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تازه های مطبوعات
••اعتماد  -امروز در وضعیتی زندگی میکنیم
که نه روابــط بینالملل ،نه نظام رسانهای ،نه
ساختار اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و نه
حتی مهمتر از همه ویژگیهای شخصیتی فردی
در ایــران به طورمطلق مشابه گذشته نیست و
همه این ها نیاز به تغییر و تحول را در سیاست و
حکمرانی ضروری کرده است ،ولی دریغ که همه
چیز تغییر کرده جز سیاست که اگر هم تغییری
داشته ،در جهت خالف مسیر انطباق یافتن با
این تحوالت بوده و تغییرات آن همسو با تغییرات
مذکور نبوده است.
••فــرهــیــخــتــگــان-فــرض کــنــیــد بــچ ـههــای
ایــن مملکت که حــاال مسافر قطر هستند ،در
نخواندن سرود اشتباه کنند ،ولی همین بچهها
سالهاست در لباس ملی درخشیده و پرچم آن
را باال بردهاند .آن یکی کل جامعه هنری و ورزشی
را اهالی فتنه میکند و در آستانه رقابت با رقیب
خارجی ،جنگ را داخلی میکند .تکمیلکننده
پازل اینترنشنال و بیبیسی نباشید.
••صبح صادق-با وجود تالش برخی طیفهای
جریان اصالحات برای عبور از سیدمحمد خاتمی
و همچنین فــاصــلـهگــذاری رسمی بخشی از
تندروهای اصال حطلب با مشی اصال حطلبی
و غلتیدن در دامــن بــرانــدازان مــیتــوان گفت
رئیس دولت اصالحات همچنان شاخصترین
و مورد قبو لترین چهره در این طیف سیاسی
است .خاتمی میتواند با ایجاد تفاهم در طیف
اصالحات و پر رنگ کردن مرزبندی با دشمنان
ملت ایران ،زمینه گفتوگو را فراهم کند.
••جوان  -هم شاخصهای اقتصادی ،بهبود
نسبی وضعیت را نشان مــیدهــد و هــم ثبات
نسبی در بازا رها برقرار است و هم تا پیش از
آغاز ماجراهای اخیر ،اص ً
ال تجمعات اعتراضی
معیشتی و اقتصادی در حد آن سا لها وجود
نــداشــت...آن چه این روزهــا دیده میشود ،نه
یک جنبش اصالحی در چارچوب نظم و قانون و
منافع عمومی که یک حرکت ویرانگر از بین برنده
امنیت و نظم جامعه و بسترسازی برای تصاعد
خشونت و آغاز جنگ مردم با مردم است.
••جمهوری اسالمی -متأسفانهباپیدایشجنگ
قدرت میان جناحهای سیاسی کشور ،عدهای از
ائمه جمعه بهجای آن که وظیفه خاموش ساختن
شیپور این جنگ را در دستور کار خود قرار دهند،
خود نیز به آن ها پیوستند ...در سالهای اخیر
بعضیازاینحضراتبابدزبانیهایشان،مرزهای
اخالقی را پشت سر گذاشته و به جــای تقوای
الهی ،درس عبور از خطوط قرمز حرمت انسان در
خطبههای جمعه میدهند!

انعکاس
••همشهری آنالین نوشت  :مدیرکل دفتر
تولید سازمان سینمایی به انتشار خبر تولید آثار
سینمایی با دو وجه بیحجاب و با حجاب واکنش
نشان داد و صحت آن را رد کرد .بهمن حبشی
گفت  :بر اساس اطالع موثق سازمان سینمایی
چنین خبری صحت ندارد و هیچ یک از فیلم های
سینمایی در حال تولید دست به چنین اقدام
قانون شکنانهای نزدهاند.
••رجانیوز خبرداد:نشست ساالنه هالیفاکس
که زیر نظر ناتو برگزار می شود ،امسال مهمانان
عجیبی داشــت« .مسیح علی نــژاد» و «حامد
اسماعیلیون »دو چهره از جبهه اپوزیسیون در
این اجالس حضور داشتند .آن ها در این نشست
صحبت کردند و به صراحت خواستار حمله
نظامی به ایران شدند.
••جماران خبرداد :کوثری نماینده تهران در
مجلس گفت:تجزیهطلبان به ویژه کومله ،پژاک
و دموکرات در منطقه اقلیم کردستان حضور
یافتند تا بتوانند قسمتی از کردستان را به دست
بیاورند.به این دلیل نیروی زمینی به غرب کشور
فرستاده شد تا بتوانند بر آنان غلبه و در مرزها
امنیت را برقرار کنند و مردم شهرهای کردستان
به زندگی خود ادامه دهند.
••رویـــــــــــــداد 24مــــدعــــی ش ــد:جـــلـــیـــل
رحیمیجها نآبادی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس گفت :را هحل مشکالت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی کشور برخورد خشن پلیسی
نیست ،بنابراین تا به اراده و نیاز مــردم پاسخ
ندهیم ،اعتراضات هم ساکت شود ،مجدد ادامه
می یابد.
••فردانیوز خبرداد :آمریکا در تــداوم اتهام
زنــی به ایــران مدعی شد که بررسیها نشان
میدهد پهپاد ایرانی در حمله به یک نفتکش
در دریای عمان نقش داشته است.ناوگان پنجم
نیروی دریایی  آمریکا مستقر در بحرین تصاویر
و جزئیات تحقیقات خــود را در بــاره حمله به
نفتکش پسفیک زیرکان با پرچم لیبریا منتشر و
ادعا کرده که از پهپاد شاهد ۱۳۶-در این حمله
استفاده شده است.

نشستبرجامیوزیرانخارجهدرفازهماهنگی
امیرعبداللهیاندرپاسخبهخراسان:اظهاراتدوگانهآمریکاییهابا

هدفتشدیداغتشاشدرایرانوامتیازگرفتندرمیزمذاکراتاست
هادی محمدی – وزیر خارجه کشورمان با بیان
این که تبادل پیام در موضوعات باقی مانده
مذاکرات هسته ای ادامه دارد ،تصریح کرد :
در آخرین پیامی که هفته گذشته به هماهنگ
کننده اتحادیه اروپا ارسال شد اعالم کردیم
چنان چــه طــرفهــای مقابل آمـــاده باشند،
میتوانیم در آینده نزدیک نشست وزیــران
خارجه را در وین برگزار کنیم  .آقای بورل در
حال هماهنگی و پیگیری است و طبعا وقتی
این اتفاق می افتد که از خواستههای منطقی
خــود مطمئن شــویــم.بــه گـــزارش خــراســان،
حسین امیرعبداللهیان در دومین نشست
خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی،
ظــرف یک ساعت به  10ســوال خبرنگاران
داخلی و خارجی از خبرگزاری های ایرنا ،
صداوسیما و ایسنا  ،روزنامه های خراسان
و اعتماد  ،رسانه های خارجی زبــان سی بی
اس آمریکا ،پــرس تــی وی ایـــران ،فونیکس
چین  ،العهد عــراق و اسپوتنیک روسیه در
باره موضوعات مهم سیاست خارجی به ویژه
مذاکرات هسته ای،حمله به مواضع تروریست
ها در کردستان عــراق  ،اتهامات پهپادی به
ایــران ،مناقشات ترکیه و سوریه  ،توافق 25
سالهباچینواختالفاتمیانایرانوآذربایجان
پاسخ داد.
* تروریستها و ضد انقالب در  ۷۶مرکز در
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اقلیم کردستان فعال شد هاند و سال حهای
آمریکایی و اسرائیلی را وارد کشور کردهاند.
ما در هشت هفته گذشته طی دو مرحله در
تهران و بغداد با مقامات کشور دوست و برادر
عراق و اقلیم کردستان نشستهای متعددی
برگزار کردیم و توافقهای زیــادی را برای
این گرو ههای تروریستی داشتیم .دوستان
در حکومت مرکزی عــراق متعهد شد هاند
این گرو ههای تروریستی را که از  ۷۶نقطه
تحرکاتی را علیه امنیت ما در استانهای غربی
آغــاز کــرده بودند ،از این نواحی دور و خلع
سالح کنند .گفتوگوها در این زمینه انجام
شده است و ما پیگیر این هستیم که توافقات
انجام شده اجرایی شود.
* رعــایــت حــقــوق مـــردم و حــقــوق بــشــر در
آمــوز ههــای دینی ما مــورد تاکید جدی قرار
گرفته اســت و ایــن موضوع در دل و روح هر
ایرانی وجود دارد ،مقام معظم رهبری نیز با
جدیت و دقت بر رعایت دقیق این مسائل در
تمام سطوح تاکید دارند.درباره ناآرامیهای
اخیر در ایران کمیته ملی زیر نظر وزیر کشور و
رئیس شورای امنیت کشور ایجاد شده است.
گــزارش این کمیته نه تنها در داخــل کشور
ارائه میشود بلکه آن را در اختیار دیگر جهات
خارجی نیز قرار میدهیم.
* در اغتشاشات اخیر در ایران طرف آمریکایی

تصور میکرد که در جریان این مذاکرات ما از
خطوط قرمز خود عبور میکنیم ولی به طرف
آمریکایی تاکید کردیم که ما به هیچ وجه از
چارچوب خطوط قرمز مشخص شده خود عبور
نخواهیم کرد.
* آمریکا در فروردین ماه پیشنهاد کرده بود
بــا رســیــدن بــه بــرجــام یــا بــدون بــرجــام تبادل
زندانیان انجام شود ،اما  ۴۰روز بعد گفتند
تبادل زندانیان با برجام انجام شود .ما گفتیم
این افت و خیزهای شما دیوار بی اعتمادی را
قویتر میکند .البته در یک ماه و نیم گذشته
آنهادوبارهبهطورجدیدنبالتبادلزندانیان
هستند و ما به دلیل مسائل انسانی این موضوع
را دنبال می کنیم.
*امیرعبداللهیان در پاسخ به سوال خراسان
مبنی براین که چرا آمریکایی ها در مواضع
اعالمی خود ارسال پیام را رد می کنند و با این
تضاد میان مواضع چگونه می توانید با آن ها
مذاکره کنید؟ اظهار کرد:آمریکاییها در میز
تبادل پیامها در مسیر دیپلماسی به یک شکل
و در رسانه به شکل دیگری عمل میکنند.
وقتیبهآنهاپیاممیدهیمچهرفتارمتناقضی
است ،پاسخ میدهند در رسانه نگاه شان به
افکارعمومیاست.اظهاراتمقاماتآمریکایی
دوگانه و با هدف تشدید اغتشاش در ایران و
گرفتن امتیاز در میز مذاکره است.
▪در  3موضوع هنوز با آمریکا اختالف داریم

* امیرعبداللهیان درپاسخ به این که وزیر
خارجه انگلیس گفته طرح ماه مارس روی
میز است و از ایران خواسته طرح را بپذیرد،
االن تبادل پیام مطابق کدام متن است و آیا
امکان مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در
چارچوب برجام وجود دارد؟ گفت :متن روی
میز نتیجه گفتوگوهای چندماهه در وین و
ایده های مختلف در ماه های گذشته است.
ما در سه موضوع با طــرف آمریکایی هنوز
تفاوت دیدگاه داریم و سه کشور اروپایی در
این موضوعات با آمریکا همکاری می کنند،
اما آقای بورل و مورا تالش دارند به راه حلی
دست پیدا کنیم .این موضوعات حل مسائل
آژانس و تضمین اقتصادی و تسری تحریم به
طرف های ثالث است.

تروئیکای پرتوقع!

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره آغاز غنی سازی 60درصدی اورانیوم در نیروگاه
فردو :اقدامات ایران فراتر از محدودیت های برجام است
مجاور -صدور قطعنامه شورای حکام و تعیین
ضرباالجل از سوی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی برای ارائه توضیحاتی از سوی ایران و
در پی آن از سرگیری غنیسازی 60درصد
توسط کشورمان ،فضای دیپلماسی میان
ایران و غرب را پیچیدهتر از گذشته کرده است.
دوشنبه این هفته بود که سازمان انرژی اتمی
کشورمان در واکنش به قطعنامه اخیر آژانس
بین المللی انرژی اتمی ،در نخستین گام به
غنی ســازی  60درصــد در فــردو و گازدهی
به دو زنجیره  IR-4و  IR-2mدر نطنز اقدام
کــرد .موضوعی که به مــذاق تروئیکای اروپا
اصال خوش نیامد و در همین باره پس از گام
 60درصدی ایران در فردو ،سه کشور اروپایی
عضو بــرجــام کــه بــا اهــمــال و بیعملی خود
توافق هستهای را به پوستهای خالی تبدیل
کرد هاند ،با صدور بیانیهای مشترک درباره
واکنش ایران به قطعنامه ضد ایرانی شورای
حکام ادعا کردند که اقدامات ایران فراتر از
محدودیتهای برجام اســت و آن را تهیتر
کرده است .وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش
به انتشار خبر آغاز غنیسازی  ۶۰درصدی

در فــردو توسط رسانههای ایرانی  گفت که
هنوز نمیتواند این خبر را تأیید کند و این
درحالی است که پیشتر رابرت مالی گفته بود
انتظار میرفت ایران به قطعنامه شورای حکام
واکنش نشان دهد.
▪اسالمی:یک گاوداری را سایت هستهای
اعالم میکنند!

در ایـــن مــیــان  ،ســـاز ن ــاک ــوک بــیــانــیــه ه ــا و
قطعنامههایهمیشگیتروئیکایاروپاباواکنش
رئیس سازمان انــرژی اتمی کشورمان همراه
شد و محمد اسالمی در اظهارات روز گذشته
خود در این بــاره گفت«:هر قطعنامهای حتما
عکسالعملی دارد ،پیشتر و از آن جایی که در
این قطعنامه مجدد به مسائلی پرداخته شده که
ل و فصل شده،
اساسا موضوعیت ندارد و قبال ح 
اعالم کرده بودیم اگر قطعنامهای صادر شود به
آن واکنش نشان میدهیم ».وی دربــاره ادامه
مذاکراتباآژانسدرشرایطفعلیوموضوعسفر
بازرسانبهتهرانورفتارتروئیکاگفت«:مااعالم
کردیمآقایگروسیاگرمیخواهندمیتوانندبه
ایرانبیایند.همچنیندربارهمذاکراتباآژانس

گفته بودیم که به موارد ادعایی و سواالت ،پاسخ
داده شده است اما این که آژانس قانع نشده و به
دنبال آن مالحظاتی از سوی سه کشور اروپایی
و آمریکا شکل گرفت تا از این مسئله به عنوان
اهرم فشار استفاده کنند ،درست نیست .این
مسائل قبال نیز در قالب پی ام دی در ۲۰۱۵
مطرح شده بود که در آن زمان پاسخ الزم به آن
ها داده شده است ...کشورهای غربی نباید از
آژانــس به عنوان ابــزار سیاسی استفاده کنند،
باید از این شیوهها برای تحت فشار قرار دادن
ایــران دست بــردارنــد .ایــران همواره با آژانس
همکاری و حسن نیت داشته اســت ،درحالی
که این همکاریها دیده نشد .آمریکا از برجام
خارج شد و ایران باقی ماند ،این اقدام و تصمیم
ایران برای اعتمادسازی و حسن نیت بود ».وی
تاکید کرد که ما نمیتوانیم بپذیریم آن ها بیایند
بگویند ایران «سایت اعالم نشده» دارد .جایی
کهگاوداریاستوآهنقراضهدرآنمیفروشند،
چطور میتواند سایت هستهای باشد؟ چرا یک
جریان تروریستی که تولیدکننده موارد اتهامی
است و در کشور ما اقدام به ترور دانشمندان ما

واکنش روزنامه دولت به ادعای «سی ان ان» درباره خشونت و آزار جنسی در بازداشتگاه ها
شبکهسیاناندرگزارشیجمهوریاسالمیرابهخشونتوآزار
جنسی در بازداشتگاهها متهم کرده است.روزنامه ایران نوشت :
گزارشهایخبریمعمو ًالچنانخوبروایتمیشوندکهنشان
میدهدساختگینیستندوهمینامتیازیاستکهیکگزارش
خبری خوب دارد .اما بد نیست درباره هر خبری کمی شکاک
باشیم و از خود بپرسیم :آیا این اتفاق واقع ًا افتاده است؟ اول این
که این گزارش سی ان ان بر مبنای اطالعات مبهم و غیرواقعی
تنظیم شده و هیچ گونه مستنداتی ارائه نمیدهد .اشخاصی که
درگزارشبهآنهااشارهشده،نامشخصهستندوقابلیتپیگیری
نیز ندارند .در مواردی هم که از بعضی اسم آورده شده ،هیچگونه
اطالعاتیدربارهآنچهدرعنوانگزارشمطرحشده،یعنیتجاوز
جنسی ،ذکر نشده و اگر هم اشــارهای شده ،باز هم گمانهزنی
نویسندگانبودهاست.ادبیاتگزارشبالحن«احتمالی»تنظیم
شدهاستواستفادهفراوانازعباراتیهمچون«بهنظرمیرسد»
همازقطعیتمطالبکاستهوهمواقعیتآنهارامخدوشکرده
است .از این رو ،این رسانه بی آن که خود بداند ،مطلب خود را

تکذیب کرده است! سیانان گزارش خود را «به نقل از منابع
مطلعدربیمارستانامامعلی(ع)کرج»تنظیمکرده،امامشخص
نیست این منابع مطلع دقیق ًا چه کسانی هستند که به زعم این
رسانه ،با قربانیان (!) گفت وگو کردهاند .این رسانه همچنین
اظهارکردهکهمقاماتایرانیبهدرخواستسیانانبرایپاسخ
گوییبهایناتهاماتجوابیندادهاند.امامشخصنیستکهمنظور
گزارشازمقاماتدقیق ًاچهکسانیبودهزیراپیگیریهای«ایران»
از نهادهای مربوط نشان میدهد که چنین درخواستی تاکنون
مطرحنشدهاست.نکتهقابلتوجهآناستکهاینرسانه،درانتها
سویه گزارش خود را به سمت قومیت کرد هدایت کرده و با ذکر
یک نام مستعار سعی میکند این گونه القا کند که مردم این قوم
شریف ،تحت ستم سازمانیافته قرار دارند! گزارشهای خبری
معمو ًال چنان خوب روایت میشوند که نشان میدهد ساختگی
نیستندوهمینامتیازیاستکهیکگزارشخبریخوبدارد.
امابدنیستدربارههرخبریکمیشکاکباشیموازخودبپرسیم:
آیاواقع ًاایناتفاقافتادهاست؟
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* در موضوع تضمین اقتصادی سعی کردیم
آن را فرموله کنیم یعنی مدت اجرای قرارداد
شرکت های خارجی در ایران باید طوری باشد
که سرمایه گــذار بتواند اعتماد کند .این که
بگویند تا پایان دولت آقای بایدن در توافق می
مانیم اما از فردای آن خبر نداریم ،قابل قبول
نیست .ما با یک قبیله در آمریکا طرف نیستیم.
قرار نیست آمد و رفت دولت ها قراردادهای
بین المللی را متزلزل کند .از این رو  ،بر اساس
آخرین متنی که تجمیع شده از دیدگاه های
کارشناسی و تبادالت فزاینده است ،عمل می
کنیم.مااکنونرویمیزمتنآقایبورلراداریم
که به مقدار زیاد دیدگاهها در آن تجمیع شده
اما معتقدیم در سه موضوع هنوز نیاز داریم متن
نیرومندتر باشد.
* ما آذربایجان و ارمنستان را همسایه خود
میدانیم و هیچگاه روابطمان را با یک طرف
بــه حساب طــرف دیگر تنظیم نمیکنیم و
در راستای منافع متقابل و با اولویت نگاه
به سیاست همسایگی این مسئله را دنبال
میکنیم و چشمداشتی به اراضی همسایه از
جمله این دو کشور نداریم .اما به صراحت به
همه بازیگران در حوزه قفقاز گفتیم هر گونه
تغییر ژئوپلیتیک در منطقه با واکنش جدی
ایران مواجه می شود .مقامات منطقه اطمینان
دادند که این نگاه را ندارند پس چنین نگاهی
هم در منطقه وجود ندارد.
▪برنامه سفر رئیسی به پکن

* از سال گذشته که سفری به چین داشتم،
وارد مرحله اجرایی برنامه جامع همکاریهای
 ۲۵ساله ایــران و چین شدیم که همه ابعاد
تجاری ،گردشگری  ،صنعتی و دفاعی و دیگر
حوزهها را در برمیگیرد و در مسیر خوبی است
و همکاریهای دو کشور رشــد قابل توجه و
چشمگیریرانشانمیدهد.درراستایمنافع
دو ملت در اجرای این توافق و افزایش میزان
تبادل تجاری تا این لحظه ،انتظاراتی را که از
این توافق داشتیم ،برآورده شده میدانیم .به
زودی دیدار سطح باالیی در یکی از پایتختها
انجام میشود .برنامه سفر آقای رئیسی که به
پکن دعوت شده در دستورکار وزارت خارجه و
نهاد ریاست جمهوری است.
کرده و انفجار و خرابکاری هستهای انجام داده
وباصدایبلندهممیگوید،مناینکارراکردم،
اینقدرراحتمیتوانداتهامناروایخودراپیش
ببرد؟»دراینمیانکالفبههمپیچیدهمذاکرات
برجامی ایران و روابط کشورمان با آژانس مورد
توجه کارشناسان و فعاالن سیاسی قرار گرفته
است .در همین راستا صباح زنگنه ،تحلیل گر
مسائل سیاست خارجی ،می گوید « :بیانیهای
کهسهکشوراروپاییبههمراهآمریکادادندوبعد
ازآنصدورقطعنامهایعلیهایرانازسویشورای
حکامنشانمیدهدغربیهافشارشانرابرایران
بهشدتافزایشدادهاندوتجربهنشاندادهاست
کههروقتفشارباالمیرود،مقاومتازداخلهم
افزایش مییابد که از هر سمت به این ماجرا نگاه
میکنیم ،این روند سازنده نیست و نیاز است که
ارزیابیمجددیازسویاروپاییها،آمریکاوایران
انجام شود .در این فضا فقط رژیم صهیونیستی
است که بهره خود را میبرد ،هم آمریکا بیش از
پیش اعتبارش در دنیا مخدوش میشود و هم
اروپاییهابهدلیلشرایطسختانرژیکهدارند،
متضرر میشوند و هم ایران ضرر میکند و فقط
رژیم صهیونیستی است که در عداوتش با ایران
پیش مــیرود ».به گــزارش فــردا ،وی در بخش
دیگریازسخنانخودافزود«:وضعیتبرجامکه
فعالنامعلوماستوبرجامدراغماست؛مگرآنکه
ابتکار خاصی را از سمت یکی از طرف ها شاهد
باشیم که فعال ابتکار عملی مثبتی از سوی هیچ
یکازطرفهایبرجاموآمریکادیدهنمیشود».

جزئیاتنشستکارشناساننظامی
ایران و اوکراین در باره پهپادها
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین از برگزاری جلسه کارشناسان
نظامیایرانواوکرایندربارهادعایکییفمبنیبراستفادهروسیه
ازپهپادهایایرانیخبردادهاست .ویبدوناشارهبهجزئیاتجلسه
گفته است« :طرف اوکراینی به اقدامات سختگیرانه خود بهمنظور
جلوگیریازاستفادهروسیهازسالحهایایرانیدرجنگعلیهاوکراین
ادامه خواهد داد».بهدنبال ادعای کییف درباره استفاده روسیه از
پهپادهای ایران در اوکراین ،ایران درخواست نشست کارشناسی
مشترک با مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها با ارائه مدارک
مستند بررسی شود.چند هفته قبل و باوجود موافقت دو کشور برای
برگزارینشستکارشناسیدرلهستان،طرفاوکراینیساعتیقبل
ازبرگزاریجلسهاعالمکردکهدرنشستشرکتنمیکند!باپیگیری
مستمرایرانبهتازگیجلسهکارشناسیمیاندوکشوربرگزارشداما
اوکراینیها هیچگونه سند قابل دفاعی برای اثبات ادعاهایشان به
همراهنداشتند.باتوافقدوکشورمقررشدطرفاوکراینیدرجلسه
آیندهمستنداتخودراجمعآوریوارائهکند/.نورنیوز
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چهره ها
رئیسی:دولتبرایشنیدنحرفمعترضو
مخالفگوششنوادارد
رئیس جمهور با بیان این که دولت برای شنیدن
حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد افزود :اما
اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد .اغتشاش
هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی
است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت
با گرامی داشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای
بسیجی ،روحیه بسیجی را برخوردار از اخالص،
تدبیر،عقالنیت،انگیزه،روحیهخدمتومقاومتو
اتکابهخداونددربرابرسختیها،مشکالتوموانع
دانستوبرحفظوارتقایروحیهانقالبیوبسیجی
در همکاران دولت تاکید کرد.دکتر رئیسی گفت:
بسیج حرکت سازمانیافته ،منظم و با اندیشه و
انگیزه انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف
انقالب و گرهگشایی از زندگی مردم است و دولت
باید در تمام عرصههای خدمت بسیجی عمل کند.
رئیسجمهورتصریحکرد:امروزکهدشمنبهصورت
هدفمند به جنگ ترکیبی با داشتههای انقالب
اسالمیآمدهونشاط،امیدواعتمادجامعهوسرمایه
اجتماعیماراهدفگرفته،راهمقابلهباشیطنتها،
فتنهها و توطئههای او پرهیز از هر گونه تاخیر در
انجامامورمربوطبهرفاهوآسایشمردموکاروتالش
مضاعف برای حل مشکالت است«.لزوم حرکت
مسئلهمحوردستگاههایاجرایی»و«تامیننیازهای
مردمبهویژهتوجهبهمعیشتآنها»ازدیگرتاکیدات
آیتا...رئیسیبههمکاراندولتبود.رئیسجمهور
در بخش دیگری از سخنانش ناامنی را خط قرمز
دولــت دانست و گفت :امنیت و آرامــش زیربنای
پیشرفت کشور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی
و کسب و کارهای مــردم اســت که دستگاههای
مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند.دکتر
رئیسی افزود :دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالف گوش شنوا دارد ،اما اعتراض با آشوب و
اغتشاش تفاوت دارد .اغتشاش هم مانع گفت وگو
وهممانعهرنوعتوسعهیافتگیاستومردمانتظار
دارنــد با آن برخورد قاطع شود.رئیس جمهور با
اشاره به دستهای پنهان برای
اخاللدربازارارز،ازدستگاه
هایمرتبطخواستتدابیر
اتخاذ شده در این زمینه را
ب ــا ســرعــت و دقــت
اجراییکنند.

سخنگوی دولت :دلیل استعفای رستم قاسمی
تشدیدبیماریبود
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز
در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار
کرد:باتوجهبهاستعفایآقایرستمقاسمیبهدلیل
تشدید بیماریشان ،آقــای افــنــدیزاده به عنوان
سرپرستاینوزارتخانهدرجلسههیئتدولتحضور
داشت .وی افزود :رئیسجمهور و اعضای دولت از
ایشان قدردانی کردند و آرزوی شفای عاجل برای
ایشان داشتند .به محض آغاز فعالیت مجلس در
هفتهجدید،وزیرپیشنهادیراهوشهرسازیمعرفی
خواهد شد .سخنگوی دولت همچنین گفت :در
جلسهامروز(دیروز)هیئتدولتمصوباتمتعددی
به تصویب اعضای کابینه رسید که یکی از آن ها
دستورالعملی است که طبق آن برای تصدی سمت
مدیرعاملیاعضویتدرهیئتمدیرهدرشرکتهای
دولتیوشرکتهاییکهدولتدرآنجایگاهمدیریتی
دارد ،احراز صالحیت هایی باید از طرف دولت به
تصویب برسد .وی هدف از این مصوبه را مسئولیت
دادن به جوانان نخبه دانست و ادامه داد :به موجب
ایــن مصوبه سخت گیریهایی که مانع از جوان
گراییمیشودوبهجواناننخبهاجازهفعالیتدراین
حوزهها را نمیدهد ،برداشته خواهد شد .بهادری
جهرمی خاطرنشان کرد :تمایزها و اولویتهایی
برایجواناندراینمصوبهدرنظرگرفتهشدهتابتوان
بیشتر از نخبگان جوان استفاده کرد .رئیس شورای
اطالع رسانی دولت درباره این که آیا افزایش تعرفه
درقبوضراشاهدخواهیمبود،گفت:پلکانیکردن
تعرفهپرمصرفهادرقبوضمصرفیجزوبرنامهاست
اما نگاه دولت به این حوزه نگاه با تاملی است که چه
میزان صرفه جویی می شود.وی افزود :وقتی یارانه
پرمصرفها برداشته شود ،در این حوزه هزینههای
قبوضافزایشمییابد؛برنامهدولتایناستکهدر
تعرفهها تغییری اعمال نشود.وی خاطرنشان کرد:
امروز دستورالعملی به تصویب رسید که به تبع آن
برایتصدیمدیریتعاملوعضویتدرهیئتمدیره
در شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در
آنهاجایگاهمدیریتیدارد،بهمنظوراحرازصالحیت
هــا ،هــم شایستهساالری
وج ــود داشــتــه باشد و هم
سهمخواهیهایی که مانع
از جـــوان گــرایــی و حضور
نخبگانمیشود،ازبین
برود.

