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دفاعملیازفرآیندهایدیپلماتیک

فــارغ از اینکــه کــدام دولــت پیگیــر مذاکــرت بود یــا اینکه
دســتگاه دیپلماســی کــدام دولــت موفــق شــده مذاکرات
تحلیل روز ســخت  22ماه را به نتیجه برســاند ،برجام دســتاورد ملی
برای کشور و نظام است .زیرا ایران با برجام توانست نشان
دهــد اســرائیل و امریکا کشــورهایی بیتوجه بــه تعهدات
خود و درپی جنگ و درگیری در خاورمیانه هســتند .اکنون
آذر منصوری مشخص شده اســت این مثلث ائتالف ترامپ ،عربستان
عضوحزباتحادملت و اســرائیل هســتند که تــاش میکنند بــا خــروج امریکا از
برجــام ،اهــداف بلنــد و کوتاه مــدت خــود در خاورمیانه را
دنبال کنند .در چنین شــرایطی ،میتوان و بایــد تهدید خروج امریکا از برجام
را به یک فرصت تبدیل کرد .اما برای این امر نیازمند آن هســتیم تا مجموعه
جریانهای سیاســی ،فــارغ از اصالحطلب و اصولگرا و ارکان قدرت در کشــور،
متحــد و یکصــدا از رویکــرد دیپلماتیک ایــران که منجر به حصــول این توافق
تاریخی شده است ،دفاع کنند .جریانهای سیاسی و ارکان کشور نباید در دام و
گردابی که امریکا و اسرائیل برای ایران پهن کردند ،بیفتند.رویکرد ما همچنان
توگو و مذاکره و پایبندی به تعهدات برجام باشــد تا در نهایت ایران
بایــد گف 
باشــد که پیام صلح ،دوســتی و پرهیز از جنگ و خشــونت را به جهان مخابره
کند .البته منظور از وحدت یا شنیده شدن صدای واحد از ایران ،وحدت شکلی
و بســتن دهان منتقدان نیست ،چنانکه از ابتدای مذاکرات برجام تا امروز نیز
رویه دولت این نبوده اســت .وقتی صحبت از یک توافق بین المللی میشــود
که در راســتای تقویــت منافع ملی و دور کردن کشــور از تهدیدهــای خارجی و
بینالمللی منعقد شده است ،جریانهای سیاسی باید توجه داشته باشند که
تحقق کامل این هــدف ،نیازمند همراهی و همصدایی مجموعه جریانهای
سیاســی با موضوعی است که به طور مستقیم با منافع ملی کشور گره خورده
اســت .به عبــارت دیگر ،آنچه نباید قربانی رقابتهای سیاســی شــود ،همین
منافع ملی اســت و منظور از وحدت ،همراســتایی در این زمینه اســت .تالش
بــرای آتــش زدن برجــام و همراهــی نکــردن بــا تدابیر دولــت و نظــام در این
بــاره ،میتواند زمینه تضعیف پیام و دیپلماســی ایران را فراهم کند .چه بســا
این رفتارها دقیقاً تأیید همه اتهامات و ادعایی باشــد که دشمنان استراتژیک
متوجه ایران میکنند .از این رو ،باید هوشمندانهتر و با طمأنینه بیشتری با این
وقایع رو به رو شد.

آیتاهلل احمد خاتمی:

خبـــــــر

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بیانیه منتشر شده
درخصــوص برجام ،بیانیه مجلس خبرگان نبوده اســت ،عنوان کرد« :این بیانیه
رئیس مجلس خبرگان به عنوان یک فقیه است ».اشاره آیتاهلل احمد خاتمی به
بیانیهای است که روز یکشنبه با امضای آیتاهلل احمد جنتی منتشر شد و در آن از
رئیس جمهوری خواسته شده بود به دلیل «عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی»
رهبر جمهوری اسالمی و «نگرفتن تضمینهای الزم» از امریکا عذرخواهی کند.
بیانیهای که بالفاصله با حجم قابل توجهی از واکنشهای انتقاد آمیز مواجه شد
و بســیاری عالوه بر دفاع از عملکرد حســن روحانی بویــژه در رابطه با برجام این
نقد را مطرح کردند که نظارت بر عملکرد رئیس جمهوری در حیطه اختیارات و
وظایف مجلس خبرگان رهبری نیست.
حال ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس خبرگان در این باره توضیح داده است که
«ایــن بیانیه رئیس مجلس خبرگان رهبری اســت نه بیانیه مجلس خبرگان و نه
حتی بیانیه هیأت رئیسه مجلس خبرگان؛ بیانیه با سربرگ رئیس مجلس ثبت
شده است و ذیل آن نیز امضای آیتاهلل احمد جنتی قرار دارد ،بنابراین اینکه در
رســانهها چنین منعکس شد این بیانیه مجلس خبرگان رهبری است ،انعکاس
درستی نیست».
بــه گزارش ایســنا ،خاتمی با بیــان اینکه «به دلیل تعجیلی که صــورت گرفت در
سایت خبرگان به اشتباه بیانیه مجلس خبرگان رهبری عنوان شد ولی بالفاصله
اصــاح شــد» ،افــزود« :در ایــن بیانیه یــک کلمه هــم در مورد مجلــس خبرگان
رهبری نیامده اســت و رئیــس مجلس به عنوان یک فقیــه صاحبنظر این بیانیه
را صادر کرده اســت .انتظار میرفت کســانی که میخواســتند نقد و اظهارنظر در
این خصوص کنند ،در نظر میگرفتند که این بیانیه رئیس مجلس خبرگان است.
احساس میکنم عدهای به بهانه این بیانیه قصد تخریب مجلس خبرگان و نماز
جمعه را داشتند که این کار درستی نیست».
وی با رد این نظر که وظیفه مجلس خبرگان رهبری ،انتخاب و مراقبت از اعمال
رهبری است و حق اظهارنظر در موضوعات سیاسی را ندارد ،گفت« :طبق قانون
اساســی کشــور ،همه افراد حق اظهارنظر در مورد مســائل اجتماعی و سیاســی را
دارند .رئیس مجلس خبرگان نیز مانند دیگران حق اظهارنظر دارد و اینکه گفته
میشــود که مجلس خبرگان در دیپلماســی خارجی دخالت کرده اســت اشــتباه
اســت .رئیس مجلس خبرگان تنها نظر خودش را گفته اســت و دخالتی صورت
نگرفته اســت .دخالت زمانی اســت که با اعمال قــدرت بخواهند نظری را تغییر
دهند .آنچه در این بیانیه مطرح است توصیه است و توصیه را نمیتوان دخالت
به حســاب آورد ».ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه
«موافقــان برجام نیــز اعتقاد دارند که امریــکا بدعهدی کرده اســت و طرفهای
اروپایــی نیــز قابــل اعتماد نیســتند ،همه نیــز این موضــوع را میداننــد و رهبری
نیز به این مســأله تأکید کرده اســت و البته مهلت دادهاند کــه طرفهای اروپایی
تضمیــن بدهنــد» ،افــزود« :آیــتاهلل جنتی بــه بنده تأکیــد کرد که مــن از جانب
ایشــان این موضــوع را مطرح کنم کــه از زحمات طاقتفرســای مذاکرهکنندگان
تجلیــل میکننــد؛ در نتیجه آن بیانیه و این پیام به ایشــان بدین معنی اســت که
مذاکرهکنندگان میخواستند تضمین بگیرند ولی نتوانستند».
خاتمی در ادامه افزود« :نکته دیگری که انتظار دارم رعایت شود ،این است که دو
طــرف از مقام معظم رهبری خرج نکنند ،این حرف پنهانی نیســت که مجموع
فرمایشــات رهبــری درخصــوص برجام شــامل تأیید ،گلــه و تذکر اســت و اینکه
گزینشــی با این فرمایشــات برخورد شود ،درست نیســت؛ در مسائل سیاسی باید
حرف و استدالل خودمان را بیان کنیم».
وی همچنین با بیان اینکه در این دو سه روز دو طرف صریح حرفهای خودشان
را زدهانــد ،گفــت« :آیتاهلل جنتی به صورت شــفاف موضع خــود را اعالم کردند
و دیگــران نیــز نقدهایــی را وارد کردند؛ در این نقدها دو گونــه نقد در این موضوع
وجود داشــت؛ یک گونه نقدهــای توهینآمیز و اهانتبار بود کــه این گونه نقدها
در شــأن فرهیختــگان نبود و نباید شــخصیت آیتاهلل جنتــی و مجلس خبرگان
تخریب شود ،در جایی که استدالل وجود دارد توهین جایز نیست .نوع دوم نقدها،
نقدهای ســازنده و اســتداللی بود که بنــده به عنوان عضو هیأت رئیســه مجلس
خبرگان از این نقدها تشکر میکنم».
خاتمی افزود«:این به مصلحت نظام اســت که در مسائل مهم کشوری از جمله
برجام ،فضای نقد باز باشد و اجازه دهیم فقیهی مانند آیتاهلل جنتی اظهارنظر
کنــد و اگــر نقــدی بر ایــن صحبتهــا وارد اســت ،گفته شــود .خفقان سیاســی به
مصلحت کشور نیست و تمام سالیق در کشور باید نقد و اظهارنظر داشته باشند».
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توضیحاتصالحینمایندگانراقانعنکرد
ســید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی دیروز برای پاســخ به دو سؤال
جداگانه علی مطهری و نادر قاضیپور
به مجلــس رفته بود کــه توضیحاتش
بــرای نماینده تهران قانع کننده نبود اما
نماینــده ارومیــه از پاســخهای وی قانــع
شــد .ســؤال علی مطهــری دربــاره عدم
اجــرای قانــون منع اســتفاده از کلمات
بیگانــه در اماکــن عمومــی بــود .وزیــر

فرهنگ و ارشــاد اســامی در پاســخ خود با
اشاره به اینکه دستورالعمل متن تابلوهای
تحقیقاتــی از نظر نوشــتار در پایــان مراحل
تدوین است و بزودی ابالغ میشود ،گفت:
«سامانهای را برای اصناف راهاندازی کردیم
کــه هم اکنون مدت  ۶ماه اســت به صورت
آزمایشی فعالیت میکند و از ابتدای خرداد
 ۹۷فعالیــت رســمی آن آغــاز میشــود .در
ایــن ســامانه متقاضیــان صنفی ثبــت نام

میکنند و نام مورد نظر خود را درج میکنند
و درخواست اســتفاده از آن را ارائه میکنند
و اگــر آن نــام بــا قانــون هماهنــگ نباشــد،
نمیتوانند از آن نام اســتفاده کنند ».با این
حال علی مطهری توضیحــات وزیر را قانع
کننده ندانست و کار به رأیگیری نمایندگان
کشید .نمایندگان هم سؤال را وارد دانستند.
ســؤال نــادر قاضیپور ،نماینــده ارومیه هم
دربــاره عدم حمایت از روزنامههای محلی

و انتقــاد از انتشــار روزنامــه همشــهری در
اســتانها بــود .او گفــت :چــرا اجــازه چــاپ
ویژهنامههای استانی میدهید؟ شما با این
کار ،نشــریات محلی را بدبخــت کردهاید از
شــما میخواهــم روزنامه همشــهری فقط
در تهران چاپ شــود شــما خــوب میدانید
کــه ایــن روزنامهها و هفتهنامهها بــا هزاران
بدبختی فعالیت میکنند و نــه دفتر دارند
و نــه بیمــه اما باز هم هیچ حمایتــی از آنها

صــورت نمیگیــرد .صالحــی اما در پاســخ
گفت :هیــأت نظارت بر مطبوعات از ســال
 ۸۴مجوز سراسری به همشــهری داده و ما
فقط مجری این مجوز هستیم .هرچند این
مجوز و ثبت شــرکتها نیز قانونی و درست
اســت و روزنامه همشهری نیز در سالهای
گذشــته مســیر قابل دفاع و درســتی را طی
کرده است .نماینده ارومیه در نهایت اعالم
کرد که از توضیحات وزیر قانع شده است.

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:

امروز افکار عمومی جهان و حتی امریکا با ایران است

ترامپ پیشبینی کرده بود ایران بالفاصله از برجام خارج میشود و تحریمهای جهانی برمیگردد
رئیس جمهــوری بــا بیان اینکــه امروز
افــکار عمومی جهــان و حتی امریکا به
نفع ایران است ،تأکید کرد که همه باید
در برابــر امریــکا متحد باشــیم و امروز
روزی نیســت کــه یکدیگــر را پــای میــز
سؤال ببریم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست
جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین
روحانــی روز چهارشــنبه در جلســه
هیأت دولت با اشــاره به قرار گرفتن در
آســتانه حلول ماه مبارک رمضان ،این
مــاه را مــاه رحمــت ،برکــت و مغفرت
توصیــف کرد و بــا تبریــک آن به ملت
ایران و همه مســلمانان جهان ،گفت:
ماه رمضان ماه خودسازی ،ایستادگی،
سالمت جسم و تزکیه روح و ماه تالوت
و تدبــر در قرآن مجیــد و بهرهمندی از
لیالی قدر و ماه امام حسن مجتبی(ع)
قهرمــان صلــح و امیرالمؤمنیــن
علی(ع) قهرمان صبر است.
روحانی افزود :مــاه رمضان ماه اُلفت،
بــرادری و کمــک به نیازمندان اســت و
امیدوارم بهرهمنــدی از برکات این ماه
باعث شود که اگر گلهها و فاصلههایی
بیــن خانــواده ،احزاب ،گروههــا و اقوام
وجود دارد ،برطرف شــده و جای آن را
محبت ،صفا و صمیمیت بگیرد.
ëëاظهارتأسفازسکوتکشورهایعربی
درقبالجنایاتاسرائیل
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه
امســال مــاه مبــارک رمضــان بــا دو
حادثه مهم مواجه شــده است ،گفت:
از یــک طــرف در منطقه بــا بیتدبیری
مقامــات امریکا شــرایطی پیــش آمده
و ســفارتخانه خود را به بیتالمقدس
منتقــل کــرد کــه برخــاف معاهــدات
گذشــته و حتی قطعنامههای شــورای
امنیــت و مجمــع عمومــی ســازمان
ملل اســت ضمن اینکه چنین اقدامی
چیــزی نیســت کــه بــه صلــح و ثبــات
منطقه کمک کند.
رئیــس جمهــوری بــا اظهــار تأســف از
سکوت کشــورهای عربی و مسلمان در
قبال جنایــات صهیونیســتها ،گفت:
متأســفیم که برخی از کشورهای عرب
منطقه در قبال جنایــات روزهای اخیر
صهیونیســتها سکوت کردند و برخی
کشــورهای اســامی نیــز بــه ســادگی از
آن چشمپوشــی نمودند و برخی دیگر
نیز متأســفانه آن را دفاع مشروع لقب
دادنــد در حالی که دفاع مشــروع از آن
ملت و ســرزمینی اســت که متعلق به
خود آن ملت باشد نه سرزمین غصب
شــده فلســطین ،لــذا دفــاع مشــروع
صهیونیستها در این سرزمین معنا و
مفهومی ندارد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
جمهوری اسالمی ایران همواره مدافع
حقوق مردم فلسطین بوده و این راه را
ادامه خواهد داد ،گفــت :ما همواره در
مقابــل متجــاوزان و ظالمــان خواهیم
ایستاد و معتقدیم پیروزی نهایی از آن
مظلومان و فلسطینیان خواهد بود.
روحانــی افــزود :بــدون تردیــد امســال

روز قدس باشــکوهتری در ایران و سایر
کشورها رقم خواهد خورد و جهانیان به
رژیم صهیونیســتی و ســردمداران کاخ
سفید نشــان خواهند داد که راه غلط و
اشــتباهی انتخاب کردهانــد و به فضل
الهی این کار موجب وحدت و انسجام
بیشــتر دنیای اســام و مقاومت بیشتر
فلســطینیها و تعجیل در گشــایش در
امور مردم فلسطین خواهد شد.
ëëمســائل جهانــی را با شــعار و تحریک
احساساتنمیتوانحلوفصلکرد
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگری از
ســخنان خود به موضوع برجام اشــاره
کرد و گفت :ملت ایران همواره در برابر
توطئههای دیگران و بویژه رژیم امریکا
اســتقامت ،مقاومت و ایستادگی کرده
و نشــان دادنــد کــه در برابر فشــار آنها
تســلیم نمیشــوند و این ملــت بزرگ
را کســی نمیتواند به زانــو درآورد .وی
افــزود :در موضــوع هســتهای عــدهای
هــم تصور میکنند که مســائل جهانی
و امــوری کــه بــه نوعــی در مجامــع
بینالمللــی و شــورای امنیــت مطــرح
شــده را با ســخنرانی ،شــعار و تحریک
احساســات مردم میتوان حل و فصل
کــرد کــه البتــه ثابت شــده کــه این هم
مسیر درست و دقیقی نیست.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در
موضوع هستهای بهدنبال دو دستاورد
اصلی بودیم ،اظهار داشــت :دستاورد
اول احقــاق حقــوق ملــت ایــران بــود.
مطابــق قطعنامههای ســازمان ملل،
غنیســازی ایــران غیرقانونــی اعــام
شــده بــود کــه البته بــه هیچ وجــه این
موضوع را قبول نداریم ،اما این مسأله
به مستمســکی برای فشار به کشورمان
تبدیل شــده بود و لذا قصد داشتیم آن
را از بیــن ببریــم .بر این مبنــا ،زیربنای
ادعــای آنهــا موضــوع  PMDو ادعــای
فعالیتهــای غیرصلحآمیــز بــود و ما
ایــن زیربنــا را از بیــن بردیــم و معلوم
شــد که ادعاهــای آنهــا نابجاســت و از
طرفــی حقوق ملــت ایــران را تثبیت و
قطعنامههای مربوط بــه این موضوع
را لغو کردیم.
روحانــی گفت :دســتاورد و هدف دیگر
رفع تحریمها در راستای تأمین منافع
ملــی بــود کــه در ایــن راســتا ،اگــر چــه
ممکن است از صددرصد خواستههای
خود در عمل به  80درصد دست یافته
باشیم ،اما باید توجه داشت در مذاکره
و تعامــل با کشــورهای بــزرگ غربی و
آن هم کشــور خاصــی مثــل امریکا که
همواره بــا ملت ایران تخاصم داشــته
است ،معلوم است که مشکالتی ایجاد
میکنند .اما باید در ارزیابی دستاوردها
بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام
دهیم در این صورت بخوبی مشخص
میشــود که ملت ایران چــه کار بزرگی
انجــام داده اســت .رئیــس جمهــوری
افــزود :البتــه در این راه همیشــه ملت
ایــران ،حامی و پشــتیبان بودند و رهبر
معظــم انقــاب رهنمود و ارشــادهای
الزم را داشــتهاند و همه بــا هم این کار

بزرگ را به انجام رساندیم.
ëëاینتذهبون؟
روحانی خاطرنشــان کرد :بعد از اینکه
برجــام اجرایــی شــد ،امریــکا بــه طــور
یکطرفــه از آن خــارج شــد .حــاال چــه
کسی اینجا متخلف است .دولت ایران
یــا دولــت امریــکا؟ و چــه کســی نقض
عهــد کــرده اســت مــا یــا امریکاییها؟
مــا متعهد بــه اقدام خودمان هســتیم
یــا بــه اقدامــات دیگــران هــم متعهد
میباشــیم؟ چه کسی بود که مصوبات
ســازمان ملــل و قطعنامــه  2231را
زیــر پا گذاشــت ما یا آنهــا؟ ما برخالف
حقــوق بینالملــل حرکــت کردیــم یا
آنها؟ معاهــدات بینالمللی را امریکا
تضعیف کرده یا ایران؟
روحانــی بــا اشــاره بــه جمالتــی از
حضــرت امام(ره) ،گفــت :این روزها با
موضوعاتی که مطرح میشــود بیشــتر
بــه یــاد جمله معــروف حضــرت امام
خمینــی(ره) در آبــان  65کــه بــه «این
تذهبــون؟» معــروف اســت،میافتم.
در آن روز بیــن ایــران و امریکا اختالفی
وجود داشــت که امریکا در آن شکست
خــورده بــود اما یــک عده بهدنبــال آن
بودنــد کــه مســئوالن ایرانــی را مــورد
ســؤال قرار دهند و امــام راحل برخورد
حکمتآمیز با آنها داشــت و آن درس
خوبــی بــرای مــا بــود و هســت .رئیس
جمهوری افــزود :امــام در  29آبان 65
فرمــود «هیچ توقع نداشــتم که در این
زمــان که بایــد فریاد بزنند ســر امریکا،
فریــاد میزننــد ســر مســئولینمان»
چه شــده اســت؟ در یک چنین مسأله
مهمی باید همه دســت به دســت هم
بدهیــد و ثابت کنید بــه دنیا که وحدت
داریــد ،چرا شــما میخواهیــد تفرقه و
دو دســتگی ایجاد کنید ،چه شده است
شــما را و کجــا داریــد میرویــد؟ «ایــن
تذهبــون؟» بعد فرمود تنــدرو و کندرو
و دو دســتگی در کشــور ایجــاد نکنیــد و
ایــن خــاف اســام ،دیانــت و انصاف
اســت .روحانــی تصریــح کــرد :امــروز
روزی نیســت کــه همدیگــر را پــای میز
ســؤال ببریم ،البته ممکن است چنین
فرصتی بعداً پیش بیاید که بسیار از آن
اســتقبال میکنیم ،امــا در زمان کنونی
همــه بایــد در برابــر فشــارهای امریکا،
متحد باشیم.
ëëامروز دنیا با ایران است
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه
شــرایط کنونــی بــا ســالهای  90 ،86و
 91کامــاً متفاوت اســت ،گفــت :در آن
روزهــا در جریان فشــاری کــه امریکا بر
ایران وارد میکرد ،بسیاری از کشورهای
دنیــا را همــراه و در کنــار خــود داشــت
و اجماعــی در حــد بــزرگ علیــه ایران
ایجاد کرده بود و همه کنار امریکا بودند
و افــکار عمومی و کشــورهای دنیا نیز با
مــا نبودند اما امروز بجز یکی دو کشــور
کوچک مرتجع منطقه و رژیم غاصب
صهیونیستی ،کســی با امریکا نیست و
تمــام دنیا با ایران هســتند و این امتیاز
بزرگــی اســت و نباید از دســت بدهیم.
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ëëموافقتدولتباامضایموقتموافقتنامهتعرفههایترجیحیاتحادیهاوراسیا
هیــأت وزیــران در جلســه روز گذشــته خــود کــه بــه ریاســت حجــت االســام حســن روحانی
بــــــرش
رئیس جمهوری تشــکیل شــد ،به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام
مذاکــره ،پــاراف و امضــای موقت موافقتنامــه تعرفه های ترجیحــی با اتحادیه اقتصادی اوراســیا اقــدام کند .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری ،اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان،
قرقیزســتان و روســیه اســت .در ادامه جلســه ،اعضای دولت تعدادی از پیشــنهادهای دســتگاه هــای اجرایی را
بررسی و به تصویب رساندند.
روحانی تأکید کــرد :امروز در جایگاهی
قــرار گرفتیم کــه جایگاه اتهام نیســت
و امریــکا اســت کــه در جایــگاه و میــز
اتهــام قــرار دارد و همــه دنیــا امریکا را
متهم میکنند .حتــی اگر داخل امریکا
نظرسنجی شــود باز هم افکار عمومی
بــا ماســت و ایــن بــه معنــای انــزوای
واقعــی دولــت امریــکا اســت و همین
امروز هم ما پیروز هستیم.
ëëترامپهراسیبهجایایرانهراسی
وی گفــت :ایرانهراســی کــه انجــام
میدادنــد و با تبلیغــات دروغین همه
دنیا را قانع کــرده بودند که ایران خطر
است ،امروز به جای آن ترامپهراسی
شــروع شــده اســت و امــروز ایــران از
جایگاهــی برخوردار شــده کــه همه به
آن احترام میگذارند؛ چرا که میبینند
ایران کشــوری اســت که با دیپلماســی
در مســیر صلــح و در کنــار مقــررات
بینالمللی قرار دارد.
رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد :پــس
از آنکــه امریــکا بیدلیــل و بیمنطــق
از توافــق بســیار مهــم چندجانبــه و
بینالمللی خارج شد در شرایط کنونی
فرصتــی را بــرای  5کشــور کــه در ایــن
توافق بودند قرار دادیم.
روحانی خاطرنشــان کرد :طرح ترامپ
این بود که شــب اعالم کند که از توافق
برجــام خارج شــود و پیشبینــی کرده
بود که بعد از آن یا صبح روز بعد ایران
اعــام میکنــد کــه از این توافــق خارج
میشــود و ظهر نیز آژانس بینالمللی
گــزارش میدهــد کــه ایــران از برجــام
خــارج شــده اســت و فــردای آن روز
قطعنامههای سازمان ملل برمیگردد

و ایران دومرتبه در سطح جهانی مورد
تحریم قرار میگیرد.
رئیــس جمهــوری اضافه کــرد :ترامپ
کارت اول خــود را روی میز آورد ،اما در
کارت دوم اشــتباه محاســباتی داشت.
بعــد از اعالم نظام جمهوری اســامی
ایــران ،اینهــا ماندنــد که دســتگاههای
اطالعاتیشان چرا نتوانستند اطالعات
درســت را ارائــه کنــد چرا که براســاس
گــزارش دســتگا ههای اطالعاتیشــان
جمهــوری اســامی ایــران پــس از
خــارج شــدن امریــکا از توافــق برجــام
یــا همان ســاعت یا صبــح فــردا از این
توافــق خارج میشــود .لذا امــروز همه
نقشــههای امریــکا بهــم ریخته اســت.
روحانی گفت :با تصمیمی که گرفتیم
امروز مردم کشــورمان اعتماد بیشتری
بــه مســئوالن خــود دارنــد چــرا کــه اگر
بــا احساســات برخــورد میکردیــم و از
توافــق خارج میشــدیم ،مردم ســؤال
میکردنــد که چــه عجلهای داشــتید و
چرا فرصت ندادید ،چه بســا اگر خارج
نمیشــدید ،اتحادیــه اروپــا هــم اعالم
میکرد کــه اگر ایران فرصــت میداد و
در برجــام میماند آنها در برابر امریکا
میایســتادند و منافــع ایــران را تأمین
میکردنــد .حتــی شــاید روســیه ،چین
و ســایر کشــورهای بــزرگ دنیــا هم به
مــا میگفتند که چرا عجلــه کردید .لذا
امــروز بــا تصمیم خــود در برابــر تمام
کشــورهای دنیا اتمام حجــت کردیم و
مردم هم آشکارا میبینند که کار نظام
ما دقیق و منطقی است.
رئیس جمهوری تصریح کرد :در توافق
هستهای منافعی مدنظر داشتیم که به

آن تصریح شــده اســت ،اگر ببینیم آن
منافــع با رفتن امریکا باقی میماند که
چــه بهتــر و چنین شانســی کمتر پیش
میآید که یک موجود اخاللگر و مزاحم
از این توافق خارج شود .روحانی گفت:
اگر فرض کنیم که نتوانســتیم به توافق
مورد نظر دســت یابیم ،باز هم چیزی
را از دســت نمیدهیــم ،چــرا کــه تمام
پیشبینیهــای الزم را در اینکــه کشــور
بــدون برجــام اداره شــود ،بــه عمــل
آوردیم .البته قبل از برجام هم از نیمه
دوم ســال  92تا دیمــاه  94که اجرایی
شد ،کشور را اداره کردیم و باز هم اداره
میکنیم .رئیس جمهوری گفت :فعالً
حرفهــا بــر این مبناســت کــه همه 5
کشــور تالش خود را ب ه کار میگیرند که
تمام منافع ایران تأمین شود.
ëëدولتارزموردنیازراتأمینمیکند
روحانــی تصریح کــرد :به مــردم عزیز
ایــران اطمینــان میدهــم کــه نگــران
اداره کشــور نباشــند ،کامــاً میدانیــم
کــه چــه کار انجــام میدهیم و شــرایط
منطقــه و جهــان را درک میکنیــم.
از همــه اصنــاف ،کســبه و تولیدگــران
خواهــش میکنــم مــردم را در فشــار
نگذارنــد و مطمئن باشــند کــه ارز الزم
را تأمین میکنیم و هیچ کس اینکه در
پسکوچهها چند ده هزار دالر معامله
میشــود را مبنــای قیمــت ارز و کاالهــا
قرار ندهد.
دولت همــه ارزهای مورد نیاز را تأمین
میکنــد و ارزی کــه در ایــن دو مــاه
پرداخت شــده ،بیشــتر از پارسال است
و میتوانیــم تــا آخــر ســال هــم آن را
پرداخت کنیم و هیچ مشکلی نداریم.

تکلیفحفظبرجام
دولت دوزادهم تکلیف دارد با تمام قدرت از حاکمیت ســند
برجام در نظام حقوق بینالملل محافظت کند؛ این خواست
یادداشت همــه ملتهــای صلحطلــب خاورمیانــه و اراده قانونگذار در
نظــام سیاســی ایران اســت .خــروج یکجانبه امریــکا از برجام
عــدول از قواعد آمره حقــوق بینالملل عمومی و باجخواهی
از شــرکای سیاسی ست .متأســفم از اینکه اشخاصی در داخل
کشــور با زیادهخواهــان و انحصارطلبــان بینالمللی همصدا
مسعودرضا بالدری
کارشناس حقوق هســتند و نزاکــت صلحطلبانــه و خوشعهدی ملت شــریف
ایــران را در عرصــه دیپلماســی برنمیتابنــد .انعقــاد برجــام
خواســت نظام جمهوری اســامی ذیل اراده ملت و منطبق بر منویات رهبری در
تعیین سیاســت کلی نرمش قهرمانانه است که تشریفات قانونی کامل آن اعم از
مراعــات اصــول حقوقی داخلی و خارجی در طول مراحل تصویب و اجرا ســپری
گردیــده و در نهایت بــا تصویب قوه قانونگذاری نظام اســامی ،برجام در حقوق

داخلی ایران نیز در حکم قانون و الزماالتباع ست.
واضح است سند برجام با چنین اعتباری اگر توسط شخصی تکفیر گردد ،مرتکب
مکلف به عذرخواهی از ســاحت مقدس مردم ایران و قانون اساســی ست .وقتی
خروج امریکا از برجام موجب شــادمانی دشــمنان نظام اســت و دنیــا نگران آثار
قهری و تنشزای اضمحالل برجام گردیده ،ضمن تحســین دســتگاه دیپلماسی
نظام دولت نیز میبایســت تمام تمرکز خود را صرف حفظ برجام و تعدیل آثار
سوء خروج طرف امریکایی شود.
بــی شــک ترغیــب طرفهــای اروپایــی بــه خنثی نمــودن عــوارض خــروج طرف
امریکایی موجب انزوای ترامپ و شرکای منطقهای وی خواهد شد .بزودی سران
اروپا ،تکلیف خود را با ترامپ به بهانه برجام روشــن خواهند نمود؛ اتحادیه اروپا
میتوانــد در ادامــه حکومت برجام دو مســیر را طی کند .طریق نخســت ،اطاعت
محــض از ترامــپ و خفت سرســپردگی بــه منویــات صهیونیســتی و طریق دیگر
تکریــم حقــوق بینالملل و ممانعت از گردنکشــی و یکه تــازی ترامپ در عرصه

بینالملــل؛ بــه نظر میرســد اروپــا در طریــق اخیر و حفــظ برجــام گام برخواهد
داشــت و در نهایــت تاریخ درخصوص برجام و فراز و نشــیب آن قضاوت خواهد
نمــود و روزی خواهــد آمد که مبانی این ســند درخشــان در آمــوزش عالی روابط
بینالملل دنیا تدریس گردد.
چه بســیار حقوقدانان و سیاستمداران آزادهای که اراده نمودند ،دنیا و خاورمیانه
از طلیعــه برجام ،درهای صلح و ســعادت را بگشــاید و عجیب کجاندیشــانی که
خواســته و ناخواســته به وســیله عناد با برجام ،دنیایی آکنده از کینه توزی را برای
مردمان خاورمیانه تداعی نمودند .در نهایت امر امیدواریم دکتر حســن روحانی
بــه عنوان یــک حقوقدان ایرانی به ســوگند خود در مقابل بشــریت وفــادار ماند و
تمــام تالش خود را در دســتگاه دیپلماســی بــه کار بندد تا دنیــای صلحآمیزتری
را بــرای فرزنــدان ایران ذیل ســایه حقــوق بینالملل عمومی و صلــح دلانگیز و
پایــدار نظارهگر باشــیم چرا کــه خاورمیانه بدون برجــام در عقبافتادگی و تاراج،
غوطهور خواهد ماند.

