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رئیس جمهور گفت: دول��ت آینده آمریکا 
اش��تباهات گذش��ته را جب��ران کند و با 
احترام به قواعد جهانی، به مسیر پایبندی 

به تعهدات بین المللی بازگردد.
حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه 
در یکصد و هفتاد و نهمین جلس��ه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داش��ت: 
این��ک فرصتی برای دول��ت آینده آمریکا 
پیش آمده است که اشتباهات گذشته را 
جبران کن��د و با احترام به قواعد جهانی، 
به مس��یر پایبندی به تعهدات بین المللی، 

بازگردد.
رئیس جمهور با اشاره به نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا، گفت: سیاست 
پرآسیب و نادرس��ت دولت امریکا در سه 
س��ال اخیر، نه تنها توس��ط مردم سراسر 
جهان تقبیح ش��د، بلکه در انتخابات اخیر 
از سوی مردم این کش��ور نیز با مخالفت 
روبرو ش��د. وی افزود: جمهوری اسالمی 

ای��ران، همواره به تعهدات خود در صورت 
رعایت مس��ئوالنه از س��وی هم��ه اطراف 
تعه��د، پایبند ب��وده و تعامل س��ازنده با 

جهان را راهبرد خود می داند.
روحانی با تاکید بر پیروزی مقاومت ملت 
ای��ران در جنگ اقتصادی تحمیل ش��ده 

توس��ط دولت آمریکا، اظهار داشت: مردم 
ای��ران با مقاومت قهرمانان��ه خود در برابر 
جنگ تحمیلی اقتصادی، اثبات کردند که 
سیاست فشار حداکثری امریکا محکوم به 

شکست است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اینک زمان آن 

اس��ت که در س��ایه همکاری و هم افزایی 
ایران و همس��ایگان، شاهد ارتقاء امنیت و 
توس��عه در منطقه باشیم و مسیر ثبات و 
رش��د اقتصادی کش��ور، با قوت و سرعت 

هرچه بیشتر، پیموده شود.
روحانی با اش��اره به برنامه های اقتصادی 
دولت تاکید کرد: در ش��رایط رو به بهبود 
اقتص��ادی دول��ت با اتخاذ سیاس��ت های 
متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی 
به س��مت تولید و توسعه سرمایه گذاری، 
حف��ظ ارزش پول مل��ی و کمک به تولید 
مل��ی و رش��د اقتصادی کش��ور را با قوت 

دنبال می کند.
وی همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد را 
مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی 
و بودج��ه ای، فروش س��هام و دارایی های 
مازاد دولتی و انتش��ار اوراق بدهی دولت 

را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وزیر کش��ور گفت: باید با پای کار آوردن همه ظرفیت ها و 
توان موجود کشور، اجازه ندهیم جان شهروندان به راحتی 

در معرض خطر قرار گیرد.
عبدالرضا رحمان��ی فضلی وزیر کش��ور و فرمانده قرارگاه 
عملیاتی س��تاد ملی مبارزه با کرونا در نشست مشورتی با 
تع��دادی از مدیران و اعضای این قرارگاه با تاکید بر اینکه 
برای قطع زنجیره بیماری کرونا نیازمند به کارگیری همه 
ابزارها و مکانیس��م های قانون��ی و اخالقی نظیر غربالگری 
عمومی، قرنطینه، ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
هس��تیم، گفت: این امر در گ��رو هماهنگی و یکدلی همه 

نهادهای مرتبط با بیماری کروناست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید اثربخشی سیاست گذاری ها 
و اقدامات اتخاذی در کنترل بیماری کرونا، در عمل دیده 
شود؛ تصریح کرد: سیاس��ت های اتخاذی نظیر ممنوعیت 
تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود 

و تاثیری مثبت در مهار بیماری کرونا داشته باشد.
فرمان��ده قرارگاه عملیاتی مبارزه ب��ا بیماری کرونا با بیان 
اینک��ه نظارت ه��ا باید بی��ش از گذش��ته در مراکز خرید، 

پاس��اژها، مراک��ز خدمات��ی و تفریح��ی مث��ل پارک ها و 
رستوران ها اعمال گردد؛ خاطرنشان کرد: همه این اقدامات 
در نهای��ت باید به این منتهی ش��ود که تعداد مبتالیان به 
بیماری کرونا کم ش��ود. رحمانی فضلی افزود: برای تحقق 
این امر، باید همه اجزای زنجیره غربالگری، تست، قرنطینه 

و درمان به درستی و به صورت مؤثر محقق شود.
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: باید جس��تجو و شناسایی 
مبتالیان با س��رعت بیش��تری در کش��ور انج��ام گیرد و 
ب��ا رویک��ردی فع��ال و پیش��گیرانه، تع��داد ورودی ها به 

بیمارستان ها را کاهش دهیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ادامه س��خنان 
خود به اجرای تفاهم نامه مشترک سازمان بسیج و وزارت 
بهداشت اشاره کرد و گفت: تجربه بیماری کرونا در 9 ماه 
اخیر گویای این واقعیت مهم است که باید یک نگاه کالن 
و ملی برای مهار این بیماری در اقصی نقاط کشور داشته 
باشیم. رحمانی فضلی با مهم شمردن طرح مشترک بسیج 
و وزارت بهداش��ت در مهار بیماری کرونا گفت: محوریت 
اجرای این طرح با وزارت بهداشت و درمان است و باید با 

استفاده از ظرفیت های این وزارتخانه و نهادهای تابعه اش، 
کار مهار بیماری از شناس��ایی تا حمایت از اقشار نیازمند، 
ص��ورت گی��رد. وی تأکید کرد: در این ط��رح باید از همه 
ظرفیت های ممکن کش��ور از خیری��ن تا جمعیت هالل و 

احمر و سایر نهادها کمک گرفته شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با اش��اره به اینکه 
ارزش ج��ان انس��ان ها فرات��ر از پ��ول و هزینه های مادی 
اس��ت، گفت: باید با پای کار آوردن همه ظرفیت ها و توان 
موجود کشور، اجازه ندهیم جان شهروندان مان به راحتی 
در مع��رض خطر قرار گیرد. اقدامات نی��روی انتظامی در 
کنترل جاده های کش��ور از دیگر موضوعات مورد اش��اره 
رحمانی فضلی بود و در این خصوص ضمن تقدیر و تشکر 
از اقدامات قابل قب��ول نیروی انتظامی بر تداوم این روند، 
البته در چارچوب طرح های مصوب س��تاد ملی و قرارگاه 
عملیات��ی تا مهار کامل کرونا تاکی��د کرد. فرمانده قرارگاه 
عملیات��ی مبارزه با کرونا در پایان تاکید کرد: در مهار این 
بیماری باید با جدیت، با افراد متخلف برخوردهای قانونی 

و الزم صورت گیرد. وزارت کشور

بی اطالعی مجلس از برنامه
 ۹ ماهه اقتصادی دولت

عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ نامه  یا اطالعی 
از سوی دولت به مجلس در زمینه برنامه 9 ماهه اقتصادی دولت داده 
نش��ده است. حجت االسالم علیرضا س��لیمی در پاسخ به این پرسش 
ک��ه رئیس جمهور اخیراً اعالم کرده که »دولت تصمیمات مهمی برای 
9 م��اه آینده اتخاذ کرده ک��ه ربطی هم به انتخابات آمریکا ندارد«، آیا 
مجل��س در جری��ان این تصمیمات ق��رار دارد و از جزئیات این برنامه  
خبری موجود اس��ت، گفت: هیچ نامه ای به مجلس در این زمینه داده 

نشده و از جزئیات هم خبری نداریم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اس��المی ادامه داد: البته امیدواریم 
ک��ه دولت اگر برنام��ه ای هم دارد انجام دهد و ما ه��م انتظار اقدام از 

سوی دولت را داریم. 
وی خاطرنشان کرد: دولت به ما چیزی نگفته است و اگر هم برنامه ای 

دارد بصورت شفاف و زمان بندی شده اعالم کند.
حس��ن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت، با 
بیان اینکه در جلس��ات هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت تصمیمات 
مهمی برای 9 ماه آینده اتخاذ شده و هماهنگی های الزم بین دستگاه 
ه��ای اقتصادی همچون وزارت اقتص��اد، وزارت صمت و بانک مرکزی 
ایجاد ش��ده است، گفت: تصمیمات اقتصادی دولت از چند هفته قبل 

بدون توجه به اینکه در آمریکا چه اتفاقی می افتد اتخاذ شده است.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه مهم نیس��ت که چه فرد یا حزبی در 
آمریکا روی کار می آید، اظهار داش��ت: دولت بر فرض اینکه ش��یوه و 
اخالق آمریکا به روش صحی��ح برنمی گردد برنامه ریزی های اقتصادی 

خود را انجام داده است.  فارس

عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: 

مکانیزم توزیع کاالبرگ 
بهترین طرح برای 

شرایط کنونی است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره طرح 
معیش��تی مجلس و مقاومت دولت ب��رای اجرای 
آن، گف��ت: دولت باید قبل از اینکه سیاس��ی فکر 
کند، به فکر مردم و گرفتاری هایی آن ها باشد. اگر 
دول��ت مقاومت می کند فقط بُعد سیاس��ی دارد و 

ناهمخوانی و ناهمدلی با مجلس را کلید می زند.
حس��ین مظفر درباره طرح الزام دولت به پرداخت 
یارانه تأمین کاالهای اساسی که در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسیده و شامل 60 میلیون نفر 
می ش��ود و عدم وجود ع��زم در دولت برای اجرای 
این ط��رح، تصریح ک��رد: وقتی دول��ت نمی تواند 
قیمت ها را کنترل کند و مردم در فش��ار هستند، 
تورم باال می رود و عده ای با فقر و گرسنگی دست 
و پنجه نرم می کنند، بهترین طرح این اس��ت که 
مکانیزمی باشد تا از طریق آن کاالهای اساسی به 

همه محرومین رسانده شود.
وی اف��زود: کاالب��رگ فعال در ش��رایط ضروری از 
تصمیمات خوبی است که مجلس شورای اسالمی 
گرفت��ه و تقریب��ا عموم جامعه هم ب��ه این نتیجه 

رس��یده اند که این کار، کار درس��تی اس��ت. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه دولت 
عزمی ب��رای اجرای این طرح ندارد، خاطرنش��ان 
کرد: دولت باید مجری باش��د و ح��ق ندارد قانون 
مجلس را به اجرا در نیاورد. وقتی قانونی به تصویب 
برسد و شورای نگهبان هم آن را تایید کند، یعنی 
هم مبنای قانون اساسی دارد و هم مبنای تحمیل 
بودجه ندارد و الب��د بودجه و اعتبارش هم درنظر 
گرفته شده است و شورای نگهبان اگر نظر بدهد، 
تمام اس��ت و باید اجرا ش��ود. مظفر درباره برخی 
اظهارنظره��ا مبنی ب��ر اینکه این ط��رح منجر به 
افزایش نقدینگی خواهد شد، گفت: پول نقد باعث 
ایجاد نقدینگی می شود و برای کشور خوب نیست؛ 
من ه��م با آن توزیع پول هایی ک��ه قبال می دادند 
مواف��ق نبودم ولی کاالبرگ ک��ه به صورت کاال در 
بیاید و مواد ضروری و حیاتی مردم تأمین بش��ود، 
هیچ آث��ار منفی ندارد. وی درب��اره علت و چرایی 
مخالف��ت دولت با اج��رای این طرح، بی��ان کرد: 
ب��ه نظر می رس��د موضع گیری نابجای��ی در مورد 
مجلس جدید اس��ت و این ها احساس می کنند که 
دیدگاه های دیگری دارند و یا ممکن اس��ت نکات 
مثبت این طرح به نام مجلس ثبت شود. متأسفانه 
این آثار سیاس��ی بر عملیات و تصمیم گیری های 
آنان تأثیر می گذارد و این کاِر نابجایی است. دولت 
باید قبل از اینکه سیاس��ی فکر کند، به فکر مردم 
و گرفتاری هایی آن ها باش��د. اگ��ر دولت مقاومت 
می کند فقط بُعد سیاسی دارد و این ناهمخوانی و 

ناهمدلی با مجلس را کلید می زند.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
هر آنچه که برای تحریم ایران نیاز بود اعمال شده 

است و بایدن
 نیز با ورود به کاخ س��فید چیزی در چنته ندارد تا 

بخواهد و بتواند علیه ایران اعمال کند.
با توجه به شرایطی که وجود دارد، دلخوش کردن 
ب��ه دولت جدی��د در آمری��کا، اش��تباهی بزرگ و 

راهبردی خواهد بود.
آمری��کا به ایران بدهکار اس��ت، ب��ه جامعه جهانی 
بدهکار اس��ت، اعمال و رفتار ایاالت متحده از بدو 
پیروزی انقالب اس��المی تاکنون باعث خساراتی به 
جمهوری اس��المی و مردم ایران شده است که باید 

جبران شود.
بازگش��ت بایدن به برجام کافی نیس��ت، گرچه او 
گفته به توافق هس��ته ای با ای��ران بازمی گردد اما 
اعمال و رفتار او مهم است. تحریم های هوشمندی 
ک��ه منتخب آمریکا عیه ایران مطرح کرده، نش��ان 
می دهد که او نیز همچون روس��ای جمهور پیشین 

درصدد تقابل با ایران است.
جمه��وری خواه و دموک��رات، ترامپ و بایدن برای 
ایران و البته جهان تفاوتی ندارد، و این نبود تفاوت 
است که باید ایجاب کند تا جمهوری اسالمی خود 
را اسیر تغییرات در آمریکا نکند. تا چه زمانی ایران 
باید خود را ب��ه امید این که فردی در آمریکا روی 
کار بیای��د و سیاس��ت های تض��اد و تقاب��ل را کنار 

بگذارد، به انتظار بماند.
اما با وجودی که آمریکا همان آمریکا اس��ت و آش 
هم هم��ان آش، فرصت برای بای��دن برای جبران 
خس��ارات وجود دارد. آمری��کا نیز در تقابل با ایران 

خسارات سنگینی را متحمل شده است.
بای��دن پس از ورود به کاخ س��فید، با مش��کالت و 
معضالتی باقی مانده از دوران ترامپ روبرو اس��ت. 
ایاالت متحده در ضعیف ترین دوران قدرتنمایی و 
قلدری خود به سر می برد و نمی تواند خواسته های 
خ��ود را به ای��ران تحمیل کند و ای��ران نیز چنین 

تحمیلی را نخواهد پذیرفت.
م��ردم و جمه��وری اس��المی ایران ب��ه این درک 
واقعیت رسیده اند که ایران جو بایدن نمی خواهد، 
ایران مس��ئولین و دولتی می خواه��د که همچون 
فرماندهان دوران دفاع مق��دس، خاکی، در میدان 
و هم��راه و همگام با مردم باش��ند وای��ن اتفاق در 

انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواهد افتاد.

استاندار تهران:
تعطیلی ۲ هفته ای پایتخت فعال در 

دستور کار نیست
اس��تاندار تهران گفت: تعطیلی دو هفته ای پایتخت 

فعال در دستور کار نیست.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با خبرگزاری 
مه��ر در خص��وص پیش��نهاد تعطیل��ی دو هفته ای 
پایتخت اظهار داش��ت: با توجه به توقف فعالیت سه 
گروه از ساعت تعیین شده و همچنین ابالغ تمهیدات 
سخت گیرانه تر برای رعایت فاصله اجتماعی و کاهش 
ش��یوع کرونا تعطیلی دو هفت��ه ای پایتخت فعاًل در 
دس��تور کار قرار نگرفته اس��ت. محس��نی بندپی با 
اش��اره به اینکه توس��عه خدمات الکترونی��ک و راه 
اندازی پیشخوان خدمات برای جلوگیری از مراجعه 
حضوری مردم ابالغ و تاکید شده است گفت: تا پایان 
آبان ماه روال بر استفاده بیشتر از ظرفیت الکترونیکی 
ادارات است تا بتوانیم به این شیوه از رفت و آمدهای 
غیر ضروری جلوگیری کنیم. اس��تاندار تهران عنوان 
داشت: ساعت کاری ادارات نیز مورد بعدی است که 
م��ورد نظر بوده اما با توجه ب��ه اینکه برخی مراکز با 
حضور ارباب رجوع مواجه هستند و در این خصوص 
هیچ گریزی وجود ندارد ش��ناور شدن ساعت کاری 
نمی تواند به طور کامل اجرایی ش��ود. چندی اس��ت 
ک��ه برخی بر روی تعطیلی کامل تهران اصرار دارند، 
شورای ش��هر و رئیس این شورا بارها بر این موضوع 
تأکید کرده اند که تهران باید حداقل به مدت 2 هفته 
به طور کامل تعطیل شود تا از روند گسترش ویروس 
کرونا بکاهد، اما س��تاد ملی مبارزه با کرونا و دولت با 
این پیشنهاد تاکنون مخالفت کرده اند. حتی شهردار 
تهران نیز اعتقاد دارد ش��رایط ب��رای تعطیلی کامل 
تهران مهیا نیس��ت،  اما نکته ای که نباید از آن غافل 
شد این است که محدودیت هایی هم که اعمال شده 
است نتوانسته از روند شیوع بیماری کرونا بکاهد، بر 
اساس آمار رسمی منتشر شده، بیش از 30 درصد از 
ابتال به ویروس کرونا به خاطر دورهمی هایی است که 
صورت می گیرد. این دورهمی ها یا به بهانه مراس��م 
عروس��ی، عزا یا هرگونه دورهمی است که خانواده ها 
برگزار می کنند و در صورت تعطیلی کامل تهران این 
دورهمی ها افزایش هم خواهد یافت که قطعاً در روند 

گسترش ویروس تأثیر گذار خواهد بود.

سرمقاله
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گزارش

ستاد ملی مقابله با کرونا ستاد دولتی مقابله با کروناست
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه مردم در تماس های مکرر با 
ما به دنبال تخت خالی برای بستری بیمار کرونایی شان هستند گفت: برای 
کنترل و مدیریت کرونا ضرورت دارد که تهران و دیگر شهرهایی که از این 

نظر وضعیت اضطراری دارند حداقل به مدت دو هفته تعطیل شوند.
حس��ینعلی شهریاری با اشاره به نشست اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با 
رهبر معظم انقالب گفت: رهبر معظم انقالب در این جلس��ه بر توجه به نقطه 
نظرات کارشناسان و عملیاتی شدن نظرات کارشناسی آنها تأکید داشتند که متأسفانه 

تاکنون شاهد این امر نبوده ایم.
وی افزود: متأس��فانه ستاد ملی مقابله با کرونا درواقع ستاد دولتی مقابله با کروناست؛ 
چراکه از قوه قضائیه تنها یک نماینده در آن حضور دارد و از مجلس هم نماینده ای در 

این ستاد وجود ندارد.  فارس

قیمت بلیط هواپیما به قبل از گرانی اخیر بازمی گردد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست کمیسیون مقرر شد که به 
دلیل نگرفتن مجوز رس��می از سوی »ایرالین ها« برای افزایش قیمت بلیط 
هواپیما، نرخ نامه به قیمت قبل از گرانی اخیر برگردد. مجتبی یوس��فی در 
تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس با حضور رئیس سازمان هواپیمایی، 
رئیس و دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، معاون سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رؤس��ای ش��رکت های هواپیمایی، گفت: 
یکی از دغدغه های اصلی مردم در هفته های اخیر، افزایش غیرقانونی بلیط پروازهای هوایی 
بوده است، متأسفانه ایرالین ها بدون دریافت هیچ مجوز رسمی، قیمت ها را افزایش داده اند. 
یوس��فی تصریح کرد: این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که ایرالین ها تا حصول نتیجه 
مربوطه، حق افزایش قیمت بلیط هواپیما را نخواهند داشت و در صورت بروز تخلف، سازمان 

هواپیمایی مکلف است که با شرکت های متخلف برخورد جدی کند. خانه ملت

طرح سوت زنی در دستورکار مجلس
نایب رئیس کمیس��یون قضایی مجلس، گفت: بررس��ی طرح سوت زنی 
در دس��تور کار کمیس��یون حقوقی و قضایی قرار دارد و گزارش آن به 
زودی به صحن علنی ارائه می ش��ود.  حجت االس��الم حسن نوروزی با 
اش��اره به طرح حمایت از افشاکنندگان مفاس��د اقتصادی )سوت زنی( 
اظهار داش��ت: طرح س��وت زنی برای بررسی کارشناس��ی به کمیسیون 
قضایی و حقوقی ارجاع ش��ده اس��ت. وی افزود: بررسی و رفع ایرادات طرح 
افشاکنندگان مفاسد با حضور کارشناسان این حوزه و مسئوالن مربوطه در دستورکار 
روز یکشنبه)25 آبان( کمیس��یون قضایی و حقوقی قرار دارد. نایب رئیس کمیسیون 
قضای��ی مجلس بیان کرد: ب��ا تصویب این طرح اگر مردم درباره فس��ادها و جرم های 
اقتصادی در حال وقوع گزارش��ی ارائه کنند، می توانیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم 

به این صورت افراد بیشتری برای سوت زنی تشویق خواهند شد.  تسنیم

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دولت آمریکا اشتباهات را جبران کند
واکنش مقامات ایران به نتایج 

انتخابات آمریکا

از بازگشت به تعهدات تا 
عبرت آیندگان

پ��س از آن ک��ه نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 
هر چند غیر رس��می اما قطعی در آمریکا روش��ن 
ش��د مقامات و مسئولین کش��ورمان نسبت به این 
انتخابات واکنش نش��ان داده و س��خنانی را در باره 

این اتفاق مطرح کردند.

 حس��ن روحان��ی رئی��س 
جمهور روز گذشته در جلسه 
بدون  دولت،  اقتصادی  ستاد 
آن که به ف��رد پیروز در این 
انتخابات اشاره مستقیم کند 
گفت؛ تجربه سه ساله درسی 
باش��د تا دولت آینده آمریکا 
در براب��ر قانون و مقررات تس��لیم باش��د و به همه 
تعه��دات خود برگ��ردد و مردم ما پ��اداش صبر و 

ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.

 محمد باقر قالیباف رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز 
انتخ��اب رئی��س جمهور  به 
آمریکا واکنش نش��ان داد. او 
در توییت��ر با هش��تک افول 
آمریکا آیاتی از سوره نازعات 

نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َب َوَعَصی  َفَکَذّ
 ثَُمّ أَْدبَر یَْسَعی
 َفَحشَر َفَناَدی

 َفَقاَل أَنَا َربُُّکُم الَأْْعلَی
 َفَأَخَذُه اهلَلُهّ نََکاَل اْلِخَرِة َواْلُولَی

 إَِنّ فی َذٰلَِک لَِعْبَرًة لَِمْن یَْخَشی.

 اس��حاق جهانگیری معاون 
در  نی��ز  رئیس جمه��ور  اول 
صفح��ه ش��خصی خ��ود در 
توئیتر با اش��اره به انتخابات 

آمریکا نوشت: 
نتیجه  اع��الم  با  »س��رانجام 
دوران  آمری��کا،  انتخاب��ات 
ترامپ و تی��م ماجراجو و جنگ طل��ب او به پایان 
رس��ید. نقض معاهده ه��ای بین الملل��ی از محیط 
زیس��ت تا تحریم های اقتصادی و ضد انسانی علیه 
مل��ت ایران و حمایت از تروریس��م و نژادپرس��تی، 
ش��اکله سیاس��ت های ترامپ بود.ملت ایران که با 
مقاومت در مقابل سیاس��ت فشار حداکثری ترامپ 
ایستاد، رنج های ناشی از اخالل گسترده در معیشت 
خود، عدم دسترس��ی بیماران به دارو و ترور سردار 
س��لیمانی عزیز را فراموش نخواهند کرد. امیدوارم 
شاهد تغییر سیاست های مخرب آمریکا و بازگشت 
به قانون و تعه��دات بین المللی و احترام به ملت ها 

باشیم.«

 علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نیز 

در حس��اب کاربری خود در 
توئیتر نوش��ت: پایان ترامپ، 
شگفتی نیس��ت، حکم مقدر 
تاری��خ است.بیش��تر م��ردم 
کارنامه سراس��ر  ب��ر  آمریکا 
ناکام��ِی تفکری ک��ه قلدری و زورگوی��ی را حالل 
مش��کالت می دانست، ُمهر مردودی زدند. آیا دولت 
منتخ��ب این درک را دارد که زیر قاب عکس او در 
کاخ س��فید به جای عبارت چهل وپنجمین رئیس 

جمهور بنویسد: »عبرت آیندگان«

 محمد ج��واد ظریف وزیر 
امور خارجه نیز در حس��اب 
کارب��ری خ��ود در توئیتر در 
واکنش به شکست ترامپ در 
ریاس��ت جمهوری  انتخابات 
آمریکا نوش��ت: مردم آمریکا 
نظ��ر خود را اع��الم کردند و 
اکنون دنیا نظاره گر اس��ت که آی��ا رهبران جدید، 
روش مخرب، ضد قانون و قلدر مآبانه رژیم در حال 
رفتن را کنار خواهند گذاش��ت و چندجانبه گرایی، 
هم��کاری و احترام به قانون را بر خواهند گزید و یا 
خیر. این اقدام و عمل اس��ت که بیش از همه چیز 
مهم است. سابقه ایران »روشن است«: عزتمداری، 

منافع ملی و دیپلماسی مسئوالنه.

رحمانی فضلی: 

ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید 
با جدیت اعمال شود


