2

پنجشنبه  29 /فروردین  / 1398شماره 4247

سرمقاله
آنچه اروپا از ایران میخواهد
ادامه از صفحه یک
این بند معروف به غروب برجام ،از همان
ابتدا مورد مخالفت برخی از بازیگران قرار
داشت ،یعنی در آغاز با مخالفت شدید
عربستان و اسرائیل همراه بود و پس از آن یکی
از بهانههای اصلی دونالد ترامپ برای حمله
به برجام ،استناد به همین بند بود .حتی سال
گذشته بوریس جانسون ،وزیر خارجه سابق
انگلیس ،هم در سفر خود به آمریکا این بند را
یکی از نقاط ضعف برجام دانسته بود که باید
هرچه زودتر اصالح شود.
پس از بیان این اظهارات و آن هم در شرایط
ملتهب کنونی که به گفته تحلیلگران اینبار
یکی از ارکان کلیدی برجام را توسط اروپاییها
نشان رفته است ،بالفاصله عباس عراقچی
معاون سیاسی وزارت خارجه ضمن واکنش
شدید به سخنان سفیر فرانسه در آمریکا ،از
پاریس خواست تا موضع خود را مشخص کند
و گفت که اگر این بیانات مواضع رسمی پاریس
باشد ،باید منتظر واکنش از سوی ایران باشند.
بعد از آن ،سفیر جدید فرانسه در تهران نیامده
به وزارت خارجه احضار شد و ظریف نیز در
پاسخ به این کشمکشها ،به تعبیری حجت را
بر همگان تمام کرد .او نوشت :برای سه شریک
اروپایی ما الزم به یادآوری است که طبق توافق
هستهای ،قطعنامه  2231و NPTهیچ منعی
برای غنیسازی ایران وجود ندارد .نه اکنون ،نه
در سال  ۲۰۲۵و نه پس از آن .برای شرکای
اروپایی ،خواندن سندی که آن را امضا کردند
و قول دادند از آن دفاع کنند ،میتواند مفید
باشد!
در همین رابطه و در حالی که برجام در
وضعیتی نابسامان قرار دارد ،روابط میان
اروپا و ایران به سردی گرائید و آمریکا در حال
واردکردن بیشترین فشارهای ممکن علیه
ایران است ،مطرحشدن اینگونه اظهارات و
نشانهرفتن مبانی مهم برجام از یک منظر و
سطح تحلیل میتواند به این گونه باشد :حالت
مشخص و امر واقع نشان داده که اروپا نه توان
و نه تمایل به ایستادن در برابر آمریکا را داشته
و در همین راستا تنها از برجام بنا بر مسائل
امنیتی و سیاسی خاص خود دفاع میکند؛
درحالیکه در مورد پرونده موشکی ،حقوق بشر
و نیز مسائل منطقهای کامال ً همسو با ایاالت
متحده آمریکا گام برمیدارد .از سوی دیگر،
چرخش از  SPVبه اینستکس و مشروطکردن
آن به دو بند تشخیص مشروطبودن تجارت
و تصویب لوایح مرتبط با  FATFدر ایران نیز
بیانگر کاهش چشمگیر سطح مراودات تجاری
موردنظر اروپا با ایران است.
به همین دلیل ،همانطور که اشاره شد در
شرایط نامتعادل کنونی میتوان گفت که از
یک منظر تحلیل این اقدامات از سوی اروپا
در جهت وادارکردن ایران به یک سیاست و
رفتار واکنشی است .امری که میتواند باعث
ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران شود .در
چنین حالتی وضعیت مطلوب برای اروپا قابل
تصور خواهد بود ،چراکه انزوا و شرایط غیعادی
برای ایران در این برهه از زمان ،بهترین حالت
بهرهبرداری اروپا چه از منظر اقتصادی و چه از
منظر سیاسی با استفاده از کارت ایران خواهد
بود و عرصه را برای عملیاتیکردن یک سیاست
پاندولی برای آنها فراختر میسازد.
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رهبر انقالب اسالمی در دیدارفرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

َ
از هرکاری که دشمن را جری کند ،پرهیز شود
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،آیتالله خامنهای در این دیدار با تبریک
روز ارتش و نیروی زمینی به کارکنان خدوم و
افتخارآفرین ارتش و خانوادههای آنان ،نیروهای
مسلح را از «مظاهر و عناصر قدرت ملی» خواندند
و خاطرنشان کردند :البته در بسیاری از کشورها
حتی در کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر،
نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد
با ملتها هستند ،همچنان که این روزها نمون ه آن
در قضیه شنبههای پاریس قابل مشاهده است.
رهبر انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح را در منطق
اسالم و جمهوری اسالمی« ،حصارهایی امن برای
ملت» برشمردند و افزودند :نیروهای مسلح در
زمان جنگ ،در مقابل تهاجم دشمن با دانش،
تجربه و فداکاری ،سینه سپر و آن را منکوب و
وادار به عقبنشینی میکنند و در زمان صلح نیز
با کارآمدی و آمادگی کامل ،مایه اطمینان و آرامش
خاطر ملت هستند ،و به همین دلیل ،دشمنان به
دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب
نشان دادن نیروهای مسلح هستند.
ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به
مردم در حوادث طبیعی را یک حضور مؤثر و
حیاتی خواندند و گفتند :در سیل اخیر ،نیروهای
مسلح با همه وجود و امکانات در اختیارشان به
کمک مردم شتافتند ،به طوری که در استان
گلستان ،ارتش حتی قبل از حضور ستاد مدیریت
بحران ،در محل حادثه حاضر شد.
آیتالله خامنهای ،ثبت تصاویری از خدمات
متواضعانه نیروهای ارتش به مردم را موجب
ماندگاری این برگهای زرین در حافظه تاریخ
دانستند و افزودند :اینکه یک سرهنگ ارتش خم
شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش
او سوار وسیله نقلیه شود ،جلوههایی از صداقت
ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است.
افرادی که عادت به تحقیر ملت دارند ،مدام از
«ارتش مدرن رضاخان» دم میزنند
رهبر انقالب اسالمی ارتش را به برکت جمهوری
اسالمی ،ارتشی «مکتبی» و «نمایشگاهی از
ارزشهای اسالمی» برشمردند و خاطرنشان کردند:
نمونههایی همچون شهیدان بابایی و صیادشیرازی
در ارتش وجود دارد که از لحاظ کارآمدی و در عین
حال تعهد ،تواضع ،فداکاری و گریختن از نام و
نشان ،قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت
اسالمی هستند و این روحیه و ارزشها باید روز به
روز تقویت شود.
ایشان ،ارتش ِ امروز را متدینتر و کارآمدتر از
همیشه برشمردند و گفتند :امروز زمام ارتش در
دست نیروهای متدین و انقالبی است ،البته افرادی
که همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم خائنان را
دارند ،مدام از «ارتش مدرن رضاخان» دم میزنند،

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

رئیسدفتر رئیسجمهوری خبر داد

حسن روحانی به خوزستان و
لرستان سفر میکند

فرمانده معظم کل قوا ظهر روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی ،ارتش ِ امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه خواندند
و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امدادرسانی به سیلزدگان ،و همچنین با تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مسلح
و زیباخواندن دست برادری ِ ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکاییها علیه سپاه ،خاطرنشان کردند :هر کاری که دشمن را عصبانی کند ،خوب و
درست است و در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت کند ،اجتناب کنند.

هر کاری که
دشمن را
عصبانیکند،
خوب و درست
است و در
مقابل ،هر کاری
که دشمن را
جری و روحیه
آن را تقویت،
و روحیه جبهه
خودی را
تضعیف کند ،بد
و ناپسند است
در حالی که آن ارتش به اصطالح مدرن ،حتی
یک روز نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام
بیاورد ،اما ارتش مقتدر جمهوری اسالمی هشت
سال در یک جنگ منظم مقاومت و ایستادگی کرد
و امروز نیز دانش ،تجربه ،روحیه ،توانایی ،تدین
و امانتداری ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار
است.
آیتالله خامنهای با اشاره به حضور منطقهای
ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان با فتنههای
دشمنان ،این سؤال را مطرح کردند :اگر ارتش و
سپاه در مبارزه با داعش وارد نمیشدند ،امروز
منطقه و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی
داشت و چه کسانی بر آن حکومت میکردند؟
رهبر انقالب اسالمی افزودند :البته هر یک از
کشورهای درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را انجام
دادند ،اما نقش نیروهای مسلح ایران قابل اغماض
نیست و امروز در واقع برکات نیروهای مسلح،
عالوه بر ملت ایران ،شامل کشورهای دیگر نیز
شده است.
دست برادری ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا پس از
حرکت زشت آمریکاییها بود

فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای
مسلح را الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند
و گفتند :دست برادریدادن ارتش و سپاه ،حرکتی
زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود.
ایشان تأکید کردند :هر کاری که دشمن را
عصبانی کند ،خوب و درست است و در مقابل،
هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت،
و روحیه جبهه خودی را تضعیف کند ،بد و ناپسند
است و همه باید در سخنان و کارهای خود از آن
اجتناب کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،هدف از سخنان بیپایه
آمریکاییها علیه جمهوری اسالمی ایران را تضعیف
روحیه عمومی دانستند و خاطرنشان کردند :آمریکا
گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاریهای متعدد
است و با گذشت چند سال از سیل و طوفان
در مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانستهاند
آن مشکالت را رسیدگی و جبران کنند اما برای
تضعیف روحیه ملت ایران ،یاوهسرایی میکنند.
آیتالله خامنهای ،حضور بینظیر مردمی
در امدادرسانی به سیلزدگان را یکی دیگر از
واقعیتهای جلوی چشم و موجب عصبانیت

آمریکاییها برشمردند و افزودند :حرکت عظیم و
سریع اقشار ملت ایران از ارتش ،سپاه و بسیج تا
هزاران طلبه و دانشجو برای کمک به سیلزدگان
قابل وصف و بیان نیست ،اما دشمن به مصلحت
نمیبیند این عظمت را به زبان بیاورد.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،امیر سرتیپ
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در گزارشی
با اشاره به امدادرسانی  ۲۱یگان عمده و تخصصی
این نیرو در مناطق سیلزده با دستور رهبر
انقالب ،گفت :ارتش جمهوری اسالمی با حضور
َ
َ
ُّ
ار»
مستمر در مرزها ،چهره «أ ِ
شدّاء ُ عَلی الکف ِ
خود را به رخ دشمنان کشید و همچنین با حضور
در کنار مردم در سیل اخیر با محوریت نیروی
زمینی ،جنبه «ر ُح َماء ُ ب َینَه ُم» را به منصه ظهور
رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ،اقدامات اخیر آمریکا
علیه سپاه پاسداران را ددمنشانه خواند و تأکید
کرد :تا ظهور دولت حق و نابودی استکبار ،ارتش
و سپاه دست در دست یکدیگر خواهند بود و ما
نیز همراه با ملت ایران خواهیم گفت که همه ما
پاسداران نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم.

با کمک هم خرابیهای سیل را بهتر از گذشته خواهیم ساخت

خبر
سپاه اظهارات «سعید قاسمی» را
تکذیب کرد
سردار رمضان شریف در واکنش به ویدئویی
منتشرشده از سعید قاسمی در خصوص
بوسنی  ،تاکید کرد :اظهارات وی شخصی و
فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نمیباشد.
به گزارش ایسنا ،در پی انتشار ویدئویی
اینترنتی از سعید قاسمی یکی از بازنشستگان
سپاه درباره استفاده از پوشش هاللاحمر در
جریان جنگ بوسنی و متعاقبا واکنش جمعیت
هاللاحمر کشور و برخی از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،سردار سرتیپ دوم پاسدار
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابطعمومی
کل سپاه گفت :اظهارات آقای سعید قاسمی
که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشتهاند
و سالهای زیادی هم از بازنشستگی ایشان
میگذرد ،دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده
و مورد تایید سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم
نمیباشد .وی افزود :مواضع و کارکردهای سپاه
در عرصههای مختلف تابع منطق و منطبق با
قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه
به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده
تبعیت کرده است .
سردار شریف در پایان با یادآوری اینکه این
گونه اظهارات از آقای سعید قاسمی مسبوق به
سابقه بوده و مسئولیت اظهارات اخیر بر
عهده وی است ،گفت :در عین حال تاکید
میکنیم ایشان و برخی افراد که از سازمان
سپاه بازنشسته و یا به گونهای جدا شدهاند ،از
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف واقع پرهیز
نموده و برای دشمنان انقالب و ملت ایران
تولید بهانه و دستاویز نکنند.

سیاستروز

رئیسجمهور با بیان اینکه سیل اخیر در کشور مشکالت گستردهای
برای مردم ایجاد کرد و خسارتهای زیادی به زیربناها ،اراضی
کشاورزی و منازل مسکونی وارد نمود ،تاکید کرد :مردم مناطق
سیلزده  ،به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته
باشند چرا که دولت با افتخار در این مسیر تالش خواهد کرد و با
کمک هم و دست به دست یکدیگر ،خرابیها را بهتر از گذشته
خواهیم ساخت.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت
دولت گفت :بسیار دشوار است که مردم با از بین رفتن منازل و
وسایل زندگی خود بخواهند مدتی را در چادر و یا خانههای اقوام
زندگی کنند .جبران خسارت و تحمل آسیب دیدن و از بین رفتن
لوازم منزل که گاهی حاصل تالش یک عمر یک خانواده بوده ،بسیار
سخت است.
رئیسجمهور با بیان اینکه مردم ایران در درجه اول و دولت پس
از آن ،در این امتحان الهی موفق بودند ،خاطرنشان کرد :ملت ایران
باالترین توفیق را در کمک و یاری یکدیگر داشتند و دولت با همه
توان خود در این عرصه گام نهاد و همه اقشار و بخشها اعم از
امداد ،هاللاحمر ،اورژانس ،کمیته امداد ،نیروهای مسلح و بسیج
به صحنه آمدند.
روحانی با بیان اینکه عدم شیوع بیماریهای واگیردار ،علیرغم
مشکالت بزرگ در مناطق سیلزده یکی از افتخارات کشور به شمار
میرود ،گفت :این نشان میدهد که تالش و اقدامات بسیار خوبی
در این راستا از سوی هاللاحمر ،اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی
صورت گرفته و موجب حیرت برخی از مراکز بهداشتی جهان شده
است.
رئیسجمهور با قدردانی از رهبر معظم انقالب بهخاطر پاسخ به
نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت
جبران خسارتها و نیازی که در این بخش وجود دارد ،گفت :مقام

معظم رهبری در دیداری که حضورا ًخدمت ایشان بودم ،فرمودند که
معتقدم باید از صندوق در راستای جبران خسارات مردم کمک شود.
روحانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اقدام بسیار خوبی از
سوی معاون اول رئیسجمهوری ،وزارت کشور و سایر دستگاهها،
برای برآورد اولیه خسارات در مناطق سیلزده انجام شده است ،اظهار
کرد :در مجموع ،براساس این برآوردها حدود  40هزار میلیارد تومان
خسارات به بخشهای مختلف وارد شده که البته این رقم با بررسی
دقیق خسارتهای سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش پیدا
کند.
رئیسجمهور ادامه داد :دولت تا آنجا که ممکن باشد از امکانات
بودجهای خود برای جبران خسارات استفاده خواهد کرد و گزارش آن
را به مقام معظم رهبری ارائه خواهد کرد و هر میزان که نیاز باشد از
اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده میکنیم.
روحانی تأکید کرد :مردم باید مطمئن باشند که در حد توان و
امکان خود برای جبران خسارات تالش میکنیم ،کما اینکه در جلسه
امروز دولت ،مصوبه گذشته در این خصوص را به دلیل وسعت
خسارتها در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی اصالح کردیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه بخش بزرگی از جبران خسارات
ناشی از سیل در توان بودجه دولت قرار ندارد و باید صندوق به
کمک بیاید ،خاطرنشان کرد :صندوق توسعه ملی یعنی وزارت نفت،
کارگران و مهندسان صنعت نفت ،دیپلماتهای کشور و بانک مرکزی
و بخشهای مختلف اقتصادی کشور.
روحانی با تقدیر از وزارت کشور و تالشهای وزیر کشور در
بهعهدهگرفتن فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده،
گفت :از امروز بازسازیها و نوسازیها در مناطق سیلزده زیرنظر
این قرارگاه با فرماندهی وزیر کشور ،انجام میشود و همه دستگاهها،
وزارتخانهها ،نیروهای مسلح و نیروهای مردمی دست به دست هم
داده و در این راستا کمک خواهند کرد.

روحانی افزود :به منظور اینکه مشکالت و ریشههای سیالب اخیر
برای جامعه و مردم مشخص شود ،الزم بود هیئت سطح باالی علمی
را مسئول بررسی این موضوع کنیم که این هیئت به ریاست رئیس
دانشگاه تهران تعیین شده و موظف است ظرف  6ماه گزارش ملی
را تهیه و برای اطالع مردم دانشجویان و مراکز مختلف منتشر کند.
رئیسجمهور تأکید کرد :باید جایگاه هواشناسی کشور از لحاظ
سازمانی ارتقاء پیدا کند و به سطح باالتری از لحاظ بودجه و امکانات
برسد ،چرا که هواشناسی با پیشبینیهای دقیق میتواند در
پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث بسیار تاثیرگذار باشد.
روحانی با بیان اینکه باید صنعت بیمه را برای اینگونه حوادث در
آینده توسعه دهیم ،گفت :دولت این موضوع را با جدیت دنبال کرده
و بیمه بهگونهای توسعه خواهد یافت که در سالهای آینده و در
چنین حوادثی مشکالت بسیار کمتر بوده و در ادامه باید به نقطهای
برسیم که زمانی که این حوادث به وجود آمد ،مردم هیچ نگرانی
نداشته باشند و به راحتی برای جبران خسارات به بیمه مراجعه کنند.
رئیسجمهور تأکید کرد :راهحل اساسی در این گونه حوادث
صنعت بیمه است و باید تقویت شده و گسترش یابد.
روحانی با بیان اینکه در این حادثه ،تشت آمریکاییها از بام افتاد
و مردم دیدند آنهایی که مرتب ادعا میکردند با مردم ایران هیچ
مشکلی نداشته و با دولت ایران دچار مشکل هستند ،چگونه عمل
کردند ،گفت :این سیل آزمایش بسیار خوبی برای همگان بود و از
همه دولتهایی که در این حادثه با مردم ایران همدردی کرده و به
کمک و یاری دولت و ملت ایران شتافتند ،تشکر میکنم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه این حادثه بدترین آزمایش تاریخی
برای هیئت حاکمه آمریکا بود ،گفت :سران رژیم آمریکا ماهیت خود
را افشا کردند و در حالی که اگر عاقل بودند باید اعالم میکردند که به
خاطر سیلی که در ایران آمده ،تحریم را برای یکسال معلق میکنیم.
آنوقت بود که مردم شاید باور میکردند که آنها علیه ملت ایران
نبوده و زمانی که  25استان ایران دچار حادثه شده است ،تحریم را

لغو کردند .روحانی ادامه داد :اگر آمریکا چنین کاری میکرد ،معلوم
میشد آنچه راجع به خباثت آمریکا و ضدیت با ملت ایران عنوان
میکنیم ،اشتباه است ،اما آمریکاییها در موضوع سیل نه تنها اعالم
کردند که کمک نمیکنیم ،بلکه اجازه ندادند حتی مردم کمکهای
نقدی خود را از طریق بانکها برای هاللاحمر ایران ارسال کنند و
با این اقدام خباثت ،ضدبشر بودن آمریکا و ماهیت پلید سران این
کشور مشخص شد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :سیل اخیر ،اقدامات و تالشهای
دولت و نیروهای مسلح برای کمک به مردم ،حضور و یاری مردم در
صحنه و عکسالعمل آمریکا نشان داد که ما باید برای رفع مشکالت
کشور روی پای خود ایستاده و کنار یکدیگر دست به دست هم دهیم
تا بتوانیم این خسارت و مشکل را به فرصت تبدیل کنیم.

رئیس دفتر رئیسجمهوری از سفر
رئیسجمهور به خوزستان و لرستان برای
بررسی مشکالت این استانها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت
اظهار کرد :رئیسجمهور سفری به خوزستان و
لرستان خواهند داشت و از نزدیک با مسئولین
محلی صحبت میکنند و مشکالت را بررسی
میکنند تا انشاءالله با سرعت بیشتری بتوانیم
این کار را انجام بدهیم.
واعظی خاطرنشان کرد :موضوعاتی که ما
امروز در جلسه هیئت دولت بحث کردیم
بدین شرح است؛ اولین موضوع که مهمترینش
است موضوع کمک به سیلزدگان بود .وزیر
کشور گزارشی را از اقدامات انجامشده در این
مدت ارائه کرد که این گزارش مرتبط با همه
استانها بهویژه استانهای لرستان و خوزستان
که وضعیت آنها نسبت به استانهای دیگر
باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ،بود.
وی ادامه داد :خوشبختانه تصمیمات
بسیار خوبی گرفته شد که مرتبط با روستاها
و شهرهایی که مورد خسارت واقع شدند ،بود.
ارقامی که برای پرداخت به بخش صنعت مثل
مزارع در مصوبه قبلی در نظر گرفته بودیم نیاز
به افزایش داشت.
واعظی گفت :کار بسیار فشردهای آقای
جهانگیری انجام داده بودند .در جلساتی که
بعد از دستور رهبری داشتند در خصوص
اینکه ببینید خسارات چه قدر بوده است و
جابهجاییهایی را در بودجه انجام دهیم و
بقیه آنچه را که الزم است را در نامهای خدمت
رهبری ارسال کردیم که بتوانیم از صندوق
توسعه ملی استفاده کنیم و گزارش آن هم به
دولت داده شد.
وی یادآور شد :رئیسجمهور دستور دادند
آن کسانی راکه در سیل آسیب دیدهاند و
مهمتر از آن کسانی که خانههای خود را از
دست دادهاند هرچه سریعتر نسبت به آنها
فکر کنیم.
رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :موضوع
دیگری که امروز مورد بحث قرار دادیم این بود
که االن ماه فروردین است و ما برای کارمندان
دولت و بازنشستگان آیین نامه اجرایی مصوبه
دولت را تصویب کنیم .امروز بحث خوبی
داشتیم و برای بازنشستگان و حقوقبگیران به
جمعبندی رسیدیم که همه حقوقها افزایش
پیدا کند.
واعظی در ارتباط با حذف چهار صفر از
پول ملی تصریح کرد :این موضوعی نیست
که در حال حاضر درباره آن تصمیم بگیریم.
باید بررسی شده ،طرحش آماده شود و
اقتصاددانان کشور در خصوص آن نظر دهند
و سپس وارد ستاد اقتصادی دولت شود و بر
روی آن نظر داده شود.
وی در خصوص جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی و حواشی آن گفت :این موضوع ربطی
به حواشی که مطرح شده ندارد؛ همیشه
جلسات مختلفی برگزار میشود .همیشه
روزهای چهارشنبه عصر جلسه اطالعرسانی
داریم .دبیر جلسه به من گفت این تعداد از
اعضا مسافرت هستند و ما دعوتنامه را کنسل
کردیم .بحث شورای عالی انقالب فرهنگی هم
همین بود .دبیر گفت تعدادی حضور ندارند و
جلسه را لغو کردند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس
مخالف است تا مصوبهاش در خصوص بنزین
تغییر کند ،گفت :به هر حال تصمیمی که
گرفته میشود ،مجلس باید بداند .روز یکشنبه
در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی
که هم رئیس مجلس در آن حضور دارند و
هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این
بحث مطرح شده است و شما مطمئن باشید
هیچکدام از تصمیمات مغایر با قانون نیست.
رئیس دفتر رئیسجمهوری در ارتباط با
برخی صحبتها مبنی بر اینکه در پوشش
هاللاحمر آموزش نظامی به سایر کشورها
داشتهایم گفت :اینکه شخصی کلیپی پر کند
و حرفهایی بزند که قابل استناد نیست و به
نظر من هیچکدام صحت ندارد ،مبنا نیست.
هاللاحمر علیه این فرد شکایت کرده و
مطالبش درست نیست .معتقد هستم اینگونه
حرفها در این مقطع خاص که آمریکا علیه
سپاه حرکت میکند پاس گل دادن به دشمنان
است .چیزی که واقعیت ندارد و درست نیست
را چرا باید مطرح کرد ،ایشان حرفهایی زده
که فقط دشمنانی که سپاه را نشانه گرفتهاند،
را قویتر کند.

