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کرونای انگلیسی، نفوذی های انگلیسی
روزنامه کیهان در بخش��ی از س��رمقاله خود 
نوش��ت: آیندگان باید بدانند که هم کرونای 
انگلیس��ی م��ردم را ب��ه س��توه آورد و ه��م 
نفوذی های انگلیسی. یکی سالمت مردم را نشانه رفت و یکی سفره مردم 
را فش��رد و روز عید نوروز، مردم را برای دو عدد مرغ، به صف کرد. باید 
بماند که دغدغه انقالبی��ون، نجات ایران از فقر و فس��اد و تبعیض بود و 
دغدغه انحرافیون توزیع فقر و فاصله طبقاتی و تولید فیش نجومی و به 
اسارت کش��یدن ایران اس��المی. برجام در تاریخ ماندگار شد به عنوان 
س��ندی که با آن هم چرخ س��انتریفیوژ ها را منفجر کردند و هم چرخ 
معیش��ت مردم را شکس��تند و تمام همت دو دولت اعتدالی اصالحات، 
صرف قراردادی شد که در میان خنده های بی دلیل، نخوانده امضا شد...  
هرچه ایرانیان برای استقاللشان کردند، اینان برای وابسته کردن ایران 
کردند. هرکاری جز قوی شدن و قوی ماندن. هر ذلتی به جای عزت و هر 
تحقیر و تمس��خری را از جانب دش��منان به جان خریدند ت��ا بتوانند 
مأموریت برجام یک و 2 و 3 را به سرانجام برسانند. باید به یاد سپرد زمانی 
که دشمن در زمین واقعی می جنگید، اینان پاسخش را در فضای مجازی 
توئیت می کردند. نطنز را اراذل صهیون به آتش کشیدند و اینها به جای 
تنبیه دشمن، رو به خودی چرخاندند و لغز نوشتند که جواب قطع برق،  
ترک وین نیس��ت. ندانس��تند که جواب حماقت و خیانت هم رحمت و 

مغفرت نیست. همانگونه که برای  اشعث و شبث و ابوموسی نبود.
در روزگار کرونا به جای تقوی��ت تلویزیون که در همه خانه  هاس��ت، 
دانش آموزان ایرانی را در فضای رها شده مجازی ر ها کردند. بچه های 
برخی روس��تا ها برای دریافت آنتن باید از تپه  ها باال می رفتند و اینها 
برای کالب هوس خود، جوش زدند و پیگیر شدند و آنها که از استبداد 
رأی به خدایشان پناه بردند، پربیننده  ترین سریال تلویزیون را ممنوع 
کردند. منشور شهروندی در  تراکم اتوبوس و مترو، له  می شد و اینها برای 
قبرستان شهر، کیک تولد قاچ می کردند و مشغول تغییر نام خیابان  ها 
شدند. این حقایق تلخ می ماند که پزشکان و پرستارانی شب و روز را به 
تیمار بیماران و مبارزه با ویروس  هار کرونای انگلیس��ی سپری کردند 
و برخی حتی به اندازه ممنوع کردن مس��افرت های نوروزی به  ترکیه 
سراسر آلوده و کیش و قشم و ش��مال حاضر به هزینه نشدند و بعد از 
عید که آمار ها چهار و پنج برابر ش��د، مرز عراق را باعث آن دانستند و 
دیگر هیچ. کسب وکار ها را تعطیل کردند و مسافرت  ها به ظاهر ممنوع 

و نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
........................................................................................................................

ترکیه؛ بازنده جنگ عربستان در یمن
روزنامه وطن امروز در یادداش��تی با 
اش��اره به نزدیکی جدی��د ترکیه به 
عربستان نوش��ت: ترک  ها تنها با این 
توجیه به جنگ یمن و شریک شدن در رسوایی و بی آبرویی این جنگ 
پیوسته اند که احساس می کنند »عربستان سعودی در این جنگ تنها 
مانده است!« روزنامه ینی ش��فق از روزنامه های حامی دولت اردوغان 
در این باره نوشته است: »ترکیه تنها کشوری است که می تواند حافظ 
عربستان در این جنگ باشد!« برخی تحلیلگران بر این عقیده اند بیشتر 
از اینکه ترکیه تمایلی برای حضور در جنگ یمن داش��ته باش��د، این 
عربستان است که خواهان حضور آنکارا و حمایت اردوغان است، زیرا 
می داند پس از خروج امریکا از منطقه نمی تواند به دش��منی همزمان 
خود با ترکیه و ایران ادامه دهد و کشاندن ترکیه به نزدیکی خود، تنها 
راه برای مقابله با ایران اس��ت. ب��ا وجود همه این خبر ه��ا و تحلیل ها، 
حقیقت آشکار در زمین جنگ یمن، قدرت گرفتن هر روزه انصاراهلل و 
مردم یمن و ضربات محکمی اس��ت که به مواضع و منافع سعودی در 
کشور خودش می زنند. حمالت پهپادی و موشکی یمنی  ها به تأسیسات 
نفتی سعودی، موازنه قدرت در روزهای پایانی این جنگ را به نفع مردم 
یمن تغییر داده است و عربستان حاال بدون حمایت دولت ایاالت متحده 

به دنبال راهی برای خروج آبرومندانه از این جنگ است.
برخی دیگر از رسانه های منطقه ای در این خصوص نوشته اند حتی اگر 
آنکارا نیز به دنبال راهی برای محکم کردن پیوندهای خود با عربستان 
بود، جنگ یمن، بد ترین جا برای آش��تی دوباره دو کش��ور به حساب 
می آید. ترکیه هم اکنون در طرف اشتباه ایس��تاده است و زمانی وارد 
میدان نبرد با حوثی  ها ش��ده که از هم اینک نیز مشخص است، حتی 
اگر مردم یمن پیروز این جنگ نباش��ند، عربس��تان نیز پیروز میدان 

نخواهد بود.
........................................................................................................................

باز هم وعده های 100 روزه
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: رئیس جمهوری 
در ماه ه��ای پایان��ی دول��ت خ��ود، ب��ار دیگر از 
»وعده۱۰۰ روزه« خ��ود رونمایی ک��رد و گفت: 
»برای ۱۰۰ روز پایانی دولت نیز برنامه داریم. ۱۰۰ روز پایانی از اواخر این 
هفته شروع می شود.« وعده ای که باز هم »کلید « آن در خارج از کشور 
و در »مذاکرات وین « است! برنامه ۱۰۰ روزه برای مردم ناآشنا نیست. 

آنان پیش از این و در اول دولت روحانی نیز آن را تجربه کرده اند.
همزمانی وعده سه باره ۱۰۰ روزه با مذاکرات وین، آشکار می سازد که 
این وعده نیز به خیالی خام گره خورده و نه براساس ابتکار عمل و برنامه 
دولت برای رفع مش��کالت، بلکه براس��اس قول  ها و وعده های دشمن 
شماره یک این کش��ور و مردم یعنی امریکا داده شده است و تاریخ آن 
نیز با دبه های امریکایی و زیر میز زدن مذاکرات که بار ها از س��وی آن 
شاهد بودیم، به پایان خواهد رسید، اما دولت در آخرین ماه های پایانی 
نیز همچنان به راه فرعی می اندیشد و چشم به مذاکرات دارد. او گفته 
است دست مان را باز بگذارید تا این ۱۰۰ روز آخر هم مانند ۱۰۰ روز اول 
دولت، تحریم ها را بش��کنیم! او گویا فراموش کرده که تحریم  ها نه در 
۱۰۰ روز اول، بلکه دو سال بعد رفع شد که البته نرفته برگشت و دوران 
گالبی درخت برجام خیلی زود به دوران برگ ریزان و خزان تبدیل شد. 
عالوه بر آن، تحریم  هایی که علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال شده 
است، تحریم های هسته ای، موشکی، منطقه ای و حقوق بشر که دولت 
آقای روحانی در توافق هسته ای »برجام « موفق شدند، تنها تحریم های 
مربوط به مسائل هس��ته ای را لغو کنند. در نتیجه تنها ۱2/5درصد از 
تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی در برجام برداشته شده و87/5 درصد 

آن باقی مانده است.
از سوی دیگر با این وعده آقای رئیس جمهور معلوم شده دولت عجله 
زیادی در مذاکرات وین دارد، مذاکراتی که انگیزه انتخاباتی آن بر کسی 
پوشیده نیست، اما یکی از خط قرمزهای این مذاکره و بازگشت امریکا 
به برجام، »راستی آزمایی« است و حال با این وعده رئیس جمهوری این 
نگرانی وجود دارد که دولت به  خاطر اه��داف انتخاباتی تضمین های 
الزم و راستی آزمایی درستی از تعهد و عمل طرف مقابل نگیرد و خطای 
تعجیل در مذاکرات مجدداً تکرار شود و دوباره دولت سرنوشت ملت و 

اقتصاد کشور را به وعده های پوچ و غیر قابل تحقق غرب گره بزند.
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س�خنگوی ش�ورای وح�دت اصولگرای�ان 
در اولی�ن نشس�ت خبری خ�ود با اش�اره به 
بحث های مرتبط با وحدت نیروهای اصولگرا 
برای حض�ور در انتخابات به این نکته اش�اره 
کرد ک�ه م�دل مد نظ�ر م�ا ب�رای انتخابات 
س�ال 1400 هم�ان مدلی اس�ت که در س�ال 
96 پیاده ش�د  و ما ب�ه همان روش ب�ه دنبال 
یک کاندی�دای واحد در انتخابات هس�تیم.
این روز ها تغیی��ر و تحوالت در داخ��ل جریان و 
نهادهای مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری 
آینده با سرعت بیشتری در حال روی دادن است 
و به تدریج گروه ها و جریان های سیاسی در حال 
نقش آفرینی در انتخابات هس��تند. در این میان 
ش��ورای وحدت اصولگرایان هم به عنوان یکی از 
جریان های مجموعه نیروه��ای انقالبی به عنوان 
یک نهاد حزب��ی در تالش برای رس��یدن به یک 
کاندیدای واحد در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
است؛ همانگونه که در انتخابات های گذشته نیز 

در این مسیر قدم بر می داشت.
تجربه سال 92 سبب ش��ده که از آن زمان به بعد 
بحث وح��دت نیرو ها و کاندیدا ه��ا به عنوان یک 
هدف جدی در دستور کار نیروهای اصولگرا قرار 
بگیرد. به نظر می رس��د که نیروه��ای انقالبی در 
شرایط فعلی نیز به دنبال رسیدن به گزینه واحد 

در انتخابات هستند.
   مطالبه از آیت اهلل رئیسی

منوچهر متکی، س��خنگوی ش��ورای وحدت روز 
گذش��ته در نشس��ت خبری خود که در باشگاه 
خبرنگاران برگزار شد، گفت: در انتخابات گذشته 
مجلس میزان مشارکت دشمنان را ترغیب کرد که 
در این حوزه سرمایه گذاری کرده تا نظام را دچار 
مشکل کنند و ایجاد یأس در برنامه های شان است 
و هر کس در این خط حرکت کند، دستاوردهای 
انقالب و امام را هدف قرار داده اس��ت.  وی افزود: 
همه سیاسیون و فعاالن رسانه وظیفه ای انقالبی و 

جدی برای کشورشان در این مقطع دارند.

متکی گفت: م��ا هم برای ش��ورا ها و ه��م برای 
انتخابات مهم ریاس��ت جمهوری 8س��ال تجربه  
دولت یازدهم و دوازدهم را داریم. حوزه سیاست 
خارجی م��ا دچار تنش ه��ا و چالش هایی بود و با 
وجود تالش های پیگیر و حرفه ای تیم سیاس��ت 
خارجه، کماکان برای حل و فصل پرونده هسته ای 
و برجام در خانه اول هستیم. وی افزود: مطالبه از 
آیت اهلل رئیسی برای حضور در انتخابات را از سوی 
اقش��ار مختلف و در جای جای کش��ور مشاهده 
می کنیم و بعضاً اخبارش را ه��م داریم، اما اینکه 
گروه مش��خصی در این مورد به رهبرانقالب نامه 

نوشته باشند، بنده اطالعی ندارم.
متکی ضمن اش��اره به اینکه براساس پاسخ هایی 
که به دبیرخانه شورای وحدت برسد، برنامه خود 
را عملیاتی می کنیم و اقدام ما در طراحی شورای 
وحدت موکول به کسانی است که به نامه رئیس 
شورای وحدت پاسخ می دهند، خاطر نشان کرد: 
در متن نامه آمده کسانی در معرض نامزد شدن 
قرار دارند ک��ه برنامه های خود را اع��الم کنند و 
دیگری این بود که حداق��ل ۱۰ نفر از تیم خود را 
معرفی کنند. کارگروه بررس��ی برنامه و تیم را در 
شورای وحدت تش��کیل دادیم و این دو کارگروه 
س��ؤاالت و چالش  هایی را که نس��بت به نامزد ها 
داشتند، می توانند مطرح کنند و بعد از آن اعالم 

نظر خواهد شد.
  بررسی قانون انتخابات

جزو اولویت شورای وحدت نیست
متکی در پاسخ به پرسشی در مورد قانون جدید 
انتخابات بیان داشت: با توجه به اینکه زمان کمی تا 
انتخابات مانده است، بررسی قانون انتخابات، جزو 
اولویت شورای وحدت نیست و موضوعاتی که در 
مجلس و شورای نگهبان مطرح شده است، اگر به 
نتیجه نهایی درخصوص قانون انتخابات برسد، ما 

هم براساس قانون جدید عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای وحدت در پاسخ به این سؤال که 
کدام گفتمان را در انتخابات پیروز می دانید؟ اظهار 

داشت: گفتمان باید کارگشا باشد و برای باز شدن 
قفل  هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، تالش 
کند و باید تعهد خود را به م��ردم و انقالب حفظ 
کند و درک درس��تی از ش��رایط مردم در جامعه 

داشته باشد.
   جری�ان حاک�م در دول�ت را رقیب خود 

می دانیم
متکی افزود: گفتمان جدید باید یک تحول اساسی 
در مسیر وضع مطلوب ایجاد کند، بنابراین گفتمان 
ما باید اصولگرایانه انقالبی و معطوف به مشکالت 
مردم و مقاومت و ایس��تادگی در حوزه داخلی و 
بین المللی باشد، زیرا هزینه مقاومت و ایستادگی 

همیشه کمتر از وادادگی است.
وزیر خارجه اسبق کشورمان همچنین در پاسخ 
به این سؤال که رقیب اصلی خود را کدام جریان 
می دانید؟ تصریح کرد: یک جریان، جریانی است 
که در هشت سال گذشته کشور را مدیریت کرده 
و با وجود اینکه برخی در تالش هستند بازی را 
خراب کنند و هم بگویند من نبودم و هم بگویند 
دولت اختیاری ندارد، اما بنده معتقدم که همه 
اینه��ا از یک جریان هس��تند، جری��ان دوم هم 
جریانی است که در دولت نبوده و صرفاً شاهد و 
ناظر اعمال آن بوده است و آن هم جریان انقالبی 
کش��ور اس��ت و رقابت بین این دو جریان شکل 

گرفته است.
   در نتایج مذاکرات تردید داریم

متکی در پاس��خ به س��ؤال فارس مبنی بر اینکه 
تأثیر مذاکرات وین در انتخابات را تا چه حد جدی 
می دانید؟ تصریح کرد: واقعیت این است که من 
درباره نتایج این مذاکرات تردید جدی دارم، زیرا 
دوستان ما در دولت همواره شاهد شرایط بودند و 
حال چیزی را که سال ها نتوانستند به آن برسند 
درصدد هستند تا با تالش چند ماهه شاید بتوانند 
به دس��ت بیاورند؛ نمی خواهم قض��اوت کنم که 
چقدر انتخاباتی اس��ت، اما می تواند در انتخابات 
موثر باش��د، ولی واقعیت صحنه این است که با 

توجه به تجربه ۴۰ ساله خود به صورت عام و شش 
سال به طور خاص، باید قدری عینک ذوق زدگی 

را از خود دور کنیم و واقع بین باشیم.
وی افزود: واقعیت این اس��ت ک��ه امریکا از هیچ 
فرصتی برای تحمیل خواس��ته های خود به ملت 
ایران فروگذار نکرده است و عملکرد ترامپ درباره 
ایران هم از دالی��ل اصلی شکس��ت در دور دوم 
انتخابات بود و ما شاهد این شرایط هستیم و حاال 
دولت تازه امریکا باید کاری انجام دهد که در دو 
جمله مقام معظم رهبری خالصه شده است؛ اول 
اینکه تحریم ها به طور کامل لغو شود و دوم اینکه 

تمام گفته های شان راستی آزمایی شود.
متکی ضمن تأکید بر اینکه تحقق این خواس��ته 
خیلی نیاز به نشس��ت و مذاکره ندارد، اما آقایان 
اصرار کردند که باید مذاک��ره کنیم و مقام معظم 
رهبری به طور ضمنی مذاک��رات را تأیید کردند، 
اما فرمودند با چش��م باز و دل مطمئ��ن و اینکه 
مذاکرات فرسایشی نباشد، باید به برجام وارد شد، 
بیان داشت: در گذش��ته هم مقام معظم رهبری 
رهنم��ود می کردن��د و آقایان در می��دان حاضر  
می شدند و می گفتند این مسائل امکانپذیر نیست؛ 
فضایی ایجاد شد که گفته ش��ود برجام خسارت 

محض است.
وی ادامه داد: ب��ا وجود چنین نگاه��ی باز هم به 
مذاکرات می رویم و اگر از دل این مذاکرات تحقق 
فرمایشات رهبری دربیاید، باید به دولت خسته 
نباش��ید و دس��ت مریزاد بگوییم، اما با توجه به 
صحبت هایی که معاون مدی��رکل اتحادیه اروپا 
اظهار کرده و اظهارات نماینده روسیه که می گویند 
خوشحالیم که همه حمایت کردند طرف دیگر به 
برجام برگردد، خوش��بین نیس��تیم، زیرا اینکه 
اتحادیه اروپا و ۱+۴ به راه افتادند تا داماد و عروس 

را به فرش قرمز برگردانند، شک برانگیز است.
   مدل مورد تأیید ما ب�رای انتخابات مدل 

سال 96 است
سخنگوی شورای وحدت در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آی��ا اصولگرایان در انتخاب��ات ۱۴۰۰ به 
یک گزینه واحد می رس��ند یا خیر و آیا انتخابات 
92 تکرار می ش��ود؟ گفت: دو مدل و عملکرد را 
در انتخابات 92 و 9۶ داش��تیم. در مدل سال 92 
تعداد نامزدهای اصولگرایان یا نیروی های ارزشی 
دلیل شکست بود و انتخابات برده را باختیم. مدل 
9۶ مدلی بود که نیروهای ارزشی و اصولگرا نشان 
دادند که می توانند به وحدت برس��ند و این مدل 
اگرچه حرف و حدیث داشت و منتهی به انتخاب 
نامزد واحد نش��د، اما ۱۶ میلیون رأی از تجمیع 
جریان های مختلف قابل اعتناس��ت و مدل مورد 
تأیید ما مدل 9۶ اس��ت و ب��ا نامزدهای مختلف 
وارد می شویم، اما یکپارچه عمل کردن و رسیدن 
به یک نامزد واحد را شرط الزم برای موفقیت در 

انتخابات می دانیم.
متکی درباره تحلیل جری��ان اصولگرایی و نقد به 
شورای وحدت گفت: ش��ورای وحدت در مقابل 
شورای ائتالف نیس��ت و دو ظرفیتی هستند که 
می توانن��د تجمیع ش��وند. ادام��ه تالش ها برای 
وحدت و یکی ش��دن و دوم پرهیز از اختالف در 
دو نکته مورد تأکید ماست. با ش��ورای ائتالف و 
جبهه پایداری قطعاً در مقوله انتخابات اشتراکات 
بس��یار زیادی داریم که می تواند به ما کمک کند 
هم اردوگاه واحدی را طراحی کنیم و هم به نامزد 

واحد برسیم.

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در نشست خبری عنوان کرد 

مدل وحدت ۹۶ را در 1400 دنبال می کنیم
برای بازشدن قفل های اقتصاد برنامه داریم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 
توافق با چین تأثیر مستقیم در کم اثر کردن 

تحریم های غرب دارد
عضو کمیس�یون برنام�ه و بودجه مجل�س تأکید کرد ک�ه توافق 
با چین تأثیر مس�تقیمی بر کم اثر ک�ردن تحریم  ه�ا دارد و امروز 
می بینی�م ک�ه امریکایی  ه�ا از ای�ن تواف�ق عصبان�ی هس�تند.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با فارس، با اش��اره به توافقنامه ایران و چین گفت:  توافقنامه 
ایران و چین تأثیر مستقیمی بر کم اثر کردن تحریم های اعمال شده از 
سوی امریکا و غرب دارد. وی افزود: توافق ایران و چین منافع امریکا را 
به خطر انداخته و امروز می بینیم که امریکا و اروپا و طرفداران آنها در 
داخل کشور از امضای این توافقنامه عصبانی هستند. ما باید عالوه بر 
چین، به سمت امضای توافق با کشور هایی همچون روسیه و کشورهای 
امریکای جنوبی برویم و با کش��ور هایی که با امریکا در تقابل هستند، 

توافقنامه امضا کنیم و روابط تجاری و اقتصادی داشته باشیم.
کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: توافق چین با ایران به این خاطر نیست 
که امروز ایران در موضع ضعف اس��ت، بلکه اتفاقاً نشان دهنده جایگاه 
جمهوری اس��المی ایران برای تأمین نیازهای چین اس��ت و چین از 
س��ر نیاز خود با ایران توافق امضا کرده و این نش��ان از اهمیت جایگاه 
جمهوری اس��المی ایران دارد. وی افزود: امروز ای��ران و چین هر یک 
به طریقی از سوی امریکا مورد تحریم واقع شدند و هر کدام به گونه ای  
می توانند نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. از جمله سرمایه گذاری های 
چین در توسعه زیرساخت  های کش��ور برای ایران مفید است. مجلس 
مراقبت خواهد کرد تا حقی از ملت ای��ران در امضای قراردادهای ذیل 
این توافقنامه با چین تضییع نشود و ملت ایران به تمام حقوق خود در 

قراردادهای زیرمجموعه این توافقنامه برسند.
........................................................................................................................

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران:
 جورج فلوید یکی از 11۲۷ قربانی 

خشونت پلیس امریکا بوده است
دبیرس�تاد حقوق بش�ر جمهوری اس�المی ایران گف�ت: جورج 
فلوید یک�ی از 11۲۷ قربانی خش�ونت پلیس امریکا بوده اس�ت.

به گزارش ایس��نا علی باقری کنی، دبیرس��تاد حقوق بش��ر جمهوری 
اسالمی ایران با اش��اره به استمرار خش��ونت پلیس امریکا علیه مردم 
عادی گفت: »تنها ۱8 روز در سال 2۰2۰، پلیس امریکا کسی را به قتل 
نرس��انده و جورج فلوید تنها یکی از ۱۱27 نفر قربانی خشونت پلیس 
بوده است. قاتالن چند نفر از این قربانیان در دادگاه منصفانه محاکمه 
و محکوم شدند؟ بی جهت نیست که حتی دادگاه قاتل جورج فلوید هم 

نتوانسته مانع قربانی شدن »دانته رایت ها« شود.«
........................................................................................................................

یک نماینده: 
 اقتدار کشور با مشارکت مردم 

تقویت می شود
یک  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کشور ما 
به حضور مردم و دموکراسی اهمیت می دهد، اشاره کرد که مشارکت 
گس�ترده مردم در انتخابات موجب تقویت اقتدار کشور می شود.

رضا حاجی پور در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات پیش رو گفت: حض��ور مردم در عرصه های مختلف 
سیاسی همچون حضور در پای صندوق های رأی نشان دهنده اقتدار و 
اهمیت توجه به دموکراسی در آن کشور است؛ یعنی مردم هر چه بیشتر 
در این صحنه ها مشارکت داشته باش��ند، اقتدار خودشان را در مقابل 

کشورهای متخاصم همچون صهیونیست ها تقویت می کنند.
نماینده مردم آم��ل در مجلس افزود: مردم ما در ط��ول عمر پربرکت 
انقالب اسالمی به نظام، دستاوردهای انقالب و به رهبری وفادار بوده 
و هستند و در همه شرایط با وحدت و همدلی در صحنه ها حضور پیدا 
کردند، وقتی مردم در صحنه حاضر باشند، یعنی این کشور مسیر خود 
را با صالبت پیش خواهد برد. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس بیان ک��رد: این انتخاب��ات مانند انتخابات های گذش��ته برای 
این کش��ور و برای مردم اهمیت زیادی خواهد داش��ت؛ چراکه کشور 
ما به حضور مردم در صحنه ها و جاری س��اختن دموکراسی در اتخاذ 

سیاست ها و تصمیم گیری اهمیت می دهد.
........................................................................................................................

نماینده اصفهان:
 تأمین امنیت در بعد اقتصادی 

مهم  ترین وظیفه رئیس جمهور آینده است
اینک�ه مهم  تری�ن وظیف�ه  ب�ر  تأکی�د  ب�ا  احم�د س�الک 
رئیس جمه�ور آین�ده تأمی�ن امنی�ت در بع�د اقتص�ادی 
اس�ت، مهم  تری�ن مان�ع پی�ش روی تولی�د را بانک ها دانس�ت.

عضو جامع��ه روحانیت مبارز در گفت وگو با ایس��نا درب��اره مهم  ترین 
کار هایی که رئیس جمهور آینده برای حل مش��کالت کشور باید انجام 
دهد، اظهار کرد: محور اصلی فعالیت های برنامه ریزی شده رئیس جمهور 
آینده تا سال ۱۴۰۴ باید رش��د تولید ملی با تکیه بر شعار سال باشد و 
برای تحقق این امر باید تمام کارخانه  هایی که در سراس��ر کشور به هر 
دلیلی تعطیل شده اند، دوباره راه اندازی و موانع بر سر این کار برداشته 
شوند. وی با بیان اینکه بیش از 22 مانع بر سر راه تولید ملی قرار دارد، 
افزود: یکی از موانع مهم بانک ها هستند که تبدیل به بنگاه شده اند. این 
کارخانه ها باید از تیول این بانک ها بیرون بیایند تا بتوانند به شکوفایی 
برسند. هم اکنون بیش از 2 هزار و 5۰۰ کارخانه در کشور تعطیل هستند 
که از این تعداد، با تالش رئیس قوه قضائیه هزار و 2۰۰ کارخانه مجدداً 
راه اندازی شدند. بنابراین رئیس جمهور آینده باید تمام موانع تولید در 

بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی را برطرف کند.
این فعال سیاس��ی اصولگرا با اش��اره به اینکه رئیس جمهور منتخب 
باید به بخش فرهنگ نگاه ویژه ای داش��ته باشد، گفت: دین و فرهنگ 
همواره مظلوم هستند و بدون شک فرهنگ زیربنای تمام فعالیت های 
اقتص��ادی، صنعتی و کش��اورزی اس��ت. در حقیقت وجود پیوس��ت 
فرهنگی برای تمام دستگاه های قضایی، اجرایی و نهادهای حاکمیتی 
از اهمیت خاصی برخوردار است. سالک تصریح کرد: با پیوست فرهنگی 
دستگاه های مختلف کشور بس��یاری از مسائل ش��فاف خواهد شد و 
مأموریت ها و مسئولیت های مدیران شکل خواهد گرفت و از رانتخواری 
جلوگیری می شود، بنابراین پیوست فرهنگی از اهمیت شایانی برخوردار 

است که رئیس جمهور آینده باید این مهم را مد نظر قرار دهد.
وی ادام��ه داد: انتظار م��ی رود رئیس جمهور منتخب، بس��تر الزم را برای 
اشتغالزایی جوانان و به خصوص قشر تحصیلکرده فراهم کند. این مهم محقق 
نمی شود، مگر اینکه عزم ملی به وجود بیاید و از ظرفیت های توده مردم بهره 
برده شود. سیاس��ت اجرایی برای تحقق این امر 2۴ ماده اقتصاد مقاومتی 
ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری است و ۱8 ماده سیاست ابالغی نهاد 
خانواده نیز باید در بحث فرهنگی و استحکام خانواده که مورد هجمه دشمن 
قرار دارد، لحاظ شود. این فعال سیاس��ی اصولگرا گفت: موضوع مهمی که 
باید در دولت بعد به آن پرداخته شود، تأمین امنیت جامعه در ابعاد مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. حل معضلی که امروز در مسیر استخدام 
جوانان قرار دارد، از هر چیزی شاید مهم تر باشد و برای حل این مشکل، باید 
دست شرکت هایی که واس��طه هس��تند و قرارداد با دستگاه های مختلف 
می بندند، کوتاه ش��ود، بنابراین کش��ور باید طبق یک ساختار استخدامی 
مشخص پیش برود و قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و یک ساله ملغی شود 

تا انگیزه شغلی مردم برای داشتن یک شغل پایدار بیشتر شود.

   گزارش خبری

بهارستان

نماین�ده م�ردم ته�ران در مجل�س تأکید 
ک�رد ک�ه دولتم�ردان به گون�ه ای رفت�ار 
می کنن�د ک�ه گوی�ا می خواهن�د نمای�ش 
راس�تی آزمایی داشته باش�ند، در حالی که 
باش�د. واقع�ی  بای�د  راس�تی آزمایی 

سیدنظام الدین موس��وی در گفت وگو با مهر 
در واکنش به اظه��ارات اخی��ر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه ما می دانیم راستی آزمایی زمان 
زیادی نمی برد، اظهار داشت: متأسفانه باز آقای 
رئیس جمهور و تیم وی درباره موضوع مذاکره 
و مباحث هسته ای هم دچار خطای محاسباتی 
هستند و به جای آنکه این مسئله را به صورت 
فنی و علمی پیش ببرند، ب��ه آن به عنوان یک 
ابزار سیاسی برای مسائل داخلی نگاه می کنند 

که به هیچ وجه مطابق با منافع ملی نیست.
وی متذکر ش��د: چندی پی��ش رئیس جمهور 
مج��دداً ادعایی را مطرح ک��رد، مبنی بر اینکه 
عده ای در داخل کشور مخالف مذاکره هستند 
و یا اینکه به نوعی در این مس��یر کارش��کنی 
می کنند، در حالی که حقیقت امر این است که 
هیچکس در داخل کش��ور مخالف تالش برای 

رفع تحریم  ها نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در گذشته هم زمانی که دولتمردان 
در مسئله مذاکرات و توافقات هسته ای حرکت 
می کردند، با وجود اینکه انتق��ادات زیادی در 
داخل وجود داش��ت و کاماًل هم بح��ق بود، اما 

کس��ی مانع مذاکره و توافق هس��ته ای نشد و 
صرفاً به آنان هشدار هایی داده شد که در همان 
زمان هم رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده ما 
به این هشدار ها توجه نکردند و نتیجه آن یک 
توافق بد و نامتوازن به نام برجام شد. وی با بیان 
اینکه راس��تی آزمایی برگش��ت تحریم  ها نیاز 
به زم��ان دارد، بیان ک��رد: رئیس جمهور بقیه 
را مته��م می کند که نگاه انتخابات��ی دارند، اما 
دقیقاً شخص رئیس جمهور و تیم وی به مسئله 

مذاکرات نگاه انتخاباتی دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: زمانی که طرف مقاب��ل بدعهدی کرده 
و به هیچ یک از تعهداتش پایبند نبوده اس��ت 

و خصمانه رفتار می کند، تعیی��ن زمان به این 
مفهوم که ما تا ۱۰۰ روز دیگر ماجرا را به اتمام 
برس��انیم، عماًل امتیاز دادن به دشمن است و 

نباید این کار را انجام داد.
موس��وی تأکید کرد: همه ما معتقدیم که این 
مذاکرات نباید تا ابد به ط��ول بینجامد و نباید 
زمان آن فرسایشی باشد. اینکه رئیس جمهور 
برای مصرف داخلی م��دام زمان هایی را برای 
راس��تی آزمایی مش��خص کن��د و بگوی��د که 
راس��تی آزمایی زمان بر نیس��ت، به هیچ وجه 

درست نیست.
وی ادام��ه داد: راس��تی آزمای��ی باید ب��ا نگاه 
علمی و با بهره گی��ری از ظرفیت های عالمانه 

دس��تگاه  ها و نهادهای مختلف کشور باشد و از 
سوی دیگر واقعی باشد و متأسفانه دولتمردان 
به گونه ای رفتار می کنن��د که گویا می خواهند 
نمایش راستی آزمایی داشته باشند، در حالی که 
ما به نمایش نی��از نداری��م و می خواهیم یک 
راس��تی آزمایی واقعی صورت گیرد و البته در 

این زمینه لجاجتی هم نداریم.
   باید بدون حرکات نمایشی، عمل طرف 

مقابل را راستی آزمایی کنیم
عضو کمیس��یون اص��ل 9۰ مجلس ش��ورای 
اسالمی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره صادقانه رفتار و به تعهداتش عمل کرده 
است، اما طرف مقابل اینگونه نبوده و آنان هم 
باید صادقانه به تعهداتشان عمل کنند. ما باید 
بدون حرکات نمایش��ی و کاماًل صادقانه، عمل 
طرف مقابل را راستی آزمایی کنیم و اگر حقیقتاً 
امریکایی  ه��ا و غربی  ه��ا تحریم  ه��ا را بردارند 
و این مس��ئله ثابت ش��د، ما هم به تعهداتمان 

باز می گردیم.
موسوی با اشاره به اینکه طرف مقابل فریبکاری 
می کند، ادامه داد: در مسئله برجام همه دیدیم 
که ما با خوش بینی مفرط به این موضوع ورود 
پیدا کردیم و همه تعهداتم��ان را انجام دادیم، 
اما طرف مقابل به کل تعهداتش را انجام نداد. 
ما یک بار از این سوراخ گزیده شده ایم و تعجب 
می کنم چرا دولتمردان و شخص رئیس جمهور 

از این مسئله عبرت نمی گیرند؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

دولت نگاه انتخاباتی به مذاکرات دارد

زهرا سادات راد |  باشگاه خبرنگاران جوان


