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خدمت بزرگي به جهانيان كرد

انقاب اس�امي با ترويج و گس�ترش فرهنگ ايس�تادگي مقابل 
استکبار، ضمن افشاي چهره واقعي آن خدمت بزرگي به جهانيان کرد.

حجت االسالم يوسفعلي شكري نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه نبرد ميان حق و باطل و 
احقاق حقوق مظلوم ضرورتي است كه نه تنها در اسالم، بلكه در همه 
اديان به آن اشاره شده و هر روح حق طلب و عدالت طلبي بر آن تأكيد 
مي كند، گفت: اين امر در سراس��ر تاريخ نيازمند عب��ور از گردنه هاي 
سخت بوده، كه قطعاً سختي ها و عوارض خاص خود را نيز دارد، يكي 
از عارضه هايش جانبازي اس��ت، يكي از عارضه هايش شهادت است. با 
شهيد چه كنيم، با عائله شهيد چگونه رفتار كنيم، با جانباز و خانواده اش 
چه كنيم؟ همگي اين موارد، الزاماتي است كه بايد به تبع مبارزه حق 

و باطل بپذيريم.
وي با بيان اينكه انقالب اسالمي حتي اگر فايده اي هم نداشته باشد، با 
ايستادگي مقابل استكبار جهاني و افشاي چهره واقعي آن و فروريختن 
هيمنه اش كار بزرگي كرده است، افزود: انقالب اسالمي موجب مقابله و 
ايستادگي در برابر اشرار جهاني، و كسب عزت توسط توده هاي جهاني 
شده است. بنابراين حتي اگر هيچ كاري هم نكرده باشد، باز هم اين تأثير 

انقالب را در سطح بين الملل شاهد هستيم.
حجت االسالم ش��كري با بيان اينكه اگر ش��رايط امريكا را در چند ماه 
گذش��ته مالحظه كنيد، مي بينيد كه جريان مردمي و ضدمردمي در 
مقابل يكديگر قرار گرفتند، تصريح كرد: اين اتفاقات ناشي از افزايش 
درك و ش��عور آدمي و در راس��تاي ايجاد يك حكومت عاقالنه است. 
نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان اينكه البته نبايد 
خودفريبي كرد و تأثير انقالب را مطلق و فراگير اعالم كرد، ادامه داد: اما 
همان طور كه مشاهده مي كنيد نطفه هاي بيداري در حال ايجاد است 
و حتي به تدريج كل جهان درمي يابند كه برخالف تبليغات اس��تكبار 
شهداي ما در مس��ير حق و تحقق عدالت و آرامش و نابودي تروريسم 

به شهادت رسيدند.
--------------------------------------------------

آقاي روحاني به جاي اظهارنظرهاي
غيركارشناسي نظارت ها را در بورس

 زياد كنيد
نماينده ته�ران در نام�ه اي نقش 
دول�ت و س�ازمان هاي دولتي در 
ري�زش ب�ورس را تش�ريح ک�رد.

زهره الهي��ان نماينده م��ردم تهران 
در مجل��س ش��وراي اس��المي در 
نام��ه اي به حجت االس��الم حس��ن 
روحاني رئيس جمهور نقش دولت و 
سازمان هاي دولتي يا تحت نظارت 
دولت در به وجود آمدن آش��وب در 
بازار سرمايه و ريزش بورس را تشريح 

كرد. در اين نامه با اشاره به اينكه بازار سرمايه فراز و نشيب هاي فراواني 
را پشت سر گذاشته و عده زيادي از مردم دچار خسارت شده اند، آمده: 
در اين ميان نقش دولت و س��ازمان هاي دولتي يا تحت نظارت دولت، 
نسبت به ساير اركان حاكميت كشور بيشتر بوده است. به طور مشخص 
در دو مرحله اخت��الف ميان وزارتخانه هاي دولتي به طور مش��هودي 

وضعيت بازار سرمايه را به آشوب كشاند.
الهيان در تشريح اين موضوع آورده: اختالف اول ميان وزارتخانه های 
نفت و امور اقتصادي و دارايي بر سر نحوه فروش صندوق قابل معامله 
پااليش يكم در مردادماه كه ريزش ابتدايي بازار را باعث شد و اختالف 
دوم ميان وزارت صمت و امور اقتصادي و دارايي بر س��ر قيمت فوالد 
در بورس كاال در دي ماه كه سبب ريزش مجدد قيمت ها و به تبع آن، 

كاهش شاخص هاي بازار سهام شد.
اين نامه مي افزايد: به هر حال الزم اس��ت مش��خص شود كه آيا دولت 
س��ازوكار بازار و عرضه و تقاضا را قبول دارد يا آنكه همواره با سركوب 
قيمتي و رانت هاي موجود، خواهان آسيب به بنگاه ها، توليد، سهامداران 
و در نهايت عموم مردم است؟ عالوه بر اين، سرمايه گذاران در صندوق 
پااليش يكم كه با تشويق ها و تأكيدات فراوان دولت و مقامات دولتي 
همراه بود، با ضرر حدود 50درصد مواجه ش��دند. اين در حالي اتفاق 
افتاده كه مس��ئوالن بلندپايه دولتي نويد بازگشت شاخص بازار سهام 
را داده اند. عملكرد دولت در واگذاري سهام خود در قالب صندوق هاي 
قابل معامله در بورس و ضعف نظارت بر معامالت بازار س��رمايه مورد 
تأييد مجلس شوراي اسالمي نيست و الزم است عالوه بر عدم اظهارات 
غيركارشناسي توسط مقامات دولتي، نس��بت به اداره بهتر و افزايش 

نظارت بر معامالت در بازار سرمايه اقدام شود.
--------------------------------------------------

پيشرفت و نوآوري در   ساخت دومين
جنگنده آموزشي ياسين 

وزير دفاع و پش�تيباني نيروهاي 
مسلح با حضور در سازمان صنايع 
هوايي وزارت دفاع از مراحل ساخت 
فروند دوم هواپيماي جت آموزش 
پيش�رفته ياس�ين بازدي�د کرد.

به گ��زارش تس��نيم، امير س��رتيپ 
حاتمي با حضور در س��ازمان صنايع 
هوايي در بازدي��د از مراكز طراحي، 
ساخت، آزمون س��ازه و سامانه هاي 
اصلي هواپيماي ياسين و گفت وگو 

با طراحان و س��ازندگان آن، از نزديك در جريان پيشرفت هاي صورت 
گرفته در روند ساخت فروند دوم هواپيماي ياسين قرار گرفت.

امير حاتم��ي در اين بازديد ب��ا تقدير و تش��كر از همدلي و انس��جام 
فعاليت هاي كاركنان، متخصصان و مديران سازمان صنايع هوايي در 
مسير س��اخت هواپيما گفت: در اين بازديد شاهد پيشرفت، نوآوري و 
كارهاي جديدي هستيم و اين حركت رو به جلو بر مبناي پايه گذاري 

محكمي بود كه در گذشته صورت گرفته است.
وزير دفاع با بيان اينكه تحريم هاي ظالمانه و غيرمنطقي عليه نيروهاي 
مسلح و صنعت دفاعي موضوع جديدي نيس��ت، گفت: نيروي هوايي 
سال هاست در معرض تحريم هاي سخت و س��نگين است اما همواره 
با نش��اط و خودباوري، خودكفايي را به منصه ظهور رسانده و حقيقتاً 
صنعت هوايي يك الگوي تمام عيار براي نيروهاي مس��لح و كشور در 

حوزه مقابله با تحريم هاست.
در اين بازديد، امير خواجه فرد مديرعامل سازمان صنايع هوايي نيروهاي 
مسلح،  گزارشي از مراحل ساخت هواپيماي ياسين و برنامه ريزي هاي 

صورت گرفته براي راه اندازي خط توليد اين هواپيما ارائه كرد.
الزم به ذكر است فروند اول جت آموزش پيشرفته ياسين، مهرماه 1398 
نخستين پرواز رسمي خود را بر فراز پايگاه ش��هيد نوژه اجرا كرد. اين 
هواپيما كه توسط متخصصان سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح و با 
مشاركت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي طراحي و ساخته شده، 
 قرار است به عنوان هواپيماي جت آموزش پيشرفته در فرآيند آموزش 
خلبانان هواپيماهاي جنگنده كشور مورد استفاده قرار گيرد. ايران با 
طراحي و ساخت اين هواپيماي جت آموزش پيشرفته، در زمره معدود 

كشورهاي دارنده فناوري هوايي قرار گرفته است.

وقتي وضعيت امريكا بايدن را 
ياد كشورهاي ديكتاتوري مي اندازد

محمدحس��ين محت��رم  در روزنامه 
كيهان نوشت: برخالف رؤساي جمهور 
قبل امريكا كه در ظاه��ر با توپي پُر و 
خط و نشان كشيدن براي دنيا و ديگر 
كشورها در مراسم تحليف خود ظاهر مي شدند، اما جو بايدن با توپي 
خالي تحت تأثير حوادث حمله به كنگره و جو امنيتي حاكم بر امريكا 
و جنبش هاي اعتراضي ناشي از مشكالت اقتصادي و نژادپرستي و 
نابراب��ري عدالتي كه پرچم و مجس��مه بنيانگ��ذاران امريكا و تمام 
نمادهاي ارزش هاي ليبرال  دموكراس��ي را به پايين كشيده اند، در 
پايين ترين سطح اعتماد به نفس سخنراني خود را انجام داد. عالوه  بر 
ضعف جسماني و ضعف در تكلم و بيان، ضعف روحي و رواني ناشي از 
آشكار ش��دن چالش هاي نظام ليبرال دموكراسي و سرمايه داري و 
همچنين نگراني از چالش هاي پيش رويش در آينده، اجازه نداد كه 
بايدن بتواند براي ديگران خط و نشان بكشد و انفعال و واهمه آشكار 
در چه��ره اش و تك ت��ك كلمات و جمالت س��خنراني اش نش��انه 
شرمندگي و سرافكندگي از دموكراسي امريكايي بود. هرچند بايدن 
تالش داش��ت »اعتبار بر باد رفته امري��كا« را برگرداند اما چكيده 
سخنراني اش با اذعان به اينكه »با همه چالش ها همزمان مواجه ايم 
و امريكايي ها آينده را با  ترديد و ابهام نگاه مي كنند«، مطرح كردن 
اين س��ؤال بود كه گفت »آيا در چنين ش��رايطي م��ا مي توانيم بر 
چالش هاي دموكراسي حال و آينده امريكا فائق شويم؟!« بر اساس 
نظرسنجي ها، حدود 80 درصد امريكايي ها، هم مردم و هم سياسيون 
و اقتصاددان��ان در هر دو ح��زب دموكرات و جمهوريخ��واه اذعان 
مي كنند »امريكا به علت شكاف هاي طبقاتي در حال فروپاشي است« 
و خود بايدن نيز در س��خنراني اش با اذعان ب��ه  وجود »خطر جنگ 
داخلي در امريكا«، »خشونت و  تروريست داخلي« را مهم ترين چالش 
پيش روي خود عنوان كرد و گفت »بايد بر تفرقه ها فائق شويم«! اوج 
حوادث پساانتخاباتي امريكا زيرسؤال رفتن تمام ادعاهاي آنها در باره 
حقوق بشر و دموكراسي خواهي و آزادي بيان و جريان آزاد اطالعات 
و حاكمي��ت قانون و به خص��وص نگراني از به كار بردن تس��ليحات 
هسته اي امريكا عليه خود امريكا توسط رئيس جمهور امريكا بود! كه 
به گفته بايدن »چنين وضعيتي« او را »ياد وضعيت برخي كشورهايي 
مي اندازد كه به آنجا سفر كرده و داراي نظام هاي ديكتاتوري هستند« 
و امريكا در آنجا چنين وضعيت��ي را به وج��ود آورده و از نظام هاي 

ديكتاتوري حمايت مي كند!
--------------------------------------------------

يك سؤال ساده از رئيس جمهور
محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله 
روزنامه رسالت با اشاره به انتقادات 
رئيس جمه��ور از مجلس در بحث 
بودجه نوشت: چهارشنبه گذشته رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت 
گفتند: ما حرف مهمي در بودجه 1۴00 زديم و گفتيم بايد ارز كاالهاي 
اساسي ۴۲00 توماني باش��د. ما دالر را بر مبناي 1۲ هزار تومان و 11 
هزار و 500 تومان حساب كرديم. س��ؤال مهم و كليدي اين است اين 
»ما« كيس��ت؟ آيا فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي آن طي شده 

است؟!
مثل مصوبه ۲۲ فروردين 9۷ نباش��د كه دولت آم��د اعالم كرد از 
حاال نرخ ارز ۴۲00 تومان مي ش��ود و بعد هيچ مسئولي در دولت 
اعم از رئيس جمهور و ديگر كارگزاران اقتصادي كش��ور مسئوليت 
مدني چنين تصميمي را به لحاظ حقوقي نپذيرد. تصميم گيري ۲۲ 
فروردين 9۷ ثبات اقتصادي كشور را به هم ريخت و صدها پرونده 
فساد روي ميز دستگاه قضا گذاش��ت. نهادهاي نظارتي در دولت و 
مجلس و دس��تگاه قضايي را دچار چالش جدي در حسابرسي ها و 
حسابداري ها و حسابكش��ي ها كرد. به طوري  كه ديوان محاسبات 
به امر دولت برخالف اصل 55 قانون اساسي مجبور شد تفريغ نفت 
در س��ال هاي 9۷ و 98 را محرمانه اعالم كند و رئيس جمهور هم از 
اين نقض قانون اساس��ي به عنوان مجري قانون اساسي متأسفانه 

استقبال كرد؟!
رئيس جمهور محترم در همين نطق چهارشنبه گذشته هيئت دولت، 
مجلس را نصيحت مي كند كه بودجه جاي ادبيات غيرسياسي و حرف ها 

و شعار سياسي نيست جاي عدد و رقم و حساب و كتاب است.
اين حرف درستي اس��ت. آيا آقاي رئيس جمهور مي تواند بگويد با ارز 
۴۲00 توماني چه باليي س��ر اعداد و ارقام بودجه س��ال هاي 9۷ و 98 
آورده است؟ آيا حاضر است يك نگاهي به جيب مردم در اين سال هاي 
حكمراني اقتصادي كه قدرت مطلقه در تصميم گيري ها را داشته است 
بيندازد؟ او بر صفحات برخي عملكرد اقتصادي دولت در حوزه عدد و 
رقم مهر س��ّري  زده اس��ت و نمي گذارد نهادهاي نظارتي به آن سرك 
بكشند. نمايندگان مردم را از رؤيت تفريغ نفت در سال 9۷ و 98 محروم 
كرده اس��ت در حالي كه هيچ دليل عقلي و قانوني ب��ر اين محرمانگي 
نيست. آن وقت مسائل و مباحث مربوط به بودجه و تعيين نرخ ارز بايد 
زير سقف گفت وگوي كارشناسي طي يك فرآيند قانوني صورت بگيرد 
را مي آورد در تريبون عمومي و سياس��ي مي كند آنچه خود بايد از آن 
اجتناب كند مجلس را از آن پرهيز مي دهد! اين قدري عجيب نيست؟!
--------------------------------------------------

اولويت اول برداشتن تحريم هاست
علي خضريان طي يادداشتي  
در روزنامه جام جم منتش��ر 
شد، نوش��ت: درباره برجام و 
چگونگي مواجهه با آن راهكارهاي مختلفي در نظر گرفته شده اما نكته 
اصلي اين است كه مجلس شوراي اسالمي قانوني را تحت عنوان اقدام 
راهبردي براي رفع تحريم ها به تصويب رس��اند و از س��وي شوراي 
نگهبان هم مورد تأييد قرار گرفته است و نوع مواجهه ما با برجام بايد 
دقيقاً منطبق با مفاد قانون تصويب شده از سوي مجلس باشد. واقعيت 
اين است كه ما هيچ گونه مخالفتي با مذاكره و نشست  و  برخاست هاي 
سياسي و بين المللي نداريم اما اگر قرار باشد گفت وگويي صورت گيرد 
بايد منطبق با قوانين مجلس و سياست هاي كالن نظام باشد. آنچه 
بديهي است تأمين منافع ملي جمهوري اسالمي ايران است و رسيدن 

به اين هدف هم نيازمند يك انسجام داخلي است.
بنابراين توصيه اصلي به دولت اين است كه نسبت به آنچه مجلس در 

اين رابطه تصويب كرد التزام داشته باشد.
قانون اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها در حال اجراست و به مرحله 
غني سازي ۲0درصد رسيديم و مراحل بعدي آن نيز پيش بيني شده 
است. اين حوزه مرتبط با عرصه سياست خارجي است و بايد با قدرت 

آن را جلو بريم و براساس منافع و غرور ملي رفتار كنيم.
به اعتقاد من حوزه سياس��ت خارجي بايد مبتني بر انسجام و اتحاد و 
همگرايي باشد. از سوي ديگر موضع جمهوري اسالمي ايران در قبال 
بازگشت احتمالي امريكا به برجام بر اس��اس نگاه و نظر رهبري كاماًل 
مشخص است. ايشان درباره بازگشت اياالت متحده به توافق هسته اي 
بر اين نكته تأكيد دارند كه بايد پيشتر، رفع تحريم ها صورت گيرد و اگر 
اين اتفاق رخ ندهد بازگشت امريكا به برجام به ضرر ما تمام خواهد شد. 
بنابراين آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد موضوع رفع تحريم هاست 
و متعاقب آن است كه مي توان بر اساس منافع ملي با طرف هاي مخالف 

گفت و گو و مذاكره كرد.

88498443سرويس  سياسي

پوپوليسم به سبك غربزده های وطنی
بعد از 8 سال ناکارآمدي و ناتواني دولت، گفتمان »رئيس جمهور تدارکاتچي است« به روزرساني شد!

ادبيات رئيس دولت اصاحات کمتر از پنج ماه 
مانده به برگزاري سيزدهمين انتخابات رياست 
جمهوري کشور توسط برخي از همفکران وي 
در فضاي سياسي کشور در حال بازتوليد است؛ 
اينکه »رئيس جمهور تدارکاتچي نظام است« و 
اختيارات الزم را ندارد تا بر اساس آن از شخص 
رئيس جمهور و کابينه اش انتظار کاهش مشکات 
کش�ور به وي�ژه در حوزه سياس�ي را داش�ت.

اين هم از عجايب مدعيان سياست ورزي است كه 
براي تكيه بر اريكه قدرت دست به هر اقدام و عملي 
مي زنند و حضور در عرصه انتخابات در قامت نامزد 
رياست جمهوري، را وظيفه الهي خود مي دانند و 
هنگامي كه مي خواهند از تخت قدرت پياده شوند، 
دليل ناتوان��ي و ناكارآمدي خود را ناش��ي از عدم 

اختيارات الزم عنوان مي كنند.
 موقع رأي گرفتن بشاشند و هنگام وفاي به 

عهد آدرس غلط مي دهند
در هنگامه تبليغات انتخاباتي رياس��ت جمهوري 
نامزدهاي انتخاباتي انواع و اقسام شعارهاي انتخاباتي 
را با هدف جلب آراي عمومي و رسيدن به كرسي 
رياست جمهوري سر مي دهند؛ از چرخش همزمان 
چرخ سانتريفيوژ و معيشت مردم گرفته تا رفع كامل 
بيكاري و به صفر رساندن فقر مطلق و واريز پول هاي 
آنچناني به حساب مردم به عنوان يارانه. مردم نيز 
بر اساس آنكه هر كدام از نامزدهاي انتخاباتي سابقه 
چندين و چند ساله در عرصه هاي مختلف اجرايي و 
قانونگذاري داشته و به موقعيت و اختيارات و وظايف 
جايگاه شخص رئيس جمهور آگاهي و اشراف كامل 
دارند به يكي از آنها رأي داده و منتظر مي مانند بعد 
از گذشت چهار يا هشت سال دست كم يك دهم از 

وعده هاي انتخاباتي خود را اجرايي كند.
اما بعد از طي شدن دوره رئيس جمهور كه معموالً 
هشت س��ال به درازا می كش��د، افكار عمومي در 

كمال ناباوري با اين موضع گيري مواجه مي شوند 
كه »رئيس جمهور به دليل اينكه اختيارات الزم را 
نداشته، نتوانسته شعارهاي انتخاباتي خود را اجرايي 

و مطالبات حداقلي جامعه را برآورده كند!«
نخستين ابهام اين است كه چنانچه رئيس جمهور 
اختيارات و ابراز الزم براي اداره كشور را ندارد چرا 
برخي نامزدهاي انتخاباتي كه سابقه بس طوالني در 
سطوح عالي نظام را دارند وعده هايی را ابراز مي كنند 
كه در حيط��ه وظايف و اختي��ارات رئيس جمهور 
نيست. اگر نيست چرا براي دستيابي به اين جايگاه 
در مناظرات انتخاباتي گاهی اصالت و ماهيت انقالب 
و كاركرد اصل نظام نيز مورد خدشه قرار گرفته و 
ديگر اركان حاكميت سياسي كشور را مورد هجمه 

قرار می دهند تا به چنين هدفي دست پيدا كنند؟
يعني جايگاه ويتريني و نمادين اين قدر حائز اهميت 
است كه براي به دست آوردن آن بايد همه كس و 

همه چيز را به توبره تخريب و تخطئه بست؟
 دس�ت و پ�ا زدن تدارکاتچي نظ�ام براي 

قدرت گيري عنصر مطلوب
رئيس دولت اصالحات كه بعد از اتمام هشت سال 
دوران رياست جمهوري خود تالش كرد تا تمركز 
خود بر اهداف صرفاً حزب��ي و جناحي را با عبارت 
»رئيس جمهور تداركاتچي نظام است« توجيه كند 
در سال 9۲ و با علم به اينكه رئيس جمهور اختيارات 
و ابزار كافي براي پيش��برد امور كشور را در اختيار 
ندارد، براي به قدرت رسيدن حسن روحاني از هيچ 
كوششي فروگذار نكرد و عالوه بر شيوه هاي سنتي 
رايج، همدوش با مرحوم هاش��مي رفسنجاني به 
روش هاي مدرن حمايت از حسن روحاني نيز روي 

آورد تا يك نفر ديگر تداركاتچي نظام شود!
وي در س��ال 96 نيز از حاميان خود خواس��ت تا 
رأي خود به حس��ن روحاني را تكرار كنند و امروز 
او و همفكرانش در كنار مس��ئولين ارشد دولت از 
فقدان اختيارات الزم رئيس جمهوري ابراز گاليه 

مي كنند!
س��هيال جلودارزاده، فع��ال اصالح طل��ب و عضو 
فراكسيون اميد مجلس گذش��ته به بهانه اشتباه 
يكي از مهمانان تلويزيون در استفاده از يك تعبير 
نامناسب براي روحاني گفته است: »رئيس جمهور 
حتي اگر در دوره رياست خود شبانه روز هم تالش 
كند، اما بنا به فرهنگ اش��تباهي كه در كشور ما 
وجود دارد، بعد از دوران رياس��ت خود مورد نفرت 
و انتقاد قرار مي گيرد«. ظاه��راً در قاموس جريان 
اصالح طلبي مقوله اي به نام پذيرش اش��تباهات و 
عذرخواهي وجود ندارد و گويي مردم فقط موظف به 
رأي دادن به كانديداهاي اصالح طلبان و قدرشناسي 

هستند.
س��هيال جلودارزاده يكي از وابس��تگان به جريان 
غربزده در يادداش��تي كه در روزنامه آرمان نوشته 
در همين ب��اره مي گويد: »نباي��د فراموش كنيم 
كه حسن روحاني به عنوان رئيس جمهوري كه با 
رأي اكثريت مردم به پاستور رسيده است، در چه 
شرايطي كشور را مديريت مي كند. او با آزمون و خطا 
و البته با اشتباهاتي كه در دولت وجود دارد، كشور 
را اداره مي كند. اينكه عده اي خدمت هاي دولت را 
ناديده گرفته اند، بي انصافي است و بايد منصفانه تر 
با مسائل برخورد كنيم. صحبت هايي كه بعضي ها 
عليه رئيس جمهور مطرح مي كنند، فراتر از عدالت و 
كامالً بي اخالقي است. پشتيبان رئيس جمهور رأي 
مردم است و قطعاً رئيس قوه مجريه در مشكالت 
كشور تقصيرات دارد، اما نبايد همه مشكالت كشور 

را بر گردن رئيس جمهور بيندازيم.«
وي در ادامه مي گويد: »بعض��ي از افراد بي تقوا در 
فضاي مجازي، آن قدر به رئيس دولت اصالحات يا 
مرحوم آيت ا... هاشمي  رفسنجاني توهين مي كنند 

كه واقعاً ناراحت كننده است.«
عيس��ي كالنتري، معاون رئيس جمه��ور و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست نيز در گفت وگو با 

روزنامه همدلي مي گويد: »برخالف آنچه رسانه ها 
منتشر مي كنند، اگر مديريت آقاي روحاني نبود 
ما نمي توانستيم از اين دوره گذر كنيم. به نظر من 
روحاني يك مدير مظلوم در جمهوري اسالمي بوده 
اس��ت. اگر چه نمي توان انكار كرد كه ممكن است 
تصميم گيري  هاي اشتباهي هم در دولت او وجود 
داشته باشد، اما جمع آن 5درصد هم نبوده است و 
به واقع 95درصد از اين مشكالت به خوبي از طرف 

ايشان حل و فصل شده   اند.«
اخيراً بهزاد نبوي نيز همين ادعا را تكرار كرده است. 
بهزاد نبوي فعال سياسي تجديدنظرطلب و يكي 
از محكومان فتنه 88 ني��ز در گفت وگو با روزنامه 
آرمان ابراز مي كند: »در دور دوم رياست جمهوري 
رئيس دولت اصالحات، ايش��ان گفتند كه عده اي 
مي خواهند دولت تداركاتچي باشد، امروز به مراتب 
وضع بدتر است. در دور اول رياست جمهوري آقاي 
خاتمي، من در گفت وگويي با روزنامه  سالم گفتم 
كه طبق قانون اساسي، دولت در بهترين شرايط 10، 
15 درصد اختيارات اداره كش��ور را در دست دارد. 
دولت يازدهم و دوازدهم حتي آن 10، 15 درصد را 

هم نداشته و ندارد.«
وي در ادام��ه مي گويد: »من در چنين ش��رايطي 
منصفانه نمي دانم دولت را نقد كنم كه چرا با گراني، 
افزايش قيمت ارز يا... مب��ارزه نمي كند؟ بهترين 
دولت ها هم در ش��رايط بحراني كنوني مخصوصاً 
شرايط دولت دوم روحاني نمي توانند بر مشكالت 
غلبه كنند. طبيعي اس��ت كه آقاي  روحاني هم از 
اين قاعده مستثنا نيس��ت. به نظر من بزرگ ترين 
دستاورد و افتخار جمهوري اسالمي طي ۴۲ سال 
اخير برجام است. معتقدم اوضاع كشور خيلي بد 

است، نقش دولت در اين خرابي خيلي كم است.«
هدايت آقايي عضو حزب كارگزاران سازندگي نيز 
همان حرف هاي بهزاد نبوي را تكرار مي كند: »در 
دوره اول آقاي هاشمي اقتدار بود كه او هم شرايط 
خاص خود را داشت و در دوره دوم گروه هاي فشار 
ش��روع به تخريب كردند. در دوران آقاي خاتمي 
وضعيت به نحوي بود كه آقاي خاتمي گفتند من 
يك تداركاتچي هس��تم. در دوران احمدي نژاد دو 
دوره كاًل به اختالفات گذشت و معلوم نشد قدرت 
در دست كدام طيف است. در دوران آقاي روحاني 
ايش��ان اعالم كردند رئيس جمه��ور نقش زيادي 
ن��دارد.« او همچنين ادامه مي ده��د: »با اين حال 
رؤس��اي جمهور در ايران نمي توانند پاس��خگوي 
شعارهايي باشند كه مردم به خاطر آن انقالب كردند 

و نمي توانند، مطالبات مردم را محقق كنند.«
 نبايد نظام را از ريل دلخواه خارج کرد

ولع و طمع جريان غربزده براي دستيابي و پس از 
توسعه قدرت در سطح قوه مجريه و حتي مجلس 
شوراي اسالمي و پس از آن ش��انه خالي كردن از 
مسئوليت هاي ناشي از آن به اين دليل است كه اين 
جماعت با اتخاذ چنين رويكردي از يك سو مسئول 
ناكارآمدي و ناتواني هاي موجود را نظام معرفي كرده 
و افكار عمومي را عليه حاكميت تحريك مي كند و از 
سوي ديگر تالش مي كند تا با معرفي خود به عنوان 
اپوزيسيون نظام موفق به پيروزي مجدد در انتخابات 
پيش رو شده و ريلي كه براي نرماليزاسيون سازي 
رفتار نظام در عرصه بين المللي ايجاد كرده را با به 

قدرت رساندن عناصر وابسته به خود حفظ كند.

سعيد همتي
   گزارش

هي�چ برجام پ�اس، هي�چ تواف�ق جدي�د و هي�چ مذاکرات 
جدي�د در مورد برج�ام وجود نخواهد داش�ت. موش�ك هاي 
اي�ران تنه�ا اب�زار دفاع�ي مطمئ�ن ب�راي اي�ران هس�تند 
و در م�ورد اي�ن مس�ئله هي�چ مذاک�ره اي وج�ود ن�دارد.

به گزارش مهر، س��يدعباس عراقچ��ي معاون وزير ام��ور خارجه 
كشورمان در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي الرپوبليكا درباره خواست 
ايران از دولت جديد امريكا گفت: درخواست ايران واقع گرايانه است 
و عبارت است از اينكه امريكا تحريم ها را بردارد و به توافق هسته اي 
بازگردد. من آلترناتيو ديگري نمي بينم. مش��روح اين گفت وگو به 

اين شرح است.
جناب آقاي عراقچي، انتقال قدرت از دولت ترامپ به 
دولت بايدن را چگونه مي بينيد؟ ارزيابي شما از حمله 

طرفداران ترامپ به کنگره چه بود؟
ما موضع خاصي در برابر اين انتقال قدرت بي��ن دو دولت نداريم. 
فقط منتظريم ببينيم رئيس جمهور جديد امريكا چگونه مي خواهد 
مواضع اشتباه ترامپ را تصحيح كند. آنچه در جريان حمله به كنگره 

ديديم باعث طرح اين سؤال مي شود كه آيا واقعاً همين امريكاست 
كه مي خواهد ب��ه دنيا ياد بدهد »حاكميت قانون« و دموكراس��ي 
چيست؟ آنچه در واش��نگتن اتفاق افتاد چهره واقعي دموكراسي 
امريكايي را به ما نشان مي دهد. اكنون روش��ن شده كه آنها هيچ 
حقي ندارند كه به هيچ كس در دنيا بگويند كه مشكالت سياسي در 

خانه خودشان را چگونه حل كنند.
بايدن به زودي بايد تصميم بگيرد با برجام چه بکند. 

تقاضاهاي شما کدام است؟
درخواست ايران واقع گرايانه اس��ت و عبارت است از اينكه امريكا 
تحريم ها را بردارد و به توافق هسته اي بازگردد. من آلترناتيو ديگري 
نمي بينم. ما با ُحسن نيت مذاكره كرديم و با ُحسن نيت به برجام 
عمل كرديم. حاال نوبت دولت جديد امريكاس��ت كه اش��تباهات 
دولت پيشين را جبران كند. براي بازگشت به توافق هسته اي، بايد 
تمام تحريم ها را لغو كنند. ما آماده انجام تمام تعهدات ذيل برجام 
هستيم به شرطي كه امريكايي ها هم به تعهدات خود عمل كنند و 

تحريم ها را بردارند.
آي�ا تماس ه�اي محرمانه اي ب�ا دولت جدي�د امريکا 

داشته ايد؟
خير. هيچ تماسي نداش��ته ايم و هيچ قصدي هم براي آن نداريم. 
طبيعتاً منتظريم كه كاماًل در پست هاي خود قرار بگيرند و متعاقباً 
دست به كار شوند. فعالً هيچ عالقه اي به هيچ تماس مستقيم نداريم 
و فكر مي كنيم كه برجام قالب صحيحي است و گفت وگوها بايد در 

قالب آن انجام شود.
بس�ياري، مانند وزيران امور خارجه فرانسه و آلمان، 
فکر مي کنند موضوع�ات جديد مانند موش�ك هاي 
قدرتمن�د ايران نيز باي�د در مذاک�رات جديد برجام 

گنجانده شود. پاسخ شما چيست؟
هيچ برجام پالس، هيچ توافق جديد و هيچ مذاكرات جديد در مورد 
برجام وجود نخواهد داش��ت. موش��ك هاي ايران تنها ابزار دفاعي 
مطمئن براي ايران هس��تند و در مورد اين مسئله هيچ مذاكره اي 
وجود ندارد. در مورد ديگر موضوعات، همه چيز بستگي به اين دارد 
كه برجام چگونه اجرا خواهد ش��د. امنيت خليج فارس موضوعي 
است كه مي تواند بدون مداخالت خارجي، موضوع گفت وگو بين 

كشورهاي منطقه باشد.

دول�ت س�خنگو دارد و مواض�ع باي�د از جان�ب س�خنگو 
بازگ�و ش�ود و کار رئي�س دفت�ر هم�ان تلف�ن زدن و تلف�ن 
ج�واب دادن اس�ت. وقت�ي رئي�س دفت�ر ب�ه مس�ائل 
ديگ�ر مي پ�ردازد تخل�ف از قواني�ن اتف�اق مي افت�د.

به گزارش راه دانا، حجت االس��الم عليرضا سليمي عضو هيئت  
رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به صحبت هاي رئيس دفتر 
رئيس جمهور مبني بر اينكه نمايندگان مجلس در بورس دخالت 
نداشته باشند، گفت: مجلس به حاشيه ها و حاشيه سازي ها توجه 
نمي كند. بايد به آقاي واعظي و اعضاي هيئت دولت گفت شما هم 
قانون را اجرا كنيد و نبايد در قانونگذاري دخالت كنيد. متأسفانه 
دولت عادت به تفسير قوانين كرده و وقتي مي گويد ما به تفسير 

خودمان قانون را اج��را مي كنيم؛ اين يعني هم��ان دخالت در 
قانونگذاري كه خالف است. وي با اشاره به اظهارات واعظي بيان 
كرد: او رئيس دفتر است و بايد وظايف خود را كه پاسخگويي به 
تلفن ها، مكاتبات و تنظيم وقت هاست بپردازد و نبايد در مسائل 

ديگر ورود پيدا كند. 
دولت س��خنگو دارد و مواضع بايد از جانب سخنگو بازگو شود و 
كار رئيس دفتر همان تلفن زدن و تلفن جواب دادن است. وقتي 
رئيس دفتر كه كارش مشخص است به مسائل ديگر مي پردازد 
تخلف از قوانين اتفاق مي افتد. وي با اشاره به اينكه جهش قيمت 
مسكن و دالر در دوران روحاني در تاريخ بي همتاست، اظهار كرد: 
در حالي رئيس جمهور همچنان از ارز ۴۲00 توماني دفاع مي كند 
كه قيمت كاالهاي اساس��ي و دارو گران تر شده است. بنا بر اين 

گزارش، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور روز چهارشنبه 
گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه از مجلس و كميسيون هايش مي خواهيم كه آن قدر دخالت 
در بورس نكنن��د، گفته بود: مي آيند يك جلس��ه درباره بورس 
مي گذارند و يك مصاحبه مي كنند و به محض اينكه بورس مثبت 
مي شود مي گويند دولت نتوانست و ما آمديم مشكل بورس را حل 
كرديم اما بورس كه منفي مي شود، مي گويند ما از اول تذكر داده 
بوديم. شما اصاًل در بازار بورس دخالت نكنيد! مجلس مأموريت 
خود را دارد و كارش قانونگذاري و نظارت است، اگر بخواهد در 
مسائل ريز اجرايي وارد شود يا سفر استاني بروند و به جاي دولت 
تصميم بگيرند، پس اش��تباه كردند كه در مجلس رفته اند، بايد 

وارد كار اجرايي مي شدند.

عراقچي: هيچ توافق جديدي در مورد برجام وجود نخواهد داشت

واکنش عضو هيئت  رئيسه مجلس به اظهارات اخير واعظي

مواضع دولت را سخنگو اعالم کند نه رئيس دفتر رئيس جمهور !

    گفت وگو

     خبر


