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دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی
و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه برگزار شد

مرا به عنوان داماد وزیر محاکمه نکنید

رهبر معظم انقالب در دیدار سران قوا ،مسئوالن و کارگزاران نظام:

مذاکره سم است ،جنگ هم نمی شود

ëëادامه از صفحه اول
ایشــان یکــی از راههای حل مشــکالت
اقتصادی را اســتفاده از ظرفیت وسیع
مردمــی کشــور دانســتند و بــا تأکید بر
اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب
در بخشهای گوناگون اقتصادی بسیار
ضروری است ،افزودند :باید با قاچاق،
داللیها ،خریدهای خیانتکارانه ارزاق
عمومــی و احتــکار ،بــدون هــراس از
جنجالها ،برخورد قاطع شــود و همه
بایــد از دولــت در ایــن عرصه حمایت
کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان
چنــد کار و وظیفــه اساســی کــه باید به
عنوان تفکــری عام مورد توجه و عمل
ســه قــوه قــرار گیــرد« ،رونق تولیــد» را
کلید حل بسیاری از مشکالت خواندند
و افزودنــد :در ســایه عــزم جهــادی و
بهکارگیری جوانــان متخصص ،موانع
رونــق تولیــد قابــل رفــع اســت کــه اگر
این هدف محقق شــود ،مسائلی نظیر
اشــتغال ،کاهــش تــورم ،رفاه مــردم و
صادرات ،شتاب خوبی خواهد گرفت.
ایشــان «اعتمــاد به جوانــان» را راه
حــل اصلی برشــمردند و خاطرنشــان
کردنــد :هر جا به نســل جــوان اعتماد
حداقــل امکانــات را در
کردیــم و
ِ
اختیارش گذاشتیم ،پیش رفتیم.
رهبــر انقــاب تولیــدات تحســین
برانگیــز نظامی از جمله موشــکهای
نقطــه زن بالســتیک و کــروز بــا بــرد ۲
هــزار کیلومتــر را نتیجــه اعتمــاد بــه
جوانــان مؤمــن ،بــا انگیزه و خســتگی
ناپذیــر خواندنــد و افزودنــد :در بحث
یســازی  ۲۰درصــدی اورانیــوم و
غن 
تأمین نیازهای پزشــکی هســتهای نیز
وقتــی کار را به جوانــان محول کردیم،
در میــان نابــاوری بســیاری ،کار به این
مهمی را به سرانجام رساندند ،ضمن
اینکه مشکلترین بخش غنی سازی،
رســیدن بــه  ۲۰درصد اســت و مراحل
بعدی ،آسانتر از این مرحله است.
ایشــان پرســیدند :آیــا اینگونــه
جوانان نمیتوانند مشکالت صنایع را
حل کنند و با یافتن حلقههای مفقوده
بخشهای مختلف ،کارها را به سامان
برسانند؟
رهبــر انقــاب بــا ابــراز تلــخ کامــی
از شــنیدن خبــر تعطیلــی برخــی
واحدهای تولیدی یا کشــاورزی ،وزارت
صنایــع را بــه تهیــه فهرســت مــوارد
مــورد نیــاز واحدهای تولیــدی (اعم از
ماشــینآالت ،قطعــات و مــواد اولیه)
و ارائــه فراخــوان برای رفع ایــن نیازها
توصیــه مؤکــد و خاطرنشــان کردنــد:
بســیاری از این مــوارد در داخل کشــور
قابل تأمین است.
حضرت آیتاهلل خامنهای دومین
کار و وظیفه اساســی دولــت و دیگر قوا
را «تالش برنامهریزی شــده و بیوقفه
بــرای خودکفایــی بویــژه در زمینــه
کشــاورزی» برشــمردند و افزودنــد:
متأســفانه در مقطعــی بــا ایــن حرف
که خرید محصــوالت از بیرون ارزانتر
تمام میشــود و تولید در داخل صرفه
اقتصادی ندارد ،روند خودکفایی دچار
ضربه شد.
ایشــان افزودند :البته ممکن است
خریــد برخــی محصــوالت از جملــه
گنــدم از خارج به صرفه باشــد ،اما اگر
جلــوی واردات ایــن محصــول مهم را
گرفتند چــه کار خواهیم کرد؟ بنابراین
بایــد بــا تــاش بیشــتر بــه راه عاقالنه
خودکفایی ادامه دهیم.
رهبر انقــاب خودکفایــی در زمینه
بنزیــن را مهــم برشــمردند و افزودند:
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس که به
همت ســپاه احداث و راه اندازی شــد،
حــدود یکســوم مصــرف مســرفانه
کنونی بنزین را تأمین میکند که بسیار
مهم است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
جمع بنــدی این محــور تأکیــد کردند:
اقتدار و آبروی کشــور در «خودکفایی»
اســت و بایــد نیازهــای مهــم کشــور را
خودمان تولید و تأمین کنیم.
«ســهولت کســب و کار» ســومین
مسألهای بود که رهبر انقالب به عنوان
دســتور کار عمومــی قوا مطــرح کردند
قوانین بســیار و
و افزودند« :مقررات و
ِ
گاه متناقض» عمالً مانع رونق فضای
کســب و کار شــده اســت که باید خیلی
جــدی ایــن مشــکل دســت و پا گیــر را
برطرف کرد.
رهبــر انقــاب بخــش کشــاورزی را
دارای اولویــت خواندنــد و افزودنــد:
این بخــش ،هم از جهــت تأمین مواد

غذایی و هم از جهت ســهم اشــتغال،
بســیار مهــم اســت و بایــد بــا احــداث
صنایــع تبدیلی در روســتاها و برطرف
کــردن مشــکل فــروش محصــوالت
کشــاورزی روســتاییان ،بــه آن توجــه
کامل کرد چرا که در پیشــرفت و قدرت
کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقالب نیروی انسانی کارآمد،
جــوان ،پرانگیــزه و خســتگی ناپذیــر را
ثروتــی عظیــم و بینظیــر دانســتند و
افزودنــد :هــزاران گــروه تحقیقاتــی در
داخــل و خــارج از دانشــگاهها وجــود
دارند که میتوانند با ایدهها و فکرهای
خوب و راهگشا ،چرخه کارها در بخش
صنایــع و معــادن و دیگــر بخشهــا را
روانســازی و مســائل زمیــن مانــده را
را هاندازی کنند.
ایشــان فرصــت جبــران خســارات
ســیل را فرصــت خوبــی بــرای رونــق
بخشهــای مختلف تولیــد خواندند و
تأکیــد کردند :بایــد اعتبــارات جبرانی
مناطــق ســیلزده را بــه گونــهای
برنامهریــزی و هدایت کرد که به رونق
کارخانهها بینجامد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
مسکنســازی را از جملــه رشــتههای
کارآفریــن خواندند و گفتنــد :از جمله
غفلتهای چند سال اخیر ،بیتوجهی
به موضوع مسکنسازی بوده است.
ایشــان افزودنــد :بایــد از فرصــت
ترمیــم یــا ســاخت مســکن بــرای
هموطنان ســیل زده اســتفاده کرد و با
کمک دســتگاههای مختلــف و بخش
خصوصی حرکت عظیم اشــتغالزا و
تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود
آورد .رهبــر انقالب اســامی در بخش
دیگــری از سخنانشــان بــه موضــوع
تالشهــا و اقدامات ضد ایرانی امریکا
پرداختنــد و خاطرنشــان کردنــد :در
مواجهه با دشــمن دو راه بیشتر وجود
نــدارد یــا عقبنشــینی مــا و پیشــروی
متقابل آنها و یا مقاومت و ایســتادگی
کــه تجربــه مــا در جمهــوری اســامی
نشان میدهد هر جا در مقابل دشمن
مقاومت کردیم ،جواب گرفتیم.
ایشــان مقاومــت در عرصــه
اقتصــادی را متفــاوت از مقاومــت در
عرصــه نظامــی دانســتند و افزودنــد:
مقاومــت در عرصــه اقتصــادی بــه
معنــای مســتحکم کــردن ســاخت
اقتصادی کشــور است که الزمه آن هم
برخورد جدی با مسائل و پیگیری امور
است.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکید بر
اینکــه بــرای اصالح امور نباید چشــم
به خــارج دوخت ،خاطرنشــان کردند:
چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه
به کشــور میشــود کــه نمونــه آن را در
برخــورد اروپاییهــا در قضیــه برجــام
میبینیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
افزودنــد :مــا بــا اروپاییهــا ،مشــکل و
دعوایــی نداشــتیم ،امــا آنهــا بــه هیچ
یــک از تعهدات خود عمــل نکردند و
نمیکننــد و در عیــن حــال مــدام ادعا
میکنند که ما به برجام پایبند هستیم.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه عــاوه
بــر دولــت ،مــردم نیــز باید بــرای حل
مسائل اقتصادی ،نقش آفرینی کنند،
گفتنــد :مــردم بــا خریــد محصــوالت
داخلــی و اســتمرار حمایــت از کاالی
ایرانی ،پرهیز از اســراف ،توجه نکردن
به شــایعات در فضای مجازی و زیاده
روی نکــردن در خریــد ،میتواننــد بــه
رونق تولید کمک کنند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
ادامه ســخنان خود ،در تبیین طراحی
امریکاییهــا در شــرایط فعلــی گفتند:
آنها تمام تالش خود را به کار گرفتهاند
تــا با فشــارهای شــدید اقتصــادی ،اوالً
نظام محاسباتی مسئوالن را بهگونهای
تغییــر دهند تا آنان مجبور به تســلیم
شــوند و ثانیــاً مــردم را در مقابل نظام
قرار دهند.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکــه طراحی
و محاســبه امریکا همانند محاســبات
چهــل ســال گذشــته غلــط اســت و به
نتیجــه هم نخواهنــد رســید ،افزودند:
امریکاییها این بار نیز قطعاً شکســت
خواهنــد خــورد و در ایــن موضــوع
تردیدی نیست.
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان
کردنــد :ســردمداران امریــکا بــه دلیل
بغــض و کینــهای کــه بــه جمهــوری
اســامی ایــران دارنــد ،کــور شــدهاند و
نمیتوانند درست محاسبه کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
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«متهم از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه
بدون تودیــع وثیقه در حدود  ۱۰۷میلیارد تومان در ســال
اخبــــار  ۹۱تــا  ۹۴از شــبکه بانکــی خــارج و صــرف عیــش و نوش،
سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس و ملک کرده است ».این چکیده اتهامات
ســیدهادی رضوی اســت؛ داماد محمد شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی که خــود در اعتــراض به معروف شــدنش ،عنوان میکنــد« :داماد
شــریعتمداریام نــه نتانیاهــو» و از دادگاه میخواهــد که فــارغ از داماد فالنی
بودن به پروندهاش رســیدگی شــود .با صدور رأی در پرونده سه نفر از اعضای
هیأت مدیره بانک ســرمایه که طبق آن بخشــایش ،توسلی و کاظمی هر کدام
به  20سال حبس محکوم شدند و حسین هدایتی که بزودی جزئیات حکمش
یشــود ،نوبت به  31متهم دیگر مرتبط با این بانک میرســد که البته
اعالم م 
معروفترین آنها سیدهادی رضوی و احسان دالویز هستند.
در اولیــن جلســه رســیدگی به ایــن اتهامات که در شــعبه ســوم دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
مقــام برگزار شــد ،قهرمانی نماینده دادســتان بــا حضور در جایــگاه به قرائت
کیفرخواســت پرونده اتهامات منتسب به ســیدمحمد هادی رضوی و احسان
دالویــز مرتبــط با فســاد بانــک ســرمایه پرداخــت .به گــزارش ایســنا ،نماینده
دادســتان گفت :متهم ســید هادی رضوی  ۱۲۰میلیارد تومان به بانک سرمایه
بدهــکار بــوده و از طریق گراننمایی ملک خود به مبلــغ  ۱۲۵میلیارد تومان از
بانک سرمایه  ۵میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از
بانک ســرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است .متهم
از طریق شــرکت آیندهســازان  ۳فقره ضمانتنامه به میزان  ۶۰میلیارد تومان،
رهپویان کوثر یک فقره ضمانتنامه به مبلغ  ۲۰میلیارد تومان ،شایگان تجارت
آتیه  ۳فقره ضمانتنامه به مبلغ  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان و مجموعاً با
توجه به مراتب فوق ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیالت
و ضمانتنامه دریافت کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت
و گفت :متهم سید محمدهادی رضوی متهم به مشارکت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی کشــور از طریق تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ ۱۰۷
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند
که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد .متهم دیگر احسان دالویز از دوستان
ســیدهادی رضوی و امامی بوده اســت که نفوذ قابل توجهی داشــته اســت .او
بــا تودیع وثیقــه ،آزاد و متهم به معاونت در اخالل عمــده در نظام اقتصادی
کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  ۲میلیارد تومان
است .سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت
 ۲میلیــارد تومــان بــه آقــای دالویز کرده اســت که نظــر به نقش مؤثــر متهم،
انتســاب معاونت در اخالل عمــده در نظام اقتصــادی ،معاونت در تحصیل
مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
ëëمگر بدهی من چقدر بوده؟ حدود  ۸۰میلیارد تومان
در ادامــه جلســه دادگاه ،متهــم محمدهــادی رضوی ضمــن رد اتهامات
وارده گفــت :ظاهــراً خیلی دوســت دارند بگوینــد محمدهادی رضــوی داماد
شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم .من از دادگاه میخواهم
فارغ از داماد فالنی ،پرونده من بررسی شود .اصل بدهی من  ۸۰میلیارد تومان
است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع
شــود .از  ۸۰میلیارد تومان  10درصد دســت آقایان مانده اســت و بعد از ارائه
شــدن این مبلغ  ۲۲میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کردهام.
چــرا کذب میگوییــد ۸۰ .میلیارد که دادهاید  ۲۲میلیــارد گرفتهاید و مابقی به
صورت ملک بوده اســت .برخی افراد در یک روز حســاب باز میکردند و  ۲روز
بعد تسهیالت خود را دریافت میکردند اما من حداقل زمان از افتتاح حساب
تا دریافت تســهیالتم  ۳ماه تا یکسال بوده است .محمدهادی رضوی خطاب
به ریاســت دادگاه گفت :بانک سرمایه  ۳۱بدهکار کالن دارد که بدهیهایشان
 ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و هزار میلیارد است ،بدهی من کجای این ارقام قرار
دارد؟! لیســت اســامی این  ۳۱بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس
اعالم شــده است که اصالً اسم من در آنجا نیست .مگر بدهی من چقدر بوده
است ،حدود  ۸۰میلیارد تومان.
 ëëپیشنهاد پرداخت رشوه  5میلیاردی به همراه یک ملک
متهم در رابطه با گراننمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت :بنده بیش
از  ۵ماه با مدیران بانکی نامهنگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و
بــه عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از  ۵ماه باالخره هیأت مدیره
اعالم کرد که ما این ملک را ارزیابی میکنیم .آقای قاضی! بدهی من در سال
 ۹۳حدود  ۸۰-۷۰میلیارد تومان بوده است که حدود  ۲۲میلیارد آن را نقداً در
حســاب بانک پرداخت کرده بودم .یکی از مدیران وقت بانک ســرمایه به نام
حیدرآبــادی به من گفت که بیا ما ملک تــو را  ۱۲۰میلیارد ارزیابی میکنیم که
 ۸۰میلیارد بدهی تو را تسویه میکند و  ۵۰-۴۰میلیارد هم به تو داده میشود
امــا تــو بایــد  ۵میلیارد تومــان نقد به مــن بدهی و یــک ملک را هــم بدهی تا
حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمیدانم که چرا این
آقا از اسپانیا سر درآوردند.
ëëهر ماه  30میلیون به سوپراستارهای شهرزاد میدادیم
در ادامــه جلســه دادگاه ،متهــم رضــوی بــا اشــاره بــه موضــوع الشــههای
پولهای کثیف در سینما ،گفت :نزدیک به  ۸میلیارد تومان در سریال شهرزاد
ســرمایهگذاری انجام شده اســت و اصالً پشیمان نیستم اما آقای امامی هنوز به
ما بدهکار اســت و هنوز اصل پول را برنگرداند ه است و در این خصوص شکایت
کردم 50 .درصد شهرزاد  ،1مال من بود اما در شهرزاد  ،2دیدم که ما نیستیم که
این موضوع به خاطر اختالفات سیاســی بوده اســت ۵۰ .درصد آن را داشــتند
 ۱۵میلیــارد تومــان میفروختنــد که گفتم مالــک آن  ۵۰درصد من هســتم و
افتخــار دارم اگــر وامی گرفتم ،کاری در ازای آن ارائه کردم .در شــهرزاد  ،1فقط
من و ســعید ملکان تهیه کننده «ویالییها» و «تنگه ابوقریب» بودیم .هر ماه
 ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان به سوپراســتارها میدادیم که معقول بوده و خبری از
پولهای کثیف نبوده است.
 ëëقد و اندازه رضوی وام ازدواج بوده؛ بیش از این صالحیت نداشت
نماینده دادستان در ادامه به او گفت :اخذ تسهیالت ،مصرف تسهیالت و
تسویه آن کامالً مجرمانه بوده و آقای رضوی در  91/۷/9تحت پوشش شرکت
آیندهسازان فاطمی  ۲۰میلیارد تومان تسهیالت از بانک میخواهد و پرونده
بررســی میشــود و به آقای رضوی اعالم میشــود که  ۲و نیــم میلیارد تومان
بدهیــد .آقــای رضوی مبلــغ  ۲و نیم میلیارد تومــان را نمیگیــرد و یک ماه و
نیــم بعد میبینیم او  ۷میلیارد تومان تســهیالت میگیــرد و برایش مصوب
میشــود که این جای ســؤال دارد .نماینده دادســتان گفت :بر اساس گزارش
کارشناسی ،عملیات شرکت واقعی به نظر نمیرسد و ایرادات اساسی وجود
داشــت که کارشناسان وثیقه به بانک اعالم میکنند .قد و اندازه آقای رضوی
وام ازدواج بوده اســت و بیش از این صالحیت نداشــت .جلسه بعدی دادگاه
ساعت  ۹صبح روز دوشنبه  ۳۰اردیبهشت  ۹۸ساعت برگزار خواهد شد.
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بــه مخالفــت بســیاری از صاحبنظران
در امریــکا بــا شــیوه برخورد بــا ایران و
گروههــای مقاومــت گفتند :مســئوالن
کنونــی امریــکا واقعــاً درک درســتی
نسبت به مســائل گوناگون و همچنین
جمهوری اسالمی ندارند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه هیچکس
نبایــد از هیبــت ظاهــری ،تشــرها و
هیاهوهــای امریــکا بترســد ،افزودنــد:
ابرقدرتها معموالً کار خود را با تشر و
هیاهو پیش میبرند و هرگونه جا زدن
در مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان
کردنــد :عــاوه بــر امریــکا ،از ثــروت
قارونهــای منطقــه خلیــج فــارس
نیــز نبایــد ترســید زیــرا هیــچ غلطــی
نمیتوانند بکنند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
خاطرنشــان کردنــد :امریــکا در ســال
 ۱۳۵۷و قبــل از پیــروزی انقــاب
اســامی بســیار قدرتمندتر از شــرایط
فعلــی بــود و کارتر رئیــس جمهور آن
زمــان ،هم عقل و هم قدرت بیشــتری
از رئیس جمهور کنونی امریکا داشــت
و محمدرضــا پهلــوی نیــز بــه عنــوان
مأمور آنها بر همه امور مســلط و کامالً
تابــع بــود ،اما ملــت ایران توانســت با
دســت خالی همان امریکا را شکســت
دهد ،ضمن آنکــه جوانهای انقالبی
امروز کمتر از ســال  ۵۷نیستند و عمق
اندیشه انقالبی آنها نیز بیشتر است.
ایشــان با تأکیــد بر اینکه دشــمنی
امریــکا بــا جمهــوری اســامی بیشــتر
نشــده بلکــه نســبت بــه چهــل ســال
گذشــته ،آشــکارتر و صریحتــر شــده
اســت افزودنــد :باید بدانیم ،کســی که
با صــدای بلند تهدیــد میکند ،قدرت
و توانایــی او بــه انــدازه آن صدای بلند
نیست.
رهبر انقالب اســامی خاطرنشــان
کردنــد :دولــت فعلی امریــکا عالوه بر
دشــمنی صریحتــر بــا نظــام اســامی
بیــش از هر دولت دیگر این کشــور ،در
خدمــت مصالــح رژیم صهیونیســتی
اســت و بــه عبارتــی بســیاری از
سیاســتهای امریــکا در دســت
تها است.
صهیونیس 
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
بــه ادعــا و جنجــال مقامــات فعلــی
امریــکا از جملــه رئیــس جمهــور ایــن
کشــور مبنی بر اینکه سیاســتهای ما
موجــب تغییــر در ایران شــده اســت،
گفتند :بله ،تغییر در ایران ایجاد شــده
اما این تغییر به این صورت بوده است
که نفرت مردم از امریکا ،ده برابر شده
است.
ایشــان «دســت نیافتنیتــر شــدن
منافــع جمهوری اســامی»« ،افزایش
همــت جوانــان» و «افزایــش آمادگی
نیروهــای نظامی و امنیتــی» را از دیگر
تغییــرات در ایران برشــمردند و تأکید
کردنــد :ســخنان مقامــات امریکایــی
نشــانگر میزان دوری آنهــا از واقعیات
و محاسبات اشتباه و غلط آنها است.
رهبــر انقــاب اســامی ســخنان
مقامهــای امریکایــی دربــاره ایــران را
نشــان دهنــده حماقــت بــاالی آنهــا
دانســتند و افزودنــد :رئیــس جمهــور
امریکا میگوید از وقتی که من آمده ام،
هــر جمعــه در ایــران راهپیمایی علیه
نظام برگزار میشــود باید بــه این فرد
گفــت ،اوالً روز جمعــه نیســت بلکــه
شنبه اســت و ثانیاً تهران نیست ،بلکه
پاریس است.
رهبر انقالب با اشــاره به مشــکالت
درونــی و بــزرگ امریــکا در زمینههای
اجتماعــی و اقتصــادی افزودنــد:

ایــن نکتــه البتــه غالبــاً مــورد توجــه
قــرار نمیگیــرد ،امــا مشــکالت مهــم
اجتماعــی و تناقــض و آشــفتگی در
دولت امریکا ،واقعیتی است که وضع
ضعیف دشمن را نشان میدهد.
ایشــان بــا اســتناد بــه گزارشهــای
رســمی مراکز دولتــی امریــکا« ،وجود
 ۴۱میلیــون امریکایــی دچار گرســنگی
و ناامنــی غذایــی»« ،نامشــروع بــودن
چهــل درصــد نــوزادان»« ،وجــود
 ۲میلیــون و  ۲۰۰هــزار زندانــی (کــه
باالتریــن میــزان جهانــی بــه نســبت
جمعیــت اســت)»« ،بیشــترین آمــار
مصــرف مــواد مخــدر» و «وقــوع ۳۱
درصــد تیراندازیهای جمعی دنیا در
امریکا» را از جمله واقعیات این کشور
خواندنــد و افزودند :برخیهــا ،امریکا
را خیلی بــزرگ و پرهیبت و خطرناک
جلــوه ندهنــد البتــه نبایــد از دشــمنی
دشــمن غفلــت بشــود ،امــا حقیقــت
آن اســت که امریــکا گرفتار مشــکالت
مختلف است.
ایشــان افزودنــد :عــاوه بــر ایــن
تهای
یهــای درونــی ،سیاســ 
گرفتار 
غلط امریکا از لحاظ سیاســی و امنیتی
عموماً به ضرر این کشــور تمام شده و
در منطقه مــا ،اروپا و مواجهه با برخی
قدرتهــای آســیایی ،آنهــا را دچــار
مشــکالت بیشــتر کــرده اســت ،ضمن
اینکــه روند هزینههای  ۷هزار میلیارد
دالری و بینتیجــه آنهــا در منطقــه،
همچنــان ادامه دارد اگر چه دستشــان
در کیسه سعودیها نیز هست.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
اشاره به هشدار برخی صاحب نظران
امریکایــی مبنــی بــر اینکــه فشــار بــر
جمهوری اسالمی به جهش اقتصادی
ایران منجر خواهد شــد ،گفتند :امریکا
در مواجهــه با ملت ایران و اســتحکام
روزافزون نظام اسالمی قطعاً شکست
خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که میگویند
مذاکره با امریــکا چه عیبی دارد ،تأکید
کردنــد :مذاکــره بــا امریــکا تــا وقتی به
ســم
تعبیــر حضــرت امام آدم نشــده ّ
اســت ضمن اینکــه مذاکره بــا دولت
سم مضاعف است.
فعلی این کشور ّ
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت
افزودنــد :معنــای حقیقــی مذاکــره،
معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً
در این معامله ،دنبال نقاط قوت ایران
هستند.
ایشــان افزودنــد :میگوینــد بیاییــد
دربــاره موشــک مذاکره کنیــم ،معنای
حقیقــی این حرف این اســت که شــما
بایــد ُبــرد و دقــت موشــک هایتــان را
کــم کنیــد تــا اگــر روزی شــما را هــدف
قــرار دادیم ،نتوانید جــواب بدهید .اما
بدیهــی اســت کــه کســی در ایــران این
حرف را نمیپذیرد؛ بنابراین همین سر
و صداها ادامه خواهد یافت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأکید
کردند :این مسأله بحث دین و انقالب
نیســت ،بلکه هیــچ ایرانــی غیرتمند و
با شــعوری حاضر نیســت با طرفی که
میخواهد نقاط قوت کشــور را از دست
او درآورد ،معامله کند.
ایشــان در مثــال دیگــری در زمینــه
اهــداف واقعــی دشــمن در بحــث
مذاکــره افزودنــد :عمــق راهبــردی
سیاســی و امنیتــی بــرای هــر کشــوری
مســألهای حیاتــی اســت ،برای مــا نیز
عمق راهبــردی در منطقه خیلی مهم
اســت ،آنهــا از ایــن مســأله ناراحتند و
میخواهند بر سر عمق راهبردی بسیار
خــوب ایران بــا آنها معاملــه کنیم؛ آیا
کسی میپذیرد؟

رهبر انقالب تأکید کردند :براساس
ایــن واقعیات اصــل مذاکره بــا امریکا
حتــی با کســی کــه آدم حســابی باشــد
غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ
چیــز از جمله اخــاق و قانــون و عرف
بینالمللــی پایبنــد نیســتند ،مســخره
است و مطلقاً معنا ندارد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
افزودند :البته در عقالی ما کسی دنبال
مذاکــره نیســت ،مــردم هم کــه دنبال
مذاکره نیستند ،فقط برخی گوشه کنار
حرفی میزنند.
رهبــر انقالب با اشــاره بــه نامههای
رئیس جمهــور قبلی امریکا به ایشــان
افزودنــد :اوباما که ظاهــرش خیلی اتو
کشــیدهتر از اینها بود ،یک نامه فدایت
شــوم بــرای مــا نوشــت و بنــده بعــد از
مدتــی جوابــی بــه او دادم ،بالفاصلــه
نامه دوم را نوشت ،میخواستم جواب
بدهــم کــه فتنــه  ۸۸پیــش آمــد و او با
فراموش کردن همه آن حرفها و ابراز
ارادتهــا ،با خوشــحالی بــه حمایت و
دفاع از فتنه و فتنهگرها شتافت.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه اینکــه
امریــکا مجبــور بــه عقبنشــینی در
مقابــل مقاومــت ملــت ایــران خواهد
شــد افزودند :بحــث مقاومــت ،بحث
برخورد نظامی نیســت و اینکه برخی
در روزنامــه یــا فضــای مجازی مســأله
جنــگ را مطرح میکنند ،حرف بیخود
و غلطی است.
ایشــان تأکیــد کردنــد :بنــا نیســت
جنگــی انجــام بگیــرد و انجــام هــم
نخواهــد گرفــت ،چــرا کــه مــا ابتــدا به
ســاکن هیــچ گاه دنبال جنگ نیســتیم
و آنهــا هــم میداننــد کــه جنــگ بــه
صرفهشان نیست.
رهبــر انقــاب در پایان سخنانشــان
خاطرنشــان کردنــد :رویارویــی کنونی،
برخورد اراده هاست و چون ما ارادهای
قویتر داریــم و به خدا توکل میکنیم،
انشــاءاهلل آینده خوبی در انتظار ملت
است.
ایشــان تأکیــد کردنــد :جمهــوری
اســامی ایران به فضل الهــی ،در پرتو
ایســتادگی ،هوشــیاری و اراده ملــت و
مدیریتهــا و تدابیر جدیدی که رئیس
جمهور محترم اشــاره کردند پیروز این
میدان خواهد بود.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اســامی ،آقای روحانی رئیس جمهور
گفــت :ســال  ۹۷ســال ســختی بــرای
مــردم کشــورمان بویــژه از لحاظ فشــار
بــر معیشــت و زندگی مــردم و کاهش
درآمدهای دولت بود.
رئیس جمهور بــه افتتاح طرحهای
بــزرگ در ســالهای گذشــته از جملــه
افتتاح  ۱۵فاز پارس جنوبی اشاره کرد و
گفت :در این مدت بزرگترین پاالیشگاه
میعانــات گازی کــه در خاورمیانــه
بینظیر اســت ،افتتاح شــد که موجب
تولید دو برابــری و خودکفایی در تولید
بنزین شد.
آقای روحانــی از افتتاح بزرگترین
طرحهــای مربــوط بــه ارتباطــات ،راه
و راهآهــن و همچنیــن اتصــال چهــار
استان به راه آهن سراسری خبر داد و با
یادآوری بهبود تراز تجاری محصوالت
کشاورزی به بارش بارانهای بیسابقه
اخیــر اشــاره کــرد و گفــت :عــاوه بــر
افزایش خرید تضمینی گندم ،افزایش
تولید دانههــای روغنی و خودکفایی در
تولید گندم ،در زمینه کشت گلخانهای
از  ۸هزار و  ۸۰۰هکتار به  ۱۵هزار هکتار
رســیدهایم و در آینده به  ۲۰هزار هکتار
خواهیم رسید.
آقای روحانی به افزایش سه تا پنج

برابــری پرداختــی مســتمری بگیــران
کمیتــه امــداد و بهزیســتی اشــاره کــرد
و افــزود :در زلزلــه کرمانشــاه در مــدت
 ۱۴مــاه ،ســه و نیــم میلیون متــر مربع
ساختمانســازی شــده کــه ایــن کاری
بسیار بزرگ است.
رئیــس جمهــور بــا تأکید بر نیــاز به
وحــدت و اتحــاد در کشــورگفت :کاری
که ملت و مســئوالن در ماجرای ســیل
انجام دادند بینظیــر بود و به وحدتی
شــبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد
بودیــم نیــاز داریــم چــرا کــه آن اتحاد
توانســت یک تهدیــد را به یک فرصت
بزرگ تبدیل کند.
آقــای روحانی با بیــان اینکه مردم
در فشار هستند و باید به معیشت آنان
توجــه ویژه کــرد ،افزود :اگــر بتوانیم در
کاالهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم،
میتوانیم مشــکالت مردم را در زمینه
معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه بــا
متحــد بــودن میتوانیــم از معضالت
عبــور کنیــم ،معیــار دوســتی در درون
نظــام را اعتقــاد و التــزام بــه قانــون
اساســی برشــمرد و افزود :اگر هر کسی
بــه قانــون اساســی پایبند باشــد و همه
ظرفیتهای قانون اساســی بکار گرفته
شود میتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشــاره به تصمیم
امریکا بــرای متوقــف کردن صــادرات
نفــت ایــران و اخــال در صــادرات
غیرنفتــی ،و فشــار روانــی و تبلیغــی،
افــزود :بــا ایثــار و وحــدت مــردم و بــا
ســازماندهی ،برنامهریــزی ،مدیریــت
بهتــر و هماهنگــی بیشــتر و تمرکــز در
اداره کشــور میتوانیم از این معضالت
عبور کنیم.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه اداره
کشــور بدون تغییــر در ســاختار بودجه
و اقتصــاد امکانپذیر نیســت گفت :این
کار تنهــا در اختیار دولت نیســت ،باید
اختیــارات متمرکــز و درک مجلــس و
دولت از شرایط کشور و منطقه و جهان
یکسان شود.
آقــای روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه
میتوانیــم به جای درآمد نفتی درآمد
غیرنفتــی را جایگزیــن کنیــم ،گفــت:
امریکاییها با محاسبات اشتباه و غلط
فکر میکردند ظرف چند ماه میتوانند
ملــت بزرگ ایران را بــه زانو در آورند و
تاریخهایی را برای این موضوع تعیین
کردنــد امــا ملــت ایــران با اســتقامت،
ایســتادگی و مقاومت روزها و ســاعات
زرینــی را در تاریــخ جمهوری اســامی
ایران خلق کرد.
وی بــا بیــان اینکــه ملــت ،رهبری،
دولــت و مجلــس موجــب ناکامــی
دشــمن شــدند ،ادامــه داد :امــروز هم
دشــمن در پــی زور و تزویــر اســت،
صبــح ناوگانــش را میفرســتد و شــب
شــماره تلفن میدهد .البته ما شــماره
تلفنهــای زیــادی از آنهــا داریــم و هر
تاریخــی کــه آنهــا در آن روز جنایتــی
علیه ملت ایران انجام دادهاند ،شماره
تلفن واقعی آنهاست.
رئیــس جمهور ادامــه داد :اختالف
مــا و شــما در ظلــم و تجاوز نســبت به
ملتهــا و ملت ایــران اســت ،توبه کنید
و برگردیــد ،راه بــاز اســت شــاید مردم
ایــران از ظلــم و جنایت تاریخی شــما
بگذرند.
آقــای روحانی با بیان اینکه دنیا به
بردبــاری ملــت ایــران پی برده اســت،
افــزود :بعد از تخلــف امریــکا از توافق
هستهای به دوستانمان و اتحادیه اروپا
که هــر دو از مــا مهلت خواســته بودند
تا به وظایفشــان عمل کنند ،بــه اندازه
کافی فرصت دادیم.
رئیس جمهور با بیــان اینکه امروز
بایــد از مســیر حقوقی اســتفاده کنیم و
ایــن را دولــت و شــورای عالــی امنیــت
و نظــام با رهنمــود رهبری آغــاز کرده،
گفــت :این مســیری اســت که اقــدام و
اعالم کردیم.
وی افزود :برخی به اشتباه میگویند
کــه  ۶۰روز مهلت دادیم تا  ۶۰روز دیگر
عمــل کننــد ،در حالی کــه مــا از روز ۱۸
اردیبهشــت عمــل کردیــم و  ۲تعهد را
کنار گذاشتیم و  ۲تعهد دیگر را نیز بعد
از  ۶۰روز کنار خواهیم گذاشت.
رئیــس جمهــور بــا تأکید بــر اینکه
بــا مشــارکت مــردم ،مــدارا بــا یکدیگر
و مقاومــت میتوانیــم بــه پیــروزی
برســیم ،گفت :امروز در یــک آزمایش
بــزرگ الهی قرار گرفتهایــم و بیتردید
با ایســتادگی و مقاومــت از این مرحله
عبور خواهیم کرد.

