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انتظارات ده گانه از دولت سيزدهم

روزنامه ايران نوشت: اگر بخواهيم انتظارات بخش 
خصوصي از دول��ت آينده را دس��ته بندي كنيم، 
10موضوع اهميت بس��زايي دارد كه اميدواريم 
دولت سيزدهم در ماه هاي اول كار خود اين موارد را كه در ادامه مي آيد، 
پيگيري كند. اولين خواسته بخش خصوصي كه فعاالن اقتصادي و توليد 
دارند، نظم در توليد است. اين انتظار وجود دارد كه زمينه كسب و كار 
فراهم شود و اختالل هايي كه در اين حوزه به وجود آمده با حفظ حيثيت 
و شئون مردم ايران، برطرف ش��ود. دومين موضوع كه پرداختن به آن 
اهميت دارد، رونق توليد اس��ت؛ اگر مي خواهيم اقتصادي پويا و فعال 
داشته باشيم قطعاً با توجه مضاعف به بخش توليد مي توان به اين مهم 
دست يافت. سومين مس��ئله اي كه بخش خصوصي خواستار آن است 
كمك دولت براي افزايش صادرات است. موضوع چهارمي كه پرداختن 
به آن اهميت زيادي دارد، هدايت تسهيالت بانكي به سمت توليد است، 

البته در اين بخش نيازمند تسهيالت ارزان قيمت هستيم. 
پنجمين نكته كه بخش خصوصي از دولت سيزدهم انتظار دارد، تأمين 
مايحتاج اوليه مردم اس��ت، به گونه اي كه خانواره��اي ايراني بتوانند 

مايحتاج اصلي زندگي خود را با قيمت ارزان تر خريداري كنند. 
ششمين موضوع، كاهش فش��ارهاي دولت بر بخش خصوصي است. 
بخش خصوصي ب��ه داليل مختلف تضعيف ش��ده اس��ت و نمي تواند 
فش��ار بيش��تري را تحمل كند، بدين جهت اميدوارم در دولت جديد 
تسهيل سازي صورت گيرد و بخش خصوصي در فضا و بستر مناسبي 
بتواند فعاليت هاي جاري و توسعه اي خود را دنبال كند. رعايت انصاف 
در مورد تمام فعاالن اقتصادي و توليدي هم هفتمين خواسته اي است 
كه بخش خصوصي از رئيس جمهوري منتخب دارد. بعضاً ديده ش��ده 
كه اخذ ماليات از بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي متفاوت است، از اين رو 
توصيه مي شود كه به تمام بخش ها نگاه مساوي شود. هرگونه تبعيض 

بين فعاالن اقتصادي مي تواند به توليد صدمه وارد كند. 
هشتمين نكته اين اس��ت كه دولت آينده با كش��ورهايي كه دشمني 
پايه اي با ايران ندارند، مذاكره كند. تحريم هاي امريكا باعث شد ايران 
با مضيقه هايي روبه رو شود، لذا براي جبران اين امر ضرورت دارد كه ما 
با ساير كشورها تعامل داشته باشيم. نهمين خواسته بخش خصوصي 
ايجاد امكانات و تسهيالت مناسب براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي 
است. دهمين نكته اين است كه به تحريم هاي موجود دامن نزنيم. همه 
مي دانيم كه كشور در چه شرايطي است و با چه تنگناهايي روبه رو است، 
به همين دليل اگر همه يعني بخش خصوصي، دولت و مردم كنار هم 

قرار بگيريم به طور قطع اثرات تحريم كمرنگ خواهد شد. 
........................................................................................................................

برق از جيب چه كسي رفت؟!
روزنامه خراسان در يادداشت روز خود با 
عنوان ب��رق از جيب چه كس��ي رفت؟! 
نوشت: قبض برق يك فوتباليست مشهور 
س��ال هاي نه چندان دور جرقه اي بود تا توجه همه را به سمت مصرف 
باالي برق برخي گروه ها در جامعه جلب كند. آمار هاي دو س��ال قبل 
سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد سهم دهك دهم )ثروتمندترين 
دهك جامعه( از ياران��ه پنهان بنزين، گاز و برق نس��بت به دهك اول 
)فقيرترين دهك جامعه( به ترتيب 1۷برابر، 6/2برابر و 4/3برابر است. 
مسئله نيز به طور مشخص به ساختار يارانه پنهان برمي گردد. يارانه پنهان 
به معناي عرضه يك كاال يا خدمت با نرخي كمتر از نرخ تمام شده يا نرخ 
منطقه اي و جهاني است. بر اين اس��اس هر خانواري كه مصرف بيشتري 
داشته باشد، از اين يارانه بيشتر بهره مند مي شود. به طور طبيعي خانوار هاي 
ثروتمند مصرف بيش��تري دارن��د و از يارانه پنهان نيز بيش��تر بهره مند 
مي ش��وند، با اين حال نبايد صرفاً مصرف باالي برق را ب��ه افراد ثروتمند 
محدود دانس��ت. دو روز قبل خبري مبني بر قطع برق 1۵0شعبه بانك و 

اخطار قطع به 2۵0شعبه بانك به دليل مصرف باال، دست به دست شد. 
نگاهي به وضعيت مصرف برق برخي ادارات پرمصرف به ويژه بانك ها نشان 
مي دهد عزم جدي براي مديريت مصرف برق در شرايط سخت فعلي وجود 
ندارد، ولي آيا مسئله صرفاً با قطع برق چند واحد درست مي شود؟ در چنين 
شرايطي با حدود 20هزار شعبه بانك كه در كش��ور فعاليت دارند و انبوه 
سازمان هاي دولتي و عمومي كه بي محابا به لطف كولر هاي گازي، سرماي 
شبه زمستاني را در اوج گرما به كارمندان و مراجعان تقديم مي كنند، چه 
مي شود كرد و برق چه تعداد از اين ش��عب و ادارات را مي توان قطع كرد؟ 
در حقيقت مصرف بي رويه از س��وي س��ازمان هايي از جمله بانك ها كه 
درآمد هاي باال و توان مالي بيشتري نسبت به ديگر مشتركان دارند، نشان 
مي دهد تعرفه گذاري برق بايد به گونه اي باشد كه به افراد و سازمان هاي 
ثروتمند و پرمصرف فشار بيشتري براي كاهش مصرف بياورد. اين در حالي 
است كه طي يك ماه اخير مردم عادي با قطعي برق جور مصرف باالي افراد 

ثروتمند و سازمان هاي پولدار را كشيده اند. 
در هر صورت به نظر مي رسد چالش فعلي برق را طي يك ماه آينده پس 
از ضربه زدن به توليد و فشار بر خانوارها، با افت نسبي دماي هوا پشت سر 
بگذاريم، ولي براي سال آينده چه مي كنيم؟ اين پرسش و مسائل فراوان 
ديگر در اقتصاد ايران، چالش هايي اس��ت كه در دولت روحاني، تدبير 
اثرگذاري براي آنها انديشيده نشد و دير يا زود آقاي رئيسي و دولتش با 

آن مواجه خواهند بود و بايد براي آنها تدبيري اثرگذار بينديشند.
........................................................................................................................

بوي بهبود ز اوضاع وطن مي آيد
روزنامه رس��الت نوشت: س��ران قوا، 
مجلس و شورا هاي شهر انقالبي، نويد 
يك تركيب برنده را به مردم مي دهد، 
بش��ارت آغ��از دوران »مي ش��ود« و »مي توانيم« و م��ژده اتمام دوره 
»نگذاشتند«، »بلد نيستم« و »گفتاردرماني«. همين بارقه اميد بود كه 
نيمي از واج��دان ش��رايط را پس از ح��دود 3هزار روز س��خت، پاي 

صندوق هاي رأي آورد و ماحصلش رئيسي براي همه جمهور شد. 
امروز كه تيم ملي گشت ارشاد مديران دور رئيسي حلقه زده بودند، ياد 
چرايي حضور رئيسي در اين كارزار افتادم كه مي گفت: مبارزه با فاسد و 
مفسد تمامي ندارد، اگر مقابله در بدو امر و با ريشه و اصل فساد رخ دهد، 
بسيار ساده تر و مؤثرتر مي توان به عدالت رسيد. گشت ارشاد راه افتاد 
اما طبق وعده هاي مناظرات، نه براي مردم بلكه براي مديران متخلف، 
البته به اين نفرات تيم ملي گشت ارشاد مديران، بايد يار دوازدهم را هم 
اضافه كرد؛ مردم اگر يار دوازدهم هر تيمي شوند، برنده از زمين بيرون 
مي آيند. چشمان و بازوان نظارتي كشور، امروز دل سيد ابراهيم رئيسي 
را براي برخورد قاطعانه با فساد، قرص كردند و اين امر، شروع قوي براي 
دولت مردمي خواهد ب��ود. هيچ  چيز مثل برگردان��دن اميد براي رفع 

تبعيض و برخورد با دانه درشت ها مردم را همراه و همدل نمي كند. 
بحمداهلل حال خوبي در بين مس��ئوالن حاكم است؛ حال خدمت، آن 
 هم در دوره اي كه خيلي ها در فضاي مجازي براي امور صعب و جهادي 
هم هورا نمي كشند، چه رسد به انجام امور يوميه؛ دوره اي كه روزبه روز 
شفافيت و نظارت همگاني، حالوت رياس��ت را براي رياست طلبان به 
تلخي مي كشاند. در اين ايام دو دس��ته، داوطلب يا مكلف به حضور در 
مناصب مي ش��وند؛ اولين دسته كساني هس��تند كه بي خبرند، گمان 
مي كنند مثل دهه های ۷0 و 80، مس��ئول بودن لذت دارد! امضا ها و 
نامه ها و سفارشات، روي چشم قرار مي گيرد و الزم االتباع است، غافل از 
آنكه امروز قرارداد طراحي لوگو و آماده سازي پاورپوينت و وايرال چند 
مطلب، ظرف چند روز تا آخرين روستا هاي كشور قابل رصد و البته نقد 
و گاليه است. دوره اعلي حضرتي و ارباب و رعيتي گذشته و دوره تكامل 
مردم ساالري آغاز شده است. دوره لزوم اقناع افكار عمومي، پاسخگويي، 

خادمي و ولي نعمت دانستن مستضعفان فرارسيده است.

88498443سرويس  سیاسي

»مطالبه گري« براي كارگران مطلوب اس�ت 
اما مطالبه گري گزينش�ي و بر مبناي منافع 
سياس�ي، نش�ان دهنده سوءاس�تفاده از 
مطالبات كارگران و نگاه ابزاري به آن است. 
بيانيه براي »اعتراضات كارگري« يا بيانيه براي 
»توافق« و »سياست«؟ رس��انه هايي كه بيانيه 
اخير جبهه اصالحات اي��ران را بازتاب داده اند، 
در تش��خيص موضوع اصلي بياني��ه به منظور 
انتخاب تيت��ر تفاهم ندارند! برخ��ي اعتراضات 
كارگري را تيتر كرده اند و برخي رفع تحريم ها 

و لزوم توافق را. 
تقصيري هم متوجه آنان نيس��ت، وقتي بيانيه 
اخير جبهه اصالحات ايران گرچه به نام كارگران 
و در ظاهر براي دفاع از حقوق آنان است اما در 
واقع امر كارگران را بهانه كرده تا بر حرف اصلي 
خودش تأكيد كند؛ »تجديدنظر در سياس��ت 
خارج��ي«؛ حرفي ك��ه اصالح طلب��ان همواره 
تكرار كرده اند و جديد نيست اما اعتنايشان به 
اعتراضات كارگري طي هشت س��ال اخير كه 
دولت را در دست داشتند، جديد است و همين 
جديد بودن هم ما را از خوش بيني به دلسوزي 

اخيرشان براي كارگران برحذر مي دارد. 
جبهه اصالح��ات ايران دو روز پي��ش بيانيه اي 
صادر كرده و در آن آورده است: »در هفته هاي 
گذشته شاهد گس��ترش اعتراضات و اعتصاب 
گروه هايي از كارگران كشور بوده ايم. برخورداري 
از حق تشكل و تجمع و اعتراض، افزايش حداقل 
دستمزد متناسب با افزايش قيمت ها، پرداخت 
بدون تعويق دستمزدها، بهبود ايمني و امكانات 
و اس��تانداردهاي بهداش��تي در محي��ط كار و 

برخورداري از حق مرخص��ي منصفانه از جمله 
مطالبات بحقي اس��ت كه كارگ��ران معترض 
مطرح كرده اند و پاس��خگويي به اين مطالبات 
براي كليه كارگران كشور مطلوب است... جبهه 
اصالحات ايران ضمن دفاع از حقوق و مطالباِت 
بر حق كارگران، از مجموعه  نهادهاي حكمراني 
مي خواهد به تجديدنظر در سياست خارجي و 
رفع سريع تحريم ها براي مهار بحران اقتصادي 
و ممكن سازي پاس��خگويي مطالبات كارگران 

اولويت دهد.«
در اي��ن بياني��ه، دلي��ل مش��كالت كارگ��ران 
»تحريم هاي گسترده و بي س��ابقه ترامپ عليه 
ايران« عن��وان و تأمين منابع م��ورد نياز براي 
پاس��خگويي به مطالب��ات كارگران مس��تلزم 
»تسريع رفع تحريم هاي اقتصادي عليه ايران« 

دانسته  شده است. 
  رابطه با غرب؛ راه حلي براي همه چيز!

اصالح طلبان در اين بيانيه از لزوم تجديدنظر در 
سياست خارجي مي زنند. هر مشكل ديگري هم 
پيش مي آيد، اصالح طلبان حرف از تجديدنظر در 
اصول سياست خارجي می زنند. داعش تشكيل 
دولت مي ده��د، مي گويند االن وق��ت مذاكره 
اس��ت، دولت داعش از بين مي رود، مي گويند 
االن وقت مذاكره اس��ت، دموكرات ها در امريكا 
س��ركار مي آيند، مي گوين��د االن وقت مذاكره 
اس��ت، جمهوريخواهان مي آين��د، مي گويند 
االن... برق نيس��ت، تقصير تحريم هاست، آب 
نيس��ت، ميوه، گوش��ت، مرغ، خودرو و مسكن 
گران است، پوش��ك ناياب مي شود، روغن پيدا 
نمي شود، همه و همه حتي مشكل آب خوردن 

مردم را قرار است رابطه با غرب حل كند؛ غربي 
كه نشان داده است حتي به امضاي خودش نيز 

متعهد نيست. 
اگر رابطه با غرب راه حل مشكالت بود، پس در 
اين هشت سال كه مدام در نشست و برخاست و 
قدم زدن با غربي ها بودند، چرا روز به روز بر تعداد 

اعتراضات كارگري افزوده شد؟
جال��ب آنك��ه خود وزي��ر خارج��ه محبوب 
اصالح طلبان هم به »س��راب« بودن طمعي 
كه اصالح طلبان و دولت به شركت هاي غربي 
داش��تند، اذع��ان دارد و در آخرين گزارش 
برجامي خود اعتراف كرده اس��ت»در مورد 
ض��رورت »كار متوازن با ش��رق و غرب« به 
يك اجماع ملي نرسيديم و با خوش خيالي، 
»دوستان دوران سختي« را در »سراب طمع 
سرازير ش��دن ش��ركت هاي غربي« از خود 

رنجانديم.« 
ب�راي اصالح طلب�ان    ديگ�ي ك�ه 

نمي جوشد!
طي هشت سال گذشته بارها و بارها اعتراضات 
و تجمعات كارگري در اي��ران روي داده و دليل 
همه آنها ه��م معوق��ات مالي كارگ��ران بوده 
اس��ت. گاه حتي پس از مدت هاي مديد تجمع 
و ش��نيده نش��دن صداي اعتراض آنها توسط 
دولت، كار به بس��تن خيابان و جاده و درگيري 
با نيروي انتظامي رس��يده اس��ت، با اين حال 
جبهه اصالحات بيانيه اي ص��ادر نمي كرد، چه 
آنكه مرج��ع اعتراضات به دولتي برمي گش��ت 
ك��ه اصالح طلبان س��ر كار آورده بودن��د و آنها 
نمي خواستند اعتراضات و فشار عليه دولت آنها 

و در نتيجه عليه خود اصالح طلبان مورد توجه 
قرار بگيرد اما حاال پايان دولت روحاني است و 
در آستانه تشكيل دولت توسط فردي هستيم 
ك��ه اصالح طلب نيس��ت و اصالح طلبان تالش 
مي كنند مطالبه گر باشند. مطالبه گري به ويژه 
براي كارگران البته مطلوب است اما مطالبه گري 
گزينشي و بر مبناي منافع سياسي، نشان دهنده 
سوءاستفاده از مطالبات كارگران و نگاه ابزاري به 
آن است. دولت جديد براي اصالح طلبان نيست 
و نگاه اصالح طلبان به آن بر مبناي ديگي ا ست 

كه براي آنان نمي جوشد. 
در اعتراض��ات س��ال هاي گذش��ته، همچون 
ماجراي نيش��كر هفته تپ��ه يا هپك��وي اراك 
يا دش��ت مغان آنچ��ه موضوع اصل��ي اعتراض 
ب��ود، خصوصي س��ازي هاي نادرس��ت ب��ود. 
مرجع اين اعتراضات دولت به ش��مار مي رفت 
ام��ا اصالح طلبان هي��چ گاه از حس��ن روحاني 
نخواس��تند مطاب��ق ش��عارهايي كه م��ي داد، 
صداي اعتراض معترضان را بشنود. آنها در اين 
سال ها به كارگران سر نزدند و پاي درددل آنان 
ننشستند. تصوير جنجالي حسن روحاني سوار 
بر خودروي سياه شاسي بلند در وسط سوله هاي 
يك كارخانه، بدون پياده ش��دن از ماش��ين و 
ديدار از نزديك با كارگران نماد مناسبي براي 
چگونگي توجه دولت تدبير و اميد اصالح طلبان 

به موضوع اعتراضات كارگري است. 
  حق تش�كل و اعتراض هم تحريم شده 

بود؟
در بخش��ي از بيانيه اصالح طلبان آمده اس��ت: 
»ب��ه رسميت شناس��ي حق تش��كل و افزايش 
قدرت چانه زني جمعي نيروي كار« گفته شده 
است اما آيا طي هشت س��ال گذشته كه دولت 
در اختيار اين جريان ب��ود، امكان عملي كردن 
چنين مطالباتي وجود نداشت و اگر دولت نتواند 
چنين كند، اكنون ديگر مطالبه اصالح طلباني 
كه عالوه بر دول��ت، مجلس را ه��م در اختيار 
داش��تند، از كيست؟ ش��ايد قدرت چانه زني و 
حق داشتن تشكل براي كارگران را هم ترامپ 

تحريم كرده بود!
خانه كارگر تشكلي اصالح طلبانه است كه قرار 
بود پيگير حق��وق كارگران باش��د اما در عمل، 
طي اعتراضات و مطالب��ات كارگري غايب بوده 
است، هم از اين رو اس��ت كه نمايندگان خانه 
كارگ��ر در مجلس دهم ب��راي دور بعدي ديگر 
رأي نياوردن��د، چه آنكه كارگ��ران ديدند خانه 
كارگر به جاي ايستادن در كنار كارگران دنبال 
خواس��ته هاي سياس��ي اصالح طلبان همچون 
ردصالحيت فعاالن سياسي اصالح طلب است. 
آنچه امروز و ديروز و در هش��ت س��ال گذشته 
بر كارگران رفته، نتيجه سياس��ت هاي داخلي 
و خارجي اصالح طلبان است و آنان اگر دلسوز 
كارگران بودند، اين وضعي��ت امروز را به وجود 
نمي آوردند، ن��ه آنكه خود باع��ث ايجاد چنين 
وضعيتي باشند و بعد هم مدعي اعتراض شوند و 

آدرس غلط بدهند. 

تسليت روحاني به نخست وزير عراق
ع�راق  وزي�ر  نخس�ت  ب�ه  پيام�ي  در  رئيس جمه�وري 
ناصري�ه  الحس�ين  بيمارس�تان  در  آتش س�وزي  وق�وع 
و درگذش�ت تع�دادي از م�ردم ع�راق را تس�ليت گف�ت. 
به گزارش ايرنا، دكتر حسن روحاني در اين پيام به مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير جمهوري عراق اظهار كرد: خبر آتش سوزي در بيمارستان 
الحسين ناصريه و درگذشت تعدادي از هموطنان جناب عالي، موجب 
تأثر و تأسف اينجانب، دولت و ملت جمهوري اسالمي ايران شد. از طرف 
دولت و مردم كشورم، وقوع اين حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم 
عراق تس��ليت مي گويم. رئيس جمهوري اضافه كرد: از خداوند متعال 
شفاي عاجل مجروحان، رحمت و مغفرت درگذشتگان و صبر و بردباري 

خانواده هاي آنها را مسئلت دارم. 
بر اساس اعالم منابع عربي، تعداد تلفات حادثه آتش سوزي روز دوشنبه 
در بخش قرنطينه  بيماران كرونايي بيمارستان آموزشي امام حسين)ع( 
در ش��هر الناصريه اس��تان ذي قار در عراق به ۷8 نفر رسيد. اين منابع 

همچنين از تخريب كامل ساختمان بيمارستان خبر دادند.
........................................................................................................................

معاون حقوقي رئيس جمهور:
 FATF دولت تمام اقدامات الزم را در مورد
براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است

دولت تمام اقدام�ات الزم را براي مجمع تش�خيص مصلحت نظام 
فرستاده است. 

به گزارش فارس، روز گذشته لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور در 
پايان جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد FATF گفت: دولت 
تمام اقدامات الزم را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده است. 

وي ادامه داد: شنيدم گفته شده به برخي سؤاالت پاسخ داده نشده است 
يا دير پاسخ ها ارسال ش��ده كه تا آن جايي كه من مي دانم اوالً سؤاالت 
اواخر اسفند براي ما فرستاده شده و در روزهاي ابتدايي سال يعني دهم، 
دوازدهم پاسخ ) از سوي دولت به مجمع( فرستاده شده است، ثانياً قباًل 
هم اين سؤاالت پاسخ داده ش��ده و ثالثاً مي توانستند جلسه را تجديد 
كنند . جنيدي در مورد شكايت ايران از امريكا در دادگاه الهه گفت: آن 
شكايت  هر دو ادامه دارد و دس��تور موقت آن گرفته شده است، از زمان 
صدور دستور موقت معاونت حقوقي رياست جمهوری، وزارت خارجه و 
مركز امور حقوق بين الملل منظم موارد نقض دستور را گزارش مي كنيم 
و حتي ما معتقديم اين تغييري كه در آيين دادرسي ديوان يعني دادگاه 
بين المللي انجام شده كه در آن قرار شده يك كميته اي از قضات براي 
رصد دستور موقت  ها انجام شده از جمله براي تالش هايي است كه ايران 
انجام داده است. وي ادامه داد: رأي هم به صالحيت داده شد و بنابر اين 
همه منتظر هستيم برای رسيدگي ماهوي و مي دانم كه مقدمات لوايح 
دارد فراهم مي شود و همه دستگاه ها و كل سازمان حقوقي دولت كمك 
مي كند و مستندات را جمع مي كنيم و در چارچوب آن لوايح توضيحي، 

توصيفي و پاسخ به اعالمات امريكا در حال انجام است. 
وي در مورد ش��كايت نماين��دگان از رئيس جمهور طب��ق ماده 234 
تصريح كرد: ما توضيحاتي در مورد م��اده 234 داديم قباًل هم گفتم 
ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس با قانون اساسي هماهنگ نيست، 
چون قانون اساسي در اصل 66 چارچوب آيين نامه داخلي را مشخص 
كرده اس��ت. موضوع آيين نامه داخلي در مورد تعيين رئيس مجلس، 
هيئت رئيسه كميسيون هاي مجلس و دوره تصدي كميسيون ها، امور 
مربوط به مذاك��رات و امور انتظامات مجلس اس��ت، بنابراين تنظيم 
روابط قواي س��ه گانه در چارچوب قانون اساسي است نه در چارچوب 

آيين نامه داخلي مجلس.
........................................................................................................................

نماينده تهران در مجلس: 
 حمايت امريكا از منافقين

مصداق تروريست پروري اين رژيم است 
منتخ�ب م�ردم ته�ران در مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه ذات 
سياس�تمداران امريكاي�ي ش�يطاني اس�ت، تأكيد ك�رد: تأييد 
و حماي�ت گروه هاي تروريس�تي مانن�د منافقين نش�ان دهنده 
ش�خصيت تروريس�ت پرور اي�ن رژي�م جنايت�كار اس�ت. 
اس��ماعيل كوثري در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به سيرك گروهك 
تروريستي نفاق با حضور مس��ئوالن رژيم امريكا، گفت: فرقه منافقين 
برخاسته از تفكر و اعمال ساواك و در رأس آنها مسعود رجوي است كه 
چه جناياتي را در كشور انجام دادند و چه شخصيت هاي برجسته نظام 
جمهوري اسالمي را به شهادت رساندند. كوثري با بيان اينكه منافقين 
فرقي با داعش ندارد، تصريح كرد: جنايات اخيري كه داعش در جهان 
اس��الم به عنوان مزدور اس��تكبار جهاني انجام داده است، تصوير ساز 

جنايات منافقين در تاريخ انقالب اسالمي است. 
 منتخب مردم »تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس« در 
مجلس يازدهم با تأكيد بر اينكه جنايات داعش و منافقين افشاكننده 
حقوق بشر امريكايي است، اضافه كرد: آنها به دروغ خود را حامي حقوق 
بش��ر معرفي كرده اند و دنيا اين چهره آنها را شناخته است.  كوثري با 
اش��اره به اينكه ذات سياستمداران امريكايي ش��يطاني است، تأكيد 
كرد: تأييد و حمايت گروه هاي تروريستي مانند منافقين نشان دهنده 
شخصيت تروريس��ت پرور اين رژيم جنايتكار اس��ت.  منتخب مردم 
»تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس« در مجلس يازدهم 
با بيان اينكه رژيم جنايتكار امريكا، سرنوشت كمونيست ها را خواهد 
داشت، اظهار كرد: ملت امروز بيدار شده اند و امروز شكست امريكايي ها 
در غرب آس��يا، نش��انه اين بيداري اسالمي نش��ئت گرفته از انقالب 

شكوهمند اسالمي ايران است. 
........................................................................................................................

آصفري با اشاره به اظهارات رئيس جمهور:
قانون مجلس ابزاري براي احقاق حقوق 

ملت در برجام است
نماين�ده م�ردم اراك در مجل�س اعتق�اد دارد آين�ده نش�ان 
مي ده�د قان�ون اق�دام راهب�ردي مجل�س چ�ه مي�زان در 
مذاك�رات مؤث�ر ب�وده اس�ت و اگ�ر وادادگ�ي دولت نب�ود، بعد 
از گذش�ت هف�ت س�ال از برج�ام، االن تكلي�ف معل�وم ب�ود. 
به گزارش خانه ملت، محمدحس��ن آصفري در واكن��ش به اظهارات 
رئيس جمهور مبني ب��ر اينكه قانون اقدام راهب��ردي مجلس مانع لغو 
تحريم ها شده اس��ت، گفت: اتفاقاً بايد اذعان كرد اگر زودتر اين قانون 

تصويب مي شد، اكنون تحريم ها برچيده شده بود. 
نماينده مردم اراك و كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه اگر دولت اين قانون را كامل اجرايي كرده بود و اجراي 
آن را به تأخير نمي انداخت، اين روزها نتيجه حاصل مي ش��د، اظهار 
كرد: در واقع قانون مجلس اجازه ش��كل گيري مذاك��رات را داد و به 
نوعي تنفس مصنوعي به برجام داده ش��د. وي ادامه داد: بدون شك 
آنچه موجب شد در مذاكرات مجدداً به حق و حقوق قانوني خود دست 
نيابيم، به عملكرد و كوتاه آم��دن دولت در عمل به قانون مجلس بود. 
مجلس با تصويب قوانين ديگر و همچنين دولت جديد با ايستادگي و 
قدرت، حق ملت را از مذاكرات خواهند گرفت تا اينكه گردن كج كنند. 
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسالمي 
خاطر نشان كرد: آينده نشان مي دهد قانون اقدام راهبردي مجلس چه 
ميزان در مذاكرات مؤثر بوده و اگر وادادگي دولت نبود، بعد از گذشت 

هفت سال از برجام، االن تكليف معلوم بود.

نگاهي به بيانيه جبهه اصالحات ايران

به نام كارگر، به كام سياست!

گزارش 2

سخنگوي هيئت رئيس�ه مجلس با تأكيد 
ب�ر اينكه بن�ا ب�ه اعت�راف دولتم�ردان، 
قانون اقدام راهبردي ب�راي لغو تحريم ها 
دس�ت تيم مذاكره كننده را در مذاكرات 
پر كرده اس�ت، گف�ت: آق�اي روحاني به 
دنب�ال ي�ك تواف�ق كاغ�ذي بي اث�ر و 
نمايشي است، در حالي كه مجلس معتقد 
اس�ت رفع تحريم ها باي�د واقع�ي، قابل 
راستي آزمايي و گره گشا براي مردم باشد. 
سيدنظام الدين موس��وي، سخنگوي هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس با اشاره به اين اظهارات رئيس جمهور 
كه اگر قانون اقدام راهبردي نبود، مذاكرات 
در اس��فند 99 به نتيجه مي رسيد، گفت: به 
تصريح خود مقامات دولت كه حتي در برخي 
نامه ها ذكر كرده اند، تنها عاملي كه دس��ت 
مذاكره كنندگان را در مقابل امريكا پر كرد، 

قانون اقدام راهبردي است. 
وي اف��زود: زماني كه اين قان��ون در مجلس 

تصويب ش��د برخي در دولت ادعا مي كردند 
همه چيز تمام ش��د و ديگر مذاكره اي شكل 
نخواهد گرفت اما همه ديدند كه اتمام حجت 
اين قانون با طرف هاي مقابل سبب شد آنها 
به خص��وص امريكايي ها با كنار گذاش��تن 
ش��رط هاي اوليه خود، پ��اي مي��ز مذاكره 

بيايند. 
موس��وي افزود: هر چند آنچ��ه تاكنون رقم 
خورده كافي نيست اما همين تغييرات هم در 
نتيجه قانون صريح و قاطع مجلس است كه 
موجب شد امريكا و اروپايي ها متوجه شوند 
دوران حركت يك طرفه ايران در جاده برجام 

گذشته است. 
وي با بيان اينكه معلوم نيس��ت وقتي آقاي 
روحاني مي گويد در اس��فندماه امكان توافق 
وجود داش��ت از چه توافقي ح��رف مي زند، 
تصريح كرد: حتي در شرايط كنوني نيز آنچه 
غربي ها روي ميز گذاش��ته اند، خواسته مهم 
مردم يعني رفع تحريم ها را پاس��خ نمي دهد 

اما به نظر مي رس��د رئيس جمه��ور صرفاً به 
دنبال يك توافق كاغذي ش��عاري و سياسي 
اس��ت كه بعداً ادعا كند توافق كرده اس��ت، 
بي آنكه آن توافق دردي از مردم و مشكالت 
تجاري و مالي كشور در مراودات بين المللي 

حل كند. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: 
مجلس شوراي اسالمي در قانون خود تصريح 
كرده است به محض آنكه تحريم ها به شكل 
واقعي برداشته ش��ود و مشخص شود مردم، 
تجار، شركت هاي تجاري و بانك ها مي توانند 
مراودات معمولي مالي با كش��ورهاي ديگر 
داشته باش��ند، ايران نيز به اجراي تعهدات 

خود در برجام باز مي گردد. 
وي افزود: اكنون آقاي روحاني بگويد طرف 
مقابل چه اقدامي براي رفع واقعي تحريم ها 
و نه رفع ش��عاري و كاغ��ذي آن انجام داده 

است؟ 
موسوي تأكيد كرد: دوران حرف زدن و شعار 

دادن گذش��ته و رئيس جمهور كه گفته بود 
كاري مي كند مردم به يارانه ها نياز نداش��ته 
باشند، ولي ش��رايط تأس��فبار امروز را براي 
اكثر خانواد هاي ايران��ي رقم زده، بايد مقابل 
افكار عمومي ملت ايران پاس��خگوي هشت 
س��ال بي عملي و رها كردن مديريت كشور 
و معيشت مردم و دلخوش كردن به غربي ها 

باشد. 
موسوي با بيان اينكه ممكن است در روزهاي 
آينده مذاكرات ادامه پيدا كند و همين نكته 
نش��ان مي دهد موضع رئيس جمهور خالف 
واقع اس��ت، اضافه كرد: دولت يازدهم هنوز 
مس��ئوليت اداره كش��ور را بر عهده دارد و با 
اين حرف ها نمي تواند از زير بار مس��ئوليت 
شانه خالي كند، بهتر است دولت در اين چند 
هفته پاياني وقت را از دست ندهد و به نحوي 
مذاكرات را دنبال كند ك��ه در اجراي قانون 
مجل��س، تحريم ها به ص��ورت واقعي و قابل 

راستي آزمايي شدن رفع شود.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:

روحاني دنبال توافق كاغذي بي اثر است

زينب شريعتي
   گزارش   يک

عضو هيئت رئيسه مجلس:

 قانون مجلس، پشتوانه تيم مذاكره كننده هسته اي است
روحان�ي مي خواه�د عملك�رد نامناس�ب خ�ود را پ�اي 
ديگ�ران بنويس�د، البت�ه ناتواني دول�ت بر هم�گان مبرهن 
ش�ده اس�ت و چني�ن اظهاراتي ه�م راه ب�ه جاي�ي نمي برد. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني، عض��و هيئت رئيس��ه مجلس هم در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، به مواضع رئيس جمهور در رابطه با 
قانون اقدام راهبردي مجلس اشاره كرد و گفت: چندين سال مصوبه 
قانون اقدام راهبردي مجلس وجود نداشت، اما نه تنها از تحريم ها 
كاسته نشد بلكه هر روز تعداد تحريم ها افزايش پيدا مي كرد. نماينده 

مردم شاهين شهر، برخوار، ميمه و مورچه خورت در مجلس افزود: 
اگر قانون اقدام راهبردي به تصويب نمي رسيد، امريكا و اروپا تاكنون 
هزاران ش��خص حقيقي و حقوقي ديگر را هم تحريم كرده بودند، 
بنابراين آن چيزي كه به آقاي روحاني و دولتش��ان قدرت داد تا در 
مذاكرات حاضر ش��وند ولي از آن به نحو مطلوبي استفاده نكردند، 

همين قانون اقدام راهبردي در مقابله با تحريم ها بود. 
عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: قانون اقدام راهبردي بستري 
مناسب بود اما آقاي روحاني به خوبي از آن استفاده نكرد چراكه با 

اين قانون عزتمندانه به پاي مي��ز مذاكره مي رفتند، اگرچه پس از 
تصويب قانون اقدام راهبردي طرف هاي مقابل برجام از مواضع تند 

خود عقب نشيني كردند. 
اين نماينده مردم در مجلس عنوان كرد: دولت در اين هشت سال 
اخير وقت خود را به مذاكره با غرب تلف كرد ولي هيچ دستاوردي 
هم براي ملت حاصل نش��د، بنابراين آقاي روحاني نبايد كم كاري 
خود و كابينه اش را بر گردن ديگران بيندازد و به گونه اي صحبت 

كند كه انگار هيچ كاره بوده است.

   خبر

محمد بابايی   |   ايرنا


