
میز خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

  بستر اشتغال جوانان با ارایه
 تسهیالت ارزانقیمت فراهم شود

خانه ملت| علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی در جلسه فراکسیون جوانان مجلس شورای 
اسالمی گفت: سیستم دیوانی کشور زمینه گردش 
اداری را ساده نکرده است که در برخی نقاط نیاز به 

اصالح دارد. 
رئیس مجلس شورای اســالمی در ادامه با بیان 
این که ایرادی ندارد برخی مشــاغل از استثنا برای 
بکارگیری مجدد بازنشستگان دربیاید تا زمینه حضور 
جوانان فراهم شــود، گفت: با این حال این موضوع 
نمی تواند مشکل اشــتغال را حل کند.او افزود: الزم 
است برای اشتغال جوانان در نقاط دیگر ساماندهی 
صورت گیرد و روی مدل های موفق کارآفرینی کار 
شود تا اشتغالزایی صورت بگیرد.الریجانی در ادامه 
با بیان این که اکثر شرکت های دانش بنیان را جوانان 
اداره می کنند که موفق هم هستند، عنوان کرد: به 
این شرکت ها تســهیالت ارزانقیمت داده می شود 
که می توان این مدل را تسری داد و بیش از پیش از 
این ظرفیت استفاده کرد؛ چنانچه رشد 19 درصدی 
نیز برای این بخش در نظر گرفته شــد.رئیس نهاد 
قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان این که به سایر 
موسسات نیز می توان تسهیالت داد تا بستر اشتغال 
جوانان فراهم آیــد، گفت: الزم اســت زمینه های 
کارآفرینی تشخیص داده شده و تقویت شود؛ قاطبه 
جوانان نیز از فراکسیون جوانان این را می خواهند که 

اقدامات به صورت ملموس صورت گیرد.

 مصطفی کواکبیان: 

رئیس مجلس نباید در قبال آتش زدن 
پرچم یک کشور ساکت می ماند

ایلنا| مصطفی کواکبیان در جریان صحن علنی 
دیروز، سه شنبه مجلس شــورای اسالمی با استناد 
به ماده 79 قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی در تذکری گفت: آقای نادر قاضی پور هفته 
گذشته در روزی که پرچم آمریکا را در مجلس آتش 
زدند و بنده به رئیس جلســه اعتراض و درخواست 
واکنش کردم، گفتند شما که بسیجی هستید چرا 

می ترسید؟
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس افزود: همچنین اذعان داشتند که فراکسیون 
امید موافق آتش زدن پرچم آمریکا در صحن علنی 
بوده است؛ در صورتی که فراکسیون امید مخالف این 
موضوع بوده است. ضمن این که رئیس جلسه نباید 
در مقابل اقدام تعدادی از نمایندگان آرام می نشست، 
پرچم هر کشوری نشان هویت آن کشور است، رهبر 
معظم انقالب نیز بارها اعالم کردنــد که ما با ملت 
آمریکا مخالفتی نداریم و مشکل ما دولت و حاکمیت 

آمریکا است. 

در صحن علنی مجلس مطرح شد

تک و پاتک های برجامی 
بهارستان نشینان

خبرآنالین| نماینده دلواپس مشــهد گفت: 
دولت و مجلس در قبال خروج آمریکا از برجام توپ 
 خالی در نکنند بلکه توجه به ظرفیت های کشــور

 داشته باشند.
 نصراهلل پژمان فر با بیان این که راهکار ما در مقابل 
خروج آمریکا از برجام در متن برجام به صورت کامال 
روشن آمده است و ما باید براساس آن عمل کنیم، در 
تذکری شفاهی در مجلس گفت: اگر ما طبق قانون 
تزریق گاز به نسل جدید سانتریفیوژها را انجام دهیم، 
طرف مقابل هیچ گاه در ما احساس ضعفی را مشاهده 
نمی کند. او با تأکید بر این کــه دولت و مجلس در 
مقابل این اقدام آمریکا توپ خالی در نکنند، تصریح 
کرد: الزم است دولت و مجلس واقعا پای این قضیه 
بایســتند، به اقتصاد مقاومتی و تــوان داخلی اتکا 
داشته باشند و از ظرفیت هایی که در منطقه و دنیا 
و همچنین شــرکایی که داریم، به خوبی استفاده 
کنیم. اگر دســتگاه های ذیربط در این باره اقدامات 
درخور را انجــام ندهند، قوه قضائیــه وظیفه دارد 
درباره این موضوع ورود پیدا کند. اما در مقابل، رضا 
انصاری، عضو فراکسیون امید و کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، در نطق دیروزش در مجلس گفت: 
گر چه رفتار اروپایی هــا در روزهای اخیر برای زنده 
نگه داشتن برجام امیدبخش نبوده است اما ما باید 
براســاس رهنمودهای رهبر معظم انقالب به دور از 
هرگونه رفتارهای احساســی و هیجانی به دستگاه 
دیپلماسی کشور اعتماد کنیم و به راهکارهای مبتنی 

بر خردورزی و عقالنیت جمعی پایبند باشیم.

رنجبرزاده خبر داد:

انتخابات هیأت رئیسه مجلس ششم 
خرداد برگزار می شود

ایسنا|  یک عضو هیأت رئیسه مجلس از برگزاری 
ســومین دوره انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم 
در تاریخ ششــم خرداد خبر داد. اکبــر رنجبرزاده 
گفت: ترکیب این انتخابات با توافق فراکسیون های 
مجلس مشــخص می شود.هیأت رئیســه در  سال 
نخست شــامل علی الریجانی، مسعود پزشکیان، 
علی مطهری، غالمرضا کاتب، امیرحسین قاضی زاده، 
اکبر رنجبرزاده، علی اصغر یوســف نژاد، محمدعلی 
وکیلی، بهروز نعمتی، محمد قسیم عثمانی، محمد 
آشوری تازیانی و امیرآبادی بود. هیأت رئیسه مجلس 
دهم در  سال دوم تغییراتی جزیی داشت که محمد 
قسیم عثمانی، نماینده بوکان و علی اصغر یوسف نژاد، 
نماینده مردم ساری جای خود را به اسداهلل عباسی 
و محمدحســین فرهنگی دادند. طبــق آیین نامه 
رأی گیری هیأت رئیسه مجلس از طریق برگه رأی و 

به صورت مکتوب انجام می شود.

واکنش فرمانده کل سپاه به انتقال سفارت آمریکا 
به قدس

 ملت فلسطین با مقاومت
 طعم شیرین پیروزی را خواهد چشید 

ایسنا| سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل 
سپاه در حاشیه مراسم افتتاح بیمارستان تخصصی 
دندانپزشکی شهید شکری در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اقدام آمریکا در انتقال سفارت خود به قدس 
اشغالی و شــهادت بیش از ۵۰ فلسطینی در چند 
روز اخیر گفت: دنیا پر از ظلــم و جور رژیم غاصب 
صهیونیستی و آمریکاست و برخی کشورهای خائن 
منطقه که نام اســالم را هم یدک می کشند، در این 
ظلم و ستم به مردم مظلوم و مسلمان منطقه شریک 

هستند و این مسأله برای جهانیان آشکار است.
او افزود: این اســتقامت و پایداری که به تبعیت از 
انقالب اسالمی در ســطح منطقه انجام می گیرد 
به دلیل درس هایی اســت کــه از مقاومت به ویژه 
جمهوری اسالمی و جنگ ۸ساله و حوادث دیگری 
مثل استقامت جنوب لبنان، سوریه و یمن به دست 
آمده اســت.جعفری در ادامه گفت: مردم منطقه با 
فداکاری های شان شــیرینی پیروزی را چشیدند 
و ملت فلسطین نیز با همین اســتقامت می تواند 
شــیرینی پیروزی را در آینده ای نزدیک بچشــد.

او همچنین گفت: از شــاخص های نیروی انقالبی، 
مردمی بودن اســت. مردمی بودن، انقالبی بودن و 
والیی بودن سازمان سپاه را یک ســازمان جامع و 
همه جانبه می کند که خدارا شــکر می کنیم، سپاه 
تاکنون این ویژگی ها را در خود حفظ کرده اســت.
فرمانده کل ســپاه گفت: معنــای حرف هایم این 
نیست که سپاه صددرصد در کارها موفق بوده است. 
در این جا موضوع منافع اقتصــادی و درآمد مطرح 

می شود، باید مدام با این موضوع مبارزه کنیم. 

 دولت جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای 
تاکید کرد:

 برخی مقامات منطقه 
رژیم صهیونیستی را گستاخ تر کرده اند

پاد| دولت جمهوری اســالمی ایران در بیانیه ای 
با محکومیت شــدید جنایات اخیر صهیونیست ها 
که در سناریویی مشترک و تحریک کننده با دولت 
آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض عهدنامه ها و مقررات 
انسانی و بین المللی انجام گرفت، از جامعه بین المللی 
خواست با شکستن ســکوت طوالنی خود، پایان 
اشغالگری و تامین حقوق فلســطینیان به عنوان 
صاحبان واقعی سرزمین های اشغالی را تضمین کند.

در ایــن بیانیــه آمده اســت: قتل عــام اخیر 
مردم مظلوم و بی ســالحی کــه در اعتراضات 
مسالمت آمیز علیه اشــغالگری و تجاوز شرکت 
کرده بودنــد، درحالی صورت گرفته اســت که 
دولت آمریکا همزمان درحال برگزاری جشــن و 
پایکوبی برای اقــدام غیرقانونی و تحریک کننده 
خود در انتقال سفارت این کشور به قدس شریف، 
آن هم در روز نکبــت بود.بــدون تردید ایمان، 
روحیه مقاومت و خستگی ناپذیری زنان و مردان 
فلسطینی در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان 
که در چند دهه اخیر، تبدیل به میعادگاهی برای 
یادآوری جهانی مظلومیت فلســطینیان در روز 
قدس شده اســت؛ توطئه جدید صهیونیستی-
آمریکایی برای تبدیل کردن مســأله فلسطین 
به موضوعی فرعــی برای جهان اســالم را نیز با 
شکست روبه رو خواهد کرد.تأسف بار آن که؛ برخی 
مقامات دولت های منطقه که از اراده یا پختگی 
و دوراندیشــی الزم برای شــناخت توطئه های 
دشــمنان و اصلی ترین موضوعات جهان اسالم 
عاجزند؛ فریب سیاست های ضدمنافع و مصالح 
اسالم را خورده اند و با گام نهادن در مسیر دوستی 
آشــکار و پنهان با رژیم صهیونیستی، این رژیم 
غاصب را در ادامه ارتکاب جنایات ضدبشــری و 

وحشیانه، گستاخ تر کرده اند.

از سوی وزیر دفاع مطرح شد:

 اعالم آمادگی ایران
 برای همکاری نظامی با بولیوی

ایرنا| امیر حاتمی در دیدار با فرمانده نیروهای 
مســلح بولیوی با بیان این کــه آمریکای التین 
در سیاســت خارجی و دفاعی دولت و نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران اهمیت ویژه ای 
دارد، اظهار داشت: بر همین اساس، برای توسعه 
مناسبات دفاعی-نظامی با کشور بولیوی ارزش 

قایل هستیم.
او با اشاره به این که دولت بولیوی سال هاست پیام 
استقالل و مقابله با سیاســت های یکجانبه گرایانه 
ســر داده اســت، افزود: یقین دارم همان طور که 
امروز ملت های آزادیخواه از سیمون بولیوار به نیکی 
یاد می کنند، از دولت و ملت شــما هــم به عنوان 
تداوم بخش راه آنان به عظمت یاد خواهند کرد.وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران با انتقاد از عدم پایبندی 
و خروج منفعت طلبانه آمریکا از توافقنامه بین المللی 
معتبر و چندجانبه ازجمله برجام خاطرنشان کرد: 
طی 4۰ سال گذشته ملت ایران بارها شاهد بدعهدی 
و نیات بدخواهانه آمریکا بوده اســت، اما جمهوری 
اسالمی ایران، مقتدر و استوار مسیر تعالی و پیشرفت 

خود را ادامه خواهد داد.
او در همین زمینه تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران در همین مدت با انــواع تحریم های ظالمانه 
دشــمن مواجه بــوده و همچنان ایــن تهدیدات 
ادامه دارد و با وجود این تحریــم و تهدیدات، ملت 
ایران همچنان با قدرت روی پای خود ایســتاده و 
خودکفایی و خوداتکایی کشــورمان در حوزه های 
دفاعی و نظامی موید این موضوع است و بحمداهلل 
تمام نیازهای دفاعی نیروهای مسلح کشورمان را از 

تولیدات بومی تامین می کنیم.
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شهروند| فاصله زمانی خروج آمریکا از برجام درحال افزایش است و هرچه این فاصله زیاد می   شود 
رویکرد و فشــار مخالفان داخلی دولت هم افزایش می یابد. ماجرای نامه آیت اهلل احمد جنتی با این 
مضمون که دولت باید در قبال مواضع و عملکرد خود در بحث برجام از مردم عذرخواهی کند، بازتاب 
گسترده ای در میان افراد و شخصیت ها داشــت؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم 
دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به این نامه گفت که نباید ذهن دیپلمات ها را مشغول کنید. اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در آیین افتتاح خط تولید ســلول انسانی شرکت سل تک 
 فارمد با اشاره به حمالتی که این روزها علیه دولت سازماندهی می شود گفته که زمان یقه گیری های

 جناحی نیست. 
دیروز هم صحن مجلس شاهد حمله هایی علیه دولت بود؛ علی مطهری، نایب رئیس مجلس در واکنش 
به صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان مخالف که به رعایت نشدن تضمین های اجرایی 
اعتراض داشت، گفت که با شورای عالی امنیت ملی هیأت نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است. 
همزمان مجید انصاری، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره هجمه ها به دولت و ماجرای نامه 
رئیس مجلس خبرگان به این مسأله اشاره کرد که صدور بیانیه نشان دهنده مقابله است. مرتضی حاجی 
فعال سیاسی اصالح طلب نیز با اشاره به تحت فشار قرار دادن دولت بعد از خروج آمریکا از برجام به این 

رویکرد تأکید کرد که بیش از هر زمانی به اتحاد و انسجام نیاز داریم. در زیر به این واکنش ها پرداخته ایم.

واکنش ها به حمالت برجامی علیه دولت ادامه دارد

نیاز به انسجام و پرهیز از تشتت سیاسی

به دوستان خود نگاه داشته باشیم که از پشت خنجر نزنند 
ســخنگوی دولــت در واکنــش به 
هجمه هایی که به بهانه خــروج آمریکا 
از برجام بــه دولت وارد می شــود گفت: 
مشکالت زیاد است و ما باید خود را برای 
هر شــرایطی آماده کنیــم و دیگر وقت 
نداریم که هم با دشمنان برخورد کنیم و 
هم به دوستان خود نگاه داشته باشیم که 
از پشت خنجر نزنند. محمدباقر نوبخت 
در نشســت خبری این هفته خود درباره 
حمله به دولت به بهانه برجام، اظهار کرد: 
اکنون وقت آن نیست که ذهن مسئوالن 
دیپلماسی کشور که درگیر سیاست های 
جهانی هســتند را با بیــان این مطالب 
مشــغول کرد. ما نباید جز به منافع ملی 
به چیز دیگری فکر کنیم. وی با تأکید بر 

این که برجام اقدام درستی بود که از سوی دولت انجام گرفت اظهار کرد: در شرایط تحریم این ملت بود 
که باید هزینه سنگینی می پرداخت. دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند، چرا ما را وادار می کنید 
که حرف هایی بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود. نوبخت در پاسخ به این که آیا این مسائل در 
شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود که وی در پاسخ گفت: این مسائل در حوزه شورای عالی امنیت 
ملی نیست. افکار عمومی ما به رغم تخریب هایی که انجام می شود به خوبی در انتخابات سال گذشته 
خادمین خود را تشخیص داد و مردم پشت رئیس جمهوری خود هستند. آن قدر مشکالت وجود دارد و 

ما خود را باید برای هر شرایطی آماده کنیم.

شورای عالی امنیت ملی هیأت نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است
دیروز مجلس شاهد حمالتی به دولت بود؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان صحن علنی 
سه شنبه مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از بندهای برجام آن الزامات که گفته تضمین های 
قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شــود که ازجمله آن اعالم کتبی 
رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ها اســت، این اجرا نشده است. حال 

سوال این است که چرا این مهم اجرایی نشده است؟ 
در بند دوم بیان شــده که اگر نقض برجام صورت بگیرد، بایســتی بند 3 قانون اقدام متقابل 
اجرایی شود. براساس این بند؛ بعد از این که دولت مسائل مربوط به برجام را رصد  کند و اقدامات 
متقابل  را در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همــکاری داوطلبانه را متوقف کند و 
توسعه ســریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی را ســامان دهد، به طوری که ظرف 
مدت 2 سال ظرفیت غنی سازی کشــور به 193 سو افزایش یابد، متاسفانه این مهم انجام نشده 
اســت. نماینده شاهین شــهر خاطرنشــان کرد: بیش از 2۰ بار آمریکا نقض برجام کرده است، 
اکنون با خروج آمریکا از برجام نقض فاحش انجام شــده است و متاسفانه مردم ما از امتیازی در  
توافق با آمریکا برخوردار نشــدند و ما باید به قانون پایبند بــوده و آن را اجرا کنیم؛ اگر قانون را 
اجرا کنیم، مشکالت کشور حل خواهد شد، زیرا اکنون آمریکا به دنبال فشار به ملت ایران است.
علی مطهری که برای ســاعاتی اداره جلسه را بر عهده داشــت، در واکنش به اخطار حاجی 
دلیگانی گفت: در همان قانون اقدام متقابل خیلی از مســائل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع 
شده و این شورا نیز هیأت نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است و همه تصمیمات توسط 

این هیأت گرفته می شود. 
ضمن این که با توجــه به رفتار طرف مقابل و بــا قوانین موجــود و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری، هیــأت مذکور تصمیم گیرنده خواهد بود. مطهری با بیــان این که باید بدانیم همه این 
موارد در حوزه برجام را با هم ببینیم، اظهار کرد: این قانون به اضافه اختیارات شــورای امنیت 
ملی، مرجع تصمیم گیر هیأت نظارت بر اجرای برجام است؛ از این رو باید با تدبیر تصمیم گیری 
شود. امضا گرفتن از ترامپ موضوع خوبی بود اما زورشان نرسیده و ما نیز نمی توانیم بگوییم؛ اما 
اکنون همه ما به دنبال منافع انقالب و نظام بوده و می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این 

 رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.

صدور بیانیه نشان دهنده مقابله است
یک عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام درباره هجمه ها به دولت گفت: صدور 
بیانیه نشــان دهنده نوعی مقابله اســت و 
در شــرایط فعلی مقابله با دولت یا تضعیف 
شــخص آقای رئیس جمهوری شرط عقل 
و انصاف نیســت؛ ضمن این که به  هر حال 
حکایت از این دارد که هنوز عده ای در حال 
و هوای دوران انتخابات هســتند و منویات 
انتخاباتی خودشــان را هرازچندگاهی یک 
بار در قالبی بروز می دهند. مجید انصاری با 
تأکید بر این که برجام باید در جهت منافع 
انقالب اســالمی و ملت ایران ارزیابی شود، 
گفت: ما به دوران مذاکرات برگشته ایم که 
همزمان با حضور آقــای دکتر ظریف و تیم 
مذاکره کننده هسته ای در ژنو و صحنه کارزار 

مبارزات دیپلماتیک، دلواپسان علیه آنها اعالمیه صادر می کردند و از تریبون ها می خواندند. امروز هم درست 
در شرایطی که آقای ظریف و دستگاه دیپلماسی کشور دارند برای جلوگیری از تحقق توطئه آمریکا و حفظ 
برجام مشغول مبارزه و در حال مسافرت به روسیه و کشورهای اروپایی هستند، این نوع برخورد و اعالم موضع 
درواقع تضعیف دولت و تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور است. اگر قرار به عذرخواهی در کشور برای اقدامات 
نسنجیده باشد، دیگران خیلی اولی هستند که با حمایتشــان از دولت گذشته و مواضع افراطی و اقدامات 
نسنجیده کار را به این جا رســاندند. آنها باید از ملت ایران عذرخواهی کنند؛ کسانی که به نوعی به تحمیل 
تحریم های دوازده  سال گذشته به مردم کمک کردند. وی در پاسخ به این سوال که بهترین راهی که آیت اهلل 
جنتی می توانست انتقادات خود را نسبت به برجام و خروج آمریکا از برجام مطرح کند چه بود، گفت: اوال آقای 
جنتی در این بیانیه راهکاری ارایه نکرده اند و همان مسائل کلی که مقام معظم رهبری خطوط آن را ترسیم 
کردند و دولت هم با تمام توان دارد اقدام می کند را بیان کردند. ثانیا فاصله بین دفتر آقای جنتی با دفتر آقای 
رئیس جمهوری فکر می کنم کمتر از صد متر یا دویست متر باشد و تلفن سیاسی هم َدِم دستشان است و 
خیلی راحت می توانند نظرات خودشان را با آقای رئیس جمهوری در میان بگذارند. صدور بیانیه نشان دهنده 
 نوعی مقابله است و در شــرایط فعلی مقابله با دولت یا تضعیف شخص آقای رئیس جمهوری شرط عقل و

 انصاف نیست.

زمان یقه گیری های جناحی نیست
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در آیین افتتاح خط تولید سلول انسانی شرکت 
سل تک فارمد با اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط جدید گفت: به هرحال کشورمان در یک شرایط 
جدیدی قرار گرفته است و واقعیت این اســت که در دوران 4۰ سال گذشته جمهوری اسالمی ایران 
انواع و اقسام دوران را ازجمله دوران تحریم آمریکا، دوران تحریم اروپا و آمریکا به طور همزمان و دوران 
تحریم و صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را پشت سر گذاشته است. جهانگیری با اشاره 
به تصمیم گیری اخیر دولت آمریکا مبنی بر خروج برجام گفت: این اقدام ترامپ ازجمله کارهای عجیب 
و غریب او است که قبل از خروج از برجام اقدام به انتقال سفارت به بیت المقدس کرد. وی افزود: این که با 
سایر کشورهای حاضر در توافق برجام به چه نتیجه ای می رسیم را با روش و راه خود ادامه خواهیم داد اما 
ملت ایران بدانند دولت کم زحمت ترین راه را در این شرایط باز خواهد کرد. جهانگیری با تأکید بر این که 
به طور قطع آمریکایی ها نسبت به توانمندی های ایران و قدرت مردم ایران آگاه نیستند و نمی دانند که 
این توانمندی ها بسیار بیشتر از آنچه فکر می کنند است،گفت: متاسفانه جوی در کشور پیش آمده و 
همه عادت کرده ایم مشکالت را با بزرگنمایی مطرح کنیم و در بیان توانمندی ها کوچک نمایی داشته 
باشــیم. وی افزود: به محض این که درباره مشکالت کشــور صحبت می کنیم وضع مردم را بسیار بد 
عنوان می کنیم اما در هر دو حالت اغراق داریم هم در ارایه بیان مشکالت بزرگنمایی می کنیم و هم در 
توانمندی ها کوچک نمایی داریم. وی با تأکید بر این که با وحدت و انسجام می توانیم بیگانگان را به زانو 
در بیاوریم گفت: این یک شعار نیست و باید سیاست تمام مدیران و مردم کشورمان باشد. معاون اول 
رئیس جمهوری با تأکید بر این که امروز زمان یقه گیری های جناحی نیست تأکید کرد:  تمام جریان ها و 
جناح ها باید یک صدایی را در مقابل دشمنان مان به نمایش بگذارند هر چند اختالف سلیقه هایی وجود 

دارد اما با یکدیگر دشمن نیستم و وقت آن رسیده که اختالف سالیق را کنار بگذاریم.

بیش از هر زمانی به اتحاد و انسجام نیاز داریم
مرتضی حاجی، فعال سیاسی اصالح طلب در واکنش به مخالفت های 
داخلی بعد از خروج آمریکا از برجام گفت: نباید برخی با ادبیاتی با اروپایی ها 
صحبت کنند که آنها را بترسانند و موضع آنها را به تدریج به موضعی مانند 
موضع ترامپ یا پیروی از او تبدیل کنند؛ این اتفاق به نفع منافع ملی نیست. 
مرتضی حاجی، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گو با »اعتمادآنالین« 
می گوید: موافق و مخالف در همه جوامع وجــود دارد اما رأی دهندگان به 
روحانی درواقع اکثریتی هستند که به برنامه های او رأی داده اند و بر همین 
اساس اقلیت باید نظر این اکثریت را محترم شمارند. وی در پاسخ به این که 
مخالفان داخلی فشارهای خود را نسبت به گذشته بیشتر کرده اند و حتی با 
وجود صحبت های مقام معظم رهبری برجام را شکست خورده می دانند، 
گفت: از این بداخالقی ها در سال های پیش هم داشته ایم، پیش از این هم 

بوده که رقیب به جای رقابت منطقــی و جوانمردانه تالش می کند نقاط 
ضعف را بگیرد، بزرگ کند و نقاط قوت را نادیده بگیرد و به این ترتیب تالش 
کند تا پایگاه مردمی دولت را در افکار عمومی ضعیف کند. اگر بخواهیم به 
این موضوعات خوشبینانه نگاه کنیم، رقابت سیاسی است و اگر بدبینانه 

بنگریم همراهی با ترامپ، اسراییل و عربســتان و ... است. نه این که از آنها 
خط بگیرند بلکه یک نوع نگاه مشترک را می توان از این موارد برداشت کرد. 
در صورتی که بیش از هر زمانی به اتحاد و انسجام نیاز داریم و باید دستگاه 
اجرایی و دیپلماسی کشــور را مورد حمایت قرار دهیم که در عرصه های 
بین المللی مشخص باشد از پشتوانه همه مردم برخوردار است. وی با اشاره به 
این که اقداماتی که در تقابل با دولت صورت می گیرد چه تبعاتی برای جامعه 
دارد، بیان کرد: دولت برآینــد رأی مردم و رئیس جمهوری برگزیده مردم 
است و علی القاعده مردم براســاس برنامه ای که او در دوره انتخابات اعالم 
کرده، او را پذیرفته اند و رأیی که داده اند به تعبیری رأی به برنامه هاست نه به 
شخص، اگر هر کس مستقل از تصمیم دولت عمل کند، سنگ روی سنگ 
بند نمی شــود. دولت چیزی جدای از ملت نیست و نباید چنین تلقی ای 
داشته  باشیم. دولت برآمده از ملت و محصول رأی ملت است و درست است 

که تصمیم گیرنده است، اما این ملت است که تصمیم سازی می کند.


