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سرمقاله
 40سال جنگ
ادامه از صفحه یک
جنگ عناصر گوناگونی در خود دارد؛ حمله و
آفند ،دفاع و پدافند ،دشمن ،دوست ،شکست،
پیروزی و  ...اما اگر از عناصر خارجی آن بگذریم،
نگاه به درون در حوزه جنگ – در هر یک از
حوزههای مطرح شده که باشد – بسیار مهم
است .درواقع هرچند این که دشمن چه میکند،
در میدان جنگ چه رخ میدهد و نتیجه چیست،
مهم هستند ،اما این که در داخل هم خارج از
این تماس مستقیم با جنگ چه میکنیم و چه
میشود ،اهمیت کمتری ندارد .در شرایطی که
غالبا اثرگذاری جنگ بر داخل است که مورد توجه
قرار میگیرد ،اما نباید فراموش کرد که اول ،یک
پای جنگ در دفاع از منافع یک جمع – کشور،
ملت ،ایدئولوژی و  – ...قرار دارد و اصال هدف
آن حفظ این منافع به بهترین شکل است و
دوم ،روندی که در «درون» روی میدهد نیز بر
«بیرون» و میدان تعارض با آن هم موثر است.
ارزیابی دقیق این که سیاستهای درونی ما
در این سالهای طوالنی جنگی چقدر موفق یا
ناموفق بودهاند ،کاری دشوار و نیازمند تحقیق و
بررسی اصولی است .با این حال مشاهدات نشان
میدهد که فارغ از نتایج میدان جنگ و پیروزیها
و دشواریها و شکستهایش ،در عرصه داخل
چندان موفق نبودهایم .قابل انکار نیست که
بخشی از این عدم موفقیت ،از اثرگذاری جنگها
نشات میگیرد ،اما در بسیاری موارد میتوان
ردپای مدیریت نامناسب داخلی و مجزا از جنگ
را در آن دید .این مدیریت بد ،در هر عرصهای به
گونهای رخ مینماید.
به عنوان یک مثال ملموس ،در سالهای اخیر
که تعبیر «جنگ اقتصادی» برای تحریمها و البته
فشارهای بیرونی اقتصادی مطرح شده است،
کمتر شاهد مقاومسازی ،دوراندیشی ،اصالح
رویهها و جلوگیری از نامطلوبها در داخل
هستیم .فرصتهای بسیاری برای مقاومسازی
اقتصادی از دست رفته است ،سیاستهای
حمایتی از تولید ملی اغلب با فرصتسوزی و
سرمایهسوزی به نتیجه مطلوب و قابل دفاع
نرسیدهاند ،ردپای فساد اقتصادی با ارقام کالن در
حوزههای گوناگون دیده میشود ،مدیریت بازار
کار به درستی انجام نشده ،ساختارهای نظام مالی
و بانکی همچنان لنگ میزند و زیرساختهایی
که باید در طول این مدت ساخته میشد یا ارتقا
مییافت چنان از شرایط روز عقب ماندهاند که
ناکارآمد جلوه میکنند.
شاید در نقد این موضوع بتوان تحلیلهای
مفصل و طوالنی ارائه داد؛ مثال اینکه
سیاستهای مدیریت داخلی بیش از این که بر
منفعت عمومی شکل بگیرد ،بر منافع دستهای و
گروهی شکل گرفته یا این که این سیاستها به
خبرکالن بودن ،از یک سو بر «برهه حساس
جای
کنونی» و از سوی دیگر بر نگاه افراد و عملکردشان
سوارند و در چنین شرایطی ،سرعت و نتایج روی
کاغذ و جداول گزارشها ،از موثر بودن آنها به
طور عینی و توان استمرار و تداوم و پیشرفت
آنها میکاهد .با این حال چیزی که مهمتر به
نظر میرسد ،نتیجه آن است .کمبودهای این
مدیریت داخلی تا به امروز ،حاال تبدیل به یک
کالف در هم پیچیده و فنرهای فشرده شده است.
شرایطی که هر سویش را بگیری ،سوی دیگرش
در میرود .این شرایط درونی ،مسلما از نگاه
بیرونی دور نیست .به همین دلیل هم هست
که اثرگذاری بر آن به عنوان یکی از محورهای
جنگ فعلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مساله این جاست که آسیبهای آن ،موافق و
مخالف ،خودی و غیرخودی ،فرد و حزب و جناح
نمیشناسد و دامن همه این «داخل» را میگیرد.
اینکه «چه باید کرد» موضوعی مفصل است ،اما
شاید بتوان این توصیه را کرد که به جای نگاههای
جزیینگر و مقطعی ،از کمی دورتر نگاه کنند و
نگاه کلیتری داشته باشند .فراموش نکنیم که
در میان همه فرصتهای سوخته ،صبر برای
بهبود هم کمتر شده است .درصورتی که این مهم
فراموش شود ،آن وقت حتی در میان پیروزیهای
میدان جنگ ،به ناگهان این درون است که از هم
میپاشد و آن گاه همه این جنگها و پیروزیها و
هزینهها برای هیچ بوده است.

سیاستروز
اخبار

رئیسجمهوری در واکنش به شکست آمریکا در فعالسازی مکانیزم ماشه:

سیام شهریور  99روزی به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی کشورمان خواهد بود
حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیئت
دولت در عین حال هشدار داد که اگر آمریکا
بخواهد قلدری کند و در مقام عمل بخواهد اقدامی
برای حرف نادرستی که میگوید من توانستم
قطعنامهها را برگردانم و هیچکس هم آن را قبول
ندارد ،انجام بدهد ،حتما ًبا پاسخ قاطع ایران اسالمی
مواجه میشود و کامال ًروشن است که ایران زیر بار
قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته و در این مقطع
هم در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
رئیسجمهوری تصریح کرد :وقتی یک درخواست
غیرحقوقی و ناصحیحی آمریکا مطرح کرده و در
برابر آن درخواست ،اکثریت قاطع قریب به اتفاق
اعضای شورای امنیت ایستادگی کرده و آن را رد
کردهاند ،دیگر از این به بعد حرف زدن آمریکا جز
یاغیگری معنای دیگری نخواهد داشت و کسی زیر
بار این حرف نخواهد رفت و عواقب اینگونه حرفها
و اینگونه موضعگیریها به خود آمریکا برمیگردد.
رئیسجمهوری با مرور تالشهای سیاسی و حقوقی
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد :در
واقع امروز میتوانیم بگوییم فشار حداکثری آمریکا
علیه ملت ایران در بخش سیاسی و در بخش
حقوقی نه تنها شکست خورده بلکه باعث انزوای
حداکثری آمریکا شده است.
روحانی با بیان اینکه آمریکا طی یک ماه گذشته
 3بار پیاپی برای پیشبرد طرحهای ضد ایرانی
خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد دچار
شکست شده است ،گفت :آمریکاییها همیشه
فکر میکردند که شورای امنیت به دالیل مختلف
تاریخی و دوستان سنتی که در این شورا داشتند،
نقطه قوت آنهاست و در پیش برد طرحهایشان
در این شورا شکست نمیخورند اما دنیا شاهد بود
 13عضو از  15عضو شورای امنیت در برابر آمریکا
ایستادند و از برجام حمایت کردند و نظر آمریکا
را نپذیرفتند .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه
سخن آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه نیز
حرف نامعقولی بود که برای هیچکس در دنیا قابل
پذیرش نبود ،گفت :کامال ًروشن بود که آمریکا در
این زمینه دچار شکست حتمی میشود اما در عین
حال شیوهای که شورای امنیت اتخاذ کرد یک شیوه
بسیار ارزشمندی بود؛ «شیوه بیاعتنایی به تقاضا
و نامه آمریکا» و اینکه هیچ جلسهای برای بررسی
درخواست آمریکا تشکیل نداد .روحانی اظهار کرد:
ما همواره گفتهایم که در برابر ملت ایران یک راه
بیشتر وجود ندارد و آن احترام به حقوق ملت ایران
و با زبان تکریم با ملت ایران سخن گفتن است و هر
کس بخواهد با قلدری با مردم ایران مواجه شود،
پایان آن راه ،قطعا ً شکست خواهد بود و پاسخی
نخواهد گرفت.
رئیسجمهوری در ادامه با قدردانی از همه
اعضای شورای امنیت که در یک ماه گذشته در برابر
درخواست غیرقانونی و غیرمنطقی آمریکا ایستادگی
کردند ،گفت :از اندونزی و نیجر به عنوان روسای

رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت اعالم کرد که با شکست قطعی تالشهای بیش از دو ساله آمریکا در تحمیل تحریمهای شورای امنیت بر ایران،
سیام شهریور  99روزی به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی کشورمان خواهد بود.

موفقیتی که ما از
لحاظدیپلماسی
به دست آوردیم
ودیپلماتهای
ما توانستند در
صحنهبینالمللی
اینموفقیت
ارزشمند را کسب
کنند ،در سایه
مقاومتملت
و هدایت مقام
معظمرهبری
بوده است
دوره قبلی و فعلی شورای امنیت قبلی ،به خاطر
ایستادگی در برابر حرکتهای غیرقانونی آمریکا و
از روسیه و چین به عنوان کشورهای دوست به این
دلیل که با استحکام و قدرت در برابر بیمنطقی
آمریکا هم در مقاطع قبلی و هم در این مقطع
ایستادگی کردند ،تشکر و قدردانی میکنم .همچنین
از سایر اعضای شورای امنیت شامل کشورهای
اروپایی و غیراروپایی که با حمایت از ایران ،در برابر
آمریکا ایستادگی کردند باید قدردانی کنم .روحانی
تاکید کرد :همچنین یک بار دیگر به  4+1اعالم
میکنم درصورتی که  5کشوری که امروز در توافق
هستهای باقی ماندهاند به همه توافق و اصولی که
در این توافق متعهد شدیم ،عمل کنند ما هم به
طور کامل به تعهد خودمان برمیگردیم .اینکه ما
تعهدات برجامی را کاهش دادیم و کنار گذاشتیم به
خاطر این بود که یک سال صبر کردیم و  4+1به ما
در زمینه اقتصادی پاسخ مثبت نداد گر چه از لحاظ
حقوقی و از لحاظ سیاسی همواره مواضع خوبی را
اتخاذ کردند .رئیسجمهوری همچنین بار دیگر این
نکته مهم را متذکر شد که جمهوری اسالمی ایران
همواره به تعهدات بینالمللی خود عمل کرده ،اما
هیچ زمانی حاضر نبوده در یک توافقی که توازن آن
بهم میخورد ،بار آن توافق را یکجانبه برعهده بگیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه همه موفقیتهایی
که تا امروز و به ویژه در  2سال و نیم گذشته

خودانتقادی یک نماینده مجلس یازدهم

داشتهایم مرهون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ
ایران است ،گفت :دشمنان فکر میکردند مردم
تحت فشار تسلیم زورگوییهای آنها میشوند اما
مردم ایران به رغم فشاری که بر روی زندگی آنان
بود ایستادگی و مقاومت کردند و این موفقیتها
ثمره همین ایستادگی ملت است .رئیسجمهوری
اظهار کرد :موفقیتی که ما از لحاظ دیپلماسی
به دست آوردیم و دیپلماتهای ما توانستند در
صحنه بینالمللی این موفقیت ارزشمند را کسب
کنند ،در سایه مقاومت ملت و هدایت مقام
معظم رهبری بوده و تا زمانی که این هدایت و این
حمایت مردمی است ،ما میتوانیم به خوبی در
برابر سخنان و اقدامات غیرمنطقی آمریکا ایستادگی
کنیم و بیتردید پیروزی نهایی از آن ملتی است
که با استواری برای حقوق خود ایستادگی کرده و
ایستادگی خواهد کرد.
تامین ارز سال  ۹۹و ذخیره سازی استراتژیک
مصوب در اولویت بانک مرکزی باشد
رئیسجمهوری دیروز همچنین در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،گفت :مهمترین نشانه
ناکام ماندن تحریمکنندگان اقتصاد ایران این است
که به رغم ایجاد محدودیتهای فراوان در فروش
نفت و درآمد ارزی کشور ،تامین کاالهای اساسی
و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور ،بدون وقفه
و مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته ،انجام شده

است .روحانی با تاکید بر ضرورت تامین و پرداخت
به موقع یارانهها و حمایت معیشتی خانوارهای
مشمول ،دستور داد که در تامین منابع مالی الزم
سازمانهای پرداخت کننده تسریع صورت گیرد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه
گزارشی از وضعیت منابع و مصارف موضوع
تبصره  ۱۴قانون بودجه سال  ۹۹کشور ارائه کرد
که بر اساس آن در  ۵ماه گذشته و با وجود
محدودیتهایی در تحقق برخی از منابع،
تخصیص الزم برای پرداخت یارانههای خانوار،
موارد اولویتدار نظیر پرداختهای مربوط به
سالمت و نیز منابع الزم برای خرید تضمینی گندم
و ردیفهای مربوط به کاهش فقر مطلق و دیگر
مصارف ضروری مورد نیاز تولید ،انجام شده است.
همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در
خصوص تدابیر الزم برای کسب درآمد و منابع
جدید نیز در این جلسه بررسی و تصمیمات الزم
در این خصوص اتخاذ شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی
از تامین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی ارائه
کرد که رئیسجمهوری تاکید کرد ،تامین ارز مورد
نیاز سال  ۹۹و ذخیرهسازی استراتژیک مصوب
کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد
و تسهیالت مورد نیاز برای تامین ارز الزم در این
خصوص فراهم شود.

یک سوزن به خودمان بزنیم و بعد جوالدوز به دولت

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایندگان مجلس
خواست یک سوزن به خودشان بزنند و بعد جوالدوز به
دولت.
هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس در تذکر شفاهی
جلسه علنی مجلس با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و
گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و شهدا خطاب به هیئت رئیسه
مجلس گفت :باید یک سوزن به خودمان بزنیم و بعد جوالدوز
به دولت ،امروز  ۱۴۷تذکر به دولت داده شد ،قرار نیست فقط
به دولت تذکر بدهیم ما هم یک قوهای مانند قوه مجریه هستیم.
وی افزود :زنان مجلس دهم که  ۱۷نفر بودند تمام توان خود را
به کار بستند و برنامهریزی کردند و در قانون برنامه  ۵ساله ششم
قید کردیم که زنان سرپرست خانوار با جمعیت سه میلیونی از
مهمترین گروههای آسیبپذیر جامعه هستند ،در برنامه ششم
توسعه در بند د و ط ماده ۸۰به این موضوع پرداخته شده است
اما این بند در قانون به نوعی نگارش شده است که برنامه اجرایی
آن باید به تصویب مجلس برسد .چنارانی خطاب به هیئت رئیسه

مجلس ادامه داد :حرف حساب من امروز با کمیسیونهای
تخصصی مجلس است ،کمیسیون کشاورزی توجه کند اگر امروز
نهادههای دامی و کود گران شده است چه میکند؟ کمیسیون
بهداشت و درمان چه میکنید؟ کمیسیون آموزش برای مدارس
چه میکنید؟یک سوزن هم به خودمان بزنیم .این عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس تصریح کرد :چرا باید امروز در کمیسیون برنامه
و بودجه الیحهای که  ۴سال برای آن زحمت کشیده شده است و
دولت بر روی آن برنامهریزی کرده و محل بودجه آن را مشخص
کرده است بازگشت بدهد؟ تذکر جدی من از طرف جامعه زنان
جمهوری اسالمی ایران و جامعه زنان مجلس است که باید این
موضوع با قید فوریت به تصویب برسد تا در بودجه سال  ۹۸برای
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ،بودجهای اختصاص دهیم.
چنارانی عنوان کرد :امروز اداره زندگی حتی برای خانوادههایی
که هر دو نفر کار میکنند و درآمد ثابت دارند سخت شده
است ،در حالی امروز ما نمایندگان دستمان به سوی سبد رأی
جامعه زنان دراز است که در اینجا هنگامی که قصد داریم

از زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست و بیسرپرست
حمایت کنیم در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رأی داده
نمی شود ،امروز اداره زندگی زنان سرپرست خانوار با وجود
مشکالت معیشتی و اقتصادی بر اساس آموزههای دینی بر
عهده حکومت اسالمی ،مجلس و دولت است ،چگونه است
که نمایندگان مردم حق مسلم زنان برای رای دادن را می
خواهند ولی در خصوص این الیحه و حمایت از آنها دچار
مشکل هستیم ،از کمیسیون برنامه و بودجه خواهش داریم
این قید فوریت را ایجاد کنند چرا که نگاه جامعه زنان از بیرون
به مجلس یازدهم است.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس وقت جلسه علنی
در پاسخ به اظهارات گفت :توصیه شما درخصوص رسیدگی
سریع تر به موارد در دستور تذکر خوبی است .در موضوع
تذکر به دولت که خود شما  ۷تذکر کتبی به دولت داد ه بودید
و اگر قرار است تذکر کم بدهیم باید از خودمان شروع کنیم و
از سایر دوستان خواهش کنیم این کار را انجام دهند.

تقریظ رهبر انقالب
بر «مربعهای قرمز»
رهبر معظم انقالب با تقریظ بر کتاب «مربعهای
قرمز» از تالش نویسنده این اثر تجلیل فرمودند.
مراسم نهمین پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت و رونمایی از تقریظ حضرت آیتالله
خامنهای رهبر معظم انقالب در قطعه شهدای
گمنام بهشت زهرا(س) تهران برگزار و تقریظ
ایشان بر کتاب مذکور رونمایی و منتشر شد.
در متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر کتاب
«مربعهای قرمز» به قلم زینب عرفانیان که
دربرگیرنده خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا
از سالهای دفاع مقدس است ،آمده است:
«بسمهتعالی؛ بسیار شیرین و جذاب نوشته شده
است .ردپای چانهگرمیهای آقای حاج حسین یکتا
در آن آشکار است .ظرافتهای برخاسته از ذوق و
قریحه لطیف که در سراسر کتاب گسترده است،
میتواند از نویسند ه خوش قلم و چیرهدست کتاب
باشد و میتواند هم دُرافشانیهای راوی باشد.
نقط ه برجست ه کتاب ،یاد شهیدان و یاد حال و
حضور ملکوتی آنان پیش از شهادت است که حقا ً
بسیار خوب تصویر شده است .ارادت راوی به
مرحوم آقای حاج میرزا علی احمدی میانجی هم
برای من جالب بود .آن مرحوم را حدود شصت
سال به علم و تقوا و ورع میشناختم و به من
لطف داشت .این کتاب ظاهرا ً چند روز پیش
رونمایی شده است .برای من چندی پیش از این
فرستاده بود و تماما ًمطالعه شد».

اعضای جدید شورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز مشخص شدند

تغییرات یک پای جامعتین در
آستانه انتخابات 1400

اولین جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت
مبارز با ساختار جدید تشکیل و ده عضو جدید
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز انتخاب
شدند.
حجتاالسالم محمدحسین موسیپور عضو
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و مسئول
کمیته تشکیالت در تشریح ساختار جدید جامعه
روحانیت مبارز و نحوه انتخاب اعضای جدید
شورای مرکزی گفت :شورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز در ساختار جدید مرکب از هیئت
موسس ،منتخبین دفاتر دهگانه شهر تهران و
منتخبین جامعه روحانیت مبارز استانها است.
وی از تشکیل دفاتر جامعه ،طبق اساسنامه جدید
خبر داد و افزود :جامعه روحانیت مبارز در تهران
بزرگ بر مبنای ساختار جدید شکل گرفت و بر
این اساس ابتدا عضوگیری در مناطق تهران آغاز
شد و مجمع عمومی مناطق مرکب از اعضای
هر منطقه تشکیل و نهایتا ً شورای جامعه در
هر منطقه با رای مجمع عمومی انتخاب شدند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در
ادامه اظهار کرد :شورای هر منطقه منتخبین خود
را جهت عضویت در شورای مرکزی به هیئت
موسس معرفی کردند .به این ترتیب اعضای
جدید جامعه از دفاتر یا مناطق ده گانه جامعه
روحانیت مبارز مشخص شدند و اولین جلسه
شورای مرکزی طبق ساختار جدید روز سهشنبه
این هفته در محل مرکزی دفتر جامعه روحانیت
برگزار میشود .مسئول کمیته تشکیالت جامعه
روحانیت مبارز همچنین با اشاره به فرآیند تشکیل
جامعه روحانیت مبارز در چند استان گفت:
انتخاب اعضای شورای مرکزی از طریق انتخابات
و با رای اعضای جامعه خواهد بود .فرایند تشکیل
جامعه روحانیت مبارز در چند استان کشور
به پایان رسیده و در بقیه استانها نیز در حال
انجام است و اسامی اعضای اولین دوره شورای
مرکزی جامعه روحانیت طبق ساختار جدید به
شرح ذیل است؛ حجج اسالم و المسلمین آقایان:
سیدصدرالدین شریعتی ،حسین روحانینژاد،
محمدعلی رضایی خراسانی ،غالمعلی شجاع
منظری (شجاعی) ،محمد مهدی اسالمی،
محمدرضا کافی امامی ،سید حسن کریمی
حسینی ،مرتضی چیتسازیان ،محمد مطلبی و
عبدالعلیابراهیمی.

نمایندگان نسبت به اقدام تحریمی اخیر آمریکا واکنش نشان داده و آن را شکست خورده خواندند

بازتاب «ماشه» آمریکایی در صحن علنی مجلس

سایه اقدام آمریکا و فعال سازی مکانیسم ماشه بر سر جلسه علنی دیروز
مجلس سنگینی میکرد و نمایندگان در تذکراتشان اشاراتی هم به این موضوع
داشتند.
موضوع فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا یکی از همان مباحثی
است که واکنشهای زیادی به دنبال داشت .بهارستانیها هم از جمله افرادی
بودند که به این موضوع واکنشهای متفاوتی نشان دادند.
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی
دیروز با اشاره به هفته دفاع مقدس و درسهای آن ادامه داد :به عنوان
مثال در خصوص همین اقدامات اخیر آمریکا نیز باید تاکید کرد که به دلیل
اقتدار و ایستادگی مردم ایران دشمن به آن چه میخواست نرسید ،ولی نباید
به این شکستهای حقوقی و سیاسی آمریکا دل خوش باشیم و فراموش
کنیم که دشمن ظالم ما در صورت ادامه یافتن برخی غفلتها گام به گام
در تشدید تحریمها جلوتر میآید تا به نظام تحریمها شکل جدیدی بدهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :تجربه این مدت نشان داده است
هرگاه در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا منفعل عمل کردیم فشار تحریمی
بیشتری به معیشت مردم وارد شده است ،پس ضروری است با اقدامات
فعاالنه ،هوشمندانه و موثر اجازه ندهیم بیش از این به مردم فشار بیشتری

وارد شود .در همین راستا ضروری است کمیسیون امنیت ملی پس از
شکست مفتضحانه آمریکا در حوزه حقوقی و سیاسی حرکتهای یکجانبه
آمریکا که مورد اعتراض دیگر کشورهای جامعه بینالملل نیز هست را رصد
کند و اقدامات متقابل الزم را برای صیانت از منافع مردم با جدیت پیگیری
کند و به صحن ارائه دهد .قالیباف عنوان کرد :وظیفه ما آن است که مردم را
قوی کنیم .مسئله مردم ما ناکارآمدی در اداره کشور ،شرایط سخت معیشتی،
حمایت نشدن از لحاظ اقتصادی است ،نباید کشور و معیشت مردم را معطل
غرب کنیم .باید مردم را در اولویت قرار دهیم و باید از تجربههای روشن ملت
ایران بهره ببریم و بدانیم که دشمنی آمریکا با این ملت ریشهدار است .اینکه
ترامپ رئیسجمهوری شود یا بایدن هیچ تفاوتی در سیاست اصلی ضربه زدن
به ملت ایران حاصل نخواهد شد ،پس الزم است بر روی قویتر شدن ملت
ایران تمرکز کنیم .پیروزی واقعی را زمانی اعالم کنیم که اقتصاد و مردم قوی
شدند و احساس کنند در زندگی خود تغییرات ملموس ایجاد شده است.
توئیت میرسلیم از درون صحن
مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در واکنش به فعالسازی مکانیسم
ماشه در حساب کاربری خود در توئیترش با هشتگهای آمریکا و برجام
نوشت« :اقدام مذبوحانهآمریکا در شلیک تیر خالص بهبرجام ،غیر از اثبات

عناد و لجاجت و کینه توزی این دولت مستکبر ،نشاندهنده ضرورت اتحاد
جهانی بر به انزوا کشاندن دولت خودکامه آمریکا است».
تذکر با چاشنی مکانیسم ماشه
احد آزادیخواه نماینده مالیر از دیگر نمایندگانی بود که درباره مکانیسم
ماشه از تریبون مجلس صحبت کرد او در تذکری در جلسه علنی صبح
یکشنبه مجلس شورای اسالمی با اشاره به ادعای آمریکا برای بازگشت
تحریمها علیه ایران اظهار کرد :استکبار رسما ظلم میکند این ظلم بین و
آشکار به بشریت است .وی ادامه داد :حتما نمایندگان به این اقدام وحشیانه
شخصیتهای مدعی آمریکا در جای خود پاسخ مناسبی خواهند داد.
ماشه بدون تیر
عباس گودرزی نیز در جریان نشست علنی دیروز مجلس در واکنش به
ادعای آمریکا برای بازگشت به تحریمها علیه آمریکا در تذکری گفت :الزم
است در محکومیت افزونطلبی و زیادهخواهی آمریکا و تهدید به اعمال
مکانیسم ماشه این توضیح را بدهم که مکانیسم ماشه حاصل اعتماد به دشمن
است هر کشور و ملتی که به دشمنش اعتماد کند متضرر میشود ،اعتماد
به خدا و سنن آفرینش و بیاعتمادی به دشمن و شناخت او دو عامل اصلی
در عزت و سرافرازی ملت است .او ادامه داد :قطعا ماشه بدون تیر خواهد

بود ،دشمن هر غلطی تا امروز خواسته کرده تنها راه این است که ملت ایران
خودش را قوی کند و این اتفاق در حال رخدادن است.
همچنین سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مجلس شورای اسالمی در
تذکری گفت :طرح ماشه آمریکا با شکست مواجه خواهد شد.

