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رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه پایان 
زندگی دولت و حتی حیات سیاسی ترامپ 
فرا رسید، گفت: این چهار سال ظلم، زیر پا 
گذاشتن قانون و مقررات بود. امروز انتظار ما 
از آنهایی که قدرت را در کاخ سفید در دست 
می گیرند، این است که به قانون و تعهدات 
برگردند و اگر بتوانند در چهار ســال آینده 
تمام لکه های ســیاه چهار سال قبل را پاک 
کنند، البته اگر پاک شدنی باشد زیرا برخی 

از لکه ها پاک شدنی نیست.
»حسن روحانی« دیروز در جلسه هیات 
دولت افزود: آمریکا اگر به تعهداتش عمل 
کند، ما هم به تعهدات خود عمل می کنیم. 
ترامپ مرد و برجام زنده ماند. تمام تالش او 
از بین بردن برجام بود. تندروهای عربستان 
و اســراییل به دنبال آن بودند. برجام امروز 

زنده است و سرحال تر از دیروز است 
وی یادآور شد: دفتر ســیاه ترامپ برای 
همیشــه بســته شــد. آدمی که حکومت 
منحوس او پایان پیدا کــرد، میراثی که از 
خودش به جا گذاشت در این چهار سال دو 

قطبی کردن جامعه آمریکا بود. 
روحانی گفت: انزوای سیاسی آمریکا از 
میراث ترامپ اســت. آمریکا در سیاست ها 
تنها ماند. آنجایی که علیه فلسطین کار می 
کرد تنها ماند و اکثریت دنیا با او مخالفت و 
مبارزه کردند. آنجایی کــه روبروی برجام 
ایستاد تنها ماند. در سازمان های بین المللی 
تنها ماند. حداقــل در ســازمان ملل و در 
شورای امنیت در ۴ نوبتی که موضوع مطرح 
بود چه ســالی که ترامپ ریاســت شورای 
امنیت را در ســال ۱۳۹۷ برعهده گرفت و 
سران شورای امنیت را دعوت کرد که برجام 
را محکوم کند تمام ۱۴ عضو در حضور خود 
او علیه آن صحبت کردنــد و این فضاحت 

بزرگ در تاریخ آمریکا در سازمان ملل بود.
ساکنین جدید کاخ سفید لکه های 
سیاه چهار سال قبل را پاک کنند 

رئیس دولــت تدبیر و امید بــا تاکید بر 
اینکه ســاکنان امروز کاخ ســفید باید به 
قانون، مقررات بین المللــی و قطعنامه ها 
از جمله ۲۲۳۱ بازگردند، بیــان کرد: اگر 
آنها به قانون برگردند و صادقانه بیایند و به 
قانون بازگردند، طبیعی است ما هم به تمام 
تعهدات مان عمل خواهیم کرد. برای دنیا و 
ملت ما روشن شد سیاست فشار حداکثری 
و تروریســم اقتصادی نسبت به ایران ۱۰۰ 

درصد شکست خورده است.  
روحانی با بیان اینکه مردم در طول این 
سه سال رنج کشــیدند ولی امروز شکست 
سیاست فشــار حداکثری بر همه مبرهن 
اســت، یادآور شــد: مردم صبورانه تحمل 
کردند و ما از این شرایط عبور کردیم. حتی 
در یک سال اخیر که کرونا ضمیمه تحریم 
شد، ترامپ باز مرتکب جنایات جدید شد و 
حتی مانع خرید واکسن کرونا شدند. برای 
خرید دارو سنگ اندازی کردند، هر کجا هر 
اقدامی توانســتند علیه ملــت ایران انجام 

دهند، انجام دادند ولی شکست خوردند.
ترامپ مرد و برجام زنده ماند

رئیس جمهور گفت: آن کسی که دولتش 
تمام شد، سیاســت بلد نبود، برج ساز بود و 
سیاست را در برج سازی می دید ولی کسانی 

که امروز آمدند، سیاست را بلد هستند.
رئیس  شــورای عالی امنیت ملی اضافه 
کرد: اگر آنهــا قطعنامــه ۲۲۳۱ که را که 
خودشــان امضا کردند، امضا کرده و عمل 
کنند، امضا خواهند دید. اگر فرمانی صادر 
کردند، به ازای آن در ایران فرمان خواهند 
دید. اگر اجرای موثر تعهدات شان را انجام 
دادند، این طرف هم اجرای تعهدات موثر را 

خواهند دید.
روحانی بــا تاکید بر اینکه تــوپ امروز 
در زمین واشــنگتن اســت، گفت: اگر به 
تعهدات شان عمل کنند، ما هم به تعهدات 
خود عمل کنیم. ترامــپ مرد و برجام زنده 

ماند. تمام تالش او از بین بردن برجام بود. 
تندروهای عربستان و اسراییل به دنبال آن 
بودند. برجام امروز زنده است و سر حال تر از 
دیروز است. او با آن پرونده سیاهش رفت و 

ایران با پرونده مقاومتش باقی ماند.
وی با بیان این که همــه باید واقعیت را 
بگوییم و نمی شــود واقعیات را پنهان کرد، 
گفت: آنچه در این سه ســال بر سر ما آمد 
توطئه های ترامپ بود. اگر این توطئه های 
ترامپ را کنار بگذارید و اگر مثل سابق نفت 
می فروختیم و بانک ها و بیمه و کشتیرانی 

ما فعالیت خود را داشت، شرایط ما با امروز 
کامال متفاوت بود.  این کــه ما در بودجه ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه تعیین کردیم 
دلیــل آن چیســت و آنهایی کــه مخالف 
هستند، باید اثر کار خود را بدانند در زمینه 

توضیح خواهم داد.
رئیس جمهوری افزود: آنچه انجام گرفت 
توطئه آنها بود که نســبت به اهداف خود 
صد در صد شکست خوردند. می خواستند 
حکومــت و نظــام مــا را از بیــن ببرند. 
می خواستند مردم را به خیابان بیاورند که 
همه اینها شکست خورد. البته رنجی برای 

مردم ما گذاشتند و ننگی برای خودشان.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشــان 
کرد: امروز آمادگی داریم که اگر طرف مقابل 
با صداقت به میدان بیاید این مسائل حل و 
فصل شود. خیلی ســریع هم می تواند حل 
شــود. اصال هیچ پیچیدگی حقوقی ندارد. 
بگویند بــه تمام تعهدات عمــل می کنیم 
ســاعت بعد ما به همه تعهدات خود عمل 
می کنیــم. البته اگر اراده و صداقت باشــد 
اگر نباشد مهم نیست و ما کار خود را انجام 

می دهیم.  

توقع ما حمایت حداکثری از دولت در 
برابر فشار حداکثری ترامپ بود

رئیس جمهــوری در بخــش دیگری از 
سخنانش گفت: آمریکا فشار حداکثری را 
انتخاب کرد. توقع این بود که همه دوستان 
سیاسی ما هم حمایت حداکثری از دولت 
را انتخــاب می کردند بعضی هــا این کار را 
کردند، خدا خیرشــان بدهد. بعضی ها این 
کار را نکردنــد و این در تاریخ زندگیشــان 
خواهد ماند که در روزهایی که ما در میدان 
جنــگ بودیــم و در برابر یــک آدم کثیف 
و مســتبد ایســتادگی کردیــم، تنها هم 

بودیم به جــای اینکه ما را یــاری و کمک 
 کنند زبــان دیگری را انتخــاب کردند که 

زبان خوبی نبود.
در الیحه بودجه جای ادبیات 

غیرکارشناسی و اتهامات نیست
وی در بخــش دیگری از ســخنانش در 
خصوص الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ و فرایند 
بررســی آن در مجلس گفــت: در الیحه 
بودجــه جای ادبیــات غیرکارشناســی و 
اتهامات نیست. من ۲۷ ســال است که در 
بودجه هســتم و برای اولین بار امسال من 
ادبیاتی را می بینم که ناپســند اســت. ۲۰ 
سال نماینده مجلس بودم. ۷ سال گذشته در 
دولت یازدهم و دوازدهم هم ما به مجالس 
گذشته الیحه دادیم اما سال بیست و هشتم 
این تجربه ما امسال با همیشه متفاوت است 

چرا اینگونه است.
روحانی اضافه کرد: مردم از ما همکاری 
می خواهند. ما هر دو نماینده مردم هستیم. 
من نماینده و وکیل مردم هســتم. شــما 
هم وکیل مردم هســتید. من رای مردم را 
دارم شــما هم رای مردم را دارید باید با هم 

همکاری کنیم و در کنار هم باشیم.
 وی با بیان اینکه جای ادبیات سیاســی 
در بودجه نیست، گفت: بودجه جای اعداد 
و ارقام و محاســبه و قانونگــذاری برنامه 
سال آینده و حســاب و کتاب است. جای 
شــعار نیســت که من شــعار بدهم یا آنها 
شــعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه 
شعارها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از 
من نمی خواهند که آنها شعار بدهند و من 
جواب بدهم. مــردم بودجه خوب و زندگی 

بهتر و معشیت می خواهند.
رئیس جمهوری با اشــاره به نظر دولت 
در خصوص ســهم نفــت در بودجه گفت: 
در بودجه برای نفــت دو میلیون ۳۰۰ هزار 
بشکه گذاشتیم و خواســتیم اعالم کنیم 
فشــار حداکثری و تحریم شکست خورد. 

اما برخی توجه نکردند معنی آن چیســت 
گفتند آیا می توانید دو میلیون و ۳۰۰ هزار 

بشکه را بفروشید.
هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد 

می تواند محاسبه کند، اما...
 رئیس  جمهوری گفت: هر کســی چهار 
عمل اصلی را بلد باشد و کالس دوم دبستان 
باشد می تواند محاســبه کند که شما چه 
کردید. ما نفت را بر مبنــای ۱۱ هزار  ۵۰۰ 
حساب کردیم شما قیمت دالر را ۱۷,۵۰۰ 
تومان حســاب کردید اینکه خیلی ساده 
اســت آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما 
۶۰۰۰ تومان ارزش پول ملی را کم کردید 
تا حســاب و کتاب تــان جور باشــد و بعد 
می گویید ما نگفتیم قیمــت دالر ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ باشــد. پس این دم خروس است و 
این حرف ها با قســم حضــرت عباس جور 

در نمی آید.
 رئیس   دولت تدبیر و امید چشــم انداز 
روشــن برای اقتصاد، شکســت تروریسم 
اقتصادی، باال بردن ارزش پول ملی و اصالح 
معیشــت مردم، فروختن امــوال دولت و 
کوچک کردن دولــت و چابک کردن آن را 
از اصول حاکم بر الیحــه بودجه ذکر کرد و 
گفت: ما گفتیم باید کاالهای اساسی ۴۲۰۰ 
تومان باشد اگر خواستید تغییر بدهید باید 

در اختیار دولت باشد.
 شــما نمی توانید تغییر بدهیــد امروز 
می خواهید تغییر بدهید ۴ ماه بعد اجرا شود 
در این مدت زندگی مردم، سوء استفاده ها و 

رانت چه می شود.
روحانی اظهار کرد: خواهش می کنم از 
کمیســیون تلفیق و رئیس محترم مجلس 
و نمایندگان دست به دست بدهیم. مسئله 
زندگی و آینده مردم است با کمک همدیگر 
بتوانیم بودجه ای را نهایی بکنیم هم نظرات 
دولت و هم نظرات شــما مراعات شود اصل 

هم منافع مردم است.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت:

ساکنان جدید کاخ سفید، به قانون و تعهدات برگردند

درخصوص پشت پرده کناره گیری رئیس سازمان بورس گمانه ها بسیار است؛ 

 استـعفای رئیس 
یا نجات وزیر؟

سياست 2

چرتکه 3

 ریاض به پیشنهاد دوحه برای گفت وگو 
با ایران تن خواهد داد؟

ویای   پایان  قطر       و     ر
یک دشمنی کهن

قطر کوچک با ۱۱ هــزار و ۵8۶ کیلومتر 
مربع مســاحت و جمعیت دو نیم میلیونی، 
تنها همسایه خود که با آن مرز زمینی دارد، 
یعنی پادشاهی عربستان سعودی با وسعت 
حدود دو میلیون و ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع 
و جمعیت نزدیک به ۳۵ میلیون نفر، چنان به 
ستوه آورد که ولیعهد سعودی بعد از نزدیک 
به چهار سال تحریم قطر، محمد بن سلمان، 
ولیعهد پادشاهی عربستان اواسط ماه گذشته 
تمیم بن احمد آل ثانی، امیر قطر را در شــهر 
العالی عربســتان در آغوش گرفت؛ آن هم 

بدون اینکه دوحه در این چهار سال تحریم، 
تن به شروط همسایه سعودی و متحدانش 

داده باشد. 
تحریم قطر هــم از آن اتفاق هایی بود که 
دونالد ترامــپ با ورودش به کاخ ســفید در 
منطقه خلیــج فارس رقم زد. درســت پس 
از اولین ســفر ترامپ به عربســتان و وقتی 
به قول جو بایدن، عربســتان فکــر کرد که 
آن چک ســفید امضا را از رئیــس جمهور 
جمهوریخواه آمریکا گرفته، در پنجم ژوئن 

۲۰۱۷، عربستان، مصر، امارات و بحرین...

بررسی رویارویی قدرت های بزرگ اقتصادی در دوران بایدن در گفت وگو با استاد دانشگاه ایلینوی؛

طیفی از دموکرات ها طرفدار مقابله با چین هستند
جهان 5


