عبداهلل متولیان

رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

گذشته ،حال ،آینده در دولت سیزدهم

حدود دو هفته دیگر ،آیتاهلل رئیسی س��کان اداره کشور را با تشکیل
دولت سیزدهم در اختیار خواهد گرفت .اگر دولت چهارساله ایشان را به
فصول سال تقسیم کنیم ،فرصتهای دراختیار وی برای تحقق وعدهها
و عبور از موانع و چالشهای موجود به  ۱۶فصل قابل تقسیم است و در
این میان فصل اول دوره دولت ایشان قطعاً مهمترین ،حساسترین و
فصل دولت سیزدهم خواهد بود.
چالشبرانگیزترین 
دولت آیتاهلل رئیس��ی برای اولین بار میراث دار وضع اسفباری است
که بیش��ک در تاریخ  ۴۳ساله انقالب اس�لامی بیسابقه است .حجم
بدهیها،حج��م ب��اور نکردن��ی نقدینگی،افول ارزش پ��ول ملی،نرخ
لجامگس��یخته تورم ،افس��ردگی ،ناامیدی و بیاعتم��ادی مردم ،فقر
مطلق ،افزایش فاصله طبقاتی و ...وضعیت بغرنجی است که بهعنوان
میراث گذش��ته ،دولت بعد باید با آن دس��ت و پنجه نرم کند .از سوی
دیگر دولت سیزدهم اولین دولت در گام دوم انقالب است که قرار است
زمینه تشکیل دولت تراز اسالمی و تحقق سومین مرحله از فرایند پنج
مرحلهای انقالب اسالمی را فراهم آورد .از این رو همه چشمها به دولت
آیتاهلل رئیسی دوخته شده و همین امر مسئولیت او را دوصد چندان
سنگین کرده است.
مهمترین چالشهای فصل اول دولت سیزدهم بهعنوان وضع حال کشور
از این قرار است :اولین و مهمترین چالش آیتاهلل رئیسی ،انتظارات و
توقعاتی است که پس از ناکامی دولت روحانی در تحقق وعدههای داده
شده به مردم در سطح جامعه شکل گرفته و مردم را عصبانی ساخته و
اینک روی کار آمدن آیتاهلل رئیسیچراغ اعتماد را در دل مردم روشن
و آنان را به آیندهای بهتر امیدوار ساخته است .در این میان دو عامل بر
چالشی تر شدن اوضاع تأثیر مستقیم خواهد گذاشت :اول جریان نفوذ
که طی سه دهه گذشته در تار و پود کشور گسترش یافته و با تمام توان
و ظرفیتهای خود و تحریک اقشار ،صنوف و ...به باالتر بردن توقعات
جامعه و بحرانسازی و حتی تولید آشوبهای نقطهای دامن خواهد زد.
دوم شبکه گسترده رسانههای منتسب به جریان مسبب وضع موجود
و بازنده انتخابات اخیر که با تمام ظرفیت خود بهویژه در دنیای مجازی
و شبکههای اجتماعی به شعله ورتر شدن این چالش دامن خواهند زد.
رسانههای منتسب به مسببان وضع موجود که تا دیروز مواردی نظیر
آزادیهای فردی ،حجاب ،حضور بانوان در محیطهای ورزشی و ...را
پی میگرفتند اینک با شدت در کوره مطالبات اقتصادی نظیر مسکن،
اشتغال ،تورم و ...خواهند دمید و همین موضوع بر حجم توقعات مردم
از دولت بعدی خواهد افزود.
دومین چالش ابتدایی دولت س��یزدهم انتظار مردم بهویژه نخبگان و
اهالی کوی سیاست از رئیسجمهور برای تشکیل کابینهای متفاوت،
متعهد ،متخصص ،انقالبی ،خوشنام ،خوشسابقه ،مردمی ،پاکدست،
شجاع ،با ایمان ،با برنامه ،ضدفساد ،عدالتخواه ،دارای روحیه جهادی
و هماهنگ ،همسو است .تیم دولت س��یزدهم باید چهرهای حقیقی،
واقعی و اثرگذار از بیانیه گام دوم را به تصویر بکشد .عبور از موانع و غلبه
بر ابرچالشهای اقتصادی کشور فقط به وسیله یک تیم با ویژگیهای
مذکور قابلیت تحقق خواهد داشت مشروط برآنکه تیم دولت همگی
تا اطالع ثانوی بر س��ر یک میز و زیر چادر قرارگاه فرماندهی عملیات
مشترک اقتصادی به صورت سیستمی عمل نموده و از هر گونه تکروی
و اقدامات جزیرهای و مستقل به شدت پرهیز نمایند.
س��ومین چالش دولت س��یزدهم ،نحوه ورود و مواجه��ه اولیه دولت
آیتاهلل رئیسی با ابرچالشهای اقتصادی کشور است .مردمی که با صبر
انقالبی و صبر بصیر تمام مشکالت و س��وءمدیریت ها ،ناکارآمدیها،
فرصتسوزیها و غفلت دولت مستقر از اقتصاد مقاومتی و ظرفیتها
و توانمندیهای داخلی در سالهای گذش��ته را تحمل کرده و ضمن
خنثیس��ازی و نقش بر آب کردن توطئهها و دسیس��ههای رنگارنگ
بیگانگان برای براندازی ،داغ بیثباتی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری
اسالمی را به دل دشمنان گذاش��تهاند از دولت بعد انتظار دارند ضمن
همسویی بین شعارهای انتخاباتی و اقدامات اجرایی ،با هماهنگی سایر
قوای کشوری و لشگری و انتخاب استراتژی انقالبی ضربه اول ،مسیر
اقتصادی کشور را به گونهای برای ریلگذاری صحیح مهیا و آماده کنند
که آحاد مردم فراتر از حرف و وعده شاهد عزم و عمل انقالبی برای رفع
مشکالت باشند.
چالش چه��ارم فرات��ر از یک چال��ش بزرگ ب��وده و ب��ه مجموعهای
از چالشهای بس��یار ب��زرگ اقتصادی اط�لاق میگ��ردد و بهعنوان
ابرچالشهای اقتصادی ش��ناخته میش��ود .چالشهایی که بعضاً در
تاریخ پس از انقالب سابقه نداشته است ،اینک فراروی دولت سیزدهم
قرار دارد که« :اختالف شدید طبقاتی ناشی از ضریب جینی وحشتناک
و بیس��ابقه»« ،نابرابریه��ای اجتماعی و افزایش بی��ش از دوبرابری
جمعیت زیر خط فقر مطلق»« ،افزای��ش چند برابری حجم نقدینگی
کش��ور تا مرز بیش از  ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان ،خاص��ه اینکه این
نقدینگی در خدمت تولید نبوده اس��ت»« ،ابرمشکل مسکن بهعنوان
بزرگترین مشکل خانوادهها»« ،حجم بیش از  ۱۳۶۰هزار میلیاردی
بدهیهای دولت بهعنوان میراث کمرشکن و نکبت بار دولت قبل»« ،از
حرکت افتادن چرخهای تولید در س��طح کشور» نمونههایی از برخی
ابرچالشهای فراروی دولت سیزدهم است که باید با سرانگشت تدبیر
انقالبی و رویکرد جهادی و با هماهنگی سایر ارکان و قوای نظام یکی
پس از دیگری و در سه مقطع کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت حل
شده و ذائقه مردم را شیرین کنند .آن چیزی که شرایط کنونی را تحمل
پذیر ساخته و بر امیدواری مردم به آیندهای روشن و تحقق دولت تراز
انقالب اسالمی افزوده است هماهنگی قوای لشگری و کشوری ،توجه
مسئوالن کشور به راهبردها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و عزم
انقالبی سه قوه برای غلبه بر ابرچالشهای مذکور است .رجاء واثق داریم
که گذشته چراغ راه آینده اس��ت و عبرت آموزی از گذشته و طراحی
استراتژی اقدام در وضع کنونی ،نظام را در پیشبرد اهداف متعالی نظام
و تحقق آرمانهای امام راحل مدد خواهد رساند و  ۱۵فصل بعدی دولت
آیتاهلل رئیسی نیز روشن و رو به پیش خواهد بود.

حدادعادل:

شورای ائتالف
در انتخاب شهردار دخالت نمیکند

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به شایعات پیرامون
صهایی
گزینههای شهرداری تهران گفت :ممکن است ائتالف شاخ 
را به اعضای شورا پیشنهاد دهد ،اما وارد مصادیق نمیشویم و این
حق اعضای ش�ورای شهر اس�ت که گزینه نهایی را انتخاب کنند.

به گزارش فارس ،غالمعلی حدادعادل رئیس شورای ائتالف نیروهای
انقالب با اشاره به شایعات پیرامون گزینههای شهرداری تهران گفت:
ممکن است ائتالف شاخصهایی را به اعضای شورا پیشنهاد دهد ،اما
وارد مصادیق نمیشویم و این حق اعضای شورای شهر است تا با رأیی
که از مردم گرفتهاند برنامه کاندیداهای ش��هرداری تهران را بررسی و
گزینه نهایی را انتخاب کنند.
حدادعادل تأکید کرد :وارد مصادیق نش��ده و نمیش��وم و اگر نکاتی
درباره شاخصها داشته باشم به دوس��تان منتقل خواهم کرد .وی در
پایان گفت :امیدوارم فردی شهردار تهران شود که با مسائل و مشکالت
کالنشهری مثل تهران آشنا و سابقه او چنان باشد که بتواند در مدیریت
موفق عمل کند و در عین حال نمادی از نیروهای انقالبی باشد.
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تحليل

پس از طوفان!

كبري آسوپار

  دولت سیزدهم روی آوار خرابکاریهای  8سال بی تدبیری بنا میشود

کسری بودجه ،بدهی باال ،بازپرداخت اوراق قرضه،
تورم ،نقدینگی باال ،تحریم ،برجام نصفه و نیمه،
ارز گران ،کرون��ای باقی مانده ،ناامی��دی مردم،
دوقطبیسازیهای هشت س��اله از مردم و هزار
و یک مشکل ریز و درش��ت دیگر توصیف دولتی
است که حس��ن روحانی قرار است تا کمتر از سه
هفته دیگر تحویل س��ید ابراهیم رئیس��ی بدهد.
رئیسی برای اداره کشور و بلکه ساخت ویرانیهای
برجای مانده از این هش��ت س��ال بی تدبیری و
شعارزدگی ،راه سختی در پیش دارد و شاید بیراه
نباشد اگر پیشنهاد دهیم برای روزهای پیش رو،
مصراع «دوباره میس��ازمت وطن» را شناسنامه
دولت خویش بداند؛ مفهومی ک��ه در خود ،هم از
ویرانی دیروز میگوید و ه��م از تالش امروز برای
آبادی ف��ردا .بنابراین ،این حرفها بهانه تراش��ی
برای نتوانستنها و نش��دنهای احتمالی نیست؛
مرثی ه خوان��ی از «وضعیت موجود» اس��ت برای
واقعی کردن انتظارات ،برای یادآوری آنچه وجود
دارد و فاصلهاش با آنچه باید باش��د و اینکه برای
ساخت آنچه باید باشد ،رئیسی و دولتمردانی که
خواهد آورد ،چه زمان زی��ادی را باید فقط صرف
آواربرداری بی تدبیریهای این هشت سال کنند.
از این رو ،دولت رئیسی روی آوار بنا میشود ،پس
از طوفانی که همه چیز را زیر و رو کرده است .آیا
گزارش 2

مردم تاب صبوری برای این آواربرداری را خواهند
داشت؟ تجربه میگوید بله ،اگر تالش برای آبادی
را ببینند.
ذخایر گندم کم اس��ت؛ برنامهریزی برای گوشت
و مرغ و مایحتاج مردم انجام نش��ده و در ماههای
آینده ،از نتیجه عمکرد دول��ت روحانی ،احتماالً
روزهای دش��واری از این نظر خواهد ب��ود؛ اوراق
قرضهای که دولت روحانی برای جبران کس��ری
بودجهاش فروخته و سرمایه مردم را جمع کرده،
پایان امسال نوبت سررسیدشان است و این فقط
بخش��ی از بدهی انبوهی اس��ت که روحانی برای
رئیس��ی به ارث میگذارد؛ خزانه خالی و صندوق
توسعه مدام مورد برداشت قرار گرفته را هم باید
به آن اضافه کرد؛ این میانه ،برجامی نصفه و نیمه
و مذاکراتی بی نتیجه و سرگردان هم روی دست
سیاست خارجی دولت رئیسی سنگینی خواهد
کرد؛ مشکالت زیست محیطی ،کمی آب و برق،
مسکنهای ساخته نش��ده و خودروهای داخلی
گران قیمت ،فساد ریش��ه دوانده ،نارضایتیهای
کارگری و ...رئیسی باید خیلی تالش کند تا این
میراث ویران ،دولتش را به قهقرا نبرد و از مس��یر
تحول منحرف نکند.
   نه بهانهتراشی و نه باال بردن انتظارات
ترس��یم دقیق وضعیتی که دولت سیزدهم با آن

روبهرو است و چهار سال سختی که کابینه رئیسی
برای اداره کشور با آن روبهرو است و میراث هشت
سال دولت روحانی است ،کاریاست که رسانهها
و دولتمردان و فعاالن مجازی و البته خود س��ید
ابراهیم رئیسی باید انجام دهند .این امر بدان معنا
نیست که باید س��الها فقط با کلیدواژه «دولت
قبل» جمله ساخته ش��ود و همزمان دست روی
دست گذاش��ته و هیچ کاری نکنند .رئیسی هم
نشان داده که اهل بهانه تراشی نیست .آنچنان که
اهل باال بردن انتظارات مردم هم نیست .در میانه دو
قطب «بهانه تراشی» و «باال بردن انتظارات» منش
میانهرو و واقع گرای ابراهیم رئیسی بروز میکند
و سابقهای که نشان میدهد او مسیر آواربرداری و
ساختن را همزمان طی میکند .او وقتی بر کرسی
ریاست قوه قضائیه نشست ،از ساختن بیشتر گفت
و از خرابی آنچه تحویل گرفته بود ،کمتر گفت و
همزمان راه «تحول» را پیش روی دستگاه قضایی
ترسیم کرد .حاال هم انتظار از او همین است و بعید
هم به نظر میرسد او برنامه دیگری داشته باشد.
وضعیت موجود خوب نیست ،اما مردم به روزهای
روشن فردا با دولت رئیس��ی امید بستهاند ،نباید
ناامیدشان کرد .تجربه میگوید باید با مردم حرف
زد ،این ملت حرف حق را میپذیرد و البته تلخی
وضعیت موجود را با همه وجود خود لمس کرده

اس��ت .وقتی ببینند دولتمردان همزمان با بیان
واقعیات موجود ،مش��غول کار و جبران گذش��ته
هس��تند و فقط حرف نمیزنند ،به آن��ان اعتماد
خواهند کرد .امیدهای واه��ی و کذایی هم نباید
برای مردم ایجاد کرد ،آنها باور میکنند و بعد که
تحقق نمییابد ،ناامید میشوند .هشت سال همین
گونه با مردم بازی شده است ،حاال وقت وعدههای
قابل تحقق و صداقت و امیدآفرینی است.
   سایه وعدههای روحانی
روی دولت رئیسی
یک��ی از مش��کالت اصل��ی دول��ت روحانی که
اصالحطلبان و حتی خود حس��ن روحانی بر آن
میافزایند ،این اس��ت که تصور میش��ود دولت
رئیس��ی قرار اس��ت جبران دولت روحانی باشد.
بس��یاری انتظار دارند وعدههای تحق��ق نیافته
روحانی را رئیس��ی اجرایی کند .ش��اید خود هم
ندانند انتظارشان چنین است ،اما ناخودآگاه پی
چنین چیزی هستند .فهرس��تی از خواستهها و
آرزوهایی را که روحانی طی دو انتخابات سالهای
 92و  96وعده داد و نتوانست محقق کند ،اکنون
از دولت جدید میخواهند بی آنکه از خود بپرسند
آیا ابراهیم رئیسی اص ً
ال وعدهای در این زمینه داده
است یا نه.
طی هشت سال وعدههای ماورایی به مردم داده
شد و هر چه رهبری فرمودند مطابق تواناییهای
خ��ود و امکانات موجود کش��ور وع��ده بدهید و
انتظارات را باال نبرید ،گوش ندادند و حاال همان
وعدهها تبدیل به خواست مردم ش��ده است و از
دولت جدی��د هم انتظار دارند .ح��ال آنکه گرچه
برخی امور وظایف ذاتی همه دولتهاست ،اما در
باقی امور باید دید آیا رئیسجمهور جدید وعده و
وعیدی در آن زمینه داده یا خیر .هر کسی را باید
با ش��عارها و وعدههای خودش سنجید .حال چه
وعده ندادن در یک موضوع خاص ،ناشی از اعتقاد
نداش��تن باش��د و چه به دلیل علم به عدم امکان
برآورده کردن آن .نگاهی به مواضع ابراهیم رئیسی
در طول زمان تبلیغات انتخاباتی نشان میدهد او
تالشش را برای حرکت در مسیری واقعگرایانه و
دوری از دادن وعدههای عجیب و غریب معطوف
کرده اس��ت ،باقی دیگر بر عهده ماست که برای
سنجش او ،مواضع خودش را مالک قرار دهیم.
برخ��ی اصالحطلب��ان و حتی خ��ود روحانی در
این روزهای پس از انتخابات و مش��خص ش��دن
رئیسجمهوری بعد ،به کنایه میگویند حاال از 13
مرداد (روز تحلیف رئیسی) اوضاع خوب میشود.
اما دولت رئیسی جبران دولت روحانی نیست؛ چه
آنکه حتی اگر دولت رئیسی بهترین عملکرد را هم
داشته باشد ،هشت س��ال فرصت بر باد رفته این
ملت از  92تا  1400برنمیگردد.

دو نماینده مجلس خبرگان رهبری در خوزستان:

خونخواه ۲جوان کشته شدهایم

تها به مردم تیراندازی کردند
نماینده دشت آزادگان :تروریس 

در پی ب�روز برخی ن�ا آرامیه�ا و اعتراضات
بهح�ق مردم�ی ب�ه مش�کالت کم آب�ی در
برخی ش�هرهای خوزس�تان که ب�ا دخالت و
نفوذ عناصر و جریانهای معاند به خش�ونت
کشیده ش�د و دو جوان خوزستانی جان خود
را از دست دادند ،دو تن از نمایندگان مجلس
خبرگان رهبری خوزستان در پیامها و اظهار
نظره�ای جداگانه ضم�ن دع�وت از مردم به
خویش�تنداری ب�ه م�ردم اطمین�ان دادند،
خونخواه جوان�ان آنها خواهند ب�ود .در عین
حال نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
عنوان کرد که در جری�ان اعتراضات مردمی،
اعضای گروههای تروریس�تی با سوءاستفاده
از فضای پیشآمده به مردم تیراندازی کردند.

آی��تاهلل محس��ن حی��دری ،نماین��ده م��ردم
خوزس��تان در مجلس خب��رگان رهب��ری روز
گذش��ته در گفتوگو با فارس در اهواز ،با انتقاد
از به حاشیه بردن مطالبات مردمی توسط برخی
گروهکهای ضد انقالب ،اظه��ار کرد :مطالبات
کشاورزان و دامداران خوزستانی به ویژه آنهایی
که در مسیر رودخانه کرخه قرار دارند و متضرر
ش��دند مطالبه بهحق و قانونی است و هیچ کس
با آن مخالفت ن��دارد .در میانه مطالبات مردمی
جریاناتی شناسایی میشوند که از خارج از کشور
هدایت میش��وند و با وجود اینکه هیچ پایگاهی
در بین م��ردم ندارند ،اما مترص��د فرصت برای
سوءاستفادههای خود هستند.
نماینده م��ردم خوزس��تان در مجلس خبرگان
رهب��ری گفت :ه��دف جریان ضد انق�لاب این
اس��ت که روی مطالبات مردمی موج سواری و
آن را به نفع خود مصادره کند که قطعاً این کارها
سوءاس��تفاده ،جنایت و خیانت ب��ه آرمانهای
ملت است.
آیتاهلل حیدری با اش��اره به مقوله مطالبهگری
مردم و مقوله سوءاستفاده جریان ضد انقالب بیان
کرد :مقوله اول برحق است و باید از آن دفاع کرد
اما مقوله دوم در راس��تای منافع دشمنان اسالم
و انقالب بوده و باید با تمام ق��درت در مقابل آن
ایستادگی کرد.

وی با تأکید بر اینک��ه نیروهای امنیتی کار خود
را در این شرایط به خوبی انجام میدهند ،عنوان
کرد :نیروهای مردم��ی و مطالبهگر باید با دقت،
بصیرت و هوش��یاری قدم بردارند ت��ا هیچ گونه
زمینهای برای سوءاستفاده دشمن ایجاد نکنند
و بدانند مطالبه برحق آنه��ا به عنوان تیری برای
رسیدن به قلب دشمن است.
آیتاهلل حیدری افزود :اگ��ر انقالب و مردم ضربه
بخورند ن��ه تاک میماند و نه تاکس��تان و حقوق
مردم بر ب��اد میرود لذا باید هوش��یارانه برخورد
کنیم و در زمین دشمن بازی نکنند .وی بیان کرد:
افتخار بنده این اس��ت که در کنار مطالبهگران و
فعاالن محیط زیست هس��تم اما به هیچ عنوان
نمیپذیرم که کاری کنیم که نتیجهای برای مردم
نداشته و دود آن به چشم مردم برود و اجنبی از آن
سوءاستفاده کند.
آیتاهلل حیدری با تأکید ب��ر مطالبه خونخواهی
دو جوان کشته شده از شهرستانهای شادگان و
کوت عبداهلل ،گفت :نه تنها اولیای دم بلکه همه
مردم و انسانهای دلسوز درخواست خونخواهی
این دو ج��وان بیگن��اه را میکنند ،چ��را که ما
میبینیم انسانهای جنایتکار ،وابسته به اجنبی
و ضد انقالب با سوءاس��تفاده از مطالبات مردمی
در بین آنها تیران��دازی کرده و اف��راد بیگناه را
میکشند که هم خانوادهها را عزادار و هم ملت را

رنجیده خاطر میکنند.
آیتاهلل حیدری با بی��ان اینکه گروهکهای ضد
انقالب برای رسیدن به منافع شیطانی خود از هیچ
کاری ابایی ندارند ،عنوان کرد :این افراد در جهت
تحقق منافع خود حتی حاضر هستند انسانهای
بیگناه را بکش��ند .از دس��تگاه قضا میخواهیم
جنایتکارانی را که مرتکب این جنایت ش��دهاند،
دستگیر و به دست محکمه عادالنه قضا بسپارند تا
حکم الهی در مورد آنان پیاده شود.
آیتاهلل کعبی ،نماینده مردم خوزستان در مجلس
خبرگان رهبری نیز در پیامی که روز گذشته به
زبان عربی خطاب به مردم خوزستان صادر کرد ،با
بیان اینکه در ماجرای کم آبی تماشاچی نیستیم
بلکه از طریق مجاری قانونی و شرعی و همچنین
از طریق مسئوالن استانی و ملی در حال پیگیری
این معضل هستم ،گفت :از شما مردم تقاضا دارم
که احتیاط کرده و به هجمههای دش��من توجه
نکنید چرا که درصدد سوءاستفاده از شرایط پیش
آمده هستند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند تا به
اهداف فتنهانگیزشان در راستای ریختن خون و
به هم ریختن امنیت برسند.
تها به مردم تیراندازی کردند
تروریس 
قاسم س��اعدی ،نماینده مردم دشت آزادگان در
مجلس شورای اسالمی هم در گفتوگو با فارس،
با اشاره به ناامنیهای اخیر در استان خوزستان

گفت :م��ردم تعدادی از ش��هرهای خوزس��تان
نسبت به مشکل بیکاری و همچنین موضوع آب
اعتراضاتی داش��تند که به صورت مسالمتآمیز
مطرح کردند و مقامات نظ��ام نیز این اعتراضات
آنها را بهحق دانسته و آن را پذیرفتهاند .متأسفانه
عدهای از نوکران و دستنشاندگان صهیونیستها
با استفاده از فضای پیش آمده خصوصاً در صفوف
مردم نفوذ کرده و ضمن س��ر دادن ش��عارهای
ساختارش��کنانه و رفتاره��ای غیرمتعارف در دو
مورد اقدام به تیراندازی به سمت مردم نیز کردند
و دو جوان را در شهرستانهای شادگان و کارون
به قتل رساندند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :مردم خوزستان به محض
مش��اهده این قبیل رفتارها صف خ��ود را از این
افراد ج��دا و حمایت خ��ود را از نظام و کش��ور
اعالم کردند .ساعدی خاطرنش��ان کرد :عامالن
و پشت صحنههای این حرکتهای غیرمتعارف
و همچنین کشتهسازیها کسانی هستند که در
آبان  98و پس از گران شدن بنزین و نیز در فتنه
 88دست به کشتهسازی و ایجاد ناامنی در کشور
زدند .وی اف��زود :در زمان تجم��ع اعتراضآمیز
مردم نیروهای انتظام��ی و امنیتی هیچ حرکتی
در مقابل معترضان نداشتند و تیراندازی از جانب
عوامل دس��ت نش��انده و گروههای تروریس��تی
صورت گرفت.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای
اس�لامی اظهار داش��ت :من از مقامات اس��تان
خوزس��تان میخواهم یک روز را مشخص کنند
ت��ا در آن روز مردم ب��ا حض��ور در راهپیمایی و
تجمع��ی حمایت خ��ود از نظام را اع�لام کنند
تا از این طریق نش��ان داده ش��ود عوامل ناامنی
هیچ ربطی به مردم ندارند و م��ردم پای نظام و
آرمانهای آن ایس��تادهاند .ساعدی خاطرنشان
کرد :همچنین از مقام��ات امنیتی میخواهم با
مدیران ناکارآمد استان و همچنین عوامل ناامنی
در استان برخورد جدی داش��ته باشند؛ چراکه
ناکارآمدی این مدیران باعث وجود این وضعیت
در استان شده است.

نظارت مجلس بر دولت تا روزآخر
خواست بهحق مردم

رئیس مجلس شورای اسالمی از دولت
و مس�ئوالن اجرایی در تمامی س�طوح
خواس�ت وظایف خود را ت�ا روز آخر با
حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند
و ب�ا تم�ام ظرفیتهای خ�ود مقدمات
انتقال مس�ئولیت به دول�ت جدید را با
مسئولیتپذیری کامل برعهده بگیرند.

به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت:
قطعیهای مکرر و بدون برنامه برق در هفتههای گذشته عالوه بر آنکه
جریان زندگی مردم را دچار اختالل جدی کرد ،باعث ش��د بس��یاری
از کسب و کارها نیز در تمام سطوح با مش��کالت جدی و بعضا ضرر و
زیانهای هنگفت مواجه ش��ود .رئیس مجلس اظهار داشت :مجلس
شورای اسالمی با محوریت کمیس��یون انرژی موضوع خاموشیها را
پیگیری کرد و به واسطه برخی اقدامات فوری و البته اهتمام مسئوالن
اجرایی در این زمینه مشکل خاموشیها تا حدی در کوتاهمدت کاهش
داشته است .وی ضمن تش��کر از اقدامات اثربخش اعضای کمیسیون
انرژی و همچنین تالشه��ای اعضای کمیس��یونهای امنیت ملی و
صنایع و معادن تأکید کرد که نظارت بر استمرار این فعالیتها تا آخرین
روز فعالیت دولت مستقر ضروری و خواسته بحق مردم است.
قالیباف خاطرنشان کرد :در این خصوص الزم به ذکر است که هرچند
بحران برق با برخی اقدامات فوری در کوتاه مدت مدیریت شده است
و این راضی شدن به تسکین مقطعی خالف دوراندیشی است و باید به
طور ویژه برای حل ریشهای مشکل کمبود عرضه برق به خصوص بحث
رانتخواری و داللی انرژی تدابیر ویژهای اندیشیده شود.
وی اف��زود :فعالیت مهم دیگ��ری که در روزه��ای اخیر در مجلس
بیوقفه و به طور منظم در حال پیگیری اس��ت ،موضوع حساس و
تأثیر گذار تدوین برنامه هفتم توسعه است که با حضور نمایندگان،
استادان دانشگاه و جمع کثیری از متخصصان و مسئوالن در حال
برگزاری اس��ت .هدف مجلس یازدهم آن اس��ت ک��ه برنامه هفتم
توسعه ،برنامهای دقیق ،عملیاتی و قابل ارزیابی باشد که با تالشهای
صورتگرفته انشاءاهلل برنامه هفتم ،برنامهای متفاوت از برنامههای
قبلی خواهد بود و نقش موثری در هدایت مجموعه دس��تگاههای
نظارتی ،سیاستگذار و اجرایی برای توسعه همهجانبه و پایدار ایران
عزیز خواهد داشت.
رئیس مجلس اظهار داشت :در پایان ضروری میدانم در موضوع مهم
لزوم پیگیری وظایف دولت مستقر تا آخرین روز استقرار تأکید کنم و
انتظار میرود دولت و مسئوالن اجرایی در تمامی سطوح وظایف خود را
تا روز آخر با حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند و با تمام ظرفیتهای
خود مقدمات انتقال مس��ئولیت به دولت جدید را با مسئولیتپذیری
کامل برعهده بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

اهداف سیاست خارجی ثابت
اما ممکن است روشها متغیر باشد

سیاس�ت خارجی در ای�ران چارچوب
کالن�ی دارد و در موض�وع مذاکرات بنا
به تغییر در سیاس�تها نیست .ممکن
شها و اف�راد تغیی�ر کنند اما
اس�ت رو 
اهداف و چارچ�وب کالن ثابت اس�ت.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس شورای اس�لامی با بیان
اینکه جمهوری اس�لامی برای رس��یدن به اهداف مذاک��رات را ادامه
خواهد داد ،گفت :سیاستهای جدید در دولت جدید شکل میگیرد
اما چارچوب ،همین سیاستهای اعالم شده اس��ت و قرار نیست این
سیاستها تغییر کند.
به گزارش خانه ملت ،ابوالفضل عمویی با اشاره به روند مذاکرات احیای
برجام در وین ،گفت :با دستورالعملهای کالن شش دوره مذاکرات در
وین برگزار شد .جمهوری اسالمی با سیاست قطعی مقام معظم رهبری
از جمله رفع تمامی تحریمها ،راستی آزمایی به صورت مؤثر و اقدام ایران
پس از اقدام طرف مقابل در این مذاکرات حاضر است.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س ادامه داد:
محور دوم مذاکرات اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به
خصوص ماده  ۷است ،هیئت مذاکرهکننده با این سیاست در مذاکرات
شرکت کرده و مذاکرات به متن اولیه رس��یده اما هنوز تکمیل نشده
است .البته بعد از انتخابات اخیر متن اولیه در کشور مورد بررسی قرار
گرفته و هیئت تطبیق متشکل از نمایندگان مجلس ،نمایندگان دولت
و ش��ورای عالی امنیت ملی موضوع را بررس��ی و موضوعات به اطالع
نهادهای ذی ربط رسیده است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
بیان کرد :در این چارچوب ،روند فعلی مذاکرات به پایان نرس��یده ،با
توجه به اینکه در دوره انتقالی دولت هستیم ،برای اینکه دولت جدید
سیاستهایش را ش��کل دهد فع ً
ال مذاکرات برای هماهنگی داخلی به
چند هفته دیگر موکل شده است.
به گفته عمویی جمهوری اسالمی برای رسیدن به اهداف ،مذاکرات را
ادامه خواهد داد ،سیاستهای جدید در دولت جدید شکل میگیرد ،اما
چارچوب ،همین سیاستها است که اعالم شده و قرار نیست تغییری
کند .وی با بی��ان اینکه امریکاییها باید در مواض��ع خود تغییر دهند،
گفت :مذاکرات بین ایران و گروه  ۴+۱که اعض��ای گروه اجراکننده و
برجام هس��تند صورت میگیرد ،طرف امریکایی سال  ۲۰۱۸از برجام
خارج شده و سال  ۲۰۲۱اعالم کرده مایل است به اعضای گروه برگردد،
چون به تعهدات خود عمل نکرده است ،شروطی برای پذیرش امریکا
تعیین شده و موضوع مذاکرات این شروط اس��ت که امریکاییها چه
اقداماتی باید انجام دهند که این شروط از طریق گفتوگو بین ایران و
گروه  ۴+۱تعیین میشود.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس خاطرنشان
کرد :اینکه ش��روط مورد پذیرش امریکا قرار میگیرد یا خیر مس��ئله
دیگری است.

برجام گرهی از مشکالت اقتصادی باز نکرد

عضو ش�ورای مرک�زی جامع�ه روحانی�ت مب�ارز ضم�ن انتقاد
از مواض�ع رئیسجمه�ور درباره«برج�ام» ،گف�ت :فهمیدن�د
ک�ه برج�ام کاری نک�رد و مش�کلی ب�ا آن ح�ل نش�د؛ ح�اال
میخواهن�د مجل�س و دیگ�ران را مقص�ر معرف�ی کنن�د.

حجتاالسالم احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
در گفتوگو با مهر ،در رابطه با سخنان روحانی در جلسه هیئت دولت
مبنی بر گرفته شدن فرصت از دولت دوازدهم برای به نتیجه رساندن
«برجام» در تاری��خ یازدهم آذرماه که طرح اق��دام راهبردی مجلس
شورای اسالمی مطرح شد ،گفت :این نحوه سخن گفتن آقای روحانی
به نظر فرار رو به جلو است ،زیرا آنها برجام را به همه چیز ملت ما گره
زدند .آنها اقتصاد ،آب خوردن ،معیشت و همه چیز را متصل به برجام
عنوان کردند و حاال به نتیجه رسیدند که برجام برای آنها باری نداشت
و مشکلی از کشور حل نکرد و باالخره باید این را گردن یکی بیندازند
در نتیجه میگویند مقصر ،مجلس یا جای دیگر است.

