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روی موج کوتاه

 سخنگوی دولت درباره توقع ایران 
از رئیس جمهور جدید ایاالت متحده، 
گفت: انتظارات ما کاماًل روشــن است. 
امیدواریم که دولت بعدی آمریکا تداوم 
اشتباهات گذشــته را متوقف کرده و 
برای جبران آنها تالش کند. بازگشت 
به برجام و تعهد بی قید و شرط به همه 
الزامات آن، اولیــن گام در تصحیح این 

سیاست هاست.
علی ربیعی در نشست خبری دیروز 
خود تصریح کرد: همینطور امیدواریم 
دولت آینده آمریکا به خوبی درک کند 
که سیاست فشار بر ایران شکست خورده 
و شدیدترین تحریم هایی که در تاریخ 
علیه کشوری اعمال شــده نه تنها ما را 
به تسلیم وادار نکرد، بلکه ملت ما را برای 
ایستادگی بر اصول استقالل، کرامت و 

شرافت ملی راسخ تر کرده است.
 در آستانه خروج از

 جنگ اقتصادی هستیم
ســخنگوی دولت گفــت: اکنون 
در آســتانه خــروج از جنگ تحمیلی 
اقتصادی هستیم و همه باید رفاه مردم را 

اولویت اصلی خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه حق مردم ایران در 
اقتصاد جهان بیشتر از این است، افزود: 

در شــرایط جدید با رفتن جنگ افروز 
اقتصــادی، فضای مســاعدتری برای 
پیگیری سیاست های اصولی ما به وجود 

آمده است.
ربیعی با بیان اینکه باید هزینه های 
وارد شــده به ملت ایران جبران شود و 
این حق ملت ماست که بهترین زندگی 
را در بهترین فضا تجربه کنند، گفت: ما 
در این زمینه متعهد هستیم و تالشمان 
در راســتای تحقق این موضوع است. 
همچنیــن در برابر ایــران و همه ملل 
مستقل دنیا، تنها زبان صلح ، احترام و 
عزتمداری جواب می دهد، ما از نزدیک 
اقدامات و حرف های دولت آینده آمریکا 
را دنبال می کنیــم. می دانیم که آقای 
بایدن قول داده به توافق های چندجانبه، 
قانونمندی و چندجانبه گرایی بازگردد.

جهان منتظر است
ســخنگوی دولت ادامه داد: جهان 
منتظر اســت ببیند که چگونه دولت 
آمریکا به یک قانون شــکنی بزرگ که 
بهای آن را ملت ایران با مال و جانشان 
در عصــر همه گیری ویــروس کرونا 

پرداختند، خاتمه خواهد داد.
وی اظهار کــرد: امیدواریم دولت 
آمریکا این بار از این فرصت تاریخی برای 

تغییر مسیر به ســوی آینده ای بهتر و 
انعکاس دیدگاه واقعی مردم صلح دوست 

آمریکا استفاده کند.
ربیعی یادآور شد: امروز گزارش های 
ارائه شده نشان می داد که به رغم توافق 
دولت های کره جنوبی و ژاپن و نیز دولت 
سوئیس در اســتفاده از کانال سوئیس 
برای خریــد دارو و کاالهای اساســی، 
در نهایت دولت آمریکا دخالت کرده و 
گفته است که نیازمند تایید اوپک است 
و جلوی این اقدام را گرفته است. این هم 
نشان دهنده دروغ پردازی های دولت 
ترامپ مبنی بر عدم جلوگیری از انتقال 

دارو به ایران است.
 بایدن هم معتقد است که 

اعتبار آمریکا مخدوش شده
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه راهبرد دولت بعد از شکست 
ترامپ چیســت، گفت: مــا کماکان 
سیاست صلح و دوستی و منطقه عاری 
از جنگ و خشونت را در دستور کارمان 
خواهیم داشــت. امیدواریم با کاهش 
مداخله دولت آمریکا ما به پیمان های 
جمعی اقتصادی و امنیتی برای بهبود 

وضعیت مردم منطقه دست یابیم.
وی همچنین تصریح کــرد: فارغ از 

تصمیماتی که امیدواریم دولت جدید 
آمریکا به نفع جامعه جهانی و دو ملت 
اتخاذ کنند، ما برنامه توانمندســازی 

داخلی خود را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکــه در دوران جنگ 
اقتصادی آموختیــم پایه های اقتصاد 
داخلی را محکم و معیشت مردم که از این 
جنگ بزرگ آسیب دید ترمیم کنیم، 
گفت: در پاسخ به سناریوهایی که اتخاذ 
می شود، تصمیمات مقتضی بر اساس 

شرایط در زمان خود اتخاذ خواهد شد.
ربیعی یادآور شد: آقای بایدن با این 
شعار به عرصه انتخابات آمد که خواهان 

اعاده حیثیت آمریکا در نزد مردم جهان 
است. او هم معتقد است که اعتبار آمریکا 

به شدت مخدوش شده است.
کرونا مهمترین مسئله دولت است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از 
نشست خبری خود، کرونا را مهمترین 
مســئله دولت عنــوان کــرد و گفت: 
متاسفانه ویروس کرونا شباهت کمتری 
به اجداد خود داشته و از رفتار آنها تبعیت 
نمی کند. خصوصیات ویروس نسبت به 
آغاز شیوع، دچار تغییرات جهشی شده 
و امروز تهاجمی تر و با خشونت بیشتر 
عمل می کنــد. ۶۰۰ مــرگ روزانه در 

فرانسه نشان از این تغییرات دارد.
وی ادامه داد: تاکنــون ۸۸ درصد 
افرادی که دچار مرگ و میر می شدند از 
سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای 
بودند اما هم اکنون این ویروس، سنین 
پایین تر را هم مورد درگیری شــدید 
قرار می دهد. با این وصــف، گذر زمان 
نه تنها نباید ســبب خستگی از مبارزه 
بی امان با کرونا و عادی انگاری ما شود، 
بلکه برعکس، باید سبب ایجاد رویکرد 
جدی تر به ســبک زندگی همــراه با 
سالمت شــده و رعایت پروتکل های 
بهداشتی ابعاد گسترده تری در زندگی 

روزمره ما بیابد.
ســخنگوی دولــت همچنیــن 
خاطرنشــان کرد: با این حال، به رغم 
تمامــی محدودیت هــا و توصیه های 
بهداشــتی، همچنــان بــا زندگــی 
بهداشــتی متناســب فاصله زیادی 
داریم. تمامی کارشناســان سالمت و 
اپیدمیولوژیست ها رعایت پروتکل های 
بهداشتی بیش از ۹۰ درصد را، راه حل 
بی بدیل و اجتناب ناپذیــر این مقابله 

می دانند.
وی در ادامــه با بیان چند نکته مهم 
و حائز اهمیت که بــه اعتقاد وی اطالع 
از آنها ضروری است پرداخت و تصریح 
کرد: یافته های مطالعات در اســپانیا 
نشــان می دهد که 31 درصد مبتالها 
به خاطر دورهمی های خانوادگی بوده 
است. تحلیلگران سالمت معتقد هستند 
در ایران بیش از 5۰ درصد موارد ابتال به 
خاطر دورهمی های خانوادگی است. 
با طوالنی شدن شــب ها در زمستان، 
درخواست ما از هموطنان این است که 

از تجمعات دوستانه فامیلی و خانوادگی 
به صورت گسترده کاسته شود. 

وی افزود: بحث مهم دیگر ضرورت 
انجام تهویه مناسب در فضاهای بسته 
است. مطالعات نشــان می دهد تهویه 
مناســب باعث کاهش بسیار جدی در 

شیوع خواهد بود.
آخرین ها درباره تعطیلی پایتخت

ســخنگوی دولــت در پاســخ 
به پرسشــی درباره اخبــار متناقض 
منتشرشده درباره مخالفت روحانی 
با تعطیلی تهران از یکســو و دستور 
وی برای تعطیلی و مخالفت فرماندار 
با آن، تصریح کرد: شــرایط تعطیل 
در هر اســتان جداگانه بررسی و بعد 
تصمیم گیری انجام می شــود اساسا 
فرد در جلسات ســتاد مقابله با کرونا 
تصمیم گیری نمی کنــد. چه رییس 
جمهوری و چــه بقیه؛ ســتادهای 
استانی پیشنهادهای خود را به وزارت 
بهداشــت می دهند و بعد بررســی 

می شود.
ربیعی گفت: اما گاهی می بینیم که 
یک فرد در ستاد ملی مقابله با کرونا نظر 
خود را مطرح می کند و این در رسانه ها 
به عنوان مصوبات اعالم می شــود که 
این تقصیر رسانه ها نیست بلکه ما باید 
این مشکل اطالع رســانی را در ستاد 

حل کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: همینجا 
اعالم می کنم کــه رییس جمهوری به 
هیچ وجه دســتوری مبنی بر تعطیلی 
نداده که اســتانداری آن را اجرا نکند. 
تعطیلی ها همه با تصمیم گیری های 

دقیق انجام شده است.

سخنگوی دولت:

انتظارات ما از »جو بایدن« روشن است

خبر

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که با پیشنهاد 
رییس قوه قضاییه و موافقت رهبری، 3۷۸۰ نفر از 
محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده اند، 
گفت: از این تعداد ۲3۰1 نفر از زندانیان آزاد شده 
که در زمره آنها 15۷ نفر محکوم امنیتی بوده است.

غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری 
دیروز خود افــزود: محکومانی کــه اتهامات 
تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شــرکت در 
اغتشاشات ســال های 13۹۶، 13۹۷، 13۹۸ 
و سال های قبل از آن داشــتند به عنوان اقدام 

ویژه مورد عفو قرار گرفتنــد. همچنین در این 
جمع به مناسبت هفته وحدت 1۶ نفر از اتباع 
کشــورهای اســالمی مورد عفو مقام معظم 

رهبری قرار گرفتند.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت که در تحول 
عفو و عفوهای پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، 
بررسی دقیق پرونده های قضایی، رصد اعمال و 
رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در 
کمیسیون های شهرستانی، استانی و کمیسیون 
مرکزی عفو قوه قضاییه و لحــاظ کردن تنبه، 

ندامت، توبــه و اصالح مجرمیــن و عدالت در 
اجرای عفو در بین محکومــان جرائم مختلف 

بوده است.
وی ادامه داد: چون در این قبیل از این موارد 
کار کارشناسی صورت می گیرد شاهد هستیم 
کسانی که محکومیت شان مورد عفو قرار گرفته 
به ندرت مجــدد مرتکب جرم شــده و یا اصال 

مرتکب جرم نمی شوند.
اسماعیلی اضافه کرد: در دوره 1۸ ماهه اخیر 
مسئولیت قوه قضاییه و در دوران تحول تا امروز 
فقط در حوزه زندانیــان حدود ۴۰ هــزار نفر از 
زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها 
از زندان آزاد شــده و نیمی دیگر کاهش مجازات 
حبس داشتند که این ها نمونه ای از تحوالت قوه 

قضاییه  است.

در مورد توهین به رئیس جمهوری شکایتی 
به دادسرای تهران نشده است

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شکایتی 
از دولت در مورد توهین های اخیر دریافت شده 
است، گفت: ما هرگونه توهین را هم خالف قانون و 
هم خالف اخالق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت 
می دانیم و به موارد مجرمانه نیــز برابر ضوابط و 
مقررات رســیدگی می کنیم. تکلیف قانونی ما 
رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تاکنون 
اعالم شکایتی به دادسرای عمومی و انقالب تهران 
نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت 

بودند من از دادسرای روحانیت بی اطالعم.
اسماعیلی خاطرنشــان کرد: با اصالح قانون 
اغلب این موارد نیاز به اعالم شکایت دارد. کما اینکه 
در ســایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی 

و حقوقی اعالم جرم شده رســیدگی کردیم. در 
دولت فعلی ما 15۰ مورد شکایت از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی داشته ایم که البته تعداد کسانی 
که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این 
شــکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما 
وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام 

داده و می دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه:

 ۱۵۷ محکوم امنیتی عفو شدند
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آیت اهلل مجتهدشبستری:
نباید تغییر مفاد برجام را پذیرفت

آیــت اهلل مجتهدشبســتری، عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به مهر گفت: ما شرایطی 
را در برجام داشتیم اما ترامپ همه آنها را نقض کرد. 
رئیس جمهور جدید آمریکا هم اگر به برجام برگردد، 
شــرایط قبلی تغییر نخواهد کرد. اگر بایدن بگوید 
در این توافقنامه باید مسائل موشکی و منطقه ای 
گنجانده شــود، قطعاً جمهوری اســالمی قبول 
نمی کند. اضافه و کم کردن مفاد برجام هرگز مورد 
پذیرش قرار نخواهد گرفت. وی تاکید کرد: اظهارات 
»بایدن« با سخنان »ترامپ« در قبال ایران متفاوت 
است اما هنوز خیلی نمی توان به رئیس جمهور جدید 
آمریکا مطمئن بود. تا عملکرد دولت جدید آمریکا را 

نبینیم نمی توانیم به آنها خوشبین باشیم.
    

ابراز نگرانی پنتاگون از حمله 
نظامی ترامپ علیه ایران

مقام های پنتاگون نسبت به احتمال حمله ترامپ 
به ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایلنا، نیویورک 
تایمز در خبری مدعی شــد: مقام های پنتاگون از 
احتمال اینکه ترامپ عملیــات نظامی علیه ایران 
انجام دهد، ابراز نگرانی کرده انــد و احتمال انجام 
حمله نظامی علیه ایران در روزهای باقی مانده دولت 
فعلی را رد نکردند . آنها مدعی شدند که ممکن است 
سرپرست جدید وزارت دفاع آمریکا نتواند در مقابل 

تصمیمات ترامپ در این خصوص مقاومت کند.
    

استقبال ایران از میانجیگری 
روسیه در مناقشه قره باغ

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
در حســاب کاربری خــود در توئیتر نوشــت: 
» جمهوری اسالمی ایران از میانجگیری روسیه، 
میان آذربایجان و ارمنستان و پذیرش آتش بس 
از ســوی طرفین در  مناقشــه قره باغ استقبال 
می کند. مــا همچنان به پایبندی دو کشــور به 
مرزهای بین المللی و حفظ حقوق شــهروندی 
همه اقشــار تاکید داریم.  معتقدیم، در صورتی 
که دو طرف درگیر مناقشه به قواعد بین المللی از 
جمله تمامیت ارضی کشورها و حقوق شهروندی 
اتباع متعهد بمانند، مذاکرات و راه حل سیاسی 

می تواند به این بحران کهنه پایان دهد.«
    

سردار فضلی:
ما هرگز در سیاست دخالت نمی کنیم

ســردار علــی فضلــی، جانشــین معاونت 
هماهنگ کننده سپاه پاســداران در گفتگویی با 
جماران در پاســخ به اینکه به نظر شما در مقطع 
فعلی سال ۹۹ رویکرد نیروهای نظامی به مسائل 
سیاسی باید چطور باشد، گفت: آگاهی ما نسبت 
به مســائل سیاســی افزایش پیدا کرده و تسلط 
و اشراف به مسائل سیاســی در داخل و خارج از 
کشــور وظیفه و تکلیف است. اما شاید نکته شما 
دخالت سیاسی باشد. ما هرگز در سیاست دخالت 
نمی کنیم. چون امام عظیم الشــأن مــا را نهی 
کرده اند و نایب امام زمان، مقام معظم رهبری هم 
ما را منع کرده اند؛ لذا در مسائل سیاسی ورود پیدا 

نمی کنیم و بنای ورود نداریم.
    

 کیهان درباره احتمال کاندیداتوری
 وزیر خارجه در ۱۴۰۰: 

بهتر است ظریف بازنشسته شود
روزنامه کیهان با اشاره به تحلیل یک روزنامه 
درباره حضور محمدجواد ظریــف در انتخابات 
نوشت: برای ظریف بهترین سناریو این می تواند 
باشد که بازنشسته شــود. برخی اصالح طلبان و 
اعتدالیون برای اینکه باز هــم بتوانند در قدرت 
بمانند این بار به ریسمان ظریف می خواهند چنگ 
بزنند و در این راه نســبت به سیاست های بایدن 
نیز ساده اندیشی هایی وجود دارد. بنابراین باید 
گفت آقای ظریف مواظب باش که ابزاری برای در 
قدرت ماندن برخی نشوی که این ره یک قربانی 

دارد و آن هم شخص وزیر خارجه فعلی است!
    

ظریف وارد پاکستان شد
محمد جــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان روز گذشته برای گفتگو و تبادل نظر با 

مقامات پاکستان وارد اسالم آباد شد. 
وی در توییتــی در این ارتباط نوشــته بود: 
»گفت وگوهای سطح باال در موضوعات دوجانبه 
و چندجانبه بــا برادرانم وزیر امور خارجه شــاه 
محمود قریشــی، فرمانده ارتش ژنــرال باجوا 
و نخســت وزیر عمران خان، فردا در پاکســتان 
انجام خواهد شد. این دیدار پس از گرامیداشت 
روز اقبال الهوری به عنوان محقق بزرگ جهان 
اسالم، شاعر بین المللی و مروج خستگی ناپذیر 
اتحاد مسلمانان که دو ملت ما را به هم پیوند داده 

است، صورت می گیرد.«

گزارش های ارائه شده نشان 
می داد که به رغم توافق 
دولت های کره جنوبی و 

ژاپن و نیز دولت سوئیس در 
استفاده از کانال سوئیس 

برای خرید دارو و کاالهای 
اساسی؛ درنهایت دولت 

آمریکا دخالت کرده و گفته 
است که این امر نیازمند 

تایید اوپک است

انتظارات ما کاماًل روشن 
است؛ امیدواریم که 

دولت بعدی آمریکا تداوم 
اشتباهات گذشته را 

متوقف کرده و برای جبران 
آنها تالش کند. بازگشت 
به برجام و تعهد بی قید و 
شرط به همه الزامات آن، 
اولین گام در تصحیح این 

سیاست هاست

یک کارشناس سیاسی اصولگرا گفت: اگر قرار باشد کشوری 
مثل ایران بگوید که نمی توان به خاطر FATF و پالرمو مشکالت 
اقتصادی خودش را حل کند چون نمی تواند کاال از آمریکای 
شمالی و اروپا بخرد، اسمش را تغییر بدهیم و جیبوتی بگذاریم. 
صادق کوشکی در گفتگو با انتخاب، با بیان اینکه رفتار آقای 
روحانی و وزارت خارجه ایشــان نوعی اهانت به ایران و هویت 
ایرانی و مردم ایران و توانمندی و دانش و صنعت ایرانی است، 
افزود: آقایان سطح ایران را در حد قطر و عربستان سعودی تنزل 

دادند و این تصور را ایجاد کردند که فقط باید نفت بفروشیم و کاال 
بخریم. ما می توانیم از فرصت تحریم ها استفاده کنیم ولی نگاه 

آقایان مانند نگاه های دوران قاجار است.
دنیا که فقط اروپا و آمریکای شمالی نیست

این تحلیلگر اصولگرا با بیان اینکه دنیا فقط اروپا و آمریکای 
شمالی نیست، عنوان کرد: امروز کشورهای زیادی هستند که 
حاضرند در قالب های مختلف با ایران مبادله کاالها و خدمات 
داشته باشــند. ما امروز می توانیم به خیلی از کشورها دانش 
فنی و مهندسی صادر کنیم و از این کشورها کاالهای موردنیاز 

خودمان را وارد کنیم.
وی افزود: مگر هدف از معامالت بانکی چیست؟ رسیدن به 
کاال و خدمات مورد نیاز است. ما وقتی در سریالنکا پروژه نیروگاه 
ایجاد می کنیم و موفق هستیم، آن هم در شرایطی که در گذشته 

باید نفت می فروختیم و چای می خریدیم، حاال با انجام پروژه 
می توانیم این خرید را انجام بدهیم. مهم این است که اگر راه 
مبادله بانکی ما بسته شده است، از راه دیگری وارد عمل شویم. 
وگرنه این درست نیست که بگوییم با وجود FATF و پالرمو 
چه کاری می توان کرد و برویم دنبال یک قبر مناسب بگردیم و 

کشورمان را در آن دفن کنیم.
کوشکی ادامه داد: ما حتی در عرصه های مختلفی مانند برق 
و مهندسی در الجزایر همکاری های خوبی داشتیم و آورده های 
خوبی رقم زدیم ولی جای تاسف است که وزارت خارجه این 
مجموعه های خصوصی و دانش بنیان حمایت نمی کند. یک 
شرکت ایرانی که فعالیت خوبی در الجزایر داشته و در نهایت پول 
را به دینار الجزایر دریافت کردند ولی وزارت خارجه برای تبدیل 

این پول همکاری نکرد. 

برجام تمام شده است
این فعال سیاسی اصولگرا همچنین با بیان اینکه برجام تمام 
شده است، گفت: برجام اتفاقی بود که بعد از اجرای تعهدات ایران 
مبنی بر نابودی توانمندی هسته ای ایران بیش از ۸۰ درصد 
تمام شد. پرونده برجام در همان ســال ۹۴ که ایران تعهدات 
خودش را قبل از موعد انجام داد، تمام شد. چیزی به اسم برجام 

وجود ندارد و تمام شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه ما در سال های اخیر شاهد بودیم که 
توقف پروژه برجام، دستگاه امورخارجه ما به بن بست رسید و به 
حالت تعطیلی رفت و آقایانی که عمده زمان خودشان را در اروپا و 
نیویورک در اوج برجام می گذراندند، حاال در اتاق هایشان زندانی 
شده اند. این یعنی هیچ راه دیگری برای امنیت منافع ملی ایران 

در عرصه بین المللی نداشتند و عمال زندانی شدند.

صادق کوشکی: 

اگر نمی توانیم بدون FATF کار کنیم، اسم ایران را بگذاریم جیبوتی 


