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 روحانی در جلسه هیات دولت؛
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سياست 2

 به مناسبت اعیاد قربان و غدیر صورت گرفت؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا 
 تخفيف مجازات تعدادی 
از محکومان 

شهرنوشت 6

 نگاه »توسعه ایرانی« به مشکالت 
 اهالی رسانه به بهانه روز خبرنگار؛

 زندگی آونگی و در 
بيم و اميد بودن یا نبودن
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سد شرقی، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
منتفی می کند؟

ترامپ در تیررس 
دردسر »تسلیحاتی«

سياست 2

تیم ترامپ معتقد اســت که از موضوع ایــران می تواند در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به نفع خود استفاده کند. یکی از 
فرصت هایی که می تواند نشــان دهد برای از بین بــردن تهدید ایران 
موفق شده است، 27 مهرماه یعنی زمانی است که مطابق برجام تحریم 
تسلیحاتی ایران منقضی می شــود و بر اساس توافق صورت گرفته در 

برجام، ایران می تواند به خرید و فروش سالح بپردازد. 
البته این موضوع نه فقط برای ترامپ، بلکــه برای رقیب انتخاباتی 
او نیز مهم اســت. جو بایدن هم روی این موضوع دست گذاشته است؛ 
منتهی به شــیوه ای متفاوت.  »ارون کیاک«، مشــاور او در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا همین اخیرا مدعی شده که بایدن به برجام 
بازمی گردد و درباره آن توضیح داده کــه »هدف از تعامل دیپلماتیک 
با ایران، اطمینان حاصل کردن از این اســت که جمهوری اسالمی به 
تبعیت از توافق هسته ای بازگردد و به روش قابل راستی آزمایی، بتوان 

مانع رسیدن ایران به تسلیحات اتمی شد.«
تفاوت بایدن و ترامپ اما در این است که بایدن درباره آینده و زمانی 
که رئیس جمهور شد حرف می زند، اما ترامپ اکنون رئیس  جمهور است 
و عمل او در بوته آزمایش و برای اینکه در این آزمایش پیروز شود، دولت 
او پیش نویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توزیع کرد. 
آمریکا امید چندانی ندارد

این دومین پیش نویس است. پیش نویس قبلی ماه ژوئن منتشر شده 
بود. بلومبرگ دیروز ادعا کرد که به سند پیش نویس قطعنامه آمریکا در 

شورای امنیت دست یافته است...

ظریف اعالم کرد؛

ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است
سياست 2

جهان 3

انفجار  بیروت بیش از 100 کشته و دستکم 4هزار زخمی بر جای گذاشت 

 تکرار هیروشیما 
با 5 میلیارد دلار خسارت! 

رئیس جمهور گفت: اگر کســی فکر می کند دولت به تنهایی تمام 
مشکالت نظام را حل کند، این تصور دقیق نیست. دولت می تواند حل 
کند به شرطی که مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و صداوسیما 
کنارش باشند. دشمن که برای نابودی دولت نیامده، برای نابودی نظام 

آمده است پس همه باید در کنار هم قرار بگیریم.
حسن روحانی  صبح دیروز در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه 
اگر واقعیت ها را زیر خنجر تحریف ذبح نکنیم، موفق خواهیم شــد، 
افزود: تحریم شمشیر دشمن اســت و اگر بتوانیم شمشیر دشمن را 
خواهیم شکســت. اما باید همدیگر را یاری کنیم و به سمت مطلوب 

حرکت کنیم.
 وی تصریح کرد: تا روزی که صندوق و انتخابات هســت، ایران با 
این قدرت می ماند. البته می توانند مــا را اذیت کنند اما در عین حال 

نمی توانند اصل حکومت مردم ساالر را از مردم بگیرند.
 اگر حاضر به تسلیم نیستیم باید مقاومت کنیم

روحانی گفت: اگر می خواهیم با دشمن نجنگیم و اگر می خواهیم 
در برابر دشمن تسلیم شــویم بحث دیگری است. نه ملت ما و نه زنان 
و نه مردان و نه جوانان ما هیچ کس حاضر به تسلیم نیست اگر حاضر 
به تسلیم نیستیم که نباید هم باشــیم و باید مقاومت کنیم زخم هم 

برمی داریم مشکالت هم پیش پای ما ایجاد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: امروز می بینیم در شرایطی که کشورهایی 
هیچ تحریمی ندارند و دشــمنی اینچنین هم ندارند،  از نظر رشــد 
اقتصادی ۳۰ درصد کاهش داشــتند و بعضی از کشورها با ۱2 درصد 

کاهش دارند و اقتصاد جهانی در مجموع دچار ۵ درصد کاهش است.
رئیس دولت دوازدهم گفت: من معتقدم اگر تا پایان سال ۹۹ همه 
با تمام توان راه را ادامه دهیم،  شاید بتوانیم منفی نباشیم البته خیلی 
سال ســختی اســت. یعنی ۵ درصد منفی، ۱2 درصد و یا ۳۰ درصد 
منفی حتما این چنین نخواهد بود. ما علیرغم اینکه تحریم و فشــار 

شرایط بهتری داریم.

بعضی ها می خواهند تحریم را نبینند
روحانی یادآورشــد: خیلی مهم اســت که ما تحریــم را ببینیم. 
بعضی می خواهند تحریم را نبیننــد و می گویند دولت چه کار کرده 
و یا چرا آن کار را نکرده. مهم اســت که ببینیم دولت در چه وضعیتی 
تالش می کند. میدان را تشــخیص بدهیم.  آیــا در میدان جنگ این 
 دولت تالش می کند یا در یک بیابان سبز مشــغول استراحت است 

واقعیت را ببینیم.
رییس جمهوری گفت: ما وقتی آمدیم دولت را به عهده گرفتیم در 
شرایط تحریمی بسیار سخت، اولین هدفی که به مردم اعالم کردیم 
گفتیم می خواهیم تحریم را بشکنیم.  در تحریم دو کار باید انجام داد،  
یکی اینکه باید تحریم را بشــکنیم، نابود کنیــم و از بین ببریم و باید 

دست تحریم کننده را بُِبریم. این اولین وظیفه ما است.
روحانی ادامه داد: بعد از اینکه تحریم را شکستیم، رفتیم تا تحریم 
باالتر را بشکنیم. یعنی ما به دنبال توافق دائم رفتیم و رفتیم که تحریم 
را بهتر بشکنیم. تقریبا 2 ســال کار کردیم. از زمستان سال ۹2 وارد 
این دور شدیم و در زمستان ۹۴ ما تقریبا از تحریم خارج شدیم و ضربه 
دوم را به تحریم زدیم. دوسال دوران تنفس کشور بود، یعنی تحریم ها 
دیگر به آن شــدت نبود، گرچه آنهایی که توافق را امضا کرده بودند  
۱۰۰ درصد به توافق عمل نکردند و در جاهایی نیز بر خالف عهد خود 

عمل کردند.
رئیس جمهوری افزود: پس از تحریم، توانستیم به طور معمول نفت 
و سایر کاالهای خود را به راحتی بفروشــیم و بانک هم می توانستند 
فعالیت خود را داشــته باشند، در حال آماده شــدن برای اخذ اعتبار 
از کشــورهای مختلف بودیــم و کشــورهای متعددی هــم برای 
سرمایه گذاری در ایران صف بســته بودند، که این مرحله هم دو سال 

طول کشید.
وی بیان کرد: دو ســال مذاکــره کردیم و دو ســال دوران تنفس 
بود تا اینکه بــه دوران این افراد ناشــی که در کاخ ســفید روی کار 
آمدند رســیدیم، برخــی دیگــر از آنها نیز کــه مطالبی نوشــته و 
منتشــر کردند که می توانیــد آنهــا را بخوانید همه فکرشــان این 
 بود کــه تحریم شــدید برای ایــران درســت کنند تا نظــام وجود

 نداشته نباشد.  
روحانی گفت: گاهی آمریکایی ها می گفتند که می خواهند نظام 
نباشد، اما هیچ گاه کاخ ســفید به این صراحت نگفته بود که »تحریم 
شــدیدی را آغاز کرده اند، تا نظام جمهوری اسالمی را زمین بزنند و 
این نظام در 22 بهمن جشــن پیروزی نخواهد داشــت«؛ هیچ وقت 
به این صراحت نگفته بودند که »در ســال ۹7 گفته بودند در جشن 
پیروزی چهلمین سال انقالب نخواهند داشت و ما 22 بهمن به ایران 

بر می گردیم«.

خبر

 روحانی در جلسه هیات دولت؛

تصور حل تمام مشکالت نظام توسط دولت دقیق نیست


