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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شفافیت آراء نمایندگان مجلس
 به نفع مردم نیست!

سرویس سیاسیـ 
روزنامه سازندگی دیروز در یادداشتی درباره طرح شفافیت آراء نوشت: »طبیعی است که در مرحله بعدی محتوای 
این طرح مجلس درگیر دست انداز می شود... النهایه مجلس می ماند و طرح شفافیت آراء که در زمانی که رأی گیری در 
همه جا مخفی است باید آراء خود را علنی کند. بنابراین اصل مسئله طرح فعلی شفافیت در مجلس درگیر سیاسی بازی 
است... ممکن است مسئله شفافیت محدود به رأی گیری مجلس خود به خود حواشی دیگری را نیز در پی داشته که به 

نفع مردم نباشد.«
از طیفی که مطالبه گری نسبت به شفافیت آراء نمایندگان مجلس را با فحاشی و توهین پاسخ داد، عجیب نیست 

که شفافیت آراء نمایندگان را سیاسی بازی بنامد و بگوید به نفع مردم هم نیست!
فریدون رشوه نگرفته، پول قرضی بوده است!

روزنامه ایران دیروز اظهارات مخدوش وکیل حسین فریدون در دفاع از وی را منتشر کرد. وی مدعی شده است: آنچه 
محل اختالف و دعواست، این است که فردی متقاضی خرید ملکی از یکی از بانک های کشور بوده و این فرد به دلیل 
اینکه امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دلیل مشکالت مالی، از موکلم درخواست می کند که 

کمک مالی به او شود یا اگر کسی را می شناسد به او معرفی کند.
وکیل مدافع حسین فریدون با بیان اینکه آقای فریدون ضامن پرداخت قرض فردی شده بود، گفت: فردی به فرد 
دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن 
این قرض بوده اســت. قرض دهنده و قرض گیرنده می گویند این قرض است و آقای فریدون می گوید این قرض است و 
ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا این را می گویند. دادستانی، شاکی و ضابط پرونده هیچ دلیلی ارائه نکرده اند 

که این، قرض نبوده است.
وی گفت: یک ریال مســتقیم یا غیرمستقیم به حســاب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این 
پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم 

منتفع نشده است.
افتضاح رشوه گیری حسین فریدون آن قدر است که وکیل وی برای انحراف اذهان از آن، به داستان سرایی افتاده است. 
این در حالی است که جرم حسین فریدون اخذ رشوه ده میلیارد تومانی بوده و به 5 سال حبس محکوم شده است. رسول 
دانیال زاده یکی از ابر بدهکاران بانکی در یک فقره، ملک ویالیی 640 متری را در منطقه سعدآباد به نام همسر فریدون 
کرده است. دانیال زاده گفته است، فریدون از او »پول دستی« خواسته و او هم 26میلیارد تومان داده است! وی با این 

رشوه ها به حسین فریدون، توانسته بود گزینه های مدنظر خود را به ریاست چند بانک بگمارد.
FATF تصویب نشود کره زمین با ما کار نمي کند!

روزنامه آرمان دیروز اظهارات عبدالرضا  هاشــم زایي، عضو فراکســیون امید را درباره FATF منتشر کرد. وی گفته 
است: مجمع اگر واقعاً دغدغه اش معیشت مردم است و اگر این مسئله سیاسي نیست، FATF را تصویب کند.  هاشم زایي 
افزود: ایران خود قرباني  تروریســم اســت پس چرا باید به علت عدم پیوستن به FATF براي ما مشکل درست شود؟ 
وي گفته اســت: نمي دانم چرا این مســئله را کش مي دهیم و معتقدم که عدم پرداختن به FATF براي کشور هزینه 
دارد. شرکت هاي بزرگ چین به خاطر تحریم هاي آمریکا با ما کار نمي کنند ولي اگر FATF تصویب نشود، دیگر تقریبا 

کره زمین با ما کار نمي کند.)!(
این ادعای نخ نما شــده در شرایطی است که محدودیت مبادالت بانکی با خارج از کشور زیر سر تحریم های ثانویه 
آمریکاســت نه نپیوستن ایران به FATF. گذشته از این، اظهارات مقامات آمریکایی نشان می دهد که برخالف ادعای 
مدعیان اصالح طلبی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی با پیوستن ایران به FATF، این مسئله یکی از ابزارهای اتاق جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ایران اســت. مارشــال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و 
رئیس FATF سال گذشته گفته بود: »برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.« نکته دیگر 
جالب توجه در اظهارات وی اینجا بود که گفته بود: »تاکنون حدود ۱00 شرکت بین المللی اعالم کرده اند ایران را  ترک 

می کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.«)!(
پیشــتر هم خوان زاراته، معاون ســابق مدیریت مبارزه با   تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته 
بود: »برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.« با این 
اوصاف، این کنش مدعیان اصالحات در حمایت از FATF است که سیاست زده و خائنانه است نه مسکوت ماندن آن در 
مجمع تشخیص. این عضو فراکسیون امید گفته: »ایران خود قرباني  تروریسم است پس چرا باید به علت عدم پیوستن 
به FATF براي ما مشکل درست شود؟« اینکه این نماینده مجلس با وجود تأمین مالی داعش و گروه های  تروریستی 
از سوی آمریکا، اروپا و آل سعود، FATF را نهاد مبارزه با   تروریسم جا می زند، مصداق فریبکاری و سیاسی کاری است و 
نشان می دهد مدعیان اصالح طلبی جاده صاف کن سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران و پیاده نظام آن در داخل هستند.

زنجیره ای ها: وعده های رئیس جمهور بیهوده بود!
روزنامه شرق دیروز در یادداشتی به نشست خبری رئیس جمهور پرداخت و نوشت: »در ماه های اخیر رسانه های منتقد 
و مخالف دولت بارها و بارها در نوشــته های متعدد و متنوعی مدعی شــدند »دولت عملکردی ندارد و از این رو گزارشی 

نمی دهد« و تالش کرده اند عده ای از کارشناسان را نیز به بیان این موضوع وادار کنند]![«
این نوشتار در ادامه آورده است: »این اقدام بیش از آن که به عنوان یک نقد تلقی شود، این پرسش را به ذهن متبادر 
می کند که آیا مخالفان و منتقدان دولت در جایی غیراز این کشور زندگی می کنند که چنین بیگانه نسبت به شرایط 
به تحلیل می پردازند؟ باید بپرسیم صرف اجرای نمایش های رسانه ای و تبلیغاتی از سوی رئیس جمهور و اعضای تیمش 
بیانگر آن است که تمام امور کشور به درستی مدیریت می شوند؟ چرا منتقدان روحانی به جای تذکر به گزارش ندادن با 
رویکردی منصفانه به بررسی اقدامات دولت برای اداره کشور در شرایط تحریم نپرداختند؟! واقعاً اگر برای منتقدان دولت 
مالک عمل ارائه گزارشی دوره ای با تکرار همان جدول ها و سرفصل های قبلی است باید گفت بیهوده ترین روش را برای 

دفاع از منافع مردم انتخاب و عیارسنج عملکرد دولت ها را گم کرده اند...« 
این نوشتار مدعی شده دولت عملکرد قابل قبولی دارد و رسانه های منتقد کارشناسان را به گفتن این موضوع که 

دولت دستاورد و عملکرد قابل توجهی ندارد وادار می کنند! قضاوت درباره این موضوع را به جامعه می سپاریم.
در میان نکات دیگر این یادداشت که مانند دل نوشته است، یک نکته قابل تأمل دیده می شود و آن، این است که آیا 
منتقدان در جایی غیر از این کشور زندگی می کنند که شرایط را نمی بینند؟ باید گفت که اصلی ترین تفاوت دیدگاه منتقدان 
با دولتمردان و حامیانشان در همین موضوع خالصه می شود. از آن طرف جماعتی هست که در شرایط تحریم و فشار 
همه جانبه چاره کار را در دستان غربی ها می بیند و خروجی همین نگاه سطرهای مذکور است که آیا شرایط را نمی بینید؟! 
در جواب باید گفت که منتقدان شرایط را می بینند و می دانند که دشمنان ایران با تمام توان در نبرد اقتصادی به 
میدان آمده اند اما از طرفی منتقدان می گویند در همین شرایط سخت اگر مدیران کارآمد و جهادی در میانه میدان باشند 
و نگاه دولتمردان به دست و بازوی ایرانی باشد می توان به یاری خداوند از این شرایط سخت نیز به مراتب راحت تر گذشت.
این نوشته مدعی شده منتقدان »تذکر به گزارش ندادن روحانی« را تکرار می کنند که از قضا اگر روزنامه های طیف 
موسوم به اصالح طلب و حامیان دولت، سایت هایشان را نگاهی می کردند، می دیدند که این موضوع در میان آن طیف 
بیشتر تکرار شده است. همچنین این نوشته گزارش دادن های دوره ای را امری بیهوده خوانده که در جواب باید عنوان 

کرد که این امر )به قول شما بیهوده( در شمار وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بوده است.
شفافیت از منظر یک اصولگرا و یک اصالح طلب

روزنامه سازندگی دیروز گزارشی را با تیتر »ثبت اموال نمایندگان با قید محرمانگی« منتشر کرد و زیر تیتر زد: »از 
سه هفته دیگر ثبت اموال نمایندگان در حالی آغاز می شود که این اطالعات محرمانه بوده منتها رئیس قوه قضائیه به آن 
دسترسی خواهد داشت« ارگان حزب کارگزاران در گزارش خود، نظر یک نماینده اصالح طلب و یک نماینده اصولگرا را 
درباره قید محرمانگی ثبت اموال نمایندگان مجلس آورده است که فرد اصالح طلب همان محمود صادقی رئیس فراکسیون 
شــفافیت است که معتقد است شــفافیت مالزمه ای با انتشار ندارد و همین حد هم بازدارنده است اما نماینده اصولگرا 

می گوید با قید محرمانگی مخالف است و همراه تعدادی دیگر از نمایندگان داوطلبانه همه اموال  شان را اعالم می کنند.
ســازندگی این طور نوشته: »ســؤال این است که با قید محرمانه بودن این اموال، آیا شفافیت مورد نظر که هدف 
از تصویب این قانون بوده محقق خواهد شد؟ پاسخ محمود صادقی به این سؤال این است که: »ایده آل این است که 
محرمانه نباشد. اما من معتقدم بحث شفافیت به لحاظ حقوقی لزوما مالزمه ای با انتشار ندارد. انتشار و شفافیت متفاوت 
هستند. البته حد اعالی شفافیت این است که اطالعات در اختیار عموم قرار بگیرد ولی در شفافیت آن اطالعات مربوط 
به فرآیندها، حقوق و دستمزد و تصمیمات در یک سامانه ای باید ثبت و قابل دسترس باشد. سطح دسترسی در قانون 
ممکن است تعیین شود. در اینجا سطح شفافیت دسترسی رئیس قوه قضائیه است. حاال دست کم این خوبی را دارد 
که اطالعات گردآوری می شود و این اطالعات قابلیت نظارت دارد. در همین حد هم اگر این قانون اجرا شود می تواند 

عامل بازدارنده ای باشد.«
ارگان حزب کارگزاران افزود: »احمد امیرآبادی عضو اصولگرای هیئت رئیسه اما با انتقاد از افزوده شدن قید محرمانگی 
به سازندگی می گوید: »به هر حال این در متن قانون است و باید اجرا شود. از آنجا که مجمع تشخیص آن را اضافه کرده 
است مجلس هم نمی تواند آن را تغییر دهد. اما ما هم با آن مخالف هستیم و به همین دلیل من و تعدادی از نمایندگان 

قصد داریم خودمان داوطلبانه به صورت شفاف همه اموال مان را اعالم کنیم.«

درمکتب امام

اقتدا به بزرگ مرد تاريخ
مصیبتی بر همه ما وارد شد و آن شهادت این پیر هشتاد ساله )شهید  اشرفی 
اصفهانی( ]اســت [ که عمر شریف خودش را در راه اسالم و در راه خدمت به مردم 
و راه تهذیب جامعه صرف فرمود. ملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله 

را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگ مرد تاریخ، حضرت سیدالشهدا)ع( است .
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رئیس قوه قضائیه با انتقاد از ثبت شرکت های صوری گفت: همانگونه 
که صدور شناسنامه برای يک شــخص حقیقی نیازمند احراز هويت و 
موجوديت شــخص است، ثبت شخصیت حقوقی نیز بايد منوط به احراز 

هويت و موجوديت باشد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه با اشاره به تحرکات اخیر در مرز ترکیه و سوریه، این وضعیت را برای 
مردم مسلمان منطقه تاسف بار خواند و اظهار داشت: ورود ترکیه به خاک سوریه، 
عوارض و تبعاتی دارد که از دید هیچکس پنهان نیســت. این اقدام، بیش از 400 
هزار آواره بر جای می گذارد که به ویژه با نزدیک شدن به فصل سرما، نتایج و آثار 

بسیار تلخی خواهد داشت و این برای هیچکس قابل تحمل نیست.
رئیسی، یکی دیگر از عوارض اقدام ترکیه را تنفس مجدد و تجدید قوای داعش 
دانست و افزود: این جریان دست ساخته آمریکا و صهیونیست ها که بدترین جنایات را 
مرتکب شده اند، با استفاده از شرایط فعلی دوباره جان می گیرد و تجدید قوا می کند.

وی بدترین نتیجه التهابات اخیر را کشته شدن مردم منطقه اعم از کرد، ترک، 
عرب و... دانست و ابراز امیدواری کرد که ترکیه سریعاً به مرزهای بین المللی بازگردد 

و به این وضعیت خاتمه دهد.
نبايد به نام انسجام دوقطبی سازی کرد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه جریان ها، نهادها، جناح ها و تفکرات باید به 
قانون احترام بگذارند، مخدوش کردن قانون را غیرقابل قبول دانست و خاطرنشان 
کرد: مسئوالن و به طور خاص مسئوالن اجرای قانون اساسی نباید به نام فراجناحی 
بودن و انسجام، به صورت جناحی و در جهت دوقطبی سازی اقدام کنند. بر همین 
مبنا، تضعیف نهادهای قانونی کشور نظیر شورای نگهبان که ضامن جمهوریت و 
اسالمیت نظام است، به نفع هیچکس نیست و برخالف مصلحت کشور است. لذا 
باید قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی مورد توجه قرار دهیم و مخصوصا مسئوالن 
اجرای قانون اساسی باید پایبندی خود به این قانون را اثبات کنند تا مردم بدانند 

که قرار است به قانون عمل شود.
احکام قطعی بايد به موقع اجرا شود

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اجرای به موقع احکام قضایی 
تاکید کرد و گفت: نتیجه تمام زحمات و تالش های شبانه روزی ضابطان قضایی و 
قضات دادسرا، دادگاه ها و دیوان عالی کشور در اجرای احکام متبلور می شود و اگر 
این احکام به موقع اجرا نشود، آثار همه این زحمات از بین می رود. بر همین اساس 
از همه همکاران خود به ویژه در دوایر اجرای احکام حقوقی، کیفری و... می خواهم که 
همت مضاعفی برای اجرای بدون تاخیر احکام قطعی به خرج دهند و اگر هم موانع 
برای اجرا وجود دارد، در صدد رفع موانع برآیند. وی درخصوص وضعیت زندان ها 

نیز بر لزوم یک تحول جدی برای خلوت کردن زندان ها تاکید کرد.
برای ثبت شرکت ها، هويت و موجوديت آنها احراز شود

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از ثبت شــرکت های صوری نیز گفت: همانگونه که 
صدور شناسنامه برای یک شخص حقیقی نیازمند احراز هویت و موجودیت شخص 
است، ثبت شخصیت حقوقی نیز باید منوط به احراز هویت و موجودیت باشد تا از 

تشکیل شرکت های صوری و کاغذی جلوگیری به عمل آید.
همچنین در این جلســه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز با ارائه 
گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه های اخیر اظهار داشت: با آموزش ۱00 بازرس، 
بازرسی از دفاتر اسناد رسمی را آغاز کرده ایم زیرا این دفاتر از مراکزی هستند که 

عملکردشان در میزان رضایتمندی مردم بسیار موثر است.
دادستان کل کشور نیز با ارائه گزارشی از سفر خود به مشهد مقدس، بر لزوم 
ساماندهی هر چه بیشتر وضعیت دادسرای مشهد و همچنین زندان این شهر تاکید 
کرد. براساس این گزارش، بررسی »اصالحات قانون آیین دادرسی کیفری« در دستور 

کار روز گذشته مسئوالن قضایی قرار داشت که مواردی از آن به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه:

از تشکیل شركت های صوری و كاغذی 
جلوگیری می كنیم

سرویس سیاسی-
خبرنگار کیهان در نشست خبری ديروز از 
آقای روحانی درباره بر باد رفتن 18 میلیارد ارز 
4200 تومانی و مسئولیت اين خسارت پرسید 
که رئیس جمهور در پاسخ گفت 18 میلیارد 

دالر بر باد نرفته و به مردم داده شده است!
رئیس جمهور،  روحانی  حجت االسالم حسن 
روز گذشته در نشست خبری با رسانه های داخلی 
و خارجی که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست 
جمهوری انجام شد، با اشاره به عملکرد دولت در 
دو ســال گذشته، گفت: »از سال 97 تاکنون، ۱8 
ماه ســختی بر مردم ما گذشــت« ولی »آمارها و 

شاخص ها نشان دهنده موفقیت اقتصادی است«
بانک مرکزی در مورد ارز 4200 توضیح بدهد

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان 
مبنی بر اینکه مسئولیت به باد رفتن ۱8 میلیارد 
دالر از ذخایر ارزی کشور در سال گذشته و در اوج 
جنگ اقتصادی آن هم در قالب واگذاری ارز 4200 
تومانی با چه کسی است، گفت: این سؤال، سؤال 
شایعی در روزنامه هاست و من از بانک مرکزی هم 
می خواهم که به این سؤال پاسخ مفصل تری بدهند.

قوه قضايیه بايد برخورد کند!
وی افزود: اوالً ۱8 میلیاردی که می گویند بر 
باد رفته، این گونه است که ۱8 میلیارد دالر را برای 
واردات کاال ثبت سفارش کردند. مثاًل ما برای کاال 
امســال ۱9 میلیارد به برخی افراد دادیم و آن ها 
گفتند می خواهند این جنس وارد شود. البته این ها 
باید بررسی شود و اگر کسی پول گرفته و جنس را 
وارد نکرده باید با آن برخورد شود. هم دستگاه های 

اجرایی ما و هم قوه قضاییه باید برخورد کنند.
18 میلیارد دالر را به مردم داديم؛

 به باد نداديم!
وی تصریح کرد: این حرف بسیار غلطی است 
که می گویند ۱8 میلیارد بر باد داده شده است این 
حرف نادرست است. ۱8 میلیارد به باد ندادیم، به 

مردم داده ایم.
با واگذاری ارز 4200 تومانی مخالف بودم

روحانی اضافه کرد: شما می دانید در سال 97 
یک بحران در کشور ایجاد شد و قیمت ارز ساعتی 
تغییر می کرد. شما می دانید در بازار و پاساژها چه 
خبر بود و چه نگرانی هایی ایجاد شــد. در دولت 
درباره این کــه ما چه کنیم تقریباً همه اتفاق نظر 
داشــتند که باید برای کاالهــا ارز را با نرخ واحد 

ایجاد کنیم.
کیهان از ارز 4200 تومانی تعريف کرد!

وی افزود: این کار در آن زمان کار درستی بود 
و اولین روزنامه ای که از آن تعریف کرد هم کیهان 

در پاسخ به سؤال کیهان درباره سرنوشت فاجعه بار ارز4200 تومانی

روحانی: ۱۸ میلیارد دالر را به باد ندادیم
به مردم دادیم!

آقای روحانی دیروز گفت کیهان از تصمیم دولت درباره دالر 4200 تومانی تقدیر کرده است. 
این صفحه اول روزنامه فردای اعالم تصمیم دولت است)22فروردین۱۳97( قضاوت با شما!

جمعی از دفاتر بسیج دانشجويی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
نوشتند: آقای رئیس جمهور به جای تخريب جايگاه شورای نگهبان به فکر 

رفع مشکالت مردم و حل گره های اقتصادی باشید.
بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهد، الزهرا، شهید شمسی پور و علوم پزشکی 
یزد طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند:آقای رئیس جمهور به جای تخریب 
جایگاه شورای نگهبان به فکر رفع مشکالت مردم و حل گره های اقتصادی و استفاده 

از ظرفیت نخبگان برای حل مشکالت کشور باشید.
در این نامه آمده است: رئیس جمهور منتخب ملت ایران مواضع جنابعالی در 
مورد شورای نگهبان و صحبتهای اخیرتان در مورد مجلس اولی را که در آن حتی 
منافقین کور دل و عده ای از احزاب وابسته به شرق و غرب حضور داشتند، بهترین 
مجلس دانستید و به اشتباه حضور شورای نگهبان در احراز صالحیت افراد در انتخابات 

را مغایر با صالح مردم نام بردید، باعث ناامیدی جمعی از دلسوزان انقالب شد.
آقای رئیس جمهور شما که در مراسم تحلیف خود قسم خوردید که از قانون 
اساسی پاسداری کنید و خود را حقوقدان می دانید عرایض جنابتان مغایر قانون اساسی 
است چراکه مطابق قانون ورود افراد دارای فساد اخالقی و اقتصادی به انتخابات ممنوع 
است و این وظیفه شورای نگهبان است که از این حق الناس عمومی محافظت کند
آیا شــما با ورود آزاد افراد مختلف بــدون نظارت در انتخابات خواهان حضور 

منافقین با ظاهر آراسته و روی تزویر در صحنه انتخابات هستید؟
یادتان هست که روزی افرادی بر مردم خود اسلحه کشیدند و قریب ۱2 هزار 
نفر را ترور و به مقام شهادت رساندند و در سال های پایانی جنگ به طور رسمی با 
ملت وارد جنگیدن شدند و در غرب کشور جنایت های فراوانی انجام دادند، منافقین 
نام داشتند. یا مایل به حضور مفسدین اخالقی و اقتصادی با ظاهر تدین در صحنه 

انتخابات کشور هستید؟
آقای روحانی ما طیفی از دانشجویان بیدار و بصیر به شما عرض می کنیم که 
چنین اجازه ای ندارید که شورایی را که رهبرمعظم انقالب،حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای نبض نظام اسالمی معرفی کردند را به بهانه عدم تایید صالحیت دوستان 
و اطرافیانتان که در این چهل ســال انقالب کارنامه عملکردشان برای همه روشن 
اســت و به خاطر جهت گیری از غرب و دشمنان قسم خورده نظام، رد صالحیت 
می شوند تخریب کرده و فضاسازی سیاسی در کشور ایجاد کنید، ای کاش در این 
دو سال باقی مانده از اتمام مسئولیت تان به جای این دغدغه های واهی، اندکی به 
فکر رفع مشکالت مردم و حل گره های اقتصادی و استفاده از ظرفیت نخبگان برای 

حل مشکالت کشور باشید و کمی دغدغه مردم را داشته باشید.

جمعی از دفاتر بسیج دانشجويی: 

رئیس جمهور به جای تخریب شورای نگهبان
 به فکر رفع مشکالت مردم باشد

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از رونمايی وب سايت »موکب اشتغال 
محرومان« با هدف استفاده از ظرفیت مردمی در تولید و حمايت از اشتغال 

به ويژه در مناطق محروم کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری در مراسم رونمایی از 
وب سایت »موکب اشتغال محرومان«، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای مددجویان 
و افراد نیازمند جامعه را یک اصل مهم در نظام اسالمی دانست و گفت: اگر بتوانیم مردم 
را در امر اشــتغال محرومان وارد کنیم، موفقیت ما تضمین شده است زیرا هرجا مردم 
ورود کنند آن عرصه شکست ناپذیر خواهد بود. همچنین در این مراسم، معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد به تشــریح اهداف راه اندازی این وب سایت پرداخت و گفت: 
کمیته امداد سال گذشته با کمتر از نیم درصد منابع و تسهیالت، یک سوم اشتغال کشور 
را ایجاد کرد.  حجت اله عبدالملکی با بیان اینکه یک سوم افراد نیازمند اشتغال در کشور، 
مخاطب کمیته امداد هستند، افزود: وب سایت موکب اشتغال، محل تجمع خادمان مردمی 
برای کمک به تولید اشتغال است زیرا معتقدیم بدون روی آوردن به جریان مردمی و 
استفاده از ادبیات اربعین، رفع مشکل بیکاری محرومان در کشور امکان پذیر نخواهد بود.  
وی با اشاره به راه اندازی صندوق »نوید« برای حمایت از طرح های اشتغال دانش بنیان، 
اظهارداشت: راه اندازی وب سایت موکب اشتغال محرومان نخستین اقدام حمایتی صندوق 

نوید از طرح های نوین و دانش بنیان در حوزه اشتغال است.
  براساس این گزارش، افراد داوطلب برای کمک به اشتغال محرومان می توانند با ورود 
و ثبت نام در سایت www.emookeb.ir آمادگی خود را برای ارائه خدمت در حوزه های 
مختلف اشتغال محرومان اعالم کنند. همچنین افراد متقاضی اشتغال با ثبت اطالعات خود 
در این وب سایت، می توانند از خدمات ارائه شده توسط افراد داوطلب برخوردار شوند.

با هدف استفاده از ظرفیت مردمی در تولید و حمايت از  اشتغال

وب سایت »موكب  اشتغال محرومان« رونمایی شد
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حجت االسالم روحانی در اين نشست در 
بخشی از پاسخ خود به کیهان گفت: »کیهان و 
رهبری از ارز 4200 تومانی تعريف کرده اند!« و 
آن 18 میلیارد دالر بر باد نرفته و به مردم داده 
شده اســت. در پاسخ به اين بخش از سخنان 

ايشان الزم به يادآوری است که؛
انتقاد رهبر معظم انقالب به ارز 4200 تومانی

۱. درخصــوص ادعای حمایت رهبــری از این 
سیاســت ارزی تنها به یک نقل قول از رهبر معظم 
انقالب اســالمی بسنده می کنیم. معظم له 22 مرداد 
۱۳97 یعنی ســه ماه پس از این تصمیم فرموده اند: 
»در همیــن قضّیه ارز و ســّکه و این حرف هایی که 
این دوســه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حاال 
گفتند مثالً فرض بفرمایید هجده میلیارد دالر، اسکناس 
موجوِد ارز؛ برای کشور ما که در تهّیه ارز مشکل داریم و 
ارزها و پول های خودمان را هم نمی توانیم از خارج وارد 
کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم باالیی 
است- براثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توجهی ها، آمد 
دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری 
یک کاالیی را ثبت سفارش کرد، یک کاالی دیگر آورد؛ 
یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را 
در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می خواهم مسافرت بروم، 
نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده 
کردند، یا به قاچاقچی فروختند ]و او[ ارز را برداشت 
برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و 
نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه 
برابر بفروشد و به ثروت بادآورده ]برسد[؛ خب این ها 
مشکالت مدیریتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. 
مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول 
دارند که مشکِل این جوری هست؛ بنابراین بسیاری از 
مشکالت از این قبیل است. مشکالت، مربوط به نحوه 
مدیریت ما و نحوه سیاست گذارِی اجرایی ما است. ارز 
را یا سّکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می کنند، این 
دو طرف دارد: یکی آن که می آید این را می گیرد و مثاًل 
فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می فروشد؛ 
یکی آن که این را می دهــد. ما همه اش داریم دنبال 
آن کسی که »می گیرد« می گردیم -مفسد اقتصادی، 
قاچاقچی- درحالی که تقصیر عمده متوّجه آن کسی 
است که »داد«؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که 
اخیراً قّوه قضائّیه شــروع کرده که کار درستی است، 
دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را مّتهم 
کنند؛ نه، لکن باالخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک 
خطای بزرگ انجام گرفته. نمی گوییم هم »خیانت«؛ 
زبان بنده این جور نمی گردد که راحت بگوییم فالنی یا 
فالن َکس ها خیانت می کنند؛ نه، اّما باالخره خطا کردند 
و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.«

کیهان، رانت ارزی را پیش بینی کرده بود
2. اتفاقاً کیهان در اولین روز پس از اعالم تصمیم 
واگذاری ارز 4200 تومانی، یعنی در تاریخ 22 فروردین 
97 تیتر یک خــود را به انتقاد از این تصمیم دولت 
اختصاص داد و نوشت: »لجام گسیختگی ارز حاصل 
بی تدبیری است- با بخشنامه حل نمی شود«. عالوه بر 
آنکه کیهان در این گزارش، وضعیت فاجعه بار امروزی 
را پیش بینی کرده و نوشته بود: »اگر قرار بود مشکالت 
با این گونه دســتورات برطرف شــود همین جناب 
جهانگیری در سال 95 با صدور دستورالعمل ارزی نرخ 
دالر را ۳600 تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل 
پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به 
منبعی برای ایجاد رانت برای عده ای سودجو تبدیل 
شد.« دقت کنید که 2 روز بعد از تصمیم دولت )22 
فروردین 97( کیهان مخالفت خود را اعالم و »ایجاد 
رانت برای عده ای ســودجو« را پیش بینی کرده بود. 
عالوه بر آنکه در روزنامه کیهان از آن روز تاکنون دهها 
یادداشت و گزارش انتقادی علیه این سیاست ارزی 

دولت نوشته شده است.
چرا فايل صوتی آن  جلسه منتشر نمی شود؟

۳. سؤال اساســی آنکه، اگر این تصمیم دولت 

قابل دفاع است چرا هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده 
نمی گیرد؟ از جمله خود جناب رئیس جمهور که بارها 
و البته در همین نشســت خبری چند بار گفتند که 
با آن مخالف بوده اند! در این باره باید یادآور شــد که 
به زعم برخی کارشناسان و تحلیلگران، تصمیم گیری 
در مورد واگذاری ارز 4200 تومانی در جلسه فوری 

ستاد اقتصادی شائبه برانگیز و مشکوک بوده است.
بــه دنبال مــوج انتقــادات از دولــت بود که 
حســام الدین، مشــاور رئیس جمهور و رئیس مرکز 
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری آشنا 
مدعی شد که جناب روحانی تنها مخالف این طرح بوده 
است. بعد از آن هم مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق 
رئیس جمهور در امور اقتصادی در واکنش به اظهارات 
حسام الدین آشنا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه 
فوری ستاد اقتصادی شد و گفت: »چقدر خوب بود اگر 
فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و 
اینکه بعید است نکته محرمانه ای داشته باشد انتشار 
عمومی پیدا می کرد. این باعث می شد که برداشت های 

نادرست تصحیح شود.«
سؤال آنکه چرا از آن زمان تاکنون به ویژه پس 
از استعفای »ولی اهلل ســیف« رئیس بانک مرکزی و 
»مسعود نیلی« دستیار ویژه سابق رئیس جمهور در 
امور اقتصادی، برای روشن شدن ماجرا، فایل صوتی 
جلسه منتشر نشده اســت؟ و اساساً چرا آن جلسه 
همچنــان در  هاله ای از ابهام قــرار دارد و هیچ کس 

مسئولیت آن را نمی پذیرد؟
ارز را به مردم داديد يا به دالالن و رانت خواران؟
4. نکته دیگر آنکه جناب رئیس جمهور در بخش 
دیگری از پاســخ خود به کیهان گفته اســت: »این 
حرف بسیار غلطی است که می گویند ۱8 میلیارد بر 
باد داده شده است؛ ۱8 میلیارد به باد ندادیم، به مردم 
داده ایم!«. از سویی ایشان می گویند با این تصمیم گیری 
»مخالف بودم« و »دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه 
باید بررســی و برخورد کنند« باالخره ذخایر ارزی 
کشور به دالالن و رانت خواران داده شد یا مردم؟ اگر 
چنین است چرا لیست کامل دریافت کنندگان این 

ارز رانتی منتشر نمی شود؟
روحانی در حالی از سیاست ارزی دولت و واگذاری 
ارز 4200 تومانــی دفــاع و عنوان می کند »آن را به 
مردم دادیم!« که نوبخت، سخنگوی سابق دولت بعد 
از گذشت یک سال از آن تصمیم گفت: »باید اعتراف 

کنیم منافع ارز 4200 تومانی به مردم نرسید!«
تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر داشتند؟

5. نکته دیگر آنکه رئیس جمهور در مورد تصمیم 
ارز 4200 تومانی گفته اســت به دلیل اینکه »تمام 
افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر داشتند، آن را پذیرفتم 
و از آقای جهانگیری خواستم این را اعالم کند.« این 
درحالی اســت که در همان زمان هم کارشناسان و 
طرفداران سیاســت های اقتصادی دولت هم به دالر 

جهانگیری انتقاد داشــتند. اوایل تیرماه 97 بود که 
محمد طبیبیان اقتصاددان طرفدار دولت روحانی و 
از مشاوران غیررسمی دولت های یازدهم و دوازدهم 
بــا انتقاد از وضعیت ارزی کشــور در کانال تلگرامی 
خود نوشت: »در خبرها آمده است که دولت پذیرفته 
که صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی 
ارز مبادله کنند. یعنی هنوز حاضر نیستند دست از 
ارز 4200 یا ۳800 تومانی بردارند به بهانه کاالهای 
ضروری!« یا آنکه مســعود نیلی، دستیار ویژه سابق 
رئیس جمهــور در امور اقتصادی در آذر 97 مخالفت 
خود را ابراز داشــت و خواســتار انتشار فایل صوتی 
شد. یا آنکه کارشناسان و اقتصاددانانی مانند مهدی 
پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی و یا ابوالقاسم جمشیدی، 
اقتصاددان در اردیبهشت و تیتر 97 به تصمیمات ارزی 

دولت انتقاد کردند.
تصمیم غلط دولت

 72 برابر جنگ تحمیلی هزينه ايجاد کرد
روزنامه سازندگی، )رسانه حامی دولت( که فردای 
اعالم تصمیم دالر جهانگیری، وی را در هیبت سوپرمن 
که در حال پایین آوردن دالر از آسمان است به تصویر 
کشید، یک ماه و نیم پیش در گزارشی با عنوان »پشت 
پرده ایده ارز 4200 تومانی« نوشت: »بر اساس آنچه 
تاکنون اعالم شــده، نزدیک به ۱8 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانــی که دولت پرداخت کرده، به کشــور 
بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دالر ۱2 هزار 
تومانی، نزدیک 2۱6 هزار میلیارد تومان از منابع کشور 
سوخت شد. این عدد برابر با نیمی  از بودجه کل کشور 
اســت. حدود 72 برابر هزینه ای که ایران در جنگ 
تحمیلی پرداخت کرد. میزان دالرهای هدر رفته ۱5 
برابر هزینه ای است که طی سیل فصل بهار به کشور 
مهیا می شد. با این پول امکان ساخت 60 نمونه پروژه 
عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان 
ســاخت 200 نمونه دیگر مانند برج میالد هم برای 
کشور مهیا می شد. با این میزان دالر، امکان پرداخت 
پنج سال و نیم یارانه نقدی برای کشور فراهم می آمد. 
همه این اعداد نشان می دهد تصمیم ارز 4200 تومانی 
یکی از عجیب ترین و پیچیده ترین اقدامات دولت طی 

سال های گذشته بوده است«
در انتهــای این گزارش آمده اســت: »بیش از 
یک سال و ســه ماه از این تصمیم دولت می گذرد. 
۱8 میلیارد دالر به هدر رفته اســت. نرخ تورم به 40 
درصد رسیده، قیمت برخی کاالهای وارداتی با نرخ 
4200 تومانی بیش از ۱50 درصد رشد داشته و هنوز 
هم هیچ کدام از اعضای هیئت دولت زیر بار تصمیم 

پرحاشیه شان نمی روند.«
پس از گذشت یک سال و نیم، امروزه تقریباً همه 
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی متفق القول اند که 
رهاورد ارز 4200 تومانی جز خســارت و تاراج ارزی 

چیز دیگری نبوده است.

مديرکل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی داليل 
بدون کتاب ماندن برخی دانش آموزان در سال 

تحصیلی جديد را تشريح کرد.
احمدرضا امینی درباره علت مشــکالت به وجود 
آمده کمبود کتاب در سال جاری و بدون کتاب ماندن 
تعدادی از دانش آموزان با گذشت 20 روز از آغاز سال 
تحصیلی گفت: تعدادی که مشکل داشتند ثبت نام در 
سامانه را انجام نداده بودند. از طریق سامانه، روند ثبت نام 
را کنترل می کنیم و می دانیم که کدام دانش آموزان هنوز 

ثبت نام نکردند.  
50 هزار نفر ثبت نام نکرده اند

امینی با بیان اینکه ثبت ســفارش کتاب هنوز در 
حال انجام و تکمیل است، افزود: طبق اطالعات ما هنوز 
50 هزار نفر در کل کشور برای دریافت کتاب ثبت نام 
نکرده اند. از این تعداد، برخی مردود شده بودند، برخی 
تغییر رشته داده اند، برخی از خواهر و برادر یا نزدیکان 
سال باالیی خود کتاب گرفته اند و برخی نیز اصال ثبت 

نام نکرده اند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اشکاالتی که وجود داشت 
این بود که مدرسه بر اساس لیست ثبت نام شده ها، کتاب 
توزیع نکرده اســت. هرچند حواله ها مشخص بوده اما 

برخی مدارس در این زمینه دقت الزم را نکرده اند.

مدیرکل نظارت بر نشــر و توزیع مواد آموزشــی 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همچنین به 
کم کاری و تخلف برخی مسئوالن توزیع مناطق اشاره 
کرد و گفت: ما در حال بررسی موضوع هستیم که چرا 
کتب درسی به موقع و به درستی تحویل داده نشده اند؟ 
متاسفانه شماری از کتاب های درسی به بازار آزاد رفته اند، 
البته ما از همکارانمان که شبانه روز تالش کردند باید 
قدردانی کنیم، اما تعدادی هم مرتکب تخلف شده اند. 
آمار ثبت نام ها و روند دریافت کتب درســی در سامانه 
مشخص است. برخی متخلفین را شناسایی کردیم و با 

آنها برخورد جدی صورت خواهد پذیرفت.
 خانواده ها به بازار آزاد مراجعه نکنند

وی با بیان اینکه از 26 شهریور تا کنون 2۳۱ هزار 
و  5۳8 سفارش ثبت شده است، درباره کسانی که هنوز 
موفق به ثبت نام و دریافت کتب درسی نشده و اعالم 
کرده اند که در کتابفروشــی های سطح شهر نیز کتاب 
وجود ندارد، گفت: الزم نیست خانواده ها برای دریافت 
کتب درســی به بازار آزاد مراجعه کنند، به خانواده ها 
توصیــه می کنم حتما باید مکانیــزم را رعایت کنند. 
فعاًل سامانه باز است تا بتوانیم آمار ثبت نام نشده ها را 
تکمیل کنیم. سامانه فروش تک جلدی نیز باز است تا 
در هرمقطعی بتوانند کتب خود را ســفارش دهند و از 

طریق پست دریافت کنند.

كم كاری و تخلف برخی مسئوالن توزیع كتاب های درسی

اظهارات رئیس جمهور درباره دالر 4200 تومانی
چقدر با واقعیت ها منطبق است؟

بود، مقام معظم رهبری هم به من فرمودند این کار 
بسیار خوبی بود، شما ای کاش زودتر انجام می دادید. 
البته بنده در آن جلسه با این تصمیم مخالف بودم. 
گفتم اگر تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق نظر دارند 
بنده می پذیرم و چون همه به اتفاق نظر داشتند از 
آقای جهانگیری خواســتم این را اعالم کند. اصل 
تصمیم ایراد نداشــت، در زمان خودش تصمیم 
درســتی بود. یک عده ای سوءاستفاده کردند ولی 
بعــداً به بانک مرکزی گفتم باید به هر کس پولی 
داده می شــد اعالم شود و اگر کسی پول گرفت و 

جنس موردنظر را وارد نکرد با آن برخورد شود.
روحانی تأکید کــرد: اعالم ارز 4200 تومانی 
علیرغم اینکه بنده موافق نبودم کار درستی بود اما 
عده ای سوءاســتفاده کردند که حتماً باید بررسی 
شود و کسی اگر تخلف کرده باید با آن برخورد شود.

اروپايی ها بدعهدی کردند
رئیس جمهــور در پاســخ به ســوالی درباره 
بدعهدی سه کشور اروپایی در برجام، با بیان اینکه 
»امروز به جز ۳ کشور کوچک کشوری نیست کار 
آمریکا را تأیید کند و همــه این اقدام را محکوم 
می کنند«، گفت: قرار شد کشورهای باقی مانده در 
برجام خروج آمریکا را جبران کنند اما اروپایی ها 
بدعهدی کردند. ما با چین و روسیه ارتباط خوبی 
داریم اما سه کشــور اروپایی متاسفانه پای تعهد 
خودشــان نماندند و آنچه الزم بود انجام دهند را 

انجام ندادند و به قولهای خود عمل نکردند.
آی آر 9 و آی آر 7 هم 

شروع به کار خواهد کرد
وی تصریح کرد: اقدامات جمهوری اسالمی بر 
مبنای اتکا بر ملت و در قدم بعد در مسیر کاهش 
تعهدات برجامی بوده اســت و در این زمینه ما از 
اردیبهشت سال 98 کاهش تعهدات را آغاز کردیم.

رئیس جمهــور تصریح کــرد: در مرحله اول 
کاهش تعهدات را در زمینه افزایش غنی ســازی 

انجــام دادیم و در خصوص آب ســنگین هم بر 
اساس برنامه پیش می رویم. از آنجایی که با اروپا 
به توافق نرسیدیم مرحله دوم را هم آغاز کردیم و 
االن غنی ســازی ما حدود چهار و نیم است و در 
مرحله ســوم که اعالم کردیم در زمینه تحقیق و 
توسعه، زمانبندی های برجامی را رعایت نخواهیم 
کرد و به زودی آی آر 9 و آی آر 7 هم شــروع به 
کار خواهد کرد. وی گفت: اگر اروپایی ها به تعهدات 
خود برگردند ما نیز به تعهدات خود عمل می کنیم 

در غیر این صورت ما هم ادامه خواهیم داد.
حقوق های نجومی، غیرعادالنه بود نه نجومی
روحانی در پاســخ به ســؤال فارس در مورد 
حقوق های نجومی گفت: این حقوق ها، حقوق های 

غیرعادالنه بود نه نجومی.
روحانی یادآور شد: کل مبلغی که گفته شد 
۳00 میلیارد ریال بیشــتر نبود که از افراد گرفته 
شد. در زمینه حقوق غیر عادالنه آغازگر دولت بود. 
ما در دولت این بحث را مطرح کردیم و مقابله با آن 
را در دولت تصویب کردیم بعد از اینکه در دولت در 
این مطلب ورود کرد، برخی های دیگر هم به دنبال 

مسائلی که مطرح شد، رفتند.
فساد را ريشه ای حل کنیم

رئیس جمهور اظهار داشت: مبارزه با فساد یک 
کار بســیار ضروری و الزم است اما اعتقاد ما این 
است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی 
و تبلیغاتی ما را به هدف نمی رساند ما باید با فساد 
مبارزه کنیم به صورت جامع ریشه ای و اصولی و 
باید ریشه فساد را از بین ببریم ممکن است شما 
یک فاسد را بگیرید، محاکمه کنید و اعدام کنید 
ولی آنچه مهم است این است که باید اصل فساد 
از بین برود و راه حل آن چیزی است که ما تقدیم 

مجلس کرده ایم.
به دنبال روابط خوب با همسايگان بوده ايم

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سال خبرنگار 

دیگری درباره سفر نخست وزیر پاکستان به ایران 
اظهار داشــت: یکی از اهداف ســفر نخست وزیر 
پاکستان این بود که در زمینه مسائل و مشکالت 
منطقه با هم گفت وگو کنیم به دلیل این که نخست 
وزیر پاکستان روز سه شنبه عازم عربستان است 

می خواست نکات مورد نظر ما را بشنود.
روحانی با بیان اینکه به دنبال روابط خوب با 
همسایگان بوده ایم، تصریح کرد: برای حل مسائل 
منطقه ای، موضوع یمن موضوع مهمی اســت که 
اگر در آنجا به پایان جنگ منتهی شــویم یکی از 
گره های منطقه از جمله در روابط ایران و عربستان 

باز خواهد شد.
طرح ائتالف امید به 8 کشور منطقه ارسال شد

رئیس جمهور با بیان اینکه »ما مشکلی نداریم 
که از طریق گفت وگو مسائل را با کشورهای منطقه 
از جمله عربستان حل کنیم« یادآور شد: ما هیچ 
وقت نخواســتیم با همسایگان روابط بدی داشته 
باشیم و طرح بسیار مهمی را هم در سازمان ملل 
ارائه کردیم به نام ائتالف امید و این طرح امروز برای 

هشت کشور منطقه ارسال شده است.
تحقیقات ما درباره نفتکش ايرانی به زودی 

به نتیجه می رسد
روحانــی تاکید کرد: گرچــه آنچه در دریای 
سرخ واقع شد و کشــتی ما هدف قرار داده شده 
بود مشــکالتی را ایجاد کرد و میزان تحقیقات ما 
به زودی به نتیجه برســد. آنچه مسلم است یک 
رژیمی با کمک برخی از کشورها این کار را انجام 
داده و مــا داریم بررســی می کنیم تا ببینیم چه 

اتفاقی افتاده است.
وی در ادامه درباره سفر برخی مقامات اماراتی 
بــه ایران هم گفت: بله برخــی از مقامات اماراتی 
بــه ایران آمدند؛ روابط تهران و امارات در ماه های 
اخیر بهتر از گذشته است و روند به سمت و سوی 

بهبود روابط است.
چرا وعده های انتخاباتی محقق نشد؟

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون تغییر 
کردن روحانی یا پشت کردن رئیس جمهور به رأی 
مردم، عنوان کرد: وعده دادیم شرایط اقتصادی را 
از طرف مردم پیش می بریم، اما با شرایط جدیدی 
مواجه شدیم و پیش بینی نمی کردم که افرادی کم 
خرد حادثه ای را در مملکت به وجود بیاورند و ضد 
انقالب از آن سوءاستفاده کنند و بعد از آن ترامپ 
روی آن ســوار شود و شدیدترین تحریم ها را که 
هیچوقت شاهد آن نبودیم را علیه ایران وضع کنند.

زلزله و سیل را پیش بینی نمی کرديم
وی بــا بیان اینکه کار و تالش دولت را باید با 
شــرایط موجود مقایسه کنیم، تصریح کرد: البته 
حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل را هم داشتیم. 
فکر نمی کردیم در منطقه عده ای اینقدر به دنبال 
شرارت باشــند، همه اینها در این شرایط بوده و 
کاری که دولت ارائه کرده نشــان می دهد دولت 
خسته نیســت و می تواند از سخت ترین شرایط 

بحران اقتصادی خارج شود.
آماده فداکاری و قربانی شدن هستم

رئیس جمهور با بیان اینکه در سفر سازمان ملل 
دو پیام رســا به دنیا دادیم، گفت: یکی پیام صلح 
ایران برای منطقه بود که پذیرفته شــد و دیگری 
اینکه »ما از مذاکره نمی ترســیم« و حتی در این 
ســفر آماده بودیم اجالس ســران 5+۱ در سطح 
سران برگزار شود به شرطی که جلسه 5+۱ باشد 
نه جلسه انتخاباتی برای ترامپ. به سران اروپایی 
هم گفتم که هرگاه مطمئن شوم منافع ملت ایران 
در جلسه ای تأمین می شود، در آن جلسه شرکت 
خواهم کرد ولو اینکه خود قربانی شوم و در آینده 
هم این کار را خواهم کرد و هرگاه احســاس کنم 
مالقات و یا جلسه ای منافع ملت را تأمین می کند، 

من افتخار خواهم کرد که این فداکاری را بکنم.
شورای نگهبان ناظر باشد نه قضاوت کننده

رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی پیرامون 
اظهارات روزهای اخیر وی در خصوص فیلترهای 
شورای نگهبان برای انتخابات، تصریح کرد: برای 
الیحه جامع انتخاباتی زحمات زیادی کشیده شد 
و خیلی امید داشتیم وقتی به مجلس رفت در زمان 
مناسب خود تصویب شود که متاسفانه این کار نشد. 
آنچه مورد نظر ماست و مهم است، شکست دیگری 
برای آمریکا است. اگر بتوانیم در انتخابات اسفند 
حضور پر رنگ مردم و رقابت آزادتر را داشته باشیم 
به نظر من آن انتخابات یک شکست برای دشمنان 
و آمریکاست و ملت ما را قوی تر نشان خواهد داد.
روحانی گفت: مــن بحثم این نبود که فالن 
نهاد خوب عمل می کند یا نمی کند، همه نهادها 
در چارچوب قانون محترم هســتند. با این الیحه 
شفافیت ما اگر تصویب بشود که خیلی بهتر خواهد 
بود چون مشخص خواهد شد شورای نگهبان چه 

را ئی داده شده است.
وی عنوان کرد: شــورای نگهبان طبق قانون 
ناظر است، قضاوت کننده نیست، دخالت کننده 
هم نیســت و امیدواریم به ایــن وظایف خود به 
خوبــی عمل کند و دولت هــم مجری انتخابات 
است. آنچه خواست ما است، یک انتخابات پرشور، 

رقابتی و آزاد است.
ما کمتر صحبت کرديم؛ بیشتر کار کرديم

روحانی در ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگار 
دیگری پیرامون تأخیر در برگزاری نشست خبری، 
خاطرنشان کرد: فاصله برگزاری نشست خبری با 
رسانه ها مقداری طول کشید ولی این دلیل سیاسی 
نداشــت، امروز که مصاحبه برگزار شده در زمان 
خوبی اســت البته قبول دارم ما در زمان طوفان 
کمتر آمدیم و صحبت کردیم و بیشتر کار کردیم.

شوق ترامپ برای مذاکره بیشتر است
رئیس جمهــور با بیان اینکه امروز از هر زمان 
دیگر دنیا مشتاق تر است با ما حرف بزند، عنوان کرد: 
همه در سازمان ملل تالش داشتند که ایران مذاکره 
را قبول کند، نخست وزیر پاکستان هم صریحاً اعالم 
کرد که ترامپ از من خواسته که واسطه شوم برای 
مذاکره و امروز می بینیم از هر زمان دیگر این شوق 

برای مذاکره بیشتر است.
اگر اقدامی نبینیم، 

گام بعدی کاهش تعهدات را برمی داريم
وی افزود: در شرایط فعلی امکان اینکه جنگ 
یمن متوقف شود از هر زمان دیگر بیشتر است. امروز 
ایران به عنوان یک کشور سرافراز مورد قبول همه 
اســت و بسیاری از رهبران دنیا به ما گفتند شما 
چگونه با این همه تحریم و فشار مقابله می کنید. 
البته آثار طوفان همچنان باقی اســت. ما آمادگی 

داریم با غرب و کشورهای منطقه مذاکره کنیم.
روحانی تصریــح کرد: اگــر در پایان دیماه 
اقدامی را از سوی طرف مقابل در برجام مشاهده 
 نکنیم در پایان زمان مقــرر اقدام بعدی را انجام 

خواهیم داد.


