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قرن جديد، دولت جديد
محمدكاظم انبارلويي طي يادداشتي 
در روزنامه رسالت نوشت: ايرانيان در 
قرن جديد با يك دول��ت جديد پا به 
س��پهر سياس��ت جهان خواهند گذاش��ت. دولتي انقالب��ي، جوان و 
حزب اللهي كه بتواند از دس��تاوردهاي الهي و نوراني انقالب اسالمي 
پاسداري كند. رهبر انقالب اسالمي در ديدار ۱۹ دي به مناسبت قيام 
تاريخي مردم به عنوان فرود اولين تبر ابراهيمي بر بتكده هاي شرق و 
غرب عالم دوباره بحث مختصات دولت اسالمي را مطرح فرمودند و پيش 
از آن از مقوله مهم دولت س��ازي نيز سخن به ميان آوردند. بدون شك 
دشمن همه توان خود و همه استعداد ضدانقالب در داخل را پاي كار 
خواهد آورد تا ايرانيان موفق به تشكيل يك دولت اسالمي با كارگزاراني 
صالح در تراز دولت قرآني نشوند. بنابراين الزم است يك حركت عمومي 
و يك نهضت مردم��ي پديد آيد كه مطالبه اصل��ي آن پديداري دولت 
اسالمي باشد. انقالب ثابت كرده است كه ظرفيت هاي عظيمي در درون 
خود دارد. اي��ن ظرفيت ها بايد از »قوه« به »فع��ل« درآيد تا به چنين 
هدفي كه نقطه عطف در تاريخ ايران خواهد بود، برسيم. مردم از مديران 
ناكارآمد، پرمدعا، مسئله س��از و مس��ئله پاك كن ناراحت هس��تند و 
مي گويند از دل ش��اهنامه خواني ما بايد يك پهلوان به ميدان برود تا 
همچون شهيد قاسم سليماني از هيچ، همه چيز بسازد. مردم مي گويند 
سلبريتي ها و ميكروسلبريتي ها چون ميكروب بر بدن سياست، اقتصاد 
و فرهنگ كشور با هدايت سرويس هاي جاسوسي دشمن نفوذ كرده اند 
و آن را رنجور كرده اند. يك نهضت فكري نياز است كه همه ظرفيت هاي 
كشور پاي حكمراني، دولتي در تراز دولت اسالمي آورده شود. مردم از 
نخبگان حوزه و دانشگاه و نخبگان حوزه سياست ورزي مي خواهند در 
شكل گيري اين نهضت فكري سهم خود را ادا كنند. رئيس جمهور آينده 
بايد »مرد ميدان عمل« باشد و از حرف و وعده نادرست بپرهيزد. او بايد 
قادر باشد كشور را از كوچه بن بست »ما نمي توانيم« و »ممكن نيست« 
درآورد. او بايد مرد ورود به ميدان »ناممكن ها« باشد. بنابراين ايمان و 
اعتقاد به اس��الم و نظام بايد در او موج بزند و كارنامه كاري او حداقل 
چنين تصوري را نشان دهد. كس��ي كه كمترين بويي از انسانيت برده 
باش��د و به دنبال عزت و شرف ملت ايران باش��د، نيك مي داند امريكا 
دست بردار نيس��ت. تحريم ها، تهديدها و تحقيرها ادامه دارد و ممكن 

نيست سران كاخ سفيد از شرارت خود دست بردارند.
........................................................................................................................

آخرين روز
صبح نو در سرمقاله خود نوش��ت: امروز آخرين 
روزي اس��ت كه دنيا ش��اهد ترامپ ب��ه عنوان 
رئيس جمهوري امريكاست. ديوانه اي كه اشتباهي 
سر از ميدان سياس��ت درآورد و حتي قاعده هاي ابتدايي آن را هم بلد 
نب��ود. او تاجري بود كه ش��ايد بهتر بود وقتش را معط��وف به افزايش 
سرمايه، برج س��ازي و... مي كرد و هرگز وارد دنياي سياست نمي شد. 
ميراث او جز تباهي و سياهي نيس��ت و نامش لكه ننگي در تاريخ دنيا. 
هرچند هيچ گاه رژيم امريكا خيرخواه ايران ما نبوده است اما فجايعي 
كه دوران حكمراني ترامپ ش��اهد آن بوديم بس��يار س��همگين بود. 
تحريم هاي غيرانساني و كينه توزي و دستور ترور سردار خوبي ها، شهيد 
حاج قاسم سليماني كه هنوز داغش سرد نشده است و دوري اش صبر 
زيادي مي طلبد. امريكا با حضور ترامپ شكل وحشي تري به خود گرفت. 
آن قدر كه دسته خودش را هم بريد و حاال همه آنهايي كه بله قربان گوي 
او بودند و برايش سر و دست مي شكستند، در تبري جستن از او و حفظ 
فاصله كه ما از او نيستيم، از هم سبقت مي گيرند. هرچند با ترامپ شاهد 
چهره واقعي ت��ري از امريكا بوديم ام��ا او نبايد با پايان دوره رياس��ت 
جمهوري و ناكامي انتخ��اب دوباره اش از صحنه حذف ش��ود. او بايد 
جوابگوي همه كارهايش در دادگاهي به اسم دنيا باشد. او قاتلي است 

كه هيچ گاه ولي دم جز به قصاصش راضي نخواهد شد.
........................................................................................................................

مگر كرونا تمام شد؟
سيدصادق غفوريان در روزنامه خراسان 
نوش��ت: چقدر زود فرام��وش مي كنيم 
روزهاي هراسناك خرداد و تير يا همين 
روزهاي سياه آبان را كه تعداد قربانيان كرونا تا مرز روزانه ۵۰۰ نفر هم 
رس��يد. تجربه هاي گوناگون تاريخي به ويژه در همي��ن روزها با نوع 
رفتارهاي پروتكل ش��كن مان، بر اي��ن فرضيه كه ما اساس��اً آدم هاي 
فراموشكاري هستيم صحه مي گذارد و اال بيشتر از يك ماه از آن روزهاي 
هولناك نمي گذرد كه تبعات شيوع بيماري، كشور را به مرز يك بحران 
فراگير سوق داده بود. روزهايي كه كار فرسايشي و همراه دلهره براي 
گروه درمان و تداوم شرايط نامناسب اقتصادي در ماه هاي مهر و آبان، 
شرايط مبهم و اسفناكي را براي كشور پديد آورد كه راهي جز پناه بردن 
به محدوديت هاي گسترده پيش روي مان نگذاشت. در اين ۱۱ ماه به 
روشني دريافتيم كه تركيب »وضع قانون«، »اهتمام مردم يا اجبار آنها« 
و »نظارت و تعيين جريمه«، بهترين روش وصول به ش��رايط مطلوب 
است. براي نمونه در آبان ماه و در پي بحران آماري مبتاليان و قربانيان، 
تعيين مقررات و جريمه براي آمد و ش��د ميان شهرها، تعطيلي برخي 
شهرها و تعيين محدوديت براي تردد شبانه، كش��ور را تا حدودي در 
وضعيت نرمال قرار داد اما با فروكش آمار قربانيان و شرايط بحراني، به 
يك باره موج »بي خيالي«ها و »شل گيري«هاي فراگير آغاز مي شود به 
نحوي كه با فرارسيدن برخي مناسبت ها يا تعطيالت يكي دو روزه جاي 
سوزن انداختن در سواحل و برخي اجتماعات پيدا نمي شود. باري، باز 
هم بر اساس آنچه از ۱۱ ماه گذشته دريافتيم، بي شك اين »مردم« اند 
كه بيش��ترين نقش را در پازل پروتكل هاي بهداشتي بازي مي كنند. 
اگرچه قانونگذار، ضابط و ناظر هر سه نقش��ی تعيين كننده در فرايند 
اجراي پروتكل ها دارند ام��ا در نهايت مردم، در قواع��د بازي و ميدان 
پايبندي به ضوابط بهداشتي تعيين كننده هستند چراكه »پروتكل«ها 
فقط واژه ها و عباراتي هستند كه روي كاغذ مي آيند و چنان چه اراده و 

اهتمامي بر آن نباشد، كمترين ارزش را هم ندارند.
........................................................................................................................

ميراث ترامپ براي بايدن
روزنامه وطن امروز نوش��ت: باالخره 
بايدن به كاخ سفيد راه يافت. سيمايي 
كه امروز درباره موض��وع حاكميت 
امريكا در برابر جهانيان است، يك سيماي مبهم است، زيرا در آخرين 
نمايش و پرده برداري از دموكراسي امريكايي، تصويري از خود نشان 
دادند كه هيچ ك��س نمي تواند روي راه يافتگان جديد به كاخ س��فيد 
حس��اب باز كند. برجام النه فس��ادي اس��ت كه امريكا و اروپا بساط 
بدعهدي خود را در آن س��امان دادند اما اگر امري��كا به تعهدات خود 
برگردد به ويژه رفع تحريم هاي بانكي و ظالمانه، مي توان افق جديدي 
از مناس��بات ايران با غرب را ترس��يم كرد؛ در عين حال كس��اني كه 
دست اندركار موضوع مناسبات ايران با غرب هستند، هيچ اميدي به 
اين مسئله ندارند البته ايران و همه كشورهاي جهان از شكست ترامپ 
و بيرون انداختن او از كاخ سفيد استقبال كردند، چون هيچ حساب و 
كتاب عقالني حاكم بر تصميماتي كه توسط وي در كاخ سفيد گرفته 
مي شد، وجود نداشت و همه از پايان ترامپ استقبال كردند؛ ايران هم 
استقبال كرد. بايدن يك جعبه دربس��ته است كه هنوز باز نشده اما با 
توجه به مواضع زمان حضور وي در دول��ت اوباما كه معاون بود، هيچ 
اميد روشني وجود ندارد. مسئوالن كشور براساس تعهد خود به قانون 
بايد قانون مجلس را كه مبني بر بازگشت ايران به نقطه صفر تعهدات 

است، اجرا كنند.

88498443سرويس  سياسي

دبي�ر ش�وراي نگهبان با اش�اره ب�ه وضعي�ت آش�فته و ايجاد 
دوقطبي ه�اي ج�دي در جامع�ه امري�كا گف�ت: وضعي�ت 
ب�ه ق�دري در امريكا آش�فته ش�ده ك�ه ديگ�ر چيزي ب�ه نام 
دموكراس�ي، اخ�اق و انس�انيت باقي نمان�ده و حاكم�ان اين 
كش�ور صرفًا به فك�ر منافع ش�خصي و جناحي خود هس�تند.

به گزارش ايرنا، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته در 
جلسه هفتگي اين شورا با اشاره به مراسم تحليف رئيس جمهور جديد 
امريكا گفت: تحليلگران و نويسندگان مس��تقل در دنيا بايد سال ها، 
اتفاقات اخير امريكا كه منجر به ايجاد خشونت، شكاف هاي عميق در 

جامعه و حاكميت و بي اخالقي هاي زيادي شد را بررسي كنند تا درس 
عبرتي براي كساني شود كه همچنان چشم به اين كشور بحران زده 
دارند. وي تأكيد كرد: وضعيت به قدري در امريكا آشفته شده كه ديگر 
چيزي به نام دموكراسي، اخالق و انسانيت باقي نمانده و حاكمان اين 

كشور صرفاً به فكر منافع شخصي و جناحي خود هستند. 
دبير ش��وراي نگهبان با بيان اينكه امريكا سال هاست با بحران هاي 
عميقي دست و پنجه نرم مي كند اما عملكرد و رفتار ترامپ سرعت آن 
را بيشتر كرد، افزود: ترامپ تا توانست كشورهاي وابسته به خود مثل 
عربستان كه به گفته خودشان مثل گاو شيرده براي آنهاست را دوشيد 

و از آنها باج گرف��ت و با بحراني كه در كش��ورش ايجاد كرد وضعيت 
اقتصاد، سياست و ش��كاف هاي اجتماعي و هويتي امريكا را بغرنج تر 
كرد. آيت اهلل جنتي با تأكيد بر اينكه دنيا بايد از جمهوري اس��المي 
ايران الگو بگيرد و به امريكاي بحران زده باج ندهد و سياست مستقل 
خود را داشته باشد، خاطرنشان كرد: ما نيز در داخل بايد همچنان در 
مسير امام)ره( و رهبر انقالب كه همان صراط مستقيم است، حركت 
كنيم و با تكيه بر توان و ظرفيت هاي داخلي، خود را مقاوم سازيم. از 
طرفي مسئوالن نيز بايد به وضعيت معيش��تي و اقتصادي مردم كه 

دچار مشكل شده، رسيدگي فوري كنند.

دبير شوراي نگهبان: 

در امريكا چيزي به نام دموكراسي، اخالق و انسانيت باقي نمانده است

   خبر

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:

ضربت متقابل نيروهاي مسلح به دشمنان فراتر از حد تصور خواهد بود
رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح ب�ا تقدير از 
فرمانده�ان س�پاه و ارت�ش ب�راي برگ�زاري 
مانور ه�اي اخير گفت: قدرت هاي اس�تكباري 
فرامنطق�ه اي به ويژه رژيم تروريس�تي اياالت 
متحده امري�كا و ارتجاع منطقه آگاه هس�تند 
كه ضربت متقاب�ل، س�همگين و ويران كننده 
نيروه�اي مس�لح جمه�وري اس�امي ايران 
فرات�ر از ح�د تص�ور، مهي�اي پاس�خ آن�ي و 
واكنش س�ريع به خطاي راهبردي آنان است.

به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمد باقري 
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح در پيامي با 
قدردان��ي از فرمانده��ان كل ارتش و س��پاه به 
دليل برگزاري موفق رزمايش هاي اخير، تأكيد 
كرد: قدرت هاي استكباري فرامنطقه اي به ويژه 
رژيم تروريستي اياالت متحده امريكا و ارتجاع 
منطقه آگاه هستند كه ضربت متقابل، سهمگين 
و ويران كننده نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران فراتر از ح��د تصور، مهياي پاس��خ آني و 
واكنش س��ريع به خط��اي راهب��ردي آنان در 

طمع ورزي به استقالل، امنيت و تماميت ارضي 
ميهن اسالمي است.

در بخشي از اين پيام آمده است: اين رزمايش هاي 
غرورانگي��ز ك��ه در عرصه هاي زمين��ي، دريايي، 
پدافندي، موشكي و پهپادي رقم خورد، جلوه هاي 
ش��كوهمندي از ق��درت خيره كنن��ده درون زاي 
دفاعي و نظام��ي فرزندان ملت اي��ران در ارتش و 
سپاه برابر هر نوع تجاوز، تعرض و تهاجم دشمنان 
را پديدار و تحس��ين دوست و دش��من و شگفتي 
كارشناسان زبده نظامي و رسانه هاي معتبر جهاني 
را برانگيخ��ت. بي ترديد دس��تاوردهاي راهبردي 
حوزه صنعت دفاعي كش��ور كه بخش هايي از آن 
در اين رزمايش ها، دست برتر و شعاع بازدارندگي 
و قابليت اقدام و عمل نيروهاي مس��لح جمهوري 
اسالمي ايران را فراتر از خليج فارس و درياي عمان 
در حوزه اقيانوس��ي آش��كار و در معرض ديدگان 
جهاني��ان قرار داده اس��ت براي مدت ه��ا اردوگاه 
س��لطه و صهيونيس��م و اتاق هاي محاسبه گري 
قدرت هاي فرامنطقه اي را نسبت به آنچه محصول 

اراده، تدبير و توان ايراني اس��ت را وادار به تفكر و 
تأمل خواهد كرد.

در ادامه اين پيام با تش��كر از فرماندهان نيروهاي 
مس��لح براي برگزاري رزمايش ه��اي اخير آمده 
اس��ت: اينجانب بر خود وظيفه مي دانم از آن امير 
سرافراز و آن س��ردار عاليقدر و آحاد فرماندهان و 
همرزمان مؤمن، مخلص، مجاهد، مقتدر، مصمم 
و شجاع در ارتش عزيز و سپاه محبوب كه با اجراي 
سلسله رزمايش هاي موسوم به »اقتدار«، »پيامبر 
اعظم)ص( ۱۵« و... موجب��ات رضايت فرماندهي 
معظم كل قوا و خرسندي ملت عظيم الشأن ايران 
و عالقه مندان به انقالب اسالمي در پهنه گيتي را 

فراهم آورديد، قدرداني و سپاسگزاري نمايم.
در پايان پيام سرلشكر باقري تأكيد شده است: با ابراز 
خشنودي مجدد از مجاهدت ها و برنامه ريزي هاي 
دقي��ق و موفق ص��ورت گرفت��ه براي اج��راي اين 
رزمايش هاي پرشكوه و افتخارآميز، از آحاد همرزمان 
گرانقدر و مجاهد در ارتش عزيز ملت و سپاه محبوب 
امت، انتظار است با اس��تمرار هوشمندي و اشراف 

اطالعات��ي همه جانبه ب��ر محيط عم��ل و تحرك 
دشمن در جغرافياي تهديد، تحت منويات و فرامين 
ولي امر مس��لمين، نايب امام زمان)عج( و فرمانده 
معظم كل قوا حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي 
)مدظله العال��ي( و محور ق��رار دادن راهبرد »قوي 
شدن«، روند قدرت افزايي دفاعي و بازدارنده كشور 
را با اهت��زاز پرچم اقتدار و آمادگي ه��اي روزافزون 
نيروهاي مسلح تداوم بخشيده و دشمنان اين انقالب 
و مرز و بوم را از هرگونه شيطنت و خطاي محاسباتي 
عليه نظام اس��المي و ملت قهرمان و ش��ريف ايران 

برحذر داريد.
قدرت هاي اس��تكباري فرامنطقه اي به ويژه رژيم 
تروريستي اياالت متحده امريكا و ارتجاع منطقه نيز 
نسبت به اين مقوله حساس و راهبردي آگاه هستند 
كه »ضرب��ت« متقابل، س��همگين و ويران كننده 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران فراتر از حد 
تصور، مهياي پاسخ آني و واكنش سريع به خطاي 
راهبردي آنان در طمع ورزي به استقالل، امنيت و 

تماميت ارضي ميهن اسالمي است.

   دفاعی

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي: 

 اروپا نسبت به تجهيزات دفاعي 
ما بغض و كينه دارد 

نايب رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس با اش�اره به تحريم ها 
و محدوديت ه�اي ايج�اد ش�ده علي�ه برنامه ه�اي دفاع�ي 
كش�ورمان گف�ت: اينكه غربي ه�ا درب�اره تجهي�زات دفاعي ما 
س�خن مي گويند، بيشتر از آنكه نش�انه دلسوزي شان براي صلح 
باش�د، نش�ان دهنده بغض و كين�ه  آنه�ا از توان داخلي ماس�ت. 
به گزارش مهر، عباس مقتدايي با اشاره به آزمايش نخستين موشك 
كروز فرانس��ه با قابليت حمل كالهك اتمي، گفت: رقابت هاي دروني 
غرب بار ديگر خ��ود را نش��ان داده و اينك��ه امروز فرانس��ه و برخي 
كش��ورهاي اروپايي به سمت س��الح هاي پيش��رفته و كالهك هاي 
هس��ته اي و زمينه س��ازي براي حمل يا انتقال س��الح هاي هسته اي 
پيشرفته هستند، نشان مي دهد كه غربي ها اخالق را كنار گذاشته و به 
دنبال جنگ افروزي هستند. وي بيان كرد: ما توصيه مي كنيم ملت هاي 
غرب��ي مراقب دولت هاي خودش��ان باش��ند چراكه ام��روز مطالبات 
ملت هاي اروپايي با رفتارهاي دولتمردان آن كاماًل متفاوت است و بر 
اين اساس الزم است مردم اين كش��ورها، مانع اقدامات جنگ طلبانه 

دولت هاي خود باشند. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه به نظر مي رسد ملت هاي غربي مخالف رفتارهاي 
دولتمردان خود هس��تند، تصريح كرد: امروز جمهوري اسالمي ايران 
مورد توجه ملت هاي دنيا قرار گرفت��ه و غربي ها با اين اقدامات خود به 
خوبي نشان داده اند كه ادعاهاي بي اساس آنان مبني بر اينكه ايران به 

دنبال جنگ طلبي است، كاماًل دروغ است. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد كرد: آنچه 
جمهوري اس��المي ايران در اختيار دارد، صنعت دفاعي است و اگر ما 
صنايع دفاعي قوي نداشته باشيم، اروپايي ها ما را فداي جاه طلبي هاي 
خود مي كنند. اينكه غربي ه��ا درباره تجهيزات دفاعي ايران س��خن 
مي گويند، بيشتر از آنكه نشانه دلسوزي آنان براي صلح و امنيت جهاني 
باشد، نشان دهنده بغض و كينه اي است كه از توان داخلي يك ملت رو 

به رشد دارند. 
........................................................................................................................

حجت االسام غضنفرآبادي: 
مراكز فرهنگي، افشاگر دروغ پردازي هاي 

امريكا هستند
رئيس كميس�يون قضايي و حقوقي مجلس با بي�ان اينكه مراكز 
فرهنگي افش�اگر و روش�نگر دروغ پردازي هاي امريكا هستند، 
گف�ت: تحريم  آس�تان ق�دس ب�ا شكس�ت مواجه خواهد ش�د.  
به گزارش فارس، حجت االسالم موسي غضنفرآبادي نماينده بم با اشاره 
به تحريم آستان قدس از سوي امريكا گفت: مراكز فرهنگي افشاگر و 
روشنگر دروغ پردازي ها و ظلم هاي بزرگ جنايتكاران و استكبار هستند 

به همين دليل امريكا به دنبال تحريم اين مراكز فرهنگي است. 
وي تأكيد كرد: مراكز فرهنگي به خصوص آستان قدس به ملت ايران 
كمك مي كنند تا در دام نظام استكباري نيفتند و در مقابل توطئه ها 
و دسيسه هاي آنها مقاومت كنند. رئيس كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس خطاب به جوانان تأكيد كرد: جوانان بايد بدانند امريكا نهاد يا  
مركز فرهنگي كه تحريم مي كند، حتماً بسيار ارزشمند و قابل اعتماد 
بوده كه مورد تحريم دشمن واقع شده و جوانان بايد به آن مركز و نهاد 
اعتماد راسخ داشته باشند. غضنفرآبادي با بيان اينكه بايد ديد چرا اين 
مراكز فرهنگي از سوي دشمنان اس��الم تحريم مي شوند، افزود: بايد 
ديد اين مراكز چه خدماتي ارائه مي دهند كه دشمنان به دنبال تحريم  
آنها هس��تند. وي با بيان اينكه اقداماتي كه مراك��ز فرهنگي از جمله 
آس��تان قدس ارائه مي دهند، در راس��تاي معنويات و اعتقادات قبلي 
و بسيار ارزش��مند اس��ت، گفت: بايد با تمام توان در جهت حفظ اين 

ارزش ها گام برداشت. 
........................................................................................................................

رئيس ستاد انتخابات خبر داد
برگزاري انتخابات الكترونيك در 139 شهر 

رئي�س س�تاد انتخاب�ات كش�ور از تواف�ق كل�ي صورت گرفته 
ب�راي برگ�زاري انتخاب�ات الكترونيك در ۱۳۹ ش�هر خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، در نشس��ت هيئت مركزي و هيئت هاي نظارت 
استاني شش��مين دوره انتخابات شوراهاي اس��المي، جمال عرف 
معاون سياسي وزير كش��ور و رئيس س��تاد انتخابات كشور، اركان 
انتخابات در جمهوري اس��المي ايران را يادآور شد و اظهار داشت: 
س��المت، امنيت، مش��اركت و رقابت، چهار ركن اصلي انتخابات را 
تش��كيل مي دهند كه خروجي اين اركان بايد افراد شاخص، سالم 
و اصلح باش��ند. وي افزود: همه نسبت به مش��اركت دغدغه دارند؛ 
بنابراين الزم است براي تحقق مشاركت باال برنامه ريزي كنيم. رئيس 
ستاد انتخابات كشور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ۱37۹ 
شهر در كشور وجود دارد كه بايد در آنها انتخابات برگزار شود. از دوره 
قبل، ۱3۰ شهر طبق اجراي قانون تقسيمات كشوري به اين شهرها 
اضافه شده است و احتمال دارد در ماه هاي پيش ِرو شهرهاي ديگري 

نيز بر همين اساس اضافه شود. 
عرف از توافق كلي صورت گرفته براي برگ��زاري انتخابات الكترونيك 
در ۱3۹ ش��هر خبر داد و اعالم كرد: پيش��نهاد ما برگ��زاري انتخابات 
الكترونيك در كالنشهرها اس��ت، 33 هزار صندوق الكترونيك داريم 
كه مي تواند ۱۰ هزار شعبه اخذ رأي را پوشش دهد، بنابراين با تصميم 
مجلس اين مراكز انتخاب خواهند ش��د. وي با اش��اره ب��ه بروز برخي 
مشكالت در شماري از شوراهاي اسالمي كش��ور تأكيد كرد: اعضاي 
هيئت عالي نظارت در اين دوره بايد پاكدس��تي داوطلبان را در تأييد 
صالحيت ها مورد توجه ويژه قرار دهند، دو اصل قانونمداري و بي طرفي 

سرلوحه تمامي اقدامات عوامل اجرايي انتخابات است. 
........................................................................................................................

اميري: 
3 مورد از قوانين ابالغي از سوي رئيس جمهور 

در روزنامه رسمي منتشر نشده بود
معاون پارلمان�ي رئيس جمهور درب�اره اباغ مصوب�ات مجلس از 
س�وي رئيس جمهور گفت: در س�ه مورد آقاي روحان�ي قوانين را 
اباغ كرده بودند كه متأسفانه در روزنامه رسمي منتشر نشده بود. 
به گزارش فارس، حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور روز 
گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره عدم اجراي برخي قوانين 
مجلس از سوي دولت گفت: وزراي دولت با طرح معيشتي مجلس به 
دليل اينكه منابع آن را پايدار نمي دانستند مخالف بودند اما زماني كه 
به تأييد شوراي نگهبان رسيد و تبديل به قانون شد، بخش اقتصادي 
دولت در حال تهيه منابع اين طرح بودند و توافقي بين رئيس جمهور و 
رئيس مجلس صورت گرفته بود. دولت در واقع دنبال اجراي اين قانون 
بود. اميري گفت: وقتي قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها نهايي شد، 
دولت آيين نامه اجرايي آن را در دو جلسه به بحث و بررسي گذاشت و 
در نهايت اين آيين نامه تأييد شد. وقتي كه دولت مي خواهد براي يك 
قانون آيين نامه اجرايي تهيه و ابالغ كند به معني اين است كه دولت 
مي خواهد آن قانون را اجرا كند.معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: 
در سه مورد هم آقاي روحاني قوانين را ابالغ كرده بودند كه متأسفانه 

در روزنامه رسمي منتشر نشده بود.

م�ا تاكن�ون ندي�ده بودي�م در امري�كا يك 
رئيس جمه�ور صراحت�ًا اعت�راف كن�د يك 
فرمانده بزرگ نظامي يك كش�ور را در كشور 
ديگري كه مهمان بوده ترور كند و بعد رس�مًا 
اعام كند كه من دس�تور ت�رور داده  ام. يعني 
واقعًا يك تروريست احمق در تاريخ ديديم و 
تروريسم دولتي بر پيش�اني كاخ سفيد ثبت 
ش�د و اين كار را انج�ام داد. او سياس�ت بلد 
نبود و برج س�از بود و هميش�ه سياست را در 
هم�ان وادي مي دي�د و چيز ديگري س�رش 
نمي ش�د، اينهاي�ي ك�ه جدي�د آمده ان�د در 
سياست بوده اند و مسائل سياسي را مي فهمند.
حسن روحاني رئيس جمهور صبح ديروز در جلسه 
هيئت دولت با اشاره به فرارسيدن بهمن ماه اظهار 
داش��ت: امروز روز اول ماه بهمن ي��ادآور روزهايي 
است كه در زمستان رايحه بهاري را مردم احساس 
مي كردند و در زمس��تان س��ال ۵7 بعد از ۱۶ سال 

مبارزه و استقامت به پيروزي رسيدند.
   از ۹۹ قمري تا ۹۹ شمسي 

روحاني افزود: سالي كه انقالب ما پيروز شد سال ۹۹ 
قمري بود و امروز هم كه ما صحبت مي كنيم سال 
۹۹ شمسي است. سال ۹۹ قمري پيروزي در برابر 
استبداد و استعمار و امسال هم پيروزي در برابر فشار 
حداكثري و تروريسم اقتصادي با ايستادگي مردم 
خواهد ب��ود. وی ادامه داد: بايد ش��كرگزار خداوند 
باش��يم كه در س��ال ۹۹ قمري دوران يك ظالم و 
مستبد تمام شد و امروز هم در سال ۹۹ شمسي يك 
مستبد ديگر دورانش سپري شد و امروز روز پايان 
حكومت نحسش اس��ت و دوران كسي كه در تمام 
چهار سال ظلم و فساد و ايجاد فساد براي مردم خود 

و جهان ثمر ديگري نداشت پايان يافت.
   واشنگتن دي سي به پادگان نظامي

تبديل شده است
رئيس جمهور افزود: امروز الحمدهلل دفتر سياه ترامپ 

براي هميشه بسته مي شود و هر ظالمي كه سرنگون 
شود الحمدهلل مي گوييم؛ حاال ممكن است يك عده 
خوششان نيايد ولي اين دستور ما و اسالم ماست كه 
اگر ظالم و مستبدي سرنگون شد جاي حمد خداوند 

است و بايد از نعمت خداوند استفاده كرد.
وي درباره پاي��ان يافتن دوران رياس��ت جمهوري 
ترامپ گفت: آدمي كه امروز حكومت منحوس��ش 
پايان پيدا مي كند چيزي كه از خ��ود در اين چهار 
سال به جاي گذاشت، دو قطبي كردن جامعه امريكا 
بود و مي بينيد كه در روز چهارشنبه كه روز تحليف 
رئيس جمهور جديد است، واشنگتن دي سي به يك 
پادگان نظامي تبديل شده و اين همه نظامي مسلح 
آمده اند تا امنيت اين شهر را برقرار كنند و اين جزو 

ثمرات كارهاي ناشيانه يا مستبدانه ترامپ است.
روحاني با اشاره به اينكه بي اعتمادي جهان نسبت به 
امضا و تعهد امريكا و تروريسم دولتي ميراث ترامپ 
است، گفت: ما تاكنون نديده بوديم كه در امريكا يك 
رئيس جمهور صراحتاً اعتراف كند كه يك فرمانده 
بزرگ نظامي يك كش��ور را در كش��ور ديگري كه 
مهمان بوده ترور كند و بعد رسماً اعالم كند كه من 
دستور ترور داده  ام. يعني واقعاً يك تروريست احمق 
در تاريخ ديديم و تروريس��م دولتي بر پيشاني كاخ 

سفيد ثبت شد و اين كار را انجام داد.
   انتظار از دولت جديد امريكا آن است كه به 

تعهدات برگردند 
روحاني با بي��ان اينكه امروز پايان حيات سياس��ي 
ترامپ خواهد بود گفت: انتظار ما از آنهايي كه قدرت 
را در كاخ سفيد در دست مي گيرند آن است كه به 
قانون و تعهدات برگردند و اگر بتوانند تالش كنند در 
طول چهار سال آينده تمام لكه هاي سياه چهار سال 

قبل را اگر پاك شدني باشد پاك كنند.
وي تأكيد كرد: بعضي از اين لكه ها براي هميشه در 
تاريخ ماند و پاك شدني نيست و يك بار سنگيني را 
بر دوش خواهند داشت و بايد به قانون و تعهدات و 

مقررات بين المللي و قطعنامه ها و قطعنامه ۲۲3۱ 
برگردند.

   اگر آنها به قانون برگش�تند پاس�خ ما هم 
مثبت خواهد بود

روحاني با بيان اينكه البته اگر آنها به قانون برگشتند 
پاسخ ما هم مثبت خواهد بود و اگر صداقت خودشان 
را در عم��ل در برابر اي��ن قان��ون و قطعنامه اي كه 
خودشان به آن رأي داده اند و تعهدي كه خودشان 
امضا كرده اند نشان دهند طبيعي است كه ما هم به 
تمام تعهدات خودمان عم��ل خواهيم كرد، گفت: 
براي دنيا و ملت ما بيش��تر روشن شد كه سياست 
فش��ار حداكثري و تروريس��م اقتصادي نسبت به 
ايران صددرصد شكست خورده است. هرچند مردم 
در طول اين سه سال رنج كش��يده اند ولي در عين 
حال شكست اين سياست براي همه مبرهن است و 
مردم ما در اين سه سال مقاومت و استقامت كردند و 

صبورانه رنج را تحمل كردند.
   ترامپ مانع خريد واكسن شد

رئيس جمهور افزود: حتي در يك سال اخير كه كرونا 
هم در كنار تحريم ضميمه شد باز مردم در صحنه 
بودند و باز ترامپ جنايات جديدتري مرتكب شد و 
حتي در مقطع كرونا هم مانع خريد واكس��ن كرونا 
شد. براي اينكه براي مردم كش��ورمان دارو بخريم 
سنگ اندازي كردند و هر جا كه توانستند هر اقدامي 
عليه منافع ملي ملت ايران انجام دادند و بحمداهلل 

شكست خوردند.
روحاني ادام��ه داد: امروز مي بينيم ك��ه با اين همه 
فش��ار مس��ير صادرات غيرنفتي ما به سمت عادي 
شدن است و صادرات نفتي ما هم از ماه هاي پيش 
به مراتب بهتر است و صادرات فرآورده هاي نفتي ما 
هم در مسير درست حركت مي كند و اين به معناي 

شكست كامل اين سياست است.
رئيس جمهور با بيان اينكه كسي كه در كاخ سفيد 
روي كار بود امروز پرونده سياهش بسته مي شود، 

گفت: او سياس��ت بلد نبود و برج ساز بود و هميشه 
سياس��ت را در همان وادي مي ديد و چيز ديگري 
س��رش نمي ش��د، اينهايي كه جدي��د آمده اند در 

سياست بوده اند و مسائل سياسي را مي فهمند.
   امضاي ايران در برابر امضاي امريكا؛ فرمان 

ايران در برابر فرمان امريكا
رئيس جمهور با اش��اره ب��ه نحوه اج��راي تعهدات 
برجامي از س��وي ايران اظهار داشت: اگر نسبت به 
تعهدات قطعنامه ۲۲3۱ امضاي��ي كردند در برابر 
آن در اي��ران هم يك امضا خواهند ديد، نه بيش��تر 
و اگر آنها فرماني صادر كردن��د در برابر آن در ايران 
هم فرماني خواهند ديد نه بيشتر؛ اگر اجراي مؤثر 
تعهدات خودشان را انجام دادند اين طرف هم اجراي 
مؤثر همه تعهدات خواهد بود و توپ امروز در زمين 

امريكا و واشنگتن است.
وي تأكيد كرد: اگر برگردند و به تعهدات عمل كنند 
ما هم به تعهدات خودمان عم��ل مي كنيم، ترامپ 
ُمرد و زندگي سياس��ي اش تمام ش��د و برجام زنده 
ماند. تمام تالشش اين بود كه برجام را از بين ببرد، 
ولي نتوانست و تندروهاي اسرائيل و عربستان، همه 
دنبال اين بودند ولي ناموفق بودند و امروز برجام زنده 

و سرحال تر از ديروز است.
روحاني با بي��ان اينكه اين به »پن��ج به عالوه يك« 
بستگي دارد و اگر به تعهداتشان عمل كردند بدانند 
ما هم به تعهداتمان عمل مي كني��م، گفت: من از 
رسانه ها و دوستان و از آنها كه با دولت ميانه خوبي 
ندارند خواه��ش مي كنم واقعي��ت را بگوييم چون 

واقعيت را نمي شود پنهان كرد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه آنچه در اين سه سال 
بر س��ر ما آمد توطئه  ترامپ بود اظهار داش��ت: اگر 
توطئه هاي ترامپ در اين سه سال را كنار بگذاريم، 
در اين سه سال اگر مثل هميشه نفت مي فروختيم 
و بانك و بيمه و كشتيراني ما همين فعاليت را داشت 
شرايط ما كاماًل متفاوت بود. مي خواستند حكومت 
و نظام ما را از بين ببرند و مردم را به خيابان بياورند 
و همه اينها شكست خورد و از بين رفت. البته رنجي 
براي مردم ما و ننگي براي خودشان بر جا گذاشتند.

روحاني با تأكيد بر اينكه ام��روز آمادگي داريم اگر 
طرف مقابل با صداقت به ميدان بيايد اين مس��ائل 
حل و فصل ش��ود، تصريح كرد: خيلي س��ريع هم 
مي تواند حل ش��ود و اصاًل هيچ پيچيدگي حقوقي 
ندارد و بگويند به تمام تعهدات مان عمل مي كنيم و 
شروع به عمل كنند، ساعت بعد ما به همه تعهداتمان 

عمل مي كنيم و اين كاري ندارد.
   اگر امريكا صداقت نداش�ته باش�د، ما كار 

خودمان را انجام مي دهيم
رئيس جمهور با بيان اينكه اگر صداقت نباش��د 
ما كار خودمان را انجام مي دهيم گفت: آنچه به 
وجود آمده اينكه شرايط سه س��ال پيش تكرار 
نخواهد ش��د و ملت ما اين را بدانند كه آنچه در 
اين سه سال رنج كشيدند تكرار نمي شود. حال، 
اينكه چه شرايطي به وجود مي آيد بايد مقداري 
صبر كنيم ولي آن شرايط ادامه پيدا نمي كند و 
همه آمار و ارقام اين واقعيت را مي گويد. روحاني 
با اش��اره به كاهش نرخ ارز و وضعيت اقتصادي 
كنوني كش��ور خاطرنش��ان كرد: امروز ارز ما به 
س��مت تعادل مي رود و قيمت مسكوكات ما هم 
به همين شكل است و انتظارات مردم هم همين 

عالمت ها را مي گويد.

رئيس جمهور با تأكيد بر شكست ترامپ: 

برجام زنده و سرحال تر از ديروز است!
روحاني: دوقطبي كردن امريكا از ثمرات كارهاي ناشيانه ترامپ است

   گزارش  یک

رياست جمهوری


