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چرتکه 3

روز گذشته، نشست خبری بیژن نامدار زنگنه، 
وزیر نفت، در سایه سنگین یک اتهام بزرگ برگزار 
شد و زنگنه کوشــید خود را از این اتهام مبرا سازد. 
هفته قبل بود که 72 نماینده مجلــس در نامه ای 
سرگشاده به سران سه قوه ضمن طرح انتقاداتی تند 
به عملکرد وزارت نفت، زنگنه را به ناکارآمدی متهم 
کردند.  نمایندگان در این نامه تاکید کرده  اند که زنگنه 
نه  تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم ها از خود بروز 
نداده، بلکه تقریبا همه روزنه های موجود جهت بی اثر 
کردن تحریم ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده 
است. نمایندگان همچنین خواستار این شدند که در 
این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن 
فرصت ها توسط وزیر نفت، با اصالح مدیریت وزارت 
نفت تصمیمی عاجل جهت تامیــن منافع ملت و 
افزایش توان مقابله با تحریم های آمریکا توسط سران 
قوا و رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام اتخاذ 
شود. 72 نماینده مجلس در نامه خود تاکید کردند که 
زنگنه نسبت به انجام مذاکرات راهبردی با کشور های 

بزرگ منطقه که به  صورت سنتی ...

پاسخ زنگنه به ادعای 
کم کاری در فروش نفت

یکفرماندهنمیتواند
جزئیاتعملیاترابیانکند

رئیس جمهور تصریح کرد: با هیچ سانسور و 
فیلتری نمی توانیم جلو سوال و شبهه را بگیریم.

به گزارش ایسنا، حســن روحانی در مراسم 
معرفی کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران که 
در تاالر وحدت وحدت برگزار شــد با بیان اینکه 
انقالب ما بی تردید یک انقالب فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی بود و از کتاب آغاز شد، اظهار کرد: نهضت 
اسالمی با اعالمیه مراجع بزرگ بویژه امام شروع 
شد. انقالب اسالمی انقالب کالم، نوشتار، فرهنگ 

و کتاب بود.
وی همچنین ادامه داد: با نوار کاســت امام از 
نجف تا پاریس به جنگ رســانه های قدرتمند 
شاه رفتیم. امام با یک سخنرانی، فرمان و دعوت 
همه ملت را به خیابان می کشید و مردم از رژیم 
تا دندان مسلح هیچ هراسی نداشتند. رژیمی که 
با ملت انقالبی از لحاظ قدرت مادی قابل مقایسه 
نبود. تمام قدرت های سیاسی دنیا پشت سر رژیم 
دیکتاتور بودند و ملت با دســتی خالی اما روحی 

بلند و امیدواری در برابر همه قدرت ها ایستادند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه آنچه 
ملت را پیروز کرد، پیروزی نور بر ظلمت بود، بیان 
کرد: کتاب می تواند ظلمتی را روشن و مسیری 
برای ما هموار کند. کتاب بازگو کردن اندیشــه 
اســت و اندیشــه را جاودان می کند. هر آنچه از 
تاریخ گذشــته داریم تقریباً از کتاب است. آثار 
شعرا، نویسندگان و محققان ما در طول تاریخ از 
طریق کتاب به ما منتقل شــده است. اگر کتاب 
نبود امکان اتصال ما بــه تمدن و فرهنگ هزاران 

سال پیش هم نبود.
وی تصریح کرد: امروز در عصری هستیم که 
کتاب باید به ســواالت ما در زمینه های مختلف 
پاســخ دهد. یک وقت کتابی می نویســیم که 
ارزشمند است اما به سوال امروز جامعه ما پاسخ 
نمی دهد. ما باید جلوی شــبهه ها را بگیریم. اگر 
همه قلم ها شکسته و زبان ها بریده شود، با اشاره 
هم شبهه و سوال به وجود می آید. با هیچ سانسور 
و فیلتری نمی توانیم جلو سوال و شبهه را بگیریم. 
باید سوال مردم پاسخ داده شــود. دوران انسداد 
گذشته است و اگر نگذشته باشد، راه حل نیست. 

باید با عقل، دانش، کتاب، گفت و گو، نصیحت و 
دلسوزی به سواالت و شبهه ها پاسخ دهیم. با شعار 

و فریاد کار درست نمی شود.
روحانی همچنین با اشاره به اینکه با ملت ها، 
ادیان و امت های دیگر هم باید با بهترین زبان و قلم 
حرف بزنیم، افزود: با بیان احسن و زیباترین شیوه 
باید به سوال و شبهات پاسخ داده و جامعه گفت وگو 
بســازیم. همه با هم حرف بزنیم. با رقیب سخن 
بگوییم نه اینکه جنگ کنیم. ما اهل جدال احسن 
هستیم نه اهل نزاع. چهل سال از انقالب گذشته 
یعنی به دوران بلوغ رسیده ایم، ولی چرا اینگونه با 
هم حرف می زنیم. اختالف سلیقه اشکالی ندارد 

ولی با استدالل و برهان و دلیل با هم حرف بزنیم.
روحانی با اشــاره به اینکه جامعــه امروز به 
دانشمندان و صاحبان قلم بیش از دیروز نیازمند 
اســت، گفت: ما انقالب را با کتــاب و فرهنگ به 
پیروزی رســاندیم پس حتماً با کتاب و فرهنگ 
می توانیم انقالب را نگهداریــم و راه دیگری هم 
نداریم. درست است که جنگ اقتصادی علیه ما 
به راه انداختند اما آنها نهایتاً می خواهند به لحاظ 
فرهنگی ما را بشکنند. اگر شدیدترین تحریم ها یا 
بیشترین حمالت نظامی انجام شود، ولی روحیه 

و انگیزه ما بماند آنها حتماً شکست می خورند.
وی با بیان اینکه اصحاب قلم باید به نسل جوان 
بگویند که ما با ایمان، قدرت، وحدت و بدون امید 
به دیگران مقاومت کرده و پیروز شــدیم، اظهار 
کرد: در زمان حصر اقتصادی ما بدون مشــکل 
نیستیم. آمریکا می گوید به فرهنگ و مردم ایران 
قصد سوئی ندارد پس چرا مانع ایجاد کرد که چهار 
نفر از اندیشمندان به ایران بیایند و جایزه کتاب 
برتر را از ایران بگیرند. تحریم آمریکا در برابر علم، 
دانشمندان و قلم اســت. این چهار اندیشمند را 
تهدید کردند که اگر به ایــران بروند دیگر ویزای 
ورود به آمریکا به آنها نمی دهند. آمریکا با فرهنگ 

و تمدن مبارزه می کند.
رئیس جمهور ادامه داد: آنها با ملت های منطقه 
مبارزه کرده و با زبان ســخیف و غیر دیپلماتیک 
می گویند در عراق می مانیم. چقدر خوب شد که 
آمریکایی ها حرف دلشان را گفتند. آنها گفتند 

برای مبارزه با تروریســم در عراق نیستیم، بلکه 
می خواهیم مبارز ایران باشیم، این منطق شد؟ 
حضور آنها در افغانستان هم برای همین است. شما 
که نیروی دریایی و هوایــی دارید چرا خاک یک 
کشور را اشغال می کنید؟ چرا دروغ می گوئید؟ 
شــما می خواهید مراقب قدرت روسیه، چین و 

ایران باشید.
روحانی با بیان اینکه ما باید با کتاب و منطق 
جواب آنها را بدهیم و انقالب را با قلم و استدالل 
تضمین کنیم بیان کرد: جنگ اقتصادی هم زخمی 
دارد اما شما آمریکایی ها پیروز این راه نخواهید 
شد. زیرا ملت ایران برای آرمانش می ایستد. اگر 
می خواهید ایران را به ۴۰ ســال قبل برگردانید، 
این ارتجاع امکان ناپذیر اســت. ما به دوره سلطه 
آمریکا به ایران برنمی گردیم. ما به روزی که آمریکا 
بر اقتصاد، فرهنگ، ارتش، صدا و سیما و گمرک 
حکومت می کرد بر نمی گردیم. ملت ایران از شما 
اجازه نمی گیرد و در برابر شما سر فرود نمی آورد. 
آن دوران سپری شده است و ملت راه خود را ادامه 

می دهد.
وی ادامه داد: همــه آمارها هم به ما می گوید 
مسیر ما درست است. البته ممکن است اشتباه 
هم داشته باشــیم اما راهمان درست بوده است. 
در آغاز انقالب ســهم زنان در میان نویسندگان 
چهار درصد و امروز سهم شــان ۳2 درصد یعنی 
هشت برابر شده است. این یعنی زنان ما پیشرفت 
کرده اند. این در حالیست که آنها می گویند اسالم 
ضد حقوق زن است. پس چرا زنان در همه زمینه ها 

از جمله حضور در دانشگاه پیشرفت داشته اند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما از سختی ها 
عبــور می کنیم، گفــت: آنها می خواســتند ما 
چهلمین سالگرد انقالب اســالمی را نبینیم و 
جشــن نگیریم. شــما فکر می کردید در تهران 
پایکوبی خواهید کرد و ملت را به زانو در می آورید. 
ببینید این چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی است و در این ایام صدها و هزاران پروژه 
کوچک و بزرگ در سراسر کشور افتتاح می شود. 
ما راهمان را ادامه می دهیم و در مســیر پیش رو 

حرکت می کنیم.

خبر
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