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واکنش وزارت خارجه به بیانیه
نشست سران شورای همکاری خلیج فارس

معدودی از کشورها میخواهند
امنیت و ثبات منطقه را از بین ببرند

جوزپ بورل :شانس حفظ برجام هنوز وجود دارد

مســئول جدید سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از دیــدار خود با وزیر
امــور خارجه فرانســه گفت که آنها دربــاره ایران و برجام رایزنــی کردهاند و
حفظ این توافق بینالمللی برای اروپا بسیار حائز اهمیت است .به گزارش
ایســنا ،جوزپ بورل پس از این دیدار در نشســت خبری مشترک با لودریان
در پاسخ به سؤالی درباره برجام گفت« :من رضایت خود را از نشست اخیر
کمیســیون مشــترک برجام در وین اعالم میکنم چرا که این جلســه نشــان
داد هنوز شــانس حفظ توافق هستهای وجود دارد .کشورهای شرکت کننده
تحت سرپرســتی اتحادیه اروپا بر این مســأله اتفاق نظر داشــتند ».او ادامه
داد« :مــا امیدواریــم بتوانیم مقامات ایرانی را متقاعد کنیم که حفظ توافق
را به خطر نیندازند؛ چیزی که برای ما اروپاییها بسیار حائز اهمیت است».

درخواست برایان هوک برای گفتوگوهای
کنسولی با ایران

بــه دنبال تبــادل زندانیان بین ایــران و امریکا در روزهــای اخیر نماینده
ویــژه دولت امریکا در امور ایران در گفتوگو با یک نشــریه امریکایی از یک
ســو بــه مذاکره بیشــتر با ایران ابــراز امیــدواری و از طرفی به تداوم فشــارها
بــر ایران اشــاره کــرد .به گزارش ایســنا ،برایــان هوک گفت :ما سالهاســت
که درخواســت گفتوگوی کنســولی میکنیم و در طول ســه هفته گذشته از
طریق سوئیســیها به عنوان واســطه کارهایی صورت گرفت و من توانســتم
بــا ایرانیهــا دیدارهایــی برگــزار کنم .مثــل همیشــه از آنها تقاضــای «باب
لوینســون» را کــردم ،امــا دیپلماتهای ایرانــی فقط این وظیفه را داشــتند
کــه معاملــهای انجــام دهند کــه در نهایت بــا میانجیگــری اقداماتی انجام
دادیم ».نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران در گفتوگو با «واشــنگتن
فری بیکن» افزود« :امیدواریم که این مســأله گام نخســت باشد .در نهایت
ایــن مربــوط بــه ایران اســت ،زیرا سالهاســت گفتهایــم که آمــاده برگزاری
نشســت حضــوری برای گفــت وگوهای کنســولی هســتیم .ما تــا آنجایی که
ممکــن اســت کار خــود را ادامــه خواهیــم داد تا هــر امریکایی کــه در ایران
بازداشت شده به کشور بازگردد».

درخواست ایران ،روسیه و ترکیه
برای بازگشت صلح به «ادلب»

علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه
سیاســی در ادامه جلســات دو ،سه و چهار جانبه با هیأتهای شرکت کننده
در چهاردهمین اجالس آســتانه ،به صورت جداگانه با هیأتهای ســوریه و
عراق دیــدار و گفتوگو کرد .به گزارش «ایران» دیروز(چهارشــنبه) دومین
کمیته «تبادل بازداشــت شــدگان و ربوده شــدگان و روشــن شدن اشخاص
ناپدید شــده و تحویل اجســاد» تشــکیل جلســه داد .در این نشست با توجه
بــه اهمیت بعــد انســانی این موضوع بــر ضــرورت فعالیت بیشــتر در این
خصــوص تأکید شــد .در ادامــه فعالیتهای ایــن دوره روند آســتانه ،ابتدا
دومین دور نشســت هیأتهای سه کشور ضامن ،جهت تنظیم سند پایانی
اجــاس چهاردهم برگزار شــد و ســپس جلســه چهارجانبهای با مشــارکت
هیأتهای کشورهای ضامن روند آستانه و پدرسون  -نماینده ویژه دبیرکل
ســازمان ملل متحد در امور ســوریه  -برگزار شــد .در پایــان اجالس ،هیأتی
با مشــارکت جمهوری اســامی ایران ،فدراســیون روســیه و جمهوری ترکیه
به عنوان کشــورهای ضامن ،ســه کشــور ناظر شــامل عراق ،لبنــان و اردن و
هیأتهای دولت ســوریه ،معارضه و ســازمان ملل تشــکیل شــد .همچنین
سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه در بیانیه مشترکی که در پایان نشست آستانه
منتشر شد خواستار بازگشت صلح به «ادلب» سوریه شدند.

فساد دهها میلیون دالری به بهانه دور زدن تحریمها

رئیسسازمانبازرسیکلکشورگفت:راهکارهایدورزدنتحریمهاتعری 
ف
شــده اســت و نباید این موضوع مجوز و بهانهای برای فســاد باشــد .به گزارش
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ،حجتاالسالم محسن درویشیان در
دیدار با اعضای هیأت مدیره ســازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
گفت :در آییننامه اجرایی قانون ســازمان بازرســی پیشبینیشده است که از
همه ظرفیتهای مردمی و ســازمانهای مردمنهاد اســتفاده کنیم؛ در همین
راستا امیدواریم بتوانیم همکاری خوبی با سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت
داشــته باشــیم .ارزیابی ما این است که سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و
عدالــت از جایگاه و اعتماد خوبی در افکار عمومی برخوردار اســت و میتواند
در شناســایی بسترها و گلوگاههای فساد به سازمان کمک کند .درویشیان با رد
این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور ،جرأت را از مدیران در دور زدن تحریمها
ف شــده اســت و نباید این
میگیرد ،گفت :راهکارهای دور زدن تحریمها تعری 
موضوع یعنی دور زدن تحریمها مجوز و بهانهای برای فســاد باشد .در همین
راســتا اخیراً پروندهای داشــتیم که فردی در یک دســتگاهی به بهانــه دور زدن
تحریمها مرتکب فســاد دهها میلیون دالری شد و با بخشی از این پولها برای
ت شده و پرونده آن
خود و همسرش ،ویال و خودرو خریده است .این فرد بازداش 
در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
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روحانی در جلسه هیأت دولت:

واقعیت ها را باید به مردم گفت

دولت با حفظ خط قرمزها مصمم به مذاکره است

گروه سیاســی /رئیس جمهوری روز گذشــته در
جلسه هیأت دولت در پاسخ به فضاسازیهای
گســترده علیــه دولت ،در ســه زمینه بــه مردم
اطمینــان داد؛ همــه درآمدهــای حاصــل از
اصــاح قیمــت بنزیــن بــه مــردم پرداخــت
میشــود ،شــبکه ملی اینترنت بــه معنی قطع
ارتبــاط با اینترنــت جهانی نیســت و درنهایت
اینکه دولت برای رفع مشکالت مردم از طریق
مذاکره مصمم اســت .حجتاالســام حســن
روحانــی ،فقره آخر را با این مقدمه مطرح کرد
کــه به رغم تالشهای دولــت ،زندگی مردم با
دشــواری مواجه است اما این دشواری به دلیل
مهایی
فشــارهای فوقالعــاده و بدتریــن تحری 
است که بر ملت ایران تحمیل کردند .روحانی
پــس از ایــن مقدمه ،با بیان اینکــه دولت حتی
یــک لحظــه از برهــم زدن نقشــه دشــمن و
تحریمهــا غافل نبوده اســت ،تأکید کــرد :باید
یــا تحریمهــا را دور بزنیــم یا دشــمنان را وادار
کنیــم تا توبه کننــد و دولت مصمم اســت هم
بــا تقویت تولید داخلــی و هم از طرق مختلف
از جمله مذاکره ،این توطئه را درهم بشــکند و
در این راســتا دولت در چارچوب خطوط قرمز
نظام حرکت کــرده و از آن عبور نخواهیم کرد.
ایــن گــزاره کــه در ســخنرانیهای اخیــر رئیس
جمهوری البته به بیانهای دیگری تکرار شــده
اســت ،بویژه در آستانه ســفر به ژاپن به عنوان
متحــد ایاالت متحــده ،از نظر ناظران سیاســی
مهم ارزیابی شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،حجتاالســام حســن روحانــی
در ابتــدای ســخنان خــود با اشــاره بــه اینکه در
شــرایط خــاص منطقــهای و جهانی کــه در آن
قــرار گرفتهایــم ،از همــه دســتگاهها و رســانه
ملــی ،روزنامههــا و فضــای حقیقــی و مجازی،
ت را به درســتی به
درخواســت کــرد تــا واقعیــ 
مردم اطالعرسانی کنند.
رئیــس جمهوری با اشــاره به دو وعده خود
در آغاز دولت دوازدهم ،یعنی تحقق اشتغال
و مبارزه با فقــر مطلق ،بر پیگیری این وعدهها
تأکید کرد و گفت :در زمینه مبارزه با فقر مطلق
نیــز بندی در تبصــره  14بودجه گنجاندهایم که
هر ســال اعتبار آن نسبت به سال قبل افزایش
یافته اســت و در این راســتا رئیس کمیته امداد
امــام(ره) در اجتمــاع بزرگــی صراحتــاً بــه من
اعــام کــرد که شــما فقــر مطلق را پشــت ســر
گذاشــتهاید و امروز در کشــور فقر مطلق وجود
نــدارد ،البتــه اگــر در هــر منطقهای شــاهد فقر
مطلــق بودیم ،باید با جدیت نســبت به از بین
بــردن آن و تأمیــن رفــاه مــردم تــاش کنیــم.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه بــا اصــاح قیمت
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ســخنگوی وزارت امــور خارجه بــا تأکید بر اینکه بســیاری
از ادعاهــای واهــی و تکراری بیانیه اخیر شــورای همکاری
اخبــار خلیــج فــارس ارزش پاســخگویی نــدارد ،همراهــی و
حمایــت آشــکار از تروریســم اقتصــادی امریــکا علیــه مــردم بــزرگ ایران
در ایــن بیانیــه را بشــدت محکــوم کرده و آن را متناقض با سیاســت حســن
همجــواری توصیــف کرد .کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج فارس
در نشســت اخیر ریاض کــه روز جمعه برگزار شــد ،در بیانیهای بدون توجه
بــه اســناد تاریخی مبنی بر مالکیت ایران بر جزایر ســهگانه ،خواســتار پایان
حاکمیــت ایــران بــر این جزایر و پاســخ تهران بــه دعوت امــارات برای حل
ایــن اختــاف از طریــق مذاکــرات دوجانبه یا ارجــاع بــه دادگاه بینالمللی
شــده اســت .این بیانیــه همچنین ایــران را به دخالت در حملــه پهپادی به
تأسیسات نفتی عربستان متهم کرده است .به گزارش اداره امور سخنگویی
وزارت امور خارجه« ،ســیدعباس موســوی» در واکنش بــه این بیانیه گفت:
«تکرار ادعاهای بیاســاس در این بیانیه حاصل فشــار سیاسی معدودی از
اعضای این شــورا اســت که در چند دهه گذشــته تمام تالش خود را صرف
جلوگیــری از توســعه همکاریهــای چندجانبــه کردند ».ســخنگوی وزارت
امــور خارجــه به رویکــرد برخــی از اعضای شــورای همــکاری خلیج فارس
اشــاره کرد و اظهار داشــت« :معدودی از اعضای این شــورا تمایل دارند با
اســتمرار سیاســتهای نابخردانــه خــود فرصتهــای همکاری که از ســوی
ایــران بــا هدف ایجــاد امنیت و ثبــات در منطقه ارائه شــده اســت را از بین
ببرند که شایسته است دیگر کشورهای منطقه این اجازه را به آنها ندهند».
ســخنگوی وزارت امور خارجه جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی ،تنب بزرگ و
تنب کوچک را جزء الینفک و ابدی خاک جمهوری اســامی ایران دانســت
و افزود« :کشــورمان هرگونه ادعایی بر این جزایر را دخالت در امور داخلی
و قلمرو ســرزمینی خود دانســته و آن را بشــدت محکوم میکند ».موســوی
با اشــاره به رفتار مســئوالنه جمهوری اسالمی ایران در طول سالیان گذشته
تصریــح کــرد« :ارائه پیشــنهاد پیمان عــدم تعرض ،مجمــع گفتوگوهای
منطقهای و نهایتاً پویش صلح هرمز از جمله تالشهای ایران برای تحقق
همکاریهای منطقهای بوده است».
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بنزین موفق شــدیم کمک جدیدی برای اقشار
کمدرآمــد و متوســط به پایین داشــته باشــیم،
اظهــار کرد :البته قصد داشــتیم کارت اعتباری
بدهیم تا مردم اجناس ایرانی خریداری کنند،
اما از آنجا که اجرای آن با دشواریهایی همراه
بود ،به تأخیر انداختیم و فعالً کمک نقدی در
حساب مردم واریز میشود.
 ëëتداوم کمکهای معیشتی دولت به مردم
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه
کمکهای معیشتی دولت به مردم در راستای
اصــاح قیمت بنزیــن همچنان ادامــه خواهد
داشــت ،اظهار کرد :مردم نســبت به تبلیغات
هدفــدار مبنی بر اینکــه دولت بــرای یک تا دو
ماه کمکهای نقدی را ادامه داده و ســپس آن
را قطع خواهد کرد ،توجه نداشــته باشــند ،این
صحیــح نیســت و مطمئن باشــند کــه از طرف
دولــت ایــن پوشــش حمایتی همچنــان انجام
خواهد گرفت.
روحانــی بــا اشــاره بــه کاهــش  20میلیــون
لیتــری مصرف بنزین که به معنای خودکفایی
و صادرات این محصول است ،ادامه داد :تمام
مبلغــی کــه از جانــب اصالح قیمــت بنزین به
دست میآید که حدود  30هزار میلیارد تومان
اســت ،به خود مردم برگردانده میشــود و این
موجب خوشحالی است.
ëëدولت به مذاکره برای رفع مشــکالت مصمم
است
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان
خود ،رســانه ملی و روزنامهها و فضای حقیقی
و مجازی را به انعکاس واقعیتها توصیه کرد
و گفــت :البتــه زندگی مردم با دشــواری مواجه
اســت و این بــه دلیل فشــارهای فوقالعادهای

اســت کــه دشــمنان اعمــال میکننــد و در این
ایام بدترین فشــارها و تحریــم را بر ملت ایران
تحمیــل کردنــد .رئیس جمهــوری اضافه کرد:
بــدون تردید کاهش درآمدهــای دولتی ،ایجاد
مشــکالت در مســیر روابــط بانکــی و صــادرات
نفــت و کاالها ،زندگی مــردم را هم تحت تأثیر
قرار میدهد ،لذا مردم باید بدانند تا زمانی که
تحریمهای ظالمانه وجود دارد ،این مشکالت
هم هست و باید برای غلبه بر آن ،تالش کنیم.
روحانــی بــا تأکید بر اینکــه دولت حتی یک
لحظه از برهم زدن نقشــه دشــمن و تحریمها
غافل نبوده اســت ،اظهار کرد :باید یا تحریمها
را دور بزنیــم یــا دشــمنان را وادار کنیــم تا توبه
کننــد و دولــت مصمــم اســت ،هــم بــا تقویت
تولیــد داخلــی و هم از طرق مختلــف از جمله
مذاکــره ایــن توطئه را درهــم بشــکند و در این
راســتا دولــت در چارچوب خطــوط قرمز نظام
حرکت کرده و از آن عبور نخواهیم کرد.
ëëرد شایعه قطع اینترنت جهانی
رئیــس جمهوری در ادامه ،با تأکید بر اینکه
مردم به شــایعات نباید توجه داشــته باشــند،
گفــت :اگــر اعــام کنیم کــه بــه دنبــال تقویت
شبکه ملی اطالعات هســتیم ،دشمنان چنین
تبلیــغ میکنند که دولــت قصــد دارد اینترنت
خارجــی را قطــع کند ،در حالی کــه اصالً چنین
نیســت ،بلکــه قصــد داریــم در کنــار اینترنــت
خارجی ،شــبکه ملی اطالعــات قوی و توانمند
داشته باشیم تا مردم بتوانند از هر دو استفاده
کننــد .روحانــی یکــی از دســتاوردهای دولت را
توســعه شــبکه اطالعات دانســت و با تأکید بر
اینکــه نباید هیچ چیــزی از مردم مخفی بماند
و بایــد هر کاری که انجام میشــود ،برای مردم

توضیــح داده شــود ،اظهــار کــرد :چیــزی را از
مردم مخفی نکنیم .هرچه هســت برای مردم
توضیح دهیم ،هر کاری که می خواهیم انجام
دهیــم و هر قدمی که مــی خواهیم برای مردم
برداریــم را برای مردم شــرح دهیم .وی گفت:
اگــر مشــکل تحریم داریــم باید خیلــی صریح
ابعــاد آن برای مردم شــرح داده شــود و دروغ
نگوییــم کــه همه چیــز گل و بلبل اســت و باید
واقعیتهــا را هر آنچه اســت و هر چه درســت
است ،به مردم بگوییم.
او در همیــن زمینــه افــزود :واقعیت هــا
را بــه مــردم بگوییــم .اگــر تصمیمــی گرفتــه
شــده تصمیــم نظــام بوده و هر ســه قــوه آن را
پذیرفتهانــد ،صراحتــاً بگوییم که همه نســبت
بــه این تصمیم یکی بودیم و اجماع داشــتیم.
البته ممکن اســت کسی مطرح کند که با شیوه
بهتــری نیــز امکان اجــرای این تصمیــم وجود
داشت و این هیچ اشکالی ندارد.
رئیــس جمهــوری با اشــاره به اینکــه دولت
بــه وعدههــای خــود در زمینههایــی چــون
آزادی مــردم ،فضای مجازی ،علــم و فناوری،
شــرکتهای دانش بنیان ،خودکفایی در زمینه
کشاورزی و انرژی ،توسعه رفاه مردم و افزایش
خطــوط ریلی ،در حــد توان عمل کرده اســت،
اضافــه کرد :اینکه هر هفته افتتاحهای فراوانی
فقط در زمینه آب و برق در سراسر کشور انجام
میشــود و حدود  33هزار میلیارد تومان طرح
بــرای افتتاح خواهیم داشــت و در ســال آینده
نیز مجموعه آنچه از سرمایه خارجی و داخلی
وجــود دارد ،حــدود  400هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری در کشــور انجــام خواهیــم داد،
نشــاندهنده تالش و فعالیت دولت در مســیر
پیشرفت و آبادانی کشور است.
وی گفــت :البته اگر تحریم نبود ،یا شــرایط
سال  95و  96بود ،سرعت ما قدری بیشتر بود،
اما امروز سرعت ما قدری کم شده است.
ëëدولت به زندگی مردم بی تفاوت نیست
روحانــی با بیان اینکه مردم تصور نکنند که
دولت در زمینه زندگی آنان بیتفاوت است ،از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دادگستری و
سازمان تعزیرات خواست همه توان خود را به
کار بگیرند و نگذارند مردم در رنج قرار بگیرند.
او با اشــاره به اینکــه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت موظف است روزانه قیمت  100کاالی
مــورد نیــاز را به مــردم اعــام کند تا مــردم در
صفحــات موبایــل خود از آن مطلع شــوند ،راه
غلبــه بــر مشــکالت را قانــون ،اخالقمــداری،
نشاط عمومی ،وحدت و انسجام ملی دانست.
رئیــس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنان
خــود ،مــاه آذر را ماه دارای پیامهــای فرهنگی

پاسخ واعظی به تخریبهای قالیباف:

حرفی برای مردم ندارند ،به دولت حمله میکنند

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در واکنــش به
بیانیــه تبلیغاتی محمدباقر قالیباف ،شــهردار
ســابق تهران و نامزد ســابق انتخابات ریاســت
جمهــوری ،ایــن امر را ناشــی از فقــدان برنامه
عملی از سوی وی دانست و گفت فکر میکنند
اگــر به دولت حمله کنند ،مــردم به آنان اقبال
نشــان میدهنــد ،درحالــی کــه مردم یادشــان
نرفتــه اســت که دیگــران در مســئولیت چه کار
کردنــد .به گــزارش ایرنــا ،محمــود واعظی که
روز گذشــته در حاشیه جلســه هیأت وزیران به
پرســشهای خبرنــگاران پاســخ مــیداد ،ابتدا
اشــاره کــرد کــه مــن اصــاً صحبتهــای آقای
قالیباف را نشــنیدم ،اما اگر ایــن حرفها را زده
باشــد باید به گذشــته و عملکرد خــود برگردد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه
او نه خودش جوان است و نه عملکرد آنچنانی
دارد ،افــزود :اگــر عملکردی هم در شــهرداری
داشته ،خیلی روشن است .این همه بدهکاری
در آنجــا بــه بــار آورده بــا اینکــه دولــت در این
تحریمهــا این همه پروژههــا را انجام میدهد،
قابل مقایسه نیست.
واعظــی در تحلیــل ریشــه ایــن حمــات
تخریبــی بــه دولــت ،ایــن گونــه حــرف زدن را
تبلیغــات انتخاباتی توصیف و اضافــه کرد :به
نظر میرســد حرفــی برای مــردم ندارنــد و به
جای اینکه برنامه و سیاستهای خود را بگویند
و از خودشــان حرف بزنند ،فکر میکنند که اگر
به دولت حمله کنند ،مردم به آنان اقبال نشان
میدهنــد در حالــی کــه اشــتباه میکننــد چون
مردم ما مردم فهیمی هستند و یادشان نرفته
اســت که دیگران در مســئولیت بودنــد چه کار
کردند ،بنابراین این روشها جواب نمیدهد.
 ëëمســئولیت دولــت در اطالعرســانی بــرای
اصالحقیمتبنزین
رئیــس دفتر رئیــس جمهوری در پاســخ به
اینکــه آیا دولت خود را در قضیه اطالعرســانی
ســهمیهبندی بنزیــن مقصــر میدانــد نیــز بــا
بیان اینکه ما برای همه این فرآیندها ســازوکار
داریــم ،تأکید کــرد :مســئول همه اینهــا دولت

توضیحات دفتر رئیس جمهوری درباره یک سوء برداشت
بخشی از اظهارات رئیس
دفتر رئیــس جمهوری در
برش
حاشیه جلســه روز گذشته
هیأت دولت که با خوانشــی متفاوت از سوی
یــک خبرگــزاری منتشــر شــد ،از ســوی دفتر
رئیــس جمهــوری تکذیــب شــد« .تســنیم»
بــا تیتــر «دولــت در اطالعرســانی تصمیــم
بنزینی مقصر است» عمالً تالش کرد تفاوت
دیدگاههای محمود واعظی با وزیر کشــور را
برجســته کنــد ،اما دفتر رئیــس جمهوری در
توضیحاتــی ،تأکید کرد تیتر این خبرگزاری برای این خبر ،پرســش خبرنگار او بوده اســت،
نه پاســخ رئیس دفتر رئیس جمهوری .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،دفتر رئیس
جمهوری در این توضیح ،تیتر انتخاب شــده از مصاحبه دکتر واعظی با عنوان «دولت در
اطالعرســانی تصمیــم بنزینــی مقصر اســت» را کذب و نادرســت خوانده و آن را ناشــی از
برداشــت اشــتباه یک خبرگزاری دانست .در این توضیح آمده اســت :خبرنگار خبرگزاری
تســنیم عین عبارت تیتر را به صورت ســؤالی از دکتر واعظی پرســیده و چون پاســخ ایشان
با یک بله شــروع شــده اســت ،همان را بــه صورت نقل قول مســتقیم از ایشــان تیتر کرده
اســت .درحالــی که اگر به فیلم پاســخ دکتر واعظی رجوع شــود ،ایشــان بعــد از گفتن بله،
در ابتــدای جملــهاش ،بــه صورت کلــی درباره مکانیــزم اجرای طرح توضیــح میدهد که
بخشــی از این پاســخ درباره اطالعرســانی طرح اســت .دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد:
درحالی که دکتر واعظی در این مصاحبه کوتاه در حاشــیه دولت در کل مســئولیت اجرای
طرح را متوجه دولت دانسته و گفته است که وزیر کشور مسئول اجرای طرح بوده و در این
مســیر کمیتههایی تشــکیل دادهاند که یکی از این کمیتهها هم کمیته اطالعرســانی بوده و
مسئولیت آن برعهده صداوسیما بوده و صداوسیما هم کار خودشان را کردهاند.
اســت؛ وقتــی کــه آقــای رحمانیفضلــی (وزیر
کشــور) فرمانده این مسائل میشود ،جلسات
متعــددی را در این  ۶تا  ۷مــاه برگزار میکند و
کمیتههایی مانند کمیته اطالعرســانی تعیین
میکند ،بنابراین موضوع مشخص است.
او با اشــاره به حضور صدا و ســیما در کمیته
اطالعرســانی ،اضافــه کــرد :بــا ایــن حــال مــا
نمیخواهیــم مســئولیت خــود را گــردن صــدا
و ســیما بیندازیــم ،اما وقتی کمیتهای تشــکیل
میشــود ،کمیتههــا متناســب بــا موضــوع کار
میکنند .واعظی با بیان اینکه در این میان چند

موضــوع با هم قاطی شــده اســت ،ادامــه داد:
صــدا و ســیما کار خــودش را انجام داده اســت
و دیگــران هم کار خودشــان را انجــام دادهاند،
البته اگر منظور از اطالعرســانی این باشد که ما
پنجشنبه ساعت  ۱۲شب را اطالعرسانی کنیم،
اینها هیچ قراری نبوده که اطالعرسانی شود.
رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری بــا اشــاره به
اینکه او شــاهد برنامههای صدا و سیما در قبل
هــم بوده اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد که صدا
و ســیما همــان کاری را کــه بــرای برخــی دیگر
میکند برای دولت هم انجام دهد ،زیرا در این

و تعهــد بــه قانونمــداری دانســت و گفــت  :در
دولــت یازدهــم و دوازدهــم روز  16آذر بــه روز
بیــان مطالبــات و نقــادی دانشــجویان تبدیــل
شــده است و این اقدامی پســندیده و ارزشمند
محســوب میشــود ،اظهار کــرد :نقادی بســیار
ارزشمند است اما باید بدانیم که همه مسئول
هســتیم و تنهــا دولــت ،مجلــس و نیروهــای
مســلح مســئول نیســتند ،بلکــه همــه جامعه
بایســتی احساس مسئولیت کنند در این زمینه
حوزهها و دانشــگاهها هم بار سنگینی بر دوش
دارنــد و بایــد بــا بیــان صریــح و بــدون لکنــت
نقادی کنند.
روحانی با بیان اینکه در  7ســال گذشــته7 ،
بار به مناسبت  16آذر در دانشگاههای مختلف
در جمــع دانشــجویان حضــور یافتــه اســت،
گفــت :برایم بســیار خوشــحالکننده اســت که
دختر و پســر جوان ،نظرات خــود را بدون هیچ
دغدغهای بیان میکند و این حد از آزادی بیان
و انتقاد در کشــورهای دیگر بویژه در کشورهای
منطقه سراغ نداریم .رئیس جمهوری با تأکید
بر اینکه صداقت ،صراحت و دلسوزی دانشجو
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است ،گفت:
تنهــا چیــزی کــه از دانشــجو میخواهیــم ،این
اســت کــه بــه لشــکر حــزب یــا جناحــی تبدیل
نشــوند ،دانشــجو باید اســتقالل خــود را حفظ
کنــد و جنبــش دانشــجویی و نهاد دانشــجویی
بایســتی مســتقل باشــند و از دریچه علم ،نه از
دریچه حزب و سیاســت ،پرسشگری و نقدهای
خود را مطرح کند و مسئول بایستی به دانشجو
احتــرام و اعتمــاد کنــد و نســبت به دانشــگاه و
دانشجو پاسخگو باشد.
ëëپیشرفتهای ایران در اقتصاد
دانش بنیان
روحانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه رتبــه  3یا
 4ایــران در زمینــه بیوتکنولــوژی ،اظهــار کــرد:
پیشــرفت کشــورمان در زمینه زیســت فناوری،
حدود یک میلیــارد دالر بینیازی و خودکفایی
بــه همراه داشــته اســت ،همچنین پایان ســال
آینده  5واکســن انســانی ســاخته خواهد شــد و
بی نیاز از واردات در این زمینه خواهیم شد.
رئیس جمهوری با اشــاره به ارتقای جایگاه
ایــران از رتبــه  18بــه  16در زمینــه تجهیــزات
پزشــکی و دارویــی ،ایجــاد  300هــزار اشــتغال
در فناوریهای نو در ســالهای اخیر ،از رســانه
ملــی ،روزنامههــا و فضــای مجــازی خواســت
واقعیتها و پیشرفتهای علمی ایران را برای
جهانیان و مردم کشــورمان بیــان کنند .چرا که
مــردم نیــاز بــه نشــاط دارنــد و یکــی از راههای
ایجــاد نشــاط برای مردم ،مشــاهده پیشــرفت
جوانان و دانشگاهیان است.

خطیبان گرایش سیاسی را
در نماز جمعه مطرح نکنند
صورت مــردم اقناع میشــوند .او درعین حال
به کسانی که این روزها بیشتر دم از اقناع مردم
میزننــد ،این طــور پاســخ داد :مگر خودشــان
در کارهایشــان مــردم را اقناع میکننــد؟ کاری
کــه دارنــد انجــام میدهنــد ،حرفهایــی برای
آینــده میزننــد آیــا مــردم را قانــع میکننــد؟
در حالــی کــه دولت که شــفافتر از بقیــه بوده
و بیشــتر از هرکــس دیگــری بــا مــردم صحبت
میکنــد .اظهــارات واعظــی درحالی اســت که
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور به عنوان
رئیــس شــورای امنیــت ،روز گذشــته در پاســخ
به ســؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه مســئولیت
اطالعرسانی درباره طرح اصالح قیمت بنزین
بــا چه نهــادی بود ،گفت که مســئولیت با صدا
و ســیما بــوده و باید این ســؤال را از این رســانه
بپرسید .رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه،
بــا اشــاره به ســفر رئیــس جمهــوری بــه ژاپن،
بررســی پیغامی از ســوی امریکا در این ســفر را
رد کرد و گفت :این ســفر در چارچوب ســفرها و
دیدارهای دوجانبه بین مقامات تهران و توکیو
انجام میشود.
واعظی دربــاره تبادل زندانی میــان ایران و
امریکا و تکرار آن به عنوان الگو در سایر مسائل
نیز گفت :حساب مسائل انساندوستانه از سایر
مســائل متفاوت اســت ،ممکن اســت وقتی با
کشوری کار انسانی و تبادل افراد انجام میشود
بــر افــکار عمومی مردم دو کشــور تأثیر داشــته
باشد ،اما به مفهوم این نیست که این مسأله به
سایر مشکالتی که وجود دارد تسری داده شود.
ëëدر ماهشهر چه گذشت
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری دربــاره
جزئیــات اتفاقات نیزارهای ماهشــهرنیزگفت:
براســاس تصاویری کــه ازاین اتفاقــات موجود
است عده ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم
تیرانــدازی می کردند که این کار خیلی عجیبی
اســت .وی افزود :در ماهشــهر وعسلویه شاهد
بودیم که اینها سنگربندی کرده بودند و اسلحه
داشــتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده ای از
کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است.

آیــتاهلل جــوادی آملی
از مراجــع عظــام تقلید
گفت :گرچه نماز جمعه
یــک نمــاز سیاســی-
عبــادی اســت امــا ایــن
بدیــن معنــا نیســت که
ائمه جمعه گرایشــات و
ســایق سیاســی خود را
در نمــاز جمعــه مطرح
کنند! به گزارش شفقنا،
ایــن مرجــع تقلیــد شــیعه در دیدار حجتاالســام
والمســلمین حــاج علــی اکبــری رئیــس شــورای
سیاستگذاری ائمه جمعه گفت :نماز جمعه سوای
از دیگــر نمازها ،یک صبغه سیاســی نیــز دارد و یک
عمل سیاســی ـ عبادی محســوب میشود و در اینجا
چون سیاســت کــه امری دنیوی اســت در کنــار نماز
قــرار گرفته ،اگر لحظهای درخصــوص اهمیت نماز
جمعــه غفلــت شــود ،خطــرات فراوانــی را در پــی
خواهد داشت.
آیــتاهلل جــوادی آملی افــزود :نزاهــت اخالقی و
دیانــت بایــد در حد اعــای آن در ائمــه نماز جمعه
وجود داشــته باشد و در مسائل دینی جای هیچ گونه
ســهلانگاری برای ائمه جمعه وجود نــدارد .مرجع
تقلیــد شــیعیان گفــت :در مــوارد خطیر ،احتیــاط از
استحباب میگذرد و واجب میشود ،معنای احتیاط
طبــق بیــان حضرت امیر کــه به کمیــل فرمودند این
اســت که دور دینت یک دیوار محافظ بکش تا دینت
از هــر خطری مصون و محفوظ بماند ،این نکته باید
جزء سبک زندگی ائمه جمعه باشد.
ایــن اســتاد حــوزه علمیه افــزود :نکتــه دیگر این
اســت کــه گرچــه نمــاز جمعــه یک نمــاز سیاســی ـ
عبــادی اســت اما ایــن بدین معنا نیســت کــه ائمه
جمعه گرایشــات و ســایق سیاســی خــود را در نماز
جمعه مطرح کنند! ابراز این نوع گرایشــات سیاسی
از ســوی ائمــه جمعــه حتــی در حــد اشــاره ،باعــث
عــدم حضــور طرفــداران جریــان مقابــل در نمــاز
جمعه میشــود و در جامعه ،ایجاد شــقاق و تفرقه
مینمایــد لــذا بایــد ائمه جمعــه در ایــن خصوص
هوشیار باشند.

