
گفتمان سازی برای حمایت
 و مانع زدایی از تولید

یکی از اقدامات راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی در مسیر تمدن سازی 
انقالب، طرح نام گذاری ساالنه و تعیین شعار س��ال است، به گونه ای که 
تعیین شعار ساالنه عالوه بر آنکه مسیر حرکت نظام اسالمی و جامعه را در 
طی یک سال مشخص می کند، نوعی ریل گذاری برای حرکت کالن نظام 
و جامعه در مسیر نیل به تمدن اسالمی است. نام گذاری و تعیین شعار سال 
را می توان بخشی از راهبرد معظم له برای تربیت و رشد مردم نیز تعریف 
کرد. شعار سال باعث تمرکز توجه مسئوالن و آحاد جامعه به یکی از نیاز  ها 
و اقتضائات جامعه می شود و نوعی برنامه تربیت عمومی و گفتمان سازی 
نیز به شمار می آید. در کنار شعار سال، پیام معظم له به عنوان آغاز سال و 
نیز سخنرانی نوروزی ایشان که تا قبل شیوع کرونا در حرم مطهر حضرت 
علی بن موسی الرضا )ع( انجام می گرفت، در این فرایند گفتمان سازی حائز 

اهمیت هستند. 
مروری بر سابقه نامگذاری سال  ها نشان می دهد که شعار سال بازه سال های 
1388 تا 1400 با نگاه مقاوم سازی اقتصاد و حل مشکالت معیشتی مردم 
تعیین گردیده و در نیمی از این س��ال   ها مفهوم »تولید« مس��تقیماً در 
نام گذاری مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد »تولید ملی « در 
واقع »دال مرکزی « گفتمان اقتصادی شعار سال بوده است. در این میان 
البته باید به این نکته تأکید کرد که این نام گذاری   ها و تأکید چندباره بر 
یک مفهوم در چند سال متوالی به جهت اصرار بر گفتمان سازی و جاری و 

ساری نمودن آن است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( خود نیز بر همین مشی و ممشا 
تأکید می کنند و به برخی ش��بهات در این خصوص پاس��خ می دهند: 
»بعضی   ها می گویند »شما شعار سال معّین می کنید، فایده ای ندارد؛ عمل 
که نمی کنند، چرا بیخودی شعار سال معّین می کنید؟« بنده قبول ندارم 
این حرف را. شعار س��ال با دو منظور مطرح می شود: یکی جهت دادن به 
سیاست های اجرایی و عملکرد مسئوالن دولتی و مسئوالن حکومتی است، 
یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی توّجه پیدا کنند به اینکه 
چه مسئله ای امروز برای کشور مهم است؛ امروز برای کشور مسئله  کاالی 
ایرانی یک مسئله  مهّمی است. دولتی   ها هم البّته ممکن است در سال های 
مختلف، بعضی هایشان این شعار  هایی را که ما هر سال معّین می کنیم قبول 
نداشته باشند، اّما آنهایی که قبول دارند تالش می کنند، عمل می کنند، 
به قدر توان خودشان کار می کنند؛ البّته اگر کار، بهتر و جامع تر انجام بگیرد، 
نتایج بیشتری به دست می آید. بنابراین، این جور نیست که این شعار  ها 

بی فایده باشد؛ نخیر، شعار  ها اتّفاقاً بافایده است. «
اما چرا »تولید« تا این حد مهم است که در سال های اخیر به طور متوالی 
مورد تأکید قرارگرفته اس��ت؟ به نظر می رس��د رون��ق و جهش تولید به 
پیشرفت حقیقی اقتصاد و مولد شدن آن کمک خواهد کرد و مردم ایران 
نیز با رغبت بیشتر کاالی ایرانی و محصول تولید ملی را مصرف خواهند 
کرد. پیش��رفت صنعت بومی موجب رش��د و ارتقای بخش تولید اعم از 
صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال آفرینی برای 
جوان ایرانی خواهد شد. در شرایطی که صنایع کشورمان اعم از کارخانه   ها و 
کارگاه   ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن 
افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ رونق بخشی بازار کاالی ایرانی مانع 
از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد. هنگامی که کاالی وطنی میدان دار بازار 
کشور شود، عرصه بر کاالی قاچاق خارجی تنگ می شود و طبیعتاً قاچاق 

کاال کاهش خواهد یافت. 
از س��ویی با جهش صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه را برای 
فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد. بنابراین کاالی ایرانی 
چرخ پیش��رفت اقتصادی و زیربنایی را در کش��ور به حرکت درخواهد 
آورد. پیش��رفت تولید با کمک به داخلی سازی س��بد مصرف خانواده 
ایرانی، سبب کاهش خروج ارز از کش��ور خواهد شد و تقاضا را برای ارز 
کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات 
آن کمک خواهدکرد. جهش یافتن تولی��د، واردات کاالهای مصرفی را 
کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزه سرمایه ای و 
واسطه ای اختصاص خواهد یافت. رونق تولید ملی با اشتغال زایی پایدار 
و کاهش بیکاری، آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری )همچون فقر، 
طالق و اعتیاد( را کاهش خواه��د داد و به سالم س��ازی جامعه کمک 

خواهد کرد. 
جهش تولید، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار 
ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک محصولی 
و واردات پایه کشور به ش��دت در مقابل تالطمات خارجی و تحریم های 
اقتصادی آسیب پذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به 
وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می کند. تقویت تولید داخلی، وابستگی 
اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم های دشمن بحران های اقتصادی 

بین المللی را بر جامعه ایرانی بی اثر خواهد کرد. 
نمی توان نادیده گرفت که بس��یاری از کاالهای وارداتی دارای تأثیرات 
فرهنگی انضمامی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقه اجتماعی اقشار 
گوناگون جامعه تأثیرات مخرب و منفی بس��زایی دارد. رش��د مصرف 
محصوالت داخلی که متناس��ب ب��ا مقتضیات و مختص��ات فرهنگی 
جامعه ایرانی طراحی و تولید شده اند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی 
کاالهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون 

خواهد کرد. 
یکی از چالش های اقتصاد ملی چگونگی پایدارس��ازی پیشرفت است. 
هرچند برخی نسخه   هایی با دوره اثربخشی کوتاه مدت و ناپایدار همچون 
گسترش بخش خدمات را توصیه می کنند، اما پیشرفت بخش صنعت 
و داخلی سازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی 
خواه��د آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد ش��د. هرچند برخی 
مصرف کاالی ایرانی را به توان رقابتی آن با مشابه خارجی منوط می کنند، 
اما نباید فراموش کرد صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش 
کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایه ای مناسبی بهره مند شود 
و الزمه این امر مصرف کاالهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. 
رونق بازار کاالهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقای کیفیت 
محصوالت را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد. 
یکی از دالیل رشد نامتوازن اقتصادی در کش��ور گسترش سوداگری و 
واسطه گری در اقتصاد است، به گونه ای که برخی از نابسامانی های اقتصادی 
به ثروت های هنگفتی دست یافته و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در 
کشور شده است. درحالی که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش 

عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد. 

محمدجواد اخوان

آقای روحانی! 
8سال معیشت مردم را به گر وگان مذاکره گرفتید

س�ال 92 در کوران انتخابات ریاست جمهوری   
با ش�عار »چرخ س�انتریفیوژ  ها بچرخد، چرخ 
کارخانجات ه�م بچرخد « رقب�ای انتخاباتی و 
سیاس�ی خود را متهم کرد که زبان دیپلماسی 
وتعامل ب�ا دنیا نمی فهمن�د، اکنون ام�ا پس از 
هش�ت س�ال نه از چرخش کارخانجات خبری 
هست و نه از چرخش سانتریفیوژ  ها، با این حال 
گویی همچنان در رقابت انتخاباتی به سر می برد. 
همزمان با مذاکراتی که در وین برای احیای برجام 
نافرجام درجریان اس�ت، تروریس�م هسته ای 
دست به اقدامات خرابکارانه در تأسیسات نطنز 
می زند، اما همچنان اصرار دارد از دیپلماس�ی 
موفق دولتش بگوید: »از مذاکره وین نترس�ید 
بعضی   ها می ترس�ند، نگران هس�تند که مثاًل 
این مذاکره زود به نتیجه برسد و فوری تحریم 
برداشته شود، مثالً در انتخابات مشکل پیدا کنند 
اینطوری هم که نیست، مذاکره پیچیدگی های 
خ�ودش را دارد. اینق�در نگ�ران نباش�یم.«
این جدید  تری��ن موض��ع رئیس جمه��ور پس از 
خرابکاری هسته ای در نطنز است. به موازات اینکه 
تروریس��م هس��ته ای و اقدامات خرابکارانه رژیم 
صهیونیس��تی را تقبیح و محک��وم می کند، لیکن 
انگشت اتهام را به سمت منتقدان داخلی هم نشانه 
می رود که چرا از مذاکرات وین و نتیجه آن نگرانند؟ 
او منتقدان��ش را خطاب قرار می ده��د و می گوید 
از مذاکرات وین نترس��ید، ما منطق قوی داریم و 

می توانیم دشمن را مجاب کنیم. 
دکتر روحانی روز گذش��ته در جلسه هیئت دولت 
در نخس��تین واکنش به تروریسم هسته ای تأکید 
کرد: مردم ما بدانند اگر روزی علیه ملت ما توطئه 
کردند و اگر صهیونیس��ت  ها علیه ما اقدامی انجام 
دهند، پاسخ خواهیم داد و اولین اقدام ما این بود که 
اگر IR1 را دچار مشکل کردند، IR6 را جایگزین 
آن کردیم: »ش��ما می خواهید در مذاکرات دست 
ما خالی باشد اما ما با دست پر در مذاکرات حاضر 
می ش��ویم و به جای غنی س��ازی 3/67 درصدی، 
غنی س��ازی 60 درصد انجام می دهیم اما در عین 
حال فعالیت ما صرفاً و قطعاً صلح  آمیز و همچنان 

تحت نظر آژانس خواهد بود. «
او با بیان اینکه چرا از مذاکرات می ترسیم و از حرف 
زدن ف��رار می کنیم، گفت: ما قدرتمند هس��تیم و 
ضعیف نیس��تیم، با امریکا مذاکره می کنی��م و او را 
سرجایش می نش��انیم همانطوری که قباًل هم این 
کار را کرده ایم، ما منطق قوی ب��رای مذاکره داریم 
و می توانیم دشمن را مجاب کنیم. این اظهارات در 
حالی است که رئیس جمهور طی هشت سال گذشته 
تمام اختیارات خود بلکه فراتر از آن را به کار گرفت 
تا در تعامل با دنیا به زعم خود به تفاهم برس��د، که 
خروجی آن امضای برجامی بود که شرح وصف حال 

آن مالل آور شده است. 
روحانی گریزی هم به انتخابات پیش رو زد و با بیان 
اینکه » هیچ جناح و فردی حق ندارد معیشت مردم 
را ب��رای انتخابات به گروگان بگی��رد « بر ضرورت 
مشارکت باال در انتخابات تأکید کرد. این درحالی 
است که دولت تدبیر و امید هشت سال است که به 
بهانه مذاکره و گفت وگوهای برجامی معیشت مردم 

را به گروگان گرفته است. 
روحانی الزمه رس��یدن به »یُس��ر« و آس��ایش و 
گشایش را پایان جنگ اقتصادی و تحریم ظالمانه 
دشمنان دانس��ت و گفت: »باید دست ظالمی که 
زندگی مردم را حتی در تهیه واکسن و مواد غذایی 
به گروگان گرفته، قطع کنیم. «  او سپس طعنه ای 
به منتقدان زد و گفت: »بعضی   ها می گویند دست 
ظالم باید قطع ش��ود، منتها مثاًل خوب نیست در 
اردیبهشت و خرداد انجام شود، و اگر مثاًل به تیرماه 
برسیم ایرادی ندارد. در حالی که باید دست ظالم را 
فوراً قطع کرد و اگر یک ساعت هم زودتر بتوانیم این 
کار را بکنیم، باید این کار را انجام دهیم. « روحانی 
البته به روش ابهام گویی های همیش��گی روشن 
نمی کند این »بعضی ها« مورد اشاره او کیستند؟! 

که موافق نیستند دست ظالم باید قطع شود؟
نکته قابل تأمل و طنز روحانی دف��اع چندباره او از 
مذاکره است؛ مذاکره ای که تاکنون دستاوردی برای 

ملت ایران نداش��ته و به اذعان اعضای کابینه دولت 
تدبیر و امید »تقریباً هیچ « ملموس   ترین خروجی آن 
بوده است. او می گوید: چرا ما از مذاکرات و از حرف 
زدن می ترسیم؟ مگر قرآن نمی گوید با کفار هم جدال 
احسن کنیم، ما قدرتمند هستیم، خودمان را ضعیف 
نبینیم، فکر نکنید ما ضعیف هستیم. ما قدرتمند 
هس��تیم حتی با امریکا هم مذاکره  کنیم. همانطور 
که در برجام مذاکره کردیم و او را سر جای خودش 
نشاندیم. دارای منطق قوی هستیم که می توانیم با آن 

دشمن را سر جای خود بنشانیم. 
رئیس جمهور اما توضیح نمی دهد آی��ا مذاکره را 
برای مذاکره می پسندد یا باید خروجی تعریف شده 
و قابل لمسی داشته باشد؟ همگان اذعان دارند که 
جمهوری اسالمی ایران در قالب برجام به تعهدات 
خود بلکه فراتر از آن عمل ک��رده ، اما آیا در فردای 
امضای برجام »همه تحریم  ها بالمره برداشته شد«؟ 
اگر این نیست که نیس��ت؛ آیا مذاکره کردیم تا در 
مجامع حقوقی ثابت کنیم امریکا عنصر بداخالقی 

در دنیاست؟
روحانی اضاف��ه می کند»بنابرای��ن از مذاکره وین 
نترس��ید بعضی   ها می ترس��ند، نگران هستند که 
مثاًل این مذاکره زود به نتیجه برسد و فوری تحریم 
برداشته شود، مثاًل در انتخابات مشکل پیدا کنند 
اینطوری هم که نیس��ت، مذاکره پیچیدگی های 

خودش را دارد اینقدر نگران نباشیم. « 
آقای رئیس جمهور، س��ال 92 هم ب��ا همین ادعا 
و ش��عار از م��ردم رأی گرفتید، چندی��ن صد روز 
گذراندی��د و از مذاکره نتیج��ه ای حاصل نکردید 
که اکنون با صد روز پایانی عمردولتتان دنبال رفع 

تحریم  ها هستید. 
روحانی می گوید: مس��یری که ام��روز آن را اتخاذ 
کردیم، مسیری است که مردم آن را می خواهند. 
رئیس جمهور منتخب مردم است و 24 میلیون رأی 
و 73 درصد مردم که در انتخابات شرکت کردند با 
رئیس جمهور و دولت حرف می زنند و دولت نظر و 
خواست مردم را تا روز و لحظه آخر اجرا می کند. اما 
نمی گوید پس از هشت سال اکنون پاسخش به آن 
73 درصد چیست و در مسیری که طی کرده چقدر 
موفق بوده؟ او اضافه کرده »همانطور که در ماه اول 
عمل کردیم در ماه آخر هم عمل می کنیم. تحریم را 
در 100 روز اول شکستیم، بگذارید در 100 روز آخر 
یک بار دیگر هم می شکنیم، دست ما را باز بگذارید 

مشکلی نداریم و این کار را انجام می دهیم. « 
سؤال اساسی اینکه جناب رئیس جمهور از آن 28 
صد روز حضور در دولت کدام تحریم را شکستی که 
اکنون در صد روز پایانی شکس��ت تحریم ها برای 
مردم باورپذیر شود ؟ قضاوت با مردم وهمه آن 24 

میلیونی که به ایشان رأی دادند. 

ژه
  روزنامه اصالح طلب »جهان صنعت« سید وی

حسن خمینی را یک »محافظه کار بازنده« 
نامید. ای��ن روزنامه که همچون بس��یاری 
از اصالح طلب��ان عدم کاندیداتوری حس��ن 
خمینی باعث عصبانیتش شده، او را فردی 
نامیده که »اعتبارش را از پدربزرگ می گیرد« 

و »فقط دستاورد خودش« نیست. 
جهان صنعت تالش کرده به تحلیل و بررسی 
توصیه رهبری به سید حسن خمینی برای 
عدم کاندیداتوری در انتخاب��ات بپردازد، اما 
در واقعی��ت، عصبانیت از واژه های نوش��تار 
هویداست. این رسانه که تازه یاد انتقاداتش 
از کاندیداتوری س��ید حسن خمینی افتاده، 
نوشته: »سیدحس��ن خمینی با وجود آنچه 
برخی رس��انه های اصالح طلب به مخاطب 
القا می کردند، کلی نقطه ضعف داش��ت و به 
هیچ وجه گزینه مطلوبی برای کاندیداتوری 
نبود. اصالح طلبان در شرایط فعلی ناگزیر به 
انتخاب او بودند اما خودشان هم می دانستند 
که امکان عبور خمینی جوان از فیلتر شورای 
نگهبان چندان نیست. « و در ادامه از نداشتن 

سابقه اجرایی او می نویس��د: »از سوی دیگر 
عدم تجربه و سابقه وی در امور اجرایی کشور 
تردیدهای جدی در قابلیت رأی آوری او ایجاد 
کرده بود. حامیان کاندیداتوری او در حالی بر 
این ضعف جدی س��رپوش می گذاشتند که 
خودشان هم می دانستند که تولیت مرقد امام 

کجا و کشورداری کجا.«
 جالب آنکه تا پیش از این، اصالح طلبان یک 
صدا حامی نامزدی سید حسن   در انتخابات 
بودند و مقابل ه��ر انتق��ادی از او هم، برای 
دفاع صف می کشیدند. حاال اما می گویند او 
کاندیدای مناسبی نبود؛ اعتبارش از خودش 
نیست؛ رد صالحیت   می شد؛ سابقه اجرایی و 

تجربه ندارد!
جهان صنعت گرچه گزارش خود را با عنوان 
»محافظه کار بازنده« نوشته، اما در متن، این 
رویداد را معامله ای دو سر برد برای سیدحسن 
می داند: »مشورت با رهبری معامله ای دو سر 
برد برای او بود. سیدحسن خمینی از سویی 
عدم ورود خود به انتخاب��ات را توجیه کرد و 
خودش را از اصرار اصالح طلبان نجات داد. از 

سوی دیگر والیتمداری را ثابت و شاید زمینه 
تأیید صالحیت در انتخابات خبرگان بعدی 
را فراهم کرد. حال اگر به برخی واکنش   ها در 
فضای مجازی مبنی بر اینکه مشورت گرفتن 
از رهبری طبق قانون ضروری نیست و نباید 
تبدیل به یک روال معمول شود، توجه داشته 
باشیم، به این نتیجه می رسیم که سیدحسن 
خمینی خیلی ساده از رهبری خرج کرد تا هم 
ریسک انتخابات را نپذیرفته و هم همچنان 
آن چهره آزمون نش��ده و ظاهرا ایده آل باقی 

بماند. «
این حمالت به سید حسن   از سوی حامیان 
س��ابق، قابل پیش بینی بود. روش��ن بود که 
سید حس��ن   برای اغلب اصالح طلبان ابزار 
اقدام سیاسی ا ست و به خودی خود ارزشمند 
نیست. جهان صنعت البته انکار هم نمی کند 
که اص��ل ماجرا نگران��ی آنها ب��رای جریان 
اصالحات است: »یک س��وی قضیه این بود 
که کاندیدا نشدن در این انتخابات به نفع او 
بود یا زیانش. سوی دیگر آنکه اصالح طلبان 
بعد از آنکه این گزینه مورد اجماع را از دست 

دادند چ��ه خواهند ک��رد. « و ادامه می دهد 
که »آقای��ان و خانم ه��ای اصالح طلب مدام 
در مصاحبه ه��ای خود تأکی��د می کنند که 
دستش��ان خالی نیس��ت اما در ی��ک نگاه 
واقع بینانه معلوم می ش��ود ک��ه کاندیدای 
مناسبی در چنته ندارند. حاال اصالح طلبان 
مانده اند و نیرو  هایی مثل اسحاق جهانگیری، 
محمدرضا عارف یا حتی مس��عود پزشکیان 
و کواکبی��ان و س��ایرین؛ گزینه   های��ی که 
هیچ کدام برخ��الف آنچه گفته می ش��ود، 
شانس زیادی برای موفقیت ندارند. وضعیت 
برای اصالح طلبان اما وقتی بدتر می شود که 
حواس مان باشد، مسیر ائتالف نیز مثل قبل 

هموار نیست. «
پذیرش دلسوزی پدرانه رهبر انقالب از سوی 
سید حس��ن خمینی و اعالم برادرش یاسر 
خمینی مبنی بر اینکه او تصمیم »قطعی « 
برای کاندیدا نشدن گرفته است، باعث شد تا 
بازی اصالح طلبان  به هم بخورد. شاید حاال 
حسن خمینی تصویر روشن تری از جریان 

اصالحات به دست آورده باشد. 

روحانی در گفت وگو با رئیس جمهور عراق:
امنیت عراق را امنیت خود می دانیم

رئیس جمه�وری در گفت وگ�و ب�ا همت�ای عراق�ی خ�ود، ضم�ن 
تأکید ب�ر ض�رورت توس�عه و تعمی�ق رواب�ط دو کش�ور، تصریح 
ک�رد: امنی�ت ع�راق را امنی�ت خ�ود می دانی�م و ب�ا هرگون�ه 
مداخل�ه خارج�ی در امور داخل�ی کش�ورهای منطق�ه مخالفیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، حس��ن روحانی در 
گفت وگ��وی تلفنی با »برهم صال��ح« رئیس جمهوری ع��راق با تبریک 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت و مردم این کشور مسلمان همسایه، 
با اعالم حمایت جمهوری اسالمی از ثبات، امنیت و استقالل و تمامیت 
ارضی عراق، تصریح کرد: تقویت عزت و اقتدار و تحکیم استقالل عراق و 
ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی این کشور از جایگاه ویژه ای برای ما 

برخوردار است. 
وی از کش��ور عراق به عنوان دوست و همس��ایه خوب ایران نام برد و با 
تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه  ها به ویژه 
همکاری های اقتصادی و تجاری، اظهار داشت: تهران و بغداد می توانند 
با توسعه همکاری های دوجانبه و منطقه ای، نقش مهمی در تحوالت 
منطقه ایفا کرده و تأثیرگذار باش��ند. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران 
امنیت ع��راق را امنیت خود می داند، اظهار داش��ت: با هرگونه مداخله 
خارجی در امور داخلی عراق مخالفیم و آن را به ضرر این کش��ور و کل 
منطقه می دانیم و معتقدیم امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای 
منطقه تأمین شود. روحانی با اش��اره به اینکه امریکایی   ها در مبارزه با 
تروریسم بازی دوگانه ای دارند و عملکرد آنان در مرزهای عراق و سوریه 
مبهم است، تصریح کرد: امریکایی   ها همیشه در منطقه نقش تخریبی 
داشته اند و حضور نظامیان امریکایی در منطقه کمکی به برقراری صلح و 
ثبات نکرده است. رئیس قوه مجریه در ادامه این گفت وگو با تأکید بر لزوم 
تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات قبلی از جمله پروژه راه آهن 
شلمچه – بصره و اتصال راه آهن دو کشور، افزود : ایران و عراق می توانند با 
توجه به ظرفیت های اقتصادی خود به عنوان دو اقتصاد مکمل همکاری 
با یکدیگر را توس��عه داده و با تقویت حمل و نقل کاال و ترانزیت، حجم 
مبادالت و روابط تجاری را افزایش دهند. برهم صالح رئیس جمهور عراق 
نیز در این مکالمه تلفنی روابط با جمهوری اس��المی ایران را راهبردی 
و رو به توسعه دانست و با توجه به اشتراکات دیرینه فرهنگی و تاریخی 
میان دو کشور بر تقویت و تحکیم روابط در همه زمینه  ها به ویژه روابط 
اقتصادی و تجاری تأکید کرد. رئیس جمهور ع��راق تأکید کرد: دولت 
عراق مصمم است تمامی توافقات در حوزه های مختلف میان دو کشور 
با جدیت پیگیری و عملیاتی شود که این موضوع به نفع هردو کشور و 

منطقه خواهد بود. 
 برهم صالح همچنین در این گفت وگو با اشاره به اهمیت برقراری صلح و 
ثبات در منطقه و همکاری همه کشورهای همسایه برای تحقق این هدف، 
افزود: تصمیم دولت عراق برای پایان دادن به حضور نظامیان خارجی در این 
کشور جدی است و در این زمینه مذاکرات راهبردی و مستمر با امریکایی  ها 

انجام گرفته که تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت. 

رئیس کارگروه هسته ای مجلس:
اظهار نظر برخی نمایندگان 

درباره خرابی نطنز گمانه زنی بود
اع�الم خرابی   ه�ا و خس�ارت های ف�راوان در نطنز از س�وی برخی 
نمایندگان ناش�ی از گمانه زنی و احتماالت ب�وده و این اظهارنظر  ها 
مبتن�ی ب�ر بازدیده�ای میدان�ی و کارشناس�ی نب�وده اس�ت. 
سارا فالحی، رئیس کارگروه هسته ای مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
تسنیم، در تشریح بازدید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی از تأسیسات هسته ای نطنز، اظهار داش��ت:به دنبال اختالل در 
سیستم برق رسانی سایت هسته ای نطنز چند تن از اعضای کمیته امنیت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی متشکل 
از ابراهیم عزیزی، وحید جالل زاده ، جواد کریمی قدوس��ی و بنده از این 

سایت بازدید کردیم. 
وی در همین راس��تا افزود:اختالل بامداد 22 فروردین توقفی جدی در 
برنامه هسته ای ایران ایجاد نکرده اس��ت و بخش اعظم سانتریفیوژهای 
 )IR1(در حال فعالیت هستند. اختالل مذکور خسارتی سطحی به بخشی 
از واحدهای نیرورسانی و سانتریفیوژ  ها وارد نموده است که به سرعت در 
حال بازسازی هستند. رئیس کارگروه هسته ای مجلس، ادامه داد: نکته 
قابل توجه این است که برخی از ماشین های آسیب دیده به واسطه اینکه 
عمر مفیدشان در حال اتمام بود در نوبت خارج شدن از چرخه غنی سازی 
و جایگزینی با ماشین های پیشرفته بودند که این مهم به سرعت در حال 
انجام است. فالحی با تأکید بر اینکه شیطنت رسانه ای صهیونیست   ها و 
ادعای حجم باالی خسارت در نطنز، ناشی از شکست آنها در رسیدن به 
اهداف تروریسم هسته ای شان است، گفت:دانشمندان و متخصصان ایرانی 
در نطنز با صالبت و امیدواری بیشتری در حال ارتقای توانمندی هسته ای 

جمهوری اسالمی هستند. 
نماینده مردم ایالم در مجلس بیان کرد:اعالم خرابی   ها و خسارت های فراوان 
در نطنز توسط برخی نمایندگان نیز ناشی از گمانه زنی و احتماالت بوده و 

این اظهارنظر  ها مبتنی بر بازدیدهای میدانی و کارشناسی نبوده است. 

 رهبر انقالب: 
مذاکرات نباید فرسایشی شود

 ادامه از صفحه یک 
رهبر انقالب اس��المی با تش��کر از تالش و فداکاری تحس��ین برانگیز 
مجموعه ه��ای درمانی در مقابله ب��ا بیماری کرونا، اف��راد و گروه های 
داوطلب را به کمک ب��ه جهادگران عرصه درمان همچ��ون اوایل این 
بیماری تش��ویق و توصیه کردن��د و گفتند: ماه رمضان ماه احس��ان و 
دس��تگیری از نیازمندان است که باید در ش��رایط کرونایی اهتمام به 
نهضت مواس��ات و کمک های مؤمنانه چندین برابر شود و به اوج خود 

برسد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در خصوص مسائل مربوط به برجام 
و تحریم  ها و مذاکرات گفتند: سیاست کش��ور را در خصوص برجام و 
تحریم   ها در سخنان عمومی اعالم و در جلسات با مسئوالن یا به صورت 
مکتوب نیز به آنها بیان کرده ایم بنابراین سیاست کشور معلوم است که 
باید چه کاری انجام بدهند. ایشان افزودند: تشخیص مسئوالن این است 
که بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را اِعمال کنند که در این زمینه 
بحثی نداریم اما باید مراقبت شود که مذاکره فر سایشی نشود چرا که 

برای کشور ضرر دارد. 
رهبر انقالب اس��المی هدف امریکایی   ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را 
تالش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و افزودند: منطق جمهوری 
اس��المی مبنی بر اینکه اول باید امریکا تحریم   ها را بردارد زیرا به آنها 
اطمینانی وجود ندارد و قباًل بار  ها نقض عهد کرده اند، به گونه ای است 
که حتی بعضی مذاکره کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و در جلسات 
خصوصی آن را تصدیق می کنند اگرچه در مقام تصمیم گیری تسلیم 
امریکایی   ها هستند و از خود استقاللی ندارند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: غالب پیشنهادهای امریکایی ها، متکبرانه و تحقیرآمیز است و 
حتی قابل نگاه کردن هم نیست. ایشان در پایان ابراز امیدواری کردند 
که مسئوالن کشور با چش��م باز و دل محکم و با توکل به خدا به پیش 

بروند و به توفیق الهی ملت را خرسند و خوشحال کنند.
 در این مراسم نورانی، تعدادی از استادان قرآنی و قاریان جوان و یکی از 

مناجات خوانان به اجرای برنامه پرداختند.
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حمله روزنامه اصالح طلب به سید حسن خمینی

      خبر

جمع�ی از نماین�دگان مجلس، اس�تادان و فعاالن دانش�جویی 
در بیانی�ه ای خط�اب ب�ه مل�ت ای�ران اع�الم کردند: تنه�ا در 
صورت مذاک�ره مقتدرانه اس�ت ک�ه امنیت مل�ی و منافع ملی 
تأمین می گ�ردد. لذا بازگش�ت با تعه�دات برجامی پ�س از لغو 
هم�ه تحریم  ه�ا و راس�تی آزمای�ی متقن بای�د ص�ورت گیرد. 
به گزارش فارس، جمع��ی از نمایندگان مجلس، اس��تادان و فعاالن 
دانش��جویی با عنوان »جریان گام دوم انقالب«، در بیانیه ای خطاب 
به ملت ایران، با اشاره به ترور زیرساخت های هسته ای کشور توسط 
دشمنان، تأکید کرد: غرِب دست پرورده ماکیاولی، حقوق بشر و قوانین 
بین المللی را در صورتی موجه می دان��د که تأمین کننده منافع آنان 
باشد؛ لذا تنها در صورت مذاکره مقتدرانه است که امنیت ملی و منافع 
ملی تأمین می گردد. لذا بازگشت با تعهدات برجامی پس از لغو همه 

تحریم  ها و راستی آزمایی متقن باید صورت گیرد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: طی روزهای اخیر و همزم��ان با مذاکرات 
فرسایشی برجام، رژیم صهیونیستی اقدام به ترور زیرساخت هسته ای 

جمهوری اسالمی و اتحادیه اروپا هم متعاقبا اقدام به تحریم فرماندهان 
نظامی ما نمود. جریان گام دوم انقالب به نمایندگی از بخش کثیری از 
جوانان انقالبی و به تبعیت از دیدگاه های مکتوب و منطوق رهبر حکیم 
انقالب در خص��وص مطالبه گری از مس��ئوالن تذکراتی را خصوص 

اتفاقات مذکور خطاب به دولتمردان گوشزد می نماید: 
1. سیاست اروپا و امریکا در برابر ملت ایران که از یکسو در صدد فریب 
تیم مذاکره کننده با راهبرد فرسایشی سازی مذاکرات و دفع الوقت در 
رفع تحریم های ظالمانه و از دیگر سو ترور دانشمندان هسته ای و ترور 
زیرساخت های هسته ای، مزورانه و محیالنه است. این رویکرد غرب 
و همراهی و امید واهی دولت به این سیاس��ت ها، توهین به کرامت و 
عظمت ملتی است که برای حفظ سرحدات فیزیک ایران و متافیزیک 
انقالب اسالمی 220 هزار شهید تقدیم کردند. قطعا ادامه روند  کنونی 
از سوی دولت، توهین به عزت ایرانیانی است که قرن  ها سبقه فرهنگی 

دینی، عاشورایی را در کارنامه پر تأللو و سترگ خویش دارند. 
2. خرابکاری رژیم صهیونیستی در سایت هسته ای نطنز، یک تراژدی 

امنیت ملی بود،اتفاقات اخیر از ترور دانشمندان و خرابکاری اخیر نشان 
از نفوذ شبکه ای در ساختار دولت دارد که سرآغاز این نفوذ و رسوخ را 
باید در مفاد برجام و پروتکل الحاقی و ایجاد تفکر واداده و سازش��گر 
جست وجو کرد، حفاظت از سایت نطنز نباید س��خت افزاری باشد. 
دستگاه های امنیتی هر چه س��ریعتر اقدامات مقتضی برای مقابله با 
این شبکه جاسوسی را در دس��تور کار و نتیجه را به اطالع ملت ایران 

برسانند. 
3. جریان گام دوم انقالب ضمن حمایت از تصمیم دولت و ش��ورای 
عالی امنیت ملی در خصوص غنی سازی 60 درصد، خطاب به متولیان 
سیاست خارجی اعالم می دارد » قدرت برتر « دال مرکزی در اندیشه 
دولت های مدرن است. غرِب دس��ت پرورده ماکیاولی، حقوق بشر و 
قوانین بین المللی را در صورتی موجه می داند که تأمین کننده منافع 
آنان باشد لذا تنها در صورت مذاکره مقتدرانه است که امنیت ملی و 
منافع ملی تأمین می گردد. لذا بازگشت با تعهدات برجامی پس از لغو 

همه تحریم  ها و راستی آزمایی متقن باید صورت گیرد. 

»جریان گام دوم انقالب « در بیانیه ای تأکید کرد

بازگشتبهتعهداتبرجامیتنهابالغوعملیتحریمها

        ایسنا:محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه در نظام اسالمی 
نباید هیچ گونه فاصله ای میان کارگزار و مردم باشد، گفت: حتی به دالیلی 
همچون آسیب دیدن از مسائل کرونا و در خطر بودن جان نیز نمی توان از 

مردم فاصله گرفت، اما متأسفانه ما از این نوع نگاه فاصله گرفته ایم. 
       ایرنا: نشست هم افزایی فرماندهان دو نیروی دریایی ارتش و سپاه با 
حضور امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اس��المی و جمعی از معاونان و فرماندهان دو نیرو 
در محل ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

بندرعباس برگزار شد. 
      تسنیم: نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی اجرایی 
انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته با حضور اعضای کمیته و با محوریت 
مرور آمادگی   ها برای برگزاری انتخابات 1400 برگزار و بر ضرورت تمهید 
مقدمات مشارکت حداکثری و استفاده از همه ظرفیت های کشور در این 

عرصه تأکید شد. 

رحیم زیادعلی
   تحلیل

ریاست جمهوری


