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وحانی ادامه بی ثباتی در کابینه ر
 امیر حمزه نژاد

استعفای معماگونه »س��یدمحمد بطحائی« وزیر آموزش و 
پرورش که با موافقت رئیس جمهور همراه شد باز هم به لیست 
دولتمردانی که دولت را ترک کرده اند نام دیگری افزود. استعفای 
یک وزیر برای کاندیداتوری مجلس شورای اسالمی برای بسیاری 
خصوصا طرف��داران دولت باورپذیر نیس��ت. از این روس��ت که 
گمانه زنی های فراوان دیگری درباره پیاده شدن بطحائی از قطار 
دول��ت صورت گرفته اس��ت. وزارت آموزش و پرورش این روزها 
بیشتر به خاطر مسائلی مانند اجرای سند طرح تحول آموزش، 
سند 2030، پخش آهنگ مبتذل در مدارس، معوقات فرهنگیان، 
فوت دانش آموزان بر اثر س��وانح و حوادث داخل مدارس و... در 

کانون توجه افکارعمومی و رسانه ها قرار گرفته است.
بنابرای��ن ای��ن وزارتخان��ه پرچال��ش بهتری��ن ج��ا برای 
خدمت رس��انی اس��ت آن هم در حوزه اجرای��ی که فرد توان و 
اختی��ارات عمل زیادی دارد. اینکه یک وزی��ر با اختیارات باال 
جایگاه خود را ترک کند تا در قامت نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی به خدمت رسانی به مردم بپردازند موضوع جالبی است 
که حکایت نقد و نس��یه اس��ت. بطحائی اگر سودای وکالت و 

خدم��ت به مردم داش��ت در یکی از مهمتری��ن وزارتخانه های 
دولت یعنی آموزش و پرورش به خوبی می توانست وظیفه خود 
را ایفا کند اما چه شد که وی عطای وزارت را به لقایش بخشید 

و یکی دیگر از وزرای مستعفی دولت نام گرفت. 
یک��ی از گمانه زنی ه��ا درباره ترک دولت توس��ط بطحائی 
وخیم و پرچالش شدن مدیریت در پاستور است. وزرای دیگری 
چون »سیدحسن قاضی زاده هاشمی« و »سیدعباس آخوندی« 
هم بودند که پس از مدت ها همکاری با دولت روحانی در بزنگاه 
سخت اقتصادی و مدیریتی پاستور را رها کردند. اینکه وزیری 
پست خود را ترک کند که برای وکالت در مجلس کاندیدا شود 
و خود را در کارزار انتخابات بهارستان به چالش بگذارد موضوعی 
است که چندان باورپذیر نیست. تاکنون سابقه نداشته است که 
وزیری برای نماینده مجلس ش��دن استعفا دهد؛ اما عکس این 
موضوع وج��ود دارد، زیرا در موقعیت و جایگاه وزارتخانه قطعاً 
مسئول مربوطه دست بازتری دارد و می تواند خدمات بیشتری 
را در س��طح ملی انجام دهد ولی نماینده سمت اجرایی ندارد. 
این اس��تعفا با این بهانه بیش��تر به دولت و اعتبار آن ضربه زد. 
اینک��ه یک وزیر وزارتخانه اش را ره��ا کند و به فکر نمایندگی 
مجلس باشد، نه بهانه خوبی برای استعفاست و نه برای اعتبار 

دولت اقدام جالبی به نظر می رسد. 
 موضوع اصلی اینجاست که آیا با استعفای بطحائی بازهم 
با دور تازه ای از کناره گیری های دولتمردان از پاس��تور مواجه 
می ش��ویم. واقعیت اینجاس��ت که دولت روحان��ی با انتقادات 

بس��یاری روبه روس��ت و در حیطه عمل نیز مسئوالن چندان 
نتوانسته اند پاس��خگوی مطالبات مردم باشند و از این رو یکی 
از چالش ه��ای جدی دولت روحانی و دولتمردانش نگاه انتقاد 
آمیز افکارعمومی اس��ت. برخی  علت چنین استعفایی را گریز 
از فشار کاری در دو سال آخر دولت روحانی می دانند؛ فشاری 
که می تواند اعتبار وزرای دولت را کاهش دهد. دولت دوازدهم 

با خیل استعفاها و برکناری وزرا روبه رو شده است.
البته این گمانه زنی در کنار گمانه زنی های دیگر می تواند 
محل اعتنا باشد. به هر حال آنچه از ظواهر امر پیداست بازهم 
یکی دیگر از وزرای دولت روحانی در روزهای پرچالش و سخت 

وزارتخانه اش را ترک می کند.
وزیر نتوانست به وعده های خود در وزارتخانه مربوطه عمل 
کند؛ او وعده داده بود تا بحث استخدام معلمین را عملی کند؛ 
حال این سوال مطرح است که چرا در این وضعیت آشفته وزیر 
آم��وزش و پرورش وزارتخان��ه را رها کرد و رفت؟ بطحائی آمد 
و رفت و آنچه باقی ماند وعده های بر زمین مانده و مش��کالت 

مختلف مدیریتی است که میراثی برای وزیر آینده شد.
بطحائ��ی ب��ا چالش ه��ای زیادی روب��ه رو ش��ده بود که 
گمانه زن��ی درباره ترک چالش ها به جای مواجه ش��دن با آن 
و موضوع و احتمال ترک پس��ت ب��رای آبروداری مدیریتی را 
تقویت می کند. انتظارات زی��ادی درباره این بود که بطحائی 
بتوان��د به جای طرح 2030 که بس��یاری مطرح می کنند به 
ط��ور چراغ خاموش در برخی از بخش های آموزش و پرورش 

اجرا می شود، سند تحول را اجرا کند اما این موضوع با رفتن 
بطحائی به س��رانجام نرس��ید. موضوع مطالب��ات معلمان نیز 
مس��اله ای است که در این چند س��اله و در زمان وزیر سابق 

چالش جدی این وزارتخانه بوده است.
در دوران مدیری��ت بطحائی در مورد اس��تخدام معلمین، 
مطالبات معلمان، رتبه بندی و سرانه ها کار خاصی قابل تاملی 
صورت نگرفت. حتی در این باره گمانه زنی ش��ده است که یکی 
از علل کناره گیری بطحائی همین موضوع بوده است. در همین 
رابط��ه، »فرج کمیجانی«، دبیرکل مجم��ع فرهنگیان ایرانی - 
اسالمی در گفت وگو با رسانه ها گفته است: »طرح رتبه بندی در 
جلسه روز یکشنبه هیات دولت طرح شده که هیات دولت آن 

را رد و بطحایی در اعتراض به این موضوع استعفا داد.«
به هر جهت موضوعی که درباره استعفای بطحائی از دولت 
مطرح شده است نه تنها باورپذیر نیست بلکه مرغ پخته را نیز 
به خنده وا می دارد. البته مش��خص نیس��ت آیا دوباره بطحائی 
در س��مت و پس��ت دیگر به دولت باز می گردد یا مانند برخی 
از وزرای مس��تعفی دولت به جمع منتقدان پاستور می پیوندد. 
تع��داد خروجی های دول��ت روحانی در حال افزایش اس��ت و 
ممکن اس��ت با اس��تعفاهای دیگر کابینه از حدنصاب بیفتد و 
کابینه برای رای اعتماد دوباره به مجلس معرفی ش��ود. به هر 
جه��ت دولت دوازده��م با چالش جدی مدیری��ت بی ثبات در 
سطح باالی خود یعنی وزرای کابینه روبه روست که با استعفای 

جهاننیوز وزیر آموزش و پرورش تداوم یافته است. 

یادداشت

مقاومت تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکاست
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: خروج امریکا از 
برجام و عدم انجام تعهدات از سوی اروپاییان سناریویی بود که مقام معظم رهبری 

بارها بر آن تاکید داشته اند.
سیدمرتضی خاتمی گفت: تحقق پیش بینی های رهبری و بدعهدی آمریکایی ها 

نش��ان داد دولت های اس��تعمارگر به هیج وجه قابل اعتماد نیس��تند. شاید یکی از 
مزایای برجام، اثبات بدعهدی امریکاییان بر تمام جهان بود. جالب است ایشان در مورد 

اروپاییان نیز از یک سال قبل فرمودند که به انجام تعهدات اروپاییان نیز دلخوش نباشید.
وی افزود: مقاومت تنها راه پیروزی در مقابل فشارهای آمریکاست و در چند هفته گذشته 
عقب نشینی آمریکاییان از مواضع قبلی، نقش مقاومت را کامال برجسته کرد. عقب نشینی از 
پیش ش��رط ها برای مذاکره و اعتراف به امکان پیش��رفت های بیشتر ایران با رهبران فعلی و 

درخواست های آنان برای مذاکره، توخالی بودن هیوالی ساختگی شان را برمال کرد.

نظرگاه
بازدارندگی نظامی ایران در بهترین شرایط بسر می برد

معاون هماهنگ کننده نهاجا با اش��اره به آمادگی حداکثری نیروی های مس��لح 
خاطرنشان کرد: ایران اسالمی در سایه رهبری داهیانه مقام عظمای والیت)مدظله العالی( 
همواره هوشیار و بیدار بوده و در همین راستا نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 

همچون گذشته در آمادگی کامل بسر می برند.
امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان با اشاره به یاوه گویی های اخیر مقامات آمریکایی 

گفت: در هفته های اخیر ش��اهد لفاظی ها و گزافه گویی های مقامات ایاالت متحده علیه 
کشورمان بودیم که همزمان با آن، جنگ روانی و تبلیغاتی شدیدی نیز در فضای مجازی علیه 

دستاورد های نظام اسالمی باالخص در حوزه دفاعی و نظامی آغاز شد.
وی افزود: در همین راستا موضع گیری های استوار و قاطع رهبر معظم انقالب، مسئوالن 
نظام و نیرو های مس��لح در برابر زیاده خواهی های دش��منان موجب آن شد تا آمریکایی های 
بالفاصله از مواضع خویش عقب نشینی کرده و سخن از مذاکره و توافق مجدد به میان آورند.

ارتش اسالم
با اصالحات اقتصادی، اهرم تحریم را خارج کنیم

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا از نظر سیاسی 
بیان گر این است که آنها سیاست چماق و هویج را همزمان دنبال می کنند، گفت: باید 
تاکید داشته باشیم تا آمریکا به شرایط تعهداتش در برجام بازگردد و همچنین با انجام 
اصالحات اقتصادی، اهرم تحریم را از دست شان خارج کنیم تا وادار به تجدیدنظر شوند.

حس��ن بهش��تی پور اظهار کرد: به نظر می رسد بازی ترامپ، بازی بازرگانان و 
تجار اس��ت که ابتدا تهاجم کرده و س��پس کوتاه می آیند و مجددا تهاجم دیگری را 

انجام می دهند و این یک تکنیک مذاکراتی است که ترامپ نه فقط راجع به برجام بلکه 
راجع به مساله مربوط به مکزیک، کانادا و کره شمالی هم درپیش گرفته است.

وی افزود: بنابراین، این یک روش ش��ناخته ش��ده اس��ت و طرف ایرانی هم دس��ت 
ترامپ را خوانده و می داند این موضع گیری ها به معنای این نیست که تمایل دارد امتیاز 

دهد، بلکه او بیشتر به دنبال امتیازگیری است.

دیدگاه

تجربه برجام
آنچه بنده میخواهم به  عنوان موضوع مورد بحث 
عرض کنم، عبارت است از این مسئله: نوع مواجهه ی 
کش��ور و افراد مؤثّر کشور با چالش��ها، با حوادث؛ این 
را میخواهی��م بح��ث کنیم. باالخره هر کش��وری، هر 
جامع��ه ای حوادث��ی دارد؛ این ح��وادث بعضاً حوادث 
خوب است، بعضاً حوادث تلخ است، بعضاً فشار هست 
-فرض کنید ما دچار تحریمیم، دچار تهاجم فرهنگی 
هس��تیم و از ای��ن قبیل چیزها، یا بعضی از کش��ورها 
دچار تهاجم س��خت و تهاجم نظامی هستند؛ حوادثی 
برای کش��ورها پیش می آید- گاهی هم پیش��رفتهایی 
پیش می آید. نوع مواجهه ی با این حوادث خیلی مهم 
اس��ت که چه  جور با این حوادث مواجه بشویم. بحث 

من و موضوعی که میخواهم عرض کنم، این است.
 چند دوگانه را م��ن عرض میکنم در این زمینه؛ 
یعنی ن��وع مواجهه ب��ه چند ص��ورت میتواند تصویر 

بشود:
بهره گی��ری از تجربه ه��ا یا دو بار از یک س��وراخ 
گزیده ش��دن؛ این هم یک مس��ئله ]اس��ت[. حاال در 
همین مس��ائل مواجهه ی ما با دشمنان خارجی -مثاًل 
ب��ا غرب، با آمریکا، با اروپ��ا- خب یک قضایایی داریم 
دیگ��ر؛ قضایای گذش��ته را داری��م، از اّول انقالب هم 
قضایای��ی داریم، اّما این اواخ��ر هم قضّیه ی برجام ]را 
داش��تیم[ و تعّهدات اینها و بع��د هم زدن زیر تعّهدها 
و عدم رعایتش��ان، عدم مالحظه ش��ان؛ خب، این یک 
تجربه است. ما در برخورد با این جناحی که با ما این  
ج��ور برخورد کرده و علی رغ��م ُعهود و مواثیق مؤّکد، 
ب��ه وظایف خودش عمل نکرده و همین  طور با لبخند 
و با ریش��خند و با این حرفها قضایا را پیش برده، باید 
نوع برخوردمان با این طرف، با این آدم، با این دولت، 
با این جبهه، با اس��تفاده ی از این تجربه باشد و بدانیم 

که با اینها چگونه باید برخورد کنیم. 

بیاناتدردیداراعضایمجلسخبرگانرهبری
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مخاطب شمایید

 صیانت از حقوق و آزادی های ملت
در نظرات شورای نگهبان از نگاه کدخدایی
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی 
شورای نگهبان نوشت: حق دادرسی عادالنه 2 
)رس��یدگی و ص��دور حک��م از طری��ق دادگاه صال��ح( 
رس��یدگی به اتهامات و صدور حکم به وس��یله دادگاه 
صالح، یکی از مهمترین جنبه های تضمین حق دادرسی 
عادالنه و حفظ حقوق مشروع ملت در هر نظام حقوقی 
اس��ت. وفق اصل ۱۵۹ قانون اساس��ی: »مرجع رسمی 
تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها 

و تعیین صالحیت آن ها منوط به حکم قانون است.«
ب��ه موجب فص��ل حقوق ملت و اص��ل 3۶ قانون 
اساسی نیز »حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از 
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باش��د«. شورای 
نگهبان نیز بار ها با اس��تناد به همین اصول از تصویب 
قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری به عمل 
آورده اس��ت. بدین منظور به بررسی یک نمونه از این 
نظرات می پردازیم: شورای نگهبان در تاریخ 22/ ۹0/۴ 
در راس��تای اع��الم نظر درخص��وص »الیحه مجازات 
قاچاق اس��لحه و مهمات و دارندگان س��الح و مهمات 
غیرمجاز« مصوب ۵/ ۹0/۴ مجلس ش��ورای اس��المی، 
ماده ۱۹ ای��ن مصوبه را بدین ش��رح خالف اصل 3۶ 
قانون اساس��ی دانس��ت: »اطالق ماده )۱۹( نسبت به 
مواردی که ملک ش��رعی اش��خاص است بدون حکم 

قضائی، مغایر اصل 3۶ قانون اساسی شناخته شد.«
م��اده ۱۹ مصوبه مجلس مقرر می داش��ت: »کلیه 
س��الح ها، مهم��ات، اقالم و مواد تحت کنترل کش��ف 
ش��ده موضوع ای��ن قانون به نفع دول��ت )وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مسلح( ضبط می شود.« نهایتاً با 
لحاظ این ایراد و اصالح آن از س��وی مجلس ش��ورای 
اس��المی عبارت »به موجب حکم دادگاه« نیز به اصل 

اضافه شد.
گفتنی است کدخدایی پیش از این درباره تحریم 
انتخابات که از سوی برخی سیاسیون عنوان شده است 
نوشت: تحریم انتخابات حربه ای زنگ زده است و آنان 
ک��ه بر این تنور می دمند، آزاد اندیش نیس��تند، جزم 
اندیش اند. تحریم انتخابات، نه دوستی، که دشمنی با 
مردم اس��ت. باید به جای تحریم انتخابات، افکار باطل 
خود را تحریم نمایند. البته همیش��ه روسیاهی نصیب 

تحریم کنندگان شده است. فاعتبروا یا اولی االبصار.
همچنین او با اش��اره به مهندس��ی انتخابات که از 
سوی برخی بازندگان انتخابات عنوان شده است نوشت: 
هر وقت من انتخاب نش��وم، انتخابات مهندس��ی شده 
است. هر وقت من تایید نشدم، نظارت قانونی بد است، 
اما هر وقت تایید شدم دیگر نه انتخابات مهندسی شده 
اس��ت و نه نظارت استصوابی بد است. این یعنی قانون 
به کنار، هر چه باب میل من اس��ت انجام شود. حکایت 

همان است که گفته مرگ خوبه، ولی برای همسایه!

سیاست مجازی

با وجود گذش��ت بیش از ۱0  روز از اعالم خب��ر قتل میترا درحـــاشیه
استاد، همس��ر دوم محمدعلی نجفی، این موضوع 
همچن��ان یک��ی از س��وژه های اصلی رس��انه ها و 

مطبوعات اصالح طلب است.
روزنامه س��ازندگی که ف��ردای اعتراف نجفی 
به قتل همس��ر دومش با تیتر "تراژدی اس��تاد" به 
اس��تقبال این ماجرای جنایی رفته بود، در شماره 
امروز ) یکشنبه ۱۹ خرداد(  با انتشار تصویر بزرگی 
از محمدعل��ی نجف��ی و انتخ��اب تیت��رِ  " قصه ی 

پُرغصه" زوای��ای دیگری از ماجرای انتخاب نجفی 
به عنوان ش��هردار تهران را مورد بررسی قرار داده 

است.
ح��زب  دبی��رکل  کرباس��چی  غالمحس��ین 
کارگزاران که فردای اعالم خبر قتل میترا استاد به 
دست نجفی، با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش 
در توییتر، تلویحا س��ران حزب اتحاد ملت )حزب 
مش��ارکت سابق( را مقصر اصلی این ماجرا معرفی 
کرده بود، در س��رمقاله امروز روزنامه سازندگی با 
تشریح علت مخالفتش با شهرداری نجفی در سال 
۹۶ نوشته است: "در آغاز تابستان سال ۹۶ اندکی 
پس از پیروزی اصالح طلبان در انتخابات ش��ورای 
ش��هر ته��ران به هنگام ط��رح نامزده��ای تصدی 
شهرداری تهران در حضور چهار تن از اصالح طلبان 
برجسته که نامشان نزد اینجانب محفوظ است، در 

دفتر جناب آقای نجفی به حضورش��ان رس��یدم و 
در حین بحث و رایزنی برای گزینه های شهرداری 
تهران درباره همین پرونده مطروحه )ارتباط نجفی 
با میترا اس��تاد( از ایشان سوال کردم و با توجه به 
طرح نامزدی ایشان برای شهرداری درباره عوارض 
طرح ای��ن پرونده و اثرات منف��ی آن در مدیریت 
شهری تهران و نیز حوزه خصوصی آقای نجفی در 

حضور دوستان هشدار دادم."
کرباس��چی در ش��رایطی مدعی عدم رضایت 
ح��زب متبوع��ش از ش��هرداری نجفی در س��ال 
۹۶ ش��ده که حس��ین مرعش��ی عضو ارشد حزب 
کارگ��زاران و رقی��ب اصل��ی نجف��ی در انتخابات 
ش��هرداری ته��ران در آن س��ال، هم��ان زمان در 
مصاحب��ه ای در پاس��خ به این س��وال ک��ه در چه 
صورتی ش��هردار ته��ران می ش��ود؟ تصریح کرده 

بود: "گزینه برتر از نظر من محس��ن هاشمی است 
اما با توجه به مصوبه آخر ش��ورای پنجم مبنی بر 
عدم خروج عضوی از شورا شهردار شدن او منتفی 

است. با این حال میثاق نامه  ای که لیست 
امید امضا کرده اند مانعی در راس��تای 

شهردار شدن هاشمی نبود."
 مرعش��ی در آن مصاحبه تاکید 
کرده بود ک��ه در صورت عدم حضور 

محسن هاشمی، گزینه برتر برای 
شهرداری محمدعلی نجفی 

است  و گفته بود که تمام 
تالشش را برای موفقیت 
انتخاب��ات  در  نجف��ی 
ش��هرداری تهران بکار 

خواهد بست.
ب��ا وج��ود ای��ن 
مرعش��ی،  اظه��ارات 

ادام��ه  در  کرباس��چی 
مطل��ب خود به جلس��ه 
مش��ترکش ب��ا نجفی و 

مرعشی پیش از انتخابات شهرداری اشاره و مدعی 
ش��ده که نجفی در آن جلس��ه ع��دم تمایلش به 

پذیرش شهرداری تهران را اعالم کرده بود.
این در حالی است که علی محمد نمازی دیگر 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همان روزها 
در گفت وگویی، در تش��ریح جلس��ه آن روزهای 
ش��ورای مرکزی حزب متبوعش اذعان کرده بود 
ک��ه جمع بندی ح��زب کارگزاران این اس��ت که 
نجفی برای تصدی س��مت شهرداری تهران 

از مرعشی مصمم تر است.
در ش��رایطی که باید منتظر بود تا 
پرونده قتل میترا استاد، روال قانونی 
خود را طی ک��رده و محاکم قضایی 
در نهای��ت تکلی��ف ای��ن پرونده را 
مشخص کنند، اما گویا اصالح  طلبان 
در تالش اند تا با سوءاستفاده از این 
ماجرا، به تسویه حساب های سیاسی 
بپردازن��د که اقدام اخیر کرباس��چی را 
نیز می توان در راستای تحقق این هدف 

تسنیم تحلیل کرد. 

تناقضگوییکرباسچیوکارگزاران

ازحمایتنجفیتااعالمبرائت

در شرایطی که پرونده 
قتل میترا استاد مراحل 

قانونی خود را طی می کند، 
اصالح  طلبان در تالش اند تا با 
سوءاستفاده از این پرونده، به 
انحای مختلف دست به تسویه 

حساب های سیاسی بزنند

سوشیانت آسمانی

هنوز تبع��ات و آثار قراردادی  از آن برایم��ان »تقریبا دستبـهنقد ک��ه 
هیچ« باقی ماند، روی اقتصاد کشور حس می شود 
اما اگر این برجام اجرا ش��ده توس��ط ما که بارها و 
بارها ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را 
تایید کردند، به وسیله عمل به توصیه های رهبری 
ایمن شده بود االن اوضاع طوری دیگری می نمود، 

اما این توصیه ها چه بودند؟!

مردم درک می کنند
رهبر انقالب در جریان دیدار با دانشجویان در 
پاس��خ به سوال یکی از دانش��جویان درباره »اقدام 
برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری« 
گفتند: »ش��ما البته چش��م و هوش دارید و همه 
چی��ز را می فهمید. در آن نامه ای که درباره برجام 
به مسئوالن نوشتم مشخص است که تصویب باید 
چگونه باش��د. در آن نامه ش��رایطی ذکر شده که 
در آن ص��ورت، تصویب می ش��ود. من به برجام به 
آن صورتی که عمل و محقق ش��د، خیلی اعتقادی 
نداش��تم و بارها نیز به خود مس��ئوالن این کار از 
جمل��ه به آقای رئیس جمه��ور و وزیر محترم امور 
خارج��ه این مطلب را گفتی��م و موارد زیادی را به 

آنها تذکر دادیم.«
اما شاید هنوز هم کسانی باشند که قانع نشده 
باش��ند، برای این افراد خاطرات را مرور می کنیم 
که شاید نخس��تین آن نامه رهبر به رئیس جمهور 

درباره برجام بود.

حفظ هوشیاری درباره امریکا
اولی��ن توصیه به روحانی این بود که در مقابل 
خصومت های امریکا هوشیار باشد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در نامه ای 
به آق��ای روحانی رئیس جمهور و رئیس ش��ورای 
عالی امنیت ملی، با اش��اره به بررس��ی های دقیق 
و مس��ئوالنه ی برجام در مجلس ش��ورای اسالمی 
و ش��ورای عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه 
از مجاری قانونی، دس��تورات مهمی را درخصوص 
رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه ی کش��ور 
صادر و با برش��مردن تأکی��دات و الزامات ۹ گانه 
در اج��رای برجام، مصوبه ی جلس��ه ی ۶3۴ مورخ 
۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی را با رعایت این 

موارد و الزامات تأیید کردند.

در این نامه خطاب به روحانی ذکر ش��ده بود: 
»جنابعالی با س��ابقه ی چند دهه حض��ور در متن 
مس��ائل جمهوری اس��المی، طبعاً دانس��ته اید که 
دولت ایاالت آمریکا، در قضّیه ی هس��ته ای و نه در 
هیچ مسئله ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز 
خصومت و اخالل درپیش نگرفته اس��ت و در آینده 
هم بعید اس��ت جز این روش عم��ل کند. اظهارات 
رئیس جمهور آمری��کا در دو نامه به اینجانب مبنی 
بر اینکه قصد براندازِی جمهوری اس��المی را ندارد، 
خیل��ی زود با ط��رف داری اش از فتنه های داخلی و 
کمک مالی به معارضان جمهوری اس��المی، خالف 
واق��ع از آب درآم��د و تهدیده��ای صری��ح وی به 
حمل��ه ی نظامی و حّتی هس��ته ای - که میتواند به 
کیفرخواس��ت مبس��وطی علیه وی در دادگاه های 
بین المللی منتهی شود - پرده از نّیت واقعی سران 
آمریکا برداشت...بی شک حفظ هوشیاری نسبت به 
نّیات خصمانه ی دولت آمریکا و ایستادگی هایی که 
بر اثر آن در طول مسیر مذاکرات از سوی مسئوالن 
جمهوری اس��المی به کار رفت، توانس��ت در موارد 
متعّددی، از ورود زیانهای سنگین جلوگیری کند. با 
این حال، محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل 
گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و 
موارد متعّددی اس��ت که در صورت فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه به لحظه،  میتواند به خسارتهای بزرگی 

برای حال و آینده ی کشور منتهی شود.«

لغو همه تحریم ها و الزامات دیگر
در بندهای بعدی به لغو همه تحریم ها اش��اره 
شده و آمده بود: »اّوالً: از آنجا که پذیرش مذاکرات 
از س��وی ایران اساس��اً ب��ا هدف لغ��و تحریمهای 
ظالمان��ه ی اقتصادی و مالی صورت گرفته اس��ت 
و اجرائی ش��دن آن در برجام ب��ه بعد از اقدامهای 
ای��ران موکول گردی��ده، الزم اس��ت تضمین های 
قوی و کاف��ی برای جلوگی��ری از تخلّف طرفهای 
مقابل، تدارک شود، که از جمله ی آن اعالم کتبی 
رئیس جمه��ور آمریکا و اتّحادی��ه ی اروپا مبنی بر 
لغ��و تحریمها اس��ت. در اعالم اتّحادی��ه ی اروپا و 
رئیس جمهور آمری��کا، باید تصریح ش��ود که این 
تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری 

مبنی بر این که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، 
به منزله ی نقض برجام اس��ت.« و رهبر انقالب در 

ادامه نوشته بودند که:
ثانی��اً: در سراس��ر دوره ی هشت س��اله، وضع 
هرگونه تحریم در هر س��طح و ب��ه هر بهانه ای )از 
جمله بهانه های تکراری و خودساخته ی تروریسم 
و حقوق بشر( توّس��ط هر یک از کشورهای طرف 
مذاک��رات، نقض برجام محس��وب خواهد ش��د و 
دولت موّظف اس��ت طبق بند 3 مصّوبه ی مجلس، 
اقدامه��ای الزم را انجام دهد و فّعالّیتهای برجام را 

متوّقف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی 
آمده اس��ت، تنها هنگام��ی آغاز خواهد ش��د که 
آژانس، پایان پرونده ی موضوعات حال و گذش��ته 

)PMD( را اعالم نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوس��ازی کارخانه ی اراک 
ب��ا حفظ هویّت س��نگین آن، تنها در صورتی آغاز 
خواهد ش��د که قرارداد قطعی و مطمئن درباره ی 
ط��رح جایگزین و تضمین کافی ب��رای اجرای آن 

منعقد شده باشد.
خامس��اً: معامله ی اورانیوم غنی  شده ی موجود 
در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز 
خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین  باره همراه با 
تضمین کافی منعقد ش��ده باش��د. معامله و تبادل 

مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعّدد باشد.
سادس��اً: مطاب��ق مصّوبه ی مجل��س،  طرح و 
تمهی��دات الزم برای توس��عه ی میان مّدت صنعت 
انرژی اتمی که ش��امل روش پیش��رفت در مقاطع 
مختل��ف از هم اکنون تا پانزده س��ال و منتهی به 
۱۹0 هزار س��و اس��ت،  تهّیه و با دّقت در ش��ورای 
عالی امنّیت ملّی بررس��ی ش��ود. ای��ن طرح باید 
هرگونه نگرانی ناش��ی از برخی مطالب در ضمائم 

برجام را برطرف کند.
سابعاً: س��ازمان انرژی اتمی،  تحقیق و توسعه 
در ابع��اد مختل��ف را در مق��ام اج��را به گون��ه ای 
س��امان دهی کند که در پایان دوره ی هشت س��اله 
هیچ کمبود فّناوری برای ایجاد غنی س��ازِی مورد 

قبول در برجام وجود نداشته باشد.
ثامن��اً: توّجه ش��ود ک��ه در موارد ابهام س��ند 

برجام،  تفس��یر طرف مقابل مورد قبول نیس��ت و 
مرجع، متن مذاکرات است.

در  ابهامه��ا  و  پیچیدگی ه��ا  وج��ود  تاس��عاً: 
مت��ن برجام و نی��ز گمان نقض عه��د و تخلّفات و 
فری��ب کاری در طرف مقابل بوی��ژه آمریکا، ایجاب 
میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای 
رصد پیشرفت کارها و انجام تعّهدات طرف مقابل و 
تحقق آنچه در باال بدان تصریح شده است،  تشکیل 
ش��ود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای 

عالی امنّیت ملّی تعیین و تصویب شود.

بدعهدی اروپا
و  خ��ود  دیداره��ای  ادام��ه  در  ایش��ان  ام��ا 
سخنرانی هایش��ان نکات دیگ��ری را نیز ذکر کردند 
ک��ه از نظر می گذرانی��م: »ما بنای دعوا ب��ا اروپا را 
نداریم اما این سه کش��ور اروپایی نشان داده اند که 
در حساس ترین مواقع، با آمریکا همراهی می کنند. 
حرکت زش��ت وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات 
هس��ته ای و تقسیم نقش پلیس بد و پلیس خوب با 
آمریکا و همچنین مانع تراشی دولت انگلیس در قبال 
حق خرید کیک زرد براساس برجام را نمونه هایی از 
همراهی اروپا با آمریکا هستند؛ اروپایی ها حرفهایی 
می زنند اما تاکنون ندیده ایم که به معنی واقعی کلمه 
در مقابل آمریکا ایستاده باشند. اروپایی ها باید ثابت 
کنند که این بار قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند.«

موشک و نفوذ منطقه ای ایران
ایش��ان همچنین یادآور ش��دند که در برجام 
ربطی به دیگر دستاوردهای کشور ندارد و قاطعانه 
گفتند همه بدانند جمهوری اسالمی از مؤلفه های 
قدرت خ��ود از جمله دفاع از راه دور قطعاً دس��ت 
نمی کشد. و همچنین حضور در منطقه و طرفداری 
ملت ها از جمهوری اسالمی، عمق راهبردی ماست 
و هیچ دول��ت عاقلی از این مؤلفه های قدرت بخش 

صرف نظر نمی کند.

تضمین های اروپا به ایران برای ادامه برجام
ایران با 3 کش��ور اروپایی دعوا ن��دارد بلکه با 
توجه به سابقه اروپایی ها، ما به آنها اعتماد نداریم 

و ب��ه همین علت آنه��ا باید تضمین ه��ای واقعی 
بدهند. اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ما تعلل 
کردند حق ایران برای آغاز فعالیت های تعطیل شده 

هسته ای محفوظ است.
س��ران 3 کشور باید متعهد شوند و قول دهند 
که بحث موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً 
مطرح نخواهن��د کرد. مقابله صری��ح اروپایی ها با 
هرگونه تحریم آمریکا علیه ایران از دیگر ش��رایط 
ضروری اس��ت. خ��روج آمریکا از برج��ام را نقض 
قطعنامه 223۱ سازمان ملل است؛ اروپایی ها باید 
قطعنامه ای علیه آمریکا به ش��ورای امنیت ببرند و 

به این حرکت آمریکا اعتراض کنند.
اگر آمریکایی ها توانستند در فروش نفت ایران 
خلل وارد کنند اروپایی ها باید خرید نفت از ایران 

به مقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند.
بانک های اروپایی درب��اره دریافت و پرداخت 
وج��وه تج��ارت دولت��ی و خصوصی ب��ا جمهوری 
اس��المی باید تضمین بدهند. مس��ئوالن سازمان 
ان��رژی اتم��ی آمادگ��ی ب��رای ش��روع احتمالی 
فعالیت ها باشند؛ اآلن غنی سازی 20 درصد را آغاز 
نمی کنیم ولی باید آماده باشید که اگر الزم شد و 
دیدیم برجام فایده ندارد، فعالیت های تعطیل شده 

به واسطه برجام از سر گرفته شود.

جنگ روانی دشمن
حتی ایشان جنگ روانی دشمن را پیش بینی 
کردند: ملت ایران امروز به اس��تقالل، ایستادگی، 
آب��روی بین المللی و نفوذ منطق��ه ای خود افتخار 
می کند اما دش��من به دنبال آن است که با شایعه، 
دروغ و برجسته س��ازی ضعف ه��ا، این احس��اس 
افتخ��ار را از ملت س��لب کند و با شکس��ت جلوه 
دادن پیروزی ها و پیشرفت ها، حرکت امیدوارانه را 

که حالل مشکالت کشور است، از بین ببرد.
ما با شناخت ظرفیت ها و توجه به تجربه ها و از 
همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال، بدون تردید 
توانایی غلبه بر همه مش��کالت اقتصادی را خواهیم 
داشت. جمهوری اس��المی در این سال ها روزبه روز 
قوی تر ش��ده اس��ت و حرکت به سمت اقتدار بیشتر 
را در پرتو اس��تحکام ساخت داخلی و رفتار صحیح 

مسئوالن با مردم همچنان به پیش خواهد برد.
با این حس��اب نمی توان برج��ام را آنچه مورد 
توصیه رهبری بوده است تلقی کرد چراکه نگاهی 
ب��ه اتفاق��ات و رخدادها ثاب��ت می کن��د اگر این 
توصیه ه��ا جدی تر گرفته می ش��د امروز حال ما و 

برجام و حتی اقتصا می توانست بهتر باشد.

برجامومسئولیتیکهبهگردنتدبیروامیدمیماند؛

اگربهتوصیههایرهبریعملمیشد


