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برجام ،بدیل برجام

تکذیبادعاییمنتسببهشمخانی

یــک مقــام مطلــع در دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت
ملــی مطالــب مطرح شــده از ســوی نماینده سردشــت
اخبـــــار و پیرانشــهر در مــورد محتــوای جلســه وی بــا دریابــان
شــمخانی را تکذیب کرد و با اظهار تأســف نســبت به اظهارات غیر واقعی
نامبرده ،خواســتار رســیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این اقدام
غیراخالقی شــد .به گزارش جماران ،خضری نماینده سردشت و پیرانشهر
در گفتوگویی اعالم کرده بود :دریابان شمخانی مخالفت رئیس جمهوری
را دلیــل بســته شــدن معابر کولهبــری عنوان نمــوده و تأکید کرده اســت که
رئیس جمهوری حتی با فعال شــدن یک ماهه این معابر در ایام نوروز نیز
موافقت نکردند.

نماینده سؤال کننده ب ه صورت مشروط
از پاسخهای ربیعی قانع شد

حســینعلی شــهریاری نماینده زاهدان بعد از طرح سؤال از وزیر
کار دربــاره علت وجــود تبعیض درهزینه بیمه شــدههای تأمین
اجتماعــی و اجــرا نشــدن مصوبــه یکسانســازی دفترچههــای
بیمههای درمانی از پاســخهای وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بــه صورت مشــروط قانع شــد .علــی ربیعی ،وزیــر کار در جریان
ایــن ســؤال از پیگیری بــرای اجرایی کــردن تفاهمنامــه پرداخت
 ۱۰درصــد فرانشــیز درمــان در واحدهای درمانی خــارج از تحت
پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا وزارت بهداشــت و درمان
خبــر داد و اجرایــی کــردن آن را تــا ســه ماه آینــده قــول داد .وی
همچنیــن از ایجــاد پایــگاه اطالعاتی رفاه ایرانیــان گامی مؤثر در
رفع همپوشــانی خبر داد و گفت :کارکنان دولت  8درصد ،ســایر
اقشار  2درصد و روستاییان  62درصد همپوشانی بیمهای دارند.
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روحانی :خروج از برجام و انتقال سفارتخانه به قدس ،دو اشتباه تاریخی امریکا است

رئیــس جمهوری دیروز ضمــن دیدار با
سفرای جدید کشورهای نیوزیلند ،نپال،
اســتونی و لتونی ،استوارنامههای آنان را
دریافت و بر گســترش مناسبات ایران با
این کشــورها تأکید کرد .حجتاالســام
حســن روحانــی در ایــن دیدارهــا کــه به
صــورت جداگانــه برگــزار شــد ،خــروج
دولــت امریــکا از توافق برجــام و انتقال
سفارتخانه به قدس شریف را دو اشتباه

بزرگ و تاریخی این کشور برشمرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،روحانــی در دیــدار
«همیــش مــک مســتر» ســفیر جدیــد
نیوزیلند در تهران ،با اشاره به مخالفت
جامعــه جهانــی بــا هــر دو تصمیــم
اشــتباه امریکا گفــت :اولیــن نتیجه این
تصمیمات غلط ،انزوای واشــنگتن نزد
افــکار عمومــی جهان اســت .وی ســال
 ،2015ســال دســتیابی به توافــق برجام

را ســال موفقیت سیاســت و دیپلماسی
بــر تخاصــم و روابط غیردوســتانه میان
کشــورها دانســت و تصریح کــرد :دولت
ایــران معتقد اســت که تعامل ســازنده
بــا کشــورهای جهــان و اتخاذ اســتراتژی
بــرد -بــرد بــه نفع همــه جهــان خواهد
بــود .رئیس جمهــوری هنــگام دریافت
اســتوارنامه خانم «ســوا المسال» سفیر
جدیــد نپــال ،با اشــاره بــه کشــتار مردم

بیگناه فلسطین توســط رژیم اشغالگر
صهیونیســتی گفــت :موضعگیــری در
برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و دفاع از
ملت مظلوم فلسطین در حقیقت دفاع
از بشــریت و حرکــت در مســیر توســعه
صلح و ثبات جهانی بوده و امروز وظیفه
همه کشورها بویژه کشورهای غیرمتعهد
موضعگیری قاطع و محکم در برابر این
گونه جنایتها و تجاوزها است.

روحانــی خطــاب بــه خانــم «ماریــن
موتوس» ســفیر جدید آکردیته استونی
هــم از آمادگــی ایــران بــرای توســعه
همهجانبــه مناســبات و همکاریهــای
فیمابیــن گفــت .وی با اشــاره به خروج
یکطرفــه امریــکا از برجــام و فرصــت
کوتــاه اروپا بــرای اعالم موضع روشــن و
شــفاف در قبال آن ،گفت :ایران تنها در
شرایطی میتواند در برجام باقی بماند

کــه به طور کامــل از منافــع آن بهرهمند
شود .روحانی در دیدار «پتریس کارلیس
آلفرتس» ســفیر جدیــد آکردیته لتونی
نیز بــر ضرورت تالش بخش خصوصی
و بویــژه اتاقهــای بازرگانی دو کشــور در
راستای استفاده حداکثری از ظرفیتها
و توانمندیهای موجود برای گســترش
مناســبات و همکاریهــای فیمابیــن
تأکید کرد.

هشدار نوبخت به برخی مواضع طلبکارانه مخالفان داخلی برجام

دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بگوید

دوستان در داخل از پشت خنجر نزنند

«وقــت آن را نداریــم کــه هــم از یک ســو
بــا دشــمنان خارجــی پنجــه در پنجــه
بیفکنیــم و از این ســو در داخل نگاهمان
به دوســتانمان باشــد که از پشــت خنجر
نزننــد ».این ســخن ،واکنش یــا به تعبیر
بهتر ،گالیه ســخنگوی دولــت از رفتارها و
البتــه تخریبها و کارشــکنیهایی بود که
پــس از خروج امریکا از برجام نســبت به
دولت صورت گرفت.
روز گذشــته در نشســت خبــری هفتگــی
ســخنگوی دولت« ،ایــران» از محمدباقر
نوبخــت دربــاره تخریبهــا پرســید؛
«نشــانههای بســیاری وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد اتاق فکــر تخریب دولت
فعــال شــده اســت ،اینکه هنــگام قرائت
گــزارش دوتابعیتیهــا در مجلــس ،نــام
ســه عضو پیشــین مذاکرهکننده بهعنوان
دوتابعیتی و جاســوس معرفی میشود،
اینکــه مدعی میشــوند تضمیــن رئیس
جمهوری به اروپا بــرای ماندن در برجام
ســبب خروج امریکا شــد یا فضاسازیها
دربــاره لوایح پالرمو و  FATFنشــانههای
بارز فعال شــدن اتاق فکر تخریب دولت
اســت ،آن هم در زمانی که کشــور و نظام
بــه یکصدایــی و همگامــی در مقابلــه بــا
توطئههای خارجی نیاز دارد».
ســخنگوی دولــت گفت :پیــش از هرچیز
باید توجه داشته باشیم که افکار عمومی
و ملــت ایران بــ ا وجود همــه تخریبها و
در مواقــع مختلف نشــان داد که خادمان
خــود را از دیگــران تشــخیص میدهنــد.
آخرین انتخاباتی که ب ا وجود همه مسائل
در کشــور برگزار شــد ،تأیید کــرد که مردم
پشــت جمهوری اســامی ایــران و رئیس
جمهــوری هســتند ،چنانکــه نفــر بــه نفر
ســاعتها در صف ایســتادند تا این تأیید
را اعــام کنند .این تأیید از این رو اهمیت
دارد کــه موضع دولت نســبت به برجام،
اینکــه چــه کردیــم و در آینــده هــم چــه
خواهیم کرد ،مشخص بود.
وی تصریــح کرد :اکنون نیــز واقعیت این
اســت که مشــکالت بــ ه حدی زیاد اســت
که مــا باید خــود را بــرای هر نوع شــرایط
حداقل زحمت برای مردم
آماده کنیم تا
ِ
ایجاد شود .در این شرایط ،دیگر وقت آن

را نداریــم که از یک ســو هم با دشــمنان
خارجــی پنجه در پنجه بیفکنیــم و هم از
این سو در داخل ،نگاهمان به دوستانمان
باشد که از پشت خنجر نزنند.
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه پرســش
خبرنــگار دیگــری دربــاره بیانیــه
بحثبرانگیزرئیسمجلسخبرگاننیزبا
بیان اینکه پسندیده نیست توان مسئوالن
کشــور را معطوف به این پرسشها کنیم،
شــرایط کشــور پیــش از برجام را تشــریح
و اظهارکــرد :هنگامــی کــه قطعنامههای
ضدایرانی در شــورای امنیت مطرح شد،
حتی دوســتان ما نیز حاضر نشــدند آن را
وتــو کنند که در نتیجه نه تنها تحریمهای
یکجانبهبهتحریمهایبینالمللیتبدیل
شــد ،بلکه ایران ذیل فصل هفتم منشور
ملل متحد قرار گرفت.
نوبخــت بــا طــرح ایــن نکتــه کــه در ایــن
شرایط ،به سال  92بازگردیم و ببینیم چه
انتظــاری میتوان از دولت مــورد اعتماد
مردم داشــت ،اضافه کرد :آیا دولت باید
آن محاصــره اقتصــادی را میپذیرفت یا
در جهت رفــع ایــن محدودیتها تالش
میکــرد؟ وی بــا بیــان اینکــه تاریــخ ما را
نمیبخشــید اگــر نســبت بــه ظلمــی که
نســبت به ملــت ایــران میشــد بیاعتنا
میبودیــم ،گفت :ما اتهــام نظامی بودن
فعالیتهای هستهای ایران را رفع کردیم
و از آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی
تأییدیه گرفتیم که فعالیتهای هستهای
ایــران نظامی نیســت ،این یک دســتاورد
بــزرگ بــرای ماســت کــه ثابــت کردیــم
اتهاماتــی مانند آنچه آن «شــومن تهی»
(نخســتوزیر اســرائیل) علیــه مــا گفت،
دروغــی بیــش نبــود .ســخنگوی دولــت
بــا طــرح این پرســش که آیــا پــس از این
اقدام ،نتوانستیم تحریمها را رفع کنیم؟
آیــا تحریمهای بیمه ،کشــتیرانی ،نفت و
بانک مرکزی رفع نشــد؟ ادامه داد :حتی
اگر پس از برجام یک هواپیما وارد کشــور
شده باشد ،یعنی تحریم فروش هواپیما
را شکســتیم و همه اینها به معنای اقدام
دولت در خروج ایران از محاصره شورای
امنیــت بــود .نوبخــت با اشــاره بــه اینکه
برجــام تمــام مراحــل قانونــی و حقوقی

خــود را در داخل کشــور طی کــرد؛ چه در
مجلــس و چه نکاتــی که رهبــری مطرح
کردند نیز رعایت شد ،خطاب به منتقدان
تأکیــد کرد :دولــت را وادار نکنید تا برخی
مســائل را بگوید ،چرا مــا را وادار میکنید
مســائلی را مطــرح کنیــم کــه دشــمنان
سوءاستفادهمیکنند؟
ســخنگوی دولت با اشاره به اینکه ترامپ
انتظار داشــت بــه محض خــروج امریکا
از برجــام ،ایــران نیــز از آن خــارج شــود،
گفــت :در این صــورت تحریمها بار دیگر
بازمیگشت و به این ترتیب خواسته رژیم
صهیونیستی تأمین میشد ،اما دیدیم که
در اتفاقی دیگر ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا عدم همراهی اروپا با امریکا
را اعــام کــرد ،آیا ایــن دســتاورد در نظام
بینالملل ارزشی ندارد؟
وی با اشاره به موضع فرانسه و انگلستان
در عــدم همراهــی با امریــکا ،ادامــه داد:
اکنــون همــه مــردم جهــان میداننــد که
حــرف امریکا درســت نیســت ،البتــه اگر
منافــع ایــران اقتضــا کند از برجــام خارج
شــویم ،حتماً خارج میشــویم ،یــا اینکه
غنیســازی  20درصــد یا هــر درصدی که
خواســتیم را دور از چشــم ناظــران از ســر
بگیریم .نوبخت بــا بیان اینکه میتوانیم
بــه ســال  92بازگردیــم ،تصریح کــرد :اگر
عدهای دلشــان برای تحریمها تنگ شده
اســت ،اشــکالی نــدارد ،زیــرا بــرای آنــان
منافعی خواهد داشــت ،ولو بــرای مردم
ضرر داشــته باشد که حتی در این صورت
هم چیزی را از دست ندادیم.
ســخنگوی دولت بــا تأکید بر اینکــه ایران
در صــورت تأمیــن منافع خــود در برجام
خواهــد ماند ،گفــت :ما برای هر شــرایط
آمــاده هســتیم ،ســناریوهایی را تعریــف
کــرده و بــرای هر دســتگاه دســتورالعمل
خــاص آن را تعییــن کردهایــم ،بنابرایــن
میتوانیــم با مدیریــت تخصیص منابع،
حتی در صورت کاهش منابع نفت ،بدون
کســری بودجه ادامه بدهیــم.وی با تأیید
اینکــه تحریــم بــه ما فشــار خواهــد آورد،
تصریح کرد که اما قطعاً تحریمها باعث
تغییــر فرایندهــا در جمهــوری اســامی
ایران نخواهد شد ،ما مرد جنگ هستیم،

امــا همــواره پیام صلــح و دوســتی مردم
و رهبــر خود را به مــردم جهان منعکس
کردیــم و اگــر طــرف مقابل نخواهــد این
پیام را دریافت کند ،ما مقاومت میکنیم.
 FATFëëرانبایدبهامریکامرتبطکرد
نوبخت در پاســخ به اینکه گفته میشــود
بــا اجــرای تعهــدات ایــران بــه FATF
مشــکالتی برای کشــور بــه وجــود خواهد
آمــد ،گفــت FATF :فقــط بــرای امریــکا
نیســت ،بلکه ما برای اجرای معاهدات و
نیز مطابق قانون مبارزه با پولشویی خود
باید این مســیر را طی کنیم ،لذا نباید این
مسأله را به امریکا مرتبط کرد یا گره زد.
در ادامــه نشســت ،خبرنگار «کیهــان» با
تکــرار ادعــای مدیرمســئول ایــن روزنامه
مدعــی شــد کــه «موگرینــی اعــام کــرد
رئیس جمهــوری روحانی بــه او تضمین
داد ایــران در هــر صــورت از برجــام
خــارج نخواهــد شــد ».نوبخت در پاســخ
بــا طــرح ایــن پرســش کــه مگــر پــس از
نشســت خبری ترامپ و موگرینی رئیس
جمهــوری نظر خود را رســماً بیان نکرد؟
اظهارکرد :موضع ما کامالً روشــن است و
رئیسجمهوری نیز رســماً و صریحاً نظر
خود را درباره برجام اعالم کردند .امریکا
میخواســت ما بالفاصله از برجام خارج
شویم تا اجماع جهانی علیه ما ایجاد کند
اما اکنون این اجماع جهانی علیه امریکا
ایجاد شده است.
ëëهیچمدیردولتیدوتابعیتینیست
وی همچنیــن دربــاره گــزارش مجلــس
دربــاره مدیــران دو تابعیتــی گفــت :از
طرف دولت ،وزارت اطالعات موظف به
پیگیری مسائل بود و قوه قضائیه نیز این
پرونــده را دنبال میکنــد .دولت به قانون
منــع اســتفاده از دوتابعیتیهــا احتــرام
گذاشــته و هیچ کدام از مدیران دولت دو
تابعیتی نیســتند و اگر هم مــوردی اثبات
شد دولت طبق قانون عمل میکند.
نوبخت دربــاره گــزارش مجلــس درباره
فرزنــدان دو تابعیتــی برخــی مســئوالن
دولتــی و وزیــران افــزود :مــا بخشــی از
ابزارهای خود را ســوزاندیم .من سربسته
میگذرم اما وقتی تحریم میشوید مسیر
رســمی جواب نمیدهد .موضــوع را من
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شــرایط امــروز کشــور بیــش از گذشــته همگرایــی آحــاد
ملــت و همچنیــن نخبــگان سیاســی خــود را میطلبد.
تحلیل روز
زیرا برجام در شــرایط بسیار حساسی به داد منافع ملی
رســید .فراموش نکردهایــم که براســاس قطعنامههای
شــورای امنیت ســازمان ملل ما که درســت و نادرســت
بــه خاطر کارکرد سیاســی رئیــس دولت نهــم و دهم بر
مــا تحمیل شــد ،ایــران به عنــوان ناقض صلــح جهانی
غالمعلی دهقان
شناخته شده بود.
فعال سیاسی
پــس از مذاکــرات دوســاله ســرانجام در تیرمــاه 1394
ایــران و  6قــدرت جهانی به توافقی به نام برجام برای حل و فصل مســأله
هســتهای ایران دســت یافتند .از آن زمــان تاکنون واژه برجــام وارد ادبیات
سیاســی ایران و جهان شد و تأثیرات شگرف خود را برای ایران ،خاورمیانه
و جهــان نمودار کرد .برای ایرانیان نوعی ثبات در عرصه سیاســت خارجی
و بویــژه اقتصاد ایجــاد کرد و کمترین التهاب در عرصه اقتصادی را شــاهد
بودیم .در زمینه فرهنگی باعث کاهش اسالمهراســی و ایرانهراســی شــد
و در همیــن مقطــع قضیه داعش هم کــه نوعی خوانش افراطی از اســام
سیاســی بود بــه فرآینــد پایانی خود رســید .همچنیــن خاورمیانــه و جهان
شــاهد جلوگیــری از وقــوع یــک جنــگ احتمالی میــان ایــران و قدرتهای
خارجی بر سر غنیسازی اورانیوم شد.
جهــان بــا برجــام نشــان مــیداد ایــران در راســتای تعامــل با جهــان خود
گامبرمی دارد و عالئم امید در میان ایرانیان و غیرایرانیان به خوبی هویدا
بــود .اســتراتژی عزت ،حکمت و مصلحت مقام معظــم رهبری در تحقق
برجام کامالً خود را نشان داد.
بــا وجــود همــه فوایــد برجــام بــرای ایــران و جهــان ،دونالــد ترامــپ
رئیس جمهــوری امریکا پــس از اوباما ،تصمیم گرفت بــازی جدیدی را در
خاورمیانه شروع کند و برجام را قربانی اهداف سیاسی اسرائیل و عربستان
سعودی کند .این در حالی است که خروج ترامپ از قضیه برجام امروز نه
منافع درازمدت غرب را تضمین میکند و نه منافع ملی ایرانیان را.
بــا وجــود این ایرانیان به واســطه تعالیــم دینی و عقالنیت سیاســی معتقد
هســتند برجــام بدیلی نــدارد و باید به آن پایبنــد بود .هنوز هــم اگر درایتی
در بقیــه کشــورهای طرف برجام باشــد ،بهترین راهکار بــرای صلح جهانی
ادامه آن است .دیدگاههای مقامهای  5کشور دیگر هم نشان میدهد آنان
هم متوجه این نکته شدهاند ،حال در چنین شرایطی امید است جناحهای
داخلــی ،رقیبــان دیروز هــم به این باور برســند که بدیلی بــرای برجام بهتر
از برجام نیست و دست از منازعات و نزاعهای بی فایده داخلی بردارند.
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برجام تمام مراحل قانونی و حقوقی خود
را در داخل کشور طی کرد؛ چه در مجلس
و چه نکاتی که رهبری مطرح کردند نیز
رعایت شد
اگر عدهای دلشان برای تحریمها تنگ
شده است ،اشکالی ندارد ،زیرا برای آنان
منافعی خواهد داشت ،ولو برای مردم
ضرر داشته باشد
بیشــتر نســوزانم .گاهی به خاطر جهل یا
کینه نســبت بــه دولت ،برخــی حاضرند
منافع ملی را از بین ببرند.
ســخنگوی دولــت دربــاره اقــدام برخــی
فعاالن اقتصادی مبنی بــر احتکار کاالها
در انبارهــا نیــز تصریــح کــرد :هرچــه در
انبارهــا وجــود دارد بایــد بــه مــردم ارائه
شــود ،زیــرا احتــکار کاال بــه ایــن امیــد که
در آینــده اتفــاق دیگــری بیفتــد ،نــه تنها
اقدامــی نادرســت اســت ،بلکــه در هیچ
شرایطی ،نظام واردات-صادرات را ترک
نمیکنیــم و از نرخ  4200تومان برای دالر
عقبنشینی نخواهیم کرد.
نوبخت با اشــاره به اینکه این نکته را باید
مدنظر قرار داد ،بیش از  130میلیارد دالر
در بــازار رســمی مبادله خواهیم داشــت،
اظهار کرد :ممکن اســت  100میلیون دالر
هم در بازار غیررســمی باشد که این رقم
کوچک اســت .ما مشــکلی بــرای واردات

کاالهای اساسی و عموم کاالها نداریم جز
بخش کوچکی از خدمات که بسرعت در
حال وارد کردن به بازار رســمی هســتیم.
مــا معتقدیم هیــچ نرخ دیگــری در برابر
نرخ رســمی ارز نمیتواند مبنای اقتصاد
مــا باشــد .البتــه در کوچــه پــس کوچهها
نرخهایی بــرای ارز بیان شــده که معلوم
نیســت چه کســی آنها را میفروشد و چه
کســی آنان را میخرد ،اما بیان این مبالغ
باعــث مخــدوش شــدن نــرخ دالر 4200
تومانینمیشود.
وی همچنین دربــاره افطاریهای رئیس
جمهــوری پــس از ممنوعیــت افطــاری
دســتگاههای اجرایــی نیــز ،با بیــان اینکه
این مراســم به درخواســت تشــکلها و با
هماهنگــی دفتر رئیس جمهــوری انجام
میشــده اســت ،گفــت کــه منابــع ایــن
افطاریها از منابــع دیگری غیر از بودجه
تأمین میشود.

واکنش مسعودی خمینی ،مسیح مهاجری و مجید انصاری به بیانیه آیتاهلل جنتی:

بی انصافی به رئیس جمهوری و همراهی با دشمنان درست نیست

واکنشهــای انتقــادی بــه بیانیــه رئیــس
مجلس خبرگان رهبــری همچنان ادامه
دارد .آیــتاهلل جنتــی در بیانیــهای در
واکنــش به خــروج امریــکا از برجــام تیم
مذاکرهکننده هســتهای را متهــم به عبور
از خــط قرمزها کرده و از رئیس جمهوری
خواســته بــود بابــت خســارات وارده بــه
ملــت عذرخواهــی کنــد .آیــتاهلل علــی
اکبــر مســعودی خمینــی از بنیانگــذاران
مجمــع مدرســین حــوزه علمیــه قــم بــا
بیــان اینکــه بیانصافی نســبت بــه آقای
روحانــی درســت نیســت ،گفــت :ایــن
جریانــی که یکی از آقایــان یا آقای جنتی،
در ایــن اطالعیهشــان گفتند ،بســیار چیز
بدی اســت؛ اگــر واقعاً آن طور کــه در این
اطالعیه بیپایه و نادرســت نوشــته شده،
آقــای روحانــی بایــد عذرخواهــی بکنند،
پس (بر طبــق اطالعیه آقای جنتی) باید
گفــت که شــما (رئیس جمهــور) با مقام
رهبری نبودید ،چرا که مقام رهبری برای
مذاکرات هستهای اجازه ندادند؛ در حالی
که بر عکس ،مقام رهبری مذاکره را اجازه
دادنــد؛ و اجازه دادند تا تیم مذاکرهکننده
بروند و با طرفهای مقابل صحبت کنند؛
اجازه دادند بروند در همه این مسائل کار
کنند منتها زیر بار ذلت نروند؛ چرا که رهبر
معظم انقالب مرتب میفرمودند که ما
به دشــمن اعتماد نداریــم و زیر بار ذلت
نبایــد رفــت .بهگــزارش ایلنــا ،وی با بیان
اینکه رهبری در جریان مذاکرات بودهاند،

گفت :بنابراین چرا باید فردی مثل آقای
جنتــی بردارند و چنین چیزی را بگویند و
چنیــن اطالعیهای را منتشــر کنند؟ که در
نتیجــه مردم ما و همــه دنیا بگویند ،پس
معلوم میشــود که در داخل کشــور ایران
و بین سران کشــورمان ،اختالفاتی شدید
هســت کــه آقــای جنتــی این جــور حرف
میزننــد .آیــتاهلل مســعودی خمینــی
تصریح کــرد :بایــد به آقــای جنتی گفت
کــه شــما در کلماتتــان مواظب باشــید؛
و فکــر کنید که چــه دارید حــرف میزنید
و چــه میگوییــد واال اگر مواظب نباشــید،
سوءاســتفادههایی کــه دارد از ســخنهای
اینچنینی میشــود کامالً مشخص است.
عضو ارشد مجمع مدرسین حوزه علمیه
قــم تأکید کــرد :من نظــرم این اســت که
مقام رهبری با مذاکرات هستهای موافق
بودنــد و آقای روحانی هم ســر ســوزنی از
فرمانهای ایشان تخطی نکردند و حتماً
تخطــی نکردنــد و نمیکننــد؛ و دیگــران
(مخالفــان دولت) هم اگــر بخواهند این
موضــوع خــروج امریکا از برجــام و بهانه
کردن این موضــوع برای حمله به دولت
را ،پر و بال بدهند ،بدانند که این کارشان،
بســیار به ضرر اسالم و قرآن و همین طور
کشور ایران و انقالب اسالمی است.
ëëمســیح مهاجری :مردم را بیش از این
بهخشمنیاورید
حجتاالســام مســیح مهاجــری مدیر
مســئول روزنامه جمهوری اسالمی هم

در ســرمقاله دیروز این نشــریه نوشــت:
حفاظت از جایگاه نهادهای حکومتی در
عین حال که وظیفه همگان است ،بیش
از دیگران وظیفه متولیان و اعضا خود آن
نهادها اســت .از قدیــم گفتهاند حرمت
امامزاده را باید متولی نگه دارد .ورود به
بعضی مسائل ،اصوالً از وظایف و شئون
ایــن قبیــل نهادها نیســت ولــی تاکنون
بارهــا دیــده شــده برخــاف ایــن اصل،
موضعگیــری افــرادی در ایــن نهادهــا
که خــود را صاحب اختیــار آن میدانند
و نمیتواننــد از جهت گیریهــای یــک
جانبــه خــودداری کننــد موجــب ضربه
وارد شــدن به اعتبارشان شــده و اعتقاد
و اعتمــاد مردم بــه آنها را کاهــش داده
اســت .انتقاد حق همه است ولی اینکه
در بیانیه رسمی یک نهاد مهم حکومتی
از رئیس جمهوری خواسته شود از مردم
بــه خاطر انعقاد برجــام ،که یک پیمان
مورد تأیید کل نظام اســت ،عذرخواهی
کنــد نــه تنهــا انتقــاد نیســت بلکــه بوی
انتقام میدهد.
وی افزوده اســت :مجموعه معترضان
امــروز دولــت کــه برجــام را بهانــهای
بــرای انتقــام گرفتــن از رقیب سیاســی
بــه خاطــر شکســتهایی کــه متحمــل
شــدهاند قــرار دادهاند ،در تمام  8ســال
دوران دولتهــای نهــم و دهم که خود
در ایجــاد آنهــا ســهیم بودنــد ،نــه تنها
زبــان به کوچکترین انتقــادی از رئیس

مسعودیخمینی

آن دولتها نمیگشــودند بلکه همواره
درحــال ســتودن او نیز بودند ،کســی که
مسبب تمام تحریمها و مشکالت پدید
آمده برای کشــور بود و برجام توانســت
بسیاری از آن مشکالت را برطرف کند.
مهاجــری با بیــان اینکه اکنــون درصدد
تشــریح عملکردهــا نیســتیم ،نوشــته
است :ولی از کسانی که خود را در جایگاه
نصیحت کردن به دولتمردان میبینند
ایــن انتظار وجود دارد کــه دوگانه عمل
نکنند و ذهن تاریخی مردم را به حساب
بیاورند .اگر شــما حضــرات نمیدانید،
خوبســت بدانیــد که مــردم ایــن روزها
سهم شــما را در خروج امریکا از برجام
کمتــر از ســهم ترامــپ نمیداننــد و از
شما میپرســند به کجا چنین شتابان؟

مجیدانصاری

مشــفقانه بــه ایــن حضــرات توصیــه
میکنیم مردم را بیش از این به خشــم
نیاورند و به جای این کارشکنیها دولت
را برای جلوگیری از خسارتهای آتی به
کشور یاری کنند.
ëëانصاری:همراهیبانتانیاهو
شرطانصافنیست
مجیــد انصــاری ،عضــو ارشــد مجمــع
روحانیــون مبــارز هــم در گفتوگــو بــا
جمــاران ،گفت :اینکه رئیــس یک نهاد
مهــم حکومتــی ،آن هــم در جایــگاه
خبــرگان رهبــری ،در شــرایطی کــه
دشــمنیهای امریــکا و مثلــث شــوم
امریکا ،اســرائیل و عربســتان بــا پادویی
و صحنــه گردانی منافقیــن علیه ملت
ایــران در جریــان اســت و نتانیاهــو و

مسیحمهاجری

دشــمنان ملت ایران ذوق زده از خروج
امریــکا از برجــام دولــت و ملــت ایــران
را تحــت انــواع اتهامــات و فشــارها قرار
دادهاند ،با آنها در اعمال فشار بر رئیس
جمهــوری و دولــت منتخــب همراهی
کنــد ،نه شــرط انصاف و اخــاق و نه در
جهت منافع ملی اســت .بــه گفته وی،
اگــر قــرار بــه عذرخواهی در کشــور برای
اقدامات نسنجیده باشد ،دیگران خیلی
اولی هستند که با حمایتشان از دولت
گذشــته و مواضــع افراطــی و اقدامــات
نســنجیده کار را بــه اینجــا رســاندند.
آنهــا بایــد از ملــت ایــران عذرخواهــی
کننــد؛ کســانی که بــه نوعی بــه تحمیل
تحریمهای  12ســال گذشــته بــه مردم
کمک کردند.

