
 مذاکره فرسایشی
 دام جدید امریکا

رهبر معظم انقالب در اولین روز از ماه مبارک رمضان در ارتباط تصویری 
با محفل انس با قرآن کریم، با تأکید بر سیاست فعلی نظام اسالمی در 
قضیه برجام خسارت محض، پرده از اهداف امریکا از مذاکره برداشته و 
فرمودند:  »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 فرسایشی نشود چرا که برای کشور ضرر دارد«. 
اگر »تل��ه ی مذاک��ره « مهم  تری��ن روش امتیاز گیری نظام س��لطه از 
کش��ورهای جهان نباش��د بی تردید یکی از مؤثرترین، کارآمدترین، 
کم هزینه   تری��ن و نافذ  ترین روش های دیکته ک��ردن و تحمیل اراده و 
امتیازگیری از کشور هدف در عصر ش��کل گیری سازمان ملل متحد 
و حاکمیت نظام س��لطه بر ش��ئون مختلف کش��ورهای جهان است. 
استعمارگران غربی با طراحی و مهندسی میز مذاکره، کشور هدف را 
به راه بی پایان و وادی برهوت سراب گونه ای می کشانند که به محض 
اینکه پایش در قالب نظام سلطه گیر افتاد، رهاشدن از آن غیرممکن 

بوده و دائماَ مجبور به دادن امتیازات بیشتر و بیشتر است. 
اس��تعمارگران غربی در میدان مذاکره، حقوق مس��لم کش��ور هدف 
را به عنوان امتیاز روی می��ز مذاکره می گذارند اما در اوج س��بعیت و 
ناجوانمردی، در ازای همراهی کشور هدف و اجرای دستورات، حاضر به 
ارائه همان حقوق کشور هدف هم نیستند. در این صورت کشور هدف، 
برای دس��تیابی به حقوق خود ناچار به تمکین از دس��تورات و اجرای 
دقیق برنامه های نظام سلطه و دادن امتیازات بیشتر برای گرفتن بهانه 

از طرف مقابل است. 
نظام سلطه در میدان مذاکره از ابزارهای مؤثر زیر بهره می گیرد:

۱- تمسک و استناد به قواعد و قوانین بین المللی.
۲- انجام عملیات سنگین تبلیغاتی و روانی علیه کشور هدف و ایجاد 
موج نگرانی بین المللی و معرفی کش��ور هدف به عن��وان تهدید صلح 

بین الملل.
۳- همراهی سایر کشورهای همسو و منزوی سازی کشور هدف.

٤- استفاده از ظالمانه   ترین و غیرانسانی   ترین روش های اعمال فشار از 
جمله تحریم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...  

۵- تهدید کشور هدف به اعمال خش��ونت و دخالت فیزیکی و نظامی 
در امور کشور هدف.

۶- ایجاد جو روانی و تکثیر تخم نفاق و دوقطبی سازی در مردم کشور 
هدف به منظور به تسلیم کشاندن آن کشور از طریق مطالبه مردمی.

۶- بزرگنمایی خطر کش��ور هدف برای جامعه جهانی و کش��اندن آن 
کشور به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد. 

۷- خس��ته کردن مردم کش��ور هدف از طریق طوالن��ی کردن زمان 
مذاکرات به سال   ها و دهه   ها و مقصر معرفی کردن دولت کشور هدف به 

عدم انجام تعهدات خود نسبت به جامعه جهانی. 
۸- افزایش انتظارات و خواسته های ظالمانه از کشور هدف به حوزه های 

جدید. 
۹- دوقطبی سازی ادراکی نظیر »مذاکره یا تحریم«، »مذاکره یا فروپاشی«، 

»مذاکره یا جنگ « با هدف مرعوب سازی مردم و احزاب سیاسی.
۱۰- گرفتن تدریجی تمام اقتدار و توانمندی های دفاعی کشور هدف 

در میدان مذاکره. 
در طول س��ال های پس از جنگ جهانی دوم هیچ یک از کش��ورهای 
جهان موفق به احقاق حقوق خود از  طریق مذاکره نشده اند. مسئله حق 
حاکمیت مردم فلسطین و بازپس گیری سرزمین مادری خود از رژیم 
غاصب صهیونیستی در پش��ت میز مذاکره تنها یکی از تالش نافرجام 
کش��ور  ها برای وصول اهداف خود در میدان مذاکره است. اینک بیش 
از چهار دهه است که فلسطینیان مظلوم، بر سر میز مذاکره در کمپ 
دیوید و پیمان اس��لو در حال تالش برای گرفتن حقوق خود هستند 
اما حاصل این مبارزه نفسگیر دادن امتیازات پی درپی، از دست دادن 
برگ های برنده، ناامیدی فلس��طینیان، بی انگیزگی و خستگی مردم 
فلسطین و درنده خویی بیشتر غاصبان سرزمین فلسطین با حمایت 
غرب بوده است. اینک نه تنها فلسطین به حداقل های حقوق خود هم 
دس��ت نیافته بلکه حاکمیت نیم بند آنان بر قدس شریف نیز در حال 

فروپاشی است. 
داستان حدود دو دهه مذاکره ایران با نظام سلطه بر سر حقوق هسته ای 
خود نیز یکی دیگر از تراژدی های تلخ تن دادن به میز مذاکره به جای 
مقاومت فعال است. طی دو دهه  گذش��ته هر چه از دست داده ایم بی 
شک پای میز مذاکره بوده است و هر چه که به دست آورده ایم بی تردید 
محصول ایستادگی و مقاومت فعال مردم و جوانان برومند این سرزمین 
بوده است. اینک برجام خس��ارت محض که حاصل به حراج گذاشتن 
اقتدار و توانمندی های هسته ای و برگ های برنده ملت ایران بوده است 
لکه ننگی اس��ت که روح و روان مردم ایران را می آزارد و دس��تاوردی 
بیشتر از هیچ برای ملت ایران به ارمغان نداشته است. از سال ۹٤ ایران 
در ازای وعده های دروغین و کاغذی غرب )تحقیقاً هیچ(، همه تعهدات 
برجامی خود را مو به مو انجام داده اما نه تنها چیزی به دست نیاورده 
بلکه طرف امریکایی بیش از ۱۵۵۰ تحریم جدی��د را بر حجم تحریم 

پیشین خود افزوده است. 
حال که با درایت و تدبیر مقام معظم رهبری و به میدان آمدن قوه مقننه، 
تکصدایی در کشور نوید روز  هایی خوشی را به ملت می دهد و ایران عزم 
خود را برای تحقق فرمان امام خامنه ای جزم نموده و بر آن است که در 
ازای لغو )ونه تعلیق( تمامی تحریم های احصا شده در برجام و تمامی 
تحریم   هایی که توس��ط اوباما و ترامپ به عناوین جدید بر ملت ایران 
تحمیل شده و راستی آزمایی منطقی به تعهدات برجامی خود باز گردد، 
بازگشت به میز مذاکره با هر بهانه و دس��تاویز از جمله پیدا کردن راه 
اجرایی ساختن خواسته ایران مجدداً ما را در سنگالخ مذاکره فرسایشی 
خواهد انداخت. نکته مهم اینکه تعیین حدود تحریم   هایی که باید لغو 
شود و تعیین مدت زمان راستی آزمایی به هیچ وجه از اختیارات تیم 
مذاکره کننده ایرانی نبوده و حضور بیشتر در پای میز مذاکره ریختن 
آب به آسیاب غرب و تغییر میدان مبارزه به نفع غرب خواهد بود و هیچ 
فرقی بین اروپا و امریکا در این باره وجود نداش��ته و مذاکره با اروپا بی 

هیچ شک و تردیدی عین مذاکره با امریکا است. 

سید عبداهلل متولیان

جریان اصالحات منتقد وضعیتی  است که خود آن را طی ۳۲ سال مدیریت اجرایی رقم زده است

ما  اصالح طلبان فقط شب انتخابات به یاد مردم می افتیم!

اصالح طلب�ان 
زینب شریعتی

   گزارش
بیش از یک سال 
در  ک�ه  اس�ت 
رسانه های خود از انتخابات 1400 می گویند. دم 
از نبود امکان حضور می زنند، اما عمالَ فعال   ترین 
جریان سیاس�ی ب�رای انتخاب�ات 1400 همین 
اصالح طلبان هستند. در فضای رسانه ای همه 
رسانه های اصالح طلب همه روزه مطالبی درباره 
انتخاب�ات دارن�د و در محافل پش�ت پرده هم 
جلس�ات متعدد و رایزنی   ها و...  این میان یک 
س�ؤال حائز اهمیت اس�ت: »اصالح طلبان چه 
برنامه ای برای اداره کشور و چه حرفی برای زدن 
دارند؟ آنها چگونه قرار اس�ت م�ردم را با خود 
همراه کنند و کارنامه آنان به مردم چه می گوید؟«

»اصالح وضع موجود « محور و زیربنای همه مواضع 
و برنامه های اصالح طلبان است. آنها می گویند ما 
برای اصالح می آییم و با همی��ن رویکرد، همواره 
خود را منتقد جدی وضع موجود جا زده اند و آرایش 
اپوزیسیونی به خود گرفته اند. این میان، آنچه از سوی 
اصالح طلبان و در هیاهوی برنامه های تبلیغاتی شان 
تعمداً بیان نمی شود، نقش آنان در رقم خوردن وضع 
موجود است. با فرض صحیح بودن »سیاهی«   هایی 
که اصالح طلبان از وض��ع موجود وصف می کنند، 
سؤال این اس��ت که آیا آنان در به وجود آمدن این 

سیاهی   ها نقشی نداشته اند؟

      پیروز انتخابات و اپوزیسیون؟!
»۳۲ سال کشور دس��ت ما بوده است« این جمله 
محس��ن هاش��می، عضو ش��ورای مرکزی حزب 
کارگزاران اس��ت که یک س��ال و ان��دی پیش در 
یک برنامه تلویزیونی گفت. او برای آنکه بگوید در 
انتخابات  ریاست جمهوری طیف سیاسی آنها رأی 
آورده، این جمالت را بر زبان آورد: »٤۰ سال االن از 
انتخابات می گذرد و اگر هشت سال، هشت سال نگاه 
کنیم، با همین انتخابات   ها عمدتاً رؤسای جمهور از 
یک جناح اعتدالگ��را و اصالح طلب بوده اند. چه در 
زمان مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودند 
و نخست وزیر آقای موسوی بودند، چه زمان آقای 
هاشمی و بعد آقای خاتمی رئیس جمهور شدند و 
فقط یک دوره آقای احمدی نژاد از سوی مقابل بودند 
و بعد هم باز آقای روحانی رئیس جمهور شدند. یعنی 
در این ٤۰ سال با همین انتخابات ما توانستیم مسلط 

بر کشور کار را پیش ببریم. «
آنچه هاش��می می گوید گزاره ای نیس��ت که نیاز 
به اثبات داشته باش��د. اصالح طلبان می دانند که 
چهار دوره هشت س��اله مدیریت اجرایی کشور را 
بر عهده داشته اند. وقتی صحبت از پایگاه اجتماعی 
می شود، فخر می فروشند که ما پیروز انتخابات های 
متعدد بوده ایم؛ اما در عین حال مس��ئولیت وضع 
موجود را نمی پذیرند و ژست اپوزیسیون می گیرند 
و در رسانه های خود به گونه ای منتقد وضع موجود 

می شوند، انگار خارج از دایره مدیریتی کشور بوده اند. 
نمی شود که یک جریان سیاسی، همزمان که فخر 
پیروزی در انتخابات های متعدد را می فروشد، بگوید 
ما در مدیریت کشور کاره ای نبوده ایم و حاال به ما 
رأی بدهید تا وضع موجود را اصالح کنیم! این همه 
سال که رأی آورده اید و مردم به شما رأی داده اند، 
وضع موج��ود را رقم زده اید، حاال باز به ش��ما رأی 
بدهند تا کدام اصالح را رقم بزنید که در این ۳۲ سال 

فرصتش را نداشته اید؟
هاشمی البته برآیند کار را مثبت ارزیابی می کند، 
اما جناحی که او به آن تعل��ق دارد، چنین نگاهی 
ندارد و همچنان شعار می دهد که به ما رأی بدهید تا 
اصالح  کنیم! آیا رقم زنندگان وضع موجود می توانند 
اصالح کنندگان آن هم باشند وقتی مسئولیت وضع 
موجود را نمی پذیرند؛ اشتباهات را قبول نمی کنند؛ 
برنامه و حرف جدیدی ندارند و همه چیز را تقصیر 

رقبا می اندازند؟ 
      نیروهای قدیمی، مواضع تکراری

با کنار رفتن قطعی سید حس��ن خمینی از روند 
انتخاب��ات، برخی رس��انه های اصالح طلب از لزوم 
کاندیدات��وری محمد خاتمی می نویس��ند. یعنی 
اصالحات با همه تشکیالت سیاسی خود و ادعا در 
انجام کار سیاسی نتوانسته نیرو  هایی جوان و کارآمد 
تربیت کند که توانایی بر عه��ده گرفتن مدیریت 
اجرایی کشور را داشته باشند. موضوع فقط محمد 

خاتمی نیست؛ کابینه روحانی هم ترکیبی از کابینه 
هاش��می و خاتمی و کابینه احتمالی موسوی در 
سال ۸۸ بود و نتوانست ترکیب مدیریتی جدیدی 
را به کش��ور معرفی کن��د. حاال ه��م کاندیداهای 
احتمالی شان از میان همین حلقه تکراری مدیریت 
اس��ت. هیچ اتفاقی جدید قرار نیست رقم بخورد و 
حتی با سرعت به عقب برمی گردیم! از سویی، این 
آدم های تکراری، برنامه های تک��راری هم دارند و 
نتوانسته اند ایده های جدیدی را عرضه کنند. حال 
بماند که هم��ان ایده های تکراری ه��م بعضاً اجرا 
نشدند و چند دهه فقط حرفش زده شد! حال چگونه 
می توان دوبار به این جریان اعتماد کرد که بخواهد 
آنچه را که خود با ناکارآمدی، تکرار، برنامه های غلط 

و بی عملی رقم زده، اصالح کند؟
      سیاست  ورزی شب انتخاباتی!

محمد قوچانی، س��ردبیر روزنامه س��ازندگی در 
صفحه اینستاگرامش نکته جالب توجهی را یادآور 
می شود؛ اینکه سیاست ورزی اصالح طلبان فقط 
در انتخابات خالصه می شود و وقتی رأی می آورند، 
مردم را فراموش می کنند تا انتخابات بعد. قوچانی 
می نویسد: »سیاست فقط انتخابات نیست . وقتی 
جبهه اصالحات، سیاس��ت را در انتخابات خالصه 
می کند و رابطه اش با ملت فقط هرچند سال یکبار 
برای انتخابات است و نه پاسخ گویی و تالش برای 
اقناع ایشان و پوزش از خطاهای خویش، به وضعیت 
رقت انگیز و تراژیک کنونی می رسیم که گروهی بر 
طبل تحریم می کوبند و گروهی دیگر از »رأی دادن 
در تاریکی« دفاع می کنند ک��ه هر دو راهبردهای 
ناکافی و نادرستی هستند. این حرف   ها را شب عید 
در سالنامه مجله » تجارت فردا« در میزگردی با آقای 
عباس عبدی گفتم تا این تصور را که از رأی دادن 
در تاریکی و به هر قیمتی دفاع می کنم به صراحت 
رد کنم. من از تقدم »اصالح اصالحات « بر انتخابات 
دفاع می کنم و با وجود نقد راهبرد تحریم از تبدیل 
اصالح طلبی به» انتخابات گرایی«هم انتقاد دارم. 

انتخابات وسیله است، نه هدف. «
در واقع اصالح طلبان برای انتخابات تالش گسترده 
برای جذب مردم می کنند؛ وعده می دهند و خیلی 
پر ش��ور منتقد و معترض وضع موجود می شوند و 
صحبت از اصالح وضع موجود می کنند؛ اما پس از 
پیروزی در انتخابات، پشت میز مدیریت می نشینند 
و یادشان می رود چه گفته اند و با رأی چه کسانی 
آنجا نشسته اند. در نهایت هم شب انتخابات بعدی 
می گویند وضع موجود مناسب نیست و به ما رأی 
بدهید تا برنامه هایمان ب��رای تغییر وضع موجود 
را اجرایی کنیم. اصالح طلبان ب��رای پیاده کردن 
برنامه های خود و اصالح کاس��تی   ها و اشتباهات 
چند ده��ه فرص��ت الزم دارند و اگر در ۳۲ س��ال 
نتوانس��ته اند اصالحی رقم زنند، فرصت دوباره را 

برای چه می خواهند؟

ژه
جناب حجت االسالم سید حسن خمینی پس وی

از اخباری که پیرامون دیدار علیرضا علوی تبار 
با ایش��ان و درخواس��ت ورود به انتخابات و 
سپس اس��تمزاج ایش��ان از رهبری و پاسخ 
رهبری به ایشان منتشر شد،  در سخنانی قابل 
تأمل گفته است:»ما اگر گوشت و پوستمان 
هم برود، نمی خواهیم جمهوری اسالمی از 
بین برود و هیچ ک��س نباید چنین توقعی را 
داشته باشد و اگر کسی روزی می خواهد به 
بنده اقبال کند بداند که ما تا آخرین لحظه 
هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم که جمهوری 

اسالمی بخواهد لطمه ببیند. « 
این اظهارنظر مخاطب را با این پرسش روبه رو 
می کند که چه کس��انی یا چه کسی از آقای 
سید حسن خواسته کاری کند که جمهوری 
اسالمی لطمه ببیند یا »از بین برود«؟ و اگر 
هم فرض کنیم که کسی چنین مطلبی را با 
این صراحت و مش��خصاً  با این عبارات از او 
نخواسته است،  باز این پرس��ش باقی است 
که از میان »اقبال کنندگان « به ایش��ان چه 
کسی چه توقع یا مطالبه ای داشته است که 
سید حسن تش��خیص داده ضرورت دارد به 

این مهم بپردازد و در تریبون عمومی گوشزد 
کند که از این پس اگر کس��ی خواست به او 
اقبال نشان دهد، نباید انتظار لطمه زدن به 
»جمهوری اسالمی« و حتی »از بین بردن« 

آن را داشته باشد؟!
واضح است که شخصیتی مانند سید حسن 
و هر ش��خصیت دیگری که خود را بخشی از 
یک جریان سیاسی فعال و دارای سمت های 
دولتی و حکومتی در ایران می داند،  نمی تواند 
هویت و ماهیتی جدا از »جمهوری اسالمی« 
برای خود قائل باشد و حاال باید دید چه چیزی 

از سید حسن خواسته شده که او با صراحت 
هشدار می دهد »آینده ایران و مردم کشور]و 
البته همه مسئوالن و کارگزاران آن[ را چندان 
متفاوت از آینده جمهوری اسالمی نمی داند.« 
به نظر می رسد آنانی که خود را در یک جریان 
سیاسی »رادیکال « معرفی کرده اند، چیزی 
بیشتر از آن نامی که بر روی خود گذاشته اند، 
هس��تند.  البته این مختص ب��ه یک جریان 
خاص نیست و این روز  ها پشت پرده کسانی 
که دنبال لطمه خوردن و فروپاشی جمهوری 

اسالمی هستند،  یک به یک افشا می شود. 

رئیسی در نشست هم اندیشی با اصحاب تولید:
هر جا به مردم اعتماد کردیم موفق بوده ایم

رئیس ق�وه قضائی�ه گف�ت: ما مصم�م هس�تیم امری ک�ه رهبر 
انق�الب فرمودند و نیاز راهبردی کش�ور اس�ت، یعن�ی »حمایت 
از تولی�د « تحق�ق پی�دا کن�د و تحقق ه�م پی�دا خواه�د کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در بیس��ت و س��ومین 
نشس��ت رمضانی رئیس قوه قضائیه با نخبگان کشور، آیت اهلل رئیسی 
پنج  ش��نبه میزبان تعدادی از تولیدکنندگان و فعاالن حوزه تولید بود 
تا در جلسه »هم اندیشی با اصحاب تولید « به بررسی »نقش دستگاه 
قضایی در رفع موانع تولید « بپردازند. رئیس قوه قضائیه در این نشست 
با اشاره به ش��عار س��ال و تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت 
همه جانبه از تولید گف��ت: تولید و حمایت از آن باید مس��ئله اصلی و 
اساسی همه بخش  ها باشد و کارآفرینان و قانونگذاران و مدیران اجرایی 
و دست اندرکاران امر قضا باید با قدرت، شجاعت و جدیت آن را پیگیری 
کنند. رئیسی خاطرنشان کرد: هر جا به مردم و کسانی که در میدان کار 
و تالش هستند اعتماد کردیم موفق بوده ایم و یقیناً در عرصه تولید هم 
با حضور نیروی انسانی با اراده، خالق و کارآمد و امکاناتی که در کشور 

وجود دارد، به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر فرآیند 
قیمت گذاری بر حوزه تولید، گفت: در فرآیند قیمت گذاری باید هم از 
تولید حمایت شود، هم باید به حقوق مصرف کننده توجه داشت و این 
کار نیازمند مدیریت دقیق و صحیح چرخه تولی��د و تأمین تا توزیع و 

مصرف کاالست. 
رئیسی افزود: قیمت گذاری درست می تواند کیفیت کاال  ها و بهره وری 
را ارتقا دهد و قیمت گذاری نادرست به ویژه در نقاطی که شبکه و کانال 
تعریف شده برای توزیع نداریم می تواند موجب رانت و فساد شود. وی 
گفت: تصمیم گیری لحظه ای و تصمیمات متزلزل نظام تولید را متزلزل 
و مختل می کند و اج��ازه نمی دهد تولیدکننده ما با خیال آس��وده به 

فعالیت سالم اقتصادی بپردازد. 
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع س��ود تس��هیالت بانکی برای 
اصحاب تولید پرداخت و با اش��اره به »رأی وح��دت رویه دیوان عالی 
کشور« در این زمینه، به بانک  ها هشدار داد در دریافت سودهای بانکی 

تابع مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند. 
 رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل 
شود و هیچ بانکی حق ندارد مانع فعالیت کارخانه  ها شود، تصریح کرد: 
اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد اما کارخانه و کارگاه 

نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند. 

در پیام تبریک به فرمانده ارتش تأکید شد
 ارتش و سپاه

 ضامن امنیت و آرامش ملت ایران
 رئیس ستاد کل نیروهای مس�لح در پیام تبریکی به مناسبت ۲۹ 
فروردین به امیر سرلشکر موسوی ، ارتش و سپاه را ضامن امنیت 
پایدار کش�ور و آرامش کم نظیر ملت ایران دانس�ت و تأکید کرد: 
آماده پاسخ قاطع به هر نوع تهدید و اقدام شوم دشمنان هستیم. 
به گزارش سپاه نیوز، در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری آمده است: درخشش امروز ارتشیان غیور و ایثارگر در عرصه های 
اجتماعی و خدمت رسانی به مردم در جریان سیل ، زلزله ، بیماری کرونا 
و دیگر بالیای طبیعی در امتداد مجاهدت های ب��زرگ و غرور آفرین 
گذشته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلوه گر شده است ، نشان 
می دهد ارتش عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره ای 

کارگشا برای پاسخ به نیازهای غیرنظامی کشور نیز به شمار می رود. 
بی شک منظومه قدرتمند نیروهای مسلح کش��ور که حضور ارتش با 
صالبت و سپاه سلحشور در خط مقدم آن ، سپر دفاعی و قدرت بازدارنده 
کشور را تقویت و قوه محاسبه گری نظام سلطه و صهیونیسم در اعمال 
راهبرد تهدید را مختل و با چالش جدی مواجه و بر اساس قرائن متقن 
آنان را از اندیشیدن به گزینه نظامی و هرگونه اقدام سخت بر حذر داشته 
است ، امنیت پایدار و آرامش کم نظیر آحاد ملت ایران را تضمین کرده 
است. رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح تصریح کرده است: اینک در 
طلیعه قرن جدید،خدای بزرگ را خاضعانه شاکریم که ارتش سرافراز 
و انقالبی ، دست در دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی و درکنار سایر 
قوای مسلح ، با وحدت و اخوت برای حفاظت و صیانت از اقتدار و امنیت 
ستودنی و خلل ناپذیر کشور،پا در رکاب مقام عظمای والیت و رهبری 
و فرماندهی کل قوا حضرت ام��ام خامنه ای )مدظله العالی( و گوش به 
فرمان ، آماده و مهیای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر سطح و هر نوع 

از تهدید و اقدام شوم دشمنان علیه نظام و میهن اسالمی هستند. 
       وحدت ارتش و سپاه آرزوهای دشمن را باطل کرده است

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اس��المی هم در پیام تبریکی به 
فرمانده کل ارتش ، ۲۹ فروردین ماه را یوم اهلل ظهور یک قدرت دفاعی 
انقالبی و مکتبی برای نظام و ملت ایران دانس��ت و تأکید کرد:وحدت 

ارتش و سپاه آرزوهای دشمن را باطل ساخته است. 
در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی به امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش آمده است: فرارسیدن ۲۹ 
فروردین م��اه را که برای ارتش فداکار و پر افتخار جمهوری اس��المی 
ایران به عنوان یوم اهلل ظهور یک قدرت دفاعی انقالبی و مکتبی قلمداد 
می ش��ود به جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان مومن ، ش��جاع و 
مجاهد آن سازمان مقتدر و خانواده های شریف و نجیب آنان صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم. تاریخ ٤۳ س��اله اخیر کش��ور یادآور 
عرصه  ها و لحظه های شکوهمند و پرافتخاری است که بر پیشانی آن نام 
مبارک ارتش عزیز و نقش آفرینی های حماسی و تعیین کننده ارتشیان 
فداکار و سلحشور می درخش��د و در س��پهر آن مقابله قاطعانه با ضد 
انقالب و مزدوران استکبار جهانی همراه با سایر نیروهای مدافع انقالب 
در کردستان و س��پس جنگ تحمیلی جهانی هشت ساله صدام علیه 
انقالب اسالمی و ملت ایران ، متمایز و معنادار و به ویژه برای دشمنان 

پلید و قسم خورده این سرزمین درس آموز است. 
فرمانده کل سپاه در پایان این پیام آورده است: رجاء واثق دارم جلوه های 
زیبای وحدت ، اخوت و هماهنگی وثیق و ناگسستنی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی که با جلب رضایت امام و 
امت، آرزو  ها و خواب های آشفته دشمن را باطل و تعبیر ناشدنی ساخته 
است ، همچنان سند افتخار ، عزت ، ش��رف و فضیلت ما خواهد بود و به 
فضل الهی دست در دس��ت یکدیگر ، با هوشمندی و هوشیاری مشت 
آهنین ملت عظیم الشأن ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی خواهیم 
بود و تحت منویات و فرامین مقتدا و فرمانده حکیم و شجاع خود مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش کم نظیری که محصول خون های 
پاک شهیدان جاوید میهن اسالمی است، تحت تأثیر تهدیدات و القائات 

دشمنان خبیث و حیله گر متزلزل گردد. 
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کدام  اقبال کننده از سید حسن خواست »جمهوری اسالمی از بین برود«؟!

        فارس: امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی، معاون فرهنگی و روابط 
عمومی و سخنگوی ارتش: در روز ۲۹ فروردین، رژه پیاده برگزار نخواهد 
شد و گوشه  هایی از قدرت پهپادی ارتش و دستاوردهای تجهیزاتی بومی 
و ایرانی و پدافند زیستی و بخشی از کمک های مومنانه در قالب یگان های 
محمول و خودرویی و با رعایت کامل دس��تورالعمل های بهداشتی در 

پادگان های ارتش واقع در تهران و مراکز استان   ها رژه خواهند رفت. 

        مهر: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود 
نوشت: توصیه رهبری به امتناع از »مذاکرات فرساینده« همواره چراغ 
راه ما است. »مذاکره برای مذاکره « را تجربه ای ناموفق می دانستیم و برای 

دستیابی به اهداف ملی مذاکره کرده ایم. 

       تس�نیم: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی ش��ورای نگهبان درباره 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار داشت: 
تا زمانی که نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی 
نظام مجمع تشخیص مصلحت به شورا نرسد ما نمی توانیم این طرح را 

رد یا تأیید کنیم.

وعده ای که هشت سال پیش رئیس جمهور به 
مردم داد و محقق نشد، اکنون می گوید اولویت 
و ه�دف او در 100 روز پایانی دولتش اس�ت!

به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، دکتر روحانی روز پنج  ش��نبه در آیین 
افتتاح طرح های ملی صنعت پتروش��یمی وزارت 
نفت در استان های فارس، بوشهر و مرکزی  با بیان 
اینکه در سال تولید؛ پشتیبانی  ها و مانع زدایی  ها 
دولت تا آخرین روز و آخرین ساعت فعالیت همه 
توان خود را برای تکمیل و افتتاح طرح های ملی به 
کار خواهد گرفت، گفت: در ۱۰۰ روز پایانی فعالیت 
این دولت س��المت مردم ، تأمین معیشت مردم، 
رفع تحریم  ها و تکمیل و افتتاح طرح های تولیدی 
کشور چهار هدف اصلی و اولویت دولت خواهد بود.  
رئیس جمهور اظهار داشت: تأمین واکسن مورد نیاز 
و واکسیناسیون تعداد بیشتری از مردم از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت و با افزایش واکسیناسیون 
می توانیم سالمت مردم را تضمین کنیم، هر شرکت 
یا فردی توان واردات واکسن را دارد برای این کار 
اقدام کند و اگ��ر در این راه با مش��کلی مواجه بود 

مستقیم با دفتر رئیس جمهور مکاتبه کند. 
روحانی درخصوص تالش دولت برای رفع تحریم  ها 
با بیان اینکه امروز سربازان خط مقدم دیپلماسی 
برای مذاکره در وین هس��تند، گفت: مهم نیست 
که دشمن چه زمانی س��ر عقل می آید و به قانون 
بر می گردد اما یقین داریم که راهی جز این برای 

امریکا و بقیه کشور  هایی که در داخل برجام بودند 
وجود ندارد و تنها راه موجود برگش��تن کامل به 
قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و 
اجرای کامل تعهدات برجام است. رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه بعد از اجرای کامل تعهدات از سوی 
امریکا ما هم پس از راستی آزمایی که زمان زیادی 
طول نخواهد کشید، به تعهدات خود بازخواهیم 
گشت، اظهار داشت: نگرانی از آغاز غنی سازی ۶۰ 
درصد در ایران و آنچه در سر شما وجود دارد مبنی 
بر اینکه ما درحال هموار کردن مسیر برای تولید 

بمب هستیم، کاماًل اشتباه است. 
      غرب نشان داد قولش بی اعتبار است

او تأکید کرد: ای��ن اظهار نگرانی ک��ه در اروپا و 
امریکا می ش��ود برای اینکه ما داریم غنی سازی 
۶۰ درصد را در ای��ران آغاز می کنی��م و بعضی 
از آنه��ا تعبیر کردن��د، ۶۰ درصد یعن��ی با یک 
حرکت به ۹۰ درصد رس��یدن. ف��رض کنید ما 
۹۰ درص��د غنی س��ازی کنیم، آنی ک��ه در کله 
شما است که ما مس��یر را هموار می کنیم برای 
بم��ب اتم، ای��ن اش��تباه محض شماس��ت. ۶۰ 
درصد هم اگر انجام دهیم. البت��ه قبل از آن هم 
می توانس��تیم ۶۰ درصد را انجام دهیم، همین 
امروز هم می توانی��م غنی س��ازی ۹۰ درصد را 
انجام دهیم. اگر اراده کنیم همین امروز ۹۰درصد 
را غنی سازی می کنیم. اما از اول اعالم کردیم و 
پای حرف مان ایستادیم. فعالیت های هسته ای 

ما کاماًل صلح آمیز اس��ت. دنبال بمب هسته ای 
نیستیم این ش��ما  ها هستید که س��ال   ها دنبال 
بمب هسته ای بودید، انبار کردید، ذخیره کردید 
و حاال هم هر س��اله بمب های جدید می سازید. 
رئیس جمهور تأکید کرد: شما الزم نیست غصه 
این چیز  ها را بخورید، به تعهدات خود عمل کنید 
و به قانون برگردید، ایران در عمل نشان داده که 
وقتی قول می دهد، قولش مردانه اس��ت و به آن 
عمل می کند، اما شما نشان داده اید که قولتان 
بی اعتبار است ، درمورد ایران نگران نباشید، ایران 
مردانه حرف می زند ،با اخالق حرکت می کند و به 

تعهدات خود پایبند است. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنانش با 
بیان اینک��ه دول��ت در ۱۰۰ روز پایانی فعالیت، 
بیشترین تمرکز خود را صرف مقابله با کرونا و به 
ویژه تأمین واکسن و انجام واکسیناسیون خواهد 
کرد، گفت: اولویت اول خرید و واردات واکسن، 
واکسیناسیون و در مرحله بعد در ماه های بعدی 
نیز کمک برای به ثمر نشستن واکسن هایی است 
که در داخل به دس��ت متخصصان کش��ورمان 

ساخته می شود. 
      اتمام طرح های تولیدی در 100 روز پایانی

رئیس جمهور تالش برای اتم��ام طرح های مهم 
تولیدی را که در ۱۰۰ روز باقیمانده از زمان دولت 
دوازدهم امکان افتتاح آنها وجود دارد، اولویت دیگر 
دولت برشمرد و اظهار داشت: در بخش پتروشیمی 

در این دولت اقدامات ماندگاری انجام شده و اینکه 
توانستیم در مدت یک سال و چند ماه گذشته با 
وجود تحریم و فشارهای حداکثری، ۲۵ میلیون 
تن، تولید محصوالت پتروشیمی را افزایش دهیم، 
اقدامی بزرگ و یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایران 
اس��ت. روحانی موضوع مهم دیگر مورد توجه در 
ایام پایانی دولت دوازدهم را معیشت مردم عنوان 
و تصریح کرد: در آغاز ماه رمضان یک بسته حمایت 
معیشتی جدید ویژه این ماه پرداخت کردیم که از 
قبل قول داده بودیم و باز هم تا پایان دولت تالش 
خواهیم کرد برای معیش��ت مردم ه��ر کاری از 

دست مان بر می آید انجام دهیم. 
روحانی افزود: اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت 
و جهش در تولید و توسعه کش��ور بوده، ناصواب 
نگفتیم و یکی از کارهای بسیار عظیم و بزرگی که 
در این دهه انجام شده مربوط به بخش نفت است. 
دشمن در سه سال جنگ اقتصادی تالش کرد به 
هر روش ممکن صادرات کش��ور ب��ه ویژه فروش 
نفت و تأمین ارز را محدود کند، اما صادرکنندگان 
محصوالت غیرنفت��ی در این عرص��ه ورود کرده 
و نقش��ه دش��من را ناکام گذاش��تند. ص��ادرات 
محصوالت پتروشیمی یکی از اصلی   ترین منابع 
تأمین ارز کش��ور در ایام تحریم بود که بر اساس 
گزارش   ها ۹۰ درصد ارز عرضه شده در سامانه نیما 
از محل درآمدهای ناش��ی از صادرات محصوالت 

پتروشیمی بوده است. 

روحانی وعده 100روز اول را به 100روز آخر حواله کرد
    خبر


