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ســخنگوی دولت تاکید کرد: سیاســت دولت بر اســاس قوانین و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و قطعا تحت تاثیر فضای احساساتی 
قرار نخواهیم گرفت و آنچه در این روزها مشاهده می شود خللی در اراده 
دولت در آنچه فکر می کند به نفع و مصلحت مردم و زندگی و معیشــت 

آنها است، وارد نخواهد کرد.
علی ربیعی روز دیروز در نشســت خبری و در پاســخ به خبرنگاران 
درباره مذاکرات اروپایی ها برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک با 
آمریکا با بیان اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا تنها در چارچوب برجام 
اتفاق می افتد، گفت: از آنجا که آمریکا هنوز  به برجام بازنگشته، نمی تواند 
از ســاختار و چارچوب درون آن بهره گیری کند؛ پیشــنهاد طرف های 
اروپایی برای برگزاری نشست غیررسمی به منظور گفت و گو و مذاکره 

ایران و چهار به اضافه یک با آمریکا به عنوان مهمان است.
وی با خــوب ارزیابی کردن اقدامات جوزف بــورل، ادامه داد: ما این 
اقدامات را در چارچوب تالش های ایشان برای حفظ برجام می دانیم و 
دعوت از دولت های ناظر در چارچوب برجام پیش بینی شده بود و برای 

آن مقررات خاصی تعیین شده است.
 هنوز تصمیمی درباره نشست کمیسیون مشترک 

اتخاذ نشده است
ربیعی افزود: طبق پیوســت چهارم برجام، حضور یک دولت باید با 
اجماع به تصویب برســد و دولت ناظر خارج از این توافق حق شرکت در 
نشست را نخواهد داشت. هنوز تصمیم نهایی در دولت گرفته نشده و این 
تصمیم بستگی به متقاعد شدن ما دارد که آیا شکل گیری این گفت و گو 

می تواند به آمریکا برای انجام کامل تعهداتش کمک کند یا نه.
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: این نشست احتمالی صرفاً برای 
تکرار روشن مواضع صریح ما و دیگر طرف ها است و به هیچ وجه مذاکره 
و چانه زنی در کار نخواهد بود. بنابراین این موضوع در دســت بررســی 
کارشناسی است و اینکه دســتور کار مشخص و صرفاً در محدوده انجام 

تعهدات برجامی توسط همه کشورها است.
ربیعی در پاسخ به ایرنا مبنی بر تدوین آیین نامه اجرایی از سوی دولت 
برای قانون اقدامات راهبردی لغو تحریم هــا و اقدامات عملی دولت در 
این زمینه، شاهد تجمع عده ای در مقابل سازمان انرژی اتمی بوده ایم و 
ارزیابی شما چیست، گفت: همه تشکل ها و افراد در قانون اساسی از حق 
اظهارنظر آزادانه برخوردارند و به نوبه خــود در دولت حق اظهار نظر را 

برای همگان قائل هستیم و به آزادی بیان اعتقاد داریم.
وی افزود: بنابرایــن اینگونه اظهار نظرها نه تنهــا جای هیچ نگرانی 
نیست بلکه به شادابی فضای سیاسی کشور کمک می کند و اینکه همگان 
بتوانند فرصت هایی برای اظهار نظر در چارچوب مقررات قانونی داشته 

باشند، بسیار خوب است.

ســخنگوی دولت با اشــاره به وجود پیچیدگی هایی در مذاکرات 
هســته ای، اظهار کرد: باید با عقالنیت تمام و پرهیز از شعارزدگی عمل 
کنیم. به نظرم این گونه تجمعات حق همه اســت اما در مواضعی که از 
تریبون های رسمی اتخاذ می شــود قطعاً دنبال کردن این موضع بدون 
شعار و بر اســاس یک خرد جمعی که همه ارکان به آن رسیده اند، یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است .
وقایع این روزها خللی در اراده دولت وارد نخواهد کرد

ربیعی تصریح کرد: در عین حال سیاســت دولت بر اســاس قوانین 
و رهنمون هــای مقام معظم رهبری بــوده و قطعا تحــت تاثیر فضای 
احساســاتی قرار نخواهیم گرفت و آنچه در این روزها مشاهده می شود 

خللی در اراده دولــت در آنچه فکر 
می کنــد به نفع و مصلحــت مردم و 
زندگی و معیشــت آنها است، وارد 

نخواهد کرد.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: 
دولت همواره با درک عمیق از شرایط 
بین المللی و منافع ملی تالش کرد با 
حفظ اســتقالل و عزت کشور ضمن 
مرتفــع ســاختن شــر بدخواهان 
نظام مانند دولت ترامپ، در ســایه 
ایســتادگی، مقاومت و تدبیر منافع 
مــردم را تامین کنــد و حق حیات، 
پیشرفت و سالمت ایرانیان را در این 

میان حفظ کند.
وی ادامه داد: دولت همواره مصالح نظام را در نظر داشته و از همگان 
به ویژه نخبگان دارای تریبون این انتظار را داریم به رفع مشکالت مردم 
بیندیشند و با کمی صبر و اندیشــه از بیان و رفتار و جمالت هیجان زده 

اجتناب کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت جمهوری اسالمی تا 
چه حد اختیار تعامل با دولت آمریکا را دارد و گام عملی و راهبردی در این 
راستا چیست، گفت: این ما نیستیم که باید با آمریکا همراهی کنیم بلکه 
آمریکاست که باید اقدامات خود را با قوانین و مقررات بین المللی همراه 
کند و آن طور که رییس جمهور آمریکا اقرار کرده با برگشــت به جامعه 

بین الملل و هنجارهای بین المللی باید احترام بگذارد.
  مجلس هنوز الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت را 

اعالم وصول نکرده است
ربیعی همچنین درباره عملکرد دولت در زمینه الیحه منع خشونت 

علیه زنان، درج نام مادران در کارت ملی و ارائه خدمات درمانی به زنان 
معتاد و بی خانمان، اظهار کرد: دولــت الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت را حدود یک ماه قبل تصویب و برای طی تشریفات 
قانونی توسط رییس جمهوری، به مجلس ارسال کرد اما تاکنون با وجود 

پیگیری های متعدد،  متاسفانه اعالم وصول نشده است.
وی ادامــه داد: دولــت جهت تبیین الیحه، تاکنون ســه نشســت 
تخصصی در تهران و ســه جلســه در قــم برگزار کرد و چــون الیحه، 
 اجماع دولــت و قوه قضاییه اســت،  انتظار می رود مجلــس اقدام الزم 

را انجام بدهد.
ربیعی قانون صدور شناســنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجــی را نمونه دیگر 
طرح های حمایتی دولت از زنان عنوان 
کرد و افزود: تاکنون بیــش از ۵۵ هزار 
نفر از فرزندان زیر ۱۸ سال و بیش از ۳۳ 
هزار  نفر فرزند باالی ۱۸ سال در سایت 
مربوطه پیش ثبت نام کرده اند که از این 
حدود ۱۵ هزار پرونده به مراجع مربوطه 
جهت استعالم ارســال و بیش از ۶۰۰ 

شناسنامه صادر شده است.
 وی خاطرنشان کرد: هیچ گونه صف 
انتظاری برای دریافت شناسنامه وجود 
ندارد و بالفاصله بعد از تشــکیل پرونده 
اقدامات الزم برای صدور شناســنامه 

انجام می شود.
  وزارت کشور صرفا مسئول ابالغ صورت جلسه 

انحالل جمعیت امام علی)ع( بوده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره درخواست انحالل جمعیت 
امام علی )ع( توسط وزارت کشور گفت: توجه به سازمان های مردم نهاد و 
تقویت و توسعه آنها یکی از سیاست های راهبردی دولت و به عنوان یک 
اصل مهم و حیاتی است و دولت همواره از گسترش سازمان های مردم 

نهاد و افزایش نقش و کارکرد آنها در جامعه حمایت کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت حفظ تشکل ها، تمهیدی 
اندیشیده شده تا فعاالن دفاتر و شــعب این تشکل برای آسیب ندیدن 
جامعه هدف، در سطح استان ها به فعالیت خود ادامه داده و مجوز استانی 
دریافت کنند. این یعنی همه اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب 
این جمعیت در اســتان ها در صورت انحالل جمعیت می توانند با ایجاد 
یک تشــکل مردم نهاد مســتقل از آن جمعیت به فعالیت های خود در 

چارچوب مقررات ادامه دهند.

نگران معیشت کارگران هستیم
ســخنگوی دولت با اشــاره به موضع دولت درباره دستمزد ۱۴۰۰ 
کارگران گفت: جلســات کمیته مزد با شــورای عالی کار به طور منظم 
تشکیل شده و به شهادت جامعه کارگری، کارگران در این هشت سال 
در جلسات حضور پیدا کرده و اعتراض کردند و جلسات هم بسیار منظم 

برگزار شده است.
وی ادامــه داد: مذاکرات نمایندگان کارگــران و کارفرمایان در این 
مرحله انجام می شــود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه 
کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هســتند و تا نیمه دوم 
اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت 

است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در شورای عالی کار معموالً ۲۹ اسفند این 
تصمیمات طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می شود به نظرم هنوز فرصت 
است و بحث ها در حال پیگیری اســت. قطعاً ما نگران معیشت جامعه 
کارگری هستیم و تمام تالش به کار گرفته می شود تا تصمیماتی گرفته 
شــود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم در شــرایط 
فعلی با توجه به مشکالتی که از سال ۹۷ به  کشــور وارد شد و کارگران 
و بازنشســتگان تامین اجتماعی که متأثر از این شــرایط قرار گرفتند، 

دریافتی بهتری داشته باشند.
ربیعی در پاسخ به ســوالی درباره اظهارات رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاســت های کلی نظام 
از نحوه اجرای سیاست های کلی نظام توســط دولت گفت: آنچه که از 
سخنان رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در دیدار با تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی منتشر شده، درخواست ایشان برای 
توجه جدی و بیش از پیش به سیاست های کلی نظام در روند تقنینی و 

اجرایی کشور بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه من ندیدم ایشان دولت را متهم به عدم 
اجرای سیاست های کلی کرده باشد، گفت: دولت همیشه به سیاست های 
کلی نظام و اسناد باالدستی توجه داشته و اساســا همه قوانین با توجه 
به سیاســت های کلی نظام در نظر گرفته می شــود و دولت هم مجری 

قوانین است.
وی اضافه کرد: به این حقیقــت هم باید توجه کرد که بیشــتر این 
سیاست ها قبل از هفت سال گذشته تصویب شده که ما در شرایط عادی 
به سر می بردیم. این دولت با وجود قرار گرفتن در دوران جنگ اقتصادی 
و نیز شرایط کرونا که اقتصاد جهانی را متاثر و کوچک کرده، همه اهتمام 

و تالش خود را به کار گرفته است.
ربیعی بر اجتنــاب از کلی گویی و اعالم دقیق اینکه کدام سیاســت 

تبدیل به قانون شده، اجرا نشده است، تاکید کرد.

خبر

ربیعی در نشست خبری:

دولت برای عمل براساس مصالح، تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نمی گیرد

نام »ایران« در میان بی قانون ترین کشورها خودنمایی می کند؛ 

 مستقیم در مسیر 
قانون گریزی!

سياست 2

شهرنوشت 6

 نگاهی به چرایی شکایت نمایندگان از روحانی 
در پی تصمیم نهادهای باالدستی!

 ظاهرا مجلس 
تو  باغ نیست

آیا شــورای عالی امنیت ملی به مجلس 
چراغ سبز نشان داد که قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم هــا را تصویب کند و بعد هم 
به دولت دســتور داد تا علی رغم قیل و قال 
مجلسی ها، با آژانس بین المللی انرژی اتمی 

توافق کند؟
آیا بهارســتان در این میانه نــه به عنوان 
نهــادی در رأس امور، بلکه صرفــا اهرمی با 
کارکرد »فشار« اســت؟ آن هم بدون آنکه از 
آنچه در پشت درهای بسته می گذرد، مطلع 
باشــد. آیا نهادهای فرادســتی بدون اینکه 

نمایندگان انقالبی بدانند به آنها نقش پلیس 
بد را داده اند؟

ظاهرا »رأس امور« توی باغ نیست. دست 
کم از شواهد و قرائن که این طور برمی آید! 

روز دوشنبه خشم و هیاهوی نمایندگان 
مجلس در واکنش به توافق علی اکبر صالحی و 
رافائل گروسی آنقدر باال گرفت که سخنگوی 
شورای عالی امنیت ملی ناگزیر به میان آمد 
تا بگوید کــه آقایان انقالبــی اینقدر حرص 
نخورید، مصوبه مجلس مخدوش نشده است. 

او حتی به حمایت از صالحی...

واکنش محافل بین المللی به بدعهدی بایدن در خصوص حل بحران یمن و عدم فروش  تسلیحات به عربستان؛ 

خلفوعدهاستراتژیکومنافعمحور!
جهان 3


