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از ابتدای انقاب اسلامی تاکنون امریکا ، با استفاده از 
ابزارهای تحریمی تاش کرده تا جمهوری اسامی ایران 
را وادار به تبعیت از سیاست های استکباری خود کند. 

مسلئولین امریکایی نه تنهلا برای مقابلله با جمهوری 
اسامی ایران و وادار کردن کشورمان به عقب نشینی از 
این ابزار اسلتفاده کرده اند بلکه حتی برای ایجاد تنش، 
آشلوب و سلرنگونی نظام هم این ابزار را برای پیشبرد 

اهداف خود بکار گرفته اند. 
البته این سیاست تنها در مورد ایران اعمال نشده، بلکه 
بسلیاری از کشلورهای طرف حسلاب امریکا، مشمول 

چنین تحریمهای ظالمانه و افراطی هستند.
هم اکنون طبق اعلام وزارت خزانله داری آمریکا، 23 
کشلور در لیسلت تحریمی این کشلور قرار دارند و در 
صورت انتخلاب مجدد ترامپ، احتمال افزایش بیشلتر 

لیست کشورهای تحریم شده وجود دارد. 
کشورهای ایران، روسلیه، ترکیه، چین )به عنوان هدف 
جنلگ تجلاری آمریکا(، علراق، لبنان، سلوریه، لیبی، 
کنگو، باللکان، ماللی، نیکاراگوئله، اوکرایلن، ونزوئا، 
سلودان، سلومالی، کوبلا، زیمبابوه، یمن، کره شلمالی، 
باروس، بروندی و جمهوری آفریقای مرکزی در لیست 
تحریم های آمریکا هسلتند.  افزایش تعداد کشلورهای 
تحریمی در دوران ریاسلت جمهلوری ترامپ نیز اثبات 
این ادعاست که هر نوع سازش تحریمی می تواند پالس 
مثبتی باشلد که امریکا در قبلال تحریمهای خود علیه 
کشلورهای جهان دریافت می کند. انتظلار می رود که 
اگر دونالد ترامپ در سلال 2020 دوباره رأی بیاورد این 
فهرسلت افزایش یافته و کشلورهای بیشلتری در آن 
قرار گیرند. از این رو ایده تشلکیل باشگاه تحریمی در 
میان کشورهای یاد شده شکل گرفت تا ایجاد جبهه ای 
ضدآمریکایی زمینه تضعیف و شکسلت این تحریم های 

ظالمانه فراهم آید . 
کارشناسلان ملی گویند؛ در صورت تشلکیل باشلگاه 
روش هایلی  به کارگیلری  بلا  می تلوان  تحریمی هلا 
نظیلر گسلترش پیمان هلای پوللی چندجانبله، ایجاد 
پیام رسلان های مالی جایگزین برای سلوئیفت و ایجاد 
بسلترهای ماللی جدیلد، میلزان اثرگلذاری ابزارهای 
تحریملی را کاهلش داد و از طلرف دیگر بلا هم افزایی 
میان اقتصادهای کشورهای تحریمی، این کشورها را در 

مقابل تحریم های تجاری آمریکا مصون کرد.

 نگاهی به ایده باشگاه تحریمی 
تجربه نش��ان داده است که هرگاه کش��ورهایی که تحریم 
ش��ده اند بخواهند در مقابل فشارهای امریکا سر خم کرده 
و تس��لیم ش��ود، امریکا با دادن امتیازهای اندک ، نه تنها 
اهداف خود را با شدت بیشتری دنبال می کند، بلکه  یقین 
حاصل می کند که برای تعمیق س��لطه بر جهان می تواند 

این ابزار را بیشتر به کار گیرد. 
از این رو تنها راه حل این مسئله، مقابله با تحریم ها و تالش 
برای کاهش اثرگذاری آن هاست که جمهوری اسالمی ایران 

مقاومت فعال را به کار گرفته است.
ب��ا این حال ب��ا توجه به اقتصاد قوی امری��کا و تجهیز این 
کشور به فناوری و دانش روز از یک سو و وابستگی بسیاری 
از کشورهای دیگر به این کشور از سوی دیگر؛ حرکت های 
انف��رادی برای مقابله با تحریم کمتر به نتیجه می رس��د ، 
بنابراین الزم است کشورهای تحریم شده در زمینه مقابله 
با تحریم های آمریکا با یکدیگر متحد شوند و قطب دیگری 

در مقابل آمریکا ایجاد کنند . 
اتحاد کشورهای آس��یب  دیده از تحریم موجب هم افزایی 
ق��درت آنها ش��ده و در نهایت زمینه س��از تش��کیل قطب 
جدی��دی خواه��د بود ک��ه می تواند اعمال تحری��م و نفوذ 

سیاسی اقتصادی امریکا را محدود کند .
بحث تشکیل باش��گاه تحریمی ها از سال 1392 در ایران 

مطرح شد اما تاکنون عملیاتی نشد. 
کاظم جاللی، س��فیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو نیز 
در مصاحب��ه ای با روزنامه کامرس��انت پیش��نهاد کرد که 
ایران، روس��یه و چین با هدف مقابله با تحریم های آمریکا، 
باشگاه کش��ورهای تحت تحریم را تشکیل دهند. اما اولین 
بار در تیرماه س��ال 9۸ طرح مکلف ک��ردن وزارت خارجه 
برای تشکیل چنین مجموعه ای در مجلس شورای اسالمی 
و در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد 

ولی به دلیل اولویت س��ایر طرح ها به جایی نرس��ید. بعد از 
مأموریت موفقیت آمیز کشتی های ایرانی در حمل محموله 
بنزی��ن ب��ه ونزوئال این طرح بار دیگر ب��ه صورت جدی در 
دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است. در حال حاضر 
نهادهای مختلفی در کشور برای تهیه طرح تشکیل باشگاه 
کش��ورهای تحریم شده با مجلس همکاری و مشارکت می 
کنند و برنامه جدی جهت عملیاتی ش��دن چنین ایده ای 

وجود دارد.
البت��ه به گفته اکبر رنجب��ر زاده عضو هیات رئیس مجلس 
ش��ورای در  روز چهارش��نبه 12 تیرماه به مناسبت سالروز 
ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس از 
12 طرح در مجل��س با موضوع تحریمهای امریکا رونمایی 
ش��د. یکی از طرح ها تشکیل باشگاهی از کشورهای مورد 
تحری��م ای��االت متحده با همت ایران اس��ت ت��ا بین آنها 
وح��دت و هماهنگی صورت بگیرد که می تواند بازتاب بین 
المللی بس��یار مثبتی داشته باش��د. نماینده مردم اسدآباد 
در مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با ال��ف در این باره 
گفته بود؛ الزم اس��ت مناسبات نهادی موثر بین کشورهای 
مورد تحریم آمریکا در راس��تای گس��ترش تجارت صورت 
گیرد، حتی می توان از ارز مش��ترک بین این کش��ورها در 
مقابله با دالر استفاده شود. در واقع هدف تقویت ارتباطات 
بین کشورهای مورد تحریم آمریکا جهت شکل گیری یک 
ائتالف سیاس��ی اقتصادی است تا بتوانند نه تنها از تحریم 
ها عبور کنند بلکه هژمونی آمریکا در اس��تفاده از ابزارهای 

نامشروع را به چالش بکشند. 

 الزامات 
در این راس��تا ضرورت دارد ایران مسیر مقاومت در مقابل 
فش��ار آمریکا را ادامه دهد. کارشناسان می گویند سه قوه 
کشور و همه نیروهای نظامی در کشور باید در مسیر مقابله 
با آمریکا همگرایی و هم افزایی داش��ته باش��ند. همچنین 
الزم اس��ت مناسبات موثری بین کش��ورهای مورد تحریم 
آمریکا در راس��تای گسترش تجارت صورت گیرد. از سوی 
دیگر بر اس��اس نظر کارشناسان مهمترین مؤلفه ای که در 
امکان ایجاد این باشگاه اثرگذار است، تأمین منافع اعضای 
آن اس��ت. انعق��اد پیمان های پولی دو ی��ا چندجانبه برای 
ح��ذف  دالر که ارز واس��ط در مبادالت بین المللی اس��ت، 

یکی دیگر از این ابزارها است. 
حذف سوئیفت و راه اندازی پیام رسان مالی جایگزین برای 
مبادالت اقتصادی، ایج��اد ابزارهای مالی جدید مانند پول 

مشترک اهداف تشکیل باشگاه تحریمی ها باید باشد.

 تقویت پیوند ها 
باید گفت که در این میان برای تداوم کار این باش��گاه تنها 
مسئله تحریم کافی نیست بلکه بایستی تقویت پیوند میان 

اعضا فراتر از دامنه تحریمها باشد . 
کارشناس��ان تاکید دارند،  الزم است عالوه بر تحریم، سایر 
مشترکات کشورهای تحریمی در عرصه های مختلف نظیر 
پیونده��ای سیاس��ی، قرابت های ایدئولوژی��ک، فرهنگی و 
اجتماعی و فرصت های مش��ترک اقتص��ادی و امنیتی نیز 
مورد مطالعه دقیق قرارگرفته و همکاری میان این کشورها 

در همه این زمینه ها تقویت شود.

 کارشناسان چه می گویند 
در این میان کارشناس��ان در گفتگو با سیاس��ت روز تاکید 
دارند که طراحی این باشگاه در صورتی می تواند به نتیجه 
برس��د که از ظرفیت های موج��ود در این زمینه به خوبی 

استفاده شود. 
محمد صادق کوش��کی اس��تاد دانش��گاه تهران با تاکید بر 
اینکه چنین اتفاقی در حال انجام است به خبرنگار سیاست 
روز گف��ت: نمونه این اقدام مبادالت با ونزوئال و صدور نفت 
به این کشور است. وی با اشاره به اینکه موفقیت این اقدام 
نمونه ای از اقدامات کش��ورهایی اس��ت که از سوی امریکا 
تحریم شده اند، افزود: حتی اگر این کشور به ایران نزدیکتر 

بود می توانستیم مبادالت بیشتری را انجام بدهیم. 
کوش��کی با بیان اینکه عضویت روس��یه در این باشگاه نیز 
بس��یار اثر گذار است، خاطرنش��ان کرد: اراده دولت در این 
زمینه بسیار موثر است تا تجار و بازرگانان از ظرفیت مبادله 

کاال به کاال یا تبادالت با پولهای ملی استفاده کنند. 
کارش��ناس مسائل سیاس��ی تصریح کرد: در زمینه روسیه 
بعد مسافت نیز بسیار کمتر از ونزئال است و اگر اراده جدی 
دولت در این زمینه فراهم باش��د می توان نتایج درخشانی 

در این زمینه کسب کرد. 
وی گف��ت: البت��ه قرار نیس��ت که دول��ت کاری کند بلکه 
چنانچه مانع از مزاحمت های ایجاد شده و شرایط مبادالت 
را تسهیل کند، حوزه بازرگانی خود در عرصه های مختلف 

می تواند ظرفیت های خوبی را ایجاد کند.
کوش��کی با بیان اینکه متاسفانه مس��ئولین در این عرصه 
همراه��ی الزم را نم��ی کنند، اف��زود: متاس��فانه کمترین 
همراه��ی و اراده در ای��ن زمین��ه نم��ی بینی��م حتی اگر 
ای��ن همکاری ها ش��کل بگی��رد می ت��وان از ظرفیت های 

همسایگانی چون ترکیه نیز استفاده کرد. 
 از س��وی دیگر ابومحمد عس��کر خوانی ، اس��تاد دانشگاه 
تهران نیز در این باره گفت: یکی از شیوه هایی که جمهوری 
اسالمی ایران باید در مقابل سیاستهای کالن امریکا اتخاذ 

کند، استراتژی هم اندیشی ملل است. 
وی افزود: اگرچه بسیاری از کشورها در تفکر سیاسی مانند 
ایران هس��تند اما برخی از کش��ورها دولت هایشان هم سو 
با سیاس��ت های ایران نیس��تند اما ملت های آنها همس��و 

هستند و بایستی از این ظرفیت استفاده کرد. 
عسکر خانی با اشاره به اینکه بایستی سه قوه در کشورمان 
در این حرکت همس��و عم��ل کنند به عملکرد دولت ها در 
زمانهای مختلف اش��اره کرد و گفت: شاهد فراز و فرودهای 
بس��یاری در دولت های مختل��ف بودیم، برخی از دولت ها 
غ��رب گرا بودند و قبله آمالش��ان امریکا و غرب و نیویورک 
ب��ود و دولت هایی هم بودند که با مح��ور مخالفت با غرب 
به س��وی کشورهای همس��و رفتند و سیاست هایی را هم 
اتخاذ کردند مانند آنچه که در ونزوئال انجام شد. اما مجدداً 
گرایش دولت به س��وی امریکا جلب ش��د و بدون توجه به 
اقدامات دولت های قبلی، سیاستهای این دولت ها در محور 

برجام و غرب گرایی شکل گرفت. 
وی با بیان اینکه اخیراً نظام به این نتیجه رسیده است که 
باید نگاهی به کش��ورهای هم فکر و هم س��و داشته باشد، 
تاکید کرد: در این زمینه باید هم اندیشی ملت ها جایگزین 
هم اندیشی دولت ها شود و سیاست های استراتژیک کشور 

به این سمت برگردد تا موازنه قدرت ایجاد شود. 
این اس��تاد دانش��گاه با یادآوری اینکه الزم اس��ت در این 
زمینه بررس��ی های خوبی انجام ش��ود گفت: ن��ه تنها در 
مورد استراتژی های اقتصادی بلکه در مورد استراتژی های 
امنیتی، سیاس��ی، فرهنگی و... بایستی بتوانیم با کشورها و 
ملت های هم س��و بازدارندگی در مقابل تحریمها و فشارها 

ایجاد کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه فش��ارها و تحریمها علیه کشورمان 
پیچیده اس��ت، اف��زود: از این رو سیس��تم بازدارندگی در 
مقابل آنها هم باید پیچیده طراحی و مقابله به مثل باش��د 
در غی��ر این صورت نمی ت��وان تحریمها را تحت تاثیر قرار 
داد . باید از تمام ابعاد به این مسئله نگریست و بازدارندگی 

چند محوری جایگزین بازدارندگی تک محوری شود. 
عس��کرخانی با بی��ان اینکه تدوین چنی��ن طرحی نیازمند 
سیاس��ت خارجی پویا و فعال اس��ت، اظهار داشت: دیدگاه 
روابط بین الملل باید در س��طح کالن و چند محور باش��د 
چرا که سیس��تمی که خود را اسیر موضوعاتی چون برجام 
کند و منفعل عمل کند، نمی تواند موفق باشد بلکه نیازمند 

سیستمی دینامیک و پویا هستیم.

 تاکید نمایندگان 
در این میان بس��یاری از نمایندگان مجلس تشکیل باشگاه 
تحریمی ه��ا و اتح��اد ایران با هم پیمان��ان خود را ضروری 
دانس��ته و بر این باورند ک��ه این اقدام می تواند باعث ایجاد 
کانال های مبادالت اقتصادی جدیدی ش��ود. همچنین این 
اقدام، دش��من را زمین گیر کرده و با تشکیل یک کمسیون 

می توان آن را به صورت ویژه بررسی کرد. 
عباس گودرزی در گفتگو با مهر درباره تشکیل کمیسیون 
ویژه باشگاه تحریمی ها در مجلس گفت: در مجلس اختالف 
نظرهای��ی در این ب��اره وجود دارد و برخ��ی از نمایندگان 
معتقدند که این مس��ئله در حوزه کاری کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی است اما برخی دیگر از نمایندگان 
می گویند الزم اس��ت این موضوع به صورت منس��جم و با 

تشکیل یک کمیسیون ویژه دنبال شود.
وی اف��زود: معتقدم  در این زمینه بهتر اس��ت کمیس��یون 
مش��ترک تشکیل شود، چرا که تحریم ها در همه ابعاد اعم 
از اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار 
هس��تند و الزم اس��ت که نمایندگان در حوزه های مرتبط 

راهکارهایی را برای مقابله با تحریم ها بیندیشند.
همچنی��ن روح اهلل متفکر آزاد عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: ایجاد باش��گاه تحریمی ها، راهکار 
مناسبی برای از بین بردن اثرات تحریم است و باید به این 

سمت حرکت کنیم.
وی بیان کرد: در صورتی که باش��گاه تحریمی ها قدرتمند 
عمل کند، می تواند اثرات تحریم را از بین ببرد و از س��وی 
دیگر باعث می ش��ود که تحریم کنندگان از اعمال هر نوع 

تحریم دیگری منصرف شوند.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: 
تشکیل کمیسیون ویژه باش��گاه تحریم ها، ساختن فرصت 
از یک تهدید اس��ت و بنده تش��کیل این کمیسیون ویژه را 
مثب��ت می دانم و قطعاً تأثیر بس��زایی در عبور از تحریم ها 
دارد. همچنین حس��ن ش��جاعی عضو کمیسیون اصل 9۰ 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با مهر  درباره تشکیل 
کمیس��یون وی��ژه باش��گاه تحریمی ها در مجل��س، گفت: 
طبیعتاً اگر ما موضوع تحریم را به ش��کل خاص مورد توجه 
قرار دهیم و متمرکز روی این موضوع باشیم، قاعدتاً قدرت 

مواجهه بهتری با تحریم ها پیدا می کنیم.
وی تاکی��د ک��رد: زمان��ی که کمیس��یونی ب��رای مقابله با 
تحریم ها وجود نداش��ته باشد، قطعاً موضوع تحریم در البه 
الی س��اختارهای مجلس و تخصص های��ی که در مجلس 

وجود دارد به حاشیه می رود و گم می شود.

حاجیبابایی:

 بازگشایی مدارس 
تخلف بود

نماین��ده همدان در مجلس با 
بیان اینکه ستاد کرونا تا امروز 
اعالم نکرده که بالخره موافق 
مدارس  حضوری  بازگش��ایی 
هست یا خیر؟ گفت: آموزش 
و پ��رورش نباید تخلف قانونی 
می کرد چون بر اساس مصوبه 
مجلس ش��روع م��دارس یکم 
مهرماه است. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:  آموزش و پرورش 
نباید تخلف قانونی می کرد چون بر اس��اس مصوبه مجلس 
ش��روع مدارس یکم مهرماه اس��ت و این یک تخلف قانونی 
ب��ود؛ عالوه بر اینکه س��تاد کرونا تا امروز اع��الم نکرد که 

باالخره موافق باز شدن حضوری مدارس  است یا خیر.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هفته دف��اع مقدس را پیش��اپیش به 

هم��ه ملت ایران و ایثارگ��ران تبریک عرض می کنم گفت: 
کشورهایی مثل امارات با رفتارهای خائنانه ای که در جهان 
اس��الم انجام می دهند باید بدانند در آینده نه چندان دور 
نتیجه خیانت های خودش��ان را به جهان اس��الم از طرف 

ملت های بزرگ مسلمان دریافت خواهند کرد.
وی همچنین با اش��اره به وضعیت معیش��ت مردم تصریح 
کرد: دول��ت و مجلس بدانند که وضعی��ت عمومی اقتصاد 
خوب نیس��ت و حال مردم مناس��ب نیس��ت سیاست های 
اقتصادی باید به شکلی ساماندهی شود که مردم بتوانند از 
این وضعیت به وجود آمده وضع این بحران که در برخی از 

امور ایجاد شده با صالبت عبور کنند.
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
ب��ا تاکید بر اینکه ملت ایران همیش��ه ب��ا صالبت از معبر 
ها عبورکرده اما رفتارها و عملکردهای نادرس��تی که بعضاً 
در اقتصاد و سیاس��ت گذاری ها انجام می پذیرد شایس��ته 
ملت بزرگ ایران نیست گفت: سرمایه گذاری باید در کشور 

انجام بپذیرد و حرف اول و آخر ما سرمایه گذاری است.
حاجی بابایی ادامه داد: س��رمایه گذاری یعنی ما نقدینگی 
را به ش��کلی هدایت کنیم که نتیجه هدایت ما ایجاد شغل 
رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه و معیش��ت عمومی باش��د. 
بعضی از سیاستگذاری ها متاسفانه تعریف مشخصی ندارند 
و نوع هزینه ها و درآمدها و عدم شفافیت در بودجه و عدم 

ش��فافیت در رفتارها و برخی از سیاستگذاری ها متاسفانه 
وضعیت اقتصادی کش��ور را به س��متی سوق داده که ملت 

بزرگ ایران را با چالش روبرو کرده است.
وی افزود: باید بدانیم و بدانند که وقتی در این کش��ور نرخ 
اجن��اس و کاالها ه��ر روز در حال تغییر اس��ت نتیجه بی 
مدیریتی و عدم برنامه ریزی دقیق و عدم تفکر و اندیش��ه 
مبتنی بر اس��الم ناب و عدم اعتقاد بر این اس��ت که ملت 
بزرگ ایران می توانند بر اس��اس اقتصاد مقاومتی بهترین 
زندگی را در کش��ور داش��ته باش��ند اما اتکا به تفکر غیر از 
اقتصاد مقاومتی متاسفانه کشور را با چالش های گوناگون 
روبرو کرده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با بیان اینکه ما باید بدانیم که در کشور جمهوری اسالمی 
ای��ران نیروی انس��انی داریم و کمبود پ��ول نداریم و ما در 
جمهوری اس��المی ایران رهبری قدرتمند و قوی و مدیر و 
مدبر داریم و ما در کش��ورمان اسالمی قدرتمند و جاودانه 
داری��م گفت: اما چرا مش��کالت اقتصادی داریم؟ مش��کل 
اقتصادی از آن کس��انی اس��ت که اعتقاد عمیق و واثق به 
مسائل دینی و اعتقادی ندارند. مشکل اساسی کشور امروز 

نبود عدالت در مسائل گوناگون است. 
حاج��ی بابایی با تاکید ب��ر اینکه مجلس انقالب��ی باید به 
دنب��ال عدالت ش��د تصریح کرد: عدالت یعن��ی اینکه همه 
م��ردم بتوانند در ش��غل و حقوق در ش��رایط مس��اوی زد 

عادالن��ه قرار بگیرند. مجلس انقالبی باید مبارزه با مفاس��د 
را در قانون گذاری ش��روع کند و اشرافی گری بزرگ ترین 
معضل این کش��ور است وی تصریح کرد: امروز گروه بندی 
ها و جناح بندی ها و س��ایه 1۴۰۰ بر سر مجلس و دولت 
و کش��ور حکمفرما است. ما باید بدانیم که مجلس و دولت 
و مردم نباید قربانی انتخابات  شوند و باید بدانیم که کشور 
و مردم نباید قربانی رفتارهای س��لیقه ای و گروهی و حزبی 

قرار بگیرند.
باتاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که ملت بزرگ 
ای��ران بتوانند به اهداف خود در انقالب اس��المی برس��ند 
گفت: ما در کش��ور »مش��کل نمی دان��م« نداریم و مجلس 
ش��ورای اس��المی کار را ش��روع کرده و ما باید در مجلس 
کاری انج��ام دهیم که امروز نی��از واقعی و صددرصد مردم 
است و بر همین اساس بر اساس طرح یک فوریتی مجلس 
شورای اس��المی،  کمیسیون برنامه و بودجه بحث کاالهای 
اساس��ی را ح می کند و به فضل الهی در این هفته به پایان 
می رساند. حاجی بابایی در همین رابطه ادامه داد: اگر هفته 
آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد اولین گام عملیاتی 
برای رسیدن به عدالت اجتماعی و به داد مردم رسیدن در 
بزرگترین و سخت ترین شرایط اقتصادی شروع خواهد شد. 
مجل��س باید طرح هایی را بیان و مصوب کندکه همان روز 

و لحظه و همان ماه اولیه به داد مردم برسد.  فارس 

امام علی )ع(: بر تو باد پایداری در راه راست؛ زیرا که این کار، به تو کرامت 
می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد. میزان الحکمه، ج9

ربیعی:
آمریکا خطایی کند ایران  پاسخ 

مناسبی خواهد داد

سخنگوی دولت گفت: ما برگزاری جلسات سران قوا 
را به فال نیک می گیری��م و امید داریم که حتما از 

این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.
عل��ی ربیعی س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری 
هفتگی با خبرنگاران با اش��اره به جلسه اخیر سران 
قوا گفت: اولین جلس��ه س��ران قوا بع��د از مجلس 
یازدهم روز یکشنبه تشکیل شد. بی تردید همکاری 
و هماهنگی س��ه قوه موجب حل سریعتر مشکالت 

کشور خواهد شد.
س��خنگوی دول��ت هم چنین درخص��وص مصوبات 
هیئت دولت بیان کرد: چندی پیش اعطای تابعیت 
ایرانی ب��ه فرزندان حاص��ل از ازدواج زن��ان ایرانی 
با م��ردان خارجی تصویب ش��د ک��ه آیین نامه آن 
در کش و ق��وس قرار گرفت. در نهایت در جلس��ه 
اخیر هیئت دولت، برای تامین نظر مجلس شورای 
اس��المی، آیین نامه آن اصالح شد. امیدوارم با این 
اص��الح، فرزندان ب��ه حقوق خود برس��ند و به این 
مطالبه پاسخ داده شود. ربیعی درباره بیماری کرونا 
نیز اظهار داش��ت: در جلس��ه اخیر ستاد ملی کرونا 
برنامه خرید و توزیع عادالنه واکس��ن های مورد نیاز 
و بودجه و توزیع عادالنه آن مورد بحث قرار گرفت. 
قطعا افراد در معرض ریسک در اولویت خواهند بود. 
در سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز 
واکس��ن انفوالنزا مصرف ش��ده بود اما برای امسال 
ابت��دا تامی��ن 9 میلیون دوز و س��پس ب��ا توجه به 
احتمال درخواست های بیشتر 16 میلیون دوز پیش 
بینی شده است. باید تاکید کنم اولویت با گروه های 
در معرض خطر مانند افرادی باالی 65 س��ال، زنان 
باردار و مبتالیان ب��ه بیماری های زمینه ای و نقص 
ایمنی اس��ت و ضرورتی ندارد همه مردم از واکسن 

آنفوالنزا استفاده کنند.
وی گفت: همچنین س��تاد ملی مدیری��ت کرونا به 
وزارت علوم اجازاه داد تا برای جلوگیری از تجمع در 
برگزاری و تردد عوامل اجرایی در آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال 1399 برای رشته محل هایی که 
تعداد داوطلب در آنها در سال 139۸ کمتر از ظرفیت 
است، پذیرش دانشجو بدون آزمون و صرفا براساس 
سوابق تحصیلی و معدل تراز شده مقطع کارشناسی 
به صورت متمرکز توس��ط سازمان سنجش آموزش 

کشور انجام شود.
ربیعی در ادامه این نشست درباره تهدید اخیر ترامپ 
تصریح کرد: متأسفم رئیس جمهور کشوری که داعیه 
مدیریت و نظم جهانی دارد چنین اظهارنظری سست 
و  مخدوش و ش��اید هم سفارشی انجام می دهد. آنها 
بر اس��اس همین اظهاراِت مخ��دوش جنگ عراق و 
افغانس��تان را آغاز کردند و این س��نت آمریکایی ها 
و بخصوص س��نت رئیس جمهور فعلی آمریکاس��ت 
و ج��ز برهم زدن نظم امنی��ت منطقه هدف دیگری 
دارد. ترامپ ش��اید این اظهارات را به عنوان خوراک 
انتخابات��ی مصرف می کند که امری نابخش��ودنی و 
خیانت به بش��ریت اس��ت. ننگ ترور سردار قهرمان 
و شهید ما سردار س��لیمانی پاک نخواهد شد و اگر 
خطای��ی صورت گیرد ایران نیز پاس��خ مناس��ب را 

خواهد داشت.
وی درباره علت عدم معرفی وزیر صمت گفت: نباید 
ذهنیت مردم را نس��بت به اینکه دولت کنترلی بر 
قیمت ن��دارد مخدوش کنیم، دول��ت تصمیم های 
درستی در ش��رایط بحرانی از نظر قیمت را گرفته 
اس��ت. ما آقای مدرس��ی خیابان��ی را معرفی کرده 
بودی��م و به هر دلیلی رأی نیاورد و دالیل مختلفی 
عنوان ش��د و ش��نیدم که حاال برخی ها می گویند 
کاش رأی می آورد. ما برای اینکه کس��ی را معرفی 
کنی��م نمی توانی��م آدم بی اط��الع را معرفی کنیم 
که تازه با وزارتخانه آش��نا ش��ود و این کاِر آس��انی 
نیس��ت و حتم��ا رئیس جمهور ب��ه زودی فرد مورد 
نظ��ر را معرف��ی خواهد ک��رد و اف��راد مختلفی در 
ح��ال مصاحبه برای این کار هس��تند. س��خنگوی 
دولت درباره اخبار مربوط به لغو طرح فروش اوراق 
س��لف نفتی بیان ک��رد: طرح فروش اوراق س��لف 
نف��ت جز طرح های مورد نظر دولت اس��ت و آن را 
دنب��ال می کند. این طرح نقدینگی را جمع می کند 
و ب��ه دنبال آن تورم را کاه��ش می دهد. ربیعی در 
ادامه در پاس��خ به این س��وال که برخی کشورهای 
همس��ایه از بازپرداخت پول های ایران سرباز زدند، 
ایران چه تالش هایی انجام داده و کدام کش��ورها از 
پرداخت پول ایران ممانعت می کند؟، تصریح کرد: 
آنچه که بیان ش��ده یک واقعیت است، آمریکا برای 
تنگ تر فضای تحریم ها همت کش��ورها را به نحوی 
درگیر این مس��ئله کرده اس��ت. حت��ی به مجامع 
ورزشی هم فشار آوردند و این سلسله فشارهایشان 
را ادامه می دهن��د و وقیحانه دروغ می گویند که با 
م��ردم ایران کاری نداریم. وی افزود: ما منابع ارزی 
خوبی در کشورهای دیگر داریم که می تواند مسائل 
ارزی ما را حل کند و انتظار داریم س��ایر کش��ورها 
ب��ا زیاده خواهی آمریکایی مقابله کنند و منابع ما را 
بدهند. کار آمریکایی ها همان اصطالح خفت گیری 
اس��ت و ما به تالش های خود ادامه می دهیم؛ هیح 
مانع حقوقی و قانونی بین المللی وجود ندارد و تنها 

تنبیه یک جانبه آمریکاست. 

گزارشخبر
کارشناسان در گفتگو با سیاست روز تاکید کردند   

باشگاه تحریمی ها، ابزاری برای مقابله با آمریکا  
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