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رئیس جمهور گفت: بزرگترین خطر برای 
دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که 
انتخابات تشریفات شود. جای دیگری انتصاب 
بفرمایند و بعد مــردم پای صنــدوق بروند 

بخواهند تشریفات انتخابات را انجام دهند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حســن روحانی  
در همایش اســتانداران و فرمانداران سراسر 
کشــور افزود: خدا نکند یک همچون روزی 
برای کشور ما پیش بیاید، چون در زمان رژیم 
گذشته یادتان است که در حوزه های انتخابیه 
یک عده ای می آمدند ولی همه می دانستند که 
وکیل چه کسی است می گفتند فالنی است و از 

تهران تعیین شده است. 
وی ادامه داد: این خطر بزرگی بود که ملت 
ما را تهدید کرد. مردم چرا انقالب کردند، یک 
دلیل انقالب مردم ما این بود که خودشان بر 
سرنوشت خودشــان حاکم شوند، حاکمیت 
ملی یکی از پایه های حرکــت انقالبی ما بود. 
رســیدیم به انقالب اســالمی دیگــر معلوم 
شــد که این جور نیســت که تهران تصمیم 
بگیرد. مــردم تصمیــم گیر هســتند، پای 
 صندوق می آیند و به آن کسی که می خواهند

 رأی می دهند.
روحانی یادآور شد: شــما که در جلسات 
خصوصــی می گویید مجلــس بعدی ۱۰۰ 
درصد برای ما اســت چرا غصــه می خورید 
بگذارید یک رقابت سالم شکل بگیرد مجلس 
هم برای شما نوش جانتان همه تالش کنیم 

مشارکت باال برود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پایه اصلی 
نظام ما روی رفراندوم است. آن همه پرسی اول 
بود که تعیین کرد، نظام ما جمهوری اسالمی 
است و همان همه پرسی اول بود که به ما گفت 
که دو چیــز را تا پایان این نظــام مد نظر قرار 
دهید؛ اسالمیت و جمهوریت و لذا مردم رأی 

دادند به جمهوری اسالمی.
پاسدار اسالم و جمهوریت باشیم

وی تاکید کرد: همه  ما باید پاسدار اسالم و 

جمهوریت باشیم. یعنی پاسدار رضایت عامه، 
پاسدار نظر مردم و پاسدار خواست مردم. به 
همین رأی دادیم. نظام مــا از دهم و یازدهم 
فروردین ۵۸ شــروع شــد که دو روز. شایدم 
یکبار در تاریخ کشــور ما بود کــه ۲ روز، روز 
انتخابات بود دهم و یازدهم و دوازدهم هم به 

عنوان روز جمهوری اسالمی اعالم شد.
روحانی عنوان کــرد: اتفاقاً یک پایه قانون 
اساسی ما هم همه  پرســی است. یعنی قانون 
اساســی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان 
قانون اساســی دومرتبــه با همه پرســی و 
رفراندوم، قانون اساسی شد. در بازنگری هم 
باز با همه پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد، 
این را تأکید می کنم برای اینکه اخیراً بعضی ها 
نسبت به این کلمه همه پرسی حساسیت پیدا 
کرده اند و بعضی از حساســیت ها نه به اندازه 
کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد 
که این بیماری سرایت نکند و یک اصل مهم 
و اساسی را که در کشور ما و در قانون اساسی 

ما است، نظر دیگری نسبت به آن پیدا نکنیم.
وی با بیان اینکه قانون اساسی پایه کار ما 
است، گفت: بدون اســتثناء مشروعیت همه 
ما از قانون اساسی اســت و مشروعیت قانون 
اساسی و همه قوانین و مقررات، از آراء و رأی 
مردم است. البته در چارچوب موازین اسالم 
که همه ما به چارچوب موازین اسالم متعهد 

و معتقد هستیم.
وی ادامه داد: مردم چرا انقالب کردند، یک 
دلیل انقالب مردم ما این بود که خودشان بر 
سرنوشت خودشــان حاکم شوند، حاکمیت 
ملی یکی از پایه های حرکــت انقالبی ما بود. 
رسیدیم به انقالب اسالمی دیگر معلوم شد که 
این جور نیست که تهران تصمیم بگیرد. مردم 
تصمیم گیر هستند، پای صندوق می آیند و به 

آن کسی که می خواهند رأی می دهند.
رئیس جمهــور یادآور شــد: حــاال اگر 
می خواهیم برویم پای صندوق، رأی بدهیم. 
به شــما می گویند بروید وارد یک فروشگاه 

بزرگ شوید و یک جنسی را انتخاب کنید، اگر 
یک جنس بیشتر نیست، یک مارک هم بیشتر 
نیست، دیگر انتخاب الزم نیست، دیگر بزرگ 
خانواده الزم نیســت برود فروشگاه، یک بچه 
هم برود، یک مارک است دیگر می گویند این 
جنس را برداریم پول را بده و بیا. دیگر نیازی 
نیست. بسیار مهم اســت که مردم احساس 
کنند باید میان چنــد نمونه یکی را برگزینند 
این می شــود انتخابــات، حاال اگــر در تمام 
حوزه های انتخابیه سلیقه ها و افکار و مذاهب 
و قومیت مختلف، همه حضور داشــته باشند 
طرف می رود انتخاب می کند حاال هر که آمد 
و هر کسی که انتخاب شــد. وی افزود: اگر بنا 

شد ما کشوری داشته باشیم،-  مثال می زنم 
ممکن اســت با واقعیت این مثال من فاصله 
داشته باشــد - فرض کنید کشــوری داریم 
که در آن ۳ تا سلیقه وجود دارد، یک سلیقه، 
سلیقه اصولگر، یک سلیقه اصالح طلب و یک 
سلیقه اعتدال گراســت. گفتم مثال می زنم، 
ممکن است ۴ یا ۵ گروه باشــد. اگر روی این 
فرض، جامعه ما سه نوع سلیقه داشت،  آن وقت 
توی انتخابات، یک سلیقه فراوان و  یکی دیگر 
یک دانه را باید با ذره بین و تلسکوپ در آسمان 

هفتم پیدایش کرد  و یک سلیقه هم که اصال 
نیست و وجود ندارد.

 شک نکنید  قدرت ما 
با حضور مردم است

روحانی ادامــه داد: در چنین شــرایطی 
گفتم مثال می زنم ان شاءاهلل که اینجا اینطور 
نیســت. اگر چنین چیزی در یک شــرایطی 
بوجود آمد آن وقت انتخابات، کلمه و اجرای 
انتخابات، ببینید. شــک نکنیــد  قدرت ما با 
حضور مردم است و ما کسی و چیزی نیستیم. 
تازه اگر یک کشوری بودیم که به یک ابرقدرت 
وصل بودیم باز آن ابرقدرت روزی که اخم می 

کرد ما را ول می کرد.

رئیس جمهــور عنوان کــرد: آن قدرتی 
که قدرت دائم برای یک ملت هســت حضور 
ملت اســت. شــما چطور در دی سال ۹۶ در 
برابر یک گروه، ملت ما پیروز شــد. ملت ما به 
صحنه آمد. یک عده آمدند و شــلوغ کردند، 
زدند و یک کارهایــی کردند، حاال ممکن بود 
در آنها یک عده ای معتــرض، یا غیرمعترض 
باشــند، کاری به ۹۶ ندارم چــون ۹۶ جزو 
روزهــای تلخ تاریخ ماســت کــه هیچ وقت 
یادم نمی رود و ایــن ۹۶ بود که ترامپ را پررو 

 کرد که در برابر ایران بایســتد و دشمنان ما 
را تشویق کرد.

رئیس جمهور تصریح کــرد: اینکه ما می 
بینیم در این شرایط ســخت جز یک ماه در 
امسال از اردیبهشــت روند ما دائم در مساله 
تورم مســیر کاهشــی بود فقط یک ماه یک 
حرکتی داشتیم، بعد خوابید برای ما هم روشن 
بود که فقط یک ماه است فقط آذر بود، آذر یک 
حرکت تند کرد و برگشت. یعنی دی دومرتبه 
به شرایط قبلی برگشتیم برای من هم کامال 
در دولت بارها گفتم این حرکت فقط یک ماه و 
در آذر خواهد بود. االن هم بانک مرکزی و هم 
مرکز آمار هر دو می گویند تورم ماه دی، مرکز 
آمار می گوید ۰.۸ است، بانک مرکزی نزدیک 
یک  می گوید، حال ما بگوییم یک بنابراین ما 

دومرتبه به روش کاهشی برگشتیم.
وی با بیان اینکه امســال رشد اقتصادی 
ما البته بدون نفت، انشــاءاهلل منفی نخواهد 
بود، گفت: همانطور که در ۶ ماهه اول رشــد 
اقتصادی ما مثبت بوده است. این خیلی مهم 
اســت یک ملتی که تحت این همه فشار قرار 
گرفته و دارد شــرایط را به شرایط قابل قبول 
برمی گردانــد نمی خواهم بگویم شــرایط، 
شرایط مطلوب اســت، شــرایط ما شرایط 

مطلوب نیست.
بگذاریم همه گروه ها بیایند

رئیس جمهور ادامــه داد: امیدواریم این 
رقابت را درســت کنیم بگذاریم همه گروه ها 
بیایند. این که نمی شــود که نهادهای اصلی 
قانونی، ۴ رکنی که باید بگویند این فرد صالح 
است یا نیســت، همه گزارش درست دادند، 
و یکی را فرســتادند در یک کوچه ای و اصاًل 
معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه 
گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگه می شود 
با یک چنین چیزی  کشــور را اداره کرد. اگر 
می خواهیم با رفتن در خانه ها  درست کنیم، 
پس این دستگاه ها را تعطیل کنیم این وزارت 
اطالعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای 

چه داریم، برویم همــان درب خانه ها و از دو 
همسایه بپرســیم. و یک داســتانی که البته 
برای این انتخابات نیســت و برای انتخابات 
قبلی است و  آقایی به من گفت که من صد در 
صد تأیید می شوم و گفت من همه همسایه ها 
را دیدم و به بهانــه ای کادو دادم و همه از من 
تعریــف می کنند. این انتخاباتــی که قباًل به 
همه همســایه ها کادو بدهیم تا صالحیت ما 
تأیید شود. پس معلوم است ما یک اشکاالتی 
داریم که البته این داستان را گفتم برای این 

انتخابات نبود برای انتخاب قبلی بود.
وی تاکید کرد: من خواهش می کنم معیار 
همه ما قانون باشد ما که باالتر از قانون نداریم. 
وزارت کشور، شورای نگهبان، مجلس  و هر چه 
که ما در کشــور داریم دولت ما، هیچ کس که 
باالتر از قانون نیست. قانون معیار ما باشد و بر 

مبنای قانون ما حرکت کنیم.
رئیس جمهور خطــاب به اســتانداران و 
فرمانداران خاطرنشــان کرد: شما مسوولیت 
ســنگینی بر دوش دارید. اوال شــما امانتدار 
مردم هســتید هم امروز، هم فردا، هم دیروز 
فرق نمی کند. اســتاندار، فرمانــدار،  هیات 
اجرایی، هیات نظــار، مدیران کل همه امانت 
دار هستند. همه ما اختیارات ما از جانب مردم 
است، مردم به ما امانت دادند و این را باید سالم 
به نفر بعدی تحویل دهیم. ما امانتدار هستیم، 
صاحب این حق مردم هستند همه مردم هم به 
عنوان مخلوق حق و به یک معنا همه محبوب 
حق هستند خدا همه مخلوقات خود را دوست 
دارد حاال مگر اینکه خودشان بخواهند خود را 

از مسیر حق جدا کنند.
وی گفت: مشــارکت، ســالمت و امنیت 
انتخابات را یک وظیفه بدانیم، نشــاط را در 
مردم ایجاد کنیم و ۲۲ بهمن بســیار خوبی 
داشته باشیم، انشــاءاهلل ۲ اسفند باشکوهی 
داشته باشــیم و خداوند از ما راضی باشد و ما 
جمهوریت و اسالمیت را حراست و حفاظت 

کنیم.

خبر

رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران:

بزرگترین خطر دموکراسی تبدیل شدن انتخابات به تشریفات است

 واکنش ها به مصاحبه رئیس دستگاه دیپلماسی 
با اشپیگل ادامه دارد

صف آرایی با 
پرچم های سرخ

سياست 2

دیروز تعدادی از معترضان به سخنان اخیر وزیر خارجه در گفت وگو 
با نشریه آلمانی اشپیگل، درحالی که پرچم های سرخ در دست داشتند 
مقابل ساختمان »نه شــرقی نه غربی« وزارت خارجه تجمع کردند و 
علیه محمدجواد ظریف در مذمت مذاکره با آمریکا بعد از شهادت قاسم 

سلیمانی و ترور وی از سوی آمریکایی ها شعارهایی تند سردادند.
در این تجمع یک روحانی به نمایندگی از شرکت کنندگان صحبت 
کرد و اظهارات ظریف و پاسخ ترامپ به وی  را حقارت آمیز خواند و مدعی 

شد که این سخنان اقتدار کشور را زیر سوال برده است .
او گفت: همه در کشور باید در راســتای گرفتن انتقام خون شهید 
سلیمانی از آمریکا حرکت کنند و همه ما فریاد بزنیم هیهات منا الذله.

تجمع کنندگان در ادامه با به آتش کشیدن پرچم آمریکا، بیانیه ای 
را قرائت کرده و سپس از داخل محوطه ســاختمان وزارت خارجه به 
سمت در خروجی این وزارت خانه تظاهرات کردند و خواستار تعطیلی 

سفارت انگلیس شدند .
این تجمع در حالی برگزار شــد که روز گذشته محمدجواد ظریف 
با رد برداشت های نادرســت از مصاحبه اش با اشپیگل در توئیتر خود 
نوشــت: »دونالد ترامپ همچنان آرزوی یک دیدار دوجانبه را در سر 
دارد تا هوسش برای یک توافق ترامپ ارضا شود. این خیالی باطل است. 
تنها چارچوب ممکن برای گفت وگو، میز مذاکره ۱+۵ که خودش آن را 
ترک کرده، بازگشت به دوره قبل از سال ۲۰۱۷ و جبران خسارت ایران 
است.« ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز دیروز در جمع خبرنگاران 

درباره حاشیه های چند روز اخیر و سوء برداشت...

رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران:

بزرگترین خطر دموکراسی تبدیل شدن انتخابات به تشریفات است
همين صفحه

جهان 5

 پشت پرده سناریوی امروز کاخ سفید با پوشش رونمایی از معامله قرن 

�تلاش برای نمایش مشروعیت 


