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سیاسی

عارف :مهمترین وظیفه بایدن ،ترمیم خرابیهای ترامپ است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن د ر
توییتی نوشت:مهمترین و سنگینترین وظیفه آقای جو بایدن ،ترمیم خرابیها و لطماتی
اس�ت که دونالد ترامپ نژادپرست و جنایتکار برای مردم جهان و بهویژه مردم ایران رقم
زده است.بهنظر میرسد اروپا و دولتمردان جدید آمریکا خود را متعهد به دلجویی از ایران
و مردمش میدانند /.ایلنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0902کس��انی که در بورس هستند
کسی که اجبارش��ان نکرده به بورس
بروند پولش��ان را سرمایهگذاری کنند
همان اول به بانک میگذاش��تند سود
کمتر اما جای آن هم امن بود .سود در
بورس کم و زیاد دارد .چرا وقتی سود
بورس باال میرود چیزی نمیگویند؟
()10/30
 -0831چ��را برخ��ی روحانی��ون از
تلویزی��ون برخ��ی حرفه��ای عجیب
میزنن��د روایتهای��ی میگوین��د که
چندان مس��تند یا قابل قبول نیست؟
این کارها را نکنند)10/30( .
 -0801آی��ا واقع��ا ش��رایطی مهی��ا
میشود که س��رمایهگذاران و کسانی
ک��ه دوتابعیتی هس��تند ب��دون هیچ
مش��کلی بتوانن��د به کش��ور بیایند و
سرمایهگذاری کنند؟ ()10/30
 -1512مش��کل م��ا گران��ی م��رغ،
تخ��م م��رغ ،حبوب��ات ،گوش��ت و
می��وه نیس��ت ،بلک��ه مش��کل اصلی
ضعف های مدیریتی است که توانایی
کنت��رل قیمت ها را ندارند .همس��رم
م��ی گوید برای خرید کتف و بال مرغ
به چند مرغ فروش��ی مراجعه کرده،
قیمت ها از کیلویی بیس��ت و دوهزار
تومان تا بیس��ت و نه هزار تومان بود.
این ه��ا همه به دلیل نب��ود نظارت و
قیمت گذاری دلبخواهی اس��ت .اکبر
از تهران ()10/30
 -0918تخم��ه آفتابگ��ردان فل��ه ای
کیلویی سی و پنج تا چهل هزار تومان
اس��ت ،برخی کارخانه ه��ا ،تخمه ها
را بس��ته بندی و با قیم��ت دوبرابر به
فروش می رسانند! ()10/30
 -2247علی از تهران :ش��رکت توزیع
نی��روی برق ته��ران بزرگ با ارس��ال
پیام��ک به مش��ترکان تلف��ن همراه
خواس��ته اس��ت ب��ا خام��وش کردن
المپ ها و وسایل برقی اضافی و کاهش
شعله بخاری و کم کردن دمای محیط
اق��دام و با این کار صرفه جویی کنند.
در پاسخ به شرکت توزیع نیروی برق
باید عرض کنم ،با قطع طوالنی مدت
برق و به بهای ش��کنجه مردم ،دولت
دارد صرفهجویی می کند؟!()10/30
 -2038چ��را برخیه��ا نس��بت ب��ه
ق��ول و قرارهایی که م��ی گذارند ،به
آن ها پایبند نیستند؟ ای کاش همه
ما و مس��ئوالن؛ نس��بت به یکدیگر و
وعدههایی که داده می ش��ود ،پایبند
باشیم .اکبر ()10/30
 -0712در ای��ام کرونای��ی س��فر
 30هزار نفر به جزیره قش��م مصداق
کامل بیتوجهی ب��ه مقررات کرونایی
اس��ت .برخی افراد ب��ا ندانمکاریهای
خود برای کل کش��ور مشکل درست
میکنند)10/28( .
 -2301آمارهای خش��ونت خانوادگی
نگرانکنن��ده اس��ت .جامع��ه ما یک
جامعه عصبی ش��ده .مردم نگران و در
فش��ار زندگی میکنند .باید یک فکر
اساسی کرد)10/28( .
 -0811با این اوض��اع بورس آنها که
م��ردم را ب��رای ورود به ب��ازار بورس
ترغیب کردند حاال پاس��خگو هستند؟
()10/28
 -1102ظاه��را آقای قالیب��اف از هر
فرصتی ب��رای تیکه و کنای��ه زدن به
رئیسجمهور اس��تفاده میکند .دلیل
آن چیست؟ ()10/28
 -1031ص��دا و س��یما دس��ت از
رفتاره��ای خ��ود بردارد ،س��عی کند
آنقدر دوگانهس��ازی نکند .رسانه ملی
باید فراجناحی باش��د .دنبال تخریب
یک جن��اح ی��ا تفکر خاصی نباش��د.
()10/28
 -1435رفتارهای مجلس یازدهم آدم
را یاد مجلس هفتم میاندازد .مجلسی
که حتی بعدها برخ��ی نمایندگان به
رفتاره��ا و سیاس��تگذاریهای غلط
خود پی بردند)10/28( .
 -1423چ��را هی��چ خب��ری از روغن
جامد نیس��ت؟ به برخی فروش��گاهها
میرویم میگوین��د آوردیم زود تمام
شد)10/28( .
 -1405چرا شرکت نفت و پتروشیمی
سهمیه بنزین تاکس��یهای اینترنتی
را اختص��اص نمیدهد؟ مدتی اس��ت
سهمیه تاکسیهای اینترنتی پرداخت
نشده)10/28( .
 -1302اگ��ر مجل��س ب��ه دنب��ال
یکپارچهس��ازی یارانههاست این طرح
را چگونه اجرایی میکند؟ ()10/28
 -1231به نظر در شیوه افزایش حقوق
کارمندان دولت چندان عدالت رعایت
نشده .تبعیض قائل نشوند)10/28( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

قضایی
رئیسی:

آنها که فکر میکنند
با مذاکره مشکالت کشور
حلمیشوداشتباهمیکنند

آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای
اداری اس��تان س��منان بر لزوم کاس��ته شدن
بروکراس��یهای اداری تاکید کرد و گفت :امروز
م��ردم از نظ��ام اداری انتظار دارن��د که ضمن
قانونمند عمل کردن ،کارها به صورت س��هل و
آسان انجام دهد؛ لزومی ندارد که یک کار اداری
از هف��ت خوان عبور کند تا مجوز بگیرد؛ گاهی
اوقات طوالنی ش��دن غیرع��ادی کارها ،حقوق
مردم را تضییع میکند.
به گزارش میزان ،آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه
فعالیت اقتصادی باید با مراقبت و نظارت همراه
باشد تا موجب فساد نشود ،عنوان کرد :مسئوالن
ادارات و س��ازمانها باید بیش از همه نسبت به
گزارشهای فساد حس��اس باشند .فساد اداری
حتی اگر کم هم باش��د قابل پذیرش نیس��ت.
صفحه س��فید و نورانی خدمتگزاری به مردم با
نقطه س��یاه تخلف یک کارمند نباید مخدوش
شود .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید نسبت
به گزارشهای فس��اد حساس بود ،تصریح کرد:
نظارت دقیق بر گزارشهای فس��اد ،س�لامت
سازمان اداری را تضمین میکند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه «تحول» از جمله
عناوین��ی بود که مقام معظم رهبری در س��فر
خود به اس��تان سمنان درباره آن بیانات مهمی
داشتند ،گفت :یکی از معانی تحول آن است که
ما نواقص را در حوزههای مختلف بشناسیم و در
جهت رفع آنها حرکت کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اش��اره به برگزاری
رزمایشه��ای مقتدران��ه س��پاه و ارت��ش طی
روزهای اخیر گفت :رزمایش موشکی و پهپادی
اخیر سپاه و ارتش ،نشاندهنده روحیه «اقتدار»
و «ما میتوانیم» بود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به این نکته که بیشترین
تحریمهای دش��منان علیه ایران اس�لامی ،در
حوزههای هستهای و نظامی بوده است ،گفت :با
این وجود شاهد هستیم که ما در این دو عرصه
قلهه��ای قابل افتخاری را فتح ک��رده ایم .تمام
کارشناس��ان دفاعی دنیا امروز مشغول تحسین
ایران هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز جمهوری
اس�لامی ایران ح��رف اول را در منطقه میزند،
«ق��وی ش��دن» در هم��ه عرصهه��ا را الزم��ه
خنثیس��ازی تحریمها دانس��ت و گفت :قدرت
اقتصادی ،قدرت س��خت اف��زاری و نرم افزاری
و همچنی��ن دارا بودن یک نظ��ام اداری قوی،
میتوان��د باعث خنثیس��ازی تحریمها و عقب
راندن دشمنان به عقب شود.
آیت اهلل رئیس��ی «قوی شدن» را راهحل اصلی
حل مشکالت کش��ور دانست و تاکید کرد :آنها
که احساس میکنند مشکالت کشور با مذاکره
حل میش��ود اش��تباه میکنند .هرجا که ما با
ق��وت در آن عرص��ه کار کردیم ،دش��من را به
عقب ران��ده و مایوس ک��رده ایم .ام��روز خود
تحلیلگ��ران آمریکای��ی اذعان دارند که فش��ار
حداکثری علیه ایران با مقاومت حداکثری روبرو
شده و به شکست انجامیده است.
رئیس قوه قضائیه ب��ا بیان اینکه آنچه میتواند
آمریکا و اروپاییها را ناامید و تحریمها را حنثی
کند ،اجرای دقیق قانون مجلس شورای اسالمی
اس��ت ،بر نصب العی��ن قرار دادن فرمایش��ات
راهبردی مقام معظم رهبری در روز نوزدهم دی
ماه تاکید کرد.

خبر

دستگیریتروریست
عامل شهادت افسر
راهنمایی و رانندگی در روانسر

روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی
س��پاه در اطالعیهای از دس��تگیری تروریست
عامل شهادت افسر راهنمایی و رانندگی سرگرد
شهید حسن ملکی در س��ال  ۱۳۹۷در روانسر
طی یک عملیات پیچیده خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز روابط عمومی قرارگاه نجف
اش��رف نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم
کرد :روز پنج ش��نبه با اشراف اطالعاتی و طی
یک عملیات پیچیده توسط رزمندگان قرارگاه
نجف اش��رف نیروی زمینی سپاه ،یکی از اشرار
تروریست عضو گروهکهای ضد انقالب که در
سال  ۹۷و در راس��تای ایجاد ناامنی در کشور،
س��رگرد حس��ن ملکی از افس��ران راهنمایی و
رانندگی را در شهر روانسر استان کرمانشاه ترور
کرده و مقابل چش��مان فرزندان خردسالش به
شهادت رسانده بود؛ دستگیر شد.
بنا بر اعالم روابط عمومی قرارگاه نجف اش��رف،
تروریس��ت دستگیر ش��ده بهمنظور ادامه روند
رس��یدگی به اقدام��ات جنای��ت کارانه تحویل
مراجع قضائی شد.

میخائی��ل اولیان��وف ،نماین��ده دائم��ی روس��یه در
س��ازمانهای بینالملل��ی در وین گفت :ب��ا توجه به
عملگ��را بودن دولت جدید آمریکا احتمال پیش��رفت
و بازگش��ت به توافق هس��تهای ایران (برجام) وجود
دارد .به گ��زارش ایرنا ،اولیانوف درش��بکه تلویزیونی
روسیه ۲۴-تصریح کرد :نگرش ایاالت متحده به توافق هستهای
ایران میتواند عمل گرایانه ارزیابی شود و این بدان معناست که
احتمال پیش��رفت وجود دارد .وقتی از اولیان��وف در مورد زمان

روسیه :با دولت بایدن امکان پیشرفت در برجام وجود دارد

احتمالی بازگش��ت ایاالت متح��ده به برنامه جامع
اقدام مش��ترک (برجام) سوال شد ،پاسخ داد" :من
میگویم که همه ما فورا ً به عادیس��ازی برجام بر
گردیم زیرا طب��ق قانونی که مجلس ایران تصویب
کرد در صورت عدم توجه طرفهای برجام به تعهد
خود تا  ۲۱فوری��ه ،تهران اجرای پروتکل الحاقی توافق نامههای
مربوط به پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را لغو خواهد کرد
و این به ش��دت امکان بررس��ی وضعیت امور در برنامه هستهای

ایران را محدود میکند.
اولیانوف همچنین با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران
که در ماه ژوئن (خرداد  )۱۴۰۰برگزار میش��ود ،افزود :بنابراین،
فرصت بسیار محدود اس��ت" .والدیمیر چیژوف ،نماینده دائمی
روس��یه در اتحادیه اروپا نیز در این برنامه تلویزیونی خاطرنشان
کرد که از سرگیری مجدد مش��ارکت آمریکا در توافق هستهای
ایران تحت ریاس��ت ج��و بایدن رئیس جمه��وری جدید ایاالت
متحده نباید مشروط به پیش شرط باشد.

انتقاد شدید چهرههای ضدایرانی از انتصاب «رابرت مالی» به عنوان نماینده ویژه بایدن در امور ایران

«رابرت مالی» کیست؟

انتص��اب احتمالی رابرت مالی ،دس��تیار ویژه ب��اراک اوباما و یکی از
اعضای گروه مذاکرهکنندگان هس��تهای با ای��ران ،به عنوان نماینده
ویژه دولت جدید آمریکا در امور ایران باعث انتقاد ش��دید گروههای
تندرو شده است .به گزارش انتخاب؛ الی لیک از چهرههای تندرو در
یادداشتی تحت عنوان «نخستین گاف سیاست خارجی بایدن ممکن
است در بحث ایران باشد» ،از انتصاب احتمالی رابرت مالی به شدت
انتقاد کرد .سناتور تام کاتن چهره ضد ایرانی نیز درباره این انتصاب
نوشت :این به شدت مشکل ساز است که بایدن میخواهد راب مالی
را برای هدایت سیاستها در قبال ایران ،منصوب کند .وی افزود :مالی
سابقه طوالنیای در همدردی با ایران و دشمنی با اسرائیل دارد .اگر
او انتخاب ش��ود ،تهران نمیداند چه شانسی نصیبش شده است .بن
رودز از دستیاران اوباما در واکنش به مخالفت چهرههای تندرو با این
انتصاب نوشت :فکر میکند جو بایدن باید نماینده ویژه در حوزه ایران
را انتخاب کند ،نه تام کاتن و یک مشت حامی بن سلمان و استبداد
امریکایی .وی س��پس افزود :بدانید که انتخاباتها پیامدهایی دارد.
مت داس مش��اور سیاست خارجی بایدن نیز نوشت :اگر میخواهید
بدانید راب مالی چقدر عالی است ،نگاه کنید منتقدانش چه کسانی
هستند .پیتر باینارت روزنامه نگار برجسته نیز توییت کرد :بسیاری

خبر انتصاب احتمالی رابرت مالی در حالی دوباره بر سر
زبان افتاده که اعضای تیم انتقالی بایدن تحقق بخشیدن
به دیدگاه رئیس جمهوری منتخب را برای دیپلماس��ی با
ایران پس از خروج ترامپ از برجام آغاز کردهاند
از افرادی که با برجام مخالف بودند و فکر میکردند فشار حداکثری
اس��تراتژی عالی است ،اکنون نگرانند ،چون باب مالی احتماال بتواند
برجام را نجات دهد.

راب��رت مال��ی ،فرزن��د یک��ی از یهودی��ان س��وریه اس��ت که در
مص��ر به دنیا آمده اس��ت .او که ب��ه عنوان دس��تیار ویژه رئیس
جمه��ور و هماهنگکنن��ده ام��ور خاورمیان��ه ،آفریقای ش��مالی
و منطق��ه خلی��ج ف��ارس فعالی��ت میک��رد ،پ��س از خ��روج از
کاخ س��فید به عن��وان رئیس و مدی��ر عامل «گ��روه بینالمللی
بح��ران» مس��تقر در واش��نگتن دیس��ی فعالی��ت خ��ود را
پی گرفت.
رابرت مالی که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به کاخ سفید
راه یافته بود ،در س��ال  ۲۰۰۸به دلیل گزارش مالقاتش با اعضای
حماس ابتدا از س��تاد انتخاباتی اوباما کنار گذاش��ته ش��د ،اما در
مارس  ۲۰۱۴به عنوان مشاور عالی او در امور خاورمیانه به خدمت
گرفته شد.
او در س��ال آخ��ر دول��ت اوباما نی��ز مس��ئول و هماهنگکننده
سیاس��تهای دولت در قبال گروه تروریستی داعش بود .نام مالی
و خب��ر انتصاب احتمال��ی او در حالی دوباره بر س��ر زبان افتاده
ک��ه اعضای تیم انتقالی بایدن تحقق بخش��یدن به دیدگاه رئیس
جمهوری منتخب را برای دیپلماسی با ایران پس از خروج ترامپ
از برجام آغاز کردهاند.

فعال سیاسی اصولگرا:

چراپاسخگویعملکرداحمدینژادباشیم؟!

فعال سیاسی اصولگرا میگوید :آنگونه که رئیسی گفته است تمایل
دارد در قوه قضائیه بمانند مگر اینکه شرایط خاصی رخ دهد که باید
ببینیم چه میشود .بنابراین آمدن رئیسی به عرصه انتخابات ریاست
جمهوری صددرصد منتفی نیست اما احتمال آمدنش کم است.
ب��ه گزارش خبرآنالین ،او در بخش دیگری از اظهاراتش به اش��تباه
استراتژیک اصولگرایان در حمایت نکردن از مرحوم آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی در انتخابات  ۸۴در مقایسه با احمدینژاد اشاره میکند
و در عی��ن حال گف��ت «:لزومی ندارد اصولگرای��ان درباره عملکرد
احمدینژاد پاسخگو باشند!»
در ادامه گفتگوی ناصر ایمانی ،چهره سیاسی اصولگرا را بخوانید؛
آق��ای ایمانی! اصولگرای��ان از بی��ن کاندیداهایی که در
جریان اصولگرایی مطرح هستند از نگاه شما ،تاکنون به کدام
یک از کاندیداها اقبال بیشتری دارند؟
اصولگرایان به طور طبیعی تمایل دارند که آقای رئیس��ی به صحنه
انتخابات بیایند و رئیس جمهور شوند قاعدتاً اگر آقای رئیسی بیاید
جمع کثیری از اصولگراهایی که اعالم کردند کاندیدا میشویم اساسا
دیگر کاندیدا نخواهند شد .بنابراین آقای رئیسی تقریباً مورد حمایت
اجماعی اصولگرایان خواهند بود و در این مسئله تردیدی نیست دو
دلیل در این باره وجود دارد؛ یکی اینکه آقای رئیس��ی در انتخابات
قبلی که انتخابات میان دورهای یک رئیس جمهور هم بود توانست
 ۱۶میلیون رأی را به خود اختصاص دهد در حالی که بس��یار مورد
حمالت تبلیغاتی و رسانهای طرف مقابل بود به گونهای که اتهامات
زیادی به آقایان رئیس��ی و قالیباف وارد ش��د.در واقع با وجود اینکه
مس��ئله برجام هنوز به عنوان برگ برنده آقای روحانی کامال زنده و
مطرح بود اما آقای رئیسی موفق شد  ۱۶میلیون رأی بیاورد بنابراین
چنین پایگاه رأیی دارد به همین دلیل ،اصولگرایان دراین دوره هم
تصور میکنند اگر او این بار بیاید ممکن اس��ت چنین پایگاه رأیی
داشته باشند .دلیل دوم ،عملکرد مثبت آقای رئیسی در قوه قضائیه
است که در مجموع مورد توجه مردم و حکمرانان قرار گرفته است.
از این رو ،رئیسی این توانایی را دارد که بتواند مدیریت خوبی را اجرا
کند در نتیجه به این دو دلیل اصولگراها نظرش��ان به آقای رئیسی
اس��ت منتها اصطالحاً به این دو دلیل ،پنجاه درصد مس��ئله است
 ۵۰درصد دیگر به شخص رئیسی مربوط میشود مبنی بر اینکه آیا
میخواهند کاندیدا شوند یا خیر ،که این مسئله محل بحث است.

>آمدن رئیسی منتفی نیست اما...

آنگونه که رئیسی گفته است تمایل دارد در قوه قضائیه بمانند مگر
اینکه ش��رایط خاصی رخ دهد که باید ببینیم چه میشود .بنابراین
آمدن رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری صددرصد منتفی
نیست اما احتمال آمدنش کم است.
چ��را اصولگرایان به چهرههای جدی��د فرصت آمدن به
عرصه انتخابات  ۱۴۰۰را نمیدهند؟
ما این وضعیت را در میان اصالحطلبان نیز شاهدیم سوال شما سوال
درستی است که البته فقط مختص اصولگرایان نیست.
همه میگویند دچار قحط الرجالی نشدهایم اما...

کاندیداتوری چهرههای تکراری به نوعی این س��یگنال را
منتقل میکند که جریانات سیاسی دچار قحط الرجال شدهاند
و...
همه این را میگویند که دچار قحط الرجال نشدهایم که بخواهیم از
چهرههای تکراری برای  ۱۴۰۰حمایت کنیم منتها به مرحله عمل
که میرسد تا حدودی کار سخت میشود.
>چهرههای جدید ممکن است نتوانند کشور را اداره کنند

بنده میخواهم توجه شما را به نکتهای جلب کنم .معتقدم ریاست
جمهوری ،پست بسیار مهمی است .چهرههای جدید خوب هستند
منتها یک ریس��ک ه��م در میان آنها وجود دارد و آن ریس��ک این
اس��ت چهرههای جدید نتوانند کشور را در این شرایط سخت اداره
کنند وقتی کشور در شرایط نسبتا عادی به سر میبرد یک چهرهای
ن موفق نبود آس��یبی به کشور
میتواند روی کار بیاید که اگر آنچنا 
وارد نشود.
اینکه به عنوان مثال قالیباف که هنوز ریاستش بر مجلس
یکس��اله نش��ده ،آن را رها کند و به س��مت انتخابات ریاست
جمهوری برود ،آیا در نگاه مردم تمایل بیش از حد اصولگرایان
به قدرت تلقی نمیشود؟
تمایل به قدرت فی النفسه بد نیست بلکه بسیار هم عالی است کسی
هم نگفته است که نباید به دنبال قدرت رفت در واقع نمیتوان گفت

تشکیل ستاد انتخاباتی محسن رضایی تکذیب شد

امیدوار رضایی خبر تشکیل ستاد انتخاباتی برادرش را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،امیدوار رضایی در پاسخ به این سوال که "آیا ادعای
برخی منابع خبری که نوشتند روح االمینی نماینده مجلس ،مسئول
س��تاد محسن رضایی شده اس��ت ،صحت دارد یا خیر ،اظهار کرد:
نه س��تادی تشکیل شده ،نه مسئولی تعیین ش��ده است .این ادعا،
کام ً
ال نادرس��ت و حاوی جهتگیری سیاس��ی خاص است .رئیس
اسبق کمیسیون بهداشت مجلس گفت :منافع شایعه سازان ،در گرو
شایعهس��ازی است ،کما اینکه برخی منابع خبری اخیرا ً به نادرست
ادعا کردند محسن رضایی روز چهارشنبه به قم سفر کرده و مراجع
تقلید را در جریان کاندیداتوری خود قرار داده اس��ت ،در حالی که

محس��ن رضایی نه اخیرا ً سفری به قم داشته ،نه بحث انتخاباتی را
با مراجع تقلید مطرح نموده اس��ت .ضمن اینکه وی روز چهارشنبه
در مجمع تشخیص بوده و اساساً در یکماه گذشته سفری به شهر
مقدس قم نداش��ته اس��ت .رضایی افزود :برخی اس��اتید دانشگاه،
اقتصاددانها ،کارآفرینان ،خانواده ش��هدا و دیگر اقش��ار جامعه ،با
توجه به اقتصاددان بودن محس��ن رضایی خواس��تار کاندیداتوری
وی هس��تند و معتقدند اداره کش��ور و عبور از بحرانهای اقتصادی
فعلی ،نیازمند تخصص اقتصادی اس��ت ،در عین حال ،دبیر مجمع
تش��خیص مصلحت نظام همواره دغدغهها و راهکارهای خود برای
اداره بهتر کش��ور را مطرح کرده و دراختیار همه مسئوالن اجرایی

کسانی که به دنبال قدرت میروند حتما افراد ناسالمی هستند.

اصولگرایان تنها  ۸سال قدرت را در دست داشتند!
نکته مهم این است که از قدرت چگونه و در چه راهی استفاده شود.
نفس قدرت خواستن که چیز بدی نیست اگر هم دنبال قدرت باشند
اما این اتهامات فقط به اصولگرایان وارد نمیش��ود چرا که طی این
 ۲۸س��ال گذش��ته ،فقط  ۸س��ال دولت غیراصالحطلب در کشور
داش��تهایم دولت دوم مرحوم هاشمی رفس��نجانی ،دو دولت آقای
خاتم��ی و دول��ت روحانی ه��م اصالحطلب بودند ک��ه در مجموع
 ۲۰س��ال اس��ت و تنها  ۸س��ال میانی ،دولت احمدینژاد بوده که
اصالحطلب نبود .در دولتهای اصالحطلبان هم بدین گونه بوده که
از مجل��س به دولت و یا از دولت به مجلس میآمدند بنابراین اصل
این موضوع از قدرت مذموم نیست اما مهم این است که در چه راهی
و چگونه از قدرت استفاده میشود.
اصالحطلب��ان میگویند اصولگرایان باید پاس��خ  ۸س��ال
عملکرد دولت احمدینژاد را بدهند؟ نظر شما چیست؟
اصولگرایان نباید به  ۸سال عملکرد احمدینژاد پاسخ میدادند چون
دولت احمدینژاد دولت اصولگرا نبود چراکه احمدینژاد خودش هم
چنین ادعایی را نداشت همواره میگفت اصولگرا نیستم اصالحطلب
هم نیس��تم که به نوعی ش��عارش بود در دول��ت دوم احمدینژاد،
اصولگرایان به شدت با او به تعبیری سرشاخ شدند.
>احمدینژاد هیچ گاه نگفت اصولگراست

در دوره احمدین��ژاد هم همه مدیران ،اصولگرا بودند و
شخصیتهای شناخته شده جریان اصولگرایی از احمدینژاد
حمایت قاطعی کردن��د ،چگونه میتوان گف��ت دولتش مورد
حمایت آنها نبوده است؟
هم��واره در مورد دولت احمدینژاد ای��ن بحث را مطرح کردهام که
آقای احمدینژاد ،آن زمانی که در انتخابات کاندیدا شد اصولگرایان
از او حمای��ت نکردند بلکه بخش��ی از اصولگرایان از آقای قالیباف و
بخشی هم از آقای علی الریجانی حمایت کردند تا اینکه انتخابات به
دور دوم کش��یده شد در دور دوم بین مرحوم هاشمی رفسنجانی و
احمدینژاد ،اصولگرایان از احمدینژاد حمایت کردند اما احمدینژاد
هیچ گاه نگفت که یک اصولگرا است.
کش��ور و کاندیداها قرار داده است و در هفتههای اخیر نیز در حال
کمک به تدوین هرچه بهتر "سیاستهای کلی برنامه هفتم کشور" و
تقدیم آن به محضر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده اس��ت لذا ب��ا توجه به تمرکز وی بر تدوین سیاس��تهای
کلی برنامه هفتم کش��ور و ماموریت ابالغی مقام معظم رهبری در
تدوین سیاس��تهای کلی تامین اجتماعی و سیاستهای کلی توسعه
دریامحور ،بس��یار بعید اس��ت در هفتههای باقیمانده تا پایان سال
 ۱۳۹۹به جمعبندی خاصی درباره انتخابات برسد .وی تاکید کرد:
بدیهی است دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه جمعبندی
خود پیرامون دغدغهها درباره رویدادهای مهمی همچون انتخابات
 ۱۴۰۰و تاثیرش بر معیشت و زندگی مردم را طی سخنرانی رسمی
یا اطالعیه رسمی به اطالع مردم عزیز کشورمان خواهد رساند.

ساداتیان ،تحلیلگر بینالملل:

تیم رئیسجمهور جدید آمریکا همان تیم مذاکرهکننده «برجام» است

یک دیپلمات س��ابق به چگونگی عملکرد تیم جدید مستقر در کاخ
سفید در مواجهه با برجام و تنشهایی که با ایران دارند ،پرداخت .به
گزارش ایلنا ،سید جالل ساداتیان ،درباره فضای پیش روی ایران در
برجام با توجه به موضعگیریهای اخیر طرفهای غربی ،با بیان اینکه
ترکیب هیئت دولتی که آقای بایدن آورده است همان تیم برجامی
هستند ،اظهار داشت :آقای بلینکن به عنوان وزیر خارجه ،خانم وندی
شرمن معاون وزیر خارجه ،آقای سالیوان مشاور شورای امنیت ملی
آقای بایدن معرفی شدهاند و آقای جان کری نیز جزو تیم او قرار دارد،
بنابراین این ترکیب نشان میدهد که آقای بایدن عالقمند است اگر
نه همه مسائل ،الاقل بخش عمده تنشهایی که بین ایران و ایاالت
متحده آمریکا وجود دارد را در قدم اول بر طرف و به روابط دو کشور
سامان ببخشد.
وی درباره اینکه کدام طرف نخست باید به تعهدات خودش در برجام
بازگردد،گفت :در اینجا مشخص است کسی که از برجام خارج شده
باید به برجام بازگردد و آن طرف آمریکا اس��ت .آنچه ایران میگوید
حق است؛ اروپاییها نیز از برجام دفاع میکنند و در گذشته هم این
دفاعیه را داشتهاند و دائم میگفتند که ایران به تعهداتش عمل کرده
و حت��ی در بیش  ۱۵گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی عملکرد
درست ایران تایید شده است .سفیر سابق ایران در بریتانیا افزود :اما
از ی��ک جایی به بعد تهدیدات آقای ترامپ ،اروپاییها را به بیعملی

کشاند ،آنها به تعهداتی که در زمینه برجام وجود دارد و جزو الینفک
این توافقنام ه اس��ت ،عمل نکردند .آنها تعهد داش��تند نفت ایران را
بخرند ،فلزات گرانبها به ایران بفروشند و پول ایران را برگردانند که
به آن عمل نکردند.
وی با تاکید بر اینکه لیست تعهداتی را که کشورهای اروپایی و آمریکا
ت :البته در ابتدای
میبایس��ت انجام دهند ،ضمیمه برجام است ،گف 
امضای توافقنامه برجام ،اتحادیه اروپا تحریمهایی که علیه ایران وضع
شده بود را برداشت اما بعد که تهدیدات ترامپ شروع شد ،آنها نیز به
بیعملی افتادند و در نهایت خیلی تالش کردند و سازوکار اینستکس
ن سازوکار مورد قبول ایران نبود ،چراکه اروپا
را پیشنهاد کردند اما ای 
میگفت حس��ابی در اروپا ایجاد شود و پول نفت ایران در آن ریخته
شود و بعد از آن طریق به صورت دارو و غذا به ایران داده شود.
به گفته س��اداتیان ایران در کنش به بیعملی طرفهای برجام پنج
مرحله تعلیق و متوقف کردن فعالیتها را انجام داد ،آنها نیز تهدید
کردن��د اگر ایران به این وضعیت ادامه دهد مکانیزم ماش��ه را فعال
میکنند ایران نیز در پاس��خ گفت که از  NPTخارج میشود .بعد
از آن اروپاییها روند فعالس��ازی مکانیسم ماشه را متوقف کردند و
ایران نیز اقدامات خود را متوقف کرد؛ اروپاییها بدهکار ایران هستند.
وی با بیان اینکه ایران از ابتدا اعالم کرده اس��ت که اگر طرف مقابل
تعهدات خود را اجرایی کند ،ایران نیز به تعهداتش باز میگردد ،بیان

کرد ۲۰ :درصد افزایش غنیسازی را هم که مجلس تصویب کرده با
ذکر تاریخ بوده است ،به طوریکه اگر اروپا به تعهداتش بازگردد ،ایران
نیز گامهای برداشته شده برای افزایش غنیسازی  ۲۰درصد را نیز باز
میگرداند .منطق پیشرو نشان میدهد که اروپا و آمریکا باید ابتدا به
تعهداتشان بازگردند و بعد ایران تعهدات خود را اجرایی کند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت :نقطه آغاز اینجاست ،اما
از این به بعد ،آنها حرفهای دیگری میزنند ،میگویند برجام اشکال
دارد و بای��د در آن تجدید نظر ش��ود و نفوذ ای��ران در منطقه و برد
موشکی ایران نیز مورد بحث قرار گیرد و هر دو مورد را ایران رد کرده
است .در داخل کشور نیز پالسهای منفی داده میشود که کردیت و
اعتبار اصالح این مسائل به دولت تدبیر و امید یا افرادی که متعادل
میاندیش��ند و بیش��تر به مذاکره اعتقاد دارند ،نرسد؛ بلکه به دولت
آینده برسد .اما معلوم نیست اگر این فرصت را از دست دادیم؛ در این
فاصله اسرائیل ،عربستان و دیگران مسئلهای درست نکنند و میزان
تنش را دو مرتبه باال نبرند و دولت آقای بایدن هم بر همین اساس
باقی بماند .کما اینکه در میان نظامیان آمریکا حرفهای دیگری زده
میشود؛ یعنی البیهای عربستان و اسرائیل روی آنها کار میکنند.
حرفهای مختلفی شنیده میش��ود هرچند اکنون به این حرفها
بهایی نمیدهی��م تا تیم بایدن وارد اجرا ش��وند ،بعد از آن میتوان
ارزیابی بهتری از شرایط داشت.

