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روحانی :مردم اشتباه نمی کنند

سال آینده سال خوبی خواهد بود

رئیــس جمهــوری در مقدمه نشســت
خبــری بــا اصحــاب رســانه ،بــا تبریــک
بـــــرش
ایــام میــاد بــا ســعادت دخــت پیامبــر
اســام(ص) حضــرت صدیقــه کبــری(ع) ،از ملــت بــزرگ
ایــران بهخاطــر حضور پرشورشــان در راهپیمایــی  22بهمن
چهلویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی سپاسگزاری
کرد.
حسن روحانی با برشمردن حوادث سخت و تلخ یکسال
گذشته در کشور از جمله حادثه سیل بیسابقه در  25استان
کشور ،شهادت ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی ،حادثه
ســقوط هواپیمای اوکراینی کــه موجب تأثر همه مردم ایران
شد و حادثه کرمان در مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی
که عدهای از عزیزان و هموطنان جان خود را از دست دادند،
گفــت :در برابر همه این حوادث ســخت ،مــردم ما در طول
ســال  98تا امروز و همچنین ســال  97ایستادگی و مقاومت
بینظیری را در برابر فشارهای خارجی از خود نشان دادند.
روحانی تصریح کرد :برغم اینکه بدخواهان میخواستند
مــا امســال بــا شــرایط غیرقابــل تحمــل مواجــه شــویم،
خوشــبختانه مشــکالت ما امسال کمتر از ســال گذشته است
و با وجود اینکه شــرایط در مجموع از ســال گذشته سختتر
اســت امــا همــه شــاخصها از لحــاظ اجتماعــی ،امنیتــی و
اقتصادی نشــان میدهد که موضوع فشــار حداکثری امریکا
را پشت سر گذاشتهایم.
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر اینکــه بیتردید محاســبه
مســیر و اســتراتژی امریکاییها غلط بوده و نســبت به ملت
بــزرگ ایران تأثیرگذار نخواهــد بود ،گفت :البته تحریمها به
طــور طبیعی مشــکالتی را برای مردم به وجــود میآورد و از
ایــن نظر ممکن اســت در زندگی مردم اثر داشــته باشــد اما
ایــن تحریمهــا بیثمر خواهد بود و ثمری برای دشــمنان ما
نخواهد داشت.
رئیــس جمهــوری اظهــار داشــت :آنهــا فکــر میکنند که
با فشــار حداکثــری میتواننــد در حال ضعف مــا را پای میز
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روحانــی بــا بیــان
ادامـــــه از اینکــه در زمینــه
صفحه اول هواپیمــای اوکراینــی
کــه اشــاره کردید ،یــک اشــتباه موردی
در ایــن حادثــه رخ داد و ایــن اشــتباه
آنقــدر عجیــب و غریــب بــود کــه آدم
بــاورش نمیشــد ،ادامــه داد 7 :ســال
خــودم مســئول پدافنــد هوایــی بودم.
همچون حادثــهای در زمان جنگ هم
در تاریخ ایران رخ نداده است .از روزی
کــه هواپیمــا در ایــران آمده و سیســتم
پدافندی در ایران آمده تا امروز چنین
حادثــهای نداشــتیم کــه در پایتخــت
کشور کنار فرودگاه بینالمللی در روت
پروازی چنین خطایی صورت گیرد.
او افــزود :یــک خطــای مــوردی
عجیــب و غریبــی اتفــاق افتــاد ،بــرای
همه هم عجیب بود که واقعاً میشود
همچین چیزی؟ و لذا تا رفتند بازرسی
و بررســی کننــد و بــه نتیجــه برســند،
میبایســت یک مقــام مســئولی به ما
اطالع مــیداد که این اشــتباه رخ داده
است ،بله یک تخمینهایی مخصوصاً
از روز پنجشــنبه در ذهــن ما بود ،اما در
عین حال آن مقام مســئول باید رسماً
به ما میگفت این شده یا نشده.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
معتقد است باید در بررسی ها تسریع
و اعــام دلیــل زودتــر انجــام میشــد،
ادامه داد :به اعتقاد من ممکن بود به
یک صورتی این روند تســریع میشــد،
مثالً پنجشــنبه غروب اعالم میشد به
جــای اینکه شــنبه صبــح اعالم شــود،
این لطمــه زد ،اما به نظر من تعمدی
در کار نبــود که بــه اعتماد مردم لطمه
بزنند ،همان نیروی مســلحی که برای
مــا در طول تاریــخ افتخــارات فراوانی
را آفریــده ،آمد این اشــتباه را به عهده
گرفــت ،از مــردم هــم عذرخواهی کرد
من هم اینجا نحوه کار سپاه پاسداران
را ســتایش میکنــم .هــم در موضــوع
شهادت شهید سلیمانی ،پاسخ سریع
و قاطعــی به امریکاییهــا داد و هم در
ایــن اشــتباه در اولیــن فرصــت ممکن
آمدند از مردم عذرخواهی کردند و به
مــردم اعتماد دادند کــه کاری خواهند
کــرد کــه چنیــن اشــتباهی هیچوقــت
انشــاءاهلل در تاریــخ ایــران رخ ندهــد.
بنابرایــن نبایــد بگذاریــم ایــن گونــه
حوادث به انســجام ما لطمه بزند و ما
را از هم جدا کند.
ëëشفاف ســازی دربــاره هواپیمــای
اوکراینی
پرســش خبرنــگار دیگــری دربــاره
هواپیمــای اوکراینــی و اینکــه زمــان
اطالع رئیس جمهوری از دلیل حادثه
چــه زمانی بــوده و چرا دولت آســمان
کشــور را کلییر نکرد و چرا برای بررسی
موضــوع از ســوی دولــت درخواســت
تشــکیل دادگاه ویژه داده شــده است،
ایــن گونــه پاســخ داد کــه «در موضوع
هواپیمــای اوکراینــی ،حادثــه صبــح
چهارشــنبه اتفاق افتــاد و ما هم صبح
چهارشــنبه و در واقع بعد از آن حادثه
در دولــت بودیــم؛ آنچــه در دولــت
مطــرح شــد ،یــک ســانحه بــود؛ یعنی
آنکــه وزیــر راه آمــد موضــوع را مطرح
کــرد کــه یک ســانحه بود و مــن هم در
آن لحظــه اول پرســیدم کــه این 737
مکــس بــود یا مــدل دیگری بــوده؟ که
گفــت مــن نمیدانــم و گفتــم مدلــی
اســت کــه در ایــن مــدت حادثــه ســاز
هســت یا نــه مــارک دیگــری بــوده که
معلوم شــد به هر حال آن مدل نبوده
اســت؛ بعدازظهر آن روز شورای عالی
امنیــت ملــی داشــتیم ،البته نــه برای
هواپیمای اوکراینی ،برای مسأله عین
االســد و عکسالعملهــای احتمالــی
امریکا و این گونه مسائل».
روحانــی افــزود :بعدازظهــر
چهارشــنبه ســاعت  3تــا حــدود  5و
ربع الــی  5و نیم شــورای عالی امنیت
ملی داشــتیم؛ در آن جلسه هم گرچه
بحــث هواپیمــا بحــث اصلی مــا نبود
ولی آخر جلســه که مطرح شــد باز هم
مسأله سانحه مطرح بود نه چیز دیگر؛
شــب کــه رئیــس جمهــوری اوکراین با
مــن صحبــت کرد لحــن او یــک مقدار
متفــاوت بود و یــک احتماالتــی را می
داد یا اطالعاتی را برخی از کشــورها به
او داده بودند و من هم شب با وزیر راه
مفصل در این زمینه صحبت کردم که
او باز هم میگفت این یک ســانحهای
بــوده و خبــری نبــوده اســت؛ بــه دلیل
اینکــه پدافنــد هوایی کشــور مــی گفت
شــلیکی از طرف ایران صورت نگرفته
است.
او در ادامــه گفــت :پنجشــنبه یــک
مقــدار شــبهات بیشــتر شــد؛ بــاز بــا

مســئولین امــر صحبت کــردم ،غروب
پنجشــنبه کــه بــا رئیــس ســتاد کل
صحبت می کــردم تقریباً این احتمال
دیگــر قــوی بــود؛ البتــه تیــم بازرســی
آنهــا هنوز گزارش نــداده بود ،ولی این
احتمــال قــوی بود که ایــن حادثه روی
خطایی در پدافند صورت گرفته است؛
به ایشــان گفتم که اگر شما همین طور
فکــر می کنید و به این نتیجه رســیدید
االن اعــام رســمی کنیــد کــه این خطا
بود؛ گفت نه ما هنوز شــبهاتی داریم و
فردا در دبیرخانه شــورای امنیت ملی
جلسه ای داریم و آنجا بررسی و نهایی
میکنیــم؛ گفتــم اگــر شــما شــبهه ای
دارید ،آنجا بررسی شود.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
بــه هــر حــال مقامــات مســئول بایــد
بــه مــا گــزارش رســمی بدهنــد؛ آنهــا
قبــل از ظهــر در شــورای عالــی امنیت
ملــی جلســهای داشــتند و بعدازظهــر
ســؤال کــردم و تقریباً دیگر پاســخ آنها
روشــن بــود کــه جمعبندی این اســت
که یک خطای انســانی صــورت گرفته
و ایــن در بعدازظهــر روز جمعــه بود،
افــزود :من گفتم اگر این چنین اســت،
اعــام کنیــد و گفتنــد مــا داریــم بیانیه
آن را مینویســیم؛ ســاعت  4و نیــم
بعدازظهر رئیس ستاد کل فرماندهی
نیروهای مســلح با مــن تماس گرفت
و آنجا رســماً به من اعــام کرد که این
خطا صورت گرفته اســت؛ یعنی اولین
لحظــهای کــه بــه طور رســمی بــه من
اعالم شــد ســقوط هواپیمای اوکراینی
ناشــی از خطای انســانی بوده ،ساعت
 4و نیــم بعدازظهــر جمعه بــود و من
همــان لحظه هم گفتم که پس همین
االن اعالم شــود؛ گفتند باشــد؛ بعد که
دیدم اعالم نشــد پرســیدم و دیدم در
نهایت تصمیمی گرفته شده که جلسه
شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود.
روحانــی ســپس ادامــه داد :گفتــم
اگــر چنیــن تصمیمــی هســت همیــن
امشــب تشــکیل دهیم و جمعه شــب
جلســه شــورای عالــی امنیــت ملــی را
تشــکیل دادیــم؛ آنجــا بحــث مفصــل
انجام و کامالً ابعاد قضیه روشــن شد؛
بیانیــهای هم که ســتاد کل آماده کرده
بود در آن جلسه مطرح شد و تصمیم
نهایی اتخاذ شد که رسماً اعالم شود و
مسئولیت را بپذیرند؛ ساعت  12دیدم
اعالم نشــده تعجب کردم؛ به هر حال
صبح شنبه اعالم شد.
او در پایــان پاســخ بــه ایــن بخــش
از ســؤال خبرنــگار افــزود :بنابراین کل
ماجرا که مــا کرونولوژی (ســیر زمانی)
آن را بــرای شــما از اول تا آخــر در این
مصاحبــه گفتیــم ایــن بــود و االن هم
مسیر را دنبال میکنیم؛ طبق مقررات
بینالمللی ،عمدتاً با اوکراینیها راجع
به مسائل هواپیما و مسأله جعبه سیاه
داریــم صحبــت میکنیــم و امیــدوارم
مسأله حل و فصل نهایی شود.

پاســخ روحانــی بــه چرایــی کلییــر
نشدن آسمان ایران در آن شب خاص
نیــز گفت :آســمان ما باز اســت و همه
هواپیماها به طــور طبیعی رفت و آمد
میکننــد؛ به هر حال در یک شــرایطی
آســمان بایــد در یــک بخشــی و روتــی
بســته شــود؛ اینجــا بایــد هواپیمایــی
کشــوری اعالم کند که این مسیر از این
ســاعت تا آن ســاعت یا ایــن روز تا آن
روز یــا هر چه که هســت بســته اســت؛
معمــوالً دو تــا مقــام بیشــتر نیســت؛
یا هواشناســی کشــور اســت کــه ممکن
اســت یــک شــرایط فوقالعــاده جوی
پیشبینی کند و بگوید این روت به این
دلیل مثالً از این ســاعت تا آن ســاعت
بسته شود و یا نیروهای مسلح هستند؛
یعنی ســتاد کل نیروهای مسلح اعالم
کنــد و بگویــد این فضا به دلیــل مانور،
عملیــات یــا احتمــال خطــر جنــگ یا
هر چــه هســت بســته شــود .دولت در
این زمینه اصالً مســئولیتی برای کلییر
کردن به عهده ندارد و این مســئولیت
در مســائل امنیتــی یعنی غیرمســائل
طبیعی و هواشناســی و اینها مربوط به
نیروهای مســلح میشود؛ در طول این
 41ســال هم همین روال بوده؛ همیشه
روال این چنین بوده است.
ëëآمــار کشــته های آبــان در اختیــار
پزشکی قانونی است
رئیــس جمهــوری در پاســخ به این
ســؤال که بخشی از آن به چرایی تأخیر
در اعــام دلیــل ســقوط هواپیمــای
اوکراینــی و نیــز حــوادث آبــان ارتبــاط
داشــت ،گفــت :واقعیت این اســت که
همــه مــا ،همه احــزاب و جناحها باید
از ایــن ذهنیــت خــارج شــویم کــه یک
جنــاح بایــد کشــور را در اختیار داشــته
باشد ،همه باید احساس کنیم که همه
احزاب و همه جناحها ،همه گروهها در
حد خودشــان حق دارند و باید حضور
داشــته باشــند .او افــزود :اینکــه شــما
میفرماییــد بعضی چیزهــا به اعتماد
مردم لطمه خورده اســت همین طور
اســت وبایــد تــاش کنیم ایــن اعتماد
را برگردانیــم .بــه اعتقــاد مــن در آبان
ماه ،غروب جمعه (روز اجرایی شــدن
تصمیم سهمیهبندی بنزین) عالمتی
داده شد که عالمت غلطی بود.
روحانی با بیان اینکه غروب جمعه
بعضــی در فضــای مجــازی نوعــی
شــکاف حاکمیتــی بــه نادرســتی القــا
کردند در حالی که موضوع حاملهای
انــرژی ،تصمیــم تنهــا دولــت نبــود و
تصمیــم کل نظــام بــود که در شــورای
عالــی هماهنگــی اقتصادی ســران قوا
اتخاذ شــد ،گفت :هر سه قوه رأی داده
بودند ،به اتفاق آرا تصویب شــده بود،
رهبری آن را تأیید کــرده بود ،بنابراین
چیزی نبود که تنها دولت باشــد ،همه
بــا هــم و کل نظــام در ایــن زمینه یک
تصمیمــی اتخــاذ کــرده بودنــد ،امــا تا
صبح یکشــنبه این تردید را مرتب نشر

میدادند که اختالف اســت ،چند طور
نظر است تا اینکه مقام معظم رهبری
که در بیاناتشــان تصریح فرمودند این
شــبهه برطرف شد و کنار رفت .شرایط
هم غروب همان روز عادی شد ،یعنی
شــب و روز دوشــنبه ما هیچ مسأله ای
در کشــور نداشتیم .مشکل ما روز شنبه
و یکشنبه بود.
رئیس جمهوری در پاسخ به سؤال
خبرنگار مجله نیویورکرز درباره تعداد
شــهروندان غیرنظامی کــه در حوادث
آبان کشته شــدهاند ،با بیان اینکه «در
این حادثــه البتــه رســانههای خارجی
اغراق و مبالغه عجیب و غریب کردند
و عددهــای عجیــب و غریبــی اعــام
کردنــد .البته یک عــددی را اول اعالم
کردنــد بعد به آنها چیزی گفته نشــد و
همیــن طور باال بردند و روزانه  100نفر
 100نفــر باال بردند تا از هــزار هم عبور
کــرد» ،گفــت :اینهــا کامــاً نادرســت و
ناصحیح است و این ارقام از ابتدا هم
گفته بــودم کــه آنهایی کــه از نیروهای
خــودی بودنــد در ایــن زمینــه کامــاً
مشــخص شــود چراکه عــدهای از اینها
کــه کشــته شــدند از نیروهــای خودی،
بســیج ،نیروهــای انتظامــی ،مــردم
عادی و مردم عابر بودند و مورد هدف
قــرار گرفتهاند و آنهایــی که به هر حال
جــزو معترضین بودند و تخلف کردند
یعنــی بــه یــک مرکــز نظامــی تهاجم
کردند و مرکز نظامی از خود دفاع کرد
که اینها تفکیک شــود و به مردم اعالم
میشود.
روحانی افزود :آمــار اینکه چند نفر
کشته شــدند در اختیار پزشکی قانونی
کشــور اســت و اگر برای پزشکی قانونی
همه ابعاد روشــن اســت که قاعدتاً در
این مدت باید روشــن باشد ،میتوانند
ایــن مســأله را اعــام کننــد و مشــکلی
نیســت ولی آمار واقعی آنچــه تاکنون

مذاکــره ببرنــد و تمام هدف امریکا همین اســت که با فشــار
حداکثــری درحالــی کــه مــردم در مســیر ســختی فــراوان و
اســتیصال قرار گرفتند ،دولت با ضعف در برابر میز مذاکره
حضور پیدا کند اما این کار امکانناپذیر است.
روحانــی تأکید کرد :ما با قــدرت و توانمندی و با عزت در
برابــر دنیا ســخن حقمان را بــه صراحت بیــان میکنیم اما
هیچگاه با ضعف پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
رئیــس جمهــوری با یادآوری اینکه اولین بار اســت که در
تاریــخ معاصر ایران اقتصاد بدون نفت را در ســال  97و 98
تجربه میکنیم ،افزود :البته ممکن اســت پیشــرفتهای ما
نســبت به اهدافی که دولت یازدهــم و آغاز دولت دوازدهم
و این دولت ترســیم کرده بود ،کند شده باشد ،اما وقتی آمار
و ارقام را مقایســه میکنیم در بخش انرژی ،نفت ،گاز،برق،
کشــاورزی ،گردشــگری ،شــرکتهای دانشبنیان ،صنعت و
معدن ،خدمات و آموزش و ســامت ،شرایط نسبتاً مناسب
است.
روحانــی ســپس تصریــح کــرد :پیام مــن در ســخن کوتاه
آغــاز مصاحبــه تشــکر از مــردم بــزرگ ایــران و اعــام ایــن
نکته به مردم اســت که ســال آینده هم بــا همین توانمندی
و قدرتمنــدی مســیر را ادامــه خواهیــم داد و باالخــره مثــل
گذشــته روزی ما دشــمن را مجبور خواهیم کــرد که پای میز
مذاکره بیایــد کما اینکه مذاکراتمان در ســالهای  92و 93
هــم آنها بودند که پای میز مذاکره آمدند و از ما درخواســت
مذاکــره کردنــد .رئیس جمهــوری افــزود :البته امــروز هم از
مــا درخواســت مذاکره میکننــد ،اما باید به شــرایط عادالنه
برگردند تا این کار امکانپذیر باشد.
روحانــی مســیر ســال آینــده کشــور را مســیر ایســتادگی،
مقاومت و پیشــرفت دانست و با بیان اینکه سال آینده رشد
اقتصــادی و مســیر کنترل تــورم بهتر خواهد بــود گفت :پیام
من این است که سال آینده سال خوبی خواهد بود و از مردم
بســیار شــریف ایران بــه خاطــر ایســتادگی آنــان در روزهای
سخت زندگی در برابر فشارهای دشمن تشکر میکنم.

مــا اطالع داریــم و به ما اعالم شــده با
آمــاری که در رســانهها اعالم میشــود
خیلی خیلی فاصله زیادی دارد.
ëëمذاکره با امریکا به شــرط بازگشت به
برجام
رئیــس جمهــوری در پاســخ بــه
پرسشــی پیرامــون تالشهــا بــرای
گشــایش در بنبســت ایجــاد شــده در
مســیر برجــام بــا توجــه بــه احتمــال
تمدید دوره ریاســت جمهوری ترامپ
در امریــکا تأکیــد کــرد :بــرای مــا فرقی
نمیکند که چه حزبی در امریکا حاکم
باشــد .آنچه برای ما مهم است منافع
ملی کشور خودمان است.
شــما میدانیــد در امریــکا دو
گــروه از اول بودنــد و االن هــم هســتند
یــک گــروه معتقــد بودنــد که با فشــار
ایــران را میتوانیــم به آن مســیری که
دلخواهمــان اســت ،وادار کنیم.گــروه
دیگــری هــم معتقــد بودنــد ،ایــران
قدرتمندتــر از این حرفهاســت و باید
برویم با ایران تفاهم کنیم.
روحانــی دربــاره آن بخــش از
سیاســتمداران امریکایــی کــه بــه جای
تفاهــم بهدنبــال تحمیــل هســتند
گفــت :فکــر میکردند اگر یــک تحریم
حداکثــری را بــر ایــران طراحــی و اجرا
کنند  -پیشبینی آنها چند ماه بیشــتر
نبود  -ایران  4 ،3ماه بیشــتر نمیتواند
مقاومت کند و تسلیم میشود و وقتی
تسلیم شد،آن وقت ،بسته پیشنهادی
خودشان را روی میز مذاکره میگذارند
و بــه تعبیر آنها ایران مجبور اســت که
بــه یک صورتــی بپذیرد .وی افــزود :از
تحریم جدید و فشــار حداکثری امریکا
تا امروز بیش از  20ماه گذشــته اســت.
شــرایط مــا در ایــن  6 ،5مــاه اخیــر از
ســال قبــل بهتر شــده اســت .بنابراین
این تحریم و فشــار حداکثری شکست
خــورده اســت .در منطقــه ،شــرایط

بهتــری از  2ســال پیــش داریــم و در
شرایط داخلی ،اتحاد و وحدت داریم.
آنها میخواستند در درون کشور مردم
در شــرایطی قــرار بگیرنــد کــه بــه این
بــاور برســند که بــدون تفاهــم و توافق
بــا امریــکا نمیتوانیــم زندگیمــان را
ادامــه دهیم ایــن را هم هیــچ کس در
کشورمان قبول ندارد.
روحانــی افزود :همه در مقام عمل
دیدند که ما در این  20ماه ،تحت فشار
حداکثــری بودیــم ،اما با کمی ســختی
و مشــکل از آن عبور کردیــم .بنابراین،
اینکــه دولــت بعدی چه کســی اســت،
گروهی کــه االن حاکم هســتند ،قبل یا
بعــد انتخابات ،طرح و حــرف ما یکی
بــوده و گفتیــم اگــر امریــکا بــه برجــام
برگــردد و از تحریمها دســت بــردارد،
میتوانــد در قالــب  5+1باز هم حضور
پیــدا کنــد و مذاکــره کند و تــا زمانی که
اینچنین نشــود امکان مذاکره با امریکا
وجود ندارد.
رئیس جمهوری در پاســخ به سؤال
خبرنگار آزاد رسانههای امریکا درباره
صحبت مقامهای کاخ ســفید از تغییر
رژیــم در ایران و نظــر روحانی در مورد
برنــی ســاندرز از نامزدهــای دموکرات
در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا
گفت :آنچه برای ما مهم اســت ،اینکه
مســئولین امریــکا و کاخ ســفید تغییــر
فکــر بدهنــد ،تغییــر رژیــم نمیدانم.
تغییر فکر بدهند و آنچه به نفع مردم
امریــکا و بــه نفــع ملتهــای منطقــه
اســت ،آن را انتخاب کنند؛ از هر حزب
و فردی که هســت .نه نســبت به حزب
خاصــی نظر خــاص دارم و نه نســبت
به فــرد خاصــی؛ آنچــه برای مــا مهم
اســت ،اینکه کســی در کاخ سفید باشد
که درســت محاســبه کند و مســیری را
برگزیند و انتخــاب کند که به نفع همه
اســت .امریــکا بایــد یکجانبهگرایــی و

اینکــه رهبر دنیاســت را فرامــوش کند
و از یــاد ببرد؛ نه امریکا رهبر دنیاســت
و نه یکجانبهگرایی پیروز میشــود؛ اگر
امریکاییها این دو را رها کنند ،آنهایی
کــه بــر کاخ ســفید حاکــم میشــوند
چندجانبهگرایــی را انتخــاب کننــد و
خودشــان را رهبــر دنیــا نداننــد و برای
همــه ملتهــا و همــه حکومتهــای
قانونــی ارزش و حــق مســاوی قائــل
باشــند ،بــه نظر مــن میتوانیــم از این
مشکالت عبور کنیم.
ëëرهبــری مخالفتی با لوایــح اف ای تی
اف ندارد
معطــل بــودن لوایــح مربــوط بــه
افایتــیاف در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظام با توجه به رو به پایان
بودن مهلت گروه اقدام ویژه مالی نیز
ســؤال خبرگــزاری ایرنــا بود کــه رئیس
جمهــوری در پاســخ بــه آن بــا ابــراز
تأسف نســبت به معطل ماندن لوایح
متعــددی کــه دولــت در موضوعــات
مختلف بــه مجلس فرســتاده اســت،
نظیــر الیحــه جامــع انتخابــات ،الیحه
شــفافیت ،الیحــه تعــارض منافــع و
الیحه مبارزه با فســاد ،گفت :دو الیحه
بسیار مهمی هم دولت به مجلس داد
کــه همــان پالرمو کــه مبارزه بــا جرایم
ســازمان یافتــه از لحــاظ مالی اســت و
الیحــه دیگــر هم الحــاق کنوانســیونی
برای مبارزه با مســائل مالی تروریســم
بــود .ایــن دو را دولــت تصویــب و بــه
مجلــس داد ،تقریبــاً در مجلس هم با
این لوایــح خوب برخورد شــد و خوب
هم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب
شــد .در شــورای نگهبــان هــم تقریبــاً
در یــک مورد کــه هیچ مســألهای نبود
که میتوانســت حل و فصل شــود ،در
یــک مــوردی هــم میتوانســت بــه هر
حــال بــا مجلــس تفاهــم و حل شــود،
متأســفانه بــه مجمع تشــخیص رفت
البته نه با روال معمولی که ما همیشه
میشــناختیم .روحانــی بــا اشــاره بــه
روال معمــول تصویــب لوایــح افزود:
یک چیــز دیگری اخیراً مرســوم شــده
که قدیــم کمتر روی این روند بود و آن
اینکه یــک گروهی در مجمع به عنوان
ناظــر یا هیــأت نظارت یا هیــأت عالی
نظــارت ،اینهــا بگوینــد ایــن الیحــهای
کــه دولــت فرســتاده یا حتی ایــن را که
مجلــس تصویــب کــرده بــا مصوبات
مجمــع یعنی با سیاســتهای کلی که
مجمــع تصویــب کــرده ،نمیخوانــد.
این روند در قانونگذاری خیلی ســابقه
طوالنــی ندارد و ایــن اواخــر راه افتاده
اســت .بــه هــر حــال بــه ایــن صــورت
درآمــده و ایــن دو الیحــه گرفتــار ایــن
روند شده است.
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
پیگیریهــای دولــت در این باره گفت:
من بســیار متأســفم از آنچه کــه امروز
پیش آمده اما به نظر من دیگر از توان
دولت خارج اســت یعنی اینقدر ما در

رئیس جمهوری مسئول قانون اساسی است نه ناظر آن

رئیس جمهوری در پاســخ به ســؤال
خبرنگار خبرگــزاری مهر درباره موضع
بـــــرش
دولــت بــه مطالبات مــردم در موضوع
گرانی ،تورم ،مشکالت معیشتی و بیکاری و این عقیده او
کــه روحانی درباره برجام ،شــورای نگهبان و برخوردهای
قضایی بیشــتر صحبت کرده و در پاسخ به اعتراضها در
بحــث افزایــش قیمت بنزیــن لبخند زده ،گفت :اشــکال
شما به روند کار دولت و یا به لبخند بنده بود؟!به هر حال
هر کــدام که بود ،ببینید اینکه مردم مشــکل دارند ،حتماً
همین طور است؛ مردم مشکل دارند .اینکه زندگی مردم
طبق مراد و مطلوب شــان نیســت کامالً درســت اســت و
دلیلش این اســت که کشور ما با یک تحریم بی سابقه در
تاریخ مواجه شــده؛ یعنی نه تنها در ایران ســابقه نداشته
در دنیا هم تقریباً بی ســابقه اســت که یک کشوری نتواند
فعالیت بانکی در دنیا داشته و برای صادراتش این همه
مشــکالت داشــته باشــد؛ به ویژه در صادرات انرژی خود
این همه مشــکل داشــته باشــد .بنابراین وقتی فشار وارد
میشــود حتماً تأثیرگذار است و نمیتوانیم از اثرش فرار
کنیم؛ به هر حال اثر دارد.
رئیــس جمهــوری بــا یــادآوری رشــد اقتصــادی 12.5
درصــدی ایــران در ســال  95و تــورم تک رقمی آن ســال
افــزود :اینکــه شــما میگوییــد امــروز دولــت بــه اعتراض
مــردم گوش نمی کند ،چــرا ما که حتماً گــوش میکنیم؛
اگر گــوش نکنیم حتماً گوش ما ایــراد دارد؛ حتماً باید به
اعتــراض مردم گوش کنیــم؛ به هر حال مال آنهاســت و
آنها ولی نعمت ما هستند و مشروعیت ما از آنهاست.
روحانی برخالف نظر پرســش کننده رشد تحقق یافته
در بخشهــای کشــاورزی و صنعت را محصــول حمایت
دولت از تالش کشــاورزان و صنعتگران دانســت و افزود:
آیا اینکه آخر امســال تولید گاز از حــدود  620میلیون متر
مکعب به هزار میلیون متر مکعب میرسد یعنی دولت
ناکارآمد اســت یا کارآمد است؟ اینکه پتروشیمی تا پایان

دولت  2برابر میشــود؛ یعنی  56میلیون تن پتروشــیمی
اوایــل دولت یازدهــم در آخر این دولــت  100میلیون تن
میشــود؛ یعنــی  2برابــر میشــود .اینکــه بنزیــن بیش از
 2برابــر شــده اســت و در گازوئیــل ایــن خودکفاییهایــی
کــه حاصــل شــده و ایــن تحوالتی کــه در بحث ســامت،
روســتاها ،درهمــه بخشهــا ایجــاد شــده؛ ایــن کلمــه
ناکارآمدی که دوستان رقیب ما به کار میبرند ،به اعتقاد
من جمله دقیقی نیســت؛ آنها بایــد به ما کمک کنند؛ در
شــرایطی که در فشــار امریکا و بینالمللی که مسبباش
امریکایی ها هســتند و به ما وارد میشــود ،آنها باید امروز
بیشتر کمک کنند و ما را یاری کنند؛ حتماً دولت ،مجلس
و قــوه قضائی ه به تنهایی  ،موفقیت شــان کم خواهد بود؛
هر سه باید در کنار هم باشیم.
روحانــی در پاســخ بــه چرایــی انتقــادش از شــورای
نگهبان در موضوع انتخابات با بیان اینکه اســم شــورای
نگهبــان را نبــرده بلکــه از هیأتهــای نظــارت بــه عنوان
زیــر مجموعــه شــورای نگهبان انتقــاد کرده ،گفــت :بنده
بــه عنوان رئیــس جمهور برای مســئولیت اجــرای قانون
اساســی موظفــم و باید جایــی که میبینم قانون اساســی
نقض میشــود به مــردم اطالع دهم؛ تنهــا وظیفه قانون
اساســی در اجرای قانون اساســی یک نفر در کشــور است
و آن رئیــس جمهــور اســت و هیــچ کس دیگری نیســت؛
قانــون متولــی دارد و متولیاش مجلس یــا اجرای قانون
و حتی بعضی از موارد قوه قضائیه است؛ آییننامههایی
که دولت وضع میکند ،متولی دارد ،آییننامه به مجلس
میرود و مجلس نظر میدهد.
او در ادامــه افــزود :وقتــی رئیــس جمهــور مســئول
اجراســت ،خــود قانون اساســی مســئولیتش را بــه رئیس
جمهور داده و گفته تو مسئولی و تو باالسر قانون اساسی،
ببیــن چرا اجرا نمیشــود؛ ما حداقل میآییــم در حضور
مــردم نقــد میکنیــم ،ایــن هــم قابــل تحمــل نیســت؛
میخواهید این را هم تعطیل کنید!

این زمینه مکاتبــه کردیم ،اینقدر نامه
نوشــتیم ،من حضوراً چند بار خدمت
مقام معظــم رهبری صحبــت کردم،
ایشــان صریحــاً بــه مــن فرمــوده مــن
نســبت به لوایــح دولت نظــر مخالفی
نــدارم و بنابرایــن ،ایــن لوایحــی کــه
دولــت تأییــد کــرده و رهبــری بــا آن
مخالــف نبوده و گفته من نظر مخالف
ندارم ولی در مجمع در این پیچ و خم
گرفتار شده اســت .اما اینکه گروه ویژه
اقــدام مالــی چه نظــری خواهنــد داد،
چــه مشــکالتی پیــش میآیــد؟ بــه هر
حــال مــا امیدواریم و همــه تالشمان
را انجام میدهیم که به لیســت ســیاه
برنگردیــم و اگر هــم چنین باشــد ،باز
دولت تالش خود را ادامه خواهد داد.
ëëبهتریــن راه ،رفتن پــای صندوق رأی
است
او ســپس در پاســخ بــه پرســش
روزنامــه ســازندگی دربــاره اقداماتــی
کــه در رایزنــی بــا شــورای نگهبــان در
زمــان تجدیــد نظرهــا و بعــد از اعــام
بررســی صالحیتهــا انجــام داده
اســت ،گفــت :وقتی در یک ســخنرانی
عمومــی میآیم حــرف میزنم مردم
بایــد بداننــد کــه اقدامــات قبلــی مــن
مؤثر واقع نشده اســت و اگر مؤثر واقع
میشــد نیــازی نبود کــه در ســخنرانی
چیزی بگویــم؛ هر وقت مــردم دیدند
من در ســخنرانی به یک مســأله مهم
اشــاره کــردم ،پیشــاپیش بداننــد مــن
اقداماتی که الزم بوده انجام دادم و به
ثمر نرســیده اســت؛ با هر که الزم بوده
صحبــت کنــم؛ با هــر جا کــه الزم بوده
بنویسم من نوشــتهام و پیام فرستادم
و حــرف زدم؛ وقتــی دیــدم بــه نتیجــه
نرســیدم ،ناچــارم به مــردم بگویم که
همچون نقــدی را دارم و اگر نگویم به
مردم خیانت کردم؛ حاضر نیســتم به
ملت خودم خیانت کنم.
روحانــی با بیــان اینکــه رایزنیها و
نامــه نــگاری هایــش بــا شــورای عالی
امنیــت ملی و شــورای نگهبان همگی
اقدامــات معمولی و قانونــی و دائمی
او هســتند  ،افزود :جایی الزم میدانم
حرفم و نظرم را خدمت مردم بگویم
و فکــر میکنــم وقتــی اعــام عمومــی
میکنــم تأثیر دارد میگویم؛ کما اینکه
تأثیرداشــت؛ صحبتهــای مــن و نقد
من تأثیر داشــت؛ حاال ممکن است ما
در آن نقطــه مطلــوب نباشــیم ولی به
هر حال شرایط بهتر شد.
رئیــس جمهــوری در ادامــه گفــت:
مــردم در برابــر ایــن  3گزینه هســتند؛
انتخــاب مطلــوب ،انتخاب محــدود و
بــدون انتخــاب؛ این  3گزینه را بیشــتر
نداریم؛ انتخاب مطلوب ممکن است
نباشــد ،یعنی از نظر بعضیها ممکن
اســت این انتخابات مطلوب باشد و از
نظــر بعضیها ممکن اســت مطلوب
نباشــد؛ اگــر مطلــوب نبــود ،انتخــاب
محــدود را هم کنار بگذاریم؟ یعنی بنا
بــود بین  100نفر  2نفــر را انتخاب کنم
حــاال بین  50نفر ناچارم  2نفر انتخاب
کنم ،رها کنم؟
او افــزود :ایــن انتخابــات ممکــن
اســت مطلوب و صددرصد ما نباشــد؛
ممکــن اســت در فرآیندهــا نظــری
داشــته باشــیم؛ ولــی بایــد برویــم پای
صنــدوق و میــان اینها انتخــاب کنیم.
به نظر من امروز بهترین راه این است
که مــا برویم پای صنــدوق انتخابات و
رأیمان را به صندوق بیندازیم.
رئیــس جمهور دربــاره اینکــه گفته
میشــود شــرایط بــرای دولــت در
مجلس بعدی ســختتر خواهد شــد،
گفــت :اآلن زود اســت کــه قضــاوت
کنیــم .کاری ندارم به اینکه جناحی که
در مجلــس روی کار میآیــد اصولگرا،
اصالحطلــب ،اعتدالگــرا یــا چیــزی
بینابیــن اینهــا اســت .آنچــه توقع من
اســت اینکــه دولــت و مجلــس در
مصالــح و منافع ملــی بتوانیــم با هم
کار کنیم.
او در ادامــه افــزود :مــا نســبت بــه
مجلــس آینــده در هــر فــرم و شــکلی
باشــد ،اگــر اکثریــت قاطــع اصولگــرا
باشــند یا تعدادی غیراصولگرا باشــد،
ن مــا قانــون اساســی اســت،
داور بیــ 
یعنــی مبنای ما قانون اساســی اســت.
مــا امیدواریــم مجلــس آینــده هم به
قانون اساسی متعهد باشد ،دولت هم
به قانون اساســی متعهد باشد .اگر هر
دو بــه قانــون اساســی متعهد باشــیم،
بــه نظــر مــن راه برای مــا وجــود دارد،
امــا اینکــه با مجلــس بعــدی راه برای
پایــان تحریــم ســختتر شــود ،به نظر
من کمی زود اســت که از اآلن قضاوت
کنیم.

