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آمریکا باید با ایران وارد مذاکره شود
رسانه های غربی: 

واقعیت آن است که ایران چهار دهه است که تحت تحریم بوده است. 
با  اگرچه  ادامه داده است  بقای خود  به  این سال ها  دولت آن کشور در 
مشکالت اقتصادی و کاهش درآمد مواجه بوده است. ایران مشابه کره 
شمالی نیست و در واکنش به تهدید حاضر به شرکت تئاترگونه و ظاهری 

در مذاکرات نخواهد شد.دولت ترامپ دو راه پیش رو دارد یا دیپلماسی یا 
جنگ با ایران/سایت اروپایی "پروژه سندیکایی" نیز در مقاله ای با اشاره به 
این که بعید است تالش دولت ترامپ برای براندازی نظام سیاسی در ایران 
موفقیت آمیز باشد، می نویسد:"اتحادیه اروپا متعهد به حفظ برجام است و 

روسیه، چین و هند نیز مشتاق به ادامه تجارت با ایران هستند. در نتیجه، 
ایران به اندازه کافی دارای شریک برای مقابله با تهدیدات امریکا خواهد 
ایجاد  ایران  اقتصاد  برای  را  بود". /درست است که تحریم ها مشکالتی 

کرده اند اما نباید توانایی ایران برای مقابله با تحریم را دستکم گرفت.
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انقالبی  ما یک جامعه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
هستیم و در یک کشور بزرگ مثل ایران در کنار هم 
هستیم، گفت: ما یک خانواده بزرگ با 80 میلیون جمعیت  
هستیم و طبیعی است مشکالتی هم وجود دارد. باید فخر 
کنیم که با مفاسد قدم به قدم می جنگیم، چرا باید بین 
ما اختالف باشد و با صدای بلند و با لحن توهین آمیز با 
هم حرف بزنیم و چرا باید کلمات درشت را نثار همدیگر 

کنیم؟
به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز گذشته در جلسه 
هیات دولت، با اشاره به اینکه اشکالی ندارد که در یک 
کار کارشناسی اختالف نظر داشته باشیم، تصریح کرد: 
باید موضوع را به کارشناس ها واگذار کنیم تا در سطح 
کارشناسی بحث کنند. هر موضوع حقوقی، دینی، عرفانی، 
اجتماعی و اقتصادی را که باید کارشناس ها درمورد آن 
بحث کنند، به سطح خیابان نیاوریم، نادرست مطرح نکنیم 

و مردم را به جان هم نیندازیم.
روشن  خیلی  مسائل  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
است، گفت: چرا راجع به مسائل روشن می جنگیم. بله 
همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید 
انجام  پولشویی  آن  در  که  دنیا هست  در  کشور  یک 
نمی گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که 
فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست. همه 
باید تالش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را 
ببندیم. چرا اینقدر جر و بحث می کنیم. باید با مواد 
مخدر بجنگیم ولی معتاد داریم. باید با دزدی بجنگیم 
متأسفانه دزد داریم، حاال در اقلیت ولی آدم های ناسالم 
و ناپاک هم داریم. باید با فساد بجنگیم. متأسفانه رشوه 
داریم و نباید از بیان آن عصبانی بشویم. اگر متاسفانه 
در دستگاه های حکومتی و ادارات ما در گوشه و کناری، 
رشوه ای هم باشد باید با آن بجنگیم و مبارزه کنیم. 

نباید ناراحت شویم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران کشور سردمدار 
مبارزه با تروریسم است، گفت: ایران باالترین قربانی را در 
برابر تجاوز، تروریسم و استفاده از سالح شیمیایی داشته و 
بزرگترین مدعی مقابله با سالح های کشتار جمعی است، 

چون قربانی آن هستیم.
روحانی با اشاره به اینکه ایران بزرگ ترین مدعی مبارزه 
با تروریسم است، تاکید کرد: امروز برای اینکه تروریست ها 
نتوانند از سیستم های مختلف مالی برای جابه جایی پول 
استفاده کنند هم باید باالترین مدعی باشیم و هستیم. آیا 
کسی که در این منطقه مواد مخدر می فروشد، می آورد و 
می برد پولش کثیف نیست و آیا این پول کثیف در کشور 
و منطقه ما وجود ندارد. یعنی در کشور ما مواد مخدر 

نمی آید؟
روحانی با اشاره به فداکاری و تالش های نیروی انتظامی، 
سپاه و بسیج در مرزهای شرقی و غربی و سربازان گمنام 
امام زمان )عج( و دادگاه ها در مبارزه با مواد مخدر گفت: 
متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن 
مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم 

هست. این پول کثیف کجا می رود، یعنی یک گوشه و 
کناری پولشویی انجام می گیرد و پولشویی ممکن است در 

افغانستان، ترکیه و اروپا  انجام بشود.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید مبارزه کنیم، کار 
کارشناسی انجام داده و حرف کارشناسی بزنیم، گفت: 
فوری یک صف بندی درست می کنیم بین این جناح و آن 
جناح، بعد تمام تاریخ بشریت را به عنون شواهد می آوریم 
و هر کسی می رود یک تشابهی را پیدا می کند و می گوید 

این مثل آن است و آن مثل این است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ببینید در طول 5 سال 
گذشته، 2 هزار کیلومتر راه آهن جدید احداث شده است، 
گفت: 20 درصد کل راه آهن ایران در این 5 سال ایجاد 

شده و این کار عظیم و بزرگی است.
روحانی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات بزرگ دولت 
است،  ارومیه  دریاچه  برای  تالش  دوازدهم  و  یازدهم 
خاطرنشان کرد: این دریاچه  که در حالت موت و نابودی 
نهایی بود و اگر دولت یازدهم وارد نمی شد و عمل نمی کرد، 
امروز دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شده بود و تبدیل 
به منبع نمک شده بود و با یک توفان، زندگی  15 میلیون 
نفر را نابود می کرد. درست است که هنوز همه کارهایی 
که باید برای دریاچه ارومیه انجام نداده ایم و همه اش تمام 
نشده است، ولی دریاچه را تثبیت کردیم. امسال نسبت 
به پارسال دریاچه از لحاظ سطح، 10 سانتیمتر باالتر و 
از لحاظ عمق 9 سانتیمتر بیشتر است. یعنی کالً 19 
سانتیمتر بیشتر شده است و این یکی از کارهای بسیار 

مهم دولت در شمال غرب ایران است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تنها در یکی از استان ها 
انجام  سال  پایان  تا  روستا  به 994  گازرسانی  عملیات 
می شود و این افتخاری برای دولت است، گفت: همانگونه 
که در ارومیه گفتم، چند کشور در دنیا هستند که گاز را از 
مراکز تولید گاز به اقصی نقاط کشور با لوله در روستاهای 
دوردست ببرند؛ این کار بسیار عظیم و بزرگی است که 

انجام می گیرد.
روحانی با بیان اینکه باید رسانه ها و صدا و سیما بیش از 
گذشته کار عظیمی که در حوزه بهداشت و درمان انجام 

استان  در  داد:  ادامه  توضیح دهند،  مردم  برای  را  شده 
آذربایجان غربی تا پایان سال هزار تخت بیمارستانی اضافه 
می شود. تاکنون بیش از 600 تخت بیمارستان اضافه شده 
و در سفر اخیر 2 بیمارستان 225 تخت خوابی افتتاح 
شده است. وزیر جهاد کشاورزی در همین سفر 486 طرح 
و پروژه در بخش های مختلف کشاورزی را افتتاح کرد. این 

افتخار برای جمهوری اسالمی ایران است.
توسعه  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  روحانی 
و  نیروگاه ها  آزاد، گردشگری،  مناطق  بخش  خصوصی، 
کارخانه های جدیدی که افتتاح شد و طرح های جدیدی 
که گلنگ زده شد، گفت: این نشان می دهد که کشور ما 
سرزنده است و دولت با همه توان در صحنه است؛ نقص 
و مشکل داریم اما آمریکایی ها و دشمنان ما باید بدانند، 
مسیر پیشرفت را ادامه داده و مشکالت مردم را حل کرده 

و ملت ایران در نهایت آنها را پیشیمان خواهند کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در این ایام و هم در 
پایان سال تالش خواهد کرد که کمک مضاعفی نسبت به 
اقشار کم درآمد داشته باشد، افزود: خوشحالم اعالم کنم 
که در هفته های اولیه ماه آذر و در این ایام میالد مسعود 
پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( دومین سود سهام بین 
اقشار کم درآمد و برای 5 میلیون و 345 هزار نفرتوزیع 
می شود که برای هر نفر 175 هزار تومان، یعنی به یک 
خانواده 4 نفره حدود 700 هزار تومان داده می شود و به 
خانواده 5 نفره 875 هزار توان پرداخت می شود. دو دهکی 
که درآمد پایین دارند، از این سود سهام برخوردار می شوند 
و این کاری است که دولت از سال گذشته آغاز کرد و 
اولین سود سهام را تقسیم کرد و این دومین باری است 
که تقسیم می شود و این دفعه بیش از پارسال و حدود 16 

درصد بیش تر این سود پرداخت می شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که 
آنها  که مشکالت  است  آن  پی  در  توان  با همه  دولت 
مخصوصاً اقشار کم درآمد را حل کند و این کار را به کمک 
هم ادامه می دهیم و کشورمان را به سرمنزلی که مطلوب 
خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن )ص( و مطلوب بزرگ 

ما است خواهیم رساند.


