
3  چهارشنبه  30 مرداد1398  شماره 5100  رویـکرد

یك��ي از راه هایی ک��ه می تواند کمک ش��ایانی 
به گس��ترش عدالت و مقابله با فس��اد در جامعه 
اس��امی کند بهره گیری واقعی از سیره و روش 
حض��رت علی)ع( در حكومت داری اس��ت. برای 
امیرالمومنی��ن کس��ب ق��درت و حكومت هیچ 
ارزش��ی نداش��ت بلكه مهم عمل به قرآن وسنت 
پیامبر بود. برای حضرت مهم پیاده سازی حق و 

عدالت و مبارزه با ستم و ستمگری بود.
در مرام حضرت علی)ع( دس��ت یابی به قدرت به 
ذات فاقد ارزش اس��ت. اشاره به یک داستان می 
تواند در افزایش آگاهی نس��بت به فلسفه و نگاه 
حضرت به حكومت کمک کننده باشد. عبداهلل بن 
عباس می گوید: روزی خدمت حضرت رس��یدم. 
امام که به وصله زدن کفش اشتغال داشت فرمود: 
»این کفش پاره که مش��غول وصله زدنش هستم 
از حكومت بر شما برایم دوست داشتنی تر است 
مگر آن که به وس��یله حكوم��ت، بتوانم حقی را 

اقامه کرده و باطلی را از میان بردارم.«
ب��ه همین دلی��ل در جواب عده ای ک��ه او را به 
تاسی از راه و روش معاویه در سیاست دعوت می 
کردند می فرماید: »سوگند به خدا، معاویه از من 
سیاستمدارتر نیس��ت اما او حیله گر و جنایتكار 
اس��ت. اگر نیرنگ ناپس��ند نبود، من زیرک ترین 
اف��راد بودم  ول��ی هر نیرنگی گن��اه و هر گناهی 

نوعی کفر و انكار است....«
بدون ش��ک حكومت امام عل��ی)ع( نمونه کامل 
و جامعی از ش��كل گیری یک نظام سیاس��ی بر 
اس��اس آموزه های اسامی است. در حال حاضر 
نیز  اگر مقام��ات و مدیران کردار و رفتار خود را 
تا حد امكان مطابق زندگی امیرالمومنین تنظیم 
نمایند تاثیر ش��گرفی در برقراری عدل، پیشرفت 
و برخورد با انواع و اقسام مفاسد خواهد گذاشت. 
به خصوص این که در س��ال های اخیر در کشور 
از انواع و اقس��ام س��لطان ها در عرصه اقتصادی 
رونمای��ی ش��د و دادگاه های بس��یاری نیز برای 
رس��یدگی به جرائم و مفاس��د آن ها برگزار شده 
اس��ت اما عمًا تا رس��یدن به عدال��ت واقعی راه 

بسیاری مانده است.
مطالعه کتاب ارزشمند نهج الباغه نشان دهنده 
این اس��ت که حضرت علی)ع( تاکید بسیاری بر 
س��الم زیس��تن کارگزاران نظام اس��امی داشته 
است. از ایشان روایات بسیاری درباره حساسیت 
و نح��وه نظارت ب��ر قضات، فرمان��داران و والیان 
ذکر ش��ده اس��ت. در ادامه ذیل چند محور رفتار 

امیرالمومنین در این باره شرح داده شده است.

حقوق متقابل مردم و حکومت
نكته مهم در حكوم��ت حضرت علی)ع( عمل به 
حق و تكلیف به صورت همزمان از جانب مردم و 
از طرف حاکم جامعه اس��امی است. امام در این 
باره همیش��ه بر حقوق متقاب��ل حكومت و مردم 

تاکید داشتند و می فرمایند: ای  مردم، همانگونه  
که  من  بر ش��ما حقی  دارم، ش��ما نیز بر من  حق  
دارید. حق  ش��ما بر من  آن  اس��ت  که  همواره  در 
رهنمودهای  خالصانه  نس��بت  به  ش��ما بكوشم. و 
در تأمین  رفاه  در زندگی  همگانی، تمامی  وسایل  
ممكن  را فراهم  سازم. و در تربیت  و تعلیم  همگان  
در س��طح  گس��ترده  کوتاه  نیایم. و در نظارت  بر 
رفت��ار و کردار ش��ما - ب��ر نهج  حق  - پیوس��ته  

هوشیار و هشداردهنده  باشم.
و أما حق  من  بر شما آن  است  که  در پیمان  خود 
نس��بت  به  ولی  امر وفادار باش��ید، و در کاستیها 
و ناهمگونیه��ا که  أحیاناً  پی��ش  می آید، خالصانه  
پیش قدم  شوید، در حضور و غیاب  دولتمردان  در 
رفع  و تذکر دادن  به  مس��ؤ ولین  مربوط  بكوشید. 
و دس��تورات  صادره  را در تمامی  ابعاد سیاس��ت 
گذاری  دولت، با جان  و دل  پذیرا باش��ید و هرگاه  
- در پیش آمده��ا - فرا خوانده  ش��وید، بی درنگ  

اجابت  کنید.

حساسیت فراوان  نسبت  به  بیت املال
امام علی)ع( تاکید ویژه ای بر تقسیم عادالنه بیت 
المال داشت. دقیقاً به همین دلیل بود که برخی 
از همان روز اول زمامداری حضرت، وقتی از شیوه 
حكومت داری وی مطلع ش��دند ب��ه مخالفانش 
پیوس��تند. نقل شده معموالً  امام)ع( بیت المال  را 
بین  مردم  به  شكل  مساوی  تقسیم  می کرد و پس  
از خالی  ش��دن  بیت الم��ال  آن  را جاروب  می زد و 
در آن  نم��از می گذارد. عقیل  چون  از حضرت)ع( 
درخواست  افزونی  نمود، امام)ع( آهنی  گداخته  به  
دس��ت  او نزدیک  کرد و با این  عمل  او به  س��مت  

معاویه  متمایل  شد.

ارتباط مستقیم با مردم
در حكومت امیرالمومنین رفتار فروتنانه یک اصل 
است و مردم حق داشتند با حاکم خود مستقیم و 

رو در رو سخن بگویند.
حضرت علی )ع( در این باره به یكی از فرمانداران 
خود می فرمایند: »در هر بامداد و ش��ام ساعتی 
ب��رای رس��یدگی ب��ه ام��ور رعیت معی��ن کن و 
به س��ؤاالت آن ها ش��خصاً ج��واب ده و نادان و 
گمراهش��ان را متوجه س��از، با دانش��مندان در 
تماس باش، جز زبانت، واسطه ای و جز چهره ات 

، حاجبی بین خود و مردم قرار مده.«

 برخورد قاطع با كارگزاران فاسد
امام علی)ع( نس��بت به رفتار کارگزاران در نظام 
اس��امی توجه ویژه داش��ت و بر آنها نظارت می 
کرد تا از مسیر حق و عدالت منحرف نشوند. امام 
عاوه بر نظارت پس��ینی، نوعی نظارت پیشینی 
نیز بر کارگزاران اعمال می کرد تا احیاناً وسوسه 
مال دنیا آنها را گرفتار نكند. در این باره اشاره به 

وقایع زیر مهم و حایز اهمیت است.

وقت��ی به امام خبر دادند که ش��ریح بن الحارث) 
قاضی ( خانه ای به 80 دینار خریده او را احضار 
ک��رد و فرمود: به من خب��ر دادند که خانه  ای با 
هشتاد دینار خریده ای، و سندی برای آن نوشته 

 ای و گواهانی آن را امضا کرده  اند.
ش��ریح گف��ت: آری ای امیر مؤمن��ان، امام علیه 
الّس��ام نگاه خش��م آلودی به او ک��رد و فرمود: 
ای ش��ریح به زودی کسی به سراغت می  آید که 
به نوش��ته  ات نگاه نمی  کن��د و از گواهانت نمی  
پرس��د، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به 
قبر بسپارد. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را 
با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باش��ی که 

آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده  ای.
حضرت در نامه به زیاد بن ابیه، جانشین فرماندار 
بص��ره، درباره خیانت به بیت المال هش��دار می 
دهد و می فرماید: » همانا من، به راستی به خدا 
سوگند می  خورم، اگر به من گزارش کنند که در 
اموال عمومی خیان��ت کردی، کم یا زیاد، چنان 
بر تو س��خت گیرم که کم بهره شده و در هزینه 

عیال، در مانده و خوار و سرگردان شوی«.
در نكوهش یك��ی از فرمانداران که از بیت المال 
س��وء اس��تفاده کرده بود فرمودن��د: » چگونه با 
اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان 
راه خدا، کنیزان م��ی  خری و با زنان ازدواج می 
کنی؟ که خدا این اموال را به آنان وا گذاش��ته و 
این ش��هرها را به دست ایشان امن فرموده است. 
پ��س، از خدا بترس و ام��وال آنان را باز گردان و 
اگر چنین نكن��ی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو 
دس��ت یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا 
عذر خواه من باش��د و با شمشیری تو را می  زنم 
که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به 
خدا اگر حس��ن و حسین چنان می  کردند که تو 
انج��ام دادی، از من روی خوش نمی  دیدند و به 
آرزو نمی  رس��یدند تا آن که ح��ق را از آنان باز 
پس س��تانم و باطلی را که به دس��تم پدید آمده 

نابود سازم«.

مقابه با رشوه و رشوه خواری
یكی از مظاهر فساد رواج رشوه خواری در جامعه 
اس��ت. امام علی علیه السام به شدت نسبت به 
این موضوع حساسیت داشت. آن حضرت در این 
ب��اره می فرمایند: » همانا ملتهاي پیش از ش��ما 
به هاکت رس��یدند به آن جه��ت که حق مردم 
را نپرداختند، پس دنیا را با رش��وه دادن بدست 
آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت 

کردند«.

تاکید بر بکارگیری قضات پاکدست
قضات س��الم و حق طلب نقش اساسی در ریشه 
کنی فس��اد و انحرافات در جامعه برعهده دارند. 
به ج��رات می توان گفت اگ��ر نهادهای نظارتی 

و قضایی س��الم باش��ند تاثیر مهم بر پیشرفت و 
توسعه آن کشور دارند.

امام علی)ع( در نامه ای به مالک اش��تر با تاکید 
بر اهمیت جایگاه قاضی م��ی فرمایند:» از میان 
م��ردم، برترین فرد ن��زد خود را ب��رای قضاوت 
انتخاب کن، کس��انی که مراجعه فراوان، آنها را 
به س��توه نیاورد و برخورد مخالف��ان با یكدیگر 
او را خش��مناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری 
نكند و بازگش��ت به حق پ��س از آگاهی برای او 
دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند و در 
ش��ناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد 
و در ش��بهات از همه ب��ا احتیاط تر عمل کند و 
در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در 
مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور 
از همه شكیباتر و پس از آشكار شدن حقیقت، در 
فصل خصومت از همه برنده  تر باش��د، کسی که 
ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را 
منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس 
از انتخاب قاضی، هر چه بیش��تر در قضاوت  های 
او بیندی��ش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او بر 
طرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام 
و منزل��ت آنقدر او را گرامی دار که نزدیكان تو، به 
نف��وذ در او طمع نكنند، ت��ا از توطئه آنان در نزد 
تو در أمان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر 
که همانا این دین در دس��ت بدکاران اسیر گشته 
بود که با نام دین به هوا پرستی پرداخته، و دنیای 

خود را به دست می  آوردند«.
همچنی��ن حضرت عل��ی بر نظ��ارت و بی نیازی 
قضات تاکید داش��تند. ایش��ان در ای��ن باره می 

فرمایند»پ��س از انتخ��اب قاضی هرچه بیش��تر 
در قضاوت ه��ای او بیندی��ش و آنقدر به او حقوق 
پرداخ��ت کن که نیازهای او برط��رف گردد تا به 

مردم نیازمند نباشد«.
رهب��ر انقاب هم در تاری��خ 5/4/1370 در دیدار 
با مس��ئوالن دس��تگاه قضایی و جمعی از قضات 
کش��ور به بیان مواردی از اجرای عدالت توس��ط 
امیرالمؤمنین علی)ع( نس��بت به افراد سرشناس 
در دس��تگاه آن حضرت پرداختند و ضمن تأکید 
بر لزوم تصحیح تفكرات امروز و حرکت به سمت 
عدالت حض��رت علی بن ابی طال��ب )ع( فرموند: 
دس��تگاه قضایی حقیقتآ قابل مقایس��ه باقضاء  در 
رژیم گذش��ته نیس��ت. قضات ما امروز بر اساس 
دین و ایمان قضاوت می کنند. ما ادعا نمی کنیم 
ک��ه همانند امیرالمؤمین)ع( می توان کار کرد اما 
جه��ت حرکت باید به س��مت عدالت آن حضرت 

باشد. 
زیرا در این صورت است که دستگاه قضایی مورد 
اعتماد و امید مردم خواهد شد. اشاره به این موارد 
صرفاً بخش��ی از اصول حكوم��ت داری در مكتب 

حضرت علی)ع( است.
 حكوم��ت کردن بر مبنای عدال��ت و حق طلبی 
موجب شده بعد از گذشت قرن ها، هنوز هم وقتی 
از نمونه بی عیب و نقص یک نظام سیاسی سخن 
به میان می آید نه تنها شیعیان بلكه بسیاری دیگر 

از مردم جهان به یاد امیرالمومنین می افتند. 
باشد که مقامات و مدیران جمهوری اسامی نیز 
تاسی و پیروی بیش��تر از ایشان را سرلوحه خود 

قرار دهند. الف

گزارش

استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک قانون است 
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینكه استفاده از کارتخوان توسط پزشكان یک 
قانون است، گفت: چرا پزشكان از شفافیت نگران هستند؛ این افراد نخبگان جامعه اند 
و باید به این موضوع کمک کنند. حجت االس��ام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو 
کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس در گفت وگو با فارس درباره »اس��تفاده از 

کارتخوان توسط پزش��كان«، اظهار داشت: استفاده از کارتخوان توسط پزشكان یک 
قانون اس��ت. وی ادامه داد: مباحث و حرف و حدیث درباره پزشكان  مطرح است؛ اینكه 

آنها درآمدهای خوبی دارند؛ حال، شفافیت در این خصوص چه اشكالی دارد. عضو کمیسیون 
آموزش مجلس بیان داش��ت: باید موضوع درآمدی ش��فاف باشد؛ اگر درآمد پزشكان اندک 
است که هیچ؛ اما اگر درآمدشان آن میزانی است که گفته می شود، آنها باید مالیات بدهند. 
حجت االسام والمسلمین سلیمی خاطر نشان کرد: چرا پزشكان از شفافیت نگران هستند؛ 

این افراد نخبگان جامعه هستند و باید به این موضوع کمک کنند.  فارس

ساختمان مشروطه مجلس موزه می شود
رئیس مجلس شورای اسامی گفت: تمامی بخش های ساختمان مشروطه تبدیل 
به موزه ای می ش��ود تا دانش آموزان و دانش��جویان از آن بازدید کنند و با تاریخ 
معاصر آش��نا شوند. علی الریجانی در مراس��م افتتاح ساختمان شهید آیت اهلل 
شیخ فضل اهلل نوری )ساختمان اداری و کمیسیون های مجلس شورای اسامی( 

ضمن تبریک عید س��عید غدیر، گف��ت: در پروژه جدید، مجلس تصمیم گرفت تا 
مرکز پژوهش ها نیز در ساختمان اداری و کمیسیون ها مستقر شود.

وی گفت: بخش های اداری مجلس در 30  نقطه پراکنده است که این وضعیت به لحاظ 
هزین��ه ای و حفاظتی، مش��كاتی را ایجاد می کرد اما اکن��ون با اجرای طرح جدید همه 
آن ها در یک مكان مس��تقر می شوند. رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینكه برای 
کمیس��یون ها و فراکسیون های مجلس مكان ویژه ای در س��اختمان جدید احداث شده 

است گفت: امیدوارم این مرکز، کار قانونگذاری را تسهیل کند. خانه ملت

۱۵ درصد زمین های دولتی در حال واگذاری است
رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: حدود 15 درصد از زمین های دولتی در 
حال واگذاری به وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و هنوز مقاومت زیادی در میان 

دستگاه های اجرایی برای این اقدام وجود دارد.
محمدرض��ا رضایی کوچی در خصوص آخرین اقدامات دولت برای مدیریت بازار 

مسكن گفت: جلساتی با دولت در مورد آزادسازی زمین های مربوط به وزارتخانه 
های مختلف داشتیم. دستگاه های دولتی مقاومت زیادی برای واگذاری این زمین ها 

و مشارکت برای تامین مسكن دارند. وی گفت: با توجه به عدم تحرک دولت در مدیریت 
بازار مس��كن، کمیسیون عمران به فاز نظارتی وارد شده است و به زودی گزارشی را در 
ارتباط با عملكرد وزارت راه و شهرس��ازی و س��ایر دس��تگاه ها در مدیریت بازار مسكن 
ارائه خواهیم داد و تخلفات دس��تگاه ها در عدم اجرای قانون بودجه و قانون برنامه برای 

مدیریت بازار مسكن به مجلس ارجاع می شود.  مهر 

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه ای اعام کرد: نباید برجام را امضا 
می کردیم. »علی شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه ای با 
شبكه »ان بی سی نیوز« گفت: ما نباید توافق هسته ای دوران ریاست جمهوری 

)باراک( اوباما )برجام( را امضاء می کردیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این مصاحبه گفت که برخی از مردم در 
ایران احساس می کردند که امضای توافق هسته ای سال ۲015 میادی اشتباه 
بود. وی در پاسخ به این سئوال که »آیا شما نیز یكی از این افراد هستید«، گفت: 

بله؛ من تابع دیدگاه های مردم هستم؛ مردم ایران.
»علی شمخانی« آمریكا را »متجاوز و منشأ اصلی تنش ها در منطقه« خواند و به 

این کشور هشدار داد تا »عاقانه عمل کند«.
این مقام ارشد ایران در ادامه افزود: کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ )رئیس 
جمهوری آمریكا،( ایران را به زانو درنخواهد آورد و نیز نمی تواند تهران را به میز 

مذاکره هسته ای برگرداند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد: هدف تحریم ها، مذاکره نیست؛ 
بلكه وادار کردن ما به تسلیم است. مادامیكه آمریكا این رویكرد را در پیش بگیرد، 

ایران هرگز به دنبال مذاکره نخواهد بود.
شمخانی در ادامه افزود: ما مذاکرات موفقی در مسأله برجام داشتیم. چرا آمریكا 
از آن خارج شد؟ در خیابان  های تهران قدم بزنید. خواهید دید که مردم ما چقدر 
بانش��اط هستند و متوجه خواهید ش��د آمریكا به آنچه که می خواست، نرسیده 
اس��ت. وی در ادامه اضافه کرد: ایران به دنبال ساح  های هسته  ای نیست؛ زیرا 
این س��اح  ها در اسام حرام است و هرگز برای طرف هائی که آن را در اختیار 
دارند، مانند اس��رائیل، امنیتی را ایجاد نكرده اس��ت. معتقدم کسی که به دنبال 
نابودی اسرائیل است همان کشوری است که واقعیت  های میدانی را نمی  بیند. 
آنها قدس را به عنوان پایتخت اس��رائیل به رسمیت می  شناسند. آنها به دنبال 

پروژه معامله قرن هستند.
مقام ارش��د ایران هش��دار داد: در صورت وقوع جنگ، آمریكا و متحدان منطقه  
ای آن در وضعیت وحش��تناکی قرار خواهند گرفت. تردیدی نیس��ت که وجهه 
مخدوش آمریكا بیش از پیش در منطقه و دنیا از بین خواهد رفت. اساس��اً چرا 

آنها تهدید به آغاز جنگ علیه ما می کنند؟
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: هدف تحریم ها، مذاکره نیس��ت بلكه وادار 
کردن ما به تسلیم است و تا زمانی که آمریكا این رویكرد را در پیش گیرد، ایران 

هرگز به دنبال مذاکره نخواهد بود.
علی شمخانی تاکید کرد:سیاست های آمریكا، ایران را به زانو در نخواهد آورد.

شمخانی در این گفتگو آمریكا را متجاوز و عامل اصلی تنش در منطقه خواند و 
هشدار داد که آمریكا باید عاقانه عمل کند.

وی اظهار داش��ت: کارزار فش��ار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریكا، ایران را به زانو درنخواهد آورد و به میز مذاکره هسته ای بر نمی گرداند.

ش��مخانی اظهار داش��ت: مردم ایران مدت های زیادی اس��ت که با تحریم های 
بین المللی مواجه هستند و حال و هوای کوچه و بازار سند آشكاری بر شكست 
سیاست های دولت ترامپ است. شمخانی گفت: ایران منبع ترور در منطقه نیست 
بلكه عامل ثبات است و شهدای آن جان خود را فدا کرده و گروه های تروریستی 
مانند القاعده و داعش را شكس��ت دادند. دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: 
تمایلی نظامی برای نابودی اس��رائیل ندارد و مردم فلس��طین درباره سرنوشت 
اس��رائیل تصمیم گیری خواهند کرد. ش��مخانی با انتقاد از سیاس��ت های دولت 
ترامپ در قبال اس��رائیل گفت: من معتقدم کس��ی که به دنبال نابودی اسرائیل 
است همان کشوری است که واقعیت های میدانی را نمی بیند. آن ها قدس را به 
عنوان پایتخت اسرائیل به رس��میت می شناسند. آن ها به دنبال پروژه »معامله 
قرن« هس��تند. وی افزود، از نظر ایرانی ها، ترامپ همان چیزی را می خواهد که 
همه روسای جمهوری پیشین آمریكا می خواستند و آن کاهش نفوذ ایران است. 
شمخانی تاکید کرد: ایران تصمیم های خود را بر اساس سیاست آمریكا و اینكه 
چه کسی رئیس جمهور آن کشور است و یا اینكه ترامپ برای دور دوم ریاست 
جمهوری نخواهد بود، اتخاذ نمی کند. وی گفت: کارزار فش��ار حداکثری ترامپ 
شكست خورده است چرا که مردم آمریكا و متحدان غربی آن رهبری وی را زیر 
سوال برده اند. به گفته شمخانی، تصمیم اخیر ترامپ برای حمله نكردن به ایران 
ناشی از ارزیابی هزینه و فایده بوده است و اگر آمریكا و ایران وارد درگیری نظامی 

شوند ایران ابزارهای متعددی از جمله جنگ نیابتی در اختیار دارد.  مهر

در مصاحبه با ان بی سی نیوز؛

شمخانی:نبایدبرجامراامضامیکردیم

دشمنی ها برطرف که نشده، 
زیادتر هم شده

در قضّی��ه  برج��ام این جور القا میش��د ک��ه اگر توافق 
بكنیم دش��منی ها برطرف میش��ود، اگر توافق نكنیم 
با ما دش��منی میكنند؛ خب توافق ه��م کردیم، ]اّما[ 
دش��منی ها برطرف که نش��ده، زیادتر هم ش��ده. این 
القای دش��من بود که اگرچنانچ��ه توافق نكنیم یا دیر 
بجنبیم، چنین و چنان خواهد ش��د. امروز باز مطلب 
دیگری را مطرح نكنند ک��ه اگر در فان قضّیه توافق 
نكردی��م -مثًا اگر در قضّیه ی حضور کش��ور در فان 
منطقه تواف��ق نكردیم- ممكن اس��ت چنین و چنان 
بش��ود؛ نه، اینها القائات دش��من اس��ت. ما بایس��تی 
مصلحت خودمان را خودمان بس��نجیم، خودمان پیدا 
کنیم، خودمان بفهمیم که مصلحت چیست؛ از دشمن 

نشنویم.
خ��ب دولته��ای اروپایی، مس��ئله ی برج��ام را تأکید 
کرده اند؛ او گفته بود که من پاره میكنم، چنین میكنم 
-یک غلطی کرده بود- اینها محكوم کردند، گفتند نه، 
نباید پاره کنید و اینها. خیلی خب، خوب است، یعنی 
این مقدارش را ما اس��تقبال میكنیم و خوب ]است[، 
لكن این کافی نیس��ت که ]فقط[ به او بگویند ش��ما 
برجام را پاره نكن! خب برجام به نفع آنها است؛ هم به 
نفع اروپایی ها اس��ت، هم به نفع آمریكا است؛ طبیعی 
اس��ت که بخواهند پاره نش��ود؛ ما ه��م البّته گفته ایم 
مادامی ک��ه طرف پاره نكند، ما ه��م پاره نمیكنیم، اّما 

اگر پاره کرد، ما ریزریزش میكنیم
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