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   مجلس بي اختيار نيست

عزت اهلل ضرغامي در توئيتي نوشته: كارنامه رئيس جمهور، 
»واضح تر« از آن اس��ت كه نياز به »طلب وضوح« داشته 
باش��د! نيت نمايندگان محترم در همراه��ي با مردم در 
شرايط سخت معيشتي امروز قابل درك است. تنها راه اين 
همراهي استيضاح نيس��ت. اختيارات مجلس براي اصالحات و تصويب قوانين 

ضروري وفوري براي خروج از ناكارآمدي فعلي فراتر از اينهاست. 
.......................................................................................................................................

   اين بود جدايي ميان اروپا و امريكا ؟!
محمدجواد محمدزاده توئيت زده: پمپئو گفته هر پولي به جمهوري اسالمي برسد 
خرج شرارت مي شود. البد با همين پيش فرض است كه اروپا به جاي پول نفت، كاال 

به ما مي دهد. ما البته بين اروپا و امريكا اختالف انداختيم در حد طالق رسمي!
.......................................................................................................................................

  گام هاي مثبت ايران، هيچ!
خبرها حاكي از آن است كه اروپايي ها در فقره INSTEX، فارغ از همه شروط، 

سه شرط اساسي براي ايران گذاشته اند:
1 -  مذاكره بر سر قدرت موشكي 2 - كاهش قدرت منطقه اي ايران 3 - تصويب 
نهايي الحاق ايران به پالرمو وCFT. در مقابل آنها »تقريبا هيچ« گام مثبتي را به 

سود ايران بر نخواهند داشت!
.......................................................................................................................................

   از تحريم تا بنزين داخلي
 كاربري به نام زهرا نوش��ته: رئيس جمهور فاز 3 پااليشگاه ستاره خليج فارس 
رو افتتاح مي كنن كه ب��ه همت قرارگاه خاتم االنبيا به بهره برداري رس��يده و 
بزرگ ترين پااليش��گاه ميعانات گازي در جهانه. مس��ئول اجراييش مي گفت 
متوسط سن متخصصان 32/5 س��اله و چند برابر مرزهاي ايران كابل كشي و 
چند برابر ايفل س��ازه هاي فلزي به كار بردن. با تحريم بنزين در سال 88 )كه 
هدفش به زانو درآوردن ايران بود( اين پااليش��گاه شروع به توليد بنزين كرد. 
مصاحبه هاي دروغ شروع ش��د كه عامل آاليندگي هواي تهرانه )در حالي كه 
بنزينش در تهران مصرف نمي شد( توتال و شل ما رو رها كردن اما متخصصان 

داخلي امروز بنزين يورو 5 توليد و صادر مي كنن. 
.......................................................................................................................................

   برنامه امريكا براي آينده ايران
 فرشاد مهدي پور نوشته: اشپيگل گزارشي منتشر كرده از مقر منافقين در آلباني، 
توش ميگه سه بار در طول هفته مردا و زناي منافق، بريدن گلو با چاقو، شكستن 
دست، درآوردن چشم با انگشت و پاره كردن دهان  رو تمرين مي كنن. اينه برنامه 

امريكا براي ايران آينده، ملغمه ديكتاتوري پهلوي با منافقين داعشي. 
.......................................................................................................................................

   قدرت پژوهشي يك كشور كوچك
سيدعلي موسوي نوشته: استوني يكي از كوچك ترين كشورهاي توسعه يافته 
در جهان است. با داشتن 1/3 ميليون شهروند، جامعه  پژوهش هاي آن بيش از 
3هزار پژوهشگر تمام وقت شاغل در دانشگاه ها را شامل مي شود و توانسته است 

قدرت خود را در عرصه  پژوهش هاي علمي به رخ ديگر كشورها بكشد. 
.......................................................................................................................................

   انتصاب رفاقتي
هاني هاشمي نوشته: وزير صمت كه پيش از  اين داماد پرزيدنت روحاني را به سمت 
معاونتش منصوب كرده بود، اخيراً برادرِ حسين زاده رئيس بانك ملي را بدون سابقه 
مرتبط به سرپرستي  مديريت شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي منصوب 

كرده! آقاي رحماني با سرمايه امانت مردم در دستان خود چه مي كنيد؟
.......................................................................................................................................

    درس گرفتن از برجام حاصل شد
اميرحسين ثابتي نوش��ته: از ديد من چهره هايي مثل محسن رضايي، حسين 
مظفر، احمد توكلي و... نماد قش��ر خاكستري جامعه هستند، يعني حد وسط، 
يعني هيچ وقت نماد يك قطب نيس��تند و همين كه ام��روز اين افراد برخالف 
برجام ك��ه موافق بودن��د، مخالف لوايح FATF ش��ده اند، پي��ام مهمي دارد: 

»توده هاي مردم درس كافي را از برجام گرفته اند.«

رئيس سازمان صنايع دريايي خبر داد
  ساخت زيردريايي بعثت و ناوشكن 6500 ُتني 

در دستور كار صنعت دفاعي
رئيس سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح 
از ساخت زيردريايي بعثت و ناوشكن سنگين با 
وزن 6هزارو500 تن در آينده نزديك خبر داد. 
به گزارش فارس، دريادار امير رس��تگاري رئيس 
سازمان صنايع دريايي در گفت و گويي تلويزيوني 
با اشاره به رونمايي از زيردريايي تمام ايراني فاتح، 
گفت: كار طراحي و ساخت زيردريايي فاتح از سال 
138۷ با تشكيل دفتر طراحي ويژه اي در سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع آغاز 
شد كه در طول اين مدت بيش از 132هزار سند فني براي آن صادر شده است. 
وي با بيان اينكه فاتح برجسته ترين نماد دانش و صنعت كشور است، افزود: جزو 
11كشور برتر دنيا هستيم كه به توانايي ساخت زيردريايي دست پيدا كرده ايم. 
دريادار رستگاري در خصوص برنامه هاي آينده س��ازمان صنايع دريايي نيروهاي 
مسلح، گفت: به زودي طرح زيردريايي سنگين بعثت را ش��روع خواهيم كرد و در 
كنار آن نيز طرح ناوشكن سنگين را با وزن 6هزارو500 تن آغاز خواهيم كرد. رئيس 
سازمان صنايع دريايي عنوان كرد: خط توليد زيردريايي فاتح را راه اندازي كرده ايم و 

به زودي و در فواصل كم به صورت چند فروندي آن را تحويل خواهيم داد.
.......................................................................................................................................

 FATF پرويز داوودي: پذيرش 
تحريم هاي فلج كننده در پي دارد  

 FATF عضو مجم�ع تش�خيص مصلحت نظام ب�ا بي�ان اينكه پذي�رش
اثرگ�ذاري تحريم ها بر اقتص�اد ايران را تكمي�ل مي كند، گف�ت: نگاه به 
بيرون براي حل مشكالت اقتصادي مهم ترين مانع پيشرفت كشور است. 
به گزارش تس��نيم، پرويز داوودي عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در 
افتتاحيه پنجمين همايش س��االنه اقتصاد مقاومتي به ارزيابي ش��اخص هاي 
اقتصاد كالن كشور و علل و ريشه هاي آن پرداخت و گفت: در حال حاضر شش 
عامل مانع پيشرفت كشور هس��تند كه مهم ترين آن »نگاه به بيرون براي حل 
مشكالت اقتصادي« است. با سياست هايي مثل برجام ما را در انتظار گذاشتند 
و اكنون نيز مي خواهند FATF را تحميل كنند. مس��ئوالن خارجي گفته اند 
كه اگر ايران FATF را بپذيرد، بس��ته تحريم ما كامل خواهد ش��د و به سمت 
تحريم هاي فلج كننده خواهيم رفت. داوودي علت نامساعد بودن شاخص هاي 
اقتصاد كالن كشور را شش عامل دانست و گفت: اولين و مهم ترين عامل، نگاه به 

بيرون براي حل مشكالت اقتصادي و رقيق شدن نگاه »ما مي توانيم« است. 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، عامل دوم وضعيت موجود را تحريم ها 
و جنگ اقتصادي دانس��ت و گفت: ما تحريم ها را داريم اما مشكل اين است كه 
جنگ اقتصادي را باور نداريم كه نمونه آن در بودجه 98 مشاهده مي شود. جنگ 
اقتصادي مانند بمب شيميايي است و آثار آن بلندمدت تر، شديدتر و مخرب تر 
از جنگ نظامي است. داوودي با اشاره به ايجاد اتاق جنگ اقتصادي در وزارت 
خزانه داري امريكا گفت: امريكا در سال 2000 دفتر ويژه اي را براي رصد اقتصاد 

در كل جهان در وزارت دارايي خود راه اندازي كرد و اولين هدف آن ايران بود. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: در اين چند س��ال، خود را معطل 
كرديم تا خارجي ها بيايند و سرمايه گذاري كنند اما نيامدند و اين انتظار براي 
بخش توليدي كشور مانند سم بود. وي ادامه داد: با سياست هايي مثل برجام ما 
را در انتظار گذاشتند و اكنون نيز مي خواهند FATF را تحميل كنند. مسئوالن 
خارجي گفته اند كه اگر ايران FATF را بپذيرد، بسته تحريم ما كامل خواهد 

شد و به سمت تحريم هاي فلج كننده خواهيم رفت.

اين روزه�ا حمله 

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

انت�ح��اري ب�ه 
مرزبانان ايراني در 
منطقه خاش واكنش هاي فراواني را در افكار 
عموم�ي برانگيخته اس�ت. اين حمل�ه كه به 
وس�يله گروه تروريس�تي جيش العدل انجام 
شد، سؤاالت فراواني در اذهان عمومي ايجاد 
كرده است كه پشتيبانان اصلي گروه هاي فوق 
كه بارها حمالتي را عليه حافظان امنيت كشور 
اجرا كرده اند، چه كش�ورهايي هستند. آنچه 
تاكنون در س�خنان مقامات امنيتي و نظامي 
كش�ور بيان شده مسئوليت مس�تقيم كشور 
پاكستان در اين مسئله و ضرورت جلوگيري از 
تردد تروريست ها در مرزهاي اين كشور است، 
با اين حال روش�ن اس�ت كه مديريت چنين 
حمالت�ي فرات�ر از ت�وان و جس�ارت برخي 
دستگاه هاي اطالعاتي كشورهاي منطقه است. 
نگاهي به تاريخ و آنچه در 15س��ال گذش��ته در 
حوالي مرزهاي كشورمان گذشته نشان مي دهد 
باز هم پاي امريكايي ها در ميان است. شايد عده اي 
اين گونه تصور كنند كه دخالت امريكايي ها براي 
تقويت گروه هاي تروريس��ي به دو سه سال اخير 
محدود مي ش��ود. مروري بر اخبار گذشته نشان 
مي دهد از س��ال هاي پيش امريكايي ها به صورت 
مداوم در حال تقويت گروه هاي فعال تروريستي 

در حاشيه مرزهاي ايران بوده اند. 
  يك راهبرد تكراری

راهبرد متالش��ي كردن اي��ران از طري��ق ايجاد 
گروه هاي تروريس��تي در طول 40س��ال گذشته 
بارها و بارها عليه نظام جمهوري اسالمي آزموده 
شده اما پس از حمله امريكا به افغانستان و عراق 
و حضور صد ها هزار نيروي امريكايی در نزديكي 
مرزهاي ايران اين رويه تش��ديد شد. اين مسئله 
زماني براي امريكايي ها جدي ش��د كه نيروهاي 
آن��ان در كش��ورهاي تحت اش��غال ب��ا مقاومت 
گروه هاي مردمي روبه رو شدند و مقامات سياسي 
براي توجيه افكار عمومي به مته��م كردن ايران 

روي آوردند. 
سال 2005 زماني كه نيروهاي امريكايي در عراق 
با اوج گيري بمب گذاري هاي گس��ترده از س��وي 
گروه هاي مردمي روبه رو بودند، نيروهاي امريكايي 
عمليات ويژه اي را بر اساس فرمان »جورج بوش« 
پس��ر براي تعقيب نيروهاي ايراني و به خصوص 

اعضاي سپاه قدس آغاز كردند. 
با اين حال عمليات فوق تنها به خاك عراق محدود 
نبود و نيروه��اي امريكايي مج��از بودند به درون 
خاك ايران نفوذ كنند. سيمور هرش روزنامه نگار 
امريكايي در مقاله اي كه در سال 2008 در روزنامه 
نيويوركر منتشر شد، جزئيات گسترده اي از اين 
عمليات س��ري را افش��ا كرد. بر اين اس��اس يك 
بودجه 400ميليون دالري از سوي كنگره امريكا 

براي عمليات سري در ايران تصويب شد. 
اين عمليات مخفي شامل حمايت از اقليت عرب 
و گروه هاي بلوچ و ديگر سازمان هاي مخالف بود 
و جمع آوري اطالعات در مورد برنامه هسته اي 
ايران را هم در برمي گرفت. جالب اين بود كه در 
همان زم��ان نهادهاي اطالعاتي امري��كا با ارائه 
ي��ك جمع بندي گس��ترده اعالم كردن��د ايران 
از س��ال 2003 هيچ گونه فعاليتي در خصوص 
توسعه سالح هاي هسته اي نداشته است. با اين 
حال تيمي منس��جم به رهب��ري »ديك چني« 
در كاخ س��فيد استفاده گس��ترده از اقليت هاي 
قومي براي ملتهب كردن فضاي داخلي ايران را 

خواستار بودند. 
عمليات ف��وق ب��ه رهب��ري س��تاد فرماندهي 
مش��ترك عمليات ه��اي وي��ژه )JSOC( انجام 
مي ش��د و س��ازمان س��يا نيز ب��ه عن��وان نهاد 
فرع��ي در اي��ن عمليات ب��راي ارائ��ه اطالعات 
مرتب��ط در خص��وص مهارت ه��اي ارتباطي و 

كالمي ايفاي نق��ش مي كرد. عن��وان اصلي اين 
 برنام��ه در بودجه دفاعي اي��االت متحده امريكا

 potential defensive lethal action 
يا عملياتي كه مي تواند منج��ر به قتل در حالت 
تدافعي انجام ش��ود، بود. در همان زمان »اندرو 
كابرن« بخش هاي��ي از اين پروژه را در س��ايت 
اينترنتي »كانتر پانج« منتش��ر كرد كه نش��ان 
مي داد ابعاد اين برنامه تا چه اندازه گسترده است. 
اين برنامه شامل كار با گروه هايي از اپوزيسيون 
و انتقال پول بود و طيف گسترده اي از فعاليت ها 
در جنوب ايران و نواحي ش��رقي اي��ران را كه در 
آنجا گروه ه��اي مخالف بلوچ قوي هس��تند، در 
برمي گرفت. فعاليت هاي اي��ن برنامه در جنوب 
غرب ايران از طريق يك پايگاه مخفي در استان 

هرات افغانستان هدايت مي شد. 
 CIA رابرت بائر« يك��ي از مأموران برجس��ته«
كه به م��دت دو دهه در آس��ياي جنوب ش��رقي 
فعاليت كرده است در اين باره مدعي شد: »بلوچ ها 

س��ني هاي بنيادگرا هس��تند. آنها از رژيم تهران 
نفرت دارن��د ولي مي توانيد آنه��ا را نوعي القاعده 
بدانيد. اينها سر كافران- در اين مورد شيعه هاي 
ايران- را مي برند. طنزآميز اين است كه ما دوباره 
داريم با سني هاي بنيادگرا كار مي كنيم؛ درست 

كاري كه در افغانستان در دهه 80 كرديم.«
   وقتی مأموران امريكايی 

به شكست خود اعتراف می كنند
نتيجه اين برنامه به س��رعت با افزايش خش��ونت 
و ترورهاي كور در مناطق جنوب ش��رقي و غربي 
ايران خود را آش��كار ك��رد. عمليات ه��اي گروه 
تروريستي »جنداهلل« و حمله به اتوبوس نيروهاي 
سپاه پاسداران موجب ش��هادت ده ها ايراني شد. 
در شهر ش��يراز يك گروه تروريس��تي با پوشش 
سلطنت طلبي در يك حسينيه بمب گذاري كرده 

و با انفجار آن چند نفر را به شهادت رساندند. 
به نظر مي رس��يد اي��ن برنامه ب��ا موفقيت عمل 
مي ك��رد، ام��ا واقعيت اين ب��ود كه بس��ياري از 

اعضاي جامع��ه اطالعاتي با اجراي اي��ن برنامه 
موافق نبودند. از نگاه مأم��وران اطالعاتي امريكا 
هرگونه تنش فزاينده مي توانست به يك درگيري 
همه جانبه ختم ش��ود و نيروهاي امريكايي را با 
يك خطر بزرگ روبه رو كند. كار به جايي رسيد 
كه حت��ي درياس��االر »ويليام فال��ون« فرمانده 
نيروهاي امريكايي در ع��راق به دليل مخالفت با 
عمليات هاي برون مرزي نيروهاي ويژه تحت فشار 
كاخ سفيد مجبور به استعفا شد. در نهايت به دليل 
مخالفت هاي جدي در داخل نيروهاي اطالعاتي 
امري��كا و مقابله ج��دي ايران ب��ا گروهك هاي 
تروريستي اين برنامه متوقف شد و بودجه آن نيز 

به محل ديگري اختصاص يافت. 
  تكرار يك تجربه شكست خورده

با اين حال به نظر مي رس��د اين برنامه بار ديگر 
در دس��تور كار نهادهاي اطالعات��ي امريكا قرار 
گرفته است. با روي كار آمدن »دونالد ترامپ« و 
ارتباط قوي مهره هايي همچون »جان بولتون« 
با گروه هاي تروريستي همچون گروه منافقين 
حمايت از اي��ن گروه ها چه به ص��ورت مادي و 
چه به ص��ورت اطالعاتي اوج گرفته اس��ت، به 
عنوان مثال پيش��مرگه هاي ح��زب دموكرات 
كردستان چندي است مبارزه جديدي را با نظام 
جمهوري اس��المي ايران آغاز كرده اند. سايت 
خبري المانيت��ور دو هفته پيش گ��زارش داد: 
»مصطفي هجري« س��ركرده حزب دموكرات 
كردستان س��ال پيش به واشنگتن سفر كرده و 
با مقام هاي وزارت خارجه امريكا، اعضاي كنگره 
و كارشناسان انديش��كده ها ديدار كرده است.  
اين گروه پوش��ش جديدي را با نام »راسان« به 
منظور جذب اعضاي جديد آغ��از كرده اند. مقر 
اين گروه نظامي جديد در كوه هاي »س��نجق« 
قرار دارد. گروهك »جيش العدل« هم در طول 
مدت برگزاري جام جهاني دو عمليات نظامي با 
استفاده از ماشين هاي انتحاري عليه پاسگاه هاي 
مرزي ايران انج��ام داد و فيل��م آن را در فضاي 

مجازي منتشر كرد. 
از س��وي ديگر پيوند ميان جان بولت��ون و گروه 
مجاهدين خلق كه از دوران دولت بوش آغاز شده 
زمينه حضور جدي آنان در راهبرد امريكا براي آزار 
ايران را فراهم كرده است. آنها هر ساله در منطقه 
ويلپينت فرانس��ه با حضور جان بولتون جلس��ه 
تشكيل داده و در ميان سال هاي 2010-201۷ 
مبلغ 40هزار دالر به وي پرداخ��ت كردند. جان 
بولتون از زماني كه مشاور امنيت ملي شد، عناصر 
جهادي داعش و وفاداران به مريم رجوي را براي 

هدفي مشترك گرد هم آورد.
از همي��ن رو می توان گفت كه رد پ��ای امريكا در 
حماي��ت از عامالن انفجار انتح��اری خاش كاماًل 
روشن و معلوم اس��ت؛ حمايتی كه بدون پاسخ از 

ايران نخواهد ماند.

نگاهی به رد پای امريكا در حمله انتحاری خاش

تکراریکتجربهشکستخورده

جمعي از نمايندگان     بيانيه
مجلس در بيانيه اي 
از حركت انقالبي سپاه در برخورد با كشتي هاي 

صيادي خارجي تقدير كردند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، 184ت��ن از وكالي ملت در 
بيانيه اي از حركت انقالبي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در برخورد با كشتي هاي صيادي خارجي 
تقدير كردند. متن اين بيانيه كه از س��وي احمد 

اميرآبادي فراهاني قرائت شد به شرح زير است: 
امروز سپاه پاسداران در همه عرصه هاي دفاعي، 

علم��ي و فرهنگي، اجتماع��ي و حتي كمك به 
معيش��ت مردم و ايجاد اش��تغال پيشتاز بوده و 
بسي جاي خرس��ندي اس��ت كه اين مجموعه 
همواره و در بس��ياري از زمينه ها برگ زريني را 
به مجموعه افتخارات نظ��ام مقدس جمهوري 

اسالمي افزوده است. 

اخيراً صيادان مناطق جنوب كشور دغدغه هايي 
داشتند كه كشتي هاي خارجي با حمايت سازمان 
شيالت و با سيستم ها و تجهيزات پيشرفته انواع 
آبزيان را صيد مي كردند و اين اقدام ضمن آسيب 
جدي به محيط زيست، باعث افزايش قيمت ماهي 

و ضربه زدن به اشتغال شده است. 

اين اقدام بجا و شايسته سپاه پاسداران به عنوان 
اقدامي جهادي و انقالبي از س��وي فرزندان ملت 
در نيروي دريايي سپاه مقتدر انقالب بارقه اميد و 
باور را در مردم به ويژه صيادان منطقه ايجاد كرد 
و اطمينان آنان به نيروهاي مسلح به ويژه سپاه را 

نمايان كرد. 

اميد است دس��تگاه قضايي نيز اش��د مجازات را 
براي كساني كه با استفاده از رانت ها قصد اخالل و 

نارضايتي در مردم را داشته و دارند اعمال كند. 
ما نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به نمايندگي 
از ملت س��رافراز ايران اس��المي ضمن تش��كر و 
قدرداني از فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و نيروهاي تحت امر ايشان به ويژه نيروي دريايي از 
خداوند متعال براي آنان موفقيت روزافزون و توفيق 
خدم��ت صادقانه به مردم عزيز تح��ت فرماندهي 

مدبرانه فرمانده كل قوا را مسئلت داريم.

در بيانيه اي صورت گرفت
حمايت ۱۸۴نماينده از حركت سپاه در برخورد با كشتي هاي صيادي خارجي

رئيس جمه�ور روز گذش�ته در مراس�م به�ره ب�رداري از 
مرحله س�وم پااليش�گاه س�تاره خليج فارس هفت بار از 
كليدواژه »دش�من و دش�منان« اس�تفاده كرد و با تأكيد 
بر اينكه مل�ت اي�ران در مس�ير خودكفايي ق�رار گرفته 
اس�ت، تصريح ك�رد: هيچ ك�س نخواهد توانس�ت جلوي 
اي�ن عظم�ت ب�زرگ را به خاط�ر برخ�ي ش�رايط بگيرد. 
روحاني در اين مراسم به توطئه دش��منان اشاره كرد و گفت: 
امريكايي ها و صهيونيس��ت ها در دي ماه سال 96 توطئه اي را 
عليه ايران آغاز و خيال كردند امس��ال همه چيز تمام مي شود 
و جمهوري اسالمي نمي تواند 40سالگي خود را جشن بگيرد. 
روحاني تأكيد كرد: آنها به اشتباه فكر مي كردند كه ما دستمان 
را باال خواهيم برد و در نفت و گاز، كش��اورزي و توسعه قادر به 
فعاليت نخواهيم بود اما ملت ايران راه توسعه خود را ادامه داد. 

روحاني در بخشي ديگر از سخنان خود منتقدان را مورد خطاب 
قرار داد و گفت: اين ب��ه دور از انصاف، مروت، وطن دوس��تي، 
عشق به انقالب و اخالق اسالمي است كه كارهاي بزرگي را كه 
انجام شده است نبينيم. او گفت: كسي نمي  تواند اين عظمت و 
دستاوردهاي بزرگ انقالب را به خاطر شرايطي همچون گراني 
مقطعي برخي كااله��ا كه مردم را چن��د روزي در مضيقه قرار 
مي دهد، زير سؤال ببرد، البته روحاني كمبودها و مشكالت را 
انكار نكرد و گفت: مشكالت و كمبودهايي وجود دارد و در زمان 
تحريم و جنگ اقتصادي با مشكالتي مواجه مي  شويم، چراكه 
امريكا و مزدورانش در منطقه تالش مي كنند فشار بر ملت ايران 
را روزانه افزايش دهند. وي ادامه داد: زماني كه دشمن سنگي 
پرتاب مي  كند، ممكن است يك شيشه هم بشكند اما نمي  شود 

به خاطر شكستن شيشه زانوي غم بغل بگيريم. 
رئيس جمهور در عين حال امروز را روز امتحان الهي توصيف 
كرد و گفت: همانطور كه ب��ا وحدت و اتح��اد در دوران دفاع 
مقدس مقاومت كرديم و پيروز شديم، امروز نيز بايد مقاومت 
كنيم و مأيوس نشويم. وي يادآور شد: شرايط سخت و زندگي 
كوپني بود و مردم مش��كالت زيادي داش��تند اما به رغم همه 
مسائل عقب نشيني نكردند و از امام راحل جدا نشدند و كشور 

را غريب و تنها نگذاشتند. 
روحاني با اشاره به اينكه جنگ پيروزي و شكست دارد، افزود: ما 
هم بوديم و پيروز شديم، امروز، روز جنگ اقتصادي است، ما در 
جنگ نظامي پشت هم بوديم و در شرايط جنگ اقتصادي امروز 
هم بايد با هم و پشتيبان هم باشيم كه اگر با هم نباشيم و عده اي 
بر س��ر مس��ائل جزئي بهانه گيري كنند، نمي توانيم در مقابل 
توطئه دشمنان مقاومت كنيم. رئيس شوراي عالي امنيت ملي با 
بيان اينكه جنگ اقتصادي سخت تر از جنگ نظامي است، افزود: 
در جنگ نظامي همه چيز آش��كار است اما در جنگ اقتصادي 
اينگونه نيست. اينكه چگونه نفت بفروشيم و نقل و انتقاالت مالي 

انجام دهيم، عملياتي اقتصادي است. 
دكتر روحاني در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به انتخابات 
و اينكه م��ردم به رويك��رد او رأي داده اند، اش��اره كرد و گفت: 

نمي ش��ود در ابتدا دعوا كنيم، در ادامه اختالف داشته باشيم و 
براي انتخابات بعدي، كار را ادامه دهيم. وي تصريح كرد: وقتي 
مردم به ديدگاهي رأي دادند، همه بايد از آن حمايت كنند. در 
انتخابات دو يا چند گروه با هم رقابت مي كنند و وقتي يك گروه 

انتخاب شد، رقابت تمام مي شود. 
روحاني براي سخنان خود ش��اهد مثالي هم آورد و گفت: در 
مصوبات مجلس شوراي اس��المي هم گاهي مي بينيم، تنها با 
يك رأي اختالف، يك موضوع تصويب و قانون مي شود و زماني 
كه به قانون تبديل شد نماينده مخالف هم بايد آن را اجرا كند. 
رئيس جمهوري اظهار داشت: وقتي دولتي با رأي مردم انتخاب 
مي ش��ود، همه بايد از آن حمايت كنند، همه بايد باهم باشيم 
در غير اين صورت نه تنها در دوران جن��گ بلكه در صلح هم 

موفق نخواهيم شد. 

    امنيت پايدار مديون تالش نيروهاي مسلح است
رئيس جمهور گف��ت: امنيت پايدار، حاصل تالش س��پاه، ارتش و 
نيروهاي امنيتي و انتظامي است كه يادمان نرود براي امنيت كشور و 
ملت نيز كارهاي بزرگي صورت گرفته است و هنگامي متوجه امنيت 
مي شويم كه حادثه اي در نقطه اي از كشور رخ دهد. وي گفت: امروز 
شرايط كشور عادي نيست و ما تحت فش��ار دشمنان هستيم، اما 
اطمينان داريم اگر متحد بايستيم، در اين جنگ اقتصادي نيز پيروز 

خواهيم شد و دشمن وادار به عقب  نشيني مي  شود. 
رئيس جمه��ور در ادام��ه ب��ا تش��ريح موفقيت  ه��اي دولت به 
موفقيت  هاي حوزه سياسي اشاره كرد و گفت: مهرماه گذشته 
امريكايي ها دو م��اه تالش كردند تا ب��راي تصويب قطعنامه اي 
عليه ايران در شوراي امنيت 15 عضو سران را با خود هماهنگ 
كنند اما در آن اجالس ك��ه ترامپ خودش هم ش��ركت كرد، 
امريكا تنها ماند و 14كشور ديگر عليه امريكايي ها سخن گفتند. 
روحاني تصريح كرد: سخنان رئيس جمهوري امريكا در مجمع 
عمومي سازمان ملل در مورد ايران با خنده حاضران مواجه شد 
و آيا افتضاحي از اين بدتر براي امريكا س��راغ داريد؟ وي تأكيد 
كرد: بايد پيروزي ها و افتخارات بزرگ ايران از جمله به آب اندازي 
پيش��رفته ترين زيردريايي فاتح با تالش وزارت دفاع و ارتش و 
افتتاح مرحله سه ستاره خليج فارس را برجسته كنيم و به خاطر 
مش��كالت كوچك يقه مس��ئوالن را نگيريم. رئيس جمهوري 
خاطرنشان كرد: اگر همه با هم كار نمي كرديم و دست به دست 
هم نمي داديم، موفق نمي شديم، آنچه اتفاق افتاده و امروز شاهد 
آن هستيم، تنها موفقيت دولت، سپاه يا يك گروه خاص نيست 

بلكه موفقيت ملت است كه بايد به آن افتخار كنيم. 
روحاني با اشاره به تحريم هاي امريكا عليه ايران، گفت: امريكايي  ها 
مدعي هستند تحريم ها عليه ملت ايران نيست در حالي كه آنها 
عليه س��المت و بهداش��ت مردم كار مي كنند. رئيس جمهور با 
تأكيد بر اينكه كاري كه امروز در كشور انجام مي شود، هم براي 
خودكفايي و هم در راستاي سالمت مردم انجام مي شود، گفت: جا 
دارد اين موفقيت ها را به ملت بزرگ، صنعت نفت، سپاه پاسداران، 

مهندسان، كارگران و همه تالشگران تبريك بگوييم.

رئيس جمهور: 

دشمن سنگي پرتاب مي كند، ممكن است شيشه اي بشكند

گزارش  2


