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خبر
آشنا مطرح کرد

ضرورت «عدم مداخله قدرتهای
فرامنطقهای» در حل و فصل
بحران قرهباغ
مشاور رییسجمهور و رییس مرکز
بررسیهای استراتژیک در نشستهای
جداگانهای با سفیران جمهوری آذربایجان و
ارمنستان دیدار و بر ضرورت «عدم مداخله
قدرتهای فرامنطقهای» در حل و فصل
بحران قرهباغ تاکید کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری ،همزمان
با اجرای توافق آتش بس میان جمهوری
آذربایجان و ارمنستان« ،بنیاد حسیناف»
و «آرتاشس تومانیان» سفرای جمهوری
آذربایجان و ارمنستان با حضور در مرکز
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
در نشستهای جداگانهای با «حسامالدین
آشنا» و جمعی از کارشناسان حوزه قفقاز
این مرکز دیدار و پیرامون چشمانداز صلح
و تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای
گفتوگو کردند
آشنا در این دیدارها با تاکید بر مواضع
اصولی ایران در حفظ «بیطرفی» و ضرورت
«عدم مداخله قدرتهای فرامنطقهای» در
حل و فصل بحران قرهباغ ،خواستار احترام
به قوانین بینالمللی و پایبندی طرفهای
ارمنی و آذری بر آتشبس و تالش برای
جستجوی راه حلی دائمی در پایان دادن به
این مناقشه شد.
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک با
اشاره به ضرورت پایداری آتشبس و جبران
خرابیهای جنگ اخیر ،اظهار امیدواری کرد
جمهوری اسالمی ایران بتواند به تقویت
صلح و تعمیق همکاریهای دوجانبه در
راستای منافع متقابل با این دو کشور کمک
کند.
همچنین سفرای دو کشور با تاکید
بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی
کشورهای متبوع خود با ایران ،عالقهمندی
خود را به توسعه همه جانبه روابط ابراز
کردند.

اخبار

جدال لفظی مسئوالن برای شانه خالی کردن از تقصیر معیشت مردم ادامه دارد

محمدباقرقالیباف:

دو مینوی کنایه های بی حاصل

ادامه از صفحه یک

اما بخش دیگر از مشکالت اقتصادی
را می توان ناشی از فشارهای بین المللی
دانست .جریان اصولگرایی همواره با
نادیده گرفتن این بخش همواره مشکالت
را ناشی از سوء مدیریت داخلی دانسته
در حالی که واقعیت امر این است که
هیچ اقتصادی در دنیا بدون توسعه روابط
خارجی نتوانسته به شکوفایی برسد .شاید
یکی از دالیل انتخاب حسن روحانی در
دوره گذشته توفیق او در روابط خارجی
بوده است .توفیقی که البته چندان پایدار
نبود .همچنین دوره به نتیجه رسیدن
برجام علیرغم ثبات نسبی ای که در
اقتصاد ایجاد کرد نشان داد هر گشایشی
در خارج مسلزم بهره بردن در داخل
است که دولت در این زمینه ضعف هایی
داشت.
اما بررسی این روند در نهایت نشان می
دهد که اقتصاد کشور اسیر نوعی نزاع
سیاسی فرافکنانه برای خالی شدن شانه
های مسئوالن از بار تقصیرات است .این
مسئله خالء مسئولیت پذیری در فرهنگ
سیاسی کشور را نشان می دهد که در
هر مشکلی هیچ کس حاضر به پذیرش
اشکاالت خود و عذرخواهی از مردم
نیست .به بیان دیگر مقدمه رسیدن به
یک توسعه پایدار در یک چشم انداز بلند
مدت ،ابتدا تحلیل و پذیرش خطاهاست تا
بتوان در مرحله بعد مقدمات تغییر رویه
و حرکت در مسیر درست فراهم شود.
آنچه در این جدال ها طی روزهای گذشته
دیده شد نشانی از پذیرش خطا از سوی
هیچ کدام از مسئوالن با خط فکری های
جداگانه شان نبود بلکه نوعی فرافکنی
برای تطهیر خود و بهره برداری سیاسی
برای چند ماه آینده یعنی انتخابات 1400
به چشم می خورد .این ندیدن خطای
خود در ادامه می تواند ارتباط واقعی
جریان های سیاسی و البته مسئوالن را با
واقعیت جامعه قطع کند .اتفاقی که شاید
در سپهر سیاسی و اجتماعی تاثیراتی
متفاوت از انچه پیش بینی می شود؛
خواهد گذاشت .در نهایت اینکه این گونه
جدال ها به زبان ساده هیچ دستاوردی
برای بهبود شرایط نخواهد داشت و حتی
بهره سیاسی برای هیچ کدام از جریان ها
به همراه نخواهد داشت.

سیاستروز

در روزهای اخیر محمدباقر قالیباف و ابراهیم
رئیسی ،از دولت انتقاد کرده بودند که به دنبال
مذاکره با دولت جو بایدن است و تاکید داشتند
ریشه مشکل اقتصادی کشور ،دولت است نه تحریم
آمریکا .این انتقادها نخست با واکنش عبدالناصر
همتی رئیس بانک مرکزی روبه رو شد و سپس
مشاوران روحانی نیز به انتقادهای مطرح شده پاسخ
دادند .روز گذشته همچنین اسحاق جهانگیری،
پاسخی تندی به انتقادات محمدباقر قالیباف داد.
و امروز حسن روحانی در نشست هیات دولت ،از
اقدامات دولت خود دفاع کرد.
حسنروحانی امروز در نشست هیات دولت
گفت« :تحریمها باالخره امروز یا فردا رفع میشود،
ولی برخی همهاش دنبال ایناند که قهرمان رفع
تحریم چه کسی است؛ اصال شما قهرمان رفع
تحریمها .میگویند نگذارید فالنی قهرمان رفع
تحریم شود؛ این دولت قهرمان نشود و دولت
بعد بشود .اصال رییسجمهور و دولت قهرمان
رفع تحریمها نخواهند بود و ملت ایران هستند که
قهرمان رفع تحریمها هستند».
روحانی در بخشی دیگر از سخنانش گفت:
«برخی به جای اینکه بگویند آمریکا در حق ما
جنایت میکند میگویند مدیریت دولت فالنجور
است و  ...شما اصال میدونید مدیریت چیه که این
حرفها را میزنید»...
الیاس نادران ،نماینده مجلس از تهران گفت:
«دولتیها باز دم انتخابات دوگانه تحریم و غیرتحریم
را مطرح میکنند؛ کسی موافق تحریمها نیست؛
مساله عُرضه و بیعرضگی است ،بحث این است
که تحریمها را ذلیالنه بردارند یا با عزت ملی»...
روز گذشته نیز اسحاق جهانگیری در پاسخ به
انتقادات قالیباف گفت« :عدهای در داخل کشور
تالش میکنند به جامعه القا کنند دولت ضعیف
است و تصور میکنند اگر دولت را ضعیف و
ناکارآمد جلوه دهند ،مردم نگاه مثبتی به آنها
خواهند داشت؛ اما در حقیقت مردم آنها را
اصال به حساب نمیآورند ترامپ ظالم و زورگو
بود و تحریمهای ظالمانهای بر ملت تحمیل
کرد و سردار سلیمانی را نیز به شهادت رساند.
وقتی چنین فردی در انتخابات ریاستجمهوری
رأی نیاورد کامال طبیعی است که مردم ایران
خوشحال شوند؛ اما این به آن معنی نیست که
شخص جدیدی که روی کار آمده باید فردی ممتاز
و ویژه تلقی شود».
جهانگیری همچنین طعنهای به قالیباف زد و
گفت« :وقتی افکار عمومی تصور میکند که ممکن
است در شرایط جدید تحریمها از میان برداشته
شود ،نگاه جامعه نسبت به آینده کشور مثبت
میشود؛ اما متأسفانه عدهای از اینکه نظر مردم
و افکار عمومی مثبت باشد ،ناراحت میشوند و
باورشان این است که این جریان ممکن است به
نفع فالن گروه باشد».

روحانی در جلسه هیات دولت:

رویکرد آمریکا در قبال ایران
عوض نمیشود

گروه سیاسی -به نظر می رسد جنجال ها بر سر آدرس مشکالت هنوز به پایان نرسیده است .دعوا بر سر اینکه ریشه مشکالت در کجاست مدام بین
روسای قوا و زیرمجموعه هایشان در حال پاسکاری است .کنایه ها هر رزو رنگ تازه ای به خود می گیرد در حالی که شاید نظر افکار عمومی نسبت
به این دعواها متفاوت است .اگر به پیام های مردمی در شبکه های اجتماعی رجوع کنیم مردم سهم تقصیر را در صورت نداشتن جهت گیری سیاسی
برای همه مسئوالن یکسان می دانند .حاال آنکه هنوز هیچ کدام از مسئوالن تقصیری بر گردن خود نمی اندازد.

این رفتار
ناپسندیاست
که دعواهای
سیاسی را به
سفره مردم
بکشانند.هم
کسانی که
متلک آدرس
آریزونا و ...را
میدهند و
هم کسانی که
پاسخ آن را
میدهندمقصر
هستند
دعوای سیاسسون از سفره مردم
به نظر می رسد جنجال و جدال ها نه تنها سودی
ندارد که زیبنده هم نیست .در این ارتباط مجیدرضا
حریری ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو
با اقتصاد ۲۴میگوید :اصل ماجرا این است که
معیشت روز به روز کوچک شده مردم وسیلهای
برای دعواهای سیاسی باالنشینها شده است .این
رفتار ناپسندی است که دعواهای سیاسی را به سفره
مردم بکشانند .هم کسانی که متلک آدرس آریزونا
و ...را میدهند و هم کسانی که پاسخ آن را میدهند
در این روند مقصر هستند.
حریری با بیان اینکه در این سالها ،سازمان برنامه
و بودجه هم در اعانهدهی به مردم مقصر بوده
است ،اظهار میکند :متاسفانه بار تورمی همسان
سازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم پرداخت
میشود .یا موضوع صندوقهای قرض الحسنه که
آقای رئیس جمهور به عنوان سند افتخار آن را بیان
میکند با چاپ پول ،بدهی طلبکاران صندوقهای
قرض الحسنه پرداخت شده است .این تفاوتی با
حرفهای آقای رئیس مجلس نمیکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه
دو طرف دعوای سیاسی دارند و آن را به سفره مردم
کشاندند ،میگوید :گاهی حرفهایی زده میشود

که معلوم نیست مبنای آن کجاست .جای تعجب
است که مشاوران این افراد هم درکی از وضعیت
موجود ندارند.
دو نکته در خصوص این دعوا
نسخه اصولگرایان برای اقتصاد همین است که
در سخنان رییس مجلس دیده میشود ،آنها
میگویند باید تولید داخل را قوی کنیم و نیاز به
خارج به حداقل برسانیم ،آنها میگویند ،نباید
نگاهها فقط به اروپا و امریکا باشد بلکه باید با
کشورهای همسایه و منطقه روابط گرمی برقرار کنیم
و از بازارهای آنها سود ببریم.حرفهای زیبایی
است ،اما چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟
به گزارش فرارو قطعا خطاهای مدیریتی و
ناکارآمدیها در سطح کالن اجرایی و قانونگذاری در
وضعیت کنونی تاثیری زیادی دارد و عملکرد دولت
در بسیاری از موارد زیر سوال است .آدرسی هم که
رییس جمهور میدهد تمام واقعیت نیست.
اما نسخه قالیباف بسیاری از مسائل را نادیده
میگیرد ،مثل این نکته که با وجود تحریمها حتی
نزدیکترین شرکای ایران هم نمیتوانند با ایران
تبادل مالی داشته باشند .در حال حاضر  ۴۰میلیارد
دالر پول ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده است
که حدود  ۲۰میلیارد دالر آن در چین است و این

کشور به خاطر تحریمهای بانکی قادر به انتقال پول
به ایران نیست .دیگر کشورهایی که ایران از آنها
طلب دارد ،کره جنوبی ،ژاپن ،عراق ،هند و ...همگی
روابط خوبی با ایران دارند ،اما نمیتوانند پولهای
بلوکه شده را به ایران بازگردانند.
نکته دیگر ،اقتصاد ایران از چه زمانی به بن
بست خورد ،واقعیت این است که وضعیت کنونی
گرانیها پس از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد،
تا آن زمان قیمت ارز زیر  ۱۰هزار تومان بود ،رشد
اقتصادی بیش از  ۵درصد بود و اشتغال زایی هم
رقم نسبتا قابل قبولی داشت .سرعت گرانیها از
اواخر سال  ۱۳۹۶بیشتر شد و ادامه یافت .سوال
این است که آیا قبل از آن دولت بهتر عمل میکرد
و ناگهان با خروج آمریکا از برجام عملکرد دولت بد
شد؟ آیا خروج آمریکا از برجام و تحریمها تاثیری در
این ماجرا ندارد؟ از سوی دیگر اقتصاد ایران تا قبل
از برجام نیز با وجود تحریمهای سخت ،روند رشد
مثبت نداشت ،در سالهای پایانی دولت دهم رشد
اقتصادی به منفی  ۵درصد رسید ،در دو سال اول
دولت روحانی هم رشد اقتصادی منفی بود .اساسا
برجام برای خروج از همین وضعیت شکل گرفت.
البته موارد دیگری همچون نپیوستن به افیای تی
اف هم در این شرایط بیتاثیر نبوده است.

رئیس مجلس بیان این که مشکالت بازار
سرمایه را به برخورد قضایی نمیتوانیم حل کنیم،
تاکید کرد :تعارض منافع که در سطوح و الیه
های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکالت
بورس است و باید حل شود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در نشست
مجمع عمومی فراکسیون انقالب اسالمی با اشاره
به بررسی وضعیت بازار بورس در نشست روز
سهشنبه فراکسیون گفت :به طور کلی بازار بورس
خوب باید دو ویژگی؛ قدرت نقدشوندگی و تامین
سرمایه بخش های تولیدی را داشته باشد .با
بررسی این دو شاخص در شرایط فعلی بازار ،می
توان گفت که امروز بازار بورس در مسیر درست
خود نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
بازار سرمایه ،بازار منحصربه فردی برای کشور
محسوب می شود ،گفت :این بازار با سه بازار
دیگر قابل قیاس نیست ،بازار سرمایه به این دلیل
منحصربه فرد است که ما باید با استفاده از آن
خود را از بانک محوری نجات داده و نبود سرمایه
گذاری های خارجی در اقتصاد کشور را از این
بخش جبران کنیم.
وی ادامه داد :دشمن اصلی ما آمریکاست،
حال رهبر معظم انقالب بارها فرمونده اند که راه
مبارزه با آمریکا تنها کار است و کار است و کار.
از این رو باید برای پیشرفت و توسعه کشور کار
کنیم .حال دشمن اصلی کار ،نظام بروکراسی
است که متاسفانه این مسئله همانند یک اسب
سرکش شده که در کنترل هیچکس نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رویکرد رئیس
جمهور منتخب این کشور در قبال ایران بیان کرد:
مطمئن باشید که رویکرد آمریکا در قبال ایران با
تغییر رئیس جمهور این کشور عوض نخواهد شد،
از این رو برای تغییر رویکرد آمریکا باید نگاهمان
در جهت تقویت داخل باشد ،امروز این ظرفیت
در کشور وجود دارد و قطعا ً بدون تولید قدرت و
پیشرفت در حوزه اقتصادی به عنوان اولویت اول،
این تغییر امکانپذیر نیست.

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

ارتباطی با دولتمردان جدید
آمریکا نداریم

آمریکا را مجانی تطهیر نکنید

رییس جمهور گفت :به دلیل اوج گیری کرونا در آستانه مرحله
جدیدی از مسئولیت پذیری اجتماعی هستیم در این مرحله جدید،
شهرهای قرمز به حالت تعطیل و شهرهای نارنجی به حالت نیمه
تعطیلدرمیآیند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح
امروز در جلسه هیات دولت اظهار کرد :سال  ۱۴۰۰و انتخابات خواهد
رسید و در آن زمان کرونا کمتر خواهد بود و فضا و روحیهها بهتر
است و بعضیها فرصت دارند اقدامات سیاسی و جناحی خود را
انجام دهند .اما االن موقع آرامش کشور است .خواهش میکنم در
این مقطع حساس کنونی کسی به دنبال تسویه حساب سیاسی و
جناحی نباشد.
وی با تاکید بر این که مهم است که به اسم نقد قواعد بازی
سیاسی را به هم نزنیم عنوان کرد :ما نباید به اسم نقد دولت به دنبال
ت آمریکا باشیم .این دولت اخیر آمریکا جنایتکار و
تطهیر و تبرئه دول 
تروریست بود و عدهای هم در داخل به صورت مجانی در حال تطهیر
آن هستند .حاال تکلیف رسانههای خارجی که پول میگیرند مشخص
است .اما این عده برای صدمه به دولت و آماده کردن فضا برای
انتخابات  ۱۴۰۰چنین حرفهای میزنند.
وی اضافه کرد :تا انتخابات  ۱۴۰۰خیلی مانده و آن موقع میتوانید
برای خودتان هر کاری که می خواهید انجام دهید ،اما ایجاد یاس در
جامعه خیانت ملی است و نباید در جامعه یاس ایجاد کنید.
روحانی همچنین یادآور شد :در دنیای سیاست نقد ،تضارب آرا
و اعالم نظر اشکال ندارد ،اما نباید واقعیتهای جهان را منحرف
کنیم و به خورد مردم بدهیم .نباید جنایت آمریکا را الپوشانی کنیم
و بگوییم مثال دولت فالن کرده است .اصال شما میدانید مدیریت
چیست؟ این دولت همان دولتی است که در  ۴سال اول باالترین
رشد اقتصادی و کاهش تورم را ایجاد کرد .ما در فضای تنفسی که
از سال  ۹۴ایجاد شد توانستیم فروش نفت را به نزدیک سه میلیون
بشکهبرسانیم.
روحانی ادامه داد :در آن زمان تمام قطعاتی که در گمرکات
معطل مانده بودند آزاد شدند و بسیاری از طرحها نهایی و اجرا شد.
طرحهایی که این روزها افتتاح میکنیم در همان فضای تنفسی آغاز
شده و در حال به بهره برداری رسیدن است.
وی با بیان اینکه به هر حال تحریمها امروز یا فردا یا هر زمانی کنار
زده خواهد شد تصریح کرد :بعضیها تنش ایجاد میکنند که مثال
قهرمان رفع تحریم چه کسی باشد .خوب اصال شما قهرمان باشید ما
به دنبال قهرمان سازی نیستیم .چرا که تنها ملت ایران قهرمان است.
ما اگر در سال  ۹۴پیروز شدیم ملت پیروز شد و اگر در  ۹۹یا ۱۴۰۰

هم پیروز شویم ملت قهرمان خواهد بود .به دنبال چه میگردید؟
اینکه این آقا قهرمان نشود و آن یکی بشود؛ در حالی که باید بدانیم
دولت و رئیس جمهور نیستند که قهرمان میشوند.
رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد :در این سه سال مقاومت
ملت قهرمان بود نه دولت .دولت تنها در کنار مردم بود و در کنار
مردم خواهد بود .قهرمانی هم لقب ملت ایران است .مثل همان سال
 ۹۴که محاصره را شکاندیم و آن هم برای مردم است و یا مقاومتی که
در این سه سال با حضور ملت انجام دادیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود خطاب به
اعضای دولت گفت :از تمام اعضای دولت از جمله وزرا ،استانداران
و فرمانداران خواهش میکنم که به هیچ عنوان سمت حاشیه حرکت
نکنند .ما باید وظایف اصلی خود را انجام دهید البته نباید بگذاریم در
جامعه ابهام ایجاد شود و همه موظف هستند واقعیتها را توضیح
بدهند و حتی خودشان را نقد کنند .چرا که نقد هم به ما وارد است.
اما مهمتر این است که مردم واقعیتها را به خوبی بدانند.
وی همچنین اظهار کرد :ما از اول هم گفتیم که دست دوستی به
سمت همه قوا و ارکان کشور دراز میکنیم و این دست ما همچنان
جلو است .االن را روزهای تسویه حساب و ایجاد حاشیه نمیدانیم.
در این هفتهها فضای مثبتی در جامعه آغاز شده و باید بتوانیم با این
فضا کاری برای مردم انجام دهیم.
رئیس جمهور با بیان این که در این ایام شرایط اقتصادی و اجتماعی
رو به بهبود است افزود :ما در حال مشاهده پیامدهای کاهش قیمت
کاال و ارز هستیم .خواهش میکنم آنهایی که به ناروا میگویند دولت
به دنبال افزایش قیمت ارز است چنین حرفهایی نزنند .تمام تالش
دولت رفاه و کاهش آالم مردم است .احساس ما این است که شرایط
در روزهای آینده بهتر خواهد شد .وی در ادامه تصریح کرد :بعضی
ها فکر میکنند تا ما میگوییم شرایط بهتر خواهد شد البد میخواهیم
با آمریکا مذاکره کنیم چنین چیزی نیست اما دولت جدید در آمریکا
شرایط را به سمت قواعد بازخواهد گرداند .این دولت آخری آمریکا
یاغی بود اما اگر آمریکایی ها به قواعد بازی بازگردند میتوانیم فضا را
برگردانیم و از فضای تهدید به فرصت بازگردیم.
روحانی اضافه کرد :از سال  ۹۷دولت آمریکا با ما وارد جنگ
اقتصادی شد ما در این سه سال در تحریم نبودیم بلکه در محاصره
 ،جنگ و در برابر تروریسم اقتصادی بودیم .تحریم قبال هم بوده اما
این تروریسم و جنگ اقتصادی بود که در این مدت علیه ما صورت
گرفت .آنها کشتی به کشتی و محموله به محموله در دریا و هوا ما را
دنبال میکردند و ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی برابر یک دولت
قلدر قرار گرفته بودیم.

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به این که دولت اخیر آمریکا دولت
کینه توز و جنایت کاری بود که نسبت به ایران و تمامی کشورهای
مستقل جنایت کرد یادآور شد :آنها حتی به دوستان خودشان هم
خیانت کردند .چرا واقعیتها را به مردم نمیگویید کافی است آمار
سالهای  ۹۵ ،۹۴ ، ۹۳و  ۹۶را با سالهای  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹مقایسه
کنید .آمار در این سه سال که در جنگ اقتصادی هستیم یک جور
است و در آن چهار سال که در تحریم هم بودیم جور دیگری است و
این دو مقوله با هم تفاوت دارند .تمام معیارهای اقتصادی سه سال
اخیر و  ۴سال قبل از آن را مقایسه کنید خیلی ساده است و موضوع
پیچیدهای نیست؛ چرا که همه این آمارها وجود دارد و به زبان ریاضی
ساده است نه جبر و مثلثات .وی ادامه داد :بعضیها فکر میکنند
ما امروز به فکر رفع و دفع تهدیدها افتادیم ،در صورتی که ما از سال
 ۹۷به دنبال این کار هستیم و در همین مدت هم دیدید که آمریکا
در بخشهای سیاسی ،حقوقی و اخالقی شکست مطلق خورد و تنها
در بخش اقتصادی توانست به مردم ما فشار وارد کنند ،البته آنها تنها
به دنبال فشار نبودند ،بلکه به دنبال ایجاد قحطی در کشور و تنش
اجتماعی و به هم زدن امنیت داخلی بودند که در اهدافشان صد
درصد شکست خوردند؛ البته در این میان به مردم فشار وارد کردند.
روحانی گفت :ترامپ بعد از خروج از برجام انتظار داشت همه
کشورها از او تبعیت کنند ،اما هیچ کشوری و حتی اتحادیه اروپا
که متحدان آمریکا هستند این کار را نکردند و روسیه و چین هم به
طریق اولی از آمریکا تبعیت نکردند .او در این مسیر انحرافی ناموفق
بود و هر طرح سیاسیاش هم در سازمان ملل و مجامع بین المللی
شکست خورد .دیدید که تالش کرد جلوی پایان تحریم تسلیحاتی
ایران را بگیرد اما نتوانست .آنها که میگویند در این چند سال چه
شد این را حداقل بفهمند که تحریم تسلیحاتی ایران پایان یافته و ما
میتوانیم سالح بخریم و بفروشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که آمریکاییها از نظر سیاسی و
حقوقی در مقابل ایران موفق نبودند خاطرنشان کرد :ما در شرایط
سه سال اخیر هم تعامل خود را با دنیا ادامه دادیم تعامل سه جانبه
با روسیه و ترکیه  ،روسیه با آذربایجان و ترکیه و قطر را ادامه دادیم.
در اوراسیا از نظر اقتصادی به صورت موقت وارد شدیم که میتوانیم
آن را ادامه دهیم و در منطقه وجهان توانستیم تعامل سازنده خود
را با کشورها ادامه دهیم .این که میگفتیم دولت بعدی آمریکا ناچار
است در مقابل ایران تغییر رویه دهد به این دلیل بود که فشار
حداکثری آنها شکست خورد .آنها فکر میکردند در سه تا  ۵ماه به
همه اهداف خود میرسند اما نرسیدند و چیزی جز زحمت و فشار
برای مردم ایجاد نکردند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :ما آن برنامه
ریزیهایی که برای رفع فقر مطلق کرده بودیم
را به دلیل فشارهای تحریم نتوانستیم عملیاتی
کنیم.
به گزارش مهر ،محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور ظهر روز چهارشنبه در جمع
خبرنگاران با اشاره به الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت:
همیشه در این ایام سازمان برنامه و بودجه
تقریبا ً با هماهنگی که با دستگاههای دولت
کرده است ،پیشنهاد خود را به دولت میآورد.
وی در ادامه گفت :سیاست جمهوری
اسالمی نسبت به آمریکا تغییر نکرده است
ما یک سیاست داشتیم و مورد نظر و تائید
رهبر انقالب است .اینکه فالن فرد در آمریکا
روی کار آمده است معنایش این نیست که ما
سیاستمان را عوض کنیم زیرا سیاست ما یک
سیاست روشن است.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا دولت بعدی آمریکا به برجام
برمیگردد؟ ،گفت :هنوز دولتی در آمریکا
مستقر نشده است .ما هم ارتباط آنچنانی
با دولتمردان جدید آمریکا نداریم تا بتوانیم
ارزیابی داشته باشیم .آنچه که ما میدانیم
همان است که آقای بایدن و خانم هریس
بارها در سخنرانی انتخاباتی شان گفتهاند که به
برجام بازمیگردیم زیرا این توافقی بوده است
که برای آن کار کردیم و زحمت کشیدیم و این
به نفع صلح جهانی و منطقه است.
واعظی گفت :موضع ما همواره بر این بوده
که برجام یک توافق جامعی است که همه
اعضا باید به آنچه امضا کردند متعهد باشند
و نمیشود وقتی یک عضوی متعهد نباشد ،ما
متعهد باشیم به همین دلیل ما  ۵گام برداشتیم
تا تعهدات خودمان را نقض کنیم .اگر روزی
همه اعضای برجام به تعهدات سابق خود
بازگشتند ،ما هم برمیگردیم.

