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قادریم تحریم را بشکنیم به شرط اینکه اول تحریف را بشکنیم

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان

اخبــــــار

رهبــر معظــم انقالب در پیامــی توییتری فرمودنــد :در فاجعه دردناک
انفجار بندر بیروت -که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم
و خســارات شدید شده -با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در کنار آنان
هستیم .صبر در برابر این حادثه ،برگ زرینی از افتخارات لبنان خواهد بود.

عیدی رهبر معظم انقالب به مردم بشاگرد

تسنیم

بــا عنایت ویژه مقام معظم رهبری به مناطق محروم اســتان هرمزگان
خصوصاً شهرســتان بشــاگرد ،تعداد  ۳۵۰دستگاه یخچال اهدایی از جانب
معظم له به خانوادههای بشــاگردی اهدا شــد .روابط عمومی منطقه یکم
ندســا اعالم کرد :رهبر معظم انقالب اســامی به مناسبت فرا رسیدن دهه
پر نور والیت و عید سعید غدیرخم ،تعداد  ۳۵۰دستگاه یخچال را به مردم
بشــاگرد اهدا کردند .این هدیه رهبر معظم انقالب به واســطه منطقه یکم
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مردم بشاگرد رسانده شد.

سخنگوی قوه قضائیه:

اگر جامعه رسانهای قانون را رعایت کنند
توقیف نمیشوند

اعالم آمادگی ایران برای پرداخت غرامت
قربانیان هواپیمای اوکراینی

در گفــت وگــوی تلفنــی وزرای امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایران و
اوکراین نتایج ســفر اخیر هیأت مذاکرهکننده ایرانی به کیف جهت پیگیری
روند رســیدگی به ســانحه ســقوط هواپیمای  PS752اوکرایــن مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد ظریــف و کولبا دمیتــرو نشســت اخیر
هیأتهــای مذاکرهکننــده را گامی مثبــت ارزیابی و ابراز امیــدواری کردند با
تــداوم ایــن مذاکرات و تبــادل اطالعات بیــن مراجع ذیربــط و ذیصالح دو
کشــور این پرونده هرچه ســریعتر به صورت رضایت بخــش برای مردم دو
کشــور باالخــص خانــواده و بســتگان قربانیان این حادثه تأســف بــار حل و
فصل شود .در این گفت وگوی تلفنی ظریف برآمادگی ایران برای پرداخت
غرامت به خانواده و بستگان قربانیان این حادثه به عنوان گامی در راستای
کاهــش غــم و اندوه آنان تأکیــد کرد .دراین تماس تلفنــی وزیر امور خارجه
اوکرایــن نیز بــر آمادگی طرف اوکراینی برای ســفر هیأت مذاکــره کننده آن
کشور به تهران در مهرماه سال جاری جهت ادامه مذاکرات تأکید کرد.

ادامه از صفحه اول

در گفت وگوی تلفنی ظریف و وزیر خارجه اوکراین مطرح شد

را به شــرایط جنگ تشــبیه کــرد و با بیان
اینکه جنگ مســائل زیــادی دارد ،زخم،
رنــج و مشــکالت دارد ،اظهــار کــرد :اگــر
میخواهیــم در برابــر دشــمن تســلیم
شــویم ،بحــث دیگری اســت ،هرچند نه
ملت ،نــه زنان ،نه مــردان ،نــه جوانان و
چ کس حاضر
نــه غیورمردان کشــور ،هیــ 
به تســلیم نیســت .اگر حاضر به تســلیم
نیستیم که نباید هم باشیم ،باید در برابر
دشمن بایســتیم و مقاومت کنیم ،زخم
هــم برمیداریــم و مشــکالت هــم پیش
پایمان ایجاد میشود.
روحانی با بیان اینکه امروز کشورهایی
هستند که تحریم نیســتند هم با کاهش
 30یا  12درصدی رشــد اقتصادی مواجه
شــدند ،ادامــه داد :معتقدم اگــر همه با
همه توان تا پایان سال برویم ،شاید رشد
اقتصادی کشــور منفی نباشد .البته سال
سختی است ،اما شاید بتوانیم.
ëëبعضیمیخواهندتحریمرانبینند
رئیــس جمهــوری مدنظــر داشــتن
تحریم را بســیار ضــروری خواند و گفت:
بعضــی میخواهنــد تحریــم را نبیننــد،
میگوینــد دولــت چــه کار کــرده اســت؟
چــرا آن کار را نکرده اســت؟ چــرا این کار
را اینجوری نکرده اســت؟ او با بیان اینکه
مهم اســت کــه دولت در چــه وضعیتی
تــاش و کار میکنــد ،تصریح کــرد :باید
وضعیت میدان را تشخیص دهیم .این
دولــت در میــدان جنگ در حــال تالش
اســت یــا در یــک بیابــان ســبز مشــغول
استراحت است؟ واقعیت را ببینیم.
روحانی با تأکید بر اینکه باید تحریم را
بشکنیم و نابود کنیم ،مقابل او بایستیم و
دست تحریمکننده را ببریم ،گفت :یکی
از افتخــارات بــزرگ دولــت یازدهم این
اســت کــه ظــرف  100روز بــه یــک توافق
کوتاه مدت رســید و پس از  10سال ،برای
اولیــن بار تحریم را شکســت ،پــس از آن
توافــق موقت بود و در توافق دائم ضربه
دوم را بــه تحریم زدیم و از تحریم خارج
شدیم .او با اشاره به اینکه دو سال دوران
تنفس ما بود و در این مدت میتوانستیم
نفتمــان را بفروشــیم و بانکهــای مــا
فعالیتهای بانکی خودشــان را داشــته
باشــند ،ادامــه داد( :این زمان) رســید به
سر کار آمدند
افراد ناشی که در کاخ سفید ِ
کــه همه فکرشــان ایــن بود یــک تحریم
جدیــد برای ایران درســت کننــد تا نظام
نباشد.
ëëشکســت رؤیای امریکایی برای نابودی
ایران
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
امریکاییها با صراحت گفتند جمهوری
اســامی جشــن پیروزی چهلمین ســال
انقالب را نخواهند داشت و ما  22بهمن
بــه ایــران برمیگردیم ،تصریح کــرد :در
ظاهر هم شاید درست میگفتند ،چراکه
دوســتان ایران هــم جــرأت نمیکنند به
ســمت ایران بیایند .روحانی با نقل قول
از رئیــس جمهــوری یــک کشــور اروپایی
گفــت :رئیــس جمهــوری اروپایــی مهــر
ســال  97گفــت «آقــای ترامــپ دیشــب
بــه مــن گفتــه شــما اروپاییها فقط ســه
ماه صبــر کنید؛ دیگر جمهوری اســامی
ایرانی نیســت» من خندیدم و گفتم سه
ماه دیگر ما هســتیم و شــما هم هستید.

ضربه تحریف به اعتماد عمومی
در چنین فضایی تحریف واقعیت
بههرشکلیخیلیسریعترازگذشته
ماهیــت خــود را نشــان میدهــد و
اگر این اتفــاق از طرف بخشهایی
که دارای رســمیت در کشور هستند
انجام شــود ،یکی از نتایج مهم آن
کاهش مســتمر اعتمــاد عمومی و
سرمای هاجتماعیخواهدبود.
مســأله دیگــر در ایــن زمینــه نیــز
بــه سلســله مراتــب مختلــف
تصمیمگیــری مربــوط میشــود؛
از مرحلــه مطالبهگــری عمومــی
در ســطح جامعــه گرفتــه تــا
تصمیمســازی ،تصمیمگیــری
نهایــی ،اجــرای تصمیمــات و ارائه
گزارش کیفیت این اجرا .انحراف از
واقعیت در هر مرحله از این فرآیند
مسبب اشتباهات بسیار قابل توجه
و خســارتباری خواهد شد .چرا که
مــا را بــه ســمت نوعــی از مدیریت
و برنامهریــزی ســوق میدهــد کــه
آغشته به چیزهایی غیر از واقعیت
است .ناگفته پیداست که مدیریت
و برنامهریــزی بــر اســاس چیــزی
جــز واقعیت موجــود تا چــه اندازه
میتواندخطرآفرینباشد.

به همین منوال میتوان خطرات و
اثرات منفی متعــددی چون ایجاد
تنشها و درگیریهای غیرضروری
سیاسیواجتماعی،مغشوششدن
مرزواقعیتودروغ،ایجادپریشانی
اجتماعیدراذهانعمومیو...رابه
عنوان آثار جریان تحریف بر شمرد.
امــا مســأله جریــان تحریــف فقط
این موضوعات نیســت .مــا در این
خصوص با موضوع تعیین کننده و
تأثیرگذاردیگرینیزروبهروهستیم.
آن هم مسأله عاملیت این تحریف
است .به عبارتی موضوع مهم این
است که این تحریف توسط عامالن
خارجــی و متعــارض نظــام انجام
میشودتاتوسطبخشیازسیاسیون
داخلنظامعلیهبخشدیگر؟
تکلیــف نیروهــای معــارض و
دشــمن نظام کامالً روشــن است و
خط تحریــف یکی از اساســیترین
اســتراتژیهای آنهــا در مقابلــه بــا
جمهــوری اســامی طــی تمــام40
ســال گذشــته بــوده .مــردم نیز کم
و بیــش تکلیــف خود را بــا این خط
طــی  4دهــه اخیــر روشــن کــرده و
کمتــر تمایلی به ســمت آن نشــان
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رئیــس جمهــوری در جلســه دیــروز
هیــأت وزیــران غدیر خم را عیــد والیت،
عیــد حکومــت ،عیــد سیاســت و عیــد
مردمســاالری دانســت و بــا اشــاره بــه
جزئیات این رویداد تاریخ ساز در اسالم،
تأکیــد کرد :این نشــانگر این اســت که در
دیــن مبین اســام سیاســت از حکومت
جدا نیست ،حکومت از دین جدا نیست
و فعالیتهای اجتماعی از فعالیتهای
اخالقی و معنوی جدا نیست .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
حســن روحانــی همچنیــن بــا اشــاره به
ســالگرد نهضت مشــروطه ،افزود :ملت
ما در طول این  114سال به صورت افتان
و خیزان روزهای سخت یا راحتی داشت
و ایــن انقــاب اســامی بــود کــه انقالب
مشــروطیت را کامــل و تکمیــل کــرد و
راهــش را بــه صورت خــوب ادامه دادیم
و الحمدهلل امروز مردم ســاالری دینی را
شاهدیم.
 ëëصندوقرأی،پاسخیبهدشمنان
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد :همه
بدانیم تا روزی که به صندوق (رأی) و به
انتخابات احترام میگذاریم و تا روزی که
بــه آرای مردم احتــرام میگذاریم ،هیچ
قدرتی نمیتواند به ما صدمه بزند .وقتی
مردم با ما هســتند ،حکومت ما منتخب
مردم اســت و وقتی که مجلس ،دولت و
بقیه ارکان حکومت به صورت مســتقیم
و غیرمســتقیم از ســوی مــردم انتخــاب
میشــود ،معنــی نــدارد که کســی از یک
کاخی آن ســوی دنیا بخواهــد برای پایان
حکومت مردم در ایران یا برای اغتشاش
تصمیمبگیرد.
روحانی ،تصمیم گیری دیگران برای
ملــت ایــران را «حرفهــای کهنــه شــده
قدیمی بیاساس» توصیف کرد و گفت:
تــا روزی کــه صنــدوق (رأی) و انتخابات
هست ،جمهوری اسالمی ایران با همین
قدرت میماند البته میتوانند ما را اذیت
کننــد همان طور کــه در این ســالها ما را
اذیــت کردنــد امــا نمیتوانند اصــل این
نظام را و اصل این حکومت مردم ساالر
را از مردم بگیرند.
 ëëگرهگشایی از مردم در سال آخر دولت
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگری
از ســخنان خــود ،با اشــاره به اینکــه وارد
آخرین ســال خدمــت به مردم شــدیم،
گفت :افتخارآمیز است که بتوانیم گرهی
از زندگــی مــردم بــاز کنیــم .اگــر بتوانیم
گرهــی را باز کنیم و مشــکلی را حل کنیم
بســا ســعادت اســت ،هرچه هم سخت
باشــد .او افزود :حکومت کــردن و اختیار
داشــتنِ ،وزر و وبال زیــادی دارد و باید در
پیشگاه خداوند در روز قیامت جواب داد،
مگر اینکه کار خیر او آنقدر زیاد باشــد که
کفران اشتباهش شود.
ëëتحریفاز درون!
رئیس جمهــوری همچنین با اشــاره
به ســخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب،
دو مشــکل تحریــم و تحریــف را دردآور
توصیــف کــرد و گفت :تحریم را دشــمن
انجــام میدهــد و آثــار آن را لمــس
میکنیــم ،تحریــف را گاهــی دشــمن
انجــام میدهد ،امــا متأســفانه گاهی در
درون کشــور تحریــف رخ میدهــد و این
دردناکتر اســت .روحانی شــرایط امروز

پیام توئیتری رهبر انقالب
درپی فاجعه دردناک بندر بیروت

ســخنگوی قوه قضائیه گفت :امروز حدود  60هــزار نفر از زندانیان ما در
مرخصــی هســتند و از صد هزار نفر با عنایت مقــام معظم رهبری و عفوی
کــه در عیــد گذشــته داده شــد ،تعــدادی آزاد شــدند و از تســهیالت قانونی
استفاده کردند.
به گزاش میزان ،غالمحسین اسماعیلی در برنامه چاپ اول شبکه خبر،
در پاســخ بــه این ســؤال که یکــی از جدیتریــن حوزههایی که مورد اســتناد
رســانههای معانــد قرار میگیــرد حوزه زندانها و شــرایط آنها اســت و قوه
قضائیــه بــرای خنثی ســازی ایــن وضعیت و مــوج خبری چــه برنامههایی
دارد ،گفت :بارها گفتهایم دشــمن و امپراتوری رســانهای آن سعی میکنند
فضاســازی ،شایعهســازی و با جعل اخبــار ذهنیت و فضــای افکار عمومی
جامعــه را منحــرف کننــد .ســخنگوی قوه قضائیــه یادآور شــد :اخیــراً رهبر
بزرگــوار انقــاب در ابعاد مختلــف دو موضوع «تحریــف» و «تحریم» را در
کنــار هــم قرار دادنــد و «تحریــف» را مهمتــر از «تحریم» دانســتند؛ چراکه
تحریف عرصههای مختلفی دارد و منحرف کردن ذهنیت جامعه بشریت
نسبت به واقعیتها از مأموریتهای دشمنان ماست.
وی تأکیــد کــرد :اوالً بایــد توجــه داشــت کــه آنچــه کــه دیگــران بــه آن
میپردازنــد ،مصادیــق تحریــف و قلــب واقعیت و برخــاف واقعیتهایی
اســت کــه در جامعــه مــا و بویــژه در زندانهای مــا رخ میدهد؛ امــا ما هم
وظیفــه داریــم کــه در بــاب اطالعرســانی اقدامــات مثبــت تــاش کنیــم.
اســماعیلی :در همیــن ایام که ویــروس کووید  ۱۹و کرونا را در جهان شــاهد
هســتیم ،در زمینــه اعطــای مرخصــی بــه زندانیان بــرای اینکه خــود آنها و
خانوادهها دغدغه نداشــته باشــند اقداماتی انجام شــد که مــا در مقاطعی
بیش از  ۱۰۰هزار نفر زندانی را به مرخصی فرستادهایم.
اسماعیلی ادامه داد :حتماً از اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی
از شــهروندان اتباع کشور اســترالیا که در زندانهای جمهوری اسالمی ایران
به لحاظ اعمال مجرمانهای که انجام داده ،مالقاتی کرد.
از قبل شــایع کرده بودند که مریض اســت و کرونا دارد و ســفیر رســمی
کشوراســترالیا بــا این زندانی مالقات کرد و بعــد از مالقات مصاحبه کرد که
مــن این فرد را دیدم و در ســامت کامل و شــرایط نگهــداری مطلوب بود.
برخــی از این مدعیان دروغین حقوق بشــر از ســفیر اســترالیا انتقاد کردند
که چرا این حرفها را عنوان کرده اســت .ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ
بــه اینکه از زمان ریاســت رئیــس قوه قضائیه تاکنون هیچ رســانهای توقیف
نشــده است ،نگاه قوه به رســانهها از این دریچه چگونه است ،پاسخ داد :ما
این را یک مجموعه دو وجهی میدانیم ،هرچه جامعه رســانهای ،خبری و
مطبوعات ما خودشــان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق
جامعه و حقوق مردم و شــهروندان را بیشتر مراعات کنند ،مطمئن باشند
نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمیگیرند.
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رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

بهمناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم انجام شد

بهمناســبت اعیاد ســعید قربان و غدیر خم ،حضرت آیتاهلل خامنهای
بــا عفو یا تخفیف و تبدیل مجــازات دو هزار و  135نفر از محکومان محاکم
عمومــی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیــرات حکومتی
موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حجتاالسالم
والمســلمین رئیســی ،رئیــس قــوه قضائیه به مناســبت فــرا رســیدن اعیاد
ســعید قربان و غدیر خم در نامهای به رهبر انقالب اســامی پیشــنهاد عفو
یــا تخفیــف و تبدیل مجازات ایــن محکومان را که پروندههــای عفو آنان در
کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم تشخیص داده
شــدهاند ،ارائه کرد که این پیشــنهاد در اجرای بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساسی
مورد قبول حضرت آیتاهلل خامنهای قرار گرفت.
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ســال بعد همــان رئیس جمهــوری را در
نیویــورک دیــدم و بــه او یــادآوری کردم؛
او خندیــد ،گفت یادم اســت او (ترامپ)
چه میگفت .او با تأکید بر اینکه دشــمن
میخواســت جمهــوری اســامی ایــران
در  97نباشــد و امریکاییها بر این کشــور
مســلط باشــند ،اضافه کرد :اما مــا امروز
قویتــر از دیروز هســتیم .این معجزهای
است که خداوند با عنایت خودش برای
این ملت آفریده اســت ،وگرنه هیچکس
نمیتوانســت در ایــن ســه ســال تحریم
شــدید اینچنینــی مقاومت کنــد .رئیس
جمهــوری بــا اشــاره به وعــده وزیــر راه و
شهرسازی مبنی بر ساخت  518کیلومتر
آزادراه و هــزار و  400کیلومتــر راهآهــن تا
پایــان دولت ،گفــت :پس مــا ضعیفتر
نشدیم ،بلکه قویتر شــدهایم .آنان فکر
میکردنــد که مــا از بین میرویــم ،اما ما
ایستادیم و میایستیم.
ëëتداومرقابتانتخاباتی،ریشهتحریف
روحانــی در ادامــه ،بــا قدردانــی از
رهبــر معظــم انقالب کــه با بیان روشــن
و صریــح فرمودنــد در برابــر تحریــم و
تحریف میایستیم ،تحریف را دردناکتر
از تحریــم دانســت و اظهــار کــرد :گاهــی
مشــکل را لمــس و بخــش عمــده آن را
ی روی آن زخم
رفع میکنیــد ،اما بعضــ 
و درد دســت میگذارنــد و میگویند چرا
ایــن هنوز درســت نشــده اســت؟ رئیس
جمهــوری بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چرا
بخشهــای درســت را نمیگوییــد یــا
نمیگویید که از هر  100مشکل 80 ،مورد
آن ناشــی از تحریم اســت ،این رویکرد را
ناشــی از رقابتهای انتخاباتی در کشــور
دانســت و گفــت :یک اشــکال بــزرگ در
جمهوری اسالمی ایران است که هرچند
وزیر کشــور تاریخ انتخابات مثــاً  1400را
اعــام میکند ،اما نمیتوانــد پایان آن را
اعالم کنــد( .به همین دلیــل) انتخابات
مــا پایــان نــدارد و همیــن طــور (شــاهد
تــداوم فضــای انتخابات ،دعــوا و رقابت
(هســتیم) .روحانی با بیان اینکه با پایان
یافتــن انتخابات دیگر رقابت و تبلیغات
نداریــم و دیگــر علیــه (هــم) نیســتیم،
افــزود :در دوره انتخابــات یک چیزهایی
قابل گذشــت اســت .اما اشــکال مــا این
اســت پایان انتخابات را اعالم نمیکنیم
که چه زمانی اســت( ،درحالی که وقتی)
انتخابات تمام شد ،باید با هم کار کنیم.

دادهاند .به واقع تحریف خطرناک
کــه دارای آثــار مخــرب یــاد شــده
میباشد،تحریفیاستکهدردرون
ودرمناسباتبینگروههاونیروهای
سیاسی داخل نظام شکل میگیرد.
کما اینکه رئیس جمهــوری هم در
ســخنان دیــروز خود اشــاره کــرد که
تحریفوتحریمکارطبیعیدشمن
اســت .امــا تحریفــی کــه در داخــل
کشــور رخ میدهد از هــر دوی اینها
یباشد.
کتر»م 
«دردنا 
این درد هم فقط درد ضربه زدن به
ســرباز خودی در میانه میدان نبرد
و مواجهه با دشــمن نیســت ،بلکه
فراتر از آن درد ناشی از قربانی شدن
منافعملیوعمومیکشوردرخالل
اتخــاذ راهبــرد اشــتباه «تحریــف»
میباشد .اشتباهی که نه در پی خود
جامعه یکدســت و متحــدی باقی
میگذارد و نه سربازانی با روحیه .به
عبارت دیگر باید گفت که واقعیت
هیــچ گاه بــا فشــار و اصــرار جریــان
«تحریف» تغییر نمیکند ،استمرار
اینراهبردغلطتنهاباعثمیشود
که این واقعیت روی تلخ و پرهزینه
خود را برای همه ما آشکار کند.

رئیس جمهوری گفت :اعالم میکنم
ایــن تصــور دقیق نیســت کــه دولــت به
تنهایــی میتوانــد تمام مشــکالت نظام
را حــل کند ،دولــت به شــرطی میتواند
مشــکالت را حــل کند کــه مجلــس ،قوه
قضائیه ،نیروهای مســلح و صدا وســیما
در کنــارش باشــند .بــا هــم میتوانیــم با
دشــمن بجنگیــم ،زیــرا دشــمن بــرای
نابــودی دولت نیامده اســت ،بلکه برای
نابودی نظام آمده است ،پس همه باید
در کنار هم قرار بگیریم.
 ëëشکســت تحریف ،شــرط اول شکست
تحریم
روحانــی با بیان اینکه در کنار تحریم،
حداقل تحریف نکنیم ،ادامه داد :اگر هم
دشــمنان تحریف درست میکنند ،آن را
در داخــل بیان نکنیم .اشــکال از تحریم
امریکاســت ،امــا تحریــم را نمیبینــد و
میگوید اشکال از آنجاست ،از اینجاست،
ممکن است اشکال از آنجا و اینجا باشد،
ولی اشــکال تحریم را باید ببینیم .علت
تحریــم و شــرایط تحریــم را هــم بایــد
ببینیم .شرایط اقدامات مثبت و منفی را
هم باید بخوبی ببینیم .رئیس جمهوری
بــا بیــان اینکه بــا همــه ســختیهایی که
هســت ،قادریــم تحریــم را بشــکنیم،
ادامــه داد :بــه شــرط اینکــه اول تحریف
را بشــکنیم .اگــر تحریف را نشــکنیم ،اگر
سخنان ناروا گفته شود ،اگر قضاوتهای
ناصحیح شــود ،اگر ذهن مردم مشغول
شــود ،اگر شــادابی مردم گرفته شود ،اگر
مــردم را نگــران و مأیــوس کنیــم ،موفق
نمیشــویم و شکســت میخوریــم .امــا
اگــر تحریــف را کنــار بگذاریم ،بشــکنیم،
واقعیتهــا را زیــر خنجــر تحریــف ذبح
نکنیم ،مــردم واقعیتها راببینند و آگاه
باشــند ،آن وقــت میتوانیــم بــا تحریــم
بجنگیم .البته با تحریم جنگیدن سخت
اســت ،در عیــن حال هر جــا هم فرصت
پیــدا کنیــم ،از لحــاظ سیاســی بتوانیــم
تحریم را بشکنیم ،میرویم ،هیچ تردید
یکنیم.
نم 
او گفــت :چون تحریم ظلم دشــمن
اســت ،وزارت خارجه ،رئیسجمهوری،
وزرا ،دولت و تمام مقامات ،هر جایی که
بتوانیم ظلــم دشــمن را برداریم ،خوب
اســت .تحریم شمشــیر دشــمن اســت،
جایــی کــه بتوانیــم شمشــیر دشــمن را
میشکنیم ،اما در عین حال این شرایط،

تحریف؛ روایت شکست و ناکارآمدی

وقتی در روایتــی غیرواقعی و البته خطرناک
از شــرایط کنونــی ،افــکار عمومــی از تأثیرات
مخــرب تحریمهــا منحرف و صرفاً به ســوی
ناکارآمــدی دولت و ســاختار اجرایی هدایت
میشــود بیــش از هر زمانی روایت شکســت،
درونــی خواهــد شــد و امیــد از دســت خواهد
رفــت .وقتــی میدانیــم کــه ایرانســتیزان
از واشــنگتن تــا تلآویــو و ریــاض بــه دنبــال
فروپاشــاندن اقتصــاد و امنیت ایــران تنها در
چند مــاه بودهاند امــا اقتصاد ایران توانســته
تاکنــون تــاب آورد و دولــت حتــی بــا وجــود
همزمانــی بــا ابربحرانــی همچــون کرونــا،
نیازهــای ضــروری جامعــه را تأمیــن نماید،
وقتــی میدانیــم دولــت ترامــپ در رســیدن
بــه آنچه تصــور میکرده نــاکام مانده اســت
اصرار بر ناکارآمدی دولتی که در صف مقدم
میرزمــد جــز القــای شکســت نخواهــد بود.
دولــت دوازدهــم هم بســان دولتهای دهه
شــصت ،دولت جنگ اســت؛ جنگی که فشار
اقتصادیاش بر دولت حتی از جنگ هشــت
ســاله هم فراتر رفته.تحریــف ،گاهی واژگون
کردن دریچ ه نگاه به مســأله اســت .میشود
در روایتــی واقعــی از ناکامــی ایرانســتیزان
در رســاندن ایران به فروپاشــی گفــت و البته
از شکســت تحریــم هرچنــد بــا هزینههــای
غیرقابــل کتمــان؛ میشــود در هنگامههــای

شــرایطی اســت که باید همدیگر را یاری
کنیم و با یاری همدیگر به نقطه مطلوب
میرسیم.
روحانی گفت :اینکه سرپرست وزارت
کــه البته هفته آینــده امیدواریم مجلس
شــورای اســامی کمک کند و ایشان وزیر
صمــت باشــد ،وقتی اعــام میکنــد در
مــدت  6 ،5ماه به انــدازه  90میلیون دالر
از قطعاتــی کــه از خــارج میخریدیــم،
توانســتیم در داخــل تولیــد کنیــم و
خودکفایی  90میلیون دالری را در شرایط
تحریم و کرونا ایجــاد کنیم ،جای افتخار
دارد .وقتی اعالم میکند که  432بنگاهی
کــه تعطیل بوده ،در این  5ماه را هاندازی
شــده اســت و راه افتاده ،این افتخار دارد
کــه علیرغم تحریم و فشــار داریم تالش
میکنیــم و جلــو میرویم و قــدم به جلو
یداریم.
برم 
او بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم
رهبــری دســتوراتی دادنــد کــه بایــد آن
دستورات را اجرا و عملیاتی کنیم ،گفت:
ایشــان بعضــی از دســتورات را به دولت
دادند ،بعضی از دســتورات را به سه قوه
دادند .دیروز بر مبنای دســتورات ایشــان
اولین جلســه ســه قوه بعد از ســخنرانی
عید قربان مقام معظم رهبری تشــکیل
شــد و اتفاقــاً یــک موضــوع بســیار مهم
اقتصــادی را در دســتور کار قــرار دادیــم
و بخــش بــزرگ آن بحــث را هــم تقریباً
انجام دادیم ،نظرات بسیار به هم شبیه
و نزدیک بود.
ëëدرجلساتماناختالفینمیبینیم
رئیــس جمهــوری گفــت :آنهایی که
میگویند مجلس شورای اسالمی دنبال
این اســت کــه دولــت را زمین بزنــد ،قوه
قضائیــه دنبــال ایــن اســت که دولــت را
زمین بزند ،در جلساتمان چنین چیزی
نمیبینیــم و ایــن قضــاوت را ناصحیــح
میدانم .مجلس شــورای اسالمی کامالً
لمــس و حــس میکند که دولــت در چه
شرایطی است ،قوه قضائیه کامالً شرایط
ســخت کشــور را میبینــد و میبینیم که
آنهــا تــاش میکننــد دولــت را یــاری و
کمک کنند و در جلســه دیــروز هم این را
دیدم .ســه قوه در کنار هم بودیم و بحث
میکردیــم؛ بحثهــا مشــابه هــم بــود و
ان شــاءاهلل در هفتــه آینــده دوشــنبه کــه
ادامــه آن را تصمیــم گرفتیــم؛ امیدوارم
آن جلســه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه

ســخت تاریــخ معاصــر ،روایــت پیــروزی را
بــه افکار عمومــی ارائــه داد و به شــهروندان
آگاهی بخشید که تابآوری ایران به شکست
خصمانهتریــن رویکردهــا انجامیــده .امــا
میشود در روایتی دیگر ،عامداً عامل بیرونی
تحریم و کارزار فشار حداکثری را سانسور کرد
و شــرایط اقتصــادی ســخت کنونــی را صرفاً
متوجــه ناکارآمدی دولت و دســتگاه اجرایی
کشــور دانست و نهایتاً به منافعی کوتاهمدت
در سیاســت داخلــی هــم دل بســت .در ایــن
جنــگ روایتهــا ،جریــان تحریــف ،روایتــی
ضــد منافع ملــی را ارائه میدهــد؛ روایتی که
تسلیمناپذیری ایران در مواجهه با تحریمها
را برنمیتابــد و روایتــی که اساســاً تــابآوری
دولــت و ملت را نادیــده میگیرد .تحریف به
هیچ روی ،پیروزی را برای دولت و ملت ایران
متصور نیست چراکه در اعتراف به هر شکلی
از پیــروزی ناچــار بایــد از القــای ناکارآمــدی
عقب بنشیند .تحریف ،روایت شکست است
چــه بلندگوی تحریــف در داخل باشــد و چه
در خارج .در این ســتیز روایتها ،اگر شــرایط
فعالیــت دولــت دوازدهم در غبــار تحریف،
محــو گــردد ،هــر روایتــی ،روایــت ضدملــی
خواهد بود و در پی ارضای منفعتی فروملی.
ماجراجویــی با منافع ملی ،بــازی خطرناکی
اســت .از دشــمن انتظــاری نیســت امــا از

برســد و مقام معظــم رهبــری موافقت
کنند و اعالم کنیم ،یک گشایشی از لحاظ
اقتصادی در کشــور به وجود خواهد آمد
و بیتردیــد دســت دولــت مقــداری بــاز
میشــود ،ان شاءاهلل امیدوارم آن طرح را
کاملتر و دقیقتر کنیم.
روحانــی در ادامــه گفــت :البته مقام
معظــم رهبــری دســتورات دیگــری هم
دادنــد؛ گفتنــد راجــع به بودجــه ،اصالح
نظــام بانکــی ،ســرمایهگذاری ،بهبــود
محیط کسب و کار و اشتغال باید کار کنید
و همه اینها به نظر من امکانپذیر است.
میتوانیم با همین شــرایطی که هستیم
اینهــا را حــل و فصــل کنیــم و در همیــن
فرصتی که در اختیار ماست؛ همین یک
ســالی کــه در اختیار ماســت و یک ســال
فرصت بســیار زیادی است و فکر نکنیم
کــه یــک ســال بیشــتر نمانده ،یک ســال
خیلی است.
رئیــس جمهــوری گفــت :مــا اولیــن
تحریــم را در  100روز شکســتیم نــه یــک
ســال؛ در  100روز در توافــق موقت اولین
تحریم را شکســتیم .پــس چنین قدرتی
داریــم و ایــن همــان دولــت اســت و این
همیــن امکانــات اســت .مــا یــک ســال
فرصــت داریــم 365 ،روز فرصت داریم
خیلی کارها را میتوانیم انجام بدهیم .او
تأکید کرد :من شــک ندارم مردم در این
 365روز بــه شــرط حیــات ،خواهند دید
طرحهــای بســیار زیــادی در بخشهــای
مختلــف افتتاح خواهــد شــد؛ نمونه آن
طرحهایــی کــه در تمــام پنجشــنبهها
ان شــاءاهلل افتتــاح میکنیــم .البتــه وزرا
غیــر از پنجشــنبهها و در روزهــای دیگــر
هــم افتتاح میکنند .شــما دیدید در این
روزها وزیر نفت ،وزیر نیرو افتتاح داشت،
افتتاحهــای زیــادی هم غیر از پنجشــنبه
هســت ،پنجشــنبه یکــی از آنهاســت که
در هــر هفته افتتاح خواهیم کــرد .او ابراز
امیــدواری کــرد کــه بــا کمــک همدیگــر
دشــمن را وادار کنیــم بــه آن روزی کــه
بفهمــد از راه تحریــم نمیتواند مــا را به
زانو دربیاورد و ناچار است با منطق بیاید
در کنار و حق و حقیقت را بپذیرد؛ به نظر
روز بســیار طوالنی نیســت و
مــن آن روزِ ،
صبــر و مقاومت ،انشــاءاهلل مــا را به آن
پیروزی خواهد رساند.
ëëشــاهد تحرک بســیار خوب در مســائل
اقتصادیخواهیمبود
روحانــی از همــه وزرا تقاضــا کــرد تــا
عرضههای اولیــه را انجام دهند و گفت:
در هفتهای که گذشت در یک عرضه 620
میلیــارد و در یــک عرضــه  763میلیارد
ســهام عرضه شــده ،مردم خریدند و باز
هــم ایــن کار انجام میگیرد و انشــاءاهلل
شــاهد یک تحــول و تحرک بســیار خوب
در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم بود.
رئیــس جمهــوری در پایــان گفــت:
انشــاءاهلل در ماه محرم که در هفتههای
پیــش رو داریــم نیــز در چارچــوب
پروتکلهایــی که مورد نظر مقام معظم
رهبــری بــود و تأکیــد کردنــد و وزارت
بهداشــت و درمــان تأکیــد میکنــد آن را
عمــل کنیــم و آن روزهــای بســیار مهــم
عاشــورایی را پــاس بداریــم و بتوانیــم
مفتخــر باشــیم کــه امســال هــم جــزو
عزاداران امام حسین(ع) خواهیم بود.

معارضان و منتقدان هموطن انتظار میرود
که با هر درجهای از واگرایی با دولت مســتقر،
روایتگــران «شکســت» یــک ملت نباشــند و
بــا هــر ســطحی از تضاد بــا دولــت کنونی ،به
مبلغــان جریــان تحریف بدل نشــوند .القای
غیراخالقــی و غیرمنصفانــ ه ناکارآمــدی آن
هم در ســختترین تحریمهای معاصر و در
جنون یکجانبهگرایی ایــاالت متحده ،آنهم
وقتی میدانیم که جداسازی اقتصاد از نفت
چقدر سخت و پیچیده است ،وقتی میدانیم
کــه توأمانی کرونــا و تحریم چقدر فرســاینده
است ،تعبیری جز تحریف نخواهد داشت.
تحریــف ،کیمیــای وارونــهای اســت کــه
کامیابیها و توانمندیها را ،پیروزی را ،و امید
را به شکســت بــدل میکند .جریــان تحریف
در تکاپوســت تــا مخاطــب روایتهایــش از
یــاد ببــرد کــه ایــران آغازگــر نقــض پیمــان و
ماجراجوی ایــن منازعه نبوده اســت و اتفاقاً
آخریــن ســنگر چندجانبهگرایــی و وفــای بــه
عهد اســت؛ تحریــف در تمنای آن اســت که
مخاطبش به یاد نیاورد که دولت ،ایستادگی
را به وقت ایستادگی و صلح را به وقت صلح
به جای آورده اســت .تحریف در ســودای آن
اســت که همــه روایتها به شکســت منتهی
شود و همه چراها با ناکارآمدی دولت پاسخ
داده شود.

