وندی شرمن :درباره ایران هوشیارم

ونــدی شــرمن گفــت :مــا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه ایــران ســاح هســته ای را بــه دســت نمـیآورد ،همانطــور کــه رئیــس جمهــور گفتــه اســت پایبنــدی در برابــر پایبنــدی
را رعایــت میکنــد امــا فاصلــه زیــادی بــا تعهــدات خــود دارد .ونــدی شــرمن روز چهارشــنبه در نشســت کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریــکا کــه بــرای بررســی صالحیــت وی
بــه عنــوان معــاون وزیــر خارجــه برگــزار شــد ،ایــن مطلــب را مطــرح کــرد .وی افــزود :رئیــس جمهــور بایــدن و وزیــر خارجــه بلینکــن در مــورد آنچــه کــه میخواهنــد بــه آن
دســت یابنــد ،بســیار روشــن بودهانــد .مــا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه ایــران ســاح هســته ای را بــه دســت نمـیآورد ،همانطــور کــه رئیــس جمهــور گفتــه اســت پایبنــدی
در برابــر پایبنــدی را رعایــت میکنــد امــا فاصلــه زیــادی بــا تعهــدات خــود دارد.معــاون سیاســی وزیــر خارجــه دولــت اوبامــا اظهــار کــرد :مــا بایــد بــا شــما(اعضای کنگــره) ،بــا
شــرکا و متحــدان مــا بــرای رســیدگی بــه ســایر مــوارد نگــران کننــده در مــورد ایــران کــه بســیاری اســت  ،همــکاری کنیــم .شــرمن ،موشـکهای بالســتیک ،حمایــت مالــی از
تروریســم ،رفتــار در منطقــه ،فــروش اســلحه ،نقــض حقــوق بشــر و بازداشــت برخــی مجرمــان آمریکایــی را بخشــی از مــوارد نگــران کننــده برشــمرد.

از اخالق دینی تا گفتگوی علمی

حجت االسالم نیما ارزانی

یکــی از بارزتریــن شــاخصه هــای اخالقــی
امامــان معصــوم مــا ،ارتبــاط مســتقیم ایشــان
بــا عمــوم مــردم در جامعــه بــود تــا جایــی کــه
در تاریــخ مــی خوانیــم اهــل بیــت رســول خــدا
(ص) در ارتباطــات ،مناظــرات و دیدارهــای
خــود ،در مواجهــه بــا جســارت هــا و بــی ادبــی
هایــی کــه بــه بعضــاً بــه آنهــا میشــد ،همــواره
بــا ســعه صــدر تمــام برخــورد مــی نمودنــد
و بــه ســواالت مخاطبیــن خــود پاســخ مــی
دادنــد و جــای شــکوه و شــکایتی هــم باقــی
نمــی مانــد چنانچــه مــی تــوان در دســترس
بــودن امــام معصــوم بــرای مــردم و حــس
حضــور او بــه عنــوان مرجعــی تمــام عیــار
میــان مــردم را از خصوصیاتــی دانســت کــه
در جامعــه آن زمــان باعــث پویایــی مذهــب
شــیعه مــی گردیــد و از وضعیــت انحرافــات
و انفعــال مذهبــی جلوگیــری مــی نمــود.
در هفتــه ای کــه گذشــت خبــر مناظــره و مباحثه
علمــی حضــرت آیــت اهلل علــوی بروجــردی و
اســتاد خســروپناه جــزو پــر بازدیدهــای هفتــه
بــود؛ در ایامــی کــه حضــور روحانیــت ،محکــوم
و متهــم بــه ســکوت و انفعــال در جامعــه اســت،
از ایــن دســت اخبــار ،باعــث دلگرمــی دوســتان
و عالقمنــدان بــه نظــام روحانیــت مــی شــود.

با تصویب قطعنامه ضد ایرانی،
غنی سازی  ۶۰درصدی را
آغاز میکنیم

ابوترابــی گفــت :اعــام مــی
کنیــم اگــر شــورای
حــکام آژانــس بیــن
المللــی انــرژی
تحــت
اتمــی
فشــار تروئیــکای
اروپایــی و آمریــکا
اقــدام ناشایســتی را
در قبــال ایــران بــه کار
بــرد مــا نیــز اقــدام متقابــل
دهیــم.
مــی
انجــام
بــا تصویــب قطعنامــه ضــد ایرانــی ،غنــی ســازی ۶۰
درصــدی را آغــاز میکنیــم
ابوالفضــل ابوترابــی  ،عضــو فراکســیون نماینــدگان
والیــی مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو بــا
«افکارنیــوز» ضمــن اشــاره بــه قطعنامــه ضدایرانــی
در شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی
اتمــی بــه پیشــنهاد ســه کشــور اروپایــی بیــان کــرد:
احتمــاال ایــن قطعنامــه در مجمــع آژانــس مطــرح
مــی شــود و پنــج کشــور کــه عضــو شــورای مرکــزی
آژانــس هســتند در ایــن بــاره تصمیــم گیــری مــی
کننــد.
ابوترابــی تصریــح کــرد :اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد
و مــا را محکــوم کننــد ،بــه بیانیــه اخیــر آژانــس
بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــا ســازمان انــرژی اتمــی
کــه حتــی خــاف قانــون بــود خاتمــه مــی دهیــم.
امــا درحــال حاضــر مجلــس شــورای اســامی از
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری تمکیــن مــی کنــد
و یــک صدایــی از جمهــوری اســامی ایــران شــنیده
خواهــد شــد.
وی افــزود :امــا درصــورت تصویــب قطعنامــه
ضدایرانــی شــورای حــکام ،بیانیــه مذکــور را باطــل
مــی کنیــم و عــاوه بــر آن غنــی ســازی اورانیــوم
را در ســایت فــردو بــه  60درصــد مــی رســانیم و
قطعــا وارد هــر دو فــاز خواهیــم شــد.
ابوترابــی ادامــه داد :درنتیجــه پیشــنهادمان بــه
شــورای حــکام آژانــس ایــن اســت کــه تحــت فشــار
ســه کشــور اروپایــی و آمریــکا قــرار نگیــرد.
عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس اضافــه
کــرد :هرچنــد بســیاری از کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا تــا آنجــا کــه مــا اطــاع داریــم خیلــی راضــی
بــه تنــدروی هــای ایــن ســه کشــور اروپایــی و
آمریــکا نیســتند.
او اظهارکــرد :بــه هرحــال اعــام مــی کنیــم اگــر
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی تحــت فشــار
تروئیــکای اروپایــی و آمریــکا اقــدام ناشایســتی را
در قبــال ایــران بــه کار بــرد مــا نیــز اقــدام متقابــل
انجــام مــی دهیــم .درهمیــن راســتا غنــی ســازی
 60درصــد خودمــان را شــروع مــی کنیــم و درادامــه
نیــز بیانیــه گروســی و ســازمان انــرژی هســته ای
ایــران را لغــو خواهیــم کــرد.
ابوترابــی در واکنــش بــه اینکــه آیــا آغــاز غنــی
ســازی  60درصــدی اورانیــوم بعــد از تصویــب
قطعنامــه ضدایرانــی اروپــا در شــورای حــکام نیــاز
بــه تصویــب قانــون جدیــدی دارد؟ گفــت :غنــی
ســازی  60درصــد نیــازی بــه قانــون نــدارد و در
مــاده یــک قانــون اقــدام راهبــردی مجلــس ایــن
اجــازه را بــه دولــت داده شــده اســت و از لحــاظ
فنــی و امکانــات هــم ایــن موضــوع دیــده شــده
اســت و ظرفیــت هــای الزم بــرای تحقــق ایــن
موضــوع وجــود دارد.

شــایان ذکــر اســت کــه بعــد از مناظــره ارزنــده
آقایــان حجــج اســام رفیعــی و آقامیــری،
مناظــره اخیــر بســیار آموزنــده ،پــر محتــوا
و قابــل ارائــه بــه جامعــه بــود و بــی شــک
اخــاق و ادب در کنــار توضیحــات دقیــق علمــی
طرفیــن ،خــود بــه غنــای محتــوا و صفــای
مجلــس مناظــره افــزوده و منتــج بــه یــک کالس
قــوی علمــی گردیــد و بــه گونــه ای بــود کــه
مــردم از شــأن روحانیــت و یــک مناظــره دقیــق
انتظــار دارنــد لیکــن مــدت هــای مدیــدی بــود
شــاهد آن نبــوده انــد .بــه هــر حــال فــارغ از
ارائــه مباحــث علمــی آیــت اهلل علــوی بروجــردی
و پاســخهای نظــری اســتاد خســروپناه ،تواضــع
هــر دوی ایــن عزیــزان ،تــوأم بــا اخــاق و ادب
جنــاب خســروپناه موجــب ایــن گردیــد کــه
بــا اعتمــاد بــه نفســی شــور انگیــز ،ســری در
میــان ســران بلنــد کــرده و بــه خــود ببالیــم کــه
در حوزههــای علمیــه امــروز مــا هــم افــرادی
هســتند کــه شــأن مرجعیــت و مباحــث علمــی
را مــی داننــد و مراجــع شــیعه نیــز مــی تواننــد
همیشــه در دســترس مــردم و پاســخگوی بــه
مســائل ایشــان باشــند و ایــن تجربــه عملــی،
چقــدر خــوب و بجــا نشــان داد کــه جامعــه
روحانیــت بــا وجــود اتهاماتــی کــه در قــرن حاضر
او را محکــوم بــه انفعــال مــی کنــد ،اگــر فضایــی
فراهــم شــود ،از آنچــه مــی گوینــد مبراســت و

خــود خواهــان اســتفاده و خدمــت بــه مــردم
جامعــه خویــش اســت .امــا جــا دارد ویــژه
از ســعه صــدر و میزبانــی و دعــوت آیــت اهلل
علــوی بروجــردی تشــکر کنــم کــه خــارج
از عــرف غلــط رایــج فعلــی عمــل کــرده و
حاضــر شــدند قبــول زحمــت فرمــوده و ایــن
اقــدام درخــور تحســین را بــرآورده نماینــد.
خالــی از لطــف نیســت کــه تاکیــد کنــم انــدر
احــواالت و خصوصیــات آیــت اهلل العظمــی
بروجــردی رحمــة اهلل علیــه خوانــده ام کــه بــه
راحتــی پاســخ ســواالت را مــی دادنــد و حاضــر
بــه گفــت و گــو مــی شــدند و حتــی غیــر
مســلمانان نیــز بــه ایشــان دسترســی داشــتند
هرچنــد از ایــن دســت خصوصیــات را در خیلــی
از علمــای گذشــته هــم شــاهد بودیــم کــه
ربطــی بــه موروثــی بــودن نــدارد بلکــه بایــد در
ذوق علمــی و فقهــی طــرف جســتجو نمــود و
ایــن گونــه مناظــرات و حضــور اعاظــم حــوزه
علمیــه برگشــتی بــه همــان اخــاق دینــی کــم
رنــگ شــده در میــان ســیره علمــای ســلف دار د.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه فضــای حــوزه
علمیــه قــم ظرفیــت باالتــر و بهتــری از ایــن
دســت مباحــث و مناظــرات را داراســت و رهبــری
معظــم و جامعــه علمــی کشــور نیــز بــه دنبــال
تحقــق کرســی هــای آزاد اندیشــی هســتند چــرا
کــه توفیقاتــی در آن اســت کــه بــه خــودی
خــود بــروز و نمــود نمــی یابــد و حــال آنکــه
نیــاز اســت افــرادی متکفــل ایــن امــور شــوند
و از ایــن ظرفیــت علمــی کارآمــد حــوزه
اســتفاده صحیــح و مناســب نمایــد تــا نتایــج
و بــرکات پــر خیــر و مثبــت آن ظاهــر شــود.
حیــف اســت مباحــث علمــی و فقهــی فقــط
در مــدرس و حجــرات مــدارس علمیــه نقــل
شــود ،بهتــر بــود اســاتید و اعضــای شــورای
عالــی حــوزه هــای علمیــه و حتــی افــراد
صاحــب حقــی کــه مــی تواننــد متولــی ایــن
امــورات باشــند ،در ایــن عرصــه ورود کــرده و
شــرایط را بــه گونــه ای بــرای طــاب و افــراد
اهــل علــم فراهــم کننــد تــا شــاهد شــکوفایی
و کاربــردی شــدن هــر چــه بیشــتر اینگونــه
مباحــث بــرای مــردم باشــیم و بتوانیــم مطالــب
علمــی و فقهــی را در جامعــه جــاذم و قابــل
هضــم نماییــم و بــه رســالت خویــش در
نهــاد حــوزه علمیــه ،جامــه عمــل بپوشــانیم.
یقیــن دارم ایــن مناظــره و گفتگــو ،آبرویــی
مجــدد بــه علمیــت و کاربــردی بــودن حوزههــای
علمیــه شــیعه بــرای مــردم و مقــام مرجعیــت و
فقاهــت بخشــیده اســت و از ایــن طریــق بــرای
هــر دوی ایــن عزیــزان ،صحــت و عافیــت و
توفیقــات علمــی را خواســتارم.

فکر کردند با یک سفر
استانی میخواهم
کاندیدا شوم

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفت :با یک ســفر اســتانی
گمــان کردنــد میخواهــم ،کاندی ـدا ریاســت جمهــوری
۱۴۰۰شــوم و شــروع کردنــد بــه تخریــب مــن.
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتر رئیس جمهور ،در پاســخ به
سـوال خبرنــگاری در رابطــه با اینکه جلســه امــروز اعضای
دولــت در چــه زمینــه ای اســت و آیــا در مــورد قطعنامــه
علیــه ایـران و جلســه شــورای حــکام اســت ،گفــت :خیــر،
ایــن جلســه در مــورد جلســه شــورای حکام نیســت.
او در مــورد قطعنامــه ضــد ایرانــی آمریــکا گفــت :قطعنامه
ای کــه در ایــن چنــد روز گذشــته بــه گفتــه خودشــان
اصالحاتــی بــر روی آن انجــام شــده ،از نظــر مــا یک موضع
غیرســازنده اســت و روی مذاکـرات در برجــام اثـرات منفی
دارد و بــر نــوع نــگاه و همــکاری ایـران بــا آژانــس اثر منفی
دارد .توصیــه داریــم کــه این روش دوســتانه ای نیســت و تا
دیــر نشــده بایــد اصالح شــود.
واعظــی در مــورد گفــت و گــوی روحانــی با مکــرون گفت:
ایــن گفــت و گــو حــدود یــک ســاعت و خــورده ای بــه
طــول انجامیــد و موضوعــات مختلفی مطرح شــد از جمله
برجــام .ایشــان اب ـراز عالقــه منــدی ب ـرای حفــظ برجــام
کردنــد .موضــع ای ـران روشــن اســت کــه بایــد تحریــم
هــا برداشــته شــود و کشــورهای اروپایــی و آمریــکا یــک
اقـدام روشــن و عملــی بردارنــد و ایـران هــم متقابــا پــس
از راســتی آزمایــی ایــن گام را بــر مــی دارد .قـرار شــده بــر
روی ایــده هــا بیشــتر فکــر صــورت گیــرد.
واعظــی در ادامــه گفــت :بــا یــک ســفر اســتانی گمــان
کردنــد مــی خواهــم کاندیــدا ریاســت جمهــوری
۱۴۰۰شــوم و شــروع کردنــد بــه تخریــب مــن.
حــداد عــادل دوســت عزیــز مــن اســت امــا او
اقتصــاددان نیســت /صــادرات نفتــی و غیــر نفتی
روانتــر و ارز بیشــتری وارد کشــور شــده اســت/
ایــران امــکان دسترســی بــه پولهــای مســدود
شــده خــود را یافتــه اســت

واعظــی بــا بیان اینکــه تصویــب دو الیحه در حال بررســی
در مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام برای شــفافیت مالی
و برق ـراری روابــط مالــی مــا بــا دنیــا از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،گفــت :اگــر ایــن لوایــح تصویــب و بــه
قانــون تبدیــل شــود قــدرت بانــک مرکــزی مــا بـرای اجرا
بیشــتر خواهــد شــد و ایــن دو الیحــه مــی تواند مقـداری
بــار فشــارهای مالــی بــر کشــور را کــم کــرده و تعامــات با
کشــورهای خــارج را ارزان تــر کنــد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه وزی ـران
اقتصــاد ،نفــت ،امــور خارجــه ،رئیــس بانــک مرکــزی و
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور بــا حضــور در جلســات
متعــدد کمیتــه هــای تخصصــی مجمــع نظـرات دقیــق
و کارشناســی خــود را مطــرح کــرده انــد ،گفــت :ب ـرای
هرگونــه همــکاری بــا مجمع بـرای رفــع ابهامــات آمادگی
کامــل داریــم و اعتقــاد دولــت بــر ایــن اســت کــه چــه
تحریــم باشــد و چــه نباشــد ،تصویــب ایــن لوایــح بـرای
روابــط بانکــی و مالــی ایـران بــا کشــورهای دیگر ضــروری
اســت.
از واعظــی درخصــوص وضعیــت آزاد شــدن پــول هــای
بلوکــه شــده ایـران در کشــورهای خارجــی از جملــه کــره
جنوبــی و ژاپــن و موضــع دولــت جدیــد آمریــکا در ایــن
زمینــه سـوال شــد ،کــه در پاســخ گفـــت :پــول هایــی که
در بانــک هــای خارجــی مســدود شــده مــال خــود ایـران
اســت و آمریــکا قـرار نیســت پولــی از خــود بدهــد ،دولــت
قبلــی آمریکا بــا قلدری کشــورهای دیگــر را برای مســدود
کــردن دارایــی هــای ایـران تهدیــد کــرد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور تصریح کــرد :دولــت جدید
آمریــکا وقتــی می گویــد اقدامــات دولت قبلی را نادرســت
مــی دانــد پــس نبایــد آزاد کــردن دارایی هــای خــود ایران
در بانــک هــای خارجــی کار ســختی برایــش باشــد ،دولت
بایــدن بایــد در عمــل نشــان دهــد کــه اقدامــات دولــت
قبلــی غلط بــوده اســت.
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آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،آمریکاست

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه
آمریکایــی هــا بــه جــای پاســخگویی بــه جنایــت
هــای شــش ســاله خــود در یمــن نمــی تواننــد در
مقــام مدعــی علیــه دیگــران اتهامــات بــی اســاس
مطــرح کننــد ،گفــت :ملــت یمــن و جهــان
هیچــگاه جنایــت هــای آمریــکا را فرامــوش
نخواهنــد کــرد.
«ســعید خطیــب زاده» ســخنگوی وزارت
امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران امــروز
(چهارشــنبه) بــا اشــاره بــه اتهــام زنــی هــای بــی
اســاس «آنتونــی بلینکــن» وزیــر امــور خارجــه
آمریــکا علیــه ایــران در خصــوص اتهــام تشــدید
تنــش در یمــن اظهــار داشــت :آمریکایــی هــا
اکنــون بــه جــای پاســخگویی بــه جنایــت هــای
شــش ســاله خــود در یمــن نمــی تواننــد در
مقــام مدعــی علیــه دیگــران اتهامــات بــی اســاس
مطــرح کننــد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود :متجــاوزان
و دشــمنان مــردم یمــن کــه در طــول شــش ســال
مــردم بیگنــاه یمــن را بــه خــاک و خــون کشــیده
انــد و منابــع و زیرســاخت هــای ایــن کشــور
عظیــم را نابــود کــرده انــد و از فــروش تســلیحات
بــه ائتــاف ســعودی بــا تجــارت خــون در یمــن
کســب ســود کــرده انــد ،اکنــون کــه مــی داننــد
راهبــرد نظامــی ضدانســانی خــود در برابــر
ملــت مقــاوم یمــن شکســت خــورده اســت ،مــی
خواهنــد بــا فرافکنــی ،مســئولیت ایــن جنایــت
هــا را از خــود ســلب و اذهــان عمومــی را منحــرف

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور درپاســخ بــه ســوالی در
خصــوص اخبــار و نقــل قــول منتشــر شــده از ایشــان
درخصــوص نقــش دولــت در افزایــش قیمــت ارز ،بــا بیــان
اینکــه ســخنان مــن در یــک جلســه عمومی مطرح شــده
و فیلــم و نـوار آن موجــود اســت ،گفــت :حــرف مــن ایــن
بــود کــه در شـرایطی کــه بخاطــر تحریــم هــای ظالمانــه
دشــمنان درآمــد ارزی حاصــل از فــروش نفــت کشــور
بشــدت کاهــش داشــته اســت مــا چــاره ای نداشــتیم کــه
ارز مــورد نیــاز خریــد کاالهــای اساســی و مـواد اولیه تولید
را از محــل ارز صادرکننــدگان تامیــن کنیــم.
واعظــی بــا بیــان اینکــه مــن از جملــه کســانی در دولــت
هســتم کــه همـواره درمــورد ضــرورت کاهــش نــرخ ارز به
صــورت شــفاف و صریــح ســخن گفتــه ام ،اظهارداشــت:
برداشــتی کــه از صحبــت هــای مــن از ســوی برخــی
صــورت گرفــت یــک شــیطنت آگاهانــه بــود ،فکــر کــرده
بونــد ســفر مــن تبلیغاتــی اســت و مــن نامــزد انتخابــات
ریاســت جمهــوری هســتم و خواســتند شــیطنت کننــد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه واکنــش هــا از
ســوی یکــی از نماینــدگان مجلــس در ایــن زمینــه ،گفت:
نمــی دانــم کــه چـرا برخــی اصـرار دارنــد بگوینــد تکذیب
هــای مــن درســت نیســت و انچــه آنهــا از ســخنان من به
غلــط برداشــت کــرده انــد ،درســت اســت و اینکــه افـرادی
بــدون اطــاع از اصــل موضــوع اظهــار نظــر مــی کننــد،
عجیب اســت.
خبرنــگاری از واعظــی درخصــوص اقدامــات دولــت درمورد
حـوادث سـراوان سـوال کــرد کــه دکتــر واعظی در پاســخ
گفــت :رئیــس جمهــور از همــان روز اول وزیـران کشــور و
اطالعــات را بـرای بررســی موضــوع و انجام فــوری اقدامات
مــورد نیــاز مامــور کــرد و مطــرح شــدن موضــوع اســتان
هــای مــرزی و ســاماندهی مبــادالت مــرزی و اقدامــات
انجام شــده برای نظارت بر آن در جلســه ســتاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع ب ـرای

کننــد ،ایــن در حالــی اســت کــه حافظــه تاریخــی
ملــت یمــن و جهــان هیچــگاه جنایــت هــای آنهــا
را فرامــوش نخواهــد کــرد و بــه عنــوان بدنامــان
تاریــخ باقــی خواهنــد مانــد.
خطیــب زاده در ادامــه تاکیــد کــرد :دولــت جدیــد
آمریــکا در حالــی ادعــای تــاش بــرای پایــان
جنــگ یمــن را دارد کــه تاکنــون شــاهد اقدامــی
عملــی بــرای توقــف تجــاوز ائتــاف ســعودی
نبــوده ایــم و ایــن دولــت همچنــان در مســیری
غلــط مواضــع دولــت پیشــین در اتهــام زنــی هــای
بــی اســاس و نادیــده گرفتــن واقعیــت هــای یمــن
ادامــه داده و ادعــای آنهــا بــرای برقــراری صلــح
در یمــن از حــد حــرف تجــاوز نکــرده و بــه چنــد
مانــور سیاســی در ایــن راســتا اکتفــا کــرده انــد.
ســخنگوی دســتگاه سیاســت خارجــی در پایــان
تصریــح کــرد :مواضــع جمهــوری اســامی ایــران
از ابتــدای جنــگ یمــن مشــخص بــوده و همــواره
تاکیــد داشــته ایــم ،هیــچ راه حــل نظامــی بــرای
بحــران یمــن وجــود نــدارد و در همیــن راســتا
پیشــنهاد راه حــل چهــار مــاده ای جمهــوری
اســامی ایــران کــه در ابتــدای جنــگ مطــرح
شــد همچنــان بــه عنــوان راه حــل اساســی
پابرجاســت و جمهــوری اســامی ایــران همچنــان
از تمــام ظرفیــت خــود بــرای پیشــبرد تــاش
هــای ســازمان ملــل بــه منظــور برقــراری صلــح
در یمــن اســتفاده کــرده و هرگونــه تالشــی کــه
بــه پایــان تعــرض بــه ملــت یمــن بینجامــد را
مــورد حمایــت قــرار مــی دهــد.

دولت اســت.واعظی در پاســخ به سـوالی درخصــوص اخبار
منتشــر شــده درمــورد انجــام ســفرهای نــورزوی بــا توجه
بــه ش ـرایط خطرنــاک و حســاس شــیوع مــوج چهــارم
کرونــا ،گفــت :هنــوز هیــچ تصمیــم قطعــی و نهایــی در
ایــن زمینه از ســوی ســتاد ملــی کرونا اتخــاذ نشــده و این
مســئله در قـرارگاه عملیاتــی کرونا و ســتاد ملی در دســت
بررســی اســت .رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور با تاکیــد بر
ضــرورت رعایــت کامــل پروتــکل های بهداشــتی از ســوی
مــردم در روزهــا و هفتــه هــای پایانــی ســال ،گفــت :اگــر
همــکاری مــردم خــوب باشــد و اوضــاع شــهرهای کشــور
در پایــان اســفند مــاه از نظــر شــیوع ویــروس بهتــر باشــد
بــا اتخــاذ تدابیــری و در شـرایط خــاص ســفر بــه برخــی
مناطــق در ایــام نــوروز مــی توانــد انجــام شــود.
واعظــی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص موضوعــات
مطــرح شــده در ایــن جلســه دولــت بــه ریاســت رئیــس
جمهــور و اقدامــات دولــت بـرای تنظیم و نظــارت بر بــازار
شــب عیــد و کنتــرل قیمــت هــا  ،گفــت :رئیــس جمهور
در جلســه امــروز دولــت بــر تامیــن کاالهــا و نیازمنــدی
هــای مــردم در روزهــای پایانــی ســال و ایــام نــوروز بــا
قیمــت منصفانــه تاکیــد کردنــد و وزارت خانه هــای جهاد
کشــاورزی و صمــت مکلــف بــه نظــارت دقیــق بــر ایــن
موضــوع شــدند .از واعظــی درخصــوص انتصــاب «ریچــارد
نفیــو» بـرای همــکاری بــا نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور
ایـران و تاثیــر آن بــر رونــد مذاکـرات بـرای لغــو تحریم ها
سـوال شــد کــه در پاســخ گفــت :اینکــه در دولــت آمریکا
چــه افـرادی مســئولیت بــر عهــده دارنــد ،فرقــی بـرای ما
نـدارد ،بـرای مــا عمــل دولــت بایــدن مهــم اســت ،موضع
مــا درمــورد برجــام مشــخص اســت ،رئیــس جمهورجدید
آمریــکا هــم بارهــا اعــام کــرده کــه عالقمند به بازگشــت
بــه برجــام اســت و آمریکایــی هــا حداقــل  ۴بــار اعتـراف
کــرده انــد کــه تحریــم ایـران و سیاســت فشــار حداکثری
اشــتباه بــوده اســت.

رئیسجمهــور گفــت :آمریــکا اگــر تحریمهــا را
بــردارد ،روابــط مــا بــا آژانــس هــم گرمتــر خواهــد
شــد کــه در آن صــورت فعالیتهــای بازرســان
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی هــم دنبــال شــده
و هــر نظارتــی کــه در چارچــوب قانــون بایســتی
انجــام شــود انجــام خواهــد شــد.
مشــکل روابــط ایــران بــا آژانــس بینالمللــی انــرژی
اتمی ،آمریکاســت
حجــت االســام حســن روحانــی
رئیسجمهــور (پنجشــنبه  14اســفند) در
آئیــن بهرهبــرداری از طرحهــای ملــی وزارت
کشــور اظهــار داشــت :در ایــن طــرح حــدود
یکهــزار طــرح و پــروژه در اســتانهای مختلــف و
شــهرهای متعــدد افتتــاح شــد کــه بســیار ارزشــمند
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مــا در شــهرهای
بــزرگ نیازمنــد کارهــای بســیار زیــادی هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه تراکــم جمعیــت در شــهرهای
بــزرگ زیــاد اســت و مــردم بایــد بــه موقــع بــه
کارهــای خــود برســند ،افــزود :نیــاز بــه حمــل و
نقــل بســیار روان در شــهرهای بــزرگ مهــم اســت،
چــرا کــه مــردم زندگــی ســالم میخواهنــد و بــه
همیــن دلیــل بایســتی محیــط زیســت ســالمی را
هــم فراهــم کنیــم و خدمــات بــه مــردم برســد کــه
میتوانــم بــه آب ،بــرق ،فاضــاب و طرحهــای
مختلــف عمرانــی اشــاره کنــم.
روحانــی بــا اشــاره بــه روز نیکــوکاری افــزود :هــر
کار خیــری کــه بــرای مــردم انجــام شــود ،میتوانــد
موجــب خرســندی مــردم شــود؛ برخــی کارهــای
خیــر بــرای مــردم باقــی میماننــد کــه میتوانــد
شــهر زیبــا و آرام و تــوأم بــا نشــاط را بــرای مــردم
بــه وجــود آورد کــه ایــن کارهــا از جملــه اقدامــات
نیکــو اســت کــه از ســوی دولــت انجــام میشــود.
وی خاطرنشــان کــرد :قرنهــای متمــادی از
مهندســی و طراحــی صــورت گرفتــه در شــهر
اصفهــان گذشــته اســت و آنهــا بــا تالشهــای
خــود میــدان نقــش جهــان اصفهــان را احــداث
کردهانــد کــه میدانــی بســیار زیبــا ،لذتبخــش و
افتخارآفریــن اســت و عم ـ ً
ا ایــن میــدان و اطــراف
آن تاریــخ را تبییــن کــرده و کتــاب بســیار روشــنی
از کشــورمان اســت؛ در روزگار گذشــته میدانــی را
در اصفهــان ســاختهاند کــه بعــد از صدهــا ســال
همچنــان بزرگتریــن میــدان شــهرهای ایــران اســت
و وقتــی مــا کاری را بــا نظــر بلنــد و بــرای قرنهــای
آینــده انجــام دهیــم همچنــان مانــدگار اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه ســاخته شــدن پایتخــت
جدیــد مالــزی گفــت :ایــن شــهر از اصفهــان
اقتبــاس شــده اســت و همــه کارهــای عمرانــی
صــورت گرفتــه در آنجــا بــه تأســی از ســی و ســه
پــل ،میــدان نقــش جهــان و مســجد شــیخ لطـفاهلل
بــوده اســت؛ ماهاتیــر محمــد نخســتوزیر ســابق
مالــزی هــم در ایــن بــاره گفتــه اســت کــه مــن
شــهری را بــه زیبایــی اصفهــان در دنیــا ندیــدهام.
وی گفــت :وقتــی کاری بــزرگ و دقیــق انجــام
میشــود و ایــن کار هــم توســط مهندســین فکــور و
حکیــم عملیاتــی میشــود ،ســالهای ســال مانــدگار
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی محــات
کارهایــی صــورت میگیــرد کــه وقتــی در ابتــدای
ورود بــه آن محلــه هســتیم نمیتوانیــم آن را تحمــل
کــرده و آن را نــگاه کنیــم و بایســتی ســر خــود را
پاییــن بگیریــم و اگــر ســرمان را بــاال بگیریــم گیــج
خواهیــم خــورد و عمــا ســاختمانهای بلنــد و
بیحســاب و کتــاب بــرای پــول درآوردن احــداث
کردهانــد.
رئیسجمهــور گفــت :مهندســین قدیمــی کــه در
طــول تاریــخ کارهــای عمرانــی انجــام دادهانــد بــه
مــا درســت عبــرت میدهنــد کــه چگونــه بایــد
شهرســازی کنیــم و در چارچوبــی درســت و متــوازن
اقدامــات الزم را انجــام دهیــم ،امــا بــا ایــن حــال
در طــی ســالهای اخیــر کارهــای بســیار زیــادی
انجــام گرفتــه اســت کــه متــرو یکــی از آنهاســت.
رئیسجمهــور افــزود :بــا آنکــه طراحــی متــروی
تهــران مربــوط بــه قبــل از انقــاب اســت ،امــا بعــد
از پیــروزی انقــاب اســامی عــدهای مخالــف آن
بودنــد و حتــی در مجلــس اول یکــی از بحثهایــی
کــه هیــچ موقــع بــه ثمــر نرســید مربــوط بــه
احــداث و یــا عــدم احــداث متــرو در تهــران بــود،
امــا ایــن کار در مجلــس دوم آغــاز شــد و آی ـتاهلل
ـر بــه انجــام ایــن کار بــود
هاشــمی رفســنجانی مصـ ّ
و مــن هــم بــه عنــوان نماینــده تهــران بــه همــراه
عــدهای از نماینــدگان مســئول مصــوب کــردن
متــروی تهــران شــدیم تــا بــه ثمــر رســیده و بــه
نتیجــه برســد.
رئیسجمهــور گفــت :امــروز متــرو یــک نعمــت
اســت بــرای مــردم و در روز صلــح هــم نعمــت
محســوب میشــود و اگــر هــم خــدای ناکــرده
جنگــی پیــش بیایــد ،پناهــگاه بســیار خوبــی بــرای
مــردم اســت و در کنــار ســایر خدمــات مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
روحانــی گفــت :کارهــای بســیار خوبــی در بحــث
فاضــاب کشــور هــم انجــام شــده اســت ،ضمــن
اینکــه در موضــوع آب هــم اقدامــات خوبــی انجــام
دادهایــم؛ در ســال  93مــا تــرس آن را داشــتیم
کــه بخشــی از آب تهــران قطــع شــود و شــاهد
کمبــود آب بودیــم ،ولــی بــا ســرعت بســیار باالیــی
سدســازی را بــرای انتقــال آب بــه شــرق تهــران
انجــام دادیــم.
وی گفــت :شــرایط در کشــور آرا متــر اســت و
مــردم بــا آرامــش بهتــری میتواننــد زندگــی
کننــد؛ نمیگویــم نقصــی وجــود نــدارد ،ولــی
اینکــه هــر روز افتتا حهــای مختلفــی در تهــران
و ســایر شــهرهای بــزرگ صــورت میگیــرد بــه
ایــن معناســت کــه همــه مســئولین شــهری،
وزارت کشــور ،شــورای شــهر و شــهرداران کشــور
تــاش کــرده و بــرای آنکــه مــردم زندگــی
بهتــری داشــته باشــند مطلــوب اســت.
وی ادامــه داد :هــر چــه بتوانیــم شــهرهای
خــود را بــه درخــت زینــت ببخشــیم ،در زمینــه
آســا نتر کــردن تنفــس مــردم و زیباتــر شــدن
شــهرها گام برداریــم ،ضمــن اینکــه زراعــت
درخــت در اطــراف شــهرها هــم میتوانــد
مــا را نســبت بــه جنگلهــا بینیــاز کــرده و
بایــد مانــع از بیــن رفتــن جنگلهــا و تخریــب
درختــان شــویم.

