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واعظی:

جای خالی آیتاهلل هاشمی
پر نخواهد شد

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه آیتاهلل هاشــمی برای آنچه
درســت و اصولی میپنداشــت ،از هزینه کردن خــود و آبرویش ابا
نداشــت ،تاکید کرد :با درگذشت او جمهوری اسالمی ایران ،یکی از
نمادهایش را از دست داد ،نمادی که جای خالیاش پر نخواهد شد.
به گــزارش ایرنا« ،محمــود واعظی» در حســاب کاربری خود در
اینســتاگرام نوشــت :نوزدهم دی ماه ســالروز درگذشــت آیتاهلل
هاشــمی رفسنجانی است .بزرگمردی که در انقالبیگری پیشرو ،در
سیاســتورزی بسیار هوشمند و معتدل و در اخالق اسوهای کمنظیر
بود.
وی با بیان اینکه آیتاهلل هاشــمی اســامگرایی را با میهنپرستی،
شــجاعت را با درایت و آرمانگرایی را بــا واقعگرایی در همآمیخته
بود ،اظهار داشت :نقطه مقابل افراطیگری ،پوپولیسم و تنگنظری
بود .قلبش برای نظام و کشور میتپید و در عین حال ،همواره حامی
حقوق مردم بود .با ســابقهای مشــحون از مجاهــدت و کارنامهای
درخشان در عرصه مدیریت اجرایی ،میتوانست به کنج عافیت برود
اما مسئولیتپذیر بود و تا واپسین لحظات عمر میدان را خالی نکرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه آیتاهلل هاشــمی برای آنچه
درســت و اصولی میپنداشــت ،از هزینه کردن خــود و آبرویش ابا
نداشــت ،تصریح کرد :ایشان به معنای واقعی کلمه ،مصداق مفهوم
اعتدال و گرانیگاه سیاســت در ایران بود .با درگذشــت او جمهوری
اســامی ایران ،یکی از نمادهایش را از دست داد ،نمادی که جای
خالیاش پر نخواهد شد .روحش شاد و یادش گرامی باد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی  ۱۹دی سال  ۱۳۹۵به دلیل عارضه قبلی
در  ۸۲سالگی دارفانی را وداع گفت.

آمریکا تحریمها را لغو کند،
غنیسازی  ۲۰درصدی را متوقف
میکنیم

معاون سیاســی وزیر خارجه با بیــان اینکه آمریکا تحریمها را لغو
کند ،غنیســازی  ۲۰درصدی را متوقف میکنیم ،گفت :ما برای
بازگشــت آمریکا آغوش باز نمیکنیم ،این به آنها بستگی دارد که
چه تصمیمی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســید عباس عراقچی معاون سیاسی
وزیر امور خارجه ،در گفتگو با شبکه با  NHKژاپن با بیان اینکه
ایران تولید اورانیوم غنی شــده  20درصدی را آغاز کرده اســت،
تصریح کــرد :این اقدام برخالف تعهدات ایران در برجام اســت
ولی براســاس حق ایران طبق بند  36صــورت میگیرد بنابراین
نقض برجام نیست .در صورت لغو تحریمها توسط آمریکا میتوان
غنیسازی 20درصدی را متوقف کرد.
عراقچی خاطرنشان کرد :مردم ایران در چهار سال گذشته از اثرات
تحریمهای آمریکا صدمات زیادی دیدهاند.
معــاون وزیر امور خارجه افزود :به عنوان یک دیپلمات ،یک دقیقه
را هم از دســت نخواهم داد تا اطمینان حاصل شود که تحریمها
یک بار دیگر برداشته میشــوند.وی گفت :اگر تحریمها برداشته
شــده و ایران بتواند از توافق هستهای بهره مند شود ،به تعهدات
خود باز میگردد .غنیســازی  20درصدی به راحتی و به سرعت
قابل برگشت اســت.عراقچی درباره احتمال بازگشت دولت جدید
آمریکا به برجام اظهار داشــت :این به خود آنها بســتگی دارد که
تصمیم بگیرنــد .بایدن باید بجای ابراز آمادگی با کلمات ،اقدامات
قاطع اتخاذ کند .ایران اقدامات بایدن و نه حرفهای او را از نزدیک
زیر نظر خواهد داشــت.معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود :ما از
بازگشت آمریکا به برجام استقبال میکنیم ،اما برای بازگشت آنها
التماس نمیکنیم.وی در ادامــه گفت :ایران منتظر خواهد ماند تا
ببیند چگونه میخواهند به توافق هســتهای برگردند و به تعهدات
خود عمل کنند.
معاون وزیر امور خارجه در خصوص توقیف نفتکش کره جنوبی در
خلیج فارس اظهار داشت :این یک مسئله سیاسی نیست و ارتباطی
با وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی ندارد.
عراقچی افزود :داســتان نفتکش موضوع دیگری است و شواهد و
اسنادی وجود دارد که نشان میدهد این نفتکش باعث آلودگی دریا
شده است.وی ادامه داد :کره جنوبی حق مسدود کردن دارایی ایران
را ندارد .این مســئل ه مهمی است و قطعا این موضوع را در دیدار با
معــاون وزیر امور خارجه کره جنوبی که به زودی به ایران ســفر
خواهد کرد ،مطرح میکنم.

انتقام خون فخریزاده قطعی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :انتقام خون شهید فخریزاده
قطعی است ،اما زمان و مکان را جبهه انقالب تعیین خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح در مراســم چهلمین روز شهادت شهید محسن
فخریزاده اظهار داشت :شهید فخریزاده با استقامت و با پایداری
با بذل جان مســیر علم و دانــش را ادامه داد و یک لحظه پا پس
نکشید.وی افزود :شهید فخریزاده دو دهه تحت تعقیب شقیترین
آدمهای کره زمین بود .قدرت اطالعاتی و تروریستی اسرائیل چیز
کمی نیست .کسی  ۲۰سال تحت تعقیب باشد و این مسیر سخت
را پیــش برود و یک لحظه قدمش لرزان نشــود و بگوید کســی
دیگری این مســیر را ادامه دهد .او ثابتقدم ایستاد و تا بذل جان
این مسیر قدرت را ادامه داد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان
اینکه بخش اعظمی از خدمات شهید فخریزاده قابل بیان نیست،
گفت :تشکیل مجموعه «سپند» کار فوقالعاده ارزشمندی است .در
بخشهای گوناگون وزارت دفاع و صنعتهای دفاعی و موسســه
تحقیقاتی مجموعهای از دانشمندان در حال تحقیق هستند .تشکیل
چنین مجموعهای یعنی داشتن ظرفیت مدیریتی و علمی که بتواند
دانشــمندان فراتر از دانشمندان مستقر در سایر بخشهای وزارت
دفاع و حتی ســایر بخشهای نیروهای مسلح و کشور را در خود
جمع و آنها را اداره کند و به پیش برود.وی اضافه کرد :این چشمه
جاری و جوشــان ،میوههای بسیار فراوانی خواهد داد .عزیزانی که
پس از شهادت این بزرگوار این پرچم را به دست گرفتند این مسیر
را پیش خواهند برد .اقدامات بینظیر در پدافند هستهای ،زیستی و
شیمیایی با همکاری دوستانش انجام دادند.سرلشکر باقری تصریح
کرد :شــهید فخریزاده پژوهشهای دفاعی در برابر ســاحهای
نامتعارف انجام داد که حقیقت ًا از ســایرین یک سر و گردن باالتر
بود .ســاخت سامانه ایکسری برای مقابله با قاچاق ،ورود و انتقال
ســاح و مواد منفجره و مهمتر از همه که برای این روزهایمان
اقدامات ارزشمندی است ،اقدامات برای مقابله با کووید ۱۹ -چه در
مساله کیت تشخیص آزمایشگاهی چه در زمینه واکسن است که
این واکسن با ریاست ایشان وارد مرحله بالینی و انسانی شده است.
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رهبر معظم انقالب:

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح
کردند:آمریکاییها اگر توانسته بودند
واکســن تولیــد کنند ایــن افتضاح
کرونایــی در کشورشــان بهوجــود
نمیآمــد که در یــک روز حدود ۴
هزار نفر تلفات داشــته باشند .ضمن
اینکه اساس ًا به آنها اعتمادی نیست و
گاهی این واکسنها را برای آزمایش
بر روی ملتها است.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیتاهلل
خامنــهای رهبــر معظــم انقالب
اســامی صبح امــروز (جمعه) در
ســخنانی تلویزیونــی به مناســبت
سالروز قیام  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم قم،
بر ضرورت حراســت از یاد و نام این
قیــام تعیینکننده و مضمون دینی و
ض ّدامریکایی آن تأکیــد کردند و با
افتخارآمیــز خواندن تولید واکســن
کرونــا در کشــور ،گفتنــد :حضور
منطقهای و ثباتآور و افزایش قدرت
دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد
یافت ،در مــورد برجام هم ما اصرار
و عجلــهای برای بازگشــت امریکا
نداریم مهم این اســت که تحریمها
باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اســامی قبل از بیان
مباحث اصلی خود درباره حماسه ۱۹
دی  ۱۳۵۶مردم قم و برخی مسائل
روز ،از حضور حماســی و خودجوش
مردم در تجلیل از سردار شهید حاج
قاســم سلیمانی و شــهید ابومهدی
قدردانی و تأکید کردند :این فعالیت
خودجوش و حماســهگونه ،ناشی از
عواطف ،بصیرت و انگیزههای عالی
مردم بــود و روح تــازهای در کالبد
کشور و ملت دمید.
ایشــان همچنین از تجمع بزرگ و
شــگفتانگیز مردم عــراق در بغداد
و چند شــهر دیگر در ســالگرد این
دوشــهید بزرگ تجلیل کردند و یاد
همراهان سردار سلیمانی و ابومهدی
(شــهیدان پورجعفــری ،مظفرینیا،
طارمــی ،زمانینیا) و نیز شــهدای
عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای همچنین
با بزرگداشــت یاد شهدای جانباخته
کرمان در مراســم تشــییع ســردار
سلیمانی و نیز شــهیدان جانباخته
در حادثه بســیار تلخ و ناگوار سانحه
هواپیمایــی در آســمان تهــران ،از
خداوند متعال برای آن عزیزان لطف
و رحمت و بــرای بازماندگان صبر و
ّ
تسل و آرامش مسألت کردند.
رهبر انقالب افزودند :مسئوالن نیز
در این زمینه وظایفــی دارند که به
آنها تذکر داده شده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
چهلمین روز شهادت دانشمند بزرگ
کشــور شــهید فخریزاده افزودند:
دو شــخصیت بزرگ علمی که این
اواخر از دســت دادیم یعنی شــهید
فخریزاده و آیتاهلل مصباح یزدی،
هر دو در عرصه های کاری خویش،
چهرههای برجستهای بودند که باید
از میراث ارزشمند آنها مراقبت شود
و راه آنان به بهترین وجه ادامه یابد.
رهبــر انقــاب در بخــش اصلی
سخنانشــان بــا تأکیــد بــر تأثیر
تعیینکننــده قیــام  ۱۹دی ۱۳۵۶
مردم قم ،نگهبانی و حراســت از یاد
این حادثه و نیز مضمون عمیق آن را
ضروری برشمردند.
ایشان افزودند :قیام  ۱۹دی از نقاط
اوج حیات ملت ایران اســت چرا که
عزم ،اراده و بصیرت ملت را نشــان
میدهــد .بنابراین باید یاد آن زنده و
ُپر نشــاط بماند و راه آینده را روشن
کند.
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به
تالش دستهای خائن و تحلیلگران
مغــرض بــرای تغییــر مضمون و
محتوای حوادث بــزرگ ملتها در
جهت منافع قدرتهای بزرگ گفتند:
با گسترش وســایل ارتباط جمعی،
امکان تغییر مضمون اینگونه حوادث
بیشترشده است.
ایشــان تحریف واقعیت رویدادهای
مهم کشورها و جهان ،آن هم با زبان
و قلم اشخاص و نویسندگان معروف
را از کارهــای مهم دســتگاههای
جاسوســی و امنیتی برشمردند و با
اشاره به کتابی که در زمینه اینگونه
فعالیتهای سازمان سیا منتشر شده
اســت ،افزودند :این کتاب نشــان
میدهد که ســیا چگونه با تســلط
بــر مطبوعات و رســانههای بزرگ
آمریکایی و حتــی اروپایی ،حوادث
را تحریف و تفسیرهای تأمین کننده
منافع آمریکا را به افکار عمومی القا
میکند.
رهبر انقــاب در تبییــن ضرورت
نگهبانــی از مضمــون قیام  ۱۹دی

 ۱۳۵۶مــردم قــم افزودنــد :حادثه
قم به این شــهر منحصــر نماند و
با الگوســازی و گســترش به دیگر
شهرها ،زمینهســاز پیروزی انقالب
عظیم مردم ایران شد ،بنابراین باید
از مضمون آن بهخوبی مراقبت کرد.
حضــرت آیتاهلل خامنهای ،خشــم
متراکمشــدهی مردم نسبت به رژیم
دیکتاتور ،فاســد و وابسته پهلوی را
یکی از دو مضمــون اصلی قیام ۱۹
دی دانســتند و افزودند :این حرکت
تعیینکننده ،اساســ ًا دینــی بود چرا
که بر رهبری ،بیانیهها ،ســخنان و
درسهای امام خمینی(ره) به عنوان
مرجع تقلید متکی بود و ایشــان هم
از روز اول قیام در سال  ،۱۳۴۱مردم
را بر اســاس مبانی دینی رهبری و
هدایت میکرد.
رهبر انقــاب اســامی ،مضمون
دوم قیــام  ۱۹دی  ۱۳۵۶را «ضــ ّد
آمریکایی و ض ّد استکباری» خواندند
و یادآوری کردند :چنــد روز قبل از
آن قیــام ،رییسجمهور وقت آمریکا
در تهران حمایت صد در صدی خود
را از رژیم منحط ،مســتبد و وابسته
پهلوی اعــام کرده بــود ،بنابراین
حرکت مردم قــم علیه رژیم پهلوی
یک حرکت ضد آمریکایی هم بود.
ایشــان در جمع بندی این بخش از
سخنانشــان گفتند :قیام دینی و ضد
آمریکایــی  ۱۹دی در واقــع اولین
ضربه تبــر ابراهیمی بــر پیکر بت
بزرگ به حساب میآید ،ضرباتی که
تا امروز ادامه یافته است.
رهبــر انقالب با اشــاره بــه اوضاع
در هــم ریخته بت بزرگ اســتکبار
افزودنــد« :افتضــاح انتخاباتــی»،
«حقوق بشری که هر چند روز یک
سیاهپوســت قربانی آن میشــود»،
«بر مال شــدن ماهیــت ارزشهای
ادعایی آمریکا که موجب تمســخر
دنیا حتی دوســتان آمریکا شــده»،
«اقتصــاد فلج» ،و «دههــا میلیون
بیکار و گرســنه و بیخانمان» نشان
دهنده اوضاع نابسامان آمریکا است
که البته عجیب نیســت ،اما عجیب
این اســت که عدهای هنــوز آرزو و
قبلهشان آمریکا است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای افزودند:
عدهای خیــال میکنند کــه اگر با
آمریکا آشــتی کردیم ،کشور بهشت
بَرین می شود .این افراد باید به ایران
قبل از انقالب نگاه کنند که چگونه
حمایت آمریــکا باعــث جلوگیری
از پیشــرفت کشور ،گســترش فقر
اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی
بند و باری فرهنگی شد .ضمن اینکه
امروز هم اوضــاع رژیمهایی که در
منطقه قربانصدقه آمریکا میروند،
بر همه روشن است.
رهبر انقالب ،بازگشــت به ســلطه
جهنمی قبل از انقالب را هدف اصلی
آمریکاییها در فشارهای  ۴۲ساله بر
ایران دانستند و افزودند :فرق آمریکا
با برخی اروپاییها در این اســت که
آمریکاییها به علت ســابقه سلطه
قبلی خود بر ایــران و منطقه ،دنبال
تکرار آن وضع هستند و باید همه در
مقابل این هدف شوم هوشیار باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره
ســخنان صریــح یک کارشــناس
معروف آمریکایی گفتند :آمریکاییها
تا هنگامی که بر منطقه سلطه نیابند،
منافع خــود را در ایجاد بیثباتی در
ایران ،عراق ،ســوریه ،لبنان و دیگر
کشــورهای منطقه جستجو میکنند
که این هدف را گاهــی با کارهایی
شــبیه فتنه  ۸۸در ایران و گاهی با
تشکیل داعش پیگیر میشوند.
ایشان با اشــاره به حوادث روزهای
اخیر در آمریکا مانند حمله به کنگره
و فرار نمایندگان از تونلهای مخفی
افزودنــد :آنها در فتنه  ۸۸به دنبال نا
امنی و ایجاد آشــوب و جنگ داخلی
در ایران بودند که موفق نشــدند و
خداوند همین مســاله را در سال ۹۹
بر سر خودشان آورد.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای بخش
دیگری از سخنانشــان را به پاســخ
قطعــی و پایانی نظام اســامی به

ادعاهای جبهه استکبار به سرکردگی
آمریــکا علیــه جمهوری اســامی
در  ۳موضــوع «تحریــم»« ،حضور
منطقهای ایــران» و «توان دفاعی
و قدرت موشکی کشور» اختصاص
دادند.
ایشان در خصوص مســئله تحریم
تأکید کردند :جبهه غرب و دشمنان
موظفند حرکــت خباثتآمیز تحریم
علیه ملــت ایران را کــه واقع ًا یک
خیانت ،جنایت و دشــمنی بیجهت
علیه مردم اســت ،فوراً متوقف کنند
و همه تحریمها را بردارند.
رهبر انقالب اســامی افزودند :البته
بارهــا تأکید کردهایم که باید اقتصاد
را با فرض برداشتهنشــدن تحریمها
جوری برنامهریزی کنیم تا کشور به
خوبی اداره شــود و با رفتن و آمدن
تحریــم و با بازیگریهای دشــمن
دچار مشــکل نشــود که این کار با
اتکا به ظرفیتهــای داخلی و اجرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ممکن
است .اگرچه تحریمها نیز به تدریج
در حال بیاثر شدن هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان
کردنــد :بنابراین ایــن حرف طرف
مقابــل کــه فــان کار را بکنید یا
نکنید ،بیخود اســت و تحریمها که
خیانت و جنایت در حق ملت اســت،
باید برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی ،معنا و منطق
حضــور منطقهای ایــران را تقویت
دوســتان و طرفــداران جمهــوری
اســامی خواندنــد و گفتند :حضور
جمهــوری اســامی در منطقــه
«ثباتآفرین» و موجب رفع بیثباتی
است همچنانکه در سوریه و عراق
ایــن واقعیت را همه دیدند .بنابراین،
این حضور ،قطعی است و باید وجود
داشته باشد و خواهد داشت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با یادآوری
تجربه تلخ ناتوانی کشــور درمقابل
حمالت هوایی صدام ،خاطرنشــان
کردنــد :ایران آن روزهــا در مقابل
موشــکباران و بمبــاران تهــران و
شــهرهای مختلف ناتوان و بیدفاع
بود و جمهوری اسالمی حق نداشت
کشور را در آن شرایط نگه دارد.
ایشــان با یــادآوری نمونههایی از
قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط
کردن پرنده متجــاوز آمریکایی در
آســمان ایران و یــا در هم کوبیدن
پایگاه عیناالســد ،گفتند :دشمن در
مقابل این واقعیتها ناگزیراست قدرت
و تواناییهــای دفاعی ایــران را در
محاســبات و تصمیمات خود در نظر
بگیرد.رهبر انقالب اسالمی در بخش
دیگری از سخنانشــان به مسئله پر
تکرار دیگری در افکار عمومی یعنی
برجام ،و کنار گذاشتن بخشی دیگر
از تعهــدات و آغاز غنیســازی ۲۰
درصد اشــاره کردنــد و گفتند :این
بحث را مطرح میکنند که آمریکا به
برجام برگردد یا برنگردد؟ جمهوری
اسالمی هیچ اصرار و عجلهای برای
بازگشت آمریکا به برجام ندارد ،بلکه
مطالبه منطقی ما رفــع تحریمها و
بازگردانــدن حق غصبشــده ملت
اســت که ایــن وظیفــه آمریکا و
اروپاییهای دنبالهرو آن است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای افزودند:
اگر تحریمها برداشــته شد بازگشت
آمریکا به برجــام معنا میدهد البته
مسئله خسارتها که جزو مطالبات ما
اســت در مراحل بعدی دنبال خواهد
شد ،اما بدون رفع تحریمها بازگشت
آمریکا به برجام حتی ممکن است به
ضرر کشور هم باشد.
ایشــان خاطرنشــان کردند :در این
موارد به مسئوالن در قوای مجریه و
مقننه گفته شده که با دقت و رعایت
کامل ضوابط پیش بروند.
رهبر انقالب اسالمی تصمیم مجلس
و اقدام دولت بــرای کاهش بخش
دیگری از تعهــدات برجام را کام ً
ال
درســت و عقالنی دانستند و گفتند:
عمل کردن جمهوری اســامی به
همه تعهدات خود در شــرایطی که
طرف مقابل به همــه تعهدات خود
عمل نمیکند ،بیمعنی است.

ایشــان افزودنــد :البته اگــر آنها
به تعهــدات خود بازگردنــد ما نیز
برمیگردیــم ،همچنانکــه بنده از
ابتدای برجام گفتم اقدامات باید به
صورت متناظــر و «کار و تعهد آنها
در مقابل کار و تعهد ما» باشــد که
اول کار انجام نگرفت اما
البته اینِ ،
اکنون باید انجام شود.
موضوع دیگری کــه رهبر انقالب
اسالمی به آن اشاره کردند ،منافات
نداشتن بکارگیری جوانان با انگیزه
و کاربلد ،با استفاده از افراد کارکشته
و با تجربه بود.
ایشان به پخش بخشی از سخنانشان
در یک برنامه تلویزیونی که در صدر
آن بــر روی کار آمدن «دولت جوان
حزباللهی» و در ادامه بر اســتفاده
از افــراد با تجربه تأکید شــده بود،
اشــاره کردند و گفتند :این دو مورد
با هم منافاتی ندارد ،بنده از قدیم به
تکیه به نیروهای جوان اعتقاد راسخ
داشــتهام به این معنی کــه به آنها
اعتمــاد و در برخی مدیریتهای مهم
کشــور از آنها اســتفاده ،و از ابتکار،
انگیزه و نشاط آنها استقبال شود.
رهبــر انقالب اســامی گفتند :باید
از کار ،روحیــه و خالقیــت جوانان
و بچههای کشــور حداکثر استفاده
بشــود امــا این به معنــای حذف و
کنار گذاشتن نسل قبل نیست ،بلکه
مدیریت
بر حســب اقتضاء ،یکجــا
ِ
مجرب
جوان و یکجا مدیریت فرد ّ
و کارکشــته الزم است همچنانکه
در زمــان امام بزرگوار نیز همینطور
بود .البتــه در خصوص دولت جوان
حزباللهی در ایام نزدیک انتخابات
سخن خواهیم گفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره
به شــهید سرافراز ســردار سلیمانی
افزودند :البته بعضی از افراد میانسال
هــم مثل جوانان هســتند .شــهید
سلیمانی در حدود  ۶۰سالگی از هیچ
تحرک ،تالش و
چیز نمیترســید و ّ
فعالیتهای متراکم او اعجابآور بود.
بخش پایانی سخنان رهبر انقالب به
مسئله کرونا اختصاص داشت.
ایشان با تشــکر از وزارت بهداشت
و دســتاندرکاران تولیــد واکســن
آزمایششــده برای مقابله با کرونا،
این واکســن را مایه افتخار و عزت
کشــور خواندند و با انتقاد از افرادی
که هر کار بزرگ در کشــور را انکار
میکنند ،به ســوابقی از این انکارها
در مقابل پیشــرفتهای علمی اشاره
و خاطرنشــان کردند :ســالها قبل
وقتی جوانان کشــور دســتگاههای
ســانتریفیوژ را درســت کرده بودند،
عدهای نامه نوشــتند که مبادا فریب
این ادعاهــا را بخوریــد ،همچنین
پــس از موفقیت مرحــوم کاظمی و
جوانان همکار او در سلولهای بنیادی
پیغامهای مشــابهی داده شد اما آن
پیشرفتها واقع ًا قابل باور بود و پس از
آن نیز پیشرفتها  ۱۰برابر شد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در ادامه،
ورود واکســن آمریکایی و انگلیسی
به کشــور را ممنوع اعــام کردند
و گفتنــد :آمریکاییها اگر توانســته
بودند واکسن تولید کنند این افتضاح
کرونایــی در کشورشــان بهوجــود
نمیآمــد که در یــک روز حدود ۴
هزار نفر تلفات داشــته باشند .ضمن
اینکه اساس ًا به آنها اعتمادی نیست و
گاهی این واکسنها را برای آزمایش
بر روی ملتها است.
ایشــان افزودند :البته با سابقهای که
فرانسویها در قضیه خونهای آلوده
دارند ،به آنها هم خوشبین نیســتم،
اما تهیه واکســن از کشورهای دیگر
هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم
استمرار مراقبتهای بهداشتی مردم و
انجام وظایف مسئوالن برای مقابله
با کرونا ،گفتنــد :برخی تجربههای
خــوب ،موفــق و امتحانپس داده
دارویــی در زمینــه کروناوجود دارد
که مســئوالن هم آنهــا را تصدیق
میکنند ،این موارد نباید انکار شــود
بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در پایان
خطــاب به ملــت ایران ،مــردم قم
و حــوزه علمیه ّ
معظم خاطرنشــان
کردنــد :دیروز ملت ایران در ســایه
اتحاد ،عزم راســخ ،دینداری ،حضور
بهنگام و مجاهدت توانســت با رقم
زدن این انقالب عظیم ،مسیر تاریخ
دنیا و بشــر را تغییر دهد و امروز نیز
ملت با تواناییها و تجارب و امکانات
بیشــتر میتواند بر همــه موانع در
زمینه مسائل اقتصادی مثل تولید و
ارزش پول ملی و در زمینه مســائل
فرهنگی ،سیاسی و نظامی فائق آید.

خبر
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رئیسجمهور گفت :آنچه در آمریکا شاهد بودیم نشان داد
دموکراسی غربی چقدر فشل است.
به گزارش خبرنگار مهر ،حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهــور صبــح امروز (پنجشــنبه) در مراســم
بهرهبــرداری از طرحهای کالن ملــی و کارخانههای
نوآوری با اشاره به توضیحاتی در خصوص تولید واکسن
تب برفکی و آنفوالنزای فوق حاد پرندگان ،اظهار کرد:
ساخت این واکســن یک کار تحقیقاتی و مداوم است.
اینطور نیســت که امروز یک چیزی ساخته شود و تا
 ۱۰سال دیگر در خط تولید ادامه یابد .این یک تحقیق
دائمی است.
روحانی با بیان اینکه ســالهای اخیر واکســن اهمیت
بیشــتری پیدا کرده اســت ،گفت :مردم با واکســن و
واکسیناسیون چه در زمینه مشکالت طیور و چه در زمینه
مشــکالتی که اخیراً در حوزه کرونا با آن مواجه شدیم،
بیشتر آشنا شدهاند .همیشه برای ما تولید واکسن مهم
بوده است و این اقدام یک کار پیشگیرانه و توانمندسازی
موجودات و طیور اســت تا بتواننــد در برابر بیماریها
بایستند.
وی پس از استماع گزارش شهردار مشهد در خصوص
افتتاح کارخانه نوآوری در استان خراسان رضوی ،گفت:
این کار ارزشمندی است که در شهر مشهد اتفاق افتاده
اســت .این خیلی مهم اســت که ما در هر استانی یک
کارخانه نوآوری داشته باشیم که همه استارت آپها یک
ملجائی داشته باشند و بتوانند به آنجا مراجعه کنند و در
آنجا حضور داشته باشند.
رئیسجمهور با بیان اینکه ایــن کارخانه نوآوری خانه
استارتآپها اســت ،گفت :اگر محل کارخانه نوآوری
مشهد تبدیل به یک مرکز نوآوری نمیشد ،به یک برج
تبدیل میشد که معمو ًال چشم نواز هم نیست و به جای
اینکه رفاه آفرین باشد ،مشکلزاست.
روحانــی پس از اســتماع گزارش اســتاندار فارس در
خصوص افتتاح کارخانه نوآوری شــیراز ،گفت :شــیراز
از دیربــاز به عنوان مرکز مهم الکترونیک کشــور بود.
امیدواریم در سایر استانها نیز شاهد افتتاح مراکز نوآوری
باشیم .آنهایی که به فکر این هستند که فضای جامعه ما
یک فضای مناسب باشد یکی از فضاهای دلگرم کننده،
فضای دانش و فناوری است.
وی افزود :مرکز نوآوری میتواند مشــوق و هدایتگر
باشد .وقتی دانشــجویان به این مرکز مراجعه میکنند
میتوانند برای آینده شــان مفید باشد .آنچه که امروز
در زمینه دانش بنیان برای دانشجویان فراهم شده ،کار
ارزشمندی است.
رئیسجمهور گفت :بســیار خوشــحالیم که چهلمین
پنجشــنبه افتتاحهــای بزرگ به بخش شــرکتهای
دانش بنیان در زمینه واکسن اختصاص پیدا کرد .امروز
شاهد تولید دو نوع واکسن مهم بودیم و همچنین تولید
واکسنهای دیگری که به بهره برداری میرسند و برای
ما بسیار حائز اهمیت هستند.
روحانی افزود :این واکسنها هم از لحاظ امنیت غذایی
و هم از لحاظ اقتصــادی و هم از نظر ارزی که در این
زمینه مصرف میشود ،حائز اهمیت هستند .برای خرید
این واکسنها  ۲۰۰میلیون یورو در سال باید هزینه کنیم
و این یک افتخار است که امروز روی پای خود ایستادیم.
ما میتوانیم به اندازه نیاز داخلی واکسن تولید کنیم و این
امر میتواند توسعه پیدا کند و حتی نیازهای کشورهای
منطقه را هم حل کند.
وی تاکید کرد :ســاخت کارخانههــای نوآوری ،فضای
کشــور را تبدیل بــه یک فضای علمــی میکند .این
کارخانهها و پارکهای فناوری در واقع باعث میشود که
سلسله حرکت دانشگاهی ما قطع نشود زیرا در سابق یک
فردی درس میخواند و تا دکترا ادامه میداد و ســپس
قطع میشد اما امروز با این کارخانههای نوآوری تحصیل
و تحقیقات ما ادامه پیدا میکند.
رئیسجمهــور تصریح کرد :با این کار ما به یک اقتصاد
پربار و پاک میرســیم و حتی میتوانــد از لحاظ علم،
فناوری و قدرت علم ی کشور را بینیاز کند .بعد از ایمان،
که باالترین قدرت فرهنگی ماســت ،شاید هیچ قدرتی
باالتر از قدرت علمی و فناوری نباشد .این قدرت در همه
زمینهها یعنی در زمینه دفاعی ،اقتصادی ،توانمندسازی و
رفاه مردم میتواند نقش اساسی داشته باشد و حرف اول
را در کشور ما بزند.
روحانی با اشاره به سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی،
اظهار کرد :شاید بدون استثنا ،در طول ریاست جمهوری
هرکجا افتتاح مهمی داشــتم در دل از مرحوم هاشمی
رفسنجانی یاد کردم .او یک چهرهای بود که برای آبادانی
و ســازندگی کشور زحمات بســیار زیادی کشید .یاد و
خاطره و نام و کارهای بلنــد او را گرامی میداریم.وی
گفت :آن مرحوم هم در انقــاب ،هم در دفاع مقدس
و هم در سازندگی و هم در زمینه فرهنگ که نمونه آن
دانشگاه آزاد بود ،کارهای بسیار بزرگی را انجام داد .تقریب ًا
روز درگذشت او با روز شهادت امیرکبیر همزمان است که
او هم بزرگترین سردار سازندگی تاریخ ایران بود .امیرکبیر
توانست علم و فناوری و تمدن نوین را پایه گذاری کند
که البته نگذاشتند زنده بماند.
رئیسجمهور تاکید کرد :برای ما بسیار مهم است که از
این الگوهایی که الگوی فداکاری ،خدمت ،صبر و تحمل
و همت بلند بودند ،یاد کنیم .وقتی این افراد فراجناحی
میشــوند و زندگیشان با اعتدال و اخالق توام میشود
زیبایی خاصی پیدا میکند.
روحانــی تصریح کــرد :البته جناح و حزب ســر جای
خودش خوب اســت منتهی بصورت موقتی .این مساله
وقتی دائمی میشــود میتواند تاثیر ناسالم بگذارد .یک
حزب خوب اســت که فعال باشــد و در یک انتخابات
پیروز شــود اما وقتی در یک انتخابات پیروز شد دیگر
از همه شایســتهها استفاده کند نه اینکه دیگر احزاب را
کنــار بگذارد.وی اظهار کرد :وقتی این رقابتها افراطی
میشود چه وضعی پیش میآید .آنچه دیشب در آمریکا
شاهد آن بودیم نشان داد دموکراسی غربی چقدر فشل و
سست است و بنیان آن یک بنیان قوی نیست .ما دیدیم
که در این کشورها علیرغم اینکه علم و صنعت پیشرفت
کرده اســت ،یک آدم پوپولیست آمد و چه بالهایی در

این  ۴سال بر سر کشــور خودش آورد و آبرو و حیثیت
کشورش را خدشه دار کرد.
رئیسجمهــور گفت :این آدم روابط آمریکا را با کل دنیا
دچار مشکل کرد و چه ضربههای بزرگی به منطقه ما زد،
به فلســطین زد ،به سوریه زد ،به یمن زد .شما میبینید
که یک آدم ناســالم وقتی میآید و قدرت را در دســت
میگیرد چه مشــکالتی را برای کشور خودش و برای
دنیا بوجود میآورد.
روحانی گفت :امیدوارم این برای همه دنیا و برای حاکمان
بعدی کاخ سفید درس عبرت باشد .حاکمان بعدی باید
بیایند و جبران کنند و ملت آمریکا که ملت بزرگی است
را به جایگاهی که باید باشد ،برگردانند .و همچنین شرایط
بینالمللی را به قبل بازگردانند و به عقل و تعهد و قانون
برگردند زیرا به نفع خودشــان و جهان است .امیدواریم
شــر آدمهایی که در اداره کشور کم سواد و دنبال منافع
خانوادگی و فردی خودشان هستند ،از سر دنیا کم شود و
ما شاهد شرایط بهتری در منطقه و جهان باشیم.
وی افزود :این نشان میدهد که چقدر اخالق و اعتدال
برای ما مهم است و چه مقدار به فکر مردم بودن برای ما
مهم است .در اینجا میخواهم یاد کنم از شهید سلیمانی.
من هیچ وقت ندیدم کــه او جناحی و حزبی فکر کند.
همیشه به فکر مردم بود ،به فکر مسلمانان و منطقه بود
و خدمات بزرگی به کل منطقه کرد.
رئیسجمهور افزود :ممکن است ما در داخل یک جناح
و حزبی رشــد کنیم و حتی با تکیه بر جناح دیگر موفق
شویم و قدرتی را بدست بیاوریم ،اما در عین حال وظیفه
ما این است که نسبت به تمام ملتمان خدمت کنیم.
روحانی تاکید کرد :این روزها باید یاد کنیم از شهدای ۱۹
دی ســال  ۵۶قم که آنها یک حرکت بازگشت ناپذیر را
در تاریخ ایجاد کردند .در تاریخ ما حرکت برای نهضت و
تحول وجود داشت اما بعد از یک مدتی متوقف میشد
ولی حرکت  ۱۹دی مردم قم یک حرکت بازگشت ناپذیر
ایجاد کرد ،این حرکتی که چله به چله در شهرهای بزرگ
ادامه یافت و در نهایت ثمره آن را در دی ماه  ۵۷با فرار
شاه و در بهمن  ۵۷با پیروزی انقالب مشاهده کردیم.
وی با شاره به سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی ،تاکید
کرد :آرزوی صبر میکنیم برای عزیزانی که یاران ،اقوام
و فرزندان خودشان را در هواپیمای اوکراینی ،در  ۱۸دی
سال گذشته از دست دادند.
رئیسجمهــور گفت :این حادثه بســیار تلخ ،دردناک و
باورنکردنی بود .این حادثه از اشــتباه یک فرد نشــئت
گرفت و آن اشــتباه از بی تدبیری یک جمع ناشی شد.
البته همه اینها بر اثر سهو و خطا بود که صورت گرفت
اما حادثه خونبار و دردناکــی را بوجود آورد .یک عده از
نخبگان ما در این هواپیما بودند.
روحانی همچنین اظهار کرد :انشااهلل دادگاه ما در یک
بررســی دقیق و در یک دادگاه پرشــکوه این پرونده را
ارزیابــی خواهد کرد و نتیجه نهایی این دادگاه میتواند
آرامش بخش واقعی خانوادهها و جبران کننده لطمهای
که به جایگاه هوانوردی وارد شد ،باشد.
وی در ادامه با اشاره به افتتاح طرحهای نوآوری ،گفت:
در دنیا امروز دیگر قدرت اقتصادی در اختیار معادن ،نفت
و فوالد نیست .آنها هم سرجای خودش است اما امروز
در زمینه فناوری و نوآوری ،درواقع فکر اســت که جای
معدن نشسته است .یک ایده فرد تحصیلکرده ،گاهی به
خودکفایی تبدیل میشود و ما را بینیاز میکند و هم به
رفاه مردم و هم به اشتغال یک جوان و هم به درآمدی
برای کشور تبدیل میشود.
رئیسجمهــور گفت :امــروز بزرگترین شــرکتهای
اقتصادی دنیا ،شرکتهای نفتی و معدنی نیستند بلکه
شرکتهایی هستند که مربوط به همین فناوریهای نو
میشوند .ما باید نسل جوانمان را تشویق کنیم .یکی از
افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این بود که در زمینه
شرکتهای دانش بنیان یک کار بزرگی را انجام داد.
روحانــی گفت :گاری که ایــن دولت کرد فقط این بود
که توانست فضا را عوض کند .این خیلی مهم است که
فضا یک وقتی تبدیل به فضای درس خواندن ،مدرک
گرفتند و منتظر نشستن برای اینکه کدام اداره صدا کند تا
برود پشت کدام میز بنشیند ،میشود اما گاهی ما فضا را
عوض میکنیم و میگوییم وقتی دانشگاه تمام شد تازه
اول کار است و باید از آن علم و دانش بهره برداری کنیم.
وی ادامه داد :جوانها و دانشمندان ارزشمند ما که امروز
در بخشهای مختلف کار میکنند ،وقتی نتیجه کار آنها
را میبیند متوجه میشویم که همپای کشورهای صنعتی
حرکت میکنیم .در برخی زمینههای نوآوری خیلی با دنیا
فاصله نداریم .مث ً
ال در نانو ما دهم نیســتیم بلکه در دنیا
رتبه چهارم را داریم .بنابراین ما االن شانه به شانه بزرگان
علم در زمینه نانو کار و تالش میکنیم.
رئیسجمهور گفت :امروز در زیســت فناوری کار بسیار
بزرگی انجام میشود .ما در داروسازی و واکسن قدمهای
نهایی را برمیداریم و یک مقدار تالش کنیم در واکسن
دامی و انســانی میتوانیم خودکفا شــویم و روی پای
خودمان بایستیم .در همه تجهیزات مدرن و پیچیدهای
که امروز نیازمند هستیم ،میتوانیم به خودکفایی برسیم.
روحانی گفت :ما دیدیم یک مشت جوان در یک شرکت
دانش بنیان کمپرســورهای عظیم نفت و گاز را تولید
میکنند .ما در همه اینها به خارج نیازمند بودیم .بنابراین
خیلی مهم ایت که این فضا در کشــورمان ایجاد شود.
اینکه در هر اســتانی یک یا چند کارخانه نوآوری داشته
باشــیم ،وقتی در یک سالنی جمع میشوند همدیگر را
میشناســند و از یکدیگر کمک میگیرند و همفکری
میکنند.وی ادامه داد :در این کارخانهها شتاب دهندهها
در کنار آنها هستند و کار آنها را تسهیل میکنند .خود به
خود آنهایی که بازار را در دســت دارند میآیند به اینها
وصل میشــوند برای اینکه محصول اینها را صنعتی
کنند و به بازار ببرند .ایــن کارخانه نوآوری درواقع یک
زنجیرهای اســت که از دانشــگاه آغاز میشود و سپس
به این کارخانه ،ســپس به صنعت و مراکز تولیدی و در
نهایت به بازار میرسد.
رئیسجمهور گفت :این کارخانهها میتواند تحول بزرگی
را در کشــور و خلق ثروتی متکی بر فکر ،ایده و فناوری
برای ما ایجاد کند.

