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خبـــــــــر
ادامه از صفحه اول

.۱بــی تردیــد جایــگاه رفیــع عشــق ومحبــت بــه خانــدان عصمــت و نبــوت
کــه بــا جــان و روح شــیعیان عجیــن شــده نیــاز بــه تبییــن و اثبــات نــدارد
جانهــای تشــنه ای کــه بــا نزدیک شــدن ایــام شــهادت ســاالر آزادگان جهــان برای
ســوگواری او لحظه شــماری میکنند و این احساس در تار و پود سبک زندگی ایرانی
پیچیده شــده و نمیتوان آن را صرفا مختص به گروهی خاص دانســت .از این نظر
طراحی دستورالعملی برای تکریم عزای حضرت سیدالشهدا امری ضروری است.
.۲از ایــن نظــر چهار هفت ه پیش رئیسجمهور از کمیته درمان و همچنین کمیته
اجتماعی و امنیتی ســتاد ملی کرونا خواست تا برگزاری مراسم عزاداری محرم
را در شــرایط کرونــا امکانســنجی نماینــد .در ایــن روند چهار هفتهای جلســات
متعددی از سوی دو کمیته با حضور دستگاهها و نهادهای مذهبی چون سازمان
تبلیغات ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه و شــورای مدیریت حوزههای علمیه برای
دریافــت نظــرات آنان برگزار گردیــد و پس از جمع بندی همه نظرات پزشــکان
متخصــص در کمیتــه درمــان ،مســئوالن امنیتــی و اجتماعی کشــور و مســئوالن
نهادهای مذهبی به یک پاسخ صریح رسیدند وآن ممکن بودن برگزاری مراسم
با تقید به پروتکلهای بهداشتی بود.
.۳رئیسجمهور با اعالم زودهنگام تصمیم ،بنا بر آن داشــت و دارد که از خالل
همراهــی و همــکاری همــه ارکان دخیــل در ایــن موضــوع و فضــای عمومی به
همســان سازی دو رکن ســامت و دیانت و اعتماد سازی برسد و از دوگانه سازی
جامعه را دور نماید.
ناگزیری ما به تغییرســبک زندگی گفته
س جمهــور در روزهای گذشــته از
 .۴رئیــ 
ِ
بود و بر کسی پوشیده نیست که آیینهای محرم جزئی الینفک از سبک زندگی
ماست .اینک برای آنکه در این سال سخت امکان برگزاری داشته باشند نیازمند
تمام زندگی
تغییر و البته محدودیت هســتند .تغییر سبک زندگی ،تغییر ِ
سبک ِ
است منجمله آیینهای مذهبی.
.۵ایــن یــک مــاه تــا برگــزاری آیینهــای محــرم ،فرصتی تعییــن کننده اســت و
رئیسجمهور میپندارد که این فرصت ،مجالی برای «نوآوری مسئوالنه» است.
یک ماه فرصت باقی اســت تا هیأتها ،متشرعین ،وعاظ و مداحان« ،نوآورانه»
به دنبال ســازگاری بیشــتر مراسمات با شرایط کرونایی باشــند .این فرصت یک
ماهه دعوتی است از جامعه بزرگ مذهبی ایران تا پیشگیرانه و روادارانه از سطح
نگرانیها بکاهد و مســؤوالنه از ســامت عزاداران حسین بن علی (ع) پاسداری
نماید.
.۶فرصت یک ماهه ،فرصتی برای «آگاهی بخشی»اســت که آگاهیبخشی همان
«امــر به معروف» اســت و چــه معروفی ،فراتر از تالش بــرای حفظ جان مؤمنان.
ایــن یک ماه ،فرصتی ذیقیمت اســت بــرای راهانــدازی «کارزاری آگاهیبخش».
توان تبلیغی قابل توجه هیأتهای مذهبی باید صرف آگاهیبخشی به جامعه در
یک ماه آینده شود ،آگاهیبخشیای که جامعه را سالمتر و ایمنتر سازد تا شرایط
برای برگزاری مراسمات مهیاتر از اکنون گردد .ظرفیت تبلیغی هیأتهای مذهبی
میتوانــد به ظرفیتهای موجود برای تبلیــغ پروتکلها و اقدامات خودمراقبتی و
دیگرمراقبتی اضافه گردد .وظیفه هر دلداد ه کربال ،هر یک از عشاق امام حسین و
هر آن کس که «لبیک یا حسین» بر لب دارد ،عمل به رسالت حسینبنعلی است
و آن امر به معروف است و معروف همان چیزی است که اینک همه پذیرفتهایم و
معروف زمان ه ما دعوت به سالمت است.
کیست که نداند
ِ
.۷دولــت کنونی همان دولتی اســت که  48ســاعت پیش از انتخابــات ،از مثبت
شدن آزمایش کرونا در قم خبر داد و نارواهای سیاسی بسیاری را برای حفاظت
از سالمت شهروندان به جان خرید ،نارواهایی سخیف که هنوز هم ادامه دارد .
دولت کنونی همان دولتی اســت که بر ایجــاد محدودیتهای زیارتی اصرار کرد
و البته بر فحاشــی مرتجعینی کمشــمار نیز شــکیبایی به خرج داد .دولت کنونی
همان دولتی اســت که بیدرنگ مدارس ،دانشــگاهها و  ...را تعطیل کرد .همان
دولــت و همان ســتاد ملی اینک بــا جمیع نکات و جزئیات ،معتقــد به برگزاری
عــزاداری البتــه بــا پروتکلهــای ســختگیرانه اســت .نگرانیها درباره ســامت
عمومی کامالً بجا ،قابل درک و عمیقاً شایست ه احترام است اما هرگز منصفانه
نیســت ،اخالقی نیست و انسانی نیست که برای این انتخاب سخت ،انگیزههای
شخصی و سیاسی و طم عورزیهای آیندهنگرانه و  ...مطرح گردد .تصمیمگیری
دربــار ه برگــزاری آیینهای محرم واقعاً پیچیدهتر از آن اســت که در پاســخهای
ساده و متوهمانه بگنجد.
 .8در نهایت همه میدانیم که عقالً و شرعاً حفظ جان بر مناسک و آیین ،مقدم
است .هر تصمیمی با عیار جان ایرانیان و «زندگی» ،قابل بازنگری است و نهایتاً
حرمت جان و زندگی اســت که تعیینکننده اســت.رئیسجمهور روحانی،
ایــن
ِ
چندی پیش از «ائتالف ملی برای زندگی» گفته بود و اینک نیز نیازمند مفاهمه
ملی برای زندگی هستیم؛ آنچه که منطق مخالفان و موافقان را به هم نزدیکتر
خواهد کرد ،ارزش زندگی اســت .امید که در یک ماه آینده ،قبل از آنکه در آتش
دو قطبــی بدمیــم ،قبــل از آنکه یکدیگر را متهــم کنیم؛ به نام زندگــی ،به دنبال
کمهزینهترین تصمیم باشیم.

 23بار درخواست امریکا برای مذاکره

در پتروشیمی و فوالد ،از خام فروشی جدا شدیم

رئیــس جمهــوری با بیــان اینکــه کیفیت
محصوالت پتروشیمی و فوالد ایران قابل
رقابــت در عرصــه جهانــی اســت ،گفت:
در پتروشــیمی و فــوالد از خــام فروشــی
جــدا شــده و وارد مرحلــه ارزش افزوده و
زنجیرههای بعدی شدیم.
حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی عصــر دوشــنبه در نشســت
تولیدکننــدگان و فعــاالن صنایــع
پتروشیمی و فوالد کشور به عنوان فعاالن
خــط مقدم جبهــه اقتصــادی و صادرات
گفت :مهمترین شرکتهای پتروشیمی
و فــوالدی هــم بــار ســنگین تولیــد و هــم
صــادرات غیرنفتــی را بــر دوش دارنــد و
تأمیــن ارز مــورد نیــاز در بازار نیمــا و هم
ایجــاد اشــتغال الزم برای نســل جــوان و
تحصیلکــرده در ایــن دو بخــش صــورت
میگیرد.به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری
یــادآور شــد :هــم در پتروشــیمی و هم در
فوالد ،ما از خام فروشی جدا شدیم و وارد
مرحله ارزش افزوده و زنجیرههای بعدی
شــدهایم .این موضــوع مهمی اســت که
ثــروت جامعه را باال بــرده ،موجب ایجاد
اشــتغال و ظرفیــت جدیدی برای کشــور
میشود.روحانی با بیان اینکه در صنعت
فــوالد ،در هر کــدام از محصوالت زنجیره
آن ،تولیــدات ایــران تقریباً دو برابر شــده
است ،اظهار داشت :در کنسانتره ،گندله،
آهن اســفنجی و فوالد ،محصوالت ایران
در ایــن هفــت ســال دو برابر شــده که کار
بســیار بزرگی اســت .ســرمایه زیادی هم
برای این کار مصرف شده است.
میــزان تولیــد پتروشــیمی از ســال ۹۲
دوبرابرشدهاست
روحانــی بــا بیــان اینکــه محصــوالت
پتروشــیمی هــم در هفت ســال گذشــته
دو برابر شــده اســت ،تصریح کرد :میزان
تولیــدات پتروشــیمی از ســال  ۹۲تا پایان
امسال ،دو برابر شده است .اینکه تولید دو
برابر شده ،هنر بســیار بزرگی است یعنی
هرچــه تولیــد در قبــل و بعــد از انقالب و
در دولتهای گذشــته بوده ،در این هفت
سال معادل تولیدات آنها تولید و کار شده

که ارزشــمند اســت .رئیس دولت تدبیر و
امیــد عنوان کــرد:گاهی اوقــات در برخی
روزنامههــا ،بعضــی از عزیــزان مقاالتــی
مینویسند و عنوان میکنند که مثالً دولت
فــان اوراق را عرضــه کــرده و ایــن اوراق،
ســال آینده این موقع باید پرداخت شود
بنابراین دولت چیزی را مصرف کرده که
دولت بعدی بایــد این بدهی را پرداخت
کند.رئیــس جمهوری بیان داشــت :البته
این مســأله نیازی به پاســخ ندارد ،ما هم
که دولــت را آغاز کردیــم بدهی کالنی به
دوش مــا بود کــه آن را پرداخــت کردیم.
بخشــی از این بدهی هم به دولت بعدی
منتقــل میشــود .اما زمانی که مــا اینها را
محاســبه میکنیم ،ببینید بــرای اینکه در
فــوالد و پتروشــیمی ،محصول مــا تقریباً
به دو برابر برســد،چقدر سرمایه مصرف
شــده اســت .روحانــی با بیــان اینکــه این
شــرایط فقــط در فــوالد و پتروشــیمی
نیســت ،به موضــوع بنزیــن اشــاره کرد و
افــزود :در آغــاز دولــت در ســال  ۹۲تولید
بنزین کشور حدود  ۵۰میلیون لیتر بوده و
االن این رقم بیش از  ۱۱۰میلیون لیتر شده
و تا آخر سال بیشتر هم میشود .بنابراین
بنزین هم دو برابر شده ،یعنی خودکفایی
صورت گرفته است.
رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد:
تولیــد محصــوالت کشــاورزی مــا در آغاز
ایــن دولــت ۹۷ ،میلیــون تن بــوده و االن
بــه  ۱۳۰میلیون تن رســیده اســت .یعنی
محصوالت کشاورزی ما حدود  ۳۳درصد
افزایش پیدا کرده و ما را خودکفا و بینیاز
کرده است .به طوری که پنج سال متوالی
اســت که در گنــدم خودکفا هســتیم .وی
با بیان اینکه اســاس مســئولیتها حفظ
کشــور اســت ،بــه ضربالمثــل «دیگران
کاشــتند و مــا خوردیــم و مــا میکاریــم تا
دیگــران بخورند» ،اشــاره کــرد و گفت که
این مثل حــرف درســت و واقعگرایانهای
اســت .روحانــی دربــاره اهمیــت
ســرمایهگذاری برای آینده گفت :ما ارز را
داخــل مصرف نکردیم بلکــه  ۱۴میلیارد
دالر در پتروشــیمی بــرای تحقــق جهش

دوم ،ســرمایهگذاری کردیــم و هشــت
میلیــارد هــم تــا االن بــرای جهش ســوم
سرمایهگذاری کردیم .رئیسجمهوری با
بیان اینکه برای جهش ســوم که  ۱۴۰۴به
ثمر میرسد ،از حاال داریم سرمایه گذاری
میکنیم ،خاطرنشان کرد :هشت میلیارد
تاکنون برای جهش ســوم سرمایهگذاری
شــده اســت.رئیس جمهــوری بــا تشــکر
از مســئوالن و کارکنــان بخــش فــوالد و
پتروشــیمی کشور گفت :شما بار سنگینی
را بــر دوش دارید؛ مردم ما باید بدانند ما
در شرایطی که امریکا ما را تحریم کرد؛ در
شــرایطی که بدتریــن فشــارها را بر مردم
مــا وارد کردنــد و مــا االن از اردیبهشــت
 ،۹۷حدود دو ســال و ســه ماه است که در
شدیدترین فشار هستیم ،توانستیم کشور
را اداره کنیــم .رئیس دولــت تدبیر و امید
گفت :آنهــا فکر میکردند که نه دو ســال
بلکــه چند مــاه بیشــتر دوام نمیآوریم و
بعد از چند ماه تماس میگیریم؛ به قول
خودشــان میگفتند مــا شــماره تلفن به
ایرانیهــا دادهایــم که هر وقت خواســتند
با ما تمــاس بگیرند؛ فکر میکردند که ما
مجبور میشویم با آنها تماس بگیریم.
 ëëبه دنبال حل مســأله هستیم نه نمایش
مذاکره
روحانــی با بیان اینکه در این دو ســال
و ســه مــاه حداقــل  ۲۳بــار درخواســت
مالقات از ســوی امریکا داشــتهام ،افزود:
در یک ســفر نیویورک در ســال  ۹۶هشت
بــار از مــن تقاضــای مالقــات کردنــد؛ در
ســال  ۹۷بیشــتر و ســال  ۹۸کــه نیویورک
بودم تقریباً همه سران کشورهای غربی و
اروپایی از ما درخواست مالقات و مذاکره
کردنــد.وی تصریــح کرد :مــا البتــه ابایی
از مذاکــره نداشــتیم امــا دنبــال نمایــش
نیســتیم ما دنبال حل مســأله هســتیم و
امــروز تحریمــی برخالف همــه مقررات
بینالمللی بر ما تحمیل شده و آنها باید
این تحریــم را بردارند و مبنــای ما بر این
اســت که اول باید کار خالفــی را که انجام
دادند خاتمه دهند .رئیسجمهوری ،لغو
تحریمها را نه پیش شــرط بلکه واقعیت

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری مطرح کرد

اقدام امریکا را به وقت مقتضی پاسخ میدهیم
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام
اخیر امریکا علیه هواپیمای مســافربری ایــران را تهدیدآمیز و
تروریستی توصیف و تأکید کرد که ایران به وقت مقتضی به آن
پاسخ خواهد داد .موسوی در نشست خبری روز گذشته درباره
تعرض جنگندههــای امریکا به هواپیمای مســافربری ماهان
گفت:امریکاییها انواع و اقسام راهزنیها را امتحان میکنند،
از راهزنــی دریایــی بــه هوایــی رســیدند و اقــدام خطرناکی که
علیه هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران در فضای
سوریه و لبنان انجام دادند ،بسیار خطرناک بود.
یــک اقــدام و تهدیــد تروریســتی بود کــه خالف همــه موازین
و قوانیــن حقوقــی و بینالمللــی اســت .بهگــزارش ایرنــا،
موســوی افزود :قطعــاً وزارت امور خارجه جمهوری اســامی
ایــران بــا کمــک ســتاد کل نیروهــای مســلح ،قــوه قضائیــه
و ســازمان هواپیمایــی کشــوری حتمــاً همــه اقدامــات الزم
را بــرای پشــیمان کــردن امریکاییهــا در ایــن زمینــه انجــام
خواهــد داد .در ســطح بینالمللــی از طریــق دفتر نمایندگی
در ســازمان ملل اقداماتی را صــورت دادیم و برخی اقدامات
در حال انجام اســت .گزارش نهایی که دســت ما برســد سایر
اقدامــات حقوقــی و دیپلماتیــک خــود را اعم از شــکایتها و
ی انجام خواهیم داد .وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی
پیگیر 
ایران این اقدام تروریستی و خصمانه امریکا را به وقت مقتضی
پاسخ خواهد داد.
ëëپیشــنهاد امریکا دربــاره همــکاری در افغانســتان را صادقانه
نمیدانیم
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
اظهــارات زلمــای خلیــلزاد نماینــده ویــژه امریــکا در امور
افغانستان مبنی بر اینکه آماده گفتوگوی واشنگتن  -تهران
درباره وضعیت صلح در افغانستان است و اینکه گفته شده
ایــن پیشــنهاد در ســفر عراقچی بــه کابل به وی داده شــده،
عنــوان کرد :هیچگونه صداقتی در گفتار و کردار امریکاییها
دربــاره منطقــه مــا بویــژه همــکاری دربــاره افغانســتان
وجــود نــدارد .جمهوری اســامی ایــران ،امریکاییهــا را در
اظهاراتشــان صادق نمیداند و آنها و حضورشــان را باعث
بــروز ناامنی و بیثباتــی در منطقه و بخصوص افغانســتان
میدانــد .وی افــزود :آنچه بــرای جمهوری اســامی ایران
مهــم اســت گفتوگوهــای بیــن االفغانــی اســت کــه بایــد
بــا رهبــری و حاکمیــت دولــت افغانســتان صــورت بگیــرد
و مــا هرگونــه دخالــت خارجــی را در ایــن زمینــه مــردود
میدانیــم .ایــران ظرفیتهایــی دارد کــه حتمــاً از آنهــا
بــرای برقــراری صلــح ،ثبــات و آرامش در کشــور همســایه
افغانســتان اســتفاده خواهــد کــرد .موســوی گفــت :امریکا
بعــد از شکســتها در منطقــه و افغانســتان ،بــه گفتوگــو
بــا برخــی گروههــا رو آورد و متأســفانه این اقدامات بیشــتر
برای نجات خودشــان اســت تــا خیرخواهــی و دنبال صلح
بــودن بــرای ملــت و دولــت افغانســتان .مــا آنهــا را در این
پیشــنهادات و حرفهایــی کــه عنــوان میکننــد ،صــادق
نمیدانیم.

ëëتمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بعید میدانیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات مایک پمپئو وزیر
خارجــه امریکا درباره تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و اینکه
تضمیــن میکنیم که تحریم تســلیحاتی ایران در اکتبر تمدید
شــود ،گفت  :ما میدانســتیم امریکاییها از هیچ تالشی برای
این مســأله فروگذار نخواهند کرد .خبر داریم فشارهای زیادی
را بــه کشــورها هم در ســطح شــورای امنیت و هم در ســطوح
منطقــهای آوردند.به اعضای دائم و غیردائم شــورای امنیت
فشار آوردند .موسوی افزود :ما این را هم به آنها گفتیم و هم
به دوســتان خودمان و هم اعضای شــورای امنیــت گفتیم که
این مســأله برای جمهوری اسالمی ایران غیرقابل قبول است
و اگر آنها تحت فشار امریکا ،جمهوری اسالمی ایران را از این
حــق قانونــی و طبیعــی کــه در قطعنامه  ۲۲۳۱آمــده محروم
کننــد ،قطعاً با واکنش و حساســیت جمهوری اســامی ایران
مواجه خواهد شد .وی ادامه داد :تا آنجایی که رایزنی کردیم و
تماسهایی که جمهوری اسالمی با دوستان خود برقرار کرده،
رسیدن به این هدف امریکا را قدری بعید میدانیم و احتمال
نمیدهیــم کشــورهای مختلف تن بــه خواســته قلدرمآبانه و
نامشــروع امریکاییها بدهند .سخنگوی وزارت خارجه درباره
بدهــی کرهجنوبی به ایــران و آخرین اقدامات انجام شــده در
ایــن زمینه بیــان کرد :مــا در تهران ،ســئول و همــه مالقاتها
در ســطوح و ســازمانهای مختلــف با مقامات کــرهای به آنها
گفتیــم اقدام آنها خالف روابط دوســتانه و ســنتی بین ایران و
کرهجنوبی اســت و از آنها خواســتیم که اراده شــخص ثالث را
در روابط دیرینه و سنتی خودمان دخالت ندهند و بهانههایی
کــه میآورنــد که تحریمها و فشــار امریکا باعث شــده نتوانیم
بــه بازگرداندن داراییهای ایران اقدام کنیم ،گفتیم مســموع
نیست و از آنها انتظار داریم به تعهدات خودشان عمل کنند.
ëëپیام تبریک ســخنگوی وزارت خارجــه و مدیرعامل ایرنا به
مناسبت سالگرد تأسیس روزنامه الوفاق
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه و مدیر عامل ایرنــا در پیام
هایــی جداگانــه بیســت و ســومین ســالگرد تأســیس روزنامه
الوفاق ( روزنامه عربی مؤسســه فرهنگــی -مطبوعاتی ایران)
را تبریــک گفتنــد .بــه گــزارش «ایران» ســید عباس موســوی،
ســخنگوی وزارت خارجه با تبریک بیســت و ســومین سالگرد
تأســیس روزنامــه الوفاق بــه کارکنان این رســانه و خوانندگان
آن در جهــان اســام نوشــت« :الوفــاق کــه اوایــل مردادماه و
در ســالروز والدت حضــرت محمــد(ص) در  ۲۳ســال پیــش
در چنیــن روزی بــا هدف وفاق بین ایران و کشــورهای عربی و
اســامی تأسیس شد ،در این ســالیان در همین حوزه توانسته
اســت تأثیرات مهمی را داشــته باشــد و تا به امــروز نیز تالش
کرده اســت که در همین راه حرکت کند .امروز الوفاق صدای
جمهوری اســامی و ملت ایران و سفیر رسانهای آن در جهان
اســام و جهان عرب اســت .در ســالهای اخیر الوفــاق نیز به
عنــوان یکــی از رســانههای حامــی محــور مقاومــت نیز نقش
مهمی در روشنگری درباره خطرات جاری در این منطقه مثل
خطر تروریسم تکفیری ایجاد کرده است».
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رئیس جمهوری در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشــیمی و فوالد خبر داد

پیشنهادهای عماد افروغ برای مراسم محرم

یک جامعهشناس تأکید دارد تصمیمگیران حوزه کرونا باید مدیریت شده رفتار
کنند و تدابیری بیندیشند که در عین اینکه محدودیتهایی برای مهار این بیماری
وضع میشود ،محدودیتها جنبه آزاردهنده نداشته باشد.
توگوی خود با جماران ،با انتقاد از اینکه نکات مثبت
عماد افروغ در بخشی از گف 
حاصــل شــده در مــوج اول کرونا را حفــظ نکردیم ،افزود :ما تجلی همبســتگی را
در دوره کرونا دیدیم .همچنین در این دوره رابطه انســان با طبیعت عوض شــد.
کرونا تحولی در رابطه انســان با ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد.
همچنین موجب ضربه به ســرمایهداری شد که نباید بسادگی از کنار آن گذشت.
یکبار دیگر ما امر جهانی واقعی را لمس کردیم نه جهانیســازی ســرمایهداری
را .ما جهانی شــدن واقعی را شــاهدیم .وی در توضیح اقدامات قابل دفاع دوره
مدیریــت کرونایــی ادامــه داد :در ایــن دوره یکــی از اقدامــات خوب قــوه قضائیه
ایــن بــود که زندانیان را آزاد کرد .باید دید آیا با آزاد شــدن زندانیان اتفاقی افتاد؟
اتفاقاً طی گزارشــی که در جلســه شــورای فرهنگ عمومی
ارائه شــد ،در مــوج اول کرونا عالوه بــر کاهش نرخ طالق و
خودکشــی ،آمار ســرقت نیز پائین آمده است .به هر حال،
بــا توجه بــه تعریف غلطی که از جرم و مجازات میشــود،
اقــدام قوه قضائیه ســتودنی بود .حبس مجازاتی اســامی
نیســت و کرونــا باعــث شــد کــه مــا ایــن موضــوع را بهتر و
بیشــتر لمس کنیم .افروغ درباره ضرورت برگزاری مراسم
عزاداری در ماه محرم نیز گفت :نمیگویم این قبیل مراسمات برگزار نشود .زیرا
ســنتی دیرینه اســت و عهد و پیمانی ریشهدار محسوب میشود که مردم با خدا و
امام شــهید خود بســتهاند .ولی میتوان این مســأله را مدیریت کرد .باید برپایی
مراسم و حفظ موارد بهداشتی را با یکدیگر جمع و ادغام کرد .نباید این موضوع
را رها کرده یا اینکه بگویند مراســمی نباشــد .مخصوصاً درباره عزاداریهای امام
حســین(ع) که تاریخ میگوید اگر منعی برایش وجود داشــته باشــد ،واکنشهای
تندی به همراه خواهد داشت.
در اینجا علما باید وارد قضیه شــده و آگاهیبخشی کنند و شرایط خاص کرونایی
را برای رعایت فاصله فیزیکی و موازین بهداشــتی و همنوا با مســئوالن بهداشتی
کشــور ،گوشــزد کنند .این جامعهشــناس افزود :مســئولین باید با متولیان هیئات
جلســه بگذارند و آنها را توجیه کنند .تلویزیون و روزنامهها نیز باید آگاهیبخشــی
کنند .تا عالوه بر برگزاری مراسم ،نکات بهداشتی هم رعایت گردد .ممکن است
عــدهای ولــو صاحبنفوذ بگویند نباید مراســمی برگزار شــود ،ولی ایــن را از نظر
جامعهشــناختی فرهنگی ایرانیــان میگویم که اگر تصمیمگیران به این ســمت
برونــد که مراســمی برگزار نشــود ،بازتاب تندی بــه دنبال خواهد داشــت و مردم
واکنش نشان میدهند.
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اعــام کرد و گفت :آنها بــه ملت و دولت
ایران فشــار آوردند و فقط به دولت ایران
فشار نیاوردند؛ تحریم آنها یک تروریسم
اقتصــادی بــوده و در شــرایط کرونــا یــک
تروریســم درمانی اســت؛ حتی اگــر ما در
جایــی بینالمللی میخواهیــم وام برای
کرونــا بگیریــم و طــرف مقابــل حاضر به
پرداخت این وام است؛ امریکاییها مانع
هستند .بنابراین علیه درمان ملت ایران
اقــدام کردهانــد .روحانــی بــا بیــان اینکه
در این دو ســال و ســه ماه همــه مردم به
سهم خودشــان ایســتادگی کردند،گفت:
تولیدگران در خط مقدم و صنعت فوالد
و پتروشــیمی در خــط جلوی ایــن مبارزه
بودنــد .زیــرا اوالً نیازهــای داخلــی مــا را
تولید کردنــد و در اختیار مردم گذاشــتند
ثانیاً بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشــور
کــه اصطالحاً به آن نیمایــی میگوییم را
تأمیــن کردند؛ صددرصد آنچه قول داده
بودنــد و بیشــتر از صددرصــد را تأمیــن
کردند.
 ëëفــوالد و پتروشــیمی بــه تعهــدات خود
عملکردند
رئیسجمهــوری تصریــح کــرد :در
چهــار مــاه اول امســال هم بخــش فوالد
و هــم بخــش پتروشــیمی بــه تعهــدات
خودشــان عمــل کردنــد و اتفاقــاً مــا کــه

تقاضــا میکنیم کــه صادرکننــدگان عزیز
ارز را بموقــع بیاورنــد دو بخش بزرگی که
باالتریــن ارز را وارد کشــور میکننــد یعنی
پتروشــیمی و فوالد اینها بموقع آوردند و
بموقــع میآورند .روحانی گفــت :باید در
اینجــا در این ســختیهای دو ســال و ســه
ماه در بخش پتروشــیمی ،ما همیشــه بار
را به دوش مهندس زنگنه میگذاشــتیم
از وی تشکر میکنیم؛ از وزارت صمت در
مســئولیتهای مختلف از وزیران قبلی و
همین طور از آقای خیابانی که کار بزرگی
انجــام گرفت ،تشــکر میکنیــم .روحانی
گفت :اگر امســال تا پایان ســال طرحهای
 ۱۷گانــه همــه بــه افتتــاح و نتیجه برســد
حــدود  ۲۵میلیــون تــن بــه محصــوالت
پتروشیمی اضافه میشــود و  ۲۶میلیون
تن هم در فوالد که این رقم بســیار بزرگی
در یک ســال اســت که در ســال  ۹۹انجام
میشود.
وی بــه تأثیــرات رشــد صنعــت فوالد
بــر دیگــر بخشهــا از جملــه راه آهــن و
آب اشــاره کــرد و گفت :بخشــی از صنایع
دیگــری هــم کــه در ایــن جلســه حضــور
نداشتند ،اهمیت باالیی دارند .آلومینیوم
و مــس هــم جزو مــوارد ارزشــمند کشــور
هســتند و شرکتهای دیگری هم هستند
کــه بــه ســهم خودشــان صــادرات دارند

و آنهــا هــم ارز را در ســامانه نیمــا عرضه
میکنند.
ëëبایدآبدریاهارابهفالتقارهبرسانیم
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در
مســأله آب هم قدمهای بزرگی برداشته
شده است ،گفت :امسال سدهای فراوانی
افتتاح کردیم و تا آخر ســال هم به افتتاح
خواهیم رســاند .در گفت و گو با وزیر نیرو
او گفت کــه اضافه بر آنچه که قول دادیم
تــا اوایل ســال آینــده  ۸ســد را بــه افتتاح
میرسانیم.
روحانی افزود :عــاوه بر اینکه ما باید
سد بسازیم و از آبیاری مدرن در کشاورزی
اســتفاده کنیــم ،یکــی از کارهایمــان ایــن
اســت که آب دریا را به فالت قاره بیاوریم
و در این راه صنعت فوالد پیشــقدم شده
اســت که در مهرماه اولین بخش این آب
از منطقــه خلیج فــارس و دریــای عمان
وارد فــات قاره ما میشــود و بــه گلگهر
میرسد که این قدم مهم و مبارکی است
کــه انجــام میگیــرد .رئیــس جمهــوری
از شــرکت فــوالد خواســت یــک ســهم از
سهمهای شناور خود را عرضه کند چرا که
باعث زنده شدن بورس میشود .توصیه
میکنم به اینکه سهام را در بورس عرضه
کنیــد که به نفــع بورس و به نفــع مردم و
هم به نفع خودتان است.

ظریف در گفتوگوی اینستاگرامی با مخاطبان بینالمللی:

نظم نوین جهانی ،دیگرغربی نخواهد بود
وزیــر امــور خارجــه ایــران در
گفتوگوی اینستاگرامی با مخاطبان
بینالمللــی ،بــه بیــان دیدگا ههــای
خــود درباره مســائل مختلف جهان
و منطقــه پرداخــت .محمدجــواد
ظریــف در ایــن گفــت و گــوی زنــده
کــه به زبان انگلیســی و در دانشــکده
مطالعــات جهــان دانشــگاه تهــران
بــرای مخاطبــان بینالمللی ســخن
میگفــت ،بــا بیــان اینکــه  ۳۰ســال
گذشــته یکــی از پرتالطمتریــن
دورانهــای جهــان بــوده و شــاهد
جنگهــا و تغییــرات شــدید نویــن
و فجایــع در جامعــه بینالمللــی
بودهایــم ،گفــت :برخــی میخواهند
بعد از کرونا نظم جدیدی برای دنیا
تعریــف کننــد .نظــم نویــن جهانــی
دیگر کامالً غربی نخواهد بود.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزیــر امــور
خارجــه اضافــه کــرد :ابرقدرتهــا
اشــتباه محاســباتی داشــتند و اعالم
نظــم نوین جهانی به وســیله رئیس
جمهــوری وقــت امریــکا ،موضــوع
حکمرانــی جهانــی و قــرن نویــن
امریکایــی و اعالم پیروزی بر عرشــه
نــاو جنگــی امریکایــی در  ۳۰و چنــد
سال گذشته تالشهایی برای نسخه
پیچــی آینــده بــود .ظریــف تصریح
کــرد :اگر میخواهیــم بدانیم که چه
میگذرد و از اتفاقات سوء جلوگیری
کنیــم بایــد بدانیــم که کجاییــم و به
کجا خواهیم رفت .وزیر امور خارجه
در عیــن حــال یــادآور شــد :یادمــان
باشد که رئیس جمهور ترامپ گفت
که  ۷تریلیون دالر برای برپایی نظم
نوین جهانی هزینه کردیم و شکست
خوردیــم .ظریــف بــا بررســی وقایع
مهــم قــرن  20مانند جنــگ جهانی
اول و دوم و جنــگ ســرد و ناموفــق
بودن سیاســت ورزیهــای غربی در
جهــت جلوگیری از بــروز درگیریها
افــزود :انقــاب اســامی ایــران و
جنبــش غیــر متعهدهــا تالشهایی
برای گریز از جنگ سرد بود.
وزیــر امــور خارجــه در ادامــه
ســخنانش اظهــار داشــت :شــورای
امنیــت همچنیــن در رســیدگی بــه

تجاوزگــری آشــکار نــاکام بــود .حتــی
در برخــی مواقــع  ،ایــران را بــه خاطر
مشــکالت مقصــر میدانســت و در
پایــان ،زمانــی کــه ایــران در حــال بــه
دســت آوردن پیروزیهایی در نبردها
بــود ،همه اعضای شــورای امنیت در
کنــار هــم قــرار گرفتنــد و ایــن نهادی
را کــه اکنــون بــه نــام پنج عضــو دائم
شــورای امنیت میشناسیم ،تأسیس
کردنــد .ظریــف اضافــه کــرد :پــس از
حمله به کویت ،هر کســی به ائتالفی
که امریکا ایجاد کرده بود ،پیوســت تا
عــراق را از کویت خارج کند ،از جمله
کشــور ســوریه .روســیه به ایــن ائتالف
نپیوست اما کاری هم برای ممانعت
از اقــدام ایــن ائتــاف انجام نــداد .به
همیــن دلیــل بود کــه کج فهمــی در
امریــکا مبنــی بــر اینکــه نظــم جدید
جهانــی روی داده ،رخ داد .در ایــن
میان بود که جورج بوش پسر در نطق
مجمــع عمومی ســازمان ملل ظهور
نظــم جدیــد جهانی را اعــام کرد که
هزینههای گسترده و گزافی در جامعه
جهانی و امریکا به دنبال داشت.
وزیــر امــور خارجــه ادامــه داد:
ســپس شــاهد ظهور جهانی ســازی
بودیم .البته جهانی ســازی در مورد
تجارت مدتها بود ،آغاز شــده بود.
حتــی برخــی معتقد بودنــد جهانی
ســازی در حــوزه تجــارت در ابتدای
قرن بیســتم آغاز شــده امــا جهانی
ســازی بــه ســطوح جدیدی رســیده
بــود .در آن زمــان بــه ایــن مســأله
پــی برده شــد کــه نــه تنهــا در حوزه
تجــارت ،بلکــه در مســائل دیگر نیز
جهانی ســازی رخ داده اســت حتی
در مسأله امنیت.

ظریف در این سخنرانی همچنین
به هزینههای امریکا در امور نظامی در
ادوار گذشته در مقایسه با دیگر کشورها
اشــاره و تصریح کرد که امریکا بســیار
بیشــتر از هــر کشــور دیگــری همچون
روسیه ،چین و عربستان هزینه نظامی
داشــته اســت و با ایــن کار همه چیز را
امنیتــی کرد .وزیــر امور خارجــه افزود:
هــدف امریــکا ایجــاد فضــای امنیتــی
در جهــان بود تــا بتواند بــا هزینههای
نظامــی بر دنیا تســلط یابــد .وزیر امور
خارجــه اشــتباه محاســباتی امریــکا را
بــاور بــه ظهــور نظــم نویــن جهانی و
استفاده از قدرت نظامی برای جاودانه
ســاختن نظــم جهانی آینده دانســت
و اظهــار داشــت آنهــا بــا دخالتهای
خود مرتکب یک اشــتباه بزرگ شدند
و دخالت نظامی تبدیل به یک هنجار
در سیاســتهای جهانــی امریکا شــد.
ظریف با اشــاره به اظهــارات ترامپ
در مــورد هزینههای هنگفت بی ثمر
برای منافــع ملی امریــکا گفت که او
نیز اکنون در دوران ریاست جمهوری
خود یک میلیارد دالر دیگر در همان
باتــاق هزینه کــرد .وی ادامه داد که
ماجراجوییهای واشنگتن به قیمت
جــان تعداد زیــادی از مــردم امریکا
و هشــت هــزار میلیــارد دالر از خزانه
ایــن کشــور تمــام شــده که منجــر به
افراط گرایی و تروریسم در منطقه ما
(خاورمیانه) شــده اســت .ظریف در
ادامه اظهار داشــت که معتقدم این
نتیجه عــدم درک حقایق مربوط به
گذار اســت یا تالش برای پیشداوری
نتیجه یــا تالش برای تســهیل نتایج
دلخواه که منجر به وقوع این فاجعه
شده است.

