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سال چهارم شماره 874
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واکنشها به نام ه احمد جنتی در انتقاد از روحانی ،همچنان ادامه دارد

خبر

نقد خمینی به جنتی

بیانیه سپاه در محکومیت انتقال
سفارت آمریکا به بیتالمقدس

آیتاهلل مسعودیخمینی :باید به آقای جنتی گفت که شما در کلماتتان مواظب باشید

ســپاه پاســداران انقالب اســامی در بیانیهای با
محکومیت شدید اقدام ترامپ در انتقال سفارت آمریکا
به بیتالمقدس و تقبیح جنایت رژیم صهیونیستی در
به شهادت رساندن و زخمی کردن فلسطینیهای نوار
غزه در روز نکبت ،این توطئههای شــیطانی را عامل
تعمیق وحدت امت اســامی و ســرعت یافتن تحقق
وعده برچیده شــدن طومار اشــغالگران قدس شریف
دانست.
به گــزارش ایلنا ،در بخشــی از ایــن بیانیه آمده
است :اقدام گســتاخانه و شرورانه رئیسجمهور رژیم
ضد بشــری آمریکا در انتقال ســفارت این کشور به
بیتالمقدس و به رسمیت شــناختن قدس بهعنوان
پایتخت رژیم صهیونیســتی که جسارت به قبله اول
مســلمین و امت اســامی اســت ،نهتنها به تحکیم
بنیانهای پوشالی رژیم صهیونیستی و تضمین امنیت
برای اشغالگران صهیونیست منجر نخواهد شد ،بلکه
موج جدیدی از مبارزه با آمریکا و خشم و نفرت علیه
حامیــان این حرکت وقیحانــه را فراتر از منطقه رقم
خواهد زد.
ایــن بیانیه میافزاید :این اقدام شــیطانی که بدون
توجه به مخالفتهای جهانی صورت پذیرفته اســت،
مرحلــهای نوین از شــکلگیری بحرانها و تنشهای
منطقهای علیه سیاســتها و راهبردهای کاخ ســفید
را یادآور و درعینحال شــکلگیری کابوسی است که
صهیونیســتها برای فــرار از آن راهی جز زندگی در
پناهگاهها نخواهند داشت.
این بیانیه با تأکید بر اینکه «بیتردید حمایت جبهه
مقاومت اســامی و ملتهای حقطلب ،آزادیخواه و
ظلمستیز در یاریبخشی به ملت فلسطین و رزمندگان
و مجاهدان انتفاضه قدس ،از این پس ابعاد و گسترهای
وسیعتر خواهد یافت» ،خاطرنشان کرده است :انتفاضه
فلسطین به آمریکاییها و حامیان اقدام شیطان بزرگ
در انتقال ســفارت آمریکا به قدس نشان خواهد داد،
آنچه فراتر از تخیالت ،واقعیت آینده سرزمین مقدس
فلسطین اســت ،اخراج قطعی اشــغالگران و مجازات
حتمی حامیــان منطقهای و فرا منطقهای آنان بهویژه
سردمداران کاخ سفید است.
این بیانیــه در پایان بــا محکومیت شــدید اقدام
حماقتآمیز امریکا در انتقال سفارت خود از تلآویو به
بیتالمقدس و نیز تقبیح جنابت همزمان صهیونیستها
در به شــهادت رساندن و زخمی کردن بیش از 2000
تن از فلسطینیهای نوار غزه در روز نکبت و هفتادمین
سال اشغال فلســطین تأکید کرده اســت :بیتردید
جنایت صهیونیســتها در به خاک و خون کشــیدن
راهپیمایی حق بازگشــت در نوار غزه که با چراغ سبز
آمریکا و بهمنظور نشان دادن مشت بهاصطالح آهنین
رژیم صهیونیستیبه انتفاضیون صورت پذیرفته است،
هرچند یک اتفاق نکبتبار و مصیبت بزرگ اســت اما
شــرایطی را فراهم میآورد که امت اســامی و جبهه
مقاومت ،پاسخ گستاخی به مقدسات مسلمین و اولین
قبله آنان را در دســتور کار قــرار دهند و تحقق وعده
برچیدن طومار اشغالگران را سرعت بخشند.

ادعای فرمانده عملیاتهای نیروی
دریایی آمریکا:
رفتار ایران در خلیج فارس را از
نزدیک رصد میکنیم

رییس عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا به گروهی
از خبرنگاران گفت :دورانی از تردید و بیثباتی و تنش
را در پیش رو داریم و باید ببینیم همه جهان چطور به
تحوالت جدید واکنش نشان میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،فرمانده عملیاتهای
نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد آمریکا از
نزدیــک رفتار ایران در خلیج فــارس را رصد میکند
و انتظــار دارد دورهای از بیثباتی را در پیش داشــته
باشــیم و با توجه به تصمیم ترامپ مبنی برخروج از
توافق هستهای سطح هشیاری باال برود.
دریــادار «جان ریچاردســون» رییس عملیاتهای
نیروی دریایــی آمریکا در جمع گروهی از خبرنگاران
مدعی شد« :دورانی از تردید و بیثباتی و تنش را در
پیــش رو داریم و باید ببینم همه جهان چطور به این
تحوالت جدید واکنش نشان میدهند».
وی مدعی شــد« :ما هشیار هســتیم  .حتی کمی
از حالت عادی هشــیارتریم تا نسبت به واکنشها یا
تحوالت جدید یا هر چیزی شبیه به آن آماده باشیم».
رییس عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد:
«نیروی دریایــی آمریکا رفتــار تحریککنندهای در
خلیج فارس بعد از اعالمیه ترامپ ندیده اما از نزدیک
این منطقه را رصد میکند».

گروه سیاســی -اظهارنظرها پس از نامه آیتاهلل احمد
جنتی به رئیس جمهور همچنان ادامه دارد .احمد جنتی
طی بیانیهای که نسبت آن به کل مجلس خبرگان توسط
برخی نمایندگان این مجلس زیر ســوال رفت از رئیس
جمهور خواست که به دلیل کوتاهی در برجام از مردم ایران
عذرخواهی کند .متعاقب آن ،تیم اطالعرســانی دولت در
جوابیهای ،پاسخ منتقدان را داد و این درحالی بود که اکثر
نیروهای سیاسی موضعگیریهایی در حمایت از دولت در
قبال عملکرد آن از برجام داشتند .یکی از آنان علی مطهری
بود که ضمن انتقاد از بیانیه آیتاهلل جنتی ،اشکالی هم به
توافق هستهای وارد کرد .نظرات گوناگون در این خصوص
را در ادامه میخوانید:
ی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس
حسینعلی حاج 
شورایاسالمی در جلســه علنی دیروز سهشنبه 25 ،اردیبهشت
پارلمان در اخطار قانون اساسی ،با استناد به اصول  110و بند 11
ماده  24آئیننامه داخلی مجلس ،گفت :قانون اقدام متقابل ایران
در برابر بدعهدیهای آمریکا در ســال  1394در مجلس تصویب
شد و پس از آن نیز مقام معظم رهبری الزاماتی را برای اجرای آن
تعیینکردند.
وی افــزود :در بنــد دوم قانون اقــدام متقابل ایــران در برابر
بدعهدیهای آمریکا بیان شده که اگر نقض برجام صورت بگیرد،
باید بند ( )3قانون اقدام متقابل اجرا شود ،براساس این بند؛ بعد از
اینکه دولت مسائل مربوط به برجام را رصد کند و اقدامات متقابل
در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه
را نیز متوقف و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری
اســامی را ســاماندهی کند ،بهطوری که ظرف مدت  2سال،
ظرفیت غنیسازی کشور به  193سو ،افزایش یابد ،متأسفانه این
امر انجام نشده است.
باید بهترین تصمیم را در برجام بگیریم
تسنیم نوشت :علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه
را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده شاهینشهر ،گفت :طبق
قانون اقدام متقابل ایران در برابر بدعهدیهای آمریکا بســیاری از
مسائل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و این شورا نیز هیئت
نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده تا همه تصمیمات توسط این
هیئت اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه با توجه به رفتار طرف مقابل و با قوانین موجود
و رهنمودهــای مقام معظم رهبری ،هیئت مذکور تصمیمگیرنده
خواهد بود ،تصریح کــرد :همه این موارد در حوزه برجام را باید با
هم ببینیم .این قانون به اضافه اختیارات شورای امنیت ملی ،مرجع

تصمیمگیری هیئت نظارت بر اجرای برجام است ،از این رو باید با
تدبیر تصمیمگیری شود.
نایب رئیس مجلس با اشــاره به اینکه گفته میشــود باید از
رئیسجمهــور آمریکا در جریان مذاکرات هســتهای امضا گرفته
میشد ،گفت :این پیشنهاد خوبی بود ،ولی زورشان نرسید و ما نیز
نمیتوانیم آن را بگوییم.
عضو فراکســیون امید مجلس در پایان یادآوری کرد :هم ه ما به
دنبال منافع انقالب و نظام هستیم و میخواهیم بهترین تصمیم را
بگیریم .از این رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.
حمله به روحانی به بهانه برجام به ضرر اسالم و ایران
است
عضو بلند پایه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،با صراحت تمام،

رهبری همیشــه فرمودند آقاجان! کار (مذاکرات) انجام دهید اما
اعتماد (به دشمن) نداشته باشید و مواظب باشید؛ این حرف ،یک
حرف حسابی است؛ که آقای رئیس جمهور هم میتواند بگوید من
که مخالفتی با فرمایشات مقام رهبری نداشتم و ندارم و اگر بنا بود
که ما مذاکره نکنیم ،یک کلمه ایشان (رهبری) نهی میکردند ،و
قطعا در این صورت ،نهی ایشــان بر ما واجب االطاعه بود و انجام
میدادیم.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت :رهبر معظم انقالب با
مذاکرات هستهای موافق بودند ،اما از طرفی موافق نیستند با این
که زیر بار زور برویم؛ بله ما هم موافق این موضوع نیستیم ،و آقای
روحانی هم قطعا موافق این موضوع نیستند.
آیت اهلل مســعودی خمینی در ادامه با بیان این که بیانصافی

عضو بلندپایه جامعه مدرسین :اگر مقام معظم رهبری با ورود
و خروج در برجام و مذاکرات هستهای مخالف بودند ،یک کلمه
میفرمودند که آقای روحانی! شما دیگر مذاکره نکن و به کارهای
دیگر خودت رسیدگی کن؛ و در این صورت ،مگر آقای روحانی
میتوانست بگوید نه؟ قطعا در چنین شرایطی ،آقای روحانی میگفت
چشم و میرفت دنبال کارها و مشغلههای دیگری که داشتند

بیانیه اخیر آیت اهلل جنتی را یک اطالعیه بســیار بی پایه و بدی
دانست که موجب سوءاستفاده دشمنان اسالم و انقالب میشود.
«آیت اهلل علی اکبر مســعودی خمینی» از بنیانگذاران جامعه
مدرســین حوزه علمیه قم در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار
ایلنا در قم ،با اشاره به بیانیه اخیر آیت اهلل احمد جنتی که به بهانه
خروج آمریکا از برجام و علیه آقای روحانی رئیس جمهور منتشر
شد ،گفت :در ابتدا باید گفت که مذاکرات هستهای و توافق برجام،
با نظر مقام معظم رهبری صورت گرفت.
این عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،افزود :از ابتدای
مذاکرات هستهای هم کامال مشخص بود که اگر مقام معظم رهبری
با ورود و خروج در برجام و مذاکرات هســتهای مخالف بودند ،یک
کلمه میفرمودند که آقای روحانی! شــما دیگر مذاکره نکن و به
کارهای دیگر خودت رســیدگی کن؛ و در این صورت ،مگر آقای
روحانی میتوانست بگوید نه؟ قطعا در چنین شرایطی ،آقای روحانی
میگفت چشــم و میرفت دنبال کارها و مشغلههای دیگری که
داشتند.
آیت اهلل مسعودی خمینی اضافه کرد :این که ما میبینیم مقام

نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه
گفته میشود باید از رئیسجمهور
آمریکا در جریان مذاکرات هستهای
امضا گرفته میشد ،گفت :این پیشنهاد
خوبی بود ،ولی زورشان نرسید و ما نیز
نمیتوانیم آن را بگوییم

نســبت به آقای روحانی درست نیست ،گفت :اما این جریانی که
یکی از آقایان یا آقای جنتی ،در این اطالعیه شان گفتند ،بسیار چیز
بدی است؛ اگر واقعا آن طور که در این اطالعیه بی پایه و نادرست
نوشته شده ،آقای روحانی باید عذرخواهی بکنند ،پس (بر طبق این
اطالعیه آقای جنتی) باید گفت که شــما (رئیس جمهور) با مقام
رهبری نبودید ،چرا که مقام رهبری برای مذاکرات هستهای اجازه
ندادند؛ در حالی که بر عکس ،مقام رهبری مذاکره را اجازه دادند؛ و
اجازه دادند تا تیم مذاکره کننده بروند و با طرفهای مقابل صحبت
کنند؛ اجازه دادند بروند در همه این مسائل کار کنند ،و منتها زیر
بار ذلت نروند؛ چرا که رهبر معظم انقالب مرتب میفرمودند که ما
به دشمن اعتماد نداریم و زیر بار ذلت نباید رفت.
تولیت سابق حرم حضرت معصومه(س) ،با بیان این که رهبری
در جریان مذاکرات بودهاند ،گفت :بنابراین چرا بایستی فردی مثل
آقای جنتی بردارند و چنین چیزی را بگویند و چنین اطالعیهای را
منتشر کنند؟ که در نتیجه مردم ما ،و همه دنیا بگویند ،پس معلوم
میشود که در داخل کشور ایران و بین سران کشورمان ،اختالفاتی
شدید هست که آقای جنتی این جور حرف میزنند؛ این یک بحثی

است که خیلی مفصل است.
آیت اهلل مسعودی خمینی تصریح کرد :باید به آقای جنتی گفت
که شما در کلماتتان مواظب باشید؛ و فکر کنید که چه دارید حرف
میزنید و چه می گویید و اال اگر مواظب نباشید ،سوءاستفادههایی
که دارد از سخنهای این چنینی می شود کامال مشخص است.
عضو ارشــد جامعه مدرســین حوزه علمیه قم تأکید کرد :من
نظرم این است که مقام رهبری با مذاکرات هستهای موافق بودند
و آقای روحانی هم سر سوزنی از فرمانهای ایشان تخطی نکردند
و حتما تخطی نکردند و نمیکنند؛ و دیگران (مخالفان دولت) هم
اگر بخواهند این موضوع خروج آمریکا از برجام و بهانه کردن این
موضــوع برای حمله به دولت را ،پر و بــال بدهند ،بدانند که این
کارشــان ،بسیار به ضرر اسالم و قرآن ،و همین طور کشور ایران و
انقالب اسالمی است.
تذکر  ۵۰نماینده مجلس به روحانی در مورد برجام
 ۵۰نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرای
قانون اقدام متقابل و متناســب جمهوری اسالمی ایران در مقابل
نقض های مکرر برجام شدند.
به گزارش مهر ۵۰ ،نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکری
کتبی به رئیس جمهور با اشاره به عقد برجام توسط آمریکا خواستار
اجرای بند  ۳قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسالمی ایران
شدند.
متن کامل این تذکر به شرح زیر است:
آقای رئیس جمهور اطالع داریــد که اجرای برنامه جامع اقدام
مشترک موسوم به برجام از سوی ایران مشروط به رعایت الزامات
نه گانه مقام معظم رهبری است .الزم بود تضمین های قوی و کافی
برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شود که از جمله
آن اعــام کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو
تحریم ها است.
استنکاف جنابعالی از اجرای این الزام در زمان انعقاد این توافق
و عدم پایبندی و عدم اعمال بند  ۳قانون اقدام متناسب و متقابل
جمهوری اســامی ایران در مقابل نقض های مکرر برجام توسط
طرف مقابل به ویژه آمریکا به استناد اقاریر ضمنی و صریح جناب
عالی و همکارانتان و گزارشــات وزارت امور خارجه که در اجرای
تبصره یک قانون اقدام تناسب و متقابل ایران در اجرای برجام به
کمیسیون امنیت ملی ارائه گردیده است نتیجه آن عدم پایبندی
و نقض مکرر برجام ،توسط طرف مقابل به ویژه آمریکا بوده است.
الزم اســت با توجه به خروج رسمی آمریکا از برجام و عدم وجود
هیچگونه بهانه ،نسبت به اعمال بند  ۳قانون فوق مصوب مجلس
جهت جلوگیری از ادامه ضرر و زیان غیر قابل جبران اقدام نمائید.

احزاب

گروه سیاسی -نهضت آزادی ایران بهمناسبت خروج آمریکا
از برجــام و رخدادهــای منطقهای جهانی ،با صــدور بیانیهای
موضعگیری و راهکارهایی را برای بهبود وضع موجود ارائه داد
متن بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
در شــامگاه  18اردیبهشــت  1397و پس از گذشت حدود
سه ســال از توافق هســتهای میان ایران و  ،5+1دونالد ترامپ
رییس جمهــور ایاالت متحده امریکا در اقدامی قابل پیشبینی
و در راستای سیاستهای تهاجمی خود ،از توافقنامه بینالمللی
موسوم به «برجام» خارج شــد و جهان را در برابر عملی انجام
شده قرار داد .این عهدشــکنی درحالی صورت گرفت که افکار
عمومی مردم جهان ،حتی اکثریت ملت آمریکا و همچنین ،سایر
کشــورهای امضاکننده از برجام حمایت میکنند و گزارشــات
آژانس بینالمللی انرژی اتمی [  ] IAEAنیز داللت بر پایبندی
کامل دولت ایران به تعهداتش دارد .مقامات کاخ سفید در بیاناتی
صریح عنوان کردهاند که به دنبال یک توافق جدید با دولتمردان
ایران به منظور حل کالن مناقشــات فیمابین هستند .به نظر
میرسد که تصمیم رییسجمهور آمریکا در راستای برنامههای
توســعه نفوذ در خاورمیانه و چانهزنیهــای دوباره و گفتگوی
مستقیم برای وضعیتی اســت که از آن به «تغییر رفتار نظام»
تعبیر میشود.
«برجام» تنها یک ســند حقوقی میان چند کشور نبود ،بلکه
الگویی صلحآمیز و راهحلی واقعبینانه و مبتنی بر منطق اخالقی
«برد – برد» قلمداد میشــد که در چارچوب مناسبات حقوق
بینالمللی و تامین امنیت جهانی و برای گشــودن گرههای کور
در روابط دولتها شکل گرفت .نفی «برجام» نقض صلح و سلب
امید از مردم جهان است و حداقل سه پیامد قطعی دارد :نخست،
معوق ماندن روند صلح خاورمیانه و ممانعت از شکلگیری کشور
مســتقل فلسطینی ،دوم ،توسعه نفوذ دولت نژادپرست اسرائیل
و کشورهای واپسگرای عربی و سوم ،رشد بنیادگرایی جهادی
در منطقه.

ضرورت حفظ برجام و تحقق وفاق ملی

نهضت آزادی ایران امیدوار اســت که این رویکرد عقالنی در
بنابراین بیدلیل نیست که بالفاصله پس از اعالم خروج دولت
آمریکا از «برجام» ،زبانههای جنگ در خاورمیانه شــعل ه کشید .خارج ،به پشتوانههای جدی در داخل کشور نیز اتکا پیدا کند .ما
اســراییل بیش از هر زمان دیگر ،تحت فشــار شدیدی از افکار در طول سالیان پس از انقالب ،همواره اعالم کردهایم که پذیرش
عمومــی در داخل و خــارج قرار دارد تــا اوالً امکانات فنآوری حقوق اساســی ملــت و اصالحات سیاســی دمکراتیک ،یگانه
راهکار واقعبینانه و ممکن در راستای حل
هستهای جنگی خود را مهار کند و ثانیاً،
بحرانهای کالن جامعه و حفظ دستاورها
به موجودیت کشور مستقل فلسطین تن
مجموعه مواضع دولت
و آرمانهای انقالب یعنی آزادی ،حاکمیت
دهد .از همین رو نیاز اساسی دارد تا به هر
راستگرای اسراییل در طول
ملت و حاکمیت ملی اســت .همچنین،
نحوی شده ،از این مخمصه رهایی یابد.
سالیان اخیر ،حکایت از اهداف
بهبود شــاخصهای حقوق بشر ،ضریب
مردم شریف ایران،
شومی به منظور تجزیه ایران و
همبستگی ملی را افزایش داده و منجر به
راســتگرای
دولت
مواضــع
مجموعــه
بالکانیزه شدن خاورمیانه دارد
عقبنشینی بدخواهان استقالل و تمامیت
حکایت
اخیر،
ســالیان
طول
اسراییل در
و به همین جهت ،سالهاست
ارضی ایران خواهد شد.
از اهداف شــومی به منظور تجزیه ایران و
که به دنبال تدارک شرایطی
امروز ابتکار عمل در دســت حاکمیت
بالکانیزه شدن خاورمیانه دارد و به همین
برای رویارویی نظامی ایران
با آمریکا و غرب میباشد.
ایران است .مقام رهبری در روز انتخابات
جهت ،سالهاســت که به دنبال تدارک
متاسفانه روی کار آمدن ترامپ
ریاســت جمهوری در  24خرداد1392
شــرایطی برای رویارویی نظامی ایران با
در ایاالت متحده ،جاهطلبی
اعالم کرد که حتــی مخالفان جمهوری
آمریکا و غرب میباشد .متاسفانه روی کار
دولتمردان عرب حاشیه خلیج
اســامی هم بــه خاطر منافــع ایران در
آمدن ترامپ در ایاالت متحده ،جاهطلبی
فارس و نارضایتی فزاینده مردم
انتخابــات شــرکت کــرده و رای دهند.
دولتمردان عرب حاشــیه خلیج فارس و
ایران که ناشی از تداوم فضای
اینک زمان آن رســیده تا خود ایشان ،به
نارضایتی فزاینده مردم ایران که ناشی از
امنیتی و مشکالت اقتصادی و
خاطر منافع ملی و تمامیت ارضی ایران،
تداوم فضای امنیتی و مشکالت اقتصادی
ابَربحرانهای جاری در کشور
پیشگام در پذیرش اصالحات اساسی در
و ابَربحرانهای جاری در کشــور اســت،
است ،زمینه را برای پیگیری
راستای وفاق ملی شــده و پیشنیاز آن،
زمینه را برای پیگیری و عملی ســاختن
و عملی ساختن این نیت
غیرانسانی ،بیش از پیش فراهم
یعنی زمینههــای عملی گفتوگوی ملی
این نیت غیرانسانی ،بیش از پیش فراهم
ساخته است
را فراهم آورند.
ساخته است.
حکومت ایــران با پذیــرش داوطلبانه
رویکرد مدبرانه دکتر حســن روحانی و
تغییرات دمکراتیک و در چارچوب تحقق
برخی مقامات رســمی جمهوری اسالمی
ایران در واکنش به خروج ایاالت متحده از «برجام» نشــان داد حقــوق و حاکمیت ملت ،افزون بر آن که در مســیر آرمانهای
که راه دیپلماسی و مدار تعامل ایران با جهان ،هنوز بسته نشده و انقالب و مطالبات تاریخی ایرانیان گام مینهد ،ماهیت تحوالت
میتوان با مذاکره و گفتوگو و با تقویت همکاریهای بینالمللی پیــش رو را در چارچوب نظام ،درونزا و مســالمتآمیز خواهد
با سایر کشورها ،ایاالت متحده و معدود حامیانش را در موضوع کرد .همچنین هرگونه احتمال برای تغییرات تحمیلی از سوی
نیروهای برانداز و دولتهای متخاصم را که هدفی جز بازگرداندن
برجام و حقوق حقه ایران در انزوا قرار داد.

مناســبات کالن ایران به پیش از بهمن  1357و تجزیه کشور
ندارند ،مرتفع و غیرممکن میسازد.
رفع حصر از ســران جنبش اجتماعی ایران ،آزادی زندانیان
سیاســی و عقیدتی ،لغو نظــارت اســتصوابی ،آزادی احزاب،
مطبوعات مستقل و ســندیکاها برای فعالیت علنی و قانونی و
الــزام قوه قضاییه به رعایت الزامــات قانونی ،همه در چارچوب
دکترین امنیت ملی نوین جمهوری اسالمی ایران میتوانند قرار
گیرند.
نهضت آزادی ایران هشــدار میدهد که مواضع توامان دولت
ترامپ و افراطیون اســراییلی ،مغایر با روند مبارزات دمکراتیک
ملت ایران بوده و به تقویت موقعیت جریانات اقتدارگرا در ایران
منجر میشود .بنابراین ،ضمن محکومیت رفتار تمامیتخواهانه
دولــت امریکا در نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی «برجام» ،با
دغدغهای جدی خاطر نشان میسازد که در شرایط پیشآمده،
سیاستها و عملکرد حاکمیت ایران در خارج از مرزها ،به ویژه
در سوریه و یمن ،باید توام با خویشتنداری ،شکیبایی و مبتنی
بر ارزیابیهای بلند مدت صــورت پذیرد .حاکمیت ایران نباید
اجازه دهد تحت هیچ شــرایطی ،افراطیون اسراییل با حمایت
مالی ،نظامی و لجســتیک برخی دولتهای عربی به خواســته
دیرینهشــان نائل آیند و ما را در مقابله نظامی با آمریکا و غرب
قرار دهند .امید است حاکمیت ایران تحت تاثیر غوغاافکنیهای
جنگساالرانه قرار نگیرد و با پایبندی به «برجام» در خارج و به
دســت گرفتن ابتکار عمل در بسط آزادیهای مدنی و سیاسی
مصرح در قانون اساســی ایران و تدارک شــرایط مطلوب برای
فعالیت احزاب سیاسی مستقل و رســانههای آزاد ،زمینههای
عینــی گفتوگوی فراگیر ملی و همگرایی بیشــتر را در داخل
ایجاد کند تا با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی ،امکان
جلوگیری از سیاستهای تهاجمی جنگ طلبان فراهم آید.
محمد توسلی
دبیرکل نهضت آزادی ایران
 ۲۵اردیبهشت ۱۳۹۷

