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آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
جوانها هم مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. بیخود 
صحبت اینکه اگر دخالت نظامی ]کند[، مگر آمریکا می تواند دخالت نظامی 
در ایــن مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا توجهشــان اآلن به 
اینجاســت. مگر آمریکا می تواند مقابل همه دنیا بایستد و دخالت نظامی 

بکند؟ غلط می کند دخالت نظامی بکند.
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 دلخوشی به اروپا
و زمزمه برای قالب کردن برجامی دیگر
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سرویس سیاسی-
اظهارات حجت االسالم روحانی رئیس جمهور در جلسه روزچهارشنبه هیئت دولت در تقدیر از سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی به استثنای یکی دو روزنامه، این اظهارات تقریباً در همه روزنامه های اصالح طلب سانسور شد.
رئیس جمهور در بخشــی از ســخنان خود با بیان اینکه سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم منطقه 
اســت تصریح کرده بود که »ســپاه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم 
است چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان 
هم اســت چون طرفدار حیثیت و اســتقالل لبنان بوده است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریست ها 
ایســتاده اســت.« اما این اظهارات به مذاق زنجیره ای های مدعی اصالحات خوش نیامد و تقدیر رئیس جمهور از سپاه 

پاسداران را سانسور کردند. 
هرگاه مسئوالن ارشد کشور همدل و همصدا می شوند، صدای رسانه های معاند بلند شده و به فحاشی می پردازند؛ 
اما نکته قابل تأمل اینجاست که در اکثر مواقع، رسانه های اصالح طلب نیز هم صدا با رسانه های معاند، به مسئولین ارشد 
کشور حمله کرده و یا این همدلی را سانسور می کنند. روزنامه های اصالح طلب به دفعات در پازل دشمن بازی کرده و 

به تضعیف مؤلفه های قدرت ایران پرداخته اند.

تا دیروز همه چیز منوط به برجام بود امروز اقتصادمان ضعیف است!
ســرمقاله روزنامه ابتکار درباره راهبرد جدید آمریکا و افزایش فشــار و تحریم های بیشــتر علیه کشورمان نوشت : 
»روش آزموده شده و کامیاب اعمال رژیم تحریم اقتصادی از سوی آمریکا برای رهبری کاخ سفید روش آسان تری است 
و به احتمال زیاد در گام اول همین اقدام را در دســتورکار قرار خواهند داد. تجربه نشــان داده است شرکت های بزرگ 
اروپایی بازار بزرگ تر، با دوام تر و رشدیابنده تر آمریکا را به شرکت ها و تجارت اندک ایران ترجیح می دهند و اگر ناگزیر 
از انتخاب میان بازار آمریکا و بازار ایران شوند از بازار ایران خارج می شوند...کاش تحریم ها برنگردد یا اینکه اقتصاد ایران 
آنقدر نیرومند بود که هیچ کشــوری دنبال این نبود که بخواهد اقتصاد ایران را با تحریم تحت فشــار قرار داده و امتیاز 
بگیرد. شوربختانه باید اعتراف کرد سهم اقتصاد ایران از تجارت جهانی کمتر از 3صدم درصد است و ایران صادرکننده 
هیچ کاالی استراتژیکی نیست که اگر الزم شد با استفاده از آن صادرات دنیا را تحت فشار قرار دهد...بانک های ایرانی 
نیز آنقدر نیرو ندارند که نبود آنها بر بازار مالی جهان اثر منفی بگذارد. ایران در وضعیتی نیست که اگر تحریم ها برگردد 

شرکت های قابل اعتنایی متضررشوند و بخواهند بر آمریکا فشار بیاورند..«
این روزنامه های زنجیره ای که تا دیروز در نقش بزک کننده برجام، با تیترهای غلوآمیز و تبلیغات گسترده حتی آب 
خــوردن مــردم را هم به توافق با آمریکا گره زده و نقش موثری در موکول کردن همه چیز به مذاکرات ایفاکرده بودند، 
و پس از توافق هســته ای با تحمیل ســنگین ترین هزینه ها به ملت ، از این توافق به عنوان آفتاب تابان و ابر بهاران و 
توافق قرن یاده کرده و مردم را به سیب و گالبی باغ برجام وعده می دادند اکنون که تشت رسوایی برجام از بام افتاد و 
نقض عهدهای مکرر در تعهدات مختلف و عهد شکنی های مکرر پس از برجام را مشاهده می کنند ، اقتصاد ضعیف ایران 
را مقصر جلوه می دهند، اقتصادی که نه بواسطه تحریم ها که بدلیل بی تدبیری های دولت در عدم توجه به ظرفیت ها و 

پتانسیل های عظیم داخلی به این روز افتاده است. 

مهم نیست چه کسی شروع کرده!
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز پنجشنبه خود درباره مباحث مطرح شده از سوی روسای قوا نوشت: »عجیب است، 
عجیب! قابل فهم نیست که یک کشور تا این حد از طرف ابرقدرت جهاني به چالش طلبیده شود و همین امروز و فردا 
قصد اعالم موضع علیه برجام را داشته باشد و از سوي دیگر با مشکالت و مسائل منطقه اي پیچیده اي مواجه باشد و در 
عین حال در داخل کشور و در سطوح باالي سیاسي و اجتماعي، با لحني گزنده علیه یکدیگر سخن بگویند!.. واقعیت 

این است که زخم زبان و گفتاِر تند و از روي عصبانیت یا با هدف تحقیر، کشنده تر از زخم شمشیر است.«
این در حالی است که در آغازین روزهای هفته گذشته همین روزنامه اعتماد در یادداشتی این موضوع را نشانه باز 
بودن فضای جامعه عنوان کرده بود. البته برای نقدهایی که روسای قوا نسبت به هم ایراد می کنند شروطی را برشمرده بود.

روزنامه اعتماد در ادامه همچنین در حالی مدعی می شود »اینکه چه کسي آغاز مي کند و چه کسي پاسخ مي دهد، 
مسئله اصلي و حتي فرعي ماجرا نیست«! که چنین ادعایی از سوی این روزنامه حامی دولت قابل درک است. چرا که 
اگر برای این موضوع اهمیتی قایل می شد قطعا محکوم این ماجرا دولتمردان دوازدهم بودند که روزنامه اعتماد سنگ 
آنها را به سینه می زند ، حال آنکه قریب به اتفاق این مباحث توسط دولتمردان آغاز شده و همچنان آنها به این رفتار 
ادامه می دهند تا آنجا که این گمان برای مردم ایجاد شــده که دولت به دنبال حاشــیه سازی است تا از پاسخگویی به 

تعهدات و وظایفش شانه خالی کند.

برجام نقض می شود، تحریم ها برمی گردد، کاری هم نمی شودکرد!
روزنامه شرق در یادداشتی به احتماالت پیش رو در رابطه با رویکرد جدید ترامپ در برابر برجام پرداخت و نوشت: 

» به اروپا نیز نمی توان اطمینانی داشت«.
در بخشــی از این یادداشــت آمده است » بســتگی به نوع برخورد و مواجهه دولت آمریکا به برجام دارد. اگر صرفا 
پایبندنبودن ایران اعالم شود؛ ولی تحریم های کنگره علیه ایران مجددا به اجرا در نیاید، انتقادات دیگر کشورها استمرار 
و البی ها برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت؛ اما اگر در نهایت آمریکا اقدامی انجام دهد که به منزله خروج تلقی شود 
و همزمان، تنبیهاتی برای کشورهای همکاری کننده با ایران در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد اروپا و چین در ادامه 
همکاری های خود دچار تردید خواهند شد و سطح مناسبات با ایران را کاهش خواهند داد. ضمن اینکه نباید فراموش 
کرد که در برجام مکانیســم معکوس وتو برای اعمال مجدد تحریم های ســازمان ملل علیه ایران پیش بینی شده است 
و اگر آمریکایی ها در نهایت به این حربه متوســل شــوند و تحریم های لغو شده شورای امنیت را علیه ایران برگردانند، 
همه کشورهای جهان چاره ای نخواهند داشت که حداقل در ظاهر مناسبات پیش از برجامی را با ایران از سر بگیرند.«

نویسنده در ادامه به تهدید جدید ترامپ علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی پرداخته و نوشته است : » اگر دولت 
آمریکا تصمیم بگیرد سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی در فهرست وزارت امور خارجه قرار دهد، در آن صورت همه 
ارکان کشور آمریکا از جمله ارتش این کشور ملزم خواهند بود علیه سپاه در خارج یا حتی داخل ایران وارد عملیات شوند... 

در نتیجه جنگ میان دو کشور - حداقل به شکل محدود در عراق و سوریه و افغانستان – اجتناب ناپذیر خواهد بود.«
روزنامه شــرق در پایان تاکید کرده اســت که » می توان انتظار داشــت که ایران هم به سمت فعالیت های پیش از 
برجامی خود حرکت کند که البته این اقدام گرچه منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ اما درعین حال خطر شکل گیری 

اجماع علیه ایران و هم راستاشدن مجدد دیدگاه های اروپا با آمریکا را به همراه خواهد آورد.«
گفتنی است نویسنده در این یادداشت زیربنای برجام که مبتنی بر امیدواری ایران به تضمین های دولت آمریکا بود 
زیر سؤال می برد و به صراحت از لغو تعهدات مندرج در برجام از سوی آمریکا سخن می گوید ، نقض تعهداتی که اروپا 
و دیگر کشورهای عضو 1+5 نیز نخواهند توانست در مقابل آن مقاومت کنند ، شرق همچنین از جنگ ناگزیر ایران با 
آمریکا در صورت قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستی سخن می گوید ولی به صورت تلویحی می نویسد در 

صورت انجام اقدام متقابل از سوی ایران اروپا با آمریکا علیه کشورمان هم راستا خواهند شد!
نتیجه طبیعی این یادداشت آن است که برجام نقض می شود ، تحریم ها باز می گردد و هیچ کاری هم نمی شود کرد 

چون اگر کاری انجام دهیم که شاید طبیعی و اجتناب ناپذیر باشد همه علیه ایران متحد خواهند شد!
از چنین تحلیل هایی بیشتر بوی بسترسازی برای قالب کردن برجام های دیگر به کشور، به مشام می رسد.

دلخوشی برجامیان به سراب اروپا!
روزنامه ایران در شــماره روز پنج شنبه در یادداشــتی نوشت: »شواهد و قرائن نشان می دهد که آمریکا به واسطه 
رویکرد و سیاســت ضد برجامی ترامپ در انزوای جهانی قرار گرفته اســت. به گونه ای که می توان گفت، نوعی اجماع 

جهانی در مخالفت با سیاست ترامپ در قبال برجام شکل گرفته است.«
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »اجماع جهانی در ضدیت با سیاست ضدبرجامی ترامپ تالش برای 
جلوگیری از تحقق این موارد است. در چنین شرایطی که آمریکا در انزوای جهانی قرار دارد و جمهوری اسالمی ایران 
از حمایت جامعه جهانی برخوردار اســت، مهم ترین رســالت دیپلماسی ایران عینیت و فعلیت بخشیدن به این اجماع 
ضدآمریکایی است. به گونه ای که ضمن افزایش هزینه های آمریکا در نقض برجام و یا خروج آن، انتفاع جمهوری اسالمی 

ایران از آن تأمین و تضمین گردد.«
حامیان دولت و مدعیان اصالحات که تا چندی پیش اروپایی ها را آقا اجازه می دانستند و معیار موفقیت شان بستن 
با کد خدا بود ، در عین حال پاســخ نمی دهند که منظور از حمایت جامعه جهانی در شــرایطی که به تصریح چند روز 

پیش ظریف »هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم« چیست ؟ 
این در حالی اســت که اتحاد کامل اروپا با آمریکا در زیاده خواهی و فشــار بر جمهوری اسالمی در حین مذاکرات و 
پس از امضای توافق هســته ای به وضوح مشــهود است. اتحادیه اروپا چندی پیش ضمن اینکه 18 فرد و نهاد ایرانی را 
تحریم کرد، با وجود نقض آشکار مکرر برجام از سوی آمریکا در موضعی ناعادالنه و بی اساس اعالم کرد که همه طرف ها 
به تعهدات خود در برجام پایبند بوده اند! در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی حکم می کند که برای حمایت از ایران 

به اروپا اعتماد کنیم؟ چنین رویکردی آیا جز خطای استراتژیک و تحمیل خسارت های فراوان دیگر به کشور است؟

سیدروح اهلل امین آبادی 
20 مهر ماه سال 1350 با اظهارات محمدرضا پهلوی بر مزار کوروش 
جشــن های 2500 ساله شاهنشاهی آغاز شــد، )1( علیرغم مشکالت 
اقتصــادی و اجتماعی فراوان که مردم ایــران در این برهه گرفتار آن 
بودند شــاه از ســال 1337 به دنبال برگزاری چنین جشنی بود تا در 
ظاهر ابهت تاریخ ایران و در حقیقت جالل و جبروت پوشــالی خود را 

در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد!
کافی اســت به آمار و ارقام نگاهی از ســر دقت بیندازیم تا ببینیم 
که این جشــن ها در واقع پایکوبی پهلوی بر روی ویرانه های اقتصادی 
کشور بود ، اسناد و مدارک به خوبی نشان می دهد » جشن های 2500 
ساله در سال 1350 بین 120 تا 150 میلیون دالر هزینه در بر داشته 
است«)2( با توجه به قیمت 1/8 تا 2 دالری نفت در هر بشکه در اواخر 
دهة 1340درآمدهــای ارزی حاصله از فروش نفت به زحمت به یک 
میلیارد و 500 میلیون دالر در سال می رسید ، صرف حدود ده درصد 
کل اعتبارات ارزی کشــور در عرض یک سال برای هزینه های جشن 
2500 ساله)3( نشــاندهنده عمق بی توجهی رژیم پهلوی به مشکالت 

مردم بوده است.
کافی است به بخشی از خاطرات مقامات عالیرتبه کشور و گزارشات 
جرائد کشور در طول دهه چهل نگاهی بیندازیم تا ببینیم وضعیت مردم 
در این برهه چگونه بوده اســت، اسداهلل علم وزیر دربار و رئیس شورای 
برگزاری جشن های 2500 ساله )4( در خاطرات 5 دی ماه 1348 خود 
می نویســد: »نگاهی به زندگانی مردم این بخش تهران انداختم. تمام 
خیابان هایی که به بزرگراه می خورند کثیف و خاکی هستند... مردم دور 
چرخ لبوفروشی ازدحام کرده بودند. در گوشه  خیابان چند سگ ولگرد 
و چند بچه لخت و عور البالی زباله ها می لولیدند... ســربازان وظیفه با 
ســرهای تراشیده، شــلوارهای بدقواره و پوتین های بی ریخت در کنار 
خیابان قدم می زدند و ظاهرا از تعطیل صبح جمعه شان لذت می بردند، 
هم کســالت آور بود و هم غم انگیز؛ صحنه ای از جامعه رو به توســعه... 
هیچ مقدار خوش بینی، زندگی را در این خیابان ها تغییر نمی دهد.« )5(

اســداهلل علم در خاطرات 17 اســفند 1347 خود نیز می نویسد: 
شرفیابی شاه را در جریان تحوالت اخیر قرار دادم و چند نکته را مطرح 
ســاختم که او را ناراحت ساخت. گفتم دو برابر شدن آب بها مملکت 
را آشفته کرده است. آسفالت خیابان ها در حال از هم پاشیدگی است، 
فســاد کارمندان گمرک رو به گسترش است و اعتبارات بانکی محدود 
شده و شرکت های زیادی رو به ورشکستگی می روند. دست آخر درباره 
بحران مالی دانشــگاه ها به او هشدار دادم. شاه ناگهان از جا در رفت و 
مرا مورد حمله قرار داد و گفت: وقتی پولی به دســتمان نمی رسد چه 

می توانیم بکنیم؟«)۶(
کشور در بی پولی شــدیدی به سر می برد ، بحران اقتصادی بیداد 
می کــرد و » محمدرضا پهلوی « در فکر برگزاری جشــن های 2500 

ساله شاهنشاهی بود! 
چنان چه در ابتدای این نوشــتار ذکر آن رفت شاه از سال 1337 
به دنبال برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی بود با این وجود 
وضعیت کشور تا بدان حد بحرانی می نمود که دولتمردان نیز در مرعی 
و منظر عموم فریاد می زدند و می گریستند، به عنوان نمونه علی امینی 
نخست وزیر وقت که در روز 10 مهر 1340 به شمال غرب کشور سفر 
کرده بود در میان مردم گفته بود »در بازدید از بیمارستان رضائیه دچار 
تاثر و تالم شــدم وضع بیمارستان ها خیلی خراب است تختخواب کم 
داریم... من در این مسافرت متوجه شدم که ایران واقعا تهران نیست«)7(

جالب آنکه در این روزها مسئولین دولتی از شاه گرفته تا نخست وزیر 
و هیئت دولت به شــغل گدایی مشــغول بودند و برای کمک به دولت 
ایران جهت انجام برنامه های حداقلی اقتصادی کنسرسیوم های بین المللی 
تشکیل می شد، در این راستا نخست وزیر وقت 31 مرداد 1340 می گوید 
»در مورد برنامه سوم نیز هیئتی به واشنگتن و لندن و چند کشور اروپایی 
رفت تا در آنجا رئوس برنامه ســوم عمرانی را برای مقامات اقتصادی و 
مالی آن کشورها تشریح کند و قرار است یک کنسرسیوم بین المللی با 
شرکت آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک و ایتالیا تشکیل 

شود تا اعتبار الزم برای اجرای برنامه سوم تهیه شود.« )8(
در این سال ها دولتمردان کشور با مقامات فرانسه، انگلیس، آلمان، 
ســوئد، دانمارک، نــروژ، هلند، بلژیک، ســوئیس و ایتالیا برای جذب 

کمک های اقتصادی در حال مذاکره بودند. )۹( 
وضعیت وخیم اقتصادی تا بدان حد بود که سرمقاله نویس »روزنامه 
اطالعات« در یکی از یادداشــت های این جریده نوشــته بود »در حال 
حاضر نه اقتصاد منظمی داریم، نه بودجه متعادلی، نه بازار خوب است 
و نــه اوضاع کارخانجات و موسســات صنعتی، همه این عوامل به هم 
ریخته اســت، وزارتخانه ها و ادارات دولتی آنقدر زیر بار تعهدات مالی 
رفته انــد، آن اندازه قرض گرفته اند کــه به این زودی ها چاله چوله آن 

هموار نخواهد شد« )10(
همه موارد پیش گفته نشان می دهد که رژیم طاغوت هیچ توجهی 
به وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم نداشته و تنها به نشان دادن ابهت 
پوشــالی خود به جهان می اندیشیده است، هزینه کرد میلیون ها دالر 
برای جشن های 2500 ساله فارغ از نتایج زیانبار اقتصادی چالش های 
فرهنگی نیز در کشــور به همراه داشته است که در این نوشتار فرصت 

پرداختن به آن نیست.
چرا باید تاریخ بخوانیم؟!

در پایان ضروری است به یک نکته بسیار مهم توجه شود ، با گذشت 
نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی که حاصل 
قیام ملتی عصبانی از دین ستیزی و تضاد شدید طبقاتی نشات گرفته 
از سیاست های اقتصادی رژیم طاغوت بود این روزها عده ای به خود این 
جرات را داده اند که در فضای مجازی به تطهیر و بزک پهلوی بپردازند.
هر چند زمانه زمانه ای نیســت که رژیم های ســلطنتی آن هم به 
ارتجاعی ترین شــیوه آن همانند دوره پهلوی مجالی برای ظهور و بروز 

داشته باشند ولی مرور تاریخ ضروری به نظر می رسد.
رهبر معظم انقالب 18 شهریور 13۹4 در دیدار اقشار مختلف مردم 
از کم کاری دســتگاه های مسئول در زمینه بازخوانی تاریخ برای ملت 
و جوانان انتقاد و با برشــمردن چند رویداد تاریخی شهریور ماه تاکید 
کردند: »این گونه حوادث عبرت آموز نباید در حافظه  تاریخی ملت کمرنگ 
شود، چرا که اگر نسل جوان از شناخت و ریشه یابی این گونه خاطرات 
تاریخی و ملّی، بازماند در شــناخت راهِ حال و آینده  کشور دچار خطا 

خواهد شد.« )11(
رهبــر معظم انقالب بار ها نســبت به »ضعف آگاهــی و بصیرت 
تاریخــی« اظهار نگرانی و تاکید کرده اند »من گاهی از این بابت، واقعاً 

غّصه می خورم.« )12( 
با توجه به نکاتی که ذکر آن رفت مرور تاریخ و عبرت گیری از آن 
ضروری به نظر می رسد و از مسئولین ذیربط انتظار می رود به وظایف 

خود در این جهت آگاهی یافته و اقدام کنند.
*پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است. 

جشن های 2500 ساله 
ویترین توسعه تخیلی

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه 
با آن، گفت: آمریکا به دنبال فروش تسلیحات 
خود اســت و تداوم بحــران در خاورمیانه را 

زمینه ای برای تجاری سازی امنیت می داند.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی در دهمین 
اجالس عمومی ســازمان پیمــان امنیت جمعی در 
سن پترزبورگ طی سخنانی اظهار داشت : متأسفانه 
پدیده تروریســم و افراط گرایِی خشونت آمیز به یک 
تهدید ویرانگر جهانی تبدیل شــده اســت. کشته و 
زخمی شدن هزاران انسان بی گناه و آوارگی میلیون ها 
نفر در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، افغانستان 

و لیبی ازجمله پیامدهای شوم این پدیده است. 
وی ادامــه داد : بی تردیــد، مبارزه اصولی با این 
گروه های افراط گرا مستلزم شناسایی و مقابله با بسترها 
و خاســتگاه ایدئولوژیک آنها و کشــورهای حامی و 
تأمین کننده منابع مالی آنها است. ایدئولوژی تکفیری 
ـ وهابــی به عنوان یک جریان منحرف که مبتنی بر 
نفرت پراکنی و حذف دیگران است، کماکان به  مثابه 
موتور محرکه و مشوق اصلی جریانات تروریستی در 
نقاط مختلف دنیا به ویژه در خاورمیانه اقدام می کند.

رئیس مجلس شــورای اســالمی افزود : در این 
شرایط برخی قدرت های جهانی و متحدان منطقه ای 
آنها در سال های اخیر تالش کرده اند با سوءاستفاده 
از شرایط و فضای ایجاد شده در منطقه خاورمیانه و با 
رویکردی کامالً دوگانه جهت منافع خود نه تنها امنیت 
منطقه را با چالش هایی مواجه کنند، بلکه حاکمیت 
ملی، اســتقالل و تمامیت ارضی برخی کشــورهای 
منطقه را نیز نقض نمایند. نمونه این امر، سیاست های 
غلط این بازیگران در کشورهایی نظیر عراق و سوریه 
است که منجر به ایجاد گروه های تروریستی، آشوب 
و جنگ داخلی، گســترش ناامنی و بی ثباتی، کشتار 

غیرنظامیان و شهروندان بی گناه شده است.
وی همچنین گفت : مروری بر سیاست های آمریکا 

در خاورمیانه نشان می دهد که راهبرد آمریکا بازی با 
تروریسم است و نه مبارزه با آن. آمریکا به دنبال فروش 
تســلیحات خود اســت و تداوم بحران در کشورهای 
خاورمیانــه را زمینه ای برای تجاری ســازی امنیت 
می داند. نگاهی به کارنامه آمریکا در منطقه خاورمیانه 
و تالش های این کشور برای بی ثباتی و بحران آفرینی 
در دیگر مناطق جهان نشــان می دهد که باید نسبت 
به حضور آمریــکا و ناتو در مناطــق پیرامونی خود 
حساس باشیم و از ظرفیت های منطقه ای و هم افزایی 

با همسایگان در جهت تأمین امنیت بهره ببریم.
رئیس مجلس افزود : در شــرایطی که با تالش 
مشترک جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه 
و برخی کشورهای منطقه، داعش و گروه های وابسته 
به شــدت تضعیف شده  اند، عده ای که نفع خود را در 
تداوم تنش در منطقه خاورمیانه جست وجو می کنند، 
به دنبال شکل دادن به بحران های جدید در منطقه 
ازجمله در قالب جدایی طلبی هستند. از سویی دیگر، 
چالش های دیگر مناطق پیرامونی ازجمله قاچاق مواد 
مخدر همچنان تداوم دارند و عده ای به دنبال استفاده 

از این ابزارها در راستای منافع خود هستند.

مطابق منافع ملت تصمیم می گیریم
رئیس مجلس کشــورمان که به منظور حضور و 
ســخنرانی در صد و سی و هفتمین اجالس اتحادیه 
بین المجالس عازم سن پترزبورگ شده بود در بدو ورود 
به فرودگاه این شهر در پاسخ به سؤالی درباره احتمال 
اعالم عدم تایید پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد 
ترامپ با بیان اینکه این اظهارات به اعتبار آمریکایی ها 
بسیار لطمه می زند، ادامه داد: سناریوهای مختلفی در 
این نوع برخورد مطرح اســت، مسئله مهم این است 
کــه این موضوع در ایران با طمأنینه مورد بررســی 
قرار گرفته، ما اینگونه رفتارهای عامی و مقطعی که 
متأسفانه رجال سیاسی آمریکا دچارش شده اند را در 
ایران نمی پسندیم و دلیلی نمی بینیم که در اینگونه 

رفتارها خودمان را در تار عنکبوتی آنها قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در این 
جریان، موضوعــات را با دقت رصد می کنیم و آنچه 

که منطبق بر منافع ملت باشد تصمیم می گیریم.
تحریم آمریکا علیه روسیه و ایران 

خالف قواعد بین المللی است
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در جریان 

این سفر با والنتینو ماتونیکو رئیس شورای فدراسیون 
روسیه دیدار و گفت و گو کرد.

الریجانــی در دیدار با خانــم والنتینو ماتونیکو 
رئیس شورای فدراسیون روســیه اظهار داشت : آن 
روز که ایران و روســیه درخصوص سوریه شروع به 
همکاری کردند، کمتر کشــوری باور داشت که این 
ســطح از همکاری ها منجر به نتیجه شود، اما امروز 
نتایج نشان می دهد ایران و روسیه موفق عمل کردند؛ 
به نحوی که تروریست ها در سوریه و عراق ضربه ای 

جدی خورده اند.
الریجانی به احتمال نقل مکان تروریســت ها در 
پناه حمایت برخی قدرت های جهانی اشــاره کرد و 
گفت: این امر سبب بهم ریختگی منطقه و حتی جهان 
خواهد شد و بنابراین همکاری های ایران و روسیه باید 
از پایه های محکمتری برخوردار شود و مستمر باشد.
الریجانــی به تحریــم آمریکا علیه روســیه و 
ایران اشاره کرد و آن را خالف قواعد بین المللی دانست 
و محکوم کرد. همچنین در این دیدار والنتینو ماتونیکو 
رئیس شورای فدراسیون روسیه توافق هسته ای ایران 
را یک موفقیت بسیار بزرگ دانست که دستاوردهای 
مثبتی داشته است و گفت: درخصوص اجرا و پایبندی 
ایران نباید هیچ شــک و شبهه ای داشته باشیم، زیرا 
آژانس انرژی اتمی این مسئله را بارها تأیید کرده است.

رئیس شــورای فدراسیون روســیه تأکید کرد: 
نمایندگان کشورهای 1+5 و اروپایی نیز معتقدند که 
ایران به توافق هسته ای پایبند بوده است و آنها و ما 
نیز معتقد هستند و هستیم که توافق هسته ای ایران 
قابل بازنگری نیســت؛ هر چند آمریکا تالش دارد از 
این توافق خارج شــود و تحریم های جدیدی اعمال 
کند، اما این تصمیم آمریکا مورد توافق جهانی و نیز 

شورای امنیت سازمان ملل نیست.
والنتینو ماتونیکو خاطرنشــان کرد: آنها می توانند 
تحریم هــای یک جانبه اتخاذ کنند، امــا خالف قواعد 
بین المللی است و کشورهای دیگر آن را نخواهند پذیرفت.

وزیر اطالعات در حالــی با ادعای اینکه 
این وزارتخانه تنها  »معاونت ضد جاسوسی « 
مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی 
اســت حکم قضایی دری اصفهانی جاسوس 
هســته ای را زیر ســؤال می برد که  وزارت 
اطالعات ضابط دادگستری بوده و از سوی دیگر 
مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، 
مأموران دســتگاه های دیگری مانند   نیروی  
مقاومت  بسیج ،  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمی 
و همچنین سایر نیرو های مسلح در مواردی به 

موجب قانون ضابط محسوب می شوند.
ســیدمحمود علوی وزیر اطالعات در گفت و گو 
با ایســنا اظهار داشــته اســت: »درخصوص دری 
اصفهانی قبال در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به 
صراحت اعالم می کنم، از آنجا که مرجع تشخیص 
موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات است، از نظر این معاونت، آقای دری 
اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوســی نشده، بلکه در 
برابر هجمه هایی که برخی ســرویس های بیگانه به 
وی داشته اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت 
ضدجاسوسی وزارت اطالعات همکاری داشته است.«

دادگاه؛ تنها مرجع صالح
 برای محکومیت  اشخاص به جرم جاسوسی

به گزارش میزان، اظهارات وزیر محترم اطالعات 
از جهات مختلف نادرست است:

1- دری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه 
جاســوس شناخته شــده و به جرم مذکور محکوم 

گردیده  است.
2- جاسوسی طبق قانون مجازات اسالمی، جرم 
اســت و برابر اصل 37 قانون اساسی، هیچ کس از 
نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم 
او در دادگاه صالــح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع 
صالح برای محکومیت  اشــخاص به جرم جاسوسی 

مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، 
نه وزارت اطالعات.

وزارت اطالعات؛ ضابط دادگستری
3- وزارت اطالعات ضابط دادگســتری است و 
طبق ماده   28 آیین دادرســی ضابطان دادگستری 
مأمورانی هســتند کــه تحت نظــارت و تعلیمات 
دادســتان در کشــف جرم، حفظ آثــار و عالئم و 
جمــع آوری ادلــه وقوع جرم، شناســایی، یافتن و 
جلوگیری از فرار و مخفی شــدن متهم، تحقیقات 
مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به 
موجب قانــون اقدام می کنند. عالوه  بر این، مطابق 
ماده 32 همین قانون، ریاست و نظارت بر ضابطان 
دادگســتری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به 

عهده  دارند با دادستان است.
4- برابر ماده 3۶ قانون آیین دادرسی کیفری، 
گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف 
اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس 

ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
5- هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم 
جاسوسی و انتساب آن به  اشخاص با وزارت اطالعات 
اســت؛   ای بسا مواردی که دادگاه برخالف محتوای 
گزارش وزارت اطالعات، شــخص یا  اشخاصی را از 

اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند.
۶- در حــال حاضر وزارت اطالعات تنها ضابط 
قضایی نیست و مطابق ماده 2۹ قانون آیین دادرسی 
کیفری، مأموران دستگاه های دیگری مانند  نیروی  
مقاومت  بسیج،  سپاه  پاســداران  انقالب  اسالمی و 
همچنین سایر نیرو های مســلح در مواردی که به 
موجب قانون تمام یــا برخی از وظایف ضابطان به 

آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می شوند.
7- سخن آقای علوی مانند آن است که دادگاه، 
کسی را به جرم ارتکاب قتل عمد به قصاص محکوم 
کنــد و مأمور پلیس که ضابــط قضایی بوده و تنها 

وظیفه کشف قتل، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری 
ادله وقوع آن را به عهده  دارد، در برابر حکم قطعی 

دادگاه اعالم کند قاتل از اتهام قتل مبراست!
8-برخی این اظهار نظر عجیب و دور از انتظار 
را با اظهار نظر قبلی وزیر اطالعات در باره مهمالت 
منتشر شــده مربوط به جاسوسی یکی از فرزندان 
مسئوالن نظام مقایســه می کنند، و حال آنکه این 

قیاس از جهات متعدد مع الفارق است.
از جملــه اینکه در آنجا به دلیل اینکه اســاس 
موضــوع داستان ســرایی کــذب بوده و اساســا 
کیفرخواســت و حکم محکومیتی از سوی دادگاه 
وجود نداشته، در نتیجه فارغ از وهمیات رسانه های 
ضد انقالب، اصل وجود اتهــام منتفی بوده و وزیر 
اطالعات حسب وظیفه ســازمانی، شایعات بی پایه 
و اســاس ناشی از رسانه های ضد انقالب را تکذیب 

کرده است.
دریافت روزانه 1500 پوند

 برای جاسوسی در تیم هسته ای
همچنین به گزارش نسیم، دری اصفهانی کارمند 
شرکت چندملیتی PWC بود که پس از استخدام، 
برای انجام امور مشاوره )بخوانید جاسوسی( و اخالل 
در نظام بانکی ایران توسط سرویس های جاسوسی 
آمــوزش ویژه دید و به روش هایی خاص و از طریق 
افرادی وارد تیم هســته ای شد. شرکت PWC به 
علت تخلفات و رسوایی های مختلف در کشورهایی 
مثل هند، ژاپن یا روســیه مورد پیگرد قانونی قرار 

گرفته است.
دری اصفهانــی طبق قرارداد با PWC برای 5 
روز کار در ماه 7500 پوند حقوق دریافت می کرده 
اســت. این کارمند دو تابعیتی شــرکت PWC با 
پوشــش اقتصادی، مسائل امنیتی-سیاسی ایران و 
اطالعات مسئولین کشور را طبق قرارداد جمع آوری 

و گزارش می کرده است. 

 PWC مشاوره در موضوعات راهبردی ای که بر
تاثیرگذار است ازجمله موضوعات مربوط به تجارت 
در ایران، هنجارهای فرهنگی، موضوعات تنظیمی 
و مقرراتــی و امور دولت، تاثیر تحریم ها و هر حوزه 
دیگری که با توافق PWC باشد بخشی از اقدامات 

جاسوسی این عضو تیم مذاکره کننده ایران بود.
وی همچنین نسبت به تسهیل در معرفی افراد 
کلیدی جهت برقراری ارتباط بر اســاس شناسایی 
انجام شده و کمک کردن و مشاوره دادن در ارتباط 
با هر جلسه یا گفت وگویی که PWC با دولت های 
1+5 دارد نیز تعهداتی را به این شرکت چندملیتی 

داده است. 
معموال اعمال جاسوسی در پوشش هایی مانند 
فعالیت دیپلماتیک، اقتصادی، رســانه ای و... انجام 
می شــود و دری اصفهانی به عنوان دانش آموخته 
اقتصاد، وارد حیطه مشــاوره اقتصادی و مالی تحت 
پوشش شرکت پی دبلیو سی وارد فضای جاسوسی 
علیه کشورمان شد. حال باید دید نهادهای امنیتی 
دولتی جهت مقابله با نفوذی در این سطح از کشور 
تمهیداتی به کار خواهند بســت و یا چون سخنان 
اخیر وزیر اطالعات بــر تکذیب این فجایع امنیتی 

تأکید می کنند؟!
گفتنی است در روزهای گذشته برخی رسانه های 
زنجیره ای و مدعیان اصالحات در راستای بزک کردن 
برجام به دنبال تطهیر جاســوس هسته ای محکوم 
بوده اند ، این مدعیان یا از قانون اطالعی ندارند و یا 
به دنبال عبور از آن و قانون ســتیزی هستند که با 
توجه به سوابق این افراد و گروه ها احتمال دوم یعنی 

قانون ستیزی به حقیقت نزدیک است.
وزارت اطالعــات بر اســاس قانون تنها یکی از 
ضابطان دادگســتری بوده و فرد یا گروه و رسانه ای 
حق تشــکیک در حکم دادگاه پس از نهایی شدن 

آن ندارد.

تنها مرجع قانونی برای تشخیص جاسوسی دستگاه قضایی است

الریجانی در دهمین اجالس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی:

راهبرد آمریکا بازی با تروریسم است و نه مبارزه با آن

 برگزاری مراسم بزرگداشت جالل طالبانی در تهران
جالل  بزرگداشت  مراسم 
فقید  رئیس جمهور  طالبانــی 
عراق و دبیرکل اتحادیه میهنی 
کردستان عراق روز پنج شنبه 
٢0 مهرماه در مســجد جامع 

شهرک غرب برگزار شد.
در این مراســم که از ســوی 

قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نمایندگی 
اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران برگزار شد، جامعه 
کردهای مقیم تهران و با حضور جمعی از شــخصیت های 
لشــکری و کشوری و همچنین مسئوالن سفارت عراق در 
تهران برگزار شد ، حسین شیخ االسالم مشاور وزیر خارجه 
به ایراد سخنرانی پرداخت. به گزارش مهر، همچنین صابر 
عبود الموسوی سفیر عراق در ایران، حسن دانایی فر سفیر 

سابق جمهوری اسالمی ایران در عراق، 
شیخ االسالمی مشاور وزیر امور خارجه 
کشومان، محمدنبی حبیبی دبیرکل 
حزب موتلفه اســالمی، صالح زواوی 
سفیر فلســطین، محمدباقر ذوالقدر 
عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب، محمدقسیم عثمانی 
نماینده مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود دعایی مدیر 
مســئول روزنامه اطالعات و جمع زیادی از شخصیت های 

کرد در این مراسم حضور داشتند.  
در مراسم بزرگداشت جالل طالبانی در تهران همچنین 
پیام  تسلیت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان, 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی قرائت شد.

مراسم هفتمین روز درگذشت داود احمدی نژاد برگزار شد
مراسم هفتمین روز درگذشت داود احمدی نژاد 
با حضور شخصیت های مختلف و خانواده آن مرحوم 

برگزار شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم هفتمین 
روز درگذشــت داود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد 
رئیــس دولت های نهــم و دهم عصر روز پنج شــنبه)20 
مهر( در مســجد انصار الحسین شــهرک محالتی برگزار 
شــد. گفتنی است، حجت االســالم حیــدر مصلحی وزیر 
ســابق اطالعات، حجت االسالم مرتضی ادیب یزدی مشاور 
سابق رئیس ســازمان صدا و سیما، حسین شریعتمداری 

مدیرمســئول روزنامه کیهان، کامران دانشجو وزیر اسبق 
علوم، صفارهرندی وزیر اسبق ارشاد، محمدمهدی زاهدی 
رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اسداهلل عباسی وزیر اسبق 
تعاون، مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی، رضا تقی پور 
عضو شورای عالی فضای مجازی، محمدعلی رامین معاون 
اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد، غالمحسین الهام وزیر اسبق 
دادگستری، محمدحسن طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت، 
مهدی طالقانی فرزند مرحوم آیت اهلل طالقانی، رحیم قربانی 
استاندار اسبق آذربایجان غربی از شخصیت های حاضر در 

این مراسم بودند.

روحانی در واکنش به اظهارات ضد ایرانی ترامپ:

ملت ایران در برابر دیکتاتوری آمریکا 
سر خم نمی کند

رئیس جمهور کشورمان گفت : یک 
بار دیگر برای مردم ما روشــن شد که 
دولت آمریکا علیه مردم منطقه، ملت 
ایران و ملت های مظلوم است و همواره 
می خواهد خط قبلی خود را ادامه دهد اما 
ملت ایران ملتی نیست که با حرف های 
ناروا و سخنان تنفرانگیز بخواهد در برابر 

یک دیکتاتور سر خم کند.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور ایران 
شب گذشته )جمعه شــب( در واکنش به 
سخنان ضدایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اظهار داشت: صحبت های آقای ترامپ 
که در آن سیاســت های آمریــکا درباره آن 
تبیین شد، جز فحاشی و مشتی از اتهامات 
واهــی علیه ملت ایران حرف دیگری وجود 

نداشت.
وی گفت: مــن رئیس جمهور آمریکا را 
دعوت می کنم که هم تاریخ را بهتر بخواند 
و هــم جغرافیا را و هم نســبت به تعهدات 
بین المللــی و هم راجع بــه ادب و اخالق و 
عرف جهانی و بین المللی؛ ظاهرا ایشان خبر 
ندارند که دولت آمریکا دولت کودتا در شصت 
و چند سال پیش در این کشور روی کار آورد 
و قدرتی بود که با پول و اعمال نفوذ و استفاده 
از مزدوران خود حکومت قانونی این سرزمین 

را سرنگون کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: در 8 سال دفاع 
مقدس آمریکا از متجاوز حمایت کرد و آنجا 
که الزم بود آمریکا در برابر متجاوزان بایستد 
و از مظلومان حمایت کند، درست برعکس 

عمل کرد.
رئیس  دولــت ایران ادامــه داد: چطور 
رئیس جمهوری اسم خلیج معروف، تاریخی و 
جهانی را یاد نگرفته است، همان خلیج فارسی 
را که متاسفانه ناوگان های آمریکایی بی جهت 
و مداوم در این منطقه رفت و آمد می کنند. 
وی با بیان این که »ظاهرا ایشان حقوق 

بین الملل را نیز دقیق نخوانده اند«، ادامه داد: 
برجام یک معاهده چندجانبه است، یک سند 
بین المللی اســت و مورد تایید سازمان ملل 
قرار گرفته اســت و مگر یک رئیس جمهور 

می تواند به تنهایی این سند را لغو کند. 
روحانی با بیان این که »ایران همواره به 
تمام معاهــدات و تعهدات بین المللی خود 
احترام گذاشــته اســت«، تصریح کرد: آیا 
این دولت و ملت یاغی اســت یا دولتی که 
همواره در پی تجــاوز و کودتا در منطقه و 

جهان بوده است.
رئیس جمهوری اســالمی ایران در ادامه 
سخنان خود در واکنش به سخنان خصمانه 
ترامپ علیه ایران اظهار داشت: کشوری که 
هم دارای سالح هسته ای است و هم از سالح 
هسته ای استفاده کرده و هم به ساخت سالح 
هسته ای رژیم غاصب صهیونیستی کمک و 
حمایت کرده اســت، آیا می خواهد در برابر 
 اشاعه سالح هسته ای اقدامات جهانی انجام 

دهد؟
رئیس جمهوری اســالمی ایران گفت: او

]ترامپ[ نمی داند کــه به برجام نه ماده ای 
اضافه می شود، نه تبصره ای و نه بندی.

وی با بیان این که »ســپاه پاسداران از 
مردم منطقه در برابر گروه های تروریســتی 
ساخته شــده توســط آمریکا حمایت و تا 
نابودی آنها از پای نمی نشیند«، تصریح کرد: 
سپاه پاسداران به عنوان نیروی قدرتمندی 
که همواره در کنــار مردم بوده و مردم نیز 
در کنار آن هســتند، از کشور خود پیش از 
جنگ تحمیلی در برابــر گروهک هایی که 
آمریکایی ها آنها را علیه ملت ایران تحریک 
کردند، مقابله کرد و در دوران جنگ تحمیلی 
نیز در برابر متجاوزان ایستاد و امروز به ندای 
مظلومیت مردم مظلوم منطقه پاسخ مثبت 

داده و خواهد داد.
روحانی در ادامه با  اشاره به اقدامات سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در منطقه گفت: آیا 
سپاه فاسد است یا دولت و نیروهای مسلحی 
که همواره در منطقه علیه استقالل ملت ها 
مداخله و تالش کردند؟ آیا دولت ایران که 
تمــام ارکانش با انتخابــات و کمک مردم 
انتخاب می شود درست است یا دولت هایی 
که مورد حمایت آمریکا هســتند و هنوز به 
صورت قبیله ای اداره می شوند و یک بار نیز 

رنگ انتخابات را در کشور خود ندیده اند؟
رئیس جمهوری اســالمی ایــران افزود: 
آمریکا حامی رژیمی اســت که در منطقه 
علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان و دیگر 
کشورهای منطقه ظلم کرده و ظلم می کند، 
اما نسبت به نیرویی که با تروریسم در منطقه 
مبارزه می کند و هیچ گاه با هیچ کشــوری 
تجاوز نکرده، لحن بی ادبانه ای به کار می گیرد.

وی خطاب به سران آمریکا خاطرنشان 
کرد: یادتان رفته است که شما مردم مظلوم 
هواپیمــای مســافربری را در خلیج فارس 
مورد حمله موشــکی قرار دادید و سپس به 
متجاوزان و جنایتکاران این حادثه دلخراش 
مدال و جایزه دادید؟ شما یادتان رفته  است 
که جنگ های این منطقه را به وجود آورده اید 
و با مردم افغانســتان، عراق و سوریه چه کار 
کرده اید؟ حال شــما نسبت به موشک های 

ایران نگران هستید؟
روحانــی ادامــه داد: چطور شــما به 
سالح هایی که به کشورهای متجاوز می دهید 
و تجاوزهایی که بــا هواپیماها و بمب های 
ســاخت شــما مردم مظلوم یمن را مورد 
هدف قرار می دهند، اعتراضی ندارید؟ شما 
سکوهای نفتی ایران را مورد تجاوز قرار دادید 

و همواره در این منطقه تجاوز کرده اید.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود که به 
صورت زنده از شبکه خبر و شبکه یک سیما 
پخش می شد، اظهار داشــت: فعالیت های 
دفاعی و موشکی ما برای دفاع از این موضوع 

یعنی دفاع برای ما همیشه مهم بوده است 
و امروز مهم تر است. ما همیشه برای ساخت 
ســالح هایی که مورد نیازمان است تالش 
کرده ایم و از این به بعد تالش مضاعف تری 
انجام می دهیم. این ســالح ها برای دفاع از 
ماســت و ما به فعالیت خــود برای دفاع و 

تقویت دفاعی خود ادامه می دهیم.
وی به موضوع برجام  اشاره کرد و افزود: 
ما نســبت به برجام به عنــوان یک معاهده 
چندجانبه و بین المللی تا زمانی که حقوق 
ما تامین شود و منافع ما اقتضا می کند و تا 
زمانی که از منافع برجام برخوردار می شویم، 
در چارچوب منافع و مصالح ملی کشورمان به 
برجام احترام می گذاریم. اما اگر روزی منافع 
ملی ما تامین نشــود و طرف های مقابل ما 
بخواهند تعهدات شان را زیر پا بگذارند آنها 
باید بدانند که ایران لحظه ای درنگ نمی کند 

و به آنها پاسخ می دهد.
وی خاطرنشان کرد: از آن چه که از زبان 
مقامات آمریکایی شــنیده شد ما غافلگیر 
نشدیم چون 40 سال است که به حرف های 
شما عادت داریم و از شما توقعی بیش از این 
نداشته و نداریم. شما نمی توانید بین ملت و 
حکومت فاصله بیندازید. شما نمی توانید بین 
ملت و رهبری عظیم الشان و محبوب ایران 
فاصله بیندازید. اســاس انقالب ما براساس 
پیوند دین و سیاست است و حلقه وصل دین 
و سیاست مقام معظم رهبری و والیت فقیه 
است. ملت ایران به رهبری خود طبق شرع و 
قانون اساسی احترام گذاشته و فرامین ایشان، 
فرامین مطاع است. ملت ایران یکپارچه است 
و همه اقوام و جناح ها در ایران در برابر دشمن 

ملت ایران ایستادگی می کنند.
به گزارش ایسنا روحانی افزود: اگر شما 
از شعار ملت ایران )مرگ بر آمریکا( ناراحت 
هستید دست از سیاست های خصمانه خود 

بردارید.


