
  

سیاسی 2
 طی نامه ای؛

روحانی قانون تفسیر یک ماده از برنامه ششم توسعه را 
ابالغ کرد

رئیس جمهور پس از تصویب مجلس، قانون تفسیر یک ماده از قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی را ابالغ 
کرد. به گزارش ایلنا، رئیس جمهور، قانون تفسیر جز )۶( بند »ث« ماده )۸۸( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران را پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان ابالغ کرد. بر 
اساس این استفساریه منظور از مزایای اجتماعی در جز )۶( بند »ث« ماده 
)۸۸( قانون برنامه ششم توسعه، مزایای مالی و استخدامی است. این قانون در 
جلسه علنی ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. گفتنی 
است، در جز ء )۶( بند »ث« ماده ۸۸ آمده است: »دولت مکلف است طبق 
بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان 
زیر بیست و پنج درصد )۲۵%( جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه 
اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، 

درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.«

 مطهری:
به حضور حشدالشعبی در خوزستان بدبین نباشیم

نیروهای حشدالشعبی  آمدن  به  نباید  کرد:  تاکید  مجلس  رئیس  نایب 
هنگامی که با موافقت دولت صورت گرفته است، بدبین باشیم. علی مطهری 
در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  درباره حضور نیروهای حشدالشعبی 
در استان خوزستان و انتقاد افکار عمومی نسبت به این حضور، گفت: این 
موضوع را نباید خیلی پیچیده جلوه داد آنان برای کمک به کشور ما آمده اند 
همان گونه که ما برای کمک به داخل عراق می رویم.  نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: نباید به آمدن نیروهای حشد الشعبی هنگامی 
که با موافقت دولت است، بدبین باشیم. وی درباره اینکه گفته می شود 
حشدالشعبی نیروهای نظامی کشور عراق هستند نه نیروهای امدادی و بیشتر 
انتقادات هم از سوی افکار عمومی نسبت به همین موضوع است،  بیان کرد: 
حشدالشعبی نیروهای بسیج مردمی عراق هستند ارتش این کشور که نیامده 
است آن چیزی که در میان مهم است مساله اخوت و برادری اسالمی است که 
ما باید به یکدیگر کمک کنیم. این موضوع هم مساله مهمی نیست. مطهری 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دادگاه های انقالب طی سخنانی مطرح 
کرد »اگر ما انقالب را یاری نکنیم حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان،  
زینبیون پاکستان و حوثی ها ما را یاری خواهند« و همین اظهارنظر باعث جبهه 
گیری های اخیر شده است،  گفت: صحبت ایشان در این مورد خیلی ضروری 
نبوده است. وی ادامه داد: اصل موضوع هیچ اشکالی ندارد کشورهای اسالمی 
باید روابط بسیار آسانی با یکدیگر داشته باشند، مرزهای آبی و خاکی یک 
قرارداد مصنوعی است وطن آنجاست که اسالم باشد واال ایران و عراق که 
اسم گذاری است. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هرجا اسالم 

باشد وطن همان جا است و لذا باید هردو به هم کمک کنیم.

با حضور فرماندهان نیروهای مسلح؛
سرلشکر حسین سالمی به عنوان فرمانده کل سپاه 

پاسداران معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه پاسداران صبح امروز در ستاد 
فرماندهی کل سپاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در ستاد فرماندهی کل 

سپاه پاسداران با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آغاز شد.
در این مراسم سرلشکر حسین سالمی به عنوان فرمانده جدید کل 
سپاه پاسداران معارفه و از زحمات سرلشکر محمدعلی جعفری در دوران 

مسئولیتش تقدیر به عمل آمد.
بر اساس این گزارش، حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی، سرلشکر سید یحیی صفوی، 
سرلشکر  سعدی،  حسنی  حسین  سرلشکر  ایزدی،  مصطفی  سرلشکر 
قاسم سلیمانی، سردار محمد پاکپور، دریادار علیرضا تنگسیری، امیر 
عزیز نصیرزاده، سردار محمد شیرازی، سردار محمدباقر ذوالقدر، امیر 
حسین  سردار  غیب پرور،  غالمحسین  سردار  دادرس،  محمدحسین 
دهقان، محسن رضایی، سردار امیرعلی حاجی زاده، محمدحسین صفار 
هرندی و حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در این مراسم حضور 

داشتند.

اخبار
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مقام معظم رهبری: 

هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر می کنیم
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع 
مختلف، کار جهادی و بی وقفه را از شرایط مهم رونق تولید و 
تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند و با تأکید 
بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد 
و احترام به کارگران افزودند: دشمن برای به زانو در آوردن 
ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است اما بداند این 
ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت 
تحریم برای رشد و شکوفایی، دشمنی های امریکا را بی پاسخ 

نمی گذارد.
رهبر انقالب اسالمی دیدار امسال با کارگران را با توجه 
به سال »رونق تولید«، دارای اهمیت بیشتری دانستند و 
با تشبیه کار به بهار به عنوان زمینه ای برای بروز ظرفیتها و 
استعدادها گفتند: کار یک ارزش واال است و این موضوع باید 
به یک فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند 

کارگر نیز شناخته شود.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی از عوامل تحقق رونق تولید 
را کار جهادی و فوق العاده دانستند و افزودند: رونق تولید 
اقتصاد  اگر  و  است  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  ارکان  از  یکی 
مقاومتی محقق شود، تصمیم های سردمداران امریکایی و 
صهیونیستی درباره نفت و مسائل اقتصادیِ دیگر، تأثیرگذار 

نخواهد بود.
از  »حمایت  تولید«،  »رونق  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
در  مقاومتی«  »اقتصاد  و  کاری«  »تحرک  ایرانی«،  کاالی 
واقع زمینه ساز عزت ملی و نفوذناپذیری در برابر تصمیم های 

بیگانگان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه عزت ملی یکی از 
ملتها  گفتند:  است،  ملتی  هر  اصلی  مسائل  و  اولویت ها 
هیچگاه راضی نخواهند شد تا تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات 

دشمنان خود قرار گیرند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ادعاهای مقامات 
امریکایی و صهیونیستی افزودند: آنها می گویند دشمن نظام 
جمهوری اسالمی هستیم و با ملت ایران دشمنی نداریم اما 
دشمنی با جمهوری اسالمی، دشمنی با ملت ایران است زیرا 
جمهوری اسالمی به کمک و مدد مردم برپاست و اگر کمک 

مردم نبود، جمهوری اسالمی نبود.
ایشان با اشاره به توطئه های گوناگون دشمنان ملت ایران 
در چهل سال گذشته از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و 
شکست این تالشها، تأکید کردند: ملت ایران به ویژه کارگران 
در همه این موارد، بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند.

کارگری  جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
بوده و هست،  به جمهوری اسالمی  از وفادارترین قشرها 
افزودند: مسئوالن کشور و سیاست سازان و مجریان سیاستها 

باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها 
همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد 

کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه گفتند: بعضی 
خریداران کارخانه ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات 
آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه به بُرج، سوءاستفاده می 
کنند که همه مسئوالن در سه قوه، باید با اینگونه مسائل 

مقابله جدی کنند.
از دیگر مسائلی برشمردند که  را  ایشان واردات بی رویه 
به تولید داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد می کند و افزودند: 
در زمینه مقابله با واردات بی رویه کاالهای خارجی، مقررات 
سختی وجود دارد اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: تحریمها اگرچه در برخی موارد 
زمینه ساز بروز مشکالت می شوند اما اگر با آنها مقابله صحیح 
و منطقی شود، به نفع کشور خواهد بود زیرا تحریمها موجب 

تکیه بر توان، ظرفیت و ابتکارهای داخلی خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توطئه های مختلف و 
ناکام دشمنان در چهل سال اخیر علیه »ملت ایران، انقالب 
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی« تأکید کردند: امریکایی ها 

با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت 
ایران هستند اما بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام می ماند 
و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به 

زانو در نخواهد آمد.
مسدود  برای  امریکا  تالش  درباره  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  فعال  ملت  افزودند:  ایران  نفت  صادرات  راههای  کردن 
مسئوالن هوشیار ایران نشان داده اند اگر همت کنند همه 
بن بست ها را می شکنند و قطعاً این تالش امریکایی ها هم 
به جایی نمی رسد و جمهوری اسالمی هر مقدار الزم داشته 

باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.
ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به دشمنان ملت 
ایران تأکید کردند: بدانید دشمنی های شما بی پاسخ نخواهد 
ماند و ملت ایران، ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند 

و او بنشیند و تماشا کند.
حضرت آیت الله خامنه ای در نکته ای دیگر در زمینه تشدید 
فشارهای نفتی امریکا گفتند:  کاهش وابستگی به فروش 
نفت را قدر و نوعی فرصت می دانیم و از آن برای تکیه بیشتر 

بر توانایی های داخلی استفاده می کنیم.
رهبر انقالب توانایی های ملت ایران و جوانان پرتالش و 

خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و 
خاطرنشان کردند: باید فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج 
دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و 
روشهایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاههای 

مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.
ایشان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم دستاورد حقیقی 
انسان را حاصل سعی و تالش او برشمردند و افزودند: رشد 
فرد و جامعه در گرو اراده و همت و تالش است و جوامعی 
که در دنیا از لحاظ مادی رشد کرده اند، بر اثر همین عوامل 
بوده است چراکه خداوند وعده داده به کسانی که برای دنیا 

هم کار می کنند، کمک خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای، »رفاه ملت« و »رشد اقتصادی، 
فناوری و علمی« را در کنار »معنویت و پیشرفت اخالقی«، 
از اهداف اصلی نظام اسالمی خواندند و خاطرنشان کردند: 

تحقق این اهداف به کار و تالش مستمر نیاز دارد.
ایشان گفتند: هدف از بیان گام دوم این بود که باید با 
همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد مستکبران 
بلند  قله های  به  برای رسیدن  پرشور  به حرکت  خارج کرد 

پیشرفت و عزت ادامه داد.
رهبر انقالب، جوانان با انگیزه، تحصیلکرده و پرتالش را 
محور دستیابی کشور به آینده روشن دانستند و افزودند: 
به فضل الهی مجموعه های گوناگون و غالباً جوان در سراسر 
ایران عزیز مشغول فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم، 

ملت ایران به قله های رفیع عزت مادی و معنوی برسد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عصبانیت دشمن از 
تالش و یکپارچگی ملت ایران افزودند: در همین بالی طبیعیِ 
سیل، با وجودی که کسی ملت را به صحنه دعوت نکرد، 
مردم همچون سیل به کمک سیل زده ها رفتند و جوانان از 
سراسر کشور به کمک مردم و جوانان محلی شتافتند که این 
وحدت و همدردی و تالش ملی، بسیار مهم و نوید دهنده 

آینده ای خوب خواهد بود.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: همانگونه که 
اخیراً گفته شد، تالشهای دشمنان آخرین نفسهای دشمنیِ 
آنان است و دشمنان سر انجام از خصومت علیه ملت ایران 
خسته خواهند شد اما این ملت از کار و تالش و پایداری و 

پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی گفت: کنترل 
واردات، اصالح سیاستهای مالیاتی، استفاده از منابع بودجه 
عمومی برای بهبود تولید، راه اندازی نهضت مهارت افزایی، 
تالش مضاعف برای بهبود فضای کسب و کار و تشکیل منظم 
کارگروه های رفع موانع تولید از جمله برنامه های دولت برای 

صیانت از اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است.

روحانی در جلسه هیات دولت:
 با چاقوکش مذاکره نمی کنیم

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر 
متجاوز وجود ندارد، تصریح کرد: آمریکایی ها در طول 40 سال گذشته هر روز 
توطئه جدیدی علیه ملت بزرگ ایران طراحی و اجرا کردند و همواره شکست 

خورده و باز هم شکست خواهند خورد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه 
در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه آمریکایی ها از روز دوشنبه تبلیغات جدیدی 
را برای فشار بر ملت ایران آغاز کردند، گفت: البته آمریکایی ها اقدامات جدی 
خود را از اردیبهشت پارسال و مقدمات آن را از دی ماه ۹۶ شروع کرده بودند و 
هر روز هم یک اقدام خالف قانون در عرصه های بین المللی، سیاسی، تبلیغاتی 
و بویژه اقتصادی برای فشار علیه ملت ایران انجام می دهند. روحانی با تأکید بر 
اینکه آمریکا تا به امروز در صحنه بین المللی، منطقه ای، سیاسی و تبلیغاتی در 
اقدامات خود ناموفق بوده،  اظهار داشت: آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز 
به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید، البته طبیعی است که با 
فشارهای خود مشکالتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به 
خوبی می دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی 
و  مذاکره  ما همواره مرد  کرد:  رئیس جمهور تصریح  ندارد.  مقاومت وجود  و 
دیپلماسی بوده همانطوری که مرد جنگ و دفاع هستیم مذاکره در صورتی میسر 
است که همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و 
احترام متقابل وجود داشته باشد. بدون تردید قبول خواسته فرد چاقوکشی که به 
زور و به دروغ به دنبال مذاکره است، مطمئناً به جایی نخواهد رسید و ما با فرد 
چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره نمی کنیم و قبول چنین مذاکره ای به معنای 
ذلت و تسلیم است. روحانی با تأکید بر اینکه مردم به خوبی آگاه باشند که آمریکا 
به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره ندارد، تأکید کرد: اصالً چنین نیست که برخی 
تبلیغ می کنند طرف آمریکایی، برای مذاکره آمادگی دارد، آمریکا اصالً برای مذاکره 
آمادگی ندارد و اعمالی که انجام می دهد برای شکست ملت ایران است و قصد 
دارد، دومرتبه به ایران بازگردد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در اولین اقدام باید 
آمریکا را از اقدامات غیرقانونی و ظالمانه خود پشیمان کنیم، گفت: باید در مقام 
عمل ثابت کنیم که آمریکایی ها اشتباه کرده و محاسبات شان غلط است و هر زمان 
که به اشتباه محاسباتی خود پی بردند و حاضر شدند از طریق منطق و استدالل 
مشکالت را حل کنند ما برای این کار آمادگی داریم. روحانی با تأکید بر اینکه امروز 
راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز وجود ندارد، خاطر نشان کرد: 
به متجاوزی که می خواهد قدم به قدم ملت ایران را تحت فشار قرار دهد، باید 
بفهمانیم که مسیر غلط و نادرستی را انتخاب  کرده است. رئیس جمهور با اشاره 
به واقعه طبس در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹، گفت: در این روز بزرگ خداوند 
متعال به آمریکایی ها نشان داد که ملت ایران تنها نیست. خداوند در قرآن کریم 
و در سوره احزاب می فرماید: »در آن هنگام که دشمنان  به سراغ شما آمدند ما 
باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریان و فرشتگانی که آنها را نمی دیدید 
و به این وسیله آنها را در هم شکستیم.« و دقیقاً در بیابان تفتیده طبس شاهد 
تحقق این آیه شریفه بودیم و باید خداوند را شاکر باشیم. روحانی اضافه کرد: 
حادثه طبس واقعاً معجزه بزرگ الهی بود که در آن طراحی بسیار پیچیده نظامی 
آمریکایی ها  در هم شکست و این از شکست های کم نظیر آمریکا در دنیا بود و به 

واسطه آن آمریکا در سطح تاریخ و دنیا بی آبرو گردید.
عبرت  درس  طبس  حادثه  از  آمریکایی ها  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
نیاموخته  و پس از آن به کودتا و تحریک صدام علیه ایران اسالمی اقدام کردند 
و در همه آنها با شکست مواجه شدند و در 40 سال گذشته نیز هر روز به توطئه 
جدیدی علیه ملت ایران دست زده اند و همواره با شکست مواجه شده و باز هم در 
توطئه های خود شکست خواهند خورد. روحانی تصریح کرد: در همه این توطئه ها 
ملت ایران ایستادگی، مقاومت و فداکاری کردند و همواره نیز شاهد رحمت، 
عنایت و نصرت الهی بودیم و امروز نیز قطعاً چنین خواهد بود. رئیس جمهور با 
بیان اینکه آمریکا با همه توان خود قادر نیست بازار نفت جهان را در مشت خود 

قرار دهد، تأکید کرد: آمریکایی ها در این زمینه تصور غلطی دارند. دکتر روحانی 
با اشاره به اینکه امروز از روابط بسیار خوبی با اکثر همسایگان خود برخوردار 
هستیم، اظهار داشت: تنها یکی دو کشور وجود دارند که آنها نیز باید متوجه 
اعمال و رفتار خود باشند. عربستان و امارات باید بدانند که وجود و بقایشان در 
سایه تصمیم خردمندانه حکومت جمهوری اسالمی ایران است. چنانچه سران 
نظام اسالمی و بزرگان کشورمان و مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی 
تصمیمات دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله کرد، نگرفته بودند امروز 
اثری از این کشورها وجود نداشت. روحانی افزود: زمانی که صدام قصد داشت 
به کویت حمله کند از ما خواست یا کمک کرده و یا سکوت کنیم و تصمیم صدام 
صرفاً گرفتن کویت نبود و در نامه ای که به مرحوم هاشمی نوشته صراحتاً اعالم 
کرده که در خلیج فارس ۸00 کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و این نشان 
می دهد که صدام عالوه بر کویت به دنبال اشغال عربستان، عمان، امارات و 
قطر هم بود. رئیس جمهور خطاب به عربستان و امارات  افزود: صدام در آن 
مقطع مدام پیام ها و درخواست های متعددی ارسال می کرد که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس را اشغال خواهد کرد و شما نیز بیایید شریک شوید. لذا کار بزرگی را 
که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسالمی ایران در آن شرایط کرد، نباید فراموش 
کنید. روحانی خاطر نشان کرد: این جمهوری اسالمی ایران بود که عربستان را 
نجات داد و اگر تصمیم دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه بسا امروز اثری از 
عربستان و امارات وجود نداشت. رئیس جمهور اضافه کرد: اولین کشوری بودیم 
که حمله صدام را به کویت حتی قبل از عربستان و امارات و شورای همکاری خلیج 
فارس محکوم و بیانیه صریح و قاطعانه ای در این زمینه منتشر کردیم. روحانی 
خاطر نشان کرد: امروز هم ما بودیم که تروریست ها را در منطقه شکست دادیم 
اگر چه ملت های منطقه مقاومت و ایستادگی کردند اما اگر حمایت جمهوری 
اسالمی ایران نبود چه بسا شکست تروریست ها امکان پذیر نبود، لذا ما چنین 
خدماتی به منطقه  کرده ایم و کشورهای منطقه باید ممنون ایران باشند. رئیس 
جمهور گفت: شما که وجودتان در سایه جمهوری اسالمی ایران است، چطور 
به ترامپ می گویید که اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانید ما آن را جبران 
خواهیم کرد؟ آیا از تبعات این حرف خود آگاه هستید و می دانید که این به معنای 
دشمنی صریح با ملت ایران است؟ آیا نمی دانید که دوران ترامپ به پایان خواهد 
رسید و ما ماندگار هستیم و به عنوان همسایه در طول سالیان طوالنی در کنار هم 
خواهیم بود؟ بهتر است به فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم. روحانی خطاب 
به عربستان و امارات، افزود: جمهوری اسالمی ایران حق حیات بر گردن شما 
دارد و این دروغ نیست و یک تعارف و یا شعار نیست. ما بودیم که نگذاشتیم 
کشور شما از بین برود و بر شما مسلط شوند، چطور امروز با دشمنان ما همکاری 
می کنید؟ رئیس جمهوربا اشاره به تصور ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران، تصریح کرد: این کار امکان پذیر نیست و ما به روش های مختلف نفت خود 

را به فروش خواهیم رساند و آمریکا با اینگونه اقدامات خود به تمام ملت های 
جهان و همه شرکت های نفتی دنیا و حتی به ملت خودش ظلم می کند. روحانی 
خاطر نشان کرد: اگر در آمریکا با مشکل داخلی مواجه هستید و گزارش بازرسی 
برایتان مشکل ایجاد کرده و از طرف کنگره تحت فشار بوده و در مسیر استیضاح 
قرار دارید، نباید با فشار به ملت های منطقه و ملت بزرگ ایران به دنبال حل 
مشکالت داخلی خود باشید و این راهی که انتخاب کرده اید، غلط است و روز به 
روز منزوی تر خواهید شد. رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران در کنار مقام 
معظم رهبری دولتمردان و نیروهای مسلح و همراه با همه کشورهای منطقه 
و کشورهای دوست از این مشکل عبور خواهد کرد اما بدانید راهی که انتخاب 
کرده اید نادرست و غلط است. روحانی گفت: برخی از کشورهای همسایه نیز 
بدانند که حرف ها و اقداماتی که مرتکب می شوند در تاریخ ثبت خواهد شد و در 
آینده ملت های خودتان آنها را محکوم خواهند کرد. ملت ایران در طول تاریخ به 
شما خوبی کرده و شما خوبی را با بدی پاسخ می دهید و این با منطق برادری و 
همسایگی سازگار نیست. رئیس جمهور تصریح کرد: شما می دانید که جمهوری 
اسالمی ایران قدرت اصلی منطقه  است و اگر اراده دیگری داشته باشد از آن 
استفاده می کند، لذا راهی را انتخاب کنید که به نفع ملت های منطقه و جهان و به 
نفع بازار باشد. روحانی خاطر نشان کرد: نهایت اقدامات غیرقانونی که آمریکایی ها 
به دنبال آن هستند، ایجاد آشوب در خیابان است، اما با اینگونه اقداماتی که 
مرتکب می شوید اگر هم کسی معترض باشد وقتی ببیند دشمن شمشیر به رخ 
ملت ایران کشیده است، معلوم است که با آن همراهی نخواهد کرد و اختالف 
خانوادگی را کنار می گذارد. رئیس جمهور گفت: ملت ایران در بلیّه طبیعی از 
جمله سیل با یکدیگر متحد شدند و در بلیّه ای که شما به دنبال ایجاد آن هستید 
نیز متحدتر خواهند بود و ما در تحریم و فشار متحدتر و همدل خواهیم بود. 
روحانی گفت: امروز بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و همه وزرای اقتصادی 
باید تالش کنند فشار دشمن را به خودشان بازگردانند و از بار فشار بر دوش مردم 
ً  امکان پذیر است. رئیس جمهور گفت: امروز روزی است  بکاهند و این کار کامال
که مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح باید بیشتر از گذشته به دولت کمک 
کند و دولت نیز باید بیش از همیشه در کنار مردم بوده و به آنها خدمت کند. 
روحانی خاطر نشان کرد: باید در برابر تحریم آمریکا، تسهیل اقتصادی، تولیدی و 
صادراتی را در پیش بگیریم و با این کار می توانیم تحریم را بشکنیم، امروز بایستی 
شرایط را برای تولید و اشتغال تسهیل سازیم و این کار امکان پذیر است به شرط 
اینکه همه در کنار هم قرار بگیریم. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز می توانیم همه 
شرایط موجود را به فرصت خوبی برای توسعه کشور و رفع مشکالت تبدیل کنیم. 
روحانی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی وزرا و مسئولین نظارتی و تعزیراتی برای 
رفاه مردم و رساندن کاال به دست مردم با قیمت عادالنه مسئولیت سنگینی بر 
عهده دارند. رئیس جمهور تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که از شرایط 
کنونی به خوبی عبور خواهیم کرد و هیچگونه نگرانی برای آینده نداشته باشند؛ از 
اینگونه تهدیدات زیاد بوده اما به فضل الهی از آن عبور کرده و به اهداف بلند ملت 
ایران دست خواهیم یافت. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود نیز با 
قدردانی از صبوری و بینش باالی مردم کشورمان در حادثه اخیر سیل، گفت: گر 
چه مردم در این حادثه خسارت های سنگینی متحمل شده و خانه و اثاثیه زندگی 
ً  با متانت و بردباری مطالبات به  و مراکز تولیدی خود را از دست دادند، اما کامال
حق خود را مطرح می کنند. روحانی خاطر نشان کرد: مطمئن هستم که با ترتیبات 
جدیدی که وزارت کشور به عنوان فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی در کنار 
سایر دستگاه ها اتخاذ کرده، می توانیم زندگی مردم سیل زده را به شرایط مطلوبی 
برسانیم و نه تنها خانه هایشان بازسازی شود بلکه شرایط به مراتب بهتری از لحاظ 
محل سکونت و فضای شهری داشته باشند. رئیس جمهور با قدردانی از همه 
دستگاه های دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی و مردمی که در 
حادثه اخیر تالش دارند تا زندگی مردم به روال عادی برگردد، گفت: باید سیل و 

بازسازی خسارت ناشی از آن را به بازار بزرگ تحرک و اشتغال تبدیل کنیم.  
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