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لزوم آشنایی دانش آموزان با تاریخ غرور آمیز دفاع مقدس
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گفت: برگزاری جلس��اتی با حضور قهرمانان جنگ و 
پیشکسوتان دفاع مقدس در راستای آشنایی دانش آموزان با تاریخ غرورآمیز دفاع 
مقدس در مدارس ضروری اس��ت.  امیر عزیز نصیرزاده با اش��اره به ضرورت توجه 
ویژه به س��بک زندگی اسالمی و تقویت قوام خانواده، از تشکیل کمیته مشترکی 

برای تنظیم و تدوین نظام ارزشیابی فرهنگی و مکتبی مدارس منازل سازمانی خبر 
داد. وی گفت: دش��من در جنگ نرم کنونی، حجاب و عفاف، شعائر دینی و ارزش های 

اسالمی و بنیان خانواده ها را نشانه رفته است و از همه ابزار ها اعم از فضای مجازی و اسناد 
بین المللی استفاده می کند. وی با بیان اینکه تربیت صحیح فرزندان کارکنان نیروی هوایی 
به اندازه پرواز جنگنده ها در راستای امنیت کشور اهمیت دارد، گفت: نحوه تربیت فرزندان 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا که آنان آینده یک کشور را رقم خواهند زد. اگر 
به دنبال دستیابی به قله های رفیع هستیم، باید فرزندان خودمان را مطابق با شرع و آیین 

دین مبین اسالم و معیار های نظام جمهوری اسالمی پرورش دهیم. ایسنا 

حمایت ۲۰ میلیون ازساقط شدن پهپادآمریکایی 
س��خنگوی سپاه گفت: روزی که پهپاد متجاوز امریکایی توسط سپاه ساقط 
ش��د، بیش از ۲۰ میلیون کاربر در فضای مجازی با گذاشتن پیام، حمایت خود 

را از این اقدام اعالم کردند و احساس عزت و غرور داشتند.
 س��ردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی 

کل س��پاه  گفت: با گس��ترش و توسعه رسانه ها در دنیا و ارتقای سطح و پیچیدگی 
آنها نس��بت به گذش��ته، امروز برخورداری از سواد رسانه ای از اهمیت باالیی در تجزیه 
و تحلیل حجم گس��ترده اخب��ار دریافتی از منابع گوناگ��ون دارد. وی افزود: روزی که 
پهپاد متجاوز امریکایی توس��ط سپاه ساقط ش��د، بیش از ۲۰ میلیون کاربر از هر قشر 
و طیفی با گذاش��تن پیام، حمایت  خود را از این اقدام ش��جاعانه و دقیق اعالم کردند  
و احس��اس عزت و غرور داش��تند و این نشانگر محبوبیت س��پاه در بین آحاد مختلف 

جامعه اس��ت. مهر

اروپایی ها هیچگاه به برجام متعهد نخواهند بود
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: همانطور که امام )ره( فرمودند فرانسه و انگلیس 
فرزندان آمریکا هستند و فقط می خواهند بر جهان حاکمیت کنند. سردار اسماعیل 
کوثری با بیان اینکه ایران اهل استدالل و منطق است، اظهار کرد: بر اساس همین 
منطق و استدالل با مدعیان دروغین اداره جهان مذاکره کردیم و در نتیجه هم به 
برجام رس��یدیم، اما همه مردم دنیا نیز ش��اهد بودند آمریکا این توافق را بر هم زد 

وگرنه دقیقا همه مواردی که تعهد داده بودیم را عمل کردیم و این در حالی اس��ت 
که در زمان برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعتراض می کردیم که چرا 
چنین تعهداتی را پذیرفته اید. وی تصریح کرد: آمریکا و اروپا بد عهدی های متعددی نشان 
دادند و امروز نیز به همان شیوه کار خود را ادامه می دهند. سفر عراقچی در حالی صورت 
می گیرد که فرانس��ه یا انگلیس و یا دیگر کش��ور های طرف برجام، امتیازی برای ایران در 
نظر نمی گیرند. این وضعیت تنها یک امتیاز برای ایران دارد و آن هم آگاهی مردم جهان 

نسبت به خباثت غربی هاست.  باشگاه خبرنگران 

اوای��ل س��ال 95 بود که با انتش��ار فیش  حقوقی یک��ی از مدیران بیم��ه مرکزی، دست بـه نقد
موض��وع حقوق های نجوم��ی مدیران بخش ه��ای دولتی بین 

مردم و رسانه ها مطرح شد.
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری های رهبر انقالب 
در طی جلس��ات مختلف، که حقوق ه��ای نجومی را هجوم به 
ارزش ه��ا بیان کردند، باالخره مجلس به این قضیه ورود کرد 
و نماین��دگان تالش کردند از تمام ظرفیت های قانونی خود از 
جمله تصویب قوانین مختلف برای شفاف سازی دریافتی های 

مدیران و اختیارات نظارتی دیوان محاسبات استفاده کنند.
با همه  این اقدامات و با گذش��ت س��ه س��ال از این ماجرا 
هنوز خبرهای مختلفی از پرداخت های نجومی در شرکت های 
زیر مجموعه دس��تگاههای دولتی توس��ط نمایندگان مجلس 
شنیده می شود که نشان می دهد پدیده ی حقوق  های نجومی 
همچنان ادامه دارد و اقدامات مجلس شورای اسالمی و دولت 

نتوانسته به طور کامل با این موضوع مقابله کند.

طرح های بسیار، اما ناکار آمد
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری های رهبر انقالب 
در ط��ی دیدارهای مختلفی که با مردم و مس��ئوالن داش��تند، 
تع��دادی از نمایندگان با تهیه و تدوین  طرح هایی تالش کردند 
به ای��ن موضوع بپردازند. درهمین راس��تا طرح های مختلفی به 
کمیسیون ها و هیئت رئیسه فرستاده شد، که از بین آن ها طرح 
»شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد« 
که پس از تصویب فوریت آن درصحن باید به کمیسیون اجتماعی 
می رفت به ش��کل عجیبی به کمیس��یون اصل 9۰ که مسئول 
رس��یدگی به ش��کایات است به عنوان کمیس��یون اصلی ارجاع 
داده ش��د. در نهایت آذر ماه سال 95 گزارش کمیسیون اصل 9۰ 

در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان آن را تصویب نکردند.
نماین��دگان خانه ملت در بی��ان مخالفت خود، با توجه به 
مش��روح مذاکرات عمدتا به دو گروه تقسیم می شدند؛ عده ای 
که با کلیات این ط��رح مخالفت بودند و دوم گروهی که خود 
از امض��اء کنن��دگان طرح بودند، معتقد بودند کمیس��یون در 
اصالحات خود به طور کلی طرح اصلی را تغییر داده اس��ت و 
بسیاری از محور های اصلی آن را حذف کرده است. هم چنین 
بسیاری از نمایندگان، چه مخالف و چه موافق، معترض بودند 
که کمیس��یون اصل 9۰ مسئول رسیدگی به شکایات است و 

صالحیت رسیدگی به این طرح را ندارد.

تصویب ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه
پ��س از عدم تواف��ق مجل��س در تصویب ط��رح قانونی، 

نمایندگان م��ردم با تصویب ماده ۲9 در قانون برنامه شش��م 
توس��عه دولت را موظف کردند تا پایان سال 96 نسبت به راه 
اندازی س��امانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. س��امانه ای که 
امکان تجمیع پرداخت ها به مس��ئوالن و مدیران کلیه دستگاه 
های اجرایی را فراهم نماید و دسترس��ی به آن برای نهادهای 

نظارتی و عموم مردم امکان پذیر باشد.
جمشید انصاری رییس س��ازمان اداری و استخدامی، که 
از طرف دولت مس��ئول اجرای این قانون بود، وعده راه اندازی 
سامانه را تا پایان سال 96 داد، اما با کمال تعجب و در تناقض 
آش��کار با متن قانونی ماده ۲9 در ابتدای س��ال 97 اعالم کرد 
که دسترسی به س��امانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم 
امکان پذیر نیست و دسترسی عمومی براساس تصمیم هیئت 
وزیران صورت می گیرد. بر اس��اس گزارشات مسئوالن دولتی 
ظاهرا این سامانه وجود دارد ولی همچنان دسترسی آن برای 

مردم امکان پذیر نیست.

تصویب تبصره ۲1 قانون بودجه سال 98
بع��د از یکس��ال اس��تنکاف دول��ت از اجرای  م��اده ۲9، 
نماین��دگان به جای نظارت بر اج��رای صحیح قانونی که خود 
تصویب کرده بودند، اقدام به تصویب قانونی جدید ذیل قانون 
بودجه س��ال 98 کردند.طبق تبص��ره ۲1 قانون بودجه، کلیه 
دس��تگاه های اجرائی موض��وع ماده ۲9 قانون برنامه شش��م 
توسعه موظفند از ابتدای سال 98 اطالعات مربوط به هرگونه 
پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه 

داری کل کشور قرار دهند.
تصویب یک قانون جدید با محوریت همان مس��ئله ای که 
موج��ب تصویب ماده ۲9 ش��د، در حالی که هن��وز ماده ۲9 
اجرای��ی نش��ده، نه تنها رویک��ردی غلط می باش��د بلکه باعث 
بی ارزش ش��دن  قوانین مجلس شورای اسالمی می شود، چرا 
که عدم تمکی��ن از قوانین در مواردی که دولت به آن قوانین 
تمایل ن��دارد به یک روی��ه تبدیل شده اس��ت و قانون گذاری 
مجدد نیز ب��ه جای نظارت بر اجرای  قان��ون قبلی رویکردی 
غیرموثر و اتالف وقت مجلس اس��ت چ��را که اگر عزمی برای 
شفاف سازی موضوع نجومی بگیران وجود داشت همان قانون 
قبل��ی کفایت می ک��رد و ثانیا با این وضعی��ت هیچ تضمینی 
برای اجرای مصوبات مجلس وجود ندارد و مس��ئوالن دستگاه 
های دولتی می توانند به نظر ش��خصی خ��ود هر قانونی را که 

بخواهند اجرا نکنند.
روی دیگر تصویب این قانون ایجاد اختالف در بدنه دولت 

برای قبول مس��ئولیت سامانه است، از طرفی سازمان اداری و 
اس��تخدامی با توجه به تبصره ۲1 قانون بودجه اعالم آمادگی 
خود را برای تحویل سامانه به خزانه داری اعالم کرده است و از 
طرف دیگر خزانه داری کل کشور مدعیست که ماهیت تبصره 

۲1 با ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه متفاوت است.
اما مهم ترین نکته آن است که قانونگذار بر خالف مصوبه 
قبلی خود در ماده ۲9 که دسترس��ی و نظارت بر سامانه ثبت 
حقوق و مزایا را حق عموم مردم می دانست در تصویب تبصره 
۲1 حرفی از دسترسی عمومی نیاورده است و دسترسی را به 

سازمان های نظارتی محدود کرده است.

دیوان محاسبات
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آخرین اظهارات خود 
در برنامه نگاه شبکه یک سیما گزارشی از اقدامات این سازمان 
در مقابل حقوق های نجومی ارائه داد. براس��اس گفته های او 
دیوان محاس��بات تاکنون با گذشت سه سال از پرونده حقوق 
های نجومی 3 گزارش آماده کرده اس��ت ک��ه گزارش اول در 
صحن علنی قرائت شد و گزارش دوم و سوم را به صورت کامال 
محرمانه به س��ران سه قوه ارس��ال کرده است. در گزارش اول 
از 394 مدی��ر نجومی بگیر که شناس��ایی کردند، مجموع ۲4 
میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود 

مجموع 57 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داد ه  شد.
با این وجود چندی پی��ش حاجی دلیگانی نماینده مردم 
ش��اهین ش��هر در گفت و گو ب��ا خبرگزاری ف��ارس گفت که 
به جای پ��س گرفتن مقادیر اضافی حق��وق نجومی بگیران از 

اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده اند!
محمدرضا امیرحس��ن خانی عضو کمیسیون اصل 9۰ نیز 
بیان کرد که متاس��فانه گزارشاتی به کمیسیون رسیده که در 
برخی شرکتهای دولتی حقوق های نجومی 4۰ و 5۰ میلیون 
تومان پرداخت می ش��ود. هم چنین محمدعلی پورمختار عضو 
کمیسیون قضایی هم از پرداخت حقوق 5۰ میلیون در شرکت 
ه��ای وزارت تعاون خبر داده و گفته در حال تدوین س��وال از 
وزیر اقتصاد درباره این حقوق ها اس��ت. همه این خبرها نشان 
می دهند که پرونده حقوق های نجومی همچنان باز اس��ت و 

دیوان محاسبات هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
اما درباره عملکرد دیوان محاس��بات چند سئوال اساسی 
وجود دارد؛ اول اینکه چرا باید گزارش های دوم و سوم دیوان 
محاسبات در موضوعی که مطالبه اصلی مردم بوده و هست به 
صورت محرمانه منتشر بشود؟ ثانیاً با بررسی مشروح مذاکرات 

مجلس در زمان ارائه گزارش اول دیوان محاسبات آقای عادل 
آذر در هی��چ قس��متی از گزارش حرف از م��وردی بودن این 
گزارش مط��رح نکرد و بالعکس مدع��ی جامعیت گزارش بود 
به ش��کلی همه فکر میکردند نقش دیوان محاسبات به عنوان 
ب��ازوی نظارتی مجل��س در موضوع نجومی بگی��ران به اتمام 
رسیده اما اکنون مشخص شده گزارش های دوم و سومی هم 
که به صورت جزئی تر با ذکر نام افراد و دستگاه ها تهیه شده 

وجود دارد، که مردم از آن اطالعی ندارند.

جمع بندی 
بررس��ی عملکرد مجلس نش��ان می دهد ک��ه نمایندگان 
عملکرد مناس��بی را در برابر مطالبات رهبری و مردم نداشته 
ان��د. از طرفی وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند 
طرح مختلف گذاشتند که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع 
نبودند و به آن ها عمل نش��د و دیوان محاسبات هم با گذشت 
س��ه سال و اس��تفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص  
و بودجه ی س��االنه ح��دود 5۰۰ میلیارد توم��ان برای نظارت 
نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد 

غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.
ماده ۲9 قانون برنامه شش��م توس��عه ک��ه می توان آن را 
کام��ل ترین اقدام مجلس در این باب دانس��ت، با ملزم کردن 
دولت به شفاف س��ازی اطالعات حقوقی مدیران و فعال کردن 
بازو های نظارت عمومی، بهترین و کم هزینه ترین رویکرد برای 
حل مس��ئله ی فیش ه��ای نجومی بود. اما متاس��فانه با غفلت 
مجلس��ی ها از پیگیری جدی آن به نتیجه نرسید و بدتر از آن 
با تصویب ماده ۲1 قانون بودجه 98 بهانه جدیدی به سازمان 
اداری و اس��تخدامی برای عدم راه اندازی سامانه عمومی ثبت 

حقوق و مزایا داده شده است.
تفاوت عمده مابقی اقدامات مجلس ش��ورای اس��المی با 
ماده ۲9 در موضوع نظارت مردمی آن اس��ت که تمامی طرح 
های نمایندگان و اقدامات دیوان محاسبات و همچنین تبصره 
۲1 قانون بودجه بر نظارت سیس��تمی و سازمان های نظارتی 
متمرکز است اما ماده ۲9 بر عمومی بودن سامانه حقوق مزایا 
تاکید دارد. نظارت عمومی یعنی  8۰ میلیون ایرانی می توانند 
بر پرداخت هایی که از محل بیت المال انجام می ش��ود نظارت 
کنن��د، با این کار اعتماد از دس��ت رفته مردم به مس��ئوالن و 
خدمتگ��زاران خود باز می گردد و س��رمایه اجتماعی نظام را 
افزایش خواهد داد.  بهتر نیس��ت به جای تکیه بر سازمان های 
نظارتی و پیگیری های گاه و بیگاه نمایندگان مجلس، با محرم 
دانستن مردم و راه اندازی سامانه عمومی  ثبت حقوق و مزایا 

با مشکل حقوق های نجومی مقابله کنیم؟ مشرق نیوز

به اروپایی ها هم اعتماد نکنید
خب این روزها در کشور صحبت، صحبت اروپایی ها 
و پیشنهادهای اروپایی است. من توصیه ام این است که 
ب��ه اروپایی ها هم اعتماد نکنید. در مورد آمریکا هم من 
از دو، سه س��ال پیش که این بحثهای مذاکرات مربوط 
به هس��ته ای برقرار بود دائماً، هم خصوصی به مسئولین 
میگفتم، هم در جلسات عمومی -در سخنرانی ها- مکّرر 
گفتم که من اعتمادی به اینها ندارم. به اینها اعتماد نکنید؛ 
به اینها اطمینان ]نکنید[؛ به حرفش��ان، به قولشان، به 
امضایشان، به لبخندشان اعتماد نکنید، اینها مورد اعتماد 
نیستند. خب، حاال نتیجه این شده که خود مسئولینی 
که آن روز مذاکره میکردند، امروز دارند میگویند آمریکا 
غیر قابل اعتماد است! خب، از اّول بایستی این غیر قابل 
اعتماد بودن را تش��خیص میدادن��د و حرکت میکردند. 
امروز هم دارم راجع به اروپا میگویم »غیر قابل اعتمادند«؛ 
نمیگویم درباره ی مسائل مورد ابتالء و مانند اینها ارتباط 
نداشته باشید با اینها؛ نه، باالخره ما یک دولتی هستیم، 
که الحمدهلل مقتدریم، بحث سِر این نیست، بحث سِر این 
است که به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید؛ اینها به هیچ 

چیز پابند نیستند.
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مخاطب شمایید

فساد نشاط آورتر است یا خندوانه؟
معاون اول رییس جمهور: مردم ایران در سال های 
اخیر متحمل فش��ار های فراوانی ش��ده که ما شرمنده 

آن ها هستیم.
ننجون: دشمنت شرمنده باشد اسحاق جان! یک 
لقمه نون و ترب س��یاه هس��ت دور ه��م می خوریم.
فقط لطفا قبل از ورود به کلبه خرابه ما کفش��هایت را 

دربیاور که حصیرمان را تازه شسته ایم.
وزیر اقتصاد: گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به 
هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارزی 
برای واردات محصولی تخصیص یافته، اما برای بازگشت 

کاال مسیر های محاسبات کامل انجام نشده است.
ننج��ون: ما از این انش��ا نتیجه م��ی گیریم که از 
زمان هوخش��تره تا امروز هیچ اختالس��ی در مملکت 
صورت نگرفته و فقط مس��یرهای محاس��باتی پول و 

دکل و این جور چیزها مشکل پیدا کرده است.
حس��ن روحانی: باوج��ود اقدام��ات خوبی که در 
زمین��ه واردات دام انجام ش��ده، قیمت گوش��ت هنوز 

متعادل نیست.
ننجون: قیمت گوشت اهمیتی ندارد. مهم این است 
که قیمت موز متعادل ش��ده که بای��د از طریق همین 

تریبون از پدر داماد جنابعالی صمیمانه تشگر کنیم.
رئیس کمیس��یون اص��ل 9۰ مجل��س: 4۰۰ نفر 
از مدیران دس��تگاه های مختل��ف حقوق های نجومی 

دریافت کردند.
ننجون: به قول ش��اعر گر حکم ش��ود که مس��ت 

گیرند / باید که هر انچه هست، گیرند
علی مطهری: ما باید سعی کنیم کسانی را هم که 
اراده محکمی برای شرکت در انتخابات ندارند،تشویق 

کنیم تا در انتخابات شرکت کنند.
ننجون: که شما دوباره بروید مجلس و تا انتخابات 

بعدی یاد مردم بینوا نیفتید؟
ریی��س جمهور آمری��کا: اگر بخواهی��م در جنگ 
افغانستان بجنگیم و پیروز شویم، می توانم در این جنگ 
ط��ی یک هفته برنده ش��وم. اما من نمی خواهم که 1۰ 
میلیون انسان کشته شود. اگر می خواستم آن جنگ را 
برنده ش��وم، افغانستان از نقش��ه زمین حذف می شد و 

نابود می شد و واقعا در 1۰ روز پایان می یافت.
ننجون: واقعا از بی شعوری مثل تو بعید است که 

امکان آدمکشی داشته باشد اما نکشد. 
وزی��ر امورخارج��ه آمریکا:انگلیس خ��ود باید از 

کشتی هایش محافظت کند.
ننجون: البته شما هم باید خیلی مراقب پهنباند...

پهباند ...بهپاد خودتان باشید.
رئی��س ق��وه قضائی��ه: اعالم فس��اد ب��رای مردم 

امیدآفرین نیست.
ننجون: به هر حال اعالم فس��اد هر چه که باش��د 

اعالم فساد است.خندوانه که نیست.

ننجون

لقبی که مهاجرانی به بوریس جانسون داد
س��ید عطااهلل مهاجرانی در صفحه توییتر خود 
نوش��ت: حزب محافظه کار انگلستان: 1- با بی 
تدبیری کامرون، توی چاله برکسیت افتاد. کامرون ناگزیر 
از اس��تعفاء شد.  با سوء تدبیر خانم می و انتخابات پیش 
رس، اکثریت پارلمانی خود را از دس��ت داد. با نخس��ت 
وزیری بوریس جانسون- ترامپ بی خانمان!- در انتخابات 

آینده، دولت را به حزب کارگر واگذار خواهد کرد.

سیاست مجازی

مذاکره، تاکتیک شکست خورده در مقابل یانکی ها

روحانی: به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نمی نشینیم
سوشیانت آسمانی

رئی��س جمهوری در جلس��ه  هی��ات دولت درب��اره مذاکره خیابان پاستور
ای که تس��لیم نباش��د با امریکا گفت��ه و به نوعی 
تلویحا اینطور اش��اره داش��ته که تاکتیک مذاکره 
برای امریکا انجام ش��دنی نیست. اما رئیس دولت 
در جلس��ه پاس��تور حرف هایی زده که باید با هم 

بررسی کنیم.
رئی��س جمهور با تأکید ب��ر اینکه این دولت هرگز 
فرصت مذاکره را از دس��ت ن��داده و نخواهد داد، 
اظهار داشت: تا زمانی که مسئولیت اجرایی کشور 
را برعهده دارم، برای انجام مذاکره عادالنه، قانونی 
و عزتمندان��ه کاماًل آمادگی داریم، تا مش��کالت را 
حل و فصل نماییم. اما در عین حال حاضر نیستیم 

به اسم مذاکره کنار میز تسلیم بنشینیم.
کاش مـی گفت کـه تاکنون نتیجـه مذاکراتش 
برای کشـور چه شده و چرا عایدی از این حیث 
کسـب نکرده اسـت و با این وجـود بر تاکتیک 

قبلی اصرار می کند؟
حجت االس��الم حس��ن روحانی در جلس��ه هیأت 
دولت با اشاره به اینکه در هفته های گذشته شاهد 
تح��رکات دیپلماتیک هم در کش��ورمان و هم در 
اروپا و س��ایر مناطق جهان بودی��م، گفت: یکی از 
تالش های��ی که دول��ت یازدهم از ابت��دا پیگیری 
می کند، این بوده که در عرصه سیاس��ی و توافقات 
احتمالی بن بست شکسته ش��ود. مذاکراتی که در 
طول 8 س��ال قبل از دولت یازدهم جریان داشت، 
از گش��ایش چندانی برخوردار نبود و هیچ وقت به 
نتیجه ملموسی نمی رس��ید و بدخواهان ایران هر 
روز محدودیت و مضیقه جدیدی را علیه کشورمان 
ایجاد کرده و قطعنامه های جدیدی صادر می کردند 
به نح��وی ک��ه در آن دوران 6 قطعنامه ش��ورای 

امنیت و سازمان ملل علیه ایران صادر شد.
کاش رئیـس جمهوری این را نیـز بگوید که راه 
حلش یعنی زبانی که بـا بدخواهان صحبت می 
کنـد و نتیجه می گیرد چیسـت چراکه تاکنون 
نتیجه ای از صحبت با بدخواهان حاصل نشـده 

است.
رئیس جمه��ور گفت: اولین اق��دام دولت یازدهم 
شکستن بن بس��ت سیاس��ی در عرصه بین المللی 

ب��ود و دول��ت توانس��ت 
همانط��وری ک��ه وع��ده 
داده ب��ود در ظ��رف صد 
روز، بن بس��ت ها را کن��ار 
بزن��د و در این 1۰۰ روز 
به توافق ژنو، دس��ت پیدا 
کردیم و به واس��طه این 
سیاسی  بن بس��ت  توافق 
اولین  شکس��ته ش��ده و 
تواف��ق حاص��ل گردید و 
یکی از برکات این توافق 
حاصل ش��ده این بود که 
پس از صد روز اول دولت 
یازدهم و در ادامه، ماهانه 
از  تا 7۰۰ میلی��ون دالر 
پول های قفل ش��ده، ملت 

ایران آزاد گردید و قیمت ارز کاهش یافته و مردم 
احساس رفاه بیشتری به دست آوردند.

بن بسـتی در کار نیست و بن بست ها از نتیجه 
نگرفتـن هـا حاصل می شـود. کاش احسـاس 
رفاهی که مردم داشتند در عمل نتیجه می داد 
و امروز اوضـاع اقتصادی جامعه ناخوشـایند و 

مشکل زا برای قشر آسیب پذیر نبود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه می توانستیم کمتر 
از یکس��ال بعد از توافق ژنو به توافق نهایی برسیم، 
گفت: عربستان سعودی و رژیم غاصب صهیونیستی 
ت��الش زیادی به خرج دادند ت��ا این کار به نتیجه 
نرس��د، به نحوی که در جریان مذاکرات هسته ای 
کشورمان، وزیر امور خارجه عربستان و نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی هر روز به اروپا و بخصوص به 
وین و ژنو رفت و آمد می کردند تا توافق کشورمان 
را به تأخیر بیندازند و ب��ا چنین اقداماتی علیرغم 
اینکه در س��ال 93 آماده تواف��ق نهایی بودیم، در 

شب آخر، آمریکا از آن عقب نشینی کرد.
 نتیجه این عقب نشـینی چرا به جز یک امضای 

باطل شده به دست ترامپ چیزی نبود؟
رئی��س جمهور ب��ا تأکید بر اینک��ه دولت علیرغم 
همه فش��ارهای بدخواهان خارجی، خسته نشده و 
مصمم به راه خود ادامه می دهد، گفت: توانس��تیم 
در ۲3 تیرماه سال 94 روزی که به نام روز گفتگو 
و تعامل س��ازنده نامگذاری ش��ده به توافق برسیم 
و ی��ک توافق تاریخی با جه��ان انجام دهیم و این 

توافق در دیماه همان س��ال اجرایی ش��د و اولین 
ثم��ره و برکت این توافق این بود که صادرات نفت 
کش��ورمان از یک میلیون بشکه و یا حتی کمتر از 
آن ب��ه ۲ میلیون و 8۰۰ ه��زار با میعانات افزایش 
یاب��د. همچنین براس��اس این توافق بس��یاری از 
پول های کش��ورمان آزاد گردید و کاالها و ابزاری 
که در گمرکات خارجی مس��دود ش��ده بود، اجازه 

ورود به ایران پیدا کند.
بهتر اسـت بگوییـد االن اوضاع چطور اسـت؟ 
اینهایی که می گویید حق طبیعی هر کشـوری 
اسـت و منتـی نباید داشـته باشـد  غرب حق 

طبیعیمان را داده است!!
رئیس جمهور خاطر نش��ان کرد: براس��اس گفته 
رئیس گمرکات کش��ورمان در جلسه ستاد مبارزه 
ب��ا قاچاق و کاال، برجام یک عامل بزرگ و مؤثر در 
زمینه مبارزه با قاچاق بود و امروز هم اگر مسایلی 
در این زمینه وجود دارد بخاطر مشکالتی است که 
برای برجام بوجود آمده است.: برجام عامل مؤثری 
برای مبارزه با قاچاق بود تا دکان کاس��بانه عده ای 

تعطیل شده و از اموال مردم سوء استفاده نشود.
برجـام بعد از تاثیـر در کاهش آلودگـی هوا به 

کاهش قاچاق هم ربط داده شد!
رئی��س جمهور با بیان اینکه از دیماه س��ال 94 تا 
سال 97 فرصت طالیی داشتیم که از توافق حاصل 
شده اس��تفاده کنیم، گفت: آمریکا در اردیبهشت 
سال 97 بدون دلیل از برجام خارج شد و تصورشان 
این بود که یک روز پس از خروج آنها کش��ورمان 

نیز از برجام خارج خواهد 
ش��د و متعاقب آن همه 
بین المللی  تحریم ه��ای 
ب��از  کش��ورمان  علی��ه 

خواهد گشت.
کاش  روحانـی  آقـای 
یادتـان می مانـد مادر 
تحریـم هـا در همیـن 
شـما  طالیـی  فرصـت 
امضا شـد. کاش یادتان 
می ماند که قـول داده 
بودین تحریم ها بر نمی 
می  یادتان  کاش  گردد. 
میلیونها  در چشم  ماند 
کردیـن  نـگاه  ایرانـی 
رئیـس  گفتـی هیـچ  و 
جمهوری نمی تواند برجام را لغو کند... کاش... 

دکتر روحانی اضافه کرد: اخیراً عربستان سعودی و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کردند که آنها 
در خروج آمریکا از برجام نقش داشتند ضمن اینکه 
در این زمین��ه افراطیون داخل آمریکا نیز بس��یار 
تأثیرگذار بودند. البته اقدامات آنها نش��ان می دهد 
که برجام چه داغ س��نگینی بر دل صهیونیست ها 
و ارتجاع منطقه نش��انده بود، ضم��ن اینکه آنها به 
خوب��ی فهمیدند ک��ه فعالیت های سیاس��ی دولت 

یازدهم و دوازدهم چقدر مؤثر بوده است.
برای خارج نشـدن چه تضمینـی گرفتید؟ چرا 

اجرایی نشد؟ امروز باید پاسخ دهید.
رئیس جمهور با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از 
برجام، فرصتی به دنیا دادیم تا دو طرف بتوانند به 
تعهدات خود عمل کرده و طرف مقابل بتواند خالء 
خروج آمریکا را پرکند، اظهار داشت: پس از خروج 
آمریکا از برجام یک س��ال صبر کردیم که بس��یار 
راهب��ردی و تاریخی بود، البته باید توجه داش��ت 
که در این یکس��ال به اندازه ای که نیاز داش��تیم، 
می توانستیم نفت بفروش��یم. اینکه عده ای مطرح 
می کنند که لزومی داش��ت که یکسال برای نشان 
دادن واکن��ش علی��ه اقدام آمریکا صرف می ش��د، 

ظاهراً حافظه تاریخی ضعیفی دارند.
فرصتتان به دنیا کی تمام می شود؟

دکت��ر روحان��ی اضاف��ه کرد: ت��ا زمانی ک��ه برغم 
خروج آمریکا می توانس��تیم به اندازه نیاز خود نفت 

بفروشیم، به صورت کج دار و مریز با موضوع خروج 
آمری��کا از برج��ام برخورد کردیم، ام��ا از وقتی که 
به بط��ور کامل برای تحریم نفت ای��ران وارد عمل 
شدند بی تردید ش��رایط جدیدی نیز پیش آمد، لذا 
شرایط اردیبهشت سال 98 با اردیبهشت سال 97، 
متفاوت گردید و با توجه به شرایط جدید تصمیمات 
قاطعی را در خص��وص کاهش تعهدات اتخاذ کرده 
و فرصت ه��ای 6۰ روزه ای ب��رای انج��ام تعه��دات 
ب��ه طرفین اعالم کردیم. همچن��ان که بارها تأکید 
کرده ایم کاهش تعهدات کش��ورمان موقتی است و 
چنانچ��ه آنها به تعهدات خود ب��ه طور کامل عمل 
کنند، قابلیت بازگش��ت به ش��رایط قبل از کاهش 
تعهدات مان  را داریم و چنانچه طرف مقابل اقدامات 
درست و متعادلی انجام دهد و آتش بس در جنگ 
اقتصادی حاصل شود، فرصتی ایجاد خواهد شد که 
با یکدیگر سخن گفته و به نتیجه برسیم و البته در 
این زمینه کشورهایی هم واسطه  هستند و مکاتبات 
و تماس هایی در حال انجام اس��ت و همه بدانند که 

هرگز فرصت مذاکره را از دست نخواهیم داد.
امیدواریم آنقدری که شما به موقتی بودن پاسخ 
کوبنده تاکید دارید اروپا هم دلش بخواهد کاری 

کند تا رویه تغییر  کند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کاماًل برای مذاکره 
عادالن��ه و عزتمندان��ه آمادگی داری��م، اما حاضر 
نیس��تیم به اس��م مذاک��ره کنار میز تس��لیم قرار 
بگیریم، تصریح کرد: تس��لیم را غیرجایز می دانیم 
و آن را ملت ایران و قانون اساس��ی نمی پذیرد، اما 
برای مذاکره عادالنه و محترمانه همیش��ه آمادگی 

داشته و االن هم آماده هستیم.
دکتر روحانی گفت: با کش��ورهای اروپایی و سایر 
کشورهای جهان مکاتبه و تماس داریم اما تا امروز 
به نقطه مطلوب نرس��یدیم چرا که پیشنهادهایی 
که داشتند، متعادل نبوده است، اما همچنان روند 
فعالیت های سیاسی را ادامه خواهیم داد و چنانچه 
ب��ه نتیجه نرس��یم و فرص��ت 6۰ روزه دوم هم به 
پایان برسد، حتماً گام سوم را نیز برمی داریم.: همه 
مردم عزیز کش��ورمان بدانند ک��ه ما اهل لجبازی 
و دنب��ال جنگ و تنش نیس��تیم، اما در عین حال 
حاضر نیس��تیم زیر ح��رف زور بروی��م و در برابر 

قلدری تسلیم شویم.
ممنون کـه مطالبه حق ملت ایـران را پیگیری 

می کنید.

مجلسی که نمی تواند با نجومی بگیران مقابله کند!


