
پيام » نه«  مردم
 روحاني ديروز از آنچه مردم  در 29 ارديبهشت خواستند 

 و آنچه نخواستند پرده برداشت

 اصولگرايان آسيب شناسي 
در روش خود داشته باشند

ش��وراي  مجل��س  نايب ريي��س 
اس��امي با اش��اره به نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري بر لزوم تغيير روش صداوسيما تاكيد 
كرد و به اصولگرايان هم توصيه كرد كه به آسيب شناسي 
عملكرد خود بپردازند. به گزارش ايس��نا علي مطهري 
در اين يادداش��ت تاكي��د كرده كه »مش��اركت باالي 
مردم نشان داد كه برخاف سال هاي اول بعد از ۸۸ كه 
عده اي از هرگونه تغيير و اصاح امور نااميد شده بودند، 
مردم درك كرده اند كه راي آنها موثر اس��ت و از طريق 
انتخابات مي توانند تغيير ايجاد كنند و بسياري از امور 
را اصاح نمايند.« وي در ادامه آورده است: »رسانه هاي 
افراطي ضد دولت در چهارسال گذشته تمام هم خود 
را بر آن ق��رار دادند كه دولت فعلي ب��ه دوره دوم خود 
نرس��د. اكنون كه اين دولت به دوره دوم خود رسيده و 
معلوم شده است كه روش گذشته اين رسانه ها بر تغيير 
نظر مردم كارگر نيست خوب است روش خود را تغيير 
دهند و توجه كنند كه همه چيز تصاحب قدرت نيست، 
چيزي هم به نام مصالح كشور و اسام وجود دارد. همين 
طور است در مورد بخش هايي از صدا و سيما خصوصا 
بخش سياسي و خبر آنكه الزم است روش خود را تغيير 
دهن��د. « نايب ريي��س مجلس در ادام��ه تصريح كرد: 
»رشد اجتماعي و سياسي مردم ما كه پس از چهار سال 
گلوله باران مواضع و اقدامات دولت فعلي توسط نهادهاي 
مختلف حكومتي و رسانه هاي وابسته به آنها و با وجود 
عوام فريبي ها در رقابت هاي انتخاباتي، باز هم راه اعتدال 
را انتخاب كردند قابل تقدير و بلكه حيرت انگيز است و 
انسان را به ياد سخن مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
مي ان��دازد كه گفت: ديگر براي آينده انقاب و كش��ور 
نگران نيستم چون مردم آگاهي الزم را پيدا كرده اند.« 
مطهري اما در ادامه به آس��يب هاي انتخابات اش��اره و 
تاكيد كرده است كه »يكي از آسيب هاي اين انتخابات 
اين بود كه برخي كانديداها براي رس��يدن به هدف، از 
هر وسيله اي ولو نامقدس اس��تفاده كردند، حال آنكه 
س��يره پيامبر اكرم و ائمه اطهار غير از اين اس��ت.« او 
در ادامه افزوده اس��ت: »نكته ديگر توصيه اي است به 
اصولگرايان. به آنها عرض مي كنم تا زماني كه ناخواسته 
معتقد به منطق جبر هستيد كه آنچه در نظام جمهوري 
اسامي توسط نهادهاي حكومتي اتفاق مي افتد همه 
درست است و به عبارت ديگر آنچه رخ مي دهد همان 
اس��ت كه بايد رخ دهد و آنچه رخ نمي دهد همان است 
كه نباي��د رخ دهد و همه كاره��اي نهادهاي امنيتي و 
نظامي و قوه قضاييه درست است و اگر انتقاد كنيم نظام 
را تضعي��ف كرده ايم، آري تا زمان��ي كه چنين تفكري 
داريد، در انتخابات  مختلف شكست خواهيد خورد زيرا 
مردم توجيه نابساماني ها را نمي پسندند؛ لذا الزم است 
اصولگرايان يك آسيب شناسي جدي در كار و روش خود 

به عمل آورند و واقعا اصولگرا شوند.«

  مجلس خبرگان رهبري در بيانيه اي ضمن آرزوي 
موفقيت براي منتخ�ب ملت، از م�ردم، مجريان و 

ناظران انتخابات قدرداني كرد. فارس
 ۱2 فرون�د از انواع بالگردهاي رزمي و پش�تيباني 
ارتش صبح ديروز در پايگاه چهارم هوانيروز اصفهان 
و با حضور فرمان�ده نيروي زمين�ي ارتش به يگان 

بالگردي نزاجا ملحق شد. مهر
 مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري: مشاركت 
گس�ترده و آگاهانه مردم در انتخابات، زبان گوياي 
جايگاه تمدني، مدنيت و اعت�اي فرهنگي و بلوغ 

سياسي ملت ما بود. ايسنا
 ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بيانيه اي ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره ش�هيدان واال مقام دفاع 
مقدس: آزادسازي خرمشهر نماد و مصداق عيني و 
بارز وحدت ويكپارچگي مردم و رزمندگان كفرستيز 
ارتش و سپاه اسام در برابر دشمن زبون است. ايلنا

يونسي: حضور حماسه ساز اقوام ايراني و اهل سنت مايه مباهات و سربلندي است
علي يونسي با انتشار پيامي به مناسبت برگزاري شكوهمند انتخابات دوازدهم رياست جمهوري از حضور مسووالنه اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي در اين انتخابات و راي اكثريت آنان به گفتمان اعتدال، مدارا 
و تدبير قدرداني كرد. به گزارش عصر ايران، در بخشي از پيام دستيار ويژه رييس جمهوري در امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي آمده است: حضور حماسه ساز و بي نظير ملت بزرگ و شريف ايران، به خصوص 
اقوام ايراني، اهل سنت، پيروان اديان توحيدي و طريقه هاي گوناگون كه در مناطق مختلف كشور در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و به اعتدال، مدارا و تدبير راي قاطع دادند، مايه مباهات و سربلندي است.

تبريك آيت اهلل اميني به 
رييس جمهور

آيت اهلل اميني در پيامي به حسن روحاني انتخاب مجدد 
وي به سمت رياس��ت جمهوري را تبريك گفت و براي 
وي آرزوي توفيق كرد. به گزارش ايسنا، متن اين پيام 
به شرح ذيل است: روز 29 ارديبهشت ماه سال 1396، 
شاهد يكي ديگر از برگ هاي زرين و افتخارآفرين تاريخ 
ايران اسامي بوديم. شكوهي وصف ناپذير از وحدت و 
همدلي و نمايش��ي بي نظير از اراده ملي و غيرت ديني 
كه در دنياي امروز، مشابهي براي آن نمي توان يافت و 
اين يكي از پيشتوانه هاي اصلي نظام اسامي ايران است. 
مشاهده صف هاي طوالني شما مردم عزيز و انتظار چند 
س��اعته براي مشاركت در سرنوش��ت و آينده كشور و 
نمايش احساس موثر بودن در مهم ترين رويداد سياسي، 
فرهنگي، اجتماع��ي و اقتصادي ايران س��رافراز، همه 
دوستان و دشمنان داخلي و خارجي و رفقا و رقباي دور 
و نزديك اعم از مسلمان و غيرمسلمان را بر آن داشت كه 
در برابر عظمت و قامت بلند اميد و نجابت شما مردمان 
شريف، آگاه و زمان شناس، سر تعظيم فرود آورده و زبان 
به تحسين بگشايند. من نيز به عنوان يك عضو كوچك 
از خانواده ايرانيان عزيز، از صميم قلب مراتب سپاس و 
درود خود را نثار ش��ما مي كنم و خداوند را براي نعمت 
وجود چنين مردمي وظيفه ش��ناس، شاكرهستم. از 
رهبر فرزانه و مدبر انقاب نيز صميمانه تشكر و قدرداني 
مي كنم كه ب��ا درايتي تحس��ين برانگيز و هدايت ها و 
س��خناني آرامش بخ��ش، همه نگراني ه��اي پيش از 
انتخابات را از بين بردند. به رييس جمهور منتخب مردم 
در دوره دوازدهم، حجت االسام والمس��لمين جناب 
آق��اي روحاني نيز تبريك عرض نموده و براي ايش��ان 

آرزوي توفيق مي كنيم. 

پيشخوان
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گذشت نمي كنم
و  غيب�ت  ز  ا م�ن 
تهمت هاي�ي ك�ه به من 
زدند مي گذرم اما نسبت 
به موضوع 2۰۳۰ گذشت 
نخواه�م ك�رد؛ چراك�ه 
به معلم�ان،  آم�وزش و 
پرورش و دين ما توهين 
اعاميه ه�اي  كردن�د. 
دروغ پخ�ش مي كردند. 
م�ن در ح�وزه زندگ�ي 
ك�ردم و مي دانم طلبه ها 
چق�در خوب هس�تند. 
من در حوزه بزرگ شدم. 
عده اي آمدند و طلبه هاي 
م�ا را تحري�ك كردند و 
براي حفظ اسام بلندگو 
دست شان دادند و گفتند 
دي�ن ش�ما دارد از بين 

مي رود.

گ�روه سياس�ي| »نه« را 
ملت گف��ت؛ اين جان كام 
روحاني بود تا با گذشت سه روز از حماسه 
 ملتي ك��ه اقامت��ش در پاس��تور را با راي

24 ميليوني براي چهار سال ديگر تمديد 
كردند، از مردمي بگوي��د كه براي »آري« 
گفتن به او به خيلي از وعده ها »نه« گفتند. 
»نه« به پول، آن هم از س��وي كس��اني كه 
با مش��كات مالي روبه رو بودن��د، »نه« به 
درآمد ملي آن ه��م زماني كه رقم تخيلي 
دو و ني��م برابري را وع��ده مي دادند و »نه« 
به فريب��كاري و تخريب تا هر چيز به جاي 
خود و هر كس به كار خود مش��غول باشد. 
حسن روحاني تنها سه روز پس از انتخابش 
به عنوان رييس جمه��وري دوازدهم ايران 
در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از نمايش 
بزرگ ترين حضور مردم بگويد؛ حضوري 
كه روحاني با احتساب كساني كه در صف 
مانده اند و نتوانس��تند راي خ��ود را داخل 
صندوق راي بيندازند، آمار 45 ميليوني را 
براي آن ثب��ت مي كند ت��ا از آن به عنوان 
بزرگ ترين حضور مردم در انتخابات ايران 

ياد كند. روحاني با بي نظي��ر خواندن اين 
حض��ور، به بازگويي پيام آن��ان پرداخت و 
عنوان كرد: »مردم با اين انتخاب خواستند 
بگويند كه در كش��ور ما تكثر به رسميت 
شناخته شده است. هيچ گروه، جناح، تفكر 
و ايده اي قابل حذف نيست. همه هستند، 
حضور دارند و از همه بايد براي س��اختن 
ايران پرآوازه بهره بگيريم. در اين انتخابات 
مردم در ت��راز باالترين دموكراس��ي هاي 
جهان حضور پيدا كردند. مردمي كه داراي 
مشكات اقتصادي هس��تند. مردمي كه 
در روس��تاها با مشكات زندگي مي كنند 
اما به پول نه گفتن��د. مردم به خوبي اعام 
كرده اند، ما مي فهميم آب ش��ور عطش را 
كم نمي كند. مردم به فكر اقتصاد هستند و 
به درآمد ملي 2/5 برابري تخيلي نه گفتند. 
نه مردم به فريب��كاران بهترين بخش اين 

انتخابات بود.« 
دروغگويي ها كاري از پيش نبرد

روحاني با بيان اينكه »آنها تاش كردند به 
مردم بگويند دين ش��ان در خطر است« به 
موضوع سند 2030 اشاره كرد و گفت: آنان 
كوشيدند كه س��ند 2030 را كه ريشه اش 
مربوط به سال 1990 مي شود بگويند كه 
عليه دين مردم اس��ت. س��ندي كه نه ما 
بلكه هيچ كشوري آن را امضا نكرده است؛ 
سندي كه دولت يازدهم به صراحت نوشته 
با دين، فرهنگ و اخاق ما سازگار نيست 
و كان لم يكن تلقي شده است. وي تصريح 
كرد: مردم به دين و فرهنگ خود بس��يار 
حساس هس��تند و دروغگويي ها كاري از 

پيش نبرد. 
مردم به عقانيت آري گفتند

منتخ��ب دوازدهمي��ن دوره انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري باز هم ب��ر »نه« گفتن 
مردم تاكيد كرد و گفت: مردم به تخريب نه 
گفتند و در مقابل به اتحاد، تعامل، اعتدال 
و عقاني��ت آري گفتند. م��ردم ما در اين 
انتخابات به همه نهادها و ارگان ها گفتند 
كه هر ك��س به جاي خود و هر كس به كار 
خود مش��غول باش��د. وي ادامه داد: مردم 
ب��ه نيروهاي مس��لح از عمق جان عش��ق 
مي ورزند. مردم ما به قواي ديگر و رسانه ها 
عاقه مند هستند، اما نمي پذيرند كه يك 
نه��اد ملي ب��ه معنايي فراملي ب��ه نهادي 
فروملي و جناحي تبديل ش��ود. مردم در 
اين انتخابات گفتند م��ا احترام نهادهاي 
خودم��ان را حف��ظ خواهي��م ك��رد. وي 
خاطرنشان كرد: واليت فقيه و مقام معظم 
رهبري به كل ملت ايران تعلق دارد و به يك 
گروه و جناح خاص متعلق نيست. مردم به 
پايين آمدن مقام رهبري، س��پاه، بسيج و 
نيروهاي مسلح نه گفتند؛ چرا كه اينها به 

كل ملت ايران تعلق دارند. 
هيچ كس حق ندارد انقاب را به درون 

خيمه هاي خود بكشاند
رييس جمهور همچنين گفت: همه مردم 
ترانه ش��ان و صداي موسيقي وحدت شان 
يكسان بود. همه اقوام، مذاهب، روستايي ها 
و شهري ها مثل هم راي دادند. همه گفتند 
ما يك مس��ير را انتخاب كرديم. چرا مردم 
به وح��دت، اعتدال و عقانيت راي دادند؟ 
زيرا خواهان پيش��رفت كشور و اقتصادش 
بودند. م��ردم مي دانند اقتص��اد ما بدون 
رقابت اقتصادي پيش��رفت نخواهد كرد. 
آن هم رقابتي كه به جاي قدرت سياس��ي 
و امنيتي بر مبناي كيفيت كااليش مورد 
توجه ق��رار بگيرد. مردم ما ب��ه برنامه راي 
دادند و مي دانس��تند كه اقتصاد و اشتغال 
در سايه س��رمايه گذاري و سرمايه گذاري 
در سايه آزادي و تعامل س��ازنده با جهان 
امكان پذير اس��ت. مردم مي خواهند طبق 

دين و فرهنگ و انقاب ش��ان رفتار كنند. 
مردم انقاب كردند و همه ش��ان كنار هم 
بودند كه فرياد مي زدند استقال، آزادي، 
جمهوري اس��امي ايران. هم��ه مردم ما 
انقابي هستند. هيچ كس حق ندارد انقاب 
را به درون خيمه هاي خود بكشاند. دين و 
اعتقاد آسماني است كه همه در باالي سر 

خود دارند. 
احقاق حقوق مردم از اهداف ما است

پس از پايان سخنراني رييس جمهور، نوبت 
به خبرنگاران رسيد كه يك به يك سواالت 
خود را مطرح كنند. حسن روحاني درباره 
نشس��ت اخير ترامپ با برخي كشورهاي 
عربي و مته��م كردن ايران ب��ه حمايت از 
تروريس��م در اين نشس��ت اظهار داشت: 
اجتماع در عربستان به نظر من اجتماعي 
نمايشي بود و ارزش سياسي نخواهد داشت. 
عربستان قبا هم از اين اجتماعات درست 
كرده بود. مبارزه با تروريسم با پول ملتي را 
به ابرقدرتي دادن و با تش��كيل يك جلسه 
حل نمي شود. كسي كه توانسته در مقابل 
تروريسم بايستد، ملت عراق، ملت سوريه 
و ملت لبنان بوده و ملت ايران نيز از طريق 
ديپلمات ها و مستشاران نظامي اش به اين 
دو ملت بزرگ و س��اير ملل كمك كرده و 
كمك خواهد كرد. چه كسي كمك كرده 
كه امروز داعش در ش��هرهاي بزرگ عراق 
مستقر نباش��د جز ملت عراق؟ چه كسي 
كمك كرده داعش در دمش��ق نباشد جز 
ملت س��وريه؟ البته ايران كنار آنها بوده و 
خواهد بود. چه كس��ي مي تواند در منطقه 
ادعا كند بدون اي��ران ثبات منطقه حفظ 
ش��ده و امنيت كامل مستقر مي شود؟ چه 
كساني با تروريسم جنگيدند؟ ايران، عراق، 
سوريه، حزب اهلل و در كنار آنها روسيه. وي 
خاطرنشان كرد: چه كس��اني از تروريسم 
حمايت كردند و به آنه��ا پول دادند؟ پس 
نمي توانن��د ادع��اي مبارزه با تروريس��م 
داشته باش��ند. در عين حال فكر نمي كنم 
مردم امريكا حاضر باش��ند با خوني كه در 
يازده س��پتامبر دادند با ميلياردها دالري 
كه از خريد اس��لحه اس��ت معامله كنند و 
در برابر تروريس��ت هاي منطقه سر فرود 
بياورن��د. البته دولت امري��كا هيچ وقت با 
تروريس��م مبارزه نكرده اما م��ردم امريكا 
حتما با تروريست ها مخالف اند و مي خواهند 
تروريس��م در جهان نباش��د. با اتهام زدن 
كاري ح��ل نمي ش��ود و باي��د صادقانه با 

تروريسم مبارزه كرد. 
از كساني كه مخالف دولت مان بودند و 

هستند كمك مي خواهيم
رييس جمهور در پاسخ به پرسشي مبني 
بر اينك��ه وي وعده هايي را ك��ه در طول 
انتخاب��ات به م��ردم داده بود چ��ه زماني 
عملكردش در اين زمينه را به آنان گزارش 
خواهد ك��رد و اينكه تا چه اندازه در عملي 
كردن اي��ن وعده ها جدي اس��ت، اظهار 
داشت: من در انتخابات وعده هايي دادم و 
گفتم همه تاشم اين است كه به وعده هايم 
عمل كنم. در دولت يازدهم هم وعده هاي 
زيادي دادم و تا حد زيادي در اجراي آنان 
موفق ب��ودم. در آن دوره با كاهش قيمت 
نفت هم مواجه ش��ديم اما م��ردم كمك 
كردند و گام هايي برداشتيم. ما براي اجراي 
وعده هاي م��ان تمام تاش م��ان را به كار 
مي بريم و از مردم هم كمك مي خواهيم. از 
همه رقبايم در انتخابات كمك مي خواهم. 
از تمام احزاب و جناح ها كمك مي خواهم. 
از رقبايم تش��كر مي كنم و از كس��اني كه 
مخالف دولت مان بودند و هس��تند كمك 
مي خواهيم؛ چراكه ما براي كشورمان كار 
مي كنيم و همان طور كه رهبري گفت كه 

براي كش��ورتان به پاي صندوق هاي راي 
بياييد حتي اگر نظام را قب��ول نداريد، ما 
هم مي گوييم كس��اني كه دولت را قبول 
ندارند براي كشورش��ان به صحنه بيايند 

و كمك كنند. 
ما نيازي نداريم ساح بخريم؛ ما 

خودمان ساح مي سازيم
روحاني در ادامه نشست خبري خود درباره 
فروش چند ميليارد دالري اسلحه توسط 
امريكا به عربستان، اظهار داشت: عربستان 
قبا هم يكصد ميليارد در جنگ تحميلي 
به صدام داده بود و نتيج��ه آن را در همان 
زمان ديد. االن هم اش��كال ندارد اين صد 
ميليارد، صد ميلياردها را بدهد و پول مردم 
عربستان را به جيب امريكا بريزد. ما نيازي 
نداريم س��اح بخريم؛ ما خودمان س��اح 
مي سازيم. هر ساحي كه بخواهيم توليد 
مي كنيم و مش��كلي براي ما از اين جهت 
نيست. هر چند عربس��تان هم نمي تواند 
از اين ساح ها اس��تفاده كند و ناچار است 

مستشاران امريكايي را به خدمت بگيرد. 
وي خطاب به دولت هاي مهم خاورميانه و 
عربس��تان گفت: مردم عربستان دوست و 
همسايه ما هستند و ما هميشه دوست شان 
داش��تيم و داريم و اميدواريم بدانند كه راه 
قدرت س��اح نيس��ت. آن هم خريدن آن 
از ديگر كش��ورها. حتي راه قدرت درست 
كردن ساح هم نيس��ت كه البته بخشي 
از قدرت كشور محسوب مي شود. روحاني 
تاكيد كرد: اساس قدرت، قدرت ملي است 
كه با انتخابات و حضور مردم پاي صندوق 
آرا درست مي شود. ترامپ در زمان حضور 
45 ميليوني مردم ايران پاي صندوق راي به 
منطقه آمد و به كشوري رفت كه بنده هاي 
خ��دا تاكن��ون صن��دوق آرا را نديده اند و 
انتخاباتي برگزار نكرده اند و اميدوارم ادامه 
راه آنها بگذارند حاكمان موروثي نباشند و 
توسط خود مردم انتخاب ش��ود و آن روز 

قدرت عربستان بيشتر خواهد شد. 
هر زمان به تست موشك نياز داشته 

باشيم، تست مي كنيم
رييس جمهور در پاسخ به پرسشي مبني 
بر واكنش وي نس��بت به اظه��ارات وزير 
خارجه امريكا درباره دست برداشتن ايران 
از حمايت از حزب اهلل و گروه هاي مقاومت 
در منطقه اظهار داشت: قرار ما اين نيست 
كه آنان دنبال روياهاي خود باش��ند. اين 
حرف ها روياسازي آنهاست. مردم ما براي 
رفع نيازهاي خود نه از كسي مي پرسند و 
نه از كسي اجازه مي گيرند. مردم ما تصميم 
گرفتند كه مقتدر باشند و موشك و ساح 
ما براي صلح است و اگر ساخته نشود يك 
عده دچار اشتباهات محاسباتي مي شوند 
ك��ه قبا هم ش��دند و در منطقه آش��وب 
آفريدند. وي با تاكيد بر اينكه »موش��ك و 
س��اح ما براي تهاجم نيس��ت، بلكه براي 
دفاع اس��ت« ادامه داد: مس��ووالن امريكا 
بدانند كه ما هر زمان به تست موشك نياز 
داش��ته باشيم، تس��ت مي كنيم و منتظر 
آنان نخواهيم نمان��د. ما برجام و قطعنامه 
2231 را پذيرفتيم كه قدرت دفاعي مان را 
از دست ندهيم و آن را حفظ كنيم. من به 
آن آقا مي گويم كه برود و قطعنامه 2231 

را بخواند. 
مخالفان بايد باشند، ما نيازشان داريم

روحاني با تاكيد بر اينك��ه »مخالفان بايد 
باشند، ما نيازشان داريم« خاطرنشان كرد: 
در جامعه افكار واحد نيست و به طور طبيعي 
ما در زمينه مس��ائل اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي نظرات يكي نداريم و ۸0 ميليون 
جمعيت با آزادي هايي كه دارند در كشور 

هستند. 
وي افزود: يكسري مسائل كه جزو اصول، 
 قانون اساس��ي و دي��ن ما اس��ت و درباره 
يكس��ري هم نظرات واحدي وجود ندارد. 
انتخابات نيز براي اين است كه مردم پاي 
صندوق راي بيايند و اداره كش��ور را دست 
كسي بسپارند. من هم فقط رييس جمهور 
24 ميليوني كه راي دادند و 4 ميليوني كه 
در صف بودند تا راي بدهند نيستم. مساله 
اين اس��ت كه اكثريت قاطع مردم راهي را 
انتخاب كردند و اين يعني همه پذيرفتيم نه 
اينكه مخالف نباشد اما اجرا بر اين مبناست 
يعني بايد بر مبن��اي راي اكثريت جامعه 
اداره شود، البته منافع جمعي و ملي اقليت 

نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 
دولت دوازدهم كمي جوان تر مي شود

رييس دول��ت دوازدهم در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه براي تحقق ه��دف كارآمد تر 
ش��دن راه دولت دوازدهم نسبت به دولت 
يازدهم چ��ه تغييري در كابين��ه خواهد 
داش��ت؟ اظهار داش��ت: ما نياز به نيروي 
جوان تري براي اداره كش��ور داريم. ما در 
دول��ت يازدهم در ش��رايط - اگ��ر نگويم 
بحراني كه تعبير درستي نيست - سختي 
بوديم. تحريم و مش��كات و رش��د منفي 
وجود داشت و شرايط خاصي داشتيم كه 
الزم بود از همه تجربه كشور براي مقابله با 
آن اس��تفاده كنيم. برخي از وزرا در دولت 

يازدهم با ما كار كردند من چند بار خواستم 
و آنها گفتند س��ن ما باالست اما من ازآنان 
خواستم كه بمانند كه چرا من معتقد بودم 
تجربه آنان براي اداره كش��ور مفيد است و 
آنان بايد اداره را به دست بگيرند. البته من 
در دولت بعدي دنبال اين هستم كه مديران 
ما ميانگين سن شان كاهش پيدا كند. وي 
تاكيد كرد: ما مي خواهي��م با حضور همه 
ملت و جوانان ما در سراس��ر كشور دولت 
كارآمدتر شود و براي اين مهم مي كوشيم 

كه دولت دوازدهم كمي جوان تر شود. 
نسبت به حقوق شهروندان ايراني به 

عنوان رييس دولت مسوول هستم
رييس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا وي با وجود آنكه حقوقدان است، يك بار 
به طور خاص درباره حصر سخن نمي گويد، 
اظهار داش��ت: كش��ور ما داراي چارچوب 
و مقرراتي اس��ت و همه ما باي��د به دنبال 
اجراي مقررات باشيم. هم قوه قضاييه و هم 
قوه مجريه و هم مقننه مقررات و قوانيني 
دارند كه باي��د در چارچوب آن عمل كنند 
و همه ما بايد در چارچوب قانون اساس��ي 
حركت كني��م. وي افزود: من نس��بت به 
حقوق ش��هروندان ايراني به عنوان رييس 
دولت مسوول هستم حتي ايرانيان خارج 
از كش��ور. هر جا ببينم كه حق يك ايراني 
چه در داخل و چه در خارج از كشور مورد 
تعرض و اجحاف قرار گرفته است بايد آن 
را دنبال كنم و در داخل كش��ور نيز با قوه 
قضاييه از طري��ق وزارت دادگس��تري يا 
مكاتبه مستقيم و نيز در جلسات مشترك 
روساي سه قوه موضوعات را دنبال مي كنم. 

نسبت به موضوع 2۰۳۰ گذشت 
نخواهم كرد

 روحاني در بخش ديگري از اين نشس��ت 
خبري در ارتب��اط با س��ند 2030 اظهار 
داشت: وزراي ما شامل وزير خارجه، علوم 
و آموزش و پرورش نام��ه اي خدمت مقام 
معظم رهبري نوش��تند و مفصا مس��اله 
2030 را توضي��ح دادن��د ك��ه جمهوري 
اس��امي ايران تحفظ خود را حفظ كرده 
اس��ت و اگر خاف فرهن��گ و ارزش هاي 
ملي بود ب��ه آن توجهي نمي كردند. ظاهرا 
گزارش هايي به رهبري دادند كه ايشان را 
نگران كردند. من در سخنراني هايم پيش 
از اين به ايشان اطمينان دادم و االن هم اين 
اطمينان را مي دهم كه مشكلي در ارتباط 
با مس��اله 2030 وجود ن��دارد نه تنها اين 
سند بلكه تمام سندهاي بين المللي يا در 
مجلس يا به عنوان سند باالدستي تصويب 
مي ش��وند. رييس جمهور با بي��ان اينكه 
»آموزش و پرورش ب��راي نظام جمهوري 
اس��امي ايران از اهميت بااليي برخوردار 
است« گفت: 11 تا 12 ميليون جمعيت ما 
در حال آموزش ديدن هستند و آموزش و 
پرورش براي ما بسيار مهم است. متاسف 
هستم كه عده اي در دوران انتخابات از اين 
موضوع سوءاستفاده كردند. وي افزود: من 
از غيب��ت و تهمت هايي كه ب��ه من زدند 
مي گ��ذرم اما نس��بت به موض��وع 2030 
گذش��ت نخواهم كرد؛ چراكه به معلمان، 
 آموزش و پرورش و دين ما توهين كردند. 
اعاميه هاي دروغ پخ��ش مي كردند. من 
در حوزه زندگي ك��ردم و مي دانم طلبه ها 
چقدر خوب هس��تند. من در حوزه بزرگ 
ش��دم. عده اي آمدن��د و طلبه ه��اي ما را 
تحريك كردند و براي حفظ اسام بلندگو 
دست شان دادند و گفتند دين شما دارد از 
بين مي رود.  عده اي فرياد وا اساما سر دادند 
و 2030 را بهانه كردند. اين كار زشت بود. 
اميدوارم خداوند از گناه شان بگذرد. مردم 
و معلمين ما خودشان مي دانند اما من از اين 

موضوع نمي گذرم. 
خيلي حرف ها را براي آرامش جامعه 

نمي زنم
روحاني با اشاره به اينكه در انتخابات بحث 
اعام اموال را درس��ت كردن��د اظهار كرد: 
اين خوب بود اما همه پول گرفته شده 23 
ميليارد تومان بود كه همه آن نيز به خزانه 
برگردانده شده اما نهادهاي خصولتي چقدر 
دريافت مي كنند. من خيلي حرف ها را در 
اين چهار س��ال و در زمان انتخابات نزدم 
و براي آرامش جامع��ه نمي زنم اما همه ما 
به خاطر دين و مردم همه چيز را ش��فاف 
اعام كنيم كه در اين راستا لوايح مربوط به 

شفافيت نيز به زودي ارايه مي شود. 
خدا جواب شان را داد

رييس جمهور در ارتباط ب��ا اتهامات وارد 
ش��ده به وي در زمان تبليغات انتخاباتي و 
در پاسخ به اين سوال كه آيا پيگرد نخواهيد 
كرد، گفت: در مناظ��رات مواردي مطرح 
مي شود و ش��د. نس��بت هايي به من زده 
شد كه همان جا گفتم ناصحيح است. من 
عقيده دارم بهترين قاضي اول خدا،  سپس 
مردم و در درجه سوم قوه قضاييه است. وي 
افزود: خدا همانجا جواب داد و مردم هم در 
پاي صندوق هاي راي، جواب خود به آنها 
را دادند. االن هم تصميمي در مورد پيگرد 

قضايي توسط قوه قضاييه ندارم. 

شبكه هاي اجتماعي در مورد نشست خبري رييس جمهور چه گفتند؟
گروه سياس�ي| ديروز همزمان با نخستين نشست خبري 
حسن روحاني پس از انتخابات، كاربران زيادي در شبكه هاي 
اجتماع�ي به وي�ژه در توييتر نس�بت به اظهارات حس�ن 
روحاني واكنش نش�ان دادند. در روزهاي پيش از انتخابات 
هم شبكه هاي اجتماعي تبديل به محلي براي تبادل نظرات 
مردم بود و پديده اي�ن دوره از انتخابات امكان پخش زنده 
در شبكه هايي همچون اينستاگرام و توييتر بود. سخنراني 
روحاني در ورزش�گاه آزادي تهران و همچنين ورزش�گاه 
تختي مش�هد بيش�ترين تع�داد بازديد كنن�ده را در اليو 
اينستاگرام داش�ت. ديروز هم نشس�ت خبري روحاني به 

صورت زنده از صفحه اينس�تاگرامش پخش ش�د و بيش از 
۱۰ هزار بازديد كننده داشت. در اين ميان اما اظهارنظرهاي 
اصل�ي متعلق به اهالي توييت�ر بود. اين بار ام�ا خبرنگاران 
و سوال هاي ش�ان از تيغ نقد كاربران گذش�ت. بسياري از 
كاربران ش�بكه اجتماعي ب�ر اين باور بودن�د صحبت هاي 
روحان�ي، ب�ه وي�ژه در آغاز نشس�ت خبري ت�داوم همان 
گفتماني بود كه در روزهاي پيش از انتخابات كليد زده بود و 
از همين رو نتيجه گرفتند در 4 سال آينده با حسن روحاني 
ديگري رو به رو هستند. سوال هاي خبرنگاران اما چنگي به 
دل كاربران نزده بود، س�وال هايي كلي از برنامه هاي دولت 

جديد او براي زنان و جوانان و از اين دست. اين در حالي است 
كه حسن روحاني پيش از انتخابات كتابچه برنامه هايش را 
منتشر كرده بود و با مطالعه آن مي توان به برنامه هايش پي 
برد. بر همين اس�اس بس�ياري از كاربران حسن روحاني را 
چند قدم جلوتر از خبرنگاران دانستند. بدين ترتيب مي توان 
گفت از نظر فضاي مجازي نشين ها ديروز اهالي رسانه بازنده 
بزرگ نشست خبري رييس جمهور منتخب بودند و به نوعي 
فرصت س�وال از حسن روحاني را س�وزاندند، در حالي كه 
مي توانستند رييس جمهور را در مقابل سوال هاي مهم تري 

قرار دهند اما به پرسيدن سوال هاي كلي بسنده كردند. 


