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برجام تحریم ها را رفع نکرد
اما نفس مذاکره دستاورد بزرگی بود!
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سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد به مدیرمسئولی الیاس حضرتی کاندیدای رد صالحیت شده انتخابات مجلس یازدهم روز گذشته در 
مطلبی با عنوان »مذاکره مذاکره است« نوشت: »شاید حتی مهم تر از خروجی تالش این سال های دستگاه دیپلماسی دولت، 
نفس انجام مذاکرات بود که در شکل و شمایلی اصولی و در سطحی کم نظیر میان ایران و 6 قدرت جهانی انجام گرفت. 
شکل و شمایلی حرفه ای که چنانچه اشاره شد، فارغ از دستاوردها و نتایج آن که دست کم در موضوع بحث که همان رفع 
تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای ایران باشد، ملموس و مشخص بود، در نحوه انجام مذاکرات نیز به نحوی مدیریت شد 
که شأن طرف ایرانی مذاکرات در حالی هم سطح و هم پای طرفین غیر ایرانی مذاکرات رعایت شود که آن سوی میز نه یک 

کشور بلکه چندین قدرت های عضو شورای امنیت و البته نماینده اتحادیه اروپا مشغول رایزنی در باالترین سطح بودند.«
گفتنی است مدعیان اصالحات از سال 92 رفع همه مشکالت اقتصادی و حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته ای 
منوط کردند و وعده دروغ رفع تحریم ها دادند اما سیف به دستاورد تقریباً هیچ برجام و عراقچی به دستاورد نزدیک صفر آن 
اعتراف کردند. این طیف که ظرفیت های عظیم داخلی را پای وعده های پوچ آمریکا و اروپا سوزاند و دیپلماسی را به آمریکا 
و اروپا محدود کرد، هنوز هم برای جنازه برجام در حال دستاوردتراشی است. این جریان سیاسی هیچ برنامه ای برون رفت 
از مشکالت کشور ندارند. همچنین تعریف و تمجید از تیم مذاکره کننده در حالی است که این تیم از خطوط قرمز نظام در 
مذاکره عبور کرد. الزم به یادآوری است که احمد توکلی گفته بود؛ »وقتی وزیر امورخارجه برای توضیح توافق به مجلس آمد، 
من نماینده مجلس بودم. آقای ظریف پشت تریبون ادعا کردند که »بر اساس برجام تمام تحریم ها لغو می شود.« من چهار 
سؤال به ریاست مجلس، علی الریجانی دادم که از این چهار سؤال، سه تای آنها در جلسه قرائت شد. یکی از سؤاالت من این 
بود که شما مدعی هستید تمام تحریم ها لغو می شود، اما در این قراردادی که امضا کرده اید، در موارد متعددی نوشته شده 
است Suspend این کلمه به معنای تعلیق است نه لغو. متن قرارداد را به آقای دکتر نجابت دادم و خواهش کردم ببرد پیش 
آقای الریجانی. الریجانی دید و گفت: »بله! اینجا نوشته ساسپند و معلوم است معنای آن چیست.« قرار شد که آقای نجابت 
ببرند و به آقای ظریف نشان دهند. آقای نجابت متن برجام را برد پایین و به آقای ظریف که سخنرانی اش تمام شده و آن 
پایین نشسته بود، نشان داد و آقای ظریف در واکنش با تعجب گفت: »ئه! ئه! من این را اصالً ندیده بودم!« باور می کنید؟«

برجام بهترین سند بین المللی است!
روزنامه زنجیره ای آرمان در مصاحبه با محمد هاشمی، عضو کارگزاران سازندگی به نقل از وی نوشت: برجام، بهترین 
سند بین المللی است که جمهوری اسالمی پس از انقالب داشته است. حال بدعهدی آمریکا به ویژه شخص ترامپ، بحث 
جداگانه ای است چراکه ترامپ نه تنها از برجام بلکه از بسیاری توافقات بین المللی ازجمله یونسکو و معاهده پاریس و غیره 

خارج شده است.
در ادامــه مطلب آمده اســت: اگر اصالح طلبــان در دولت روحانی مذاکره کردند و به نتیجه مطلوب رســیدند، 
نتیجه ای که بســیاری از مقامات و مســئوالن کشور، شخصیت های سیاسی، و فرهنگی در زمان خودش، آن را تأیید 
کردند و برجام را بهترین ســند دانســتند اما در مقابل تجربه جلیلی هم قرار داشــت که مذاکره در بغداد و ترکیه و 

غیره تجربه های ناموفقی بود.
هاشمی در پاسخ به اینکه چرا اصولگرایان به یک باره به مذاکره عالقه مند شده اند؟ اضافه کرد: ما در کشور دو سه 
جناح سیاسی داریم؛ ازاین رو در هر جناحی دو گونه نگاه می تواند وجود داشته باشد. نگاه اول این است که آن هایی 
که کشور، نظام و منافع کشور را در نظر می گیرند مصلحت را در این می بینند که مذاکره ای انجام دهند. نگاه دوم این 
است که هر جناحی منافع جناح خودش را در نظر بگیرد و به مردم، کشور و نظام کاری ندارد ازاین رو اگر این رویکرد 
دوم باشــد، مذاکره ممکن اســت نتیجه دیگری به دنبال داشته باشد یا در انتخابات آینده، تأثیر داشته باشد. ازاین رو 
یک جناح ممکن اســت به دنبال مذاکره باشــد و اگر این جناح مذاکره کنند خوب است اما اگر جناح مقابل مذاکره 
کنند بد است؛ بنابراین این نگاه، نگاه ملی و کشوری و بر اساس منافع نظام نیست بلکه بر اساس منافع جناحی است.
الزم به ذکر است که مدعیان اصالحات به این سؤال پاسخ نمی دهند که اوالً( مگر توافق برجام فقط با آمریکایی ها 
بود که با خروج ترامپ از بین برود؟ ثانیاً( این چه توافقی اســت که وابســته به آمدن و رفتن یک رئیس جمهور در 
یک کشــور باشــد؟ و ثالثاً( چرا اروپایی ها به برجام وقعی نگذاشــتند و صرفاً به وعده و فریب بسنده کردند؟ و رابعاً( 
نتیجه ســندی که مدعیان اصالحات آن را بهترین ســند بین المللی می دانند چه چیزی جز تشدید تحریم و تهدید 

علیه جمهوری اسالمی بوده است.
اگر باهوش باشیم، جو بایدن فرصت است!

عضو شورای مرکزی کارگزاران در یادداشتی در روزنامه سازندگی با اشاره به انتخابات آمریکا نوشت: در راستای استفاده 
از هوش سیاسی و دیپلماتیک باید به سمت استفاده از فرصتی به نام جو بایدن برویم پیش از آنکه به نفع ملت باشد، می تواند 
به سود همه تمام شود. چون اگر بتوانیم مذاکرات مجدد را در دستور کار قرار دهیم و به موازاتش تحریم ها و چالش های 

اقتصادی و معیشتی مرتفع شود بخشی از اعتماد ازدست رفته ملت ترمیم خواهد شد.
وی نوشت: پیروزی بایدن می تواند یک فرصت جدی را برای دولت فراهم کند که کشور از شرایط کنونی خارج شود. 

اینجاست که باید مسئله استفاده از هوش سیاسی را جدی گرفت.
در این مطلب آمده اســت: با پیروزی بایدن یک پالس مثبت دیپلماتیک به ایران و جهان ارســال شــده است؛ پالس 
مثبتی که می تواند بخشی از فشار روانی و وضعیت اقتصادی، معیشتی درونی جامعه را خنثی کند و یا حداقل تعدیل نماید.

تورم، رکود و کوچک تر شدن سفره های مردم
سازندگی نوشت: به هرحال کشور در شرایط فعلی با انبوهی از مشکالت اقتصادی از تورم و رکود افسارگسیخته گرفته 
تا بیکاری و کوچک تر شدن سفره های مردم و همچنین تشدید شیوع کرونا مواجه است و در این شرایط نباید به سمتی 

حرکت کرد که دولت جدید آمریکا نیز وارد دور جدید لجبازی و تحریم بشود.
اظهارات مدعیان اصالحات مبنی بر فرصت بودن »جوبایدن« در حالی است که بسیاری از تحریم ها علیه ایران در دوران 
دموکرات ها پایه گذاری و اعمال شد. روز گذشته »وندی شرمن«، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا در دولت اوباما و عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده آمریکایی که احتماالً یکی از گزینه های کابینه جوبایدن است، در مصاحبه ای گفت: »مذاکره کنندگان 

ایرانی خیلی سرسخت هستند و باید تا جایی که می توانیم در مذاکره اهرم فشار در اختیار داشته باشیم.«
سِر تیم مذاکره را همین دموکرات ها کاله گذاشتند

روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: »صف آرایی کم سابقه ای که در ماه های اخیر در سطوح مختلف بین المللی 
به نفع ایران شکل گرفته، نشان داد که سیاست ایران برای حفظ برجام تا چه اندازه در تضعیف عملکرد دولت ترامپ برای 
به بن بست کشاندن اجرای این توافق مؤثر بوده است. نباید از یاد برد که چگونه آخرین تحوالتی که در شورای امنیت در 
واکنش به خواسته آمریکا در قبال ایران انجام شد، به جای حمایت از واشنگتن به صحنه بازخواست آن در قضیه برجام تبدیل 
شد و به انزوای گروه های ایران ستیز در درون حاکمیت آمریکا انجامید. حاال هم که با حضور »بایدن« و وعده بازگشت او به 
این توافق، امیدها برای عملیاتی شدن توافق هسته ای بیشتر شده است، اتحادیه اروپا، چین و روسیه و کشورهای موسوم 
به گروه ۷۷ که متشکل از گرایشات مختلف و متضاد سیاسی هستند برای همکاری های خود با دولت بایدن جهت حفظ 

برجام ابراز امیدواری کرده و او را برای بازگشت به این توافق ترغیب می کنند.«
ارگان دولت افزود: »در چنین شرایطی که بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند باید موانع روانی الزم را از سر راه 
لغو تحریم ها از میان برداشــت و با رویکردی معتدل، مســیر را برای دولت آینده آمریکا جهت تحقق منافع اقتصادی 
ایران هموار کرد و همزمان یک اجماع جهانی برای احیا و اجرایی شــدن توافق هســته ای ایجاد شده، برخی گروه ها 
در داخل برجام را توافقی تمام شده تلقی می کنند و می کوشند با منحرف کردن تجربیات مربوط به توافق هسته ای، 
فضا سازی علیه دستگاه دیپلماسی و قربانی کردن منافع ملی برای منافع جناحی شرایطی را ایجاد کنند که عماًل هیچ 
مذاکره ای برای رفع تحریم ها در دوره دولت دوازدهم ممکن نشود. به نظر می رسد بر خالف نگاه این جریان ها اغلب 
کشورهای جامعه بین الملل به استقبال لغو تحریم ها و رویکرد احتمالی دولت بایدن در قبال برجام و ایران رفته اند.«
اوالً، سیاســت منفعالنه حفظ برجام به هر قیمت که تداوم رویکرد خســارت بار رســیدن به توافق به هر قیمت 
است، ضمن سوزاندن فرصت ها و ظرفیت های شگرف داخلی، آمریکا و اروپا را در بدعهدی و گستاخی، جری تر کرد. 
ثانیاً، عدم همراهی ظاهری اروپا با آمریکا در شورای امنیت به دلیل حفظ ایران در برجام و اجرای تعهدات ایران به 
طرز یکطرفه و تداوم فشــار حداکثری آمریکا بود. طیف مدعی اصالحات در حالی رأی ممتنع اروپایی ها به قطعنامه 
ضدایرانی آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به عنوان لطف و دلسوزی فاکتور می کنند که تعهد برجامی 
اروپا، ایستادن عملی مقابل تحریم های مالی و بانکی و نفتی بوده اما اروپا به طور تمام عیار در تحریم ایران با آمریکا 
همراهی کرده است. ثالثاً، طبق وعده بزک کنندگان برجام، لغو تحریم های مالی، بانکی و نفتی و گشایش اقتصادی 
هدف توافق هسته ای بوده است نه تقابل ظاهری اروپا و آمریکا. تحریم تسلیحاتی نیز همان سال 94 باید لغو می شد 
اما تیم مذاکره کننده ایران تحریم پنج ساله را به شکل داوطلبانه )!( پذیرفته است. رابعاً، همین دموکرات ها سر تیم 
مذاکره کننده را کاله گذاشــتند و در روز اجرای برجام، با تحریم و عهدشــکنی، توافق را نقض کردند و تعهدات نیم 
بند خود را زیر پا گذاشــتند. پایه گذار تحریم های حداکثری، دموکرات ها در دولت اوباما بوده اند و بیشتر تحریم هایی 
که توســط ترامپ اعمال می شــود، برآمده از تحریم های کاتسا و آیســا است. خوشبینی مجدد مدعیان اصالحات به 

دموکرات ها و تقالی مذاکره دوباره بوی خیانت می دهد.
دست زنجیره ای ها و کانال مانش در یک کاسه!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: »در هفته های گذشته تراژدی مرگ خانواده ای ایرانی در کانال مانش که به 
امید رسیدن به انگلیس و زندگی بهتر مهاجرت کرده بودند، تیتر رسانه های خارجی شد؛ خانواده ای پنج نفره که هرگز به 

مقصد نهایی نرسیدند و زودتر ازآنچه فکرش را می کردند، به ایران بازگشتند.«
این گزارش افزوده است: »هرچند پیکر شیوا، رسول، آنیتا و آرمین، به ایران رسید اما دریای مانش، آرتین 15 ماهه 
را پس نداد تا تعداد مفقودان سردشتی این حادثه به سه نفر برسد. حاال سردشت همیشه چشم به راه کودکی است که 
خانواده اش در آرزوی زندگی بهتر او را از میان جنگل ها و کوه ها گذراند و به فرانسه رساند. سه ماه پیش بود که خانواده 
پنج نفره رســول زندگی شــان را فروختند، به برادرها و خواهرهایشان از زندگی رنگین و بهتری گفتند که در انگلستان 
چشم انتظارشــان بود. بســیاری از اقوام آن ها، تجربه مهاجرت غیرقانونی را داشتند. دو خواهر شیوا مدت ها بود که در 
سوئیس و بلژیک زندگی می کردند و برادر کوچک تر شیوا هم چندماهی بود که در ترکیه مترصد فرصت برای پیوستن 
به خواهرانش بود. آنها هم برای اینکه بتوانند از کار فصلی، بی پولی و تلخ کامی نجات پیدا کنند، زندگی شان را فروختند 

و در یک چمدان کردند تا خوشبختی ]![ را به بچه هایشان هدیه بدهند.«
در ادامه این نوشتار آمده: »چرا رفتند؟ این سؤال را من می پرسم و او ]برادر متوفا[ می گوید: »کار نبود. شهرهای 
مرزی وضعیت بدی دارند. سردشــت هم سال هاســت اوضاعش خراب است. رسول کارگر بود. برای کارگر یک روز کار 

هست و یک روز نیست...«
روزنامه زنجیره ای شــرق که روزی مدیرمسئولش در مصاحبه ای به صراحت گفت باید به بزک برجام می پرداختیم 
اکنون نیز به بزک غرب و اروپا مشغول است. در سطرهای باال بارها عناوینی مانند خوشبختی و یا آینده ای خوب برای 
کسانی که به غرب مهاجرت کنند آمده است. این جماعت با بزک غرب و ارائه تصویری غیرواقعی در این قبیل حوادث 

به غایت تلخ سهیم هستند.
به این خبرها که اکثراً توســط ســایت های هم طیف روزنامه شرق منتشر شده دقت کنید: »ایسنا: پس از مدت ها، 
نرخ بیکاری انگلیس از 4 درصد گذشت. مرکز آمار انگلیس اعالم کرد که شمار بیکاران این کشور در سه ماهه منتهی به 
جوالی با 1۰4 هزار نفر افزایش به یک میلیون و 4۰۰ هزار نفر رسید. نرخ بیکاری نیز با 2/ ۰ درصد افزایش نسبت به 

ماه قبل به 1/ 4 درصد رسید. این نرخ بیکاری از اکتبر سال 2۰1۸ تاکنون بی سابقه بوده است.«
»خبرگزاری آناتولی در لندن: اعمال محدودیت های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا که از 23 مارس در انگلستان 
آغاز شد، فشارهای جدی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. طبق برآوردهای بانک مرکزی انگلیس )BoE( این کشور 
به سمت عمیق ترین بحران 3۰۰ سال گذشته در حال پیشروی است. بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته اعالم کرد که 
پیش بینی می شــود شــیوع ویروس کرونا باعث انقباض 25 درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه دوم سال شده و امسال 

ممکن است اقتصاد کشور تا 14 درصد انقباض یابد.«

كدخدایی: دموكرات و جمهوری خواه
 فرقی ندارند

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: امیدواریم روزی »ترامپ« در یک 
دادگاهی محاکمه شود و پاسخگوی جنایت هایش باشد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با تهران تایمز گفت: 
سیاســت های اشتباه ترامپ به ویژه حمایت از نفرت پراکنی و نژادپرستی در جامعه 

آمریکا، این کشور را به سمت یک دوقطبی سوق داده است.
ســخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه تفاوتی بین کاندیداهای دموکرات و 
جمهوری خواه وجود ندارد، اظهار داشت: حمایت از صدام در ۸ سال جنگ تحمیلی 
علیه ایران، باعث شــده کارنامه آمریکا نزد مردم ایران سیاه باشد و طبیعتاً برای ما 

تفاوتی نمی کند یک دموکرات پیروز شود یا جمهوری خواه.
وی تأکید کرد: هر دو حزب به یک شکلی علیه مردم ایران اقدامات مخربی انجام 
داده اند که آخرین نمونه آن جنایتی بود که به دستور ترامپ انجام شد و امیدواریم که 

روزی در یک دادگاهی محاکمه شود و پاسخگوی جنایت هایش باشد.
سردار جاللی خبر داد 

تولید ۲۰۰ محصول پدافند سایبری در كشور
رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تولید ۲۰۰ محصول پدافند سایبری 

خبر داد.
نشست تخصصی پدافند غیرعامل با رویکرد تداوم تولید در صنایع معدنی و فلزی 
با حضور ســردار »غالمرضا جاللی« رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و »خداداد 
غریب پور« رئیس هیئت عامل ایمیدرو به صورت ویدئوکنفرانســی در سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار شد.
سردار جاللی در این نشست با بیان اینکه راهبرد دشمن، تداوم فشار با استفاده از همه 
مولفه های قدرت علیه کشور ماست، اظهار داشت: دشمن اکنون یک جبهه جنگی جدید 
را علیه ما گشوده که بستر این جنگ اقتصاد و هدف آن مردم است. در این مدل جنگ، 
که به جنگ  ترکیبی هیبریدی معروف است، دشمن اثرگذاری فشارها به مردم را به عنوان 
شاخص تعریف کرده است. با این رویکرد، دشمن در تالش است در بستری برپایه اقتصاد 
زیرساخت های حیاتی را هدف برنامه های خود قرار دهد تا با از کار انداختن آنها و اختالل 
در خدمت رسانی به مردم، زمینه نارضایتی فراهم شود که در این عرصه ناکام مانده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه راهبرد رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اینکه تحت فشار مذاکره نمی کنیم، راهبرد فشار حداکثری دشمن را نقش بر آب کرد 
و هدف دشمن را از بین برد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن از تحریم های اقتصادی، 
فروپاشی نظام اقتصادی کشور بوده است، اما علی رغم فشارهایی که به کشور وارد شده 

است، نظام اقتصادی کشور با وجود شرایط بیماری کرونا پایدار مانده است.
سردار جاللی در بخش دیگری از اظهارات خود با  اشاره به نقش شاخص ایمیدرو در 
حوزه صنعت و معدن کشور تصریح کرد: در این سازمان ایمیدرو یکی از موضوعات مهم، 
حفاظت از زیرساخت های حیاتی است و با توجه به اینکه عمده این زیرساخت ها فنی 

هستند؛ بنابراین نیازمند یک رویکرد علمی  و دانشی در این حوزه هستیم.
وی افزود: حفاظت از زیرساخت های حیاتی موسوم به CIP در حال تبدیل به یک 
رشــته و دانش جدید در دانشگاه ها است که در حوزه فعالیت ایمیدرو الزم است که به 

این موضوع پرداخته شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: امروزه حفظ تداوم کارکرد 
صنایع در شرایط تهدید و بحران جزو رویکردهای دانشی در حوزه پدافند غیرعامل و از 
مهم ترین حوزه های دانشی است. مجموعه  ایمیدرو با توجه به شرایط خاص کشور و با 
وجود همه گیری ویروس کرونا، توانسته است کارکرد خود را حفظ و به تاب آوری اقتصاد 

کشور کمک شایان توجهی داشته باشد.
وی در ادامه به نقش و جایگاه صنایع راهبردی در شرایط جنگ اقتصادی پرداخت 
و گفت: در مقابله با جنگ  ترکیبی که دشــمن علیه ما به راه انداخته اســت، راهبرد ما 
صرفاً حمایت از تولید داخلی و نگاه به درون است؛ لذا هرچه ممکن است باید به حمایت 

از تولید داخل تأکید شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: همان طور که در همه جنگ ها 
قواعد و قوانین خاص جنگی وضع می شود ما هم در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند تسهیل 
قوانین هستیم تا بتوان آزادی عمل به دستگاه ها جهت رفع این موانع و مشکالت داده شود.
سردار جاللی در بخشی دیگر سخنان خود به موضوع تهدیدات سایبری در صنایع 
و زیرساخت ها پرداخت و با  اشاره به تولید ضد بدافزارهای بومی  در کشور برای مقابله با 
تهدیدات ناشی از استفاده از نرم افزارها و ایمپلنت های صنعتی خارجی در صنایع زیرساختی 
کشور تصریح کرد: خوشبختانه توان علمی  کشور در این عرصه باالست و نرم افزارهای 
بومی  عملکرد خوبی در حوزه اجرا نیز داشته اند و امروز سبد محصوالت راهبردی پدافند 

سایبری به بیش از 2۰۰ محصول رسیده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، استفاده از نرم افزارها و خدمات بومی، تحلیل 
حوادث و آسیب پذیری و ارزیابی مستمر میزان آمادگی های امنیتی و پدافندی با برگزاری 
رزمایش های سایبری را از دیگر اقدامات مهم برای تأمین امنیت سایبری در زیرساخت های 

حیاتی برشمرد که باید به آنها توجه ویژه ای صورت گیرد.

درمکتب امام

اعتراض های کودکانه
بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه توزی در مجامع 
جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می دهند؛ و با دلسوزی های بی مورد 
و اعتراض های کودکانه می گویند جمهوری اســالمی سبب دشمنی ها 
شــده است و از چشم غرب و شــرق و ایادی شان افتاده است! که چه 
خوب است ]به [ این سؤال پاسخ داده شود که ملت های جهان سوم و 
مسلمانان، و خصوصاً ملت ایران، در چه زمانی نزد غربی ها و شرقی ها 

احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند!
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 قالیباف در صحن علنی مجلس:

كلید حل مشکالت در پاستور، بهارستان و میرداماد است
نه ویرجینیا، میشیگان و آریزونا

رئیس  مجلس در نطق پیش از دســتور 
خود گفت هر چند که از شکســت ترامِپ 
قمارباز خوشــحالیم اما عمیقاً باور داریم که 
زندگی و معیشــت مردم را نه می توان و نه 
باید به پیروزی یا شکســت کسی در کاخ 

سفید گره زد.
جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی صبح 
یکشنبه 25 آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف 
و با دســتور کار الیحــه یک فوریتی تمدید قانون 
مالیــات بر ارزش افزوده برگزار شــد. »محمدباقر 
قالیباف« در نطق پیش از دســتور جلســه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی با  اشاره به انتخابات 
ریاســت جمهوری ایاالت متحــده آمریکا، گفت: 
انتخابــات اخیر آمریکا و حــوادث قبل و بعد از 
آن اتفاقی عبرت آموز بود. آمریکایی که ســال ها 
مشکالت ساختاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
خود را با قدرت رسانه ای اش پنهان کرده بود، این 
روزها بدون روتوش در مقابل افکار عمومی جهان 

به نمایش گذاشته شد.
وی بیان کرد: آمریکای واقعی که در کنار قوت 
اقتصادی و نظامی خود درگیر شکاف های عمیق 
اجتماعی و تبعیض های ســاختاری است، فاصله 
بســیار زیادی با آمریکای نمایشی دارد و تصویر 
واقعــی امروز، روند رو به افول آمریکا را در مقابل 
چشــمان مستضعفان جهان به نمایش گذاشت و 
با شکسته شدن هیمنه ایجادشده، روند افولش را 

سرعت بخشید.
از شکست قاتل سردار خوشحالیم 

رئیس  مجلس شــورای اسالمی متذکر شد: 
همــان گونه کــه چند روز پیش، بــرادر عزیزم 
سیدحسن نصراهلل گفت »ما از شکست قاتل شهید 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس خوشحالیم« 
و همه با چشمان خود دیدند کسی که در این دنیا 
ندای أناَ َربُُّکْم األْعلی سر دهد، بر اساس سنت الهی 
در دنیا و آخرت خوار و خفیف می شــود. ما نظام 
فاسد حاکم بر آمریکا را مقصر اصلی تصمیمات 
غلط آنها می دانیم و تنها خون بهای آنها را اخراج 
سربازان آمریکایی از منطقه می دانیم اما از کوچکی 
و زبونی صادرکننده فرمان آن جنایت بزرگ هم 
شادمان می شویم.وی تأکید کرد: هر چند که از 
شکست ترامِپ قمارباز خوشحالیم اما عمیقاً باور 
داریم که زندگی و معیشت مردم را نه می توان و 
نه باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید 
گره زد. تصمیمات ما باید مســتقل از رفتن ها و 
آمدن ها باشــد و تصمیمات ما است که پایه های 
اصلی اقتصاد کشورمان را می سازد و قدرت ما را 
مشخص می کند و باید باور کنیم کسی که واگن 
خود را بــه لکوموتیو دیگران ببندد، باید منتظر 
بنشــیند تا با آنچه در اختیارش نیست، شادی 

کند یا عزا بگیرد.
قالیباف اظهار داشــت: تصمیمات ما در حوزه 
مســکن، بورس، ترخیص کاالهای اساسی، نظام 
بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری ها 
در بــازار ارز، طال و خودرو، بی تفاوتی نســبت به 
گرانی ها و رها کردن بازار و تولید ملی به پاســتور، 
بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به 
آریزونا، جورجیا و میشیگان؛ پس به مردم آدرس 

غلط ندهید.

سوءمدیریت 
اصلی  ترین دلیل مشکالت کشور

وی ادامه داد: مهم ترین ریشه مشکالت کشور، 
سوء مدیریت، دست روی دست گذاشتن، استفاده 
نکردن از ظرفیت های عظیم داخلی و ناهماهنگی 
بین نهادهای سیاســتگذار و مجری اســت و این 
سوءمدیریت ها باعث عدم برقراری ارتباط مناسب 
تجاری با کشــورهای مهم دنیا به ویژه کشورهای 

همسایه، منطقه و آسیا شده است.
رئیس  مجلس بــا تأکید بر اینکه لغو تحریم ها 
باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد، تصریح 
کرد: واقع بینی حکم می کند که لغو تحریم ها بدون 
فرصت سوزی و تولید قدرت، ساده اندیشی است و تنها 
راه برداشته شدن فشار تحریم ها از دوش مردم و ناامید 
کردن دشمن از فشار حداکثری این است که ایران 

و همه مردم به ویژه طبقه مستضعف را قوی کنیم.
قالیباف افزود: اگر اقتصاد داخلی رونق گیرد، 
چرخ تولید و  اشتغال را به حرکت درآوریم و معیشت 
و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم، قطعاً دشــمن از 
اعمال فشار بیشــتر علیه کشورمان ناامید خواهد 
شــد. همچنین در این راه، هر سیگنالی که تصویر 
ضعف و نیاز به خارج از دشمن را دارد، فرصت سوزی 
است. مجلس شورای اسالمی معتقد است که باید 
با تغییر برآورد آمریکا، فشــار تحریمی و اقتصادی 
بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد و مشخص است 
کــه رئیس جمهور جدید آمریــکا ادعا می کند که 
سیاســت ها و روش های متفاوتی نســبت به فرد 
قبلی دارد و همین تمایز، سیاست های متفاوتی را 
در چهار سال پیش رو در آن کشور رقم خواهد زد.
رئیــس  مجلس گفت: آنچه در عمل تفاوت را 
مشخص می سازد، لفاظی و ادعاهای بیهوده نیست و 
ما ضمن قائل بودن به این تفاوت، باور داریم که فرد 
جدید مستقر در کاخ سفید نیز اهدافی مشخص و 
روشن دارد و سیاست های او پیش از این نیز اجرایی 
شده است و درست است که »بایدن« با »ترامپ« 
فــرق دارد اما مهم این اســت که بدانیم بایدن در 
بهتریــن حالت با اوبامایی که طراح تحریم های به 
اصطالح فلج کننده و اولین ناقض تعهدات آمریکا 
اســت، تفاوتی ندارد. وی گفت: بایــدن نفر دوم 
دولت اوباما و تنظیم کننده اصول سیاست خارجی 
آن دولت بود و تیم کارشناســی و تصمیم ســاز او 
عمدتاً همان تیم دولت اوباما اســت و مردم ایران 
فراموش نکرده اند که دولت اوباما- بایدن چگونه با 

ایجاد ساختارهایی پیچیده برای وضع تحریم های 
فلج کننــده علیه ایران اقدام کردند و زمانی که در 
به نتیجه رسیدن از این تحریم ها شکست خوردند، 

مجبور شدند که وعده رفع تحریم ها را بدهند.
رئیس  مجلس تصریح کرد: ترامپ نیز بر مبنای 
همان ساختار تحریمی توانست فشارها را بیشتر کند و 
آن چیزی را درو کرد که اوباما و بایدن کاشتند و هنوز 
ســوابق بدعهدی و جواب منفی دولت اوباما- بایدن 
به تالش شرکت های اروپایی برای گرفتن تضمینی 
مکتوب بــرای تجارت با ایران در کارنامه آنها وجود 
دارد و هنوز فراموش نکرده ایم که »جان کری« پس 
از این جواب منفی، با فریبکاری دلیل عدم رفع عملی 

تحریم ها را، تصمیم شرکت های اروپایی اعالم کرد.
اصالح ساختار بودجه در اولویت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز با اولویت بررسی طرح اصالح ساختار 
بودجه با 1۸1 رأی موافق، 22 رأی مخالف و ۸ رأی 
ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلســه 
موافقت کردند. محســن زنگنه در این باره، گفت: 
طرح اصالح ساختار بودجه یکی از مهم ترین طرح ها 
و به احتمال زیاد قوانین مجلس یازدهم خواهد بود 
و طی ماه های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه 
با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و رئیس  مجلس 

شورای اسالمی تهیه شده است.
رئیــس  کمیته اصالح ســاختار با  اشــاره به 
فرمایشــات مقام معظم رهبــری درباره ضرورت 
اصالح ســاختار بودجه، متذکر شــد: مقام معظم 
رهبری در سال 9۷ از مجلس و دولت خواستند که 
اصالح ساختار بودجه را در دستور کار قرار دهند. 
اصالح ساختار بودجه با اصالح چند ماده و تبصره 
امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است 
که می تواند ۷۰ درصد مشکالت اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند. زنگنه افزود: 
اگر از گام دوم انقالب، سند چشم انداز 2۰ ساله و 
برنامه های کالن 5 ساله صحبت می کنیم، ظهور و 
بروز آنها در بودجه است و بنابراین اصالح ساختار 
بودجه امری حیاتی است. اصالح ساختار بودجه در 
12 بند ارائه شده و مواد این طرح با هماهنگی دولت 
تدوین شده اســت و با توجه به فرصت محدودی 
که تا زمان ارائه الیحه بودجه ســال 14۰۰ پیش 
رو داریم، الزم اســت این طرح در اولویت بررسی 

قرار گیرد.
رئیس  کمیته اصالح ساختار بودجه تاکید کرد: 

در این طرح به اصالح منابع، شفافیت منابع، ارتباط 
مالی شرکت نفت و دولت، اصالح زیرساخت فروش 
نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست های مالی 

پرداخته شده است.
محمدباقر قالیباف درباره طرح اصالح ساختار 
بودجــه، گفت: طــرح اصالح ســاختار بودجه در 
دستور جلســه بعدی صحن علنی قرار می گیرد و 
این سیاســت ها و احکام بودجه فقط برای ســال 

14۰۰ نیست.
رانت در توزیع نهاده  های دامی

علی خضریان در جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس 
درخصوص مشکالت تامین ارز و توزیع نهاده های 

دامی را قرائت کرد. 
وی گفت: تامین نهاده هــای دامی مورد نیاز 
شامل جو، ذرت و کنجاله سویا برای پرورش دام و 
طیور برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری 
و پراهمیت است. این نهاده ها در برخی از کشورها 
مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین و هند 
تولید و از طریق واردات به دست بهره برداران فعال 

صنعت دامپروری می رسد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
اعمــال نظر ســلیقه ای و رانت موجــود در روند 
تخصیص و توزیع نهاده های دامی موجب هدررفت 

ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است.
در بخشی از این گزارش آمده: »این کمیسیون 
با توجه به شکایات وارده و همچنین وظیفه نظارتی 
خود، در راســتای شناســایی عناصر موثر در بروز 
بحران کمبود و توزیــع ناعادالنه نهاده های دام و 
طیور، حل مشــکالت دامداری ها و مرغداری های 
کشور برای دسترسی ســریع به نهاده های دامی 
و ســرانجام کنترل روند افزایشی قیمت گوشت و 
مرغ، جلسات فشرده ای را با نمایندگان دستگاه های 
اجرایی و مراجع ذی ربط نظیر وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، 
اتحادیه هــا، فعاالن و صاحب نظــران صنعت دام 
و طیور با هدف رســیدگی به طــرز کار و احصاء 
عناصر تهدیدکننده  صنعت مذکــور برگزار نمود 
و برای شــناخت کامل موانــع و همچنین عوامل 
نارســایی ها و برای برون رفت از مشکالت کنونی، 
سؤاالتی را برای دستگاه های ذی ربط ارسال و پس 
از دریافت پاســخ های آنان، اقدام به تهیه گزارش 

حاضر نموده است.«
در بخش پایانــی این گزارش در بیان »عوامل 
موثر در عدم توازن واردات و توزیع نهاده های دامی« 
آمده: »دولــت: الف- کم توجهی ریاســت محترم 
جمهور و معاون اول ایشان به درخواست های وزارت 
جهادکشاورزی و هشدارهای وزارت اطالعات با  اشاره 
به حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات 
و توزیع نهاده های دامی و عدم ابالغ دستورات الزم 
و به موقع«. این گزارش می افزاید: »عدم نظارت بر 
عملکرد وزارتخانه های مرتبط و بانک مرکزی و نیز 
عدم توجه به کاهش ســنگین ذخایر اســتراتژیک 
نهاده ها. دولت مکلف است به میزان 2/5 میلیون تن 
کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در 
انبارهای سطح کشور ذخیره نماید که این میزان در 
شهریورماه 1399 به میزان 69 هزار تن سویا و 23۰ 

هزار تن ذرت رسیده است.«

هفت روایت از 
سوءتدبیرهای شگفت

یادداشت روز
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وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط 
اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در باال چانه  زنی 
کنند که مذاکره انجام شود. می  گویند وزیر اطالعات در جلسه دولت هشدار 
داده اگر بنزین را گران کنید،  جامعه به هم می   ریزد و روحانی خندیده است. 
اینکه می  گویند گران کردن بنزین، تصمیم غیر کارشناسی و اطالع  رسانی 
آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناســی بوده و هم نحوه 
اطالع  رسانی- در واقع اطالع نرسانی- درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی 
شــود. روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه  چه می شود. اما به نظر من، مقام 
 رهبری هم پاسخ رئیس جمهور را دادند. ایشان، مسئولیت تصمیم گرانی 
بنزین را پذیرفتند... در ماجرای بنزیــن، روحانی قمار کرد و رهبری هم 

ایستاد.«
6/4- صادق خرازی )معاون وزیر خارجه در دولت اصالحات(: »حقیقتا 
در ماجرای بنزین، بی  خردی حاکم بود. مگر می  شود بنزین را سه برابر کنید و 
قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ گاهی به شوخی می گویم مسئولین ما صبح 
به صبح که بیدار می شوند برنامه ریزی و بخشنامه صادر می کنند که انقالب 

را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ می   کنند.«
7/4- علی مطهری نایب  رئیس  مجلس دهم: »حوادث آبان 98 که بیشتر 
ناشی از بی تدبیری دولت بود، این خیال را در سر تندروهای آمریکا پدید 
آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسالمی کاهش یافته و وقت مناسبی برای 
ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، جرئت این کار را به خود نمی دادند. 
البته با تشییع پرشکوه پیکر آن عزیز، واقعیت را دریافتند.« آقای مطهری 
درست می گوید. حاج قاسم سلیمانی، به خاطر شجاعت و درایت و اخالص 
کم نظیرش، به محبوب ترین چهره ها در میان ملت ایران تبدیل شد و حماسه 
تاریخی تشییع او چنان طوفانی را برانگیخت که بَری مک  کافری ژنرال چهار 
ستاره آمریکایی به »ام اس ان بی سی« گفت »ترامپ از عظمت تشییع ژنرال 

سلیمانی، تا سرحد مرگ ترسید.«
5- این روایت دقیق و درست آخر، بسیار قابل تامل است. آیا خون به 
ناحق ریخته شده قهرمان مقاومت و امنیت منطقه، برخی مدیران خوابزده 
را بیدار می کند تا بیش از این، به دشــمن اعتماد نکنند و مرتکب خیانت 
شکاف افکنی دوباره در جامعه نشوند؟ شهید سلیمانی به درستی می گفت 
»در خط مقدم جنگ با دشــمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند 
دشمن نیست، دوست است... ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه 

را از بین بردن و در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است.«

معاون وزیر خارجه اسبق آمریکا و عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده این کشور در مذاکرات 
منجر به توافق هسته ای موسوم به برجام اعالم 
کرد که حتی در صورت بازگشــت احتمالی 
آمریکا به برجــام، تعامل با ایران درباره این 

توافق بسیار دشوار خواهد بود.
»وندی شــرمن« معاون سیاســی وزیــر امور 
خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما و عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده این کشور در مذاکراتی که منجر به توافق 
هســته ای موسوم به برجام شد، در مصاحبه با شبکه 
رادیویی »پابلیک رادیو اینترنشــنال« اعالم کرد جو 
بایدن- که رسانه های آمریکایی وی را پیروز انتخابات 
رئیس جمهور آینده آمریکا اعالم کرده اند- کار سختی 

برای تعامل با ایران درباره برجام خواهد داشت.
شــرمن که خود تجربه حضــور در مذاکرات 
هسته ای طوالنی را که درنهایت منجر به شکل گیری 
برجام شد در کارنامه دارد، درخصوص اینکه دولت 
جدید آمریکا در صورت بازگشت به برجام چگونه با 

ایران تعامل خواهد کرد، اظهار داشت: ما اکنون در 
سال 2۰16 نیستیم، بلکه تقریباً وارد سال 2۰21 
شــده ایم، اوضاع خیلی تغییر کرده اســت. اگرچه 
متحدان اروپایی ما و همچنین روسیه و چین طی 
این سال ها برجام را زنده نگاه داشته اند، اما باید اذعان 
کنیم که این توافق تا حدی ازهم گسیخته شده است.

وی افزود: اگرچه ایران اعالم کرده که اقداماتش 
در مسیر کاهش تعهدات هسته ای داوطلبانه اش ذیل 
برجام بازگشت پذیر است، اما بازهم باید تأکید کنم 
که ما در موقعیت قبلی قــرار نداریم، بنابراین کار 
دشــواری پیِش رو خواهیم داشت. به نظر من بهتر 
است که بایدن و تیم دیپلماسی او ابتدا کار را از طریق 
مذاکره با متحدان اروپایی مان و سپس با روسیه و 
چین آغاز کنند تا ببینند که از چه مسیری می توان 

کار را بهتر پیش برد.
ایرانی ها خیلی سرسخت هستند؛

تا جایی که می توانیم اهرم فشار داشته باشیم
شــرمن که جزو گزینه های احتمالی کابینه 

بایدن اســت در پاسخ به این سؤال درباره موضع 
مقامات جمهوری اســالمی ایران مبنی بر اینکه 
آمریکا باید خسارات خروج از برجام را جبران کند 
و این که این خسارات چگونه قابل جبران خواهد 
بود، گفت: آنچه دربــاره مذاکره کنندگان ایرانی 
می دانم این است که آنها خیلی سرسخت هستند 
و تا جایی که ممکن باشد، خواسته هایشان را قبل 
از مذاکره با دولت جدید آمریکا مطرح خواهند کرد. 
باید تا جایی که می توانیم در مذاکره اهرم فشــار 
در اختیار داشته باشیم. مطمئنم که رئیس جمهور 
منتخب، تیمی باکفایت و توانمند را برای این کار 

انتخاب خواهد کرد.
تحریم های ترامپ تکراری شده اند

به گزارش تســنیم، معاون وزیر خارجه اسبق 
آمریکا درباره تهدیدهای اخیر مقامات دولت ترامپ 
مبنی بر اینکه طی دو ماه آینده تحریم های جدیدی 
را علیه ایران اعمال خواهند کرد تا کار دولت جدید 
برای بازگشت به برجام بسیار سخت شود نیز اعالم 

کرد: دولت ترامپ هر کاری خواهد کرد تا شــرایط 
برای دولت جدید ســخت شــود، اما فکر می کنم 
که تغییری در تحریم های اساســی اتفاق نخواهد 
افتاد، درواقع بســیاری از تحریم ها مشــابه همان 
 تحریم های قبلی خواهند بود و تنها نامشان عوض

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: تحریم هــا نه موجب 
بازگشــت ایران به پای میز مذاکره شــدند و نه 
رفتــار این کشــور در منطقه را تغییــر دادند، از 
این رو دولت بایدن - هریس باید موقعیت فعلی را 
به دقت بررسی کند. رئیس جمهور منتخب اعالم 
کرده اســت که می خواهد به مذاکرات بازگردد و 
آسیب های واردشــده ]به برجام[ را جبران کند. 
تفاوت رئیس جمهور منتخب با ترامپ این اســت 
که او تیمی باکفایت و توانمند تشکیل خواهد داد؛ 
تیمی که اخیراً اعالم شــده است 5۰۰ کارشناس 
توانمنــد کــه کار خود را به خوبــی بلدند، در آن 

عضویت دارند.

وندی شرمن: دولت بایدن باید اهرم های فشار بر ایران را افزایش دهد
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عمل به 1۰۰ درصد تعهدات 

در راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق 
قاچاق ســازمان یافته یکی از آفت های مخربی 
اســت که به جان اقتصاد کشــور و نابودی تولید 

افتاده است.
در بحــث مقابلــه با قاچاق ســازمان یافته، 
یکی از اقدامات پیشــگیرانه، تجهیز نرم افزاری و 
زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه های 
رصد و شناســایی کاالهای قاچاق است. در این 
زمینه رئیس دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای 
مصوبات سفر های استانی خود به زنجان و بوشهر 
تاکید کرد که قوه قضائیه به 1۰۰ درصد تعهدات 
خود در راه اندازی ســامانه های مبارزه با قاچاق 

عمل کرده است. 
در تیرماه ســال جاری نیز در آیین رونمایی 
از سامانه های جدید الکترونیکی قوه قضائیه اعالم 
شــد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضائیه 
در بین دســتگاه های کشور صددرصد تعهداتش 
را در زمینه راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق 
کاال انجام داده و ســامانه های مورد نیاز در قوه 
قضائیه راه اندازی شده تا در ارتباط با سامانه های 
دســتگاه های دیگر، نقش بســزایی در مبارزه با 

قاچاق کاال داشته باشد.
اعاده 13هزار و 3۰۰ هکتار از اراضی ملی 
تصرف شده به بیت المال در سال گذشته

مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات 
مهم قوه قضائیه در کمک به دولت است.

در این حوزه طی سال گذشته، مجموعا 13هزار 
و 3۰۰ هکتــار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع 
طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت المال اعاده 
شــده و 39 هزار و یکصد و ۷۰ هکتار از ســواحل 

آزادسازی صورت گرفته است.
 اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی
در حوزه های مختلف در دوره تحول

سازمان بازرسی کل کشور نیز در حوزه صنعت 
هشــت هزار و 542 میلیارد ریال و قریب به 1۸6 
میلیون دالر اثربخشی داشته است. در این زمینه در 
حوزه نفت بالغ  بر هزار و 115 میلیارد تومان و 546 
میلیون دالر اثربخشی و به بیت المال بازگشته است.
این سازمان در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد 

ریال و 12 میلیون دالر اثربخشی داشته  است.

در حــوزه گمرک در یک مــورد هزار کانتینر 
قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی شده و 212 
کانتینر قاچاق هم در گمرک قشم کشف شده است، 
از ترخیص 69 دســتگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف 

گذشته نیز جلوگیری به عمل آمده است.
نتیجه نگاه به داخل

نگاهی به این اقدامات و بازگشــت صدها هزار 
میلیارد تومان به بیت المال و چرخه اقتصاد کشور 
در نتیجه مبارزه با فساد و افزایش پیگیری و نظارت 
که حلقه مفقوده بســیاری از دستگاه های اجرایی 
است نشان می دهد که اگر به جای نگاه به خارج بر 
توانایی ها و اصالح معضالت و کژی ها و موانع تولید 
تمرکز شود، بسیاری از گره های اقتصادی و مشکالت 

پیش پای صنعت و مردم قابل رفع است.

کمک قوه قضائیه به دولت و مردم

صدها هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت

کارگزاران  مرکزی حزب  عضو شورای 
اظهار داشــت: اصالح طلبان با شــوق و 
اقبال از آقای روحانــی حمایت کردند و 
االن کناره گرفتن برخــی از آنها از دولت 

ناجوانمردانه است.
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران در گفتگو با تسنیم با اشاره به وضعیت 
اصالح طلبان و نسبت دولت روحانی با آنها بیان 
کــرد: دولت آقای روحانــی، دولت اصالح طلب 

نیست بلکه نیابتی اصالح طلب است.
وی با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری 
92 گفــت: در آن مقطع، بنا به اشــاره ای که از 
ناحیه آقای هاشمی صورت گرفت و اصالح طلبان 
هم نمی توانستند به حوزه تحریم انتخابات ورود 
کنند ــ که مشــخصاً بنده مخالف این نظریه 

هســتم و آن را قبول ندارم و معتقدم ما در هر 
ـ  شرایطی حق نداریم انتخابات را تحریم کنیمـ 
مجبور به انتخــاب اصلح میان نیروهای موجود 
شــدند که در آن مقطع آقای روحانی بهترین 

گزینه بود.
عطریانفر گفت: دولت آقــای روحانی به 
لحاظ ســاختاری یک دولت غیر اصالح طلب 
است اما تصویری که در جامعه مطرح است و 
بازتاب دارد این است که اصالح طلبان حامیان 
جــدی آقای روحانی بودند که همین طور هم 

هست.
وی افــزود: البته بنده قائل به این هســتم 
کــه اصالح طلبان در قبال عملکــرد این دولت 
پاسخگو هستند اما این را هم باید توجه داشت 
که دولــت در مقام تحقق تکالیفی که به عهده 

داشت، آن طوری که مورد انتظار بود موفق عمل 
نکرد و این عدم توفیق، نوعی عدم کامیابی را در 
ذهن مردم به وجود آورده است که دنبال مقصر 

می گردند.
عضو شــورای مرکــزی حــزب کارگزاران 
در بخــش دیگــری از این گفتگو بیــان کرد: 
اصالح طلبانی که در ســال 92 با تردید و شرط 
و شروط پشت ســر آقای روحانی قرار گرفتند، 
در ســال 96 با شــوق و اقبال ایشان را تقویت 
کردند به حدی کــه رقیب اصول گــرای او که 
شــخصیتی موجه، جوان، زحمت کشیده و در 
حوزه های قضایــی موفق بــود، علی رغم همه 
اقتدار و یکپارچگی اصول گرایان و کنار گذاشتن 
اختالفات در حمایت از وی، بازهم نتوانســت بر 

آقای روحانی پیروز شود

دولت نتوانست
 به تکالیف خود عمل کند

عطریانفر که با تسنیم گفتگو می کرد، اظهار 
داشــت: باید به عزیزان صاحب نظــر در حوزه 
اصالح طلبی هم بگوییم که هنر این نیست که 
اگر دیدید یک دولتی به دالیل کاماًل موجه زمین 
خورده و آسیب دیده است و از طریق آن، مردم 
آســیب دیده اند، دامن خودتــان را جمع کنید 
و فاصله بگیرید، بله، متأســفانه به قول معروف 
شکست »یتیم« است و پیروزی چندین »پدر« 
دارد، این کامالً ناجوانمردانه است. ما باید بمانیم، 
از طــرف مردم فحش هم بخوریــم و به مردم 
بگوییم؛ بله، این دولت به دالیل نســبتاً موجه و 
غیرارادی نتوانست به تکالیف خود آن طوری که 

انتظار می رفت عمل کند.

عطریانفر: اصالح طلبان با شوق از روحانی حمایت كردند
باید بمانیم و از مردم فحش هم بخوریم!


