
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

رئیس جمهوری با اشاره به هجمه 
مخالفان به دولت با طرح انتقاد که »نگاه 
دولت به بیرون است«، گفت: این حرف 
نادرست، ناصحیح، غلط، تحریف کننده 
را تکرار نکنید و نگوییــد نگاه دولت به 
بیرون است. البته نگاه دولت این است 
که باید با دنیا تعامل کرد و هزار بار دیگر 

هم ما این را تکرار می کنیم. 
حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت 
دولت، با تاکید بر اینکه ما جنس وارد و 
صادر می کنیم و بر این اساس باید با دنیا 
تعامل داشته باشیم، افزود: ما گفته ایم 
تعامل ســازنده، رهبر انقالب اسالمی 
تصریح کردنــد و فرمودنــد »تعامل 

گسترده سازنده.« 
رئیس دولت دوازدهم با اشاره به رشد 
شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: 
ما امروز ۳۵۰ شــرکت شتاب دهنده 
دانش بنیان داریم. در روز اول این دولت 
یک شرکت دانش بنیان هم نداشتیم.

این شرکتها ۹۵ برابر شده اند که نشان 

می دهد نگاه به داخل کشور و دانشگاه ها 
است.

تولید و اقتصاد به مردم واگذار شود
وی بیان کرد: ما می گوییم ســهام، 
شــرکت ها و کارخانجات باید به مردم 
واگذار شود سیاست های اصل ۴۴ باید 
اجرا و پیاده شود، مدیران کشور را دلسرد 
نکنید، اگر هم در مــوردی در واگذاری 
اشکالی ایجاد شده باید رفع شود اما اصل 

واگذاری ها نباید زیر سوال برود.
رئیس جمهوری تصریح کرد: البته 
امر زیرساختی یا کارخانه های تولیدات 
صنایع مادر و مهم را دولت باید به عهده 
بگیرد، یا ســرمایه گذاری در مناطق 
محروم که مردم عادی نمی توانند و به 
صرفه نیست دولت باید به عهده بگیرد اما 
سایر امور را باید به مردم واگذار کنیم، باید 
کارها تسهیل شود تا مردم برای مشارکت 

و سرمایه گذاری تشویق شوند.
روحانی ادامه داد: وقتی یک شرکت 
واگذار می شــود اینقدر اما و اگر گفته 

می شــود، شــرکت های بعدی برای 
واگذاری وارد نوبت نمی شوند؛ تا زمانی 
که اقتصاد و تولید در اختیار دولت باشد، 
مسائل کشور حل نمی شود؛ نظر دولت 
این است که تولید و اقتصاد را جز در امور 
خاص که دولت باید بر عهده بگیرد، به 
مردم واگذار شود تا بتوانیم حرکت خود 
را در سال »جهش تولید« تسریع کنیم.

 در جنگ اقتصادی هستیم، 
نه تحریم اقتصادی

روحانی با بیــان اینکه نیازمندی 
ارزی دستگاه های کشور با آنچه امروز 
برای آنهــا تامین می شــود مقداری 
فاصله دارد که شــریط موجود باعث 
ایجاد فاصله شــده اســت، گفت: در 
بسیاری از مشکالت امروز باید آدرس 
صحیح به مردم بدهیــم که چرا این 
مشــکالت وجود دارد. یک مشکالت 
ساختاری از قدیم بوده و ممکن است 
مشکالت مدیریتی هم وجود داشته 
باشد، مهم این اســت که باید ببینیم 

درصد اینهــا در این شــرایط جنگ 
)اقتصادی( به چه میزان است؛ برخی 
دوباره شــرایط کنونی را با شــرایط 

تحریم مقایسه نکنند.
رئیس دولــت دوازدهم گفت: در 
شــرایط جنگی قرار داریم که از سال 
۱۳۹۷ آغاز شده است؛ واقعیت های 
جامعه را تحریف نکنیم، همان طور که 
رهبری فرمودنــد واقعیت های دفاع 
مقدس نباید تحریف شــود امروز هم 

در جنگ اقتصــادی واقعیت ها نباید 
تحریف شود باید به همان صورتی که 
هست مبدا تاریخ و مقدار )مشکالت( 

باید برای مردم تبیین شود.
روحانــی افــزود: تحریــم هم در 
سال های قبل بوده، گاهی تحریم بیشتر 
و گاهی هم کمتر شده است. اما جنگ 
اقتصادی از ســال ۱۳۹۷ شروع شده 
است. نباید آدرس و تاریخ اشتباه داده و 
تحریف شود بلکه باید واقعیت ها را برای 

مردم بیان کنیم.
 نظر روحانی درباره 

مناظره ترامپ و بایدن
رئیس شورای عالی امنیت ملی در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت: در 
شرایطی هستیم که هر روز یک توطئه 
جدیدی توسط آمریکا دنبال می شود. 
آنها در شرایط بســیار سختی گرفتار 
شدند. اگر مردم مناظره انتخاباتی دیشب 
را دیده یا امروز ببینند و بخوانند، متوجه 
می شــوند که گرفتار شــدند. بدترین 
مدیریت در کرونا را داشــتند، بدترین 
بیکاری دامن آنهــا را گرفته و ناامنی از 

شرایط قبل بدتر است.
روحانی با بیان اینکه دولت آمریکا در 
سیاست خارجی هیچ پیروزی به دست 
نیاورده و ناموفق بوده است، عنوان کرد: 
نه فقط در مورد ایــران بلکه در منطقه 
پاسفیک، اروپا و نفتا هم ناموفق بوده اند. 
کشوری که این همه مشکالت و مسائل 
دارد، طبیعی اســت که می خواهد این 
مشکالت را به بیرون آمریکا ببرد. علیه 

ایران توطئه و مشکل ایجاد می کند.
کاالهای اساسی را تامین کردیم

رئیس جمهوری در جلســه دیروز 
هیأت دولت بــه رأی اعتماد مجلس 
به وزیر جدید صمت نیز اشــاره کرد 
و افــزود: وزارت صمت دســتگاهی 
اســت که به طور مداوم و ساعتی باید 
مراقب باشــد چــه کاالیــی در بازار 
موجود اســت و یا چه کاالیی کمیاب 
اســت کدام کاال باید خریداری و وارد 

 شــود و چه کاالیی دراولویت اســت. 
وی با بیان اینکه علیرغم کرونا و تحریم 
در کاالهای اساســی دچار مشــکل 
نبودیم و این کاالها به موقع وارد بازار 
شده است، افزود: شــاید در قیمت ها 
اشــکاالتی وجود آمده کــه موضوع 
دیگری است اما تهیه کاالهای اساسی و 
ضروری برای کشور بسیار مهم است که 
ما هم در شرایط سخت کرونا کاالهای 
بهداشــتی و داروی مورد نیاز مردم را 
تامین کردیم و در این مســیر حرکت 

درستی انجام دادیم.  
رئیس جمهوری تصریح کرد: بسیار 
مهم است که در شرایط جنگ از بازار، 
انبارها و گمــرکات مراقبت کنیم؛ این 
تصمیماتی که در روزهای اخیر در دولت 
گرفته شده برای این اســت که بانک 
مرکزی وگمرک کمک کنند تا کاالهای 
دپو شده که مجموعا ۸ میلیون تن است 
و ۳ و نیم میلیون تن آن کاالی اساسی 

است را بتوانیم آزاد کنیم.
روحانی ادامــه داد: کاال خریداری 
شده، با کشتی حمل شــده و در بندر 
پیاده شــده و در آنجا انبار شده، و امروز 
نمی توانــد از گمرک خارج شــود که 
البته برخــی مشــکالتی دارد که باید 
حل و فصل شــود منتها باید به این کار 
سرعت ببخشیم تا وزارت صمت بتواند 
به خوبی نظارت دقیق را بر بازار و انبارها 

داشته باشد.

پاسخ روحانی به منتقدان درباره »نگاه دولت به بیرون«؛

هزار بار دیگر هم تکرار می کنم؛ تعامل با دنیا

خبر

وزیر خارجه عراق در یک کنفرانس خبری 
گفت: سفر من به جمهوری اسالمی به موضوع 
حمالت به ســفارتخانه ها مربوط می شــد و با 

طرف ایرانی در این باره گفت وگو کردیم.
به نوشته خبرگزاری رســمی عراق )واع(، 
فواد حسین تصریح کرد: مقامات مسئول ایرانی 
به ما تاکید کردند که هیچ ارتباطی با حمالت 
صورت گرفته علیه هیأت های دیپلماتیک در 

عراق ندارند.
وزیر خارجه عراق همچنین از دولت آمریکا 

خواســت تا درباره تصمیمش مبنی بر بستن 
سفارت آمریکا در بغداد تجدیدنظر کند.

وی با اشــاره بــه اینکه ایــن تصمیم، یک 
تصمیم نادرســت در زمانی نادرســت است، 
یادآور شــد: حمایت از هیأت های دیپلماتیک 
وظیفه دولت اســت و بستن ســفارت آمریکا 
نشانه های نادرستی به ملت عراق القا می کند. 
دولت تدابیری را بــرای حمایت از هیأت های 

دیپلماتیک اتخاذ کرده است.
وی با اشــاره به اینکه دولــت آمریکا یک 

تصمیم اولیه درباره بستن سفارت خود در بغداد 
گرفته، گفت که تماس ها با طــرف آمریکایی 

برای تغییر این تصمیم ادامه دارد.
حسین با بیان اینکه دولت عراق از تصمیم 
ایاالت متحده برای خروج از بغداد ناراضی است 
و این تصمیم به نفع واشــنگتن و بغداد نیست، 
افزود: هدف قرار دادن هیأت های دیپلماتیک، 
در واقع هدف قرار دادن مستقیم عراق به شمار 
می رود و الکاظمی با ســران برخی کشــورها 
درباره تصمیم عقب نشــینی آمریکا در تماس 

است.  وی تاکید کرد: ما با طرف آمریکایی برای 
تغییر قصدش در عقب نشینی از بغداد همچنان 

رایزنی خواهیم کرد.

فواد حسین همچنین بیان کرد: نابسامانی و 
هرج و مرج مربوط به اسلحه در عراق، منطقه را 

به آتش می کشاند.

وزیر خارجه عراق: 

موضوع سفرم به ایران، حمله به سفارتخانه ها بود
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روحانی درگذشت امیر کویت را 
تسلیت گفت

حســن روحانی، رئیس جمهــوری در پیامی 
درگذشت شیخ صباح االحمد الصباح، امیر فقید 
کویت را تسلیت گفت. در این پیام که خطاب به شیخ 
نواف احمد جابر الصباح، امیر دولت کویت اســت، 
روحانی با اشاره بر اینکه »شیخ صباح نقش مهمی 
در برقراری توازن و اعتدال منطقه ای ایفا می کرد«، 
درگذشــت وی را به امیر جدید، آل صباح، دولت و 

ملت کویت تسلیت گفت.
    

رویترز خبر داد؛
بازرسی آژانس از دومین مکان 

توافق شده در ایران
به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از نمونه برداری محیطــی از دومین محل در ایران 
خبر داد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در بیانیــه ای اعالم کرد: 
»به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل کردن 
مســائل اجرایی پادمانی که از سوی آژانس مطرح 
شده بود،  آژانس این هفته به دومین محل)از پیش 
تعیین شده( در ایران دسترسی تکمیلی پیدا کرده و 
نمونه برداری محیطی انجام داد.« نمونه برداری از 
محل اول نیز پیش از این در پی سفر رافائل گروسی 
به تهران و مذاکره با مقامات کشورمان بر سر مسائل 

پادمانی انجام شده بود.
    

با 129 رأی مخالف؛
نخستین کارت زرد مجلس 

یازدهم به زنگنه رسید
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز، از پاسخ های بیژن زنگنه به سوال ابراهیم 
رضایی، نماینده دشستان قانع نشدند و به وزیر نفت 
کارت زرد دادند. وکالی ملت با ۸۷ رأی موافق، ۱2۹ 
رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 2۴۱ نماینده 
حاضر در صحن مجلس به وزیر نفت کارت زرد دادند. 
گفتنی است، سؤال نماینده دشتستان از وزیر نفت 
درباره دالیل تأخیر در بهره برداری از فاز ۱۴ پارس 
جنوبی و خسارت ۱۰ میلیارد دالری )معادل 2۹۰ 

هزار میلیارد تومانی( بود.
    

طی یک بیانیه اعالم شد؛
آمادگی نمایندگان برای همراهی با 

کشتی های کمک رسان به یمن
تعدادی از نمایندگان با صــدور بیانیه ای اعالم 
کردند که جمعی از نمایندگان مجلس داوطلبانه 
کشتی های کمک رسان را تا یمن همراهی می کنند 
و از دبیرخانه بین المجالس دعوت می کنند در این 
اقدام شرکت کند. در این بیانیه آمده است: »ملتی 
که کشتی های حامل ســوخت با پرچم پرافتخار 
جمهوری اسالمی ایران را تا اقیانوس اطلس و مرز 
ونزوئال ارسال نموده اســت، می تواند کشتی های 
حامل کمک های بشردوســتانه را به یمن مظلوم 
برساند.« این بیانیه روز گذشــته در جلسه علنی 

مجلس قرائت شد.
    

بیانیه جامعه مدرسین: 
عادی سازی روابط با اسرائیل از 

»محرمات کبیره« است
در پی درخواست مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اســالمی، جامعه مدرســین حوزه علمیه قم طی 
بیانیه ای عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده 
است: »اقدام خیانتکارانه سران دو رژیم دست نشانده  
امارات و بحرین در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر 
فلسطین، اقدامی نامشروع و از نظر اسالم، محکوم 
و از محرمات کبیره شرعی است.« بیانیه مذکور با 
تاکید بر اینکه دولت های کوچک از راهی که انتخاب 
کرده اند بازگردند، هشدار داده است: وگرنه بدون 
شک به  زودی آتش خشم آزادیخواهان فلسطین و 
سایر ملت های اسالمی، دامن آن ها را خواهد گرفت 

و آن ها را به خاک مذلّت و هالکت خواهد نشاند.
    

کمیته انتخابات جبهه پایداری 
فعالیت خود را آغاز کرد

مجید متقی فر، ســخنگوی جبهه پایداری با 
اشاره به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و 
شورای شهر در سال ۱۴۰۰، گفت: کمتر از یک سال 
به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و جبهه 
پایداری در راســتای انتخاب فرد اصلح و انقالبی، 
کمیته انتخابات خود را تشــکیل داده است. وی 
درخصوص جلسات این جبهه با برخی از کاندیداهای 
احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، گفت: جبهه 
پایداری هنوز به صورت رســمی درباره انتخابات 
ریاست جمهوری با کسی جلســه برگزار نکرده و 
صحبت های مطرح شــده درخصوص نامزدهای 

مورد حمایت جبهه پایداری صرفا گمانه زنی است.

همان طور که رهبری 
فرمودند واقعیت های 

دفاع مقدس نباید تحریف 
شود امروز هم در جنگ 

اقتصادی واقعیت ها نباید 
تحریف شود باید به همان 

صورتی که هست مبدا 
تاریخ و مقدار )مشکالت( 
باید برای مردم تبیین شود

وقتی یک شرکت واگذار 
می شود اینقدر اما و اگر 

گفته می شود، شرکت های 
بعدی برای واگذاری وارد 
نوبت نمی شوند؛ تا زمانی 

که اقتصاد و تولید در اختیار 
دولت باشد، مسائل کشور 

حل نمی شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حق حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک 
قطعی و تردیدناپذیر است.

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات در مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن 
بیان مطلب فوق، افزود: تمامی اقدامات ایران در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی خود صورت گرفته و بدیهی 

است به هیچ دولت خارجی مربوط نمی شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینگونه اظهارنظرها و تکرار ادعاهای بی اساس، تاثیری بر حق حاکمیت کشورمان 

نداشته و نخواهد داشت و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است.
خطیب زاده ضمن تقبیح مداخالت مخرب امارات در برخی کشورها و مشارکت فعال این کشور در جنگ افروزی، 
تاکید کرد توافق عادی سازی ابوظبی با رژیم غاصب، جنگ طلب و بحران آفرین صهیونیستی در واقع امارات را به بخشی از 
بحران در منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است. گفتنی است، عبداهلل بن زاید، وزیر امور خارجه امارات اواسط هفته جاری در 
مجمع عمومی سازمان ملل درباره برجام، برنامه موشکی ایران و جزایر سه گانه ایرانی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ضمن 
ایراد اتهام واهی به ایران برای مداخله در امور منطقه از پایان محدودیت های تسلیحاتی 
ایران ابراز نگرانی کرد. همچنین وزیر خارجه امارات همچون قبل بار دیگر ادعای واهی این 
کشور در خصوص جزایر سه گانه را تکرار کرد و گفت که این کشور از تالش های خود برای 

باز پس گیری این جزایر دست نمی کشد.
امارات اولین کشور عربی اســت که عادی ســازی روابط خود با اسرائیل را طی 
هفته های اخیر اعالم کرده است. بن زاید، وزیر خارجه این کشور در سخنرانی خود 
در ســازمان ملل در این ارتباط نیز ادعا کرد که این توافق طرح های الحاق اراضی 

فلسطینی در کرانه باختری را متوقف کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در زمینه شایعات مطرح شده در برخی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مبنی 
بر ارسال کمک از سوی ایران به ارمنستان در مناقشه بین دو کشــور را به شدت تکذیب کرد و گفت: این شایعات کامال 

بی اساس بوده و با هدف برهم زدن روابط خوب ایران و آذربایجان مطرح می شود.
محمود واعظی در تماس تلفنی »شــاهین مصطفی اف«، معاون نخســت وزیر آذربایجان با وی، جمهور از کشور 
آذربایجان به عنوان کشور دوست، برادر و همســایه خوب ایران نام برد و تاکید کرد: مواضع جمهوری اسالمی در مورد 
کشور آذربایجان همیشه روشن و شفاف بوده و همواره تمامیت ارضی این کشور همسایه را به رسمیت شناخته و به آن 

احترام گذاشته ایم و پایان اشغال را موجب ثبات در منطقه می دانیم.
وی افزود: در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، آذربایجان از جایگاه مهم و خاصی برخوردار است و ما همواره 

از هر فرصتی برای تقویت و توسعه روابط و مناسبات خود با این کشور استفاده کرده ایم.
واعظی با ابراز نگرانی از مناقشه و درگیری ایجاد شده بین آذربایجان و ارمنستان، تصریح کرد: تحوالت اخیر را با دقت و 
جدیت دنبال می کنیم و آماده هرگونه کمک برای حل و فصل اختالفات دو کشور از طریق گفت وگو 

و مذاکره در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین المللی هستیم.
معاون نخســت وزیر آذربایجان نیز در ایــن گفت وگوی تلفنی، جمهوری اســالمی 
ایران را همسایه خوب و کشــور دوست آذربایجان دانســت و گفت: دو کشور روابط 
صمیمانه ای بــا یکدیگر دارند و نبایــد اجازه دهیم این روابط خــوب با تالش های 
مخالفان خدشه دار شود. مصطفی اف با اشاره به اشــتراکات مذهبی، فرهنگی و 
 اجتماعی ایران و آذربایجان افزود: مقام های عالی دو کشور برای توسعه و تعمیق 
روابط تهران- باکو زحمات زیادی کشــیده اند و امروز این روابط در سطح 

بسیار خوبی قرار دارد.

خطیب زاده در پاسخ به امارات؛

حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تردیدناپذیر است
واعظی به معاون نخست وزیر آذربایجان: 

شایعه کمک ایران به ارمنستان بی اساس است 


