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تشکیلوزارتخانهموجببزرگشدندولتمیشود
مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور از مخالف دولت با طرح تش��کیل وزارتخانه 

میراث فرهنگی خبر داد گفت: این طرح باعث بزرگ شدن دولت می شود.
حس��ینعلی امیری درخصوص نظر دولت درباره تش��کیل وزارتخانه میراث 
فرهنگی،  با بیان این مطلب که دولت مخالف این الیحه اس��ت،  گفت: تش��کیل 

وزارتخانه میراث فرهنگی طرح نمایندگان مجلس بود. دولت با طرح موافق نیست 
چراکه س��ازمان میراث فرهنگی با سیس��تم کنونی بدون مش��کل کار خود را انجام 

می دهد و یکی از معاونت های رئیس جمهوری است و تشکیل آن جز بار مالی برای دولت 
نفع زیادی ندارد. وی افزود:  با این حال دولت به نظر نمایندگان مجلس احترام می گذارد 
اما با دلیل و برهان حقوقی نظر خود را اعالم می کنیم. وی گفت: طرح به لحاظ بار مالی 
که برای دولت دارد بر خالف اصل 75 قانون اساس��ی اس��ت، شورای نگهبان نیز مخالف 

طرح هایی است که در مجلس برای دولت بار مالی ایجاد می کند.  تسنیم

خیابان پاستور
عالقهبولیویبرای"همکاریتسلیحاتی" باایران
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ارتش بولیوی به همکاری های تسلیحاتی 

با ایران عالقه مند است و ما از این زمینه همکاری استقبال می کنیم.
سرلش��کر محمد باقری افزود: ملت ما، کش��ور بولیوی را به عنوان کش��وری 
می شناسد که در برابر امیال آمریکا مقاومت کرده و نیروهای مسلح بولیوی برای 

اس��تقالل این کش��ور تالش های زیادی انجام داده اند که ما برای آن ارزش قائل 
هس��تیم. ارتش بولیوی برای همکاری های فنی و کار به روی تس��لیحات و همچنین 

خانه س��ازی برای نیروهای مسلح و مسائل آموزش��ی ابراز عالقه کرده است که ما هم از 
همه این زمینه ها استقبال کردیم.

دریادار جمیل بوردا سوسا فرمانده ارتش بولیوی طی سخنانی اظهار داشت: هدف من از 
این سفر نزدیکی بیشتر بین ملت ها است. وی افزود: امیدوارم در پایان این سفر به توافقات 

مشخصی در حوزه دفاعی دست پیدا کنیم.  روابط عمومی ستادکل نیروهای مسلح

امنیت و اقتدار
انسجاموپیوندمردممانعزیادهخواهیدشمنانمیشود

وزیر اطالعات با بیان اینکه سست عهدی و پیمان شکنی یکطرفه رئیس جمهور 
آمریکا در طول تاریخ بشریت مورد تایید نبوده و نیست، تاکید کرد: انسجام و پیوند 

مردم مانع زیاده خواهی دشمنان خواهد بود.
حجت االسالم سیدمحمود علوی گفت: جامعه در صورت وجود امنیت و آرامش 

به ش��کوفایی می رس��د لذا باید با هر آنچه موجب س��لب آرامش و نشاط می شود، 
مقابله کرد. در نظام جمهوری اسالمی باید به گونه ای به مردم خدمت گذاری کرد که از 

مس��ئوالن رضایت داشته باشند و با شکر نعمت از امانتی که به مدیران و مسئوالن واگذار 
شده است، صیانت کنند. وزارت اطالعات با تدابیر علمی و هم افزایی مشکالت را با کمترین 
هزینه رفع می کند تا دلدادگی مردم به نظام حفظ شود. وی اعتمادآفرینی و اطمینان بخشی 
برای رسیدن به آینده درخشان را الزمه اقدامات و فعالیت در جامعه دانست و افزود: انسجام 

و پیوند مردم مانع زیاده خواهی دشمنان خواهد بود.  ایسنا

سربازان گمنام

واقعیتهاییکهجلویچشمماست
یک نکته ای را من در این مس��ئله ی هس��ته ای و 
تمام شدن مسئله ی هسته ای در ذهنم هست که جزو 
نگرانی های من است، جزو دغدغه های بنده است و آن 
این اس��ت که ما توّجه کنیم به هدفهایی که دشمنان 
صریح جمه��وری اس��المی در ذهن خودش��ان دارند 
میپرورانن��د و کارهای��ی که می خواهن��د انجام بدهند. 
مسلّم است که دشمنی های دشمنان جمهوری اسالمی 
از اّول انقالب تا حاال کاس��ته نش��ده؛ بله، یک جاهایی 
دشمنی ها و اِعمال دشمنی مهار میشود - در این شّکی 
نیست- لکن این به معنای این نیست که دشمنی ها کم 
ش��ده. اعتقاد ما این اس��ت که دش��منِی رژیم جعلی و 
غاصب صهیونیستی یا دولت ایاالت مّتحده ی آمریکا با 
ما از اّول تا حاال هیچ کم نش��ده؛ البّته هر کدام به یک 
دلیل؛ رژیم صهیونیس��تی به یک دلیل با ما دش��منی 
دارد، آمریکایی ه��ا به یک دلیل دیگری اس��ت، منتها 
همان اندازه آنها هم با ما بدند، آنها هم با ما دشمنند، و 
این دشمنی کاسته نشده؛ همان کارهایی که از روز اّول 
انقالب میکردند، ام��روز هم میکنند؛ منتها خب کارها 
تطّور پیدا کرده، شیوه های کاری آنها تحّول پیدا کرده؛ 
پیشرفت پیدا کرده؛ یک وقت یک جور دشمنی میکردند، 
ضربه میزدند، حاال با ابزار دیگری، با وسیله ی دیگری؛ 
ای��ن را نباید از نظر دور داش��ت. ای��ن را مطلقاً همه ی 
مسئولین مختلف -فقط مخصوص وزارت خارجه و آقای 
دکتر ظریف نیست؛ دستگاه های مختلف، دستگاه های 
اقتصادی، دستگاه های فرهنگی- توّجه داشته باشند که 
ما در داخِل نقشه ی طّراحی شده ی دشمن قرار نگیریم 
و ب��ازی نکنیم؛ که فالن تصمیمی که ما میگیریم، چه 
در زمینه ی سیاس��ت، چه در زمین��ه ی اقتصاد، چه در 
زمین��ه ی تجارت، چه در زمینه ی فرهنگ، کمک بکند 
به آن بس��ته ی تعیین شده ی دشمن که برای خودشان 
هس��ت. ما از حرفهای اینها و از نوش��ته جات اینها و از 
اظهارات گوناگونش��ان میتوانیم مقاصدشان را بفهمیم؛ 
یعنی اینکه بنده دارم میگویم دشمنی، نه اِخبار از غیب 
و نه خ��واب دیدن و نه تخّیالت و توّهمات اس��ت؛ نه، 

واقعّیتهایی است که جلوی چشم ما است. 
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مخاطب شمایید

#بالعربی_للسید_الخامنئی
جمعی از کاربران با راه اندازی   
#بالعربی_للسید_ هش��تگ 

الخامنئ��ی" در چند جمله به مقام معظ��م رهبری ابراز 
ارادت کردن��د. جمع��ی از کارب��ران از جمل��ه کارب��ران 
عرب  زب��ان در جبه��ه مقاوم��ت ب��ا راه اندازی هش��تگ 
"#بالعربی_للسید_الخامنئی" در تایم الین عربی و ارسال 
پیام هایی در صفحه توییتر، ارادت، محبت، مودت و وفای 

خود را نسبت به مقام معظم رهبری نشان دادند:
ای مردم جهان آقای خامنه ای مرش��د و رهبر ما 

در دنیا و شفیع ما در آخرت است.
ایشان نایب امام زمان هستند و خداوند او را با دین 
حق فرس��تاد تا آن را ب��ر همه ادیان غالب کند هرچند 

مشرکان کراهت داشته باشند.

دلمبرایرهبریتنگشدهبود
محمدعلی ابطحی نوش��ت: در طول سی سال 
گذشته شاید بیش از نود در صد اوقات، مردم 
آی��ت اهلل خامنه ای را در یک لوکیش��ن حس��ینیه امام 
خمین��ی دیده ان��د. آدم دوس��ت دارد گاه��ی کم��ی 
غیررس��می تر و خودمانی تر ه��م رهبرش را ببیند. من 
که از قبل انقالب از نزدیک جزو مریدان و شاگردانشان 
بوده ام و س��اعت های زیادی در دفتر نشر آثار ایشان از 
خاطرات��م در مورد رهبری برنام��ه ضبط کرده اند، دلم 
برای آن آیت اهلل تنگ  ش��ده بود. تصویرهای اندکی که 
امروز در نمایشگاه کتاب از ایشان پخش شد، فرح انگیز 
ب��ود. خواندن هر چهار جلد خانواده تیتو. مطالعه رمان 
سیاس��ی عاطفی چش��م هایش ب��زرگ عل��وی و خدا 
بیامرزی برای او و ده ها اظهارنظرهای مش��ابه که یقینا 
در نمایش��گاه کتاب داش��ته اند، و شاید پخش نشده و 
دوباره دیدن همان آیت اهلل خامنه ای چهل سال پیش، 
ابتهاج آفری��ن ب��ود. ای کاش برنامه ری��زان اجازه دهند 
م��ردم از این حرف ه��ای آقا که من و هم نس��الن من 
بخصوص اگر مش��هدی باشند خاطرات زیادی دارند و 
همه ش��هادت می دهند که واقعیتِ  ذاتی ایشان است، 
و نیز از حضور ایش��ان در جاهای مختلف و حالت های 

غیررسمی تر بیشتر ببینند و بشنوند.

توضیحیکاختالل
س��یدمیثم س��یدصالحی مدیرعامل پیام رسان 
س��روش نوش��ت: اخت��الل دو روز گذش��ته در 
زیرس��اخت ارتباطی کشور، اپراتورها و  س��روش ناشی از 
چالش های نرم افزاری ما، کم لطفی اپراتورهای همراه و عدم 

اختصاص حداقل های زیرساختی از سوی دولت است.

سیاست مجازی

چهمتنتهیهشدهدرمذاکراتهستهایتصویببشودوچهنشود...اجردستاندرکاراناینمذاکراتطوالنیونفسگیر
محفوظاست

نکته ی اّول تشّکر از دست اندرکاران این مذاکرات طوالنی و نفس گیر است، رئیس جمهور محترم و بالخصوص هیئت مذاکره کننده 
که حقیقتاً زحمت کش��یدند و تالش کردند؛ چه این متنی که تهّیه ش��ده است، در مجاری قانونی پیش بینی شده ی خود تصویب بشود 

و چه نشود، اجر آنها محفوظ است؛ این را به خود آن برادران هم از نزدیک عرض کردیم.
خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

تداومغنیسازی،تحقیقوتوسعهوگردشصنعتهستهایباامضایتوافق-اثباتاقتدارملتایراندرمذاکراتهستهای
ده س��ال، دوازده س��ال کشمکش با جمهوری اسالمی، نتیجه ]اش[ این شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار 
سانتریفیوژ را در کشور تحّمل کنند؛ ناچار شدند ادامه ی این صنعت را در کشور تحّمل کنند؛ ناچار شدند ادامه ی تحقیقات و توسعه ی این 
صنعت را تحّمل کنند. تحقیق و توسعه ی صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که 

آنها سالها تالش کردند، ]ولی[ امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند میکنند که حرفی ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت ایران؟
خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

توجهکنیدیکجاهاییاِعمالدشمنیهامهارمیشودامادشمنیهاکمنخواهدشد
یک نکته ای را من در این مسئله ی هسته ای و تمام شدن مسئله ی هسته ای در ذهنم هست که جزو نگرانی های من است، جزو دغدغه های 
بنده است و آن این است که ما توّجه کنیم به هدفهایی که دشمنان صریح جمهوری اسالمی در ذهن خودشان دارند میپرورانند و کارهایی که 
میخواهند انجام بدهند. مسلّم است که دشمنی های دشمنان جمهوری اسالمی از اّول انقالب تا حاال کاسته نشده؛ بله، یک جاهایی دشمنی ها 
و اِعمال دشمنی مهار میشود - در این شّکی نیست - لکن این به معنای این نیست که دشمنی ها کم شده. اعتقاد ما این است که دشمنِی 

رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی یا دولت ایاالت مّتحده ی آمریکا با ما از اّول تا حاال هیچ کم نشده؛ البّته هر کدام به یک دلیل.
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  94/۰۶/۰4

متنفراهمآمدهدرمسیرقانونیپیشبینیشدهقرارگیرد
برای تصویب این متن، یک مسیر قانونِی پیش بینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد 
کرد؛ ان شاءاهلل. انتظار ما این است که دست اندرکاران، با دّقت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّی را - در نظر 

بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.
پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای 94/۰4/24 - خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

چهمتنتهیهشدهدرمذاکراتهستهایتصویببشودوچهنشود...
اجازهیهیچگونهسوءاستفادهایازاینمتندادهنخواهدشد

ب��ه حول و قّوه ی الهی، اجازه ی هیچ گونه سوءاس��تفاده ای از آن داده نخواهد ش��د؛ 
اجازه ی خدش��ه ی در اصول اساس��ی نظام اسالمی به کسی داده نخواهد شد؛ قابلّیتهای 
دفاعی و حریم امنّیت کش��ور، به فضل الهی حفظ خواهد شد، اگرچه میدانیم دشمنان 
بر روی این نقطه ی بخصوص، تکیه ی زیادی دارند. جمهوری اسالمی، در زمینه ی حفظ 
قابلّیته��ای دفاع��ی و امنّیتی خود - آن هم در این فضای تهدیدی که دش��منان برایش 

به وجود می آورند - هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن نخواهد شد.
خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

ختممذاکراتکارخیلیمهمیبود،انشاءاهللاگرگوشهکنارشمشکلی
هموجودداشتهباشد،باتدبیرمسئولینبرطرفخواهدشد

آنچه مهم اس��ت این اس��ت که این مذاکرات را آقایان توانس��تند ختم کنند، چون 
باالخره خود ِکش دادِن مذاکرات یک مسئله ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ 
خود این خیلی کار مهّمی اس��ت. حاال ان شاءاهلل که اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود 
داش��ته باشد، با تدبیر شماها و دیگرانی که مس��ئولند، برطرف خواهد شد. به هرحال از 

همه ی برادران و خواهران که مشغول کار هستند، ما تشّکر میکنیم.
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  94/۰۶/۰4

راهنقضعهدهایطرفمقابلبستهشود
در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته 

شود. به خوبی میدانید که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند. 
پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره مذاکرات هسته ای 94/۰4/24

چهمتنتهیهشدهدرمذاکراتهستهایتصویببشودوچهنشود...ماازحمایتدوستانماندرمنطقهدست
نخواهیمکشید

ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید: از ملّت مظلوم فلسطین، از ملّت مظلوم یمن، از ملّت و دولت سوریه، از ملّت 
و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین؛ ]اینها[ همواره مورد حمایت ما خواهند بود.

خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

بهآمریکانمیشوداعتمادکرد،درهمینمذاکراتبیصداقتیهایمتعّددومکّررآنهادرطولاینزماننشاندادهشد
به اینها نمیش��ود اعتماد کرد؛ اینها کس��انی نیستند که حرف راست از دهانش��ان خارج بشود؛ صداقت در اینها نیست. در همین 
آزمایش دش��واری هم که آقای رئیس جمهور اش��اره کردند - که واقعاً زحمت کش��یدند، هم ایش��ان، هم دیگر دس��ت اندرکاران - 
بی صداقتی های متعّدد و مکّرر آنها در طول این زمان نش��ان داده ش��د. خب، ]البّته [ مسئولین ما خوشبختانه برخورد کردند؛ در یک 

مواردی برخوردهای واقعاً انقالبی کردند، کار کردند، و به یک نتایجی تا حاال رسانده اند؛ تا ببینیم چه میشود.
بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 94/۰4/27

مبنایایرانبرایممنوعیتسالحهستهایفتوایشرعیاست؛
نهحرفآمریکاوغیرآمریکا

]میگویند[ ما ایران را تسلیم کردیم، ما مانع از سالح هسته ای ایران 
ش��دیم، ما فالن امتی��از را گرفتیم و از این قبی��ل! خب، حقیقت قضّیه 
چیز دیگری اس��ت. میگویند ما جلوی سالح هسته ای ایران را گرفتیم؛ 
س��الح هس��ته ای ایران، ربطی به گفتگوی با آمریکا و غیر آمریکا ندارد؛ 
خود آنها هم میدانند؛ گاهی هم اهّمّیت فتوای حرمت سالح اتمی را بر 
زبان آورده اند؛ ما بر اس��اس حکم قرآن و ش��ریعت اسالمی، تولید سالح 
هسته ای و نگهداری آن و به کار بردن آن را حرام میدانیم و به آن اقدام 
نمیکنی��م؛ ای��ن هیچ ربطی به آنها ن��دارد، به این مذاک��رات هم ربطی 
ندارد. آنها خودش��ان میدانند که این واقعّیت اس��ت -میدانند که آنچه 
مانع جمهوری اسالمی در زمینه ی تولید سالح هسته ای است، تهدید و 

توپ وتشر آنها نیست؛ یک مانع شرعی است.
خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

چهمتنتهیهشدهدرمذاکراتهستهایتصویببشودوچهنشود...سیاستمادرمقابل
دولتمستکبرآمریکاهیچتغییرینخواهدکرد

در هر صورت سیاس��ت ما در مقابل دولت مس��تکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. همان طور که بارها 
تکرار کردیم، ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه ای مذاکره ای نداریم؛ در مورد مسائل دوجانبه 
مذاکره ای نداریم؛ گاهی در موارد اس��تثنائی مثل این مورد هس��ته ای، براساس مصلحت، مذاکره کرده ایم؛ این 
مورد هم فقط نبوده است، قبل از این هم مواردی بوده است که من در سخنرانی های عمومی قبلی به آنها اشاره 

کرده ام. سیاستهای آمریکا در منطقه با سیاستهای جمهوری اسالمی ۱۸۰ درجه اختالف دارد.
خطبه های نماز عید فطر 94/۰4/27

بینمردمنبایددودستگیبهوجودبیاید.دشمناینرامیخواهد
ملّت ایران باید مّتحد باش��د. از این قضایای هس��ته ای و غیرهسته ای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر 
دسته یک جور بگویند -باالخره یک کاری است دارد انجام میگیرد، مسئولینی دارد، دنبال میکنند؛ ان شاءاهلل آنچه منافع 

ملّی است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند- بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید. دشمن این را میخواهد.
بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 94/۰4/27

نیتدشمنازمذاکراتوتوافقاینبودکهوسیلهینفوذپیداکندبهداخلکشور،ماراهنفوذ
رابستیموبهطورقاطعخواهیمبست

آنه��ا به خیال خودش��ان، در این جریان مذاکرات هس��ته ای - این توافقی که حاال ن��ه در اینجا هنوز 
تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که 
رد بش��ود یا قبول- نّیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وس��یله ای پیدا کنند برای نفوذ در 
داخل کش��ور. ما این راه را بس��تیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را 
در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با 

همه ی توان -که این توان هم بحمداهلل امروز توان زیادی است- مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.
بیانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت)ع( و اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های اسالمی 94/۰۵/2۶

ادامه از صفحه اول
آن زمان حتی اج��ازه ندادند که یک نماینده 
از مجل��س به هم��راه تیم مذاکره کنن��ده جزئیات 
مذاک��رات را رصد کن��د و ای��ن کار را تمام قد به 
عه��ده گرفتند، حت��ی نماین��دگان مجلس هم از 
جزئی��ات مذاکرات اع��الم بی اطالعی داش��تند و 
فکت ش��یتی بعد از امضای برجام ارائه نشد تا عمال 
همه جزئیات تا زمانی که طرف مقابل سخن نگفته 
و موضوع را منتشر نکرده است برای همگام به جز 

تیم هسته  ای مخفی بماند. 
در این مسیر رهبر معظم انقالب نیز با مشخص 
کردن چارچوب های مش��خص و گذاشتن شروط 
اصلی و تبیی��ن مجدد خط قرمز نظام مذاکرات را 
در چارچوب صحبت های هس��ته ای پذیرفتند، اما 
همه آنها ختم به خروج امریکا از برجامی ش��د که 
ادعا ش��ده بود هیچ رئیس جمه��وری حق نقض و 
خروج آن را به دلیل داش��تن پش��توانه حقوقی در 
س��ازمان ملل ندارد! اما حاال باید چ��ه کرد؟! این 
سوالی است که سعی خواهد شد در خالل گزارش 

به آن پاسخ شایسته ای داده شود.

ممانعتازتجربهتلخگذشته
بارها در طی مذاکرات منتقدان نادیده گرفته 
ش��دند و ب��ا برچس��ب هایی رانده ش��دند تا همه 

صداهای منتقد و مخالف س��اکت ش��ود، حتی در 
این مس��یر ش��خص رئیس جمهور منتق��دان را با 
برچس��ب هایی چون کاس��ب تحری��م روانه خانه 
کردن��د و بیش��ترین تبلیغات ب��رای رای نیاوردن 
منتق��دان برجام در مجلس صورت گرفت تا تقریبا 

همه منتقدان از میدان به در شوند! 
در ای��ن میان حت��ی کار کارشناس��ی که در 
کمیس��یون ویژه برجام صورت گرفته بود به سمع 
مردم نرس��ید و برجام در مجلس به تصویب رسید 
ت��ا همه چیز آماده و حاضر در اختیار دولت و تیم 
هس��ته ای قرار گیرد. در این می��ان منکر زحمات 
ش��بانه روزی تی��م هس��ته ای و س��فرهای مکرر و 
مذاکرات طوالنی نمی توان ش��د اما شاید اگر کمی 
هم منتقدان جدی گرفته می ش��دند و اجازه داده 
می ش��د تا صدای مخالف و چرایی نقدشان شنیده 

ش��ود ش��اید تبعات کمتری به ما تحمیل می شود 
و اج��ازه می یافتیم که متنی با اس��تدالل بهتر و با 
تضمین بنویسیم که برای ارائه به محاکم قضایی و 
دیوان بین المللی الهه دست پرتری داشته باشیم.

ش��اید آن زمان اگر به صحبت های مقام معظم 
رهبری توجه بهتری می ش��د و چارچوب ها و خط 
قرمزهایی که تعیین کردند بیشتر و عمیق تر خوانده 
می ش��د و به جای پنهان کاری ب��ا صداقت با مردم 
از مفاد برجام س��خن گفته می شد ش��اید مردم از 
افشای رازی که موگرینی و امثالهم بیان می کردند! 
شوک زده نمی شدند و دلشان کمتر به درد می آمد.

ش��اید مردم هم از رن��دی اروپایی ها در مقابل 
همه توان تیم هس��ته ای در نوشتن بهترین قرارداد 
کمتر متضرر شده و ترامپ نمی توانست با خالء های 
قانون��ی و تکیه به کمیته ناظر ب��ه برجام که عمال 

خوشان بودند چندین ماه مردم کشور ما را معطل 
نمی  کرد و رکود با بازار نمی  داد. شاید اگر آن موقع 
تدابیر الزم برای اخذ غرامت در دیرکرد به تعهدات 
برجامی چیده شده بود االن غرامت سنگینی گرفته 
بودیم و هیچ فردی نمی توانست با تهمت و افترا در 
حالی که گزارش��ات آژانس بین المللی هسته ای به 

نفع ماست ما را تهدید کند!

برچسبزدنممنوع
ح��اال اما باید چ��ه کرد؟! ش��اید در اولین گام 
الزم باش��د که تیم هس��ته ای و دول��ت نقدها را به 
ج��ان خریده و به ج��ای برچس��ب زدن به صدای 
داخلی هایی و منتقدانی که دلسوز هستند گوش فرا 
دهد. ش��اید در اولین گام و برای اعتمادسازی الزم 
باش��د منتقدان را دعوت و از نظراتشان برای ادامه 

مذاکرات با اروپا اس��تفاده کرد و مردم را هم محرم 
دانس��ت و چی��زی از آنها پنهان نکرد ت��ا بتوان بار 
مس��ئولیت را تقسیم کرد و بعدا برای تبری جستن 
از تبعات بدعهدی احتمالی متوس��ل به اتهام زنی به 

این و آن و آزمایشات طبیعی نیروی نظامی نشد.
ام��ا منتقدان هم باید جان��ب انصاف را رعایت 

کنند و در این هیچ شکی نیست.

نقدسازندهچهشکلیاست؟!
منتقدان دلس��وز باید با ارائ��ه راهکار در کنار 
بیان انتقادهای س��ازنده و تحلیل رفتارهای اشتباه 
دولت و تیم هسته ای در مذاکرات برجام با راهکار 
پیشنهادهایش��ان را ارائ��ه داده و تنه��ا دولت تیم 
هس��ته ای را گوش��ه رینگ نگذارند و انتقاد کنند. 
آنها با ش��نیدن ش��رایط س��خت مذاک��ره و بیان 
راهبردهای بهتر باید مسیری را به دولت و تیمش 
نش��ان دهند که بتواند بهترین راه برای اس��تیفای 
حق مردم باشد. در این مسیر دولت هم باید شنوا 
بوده و مذاکرات جدید را حزبی نکرده و در مس��یر 
اس��تیفای حق گام بردارد. ش��اید اگر دولت و تیم 
هس��ته ای به این بیندیشند که مرگ برجام نتیجه 
گوش نکردن به صدای منتقدان بوده است ضرورت 
توجه به منتقدان دلس��وز و با راهکار را حس کرده 

و مذاکرات بعدی را فراجناحی و ملی ببینند.

مرگ برجام نتیجه بی توجهی به منتقدان؛

دولت مذاکرات با غرب را جناحی نکند
گوشتان را برای دلسوزان داخلی تیز کنید نه شندین پال های مشکوک اروپایی!


