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چرخش به سمت درون زایی صنعتي
 اقدامي دیر اما شایسته 

راهبرد مقام معظم رهبري در مقابله با فشار حداكثري و تحریم های 
غرب عليه ملت ایران، »اقتصاد مقاومتي« است. بدین منظور از جانب 
ایشان الگوي اقتصاد مقاومتي براي برون رفت از مشكالت اقتصادي و 
افزایش قدرت ملي مبتني بر »فعال سازي ظرفيت های داخلي« مطرح 
شد. )1391/5/16( از دستاوردهاي موفق این راهبرد از منظر ایشان 
آن خواهد بود كه »اگر به نيروي داخلي، به ابتكار جوان ها، به فعاليت ها 
ذهن ها و بازوها در داخل، تكيه كني��م و اعتماد كنيم، از فخر و منت 

دشمنان خارجي، خودمان را رها خواهيم كرد«. )1391/5/3(
با توجه به این اصل و دس��تاورد مهم اقتص��اد مقاومتي، از مهم ترین 
ضرورت هاي حال و آینده، برنامه هاي پيشرفت و توسعه اقتصادي و 
صنعتي كشور، وفاق ملي بر »اقتصاد درون زا« محسوب مي شود كه 
بر محوریت آن مي توان برنامه اي راهبردي براي اصالح ساختارهاي 
اقتصادي كشور در آینده طراحي كرد؛ برنامه اي كه مبتني بر تجربه اي 
چهل ساله، در بيانيه  گام دوم توس��ط رهبر حكيم انقالب ارائه شده 
است. در این بيانيه، »استفاده  اندك از ظرفيت نيروي انساني داخلي«، 
»نگاه به خارج و نه به توان داخلي« از جمله چالش های دروني اقتصاد 
ایران قلمداد ش��ده اند. این چالش، ازجمله مس��ائلي بود كه با طرح 
برجام و عدم شناخت درست از چالش های بيروني همچون دور باطل 
»تحریم و وسوسه«، منجر به آن ش��د كه برخي مسئوالن براي حل 
آن »وفاق« نداش��ته باش��ند و راهكار »نگاه به خارج« را به خصوص 
در بخش صنایع راهبردي و حساسي همچون صنایع عظيم نفتي در 
دستور كار خود قرار دهند. ایش��ان در این زمينه دالیل و توجيهاتي 
را از قبيل ل��زوم بهره گيری از س��رمایه گذاری و دانش فني خارجي، 
تسریع در ارائه خدمات ش��ركت های خارجي در پيشرفت پروژه ها و 
بهره برداری از منافع آنها با س��رعت بيشتر و ورود فناوري صنعتي به 
داخل كشور را طرح كردند. اما پس از خروج امریكا از برجام و بدعهدي 
طرف هاي اروپای��ي كه با خروج ش��ركت های اروپایي در حوزه نفتي 
كشور همراه بود، این راهكارها نه تنها با شكست جدي مواجه گردید، 
بلكه پيامدهاي ناگواري همچون دس��تيابي شركت های خارجي به 
اطالعات پایه نفتي و زیرساخت های كشور در این زمينه را به همراه 
داش��ت. تغيير رویكرد وزارت نفت پس از خروج شركت های اروپایي 
و چيني در واگذاري این پروژه ها، اقدامي است كه هرچند دیر اتفاق 

افتاد، اما شایسته توجه است.
اكنون در این شرایط كه كشور در مسير مبارزه با تحریم ها، راهكار تكيه 
بر توان داخلي را در دستور كار خود قرار داده و با جدیت دنبال مي كند، 
خبرهاي خوشي از سوي وزارت نفت در خصوص واسپاري بخش های 
مختلف صنعت نفت كشور به شركت های داخلي به گوش مي رسد كه 
هرچند دیر اتفاق افتاده است اما باز قدمي مثبت در راه تحقق اقتصاد 

مقاومتي با تكيه بر توان داخلي محسوب مي شود.
طبق خبرهایي كه منتش��ر ش��ده، وزیر نفت چند روز پيش با س��ه 
ش��ركت ایراني از جمله ش��ركت »مپنا« قرارداد های��ي را در زمينه 
بهره مندي از فناوری های این مجموعه هاي توانمند داخلي در زمينه 
به انجام رساندن صنایع زیر ساخت صنعت نفت و ساخت تجهيزات و 
تكنولوژي هاي پيچيده این صنعت كه از آنها با عنوان تكنولوژي هاي 
»هاي تك صنعت نفت« یاد مي ش��ود، امضا كرد ت��ا در جهت انجام 
بزرگ ترین و مهم ترین پروژه هاي نفتي كشور، همچون طرح توسعه 
فاز 11پارس جنوبي به شركت های ایراني گامي مهم برداشته شود؛ 
پروژه اي عظيم كه واگذاري آن به ش��ركت های »توتال« فرانس��ه و 
»سي ان پي سي آي« چين در همان زمان نيز با اما و اگرهاي بسياري 
همراه بود اما وزارت نفت و ش��خص وزیر با تكيه به دالیلي همچون 
نبود فناوری های مورد نياز این پروژه ها در شركت های داخلي، جذب 
سرمایه گذاری خارجي و تسریع روند دستيابي به منافع پروژه براي 

كشور، بر انجام آن از سوي شركت های خارجي تأكيد داشتند.
این اقدام را كه حاكي از شكست این دالیل است، باید شروع روندي 
مثبت در راه مبارزه با تحریم ها و تبدیل آن به فرصت به جاي تهدید 
در عرصه توليد ملي و اقتصاد برون زا قلمداد ك��رد و آن را آغاز راهي 
طوالني اما پرثمر دانست. چنانكه به گفته وزیر نفت این تازه شروع كار 
است: »مي خواهيم بيشتر كار در صنعت نفت را به شركت های داخلي 
بدهيم و از این فرصت براي توس��عه صنعت داخلي و نه تنها صنایع 
بلكه واحدهاي فن��اوري و دانش بنيان داخلي هم اس��تفاده كنيم«. 
گرچه با توجه به روند اقدامات چند س��ال گذش��ته وزیر نفت چنين 
مواضع و عملكردي از چنين دستگاهي كه اصاًل اعتقادي به ظرفيت 
داخلي نداشتند، دور از انتظار بود اما شاهد بودیم كه وي حتي گفت: 
» مي توان حداقل دو سوم كارها را به شركت های داخلي سپرد. این 

كاماًل عملي و مفهوم درون زایي است.«
بنابراین اكنون پس از تجارب ناخوش��ایند برجام، اميد مي رود روند 
پيش��رفت با »نگاه به داخل و اتكا به توان داخلي« هرچه بيشتر نمود 
پيدا كند و »وفاق بر سر اقتصاد درون زا«، در كنار شناسایي ضعف هاي 
س��اختاري دروني اقتصاد در بيانيه  گام دوم انق��الب و ارائه راه هاي 
درمان در همين بيانيه، نویدبخش  عنصري براي آینده  روشن اقتصاد 

ایران گردد. 
چراكه مهم ترین راهبرد در ش��رایط تحریمي كشور، عمل به اصول 
راهبرد اقتص��اد مقاومتي مدنظر مقام معظ��م رهبري همچون تكيه 
برتوان داخلي و الگوي اقتصادي »درون زاي ب��رون نگر« در صنایع 
زیرساخت كشور همچون صنعت نفت است كه هم مي تواند نيازهاي 
كش��ور را با كمترین هزینه برآورده كن��د و هم ارتق��اي توانمندي 
مهندسي و دانش فني كشور را در صنایع مهم و داراي فناوري پيشرفته 
را كه در انحصار شركت های خارجي است محقق سازد. سفارش كار 
به شركت های داخلي از سوي وزارت نفت، گامي مهم در تحقق این 
راهبرد است و این پيام را به همراه دارد كه داخلي سازي تجهيزات و 
رفع نيازهاي صنعت نفت به عنوان بزرگ تری��ن صنعت ایران دوباره 
مدنظر مدیران این بخش از صنعت كشور قرار گرفته و الگوي توسعه 
این صنعت اكنون تمایل به درون زایي دارد. ضمن اینكه شركت های 
داخلي از نقاط قوتي همچون نيروي كار متخصص، نگاه صرفه جویانه 
و بهره ور محور، قابليت تحرك و تغييرپذی��ری باال، قابليت چانه زنی 
و مذاكرات برد-برد، تجربه و س��وابق مل��ي و بين المللي، توان صدور 
دانش و خدمات فني و مهندسي، دسترس��ي به امكانات و تجهيزات 
نرم افزاري و سخت افزاري كه مي تواند 75 درصد نياز صنعت نفت را 

تأمين كند، برخوردار هستند. 
 تجربه موفق این حمایت ها و اعتماد به صنایع و شركت های داخلي در 
پروژه هاي عظيمي همچون پروژه هاي بزرگ عسلویه )فازهاي 15 و 
16( و همچنين ساخت پروژه بزرگ پاالیشگاه »ستاره خليج فارس«، 
به خوبي به ثمر نشست و موجب شد دشمن نتواند صنایع نفت و گاز 
ایران را با مشكل مواجه كند. پروژه بزرگ ستاره خليج فارس، با ظرفيت 
پاالیش36۰هزار بشكه ميعانات گازي در روز كه توسط متخصصان 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و بدون اتكا به توان داخلي به بهره برداری 
رسيد، كشور را از نظر واردات بنزین بي نياز كرده و ابزار تحریم بنزین 

مصرفي در داخل كشور را از دست دشمن گرفت. 
باتوجه به این تجربه هاي موفق اس��ت كه مي توان به این باور رسيد 
كه بدون كمك بيگانه و بر اس��اس ش��عار »ما مي تواني��م« حتي در 
سخت ترین شرایط تحریمي مي ش��ود و مي توان در همه عرصه ها و 
بدون نياز و وابس��تگي به بيگانگان، مشكالت را نه تنها حل كرد بلكه 
با بومي سازي دانش فني در صنایع پيش��رفته به دانش هاي عظيم و 
راهبردي دست یافت و تحریم ها را به فرصتي براي پيشرفت شتابان 

علمي تبدیل كرد.

 محسن اخباري

آيت اهلل جنتي با اشاره به برخي سخنان اخير در هجمه به شوراي 
نگهبان، گف�ت: راه برون رفت از مش�كالت، عمل ب�ه ُمر قانون، 
توجه به مش�كالت اصلي مردم و پرهيز از حاشيه س�ازي است. 
به گزارش رسا، آیت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان صبح دیروز در 
ابتداي جلسه شوراي نگهبان ضمن تسليت و گراميداشت ایام اربعين 
حسيني )ع(، راهپيمایي ميليوني اربعين را از معجزات الهي دانست و 
افزود: توجه و بزرگداشت این حماس��ه عظيم موجب افزایش قدرت 
معنوي و اتصال قلب هاي مسلمانان به یكدیگر و باعث اعتالي كلمه 

حق و توحيد در سراسر عالم مي شود. 
وي در ادامه با اشاره به دستگيري سرش��بكه جریان معاند آمدنيوز، 
اقدام سازمان اطالعات سپاه در شناسایي و بازداشت روح اهلل زم را نشانه 
اشراف و قدرت نمایي اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان )عج( دانست 

و افزود: این اقدام بزرگ كه حاصل تالش شبانه روزي عزیزان مان در 
سپاه بود، ضربه سختي به دش��من ملت ایران زد و امریكا، اسرائيل و 
فرانسه را كه پشتيبان منافقين و عناصر ضد انقالب هستند، حيرت زده 
كرده است.  دبير شوراي نگهبان تخریب فكر و ذهن جوانان و نااميدي 
مردم از آینده روشن ایران را یكي از اهداف اصلي این جریان رسانه اي 
معاند خواند و گفت: اقدام اخير كه توسط نيرو هاي جوان و با انگيزه سپاه 
انجام شد، نشان داد مي توانيم بر دشمن غلبه كنيم و اگر به توان داخلي 
خودمان در زمينه هاي مختلف امنيتي، دفاعي، اقتصادي و ... اتكا كنيم 
توان شكست نقشه هاي شوم دشمن را داریم. آیت اهلل جنتي خاطرنشان 
كرد: من با همه وجودم از سپاه تشكر مي كنم و از خداوند متعال عزت و 
سربلندي سپاه افتخارآفرین را خواستارم. دبير شوراي نگهبان در ادامه 
با اشاره به برخي سخنان اخير در هجمه به شوراي نگهبان یادآور شد: 

راه برون رفت از مشكالت، عمل به ُمر قانون، توجه به مشكالت اصلي 
مردم و پرهيز از حاشيه سازي است و بهانه جویي و سليقه گرایي ها در 
انجام وظایف، مردم را راضي نخواهد كرد. وي تأكيد كرد: شوراي نگهبان 
با فشار هاي سياسي از عمل به وظایف قانوني خود عقب نشيني نمي كند 
و از ایستادگي در برابر مفسدان اقتصادي، اخالقي و افراد ضد حاكميت 

كوتاه نخواهد آمد. 
آیت اهلل جنتي در پایان، برگزاري انتخابات پر ش��ور و افزایش نشاط 
سياسي مردم را در گرو عمل مسئوالن دولتي به وظایف قانوني خود 
دانست و افزود: شوراي نگهبان اجازه نمي دهد حق كساني كه شرایط 
قانوني نمایندگي و انگيزه خدمت به مردم را دارند در فرآیند انتخابات 
پایمال و تضييع شود و در این راس��تا با دقت بر انجام وظایف قانوني 

بخش هاي اجرایي نيز نظارت مي كند. 

آيت اهلل جنتي هجمه به شوراي نگهبان را نكوهش كرد

حاشيه سازی راه برون رفت از مشكالت نيست

رئيس جمهور ديروز در خلوت   ترين افتتاحيه 40 سال اخير دانشگاه   ها از »رفراندوم برای چيزی كه 40 سال است 
درباره آن بحث داريم « سخن گفت! واكنش فعاالن سياسی و اجتماعی به اين پيشنهاد رئيس جمهور اين بود كه 
شما برای اولين بار در 40 سال گذشته نتوانستيد حتی به قدر يک سخنرانی معمولی برای مراسم خود، مخاطب 

جمع كنيد، چطور از رفراندوم سخن می گوييد؟!  

پیشنهاد  رفراندوم   مقابل صندلی های خالی! 

ب�ه  پرداخت�ن 

كبري   آسوپار
   گزارش

حاشيه ها و عبور 
از متن مشكالت 
كشور و مردم گويی به رفتار ثابت رؤسای دولت ها 
طی سال های اخير تبديل شده است آنها با درک 
اين واقعيت كه ديگر قرار نيست در معرض رأی 
ملت قرار گيرند و از سويی پاسخی برای عملكرد 
غيرقابل دفاع خود مقابل ملت ندارند، كوتاه ترين 
راه ممكن را برای فرار از ناكارآمدی های اجرايی 
انتخاب می كنند؛ »حاشيه پردازی برای مشغول 
سازی و تصوير دوقطبی های كاذب« .كاری كه 
دكتر روحانی روز گذشته برای چندمين بار تكرار 
كرد و در نشس�تی كه ش�ايد خالی ترين سالن  
دانشجويی طی 40 س�ال گذش�ته   بود، مقابل 
صندلی های خالی پيشنهاد رفراندوم مطرح كرد. 
حسن روحاني روز گذشته سخنانش را در دانشگاه 
تهران در حالي آغاز كرد كه تعدادي از دانشجویان 
پس از اعتراض ب��ه او، در حال ترك س��الن محل 
سخنراني بودند. صرف نظر از دانشجویاني كه سالن 
را در ابتداي س��خنان رئيس جمهور ترك كردند، 
تقریباً نيمي از صندلي هاي س��الن در نظر گرفته 
ش��ده براي س��خنراني رئيس جمه��ور خالي بود. 
این مراسم كه گفته ش��د مراسم نمادین گشایش 
دانشگاه هاست، 24روز پس از آغاز سال تحصيلي 
جدید، روز گذشته و با حضور رئيس جمهور حسن 
روحاني در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران برگزار 
شد اما اصل خبر تحت الشعاع اعتراضات دانشجویي 

به روحاني قرار گرفت. 
   آغازي با اعتراض

صبح چهارشنبه دانشگاه تهران قرار بود با سخنراني 
روحاني و ميزباني این دانشگاه آغاز شود اما اعتراض 
دانش��جویان همزمان با حضور رئيس جمهور آغاز 
شد. هر قدر مراسم نمادین بود، اعتراضات اما واقعي 
بود؛ اعتراض نه به اصل حضور روحاني بلكه به اجازه 
نيافتن براي سخنراني مقابل روحاني، اعتراض به 
عملكرد روحاني و اعتراض به تملق دانش��جویان 
صحبت كننده مقابل روحاني كه معترضان معتقد 
بودن��د نماینده ه��اي وزارت عل��وم هس��تند و نه 
نمایندگان دانشجویان. عده اي از دانشجویان عضو 

تشكل هاي دانشجویي در حياط تجمع كردند.
برخي از دانش��جویان در حركت��ي نمادین، براي 
اعتراض به آنكه تریبوني مقابل رئيس جمهور براي 
اعتراض ندارند، روي دهان هاي خود چس��ب زده 
بودند و پالكاردهایي در دس��ت داش��تند كه روي 
آنها چنين جمالتي نوشته شده بود: »بریدن صدا 
از نوع تدبير و اميد« یا »جشن آغاز سال تحصيلي 
كارمن��دان وزارت علومي« و دخت��ري پالكاردي 
در دس��ت داش��ت كه با كنایه روي آن نوشته بود: 
»ورود افراد زیر 4۰س��ال به داخل سالن ممنوع«. 
برخي دانشجویان هم معترض بودند چرا مراسم در 

خلوتي دانشگاه به دليل حضور دانشجویان در مراسم 
پياده روي اربعين برگزار شده و تعمدي در تعيين این 
زمان وجود داشته است. جمعي از دانشجویان هم 
به یك طرفه و گزینشي بودن این جلسه اعتراض 
كردند اما در داخل س��الن هم یك دانشجو در آغاز 
سخنراني رئيس جمهور بلند شد و گفت سخنرانان 
انتخاب ما نبودند و نمایندگان وزارت علوم هستند 
و بعد در حالي كه روحاني س��الم و صلوات آغازین 
سخنراني اش را ایراد مي كرد، این دانشجویان همراه 
با جمعي از دانشجویان و بي اعتنا به مسئوالني كه 
آنان را دعوت به آرامش مي كردند، سالن سخنراني را 
ترك كردند. تعداد خانم هاي حاضر در سالن، آنچنان 
كه از تصاویر پيداست، به تعداد انگشتان دو دست هم 
نمي رسد. اغلب حاضران هم دانشجو نيستند و نيمي 

از سالن هم خالي!
فعاالن سياسی به پيشنهاد رفراندوم روحانی واكنش 
نشان دادند و گفتند در مقابل صندلی های خالی و در 
خلوت ترین افتتاحيه های 4۰ سال  اخير دانشگاه ها 
چگونه از همه پرسی برای »چيزهایی كه 4۰ سال 

است درباره آن بحث می كنيم« سخن می گویيد؟!
    خودم را فرزند حوزه و دانشگاه مي دانم

حس��ن روحاني بي اعتن��ا به اعتراضات، س��خنان 
خود را با تأكيد بر افتخار به حوزه و دانشگاه شروع 
كرد. رئيس جمهور در مراس��م آغاز سال تحصيلي 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور با تأكيد بر 
اهميت دانش��گاه و البته حوزه در كنار هم، اظهار 
داشت: من خودم را هم فرزند حوزه و هم دانشگاه 
مي دانم و به هر دو افتخار مي كنم. مجموعه دانشگاه 

و حوزه اداره آینده جامعه را به عهده دارد. 
  به اندازه سياس�ت براي رفاه جوانان وقت 

بگذاريد
رئيس جمهور از وزرا و رؤساي دانشگاه ها خواست 
تا همانقدر كه براي سياست  وقت مي گذارند براي 
ورزش، س��المت و رفاه جوانان ني��ز وقت بگذارند 
و گفت: ما یك دانش��جوي عالم، س��الم، با نشاط، 
متحرك، دلسوز، شيفته كشور، مملكت و جامعه 
نياز داریم كه اینها همه باید كنار هم قرار بگيرد تا 
ما بتوانيم به وظيفه اصلي مان عمل كنيم. گسترش 
فضاي دانش��گاه بدون كيفيت مطلوب ما نيست، 
معتقدیم ارتقاي فضاي كمي و كيفي باید در كنار 

هم قرار گيرد. 
  محور دانشگاه به جاي علم، مهارت باشد

روحاني پيشرفت هاي كشورمان در عرصه هاي علم 
و دانش را افتخارآميز برشمرد و ادامه داد: دانشگاه 
ما باید تبدیل   به دانشگاه مهارت محور شود، محور 
ما نباید علم باشد البته علم در بسياري از امور پایه 
مهارت و پایه پيشرفت و توسعه است اما نباید به علم 
اكتفا شود. دانشجویان باید در كنار علم، با آموختن 
مهارت و نيازمندي هاي جامعه براي ورود به اجتماع 
و به دوش گرفتن بار مسئوليت و اشتغال و مدیریت 

آماده شوند. 
وي با اش��اره به مشكل اش��تغال فارغ التحصيالن 
یادآور شد: ش��اید بتوان گفت كه دليل این مسئله 
مشكل اقتصادي كشور اس��ت یا توسعه اقتصادي 
و س��رمایه گذاري به اندازه كافي نيست، همه اینها 
درست اما یك فارغ التحصيل با مهارتي كه مي تواند 
بالفاصله یك مسئوليتي را به عهده بگيرد، زود به 
شغل مي رس��د تا عالمي كه علم خوب آموخته و 
دانشگاهش حافظه محور بوده، در مغزش بسياري 
از مطالب الزم علمي انباش��ته ش��ده اما نمي تواند 

وارد كار شود. 
    دانشگاه خود را براي انتخابات آماده كند

روحاني در بخش دیگري از سخنان دیروز خود در 
دانشگاه تهران به انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
در پایان سال جاري اشاره و تصریح كرد: دانشگاه ها 
هميش��ه در هم��ه انتخابات هایي كه داش��ته ایم 
نقش بسيار ارزشمندي داشته اند؛ هم اساتيد، هم 
دانشجویان و هم فضاي دانشگاه. این فضاي دانشگاه 

است كه فضاي جامعه را گرم مي كند. 
رئيس جمهور با بيان اینكه سرنوشت آینده كشور ما 
را انتخابات تعيين و تأیيد مي كند، ادامه داد: با همه 
نقص و اشكال بهترین راه براي تغيير، صندوق هاي 
رأي اس��ت؛ براي شكس��تن افراط، اصالح جامعه، 
شایسته ساالري و براي اینكه افكار به حق مردم حاكم 
ش��ود صندوق هاي رأي بهترین راه است. دانشگاه 
خود را آماده كند تا هر كه بهتر، شایسته تر است و 
براي كشور مفيدتر است آن را برگزیند و از آن طرف 

هر كس خود را شایسته مي داند، كاندیدا شود. 
رئيس جمهور آمادگي براي انتخابات را یك وظيفه 
بزرگ ملي برشمرد و افزود: اگر انتخابات پرشكوه، با 
نش��اط و پررونق با حضور اكثریت مردم در سراسر 
كشور داشته باش��يم، قدرت سياسي ما در دنيا باال 

مي رود. 
  تا در داخل بين تعامل سازنده يا تقابل يک 

صف نشويم به جايي نمي رسيم
وي با طرح این پرس��ش مبني بر اینكه پيشرفت 
كشور و آینده كشور در س��ایه تعامل با دنياست 
یا تقابل، اظهار داشت:  ممكن است بگویيد جواب 
آسان اس��ت و هرجا كه جاي تعامل است، تعامل 
كنيم و هرجا ضروري بود، تقابل كنيم اما باید گفت 
كه این مسئله راهبردي اساس��ي است. 41سال 
است ما هنوز به جواب روش��ن و قاطع در كشور 
نرسيده ایم؛ یك عده مي گویند تعامل سازنده باید 
داش��ت و عده اي دیگر عنوان مي كنند كه باید به 

سمت تقابل مستمر و دائم برویم. 
رئيس جمهور تصریح كرد: ممكن است كه نتوان 
مشكل را در جایي حل كرد، اما اینكه استراتژي ما 
تعامل سازنده باشد یا تقابل مستمر، این اساس در 
كشور ماس��ت. این را به صراحت مي گویم و روي 
آن فكر، مطالعه و بحث ك��ردم، ما اگر همدیگر را 

قانع نكنيم، با دعوا درست نمي شود، یعني دو صف 
درس��ت كنيم و مدام جرو بحث كنيم، فایده اي 

نخواهد داشت و به نتيجه نخواهيم رسيد. 
     برجام جاي دعوا ندارد، دعوا سر مسئله 

بزرگ تري است
روحاني  گفت: تمام دعواي سياسي سر چه چيزي 
است؟ یكي مي گوید برجام خوب است و دیگري 
مي گوید بد، یكي مي گوید برجام براي مان فایده 
داش��ته اس��ت و دیگري مي گوید هيچ فایده اي 
نداش��ت. باید گفت دعوا سر برجام نيست چراكه 
برجام جاي دعوا ندارد بلكه دعوا سر مسئله بزرگ تر 

و مسئله باالتري است. 
وي ادامه داد: یك عده اي مي گویند كه وقت تلف 
مي كنيد با خارجي ها حرف مي زنيد، عمر شریف را 
تلف مي كنيد. ما باید قوي باشيم و خارج را تهدید 
كنيم و روزي خارجي ها در برابر ما تواضع مي كنند 
و به زانو درمي آیند.  عده اي مي گویند این راه نيست 

و با جنگ مدام به این نتيجه نمي رسيم. 
وي خاطرنشان كرد: زماني كه پهپادش مي آید و ما 
اخطار مي دهيم و او گوش نمي كند. در این فضا، ما 
ناچاریم كه موشك شليك كنيم و تعامل سازنده 
در چنين شرایطي فایده ندارد، اما در كل و كليت 

ما باید چه راهي را انتخاب كنيم. 
     توافق ما در مذاكره كوهي بود كه بر سر 

مخالفان داخلي خراب شد
روحاني خاطرنش��ان كرد: ما با سختي به سمت 
مذاك��ره رفتيم و به توافق رس��يدیم كه این براي 
عده اي همچون كوهي بود كه بر سرش��ان خراب 
شد. اینكه ما بتوانيم با شش قدرت بزرگ دنيا بحث 
كنيم و آنها بيایند حاضر شوند شش قطعنامه فصل 
هفتم را پس بگيرند، حقوقدانان و سياستمداران 
مي فهمند كه چه كرده ایم و این كار آساني نبود و 
بعد بگویند كه كارهاي اتمي ش��ما خالف قانون 

نيست و شما حق دارید. 
رئيس جمه��ور ادامه داد: براي هيچ كش��وري در 
قطعنامه س��ازمان ملل نيامده اس��ت كه فعاليت 
هس��ته اي آن را قبول دارند، تنها كشوري كه در 
قطعنامه آمده اس��ت كه ایران حق فعاليت دارد، 
در قطعنامه 2231 است، بعد هم این توافق انجام 
و نتيجه این ش��د كه یكي از رهبران دنيا در سفر 
نيویورك گف��ت ما دچار حيریتيم ك��ه این همه 
ش��ركت در ایران صف ببندند تا س��رمایه گذاري 

كنند. 
 روحان��ی خاطر نش��ان ك��رد: در ابت��دای دولت 
یازدهم زمانی كه ت��ورم را كاهش دادیم بعضی از 
اقتصاددانان اش��كال گرفتند كه این كار اش��تباه 
است و باید از ركود شروع می كردید، اما وقتی كه 
تورم یك رقمی شد و همزمان رشد اقتصادی نيز 
در س��ال 95 به رقم 12/5 درصد رسيد، دنيا را به 

شگفتی وا داشتيم.
رئيس جمهور افزود: این مدیریت همان مدیریتی 
است كه باالترین رشد اقتصادی را در سطح جهانی 
به وجود آورد و تورم برای س��ه سال مستمر تك 
رقمی شد و در بخش های مختلف از جمله بنزین، 

گازویيل و گندم خودكفا شدیم.
  روحانی گفت: رژیم صهيونيس��تی، عربس��تان و 
تندروهای امریكا با فش��ارهای خود دولت جدید 
امری��كا را وادار كردن��د كه از برجام خارج ش��ود 
و كس��انی كه در كارآمدی برجام تردی��د دارند، 
می توانند زمانی كه برجام منعقد شد را با امروز كه 

صدمه دیده است، مقایسه كنند. 
     توسعه بدون تعامل با دنيا  ممكن  نيست

وي خاطرنشان كرد: در اقتصاد مي توانيم روي پاي 
خودمان بایس��تيم و بدون تعامل با دنيا پيشرفته 
شویم. در این صورت مي توان تنها زندگي را گذراند 
اما رشد و توسعه چه مي شود؟ االن در دوران تحریم 
هستيم و زندگي را مي گذرانيم ولی رشد و توسعه 
بدون رابطه با دنيا و تعامل با دنيا امكانپذیر نيست. 
بانك ها قفل باشد و صادرات و واردات قفل باشد، 

نمي توان توسعه یافت. 
وي بيان ك��رد: بای��د دانش��گاه ها وارد مس��ائل 
اس��تراتژیك ش��وند، حتي اگر در این مسائل به 
نتيجه نرسيدیم، باید همه پرسي از مردم را برگزار 
كنيم. راهي نداریم چراكه این 4۰سال دائماً بحث 

كردیم. ما باید راه را انتخاب كنيم.

تبریك وزیر اطالعات به فرمانده كل سپاه
وزير اطالع�ات در پيامي ب�ه فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المي، دس�تگيري روح اهلل زم، مدير ش�بكه معاند آم�د نيوز را 
ب�ه وي و نيروهاي خدوم س�ازمان اطالع�ات س�پاه تبريک گفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات، در پيام حجت االسالم 
محمود علوي به سردار سرلش��كر پاسدار حسين س��المي آمده است: 
گرفتار نمودن یكي از س��ركردگان خائن، خودفروخته و مزدور، با اقتدار 
و اش��راف كامل و غلبه بر اقدامات س��رویس هاي اطالعاتي بيگانگان به 
دست توانمند پرسنل والیتمدار، تيز بين و سخت كوش سازمان اطالعات 
سپاه را خدمت جنابعالي و پاسداران جان بر كف تبریك عرض مي نمایم. 
موفقيت هاي روزافزون تان را در خنثي نمودن توطئه هاي استكبار جهاني 
و صهيونيسم غاصب، تحت فرماندهي مقام معظم رهبري حضرت آیت اهلل 
العظمي خامنه اي )مدظله العالي( از درگاه خداوند درهم كوبنده ستمگران 

آرزومندم. 

دانشگاه مريلند امريكا نظرسنجی كرد
  اكثریت ایرانی   ها 

خواهان خروج از برجام هستند
ي�ک نظرس�نجی جديد نش�ان می ده�د نزدي�ک ب�ه 60 درصد 
از مردم اي�ران معتقدن�د در واكنش به خ�روج امري�كا از توافق 
هسته ای و بازگشت تحريم ها، ايران نيز بايد از برجام خارج شود. 
به گزارش فارس، نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند نشان می دهد 15 
ماه بعد از خروج دولت امریكا به ریاست »دونالد ترامپ« از توافق هسته ای 
و اعمال مجدد تحریم های ذیل برجام عليه جمهوری اسالمی ایران، بيشتر 
ایرانی   ها خواستار مقابله به مثل و خروج متقابل ایران از این توافق هستند. 
در گزارشی كه دانش��گاه مریلند از این نظرسنجی منتش��ر كرده، آمده 
اس��ت: »حدود 59 درصد از ایرانی   ها معتقدند ایران نيز باید از این توافق 
خارج شود. حدود سه چهارم )74درصد( از مردم ایران از سياست جدید 
این كشور مبنی بر عبور تدریجی از محدودیت های برجام و تهدید دیگر 
امضاكنندگان توافق به خروج در صورت حاصل نشدن عایدی از این توافق، 
حمایت می كنند. همچنين حدود 75درصد معتقدند كه حتی اگر امریكا 
قول دهد كه تحریم   ها را تس��هيل می كند، باز هم ایران نباید غنی سازی 

هسته ای را متوقف كند.«
مریلند درباره نظر ایرانی   ها نسبت به رویكرد كنونی دولت در قبال طرف های 
برجام می نویسد: »به رغم افزایش تهدید تحریم های ثانویه امریكا، سياست  
فعلی ایران بسيار بيشتر از موضع قبلی این كشور -كه مبتنی بر پایبندی 
كامل به برجام و انتظار كش��يدن برای اینكه روس��يه، چين و كشورهای 
اروپایی روابط تجاری خود با ایران را عادی كنند- بود مورد اقبال و حمایت 

مردم قرار دارد.«
بر این اساس، در ماه ميالدی می امسال )اردیبهشت ماه( 53درصد مردم 
از سياست قبلی حمایت می كردند؛ كه 21 درصد پایين تر از ميزان حمایت 

كنونی است. 
دانش��گاه مریلند توضيح می دهد كه برای اولين بار، حمایت ایرانی   ها از 
برجام به كمتر از نصف جامعه یعنی حدود 42درصد رسيده است. همچنين 
برای اولين بار، اكثریت قابل توجهی از مردم یعنی حدود 69درصد به اینكه 
سایر كشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خود عمل كنند، اعتمادی 
ندارند كه این رقم نسبت به نظرسنجی ژانویه 2۰1۸ به ميزان 33 درصد 

افزایش یافته است. 
بر اساس نتایج این نظرسنجی، فقط 24درصد از ایرانی   ها نگاه مثبتی به 
تالش های اروپا برای ایجاد كانال های تجاری با ایران دارند. نزدیك به نيمی 
)46درصد( از مردم گمان نمی كنند كه چنين تالش   هایی در حال انجام 
شدن باشد و 25درصد نيز این تالش  ها را »بسيار اندك و بسيار دیرهنگام « 

ارزیابی می كنند. 
مریلند در ادامه این گزارش نوشته است: »بازگرداندن تحریم ها، بدبينی 
اقتصادی در ایران را افزایش نداده است. 6۸درصد از ایرانی   ها معتقدند كه 
اقتصاد كشور در شرایط بدی قرار دارد؛ این شاخص نسبت به آوریل 2۰1۸ 
)فروردین 1397( و دقيقا پيش از خروج امریكا از برجام كه 72درصد درصد 
از مردم چنين دیدگاهی داشته اند،كاهش داشته است. 54درصد از مردم 
معتقدند كه اقتصاد كشور در حال بدتر شدن است، كه باور به این موضوع 
نيز نسبت به فروردین 1397 -كه 64درصد چنين اعتقادی داشتند - 1۰ 
درصد كاهش داشته است. اعمال مجدد تحریم های امریكا، مقصر وضعيت 
بد اقتصاد ایران از نگاه افكارعمومی این كشور را نيز تغيير داده...  و تحریم های 

امریكا را نسبت به قبل بيشتر مقصر می دانند.«
طبق این نظرسنجی، سه چهارم از ایرانی   ها یعنی 75 درصد معتقدند كه 
ایران نباید متعهد شود كه غنی سازی را در خاك خود قطع كند. اكثر مردم 
ایران كه 5۸درصد هستند، با افزایش مدت زمان محدودیت های پذیرفته 

شده در قالب برجام نيز مخالفند. 
همچنين حدود 63درصد از مردم ایران گمان می كنند كه امریكا تا آنجا 
كه توانسته، ایران را تحت فشار قرارداده و این كشور را تحریم كرده است 
و »حتی اگر بخواهد نيز نمی تواند به اوضاع اقتصادی ایران فشار بيشتری 

وارد كند.«
در ادامه گزارش این دانشگاه امریكایی آمده است: »نگرش منفی ایرانی   ها 
نسبت به ایاالت متحده به ۸6درصد رسيده و این رقم، بيشترین ميزان ثبت 
شده توسط این موسسه تاكنون است. در سال 2۰۰5 تحقيقات موسسه 
زاگبی نشان داد كه 37 درصد از مردم ایران معتقد بودند كه » امریكا به خاطر 
ارزش   ها و آزادی های خود، كشوری نمونه است«. در حال حاضر، تنها 12 

درصد از مردم چنين دیدگاهی دارند«. 
از طرفی 72درصد از ایرانی   ها بر این باورند كه تجربه توافق برجام نشان داد 
كه »ایران نباید امتياز بدهد«؛ چرا كه سایر قدرت های جهانی به تعهدات 
خود عمل نخواهند كرد )در دی ماه 1396 حدود 67درصد چنين دیدگاهی 
داشتند(. همچنين، اكثریت رو به رشدی از ایرانيان )5۸درصد( با پذیرش 
هرگونه محدودیت در برنامه موشكی ایران مخالفند و كمتر از 1۰درصد بر 
این باورند كه ایران باید برنامه موشكی خود را برای اطمينان بخشی در مورد 

ماهيت این برنامه متوقف كند. 
دانشگاه مریلند س��پس درباره محبوب   ترین چهره های برجسته ایرانی 
توضيح داد: »س��ردار س��ليمانی با ۸2درصد محبوبيت، باال  ترین ميزان 
محبوبي��ت را در ميان ش��خصيت های م��ورد بررس��ی دارد. محبوبيت 
سيدابراهيم رئيسی، از دی ماه 1397 تاكنون 1۰ درصد رشد داشته و در 
حال حاضر به 64 درصد رسيده اس��ت. اكثریت فزاینده ای )73درصد( از 
مردم ایران معتقدند كه قوه قضائيه تالش می كند تا با فساد اقتصادی مبارزه 
كند و 6۰درصد معتقدند كه این تالش  ها نسبت به سال گذشته افزایش 

قابل توجهی داشته است.«
دور اول این نظرسنجی تنها یك هفته بعد از آن انجام شده است كه امریكا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در ليست سازمان های تروریستی خود قرار 
داد. این درحالی است كه بر اساس تحقيقات دانشگاه مریلند، سپاه پاسداران 
محبوبيت قابل توجهی در ميان مردم دارد. به عنوان نمونه، 61درصد از مردم 
بر این باورند كه عملكرد سپاه پاسداران در كمك رسانی به سيل زدگان بهار 
امسال »بسيار خوب « بوده است. همچنين در اردیبهشت 139۸ حدود 
75درصد از مردم ایران معتقد بودند كه فعاليت های س��پاه پاسداران در 
خاورميانه، باعث امن تر شدن ایران شده است و در حال حاضر، كسانی كه 

چنين عقيده ای دارند به ۸1درصد از مردم ایران افزایش پيدا كرده اند. 
مركز مطالعات بين المللی و امنيتی دانشگاه مریلند دور اول این نظرسنجی 
را به صورت مصاحبه تلفنی و در اردیبهش��ت ماه 139۸ انجام داده است. 
دور دوم این نظرسنجی در شهریور 139۸ انجام شده است. دور سوم این 
نظرسنجی نيز در مهرماه 139۸ انجام پذیرفته است. حاشيه خطای هر موج 

از این نظرسنجی  ها 3/1 ± درصد می باشد. 
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