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 بحرین خواستار حضور
 در مذاکرات برجامی شد

اتحادیه اروپا:
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 حیات وحش ایران نه حال خوشی دارد،
  نه متولی دلسوز و نه زبان اعتراض

اشک هيرمان و تکرار مرگ 
مهاجران ميانکاله
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 خمیدگی شاخص های کالن اقتصاد 
 در سایه کرونا
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رئیس جمهور گفت: امام )ره( قدرت اصلی را قدرت مردم می دانست 
و تالش می کرد اذهان و افکار مردم برای آن مســیر و راهی که امام برای 

انقالب انتخاب کرده بود، اقناع شود.
به گــزارش ایلنا، حســن روحانــی در آیین تجدید میثــاق هیات 
دولت با آرمان هــای امام راحل)ره( گفــت: امام عزیــز و بزرگوار ما در 
طول نهضت اســالمی و انقــالب اســالمی درس ها و راه های بســیار 
ارزشــمندی را به ما و جامعه ایران و جامعه اســالمی آموخت. در اکثر 
نهضت هــا و انقالب ها معموالً رهبــران یا بر احزاب سیاســی تکیه می 
کنند یا قدرت های نظامی. قدرت نظامی چریکی را تشــکیل می دهند 
و یا اینکه با قدرت هــای خارجی، آنهایی که مخالف بــا حکومت قبلی 
هســتند نوعی تماس برقرار می کنند تا بتوانند بــه موفقیت و پیروزی 
برســند. امام )ره( هیچ یک از این راههــا را  انتخاب نکــرد، امام  )ره(  
قدرت اصلی را قدرت مردم می دانســت و تالش می کرد اذهان و افکار 
 مردم برای آن مســیر و راهی که امام برای انقالب انتخــاب کرده بود، 

اقناع شود.
روحانی گفت: نطق امام در دوازدهم بهمن، اولین نطق ایشان در ایران 
بعد از ۱۴ ســال بود. آخرین نطق امام به سال ۴ آبان ۴۳ مربوط می شود 
که درباره کاپیتوالسیون صحبت و بعد هم تبعید شد. بعد از آن سخنان 
امام و اعالمیه های ایشان یا در نجف و یا در پاریس نوشته می شد و در ۱۲ 
بهمن امام دوباره توانستند در این ســرزمین  برای ملت خود و جهانیان 

سخن بگویند. 
وی افــزود: نطق امــام در روز دوازدهم بهمن منشــور جمهوریت و 
اسالمیت ما اســت و  آن نطق به عنوان پایه و اســاس نظام ما بوده و ما تا 
زمانی که با کالم امام و منطق امام در ۱۲ بهمن ۵۷ در تماس هســتیم 
همچنان پیروز خواهیم بود.  امــام در آن نطق کــه در کنار مرقد پاک 

شهیدان این سرزمین ایراد کرد،  ارواح شــهدا و همه ملت ایران و جهان 
را به گواه گرفت. او در آن نطق تنها از مشــروعیت دینــی حرف نزد؛ از 
مقبولیت و رای مردم حتی از عقالنیــت و  مقبولیت هم حرف زد و گفت 
رژیم سلطنت رژیم عقالنی نیست هیچ عقلی نمی پذیرد پدران ما برای 
ما تصمیم بگیرند و با همین ســخنان راه را برای ما روشــن کردند. امام 
به صراحت گفت پدران ما اولیا ما نیســتند، ما باید بــه دولت و نظامی 
که می خواهیم رای بدهیــم و آن را برگزینیم، او از آرای مردم ســخن 
 گفت، از عقالنیت ســخن گفت و با این دالیل محکم مســیر انقالب را 

مشخص کرد.
رئیس دولت گفت:  امام در ۱۲ بهمن ۵۷ گفــت نظامی از دیدگاه او 
مشروع است که آن نظام عقالنی، مورد رای و نظر مردم، و در چارچوب 
اساس و موازین اسالم باشد. راه و مسیر همان است،  راهی که او برای ما 
انتخاب کرد دولتی که گفت تعییــن می کنم به خاطر اینکه مردم به من 
اعتماد دارند گفت من دولت تعیین می کنم. این سخن امام سخن مهمی 
در اجتهاد و فقه سیاسی شیعه بود.  او به والیت شرعی خود اتکا نکرد بلکه 
با اتکا به نظر و رای مردم دولت تعیین کرد پس مسیر را به خوبی برای ما 

مشخص کرد.
وی افزود: امــام )ه( در آن نطق تاریخی بر آرای نســل حاضر تاکید 
کرد و حتی اشاره کرد که آرا نسل دیروز نمی تواند مبنا برای نسل امروز 
باشد. روحانی با تاکید بر اینکه در اکثر انتخابات های ما گاهی جمعیت 
بیش از دوســوم و بیش از ۷۰ درصد مردم پای صندوق آرا آمدند، گفت: 
وقتی دوســوم جمعیت پای صندوق آرا می آیند ایــن رای تنها به ثمره 
نیست، به شجره هم اســت. میوه ای که می چینند و به آن اعتقاد دارند 
از آن درختی اســت که آن درخت را پذیرفته و قبول کرده است.  آرای 
مردم پای صندوق هم به ثمره و هم به شجره است. هم به انتخاب فرد در 
آن انتخابات و هم رای به نظام اســت. این که امام )ره( به ما فرمود آرای 
مردم در هر نســل و هر زمان، زمانی محقق می شود که ما یک انتخابات 
پرشــور رقابتی پیش پای مردم بگذاریم. اگر مــردم ۷۰ و چند درصد 
 پای صندوق آرا آمدند آن منشــور ۱۲ بهمن امام )ره( ادامه پیدا کرده و 

آن راه را ادامه دادیم.  
وی ادامه داد: سال بسیار سختی را پشت سرگذاشتیم؛ از بهمن سال 
گذشته تا بهمن امسال هم با مشکالت جنگ تحمیلی اقتصادی و هم با 
مشکالت کرونا روبرو بودیم، اما من در محضر روح بلند امام )ره( می توانم 
به جرات بگویم که در این دوران سخت جنگ تحمیلی و در دوران سخت 
کرونا که هر دو دست به دســت هم داده و مردم ما را در رنج و فشار قرار 
داده بود همه ما تالش کردیم و از همه توان و امکان مان برای کاهش رنج 

مردم استفاده کردیم.  

خبر

روحانی در آیین تجدید میثاق هیات دولت با آرمان های امام راحل)ره(: 

امام )ره(، قدرت اصلی را قدرت مردم می دانست 

خطیب زاده اعالم کرد؛

 یمن؛ شرط ایران برای 
مذاکره با عربستان

چرتکه 3
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همتی باز هم وعده کاهش قیمت و دالر 20 هزار تومانی داد؛

 فاصله کوتاه 
ویا کابوس تا ر

 عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانک 
مرکزی حاال برای چندمین بــار متوالی در 
ماه های اخیر اعالم کرده است که قیمت دالر 

به کمتر از ۲۰ هزار تومان می رسد.  
 نگاهی به فراز و فــرود دالر در ماه پایانی 
تابستان تا اولین ماه زمستان نشان می دهد 
دالر از اوج ۳۲ هزار تومانــی قیمت، در بازار 
آزاد به کانــال ۲۱ هزار تومــان ورود کرده و 
با خیزی دوباره بار دیگر تــا ۲6 هزار تومان 
پیشروی کرده است. برای دومین بار نیز دالر 
ریزشی را پس از حضور بایدن در کاخ سفید 
در ایران پذیرا شد و سپس بار دیگر قیمت ها 

تا مرز ۲۴ هزار تومان پیش رفت . 

 در چنین شــرایطی صحبت درباره دالر 
۲۰ هزار تومانی  در فضای اقتصادی و سیاسی 
ایران باال گرفته اســت. دور نیست زمانی که 
کاربران شــبکه های اجتماعی از هشــتگ 
دالر ۲۰ هــزار تومانــی برای نشــان دادن 
حجم وحشتشــان از فضای اقتصادی بهره 
می بردند. درســت در تیرماه بود که هشتگ 
دالر ۲۰ هزار تومانی در شبکه های اجتماعی 
داغ شــد و فضای اقتصاد تحت تاثیر قیمت 
باالی دالر قرار گرفت. همــان روزها همتی 
و همکارانش در بانک مرکزی در کنار ســایر 
مقامات اقتصادی قیمــت دالر را غیرواقعی 

می خواندند و وعده کاهش قیمت ها...

بررسی ظرفیت ها و الزامات مذاکره برجامی ایران و تیم بایدن در گفت وگو با »ناصرهادیان« 

دشمنی با آمریکا مانع جدی بر سر راه توسعه  است
گفت وگو 4و5
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