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رئیس جمهور گفت: ما در زمینه تحریم اقداماتی که الزم بوده را 
انجام داده ایم اما فرصت دستیابی دولت دوازدهم را به توافق برجام 
از دستش گرفتند. برای اینکه شش ماه فرصت از دست رفته بسیار 
متاســفیم و امیدواریم بتوانیم تا لحظه آخری که سر کار هستیم به 

وعده های خود عمل کنیم
به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات دولت 
گفت: خیلی ها می گفتند تحریم به این سادگی ها قابل رفع نیست و 
افراد با تجربه در سیاست و روابط بین الملل به من می گفتند که این 
کار شدنی نیست که با شش قدرت بزرگ مذاکره کنیم و فقط وقت 
تلف می شود، اما کار دولت یازدهم که در تاریخ کشور ما به عنوان یک 
فعالیت بسیار ارزشمند و حرکت مهم در سیاست و روابط بین الملل 
است این بود که ما در ۱۰۰ روز اول توانســتیم با ۱+۵ به یک توافق 

موقت برسیم و با این کار ادامه تحریم ها متوقف شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه آنها این بود که نفت ما که در 
آن زمان کمتر از یک میلیون بشکه فروش می رفت را ۲۰ درصد ۲۰ 
درصد کم کنند و به صفر برسانند و مثال در اواسط سال ۹۳ حتی یک 
بشکه نفت هم فروش نرود، اما با آن توافق موقت تحریم ها همانجا که 
بود متوقف شد و دست ما در جاهایی بازتر و برخی منابع بانک مرکزی 
آزاد شــد. کلیاتی هم مورد قبول طرفین قرار گرفت و طرف مقابل 

قبول کرد که ایران می تواند غنی سازی داشته باشد.
روحانی با بیان اینکه بعضی ها می گویند دنیا ممکن است توافق 
را بشکند خاطرنشان کرد: بله پیامبر هم توافق می کرد و طرف مقابل 
می شکست. قرآن به پیامبر می گوید هر وقت عهدی با کفار بستی در 
آخر آنها آن عهد را شکستند. ممکن است آدم عهدی ببندد ولی طرف 
مقابل بی وفایی کند. منتهی توافق ما در ســال های ۹۴ تا ۹۶ و چند 
ماهی هم در ســال ۹۷ باقیماند تا اینکه یک آدم مجنون سیاسی در 
آمریکا سر کار آمد و تحت فشار اسرائیل، عربستان، تندروهای منطقه 
و آمریکا و مجاهدین که از اول هم با برجام مخالف بودند این آدم سفیه 
را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او گفتند اگر از توافق بیرون بیاید 

از برجام چیزی باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: به او حالی کردند که تو باید ۲۴ ساعت تحمل کنی 
و اگر از برجام خارج شوی فردا صبح ایران از آن خارج می شود و دنیا 
می گوید که ایران خارج شــد و فقط باید ۲۴ ساعت تحمل سیاسی 
کنید، اما این محاسبه آنها اشتباه درآمد و او اینجا فریب خورد و دید 
باید تمام سه سال را بایســتد و هر روز تحت فشار بود و به هیچ یک از 
اهداف اصلی خود در این زمینه هم نرســید. هدف اصلی این بود که 

نظام بشکند و کشور به فروپاشی اقتصادی برسد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: از طرفی در داخل و خارج تبلیغ می 
کردند که اینها با برجام صنعت هسته ای را فروختند و درست است 
که مشکل PMD و تحریم ها حل شده ولی صنعت هسته ای از بین 
رفته است، اما دیدیم که صنعت هسته ای ما با قدرت باقیماند و این 
موضوع در این ماه های اخیر بیشتر ظاهر شــد و نشان داده شد که 
سازمان انرژی اتمی با چه توانمندی می تواند اورانیم ۲۰ و ۶۰ درصد 
غنی کند و حتی اگر نیاز باشد برای مقاصد صلح آمیز تا ۹۰ درصد هم 
مشکلی نداریم. آنها فکر نمی کردند که فوردو باز بماند. تمام زورشان 
این بود که غنی سازی تعطیل شود و اگر نشد فقط ۱۰۰ سانتریفیوژ 
کار کند نه ۶۰۰۰ سانتریفیوژ و فوردو تعطیل شود، نه اینکه در فوردو 
هر لحظه خواستین فیت کنیم در مخیله آنها نمی آمد که آب سنگین 

اراک به این گونه باقی بماند.
رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه عنوان کرد: همه اینها در سایه 

ایستادگی و مقاومت ملت باقیماند. 
مذاکره یک پشتوانه می خواهد نمی 
شود مذاکره باشد اما در دورن دعوا 
باشــد یا هدایت های مقام معظم 
رهبری نباشــد یا مردم ایستادگی 
نکنند. آن مذاکــرات به این ترتیب 
پیش نمی رود. دیدیــم که در آن 
زمان مذاکره دو ســال طول کشید 
و مردم هــم حمایت کردنــد و ما 
آنچه باید در سایه مذاکره به دست 
بیاوریم به دســت آوردیم بعد از آن 
آنها خارج شدند و خواستند در دوره 
ترامپ همه چیز را به هم بریزند اما 

باز هم اساس کار ایستادگی مردم بود. در این سه سال و نیم زندگی 
مردم همه جا تحت فشار بود.

روحانی در ادامه تصریح کرد: چــرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات 
پیروز می شود سخت مان است کف بزنیم و آفرین بگوییم و آنها را در 
برابر بازیگران صحنه بین الملل تشویق کنیم. در حالیکه باید این کار 
را انجام دهیم و این کار برای این خط و آن خط و این جناح و آن جناح 

نیست و این دولت و آن دولت ندارد.
رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد 
احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشــتیم 
در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند 
چه شرایطی بر کشــور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و 

تیر دیگری را می دیدیم، به هر حال آنقدری که مقدور بوده دولت و 
وزارت خارجه و بخش های دیگر تالش کرده اند و امروز یک ســفره 

آماده است که باید در باز شود و مردم بیایند کنار این سفر بنشینند.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود بــه موضوع کرونا در 
سیستان و بلوچستان اشــاره کرد و گفت: درباره کرونا و سیستان و 
بلوچستان خیلی بحث شــد که در آنجا تخت به اندازه کافی نداریم. 
البته در جنوب کشور متاسفانه با این ویروس دلتا هندی در سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان و قســمت های دیگر مردم مشکالت بسیار 
زیادی پیدا کردند. مدافعین سالمت هم انصافا تالش کردند و همه 
توان شان را در این زمینه گذاشتند اما اینکه سیاه نمایی می شود که 
در سیستان و بلوچستان مردم اصال تخت و بیمارستان ندارند و اصال 

برایشان هیچ کاری نشده درست نیست.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم به گزارش دیروز ســازمان 
برنامه و بودجه در این زمینه اشاره 
و خاطرنشان کرد: طبق این گزارش 
در استان سیســتان و بلوچستان 
در حــال حاضــر ۵۲۷۲ تخــت 
بیمارستانی هســت که بر مبنای 
ســرانه بــه ازای ۱۰۰۰ نفر ۱.۷۵ 
است. یعنی با همان متوسطی که در 
سراسر کشور وجود دارد کمی باالتر 
پس این حرف درســت نیست و به 
دروغ به مردم نگویند که دولت ها از 
جمله دولت یازدهم و دوازدهم برای 
مردم عزیز سیســتان و بلوچستان 
کاری نکرده اند؛ البته دولت یازدهم 
و دوازدهم را خیلی نمی توانند متهــم کنند چون ما گاز و راه آهن به 
سیستان و بلوچستان بردیم و کارهای عظیمی در آنجا صورت گرفته، 
در عین حال در مسئله بیمارستان امروز ۵۲۷۲ تخت در سیستان و 

بلوچستان وجود دارد.
وی اضافه کرد: فقط ۵۴۰ تخت بیمارســتانی در این یک ســال 
اخیر به اتمام رســیده، پس کار بزرگی شــده، البته شرایط سخت 
است و همه باید یاری کنند. نیروهای مســلح هم آماده هستند که 
اگر الزم باشــد در هرمزگان و سیستان و بلوچســتان کمک کنند. 
همه باید در این زمینه دســت به دســت هم دهیم و کمک کنیم و 
از طرفی برای مردم هم دعا می کنیم و شــفای عاجل می خواهیم. 
واکسیناسیون هم در این استان ها در سطح وسیعی شروع شده اما در 

 عین حال دروغ نسبت به نظام نبندند و حرف نادرست و ناروا نزنند. 
رئیس جمهور در ادامه به مشکالت در زمینه برق پرداخت و گفت: از 
طرفی در بخش برق مردم دچار مشکل شدند. ما با یک خشکسالی بی 
نظیری مواجه شدیم که در این ۵۰ سال اخیر بی نظیر بود فقط نسبت 
به پارســال ۵۲ درصد بارندگی ما کم شده است. بله سخت است آب 
سدهای ما کم شده و وقتی آب سد کم می شود نیروگاه آبی ما دچار 
مشکل می شود. از طرفی امسال گرمای شدیدی هم هست که اینها در 
کنار هم اضافه می شود و از آن طرف دست صنعتگران مان درد نکند و 
دستشان را می بوسیم؛ چرا که صنعت ما ۱۰ درصد مصرفش باال رفته 
است. الحمداهلل اینقدر در این یک سال گذشته افتتاح شد که نسبت 
به پارسال ۱۰ درصد مصرف برق صنعتی باال رفته، اینها در کنار هم 
باعث شده که ما مشکل پیدا کرده ایم. بعد می آیند و می گویند در این 
دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کاری نشد. من دچار حیرتم، دروغ را 
گاهی می گویند ولی دروغ شاخدار خیلی سخت تر از دروغ معمولی 

است؛ دروغ شاخدار می گویند.
روحانی ادامه داد: ۲۰ هزار مــگاوات در دولت یازدهم و دوازدهم 
به ظرفیت برق کشور اضافه شده است. ۲۰ هزار مگاوات اضافه شده 
خب چرا نادرست حرف می زنید. بطور متوســط ساالنه ما از دولت 
های قبلی هم بیشتر بوده و ســاالنه ما ۲۵۰۰ مگاوات اضافه شده در 
حالیکه قبال ۱.۷ بوده است. این یک واقعیت است وقتی ما آمدیم یک 
سری نیروگاه ها نیمه کاره بوده که از دولت قبل تحویل گرفتیم و آنها 
را تکمیل کردیم. االن هم که داریم می رویم یک سری از نیروگاه ها 
نیمه کاره است که داریم تحویل دولت بعد می دهیم. مقایسه کنید 
آن چقدر بوده و این چقدر است. بیش از سه برابر نیروگاه های نیمه 
کاره االن آماده است که داریم تحویل می دهیم که یک ماه دیگر یا دو 

ماه دیگر اینها همه افتتاح می شود.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در ادامه بیان کرد: برای اینکه 
مردم بدانند ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات ظرفیت نیروگاه هایی است که 
در دست تکمیل داریم که ظرف ماه های آینده و یا سال آینده تکمیل 
می شــود. از طرفی ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات هم برقرار است که اینها 
مجوزها و کارهای قانونی اش انجام شده و تنها پول می خواهد و نیاز 
به ســرمایه دارد. فقط در یک مورد نیروگاه سیریک ۱۴۰۰ مگاواتی 
است که در حال ساخت است. باید در این زمینه واقعیت ها را به مردم 
بگوییم؛ البته در این مدت مردم درباره برق مشکالت زیادی داشتند 
که من عذرخواهی هم کردم و امیدوارم که برق خانگی قطع نشود و 
اگر بنا به الزام نیاز به قطع شــدن هم بود با اعالم و برنامه ریزی قبلی 

این کار صورت بگیرد.

خبر
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ابهامات آزادسازی منابع 
بلوکه شده ایران 

سياست 2

چرتکه 3

احمد جنتی برای بیست و نهمین سال متوالی دبیر شورای نگهبان شد؛

یت  تمدید مامور
در     95 سالگی

با ابقای آیت اهلل جنتی برای بیست و نهمین 
سال متوالی در سمت دبیری شورای نگهبان، 
باید گفت هیچ بعید نیســت که گمانه زنی ها 
درباره بازنشستگی وی بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری خام اندیشانه باشــد. شاید آنهایی 
که چنیــن پیش بینی ای می کننــد توانایی 
مسن ترین سیاســتمدار ایران در ۹۵ سالگی 
را دســت کم گرفته اند! صبح دیروز در جریان 
برگزاری جلسه انتخابات هیأت رئیسه شورای 
نگهبان، هادی طحان نظیف به جای عباسعلی 
کدخدایی به عنوان ســخنگوی این شــورا و 
سیامک ره پیک نیز به عنوان قائم مقام دبیر در 

این نهاد انتخاب شدند.

بدون رقیب، بدون جایگزین
در این جلسه، برای دبیری اما مانند تمام 
۲۹ سال گذشته باز هم احمد جنتی انتخاب 
شد. انتخابی که نشــان می دهد او کماکان 
در کسوت دبیر شورای نگهبان بدون رقیب 
و بدون جایگزین اســت.  پیش از این گفته 
می شــد بهترین گزینه برای جانشینی او در 
شــورای نگهبان که مواضــع نزدیکی هم با 
احمد جنتی دارد، آیت اهلل محمد یزدی است. 
آیت اهلل یــزدی پنج ســال از آیت اهلل جنتی 
کوچک تر بود؛ با این حال او پاییز پارسال فوت 
کرد و بدین ترتیب تنها گزینه برای جانشینی 

جنتی نیز به قول معروف چهره...

بازنشستگان کارگری در گردهمایی سالروز تامین اجتماعی:
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