خبر
روحانی در ستاد ملی کرونا خبر داد:

یارانه ۱۰۰هزارتومانی به ۳۰میلیون نفر
رئیسجمهور گفت :امروز مصوب شد برای حدود  ۳۰میلیون نفر
به مدت چهارماه تا پایان امسال ،بهصورت بالعوض  ۱۰۰هزار تومان
پرداخت شود.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور صبح دیروز
ن که امروز روز اول آذرماه
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بابیان ای 
است که آغاز طرح جامعی است که باید در شهرهایی که وضعیت قرمز،
نارنجی و زرد دارند ،اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار داشت :درواقع ما
یک دوره بسیار سخت در آغاز کرونا که مربوط به ماه اسفند سال قبل و
فروردین امسال میشد ،داشتیم که مقررات و دستورالعملهایی بود و
مردم همراهی بسیاری خوبی داشتند و الحمدهلل وقتی از فروردین وارد
ً
اردیبهشت شدیم ،کامال فضای فشار کرونایی به کشور کم شد.
رئیسجمهور ادامه داد :از آن زمان یعنی اردیبهشت که فشار کم شده
ی گذردودر اینمدت
بود،تاامروزیکعددیحدود6،5ماهاز آنزمانم 
متأسفانه با موج دوم کرونا در برخی استانها مواجه شدیم و ا کنون هم
با موج سوم کرونا مواجه شدیم که بر تعطیلی هوشمند شهرها وابسته به
شرایط و محدودیتهایی که در شهرها اجرا میشود ،تصمیم گرفتیم.
وی عنوان کرد :هدف اصلی ما از این کار این است که انتقال ویروس را
کنترل کنیم و این انتقال به کمترین حد ممکن خود برسد و افراد مبتال
را سریعتر شناسایی کنیم و بدون نیاز به بستری سریعتر درمان و افراد
نیازمند به قرنطینه بهخوبی مراقبت و مواظبت شوند و تجمع و تردد
را نیز کاهش دهیم .در بعضی جاها برای کاهش تردد و تجمع ناچار به
تعطیلی شدیم.
ً
رئیسجمهور بیان کرد :مردم عزیز ما بدانند ما قبال می گفتیم همه
پروتکلها را برای سالم ماندن خود ،اقوام و کاهش فشار از روی کادر
درمان رعایت کنید ،اآلن مورد دیگری اضافه شده که عالوه بر اینها ،ما
بایدهمهاصولرامراعات کنیمبرایاینکهفشار اقتصادیبر کسبوکارها
ی کنیم ،هرچه سریعتر کم
و فعالیتهای اقتصادی که از امروز ایجاد م 
شود و ا گر همه مراعات کنیم این مدت ممکن است  ۱۰روز بشود و ا گر
رعایت نکنیم ممکن است خداینا کرده در این دو هفته هم به نقطه
مطلوب نرسیم.
روحانی گفت :حاال برای اینکه این تعطیالت بتواند ما را به هدف برساند
ً
الزاماتیداریم.اولینالزام،مسئولیتپذیریآحادمردماست.یعنیاصال
این تعطیالت پیامش فقط این بود که به مردم بگوییم مسئله ویروس
کرونا خیلی جدی است و همه باید مراعات کنیم .بحث سر تعطیلی و
بسته شدن مغازه نبود.
ویافزود:بحثسراینبود کهمردمدرفاصلههایاجتماعیودورهمیها
مراعات کنند.اآلنآنمقدار که کسبوکاربرایاینبیماریمشکلایجاد
کرده خیلی بیشتر از آن دورهمی مشکل ایجاد کرده است .فردی فوت
ی گویندبداستا گرتشییعجنازه
ی کندوهمهاقوامودوستاننزدیکم 
م 
یا خانه متوفی برای عرض تسلیت نرویم .این جمع شدنها با نتیجه
ً
ً
ی گفتند عطسه و
ی که قبال م 
تحقیقاتی که اخیرا بهدستآمده ،درحال 
سرفه کردنباعثانتقالسریعمیشود،خودحرفزدنوصحبت کردن
افشانههای تنفسی منتشر می کند که ممکن است سنگین یا سبک
م کم ماسک را برمیدارند،
باشد .معموال در خانواده جمع میشوند ک 
ً
ا گریکیمبتالباشدودر جمعصحبت کندمخصوصاا گرزمانحضورشان
در جمع کوتاه نباشد و از طرفی سیستم تهویه درستی در آنجا نباشد،
باعث خواهد شد بقیه همه مبتال شوند.
رئیسجمهورخاطرنشان کرد:ماامروزمیبینیمبسیاریازابتالهاخانوادگی
و گاهی دو نفر و حتی یک نفر بی عالمت بوده و همه را مبتال کرده است.
بنابراین مسئولیتپذیری آحاد افراد جامعه به معنای الزام اول است
تا این محدودیت بتواند اثربخشی داشته باشد .مسئله دوم ضمانت
اجرای مصوبات است .ما مصوبات زیادی را تصویب کردیم که ا گر اجرا
ی کند،آنچه
نشوند و فقط مرکب روی کاغذ باشد تأثیری ندارد و کاری نم 
هست باید اجرا شود.
روحانی گفت:افرادیهستند کهمقداریبیمباالتهستندودستگاههایی
کهمسئولیتضمانتاجراباآنهااست،دستگاههایناظر،ضابطینقوه
قضائیه ،نیروی انتظامی ،بسیج ،تعزیرات ،اتحادیهها و همه آنهایی
که باید مراعات کنند و از طریق قرارگاه مرتب به آنها اطالعرسانی و ابالغ
میشودهمهبایداقدام کنندتاپایشمستمرینسبتبهبیمارهاصورت
گیرد.رئیسجمهور ادامه داد :امروز پیشنهادی در جلسه مطرح و قرار
شد قرارگاه روی آن بررسی کند و آن این بود که همه افراد باید کارت
ملی یا یک کارت شناسایی معتبر دارای شماره ملی فرد همراه داشته
باشند تا نگذاریم فرد مبتال وارد سیستم حملونقل ،کسبوکار و محل
اجتماعات شود و آن را دنبال خواهیم کرد .الزام سوم لزوم همکاری
همه دستگاههای دولتی و غیردولتی است .ا گر بنا باشد بگوییم این
کار را قرارگاه یا نیروی انتظامی انجام دهد صحیح نیست .همه باید
باهم و دستبهدست هم این کار را انجام دهیم.روحانی تصریح کرد:
الزام چهارم کمکهای ،محالت ،مساجد ،بسیج ،خیرین ،هاللاحمر،
ً
سمنها مخصوصا نسبت به آنهایی که در قرنطینه هستند باید یاری
کنند یا آنهایی که احساس میشود مبتال هستند را به مراجع هدایت
کنند تا از آنها تست گرفته و خوشبختانه امروز اعالم شد تست از  ۲۰هزار
و  ۲۵هزار نفر تجاوز کرده و انشاءاهلل روزانه  ۱۰۰هزار تست سریع خواهد
رسید و این خبر بسیار خوشی است.
وی اضافه کرد :البته تعداد مبتال یکدفعه باال میرود اما از آنطرف
با ادامه این روند تعداد مرگومیر و حتی تعداد بستریها کاهش پیدا
ی کندوشناساییسریعوبهموقععمل کردنتنهاراهاست.الزامپنجم
م 
اطالعرسانی بهموقع ،شفاف و روشن است .چه تصمیماتی که اینجا
گرفته میشود چه تصمیمات قرارگاه و چه توصیههای وزارت بهداشت
باید بهموقع با زبانی روشن ،صریح و ملموس برای مردم تشریح شود.
ن کهمسئلهششم کهبسیارمهماستاقناعسازی
رئیسجمهوربابیانای 
مردم است ،گفت :مردم باید قانع شوند که ما در این شرایط راه دیگری
ی گفتیم وا کسن را تزریق کن دو
نداریم .ا گر وا کسن مطمئن داشتیم م 
ی گفتیم
ماهیاسهماهدر امانهستی.ا گردارویمطمئنهمداشتیمم 
چ کداماز اینهاوجودندارد.بنابراینهیچ
ایندارورااستفاده کناماهی 
راهی جز همین توصیهها ،فاصلهها ،مراعات اصول بهداشتی ،دورهم
جمع نشدنها و کاهش تردد و اجتماع ،نداریم .اتفاقا یکی از مصوبات
کاهشترددشبانهبودزیرابسیاریاز دورهمیهاناشیاز همینترددها
است و ما باید در کنار این طرح ،طر حهای مکمل را هم پیدا و اضافه
کنیم تا به نتیجه برسیم.روحانی اظهار کرد :موضوع هفتم هم اقدام
صداوسیما است که برای ساعات فراغت مردم برنامههای شادی
داشته باشد و وقت آنها را پر کند و آموزنده هم باشد .دانشگاهها و
آموزشوپرورش هم باید برای فرزندان از طریق فضای مجازی درس
خودراادامهدهندواینجزالزاماتیاست کهبایداجراشود.موردهشتم
و آخر ،اقدامات حمایتی و جبرانی است .یعنی حاال که گفتیم مردم دو
هفته کسبوکار و فعالیت اقتصادی شأن تعطیل شود در حد امکان
و توان باید مردم را یاری کنیم.وی تأ کید کرد :به همین دلیل امروز
مصوب شد برای حدود نزدیک به  ۳۰میلیون نفر ،ماهانه برای چهار
ماه تا پایان امسال در هرماه بالعوض  ۱۰۰هزار تومان به آنها بدهیم و
برای این  ۱۰میلیون و خردهای خانواده وام یکمیلیون تومانی مقرر
شد شبیه به همان وام اوایل سال که بازپرداخت آن وام هم  ۳۰ماهه
و بالعوض است .برای وام هم تصمیم گرفته شد.رئیسجمهور ادامه
داد :مسئله پرداخت پول گاز و مشکالتی که برای چک به وجود میآید
و موارد دیگر ،مشابه چیزهایی است که در اوایل سال تصویب کردیم و
ن کهاز مشکالتمردم کاستهشود.بااجرایطرح
امهالیدادیمبرایای 
جامعبااین۹الزام کههمهبایددستبهدستهمدهیم،مردممابتوانند
با مشکالت کمتری این دوران را سپری کنند.روحانی در پایان عنوان
کرد :ا گر همه مردم رعایت کنند نیاز به یک ساعت تعطیلی نخواهیم
داشت .ا گر تمام مردم دستورالعملها را مراعات کنند و دورهمیها را
کنار بگذارند و در تجمعات غیرضرور شرکت نکنند و ترددها را کاهش
دهند ،وضعیت بهبود مییابد .این تعطیالت برای این بود که به مردم
بگوییمشرایطسختاستوشرایطهشداراست.خیلیامیدواریممردم
با مراعات خود ،هم تعطیالت را کوتاه کنند ،هم نقلوانتقال بیماری و
هم فوتیها را کاهش دهند و هم نگرانی نسبت به این ویروس کاهش
یابد و انشاءاهلل در سالمت کامل باشند.
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«رسالت» از آخرین احواالت برجام در معادالت سیاسی دولت گزارش میدهد؛

مذاکره؛رمزجدیددوقطبیسازی

وحید عظیمنیا
«توافقهستهاینوعیمصالحهاست،
در مصالحه نیز طرف پیروز و طرف مغلوب
وجود ندارد .طبق آنچه در فرهنگ لغت
آ کسفورد و بستر آمده است ،در مصالحه،
ی کنند
طرفین اختالف یا مناقشه قبول م 
که از خواستههای حدا کثری خود کوتاه
بیایند و به همدیگر امتیازاتی بدهند تا
مسئله مورد اختالف حل شود .ا گر قرار
باشد یکی از طرفین تمامی خواستههای
طرف مقابل را بپذیرد ،این دیگر مصالحه
نیست ،بلکه تسلیم یکی در مقابل دیگری
است ».این بخشی از نتیج ه گیری بخش
اول فصل سوم کتاب «برجام؛ سیاستها،
دستاوردها و الزامات» است که به اسم
«جمعی از نویسندگان»  -نوبت چاپ اول
 ۱۳۹۵منتشر شده است و از همه مهمتر
نشان«مرکزبررسیهایاستراتژیکریاست
جمهوری» در آن به چشم میخورد.
یحتمل ا گر حسامالدین آشنا میدانست
فرجام برجام بعد از پنج سال چنین خواهد
شداجازهانتشارچنینسیاههایرانمیداد
چه آنکه مذا کر ه کنندگان آمریکایی نشان
دادند هرگز به دنبال مصالحه نیستند بلکه
هدف آنها تسلیم کشورمان با اسم رمز
مذا کره هستند.
درنتیج ه گیریبخش«اثراتبرجامبرحوزه
پولی و مالی کشور» ذیل فصل چهارم این
کتابآمدهاست«:بارفعتحریمهایهستهای
تحوالت مثبت قابلتوجهی در حوزه پولی
و مالی کشور رخ داده که نوید خروج از رکود
و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها در آینده
را میدهد».
همچنیندرنتیج ه گیریبخش«اثراتبرجام
برتجارتخارجیجمهوریاسالمیایران»ذیل
همینفصلآوردهشدهاست«:بدونشک
با گذشتزمانورفعهمهمحدودیتهای

تجاریوافزایشتعامالتومراوداتاقتصادی
ایرانبا کشورهایمختلف،درآیندهنزدیک
ثمراتملموستریازتوافقبرجامدرعرصه
تجارت خارجی کشور قابلتصور است که
در شرایط حاضر صرف نشانههایی از آن
مکشوف شده است».
گذرزماننشاندادنهتنهاخوشبینیهاودر
باغ سبز نشان دادنهای دولت و دولتیها
به مردم به بار ننشست و نشان از آدرس
غلطدادن داشت که در پسابرجام شاهد
دستاوردهای تاریخی روحانی هستیم؛ از
قبیل:تورم۴۰۰درصدی،رشد۵۶۰درصدی
نقدینگی ،کاهش ارزش پول ملی به
یکدهم ،کاهش قدرت خرید مردم به
یکسوم ،افزایش  ۳۰درصدی ساالنه پایه
پولی ،فروش بیش از  ۹۰هزار میلیارد اوراق
مشارکتبرایهزینههایدولتی،امانداشتن
پول برای مردم و ...
حالدرپساانتخاباتریاستجمهوریآمریکا
که تکلیف پیروز نهایی آن هنوز مشخص
نشده است ،عد های در داخل ازجمله
همان دولتیهای بانی برجام و مسبب
شرایطآزاردهندهپسابرجام،ازپیروزیحزب
ی کنندوبرآنندتاچنین
ی کوبیم 
دموکراتپا 
القا کنند که سیاست آمریکا را کشتیبانی
دگر آمده است ،اما حتی ا گر بپذیریم بایدن
پیروز انتخابات ریاست جمهوری است و
ترامپ این رئیسجمهور تروریست و قاتل
سردار امت اسالم حاج قاسم عزیز سقوط
کرده است ،این سؤال مطرح میشود مگر
بایدن معاون اول دولت «اوباما » دموکرات
نبودومگرهمیناوبامایدموکراتنبود که
ازفردایاجرایبرجاماعمالتحریمهاعلیه
ایرانراشروع کرد؟حتیباپذیرشاین گزاره
که بایدن حال رئیسجمهور است و حتما
با ترامپ تفاوتهایی خواهد داشت ،که
ماهممعتقدیمدارد،امامگراینتفاوتهادر

تا کتیکهانیست؟مگربناستدرراهبردها
تغییراتی ایجاد شود؟ مگر بایدن از ظرفیت
ساختار تحریمی اسالف خود نظیر اوباما و
ترامپ دست خواهد کشید؟ طبق جمله
مشهور منتسب به «فیدل کاسترو» رهبر
فقیدانقالب کوبا«مقایسهبیندولنگ ه کفش
که یک شخص به پا دارد غلط است؛ هر دو
حزب در آمریکا اهداف صهیونیستها را
ی کنند ،ولی با دو روش».
دنبال م 
وزیر خارجه دولت روحانی همین چند روز
پیشدر یکمصاحبه بایکروزنامهدولتی
گفته بود« :اینکه آقای بایدن میخواهد به
برجام برگردد خیلی هم خوب است ،یک
قسمت آن اجرای تعهداتشان بهعنوان
عضو ملل متحد است؛ باید تحریمها را
بردارند ،باید اقدامات تخریبی که آقای

محمدباقر قالیباف ،رئیسمجلس:

قانون انتخابات شوراها
تخصصیتر و ضابطهمندتر اصالح خواهد شد
در طرح معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی راحتتر
و ارزانتر و با کمک مالی مستقیم به تکتک خانوارها و
بهویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای دورتری
هستند ،برسد و بر همین اساس اصال مهم نیست که
این کار از سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.
به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی دیروز در آیین رونمایی و آغاز عملیات
اجرایی پروژههای شهرداری قم بابیان مطلب فوق اظهار
داشت :امروز در راستای انجاموظیفه ما و برای رفاه مردم
وزندگی خوب و مناسب برای مردم عزیزمان بهویژه در این
پروژههای عمرانی ،فرهنگی و تفریحی و خدماتی در استان
ی کنیم.ویباتبریکهفتهبسیج
قم،اینپروژههاراافتتاحم 
افزود :بسیج بدون شک تبلور عینی حضور مردم بهصورت
سازمانیافتهدرهمهعرصههایخدمتوتالشومجاهدت
در کشوراست.رئیسمجلستصریح کرد:امروزمیبینیم که
بسیجدر عرصهسالمتدر میادینحاضربودهودر کنار همه
پزشکانوپرستاران کهانصافامجاهدانهوایثارگرانهشبانهروز
ی کنند.قالیباف گفت :امروز گزارشی که مسئوالن
تالش م 
قمی به من ارائه کردهاند مبنی بر اینکه سرانه فضای سبز در

قمبه20مترمربعرسیدهاستبسیارخوشحالکنندهاست،
چرا که من سابقه و تجربه مسؤولیتیام درگذشته همین
موضوعات بوده و به همه مدیران الیقی که این زحمت را
کشیدندتبریکمیگویم.ویتصریح کرد:درشرایط کرونایی
کشور چالشهای گذشتهمانندآلودگیهوا،آلودگیصوتیو
کمبود فضای سبز را فراموش کردهایم و رسیدن  20مترمربع
فضای سبز قم را به همه مسؤوالن تبریک میگویم.رئیس
مجلس خاطرنشان کرد :باتجربهای که من دارم کمتر امروز
به اهمیت شهرداریها و دهیاریها در سراسر کشور توجه
ن گذاری در مجلس و در اصالح
کردهایم و ا گر امروز ما در قانو 
نظام اداری و اجرایی کشور در قوه مجریه دستبهدست
هم دهیم و خیلی از این مسئولیتهایی که امروز بهصورت
متمرکز در حال اجراست به شهرداریها وا گذار کنیم
مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار خواهند گرفت و خیلی
از مشکالت حل خواهد شد.رئیس مجلس خاطرنشان
کرد :شهرداریهای کشور میتوانند بخشی از چالشهای
موجوددر کشور راسروساماندهند؛ا گربهسالهایتحریم
نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که در شهرها و بهویژه
مرا کز استانها و شهرهای بزرگ پروژههای مهمی در حوزه

ترامپانجامدادهوبرخالفقطعنامه۲۲۳۱
بوده متوقف کنند».
روحانی نیز چهارشنبه  ۲۱آبان در جلسه
هیئت دولت گفت «این آقایی که جدید
آمده از ابتدا و در تبلیغات انتخاباتی خود
گفت که میخواهم به برجام برگردم .ما که
داخل برجام بودیم و خارج نشده بودیم،
 ۴+۱هم داخل برجام بوده حال آنها در
تعهدات خود سستی کردند ما هم متقابال
تعهدات خودمان را کاهش دادیم ،ولی
همه ما در داخل برجام بودیم این به عهده
آنهااست،آنهاا گربهوظیفهعمل کردند،
میتوانند راه جدیدی را انتخاب کنند ا گر
نخواستند انتخاب نکنند ما برنامه خود
را در کشور به اراده آنها پیوند نمیزنیم،
برنامه ما بر اصول ما پیوند خورده است.

خدماترسانیوحلمشکالت
مردم رقم خورده است.وی
افزود:از اولویتهایمجلس
شورای اسالمی آن است که
با طر حهای جدید و لوایح
جدیددراینمسیر گامجدی
برداریمتابتوانیمشاهدتحول
و نقشآفرینی بیشتری برای
شهرداریها و دهیاریها در سراسر کشور باشیم.قالیباف
خاطرنشان کرد :در شهرداریها چالشهایی وجود دارد
که بایستی به آن چالشها توجه کنیم بهویژه آنکه یکی از
آن چالشها نبود درآمد پایدار شهرداریها در دستور کار
است ضمن اینکه طرح جامع خدمات مدیریت شهری
هم بایستی تحول جدی در نظام اداری و اجرایی کشور
ایجاد کند که موضوع دوم مدنظر ما است.رئیس مجلس
گفت  :تالش گستردهای خارج از مجلس برای این موضوع
شده بود و وقتی من توفیق حضور در مجلس را پیدا کردم
متوجه تالشهای فراوان صورت گرفته در کمیسیونهای
داخلی کشور و شوراها شدم که طرحی در همین زمینه با
استفادهازهماهنگیهای گذشتهشدهبود کهامیدوارماین
طرح تبدیل به قانون شده و گامی جدی و اساسی در این
مسیر بردارد.وی گفت:با کمک شهرداریها و دهیاریها
در شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ بایستی گام جدی
را برای رفع چالشها و بحرانها در مجلس برای آنها
برداریم.رئیس مجلس بر لزوم شناخت دقیق از اقدامات
شهرداریها ،خاطرنشان کرد :امروز بیش از هر زمان دیگر

حسین نجابت ،کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:

شکست مقاومت ایران ،هدف غربگرایان از ارسال پیامهای مذاکره
حانیه مسجودی
حسین نجابت ،کارشناس مسائل سیاسی
و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در مورد پیام مجدد مذا کره با آمریکا و
دوقطبی کردنفضایجامعهدر گفتوگوبا«رسالت»
بیان کرد :ما یک حافظه تاریخی اجتماعی داریم
ی کنند آن را بپوشانند و با فرار
اما عدهای سعی م 
روبهجلو مردم را دچار غفلت کنند .زمانی که شما
از یک ایرانی فعال در مورد کودتای  ۱۳۳۲سؤال
کنید ،تصویری دارد و بهسادگی نمیپذیرد که
انگلیس و آمریکا خواهان رابطه دوستانه با ایران
هستند.زیرادیدهاست کهچهجنایتهایی کردند
و در برابر کشوری که به دنبال استقالل بود کودتا
به راه انداختند.
ویافزود:مردمما کشتارهایی کهباحمایتآمریکا
در زمان انقالب انجام شد ،یادشان هست حتی
زمانجنگتحمیلیهمتمامدنیاازصدامحمایت
کردندونمیتوانبهراحتیایناتفاقاترافراموش
کرد .اما برخی از اصالحطلبان در داخل و خارج از
دولت هستند که میخواهند مردم را بهغفلت
بکشانند .نباید یادمان برود که در  ۷سال گذشته
چه بر سر این کشور آمد.
ی کنم که شروع کار
نجابت تأ کید کرد :یادآوری م 
دولت با این وعده بود که ما مذا کره می کنیم و
قراردادیمینویسیمدریک کلمهاوضاعاقتصادی
ی کند.باهمینوعدهمذا کره کردندو
کامالتغییرم 
توجهی هم به تذکرات دلسوزانه که در صدر آنها
مقام معظم رهبری بود نداشتند.
این کارشناس بیان کرد :رهبری بارها فرمودند که
نمیتوانبهآمریکاییهااعتماد کرد.ایشانچندین
بار گفتند که بدعهدی و خباثت آمریکا اسنادش
موجود است اما دل باختههای غرب توجهی
نداشتندوامضای کریراضامندانستندواز همه
ن کهدرتیممذا کر ه کننده
مضحکترومسخرهترای 
ما چندین جاسوس وجود داشت .متأسفانه
افرادیدر کناردستظریفباآمریکاییهاصحبت
ی کردند،که خانه اصلی آنها همان آمریکا بود.
م 

الزمبهیادآوریاست کهپدر مجددرگذشته کاردار
ایران در آمریکا بود.
ب گراها در این  ۷سال گذشته چنان
وی افزود :غر 
ضربهایبه کشورزدند کهازحافظهملتایرانپا ک
نخواهد شد و عاقل دو بار از یکجا گزیده نمیشود.
وی افزود :اصال فرض کنیم که اینها مربوط به
گذشتهاست.ماچرابایدیکاشتباهرادوبارهتکرار
کنیم و همان مسیری را که یکبار رفتیم و کار هم
به دست هم این جماعت انجامشده را دوباره از
سر بگیریم؟! آیا سادهلوحی نیست؟ که باز دوباره
کسانی که ازنظر فرهنگی به هر دلیلی عاشق غرب
هستند حا کم سرنوشت کشور شوند؟
نماینده سابق مردم تهران در مجلس ادامه داد:
رفتنسراغمذا کرهدوپیامددارد؛پیامدمهمشاین
است که ما در حال پاس دادن به دشمن هستیم
که مقاومت داخلی و منطقهای ما که در برابر فشار
حدا کثری آمریکا ایجادشده ،شکستخورده
است .چرا باید این کار را انجام دهیم؟ ا کنون یک
جبههای در غرب آسیا پیداشده است که پیرو
مقاومت است .ملتهای مسلمان دلشان با
ی کنند که یک کشوری
مقاومت است و افتخار م 
در برابر زورگویی میایستد.
ی کند :زمانی که ما پالس مذا کره
نجابت تصریح م 
میدهیم یعنی این رویکرد شکستخورده و فشار
حدا کثری جواب داده است .نکته دوم این است
کهاصالبا کیمیخواهیممذا کره کنیم؟جوبایدن،
همانمعاوناوبامابودهواوباماتحریمهای کاتسارا
امضاء کردهاست.بااینحالمادوبارهمیخواهیم
سراغ کسی برویم که موافق فشار حدا کثری علیه

ایران است.
ی گوید :مسئله بعدی هم این بود که افرادی
او م 
مذا کره می کردند که تخصص و آ گاهی در مورد
مسئلهموردمذا کرهنداشتند.منخاطرمهستدر
جلسهای کهباوزارتخارجهایهاداشتمبهآنها
ی کنید
گفتم کهشمادرموردسانتریفیوژهامذا کرهم 
اصالدرعمرتانسانتریفیوژدیدهاید؟میدانیدچه
زحمتیبراییکعددسانتریفیوژ کشیدهمیشود؟
کهبرخیاز همینافرادمذا کر ه کننده،پاسخدادند
کهاصالسانتریفیوژندیدهاند،بنابراینبهفردورفته
وبازدید کردندوبعدازآنقرار شددر مذا کره،رئیس
سازمان انرژی اتمی هم حضورداشته باشد.
نجابت خاطرنشان کرد :مسئله این بود که
ی کردند
مذا کر ه کنندگانمادرموردچیزیمذا کرهم 
که هیچ اطالعی از آن نداشتند .اما تیم مقابل از
ی کرد.
تمام متخصصها استفاده م 
ما یکبار این راه را تجربه کردهایم چه لزومی دارد
دوبارهآنراتکرار کنیم؟اینبایدنهمانبایدناست
و برجام نیز همان برجام است .ما با کسی هم دعوا
نداریم،امانبایددائمابهآنهاپیاممذا کرهدهیم.
ا گردلشانخواستخودشانواردبرجاممیشوند
و بعد یک سرفصل جدیدی آغاز میشود.
این کارشناس اضافه کرد :ا گر بایدن گفت که
ترامپاشتباه کردهوحاضراستبهبرجامبرگردد،
مسئلهای نیست .اما باید زیانها و ضررهایی
که به کشور واردشده است جبران شود .ما
یکطرفه به تعهداتمان عمل کردیم بنابراین
آنها باید خسارت ما را بدهند .بااینحال این
صحبتها برای آینده است .ما باید استقراء
از مذا کره را نشان دهیم .نه به این دلیل که
خواهان مذا کره نیستیم .اما هیچ دلیلی ندارد
که با آمریکا مذا کره کنیم.
نجابت در انتها گفت :به نظر میرسد کسانی که
دم از مذا کره میزنند ،بعضیهایشان ندانسته
اما مطمئنا بعضیهایشان دانسته میخواهند
شکست مقاومت را اعالم کنند و بیامان تالش
ی کنند مردم را کف خیابان بکشانند.
م 

ا گر به سمت اصول ما حرکت کردند راه باز
است و بسته نیست».
ارسالپیغاممذا کرهاز سویدولتروحانی
در قالبها و به بهانههای متفاوت این
گزاره را تقویت می کند که دولت بهجای
پاسخگو بودن در قبا ل هفت و نیم سال
مدیریت خود و اقتصاد بهشدت بیمار و
آزاردهنده در حال دو قطبیسازی با رمز
مذا کره هست.
مذا کرهباآمریکادر حالیمطرحمیشود که
جمهوریاسالمیایرانهرگزمخالفمذا کره
نبوده و هیچ ترسی هم از آن نداشته است؛
دلیل این ادعا آنکه هیچ دولتی در تاریخ
جمهوریاسالمینیست کهحداقلیکبار
دربارهموضوعیباآمریکامذا کرهنکردهباشد،
اماآنچهبرایایرانمهماستاینکهمذا کره،

چنین ضرورتی حس میشود که بر همین اساس اصالح
قانون انتخابات شوراها است که الزم است به این موضوع
تخصصیتر و ضابطهمندتر نگاه کرده و این انتخابات برگزار
شود تا شامل تأثیرگذاری و نظارت دقیق و پیگیری الزم در
شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور باشد.قالیباف قول
داد :این سه موضوع مهم که چالشانگیزترین مشکالت
شوراها در شهر و روستا است را بتوانیم حلوفصل کنیم.
وی افزود :مادر دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم
و کرونا این فشارها است حق مطلب آن است که بایستی
بگوییم کهدر ایندوفشار جدیوسنگین کهبردوشمردم
کشورمان است که مردم ما نجیبانه و مجاهدانه در مقابل
این دو فشار بزرگ مقاومت کرد ه و تحمل کردند و مشاهده
کردیم که چگونه طرح ترامپ که فشار حدا کثری بود را
شکست دادند.رئیس مجلس گفت :همه ما خوشحالیم
که امروز آن را میبینیم که او دیگر در مسند قدرت نیست و
اینموضوعنتیجهمجاهدتومقاومتاینمردمعزیزاست
ضمناینکهدر بحث کرونابهدلیلحفظجانیکایکمردم
عزیز کشورمان همه ما مسئولین موظف هستیم که تالش
کنیم ضمن اینکه پیشقراوالن این عرصه یعنی پزشکان و
پرستارانمدیرانفعالاینبخشدر قوهمجریهقابلتقدیر
هستندولیا گرمقاومتملتعزیزماننبودچنینموفقیتی
بهدستنمیآمد.ویتصریح کرد:وظیفهماوهمهمدیرانو
مسئوالندرهمهسطوحآناست کهدرپاسخبهایننجابت
مردمومقاومتآنانبایستیآنباشد کهباهمدلیووحدت
تالش کنیم که گرهای از گره مردم را بازکرده و خدایی نا کرده
گرهای بر گره مردم نیفزاییم و این موضوع وظیفه همگان

وسیله است نه هدف ،یعنی با مذا کره باید
منافع ایران تأمین شود واال مذا کرهای
که منجر به برجام شد چه آوردهای برای
ایران داشت؟! شاید دولتیها فهرستی از
دستاوردهامطرح کنند،اما کیست کهنداند
هدف محض برجام لغو تحریمها بود و بس
که شوربختانه هرگز عملی نشد.
محمدجواد الریجانی رئیس پژوهشگاه
دانشهای بنیادی درباره اظهارات اخیر
سخنگوی دولت مبنی بر جبران خسارت
وارده به ایران به علت خروج یکطرفه
آمریکا از برجام از سوی این کشور ،گفت:
آمریکاییها نهتنها خسارات ما را نخواهند
دادبلکهخسارتبهخسارتافزونخواهند
کرد،ماازدشمنانتظاریبیشازایننداریم،
خسارتهای ما ناشی از این است که آنها
نگذاشتند نفت بفروشیم ،پولهای ما را
بلوکه کردندوتبادالتمالیمارا کامالمتوقف
کردند ضمن اینکه خسارتهای انسانی
هم به ما وارد کردند؛ حجم خسارات وارده
به ما باال است که باید آن را مطالبه کنیم و
این مطالبه گری جز وظایف ذاتی حکومت
ماست .در صورت جبران شدن و یا نشدن
این خسارتها ،دشمن باید پاسخگوی
لطماتواردشدهبهماوعهدشکنیخودش
باشد.بایدهموارهدربرابرمتجاوزبایستیمو
تجاوزآنرامحکوم کنیم،امااینکهدر داخل
امید ببندیم ،چون بایدن آمده گلوبلبل
میشود حتما اشتباه است.
حال انتظار میرود ،دولت باید بهشدت از
دوقطبیسازیوشرطی کردنمجدداقتصاد
دستبرداردوحتیا گرروزیسیاستنظام
بر آن شد مذا کرهای صورت بگیرد ،نباید
شاهد فریبکار یهای منتهی به برجام
شویم و باید از مذا کره صرفا بهعنوان یکی از
ابزارهای تأمین منافع ملت استفاده شود
نه بهعنوان هدف.

است.قالیباف خاطرنشان کرد :این موضوع به آن دلیل
نیست کهدر کارهانقدوانتقادنباشدبلکهنقدوانتقادباعث
سازندگی است ولی این نقد و انتقادها بایستی منصفانه
بوده و برای پیشبرد کارها باشد و مشکالت مردم را حل کند
تا بتوانیم گرهای از مشکالت را رفع کنیم.وی گفت:مهم
نیست چه کسی چ ه کاری را انجام میدهد بلکه مهم آن
است که آن کار انجام شود ،امروز همه ما در مجلس شورای
اسالمی و دولت محترم به این جمعبندی رسیدهایم که در
این شرایط سخت مردم نیازمند کمکمعیشت هستند و
بر همین اساس در طرح معیشت تالش کردیم کاالهای
اساسیراحتتروارزانتروبا کمکمالیمستقیمبهتکتک
خانوارها و بهویژه خانوارهای مستضعف که در جغرافیای
دورتری هستند برسد و بر همین اساس اصال مهم نیست
که این کار از سوی مجلس انجام میشود یا از سوی دولت.
رئیسمجلس گفت:مهمآناست کهاین کارصحیح،دقیق
و سروقت و با دقت فراوان انجامشده و به دست کسانی که
در کرونا فعالیت اقتصادیشان را ازدستدادهاند و فشار
اقتصادی زیادی را تحمل کرده و آنهایی که اشتغال الزم
راندارندو کار دائمیندارندبرسد.قالیبافخاطرنشان کرد:
به مردم عزیز کشورمان قول میدهم که همه ما مسئولین
در قوای مجریه ،مقننه و قضائیه دغدغه اول ما شما مردم
عزیزهستیدوانشاءاهللبادعایخیرشماوتالشمجاهدانه
یکایک ما بتوانیم در این مسیر گام برداشته و بخشی از
مشکالت را حلوفصل کنیم و امیدوارم در آینده بتوانیم
بهطور اساسی و ریشهای مشکالت اقتصادی و کرونا را با
تالش از سر راه برداریم.

عباس مقتدایی ،نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران در حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد
گروه سیاسی
پسازآن کهسهتناز مرزبانان کشور در
درگیریباتروریستهاونیروهایضدانقالب
به شهادت رسیدند ،لزوم تقویت مرزبانی
کشور بیشازپیش اهمیت یافت.
در روزهایی که نیروهای ضدانقالب و
تروریستی سعی دارند از نقاط مختلف
صدمات و عملیات تخریبی علیه کشور
ایجاد کنند ،نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از جایگزین
شدن طرحی جامع و بهروز برای حمایت از مرزبانان
و حفظ امنیت مرزهای کشور خبر داد .طرحی که در
مجلس دهم مطر حشده بود اما پس از پایان کار مجلس
از دستور کار خار ج شد.
عباس مقتدایی ،نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد
طرح قانون تقویت مرزبانی ایران در این کمیسیون به
«رسالت» گفت :در دوره قبلی مجلس ،برخی از طر حها
در کمیسیونهای مختلف وجود داشت که با اتمام
کار مجلس دهم از دستور کار خار جشده بود .بنابراین
نمایندگان دوره یازدهم مجلس تشخیص دادند که
مجددا برخی از این طر حها به جریان بیفتد.
وی افزود :یکی از مواردی که روزهای نخست شروع
به کار مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مطر ح شد ،رسیدگی و تقویت
حدا کثریبودجههایمرتبطبامرزبانیونحوهمراقبت
از مرزها بود .با توجه به اینکه در سالهای اخیر برخی
از تحوالت ر خداده و نیازهای جدیدی به وجود آمده و
بخشی از نیازهای قبلی که در طرح مذکور اشارهشده
بود ،مرتفع شده است ،کمیسیون امنیت ملی پس از
برگزاریچندینجلسهباحضور افرادیاز صاحبنظران
ازجمله نیروی انتظامی ،مرکز پژوهشها و برخی از
وزارتخانهها مثل وزارت کشور به این جمعبندی
رسید تا با همکاری دستگاههای ذیربط بهجای طرح
قبلی ،طر ح جدیدی جایگزین و تهیه کند.او ادامه
داد :با توجه به مأموریتهایی که نیروی انتظامی در
این جهت دارد ،مقرر شد بهعنوان یکی از بخشهای

اصلی در تبیین و پیشنویس طرح باشد.
ا کنون نیز به نظر میرسد با برگزاری چند
جلسهزمینهتدوینطرحجدیدفراهمشده
و بهزودی نتایج آن به کمیسیون امنیت
ملی تقدیم میشود ،تا در رسیدگیهای
بعدی کمیسیون قرار گیرد.
نا یبر ئیس کمیسیو ن ا منیت مجلس
تأ کید کرد :امر مسلم این است که برای
تأمین نیازهای امروز کشور نیازمند ،طر ح جدیدی
هستیم که جامع و فرا گیر باشد و کمیسیون امنیت در
این جهت دقت و حساسیت دارد .زیرا مرزهای کشور
برای ما از اهمیت باالیی برخوردارند و در همین راستا
کمیتهای به نام کمیته مرز در کمیسیون امنیت ملی
تشکیلشده است و بهصورت مستمر جلساتی را برای
شناسایی نیازها ،هماهنگی بیشتر و بررسی موضوع
در ابعاد نظارتی برگزار می کند.
مقتدایی ضمن اشاره به شهادت سه تن از مرزبانان
در آذربایجان و درگیریهای منطقه قرهباغ بین کشور
ارمنستان و آذربایجان گفت :درگیر یهای قر هباغ
موضوعی است که مربوط به حوزه سیاست خارجی
ایران است و پیگیریهای الزم در شورای امنیت ملی
و وزارت امور خارجه انجا مشده است و جمهوری
اسالمی ایران پیام خود را بهطرفهای درگیر منتقل
کرده است.
وی تأ کید کرد :الزم به ذکر است ما در حفاظت و
امنیت مرزهای منطقه شوخی نداریم .در همین
راستا کارهای الزم در ابعاد دفاعی و نظارتی صورت
گرفته است و مصوبات مجلس بهویژه آن بخش که
در بودجههای سالیانه یا در برنامه توسعه هفتم تأثیر
دارد ،با دقت باالتر و باهدف تقویت اقدامات امنیتی
اجرایی خواهد شد.نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس در انتها یادآور شد :مرزهای
جمهوری اسالمی ایران مرزهای دوستی است و ما در
حفظ امنیت کشور جدی هستیم و هرگونه ناامنی در
منطقه را نمیپذیریم .جمهوری اسالمی ایران تحرکاتی
که منجر به ناامنی شود را با دقت رصد می کند و برای
حفاظت از مرزهای خود با کسی شوخی ندارد.

