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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

غنی سازی 190 هزار سو 
خالف برجام نیست

2

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس:

نظر کمیسیون درباره سوال از 
روحانی این هفته اعالم می شود

3

برجام و سایه جنگ 
سیاوش کاویانی

رهب��ر معظم انقاب اس��امی ب��ه دفعات به 
موضوع رفع سایه جنگ از سر ایران به خاطر توافق 
هس��ته ای اش��اره کرده اند و این ادعا را نادرس��ت 

دانسته اند.
تاکی��د و اش��اره چندی��ن باره ایش��ان به این 
موض��وع و روش��نگری در باره برج��ام و مذاکرات 
هسته ای نشان می دهد که چنین ادعایی هدفی را 
دنبال می کند تا فضای سیاس��ی � اجتماعی کشور 
به انحراف کشیده شده و سپس با ایجاد آن فضای 

ناامن، دشمن به اهداف دست یابد.
موضوع تهدید نظامی و جنگ از زمان پیروزی 
انقاب اسامی در ایران تاکنون یکی از گزینه های 
دش��منان به ویژه آمریکا بوده است، اما هیچگاه به 
آن شکلی که تصور می شود، عملیاتی نشده است.

چرای��ی ای��ن ت��رس و واهمه آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی در وهله اول حضور مردم و پایبندی 
آنها به انقاب و آرمان های آن اس��ت، مردم ایران 
اس��امی با وجود همه مشکاتی که بیشتر آنها به 
خاطر ضعف مدیریت برخی مس��ئولین است، پای 
انقاب ایس��تاده اند و این ایس��تادگی را در مقاطع 
گوناگون همچون روز جهانی قدس امس��ال اثبات 

کرده اند.
مردم انقابی ایران همیشه هنگام انتخابات با 
حضورب میلیونی خود پایبندی به نظام اسامی را 

اثبات کرده اند.
رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از کارگران 
به مناس��بت روز جهانی کارگر در سال 1396 در 
همین زمین��ه فرموده ان��د؛ »گاهی می ش��نویم و 
شنیده ایم در گذش��ته بعضی ها گفته اند که وقتی 
ما آمدیم مس��ئولیت پیدا کردیم، توانس��تیم سایه 
جنگ را از س��ر کش��ور رفع کنیم، ن��ه، این حرف 
درس��تی نیست، آنچه س��ایه جنگ و دشمن را در 
طول س��ال های متمادی از سر کش��ور رفع کرده، 

حضور مردم بوده است.«
حضور مردم چگونه توانسته است سایه جنگ 
را از س��ر کش��ور بردارد علیرغم این که برخی در 
داخ��ل ادعا می کنند که با حض��ور آنها یا با وجود 

برجام سایه جنگ از سر ایران برداشته شد؟
گوناگ��ون  مناس��بت های  در  ه��رگاه  م��ردم 
حضور چشمگیر داش��ته اند، معادالت دشمنان به 
هم خورده اس��ت، حتی زمانی که ب��ا موج بزرگ 
تبلیغات منف��ی برای جلوگیری از حضور مردم در 
یک راهپیمایی یا انتخابات همراه بوده، باز هم این 
م��ردم بوده اند که با حضور خود معادالت طراحی 

شده را به هم زده اند.
دشمن و در کنار آن برخی افراد و اشخاص در 
داخل کشور بارها به این موضوع اشاره کرده اند که 
اگر برجام نبود جن��گ علیه ایران قطعی و حتمی 

بود.
چنین ادعایی، پیروی از همان سیاس��تی است 
که دش��من در قب��ال ایران دنب��ال می کند، به این 
مفهوم که وحش��ت از جنگ هم��واره باید در ایران 
وجود داشته باش��د و این ایجاد هراس که به دروغ 
درب��اره وجود س��ایه جنگ مطرح می ش��ود، باعث 
برخی اختافات می ش��ود، اختافاتی که از جنس 
اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی اس��ت. در حالی که 
تهدید به جنگ علیه جمهوری اس��امی ایران 40 
سال است وجود دارد و هیچگاه به طور مستقیم از 
سوی آمریکا و دشمنان اصلی عملیاتی نشده است.

البت��ه اکنون که ش��رایط جمهوری اس��امی 
ای��ران ب��ه خاطر ارتق��اء توانمندی ه��ای نظامی و 
موش��کی تغییرات محسوسی داش��ته است، تفکر 
حمله نظامی به ایران ب��ا وجود قابلیت های بزرگ 
موشکی، در میان دشمنان اگر وجود نداشته باشد، 
اما کمتر دیده می ش��ود، اکن��ون جنگ واقعی که 
دش��منان علیه ای��ران در حال پیگیری هس��تند، 

جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی است.
از یک س��و دش��من تاش می کند تا شرایط 
اقتصادی کشور را به بحران برساند و از سوی دیگر 
با ایجاد بحران فرهنگی قصد دارد تا جامعه به ویژه 
قش��ر جوان را اس��تحاله کند تا آنگاه ضربه نهایی 
را وارد س��ازد. اکنون اولویت نخس��ت کش��ور حل 
مش��کات اقتصادی است، جنگ اقتصادی مدت ها 
اس��ت علیه ایران آغاز شده اس��ت، بی توجهی به 
مس��ائل اقتصادی کشور از س��وی مسئولین هیچ 

توجیهی ندارد، -
متاس��فانه برخی مس��ئولین از ای��ن امر غافل 
هس��تند. جنگ نظام��ی علیه جمهوری اس��امی 
ایران برای دش��منان بسیار هزینه خواهد داشت و 
آمری��کا از هزینه ه��ای جانی و مالی آن به ش��دت 
دوری می کند و هراس دارد. س��ایه جنگ با وجود 
و حضور مردم رفع ش��ده است و با بودن نیروهای 
مسلح مقتدر و موش��ک های انبوه ایران مستحکم 
گش��ته است. برچیده شدن س��ایه جنگ به خاطر 
برج��ام، برای برجام های دیگر اس��ت ت��ا در دیگر 
زمینه ها نیز ای��ران تن به خواس��ته آمریکا بدهد. 
هوش��یاری مس��ئولین و تبعی��ت از هش��دارهای 
رهبری چاره مش��کاتی اس��ت که به خاطر ضعف 
مدیریتی و اشتباه محاس��باتی برخی در داخل به 
وجود آمده اس��ت. برجامی که نتوانست حتی خود 
را حفظ کند، چگونه می تواند تهدید و سایه جنگ 

را از سر ایران بردارد؟

سرمقاله

صفحه 3

صفحه 7

اعضای جامعه جهانی به »خروج آمریکا از برجام« واکنش نشان دهند؛
شنبه شرقی روحانی

 رئیس جمهوری اس��امی ایران به دعوت رسمی"شی جین پینگ" رئیس جمهوری 
چین و برای ش��رکت در اجاس سران س��ازمان همکاری شانگهای، به این کشور سفر 

کرده و در حاشیه اجاس با روسای جمهوری روسیه و پاکستان دیدار کرد.
رؤس��ای جمهوری اس��امی ایران و فدراسیون روس��یه، روابط دو کشور را در همه 
عرصه ه��ا رو به گس��ترش خواندند و بر ضرورت و اهمیت بی��ش از پیش همکاری های 

دوجانبه و منطقه ای تهران - مسکو تأکید کردند.
حس��ن روحانی در دی��دار والدیمیر پوتین گف��ت: روابط دو کش��ور در تمام ابعاد 
در حال توس��عه اس��ت و دو کش��ور در حوزه س��واپ انرژی، دفاعی و بخش ترانزیت، 
ظرفیت های فراوانی برای توس��عه همکاری دارند و تهران از سرمایه گذاری شرکت ها و 
بخش خصوصی روس��یه اس��تقبال می کند. روحانی با بیان اینکه ایران از توسعه روابط 
اقتصادی با منطقه اوراسیا در چارچوب تجارت آزاد استقبال می کند، گفت: در موضوع 
ترانزیت، پیوس��تن روس��یه به کریدور ریلی ش��مال - جنوب فرصت های بزرگی برای 

همکاری اقتصادی با شرق ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین با اش��اره به نقش مهم روسیه در توافقنامه برجام، تصریح کرد: ایران 
طب��ق گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعهداتش در چارچوب برجام عمل 
کرده و بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، مسکو نقش مهمی در استحکام برجام 

و اجرای تعهدات طرف های مقابل دارد.
روحانی، تداوم روابط و همکاری های چندجانبه ایران و روس��یه در حوزه امنیت و 
توسعه همکاری های منطقه ای را حائز اهمیت برشمرد و گفت: همکاری ایران و روسیه 
در مبارزه با داعش و س��ایر گروه های تروریس��تی در منطقه موثر و نتیجه بخش بوده 

است و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور روس��یه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مسکو به همکاری با ایران 
در حوزه های اقتصادی، س��واپ انرژی و دفاعی ادامه خواهد داد، روابط دو کش��ور را در 
هم��ه عرصه های مورد توافق رو به توس��عه خواند و اظهارداشت:چش��م انداز خوبی در 

همکاری های دو کشور در همه عرصه ها و از جمله اقتصادی وجود دارد.
والدیمیر پوتین افزود: مسکو همچنین از عضویت و دائمی شدن موافقتنامه تجارت 
آزاد ایران با اوراسیا حمایت می کند و به گفت وگو با سایر طرف ها برای حمایت از برجام 
ادامه می دهد. وی همچنین به موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای 
اشاره کرد و گفت: ایران سال ها به عنوان عضو ناظر مشارکت خوبی در سازمان همکاری 

شانگهای داشته و موضع روسیه حمایت از عضویت کامل تهران در این سازمان است.
پوتین همفکری و همکاری روسیه با ایران در جهت تحکیم ثبات در منطقه را مورد 
تاکید قرار داد و اظهارداش��ت: این همکاری ه��ای منطقه ای از جمله در موضوع حل و 

فصل بحران سوریه، ادامه خواهد یافت.
در ادامه دیدارهای حاشیه اجاس رئیس جمهور در دیدار با همتای پاکستانی خود 
گفت: ایران در چارچوب برجام به تعهداتش پایبند بوده اس��ت و یکجانبه گرایی دولت 
آمری��کا و خروج از برجام به عنوان یک توافق مه��م بین المللی، خاف مقررات و عرف 
روابط بین الملل و نیز مصوبات شورای امنیت است که الزم است اعضای جامعه جهانی 

در برابر آن واکنش نشان دهند.
 روحان��ی در دیدار »ممنون حس��ین« گفت: ایران می توان��د منبع مطمئنی برای 
تامین انرژی پاکس��تان باشد. ایران و پاکستان در نشست های منطقه ای و بین المللی از 
جمله در نشست اخیر س��ران کشور های عضو سازمان همکاری اسامی در محکومیت 
انتقال س��فارت آمریکا به قدس شریف و همچنین تظاهرات مردم دو کشور در حمایت 

از فلسطین در روز قدس همصدا بوده و هستند.
رئیس جمهور پاکستان نیز با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی دو ملت 
ایران و پاکستان تاکید کرد که پاکستان به عنوان یک کشور دوست و همسایه، همواره 

در کنار ایران خواهد ایستاد و ما مصمم به توسعه روابط در همه زمینه ها هستیم.
اما در دیدارهای بعدی نیز رئیس جمهوری با اشرف غنی همتای افغانستانی خود دیدار 
کرد. رئیس جمهور، افغانس��تان امن و باثبات را الزمه امنیت و توس��عه منطقه دانست و با 
تاکید بر اینکه تهران همواره حامی صلح و ثبات در افغانستان است، اظهارداشت: جمهوری 
اس��امی ایران برای کمک به اس��تقرار و پایداری صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان 
آماده است و از هیچ تاشی دریغ نخواهد کرد. در ادامه دیدارها رئیس جمهور با سران دیگر 

کشورها از جمله باروس هم دیدار داشت و بر توسعه روابط با آنها تاکید کرد.
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»خروج آمریکا از برجام« واکنش نشان دهند؛

شنبه شرقی روحانی
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توان سران اروپایی را به سخره گرفته است
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دبیرکل نَُجباء در گفت و گو با سیاست روز:

سیره امام خمینی)ره( 
خطی است که مقاومت 

در مبارزه با اشغالگران از آن تبعیت می کند
صفحه 4

تبلیغ دروغ برای تحمیل شکل معیوب برجام!

توهم جنگ
قرارم��ان با دولت تدبی��ر و امید این بود که  چرخ س��انتیرفیوژها و زندگ��ی مردم با هم پرونـــــده
بچرخ��د، گفتند آفت��اب تابان برجام را ببینید و س��یب و گابی 
برجام را با چش��م بصیرت بچینید، حت��ی آب خوردن را هم در 
ابتدا به برجام گره زدند و این معاهده را راه گش��ای حل معضات 
جامعه و اقتصاد می دانس��تند اما مدتی بعد، برجام را تا س��ر حد 
امضا برای برداش��تن سایه جنگ تقلیل دادند و سعی داشتند به 

مردم بگویند اگر برجام نبود االن باید اسیر جنگ می شدید! 
آن زمان ه��ا هم با وجودی که باره��ا رهبری تذکر دادند که 
آنچه س��ایه جنگ را بر می دارد قدرت و وحدت مردم اس��ت اما 
برخی نش��نیدند و ندیدند، ح��اال بعد از خروج امری��کا از برجام 
همان ه��ا با هم��ان فرمان قبلی تبلیغ می کنند ک��ه اگر از برجام 
خ��ارج ش��ویم و یا اگر ب��ه برج��ام جدیدی! ت��ن ندهیم، جنگ 

می شود!

نگاهی به مسکو گردی از پول بیت المال 

وظیفه نظارتی و شأن نمایندگی 
صفحه 2

وقتی تصمیمات یک شبه به نتیجه نمی رسد؛

تناقضات سیاست های ارزی دولت


