
      دیپلماسی

جلوه عملي منطق مقاومت
صرف نظر از مباني و منطق عقلي، ديني و علمي مقاومت، براي ملتي 
كه خواهان امنيت، »استقالل سياسي، اقتصادي و فرهنگي«، »رهايي 
از بردگي و دريوزگي«، »عزت ملي« و »پيشرفت واقعي و همه جانبه« 
اس��ت مقاومت نه يك روش انتخابي بلكه يك ضرورت انكارناپذير و 
حياتي است و اين مقاومت نه يك اقدام متهورانه و احساسي بلكه يك 
اقدام كاماًل استداللي و بر پايه عقل و منطق است. در منطق مقاومت 
اتفاقاً به عكس تبليغات پرهياهوي استكباري، اين نظام سلطه است 
كه به دلي��ل زياده خواهي و تفرعن و خوي اس��تعماري فاقد انعطاف 
پذيري و سازش است و جبارانه، خواسته هايش را به سايرين ديكته 
مي كند و به كمتر از اطاعت محض هم راضي نمي شود و براي تحقق 
مقاصد ش��يطاني اش تحريم مي كند، تهديد مي كند و با ددمنشي و 
خوي حيواني دنيا را به آتش مي كشد و به كشتار انسان ها و نسل كشي 

مي پردازد. 
عقل و منطق به ما مي گويد كه همه بايد از كسي كه بر مواضع به حق 
خود پافشاري مي كند دفاع كنند و بر ظالم بتازند. در منازعه بين ايران و 
امريكا »كدام كشور حقوق كشور مقابل را لگدمال كرده«، »كدام كشور 
به كشور ديگر خسارات فراوان مادي و معنوي وارد كرده«، »آيا ايران 
عليه كشور امريكا كودتا كرده ؟«، »آيا ايران به نقطه اي از كشور امريكا 
حمله كرده ؟«، »آيا ايران گروهك هاي تروريستي منافقين و داعش را 
عليه امريكا ايجاد كرده و آموزش داده و تجهيز و حمايت كرده؟«، »آيا 
ايران اعالم كرده كه دولت امريكا را به رسميت نمي شناسد؟« »آيا ايران 
گفته كه در پي براندازي نظام سياسي امريكاست؟«، »آيا ايران گفته 
كه مي خواهد ريشه ملت امريكا را بخش��كاند؟«، »آيا ايران گفته كه با 
تحريم هاي فلج كننده مي خواهد امريكا وادار به اطاعت از خواسته هاي 
ما بش��ود؟«، »آيا ايران، صدام را عليه امريكا تجهيز و حمايت كرد و ۸ 

سال تمام باالترين خسارات را به امريكا وارد كرد؟« و... 
در منطق مقاومت باي��د ادبيات رايج در دنياي سياس��ت تغيير كند و 
همه از مظلوم دفاع كرده و بر ظالم بتازند و بدانند كه دوران زدن و فرار 
كردن سال هاست كه سپري شده و به عكس مرعوبين و راحت طلبان 
و دلبسته هاي به آالف و علوف غرب، شاخ نظام سلطه شكسته و پايش 
لنگ و دستانش چالق شده است. ترديدي نيست كه مقاومت هم هزينه 
دارد اما واالتر و باالتر از اين حقيقت فريبنده اين است كه هزينه هاي 
مقاومت در برابر هزينه هاي م��ادي و معنوي و تحكيم پايه هاي ظلم و 
ذلت پذيري، آن قدر ناچيز است كه مطلقاً به حساب نمي آيد و اين شبكه 
همكار نظام سلطه و سست كمربندها و راحت طلبان و غربگرايانند كه 
دچار رعشه اندام شده و هزينه هاي مقاومت را بزرگنمايي مي كنند و در 

نقطه مقابل به بزرگنمايي قدرت پوشالي نظام سلطه مي پردازند. 
آنچه كه در مالقات آبه ش��ينزو با مقام معظم رهبري رخ داد جلوه اي 
ناب و منطبق با رويكرد و روش انقالب حضرت امام راحل بود كه كام 
مردم ايران را شيرين و ذائقه شيطان بزرگ و شبكه همكارش در داخل 
ايران را به شدت تلخ كرد. امريكايي ها كه پيش از اين با بزرگ نمايي 
حركت ناو آبراهام لينكلن به س��مت خليج فارس قصد فريب مردم 
ايران و فش��ار بر نظام و تأثيرگ��ذاري بر تصميم مس��ئوالن ايران را 
داشته و هيچ نتيجه اي نگرفته بودند در بازي جديد خود براي به زانو 
درآوردن نظام اسالمي بنا داشتند با تبليغ و ترويج دوگانه »سازش و 
پيش��رفت يا مقاومت و نابودي« و با اعزام نمايندگان آلمان و ژاپن به 
ايران، مسئوالن كشور را نسبت به قبول و تسليم شدن در برابر شرايط 
امريكايي ها مجاب كنند اما اين حيله ش��يطاني آنان با هوشمندي و 
فراس��ت حضرت امام خامنه اي رنگ باخت و يك بار ديگر ش��يطان 
بزرگ را وادار به عقب نشيني كرد. اينك دنيا كم كم متوجه مي شود 
كه چراغ اقتدار نظام سلطه رو به افول و خاموشي است و قدرت غرب 
به مراتب كمتر از هياهويي است كه به راه انداخته اند و طلسم مسجد 
مهمان كش غرب با بيداري ملت ها و پيگيري مقاومت فعال در حال 

باطل شدن است. 
س��خنان رهبري در مواجهه با آبه شينزو به خوبي نش��ان داد كه براي 
رهبري ايران و شخص آبه ش��ينزو بحث ميانجيگري بي اهميت بوده 
و روابط دو كشور ايران و ژاپن مهم اس��ت و مردم ايران به اين حقيقت 
بزرگ رسيده اند كه امريكا توان براندازي نظام ايران را ندارد و ٤۰ سال 
است كه در آرزوي براندازي جمهوري اسالمي لحظه شماري كرده اما 
اينك مس��تأصل و نااميد اما منافقانه اعالم مي كند كه قصد براندازي 
نظام ايران را ندارد. اينك مردم آزاده جهان اين حقيقت مسلم را فراروي 
خود دارند كه هيچ ملت آزاده و عاقلي مذاكره زير فشار را قبول نخواهد 
كرد. سكاندار هوشمند جمهوري اسالمي در اين ديدار ضمن تحقير و 
تذليل ترام��پ و هيئت حاكمه امريكا و خنثي ك��ردن توطئه  طراحي 
شده، آبه شينزو را به استقالل در تصميم در مواجهه با ايران فراخواندند. 
رهبر ايران بالفاصله سخن درست آبه شينزو مبني بر اراده امريكايي ها 
براي تحميل اراده خود را مورد تمجيد ق��رار داده و از او مي خواهد كه 
براي استقالل اقتصادي و رابطه با ايران بايد مثل بسياري از قدرت هاي 

بزرگ تصميم بگيرد. 
تحركات و رخداده��اي منطقه اي مانند حمله به دو كش��تي نفتكش 
هم زمان با ديدار آبه شينزو در منطقه با هر توجيهي كه توسط حاميان 
منطقه اي غرب رخ داده باشد ترامپ را در موضع ضعف قرار داده و در 
نخس��تين موضع گيري انفعالي مجبور به عقب نش��يني شده و مدعي 
مي شود كه امريكا در ش��رايط كنوني آمادگي مذاكره با ايران را ندارد 
ليكن مي ت��وان پيش بيني نمود ك��ه با اتحاد مواضع مس��ئوالن نظام 
اسالمي، تحت پرچم مقاومت فعال شاهد عقب نشيني هاي پي  در پي 

امريكا باشيم. 

سيدعبداهلل متوليان

الريجاني: اينستكس روي كاغذ مانده است
رئيس مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از عملكرد فرانسه در حفظ 
برجام تأكيد كرد: مكانيزم اينس�تكس روي كاغذ مانده است. 
به گزارش خان��ه ملت، عل��ي الريجان��ي روز گذش��ته در ديدار با 
دوسارنز، رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس فرانسه با تأكيد 
بر اهميت روابط اقتصادي با كشور فرانسه، گفت: كشور فرانسه به 
خوبي مي تواند در منطقه نقش آفرينی كند.  الريجاني ادامه داد: با 
وجود مذاكرات متعددي كه وجود داشت اما وعده رئيس جمهوري 
فرانس��ه به رئيس جمهوري ايران براي حفظ برجام محقق نش��د، 
در واقع بايد گفت مكانيزم اينس��تكس روي كاغذ مانده است. وي 

بيان داشت: در شرايطي كه روابط بين بانكي فراهم نيست چگونه 
مي توان فعاليت اقتصادي بين ش��ركت هاي دو كش��ور ايجاد كرد، 
شركت توتال اولين شركت فرانسوي بود كه بعد از خروج ترامپ از 

برجام ايران را ترك كرد.
 الريجاني تأكيد ك��رد: نماين��دگان مجلس دو كش��ور مي توانند 
نقش مهمي در تصميم گيری ها ايفا كنند.  ماريل دو سارنز، رئيس 
كميسيون سياس��ت خارجي مجلس فرانس��ه در اين ديدار گفت: 
روابط و گفت وگوي پارلماني اهميت وافري دارد چرا كه نمايندگان 
دو كشور مي تواند در شرايط سخت، نقش مؤثري ايفا كنند، از اين 

رو روابط دو جانبه را بس��يار مهم مي دانيم. وي بيان داش��ت: ايران 
و فرانس��ه در س��طوح مختلف از جمله علمي، فرهنگي، پزشكي و 
ورزش��ي روابط دارند كه به دنبال توسعه آن هستيم، از سوي ديگر 
در اين ديدار مي خواهيم تعلق خاطر فرانس��ه به برجام را يادآوري 
كنيم، نيت و تالش ما اين است كه اينستكس راه اندازی و كار شود. 
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس فرانسه ادامه داد: امنيت 
منطقه براي ما مهم اس��ت و مي خواهيم مسئله س��وريه با راه حل 
سياسي خاتمه پيدا كند و شرايطي فراهم ش��ود كه صلح در يمن 

برقرار باشد. 

      مهر: محمد دهقان، نايب رئيس فراكسيون واليي با بيان اينكه اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن و رسيدگي به اموال آنها، دو بال در مبارزه با 
فساد اس��ت، گفت: طرح اعاده اموال نامشروع، تحول بزرگي درمبارزه 

با فساد رقم مي زند. 
      ايرنا: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اتهام زني 
بي اساس مقامات امريكا به جمهوري اسالمي ايران را مشكوك خواند 
و گفت: مقامات امريكا در مس��ائل منطقه اي به صورت شتابزده عمل 
مي كنند، به طوري كه وزير خارجه امريكا تنها چند ساعت بعد از اين 
حادثه و بدون ارائه سند و مدركي انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه 

مي گيرد كه اين خالف عرف بين الملل است. 
      تسنيم: حجت االسالم پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي: امروز دستگاه هاي دولتي در يك اقدام نانوشته اما مؤكد 
از پيگيري و حتي همكاري در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر منع 

شدند و شواهد متعدد در اين زمينه وجود دارد. 

وزير دولت اصالحات: 
 »پرستو« به شكل مأموریت سازماني

 وجود ندارد
وزير دولت اصالحات با اشاره به حواشي ايجاد شده درباره پرستو 
گفت: اي�ن كار به عن�وان يك تكليف س�ازماني انجام نمي ش�ود 
بلكه ممكن است مثل داس�تان قتل هاي زنجيره اي دهه ۷۰ باشد. 
مرتضي حاجي در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اتفاق پيش آمده براي 
محمد علي نجفي با اش��اره به اينكه آقاي نجفي يا هر كس ديگري در 
معرض يكسري خطرات است، گفت: بايد جنبه هاي شخصي كار بيشتر 
مورد توجه قرار بگيرد؛ چراكه او به عنوان نماينده يك گروه سياس��ي 
چنين كاري را انجام نداده اس��ت. وي ادام��ه داد: نجفي به عنوان يك 
شخص در معرض يكسري اتفاقات قرار گرفته و تصميمي گرفته و آن 

را عملي كرده است.
 اين تصميم را جامعه نمي پسندد و كاري كه انجام شده مجرمانه است، 
اين يك موضوع شخصي اس��ت و از همه گروه هاي سياسي چه راست 
و چه چپ و حتي دولتي كه آقاي نجفي يكي از مديران برجس��ته آن 
بوده، مبرا است. وي در واكنش به اينكه موضوع »پرستو« و انتساب آن 
به برخي از افراد چقدر مي تواند واقعي باش��د، گفت: خيلي از اسم ها را 
دارند به اين مسئله مي چسبانند، ما نمي توانيم قضاوت كنيم واقعاً رفتار 

خالفي اتفاق افتاده است يا نه. 
حاجي در واكنش به اين موضوع كه برخي از نهادها تأكيد دارند كه ما 
پديده اي به اسم پرستو نداريم، گفت: اينكه يك سازمان رسمي كشور 
رسماً چنين كاري را بكند براي من هم باورش سخت است. وي با عنوان 
اينكه اين موضوع به شكل يك مأموريت سازماني اتفاق نمي افتد، گفت: 
ممكن اس��ت دام هايي بگذارند و اين اتفاق بيفتد اما من سعي مي كنم 

خودم را قانع كنم كه چنين چيزي نيست. 

در صفحات اجتماعي آيت اهلل رئيسي منتشر شد
 فراخوان مشاركت مردم و نخبگان

 در روند تحوالت دستگاه قضا 
رئيس ق�وه قضائي�ه ب�ا انتش�ار فراخواني خواس�تار مش�اركت 
م�ردم و نخب�گان در رون�د تح�والت دس�تگاه قضاي�ي ش�د.  
به گ��زارش خبرگزاري مي��زان، در متن اين فراخوان ك��ه در صفحات 
رئيس قوه قضائيه در رس��انه هاي اجتماعي منتشر ش��ده، آمده است: 
امروزه با گس��ترش دسترس��ي هاي ارتباطاتي، فارغ از چارچوب هاي 
سنتي خشك و ديوان ساالرانه، فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي به 
فرصتي بزرگ براي كم كردن فاصله ه��اي زماني و مكاني در ارتباطات 
و به اشتراك گذاري نظرات تبديل شده اس��ت. از اين فرصت بايد براي 
دريافت نظرات م��ردم و نخبگان از »ايده تا بازخ��ورد« به بهترين نحو 

استفاده كرد. 
آسيب هاي فضاي مجازي -كه در جاي خود بايد به طور جدي دنبال 
و رفع شود- نبايد ما مسئوالن را دچار خطاي محاسباتي كند و موجب 
شود كه خود را از فرصت كم نظير ارتباط با مردم در اين بستر محروم 
نماييم. به تعبير رهبر معظم انقالب اس��المي باي��د از فرصت با ارزش 
فضاي مجازي اس��تفاده كرد و ب��ا اطالع از نظرات و س��ؤال هاي افكار 
عمومي، يك حضور مؤثر و جريان ساز را به نفع مردم رقم زد. نيل به »قوه 
قضائيه تراز انقالب اسالمي« در گام دوم، بدون مشاركت و نقش آفريني 
مردم، نخبگان و دلسوزان انقالب ممكن نيست. در مدت كوتاهي كه از 
مسئوليتم در قوه قضائيه مي گذرد، و پيش از آن نيز خصوصاً در دوره 
خدمت در آستان قدس رضوي، از نظرات ارزشمند كاربران رسانه هاي 
اجتماعي استفاده كرده ام و از اين پس نيز اميدوارم خادمان ملت را در 

ساخت قوه قضائيه اي مردمي، انقالبي و ضد فساد ياري كنيد. 
بر اين اساس اعالم مي كنم تا زماني كه سامانه اختصاصي دستگاه قضايي 
براي ارتباط دو س��ويه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگيرد، صفحات 
متعلق به اينجانب در رسانه هاي اجتماعي، يكي از مسير هاي دريافت نظرات 
مردم و نخبگان خواهد بود. رئيس قوه قضائيه اضافه كرده اس��ت: عالوه بر 
اينكه مردم عزيزمان مي توانند رأس��اً نظرات خود را از اين مس��ير منتقل 
كنند، اينجانب نيز حس��ب مورد، فراخوان هايي جهت دريافت نظرات در 
خصوص ايجاد، اصالح يا تكميل برخي رويه ها، رويكردها، دستورالعمل ها و 
آيين نامه ها اعالم خواهم كرد و در انتظار نظرات راهگشاي صاحب نظران و 
متخصصان اين امر خواهم بود. آيت اهلل رئيسي اظهار اميدواري كرده است: 
اين رويكرد مورد رضاي خداوند متعال از باب عمل به كريمه  »و شاورهم في 
االمر« و موجب اعتماد و دلگرمي عموم انسان هاي حق طلب و عدالتخواه 

باشد. توفيق روزافزون ملت رشيد ايران را خواستارم. 

رئيس كميسيون اقتصادي خبر داد
بي اعتنایي بازار به تحریم هاي جدید امریكا

  هي�چ چي�زي تح�ت عن�وان تحريم ه�اي جدي�د ب�ر اقتص�اد 
اعتناي�ي  س�رمايه  ب�ازار  و  نيس�ت  تأثيرگ�ذار  اي�ران 
ن�دارد.  امري�كا  جدي�د  تهديده�اي  و  تحريم ه�ا  ب�ه 
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با 
مهر، تحريم پتروشيمي ها را شوي سياسي امريكا عليه ايران خواند و گفت: 
امريكايي ها تالش داش��تند در فضايي كه موضوع مذاك��ره با ايران مطرح 
مي شود بتوانند با تحريم پتروشيمي ها از ايران امتيازات جديدي بگيرند. 
وي ادبيات امريكا را ادبيات جاهالنه خواند و افزود: امريكا از يك سو خواهان 
مذاكره است و از س��وي ديگر دعوا مي كند، هر كسي مدل رفتار سياسي 

رئيس جمهور فعلي امريكا را كشف كند بايد جايزه نوبل دريافت كند. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار داشت: دولت امريكا از يك سو 
رؤساي جمهور چند كشور را بسيج كرده تا بين ايران و امريكا واسطه گري 
كنند، از سوي ديگر پتروشيمي ها را تحريم كرد و اين اقدام تعجب آور بود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه تمام شركت هاي اقتصادي ايران، سال گذشته با 
اعمال تحريم هاي ارزي، تحريم اقتصادي شدند و نقل و انتقاالت ارزي براي 
همه شركت هاي ايران دچار مشكل شد، گفت: بنابراين پتروشيمي ها نيز از 
سال گذشته با مشكل نقل و انتقال ارز مواجه بودند و تحريم پتروشيمي ها 
گام جديدي نيست. وي اظهار داشت: پتروشيمي ها شركت هاي خصوصي 
هستند و  ساز و كارهاي خود را براي فروش پيدا كردند بنابراين تحريم براي 
آنها تأثيري ندارد. تحريم پتروش��يمي ها، جنگ رواني اقتصادي بود تا بر 
رفتار جمهوري اسالمي ايران در مذاكرات تأثير بگذارند. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه تحريم پتروشيمي ها تأثيري بر اقتصاد 
ايران ندارد و تحريم ها در حال حاضر در اقتصاد ايران به مرحله اي رسيده 
است كه عماًل بي خاصيت شده است، افزود: زيرا امريكايي ها همه توان خود 
را براي تحريم اقتصاد ايران به كار بس��ته اند و عماًلً تحريم جديدي وجود 
ندارد. پور ابراهيمي اظهار داشت: پس از تحريم پتروشيمي ها شاخص هاي 
بورس را مورد بررسي قرار داديم، بر اساس شاخص هاي بورس نه تنها سهام 
پتروشيمي ها منفي نشده اس��ت بلكه سهام برخي از شركت هايش مثبت 
شده است. وي اضافه كرد: اين شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بازار 
سرمايه حساس��يتي به تحريم هاي جديد ندارد، پيش از اين هر زماني كه 
امريكا جنگ رواني به راه انداخت تأثير آن در بازار سرمايه ديده مي شد اما 

اين بار بازار سرمايه واكنشي به اقدامات امريكا نداشت. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: هيچ چيزي تحت عنوان 
تحريم هاي جديد بر اقتصاد ايران تأثير گذار نيست و بازار سرمايه اعتنايي 
به تحريم ها و تهديدهاي جدي��د امريكا ن��دارد. پورابراهيمي گفت: وزير 
خزانه داري امريكا و مشاور ارشد اوباما در گزارشي اعالم كردند، تحريم هاي 
جديد عليه ايران هي��چ تأثيري بر اقتصاد اي��ران ندارد، اقتص��اد ايران با 
تحريم هاي قبلي خواسته يا ناخواسته انطباق پيدا كرده است و اين انطباق 
باعث مي شود از گردنه تحريم ها عبور كند و در آينده نيز تحريم بر اقتصاد 
ايران تأثيرگذار نباشد و اگر جمهوري اسالمي از گردنه تحريم ها عبور كند 
ديگر امريكايي ها با ابزار اقتصادي نمي توانند عليه جمهوري اسالمي ايران 

اقدامي انجام دهند. 
وي با بيان اينكه ادبياتي كه امريكايي ها پس از موضع گيري جديد شوراي 
عالي امنيت ملي در قبال برجام داشتند تهديد به جنگ نظامي بود در حالي 
كه ادبيات جنگ نظامي مدت هاست كه در دنيا منسوخ شده است، اظهار 
داشت: امريكايي ها توانايي يك روز جنگ نظامي با جمهوري اسالمي ايران 
را ندارند. رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس اظهار داش��ت: جمهوري 
اسالمي ايران از موضع اقتدار حركت مي كند و كاهش نرخ ارز در بازار نشان 

دهنده موضع اقتدار جمهوري اسالمي است. 
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روحاني: تنها طرف متعهد برجام باقي  نمي مانيم

بديهي اس�ت اي�ران به ص�ورت ي�ك طرفه 
نمي توان�د تنها ط�رف متعهد به برج�ام باقي 
بماند و س�اير كش�ورها نيز الزم اس�ت سهم 
خود را ب�راي حفظ اين توافق مه�م بپردازند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمه��وري، دكتر حس��ن روحاني روز گذش��ته 
در پنجمين نشس��ت س��ران كنفرانس تعامل و 
اعتمادسازي در آس��يا )س��يكا( كه در دوشنبه 
پايتخت تاجيكستان برگزار شد، گفت: جمهوري 
اسالمي ايران به دنبال ارزش هايي است كه شما 
عاليجنابان در خالل چهار دهه اخير در سياست 
خارجي ما مش��اهده كرده ايد. از جمله مي توان 
به  مبارزه با تروريسم و افراط گرايي كه چهره اي 
خشك و خشن از اسالم ارائه مي دهد، پناه دادن 
به مردم بي گناهي كه اسير جنگ و مصيبت هاي 
ناشي از آن شده اند، مبارزه با يكجانبه گرايي كه 
در آن يك كشور بخواهد با قدرت مادي و اعمال 
زور ديگران را به سيطره خويش در آورد، مخالفت 
صريح با توليد هر نوع س��الح كش��تار جمعي از 
هسته اي تا ش��يميايي و در نهايت تعامل سازنده 
با همه كشورهايي كه به اين ارزش ها باور دارند، 

اشاره كرد. 
     نمي توانيم متعهد يكطرفه برجام باشيم

روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود افزود: 
مداخالت خارجي برخي قدرت ها در امور داخلي 
كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه، سياس��ت هاي 
قهرآميز يكجانبه گرايانه، تروريسم و افراط گرايي، 
پيمان ش��كني و قانون گري��زي آش��كار آنان در 
موضوعات مربوط به صل��ح و امنيت بين المللي 
از جمله قرارداد مهم هس��ته اي ايران موسوم به 
برجام، منطقه ما را به يك��ي از بحران خيزترين و 
بي ثبات ترين مناطق جهان تبديل كرده است. در 
خصوص برجام، يادآوري مي كنم كه اجراي كامل 
تعهدات ايران بارها به تأيي��د آژانس بين المللي 
انرژي اتمي رس��يده و ب��ا وجود خ��روج امريكا، 
از س��رگيري تحريم ه��اي غيرقانون��ي يكجانبه 
اين كش��ور و نيز حمايت ناچيز ساير طرف هاي 
موافقتنام��ه از آن، همچن��ان معتق��د هس��تيم 
كه انجام تعهدات پذيرفته ش��ده از س��وي كليه 
طرف هاي ذي ربط، نقش مهمي در افزايش ثبات 

منطقه اي و جهاني ايفا خواهد كرد. بديهي است 
ايران به ص��ورت يكطرفه نمي توان��د تنها طرف 
متعهد به برجام باقي بماند و س��اير كشورها نيز 
الزم است سهم خود را براي حفظ اين توافق مهم 
بپردازند. اكنون كه نهايت حسن نيت و شكيبايي 
استراتژيك ما از يك سو و قانون شكني امريكا از 
سوي ديگر بر همگان ثابت شده است، جمهوري 
اسالمي ايران ضمن اعالم آمادگي براي هرگونه 
تعامل، تصميم گرفته است تا طبق بندهاي 26 
و 36 برجام اجراي تعهداتش را براي بازگرداندن 
توازن در توافق مزبور كاهش دهد. در صورت عدم 
دريافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات بيشتري 

انجام خواهيم داد. 
     امريكا عامل بي ثباتي منطقه

بخش ديگ��ري از س��خنان روحاني ب��ه نقش بي 
ثبات ساز امريكا در منطقه اختصاص داشت. وي در 
همين زمينه تصريح كرد: همه به نقش سياست هاي 
دولت فعلي امريكا در بي ثبات س��ازي كشورهاي 
منطقه به خوبي واقفيم. وضعيت كنوني فلسطين، 
عراق، سوريه، افغانستان و يمن نمونه هايي بارز از 
پيامدهاي اين سياست در س��ال هاي اخير است. 
اين سياس��ت ها، ناقض حق تعيين سرنوش��ت به 
عنوان يكي از حقوق اساسي و ذاتي همه ملت ها در 

بسياري از كشورهاي منطقه بوده است. 
روحاني همچنين به مس��ئله فلس��طين اشاره 
كرد و گف��ت: بي توجهي جامع��ه بين المللي به 
اقدامات نامشروع رژيم اسرائيل، اقدام غيرقانوني 
در امر انتقال س��فارت امريكا به قدس شريف و 
حمايت از الحاق ارتفاعات جوالن به قلمرو رژيم 
صهيونيستي، استمرار سياست هاي توسعه طلبانه 
را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسيدن 
به راه حلي جام��ع و عادالنه براي اي��ن بحران، 
بيش از گذش��ته از دسترس دور ش��ود. جامعه 
بين المللي بايد به وظيفه خود براي احقاق حقوق 
مردم فلسطين از جمله تشكيل دولت مستقل 
فلس��طين به پايتختي قدس شريف عمل كند. 
حل و فصل عادالنه مسئله  فلس��طين و احقاق 
حقوق فلس��طينيان، كلي��د بازگش��ت ثبات و 
امنيت پايدار و توسعه  اقتصادي منطقه جنوب 

غرب آسياست. 

     ايران سدی قدرتمند مقابل تروريسم تكفيري
رئيس جمهور كش��ورمان در ادامه سخنان خود 
در اجالس س��يكا افزود: جمهوري اسالمي ايران 
به عنوان س��دي قدرتمند در مقابل تروريس��م 
تكفيري، در س��وريه و عراق عمل ك��رده و مانع 
نفوذ و گس��ترش تروريزم به ديگ��ر نقاط جهان 
شده و از اين طريق سهم شايس��ته اي در تأمين 
صلح و ثبات در منطقه و جهان ايفا كرده اس��ت. 
همچنين از ابتداي ش��روع تهاج��م خارجي به 
خاك يمن، ب��ا ارائه ط��رح گفت وگوهاي فراگير 
يمني – يمني، خواستار توقف عمليات نيروهاي 
خارجي بوديم و اعتقاد داريم ه��ر چه در اجراي 
اين طرح تعلل شود خس��ارت هاي جاني و مالي 
بيش��تري به بار خواهد آمد. وي سپس پيشنهاد 
كرد: ب��ه دلي��ل حساس��يت ش��رايط كنوني و 
ضرورت مقابله با يكجانبه گرايي، شايس��ته است 
ما كشورهاي عضِو س��يكا با اتخاذ سياست هاي 
هوش��مندانه، روند چندجانبه گرايي را تقويت و 
زمينه هاي جدي��دي در س��احت همكاري هاي 
سياس��ي – امنيتي، اقتصادي و تجاري، مستقل 
از رويكرد هاي يكجانبه گرايانه برخي از كشورها 
كش��ف و همكاري هاي خود را گسترش دهيم و 
با مشاركت در طرح همكاري هاي بين منطقه اي 
با س��اير مناطق جغرافيايي روابط خود را تعميق 
و با يكجانبه گرايي مقابله كنيم. روحاني گفت: در 
پايان بر اين نكته تأكيد مي كنم كه در ش��رايط 
امروز جهان، يك كشور به تنهايي قادر به مقابله با 
چالش ها و استفاده از فرصت ها نبوده و دستيابي 
به س��طح قابل قبول��ي از صلح، ثبات و توس��عه، 
نيازمن��د گس��ترش هم��كاري و گفت وگوهاي 
منطقه اي با هدف تقويت تفاهم اس��ت. سياست 
خارجي جمه��وري اس��المي اي��ران مبتني بر 
همكاري، هم افزايي و يافتن راه هاي دس��تيابي 
به منافع مشترك، س��ود متقابل و در يك كلمه، 
سياس��ت برد – برد اس��ت. در همين چارچوب، 
مشاركت با كشورهاي منطقه و استفاده از ساز و 
كار گفت وگوهاي چندجانبه در قالب نشست هاي 
سيكا را بسيار مفيد، ضروري و كارگشا مي دانيم. 

     ديدار هاي روحاني
در حاشيه اين همايش روحاني به طور جداگانه 

با ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، رئيس 
جمهور تركيه و رئيس جمهور افغانس��تان ديدار 

و گفت وگو كرد. 
رئيس جمهور در ديدار امير قطر رايزني دوجانبه 
و چند جانبه و همكاري بيشتر را تنها راه كاهش 
اختالفات و حل و فصل مشكالت منطقه اي عنوان 
كرد و گفت: همكاري با كش��ورهاي همس��ايه از 
اصول ثابت سياست خارجي ايران است. روحاني 
گفت: رايزني دوجانبه و چن��د جانبه و همكاري 
بيش��تر، تنها راه كاهش اختالفات و حل و فصل 
مشكالت منطقه اي اس��ت و ايران همواره آماده 
مش��اركت در اين عرصه اس��ت. رئيس جمهور 
گسترش روابط با كشورهاي همسايه و دوست به 
ويژه قطر را از اولويت هاي ثابت سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران برش��مرد و تأكيد كرد: 
ثب��ات و امنيت كش��ورهاي منطقه ب��ه يكديگر 
پيوند خورده است و ما خواستار حاكميت روحيه 
اعتدال، برادري و حكمت و دورانديشي در روابط 
ميان كشورها هس��تيم. وي اظهار داشت: جهان 
اس��الم نيازمند وحدت و يكپارچگي اس��ت و دو 
كشور بي ترديد مي توانند با همكاري يكديگر در 

اين عرصه تالش كنند. 
روحاني روابط ايران و قطر را برادرانه و دوستانه و 
به نفع مردم منطقه دانست و گفت: ظرفيت هاي 
فراواني براي تقويت بيش از پيش روابط اقتصادي 
دو كشور وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت ها در 
راستاي منافع دو ملت استفاده كرد. شيخ تميم 
بن حمد آل ثاني امير قطر نيز در اين ديدار گفت: 
قطر بر اين اعتقاد است كه حل تمام اختالفات در 
منطقه تنها از طريق گفت و گو، همكاري جمعي 
و پيگيري راه هاي سياسي امكان پذير است. امير 
قطر همچنين اظهار داش��ت: دوحه براي توسعه 
رواب��ط خود با ته��ران در همه حوزه ه��اي مورد 

عالقه، آماده است. 
     ضرورت افزايش مبادالت ايران و تركيه 

به ۳۰ ميليارد
رئيس جمهور همچنين در دي��دار رجب طيب 
اردوغان تأكيد كرد: تهران عالقه مند به توس��عه 
روابط ب��ا آن��كارا در هم��ه عرصه ه��ا به ويژه در 
بخش ه��اي اقتص��ادي و تجاري اس��ت و حجم 
مبادالت ساالنه دو كشور بايد به رقم 3۰ ميليارد 

دالر افزوده شود. 
روحانی افزود: براي توسعه و تعميق روابط ايران 
و تركيه در س��ال هاي اخير گام ه��اي ارزنده اي 
برداشته ش��ده و اين روند بايد ش��تاب بيشتري 
بگيرد. وي با تأكيد ب��ر اينكه تهران عالقه مند به 
توسعه روابط با تركيه در همه عرصه ها به ويژه در 
حوزه اقتصادي است، تأكيد كرد بايد به تالش ها 
براي تقويت اي��ن همكاري ها و رس��اندن حجم 
مبادالت ساالنه دو كشور به رقم 3۰ ميليارد دالر 
افزوده شود. رئيس جمهورهمچنين همكاري هاي 
منطقه اي اي��ران و تركيه را با اهميت دانس��ت و 
اظهارداشت: همكاري هاي دو جانبه و سه جانبه 
با روسيه در حوزه مسائل منطقه اي و از جمله در 
فرايند آستانه و بازسازي سوريه را بسيار با اهميت 
و در راس��تاي تقويت صلح و ثبات منطقه است. 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه نيز 
در اين ديدار گفت: روابط تهران - آنكارا روابطي 
رو به توس��عه ب��وده و تقويت بي��ش از پيش اين 
روابط در عرصه هاي دوجانبه و منطقه اي بسيار 
حائز اهميت است. وي افزود: تركيه مصمم است 
روابط خود را با تهران در همه عرصه ها توس��عه 
دهد. رئيسان جمهوري اسالمي ايران و تركيه در 
اين ديدار همچنين ب��ر مخالفت خود با تحريم و 

زورگويي در منطقه تأكيد كردند. 

   خبر یک 

رياست جمهوري

ژه
وی

اعتراضعبديبهپرستوسازيازهمسر 
نجفي

عباس عبدي، روزنامه ن��گار اصالح طلب در يادداش��تي در 
روزنامه اعتماد با اش��اره به ماجراي قتل ميترا استاد توسط 
محمدعلي نجفي نوش��ته كه: »سناريوي پرس��تو، رفتاري 
غيراخالقي و ناجوانمردانه است كه حتي توهين به شعور و 
فهم آقاي نجفي هم است… در جريان تحليل و توصيف اين 
قتل پيش از هر چيز بايد از كشته شدن يك انسان، يك مادر و 
يك دختر به نسبت جوان اظهار تأسف كرد و توجه داشت كه 
فرزند او بدون مادر شده و تا پايان عمرش درگير اين فاجعه 
است. پدر و مادر و خانواده اش، دختر خود را از دست داده اند و 

از همه مهم تر اينكه يك انسان جان باخته است«. 
عبدي هم اذعان دارد كه هدف اول سناريوي پرستو سازي 
تخطئه نهادهاي امنيتي است، يعني يك بازي سياسي كثيف 
ذيل يك جنايت خانوادگي: »اين برداشت )سناريوي پرستو( 
در درجه اول هدفش لكه دار كردن دس��تگاه هاي اطالعاتي 
است ولي پيش از آن يك زن را متهم كرده كه عملي به غايت 

غيراخالقي است. من امكان چنين رفتارهايي را رد نمي كنم 
و مي دانم كه متأسفانه سوءاستفاده از اين ابزار در گذشته بوده 
اس��ت و اكنون را نمي دانم ولي اين را هم مي دانم كه كاربرد 
چنين تحليلي هنگامي مجاز است كه اطالعات قطعي در اين 
زمينه وجود داشته باشد. اين برداشت در مورد اتفاق اخير و تا 

اينجا كه مي دانم نه درست است و نه اخالقي«. 
اين فعال اصالح طلب در ادامه تأكيد كرد: »البته ارتباطات 
بعدي افراد اطالعاتي خودسر يا تحت امر با آن خانم را نه نفي 
مي كنم و نه تأييد. اينها در ادعاهاي آقاي نجفي آمده است و 
گمان مي كنم كه اگر شواهدي در تأييد اين ادعاها باشد، آنها 
را آقاي نجفي جمع آوري كرده است…حتي اگر اين ادعاها 
نيز درست باشد، آن را نمي توان به منزله پرستو بودن خانم 
استاد دانست كه اتهامي س��نگين و غيرموجه است. چنين 
چيزي مي تواند داليل ديگري داشته باشد. حتي اگر هم باشد 
تأثيری در مسئوليت آقاي نجفي ندارد. اگرچه بنده شناخت 
كاملي از خانم استاد ندارم ولي برحسب شناخت اجمالي بعيد 
مي دانم دستگاه هاي اطالعاتي، چنين افرادي را مورد استفاده 

براي اين مقاصد قرار دهند«. 
عبدي البته اشاره نمي كند كه برخي خبرنگاران اصالح طلب 
بي خبر از اطالع قبلي خواص اصالح طلب از چنين رابطه اي، 
با شوك خبر قتل همسر توسط نجفي، دنبال دست و پا كردن 
توجيه براي جنايت او به هر قيمتي بودند و از همين رو تالش 
كردند با پرستوسازي از ميترا، از نجفي به دليل اين قتل يك 
قهرمان بسازند. از جمله مطهره شفيعي، دبير سياسي روزنامه 
آرمان، همان روزهاي اول با انتش��ار عكس نجفي در دادسرا 
در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »چشمهات پر از غروره و 
اطمينان از مس��يري كه انتخاب كردي. فداي كشتن ميترا 
نشدي، بلكه با بزرگواري خودت را فداي آگاه سازي جامعه از 
نقش هاي بي هويتي كردي كه با ورود به زندگي افراد معتبر 
مثل خودت مأموريت نابودي دارند. احسنت به تو، اما كاش 

جز كشتن انتخاب بهتري داشتي. «
آنچه برخي خبرنگاران اصالح طلب نوشتند، صرفاً اشتباه در 
تحليل نبود، بلكه تحسين يك جنايت بود، فقط براي آنكه 

قاتل هم جناحي شان بود. 


