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 170ëëنماینــده مجلــس هشــتم بــا تذکــر بــه رئیــس جمهــوری
(احمدی نژاد)کــه مجلــس را در رأس امور ندانســته بود ،خواســتار
پرهیز وی از اظهارات مناقشــهآمیز و مغایر با قانون و بیانات امام و
رهبری شدند« :جنابعالی در آستانه سفر به نیویورک برخالف نص
بیانــات حضرت امــام(ره) و رهبر معظم انقــاب و برخالف قانون
اساســی جایگاه مجلس را که حاصل خونهای جوانان این کشــور و
هلل واکبرهای ملت ایران است ،مورد خدشه قرار دادید .بیان
نتیجه ا 
مطالــب مذکور عالوه بر اینکه ممکن اســت موجــب نگرانی ملت
ایران در تضعیف مردمساالری دینی و نقض وحدت بین مسئوالن
کشور شود ،میتواند دولت و قوای دیگر را از خدمترسانی به مردم
و پیگیــری خواســتههای اصلــی آنهــا و پرداختن به رفع مشــکالت
مــردم بــاز دارد.مــردم از رئیس جمهوری و ســایر مســئوالن انتظار
دارند که به مسائل اساسی کشور مانند اشتغال جوانان ،جلوگیری از
گرانی بعضی از کاالهای اساسی ،جلوگیری از قاچاق بیرویه کاالها
و حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با فســاد اقتصادی و مبارزه با
مفاسد اجتماعی در سطح کشور بپردازد و الزم است دولت به جای
دخالــت در امور قــوای دیگر و نفی جایگاه مجلــس که نماد اصلی
مردمساالری دینی است ،به وظایف خود عمل کند».
ایلنا 6 /مهر 89
«ëëاظهــارات رادیــکال گونه رئیــس دولت (احمدی نژاد) بــدون درنظر گرفتن
قواعــد بــازی حاکــم برنظــام بینالملــل و بــدون ملحــوظ داشــتن مؤلفههای
اقتدار ملی و برخورد تهاجمی ذهنی گرایانه به منظور مطرح شــدن در عرصه
بینالمللی در رأس علل زیانهای وارده به منافع ملی قراردارد .چنین رویکردی
دولت هــای نهــم و دهــم را بینیــاز از بهرهگیری از نظــرات کارشناســان زبده و
حضور آنان در ســاختار دیپلماســی کشور کرد و در بســیاری از مواقع این دست
از کارشناســان از سیســتم رانده شــدند تا فرصت برای کسانی که با تملق گویی
و تأیید نظرات غیرکارشناســی در جهت منافع شــخصی خــود عمل میکنند،
فراهم شود .این دسته از افراد حتی درصورت آگاهی از منطقی نبودن رویکردها
و اظهــارات مســئوالن ذیربط ،در برابر اظهــارات و تصمیمات غیرمدبرانه آنها
ســکوت اختیــار کرده یــا با طمطــراق آنها را مــورد تأیید قــرار دادنــد ...افزایش
تحریمهای بینالمللی علیه ایران از رهگذر تصویب قطعنامههای متعدد در
شورای امنیت سازمان ملل درپرتو همین سیاست خارجی ماجراجویانه حاصل
شــده اســت که امروز نتایج مخرب آن را باوجود احســاس نکردن مسببین آن،
ملت ایران با پوست و خون خود احساس میکند».
 ëëافشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان/
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اخبار

سپاه پاسداران جایگاهی فراتر از
وابستگیهای جناحی دارد

شکایتسهنامزدانتخاباتیازنخستینمناظرهتلویزیونی

نظر نهایی تا پایان هفته اعالم میشود

رئیس کمیســیون نظــارت بر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهــوری از
شکایت سه نامزد انتخاباتی از نحوه برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی
خبر داد .روحانی ،قالیباف و رئیسی سه نامزدی هستند که شکایتهای
خود را به کمیســیون نظارت ارســال کردهاند .به گزارش ایســنا ،احسان
قاضیزادههاشمیاعالمکردکهکمیسیوننظارتبرتبلیغاتانتخابات
ریاســت جمهوری جمعبندی خود نســبت به این موضــوع را تا قبل از
میزگرد روز جمعه و برگزاری مناظره دوم اعالم میکند .به گفته وی« ،در
صورت وارد بودن اعتراض ها ،نامزدها میتوانند سخنان و پاسخهایشان
را به صورت ضبط شده ارائه کنند».
موضــوع شــکایت حســن روحانی که از ســوی مشــاور فرهنگــی رئیس
جمهــوری اعالم شــد ،اتهاماتی بــوده که در خالل مناظره مطرح شــده
اســت .حسامالدین آشــنا گفت« :آقای روحانی به دلیل طرح سه اتهام
از ســوی آقای قالیباف و اختصاص نیافتن فرصت برای پاســخگویی به
این اتهامات به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری
شکایت کرده است».
قربان زاده مشــاور سیاســی محمدباقر قالیباف ،نیز موارد شکایت او به
کمیتــه نظارت بــر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهــوری را اختصاص
دو دقیقه زمان بیشــتر برای صحبت حسن روحانی دانست .همچنین
با وجود اعالم اینکه ابراهیم رئیســی نیز شــکایت مکتوب خود را نسبت
بــه رونــد برگزاری نخســتین مناظره به کمیســیون نظــارت بر تبلیغات
انتخابات ارسال کرده است ،محتوا و موارد مطرح در این شکایت اعالم
نشد .محمدعلی امانی ،رئیس ستاد انتخابات مصطفی میرسلیم هم
از نام ه تذکری خبر داد که ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری به
رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات نوشت ه است.

رهبر معظم انقالب در جمع کارگران و کارآفرینان:

انتخابات ،امنیت ملی را تأمین می کند

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب در آســتانه روز کارگــر
در دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران و
کارآفرینــان ،کارگــری را مایــه افتخــار
خواندنــد و با تأکید بــر تأمین «امنیت
شــغلی و معیشــت» جامعــه کارگری
افزودنــد :حضــور کارگــران و همــه
قشرهای ملت در صحنه همواره سایه
جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت
ایران کم کــرده و در انتخابات پیش رو
نیــز هرکــس «کشــور ،نظــام و امنیت»
را دوســت دارد در انتخابــات شــرکت
کند ،زیرا این حضور تعیین کننده ،شّر
دشمن را از سر کشور کم خواهد کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
رهبــر معظــم انقــاب ،حضــرت
آیــتاهلل خامنــهای بــا تبریک ســالروز
والدت باســعادت حضــرت اباعبداهلل
الحســین(ع) ،محبــت و معرفــت و
اظهــار ارادت بــه آن حضــرت را مایــه
افتخــار ملــت دانستند.ایشــان ،کارگــر
را «ســتون فقــرات اقتصــاد و تولیــد»
خواندنــد و افزودنــد :بــرای داشــتن
اقتصاد «پیشــرفته و مســتقل» و رونق
اقتصــادی بایــد به قشــر کارگر اهمیت
فــراوان داد و اگــر بخواهیــم جامعــه
کارگــری از امتیازات و حقوق شایســته
برخــوردار باشــد ،بایــد روی «تولیــد
ملی» تکیه و تأکید کنیم.
رهبــر معظــم انقــاب ،دلگــرم
شــدن کارگــران در جامعــه را موجــب
سامانیافتن وضع اقتصادی دانستند
و گفتنــد :مشــکل اقتصاد کشــور بدون
راهحــل نیســت و گرهــی نیســت کــه
بازنشــدنی باشــد و یکــی از الزامــات
مهــم در ایــن گرهگشــایی ،مالحظــه و
رعایــت حقوق کارگــران است.ایشــان
خاطرنشــان کردنــد :جامعــه کارگــری
بایــد احســاس تکریــم و احتــرام و
ســربلندی کنــد و قــدر کار او دانســته
شــود و در ایــن صــورت ،خســتگی و
بیحوصلگی و بیاعتنایی به کار وجود
نخواهد داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید
بــر «ترویج فرهنــگ کار و اهمیت کار»
افزودنــد :نفــس عالقــه و اشــتیاق بــه
کار بایــد در جامعــه ترویج پیــدا کند و
کار چنــان ارزشــمند شــناخته شــود که
کارگــر بــا افتخــار بگویــد کارگر هســتم
و در گفتــن ایــن موضــوع ،احســاس

حقــارت نکند.ایشــان« ،تأمین امنیت
شــغلی» و «تأمین معیشت کارگران»
را دو وظیفــه مهم مســئوالن خواندند
و گفتنــد :دولــت ،کارفرمــا ،کارگــر و
کارآفریــن هــر یــک به ســهم خــود در
ســامان یافتــن مشــکالت جامعــه
کارگری در این زمینه مسئول هستند و
باید وظایف خود را دنبال کنند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،هدف
از بیان این مطالــب و تأکید بر اقتصاد
مقاومتی و نامگذاری ســالها را ایجاد
یــک گفتمــان و خواســت عمومــی
خواندنــد و افزودند :تبدیل شــدن یک
موضوع به خواســت عمومی ،موجب
تحقــق آن میشــود و مســئوالن نیز در
آن جهت حرکت خواهند کرد.
ایشــان بــا اشــاره بــه نقشآفرینــی
سیاســی و اجتماعــی کارگــران در
کشــورهای مختلف و تالش دشــمنان
بــرای رو در رو قــرار دادن جامعــه
کارگری با جمهوری اســامی از همان
روزهــای اول انقــاب ،گفتنــد :با وجود
این تالشها ،کارگران همیشــه جانب
نظام را گرفتند و از آن حمایت کردند و
در واقع جامعه متدین و فعال کارگری
در طول این ســالها به دشمنان کشور
ســیلی زده اســت .حضــرت آیــتاهلل
خامنهای افزودند :جمهوری اســامی
و همه دســتاندرکاران باید سپاسگزار
و قــدردان جامعــه کارگــری باشــند،
زیــرا جامعه کارگری همــواره در کنار و
همراه نظــام بوده و پــس از این نیز به
فضل الهی همینگونه خواهد بود.
رهبر معظم انقالب با تأکید فراوان
بر مســأله اشــتغال ،ایــن مســأله را در
درجه اول اهمیت خواندند و افزودند:
اگر مســأله اشــتغال به شــکل مناسبی
حــل شــود ،آســیبهای اجتماعــی از
جمله مــواد مخدر ،مشــکالت جوانان
و آفتهای ناشــی از بیکاری و بیکارگی
هم کاهش محسوس خواهد یافت.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای تأکید
کردند :هر کس مســئول اجرایی کشــور
شود و همه کســانی که در دولت آینده
مســئولیت بخشهــای اقتصــادی را
بــر عهــده میگیرند ،بایــد از همان روز
اول ،همــت و تــاش خــود را بــه حــل
مشــکل اشــتغال معطوف کننــد ،چرا
کــه در ایــن موضــوع مهــم ،حتی یک
روز تأخیر جایز نیســت .ایشــان ،توجه

نیم نگاه

ëëحضور کارگران و همه قشــرهای ملــت در صحنه همواره
سایه جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده
ëëهرکــس کشــور ،نظــام و امنیــت را دوســت دارد در انتخابات
شرکتکند،زیرااینحضورتعیینکننده،شّردشمنراازسرکشور
کمخواهدکرد
ëëجامعه کارگری باید احساس تکریم و احترام و سربلندی
کنــد و قدر کار او دانســته شــود و در این صورت ،خســتگی و
بیحوصلگی و بیاعتنایی به کار وجود نخواهد داشت
ëëآرای مردم امانت اســت؛ در نهایــت احتیاط و مراقبت
این امانت ســنگین را حفظ کنید و اجازه دســت درازی به
احدی را ندهید

به تولید ملــی در همه ابعاد صنعتی،
کشــاورزی ،خدمات و دیگر عرصهها را
الزمه حل مشــکل اشتغال برشمردند
و خاطرنشــان کردند :مســئوالن دولت
بعــدی بایــد در نخســتین فرصــت بــا
برنامهریزی به این موضوع بپردازند.
رهبــر معظــم انقــاب در ادامــه
سخنانشــان با ابراز خرســندی از اینکه
فضــای انتخاباتــی در کشــور در حــال
گرم شدن اســت ،افزودند :ملت عزیز
بدانند حضور در انتخابات در موضوع
امنیــت ملــی تعیینکننده اســت و اگر
مــردم پــای صندوقهــای رأی بیایند،
کشور در امنیت باقی خواهد ماند.
ایشــان بــا اســتناد بــه اطالعــات
موثــق افزودنــد :تــرس از حضور ملت
در صحنــه ،علــت اصلــی خــودداری
دشــمنان پــررو ،وقیــح و گردنکلفــت
از هــر عمــل و اقدام ســخت در مقابل
ایران اســت ،چرا که دشمنان از حضور
مــردم در صحنــه ،بــه معنــای واقعی
کلمــه میترســند.حضرت آیــتاهلل
خامنــهای افزودنــد :اگــر میــان ملت و

افتتاح پاالیشگاه «ستاره » خلیج فارس رؤیای  ۳۶ساله را به واقعیت تبدیل کرد

روحانی  :امروز روز افتخار و آغاز خودکفایی در بنزین است
رئیسجمهوریروزگذشتهفازنخست
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در استان
هرمــزگان را بــا ظرفیــت تولیــد روزانه
120هزار بشکه میعانات گازی ،افتتاح
کرد .حجتاالســام حسن روحانی در
بازدید از بخشهای مختلف پاالیشگاه
میعانــات گازی ســتاره خلیــج فارس
و اتــاق کنتــرل و نیــز در جلســهای بــا
حضور بیژن زنگنه وزیر نفت ،مدیران
و مهندسان این پاالیشــگاه ،در جریان
رونــد احــداث و چگونگی فعالیتها و
تولیدات این مجموعه قرار گرفت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،روحانــی در
مراســم پردهبــرداری از یادمان افتتاح
ایــن پاالیشــگاه بــا قدردانــی از تــاش
متخصصــان و کارگــران پرتــاش
کشــورمان ،گفت :بهره بــرداری از این
پــروژه و خودکفایــی در تولیــد بنزیــن
موجب افتخار ملت ایران است.
وی ،پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس
را نماد بــرادری ،همکاری و تعامل در
ایران اســامی دانســت و با قدردانی از
تالش همه کســانی که برای راهاندازی
ایــن پاالیشــگاه کوشــیدند ،تصریــح
کــرد :هــر کــه بــرای آزادی ،اســتقالل،
جمهوریــت و اســامیت نظــام کار و
تالش میکند ،انقالبی است.
 ëëتعاملسازندهدرداخل
وی با اشــاره به اینکه تعامل خوب
و همکاری اساس به ثمر رسیدن کارها
و اقدامــات اســت ،گفــت :هنگامی که
سخن از تعامل ســازنده میکنیم این
تنها در تعامل با جهان نیســت ،بلکه
در انجام اقدامــات و پروژهها در داخل
کشور نیز معنا میدهد.
س جمهــوری خاطرنشــان
رئیــ 
کرد :همــه ما ایرانی و وفــادار به قانون
اساسی و رهبری هســتیم و اگر ندانیم
چگونــه میتوانیــم همافزایــی ایجــاد
کرده و از قدرتمان در راســتای منافع
ملی اســتفاده کنیم ،با مشــکل مواجه
خواهیمبود.

هنگامی که سخن
از تعامل سازنده
میکنیم این تنها
در تعامل با جهان
نیست ،بلکه در
انجام اقدامات و
پروژهها در داخل
کشور نیز معنا
میدهد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای
انقــاب در هــر صحنــهای کــه بــا هــم
بودیم ،توانســتهایم به پیروزی برسیم
و وقتــی میــان مــا فاصله ایجاد شــده،
دچــار مشــکل شــدهایم ،گفــت :در
دفــاع مقــدس هــر جــا در کنــار هــم
بودیــم ،توانســتیم بیتالمقدسها و
فتحالمبینها را بیافرینیــم ،اما هرگاه
غــرور مــا را گرفــت و فاصلــه گرفتیم،
عقبافتادیم.
س جمهوری با بیان اینکه امروز
رئی 
باید در کنار هم کشور را بسازیم ،اظهار
کــرد :امــروز در ســتاره خلیــج فــارس
تعامــل ســازنده میــان بخشهــای
مختلــف بــه وضــوح نمایــان اســت و
فتــح و گشــایش مشــاهده میشــود و
این در حالی اســت کــه اگر یک بخش
در ســاخت ایــن پاالیشــگاه همــکاری

نظام فاصله بیفتــد و مردم به صحنه
نیاینــد ،دشــمنان هــر کاری بخواهنــد
انجــام میدهنــد ،چــرا کــه ایــن کارها
بــرای آنهــا خیلی هم ســخت نیســت
همانطور که در جاهای دیگر دنیا این
کارها را کردهاند.
رهبــر معظــم انقــاب بــا انتقــاد از
کســانی کــه حضور خــود را باعــث دور
شــدن ســایه جنگ از کشــور میدانند،
افزودنــد :گاهــی میشــنویم بعضــی
میگوینــد یــا در گذشــته گفتهانــد کــه
وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا کردیم،
توانســتیم ســایه جنگ را از ســر کشــور
رفــع کنیــم ،امــا ایــن حرفها درســت
نیســت و واقعیــت آن اســت کــه در
تمامــی ســالهای متمــادی ،حضــور
ملــت در صحنــه ،باعــث رفــع ســایه
جنگ و تعرض از سر ایران شده است.
ایشــان ،مهمتریــن مظهر ایــن حضور
ملی را شرکت در انتخابات خواندند و
افزودند :هرگز نمیگویم به چه کســی
رأی بدهیــد یــا ندهید ،اما اصــرار دارم
کــه در پای صندوق رأی حاضر باشــید

و به هر کســی تشــخیص میدهید رأی
دهید.
رهبر معظم انقالب در جمعبندی
این بخش از سخنانشــان تأکید کردند:
هرکــس ،کشــور ،نظــام و امنیــت را
دوســت دارد در انتخابات شرکت کند؛
این حضور تعیینکننده شــّر دشمن را
ســر کشــور کــم خواهد کرد.ایشــان با
از ِ
تجلیــل از پیوندهای عمیق و همراهی
مــردم با نظــام در همه دشــواریهای
چهل سال گذشته ،افزودند :پیشرفت،
اقتــدار ،آبــرو ،عــزت و نفــوذ امــروز
جمهــوری اســامی در منطقه مرهون
همراهــی و همدلــی ملــت بــا نظــام
است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
به ضرورت فکر و تأمل و مشورت برای
رأی دادن به نامزدها افزودند :هرکس
براساس منطق و فکر ،به نامزدی رأی
دهــد ،حتــی اگــر در تشــخیص اشــتباه
کرده باشــد ،نزد خداوند معذور است
اما اگر سرسری و بیدقت انتخاب کند،
پیــش پــروردگار و حتــی وجــدان خود
عذری ندارد.رهبر معظم انقالب پس
از بیــان ایــن نــکات مهم بــرای مردم،
بــه بیان چنــد توصیــه به شــش نامزد
انتخابات پرداختند.
توصیه اول ایشــان بــه نامزدها این
بود که نیت خود را خدایی کنید و برای
خدمــت تالش کنیــد نه بــرای قدرت،
چرا کــه هرکس برای خدمت به مردم
بویــژه طبقــات ضعیــف وارد میــدان
شود ،هر حرف و حرکت او اجر و حسنه
دارد .دومیــن توصیــه رهبــر معظــم
انقالب به نامزدهای انتخابات ریاست
جمهــوری ،اعــام صریــح حمایــت از
قشــرهای ضعیف بود.ایشان افزودند:
بهگونهای شعارها و برنامهها را مطرح
کنیــد کــه همــه بدانند با هــدف اصلی
حمایــت از طبقــات ضعیــف وارد
عرصه شده اید و حل این مشکل مهم
برای شما در اولویت جدی قرار دارد.
رهبــر معظــم انقــاب بــار دیگــر
خطاب بــه نامزدهــا گفتنــد :بین خود
و خــدا عهد کنید که اگر مردم به شــما
رأی دادنــد ،اولویتهــا را رعایت کنید
و بــه قشــرهایی بیشــتر توجــه کنید که
نیاز بــه مراقبت بیشــتر دارند.ایشــان،
«کار انقالبــی و جهــادی» را تنهــا راه
ســامان یافتن مشکالت کشور دانستند

و افزودنــد :مــردم و نامزدها بدانند که
برای حل مشــکالت موجــود باید مثل
یک جهادگر ،کمربســته خدمت بود و
با کار «پرحجم و با کیفیت ،مجاهدانه
و انقالبــی» ،بنبســتها را شــکافت و
کشور را به پیش برد.
رهبــر معظــم انقــاب بــا انتقــاد
از کســانی کــه انقالبــی بــودن را
متــرادف بینظمی توصیــف میکنند
خاطرنشــان کردنــد :نظــم از خطــوط
اصلی انقالبیگری است ،انقالبیگری
یعنــی ســرگرم تشــریفات و حاشــیه و
کارهــای زرق و برقدار نشــدن و تالش
بیپایــان و خســتگیناپذیر بــرای حل
مشــکالت مــردم و گشــودن گرههــای
تولید و کار و اشتغال با راههای میانبر.
رهبــر معظــم انقــاب در بخــش
پایانــی سخنانشــان به مســئوالن همه
دستگاههای ذیربط در انتخابات اعم
از وزارت کشور ،شورای نگهبان ،صدا و
ســیما و دیگر دســتگاهها تأکید کردند:
آرای مــردم امانــت اســت؛ در نهایــت
احتیاط و مراقبت این امانت ســنگین
را حفــظ کنید و اجازه دســت درازی به
احدی را ندهید.ایشــان رعایت دقیق،
بدون استثنا و بدون رودربایستی قانون
را الزمه برگــزاری انتخاباتی مطلوب و
مــورد رضایت پروردگار خواندند و این
جمله اساســی ســالهای اخیــر خود را
تکــرار کردند« :رأی مــردم حق الناس
است و اگر کسی به حق الناس تعرض
کند ،از عهده آن بر نخواهد آمد».
پیــش از ســخنان رهبــر معظــم
انقــاب ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی در ســخنانی ایجاد اشــتغال
از طریــق توســعه بنگاههــای کوچک و
متوسط را تنها راه مؤثر اشتغالزایی در
جامعه دانســت و افزود :در چهار سال
گذشته حدود  ۲میلیون شغل در کشور
ایجاد شــد امــا با توجه بــه ورودیهای
جمعیت ،این مقدار شغل پاسخگوی
نیازها نیست.
آقای ربیعی کارگران و بیکاران را از
آسیبپذیرترین اقشــار جامعه خواند
و بــا اشــاره بــه کاهــش قــدرت خریــد
کارگــران و بازنشســتگان ،گفت :تالش
کردهایــم سیاســت تعیین دســتمزد را
به گونهای نهادینه کنیم که تا حدودی
زمینــه بــرای جبــران قــدرت خریــد
کارگران و بازنشستگان فراهم شود.

ظریف در یادداشتی به مناسبت روز ملی خلیجفارس تأکید کرد
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رئیس جمهوری روز گذشــته با صدور پیامی ،فرا رســیدن
سوم شــعبان روز پاسدار را خجسته فرصتی مغتنم برای
پاسداشــت و تکریم انســانهای فداکاری دانست که در انجام مأموریتهای خطیر
خود کارنامهای درخشان و پرافتخار آفریدهاند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالســام حســن روحانــی در این پیام تاکید کرد :ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی ،همچنان کــه از ابتدای شــکلگیری تاکنون بوده اســت ،امروز هم
باید با همان معنویت ،خلوص ،صالبت و اقتدار به راه روشن خود که راه معنویت
و آزادگــی اســت ،ادامه دهد و مایه عزت و افتخار نظام و منشــأ امنیــت و آرامش در
منطقه باشــد .وی با اشــاره به اینکه معنویت جاری بر دل و جان پاسداران مؤمن و
غیور که ریشه آسمانی دارد و همچنین خاستگاه اجتماعی و مردمی آنها ،ویژگیهای
منحصر به فردی است که به این نیروهای بالنده و پرتوان ،امتیاز و اعتباری مضاعف
بخشیده است ،افزود :در پرتو اندیشههای معمار کبیر انقالب اسالمی و رهنمودهای
رهبر معظم انقالب ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره رسالتی ملی و جایگاهی
فراتر از وابستگیهای حزبی و جناحی داشته و دارد و متعلق به همه ملت است .و
هرگاه که حضور آحاد ملت در صحنههای مختلف سیاسی و اجتماعی ضرورت پیدا
کند ،عاملی که باید مردم را زیر پرچم اسالم به میدان بیاورد ،سپاه است.
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(ëëمصداقهــای اختــاف هســتهای علــی الریجانــی با
محمود احمدی نژاد) «دو مورد میتوانستیم به تفاهم
تلنگر
برســیم و نرســیدیم .اینکه چه دلیلی دارد 10تا کارخانه
 50هزار سانتریفیوژی بسازیم .مگر امکانپذیر و معقول
اســت .ما یک کارخانه 50هزار سانتریفیوژی هم داشته
باشــیم ،بــرای خیلی از نیازهای کشــور جــواب میدهد.
بویــژه با درنظرگرفتن منابــع اورانیوم .دلیلی ندارد یک
حرفــی بزنیم که از آن سوءاســتفاده شــود و شــدنی هم
نباشــد .االن آن 10کارخانه ســانتریفیوژی که میگفتند،
کو؟ هفتســال گذشــته ،مگر امروز ما 10کارخانه سانتریفیوژ داریم؟ چرا خب
اصالً باید چنین حرفی زده شود .سؤال دیگر اینکه مگر مدیریت اقتصادی ما
در هشتسال گذشته خیلی دقیق انجام شد؟ این سبک مدیریت دچار اشکال
است .باید بدانیم اقتصاد علم است و عدهای باید بنشینند که تخصص الزم
را دارنــد و باید بتوانیم از منابع ،بهترین اســتفاده را کنیم .ما 700میلیارد دالر
درآمد ارزی داشــتیم اما آیا بهترین استفاده از این منابع مالی صورت گرفت.
خب در مسأله هستهای هم وقتی یک عده مینشینند و حرفی میزنند ،یکهو
نمیشود چیزی را جابهجا کرد».
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نمیکرد ،با مشــکل مواجه میشدیم،
اما وقتی همه دست به دست هم داده
و با مدیریت خوب ،کار را انجام دادند،
امروز شاهد ثمره آن هستیم.
روحانــی ادامــه داد :امــروز در
گازوئیــل ،صادرکننــده هســتیم و در
بنزین هم بزودی به خودکفایی رسیده
و صادرکننده آن خواهیم شد.
س جمهــوری افــزود :اقــدام
رئیــ 
انقالبی به معنای آن اســت که کشــور
را بینیاز کرده و در صحنههای جهانی
حضور داشته باشیم تا دیگران نتوانند
نسبت به کشــور ما چشم طمع داشته
باشــند و بــرای توطئــه علیــه ملــت و
کشورمان ،دستشان بلرزد.
وی تأکیــد کــرد :مــا بایــد بــا ایثــار،
فداکاری و کار و تالش بتوانیم اقدامات
بــزرگ را بــرای توســعه کشــور انجــام
س جمهوری خاطرنشــان
دهیــم .رئی 
کرد :ما به مردم قــول دادیم تا از همه
تــوان خــود اســتفاده کــرده و از خــرد
جمعــی و نظــرات کارشناســی بــرای
ساختن کشور استفاده کنیم.
روحانی بــا قدردانــی از تالشهای
مجدانه قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا
در احــداث پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فــارس ،گفــت :براســاس اصل
 147قانــون اساســی ،دولــت در زمــان
صلح باید از امکانات نیروهای مسلح
اســتفاده کرده و از نیروهــای آنها برای
تولیــد ،آمــوزش ،جهــاد ســازندگی و
حرکت کشور ،بهرهبرداری کند.

وزیر امور خارجه ایران به مناســبت روز
ملی خلیج فارس ( 10اردیبهشت) طی
یادداشتی بر یادآوری اهمیت این پهنه
آبــی مهــم و حیاتــی و توجــه و پیگیری
مشــترک مســائل زیســت محیطــی،
اقتصــادی ،سیاســی و امنیتــی تأکیــد
کرده اســت .به گــزارش «ایــران» ،متن
یادداشت محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان به شرح زیر است:
«اهتمــام جامعــه و نخبــگان کشــور
بــه ایــن مناســبت ،مایــه امیــدواری و
فرصتــی بــرای ارتقــای ســطح آگاهــی
و گفتوگــو پیرامــون چالشهــای
موجــود در زمینههــای مختلــف و
مســئولیتهای مــا بــرای پاســخ بــه
آنهاست.مناســبت نامگــذاری این روز،
خــروج نیروهــای پرتغالــی از جزیــره
هرمز و ســواحل جنوبی کشــور ماست و
باید آن را مناســبتی برای گرامیداشــت
خــروج اســتعمارگران و بیگانــگان از
منطقــه قلمــداد کــرد .امــا ایــن آبــراه
حیاتــی کمــاکان از اســتمرار مداخــات
قدرتهــای بزرگ و نقــش مخرب آنها
در شــکلگیری جنگهــا و بحرانهــا
رنــج میبــرد .بــه همیــن مناســبت
بایــد بــر سیاســت پایــدار و راهبــردی
جمهــوری اســامی ایــران در تأکیــد بــر
توانایــی کشــورهای منطقــه بــرای اداره
مستقل امور و شــئون آن پافشاری کرد.
کشــورهای منطقــه قادرند بــا همکاری
یکدیگــر ،منافــع خویــش را تأمین کنند
و در مقابل تهدیدات از خود محافظت
کنند .ولــی تحقق چنین امــری نیازمند
توجــه بــه ارزش بنیادیــن همســایگی
جغرافیایــی و فرهنگــی و حرمت باالی
آب و خــاک بــرای همــه مردمــان ایــن
پهنــه جغرافیایی و نیز یــادآوری تجربه
ویرانگر جنگهای منطقه و آثار مخرب
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی آن است.
این پهنه زیبا و گستره آبی را میتوان
به عنوان جداکننده کشــورهای دو سوی
ســاحل تلقــی کــرد یــا عرصه مشــترکی
دانســت که مــا را به هم وصــل میکند.

همچنــان کــه تاریــخ بلند و مشــترک را
میتــوان بســتر اســتخراج مشــترکات و
زمینههای همراهی و همکاری دانست
یــا به منبــع تغذیه منازعــات و تقابلها
بدل کرد .آنچه به این شواهد و زمینهها
اعتبــار میبخشــد ،انتخاب مســئوالنه و
هوشــمندانه ماســت و این حق مســلم
مردمــان دو ســوی خلیج فارس اســت
که به صورت مســتقل و بــدون دخالت
دیگران انتخاب کنند.
امــروز بــا توجــه بــه بحرانهــای
عظیــم و نابســامانی گســترده در
ســطح خاورمیانه ،کشــورهای ســاحلی
خلیــج فــارس در برابر آزمــون تاریخی
نمایــش توانایــی خود در اداره مســتقل
و بهینــه منطقــه خویــش قــرار دارنــد.
منطقه خلیج فــارس نیازمند همکاری
مشــترک کلیــه کشــورهای حاشــیه ایــن
آبــراه حســاس بــه منظــور ایجاد ســاز و
کار گفتوگــو و تفاهم برای بهرهبرداری
از فرصتهــا و مقابلــه بــا تهدیدهــا و
چالشهــای مشــترک و جلوگیــری از
دخالتهــای مخــرب و منفعتطلبانه
خارجــی؛ حفــظ و تقویــت امنیــت
منطقــه و تضمیــن آزادی کشــتیرانی؛
حــل و فصل مســالمتآمیز بحرانها و
اختالفات بر اساس احترام به حاکمیت
و تمامیت ارضی ،عدم مداخله در امور
داخلــی ،تغییرناپذیــر بــودن مرزهــای
شــناخته شــده بینالمللی و ممنوعیت
تهدیــد و توســل بــه زور؛ و تــاش بــرای
بهبود شــرایط عمومی منطقه و ارتقای

شــاخصهای توسعه انســانی و توسعه
اقتصادی است.
دولــت تدبیــر و امیــد بــا اعتمــاد
به نفــس و اتــکا بــه اقتــدار ملــی و بــر
اســاس سیاســت راهبــردی کشــور در
اولویــت دادن به روابط با همســایگان،
خواهان گفتوگو ،همفکری و همکاری
متقابــل بــرای تأمیــن منافــع مشــترک
و حــل و فصــل بحرانهــا بــوده اســت.
تحقــق چنین آینــده امیدبخشــی برای
منطقه ،مستلزم گذار از رسوبات فکری
و سیاســی دوران پسااستعماری و توجه
به شرایط و فرصت -تهدیدهای دوران
گــذار بــه جهــان پســاغربی در روابــط
بینالملــل اســت .در ایــن دوران بایــد
انگیزههــای موقــت یکجانبهگرایــی و
تقابل جویی را برای دســتیابی به منافع
پایدار و توســعه متوازن منطقه رها کرد
و مانــع از آن شــد کــه خلیــج فــارس به
محلی برای منازعات و هماوردی قوای
جهانــی در فرآینــد شــکلگیری عصــر
پساغربی بدل شود.
از ســوی دیگــر بــرای حراســت از
محیط زیســت مشــترک ،نیازمند ایجاد
حساســیت و آگاهــی نویــن هســتیم.
خلیــج فــارس بــا توجــه بــه ایــن حجم
وســیع از بحرانهــای پیرامونــی و
آلودگیهای محیطی ،طاقت و ظرفیت
درگیــری دیگــری را نــدارد و اختالف بر
سر موضوعات سیاسی یا تاریخی نباید
مانــع از توجــه به زیســت بوم مشــترک
شود.
ایــن آبــراه ،مســتقل از مرزهــای
سیاســی و اختالفــات هویتــی ،میــراث
مشــترک همــه ســاکنین آن اســت.
نخبــگان و فعــاالن نهادهــای مدنــی و
زیســت محیطی میتوانند در فراســوی
اختالفــات موجــود ،حــول مشــترکات
فرهنگی و محافظت از زیســت بوم این
آبراه متحد شــوند .ما ســاکنان آن ســو و
ایــن ســوی خلیــج فــارس میتوانیم با
وجود پارهای اختالفــات ،این آبراه را به
دریای دوستی تبدیل کنیم».

