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رئیس جمهور بــا بیان این که امروز در یــک جنگ اقتصادی 
هســتیم، گفت: مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئوالن 
اقتصادی کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ 

البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با 
ادای احترام به ایثارگران و رزمندگان با طرح این پرسش که چرا 
دشمن به ما حمله کرد؟ گفت: به دلیل محاسبات و توهمات اشتباه 
به ما حمله کردند. عراق گفت وقتــی آمریکا با ایران قطع ارتباط 
کرده است، نیروی هوایی ایران کارایی ندارد و ارتش هم آمادگی 
ندارد. سپاه هم به شکل نیروی انتظامی بود. عراق معتقد بود که 
کشورهای منطقه به آنها  قول حمایت دادند. در داخل کشور هم 
اختالف هایی بود و ایران حامی خارجی ندارد پس با حمله برق آسا 
انقالب را سرنگون می کنیم. هدف صدام سرنگونی انقالب و نظام 
بود و گفت اگر به هدفم نرسیدم، بخشی از ایران را تصرف می کنم 
یا معاهده ایران و عراق را پاره می کنم و حاکمیت خود بر اروندرود 
را اعمال می کنم ولی رســوا و سرنگون شــدند. همه کشورهای 
منطقه که از آنها حمایت کردند، ابراز پشیمانی کردند. گفتند چه 

پول هایی به صدام داده اند.
روحانی ادامــه داد: امروز همین اتفاق تکرار شــده اســت. 
تحریم های آمریکا هم بر اساس محاسبات اشتباه بود. ملت دقت 
کنند ما تحریم اقتصادی از سال۵۹ داشته ایم، اما جنگ اقتصادی 
از ۹۷ شروع شــد. آمریکا با تمام امکانات وارد جنگ با ایران شده 
است. صدام گفت ادامه مصاحبه را در اهواز انجام می دهم آمریکا 
هم گفت چند ماه دیگر وارد تهران می شویم و انقالب چهل سالگی 
خود را نمی بیند. فکر می کرد در فرودگاه مهرآباد یا امام برای آنها 
فرش قرمز پهن شده است. به کشورهای اروپایی گفته بودند سه 
ماه دیگر جمهوری اسالمی وجود ندارد. خواستند نظام را سرنگون 
کنند و توافق را از بین ببرند ولی به اهدافشــان نرسیدند. همان 
قطعنامه ۲۲۳۱ در برابر آنها ایستاد و آنها را مفتضح کرد. آمریکا 
چند نوبت به شورای امنیت رجوع کرد  زیرا آنجا را حیاط خلوت 
خود می دانست ولی قطعنامه آنها علیه ایران برای نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ و تمدید تحریم تسلیحاتی موفق نشد و فقط دومینیکن با 
آنها همراه شدند و سایر کشورها مقابل آنها ایستاد؛ ابهت آمریکا 

فرو ریخت.
روحانی همچنین گفت: نیجریه، اندونزی و تونس، روســیه، 
چین و اروپا مقابل آنها ایســتاد. ملت با باور و ایستادگی خود این 
موفقیت بزرگ سیاسی و حقوقی و دیپلماسی را در سازمان ملل 
بدست آورد. مردم مظلومیت کشور در جنگ تحمیلی را احساس 

کرده و باور کردند که بار جنگ بر دوش همه است و نه فقط بر دوش 
نیروهای مســلح و همه به میدان آمدند. من دو فرزند رهبری و 
مرحوم هاشمی و مقامات قضایی را در جبهه دیدم و با خود گفتم ما 
در جنگی که فرزندان روسای قوا و همه مردم در آن حضور دارند، 
شکست نمی خوریم. هر روز امکانات جنگی به دشمن داده می شد 
اما توپ ضدهوایی ما که تولید دو کشور اروپایی بود را هم تعمیر 
نمی کردند و حتی آن را به ما هم پس ندادند. این اروپا و غرب در 
برابر ملت ما چه کرد. ملت روی پای خود ایستاده و فداکاری کرد و 

با همه سختی هایی که ملت تحمل کرد، پیروز شد.
روحانی با بیان این که آخرین پیــروزی ما در دفاع مقدس در 
عملیات مرصاد بود گفت: در این عملیات ما مزدوران و آدم های 
کثیفی که از پشت به ملت ما خنجر زدند را شکست دادیم. ملت 
در دوران دفاع مقدس باور کردند که بار جنگ بر دوش همه است 

و خدا هم پیروزی خود را نازل کرد.
وی با بیان این که امروز هم در یک جنگ اقتصادی هســتیم، 
گفت: مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مســئوالن اقتصادی 
کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در 
جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد. پیامبر و امیر المومنان 
هم در جنگ احد و خندق مجروح شــدند و حمزه سیدالشهدا به 
شــهادت رســید. ما ابتدا باید باور کنیم در یک جنگ هستیم و 
همچنین باور کنیم که بار جنگ تنها بر دوش دولت نیست؛ نباید 
عده ای کنار بنشــیدند و بگویند اگر دولت آن گونه رفتار می کرد 
بهتر بود. ما وارد جنگ بزرگی شده ایم و پیروز می شویم، البته مردم 
باور کردند در جنگ هستیم و مسئوالن هم باید کنار هم باشند. 
امروز قوای سه گانه نیروهای مسلح و همه ارگان کشور یک صدا 
بوده و در کنار هم هستند. همانطور که در برابر کرونا هم توانستیم 
بایستیم در این جنگ اقتصادی هم موفق می شویم. موفقیت ما 

در کرونا قابل مقایسه با کشورهای پیشــرفته است. البته خارج 
نشینان ناراحت هســتند که ما هم با کرونا مبارزه می کنیم و هم 
فعالیت های اقتصادی و فرهنگی کرده و مناســک دینی برگزار 
می کنیم. دشمن می خواست در فضای کرونا کشور تعطیل شود. 

از عصبانیت آنها مشخص است که در چه فکری بودند.
وی در بخش دیگــری از اظهارات خود با بیــان این که امروز 
کشاورزان با نشاط تر از هر سالی خود را برای کشت آماده می کنند 
گفت: دولت هم در زمینه ماشــین آالت ، بذر، سم و کود، تجهیز 
زمین، سامان دادن به آبیاری قطره ای و تامین اب در کنار آنها بوده 
و این اقدامات را انجام می دهنــد. دولت یازدهم و دوازدهم 400 
هزار هکتار زمین کشاورزی در استان های غربی کشور، سیستان 
و بلوچستان، ایالم وخوزستان آماده کرده که ۷۷ هزار هکتار در 
غرب، 46 هزار در سیستان و ۳00 هزار هکتار در خوزستان و ایالم 
بوده اســت. ما در جنگ اقتصادی طرح های توسعه خود را ادامه 
می دهیم و هیچ طرح مهمی را متوقف نکردیم؛ خارج نشــینان 
هم بفهمند امســال متقاضی برای گرفتن جواز فعالیت صنعتی 
۳۳ درصد بیشتر از پارسال شده اســت. یعنی مردم به فعالیت و 
تولید امید دارند و دولت هم کنار کشــاورزان، تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان است.
روحانی با بیان این کــه دولت تصمیم مهمــی برای قیمت 
تضمینی گندم  گرفته است خاطرنشــان کرد: در ابتدای دولت 
در ســال ۹۲ قیمت هر کیلو گندم 400 تومان بــود که  این رقم 
امسال به ۱0 برابر یعنی 4000 تومان رســیده است تا کشاورز 
بدانند دولت پیشتبان اوســت. پول خرید گندم هم  ما بالفاصله 

پرداخت می کنیم.
وی ادامه داد: در شش ماه اول امسال بانک مرکزی 4.۵ میلیارد 
دالر ارز 4۲00 تومانی پرداخت کرده است و در تولیدات صنعتی 
رشد داشته ایم. 4۲.۵ درصد در تولید لوزام خانگی، ۵0 درصد در 

شمش آلومینیوم و ۱۵ درصد در سیمان رشد داشتیم.
رئیس جمهور با بیان این که مردم می دانند در یک جنگ علیه 
یک قلدر زورگو هستیم خاطر نشــان کرد: نتیجه کار شش ماه 
آمریکا در شورای امنیت و مذاکره با سایر کشورها این شد که فقط 
چند شرکت و فرد را تحریم کردند. ما امروز آماده ایم برای این که 
در این جنگ به موفقیت برسیم. البته ما آغازگر این جنگ نبودیم 
اما مانند دوران دفاع مقدس ایســتادیم و پیروز هم می شــویم. 
دولت هم امکانات الزم را برای حــل موانع تولید را در نظر گرفته 
است. هر شرکتی که تسهیالت ارزی گرفته است می تواند آن را 

به ریال تسویه کند.

مشاور رئیس جمهوری مستند اخیر بی بی سی 
را یکی از نمونه های خیانت این شبکه به ملت ایران 
و جاسوسی جنگی دانست و تاکید کرد: کسانی که 
این مستند را ساختند، مطمئناً نه دل شان به حال 
شهید رستگار می سوزد، نه شهید دانش، نه شهید 

همت و نه دیگر شهدای دفاع مقدس.
»حسام الدین آشنا« در گفت وگو با ایرنا، درباره 
مســتند اخیر بی بی سی  فارســی در مورد جنگ 
تحمیلی گفت: کاری که انجام شد، یکی از نمونه های 
خیانت به ملت ایران و جاسوســی جنگی است. 
واقعیت این است که ده ها و صدها جلسه محرمانه 
و دارای طبقه بندی های مختلــف در دوران دفاع 
مقدس در قرارگاه ها، ســتادهای فرماندهی و در 

ستادهای سپاه در سراسر کشور برگزار شده است.
وی ادامه داد: مباحثات بسیار عمیق، تند، جدی و 
صریحی میان فرماندهان، رزمندگان، سیاستمداران 
و مسئوالن جنگ انجام شده اما سرقت اسناد جنگ 
و سرقت اســناد نظامی و نمایش آنها به مثابه یک 

افتخار حتماً یک خیانت است.
مشــاور رئیس جمهور با بیان اینکه بی بی سی 
هرگاه سخنان فرماندهان نظامی انگلستان را در 
جریان حمله به عراق پخش کرد، آن وقت می تواند 
از کاری که انجام داد، دفاع کند، اظهار داشت: چیزی 

که در این گفتارها ما مشاهده کردیم، یک جلسه 
جدی، صریح، پرموفقیت حول مسائل فرماندهی، 
پرسنلی، آموزشی در سطح یک تیپ یا لشکر بود، 
اما آنچه در این مستند نمایش داده شد، یک خیانت 
به رزمندگان دفاع مقدس بود. آشــنا با بیان اینکه 
ما از بی بی سی جز این هم انتظار نداریم که هرگاه 
توانسته به پشت این ملت و رزمندگان دشنه بزند، 
تصریح کرد: کسانی که این مســتند را ساختند، 
مطمئناً نه دل شان به حال شهید رستگار می سوزد، 
نه شهید دانش، نه شهید همت و نه دیگر شهدای 
دفاع مقدس. شبکه بی بی سی فارسی طی روزهای 
اخیر مســتندی را پخش کرد که در آن یک فایل 
صوتی از جلسه فرماندهان سپاه در سال 6۳ وجود 
دارد و مدعی وجود اختالف میان فرماندهان سپاه 

در زمان جنگ شده است.

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تاکید کــرد: آمریکایی ها در تشــکیل 
هیچگونه ائتــالف جدید علیه انقالب اســالمی 
موفق نشده و نخواهند شد. بهتر است که آن ها به 
خلیج فارس بیایند زیرا در آن صورت در دسترس 

ما خواهند بود.
  ســردار علی فدوی، در گفت و گو با شــبکه 

المیادین با بیان اینکه تالش آمریکایی ها برای ایجاد 
ائتالف های ضدایرانی قدیمی است، خاطرنشان 
کرد: آمریکایی ها اگر هرگونــه حماقت جدیدی 
مرتکب شــوند با قدرتی مواجه خواهند شــد که 
هیچگاه تصور آن را نمی کردند. وی همچنین تاکید 
کرد که آمریکا با تحمیل تحریم های تسلیحاتی علیه 

ایران به اهداف خود نخواهد رسید.
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مردم جنگ اقتصادی را باور کنند
آشنادرگفتوگوباایرنا:

 مستند بی بی سی خیانت به ملت ایران و 
جاسوسی جنگی است

سردارفدوی:
  بهتر است آمریکایی ها به خلیج فارس بیایند 

تا در دسترس ما باشند

 موسوی خوئینی ها: در انتخابات شرکت کنید 
تا به إِْحَدی الُحْسَنَیْین برسید

یک فرمان 
 انتخاباتی برای 

» اصالحات«

سياست 2

»پس در انتخابات شــرکت کنید تا به إِْحَدی الُحْســَنَیْین دست 
یابید: یا پیروزی، یا افشای بیشتر چهره کسانی که انتخابات را به بازی 
گرفته اند«؛ این یک فرمان انتخاباتی اســت از سوی مردی که چندان 
روی ِسن سیاســت ظاهر نمی شــود؛ تا جایی که طیف مقابلش او را 

»عالیجناب سایه« و »مرد خاکستری اصالحات« می نامد. 
محمد موسوی خوئینی ها دیروز با انتشار نامه ای در کانال تلگرامی 
خود، این فرمان را برای جریان اصالحات صادر کرده است. چند ماهی 
بیشتر از تشکیل مجلس یازدهم نمی گذرد و صورت جریان اصالحات 
همچنان در پی سیلی سخت شکستی که در اسفند پارسال و انتخابات 
مجلس متحمل شد، سرخ اســت.  اصالح طلبان چنان از میدان به در 
شدند و اصولگرایان و شورای نگهبان در جریان آن انتخابات چنان بر 
آنان تاختند که اصالحات مغبون و ناامید سر در گریبان فرو برد و درد 

آن شکست را هنوز بر خود هموار نکرده است. 
پس از آن هم اســتعفای موســوی الری و عارف از شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان و اذعان به فروپاشی این شورا، توی دل 

اصالح طلبان را بیش از پیش خالی کرد. 
از ســوی دیگر اما هر چه به خــرداد ۱400 نزدیکتر می شــویم، 
لیدرهای اصالحــات به نماینــدگان این جریان تلنگــر می زنند که 
 درد شکســت اســفند را هرچه زودتر پشــت ســر بگذارند و مهیای 

رقابت پاستور شوند...

واعظی:

ظریف به زودی برای مذاکره، به چین سفر می کند 
سياست 2

شهرنوشت 6

معاونشهردارتهران:عمرسکونتدرمحالتتهرانبهدلیلگرانیمسکنزیرسهسالاست

 نقل مکان های متوالی و محلاتی 
که تعلق خاطری ایجاد نمی کنند


