون به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي منتشر كرده بود، پاسخ داد 
و نوش��ت: »در اينجا بولتون مي گويد كه ايران به دنبال دستيابي به سالح هاي 
هسته اي اس��ت. اين حرف، به كالم ساده، دروغ اس��ت. دستگاه هاي اطالعاتي، 
نظرشان عكس اين است و او اين موضوع را مي داند.« مشاور امنيت ملي كاخ سفيد 
در پيامش به مناسبت ۴0سالگي پيروزي انقالب اسالمي ادعا كرده بود ايران براي 

ارعاب مردم خودش و دنيا به دنبال دستيابي به سالح هاي هسته اي است. 
چندي پيش دستگاه هاي اطالعاتي امريكا كه زير نظر دولت »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور امريكا فعاليت مي كنند در گزارش س��االنه موسوم به »ارزيابي 
تهديدهاي جهاني« اعتراف كرده بودند كه ايران به دنبال سالح هاي هسته اي 
نيس��ت. ترامپ به ش��دت از اين گزارش انتقاد و اعضاي جامعه اطالعاتي را به 

ساده لوحي در برابر ايران متهم كرد.

»اجم�اع س�ازي 

محمد   اسماعیلی
   گزارش  یک

جه�ان�ي ع�لي�ه 
جمه�وري اسالمي 
ايران« همواره يكي از ثابت ترين و راهبردي ترين 
اه�داف اي�االت متح�ده امري�كا در مواجهه با 
جمهوري اس�المي ايران بوده اس�ت؛ هدفي كه 
تحقق آن شرط اساسي براي اثرگذاري و كارايي 
س�اير اهداف اياالت متحده در برابر كشورمان 
است چراكه به واسطه اين اجماع سازي است كه 
اقدامات ضدانساني امريكا رنگ و بوي جهاني و 
همگاني ب�ه خ�ود گرفت�ه و مي توان�د قابليت 
توجيه پذيري نزد افكار عمومي داش�ته باش�د. 
»همراه سازي« ساير كشورها با اقدامات ضدايراني 
نقش يك كاور را بازي مي كند كه امريكايي ها آن را 
بر تن »خوي استكباري و وحشيانه خود در مواجهه 
با ملت ايران« پوشانده و به واسطه آن نداي حمايت از 
حقوق بشر و صلح جهاني سر مي دهند. امريكايي ها با 
اجماع سازي همچنين نه تنها مي توانند تحريم هاي 
ضدبش��ري خود عليه جامعه اي��ران را نيز توجيه 
كنند بلكه حجم و گس��تره آن را به شدت افزايش 
دهند. امريكايي ها چه در دوره ب��اراك اوباما و چه 
در دوره دونال��د ترام��پ تالش فراوان��ي را صورت 
دادند تا با مجموع��ه اقداماتي، ع��الوه بر همراهي 
كشورهاي همپيمان خود، ساير كشورهاي ممتنع 
در صحن��ه بين الملل را نيز با اقدامات ضدانس��اني 
خود در مواجهه با كشورمان همراه كنند كه آخرين 
نمونه از تالش هاي اين كشور جهت اعمال فشار بر 
جمهوري اسالمي ايران و دستيابي به هدفي مانند 
»اجماع سازي« برپايي نشس��ت ورشو در لهستان 
است؛ نشستي كه تنها پس از چند روز از اعالن آن 
با شكست مواجه شد. اگر تا چند روز گذشته برخي 
از شخصيت ها و رسانه هاي حرفه اي از شكست اين 
نشست سخن به ميان مي آوردند، امروز رسانه دولتي 

انگليس ناچار به چنين اعترافي شده است. 
به گزارش فارس، ماه گذشته بود كه »مايك پمپئو« 
وزير خارجه امريكا اعالم كرد قرار است روز 2۴بهمن 
در شهر »ورشو« لهس��تان نشستي برگزار شود كه 

هدف آن ايجاد اتحادي عليه ايران است. 
از آن زمان بسياري از كش��ورها يا از حضور در اين 
نشست انصراف دادند يا اعالم كردند كه در سطحي 
پايين ت��ر از وزير خارجه در اين نشس��ت ش��ركت 
مي كنند، آن هم مشروط بر اينكه موضوع نشست 
تحوالت غرب آس��يا باش��د، نه صرفاً ايران. حاال به 
نظر مي رسد برخي تالش كرده اند شكست امريكا 
در فضاي واقعي ب��راي ايجاد اجماع��ي ضدايراني 
را با فعاليت در بس��تر فضاي مجازي و موج س��ازي 
تصنعي جبران كنند. در همين راستا هشتگي تحت 
 عنوان »ما از نشست لهس��تان حمايت مي كنيم« 
)WeSupportPolanSummit( براي ايجاد 
اين حس كه مردم ايران از اين نشس��ت ضدايراني 

حمايت مي كنند، به راه افتاده است. 
وب��گاه »بي بي س��ي مانيتورينگ« كه ب��ه صورت 
تخصصي در زمينه رصد فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي متمركز اس��ت، گزارش��ي در مورد اين 
هش��تگ منتش��ر و به س��اختگي بودن اين »موج 

هشتگي« اذعان كرده است. 
در بخشي از اين گزارش آمده است: »تحليل بيش 
از 1۴هزار توئيتي كه در ماه گذش��ته ]ميالدي[ از 
هشتگ »ما از نشس��ت  لهستان حمايت  مي كنيم« 

استفاده كرده اند، نشان داد اصل اغلب اين توئيت ها 
به تنها هشت حساب كاربري بازمي گردد.«

اين يافته بدان معناست كه محتواي منتشر شده با 
اين توئيت ابتدا از يك ب��ه اصطالح اتاق فرماندهي 
منتشر شده و سپس توس��ط چندصد يا چندهزار 
روب��ات توئيت��ري و همچنين گروه��ي از كاربران 
همس��و ريتوئيت ش��ده و ضريب پيدا كرده است. 
فرض ترتيب دهندگان چني��ن عمليات هايي اين 
است كه استمرار اين روند مي تواند اين احساس را 
ايجاد كند كه فضاي غالب شبكه اجتماعي هدف، با 
اين هشتگ همراه است. بي بي سي مانيتورينگ در 
اين مورد نوشته است: »به نظر مي رسد هدف از اين 
كار ايجاد تصنعي يك »ترند« )موضوع داغ در يك 
شبكه اجتماعي( است كه اين برداشت را به وجود 
آورد كه از اين نشست حمايت عمومي وجود دارد و 
به تبع آن نارضايتي گسترده اي از ساختار سياسي 

ايران شكل گرفته است.«
  روبات هاي بيش فعال

اين تنها تحقيقي نيست كه س��اختگي بودن موج 
هش��تگي در حماي��ت از نشس��ت ورش��و را ثابت 

مي كند. 
اواخر دي ماه نيز »جياف گولبرگ« از كارشناسان 
تحليل محت��واي اينترن��ت با انجام ي��ك تحقيق 
مشخص كرد الگوي فعاليت كاربراني كه از هشتگ 
»WeSupportPolandSummit« استفاده 

كرده اند، نش��ان مي دهد عمده اين حس��اب هاي 
كاربري روبات هستند. 

گولبرگ در يك رشته توئيت نوشته 5هزارو500 
پيام جدي��د را كه با اين هش��تگ توئيت كرده اند 
انتخاب كرده است. 6هزارو300 حساب كاربري 
اين پيام ها را توئيت يا بازتوئيت كرده اند يا اينكه 
در اين توئيت ه��ا مورد خطاب ق��رار گرفته اند. او 
نوشته است: »آشكار است كه با اين هشتگ، دارد 

بازي مي شود.« 
او سپس فهرستي منتش��ر كرده و نوشته هنگامي 
كه اين حس��اب هاي كاربري بررس��ي مي ش��وند، 
برخي از آنها هس��تند كه بيش از 500 ب��ار به نام 
آنها برمي خوريم. اين الگو، اولين نشانه اي است كه 
مشخص مي كند احتماالً فعاليت اين حساب هاي 
كاربري توسط ماشين اداره مي شود نه انسان، ضمن 
آنكه بسياري از اين حساب هاي كاربري هستند كه 
به طور متوسط بيش از 100توئيت در روز منتشر 
كرده اند. اين ميزان از فعاليت نيز احتمال ماشيني 
بودن فعاليت اين حس��اب هاي كارب��ري را تقويت 
مي كند. به گفته گولبرگ، ريشه اصلي اين توئيت ها 
به كمتر از 15حس��اب كاربري بازمي گردد كه اين 

موج سازي را فرماندهي مي كنند. 
  شركت هاي امنيتي اسرائيلي 

پيشرو در موج سازي تصنعي هشتگي
پيش از اين گزارش هاي متعددي در مورد فعاليت 

گروه��ك منافقي��ن در ش��بكه هاي اجتماعي و 
همچنين موج سازي تصنعي شركت هاي امنيتي 
رژيم صهيونيستي به نمايندگي از كارزار انتخاباتي 
»دونالد ترام��پ« رئيس جمهور كنون��ي امريكا، 
منتشر ش��ده بود، البته اين دو گروه تنها نيستند 
و آنطور كه رسانه هاي متعددي گزارش كرده اند، 
عربس��تان س��عودي و امارات متحده عربي نيز با 
ايجاد يك مركز رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي 
موج س��ازي مي كنند. روزنامه وال استريت ژورنال 
خرداد ماه امسال گزارش داد كه تيم »رابرت مولر« 
بازپرس پرونده دخالت ادعايي خارجي در انتخابات 
امريكا، به سندي دست يافته  كه در آن شركتي به 
نام »Psy- Group« درباره نقش حس��اب هاي 
كاربري جعلي اش در پيروزي ترامپ در انتخابات 

توضيحاتي ارائه كرده است. 
»Psy- Group« در اين س��ند مفتخرانه اعالم 
كرده بود به نهادهاي اطالعاتي رژيم صهيونيستي 

وصل است. 
در اين اساليدها درباره نحوه اس��تفاده از روبات ها 
و محتواي جعل��ي در ش��بكه هاي اجتماعي براي 
روحيه بخشي به حاميان ترامپ توضيح داده شده 
اس��ت. در يكي از اين اس��اليدها توضيح داده شده 
كه ش��ركت مورد نظر 1۴0س��ايت طرفدار ترامپ 
را شناسايي كرده است. در اس��اليدي ديگر درباره 
اس��تفاده از پروفايل هاي جعلي در فيسبوك براي 

تعامل با كاربران انس��اني و درخواست از آنها براي 
انتشار مطلب توضيح داده شده است. در اين اساليد 
نوشته شده نتيجه اين كار اين است كه شمار انبوهي 

از افراد اقدام به »انتشار اخبار دروغ« مي كنند. 
پيش از اين روزنامه نيويورك تايمز گزارش داده بود 
 »Psy- Group« جوئل زامل«، رئيس شركت«
در نشستي كه سه ماه پيش از برگزاري انتخابات با 
 Psy-« .پسر ترامپ برگزار شد، شركت كرده است
Group« كه شعارش را »شكل دهي به واقعيت« 
انتخاب كرده شركتي است كه در زمينه دستكاري 
افكار عمومي در شبكه هاي اجتماعي با حساب هاي 
كارب��ري جعلي فعالي��ت مي كند. اواخر ش��هريور 
امس��ال هم روزنامه »اينديپندنت« گزارش داد كه 
گروهك منافقين كه اكنون در حومه شهر »تيرانا« 
آلباني مستقر است، اخيراً هزارو۷00 دستگاه رايانه 
خري��داري كرده و ماهان��ه مبالغ كالن��ي نيز براي 
دسترسي به اينترنت پرسرعت هزينه مي كند. در 
گزارش هاي منتشر شده در مورد مبدأ توئيت هاي 
ضدايراني، آلباني در كنار عربستان سعودي عمدتاً 
يكي از مهم ترين پايگاه هاي انتش��ار اين توئيت ها 

ذكر شده است. 
  هشتگ هاي سعودي

مهر ماه امسال پس از جنجال پيش آمده در مورد 
قتل »جم��ال خاش��قجي« روزنامه ن��گار منتقد 
عربستاني در كنسولگري سعودي در استانبول هم 
موجي در توئيتر به راه افتاد كه آنچه در ظاهر از آن 
برداشت مي شد، حمايت عمومي مردم عربستان 
از »محمد بن س��لمان« وليعهد سعودي بود اما در 
واقع، اين موج هم ساخته همان مركز رسانه اي بود 
كه پيشتر به آن اشاره ش��د. چند روز بعد، شبكه 
»ان بي س��ي« به نقل از منابع آگاه گزارش داد كه 
شركت »توئيتر« صدها حساب ساختگي را كه به 
صورت خودكار خط رسانه اي مورد نظر سعودي ها 
در مورد پرونده خاش��قجي را ترويج مي كرده اند، 
مس��دود كرده اس��ت. بر اس��اس آن گزارش، اين 
حس��اب ها به صورت همزمان پيام هاي مشخصي 
را در حمايت از خط مورد نظر س��عودي ها، نشر و 
بازنش��ر مي  داده اند. اين حساب ها حتي توانستند 
هش��تگ »كلنا ثقه في محمد بن سلمان« )همه 
به محمد بن س��لمان اعتماد داريم( را به ترند اول 
جهان تبديل كنند. عبارات مشابهي هم در همان 
روزها در فهرست توئيت هاي پرانتشار توئيتر قرار 
گرفت. بن نيمو عضو ارش��د بخش بررس��ي هاي 
ديجيتال ش��وراي آتالنتيك درباره اين روبات ها 
مي گويد: »اينها قطعا روبات هس��تند، اما افراد را 
هدف قرار نمي دهند. اين يك بازي اي اس��ت كه 
براي افزايش اعداد توسط روبات ها انجام مي شود و 

هدفش گسترش يك پيام است.«
  شكست هاي پياپي ترامپ

شكس��ت زودهنگام اجماع س��ازي عليه ايران در 
ورش��و براي امريكا بعد از آن ص��ورت مي گيرد كه 
اين كشور طي دوس��ال اخير با تشديد تحريم هاي 
ضدايراني همراه با چاش��ني تهديد، گس��تاخي و 
تهمت افكني عليه مقامات ارشد جمهوري اسالمي 
ايران و نهادهاي انقالبي نتوانسته كمترين توفيقي 
در جهت بازگرداندن طرف ايراني به ميز مذاكرات 
موشكي يا منطقه اي به دست بياورد و تالشش براي 
راه اندازي اردوكش��ي خياباني ذيل طرح »تابستان 

داغ« با بن بست مواجه شده است.

آدم ماشینی ورشو!
 بي بی  سي هم به شكست »اجماع سازي عليه ايران« در ورشو 

كه با به كارگيری روبات ها همراه بود، اعتراف كرد

 رئيس جمهور دستگاه ها را
 براي تصويب FATF تحت فشار نگذارد

عضو فراكس�يون نمايندگان واليي مجلس 
گف�ت: رئيس جمهور و ب�ه ويژه مس�ئوالن 
وزارت خارج�ه ديگ�ر فري�ب اروپايي ها را 
نخورند و دس�تگاه هاي تصميم گي�ر را براي 
تصوي�ب FATF تح�ت فش�ار نگذارن�د. 
محمدعل��ي پورمختار در گفت وگو ب��ا مهر، درباره 
ثبت كانال ارتباطي اينس��تكس، گف��ت: اين اقدام 
كه از سوي سه كشور اروپايي ترتيب داده ش��ده بيانگر آن است كه اروپايي ها هم 
توجهي به برجام و آثار و تبعات آن ندارند. اروپايي ها با اين اقدام خود نشان دادند 
نمي خواهند با ايران همكاري داشته باشند و ثبت اين كانال هم صرفاً براي فريب 
دولتمردان ماست. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با بيان اينكه اروپايي ها 
با اين اقدام باري ديگر چهره فريبكارانه خود را به نمايش گذاشتند، تصريح كرد: 
دشمني انگليس، فرانسه و در مقاطعي آلمان با كشورمان كامالً روشن و بديهي است 
و ما نبايد گول حرف ها و وعده هاي توخالي آنان را بخوريم. پورمختار در واكنش به 
اظهارات برخي از مقامات اروپايي مبني بر اينكه اجراي اين كانال منوط به تصويب 
FATF در ايران است، گفت: توصيه بنده به دولتمردان، رئيس جمهور و به ويژه 
مسئوالن وزارت خارجه اين است كه ديگر فريب اروپايي ها را نخورند و دستگاه هاي 
تصميم گير را براي تصويب FATF تحت فشار نگذارند. وي با انتقاد از شرط ديگر 
اروپايي ها براي اجراي اينس��تكس مبني بر مذاكره موشكي با ايران، تصريح كرد: 
مذاكره موشكي به هيچ وجه در اختيار دولتمردان نيست و آنان حق ندارند كه در 

اين حيطه ورود كنند و قطعاً اجازه اين كار را به آنان نمي دهيم. 
.......................................................................................................................................

عضو كميسيون انرژي مجلس:
 وظيفه دولت در شرايط تحريم

حمايت از ايده هاي شركت هاي دانش بنيان است
عضو كميسيون انرژي مجلس با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت و وزارت نفت 
در شرايط تحريم پذيرش ايده هاي ش�ركت هاي دانش بنيان است، گفت: 
وزارت نفت بايد بيشتر به فكر نظارت باشد و از تصدي گري خودداري كند. 
احمد م��رادي در گفت و گو ب��ا فارس با اش��اره به ظرفيت باالي ش��ركت هاي 
دانش بنيان براي ممانعت از خروج ارز از كشور و درآمدزايي در شرايط تحريم، 
گفت: در شرايط بس��يار حس��اس و تحريم قرار داريم چراكه برخي كشورها، 
استقالل جمهوري اسالمي ايران را نپذيرفته و اجازه نمي دهند جوانان اين مرز 

و بوم بتوانند كشور را رو به جلو حركت دهند. 
اين عضو كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: براي برون رفت از وضعيت تحريمي 
فعلي و به منظور حفظ استقالل كشورمان بايد به قدرت و توانايي جوانان اين مرز 

و بوم و سرمايه ها و شركت هاي ايراني كه پتانسيل بااليي دارند، تكيه كنيم. 
وي افزود: جوانان شاغل در شركت هاي دانش بنيان، طرح ها و برنامه هاي ويژه اي 
دارند كه برخي از آنها قابليت اجرا در سطح دنيا دارد. دولت بايد بتواند با حمايت 
و پشتيباني از ايده هاي شركت هاي دانش بنيان به ويژه در حوزه نفت و گاز زمينه 
درآمدزايي براي كشور را فراهم كند. نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد: شركت هاي دانش بنيان مي توانند در شرايطي كه در دوران 
تحريم هاي پس از برجام قرار داريم كمك حال كشور باشند و مانع از خروج ارز 
از كشور شوند، لذا بهتر است از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان به ويژه در حوزه 

نفت و گاز و انرژي استفاده كنيم و هيچ نگراني ای از اين قضيه نداريم. 
وي خاطرنشان كرد: مي توانيم با توس��عه علم و فناوري و توليدات شركت هاي 
دانش بنيان تحريم ها را خنثي كرده و ارزآوري بسيار بااليي براي كشور داشته 
باشيم، ضمن اينكه وزارت نفت و دولت بايد در ش��رايط فعلي بيشتر به دنبال 

نظارت باشند و از تصدي گري خودداري كنند.

رئيس جمه�ور ب�ا قدرداني از حضور گس�ترده م�ردم در 
مراسم راهپيمايي چهلمين س�الگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اس�المي تصريح كرد: بايد از ملت هوشيار، فهيم و 
زمان شناس ايران عزيز كه با حضور گسترده خود در مراسم 
22بهمن امسال سنگ تمام گذاشتند، قدرداني كرد؛ ملتي 
كه با حضورشان اين پيام بس�يار مهم را به جهانيان دادند 
كه آنچه 40س�ال پيش اين ملت براي حاكميت ملي انجام 
داد، مورد تأييد آنان اس�ت و هرگز نمي خواهند حاكميت 
مردم بر سرنوشت خود را تحويل تجاوزگران خارجي دهند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياس��ت جمهوري، دكتر 
روحاني روز گذشته در جلسه هيئت دولت گفت: اين بزرگ ترين 
حقيقت بود كه در انقالب مردم تصميم گرفتند كشورش��ان را 
خودشان اداره كنند، پاي صندوق آرا بيايند و رأي بدهند. مردم 
همچنين درباره هويتشان تصميم گرفتند. هويت ملي ما هميشه 
با فرهنگ اسالمي گره خورده است. هويت ملي مردم ايران در 
طول 1۴00 سال پيش تاكنون با هويت  ديني و ايماني اش، گره 
خورده و در انقالب و دفاع مقدس همه ج��ا اين غيرت ديني و 

عشق به وطن، در كنار هم قرار گرفت و باعث پيروزي شد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه راه و مسيري كه ملت ما به درستي 
۴0سال پيش انتخاب كرد، با قدرت ادامه مي يابد، اظهارداشت: 
دومين پيام مردم در راهپيمايي 22بهمن اين بود كه توطئه هاي 
قدرت هاي بزرگ به وي��ژه امريكا، نمي توان��د در اراده مردم ما 

تأثيرگذار باشد. 
دكتر روحاني گفت: دش��منان طي يك س��ال گذشته به طور 
مداوم تالش كردن��د مردم را نگران، پريش��ان و مأيوس كنند، 
البته فش��ارهايي را به مردم ما وارد كردند و اين طبيعي است 
وقتي جنگي بر مردم ما تحميل مي شود، آن جنگ خود به خود 
مجروح دارد و مش��كالتي ايجاد مي كند. ما در جنگ تحميلي 
هشت ساله شهيد، مجروح و جانباز داديم و اين طبيعت جنگ 
است اما ايستادگي و كشور، عزت، اس��تقالل و تماميت ارضي  

سرزمين خود را حفظ كرديم. 
رئيس جمهور با تأكيد ب��ر اينكه امروز نيز دش��من يك جنگ 
اقتصادي، تبليغاتي و رواني بر ملت ما تحميل كرده است، افزود: 
اين ملت بار ديگر براي عزت، استقالل  و حيثيت  خود مي ايستد 
و حاضر نيست در برابر دشمن، تس��ليم شود چراكه تسليم در 

برابر دشمن پايان ندارد. اگر ملت ما در برابر امريكا تسليم شد، 
ديگر تا آخر بايد تسليم شويم يعني بايد كشور، عزت، استقالل  
و هويت مان را واگذار كني��م. دكتر روحاني تصري��ح كرد: اگر 
مي خواهيم بايستيم بايد از اول بايستيم و بي ترديد مردم ما در 

برابر تعدي، تجاوز و تحميل دشمنان، ايستادگي مي كنند. 
رئيس جمهور افزود: اگر كسي در يك موضوع خاصي با ما حرف 
و گفت وگو داشت، در صورتي كه حرمت كشور و قانون و مقررات 
بين المللي را محترم بش��مارد، ما هميشه اهل گفت وگو، كالم، 
منطق و جدال احس��ن به تعبير قرآن مجيد هستيم اما حاضر 
به پذيرش تحميل، زور و فش��ار و زيرپا گذاش��تن حقوق ملي 
خود نيستيم. رئيس جمهور با اش��اره به تصميمات اتخاذ شده 
در جلس��ه ديروز اعضاي دولت، گفت: امروز از ابتداي جلسه از 
ساعت 8 صبح تقريباً  همه بحث ها پيرامون اين بود كه چگونه 

همه ما از ملت بزرگ قدرداني كنيم. 
دكتر روحاني با بي��ان اينكه مردم براي وظاي��ف ديني، ملي و 
انقالبي  خودشان به صحنه و خيابان آمدند و باز هم خواهند آمد، 

گفت: هر روزي كه اين كشور و اين انقالب به حضور و فداكاري 
نياز داش��ته باش��د، مردم ما در صحنه حضور دارند اما در عين 
حال ما هم در برابر مردم، وظيفه خاصي داريم و بايد شكرگزار 
اين نعمت بوده و پاسخگو باش��يم. رئيس جمهور تصريح كرد: 
پاسخگويي در برابر اين حضور و فداكاري مردم به اين است كه 
ما خدمات  خود را نس��بت به مردم و تالش هايمان را براي حل 

مشكالت آنان، افزايش دهيم. 
دكتر روحاني يادآور ش��د: در جلس��ه امروز)ديروز( با تك تك 
وزرا و مسئوالن بحث و گفت وگو كرديم كه چگونه هركدام در 
بخش خودشان مي توانند در روزهاي باقي مانده از سال جاري 
و سال آينده به رغم فش��ارهاي خارجي و تحريم ها، براي رفاه، 
ارائه خدمات جديد، حل مشكالت و هموار كردن مسير توسعه و 
پيشرفت بيشتر كشور، قدمي فراتر بردارند. رئيس جمهور افزود: 
در تمام وقت جلس��ه امروز)ديروز( بحث هم��ه اعضاي دولت 
اين بود كه در رابطه با پاس��خ مثبت به حضور، ايثار و فداكاري 
مردم، چگونه مي توانيم ب��راي بهبود ش��رايط زندگي روزمره 

مردم و كاس��تن از مش��كالتي كه كم و بيش وجود دارد، اقدام 
كني��م. رئيس جمهور اظهار داش��ت: در 22بهمن، ملت قدرت 
خود را در برابر فش��ار قدرت هاي كينه توز كه امروز كينه توزي 
آنان بيشتر نيز شده اس��ت، به خوبي نشان دادند و از همه وزرا، 
مسئوالن اجرايي، اس��تاندارها، مديران كل بخش هاي دولتي، 
عمومي غيردولتي و  همه آنهايي كه در دس��تگاه هاي اجرايي 
و ساير دستگاه ها مسئوليتي را به عهده دارند خواهش مي كنم 
توجه داشته باشند، بايد پاسخ مثبت به مردم خودمان بدهيم 
و بايد تالش كنيم معضالت و مش��كالت جامعه را حل كرده يا 

كاهش دهيم. 
دكتر روحاني افزود: براي مسائل كل منطقه و جهان هم هميشه 
مسئوليت هايي داشته ايم كه به مسئوليت هايمان ادامه مي دهيم. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در اين هفته شاهد يك اجالس 
سه جانبه بين ايران، تركيه و روسيه براي مسائل منطقه و به ويژه 
براي مسئله سوريه هستيم كه اين نشان مي دهد ملت، دولت 
و مسئوالن ما در كنار مراقبت هايي كه از حقوق ملي خودشان 

انجام مي دهند، براي ثبات و امنيت منطقه تالش مي كنند. 
دكتر روحاني ابراز اميدواري كرد از امروز به بعد شاهد وحدت 
و اتحاد بيشتر نس��بت به يكديگر، جناح ها و گروه هاي مختلف 
باش��يم. همه بايد احس��اس كنيم كه ما در يك شرايط جنگ 
هس��تيم. در ش��رايط جنگ اگر گروهي بخواهد بيرون ميدان 
بايس��تد و به آنهايي كه در صف مقدم هستند، طعنه بزند، اين 
برخالف مروت و وظيفه ملي و شرعي اس��ت. رئيس جمهور با 
بيان اينكه امروز دولت در خط مقدم اين مبارزه است، تصريح 
كرد: وزارتخانه هاي خارجه، اقتصاد، جهاد كشاورزي، صمت و 
نفت و بانك مركزي و همه دولت در خط مقدم مبارزه  هستند، 
يعني دشمن وقتي محصوالت و نفت ما را تحريم مي كند و روابط 
بانكي را تحت فشار قرار مي دهد، معلوم است كه خط مقدم اين 

جهاد و مبارزه چه كساني هستند؟
دكتر روحاني افزود: دولت اين احساس وظيفه را دارد و مي داند 
امروز در خط مقدم مبارزه است و بدون كمك و حمايت مردم، 
حتماً ناموفق اس��ت و يقين دارد با حمايت و اتحاد مردم، صد 
درصد در برابر دش��من موفق مي ش��ويم و از مش��كالت عبور 
مي كنيم و  ماه ها و سال هاي آينده روزهاي بهتري براي ملت مان 

در سايه تالش و وحدت پيش بيني مي كنيم. 

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت:

توطئه هاي امريكا نمي تواند در اراده مردم ما تأثيرگذار باشد

گزارش  2


