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 زمان برگزاری انتخابات
هیات رئیسه مجلس

عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: انتخابات هیات 
رئیس��ه مجلس در سومین س��ال مجلس دهم، ششم 

خرداد ماه برگزار خواهد شد.
اکبر رنجبرزاده از برگزاری انتخابات هیات رئیسه 
مجلس خبر داد و اظهار داشت: انتخابات هیات رئیسه 

مجلس ۶ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
وی در مورد دس��تور جلسه هیات رئیسه مجلس 
نیز گفت: در جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس مباحث 
منطق��ه ای و خروج آمریکا از برجام و اقدامی که باید 
توس��ط مجلس شورای اسالمی انجام شود مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.  مهر

پیام تسلیت روحانی به مناسبت درگذشت 
مرحوم حاج اسداهلل عابدی

رئیس جمهور در پیامی درگذش��ت مرحوم حاج 
اس��داهلل عابدی پدر ش��هیدان واالمقام حسن، علی و 

ابوالفضل عابدی را تسلیت گفت.
در بخش��ی از متن این پیام آمده است: درگذشت 
اسوه صبر و استقامت، مرحوم حاج اسداهلل عابدی پدر 
ش��هیدان واالمقام حس��ن، علی و ابوالفضل عابدی از 
غیورم��ردان صحنه  های نبرد حق علیه باطل، موجب 

تأثر و تألم خاطر شد.
این پیام می افزاید: این مجاهد صادق که با تاسی 
به آم��وزه های اهل بیت علیهم الس��الم، س��ه وجود 
نورانی بخش زندگانی خود را در مس��یر عّزت و اقتدار 
ایران اسالمی تقدیم کرد، در لوح زرین فرهنگ ایثار و 

شهادت الگویی ماندگار خواهد ماند.  فارس

 بازدید امیر شاه صفی
از پایگاه هوایی بندرعباس

فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح دیروز از پایگاه 
هوایی شهید عبدالکریمی بندر عباس بازدید کرد.

 امیر سرتیپ خلبان »حسن شاه صفی« صبح دیروز  
از پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس بازدید و 
در بدو ورود ضمن حضور در یادمان شهدای گمنام این 

پایگاه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
وی  طی جلس��ه ای با فرماندهان و خلبانان پایگاه 
شهید عبدالکریمی ضمن توصیه های الزم، در جریان 

میزان آمادگی این پایگاه قرار گرفت.
همچنین امیر شاه صفی با حضور در قسمت های 
مختل��ف این پای��گاه از جمله متل پ��رواز، بخش فاوا، 
بیمارس��تان و پست فرماندهی، توان رزمی و عملیاتی 

پایگاه را ارزیابی کرد.  میزان 

نشست فراکسیون نمایندگان والیی برای 
تصمیم گیری در خصوص هیأت رئیسه 

نشست هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس ام��روز  به منظور تصمیم گیری برای انتخابات 

هیأت رئیسه مجلس برگزار می شود.
بناس��ت در این جلس��ه موض��وع انتخابات هیأت 
رئیس��ه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص 

آن تصمیم گیری شود.  فارس
 

 گفتگو پیش نیاز صلح پایدار
در افغانستان است

 مع��اون اول رییس جمهور پیش نیاز پیش��رفت 
صلح پایدار در افغانس��تان را گفتگ��و میان گروه های 
مختل��ف این کش��ور دانس��ت و گف��ت: اس��تفاده از 
روش های مسالمت آمیز و گفتگو شانس استقرار صلح 

را بیشتر می کند.
اس��حاق جهانگی��ری دیروز در دیدار طارق ش��اه 
بهرامی وزیر دفاع ملی افغانس��تان اظهار داشت: یکی 
از مهمترین مس��ائل افغانستان را امنیت در این کشور 
است.  توسعه امنیت و جلوگیری از فعالیت گروه های 
تروریستی باید در افغانستان یک راهبرد جدی باشد و 
کشورهای همسایه نیز باید در این زمینه به افغانستان 

کمک کنند.
وی افزود: ممکن اس��ت گروه های تروریستی که 
فرصت فعالیت برای آنها در کشورهای دیگر غیرممکن 
شده احساس کنند که می توانند در افغانستان فعالیت 
داشته باش��ند که باید تالش شود از حضور و فعالیت 

گروه های تروریستی در افغانستان جلوگیری شود.
جهانگیری برنامه حفظ وحدت در میان همه اقوام 
و گروه های افغانس��تان که دولت این کشور در پیش 
گرفته است را اقدامی مهم برشمرد و خاطر نشان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از این برنامه حمایت می کند 
و معتقد هس��تیم که وحدت در افغانس��تان می تواند 

بسیاری از مشکالت این کشور را حل کند.
مع��اون اول رییس جمهور از اقدام اش��رف غنی 
رییس جمهور افغانس��تان مبنی بر حضور در مس��جد 
ش��یعیان این کش��ور پس از وقوع انفجار، این اقدام را 
اقدام��ی مهم توصیف کرد و اف��زود: بطور کلی هر چه 
وحدت و یکپارچگی در کش��ورهای اس��المی بیش��تر 
شود شاهد پیش��رفت و امنیت بیشتر در این کشورها 
خواهیم بود.  وی ادامه داد: بار سنگین برقراری امنیت 
در افغانس��تان بیش از همه بر دوش نیروهای امنیتی 

این کشور است  مهر

اخبار

گره زدن مشکالت کشور به برجام اشتباه بود
رئیس فراکسیون مستقالن والیی مجلس، گره زدن همه مشکالت کشور به 

برجام را اشتباه ارزیابی کرد.
کاظ��م جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجل��س گفت: نباید همه همت ما 
برای حل مشکالت داخلی و اقتصادی کشور معطوف به برجام باشد، از گذشته 

هم شاید گره زدن و حل همه مشکالت کشور به برجام، میزانی از اشتباه بود.
وی ب��ا بیان اینکه م��ا باید به ظرفیت های داخلی خودمان برای حل مش��کالت 
کشور توجه داشته باشیم، اظهار داشت: بباید با کشورهای عضو برجام مذاکره شود، اگر 
آنها تضامینی بدهند که منافع ایران تأمین ش��ود، طبیعی اس��ت که این مسیر می تواند 

استمرار داشته باشد.
وی اضافه ک��رد: اروپایی  ها و غربی ها نمی توانند مرتب اصرار کنند که ایران تکالیف 

خودش در برجام را به دقت انجام دهد اما خودشان بدعهدی کنند.  تسنیم 

دیدگاه
اجرای پروتکل الحاقی به ادامه برجام بستگی دارد

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه پروتکل الحاقی 
جزئی از برجام اس��ت، گفت: ادامه اجرای پروتکل الحاقی به ماندن در برجام و 

ادامه اجرای تعهدات با طرف های اروپایی بستگی دارد.
سیدحسین نقوی حس��ینی در توضیح تعهدات جمهوری اسالمی ایران در 
قِبال پروتکل الحاقی بعد از خروج آمریکا از برجام، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در سال 1382 به صورت داوطلبانه این پروتکل پیوست. هم اکنون اگر شرایط برجام 
را پای��ان یافت��ه تلقی کنیم، به خودی خود پذیرش پروتکل الحاقی به ش��کل داوطلبانه 

منتفی است.
نماین��ده مردم ورامین و پیش��وا در مجلس تصریح کرد: اج��رای پروتکل الحاقی به 
صورت داوطلبانه جزئی از برجام است، از این رو جمهوری اسالمی باید کل برجام را کنار 

بگذارد یا به صورت کلی نسبت به اجرای آن پایبند باشد.   خانه ملت 

سخنگو
حکم عامالن حمله تروریستی تهران به سرعت اجرا شود

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: از دستگاه قضا انتظار 
داریم که به سرعت حکم عامالن حادثه تروریستی را اجرا کند.

جواد کریمی قدوس��ی عضو کمیس��یون امنیت و با اش��اره ب��ه صدور حکم 
عامالن حادثه تروریس��تی مجل��س و حرم امام )ره(، اظهار کرد: دس��تگاه های 
اطالعاتی و امنیتی، عوامل اصلی این حمله تروریس��تی را شناس��ایی و در اختیار 

قوه قضاییه قرار دادند.
وی با بیان اینکه تقریبا عدد قابل توجهی از افراد مرتبط با گروه تروریس��تی داعش 
در س��طح کش��ور تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر ش��ده اند، ادامه داد: این افراد تنها 

مختصر به متهمانی که در دادگاه به پرونده شان رسیدگی می شود، نیستند.
وی تاکید کرد : اولویت آن تیم اعزامی برای حمله به حرم امام )ره( و مجلس انجام 

عملیات تروریستی در حرم مطهر امام رضا )ع( بود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

تریبون

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت:  رلمــــان مسئوالن کنونی ایاالت متحده آمریکا پا
تصور نکنند اقدامات آنها در مورد فلسطین و مسئله هسته 

ای ایران بدون پاسخ می ماند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست 
اضطراری کمیته فلس��طین اتحادیه بی��ن المجالس گفت: 
آمریکا در روزهای گذش��ته از توافق هسته ای 1+۵ با ایران 
که با درخواست خود آمریکا به امضا رسیده بود، خارج شد. 
ی��ک روز اعالم می کند دیگر در س��وریه نمی ماند و طلب 
پول از برخی کش��ورها می کند و چند روز بعد س��وریه را 
بمباران می کند. سال ها از تروریست ها در منطقه حمایت 
ک��رده اند و اذعان کرده اند که داعش را به وجود آورده اند 

و امروز علمدار مبارزه با آن هستند.
الریجانی تاکید کرد: همه این اقدامات نش��ان می دهد 
رژیم آمریکا دچار بحران تصمیم گیری استراتژیک شده است 

و ناپخته و ماجراجویانه به صحنه بین المللی نگاه می کند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: معتقدم 
رئیس جمه��ور فعلی توانایی تش��خیص و قضاوت در مورد 
پیامده��ای طوالنی مدت اقدامات خود را ندارد. توصیه می 
کنم که مس��ئوالن کنونی ایاالت متحده در مورد فلسطین 
و قدس شریف و محور مقاومت و جهان اسالم دچار اشتباه 
محاسباتی نشوند و تصور نکنند این گونه اقدامات در مورد 
فلسطین و مس��ئله هس��ته ای ایران بدون پاسخ می ماند. 
اقدامات لحظه ای و نس��نجیده در دنی��ای امروز نمی تواند 
ادام��ه پیدا کند. چنی��ن اقداماتی موج��ب افزایش تنش و 

ناامنی در جهان کنونی می شود.

وی تصریح کرد: سبک س��ری یک اقدام پرهزینه برای 
دولتمردان است و هزینه آن را باید در نهایت پرداخت کنند 

و به زودی آن را می چشند.
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی یک��ی از دالیل و 
ضرورت تشکیل این نشست فوق العاده را به دلیل اقدامات 
س��رکوبگرانه رژیم صهیونیس��تی علیه راهپیمایی مسالمت 
آمیز ملت فلس��طین در روز بازگش��ت خوان��د و گفت: این 
موضوع در مس��ئله فلس��طین و قدس تاثیرگذار است. روز 
نکبت روزی اس��ت که بزرگترین فاجعه تاریخ بشری در آن 

به وقوع پیوست.
الریجانی با اش��اره به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا 
گفت: اخی��را وزارت خارجه آمریکا با کم��ال وقاحت بیانیه 
ای در خصوص تخصیص اعتبارات الزم برای س��اخت بنای 
سفارت آمریکا در قدس ش��ریف صادر کرده است و ترامپ 
بار دیگر تاکید کرده که مشتاق انتقال سفارتخانه آمریکا از 

تل آویو به قدس شریف است.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا نیز به ط��رق مختلف درصدد جلب 
حمایت س��ایر کشورها برای انتقال سفارت آمریکا به قدس 
هس��تند تا اقدام آمریکا را مش��روع جل��وه دهند و زمینه را 

برای اجرای سایر اقدامات و طرح ها فراهم کنند.
وی تصری��ح کرد: اینک مایی��م و این ملت مقاوم که به 
حمای��ت ما نیازمندند. کمک به ای��ن ملت مبارز صرفا یک 
اقدام بشردوس��تانه نیس��ت، بلکه کمک به کسانی است که 
در حقیقت هزینه دفاع از امت اس��المی و همه کش��ورهای 

منطقه را متحمل شدند.  مهر 

الریجانی:
اقدامات آمریکا درموردفلسطین ایران بی پاسخ نمی ماند

وزی��ر دفاع ب��ا بیان اینکه خ��ود را در  اسـام مبارزه با تروریس��م متعهد می دانیم، ارتش 
گفت: امنیت افغانس��تان را امنی��ت خودمان می دانیم و در 
مب��ارزه با تروریس��م هر کمکی بتوانیم با تم��ام توان انجام 

خواهیم داد.
دور دوم مذاک��رات بین وزرای دفاع جمهوری اس��المی 
ایران و افغانس��تان برگزار ش��د و پس از این نشس��ت، امیر 
س��رتیپ حاتمی و س��پهبد طارق ش��اه بهرامی با حضور در 
نشست خبری مشترک به سئواالت خبرنگاران پاسخ دادند.

وزیر دفاع در این نشس��ت خبری با  گرامیداشت یاد و 
خاطره ش��هدای این کشور و همه ش��هدای محور مقاومت 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ای��ران در جریان کامل 
وضعی��ت و تهدیدات امنیتی افغانس��تان ق��رار دارد و بابت 
اقدامات تروریس��تی در این کش��ور که دل هر انسانی را به 

درد می آورد، متاسف هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه توس��عه روابط با کش��ورهای 
همسایه و دوست از سیاست های اصولی جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت، افزود: اشتراکات، ارتباطات دیرینه و پیوستگی 
های متعدد فرهنگی و دینی، تاریخی و مرزی بین جمهوری 
اس��المی ایران و افغانس��تان، روابط بین دو کشور را نسبت 
به سایر کش��ورها متمایز می کند و بحمداهلل مبتنی بر این 
پیوس��تگی، مناسبات بس��یار خوبی بین ایران و افغانستان 

حاکم است.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه در طول ۴۰ س��ال 
گذش��ته جمهوری اسالمی ایران پش��تیبان "صلح، ثبات و 
امنیت" در افغانستان و مرزهای مشترک بوده است، تصریح 

کرد: در این س��فر، وزی��ر دفاع افغانس��تان مالقات هایی با 
معاون اول رئیس جمهور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس و فرمانده نیروی انتظامی داش��ت و مذاکرات بسیار 
خوبی در این مالقات ها صورت گرفت که در آینده توس��عه 

روابط بین دو کشور تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این مالقات ها ارزیابی های دقیقی 
از میزان روابط بین دو کش��ور به دست آوردیم، اضافه کرد: 
ان ش��اءاهلل روابط بین ایران و افغانستان با سرعت بیشتری 

توسعه پیدا خواهد کرد.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری اس��المی 
خ��ود را در مبارزه با تروریس��م متعهد می داند، تاکید کرد: 
امنیت جمهوری اس��المی افغانستان را امنیت خودمان می 
دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان 

انجام خواهیم داد.
وزیر دفاع ملی جمهوری اسالمی افغانستان نیز در این 
نشس��ت خبری از دعوت وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
و حمایت های بی دریغ ملت و دولت جمهوری اس��المی از 
مردم افغانستان در شرایط دش��وار جنگ، جهاد و مقاومت 
در این کش��ور در طول ۴۰ سال اخیر تقدیر و تشکر کرد و 
اظهار داش��ت: همواره ملت و دولت افغانستان قدردان این 

حمایت ها بوده و هستند.
 س��پهبد طارق شاه بهرامی با اش��اره به بازدید خود از 
دس��تاوردهای صنایع دفاعی وزارت دفاع ایران تصریح کرد: 
به وزیر دفاع ایران بابت این افتخارات و توانمندی های باالی 

دفاعی تبریک می گویم.  روابط عمومی وزارت دفاع

امیر حاتمی:
ایران در مبارزه با تروریسم متعهد است

سنا
ای

گروه رویداد  بع��د از خروج امریکا از برجام دیـــــدگاه
و موض��ع گیری  های مختلف از جانب مس��ئولین، 
رسانه ها و افکارعمومی، درست درزمانی که  مردم 
منتظ��ر عذرخواهی امضا کنن��دگان برجام بودند، 
دبیرخانه ش��ورای اطالع رس��انی دول��ت با صدور 

اطالعیه طلبکار منتقدان برجام شد.
دربخشی از این اطالعیه آمده است: متأسفانه 
آنان که بای��د عذرخواه مواضع نادرس��ت خود در 
گذشته باش��ند، طلبکارانه به دس��تاوردهای ملی 

می تازند!
این اطالعیه می افزاید:  این عده حاضر نیستند 
به این س��وال پاسخ دهند که خسارت های تحریم 
ظالمانه بر ملت ایران چه میزان بوده و برای پیش 
گیری به موقع از آن خسارت ها چه کرده اند؟ آنها 
هیچ گاه حاضر نیس��تند از ناتوانی خ��ود در ارائه 
راه های جایگزین برجام س��خن بگویند و صادقانه 
بابت رویکرد غلط و کارش��کنی های خود در روند 

پیشرفت کشور، از ملت عذرخواهی کنند. 
مطالعه این اطالعی��ه در اولین مرحله تداعی 
کنن��ده این ضرب المثل اس��ت که م��ی گوید  " 
طرف دس��ت پیش گرفتن که پ��س نیفتد". گویا 
مردم ایران چیزی هم به دولت بدهکار ش��ده اند. 
این درحالیس��ت که ایرانیان در انتظار عذرخواهی  
رسمی شخص رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده 
هسته ای به علت اعتماد به آمریکا هستند. انتظاری 

که گویا نمی خواهد برآورده شود.

نگاهی به زیان های حاصل از امضای برجام 
اگر روند اجرای برجام را بررس��ی کنیم شاهد 

خواهی��م بود که پس از اجرای برجام، کش��ورمان 
به خاط��ر انجام تعهدات برجام��ی میلیاردها دالر 

زیان دید.
در حال��ی که تعهدات در برجام دو طرفه  بود 
مس��ئولین کشورمان بالفاصله دس��ت به اقداماتی 
عجوالنه در مورد زیر س��اخت های هسته ای زنند 

که ضررهای زیادی به کشور وارد کرد.
در ادامه می توان به اقدامات دولت در باره :

- خارج کردن بیش از 12 هزار سانتریفیوژ را 
از چرخه غنی سازی

-  توقف تحقیق و توسعه برای غنی سازی  در 
فردو

-  بیرون آوردن قلب رآکتور اراک و پر کردن 
آن با بتن  به طوریکه هرگز قابل بازگشت نباشد.

-   خارج کردن 97۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده، زیر ۵ درصد نیز اشاره کرد.

 از س��وی دیگردول��ت روحانی تم��ام تمرکز 
خ��ود را به مذاکرات هس��ته ای اختصاص داد، این 
مس��اله س��بب کم توجهی به بخش های دیگر به 
خصوص بخش های اقتصادی  ش��د که نتیجه آن  
تعطیل��ی بس��یاری از کارخانج��ات صنعتی، رکود 
سنگین، سختی معیشت، گرانی و تورم سرسام آور، 
افزای��ش توقف تولید ، افزایش نرخ ارز و... بود. این 
خسارت های سنگین را هم باید به سایر پی آمدهای 

خسارت آفرین برجام افزود.
دولت در سیاس��ت خارجی ن��ه تنها موفقیت 
قابل اعتنایی نداش��ت بلکه دستگاه وزارت خارجه 
با برخورد های منفعالنه و مسامحه گرانه تنها به از 
بین رفتن عزت ملی کمک کرد. ویزا ندادن به سفیر 
ایران در س��ازمان ملل، توهین کش��ور 8۰۰ هزار 
نف��ری جیبوتی به ملت ایران، اخراج دانش��جویان 
ایرانی از نروژ، تجاوز به نوجوانان ایرانی در فرودگاه 
جده، برخورد مس��ووالن عربس��تانی در فاجعه منا 
و... تنها بخش��ی از این موارد است. بنابراین اگر با 
نگاه انصاف به زیان های برجامی  وارده به کش��ور 

نگاه کنیم باید  شرمنده ملت ایران باشیم.

چرا خطوط قرمز رعایت نشد
در همین حال دولتمردان باید به مردم توضیح 
دهن��د که چرا علیرغم تاکی��دات و اعالم برخی از 
خطوط قرمزها توسط مقام معظم رهبری، چرا این 

موارد مورد توجه مذاکره کنندگان قرار نگرفت؟
باره��ا رهبر معظم انقالب فرمودند که اهمیت 
مذاک��رات در ن��گارش جزئی��ات اس��ت؛ ن��گارش 
جزئیات��ی ک��ه باید مذاک��ره کنن��دگان ما تالش 
می کردن��د که »غیر قابل تفس��یر« باش��د چرا که 
ط��رف آمریکایی همچن��ان که رهب��ر انقالب نیز 
فرمودن��د »لجوج، بدعهد، بدمعامل��ه، اهل دبّه در 

آوردن، اهل چک وچانه کردن، اهل از پشت خنجر 
زدن و اهل این جور کارها و س��یاه کاری ها است«، 
اما به این مس��ائل توجه نشد و دیدیم که مقامات 
امریکای��ی با بکار بردن برخی از واژه ها تعهدات را 

مطابق نظر خود در متن برجام وارد کردند.
رهب��ر انقالب در آن زمان بارها به تیم مذاکره 
کننده تذک��ر دادند از جمله فرمودن��د :»بنده در 
جزئّیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ من 
مسائل کالن، خطوط اصلی، چهارچوب های مهم و 
خّط قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته ام؛ 
عمدت��اً به رئی��س جمهور محترم که ما با ایش��ان 
جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر 
محت��رم خارجه؛ خط��وط اصلی و کلّ��ی. جزئّیات 
کار، خصوصّی��ات کوچک که تأثیری در تأمین آن 
خط��وط کالن ندارد، مورد توّجه نیس��ت؛ اینها در 

اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند.«
چ��را مذاکره کنندگان در اج��رای تعهدات به 
یکب��اره عمل کردند و منتظر نش��دن تا تحرکی از 

سوی طرف مقابل صورت گیرد.؟
مگ��ر نه این که قرار بود اگر هر یک از طرفین 
توافق هسته ای تعهدات خود را زیر پا بگذارند، طرف 
مقابل نیز اقدامات انجام ش��ده را بازپس گیرد و از 
ادام��ه همکاری خودداری ورزد؟ پس چرا این نکته 
مورد توجه ق��رار نگرفت؟ آیا این ضعف های برجام 
نبود که موجب شد تا این سند بارها از سوی طرف 
مقابل نقض و در نهایت امریکا بدون اینکه خسارت 

و هزینه ای بپردازد از این سند خارج شد.

ادامه رقابت های سیاسی 
ب��ه نظر می رس��د ک��ه دولت هچن��ان درگیر 

رقابت های سیاسی و جناحی است و باورنکرده که 
دش��من به  حکومت و دولت تهاجم کرده و اکنون 

هدف از چاره اندیشی و جبران گذشته است.
در حال حاضر ظرفیت های عظیم کشور قریب 
به ۵ س��ال معطل »امضای توافق به هر قیمت« و 
در ادام��ه »حفظ توافق به هر قیمت« مانده و الزم 
اس��ت که دولت با پایان دادن به این فرصت سوزی 
و بهره من��دی از ظرفیت های عظیم داخلی و اقدام 
و عم��ل به اقتصاد مقاومتی، این روند خس��ارت بار 

را جبران کند.
ب��ا این ح��ال دولتم��ردان ما س��خن از ادامه 
برجام با اروپایی می زنند این به معنای آن اس��ت 
که ای��ران همچن��ان پایبند به تعه��دات برجامی 
اس��ت، موضوعی که منفعتی برای ایران به دنبال 
ندارد. در حال حاضر دولتمردان کشورمان باید به 
جایی اینکه فعالیت سیاس��ی خود را تشدید کنند 
و تصمیمات ش��تابزده بگیرند  به فکر چهار میخه 
کردن منافع ایران باشند و حتی اگر به این نتیجه 
رس��یده اند که با اروپایی ه��ا برجام را ادامه دهند 
طبق فرموده مقام معظم رهبری باید از اروپایی ها 

تعهدات عملی بگیرند.
کارنامه اروپایی ها درخش��ان نیست و ممکن 
است که تحت فش��ار بودن شرکت های اقتصادی 
خود  از سوی آمریکا را بهانه کنند به انضمام اینکه 
آنها در برخی از مس��ائل برجام��ی حتی جلوتر از 
امریکای��ی ها هم پیش می رفتن��د. دولت باید به 
طور صریح میزان انعطاف اروپا را سنجیده و ماندن 
در برج��ام را منوط به رفتار آنه��ا بداند. در نهایت 
به جای طلبکاری از مل��ت ایران طلبکار طرفهای 

برجامی و ۴ کشور اروپایی باشیم.

وقتی دولت به جای طرفهای برجامی از مردم طلبکار می شود

طلبکار طرفهای برجامی باشیم 

بهترین  قضایی��ه،  قوه  رئیس  ن ا رویکرد برای مواجهه با خروج میـــــز
آمری��کا از برجام را توجه به اس��تعداد های داخلی 
کشور و اعتماد به مردم دانست و گفت: بزرگترین 
تجربه تاریخ��ی که از این اقدام آمریکا به دس��ت 
آم��د، باور قطعی به غیرقاب��ل اعتماد بودن و عهد 

شکنی دولت آمریکا بود.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن 
عالی قضایی، با تاکید بر لزوم ش��فقت بر خلق خدا 
در این ماه از سوی مسئوالن و آحاد مردم، تصریح 
کرد: خصوصاً نس��بت به محرومان باید این جهات 
را رعایت کنیم. مسئوالن، مایحتاج ضروری مردم 
را در این ماه تأمین و اصناف و بازاریان نیز رعایت 
حال مردم را بکنند. گاهی شایعاتی مبنی بر وجود 
برخی گرانی ها شنیده می شود. دولت و سازمان های 
نظارتی برای جلوگیری از این امر تالش می کنند و 
الزم اس��ت که همه در این ماه قبل از الزام قانونی 

رعایت حال یکدیگر را بنمایند.
رئی��س ق��وه قضاییه با بی��ان اینک��ه اخالق، 
انصاف، دیانت و ش��فقت بر خلق بهترین وس��یله 
برای جلب نظر حق تعالی اس��ت، اظهار کرد: ادب 
حضور در محض��ر حق تعالی و ماه مبارک رمضان 
نیز اقتضائاتی دارد که اگر کس��ی از آن غفلت کرد 
باید تذکر داده شود. البته این امر چیزی از وظایف 
دس��تگاه های ذیرب��ط از جمل��ه دس��تگاه قضایی 
نمی کاهد و اگر کس��ی بعد از تذکر بخواهد حرمت 
م��اه رمضان را نادی��ده بگیرد مس��توجب برخورد 

قانونی و اقدامات مقتضی است.
آی��ت اهلل آملی الریجانی در عی��ن حال یادآور 

ش��د: خوش��بختانه در ایام ماه مبارک رمضان، جرم 
و جنای��ات و تعدیات کاه��ش می یابد و دل ها آماده 
پذیرش حق می شود، اما بهرحال اگر کسی از شرع و 

قانون تعدی کند پاسخ قانونی دریافت خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره ب��ه تصمیم رئیس جمه��ور آمریکا 
مبن��ی بر خروج از برج��ام تصریح کرد: گرچه این 
اقدام با ش��ایعات و تبلیغات قبلی قابل پیش بینی 
بود، اما یک تجربه تاریخی مهم بر تجربیات چهل 

س��اله ملت بزرگ ایران که هم��واره مورد تعدی و 
ظلم آمریکا بوده است، افزود.

آی��ت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: تحریم ها، 
جنگ تحمیلی که وجهه ای از جنایات آمریکا بود و 
همچنین اقدامات آمریکا پس از جنگ برای مردم 
ما کاماًل آشناست، اما اقدام اخیر تجربه بزرگی بود 
که نش��ان داد آمریکایی ها غیرقابل اعتماد، غدار و 

عهدشکن هستند.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به تاکیدات مکرر 

مقام معظم رهبری مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن 
آمریکا در جلسات گوناگون، تصریح کرد: مسئوالن 
مربوطه تالش کردند، اما به هرحال آمریکا نش��ان 
داد ک��ه اهل وف��ای به عهد نیس��ت و هرگونه که 
منافعش اقتضا کند عمل می کند و در این مسیر از 

جنگ و کشتار نیز ابایی ندارد.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره ب��ه ایجاد 
گروه های تروریس��تی نظیر داعش از سوی آمریکا 
به اذع��ان رئیس جمهور فعل��ی آمریکا در جریان 
رقابت ه��ای انتخاباتی، خاطر نش��ان ک��رد: اخیراً 
مستندی درباره نحوه دخالت آمریکا در افغانستان 
پخش شد که خانم کلینتون در آن اذعان می کرد 
طالبان را با هزینه زیادی علیه حکومت ش��وروی 

تجهیز کردند و موجب فروپاشی شوروی شدند.
رئی��س ق��وه قضاییه گف��ت: آمری��کا در دنیا 
جنگ های بس��یاری به راه انداخته و انس��ان های 
زی��ادی را به خاک و خون کش��یده اس��ت. رئیس 
جمهور آمریکا که فردی کاس��ب کار و به اصطالح 
خودش��ان ش��ومن اس��ت امروز صراحتاً می گوید 
کش��ور های عربی را بای��د بدوش��یم و تعابیر آنان 
نشان می دهد که هیچ اهمیتی برای جان انسان ها 

قائل نیستند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی افزود: ما در مقابله با 
ای��ن دولت و چنین دولت های��ی باید به فکر خود 

باش��یم.  رئیس ق��وه قضاییه اف��زود: آمریکا امروز 
آش��کارا برای فروپاش��ی نظام جمهوری اس��المی 
تالش می کند. در مقابل آن ها باید بصیر و هوشیار 
باشیم. ش��گرد آمریکا و اروپا ایجاد دوگانگی و القا 
آن میان مردم و مسئوالن است در حالیکه هر فرد 
عالقمند و دلسوزی می داند که باید در مقابل این 

فریب ایستاد.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره ب��ه رفتار 
غ��رب با ایران تصریح ک��رد: منطقی تر و عقالنی تر 
از روش جمهوری اس��المی نمی توانند پیدا کنند. 
م��ا برای اثبات حقانیت خ��ود و رد ادعا های واهی 
آن ها برخی عقب نش��ینی ها را پذیرفتیم و برخی 
التزامات را با اینکه در چارچوب NPT نبود قبول 
کردی��م. پیش از هم��ه این تالش ها فت��وای مقام 
معظم رهبری مبنی بر تحریم سالح هسته ای بود، 
اما آمریکا نشان داد که به دنبال چیز دیگری است 

و با اصل نظام و اقتدار این ملت مشکل دارد.
رئی��س قوه قضاییه با بی��ان اینکه امروز ایران 
بعد از چهل س��ال مقتدرتر از هر زمان دیگری در 
منطق��ه و جهان نقش آفرینی می کند، تاکید کرد: 
جمهوری اس��المی در مقاب��ل این موضع خصمانه 
باید به اقتدار درونی خود بپردازد و مسئوالن باید 
با صداقت و اعتماد ب��ه مردم برای حل جهادگونه 
مشکالت، استعداد های درونی را به کار بگیرند. آیت 
اهلل آملی الریجانی گفت: دشمن با فشار می خواهد 
ایران از توان دفاعی و موش��کی خود عقب نشینی 
کند. اما مس��لماً جمهوری اس��المی چنین کاری 
 نخواه��د ک��رد و این تحمی��ل را نخواهد پذیرفت. 

 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه:

آمریکا نشان داد غیر قابل اعتماد، غدار و عهدشکن است 


