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رئيس جمهور و وزرا گزارش عملكرد ساالنه را 

به قوه مقننه ارائه دهند 
نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س خواس�تار ارائ�ه گ�زارش 
عملكرد س�االنه از س�وي رئيس جمهور و وزرا به قوه مقننه شد. 
به گزارش تسنيم، مالك شريعتي نياسر نماينده تهران روز گذشته در 
مجلس طي تذكر ش��فاهي خود خطاب به رئيس جمهور، گفت: طبق 
ماده 235 آيين نامه داخلي مجلس رئيس جمهور و هر يك از وزرا موظف 
هستند در مرداد ماه هر سال بر اس��اس برنامه هاي ارائه شده در زمان 
تشكيل دولت و اخذ رأي وزرا، اسناد، قوانين باالدستي و شاخص هاي 
عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود كه هيئت رئيسه مجلس تعيين 
مي كند، گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه س��ال آينده خود را به 

صورت كمي و مقايسه اي به مجلس تقديم كنند. 
وي ادامه داد: ماده فوق تأكيد دارد دولتمردان موظف به ارائه گزارش 
عملكرد هستند از اين رو منتظر دريافت گزارش رئيس جمهور و وزرا 
هستيم.  نماينده تهران در مجلس افزود: بر اساس گزارش ها مي توانيم 
سهم جريان تحريم در مش��كالت اقتصادي كشور و معيشت مردم در 
برابر سهم تحريم را قضاوت كنيم.  سخنگوي كميسيون انرژي مجلس 
عنوان كرد: بخشي از مش��كالت ناشي از ندانستن اس��ت كه به دليل 

استفاده از عدم بهره گيري از ظرفيت نخبگان است. 
-------------------------------------------------

آيت اهلل كعبي: 
تحريم اقتصادي بدون کمک جريان تحريف

پيش نمي رود 
عض�و مجلس خب�رگان با بي�ان اينكه 
تحريم اقتصادي بدون دلس�رد كردن 
روحيه ملت ايران به جايي نمي رس�د، 
اظهار داشت: همه جريان هاي مومن بايد 
جبهه ملت ايران را در مقابل تحريم هاي 
دش�من و جريان تحريف متحد كنند. 
به گزارش فارس، آي��ت اهلل عباس كعبي، 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با اشاره 

به بيانات رهبر معظم انقالب به مناسبت عيد سعيد قربان گفت: دشمن 
در كنار تحريم هاي گس��ترده براي به زانو در آوردن ملت ايران جنگ 
ادراكي پيچيده اي را شروع كرده و در داخل، جريان نفوذ يا همان جريان 
غرب گرا و ليبرال مسلك با گره زدن حل مشكالت اقتصادي و گشايش 
اقتصادي به مذاكره و ارتباط با بيگانگان، پازل تحريم اقتصادي دشمن را 
تكميل مي كنند.  به گفته عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، درسي 
كه عيد قربان به ما مي آموزد اين است كه تسليم شدن در مقابل خداي 

تبارك و تعالي سبب تسليم ناپذيري يك ملت و امت مي شود. 
كعبي ادامه داد: انقالب ما در اين ۴۱سال با رويكرد مقاومت، استحكام 
داخلي و پيشرفت علمي و نيز تكيه و اعتماد به نصرت خدا و با هدايت 

امام و رهبري تهديدها را به فرصت هاي بزرگي تبديل كرده است. 
وي با بيان اينكه جريان تحريف، تالش مي كند جا بيندازد كه گشايش 
اقتصادي و حل مش��كالت مردم در گرو مذاكره با امريكاس��ت، اظهار 
داش��ت: اين جريان به ج��اي اينكه مل��ت را به ايس��تادگي در مقابل 
جنايت هاي تروريس��م اقتصادي امريكا كه در كنار تروريس��م دولتي 
و تروريس��م فرهنگي تنها به فكر اس��تيصال ملت ايران و فروپاش��ي 
چندبعدي جمهوري اسالمي است دعوت كند و به جاي اينكه در مقابل 
دشمن صف آرايي كند، با تحريف و تكميل جنگ ادراكي دشمنان به 
مثابه سرباز آنان عمل مي كند. نماينده اس��تان خوزستان در مجلس 
خبرگان ادام��ه داد: جريان تحري��ف به جاي اينكه مقاوم��ت فعال را 
به عنوان راهبرد شكست تحريم ها طراحي بكند، گفتمان تسليم را در 
قالب مذاكره براي رفع مشكالت اقتصادي دنبال مي كند، در حالي كه 
سياست هاي تحريم همه جانبه امريكا با پيشرفت علمي و جهش توليد 

و عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي شكست مي خورد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با بيان اينكه تحريم اقتصادي بدون 
دلسرد كردن روحيه ملت ايران و چراغ سبز نشان دادن توسط جريان 
ليبرال داخلي به جايي نمي رسد، اظهار داشت: همه جريان هاي مومن و 
حاضر در صحنه بايد همچون دوران دفاع مقدس، جبهه ملت ايران را در 

مقابل تحريم هاي دشمن و جريان تحريف متحد و يكپارچه كنند. 
-------------------------------------------------
ارتش به حوزه تحقيقات فضايي وارد مي شود
تفاهمنامه هم�كاري عملي و تحقيقات�ي ميان ارت�ش و معاونت 
علم�ي و فن�اوري رياس�ت جمه�وري در حوزه ه�اي مختل�ف 
زمين�ي، پدافن�د، هواي�ي، درياي�ي و فضاي�ي منعق�د ش�د. 
 به گزارش ف��ارس، روز گذش��ته طي مراس��مي با حضور سرلش��كر 
سيدعبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارتش و س��ورنا ستاري معاون 
علمي و فناوري رئيس جمهور، تفاهمنام��ه علمي تحقيقاتي فيمابين 
ارتش جمهوري اسالمي ايران و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، 
در س��تاد ارتش امضا ش��د.  سرلشكر موسوي در حاش��يه امضاي اين 
تفاهمنامه گفت: مجموعه نيروهاي مسلح و ارتش جمهوري اسالمي 
ايران از قبل هم همكاري هايي با معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور 
داشتند، ان شاءاهلل اين جلس��ه و تفاهمنامه اي كه امروز امضا شد يك 

جهشي در ادامه اين همكاري هاي فيمابين خواهد بود. 
وي افزود: اين تفاهمنامه در حوزه هاي مختلف زميني، پدافند، هوايي، 
دريايي و فضايي اس��ت كه اميدواريم موارد مدنظ��ر معاونت علمي و 
فناوري رئيس جمهور و ارتش جمهوري اسالمي ايران، هم جهت بشوند 

تا بتوانيم پيشرفت هاي خوبي را در آينده نزديك شاهد باشيم. 
در اين جلسه امير دريادار سياري معاون هماهنگ كننده ارتش، امير 
س��رتيپ نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش و تعدادي از معاونان 

ارتش و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري حضوري داشتند. 
-------------------------------------------------

نمايندگان مجلس
 از وزير نفت شكايت مي کنند 

نماين�ده نجف آب�اد در مجلس درب�اره آخرين وضعيت ش�كايت 
نماين�دگان از بي�ژن زنگنه گفت: ش�كايت از وزير نف�ت به دليل 
حذف كارت سوخت اس�ت كه در انتظار طرح در صحن علني و در 
دستور كار قرار گرفتن آن هس�تيم تا به قوه قضائيه ارجاع شود. 
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس 
شوراي اس��المي درباره آخرين وضعيت شكايت نمايندگان مجلس از 
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اظهار داش��ت: اين شكايت بر اساس ماده 
236 آيين نامه داخلي مجلس صورت گرفته و به همين دليل نمايندگان 
شكايتي را از وزير نفت تنظيم كردند.  وي با بيان اينكه اين شكايت قرار 
است در دستور كار مجلس قرار بگيرد و در صورت رأي موافق نمايندگان 
به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد، افزود: وكالي ملت از آقاي زنگنه به اين 
دليل شكايت كرده اند كه چرا كارت سوخت را شش سال حذف و اين 

خسارت سنگين را به مملكت و نظام وارد كرد؟ 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس تصريح كرد: درخواست شكايت از 
وزير نفت به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده است تا مقدمات اداري 
ارسال به قوه قضائيه طي شود، لذا بايد منتظر بمانيم تا موضوع شكايت 

ضمن قرارگيري در سامانه، در دستور كار مجلس هم قرار گيرد. 
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: براساس ماده 236 
آيين نامه داخلي مجلس در صورتي كه نمايندگان مجلس تأييد كنند 
كه قانون ناقص اجرا شده يا از اجراي قانون اصل ۴۴ قانون اساسي توسط 
دستگاه هاي اجرايي استنكاف شده است، پرونده اين تخلف تشكيل و 

براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال خواهد شد.

چرا اينستكس بازيچه اي چرند است
وط��ن ام��روز نوش��ت: اينس��تكس 
»بازيچه« بود، زيرا محصولي تاكتيكي 
براي »حفظ تعهدات برجامي ايران« 
محسوب مي شد و حتي ايجاد و تولد آن معلول هم افزايي استراتژيكي 
– تاكتيكي امريكا و اتحاديه اروپا بود. از س��وي ديگر، اينس��تكس به 
اندازه اي »چرند« بود كه حتي در ادبيات ظاهري مقامات اروپايي، از يك 
»رود خروشان« تبديل به يك »تشت بدون آب« شد! مقامات اروپايي 
ناگهان يادشان افتاد حداقل 80درصد اقتصاد اتحاديه اروپايي در دست 
بخش خصوصي اس��ت و حتي ظرفيت 20درصدي اقتصاد دولتي نيز 
نمي تواند در خدمت تأمين منافع ايران در برجام قرار گيرد! همچنين 
اروپاييان در يك لحظه متوجه ش��دند نمي توانند شركت هاي بزرگ، 
متوسط و حتي كوچك خود را وادار به تجارت با ايران كنند، زيرا آنها از 
تحريم هاي ثانويه و يكجانبه امريكا هراسانند! همه اينها در عرض »يك 
لحظه« و البته پس از ماه ها مانور اروپاييان بر سر »اينستكس« به ذهن 
آنها رسيد)!( گويا متقلبان و حيله گراني نظير مكرون، مركل و بوريس 
جانسون به يكباره متوجه ساختار اقتصادي- تجاري اروپا شده بودند! 
»اينستكس« خط كش و معياري براي سنجش »صداقت اروپاييان« در 
برجام و » راستي آزمايي ادعاي استقالل آنها« بود! اتحاديه اروپا  در هر 
دوي اين موارد با نمره »صفر« مردود شد. اكنون مقامات اروپايي نسبت 
به سال هاي 20۱7، 20۱8 و 20۱9 ميالدي، رويكرد علني تري را در 
تقابل با كشورمان در پيش گرفته اند؛ آنها رسماً پيش نويس قطعنامه 
ضدايراني آژان��س را تهيه ك��رده و از گزينه »تمدي��د محدود تحريم 

تسليحاتي ايران« دفاع مي كنند! 
-------------------------------------------------

از قضا سرکنگبين صفرا فزود
روزنامه آرمان امروز در يادداشت ديروز خود به 
قلم محمدرضا خباز،  بدون توجه به مشكالت 
اقتص��ادي ناش��ي از اعتماد به غرب توس��ط 
 FATF دولتمردان، بار ديگر از ضرورت تصويب
سخن به ميان آورد و  نوشت: در واقع ممكن است برخي كشورها از امريكا 
نترسند و با ما مبادالت اقتصادي داشته باشند كه مهم است ولي مهم تر 
از آن اين اس��ت كه به دس��ت خودمان گرفتاري براي خودمان درست 
مي كنيم. اگر به مجموعه FATF نپيونديم هيچ كشوري نمي تواند با ما 
ارتباط برقرار كند چون جزو مجموعه مقررات سازمان ملل و دنياست ولي 
متأسفانه »گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جايي نرسد، 
فرياد است.« هرچه گفته شد، آقايان هيچ توجهي نكردند. اين درحالي 
است كه در جنگ تحميلي هشت ساله همه مردم و مسئوالن در جنگ 
نقش مثبت و ياري رسان داشتند و تعداد زيادي از مسئوالن در جنگ به 
شهادت رسيدند، جانباز يا آزاده شدند. تعداد زيادي فرزندان مسئوالن هم 
به ميدان جنگ رفته و شهيد و جانباز ش��دند چون جنگ را با پوست و 
گوشت و استخوان خود درك مي كردند ولي جنگ اقتصادي را اعضاي 
مخالف FATF درك نكردند. آن زمان جنگنده هاي عراقي تا تهران را هم 
بمباران مي كردند و همگان جنگ را احساس مي كردند ولي امروز جنگ 
اقتصادي به خانواده هاي مسئوالن و فرزندانشان سرايت نكرده. مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بايد جواب دهد و بگويد چه بايد كرد؟ ملت كه 
همه فداكاري هاي خود را ك��رد، دولت اليحه داد و ب��ر آن اصرار كرد و 
مجلس دهم هم تصويب كرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با عدم 
تصويب FATF گويي تحريمي بر تحريم ها افزود، بنابراين االن توپ در 
ميدان مجمع است كه هم بايد نسبت به گذشته و عدم تصويب اظهارنظر 
كند و هم براي آينده راهكار ارائه دهد در حالي  كه همه دست اندركاران 

نگران عقوبت عدم تصويب بودند ولي مؤثر واقع نشد. 
-------------------------------------------------

خطرناك ترين سال پاياني يک دولت
روزنامه ابتكار نوشت: مشكالت اقتصادي ناشي از   
تحريم ها و البته مش��كالت س��اختاري اقتصاد، 
چشم انداز مثبتي را براي س��امان اقتصاد كشور 
ترسيم نمي كند. در حالي كه دولت اميدوار است 
بتواند از ب��رگ برنده انتخابات امري��كا و پيروزي 
بايدن براي عبور از مشكل تحريم عبور كند اما به 
واقع انباشت مش��كالت اقتصادي به اضافه تاثير احتمالي كم بازگشت 
اياالت متحده ب��ه برجام در كوتاه مدت، همچن��ان دولت روحاني را در 
معرض نارضايتي عمومي از شرايط قرار خواهد داد. اين شرايط چشم انداز 
انتخابات۱۴00 را پيچيده تر از پيش بيني هاي مرسوم خواهد كرد. شانس 
رأي آوري اصالح طلبان و اعتدال گرايان در اين شرايط پايين مي آيد و 
البته اصولگرايان همانند انتخابات مجل��س در اجماع با چالش روبه رو 
هستند. در مجموع اما شرايط ايجاد شده در اقتصاد كار را براي هر دولتي 
بعد از اين دولت سخت خواهد كرد. در اين شرايط به نظر مي رسد دولت 
به جز تكيه بر برگ برنده خود يعني انتخابات امريكا، با تدوين يك برنامه 
دقيق و كارشناس��ي بتواند تا حد ممكن كرونا را كنت��رل كند. به نظر 
مي رس��د دولت ناگزير اس��ت به جاي اقدامات مقطع��ي و اعوجاج در 
تصميم گيري ها درخصوص كرونا و كم كردن آثار آن بر سالمت و معيشت 
مردم، بايد برنامه اي يك ساله تا پايان كار خود تدوين و اجرا كند. در واقع 
يك سال پاياني رياست جمهوري حسن روحاني شايد منحصربه فرد ترين 
سال پاياني يك دولت است كه برعكس س��اير دولت ها الزم است تا با 
قدرت بيشتري براي آن برنامه داشته باشد. الزم به يادآوري است كه اين 
برنامه بايد توأم با قاطعيت و به دور از مالحظات اجرايي شود. بي ترديد 
شايد سال پاياني قرن يكي از حساس ترين و خطرناك ترين سال ها براي 
چشم انداز اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور باشد كه از همه مقاطع 

حساس ياد شده در طول اين چند دهه اثرگذار تر باشد. 
-------------------------------------------------

گراني ها و بغض فروخورده مردم
 روزنامه خراسان نوشت: گراني هاي افسار 
گسيخته و كمرشكن امان مردم را بريده، 
با افزاي��ش چند ب��اره قيم��ت خانه ها و 
اجاره ها، حاال نه تنها خانه دار ش��دن بلكه براي عده زيادي پيدا كردن 
مسكن اجاره اي مناسب، به آرزو بلكه رويا تبديل شده است. اقدامات و 
تصميمات اخي��ر و ديرهنگام دولت هم براي كنت��رل و مهار و كاهش 
قيمت ها تاثير چنداني نداش��ته اس��ت. بازار خودرو ني��ز حتي پس از 
كارهايي كه انجام شد همچنان در جاده گراني مي تازد. بيكاري، تورم، 
بي ثباتي بازار و قيمت ها، عدم تناسب درآمد با هزينه ها و... كه البته و 
انصافا »كرونا« بر ش��دت اين مشكالت و فراگيرتر ش��دن آن افزوده و 
زندگي را براي مردم خصوصا دهك هاي پايين بسيار سخت كرده است. 
مشكالتي كه اشاره شد اكثر مردم با گوشت و پوست خود كاماًل حس 

مي كنند و برخي از مسئوالن نيز شمه اي از آن را درمي يابند. 
نبود نظارت به موقع و به هنگام و برخورد مؤثر از س��وي سازمان هاي 
متعدد و عريض و طويل نظارتي بر امور جاري كشور از جمله گراني هاي 
سرسام آور كه خود بحثي مفصل دارد از ديگر عوامل جدي و تاثيرگذار 
بر افزايش مشكالت از جمله مسائل و معضالت اقتصادي كشور است. 
اين همه البته از ضع��ف جدي بعد نظارتي مجل��س خصوصا مجلس 
گذشته حكايت مي كند. دلبستگي به »برجام نافرجام« و كم انگاشتن 
ظرفيت ها و توان داخلي و كم اعتم��ادي به تخصص، تجربه، مهارت و 
خصوصاً انگيزه جوانان و عاش��قان خدمت به كشور و البته كم توجهي 
و گاه بي توجهي به مش��كالت كارگاه ها و صنايع تولي��دي و... قوانين 
و بخشنامه هاي »خلق الس��اعه« و گاه فقط دس��ت و پاگير و دردساز 
و ضدرون��ق و »جهش توليد« ني��ز از ديگر عوامل تش��ديد گراني ها و 

مشكالت اقتصادي است. 
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ستاد انتخاباتي دموکرات ها در ايران!
رسانه هاي اصالح طلب حمايت از جو بايدن را در دستور كار خود گذاشته اند

انتخابات رياس�ت جمهوري امري�كا چهار ماه 
ديگ�ر برگزار مي ش�ود و هم اكن�ون بحث هاي 
انتخابات�ي با وج�ود محدوديت ه�اي كرونايي 
در اين كش�ور داغ اس�ت. اين پنج�اه و نهمين 
انتخابات رياس�ت جمه�وري امريكاس�ت كه 
12نوامبر مصادف ب�ا 13آبان برگزار مي ش�ود. 
دو رقي�ب اصلي اي�ن انتخاب�ات يك�ي دونالد 
ترام�پ رئيس جمه�ور كنوني امري�كا از حزب 
جمهوريخواه و ديگري جو بايدن، معاون باراك 
اوباما از حزب دموكرات اس�ت. داغي مباحث و 
رقابت هاي انتخاباتي در امريكا طبيعي ا ست، اما 
اين سو در ايران رسانه هايي هستند كه همچون 
انتخابات چهار س�ال پيش رياس�ت جمهوري 
در امريكا، حام�ي نامزد دموكرات ها هس�تند! 

اصالح طلبان عزم جزمي براي ساخت دوقطبي هاي 
كذايي دارند، در ايران كه بايد پرهيز از دوقطبي سازي 
داشته باشند و همه نامزدهاي انتخاباتي را حاميان 
س��ربلندي ايران، اما با روش هاي متفاوت بدانند، 
از قضا دست به دوقطبي سازي ديو و دلبر مي زنند 
و كانديداي خود را ب��ه اوج مي برن��د و رقيب را به 
پايين مي كشند و در انتخابات امريكا كه بايد همه 
احزاب و كانديداها را يكپارچه عليه ايران و مجري 
سياست هاي ضدايراني اياالت متحده بدانند، دست 
به تفكيك خوب و بد كانديداها و احزاب مي زنند و 
فراتر از آن، همانند يك رسانه امريكايي كه حامي 
دموكرات ها در انتخابات است، نقش ايفا مي كنند. 

 حامي همواره دموكرات ها در ايران
چهار س��ال قبل ه��م همي��ن روال برق��رار بود. 
اصالح طلبان حامي كانديداتوري هيالري كلينتون، 
نامزد دموكرات ها در انتخابات رياس��ت جمهوري 
بودند. هر قدر هم كارشناسان و حتي رهبر معظم 
انقالب در اين س��ال ها تأكيد كردند كه دو حزب 
امريكا سياست هاي متفاوتي در قبال ايران ندارند، 
گوش اصالح طلبان بدهكار نبود، ش��ايد باور آنكه 
توافقنامه بدي را امضا كرده اند، برايش��ان مشكل 
بود و پي مقصر مي گش��تند! قب��ل تخريب كامل 
برجام هم، امض��اي كري براي آن��ان تضمين بود 
و آنان مي دانس��تند ضمانت اجرايي برجام يعني 
رأي آوردن كلينت��ون كه هم حزبي اوباماس��ت و 
برجام را به خاطر حفظ يك دستاورد دولت خود، 
به هم نمي زنند. چهار س��ال پيش مرتضي الويري 
از فعاالن اصالح طلب نيز در بخشي از گفت وگوي 
خود با شماره ۱89 نشريه تجارت فردا در اين رابطه 
اظهار كرد: »ما با دو گردنه و عقبه جدي در چند ماه 
آينده روبه رو خواهيم بود: يكي انتخابات امريكاست 
و ديگري انتخابات رياس��ت جمه��وري ايران. هر 
دوی اينها براي آينده ما سرنوشت ساز است. اگر ما 
بخواهيم از اين مرحله بحراني به خوبي عبور كنيم 
و اقتصاد با رشد مورد قبولي پيشرفت كند هم در 
انتخابات امريكا دموكرات ها روي كار بيايند و دولت 
جديد مدافع و مجري برجام باش��د و هم اينكه در 
داخل ايران دولت روحاني بتواند دوره چهارس��اله 
دوم خود را هم تمديد كند و پروژه هاي نيمه تمام 
سياسي و اقتصادي را پيش ببرد. به هر ميزاني كه در 
اين دو انتخاب خلل ايجاد شود، مي تواند به عبور ما 

از اين مرحله لطمه بزند.«
روزنامه شرق چهار سال پيش از حمايت هم فراتر 

رفت و پيشنهاد داد ايران رسماً از دموكرات ها اعالم 
حمايت كن��د: »انتخابات امري��كا و رئيس جمهور 
آينده نقش مهمي در تشديد درگيري ها يا تالش 
براي حل وفص��ل اختالفات از طريق��ي كه اكنون 
اوباما آن را اجرا مي كند، خواهد داشت. عقل حكم 
مي كند ما در اين رقابت ها در كنار كسي باشيم كه 
پيگير سياست هايي باشد كه در دوران هشت ساله 
رئيس جمهور كنوني امريكا آغاز شده و نتايج خوبي 
دست كم در مسئله هس��ته اي و حتي حل وفصل 

مسئله سوريه داشته است.«
تصويرسازي خاص روزنامه شرق از روحاني، اوباما و 
هيالري كلينتون در كنار هم و تيتر »پس از اوباما« 
همچنان در خاطره ها مانده است. روزنامه اي ديگر 
متعلق به حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير 
ارش��اد هم عماًل خبر پيروزي هيالري كلينتون را 
تيتر يك كرد! تا اين ح��د اصالح طلبان به پيروزي 

كلينتون اميدوار بودند!
 و باز هم بهانه اي به نام برجام!

روزنامه س��ازندگي متعلق به ح��زب اصالح طلب 
كارگزاران س��ازندگي به دبيركلي »غالمحس��ين 
كرباس��چي« در ش��ماره پنجم مرداد در گزارشي 
با عنوان »بازگش��ت به برجام، عبور از براندازي«،   
نوشت: »در سند 80صفحه اي مانيفست انتخاباتي 
دموكرات ها كه توسط هيئتي ۱5نفره از ياران بايدن 
و سندرز تهيه شده است، ليبرال هاي امريكايي تعهد 
كرده اند به برجام بازگردند و از براندازي جمهوري 

اسالمي ايران دست بردارند.« 
مجله اصالح طلب اميد جوان نيز در ش��ماره پنجم 
مرداد تصوير جو بايدن را در جلد مجله منتشر كرد 

و نوشت: »رؤياي ايراني آبان 99، شكست ترامپ، 
تبريك تلفني روحاني به بايدن، كاهش قيمت دالر، 
احياي برجام«. اين مجله كه جلد خود را به عكسي 
انتخاباتي و مثبت و تمام صفحه از جو بايدن با تيتر 
بزرگ رؤياي ايراني آبان 99 اختصاص داده، نوشت: 
»اين نش��ريه اصالح طلب در ادامه نوشت: »چشم 
اميد به پيروزي بايدن نيس��ت، به شكست ترامپ 
است. صحبت از ديو و دلبر نيست، اما خروج ترامپ از 
كاخ سفيد و احياي برجام مي تواند بر اقتصاد ايران و 
بازگشت اميد تاثير گذارد، ولو ترامپ زمين سياست 

را مين گذاري كرده باشد.« 
  2روي يك سكه

تجربه نشان داده هر زمان پاي ايران وسط باشد و در 
واقع هر زمان پاي سياست هاي كالن امريكا در ميان 
باشد، دموكرات و جمهوريخواه گرچه با شيوه هاي 

متفاوت، اما در مس��يري يكسان حركت مي كنند. 
مقايسه تعداد موافقان و مخالفان طرح هاي ضدايراني 
در مجالس امريكا نشان مي دهد كه جمهوريخواهان 
و دموكرات ها در هر مسئله اي اختالف داشته باشند، 
در دشمني با ايران هيچ اختالف نظري با هم ندارند. 
براي نمونه مي توان به تصويب تحريم S  722 )مادر 
تحريم ها يا همان س��ياهچاله تحريم( در مجلس 
نمايندگان امريكا- مرداد 96- اشاره كرد. اين تحريم 
با ۴۱9 رأي موافق و سه رأي مخالف )كه هر سه نفر 

هم جمهوريخواه بودند(، تصويب شد. 
اصالح طلبان مي كوش��ند تا با ج��ازدن ترامپ به 
عنوان يك اس��تثنا در س��اختار حاكميتي امريكا، 
استكبارستيزي را به ترامپ ستيزي تقليل دهند. 
اين در حالي است كه امريكا از آغاز پيروزي انقالب 
تاكنون 35بار ايران را تحريم كرده كه 2۴مورد در 
زمان دموكرات ها و ۱۱بار در زمان جمهوريخواهان 
بوده اس��ت. اوباما با ۱۱تحريم، رك��ورددار تحريم 
عليه ايران است كه در واقع شديدترين تحريم هاي 
تاريخ عليه يك كشور بوده است.  »جان كري« وزير 
خارجه دول��ت اوباما- دي ماه 95- در يادداش��تي 
كه به مناس��بت نزديك ش��دن به روزهاي پاياني 
حضور در كابينه دولت امريكا نوش��ته بود، تأكيد 
كرد: »مذاكرات با تهران براي عقب نشاندن ايران از 
توان هسته اي، به نتيجه رسيد و حاال دولت بعدي 
امريكا بايد ضمن ادامه اعمال فشار بر ايراني ها، براي 
عقب نشاندن برنامه موش��كي ايران تالش كند.«  
حزب دموكرات امريكا در روزهاي گذشته سندي 
80صفحه اي درباره سياس��ت هايش منتشر كرد. 
بخشي از اين سند به موضوع ايران اختصاص دارد 
كه در آن آمده است: »ما معتقديم برنامه جامع اقدام 
مش��ترك)برجام( بهترين روش براي قطع تمامي 
مسيرهاي حركت ايران به سمت سالح هسته اي، 
به نحو قابل راستي آزمايي اس��ت. خروج يكجانبه 
امريكا از برجام ما را از متحدانمان جدا و راه را براي 
از سرگيري حركت ايران به سمت قابليت ساخت 
سالح هس��ته اي باز كرد، به همين دليل است كه 
بازگش��ت به پايبندي دوجانبه به اين توافق تا اين 
حد اضطراري اس��ت. توافق هسته اي هميشه قرار 
بوده آغاز ديپلماسي ما با ايران باش��د نه پايان آن. 
دموكرات ها از تالش ه��اي جامع ديپلماتيك براي 
محدود كردن برنامه هسته اي ايران و پرداختن به 
س��اير فعاليت هاي تهديدكننده اين كشور اعم از 
س��تيزه جويي منطقه اي، موشك هاي بالستيك و 

سركوبگري  داخلي حمايت مي كنند.« 
»ب��اراك اوبام��ا« رئيس جمه��ور س��ابق امري��كا 
نيز- فروردين 95- در كنفرانس خبري نشس��ت 
امنيت هس��ته اي در واشنگتن با اش��اره به اينكه 
روح برجام تغيير رفتار ايران اس��ت، مدعي ش��د: 
»شرط برخورداري ايران از امتيازات اقتصادي، كنار 
گذاشتن توانايي موشكي و متوقف كردن اقدامات 

منطقه اي است.« 
مرور يك جمله تاريخي از حس��ن روحاني جالب 
توجه است. او در س��ال83 در كسوت دبير شوراي 
عالي امنيت ملي در حاشيه نشست خبري با رسانه ها 
گفته بود: »ايران از دموكرات ها زيان بيشتري ديده 
است... ما ترجيح نمي دهيم دموكرات ها برنده شوند. 
آنها به طور تاريخي بيش از جمهوريخواهان به ايران 

صدمه زده اند.« 

جريان تحريم و تحريف دولبه يك قيچي هستند 
تا مسير پيشرفت ملت ايران را مسدود سازند. 
جريان سومي هم وجود دارد كه تحريم و تحريف 
را تكميل مي كند و آن جريان ناكارآمدي است. 
به گزارش تسنيم، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي  در جلس��ه روز گذشته پارلمان در 
نطق پيش از دس��تور خود گفت: مجلس يازدهم 
با توجه به ظرفيت هاي قان��ون مجلس در تقنين و 
نظارت و چه با استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي 
اقتصاد، تحوالت اساس��ي در وضعي��ت اقتصادي 
كشور، به خصوص به نفع محرومان و مستضعفان 
رقم خواهد زد و م��ا خود را متعه��د مي دانيم اين 
ريل گذاري را ب��ا دقت انجام دهي��م و با جديت بر 

اجرايي شدن آن نظارت كنيم. 
وي افزود: انجام تغيير اساس��ي، نيازمند اراده هاي 
استوار است و مجلس يازدهم چنين اراده اي دارد 
و تحول را رقم خواه��د زد، در بُع��د نظارتي نيز به 
طور شفاف، دقيق و به روز بر تمامي جزئيات نظارت 
خواهيم كرد و مطالبه گر اصلي توجه به اولويت هاي 
فوري اقتصاد خواهيم بود.  رئيس مجلس اضافه كرد: 
از طرف ديگر رهبر معظم انقالب تشكيل كارگروه 
ويژه رفع موانع جهش توليد را از س��ران س��ه قوه 
مطالبه كردند كه اعالم مي كنم به زودي اين كارگروه 
با حضور جمعي از متخصصان باتجربه و كارشناسان 
جوان تشكيل خواهد شد و روند فعاليت هاي آنان كه 
به تصميم گيري هاي كالن جهت خواهد داد، به طور 

شفاف به اطالع عموم مردم خواهيم رساند. 
قاليباف ضم��ن تبريك عيد س��عيد قربان، گفت: 
اين عيد سعيد به معناي واقعي كلمه، عيد امتحان 
الهي است، هرگاه بتوانيم با ايمان كامل به وعده ها 
و سنت هاي خداوند از اين دشواري ها عبور كنيم، 

ايمان و قدرت جديدي به دست خواهيم آورد. 
وي تصريح كرد: ملت ما پ��س از ابتالئات منجر به 
وقوع اسالمي، قدرت شگفتي پيدا كرد تا از انقالب 

محافظت كند و پس از عبور از فتنه هاي سال هاي 
اول انقالب، توان پيدا كرد تا در دفاع مقدس دليرانه 
مقاومت كنيم، با ايس��تادگي م��ردم در برابر انواع 
فتنه هاي داخلي دهه هاي دوم و س��وم انقالب، در 
مدت زماني كوتاه به چنان قدرتي دست يافتيم كه 
پيچيده ترين نقشه هاي دش��منان را خنثي و نظم 

جديدي را در منطقه غرب آسيا برقرار كنيم. 
رئيس مجلس ادامه داد: در زمان فعلي هم دشمنان 
مردم ايران براي آسيب اقتصادي به مردم طراحي 
پيچيده اي انج��ام داده اند، از همي��ن رو اكنون در 
معرض امتحان بزرگ كارآمدي و حل مش��كالت 
معيش��تي جامعه قرار داريم.  قاليباف   با تأكيد بر 
اينكه نقش مجلس و نمايندگان شريف مردم عزيز 
ايران براي عبور از اين مرحله دشوار، اساسي و حياتي 
است، اظهارداش��ت: اگر مجلس را متحول كنيم و 
پيگير مشكالت معيشتي مردم باشيم، موتور تحول 
و مديريت مشكالت در كشور به حركت درمي آيد. 

   موتور پيشرفت كش�ور با مجلس ضعيف 
متوقف مي شود

رئيس مجلس افزود: اگر مجلس��ي ضعيف داشته 
باشيم، موتور پيشرفت كشور متوقف خواهد شد، از 
همين رو تحول مجلس و شكل گرفتن مجلس قوي 
و فعال شرط الزم براي تحول اقتصاد كشور است.  
قاليباف تأكيد كرد: خدا را شاكريم كه نظارت مردم بر 
تمامي رفتارها و تصميم هاي مجلس بسيار بيشتر از 
دوره هاي گذشته است و اين را نعمت الهي مي دانيم.  
وي با تأكيد بر اينكه نظارت مردمي را گامي اساسي 
در راستاي پيشرفت كشور قلمداد مي كنيم، گفت: 
وقتي انتظار از يك فرد زياد اس��ت و به اقدامات او 
اميد داريد، در برابر او س��ختگيرانه عمل مي كنيد، 
توجه مردم به تمامي تصميمات اين دوره از مجلس 
نش��ان دهنده همين اميد و انتظار عمومي اس��ت.  
رئيس مجلس ادامه داد: همه ما نمايندگان در قبال 
اين انتظار وظيفه شرعي داريم، از همين رو مطالبات 

مردم را سرمايه واقعي اين مجلس مي دانيم، قدردان 
دقت نظرها، مطالبات، نگراني ها و فريادهاي از سر 
دلسوزي مردم هستيم و از تمامي مردم عزيز تقاضا 
مي كنيم تا در ادامه نيز همين طور مطالبه گرانه بر 
مجلس نظارت كنند و به كوچك ترين نكات حساس 
باشند و آن را با صداي بلند و رسا مطالبه كنند تا قطار 
مجلس با كمك خود مردم، درجه اي از ريل اصلي و 

قانوني خود زاويه پيدا نكند. 
  توانمندها به زودي چرخ تحول را به حركت 

درخواهند آورد
قاليباف اضافه كرد: رهبر معظم انقالب در سخنراني 
روز عيد قربان به نكات بس��يار مهمي در خصوص 
دو جريان موازي تحريم و تحريف اش��اره كردند، 
اين دو جريان دو لبه يك قيچي هس��تند تا مسير 
پيشرفت ملت ايران را مسدود سازند و كشور را به 
فروپاشي اقتصادي برسانند.   وي تصريح كرد: مسير 
تحريم به دنبال قفل كردن اقتصاد كشور و رساندن 
دولت به وضعيت ورشكستگي كامل بوده است كه 
به فضل خداوند موفق نشده و موفق نخواهند شد، 
براي به سرانجام رس��اندن جريان تحريم، جريان 
تحريف را آغاز كردند تا مطالبات مردم را بربايند و با 
وارونه نمايي و بازنمايي رسانه اي، خواسته هاي مردم 
را آن طور كه مورد پسند دشمنان ملت ايران است 
نمايش دهند و با تحري��ف واقعيات، كتمان قدرت 
كم نظير ايران اس��المي و القاي حس ن��ا اميدي و 

كرختي، مردم را از ايجاد تحول نااميد كنند. 
رئيس مجلس تأكيد كرد: آنها به خوبي مي دانند تا 
جوان هاي كشور به ايجاد تحول اميدوارند و نشاط 
دارند، هر توطئه اي را خنثي خواهند كرد. مشكالت 
هست، دشمني ها هس��ت، جريان هاي نفوذي به 
شدت مشغول خرابكاري هس��تند ولي بدانيم كه 

تحول قريب الوقوع است. 
قاليباف اظهارداشت: اميد به آينده افراد سست عنصر 
و ناكارآمد و نااميد و يكجانشين را از صحنه مديريت 

كشور در عرصه هاي گوناگون كنار خواهد گذاشت و 
نيروي جوان با استعداد، خالق و اميدوار و انقالبي را 

روي كار خواهد آورد. 
وي ادامه داد: ناتوان ها كنار خواهن��د رفت و افراد 
توانمند چرخ تحول را قريب الوقوع به نفع مردم به 
حركت درخواهند آورد، جريان سومي وجود دارد 
كه دو جريان تحريم و تحريف را تكميل مي كند و آن 
هم جريان ناكارآمدي است؛ جرياني كه مسئوليت ها 
را تصرف مي كند ولي اولويت هاي كش��ور را پشت 
گوش مي اندازد و باعث مي ش��ود كه تحريم ها اثر 
كنند و تحريف ها، واقعي جلوه كنند و كشور را سمت 

فروپاشي ذهني سوق  دهند. 
رئيس مجلس با بيان اينك��ه ناكارآمدها مي دانند 
كه س��وت حركت قطار گام دوم انقالب اس��المي 
به حركت درآمده اس��ت و ديگر جوان هاي كارآمد 
و انقالبي نخواهند گذاش��ت آنها حركت اين قطار 
پرشتاب را كند كنند و ستون پنجم دشمن خبيث 
ملت ايران باشند، گفت: دوره كار و تالش و پيگيري 
مش��كالت اقتصادي مردم آغاز ش��ده است، كاماًل 
طبيعي است كه در اين مسير اشكاالت و ضعف هايي 
وجود داشته باشد، اما بي ترديد حركت كلي كه پيش 
روي ما در جهت قوي كردن مردم و در نتيجه ايجاد 
ايران قوي خواهد بود و ايران قوي كه با قوي شدن 
تك تك مردم ايران به دس��ت خواه��د آمد، باعث 
پيروزي ما در جنگ اراده ها و شكس��ت خوردن دو 

جريان تحريف و تحريم خواهد شد. 
وي تصريح كرد: بسته اقتصاد مردمي براي پيگيري 
همين اولويت هاي اقتصادي در دستور كار مجلس 
قرار دارد و پيش��برد گام به گام آن چه با توجه به 
ظرفيت هاي قانون مجل��س در تقنين و نظارت 
و چه با اس��تفاده از ظرفيت ش��وراي هماهنگي 
اقتصاد، تحوالتي اساس��ي در وضعيت اقتصادي 
كشور به خصوص به نفع محرومان و مستضعفان 

رقم خواهد زد. 

زينب شريعتي
   گزارش يک

    گزارش 2
قاليباف مطرح كرد

جريان تحريم و تحريف دو لبه مسدود سازي پيشرفت ايران

مرور يك جمل�ه تاريخي از 
حس�ن روحاني جالب توجه 
است. او در سال۸3 در كسوت 
دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در حاشيه نشست خبري با 
رسانه ها گفته بود: »ايران از 
دموكرات ها زيان بيش�تري 
دي�ده اس�ت... م�ا ترجيح 
نمي دهيم دموكرات ها برنده 
ش�وند. آنها به طور تاريخي 
بي�ش از جمهوريخواه�ان 
ب�ه اي�ران صدم�ه زده اند«


