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مجلس

آمریکا درباره توافق هسته ای تماسی با آژانس نداشته است
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست ساالنه 
دولت جهانی در امارات متحده عربی اعالم کرد که دولت 
جدید آمریکا هنوز تماسی با او و آژانس درباره توافق هسته ای 
ایران و 1+5 نگرفته است. یوکیا آمانو گفت: »آژانس به طور 
مرتب با آمریکا در تماس بوده، اما دولت دونالد ترامپ هنوز 
تماسی با من و سازمان برای تبادل نظر درباره نگرانی هایشان 
در خصوص برجام نداشته است.« آمانو گفته که انتظار دارد دولت جدید آمریکا هرچه زودتر تماس 
مستقیم با آژانس برقرار کند. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی اش گفته 
بود توافق هسته ای را پاره خواهد کرد و همواره از این توافق به عنوان یک توافق بد یادکرده است. دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: »من با ایران درباره اظهارات ترامپ صحبت نکرده ام، هرچند 

که ایرانی ها به طور مرتب با مقامات آژانس در ارتباط هستند.«

درخواست از مقام معظم رهبری
دیروز مصطفی کواکبیان، در نطق میان دستور خود 
در مجلس، بابیان اینکه نمی خواهیم امام )ره( و 
قانون اساسی از سوی جریان خاصی مصادره شود، 
گفت: »من از رهبری تقاضا می کنم که به دفتر خود 
دستور بدهد که زمینه ارتباطات هرچه بیشتر با 
اصالح طلبان فراهم شود.« کواکبیان تصریح کرد: »با 
توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم باید مراقب باشیم تا سیاست های 
کلی انتخابات که از جانب مقام معظم رهبری ابالغ شده است روی زمین نماند. باید به 
تمام قسمت های آن مانند منع دخالت نهادهای نظامی، وزارتخانه ها و لزوم شفاف سازی 

هزینه های انتخاباتی و تعریف رجل سیاسی موردتوجه قرار گیرد.« 

اظهارات اردوغان هیجان زده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات رییس جمهور ترکیه در بحرین 
گفت: »ثبات و امنیت، اولویت اصلی جمهوری اسالمی ایران در منطقه است.« بهرام 
قاسمی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در بحرین در خصوص نقش ایران در 
عراق اظهار داشت: »به نظر می رسد اظهارات آقای اردوغان تحت تأثیر جو و احتماالً 
تحت فضای هیجانی خاصی صورت پذیرفته باشد؛ چراکه در میان سران کشورهای 
ثبات آفرین جمهوری  و  نقش سازنده  به  از هرکسی  بیش  اردوغان  منطقه، جناب 
اسالمی ایران در منطقه به ویژه در عراق آگاه است.« قاسمی تأکید کرد: »نقش آفرینی مثبت جمهوری اسالمی ایران در عراق بر 
اساس درخواست دولت قانونی این کشور در جهت مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی صورت می پذیرد؛ گروه هایی 
که دامنه شرارتشان بارها به قلب ترکیه نیز کشیده شده است.« او گفت: »ثبات و امنیت، اولویت اصلی جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه است و این مهم جز با درک صحیح شرایط و بازشناسی کنشگران ثبات ساز از بازیگران هرج ومرج طلب و حامی 

تروریست ها میسر نخواهد شد.«

خبرسازان

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان: مگر مردم با هم قهر هستند

آشتی ملی معنی ندارد
گزارش سیاسی روز   دولت

 روحانی: اساس سیاست خارجی 
حفظ امنیت خلیج فارس است

رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن  گذشته،  روز 
در رأس هیاتی بلندپایه تجاری و سیاسی برای 
سفری منطقه ای و یک روزه به عمان و کویت 
رفت. در مراسم بدرقه رئیس جمهوری علی اکبر 
والیتی، مشاور رهبری، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهوری و تعدادی از اعضای کابینه 
دولت حضور داشتند. این سفر به دعوت رسمی 
سلطان قابوس، پادشاه عمان و امیر کویت، انجام شده 
است. مسیر اول سفر رئیس جمهوری کشور عمان بود 
که با استقبال رسمی پادشاه عمان وارد این کشور شد. در 
مراسم استقبال رسمی از روحانی پس از نواخته شدن 
سرود ملی ایران و عمان، رییس جمهوری اسالمی 
ایران و پادشاه عمان اعضای هیأت های عالی رتبه 
دو کشور را به یکدیگر معرفی کردند. همچنین در 
این مراسم به افتخار حضور رییس جمهوری اسالمی 
ایران و به نشانه دوستی دو کشور21 گلوله توپ 
شلیک شد. روزنامه »عمان آبزرور« به مناسبت سفر 
رئیس جمهوری به پادشاهی عمان در صفحه رسمی 
خود در توییتر نوشت: رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در قصر العلم مسقط مورد استقبال گرم سلطان قابوس 
پادشاه عمان قرار گرفت. روحانی و سلطان قابوس 
در دیدار دوجانبه  مهم ترین مسائل دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی را موردبررسی قرار داده و پس ازآن 
در نشست مشترک هیأت های عالی رتبه دو کشور، 
راه های تحکیم مناسبات و همکاری های تهران- 
مسقط موردبحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 
روحانی عصر روز چهارشنبه به دعوت امیر کویت، 
مسقط را به مقصد کویت ترک کرد. در کویت هم 
برنامه رسمی رئیس جمهوری دیدار و گفت وگو با 
امیر کویت و مذاکره هیات های بلندپایه است. بر این 
اساس، بررسی راهکارهای توسعه هر چه بیشتر روابط 
دوجانبه در بخش های دولتی و خصوصی و همچنین 
بررسی مسائل منطقه ای از مهم ترین محورهای سفر 
روحانی به کشورهای عمان و کویت است. روحانی 
شامگاه چهارشنبه به میهن اسالمی بازخواهد گشت.

با همسایگان تعامل می کنیم

روحانی قبل از عزیمت به کویت و عمان با تأکید بر 
اینکه اساس سیاست خارجی ایران حسن هم جواری 
با همسایگان و حفظ امنیت خلیج فارس است، 
گفت: »ایران هیچ گاه به دنبال تجاوز و مداخله در 
امور داخلی سایر کشورها نیست.« او تصریح کرد: 
»جمهوری اسالمی ایران خواستار ارتقا روابط با 
کشورهای منطقه و همسایه و تقویت ثبات، امنیت 
و توسعه در کل منطقه است.« رییس جمهور با اشاره 
به پیام کشورهای حوزه خلیج فارس مبنی بر اراده 
این ۶ کشور برای ارتقاء و روابط بهتر با جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین حل وفصل سوءتفاهم ها 
از طریق گفتگو و مذاکره بین طرفین، گفت: »ما از 
اصل این پیام استقبال می کنیم و در جریان این سفر  
نیز در خصوص ارتقاء همکاری ها، دیدار و گفتگو 
خواهیم داشت.« روحانی با تأکید بر اینکه اساس 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران حسن 
هم جواری با همسایگان و حفظ امنیت خلیج فارس 
است، گفت: »جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه به 
دنبال تجاوز، مداخله در امور داخلی سایر کشورها 
و تحمیل عقاید دینی، مذهبی و سیاسی نیست و 
همکاری مشترک با کشورهای دوست اسالمی و 
همسایه در اولویت است.« رییس جمهور تصریح 
کرد: »امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه 
تأمین شود و حضور خارجی، تأثیری نداشته و 
مضر هست و کشورهای منطقه از بلوغ کافی در 

این زمینه برخوردار هستند.«

امیری:  دولت از عملکرد 
آخوندی دفاع  می کند

روز  شهرسازی  و  راه  وزیر  استیضاح  جلسه 
یکشنبه، اول اسفندماه برگزار می شود. 33 نماینده 
پیگیر استیضاح عباس آخوندی، 13 محور را دلیل 
اقدام خود معرفی کرده اند. آن ها از سیستم ریلی تا 
مزخرف خواندن مسکن مهر، عدم پاسخگویی به 
مطالبات اجتماعی و عدم شفافیت و مخفی نگه داشتن 
جزئیات قرارداد خرید هواپیما را محور استیضاح 

وزیر قرار داده اند.

زمان برای استیضاح آخوندی مناسب 
نیست

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور با 
اشاره به اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است، 
گفت: »اکنون از نظر ما وقت مناسبی برای استیضاح 
وزیر مسکن و شهرسازی نیست.« او گفت: »دولت 
از عملکرد آخوندی دفاع می کند، زیرا وی در حوزه 
مسکن و شهرسازی کارهای قابل توجهی انجام داده 
است و آخوندی جزو وزرای موفق دولت است.«

مخالفت فراکسیون امید با استیضاح 
آخوندی

فراکسیون امید صبح روز گذشته درباره استیضاح 
وزیر رهاه و شهرسازی جلسه تشکیل داد؛ محمدرضا 
عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به این نشست گفت که نظر فراکسیون 
امید مخالفت با استیضاح وزیر راه است.  عارف 
گفت: »حدود دو ماه و نیم پیش در پی مطرح 
شدن استیضاح آخوندی، کمیته ای در فراکسیون 
امید به منظور بررسی ابعاد مختلف این مسئله تشکیل 
شد تا این مسئله را به صورت تخصصی بررسی 
کند و این کمیته نیز چندین مرتبه در این رابطه به 
هیات رئیسه و همچنین شورای مرکزی فراکسیون 
گزارش داد.« او تصریح کرد: »فراکسیون امید با توجه 
به عملکرد وزارت راه و شهرسازی و هم شرایط 
زمانی و وضعیت فعلی کشور که در آستانه برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، با استیضاح 
آخوندی است.« رئیس مجمع نمایندگان استان تهران 
افزود: »طبیعتاً اعضای فراکسیون مطالبه هایی دارند 
که قرار شده همان کمیته تخصصی این مسائل را 
جمع بندی کند و ان شاءاهلل پس از ماندگار شدن 
آقای آخوندی در سمت وزیر راه و شهرسازی 
این مطالبه ها را دنبال کنیم.« عارف درباره رویکرد 
مجلس به استیضاح وزیر راه گفت: »شرایط کشور 
قابل درک است و به نظر می رسد آن چنان که 
عموم نمایندگان نیز اتفاق نظر دارند، شرایط کنونی 
کشور برای استیضاح مناسب نیست و درصورتی 
که نمایندگان مطالبات خود را پیگیری کنند، موفق 
به دستیابی به آن خواهند شد و به هر ترتیب 
فراکسیون امید شرایط را برای استیضاح مناسب 
نمی داند اگرچه استیضاح حق نمایندگان است و 
ما هم به آن به عنوان یک ابزار نظارتی باور داریم 
ولی در وضعیت فعلی طرح این مسئله را مفید 
نمی دانیم.« عارف گفت: »پیش بینی می کنم آقای 
آخوندی با رأی قابل قبول به کار خود ادامه دهند 

و با برنامه تر از گذشته، در مسیر قدم بردارند.«

استیضاح وزیر راه آثار منفی دارد
سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی درباره طرح استیضاح وزیر راه 
و شهرسازی گفت: »طرح استیضاح وزیر راه و 
شهرسازی در این برهه زمانی آثار بسیار منفی در پی 
دارد و در این شرایط به مصلحت نظام و مملکت نیست 
که استیضاحی صورت بگیرد.« او افزود: »اگر آخوندی 
از سمت خود استعفا دهد و یا استیضاح شود برای 
چند ماه باقی مانده باید سرپرست برای این وزارتخانه 
انتخاب شود؛ درحالی که ناوگان های هوایی، دریایی، 
ریلی و حتی بخش صنعت ساخت وساز کشش 
پایانی  حذف وزیر را به خصوص در روزهای 

سال ندارد.«

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز گذشته در دیدار با هزاران نفر از مردم 
آذربایجان، حضور منسجم، مقتدرانه و پرطراوت ملت 
در راهپیمایی 22 بهمن را »مایه آبروی انقالب و نظام 
و ایران« خواندند و با اشاره به اینکه مسئوالن نباید 
این حضور را به معنای گله نداشتن مردم تصور کنند، 
افزودند: »آمریکا می خواهد با تکرار ترفند تهدید و 
جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور را از صحنه جنگ 
واقعی یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند، مسئوالن 
حل  را صرف  خود  همت  همه  و  باشند  هوشیار 
مشکالتی همچون بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض 
کنند.« مقام معظم رهبری، حضور پرشکوه ملت در 
راهپیمایی 22 بهمن امسال را »مایه آبروی انقالب و 
نظام و ایران« خواندند و با تشکر صمیمانه قلبی از 
مردم خاطرنشان کردند: »امسال نه فقط منابع داخلی 
از افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها سخن 
گفتند بلکه دشمنان انقالب هم برخالف سال های 
قبل، با استفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور 
عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتًا از ادای 
تشکر از ملت قاصر است.« ایشان با اشاره به تالش 
بی وقفه سیا، موساد، دستگاه اطالعاتی و جاسوسی 
انگلیس و هزینه شدن دالرهای نفتی قارون ها برای 
فضاسازی بر ضدانقالب و جمهوری اسالمی گفتند: 
»در تمام طول سال، صدها شبکه ماهواره ای، فضای 
و  به تحقیر  ایران،  از  فراری  ورشکستگان  مجازی 
تضعیف و متهم سازی نظام مشغول اند اما حضور 
عظیم ملت همچون باران رحمت الهی، در روز 22 
بهمن این فضای غبارآلود را پاکیزه می کند و همچون 
رودخانه ای زالل و مبارک، آلودگی ها را می زداید.« 
آیت اهلل خامنه ای تأمل در ترکیب جمعیتی راهپیمایی 
و  برشمردند  مهم  بسیار  و  ضروری  را  بهمن   22
و  تلخ  دوران  عظیم،  جمعیت  این  »اکثر  افزودند: 
سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، امام راحل 
و دفاع مقدس را ندیده اند اما بااحساس و معرفت و 
روشنفکری و روشن بینی به خیابان ها می آیند.« ایشان 
افزودند: »حضور امیدآفرین و ایستادگی نسل سوم و 
چهارم در میدان دفاع از انقالب و نظام، نشان دهنده 
رویندگی و بالندگی انقالب و نکته ای بسیار مهم و 

درخور توجه است.«

تالش دشمنان آب در هاون کوبیدن 
است

رهبری، تالش دشمنان را برای ناکارآمد نشان دادن 
نظام، کوبیدن آب در هاون برشمردند و افزودند: 
»ما البته مثل همه جای دنیا نابسامانی هایی داریم که 
به هیچ وجه از آن ها نمی گذریم اما دشمن در تالش 
است پیشرفت ها و کارهای بسیار مهم 38 سال اخیر 
آیت اهلل  کند.«  مأیوس  را  مردم  و  بگیرد  نادیده  را 
خامنه ای با استناد به گزارش های واقعی، پیشرفت های 
کشور را در ۴ دهه اخیر در برخی امور زیربنایی، 
شگفت انگیز خواندند و یادآوری کردند: »برخی از 
این پیشرفت ها و جهش ها در دوره های صدساله هم 
معموالً امکان پذیر نیست.« ایشان آبرو و عزت ملی 
ایرانیان را در مقایسه با دوران تحقیرآمیز طاغوت، از 
دستاوردهای پرافتخار انقالب برشمردند و افزودند: 
»رژیِم توسری خور از امریکا و انگلیس، ملت را ذلیل 
و خوار کرده بود اما امروز همه به عزت و اقتدار ملت 
و حضور تعیین کننده ایران اذعان دارند و می دانند 
در تقریبًاهمه مسائل منطقه، اگر ایران حضور نداشته 
باشد و اراده نکند، کاری به پیش نخواهد رفت.« رهبر 
انقالب 22 بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی گران قدر« 
برای اعالم مواضع و خواسته های ملت دانستند و 
افزودند: »امسال، ملت نشان داد در مقابل دشمنان 
به دنبال تحقق اسالم و پیشرفت  ایستاده است و 
نظام اسالمی برخاسته از مردم است و هر مسئولی با 
ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت او را بدون 

تردید پس خواهد زد.« آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن 
کشور تأکید کردند: »حضور پرشور مردم در مقابل 
دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب 
از عملکرد مسئوالن نگذارید  گالیه نداشتن آن ها 
چراکه مردم از مسائل مختلف ازجمله تبعیض و 
و  گالیه مندند  مشکالت  به  بی اعتنایی  و  کم کاری 

احساس ناراحتی و رنج می کنند.«

دولت درباره اقتصاد مقاومتی به مردم 
گزارش دهد

ایشان خاطرنشان کردند: »سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« در حال پایان یافتن است و مسئوالن دولت 
و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این زمینه 
چه کرده اند؟« رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: 
»مسئوالن نباید به مردم بگویند »باید چنین بشود«، 
خامنه ای،  آیت اهلل  شد.«  »چنین  بگویند  باید  بلکه 
»بیکاری و رکود و گرانی« را از مشکالت مهم کشور 
خواندند و گفتند: »البته مسئوالن در تالش هستند اما 
ظرفیت های کشور بیش از این هاست و راه خروج 
از مشکالِت چندبعدی هم مشخص است.« ایشان 
به سخنان ۶ سال پیش خود درزمینه هدف گذاری 
دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی و دلسرد شدن 
مردم اشاره کردند و افزودند: »مسئوالن باید به مسائل 
اقتصادی توجه کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و 
علمی نیز مهم است اما در نگاه کوتاه مدت، مسائل 
اقتصادی در اولویت است.« رهبری در تحلیل هدف 
واقعی دولت قبلی و فعلی امریکا در تکرار ترفند 
مثل  هم  »امروز  افزودند:  جنگ«  به  ایران  »تهدید 
قبل از گزینه های نظامی روی میز حرف می زنند و 
آن مسئول اروپایی هم به مسئوالن ما می گوید »اگر 
برجام نبود وقوع جنگ حتمی بود«، اما این حرف 
یک دروغ محض است و آن ها می خواهند ذهن ما 
را از جنگ واقعی یعنی نبرد اقتصادی منحرف کنند 
و به جنگ نظامی سوق دهند تا مسئوالن کشور از 
تمرکز در عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ 

فرهنگی غربی ها با ملت ایران بازبمانند.«

ضرورت پیگیری طرح ها و برنامه ها
آیت اهلل خامنه ای، نظارت و پیگیری طرح ها و برنامه ها 
را کاماًل ضروری خواندند و گفتند: »از رئیس جمهور 
محترم خواسته ام به مدیران اجرایی تذکر دهد که 
مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه 
باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند »بشود« و 
طرف مقابل هم بگوید »چشم«، پیشرفتی صورت 

نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.« رهبر انقالب 
اسالمی با استناد به آیه »واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوه« تأکید کردند: »منظور این آیه فقط توجه به قوه 
نظامی نیست بلکه معنای آیه این است که هرچه 
می توانید درون خود را از همه نظر قوی کنید که این 
همان استحکام ساخت داخلی است که بارها گفته ام.« 
رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد 8 درصدی را به 
از  استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل 
ظرفیت های داخلی امکان پذیر دانستند و خاطرنشان 
کردند: »معنای واقعی رشد، رشد تولید و استحکام 
داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد مقاومتی است 
نه فقط فروش بیشتر نفت که البته آن هم مفید است.« 
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 
و ضعف ها دست می گذارند و آن ها را بزرگنمایی 
می کنند، افزودند: »نکته قابل تأمل این است که این 
عناصر همان کسانی هستند که خودشان به دشمن گرای 
تحریم ها را داده اند.« رهبر انقالب اسالمی در بخش 
دیگری از سخنانشان، حادثه 29 بهمن 135۶ تبریز 
را درسی مهم و همچون موتور پیش برنده ملت در 
پیروزی انقالب اسالمی دانستند و افزودند: »مردم 
آذربایجان در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی 
13۰ سال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس از اصلی ترین محورهای مبارزه بوده اند 
و این، شناسنامه و تاریخ پرافتخار آذربایجان است.« 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحرکات تفرقه افکنانه 
برخی گروه ها در سال های اول انقالب در تبریز، 
گفتند: »امام بزرگوار ما در مقابل آن حرکت ها که 
بود،  انگلیسی ها  قدیمی  سیاست های  از  برخاسته 
فرمودند »هیچ کس نگران نباشد، چراکه خود مردم 
تبریز جواب آن ها را خواهند داد« و همین گونه نیز شد.«

تنوع قومیت ها ارزشمند است
ازجمله  مردم  مختلف  قشرهای  هوشیاری  ایشان، 
مردم و جوانان و نخبگان آذربایجان را در مقابل 
اختالف افکنی وسوسه های دشمنان ستودنی خواندند 
و گفتند: »آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام اسالمی 
است و مردم آن درراه دفاع از وحدت ملی از جانشان 
مایه گذاشته اند که همه باید قدردان این فداکاری 
باشند.« آیت اهلل خامنه ای، تنوع قومیت های مختلف 
را  بلوچ  و  عرب  ُکرد،  لُر،  فارس،  ترک،  همچون 
فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: »دشمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم 
طمع دوخته تا به خیال خود از هر گسلی در کشور 

استفاده و زلزله ایجاد کند، درحالی که هیچ گسلی 
در کشور وجود ندارد و مردم، یکپارچه و متحد 
با اشاره به سینه سپر  هستند.« مقام معظم رهبری 
کردن و ایستادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر 
مردم آذربایجان در مقابل سیاست های خباثت آلود 
دشمنان، مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای 
اهل سنّت بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم از علمای 
اهل سنّت کردستان و همچنین سردار جوان و عرب 
خوزستانی شهید علی هاشمی را نمونه هایی از حرکت 
متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اسالم و انقالب 
دانستند و افزودند: ملت ایران متحد، منسجم، همراه 

و همدل است.

قهری وجود ندارد
آیت اهلل خامنه ای از همین زاویه به تعبیر مطرح شده 
در روزهای اخیر با عنوان »آشتی ملی« اشاره و با 
بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پروبال دادن به 
آن در روزنامه ها، گفتند: »مگر مردم باهم قهر هستند 
که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم 
ما باکسانی که در سال 88 به روز عاشورای حسینی 
اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان 
بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر 
هستند و با آن ها آشتی هم نمی کنند.« ایشان افزودند: 
بودند و  انقالب مخالف  با اصل  که  »البته کسانی 
می گفتند »انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف 
ماست«، عده ای معدودند و در مقابل اقیانوس عظیم و 
پرطراوت ملت ایران، فقط یک قطره کوچک هستند.« 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: »مردم ایران 
درجایی که پای اسالم، ایران، استقالل و ایستادگی 
مقابل دشمن در میان است، با همه وجود ایستاده و 
با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته ممکن است 
در فالن قضیه سیاسی دو نفر باهم اختالف نظر داشته 
باشند، اما این چیز مهم و مؤثری نیست و مسئله ای 
عادی و طبیعی به شمار می رود.« آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: »اقیانوس خروشان، منسجم و متحد 
ملت باید روزبه روز تقویت شود.« رهبر انقالب با 
اشاره به شعله های امید مقدس و الهی که همواره 
دل ملت را گرم کرده است افزودند: »باوجود همه 
پیشرفت ها ما تاکنون در تحقق آرمان های اسالم و 
انقالب، تنها قدمی کوتاه برداشته ایم و باید به سوی 
باعزت  پیشرفته، مقتدر و  جامعه اسالمِی عادالنه، 
ادامه  با  الهی  به فضل  که  برداریم  بلندی  گام های 
مسیر ملت و نظام، قطعًا پیروزی و آینده متعلق به 

ملت عزیز ایران خواهد بود.«


