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اخبار

پس اینستاگرامی وزیر خارجه درباره فایل صوتی جنجالی

ظریف درخواست بخشش کرد

پس از گذشت چند روز ازا نتشار فایل صوتی جنجالی وزیر
خارجه ،دیروز محمد جواد ظریف در پستی اینستاگرامی به خاطر
سخنانش درباره سردار سلیمانی از خانواده شهید سلیمانی و دوستداران
او درخواست بخشش کرد.
محمد جواد ظریف در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان در
پست اینستاگرامی با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت موالی متقیان
نوشت :یک هفته ای است که در پی پخش برداشت و تحلیل تلخ
این دانشجوی روابط خارجی از یک برهه تاریخی—آن هم صرفا برای
انتقال صادقانه تجربیات به مسووالن آینده و بدون هیچگونه قصدی
برای انتشار وسیع و یا حتی محدود آن—احساسات پاک عاشقان
شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید و به
خصوص شیر دخترش زینب خانم –که برایم همچون فرزندان خودم
عزیز است—جریحهدار شده است .برخی هم تالش کردهاند از این
شرایط ناگوار وسیلهای برای برهم زدن همدلی میان آحاد مردم دالور
این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاسی بسازند.
وزیر امورخارجه در ادامه یادآور شد :از همه بزرگوارانی که در این
روزها -با علم به عشق و همراهی دیرینم با شهید سلیمانی -با حمایت
و روشنگریهای خود بنده را مرهون لطفشان قرار دادهاند سپاسگزارم.
ظریف تاکید کرد :عرایض بنده—که هیچ ادعایی جز صداقت بر
ت آن ندارم—ذرهای از عظمت شهید سلیمانی و نقش بیبدیل او
قطعی 
در بازآفرینی امنیت ایران ،منطقه و جهان نمیکاهد .ولی اگر میدانستم
جملهای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا میکند ،حتما همچون
گذشته آن را بر زبان نمیآوردم .نه برای اینکه مردم را محرم نمیدانم،
بلکه از آن جهت که در جهان به هم پیوسته کنونی که انتخاب مخاطب
را ناممکن ساخته و در آشفتهبازار سیاست ،اغیار را محرم نمیشمارم.
او افزود :هر چه داریم از این مردم است و همانگونه که برادرم
شهید حاج قاسم جانش را فدای این مردم نمود ،من هم اگر آبرویی
دارم آنرا با افتخار فدای همین مردم می کنم که :ما را سریست با تو که
گر خلق روزگار  /دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
ظریف بار دیگر تاکید کرد :در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان
و به هنگام اعمال شب قدر ،همه کسانی که به باور خودم به من تهمت
و افترا زدهبودند را بخشیدم .امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان
سردار و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند.
رو سینه را چون سینهها هفت آب شو از کینهها
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
در ازای آزادسازی چهار تبعه؛

آمریکا  ۷میلیارد دالر از داراییهای ایران را
آزاد میکند

شبکه المیادین به نقل از منابع ایرانی گفت که آمریکا قصد دارد
به زودی ضمن آزادی چهار ایرانی بازداشت شده در خاک این کشور7 ،
میلیارد دالر از اموال بلوکه شده ایران را نیز آزاد کند.
ایران هم در مقابل چهار تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی برای
این کشور را آزاد خواهد کرد.

سیاری :آموزش موثرترین مولفه
در ارتقاء توان رزمی است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :حفظ تمامیت ارضی از
مهمترین ماموریت های ما در ارتش است و آموزش موثرترین مولفه در
ارتقا توان رزمی است.
دریادار حبیباهلل سیاری صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز
معلم که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد ،گفت :اقتدار و
بالندگی هر سازمانی به نحوه آموزش آن سازمان وابسته است ،لذا هر
چه آموزش عمیقتر و کیفیتر باشد ،رشد و پیشرفت بیشتر و دستیابی
به موفقیتها آسانتر میشود.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه آموزش صحیح منجر
به ارتقا توان بازدارندگی میشود ،افزود :آموزش موثرترین مولفه در
ارتقاء توان رزم است.
سیاری با اشاره به ماموریت اصلی ارتش خاطرنشان کرد :حفظ
تمامیت ارضی از مهمترین ماموریتهای ما در ارتش است و قطعاً
آموزش میتواند نقش موثر و بیبدیلی در این رابطه داشته باشد،
بنابراین همه فرماندهان باید نگاهشان به آموزش به عنوان اولویت اول
باشد که این موجب موفقیت ما در عرصه اجرای ماموریت است.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثربخشی آن در حوزه آموزش
گفت :از اسفندماه سال  ۹۸که کرونا شیوع پیدا کرد ما صحنه را به
خوبی مدیریت کردیم و اجازه ندادیم کلمه بحران وارد ادبیات ارتش
شود چون بحران برابر است با خروج از ریل نظم؛ لذا توانستیم با اتکا
و خالقیت و نوآوریها و بهرهگیری از فرصتها در شرایط کرونایی نیز
آموزشهای خود را انجام دهیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه امنیت تعطیل بردار
نیست ،افزود :ما برای برقراری امنیت به نیروی انسانی آموزش دیده نیاز
داریم؛ از اینرو باید آموزش هایمان را به نحو مطلوب انجام میدادیم.
بدین ترتیب برخی شیوه های آموزشی را تغییر دادیم ،از فضای مجازی
استفاده کردیم ،ظرفیت کالسها را پایین آوردیم ،محل برگزاری
کالسها را تغییر دادیم و پروتکلهای بهداشتی را کامال اجرا کردیم.
سیاری خاطرنشان کرد :اگر در رابطه با آموزش با گامهای موثر
و موفقیتآمیز پیش نمیرفتیم ،امروز در حوزه ایجاد امنیت با مشکل
مواجه بودیم .به حمداهلل امروز مراکز آموزشی ما امنترین مراکز هستند
به طوری که در آخرین دوره سربازگیری بیش از  ۹۸درصد مشموالن
با توجه به گستردگی موج چهارم کرونا در مراکز آموزشی ارتش حضور
پیدا کردند که این بیانگر اعتماد مردم به ارتش و نیروهای مسلح است.

هشدار تند خواهر رهبر کره شمالی
به کره جنوبی

«کیم یو جونگ» خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی
در یک بیانیه افراد متواری از این کشور و پناهنده به کره جنوبی را
«تفالههای انسانی» توصیف کرد و به سئول درباره تبعات متوقف نشدن
بروشورهای تبلیغاتی ارسالی مخالفان پیونگ یانگ هشدار داد.
به نوشته اسپوتنیک ،بنا بر بیانیهای که خبرگزاری رسمی کره
شمالی منتشر کرد ،خواهر رهبر کره شمالی اعالم کرد« :ما مانورهای
تفالههای انسانی در (کره) جنوبی را اقدام تحریکآمیز علیه دولت ما
قلمداد میکنیم و ما به اقدام متناسب به آنها نگاه خواهیم کرد».
کیم یو جونگ در این بیانیه افزود« :ما پیش از این به طور جدی
به مقامهای کره جنوبی درباره تبعات اقدامات اشتباهشان در تایید بی
سر و صدای اقدامات وحشیانه این تفالههای انسانی روی روابط (کره)
شمالی-جنوبی هشدار دادهایم».
بیانیه هشدارآمیز خواهر رهبر کره شمالی بعد از آن منتشر شد که
یک گروه موسوم به «مبارزان برای یک کره جنوبی آزاد» اعالم کردند،
از طریق مرز بالونهای حاوی حدود  ۵۰۰هزار بروشور به کره شمالی
ارسال کردند.
اقدام این گروه در ارسال بروشورهای حاوی پیامهای مخالف کره
شمالی در شرایطی انجام شده که کره جنوبی چندی قبل به منظور
کاستن از تنشها بین دو کشور ،ارسال بروشور از کره شمالی به کره
جنوبی را ممنوع کرده بود.
هشدار تازه کره شمالی به کره جنوبی درباره بروشورهای تبلیغاتی
در شرایطی انجام شده که رسانهها روز گذشته گزارش دادند که سئول،
درصدد تشویق واشنگتن به ادامه گفتوگوها درباره خلع سالح اتمی
پیونگ یانگ است.
به رغم انتشار این خبر ،یک مقام دولتی کره شمالی از اظهارات
اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره کره شمالی به شدت انتقاد کرد و گفت
این مواضع نشاندهنده تداوم خصومت واشنگتن با پیونگیانگ است
که نهایتا به ضرر خودشان تمام میشود.
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رهبر معظم انقالب با بیان اینکه معلمان افسران سپاه
پیشرفت کشور هستند ،گفت :معلمان باید کاری کنند
ریزشها نزدیک به صفر باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب عصر
دیروزدر یک سخنرانی زنده تلویزیونی با مردم سخن گفتند.
محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقالب را در ذیل
بخوانید:
قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است .ما به
این قله رسیدیم .از فرصت بینظیر توسل و تضرع و دعا و
طلب از پروردگار استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است.
برترین ضیافتهای الهی در همین ایام مبارک است.
این دعایی که شما میخوانید این اشکی که
میریزید همه اینها ضیافتهای پروردگار است .قدر
اینها را بدانید و برای خودتان و همه برادران دینیتان و
کشورتان و جامعهتان دعا کنید و از خدا درخواست کنید
و مطمئن به اجابت باشید .در روایات هست که وقتی
دعا میکنید اطمینان داشته باشید که استجابت میشود.
گاهی ظرف ما آمادگی دریافت لطف و رحمت الهی را
ندارد .سعی کنیم با تضرع بیبشتر و استغفار خودمان را آماده
دریافت رحمت الهی کنیم.
دو شب از شبهای قدر بافی است و از همه شما
التماس دعا دارم.
صحبتهای امروز ما درباره امیرالمومنین و بعد هم
درباره روز معلم و کارگران عزیزان خواهد بود.
درباره امیرالمونمین علیهالسالم در معرفی شخصیت
ایشان یک مرحله امامت است .امامت نه به معنای ریاست
دین و دنیا ،بلکه امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم
فرمود انی جاعلک ناس اماما .این در زمان سالخوردگی
حضرت ابراهیم بوده است .چون حضرت در پاسخ به ذریه
خود اشاره میکند و معلوم است که این مربوط به دوران
پیری است .چون قبل از آن فرزندی نداشتند.
مسئله امامت با ترازوهای ما قابل اندازهگیری نیست.
خب اینکه یک مقام واال و عالی است و این از دسترس
ما فهم آن خارج است .غیر از خود معصومین علیهالسالم،
نخبگان و بزرگانی بودهاند که به مفاهیم عالی امامت دست
پیدا کردهاند .در زمان خود ما هم شاید کسانی باشند قبل
از ما هم بودهاند کسانی که دورادور اسمشان را شنیدهایم.
مرحوم میرزاجوادآقا تبریزی در کتاب المراقبات مطالبی
را بیان میکنند .دست ما به اینها نمیرسد ،لکن گذشته
از این مقامات ،امام علی در مقامات دنیوی هم شخصتی
بینظیر است و بعد از پیامبر شاید کسی را نشود با این
خصوصیات پیدا کرد
به همین خاطر است که شیعه و غیرشیعه و غیرمتدین
به هیچ دینی،اینها امیرالمومنین را دوست میدارند و به
ایشان ارادت دارند.
البته در خصوصیات ایشان آنهایی که چشمگیر هست
در درجه اول عدالت بیاغماض ایشان است و عدالت گسترده
و بدون هیچ مالحظه .این عدالت عجیب و غریب که انسان
از شنیدن آن حیرت میکند .یا زهد و بیاعتنایی به دنیا
برای شخص خود
این بزرگوار ،دنیا را آباد میکرد ا ّما برای خودش
چیزی نمیخواست و این حیرت آور است .شجاعت و دل
رحیم آن بزرگوار .عزم راسخ ایشان نیست به زورگویان.
فداکاری او در راه حق .دریای حکمت او ،گفتار او دریای
حکمت بود .رفتار او کوه استوار .چیزهای عجیبی در
زندگی این بزرگوار وجود دارد .دشمنان هم به عظمت
این حضرت اعتراف کردهاند.
ما البته در این زمینهها عقب هستیم .هم از لحاظ
شخصی باید به این بزرگوار اقتدا کرد هم در آداب حکومت
کردن .خب امروز حکومت در دست پیروان امیرامومنین
است .ما باید همین عدالت و شجاعت و زهد را در عمل و
رفتار خودمان رعایت کنیم که خیلی عقب هستیم و سعی
کنیم تالش کنیم تا خود را به جلو ببریم.
چون روز ضربت خوردن این بزرگوار است ،جملهای را
درباره شوق این حضرت به شهادت عرض کنم.
حضرت میفرماید وقتی آیهای مطرح شد که بحث
فتنه در آن بود ،من فهمیدم تا وقتی که پیامبر هست این
فتنه رخ نخواهد داد و مربوط به بعد از ایشان خواهد بود.
وقتی رسول اکرم(ص) این مطالب را برای شاگرد
برجسته خود امیرالمومنین مطرح میکنند ایشان به هیجان
میآیند و جملهای را میفرمایند .من به پیغمبر عرض کردم
که یادتان است در روز اُحد وقتی حمزه به شهادت رسید،
من با آن همه جراحتی که وارد شده بود و شهید نشده بودم،
بر من سخت آمد که عقب ماندهام و شهید نشیدهام .یادتان
است؟ پیامبر گفتند تو هم شهید خواهی شد.
حضرت میفرمایند چند سال گذشته ،چرا من شهید
نشدم پس؟ پیامبر میفرمایند تو شهید خواهی شد.
بعد میفرمایند ،این صبر تو بر شهادت چطور خواهد
بود؟ شهادت در میدان مبارزات بعدی که سختیهایی را
تحمل میکند خیلی مهم است .ایشان بعد از یک دوران
دشوار به شهادت رسیدند .لذا پیامبر میفرمایند وقتی
شهادت نصیبت بشود چطور بر این شهادت صبر خواهی
کرد؟ حضرت امیر میفرمایند این جای صبر نیست ،صبر
مربوط به جاهای تلخ است ،اینجا انسان باید شکر کند خدا
را .این طلب شهادت خصوصیت حضرت است.
خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند
و بودند و دیدیم کسان زیادی را که در این جهت به
امیرالمومنین اقتدا کردند و عاشق شهادت بودند و خدای
متعال نصیب آنها کرد .شهید سلیمانی را تهدید کرده بودند
که تو را به قتل خواهیم رساند .ایشان به دوستان گفته بود
من را به چیزی تهدید میکنند که در کوه و پستی و بلندی
دنبال آن هستم .انشاءاهلل خدا ما را جزء برخوردار شوندگان
این مزیت بزرگ قرار دهد.
روز معلم در جمهوری اسالمی برابر است با شهادت
مرحوم شهید مطهری .خصوصیاتی در ایشان است که

این برای همه معلمین چه معلمین حوزههای علمیه چه
دانشگاهها و مدارس بایستی همه این را الگو قرار بدهند .خب
مرحوم مطهری مرد متفکری بود ،عالم بود ،فیلسوف بود،
فقیه بود .این خصوصیات در ایشان بود ،لکن خصوصیات
خیلی مهم و ویژگی ایشان این بود که هم تولید فکر میکرد
هم نشر فکر .نشر فکر خیلی مهم است .این بزرگوار آرام و
قرار نداشت.
ما دیده بودیم که ایشان دائم در فکر بود و دائم دغدغه
داشت که فکر درست و عمیق را نشر دهد در مخاطبان خود
و یک جهاد نرمآفزاری به تمام معنا را شروع کرده بود .در
طول سالیان متمادی و امواج مهاجم را مقابله میکرد و با آنها
سین ه به سینه میشد و بر آنها غلبه میکرد .مسئله برای او
هم فقط امواج مارکسیستی و شرقی نبود،چه تفکرات شرقی
که تفکرات لیبرالیستی غربی.
مخاطب خودش را هدایت میکرد و به آنها آرامش
و اطمینان میبخشید در مسیر فکر درست .شهید مطهری
مسئولیت شناس و تکلیف گرا بود .واقعاً دغدغه تکلیف
داشت.
هرگز بیکار نماند .میراث علمی پیشینیان در اختیار او
بود و خودش هم بر آن میافزود و همه اینها را در اختیار
شاگردانش قرار میداد .چه در کالسهای درس چه در
نوشتهجات و چه در سخنرانیها و دیدارهای دانشجویی
گوناگون.
به هر حال این بزرگوار وضع فکری و عملیاش اینطور
بود .مهم این بود که همه ظرفیتهای حوزه فکر و علم
را به مرحله مورد نیاز و نیازهای جامعه نزدیک میکرد و
میکشاند .یعنی اولویتهای جامعه ،معیار تالش او بود.
اولویتهای جامعه را خود تشخیص میداد و هم این ظرفیت
فکری را به آن سمت میکشاند.
جامعه ارزشمند معلم ما این را باید سرلوحه خود قرار
دهد .کار معلم انتقال میراث گذشته به نسل بعد است .باید
با مهارت تمام اینها را به نسل بعدی خود منتقل کند و باید
شاگردانشان را اهل فکر بار بیاورند.
این مسئولیت سنگینی است و احساس مسئولیت
زیادی نیاز دارد.
همچنین توجه داشته باشند معلمین که از فکر
مخاطب خودشان ،دانشآموز و دانشجو و طلبه و غیره ،از
فکر او صیانت کنند.
در کشور ما خوشبختانه امروز امکان آموزش به شکل
گستردهای وجود دارد .در گذشته این مقدار آموزش برای
جوانان و نوجوانان و کودکان فراهم نبود که امروز به برکت
جمهوری اسالمی وجود دارد.
خود معلمین عزیز هم یک بخش مهمی از همین
امکانات هستند .یعنی امکان آموزش با افزایش تعداد
معلمین و سواد باالی آنها بحمدهلل غنایی پیدا کرده است.
بنابراین معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند.
اگر حرکت عمومی کشور را به حرکت یک سپاه تشبیه
کنیم ،افسران جوان این مجموعه عبارتند از معملین عزیز.
خود آنها باید این نقش را باور کنند.
گفتم معلمین جوان،چون تعداد زیاد از آنها جوان
هستند .وگرنه معلمین سالخوردهای هستند که همچنان
دل از معلمی نمیکنند .وقتی این نقش خود را باور کردند
احساس مسئولیت هم میکنند.
یک روی دیگر این صفحه این است که در کشور ما
در کمتر زمانی اینجور مورد تهاجم فکری و اخالقی قرار
داشتهاند .البته در دوران پهلوی از سوی خود مسئولیان انجام
میشد اما االن از طرف دشمنان.
معلمان باید یک جهاد مستمر دائمی را انجام دهند
و کاری کنند که ریزشها نزدیک به صفر شود و رویشها
در حداکثر.
البته دیگران هم در قبال جامعه معلیمن مکلف هستند.
همه مسئولیت داریم در قبال آنها .مسئله مهم دیگر باال
بردن شأن معلمی است .این را باید به همه تفهیم کنیم و به
فرهنگ عمومی تبدیل شود.
معلمی کار بسیار بزرگ و با ارزشی است .آموزش و
پرورش ،رسانهها و دستگاههای تبلیغی باید در این زمینه
نقش ایفا کنند.
البته گشودن گرههای معیشتی هم کار بسیار الزم و
مهمی است که باید انجام شود که عمدتاً بر عهده دولت و
مجلس است
در پایان این بخش جا دارد از نقش ستودنی معلمان
در این دوران گرفتاری همهگیر و بیماری همهگیر یاد کنم
که خدمات آمزوشی را تعطیل نکردند و از راه دور بهترین
خدمات را ارائه کردند و زحمات آنها را مضاعف کرد.
خانوادهها هم انصافاً کمک کردند .مخصوصاً مادران .از
مادران دانشآموزان صمیمانه تشکر میکنم.
اما روز کارگر؛ ما سال گذشته روز کارگر برنامه خوبی
داشتیم .ارتباط تصویری با کارگران و کارآفرینان برگزار شد
و دیدار بیادماندنی بود .امسال ُ
متأسفانه به خاطر رواج اخیر
این ویروس منحوس امکان این هم فراهم نشد که کارگران

رییس تیم مذاکره کننده ایران در وین در مورد آخرین روند مذاکرات مربوط
به احیای برجام گفت :با توجه به ورود به نگارش متن در برخی حوزهها ،طبیعتا
کمی روند شده است ،با این وجود روند رو به جلوست.
سیدعباس عراقچی بعدازظهر روز شنبه پس از نشست کمیسیون مشترک
برجام در وین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آمریکاییها گفتهاند بخشهایی
ازتحریمها را لغو خواهند کرد و آیا ایران این موضع را قبول دارد ،اظهار کرد :اگر دو
طرف مواضع یکدیگر را قبول داشتند که نیازی به مذاکره نبود .مذاکره در خصوص
همین اختالف نظرهایی است که وجود دارد.این دیپلمات ارشد کشورمان ،با بیان
این که این قدر مذاکره میکنیم که این مواضع به هم نزدیک شود و خواستههای
ما مبتنی بر مواضع قطعی نظام تامین شود ،تصریح کرد:اگر تأمین شود ،توافق
خواهد بود و اگر تامین نشود طبیعی است که توافقی هم در کار نیست.
این دیپلمات کشورمان در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به سوالی در مورد
روند رفع تحریمها با توجه به صحبتهای قبلی وی مبنی که در خصوص رفع
تحریمهای موضوعی تفاهم بیشتری است ،ولی در مورد رفع تحریم افراد اختالف
نظر بیشتری وجود دارد ،اظهار کرد :همانطور که عرض کردم تحریمهایی که
موضوعی و بخشی هستند مثل تحریم بخش انرژی ایران ،تحریم صنعت خودرو،

در جایی جمع شوند و با آنها از دور صحبت کنیم و این نوع
انگلیسی این ویروس خطرش باالتر است آنطور که میگویند.
یک مسئله بحث حمایت از کارگران است یک موضوع
هم ایجاد کار .درباره تمجید از کارگر همین بس که دست
کارگر دستی است که خدا و پیغمبرش او را دوست دارند.
پیامبر دست کارگر را بوسید.
جامعه کارگری حق بزرگی به گردن همه آحاد جامعه
دارد .چون در اقتصادی که میخواهد روی پای خودش
بایستند و تکیه به خارج از کشور ندارد در چنین اقتصادی
کارگرد نقش مهمی ایفا میکند و ستون اصلی است .تولید
وابسته به کارگر است.
این نقش هم از آن نقشهایی است که مردم باید به
آن توجه کنند و به فرهنگ عمومی تبدیل شود .اینجا هم
دستگاههای تبلیغی باید در این زمینه کار کنند.
در جمهوری اسالمی البته حق کارگران بیش از جاهای
دیگر است .چون از اول تشکیل این نظام بدخواهان تالش
کردند جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند ا ّما این
جامعه در کنار نظام ایستاد و حق بزرگی بر گردن نظام
جمهوری اسالمی دارند.
ا ّما مسئله حمایت از کارگران ،که مسئله بسیار مهمی
است و در صحبتهایی که درباره کارگران کرده ام تکیه
کردام و میکن ،این شعار امسال ما ،پشتیبانی یکی از انواع
پشتیبانی از تولید حمایت از کارگران است.
اگر میخواهیم از تولید ملی کشور حمایت کنیم باید از
کارگران حمایت کنیم .این یک قلم مهم از پشتیبانی است
البته حمایت از کارگر حمایت از ثروت ملی است .اگر
کارگر یک کشور بانشاط باشد ثروت ملی ایجاد میکند و
این ثروت ملی آبرو برای کشور ایجاد میکند .اگر از کارگر
حمایت کردند چنین اثراتی دارد.
البته حمایت از کارگر این نیست که پایه حقوقی آنها
را باال ببریم .این یک نوع حمایت است .حمایتهای دیگری
هست که باید توجه بشود از جمله مسئله مهارتآموزی
کارگرها و باید برنامهریزی وسیعی صورت بگیرد که برای
انواع کارگردها مهارت بیاموزیم و سطح تخصص آنها را باال
ببریم که هم برای آنها نافع است هم به کار ارزش بیشتر
میدهد.
مسئله بیمه و درمان یک مسئله دیگری از حمایت
است .اینها الزم است که در برخی بنگاههای مردمی این به
خوبی رعایت میشود .همه باید رعایت کنند و یکی از مسائل
اصلی بحث کارگری همین باید باشد.
امنیت شغلی هم یکی از انواع حمایتهاست .کارگر
نباید دغدغه داشته باشد که کارش را میگیرند یا نه .اینکه
به تعطیلی کارخانجات حساس هستیم به همین علت است.
کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد و بداند که شغل او
تضمین شده است.
مسئله مهم دیگر مسکن کارگر است که بخش مهم
درآمد آن صرف اجاره بها میشود که برای مسکن آنها
باید فکر اساسی کرد .من شنیدهام که مجلس این را در
بودجه گنجانده که اگر اینطور است و محقق شود کمک
بزرگی است.
یک حمایت دیگر ایجاد روابط منطقی و عادالنه بین
کارگر و کارفرما و دولت است که این از وظایف وزارت کار
است.
یک مسئله مهم دیگر تولید اشتغال و کار است که اگر
برنامهریزی درستی در ایجاد اشتغال دولتها داشت باشند
و این برنامهریزی را با دقت دنبال کنند و از ظرفیتهای
بخش خصوصی ایجاد کنند این کمک بزرگی به اقتصاد
کشور خواهد کرد
ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی ندارد بلکه برکات
احجتاعی و سیاسی هم دارد .خود کار و اشتغال برای مردم
بخصوص نسل جوان مایه نشاط و تحرک و سرحال بودن
است .کارگر یا کارآفرینی که میتواند کار و تالش کنند ببیند
چطور بانشاط اشت .در مقابل بیکاری بستر فساد و بدبینی و
بدگویی است .بستر اعتیاد و انحرافات اخالقی و حتی امنیتی
است .دولتها بایستی یکی از برنامههای مهم خود را ایجاد
اشتغال قرار دهند.
من یک هشداری باید بدهم به کسانی که منجر به
تعطیلی کارخانهها شدندُ .
متأسفانه کارخانههای زیادی به
تطیلی کشیده شدهاند .کسانی که به خاطر منافع خودشان
کارخانه را به شکلی میگیرند و برای اینکه از زمین آن
استفاده کنند کارگر را اخراج و بعد زمین را نگه میدارند تا
در فرصت مناسبتی تبدیل به ساختمان کنند تا ازش افزوده
باطل و حرامی را برای خود ایجاد کنند .چه بدانند چه نه،
خیانت است .برخی قصد خیانت ندارند ا ّما این خیانت به
کشور و کارگران و تولید است.
دستگاه های ذیربط باید به جد کار کنند .وزارتخانههای
صنعت و کشاورزی که کار تولید میکنند اینها باید نقش
ایفا کنند .البته ابعاد موضوع وسیعتر است و باید بنشنینند و
یکی از برنامههای اصلی کشور این است .باید با دستهایی
که کارخانههای را به تعطیلی میکشانند برخورد شود.

گزارش عراقچی از روند مذاکرات

مالی ،بانکی ،بیمهای و بنادر ،براساس توافقاتی که تا االن صورت گرفته است این
تحریمها باید برداشته شود و توافق در مورد آنها وجود دارد .در کنار این برخی
از اشخاص ،افراد و نهادها نیز به صورت خاص مورد تحریم واقع شدهاند که لیست
بلند باالیی است .مذاکرات در مورد این لیست هنوز ادامه دارد .اکثر آنها تا االن
موافقت شده که از فهرست تحریمها خارج شوند ،ولی دیگرانی هستند که هنوز به
دالیل مختلف در این فهرست حضور دارند و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز
ادامه دارد.عراقچی در مورد نهضت کمیسیون مشترک برجام گفت :امروز سومین
دور مذاکرات انجام شد .امروز تصمیم گرفتیم که مجددا یک توقف بدهیم برای
جمعبندی از مجموعه بحثهایی که انجام شده است .مذاکره در این دور خیلی
فشرده بود و در سطوح و قالبهای مختلف برگزار شد.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :میتوانم بگویم که ما االن در مباحث
خودمان ،مباحث به یک پختگی رسیده است .در مباحث مورد اختالف و در
بخشهایی که مشترک هستیم و توافق در مورد آنها وجود دارد .یک مقداری
بحثها پختگی پیدا کرده است و یک مقدار روشنتر شده است .در واقع االن
فاصلهها دقیقتر شده و اختالفها روشنتر شده است.
وی ادامه داد :در مباحث مسائل هستهای و تحریمها نکات ریز فنی داریم.

وقتی کارگر بیکار شد و کارخانه از کار افتاد محصول
آن باید از خارج بیاید و همین مشکالت پیش میآید .عالوه
بر اینکه منابع ارزی ما به خارج میرود با همین مشکالت
ارزی مواجه میشویم.
عالوه بر این وقتی عده زیادی از کارگران بیکار شدند
کسانی هم که شاغل هستند به آنها ظلم میشود چون
کارگر که زیاد بود ارزش کار او هم باال میرود.
یکی از چیزهایی که عرض کردهام همیشه که اظهارنظر
کارشناسان است که کارگاه های متوسط و کوچک در سطح
کشور باید فعال شوند .گسترش این کارگاههای کوچک هم
تولید ثروت برای طبقه متوسط و ضعیف است هم ایجاد
اشتغال برای کشور است .باید اینها را زنده کنند.
این روزها صحبت تحریم میشود البته چندسال است
که مطرح است .به نظر ما بهترین و موفقترین کار برای
خنثی کردن تحریم تالش واقعی نه شعاری تقویت تولید
ملی است .اگر این را به معنای واقعی کلمه تولید کردیم و
دنبال کردیم مطمئن باشید خنثی و برطرف میشوند .چون
وقتی دیدند کشور از تحریم ضربه نخورد و تالش درونی او
بیشتر شد ناگریز میشود تحریم را بردارد.
یک جمله درباره انتخابات عرض می کنم .دو مطلب؛
یکی اینکه انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم
است و نباید مردم را از انتخابات دلسرد کرد
مطلب دیگر این است که انتخابات را با حرفهای
بیهوده و وعدههای فرینبده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد
کسانی که مایل هستند در این کارزار شرکت کنند به
معنای واقعی،کار ارائه کنند به مردم
انتخابان فرصت بیبدیلی است که هیچ چیزی جای
آنرا در استحکام پایههای نظام نمیگیرد.
وقتی مردم حضور پیدا کنند هیچ قدرتی نمیتواند
کشور را تکان دهد .پس هر کسی که در انتخابات شرکت
میکند برای سرنوشت کشور و آینده آن تالش میکنند.
عدهای مردم را دلسرد میکنند .خدشه کردن در
انتخابات و در دستگاههایی چون شورای نگهبان غلط
است.
همه انتخاباتهای ما سالم بوده است ،ممکن است
تخلفاتی در گوشه و کنار بوده که رخ داده است ،ا ّما تأثیری
در نتیجه نداشته است .مواردی بوده که شکایت شده و ما
پیگیری کردهایم و تحقیق جدی کردیم .تخلفی که خالف
امانت باشد مطلقاً در انتخاباتهای ما نبوده است.
البته برخی انتخابات را وقتی قبول دارند که نتیجه
همان چیزی باشد که آنها میخواهند .اگر مطلوب آنها
درآمد قبول میکند انتخابات را متهم میکنند و کسانی که
برگزارکننده بودهاند را متهم میکنند .گاهی هم مثل 88
اغتشاش راه میاندازند .البته متهم کردنها بیاخالقی است،
اغتشاشات جرم است.
مسئله بعد این است که اظهاراتی برخی از کسانی
که وارد میدان میشوند انجام میدهند که اظهارات
خوبی نیست .حرفهای فرینده است که هیچ پشتوانه
فکری و برنامهای ندارد ،چیزی میگویند بدون اینکه
امکانات کشور را بشناسند .برخی از این برادران که وارد
عرصه میشوند از خیلی از امکانات کشور شاید مطلع
نشوند .باید برنامه به معنای واقعی کلمه اراده شود .باید
طوری باشد که وقتی کارشناسان به حرف یک فرد نگاه
میکنند ببیند متقن است.
گاهی هم حرفهایی که گفته میشود کانه از اساس،
قانون اساسی را قبول ندارند .خب کسی که میخواهد در
رأس دستگاه اجرایی قرار میگیرد باید اینها را باور داشته
باشد.
البته از برخی مسئولین کشور هم این روزها حرفهایی
شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف است.
شنیدیم که رسانههای دشمن و مخالف جمهوری
اسالمی هم پخش کرده اند .انسان متأسف میشود وقتی
اینها را میشنود
برخی از این حرفها تکرار حرفهای آمریکاست .فرض
کنید آمریکاییها سالهاست از نفوذ جمهوری اسالمی
به شدت ناراحت هستند .از شهید سلیمانی به خاطر این
ناراحت بودند و به این خاطر ایشان را به شهادت رساندند.
ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که
داریم حرف آنها را تکرار میکنیم چه در باره نیروی قدس
چه شخص شهید سلیمانی.
برنامههای کشور اعم از برنامههای نظامی و علمی و
فرهنگی و دیپلماسی است.و مجموعه اینها سیاست کشور
را تشکیل میدهد .این که این بخش آن بخش را نفی کند
اص ً
ال معنی ندارد و این خطای بزرگی است که از مسئول
جمهوری اسالمی نباید سر بزند
انصافاً نیروی قدس بزرگترین عامل موثر در جلوگیری
از دیپلماسی منفعل در غرب آسیاست.
این نیرو ،سیاست جمهوری اسالمی را تحقق
بخشید .غربیها اصرار دارند که سیاست خارجه ایران
زیر پرچم آنها باشد .میل آنةا این است چون سالها
اینطور بوده است .هم در اواخر قاچار هم در دوران پهلوی
ایران تحت سیطره غرب بوده .انقالب ایران را از سیطره
آنها خارج کرده و حاال تالش میکنند که آن سیطره
را برگردانند .لذا جمهوری اسالمی با چین ارتباط برقرار
میکند آنها ناراحت میشوند ،با روسیه ارتباط برقار
میکنند آنها ناراحت میشوند.
بنده موارد متعددی را سراغ دارم از کشورهای همسانه
که مسئوالن عالیرتبهشان میخواستند به ایران سفر کنند
که آمریکاییها مخالفت میکردند .ما نمیتوانیم در مقابل
خواست آنها کوتاه بیاییم .باید پرتوان عمل کنیم.
این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای
دنیا در وزارت خارجهخ تعیین نمیشود .در همه جای دنیا
مربوط به مجامع باالدستی و مسئولین عالی رتبه هستند
که تعیین میکنند .البته وزارتخارجه هم مشاکرت دارد .ا ّما
مجری است.

جزئیاتی داریم که باید در مورد آنها بحث و بررسی دقیق صورت بگیرد .در
بسیاری از موارد نقاط مشترک وجود دارد .در برخی از موارد هنوز نقاط اختالف
وجود دارد و نقاط اختالف االن روشنتر شده است.
رئیس تیم مذاکرهکننده ایران ادامه داد :در برخی از حوزهها االن وارد نگارش
متن شدهایم و این جایی است که اتفاقا کار خیلی آهسته صورت میگیرد به این
علت که کار روی متن دقت خود را میخواهد .با توجه به اینکه در مورد برخی از
موضوعات کماکان اختالف وجود دارد لذا کار به آهستگی پیش میرود در عین
حال روند رو به جلو است گرچه آهسته است .اگرچه ما هنوز نمیتوانیم پیشبینی
کامل کنیم که چه زمانی و به چه شکلی میتوانیم به توافق برسید ،ولی شکل
توافق قطعا براساس مواضع قطعی نظام خواهد بود و هیچ تردیدی در این نیست.
عراقچی خاطرنشان کرد :آنها مواضع خودشان را دارند و نزدیک کردن
مواضع کار آسانی نیست .به هر حال ما تصمیم گرفتیم که یک جمعبندی از
مباحث خودمان داشته باشیم .متونی که مورد مذاکره قرار گرفته یک شکل و
جمعبندی در مورد آنها صورت بگیرد .هیاتها به پایتختهای خود خواهند رفت.
در پایتختها این موارد مورد بررسی قرار میگیرد و مجددا انشاءاهلل جمعه آینده
مباحث و مذاکرات را از سر خواهیم گرفت.

