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رئیسجمهوری در نشست خبری با رسانههای داخلی و خارجی
تاکید کرد رفع تحریمها را به عقب نمیاندازد

حتی یک ساعت

مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تاثیرات تحریمها را مفید نمی دانم ،اما درحال تدوین
آیین نامه اجرایی آن در دولت هستیم
زمان و مکان انتقام خون شهید فخری زاده را ما تعیین می کنیم
جنگ اقتصادی تمام شد
الیحه بودجه  ۱۴۰۰براساس واقعیت است
ت غربیها درباره اعدام «زم» برداشت می شود ،او برای آنها کار می کرد
از حساسی 
شاهد همسویی مخالفان دولت با مخالفان جمهوری اسالمی ایران در
جهان هستیم
نمی گذارم عدهای پایان تحریمها را عقب بیندازند
آیا امروز کسی جرات دارد به قوه قضاییه و نیروهای مسلح توهین
کند؟ این کار را بکنند و فردا ببینیم چه اتفاقی میافتد و چند نفر
احضار میشوند؟

سیاست

رئیسجمهــوری تأکیــد کــرد :دولــت نخواهــد گذاشــت کســانی پایــان تحریــم را بــه
تأخیــر بیندازنــد ،ایــن اجــازه را بــه آنــان نخواهیــم داد ،تحریــم بایــد پایــان پذیــرد و
ایــن حــق مــردم ماســت .حجتاالســام حســن روحانــی طــی ســخنانی در ابتــدای
نشســت خبــری خــود بــا نماینــدگان رســانههای داخلــی و خارجــی بــا اشــاره بــه
انتقــادات برخــی از دولــت اظهــار کــرد :وقــت ایــن کار را نداریــم کــه بــه حاشــیهها
بپردازیــم امــا جــواب نــدادن مــا بــه آنهــا بــه معنــای پاســخ نداشــتن مــا بــه ایــن مــوارد
نیســت ،مــا تــا روز آخــر دولــت بهدنبــال خدمترســانی بــه مــردم هســتیم و فرصتــی
بــرای پاســخگویی بــه ایــن مــوارد نداریــم .وی ادامــه داد :جنــگ اقتصــادی ترامــپ
علیــه ایــران بــه نتیجــه نرســید و شکســت خــورد .ایــن توافــق برجــام ایراداتــی هــم
ایســنا :پــس از ارائــه بودجــه بــه مجلــس اکثــر نماینــدگان در اظهــار نظرهایــی
کــه نســبت به مفــاد الیحــه بودجــه 1400دارنــد انتقادهایــی را مطــرح میکنند
کــه شــاخصترین آن حســابی اســت کــه دولــت روی درآمــد ناشــی از فروش
نفــتیــانــرخارزبــازکــردهاســت؛نظــردولــتدربــارهآنچیســت؟
مــا بــرای بودجــه نقطــه ضعــف قائل نیســتیم .بودجه مــا نقطه قــوت دارد
آنــان کــه دنبــال نقطــه ضعــف آن هســتند ،برونــد و اینها را پیــدا کنند.
همشــهری:نظــرشــمادربــارهشــعرخوانیآقــایاردوغــانرئیسجمهور
ترکیــهوبحثهــایپیرامــونآنچیســت؟
وزیــر خارجــه ترکیــه بــه وزیــر خارجــه مــا گفته کــه آقــای اردوغــان چنین
قصــدی را اصــاً نداشــته اســت و ســخنگوی ریاســت جمهــوری ترکیــه
و ســفیر ترکیــه نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد کردنــد .ایــن یــک شــعر
چندپهلــو اســت و اگــر در ایــران خوانــده شــود یــک معنــا دارد و اگــر در
جــای دیگــری خوانــده شــود یــک معنــای دیگــری دارد .آقــای اردوغــان
معمــوالً شــعر زیــاد میخوانــد و بهنظــر مــن بــا توضیحاتــی کــه دادنــد
میتوانیــم از ایــن مســأله عبــور کنیــم .حساســیت مردم ما بســیار مهم
اســت و همــه دنیــا بایــد بداننــد کــه میلیمتــر میلیمتــر ســرزمین ملــی
بــرای مــردم مــا اهمیــت دارد و همــه در ســخنرانیهای خــود بایــد بــه
ایــن موضــوع توجــه بیشــتر کننــد.

داشــت ،بــه هرحــال بینقــص فقــط خداســت .برخــی میخواســتند برجــام را نابــود
کننــد تــا نباشــد و همانطــور کــه گفتــم ایــن برجــام کــه دســت و پایــش را شکســته بودنــد
بــا دســت و پــای شکســته جلــوی ترامــپ ایســتاد و ســه بــار او را در مجامــع بینالمللــی
شکســت داد .روحانــی تأکیــد کــرد :پایــان تحریــم بــه معنــای ایــن اســت کــه مــردم بــه
یکــی از حقــوق خــود دســت یافتنــد و پایــان ترامــپ بــه معنــای پایــان جنــگ اقتصادی
و تروریســم اقتصــادی اســت .دولــت نخواهــد گذاشــت کســانی پایــان تحریــم را بــه
تأخیــر بیندازنــد مــا ایــن اجــازه را بــه آنــان نخواهیــم داد .تحریــم بایــد پایــان پذیــرد و
ایــن حــق مــردم ماســت .امریــکا بایــد بــه برجــام بازگــردد و مــا هــم گفتهایــم کــه هــرگاه
ایــن اتفــاق بیفتــد مــا هــم حاضریــم بــه همــه تعهــدات خــود بازگردیــم.

روزنامــه ایــران :گاهــی دیــده میشــود مجلــس مــوازی کاری میکنــد و [نماینــده هــا] طرحهایــی را
آمــاده میکننــد کــه دولــت هــم در آن حــوزه الیحههایــی دارد ،در ایــن مــورد نظــر شــما چیســت؟
مبــارزهبــافســاد،تعــارضمنافعوشــفافیتلوایحیاســتکهمابهمجلــسدادیــموازاولویتهــایمردم
هســتند ،امــا متأســفانهمجلــس بــه لوایــح دولــت اهمیــت نمیدهــد و ایــن بــه نفــع کشــور نیســت .دولــت
یــکبدنــهکارشناســیعظیمــیداردوایــنبدنهکارشناســیرانمیتوانباکمیســیونهایمجلــسومرکز
بررسـیهایمجلــسمقایســهکــرد.لوایحــیکــهدردولتتهیهمیشــودپختهوبررســیشــدهاســت.طبق
قانــون ،مجلــس هــم میتوانــد طــرح داشــته باشــد امــا اصــل داســتان لوایــح اســت .عــدم تناســب یعنــی
خواباندن لوایح دولت و رســیدگی به طرحهای نمایندگان [و این] نمیتواند خیلی مفید باشــد؛ بحث ما
ایــناســتکــهچیــزیتصویــبشــودکهبهنفعمردمباشــد.علــتگرانیوبیثباتــیدربرخیاجنــاساین
اســت که ما در دولت وزیری که حامی مصرف کننده باشــد نداریم؛ ما به مجلس قبل پیشــنهاد تشــکیل
وزارت بازرگانی را دادیم؛ در نهایت روز آخر تصویب کرد اما در یک جمله ایراد داشــت که مجلس فعلی
میتوانســتدردودقیقـ هآنــرااصــاحکنــدامــامصوبهبهبایگانــیرفت.
رویتــرز :حضرتعالــی تــا چــه انــدازه امیدواریــد دولــت آقــای بایــدن سیاس ـتهای خصمانــه آقــای
ترامــپ دربــاره ایــران را اصــاح کنــد و اینکــه بــرای بهبــود روابــط ،آیــا مشــخصاً پیــام خاصــی تبــادل
شــده و ســیگنال خاصــی بیــن دو دولــت تبــادل شــده اســت؟
مــا معتقدیــم شــرایط در دولــت جدیــد آینــده امریــکا تغییــر خواهــد یافــت و آن شــرایط قبلــی
باقــی نمیمانــد حتــی اگــر ترامــپ هــم میمانــد تغییــر میکــرد و حــاال کــه آقــای بایــدن پیــروز
انتخابــات شــده [شــرایط] تغییــر خواهــد کــرد.

