ظريف:

مذاکره موشکي و
منطقهاي با اروپا
دروغ است

2

وزير امور خارجه کشورمان گفت :مذاکره موشکي و منطقهاي با اروپا دروغ است.محمدجواد
ظريف در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم درخصوص مذاکره اخير هيئت
ايراني با هيئت اروپايي و نتايج اين نشست و اينکه اگر هيئت اروپايي نتواند تضمين الزم براي
ادامه برجام را بدهد واکنش وزارت خارجه چه خواهد بود ،گفت :اين شرايط يعني مذاکرههاي
صورتگرفته با اروپا سياه و سفيد نيست و بايد ببينيم اروپاييها در نهايت چهچيزهايي را ارائه
ميدهند.وي با بيان اينکه ما نتايج و يا همان موضوعات مطرحشده در مذاکره را در کشور ارائه
ميدهيم و درباره آن تصميمگيري ميشود اما اآلن ما نميدانيم آنها چهچيزي ارائه ميدهند
ادامه داد :اروپاييها در آن  9بندي که اعالم کردند به همه حوزههاي مهمي که بايد در برجام
انجام شود اشاره کردهاند ،حاال موضوع سر اين است که؛ هرکدام از اين بندها را چگونه عملياتي
ميکنند؟ بايد ببينيم و نتيجه آن را به داخل ميآوريم .البته وزارت خارجه دستگاه اقتصادي

سياسي

نيست و ما دستگاه سياسي هستيم هرچند که همکاران دستگاههاي ديگر هم همراه ما هستند
و نظر ميدهند.ظريف با بيان اين مطلب که نتايج مذاکره و بحثهاي صورتگرفته بايد به
داخل بيايد و مسئوالن کشور آن را بسنجند ،تصريح کرد :بر همين اساس عزيزان بايد ببينند
آيا آنچه اتحاديه اروپا ،روسيه و چين و ساير کشورها ارائه کردند کافي است براي ادامه برجام
يا خير ،تصميمي نيست که ما بهتنهايي بخواهيم درباره آن نظر دهيم.وي در پاسخ به اين
سؤال که گفته شده اروپا قرار است پيشنهاد جديدي را به ايران خارج از موضوع برجام بدهد
از جمله مذاکره بر سر توان موشکي و نفوذ منطقهاي ايران ،گفت :آن خبر کام ًال دروغ بود،
اتحاديه اروپا آن خبر را خودش تکذيب کرد ،اين عمليات رواني است که رژيم صهيونيستي
راه انداخته است تا اين سخنان را منتشر کند ،ضمن اينکه بارها گفتهايم ما صرفاً درباره برجام
مذاکره ميکنيم و خارج از برجام نه خواستهاي و نه حرفي داريم که بزنيم.

اخبار برگزيده »

حجاريان ،متوهّ م است

»
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آي تاهلل مقتدايي:

» خبر

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد:

تمرکز هيئت عالي نظارت مجمع
تشخيص بر شفافيت و مبارزه با فساد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تمرکز هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص
بر شفافيت و مبارزه با فساد خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر محسن رضايي در
جلسه هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تصويب اولويت
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در هيئت عالي نظارت ،از
تمرکز اين هيئت بر برخي عناوين مهم و حياتي از جمله شفافيت و مبارزه با فساد
خبر داد و افزود :در جلسه آتي هيئت نظارت ،گزارش ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
دولت از عملکرد قوه مجريه در زمينه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ارائه
خواهد شد.وي توجه ويژه به مؤلفههاي مهمي چون فرهنگ ،صرفه جويي ،انگيزه
و چگونگي کنترل عوامل شکنندگي اقتصاد را در ارزيابي عملکردهاي اقتصادي حائز
اهميت توصيف کرد و گفت :بايد توجه داشته باشيم که نظارت برسياستهاي کلي
متفاوت از نظارت بر برنامههاي پنج ساله است و در حقيقت برنامهها بر مبناي انطباق
با سياستهاي کلي ،مورد ارزيابي قرار مي گيرند.وي همچنين نظارت هيئت عالي
بر حسن اجراي سياستهاي کلي را محدود به قوه مجريه ندانست و تصريح کرد:
مخاطب سياستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري همه قوا و دستگاهها و نهادها
هستند ،لذا نظارت بر عملکردها در قبال سياستهاي اقتصاد مقاومتي هم مختص
دولت نيست و گزارش ساير قوا نيز اخذ خواهد شد.

خجسته:ممکناستتمامجريانات
سياسي مجلس به يک ليست واحد برسند

عضو فراکسيون نمايندگان واليي گفت :ممکن است تمام جريانات سياسي مجلس
به يک ليست واحد برسند.امير خجسته در گفتگو با خبرگزاري دانشجو ،با اشاره
به تحرکات وکالي ملت در خصوص انتخابات هيئت رئيسه ،اظهار داشت :باتوجه
به اينکه در اين هفته انتخابات هيئت رئيسه را پيش رو داريم فراکسيون هاي
سه گانه مجلس در حال برگزاري جلسات و گفتگو براي رسيدن به ليست نهايي
خود هستند.وي با بيان اينکه اين جلسات با اعضاي هيئت رئيسه فراکسيون ،اعضاي
اثرگذار فراکسيونها و تمام ي اعضا برگزار مي شود ،افزود :فراکسيون هاي سه گانه
بهارستان در حال تبادل نظر و هماهنگي هستند و صحبت هاي براي ائتالف ميان
اين فراکسيونها مطرح است.خجسته تصريح کرد :از تبادالت صورت گرفته اين طور
به نظر مي رسد که ممکن است جريانات سياسي حاضر در مجلس به صورت ائتالفي
به يک ليست برسند و سهم شان را در هيئت رئيسه مشخص کنند.

حجتاالسالم والمسلمين حاجابوالقاسم:

هزينه براي تقويت بنيه دفاعي
مبناي قرآني دارد

نماينده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبري گفت :هزينه براي تقويت بنيه دفاعي
مبناي قرآني دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،حجتاالسال م والمسلمين
محمد حاجابوالقاسم در محفل ترتيل خواني قرآن کريم در ادامه بيان درسهاي
تفسيري قرآن کريم به دروس تفسيري جز دهم قرآن کريم اشاره کرد و گفت:
آيه مبارکه  60سوره انفال به انفاق و هزينه کرد براي تقويت بنيه دفاعي در برابر
دشمنان اشاره دارد و ميفرمايد «هر چه در دنيا در برابر دشمن هزينه کنيد در
آخرت به شما بازميگردد».وي ادامه داد :خداوند متعال در آيات متعدد مؤمن
را به انفاق در مسير تقويت بنيه دفاعي در مقابل دشمنان دعوت کرده است و
ميفرمايد هر چه در راه خدا هزينه کنيد بهسوي شما بازميگردد که اين آيه
همانطور که بيان شد نشان ميدهد هزينههاي دفاعي در دنيا و آخرت به امت
اسالمي بازگشت داده ميشود.وي با بيان اينکه جامعه اسالمي بايد به تقويت
قدرت دفاعي خود و به رخ کشيدن آن در مقابل دشمنان توجه داشته باشد و
همه آحاد جامعه اسالمي بايد خود را براي هزينههاي دفاعي آماده کنند ادامه
داد :رهبر معظم انقالب ميفرمايند «اگر در راه تقويت بنيه دفاعي کشور هزينه
نکنيم بايد براي راضي کردن قلدرها به دشمنان باج بدهيم».

عضو فراکسيون اميد:

عارف براي رقابت با الريجاني ترديد دارد
عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :عارف براي رقابت با الريجاني ترديد دارد.حجتاالسالم
عبدالحميد خدري در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،از جلسه روز
دوشنبه هفتم خرداد اين فراکسيون خبر داد و گفت :جلسه روز دوشنبه فراکسيون
اميد مجلس ،بهمنظور جمعبندي نظرات اعضاي فراکسيون درباره نحوه ورود به انتخابات
هيئترئيسه برگزار ميشود.وي افزود :در اين جلسه ،پس از بررسي و در نظر گرفتن
مصلحت ،موقعيت ،وضعيت و فضاي مجلس و نمايندگان و نيز شرايط داخلي و خارجي
کشور ،جمعبندي نهايي در اين باره انجام ميشود.وي با بيان اينکه برخي از اعضاي
فراکسيون اميد از کانديداتوري آقاي عارف براي رياست مجلس حمايت ميکنند،
اظهار داشت :البته آقاي عارف در اين زمينه ترديد دارد که احتماال در جلسه روز
دوشنبه پس از استماع نظر اعضا ،نظر خود را در اين باره عنوان ميکند.

حسيني :بيانات رهبرانقالب کمک به
اروپاست تا بتوانند برجام را احيا کنند
سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه گفت :بيانات رهبرانقالب کمک به اروپاست تا
بتوانند برجام را احيا کنند.سيد محمدعلي حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر ،پيرامون
بيانات اخير رهبر معظم انقالب در خصوص مذاکره با اروپايي ها ،اظهارداشت :ببينيد
آن چه در خصوص ضرورت تضمين هاي اروپا در فرمايشات مقام معظم رهبري مطرح
شد عمدتا با محوريت برجام بود تا مناسبات دوجانبه ايران و اروپا؛ گرچه حتما هر
دو بر يک ديگر اثر گذارند.وي گفت :حقيقت مطلب اين است که اگر اروپا پس از
خروج آمريکا از برجام واقعا به دنبال ابقاء و يا به تعبيري احياء برجام هست ،بايد
راهکارهايي را مورد توجه قرار دهد که ايران بتواند در قبال تعهداتي که صادقانه و به
شکل قابل راستي آزمايي به اجراء درآورده ،از منافع آن نيز برخوردار شود؛ لذا بيانات
صريح و روشن رهبر معظم انقالب در حقيقت کمکي است به اروپا تا چنانچه از عزم
و اراده سياسي جدي براي نجات برجام برخوردار است ،بتواند استراتژي متناسب با
اين هدف را طراحي و راهکارهاي مناسب براي دستيابي به آن را بيابد.سفير سابق
ايران در ايتاليا در پاسخ به اين سوال که اظهارات ضد و نقيض رهبران اروپايي در اين
مدت را چگونه ارزيابي مي کنيد ،تصريح کرد :بخشي از اين پديده ،يعني اظهارات
ضد و نقيض مقامات عالي رتبه اروپايي ،طبيعي به نظر مي رسد ،چرا؟ چون در بزنگاه
بي سابقه يا بسيار کم سابقه اي قرار گرفته اند.وي اظهار داشت :اروپايي ها از يک
طرف برجام را دستاورد بزرگ ديپلماتيک و تامين کننده منافع سياسي ،بين المللي،
امنيتي و اقتصادي خود مي دانند که به اعتبار جهاني آنان پيوند خورده ،و البته آن
را در يک قدمي فروپاشي مي بينند و از طرف ديگر ،جمهوري اسالمي ايران را که
نسبت به تمامي تعهدات خود پايبند بوده ،در برابر خود دارند.حسيني اظهارداشت:
از طرف ديگر ،متحد و هم پيمان شرور بزرگي را پيش رو دارند که او را بد عادت
کرده و در اکثر قريب به اتفاق برنامه ها و سياست ها ،همراهي اش کرده اند .از ديگر
روي بايد پاسخگوي رژيم هاي متجاوز و طلبکاري چون رژيم صهيونيستي و سعودي،
شرکت هاي کوچک و متوسط و بزرگ اروپايي و همچنين افکار عمومي جهان نيز
باشند؛ از اين رو بايد دانست برخي از مواضع متناقض مقامات اروپايي ناشي از اين
استيصال و سر در گمي است.

مسئوالن دستورات رهبري درباره شرايط ادامه برجام را عملياتي کنند

دبير دوم شوراي عالي حوزه هاي علميه گفت :مسئوالن دستورات رهبري درباره
شرايط ادامه برجام را عملياتي کنند.آيتاهلل مرتضي مقتدايي در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاري حوزه با اشاره به بيانات بسيار مهم چند روز پيش رهبر معظم انقالب
در ديدار رمضاني مسئوالن و کارگزاران نظام با ايشان اظهار داشت :مقام معظم
رهبري در اين ديدار همچون ديدارهاي قبل ،به تبيين مهم ترين نکات و ارائه
رهنمودهايي پرداختند که بي شک اهتمام به آن ها به خصوص از ناحيه مسئوالن
مي تواند باعث عزت و عظمت و موفقيت بيشتر کشور و نظام اسالمي شود.وي
افزود :از اين منظر همه ما حقيقتاً بايد خداي متعال را به خاطر وجود چنين رهبر
فهيم ،آگاه و شجاع و حکيمي شکرگزار باشيم چرا که همواره و در همه صحنه ها
با هدايت خويش  ،امور را به پيش برده و باعث خنثي شدن توطئه ها و نقشه هاي
شوم دشمنان مي شوند؛ طبعاً ملت و مسئوالن نيز بايد همچون گذشته در تبعيت
از ايشان و تحقق فرمايشات و منويات معظم له بکوشند تا شاهد عزت و عظمت
بيشتر ملت و کشور ايران باشيم.وي بيان داشت :رهبر معظم انقالب در همين

ديدار اخير با مسئوالن نيز مباحث مفصل و نکات مهمي را بيان کردند که اگر
هر يک از آن ها به طور جزيي شرح داده شود ،چه بسا چند جلد کتاب شود اما
اجماالً معظم له به چند نکته مهم و محوري در عرصه مسائل داخلي و به خصوص
بينالمللي پرداختند که توجه به آنها به خصوص از سوي مسئوالن و کارگزاران
نظام بسيار الزم است.وي گفت :ايشان همچون گذشته بار ديگر بر لزوم حفظ و
تعميق وحدت و انسجام داخلي تاکيد فرمودند و به اين مسئله اشاره کردند که
وحدت و پرهيز از دو دستگي و بدبيني و به خصوص بحث دوقطبي سازي  ،الزمه
حمايت و تقويت نظام اسالمي است.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين
با اشاره به قضاياي برجام و خروج آمريکا از اين معاهده بينالمللي تصريح کرد:
مقام معظم رهبري در همين ديدار ،دستوراتي در خصوص وضع فعلي برجام و
به خصوص پس از خروج قلدرمآبانه آمريکا از اين معاهده که نقض آشکار قوانين
بين المللي است ،صادر فرمودند و به وظايف مهم مسئوالن به ويژه دستگاه ديپلماسي
اشاره داشتند.وي گفت :همان طور که رهبري معظم نيز به صراحت فرمودند،

همانطور که بنا بر تجارب تاريخي ،نمي توان به آمريکا اعتماد کرد ،به اروپايي ها
هم نمي توان اعتماد داشت چرا که اروپاييها نشان داده اند
که در مواقع حساس و سر بزنگاه ها از همراهي با آمريکا عليه ملت ما دست
برنمي دارند ،لذا ايشان تاکيد کردند که براي ادامه کار در برجام بايد تضمين هاي
الزم و قطعي از طرف اروپايي گرفته شود.مقتدايي بيان داشت :نکته حائز اهميت
ديگر در کالم مقام معظم رهبري اين بود که نبايد گذاشت امور جاري کشور
به مسئله برجام گره زده شود بلکه مي بايست با اعتماد به نفس و با تکيه بر
توانايي هاي داخل  ،مسائل را به پيش بُرد و بر مشکالت اقتصادي غلبه کرد.
وي ابراز داشت :در هر صورت اين انتظار به طور جدي از مسئوالن و دولتمردان
مي رود که بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را نصب العين خود قرار
داده و با عمل به آنها زمينه الزم براي حفظ و تقويت اقتدار نظام را فراهم کنند
چرا که بي شک در اين صورت است که مي توان به رفع مشکالت در کشور و
گرفتاري هاي مردم کمک کرد.

علي شمخاني ،دبير شوراي عالي امنيت ملي:

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :راهبرد آمريکا عليه
ايران عربدهکشي است.به گزارش خبرگزاري مهر ،دريابان
علي شمخاني در گفتگو با شبکه الجزيره به بيان نظرات
خود درباره ادعاهاي آمريکا عليه ايران ،سياستهاي
کشورمان در منطقه  ،جهان و  ...به سواالت خبرنگار اين
شبکه قطري نيز پاسخ داد.وي در پاسخ به اين سوال که
اخيرا ً آمريکا استراتژي جديدي که شروطي را به ايران
تحميل مي کند اعالم کرده و گفته که اين استراتژي
اساس تعامل با ايران در آينده است اين استراتژي را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟ گفت :نامگذاري اين طرح به
عنوان استراتژي جديد درست نيست چرا که اين نه
استراتژي است و نه جديد است ،اين روزها گندهگويي
و ياوهگويي و عربدهکشي مقامات آمريکايي کمي زياد
شده و فکر ميکنند با اين اظهارات و اقدامات مي توانند
موانع زياده خواهي شان را کنار بزنند و حرف ناحق
خودشان را اعمال کنند .جمهوري اسالمي ايران در طول
سال هاي بعد از پيروزي انقالب به کرات ثابت کرده که
هرگز تسليم اين نوع ياوه گوييها و زياده طلبيها نمي
شود.وي افزود :اصوال اگر به ريشه بيان اين حرفها و حتي
داليل خروج آمريکا از برجام توجه کنيم خواهيم ديد که
همه اين اقدامات به تسليم نشدن ايران در برابر خواست
آمريکا بر مي گردد .اين گونه رفتار صرفا مربوط به رئيس
جمهور فعلي آمريکا نيست ،اوباما هم همين حرفها را
مي زد؛ اوباما هم براي توجيه افکار عمومي آمريکا به
دروغ مي گفت که بدون شليک يک گلوله ايران را به
مسير مورد نظر آمريکا هدايت کرديم .ترامپ وقتي از
برجام خارج شد انتظار داشت که سه رخداد به وقوع
بپيوندد؛ يکي اينکه اروپاييها به سرعت با آمريکا همراهي
کنند ،دوم اينکه بقيه کشورها هم به آمريکا بپيوندند
و درنهايت مردم آمريکا از اقدامات او حمايت کنند .اما
شرايط پديد آمده پس از خروج آمريکا از برجام باعث
شد که ترامپ در سه برآورد مورد نظرش ناکام شده و
با شکست مواجه شود.شمخاني تاکيد کرد :البته اين
که رخدادهاي ذکر شده تا چه زماني ادامه پيدا کند
موضوع ديگري است که گذشت زمان تعيينکننده آن

راهبرد آمريکا عليه ايران عربدهکشي است

است ولي واقعيت امروز اين است که اروپاييها با ترامپ
همراهي نکردند و با اين استدالل که برجام يک سند
مشترک جهاني است و تاثير اساسي روي عدم اشاعه
داشته و قسمتي از امنيت منطقه است به آن وفادار
ماندند .وي گفت :در ميان سايرکشورهاي جهان هم
بجز رژيم صهيونيستي و تابعينش مثل سعودي و امارات
و بحرين ،کشورهاي ديگر حاضر به همراهي با آمريكا
نشدند.وي افزود :آمريكايي ها با تحليل عملکرد ايران
در  ۸سال دفاع مقدس به خوبي مي دانند با اهرم حمله
نظامي امکان محدود سازي ايران وجود ندارد عالوه بر
اين توان هستهاي صلح آميز ايران نيز که کامال بومي
است قابل انهدام نيست .تحريم هم نه تنها به محدود
سازي توان هسته اي ايران منجر نشد بلکه شتاب توسعه
آن را شدت بخشيد لذا به اين نتيجه رسيدند چاره آنان
جنگ و تحريم نيست و از اين رو به مذاکره رو آوردند.
شمخاني در پاسخ به اين پرسش که آمريکا از ايران
ميخواهددربارهبرنامهموشکياشوهمينطورسياستهاي
منطقهاياش مذاکره کند آيا ايران آماده مذاکره درباره
اين موارد با آمريکا و يا حتي بعضي از کشورهاي اروپايي
هست يا اينکه ايران فقط در برنامه هسته اي خود مذاکره
کرده و هيچ مذاکره ديگري در هيچ موردي نخواهد
کرد؟گفت :دليل عقالني براي مذاکره با کشوري که به

تعهدات خود پايبند نيست وجود ندارد .آمريکا با خروج
از برجام عمال اين توافقنامه بينالمللي را پاره کرد .البته
اين کشور از ابتداي شکل گيري برجام هم با نقضهاي
مکرر در مسير بي تعهدي گام برداشت و در انتها نيز
به صورت يک جانبه از آن خارج شد .آيا به اين کشور
مي توان اعتماد کرد؟ آمريکا به هيچ وجه براي مذاکره
قابل اعتماد نيست .توان موشکي ايران کامال بومي و
دفاعي است .ما براي توسعه توان دفاعي متعارف از
هيچ کس اجازه نمي گيريم و حاضر به مذاکره در اين
حوزه نيستيم .در طول  ۴۰سال پس از پيروزي انقالب
اسالمي ما آغازگر هيچ تهاجمي نبوديم و به دنبال توسعه
سرزميني هم نيستيم .اما در مقابل رژيم صهيونيستي از
سوي آمريكا به جنگندههاي دور پرواز اف  ۳۵و انواع
موشکها و سالحهاي پيشرفته مجهز ميشود .عالوه
بر اين کشورهاي منطقه به ويژه سعودي و امارات عربي
متحده نيز با خريدهاي تسليحاتي سرسامآور به بزرگترين
زرادخانه سالحهاي غربي تبديل شدهاند .بر اين اساس
درخواست ايجاد محدوديت در توانمندي هاي دفاعي
ايران چه پيامي به غير از تالش براي از ميان بردن
قدرت بازدارندگي ايران ميتواند داشته باشد؟ شمخاني
در جواب اين سوال که اسرائيل مي گويد در ماههاي
گذشته مواضع ايران و حزباهلل را در سوريه هدف قرار

داده که بعضي از اين مواضع انبارهاي موشکي بوده و
گفته که با حضور ايران در سوريه به صورت مستقيم
و رأساً برخورد خواهد کرد و شما در سفر به روسيه
گفتيد که اسرائيل بايد منتظر پاسخ سخت و قاطع
ايران باشد آيا اين معادله همچنان پابرجاست؟گفت:
ايران به دعوت دولت سوريه براي مبارزه با تروريسم در
اين کشور حضور دارد .ما مهمان دولت سوريه هستيم
و طبيعتا اين کشور همان گونه که در برابر تجاوز به
کشورش حساس مي باشد در قبال دفاع از مستشاران
ايراني حاضر در اين کشور نيز احساس مسئوليت
مي کند .به طور قطع در چارچوب معادله ذکر شده
هرگونه تعرض و تجاوز مشابهي نيز با قاطعيت و شدت
عمل پاسخ داده مي شود .رژيم صهيونيستي با هدف
قراردادن مستشاران نظامي ايران دچار خطاي راهبردي
شد و هزينه اشتباهش را نيز پرداخت کرد .اين معادله
غير قابل تغيير است.وي تاکيد کرد :در خصوص جنگ
بايد بگويم ايران به واسطه جنگ تحميلي عراق عليه
خود تجربه هاي زيادي کسب کرده است ،درست
است که آنان مي توانند آغازکننده جنگ باشند اما
پاياندهنده آن نخواهند بود.شمخاني در جواب اين
پرسش که اگر توافق هسته اي شکست بخورد چه
خواهد شد؟ االن ايران و اروپا و برخي از کشورهاي
جهان در تالش هستند که توافق هسته اي پابرجا بماند
اما اگر بر فرض مثال به مرحله اي برسيم که ادامه توافق
امکانپذير نباشد ايران سياستهاي خودش در منطقه
را کمافيالسابق ادامه مي دهد يا اينکه شاهد تغييراتي
در سياست هاي ايران خواهيم بود؟گفت :آمريکا قبل از
برجام و بعد از برجام سياست هايش تغيير نکرده است.
سياست هاي آمريکا در قبال ايران همواره خصمانه بوده
است .ايران هرگز در سياست هاي منطقه اي خودش
تا زماني که تامين کننده مصالح مردم منطقه است و
مردم خواهان آن هستند و حکومت هايي مثل عراق
و سوريه خواهان آن هستند تجديد نظر نخواهد کرد
حتما به اين سياست ها ادامه خواهد داد و دليلي بر
تغيير نمي بينيم.

روحاني:

قدمهاي برداشته شده براي پايداري برجام تا االن مثبت است
رئيس جمهور گفت :قدمهاي برداشته شده براي پايداري برجام تا االن
«مثبت» است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم
والمسلمين حسن روحاني در ديدار جمعي از علما و روحانيون با بيان اينکه
در عرصه روابط خارجي تالش ما اين بوده که از حقوق و دستاوردهاي
ملت حراست کرده و از ظلمي که به ناحق ميشد ،بکاهيم ،افزود :دولت
در زمينه مسائل بينالملل ،گامهاي مؤثر زيادي برداشته که يک نمونه
آن ،لغو  6قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ملت است که امروز
و با وجود خروج آمريکا از برجام همچنان لغو و بالاثر هستند.روحاني
ادامه داد :دولت همچنين پرونده بسيار پيچيده «پي ام دي» که برخي ها
ميگفتند تا ده ها سال آينده نيز حل نخواهد شد را حل و فصل کرد و
اين پرونده بسته شد.رئيس جمهور اظهار داشت :فرق غنيسازي امروز ما
با گذشته در اين است که قب ًال سازمان ملل مدعي بود که ايران به خاطر

تخلفاتي که داشته حق قانوني غنيسازي ندارد ،اما امروز غنيسازي ما
با رأي همان سازمان ملل که آمريکا نيز به آن رأي داده کام ًال قانوني
است .اين تأمين حقوق ملت و تالش براي رفع ظلمي بود که به ملت
ايران ميشد.روحاني تصريح کرد :دولت همچنين تالش کرد ظلم بزرگتر
تحريم را نيز دفع کند و در زمينههايي نيز موفق بود ،اما در برخي زمينهها
آمريکاييها ،همراهي نکردند و اين عدم همراهي تا آنجا ادامه پيدا کرد
که باالخره به طور يک جانبه از برجام خارج شدند.رئيس جمهور اضافه
کرد :با اين وجود امروز در وضعيتي هستيم که رئيس جمهور فرانسه در
سفر به روسيه و ديدار با رئيس جمهور اين کشور در مصاحبه مشترک
اعالم ميکند که ما حامي برجام هستيم .آمريکاييها به اروپاييها فشار
ميآورند که يا ما را انتخاب کنيد يا ايران را .اما اروپاييها ميگويند که
ما برجام را انتخاب ميکنيم.روحاني ادامه داد :نميخواهم بگويم همه

مسائل حل و فصل شده است ،اما امروز اکثر کشورها معتقدند و ميگويند
که راه ايران درست بوده و اين آمريکاست که اشتباه کرده است و اين
يک موفقيت بزرگ است.رئيس جمهور با بيان اينکه قدمهاي برداشته
شده براي پايداري برجام تا االن «مثبت» است خاطر نشان کرد :امروز
تالش ما بر اين اصل استوار است که اگر توانستيم حقوقمان را با ماندن
در برجام احصاء کنيم ،در اين معاهده بمانيم .مدت تعيين شده از زمان
سپري شده ،ما را اميدوار کرده که ميتوانيم به اهدافمان برسيم و اگر
مشکلي پيش بيايد نيز با حضور و کمک مردم از آن عبور مي کنيم.روحاني
گفت :توجه داشته باشيد که شرايطي که امروز در آمريکا وجود دارد نيز
دائمي نيست و معلوم نيست که در انتخابات مياندورهاي کنگره و ديگر
انتخابات پيشرو در کشور ،چه اتفاقي بيفتد .در هر حال بايد مسائل را
با تدبير پيگيري و حل و فصل کنيم.

حس نبيگي:

حفظ منافع ملي ،خط قرمز جمهوري اسالمي است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :حفظ منافع ملي
خط قرمز جمهوري اسالمي است.ابوالفضل حسنبيگي در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاري رسا ،در خصوص خروج آمريکا از برجام ،گفت :همه ميدانيم اروپا
و آمريکا دو متحد استراتژيک هستند که هر دو راهبردي يکسان دارند.وي
افزود :اروپاييها در قبال برجام منافعي داشتند که آقاي ترامپ آن منافع
را در نظر نگرفت حال اروپاييها ميتوانند تالش کنند با خروج آمريکا،
در برجام حضور داشته باشند اما اينکه اروپاييها تا چه حد ميتوانند در
مقابل زيادهخواهيهاي آقاي ترامپ مقاومت کنند بستگي به نوع مذاکرات
و تصميم رئيس جمهوري آمريکا دارد.وي با بيان اينکه برجام يک معاهده
بين المللي بود ،ابراز کرد :با خروج آمريکا ساير کشورها ميتوانند به برجام
پايبند باشند تا برجام ادامه داشته باشد در اين هنگام دولت بايد هوشيارانه
به مذاکرات ادامه دهد و تالش کند با خروج آمريکا ما بقي کشورها به برجام
پايبند بمانند.حسن بيگي با اشاره به اينکه امروز کشورهاي جهان ترامپ
را محکوم ميکنند و ايران را کشوري وفادار به عهد و آمريکا را عهد شکن

ادامه از صفحه اول
البته از طرف ديگر هم دولتها  ،هرگاه در پي اجراي برنامهاي
بودهاند كه باسياستهاي كالن نظام و منويات رهبري در تعارض
بوده است  ،غالبا در تبيين و بزرگنمايي اين تعارض و مظلومنمايي
خود  ،كم نگذاشته اند.
در مجموع بايد چنين استنباط كرد كه خروج آمريكا از برجام ،
ديدگاههاي دولت آقاي روحاني درباره آمريكا را به سياستهاي نظام و
آرمانهاي ملت  ،نزديك ساخته است  .اما مسئله مهم و سرنوشتساز
براي كشور ،اقدامات بعدي دولت در ارتباط با الشه بيجان برجام
است و با توجه به سخنان شفاف و قاطع مقام معظم رهبري در ديدار
اخير مسئوالن كشور  ،انتظار ميرود دولت آقاي روحاني به منظور
جبران سالهاي از دست رفته وخسارت محض ،دقيقا اين سياستها

ميدانند ،اظهار داشت :خروج آمريکا از برجام موجب شکسته شدن اجماعي
شد که قبل از مذاکرات در سطح بين المللي عليه ايران صورت گرفته شده
بود.وي با استناد به اذعان کشورهاي اروپايي ،روسيه و چين مبني بر اينکه
جمهوري اسالمي ايران امروز به يک کشور قدرتمند تبديل شده است،
اظهار داشت :جمهوري اسالمي در کنار مقاومت توانست آمريکا را در
سال  1357از ايران بيرون کند و اکنون نيز او را از خاورميانه و آسيا خارج
کرده است برهمين اساس جهان به اين مهم که ايران کشوري قدرتمند و
مقتدر است پي برده است؛ بنابراين جهان با ايران بايد براساس ايران امروز
تبادل و مذاکره داشته باشند.حسن بيگي با تاکيد بر اينکه ما چه با برجام
و چه بدون برجام همواره بايد به فکر منافع خودمان باشيم ،گفت :ما نبايد
به آمريکا اجازه سوءاستفاده بدهيم تا به منافع ما لطمه وارد کند ،دولت
براساس اقداماتي که از گذشته انجام داده همواره بايد براي ادامه برجام و
جدا کردن آمريکا از برجام کوشش و تالش کند.حسنبيگي ادامه داد :در
حال حاضر اروپائيان ،روسيه و چين همه اذعان دارند که جمهوري اسالمي

ايران قادر است هر نوع حرکت خصمانه و موذيانه آمريکا را پاسخ دهد و
پيروزي از آن ايران باشد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس منافع ملي را خط قرمز جمهوري اسالمي ايران دانست و گفت:
با شرايط کنوني حفظ وحدت اوجب واجبات است که از منافع خودمان
پاسداري کنيم بنابراين خط قرمز ما حفظ منافع ملي است و اين چيزي غير
از منافع احزاب و گروهها است.وي افزود :اگر کسي بخواهد شادي بيش از
حد داشته باشد به طور قطع در جايگاهي قرار ميگيرد که منافقان ،اسرائيل
و عربستان سعودي بعد از خروج ترامپ در آن جايگاه قرار گرفتند اما اگر
کسي بخواهد همواره طوري عمل کند که منافع ملي را خرج تصميمات
نابخردانه کند به طور قطع مجلس اجازه اين اقدام را نخواهد داد.حسنبيگي
خاطرنشان کرد :ما در عين حال که بايد وحدت خودمان را حفظ کنيم بايد
يک صدا عليه اقدام خصمانه ترامپ موضع بگيريم و از منافع ملي و مسائل
ملي خودمان دفاع کنيم از اين رو الزم است در همه امور از فرمايشات رهبر
معظم انقالب اطاعت کنيم.

را نصب العين اقدامات خود قرار دهد و عالوه بر موضعگيريهاي
انقالبي در مصاحبهها كه كاركرد داخلي دارند سر ميزهاي مذاكره
نيز بر اساس همان مطالبات روشن نظام گفتگو نمايند.
روشن است كه با توجه به تاوان سنگيني كه ملت ايران طي چهارسال
انتظار گذشته  ،براي كسب تجربه برجام پرداخته است تكرار همان
روش در مذاكره با اروپا را نظام اسالمي و ملت انقالبي ايران تحمل
نخواهد كرد و تاريخ نيز با تعبيري تندتر از «اشتباه» از آن ياد
خواهد كرد.
در پايان به فرازهايي از سياستهاي مورد تاكيد رهبر حكيم و انقالبي
نظام اسالمي  ،در ديدار اخير با مسئوالن كشور اشاره مي كنيم:
 -1محال بودن امكان تعامل نظام اسالمي با آمريكا به دليل تجربه
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 -2نتيجه معكوس دادن رويكرد انعطاف در برابر آمريكا و اروپا.
 -3كارايي سياست انقالبيگري در برابر نظام استكبار جهاني.
 -4گره نزدن مسائل و مشكالت داخلي به سياست خارجي به خصوص
به برجام و در مقابل تكيه كردن بر توانمندي ملت ايران.
 -5نااميدسازي و رسيدن كشور به بن بست  ،سياست قطعي دشمن
است.
 -6پرهيز از دلخوش كردن به احتماالت  ،از جمله احتمال پيدايش
اختالف بين آمريكا و اروپا يا نگاه خوشبينانه داشتن به اروپا با توجه
به پيشينه خائنانه و بيصداقتي آنها و در مجموع واقعيتها را درست
فهميدن ،از جمله نامطلوب بودن وضعيت اقتصاد كشور و مشكالت
را صادقانه با مردم در ميان گذاشتن.
 -7پرهيز از دودستگي و دوقطبي بر اساس برجام.

پايان دلواپسيها !

س جمهور در واکنش به تحليل سعيد حجاريان که گفته
معاون رئي 
بود جناح راست چهار سناريوي به استعفا رساندن دولت ،اعمال فشار،
پرونده سازي و عملياتي کردن طرح عدم کفايت رئيس جمهور را در
مقابل روحاني دنبال مي کند ،به خبرآنالين گفت :االن وقت آن نيست که
رقباي انتخاباتي از هم انتقام بگيرند .امروز در مواجهه با وضعيتي که ترامپ
عليه ايران ايجاد کرده ،بايد همه با همديگر براي آينده ايران تصميمات
خوبي بگيرند.معصومه ابتکار در باره اعالم پيروزي زودهنگام بيش از
 20ميليون رأيي جناح مخالف دولت براي انتخابات رياست جمهوري 1400
اظهار کرد :اين تو ّهم است! چون قطعا اگر مردم تحت فشار قرار بگيرند
و مشکالت بيشتري پيش آيد ،همه ما در قبال اين شرايط مسئوليم .اگر
جناح ها دلسوز ايران و جمهوري اسالمي ايران هستند بايد براي خروج
از اين شرايط و بهبود وضعيت اقتصادي و شرايط اجتماعي و سياسي
برنامه هاي منسجم و يکپارچه اي را دنبال کنند.
***

صدا و سيما اشتباه الپوشاني برجام را تکرار نکند

بسيج دانشجويي دانشگاه هاي بزرگ تهران طي نامه اي به رئيس رسانه
ملي از وي خواستند تا در ساعات پر بيننده رسانه ملي به منتقدين برجام
اجازه صحبت دهد .به گزارش فارس ،در اين نامه آمده است .1 :در قالب
برنامههاي گفتگو محور ،يک ساعت آنتن زنده به تشکلهاي دانشجويي
اختصاص دهيد تا تجربه برجام توسط جوانان دغدغهمند و انقالبي مرور
شود  .2در ساعات پر بيننده رسانه ملي ،فرصتي را به منتقدين برجام
اختصاص دهيد تا به تنوير افکار عمومي و بررسي مسير پيشرو بپردازند
 .3الزم است در سال حمايت از کاالي ايراني ،به پيگيري سياستهاي
کلي اقتصاد مقاومتي و مشخصا اقتصاد بدون برجام و درونزا و متکي به
داخل بپردازيد و با توليد برنامههاي متعدد در اين زمينه با جريان فکري
معتقد به سازش براي پيشرفت مبارزه کنيد .4ثبت اين تجربه از سوي
شما بايد همانطور که رهبر انقالب در ديدار با مسئوالن فرمودند ،ناظر
به آينده بوده و براي ادامه راه نيز به کار بيايد .لذا اين روزها که مجلس در
گير و دار تصويب کنوانسيون اي اف تي اف است ،اشتباه الپوشاني کردن
در برجام را تکرار نکنيد و با تريبون دادن به کارشناسان و متخصصان در
اين زمينه ،افکار عمومي را نسبت به آنچه که در حال رخ دادن است آگاه
کرده و مانع ورود ضربه مهلک ديگري بر پيکر کشور شويد.
***

ط هاي رهبر انقالب کيست؟
مخاطب شر 

حسين شمسيان عضو شوراي سردبيري روزنامه کيهان در کانال شخصي
خود در پيام رسان سروش نوشت :رهبر عزيز انقالب ضمن بر شمردن
تجربه هايي تلخ از اعتماد به دشمن ،شروطي روشن و بدون ابهام براي
مذاکره و معاهده با اروپا مطرح کردند .در جلسه بيان اين شروط  ،همه
چهره ها آشنا بودند .هم جليلي بود هم روحاني و واليتي و عراقچي و...
از جدي ترين منتقدين برجام تا جدي ترين ماله کشان برجام! عده اي
از اين مستمعين ،بخصوص آنها که جلوتر بودند يا در آن رديف پاي ديوار
در دو طرف رهبري نشسته بودند ،از روز اول و حتي تا همين اواخر پاي
علم سرنگون برجام سينه زدند! تکرار همه کلمات و قسم هاي دروغ آنها،
تکرار مالل و کدورت است .عده اي از اين جماعت پيشتر هم در جلسات
آشکار و محرمانه قبل و بعد از شروط « 9گانه»برجام حضور داشتند و
اصال مامور اجراي آن شروط بودند .مثال مامور نظارت و پيگيري آن شروط
بودند در کميسيون نظارت بر برجام .اما يک شرط از آن شرايط اجرا
شد؟! يک خلف وعده دشمن در آن کميسيون مورد تصميم گيري قاطع
واقع شد؟! به تصريح رهبر عزيز ،آن شرط ها رها شد و کارها يک طرفه
پيش رفت! عملکرد کميسيون را هم که مي بينيم! همه مي دانيم که
سخنان رهبر انقالب ،عباراتي تزئيني نيست و به گواه دوست و دشمن،
حکيمانه ،کاربردي و راهگشاست که با شناخت دقيق از اردوي دشمن،
پيش بيني هاي عيني و بارها ثابت شده بيان مي کنند .هيچ انسان
منصفي نيست که بتواند اين توصيف از رهبري را ناديده بگيرد .اکنون
و با اين مقدمه ،به نظرتان مخاطب فرمايشات اخير و شرط هاي دقيق
رهبر عزيز انقالب کيست؟
***

ميثاق نامه اصالح طلبان ،وحي ُمنزل است!

محمد رضا عارف رئيس فراکسيون اميد مجلس در گفتگو با تسنيم در
پاسخ به سوالي درباره اينکه برخي از اعضاي حزب کارگزاران همچون
ق نامه اصالحطلبان وحي ُمنزل نيست و
کرباسچي معتقدند که ميثا 
انتقاداتي به عدم انتخاب محسن هاشمي به عنوان شهردار داشتند ،گفت:
اين تفسير آقايان است؛ براي ما هر نوع ميثاقي که امضاء شود ،تعهدآور و
وحي ُمنزل است .هر فردي که ميثاقنامه را امضاء کرده بايد به آن پايبند
باشد ،بنده از آقاي هاشمي در ماجراي انتخاب شهردار صميمانه تشکر
ميکنم که پايبندي خود به ميثاقنامه را نشان داد.
***

عسل جديد الزم است!

روزنامه خراسان نوشت :در سالهاي اخير موج مخالفت با قصههاي غمانگيز
برنامه تلويزيوني «ماه عسل» رو به افزايش است و امسال نيز اين موج ادامه
دارد؛ به نظر ميرسد مخاطبان کمکم از «ماه عسل» رويگردان ميشوند.
حاال به نظر ميرسد عليخاني براي آنکه همچنان برنامهاش را در کانون
توجهات قرار دهد و قافيه را نبازد ،به اظهارنظرهاي جنجالي روي آورده
است .او در اولين قدم به فيلترينگ تلگرام انتقاد کرد و گفت حاال از بچه
 ۱۰ساله تا پيرمرد  ۸۰ساله به دنبال فيلترشکن ميگردند .اما او از همين
اظهارنظر اول ،نشان داد که هنوز در اين کار خبره نيست و دستفرمان
خوبي ندارد .از طرفي به دليل آن که اشارهاش به تلگرام ،کام ًال بيربط با
فضاي گفتگو بود ،مخاطبان را شگفتزده کرد و از طرفي خودش را درگير
ماجرايي کرد که به نوعي از حد و اندازه «ماه عسل» بزرگ تر بود .اين ماجرا
به يک تذکر از باال ختم شد و عليخاني تا چند روز ،فيتيله اظهارنظرهاي
جنجالي را پايين کشيد .با گذشت چند روز از تذکر مديران تلويزيون ،احسان
عليخاني دو تالش جديد براي درشتگويي داشته است .بار اول در پاسخ به
سخنراني وزير امور خارجه آمريکا دو دقيقهاي صحبت کرد؛ صحبتي که
کام ًال برايش بيخطر بود و حتي ميتوانست تضميني براي اظهارنظرهاي
بعدياش باشد .در نوبت بعدي ،او حدود  ۳۰ثانيه درباره قانون ممنوعيت
ورود بانوان به ورزشگاهها صحبت کرد ولي اين بار در حالي به اين موضوع
پرداخت که به دليل حضور امير علياکبري ورزشکار ،صحبتهايش کمي
با فضاي برنامه مرتبط بود .اين را هم بايد گفت که بر سرزبانها انداختن
برنامه با اظهارنظرهاي جنجالي ،ايده تازهاي نيست؛ پيشتر مهران مديري
در «دورهمي» و عادل فردوسيپور در «نود» اين کار را به شيوهاي موفقتر
انجام دادهاند؛ احسان عليخاني هم بداند که بايد کيفيت اصل برنامه خود را
ارتقا ببخشد و اگر مسير قبل تکراري شده است طرحي نو دراندازد.
***

دولت به مردم اميد واهي ندهد

نماينده مردم فريمان در مجلس گفت :دولت و تيم مذاکرهکننده در باره
مذاکرات خود با اروپاييها به مردم اميد واهي ندهند و آن را حالل مشکالت
اقتصادي عنوان نکنند و واقعيات را در مورد مذاکرات به مردم بگويند .سيد
احسان قاضيزاده هاشمي در گفتگو با فارس افزود :مذاکره با اروپاييها
يک مذاکره سياسي ،حقوقي است نه اقتصادي .همانطور که برجام يک
توافق سياسي ،حقوقي بود چرا که مذاکرات با دولتهاي اين کشورها در
حال انجام است نه با شرکتها و بنگاههاي آنها .امروزه شرکتهاي بزرگ
جهان که خصوصي هستند حساب ضرر و منفعت خود را ميکنند و تابع
تصميمات دولتهاي خود نيستند و مستقل عمل ميکنند و اگر آمريکا
آنها را تحريم کند قطعاً منافع خود را در نظر ميگيرند و نه تصميمات
اتخاذ شده در مذاکرات را .وي خاطرنشان کرد :امروزه قدرتهاي بزرگ
به معناي دولتهاي کشورهاي مختلف نيست بلکه امروزه بنگاهها و
شرکتهاي بزرگ اقتصادي در عرصه اقتصاد تأثيرگذار هستند .قاضي زاده
گفت :امروزه جنگ ،جنگ اقتصادي است و ديگر تصميمات درباره مقابله
با کشورها در وزارت دفاعآمريکا اتخاذ نميشود بلکه وزارت خزانهداري
اين کشور کار را در دست گرفته است.

