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پايان راه اصالح طلبان و روحاني؟
روزنامه ش��رق به نق��اط افتراق و اش��تراك 
روحاني و اصالح طلبان بع��د از اتمام دولت  
پرداخته و با تأكيد بر اينكه پايگاه اجتماعي 
آنها با توجه به عملكرد دولت تضعيف شده است، نوشت: دولت سيزدهم كه 
به پايان برسد همه به خانه هاي خود بازمي گردند، اصالح طلبان ديگر در هيچ 
نهاد انتخابي و انتصابي حضور نخواهند داشت و دولتي ها هم با كارنامه اي 
پرحرف و حديث كنار مي روند تا ش��اهد چگونگي عصر اصولگرايان باشيم؛ 
عصري كه تا اينجاي كار در مجلس مناقشات بسياري به وجود آورده است. 
به  هر حال بعد از اين دست كم تا سال 1402 و انتخابات مجلس دوازدهم، 
ميدان سياست رسمي، ميدان اصالح طلبان نخواهد بود و دولتي ها و مشخصاً 
حس��ن روحاني نيز بايد مش��خص كنند در چه طيفي قرار مي گيرند، آيا 
روحاني به پايگاه اصلي و سنتي خود، يعني اصولگرايي با محوريت جامعه 
روحاني��ت، بازمي گردد يا همچن��ان تمايل دارد نزديك ب��ه اصالح طلبان 
شناخته شود؟ نبايد فراموش كرد كه ش��واهد و قرائن مشخصاً از سال 96 
تا كنون، حاكي از آن اس��ت كه روحاني بدش نمي آيد ب��راي بقاي حيات 
سياسي و دچارنشدن به سرنوشت رؤساي جمهور مغضوب پيشين، اگر هم 
به طور كامل با اصولگرايان كنار نمي آيد، بعد از دولتش مورد لعن و نفرين آنها 
نباش��د، به همين دليل او در س��ال هاي اخير كوش��يد فاصله معناداري با 
اصالح طلبان داشته باشد و براي اين كار نزديكانش مانند واعظي را مسئول 
حمله به اصالح طلبان كرد و حتي ادعايي كه بيشتر به شوخي مي زد، از زبان 
واعظي مطرح شد مبني  بر اينكه روحاني با تكيه بر سبد رأي خود پيروز شد 
و اگر اصالح طلبان هم از او حمايت نمي كردند، او پيروز انتخابات بود. روحاني 
با وجود همه اختالفاتي كه ميان خود و اصالح طلبان مي بيند و البته در نظر 
گرفتن منافع سياس��ي اش كه ديگر با بودن در كن��ار اصالح طلبان محقق 
نمي شود، حتماً تمايلي ندارد در آينده به عنوان نيرويي اصالح طلب شناخته 
شود، چه آنكه اصالح طلبان هم تصور مي كنند حاال براي بازآفريني هويت 
سياسي و اجتماعي خود نبايد ديگر منتسب به نيرويي باشند كه مورد انتقاد 
جامعه است، به اين دليل حتماً ميل دو طرفه اي ميان روحاني و اصالح طلبان 
براي ادامه كار با يكديگر نيست اما يك مانع بر سر ميل اين دو وجود دارد و 
آن تصور اجتماعي و البته فضاسازي هاي اصولگرايان است. در آخر مسلم 
است كه پايان دولت دوازدهم، به معناي پايان كار روحاني و اصالح طلبان 
خواهد بود؛ راهي كه بعد از هشت سال براي هر دو طرف چندان خوشايند 

نبود. 
........................................................................................................................

تاجر لبناني مي تواند لبنان را نجات دهد
خراسان نوشت: »نجيب ميقاتي« كه تاجري 
سياستمدار است، در ش��رايطي به عنوان 
نخست وزير مأمور به تشكيل كابينه معرفي 
شد كه پيش از اين يك بار به عنوان نخست وزير موقت فعاليت و يك بار 
ديگر نيز پس از دو سال از سمت نخس��ت وزيري لبنان استعفا كرده بود. 
معرفي ميقاتي به عنوان نخس��ت وزير جديد با واكنش بازيگران خارجي 
مواجه شد. اياالت متحده، فرانسه و اتحاديه اروپا اعالم كرده اند كه مشروط 
به همكاري فوري نخست وزير آينده با صندوق بين المللي پول حاضر به 
حمايت از او هستند. در سطح عربي مصر حمايت خود را از نجيب ميقاتي 
اعالم ك��رده و اردن نيز موضع مش��ابهي با قاهره دارد. ام��ارات و قطر نيز 
مخالفتي با نخس��ت وزيري ميقاتي ندارند. عربس��تان در عين حال كه 
همچنان با تشكيل هر دولتي كه حزب اهلل در آن حضور داشته باشد مخالف 
اس��ت، موضع خاصي درباره ميقاتي اتخاذ نكرده اس��ت، بنابراين به نظر 
مي رسد ميقاتي دست كم در كوتاه مدت و تا تشكيل كابينه جديد لبنان از 
حمايت بازيگران خارجي نيز برخوردار خواهد بود. او در صورتي مي تواند 
با آرامش به فعاليت خود ادامه دهد كه چاره اي كوتاه مدت براي مشكالت 
اقتصادي مردم لبنان بينديشد، در غير اين صورت با تظاهرات مردمي كه 

اين روزها نيز در مناطق مختلف لبنان وجود دارد، مواجه خواهد شد. 
........................................................................................................................

عمليات فريب اصالحات
روزنامه صبح نو نوشت: هش��ت سال »حكمراني« 
اصال ح طلبان در روزهاي پاياني خود قرار دارد و آنها 
با وعده هاي شان فاصله بسياري دارند. شاخص هاي 
اقتصادي همگي نشان از اوضاع نابساماني دارد كه فشار زيادي را در اين 
سال ها بر مردم تحميل كرده است و روحاني و حاميانش در انتهاي مسير، 
توجيهي براي دالر 25هزار توماني و تورم سرسام آور ندارند. كارنامه سياه 
و عملكرد ضعيف مدعيان كشورداري، آنها را در موضع انفعال قرار داده و 
به ايجاد حواشي روي آورده اند، حمله هاي پي درپي به مجلس از جمله اين 
حواشي است كه حاال موسوي الري، وزير كشور دولت اصالحات در ادامه 
حركات روحاني و ربيعي، پرچم آن را در دست گرفته است. وي با انتقاد از 
عملكرد مجلس يازدهم بدون اشاره به شكست هاي دولت روحاني، معتقد 
است مردم خواهند فهميد كه نوع نگاه اين مجلس نمي تواند كشور را اداره 
كند، حال آنكه نوع نگاه اصالح طلبان در هش��ت سال گذشته كشور را با 
بحران هاي عديده سياسي، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي مواجه 
كرده است كه اثرات آن تا مدت ها گريبان مردم را رها نخواهد كرد. دولت 
اعتدال و حاميانش در شرايطي مي خواهند زمين بازي را ترك كنند كه 
مردم خواهان پاسخگويي آنها هس��تند و در اين شرايط، عمليات فريب 

افكار عمومي، براي آنها راهگشا نخواهد بود.
........................................................................................................................

مخاطب حداقلي، تأثير حداقلي
روزنامه اعتماد نيز تالش كرده تخريب رسانه ملي 
را به عنوان يكي از ثابت تري��ن پروژه هاي جريان 
مدعي اصالح طلبي دنبال كند؛ پروژه هاي كه سبقه 
آن به بيش اژ دو ده��ه بازمي گردد و كماكان رس��انه  هاي اين جريان عالقه 
فراواني دارند تا به بهانه هاي مختلف مانع سرد شدن اين تنور شوند. روزنامه 
اعتماد در همين زمينه نوشت: به گمانم هر رسانه اي، به ويژه رسانه اي فراگير 
و سراسري مانند صداوسيما كه حوزه درون مرزي و برون مرزي دارد و ظاهراً 
يا واقعا در حال كار بر حوزه هاي مختلفي است، اول بايد مخاطبي داشته باشد. 
اگر رسانه فاقد مخاطب باشد يا مخاطب حداقلي داشته باشد، طبيعي است 
كه برنامه هاي توليدي اش هم به اندازه هم��ان حداقل ها مخاطب خواهند 
داشت. در موضوع اثرگذاري صداوسيما در مهار كرونا يا شيوه اطالع رساني 
درخصوص موج ها، بزرگ ترين مش��كل، از دست رفتن اعتماد است. همان 
مقدار كه جامعه هر روز نسبت به موضوعات متعدد و متنوعي اعتمادش را از 
دست داده )كه داليل عديده اي دارد(، رسانه هم يكي از همين مواردي بوده 
كه اعتماد عمومي را از دست داده. اين روزنامه همچنين در ادامه با زيرسؤال 
بردن كاركرد رسانه ملي مي نويسد:من نوعي كه دسترسي به جهان وسيعي 
از ماهواره و شبكه هاي متكثر دارم، چرا بايد اين برنامه ها را ببينم؟ پس وقتي 
موضوع، محتوا و ساخت نمي تواند جذاب باشد نتيجه اين مي شود كه توجه 
به اين برنامه ها هم حداقلي باش��د. نتيجه همه اينها: اينكه صداوس��يما در 
جريان كرونا چقدر دارد اطالع رساني به موقع و مؤثر انجام مي دهد؟ جواب به 
نظرم اين اس��ت كه آن هم حداقلي است. وقتي خود س��اختار صداوسيما 
مخاطب را به گوشه اي پرتاب كرده است، وقتي به تمام موضوعات از زاويه اي 
نگاه مي كند بس��ته و مخصوص خودش اس��ت، حتي كرونا را هم سياسي 
مي بيند، براي همين است كه تبليغ در مورد چگونگي مقابله با كرونا، بهداشت 
فردي و جمعي در دوران كرونا را هم دس��تخوش سياست زدگي مي كند و 
متأثر از اينكه دارند چه ش��خصي يا كدام بخش از دولت يا نهاد يا سازمان را 
مي زنند. براي همين مخاطب بالتكليف اس��ت، صدا را مي شنود اما گوش 
نمي كند، چيزي را نگاه مي كند اما نمي بيند. اين خيلي دردناك است. اينها 
را بايد اول حل كرد، اينكه تبليغ صداوسيما روي موج پنجم، شيوع دلتا و غيره 

چقدر مؤثر است همه در گرو آن تغيير است. 

88498443سرويس  سياسي

توصيه واعظي به دولت سيزدهم
از تجارب دولتمردان گذشته استفاده كنيد

رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور مهم تري�ن توصي�ه خود ب�ه دولت 
آينده را اس�تفاده از تج�ارب دولتمردان گذش�ته عن�وان كرد. 
به گزارش ف��ارس، محمود واعظ��ي، رئيس دفت��ر رئيس جمهور، روز 
گذشته در حاش��يه آخرين جلس��ه هيئت دولت دوازدهم و در جمع 
خبرنگاران گفت: اگر جنگ اقتصادي ادامه پيدا كند مردم بايد عملكرد 
آن دولت را با دولت دوازدهم مقايسه كنند. وي افزود: ما همه تالشمان 
را براي توسعه و رفاه وامنيت كشور انجام داديم، كم فروشي نكرديم. ما 
نمي خواهيم از خودمان تعريف كنيم بلكه ما همه تالش خود را براي 
توس��عه و رفاه كشور و اينكه بتوانيم خدمت بيش��تري به مردم كنيم، 

انجام داديم و مي دهيم. 
واعظي اظهار داشت: دشمنان نظام فش��ار خود را روي دولت مي گذارند 
كه نتواند به مردم خدمت كند. برخي از رقب��اي دوران انتخابات ما همان 
رويه انتخابات را ادامه دادند. ما اميدواريم اين روش براي دولت سيزدهم 
اس��تمرار پيدا نكند، بايد ياد بگيريم روزي كه رأي مردم شمرده مي شود، 
رئيس جمهور منتخب رئيس جمهور همه مردم ايران باش��د و انتقادها و 
تخريب ها نبايد به گونه اي كه مانع خدمت رساني دولت مي شود، ادامه پيدا 
كند. وي با تأكيد بر اينكه همه بايد تالش كنند دولت موفق باشد، گفت: 
موفقيت دولت به نفع مردم و انسجام نظام اس��ت و ما اميدواريم در دولت 
سيزدهم همدلي وجود داشته باش��د. بايد وزارت خارجه دولت سيزدهم 
شكل بگيرد و سياست خارجي آن اعالم شود و پس از آن قضاوت كرد. ما 
تالش كرديم در دولت خودمان تحريم برداشته شود. ما تحريم را براي مردم 

و معيشت آنها مضر مي دانيم و فكر مي كنيم بايد تحريم برداشته شود. 
وي افزود: هدفگذاري آنها فروپاش��ي نظام بود و بزرگ ترين كاري كه 
انجام شد اين بود كه دولت به همراه مردم و هدايت هاي رهبر انقالب 
و همكاري قواي ديگر و نيروهاي مس��لح به كار بزرگي دست زدند كه 
نظام ما مستحكم تر از گذش��ته ماند و هدف گذاري هاي اصلي امريكا 
خنثي ش��د. رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه دش��من توانست 
گرفتاري هاي اقتصادي ب��راي مردم به وجود بي��اورد، افزود: مردم ما 
استقامت كردند و آنچه اهميت دارد اينكه مس��ئوالن دولت امريكا از 
رئيس جمهور تا وزرا اعالم كرده اند سياست ترامپ درقبال ايران شكست 

خورده و به نظر من اين مهم ترين كار است. 
واعظي با اش��اره به مشكالت به وجود آمده بر س��ر تحريم ها گفت: در 
رابطه با كاالي اساسي، معيشت مردم و گراني ها خيلي تالش كرديم و 
جلسات متعددي گذاشتيم و برنامه ريزي كرديم تا قيمت ها كاهش پيدا 
كند يا گران نشود، اما متأسفانه به دليل جنگ رواني، جنگ اقتصادي و 
فشارهاي بين المللي و خشكسالي در داخل ايران به آن نرسيديم. رئيس 
دفتر رئيس جمهور در پاسخ به اين س��ؤال كه چه توصيه اي به دولت 
آينده داريد؟ گفت: توصيه ما اين است كه از تجربيات دولت هاي گذشته 
استفاده كند. استفاده از مشاوره و تجربه صاحبنظران و مسئوالن به اين 
معنا نيست كه به آنها پست داده شود. دولت آينده بايد تالش كند هرچه 
سريع تر تحريم ها برداشته شود تا كشور روابط اقتصادي خارجي و هم 

روابط داخلي اش را براساس وضعيت نرمال انجام دهد. 
........................................................................................................................

عضو فراكسيون انقالب اسالمی:
قانون هسته اي، غرب را به مذاكره كشاند

عضو فراكس�يون انقالب با بيان اينكه تهديد امريكا براي تحريم 
فروش نفت اي�ران به چي�ن به جايي نمي رس�د، گف�ت: تصويب 
قانون هسته اي مجلس باعث شد غربي ها پاي ميز مذاكره بيايند. 
به گزارش فارس، حجت االسالم احد آزادي خواه در واكنش به تهديد 
امريكايي ها مبني ب��ر اينكه در صورت عدم بازگش��ت ايران به برجام، 
فروش نفت ايران به چين را تحريم مي كنند، اظهار داشت: واژه تحريم 
ديگر براي جمهوري اسالمي ايران جديد نيس��ت و جهانيان هم اين 
موضوع را فهميده اند. عضو شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقالب 
اسالمي مجلس ادامه داد: زماني كه همه كشورها را كنار بگذاريم و فقط 
به يك كشور يعني امريكا توجه كنيم، قلدري و زورگويي آنان هم هر 
روز بيشتر مي شود. آزادي خواه يادآور شد: متأسفانه در اين هشت سال 
ما بيش از اندازه به فرجام برجام كه نامعلوم بود، اميدوار شديم و در واقع، 
دولتمردان به مردم سرابي را نشان دادند و هيچ يك از نتايجي كه درباره 

برجام وعده داده بودند، عملياتي نشد. 
وي اظهار داشت: سياست خارجي دولت روحاني در اين هشت سال به 
اين صورت بود كه همه تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشتند و به جايي 
هم نرسيد و باعث قلدري امريكا شدند. نماينده مردم مالير در مجلس 
ش��وراي اس��المي در واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر 
اينكه قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت 
ايران مانع رفع تحريم ها شده است، گفت: به هيچ وجه اين گونه نيست 
و مصوبه هسته اي مجلس باعث شد تا سياس��ت خارجي ما مبتني بر 
اقتدار حركت كند و كار خود را جلو بب��رد. آزادي خواه تأكيد كرد: اگر 
دولت همكاري مي كرد و بر اساس همين اس��تاندارد و قانون مجلس 
جلو مي رفت، بسياري از مشكالت كشور حل و فصل مي شد. مذاكرات 
وين حاصل مصوبه هسته اي مجلس بود و تصويب اين قانون باعث شد 

غربي ها پاي ميز مذاكره بيايند و نبايد در اين موضوع شك كرد. 
........................................................................................................................

عضو حزب كارگزاران:
 حزب الريجاني با ما همسو مي شود

س�ازندگي  كارگ�زاران  ح�زب  مرك�زي  ش�وراي  عض�و 
گف�ت: ح�زب كارگ�زاران بنيانگ�ذار اصالح�ات اس�ت و 
دليل�ي ن�دارد از اصالح�ات خ�ارج ش�ود ام�ا ممك�ن اس�ت 
ديگران�ي بياين�د و تماي�ل ب�ه اصالح�ات داش�ته باش�ند. 
به گزارش مه��ر، محم��ود عليزاده طباطبايي، عضو ش��وراي مركزي 
حزب كارگزاران سازندگي، درباره گمانه هايي مبني بر همسويي علي 
الريجاني و حزب كارگزاران براي تش��كيل حزبي جديد، گفت: بعيد 
مي دانم، چون كارگزاران خودش يك حزب مس��تقل است و نيازي به 
حضور افراد جديد ندارد. وي افزود: الريجاني فرد قابل احترامي است. 
او بايد بداند تجربه دقيقي از فعاليت حزبي در كشور وجود ندارد. آنچه 
اتفاق افتاده و تشكيل شده به نوعي گردهمايي و دورهمي براي اهداف 
مشترك در انتخابات بوده است. عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
سازندگي اظهار كرد: درواقع ما در حال تمرين كردن هستيم، سازوكار 
فعاليت حزبي در كشور فراهم نيست. در زمان تشكيل حزب كارگزاران، 
مرحوم هاشمي رفسنجاني، خدمت مقام معظم رهبري رفتند و از ايشان 

موافقت گرفتند و حزب تشكيل شد. 
عليزاده طباطبايي با بيان اينكه كار حزبي كار ساده اي نيست، تصريح كرد: 
الريجاني تجربه هاي بس��ياري در اداره مجلس ش��وراي اسالمي و صدا و 
سيما دارد، خوب است وارد اين وادي هم بشود و مشكالت آن را بشناسد، 
ببيند كه تشكيل يك حزب چقدر گرفتاري دارد و چه پيامدهايي به دنبال 
خواهد داشت. وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به معنا گرفتن عملكرد 
احزاب در ايام انتخابات و تمايل كارگزاران ب��ه حمايت از علي الريجاني 
در انتخابات گذشته، آيا اين احتمال وجود دارد كه براي انتخابات  بعدي 
اين حزب به س��مت الريجاني برود؟ گفت: كارگزاران خودش چهره هاي 
موجهي دارد، البته اگر صالحيتشان تأييد شود. اگر هم موضوع عدم احراز 
صالحيت مطرح باش��د، ُخب الريجاني هم ردصالحيت شده است، البته 
قطعاً حزبي كه علي الريجاني تشكيل بدهد با كارگزاران همسو خواهد بود. 
عليزاده طباطبايي اين گمانه كه كارگزاران از جبهه اصالحات خارج شود 
را اكيداً رد كرد و افزود: اصاًل چنين چيزي مطرح نيست، حزب كارگزاران 

بنيانگذار اصالحات است و دليلي ندارد از اصالحات خارج شود.

دیپلماسی

وزير امور خارجه با بيان اينكه من شهادت 
مي دهم كه هيچ ك�دام از مذاكره كنندگان، 
هيچ گاه به امري�كا اعتم�اد نكردند، گفت: 
نبايد فكر كني�م امريكا هر چ�ه اراده كند 
مي ش�ود، امري�كا  ق�در ق�درت نيس�ت. 
به گزارش ف��ارس، محمدج��واد ظريف، وزير 
امور خارجه در حاش��يه آخرين جلسه هيئت 
دولت دوازده��م در جمع خبرن��گاران اظهار 
كرد: اينكه امريكا و اروپا كشورهاي بدعهدي 
هستند و نتوانستند به عهد خودشان وفا كنند 
نشان دهنده اين نيس��ت كه ما به آنها اعتماد 
كرديم، نش��انه اين نيس��ت كه ما ب��د مذاكره 
كرديم بلكه نش��ان دهنده اين اس��ت كه يك 
رشته از كشورها در دنيا هستند كه به مقررات 

بين المللي متعهد نيستند. 
ظريف گفت: ما به عنوان جمهوري اس��المي 
موظف هس��تيم ضم��ن اينكه با دني��ا تعامل 
مي كني��م، با چش��م ب��از تعامل كني��م، ما به 
هيچ كسي نبايد اعتماد كنيم. روابط بين الملل 
محل اعتماد كردن نيس��ت. ب��ه نزديك ترين 
همسايه، دوست و متحد هم نمي شود اعتماد 

كرد، البته ما متحد نداريم. 
وي افزود: من شهادت مي دهم كه هيچ كدام 
از مذاكره كنندگان، هيچ گاه به امريكا اعتماد 
نكردند. اگر ما مي خواس��تيم اعتم��اد كنيم، 
نتيجه كار ما همان سند دو صفحه اي مي شد 
كه ترامپ با برخي امض��ا كرد. اگر مي بينيد ما 
160صفحه سند به نتيجه رسانديم، به خاطر 
بي اعتمادي بود. براي اين بود كه مي خواستيم 

همه زوايا را بيان كنيم. 
وزير امور خارج��ه تأكيد كرد: م��ردم بدانند، 

همانطور كه رهبر انق��الب فرمودند، هيچ گاه 
نبايد به خارجي ها اعتماد كرد، هيچ گاه نبايد 
بر اس��اس اعتماد به خارج برنامه ريزي كرد و 
هميشه بايد بر اساس اعتماد به مردم خودمان 

برنامه ريزي كنيم. 
ظريف تأكيد كرد: بايد مردم و توان ملي را باور 
داشته باش��يم و نبايد فكر كنيم امريكا هر چه 

اراده كند مي شود، امريكا قدر قدرت نيست. 
   برجام را امريكا به ما تحميل نكرد

وي افزود: برجام را امريكا به ما تحميل نكرد، 
اگر تحميل كرده بود، امروز دنبال اضافه كردن 
موضوعاتي به برجام نب��ود. اين را بپذيريم كه 

مي توانيم با سربلندي تعامل كنيم. 
   توصيه به وزير خارجه دولت رئيسي

وزير ام��ور خارجه گف��ت: توصي��ه من به 
وزير خارجه آينده اين اس��ت كه هميش��ه 
دقيق نگاه كند، دقي��ق گزارش دهد، دقيق 
ديدگاه هاي خود را بي��ان كند ولي در مقام 
عمل از سياست كش��ور دفاع و آن را دنبال 
كند. وزير خارجه يك وظيفه مش��اور و يك 
وظيفه مدافع دارد. وظيفه مشاورت و دفاع را 

نبايد باهم مخلوط كرد. 
وزير امور خارجه با بي��ان اينكه رفع تحريم ها 
يكي از نيازهاي كشور بود، گفت: بدون اينكه 
كشور بخواهد چشمش به خارج باشد، وظيفه 
داريم به عنوان دستگاه سياست خارجي، بار را 
از دوش اقتصاد كش��ور برداريم. تالش كرديم 
و در اين زمينه موفقيت هايي هم در دو س��ال 
اول بود. نتيجه آن هم رش��د بي سابقه اقتصاد 

كشور بود. 
ظريف گفت: من طي نامه اي كه دو هفته قبل 

به دبيركل سازمان ملل نوشتم، تاريخچه اين 
بدعهدي ها را تقريباً از شهريور سال 95 ثبت 
كردم. اين به صورت يك كتاب طی امروز و فردا 
منتشر خواهد شد. اين نشان دهنده اين است 

كه ما تالش خودمان را كرديم. 
وي گف��ت: عوامل بيرون دولت و كش��ور مانع 
از اين ش��د كه ما به نتيجه اي كه مي خواهيم 
برس��يم. ما باي��د در دوران كرونا ب��راي مردم 
واكس��ن تهيه مي كرديم. در واكس��ن بايد به 
توليد داخل توجه مي كرديم ام��ا ما به عنوان 
وزارت خارجه بايد براي دسترس��ي به واكسن 

خارجي كمك مي كرديم. 
وي ادامه داد: ما امريكايي ها را در برجام شكست 
داديم. وقتي خواستند از برجام خارج شوند، به 
رغم اينكه ق��درت اقتصادي امريكا توانس��ت 
فش��ارهايي را بر مردم وارد كند اما سه بار طی 
دو ماه، امريكايي ها در س��ازمان ملل شكست 
خوردند، اين بي سابقه اس��ت. مردم ما به دنيا 
ثابت كردند آن كسي كه بايد رفتارش را تغيير 
دهد، امريكاست. وزير امور خارجه در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا براي عضويت در كابينه جديد 
دعوت شده ايد؟ گفت: ما دعوت شده ايم براي 

كابينه جديد دعا كنيم. 
ظريف در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه 
بعد از وزارت امور خارجه كجا مي رويد؟ گفت: 

دانشگاه. كجا بهتر از دانشگاه است؟
   دل�م مي خواس�ت، بتوانيم س�رمايه 

بيشتري وارد كشور كنيم
وي در پاسخ به اين سؤال كه در دوران وزارت 
خود چه كاري را مي خواستيد انجام دهيد و 
نشد؟ گفت: دلم مي خواست بتوانيم سرمايه 

بيش��تري را وارد كش��ور كنيم. ۸5 ميليارد 
دالر پيشنهاد سرمايه گذاري بود. اگر فرصت 
مي كرديم كه اين س��رمايه ها را جذب كنيم، 

قطعاً تحريم ايران دشوارتر مي شد. 
ظريف گفت: ما ب��ه هيچ بيگان��ه اي اعتماد 
نداريم، نه اينكه به غرب اعتم��اد نداريم، ما 
به غير از خدا و مردم به هيچ كس��ي اعتماد 
نداريم. راه زندگي در دنيا اين است اما اعتماد 
نداشتن به معني تعامل نكردن نيست. وي در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است دولت 
رئيس��ي تصميم بگيرد كه مذاكرات احياي 
برجام را ادامه ندهد، اف��زود: صالح مملكت 
خويش خسروان دانند. حضرت آقاي رئيسي 
هر چه تصميم بگيرند، منتخب مردم هستند 

و روي چشم ما جا دارند. 
وزير امور خارجه گفت: ايران كشوري است كه 
چندين هزاره باقي مانده و بالنده بوده است و 
در آينده نيز همين بالندگي را تا ظهور حضرت 

بقيه اهلل)عج( ادامه خواهد داد. 
ظريف تأكيد كرد: برجام يك تحول موقتي 
براي خارج كردن ايران از فصل هفتم منشور 
ملل متحد بود. اگر برجام ب��ه نفع ما نبود، 
امروز آنها براي ادامه برجام ش��رط و شروط 
نمي گذاشتند. آنها احساس مي كنند كه در 
برجام مغموم شده اند، آنها احساس مي كنند 
كه بايد مس��ائل منطقه اي و موش��كي را به 

برجام اضافه كنند. 
وي ادامه داد: ما مي گويي��م برجام بدون يك 
حرف كم و زياد بايد ادامه داشته باشد. امريكا 
و اروپا مي گويند بايد مسائل ديگر را به برجام 

اضافه كنيد.

ظریف: تاریخچه بدعهدی های امریکا را جمع آوری کردم

تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه، 
قبل از مراسم تحليف انجام مي پذيرد. اين تنفيذ 
امري تشريفاتي نيست و مطابق قانون اساسي از 
وظايف و اختيارات رهبر در ايران است كه البته 
در متن قانون با عبارت »امضای حكم  رياس�ت  
جمهوري  پ�س  از انتخاب  مردم« آمده اس�ت. 
انتخابات وجه جمهوريت نظام است كه در مورد 
رياست جمهوري س�يزدهم، با مشاركت مردم 
در 28خ�رداد 1400 تحق�ق يافته اس�ت. وجه 
اس�الميت هم تأييد و امضاي ولي فقيه اس�ت 
كه روز 12مردادماه يعني فردا  انجام مي پذيرد. 
صرف نظ��ر از اصل امض��ا يا تنفيذ حكم رياس��ت 
جمهوري، مشي حضرت آيت اهلل خامنه اي همواره 
بيان توصيه هاي مشفقانه به رئيس جمهور منتخب 
در آغاز راه رياست جمهوري بوده است. اولين تنفيذ 
توسط ايشان، مردادماه س��ال 6۸ و براي دور اول 
رياست جمهوري مرحوم هاشمي رفسنجاني انجام 
شد. ايش��ان در آن حكم آورده اند: »رئيس جمهور 
محترم را به حسن س��لوك در ارتباط با مردم و به  
خصوص قش��رهاي ضعيف و محروم كه صاحبان 
انقالب و سربازاِن هميشه در صحنه  آن مي باشند 
و رعايت عزت و عظمت اسالم و استقالل سياسي 
و اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي در تنظيم 
روابط خارجي توصيه مي كنم...«. در حكم س��ال 
72 هم كه دور دوم رياس��ت جمه��وري آيت اهلل 
هاشمي بود، رهبري توصيه به »مهرباني با بندگان 
خدا و ُحسِن سلوك با مردم، به خصوص قشرهاي 
ضعيف كه نيروه��اي هميش��ه در صحنه انقالب 
و صميمي ترين ياران آنانن��د«، مي فرمايند يا در 
حكم تنفيذ براي س��يدمحمد خاتمي در سال 76 
آورده اند: »وظيفه  اه��م جناب عالي و همكارانتان، 
رسيدگي و عالج جويي براي آنان )اقشار ضعيف( و 
مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعي« است. 

ايشان در سال ۸0 و آغاز دور دوم رياست جمهوري 
خاتمي مي نويس��ند: »قدرداني از ملت و مراقبت 
از منافع مل��ي و اولوي��ت دادن به نياز قش��رهاي 
مس��تضعف و گرامي ش��مردن ارزش هاي واالي 
دين و انقالب را به ايشان )رئيس جمهور منتخب( 

متذكر مي گردم.«
در مورد محم��ود احمدي نژاد رهب��ري در احكام 
سال های ۸4 و ۸۸، بر شعارهاي او در سختكوشي 
و كار جه��ادي و كمك ب��ه اقش��ار نيازمند تأكيد 

مي كنند. 
م��رداد 92 و در حكم رياس��ت جمهوري حس��ن 
روحان��ي، رهب��ري مي نويس��ند: »رئيس جمهور 
محترم را به استعانت از حضرت احديت و التزام به 
پرهيزگاري و خشوع و توسل به خداوند قادر متعال 
و بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم و دستاوردها و 

تجارب متراكم كشور توصيه مي كنم.«
م��رداد 96 توصيه هاي رهب��ري از دوره هاي قبل 
بيشتر اس��ت و در حكم رياست جمهوري روحاني 
مي نويسند: »مؤكداً توصيه مي كنم كه اين منصب 
خطير را وس��يله اي براي كس��ب رض��اي الهي و 
ذخيره اي براي هنگامه  لقاء پ��روردگار قرار دهند 
و همت خود را متوجه استقرار عدالت و جانبداري 
از محرومان مستضعف و اجراي احكام اسالم ناب و 
تقويت وحدت و عزت ملي و توجه به توانمندي ها و 
ظرفيت هاي عظيم كشور  و صراحت در بزرگداشت 
ارزش ها و مبان��ي انقالب اس��المي نمايند... الزم 
مي دانم ب��ار ديگر درب��اره  اجراي برنام��ه  اقتصاد 
مقاومتي و توجه ويژه به موضوع اش��تغال و توليد 

داخلي تأكيد كنم...«.
   برخي به تعهدش�ان در حكم تنفيذ عمل 

نكردند
حميدرضا ترقي هم در تش��ريح حكم تنفيذ رهبر 
انق��الب به رؤس��اي جمه��ور گفت: تنفي��ذ، اذن 

ولي فقيه به مسئول اجرايي كشور جهت استفاده 
از بيت المال براي اداره كشور و پياده كردن احكام 
اسالمي، قانون اساسي و س��اير قوانين در جامعه 
اس��ت، بنابراين مش��روعيت رئيس جمه��ور بعد 
از مقبوليت مردمي، توس��ط ولي فقي��ه از طريق 
تنفيذ صورت مي گيرد تا بتواند در جامعه اسالمي 

حكمراني كند. 
معاون بين الملل حزب مؤتلفه اظهار كرد: از ابتداي 
انقالب اسالمي تاكنون، امام خميني و مقام معظم 
رهبري حكم تنفيذ خودش��ان را به اين مش��روط 
كردند كه منتخب مردم به »اسالم، قانون اساسي 
و حاكميت دين در جامعه« پايبند باش��د، از اين 
اصول خارج نشود، به جهت حفظ عزت مردم ايران 
در عرصه داخلي و بين المللي تالش كرده و به امور 

مردم بر اساس عدالت بپردازد. 
ترقي با بي��ان اينكه طبيعتاً ه��ر رئيس جمهوري 
درخور ت��وان خودش س��عي كرده اس��ت كه در 
چارچوب حكم تنفيذ عمل كند، اذعان كرد: بعضي 
از افراد هم به  رغم تعهدش��ان ب��ه اين تنفيذ عمل 
نكردند و نتوانستند در آن چارچوب كارنامه موفق 

و درخشاني داشته باشند. 
وي ادامه داد: هر كدام از رؤساي جمهور كه بتوانند 
خودشان را با چارچوب قسم قانون اساسي و متن 
حكم تنفيذ منطب��ق كنند، طبيعت��اً توفيق آنها 
در حكمران��ي مطلوب جامعه بيش��تر خواهد بود. 
امي��دوارم آيت اهلل رئيس��ي با توجه ب��ه همگرايي 
فطري نزديكي كه ب��ا رهبر انق��الب دارد، بهتر از 
س��ايرين بتواند درجهت پياده كردن توصيه هاي 

ايشان در حكم تنفيذ عمل كند. 
   اسالميت نظام با تنفيذ حكم رئيس جمهور 

محقق مي شود
جواد مجتهد شبستري، نماينده مجلس خبرگان 
رهبري در گفت وگ��و با خبرگزاری آن��ا، پيرامون 

حكم تنفي��ذ و توصيه هاي رهب��ري در اين حكم 
به رئيس جمهور منتخ��ب گفت: اميدوارم آيت اهلل 
رئيس��ي با توجه ب��ه س��وابقش در واليتمداري و 
عملكرد مثبت او در قوه قضائيه و توليت آس��تان 
قدس از نظر اجرايي كردن فرمايشات مقام معظم 
رهبري، در اين مس��ئوليت جديد هم در مس��ير 

واليت حركت كند. 
وي افزود: عملكرد رؤس��اي جمهور پيشين فراز و 
نشيب هاي بسياري داش��ت و هر كدام به شيوه اي 
عمل كردند، البته ما نمي خواهيم خاطرات تلخي 
را كه مردم و انقالبيون از گذشته دارند، دوباره زنده 
كنيم. سابقه نشان مي دهد آيت اهلل رئيسي به آنچه 

مي گويد ملتزم است و به آن عمل مي كند. 
مجتهدشبس��تري با بيان اينكه رئيسي در دوران 
رياس��ت جمهوري با چالش ها و مشكالت زيادي 
روبه رو خواهد بود كه بسياري از اين چالش ها يادگار 
دولت قبلي است، اظهار كرد: اميدوارم رئيسي در 
دولت سيزدهم موفق باشد و با وجود اين مشكالت 
بتواند مسير كشور را به سمت درستي هدايت كند 

و به فرمايشات رهبري جامه عمل بپوشاند. 
نماينده مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: در قانون 
اساسي آمده است تا زماني كه حكم رئيس جمهور 
توسط مقام معظم رهبري تنفيذ نشود، اين جايگاه 
وي محقق نخواهد شد. جمهوريت نظام با انتخابات 
محقق مي شود ولي اسالميت به اين است كه واليت 

امر حكم رئيس جمهور را تنفيذ كنند. 
   تنفي�ذ نوع�ي حماي�ت از رئيس جمهور 

است
س��يدرضا اكرمي، نماينده ادوار مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با خبرگزاري آن��ا، با بيان 
اينكه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
يكس��ري نكات به  عن��وان وظاي��ف و اختيارات 
رهبري مطرح ش��ده اس��ت، گفت: از زمان امام 
خميني مرسوم بوده كه رهبري انتخابات مردم 
را تنفيذ مي كردند و اي��ن قضيه به  نوعي معرفي 

مجدد و حمايت از رئيس جمهوري است. 
وي افزود: در كش��ور م��ا رئيس جمه��وري بعد از 
رهبري، دومين مقام كشور است و زماني كه حكم 
او توسط رهبر انقالب تنفيذ مي شود، كمك مي كند 
كه رئيس جمهور با قدرت و اقتدار به وظايف خودش 

عمل كند. 
نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
انتخاب مردم براي مقام رئيس جمهوري با حكم 
رهبري تكميل مي شود و به نظر من اين مطلب 
موجب پيوند و ارتباط تعهدي و اخالقي س��اير 
مسئوالن با رياست جمهوري بوده و روال بسيار 

خوبي است. 
اكرم��ي در پاس��خ ب��ه اي��ن پرس��ش ك��ه آي��ا 
رؤس��اي جمهور پيش��ين به احكام تنفيذش��ان 
عمل كرده اند، اذعان كرد: اگر مردم با مس��ئوالن 
همراهي كنند و مس��ئوالن نيز اين همراهي را با 
يكديگر داشته باشند و شرايط به  گونه اي مطلوب 
ش��كل بگيرد، اهداف مورد نظر به دست خواهد 
آمد. معتقدم بايد مسائل را در خصوص موفقيت 
يا عدم موفقيت دولت ها با جميع جوانب بررسي 
كنيم، به  طور مثال در اين دولت ترامپ و س��اير 
مشكالت خارجي نگذاشتند برجام به ثمر برسد 

و ما به موفقيت كامل دست پيدا كنيم.

پس از مقبوليت رئيس جمهور با رأی مردم

تنفيذ حکم رئيس جمهور، تحقق اسالميت نظام است

   گزارش  یک


