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راستي آزمايي وعده ها از طريق معرفي كابينه

روزنام��ه خراس��ان در مطلبي نوش��ت: 
راس��تي آزمايي مهم ترين واكنشي است 
كه م��ردم از نامزده��ا انتظ��ار دارند. در 
بسياري از كشورهاي جهان يكي از روش هاي راستي آزمايي، معرفي 
افراد براي تصدي پست هاي كليدي و اجراي برنامه هاي وعده داده شده 
انتخاباتي است. آنچه در مناظرات مشخص شد اين است كه همه افراد 
براي مش��كالت مختلف م��ردم برنامه دارن��د؛ اقتص��ادي، فرهنگي، 
اجتماعي، سياس��ي و حتي سياس��ت خارجي اما مشخص نيست چه 
كساني و با چه پشتيباني قرار است اين مش��كالت را حل كنند. كدام 
گزينه قرار است با چه تحصيالت، چه تخصص، چه پشتيباني اجتماعي 
و نخبگاني و با چه كارنامه اي مجري برنامه هاي اعالمي باشد. كارنامه 
وزيران احتمالي هر نامزد مي تواند بس��ياري از ش��بهات و نگراني ها را 
برطرف سازد... شايد برخي بگويند اين توقع، كمي در فضاي انتخاباتي 
ايران قابل اجرا نباشد اما حداقل معرفي معاون اول هر نامزد مي تواند تا 
حدي فضاي تحقق شعار هاي او را شفاف تر كند، حتي معرفي وزيران 
پيش��نهادي به افزايش مش��اركت نيز كمك خواهد كرد. از دولتي كه 
برنامه دارد، بر برنامه خود و مأموريت محوري وزارت ها اصرار مي ورزد، 
حداقل انتظار اين است كه چه كس��ي يا كساني در كنار او كابينه مهم 
دولت س��يزدهم را براي چهار س��ال اداره خواهند ك��رد و براي آينده 
اجتماعي مردم مؤثر هستند. شايد بيراه نيست كه وقتي كابينه روحاني 
معرفي شد، بسياري تعجب كردند! او با ژس��ت انتقادي از دولت هاي 
گذشته بر كرسي رياس��ت جمهوري دور يازدهم تكيه زد در حالي كه 
وزيرانش همان افراد حاضر در سه دهه قدرت كشور بودند. همان ها كه 

دولت سازندگي و اصالحات را شكل دادند. 
........................................................................................................................

مذاكرات جدي در دولت بعد؟!
روزنامه جهان صنعت در يادداش��تي با اشاره به 
مذاكرات وين نوشت: شرايط موجود حاكي از آن 
است كه اگر قرار به حصول نتيجه باشد قطعاً در 
اين دولت نخواهد بود. اين برداشت از وضعيت موجود البته مبتني بر 
داليلي است. به اعتقاد من امريكايي ها به خصوص در زمان بايدن تالش 
مي كنند كه از مذاكرات وين به صورت چندگانه اس��تفاده كنند. اول 
اينكه به دنيا بگويند كه سياست هاي ترامپ از بين رفته و ما به دنبال 
مذاكره هستيم. قصدشان اين است كه از اين طريق تصوير ارائه شده از 
امريكا را تغيير داده و از آن حالت سركشي ترامپ نسبت به سازمان ها و 
توافقات بين المللي خارج ش��وند. دوم اينكه اروپايي ها را كه به خاطر 
سياست هاي ترامپ از آنان دور ش��ده بودند، به خود نزديك كنند كه 
كردند. سوم اينكه با اعالم مداوم عالقه خود به بازگشت به برجام، توپ 
را در زمين ايران انداخته و فشار افكار عمومي را به جمهوري اسالمي 

ايران افزايش دهند. 
از طرف ديگر در حال همكاري جدي با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
هستند و شاهديم كه آژانس اگرچه نظارت فني مي دهد، اما گزارش هاي 
آقاي گروسي با چاشني سياس��ي همراه بوده و كاماًل با مواضع امريكا 
همسو است. نكته ديگر اينكه از مذاكرات براي اعمال فشار بر كشور هاي 
عربي مثل عربستان، امارات و بحرين استفاده مي كنند تا از آنها امتياز 
بگيرند. در مجموع مي توان گفت كه تاكتيك امريكايي ها اس��تفاده از 
سياست هاي فشار حداكثري ترامپ بدون پذيرش مسئوليت آن است 
و به نظر نمي رسد كه تمايل واقعي به انجام تعهدات برجامي خود داشته 
باشند. آنها مذاكره را براي مذاكره و زمان خريدن مي خواهند. در طرف 
مقابل يعني ايران، اما شرايط نسبت به گذشته تغييراتي داشته است. 
نخس��ت اينكه ايران اكنون در موضع غني س��ازي ۶۰درصدي است و 
ميزان غني سازي آن نيز چند برابر تعهدات برجامي است. مهم تر آنكه 
دست دولت دوم روحاني به اندازه دولت اول او در مذاكرات باز نيست. به 
اين معنا كه دولت اول او بعد از مذاكراتي توافق برجام را امضا و سپس 
در مجلس تصويب كرد. مذاكرات وين اما در ش��رايطي دنبال مي شود 
كه نقشه راه آن قانون مصوب مجلس است و هر توافقي نيز قبل از امضا 
بايد به تصويب مجلس برسد... لذا به حل و فصل اين پرونده در وين طي 
كوتاه مدت اميدوار نبودم و اكنون نيز معتقدم اگر قرار به ش��كل گيري 

مذاكرات جدي باشد، به احتمال زياد در دولت بعد خواهد بود. 
........................................................................................................................

 »فيك نيوزها« واكسن ايراني را 
زير سؤال مي برند

روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوشت: فضاي 
مجازي زندگي همه ايرانيان را تحت الشعاع قرار 
داده است. هزاران خبر نادرست يا همان فيك در 
شبكه هاي اجتماعي تبادل مي شوند كه البته نتيجه اي جز افسردگي، 
غم، خش��م و يأس و نااميدي به دنبال ندارند. يكي از همين حوزه هاي 
خبري كه مشتاقان بسياري براي ابراز نظر وجود دارد مربوط به واكسن 
كروناست. در روزهاي اخير كه صحبت هايي درباره فراگير شدن واكسن 
ايراني كرونا مطرح شده اس��ت، بس��ياري از اكانت هاي نامدار و بي نام 
درصدد تخريب دستاوردهاي دانشمندان ايراني برآمده اند. كروناويروس، 
جهان را به هم ريخت و كشورهاي بسياري دست به كار شدند تا بتوانند 
در كنار مبارزه با اين ويروس منحوس، واكسن هم توليد كنند. بماند كه 
برخي از كشورهاي مدعي چون فرانسه يا آلمان در اين زمينه دستاوردي 
نداشتند و منتظر ماندند تا از واكسن هاي كشورهاي ديگر استفاده كنند. 
اما جوانان متخصص ايراني كاري كردند كارستان و حاال كه نتيجه دانش 
و تجربه شان به مرحله نهايي رسيده است، برخي اكانت هاي اجاره اي يا 
آلباني نشين تالش مي كنند تا واكس��ن هاي ايراني و كيفيت آنها را زير 
سؤال ببرند تا مردم نسبت به استفاده از اين واكسن ها نگران و بي اعتماد 
باشند، اين در حالي است كه تست اين واكسن ها تاكنون نتايج خوب و 
قابل قبولي از نظر علمي و تحقيقاتي داشته و دور نيست زماني كه همين 

واكسن در كشورهاي ديگر هم مورد استفاده قرار بگيرد. 
........................................................................................................................

 فصل مشترك 3مناظره
 دستبرد به منافع ملي براي رأي

روزنامه فرهيختگان در بخشي از گزارش 
تحليلي خود پيرامون مناظرات انتخاباتي 
اخير نوش��ت: يك��ي از الزام��ات مهم يك 
رئيس جمه��ور، درك و فهم درس��ت او از 
منافع ملي و توان و ظرفيت او براي تأمين و تقويت آن ضمن برنامه ها و 
ايده هاي خود براي اداره كشور است، با اين حال يكي از قربانيان مهم 
مناظره ها در سال هاي اخير، منافع ملي است. برخي نامزدها براي خروج 
خود از بن بس��ت، هدف گرفتن آراي سياه و فاصله گذاري با حاكميت، 
به جاي تبيين توانايي و برنامه هاي خود يا نقد و از كار انداختن راهبرد 
رقيب، از آن سوءاستفاده مي كنند، حتي برخي از آنها براي رسيدن به 
سكان هدايت اين كشتي، حاضرند آن را غرق سازند. سه مناظره اخير 
نيز از اين امر مستثني نبود. ادعاي مهندسي انتخابات، حمايت از يك 
جاسوس فراري و آوردن نام او در مناظره اول، سياه نمايي گذشته انقالب 
و نظام به بهانه نقد دولت يا دولت هاي قبل، پرداختن به گسل هاي قومي 
و اقليت ه��اي مذهب��ي و اس��تفاده از واژگان و اصطالحات��ي چ��ون 
»رأي بي رأي«، »5۰س��ال گراني، بيكاري و رشد اقتصادي معيوب«، 
»مردم بين نان و جان مانده  اند« و پرده برداري از فسادهاي اين و آن، 
بخش هايي از اين خطاي راهبردي اند، با اين همه ميان نامزدها، فهم و 
التزام سعيد جليلي و سيدابراهيم رئيسي نسبت به منافع ملي درست تر 

و بيشتر از سايرين بود. 

88498443سرويس  سياسي

ايران مدت هاس�ت در مس�ير تبديل ش�دن به 
ي�ك ق�درت دريايي در ح�ال حركت اس�ت و 
در اين مي�ان ني�روي دريايي مهم تري�ن ابزار 
كش�ورمان براي رس�يدن به اين جايگاه است. 
وجود صد ها كيلومتر س�احل در اقيانوس هند 
و درياي عمان اين فرصت بي بديل را براي ايران 
ايجاد كرده اس�ت كه بتوان�د در عرصه دريايي 
جهان خوش بدرخش�د. حضور نيروي دريايي 
در مأموريت هاي گوناگ�ون از جمله حفاظت از 
كش�تي هاي باري و نفتك�ش، مقابله ب�ا دزدان 
دريايي و همچنين مقابله با شيطنت هاي غرب 
و متحدان آنان در اين منطقه از جمله اقدامات 
ني�روي دريايي ب�وده اس�ت. ح�اال رونمايي از 
ناوش�كن »دنا« برای ايران قدم مهم ديگري در 
اين مسير است و توانمندي جديدي را به ايران 
به عنوان يك قدرت دريايي تمام عيار مي دهد. 
روز گذش��ته نيروي دريايي كش��ورمان ش��اهد 
رونمايي از يكي از دس��تاوردهاي خود در عرصه 
ساخت تجهيزات نظامي بود. مسيري كه با ساخت 
ناوشكن جماران و دماوند آغاز شده بود با رونمايي 

از ناوشكن دنا تكميل شد. 
»دن��ا« چهارمين فرون��د از ناوش��كن هاي كالس 
جماران، تح��ت نظارت ني��روي دريايي راهبردي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، در مجموعه صنايع 
دريايي وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
طراحي و ساخته شده و از فردا آماده الحاق به ناوگان 

جنوب نيروي دريايي راهبردي ارتش است. 
اين ناوشكن تمام ايراني مجهز به انواع تجهيزات 
و س��امانه هاي دفاعي و تهاجمي ساخته شده در 
داخل كشور اس��ت و عالوه  بر قابليت دريانوردي 
طوالني در درياها و اقيانوس  ها، توانايي جست وجو، 
كشف، شناس��ايي، رصد، مقابله و در صورت نياز 
انهدام هرگونه تهديد هوايي، سطحي و زيرسطحي 

را داراست. 
عرشه پرواز با قابليت نشس��ت و برخاست بالگرد از 
ويژگي هاي مهم عملياتي ناوشكن دناست، همچنين 
مين شكار »شاهين« با طول ۳۳متر و عرض ۱۱متر 
و آب خوري برابر ۱۸۰س��انتيمتر با نظارت نيروي 
دريايي ارتش و توس��ط متخصصين جوان صنايع 
دريايي وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح 

ساخته ش��ده اس��ت و بهره مندي اين شناور بومي 
از تكنولوژي روز دنيا، ردياب��ي و خنثي كردن انواع 
مين هاي دريايي از قابليت هاي مين شكار شاهين 

است. 
  نيروي درياي�ي و هوايي ما در پايان جنگ 

مستقيماً با امريكا جنگيدند
در اين مراس��م عالوه بر رونمايي از اين دس��تاورد 
جديد، حس��ن روحان��ي رئيس جمهور ب��ه نكات 
مهمي در خصوص تحوالت جاري كشور و همچنين 

اقدامات نيروي دريايي اشاره كرد. 
وي در س��خنان خود با اش��اره به اقدامات نيروي 
دريايي گفت: نيروي دريايي هم��واره يك نيروي 
پرت��وان و قدرتمند م��ا از آغاز انقالب ت��ا به امروز 
بوده اس��ت و مردم به ياد دارند در جنگ تحميلي، 
ظرف ماه هاي اوليه ني��روي دريايي ارتش، به طور 
كلي نيروي درياي��ي عراق را منهدم ك��رد و ديگر 
در آب هاي خليج فارس ش��ناوري را به نام شناور 

عراقي نمي ديديم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه نيروي دريايي و نيروي 
هوايي تنه��ا دو نيرويي بودند كه در س��ال پاياني 
جنگ مستقيماً با ارتش امريكا روبه رو شدند، گفت: 
جنگ ما البته با متجاوزين جهاني بود ولی ظاهرش 
جنگ ما با صداميان بود، اما نيروي دريايي و هوايي 
ما عالوه بر جنگ با متجاوزين در س��ال پاياني در 

خليج فارس با امريكايي ها روبه رو شدند. 
روحاني ادامه داد: امروز ديگر نيروي دريايي تعلق به 
خليج فارس يا درياي عمان ندارد و همه اقيانوس ها 
محل فعالي��ت ني��روي دريايي ارت��ش جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت و امروز مي بينيم كه نداجا از 
درياي عمان حركت مي كند، اقيانوس هند را پشت 
سر مي گذارد و در اقيانوس اطلس حركت مي كند و 
هزاران كيلومتر را بدون آنكه نيازمند پهلوگيري در 
بندري باشد، با خودكفايي كامل آب هاي بين المللي 
را مي پيمايد كه اين قدرت بزرگ نيروهاي مسلح 

و ارتش است. 
وي گفت: اين دولت قدرتمن��د و توانمند در كنار 
مردم و با رهبري رهبر معظ��م انقالب، با همه اين 
سختي ها و مش��كالت دست از توس��عه و تقويت 
نيروهاي مس��لح برنداش��ته اس��ت. امروز شاهد 
الحاق دو ناو به نداجا هستيم كه هر دو ناو در طول 

دولت های يازدهم و دوازدهم ساخته شده است و 
اين نشان مي دهد هيچ فش��ار و جنگي نمي تواند 

ملت ما را به زانو دربياورد. 
  الزم باشد سطح غني سازي را باال می بريم

روحاني با اش��اره ب��ه تالش دولت ه��ای يازدهم و 
دوازدهم براي توسعه سواحل مكران، بندر جاسك 
و چابهار، تصريح كرد: اين دولت توانسته گاز را به 
تمام اين منطقه و اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
و اقصي نقاط اين منطقه برس��اند و توانس��ته آب 
را به اعماق اين مناطق برس��اند و اين آباداني را ما 
در شرق و جنوب شرق كشور ش��اهديم، به زودي 
بندر جاس��ك يك بندر مهم صادرات��ي براي نفت 

ايران خواهد بود. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: خوش��حالم كه در طول 
اين هشت س��ال قدرت پدافند هوايي ايران از هر 
زمان ديگر برتر و باالتر شده است و آنچه مورد نياز 
كشور بود در اين حوزه با تالش ديپلماتيك حل و 
اس-۳۰۰وارد كشور ش��د، مدرن ترين سالح هاي 
پدافند هوايي در طول اين مدت ساخته شد و توان 
موشكي ما بسيار قوي تر از س��ابق شد و توانستيم 
در زمينه ني��روي دريايي ناوچه ه��ا، زيردريايي ها 
و موش��ك هاي مورد نيازمان را بس��ازيم، از جمله 
موش��ك هاي كروز دريايي كه از ۳۰۰ كيلومتر به 

هزار كيلومتر رسانديم. 
وي گفت: قدرت و توان جمهوري اس��المي ايران 
و نيروهاي مس��لح، صرفاً براي بازدارندگي و دفاع 
پش��يمان كننده اس��ت و هيچ گاه دولت جمهوري 
اس��المي و نيروهاي مس��لح قصد تج��اوز به هيچ 
كشوري نداش��ته و ندارند و به همس��ايگان بسيار 
با صراحت اعالم مي كنيم قدرت نيروهاي مس��لح 
ما پش��تيبان و حافظ صلح ش��ما هم است و عليه 
شما نيس��ت. اگر ما نيروي دريايي قدرتمندي در 
خليج فارس و درياي عم��ان داريم، حافظ امنيت 
اين مناطق است. جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
قدرتي است كه امنيت منطقه را براي خود و براي 

همسايگان خود تضمين مي كند. 
روحاني ب��ا تأكيد بر اينكه ارتش مدافع اس��تقالل 
و حاكميت كش��ورهاي منطقه اس��ت و جهانيان 
ديدند كه در منطقه هر جا تروريست ها خواستند 
حضور و حاكميت پيدا كنند، اين نيروهاي مسلح 

ايران بودند كه به درخواست دولت آن كشورها به 
ياري آنها شتافتند، خاطرنشان كرد: ما براي دفاع 
از كشورمان نه نيازمند س��الح هاي كشتار جمعي 
هستيم و نه به دنبال آن هستيم و اين فتواي رهبر 
معظم انقالب اسالمي اس��ت كه اين نوع سالح ها 
را خالف معيارها و موازين اس��المي دانستند و ما 
خودمان قرباني سالح هاي كشتار جمعي هستيم. 
ما دنب��ال توانمندي هس��ته اي، هواي��ي، فضايي، 
موش��كي براي صنعت داخلي خودمان هس��تيم. 
قدرت هس��ته اي ما براي س��اخت سالح هسته اي 
نيس��ت و امريكا و اروپ��ا اين را به خوب��ي بدانند و 

بفهمند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه ما قادر به غني س��ازي 
2۰درصدي اورانيوم هس��تيم و در دولت دوازدهم 
براي اولي��ن ب��ار در تاريخ غني س��ازي ۶۳درصد 
انجام داديم،  گفت: اگر روزي نياز داش��ته باش��يم 
به غني س��ازي باالتر همان روز آن كار را مي كنيم. 
غني س��ازي ما براي نيازمندي هاي كشورمان در 
بخش هاي پزشكي و در بخش هاي صنعت و انرژي 
است. وي گفت: ديديد كه بزرگ ترين قدرت نظامي 
دنيا يعني امريكا آن روزي كه الزم بود، پهپادش را 
سرنگون كرديم و آن روزي كه الزم بود پايگاهش را 
موشك باران كرديم و اين توانمندي نيروهاي مسلح 
غيور است. ما قصد جنگ و تنش نداريم، اما در عين 

حال در برابر متجاوزان سر فرود نمي آوريم. 
روحاني با اش��اره به دور جديد مذاك��رات در وين 
عنوان كرد: امروز در مذاكرات وين به خوبي روشن 
ش��ده اس��ت كه اگر امريكايي ه��ا و ۱+5 به تمام 
تعهدات خودشان عمل كنند، بالفاصله جمهوري 
اسالمي ايران هم بعد از راستي آزمايي به تعهدات 
خود عمل مي كند، آنها منطق جمهوري اس��المي 
ايران را پذيرفته اند و آن چند م��ورد باقي مانده را 
هم بپذيرند تا جهان و منطقه ما شاهد رشد و تعامل 

بيشتر باشد. 
  ارتش زير بار هيچ قلدر مآبي نخواهد رفت

همچنين اميردريادار خانزادي در اين مراسم تأكيد 
كرد: اين نقطه آغازي است كه قطعاً سنگ بناهاي 
اساس��ي آن قدرت و توان توليد آرايه هاي دريايي 
اقتدارآفرين همچون ناوش��كن جم��اران، دماوند، 
سهند، دنا و مين شكار ش��اهين است كه به دست 
توانمند صنعتگران ايراني در مجموعه هاي دفاعي 
ساخته شده و با اقتدار كاركنان توانمند زبده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، اين جوانان 
انقالبي و بصير به خدمت گرفته مي ش��وند و اراده 
بزرگ ملت ايران اسالمي را در دريا تحميل مي كنند. 
وي گفت: حضور در درياه��اي آزاد به نمايندگي از 
ملت ايران، ح��ق نيروي درياي��ي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت و در اين ارتباط هيچ نهيبي را 
نپذيرفته و زير بار هيچ زورگوي قلدرمآبانه اي نخواهد 
رفت. حركت مقتدرانه ناوگروه هاي نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران در درياهاي آزاد با 
رعايت حقوق بين الملل درياها تابعي از سياست هاي 
دفاعي كشور است كه از سوي فرماندهي معظم كل 
قوا ابالغ و جاري مي شود و در اجرايي شدن آن نداجا 

جان بر كف و راسخ ايستاده است. 
امير دريادار خان��زادي تصريح كرد: اين ظرفيت ها 
كه رشد تصاعدي نيروي دريايي در گام دوم انقالب 
را نويد مي دهد، متضم��ن زدودن ترتيبات امنيتي 
تفرقه انگيز اس��تكبار جهاني و بيرون راندن آن از 
منطقه خواهد بود و با اين روند قطعاً مجموعه هاي 
نيروي درياي ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي دوشادوش يكديگر امنيت 
جمعي را در منطقه بيش از پيش تضمين مي كنند 
و براي اين كار حضور هي��چ نيروي فرامنطقه اي را 

نمی پذيرند و تحمل نمي كنند.

نوروزي: گفتمان رئيس جمهور با رأي باال 
نفوذ بين المللي دارد

نماينده م�ردم علي آباد كت�ول در مجلس ش�وراي اس�امي در 
م�ورد ض�رورت افزاي�ش مش�اركت در انتخاب�ات رياس�ت 
جمه�وري ۱۴۰۰ تأكي�د ك�رد ك�ه رئيس جمه�وري كه ب�ا درصد 
آرای باالي�ي انتخ�اب مي ش�ود، نف�وذ گفتمان�ي ديپلماتي�ك 
بيش�تري نس�بت ب�ه ي�ك رئيس جمه�ور ب�ا آرای ك�م دارد.   
رحمت اهلل نوروزي در گفت وگو با ايس��نا در مورد راهكارهاي افزايش 
مش��اركت در انتخابات رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ اظه��ار كرد: صدا و 
سيما رسالت خطيري در افزايش مشاركت مردم در انتخابات رياست 
جمهوري ۱۴۰۰ دارد. ميزان مش��اركت مردم در انتخابات آتي از هر 
چيزي مهم تر است. اگر صدا و سيما مسائل داخلي و خارجي كشور را 
به خوبي تشريح كند، مي تواند افقي براي رأي دادن جلوي پاي مردم 

بگذارد. مردم ما، مردم خوب و واليتمداري بوده و هستند. 
نماينده مردم علي آباد كت��ول در مجلس با بيان اينكه اصلي ترين دغدغه 
مردم اشتغال و اقتصاد است، گفت: تالطم قيمت ها، كمبود كاال و نهاده ها 
از عمده ترين مشكالت مردم است. نامزدها بايد صراحتاً توضيح دهند كه 
چه برنامه اي براي كنترل تورم و نوسانات بازار ارز و بورس دارند. كانديداها 
به جاي تخريب يكديگر به ارائه راهكارهايش��ان براي برون رفت از وضع 
موجود بپردازند. اين عضو كميس��يون كشاورزي مجلس در پاسخ به اين 
پرسش كه دعوت چه اش��خاصي در ايران باعث افزايش ميزان مشاركت 
در انتخابات مي شود، گفت: نخبگان، فرهيختگان، استادهاي دانشگاه ها 
و فرهنگيان همواره تأثيرگذار بوده و هس��تند. بانوان نيمي از جامعه ما را 
تشكيل مي دهند. بانوان مي توانند به تنهايي مشاركت در انتخابات را باال 
ببرند. از طرف ديگر روحانيون، ريش س��فيدان و معتم��دان مي توانند با 
ترغيب مردم مشاركت را افزايش دهند. از علماي همه اديان و چهره هاي 
اثرگذار مي خواهم كه نسبت به انتخابات حساس باشند و براي دعوت مردم 
از هيچ تالشي فروگذار نكنند. اين نماينده مردم در يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي در مورد نتايج افزايش مشاركت در انتخابات اظهار كرد: 
رئيس جمهوري كه با رأي بااليي انتخاب شود، هم در مرزهاي داخل كشور 
و هم در خارج از كش��ور از قدرت و اقتدار بيشتري برخوردار مي شود. اگر 
به انتخابات سوريه نگاه كنيد، متوجه مي شويد مشاركت باالي مردم براي 
انتخاب بشار االسد مشت محكمي به دهان امريكا و رژيم صهيونيستي زده 
است. نوروزي تأكيد كرد: امروز در گام دوم انقالب بايد به دنيا ثابت كنيم 
تحريم هاي سنگيني را تحمل كرده ايم اما از آرمان هايمان و اصول  كوتاه 
نيامده ايم. رئيس جمهوري كه با درصد آرای بااليي انتخاب مي شود، نفوذ 

گفتماني بيشتري نسبت به يك رئيس جمهور با آرای كم دارد. 
........................................................................................................................

حسين مظفر: 
 رأي روحاني در سال ۹۲ 

به خاطر عدم  وفاق و وحدت جريان بود 
حس�ين مظفر، نماينده ادوار مجلس تأكيد كرد كه متأس�فانه در 
س�ال ۹۲ عدم وفاق و وحدت موجب ش�د آن كس�ي كه خودش 
باور نداش�ت رأي بياورد، رئيس  جمهور ش�ود و در هش�ت س�ال 
گذش�ته وضعيت معيش�تي و اقتص�ادي م�ردم اينگونه ش�ود. 
حس��ين مظفر، عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام و نماينده سابق 
مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با تسنيم اظهار 
داشت: »مشاركت مردم« اولويت اصلي انتخابات ۱۴۰۰ است. همه بايد 
تالش كنند ميزان مشاركت در انتخابات افزايش پيدا كند و اين امر جز 
با اميدآفريني و باور به تغيير و تحول محقق نخواهد شد. وي افزود: اميد 
است كانديداهاي جبهه انقالب اسالمي بيش از هر فرد ديگري در اين 
رابطه نقش آفرين و مؤثر باشند. آنان ضمن اينكه هواداران خود را تشويق 
به مشاركت افزايي مي كنند، بايد با وحدت رويه و عمل موجب اميدآفريني 
در بين مردم و افزايش ميزان مش��اركت مردم در انتخابات شوند. بدون 
ش��ك با عدم تداوم دولت هاي يازدهم و دوازدهم و افزايش ميزان رأي 

رئيس جمهور منتخب مي توان به نفع مردم تغيير ايجاد كرد. 
مظفر خاطرنشان كرد: بنده ضمن احترامي كه براي تمامي كانديداهاي 
جبهه انقالب قائل هستم و نسبت به توانمندي ها و شايستگي هاي آنان 
واقف هستم و مقايس��ه كردن آنان با يكديگر را سخت مي دانم، با توجه 
به اينكه جناب آقاي رئيس��ي مورد وفاق مردم، گروه ها و اقشار مختلف 
قرار گرفته اند و نظرس��نجي ها نيز اين را نش��ان مي دهد، بنده از ديگر 
كانديداهاي جبهه انقالب درخواست دارم براي اينكه تجربه تلخ انتخابات 
سال 92 تكرار نشود، به نفع ايشان كناره گيري و هواداران خود را ترغيب 
به رأي دادن به ايشان بكنند. اين نماينده ادوار مجلس خاطرنشان كرد: 
متأسفانه در س��ال 92 عدم وفاق و وحدت موجب ش��د تا آن كسي كه 
خودش باور نداش��ت رأي بياورد، رئيس  جمهور ش��ود و در هشت سال 
گذشته وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم اينگونه شود. اكنون كه آن 
وفاق ش��كل گرفته و مردم و گروه ها از آقاي رئيس��ي حمايت كرده اند، 
درخواست بنده از چهار كانديداي جبهه انقالب اين است كه تصميمي 
مؤثر و به نفع جبهه انقالب بگيرند. مظفر بيان داشت: هر تصميم ديگري 
كه موجب شود، اتفاق سال 92 تكرار ش��ود و وضع مردم اين  گونه ادامه 
يابد، قطعاً آيندگان قضاوت خوبي نخواهند داش��ت. متأس��فانه برخي 
هواداران و طرفداران اين روزها چيزهايي بيان مي كنند كه خالف واقع و 
نظرسنجي هاست، بنده با شناختي كه از كانديداهاي محترم دارم، آنان 

قطعاً فراتر از اينها خواهند انديشيد و تصميم خواهند گرفت. 
........................................................................................................................

عضو هيئت علمي دانشگاه:
رفع تحريم روي كاغذ فايده اي ندارد 

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به مذاكرات وين گفت: 
اگر رفع تحريم ها مانند گذش�ته روي كاغذ باش�د، هيچ فايده اي 
ندارد و اگ�ر واقعًا انجام ش�ود، حداقل ت�ا مهر و آب�ان تأثيري در 
گش�ايش هاي اقتصادي وابس�ته به اين تحريم ها نخواهد داشت. 
به گزارش فارس، ابراهيم متقي، استاد روابط بين الملل و عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران در نشست »بحران هاي منطقه و امنيت ملي ايران« كه در 
دانشگاه  علوم پزشكي ايران برگزار شد، با اشاره به برخي بحران هاي منطقه 
گفت: در چنين شرايطي مسئله امنيت ملي در كشور بسيار اهميت دارد 
و براي تأمين منافع ملي الزم است موازنه قدرت وجود داشته باشد. وي 
يكي از علل ايجاد تنش در منطقه را تالش كشورهاي غربي براي همكاري 
مسالمت آميز ايران با كش��ورهاي منطقه دانست و درباره گرايش برخي 
كشورهاي عرب منطقه در تمايل به رابطه با اس��رائيل كه از تهديدهاي 
منطقه به ش��ما مي رود، اظهار داش��ت: علت اين تمايل ب��ه همكاري با 
رژيم صهيونيستي، دش��مني اين رژيم با ايران و اين كشورهاست، طبق 

ضرب المثل معروف، دشمن دشمن را دوست قلمداد مي كند. 
استاد دانشگاه تهران با اشاره به موضوع قطع روابط ايران و امريكا اظهار 
داشت: درباره اين سؤال كه چرا ما با امريكا رابطه برقرار نمي كنيم و به 
نوعي امريكاستيزي داريم؟ اساساً طرح سؤال نادرست است و به فهم 
جامع ما از مسئله نيازدارد، زيرا تشخيص و شناخت مسئله بسيار مهم 
است و بايد موضوعات اقتصادي، سياس��ت خارجي و همه متغيرهاي 
دخيل در آن بررسي شود و نبايد زود قضاوت نكرد، چراكه در واقع اين 
جهان غرب و به ويژه امريكاست كه تمايلي به حل مسئله اش با ايران 
ندارد. وي اظهار داشت: حتي اروپايي ها هم در اين زمينه چشم به امريكا 
دارند، به اين علت كه سياست هاي امريكا در قبال ايران به شدت تحت 
تأثير البي هاي عرب محور و اسرائيل محور قرار دارد و حتي به فرض اگر 
كسي مثل بايدن هم بخواهد اين كار را انجام دهد، با موانعي همچون 
محدوديت هاي كنگره، رسانه ها و اتاق هاي فكر براي عدم همكاري با 

ايران روبه رو است.

 روحانی: نياز باشد غني سازی را در هرسطحی 
از همان روز آغاز مي كنيم

انتخابات

رئيس كميس�يون امنيت ملي با بي�ان اينكه 
روحان�ي آنتن زنده صداوس�يما را به س�نگر 
تيربار عليه جريان انقاب تبديل كرده است، 
تأكيد كرد كه روحان�ي پس از هر مناظره اي از 
آنتن زنده به كمك همتي و مهرعليزاده آمد. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو 
با مهر اظه��ار داش��ت: نامزده��اي اصالح طلب 
در مناظره ها ت��الش كردند خ��ود را از عملكرد 
دولت مبرا و با پوش��ش و نق��اب جديدي خود را 
در عرصه انتخابات مطرح كنن��د. افرادي كه در 
دولت های خاتمي و روحاني س��مت هاي مهم و 
حتي مسئوليت بانك مركزي را برعهده داشتند، 
نمي توانند خود را از عملك��رد دولت تبرئه كنند. 
وي اظهارداشت: رش��د نقدينگي، سقوط ارزش 
پول ملي و تورم نتيجه سوءمديريت منابع ارزي 
و سياس��ت هاي غلط پولي و مالي است كه تحت 

مديريت همتي در بانك مركزي بوده است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه مسير 
و سياس��ت هاي دولت از ابتدا غلط بود، گفت: به 
قدري آش عملكرد دولت شور بود كه حتي خود 
آش��پز هم صدايش در مناظره ها درآمد و نه تنها 
نتوانست از عملكرد روحاني دفاع كند، بلكه براي 

قانع كردن افكار عمومي مجبور به حمله به دولت 
شد. اظهارات همتي به معناي اعتراف به عملكرد 

ضعيف دولت روحاني بود. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون انقالب اسالمي 
اظهار داش��ت: همتي ادعا مي كن��د از زماني كه 
مديريت بانك مركزي را در دست گرفته توانسته 
منابع ارزي كش��ور را سروس��امان بدهد، اين در 
حالي است كه در دوران مديريت همتي بر بانك 
مركزي، افزايش قيمت دالر ركورد زد و به ۳۷هزار 

تومان رسيد. 
    انصراف نامزدهاي جريان انقاب

تصميم فردي است نه جبهه اي
ذوالنور گفت: يكدستي در ميان نامزدهاي جبهه 
انقالب وجود ندارد. رئيس��ي، رضاي��ي، جليلي، 
زاكاني و قاضي زاده هاشمی باهم متفاوت هستند. 
ممكن اس��ت نامزدهاي جبهه انقالب به صورت 
مستقل و جداگانه بر اس��اس منافع ملي تصميم 
بگيرند از ادامه حض��ور در رقابت هاي انتخاباتي 

انصراف دهند اما اين تصميم جبهه اي نيست. 
    نامزدهاي اصاح طلب 

جز فحش و توهين برنامه اي ندارند
عضو شوراي مركزي فراكسيون انقالب اسالمي 
اظهار داشت: در مناظره ها نامزدهاي جبهه انقالب 

با دست پُر وارد شدند و برنامه هاي دقيق، علمي و 
اجرايي ارائه دادند اما در طرف مقابل، نامزدهاي 
اصالح طلب و دولتي به جز فحش، توهين و تحقير 
برنامه اي ارائه ندادند. همت��ي اعالم مي كند كه 
در صورت رئيس جمهور ش��دن، برج��ام را ادامه 
مي دهم، اين در حالي است كه تصميم گيري در 
مورد برجام فراقوه اي و فرابخشي است و از سوي 

نظام اتخاذ مي شود. 
 رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خطاب به همتي گفت: تصميم گيري درباره 
FATF ه��م در حوزه اختي��ارات رئيس جمهور 
نيست. اگر دسِت رئيس جمهور بود تا االن روحاني 
اين موضوع را حل مي كرد. چرا وعده هاي بيخود 

به مردم مي دهيد؟
    همتي هم براي حل مش�كات كش�ور 

نسخه مذاكرات مي پيچد
ذوالنور اظهار داشت: روحاني حل مشكالت كشور 
را به مذاكره با امريكا گره زده بود، همتي نيز همين 
نسخه را براي كشور مي پيچد. اينها دنباله دولت 
هستند و طرح جديدي براي اداره كشور ندارند. 

وي تصريح كرد: همتي و مهرعليزاده در مناظره ها 
توهين، حمله و جس��ارت را در دس��تور كار قرار 
دادند. هر جا نيز كم مي آوردند، رئيس جمهور از 

تريبون رسمي صداوسيما به كمك آنها مي آمد. 
رئيس كميس��يون امنيت مل��ي در توضيح اين 
مطلب گفت: در طول تاريخ بع��د از انقالب هيچ 
رئيس جمهوري چنين جايگاهي در صدا و سيما 
نداشت. روحاني هفته اي سه روز در افتتاحيه هاي 
روزهاي پنج شنبه، جلسه هيئت دولت و جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا به صورت زنده از صدا 
و سيما سخنراني مي كند و در جريان انتخابات، 
آنتن زنده را سنگر تيربار عليه جريان انقالب قرار 
داده است و هر فحشي را كه همتي و مهرعليزاده 
در مناظره ها جا انداخته اند، از تريبون رس��مي و 

زنده جبران مي كند. 
ذوالنور گفت: همتي در جريان مناظره ها مطالبي 
را از روي برگه خواند كه مشخص است اين مطالب 
از طرف وي نوشته نش��ده، زيرا وقتي مطلبي را 
خود فرد بنويس��د، فقط كافي است نگاهي به آن 
بيندازد تا فراموش نكند ام��ا وقتي مطلبي براي 
فرد نوشته شده باشد بايد به صورت كامل از روي 

برگه قرائت شود. 
وي تصريح كرد: همتي و مهرعليزاده نامزدهاي 
عاريه اي و اجاره اي دولت هس��تند كه مأموريت 
دارند نامزدهاي جبه��ه انقالب را تخريب كنند و 

برنامه مدوني براي اداره كشور ندارند.

رئيس كميسيون امنيت ملي: 

روحاني از تريبون صداوسيما به كمك همتي و مهرعليزاده آمده است!

رياست جمهوری

   گزارش 


