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آق��ای روحانی رئیس جمهور محترم چهارش��نبه 
هفته گذش��ته در جلس��ه هیات دولت گفت؛ »به 
انتخابات نزدیک می شویم و افرادی برای انتخابات 
آماده می ش��وند و ان ش��اء اهلل انتخابات خوب و با 
رقابتی خواهیم داش��ت، اما خواه��ش می کنم در 
فضای انتخابات، انتظ��ارات را بی جهت باال نبریم 
و حقایق را تحریف نکنیم و س��یاه نمایی نشود که 

این موضوع یک گناه بزرگ است.«
س��خنان آقای روحانی بجا و درست است، به ویژه 
آن بخ��ش که گفت��ه، انتظارات را ب��ی جهت باال 
نبریم. اما نکته در این اس��ت که انتظاراتی که هم 
اکنون مردم دارند، چه کسی، کدام دولت و جریان 
سیاسی در میان افکار عمومی باال برده است؟ نکته 
یگر این اس��ت که مردم چه انتظ��ار زیادی دارند 
که آق��ای رئیس جمهور نگران باال رفتن انتظارات 

است؟
قدر مس��لم مردم با تجربه 8 س��ال دولت تدبیر و 
امید به خوب��ی می دانند که پ��س از پایان دوران 
ریاست جمهوری آقای روحانی، به خاطر مشکالت 
اقتصادی باقی مانده از دوران او، دولت بعدی وارث 
معضالتی است که برای حل آنها باید سال ها تالش 
ک��رد و قطعا مردم با علم ب��ه این موضوع از دولت 
بعدی انتظار و توقعی نخواهند داشت. اما اکنون و 
در ای��ن زمان اگر مردم توق��ع و انتظار دارند برای 
آن است که در دو دور انتخابات ریاست جمهوری 
و در طول نزدیک به 8 س��ال دولت تدبیر و امید، 
وعده های ش��نیدند که باعث تولید انتظار ش��د و 
ای��ن انتظ��ار و توقع نیز بجا و به حق بوده اس��ت. 
چرا؟ برای این که از مس��ئولین ش��نیدند با توافق 
هس��ته ای، هم��ه تحریم های اقتص��ادی برچیده 
می شود، رونق اقتصادی به وجود می آید، مبادالت 
و معامالت عادی می ش��ود، کش��ورهای دنیا برای 
س��رمایه گذاری در ایران صف می کش��ند و ده ها 
وعده دیگر که »هزار وعده خوبان یکی وفا نکند.« 
مردم این س��خن آق��ای روحانی رئی��س جمهور 
محترم را هیچگاه فراموش نخواهند کرد که گفته 
بود؛ »آنچنان مردم را از درآمد سرشار خواهند شد 
که به یارانه 45 هزار تومانی نیاز نداشته باشند« و 
شاید همین جمله رئیس جمهور شاه بیت سخنان 
ایش��ان باشد. روشن است که وعده ها محقق نشد، 
اما چرا وضعیت اقتصادی کش��ور وخیم تر گشت؟ 
اگر همه مشکالت اقتصادی را به گردن تحریم های 
اقتصادی بیندازیم، منصفانه نخواهد بود چرا که بی 
تدبیری ها و تصمیماتی که در این زمینه اجرا شده 
اس��ت، علت اصلی اوضاع اقتصادی کنونی اس��ت 
ک��ه طبیعتا تحریم ها نیز آنه��ا را مضاعف می کند. 
این وضعت چنان اس��ت که آق��ای رئیس جمهور 
در جلس��ه هیات دولت گفت: »م��ردم عزیز ایران، 
من اعتراف می کن��م در زمینه تأمین مواد غذایی، 
از لح��اظ اصل مواد وجود دارد، ولی قیمت، قیمت 

ناعادالنه و غلط است.«

از طال گشتن پشیمان گشته ایم
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الوروف: 

تحریم های ایران هرگز موثر نخواهد بود

وزیر امور خارجه فدراس��یون روسیه در مصاحبه ای اعالم کرد آمریکایی ها در تالشند تا تمام 
گفتگوهای مربوط به مس��ائل خاورمیانه و ش��مال آفریقا را به مس��یرهای ضد ایرانی س��وق 

دهند.
س��رگئی الوروف، در مصاحبه با اس��پوتنیک با بیان اینکه دولت فعلی آمریکا تالش می کند 
ایران را اهریمن و ش��ر جلوه دهد گفت: ایران به عنوان اصلی ترین مش��کل کل این منطقه 
)خلیج فارس( و همچنین س��ایر مناطق جهان اعالم شده که در آنها ایران به نوعی متهم به 
دخالت در امور داخلی کشورهای مربوطه است و آمریکایی ها در تالشند کل گفتگوها درباره 

مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا را  به مسیر ضد ایرانی سوق دهند.
الوروف ب��ا بی��ان اینکه این یک رویکرد بی چش��م انداز و ناامید کنن��ده و راه منتهی به بن 
بس��ت اس��ت تاکید کرد: این رویکرد اوالً بی چشم انداز و ناامید کننده است زیرا مشکالت و 
مس��ائل را تنها با توافق بین همه ش��رکت کنندگان می توان بطور پایدار و مطمئن حل کرد 
اما کل منطق کنونی سیاست آمریکا بر این اساس استوار است که تمام تالش ها باید معطوف 
مجازات و باز داشتن ایران شود و فقط تغییر رژیم ایران اجازه می دهد کل منطقه سرانجام 

آزادانه نفس بکشد. این راه به بن بست منتهی می شود.
وزیر خارجه روس��یه با اشاره به اینکه تحریم هایی که با اعمال آنها می خواهند ایران را خفه 
کنند، هیچگاه موثر نبوده و نخواهد بود، خاطرنشان ساخت: ایران بارها آمادگی خود را برای 
گفتگو ابراز داشته است و این آمادگی برای گفتگویی که نمی تواند مبتنی بر اولتیماتوم هایی 
باشد که طرف آمریکایی به طور دوره ای آن را مطرح می کند، همچنان وجود دارد و ما آماده 
کم��ک به آغاز چنین گفتگویی خواهیم بود. ما همراه با کش��ورهای اروپایی و چین از توافق 
برجام برای حل و فصل مس��ئله هس��ته ای ایران که در س��ال 2015 توس��ط شورای امنیت 
سازمان ملل متحد تصویب شد و اکنون آمریکایی ها دوباره با پیروی از سیاست اهریمن جلوه 
دادن ای��ران در هم��ه زمینه ها در حال تخریب آن هس��تند، دفاع می کنیم. اکنون بحث در 
ش��ورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد، 13 کشور از 15 کشور عضو آن مخالف شدید تالش 

ها برای از بین بردن برجام و مقصر دانستن ایران در هر اتفاقی هستند. تسنیم
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