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واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به 
اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

| سخنگوى وزارت امور خارجه، در واكنش 
به اعمال تحريم هاى جديد آمريــكا عليه ايران، 
تصريح كرد: واكنش هــاى جهانى ناكامى آمريكا 
در خروج يك جانبه از برجام را نشان داد و اعمال 
تحريم هاى جديد براى جبران اين ناكامى است.
بهرام قاســمى در واكنش به اقــدام وزارت خزانه 
دارى آمريكا در اعالم موارد تحريمى جديد عليه 
كشورمان، با محكوميت شديد اين اقدام، گفت: اين سياست و حركت نابجا 
را بخشى از ادامه رفتار نابخردانه و سياست هاى خصمانه دولت آمريكا عليه 
ملت ايران مى دانيم كه طى دهه هاى گذشته همواره و به اشكال گوناگون 
استمرار داشته است؛ اين سياست هاى كينه توزانه نه تنها دستاوردى براى 
آمريكا نداشته و نخواهد داشت ،بلكه دولت و ملت ايران را مصمم تر، صبورتر 
و مقاوم تر از هميشه و گذشته براى مقابله با اقدامات ضدايرانى آمريكا، آماده 
كرده است.اين ديپلمات ارشــد ايرانى افزود: اعالم تحريم هاى جديد عليه 
ايران بخصوص قرار دادن نام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
در ليست تحريم ها، همزمان با گفتگوها و رايزنى هاى كشورمان با اروپا در 
موضوع برجام بدون آمريكا، به خوبى بيانگر آن است كه اياالت متحده امريكا 
با خروج يك جانبه از برجام نتوانســته است تاكنون به اهداف ضدايرانى و از 
پيش تعين شده خود دســت يابد؛ دولت آمريكا اينك و در پى ناكامى و آثار 
مخرب اشــتباهات و پيش بينى هاى غلط فاحش خــود پس از خروج يك 
جانبه از برجام، تالش مى كند با اينگونه رفتارها و اقدامات مخرب، بر اراده و 
تصميم ديگر اعضاى باقى مانده در برجام و ساير كشور هاى جهان، اثر بگذارد.

چنانچه توافقات سازمان ملل قابل دفاع 
 نباشند، دیگر نمی توان صلح جهانی

را تضمین کرد
| رئيــس شــوراى راهبــردى روابــط 
خارجى گفت: با پيگيرى و اجراى سياســت هاى 
يكجانبه گرايانه توســط رئيس جمهورى آمريكا، 
سياســت هاى چندجانبه گرايــى در عرصه نظام 
بين الملل به شدت با خطر مواجه شده است. كمال 
خرازى كه براى شركت در همايش «رهبران براى 
صلح» به  فرانسه سفر كرده بود، به همراه جمعى 
از شخصيت هاى تراز اول سياسى جهان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان 
موسسه علوم سياسى فرانسه كه در محل كاخ وزارت خارجه اين كشور برگزار 
شد، شركت كرد.وى با اشاره خروج آمريكا از توافق هسته اى با ايران، يونسكو 
و قرارداد آب و هوايى پاريس اين اقدامات را نشــانه پيگيرى سياست هاى 
مبتنى بر يكجانبه گرايى از سوى دولت حاكم بر اين كشور دانست و گفت: 
كشــورها بايد براى نجات چندجانبه گرايى در نظام بين الملل اقدام عملى 
كنند. رئيس شوراى راهبردى روابط خارجى نشست وزيران خارجه ايران 
و سه كشــور اروپايى به همراه فدريكا موگرينى، مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا در بروكسل را از جهت اتخاذ سياست واحد در برابر خروج آمريكا 
از توافق هسته اى مهم ارزيابى كرد و ادامه داد: چنانچه توافقاتى كه توسط 
سازمان ملل محترم شمرده مى شود، قابل دفاع نباشند، آنگاه ديگر نمى توان 
امنيت و صلح جهانى را تضمين كرد.خرازى در پاسخ به سوالى در خصوص 
نحوه ادامه تعهدات ايران در برجام گفت: ايران تاكنون به همه تعهدات خود 
در چارچوب برجام عمل كرده، لكن با توجه به مانع تراشى آمريكا هنوز به 
طور كامل از مزاياى آن منتفع نشده است، لذا با خروج آمريكا اين موضوع به 
كشورهاى اروپايى بستگى دارد كه بتوانند تضمين هاى الزم را براى اجراى 
تعهدات خود به منظور تداوم برجام به ايران ارائه دهند.وى در بخش ديگرى از 
اين جلسه در خصوص موضوع پناهندگى و تاثير سياست هاى يكجانبه گرايى 
بر اين پديده گفت: حمله آمريكا به عراق، افغانســتان و يا سوريه مصاديق 
بارز سياست هاى يكجانبه گرايى است  كه توسط دولت هاى حاكم بر آمريكا 
پيگيرى و اجرا و موجب شده است تا جمع كثيرى از مردم اين كشورها به 
ساير مناطق از جمله ايران و يا اروپا گسيل شوند. همچنين اشغال فلسطين 
توسط رژيم صهيونيستى موجب شــد تا بيش از چهار ميليون نفر از مردم 

فلسطين به ساير كشورها مهاجرت كنند.

| محمد جواد ظريف گفت: ما دنبال خيال  بافى نيســتيم كه اروپا رابطه اش را با 
آمريكا به هم بزند. نه چنين چيزى امكان پذير است و نه اروپايى ها خودشان چنين حرفى 
مى زنند؛ بلكه دنبال اين هســتيم كه اروپا از منافع خودش دفــاع كند. وزير امور خارجه 
كشورمان پيش از ترك بروكسل در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: ديدار ما ديدارى سه  جانبه 

بود البته وزرا با خودشان جلسه اى پيش از ما داشتند.
وى در ارتباط با تحريم رييس بانك مركزى گفت: به نظر مى رســد كه دليل اين تحريم 
عصبانيت آمريكا از شرايطى است كه پيش آمده، ما بايد توقع داشته باشيم كه آمريكايى ها 

از اين نوع حركت هايى مبتنى بر عصبانيت بيشتر انجام دهند.
وى ادامه داد: خالف قانون بودن اقدامات آنان بَِين است و در عرف روابط بين الملل كارى 

زننده و نشان دهنده توانمندى نيست؛ بلكه نشان دهنده ضعف منطق اياالت متحده است 
و از ســوى ديگر اياالت متحده كامال حس كرده است كه به غير از چهار تا از اصحابش در 
منطقه ما هيچ كس از سياست آمريكا حمايت نكرده است و اين يك عصبانيتى را از سوى 

آنها نشان داده است.
ظريف در ادامه گفت: در جلسه ديروز در مورد اقدامات آمريكا براى بى اثر كردن مذاكرات 
ايران با اروپا صحبت كرديم البته ما در چارچــوب واقعيات صحبت مى كنيم. اروپا متحد 
آمريكايى ها هستند و اروپا قرار نيست روابطش را با آمريكا كنار بگذارد اما در شرايط كنونى 
با سياست هايى كه اياالت متحده مخصوصا شخص آقاى ترامپ اتخاذ كرده است االن براى 

اروپا زمان اين است كه ببيند چگونه منافع خودش را دنبال كند.

وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: ما دنبال خيال بافى نيســتيم كه اروپا رابطه اش را با 
آمريكا به هم بزند. نه چنين چيزى امكان پذير است و نه اروپايى ها خودشان چنين حرفى 

مى زنند بلكه دنبال اين هستيم كه اروپا از منافع خودش دفاع كند.
وى ادامه داد: اروپا و آمريكا در موضوعاتى داراى اشتراك و در موضوعاتى اختالف دارند؛ 
فعال موضوع ايران موضوعى است كه مورد اختالف آنها است معنى اش اين نيست كه آمريكا 
و اروپا فردا با هم درگير مى شوند كما اينكه سال ها در مورد موضوعات ديگر با هم اختالف 
داشتند اما اروپايى ها خط خود را دنبال كردند و آمريكايى ها خط خودشان را دنبال كردند.
ظريف در بخش ديگرى از اين گفت وگو خاطرنشــان كرد كه تا چند هفته آينده منافع 

ايران از برجام مشخص مى شود.

ویژگی مهم مذاکرات پیش رو صریح و روشن سخن گفتن است

خبرنامه

دنبال خیال بافی نیستیم 
که اروپا رابطه اش را با 
آمریکا به هم بزند

 آمریکایی ها می خواستند با تعامل ایران
را وادار به تغییر کنند

| معاون سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: امروز در شرايطى 
قرارگرفته ايم كه تمامى قدرت هاى شــيطانى دست در دست يكديگر، مصمم اند 
تا حركت روبه جلوى ملت واليتمدار ايران كه به خاطر اســالم خواهى در مسيرى 

مشخص قرار گرفته اند را متوقف كنند.
سردار يداهللا جوانى در جمع روحانيون و مســئوالن هيات هاى مذهبى استان 
هرمزگان اظهار كرد: آشنايى با واقعيت هاى عصر كنونى بر اهميت برگزارى چنين 

نشست ها و همايش ها مى افزايد.
وى تصريح كرد: برگزارى همايش و نشست هايى در آستانه ماه مبارك رمضان ، 
تبيين شرح و وظايف مبلغان و روحانيون به انجام هرچه بهتر وظايف و رسالت هاى 

آنان كمك مى كند.
معاون سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى افزود: فلسفه وجودى حوزه هاى 
علميه و روحانيت، حفظ، دفاع، تبليغ و نهادينه سازى دين مبين اسالم و همچنين 
دفع خطراتى است كه عليه اسالم در هر مقطعى شــكل مى گيرد.سردار جوانى 
بيان كرد: امروز در شرايطى قرارگرفته ايم كه تمامى قدرت هاى شيطانى دست در 
دســت يكديگر، مصمم اند تا حركت روبه جلوى ملت واليتمدار ايران كه به خاطر 
اسالم خواهى در مســيرى مشــخص به قرار گرفته اند را متوقف كنند.وى گفت: 
درگيرى بين جبهه حق و باطل، درگيرى جدى اســت كه جنگ تحميلى هشت 
سال دفاع مقدس، جنگ 33 روزه نوار غزه، بحران هاى سوريه، عراق و يمن نمونه 

بارز آن است.

 ضرورت حضور یک نماینده اهل سنت
 در جمع کاندیداهای انتخابات

هیات رئیسه مجلس
| رئيس فراكسيون اهل سنت مجلس شوراى اسالمى از پيشنهادى 
براى حضور يكى از نمايندگان اهل سنت در بين كانديداهاى انتخابات هيئت 

رئيسه مجلس خبر داد.
جليل رحيمى جهان آبادى اظهار كرد: در جلسه صبح سه شنبه فراكسيون 
اميد درباره انتخابات هيئت رئيســه مجلس يكى از گزينه ها اين بود كه براى 
همه پستهاى هيئت رئيسه كانديدا معرفى كنيم. به عنوان رئيس فراكسيون 
اهل سنت پيشنهادى را مطرح نمودم كه در انتخابات هيئت رئيسه جديد از 

اهل سنت و بانوان كانديدا داشته باشيم.
وى افزود: با توجه به اينكه احتماالً اعضاى فراكســيون مســتقلين ممكن 
است كانديداى اهل سنت در هيئت رئيسه داشته باشند الزم است اجماع بين 
نمايندگان اهل سنت از فراكسيون هاى مختلف مجلس صورت گيرد تا نهايتاً 
درباره كانديداى اهل سنت به گزينه واحد برسيم تا شانس راى آورى با اجماع 
اعضاى فراكسيونهاى مختلف باشد و اميدواريم همكاران ما در فراكسيونهاى 
اميد، مستقلين و پيروان واليت در راى به حضور نماينده اهل سنت در هيات 
رئيســه كمك كنند چون اين اقدام در شــرايط كنونى كشــور به همدلى و 

همگرايى در كشور يارى خواهد رساند.

وزارت اطالعات مرجع تایید دو تابعیتی هاست
| رييس سازمان ادارى و استخدامى با بيان اينكه وزارت اطالعات مرجع 
تاييد دو تابعيتى ها است، گفت: طبق قانون كسانى كه به استخدام دولت جمهورى 

اسالمى در مى آيند بايد تابعيت ايران داشته باشند.
جمشيد انصارى در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشى درباره گزارش 
تحقيق و تفحص مجلس در مــورد مديران دو تابعيتى، اظهار كرد: من در جريان 
اين گزارش نيســتم و هنوز چيزى درباره آن نشنيده ام. بايد گزارش را مكتوب و 

رسمى ببينم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چه نهادى مرجع تاييد مديران دو تابعيتى است، 

اظهار كرد: وزارت اطالعات مرجع تاييد اين افراد است.
انصارى در ادامه در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه آيا از وزارت اطالعات 
يا سازمان ادارى و استخدامى هم براى تهيه گزارش تقاضاى همكارى شده است 
و مكاتبه اى در اين زمينه صورت گرفته است، گفت: با سازمان ادارى و استخدامى 
مكاتبه كرده و فردى را براى مراجعه معرفى كردند كه هيچگاه اين مراجعه انجام 

نشد.
وى در مورد فرزندان و خانواده برخى وزرا كــه در گزارش مجلس به عنوان دو 
تابعيتى مطرح شــده اند، تصريح كرد: طبق قانون كســى كه به استخدام دولت 

جمهورى اسالمى در مى آيد خودش بايد تبعه ايران باشد.
رييس سازمان ادارى و استخدامى همچنين درباره راه اندازى سامانه پرداخت 
حقوق مديران دولتى نيز بيان كرد: اين ســامانه تهيه و ابالغ شده است و حقوق 

فروردين و ارديبهشت مديران در اين سامانه وارد مى شود.

میز خبر

| خنگوى هيات رييسه مجلس خبرگان 
رهبرى با بيان اينكه بيانيه منتشــر شــده در 
خصوص برجام، بيانيــه مجلس خبرگان نبوده 
اســت، عنوان كرد: اين بيانيــه  رييس مجلس 

خبرگان به عنوان يك فقيه است.
آيت اهللا احمد خاتمــى در دبيرخانه مجلس 
خبــرگان رهبرى در قم،  در خصــوص بيانيه 
منتشر شــده در مورد برجام  اظهار كرد: اين 
بيانيه رييس مجلس خبرگان رهبرى است نه 
بيانيه مجلس خبــرگان و نه حتى بيانيه هيات 
رييسه مجلس خبرگان؛ بيانيه با سربرگ رييس 
مجلس ثبت شده اســت و ذيل آن نيز امضاى 
آيت اهللا احمد جنتى قرار دارد، بنابراين اينكه در 
رسانه ها چنين منعكس شد اين بيانيه مجلس 

خبرگان رهبرى است انعكاس درستى نيست.
خاتمى افــزود: ابتدا به دليــل تعجيلى كه 
صورت گرفت در ســايت خبرگان به اشــتباه 
بيانيه مجلس خبرگان رهبرى عنوان شد ولى 
بالفاصله اصالح شد. در اين بيانيه يك كلمه هم 
در مورد مجلس خبرگان رهبرى نيامده است و 
رييس مجلس به عنوان يك فقيه صاحب نظر 
اين بيانيه را صادر كرده اســت. انتظار مى رفت 
كسانى كه مى خواستند نقد و اظهارنظر در اين 
خصوص كنند در نظر مى گرفتند كه اين بيانيه 
رييس مجلس خبرگان است. احساس مى كنم 
عده اى به بهانه اين بيانيه قصد تخريب مجلس 
خبرگان و نماز جمعه را داشــتند كه اين كار 

درستى نيست.
ســخنگوى هيات رييســه مجلس خبرگان 
رهبرى تصريح كرد: نكته ديگر در اين خصوص 
اين اســت كه طبق قانون اساسى كشور، همه 
افراد حق اظهارنظر در مورد مســائل اجتماعى 
و سياسى را دارند. رييس مجلس خبرگان نيز 
مانند ديگران حق اظهارنظر دارد و اينكه گفته 

مى شــود كه مجلس خبرگان در ديپلماســى 
خارجى دخالت كرده است اشتباه است. رييس 
مجلس خبرگان تنها نظر خودش را گفته است 
و دخالتى صورت نگرفته اســت. دخالت زمانى 
اســت كه با اعمال قدرت بخواهنــد نظرى را 
تغيير دهند. آنچه كه در اين بيانيه مطرح است 
توصيه اســت و توصيه را نمى توان دخالت به 

حساب آورد.
وى ادامه داد: قلم فرســايى شــده است كه 
وظيفه مجلس خبــرگان رهبــرى، انتخاب و 
مراقبت از اعمال رهبرى است و حق اظهارنظر 
در موضوعات سياســى را نــدارد. اين موضوع 
اشــتباه اســت و خبرگان هم به عنــوان يك 

شخصيت حقوقى حق اظهارنظر دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى عنوان كرد: اگر 
روزى مجلس خبرگان رهبرى نيز به اين نتيجه 
برســد كه در موضعى اظهارنظر كند اين حق 
مجلس خبرگان رهبرى اســت و تمام اعضاى 

مجلس حق اظهارنظر دارند.
وى افزود: آيت اهللا جنتى سمت هاى ديگرى 
نيز مانند دبير شــوراى نگهبان دارد و استفاده 
از عنوان رييس مجلس خبرگان در اين بيانيه 
بدين معنى نيست كه اين نظر مجلس خبرگان 
اســت. موافقت و مخالفت مجلــس خبرگان 
نيز با موضوع برجــام در صحن عمومى مطرح 

نشده است.
 خاتمى تصريح كــرد: موافقــان برجام نيز 
اعتقاد دارند كه آمريكا بدعهدى كرده اســت و 
طرف هاى اروپايى نيز قابل اعتماد نيستند، همه 
نيز اين موضوع را مى دانند و رهبرى نيز به اين 
مساله تاكيد كرده است و البته مهلت داده اند كه 

طرف هاى اروپايى تضمين بدهند.
وى گفــت: در ايــن بيانيه آيــت اهللا جنتى 
گفته اســت كه چرا تضمين هاى كافى از طرف 

آمريكايى گرفته نشده است كه رييس جمهور 
بعدى آمريكا مجبور به پايبندى به آن باشــد 
و كلمه عذرخواهى نيز براى اين مســاله مطرح 

شده است.
سخنگوى هيات رييسه مجلس خبرگان بيان 
كرد: آيت اهللا جنتى به بنــده تاكيد كردند كه 
من از جانب ايشــان اين موضوع را مطرح كنم 
كه از زحمات طاقت فرســاى مذاكره كنندگان 
تجليل مى كنند؛ در نتيجه آن بيانيه و اين پيام 
به ايشان بدين معنى است كه مذاكره كنندگان 

مى خواستند تضمين بگيرند ولى نتوانستند.
وى خاطرنشان كرد: نكته ديگرى كه انتظار 
دارم رعايت شود اين است كه دو طرف از مقام 
معظم رهبرى خرج نكننــد، اين حرف پنهانى 
نيست كه مجموع فرمايشات رهبرى در خصوص 
برجام شــامل تاييد، گله و تذكر است و اينكه 
گزينشى با اين فرمايشات برخورد شود درست 
نيست؛ در مسائل سياسى بايد حرف و استدالل 

خودمان را بيان كنيم.
عضو مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: در اين 
دو سه روز دو طرف صريح حرف هاى خودشان 
را زده اند. آيت اهللا جنتى به صورت شفاف موضع 
خود را اعــالم كردند و ديگران نيــز نقدهايى 
را وارد كردنــد؛ در اين نقدهــا دو گونه نقد در 
اين موضوع وجود داشــت؛ يك گونه نقدهاى 
توهين آميز و اهانت بار بود كه اينگونه نقدها در 
شان فرهيختگان نبود و نبايد شخصيت آيت اهللا 
جنتى و مجلس خبرگان تخريب شود، در جايى 

كه استدالل وجود دارد توهين جايز نيست.
وى افزود: نوع دوم نقدها، نقدهاى ســازنده 
و اســتداللى بود كه بنده به عنوان عضو هيات 
رييســه مجلس خبرگان از اين نقدها تشــكر 
مى كنم؛ نقد بايد منصفانه، با استدالل و مودبانه 

باشد.

خاتمى گفت: از اصحاب رسانه نيز تقاضا دارم 
عدالت رسانه اى را رعايت كنند و تمام حرف  را 
پوشش دهند، چه حرف هايى كه با سليقه رسانه 
هماهنگ اســت و چه حرف هايى با سليقه آنها 
هماهنگ نيست؛ رسانه ها بايد تمام حرف ها را 
منعكس كننــد و بگذارند ديگران تحليل كنند 
و اگر تحليلى نيز دارند پس از آوردن كل متن 

خبر باشد.
وى عنوان كرد: حال كــه همه حرف ها زده 
شده اســت بايد به احترام ماه مبارك رمضان 
بگو و مگوها كنار گذاشــته شود و با دلى بدون 
كينه وارد ضيافت خدا شويم؛ به تك تك مردم 
اطمينــان مى دهم كه كشــور ســامان دارد و 
بزرگى به نام مقام معظم رهبرى در راس كشور 
است، همچنين مسئوالن سه قوه نيز بارها ابراز 

كرده اند كه همراه با واليت هستند و نيت شان 
همراهى است؛ مطمئن باشــيد در اين مساله 

كليدى، كشور با عقل جمعى پيش مى رود.
سخنگوى هيات رييسه مجلس خبرگان اظهار 
كرد: اين به مصلحت نظام اســت كه در مسائل 
مهم كشــورى از جمله برجام، فضــاى نقد باز 
باشد و اجازه دهيم فقيهى مانند آيت اهللا جنتى 
اظهارنظر كند و اگر نقدى بر اين صحبت ها وارد 
است گفته شــود؛ خفقان سياسى به مصلحت 
كشور نيست و تمام ساليق در كشور بايد نقد و 

اظهارنظر داشته باشند.
احمد خاتمى در ادامه بيان كرد: هفتادمين 
سال اشغال فلســطين كه بحق روز نكبت نام 
گرفته است با انتقال ســفارت آمريكا به قدس 

شريف همزمان شده است.

آیت اهلل احمد خاتمی :

بیانیه منتشرشده در خصوص برجام، بیانیه مجلس خبرگان نیست

رئيس جمهور اســتفاده از فرصت هاى ماه مبارك 
رمضان را مــورد تأكيد قــرار داد و تصريح كرد: ماه 
رمضان ماه اســتقامت، صبر، ايســتادگى، اتحاد و 
برادرى بيشتر و زدودن دل  ها از همه كينه ها، قهرها 
و دودستگى ها است و ان شــاءاهللا اتحاد و ايستادگى 
ملت ايران در اين ماه مبارك و در اين برهه تاريخى ، 

بيش از پيش خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در جلسه 
هيأت دولت با اشاره به قرار گرفتن در آستانه حلول 

ماه مبارك رمضان، اين مــاه را ماه رحمت، بركت و 
مغفــرت توصيف كرد و با تبريــك آن به ملت ايران 
و همه مســلمانان جهان، گفت: ماه رمضان همراه با 
رحمت هاى الهى، غفران و آمرزش الهى براى بندگان 
اســت و اميدوارم همه بتوانيم از اين سفره الهى كه 
در ماه رمضان برپا مى شود، نهايت بهره را ببريم و در 

كنار سفره حق قرار بگيريم.
روحانى خاطر نشــان كرد: بدون ترديد امســال 
روز قدس باشــكوه ترى در ايران و ســاير كشورها 

رقم خواهد خورد و جهانيان به رژيم صهيونيســتى 
و سردمداران كاخ سفيد نشــان خواهند داد كه راه 
غلط و اشتباهى انتخاب كرده اند و به فضل الهى اين 
كار موجب وحدت و انســجام بيشتر دنياى اسالم و 
مقاومت بيشتر فلسطينى ها و تعجيل در گشايش در 

امور مردم فلسطين خواهد شد.
رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود به 
موضوع برجام اشاره كرد و گفت: ملت ايران همواره 
در برابر توطئه هــاى ديگران و بويــژه رژيم آمريكا 

استقامت، مقاومت و ايستادگى كرده و نشان دادند 
كه در برابر فشار آنها تســليم نمى شوند و اين ملت 

بزرگ را كسى نمى تواند به زانو درآورد.
روحانى خاطر نشــان كرد: در مســأله هسته اى 
عده اى كه آن طرف هستند، تصور مى كنند با فشار، 
تحريــم، تهديد و حتــى نشــان دادن عالئم جنگ 
مى توانند ملت ايران را تسليم كنند، اما ايستادگى و 
مقاومت ملت ايران به خوبى نشان داد كه اين تفكر و 

راه، نادرست و غلط است.
رئيس جمهور اضافه كرد: در موضوع هســته اى 
عده اى هم تصور مى كنند كه مسايل جهانى و امورى 
كه به نوعى در مجامع بين المللى و شــوراى امنيت 
مطرح شده را با سخنرانى، شعار و تحريك احساسات 
مردم مى توان حل و فصل كرد كه البته ثابت شده كه 

اين هم مسير درست و دقيقى نيست.
روحانى گفت: دولت يازدهم از ابتدا بر اين تفكر بود 
كه اين مسأله راه حل فنى و سياسى دارد و مى توان 
از طريق احترام به حقوق ملت ايران، مذاكره سياسى 
بين كشورها و با رسيدن به توافق از مسير سياسى و 

ديپلماتيك در اين موضوع به نتيجه برسيم.
رئيس جمهور با بيان اينكه در موضوع هســته اى 
به دنبال دو دســتاورد اصلى بوديم، اظهار داشــت: 
دســتاورد اول احقاق حقوق ملت ايران بود. مطابق 
قطعنامه هــاى ســازمان ملــل، غنى ســازى ايران 
غيرقانونى اعالم شــده بود كه البته به هيچ وجه اين 
موضوع را قبول نداريم، اما اين مسأله به مستمسكى 
براى فشار به كشــورمان تبديل شده بود و لذا قصد 
داشــتيم آن را از بين ببريم. بر ايــن مبنا زيربناى 
ادعاى آنها موضــوع PMD و ادعــاى فعاليت هاى 
غيرصلح آميز بود و ما اين زيربنــا را از بين برديم و 
معلوم شــد كه ادعاهاى آنها نابجاســت و از طرفى 
حقوق ملت ايران را تثبيت و قطعنامه هاى مربوط به 

اين موضوع را لغو كرديم.
روحانى گفت: دستاورد و هدف ديگر رفع تحريم ها 
در راستاى تأمين منافع ملى بود كه در اين راستا، اگر 
چه ممكن است از صد در صد خواسته هاى خود در 
عمل به 80 درصد دست يافته باشيم، اما بايد توجه 
داشت در مذاكره و تعامل با كشورهاى بزرگ غربى 
و آن هم كشور خاصى مثل آمريكا كه همواره با ملت 
ايران تخاصم داشته است، معلوم است كه مشكالتى 
ايجاد مى كنند. اما بايد در ارزيابى دســتاوردها بين 
برجام و نبود برجام مقايســه انجــام دهيم در اين 

صورت به خوبى مشخص مى شود كه ملت ايران چه 
كار بزرگى انجام داده است.

رئيس جمهور افزود: البته در اين راه هميشه ملت 
ايران، حامى و پشتيبان بودند و مقام معظم رهبرى 
رهنمود و ارشادهاى الزم را داشته اند و همه با هم اين 

كار بزرگ را به انجام رسانديم.
روحانى خاطر نشــان كرد: بعــد از اينكه برجام 
اجرايى شد، آمريكا به طور يكطرفه از آن خارج شد. 
حاال چه كسى اينجا متخلف اســت. دولت ايران يا 
دولت آمريكا؟ و چه كسى نقض عهد كرده است ما يا 
آمريكايى ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان هســتيم يا 
به اقدامات ديگران هم متعهد مى باشيم؟ چه كسى 
بود كه مصوبات ســازمان ملل و قطعنامه 2231 را 
زير پا گذاشت ما يا آنها؟ ما برخالف حقوق بين الملل 
حركت كرديم يا آنها؟ معاهدات بين المللى را آمريكا 

تضعيف كرده يا ايران؟
رئيس جمهور با بيان اينكه چه كســى مســتحق 
مالمت اســت، گفت: اين موضوع بايد روشن شود و 
مبادا يك عده اى خطا كنند، امروز آمريكا به عنوان 
ناقض عهد و متخلف از مقررات بين المللى بايد مورد 

فشار قرار بگيرد.
روحانى با اشــاره به جمالتى از حضرت امام(ره)، 
خاطر نشان كرد: اين روزها با موضوعاتى كه مطرح 
مى شــود بيشــتر به ياد جمله معروف حضرت امام 
خمينى(ره) در آبــان 65 كه به «ايــن تذهبون؟» 
معروف اســت،  مى افتــم. در آن روز بيــن ايران و 
آمريــكا اختالفى وجود داشــت كه آمريــكا در آن 
شكست خورده بود اما يك عده به دنبال آن بودند كه 
مسئولين ايرانى را مورد سوال قرار دهند و امام راحل 
برخورد حكمت آميز با آنها داشت و آن درس خوبى 

براى ما بود و هست.
رئيس جمهور افزود: امــام در 29 آبان 65 فرمود 
«هيچ توقع نداشــتم كه در اين زمان كه بايد فرياد 
بزنند ســر آمريكا، فرياد مى زنند سر مسئولين  مان» 
چه شده اســت؟ در يك چنين مســأله مهمى بايد 
همه دست به دســت هم بدهيد و ثابت كنيد به دنيا 
كه وحدت داريد، چرا شــما مى خواهيد تفرقه و دو 
دســتگى ايجاد كنيد، چه شده اســت شما را و كجا 
داريد مى رويد؟ «اين تذهبون؟». بعد فرمود تندرو 
و كندرو و دو دستگى در كشــور ايجاد نكنيد و اين 

خالف اسالم، ديانت و انصاف است.
روحانــى تصريح كــرد: امروز روزى نيســت كه 

همديگر را پاى ميز ســوال ببريم، البته ممكن است 
چنيــن فرصتى بعداً پيــش بيايد كه بســيار از آن 
اســتقبال مى كنيم، اما در زمان كنونى همه بايد در 

برابر فشارهاى آمريكا، متحد باشيم.
رئيس جمهور با اشــاره به اينكه شرايط كنونى با 
ســال هاى 86، 90 و 91 كامًال متفاوت است، گفت: 
در آن روزها در جريان فشــارى كه آمريكا بر ايران 
وارد مى كرد، بسيارى از كشــورهاى دنيا را همراه و 
در كنار خود داشــت و اجماعى در حد بزرگ عليه 
ايران ايجاد كرده بود و همه كنار آمريكا بودند و افكار 
عمومى و كشــورهاى دنيا نيز با ما نبودند اما امروز 
به جز يكى دو كشــور كوچك مرتجع منطقه و رژيم 
غاصب صهيونيستى، كســى با آمريكا نيست و تمام 
دنيا با ايران هستند و اين امتياز بزرگى است و نبايد 

از دست بدهيم.
روحانى تأكيد كرد: امروز در جايگاهى قرار گرفتيم 
كه جايگاه اتهام نيست و آمريكا است كه در جايگاه 
و ميز اتهام قــرار دارد و همه دنيا آمريــكا را متهم 
مى كننــد. همه مجامع بين المللــى از جمله آژانس 
بين المللى انرژى اتمى و سازمان ملل صراحتاً اعالم 
مى كنند كه ايران به تعهدات خود پايبند بوده است 
و در مقابل همه تأكيد دارند كه اقدام آمريكا خالف 
مقررات بين المللى، بى دليل و بى منطق بوده اســت 
و هيچ گاه در مقابل آمريــكا در چنين موضعى قرار 
نداشتيم كه همه قبول دارند كه كار آمريكا پشتوانه 
سياســى، اخالقى ندارد و در مقابل، كار ايران كامًال 
از پشتوانه سياسى و اخالقى برخوردار است و امروز 

افكار عمومى جهان با ما است.
رئيــس جمهور افــزود: حتى اگر داخــل آمريكا 
نظرسنجى شود باز هم افكار عمومى با ماست و اين 
به معناى انزواى واقعى دولت آمريكا مى باشد و همين 

امروز هم ما پيروز هستيم.

این تذهبون؟ 
روحانی خطاب به منتقدان برجام: 

دولت یازدهــم از ابتدا 
بر این تفکر بود که این 
مســأله راه حل فنی و 
سیاسی دارد و می توان 
از طریق احترام به حقوق 
ملــت ایــران، مذاکره 
سیاسی بین کشورها و با رسیدن به توافق از 
مسیر سیاسی و دیپلماتیک در این موضوع به 

نتیجه برسیم

| حميد ابوطالبى مشاور رئيس جمهورى تاكيد كرد: ويژگى مهم اين دوره 
از گفت وگو آن است كه براى جلوگيرى از اتفاقى شبيه خروج آمريكا، صريح و 

روشن باهم سخن بگوييم.
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