
لفاظي هاي خارجي در اقتصادمان اثر ندارد
محمد نهاونديان در حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص سياست هاي امريكا در قبال برجام و ايران گفت: اقتصاد ايران بسيار بزرگ تر از آن است كه با سخنراني يا صحبت يك مسوول دولت ديگر در آن تاثيرات بيش از 
اندازه ايجاد شود. وي تاكيد كرد: صف حاميان ايران منسجم تر و صف حاميان امريكا بسيار كمتر شده و امريكا در اين موضع منزوي تر شده است. به همين جهت فرصت افزايش و تقويت مناسبات اقتصادي ايران با ديگر 

كشورهاي جهان بيشتر از گذشته است. من تاثيرات اين گونه لفاظي ها را خيلي جدي نمي بينم و اين كامال به انسجام و در صحنه بودن ملت ما بستگي دارد. ما يك بار ديگر از اين امتحان سرافراز بيرون مي آييم. ايسنا
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 از هميشه يكصداتر 
و متحدتر هستيم

 تاكيد حسن روحاني 
بر انسجام داخلي عليه دشمنان: 

رييس جمهور با اشاره به اينكه »ملت ايران 
در مقاطع حس��اس همواره حاميان اصلي 
انقالب اس��المي، نظام جمهوري اسالمي ايران، استقرار 
امنيت و دستيابي به منافع ملي بوده اند«، گفت: دشمنان 
و بدخواهان ملت ايران بايد بدانند كه اين ملت در مسير 
حركت خود به سمت پيشرفت و تعالي، هرگز اهداف بلند 
خود را از ياد نبرده و ذره اي از اعتماد آنها نس��بت به نظام 

و ايستادگي شان در برابر دشمنان كاسته نخواهد شد. 
حس��ن روحاني در جلس��ه هي��ات دولت با بي��ان اينكه 
»برجام يك آزمون بس��يار بزرگ ب��راي همه دولت هاي 
ش��ركت كننده در مذاك��رات و س��اير دولت هاي جهان 
اس��ت«، خاطرنش��ان كرد: تعهد و وفاي به عهد، اساس 
اطمينان جهان به يك دولت است؛ ما به عنوان جمهوري 
اسالمي ايران، دقت كرديم و حواس مان جمع بوده است، 
وقتي تعهد داديم، تا آخر پاي آن ايستادگي كرديم و اين 

افتخاري براي ماست. 
وي با اش��اره به اينكه »اگر طرف ديگر مذاكره، بدخواه، 
رقيب يا دشمن ما از تعهد خارج شود، اين براي ما شكست 
نيست بلكه شكس��ت براي طرف مقابل است«، گفت: ما 
در زم��ان و مقطع الزم راه درس��ت را انتخاب كرديم و به 
خوبي وارد مذاكره شديم و در مذاكره با همه توان و دقت 
پيش رفتيم و آنچه به دست آورديم، بهتريِن ممكن بود. 
روحاني ادامه داد: امروز نس��بت به سياس��ت هاي امريكا 
ش��اهد دو صف بندي داخلي و جهاني هستيم؛ ببينيد در 
داخل امريكا صاحبنظران، انديشمندان و سياستمدارها، 
نسبت به اقدامات اخيري كه دولت امريكا انجام مي دهد 

چگونه موضع مي گيرند و حرف مي زنند. 
روحاني با بيان اينكه »ملت ايران همواره متحد و همراه با 
نظام بوده و در اين مواقع هميشه وحدت خود را بيشتر به 
نمايش مي گذارند«، گفت: ممكن است عده اي، به برجام 
هم انتقاد داشتند و ش��ايد اگر راي بگيرند، بگويند ما به 
برجام راي نمي دهيم و اين براي يك كشور دموكراتيك 
طبيعي اس��ت، اما برجام مورد اجماع همه مس��ووالن و 
مقامات اصلي كشور بوده است؛ شوراي امنيت ملي آن را 
تصويب و مجلس شوراي اس��المي و شوراي نگهبان و از 
همه مهم تر مقام معظم رهبري راجع به آن نظر داده اند. 
وي با اش��اره به اينكه امروز رييس جمه��ور فعلي امريكا 
ش��رايطي را ايجاد كرده كه ايران، از هميشه يكپارچه تر، 
يك صداتر و متحدتر است، خاطرنشان كرد: امروز موافق 
و مخالف برجام در كنار هم هس��تند و همه صداي واحد 
دارند؛ ما نقض عهد را نادرس��ت، غلط و نسبت به مصالح 

كشور، منطقه و جهان خائنانه  مي بينيم. 
وي اظهار داش��ت: ملت ايران هيچگاه ب��ه امريكا اعتماد 
نداشته و مي داند كه امريكا چه اقداماتي عليه منافع ملي 
ما انجام داده و مي دهد، ولي امروز واضح تر و آشكارتر همه 

در كنار هم قرار گرفتند. 
وي با تاكيد بر اينكه اگر امريكا دچار خطا شده و از برجام 
خارج ش��ود، ضرر اين كار صرفا براي امريكايي هاس��ت، 
افزود: ما راه هاي مختلفي را پيش رو داريم و هر راهي كه 
مصلحت نظام و كشور ما در آن باشد را انتخاب مي كنيم 
و هيچ مشكلي در پيش��برد اهداف و مسيرمان نخواهيم 

داشت. 
روحان��ي با بيان اينكه نبايد هيچ گون��ه نگراني در داخل 
كشور نسبت به اين اقدامات داشته باشيم، گفت: تا زماني 
كه ملت ما متحد، منسجم و يكصدا بوده و مطيع رهبري 
شجاع هستيم، هيچ مشكلي براي كشور ما پيش نمي آيد. 
فراز و نشيب وجود دارد اما به خوبي از آن عبور مي كنيم. 
وي با اشاره به اينكه امروز كامال روشن مي شود كه دولت 
ياغي كيس��ت و كس��ي كه مقررات بين الملل��ي را زير پا 
مي گذارد. چه كس��ي اس��ت و به خوبي روش��ن مي شود 
كه كدام كش��ور م��ورد احترام كش��ورها و افكار عمومي 
جهان اس��ت، ادامه داد: اگر امريكا بخواهد خطاي بعدي 
را مرتكب شود و عليه سپاه پاس��داران اقدامي كند، اين 
ديگر خطا اندر خطا است؛ سپاه پاسداران تنها يك واحد 
نظامي نيست، بلكه  سپاه پاسداران در دل اين مردم بوده 
و در همه روزهاي خطر از منافع ملي ما دفاع كرده است. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: امريكايي ه��ا به دليل آنكه 
مي خواستند داعش را 20 سال در اين منطقه نگه دارند 
و از اين ابزار اس��تفاده كنند، حق دارند از س��پاه عصباني 
باشند، چراكه س��پاه با برنامه ريزي و حمايت خودش از 

ملت عراق، سوريه و لبنان، داعش را ذليل كرده است. 
وي با تاكيد بر اينكه ارتش، س��پاه و بسيج جداي از ملت 
نب��وده و همواره در كنار ملت هس��تند، گفت: هيچگونه 
اختالفي بين جناح هاي ما براي مقابله با توطئه دشمنان 
وج��ود ندارد و هم��ه يكپارچه و در صف واحد هس��تيم؛ 
هيچگونه تزلزلي در كشور ما به وجود نخواهد آمد و مردم 

مقاوم ايران در برابر توطئه ها ايستادگي خواهند كرد. 
وي اظهار داشت: بنده پيشاپيش مي خواهم از ملت بزرگ 
ايران تشكر كنم؛ پيش��اپيش از همه رسانه ها مي خواهم 
كه كنار ملت و همصدا با ملت باشند و پيشاپيش به امريكا 
مي گويم در اين توطئه هم مثل همه توطئه هاي قبلي تان 
شكست خورده هستيد؛ باز خطا و اشتباه كرديد و باز هم 

اشتباه مي كنيد. 
رييس جمهور خطاب به هم ميهنان كرد ايران نيز گفت: 
ما به ش��ما صد در صد اعتماد داريم و به هيچ وجه خطاي 
سياسي عده اي در اقليم كردستان عراق را به هيچ عنوان 
پاي شما نمي نويسيم چرا كه شما بخشي از مردم بزرگ 
ايران و قومي وفادار و ريش��ه دارترين ق��وم ايراني در اين 
منطقه هستيد و هميش��ه كنار انقالب بوديد و در جنگ 

تحميلي، كنار ملت ايران بوديد. 
وي اف��زود: ترديدي ندارم ملت ايران در مس��ير راه  خود 
هدف را گم نكرده، اعتمادش نسبت به مسووالن كم نشده 
و همچنان در برابر دشمن، ايستاده است؛ ما نه ضعيف و 
سست مي شويم و نه مي ترس��يم؛ بلكه مقاوم و قدرتمند 
مي ايس��تيم و خدا هم با ما خواهد بود و طبق وعده الهي، 

پيروزي نهايي هم از آن ما است. 

  سرلشكر س�يديحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي 
فرماندهي معظ�م كل ق�وا: توطئه دش�منان و بازتاب 
نا امني ها در عراق و تاثير آن بر امنيت منطقه و با توجه به 
حجم باالي مبادالت تجاري و صادراتي و نزديكي اربعين 
حسيني لزوم هوشياري بيشتر دستگاه هاي اطالعاتي و 

امنيتي را مي طلبد. ايسنا
  محم�د قوچاني با حكم رييس جمهور به س�مت دبير 
شوراي بررس�ي هاي ويژه رياس�ت جمهوري و مشاور 
رسانه اي حجت االسالم حسن روحاني منصوب شد. ايلنا
  محم�ود احمدي ن�ژاد با ارس�ال دو نام�ه جداگانه از 
روساي جمهور كنوني و اسبق براي ارسال پيام تسليت 
به مناسبت درگذشت داوود احمدي نژاد، قدرداني كرد. 

خبرآنالين
  هيات رييسه فراكسيون شفاف سازي براي سال دوم 
انتخاب شد و محمود صادقي، نماينده تهران بار ديگر به 

عنوان رييس انتخاب شد. اعتماد آنالين

وزير اطالعات: دري اصفهاني 
خالفي مرتكب نشده است

وزير اطالعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسي اين وزارت 
كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي است، 
دري اصفهاني مرتكب خالفي نشده است. سيد محمود علوي 
در خصوص اتهام جاسوسي يكي از مشاوران تيم مذاكرات 
هس��ته اي، گف��ت: وزارت اطالعات در تمام م��دت انجام 
گفت وگوها مسوول صيانت و حراست از مذاكرات هسته اي 
بوده و در اين موضوع يكي از درخش��ان ترين فعاليت هاي 
خ��ود را در اين ح��وزه انج��ام داده اس��ت. گفت وگوها در 
امن تري��ن فضا از نظ��ر صيانت از اطالع��ات در روند انجام 
مذاكرات به انجام رسيده و وزارت گزارش هاي بي وقفه اي 
در اين زمينه به مقامات عالي كش��ور منعكس كرده است. 
وزير اطالعات در خصوص اتهام جاسوسي يكي از مشاوران 
تيم مذاكرات هسته اي، تصريح كرد: دري اصفهاني قبال در 
چند نوبت تصريح كرده و من هم به صراحت اعالم مي كنم، 
از آنجا كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي 
معاونت ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات اس��ت، از نظر اين 
معاونت، آقاي دري اصفهاني نه تنها مرتكب خالفي نش��ده 
بلكه در برابر هجمه هايي كه برخي س��رويس هاي بيگانه 
به وي داش��ته اند، هوش��يارانه مقاومت كرده و با معاونت 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات همكاري داشته است. ايسنا

سيدحسن خميني: 
اگر كمك ياران امام نبود 

توفيقات انقالب به دست نمي آمد
آيت اهلل سيدحسن خميني در مراسم سي و پنجمين سالگرد 
شهادت آيت اهلل اشرفي اصفهاني بيان كرد كه اگر كمك ياران 
امام نبود، توفيقات انقالب به دس��ت نمي آمد. نبايد بگذاريم 
اتفاقي كه در عدم معرفي صحابه پيامبر )ص( در طول تاريخ 
رخ داده، براي آنها هم بيفت��د؛ زندگي آنها را صادقانه روايت 
كنيم. نقش افراد را به درستي حكايت كنيم. وي با بيان اينكه 
اين موضوع اكنون كه دست مان در حال خالي شدن از ياران 
نس��ل اول امام است، بس��يار اهميت دارد، اظهار كرد: نسل 
اول كه از ميان ما برود، دس��ت ما از يك دايره المعارف كوتاه 
مي ش��ود و اين اتفاق براي كساني كه به دنبال مطالعه تاريخ 
انقالب هستند فاجعه بزرگي است. يادگار امام تصريح كرد: 
حب و بغض ها باعث مي ش��ود نقش برخ��ي افراد بزرگ تر يا 
كوچك تر از واقعيت روايت شود. مرحوم مطهري مي گفتند 
وقتي به درس اخالق امام مي رفتيم تا يك هفته تحت تاثير 
اخالق آن بوديم. سيدحسن خميني با تاكيد بر اينكه ياران 
امام به اينكه امام هرچه مي گويند براي خدا مي گويند، ايمان 
داش��تند، گفت: آنها به درايت، ه��وش و ذكاوت امام ايمان 
داشتند و گويي پذيرفته بودند كه امام در بزنگاه ها تصميماتي 
مي گيرند كه برخاسته از هوش سرشار ايشان است. او ادامه 
داد: ياران امام از مسير مبارزه براي خودشان طمعي نداشتند. 
ايستادگي ياران امام مقابل مقدسين سخت تر از رژيم طاغوت 
بود. مقدسين در پشت دين داري هر تخريبي را انجام دادند. 
يادگار امام در پايان تاكيد كرد: ياران امام در مقابل س��لواك 
زبرالحدبد بودند، در مقاب��ل طعنه زن ها محكم بودند. البته 
ساواِك برخي درون شان است و به شيطان درس مي دهند!

پوردستان: كشور عمان را خانه 
برادر خودمان مي دانيم

امير س��رتيپ احمدرضا پوردس��تان، جانش��ين فرمانده 
كل ارت��ش در ديدار با سرلش��كر خلبان مط��ر علي مطر 
العبيداني، فرمان��ده نيروي هوايي ارت��ش عمان و هيات 
همراه با برشمردن عوامل پيوند و نزديكي دو كشور اظهار 
داشت: اش��تراكات سبب شده اس��ت تا ما ايرانيان كشور 
عمان را خانه برادر خودمان بدانيم، وقتي كه ناوگروه هاي 
ما براي دريانوردي حركت مي كنند خيلي عالقه مندند تا 
در يكي از بنادر كش��ور ش��ما مدتي را توقف كنند چون از 
مردم و نظامي هاي شما محبت و وفاداري زيادي ديده اند. 
وي ادام��ه داد: ما عالقه منديم تا با وجود اين مش��تركات 
سطح روابط به خصوص در حوزه نظامي كه مسووليت ما 

نيز محسوب مي شود، عميق تر و گسترده تر شود. 
جانشين فرمانده كل ارتش خطاب به فرمانده نيروي هوايي 
ارتش عمان ابراز داشت: اميدواريم سازوكارهايي طراحي شود 
كه تعامالت و همكاري ها در حوزه هايي چون تبادل دانشجو 
در س��طوح مختلف، انجام رزمايش هاي مش��ترك زميني، 
هوايي و دريايي به صورت مشترك و اجراي مسابقات ورزشي 
در رشته هاي مختلف و همچنين برگزاري مسابقات قرآني 

و بازديدهاي آموزشي نسبت به گذشته بيشتر شود. ايلنا

جلسات كميسيون ماده 10 
احزاب با حضور نايب رييس 

تشكيل مي شود
قاس��م ميرزايي نيكو، عضو كميس��يون ماده 10 احزاب با 
اشاره به طوالني شدن عدم تشكيل جلسات اين كميسيون 
اظهار داش��ت: نمايندگان و اعضاي كميس��يون ماده 10 

احزاب منتظر تشكيل جلسات اين كميسيون هستيم. 
وي با بيان اينكه با اش��اره به عدم حضور جبارزاده، معاون 
سياسي وزير كشور جهت تشكيل جلسات گفت: اميدواريم 
آقاي جبارزاده هرچه زودتر جلس��ات را تشكيل دهد و در 
غير اين صورت با حضور نايب رييس، كميس��يون تشكيل 
خواهد شد. عضو كميسيون ماده 10 احزاب پيش از اين از 
برگزاري انتخابات اين كميسيون براي تعيين رييس جديد 

خبر داده بود. فارس

نگاه روز

پارلماندولتسرخط خبرها

ظريف: واكنش هاي احتمالي ايران در هيات 
نظارت بر  برجام به تصويب رسيده است

گزارش »اعتماد« از جزييات جلسه غيرعلني ديروز با حضور ظريف 

ش��رايط كنوني واقعا حس��اس است. آنقدر 
كه همه مسووالن و سياس��يون آن را درك 
كرده و ب��ه دنبال راهكاري براي برون رفت از آن باش��ند. از 
قضا راه حلي ساده و مفيد يافته اند؛ وحدت و انسجام داخلي. 
اكنون كه ترامپ و تندروهاي امريكايي هرچه در چنته دارند 
رو كرده اند تا ايران را بيش��تر زير فشار گذارند، تنها وحدت 
و همصدايي به كار خواهد آمد. مقامات دولتي اين را خوب 
مي دانند و به همين خاطر است كه وقتي امريكا براي تحريم 
سپاه دندان تيز مي كند؛ تمام قد پشت سر سپاه مي ايستند 

و حمايتش مي كنند.  
وقت صبوري و تدبير است

همراهي بيشتر با برجام و دولت خواسته موافقان و حاميان 
دولت نيس��ت و حتي فعاالن سياس��ي اصولگرا نيز آن را به 
عنوان يك اصل الزم مي پذيرند. اميررضا واعظ آش��تياني 
يكي از اين افراد اس��ت كه در گفت وگ��و با »اعتماد« تاكيد 
كرد: اگر نيروهاي داخل كشور با هر گرايش، فكر و انديشه 
در چارچ��وب منافع ملي و كش��ور متحد باش��ند، مطمئنا 
دشمن آسيب پذير مي شود و ياراي مقاومت نخواهد داشت. 
ضمن اينكه روي��ه اي غير از اين شايس��ته نظام جمهوري 

اسالمي نيست. 
وي افزود: »متاس��فانه گروه هاي موجود سياس��ي در ادوار 
گذش��ته اين طور رفتار نكرده اند. يعني هر وقت گروهي در 
دولت يا نهاد قانونگذاري مس��ووليت داشته، گروه ديگر به 
دنبال عدم موفقيت او بوده اس��ت. اين امر منافع ملي را زير 
سوال مي برد. منافع ملي و اقتدار نظام بايد نسبت به نگاه هاي 
سياس��ي متفاوت ارجح باش��د و اين اقت��دار، زماني حفظ 

مي شود كه دولت ها و مجلس ها موفق باشند.«
عضو سابق شوراي شهر با تاكيد بر اينكه الزم است مسائل 
فرعي را كنار گذاش��ته و در اصول متحد باشيم، گفت: »در 
هيچ دولتي نبايد اصول را فداي بازي هاي سياسي كنيم زيرا 

اين اصول حافظ منافع ملي است.«
وي با اشاره به تهديدات امريكا عليه سپاه پاسداران، گفت: 
»همين طور كه امروز همه اركان نظام از سپاه دفاع مي كنند، 
باي��د همواره در عرصه هاي مختلف ش��اهد اتحاد در اصول 
باشيم. بايد اين اتحاد را به دنيا نشان دهيم. هر زمان كه اين 

كار را كرده ايم دشمنان عقب نشيني كردند.«
اين فعال سياس��ي اصولگرا در ادامه ب��ه موضع گيري هاي 
ضدبرجامي ترامپ و رويكرد اياالت متحده در مورد برجام 
نيز پرداخت و گفت: » اگر چه نسبت به برجام انتقاداتي وارد 
مي شود و بخشي از آن بجا است اما بايد شرايط زماني را درك 
كرد. واقعيت اين است كه امريكايي ها مترصد خدشه وارد 
كردن به برجام هستند. نمي گويم كه برجام خيلي سودمند 
بوده اس��ت حتي فكر مي كنم عاملي بود ك��ه امريكايي ها 

تهديدات جدي��د را آغاز كرده و به دنبال تحريم هاي جديد 
بروند اما در شرايط فعلي بايد از دولت و برجام حمايت كرد.«

واعظ آشتياني افزود: »در شرايط كنوني با وجود انتقاداتي 
كه بر برجام وارد مي دانم، معتقد هس��تم كه بايد صبوري و 
تدبير كنيم. الزم است كه از ديپلماسي كارآمد استفاده كرده 
و از شرايط فعلي عبور كنيم. در عين حال تاكيد مي كنم كه 
نبايد به اروپا دلخوش كرد. زيرا آنها نيز بدون چراغ سبز امريكا 
گامي برنمي دارند لذا نبايد به اظهارنظرهاي هر از چند گاه 
برخي مقامات اروپايي در حمايت از برجام دلخوش كنيم.«

منتقدان دولت وضعيت را درك كنند
نقد منصفانه اي كه واعظ آش��تياني به آن اش��اره مي كند، 
نيازمند فراغت خاطر و ش��رايطي مناسب است كه اكنون 
وجود ن��دارد. اقتضاي فضاي كنوني تنها يك چيز اس��ت و 
آن صداي واحد اس��ت. اين را احمد شيرزاد، فعال سياسي 
اصالح طل��ب مي گويد. او افزود: »گاهي جوانان با ش��وخي 
مي گويند كه شرايط ايران هميشه حساس است اما اين بار 
واقعا حساس اس��ت. نه به اين معنا كه درتنگنا باشيم بلكه 
به اين معنا كه كمترين خطا، غيرقابل بخش��ودن اس��ت و 

مشكالت بزرگي به بار خواهد آورد.« 
اين نماينده پيش��ين مجلس شوراي اس��المي با اشاره به 
اينكه دونالد ترامپ از ابتداي كار خود تصور مي كرد ايراني ها 
خطايي مي كنند و بهانه الزم را به دست او مي دهند، گفت: 
»من شخصا هر روز كه از خواب بيدار مي شوم نگران هستم 

تا اقدام و رويدادي كار دست مان دهد. «
وي با بيان اينكه »خوش��بختانه در مدتي كه از دولت لجام 
گسيخته ترامپ مي گذرد، فضاي آرامي داشته ايم و اتفاقي 
نيفتاد« ابراز اميدواري كرد كه اي��ن آرامش ادامه يابد تا از 
ش��رايط بحراني فعلي عبور كنيم. او افزود: »در دولت اوباما 
خيال مان راحت بود كه مسائل مختلف به يك بحران اساسي 
تبديل نمي شود اما اكنون وضعيت تغيير كرده است و بايد 

با احتياط بيشتري رفتار كنيم.«
شيرزاد ادامه داد: »در ش��رايط كنوني بعد از حفظ آرامش 
فضا، نيازمند اس��تفاده از يك زبان واحد در برابر تهديدات 

خارجي هستيم.«
اين فعال سياس��ي اصالح طلب با اشاره به موضوع تهديد به 
اعمال تحريم هاي جديد عليه سپاه پاسداران گفت: »سپاه 
يكي از اركان نظامي مهم كشور است كه در جنگ فعاليت 
گسترده اي داشت و بخشي از واقعيت امنيتي نظام محسوب 
مي ش��ود. به همين خاطر برخورد سياس��ي از سوي دولت 

امريكا با اين نهاد به هيچ وجه پذيرفته نيست.«
وي همچنين گفت: »ما هميش��ه اصرار داشته ايم كه سپاه 
يك جناح سياسي نيس��ت و نبايد آن را به مسائل جناحي 
وارد كني��م لذا اكنون نيز در دف��اع از آن بايد فارغ از مواضع 
جناحي وارد ش��ويم. دولت در اين راستا بسيار خوب عمل 
ك��رده و انتظار مي رود كه سياس��يون نيز همين طور عمل 

كنند. به خصوص انتظار مي رود كه اصالح طلبان در اين باره 
موضع گيري كنند. از سوي ديگر انتظار مي رود اصولگرايان 
و گروه هايي كه طي مدت مذاكرات سعي مي كردند دولت را 
تضعيف كنند، اكنون متوجه حساس بودن شرايط باشند و 

از دولت حمايت كنند.«
شيرزاد با تاكيد بر اينكه نبايد »خودمان ساز به هم خوردن 
برجام را ك��وك كنيم« گفت: »تعج��ب مي كنم كه برخي 
رس��انه ها و تحليلگران اين كار را مي كنن��د زيرا اين نحوه 
برخورد قدرت چانه زني نظام را بيشتر نمي كند. اين گروه ها 
باي��د طرح انتقادات را خ��ود را به زمان��ي موكول كنند كه 

ان شاءاهلل دماغ امريكا به خاك ماليده شده باشد.«
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت دفاع از دستاورهاي توافق 
هس��ته اي، گفت: »اگر ع��ده اي در داخل كش��ور برجام را 
تضعيف كنند در واقع در جهتي كه ترامپ حركت مي كند 
و مي خواهد، حركت كرده  اند. بايد درك كرد كه مهم ترين 
دستاور برجام ارتقاي جايگاه سياسي ايران در جهان است. 
همين كه امروز ترامپ با مانعي چون اتحاديه اروپا و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مواجه اس��ت نشانه تقويت جايگاه 

جهاني ما است و نبايد ساده از اين دستاورد گذشت.«
الگو براي جريان هاي سياسي

دولت، سپاه و نهادهاي مسوول گام نخست را براي دستيابي 
به وحدت و انسجام الزم برداشته اند و حاال نوبت گروه هاي 
سياسي است. عباس سليمي نمين، فعال سياسي اصولگرا از 
ديگر اصولگراياني است كه اين امر را باور دارد و معتقد است 
االن وقتش نيست كه نوك پيكان را به سمت دولت بگيريم. 
او به »اعتماد« گفت: »طبعا ما بايد از رش��د الزم برخوردار 
باش��يم و اگر امريكا يك پيمان بين المللي كه كش��ورهاي 
بزرگ دنيا بعد از سال ها به آن دست يافته اند، را نقض كرد؛ 
به دنبال بهر ه برداري هاي جناحي نرويم. ضروريست كه در 
اين شرايط اهتمام الزم را براي روشن كردن ماهيت امريكا 

در ذهن افكار عمومي داخلي و خارجي داشته باشيم.«
وي تصريح كرد: »پرداختن به ضعف هاي برجام در شرايط 
فعلي به صالح نيس��ت. م��ا مي دانيم كه حت��ي اگر هيات 
مذاكره كننده اي��ران در توافق هس��ته اي هيچ ضعفي نيز 
نمي داش��ت، باز هم امريكايي ها نقض عه��د مي كردند. در 
اين شرايط پايبندي به منافع ملي حكم مي كند كه منافع 
گروه��ي خود را كن��ار بگذاريم. وقت آن نيس��ت كه دنبال 

بهره برداري از ضعف هاي مشخص شده، باشيم.«
اين فعال سياس��ي اصولگ��را ادام��ه داد: »قطع��ا رويكرد 
امريكايي ه��ا در قبال برج��ام يا تهديداتي كه عليه س��پاه 
پاسداران مي كنند در سياست داخلي ما نيز تبعاتي خواهد 
داش��ت اما اين دليل نمي ش��ود كه نوك پيكان را به جاي 
نقض كنندگان پيمان   بين المللي به س��مت دولت بگيريم. 
جريان هاي سياس��ي موجود بايد متوجه ش��رايط باشند و 
بدانند كه نوع مواجهه آنها با اين ش��رايط، ش��اخصي براي 

ارزيابي آنها به حساب مي آيد.« 
او همچني��ن گفت: »قرار گرفتن فرمانده محترم س��پاه در 
كنار وزير محترم خارجه و صحبت از اتحاد در برابر دشمنان 
خارجي بايد يك الگو براي جريان هاي سياسي باشد. در اين 
شرايط همه بايد دست به دست يكديگر دهند و براي افكار 

عمومي يك صفحه جديد باز كنند.«
س��ليمي نمين با ابراز تاس��ف از اينكه گروه هاي سياس��ي 
متاس��فانه در گذش��ته به اين نحو عم��ل نكرده اند گفت: 
شاهد بوديم كه برخي از گروه ها كليت برجام را نقد كردند 
همان طور كه برخي از اصالح طلبان در هر شرايطي از برجام 
دفاع مي كنند.  قطعا در اين ش��رايط زير سوال بردن دولت 
به خاط��ر برجام اقدامي برخالف مصالح ملي اس��ت. حتي 
اگر انتقادي نيز داشته باش��يم االن وقت آن نيست. احزاب 
سياسي، مردم و سياستمداران بايد در مقابل يك زورگويي 

خارجي يكپارچه شوند. 

فعاالن سياسي اصالح طلب و اصولگرا  در گفت وگو با »اعتماد« بر ضرورت وحدت تاكيد كردند

وقت انسجام است، نه دعوا

سوژه روز

محمدجواد ظريف و معاونانش روز گذشته 
مهمان نمايندگان مجلس بودند تا در يك 
جلس��ه غير علني درباره دو موضوع مهم همه پرسي اقليم 
كردس��تان و تصميمات تازه ترامپ در مواجهه با برجام به 
نمايندگان مجلس گزارش دهند. اگرچه جزييات جلسه 
ديروز ب��ه دليل محرمانه بودن برخ��ي از اظهارات ظريف 
غيرقابل انتشار باقي مانده اما برخي از نمايندگان در البي 
مجلس حاضر شدند و بخش هاي قابل انتشار جلسه را در 
اختيار خبرنگاران قرار دادند. آن طور كه از جلسه غيرعلني 
خبر رسيده است در اين جلسه عالوه بر ظريف چند نفر از 
نمايندگان از جمله عالءالدين بروجردي رييس كميسيون 
امنيت، حسن پور نماينده سيرجان، مهرداد الهوتي نماينده 
لنگرود صحب��ت كرده اند. از نمايندگان مخالف برجام هم 
محمدجواد ابطحي، نماينده خميني ش��هر ديدگاه هاي 
خودش را بيان كرده است. با همه اينها اما فضاي جلسه آرام 
بوده و از آن دس��ت حاشيه هايي كه در مجلس نهم هنگام 
حضور ظريف در مجلس پيش مي آمد خبري نبوده است. 
حتي فراتر از آن اينكه جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد 
و از مخالفان سرس��خت برجام بعد از پايان سخنان ظريف 
رفته و با او مصافحه كرده و از مواضعش تقدير كرده است. 

اين در حالي است كه بگومگوهاي كريمي قدوسي با ظريف 
بر سر برجام و اظهارنظرهاي تند او عليه مذاكرات هسته اي 
در مجلس نهم بارها خبرساز شده بود. اما ديروز آن طور كه 
يكي از نمايندگان به فارس گفته است ظريف با لبخندي 
به اين حركت كريمي قدوس��ي واكنش نشان داده و گفته 
»خدايا! اين چه روزي است كه آقاي كريمي قدوسي از ما 
تش��كر مي كند!« و كريمي قدوسي هم اين گونه به ظريف 
پاس��خ داده »ما اگر انتقادي هم كردي��م براي اصالح بوده 
است وگرنه سعي مي كنيم منصف باشيم«. فارس نوشته 
منتقدان ديگر هم نزد وزير خارجه رفته و گفته اند »آقاي 
ظريف! بر مواضعت براي تامين منافع كشور بايست، ما هم 
حمايتت مي كنيم.«به گزارش »اعتماد« در جلسه ديروز 
ظاهرا عالءالدين بروجردي در سخنانش در رابطه با برجام 
خواسته تا ايران به طور جدي وارد شود و اگر بنا بر تهديدات 

سپاه باشد ايران ايستادگي كامل كند. 
همچنين بخش عمده از س��خنان ظريف ه��م مربوط به 
برجام و تهديدات تازه ترامپ بوده اس��ت. آن طور كه يكي 
ازنماين��دگان به »اعتماد« مي گوي��د ظريف در خصوص 
س��خنراني فرداي ترامپ گفت انتظار اس��ت سخناني از 
جنس س��خنانش در مجمع عمومي س��ازمان ملل بگويد 
كه ايران به طور قاطع و محكم پاس��خ خواهد داد. آن طور 
كه ايش��ان بيان كرد ايران در جلسه هيات عالي نظارت بر 

برجام خطوط قرمز راتعيين ك��رده و اقدامات متقابل هم 
به طور ويژه مشخص شده است. ظريف در جلسه تشريح 
كرده اس��ت موضع ايران اين است كه برجام قابل مذاكره 
مجدد نيست و همين موضع را نيز حفظ خواهد كرد و خود 

را براي همه شرايط آماده كرده ايم. 
اما نكته جالب در سخنان ظريف به گفته اين نماينده اين 
است كه در 9 ماه گذش��ته كه ترامپ بيشترين لفاظي ها 
را علي��ه ايران داش��ته ايران ه��م بيش��ترين رقم جذب 
سرمايه گذاري خارجي را داشته است. بنا به گفته ظريف 
تا اينجا 10 ميلي��ارد دالر كره، 35 ميليارد دالر چين، 10 
ميليارد دالر ژاپن در ايران سرمايه گذاري كرده اند و اتريش، 
دانمارك و كش��ورهاي اروپايي هم در راه سرمايه گذاري 
در ايران هس��تند. اما نماينده ديگري ه��م در گفت وگو با 
»اعتماد« مي گويد:  ظريف در جلس��ه گفته اس��ت امريكا 
س��ناريوهاي مختلفي ممكن اس��ت در قبال برجام پيش 
ببرد. در س��ناريوي اول ممكن اس��ت بگويند ايران از نظر 
تكنيكي به برجام مقيد بوده اما از نظر سياسي مقيد نبوده 
و برجام باعث صلح و امنيت در منطقه نشده است. و بعد با 
اين استدالل كه امكان دسترسي آژانس براي راستي آزمايي 
به همه بخش ها وجود ندارد، يا منافع امريكا تامين نشده 

است، سناريو را پيش ببرند. 
س��ناريوي دوم اين است كه ترامپ توپ را به زمين كنگره 
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بيندازد و بعد از بيان ارزيابي هايش بگويد تس��ليم تصميم 
كنگره اس��ت. كه در اين صورت كنگره هم تالش خواهد 
كرد با وضع قوانيني سرمايه گذاري را در ايران مختل كند. 
آن طور كه ظريف گفته اس��ت ايران ت��الش مي كند پيام 
اقتدار و همين طور پيام تصميمات عقالني خودش را به دنيا 
ارس��ال كند. به گفته اين نماينده، ظريف در جلسه تاكيد 
كرده است ايران براي تمام سناريوها برنامه دارد و در هيات 
نظارت بر برجام تصميم گرفته ايم تا هر كدام از سناريوهاي 
ممكن كه اتفاق بيفتد واكنش مناسب با آن را پيش ببريم. 
به گفته اين نماينده، ظريف گزارشي درباره اقليم كردستان 
داده و گفته ايران از قديم از دوستان نزديك و منحصر به فرد 
كردها بوده و ما هميشه چه زمان صدام و چه بعد از آن در 
كنار كردها و مصايب و مشكالت ش��ان بوده ايم. در جريان 
فوت جالل طالباني هم باالترين مقام خارجي كه در مراسم 
ش��ركت كرد ايران بود كه وزير خارجه اش را فرستاد. چه 
آنكه بعد از رييس جمهور عراق و رييس اقليم كردس��تان 
نفر سوم به لحاظ سلسله مراتب سياسي وزير امور خارجه 
ايران بود.  جالب آنكه به گفته اين نماينده آن طور كه دكتر 
ظريف در جلسه گفته است براي شركت در اين مراسم به 
دليل بس��تن مرزهاي هوايي اقليم كردستان و ممنوعيت 
پروازهاي بين المللي پرواز ايش��ان به بغداد انجام شده و از 
بغداد به سليمانيه پرواز كرده و در برگشت نيز از سليمانيه به 
نجف و از آنجا به تهران پرواز داشته است. ظريف همچنين 
در گزارش خودش از اقدامات ايران از س��وريه گفته است. 
اينكه مجموعه اقدامات درباره سوريه االن به جايي رسيده 
كه تمام كس��اني كه فكر مي كردند بشار اسد سقوط بايد 
كند االن به اين نتيجه رسيده اند كه بشار اسد ماندني است 
و االن كسي ديگر درباره سقوط اسد صحبتي نمي كند. اما 
جزييات ديگر از اين جلس��ه را نعمتي، س��خنگوي هيات 
رييس��ه مجلس به خبرنگاران گفت. به گفته نعمتي بنا بر 
توضيحات داده ش��ده در جلسه مشخص شد سناريوهاي 
مختلفي در قبال اقدامات احتمالي ترامپ، كنگره و سناي 
امريكا به طور عملي طراحي شده است. آن طور كه نعمتي 
گف��ت تعدادي از نمايندگان هم در اين جلس��ه اظهاراتي 
پيرامون وح��دت و همدلي بين دولت و مجلس و ديگر قوا 
مطرح كردند. افزون بر اي��ن نعمتي درباره مباحث مطرح 
شده درباره اقليم كردستان هم گفت: با وجود آنكه اتفاقات 
در اقليم كردستان به صورت هيجاني و يك باره روي داد، اما 
جمهوري اسالمي به دنبال حاكميت دولت عراق براساس 
قانون اساس��ي اين كشور اس��ت. ما براي مرزهاي قانوني 
عراق احترام قايل هس��تيم. اما نعمت��ي در مورد احتمال 
اعمال تحريم هاي جديد عليه س��پاه و قرار گرفتن نام اين 
ارگان نظامي در فهرس��ت گروه هاي تروريس��تي از سوي 
امريكا هم گفت: نكته حايز اهميت اين اس��ت كه س��پاه 
متعلق به همه ملت ايران است و شما هيچ خانواده اي را در 
سراسر كش��ور پيدا نمي كنيد كه بسيجي و پاسدار نباشد 
و آنها نمي توانند از روي احساسات مواردي را مطرح كنند 
بنابراين امريكايي ها نمي توانند فقط سپاه را تحريم كنند 
بلكه باي��د همه ملت ايران را تحريم كنند. اگر قرار باش��د 
امريكا از برجام خارج شود بايد هزينه آن را بپردازد. درواقع 
يا ترامپ بايد راس��ا اقدام كند يا از طريق كنگره اين مساله 
را دنبال كند. بنابراين اگر به دنبال اين مساله باشند، طبعا 
مجامع بين المللي، اتحاديه اروپا و ديگر اعضاي 1+5 به جز 
امريكا بايد موضوع را پيگيري كرده و هزينه آن را بپردازند. 
عالوه بر آن اگر مجامع بين المللي س��كوت كنند، طبيعتا 
جمهوري اس��المي اي��ران هم اقدامات مقتض��ي را انجام 
خواهد داد. آنچنان كه در جلس��ه شوراي نظارت بر برجام 
هم اين سناريوهاي مختلف بررسي شده و در جلسه مجلس 

هم مطرح شد. 
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