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سرمقاله

خبر
گوش شنوای دولت برای شنیدن
حرف معترضان
رئیس جمهور اظهار داشت :دولت برای شنیدن
حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد ،اما
اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد .اغتشاش
هم مانع گفتگو 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 گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره
شهدای بسیجی ،روحیه بسیجی را برخورداری از
اخالص ،تدبیر ،عقالنیت ،انگیزه ،روحیه خدمت و
مقاومت و اتکا به خداوند در برابر شدائد ،مشکالت
و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی
و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد.
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.
رئیس جمهور تصریح کرد :امروز که دشمن
به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی با داشتههای
انقالب اسالمی آمده و نشاط ،امید و اعتماد جامعه
و سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته ،راه مقابله با
شیطنتها ،فتنهها و توطئههای او پرهیز از هر
گونه تاخیر در انجام امور مربوط به رفاه و آسایش
مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت
است« .لزوم حرکت مسئلهمحور دستگاههای
اجرایی» و «تامین نیازهای مردم به ویژه توجه به
معیشت آنها» از دیگر تاکیدات رئیسی به همکاران
دولت بود .رئیس جمهور در بخش دیگری از
سخنانش ناامنی را خط قرمز دولت دانست و
گفت :امنیت و آرامش زیربنای رشد و پیشرفت
کشور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و
کارهای مردم است که دستگاههای مسئول باید به
آن توجه ویژه داشته باشند .رئیسی افزود :دولت
برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا
دارد ،اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد.
اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه
یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع
شود.

اخبار

« ابتکار» بر اساس اظهارات مقامات و کارشناسان بررسی میکند

باز هم بحران آلودگی هوا
ادامه از صفحه یک
وسایل حمل و نقل عمومی ،كارخانهها،
انرژیهای مصرفی و  ...از جمله عواملی هستند كه
نقش بسزایی در آلودگی هوا دارند و این موضوع
را به یكی از چالشهای اصلی زیست محیطی
كشور تبدیل كردهاند .از نظر همگان سازمان محیط
زیست به عنوان متولی اصلی دغدغه های محیط
زیستی از جمله آلودگی هوا شناخته می شوند اما
با بررسیهای دقیقتر میتوان به این نتیجه رسید
كه آلودگی هوا یكی از بحرانهای اصلی كشور به
شمار میرود كه نیازمند همكاری و تعامل همه
سازمانهای مرتبط و تمركز مسئوالن كشور برای
كاهش پیامدهای این پدیده است.
بر پایه آمارهای رسمی ،آلودگی هوا سالیانه حدود
هشتمیلیارد دالر خسارت میزند ،معضل آلودگی
هوا تاثیر مخربی بر روی محیط زیست از جمله
حیوانات و گیاهان دارد .این پدیده به سالمت
فیزیكی افراد خدشه وارد میكند و افسردگی و
اختاللهای روانی شهروندان را افزایش میدهد.
بنابراین باید گفت آلودگی هوا یكی از معضلهایی
است كه به افزایش هدررفت سرمایه ملی در كشور
منجر میشود .بخش قابل توجهی از ناوگان حمل
و نقل عمومی نیز با فرسودگیهای زیادی مواجه
است ،این موضوع باعث ایجاد خطرهای زیست
محیطی خواهد شد كه با توسعه و نوسازی وسایل
حمل و نقل می توان ساز وكارهایی جهت كاهش
میزان آالیندگی فراهم آورد .آلودگی هوا می تواند
به اقتصاد نیز لطمه وارد سازد كه این امر ارتباطی
مستقیم با زندگی شهروندان دارد .كارخانه ها و
صنایع نیز نقش پررنگی در آلودگی هوا دارند و
سالمت نیروی كار را تهدید می كنند كه می توان
با بررسی دقیق علمی و ارایه راهكارهای موثر در
این زمینه به كاهش این معضل كمك كرد .تعطیلی
واحدهای آموزشی در مدت آلودگی هوا هزین ه های
افزایش فعالیت در زمانهای پیشبینینشده را به
دنبال دارد .خستگی و مشكل های ناشی از آلودگی
هوا بر روی عملكرد شاغالن و فعاالن مختلف نیز
تاثیر منفی میگذارد .تخریب بی رویه ساختمانها
به دلیل ذرات معلق در هوا و تاسیسات شهری نیز
از دیگر خسارتهایی به شمار میرود كه آلودگی
هوا به وجود میآورد .در پایان پرسش اساسی که
ی چه اقدامات
مطرح میشود آن است که به راست 
اساسی تا کنون برای رفع بحران آلودگی هوا صورت
گرفته است و چه نهاد و یا سازمانی باید برای این
مساله پاسخگو باشد؟

سیاستروز
چرا زبان مردم را نمی فهمیم؟

تکرار تاریخ یا راهبرد جدید هستهای؟
اسالمی ادامه داد :در نطنز ظرفیت جدید و زنجیره
های جدید گازدهی آن شروع شده است و در فردو
ظرفیتی که تولید  ۲۰درصد میکرد را به  ۶۰درصد
م تکمیلی که در حال اقدام است از
رساندیم و در گا 
سانتریفیوژهای نسل جدید استفاده و نسل ششم را
م کرد.
جایگزین نسل اول خواهی 
وی تصریح کرد :فشار سیاسی و قطعنامه راهحل
موضوع نیست و مالک و معیار برای حل و فصل
موضوعات ،این نوع رفتارها نیست که به موارد
اتهامی دامن بزنند و رفتار حرفهای آژانس را میطلبد.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت :آمریکا که از این
سند خارج شده نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده،
بلکه مانع اقدامات دیگران هم شده است ،امیدواریم
روزی اگر بخواهند به تفاهم پایبند باشند به همان
متن و به همان ضوابط و چارچوب برگردند و بیش از
این با عملیات روانی و جوسازی سیاسی حقوق ملت
ایران را تضعیف نکنند.
وی همچنین در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
با بیان اینکه در بیست سال گذشته جریان
صهیونیستی با آمریکا و ضد انقالب اتهاماتی را
متوجه برنامه هستهای کشور کرده است؛ خاطر
نشان کرد :حاصل بیست سال مذاکره و بازرسی
به سند برجام تبدیل شده که طبق آن موارد اتهامی
در قالب  PMDکنار گذاشته شد و در ازای آن ایران
سرعت و ظرفیت هستهای خود را محدود میکند
تا از آن طریق اعتمادسازی کند و طرف مقابل هم
تحریمها را لغو میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود :این تعهدات
را ایران یک طرفه انجام داده ،اما آنها یک مدت
کوتاهی انجام دادند و بعد آمریکا از برجام خارج
شد و نگذاشت هیچ کشوری همکاری کند و حاال
تحریمها را تشدید کردند.
اسالمی اضافه کرد :االن که میخواهند به برجام
برگردند دیگر نمیتوانند  PMDرا باز کنند .بازرسیها
را طبق برجام انجام دادند و نمونه برداری کردند و در
یک الی دو سایت آلودگی مشاهده کردند ،اما آلودگی
الزاما آن نیست که در آنجا تاسیسات هستهای اعالم
نشده بوده؛ این مکانها مربوط به بخش خصوصی
بوده و برخی فعالیتهای صنعتی و فروش ضایعات
فلزی در آنجا انجام میشده است.
وی بیان کرد :سازمان انرژی اتمی پاسخهای
مستند را به آژانس انرژی اتمی فرستاده ،اما آنها
قانع نشدند چون ارادهای برای قانع شدن نداشتند،
اما اگر ارادهای برای قانع شدن باشد و از این اتهام به
عنوان یک ابزار فشار استفاده نکنند با چند تا رفت
و برگشت و بررسیهای تکمیلی این پرونده بسته
میشود .انتظار داریم آژانس بررسی تکمیلی برایش
مالک باشد و فشار سیاسی بر روی آن اثر نگذارد.
در دولت قبل هیچ امتیازی به ایران داده نشد
در همین رابطه و همزمان با صحبت های رئیس
سازمان انرژی اتمی ایران ،فریدون عباسی نماینده
کنونی مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در
گفت و گویی که با خبرگزاری ایسنا داشته ،تاکید
کرده است :ایران تا به امروز خیلی مراعات حال
طرفهای غربی را کرده است .به دلیل اختالف
سلیقههایی که در داخل کشور وجود دارد ،برخی
معتقد هستند که میتوان از طریق گفتوگو با سه
کشور غربی و آمریکا به نتیجه رسید و این مشی
را سالها ادامه دادند .از سال  ۸۲تا  ۸۴نیز با این
جریان فکری در داخل مواجه بودیم و همین جریان
از  ۹۲تا  ۱۴۰۰نیز دولت را در دست گرفت و نهایتا
منجر به تعهدات ایران در برجام به کشور های
مقابل شد .اما برجام نیز نتوانست مشکلی از کشور
حل کند .زیاده خواهیهای غربیها هیچگاه تمامی
ندارد .این زیادهخواهیها نه تنها در سالهای دهه
 ۸۰تمام نشد و آنها به تعهدات خود عمل نکردند؛
بلکه روز به روز شدت را بیشتر کردند و قطعنامه
شورای امنیت را نیز برای کشور به ارمغان آورد.
وی در ادامه اظهار کرد :امروز هم ما دیدیم در
هشت سالی که دولت قبلی سر کار بود هیچ گاه
امتیازی به ایران داده نشد علی رغم اینکه ما عقب
نشینی زیادی داشته و دستاوردهای علمی و فنی
کشور را یا کنار گذاشته و یا از بین بردیم .حتی
شهید نیز در حوزه هسته ای تقدیم کردیم .امروز
بهتر است جمهوری اسالمی سیاست مقاومت
را پیش گرفته و توانمندیهای خود را نشان دهد.
در کنار پرتاب ماهواره ،مسیر باال بردن میزان غنی
سازی اورانیوم باید طی شود .طرف ها غربی بر باال
بردن غنی سازی اورانیوم حساس هستند چراکه
غنی سازی نشان اقتدار کشور و عزم ما برای حفظ
دستاوردهای هستهای است.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :زمانی که یک کشور به غنی سازی
دست پیدا می کند دیگر حد توقفی برای آن نیست.
از نظر علمی و فنی زمانی که غنی سازی به  ۲۰درصد
رسید دیگر تا  ۱۰۰درصد هم میتواند پیش برود.

گروه سیاسی  -همزمان با تشدید اختالفات میان ایران و غرب بر سر مسائل هسته ای و صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران ،روز گذشته محمد اسالمی
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه نشست هیات دولت و در تازه ترین اظهارات خود گفت :همانطور که قبال اعالمکردیم ،رفتار سیاسی و فشار
سیاسی و اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق و مذاکرات بوده دارای یک عمل متقابل خواهد بود و سازمان انرژی اتمی در راستای قانون اقدام
راهبردی در سایت فردو و نطنز ظرفیت جدیدی را برای غنی سازی ایجاد کرد که کل این عملیات در چارچوب موازین و مقررات آژانس بینالمللی انرژی
اتمی است.

تجربه موفق ما
این بود که در
سال  ٨۶ما در ۶
سوالمودالیته
با آژانس به
نتیجهرسیدیم
و آژانس هم
در پایان سال
 ٨۶اعالم کرد
که ایران پاسخ
لها را
سوا 
داده است .آن
سوالها اگر
سختتر از ٣
سوال امروز
نبودهقطعا
راحتتر نبوده
است
غنی سازی  ۶۰درصد اورانیوم جبران آن چیزهایی
را میکند که ما قبال از دست دادیم .با آغاز غنی
سازی  ۶۰درصدی اورانیوم ما به جای قبلی خود باز
میگردیم و طرفهای غربی نیز پیام الزم را دریافت
میکنند ،اما ما برای ساخت راکتورهای تحقیقاتی
نیاز به اورانیوم با غنای باال داریم و این جبران کننده
چیزی است که قبال از دست دادیم .با وعدههایی که
به ما دادند دولت قبلی سعی کرد تا تکالیف اضافه
ای را انجام دهد.
سزاده عضو کمیسیون
از سوی دیگر محمود عبا 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به
آغاز غنی سازی  ۶۰درصد اورانیوم در فردو بیان کرد:
غربی ها باتوجه به تحرکات داخل کشور برای اینکه
قصد داشتند پیامی به داخل کشور داده و اقدامات
مداخله جویانه خود را پیش ببرند ،اقداماتی را انجام
دادند .ما دیدیم رئیس جمهور فرانسه مالقات هایی
را با افرادی که محرک بوده و قصد سوء استفاده از
اعتراض مردم را داشتند ،ترتیب داد .از سوی دیگر
پیغام هایی می فرستادند که عالقهمند به گفت و گو
و توافق هستند .غربی ها دوگانه بازی کردند.
وی در ادامه اظهار کرد :طبیعتا شوخی با منافع
ملی ما هزینه دارد .غربی ها باید پیش بینی می
کردند که جمهوری اسالمی ایران در مقابل رفتارهای
آنان اقدام قاطعانه و عزتمدارانه خواهد داشت .بر
همین اساس شروع غنی سازی  ۶۰درصد در فردو و
باال بردن سطح غنی سازی  ۶۰درصد اورانیوم اولین
پیام به غربیهاست .طبیعتا اگر غربیها بنای گفت
وگو را کنار گذاشته و با ملت ایران کنار نیامده و
دست به اقدامات مداخله جویانه بزنند و ملت ایران
را از حقوق خود محروم کنند ،با واکنش شدیدتری از
سوی ملت ایران و جمهوری اسالمی مواجه خواهند
شد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :زمانی که در موضوع آقای نوری
کشورهایی نظیر سوئد ،اتریش ،آلمان و فرانسه
شروع به اقدامات مداخله جویانه کردند و با آهنگ
آمریکا نواختند باید دستگاه دیپلماسی در همان
سطح یا باالتر با آنها برخورد می کرد .کوتاه آمدن
دستگاه دیپلماسی آن ها را جریح تر می کند .آغاز
غنی سازی  ۶۰درصد در فردو اولین پیام جمهوری
اسالمی ایران به غربیهاست .اگر غربی ها به توطئه
های خود ادامه دادند باید هزینه آن را بپردازند .دیگر
کسی نمی تواند به ملت ایران هزینه تحمیل کند.
تکرار تاریخ!
در همین راستا ،حسن بهشتیپور کارشناس
مسائل بین الملل در ارزیابی اقدام جدید و متقابل
ایران پس از صدور قطعنامه جدید شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در پاسخ به این سوال
که مسیری که از سوی سازمان انرژی اتمی ایران از
زمان صدور قطعنامه پیشین آغاز شده چه دستاوردی
برای کشور خواهد داشت ،گفت :اقداماتی که از روز
گذشته آغاز شده دقیقا تکرار تاریخ است؛ یعنی تکرار
سیاستی است که بین سالهای  ١٣٨۴تا  ٩٠امتحان

کردیم .بحث این است که مسئوالن کشور اینطور
ارزیابی میکنند که ما با افزایش توان هستهای،
طرف مقابل را مجاب میکنیم که سیاست غلطی
که در قبال ما در پیش گرفتهاند را تغییر دهند .این
سیاست اما نتیجه نمیدهد؛ چراکه در گذشته هم
امتحان شده و جواب نداده و در سالهای  ١٣٨۴تا
 ٨۵غنی سازی  ۶٠درصد نداشتیم اما  ۵درصد و
 ٢٠درصد داشتیم ولی ذخایرمان را تا  ١٠تن افزایش
دادیم و همچنین سانتریفیوژهایمان را تا  ٢٠هزار تا
فعال کردیم؛ بنابراین وقتی ما این سیاست را یعنی
افزایش تعداد سانتریفیوژ و افزایش ذخایر اورانیوم
غنی شده و البته افزایش درصد غنیسازی همه
را پیشتر امتحان کردیم اما در مقابل واکنش
آنها صدور قطعنامههای ۶گانه ذیل فصل هفتم در
فاصله سالهای  ٨٧تا  ٩٠و  ٩١علیه ایران بود.
وی ادامه داد :اینجا بحث من به عنوان یک
پژوهشگر این است که این اقدامات موجب شد که
قطعنامه ذیل فصل هفتم علیه ما صادر کنند و ایران
را تهدید صلح و امنیت جهانی معرفی کنند در حالی
که اقدامات ایران به واقع صلح جهانی را تهدید نکرده
بود ،اال اینکه تالش کرده بود توان هستهای خود را
افزایش دهد و این قطعنامهها هم از ما میخواستند
که فورا غنیسازی را کنار بگذاریم.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :حاال دو رویکرد وجود
دارد؛ برخی میگویند اینکه اوباما در اواخر سال ٩١
غنیسازی ایران را پذیرفت و حتی از طریق عمان
به ایران تعهد داد که غنیسازی اورانیوم در ایران را
بصورت محدود به شرط مذاکره قبول کند ،حاصل
این است که توان هستهای خود را باال بردیم ،پس
ما باید همچنان توان هستهای خود را افزایش دهیم.
بنده اما میگویم اوباما در جلسهای در جمع یهودیان
آمریکا (البی آیپک) در توجیه توافق با ایران گفته اگر
دست ما بود پیچ و مهره کل صنعت هستهای ایران
را باز میکردیم اما میدانیم که صنعت هستهای در
مغز و قلب ایرانیها جای گرفته است که تفسیرش
این است که نه تنها این امر به خواست عمومی
تبدیل شده بلکه دانش آن در مغز جوانان ایرانی
است و بومیسازی شده است.
این تحلیلگر مسائل هستهای گفت :بنابراین
میخواهم بگویم وقتی میتوانیم در رابطه با این
سه سوال با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافق
برسیم همانطور که در رابطه با سالهای پیشین
مانند اسفند  ١٣٨۶هم به توافق رسیدیم ،چرا
این بهانه را از دست آنها نمیگیریم و به سمت
اقداماتی میرویم تا آنها هم علیه ما اقدامات جدید
انجام دهند؟ معتقدم افزایش توان هستهای ایران
خیلی خوب است اما مالحظاتی جدی دارد که قابل
طرح در رسانه نیست .میخواهم بر این موضوع
تاکید کنم که این سیاست قبال تجربه شده و به
نتیجه مدنظر ما نرسیده بنابراین اصرار و تداوم
آن عمال بهانههای جدید به دست دشمنان ایران
خواهد داد.
وی افزود :ما باید در مسیری قرار بگیریم که

موضوع فیمابین را از طریق دیپلماتیک و در
مذاکرات مستقیم با آژانس حل و فصل کنیم .اینکه
بگوییم آژانس دستور آمریکا و اسرائیل و تروئیکای
اروپایی را گوش میکند و هیچ گاه با ایران به توافق
نمیرسد ،در عمل اثبات نشده و نشانه آن نیز زمانی
است که ترامپ به مدیرکل وقت آژانس فشار میآورد
تا گزارشی منفی علیه ایران منتشر کند اما آژانس
زیر بار فشار نرفت و هر بار بر اجرای کامل برجام
از سوی ایران صحه میگذاشت .بنابراین میخواهم
بگویم واقعیت امر این است که موظفم به عنوان یک
پژوهشگر توجه بدهم که تاریخ را تکرار نکنیم ،این
تجربه را قبال داشتیم که به نتیجه نرسید ،بیاییم و
آن تجربه موفقی که داشتیم را مجددا تکرار کنیم.
تجربه موفق ما این بود که در سال  ٨۶ما در  ۶سوال
مودالیته با آژانس به نتیجه رسیدیم و آژانس هم در
پایان سال  ٨۶اعالم کرد که ایران پاسخ سوالها را

داده است .آن سوالها اگر سختتر از  ٣سوال امروز
نبوده قطعا راحتتر نبوده است.
این کارشناس روابط بینالملل در پاسخ به این
سوال که در قطعنامه اخیر شورای حکام ضرباالجل
ماه مارس برای تعیین تکلیف پرونده پادمانی ایران
تعیین شده و امروز نگرانی بازگشت پرونده ایران
به شورای امنیت بیش از پیش احساس میشود،
افق پیش روی پرونده ایران چیست ،گفت :سه ماه
آینده و ماه مارس پرونده ایران با احتمال خیلی زیاد
به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد
شد منتها در شورای امنیت به دلیل حضور چین و
روسیه احتماال قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر
نشود اما نتیجه این است که کشورهای اروپایی
حاضر در برجام مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال
کرده و کلیه قطعنامهها و تحریمهای سازمان ملل
علیه ایران اعمال شود .عدهای بر این باور هستند که
تروئیکای اروپایی همین حاال هم میتواند مکانیسم
ماشه را فعال کند و احتیاجی به طی کردن مسیر
شورای حکام و شورای امنیت وجود ندارد ،پس قطعا
چنین تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.
وی افزود :پاسخ من اما به این سخن این است
که اگر امروز مکانیسم ماشه فعال نمیشود به
این علت است که میخواهند پروندههای جدیدی
علیه ایران ایجاد کنند به این معنا که هر قطعنامه
جدید شورای حکام علیه ایران یک برگ جدید در
پرونده ایران است تا هر زمان تصمیم به فعال کردن
مکانیسم ماشه گرفتند ،اعالم کنند که این تصمیم
در پی چه اقداماتی از سوی ایران اتخاذ شده است.
این برای متقاعدسازی افکار عمومی و مشروعیت
دادن به اقدامی است که در آینده صورت خواهد
گرفت .من نمیخواهم بگویم این کار درست است
اما میخواهم توضیح دهم که چه کاری قرار است
صورت بگیرد .بنابراین ما باید بدانیم که با یک جریان
خبیث طرف هستیم که میخواهند از شرایط ایران به
نفع خودشان بهرهبرداری کنند پس ما خودمان این
شرایط را برایشان فراهم نکنیم و بهانه به دستشان
ندهیم.

سزاده مشکینی ،عضو کمیسیون
محمود عبا 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
در مجلس ما معموال هنگامی که در مقابل
دوربینها صحبت میکنیم ،یک ژست خاصی
میگیریم و میگویم «بسمالله الرحمن الرحیم؛
بین اعتراض و اغتشاش باید حتما تبعیض قائل
شویم و اینها از هم تفکیک کنیم» بعد هم
بالفاصله میگوییم «اعتراض حتما در چارچوب
قانونی پیگیری شود» من به عنوان کسی که دبیر
کمیسیون ماده احزاب و  ۶سال مدیرکل سیاسی
وزارت کشور بودم ،میپرسم این پیگیری و طرح
اعتراض قانون یعنی چه؟ کدام قانون؟ مشخصا
کسی که بخواهد مجوز دهد باید بر اساس
قانون بدهد .من مدیرکل سیاسی وزارت کشور
بودم نهایتا این درخواست مجوز به دست من
میآمد دیگر ،من چگونه باید مجوز میدادم و یا
نمیدادم؟ بر اساس قانون باید مجوز میدادم؟
وی در گفتوگو با ایلنا ،افرود :نتیجه این
است که در حال حاضر در این مورد ما خالء
قانونی داریم .از دوستان بسیار عزیزم که سواد
و فهمشان بسیار بیشتر از بنده است ،میپرسم
این چارچوب قانونی که همه آقایان به آن اهاله
میدهند ،کجاست؟ مجلس باید خودش را از
حاشیه کنار بکشد و با درک واقع بینانه از قضایا
پیش برویم .این نماینده مجلس درباره اینکه
مسئوالنی همچون آقای ضرغامی میگویند من
بازجوی دهه هشتادیا صحبت کردم میگوید
من متوجه نمیشوم اینها چه میگویند ،یا در
یک فایل صوتی که منتشر شده است یکی از
مسئوالن میگوید ما با کسانی مواجه هستیم
که چیزی برای از دست دادن ندارند و صحبت
از گفتوگو به میان میآید راه این گفتوگو
چیست ،گفت :کسی که مرتکب جرم میشود
باید بازداشت شود .من اعتقاد دارم نه از
این طرف بام باید بیفتیم نه از آن طرف بام..
اینجوری نیست که حرف مردم فهمیدنی نباشد.
چرا نمیفهمیم؟ اینها بچههای ما هستند .این
دانشآموزانی که امروز در مدارس هستند،
بچههای ما هستند؛ در مدارس خودمان تربیت
شدند .پای صدا و سیمای خودمان نشستهاند
چرا نباید زبانشان را بفهمیم؟ تا به حال چهکار
یکردیم که زبانشان را نفهمید هایم؟ وی با
م 
بیان اینکه اتفاقا من اعتقاد دارم ما زبان مردم
را متوجه میشویم خوب هم متوجه میشویم
بعضی وقتها خودمان را میزنیم به متوجه
نشدن ،بیان کرد :آدم باید کمی جرائت ابراز نظر
داشته باشد .الحمدالله نظام سیاسی ما یک نظام
دموکراتیک برمبنای نظام فکری اسالمی است
و از گفتوگوی درست و منطق قوی استقبال
میکند و به اصول اعتقاد داریم .به اصالح در
چارچوب هم باید اعتقاد داشته باشیم و داریم.
برخیها هم خدا را میخواهند هم خرما را؛ خیر،
بعضی جاها دست زدن به تغییرات بزرگ و
اصالحات عمیق در چارچوب اصول نیاز است.

شهادت سرهنگ داوود جعفری در
سوریه
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در اطالعیهای از شهادت سرهنگ پاسدار
داوود جعفری از افسران ارشد و پاکباخته نیروی
هوافضای سپاه توسط ایادی رژیم صهیونیستی با
بمب کنار جاده ای در حوالی دمشق سوریه در
صبح سهشنبه خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز ،در این اطالعیه آمده
است :صبح روز سهشنبه پاسدار رشید اسالم
سرهنگ داوود جعفری از مستشاران نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
سوریه ،توسط ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار
بمب کنار جاده ای در حوالی دمشق به شهادت
رسید .در این اطالعیه با تاکید بر اینکه بی تردید
رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی پاسخ این
جنایت را دریافت خواهد کرد ،آمده است:
با تبریک و تسلیت شهادت این افسر مومن،
مخلص ،فداکار و پاکباخته به خانواده معظم و
آحاد فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای سپاه
و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی؛ آیینهای
تشییع ،تدفین و خاکسپاری شهید عالیقدر
متعاقبا ً به آگاهی ملت شریف ایران رسانده
خواهد شد.

پاسخ اعضای کابینه سیزدهم به سواالت خبرنگاران

از معرفی وزیر راه تا موضوع واردات خودرو
اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه روز گذشته (چهارشنبه) دوم آذر ماه
 ۱۴۰۱هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سواالتشان
پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی در بخشی از جلسه امروز هیات دولت،
ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت :امنیت و آرامش زیربنای رشد و پیشرفت
کشور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و کارهای مردم است که دستگاههای
مسئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند .دولت برای شنیدن حرف معترض و
مخالف گوش شنوا دارد ،اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد .اغتشاش
هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن
برخورد قاطع شود.
وزیر راه و شهرسازی بعد از پایان تعطیالت مجلس معرفی میشود
در همین رابطه ،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به استعفای وزیر
راه و شهرسازی بیان کرد :در جلسه امروز هیات دولت با توجه استعفای اخیر آقای
یزادی به عنوان سرپرست
دکتر قاسمی به دلیل تشدید بیماری ،آقای دکتر افند 
وزارت خانه حضور داشتند .رییس جمهور و اعضای دولت از آقای قاسمی تشکر
کرده و آرزوی شفای عاجل برای وی داشتند.مجلس در تعطیالت هفتگی است و به
محض آغاز به کار مجلس ،وزیر جدید پیشنهاد می شود.
بیرانوند حاضر است برابر ولز بازی کند
حمید سجادی وزیر ورزش درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند درازه بان
تیم ملی فوتبال کشورمان ،اظهار کرد :روحیه او خوب است و گفته اگر کادر فنی

تشخیص بدهد ،حاضر است برابر ولز بازی کند.
حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را وظیفه خود میدانیم
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص نحوه برخورد با
اهالی هنر بازداشتی در تجمعات اخیر ،اظهار کرد :ما بیش از دو ماهی که این
اتفاقات در کشور در حال رخ دادن است بنایمان این بوده که با گفتوگو و
شفافسازی اجازه ندهیم کار به جایی بکشد که موجب نگرانی شود.
وی افزود :سیاست قطعی ما در وزارت فرهنگ این است آنانی که در حوزه کار
حرفهای دچار مشکل می شوند از آنان حمایت و دفاع کنیم .همچنین وظیفه
خودمان میدانیم که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه که در این اغتشاشات اخیر
برایشان اتفاقاتی افتاده ،علیرغم پیگیریهای قبلی بازهم حمایت کنیم.
از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد
رضا فاطمیامین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره میزان
ثبت سفارش خودرو و تامین ارز آن ،اظهار کرد :یک میلیارد یورو منابع برای واردات
خودرو پیشبینی شده و االن تمام زیرساختها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده
است .چون این فرایند چهار سال تعطیل بود واردکنندگان باید با طرفین خود قرارداد
ببندند و امیدوارم به زودی شاهد واردات باشیم .از طرف دولت هیچ مانعی در این
زمینه وجود ندارد.
همراه  ۲۲دستگاه دیگر مسئول وضعیت آلودگی هوای تهران هستیم
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره وضعیت آلودگی هوای تهران گفت :ما به
همراه  ۲۲دستگاه دیگر مسئول هستیم و مسئولیت مستقیم با ما نیست اما وظیفه

داریم که پیگیری کنیم و اساس حرکت خود را توسعه حمل و نقل عمومی گذاشتهایم
تا بخش تردد خودروهای شخصی را با ایجاد آسایش و رفاه در حمل و نقل عمومی
کاهش دهیم.
نتیجه مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور و
تعدادی از اعضای هیئت دولت فردا خدمت مردم شهرستان اسالمشهر خواهند بود،
گفت:ما سعی می کنیم بخشهایی از مصوبات سفرهای استانی که به نتیجه رسیده
است را در برهه های مختلف به استحضار مردم تحت عنوان خبر خوب برسانیم.
واکنش رئیس به تالش اروپا برای تحریم ایران
غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره تالش برخی کشورهای
اروپایی برای تحریم ایران به بهانه حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر سازمان
ملل ،اظهار کرد :ادعاهای حقوق بشری کشور های غربی و همدستان امریکا ،
ادعاهای پوچ و واهی است و خودشان می دانند که اصلی ترین ناقضین حقوق
بشر خود آنها هستند و به خوبی میدانند که جمهوری اسالمی ایران به حقوق بشر
اهتمام ویژه دارد.
عدم همکاری مدیران برای اجرای دورکاری مادران
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه موضوع
دورکاری با مشکالتی از جمله اینکه مدیران همکاری الزم را ندارند ،مواجه است،
گفت که باید قانون دورکاری تعدیل شود تا همکاری بیشتر مدیران را در پی داشته
باشد .وی همچنین افزود :دریافت حق عائلهمندی برای کارکنان خانم بخش دولتی را

مطرح کردهایم ولی باید مصوب شود .نظر این است که چون تامین هزینه خانواده بر
عهده مرد است ،پس حق عائلهمندی باید مربوط به مردان باشد.

مهلت دو هفتهای به دستگاههای اجرایی قانون هوای پاک
علی سالجقه رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا بحث
فراگیر همه دستگاههای اجرایی کشور است و مکلف هستند تکلیف خود را انجام
دهند ،افزود :ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده
بود ،به این دستگاهها دو هفته مهلت دادیم تا با نشستهایی که با معاونتهای
ما در سازمان محیط زیست دارند ،اعتبارات مورد نیاز  ۱۴۰۲را در زمینه اجرای قانون
هوای پاک مشخص کنند.

