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روی موج کوتاه

معاون اول رئیس جمهــور با بیان 
اینکه در مقطعی خیلی از دوستان به من 
می گفتند که االن زمان کناره گیری از 
دولت است، گفت: اگر محبوبیتم به صفر 

هم برسد حتما پای کشور می ایستم.
 اســحاق جهانگیری در نشست با 
نخبگان استان کرمانشاه افزود: خالی 
کردن صحنه هنر نیست. انسان باید در 
سختی ها خود را نشان دهد و اگر بتواند 
گره  کوچکی از زندگی مردم باز کند، باید 

پای نظام و کشور بایستد و خدمت کند.
وی با اشــاره به انتخابات ریاســت 
جمهــوری ســال ۱۳۹۲، گفــت: در 
شــرایطی که ایران در تهدید بود، پس 
از آنکه آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی از 
انتخابات کنار رفت، ممکــن بود ما به 
عنوان جریــان اصالح طلب کاندیدای 
دیگری داشته باشیم اما این باور بود که 
برای عبور دادن کشور از بحران باید از 

بخشی از خواسته های خود صرف نظر 
کرده و به سمتی برویم که شاید بتوانیم 
اجماع بهتری برای رفع قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل فراهم کنیم.

جهانگیری ادامــه داد: اما امروز که 
از آن دوره عبور کرده ایم ممکن اســت 
درک درستی از شرایط آن زمان نداشته 
باشــیم. قطعنامه های شورای امنیت 
علیه ایــران ذیل فصل هفتم منشــور 
سازمان ملل متحد وضع شده بود و اگر 
این قطعنامه ها که ایران را مخل امنیت 
جهانی معرفی کرده بود در اختیار آدم 
دیوانه ای مثل ترامپ قرار می گرفت، آیا 
تصور می کنید که فقط به شهید کردن 
سردار سلیمانی اکتفا می کرد؟ پس ما 
باید اجماع می کردیم تا بتوانیم ایران را از 

ذیل این قطعنامه ها خارج کنیم.
وی با اشــاره به سرنوشت برخی از 
کشــورها که ذیل فصل هفتم منشور 

ســازمان ملل قرار گرفته اند، تصریح 
کرد: نمونه این کشــورها عراق و لیبی 
هســتند که اجماعی جهانی علیه آنها 
شــکل گرفت و به عنوان کشورهایی 
که مخل نظم و امنیت جهانی هستند 

معرفی شدند.
مردم به خاطر دستاوردهای برجامی 

در انتخابات 96 شرکت کردند
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: 
پس از خروج ایــران از ذیل فصل هفتم 
منشور سازمان ملل، کشــور در همه 
زمینه ها موفقیت هایی داشت که نباید 
آن را دست کم بگیریم. این دستاوردها 
متعلق به جریان اصالح طلب، اصولگرا یا 
جریان دیگری نبود بلکه دستاورد نظام 

جمهوری اسالمی است.
وی با یادآوری موفقیــت ایران در 
مذاکرات هســته ای با شــش کشور 
قدرتمند و بزرگ دنیا، خاطرنشان کرد: 

جمهوری اســالمی ایران موفق شــد 
پای میز مذاکرات به نحــوی به توافق 
برسد که رئیس جمهور بعدی آمریکا 
بگوید بزرگترین کاله در این مذاکرات 
بر سر آمریکا گذاشته شده است. اگرچه 
عده ای در داخل کشور فکر می  کردند در 
این مذاکرات کاله بر ســر ما رفته است 

ولی رئیس جمهور بعدی آمریکا معتقد 
بود طرف مقابل آنقدر قــوی بوده که 
توانسته در مذاکرات، شرایط را به نفع 

خود تغییر دهد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: 
با شــکل گیری برجام اقتصاد کشور به 
حرکــت درآمد به نحوی که در ســال 
۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور به مثبت 
۱۲.۵ درصد رسید، تورم تک رقمی شد 
و منابع ارزی کشور در اختیارمان قرار 
گرفت، با دنیا تعاملی سازنده پیدا کردیم و 
شرکت های خارجی یکی پس از دیگری 
برای همکاری و سرمایه گذاری با ایران از 

هم سبقت می گرفتند.
وی تصریح کرد: بــه خاطر همین 
دســتاوردها بود که مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۱۳۹۶ که از 
جدی ترین رقابت های انتخاباتی بود، 
مهر تایید ۲۴ میلیونی بر عملکرد دولت 

تدبیر و امید زدند.
ناگفته های زیادی دارم

جهانگیری با بیان اینکه البته تردیدی 
نیست که ممکن است دولت اشتباهاتی 
هم داشته است، گفت: حرف های ناگفته 
زیادی دارم که اگر زمانی الزم شود بازگو 
خواهم کرد. دولت از همان سال ۱۳۹۶ 
با مشکالت جدی مواجه شد و خیلی از 
این مشکالت، دروغ، ساختگی و ظالمانه 
بود که باید در زمان الزم در خصوص آن 

صحبت شود.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: 
االن نمی خواهــم درباره ظلم هایی که 
صورت گرفت تا دولت نتواند کار خود 
را انجام دهد، صحبت کنم. هنوز چند 
ماه از انتخابات سال ۱۳۹۶ نگذشته بود 
که عده ای راه افتادنــد و گفتند که این 
دولت باید برکنار شود و رئیس جمهور 

باید استعفا دهد.
جهانگیری گفت: بــه دلیل برخی 
مالحظات، ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا 

را برای جامعه بازگو نکرده ایم چون طرف 
مقابل آمریکا بوده و باید با سیلی صورت 
خود را سرخ نگه می داشــتیم و اعالم 
می کردیم با وجود محدودیت ها قادریم 
نفت بفروشــیم و درآمد ارزی کســب 
کنیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم و 
تالشمان این بود که اجازه ندهیم زندگی 

مردم از هم بپاشد.
نمی توان در تحریم باقی ماند

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: چون به دلیــل برخی مالحظات، 
واقعیت ها به جامعه توضیح داده نشده 
اســت، عده ای در داخل از تمام ابزارها 
اســتفاده کردند که مــردم را مأیوس 
و ناامید کنند. شــبکه های خارجی و 
دشمنان به نوعی و در داخل نیز عده ای 
کــه زدن دولت برایشــان از همه چیز 

مهم تر بود به نوعی دیگر.
جهانگیری ادامه داد: اگر می خواهیم 
اقتصاد کشــور با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی ساخته شود حتما باید تحریم ها 

لغو شود.
وی با تاکید بر اینکــه نمی توان در 
تحریم باقی ماند، تصریــح کرد: ما نیاز 
به داد و ستد خارجی داریم و حتی باید 
فناوری های روز را از دنیا بگیریم؛ فناوری 
که باعث می شود به طور مثال چاه های 

نفت را بتوانیم احیا کنیم.

ناگفته های جهانگیری؛

به من می گفتند از دولت کناره گیری کن 

خبر

رئیس مجلس شــورای اســالمی پیش از 
ترک تهران به مقصد مســکو با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری همواره تاکید بر روابط راهبردی 
با کشور روسیه داشــتند و دارند، گفت: یکی از 
برجستگی های این سفر این است که در راستای 
مســائل راهبردی حامل پیام مهمی از ســوی 

رهبری هستم.
محمدباقر قالیباف روز گذشته قبل از عزیمت 
به روسیه در پاویون فرودگاه مهرآباد در گفتگوی 
تلویزیونی در تشریح ســفر خود اظهار داشت: 
سفر امروز من به مسکو به دعوت رسمی رئیس 

مجلس دومای روسیه انجام می شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریح 

کرد: مشــترکات زیادی بین ایران و روســیه 
در زمینه مســائل منطقــه ای و جهانی وجود 
دارد؛ این مشــترکات فراوان ما را به این سمت 
هدایت می کند که بتوانیم این نگاه مشــترک و 
فرصت هایی که وجــود دارد اعم از فرصت های 
منطقــه ای و جهانی با هماهنگی بیشــتر و در 
جهت ساختارهای مناسب تر با فرصت هایی که 
امروز وجود دارد توســعه دهیم؛ چراکه این کار 
به نفع روابط دو کشــور و مردم منطقه و به نفع 
حرکت های صلح طلبانه جهانی است؛ ان شاءاهلل 

بتوانیم پیش ببریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
ما در این سفر با رئیس مجلس دومای روسیه و 

سنای روســیه دیدار خواهیم کرد؛ ضمن اینکه 
مالقات هایی هم با مقامــات عالی رتبه دولتی 
خواهیم داشت که رایزنی های خود را در رابطه 
با مســائل دوجانبه مطنقه  ای و جهانی خواهیم 

داشت.
وی در پایــان اظهارامیــدواری کرد که این 
ســفر برای تعمیق روابط راهبردی دو جانبه و 

منطقه ای و جهانی تأثیر باالیی داشته باشد.
حجت االسالم ذوالنوری، رئیس و ابوالفضل 
عمویی ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی، فریدون عباســی رئیس 
کمیسیون انرژی، سیدجواد ساداتی نژاد رئیس 
کمیسیون کشاورزی، بابک نگاهداری مشاور و 

رئیس حوزه ریاست مجلس و امیرعبداللهیان 
معاون رئیس مجلس در امور بین الملل، رئیس 

مجلس را در این سفر همراهی می کنند.
قالیباف امــروز دیدار و گفت وگــو با رئیس 
اتحادیه اوراسیایی، شبکه روسیه ۲۴، الوروف 

وزیر امــور خارجه روســیه و پاتروشــف دبیر 
شــورای امنیت روسیه را در دســتور کار خود 
دارد و در ادامه روز ضمن ســخنرانی در آکادمی 
 دیپلماتیک، در جشــن پیروزی انقالب شرکت 

خواهد کرد.

قالیباف: 

در سفر به روسیه حامل پیام مهمی هستم
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فرمانده سپاه: 
دوستان ایران در بهترین حالت 

فقط دشمنی نمی کنند
سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران در جشــنواره مجازی ملی علم و فناوری 
بسیج، گفت: ما نمی توانیم به هیچ  کشوری وابسته 
باشیم و با کشورهای دیگر متفاوت هستیم چرا که 
در تحریم جهانی هســتیم و هیچ کس به ما کمک 
نمی کند. حتی دوســتان مــا در بهترین حالت، با 
ما دشــمنی نمی کنند، اما هیچ کس به ما کمک 
نمی کند تا این کشور روی پای خودش بایستد. وی با 
بیان اینکه ما در حال قطع همه وابستگی ها هستیم، 
افزود: تحریم یکی از فرصت های بزرگ تاریخی برای 

کشور ایران است نه فرصتی در یک مقطع زمانی.
    

به منظور امضای تفاهم نامه های قضایی؛
رئیسی به عراق می رود

پایگاه اطالع رسانی شــورای عالی قضایی عراق 
اعالم کرد که سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی ایران، در پاسخ به دعوت رسمی 
فائق زیدان رئیس شــورای عالی قضایی عراق روز 
دوشــنبه در صدر یک هیــأت عالی رتبه قضایی به 
بغداد سفر می کند. شورای عالی اطالع رسانی عراق 
اعالم کرده که در حاشیه این ســفر و در چارچوب 
همکاری های قضایی و حقوقی، یادداشت تفاهم هایی 
با وزارت دادگستری، هیأت شفافیت و کمیساریای 

عالی حقوق بشر عراق منعقد خواهد شد.
    

انتقاد تند مهاجرانی:
 قالیباف سررشته ای از 

دیپلماسی ندارد
عطاءاهلل مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات 
در واکنش به سفر قالیباف به روسیه و لغو دیدارش 
با والدیمیر پوتیــن، در توئیتی نوشــت: »وقتی 
دیپلمات های شناخته شده ای مثل دکتر خرازی 
و دکتر والیتی به عنوان مشــاوران ارشد یا عالی با 
آیت اهلل خامنه ای همکاری دارند و زبان دیپلماسی و 
تعامل را می دانند، چه ضرورتی دارد که پیام را رئیس 
محترم مجلس که در دیپلماسی سابقه و سررشته ای 

ندارد، ببرد و در ماموریت ناتوان بماند؟«
    

عضو هیأت رئیسه مجلس اعالم کرد؛
بررسی مجدد طرح شفافیت 

آرای نمایندگان مجلس
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد مرادی، 
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی دیروز مجلس طی تذکری شفاهی 
خطاب به رئیس و هیأت رئیسه مجلس گفت: طرح 
شــفافیت آرای نمایندگان با اصالح جمیع جهات 
مجدد در مجلس  رأی گیری شود؛ مردم حق دارند 
از مسئوالن طرح شفافیت را مطالبه کنند. پس از 
تذکر وی، نیکزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره 
به درخواست بیش از ۵0 نماینده برای بررسی مجدد 
این طرح در مجلس، گفت که طرح مذکور مجددا در 

مجلس بررسی خواهد شد. 
    

محسن رضایی:
  FATFتا پایان سال 
تعیین تکلیف می شود

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص بررسی FATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به موج رسا گفت: بررسی های مجمع 
در خصوص FATF در حال انجام است. وی در مورد 
زمان اعالم نتیجه بررسی ها نیز تصریح کرد: نتایج 
بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد 
FATF تا پایان اسفند اعالم می شود. گفتنی است 
مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF با نامه رئیس 
جمهور به رهبر انقالب و ارجاع ایشان به مجمع تمدید 
شده اســت. در همین ارتباط لعیا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس جمهور اعالم کرد که دولت برای تامین 

نظر مجمع، راهکار جدیدی ارائه کرده است.
    

جمع آوری امضا در مجلس برای 
کاندیداتوری رئیسی

جمعی از نمایندگان مجلس در جلســه علنی 
دیروز برای دعوت از ابراهیم رئیسی و کاندیداتوری 
وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 امضا جمع 
کردند. به گزارش همشهری، یک منبع مطلع خبر 
داده بانی این دعوتنامه و جمــع آوری این امضاها، 
حسین جاللی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس 
اســت و تاکنون ۴0 نفر از نمایندگان که عمدتا از 
اعضای جبهه پایداری هستند آن را امضا کرده اند. 
برخی نمایندگان به این نوع دعوت برای حضور یک 
شخص در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرده 
و معتقدند این اقدامات باعث انشقاق بین نمایندگان 
و طیف هــای مختلف اصولگرا می شــود و فضای 

سیاسی کشور را دچار آشفتگی می کند.

حرف های ناگفته زیادی 
دارم که اگر زمانی الزم 
شود بازگو خواهم کرد. 

دولت از همان سال ۱۳96 با 
مشکالت جدی مواجه شد 

و خیلی از این مشکالت، 
دروغ، ساختگی و ظالمانه 

بود که باید در زمان الزم در 
خصوص آن صحبت شود

اگر می خواهیم اقتصاد 
کشور با تکیه بر 

ظرفیت های داخلی ساخته 
شود حتما باید تحریم ها لغو 

شود. نمی توان در تحریم 
باقی ماند. ما نیاز به داد و 

ستد خارجی داریم و حتی 
باید فناوری های روز را از 

دنیا بگیریم

الرا روزن خبرنگار برجســته آمریکایی در خبرنامه 
شخصی خود به نام »دیپلماتیک« نوشت: دولت بایدن در 
حال رایزنی با متحدان خود و اعضای کنگره بر سر ایران 
اســت. آنها در حال حاضر در حال بررسی طرح »توقف 
در برابر توقف« به عنوان گامی موقــت پیش از مذاکره 
برای بازگشت به برجام و سپس تالش برای گفتگو برای 
مذاکره در راســتایی دســتیابی به توافقی طوالنی تر و 

جامع تر هستند.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
یکی از مقامات سابق دولت اوباما که با روند رایزنی های 
فعلی برای بازگشت به برجام آشنا است، گفت: آنها هنوز 
در حال بررســی پیرامون گزینه ها و اینکه چقدر سریع 

می توانند همه کارها را انجام دهند، هستند.
این مقام سابق با اشــاره به مخفف نام 
رسمی توافق هسته ای ۲0۱۵ ایران یعنی 
برجام، ادامه داد: مــن هنوز فکر می کنم 
که هدف اصلی بازگشــت به برجام است. 
پرسش اینجاست که آیا قدمی در این راه 

برداشته شده است؟ وی همچنین اضافه کرد که دولت 
بایدن انعطاف پذیر است و هنوز خودش را درگیر رویکرد 

خاصی در قبال ایران نکرده است.
استدالل پشت طرح »توقف در برابر توقف« این است 
که می توان تا زمان بحث و مذاکره برای رسیدن به یک 
زمان بندی برای بازگشت هر دو طرف به تعهدات، زمان 
خرید. یکی دیگر از افراد آشــنا به روند مذاکرات با ایران 
معتقد است که هدف دولت بایدن هنوز هم بازگشت و 
انطباق کامل به برجام است و تا زمانی که محدودیتهای 
گنجانده شــده در برجام دوباره احیا شــود، دنبال این 
نیســتند که برجام دو را کلید بزنند. در همین حال، به 
دلیل شرایط دشــوار کنونی، آنها دنبال یک نوع توقف 
در تحریم ها و کاهــش آنها در صورت توقــف برخی از 
جنبه های مسئله دار برنامه هسته ای ایران  
هستند. سپس در نتیجه فرصت و زمانی 
که به وجود می آیــد، دو طرف می توانند 
درمورد گام هایی برای تنظیم و هماهنگی 

بازگشت به برجام  گفتگو کنند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای 
به سازمان ملل متحد نســبت به اظهارات اخیر مقامات 
اسرائیل هشدار داد و نوشت: به تازگی، رژیم اسرائیل نه 
تنها اظهارات تحریک آمیز و جنگ افروزانه خود را علیه 
جمهوری اسالمی ایران شدت بخشیده، بلکه فعاالنه در 
پی برنامه ریزی برای عملی کردن تهدیدهای خصمانه 

خود علیه ایران است.
 مجید تخت روانچی در نامه اش به آنتونیو گوترش و 
رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، افزود: 
آخرین نمونه چنین تهدیدهایی، اظهارات رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح اسرائیل در ۲۶ ژانویه ۲0۲۱ است که 
در آن، وی عالوه بر ادعای واهی درباره برنامه صلح آمیز 
هسته ای ایران، گفت »نیروهای نظامی اسرائیل عالوه بر 

برنامه های موجود علیه ایران، تعدادی از 
برنامه های عملیاتی را نیز آماده می کنند تا 
آنها را برای سال آینده توسعه دهند زیرا این 

برنامه ها باید روی میز باشد.«
ســفیر ایران در ســازمان ملل متحد 

اضافه کرد: این تهدیدها، نقض فاحش ماده ۲ منشــور 
ملل متحد اســت و با توجه به ســابقه تاریک این رژیم 
در حمله به کشورهای منطقه، پاســخ مناسب جامعه 
جهانی را ضروری می ســازد. تخت روانچی با هشــدار 
نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی رژیم اسرائیل علیه 
جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: ما حق ذاتی دفاع از 
خود را محفوظ می دانیم تا در برابر هرگونه تهدید یا عمل 

نادرست رژیم اسرائیل، قاطعانه پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد: به طور کامل روشــن است که رژیم 
اســرائیل باید مســئولیت کامل عواقب اقدامات لجام 

گسیخته و نادرست خود را به دوش بکشد.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد ادامه داد: 
شورای امنیت با داشتن مسئولیت اصلی در حفظ صلح 
و امنیت بین المللی، باید با سیاست های 
بی ثبات کننــده و اقدامات جنگ افروزانه 

رژیم اسرائیل مقابله کند.
تخت روانچی خواســتار ثبت این نامه 

به عنوان سند شورای امنیت شده است.

خبرنگار آمریکایی خبر داد؛

»توقف در برابر توقف«؛ طرح بایدن برای برجام
نامه  ایران به سازمان ملل: 

اسرائیل در پی برنامه ریزی برای عملی کردن تهدیدهای خود است


