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محمدباق��ر نوبخ��ت، س��خنگوي دول��ت دوازدهم در 
شرايطي روز گذش��ته در نخستين نشست خبري خود 
با خبرنگاران پ��س از خ��روج اياالت متح��ده از برجام 
حاضرش��د كه پرسش��ي درم��ورد بيانيه  اخي��ر رييس 
مجلس خبرگان، منجر به اظهارنظر نس��بتا مفصل اين 
مقام ارشد دولتي در رابطه با برجام شد. نوبخت با تاكيد 
بر اينكه شرايط كنوني وقت مناسبي براي درگير كردن 
ذهن مسووالن ديپلماسي كش��ور نيست، بر لزوم توجه 
به منافع ملي تاكيد ك��رد و گفت: برج��ام تمام مراحل 
قانوني و حقوقي خود را داخل كش��ور طي كرد؛ چه در 
مجلس و چه نكاتي كه رهبري مطرح كردند نيز رعايت 
شد. براي ارزيابي از درس��تي اجراي برجام بايد شرايط 
سال 92 را ببينيم. درس��ال 92 ما در ش��رايطي بوديم 
كه با يك اتهام واهي ازس��وي رژيم صهيونيستي كشور 
ما تحريم شد و حتي كشورهاي دوس��ت ايران نيز از ما 
دفاع نكردند. سخنگوي دولت تاكيد كرد: اگر دولت هيچ 
اقدامي نمي كرد، قطعا تاريخ، ما را نمي بخش��يد. ما بايد 
اثبات مي كرديم كه فعاليت هسته اي ما نظامي نيست و 
اين تاييد را از آژانس گرفتيم. با برجام تحريم ها عليه ما 
رفع شد، هرچند مشكالتي از قبيل ارتباطات بانكي باقي 

ماند اما ايران از محاصره اقتصادي خارج شد. 
نوبخت درادامه با بيان اينكه با برجام اجماع جهاني عليه 
ايران از بين رفت، بيان كرد: عدم همراهي اروپا با ترامپ آيا 
ارزش ندارد؟ نوع مقابله اتحاديه اروپا و ازجمله فرانس��ه و 
انگليس با امريكا از دستاوردهاي برجام بوده است. اكنون 
مردم جهان مي دانند مواضع امريكا درست نيست و اين 
بزرگ ترين دستاورد ما است. سخنگوي دولت همچنين 
اظهار كرد: رهب��ري باره��ا از رهبران ديپلماس��ي ما به 
نيكنامي ياد كرده اند. ما در برجام چيزي از دست نداديم 
بلكه منافع زيادي به دس��ت آورده اي��م. تاريخ هم دكتر 
روحاني را تكريم مي كند، به خاطر ش��جاعت و خدمت به 
مردم. رهبرانقالب هم به عن��وان يك رهبر زيرك و بصير 

هميشه مورد احترام جامعه و تاريخ خواهد بود. 
همزم��ان آي��ت اهلل علي اكب��ر مس��عودي خميني از 
بنيانگ��ذاران جامعه مدرس��ين ح��وزه علمي��ه قم در 
گفت وگويي با ايلن��ا، به بيانيه آي��ت اهلل جنتي واكنش 
نشان داد و گفت: اينكه مي بينيم مقام رهبري هميشه 
فرمودند آقاجان! كار )مذاك��رات( انجام دهيد اما اعتماد 
)به دشمن( نداشته باش��يد و مواظب باشيد؛ اين حرف، 
يك حرف حس��ابي اس��ت كه آقاي رييس جمهور هم 
مي توان��د بگويد من ك��ه مخالفتي با فرمايش��ات مقام 
رهبري نداش��تم و ن��دارم و اگر بنا بود مذاك��ره نكنيم، 
يك كلمه ايش��ان )رهبري( نهي مي كردن��د، و قطعا در 
اين صورت، نهي ايش��ان بر ما واجب االطاعه بود و انجام 
مي داديم. آيت اهلل مسعودي خميني تصريح كرد: بايد به 
آقاي جنتي گفت كه شما در كلمات تان مواظب باشيد 
و فكر كنيد كه چه داريد حرف مي زنيد و چه مي گوييد 
واال اگر مواظب نباش��يد، سوءاس��تفاده هايي كه دارد از 

سخن هاي اينچنيني مي شود، كامال مشخص است. 
حجت االس��الم مجي��د انص��اري ني��ز در گفت وگويي 
با جم��اران به اي��ن موض��وع پرداخت��ه و با اش��اره به 
انتش��ار اين بيانيه ب��ا امضاي رييس مجل��س خبرگان 
مي گويد: درش��رايط كنوني همه م��ردم و تمام نهادها، 
دستگاه ها و مس��ووالن كش��ور بايد همصدا و يكپارچه 
براي خنثي س��ازي آثار اين ش��يطنت ها حضور داشته 
باش��ند و از دولتي كه در خط مق��دم مواجهه و مقابله با 
اين شيطنت ها اس��ت، حمايت كنند. امروز هم درست 
در ش��رايطي كه آقاي ظريف و دس��تگاه ديپلماس��ي 
كش��ور دارند براي جلوگي��ري از تحق��ق توطئه امريكا 
و حفظ برجام مش��غول مبارزه و در حال مس��افرت به 
روسيه و كشورهاي اروپايي هس��تند، اين نوع برخورد و 
اعالم موضع در واقع تضعيف دولت و تضعيف دس��تگاه 

ديپلماسي كشور است. 

دلواپسان ديروز- معترضان امروز
مخالفانبرجامچهگفتندوچهميگويند

سه واكنش به يك بيانيه
نوبخت:تاريخ،روحانيراتكريمميكند

زهير موس�وي|تند روها همچنان بر دولت مي تازند و 
يادشان رفته در روزهاي نه چندان دور با همين »برجام« 
چه كارهايي كه با دولت نكردند. دوراني كه ش��ديد ترين 
حمالت را عليه تي��م مذاكره كننده  انج��ام دادند و مدام 
چوب الي چ��رخ دولت منتخب مردم گذاش��تند. هنوز 
ديوار ه��اي بهارس��تان اهانت هاي كريمي قدوس��ي به 
عراقچي و ظريف را به ياد دارند. حافظه مردم از ياد نبرده 
كه به خاطر برجام حس��ن روحاني رييس جمهور قانوني 
كش��ور را از تريبون هاي مختلف متهم به سازش كرده و 
اورا س��اده لوح خواندند. با وجود تمام اين موضوعات، اين 
طيف سياسي هنوز هم دس��ت بردار دولت نيست و پس 
از خروج امريكا از برجام همچنان بر طبل حمله به دولت 
و رييس دولت مي كوبد. جرياني كه برجام را واسطه نفوذ 
بر كش��ور مي دانس��ت يا آن را يك بازي باخت- باخت به 
نفع امريكا تلق��ي مي كرد، پس از خ��روج امريكا از برجام 
بانگ شادي سر داده و مدعي است اين روزها را پيش بيني 
مي كرد. اين جريان در حالي اين ادعا را مطرح مي كند كه 
گويي حافظه ملت ايران ضعيف شده است. در رسانه هاي 
خود هرروز يك گ��زارش از برجام مي نوش��تند و مدعي 
بودند مگر مي ش��ود امريكا از برجام خارج شود؟ حاال كه 
چنين شد، بازهم اين موضوع را گردن دولت انداخته و با 
سناريو هاي رنگين كماني خود خروج ترامپ از برجام را 
به دليل اظهارات روحاني در سفر به مشهد اعالم مي كنند. 
اما پرسش اصلي اين است كه اگر تحليل و پيش بيني هاي 
اين افراد از ضعف تيم مذاكره كننده هسته اي درست بود، 
چرا ترامپ با آنها هم كالم شده و دقيقا به همان داليل از 

برجام خارج مي شود؟
خروج ترامپ از برجام و اعتراف او به قدرت مذاكره محمد 
جواد ظريف و طعنه به جان كري، نشان دهنده حقانيت، 
حسن نيت و تبحر تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي 
ايران بود ك��ه رييس جمه��ور امريكا از هم��ان روزهاي 
اولي كه در مسند قدرت قرار گرفت، با حالتي برافروخته 
به اين توافق حمله  كرد و س��رانجام از اي��ن توافق خارج 
ش��د. در جدول رو به رو بخش��ي از اظهارات دلواپسان و 
تندروهاي داخلي پيش و پس از خروج امريكا از برجام را 
مرور مي كنيم تا مشخص شود كساني كه امروز از خروج 
امريكا از برجام خوشحال هستند، در ميانه مذاكرات برجام 
با اظهارنظرهاي خود چه س��نگ اندازي هايي در مس��ير 
اين توافق بين المللي انجام داده اند. نكته جالب توجه آن 
است كه نيرو هاي سياسي اين جريان، معتدلين جريان 
همس��وي خود را نيز مورد نقد و گله جدي قرار داده و در 
اظهارنظر هاي روزه��اي اخير خود آن��ان را محافظه كار 
ناميده اند. معتدليني كه با موضع گيري هاي عاقالنه نشان 
دادند منافع و امنيت ملي بيش از منافع سياسي براي آنها 

حايز اهميت است. 

بعد از خروج امريكا از برجامقبل از خروج امريكا از برجامنام و سمت

عليرضا زاكاني )رييس كميسيون ويژه 
بررسي برجام در مجلس نهم( 

ما تيم مذاكره كننده را متهم به خيانت نمي كنيم 
امااگر تيمي نتوانست حق ملت را ادا كند، الزم 

نيست ملت زير بار برود.

در حين مذاكرات، در مقام رعب و وحشت با طرف 
مقابل مذاكره كرديم. 

حسين شريعتمداري
برجام براي امريكا يك سند طاليي است 
و ترامپ هرگز اين امتياز بزرگ را از دست 

نخواهد داد.

حسن روحاني »ترامپ« را براي خروج از برجام 
مطمئن كرد.

اگر برجام را امضا نكرده بوديم قطعا به ضرر محمدرضا باهنر )نماينده مجلس نهم( 
هدف امريكا تشديد جنگ نيابتي در منطقه است. منافع ملي بود. 

پيگيري برجام، سازوكار جديد مي خواهد.  عزت اهلل ضرغامي، فعال سياسي اصولگرا
معجزه كليد! درود بر موگريني مرگ بر مزاحم.برجام را خدا آورد.

نصر اهلل پژمانفر، نماينده جبهه پايداري در 
برجام نقض شده، نبايد با اروپايي ها كار را ادامه برجام سند باخت- باخت ايران است.مجلس

دهيم. 

سعيد جليلي )سرتيم مذاكره كننده ايران 
در دولت دهم( 

برجام از آفتاب تابان به ابر شتابان تبديل شده 
است. رييس جمهور بودم پاي برجام را امضا 

نمي كردم. 

علني تر  و  رسمي شدن مزاحمت هاي امريكا 
ميخي بر تابوت برجام است.

برجام به معناي كوتاه آمدن در مقابل غالمرضا مصباحي مقدم
امريكانيست.

بدون توجه به جريانات سياسي از دولت در 
موضوع برجام حمايت مي كنيم.

مجتبي ذوالنوري، نماينده جبهه پايداري 
در صحن علني برجام را به آتش كشيدظريف »بوي الرحمن برجام« را بلند كرد!در مجلس

نگراني ما از خودي ها ست. جمهوري اسالمي احمد سالك، نماينده مجلس
برجام ظرف يك ربع تصويب شد.ايران نيازي به مذاكره با امريكا ندارد.

سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوي 
كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم

برجام پله اي براي دخالت، نفوذ و تسلط بر 
برجام منتفي است.منطقه و تقابل با ايران است.

اسماعيل كوثري، عضو كميسيون ويژه 
بررسي برجام در مجلس نهم

برجام به اندازه كافي به نفع  امريكا هست كه 
ترامپ  آن را پاره نكند.

برهم زدن برجام يعني امريكا حرف هاي خود را هم 
قبول ندارد. 

جواد كريمي قدوسي، نماينده دلواپس در 
------------روز ملي آتش زدن برجام دور نيست.مجلس.

-------------ترامپ مي خواهد تفاله برجام را با ما معامله كند.پرويز سروري، فعال سياسي اصولگرا

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده جبهه 
واكنش: فندك گرفتن زير برجام در صحن علني.در برجام خيانت شد، بازهم خيانت مي شود. پايداري در مجلس

برجام قابل مذاكره نيست و نبايد به طرف احمد خاتمي
اروپايي دل بست.

اينكه مي گوييد امريكا نه، اتحاديه اروپا آري
 عبرت نمي سازد.

محمود احمدي نژاد
اگر دشمنان ما فكر مي كنند كه با برجام 
مي توانند بر مردم ايران غلبه كنند، كور 

خوانده اند. 
مخالف مذاكرات محرمانه با امريكا در عمان بودم.

افول سرمايه اجتماعي

»كاركرد »س��رمايه اجتماعي« در نظام اقتصادي ايران 
ناديده گرفته مي شود. نگاهي به اتفاقات سال هاي گذشته 
و بازخورد تصميمات و سياس��ت هاي اقتصادي دولت در 
كشور، به روشني حكايت از اين واقعيت دارد كه با كمال 
تاسف عمال سرمايه اجتماعي به افول گرويده و به جرات 
مي توان گفت كه فروريخته اس��ت.« سيدفريد موسوي 
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با انتشار رشته 
توييت نسبت به افول س��رمايه اجتماعي كشور در نظام 
اقتصادي هشدار داد. او در اين رشته توييت به مشكالت 
اين روز هاي بازار ارز نيز اشاره كرد و نوشت: »از بحران ارزي 
امروز نيز همچون بحران هاي پيشين عبور خواهيم كرد، 

اما اين قطعا آخرين مساله اقتصادي كشور نيست.«

دكوراسيون شرمساري

»تفاوت��ي ندارد، روس��يه باش��د و اوكراي��ن )به خاطر 
كريمه( ي��ا امريكا باش��د و فلس��طيني ها )ب��ه خاطر 
اس��راييل( نكت��ه جالب قضيه اين اس��ت ك��ه »نوچه 
قدرت ه��اي دس��ت دوم و س��وم« ه��م هرچن��د در 
اندازه هاي بس��يار كوچك تر، مش��غول مش��ق همين 
راه و روش ش��ده اند« احمد پورنجاتي فعال سياس��ي 
اصالح طلب با انتش��ار متني در صفحه فيس بوك خود 
نسبت به فاجعه 14 مه در فلس��طين اشغالي واكنش 
نش��ان داد. پورنجاتي در اين يادداش��ت دستاوردهاي 
ارزشمند بشر براي آزادي و دموكراسي و رعايت عدالت 
و دفاع از حقوق انس��ان ها را زماني كه پاي قدرت و زور 

در ميان باشد، به دكوراسيون شرمساري تشبيه كرد. 

چهره روز

محمدج��واد آذري جهرم��ي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات روز سه شنبه در حاش��يه رونمايي از طرح هاي 
جديد هم��راه اول و در جمع خبرن��گاران درباره افزايش 
اس��تفاده از فيلترش��كن ها پ��س از مسدودس��ازي اين 
پيام رسان گفت: يكي از داليل مخالفت دولت با فيلترينگ 
اين است كه اگر استفاده از برخي نرم افزارهاي پيام رسان 
اثر مخربي داشته باش��د، در كنار آن اس��تفاده و فراگير 
ش��دن فيلترش��كن ها نتايج به مراتب مخرب تر امنيتي 
دارد. بسياري از فيلترشكن ها خدمات ظاهري خوبي به 
كاربر ارايه مي دهند و به همين دليل استفاده از آنها مورد 
توجه عده زيادي از مردم اس��ت اما بنا ب��ه گزارش هايي 
كه مراكز معتبر منتش��ر مي كنند، اين فيلترش��كن ها 
استفاده ضدامنيتي نيز دارند و نوعي باج  افزار هستند كه 
به جمع آوري اطالعات مشترك اقدام مي كنند، بنابراين 
فراگيري و استفاده از فيلترشكن ها تبعات بسيار زيادي 
دارد. جهرمي درباره نقش ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
ايران براي مسدود كردن فيلترشكن ها يادآور شد: اقدام 
اين ش��ركت در چارچ��وب مصوبه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي و با فراگيري و اس��تفاده از فيلترشكن ها صورت 
گرفته و نبايد اجازه دهد فضاي كش��ور پر از باج  افزار شود 
و بايد جلوي اينها گرفته ش��ود، ب��ه همين دليل حركت 
براي مسدود كردن فيلترشكن  ها آغاز شده است. برخي 
رس��انه ها با انتش��ار تك جمله پاياني جهرمي تيتر »كار 
بستن فيلترشكن ها شروع شده اس��ت« را به نقل از وزير 
جوان روي خروجي هاي خود قرار دادند. همزمان با انتشار 

اين خبر، موجي از انتقاد در فضاي مجازي نسبت به وزير 
ارتباطات آغاز شد. آذري جهرمي كه همواره بر مسائلي از 
اين دست حساسيت داشته و شنواي انتقاد ها بوده است 
با انتشار عكسي در اينستاگرام كليات موضوع را توضيح 
داد. جهرمي در بخشي از يادداش��ت خود در اينستاگرام 
نوش��ت: امروز خبرنگاري از داليل اعم��ال محدوديت بر 

فيلترشكن ها پرسيد، در پاسخ به اين نكات اشاره كردم: 
1- يكي از داليل مخالفت دولت با اعمال محدوديت كلي 

بر پيام رسان ها فراگير شدن فيلترشكن ها بود. 
2- اگر ظني بر ارتباط برخي پيام رسان ها با سرويس هاي 
اطالعاتي وجود دارد، در مورد برخي فيلترش��كن ها اين 
ارتباط ديگر ظن نيست بلكه يقين است و بودجه برخي از 
آنها مستقيما از طرف دولت امريكا تامين مي شود. بنابراين 
اكنون با فراگير شدن فيلترشكن ها كه قابل پيش بيني بود، 

شرايط نامناسب تري رخ داده است.

جاسوسانمجازي
وزيرارتباطات:فيلترشكنهااستفادهضدامنيتيدارند

»تعامل با جهان« وجه مميز دولت روحاني با سلف 
خود ب��ود. از همي��ن روي »مذاكرات هس��ته اي« 
در قال��ب توافقنامه »برج��ام« بخ��ش اعظمي از 
ديپلماس��ي دولت يازده��م و دوازده��م را به خود 
اختصاص داد. موضوعي كه مخالف��ان داخلي اش 
تعدادي اندك با صدايي بلن��د بودند. پس از خروج 
امريكا از برجام اما مشخص شد تنها مساله مخالفان 
با دولت، »برجام« نيس��ت چه آنكه آنها با برجام يا 
بدون برجام قدم در راه تضعيف دولت گذاشته اند. 
اين گزاره را مي توان از ال به الي اظهارنظر هاي شان 
درياف��ت. همان هايي ك��ه پيش از امض��اي توافق 
»برنامه اقدام جامع مش��ترك« هيهات سر دادند 
كه تواف��ق آنقدر يكجانبه تدوين ش��ده اس��ت كه 
امريكا هرگز حاضر نيست از چنين توافقي كه تنها 
نفع كش��ورهاي غربي در آن لحاظ شده و موجبات 
تضعيف برنامه هس��ته اي اي��ران را فراهم مي كند، 
 خارج ش��ود و برجام را نه يك بازي ب��رد- برد بلكه 
باخت مس��لم ايران در عرص��ه بين المللي توصيف 
كردند، پس از خروج رسمي امريكا از توافق نيز اين 
اتفاق را قابل پيش بيني توصيف كردند و از مس��لم 
بودن بدعهدي امريكا س��خن گفتند. ب��ه هر روي 
چرخش محسوس در مواضع شان آنقدر بزرگ بود 

كه به راحتي به چشم مي آمد. 
كليد واژه هاي آنها پيش و پ��س از برجام تغييري 
نك��رده اس��ت. »مالمت« دول��ت در ه��ر كنش و 
واكنشي سرلوحه كار همه تريبون داران اين جريان 
اس��ت. براي اين مالمت گري هم از هيچ چيز دريغ 
نمي كنند. خواه يكصد تيتر طي 8 روز پس از خروج 
امريكا از برجام تنها در روزنامه هاي ش��ان منتش��ر 
كرده باش��ند، خواه بيانيه هايي كه در آن اقدامات 
دول��ت به عب��ور از خط��وط قرمز نظ��ام و رهبري 
توصيف شده و از رييس جمهوري خواسته مي شود 
بابت پايان برجام كه از س��وي امري��كا رقم خورد، 

عذرخواهي كند. 
اصولگرايان به لطف رس��انه ها و خطباي شان هر 
روز در پمپ��اژ ناامي��دي و القاي شكس��ت مطلق 
دولت سنگ تمام مي گذارند. نااميدي اي كه يك 
بار در قالب اعتراضات برنامه ريزي شده دي ماه در 
مشهد كليد خورد و يك روز در قالب برجام ظهور 
و ب��روز داد. اصولگرايان��ي كه 8 س��ال زمامداري 

كش��ور را برعهده داش��تند حاال براي اينكه گرد 
فراموش��ي بر روي مديريت 8 ساله ش��ان بپاشند 
و فرصت پرسش��گري در مورد مديريت س��ابق را 
از مردم س��لب كنند تنها به دولت مس��تقر چشم 
دوخته و منتظر هر حركتي هستند تا دولتمردان 

را به چالش بكشند. 
آنها عالوه بر تضعي��ف دولت و به وي��ژه برهم زدن 
تمركز روحاني با تيترها و تيرهايي كه به قلب و مغز 
دولت روانه مي كنند، تالش دارند تا سقف مطالبات 
اقتصادي مردم را ه��ر روز افزايش دهند. مطالباتي 
كه گرچه حق مسلم راي دهندگان و مردم است اما 
با توجه به جميع شرايط اقتصادي و سياسي داخلي 
و همچني��ن بحران هاي منطق��ه اي و بحران هاي 
بين المللي محقق شدن آنها نه تنها زمان بر خواهد 
بود كه براي ح��ل و فصلش نياز به اجم��اع ملي و 
هم افزايي همه نهادهاي درون قدرت دارد. البته اين 
جريان با باال نگه داشتن سطح مطالبات اقتصادي 
درصدد هس��تند ت��ا راه و روند پشيمان س��ازي و 
نااميدي مردم را كه سم مهلك منافع ملي و امنيت 

ملي است، پيش ببرند. 
آنها تصور مي كنند كه ش��ايد با همين بحران هايي 
كه به قول بهزاد نبوي از هر 9 روز در دولت خاتمي 
به هر 9 ساعت در دولت روحاني رسيده است، روز 
به روز به از كارافتادگي دولت منجر شود و ماحصلي 

سياسي براي شان داشته باشد. 
شايد افق آنها 1400 است. چشم اندازي كه قريب 
به 3 سال براي رس��يدن به آن زمان دارند. پيروزي 
خود را در شكست دولت مي دانند. برخورد جرياني 
و جناحي با بحراني بين المللي نش��ان مي دهد كه 
آنها بيش از نگاه و رويك��رد منافع  ملي، تنها در فكر 
رويارويي با روحاني هستند تا تمركز دولت را برهم 
زده و با به راه انداختن جنگ رواني داخلي، فرصت  
دولت را براي رسيدگي به كارويژه هاي خود محدود 

كنند. 
حال س��وال اينجا س��ت كه با وج��ود حمايت هاي 
رهبري نظام از دولت در عرصه سياست خارجي و 
با تدابير ايشان در به سرانجام رسيدن برجام و البته 
رهنمودهاي پس از خروج امريكا از اين توافق، چرا 
همچنان عده اي بر طب��ل تفرقه مي كوبند و تالش 
دارند حيثيت دولت دوازدهم زير سوال برود، به واقع 
مخرج مشترك تيترهاي ضد دولت منتخب ملت 

چيست؟

تيتر يا   تير
رسانههاياصولگرادريكهفتهگذشتهبيشاز100تيتر

ضددولتدرصفحاتاولخودمنتشركردهاند
مرجان   زهراني

بايد بدانيم ك�ه درد ام�ام و رهبري 
نس�بت به مس�ووالن نظام چه بوده 
است. امام تا آخرين دقايق از دولتي 
ك�ه مي دانس�ت س�قوط مي كن�د، 
 حماي�ت ك�رد و اي�ن كار بس�ياري 

منطقي است. 
بعدها مقام معظم رهبري هم گفتند 
من دردم مثل امام اس�ت،  همانطور كه امام از دولت ها 
حمايت مي كرد، من حمايت ك�ردم و مي كنم و خواهم 
كرد. لذا بدون اس�تثنا هر دولتي كه باشد، چه اصولگرا 
و چه اصالح طلب رهبري چون تيرك چادر نظام اس�ت 
اگر حمايت�ش را از هر دول�ت و فردي ب�ردارد حتما با 

مشكل مواجه خواهيم شد. 
دنيا هم اي�ن را متوجه ش�ده اس�ت، كس�ي كه حرف 
آخر را مي زن�د رهبري اس�ت بنابراين اگ�ر حمايت را 
 از س�ر دولت ب�ردارد، آن دول�ت نمي توان�د كارش را 
ادامه دهد اما ايش�ان هيچ وق�ت حمايت�ش را از هيچ 
دولت�ي بر نم�ي دارد حتي اگر ب�ا برخي مواض�ع زاويه 

داشته باشد. 
در مورد توافق هس�ته اي هم تا آخ�ر از دولت حمايت 
كرد اما تذكرات و راهنمايي هايي هم داش�ت، االن هم 

مقام معظم رهبري چون دولت فكر مي كند، مي شود با 
اروپايي ها كار كرد از دولت حمايت كردند اما هش�دار 

دادند كه از آنها تضمين كتبي گرفته شود. 
معتقدم تندروي س�مي مهلك براي جامعه است چه از 
طرف اصالح طلب و چه اصولگرا. اينها كس�اني هستند 
كه اصل ب�ازي و هداي�ت را در نظ�ام به ه�م مي زنند و 
آرامش را از بين مي برند. لذا به جاي تزريق التهاب بايد 

تزريق آرامش كرد. 
جامعه اي كه س�ر و صداي بي منطق داشته باش�د روي 
خوش نخواهد ديد. بنابراين هر دو جناح بايد تندروها 
را از خ�ود دور كنن�د. مخالف�ت در چارچ�وب منطق 
و پيش�نهاد نش�ان از پويايي جامعه اس�ت ام�ا اينكه 
بخواهيم با فحاش�ي و بي منطقي صحب�ت كنيم، حتما 

پسنديده نخواهد بود. 
حتما مواضع رهبري در مواضع اصولگرايان موثر است. 
مثال در مورد برجام اگر حمايت رهبري از اصل موضوع 
وجود نداشت اساس�ا اتفاقي رخ نمي داد و منتفي بود. 
باالخره جهان دريافت�ه اينجا مس�اله واليت و رهبري 
اصل است بنابراين آنها هم مي دانستند رهبري با اصل 
مذاكره مخالف نيستند اما با الزامات يك طرفه مخالف 

بودند. 

حرف آخر را رهبري مي زند

احمد  كريمي اصفهاني 

برجام بدون ترديد يكي از موفقيت هاي 
ديپلماس�ي در طول تاريخ ايران است. 
در هيچ بره�ه اي اي�ن اتف�اق نيفتاده 
اس�ت كه يك كش�ور بتواند با عده اي 
قليل با انديشه اي وسيع، توكل بر خدا 
و پش�توانه بي دري�غ مردم بر س�ر ميز 
مذاكره با 6 كش�ور قدرتمن�د و بزرگ 
دنيا بنشيند و آنها را مجاب كند. اين يك حادثه تاريخي بود 
و در تاريخ ما به عن�وان برگي زرين ثبت خواهد ش�د. امروز 
بيگانگان البته منصف و در آينده ايرانياني كه تاريخ را بخوانند 
بر عظمت ايران و نمايندگان مذاكره كننده درود مي فرستند. 
با اين حال عده اي هميشه و در هر زمان و نسبت به هر كاري 
كه دولت انجام بده�د، اعالم مخالفت مي كنن�د. تعداد اين 
افراد زياد نيس�ت اما مثل طبل توخالي صداي بلندي دارند. 
من معتقدم ك�ه اينها را باي�د دولت در پنه�ان ناميد. يعني 
مجموعه اي كه هم�ه امكانات�ي در اختيار دارند، بيش�تر از 
نهادهاي انتصاب�ي ارتزاق مي كنن�د و در مقابل حركت هاي 
دولت هاي انتخابي كه مورد نظر آنها نيست، مي ايستند و از 
همه ابزارها هم استفاده مي كنند. گويا معتقدند هدف وسيله 

را توجيه مي كند. گويي معتقدند براي به زمين زدن دولت از 
هر حربه اي مي توانند استفاده كنند، چه مشروع باشد، چه 
نامش�روع و مهم تر از همه گناه زبان و قلم را گناه نمي دانند. 
يعني فكر مي كنند گناه تنها از ديوار مردم باال رفتن اس�ت. 
اگر ماجراي برجام را رصد كرده  باشيد، متوجه مي شويد كه 
اين گروه هرروز به دولت انتقاد مي كردند. امروز كه امريكا از 
برجام خارج شده انتقاد مي كنند و روزي هم كه توافق اتفاق 
افتاد انتقاد مي كردن�د. در واقع اين اف�راد به دنبال حقيقت 
نيستند بلكه به دنبال نق زدن هستند. كساني كه خودشان از 
بانيان تصويب 6 قطعنامه عليه جمهوري اسالمي بودند امروز 
طلبكار هستند. كساني كه با كمك هاي زباني و تريبون هايي 
كه در اختيار دارند عامل اين قطعنامه ها در زمان دولت نهم 
و دهم ش�دند و باز هم اي�ن دولت را حماي�ت كردند، رييس 
دولت را معجزه هزاره س�وم ناميدند و امروز مدعي  هستند. 
به جاي اينكه پاسخگوي عملكرد خود باشند دايما ديگران 
را منكوب مي كنند و راه�ي را مي روند كه ريي�س دو دولت 
قبلي كرد؛  از تخريب شخص دوم نظام يعني آيت اهلل هاشمي 
تا ناطق نوري ي�ار ديرينه امام و حتي س�يد محمد خاتمي و 
سپس ايجاد شرايط حصر. به جاي اينكه ريشه يابي كنند كه 

چه كسي يا چه كساني عامل خسارت به كشور بوده اند و 10 
سال كشور را به عقب رانده اند با تمام تالش از دولت مستقر 
انتقاد مي كنند. دولت�ي كه تالش كرد ت�ا در مذاكرات حرف 
خود را به كرس�ي بنش�اند و ثابت كند انرژي هسته اي حق 
مسلم ما است و البته ايران را از موضع متهم به موضع طلبكار 
برساند. اين جريان گمان مي كند اگر بتوانند دولت را ساقط 
كنند خودش�ان روي كار مي آيند. از همين روي بي مروتي و 
بي انصافي را به اوج خود رساندند، گاهي با روزنامه ها و گاهي 
با تريبون ها و گاهي با تكيه بر دالرهاي نفتي دولت نهم و دهم 
دولت مس�تقر را مي كوبند. امروز هم از دولت مي خواهند از 
مردم عذرخواهي كند در صورتي كه بايد به دولت مدال داد و 
براي دولتمردان احترام قائل بود. مردم هم براي دولت احترام 
قائل هس�تند كه اگر نبودند با اين همه دشمن و تهمت ناروا 
شش ميليون راي اضافي به صندوق روحاني ريخته نمي شد. 
مردم قدردان هس�تند و به دولت بها مي دهند اما عده اي از 
مس�ووالن در دولت پنهان مي خواهند دولت و نظام س�اقط 
شود و درست مصداق اين مثل كه »بر سر شاخ نشسته و بن 
مي بريد« خداوند به صراط مستقيم هدايت كند و آنها را از شر 

شيطان و نفس اماره نجات دهد. 

بر سر شاخه نشسته و بن مي برند

محمدرضا    خباز

اس�تيضاح  و  كفاي�ت  ع�دم  رون�د 
رييس جمهوري از طريق مجلس صورت 
مي گيرد و به طور قانوني بع�د از اين روند 
اس�ت كه رهبري حماي�ت و امضاي خود 
را پ�س مي گيرد و ع�دم كفاي�ت را امضا 
مي كند. البته يك ب�ار در زمان بني صدر 
پيش از اينكه ع�دم كفايت او ب�ه عنوان 
رييس جمهوري از سوي مجلس محرز ش�ود امام مسووليت و 
جانشيني فرماندهي كل نيروهاي مسلح را از بني صدر گرفت. 
اين اتفاق كاهش حمايت بود كه چون يك بار رخ داده همچنان به 
لحاظ تاريخي در هر زمان ديگري ممكن است اتفاق بيفتد. البته 
اميدوار هستم هرگز حمايت رهبري از دولت برداشته نشود چرا 
كه ما نيازمند انسجام و وحدت هس�تيم. به هر روي االن بحث 
تضمين از اروپا از س�وي رييس جمهوري مطرح اس�ت. ايشان 
12 سال پيش هم با اروپاييان به نتيجه نرسيد اما بعد از آن براي 
برداشتن تحريم ها اروپا با امريكا همراه شد. بعدها آقاي روحاني 
مذاكره با كدخدا را مطرح كرد به اين مفهوم كه اگر س�ال 82 با 
اروپا به نتيجه نرس�يده تصور اي�ن بود كه اروپا رعيت اس�ت و 
مي توان با امريكا به عنوان كدخدا مذاك�رات را پيش ببرند كه 
البته اين بار كدخ�دا توافق را به ه�م زد. بنابراي�ن اگر روحاني 
نتواند تضمين هاي الزم را از اروپا بگيرد باي�د برجام را آتش زد 

و موضوعي كه مطرح كردي�د رخ مي ده�د و در واقع مي تواند 
حمايت ها برداشته شود. معتقد هستم در اين زمينه البته مجلس 
نقش اساسي دارد و مي تواند فعال باشد. قانون اساسي هم روي 
تصميم مجلس تاكيد دارد. قانون اساسي براي ما خط قرمز است 
همانطور كه اعلي ترين نوع خط قرمز بيانات رهبري است. عالوه 
بر اين خط قرمز ديگري تحت عنوان اعتقادات مردم هم وجود 
دارد. اعتقادات مردم به فصل الخطاب بودن رهبري از موضوعات 
مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. اگر مجلس به وظيفه خود 
عمل نكند مردم آن را جبران خواهن�د كرد چرا كه مجلس هم 
متشكل از نمايندگان مردم است و اگر آنها از وظايف خود عدول 

كنند مردم وارد عمل مي شوند. 
اصولگرايان و اصالح طلبان بر برخي مواض�ع خود تاكيد دارند 
اما جريان انقالبي كه از هر دو گروه در اي�ن جريان وجود دارد از 
مواضع و تصميم گيري رهبري تاثير مستقيم مي گيرند. اعتقاد 
به اسالم و انقالب اس�المي به رهبري امام و رهبر معظم انقالب، 
مقابله و مخالفت با امريكا و موضوع عدالت خواهي ويژگي هاي 
انقالبيون است و هر كس اين موارد را مي پذيرد حرف ها و مواضع 
رهبري براي شان در سوگيري هاي ش�ان فصل الخطاب است. 
جريان اصالح طلب و اصولگرا و اعتدالگرا به دليل برخي مواضع 
و مباني ممكن است تاثيرپذيري قطعي نداشته باشند اما جريان 

انقالبي كامال در اين زمينه تابع رهبري است. 

قانون اساسي خط قرمز است

حسين   اهلل كرم

مق�ام معظم رهب�ري پي�ش از برج�ام تاكيد 
داشتند كه امريكايي ها قابل اعتماد نيستند. 
بعد از خروج امريكا از برج�ام هم مصداق اين 
گزاره مشخص ش�د با اين حال مجددا رهبري 
راهنمايي هاي الزم را داش�تند. در حال حاضر 
بايد همگ�ي با دراي�ت برخورد كني�م چرا كه 
امريكايي ها به دنبال بهانه هستند تا برهم زننده 
معادالت باشند. بايد جوانب امر سنجيده ش�ود و بهانه اي به دست 
كسي داده نشود. در حال حاضر هم فرمايشات مقام معظم رهبري 
مي تواند مس�ير دولت را در چارچوب مشخصي قرار دهد كه نظام و 
منافع ملي حفظ شده و اروپاييان هم احساس نكنند در موضع ضعف 
قرار دارند. در حال حاضر حمايت مردم و مس�ووالن سياسي در اين 
نقطه و داشتن موضع واحد و انسجام و وحدت مي تواند كمك كننده 
باش�د. اظهارات رهبري فارغ از اصالح طلبي و اصولگرايي است كه 
ممكن است عده اي هم بدش�ان بيايد و موضع داشته باشند. به هر 
حال عالي ترين مقام نظام رهبري اس�ت كه بر اساس اصول تعريف 
شده و چارچوب ها اعالم موضع و حمايت يا عدم حمايت مي كنند، 
مسووالن اجرايي كش�ور هم بايد با اس�تفاده از اين فرمايشات راه 

رسيدن به اهداف را انتخاب كنند. 

راه رسيدن به هدف، بيانات رهبري است

اميررضا واعظ آشتياني

زمان يقه گيري هاي جناحي نيست
اس�حاق جهانگيري، معاون اول 
اول  مع��اون  رييس جمه�ور: 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز 
زمان يقه گيري هاي جناحي نيست، 
تاكيد كرد:  تمام جريان ها و جناح ها بايد يك صدايي را در 
مقابل دش��منان مان به نمايش بگذارند هر چند اختالف 
سليقه هايي وجود دارد اما با يكديگر دشمن نيستيم و وقت 

آن رسيده كه اختالف ساليق را كنار بگذاريم.  ايلنا

كاري نكنيم كه نتيجه عكس بدهد
 علي مطهري، نماينده تهران: اين 
پيشنهاد ]اخطار حاجي دليگاني مبني 
بر اينكه باي��د از رييس جمهور امريكا 
امضا گرفته مي ش��د[ خوبي بوده ولي 
زورشان نرسيده و ما نيز نمي توانيم بگوييم. همه ما به دنبال 
منافع انقالب و نظام هستيم و مي خواهيم بهترين تصميم 
را بگيريم، از اين رو نبايد كاري كنيم كه نتيجه معكوس 

عايد ما شود.  خبرآنالين

انتقاد از سياست هاي رسانه ملي
 طيبه سياوشي، عضو كميسيون 
فرهنگي: زمان آن رسيده كه رسانه 
ملي در سياس��ت هاي يك ب��ام و دو 
ه��واي خ��ود در قب��ال ورزش زن��ان 
تجديدنظر كند. چرا فيلم هاي سينمايي خارجي با حضور 
خانم هاي خارجي به نماي��ش درمي آيد ولي صحنه هاي 
غرورآفرين زنان ايراني در صحنه هاي بين المللي با پوشش 
كامل كه براي زنان ايراني بس��يار دلگرم كننده اس��ت به 

نمايش در نمي آيد؟   نامه نيوز

پيشخوان


