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 وزیر خارجه عربستان: 

 مذاکرات با ایران مقدماتی
 است، اما اميدواریم

سياست 2

 محمد مهاجری:

 حداکثر رأی رئيسی
۱۰ ميليون است
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رئیس جمهور با بیان اینکه واقعا عجیب است 
زمانی که می خواهیم تحریــم را برداریم یک عده 
مرثیه می خوانند و ناراحت می شوند، عنوان کرد: 
نمی شود عده ای بگویند ما به فکر مردم هستیم، اما 
وقتی می خواهد تحریم برداشته شود ناراحت باشند 
و روضه خوانی کنند. مرثیه خوانی برای زندگی مردم 
با روضه خوانی برای برداشــته شدن تحریم قابل 

جمع نیست. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دیروز در 
جلسه هیات دولت با اشاره به کسانی که از مذاکرات 
وین ناراحت هستند اظهار کرد: چرا از مذاکرات وین 
ناراحتید؟ اینها فکر می کنند وین همین بغل هاست 
در حالیکه وین یک شهر دیگر است. مدام می گویند 
چرا مذاکــره می کنید. در حالیکــه این دولت در 
هشت سال خود مذاکره ای نکرد مگر اینکه از آن 

موفق بیرون بیاید.
وی ادامه داد: دوران قبل تمام شــده، بعضی ها 
هم در آن زمان به مذاکره ای نرفتند مگر اینکه یک 
قطعنامه علیه ایران گرفتند و آمدند. اما من امروز به 
مردم قول می دهم پایان مذاکرات وین پیروزی ملت 
ایران است و ما همین امروز هم قدم های بزرگی در 

این زمینه برداشته ایم.
روحانی با تاکید بر اینکه معیار برای ما زندگی 
مردم است یادآور شــد: به خاطر همین تحریم ما 
۲۰۰۰ قلم جنس را ممنوع کــرده ایم که این باید 
برداشته شــود تا کاالها بیاید. برای راحتی مردم و 
برای صادرات و واردات نباید مشــکلی پیش پای 
مردم باشد. ما می خواهیم مشکل صادرات و واردات 
را برداریم، اما شــما چرا ناراحت می شوید. ما می 
خواهیم تحریم را برداریم، اما یک عده ای عزاداری 
می کنند. وی اضافه کرد: واهلل باهلل اگر کسی منافع 
ملی را کنار گذاشت و به دنبال منافع حزبی، جناحی 
و قبیله ای رفت به مردم خیانت کرده است. منافع و 
مصالح ملی و زندگی مردم برای ما اصل است؛ چرا که 

مردم باید به راحتی زندگی کنند.
رئیس جمهور همچنین بیان کرد: هدف ما این 
بود که دشمن را وادار کنیم یک روزی بگوید غلط 
کردم و این کار را هم کردیم، اما باز مدام عده ای می 
گویند چه کار کرده ایــد؟ مگر آمریکا چند بار باید 

بگوید فشار حداکثری و جنگ اقتصادی علیه ایران 
غلط بوده و این چیزی است که مسئولین آمریکایی 
در این مدت بارها اعالم کردند. پیروزی از این باالتر، 

دشمن ما مصر بوده پای میز بیاید و ما هم رفته ایم.
وی با اشاره به اینکه مسیر ما در این مدت درست 
بوده است، خاطرنشان کرد: البته ممکن است کسی 
بگوید که این مسیر درست که به اهدافتان رسیدید 
به خاطر صبر مردم بوده که این حرف کامال درست 
است و ما به خاطر مقاومت مردم به اینجا رسیدیم، 
دولت که چیزی نیست و تنها نماینده مردم است. 
آنهایی هم که به دولت توهین می کنند در واقع به 
ملت توهین می کنند؛ چرا که ما هیچ چیزی جز رای 

و اعتماد مردم نداریم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کــرد: از طرفی 
ممکن است کســی بگوید که در این موفقیت ها 
مقام معظم رهبری حمایت و کمک کرده اند که این 
هم درست است؛ چرا که همیشه اینگونه بوده که 
رهبری هدایت و کمک کرده و اصال مگر می شود 
بدون کمک رهبری به موفقیت رســید. در برجام 
هم اگر ما موفق شدیم همین گونه بوده و قدم به قدم 
خدمت آقا رفتیم که روسای قوا هم بودند و ایشان در 
مراحل مختلف چه به صورت کتبی و چه شفاهی 
به ما کمک کردند. تمام دستورات کتبی و شفاهی 
رهبری مرحله به مرحله هست و االن هم راجع به 
وین هست مثال همین چند هفته پیش دستوری 
درباره وین دادند که من همان را ابالغ کردم تا انجام 

شود. به هر حال ما بدون وحدت پیش نمی رویم.
روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با 
اشاره به اینکه این ایام از لحاظ سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد گفت: خرداد اساسا 
ماه امام است و ما در نیمه خرداد حادثه ۱۵ خرداد 

و رحلت امام را در پیــش داریم. از طرفی برای یک 
انتخابات مهم آماده می شویم. البته انتخابات شوراها 
هم بسیار حائز اهمیت است اما انتخابات ریاست 
جمهوری همیشــه از لحاظ بین المللی هم مورد 
توجه همه خواهد بود. وی ادامه داد: در ۲۸ خرداد 
همه چشم های دنیا به ایران دوخته شده، در قدم 
اول درباره انتخابات در روزهای گذشته ما شاهد یک 
حضور و هیجان مناسبی بودیم و شاهد بودیم که 
کاندیداهای مختلفی برای ثبت نام به وزارت کشور 
رفتند. این یک حضور قابل توجه از جناح ها، احزاب 

و تفکرات مختلف بود که همه حضور پیدا کردند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین بیان کرد: قدم 
دوم در روزهای آینده اعالم کاندیداهای نهایی از 
سوی شورای نگهبان است که بسیار مهم است. چرا 
که آن اعالم می تواند تشــویق کننده جامعه برای 
حضور در انتخابات و یا خــدای نکرده کند کننده 
حرکت باشد. امیدواریم این قدم دوم هم به خوبی 
در چهارچوب قانون اساسی و منافع نظام برداشته 
شود و شاهد ترکیب بسیار خوب و مناسبی باشیم 
که همه مردم را برای حضور در انتخابات ۲۸ خرداد 
تشویق کند. رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: 
قدم سوم که بسیار مهم است دوران تبلیغات است 
که در هفته آینده آغاز می شود و قدم چهارم حضور 
مردم پای صندوق های رای است که مهمترین قدم 
به حســاب می آید. من باید خطاب به مردم عزیز 
بگویم که انتخابات مال خودتان است و صندوق آراء 
افتخار جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید. 
جمهوریت ما در سایه حضور پای صندوق رای است 
و در واقع نظام ما دو پایه اساسی به نام های اسالمیت و 
جمهوریت دارد. اگر خدای نکرده دروغ و تهمت رواج 
پیدا کند اســالمیت از بین می رود و اگر مشارکت 

کاهش پیدا کند جمهوریت متزلزل می شود.
وی ادامه داد: ما در همه جا باید شاهد راستگویی 
و گزارش درست باشیم و به مردم برنامه های خود را 
ارائه بدهیم؛ فحش دادن که برنامه نمی شود. آدم 
وقتی برخی موارد را مشاهده می کند می بیند که اگر 
فحش را از طرف بگیری خلع سالح می شود و همه 
چیزش فحش دادن است. در حالیکه امروز مردم از 

کاندیداها برنامه می خواهند.

خبر

روحانی در جلسه هيات دولت:

می خواهیم تحریم را برداریم، اما عده ای عزاداری می کنند

پيشنهادی که به بهانة 30 اردیبهشت؛ روز ملی جمعيت مطرح  شد؛

 مهاجرپذیری برای جبران 
کاهش فرزندآوری!
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شهرنوشت 6

مذاکرات وین به کجا رسیده است؟

 ایستگاه آخر؛ 
مشورت  در پایتخت ها

کمیسیون مشترک برجام دیروز بار دیگر 
و برای چندمین بار در وین تشــکیل جلسه 
داد و عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر 
خارجه ایران که ریاست هیأت ایرانی در این 
نشســت را به عهده داشت، پیش از برگزاری 
آن گفت: »امروز بعد از پایان بیش از دو هفته 
مذاکرات نشست، جمع بندی خواهیم داشت 
و مجدداً هیأت ها جهت انجام مشورت های 
بیشتر به پایتخت های سیاسی خود مراجعه 

می کنند.«
او توضیــح داد کــه »در طــول دو هفته 
گذشــته و در جریان برگــزاری دور چهارم 
مذاکرات وین پیشرفت های خوبی در جریان 

مذاکرات انجام شــده اســت و چند موضوع 
کلیدی باقی مانده که باید حل شــود و االن 
وقت آن است که مجددا به پایتخت ها رجوع 
کنیم تا مشورت های آخر صورت بگیرد و بعد 

مذاکرات را ادامه می دهیم.«
عالوه بــر گفته هــای عراقچــی به نظر 
می رسد پس از چندین روز بی خبری نسبی از 
مذاکرات برجامی، تحرک دیپلماتیک در وین 
و میان کشورهای عضو برجام برای احیای آن 
باال گرفته اســت؛ یک نمونه اش گفت وگوی 
نماینده ایران در ســازمان ملل با دیپلمات 
آمریکایی اســت. شــاهرخ ناظمی، رایزنی 

مطبوعاتی ایران...

ورشکستگی در کمين صنعت برق

خاموشی ها زودتر از موعد از راه رسید
چرتکه 3


