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خبر
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری
کرونا اعالم کرد:

ایجاد شرایط دریافت وام
برای ۱۰میلیون خانوار

رئیس جمهور با اشــاره بهاینکــه در نظر داریم با
اقدامــات حمایتی مردم را در شــرایط فعلی کمک
کنیم ،اعالم کرد :امروز مصوب شد که برای نزدیک
به ۳۰میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه۱۰۰ ،هزار
تومان بالعوض بدهیم و هم برای ۱۰میلیون خانوار
وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت
۳۰ماهــه دارد .به گزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا با بیاناینکه امروز آغاز طرح جامعی اســت
که باید در شــهرهای قرمز ،زرد و نارنجی اجرایی و
عملیاتی شود ،اظهار کرد :ما دوره بسیار سختی در
کرونا داشــتیم که اسفند پارسال و فروردین امسال
بود ،اما از اردیبهشت که شــرایط بهتر شد تا االن،
مواجه با موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم
و تصمیم به تعطیلی هوشــمند شهرها گرفتیم .وی
افزود :هدف اصلی از این کار این اســت که شــیوع
ویروس را کنترل کنیم و افرادی را که مبتال میشوند
زودتر شناسایی کنیم و آنانی که باید قرنطینه شوند
هم در این مســیر قرار گیرند.رئیس جمهور با بیان
اینکه ما بایــد همه پروتکلهــا را رعایت کنیم تا
فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از امروز ممنوع
میشوند ،زودتر برطرف شود ،اظهار کرد :اگر در این
دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب نرسیم.
ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد .پس عالوه
بر رعایت پروتکلها برای ســامتی خود و خانواده و
کاهش فشار بر کادر درمان ،باید برای رفع تعطیلی
مشاغل هم به رعایت پروتکلها توجه کنیم .روحانی
با انتقاد از افزایش دورهمیهای خانوادگی در ماههای
اخیر ،گفت :قب ً
ال مطرح بود که اگر کسی مبتال باشد
و در جمع خانوادگی که معموالً با اســتفاده نکردن
از ماســک هم همراه میشود ،عطسه یا سرفه کند،
میتوانــد پنجاه نفر را مبتال کنــد .به خصوص که
ممکن اســت در خانهها سیستم تهویه مناسبی هم
وجود نداشته باشد .حتی گفته میشود حرف زدن
فردی که مبتالســت نیز میتوانــد منجر به انتقال
ویروس شود .وی با تاکید براینکه همه دستگاههای
انتظامی باید در رعایت پروتکلهای بهداشتی در دو
هفته اخیر همکاری الزم را داشته باشند ،اظهار کرد:
همه دستگاههای دولتی و غیردولتی باید در امر انجام
این کار همکاری کنند و فقط به نیروهای انتظامی یا
دولتی سپرده نشود .همه نیروهای بسیج و معتمدان
محلی نیــز باید برای هدایت افــراد مبتال به مراکز
تستگیری کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی
که در خانه بستری هستند را با کمک خود برطرف
سازند .روحانی یادآور شــد :اطالعرسانی به موقع و
شفاف و روشن تصمیمات ستاد ملی کرونا و قرارگاه
و خود وزارت بهداشت باید به سرعت در اختیار مردم
قرار گیرد تا بدانند شرایط چگونه است .همچنین باید
مردم را اقناع کنیم که هیچ راهی جز رعایت توصیه
و پروتکل وجود ندارد.رئیس جمهور با بیاناینکه به
سمت انجام تست  ۱۰۰هزار نفری در روز میرویم،
تاکید کرد :باید تجمع و تــردد را کاهش دهیم؛ در
بعضی مناطق ناچار به تعطیلی شدیم تا شدت تجمع
و تردد کمتر شــود .همچنین امروز صحبت شــد و
قرار است قرارگاه بررســی کند که تمام افرادی که
بیرون میآیند حتما کارت شناســایی همراهشان
باشد تا کسانی که مبتال هســتند از ورود به اماکن
عمومی باز داشته شوند .وی با بیاناینکه صداوسیما
باید برای ســاعات فراغت مردم و در خانه ماندنشان
برنامههای مفرحی داشــته باشــد ،گفت :همچنین
باید فرزندان ما که در خانهها هســتند امر آموزش
را از طریق صداوسیما دنبال کنند و با معلمان خود
در ارتباط باشــند .روحانی با اشاره بهاینکه در نظر
داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شــرایط فعلی
کمک کنیم ،تصریح کرد :امروز مصوب شد که برای
نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان ســال در هر ماه،
 ۱۰۰هــزار تومان بالعوض بدهیــم و هم برای ۱۰
میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم.
همچنین برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رئیس جمهور در پایان گفت :اگر مردم رعایت کنند
و با مدارا نســبت به این ویروس عمل کنند حتی به
یک ســاعت تعطیل نیز نیاز نداریم .امیدوارم که در
دو هفته پیشرو نتایج مثبتی به دست آید و شرایط
بهتر شود.

جهانگیری :خطر گسترش شیوع
کرونا بسیار جدی است

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه خطر
گسترش شیوع کرونا بسیار جدی است ،اظهار کرد:
تنها درک همگانــی از خطر ،مدیریت جامع بحران
و مشارکت نهادها و دستگاهها ،شبکههای اجتماعی
و رســانههای جمعی و مجازی و همه شــهروندان
میتواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انســانی
را متوقف کند .به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود
در توئیتــر نوشــت« :اجرای طــرح جامع مدیریت
هوشمند محدویتها برای مقابله باکرونا از امروز آغاز
شــد .خطر گسترش شیوع کرونا بسیار جدی است.
تنها درک همگانــی از خطر ،مدیریت جامع بحران
و مشارکت نهادها و دستگاهها ،شبکههای اجتماعی
و رســانههای جمعی و مجازی و همه شــهروندان
میتواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انســانی
را متوقف کند .دولت هم از تمام ظرفیت مالی خود
برای کمک به شهروندان نیازمند و کسب و کارهای
آسیب پذیر استفاده خواهد کرد».
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فهرستی از نامزدها برای انتخابات 1400منتشر شد

خیز بلند سازندگی برای پاستور

همدلی| حدود  6ماه مانده به زمان انتخابات
ریاســت جمهوری آینده ،حزب کارگزاران
ســازندگی از معرفی نامزدهــای اولیه خود
در ایــن انتخابات خبر داده اســت .این در
حالی است که پیش از این نیز کارگزاران به
عنوان اولین حزب اصالحطلبان به صراحت
از برنامهریزی برای حضور فعال در انتخابات
پیــش رو خبــر داده بود .بر این اســاس با
توجه به زمــان قابل توجه باقی مانده تا روز
انتخابات ،به نظر میرسد که شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ،عزم خود را برای
حضور موثر در صحنه اجرایی و بازیگری در
عرصه قدرت سیاسی کشور ،جزم کرده است.
در این بین معرفی افرادی چون سیدحسن
خمینــی ،محمدرضا خاتمــی ،محمدجواد
ظریف در کنار نامهایی چون علی مطهری،
علی الریجانی و عبدالواحد موســوی الری،
نشان از قرار گرفتن طیف متفاوتی در لیست
کارگزاران برای انتخابات ریاســت جمهوری
آینده دارد.
محسن هاشمیرفســنجانی ،رئیس شورای
مرکــزی حزب کارگــزاران ســازندگی روز
گذشته در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم اسامی همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد صدر ،مجید
کاندیداهای احتمالی ریاســتجمهوری این انصاری و عبدالواحد موسوی الری؛ همچنین
تشکل سیاســی اصالحطلب ،فرایند حضور معصومه ابتکار و شهیندخت موالوردی نیز
کارگــزاران در انتخابات ریاســت جمهوری در این فهرست قرار دارند».
ســال  ۱۴۰۰را تشــریح کرد .او با اشاره به رئیس شورای مرکزی کارگزاران یادآور شد
فعالیتهای اخیر کارگزاران سازندگی برای که تاکنون با برخی از این چهرهها گفتوگو
انتخابات ریاســتجمهوری ،اظهار کرد« :در انجام شده ،اما به دلیل شرایط بیماری کرونا،
چند ماه گذشته ،در جلسات شورای مرکزی برنامهریزی جلســات و مالقاتها با کندی
و کمیته سیاســی حزب کارگزاران ،تصمیم پیش میرود ،ولی رویکرد ما این اســت که
گرفته شــد که این حــزب بهعنوان یکی از پس از گفتوگو با این شــخصیتها و انجام
احزاب شــاخص اصالحطلــب ،در انتخابات بررسیهای الزم ،فهرست کوتاه را در دو ماه
ریاســت جمهوری فعال باشد و از کاندیدای آینده ،یعنی اوائــل بهمن ماه اعالم کنیم تا
این طیــف حمایت کند چرا کــه تحریم یا کاندیداهای جدی حاضــر صحنه انتخابات
انفعــال و بیتفاوتی در انتخابــات ،مغایر با بتوانند برنامهها و دیدگاههای خود را با افکار
روحیه اصالحطلبی و مردمســاالری دینی عمومی در میان بگذارند.هاشمیرفسنجانی
است».
در پایان تاکید کرد« :کلیات رویکرد و برنامه
او اضافه کرد که بر اســاس این تصمیم ،هم حزب کارگزاران نســبت به انتخابات ریاست
زمان تدوین رویکرد حزب کارگزاران نسبت جمهــوری آینده در کمیته سیاســی حزب
به شرایط فعلی کشور و دولت آینده در قالب جمعبندی شده و باید در شورای مرکزی با
برنامهای توســط کارگروه منتخب در دست اجزای مربوطه به تصویب برسد که امیدوارم
تدوین اســت و کارگــروه دیگری نیز جهت در دوماه آینده در اختیار احزاب همســو و
گفتوگو با احزاب هم ســو و تهیه فهرست افکار عمومی جهت نقــد و تبادل نظر قرار
کاندیداهــای احتمالی ریاســت جمهوری و گیرد».
رایزنی با آنان در راســتای این برنامه فعال محمدجــواد ظریف یکی از کاندیداهای قرار
شده است.
گرفته در لیست حزب کارگزاران سازندگی
رئیس شــورای مرکزی کارگزاران همچنین اســت .او خود قبال در مصاحبهای گفته بود
ادامه داد« :در این راســتا فهرســت بلندی تمایلــی به نامزدی برای انتخابات ریاســت
از کاندیداهــای احتمالی ریاســتجمهوری جمهوری ندارد ،اما با این وجود گمانهزنیها
کــه میتوانند مورد حمایــت اصالحطلبان در مــورد احتمال حضــور او در این عرصه
باشند تهیه شــده تا ضمن گفتوگو با آنان همچنان ادامه دارد.
میزان جدیبودن حضورشــان در انتخابات علــی صوفی فعال سیاســی اصالحطلب در
و همچنیــن دیدگاههایشــان بررســی مورد اهمیــت ورود ظریف بــه رقابتهای
شود».هاشمیرفسنجانی تاکید کرد که این انتخاباتــی آینده میگوید« :طبعا در ســال
فهرست براساس دیدگاههای اشخاص ،احزاب  ۱۴۰۰باید دولتی ســرکار بیاید که منطق
و جایگاه افراد در انتخابات ریاستجمهوری مذاکره را اوال قبول داشــته باشد و دوما در
تهیه شــده و حضور نام یک شــخصیت در این کار نیز تخصص داشــته و امتحان خود
فهرســت لزوماً بــه معنــای اراده وی برای را نیز پس داده باشد ،به نظر میرسد ظریف
ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری نیست .وزیر خارجه بــا توجه به کاری که در برجام
او با اشــاره به اســامی کاندیداهای مدنظر انجام داد ،مناســبترین گزینــه برای این
کارگــزاران اظهــار کرد« :در حــال حاضر کار اســت و میتواند خود را نامزد ریاســت
نام حدود بیســت کاندیدا در این فهرســت جمهوری کند».
حضور دارد که عبارتند از آیتاهلل سیدحسن این فعال سیاســیاصالحطلب اضافه کرده
خمینی ،اســحاق جهانگیــری ،محمدرضا است که با توجه بهاینکه ظریف سالها به
خاتمی ،محمدرضا عارف ،محمدجواد ظریف ،عنوان نماینده ایران در سازمان ملل خدمت
علی مطهری ،رضا اردکانیان ،علی الریجانی ،کرده و بــه خوبی با البیهای داخلی آمریکا
مسعود پزشکیان ،محمدجواد آذری جهرمی ،آشــنایی دارد و بــا بســیاری از افراد حزب
محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر دموکرات آشنایی و سابقه دوستی دارد ،اگر

قرار باشــد که نظام به این جمعبندی برسد
که دوباره بر ســر برجــام مذاکرهای صورت
بگیرد ،گزینهای بهتر از ظریف وجود ندارد،
از ســوی دیگر زمانی کهاصولگرایان تندرو
به دنبال استیضاح حسن روحانی بودند ،مقام
معظم رهبری نســبت به این قضیه واکنش
نشان دادند و ضمن مخالفت اعالم کردند که
دولت کارهای نیمه تمامی دارد که باید آنها
را به اتمام برساند.
بــا این وجود روزنامه کیهــان در این زمینه
مینویسد«:برای ظریف بهترین سناریو این
میتواند باشــد که بازنشسته شود .اگر او به
رقابت انتخاباتی  ۱۴۰۰وارد شــود احتماال
نه تنها شانســی برای پیروزی ندارد ،بلکه به
عنوان کســی از او یاد میشود که سرنوشت
سیاسی خود را به انتخاب یک رئیسجمهور
در آمریکا (بایدن) گره زد ».کیهان در ادامه
به ظریف هشدار میدهد که مواظب باشد به
ابزاری برای در قــدرت ماندن برخی تبدیل
نشــود که این راه یک قربانی دارد و آن هم
شخص وزیر خارجه فعلی است.
سیدحسن خمینی نیز یکی دیگر از افرادی
اســت که چندی اســت بحث نامزدی او در
انتخابات ســال آینده ریاســت جمهوری از
طرف اصالحطلبان مطرح شــده اســت .او
از منظر سیاســی کامــا در چارچوبهای
اصالحطلبی تعریف میشــود و خود او نیز
هیچگاه تمایل نداشــته از ایــن دایره دوری
کند و شــاید به چنین دالیلی باشــد که او
همیشــه نامزد بالقوه اصالحطلبان در عرصه
انتخابــات چــه از نوع مجلــس خبرگان و
چه انتخابات ریاســتجمهوری بوده است.
سیدحسن خمینی در عین حال که از منظر
اصالحطلبانهاش همیشه انتقادهای مهمی به
روند موجود داشــته ،اما همواره بر ضرورت
وحــدت نیز تأکید کرده اســت .در حقیقت
شــاید بتوان گفت گفتمان او همافزایی ملی
و تقویت وحدت داخلی اســت؛ چنانکه در
جایــی گفته بود اگر این دو با یکدیگر جمع
شــوند ،دیگر نه تحریم کارگر میافتد و نه
تهدید.
در این زمینه جالل جاللیزاده عضو شورای
مرکزی حزب اتحاد ملت با اشــاره بهاینکه
سیدحسن خمینی گزینه خوبی برای حضور
در انتخابات ســال آینده اســت ،اظهار کرد:
«به نظر میرســد اصالحطلبان نیز با توجه
به مشــی او ،از این شــخصیت سیاسی در

انتخابات پیشرو حمایت کنند ،اما مسئلهای
که وجود دارد این اســت که باید دید تا چه
میزان بســتر حضور سیدحسن خمینی در
انتخابات فراهم اســت .از یک ســو او سابقه
کار سیاسی ندارد و در عرصه کالن مدیریت
نکرده و از ســوی دیگر نیز مشخص نیست
شــورای نگهبان صالحیت او ر ا تایید کند؛
چرا که در سال  ۹۴صالحیت سیدحسن در
انتخابات خبرگان از ســوی شورای نگهبان
تائید نشــد و این احتمال که در سال آینده
نیز با همان دالیل مشــابه او را رد صالحیت
کنند نیز وجود دارد ».جاللیزاده همچنین
اشاره کرد که سیدحسن خمینی نیز خودش
تمایلی به حضــور در عرصه انتخابات ندارد،
مگراینکه اصالحطلبان او را راضی به ورود
به صحنه کنند.
محمدجــواد آذری جهرمــی ،وزیــر جوان
ارتباطــات در دولت تدبیــر و امید نیز یکی
دیگر از افرادی است که مدتهاست زمزمه
تمایل او برای نشســتن بر صندلی پاستور،
اخبار زیادی را به خود اختصاص داده است.
محمدجواد آذری جهرمی اهل شهرســتان
جهرم اســتان فارس اســت و از سال  ۹۶به
عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
دولت ،کار خود را آغاز کرده اســت .اگر چه
او بارهــا احتمال حضور خــود در انتخابات
آینده را رد کرده است ،اما برخی از رفتارهای
سیاسی او سبب شده تا عدهای این رفتارها
را جهت مطرح شدن برای سیزدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهــوری  ۱۴۰۰مطرح
میکنند.
آذری جهرمــی در یک برنامــه تلویزیونی با
انتقاد از طرح اصالح قانون انتخابات ریاست
جمهوری در مجلس و تعیین حداقل ســن
45سال برای نامزدهای این انتخابات ،گفته
بود«:تــا االن برنامهای برای کاندیدا شــدن
ت جمهوری نداشــتم ،هر چند که در
ریاس 
همــان لحظه اعالم رای اعتمــاد این زمزمه
بین نمایندگان مجلس شروع شد.هدف آن
کســانی که این موضوع را مطرح کردند این
بود که بخواهند حسادت ایجاد کنند که علیه
من فضاسازی شود.
هــر چند کــه االن مجلس دنبــال حداقل
گذاشتن برای سن ریاست جمهوری است و
با وجود آن که پیامبر در  ۴۰سالگی به بعثت
رسید پیشنهاد دادند که حداقل سن ریاست
جمهوری را  ۴۵سال تعیین خواهند کرد».

حمالت از بهارستان به پاستور ادامه دارد

پایداری بر مدار توهین به رئیس جمهوری
همدلی| توهین به حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری
همچنان در دســتور کار یک جریان خاص سیاسی نزدیک
بهاصولگرایان قــرار دارد .به تازگی نیز یکی از نمایندگان
نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسالمی رئیس
جمهوری را دیکتاتور خطاب کرده است.
ســید محمود نبویان ،نماینده مجلس یازدهم آن گونه که
خبرگزاری فارس نوشــته ،گفت« :شــاهد دیکتاتوریهای
آقای روحانی در موارد مختلف هســتیم .بــه عنوان نمونه
در شــورای عالی فضــای مجازی رئیــس پدافند غیرعامل
کشــور قانونا در این شورا عضو اســت ،اما آقای روحانی او
را به جلسات شــورا راه نمیدهد یا در شورای عالی انقالب
فرهنگی آقای روحانی چند نفر از اعضا را به جلســات شورا
راه نمیدهد.».ســید محمود نبویان نماینده مردم تهران در
مجلس اظهار داشــت« :آقای رئیس جمهــور امروز عنوان
کرد که ترامپ یک جنایتکار اســت و با تحریمهایش علیه
ملت ایران مرتکب جنایت شــده است ».وی افزود« :معنای
این صحبت رئیس جمهور این است که تمام مشکالتی که
ما االن با آن مواجهیــم ،صددرصد به خاطر جنایت ترامپ
است ».نایب رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس اظهار داشت:
«آقای رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود

گفته که کســانی که از دولت انتقاد میکنند اص ً
ال مدیریت
میدانند چیســت که این حرفها را میزنند؟ و معنای این
حرف آن اســت که آقای روحانی و همکارانشــان مدیریت
بلدند و منتقدینشان نه».
چنــدی پیش علیاصغر عنابســتانی نماینده ســبزوار در
مجلس ،در حســاب کاربریاش در توئیتر نوشــته بود« :او
آنقدر وقیح است(حســن روحانی) که ملــت خویش را به
مسخره گرفته است! کشــور به حال خود رها شده و مردم
در تامین مایحتاج خویش درماندهاند و زیر خط فقر دست
و پا میزنند .رئیس جمهور در بند حفظ ریش خویش است!
اف بر تو باد که ملتی را شرمنده کردهای».
همچنین پیش از این حجتاالسالم علیرضا سلیمی نماینده
شــازند در صحن علنی مجلس در تذکــری گفته بود«:ما
متوجه شــدیم که ستاد ملی کرونا توصیه کردند کهرئیس
جمهور در این جلســه حاضر نشــوند .آقایرئیس جمهور!
پس چطور شــما میگوییــد که یک میلیون دانشــجو در
کنکور شــرکت کنند ،آیا خون شما از آنها رنگینتر است،
این تبعیض است .همچنین نمایندگان که تقریبا  ۳۰۰نفر
هستند هر روز بیش از  ۱۰ساعت کنار هم فعالیت میکنند
بنابراین بهتر است تا ستاد ملی کرونا اگر قرار است تصمیم

بگیرد برای تک تک مردم تصمیم بگیرند».
ایــن توهینها البته بیپاســخ نمانده اســت .رئیس دفتر
رئیس جمهــور هم در رابطه با توهیــن و بیاحترامیها از
تریبونهای مختلف به رئیس جمهــور گفته بود« :افرادی
که بیاخالقی انجام میدهند و برخی دیگر هم در این بین
سکوت میکنند ،باید بدانند این بیاخالقیها تنها به رئیس
جمهور نیست بعدا ً نوبت خودشــان هم میشود .متأسفانه
عدهای رقابتهای تبلیغاتی و انتخاباتی را برای سال ۱۴۰۰
خیلی زود شروع کردند و در این بین ،مردم ضرر میکنند.
اجازه دهید کشور را اداره و مشکالت مردم را حل کنیم».
به گزارش برنــا ،محمود واعظی افزود«:اگر میخواهید ،کار
تبلیغاتی و انتخاباتی کنید و ســفر برویــد ولی این که در
ســفر ،فقط شعار دهید و کار تبلیغاتی کنید و بگویید فقط
ما میتوانیم کار انجام بدهیم ،مردم میدانند که شــما قب ً
ال
ســرکار بودید و قبال هم مسئولیت داشتید ولی هیچ کدام
از این کارها را نتوانســتید ،انجام بدهیــد؛ مدعیان امروز،
عملکردی روشــن دارنــد .نمیخواهیــم وارد این مقوالت
شــویم ».او در پاسخ به این سؤال که آیا چنین هجمههایی
در دولتهای قبل هم سابقه داشته است ،گفت«:خیر آنقدر
سابقه نداشته است».

خبر
فرمانده سپاه حضرت محمد(ص) مطرح کرد:

اوباش وابسته برای
برهم زدن امنیت در تالشند

فرمانده سپاه حضرت محمد رسولاهلل(ص) تهران
بزرگ با بیاناینکه «منافقین ،معاندین و دشمنان
در تالشند تا مردم را نسبت به آینده ناامید و آنها را
از شرکت در انتخابات پیش رو دلزده کنند» تاکید
کرد :دشــمنان با استفاده از اراذل و اوباش و برخی
عوامل داخلی خود سعی دارند که امنیت کشور را
برهــم بزنند ،اما ما با ایجاد امنیت پایدار و در عین
حــال مقابله با هرگونه ناامنی ســعی میکنیم که
شرایط را به نوعی مهیا کنیم که انشاءاهلل انتخابات
به بهترین نحو برگزار شود.
سردار ســرتیپ دوم پاســدار محمدرضا یزدی در
گفتوگو با ایســنا ،در پاســخ به پرسشــی درباره
برنامههای ســپاه حضرت محمد رســولاهلل(ص)
تهران بزرگ جهــت مقابله با هرگونــه ناامنی در
ماههای منتهی به انتخابات ریاســت جمهوری در
سطح پایتخت با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت پایدار
در تهران گفت :اساساً اعتقادمان این است که باید
امنیت پایدار را ایجاد کنیم و این امنیت نیز توسط
خود مردم ایجاد میشود.
وی خاطر نشــان کرد :امروز ســعی کردهایم که با
کمکهای مومنانه کاری کنیم تا به آن بخشــی از
مردم که به واسطه فشارهای اقتصادی و تحریمها
در فشــار و محدودیت هســتند ،کمک کنیم و از
نارضایتیهای آنها بکاهیم.
فرمانده سپاه تهران افزود :البته منافقین ،معاندین
و دشمنان سعی میکنند با حضور در این مشکالت
اقتصادی ،مردم را نســبت به آینده ناامید و آنها را
از شــرکت در انتخابات دلزده کنند و کاری کنند
که اگر قرار باشــد عدهای از مردم با مشارکتهای
اجتماعــی و با حضــور در عرصههــای اجتماعی
بخواهند گامی برای کشورشــان بردارند ،این اتفاق
نیفتد.
سردار یزدی با بیاناینکه «دشمنان با استفاده از
اراذل و اوبــاش و برخی عوامل داخلی خود ســعی
دارند که امنیت کشور را برهم بزنند» ،تصریح کرد:
ما با ایجاد امنیت پایدار و همچنین مقابله با هرگونه
ناامنی در تالشــیم تا شرایط را به نوعی مهیا کنیم
که مردم برای انتخابات سال آینده بتوانند آمادگی
داشــته باشند و ان شاءاهلل انتخابات به بهترین نحو
برگزار شود.

فالحتپیشه :احیای برجام نیازمند
تعریف واقعگرایانه است

رئیس پیشین کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی با بیاناینکــه احیای برجام نیازمند ارائه
تعریف واقعگرایانه ازآن است ،گفت« :این همانی»
بایدن و ترامپ به ســود صهیونیستها ،مرتجعین
منطقه و نومحافظهکاران آمریکایی است که سعی
میکنند فضای مناســبات ایران و آمریکا در دوران
جنگ سرد باقی بماند.
«حشــمتاهلل فالحتپیشه» در گفتوگو با ایرنا ،با
اشــاره به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا گفت :اگر ایران و آمریکا بخواهند
توافق هستهای را احیا کنند ،باید از آن یک تعریف
واقعگرایانه ارائه دهند .برجام برای هر دو طرف ،یک
توافق کامل و ایدهآل نبود اما در شرایط واقعگرایانه
و حساســی به دست آمد و به این دلیل که در میز
مذاکــرات هم ایران و هم آمریکا حضور داشــتند،
یک توافق بیســابقه محسوب میشود .وی با بیان
اینکه با ریاســت جمهوری ترامپ شرایط دیگری
در بر روند اجرای برجام حاکم شــد ،اظهار داشت:
آمریکاییها ابتدا میخواســتند ایران از این توافق
خارج شــود اما ایران این کار را نکرد و واشــنگتن
خود از برجام خارج شد .این در حالی است که اگر
ترامپ رای نمیآورد و رئیسجمهور نمیشد ،برجام
اکنون به نیمه ســالیان اجرای خود رســیده بود و
بخش اعظمی از این توافق اجرایی شده بود.
این تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی ادامه داد:
 ۹۴۸تحریــم از  ۱۲۴۸تحریــم در دوران اوباما به
واسطه برجام لغو شده بود و روند به گونهای بود که
مابقی تحریمها هم لغو میشدند اما با آمدن ترامپ،
ورق برگشت.
فالحتپیشه با اشــاره به برخی از انتقادات مطرح
شــده به برجام از سوی مخالفان و منتقدان دولت
تصریح کــرد :مخالفان دولت انتقــادات و ایرادات
زیادی به برجــام وارد میکنند اما نکتهای که باید
در نظر گرفت این اســت که منتقــدان آمریکایی
برجام هم به دولت وقت آمریــکا انتقاد میکردند
و میگفتنــد با این توافق ،امتیازات زیادی به ایران
دادید و ســر آمریکا کاله گذاشــته شــد .یکی از
مهمترین انتقاداتشــان هم آن بود که ایران تنها
کشوری است که بدون جنگ و تغییر رژیم ،از فصل
هفتم منشــور ملل متحد با گرفتن امتیازات خوبی
خارج شد.
وی بــا تاکید براینکه احیای برجام در راســتای
منافع ملی است اما سرنوشت آن را باید از سرنوشت
مذاکره با آمریکا جدا کرد ،خاطرنشــان کرد :برجام
و آینده آن ممکن اســت با دو مسئله مورد تهدید
قرار بگیرد؛ یکیاینکه گروهی احســاس میکنند
پیروزی بایدن و بازگشــت احتمالی آمریکا به ضرر
آنها اســت و میتواند بر سرنوشت انتخابات ریاست
جمهوری در ســال  ۱۴۰۰اثر بگذارد و دیگر آنکه
وحدت سیاســت خارجی از بین برود و ما شــاهد
دو رویکرد در سیاســت خارجی شویم واینکه هر
دولتی بخواهد هر جور خواست ،نسبت به موضوع
هستهای عمل کند.

