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رئيسمركزارتباطاتمردميرياستجمهوري:

130 مدیر ناکارآمد شناسایی و برکنار شدند
ايندولتازتجمعاتهراسندارد،بايدپاسخگویمردمباشيم

ازمرك�زارتباطاتمردميرياس�تجمهوري
فقطيكفيلمكوت�اهديدهايمكهيككارمند
مركزگزارشيازموضوعاتشكايتمردمراكه
بهمركزرسيده،بهرئيسجمهورسيدابراهيم
رئيس�يارائ�هميكن�دورئيسجمه�وراز
اوميپرس�د:»ناه�ارخوردي؟«اي�نعبارت
كهبهلط�فمخالف�اندول�تب�اتوضيحات
كذاي�يمنتش�رش�دوالقاك�ردك�هفردي
ازمش�كالتخ�ودميگوي�دورئيسجمهور
ب�هج�ايبررس�يمش�كالتاو،ازناه�ارش
ميپرس�د،خيليدستبهدس�تشدوتكيه
كالمناهارخ�ورديرابينم�ردمجاانداخت.
امامركزارتباطاتمردميرياستجمهوريبه
لطفمشيمردميسيدابراهيمرئيسيوباور
اوبهولينعمتبودنمردم،كارهايبس�ياري
دارد؛كارهاييكهبخشيازآنهاراروزگذشته،
رئيساينمركزبرايخبرنگارانتشريحكرد.
بررس�يعملكردمديرانوبركناريمديران
متخلفكهبانيانوضعموجودبودهاند،دريافت
وارائهگ�زارشمطالباتوتجمع�اتمردمبه
رئيسجمهور،بخشيازاقداماتاينمركزاست.
حجت االسالم احمد صالحي، رئيس مركز ارتباطات 
مردمي رياس��ت جمهوري روز گذش��ته در نشست 
خبري كه در خبرگزاري ايرنا برگزار ش��د، ابتدا ياد 
و خاطره شهداي رسانه به ويژه مرحوم طالب زاده و 
شهيد ش��يرين ابوعاقله را گرامي داشت و سپس با 
اشاره به موضوع جهاد تبيين كه رهبري فرمودند و 
نيز تأكيد رئيس جمهور بر اطالع رساني دقيق گفت: 
در حال حاضر با پاسخگويي مي توان فضاي بانشاط 
در جامعه را ايج��اد و فضاي اعتماد از بي��ن رفته را 

اعتمادسازي كرد. 
وي گفت: مجموعه اي كه بنده مسئوليت دارم اسم 
مبارك مردم بر تارك آن نقش بسته است و منظور 
ما از مردم از هر رنگ و نژاد و طيف اس��ت و هر كس 

كه دغدغه كش��ور را دارد و براي اعتالي آن خدمت 
مي كند، براي ما ارزشمند اس��ت و اينها پايه گذاران 

انقالب هستند. 
۱۳۰مديرناكارآمدشناساييوازكاربركنار

شدند
رئيس مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري با بيان 
اينكه در اين ۱۰ماه، ۴۰۱مدير از مديران دستگاه ها 
ارزيابي شده اند، گفت: ۱۹۰مكاتبه براي پيگيري اين 
ارزيابي ها انجام شده است و در نتيجه آن ۱۳۰مدير 
ناكارآمد شناسايي و از كار خود بركنار شدند كه اين 

نشان دهنده عزم راسخ مركز ارتباطات است. 
صالحي با بيان اينكه نماينده تام االختيار ۳۰ تا ۳۴ 
وزارتخانه و نهاد براي رفع مشكالت و با نگاه حمايتي 
از م��ردم در اداره كل مربوط در اس��تان ها مس��تقر 
مي شوند، اظهار داش��ت: ۳۸هزار مراجعات مردمي 
و ديدار چهره به چهره انج��ام و همه اين ديدارها در 

سامانه سامد ثبت مي شود. 
وي اف��زود: روزانه ۴ ت��ا ۵هزار مراجع��ه مردمي در 
مركز داريم و اين خدمت ها با نگاه حل مسئله است. 
۹۴۴هزار و ۴۲۵ درخواست مردمي در سامانه سامد 
ثبت شده كه ۸۲درصد نتيجه ارجاعات ما به نهادها 

بوده است. 
حجمدرخواس�تهادرابت�دايكاردولت

۱۹برابردولتهايقبلبود
رئيس مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري گفت: 
۷۷هزار و ۷۵۶درخواست چهره به چهره مردم هم در 

ديدارهاي استاني انجام شده است. 
صالحي با بيان اينكه حجم درخواست ها و مطالبات 
مردم در ابتداي تش��كيل دولت ۱۹برابر دولت هاي 
قبل بود، خاطرنشان كرد: اين نگاه همراه با اعتماد و 
اميد مردم به دولت را نشان مي دهد. مديران در خط 
مقدم مراجعات مردمي هستند و همه آنها موظفند 
در س��فرهاي اس��تاني حضور داش��ته و پاسخگوي 

مردم باشند. 

واهمهايازعذرخواهينداريم
رئيس مرك��ز ارتباطات مردمي رياس��ت جمهوري 
با تأكيد بر اهمي��ت مردم در دول��ت مردمي گفت: 
واهمه اي از عذرخواه��ي از مردم نداري��م و خود را 

بدهكار مردم و آنان را مطالبه گر مي دانيم. 
صالحي درباره امكان ثبت نام مج��دد جاماندگان از 
دريافت يارانه اظهار داش��ت: در بحث جاماندگان از 
يارانه، راه اندازي س��امانه آن بس��يار نزديك است و 
هم و غم همه مسئوالن رفع اين دغدغه مردم است. 
زمان دقيق راه اندازي اين سامانه را دوستان مسئول 

اعالم مي كنند. 
پاسخگوييبه۳۰تا۶۰هزارموضوعمربوط

بهوزارتكار
وي با بيان اينكه ۳۰ تا ۶۰هزار موضوع مربوط به 
وزارت كار را در حال پاسخگويي هستيم، عنوان 
كرد: ۱۲۰نفر در سامانه به صورت شبانه روزي در 
حال پاسخگويي هس��تند. در مورد مردمي سازي 
يارانه ها ت��الش داريم جهاد تبيين انجام ش��ود و 
با اطالع رس��اني دقيق به م��ردم اطمينان خاطر 
دست پيدا كند. مهم ترين درخواست ها و مطالبات 
مردم در س��امانه از وزارت كار، اعت��راض به نحوه 
دهك بندي و اعتراض به عدم دريافت يارانه جديد 
اس��ت. صالحي با بيان اينكه مردم پيگير هستند 
بدانند از چه طريق مي توانند براي دريافت يارانه 
ثبت نام كنند و همچنين ثبت نام جاماندگان چه 
زماني آغاز مي شود، عنوان كرد: سامانه پاسخگويي 
۶۳۶۹، سايت وزارت رفاه و ش��ماره تلفن همراه 
۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ راه هاي ارتباط با وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي است. 
ازظرفيتم�ردمبايدبراياطالعرس�اني

استفادهشود
وي با بيان اينكه اين حجم از تماس ها در راستاي 
تبيين سياست هاي دولت در مردمي سازي يارانه 
است، افزود: به همكاران خود نقدي دارم و اينكه 

در اين مورد بايد اطالع رس��اني و تبيين را مقدم 
بر اقدام مي دانس��تند. اطالع رس��اني بايد قوي تر 
باشد تا رس��انه هاي دشمن موج س��واري نكنند. 
اطالع رس��اني بايد در صدر اهميت باشد و حتي 
از ظرفيت خود مردم هم بايد براي اطالع رس��اني 

بيشتر استفاده شود. 
مطالباتمردمدرتجمعاتاعتراضي

درباالترينسطحپيگيريميشود
رئيس مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري درباره 
برخي تجمعات مردمي در خيابان پاستور گفت: روزانه 
تجمعاتي در پاستور انجام مي شود كه نسبت به اوايل 
بسيار كم شده است. بس��ياري از اعتراضات مربوط 
به دس��تگاه قضايي اس��ت و مركز ارتباطات مردمي 

معترضان را به آنجا ارجاع مي دهد. 
صالحي خاطرنشان كرد: مواردي كه به دستگاه هاي 
دولتي مربوط باشد، همان روز در باالترين مقام آن 
اداره كل دي��دار و مالقات انجام مي ش��ود و حتي 
نتيجه بسياري از اين موارد هم در همان روز اعالم و 
نتيجه مطالبات مردمي در پاستور در نهايت تقديم 

رئيس جمهور مي شود. 
رئيسجمهوردركنارمردم

شنوندهمطالباتآنهاست
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا درخواست هاي 
مردمي در اين ايام توزيع عادالنه يارانه نسبت به قبل 
بيشتر شده است، گفت: تماس ها نسبت به قبل بيشتر 
شده اس��ت و قابل مقايسه نيس��ت، البته مردم حق 
مطالبه گري دارند و وظيفه ما هم پاسخگويي است. 

رئيس مركز ارتباطات مردمي رياس��ت جمهوري با 
بيان اينكه روزانه ۳۰هزار نفر درخواست دارند، ادامه 
داد: رئيس جمهور سعي كرد بين مردم، با مردم، در 
كنار مردم و ش��نونده مطالبات مردم باشد و بر اين 
اساس، دس��تورات صادر مي كند. مطالبات مردم از 
طريق واس��طه ها به گوش رئيس جمهور نمي رسد. 
دستور روز گذشته رئيس جمهور در مورد پرداخت 
يارانه به معترض��ان عدم دريافت آن، به دليل ارتباط 

مستقيم ايشان با مردم است. 
 هرجاتجمعيباشدازآنمطلعيم
وبهرئيسجمهورگزارشميدهيم

وي درباره اعتراضات اخير در مناطق جنوبي كشور 
و اينكه آيا مرك��ز ارتباطات مردمي گزارش��ي دارد، 
گفت: مطالبه گري، حق مردم است. مردم قطعاً گاهي 
اعتراض تند، گاه��ي اعتراض به نوع اق��دام و گاهي 
اعتراض به خود اقدام دارند، هر جا تجمعي باش��د، 
باخبر و مطلعيم و به رئيس جمهور گزارش مي دهيم. 
رئيس مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري ادامه 
داد: در اين دولت از تجمعات هراس��ي نيست، بايد 
به مردم پاس��خ دهيم و مردم هم مي دانند كه دولت 

مطالبات آنان را پيگيري مي كند. 
صالحي گفت: دش��منان انقالب و نظ��ام و آنان كه 
نمي خواهند م��ردم ايران در آرامش باش��ند، از اين 
تجمعات سوءاس��تفاده مي كنند، البته مردم از همه 

اينها مطلعند و مديريت مي كنند. 
وي در پايان نشس��ت خبري از رسانه ها خواست 
اقدامات شبانه روزي دولت در بحث توزيع عادالنه 
يارانه و ايجاد فضاي اعتماد در مردم را اطالع رساني 
كنند و ادامه داد: رس��انه ها همچنين بايد نسبت 
به س��فرهاي اس��تاني و مركز ارتباطات مردمي 
مطالبه گري داشته باشند تا دولت و دستگاه هاي 
اجرايي بتوانند به درستي كار كنند و در مسير خود 

موفق پيش بروند.

فتنه در جامعه رشدیافته، بروز نمي کند
روزنامه همشهري در يادداشتي با 
عنوان »خبري از فتنه نيس��ت...«، 
نوشت: گذش��ت تير ۷۸ و خرداد ۸۸ و دي ماه ۹۶ كه الزم بود عمارها 
بايستند و روشنگري كنند تا غبار فتنه بنشيند و مرز حق و باطل روشن 
شود تا نامردم از صف مردم جدا و بي حيثيت شود. امروز ميداندار اصلي 
مردمند. عمار نه از ميان مردم كه نماد اين مردم است. امروز اغتشاش 
هست اما فتنه نيست. آتش هست اما غبار نيست. دشمن هست اما نفاق 
نيست. فيلم هاي رس��انه هاي آش��وب را رصد كنيد. آشوبگر در حلقه 

بي اعتنايي مردم رسواست و همه چيز شفاف و عيان. 
 وقتي مردم رشد يابند، جريان خصمانه نفاق تبديل به جريان دشمني 
آشكار مي شود، خالص سازي جبهه حق منجر به خالص سازي جبهه 
باطل مي شود. ثمره آگاهي مردم، يارگيري دش��من از اراذل و اوباش 
است. وقتي مردم نباشند، ناچار بايد آدم اجير كنند و مزدور به خدمت 
بگيرند. چنين مردمي فخ��ر دارند و قيمتي اند. اما م��ردم معترضند؛ 
معترضند به تصميم هايي كه نمي توانند پيش بيني كنند و به وعده هايي 
كه نمي دانند چقدر وفا مي شود. حق هم دارند، حق دارند نگران باشند. 
اين نگراني شان بي حس��اب نيست. هنوز خاطرش��ان نرفته است كه 
بارها و بارها مديران وقت چشم در چشم مردم دوختند و همه  چيز را 
كتمان كردند و اما شبانه قيمت ها را باال بردند. يادشان نرفته كه وقتي 
عصبي شدند در پاسخ شنيدند »من هم صبح جمعه فهميدم«. تلخي 
آن پنهانكاري و تكبر ديوان س��االرانه همچنان باقي است. بايد حافظه 
تاريخي مردم را ترميم كرد. راز و رمزش نيز در شفافيت صادقانه با مردم 
است. در گفت وگو و پاسخگويي صميمانه است. بايد اقناع كرد. بايد هر 
روز مقابل دوربين نشست و با مردم سخن گفت. هيچ شبهه و نگراني 
نبايد بدون پاسخ بماند و البته نظميه بايد ميداندار باشد و عدليه جريان 

سوداگر و فرصت طلب را افشا و محاكمه و بي آبرو كند. 
........................................................................................................................

دولت را کمك کنيم!
روزنامه رس��الت هم با اشاره به اينكه 
راهبرد دشمنان اسالم و نظام اين بود 
كه همزمان با اصالحات اقتصادي در 
دولت رئيس��ي »معترض��ان« را به »مخالف��ان« و »مخالف��ان« را به 
»معان��دان« نظام تبديل كند، نوش��ت: با روش��نگري اي كه توس��ط 
رئيس جمهور و همكاران او در دولت و نخبگان جامعه صورت گرفت، 

همه پيش بيني هاي دشمن نقش بر آب شد. 
اكنون اصالحات اقتصادي با يك عزم ملي و تقس��يم كار مشخص در 
اجرا پيش مي رود. برخي در داخل متأسفانه حنجره خود را به دشمن 
اجاره دادند؛ همان ها كه در س��ه فتنه ۷۸، ۸۸ و ۹۸ سر در آخور فتنه 
داشتند، هرچه بيشتر تالش كردند كمتر نتيجه گرفتند. فراخوان هاي 
آنها در داخل و خارج جواب نداد. مردم مرز بين منافع ملي و منافع خود 
و توطئه هاي بيگانگان را خوب تشخيص دادند و اجازه ندادند دشمن 
محاس��بات آنها را به هم زند. مردم به اين ادراك رس��يده اند دولت و 
مجلس روي سالمت »جان« و تأمين »نان« مردم متمركز شده است. 
رئيسي اجازه نمي دهد س��فره مردم كه در دولت گذشته به اميد كنار 
آمدن با كدخدا كوچك ش��ده بود، بيش از اين كوچك شود. مردم در 
جنگ شناختي پوزه دشمن را به خاك ماليدند و نشان دادند مشكالت 
كشور را مي شناسند و راه حل عبور از آن  را مي دانند و دولت رئيسي راه 
برون رفت از اين مشكالت را خوب فهميده است. مردم مي گويند بايد به 
اين »سيد« كمك كرد تا مشكالت معيشتي حل شود، لذا مردم اجازه 
نمي دهند بدهكاران پاسخگوي مشكالت ديروز در كسوت پرسشگران 

طلبكار امروز ظاهر شوند. 
........................................................................................................................

 سرمایه اجتماعي دولت
پاي کار اصالحات اقتصادي

روزنامه كيهان هم سراغ طرح مردمي كردن 
توزيع عادالنه يارانه ها رفته و نوش��ته است: 
درمان درد هاي مزمن، وقتي از ُمسكن فراتر 
رود و به درمان هاي دشوار مانند تجويز داروي تلخ يا جراحي برسد، ديگر 
انتخاب نيست، بلكه ضرورت اس��ت. برخالف ُمسكن و مخّدر كه حال 
بيمار - يا معتاد- را خوش مي كند، داروي تلخ و جراحي، ناخوش��ايند 
است، اما دور انديشي، اين ناگوار را بر آن خوشي ناپايدار ترجيح مي دهد. 
دولت رئيسي در موضوع يارانه كاال، از صفر شروع نكرده، بلكه قرار است 
انحراف در توزيع آن را اصالح كند. دولت وقتي شهريور۱۴۰۰ تشكيل 

شد، اصاًل ارزي براي واردات كاالهاي اساسي نداشت. 
 دولت رئيسي، پروژه با انحراف پيش رفته توسط دولت قبل را تحويل 
گرفته و نه پ��روژه اي را كه خود رأس��اً طراحي و اج��را مي كند. تدبير 
ش��جاعانه دولت، البته دش��منان سرس��ختي هم دارد كه ت��ا بتوانند 
سنگ اندازي مي كنند تا دولت مجبور به عقب نشيني شود. روسياهي 
براي رسانه هاي اجاره اي و سياس��ت بازان مغرض ماند كه هنوز تدبير 
دولت به اجرا درنيامده، جنجال كردن��د تا نگذارند درمان ضروري، در 
آرامش اتفاق بيفتد. رئيس جمهور، اين جريان فاسد و توان هوچي گري 
آنها را مي ش��ناخت، اما معرفت باالتري به س��رمايه اجتماعي نظام و 
همدلي مردم داش��ت، به همين دليل هم كار خطيري را كه به صالح 
مردم است، با آميزه صداقت و شفافيت و تدبير آغاز كرد. اين را مقايسه 
كنيد با دولتمردي كه سهميه بندي سوخت را براي عوام فريبي حذف 
كرد و چهار سال بعد، دستور سه برابر ش��دن قيمت را داد، اما به مردم 
گفت »خود من هم صبح جمعه باخبر شدم«! چنان رويكردي، مجال 
موج سواري دشمنان در آبان ۹۸ )و سپس ترور حاج قاسم در دي ماه( 
را فراهم كرد. اكنون اگر دش��من در انجام عملياتي مشابه ناكام مانده، 

حاصل يكدلي دولت و مردم است. 
........................................................................................................................

بازي خطرناك امریكا در »کي یف«
 روزنامه جام جم س��فر س��ناتورهاي 
امريكايي ب��ه كي يف و دي��دار آنها با 
زلنس��كي، رئيس جمهور اوكراين را 
مترادف با افزايش دامنه مداخله امريكا در منازعه اي س��خت و عميق 
ارزيابي كرده و نوشته اس��ت: اين اقدام در س��ال۲۰۱۴ ميالدي و در 
جريان ناآرامي هاي داخلي اوكراين نيز توسط سناتور مك كين صورت 
گرفت. اختص��اص ۴۰ميليارد دالر بودجه امريكا به اوكراين از س��وي 
كنگره، اعزام هزاران نيروي امريكايي به ش��رق اروپا، كمك اطالعاتي 
امريكا به اوكراين در هدف قرار دادن ژنرال هاي روس و در نهايت، حضور 
مس��تقيم س��ناتورهاي امريكايي در كي يف جملگي نش��ان مي دهد 
واش��نگتن كنترل رفتار خود را در قبال پرونده اوكراين از دست داده 
اس��ت. واقعيت امر اين اس��ت كه كنش اخير مقامات امريكايي، قطعاً 
واكنشي به همراه خواهد داشت و اين واكنش، معطوف به خطوط قرمز 
راهبردي واشنگتن در اروپا و ديگر نقاط جهان خواهد بود. وقوع بحران 
اوكراين، به وضوح نشان مي دهد جنس بسياري از تنش هاي حاكم بر 
نظام بين الملل، از جنس تنش هاي استراتژيك است. وقتي صحبت از 
بحران اوكراين مي شود، از يك تنش تاكتيكي صحبت نمي كنيم بلكه 
مسئله گسترش ناتو به شرق مطرح است كه نشان مي دهد اين تنش از 
مقوله تنش هاي استراتژيك و بلندمدت است. تالش امريكا و متحدان 
آن براي تبديل منازعه اوكراين به يك گره ك��ور راهبردي، موضوعي 
نيس��ت كه مس��كو به  س��ادگي در برابر آن تمكين كند. در هر حال، 
نمي توان در آينده كنش هاي امريكا را سانسور و واكنش هاي روسيه را 

در منازعه اوكراين برجسته ساخت.

عضوهيئترئيسهمجلس:

 نيمي از کل بازرسي هاي آژانس 
در ایران انجام مي شود!

ركوردزنيبازرسيازتأسيساتهستهاي
ايراننشانميدهدآژانستحتفشار
اس�ت،آزادان�هتصمي�منميگي�ردو
بازرس�يهابهدليلفشارامريكاييهاو
بعض�يكش�ورهاص�ورتميگي�رد.
عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره 
به افزايش بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از تأسيسات هسته اي 
ايران گفت: احتماالً نيمي از كل بازرسي هاي آژانس بين المللي در جهان، 
از تأسيسات اتمي ايران انجام مي شود. بارها اعالم كرده اند مسئله مشكوكي 
در سايت هاي ايران مشاهده نش��ده و فعاليت ها صلح آميز بوده است. وي 
عنوان كرد: ركوردزني بازرسي از تأسيسات هسته اي ايران نشان مي دهد 
آژانس تحت فشار است، آزادانه تصميم نمي گيرد و بازرسي ها به دليل فشار 

امريكايي ها و بعضي كشورها صورت مي گيرد. 
نماينده مردم محالت در مجلس ش��وراي اس��المي بيان كرد: سؤال 
اصلي اين است كه چرا پرونده هس��ته اي ايران بسته نمي شود، زيرا به 
نظر مي رس��د نگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي به پرونده هسته اي 
ايران سياسي است نه فني. امروز آژانس و كشورهاي زورگو با استفاده 

از استانداردهاي دوگانه با كشورها برخورد مي كنند. 
وي ادامه داد: چرا در مورد رژيم صهيونيستي كه به صراحت اعالم كرده 
است ۵۰بمب هس��ته اي دارد، اقدامي صورت نمي گيرد، اين در حالي 
است كه اين رژيم نه پروتكل الحاقي را پذيرفته و نه توافق عدم اشاعه را 
امضا كرده است، اما از ايران با حجم عظيمي از بازرسي ها رفتار مي شود. 
اين نماينده مجلس اظهار داشت: رفتارهاي دوگانه را در سكوت مقابل 
كودك كشي در يمن و واكنش ها در جنگ اوكراين شاهد هستيم، در 
لبنان و سوريه قتل و غارت مي شود، هيچ واكنشي ندارند اما به محض 
اينكه در سرزمين هاي اشغالي اتفاقي مي افتد، در بوق و كرنا مي كنند. 
در عربستان ده ها نفر از فعاالن سياس��ي و اجتماعي را گردن مي زنند 
و س��كوت مي كنند، از س��وي ديگر اگر حيواني در جايي كشته شود، 
چندين مقاله و مطلب مي نويس��ند. عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد 
كرد: ابزارهايي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي و حقوق بشر براي 

فشار بر برخي كشورها و امتياز گيري است. 
آژانس اتمي در اين ماه در گزارش محدودي كه بلومبرگ مدعي است 
آن را مشاهده كرده، اعالم كرد: »تعداد بازرسي هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در سال گذشته از ۲۱تأسيسات هسته اي اعالم شده ايران، 
بيش از يك بازرس��ي در هر روز بوده اس��ت.« به ادع��اي اين گزارش، 
بازرس��ي ها حتي پس از تصميم ايران براي ممانع��ت از ارائه داده ها و 

جلوگيري از بازديدهاي سرزده از فوريه ۲۰۲۱ ركورد زد. 
........................................................................................................................

رئيسكميسيونشوراهاوامورداخليدرمجلس:

 دیپلماسي در دولت سيزدهم
 جاني دوباره گرفته است

سفرمقاماتخارجيدرسطوحمختلف
بهكشورنشاندهندهديپلماسيفعال

دولتسيزدهماست.
محمدصالح جوكار رئيس كميسيون شوراها 
و امور داخلي در مجلس در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: سفر مقامات از كشورهاي گوناگون 
در س��طوح مختلف به كش��ور نشان دهنده 
ديپلماسي فعال دولت سيزدهم است. تالش دش��من همواره بر منزوي 
ساختن جمهوري اسالمي ايران بوده اما سفر مقامات ارشد خارجي به ايران 

نشان دهنده شكست توطئه دشمنان عليه كشور و نظام است. 
جوكار بيان كرد: اين س��فرها نشان دهنده آن اس��ت كه با وجود همه 
توطئه ها و فضاسازي ها عليه جمهوري اسالمي ايران، كشور در كانون 
توجه سياستمداران كشورهاي مختلف قرار دارد. وي خاطرنشان كرد: ما 
مي توانيم با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در بخش ديپلماسي زمينه 
را براي صادرات كاالهاي توليدشده در داخل فراهم آوريم. نماينده مردم 
يزد در مجلس گفت: ديپلماسي فعال در حوزه اقتصادي مي تواند ما را 
به شكوفايي در اين حوزه از طريق صادرات كاالهاي توليدشده در داخل 
برساند. به گزارش ايرنا، هفته گذشته امير قطر به ايران سفر كرد. در اين 

سفر قراردادهاي مهم اقتصادي و نفتي امضا شد. 
........................................................................................................................

سخنگويشوراينگهبان:

 وجه تمایز مجالس قانونگذاري
 بيشتر نيست

گاهينگاهماب�هقان�ونوقانونگذاري
درس�تنيس�ت،گاهياوق�اتاولين
راهكاريكهدرحلمشكالتبهذهنما
ميرسد،قانونگذارياست،درحاليكه
لزوماًاينگونهنيستوممكناستگاهي
قانونگ�ذاريبيش�ترتع�ارضوابه�ام

بيشتريراايجادكند.
به گزارش ايس��نا به نق��ل از ش��وراي نگهبان، ه��ادي طحان نظيف، 
سخنگوي شوراي نگهبان در حاش��يه بازديد از نمايشگاه بين اللملي 
كتاب تهران با حضور در نشس��ت شاخص هاي مجلس قوي و انقالبي 
كه از سلسله نشس��ت هاي دانش پارلماني برگزار ش��د، با بيان اينكه 
شاخصه هاي مجلس قوي را بايد در صالحيت هاي آن نهاد جست وجو 
كرد، تصريح كرد: دو وظيفه كالن مجلس ك��ه مي توان گفت علماي 
حقوق اساسي بر آن تأكيد داشته اند، قانونگذاري و نظارت است، اگر 
بخواهيم قضاوتي درباره مجالس مختلف داشته باشيم، بايد به اين دو 
وظيفه مهم و خطير توجه كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان با توصيه 
به مطالعه سياس��ت هاي كلي قانونگذاري افزود: سياس��ت هاي كلي 
قانونگذاري بر مبناي آسيب شناس��ي دقيق نظام قانونگذاري كشور 
و ارائه راهكارهايي كلي براي اصالح اين آسيب ها تنظيم شده اند، لذا 
براي دستيابي به شاخص هاي يك مجلس قوي و انقالبي بايد به اين 
سياس��ت ها مراجعه كرد چراكه تحقق اين سياست ها، آسيب هايي را 
كه در بطن نظام تقنين نمودار بود، برط��رف مي كند. طحان نظيف با 
بيان اينكه انباشت قانون و قانونگذاري زياد، وجهي بر تمايز و برتري 
مجال��س در ادوار مختلف نيس��ت، گف��ت: گاهي نگاه ما ب��ه قانون و 
قانونگذاري درست نيس��ت، گاهي اوقات اولين راهكاري كه در حل 
مش��كالت به ذهن ما مي رسد، قانونگذاري اس��ت، در حالي كه لزوماً 
اين گونه نيست و ممكن است گاهي قانونگذاري بيشتر تعارض و ابهام 

بيشتري را ايجاد كند. 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اهميت صالحيت نظارتي نمايندگان 
مجلس اظهار كرد: گاهي تمركز بر قانونگ��ذاري، باعث غفلت از حوزه 
نظارت مي ش��ود، در حال��ي كه حتي برخ��ي محقق��ان معتقدند، در 
صالحيت هاي مجلس، اولويت با نظارت است و اساساً يك تقنين خوب 
از دل نظارت برمي آيد. درست است هر يك از نمايندگان از حوزه هاي 
انتخابيه رأي مي آورند ولي پس از طي مراحل قانوني و تأييد اعتبارنامه 
آنها در مجلس، نماينده كل مردم ايران محس��وب  مي ش��وند، لذا در 

موضوعات مختلف، بايد همواره غلبه با نگاه كالن و ملي باشد.

»دخالت در ام��ور داخلي اي��ران« ثابت ترين 
عنصر دستگاه ديپلماسي اياالت متحده امريكا 
در مواجهه با جامعه ايراني در طول سال هاي 
پس از پيروزي انقالب اسالمي بوده است، به 
طوري كه در هنگامه ه��اي مختلف، مقامات 
رس��مي اين كش��ور تالش كرده اند در قالب 
سخنراني و بيانيه هاي سياسي ضمن دخالت 
آشكار در موارد داخلي كشورمان، به تهييج و 
تحريك مردم عليه نظام و حاكميت سياسي 
بپردازند. اي��ن رفتار امريكايي ها ب��ه ويژه در 
سال هاي اخير به عنوان يك اهرم فشار عليه 
جمهوري اس��المي ايران مورد استفاده قرار 
گرفته، به گون��ه اي كه ه��رگاه تجمعي چند 
ده نفره اي در يك شهر يا استان كشور به دليل 
مش��كالت اقتصادي ش��كل گرفته است، از 
رئيس جمهوري امريكا گرفته تا وزير خارجه 
يا سخنگوي كاخ سفيد يا وزارت خارجه اين 
كش��ور، نقاب خيرخواهانه به صورت زده و از 
لزوم احق��اق حق پايمال ش��ده جامعه ايراني 
سخن به ميان آورده اند! آن هم در شرايطي كه 
امريكا همچنان سكوي نخست دشمني هاي 
پايدار و دامنه دار را ب��ا جامعه ايراني در مقابل 
ساير دشمنان در اختيار دارد و كمافي السابق 
اين رويكرد ايران ستيزانه خود را حفظ كرده 
است و حتي حاضر نيست كف منافع ايران در 
برجام را نيز تأمين كند. رفتار مداخله جويانه 
امريكايي ها تا به امروز نيز ادامه داشته است، 
به طوري كه ند پرايس، سخنگوي وزارت امور 
خارجه امري��كا در اظهارات��ي مداخله جويانه 

درب��اره مطالبات مردم��ي اي��ران در صفحه 
توئيترش نوشت: »معترضان ش��جاع ايراني 
پاي حقوق خ��ود ايس��تاده اند. م��ردم ايران 
حق دارند دولت ش��ان را بازخواست كنند. ما 
از حق آنها ب��راي تجمعات مس��المت آميز و 
آزادي بيان چه به شكل آنالين و چه به شكل 
آفالين)حضوري( و بدون ترس از خشونت و 

تالفي حمايت مي كنيم.«
»سال88«اوجدشمنيامريكاباملت

ايران
بارزترين نمونه از رفتار امريكايي ها را كه توأمان 
با اظهارات مداخله جويانه، به اعمال تحريم هاي 
ضدانس��اني متمركز ش��دند، مي توان در غائله 
حين و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 
۸۸ جست وجو كرد؛ جايي كه بسياري از مقامات 
امريكايي در كنار متحدان اروپايي و منطقه اي 
خود با حمايت رس��مي و مس��تمر، به حمايت 
آش��وبگران كف خياب��ان پرداختن��د و از لزوم 
فروپاش��ي جمهوري اس��المي ايران سخن به 

ميان آوردند. 
در واق��ع در هم��ان ماه هايی ك��ه خيابان هاي 
تهران و برخي ديگر از شهرهاي كشور در سال 
۸۸، صحنه رفتارهاي هنجارش��كنانه حاميان 
يك كانديداي خ��اص در انتخاب��ات و جامعه 
بارها شاهد توهين به مقدسات در اين ايام بود، 
مقامات غربي رفت��ار اين افراد ك��ف خيابان را 
مبتني بر دموكراسي و آزادي خواهي توصيف و 
با همين بهانه انواع و اقسام فشارهاي بين المللي 

را عليه كشورمان اعمال كردند. 

مقامات آن روز امريكا كه امروز برخي از آنها در 
دولت جو بايدن نيز صاحب كرسي هستند، با 
تصور اينكه كار نظام جمهوري اسالمي ايران 
رو به پايان است، عالوه بر حمايت هاي رسمي 
و سياس��ي به تزريق پول از طريق واسطه هاي 
داخلي جهت تجهيز فتنه گران نيز اقدام كردند 
و حمايت ديپلماتيك و بين المللي را نيز براي 

دستيابي به اهداف خود به عمل آوردند. 
ريچارد نفيو، معاون س��ابق وزارت خزانه داري 
امريكا و طراح تحريم ها علي��ه ايران در كتاب 
خود با عنوان »هنر تحريم ها« با اشاره به اينكه 
آشوب هاي كف خيابان در ايران در سال۱۳۸۸ 
كاخ س��فيد را به اين نتيجه رساند كه با توجه 
به تضعيف دولت اي��ران، تحريم ها عليه ايران 
را تش��ديد كن��د، نوش��ت: »در نوامبر ۲۰۰۹ 
)آذر ۱۳۸۸( اوباما به سفير امريكا در سازمان 
ملل و وزير خارجه )خانم كلينتون( اجازه داد 

برنامه هاي خود را براي تحريم پيش ببرند.«
جان بولت��ون نيز كه تا زمان ص��دور قطعنامه 
۱۸۳۵ نماين��ده امريكا در س��ازمان ملل بود، 
درباره تأثير فتنه ۸۸ در تش��ديد تحريم هاي 
امريكا عليه ايران تأكيد مي كند: »اين فتنه ۸۸ 
در ايران بود كه گزينه تحريم ايران را كه بيش 
از دو سال از دستور كار خارج شده بود، مجدداً 

به روي ميز برگرداند.« 
وضعتحريمهايضدانسانيوهمزمان

خيرخواهيمردمايران!
مدعيان حمايت از مردم ايران در همان مقطع 
زمان��ي و در حماي��ت از كودتاچي��ان داخلي 

قطعنامه ۱۹۲۹ را اعمال كردند؛ قطعنامه اي 
كه تحريم هاي ضدانساني عليه مردم ايران را 
به شكل فزاينده اي گس��ترش داد و باعث شد 
مشكالت اقتصادي و معيشتي فراواني را براي 
جامعه به دنبال داشته باشد. پيش از اين نيز به 
بهانه هاي مختلف حقوق بش��ري، منطقه اي و 
هسته اي امريكا- اروپا ده ها تحريم ضدانساني 
عليه مردم ايران وضع كردند كه مي توان شش 
قطعنامه صادره توسط ش��وراي امنيت و ذيل 
فصل هفتم منشور سازمان ملل را تنها بخشي 

از آن دانست. 
اينكه امروز نيز سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
برخالف ماهيت ايران ستيزانه كاخ سفيد تالش 
مي كند خود را حامي مردم ايران نشان دهد، در 
حالي است كه طي سال هاي پس از انقالب و به 
ويژه دو دهه اخير، مقامات اين كشور با اعمال 
تحريم هاي اوليه و ثانويه حت��ي دارو و موارد 
ضروري را كه برخي از اقشار جامعه ايراني براي 
زنده ماندن بايد به آن دسترسي داشته باشند 
نيز دريغ كرده و تنها با هدف تضعيف كش��ور 
و فروپاش��ي نظام، گارد حمايت و دلسوزي از 
مردم را مي گيرند، آن هم در حالي كه همچنان 
از پاسخ به اين پرس��ش طفره مي روند كه اگر 
جامعه ايراني براي ش��ما صرفاً »نقش ابزاري 
براي دس��تيابي به اهداف ت��ان« را كه همان 
»سقوط حاكميت سياسي كشور« است بازي 
نمي كند، چرا گسترده ترين و فلج كننده ترين 
تحريم ها را عليه جامعه ايراني وضع كرديد و به 

توسعه آن همچنان عالقه مند هستيد؟

تحريمهايفلجكنندهاعمالميكنيم،پسجامعهايرانيرادوستداريم!

»تحريم و توسل به زور« ترازوي صداقت امريكايي است

تحليل   / سعيد همتي

احمدمعينیجم|    ايرنا

   گزارش  یک


