
  گزارش

انتخابات  با ابزار مذاکره و دالر!
از روزی که نشست وین برگزار شده ، همواره   جریانی به دنبال القای این 
مفهوم است که دوران عسر و حرج ملت ایران تمام شده و همانطور که 
در س��ال 94 برای برجام مکرر این ادبیات اغواکننده را به جامعه پمپاژ 
می کردند که از ف��ردای امضای برجام بی��ش از 100 میلیارد دالر وارد 
کش��ور خواهد ش��د و نگران آن بودند که ورود این میزان ارز به کشور 
را چگونه با س��رمایه گذاری خارجی می توانن��د مدیریت کنند ، اکنون 
هم برخی خوش بین به وعده های توخالی دش��من، حرف از قول طرف 
امریکایی بر رفع تحریم  ها می زنند و این نس��یه نقد نشدنی را بار دیگر 
همچون انتخابات 96 قصد دارند برای ملت ایران فاکتور کنند تا بار دیگر 
با اغوای افکار عمومی، به مطلوب خود در انتخابات 1400 نائل آیند. با 
همین نگاه است که رئیس جمهور همچون سال 96 که وعده عمل نشده 
حل مشکالت کشور در 100 روز را داد بار دیگر مدعی می شود که اگر 
بگذارند ، ما در 100 روز پایانی دولت دوازدهم مشکالت مردم و کشور 

را حل می کنیم. 
 ظاهراً سیاست »ماکیاولی « مربوط به دوران رنسانس قرن 15 میالدی و 
مختص ایتالیای آن روز و توصیه های او هم فقط خاص »شهریار « نبوده 
و بسیار سیاستمداران پس از او بوده اند که جا پای ماکیاولی گذاشته و از 
همان ابزار و شگرد  ها برای اغفال مردم استفاده کرده اند. چرا برخی هنوز 
تصور می کنند مردم قرن 21 میالدی همچون مردمان قرن 15 هستند! 
ماکیاولی در توصیه به شهریار گفته بود: مردم ذهن فراموشکاری دارند و 
شهریار باید از این ویژگی مردم استفاده و خوشی  ها را ذره ذره و سختی  ها را 
یک دفعه بر آنان عارض کند. چون با دریافت خوشی های ذره ذره ، همیشه 
مردم خود را مدیون شهریار می دانند و با عارض شدن سختی  ها نیز چون 

ذهن فراموشکاری دارند به مرور زمان آن را فراموش می کنند. 
آقای رئیس جمهور باید بدانند که مردم این عصر با دوران رنسانس تفاوت 
ماهوی دارند و با خیال اینکه مردم س��ال های سختی را که در این مدت 
داشته اند فراموش کرده اند، یک وعده را دو بار نمی توان برای آنها فاکتور 
کرد. ملت ایران حل مشکالتشان را با رفع تحریم های امریکایی! و حضور 
بیش از 250 هیئت اقتصادی اروپا و...  برای سرمایه گذاری در ایران پس از 
امضای برجام که فقط دستاورد آن 3 میلیون دالر – آن هم صرفاً روی کاغذ 
بود - را در 100 روز اول ریاست جمهوری آقای رئیس جمهور در سال 96 
دیدند و این تجربه تلخ آنچنان آزار دهنده است که حاضر نیستند زیر بار 
وعده 100 روزه آقای روحانی در پایان دولت دوازدهم نیز به بهانه باز کردن 
گارد مذاکره با غرب در وین بروند. آن وعده ، ارمغانی که برای مردم داشت 
این بود که دالر 3900 تومانی 20 شهریور 96 را امروز به 24 هزار تومان 
رسانده است و مرغ 7500 تومان را به باالی 24 هزار تومان – البته اگر یافت 

شود- و قس علیهذا. 
ظاهراً قرار است با وعده جدید دولت در نشست وین و مذاکراتی که انجام 
می شود ، بازار ارز در هفته های آینده به مهم  ترین ابزار دولت برای مهندسی 
آرای انتخاباتی تبدیل شود. چرا که دولت یک برداشتی از وضعیت حاضر 
کشور و نگاه مردم به انتخابات دارد که شاید این برداشت درست باشد ولی 
راه رضایت مندی مردم را یا نمی داند - که بعید است که نداند - یا با همان 
نگاه ماکیاولی تالش دارد با تغییراتی در زندگی مردم آن هم موقت ، گرایش 
مردم به خود و جریان حمایت کننده خود در این دو دوره را تغییردهد. کسی 
منکر این نیست که تأثیر شرایط اقتصادی ماه های قبل از انتخابات بر رفتار 
سیاسی مردم به دلیل شاخص های کلی اقتصادی بر روی جهت دهی آرای 
مردم و تأیید عملکرد و یا انتظارات از یک جریان فکری تأثیرگذار است و 
می دانیم که از مهم  ترین شاخص های درک تورم در کشورمان قیمت دالر 
است. لذا با اتفاقات و تالش  هایی که این روز  ها دارد می افتد به نظر می رسد 
دولت با استفاده از فرصت احتمالی احیای برجام و تزریق ارز به بازار ، به دنبال 

کاهش قیمت دالر در هفته های منتهی به انتخابات است. 
مهم  ترین ریسک های بازار ارز در سال 1400 مربوط به این 9 مورد بوده 
است : 1- سرنوش��ت برجام؛ 2- سرنوش��ت  FATF؛ -3میزان تولید و 
صادرات نفت و گاز؛4- بازگشت ارزهای صادراتی حاصل از فروش نفت و 
صادرات غیرنفتی؛ 5- اثرات بودجه 1400 ؛ 6- موفقیت دولت در آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده در سایر کشور  ها؛ 7- سیاست ارزی دولت در دو ماه 
منتهی به انتخابات؛ ۸- نرخ بهره حقیقی و 9- انتظ��ارات و پیش داوری 

عمومی از نگاه اقتصادی کاندیدای پیروز در انتخابات. 
در این میان سه موضوع احیای برجام، پذیرش FATF و سیاست انتخاباتی 
دولت به عنوان ریسک های کوتاه مدت بازار ارز مطرح هستند و دولت در 
صدد است از آنها در این دو ماه باقیمانده به انتخابات استفاده کند. هرچند 
دولت آقای روحانی و اصالح طلبان ، ب��ا موضع گیری  هایی که در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب و پذیرش FATF وجود دارد ، 
چندان امیدی به بهره گیری انتخاباتی ازFATF ندارند . اما تالش می کنند 
با استفاده از فرصت احیای برجام و تأمین 10 تا 15 میلیارد دالر ارزهای 
بلوکه شده در کره جنوبی، عراق و...  و افزایش عرضه ارزبه بازار ، قیمت دالر 

را به منظور دستیابی به اهداف انتخاباتی کاهش دهند. 
دولت به خوبی از تأثیر کوتاه مدت احیای برجام بر کاهش نرخ ارز در بازار 
آگاه است و قصد دارد این دریچه را با استفاده از افزایش قابل توجه ارز تا 
زمان انتخابات باز نگه دارد. روز 15 فروردین و در پی انتشار خبر نشست 
مشترک ایران و امریکا در وین برای مذاکره درمورد برجام، قیمت دالر از 
26هزار تومان به 24 هزار تومان سقوط کرد اما بالفاصله با مداخله صرافی 
ملی ) بانک مرکزی ( اندکی رشد کرد و در محدوده 25 هزار تومان تثبیت 
شد. این یعنی دولت تالش می کند قیمت های فعلی را تا زمان شروع تزریق 
ارز حفظ کرده و از کاهش ناگهانی نرخ ارز به عنوان شوک به رأی دهندگان 

خاکستری در انتخابات پیش رو بهره ببرد. 
هرچند باید به این نکته توجه داشت که در حالت کلی ، بدون زمینه سازی 
شوک روانی بازگشت امریکا به برجام، تزریق دالر به تنهایی نمی تواند باعث 
کاهش محسوس نرخ ارز گردد وچه بس��ا زمینه را برای خروج سرمایه از 

کشور فراهم  نماید. 
نکته مهم اینجاست که اگر دولت نتواند بستر الزم را برای ورود کاندیدای 
خود فراهم نماید – چه به دلیل اختالفات در درون جریان اصالحات برای 
اجماع روی کاندیدای مورد نظر یا عدم تأیید کاندیدای مورد تأکید اصالح 
طلبان توسط شورای نگهبان،آنها این امکان را در اختیار دارند با ایجاد زمینه 
افزایش نرخ ارز، خواسته یا ناخواسته موجب کاهش مشارکت عمومی در 
انتخابات شوند و دولت آینده را با مشکل مواجه کنند. از همین رو، تالش 
برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات 1400 باید راهبرد اصلی و کالن 
همه دلسوزان نظام و جریان وفادار به انقالب و نظام اسالمی باشد و در این 
زمینه از هیچ کوش��ش تبلیغی و ترغیبی مردم برای حضور در انتخابات 

نباید غفلت کرد. 

حسن رشوند

 قالیباف: غنی سازی ۶۰ درصد  اتفاقی دوران ساز و قدرت آفرین بود

فاصله  تصمیم و اقدام هسته ای به کم  ترین میزان رسیده است

رئیس مجلس با اشاره به اینکه غنی سازی ۶۰ 
درص�دی اورانیوم در چارچ�وب قانون اقدام 
راهب�ردی انجام گرف�ت، گفت: غنی س�ازی 
۶۰ درص�د در ش�رایطی ک�ه طرف ه�ای 
مقابل برج�ام دنب�ال تحمیل خواس�ته های 
خود ب�ا ترکیب�ی هماهنگ ش�ده هس�تند، 
اتفاق�ی دوران س�از و قدرت آفری�ن ب�ود. 
به گزارش خانه مل��ت، محمدباق��ر قالیباف در 
نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی، 
در نطق پیش از دستور ضمن تبریک حلوِل ماه 
مبارک رمضان به همه مردم ایران، عموم مومنان 
و روزه داران، روز ارت��ش را به هم��ۀ دالورمردان 
غیور ارتش س��رافراز جمهوری اس��المی ایران 
تبریک گفت و اظهار ک��رد: ارتش با وقف کردن 
خود در راه آس��ایش و آرامش و امنیت مردم در 
همۀ زمان ها، شعاِر »ارتش فدای ملت « را به طور 
عینی محقق کرده است و تکیه گاهی قابل اعتماد 

و محبوب نزد ملت شریف ایران است. 
    غنی س�ازی ۶۰ درص�دی در چارچوب 

قانون اقدام راهبردی
رئیس نه��اد قانون گذاری یادآور ش��د: در پایان 
هفته گذشته بار دیگر جوانان دانشمند و خداباور 
ایرانی، مجاهدتی کردند که مای��ۀ افتخار ایران 
عزیز شد. رسیدن به محصول اورانیوم با غنای 60 
درصد اتفاقی دوران ساز و قدرت آفرین از لحاظ 
علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی مهمی 

نیز به همراه داشت.
 دشمنان مردم ایران به فعالیت های تروریستی، 
علیه صنعت  هسته ای دل بس��ته بودند و انتظار 
داش��تند که با اقدام��ات تروریس��تی، فعالیت  
هس��ته ای ایران متوقف و یا بس��یار ُکند ش��ود. 
غنی س��ازی 60 درصدی اورانیوم در چارچوب 
مادۀ یک قانون اقدام راهبردی، آن هم در مدت 
زمانی بسیار کوتاه، نش��ان داد که فاصلۀ زمانی 
میان تصمیم گیری و اقدام در صنعت هس��ته ای 
کش��ورمان با همت جواناِن دانش��مند ایرانی به 

کم  ترین میزان رسیده است. 
 صنعت هسته ای ایران بومی شده است

وی اضافه ک��رد: می توان گفت که ام��روز ما هر 
آنچه را اراده کنی��م با لطف خداون��د متعال در 
مدت زمانی کوتاهی به آن دست خواهیم یافت. 
این غنی سازی و این دس��تاورد مهم به دشمنان 
ما ثابت کرد که صنعت هسته ای ایران بومی شده 
است و هر اقدام نسنجیده و هر اعمال فشاری بر 
عزم ملت ایران برای پیشرفت علمی، کاماًل بی اثر 
اس��ت و هیچ کس نمی تواند مانع از پیش��رفت  

توقف ناپذیر ایران اسالمی شود. 
قالیباف تصریح کرد: غنی س��ازی 60 درصدی، 
همچنین پاسخی قاطع به طراحِی دشمن برای 
تضعیف دست برتر کشور در فرایند مذاکرات بود. 
با اجرایی ش��دن قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، قفل های صنعت هسته ای شکسته شد 
و قدرتی برای تیم مذاکره کننده  هسته ای تولید 
کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق هدف رفع 

کامل همۀ تحریم   ها استفاده کنند. 
رئیس مجلس شورای اس��المی افزود: در میانۀ 
این مسیر، دش��من با خرابکاری در نطنز تالش 
کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دس��ت 
مردم ایران را خالی کند اما دستاورِد غنی سازِی 
60 درصدی به ط��رف مقابل نش��ان داد که این 
قبیل اقدامات به جای آنکه به زعم آنها تهدیدی 
برای فعالیت های هسته ای ایران باشد، در عمل 
به فرصتی کم نظی��ر برای برداش��تن گام   هایی 
بلندت��ر در جهت پیش��رفت صنعت هس��ته ای 

تبدیل شده است. 
قالیباف همچنین گفت: دش��منان مردم ایران، 
بار  ها مسیر تهدید و ارعاب ملت ایران را در چهار 

دهۀ گذش��ته تجربه کرده اند و هرب��ار ناکام تر از 
قبل از آن میدان بیرون آمده اند و در عمل تجربه 
کرده اند که هر توطئه ای، مل��ت ایران را قوی تر 
می کند؛ با وجود این آنها همچن��ان به طراحی 
و اجرای این قبی��ل اقدامات ادام��ه می دهند و 
مطمئن باش��ند که هر بار، مردم ایران قوی تر و 

سربلندتر خواهند شد. 
   تأکید بر باال بردن سطح حفاظتی مراکز 

هسته ای
وی ضمن تأکید ب��ر باال بردن س��طح حفاظتی 
مراکز هس��ته ای توسط دس��تگاه های مسئول، 
تصریح کرد: بر این نکته نی��ز تأکید می کنم که 
پاسخ به حمله تروریس��تی به نطنز یک ضرورت 
حتمی است و در زمان مناسب انجام خواهد شد. 
رئیس نه��اد قانون گذاری اظهار کرد: دش��من، 
در کنار اقدامات تروریس��تی، راهبرد فرسایشی 
ک��ردن مذاکرات را نی��ز طراحی کرده اس��ت تا 
بتواند تمام ساختار سیاس��ی و اقتصادی کشور 
را، به طور کام��ل معطل مذاک��رات بدون هیچ 
نتیجۀ عملی کند؛ آنها می خواهند با فرسایشی 
کردن مذاکرات، خواسته های خود را با ترکیبی 

هماهنگ شده از فریب و فش��ار به ایران تحمیل 
کنند و مانع از دس��تیابی مردم ایران به اقتصاد 

بدون تحریم شوند. 
راهبرد مذاکرات فرسایش��ی با هوشمندی رهبر 
حکیم انقالب افشا شد و دش��من باید بداند که 
مردم و مسئوالن در ایران با صدایی واحد مبتنی 
بر قانون اق��دام راهبردی برای رف��ع تحریم ها، 
فقط در صورت انجام تعهدات کامل توسط طرف 
مقابل به تعهدات خ��ود در برجام عمل خواهند 
کرد. قالیباف یادآور شد: در صورتی که تحریم   ها 
علیه ایران به طور کامل رفع شود و آثاِر اقتصادِی 
ملموِس آن راستی آزمایی شود، ایران نیز تعهدات 

خود را عملی خواهد کرد. 
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در پای��ان 
خاطرنش��ان کرد: وظیفه دارم از همه مجاهدان 
صنعت هسته ای ایران اسالمی که این افتخار را 
برای کشور آفریدند، تشکر ویژه کنم و امیدوارم 
مذاکره کنندگان محترم دس��تگاه دیپلماس��ی 
کشور، بتوانند با حفظ اصول از منافع ملت شریف 
ایران صیانت کنند و در دس��تیابی به هدف رفع 
کامل و ملموس تحریم   ها موفقیت حاصل کنند. 

      فارس: در جلس��ه علن��ی دیروز مجلس ش��ورای اس��المی طرح 
ممنوعیت ورود خبرنگاران امریکایی و انگلیسی حامی تحریم به داخل 

ایران از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد. 
       ایرنا: روحانی ، رئیس جمهور روز گذشته در دیدار نیکال سالکوویچ، 
وزیر امور خارجه صربس��تان با بی��ان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
همواره از وحدت ملی صربستان حمایت کرده است، ضرورت تقویت 

همکاری های بین المللی تهران و بلگراد را مورد تأکید قرار داد. 
       مه�ر: روابط عمومی نیروگاه اتمی بوش��هر اعالم کرد:در پی وقوع 
زمین لرزه 5/9 ریشتری شهرستان گناوه ،وضعیت تمامی تأسیسات، 
تجهیزات و ساختمان های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل بوده 
و هیچ گونه آسیبی به این مرکز وارد نشده و در روند انجام فعالیت های 
جاری نیروگاه نیز خللی رخ نداده است. نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس 
اس��تاندارد  ها و ضوابط بین المللی طراحی و احداث گردیده و در برابر 

شدید  ترین زلزله های محتمل در کشور و منطقه ایمن است. 

ژه
وی

 بایدنپسازترورفخریزادهبانتانیاهو 
قهرکرد!

ذوق زدگی اصالح طلبان از حضور جو بایدن در کاخ س��فید 
تمامی ندارد. چن��دی پیش علی خرم، اس��تاد اصالح طلب 
دانشگاه یادداشتی در روزنامه آرمان ملی به گالیه  هایی ذلیالنه 
از جو بایدن پرداخت که تیتر آن یادداشت، گویای همه چیز 

بود: »آقای بایدن قرار این نبود!«
حاال هم فیاض زاهد، یادداشتی در روزنامه آرمان ملی منتشر 
کرده و با ذوق زدگی مدعی عدم پاس��خ بایدن به تماس های 
نتانیاهو بع��د از ترور دکتر محس��ن فخری زاده، دانش��مند 
هسته ای ایران شده است. او همچنین تلویحاً به دفاع از بایدن 
در برابر خواسته های بحق ایران برای رفع تحریم  ها پرداخته و 

گفته که بایدن واقعاً تحت فشار هایی چندگانه است. 
زاهد نوش��ته: »ایران معتقد اس��ت که امریکا از برجام خارج 
ش��ده و برای هرگونه قدم برداشتن به س��مت جلو ابتدا باید 
امریکا بدون قید و شرط به برجام بازگردد و این منوط به لغو 
همه تحریم  ها است. اما واقعاً جو بایدن زیر فشار چندگانه ای 
هم به سر می برد که به نظر می رسد کار را برای دولت امریکا 
سخت می کند. فش��ار اول البی عربستان و اسرائیل است که 
آنها خواهان آن هستند ایران تضمین های الزم را در حوزه های 
مختلف به آنه��ا بدهد و خرابکاری اس��رائیل ه��م در برنامه 
هسته ای ایران و ترور دانشمندان هسته ای یک اختالل جدی 

در این مسیر ایجاد کرده اس��ت...  در همان آغاز دولت آقای 
بایدن ترور آقای فخری زاده پیامی بسیار خطرناک به ایران، 
جامعه جهانی و امریکا بود به این معنا که اسرائیل به دنبال بر 
هم زدن هرگونه گفت وگو و رفتار صلح آمیز ایران و کشورهای 
1+6 است. همین مسئله نیز باعث شد که آقای بایدن به مدت 

طوالنی به تلفن نتانیاهو پاسخ ندهد .«
و تازه ایران در مسیر درک مشکالت و فشارهای بایدن، باید 
مالحظه دیگری هم بکند: »مشکل دیگر اینکه اگر قرار است 
برجام به یک سند راهبردی و ماندگار بدل شود باید در مجلس 
سنا و کنگره به تصویب برسد. تصویب آنچه مدنظر ایران است 
با توجه به ترکیب و نوع وضعیتی که در مجلس کنگره و سنا 

وجود دارد تقریبا ناممکن به نظر می آید .«


دولتروحانیآبروییبرایاصالحطلبان
نگذاشت

هر قدر هم اص��الح طلبان ت��الش کنند که علن��ی بگویند 
مسئولیت دولت روحانی با ما نیس��ت، اما خود که می دانند 
در واقعیت این مسئولیت با آنهاست و مردم هم از چشم آنان 
می بینند. این میان برخی اصالح طلبان هم نمی توانند همیشه 
فیلم بازی کنند و گاه اذعان هایی به آبروی رفته اصالح طلبان 
به دلیل عملکرد دولت روحانی دارن��د. از جمله، محمدعلی 
وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس س��ابق و مدیر مسئول 

روزنامه اصالح طلب ابتکار در س��رمقاله روزنامه اش به بیان 
تبعات حمایت اصالح طلبان از روحانی در انتخابات های 92 

و 96 پرداخته است. 
او در تش��ریح وضعیت سیاس��ی جریان اصالحات و کاهش 
مقبولیت اصالح طلبان در میان بدنه اجتماعی ش��ان نوشته 
اس��ت: »با وجود تقالهای بی اث��ر، ش��اید اصالح طلبان در 
این انتخاب��ات بروند هواخوری و موضوعی��ت خاصی در این 
انتخاب��ات پیدا نکنند. راس��تش تقالی بی م��ورد می کنیم؛ 
دولت حس��ن روحانی آبرویی برای اصالح طلبان نگذاش��ته 
است.  « وکیلی در ادامه با تأکید بر اینکه »هیچ دولتی مانند 
این دولت این هنر را نداشت که 25میلیون رأی را در عرض 
چند ماه برساند به دو، سه میلیون«، خاطرنشان کرده است: 
»به رغم نظر امثال واعظی، تنها سرمایه اصالح طلبان، یعنی 
مردم، قربانی بی کفایتی این دولت ش��ده است. خودکرده را 
تدبیر نیس��ت. تصمیم خودمان بود و اکنون نیز هزینه آن را 

باید تحمل کنیم. 
او اعتراف کرده که »ما خسارت این دولت را به مردم بدهکاریم! 
اصالح طلبان به لحاظ موقعیت گرفتار دوسر باخت هستند. در 
این مدت توان رفع سوءتفاهم حاکمیت را نداشتند بنابراین 
گپ حاکمیت و اصالح طلبان عمیق تر از قبل ش��د. از سویی 
دیگر تنها س��رمایه آنان یعنی مردم در مسلخ خودشیفتگی 

دولت حسن روحانی به باد رفت .«

 فرمانده کل ارتش عنوان کرد
توان پهپادی ارتش

 برگ برنده نیروهای مسلح
ت�وان پهپ�ادی ارت�ش به عن�وان یک 
ق�درت و ب�رگ برنده نیروهای مس�لح 
اس�ت که در صورت نیاز در میدان های 
نب�رد از آن اس�تفاده خواه�د ش�د. 
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش روز گذشته در حاشیه 
رژه یگان های محمول ارت��ش و در جمع 

خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن 29 فروردین روز ارتش، با اشاره 
به تجهیزات و دس��تاوردهای به نمایش گذاشته ش��ده در رژه  گفت: 
آنچه شما ش��اهد بودید گوش��ه ای از توانمندی های ارتش جمهوری 
اسالمی ایران بود که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به نمایش 

گذاشته شد. 
سرلشکر موس��وی افزود: ش��ما امروز ش��اهد حضور قدرت نوظهور 
پهپادی ارتش جمهوری اس��المی ایران بودید و این بسیار مهم است 
که قدرت پهپادی ارتش در سال های فش��ار حداکثری ظهور و رشد 
کرده و پا گرفته اس��ت. وی ادام��ه داد: توان پهپ��ادی ارتش امروز به 
عنوان یک قدرت و برگ برنده نیروهای مس��لح اس��ت که در صورت 
نیاز در میدان های نبرد از آن استفاده خواهد شد. فرمانده کل ارتش 
گفت: نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش آنچه را 
که   می شد با رعایت همه مالحظات بهداشتی نشان دهند در معرض 
دید مردم عزیزمان قرار دادند. ما با این رژه می خواهیم به مردم بگوییم 
آن چنان که در این 43 س��ال پیش��اپیش این ملت در برابر دشمنان 
ایس��تاده ایم و از آرمان های آنها دفاع کرده ایم باز ه��م فرزندان غیور 
ش��ما در ارتش در خط مقدم برای تحقق آرمان   ها ایستاده اند و پیش 

خواهند رفت. 
سرلشکر موس��وی درباره تأثیر تحریم   ها بر توان دفاعی کشور، اظهار 
داشت: خاصیت هر انسانی است که وقتی در محدودیت قرار می گیرد 
دو راه بیشتر ندارد یا اینکه محدودیت را حاکم بر خود بداند و زندگی 
خود را تمام ش��ده بپندارد و راه دیگر اینک��ه محدودیت را به فرصتی 

تبدیل کند. 
ملت بزرگ ایران در این 43 سال راه دوم را انتخاب کرده است، به توان 
داخلی و مردم تکیه کرده و ارتش که جزئی از این ملت بزرگ است در 
این سال   ها توانست بیش از ۸0 درصد وابستگی خود به بیگانگان را با 
اتکا به توان داخلی قطع کند. سرلشکر موسوی گفت: ایران می تواند 
پرچم خود را در اهت��زاز نگه دارد اقتدار و س��ربلندی ملت خود را در 
جهان حفظ کند، این راهی است که ملت ایران انتخاب کرده و ارتش 

هم که جزئی از این ملت است این راه را انتخاب کرده است. 

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
آینده مردم در گرو نقش آفرینی 

در انتخابات است
مع�اون مطبوعات�ی وزی�ر ارش�اد در 
خص�وص نق�ش رس�انه   ها در حض�ور 
حداکث�ری و انتخاب�ات آگاهانه گفت: 
آین�ده معیش�تی، امنیت�ی م�ردم در 
گرو نق�ش آفرینی در انتخابات اس�ت. 
به گ��زارش خبرگ��زاری بس��یج، محمد 
خدادی در گفت وگو با خبرگزاری بسیج، 

در خصوص نقش رسانه   ها در حضور حداکثری و انتخابات آگاهانه طی 
سخنانی اظهار داشت: ماهیت انتخاب آگاهی است. وی با بیان اینکه در 
صورت نبودن بستر رسانه مردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمی شوند، 
ادامه داد: رسانه   ها در مورد حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح نقش 

مهمی به عهده دارند. 
خدادی با اشاره به لزوم تبیین نقش رس��انه   ها در مورد انتخابات بیان 
کرد: آینده معیشتی، امنیتی، مناسباتی و محیطی مردم در گرو نقش 
آفرینی در انتخابات است. وی وظیفه رسانه   ها را منطبق سازی اطالعات 
با واقعیت دانست و اضافه کرد: رسانه   ها ضمن ارائه اطالعات کاربردی و 

کارکردی باید منعکس کننده همه ی صدا   ها باشند.
 محمد خدادی نقش رسانه  ها را اطالع رسانی به مردم در مسیر انتخاب 
صحیح دانست و گفت: رس��انه   ها به جای انتخاب اسم باید به انتخاب 

برنامه بپردازند. 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اش��اره به اینکه برخی از رسانه   ها فقط 
نقد   ها را منتش��ر می کنند، تصریح کرد: نباید جریان رسانه ای ما فقط 
نقاط تاریک و نقطه ضعف  ها را به مردم نشان دهند. وی بر لزوم دو سویه 
بودن و روشن گرا بودن رسانه تأکید کرد و افزود: در کنار نقاط تاریک و 
نقد  ها باید نسخه های پیشنهادی هم ارائه شوند. خدادی با بیان اینکه در 
کنار نقاط ضعف باید نقاط قوت هم بازگو شوند، اضافه کرد: ماهیت یک 
رسانه در دو سویه بودن آن رسانه است. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد 
تصریح کرد: رسانه ای با جریان یک طرفه همان بولتن و بروشور است. 

  عضو هیئت رئیسه مجلس: 
دولت متهم اول    حقوق سربازان است 

 طب�ق قان�ون بای�د حق�وق س�ربازان چه�ار براب�ر افزای�ش 
نمی کن�د.  اج�را  را  قان�ون  ای�ن  دول�ت  ام�ا  کن�د  پی�دا 
به گزارش مهر، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در جلس��ه علنی مجلس طی اخطار قانون اساسی با انتقاد از 
پایمال شدن حقوق س��ربازان، گفت: در جریان بررسی الیحه بودجه 
امسال به همت مجلس، حقوق سربازان چهار برابر افزایش پیدا کرد. 
در حال حاضر 350 هزار نفر در کشور به سربازی می روند و متأسفانه 
حقوق آنان پرداخت نمی ش��ود. طبق قانون باید حقوق سربازان 60 
درصد حقوق پایه باشد، در حالی که صرفاً 350 هزار تومان حقوق به 

سربازان داده می شود. 
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با این حقوق چه کسی می تواند 
زندگی کند؟ جای تأسف دارد که بدیهی   ترین حق سربازان به آنان داده 
نمی شود، این در حالی است که مجلس 5 هزار و 600 میلیارد تومان 
بابت تأمین حقوق س��ربازان در نظر گرفت و بر این اساس کف حقوق 
آنان باید در یک ماه ی��ک میلیون و ۸00 هزار تومان باش��د. دهنوی 
افزود: بنده این موضوع را از ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری کردم و 
پاسخ این بود که دولت می گوید این پول را نمی دهد و آن را در اولویت 

آخر گذاشته است.
 در این زمینه شاهد پاس��کاری بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
هدفمندی یارانه   ها هس��تیم و جای تأس��ف دارد که پرداخت حقوق 
سربازان در اولویت آخر و تعمیر استخر نهاد ریاست جمهوری و 300 

هزار میلیارد تومان رانت جهانگیری در اولویت اول است. 
نماینده مردم ته��ران در مجلس تأکید کرد: مجل��س این موضوع را 
مصوب کرده اس��ت اما دولتمردان می گویند ما آن را قبول نداریم که 
امام خمینی )ره( فرمودند: نمی شود از شما پذیرفت که بگویید ما قانون 
را قبول نداریم، غلط می کنید که قانون را قبول ندارید، قانون شما را 
قبول ندارد.   دهنوی اظهار داشت: مجلس این موضوع را مصوب کرده 
و باید حقوق سربازان در س��ال 1400 افزایش یابد و پرداخت شود و 
رئیس جمهور موظف اس��ت که این موضوع را در دستور کار قرار دهد 

و عملیاتی کند. 
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      خبر

بیش از ۲ هزار اس�تاد و اعضای هیئت علمی 
دانش�گاه های کش�ور با انتش�ار بیانیه ای از 
مس�ئوالن دیپلماس�ی و تی�م مذاکره کننده 
هسته ای خواستند که ضمن تالش برای رفع 
عزتمندانه تحریم ها، نگاه سیاسی کوتاه مدت 
خود را بر منافع ملی و بلندمدت برتری ندهند. 
به گزارش فارس، در بخش��ی از این بیانیه آمده 
است: س��ابقه ذهنی و تاریخی ملت بزرگ ایران 
اق��دام نابخردانه و غیرانس��انی دول��ت امریکا و 
خروج غیرقانون��ی از توافقنامه برج��ام و اعمال 
سخت   ترین و بی سابقه   ترین تحریم  ها در ت�اریخ 
اقت�صادجه�انی در جهت فشار حداکثری علیه 
ملت ای��ران را فرام��وش نخواهد ک��رد. به رغم 
همه این فش��ارها، قرائن نش��ان می دهد دیواره 
تحریم ترک برداش��ته، نقش��ه های امریکایی و 
جنگ ظالمانه اقتصادی آنها در سایه استقامت، 
وحدت و هوش��مندی ملت و مجموعه اقدامات 
کاهش تعهدات، همراه با اس��تفاده از ظرفیت  ها 
و توانمندی های مل��ی و تبدیل تهدید به فرصت 
به شکس��ت خود نزدیک شده اس��ت. در چنین 
ش��رایطی دولت جدید امریکا ندای بازگشت به 

برجام را سرداده اس��ت. با توجه به سوابق قبلی 
و عدم پایبن��دی به توافقات و ع��دم اراده جدی 
مقامات امریکا در رفع تحریم ها، به نظر می رسد 
قابل پیش بینی باش��د که با س��نگ اندازی   ها و 
بهانه جویی ه��ای حقوق��ی، درهم تنیده نمودن 
تحریم های هسته ای و غیرهس��ته ای، در مسیر 
رفع واقعی تحریم   ها مانع ایجاد نموده و همچنین 
با اس��تفاده از ابزارهای مختلف ریسک همکاری 
اقتصادی با ایران را افزای��ش دهد، بدین جهت 
مقامات عالی و دس��تگاه دیپلماسی کشور باید 
بدانند که امتیاز بزرگی که صبر و استقامات ملت 
ایران برای دولت و دستگاه حاکمه به وجود آورده 
است کاالیی اس��ت گرانبها که باید با عقالنیت و 
روش��ن بینی از آن صیانت ش��ود و تالش جدی 
صورت گیرد که ب��ا بهره من��دی از آن گره های 
اصلی کشور باز شود. لذا چند نکته اساسی در این 

جهت مورد جدیت باید قرار گیرد:
1. تالش برای صرف رفع حقوقی تحریم ها، یک 
خطای راهب��ردی بوده و اتخاذ ای��ن رویکرد، به 
هیچ وجه نمی تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از 
ناحیه رفع تحریم   ها را فراهم کند و بازگشت ایران 

به تعهدات برجامی زمانی باید باش��د که امریکا 
همه انواع تحریم  ها اعم از هسته ای، حقوق بشری 
و حمایت از تروریسم را در عمل و نه در حرف یا بر 
روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم   ها باید مورد 
راس��تی آزمایی قرار گرفته و تحقق شاخص های 
عملیاتی و س��نجش پذیر به عنوان پیش ش��رط 
اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد، و البته 
همانطور که کارشناس��ان امر تأکید دارند، این 
راستی آزمایی در چند ساعت و چند روز ممکن 

نبوده و ممکن است چند ماه هم زمان ببرد. 
حت��ی در ادامه کار نیز ضروری اس��ت که جهت 
تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم   ها 
در بازه های زمانی معین )برای مثال هر ش��ش 
ماه یکب��ار ( راس��تی آزمایی گردد و ب��دون آن، 
هر امضایی برای بازگش��ت به برج��ام بی اعتبار 

خواهد بود. 
 2. غلبه بر تحریم و خنثی س��ازی آن از اولویت 
بیشتری نسبت به رفع تحریم برخوردار می باشد. 
از جمله آن، عدم وابس��تگی اقتصادی به فروش 
نفت خام و تبدیل آن به کااله��ای دارای ارزش 

افزوده، ع��دم وابس��تگی ب��ه دالر در مبادالت 
کشورهای دیگر، استفاده از ظرفیت دانشگاه  ها 
و ش��رکت های دانش بنیان در جهت تأمین نیاز 
داخلی و عدم نیاز ب��ه واردات و اقدامات دیگری 
که می تواندعامل خنثی س��ازی تحریم گردد، از 

اهمیت باالتری برخوردار می باشد. 
3. تقویت همکاری  های اقتصادی با کش��ورهای 
منطقه و قدرت های اقتصادی مس��تقل، ارتقای 
بازدارندگی نظامی، کاهش سوء حکمرانی های 
اقتص��ادی در داخل و وحدت نظر مس��ئوالن به 
ویژه در خصوص سیاست خارجی اقدامات موثر 
دیگری اس��ت که در کنار رفع تحریم باید مورد 

اهتمام جدی باشد. 
در پایان این بیانیه آمده است: ما اعضای هیئت 
علمی دانش��گاه  ها از مقامات و به ویژه دس��تگاه 
دیپلماسی و تیم مذاکره کننده ایران انتظار داریم 
که ضمن اغتن��ام فرصت پدیدآم��ده برای رفع 
عزتمندانه تحریم   ها و هموارسازی مسیر انتفاع از 
برجام همه ظرفیت های خود را در جهت اجرای 
موارد فوق فعال نموده و نگاه سیاسی کوتاه مدت 

خود را بر منافع ملی و بلندمدت تفوق ندهند. 

بیانیه ۲ هزار استاد دانشگاه خطاب به دستگاه دیپلماسی
در مذاکرات، نگاه سیاسی را بر منافع ملی برتری ندهید
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