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عبرتهاییکهنمیگیرند!
 روزنامه کیهان نوشت: هیچ چیز نمی تواند از 
طنز ای��ن ماجرا بکاهد که چه��ار دهه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران هنوز باید برای 
برخی مسئوالن، دش��منی یکس��ان دموکرات ها و جمهوری خواهان 
امریکایی با ای��ران را تبیین کنی��م. با اطمینان خوب��ی می توان گفت 
هیچ کس به اندازه دموکرات ها در مسیر تحریم ایران و نقض برجام گام 
برنداش��ته اس��ت. 21 تیر 1395 تقریباً یک س��ال از روز توافق برجام 
می گذشت و هنوز دولت دموکرات باراک اوباما بر مسند بود که سفیر کره 
 جنوبی در تهران زبان به اعتراض گشود: »کسانی که برجام را پذیرفتند 
هم اکنون بانک های خود را مجاب کنند که پول های ایران را به این کشور 
انتقال دهند و مانع ش��دن از این موضوع اکنون غیرقانونی اس��ت. این 
تأسف آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن شش ماه از 
اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به 
ایران می آورد.« سپتامبر 2017 وقتی »محمدجواد ظریف« با عصبانیت 
به وزیر خارجه امریکا گفت: »ما هنوز نمی توانیم در انگلستان یک حساب 
بانکی باز کنیم.« مسلماً به دولت جدید امریکا که فقط هشت ماه از روی 
کار آمدنش می گذشت، اشاره نمی کرد. اعتراض او بیشتر متوجه دولت 
دموکرات قبلی بود. اتفاقاً همین اعتراض را در مقابل »جان کری« نیز 
مطرح کرده بود اما وزیر خارجه دولت اوباما با وقاحت تمام پاس��خ داد: 
»این موضوع به ما ربطی ندارد!« 25 خرداد 1395 هنوز شش ماه به پایان 
دولت اوباما مانده بود که رهبر انقالب با عتاب به مسئوالن نظام گفتند: 

»اینقدر نگویید تحریم ها برداشته شده.«
در واقع قبل از اینکه ترامپ 18 اردیبهشت 1397)8 می  2018( برجام 
را پاره کند، باراک اوباما آن را در سطل زباله اتاقش انداخته بود. کاری 
که ترامپ کرد فقط این بود که آن کاغذهای مچاله ش��ده را از س��طل 
زباله بیرون کش��ید و درون دستگاه خردکن گذاش��ت. اختالف میان 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در امریکا چیزی ش��بیه اختالف نظر 
میان استفاده از سطل زباله یا دستگاه کاغذ خردکن است. کمی بیش از 
یک ماه دیگر وقتی ریاست جمهوری امریکا به »جو بایدن« منتقل شود، 
او بخشی از دولت خود را از همان نمایندگان دموکرات کنگره تشکیل 
خواهد داد که لوایح تحریمی ایران را به جریان انداخته و با اکثریت آرا 
تصویب کردند. آنها معماران دیوار تحریم ایران هستند و هیچ معماری 

دیوار را به قصد خراب کردنش نمی سازد.
........................................................................................................................

گفتمانعادیبامردمنداشتهباشیم
محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانش��گاه تهران 
در روزنام��ه ای��ران نوش��ت: دانش��گاه می تواند 
کمک های فکری خوبی برای دولت باشد. با این 
همه این روزها آمار مرگ و میر مردم به خاطر بیماری کرونا باال رفته و 
دولت هم طرح تعطیالت فراگیر را به اجرا گذاش��ته است. این تصمیم 
برای حفظ سالمتی مردم گرفته شده است و فکر می کنم همه مردم از 
صاحبان قدرت گرفته ت��ا مردم عادی باید پروتکل های بهداش��تی را 
رعای��ت کنند. مهم اس��ت ک��ه نهادهای ق��درت توج��ه ویژه تری به 
پروتکل های بهداشتی داشته باشند. ما در هفته  اخیر شاهد بودیم برخی 
نهادها در مشهد تجمعات گسترده ای برگزار کردند و خوب این اقدامات 
ارگان های مختلف موجب می شود که مردم هم پروتکل ها را به خوبی 
رعایت نکنند. مثاًل مردم بی توجه به مسائل بهداشتی سفر می روند یا 
میهمانی برگزار می کنند. فکر می کنند چون فامیل و دوستانش��ان را 
دعوت کردند مشکلی برای سالمتی شان پیش نمی آید. آنها نمی دانند 
اگر یک نفر در این دورهمی ها درگیر بیماری باشد، به بقیه هم سرایت 
می کند. این بیماری به سالمتی تک تک افراد جامعه گره خورده است. 
بنابراین از مردم می خواهم که ای��ن چند وقت هم پروتکل ها را رعایت 
کنند، چراکه دولت با مشکالت بسیاری این تصمیم را گرفته است. یکی 
از مسائل مهم دولت هم مشکل اقتصادی است. همانطور که می دانید، 
کش��ور به خاطر تحریم ها درگیری های بسیاری دارد و منابع مالی اش 
بس��یار کم اس��ت. به خاطر همین تعطیالت، کس��ب و کارها را دچار 
مشکالت بس��یاری می کند. خیلی از مردم درآمدشان کفاف یک روز 
زندگی را هم نمی دهد. به نظرم نه تنها دولت بلکه حکومت باید برای 

قشر کارگری فکری کند.
ما می دانیم دولت مش��کل دارد اما منابع ذخیره کشور را برای همین 
روزها کنار گذاشته اند. موضوع مهم تر دیگر بحث پذیرش عمومی است. 
احساس می کنم گفتمانی که با مردم داریم گفتمانی عادی و تکراری 
شده است. همین تکرار گفتمان موجب شده تا مردم حساسیت الزم را 
نداشته باشند. ما در این روزها نباید بدون ظرافت هنری و فکری با مردم 
صحبت کنیم. ما باید گروه های مرجع را برای این گفتمان انتخاب کنیم. 

افراد حرف گروه های مرجع را بیشتر قبول دارند.
........................................................................................................................

روایتخوشعاقبتی
صبح نو در س��رمقاله خود نوشت: سخنان رهبر 
انقالب را اگر بخواهیم از نظ��ر محتوایی در یک 
جمله خالصه کنیم به این معناست که روی دیگر 
تحریم اقتصاد کشور توسط  غرب، ضعف اقتصادی و معیشتی نیست؛ 
موضوعی که سال هاست توسط ایشان مطرح و تبیین شده است. اکنون 
اما شرایط جدید جهان و با  توجه به شکست سیاست فشار حداکثری 
امریکا و پیروزی بایدن،  این س��خنان به منزله راهبردی مهم و حیاتی 
برای آینده ایران اسالمی است. اصوالً زمینی که غرب گرایان برای بازی 
سیاسی انتخاب کرده اند ، با وجود لطمات فراوان به ظرفیت های مادی 
و معنوی کشور، تجاربی بزرگ و مهم برای نیروهای سیاسی، اجتماعی 
و عموم مردم داشته است. زمینی که اقتصاد و معیشت جامعه را به نظام 
ناعادالنه بین الملل گره زد و آن سوی هماهنگ نبودن با کدخدا را تیره 
و تار و بن بست توصیف کرد. این جریان سیاسی که دنباله اقتصادی و 
رس��انه ای قدرتمندی دارد، تبدیل به یک جری��ان اجتماعی در دهه 
گذشته شد و موضوع خود را به موضوع عموم جامعه تبدیل کرد و روایت 
خود را تثبیت نمود. بدعهدی امریکای اوباما و دنائت امریکای ترامپ 
نش��ان داد که  اتفاقاً آخر راه  برچیده شدن س��اختار تحریم ها با مدل 
پیش��نهادی غرب گرایان بن بس��ت اس��ت و این ناکجاآب��اد به » آب 
حیات بخش« منتهی نمی شود بلکه خود سرابی فریبنده است. اشاره 
روز گذشته رهبر انقالب به نتیجه ندادن راه قبلی در شرایط فعلی کشور 
حتماً باید تبیین شود. بر عکس آنچه غرب گرایان می گویند، آن سوی 
معامله با کدخدا، تیره و تار نیس��ت بلکه راهی مطمئن و البته نیازمند 
همت و شجاعت برای اس��تفاده از ظرفیت های مادی و معنوی کشور 
است که به قوی شدن ایران در عرصه های مختلف می انجامد. مسیری 
که گرچ��ه وقفه های��ی در آن ایجاد ش��ده اما ب��ا همراهی م��ردم به 

»بی اثرکردن تحریم ها« منجر خواهد شد. 
مس��یری که حضور در میدان و عزم جهادی، حرک��ت و عمل و از همه 
مهم تر باور و ایمان به مسیر می خواهد؛ مسیری سخت ولی خوش عاقبت. 
باور داشتن به اینکه گشایش ها حاصل عنایت غرب نیست و از دل همت 
ما می گذرد اگر در سطح مدیران کش��ور عملیاتی شود و طعم شیرین 
آن توس��ط مردم حس گردد، به غربی ها جس��ارت نمی دهد که درباره 
موشک و قدرت منطقه ای ما سخن بگویند. اگر ایران قوی شد، تحریم ها 
خود به خود بی اثر می شوند چراکه ابزار غرب و امریکا از دستشان گرفته 
می شود.جاری شدن این ذهنیت در سطح اجرایی کشور، موجب اقتصاد 
قوی و دیپلماسی مقتدر و عزتمند می شود که فرصت های بهتری برای 
لغو تحریم ها به کش��ور می دهد. اینگونه هم می ش��ود تحریم ها را دور 
زد؛ با عقالنیت انقالبی و همت و ش��جاعت. در مقابل اش��تیاق و عجله 
غرب گرایانی که شاهد زوال روایت خود هستند، اکنون وقت ساختن و 

پرداختن این روایت است؛ روایت خوش عاقبتی.

88498443سرويس  سیاسي

رئیس جمهور روز چهارش��نبه در جلس��ه هیئت 
دولت از رأی نی��اوردن دونالد ترام��پ برای دور 
بعدی انتخابات ریاست جمهوری امریکا به »پایان 
دوره ترامپیس��ت« تعبی��ر ک��رد و آن را »یکی از 
مظاه��ر بزرگ پی��روزی ملت ایران در شکس��ت 
حتمی دش��من در جنگ اقتصادی« بیان کرد و 
مرتبط با »مقاومت« مردم ایران دانست. روحانی 
همچنین از سیاس��ت های اقتصادی ترامپ علیه 
ایران تعبیر به جنگ اقتصادی س��ه ساله کرد و با 
سه س��اله نامیدن آن، تلویحاً آن را با رفتن ترامپ 

پایان یافته تلقی کرد. 
از جمله انتقادات روحانی نسبت به عملکرد ترامپ، 
اجازه ن��دادن او برای ارس��ال کمک های صندوق 
بین المللی پول به ایران برای مب��ارزه با کرونا بود: 
»حتی ما در دوران کرونا هم عملک��رد این فرد را 
دیدیم که در این دوران هم هر روز به تحریم و فشار 
خود اضافه می کرد. صندوق بین المللی می خواست 
به ملت ما 5 میلیارد دالر برای مس��ائل پزشکی و 
مقابله با کرونا کمک کند ولی همین گروهی که در 
کاخ سفید حاکم بودند مخالفت کردند و نگذاشتند 
مردم راحت تر بتوانند با ش��رایط بهتر در برابر این 

بیماری سخت مقابله کنند.«
روحانی علت شکس��ت ترامپ را »سیاس��ت های 
غلط خارجی، سیاست های غلط بهداشتی و اقدام 
نظامی نژادپرستانه اش« دانست و گفت: »او برای 
همه غیر قابل اعتماد بود و رفتارهای عوامفریبانه و 
پوپولیستی را ادامه داد و خدا را شکر که این شر از 

سر مردم امریکا و سر مردم منطقه کم شد.«
   روحانی پایان جنگ اقتصادی را اعالم کرد؟

رئیس جمهور عالوه بر این رأی نیاوردن ترامپ را 
تلویحاً پایان دوره جنگ اقتص��ادی تعبیر کرد. او 
با دفاع مقدس نامیدن مقاوم��ت در برابر »جنگ 
اقتصادی« آن را یک دوره »سه ساله« نامید و ضمن 
صحبت، از افعال گذشته برای توصیف این جنگ 

سه ساله استفاده کرد، یعنی که این جنگ به پایان 
رسیده و موضوعی مربوط به گذشته است. آنچنان 
که در همین سخنرانی ضمن تشبیه مقاومت سه 
ساله مقابل جنگ اقتصادی به دفاع مقدس هشت 
ساله مقابل صدام، از جنگ تحمیلی بعثی ها علیه 
ایران با افعال گذشته یاد کرد و این اتفاق، در کنار 
تأکید او بر اینکه این جنگ کار ترامپ بوده و اکنون 
شاهد پایان دوره ترامپیسم هستیم، یعنی جنگ 
اقتصادی به پایان رس��ید. به این جمالت روحانی 
توجه کنیم: »در تاریخ ایران دو دفاع مقدس،یک 
دفاع مقدس هشت س��اله در برابر صدامیان و یک 
دفاع مق��دس در برابر جنگ اقتصادی داش��تیم، 
در براب��ر ترامپیان و بحمداهلل مل��ت هم در جنگ 
اول موفق و پیروز ش��د، به رغم اینکه در آن جنگ 
تنها بود و تقریباً شرق و غرب پشت سر متجاوزان 
ق��رار گرفته بودند، م��ردم با اس��تقامت و ایمان و 
ایثار توانس��تند به پیروزی برس��ند. در این جنگ 
سه س��اله هم تقریباً تنها بودیم. کسی ملت ایران 
را ی��اری و کمک نکرد. این کارگران، کش��اورزان، 
صادرکنندگان و تالشگران تولید به عنوان سربازان 
خط مقدم جبه��ه اقتصاد و م��ردم عزیز بودند که 
مقاومت و ایس��تادگی کردند و تا امروز ایران را به 

پیروزی و موفقیت رساندند.«
پیش از این ه��م روحان��ی از واژه »جنگ« برای 
دشمنی ها و تحریم های اقتصادی دولت امریکا، اما 
صرفاً در همین سه سال اخیر یعنی از زمان خروج 
امریکا از برجام استفاده کرده بود. یعنی گرچه که 
ایران سال هاس��ت با انواع تحریم ها از سوی غرب 
و باالخص دولت امریکا مواجه اس��ت، اما روحانی 
جنگ اقتصادی را صرفاً مح��دود به پس از خروج 
امریکا از برجام می دان��د. چطور تحریم های قبلی 
که دولت روحانی رفع آنها را شعار انتخاباتی خود 
کرده بود، جنگ اقتصادی نبود و تحریم های زمان 
دولت روحانی ناگاه نام »جنگ« به خود می گیرد؟ 

صرف نظر از این موضوع، چرا روحانی تصور می کند 
که جنگ اقتصادی به پایان رس��یده است و برای 
توصیف آن از افعال ماضی استفاده می کند؟ ترامپ 
رفت، الحمدهلل؛ اما چه کسی از میان دموکرات های 
امریکایی که دولت را در دست گرفته است، از لغو 
تحریم های ایران می گوید که روحانی تصور پایان 

جنگ اقتصادی را دارد؟!
   امیدواری به محکومیت 

و جبران اشتباهات ترامپ توسط بایدن؟
روش��ن اس��ت که تصور روحانی برای پایان جنگ 
اقتصادی از کجا نشئت می گیرد. اگر سخنان قبلی 
او در امیدواری نسبت به دولت جدید امریکا را هم 
نخواهیم مرور کنی��م، در ادامه همین س��خنرانی 
دیروزش، باز نشان می دهد که منتظر تصمیمات جو 
بایدن است: »دولت آینده امریکا باید کارهای بزرگی 
را انجام دهد و بتوان��د در برابر آن همه اقداماتی که 
چهره امریکا را تخریب کرد تا حدی شرایط را جبران 
کند و  اشتباهات گذشته را انجام ندهد. امیدواریم 
دولت آینده امریکا سیاس��ت های ترامپ نس��بت 
به ایران را با صراحت محکوم کند و سیاس��ت های 
نادرستی را که دولت قبل امریکا در طول این چهار 

سال اعمال کرد، جبران کند.«
او تأکید کرد: »همواره اینچنین بوده اگر مش��کلی 
برای مردم در زندگی ش��ان پیش آم��ده از طریق 
فشارهای ناحق غیرانسانی کاخ سفید بوده است و 
هر زمانی آنها به تعه��دات بین المللی برگردند، آن 
شرایط عوض خواهد شد.« روشن است که روحانی 
برای فرار از پذیرش مسئولیت اوضاع داخلی کشور، 
ترجیح می دهد آن را کاماًل مرتبط با سیاست های 
دولت امریکا بداند. دشمنی امریکا با ایران که عیان 
است و از دشمن جز دشمنی برنمی آید، اما یعنی 
دولت خودمان هیچ نقش و اثری در اداره کش��ور 
ندارد؟! مگر ما مس��تعمره امریکا هستیم که همه 

امور را دولت امریکا بچرخاند؟!

روحانی چراغ سبز برای مذاکره را هم برای چندمین بار 
نشان داد: »سیاست جمهوری اسالمی ایران همانطور 
که بارها تأکید کردیم، تعه��د در برابر تعهد، اقدام در 
برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، احترام 
در برابر احترام و تعهدات بین المللی در برابر تعهدات 
بین المللی است. اگر چنین اراده ای در برابر حاکمان 
آینده امریکا وجود داشته باشد به نظر من حل مسئله 
بسیار آسان اس��ت و ایران و امریکا می توانند تصمیم 

بگیرند به شرایط 20 ژانویه 2017  برگردند.«
او با خوش خیالی که نش��ان می دهد عمق داشتن 
اختالفات میان دموکرات و جمهوری خواه در امریکا 
را باور کرده اس��ت، منتظر محکوم شدن اقدامات 
ترامپ علیه ایران توس��ط بایدن است: »امیدواریم 
دولت آینده امریکا سیاس��ت های ترامپ نس��بت 
به ایران را با صراحت محکوم کند و سیاس��ت های 
نادرستی را که دولت قبل امریکا در طول این چهار 

سال اعمال کرد ، جبران کند.«
   در انتظار مزاحم برجام!

زمانی که امری��کا از برجام خارج ش��د، روحانی 
تصریح کرد: »خوشحالم که یک موجود مزاحم از 
برجام خارج شده است.« حاال اما ماه هاست منتظر 
همان موجود مزاحم است؛ نه آنکه امریکا موجود 
مزاحمی در برجام نبود که ایاالت متحده موجود 
مزاحمی در هم��ه  رویداده��ا و در همه تعامالت 
دیپلماتیک بین المللی ا ست اما روحانی نمی تواند 
یک روز همه امور کش��ور را به مذاکره با امریکا و 
برجام گره بزند، روز دیگر خ��روج امریکا را لفظاً 
خروج مزاحم بخواند ولی غمگی��ِن رفتن امریکا 
از برجام ش��ود و امروز هم همه امور را باز معطل 

بازگشت امریکایی ها به برجام کند. 
   غلبه بر تحریم یا رفع آنها؟

روحانی در پای��ان صحبت های��ش از رهبر انقالب 
بابت میزبانی و تدارک جلس��ه روز سه شنبه سران 
سه قوه )اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی( 
تشکر کرد. جلسه س��ران س��ه قوه چند ماه است 
تشکیل نمی شود و آخرین بار هم توسط روحانی لغو 
ش��د. دلیل لغو را هم دیدار روز قبل رئیس مجلس، 
محمدباقر قالیباف با کادر درمان اعالم کردند. پس از 
آن هم دیگر این جلسات تشکیل نشد تا روز سه شنبه 

که در حضور رهبری برگزار شد.
رهبر انقالب در این دیدار فرمودند که »تحریم ها 
به عن��وان یک واقعیت تل��خ و جنای��ت امریکا و 
شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران سال هاست که 
انجام می شود اما در سه س��ال اخیر شدت یافته 
اس��ت.« حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر 
اینکه برای عالج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی 
تحریم ها و غلبه بر آنه��ا« و »رفع تحریم« وجود 
دارد، افزودن��د: »البته ما مس��یر رف��ع تحریم را 
یک بار امتحان و چند س��ال مذاکره کردیم اما به 
نتیجه ای نرسید.« رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: 
»این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی ها 
و مشکالتی داشته باش��د اما خوش عاقبت است. 
اگر با تالش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل 
مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف 
مقابل بی اثر ش��دن تحریم ها را ببیند، به تدریج 

دست از تحریم برخواهد داشت.«

   خبر 2

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نباید 
به گونه ای رفتار کنیم ک�ه مذاکرات جدیدی 
برای برجام شروع شود،  گفت: مذاکرات برجام 
در گذشته انجام ش�ده و به چارچوبی رسیده 
و این چارچ�وب مراحل خود را ه�م در ایران 
و هم در کش�ورهای مختلف طی کرده است.

محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه نشست 
هیئ��ت دولت در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
اظهارات رئیس جمهوری درباره نتایج انتخابات 
 امریکا گف��ت: امروز نه تنها ایران بلکه بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان و حتی متح��دان امریکا 
مانند اروپایی ها از رفتن کس��ی که چهار س��ال 
رئیس جمهور امریکا بوده اما نه با سیاست آشنایی 
داش��ت و نه چارچوب و اصول درس��تی داشت، 
خوشحال هس��تند.  وی یادآور شد: این شخص 
با تصمیمات لحظه ای خسارت هایی را هم برای 
کشورش به وجود آورده و هم باعث شده در ارتباط 
با نظم و روابط بین الملل مشکالتی به وجود آید. از 
جمله در حوزه خاورمیانه و فشارهای شدیدی که 
در سه سال گذشته بر ملت بزرگ ایران وارد کرده 

است. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: طبیعی 
است ما هم از شکست ایشان استقبال کردیم اما 
اینکه ما به دولت بعدی امریکا خوش بین باشیم، 
چنین صحبتی االن در دولت نیست. واقعیت آن 
است که ما به هیچ دولتی خوش بین نیستیم مگر 
اینکه ببینیم در عمل چه کار می کنند. خود آنها 
در مبارزات انتخاباتی موضوعاتی را اعالم کردند و 
ادبیات و لحن شان و سیاست هایی که می خواهند 

اتخاذ کنند، نسبت به ترامپ متفاوت است. 
وی با بیان اینکه هنوز نه کسی مذاکره ای کرده و 
نه تماس داشته است، افزود: معتقدم برداشت ها 
در داخل ایران بر اساس اظهاراتی است که از سوی 
کابینه یا همراهان دولت جدید امریکا اعالم شده 
است و بر فضای کشور از نظر اقتصادی و بازار دالر، 
سکه و مسائل دیگر اثرگذار بوده است که در آینده 

بیشتر هم خواهد بود.
واعظی در پاس��خ به س��ؤالی درباره اعضای تیم 
سیاسی دولت جدید امریکا هم گفت: امروز آقای 
رئیس جمهور گفتند ما نمی خواهیم بنش��ینیم 
و بند به بند درباره برجام مذاک��ره کنیم. آنها به 

تعهدات خودش��ان عمل نکردند، ما هم تعهدات 
خودمان را در پنج مرحله کاه��ش دادیم. آقای 
رئیس جمهور اعالم کردند که اگ��ر آنها به آنچه 
در 20 ژانویه 2017 بوده یعنی روزی که ترامپ 
بر سر کار آمد برگردند، ما هم آمادگی داریم که 
به آن تاریخ برگردیم. وی با بیان اینکه ما نباید به 
گونه ای رفتار کنیم ک��ه مذاکرات جدیدی برای 
برجام ش��روع ش��ود، گفت: مذاکرات برجام در 
گذش��ته انجام ش��ده و به چارچوبی رسید و این 
چارچوب مراح��ل خود را هم در ای��ران و هم در 
کشورهای مختلف طی کرده است. رئیس دفتر 
رئیس جمهوری یادآور ش��د: اتفاق��ی که افتاده 
این بوده که کش��ورها به ویژه امریکا به تعهدات 
خودشان عمل نکردند، این مهم ترین کار ماست. 
یعنی مهم ترین شرط ما این است آنچه در برجام 
تعهدات کشورهاست باید محترم شمرده شود هم 

برای ما و هم برای کشورهای عضو.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره برنامه دولت 
برای طرح الزام پرداخت یارانه گفت: مردم اکنون 
تحت فشار تحریم هستند؛ کسبه و حرفه هایی 

که برای کرونا باید تعطیل کنند یا حتی زمانی 
هم که تعطیل نیس��ت به دلیل شرایط کرونایی 
کسب و کارش��ان لطمه دیده و درآمدهایشان 
کاهش می یابد. ما باید از هر فرصتی برای جبران  
این فش��ارها اس��تفاده کنیم. واعظی ادامه داد: 
عالوه بر  یارانه ای که در گذش��ته داده می شد، 
تالش کردیم در چهارماه ابتدای شیوع کرونا و 
از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، در قالب 
بسته های حمایتی و معیشتی از مردم حمایت 
کنیم. ماه گذشته بررسی ها دوباره شروع شد و 
هفته گذشته تصمیم گرفته ش��د که چهار ماه 
دیگر به حدود 29 میلیون و 700 هزار نفر یارانه 

معیشتی پرداخت شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکی��د کرد: ما در 
این زمینه با مجلس هم نظر هستیم که باید هر 
آنچه می توانیم منابع را تأمین کنیم و به مردم در 
این زمان بیشتر کمک می کنیم. خود مجلس هم 
می داند که وقتی منابع نباشد، دولت از کجا باید 
پرداخت کند لذا با مجلس و با مس��ئوالن ذیربط 

صحبت می کنیم تا بتوانیم به تفاهم برسیم.

واعظي:

مذاكره جديدي با امريكا انجام نمي شود

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره 
ش�کایت روحانی از ی�ک نماینده    دولت

مجل�س گف�ت: رئیس جمه�ور مثل هر ش�هروند ع�ادی حق 
دادخواه�ی دارد و تعجب من این اس�ت که چ�را آنقدر مطرح 

می شود که فالنی شکایت کرد.
به گزارش ف��ارس، لعیا جنیدی، معاون حقوق��ی رئیس جمهور در 
حاشیه نشس��ت هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره شکایت 
رئیس جمهور از یک نماینده مجلس گفت: فکر عمومی دولت مسئله 
شکایت نبود. ما معتقدیم جرایم ارتکابی بُعد عمومی دارد و بسیاری 
از توهین ها از طریق فضای مجازی اس��ت  و جنب��ه عمومی دارد و 

پیگیری آن بر عهده دادستان است  .
وی افزود: رئیس جمهور مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارد. 
کسی که دادخواهی می کند خودش قضاوت نمی کند و تعجب من 
این است که چرا آنقدر مطرح می شود که فالنی شکایت کرد. شکایت 

کند، حق دارد و حق دادخواهی عین قانون اساسی است زیرا شخص 
ثالث قانونی مسئله را بررسی می کند. اما با این حال موضع دولت در 
این زمینه بر پیگیری موضوع از طریق دادس��تانی با توجه به جنبه 
عمومی عمل است. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات 
معاونت حقوقی رئیس جمهور برای حادثه هواپیمای اوکراینی، اظهار 
داشت: معاونت حقوقی مس��ئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به 
عهده داشت؛ بُعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است 
و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می کند و ما کار را درباره 

حق خانواده ها از منظر جبران های مالی به عهده داریم.
وی افزود: م��ا در موضوع معی��ار، معیار بین الملل��ی را مدنظر قرار 
دادیم و از نظر روش کار، تس��اوی را مبنا ق��رار دادیم و از نظر منبع 
پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه های مربوط و پیشنهاداتی 
را هم داده ایم و ان ش��اءاهلل صندوق توس��عه ملی نیز کمک خواهد 
کرد. ش��اید هم منبع جایگزین دیگری معرفی ش��ود اما فعاًل یک 

فکر برای منبع این کار همین صندوق توس��عه ملی است. جنیدی 
تأکید کرد: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری 
نمی کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می کند و نیز دستگاه های 
رسیدگی کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح 
این امر را به عهده دارند. معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به 
این گفته برخی خانواده های آسیب دیده سقوط هواپیمای اوکراینی 
که مطرح کرده اند اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج 
کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، تأکید کرد: این 

باید در جای خودش و در داخل دستگاه ها پیگیری شود.
وی اضافه کرد: ما پیشنهادات خودمان را داده  و گفته ایم که به چه 
ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع الزم وجود 
دارد یا نه. باالخره تمام نهادهای ذیربط دارند از همین منابع استفاده 
می کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل دستگاهی هم بکنید آخرش 

اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.

جنيدي: نبايد درباره شكايت رئيس جمهور از نماينده مجلس اين قدر حرف زد!

میرتاج الدیني:
دولتدرریلقانونحرکتکند

نماین�ده م�ردم تبری�ز، اس�کو و آذرش�هر ب�ر ض�رورت 
حرک�ت در ری�ل تعیی�ن ش�ده توس�ط دول�ت تأکی�د ک�رد.
به گزارش فارس، س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی در جلسه علنی روز 
گذشته  مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود گفت:چند 
ماه است بیش از 8/5 میلیون تن کاال در گمرک ها انباشته شده بود که 
نیمی از آن مربوطه به کاالهای اساس��ی بود. این شیوه های مدیریتی 
باید اصالح شود و برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اقدام گردد که 
تصویب قانون یارانه کاالیی در مجلس یازدهم در این راستاست و دولت 
باید هر چه زودتر عمل کند. دولت نباید در اجرای آن بهانه تراش��ی و 
امتناع کند، دولت بای��د در ریلی که مجلس تعیی��ن می کند حرکت 
کند. دولت باید تابع و تس��لیم قانون باش��د وگرنه مجلس او را بر سر 

خط قانون می آورد.
میرتاج الدینی ادامه داد: نسبت به مشکالت و سختی ها و خرابی های 
کشور جریان مدعی اصالحات شریک جرم اس��ت و نباید خود را کنار 
کشیده و تطهیر کند؛ زیرا این دولت را آنها بر سر مردم مسلط ساختند 
و در دولت یازده��م و دوازدهم در اداره کش��ور ش��ریک بودند. ملت 
شریف هم باید هوشیار باشند که جریان ارتجاعی غربگرا می خواهند 
با دوگانه سازی های کاذب مجدد ش��یوه های غلط و نسخه های باطل 
و تجربه ش��ده س��ازش و عدول از آرمان های انقالب را ت��داوم دهند. 
راه و چاره برون رفت از این وضعیت نابس��امان بازگشت به ارزش های 
انقالبی و سیره امامین انقالب و عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال و بخش خصوصی و شرکت های 

دانش بنیان است. 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
مشکل آب ش��رب تبریز در تابستان گذشته هش��داری برای مدیران 
استانی بود. خوشبختانه با اقدامات چند ماهه اخیر و با حمایت استاندار و 
نمایندگان محترم طرح انتقال آب ارس به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
سپرده شده و به زودی شروع خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
تسریع در تکمیل خطوط قطار شهری تبریز، متروی تبریز هم پای دیگر 
کالنشهرها پیش نرفته است، خط یک کامل شود و پیشرفت خط دو در 
حد قابل قبول نیست، الزم است سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مورد 
نیاز را تأمین کند. تفاهمنامه شروع خط پنجم به شکل تراموا با قرارگاه 
خاتم اقدام شایسته ای بود که در این راستا از استانداری، شهرداری و 

شورای اسالمی تبریز تشکر می کنم.
........................................................................................................................

احمدی بیغش:  
متخلفاندولتیراممنوعالخروجکنیم

دس�تگاه قضای�ی بای�د ب�ا هوش�یاری الزم متخلف�ان دولت�ی 
کن�د  ممنوع الخ�روج  را  آنه�ا  اطرافی�ان  و  خانواده ه�ا  و 
پی�ش از آنک�ه زمین�ه فرارش�ان از کش�ور ایج�اد ش�ود. 
 به گزارش فارس، محمود احمدی بیغش نماینده ش��ازند در مجلس 
شورای اسالمی روز گذش��ته در تذکری در صحن علني مجلس اظهار 
داشت: در نطق هفته های گذش��ته اعالم کردم که عده ای از مسئوالن 
کشور و خانواده ها و اطرافیانشان که تخلف کرده اند باید پیش از پایان 
دوره ممنوع الخروج شوند. وی از دس��تگاه قضایی خواست با شدت و 
هوشیاری کامل این افراد را رصد کند و نسبت به ممنوع الخروج کردن 

آنها و فرارشان از کشور اقدامات الزم را انجام دهد.
نماینده ش��ازند در مجلس تصریح کرد: باید از امروز راه فرار را به روی 
متخلفان دولتی ببندیم و آنها را به پای میز محاکمه بکش��انیم و نباید 
چند ماه آینده مرتباً تذکر در مجلس دهیم که مانع از فرار آقایان شود.

بیغش گفت:  در هفت سال گذشته دولت، کشور را فدای لبخند رئیس 
دستگاه دیپلماس��ی امریکا )جان کری( کرده اس��ت. وی افزود: امروز 
هم امیدشان را به دوستی ظریف و بایدن وصل کرده اند که ان شاءاهلل 

امیدشان ناامید خواهد شد و مردم پاسخ آنها را خواهند داد.
........................................................................................................................

رضایي:
رفتارهایناشایستمدیریتمحفلی

پایانمییابد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به تأسی از قانون 
اساسی و اراده ملت، از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقالب 
دفاع خواهیم کرد، گفت: به زودی با بازنگری سریع سیاست های 
مس�کن، رفتارهای ناشایس�ت مدیریت محفلی پای�ان می یابد. 
به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر این مجمع در جلسه ای با حضور 
رئیس کمیسیون تولیدی و زیربنایی و رئیس دفتر بررسی های راهبردی 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته های زیرمجموعه این 
دو بخش، پس از دریافت گزارش عملکرد بخش های مختلف، دستور 
تسریع در نظارت و بازنگری سیاس��ت های کلی مسکن را صادر کرد و 
گفت: از همه زیرمجموعه های دبیرخانه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام می خواهم ضمن تس��ریع در بازنگری سیاست های کلی مسکن، 
این وظیفه مهم و ملی را به گونه ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل 
31 قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد 

و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.
رضایی که در نشس��ت فوق العاده اص��ل 31 قانون اساس��ی با حضور 
کمیس��یون ها و کمیته های تخصص��ی دبیرخانه مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام سخن می گفت، تأکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز 
و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده ای می خواهند 
دولت های ما را از پش��توانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولت های 
ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأس��ی از قانون اساسی و اراده ملت، 
جلوی این فشارها سینه سپر می کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و 
اصول انقالب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاست های 

مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می یابد.
محس��ن رضایی تصری��ح ک��رد: مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
سیاست های کشور را می نویسد، مجلس بر اساس این سیاست ها قانون 
را وضع می کند و دولت بر اساس قوانین مجلس، بخشنامه های اجرایی 
را صادر و اجرا می کند. قوه قضائیه هم به موارد نقض قانون رس��یدگی 
می کند. پس اگر سیاست های مسکن س��ریعاً اصالح شود، می توانیم 

امیدوار باشیم گام جدی در اصالح عملکرد دولت برداشته شود.
رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دس��تورالعمل سیاس��تی مبنی 
بر توجه جدی به اصل 31 قانون اساس��ی، مدیریت زمین و زنده کردن 
حق مس��کن مس��تأجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل 
کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکس��ری خط��وط کلی برای تدوین 
سیاست های مسکن در برنامه هفتم کشور به شما رؤسای کمیسیون ها 
و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ خواهد شد. 
در این دستورالعمل، نگرانی های رهبر انقالب و دغدغه های خانوارهای 
ایرانی راجع به مسکن تأمین شده و انتظار می رود صدور این دستورالعمل 
باعث توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه 
هفتم کشور ش��ود. دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: در این 
دستورالعمل از بخش های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل 
تدوین و ابالغ سیاست های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست های فعلی 
در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و 
نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست های مسکن 
خواهیم داش��ت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی گذاریم 

حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

روحانیهمچنانمنتظرتصمیمات»مزاحمبرجام«!
آیا از نظر رئیس جمهور جنگ اقتصادی به پایان رسیده است؟

کبری آسوپار
   تحلیل


