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سیاسی

آیتالله جنتی :شیعه و سنی در ایران مشکلی با هم ندارند

آیت اهلل احمد جنتی در جلسه هفتگی اعضای شورای نگهبان اظهارداشت« :هفته وحدت»
که سنت بسیار مبارکی است در نظام اسالمیبنا شد و فرصتی فراهم کرد تا وحدت شیعه و
سنی مورد تاکید بیشتر قرار گیرد .وی تصریح کرد :البته به لطف خداوند و درایت حضرت
امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب و با هوشمندی علمای بزرگوار ،وحدت شیعه و سنی
در این کشور ،مشکلی ندارد و نظام اسالمیبا تفرقه افکنان برخورد میکند/ .خبرآنالین

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1323يكي از مش��كالت جامعه امروز
م��ا بياخالق��ي و قانونگري��زي اس��ت.
ت��ا ب��ه قانون تمكي��ن نكنيم مس��ائل و
مشكالت حل نميش��وند .وقتي عدهاي
س��خنرانيهاي قانون��ي را برهم ميزنند
نميش��ود گفت قان��ون اجرا ميش��ود.
باي��د جلو قانونگريزيها گرفته ش��ود تا
س��خنرانيهاي مجوزدار در دانشگاهها و
برخي مناطق ديگر برهم نخورد)9/17( .
 -1018كش��ورهاي جنوبي خليج فارس
با استفاده از علم و تكنولوژي آموختهاند
چگون��ه بياب��ان را ب��ه منب��ع صنعت و
گردشگري تبديل نمايند .در دوبي بيشاز
صد هتل  4و  5س��تاره وجود دارد كه به
خصوص در زمس��تان پذي��راي مهمانان
اروپايي ب��ا گردش اقتصادي و اش��تغال
ميباش��د .به نحوي كه حتي براي مسافر
ايراني با توجه به پذيرايي بهتر ،مسافرت
به آنجا باصرفهتر از مس��افرت به كيش يا
برخي مناطق ديگر اس��ت .متاس��فانه در
داخل كشور برخيها به توريست به عنوان
منبع درآمد يكبار مصرف نگاه ميكنند.
()9/17
 -0910برخ��ي مخالفي��ن دول��ت فقط
تخريب دولت را بلد هستند و هيچ راهحلي
براي برونرفت از مشكالت اقتصادي ارائه
نميدهن��د .فقط بهانهجوي��ي و انتقاد از
دولت را خوب بلد هستند)9/17( .
 -0900مهرداد بذرپاش مينويسد كشور از
مشكالت عميقي رنج ميبرد .بايد از ايشان
پرس��يد اين مشكالت را چه جناحي براي
ملت ايران به وجود آورده است؟ ()9/17
 -2251چن��د روزي اس��ت از س��تون
دلنوش��ته خبري نيس��ت .از ستون طنز
حاش��يهبازي هم خبري نيس��ت .لطفا از
آنها استفاده كنيد و اين ستونهاي طنز را
بيشتر كنيد)9/17( .
 -2236ريلهاي بيكيفيتي كه از كشور
چين خريداري و در خطوط ريلي جنوب
كشور مستقر شده در آينده نه چندان دور
شايد شاهد حوادث شديدتر از قطار سمنان
باشيم ،البته اميدواريم چنين حوادثي رخ
ندهد .بازنشسته راهآهن ()9/17
 -2052كش��ور ژاپ��ن در جنگ جهاني
خيلي لطمه خورد ،اما پس از  50سال به
يكي از بهترين قدرتهاي آس��يا و جهان
تبديل ش��د .رابطه با جهان را هم تقويت
كرد)9/17( .
 -2018آقاي مظفري از مسئوالن سوال
كنيد چرا گاهي نس��بت به سربازان زمان
جنگ كم لطف هستند .مقالهاي درباره آن
بنويسيد دعاي خير سربازان و ايثارگران
دوران جنگ بدرقه شما باشد)9/17(.
 -2018اين كامنتهايي كه افراد در مورد
بدبختيهاي خود در اينترنت گذاشتهاند
آيا مسئولي آنها را نخوانده؟ ()9/17
 -2004اگر امكان دارد گزارش��ي داشته
باش��يد در م��ورد هزينهه��اي برجام كه
هزينهه��اي مذاكرات در اين چندس��ال
حدودي برآورد شود ،نميدانم امكان دارد
يا خير كه بدانيم چه قدر مسائل هستهاي
و مذاكرات هزينه داشته است)9/17( .
 -2002از تهران تماس ميگيرم .خواستم
بگوي��م در صفح��ه آخر مدتي اس��ت از
نوش��تههاي طنز خصوصا از نوشتههاي
آقاي ذاكري خبري نيست ،علت چيست؟
چرا نيستند؟ در صورت امكان ستونهاي
طنز را بيشتر كنيد .با تشكر ()9/17
 -2226روزنامه جوان مقالهاي داش��ت
با عنوان <بازي انتخاباتي دولت با ترميم
حوزههاي رايس��از> ك��ه از قرار بويي از
سياست و كشورداري و مديريت نبرده و
نميداند دكتر روحاني نيازي به رايسازي
ندارد ،ايشان آراي خود را دارد .اينها همه
چيز را س��طحي ميبينن��د و تحوالت را
نميبينند)9/18( .
 -2057خدم��ت رئيس صدا و س��يما
ع��رض ميكنم آقاي محت��رم! در ميان
اجراي مس��ابقات كش��تي باش��گاههاي
جهان با قطع موقتي برنامه نبايد مجري
بگوي��د فعال يك آگهي بازرگاني تماش��ا
كنيد تا بعد .ديگر ش��ورش را درآوردند.
خ��ود ورزش را ه��م نميگذاري��د مردم
ببينن��د آن وقت ميگوييد چ��را مردم
ماهواره ميبينند؟()9/18
پیامهای مردمیدر صفحات15-8-6-2

گزارش کوتاه
استقبال گرم حسن روحانی
از رئیس دولت اندونزی

ساخت نیروگاه برق
در جاکارتا توسط تهران

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :روزگذش��ته
رئیس جمهور اندونزی به منظور گس��ترش
رواب��ط دو جانب��ه به ایران س��فر ک��رد و با
اس��تقبال هیئت ایرانی روبه رو شد .در این
سفر دوکشور 4یادداشت تفاهم و موافقتنامه
همکاری و هش��ت س��ند همکاری نیز امضا
کردن��د .حجتاالس�لام حس��ن روحانی در
نشست خبری خود با همتای اندونزیاییاش
«جوکو ویدودو» گفت :س��فر رئیس جمهور
اندونزی و هیئت هم��راه را در ایام والدت با
س��عادت پیامبر اس�لام حضرت محمد(ص)
ب��ه فال نیک میگیریم .م��ا برای روابط بین
ای��ران و کش��ور اندون��زی به عنوان کش��ور
اس�لامیمهم در شرق آسیا و ایران به عنوان
کش��ور قدرتمن��د در غ��رب آس��یا ،اهمیت
بسیاری قائل هستیم.
رئی��س جمهور گف��ت:تردیدی ن��دارم که
همکاریه��ای دو کش��ور عالوه ب��ر تامین
منافع دو ملت ،به نفع ثبات و امنیت منطقه
و جهان اس�لام خواهد بود .از سفری که در
اردیبهشت  ۹۴به اندونزی داشته و در حین
آن با رئیس جمهور اندونزی مالقات کردم تا
لونیم میگذرد و ما
به امروز ،بیش از یک سا 
در دوران پس��ا برجام شاهد تحرکات زیادی
در مس��ائل دوجانبه بویژه مس��ائل اقتصادی
بودیم.
روحانی روابط دو کش��ور در مسئله انرژی را
راهب��ردی خواند و گفت :ایران تامین کننده
نیازهای اندونزی از لحاظ نفت خام ،گاز مایع
و پتروش��یمیخواهد بود .همچنین تصمیم
گرفتیم در روابط تجاری نسبت به محوالت
دو کش��ور حدالمقدور روابط مستقیم برقرار
کرده تا دیگر از طریق کشور ثالث نباشد.
روحانی بر افزایش روابط دو کشور در زمینه
همکاریه��ای بینالملل��ی در جنبش عدم
تعهد و سازمان کنفرانس اسالمیتاکید کردو
گفت :روابط دو کشور خوب و بسیار نزدیک
اس��ت و ام��روز تواف��ق کردی��م همکاریها
در زمینه مش��کالت جهان اس�لام از جمله
میانمار ،یمن و سوریه همکاری کرده تا ثبات
و امنیت منطقه را گسترش دهیم.
رئی��س جمه��ور گف��ت :ب��رای تضمی��ن
همکاریه��ای دو کش��ور تصمی��م گرفتیم،
ظرف دوماه آینده هیئت��ی از اندونزی برای
پیگیری توافقات به تهران بیاید تا شاهد ارتقا
روابط بین دو کشور باشیم.
همچنین جمهوری اسالمیایران و جمهوری
اندون��زی در حضور حجتاالس�لام حس��ن
روحانی و جوکو ویدودو روس��ای جمهوری
دو کشور ۴ ،یادداش��ت تفاهم و موافقتنامه
هم��کاری امض��اء کردند .همزمان  ۸س��ند
همکاری نیز بین بخشهای خصوصی ایران
و اندونزی امضا شد.
به گزارش ایلنا ،رییسجمهور اندونزی نیزاز
توافق با روحانی در مورد ساخت نیروگاه برق
در جاکارتا توسط ایران خبر داد.
جوکو وی��دودو در جریان س��فرش به ایران
گف��ت :یکی از توافقهای ص��ورت گرفته در
زمین��ه نفت و گاز ،خری��د گاز مایع از ایران
بود که این همکاری در قیمتهای این کاال
تاثیرگ��ذار خواهد بود .موض��وع دیگر بحث
برنام��ه س��رمایهگذاری در زمینه تاس��یس
پاالیشگاه توسط ایران در جوامع شرقی بود.

میز خبر

وزارت خارجه هلند
سفرای ایران و روسیه را
فراخواند

وزارت ام��ور خارج��ه هلند اع�لام کرد که
الکس��اندر ش��ولگین و علیرض��ا جهانگیری
سفرای روسیه و ایران را در ارتباط با وضعیت
کنونی شرق حلب فراخوانده است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،ب��ه نق��ل از خبرگزاری
اس��پوتنیک ،برت کوئندرز وزیر امور خارجه
هلند با انتش��ار پیامیدر صفحه توئیتر خود
ضمن اعالم این خبر وضعیت کنونی در حلب
را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که خروج
غیرنظامی��ان از حلب باید امکانپذیر ش��ود.
مرکز آشتی روسیه اوایل دیروز اعالم کرد که
شبه نظامیان در منطقه صالحالدین درحلب
توافق مقامات سوری برای ترک این شهر را
نقض کرده و از آتشبس برای تشکیل دوباره
گروه و ادامه درگیریها استفاده کردند.
اسپوتنیک طی ماههای گذشته منطقه حلب
به اصلیترین میدان جنگ در س��وریه میان
شورش��یان و دولت سوریه تبدیل شد .مرکز
آشتی روس��یه روز سهش��نبه اعالم کرد که
ارتش دولت سوریه کنترل بیش از  98درصد
از ش��هر حلب را به دست گرفته و شورشیان
تنه��ا در منطق��های ب��ه مس��احت کمتر از
سه کیلومتر مربع حضور دارند.

امیر س��رتیپ ف��رزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه
پدافند هوای��ی خاتماالنبی��اء(ص) ارتش جمهوری
اسالمیایران با بیان اینکه وقایع تاریخی که در جهان
رخ میدهد دارای آثار سوء و مثبتی است ،بیان کرد:
در بسیاری از کشورها دولتها و سران آن نسبت به
مردم بیتفاوت هس��تند ،اما انقالب اسالمیایران که برخاسته از
قلب مردم است و هدایت آن توسط رهبری بزرگ و الهی صورت
میگیرد ،اینگونه نیست و مردم را ولی نعمت خود میداند .امیر

هر کس با آمریکا دست بدهد بدبخت میشود

اس��ماعیلی با اش��اره به زمان آغاز جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران که با ترور توسط منافقان و خیانت
بنیصدر همراه بود ،عنوان داش��ت :ما به بس��یج و
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامیافتخار میکنیم
چراک��ه نمون��ه آن در دنیا وجود ن��دارد .وی ادامه
داد :نیروهای زمین��ی ،هوایی ،دریایی و پدافند ارتش جمهوری
اس�لامیتاکنون نش��ان داده اند که اقتدار ما پابرجاست و هیچ
دش��منی اجازه تعدی به خاک مقدس جمهوری اس�لامیایران

را ن��دارد .فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا(ص) با بیان
اینکه ارتش  ۴۸هزار ش��هید تقدیم انقالب اسالمیکرده ،عنوان
داش��ت :امروز نیز نیروهای مسلح ما از آمادگی کاملی برخوردار
هستند و توسط مقام معظم رهبری به خوبی هدایت میشوند.
به گزارش مهر ،سرتیپ اسماعیلی با بیان اینکه هر کس با آمریکا
و دش��من دس��ت بدهد ،بدبخت میش��ود و به ضاللت میرود،
اظهار داشت :شهدا اسطوره و قهرمانان کشور هستند و هر آنچه
که در کشور داریم به برکت خون شهدا میباشد.

اعالم حمايت دو تشكل روحاني مهم اصالحطلب
از حسن روحاني در انتخابات 96

روحانيوناصالحطلب
حامي روحاني
مجمع مشورتی اصالحطلبان ،فراکسیون امید و نیز چهرههای تأثیرگذار
اصالحات از مدتها قبل صراحتا اعالم کرده بودند که تنها گزینه آنها برای
ریاستجمهوری دوازدهم کسی نیست مگر حسن روحانی
آفت�اب یزد ـ رضا بردس�تانی :ن��ه در جبهه
اصالح��ات بلکه خارج از آن همواره چند نگاه به
مقوله حمایت از روحانی برای ریاست جمهوری
اردیبهش��ت  96وج��ود داش��ته از جمله تحلیل
واقعیتهای موجود ،بررس��ی راههای برهم زدن
موازن��ه ق��درت در جن��اح حامیروحان��ی و نیز
نیم نگاهی به راههای ایجاد اختالف در ش��اکله
ذهنیت سیاس��ی این جبهه و این یعنی یکی از
راههای تضعیف یک جناح سیاس��ی آن است که
بر نقاط تردید آن دست گذاریم تا نقاط قوت به
خودی خود تبدیل به نقاط ضعف شود.
تیر خالص به تفکرات اختالف افکنانه!

مجمع مش��ورتی اصالحطلبان ،فراکسیون امید
و نیز چهرههای تأثیرگ��ذار اصالحات از مدتها
قب��ل صراحتا اعالم کرده بودن��د که تنها گزینه
آنها ب��رای ریاس��ت جمهوری دوازدهم کس��ی
نیست مگر حسن روحانی و از لحظه علنیشدن
ای��ن حمایت قاطعان��ه و منطق��ی ،تحلیلها به
این سمت و س��و رفت که این زودهنگامیاعالم
حمایت میتواند دالیل متعددی داش��ته باش��د
از جمله:
ـ اصالحطلبان هیچ گزینه دیگری نداش��ته ،فلذا
س��ود و منفعت خود را در این میبینند تا روی
مهره برنده سرمایهگذاری نمایند.
ـ اصالحطلبان س��عی دارن��د روحانی اصولگرا را
همانند انتخابات خرداد  92به نفع جناح سیاسی
مورد عالقه خود مصادره نمایند!
ـ حمایت اصالحطلبان از حسن روحانی مشروط
ب��وده ،بعید نیس��ت در موقع ل��زوم! گزینههای
دیگری نیز مطرح ش��وند تا رو در روی حس��ن
روحانی قرار گیرند.
ـ اصالحطلب��ان تالش دارند تا برای ایجاد تقابل از
نام و موقعیت فعلی حسن روحانی استفاده کنند
تا نيروهاي اصولگرا در زدن حس��ن روحانی هیچ
تردیدی به خود راه نداده و از این راه گزینه اصلی
یا به تعبیری درست پالن  Bرا رونمایی کنند و...
اگرچ��ه بس��یاری از تحلیله��ای ب��اال تنه��ا به
قصد ایجاد ش��کاف و اختالف مطرح میشد اما
هیچ کدام نتوانس��تند به درس��تی ،این حمایت
زودهنگام را ش��بیه س��ازی عامه پس��ند نمایند
و ب��ه همی��ن ی��ک دلی��ل س��اده راه را به غلط
سپری کردند.

البته بحثهایی نیز در بدنه اصالحات در گرفته
ب��ود از جمله این که حمایته��ا باید بی قید و
شرط باشد یا مشروط ،با تمام توان باشد یا بسته
به موقعی��ت زمانی و مباحثی از این دس��ت اما
آنچه مهم و قابل تأمل است این که اصالحطلبان
تقریب��ا از ف��ردای انتخ��اب حس��ن روحانی در
خرداد 92تکلیف خود را ب��رای انتخابات 96نیز
روش��ن س��اخته بودند اما همه اینه��ا به معنای
انتقاد نداشتن یا گالیه مند نبودن نیست.
روز گذش��ته فاضل میبدی ب��ه خبرگزاري ايلنا
گفته است« :ما نقدهایی به آقای روحانی و دولت
یازدهم داریم؛ کابینه یازدهم به خوبی نتوانسته
آن طور که باید و شاید انتظارات مردم را برآورده
کند ،همین مس��ائل در این جلس��ه نیز مطرح و
قرار ش��د که پیگیریه��ای الزم ب��ه عمل آید.
مشکالت و نقدهای موجود که اغلب نگرانیهای
ما و مردم است ماحصل یکسری شرایط درونی
و بیرون��ی اس��ت .این معضالت ب��ه خاطر وجود
ضعفه��ای دس��تگاههای اجرایی ک��ه پیرامون
روحان��ی وجود دارد ،ش��کل گرفته و باید هرچه
زودتر برطرف شود ».و این یعنی اصالحطلبان به
موازات حمایت ،نقدها و هشدارهای الزمه را نیز
به حس��ن روحانی منتقل خواهند کرد و در كل
اینچنی��ن میتوان تعبیر کرد که برای اصالحات
اگرچه یکپارچگی و همگرایی تأثیرگذار از درجه
باالیی از اهمیت برخوردار است اما دال بر حمایت
بیچ��ون و چ��را ،بیدلیل و فاقد بررس��ی الزمه
نمیتواند باشد.
در ادامه میخوانی��م ،فاضل میبدی بر این نکته
تاکی��د کرده اس��ت ک��ه« :تنها گزین��ه موجود
در بی��ن اصالحطلب��ان برای انتخابات س��ال۹۶
آقای روحانی خواهد ب��ود و جریان اصالحات از
وی حمایت خواهند کرد مگر اتفاق و ش��رایطی
پی��ش بیاید ک��ه روحان��ی نتوان��د در انتخابات
شرکت کند».
ای��ن حمای��ت از چند جهت مه��م و قابل دفاع
اس��ت؛ قابل دفاع از این باب که چون در نهایت
اصالحات قرار اس��ت از نامزدی حس��ن روحانی
حمای��ت کند ب��ا اعالم زودهن��گام این حمایت،
همه راههای منتهی به ایجاد انش��قاق و اختالف
مسدود میشود و دیگر آن که فرصت کافی برای
س��ازماندهی تمامینیروهای درونی و بیرونی که
بتوانند آراء را به س��مت حس��ن روحانی هدایت

کنن��د وجود خواهد داش��ت اما مه��م بودن این
حمایت در س��ایه هم��ان زود هنگام بودن ،قابل
تحلیل است.
مجم��ع روحانیون مب��ارز و مجم��ع محققین و
مدرس��ین ح��وزه علمیه ق��م به عن��وان دو بال
قدرتمند جناح اصالحات که از جانب روحانیون
پایه ریزی ش��ده است آن چنان اهمیت دارد که
ان��دک رخنههای ایجاد ش��ده با طع��م تردید را
مسدود خواهد ساخت .دیگر آن که این دو گروه
بس��یار مهم و ارزش��مند بعد از اعالم حمایت در
فرصت باقی مانده به جای چانه زنی بر سر دالیل
حمایت و عدم حمایت! فرصت خواهند داش��ت
تا انتقادات ،پیش��نهادات و نیز گالیهمندیهای
ب��ه بیرون درز نک��رده را با روحان��ی و نزدیکان
وی در می��ان گذارن��د ب��ه ای��ن معنا ک��ه برای
دول��ت دوازدهم ،دغدغهه��ای فعلی دیگر وجود
نداشته باشد!
فاضل میبدی در همین مصاحبه به درس��تی با
دست گذاردن بر منتقد بودن و گالیهمند بودن،
مرزهای انتقاد و گالیه مندی را با س��همخواهی
و ش��رط و شروطهای هزینهساز منفک میسازد
و اج��ازه نمیدهد این آف��ت ویرانکننده روابط
اصالحات و دولت تدبیر را تحتالشعاع قراردهد.
از آن جای��ی که اساس��ا اصالحطلب��ان از خیلی
وق��ت پیش تصمیم گرفته بودن��د تا بهنحویکه
ب��رای آن برنامهریزی کردهان��د از آقای روحانی
حمایت کنند پس ترجي��ع بند آنان این خواهد
بود ک��ه حرف آخ��ر را هم��ان اول بزنن��د و از
وق��ت باقی مانده برای اصالح ب��ر زمین ماندهها
و م��واردی که ایج��اد نقد و گالیه کرده اس��ت،
استفاده نمایند!
با اع�لام حمای��ت مجم��ع روحانی��ون مبارز و
مجمع محققین و مدرس��ین ح��وزه علمیه قم و
نی��ز با در نظر گرفتن اعالم حمایت قبلی مجمع
مش��ورتی اصالحطلب��ان ،حاال دیگ��ر روحانی از
ی��ک جناح مه��م و تأثیرگذار سیاس��ی خیالش
راحت اس��ت و این میتوان��د بخش عمده ای از
دغدغه مندی رئیس دولت یازدهم را در ماههای
منتهی به انتخابات بکاهد و در سایه این آرامش
قطع��ا میتوان به نتایج بهتر و س��ودمندانه تری
رس��ید .آن چه در این میانه به نظر میرس��د از
منط��ق اندیش��مندانهتری برخوردار باش��د این
اس��ت که شاید در س��ایه این حمایت بی قید و

با اعالم حمایت
مجمع روحانیون مبارز
و مجمع محققین
و مدرسین حوزه
علمیه قم و نیز با
درنظرگرفتن اعالم
حمایت قبلی مجمع
مشورتیاصالحطلبان،
حاال دیگر روحانی
از یک جناح مهم
و تأثیرگذار سیاسی
خیالش راحت
است و این میتواند
بخش عمده ای از
دغدغهمندی رئیس
دولت یازدهم را در
ماههای منتهی به
انتخابات بکاهد و در
سایه این آرامش قطعا
میتوان به نتایج بهتر و
سودمندانه تری رسید
ش��رط و زودهن��گام بهتر بتوان ب��ر برخی نقاط
مهم دس��تگذارد و تالش کرد ت��ا اندک موانع
نزدیکش��دن اصالح��ات و حس��ن روحان��ی را
از میان برداش��ت ،موانعی که اگرچه به ش��خص
حس��ن روحانی بازنمیگردد ام��ا قطعا به برخی
حوزهها ،چهرهها و عملکردها مربوط خواهد بود!
کمترین فایده این اعالم حمایتها آن اس��ت که
هیچ راهی برای ایجاد اختالف و چند دس��تگی
بین نیروهای اصالح��ات که تصمیم بر همراهی
با حس��ن روحانی در ادامه چهارساله منتهی به
 1400دارن��د ،وجود نخواهد داش��ت و از اینجا
ب��ه بعد این حس��ن روحانی و تفک��رات نزدیک
ب��ه وی اس��ت ک��ه باید بکوش��ند ت��ا بهترین و
خردمندانهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.

ظریفیان:

در مورد تخلف آمریکا در برجام هیجان زده عمل نکنیم

غالمرض��ا ظریفیان اس��تاد دانش��گاه تهران در
خصوص سفر نخستوزیر انگلیس به خاورمیانه
و اظهارات ضد ایرانی او گفت :اینکه در شرایط
بحرانی فعلی منطقه وقتی عربس��تان و انگلیس
در کنار هم قرار میگیرند معلوم است که پشت
این جلسات برنامههایی وجود دارد .جالب است
بع��د از این همه تالش��ی که انگلیس��یها برای
بهبود رابط��ه با ایران کردند دوب��اره خود را در
فضای غیر ش��فاف قراردادند ،هرچند این وزیر
خارجه شان تازهکار است اما بااینحال این نوع
موضعگیریها از انگلیسیها بعید است.
وی ادامه داد :تصور من این است که این کشورها
از شکستهای داعش در سوریه و عراق برآشفته
شدهاند و به دنبال طرح و برنامهای جدید برای
منطقه هس��تند .اینکه این برنامه چیست ،در
حال حاضر جزئیاتش مشخص نیست ،ولی این

نوع ارتباط عربس��تان و انگلیس در این شرایط
و فض��ای کنون��ی و با آمدن ترام��پ حکایت از
این دارد که کش��ورهای منطقه و متحدانش��ان
در غ��رب در حال دیدن خ��واب جدیدی برای
منطقه هستند.
وی در م��ورد احتمال رویاروی��ی نظامی ایران
و آمری��کا و برخی کش��ورهای منطق��ه ،اظهار
کرد :ممکن اس��ت آنها به دنبال این مس��ئله
هم باش��ند یا تحرکات این کشورها در منطقه
موج��ب این مس��ئله ش��ود .به نظر میرس��د
اینها از جنگ بین مس��لمانان و ایجاد حاشیه
امنیت برای اس��رائیل ناامید شدهاند و در حال
حاضر اس��تراتژی خ��ود را در س��وریه و عراق
شکس��تخورده میبینند و به دنبال استراتژی
جدیدی هستند.
وی افزود :روش��ن اس��ت که این کشورها اساساً

تظاهرات گسترده در شهرهای برزیل

در اعتراض به تصویب الیحه کاهش بودجه پیش�نهادی دولت در س�نای برزیل در
شهرهای این کشور تظاهرات گسترده برپاشد– برزیلیا

بقای خود را در دعوا و درگیری میبینند ،مسئله
مهم آن اس��ت که در این شرایط ما باید خیلی
هوشمندانه عمل کنیم.
این اس��تاد دانش��گاه ته��ران در م��ورد تمدید
تحریمهای  10ساله آمریکا و عکسالعمل ایران
در قبال این موضوع با یادآوری اینکه چند روز
پیش نخس��توزیر اسرائیل گفته بود که ترامپ
را در ب��ه هم زدن برجام کم��ک خواهم کرد و
راههای زی��ادی برای این موض��وع وجود دارد،
اظه��ار کرد :آنچه مس��لم اس��ت برجام تصمیم
نظام اس��ت ،اینکه برخی کشورها در مورد آن
درس��ت رفتار نکنند از ابتدا نیز قابل پیشبینی
ب��ود .آمریکاییه��ا در نظ��ام بینالملل س��ابقه
جرزنی زیادی دارند .مهم این است که ما حسن
نیت خودم��ان را در این رابط��ه اثبات کردهایم
و نش��ان دادیم ک��ه ما هم مس��یر صلحآمیزی

سلفي بيمار با روحاني

را درپیشگرفتهای��م و ه��م به قواع��د منطقی
بینالمللی پایبند هستیم.
وی اضاف��ه ک��رد :ما بای��د در مقاب��ل حرکات
ضدبرجامیآنها از همه سازوکارهای بینالمللی
خودمان استفاده کنیم و شکایات خودمان را از
این مسیر پیگیری کنیم ،درعینحال نیز باید در
مقابل تحرکات آنها هوشمندانه مقابله کنیم و
دچار هیجانات و البته کمکاری نشویم.
به گزارش جماران ،این فعال سیاس��ی در پایان
ابراز داش��ت :بههرحال آنه��ا باید بدانند که در
مقاب��ل هر عم��ل غیرمنطقی ،نظ��ام جمهوری
اس�لامیگزینهای طراحیش��ده و منطقی دارد.
مردم ما درعینحال ک��ه برجام را عمل عاقالنه
و منطق��ی نظ��ام میدانن��د ،مایلان��د نظام در
حفظ برجام بهگونهای برخورد کند که عزتشان
زیرسؤال نرود.
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