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رئیس جمهور با اشــاره بــه نتیجــه انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا، گفــت: سیاســت پرآســیب و نادرســت دولت امریــکا در 
ســه ســال اخیر، نه تنها توســط مردم سراســر جهان تقبیح شــد، 
 بلکــه در انتخابــات اخیر از ســوی مردم این کشــور نیز بــا مخالفت 

روبرو شد. 
به گزارش ایلنا، حســن روحانی دیروز در یکصــد و هفتاد و نهمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت : اینک فرصتی برای 
دولت آینده امریکا پیش آمده است که اشتباهات گذشته را جبران کند 
و با احترام به قواعد جهانی، به مســیر پایبندی به تعهدات بین المللی، 

بازگردد.
رئیس جمهــور افــزود: جمهوری اســامی ایــران، همــواره به 

تعهــدات خود درصــورت رعایت مســئوالنه از ســوی همــه اطراف 
 تعهــد، پایبنــد بــوده و تعامــل ســازنده بــا جهــان را راهبــرد 

خود می داند.
 روحانی بــا تاکید بــر پیــروزی مقاومت ملــت ایــران در جنگ 
اقتصادی تحمیل شــده توســط دولت آمریکا، اظهار داشــت: مردم 
ایران با مقاومــت قهرمانانه خــود در برابر جنگ تحمیلــی اقتصادی، 
 اثبــات کردند کــه سیاســت فشــار حداکثــری امریکا محکــوم به 

شکست است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اینک زمان آن است که در سایه همکاری 
و هم افزایی ایران و همسایگان، شــاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه 
باشیم و مسیر ثبات و رشد اقتصادی کشور، با قوت و سرعت هرچه بیشتر 

، پیموده شود. 
 روحانی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تاکید کرد: در شرایط 
رو به بهبود اقتصادی  دولت با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل و 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه سرمایه گذاری ، تقویت ارزش 
پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشــور را با قوت دنبال 

می کند.
رئیس جمهور همچنین در این جلســه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در 
راســتای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام و دارایی های 
 مــازاد دولتــی و انتشــار اوراق بدهی دولــت را طبــق برنامه مصوب 

ادامه دهد.

رئیس دفتر رئیس جمهــوری در توییتر 
نوشت: چهار سال سیاســت خارجی زیان بار 

دولــت ترامــپ می توانــد درس عبرتــی 
 باشــد که ســکانداران جدید کاخ ســفید 
از ایــن فرصت بــرای تغییر مســیر و اصاح 
سیاســت های غلــط آمریــکا اســتفاده 
 کرده و بــا شــرایط جدید نظــام بین الملل 

همراه شوند. 
به گزارش ایرنا، محمود واعظی در حساب 
کاربری خود نوشت: »شکست دونالد ترامپ 
و اســتقبال مردم آمریکا و اکثر کشــورهای 
جهان از این اتفاق به این معناســت که دوران 

یکجانبه گرایــی، تنــدروی، تنش زایی، زیر 
پاگذاشتن تعهدات و تجاوز به حقوق ملت ها 

به سر آمده است.«
واعظی تاکید کرد: »چهار ســال سیاست 
خارجــی زیان بار دولــت ترامــپ می تواند 
درس عبرتی باشــد که ســکانداران جدید 
کاخ ســفید از این فرصت برای تغییر مسیر و 
اصاح سیاســت های غلط آمریکا اســتفاده 
 کرده و بــا شــرایط جدید نظــام بین الملل 

همراه شوند.«

یک کارشــناس مسائل سیاســی گفت: 
امیدواریم در آینده محکوم سیاســی نداشته 
باشیم که به نام محکوم امنیتی مجرم شناخته 
شــود و امیدواریم اگر خدایی ناخواسته این 
روند ادامه پیــدا کند بار دیگــر جناب آقای 
رئیسی بتوانند با همین رویکرد محبت آمیز و 
عاطفه قضایی که در ایشان وجود دارد، نسبت 

به آنها اقدام کنند. 
محمد عطریانفــر در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در خصوص عفو برخی محکومین قضایی، 
از جمله برخی محکومان امنیتی با پیشنهاد 
رئیس دســتگاه قضا و موافقت رهبر انقاب 
اظهار کرد: بر اساس میثاق ملی قانون اساسی 
این فرصت و اجازه بــه عالی ترین مقام نظام 
سیاسی ایران یعنی رهبری انقاب داده شده 
که به اقتضا شرایط و برحسب پیشنهادی که 
از سوی ریاست قوه قضاییه یا به طور مستقیم 
از سمت خود رهبری صورت بگیرد گروهی از 
محکومان مورد عفو قرار بگیرند و این موضوع 

امکان پذیر است.
وی گفت: ایــن امر جزو برجســته ترین 
فرازهای قانون اساســی ما به حساب می آید 
که از ابتدای انقاب تا به امروز هر ســال با این 
موضوع ارزشمند مواجه هستیم که از ناحیه 
ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می شود و رهبری 
انقاب هم با عفو تعداد زیــادی از محکومان 

موافقت می کنند.
عطریانفر ادامه داد: در دوره جدید که جناب 
آقای رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضاییه را 
عهده دار شدند، به دلیل تجارب ارزشمندی 
که در حوزه مســائل قضایی دارند و اینکه از 

یک شخصیت سیاسی و اجتماعی برخوردار 
هستند، به نظر بنده اقدام ایشان بسیار ریشه 
دار تر از اساف ایشان در گذشته هم به حساب 

می آید. 
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه 
این اقدام از ســوی رئیس قوه قضاییه بسیار 
موجه تر از دیگر روسای قوه پیش از ایشان بود، 
تصریح کرد: عاوه بر این شخص آقای رئیسی 
به این دلیل که نگاهی کاما مردمی دارد و در 
حوزه قضایی هم به این موضوع توجه خوبی را 
داشته اند، نسبت به این موضوع اصرار کافی 
دارند تا انشااهلل تعداد بیشتری از محکومان از 
این فرصت استفاده کرده و به جامعه برگردند. 
وی بیــان کرد: آنچــه که ایــن مرحله را 
نسبت به اقدامات گذشــته متفاوت می کند 
این اســت که برای اولین مرتبه در تاریخ ۴۰ 
ساله ایران از سوی ریاست قوه قضاییه لیستی 
که جهــت عفو بــه رهبری انقــاب معرفی 
می شوند اسامی کســانی در آن مطرح شده 
 که در پارادایــم قوه قضاییه آنهــا را به عنوان 

محکومین امنیتی می شناسند.
عطریانفر افزود: این نکتــه به اعتقاد بنده 
کامًا اقدام جدیدی است و از ارزش مضاعفی 
برخوردار اســت و به همین دلیل باید تشکر 

بسیاری از ریاست قوه قضایی داشته باشیم.
این فعال سیاســی اظهار کرد: نکته دیگر 
اینکه از منظر دســتگاه قضایی برخی از این 
چهره ها که به عنــوان محکومــان امنیتی 
شناخته می شوند در دستگاه اندیشه احزاب 
سیاســی و بعضاً از ناحیه عــرف جامعه آنها 
محکوم امنیتی به حساب نمی آیند بلکه آنها 

را به عنوان مجرمان سیاسی قلمداد می کنند 
که باید در یک دادگاه و با حضور هیأت منصفه 
پرونده آنها مورد بررســی قــرار بگیرد که یا 

محکوم می شوند یا رفع اتهام می شوند.
وی افزود: این اقدام ریاســت قوه قضاییه 
از ایــن جهت اهمیــت دارد کــه عالی ترین 
مقام قضایی کشــور به صورت غیر مستقیم 
ظاهراً ایــن داوری و قضاوت عــرف جامعه و 
جریانات سیاســی را مبنی بر اینکه برخی از 
این محکومــان امنیتی که در زندان به ســر 
می برند را قبــول کرده اند که ممکن اســت 
اینها به معنای واقعی کلمه محکوم امنیتی به 
حساب نیایند و به همین دلیل باید از این اقدام 

شایسته ارزیابی کرد. 
عطریانفــر در پایــان خاطرنشــان کرد: 
امیدواریم در آینده محکوم سیاســی نداشته 
باشیم که به نام محکوم امنیتی مجرم شناخته 
شود و امیدواریم اگر خدای ناخواسته این روند 
ادامه پیدا کند بار دیگر جناب آقای رئیســی 
بتوانند با همین رویکرد محبت آمیز و عاطفه 
قضایی که در ایشان وجود دارد، نسبت به آنها 

اقدام کنند.

خبر

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت آینده آمریکا اشتباهات گذشته را جبران کند

واعظی: 

سکانداران جدید کاخ سفید با شرایط جدید نظام بین الملل همراه شوند

عطریانفر در گفت وگو با ایلنا: 

 پرونده  محکومان سیاسی باید 
با حضور هیأت منصفه بررسی شود

 تندروها فی البداهه در تالشند از بایدن، 
ترامپی دیگر بسازند؛

هنر  بزرگ تبدیل 
فرصت به تهدید!

سياست 2

سرانجام جو بایدن، شامگاه شنبه با کسب ۲۹۰ رأی الکترال در برابر 
۲۱۴ رأی؛ دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خود را پشت سر گذاشت 

و  به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد.  
انتخاب او همانطور که منجر به سقوط آزاد قیمت دالر، طا و خودرو 
در بازار ایران شد، محافل و چهره های سیاسی را نیز به شدت تحت تاثیر 
خود قرار داد؛ به طوری که تقریبا از هر نماینده مجلس و هر کنشــگر 
سیاسی  واکنشی منتشر شــد؛ البته واکنش هایی که اغلب هیجانات 

افسارگسیخته آمریکاستیزی بودند تا تدابیر سیاسی. 
نتیجه این انتخابات می توانســت تکرار دونالد ترامپ باشد و تکرار 
چهار ســال دیگر فشــار حداکثری او. نتیجه اما جو بایدن از جریان 
دموکرات آمریکا شــد که گرچه آنها نیز در قبال ایران مواضع سختی 
دارند؛ اما دست کم سیاســتمدارتر و متعادل تر هستند و از این حیث 

می توان به دیپلماسی با آنها امید داشت. 
بنابراین می توان روی کار آمدن بایدن را فرصتی برای دیپلماسی 
دانست. به هر حال چه خوشایند باشد چه نباشد، آمریکا اتفاقا بازیگر 
قدرتمندی در صحنه بین المللی اســت که دســت بــر قضا رابطه ای 
شــکرآب با ایران دارد. اما از ســوی دیگر اصول سیاســت خارجی، 
دیپلماسی در قبال کشورها از جمله کشورهایی که در جهان بین الملل 

تاثیرگذار هستند را اجتناب ناپذیر می کند. 
از به قدرت رسیدن بایدن باید استقبال کرد

واکنش  تندروها در ایران به انتخاب بایدن اما نشان می دهد آنها که 
خواهان تکرار ترامپ بودند، حاال که او رأی نیاورده درصددند تا از بایدن، 

ترامپی دیگر برای ایران بسازند؛...

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۷۰۱۷ هکتار از مناطق حفاظت شده در آتش سوخت
شهرنوشت 6

چرتکه 3

 هشتک داغ فضای مجازی همزمان با ریزش قیمت ها در بازار نشانه چیست؟

دلال سکته کن


