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دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای 
بررسی ادعای اسماعیل بخشی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها درباره شکنجه 
یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، به دادستان کل کشور 
دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع 
را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را هر چه سریع تر به اطالع مردم 

برساند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی، پیشاپیش میالد با سعادت دخت گرامی امیرالمومنین )ع( حضرت 
زینب )س( را تبریک گفت و تصریح کرد: حضرت زینب )س(، قهرمان آزمایش 
بزرگ کربال و حوادث پس از کربالست. از خداوند می خواهیم که شخصیت واالی 
آن حضرت و اوصاف شریفه و الهی ایشان را الگویی برای همه زنان مسلمان خصوصاً 
شیعیان قرار دهد و زنان کشورمان و سایر سرزمین های اسالمی را در مسیر تعالی و 
تقرب به حق تعالی به نحوی پیرو آن بانوی بزرگوار قرار دهد تا بتوانند سهمی از آن 

اوصاف عالیه را در خود متجلی کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ترویج مسیر الهی اهل بیت )ع( در سطح جامعه 
و خانواده، روز پرستار را نیز گرامی داشت و با تبریک این روز به همه پرستاران که 
ایثارگرانه و در شرایط دشوار به مردم خدمت می کنند، سالمتی، بهروزی و سعادت 

آنان را از درگاه حق متعال خواستار شد.
آملی الریجانی در ادامه، »اتکای مردم به ارزش های الهی« و »همبستگی ملی« 
را دو مقوله مهم و موثّر در طول حیات ۴۰ ساله نظام جمهوری اسالمی دانست و 
افزود: ارتباط حضرت امام )قدس اهلل نفسه الزکیه( با مردم، یک ارتباط معمولی یا به 
مثابه ارتباط حکام و سالطین با مردم نبود. ایشان حتی در یکی از سخنرانی های 
خود، قریب به این مضمون فرمودند که »من از این لفظ سلطان اصالً خوشم نمی 
آید؛ حتی برای حضرت صاحب االمر )عج(«. این یعنی ارتباط امام راحل با مردم، 
یک ارتباط دینی، معنوی و اعتقادی بود. در مورد مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( 

هم مطلب همینگونه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آحاد مردم نیز در نظام جمهوری اسالمی بر اساس 
همین ارتباط قوی ایمانی و دینی و اعتقادی با یکدیگر مرتبط بوده اند و به خوبی 
مشاهده می کنیم که در دوران هایی نظیر دفاع مقدس، همین ارزشها تجلی یافت و 
مردم با تمسک به ارزش های الهی توانستند از کشور خود و نظامشان حمایت کنند.
آملی الریجانی با اشاره به چهل سالگی انقالب اسالمی، اظهار کرد: بحمداهلل رؤیای 
از بین بردن این نظام که از چهل سال پیش تا کنون در سر کشورهای غربی خصوصاً 
آمریکایی ها و اذناب منطقه ای شان پرورانده می شود، باطل شده و نظام جمهوری 

اسالمی قویتر از هر زمان دیگر در صحنه حضور دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن دست از دشمنی خود برنداشته و با ابزارهای 
جدیدتر و تالش بسیار گسترده تر برای از بین بردن نظام جمهوری اسالمی به میدان 
آمده است، خاطرنشان کرد: »تهاجم فرهنگی« و »ناامیدسازی مردم«، دو پروژه 
مهم دشمن است که آن را با ابزار گوناگون دنبال می کند. البته این دو پروژه از اول 
پیروزی انقالب مطرح بوده است. مقام معظم رهبری در سالهای دور، مسئله تهاجم 
فرهنگی را به مسئوالن هشدار دادند؛ البته متأسفانه این اخطار و هشدار در دورانی 

جدی گرفته نشد و حتی عده ای در داخل با این پروژه دشمن همراهی کردند.
آملی الریجانی با اشاره به اقدامات مدعیان روشنفکری دینی و به صحنه آمدن آنان 
با پشتیبانی های گسترده تبلیغاتی تصریح کرد: این افراد کامالً در حال زدودن ریشه 
های تفکر دینی بودند و تمام تشکیکات ممکن را از سراسر عالم جمع می کردند و 
در دامن جوانان ما می ریختند چون می دانستند که این نظام، مبتنی بر یک مکتب 

اعتقادی، معنوی و دینی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عمده این فعالیت ها در پوشش هایی نظیر 
»دیالوگ«، »بحث آزاد« و »نشست علمی« مقاالت تحقیقی صورت می گرفت، 
یادآور شد: این در حالی بود که چنین افرادی به هیچ وجه اهل تدقیق مدرسی و 
دانشگاهی نبودند و رفتار و گفتارشان مشحون از جنبه های تبلیغاتی بود. در کنار این 
موارد، شاهد ترویج فیلم ها و ترجمه رمان هایی بودیم که با اهداف تهاجم فرهنگی 
سازگار بود و در این میان، کانالهای ماهواره ای نیز در حال توسعه بودند. همچنین 
مزدوران قلم به دستی را در داخل کشور به کار گرفتند و با استفاده از ابزارهایی مانند 

انواع سایت ها و ... تهاجم فرهنگی گسترده را در دستور کار قرار دادند.
آملی الریجانی با بیان اینکه همچنان این پروژه در صدر سیاست های دشمن قرار 
دارد، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در همین موضوع حجاب و عفاف 
نگاه کنید که به چه نحو با این مسئله دینی و اعتقادی مردم مقابله می کنند و هر 
کسی را هم که از این ارزش دفاع می کند به شکلی متهم می سازند. شخصی در 
گوشه ای کشف حجاب کرده که البته با توجه به تالش ها و ابزار دشمن، چنین کاری 
غیر طبییعی نبوده است. به محض وقوع این اتفاق، دفاع گسترده از این شخص را 
آغاز کردند. این در حالی است که قوانین ما از جمله قانون مربوط به ممنوعیت کشف 
حجاب از سوی نمایندگانی به تصویب رسیده که با رای مردم بر سر کار آمده اند و 

در همه کشورها نیز قوانین داخلی از احترام برخوردارند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل انواع کمپین های حقوق بشری برای دفاع 
از نقض قانون در ایران، اظهار کرد: دشمنان ما از کوچکترین حادثه در کشور برای 
رسیدن به اهداف خود بهره برداری می کنند و در جهت تحریک مردم گام برمی 
دارند اما همین کمپین های حقوق بشری در برابر جنایاتی که امروز در یمن، عراق، 

لبنان، فلسطین و ... رخ می دهد سکوت کرده اند.
آملی الریجانی با بیان اینکه متاسفانه در دوره ای از مدعیان روشنفکری که پیاده 
نظام تهاجم فرهنگی دشمن بودند ، حمایت های رسمی در داخل کشور صورت می 
گرفت، به پروژه ناامید ساختن مردم اشاره کرد و گفت: در همین چند ماه اخیر برای 
ناامیدسازی مردم انواع تالش ها و ابزارها را به کار گرفتند و تمام رسانه هایشان به 
صورت شبانه روزی مشغول بمباران تبلیغاتی و ایجاد یأس در جامعه ما هستند. از 
هر آنچه که به دستشان می رسد به نحوی برای تخریب نظام استفاده می کنند و 
متاسفانه ما هم در تبیین دستاوردها و مقابله با این هجوم رسانه ای موفق نبوده ایم.
رئیس قوه قضاییه با ابراز تعجب از انکار و نادیده گرفتن این پروژه های دشمن از 
سوی برخی افراد در داخل در حالی که دستگاه های امنیتی، تبلیغاتی و تسلیحاتی 
غرب به اجرای این توطئه ها اذعان دارند، خاطرنشان کرد: یکی از مظلومیت های 
نظام جمهوری اسالمی همین عدم تبیین و اطالع رسانی درست در مورد خدمات 
و دستاوردهای آن است. در این زمینه، دولت، صداوسیما و همه دلسوزان و قوای 
کشور مسئولیت دارند. البته گاهی برنامه های بسیار خوبی از صداوسیما پخش می 
شود که در آنها آماری بسیار قابل توجه از میزان توسعه کشور به اطالع مردم می 

رسد اما این کافی نیست.
آملی الریجانی با اشاره به پیشرفت های علمی و راهبردی کشور طی چهار دهه 
گذشته و خدمات رسانی به مردم در اقصی نقاط ایران با وجود همه شداید، تحریم 
ها، تهدیدها و سنگ اندازی های دشمن، تصریح کرد: دشمنان ما با نفاق هر چه 
تمامتر همه اینها را نادیده می گیرند و ضعف هایی را برجسته می کنند که بخش 
عمده آن ناشی از اقدامات خودشان است. بخش کوچکی از این اقدامات، تحریم های 
خالف قانون و ظالمانه آنهاست که به واسطه آن مردم کشورمان را تحت فشار قرار 

می دهند و در مقابل، ابراز دلسوزی هم می کنند!
رئیس قوه قضاییه گفت: جمهوری اسالمی به فضل الهی با پشت سر گذاشتن 
گردنه های دشوار تاریخی در نقطه فعلی ایستاده و همگی باید با نگاهی به گذشته، 
چشم به آینده داشته باشیم و مسیرهای نفوذ دشمن را مسدود کنیم. نباید فراموش 
کنیم که وقتی اعتقاد مردم تزلزل پیدا کند، در واقع رشته ای که همه را به هم 
پیوند داده تهدید می شود زیرا هیچگاه اقتدار جمهوری اسالمی، صرفا مبتنی بر 
اقتدار اقتصادی و تسلیحاتی نبوده بلکه اصلی ترین رکن و وجه تمایز نظام ما با 
سایر نظامات، همان پیوند معنوی و انسانی بین مردم با یکدیگر و بین ولی فقیه و 

مردم بوده است.
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شمخانی: در سفرم به افغانستان، آمریکا برای مذاکره با ایران اعالم آمادگی کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد که دشمنان با استفاده از واژه ها و استعاره ها به اقدامات خود بار مثبت و به اقدامات ایران بار منفی می دهند . به گزار ش ایسنا، دریابان علی شمخانی در همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا، 
اظهار کرد: بعضی از مفاهیم و استعاره ها را عرض کنم که برداشت ما و دشمن های ما درباره آن چگونه است  که بار مثبت یک لغت را با به کار گیری واژه عکس به بار منفی تبدیل می کنند. آن ها اقدامات خود را می گویند تقویت حوزه نفوذ، اما 

وقتی ملت های منطقه اقدامی در جهت همبستگی انجام می دهند می گویند جاه طلبی منطقه ای.

عبداهلل ناصری: واعظی پیام همبستگی به اصولگرایان می دهد

پشت پرده سخنان واعظی علیه اصالح طلبان
»آقای واعظی از همه اعضای حزب اعتدال و توسعه به 
رشد  نیروی  ایشان  است.  نزدیک تر  اصولگرایی  جریان 
یافته توسط آقای والیتی است و عمال از لحاظ دیدگاهی 
فرقی بین ایشان و آقای والیتی نیست. باور من این است 
که این اظهارات از سوی آقای واعظی به این دلیل است 
در همسویی  را  فعالیت تشکیالتی خودشان  ایشان  که 
و همراهی با بخشی از اصولگرایان مانند آقای الریجانی، 

باهنر و... برای انتخابات 98 و 1۴۰۰ برنامه ریزی می کند.«
در  امروز  جمهور  رییس  دفتر  رییس  واعظی  فرارو- محمود 
موضعی آشکار اصالح طلبان را متهم کرده است که برای کسب 
رای در انتخابات از دولت انتقاد می کنند. به گفته واعظی "کسانی 
که االن فکر می کنند که انتقاد از دولت در انتخابات به نفع آن ها 

می شود، اشتباه می کنند."
به گزارش فرارو، رییس دفتر رییس جمهور همچنین در پاسخ 
به این سوال که چرا کمیته مشترک اصالح طلبان و دولت تشکیل 
نمی شود گفت: »ما از تشکیل این کمیته استقبال می کنیم، ولی 
نمی دانم چرا هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به هرحال همه 
چیز دو طرف دارد؛ یک طرف همان ها )اصالح طلبان( و یک طرف 
هم ما هستیم. همان زمان با من صحبت کردند و من گفتم که 
این کمیته مشترک می تواند مثبت باشد، االن هم همین عقیده 

را دارم.«
البته او توضیحی نداده است که به عنوان رییس دفتر رییس 

جمهور چه تالشی برای تشکیل این کمیته انجام داده است.
واعظی در واکنش به انتقادات ماه های اخیر اصالح طلبان از 
عملکرد دولت گفت: »عده ای اکنون انتقاد کرده و خودشان هم 
مقداری دولت را تضعیف می کنند. آن ها فکر می کنند که این 
انتقاد موجب رای آوری در انتخابات می شود در حالی که این روند 

هم به ضرر خودشان می شود و هم به ضرر دولت.«
اصالح طلبان حامیان اصلی حسن روحانی در دو انتخابات ۹۲ 
و ۹۶ بودند. ناظران معتقدند که اگر این حمایت نبود روحانی 
نمی توانست پیروز انتخابات شود. با این حال به نظر می رسد حلقه 
نزدیک به رییس جمهور که بیشتر آن را اعضای حزب اعتدال و 

توسعه تشکیل داده اند نظر دیگری دارند.
در ماه های اخیر اصالح طلبان انتقادات زیادی را از این حلقه به 
خصوص محمود واعظی و محمد باقر نوبخت انجام داده اند، حتی 
طیف کارگزاران که نزدیک ترین گروه اصالح طلب به این حلقه به 

حساب می آید از دولت فاصله گرفته اند.
اصالح طلبان معتقدند پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
۹۶ رویکرد حسن روحانی به کلی تغییر کرده است و او با انتصاب 
محمود واعظی به عنوان رییس دفتر خود و از طرف دیگر افزایش 
قدرت محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه از نقش 
مهمترین چهره آن ها در دولت، یعنی اسحاق جهانگیری کاسته 

است.
البته این فقط یکی از انتقادهاست و اصالح طلبان روند حرکتی 
دولت را در یک سال اخیر زیر سوال می برند. آن ها معتقدند دولت 
در یک سال گذشته مرتکب اشتباهات مهلک اقتصادی شده است. 

محسن صفایی فراهانی از چهره های شاخص اصالح طلب در اظهار 
نظری گفته است: »انتقاداتی که امروز مطرح می شود بیشتر به 
دلیل اتفاقاتی است که چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل 
عملکرد های ضعیف،  و طبیعتا  است  افتاده  اجتماعی  سیاسی 

انتقادات را ایجاد کرده است.«
اصالح طلبان می گویند نزدیکان روحانی یعنی محمود واعظی، 
محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان بیشترین نقش را در شکل 
گیری این وضعیت داشته اند. البته تقصیر شخص رییس جمهور 

و در مواردی معاون اول اصالح طلب او را هم نادیده نمی گیرند.
به نظر می رسد حتی اختالفات در دولت را هم به همین طیف 
می توان نسبت داد. استعفای عباس آخوندی وزیر راه، استعفای 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، نارضایتی اسحاق جهانگیری 
که ظاهرا چند باری تا پای استعفا رفته است و ... از این دست 

اختالفات هستند.
انتقاد دیگری که به حسن روحانی وارد شده است از سوی 
عباس عبدی است. او امروز در روزنامه اعتماد نوشت: »از سوی 
دیگر سیاستمدار باید به دیگران اعتماد کند؛ البته با حفظ احتیاط، 
بی اعتمادی به همراهانش موجب بی اعتمادی متقابل می شود. در 
شرایط کنونی جامعه ایران هر سیاستمداری باید بکوشد که دو 
مخالف خود را تبدیل به یک مخالف کند و هزار دوست خود را 

تبدیل به ۱۰ هزار نماید.«
به عقیده او "این کار لزوما معادل نادیده گرفتن اصول نیست. 
چه بسا با یک گفت وگوی صمیمانه و یک برخورد انسانی و اخالقی 
می توان بسیاری از این اهداف را محقق کرد. بهتر از همه استفاده 
از ادبیات انسانی و درست است که عاری از توهین و تحقیر باشد. 

این ها رمز نفوذ سیاستمدار در همراهان است."
عبدی در ادامه نوشته است: »متاسفانه آقای روحانی از حیث 

این ویژگی ها و به طور مشخص از حیث جلب مشارکت و همراهی 
با دیگران و نهادینه کردن اعتماد در دولت و سایر نهاد های مرتبط 
و نیز استفاده از ادبیات همدالنه، در حد مورد نیاز شرایِط امروز 

ایران عمل نکرده است.«
با وجود انتقادات و نارضایتی های اصالح طلبان از عملکرد دولت 
تاکنون نمی شد استنباط کرد که این انتقادات در راستای انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری آینده است، در واقع ادعای واعظی 
ادعای تازه است. پرسش این است که دلیل طرح این ادعا چیست؟ 

و آیا اساس صحت دارد؟
پشت پرده ادعای واعظی

باره  این  در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  ناصری  عبداهلل 
به "فرارو"، گفت: »آقای واعظی منتها علیه راست جریان وابسته 
به آقای روحانی است. او در تیم آقای روحانی اصولگراترین و 
در  واعظی  آقای  می آید.  به حساب  اجرایی  نیروی  راست ترین 
انتخابات ۹۲ و ۹۶ اعالم کرده که رای آقای روحانی متعلق به 

خودش بوده است و اصالح طلبان در این زمینه نقشی ندارند.« 
او افزود: »اظهار نظر تازه ایشان هم خیلی جدید نیست. اتفاقا 
یکی از موانع اصلی تعامل و ارتباط بین اصالح طلبان و آقای 
روحانی، آقای واعظی است. هر زمانی اصالح طلبان خواسته اند 
آقای  از طریقی  بگذارند  آقای روحانی در میان  با  را  موضوعی 
جهانگیری این کار انجام شده است و عمال دفتر رییس جمهور 
هیچ کاری در این رابطه انجام نداده و هیچ وقت کانال ارتباطی 
اصالح طلبان و آقای روحانی نبوده است. البته این نکته را هم 
باید گفت که آقای روحانی هم در دولت دوم خود انگیزه ای برای 

تعامل نداشته است.«
ناصری درباره این بخش از ادعای رییس دفتر رییس جمهور 
از دولت برای کسب رای است،  انتقاد اصالح طلبان  که گفته 

اظهار کرد: »با توجه به سابقه اصولگرایی آقای واعظی، او دارد پیام 
همبستگی خود و آقای روحانی را به اصولگرایان اعالم می کند.« 

او توضیح داد: »آقای واعظی از همه اعضای حزب اعتدال و 
توسعه به جریان اصولگرایی نزدیک تر است. ایشان نیروی رشد 
یافته توسط آقای والیتی است و عمال از لحاظ دیدگاهی فرقی بین 
ایشان و آقای والیتی نیست. باور من این است که این اظهارات از 
سوی آقای واعظی به این دلیل است که ایشان فعالیت تشکیالتی 
خودشان را در همسویی و همراهی با بخشی از اصولگرایان مانند 
آقای الریجانی، باهنر و... برای انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ برنامه ریزی 
چرا  که  این  درباره  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این  می کند.« 
گسست میان اصالح طلبان و دولت و رییس جمهور افزایش 
یافته است؟، گفت: "آقای روحانی در یک سال اخیر گاهی اوقات 
حرف هایی زده است که ما سالهاست که از تندروها می شنیدیم.« 
به عقیده ناصری " آقای روحانی در یک سال اخیر برخالف 
و  اعتدال  روی،  میانه  دنبال  به  می گویند  که  خودشان  ادعای 
حرکت بین دو جریان سیاسی حرکت کرده اند. ایشان با توجه 
به بحران های پیش روی دولت و حاکمیت دغدغه این را دارد که 
این دو سال را به سالمت پشت سر بگذارد. آقای روحانی مایلند 
که بعد از هشت سال در هرم سیاسی کشور جایگاه قابل توجهی 
داشته باشد. او نه مثل آقای خاتمی دغدغه حضور فعال در جامعه 
مدنی را دارد و نه مثل آقای احمدی نژاد است که همچنان دیدگاه 
انتقادی خود را حفظ کرده است؛ بنابراین اشکال در ذهنیت آقای 

روحانی و مشاوران و اطرافیانش است."
او توضیح داد: »متاسفانه آقای روحانی به جامعه مدنی ۲۴ 
بسیار  بسیار  جمهوری  ریاست  دوم  دور  در  خودش  میلیونی 
بی توجه بوده است. برداشت غالب اصالح طلبان این است که 
از اردیبهشت ۹۶ به بعد خود آقای روحانی دیگر دغدغه تعامل 
را ندارد. آقای روحانی با عملکرد سیاسی، اقتصادی و حتی بین 
المللی که در بیش از یک سال گذشته داشته ریزش قابل توجهی 
از اقبال و اعتماد اجتماعی را داشته است. در این شرایط که دولت 
باید پشتوانه مدنی اش را قوی تر کند، ناآگاهانه در تضعیف این 

پشتوانه تالش می نماید.« 
عبداهلل ناصری یکی از اشکاالت عمده حسن روحانی را نداشتن 
ستاد فکری و برنامه ریزی فکری مناسب برای دولتش دانست و 
گفت: »این در حالی است که در دولت اصالح طلب اتاق فکر یا 
گروه مشاورانی وجود داشت که در مواقع خاص و ویژه به رییس 
جمهور مشورت می دادند. این حلقه از ابتدا در دولت آقای روحانی 
شکل نگرفت. نباید فراموش کرد که در همان سال های اول و دوم 
ریاست جمهوری زمانی که آقای روحانی به مقامات عالی کشور 
از جمله سران دیگر قوا وارد جدل و بحث علنی می شد، همان 
زمان نیز اصالح طلبان انتقاد می کردند که این نحوه مواجه رییس 
جمهور در ساختار سیاسی کشور مطلوب نیست. علت این افت و 
خیز رفتاری آقای روحانی این بود که ذهنیت او بیش از آن که 
سیاسی باشد، امنیتی است. ایشان خیلی مسائل را امنیتی می دید 
و مهمتر این که اتاق فکر منسجمی که بتواند به او خط و مشورت 

بدهد نداشت.«

حسن روحانی:

واردات مواد غذایی با ارز دولتی و سپس قاچاق آن، خیانت به ملت است
رئیس جمهور حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی را 
ضروری دانست و تاکید کرد: کشاورزان، دامداران و باغداران عزیز امنیت آفرین 

هستند و وظیفه دولت نیز تامین امنیت برای فعالیت آنهاست.
به گزارش ایسنا،  حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار وزیر 
، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با اینکه دانشگاه و بخش کشاورزی باید با 
اولویت دادن به نیازهای مردم متصل باشند، تصریح کرد: حرکت به سمت خودکفایی در 

نهاده های کشاورزی و دامی ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه "در برابر دستهای پینه بسته کشاورزان تعظیم می کنیم 
و قدردان تالش های آنها هستیم "، گفت: کشاورز باید قادر به تامین زندگی خود باشد و 

وزیر جهاد کشاورزی،  دلسوز، پیگیر و متعهد به حقوق کشاورزان است.
روحانی با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورز قرار دارد، اظهار داشت: 
وقتی کلمه امنیت بکار برده می شود، معموالً نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی 
متبادر می گردد و این در حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان 
عزیز است. بی تردید اگر مردم برای تأمین خوراک و غذای خود دغدغه خاطر داشته باشند، 

امنیتی نیز وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور تصریح کرد: بخش بزرگی از آرامش و امنیت خاطر مردم در سایه 
تأمین مواد غذایی مورد نیاز حاصل می شود و در گذشته چنین بود که هرکسی مواد 
مورد نیاز سالیانه خود را ذخیره می کرد و در تأمین امنیت خود نقش اساسی داشت اما 
امروز مسئولیت تأمین امنیت به واسطه تغییر شرایط زندگی در مرکزیتی به نام دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شده است که مسئولیت بسیار سخت و سنگینی محسوب 

می شود.
روحانی افزود: دولت و وزیر جهاد کشاورزی باید از زمان کاشت، داشت و برداشت 
محصوالت کشاورزی مراقب باشند که این محصوالت به اندازه کافی تولید شده باشد و 

نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامه ریزی الزم را به عمل آورده باشد.
رئیس جمهور تأکید کرد: کشاورزان و همه کسانی که مواد غذایی نیازمندی های 
ضروری زندگی و حیات و کالری مورد نیاز مردم را تأمین می کنند، بزرگترین امنیت را 
برای کشور می آفرینند و در کشورمان هر کدام از وزارتخانه ها بخشی از تأمین آرامش و 
آسودگی خاطر مردم را برعهده دارند که اگر خللی در کار آنها وجود داشته باشد زنجیره 

تولید و آرامش خاطر مردم بهم می ریزد.
روحانی با بیان اینکه دولت در مقابل کشاورزی که مسئولیت تأمین امنیت غذایی مردم 
را برعهده دارد، وظیفه دارد که امنیت خود کشاورز را تأمین نماید، اظهار داشت: بدون 
تردید اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته باشد، نمی تواند 

برای جامعه و مردم امنیت بیافریند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشاورزان با مشکالتی ناشی از بارش شدید و یا کم آبی، 
آفت ها، گرمازدگی و سرمازدگی شدید مواجه هستند، تصریح کرد: باید در همه این 

حوزه ها برنامه ریزی کرد تا امنیت کشاورزان تأمین شود.
روحانی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم و حتی 
تحصیلکردگان تصور می کنند که کشورمان در تأمین تکنولوژی های بزرگ و های تک، 
با مشکل مواجه است در حالی که بعضاً در بخش علوفه، ذرت و نهاده های دامی دچار 

گرفتاری و مشکل هستیم و ساالنه حجم زیادی از این محصوالت را وارد می کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید در حوزه غذا و تأمین مواد غذایی روی پای خود بایستیم 

و نیازمندی های خود در این حوزه را از سفره و مزرعه ایران تولید کنیم.
روحانی با قدردانی از تالش های وزیر و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، اظهارداشت: 
وزیر جهاد کشاورزی، کامالً دلسوزانه، متعهدانه و با احساس وظیفه دینی و ملی عمل 

می کند و در رفع مشکل کشاورزان اهتمام جدی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت غیر از تأمین مواد و محصوالت کشاورزی و غذایی 
باید به فکر قدرت خرید مردم هم باشد، اظهار داشت: اگر بهترین مواد غذایی در کشورمان 
تولید شود، اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، بی تردید به مرور در تولید مواد غذایی نیز 
دچار مشکل خواهیم بود، لذا باید هر دو بخش را مورد توجه جدی قرار داده و تعادل ایجاد 
کنیم، به نحوی که هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم تولیدات بخش کشاورزی و 

دامی نیز به صرفه باشد.
روحانی تصریح کرد: دولت یکی از وظایف خود را تأمین امنیت برای بخش کشاورزی 
و کشاورزان عزیز می داند، چرا که آنها تأمین کننده بخش بزرگی از امنیت کشور هستند.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم وجود ارتباط بین دانشگاه و تولید در همه عرصه ها، گفت: 
دانشگاه باید کامالً به بخش کشاورزی متصل باشد و با توجه به اینکه در بخش زمین 
کشاورزی و آب با محدودیت هایی مواجه هستیم، بتوانیم با ابتکارات علمی و استفاده از 

فناوری های نو بهره وری را افزایش دهیم.
روحانی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در حوزه آب های زیرزمینی، گفت: امروز در 
بعضی از حوزه ها بویژه حوزه آب، با مواردی مواجه هستیم که از قبل، پیش خور شده است 
و با مجوزهای نادرستی که صادر شده آب های زیرزمینی با افت شدیدی مواجه شدند به 
نحوی که اگر در جایی با 3۰ متر به آب دسترسی پیدا می شد امروز در همان مکان باید 

چاه 3۰۰ متری حفر شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه متأسفانه با برخی اقدامات بی رویه و نابجا به طبیعت ظلم 
شده است،  گفت: بی تردید هر کس به طبیعت ظلم کند، طبیعت واکنش نشان داده و 
نسبت به آن گذشت نمی کند و بخشی از قهر و غضبی که از آن نام برده می شود، مربوط 

به برخورد نادرست با طبیعت است.
روحانی با تأکید بر اینکه باید شرایط مساعد را برای کشورمان مهیا سازیم، گفت: اگر چه 
در زمین کشاورزی و آب محدودیت داریم اما توانمندی فکری ایرانیان و علم و طراحی های 
جوانان عزیزمان، نامحدود است که با این توانمندی می توانیم آثار دو محدودیت قبلی را 

کاهش دهیم.
 رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در دیدار وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه جنگل ها در کشور، گفت: زراعت چوب از 
زراعت های مهم در کشور است که می تواند در برخی مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد 
و درآمد حاصل از زراعت چوب برخی مواقع می تواند حتی از درآمد محصوالت کشاورزی 

همچون برنج هم بیشتر باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: زراعت چوب برای بخش های صنعت کاغذ ،صنایع تولید 
لوازم خانگی و برخی صنایع دیگر مهم است، پس باید تالش کنیم در زراعت چوب 

بیشتر فعال شویم.
رئیس جمهور در ادامه به بحث کشت دیم محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: 
می توان با توسعه کشت دیم مانند برخی کشورهای اروپایی، همچون اسپانیا به کشت 

زیتون اقدام کرد و زیتون تولید کنیم که برای سالمت ما بسیار مهم است.
روحانی ضمن برشمردن اهمیت گیاهان دارویی اظهارداشت: در بخش گیاهان دارویی 
نیز می توان با افزایش تولید هم به سالمت جامعه کمک کرد و هم با صادرات آن، 

درآمدزایی ایجاد نمود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت لبنیات و گوشت در هفته های اخیر، 
گفت: در این زمینه در دولت با حضور وزیران کشاورزی، صنعت، و تجارت بحث های 

زیادی صورت گرفت. مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در بحث دام و طیور با مشکل قاچاق مواجه هستیم، 

گفت: باید با جدیت با بحث قاچاق دام در کشور مقابله کرده و این مشکل را حل کنیم.
رئیس جمهور در این رابطه تغییر الگوی مصرف مردم از گوشت قرمز به گوشت سفید و 

استفاده از آبزیان اشاره کرد و افزود: گوشت سفید و محصوالت دریایی می تواند جایگزین 
بسیار خوبی برای گوشت قرمز در سبد مصرفی مردم باشد و امروز وقت آن است که با 
تولید با کیفیت آبزیان از جمله ماهی و میگو، مقداری از بار گوشت مورد نیاز مردم از 

دریا تأمین شود.
روحانی با بیان اینکه مدیران جهاد کشاورزی و دست اندرکاران فکر کنند که باید چه کار 
کنیم که مردم به وفور مواد غذایی الزم را در اختیار داشته باشند، گفت: در داخل کشور 

باید امنیت الزم برای تولید محصوالت کشاورزی را فراهم کنیم.
را  تأمین می شود  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با  که  اساسی  کاالهای  قاچاق  رئیس جمهور 
رانت خواری، سوء استفاده و خیانت به کشور دانست و گفت: متأسفانه دالالن با سوء 
استفاده از شرایط، این کاالها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که باید با آن مقابله 

شود و نهادهای مسوول، با دقت موضوع را پیگیری کنند.
روحانی متعادل کردن بازار و تنظیم و برنامه ریزی تولید محصوالت را موضوعی بسیار 
مهم توصیف کرد و گفت: باید با بیمه، کشاورزی  و تولید محصوالت غذایی مورد نیاز خود 

را تضمین کنیم و کشاورز باید احساس کند، بیمه امنیت او را حفظ می کند.
رئیس جمهور شعار »امنیت ما با کشاورزی و امنیت کشاورزی با ما« را سر لوحه 
اقدامات و تالش ها در این حوزه دانست و گفت: برای خوداتکایی کشور در تولید محصوالت 

کشاورزی این شعار محوری ما است.
روحانی در ادامه سخنان خود از دست اندرکاران و مسئوالن بخاطر خودکفایی در تولید 
گندم سپاسگزاری کرد و گفت:  با تالش های انجام شده، بحمداهلل چند سالی است که در 
تولید گندم خودکفا هستیم و در حالی که در مقطعی ایران حتی دومین کشور واردکننده 
گندم بود،  امروز روی پای خود ایستاده و گندم مورد نیازمان را خودمان تولید می کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته نیز در یکسال به خودکفایی در گندم دست 
یافتیم اما این خودکفایی ادامه نیافت، گفت: ادامه این خودکفایی در سال های آینده بسیار 

مهم است که باید برای آن تالش و برنامه ریزی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کارهای بسیار 
بزرگی در زمینه افزایش تولید محصوالت کشاورزی در کشور طی سال های گذشته انجام 
شده است، اظهارداشت: تولید محصوالت کشاورزی از ۹7 میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۲ 
میلیون تن افزایش یافته، یعنی ما با ۲5 میلیون تن افزایش تولید در محصوالت کشاورزی 

مواجه بوده ایم که ساالنه حدود 5 میلیون تن می باشد و این کار بسیار مهمی است.
روحانی با بیان اینکه اگر تالش و سرمایه گذاری در این زمینه بیشتر شود می توان 
این رقم را به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش داد، گفت: در استان های خوزستان و ایالم 
در این چند سال نزدیک به 3۰۰ هزار هکتار و در سیستان و بلوچستان ۴۶ هزار هکتار 
زمین با کانال کشی و زهکشی برای کشت با آبیاری نوین آماده شده و آیا این کار مهمی 
نیست ؟ مردم باید از این اقدامات مطلع شوند و رسانه ها و صدا و سیما باید این اقدامات 

را به اطالع مردم برسانند.
رئیس جمهور همچنین دانش بنیان کردن بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: امروز استفاده از اینترنت و فضای مجازی در همه حوزه ها و از جمله بخش 
کشاورزی تحول ایجاد کرده و موجب رونق کارها شده است، هر چند که عده ای به حق یا 
ناحق درمورد فضای مجازی ناراحت هستند اما امروزه همه کارها با تلفن همراه و استفاده 

از فضای مجازی و اینترنت انجام می شود.
روحانی با بیان اینکه باید از همه افکار و ایده های خوب و کاربردی استفاده کنیم، به 
سفر خود به کشور هندوستان و اظهارات نخست وزیر این کشور در خصوص جلوگیری 
از تبخیر آب به کمک پوشاندن سطح نهرها اشاره کرد و گفت: می توان با استفاده از 
فناوری و دانش بنیان شدن کشاورزی از انرژی های نوین استفاده کرد و بهره گیری از 

منابع را افزایش داد.


