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خاطرات هاشمی رفسنجانی

ëëمیدان و دیپلماسی ،دو بازوی نظام
روحانــی در بخــش دیگــر ســخنان
خــود ،ضمــن تشــریح ســازوکار
تصمیمگیــری در نظــام تصریــح کــرد:
میــدان و دیپلماســی دو صحنه مقابل
هم نیستند ،اگر کسی فکر کند یا میدان
یــا دیپلماســی و یــا سیاســت خارجــی
پیروز اســت یا سیاست دفاعی ،یا اینکه
میــدان مبــارزه موفــق اســت یــا میدان
مذاکــره؟ حــرف دقیقی مطــرح نکرده
اســت و ایــن حــرف را بهعنــوان کســی
میزنــم کــه زندگــی و تجربــهام همین
بوده است.
رئیــس جمهوری با اشــاره بــه اینکه
 16ســال دبیرعالی امنیــت ملی بودم و
 32سال در این شورا در مسئولیتهای
مختلف حضور داشتم و در جریان فراز
و نشــیب و تصمیمــات ایــن شــورا قرار
دارم و خیلــی از ایــن مســائل را مــردم
نمیدانند ،اظهارکرد :در جلسات شورا
درباره مسائل مهم بعضاً اختالف نظر
وجــود دارد و حتــی موضوعــی بوده که
در  7جلســه شــورا مورد بحث و بررسی
قــرار گرفتــه تــا بــه رأیگیــری و نتیجــه
رسیدهایم.
روحانی گفت :بهعنوان کســی که در
مقاطع مختلف دفــاع و مذاکره حضور
داشــتهام بخوبی میدانم کــه میدان با
دیپلماســی بهعنــوان  2بازویی هســتند
که باید به هم کمک کنند.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
کشــورمان از نظــام و چارچــوب بســیار
دقیقــی برخــوردار اســت ،افــزود :همه
مســائل پیچیــده سیاســت خارجــی و
میــدان دفاعی در شــورای عالی امنیت
ملــی کــه در آن رؤســای ســه قــوه و
مسئوالن لشــکری و کشوری در کنار هم
قــرار دارند ،مــورد بحث و بررســی قرار
میگیرد و در نهایت هم تصمیم اتخاذ
شــده بایســتی بــه تأییــد رهبــر معظم
انقالب برسد.
ëëشــهید ســلیمانی ،بهتریــن مشــاور
سیاست خارجی
روحانــی بــا بیــان اینکــه شــهید
ســلیمانی در تمــام مســائل مهــم
منطقــه صاحبنظــر بودنــد ،گفــت:
ســردار ســلیمانی شــخصیتی باهوش،
مخلــص ،بســیار فــداکار و متواضــع
بــود و انصافــاً بهتریــن مشــاور بــرای
سیاســت خارجــی حداقــل در امــور
منطقــه ،شــهید ســلیمانی بــود .تقریباً
 36ســال در مقاطــع مختلــف از جمله
در دوره  8ســال ریاســت جمهــوری بــا
ایشان بودم.

ظریف :صالبت ،انسانیت ،صلح طلبی و شجاعت شهید سلیمانی را
در داخل و خارج فریاد زدهام

محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه کشــورمان در
دلنوشتهای در پاسخ به حواشی ایجاد شده در روزهای
اخیر در صفحه «اینســتاگرام» خود نوشت :در  ۴۰سال
گذشــته کوشــیدهام در تحلیل مجتهــد و در اجرا مقلد
باشــم .در مقــام کارگــزار همــواره تابــع سیاســتهای
مصــوب کشــور بــوده و از آنها بــا قدرت دفــاع کردهام.
امــا در بیان نظر کارشناســی ،عافیتطلبی ،مماشــات
و خودسانســوری را خیانت دانســتهام کــه از موالیمان
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خیانــت ،خیانــت بــه امــت اســت و زشــتترین دغل
کارى ،دغل کارى نسبت به پیشوایان است».
بــه گزارش «ایران» ظریف نوشــت :بــه هنگام ورود
به بغداد بار دیگر در شهادتگاه دوست دیرینهام شهید
پرافتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،شهید ابومهدی
المهنــدس و یارانشــان حضور پیدا کــردم و یکبار دیگر
در کنــار نماد زبونی و اســتیصال جنایتکارانه ترامپ به
دالوران ایــن مرزوبوم افتخار کردم .ولی بســیار تأســف
خوردم که چگونــه یک بحث نظری محرمانه پیرامون
ضــرورت همافزایــی دیپلماســی و میــدان بــه منظــور
اســتفاده دولتمــردان بعــدی از تجربیــات گرانبهای 8
ســال گذشته به یک کشــمکش داخلی تبدیل میشود
و آسیبشناســی صادقانه و مشفقانه برخی روندها به
مثابه انتقاد شخصی معرفی میگردد.
او ادامه داد :افتخار رفاقت عمیق و همکاری با حاج
قاسم بیش از دو دهه ادامه داشته و رابطه قلبی و کاری
ما تا هنگام شــهادت ایشــان نه تنها کمرنگ نشــد بلکه
همواره تعمیق یافــت .نه تنها امروز و در محضر مردم
بزرگ ایران ،بلکه در بیش از دو دهه گذشــته ،در داخل
و یا خارج ،در پشــت درهای بسته و یا در علن ،صالبت،
انسانیت ،صلحطلبی و شجاعت شهید سلیمانی را در

میخواهــم در ایــن ماجــرا بــا صبــر و
حوصله و دقت عمل کنند تا گره ایجاد
شــده را بــا دســت بــاز کنیــم و نگذاریم
دشمن سوءاستفاده کند.

جهــان فریاد زده و مکرر یادآوری کردهام که اگر صلحی
در افغانســتان و عراق برقرار شــده است و اگر تروریسم
داعش شکســت خورده اســت ،بیــش از هرچیز مرهون
ت و ایثار
درایــت و شــجاعت ســردار ســلیمانی و رشــاد 
مردم این سرزمینها بوده است.
وزیر خارجه کشورمان اظهارکرد :در  40سال گذشته
کوشیدهام در تحلیل ،مجتهد و در اجرا مقلد باشم .در
مقام کارگزار همواره تابع سیاســتهای مصوب کشــور
بــوده و از آنهــا با قدرت دفاع کــردهام .اما در بیان نظر
کارشناســی ،عافیتطلبی ،مماشــات و خودسانسوری
را خیانت دانســتهام که از موالیمان علی علیهالســام
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بــه امت اســت و زشــتترین دغــل کارى ،دغــل کارى
نسبت به پیشوایان است».
ظریف تأکید کــرد :تقلیل بحث نظری درخصوص
ارتباط دو بال قدرت خارجی جمهوری اسالمی ایران،
یعنــی دیپلماســی و میــدان ،بــه مثابه بهانــهای برای
دوگانهســازی میان نظامیان ســرافراز و دیپلماتهای
غیــور کــه هــر دو بــرای عــزت و ســربلندی ایــران عزیز
میکوشــند ،نه تنها کوته اندیشانه بلکه در تقابل کامل
با نگــرش این دانشــجوی روابــط بینالملل اســت که
میدان و دیپلماســی را مقوم و مکمــل میداند و نکته
اصلــی عرایضش در نواری که نمیدانــد چگونه از آن
ســوی آبها ســردرآورده ضرورت تنظیم هوشمندانه
رابطــه میــان ایــن دو بــال و تعییــن اولویتها توســط
ســاختارهای قانونــی و تحــت اشــراف عالــی مقــام
معظم رهبری اســت .حراســت از منافع کشور و مردم
مقــاوم ،صبور و دالور ایران عهدی اســت که تا آخرین
لحظــه بــه آن پایبنــدم و از مکــر مــکاران و ســرزنش
سرزنشکنندگان بیمی ندارم.

روحانــی افــزود :هنــوز در شــرایط
جنــگ اقتصــادی ،کرونــا و خشکســالی
و اجــرای طرحهــای نیمهتمــام و
باالتــر از آن آمادگــی بــرای برگــزاری

انتخابات پرشــور هســتیم و نباید اجازه
دهیــم کشــورمان ،دچــار دودســتگی و
شــکاف ،آنطــوری که دشــمنان انتظار
دارند ،بشود.

خـــــــبر

امضای  6سند همکاری در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه

واعظی :با رفع تحریمها شاهد جهش در روابط دو کشور خواهیم بود
بیســت و هشــتمین کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و ترکیــه بــه
ریاســت محمــود واعظی رئیــس دفتر رئیس
جمهــوری و «فاتــح دونمــز» وزیــر انــرژی
و منابــع طبیعــی ترکیــه ،از طریــق ارتبــاط
تصویــری و مجازی به میزبانــی تهران برگزار
شد؛ در پایان این نشست ،دو کشور به صورت
مجــازی  6یادداشــت تفاهــم در زمینههــای
تجــارت و گمــرک ،همــکاری بخشهــای
خصوصــی ،انــرژی ،صنعــت و فنــاوری،
حمل و نقــل ،فناوری اطالعــات و ارتباطات،
بهداشــت ،آمــوزش ،محیــط زیســت و
شهرسازی ،کشــاورزی و جنگلداری و فرهنگ
و گردشگری امضا کردند.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری با
بیــان اینکه مباحث مطرح شــده در نشســت
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایــران و ترکیه
نشــان میدهد مانعی بر ســر گسترش روابط
دو کشــور وجــود نــدارد ،افــزود :ظرفیتهای
عظیمــی بــرای ارتقــای ســطح روابــط و
تعامــات تهــران  -آنکارا وجــود دارد که باید
بــا نگاهی عمیق و عملکردی دقیق اجرایی و
عملیاتی شوند.
واعظــی ،با اشــاره به اهمیت بســیار باالی
روابــط با ترکیــه در میــان  15همســایه ایران،
برگزاری هر ســاله نشست کمیسیون مشترک
همکاریهــا را بــه مثابــه ترســیم نقشــه راه
گســترش ایــن همکاریهــا دانســت و افــزود:
مباحــث مطــرح شــده در این جلســه نشــان
میدهــد مانعــی بــر ســر گســترش روابط دو
کشور وجود ندارد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری ،تحوالت
همکاریهــای اقتصادی تهــران و آنکارا را در

ســه ماه اخیر نشاندهنده کمرنگ شدن آثار
شــیوع کرونــا و تحریمهــا بــر روابط دو کشــور
دانســت و گفــت :بیاثر شــدن تحریم را فقط
در روابط با ترکیه نمیبینیم ،بلکه در تجارت
با بسیاری از کشورهای دیگر شاهد هستیم که
در یکی دو ماه گذشته ،اقبال برای همکاری با
ایران گسترش پیدا کرده است.
او بــا بیــان اینکه امــروز چشــمانداز مثبتی
برای بازگشــت ســطح روابط به میــزان پیش
از آغــاز تحریمهــای امریــکا و شــیوع کرونــا
پیــش روی مــا قــرار دارد ،ادامــه داد :یکــی از
اصلیتریــن تفاهمهــای دو کشــور در ایــن
نشســت اجــرای جدیتــر توافقنامــه تجارت
ترجیحی اســت ،همچنیــن در زمینــه ارتقای
روابــط بانکــی و گمرکــی بــه تفاهــم خوبــی
رسیده ایم.
واعظی گفت :با رفع تحریمها شــاهد یک
جهــش در روابط ایران و ترکیــه خواهیم بود،
چــرا که ظرفیت بالقوه فراوانی بین دو کشــور
برای گسترش تعامالت وجود دارد.
وزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی ترکیــه نیــز
در ایــن نشســت بــا تأکیــد دوباره بــر حمایت
کشــورش از مواضــع اصولــی ایــران در برابــر
تحریمهــای یکجانبــه و ظالمانــه امریــکا
تصریــح کــرد :توافقــات کمیتههــای مختلف
کمیســیون مشــترک همکاریهای اقتصادی
دو کشــور ،نویدبخش بازگشــت ســطح روابط
ایران و ترکیه به سال  ،2016به عنوان باالترین
حجم تعامالت اقتصادی دو طرف است.
فاتــح دونمز با اشــاره به عــزم ترکیه برای
افزایــش روابط خــود با ایــران ،گفــت :انتظار
می رود با مهار کرونا شــاهد جهش خوبی در
سطح همکاریهای دو کشور باشیم.
واعظــی در پایــان ایــن نشســت پــس از

امضــای یادداشــت تفاهم میان دو کشــور ،با
اشــاره بــه اینکــه عمــده همکاریهــای ایران
و ترکیــه در زمینههــای سیاســی ،منطقــهای
و اقتصــادی و بازرگانــی اســت ،اظهــار کــرد:
کمیســیون مشــترک همکاریهای اقتصادی
دو کشور هر سال برگزار شده و در آن نقشه راه
وزارتخانهها و ســازمانهای مختلف ترســیم
میشود که چگونه روابط خود را پیش ببرند.
او مهمتریــن حوزههــای همــکاری
طبــق تفاهــم امضــا شــده را روابــط علمی و
ل و نقل،
گردشگردی ،گاز و انرژی و نیرو ،حم 
تجــاری و گمرکــی بانکــی و همچنیــن محیط
زیســت عنوان و تصریح کــرد :هدفگذاری ای
را کــه قبــل از تحریم در روابط دو کشــور برای
رســاندن و افزایــش حجــم مبــادالت بــه ۳۰
میلیــارد دالر رســیده بــود و خــوب هــم پیش
میرفــت ،ادامه میدهیم .متأســفانه در این
ســه ســال جنگ اقتصادی نتوانستیم نفت را

رئیـــــــــس جمهــــــــــــوری گفـــــــت:
صهیونیســتها و ارتجــاع منطقــه و
امریکاییهــا هــم بداننــد در نهایت اگر
یــک جایی هــم مســألهای داشــتیم که
نتوانســتیم حل کنیــم ،فصلالخطاب،
رهبــر معظــم انقــاب اســت و ایشــان
طبــق قانــون اساســی و احکام شــرعی،
فصلالخطاب ما خواهد بود و همیشــه
ایشــان در مســائل مختلــف بــه دولــت
کمک کرده اســت .در مســأله هستهای
هم چارچوب را ایشان مشخص کردند
و طبق آن چارچوب عمل میکنیم.
ëëهمــه زندگــی ســردار ســلیمانی برای
ثبات منطقه بود
روحانی همچنین با اشــاره به اینکه
ترامــپ قاتل شــهید ســلیمانی اســت،
امــا آمر و کســی که در پشــت پــرده او را
به این کار تحریک کرد صهیونیســتها
بودند ،ادامه داد :سردار سلیمانی همه
زندگــی خــود را بــه نفــع صلــح و ثبات
منطقه سپری کرد .شاید برخی یادشان
نیســت که در آن دوران نــه تنها کربال و
نجــف ،بلکــه بغداد هــم در خطر بود و
تنهــا کســی که جــرأت کــرد بــه عتبات،
بغــداد و شــمال عــراق رفتــه و توطئــه
صهیونیســتها و امریــکا در منطقــه را
خنثی کند ،سردار سلیمانی بود.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر
اینکــه امــروز نه تنهــا در ایــران بلکه در
افغانستان ،عراق ،لبنان ،سوریه و یمن
شــاهد مجاهدتهای شــهید سلیمانی
هســتیم ،گفــت :بهعنــوان کســی کــه از
آغــاز داســتان هســتهای به گونــهای در
همه مقاطع حضور داشته ام ،شهادت
میدهم این مســیر ســخت و دشــوار با
ایثار ،فداکاری و ایســتادگی دیپلماتها
طی شــده اســت که امــروز در صدر این
حرکــت فــردی آگاه و آشــنا به مســائل
مثل دکتر ظریف ،حضور دارد.
روحانــی گفــت :همه تــاش کردیم
و توطئــه صهیونیســتها و تندروهــای
امریــکا را در ســال  94شکســتیم و
شــرایطی پیش آمد که مردم احســاس
راحتــی کردنــد تــا اینکــه فــردی ماننــد
ترامپ در امریکا روی کار آمد.
روحانــی ضــرورت حفــظ وحــدت
و یکپارچگــی در کشــور را مــورد تأکیــد
قــرار داد و گفــت :بــدون تردیــد در این
شــرایط حســاس بــا حفــظ هوشــیاری،
اتحاد و یکپارچگی میتوانیم مشکالت
را حــل و فصل کنیم و همــه افرادی که
خــود را عالقهمنــد به کشــور و انقالب و
اســام و ایــران میداننــد ،بایــد حواس
خود را جمع کنند و در مقاطع حســاس
تاریخــی بهگونــهای عمــل کننــد کــه
مصالح و منافع اسالم مدنظر باشد.

تالش برای
زمینگیر کردن تنشزدایی
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سرلشــکر حسین ســامی فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
بــا بیــان اینکه نیروی قدس توانســت نقاط تمرکز دشــمن را در هم فرو
بشــکند و در میــدان واقعیــت ،قــدرت اســتکبار را تجزیه کنــد ،به نقش
سرنوشتســاز و تعیینکننده حاج قاســم در میدان اشــاره و تأکید کرد:
او این هنر را داشــت که دیپلماســی را در خدمت میدان آورد ،این قوت
و جامعیــت شــخصیت او بود کــه هم در میدان جهــاد میجنگید و هم
میتوانســت اجماع بسازد ،ائتالف ایجاد کند و آرایش سیاسی صحنه را
تغییر دهد و در عین حال برای دیپلماسی نیز قدرت بسازد.
به گزارش تسنیم ،سردار سالمی روز گذشته در آیین معارفه جانشین
و معــاون هماهنگکننــده نیــروی قدس ســپاه ،فلســفه تشــکیل نیروی
قــدس را مقابله با اســتراتژی خطرناک اســتکبار مبنی بــر تجزیه اجزای
جهان اســام دانســت و گفت :نیروی قدس اجازه انفصال اجزای اسالم
را نداد ،چرا که درک کرد ما و ســایر کشــورهای مســلمان سرنشینان یک
کشتی هستیم و اگر نقطهای در جهان اسالم بشکند این شکست به همه
جــا منتقل میشــود .فرمانده ســپاه با بیــان اینکه بعضــی منافع ملی را
از منافــع آرمانــی جدا میکننــد ،در حالی که در منطــق راهبردی هر چه
ســطح قاعده قدرت گســترش یابد ،بهتر میتــوان از امنیت ملی خود و
دیگــران دفــاع کرد ،افــزود :نیروی قدس در پــی این نبود کــه منفعت و
امنیت کشور دیگری را فدای ایران کند یا منفعت و امنیت ایران را فدای
دیگران ،شهید حاج قاسم در پی هم افزایی این منافع و مستحکم کردن
آنها در یک ارائه وسیع و به هم پیوسته جهانی و منطقهای بود.
او با بیان اینکه همه چیز در میدان شــکل میگیرد و نیروی قدس ما
در میدان از منافع اسالم و ایران دفاع کرد ،ادامه داد :سپهساالر و سردار
بزرگ میدان شــهید حاج قاســم ســلیمانی بود که بــرای امنیت ایران و
ســایر بالد اســامی همواره در کوهها و دشتها در تعقیب دشمن بود و
همه میدانیم و میدانند که دیپلماســی بدون مضمون قدرت ،صوت
و کلمــه اســت و امروز جهــان برای صــوت و کلمهای که بدون پشــتوانه
قدرت باشد احترامی قائل نیست.
سرلشــکر ســامی ،حقایق امروز منطقه را صحنه شکســت دشمن و
قــدرت امت اســامی قلمــداد کرد و یادآور شــد :این نشــانههای قدرت
از کجــا آمــده اســت؟ وقتــی شــهید ســلیمانی و شــهید حجازی و ســایر
مردان شــهید نیــرو ،هجرت را مقدمــه جهاد میکنند و بدون خســتگی
میجنگند ،طبیعی است که کشور امن ،مقتدر و مسلط است.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد :حاج قاســم ســلیمانی امروز در اوج
عزت است و در قلب همه مردم جا دارد ،او را دیگر نمیتوان از قلبها
جدا کرد و امروز عزیزتر از دیروز است.

ادامه از صفحه اول

رئیــس جمهوری تأکید کــرد :بخش
سیاســی و دیپلماتیک و بخش فعالیت
نظامــی و آنچــه در میــدان بایــد عمــل
شــود ،همــه در کنــار هــم هســتند و این
موضــوع تنهــا در سیاســت خارجــی و
میــدان دفاعــی و نظامی نیســت ،بلکه
در بخشهــای اقتصادی و فرهنگی هم
بایستی سیاستگذار و کسی که در صحنه
عمل حضور دارد ،در کنار هم باشند.
روحانــی خطــاب بــه مردم شــریف
ایــران ،گفــت :از طــرف خــودم و
همــه اعضــای دولــت و دســتگاههای
اجرایــی اعــام میکنم که بــه نیروهای
مســلح ،ســپاه ،ارتــش ،بســیج و نیروی
انتظامی احتــرام میگذاریم و از تالش
شــبانهروزی آنان برای حفــظ امنیت و
قدرت و توانمندی کشــور سپاسگزاری و
قدردانی میکنیم.
رئیــس جمهــوری گفــت :نیروهــای
مسلح در  8سال دفاع مقدس در دفاع
از حــرم و در داخــل کشــور بــرای حفظ
امنیت و در حوادثی مانند ســیل ،زلزله
و کرونا مخلصانــه در کنار مردم حضور
داشــتهاند و هیچ فاصلهای بین دولت،
ســپاه ،بســیج ،ارتش و نیروی انتظامی
وجود نــدارد و همــه فعالیتهای خود
را در چارچــوب قانــون اساســی انجــام
میدهیــم .روحانــی افــزود :احتــرام
و جایــگاه نیروهــای مســلح بهعنــوان
کســانی کــه از کشــور و تمامیــت ارضی
دفاع میکنند ،جای تردید نیست.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :مردم
بداننــد ســردار ســلیمانی تنهــا در
مســائل منطقــهای ،فعالیــت نظامی و
دفاعــی نمیکــرد ،بلکــه فعالیتهــای
دیپلماتیــک هــم انجــام مــیداد و
براحتــی با یــک مرجع تقلیــد یا رئیس
جمهــوری و وزیــر خارجه هــم مالقات
میکــرد و شــخصیت جامعــی بــود که
مــورد احتــرام همگان قرار داشــت .لذا
بــه شــخصیت پرافتخار شــهید ســردار
سلیمانی فخر میکنیم.
روحانــی همچنیــن یــادآور شــد :به
کادر دیپلماتیــک فعــال در عرصــه
سیاســت خارجــی کــه در صحنههــای
مختلف مدام در حال فعالیت هستند،
نیز افتخار میکنیم.
ëëدشمن بهدنبال اختالف در کشور است
رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا بیان
اینکــه دشــمن بهدنبــال بزرگنمایی و
ایجــاد اختــاف در کشــور و دو دســتگی
اســت ،گفت :در مقابل اقدام دشمنان
بایــد بهگونهای عمل کنیــم که بفهمند
راه آنان به جایی نمیرســد و بنبســت
اســت و از صــدا و ســیما ،روزنامههــا،
نماینــدگان مجلــس و قــوه قضائیــه

بــــرش

حاج قاسم برای دیپلماسی قدرت ساخت

«میدان» و «دیپلماسی» مقابل هم نیستند
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واکنش روحانی به انتشار فایل صوتی ظریف

خاطرات منتشرنشده هاشمی رفسنجانی
ëëدوشنبه  7اردیبهشت 1377
خاطــرات دیــروز را نوشــتم؛ مفصــل شــد .آقــاى
[علیاکبــر] طاهایــى ،اســتاندار اردبیــل و [آقــای
احمــد چمنــی مقــدم] ،فرمانــدار و [آقــای ولــی
علوی] ،امامجمعه پارسآباد ،مدیرعامل سابق
و امــروز کشــت و صنعــت ُمغــان آمدنــد .پس از
احوالپرســى و صحبتهاى ابتدایــى ،براى بازدید
از بخشهــای گوناگــون منطقــه ،اول بــه مزرعــه چغنــدر قند رفتیــم .دکتر
[محمدعلی] وهابیان در مورد اقدامات جدید در کشت چغندر توضیحات
داد؛ منجمله زیادکردن فاصله بوتهها از هفت سانت به 15سانت که باعث
زیاد شدن محصول و بهترشدن عیار قند شده است.
کوتاهکــردن طول جویهاى آبیــارى ردیفها که در گذشــته گاهى 12روز
طول مىکشــیده که آب به شــیار آخر برسد و در نتیجه اولین شیار در ُپرآبى
و آخریــن از کمآبــى ،آســیب مىدیدهانــد و زمان رشــد مزرعه هم یکســان
ب کردم .و
نبوده اســت .از توجه نکردن به این عیب مهم در گذشــته ،تعج 
نیز در یک پشــته در میان دو شــیار دو ردیف چغندر مىکارند که در گذشته
یــک ردیــف بوده ،در نتیجه این اصالح یک ســوم مصرف آب کم شــده و از
غرقآبى شدن گیاه وگاه پوسیدن ریشه جلوگیرى شده است .البته در مزارع
بســیار وســیع ُمغان این عیوب و این اصالح اتفاق افتاده و کمکم به مزارع
بخــش خصوصــى معمــول مىشــود .در مــورد اصــاح بــذر ذرت توضیح
ل کــه ژنهای آنها بتدریج ضعیف
داد کــه از انتقال گرده دو نوع از یک نســ 
شدهاند ،بذر مرغوب مىگیرند و با کاشتن این دو نوع در ردیفهاى یک در
میان ،انتقال گرده تلقیح را تســهیل مىکنند .ســپس از کار یک بذرکار تخم
م کــه بذرهاى مرغوب امریکایى را کــه اخیراً گرفتهایم
چغنــدر بازدید کردی 
و عیــار چغنــدر قند ُمغــان را به ُنه درصد رســانده ،مىکارد .ســپس از گروه
مهندسان که براى دیدن دوره یکساله به آموزشگاه ُمغان آمدهاند و بیشتر
آموزشهاى عملى و میدانی در ُمغان مىبینند و به خاطر ابزار پیشــرفته و
امکانات ُمغان از آموزش راضیاند ،بازدید کردیم.
مشــغول برنامه کار تحقیق در اصــاح بذر ســبزیجاتاند و از قراردادى
میگفتند که با یک مؤسســه غربى صاحب بذر بسیار مرغوب گوجهفرنگى
دارند .از نمونههاى تحقیقاتى کشــت مارچوبه که مىتواند صادرات خوبى
داشــته باشــد ،از کانالها و دریاچه و برنامه ساخت نیروگاه آبى  15مگاواتى
با تغییر مسیر کانال و استفاده از تفاوت سطح مسیر بازدید کردیم .ظرفیت
کانال اصلى براى انتقال آب از ارس 70 ،مترمکعب در ثانیه است که فعالً
حداکثر حدود  60مترمکعب برداشت مىشود و بناست پنج مترمکعب به
طرح انتقال عشایر اختصاص دهند که از مشکالت ُمغان شدهاند.
ش گاودارى رفتیم .حدود پنج هزارگاو شیرده در پنج ایستگاه
عصر به بخ 
دارند .ظرفیت پروار حدود  40هزار گوســاله گوشــتى دارند که فعالً به خاطر
کمبود نقدینگى ،راکد است و ظرفیت پروار  60هزار گوسفند که راکد است.
مرکــز تحقیقات و آزمایشــگاههاى ُمــدرن و کارخانههــاى تولید خوراک
دام و تولیــد علوفــه در اراضــى خودشــان و کارخانجــات شــیر پاســتوریزه و
تولیــد فرآوردههــاى لبنــى ،پشــتوانه این ثروت اســت .حدود پنج هــزار نفر
پرسنل دارند و مجموعاً از نیمى از ظرفیت استفاده مىشود و در عین حال
ســودبخش است .ابتکاراتی مثل تغذیه گوسالهها به جاى شیر از آبپنیر یا
دوغ و تغذیه گاوها از مخلوطى از کاه و یونجه و کنسانتره و جلوانداختن یک
سال در بارورى پیلهها و ...نشان از وجود نیروهاى خوب دارد.
از مزرعه  70هکتارى اشجار زیتون که به تازگى در ارتفاعات ایجاد شده،
بازدیــد کردیم .در محدوده طرح عظیم زیتونکارى سراســرى در حدود دو
میلیون هکتار قرار دارد که با فرمان من ،ســه سال پیش شروع شد .به گفته
آقاى [عیســی] کالنترى[ ،وزیر کشــاورزی] ،تاکنون حــدود  70هزار هکتار در
سراسر کشور ایجاد شده و کشاورزان استقبال خوبى کردهاند .مراحل تجهیز،
نهالکارى و سیستم تسهیالت بانکى خوب است؛ این طرح ما را از وابستگى
ن نباتــى خارج ،بىنیاز مىکند .شــب دکتر کالنترى ،وزیر کشــاورزى
بــه روغ 
آمد .گزارش ســفر به برمه را داد و گفت ،برمه کشــور کشاورزى است و همه
قیمتها آزاد است .درآمد سرانه  300دالر و آرام و امن است.
از مشــکالت اقتصادى کشور و بىتصمیمى و ضعف مدیریت در دولت
و مشــکالت ناامنى براى ســرمایهگذارى گفت و ماجراى اتهام سوءاســتفاده
آقایــان [ســیدجواد] انگجــى ،شهســوارى و بــرادرش مصطفــى کالنترى را
توضیــح داد و گفــت ،دســتهایى در کار اســت که به برنامه حســاس دکتر
[مهدی] اکبرزاده که پیشــرفتهاى مهم اســتراتژیک در تولید مواد ســمى
ت کرد.
دارد ،ضربه وارد کنند که باید از آن حفاظ 
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برداشت کنیم و در یک سال گذشته هم کرونا
موجب کاهش بیشتر روابط شد.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری ،موافقتنامه
تجــارت ترجیحــی ،ترانزیــت اروپــا ،افزایــش
فعالیــت مرز بــازرگان و فعال شــدن مرزهای
دیگر را از مباحث نشست روز گذشته برشمرد
و اظهــار کــرد :عــاوه بــر ایــن روابــط بانکــی،
سالمت و همکاری دو کشور در زمینه بهداشت
و تکمیــل داروهــای تولیــدی دو کشــور هم در
ایــن تفاهمنامــه قیــد شــده اســت .واعظــی با
ی اســتانهای مجاور مرزها،
بیان اینکه همکار 
پتروشــیمی و فرآوردهها ،کشاورزی و نفت نیز
در این تفاهمنامهها مشــاهده میشود ،تأکید
کرد :محور اصلی تجــارت و ضوابط اقتصادی
باید بخش خصوصی باشد و دولت حامی آن
اســت و اگر مشــکلی پیش بیایــد دولت کمک
میکند و اسنادی از سرمایهگذاری متقابل ،هم
در این سند همکاری وجود دارد.

ادامــه از صفحــه اول  /در ســطح دیگــر بازتــاب
همیــن دوقطبــی در ســطح جامعــه به شــکل
میدان دادن به یک رودررویی اجتماعی اســت
که ما را از مسأله مهم وفاق ملی غافل میکند.
چنین وضعیتی بهترین موقعیت برای تحمیل
خواســتههای طرف مقابل در مذاکرات وین به
ما یا حتی به شکست کشاندن این روندی است
که با نظر کلیت نظام آغاز شــده اســت .جدای
از این قطعاً ایجاد چنین فضایی ناظر به تحول
انتخاباتی پیش روی کشور هم هست.
قطعــاً خیلیهــا بــه دنبــال این هســتند که
رودرروییهــای ناشــی از این رقابت به ســمت
تنــش و دوقطبیهــای پایــدار بروند .بهشــکلی
که پایان انتخابات تازه آغاز تشــدید این فضای
رویارویــی باشــد .چنیــن وضعیتی هم فــارغ از
اینکــه در مذاکــرات وین چه نتیجــهای حاصل
شــود یا اینکه چه کسی توسط مردم از صندوق
رأی بیــرون خواهــد آمد،بــه طــور مشــخص
موقعیتــی اســت بــرای ســوختن فرصتهای
کشورمان خصوصاً در رقابت با رقبای خارجی.
بــا این تفاســیر باید به اهداف انتشــار این
فایــل صوتــی و تبعــات آن بــا دیــده شــک و
تردیــد جــدی نگریســت .مضافاً اینکــه اگر با
رعایــت انصاف به ایــن گفتوگو دقت کنیم،
بجــز برخــی نقدهــا و نظرهــای شــخصی که
قطعــاً حــق و شــأن وزیر امــور خارجه کشــور
است ،رد و نشانی از برخی مطالب نادرستی
که منتقدان به ایشــان میدهند وجود ندارد.
بــه عبارتی مشــهود اســت که بســیاری از این
قضاوتهــا یک نــوع بزرگنمایی اســت که به
احتمــال زیاد متأثــر از دعواهای سیاســی رخ
میدهد .اتفاقی که شــاید بتواند زمینه برخی
توفیقهــای جناحــی و انتخاباتــی باشــد امــا
قطعاً ضربه به منافع ملی از طریق تضعیف
کارگزاران مستقر نظام است.

