
روحانی با بیان اینکه ترامپ ُمرد و برجام زنده است، گفت: 
برجام امروز زنده است و سرحال تر از دیروز است.

حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت 
دولت با اشــاره به فرا رسیدن بهمن ماه اظهار داشت: سالی 
که انقالب ما پیروز شــد ســال ۹۹ قمری بود و امروز هم 
که ما صحبت می کنیم ســال ۹۹ شمسی است. سال ۹۹ 
قمری پیروزی در برابر اســتبداد و اســتعمار و امسال هم 
پیروزی در برابر فشــار حداکثری و تروریســم اقتصادی با 
ایســتادگی مــردم خواهد بود. رئیس جمهور با اشــاره به 
خطاب امام خمینی)ره( به منتخبین مجلس اول خبرگان 
قانون اساســی در مرداد ۵۷ اظهار داشت: امام می فرماید 
اکثریت هرچه گفتند آرای ایشــان معتبر اســت ولو ضرر 
خودشان باشد شما که ولی آنها نیستید و شما فقط وکیل 
آنها هستید و مردم خودشان مصالح خودشان را می دانند؛ 
اکثریت مردم هر چه می گویند معیار است ولو اینکه ما فکر 
کنیم به ضرر آنها هم هســت ما ولی مردم نیستیم و حاکم 
بر اراده آنها نیســتیم و همه ما با آرای مردم به سراغ مردم 

آمدیم و آنها به هر حال رأی داده اند.
وی دربــاره پایان یافتن دوران ریاســت جمهوری ترامپ 
گفــت: آدمی که امــروز حکومت منحوســش پایان پیدا 
می کنــد چیزی کــه از خــود در این چهار ســال به جا 
گذاشــت، دو قطبی کردن جامعــه آمریکا بود و می بینید 
که در روز چهارشــنبه که روز تحلیف رئیس جمهور جدید 
است، واشنگتن دی سی به یک پادگان نظامی تبدیل شده 
و این همه نظامی مســلح آمده اند تا امنیت این شــهر را 
برقرار کنند و این جزو ثمرات کارهای ناشیانه یا مستبدانه 
ترامپ است. روحانی با اشاره به این که بی اعتمادی جهان 
نســبت به امضا و تعهد آمریکا و تروریســم دولتی میراث 
ترامپ اســت، گفت: ما تاکنون ندیده بودیم که در آمریکا 
یــک رئیس جمهور صراحتا اعتراف کنــد که یک فرمانده 
بزرگ نظامی یک کشــور را در کشــور دیگری که مهمان 
بوده ترور کند و بعد رســماً اعالم کند که من دستور ترور 
داده  ام. یعنی واقعاً یک تروریست احمق در تاریخ دیدیم و 
تروریسم دولتی بر پیشانی کاخ سفید ثبت شد و این کار را 
انجام داد. روحانی با بیان اینکه امروز پایان حیات سیاسی 
ترامپ خواهد بود گفت: امروز انتظار ما از آنهایی که قدرت 

را در کاخ ســفید در دست می گیرند آن است که به قانون 
و تعهدات برگردنــد و اگر بتوانند تالش کنند که در طول 
چهار ســال آینده تمام لکه های ســیاه ۴ سال قبل را اگر 

پاک شدنی باشد پاک کنند.
روحانی با بیان اینکه البته اگر آنها به قانون برگشتند پاسخ 
ما هم مثبت خواهد بود و اگر صداقت خودشان را در عمل 
در برابر این قانون و قطعنامه ای که خودشــان به آن رای 
داده اند و تعهدی که خودشــان امضا کرده اند نشان دهند 
طبیعی اســت که ما هم به تمام تعهــدات خودمان عمل 
خواهیم کرد، گفت: برای دنیا و ملت ما بیشــتر روشن شد 
که سیاست فشــار حداکثری و تروریسم اقتصادی نسبت 
به ایران ۱۰۰ درصد شکســت خورده است. هرچند مردم 
در طول این ســه سال رنج کشــیده اند ولی در عین حال 
شکست این سیاست برای همه مبرهن است و مردم ما در 
این ســه سال مقاومت و استقامت کردند و صبورانه رنج را 

تحمل کردند.
روحانــی ادامه داد: امروز می بینیم که با این همه فشــار 
مســیر صادرات غیرنفتی ما به سمت عادی شدن است و 
صادرات نفتی ما هم از ماه های پیش به مراتب بهتر است و 

صادرات فرآورده های نفتی ما هم در مسیر درست حرکت 
می کند و این به معنای شکست کامل این سیاست است.

رئیس جمهور با اشــاره به نحوه اجرای تعهدات برجامی از 
سوی ایران اظهار داشــت: اگر نسبت به تعهدات قطعنامه 
۲۲۳۱ امضایی کردنــد در برابر آن در ایران هم یک امضا 
خواهند دید، نه بیشــتر و اگر آنها فرمانی صادر کردند در 
برابــر آن در ایران هم فرمانی خواهند دید نه بیشــتر؛ اگر 
اجرای مؤثر تعهدات خودشان را انجام دادند این طرف هم 
اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود و توپ امروز در زمین 

آمریکا و واشنگتن است.
وی با بیان اینکه اگر صداقت نباشد ما کار خودمان را انجام 
می دهیم گفت: آنچه به وجود آمده اینکه شــرایط ۳ سال 
پیش تکرار نخواهد شد و ملت ما این را بدانند که آنچه در 

این ۳ سال رنج کشیدند تکرار نمی شود.
روحانی با اشــاره به کاهش نــرخ ارز و وضعیت اقتصادی 
کنونی کشور خاطرنشان کرد: امروز ارز ما به سمت تعادل 
می رود و قیمت مســکوکات ما هم به همین شکل است و 

انتظارات مردم هم همین عالمت ها را می گوید.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه آمریکا فشار حداکثری را 

انتخاب کرد و ای کاش همه دوســتان حمایت حداکثری 
از دولت را انتخاب می کردنــد تصریح کرد: برخی این کار 
را کردند و خدا خیرشــان بدهد و برخی نیز نکردند و این 
در تاریخ زندگیشــان خواهد مانــد در روزهایی که ما در 
میــدان جنگ بودیم و در برابر یک آدم کثیف و مســتبد 
تنها ایستادگی کردیم به جای اینکه ما را یاری کنند زبان 
دیگری را انتخاب کردند کــه من نمی خواهم راجع به آن 

زبان که زبان خوبی نبود توضیح بدهم.
رئیس جمهور با بیان اینکه الیحه بودجه بسیار مهم است، 
با تاکید بر اینکه بودجه جای ادبیات سیاسی نیست و جای 
ارقام و اعداد و محاســبه و برنامه ریزی و حســاب و کتاب 
ســال آینده هست و جای شعار نیســت، تصریح کرد: من 
بلدم که به همه آن شــعارها جواب بدهم ولی اصاًل مردم 
این هــا را از ما نمی خواهند و مردم بودجه خوب و زندگی 
بهتر و معیشت بهتر می خواهند. رئیس جمهور با طرح این 
ســوال که ما چرا در بودجه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
برای نفت در نظر گرفته ایم؟ اظهار داشت: خواستیم به دنیا 
اعالم کنیم که فشــار حداکثری و تحریم شکست خورد و 
بعضی هــا توجه نکردند که معنی این کار چیســت و دائما 
بحث کردند که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه را میتوانید 

بفروشید و نکند ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بفروشید؟
روحانی تاکید کرد: ما گفته ایم که سال دیگر دو میلیون و 
۳۰۰ هزار بشکه نفت می فروشیم و ماحصل آن ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت و آقایان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشــکه را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه کرده اند و ۱۹۹ 
هزار میلیارد در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد شده و 

چشم بندی عجیبی شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه من از نمایندگان مجلس خواهش 
می کنم که اصولی که ما داشــتیم یعنی چشم انداز روشن 
برای اقتصاد و شکســت تروریســم اقتصــادی و باال بردن 
ارزش پول ملی و اصالح معیشــت مردم و فروختن اموال 
دولت و کوچک کردن دولت و کاالی اساســی و دارو را در 
نظر داشــته باشند گفت: ما حرف مهمی در بودجه زدیم و 
گفتیم که باید کاالهای اساســی ۴۲۰۰ تومان باشد و اگر 
خواســتیم تغییر بدهیم باید در اختیار دولت باشد و شما 

نمی توانید تغییر دهید.  فارس

امیر سرلشکر موسوی:
به تحرکات احتمالی 

دشمن پاسخی سخت  
می دهیم

ارتش  فرمانــده کل 
جنگ  مــا  گفــت: 
به  اما  نیستیم  طلب 
احتمالی  تحــرکات 
به  پاسخی  دشــمن 
و  ســخت تر  مراتب 
می دهیم.  سنگین تر 
امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی در 
جریان رزمایش اقتــدار ۹۹ نیروی زمینی 
ارتش، با تاکید بر اهمیت افزایش توان رزمی 
نیروهای مســلح در مواجهه با دشــمنان، 
اظهار داشت: ملت شــریف و قهرمان ایران 
اسالمی به واســطه برخورداری از نیروهای 
مسلح پا در رکاب و والیتمدار، امروز توانسته 
است استکبار جهانی را به موضع پدافندی 
و دفاعی بکشاند. وی با اشاره به ترس نظام 
طاغوتی از رویارویی با قدرتهای فرامنطقه ای 
و اســتکباری گفت: روزی بــود که اگر ناو 
حرکت می کرد همه بــه هراس می افتادند 
و هیچ کســی توانایی مقابله با آنرا نداشت 
و به خاطر جابجا شــدن یک ناو، معادالت 
دنیا بر هم می خورد و قــدرت رویارویی با 
رژیم های استکباری حتی در تصور افراد هم 

نمی گنجید.
سرلشکر موســوی تاکید کرد: البته افرادی 
با آن تفکرات موهن هنوز هم وجود دارند؛ 
یعنی نیازی نیســت که ما تاریخ را خیلی 
ورق بزنیــم تا آن ها را پیــدا کنیم؛ از اینرو 
هنگامی که به اطراف خودمان نگاه می کنیم 
می بینیم که چگونه حتی امروز هم افرادی 
حاضرند این و آن را واسطه کنند برای اینکه 

فالن کشور مثاًل به آن ها یک لبخند بزند.
وی خاطرنشــان کرد: بســیاری از افراد در 

اوایل انقالب باورشــان نمی شد ما آمریکا را 
زیر پا می گذاریم و حتی نمی دانســتند این 
جمله به چه معناست و پیش خودشان فکر 
می کردند این ها صرفاً یک شــعار است، اما 
امروز الحمد اهلل ما به سطحی از توانمندی 
رســیده ایم که می توانیم در مقابل هر نوع 
حرکت و تهدید دشمن بایستیم و پاسخی 
به مراتب سنگین تر و سخت تر به آنان دهیم.

امیر سرلشــکر موسوی با اشاره به برگزاری 
رزمایش های اخیر نیروهای مســلح کشور، 
تصریــح کرد: در همین مدت، دنیا شــاهد 
بخشــی از توانایی هــای نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران بود؛ شــاید برای 
بسیاری از افراد روشن نباشد اما واقعیت این 
اســت که بین ابالغ تدبیر تا اعالم آمادگی 
در ارتش، فقط ســاعتی فاصله بود یعنی در 
مسیر وقتی به بنده اطالع دادند، همان جا 
تلفنی به صورت پوشــیده به امیر سرتیپ 
دادرس اطــالع دادم و هنگامی که به دفتر 
کار رســیدم آمادگی های الزم در ســطح 
نیروهای چهارگانه ارتش فراهم شده بود و 
فردای آن روز قبل از ظهر، طرح ها برای اجرا 
تقدیم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد.

فرمانــده کل ارتش ادامــه داد: همچنین 
برادران عزیزمان در ســپاه پاســداران نیز 
با ســرعت برای عملیــات آمادگی خود را 
اعالم کردند که اگر اتفاقی اینجا افتاد و کار 

هجومی انجام گرفت، مقابله کنند.
سرلشــکر موســوی با اشــاره به تحرکات 
دشــمنان گفت: ما از به آتش کشیده شدن 
منطقه اســتقبال نمی کنیم و خوشحال هم 
نمی شویم و امیدواریم این اتفاق هیچ وقت 
پیش نیاید و از جنگ استقبال نمی کنیم و 
امیدواریم که هیچ وقت هیچ کسی دیوانگی 
نکند اما در عین حال اعالم می کنیم که ما 
ملت جنگیم، ملتی هستیم که از آرمان های 
مــان تا این لحظه با قــدرت دفاع کرده ایم 
و بعــد از این هم دفاع خواهیــم کرد و به 
هیچ دشمنی اجازه نخواهیم داد که گوشه 
چشــمی به این آرمان ها و ارزش ها داشته 

باشد.

بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
در جلسه غیر علنی مجلس، تعیین 
نحوه برخــورد با تخلفــات اعضای 
شــوراهای حل اختالف، مخالفــت مجلس با 
حــذف آزمون اســتخدامی آمــوزش یاران و 
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از جمله 
مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس بود.
جلســه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر 
قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به الیحه 
دوفوریتی شــوراهای حل اختالف، بررســی 
طرح یــک فوریتی اصالح ماده الحاقی مصوب 
۱۳۹۷.۶.۱۳ به قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمین حق التدریــس و آموزش یاران نهضت 
ســوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
برای  غیرعلنی مجلــس  همچنیــن جلســه 
بررســی گزارش کمیســیون تلفیــق درباره 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شــد. محمد باقر 
قالیباف در توضیح این جلســه گفت: مجلس 
شورای اســالمی از ساعت ۷:۴۵ دقیقه جلسه 
غیــر علنی خود را آغاز کرد و در این جلســه 
رییس کمیسیون تلفیق بودجه گزارشی را در 
خصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و 
نمایندگان و کارشناسان نیز مواردی را در این 
خصوص مطرح کرده و بحث و بررسی پیرامون 
الیحه بودجه ســال آتی کشور، صورت گرفت. 
محمدحســین فرهنگــی،  ســخنگوی هیات 
رییســه هم با اشاره به جلســه غیرعلنی برای 
اســتماع گزارش کمیسیون تلفیق اظهار کرد: 
توضیحاتی درباره مصوبات کمیســیون تلفیق 
ارائه شــد که بعضی از نگرانی های نمایندگان 
را رفــع کرد. بنابراین مجلــس بعد از تعطیلی 
هفته آینده وارد بررســی بودجه سال ۱۴۰۰ 
خواهد شد. نمایندگان در ادامه جلسه علنی و 
در جریان بررسی جزئیات الیحه شوراهای حل 
اختالف، نحوه برخورد با تخلفات این شــورا را 
تعیین کردند که براساس آن افشای اطالعات 

خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شــهود 
توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا 
که رابطه اســتخدامی با شــورا ندارند، تخلف 

محسوب می  شود.
در مصوبه ای دیگر نمایندگان تصویب کردند 
که عضویت در شــورای حل اختالف افتخاری 
و داوطلبانه بوده و به آن ها به تناســب میزان 
فعالیــت و نــوع همــکاری، پاداش مناســب 
پرداخــت می شــود. همچنین قــوه قضاییه 
می تواند جهت عضویت در شــورا از طریق به 
کارگیری بازنشستگان دستگاه های اجرایی به 

خصوص بازنشستگان قوه قضاییه اقدام کند.
همچنین محمــد باقر قالیباف بعــد از اتمام 
بررســی جزییات این الیحه از قــوه قضاییه، 
دولت، کمیســیون قضایی و نمایندگان برای 
تعییــن تکلیف این الیحــه و تعیین تکلیف و 

تصویب آن قدردانی کرد.
رییــس مجلس ابــراز امیدواری کــرد که با 
هماهنگی بین قوه قضاییه و شــورای نگهبان 
ماده مربوط به اســتخدام کارکنان تمام وقت 
شــوراهای حل اختالف تعیین تکلیف و حل 
و فصــل شــود. در ادامه جلســه، نمایندگان 
پیشــنهاد علــی علیــزاده در خصوص حذف 
آزمون اســتخدامی آموزش یــاران و آموزش 
دهندگان نهضت سوادآوزی را بررسی کرده و 

در نهایت با آن مخالفت کردند.
حجت االســالم سید ناصر موســوی الرگانی، 
عضو هیات رییســه از اعالم وصول چند طرح 
و الیحــه از جملــه گزارش عملکرد ســاالنه 
وزارتخانه هــای آموزش و پــرورش و تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی خبر داد. رحیم زارع هم 
در حاشــیه جلســه علنی در توضیح آخرین 
مصوبــات کمیســیون تلفیق الیحــه بودجه 
۱۴۰۰ گفت: این کمیسیون آموزش و پرورش 
را مکلف به استخدام معلمانی کرد که از سال 
۱۳۸۸ به بعد با آمــوزش و پرورش همکاری 

دارند و از پروسه استخدام جا مانده اند.

وحیــد جــالل زاده در جلســه علنی مجلس 
شــورای اســالمی طی تذکر شــفاهی، اظهار 
داشــت: رئیس جمهور به نماینــدگان اهانت 
کرده و گفته اســت آن ها کســانی هستند که 
۴ عمــل اصلی را بلد نیســتند و هر کس دو 
کالس ســواد داشته باشد، متوجه می شود که 
کمیســیون تلفیق به جای ادبیات اقتصادی، 

ادبیات سیاسی به کار می برد.
وی تصریح کرد: شــما که می گوئید ۲۷ سال 
تجربه بودجه نویســی داریــد، اکنون چه بر 
ســر مملکــت آورده اید؟ اگــر مجلس کلیات 
بودجــه ۱۴۰۰ را که بودجه فروپاشــی بود، 
رد می کــرد، رئیس جمهور جــرأت اهانت به 
مجلس را نداشــت. نماینده مــردم ارومیه در 
مجلس متذکر شــد: رئیس جمهور از اسفند 
ســال گذشــته از محل کار خود خارج نشده 
اســت و ببینید که با ۷ ســال بودجه نویسی 
خود چه بر ســر مردم آورده است. جالل زاده 
تاکید کرد: رئیس مجلس و هیئت رئیسه چرا 
اجازه می دهنــد که روحانی به مجلس توهین 
کند؟ نمایندگان باید با رد کلیات جواب رئیس 

جمهور را دهند.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت 
در پاسخ به این تذکر گفت: درباره رد یا قبول 
کلیات الیحه بودجه در صحن علنی و توســط 

همکاران تصمیم گرفته می شود.
نایــب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه کســی 
حق اهانت به نماینــدگان و مجلس را ندارد، 
اظهار داشــت: کسانی که ادعا می کنند خیلی 
بلدنــد و باســوادند، این وضــع را برای مردم 
بزرگ ایران به وجــود آورده اند. رئیس جمهور 
حق نداشــت که در جلســه هیئت دولت به 

مجلس اهانت کند.
علی نیکزاد در پایان جلســه علنی اعالم کرد: 
مجلــس هفته آینده جلســه علنــی ندارد و 
نمایندگان به حوزه هــای انتخابیه می روند. 
جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۲ بهمن است.

گزارش

به آمریکای بحران زده باج ندهید
دبیر شورای نگهبان گفت: اتفاقات اخیر آمریکا که منجر به ایجاد خشونت، 
شکاف های عمیق در جامعه و حاکمیت و بی اخالقی های زیادی شد، درس 
عبرتی برای کسانی است که همچنان چشم به این کشور بحران زده دارند.

آیت اهلل احمد جنتی در جلســه شورای نگهبان با اشاره به مراسم تحلیف 
رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: وضعیت به قدری در آمریکا آشــفته شده 
که دیگر چیزی به نام دموکراسی، اخالق و انسانیت باقی نمانده و حاکمان این 

کشور صرفاً به فکر منافع شخصی و جناحی خود هستند.
وی بــا تأکید بر اینکــه دنیا باید از جمهوری اســالمی ایران الگو بگیــرد و به آمریکای 
بحران زده باج ندهد و سیاســت مســتقل خود را داشته باشد، اظهار کرد: ما نیز در داخل 
باید همچنان در مســیر امام )ره( و رهبر انقالب که همان صراط مســتقیم است، حرکت 

کنیم و با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی، خود را مقاوم سازیم.  شورای نگهبان

از مجلس می خواهیم در بورس دخالت نکند
رئیــس دفتر رئیس جمهور بــا بیان اینکه از مجلس و کمیســیون های 
مجلــس می خواهیم در بــورس دخالت نکنند، گفت: اولین ســال بعد 
از انقالب اســت که شــاهد هســتیم از روزی که بودجه را فرستادیم 

نمایندگان همینطور دارند مصاحبه و تبلیغ می کنند.
محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در 
مورد بودجه گفت: متأســفانه امسال شاهد آن هســتیم که بیشتر به جای 
نــگاه حرفه ای بــه بودجه، بودجه تبدیل به ابزاری برای حملــه به دولت و زدن دولت 
شده است. وی افزود: خودتان شاهد بودید که می آیند یک جلسه می گذارند، مصاحبه 
می کنند به محض اینکه بورس مثبت می شود می گویند ما مشکل بورس را حل کردیم 
و دولت نتوانست آن را برطرف کند؛ هنگامی هم که بورس منفی می شود می گویند ما 
از اول تذکر داده بودیم. خب این به معنی دخالت شما است، دخالت نکنید.  فارس

تحریم آستان قدس جنگ بی پرده آمریکا با امت اسالمی است
سخنگوی ارشد نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران گفت: تحریم 
آستان قدس رضوی توسط دولت تروریستی آمریکا نشانه آشکار تقابل 
وجنگ بی پرده با اســالم ومقدسات مسلمین اســت. سردار ابوالفضل 
شکارچی در واکنش به تحریم آســتان قدس رضوی)ع( توسط دولت 
تروریســتی آمریکا گفت: این اقدام نشــانه ای از تقابل، ســتیز و جنگ 
آشــکار با اسالم و مقدســات مسلمانان اســت. وی این اقدام را حرکتی از 
روی اســتیصال و افول آمریکا دانست و گفت: تحریم آستان قدس رضوی توسط دولت 
تروریســتی آمریکا نشــانه آشکار تقابل و جنگ بی پرده با اســالم و مقدسات مسلمین 
اســت. سردار شکارچی ادامه داد: امت اسالمی در آینده ای نه چندان دور پاسخ اقدامات 
دین ســتیزانه آنها را خواهد داد و رزمندگان قدرتمند امت اسالمی منطقه غرب آسیا را 

از لوث وجود ارتش تروریستی آمریکا پاک خواهند کرد.  ستاد کل نیروهای مسلح

روحانی:  

امروز برجام زنده و سرحال تر از دیروز است

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد پنج شنبه  2 بهمن 1399  شماره ۵۵۰۷ 

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

جهانی قدس در سال ۱۳۵۸ صرفا در ایران برگزار 
می شد اما امروز در سراسر جهان برگزار می شود و 
یا اینکه اشغال و پایان دادن به حیات النه جاسوسی 
آمریکا در ایران در شرایطی روی داد که هیچ کشور 
و  جنایات  به  اعتراض  اعالم  حتی  جرات  ملتی  و 
در سراسر  امروز  ولی  نداشت  را  آمریکا  دخالتهای 
جهان آزادی خواهان فریاد مرگ بر آمریکا سر داده 
با مداخالت و جنایات آن روی آورده  به مقابله  و 
اند. براین اساس اقدام کنونی جمهوری اسالمی در 
آینده می تواند به اصلی جهانی مبدل شود چنانکه 
بازداشت  دستور  عراقی  دانان  حقوق  نیز  اخیرا 
ترامپ به جرم ترور سرداران مقاومت شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون حشد 

الشعبی و همرزمان آنها را صادر کرده اند. 
اقدام جمهوری اسالمی را می توان  این  آنکه  سوم 
فاز جدید پیوند میان جبهه مقاومت، آزادی خواهان 
ماهیت  و  گری  سلطه  از  ضرردیدگان  و  جهان 
همگرایی  کنار  در  که  دانست  آمریکا  ضدبشری 
رویکرد  این  می گیرد.  صورت  امنیتی  و  سیاسی 
تحریم  ها  علیه  اقتصادی  اتحاد  حوزه  به  می تواند 
یابد.  نیز گسترش  آمریکا  اقتصادی  و سلطه گری 
همگرایی و اتحاد اقتصادی در قالب باشگاه تحریم 
زمینه  می توانند  گسترده  ظرفیت های  با  شدگان 

ساز شکست و بی اثر کردن تحریم ها شوند.
نکته قابل توجه آن است که رفتارهای دولتمردان 
فشار  بر  آنها  تاکید  جمله  از  آمریکا  جدید 
همچون  رفتارهایی  نیز  و  ایران  علیه  هوشمندانه 
استمرار دخالت بحران ساز آنها در ونزوئال و روسیه 
و تاکیدشان بر مقابله با چین و حمایت از اشغالگری 
رژیم صهیونیستی که در سخنان نامزدهای بایدن 
برای سمت های امنیتی و دفاعی  بیان شده، بیانگر 
استمرار سیاست  های ترامپ در دوران بایدن است. 
برای  عبرتی  درس  می تواند  کنونی  حقوقی  اقدام 
با  اقدامی  باشد که هر  آمریکایی  مقامات  و  بایدن 
جنایتی  نمی توانند  و  بود  خواهد  همراه  واکنش 
از  و  دهند  امنیتی- صورت  و  اقتصادی  -سیاسی، 

مجازات فرار کنند.

پیام های مردمی

اسد بهونه گیر از تهران:
از عملکرد دولت ناراحت هســتیم چرا که آدرس 
دقیق به ما نمی دهد. آن دفعه گفتند برویم از کاخ 
ســفید مطالبات خود را بگیریــم اما چون آدرس 
دقیــق ندادند اشــتباهی رفتیم و کنگــره آمریکا 
را تصــرف کردیم. در پایان از بیانات شــرم آور و 

منافقانه خانم فائزه هاشمی ابراز انزجار می کنم.
کامبیز مالباخته اصل از تبریز:

اگر دولت قرض می خواســت فقط کافی بود یک 
کلمه بگوید ما به حسابش پول واریز کنیم اما دیگر 

این بورس و مسخره بازی ها برای چیست؟
پیشنهاد می کنم دولت محترم یک شماره حساب 
اعالم کند تا مردم شــریف ایران بعــد از دریافت 
پیامــک دریافت یارانه، چهل و پنج هزارتومان هم 

روی آن بگذارند و به حساب دولت واریز کنند.
راستش ما هیبت نی قلیون و نحیف کابینه دولت 
را که می بینیم جگرمان کباب می شــود و تحمل 

فقر و بدبختی این عزیزان را نداریم.
در پایان از بیانات شــرم آور و منافقانه خانم فائزه 

هاشمی ابراز انزجار می کنم.
ژیال ژیالیی از ژیال آباد:

متأسفانه با وجود توصیه های جدی وزیر بهداشت 
و مســئوالن خدوم مبنی بــر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و پرهیز از مســافرت به شمال باز هم 
شاهد ورود سیل مســافران به گیالن و مازندران 
هســتیم. باور کنید شــخص خودم آخر هر هفته 
نزدیک چهار ســاعت پشــت ترافیــک می مانم و 
اعصابــم خرد می شــود. البته ایــن توضیح را هم 
بدهم که بنده ژیال هســتم و در شمال کشور چند 
دســتگاه ویال دارم و الزم است به این خطه سفر 
کنم اما خیلی از این جماعتی که به شمال می روند 
امکانات مرا ندارند. در پایان از بیانات شــرم آور و 

منافقانه خانم فائزه هاشمی ابراز انزجار می کنم.
حمید خوش خیال از بندرعباس:

گرانی و بیکاری بیداد می کند و دولت هم اصاًل به 
فکر ما جوانان نیست. االن دوهفته ای می شود که 
یک نفتکش کره جنوبــی را توقیف کرده اند و در 

بندر به حال خودش رها کرده اند.
الاقل وقتی کشــتی و نفتکــش خارجی را توقیف 
می کنیــد در اختیار ما جوانــان بگذارید تا با آن 
مسافرکشــی کنیم تا اینقدر شپش ها در جیب ما 
قاپ بــازی نکنند. در پایان از بیانات شــرم آور و 

منافقانه خانم فائزه هاشمی ابراز انزجار می کنم

گزیده ای از جلسه روز گذشته مجلس
رئیس جمهور حق نداشت در جلسه هیئت دولت به مجلس اهانت کند


