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رئیس جمهور گفت: حتی اگر ســال ها 
بحث کردیم و به نتیجه نرســیدیم، باید راه 
را از طریق همه پرســی پیش ببریم از مردم 
بپرسیم. ۴۰ سال اســت داریم با هم بحث 

می کنیم. راه را باید انتخاب کنیم. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن 
روحانی در آیین بازگشــایی دانشــگاه ها و 
مراکز علمی کشــور افزود: از دانشــگاه ها 
می خواهم نظرات اقتصادی شــان را به ما 
بگویند. همین امروز هم دانشــگا ه های ما 

تالش فراوان کردند.
وی تصریح کرد: بی تردید دانشــگاه ها 
مسئولیت های بسیار ســنگینی را امروز به 
دوش دارنــد و متقابال دولــت و جامعه هم 
مســئول اســت؛ این که خدمات دولت به 
اندازه کافی هست یا نیست و اینکه ما برای 
دانشجویان از لحاظ تغذیه و خوابگاه به اندازه 
کافی امکانات را مهیــا کرده ایم یا نه، اینجا 
اعتراف می کنیم که حتمــا نواقص وجود 
دارد، اما همیشه عالقمند هستیم مشکالت 

را حل کنیم.
گسترش فضای دانشگاه بدون 

کیفیت مطلوب ما نیست
روحانی گفــت: اینکه از لحــاظ کمی 
دانشگاه ها مدیریت می شوند و کیفیت باال 
می رود جای خوشــحالی است، گسترش 
فضای دانشــگاه بدون کیفیت مطلوب ما 

نیست.
وی ادامه داد: خوشبختانه ۴۱ سال بعد 
از انقالب با وجود مشکالت، جنگ و تحریم، 
دانشــگاه به وظایف خــودش عمل کرده و 

ما نه تنها نســبت به منطقه و کشــورهای 
همسایه نســبت به جوامع پیشرفته عقب 
 نیســتیم و حرکت هــای علمــی خوبی 

داشته ایم.
 بهترین راه حل اشکاالت 

صندوق رای است
وی ادامــه داد: سرنوشــت آینــده ما را 
انتخابات هــای ما تعییــن و تایید می کند. 
راجع به انتخابات نقص و اشــکال هم داریم 
اما با این حــال بهتریــن راه صندوق رای 
است. راه برای اصالح جامعه صندوق، برای 
شایسته ساالری و افکار حق مردم صندوق 
است. صندوق رای بهترین راه است. با تجربه 
می گویم که راه دیگــری نداریم. راهی جز 
فضای پرشــور انتخابات نداریــم، علیرغم 
همه اینها تنها راه برای ما انتخابات اســت. 
هرکه بهتر و شایسته تر است و مفیدتر است 
و هرکه عاقل تر و فهیم تر اســت و از افراط 
بیشتر فاصله دارد و هرکه برای کشور آماده 
فداکاری است، مرد یا زن آن ها را برگزینیم و 
هرکه خود را شایسته می داند خود را کاندید 
کند. شاید مشکلی پیش بیاید ولی اشکال 

ندارد.
رئیس جمهــور افزود: ایــن یک وظیفه 
بزرگ ملی ماســت که یکی از مسائل مهم 
امسال ما انتخابات است. عرض می کنم اگر 
انتخابات پرشکوه بانشاط و پررونق با حضور 
اکثریت مردم در سراسر کشور شاهد باشیم 

قدرت سیاسی کشور ما باال می  رود.
اولین پرچم انتخابات، امید است

روحانــی تصریح کرد: مردم بــه نظام و 
آینده شان امید دارند اولین پرچم انتخابات، 
امید اســت و همه آنهایی که به پای صندق 

می روند یعنی به آینده امید دارند.
وی با بیان اینکه ما در کشــور یک سری 
مســائل داریم که حل و فصــل آنها خیلی 
مشکل نیست ولی در دو یا سه سال می توان 
آنها را حل کرد؛ از جمله این مشکالت آب، 
محیط زیست و غیره هستند که با چند سال 

کار حل می شــود اما یک ســری مشکالت 
در جامعه در زمان کوتاه قابل حل نیســت 
و بلندمدت است که اســاتید و دانشگاه ها 
در آن نقش بیشــتری دارند و آن استراتژی 

حرکت کشور است.
دنیا را به شگفتی واداشتیم 

روحانــی گفت: به محــض اینکه توافق 
برجام را در ســال ۹۴ امضا کردیم رشــد 
اقتصادی ما در دنیا اول شد. ما وقتی آمدیم 
در اول دولت یازدهم تورم را کاهش دادیم 
و برخی بــه من ایــراد گرفتند کــه چرا از 
تورم شــروع کرده اســت، باید اول رکود را 
می شکســت و گفتند رکود که عمیق شود 
نمی توان شکست. وقتی ما تورم را تک رقمی 
کردیم و رشــد اقتصادی ما ۱۲.۵ درصد در 

سال ۹۵ شد دنیا را به شگفتی واداشتیم. 
اینکه می گویند مدیریت ضعیف اســت 
این همان مدیریت اســت که تــورم را بعد 
سالیان دراز برای سه سال تک رقمی کرد و 
 این همان مدیریتی است که ما را در گندم 

خودکفا کرد.
وی ادامه داد: در همان زمــان بود که با 
فشار عربستان و اســرائیل آمریکا از برجام 
خارج شــد. حاال آنها که می گفتند برجام 
بد است بینند چه تفاوتی ایجاد شده است. 
به ما می گفتنــد مگر عقلتان را از دســت 
داده اید کــه به دادگاه الهــه رفته اید؛ مگر 
می شــود در دادگاه الهه پیروز شــد. حاال 
 می بینید که ما در ســه نوبت پیروز شدیم 

و ادامه می دهیم.
  باید از برخی کشورهای همسایه 

تشکر کنیم
رئیس جمهــور گفت: همیــن االن هم 
که داریم شــرایط را اداره می کنیم باید از 
برخی کشورهای همسایه که به تحریم های 
آمریکا بی اعتنا بودند، تشکر کنیم. ما داریم 
صادرات و واردات می کنیم در همین شرایط 
داریم وارد یک اتحادیه اقتصادی می شویم. 

این نمونه تعامل است.

خبر
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رویترز مدعی حمله محرمانه آمریکا به ایران شد؛

الف سایبری یا 
عملیات سری؟

سياست 2

آیا آمریکا خیلی خاموش و بی سر و صدا، انتقام حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکوی عربستان را از ایران گرفته است؟ آیا تمام بازخوردهایی 
که نشــان می داد عرب های متحد آمریکا در منطقه، از امید به دونالد 
ترامپ دست شسته اند، باعث شده تا ترامپ دست به یک عملیات سری 
سایبری علیه ایران بزند؟ یا اینکه خبر حمله سایبری به ایران که رویترز 
دیروز آن را منتشر کرد، صرفا یک الف سایبری برای خوشایند آنهایی 
است که هفته هاست بعد از ماجرای آرامکو از آمریکا عصبانی هستند؟

حمله به تاسیسات آرامکو در ماه گذشته، تولید نفت عربستان را تا 
۵.7 میلیون بشکه در روز کاهش داد که منجر به افزایش قیمت نفت در 
سراسر جهان نیز شد. عربستان، متحد آمریکا در برابر این حمالت کامال 
بی دفاع بود. بعد از حمله اما چشم امیدش به دونالد ترامپ بود تا پاسخ 
ســنگینی به عوامل این حمله بدهد. عوامل حمله نیز از دید آنها ایران 
بود؛ هرچند که یمن به طور رسمی مسئولیت حمله را به عهده گرفته 
بود! انفعال دونالد ترامپ در این میان اما برای سعودی ها و متحدانشان 
چنان دردناک بود که بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران عرب 

منطقه، زبان به طعن و کنایه درباره قدرت پوشالی او گشودند. 
ناتوان از حمله نظامی و امیدوار به حمله سایبری

در اوج این ناامیدی اما رسانه های غربی با اخباری از تصمیم دولت 
ترامپ برای اقدامات تالفی جویانه علیه ایران، سعی می کردند آن امید را 
بازگردانند. خبرگزاری ان. بی. سی بعد از حمله به تاسیسات آرامکو، به 
نقل از مقامات مطلع آمریکایی، گزارش داد که مقامات ارتش آمریکا در 
یک نشست امنیت ملی، اقدامات تالفی جویانه مختلفی ازجمله حمله 

سایبری و فیزیکی را به ترامپ ارائه داده اند. ..

آمار و اخبار اعالم شده در روز جهانی غذا روزنه   امیدی باقی نگذاشت

»دنیای بدون گرسنگی«؛ آرزویی محال
شهرنوشت 6
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