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روی موج کوتاه

رئیس جمهور گفــت: اگر بایدن 
ذره ای درباره عمل به برجام تسامح 
کند به رأی خود خیانت کرده است. 
مرتب هم تاکید کرده اند که برجام را 

قبول داریم و می خواهیم برگردیم.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی 
صبح دیروز در جلســه هیأت دولت 
در این خصوص افزود: آنها مرتب هم 
تأکید کردند که برجام را قبول داریم 
و می خواهیم برگردیم. مردم ما هم 
متوقع هســتند که این کار سریع تر 
اجرایی و عملیاتی شــود، چه از آن 

طرف و چه از این طرف. 
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم 
در این مسیر هیچ کوتاهی، تسامح 
و تســاهلی نداشــته و بــا قدرت و 

دقت از تمــام فرصت هــا و ثانیه ها 
استفاده کرده اســت، ادامه داد: ما 
هیچ گاه دنبال سالح کشتار جمعی، 
میکروبی، شــیمیایی و هســته ای 
نبوده ایم، نیستیم و نخواهیم بود و در 
این مدت مشخص شد که تهمت ها 
علیه ما بی دلیل بوده اســت. برجام 
سندی اســت که نشــان می دهد 
جمهوری اســالمی به دنبال سالح 
کشتار جمعی نیســت و ما به دنبال 

مقاصد صلح آمیز هسته ای هستیم.
دالر زیر پنج هزار تومان بود اگر ...

رئیس دولــت در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود با اشــاره به 
اینکه مردم باید بدانند در این مدت 
منشأ فشاری که به آن ها وارد شده و 

مشکالتش چه بوده است، بیان کرد: 
دو عامل اصلی برای کشور ما در این 
چند سال بود که باعث شد مردم در 
رنج و مشقت قرار گیرند. اولی جنگ 

اقتصادی بود و دومی کرونا. 

وی ادامه داد: اگر این دو ویروس 
ترامپ و کرونا را کنار بزنیم وضعیت 
قیمت ارز، تورم و رشد اقتصادی ما 
چه می شــد؟ اینها محاسبه شده و 
من خواهش می کنم منتشــر شود 
و رسانه ها و صداوســیما درباره آن 
صحبت کنند تا همه بدانند در کشور 

چه اتفاقاتی افتاده است.
روحانی افــزود: این محاســبه 
به ما نشــان می دهد که اگر جنگ 
اقتصادی و کرونا نبود امروز رشــد 
اقتصــادی غیرنفتی ما ۴.۱، رشــد 
اقتصادی ما با نفت ۳.۸ و تورم ما به 
طور متوســط در این سه و نیم سال 
۱۱.۵ درصد می شــد، در حالی که 
االن ۳۲ درصد است. اگر این دو عامل 
نبود نرخ دالر زیر پنــج هزار تومان 
بود، رشد ســرمایه گذاری که منفی 
بوده مثبت ۴.۷ می شد و حجم تولید 
ناخالص کشور ما ۲۲ درصد بیشتر از 
آن چیزی می شد که امروز مشاهده 

می کنیم.
تامین ارز برای ماه اول دولت بعدی

وی اضافه کرد: ممکن است کسی 
بگوید که می شد بهتر هم کار کرد. 
به هر حال اینها را نباید منکر شویم. 
در عین حــال دولــت در حد توان 
خود بــه مردمی کــه دارای حقوق 
ثابت بودند کمک کرد. البته ممکن 
اســت کســی بگوید برای جبران 
مشــکالت کافی نبوده امــا به هر 
حال از ســال ۹۲ تا امروز متوســط 
حقــوق کارکنان دولــت ۵.۱ برابر 
شده، متوسط ســرانه پرداختی به 
خانواده های تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی ۱۲.۷ برابر شده 
و متوسط حقوق بازنشستگان ۷.۳ 
برابر شــده اســت و حداقل حقوق 

 کارگــران ۵.۵ برابر شــده اســت. 
روحانی ادامــه داد: اینکه بعضی ها 
می گویند شما چکار کرده اید ما در 
حد توان مان این کارها را کرده ایم، 
البته ممکن است مشکالت به طور 
کامل جبران نشده باشد اما همین 
آمار نشان می دهد نسبت به آنهایی 
که دارای حقوق ثابت بوده اند در حد 
توان مان تــالش کرده ایم. در عین 
حال بــا اینکه دولت در مــاه پایانی 
خود است در همه جلسات اخیر مثل 
جلسه دیروز ســتاد اقتصادی تمام 
بحث ما این بــوده که چگونه تأمین 
ارز کنیم و سفارش کاالهای اساسی 
و حرکت و حمل ونقل شان به کشور 
و رساندن به دســت مردم را چگونه 
انجام بدهیم تــا در ماه های بعدی 
خللی برای کاالهای اساسی به وجود 
نیاید و به خصوص در ماه اولیه دولت 

آینده مشکلی ایجاد نشود.
قول به کارکنان صنعت نفت

رئیس جمهور در بخش دیگری 
از صحبت های خود بــه اعتصابات 
اخیر بخشــی از کارگران اشاره کرد 
و گفت: امروز در گوشه و کنار کشور 
بحثی راجع به عــده ای از کارکنان 
صنعت نفت، مخصوصــا آنها که در 
مناطق ســخت فعالیت می کنند، 
وجود دارد. دولت به این مسئله توجه 
دارد. یک مشــکلی در قانون بودجه 
امســال به وجود آمده اما من به این 
کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول 
می دهم که مشکالت آنها حل خواهد 
شد؛ وزیر نفت این موضوع را دنبال 
می کند، ما این مشــکل را پیگیری 
خواهیم کــرد و نمی گذاریم که از 
نظر حقوق و دستمزدی که دریافت 
می کنند مشکل و محدودیت داشته 

باشــند. این محدودیت اگر هم در 
گوشه ای از مقررات بودجه به وجود 
آمده ایــن را برایشــان حل و فصل 

خواهیم کرد.
وی در ادامــه تصریح کــرد: اما 
درباره برخی از کارکنان و کارگرانی 
که در اختیار پیمانکاران هســتند، 
اگر اینها مشــکالتی دارند من االن 
به وزیر کار دســتور می دهم که این 
موضوع را پیگیری کند و مشــکل را 
حل و فصل کنند. البته این مشکل 
ربطی به بخش نفت نــدارد و آن ها 
ممکن است فقط در مناطق نفتی کار 
کنند، منتها بحث کارگر و پیمانکار 
است که وزارت کار باید آن را حل و 

فصل کند.
روحانی تاکید کرد: من در اینجا 
اعالم می کنم که هیچ مشــکلی در 
تولید، انتقــال، توزیــع و صادرات 
نفت و فراورده های نفتی نداشــتیم 
و نخواهیم داشــت؛ بی خود برخی 
دســتگاه های تبلیغاتی ضدایرانی 
ماهواره ای تبلیغاتــی می کنند که 

تبلیغات نادرست و غلطی است.

روحانی در جلسه هیأت دولت:

انتظار داریم برجام به سرعت اجرایی و عملیاتی شود

خبر

یک نماینده پیشــین مجلس گفت: هیچ وقت مناســبات مــا با گروه های 
ملیشیایی و دســت به اسلحه کمکی به منافع ملی کشــور نکرده و هزینه های 

بیشتری را هم ایجاد کرده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحوالت در افغانستان 
و تشدید فضای امنیتی و سیاسی در این کشور اظهار کرد: واقعیت این است که 
اصوال به رسمیت شناختن جریانی که با زور اسلحه و ارعاب می خواهد در کشور 
همسایه حاکم شود، به ضرر کل کشورهایی اســت که این گروه و جریان را به 
رسمیت بشناسند؛ به ویژه اینکه افغانستان کشوری است که تحوالت سیاسی و 

گروه های قومی و مذهبی در آن غیرقابل پیش بینی و مدیریت هستند.
وی تصریح کرد: آمریکا و ایران در روندی غیرمعمول در ســال های گذشته 
وارد مذاکره با طالبان شــدند و در داخل ایران جریاناتی با نفوذ سعی در تطهیر 
طالبان داشــته و دارند در حالی که این مئاله خالف ثبات در سیاست خارجی 

است که همواره باید شاهد باشیم.  نماینده پیشین مجلس افزود: متاسفانه یک 
تحلیل سنتی نزد برخی در ایران است که هر جا آمریکا است باید ایران در مقابل 
آن باشد و هزینه پیش بینی ناپذیر آن را هم بپذیرد، یک تحلیل اشتباه است ضمن 
این که طالبان قبل از ایران با آمریکا مذاکره می کرد و می بینیم که هیچ اقدامی از 
سوی طالبان علیه آمریکا صورت نمی گیرد و این گروه یک رابطه قابل تنظیمی 

را با آمریکا شکل داده است.
وی ادامه داد: معتقدم تکثر در سیاســت خارجی کشور را باید تا حد زیادی 
تعدیل کنیم چراکه به سیاست خارجی ضربه جدی زده است و متاسفانه برخی 
گروه ها و افراد سیاسی در کشــور که دارای قلم های اقتدارآمیز هستند سعی 
دارند با قلم خود و طرح یک سری مسایل بر روند سیاست خارجی اثر بگذارند. 
شــاهد بودیم که از این ناحیه چه ضرباتی به روابط ایران با عراق و کشــورهای 

عربی وارد شده است.

فالحت پیشــه تاکید کــرد: ایــران با بیــش از هشــتاد و ســه میلیون 
جمعیــت نمی توانــد در قالب یــک راهبرد پارتیزانی مناســبات سیاســت 
 خارجی خــود را پیش ببــرد و بایــد دربــاره طالبــان با منطق بیشــتری 

رفتار کنیم.

فالحت پیشه: 

تطهیر طالبان، خالف ثبات در سیاست خارجی کشور است

 شماره   834 /    پنجشنبه  10   تیر   1400  /   20 ذی القعده 1442  / 1  جوالی   2021

یک سناتور آمریکایی: 
 ایرانی ها در حال بازی دادن 

بایدن هستند
لیندسی گراهام، ســناتور آمریکایی سه شنبه 
شب در گفت وگویی با فاکس نیوز با طرح این اتهام 
که ایران به دنبال ســاخت سالح هسته ای است تا 
جهان را به گروگان بگیــرد، هدف دیگر جمهوری 
اســالمی را نابودی رژیم صهیونیستی عنوان کرد. 
وی در این زمینه گفت: آن ها در مســیر رسیدن به 
تمامی این اهداف قرار دارند مگر آنکه ما اصالحاتی 
انجام دهیم. این سناتور آمریکایی با بیان اینکه من 
هیچ وقت بیشــتر از االن  نگران جنگ میان ایران و 
اسرائیل نبوده ام، افزود: ایرانی ها در حال بازی دادن 
بایدن هستند؛ سران ایران متوجه شده اند که بایدن 
ضعیف است  و بایدن با نشان دادن ضعف دارد جهان 

را به مکانی به شدت خطرناک تر تبدیل می کند.
    

درخواست کیهان از دولت آینده؛
 رئیسی تاریخ انقضای برجام 

را اعالم کند
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش تلویحا از 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم خواسته 
که مرگ رسمی برجام را اعالم کند. در این سرمقاله 
آمده است: »برنامه جامع اقدام مشترک«)برجام( 
مدت هاســت که به پایان رسیده اســت. در میان 
دولتمردان آمریکا می تــوان افرادی را پیدا کرد که 
انقضای این توافق را اعالم کرده اند با این حال دولت 
تدبیر و امید بنا بر مالحظات خودش سال هاســت 
اعالم مرگ آن را به تأخیر انداخته اما آنچه واضح به 
نظر می رسد این است که دولت جدید ایران چنین 
مالحظاتی برای اعالم تاریخ انقضای برجام نخواهد 

داشت.«
    

درخواست  رئیسی از رهبرانقالب 
برای تعیین جانشین او در قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، »ابراهیم 
رئیســی، رئیس این قوه در نامه ای به رهبر معظم 
انقالب اســالمی، با تشــکر از اعتماد، حمایت ها و 
راهنمایی های حکیمانه معظم له در دوره مسئولیت 
خود در دستگاه قضائی و همچنین الطاف ویژه ایشان 
نسبت به عملکرد دو سال گذشــته قوه قضائیه، با 
اشــاره به اهمیت امور دولت آینده و فرصت زمانی 
محدود برای تمهید مقدمات استقرار دولت، از ایشان 
درخواست کرد در صورت صالحدید اجازه فرمایند 
در فرصت باقیمانده، در تمهید مقدمات تشــکیل 
دولت جدید متمرکز شده و معظم له در خصوص 
ریاست قوه قضائیه، به نحو صالحدید اتخاذ تصمیم 

فرمایند.«
    

در پرونده هواپیمای اوکراینی؛
کی یف خواهان غرامت بیشتر شد

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اوکراین 
ُفرم، یوهنی یِنین، معاون وزیر امور خارجه اوکراین 
با بیان اینکــه ایران نخواهد توانســت از پرداخت 
غرامت در پرونده هواپیمای اوکراینی خوددداری 
کند، گفت: در جهان سابقه ندارد که قربانیان پس از 
سقوط یک هواپیما غرامت دریافت نکنند. وی افزود: 
اوکراین مطمئن است که میزان توافق شده غرامت 
در مذاکرات بین دولت ها باالتر از میزانی خواهد بود 
که به طور یکجانبه پیشنهاد شده است. ینین ادامه 
داد که نمی توانم زنان دقیقی برای پرداخت غرامت 
بگویم اما می توانم با اطمینان بگویم که کسی غرامت 

نگرفته باقی نخواهد ماند. 
    

امکان مطالعه پرونده هواپیمای 
اوکراینی فراهم شد

حجت االسالم شکراهلل بهرامی، رئیس سازمان 
قضایی نیرو های مسلح کشور درباره وضعیت پرونده 
هواپیمای اوکراینی، گفت: روند دادگاه این پرونده 
که در آن برای ۱۰ نفر کیفرخواست صادر شده در 
جریان است و به زودی رســیدگی به آن در دادگاه 
انجام می شود. وی افزود: همچنین امکان مطالعه 
و مالحظه پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی برای 

وکال و اطرافیان این پرونده فراهم شده است. 
    

در پی شیوع کرونا؛
 پاکستان مرز زمینی خود 

با ایران را بست
به گزارش ایلنــا به نقل از پاکســتان تودی، 
پاکستان پس از آنکه مشخص شد شهر زاهدان در 
کشور همسایه اش، ایران در معرض جهش جدید 
ویروس کرونا  قرار دارد، راه زمینی خود را با ایران 
بست. منابع آگاه در این باره گفتند: »هیچ کس 
اجازه عبور از مرز را ندارد.« در ماه مه سال جاری 
هم، پاکســتان مرزهای زمینی خود را با ایران و 
افغانستان به دلیل نگرانی در مورد انتقال ویروس 

کرونا بسته بود.

روحانی درباره اعتصابات 
کارکنان صنعت نفت گفت: 

یک مشکلی در قانون 
بودجه امسال به وجود 

آمده اما من به این کارکنان 
شرافتمند صنعت نفت 

قول می دهم که مشکالت 
آنها حل خواهد شد و 

نمی گذاریم که از نظر حقوق 
و دستمزدی، مشکلی 

داشته باشند

اگر جنگ اقتصادی و کرونا 
نبود امروز رشد اقتصادی 

غیرنفتی ما ۴.۱، رشد 
اقتصادی ما با نفت ۳.۸ و 

تورم ما به طور متوسط 
در این سه و نیم سال ۱۱.۵ 

درصد می شد، در حالی که 
االن ۳۲ درصد است

وزیر خارجه آلمان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره 
مذاکرات احیای توافق هسته ای ایران و همچنین احتمال 
مطرح  شدن فعالیت های منطقه ای تهران در این مذاکرات، 
اظهار داشت: مذاکرات وین در مرحله ظریف و حساسی 
قرار دارد و منتظر تصمیم رئیســی در مورد توافق است. 
هایکو ماس در نشست خبری مشــترک با وزیر خارجه 
دولت مســتعفی یمن که به برلین سفر کرده، همچنین 
با ادعای اینکه دولت نجات ملی یمن مســتقر در صنعاء 
باعث افزایش تنش ها در این کشــور هستند، مدعی شد 
که »نقش ایران در بحران یمن باید تغییر کند.« از سوی 
دیگر رئیس جمهور آلمان که به تل آویو سفر کرده نیز به 
بیان اظهاراتی درباره ایران و برنامه هسته ای و موشکی آن 
پرداخت. فرانک والتر اشتاین مایر امروز به قدس می رود 

و با »نفتالی بنت« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و 
»پائیر الپید« وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دیدار و گفت وگو می کند. او در گفت وگو با 
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« بر مواضع مشترک برلین 
و تل آویو در برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران تأکید 
کرد. رئیس جمهور آلمان با تکرار مواضع صهیونیست ها در 
قبال برنامه هسته ای ایران در مصاحبه خود مدعی شد که 
نگرانی های رژیم صهیونیستی در قبال ایران موجه است. 
وی با حمایت از مواضع اسرائیل در قبال برنامه هسته ای 
جمهوری اســالمی ایران و با اتهام زنی بــه تهران گفت: 
»نگرانی های اســرائیل درباره تهدید ایران که مشتاق به 
تسلیحات هسته ای است، قطعاً موجه است. من در طول 
سال های مذاکرات دشــوار با ایران، دائماً از این نگرانی ها 
مطلع بودم و گفت وگوهای زیادی با اسرائیل در خصوص 
این موضوع داشــتم و جدیدترین آن همین چند هفته 
پیش با رئیس جمهور )روون( ریولین و رئیس ســتادکل 
ارتش اسرائیل در برلین بود. اشتاین مایر سپس با تأکید 
بر هدف مشترک برلین و تل آویو در قبال ایران گفت: »در 
خصوص بحث ایران، آلمان و اسرائیل یک هدف راهبردی 
مشــترک دارند و آن هم اینکه »ایران نباید به تسلیحات 
هسته ای دســت پیدا کند.«  وی تاکید کرد: ما همچنان 
خواستار محدود کردن برنامه موشکی ایران و فعالیت های 

ثبات زدای ایران در منطقه هستیم.

نماینده مجلــس دهم درباره طــرح اخیر مجلس 
تحت عنوان »صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی 
پیام رســان ها«، گفت: مواد مختلف این طرح نشــان 
می دهد که با اســمی که برای آن انتخاب شــده هیچ 
هم خوانی ندارد زیرا در آن بــه هیچ وجه صیانت وجود 
ندارد و بحث آن نیز ســاماندهی پیام رسان ها نیست، 
بلکه روی کل اینترنت و پهنای باند ورودی و خروجی 
کشور و کل ساختاری اینترنت کشور قانون گذاشته و 

جرم نگاری می کند.
حمیده زرآبادی در گفت وگو با ایلنا، در این خصوص 
افــزود: همچنیــن وزارت ارتباطاتی کــه به صورت 
تخصصی این کار را انجام می دهد، دیگر این کار را نباید 
انجام دهد و نیروهای مسلح باید این کار را انجام دهند؛ 

طراحان این طرح خیلی با این موضوع آشنا نیستند و 
این کاری که انجام می دهند آسیب بسیار زیادی برای 
کشور به همراه خواهد داشــت که تنها یک بخش آن 
کسب و کارها هســتند که دچار آسیب خواهند شد و 
هر کاربری در فضای اینترنت می خواهد از یک ایمیل 

استفاده کند با این قانون دچار مشکل خواهد شد. 
این نماینده پیشــین مجلس تصریح کــرد: نکته 
دیگری که حائز اهمیت است و می توان آن را پیگیری 
کرد که حداقل اتفاق نیفتد این است که با توجه به عنوان 
طرحی که انتخاب شــده کمیســیونی که این طرح را 
بررسی می کند، کمیسیون فرهنگی است، یعنی ارجاع 
طرح به کمیسیون فرهنگی است که در واقع تهی از نگاه 
تخصصی اســت و فقط نگاه فرهنگی با یک ایدئولوژی 

خاص دارد.
وی ادامه داد: در فضــای واقعی هم چنین چیزی را 
می بینیم و می خواهند آن را به فضای مجازی نیز تعمیم 
دهند و فضای مجازی به یک فضای امنیتی تبدیل شود 
که کنترل آن نیز با نیروهای مســلح است. تفکری که 
یکسری کارها را در فضای واقعی انجام می دهد، در حال 
تعمیم عقایدش به فضای مجازی است که قاعدتاً با توجه 
به ماهیتی که فضای مجازی دارد و تعداد کاربران خیلی 
زیادی که دارد با مصوب شدن این طرح قطعا مشکالت 

خیلی زیادی دارد.

آلمان: 

مذاکرات وین منتظر تصمیم رئیسی در مورد توافق است
زرآبادی:

طرح مجلس جرم انگاری برای کل ساختار اینترنت کشور است


