خبر
خاندوزی ،رئیس کارگروه مقابله با تحریمها
در مجلس یازدهم:

منافع ملی فدای انتخابات نشود

رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس
با اشاره به شروط ایران برای بازگشت به
تعهدات برجامی ،گفت :وزارت امور خارجه
نباید منافع مردم را فدای اغراض سیاسی
و انتخاباتی کند.
سید احسان خاندوزی در گفتوگو با مهر،
با تأ کید بر این که طرفهای برجامی باید
تعهدات خود را در قبال ایران انجام دهند،
گفت :یکی از مهمترین ارکان فایدهمند بودن توافق کشورهای ۵+۱
با ایران انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریمها بود که در چند
سال گذشته بهطور مشخص به حداقل ممکن رسید.
وی متذکر شد :تجربه توافق اولیه برجام حاوی یک درس بسیار
عبرتآموز است ،مبنی بر این که نوع رویکردی که وزارت امور خارجه
ما به توافق برجام داشت ،ناقص بود و بیشترین آسیب را کشور ما
از محل همین رویکرد ناقص خورد که در ذهنیت مذا کره کنندگان
ما وجود داشت.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
آن نقص در رویکرد عبارت از این بود که برخوردار شدن جمهوری
اسالمی ایران از منافع اقتصادی برجام صرفا موکول به لغو حقوقی
تحریمهااستواینسادهاندیشیبود کهدر دورهاول،مذا کره کنندگان
ما داشتند.
خاندوزی ادامه داد :نتیجه این سادهانگاری باعث شد زمانی که
تحریمها روی کاغذ بهصورت تعلیق درآمد و متأسفانه به شکل
کامل هم لغو نشده بود ،اقتصاد ایران از محل لغو تحریمها استفاده
کاملی نبرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بابیان این که درواقع
از طریق دو کانال مؤثر انتفاع اقتصادی ایران بسیار محدودشده بود،
گفت :کانال اول عبارت بود از این که بسیاری از نهادهای تحریمی
یا موضوعات تحریمی ایران به دالیلی غیر از تحریمهای هستهای و
برجام در لیست وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشتند.
وی تصریح کرد :بهعنوانمثال ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
به دالیلی ازجمله حقوق بشری ،کمک به تروریسم و هستهای در
لیست تحریمها قرار داشت و چند برچسب همزمان روی نهادهای
مختلف کشور قرارگرفته بود.
رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس شورای اسالمی گفت:
کانال اول این بود که علیرغم لغو تحریمهای برجامی ،بنا به سایر
دالیل ،همچنان نهادهای ما تحت محدودیتهای خزانهداری
آمریکا قرار داشتند و کانال دوم هم این بود که حتی نهادهایی که
تمام برچسبهای تحریمی آنها بعد از برجام بیاثر شده بود ،از
طریق فشارهای کامال غیررسمی و تهدیدات مقامات خزانهداری
آمریکا دچار محدودیت روابط تجاری و ارزی میشدند.
خاندوزی ادامه داد :به این معنا که با شرکای مهم تجاری و حتی
شرکتهای جزئی که مراودات بسیار اندکی در حد چند میلیون دالر با
ایران برقرار کرده بودند ،تماس گرفته میشد و آنها تهدید میشدند
به این که بهزودی تحریمهای ایران بازخواهد گشت و شما به جهت
مراودهای که با اقتصاد ایران داشتید ،مورد تعقیب و تحریم آمریکا
قرار خواهید گرفت.
وی اظهار داشت :همچنین آنان این گونه تهدید میشدند که منفعت
بلندمدت شما ایجاب می کند که ا گر میخواهید در نظام چرخش
مالی دالر و همکاری با شرکتهای آمریکایی و اروپایی باشید یا از
سامانههایی مانند سوئیفت استفاده کنید ،باید بهسرعت به این
نوع مراودهای که با ایران دارید خاتمه دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی متذکر شد :این
تهدیدات موجب میشد که علیرغم این که روی کاغذ تحریمها
مرتفع شده بود ،اما در عمل جمهوری اسالمی ایران از منافع آن
استفاده نکند.
ویتأ کید کرد:در پایاناینتجربهپرهزینه،حداقلانتظار مانمایندگان
مجلس از مسئوالن وزارت امور خارجه آن است که آن رویکرد ناقص
قبلی خود را تکرار نکنند و این بار ا گر قرار بر این است که کشور به
تعهدات برجامی خود بازگردد ،مطابق با فرمایش رهبر معظم انقالب
حتما پس از راستیآزمایی عملی لغو تحریمها باشد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
بهعبار تدیگر ما یک راستیآزمایی صوری و حقوقی داریم که
میتواند با یک فرمان اجرایی توسط رئیسجمهور آمریکا روی کاغذ
محقق شود و تعدادی از فرامین اجرایی صادرشده در دوره ترامپ
را خنثی کند.
رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس شورای اسالمی تأ کید کرد:
باوجوداین ،ممکن است در شرایطی که بهظاهر و روی کاغذ
تحریمهای زیادی لغو شود اما از طریق کانالهای دوگانه مذکور،
همچنان اقتصاد ایران از منافع اقتصادی خودش بهرهمند نشود و
حیات اقتصادی فعاالن اقتصادی ،صادرکنندگان ،بانکها و مردم
متأثر از فشار تحریمها باقی بماند.
وی تأ کید کرد :مهمترین مطالبه ما از دستگاه دیپلماسی آن است که
سادهانگاری دوره قبل را کنار بگذارد و از آن تجربه درس بگیرد و این بار
شاخصهای کامال دقیق ،سنجش پذیر و ّکمی را برای راستی آزمایی
لغو تحریمها در عرصه عمل تعیین کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :پس
از گذشت یک دوره دو یا سهماهه از اجرای عملی لغو تحریمها،
اقتصاد ایران باید از محل درآمدهای نفتی خودش عمال منتفع
شود و بتواند ترا کنشهای ارزی و بانکی خودش را به سهولت انجام
دهد و همچنین بتواند بخش قابلتوجهی از داراییهای بلوکهشده
خود در خار ج از کشور را در اختیار بگیرد .پس راستیآزمایی این
اقدامات ،جمهوری اسالمی ایران نیز به تعهدات برجامی خودش
بازخواهد گشت.
خاندوزی گفت :در غیر این صورت متأسفانه یک فرصت بزرگ تاریخی
برای کشورمان از دست خواهد رفت و ما هزینه مکرری را به جهت
درسهای نیاموخته از دوره پیشین تحریمها به مردم و اقتصاد کشور
تحمیل خواهیم کرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
امیدواریم نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه باعث
نشود که در دستگاه دیپلماسی دولت ،این منافع اقتصادی و واقعی
مردم در بلندمدت ،فدای اغراض سیاسی در کوتاهمدت شود.

مجتهد شبستری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نشست مجمع به دلیل کرونا تعطیل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظا م
بابیان این که لغو جلسه مجمع تشخیص
مصلحتنظامبهدلیلشرایطقرمز کرونایی
است ،گفت :لغو نشست مجمع ربطی به
 FATFندارد.
آیتاهلل مجتهدشبستری ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با
مهر از لغو جلسه مجمع با توصیه ستاد
مقابله با کرونا خبر داد و گفت :آقای دکتر زالی مسئول ستاد مقابله
با کرونا تهران توصیه کردند که جلسه مجمع تشخیص مصلحت
نظام به دلیل شرایط قرمز کرونایی تشکیل نشود.مجتهدشبستری
بابیان این که تا کنون تصمیمی درباره برگزاری مجازی جلسات
مجمع گرفته نشده است ،گفت :برخی جلسات کمیسیون
مشترک مجمع بهصورت مجازی برگزار شد ،اما مشکالت فنی
داشت و هنوز این مشکالت رفع نشده است.وی تأ کید کرد :لغو
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ ارتباطی به بررسی
مسئله  FATFندارد.
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موفقیت دولت در جنگ اقتصادی به ادعای رئیسجمهور بررسی شد

حانیه مسجودی
در حال حاضر نوشتن از هر موضوع
ساز نا کوک دولتیها
سیاسی میتواند به ِ
برایاحیایبرجاممرتبطباشد.همانطور
که روز گذشته از ماهیگیری لیبرالهای
داخلی از آبهای گلآلود وین نوشتیم
امروز نیز شاهد بودیم که صحبتهای
رئیس دولت دوازدهم همان را تأیید کرد.
موفقیت ایران برای بازگرداندن طرفین به
برجامهمگامبابرگزارینشست کمیسیون
مشترک برجام در وین.
البته نه قصد داریم و نه میتوانیم نقش
سازندهوهموارهپررنگایرانرادرمعادالت
سیاسی جهانی کمرنگ کنیم اما به نظر
میرسد حسن روحانی در ماههای منتهی
به انتخابات و به پایان رسیدن ریاست
 8ساله دولتش درحالی که بستهترین
دولت برای منتقدان بود پیشنهاد همان
افرادی که آنها را بی شناسنامه خواند به
نام دستاوردهای خود و کابینهاش ثبت
ی کنید چطور امکانپذیر است
کند .فکر م 
ی که دولتش رکورددار
رئیسجمهور درحال 
بدترین آمارهای اقتصادی در کشور است
و از ابتدا با شعار ارتباط با آمریکا و غربیها
سرکار آمده و حتی نیمنگاهی به کارگاهها و
کارخانههایتولیدیداخلنداردبگوید که
ما نگاهمان به بیرون نیست بلکه به توان
داخلی چشم داریم؟ در ادامه مشاهده
ی کنید.
م 
سعی و تالش عمیق رئیس دولت برای
وارونه جلوه دادن شکستهای دولت
حسن روحانی ،رئیسجمهور کشورمان
صبح روز گذشته (چهارشنبه  ۱۸فروردین)
درجلسههیئتدولت گفت:نگاهمابهتوان
داخلی ،منابع انسانی ،معادن زیرزمینی و
توانمندیهای ژئوکونومیک و ژئوپلیتیک
ایران است ،اما درعینحال رابطه با جهان
را برای توسعه و پیشرفت الزم میدانیم.
ما نیاز داریم که تولید را باال ببریم و این
کار بدون رابطه با جهان و بازار جهانی
امکانپذیر نیست.
روحانی در ادامه عمیقا سعی دارد که
سفار شها و صحبتهای رهبری را به
بهانهایبرایتمایلعجیبوغریبدولتش
ن که
برایمذا کرهتبدیل کند.ویبابیانای 
تعاملباجهانجزءمصوباتیاست کهرهبر
معظم انقالب در چشمانداز امضا کرده
است ،گفت:رهبریدر آغاز دولتدوازدهم
فرمودند«تعاملسازندهو گستردهباجهان
داشته باشیم» ،بنابراین ما میخواهیم
با جهان تعامل گسترده و سازنده داشته
باشیم ،البته میخواهیم تعامل عزتمند و
باتکیهبرتوانوقدرتداخلیداشتهباشیم
امادرعینحالبخشیازاینقدرتدررابطه
با تعامل با جهان حاصل میشود.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در این
ی گوید:رهبریفرمودندتعامل
سخنرانیم 
سازنده و گسترده با دنیا داشته باشیم ،اما
ی گوید،نمیشنودونمیبیند کهایشان
نم 
در ابتدا بارها و بارها به تکیهبر توان داخلی،
بیاثرکردن تحریمها و شایستهساالری
تأ کید کردند.
ی گوید،نمیشنودونمیبیند
رئیسجمهورنم 
کهرهبرانقالبدریکیازسخنرانیهایخود
خطاببهاو گفت:رئیسجمهور مواردیرا
ذکر کردند کهبایداین کار بشودوبایدآن کار
بشود .مخاطب این بایدها کیست؟ خود
چ کسغیرازخودآقایدکتر
ایشان!بایدهاراهی 
روحانیوتیم کاریشاننمیتوانداجرا کند.
البته کهبخشیممکناستبهقوهقضائیهو
مجلسارتباطپیدا کندامابخشعمدهآن
بهمسئوالندولتیمربوطاستوخودشان
باید این بایدها را انجام دهند.
یاشایدهمحسنروحانییادشرفتهباشد که
رهبردرسالگردسپهبدشهیدسردارسلیمانی
و همراهانش تأ کید کردند که رفع تحریم به

نعلوارونهدولت

دست دشمن است ،اما خنثیسازی آن به
دست خودمان است.
جدایازاینرئیسجمهوردرایننشستبه
مباحثیمانندهستهای،مذا کرهومدیریت
جنگ سهساله اقتصادی نیز اشاره کرد.
روحانی عنوان کرد :روزهای اخیر ما شاهد
فصلتازهایازتجدیدحیاتبرجامهستیم.
همه کشورهای متعهد در برجام در این
روزها در وین اجتماع کردند؛ با ترکیبهای
مختلف با ترکیب  4+1با حضور ایران 4+1
با حضور آمریکا ،اما به هر نحوی که بوده،
ن که
صدای واحد شنیده میشود و آن ای 
همه اطراف این توافق هستهای به این
نتیجه رسیدهاند که هیچ راهحلی بهتر از
توافقبرجاموهیچمسیریجزاجرای کامل
برجام وجود ندارد.
وی ادامه داد :به نظر من اینیک موفقیت
جدید برای جمهوری اسالمی ایران است.
دولت یکی از افتخاراتش این است که در
سال  97و  98و 99و در ماه اولیه  1400با همه
سختیها و شدیدترین تحریمها و جنگ
اقتصادی ،کشور را طوری اداره کرد که نه
دوستان حتی دشمنان ما امروز اعتراف
دارند که فشار حدا کثری شکستخورده
است .این باالترین عمل و موفقیت این
دولت است.
روحانی در ادامه گفت :یکی از افتخارات
دولت دوازدهم این است که در مقابله با
فشاراقتصادی،سیاسیوتبلیغاتیدشمن
ن که راه
ب ه گونهای مقاومت کرده که در ای 
دشمنانمامنجربهشکستشده،امروزهیچ
تردیدیوجودندارد.البتههمهمیدانیم که
این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی
ملت بزرگ ایران بوده است .ا گر مقاومت
مردم و تحمل رنجها و سختیها نبود ما
شرایط دیگری داشتیم.
نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند
روحانی در ادامه مدعی شد که دولت حتی
در این جنگ سهساله حاضر نشد توصیه
ی گفتند
برخی دوستان را عمل کنند که م 
برای ارزاق عمومی و کاالها سیستم کوپنی
را راهاندازی کنید .ما زیر بار نرفتیم و گفتیم
ی کنیم .ما
کشور را به شکل عادی اداره م 
میتوانیم کاال رابهاندازهنیاز جامعهبهوفور
دراختیارمردمقراردهیمواین کاررا کردهایم
ودراینسهسال کاال بهوفوردر اختیار مردم
قرارگرفتهاست،البتهقیمت،نامتعادلو گران
بودهومردمدر فشار بودهاند،اینموضوعرا
قبول داریم و روشن هست .اما نتوانستند
اقتصاد ما را بشکنند.
ن که در شرایط تحریم ،آمریکا
وی بابیان ای 
امروز بهصراحت می گوید سیاست فشار
حدا کثری شکستخورده ،گفت :آمریکا
ی گویدراهیجزمذا کرهنداریم
بهصراحتم 
ی گویدا گرشماآمادههستید
وبهصراحتم 
ما حاضر هستیم مستقیم مذا کره کنیم و
ا گر آماده نیستید ،حاضر هستیم بهطور
غیرمستقیم و از طریق  4+1با شما مذا کره
کنیم .این به معنای پیروزی ملت ماست،
این را دستکم نگیریم.
ن کهرسانههایماوفضای
روحانیبابیانای 
مجازیمیخواهنداینواقعیترابپوشانند،
گفت :این پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ
ملت ایران را تحریف نکنند .نه یک روز و دو
روز و سه روز ،بلکه ملت ما سه سال و نیم
مقاومت کرده در برابر فشارها.
دولتقبلیآمریکا،منزویتریندولت
تاریخ این کشور بود
رئیسجمهور بابیان این که دولت قبلی
آمریکا ،منزویترین دولت تاریخ این کشور
بود ،گفت :آمریکا ا گر تنها نبود میتوانست
در شورای امنیت ،اسنپ بک را به قول
خودش پیش ببرد .میتوانست راجع به
پایان تحریم تسلیحاتی ایران موفقیتی
به دست بیاورد .این پیروزی بزرگ را چرا
ی گوییم؟ پیروزی سیاسی ملت ایران و
نم 

دولتدوازدهمبارهبریمقاممعظمرهبری
وحمایتوهدایتایشانتوانستهایمآمریکا
راشکستدهیمچرابرایاینپیروزیفیلم
ی کنیداز پولملت؟ا گربناستاز
درستنم 
پول ملت فیلم درست کنید ،واقعیتها و
حقیقتهارابگویید.نبایدغیرواقعیبگوییم
و حقیقتها را تحریف کنیم.
آمریکا آماده است بنشیند و مذا کره
کند
وی بابیان این که آمریکا آماده است
بنشیند و مذا کره کند ،گفت :اجرای برجام
و بازگشت به تعهدات ،در ادبیات دینی ما
ی گوید
بهمعنایتوبهاست.آمریکاآمدهوم 
میخواهم توبه کنم و به برجام برگردم.
حاال چقدر راست می گوید و در عمل به
حرف خود وفادار هست ،باید ببینیم .ما
ی کنیم ،تا ا کنون داریم
قضاوت نهایی نم 
ی گوید
ی کنیم.آنچهامروزایرانم 
قضاوتم 
ی گوییم
موردقبولافکارجهانیاناست.مام 
ی گردیم
به تمام تعهدات برجامیمان برم 
ی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم
درصورت 
ی کند.
که در عمل دارد اجرا م 
روحانی بابیان این که امروز ما یک حرف
منطقی میزنیم ،گفت :صلحآمیز بودن
فعالیتهستهایمانراباهمینندابه گوش
جهانیانمیرسانیم کهبهدنبالهستهای
غیر صلحآمیز نیستیم .همین که گفتیم
پروتکل را اجرا نمی کنیم ،این هم موقت
ن که گفتیم سانتریفیوژ جدید و
است و ای 
ی کنیم این هم موقت است
مدرن نصب م 
و ا گر آنها به کل تعهدات برگردند ما هم
ی گردیم و این مسئله بزرگی است و این
برم 
فصل جدید و تازه از دیروز آغاز شد.
وی ادامه داد :ا گر طرف مقابل ما یعنی
آمریکا،جدیتوصداقتاز خودنشاندهد
همین دو را بیشتر نمیخواهیم ،ا گر این
دو را ببینیم ،به نظرم در یکزمان کوتاهی
میتوانیم مذا کره کنیم ا گر جایی مذا کره
الزماستبا.4+1بدونمذا کرههممیتواند
آمریکا انجام دهد ،حاال دنبال بهانه است
که اینها باید تدوین شود و تبیین شود که
حرفی نداریم ،اما راه ما همان مسیر و راهی
است که رهبر انقالب ترسیم کردند.
رئیسجمهور با اشاره به فرارسیدن ۲۰
فروردین سالروز فناوری هستهای گفت :ما
درروز۲۱فروردینمراسمافتتاحهایجدید
راخواهیمداشتومردممطلعخواهندشد
که از پارسال تا کنون چه اقدامات مهمی
انجامشدهاستودههاپروژهمهمراخواهند
دید که به افتتاح میرسد.
چیزی که به خورد مردم دادند این بود
که اینها هستهای را بریدند
روحانی اظهار داشت :چیزی که به خورد
مردم دادند این بود که اینها هستهای را
بریدند ،این حرفهای دروغ را زدند و این

دروغ آشکار شد .مجلس یک مصوبهای به
تصویبرساند،ماالبتهنظرمانرا گفتیموبر
آنباقیهستمامااینمصوبهیکخاصیت
داشت که این واقعیت این بود که واقعیت
توانمندی هستهای ما بهخوبی آشکار شد
ی گفتندسازمانانرژی
وقتیمینشستندوم 
اتمی طراحی کند و  ۲۰درصد را اجرایی کند
نهتنها ۲۰درصد اتفاق افتاد حتی بسیار
ازآنچه مصوب شد ،تولید شد و ما قدرت
تولید داریم.
دروغ به مردم گفتید که رفتید برجام را
امضا کردید ،قدرت هستهای را از بین ببرید
وی تأ کید کرد :من بهجرئت این ادعا را
ی کنم این را رئیس سازمان انرژی اتمی
م 
ی کند که هیچوقت در تاریخ ایران
تأیید م 
فناوری هستهای مانند امروز نبوده است،
قویترین فناوری را ما امروز به نمایش
جهانیان گذاشتهایم .پس دروغ به مردم
گفتید کهرفتیدبرجامراامضا کردید،قدرت
هستهایرااز بینببریدحاال بیاییداعتراف
کنید و عذرخواهی کنید.
روحانی اظهار کرد :ما فناوری هستهای
قویتر از گذشته داریم آی آر  ۸و  ۹و  ۶داریم
که میتوانند در هر زمینهای فعال باشد ،ما
میتوانیم ارا ک را راهاندازی کنیم ،فردو باز
است ،همه آنچه مخزن و مقصود و اهداف
بود در این مقطع توانستیم ادامه دهیم.
کاری کهدولتدرفناوریهستهای کرد،این
است کهمشروعیتفناوریهستهایرامورد
اذعان و قبولی همگان قرار دارد.
ن که
رئیسجمهور اظهار داشت:امروزدر ای 
فناوری هستهای ما مشروع و قانونی است
جای هیچ تردیدی نیست همه میدانند
فعالیت ایران صلحآمیز است و ما طبق
ی کنیم.
قانون عمل م 
روحانی گفت:زمانیپروندهایبهنامPMD
ی گفتند ما هم تردید داریم
دستشان بود م 
صلحآمیزهستیانیستوآیافعالیتایران
صلحآمیزاستپروندهPMDبستهشداین
موفقیت بزرگ ایران در مقطع دولتهای
یازدهم و دوازدهم است.
وی اضافه کرد :ما در این دولت توانستیم
تحریم تسلیحاتی را برداریم .چرا این گفته
نمیشود .مگر با قطعنامههای سازمان
ملل ،تحریم تسلیحاتی بر ما تحمیل نشد؟
مگرسال گذشتهتحریمتسلیحاتیبرداشته
نشد؟ کسانی که ازلحاظ نظامی به قدرت
ی گویند بسیار مهم
نظامی تکیهدارند و م 
است که درست هم می گویند چرا پایان
تحریم تسلیحاتی را که در  ۲۷مهرماه سال
ی گویند؟ این کار
گذشته برداشته شد ،نم 
چه کسی بود؟ کار این دولت بود.
روحانی گفت :می گویند این دولت آیا در
بخش قدرت نظامی همین عقیده را دارد؟
ی کهایندولتاستکهتحریمتسلیحاتی
درحال 

عراقچی:

احیای گامبهگام برجام را نمیخواهیم
ن که دور
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان ای 
نخست مذا کرات برجام در وین سازنده بود ،گفت:
مذا کر ه کنندگاندروینخواهندماندتاجلسهدیگری
را در روز جمعه در خصوص برجام داشته باشند.
به گزارشپرستیوی،سیدعباسعراقچی،معاون
سیاسی وزیر امور خارجه پس از پایان مذا کرات
کمیسیون مشترک برجام ،عنوان کرد :امروز نشست
اعضای کمیسیونمشترکبرجامبدونحضورآمریکا
برگزارشد.ماهیچمذا کرهمستقیمباغیرمستقیمیبا
آمریکا نداریم .گروه  ۴+۱بعدا با آمریکاییها صحبت
خواهند کرد و این در حیطه کاری آنهاست و به ما
ی کنیم.
ارتباطی ندارد .ما تنها با گروه  ۴+۱مذا کره م 
ما موضع خود را صراحتا به آنها اعالم کردیم.
عراقچی در خصوص صحبتهای رابرت مالی در
خصوصعدمجدیتایرانبرایاحیایبرجامعنوان
کرد:صحبتهایآقایمالیخودنشاندهندهعدم
جدیتاز سویطرفمقابلاستچرا کهآنهابودند
که از برجام خارج شدند و تحریمهایی را علیه ایران
اعمال کردند .حاال هم بدیهی است که آنها باید
تمامیاینتحریمهارادریکمرحلهبردارندواینیک
درخواست کامال منطقی از سوی جمهوری اسالمی
ایران است .ما تنها زمانی بهطور کامل به تعهدات
برجامی خود بازخواهیم گشت که آمریکا تمامی
تحریمهایاعمالشدهعلیهایرانرابرداردوایناقدام
نیز میبایست از سوی ایران راستیآزمایی شود.
عراقچی ادامه داد :ما کامال در مواضع خود جدی

هستیم اما شک دارم که این جدیت در طرف مقابل
هم وجود داشته باشد .ا گر آمریکا جدی است،
میبایستآمادهباشدتاتمامیتحریمهایاعمالشده
علیه ایران را بردارد.
وی خاطرنشان کرد :ا گر ما به دنبال بازگشت کامل
به تعهدات برجامی نبودیم ،قبال هم میتوانستیم
این کار راانجامدهیموحتیزمانی کهآمریکااز برجام
خارجشد،میتوانستیم کامالاز برجامخارجشویم.
ما کامال جدی هستیم و هیچ تردیدی در حسن نیت
ایران وجود ندارد.
عراقچی گفت :برجام تا کنون نیز تنها به خاطر ایران
زندهماندهوایرانبهایسنگینیرابرایآنپرداخته
است .مردم ما از تحریمهای آمریکا آسیب دیدند و
ا گر آنها ا کنون خواستار بازگشت به برجام هستند،
میبایست تمامی تحریمهای ضد ایرانی را در یک
مرحله بردارند.
عراقچیطرحتوافقمبنیبردریافتیکمیلیارددالر

از سوی ایران درازای توقف غنیسازی را پیشنهادی
مضحک خواند و افزود :همانطور که بارها گفتیم ما
هیچتمایلیبهفرآیند گامب ه گامدراحیایبرجامنداریم
وچنینطر حهاییراهبهجاینخواهندبرد.آنچهما
بایدبرآنتوافق کنیم،مشخص کردناقداماتیاست
که میبایست از سوی آمریکا و در یک مرحله صورت
گیرد و همچنین اقداماتی که ایران میبایست بعد از
راستی آزمایی انجام دهد .زمانی که در خصوص این
م گیری شد ،آنوقت
دو فهرست از اقدامات تصمی 
میتوانیم به اجرای کامل تعهدات توسط طرفین
بپردازیم.بنابراین،چنینطر حهاییهرگزمؤثرنخواهند
بود و نباید وقتمان را برای آن تلف کنیم.
عراقچیافزود:اقداماتیهمچونغنیسازی۲۰درصدی
و موارد مشابه در برنامه هستهای ایران ،مبنی بر
نیازهایمان است و تصمیم گیری در خصوص آن
برعهده سازمان انرژی اتمی ایران است .تا زمانی که
آمریکابهطور کاملبهبرجامبازنگردد،سیاستهای
ایران هیچ تغییری نخواهد کرد.
عراقچیدورنخستمذا کراتبرجامدروینراسازنده
توصیفوعنوان کرد:مذا کراتدرمسیردرستیبهپیش
میرود؛امافعالزوداست کهبخواهیماز موفقیتآمیز
بودن آن صحبت کنیم .بااینحال ،ما امیدواریم و بر
اساسسیاستهاودستورالعملهایخودمانحرکت
ی کنیموا گرطرفمقابل،بتواندبهدرخواستهای
م 
ما جامه عمل بپوشاند ،آنجاست که میتوانیم این
مذا کرات را موفقیتآمیز بدانیم.

رابرداشتهاست.ایندولتاست کهپدافند
هوایی را از هر زمان دیگر قدرتمندتر کرده
است.ازS۳۰۰تاسامانههایداخلیمختلف
از  ۱۵خرداد ۳ ،خرداد ،باور  ۳۷۳همه را در
این دولت آوردیم و فعال کردیم.
میگویند این دولت آیا در زمینه
نظامی و دفاعی فکر می کند یا فقط به
فکر مذا کره است؟
وی خاطرنشان کرد :هیچ زمانی قدرت
ن گونهنبودهاستودر عمل
پدافندیماای 
هم ثابت کردیم که توانستیم پهپاد مدرن
آمریکاییراباسامانهساختداخلسرنگون
ی گویند این دولت آیا درزمینه
کنیم بعد م 
ی کند یا فقط به فکر
نظامی و دفاعی فکر م 
مذا کره است؟ چه کسی این سامانهها را و
در چه دولتی درست کرد؟ کدام دولت بود
کهتوانستپهپادمدرنآمریکاییراسرنگون
کند؟امروزتوانمندیهاینظامی کهدرابعاد
مختلف داریم چند برابر سال  ۹۲است که
نشان میدهد ما در این زمینه حرکتمان
درست بوده است.
 5نکته تحلیلی از صحبتهای رئیسجمهور
در بخش پایانی گزارش به چند نکته اشاره
ن کهمدتزیادی
ی کنم«.نخستیننکته»ای 
م 
است رئیسجمهور دستکم در هر نشست
هیئتدولت،ستادملیمبارزهبا کرونا،ستاد
هماهنگی اقتصادی یا حتی نشستهای
کمخبریخودحرفهایشرادر قالب کنایه
ی کند.
و حمله به منتقدان بیان م 
درایننشستنیزشاهدبودیم کهاوفشارهای
اقتصادی کهمسببشبودراجنگاقتصادی
دانست .درنتیجه این مسئله را میتوان
«نکتهدوم»دانستواینطورنتیجه گرفت
که روحانی افزایش نرخ مسکن ،خودرو،
گوشتقرمز،مر غ،لوازمخانگیوتماماقالم
اساسیبرایزندگیرابهتحریمهاربطداده
است.همانجا که گفت«:باهمهسختیها
و شدیدترین تحریمها و جنگ اقتصادی،
کشور راطوریاداره کرد کهنهدوستانحتی
دشمنان ما امروز اعتراف دارند که فشار
حدا کثری شکستخورده است».
روحانیخودشاعتراف کرد کهدولتحتی
در این جنگ سهساله حاضر نشد توصیه
ی گفتند
برخی دوستان را عمل کند که م 
برای ارزاق عمومی و کاالها سیستم کوپنی
را راهاندازی کنید .ما زیر بار نرفتیم و گفتیم
ی کنیم.
کشور را به شکل عادی اداره م 
کمترین پاسخی که میتوان به این بخش
از صحبتهایرئیسجمهور دادایناست
کهبابیاناینحقیقتبرایاولینبار بااداره
عادی کشور آشنا شدیم.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش
تأ کید می کند :آمریکاییها بهصراحت
ی گویندراهیجزمذا کرهنداریموبهصراحت
م 
ی گویند ا گر شما آماده هستید ما حاضر
م 

هستیم مستقیم مذا کره کنیم و ا گر آماده
نیستید،حاضرهستیمبهطورغیرمستقیم
و از طریق  4+1با شما مذا کره کنیم .این
به معنای پیروزی ملت ماست ،این را
دستکم نگیریم.
ویادامهداد کهرسانههایماوفضایمجازی
میخواهند این واقعیت را بپوشانند.
سؤال اساسی این است؛ مگر توافقی که
سالهابرایبهاجماعنظررسیدنطرفها
ازجمله آمریکا ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه،
روسیه،چینوایرانبرسرآنمذا کره کردید
نیاز به مذا کره مجدد دارد؟ آنهم مذا کره
با کشوری که خودش بهصورت یکطرفه و
یکجانبهازتوافقخار جشدهوتا کنونهیچ
خسارتینپرداختهاست.لذا«سومیننکته»
نیز لزوم تأ کید بر موضع جمهوری اسالمی
ایران ازجمله رهبر انقالب و مجلس شورای
ی کند
اسالمیاست.همانموضعیکهتأ کیدم 
تازمانی که تمام تحریمها لغو نشود و آمریکا
به برجام برنگردد و اجرای تعهدات طرفین
راستی آزمایی نشود ،هیچ مذا کره و
گفتوگویی با آمریکاییها نداریم .بعدازآن
نیزنداریم.چرا کهمفاد توافقنامهمشخص
و به امضای تمام کشورهای طرف قرارداد
رسیدهاست.البتهآنجا کهرئیسجمهوربیان
ی کند« :آمریکا ا گر تنها نبود میتوانست
م 
در شورای امنیت ،اسنپ بک را به قول
خودش پیش ببرد .میتوانست راجع به
پایان تحریم تسلیحاتی ایران موفقیتی
به دست بیاورد .این پیروزی بزرگ را چرا
ی گوییم؟ پیروزی سیاسی ملت ایران و
نم 
دولتدوازدهمبارهبریمقاممعظمرهبری
وحمایتوهدایتایشانتوانستهایمآمریکا
راشکستدهیمچرابرایاینپیروزیفیلم
ی کنیداز پولملت؟ا گربناستاز
درستنم 
پول ملت فیلم درست کنید ،واقعیتها را
حقیقتهارابگویید.نبایدغیرواقعیبگوییم
و حقیقتها را تحریف کنیم ».نکته چهارم
است.چرا کهدرادامهتالشداردبهمردمالقا
کندچیزی کهبهخوردمردمدادنداینبود که
اینها هستهای را بریدند .روحانی با تأ کید
به این مسئله افزوده است که «حرفهای
دروغ زدند و این دروغ آشکار شد .مجلس
یک مصوبهای به تصویب رساند ،ما البته
نظرمان را گفتیم و بر آن باقی هستم اما این
مصوبهیکخاصیتداشت کهاینواقعیت
این بود که واقعیت توانمندی هستهای ما
بهخوبیآشکار شد«».نکتهپنجم»وپایانی
نیز خطاب به ادعای محکم رئیسجمهور
درمورد فناوری هستهای است .وی تأ کید
ی کنماین
کرد که«منبهجرئتاینادعارام 
ی کند که
رارئیسسازمانانرژیاتمیتأییدم 
هیچوقت در تاریخ ایران فناوری هستهای
مانند امروز نبوده است ،قویترین فناوری
را ما امروز به نمایش جهانیان گذاشتهایم.
پس دروغ به مردم گفتید که رفتید برجام
را امضا کردید ،قدرت هستهای را از بین
ببریدحاال بیاییداعتراف کنیدوعذرخواهی
کنید».جنابروحانیجایشا کیومتهمرا
عوضنکنید!ریختنسیماندرقلبرا کتور
ارا ک،توقفتولیداورانیومفلزیوتوقفهزاران
سانتریفیوژ،توقفپژوهشهایدانشگاهی
درزمینهفناوریهستهایدقیقاحرفشما
ی کند.البته کهرئیسجمهور به
راتکذیبم 
ادعابودناینبخشازصحبتهایشاعتراف
کرد.درنهایت نیز رئیسجمهور بابیان این
ادعاهاتأ کید کرد کهدولتیازدهمودوازدهم
موفقترین دولت جمهوری اسالمی ایران
بوده و فشار تحریمها را بر مردم کنترل کرده
است .او تأ کید کرد که اصرار آنها به تعامل
بادنیا(منظور کشورهایغربی)توصیهرهبر
انقالببودهاستوبااینادعانشانداد که
عملکرد دولتش نهتنها در چارچوب نظام
و توصیههای رهبری نبوده بلکه با تقطیع
فرمایشات ایشان ،سیاستهایشان را
تنظیم کردند.

آیتهللا جنتی:

وضعیت اقتصادی و کرونا نگرانکننده است
دبیرشوراینگهبان گفت:متأسفانه کرونا
بهسرعت در حال پیشروی است و این
ن کننده شده ولی امیدواریم
بسیار نگرا 
که مسئوالن و مردم با همکاری هم ،هر
چه زودتر وضعیت را کنترل کنند.
به گزارش مهر ،آیتاهلل احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان صبح دیروز طی
سخنانیدر نطقپیشاز دستور جلسه،
با تبریک ایام شعبانیه و حلول سال
جدید شمسی ،ضمن توصیه به مردم
برایاستفادهبیشترازروزهایباقیماندهماهشعبان،
گفت :جوانان مؤمن زیادی در کشور حضور دارند و
ما امید داریم که به دعاهای خالصانه این جوانان و
همت مضاعف مسئوالن ،مسائل و مشکالت کشور
هر چه زودتر حل شود.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهوضعیت
کروناوابتالیهزاراننفرازمردمبهاینبیماریمنحوس،
تصریح کرد:متأسفانهدوبارهتعدادزیادیازشهرهای
کشور بهشدت درگیر کرونا شدهاند؛ کرونا بهسرعت در
ن کننده شده،
حال پیشروی است و این بسیار نگرا 
ولی امیدواریم که مسئوالن و مردم با همکاری هم،
هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند.
دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به وضعیت
اقتصادی کشور ،اظهار داشت :وضعیت اقتصادی
کشور بسیار نگران کننده است و معلوم نیست که
آیا مسئوالن از اصالح وضعیت موجود اقتصادی،

ن کهاعتناییندارند؛
ناتوانهستندیاای 
وضعیت برای اقشار کمدرآمد جامعه،
بسیار سخت شده و نر خها هرروز باال
میرود،مسئوالنبایدهرچهسریعتربه
مشکالت مردم رسیدگی کنند.
آیتاهللجنتیبهموضوعمهمانتخابات
ریاست جمهوری پرداخت و گفت:
امسال انتخابات ریاست جمهوری،
میاندورهایمجلس شورایاسالمی،
میاندورهایخبرگانرهبریوهمچنین
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را در پیش
داریم؛ امیدوارم که همه مردم با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و تدابیری که اندیشیده شده ،مشارکت
حدا کثری داشته باشند چرا که انتخابات ،سرنوشت
کشور را رقم میزند.
وی ادامه داد :تمام امور اجرایی و اداره کشور بر عهده
رئیسجمهور است و ا گر فردی توانمند بهعنوان
رئیسجمهور انتخابشود،حتمامیتواندمشکالت
مردم را حل کند.
دبیر شورای نگهبان در پایان تأ کید کرد :هر کاری که
از دستشوراینگهبانبرایرفعمشکالتاقتصادی
و معیشتی مردم برآید ،دریغ نخواهد کرد و به نظر
میرسد وقتی ما در این وضعیت سخت اقتصادی
همراه و همدرد مردم هستیم ،میتوانیم مسئوالن
امر را فراخوانده و از آنها بابت شرایط فعلی توضیح
خواسته و تذکرات الزم را بدهیم.

