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درمکتب امام

بعثت برای این است که اخالق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم 
را و اجســام مردم را، تمام اینها را از ظلمت ها نجات بدهد، ظلمات را 

به کلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند. 
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۴۳۵، جماران؛ ۲۱ اردیبهشت۱۳۶۲

هدف بعثت

هر کاري که ما مي کنيم باید به دســتور خداي ســبحان باشد؛ چون او هم 
خالق است و آفریدگار، هم رّب است و پروردگار. آنگاه معناي اِنَّ َصالتِي َو نُُسِكي 
َو َمحياَي َو َمماتي ِلِّ َربِّ العالَمين)1( روشــن مي شــود. ما حياتمان و مرگمان 
جز با رضاي خدا نيســت. چرا به ما گفتند در جریان مرگ با کعبه رابطه داشته 
باشــيد؟ اینكه مي گوئيم َو الَكعَبُه قِبلَِتي)2(، تنها مال نماز که نيســت! یا الَكعَبُه 
َمطافِي، تنها مال حج و عمره که نيســت! وقتي ُمحتضر شــدید، به طرف کعبه 
باشــيد؛ مي خواهند بــر ما نماز بخوانند بعد از مرگ، بــه طرف کعبه ما را دفن 
بكنند،حيــات و ممات ما به طرف بيت ال اســت؛ ما غير از خدا و اوصاف خدا و 
احكام خدا کاري نداریم. این شجره طوبي ساقه اش، شاخه اش، برگش، ميوه اش 

و ریشه اش توحيد است. 
فرمود: به مردم بگو من فقط یك حرف آوردم و آن »خدا« اســت! لذا دین، 
تمام شئون یك موحد را تأمين مي کند. کاري را نه به ميل خود انجام مي دهد، 
نه به ميل دیگري. ما وقتي تمام این صد جلد بحار را خالصه بكنيم آئين زندگي 
است! چه حالل است، چه حرام است؛ چه باید، چه نباید! همه دستور اوست. او 
را داریم مي پرستيم. بنابراین اگر کسي این شجره طوبي را تحليل کند و تبيين 
کند، معلوم مي شود که غير از توحيد چيز دیگر در عالم نيست. همانطوري که از 
نظر وجودي خداست و بقّيه فيض او، از نظر مسائل اعتقادي و علمي و فقهي و 
اصولي و امثال ذلك خداست و دستورهاي او. چيزي که دستور خدا نباشد، ما در 
دین نداریم؛ خارج از دســتور خدا هم باطل است و بّين الَغّي. لذا فرمود به مردم 
بگو فقط یك چيز به من وحي شد و آن هم این است که فقط خدا معبود است 
و ال غير؛ این مي شود )رحمت جهاني (. اگر جهان بر اساس این توحيد حرکت 
کند؛ هيچ کس نه بيراهه مي رود، نه راه کسي را مي بندد. مرحوم صدوق )رض( 
این بيان نوراني را از وجود مبارك پيغمبر )ص( در کتاب قّيم توحيدشــان نقل 
مي کننــد، فرمود: نه من و نه هيچ پيامبري قبل از من کلمه اي به عظمت الإله 
إال ال نيــاوردم و نياوردند، این معادل ندارد. َما ُقلُت َو لَْم یَُقْل اََحٌد َقبلِي ِمثُل ال 
إلــه إال ال، زندگي ما را این توحيد اداره مي کند. براي اینكه ما هر چه تالش و 
کوشش مي کنيم؛ باألخره کار یا باید یا نباید است! یا صحيح است یا باطل؛ این 
را فقط ال باید بگوید. ذات أقدس إله هم به احدي دستور حكم نداده، فرمود: اِِن 
، بقيه رساننده هاي حكم الهي هستنند؛ این مي شود رحمت جهاني.  الُحكُم ااِّل ِلّ
ایني که درباره یك عّده اي فرمود: َفُهْم فِي اَمٍر َمریٍج )3(؛یعني اینها در هرج و 
مرج هستند. بعضي ها که به پوچي مي رسند، براي اینكه نمي دانند چه کار بكنند. 
فرمــود: َفُهْم فِي اَمٍر َمریٍج، اینها در هرج و مرج اند، راه گم کردند. یك انســان 
راه گم کرده امــر َمریجي دارد! براي اینكه مبدأ یادش رفته، منتها یادش رفته؛ 
این گاهي یمين مي رود، گاهي یَســار مي رود، اَتباُع ُکلِّ ناِعق)4( است، به جائي 
پي نمي برد! اگر اضالع سه گانه عالم را خدا آفرید، همين خدا باید اداره کند! اگر 
کســي در رهنمود خدا حرکت کرد، به مقصد مي رســد، روح و ریحان نصيبش 

مي شود. نشد، َفُهْم فِي اَمٍر َمریج مي شود.
ََّما اِلُهُكْم اِلٌه واِحد، این دســتور ذات أقدس إله  ََّما یُوَحي اِلَيَّ اَن اینكه فرمود: اِن
اســت. کجا باید، کجا نباید، کجا شاید. آنجا که شاید است، منطقُه الَفراغ است، 
مباح است؛ آن شــاید را هم همان خدا گفت. اینطور نيست که ما به ميل خود 
بگوئيم کجا باز اســت، کجا بسته اســت؛ کجا مباح است، کجا حرام است، کجا 
حالل است! همانطوري که نمي توانيم پيش خود بگوئيم فالن چيز واجب است 
یا فالن چيز حرام است، پيش خود هم نمي توانيم بگوئيم فالن چيز مباح است. 
مبــاح را هم او گفته، واجب را هم او گفته، حرام را هم او گفته، منطقُه الَفراغ را 
هم او گفته، منطقه بسته را او گفته، منطقه ممنوعه را او گفته؛ فرمود: بعضي از 
چيزها ُغرقگاه است، حریم است، مبادا این مكروهات را مرتكب بشوید، یا معاصي 
صغيره را مرتكب بشوید که ممكن است خداي ناکرده بيفتيد؛ این را هم او گفته. 
در عالم هيچ حرفي نيســت، مگر حرف او! اگر هيچ حكمي نيست مگر حكم او، 
او باید به ما بگوید چه باید، چه نباید، چه شــاید. کســي دیگر نمي تواند حرف 
بزند! براي اینكه ما نه مي دانيم گذشته چه بود، نه مي دانيم آینده چه هست! ما 
از پشــت این دیوار بي خبریم، چه مي دانيم در قبر چه خبر است، برزخ چه خبر 
اســت! چه کار بكنيم که آنجا راحت باشيم. اگر ما نمي دانيم چه شاید، چه باید، 
چه نباید؛ باید او مشخص بكند که فالن چيز حالل است، فالن چيز حرام است، 

فالن چيز مباح است. 
تبیین برخي اوصاف انحصاري رسول خدا )ص(

درباره وجــود مبارك پيغمبر )ص( چند تا حصــر در قرآن کریم آمده که 
بخشي از این حصرها در این سوره است، بخشي هم در پایان سوره مبارکه کهف 
است، بخشي هم در اّول سوره مبارکه نجم است و مانند آن. یكي از آن حصرها 
ََّما اَنَا  این اســت که من ذاتاً بشرم، غير از بشریت چيز دیگر در من نيست: ُقْل اِن
بََشــٌر)5(.حصر دیگر آن است که در عصر من فقط بر من وحي مي شود و ال غير. 
بر هيچ کســي وحي نمي شــود، إال بر پيامبر و من پيامبرم؛ این حصر دّوم، که 
ََّما یُوحي اِلَّي. در این آیه 108 ســوره مبارکه انبياء این اســت که فقط بر من  اِن

وحي مي شود. 
حصر بعدي آن اســت که در مســائل دیني، أعم از اصول دین و فروع دین 
چيزي از ذات مقّدسش صادر یا ظاهر نمي شود، إال اینكه مطابق وحي است. در 
آیه: َو َما یَنِطُق َعِن الَهوي. اِْن ُهَو إال َوحٌي یُوَحي)6(، خصوص نطق، معيار نيست. 
اینكه مي گوئيم فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت شــرعي است؛ 
یعني در مســائل دیني آنجا که ما بخواهيم اصلي از اصول دین یا فرعي از فروع 
دین را از حضــرت دریافت کنيم؛ هر چه که فعاًل، قوالً، تقریراً مي فرماید وحي 
اســت. َما یَنِطُق َعِن الَهوي، َما یَكُتُب َعِن الَهوي، َما یَفَعُل َعِن الَهوي، َما یَُقوُم َو 
ال یَقُعُد َعِن الَهوي اِْن ُهَو ااِل َوحٌي یُوَحي. حاال مسائل عرفي و عادي امثال دیگر 
هم خارج از بحث است. آن را روي والیت کلّيه که حضرت دارد بر اساس ُقربَين 
نَوافل و فرائض انجام می دهد، ولي آنچه که فعاًل محل بحث اســت این است که 
در تمام مســائلي که مربوط به اصول دین و فروع دین است و سّنت آن حضرت 
حجت است قوالً و فعاًل و تقریراً؛ این مطابق وحي است.که َما یَنِطُق َعِن الَهوي. 

اِْن ُهَو ااِّل َوحٌي یُوَحي. 
عدم منافات رحمت بودن پیامبر )ص( با جنگ هاي او

مطلب بعدي درباره رسالت اســت، فرمود: من فقط َرحمٌه لِلعالمين ام. مي 
ماند این ســئوال ها که جنگ ها و خونریزي ها چگونه است. چون وجود مبارك 
حضرت مظهر اسماي حسناي الهي اســت. در ذیل آیه ِلِّ االَسماُء الُحسَني)7(، 
آنجا این روایات نوراني خوانده شد؛ ائمه فرمودند: نَحُن االَسماُء الُحسَني)8(. اینها 
مظهر اسماي حسناي الهي اند، مخصوصاً وجود مبارك حضرت، مظهر اسم أعظم 
است. اگر خدا اَرَحُم الّراحمين اســت، مظهري دارد، آیاتي دارد. در بيان نوراني 
حضرت امير هم این بود که: َما ِلِّ آیَه ٌ اَکَبُر ِمّني)9(،خداي سبحان آیتي بزرگتر از 
من ندارد. چون این 14 نفر یك نورند، از اینها بزرگتر کســي نيست. اّما از درون 
بزرگتر نيست، چون کثرتي نيســت؛ نور واحدند. از بيرون بزرگتر نيست، چون 

بيرون کسي نيست که همتاي اینها باشد، چه برسد که از اینها بزرگتر باشد.
پس حضرت َرحمٌه لِلعالَمين است. اگر َرحمٌه لِلعالَمين است، مظهر ال است؛ 
ال عدل محض اســت. اگر اََشدُّ الُمعاقِبين است فِي ُموِضع النَّكاِل َو النَِّقَمه روي 
عدل اســت، عدل هم رحمت است. اگر وجود مبارك پيغمبر )ص( در جنگ ها 
و امثال ذلك عّده اي را به جهّنم فرســتاد، روي عدل اســت؛ عدل رحمت است. 
معناي رحمت، رحمت عاطفي و رحمت دلسوزي نيست! قرآن به شاهدان عادل 
در سوره نور مي فرماید: ال تَأُخْذُکْم بِِهَما َرأَفٌه فِي ِدیِن ال)10(. پس رحمت عاطفي 
غير از رحمت معقول است، رحمت معقول با عقل هماهنگ است. رحمت عاطفي 
روي دلســوزي هائي است که گاهي عدل اســت، گاهي غيرعدل. بنابراین چون 
حضرت مظهر اَرحُم الّراحمين است و مظهر رحمت رحمانّيه خداي سبحان است 
و عادالنه جهان را اداره کرد و همچنان دارد اداره مي کند، پس : َما اَرَسلْناَك إاّل 

َرحَمًه لِلعالَمين)11(. 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دامت بركاته( در جلسه درس تفسیر 
سوره انبیاء در جمع طالب و فضالي حوزه علمیه قم ـ  ۱9 و ۲0/ ۱0/ ۱۳89 

)۱( انعام/ ۱۶۲
)۲( تفسیر برهان/ ۱/ ۱۲۲

)۳( ق/ ۵
)۴( نهج البالغه/ حكمت ۱۴۷

)۵( كهف/ ۱۱0
)۶( نجم/ ۳ و ۴

خوان حكمت روزهای یكشنبه منتشر می شود.

»توحيد«؛ تنها پيام رسالت نبي اكرم )ص(

نگاه

فریب می دهند یا می خوریم؟!
علی اكبری

حكایــت تيم مذاکره کننده ایران و بيانات و اظهارات مقامات آمریكایی در 
خصوص تحریم ها، حكایت مثلی است که شهيد مطهری در کتاب خویش به 
آن اشاره می کند. شهيد مطهری می گوید: اگر مردی به خواستگاری زنی برود، 
یك وقت این زن او را گول می زند، مثال بيوه است و بچه دارد، بچه ها را مخفی 
می کنــد و قيافه خودش را با انواع گریم ها عــوض می کند و خالصه با نهایت 
فتانت و زرنگی نقاط ضعف خودش را می پوشاند. اگر این مرد با او ازدواج کند 
و مهر سنگينی هم قرار بدهد، بعد از مدت ها که تدریجا عيب ها ظاهر می شود 
حق دارد که بگوید: ما را گول زدند و کاله ســرمان گذاشتند؛ چون واقعا یك 
توطئه در کار بوده اســت برای گول زدن. ليكن یك وقت انسان، یك حرص و 
شره احمقانه ای پيدا می کند و می رود سراغ یك پيرزن تا از او خواستگاری کند. 
پير زن به او می گوید: چرا آمدی خواســتگاری من؟ تو سنت چهل سال است 
و من شصت سالم است! می گوید: من شصت سال را هم قبول دارم. می گوید: 
ببين توی دهانم یك دندان نيست و پشتم خم شده. می گوید: من قبول دارم. 
آن پيرزن در کمال صداقت ضعف هایش را ارائه می دهد، ولی این شــخص از 
درون خودش آنچنان شيفتگی نشان می دهد و عجله و شتاب دارد که هر چه 
او با صداقت عيب های خودش را بيان می کند، می گوید: مهم نيست. حاال اگر 
بــا این پيرزن ازدواج کند، آیا بعدا حق دارد که بگوید ما را گول زدند؟! نه، تو 

گول خوردی ولی کسی تو را گول نزد.
مهم ترین تحریم ها عليه کشورمان توسط آمریكا اعمال شده است و دولت 
آمریــكا به صراحت اعــالم کرده که افراد، شــرکت ها و دولت هایی که به این 

تحریم ها بی توجهی نشان دهند، مجازات خواهند شد.
تيم مذاکره کننده هسته ای کشــورمان یكی از مهم ترین دالیل مذاکره با 
آمریكا را رایزنی به منظور برچيدن تحریم ها قرار داده اســت و در این مســير 
امتيازات نقدی فراوانی به طرف مقابل داده اســت و متاســفانه در رسيدن به 
راهبرد خود مبنی بر برچيدن تحریم ناکام بوده اســت. چرا  که بعد از توافق 
ژنو، نه تنها تحریم ها کاهش نيافته بلكه تشدید نيز گردید و حتی جان کری به 
صراحت به تشدید تحریم ها عليه ایران اذعان و اقرار نمود. بر همين اساس تيم 
مذاکره کننده کشــورمان که در گام اول نتوانسته  این تحریم ها را کاهش دهد 
اعالم می دارد که در توافق نهایی که قرار اســت انجام شــود، تمام تحریم های 
هســته ای برچيده خواهد شد. در مقابل این ادعا، طرف آمریكایی به صراحت 
اعــالم می دارد که لغو تحریمی صورت نخواهد گرفت بلكه تنها بخش کمی از 
این تحریم های کنونی تعليق خواهند شــد آن هم در صورتی که ایران تن به 
راســتی آزمایی ویژه بدهد. در این ميان حتی کنگره آمریكا به تصویب قوانين 
و مقرراتی پرداخته که هرگونه لغو تحریم ها توســط ریاســت جمهور و دولت 
آمریكا بدون جلب نظر موافق کنگره و ســنا را ناممكن می سازد و این موضع 
توسط تمام ارکان دولت آمریكا و حتی اعضای تيم مذاکره کننده آمریكا اعالم 
و اعالن می گردد. با این وصف تيم هسته ای کشورمان همچنان اصرار دارد که 
تمام تحریم ها بعد از توافق نهایی لغو خواهد شد و ایران کاری به مسائل داخلی 

آمریكا ندارد و دولتمردان آمریكا باید مشكل خودشان را خودشان حل کنند.
باید به تيم هســته ای کشورمان متذکر شد طرفی که قرار است تحریم ها 
را برچيند همان طرفی اســت که به صراحت اعالم مــی دارد این کار را انجام 
نخواهد داد. با این وصف چگونه می توان از فناوری هســته ای و دستاوردهای 
دانشــمندان کشورمان دست کشيد و عقب نشينی نمود؟ آیا اگر بعد از توافق، 
طرف آمریكایی تحریم ها را لغو نكند، طرف ایرانی می تواند شكایت کند که چرا 
آمریكا خالف توافق عمل کرده اســت؟ آمریكا از هم اکنون اعالم موضع کرده 
اســت و مشخص نيست چرا طرف ایرانی تمایل دارد به جای طرف آمریكایی 
سخن بگوید؟ آیا اگر فردای توافق نهایی، طرف ایرانی از طرف آمریكایی بپرسد 
که چرا تحریم ها را لغو نمی کنيد، مورد تمســخر آمریكا قرار نمی گيرد که من 
که روز اول گفتم تحریم ها لغو نمی شود و شما خودتان از طرف ما به مردم خود 
قول می دادید و اکنون نيز خود بروید و به این قول های داده شده، عمل کنيد! 

در آن روز تيم مذاکره کننده هسته ای کشورمان چه پاسخی خواهند داشت؟
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خطیب موقت نماز جمعه تهــران گفت: ما به 
آقای آمانو، غربی ها و آمریكا می گوییم كه آرزوی 
به رسمیت شناختن اسرائیل و نیز گنجانده شدن 
شرط بازدید از تأسیســات نظامی ایران در توافق 

هسته ای را به گور خواهید برد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، آیــت ال محمد علی 
موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره 
به مسئله یمن آن را موضوع جهان اسالم و جهان بشریت 
دانست و اظهار داشــت: این جنایات فجيعی که در یمن 
متوجه مردم بی گناه و مظلوم آن شده و همه را به نابودی 
کشانده به دســت دولتی انجام می شود که خود را محور 

کشورهای اسالمی و خادم الحرمين می داند.
وی با بيان اینكه ای کاش آنها این عناوین را به خود 
نمی بســتند تا گفته نمی شــد که این جنایات مربوط به 
اسالم است، تصریح کرد: آنها چهره اسالم را در دنيا کریه 

کرده اند.
آیت ال موحدی کرمانی با اشــاره به نامه هوشمندانه 
مقام معظم رهبری به جوانان غربی، یادآور شــد: رهبری 
آگاه و بيــدار ما در آن نامه فرمودند که اســالم را از متن 

اسالم بگيرید و کاری به مدعيان اسالم نداشته باشيد.
خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینكه در 
جریان جنایات اخير در یمن کشورهای به ظاهر اسالمی 
نيز از عربستان حمایت کرده و رسوا شدند، گفت: در این 
ميان مجامع جهانی و آمریكا نيز که دم از حقوق بشــر و 

دموکراسی می زنند هم رسوا شدند.
وی با بيان اینكه چهره اسالم واقعی در یمن و امثال 
یمن روشن و به دست ایران اسالمی ظاهر شد، گفت: آن 
مدعيان اسالم دروغين، آدم می کشند اما ایران اسالمی در 

فكر رساندن دارو و غذا به مجروحان است.
آیت ال موحدی کرمانی در ادامه به مردم عربستان در 
تعامل با حكومت فاســد آل سعود اشاره کرد و خطاب به 
آنها گفت: مردم عربســتان هم باید در این زمينه امتحان 
خود را می دادند؛ شما که ساعت ها قرآن می خوانيد چقدر 
از قــرآن را فهميده اید؟ چرا از حكومــت ظالم ابراز تنفر 

نمی کنيد؟ چرا خفقان گرفته اید؟
خطيب موقت نماز جمعه تهران در عين حال یادآور 
شــد: البته در گوشه هایی از کشور عربستان ندای بيزاری 
از این حكومت ظالم به گوش می رســد اما کم است و اگر 
سراسر عربستان فریاد بيزاری از این ظالمان را سر دهند 
سرنوشتشان همچون سرنوشت ایران اسالمی خواهد بود 

و ظالم با جنایاتش نابود می شود.
وی خاطرنشان کرد: حرمين شریفين اسير دست این 
حكومت ظالم شــده و باید کعبه و مدینه را از دست این 

ظالمان آزاد کنند.
آیت ال موحدی کرمانی خطاب به مردم عربســتان، 
متذکر شد: شما این قرآن را که مرتب می خوانيد می گوید 
بيایيد از دشمن ابراز تنفر کنيد؛ بنابراین یا این تنفر کشور 
عربستان را پر می کند و ظالم را فراری می دهد یا احياناً به 
دست ظالم شهيد می شوید که این نعمت بزرگی است؛ از 

چه نگرانيد و می ترسيد؟

خطیب جمعه تهران:

آمریکا آرزوی بازدید از مراكز نظامی ایران را به  گور می برد

خطيب موقت نماز جمعه تهران با تأکيد بر اینكه عمر 
حكومت ظالمانه آل ســعود تمام شده است، تصریح کرد: 
وقتی مردم اراده می کنند که حكومت ها را ســاقط کنند 
آنها نيز فســاد و ظلم را بيشتر می کنند، در حاليكه اتفاقاً 
با همين ظلم خود نابود می شــوند همانطور که شاه نابود 

شد و فرار کرد.
وی در ادامه به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: 
غرب، آمریكا و آقای آمانو در خصوص مذاکرات هسته ای 
دچار توهم و ذوق زدگی شده اند و سناتور آمریكایی گفته 
توافق ما با ایران باید با به رسميت شناختن اسرائيل همراه 

باشد.
آیت ال موحدی کرمانی به اظهارات اخير آمانو مبنی 
بر بازدید از تأسيسات نظامی ایران به عنوان یكی از شروط 
توافق اشــاره کرد و اظهار داشت: ما به آقای آمانو و طرف 
مقابل می گویيم که دست از این خيال پردازی ها بردارید و 
بدانيد ایران همان ایرانی است که مقاومتی که طی سال ها 

داشته را باز هم خواهد داشت.
خطيــب موقت نماز جمعه تهران بــا بيان اینكه آنها 
توقع دارند ایران اســرائيل را به رسميت بشناسد، تصریح 
کرد: کدام اسرائيل؟ همان اسرائيلی که در جنگ 50 روزه 
تابســتان غيرنظاميان را به قصد تفریح کشت، این رژیم 
ســفاك 44 غيرنظامی فلسطينی را در اردوگاه های تحت 
حمایت سازمان ملل به شهادت رساند تا جایی که واکنش 

تند نمایندگان اروپا را هم در پی داشت.
وی تأکيــد کرد: ما به آقای آمانــو، غربی ها و آمریكا 
می گویيم که آرزوی به رســميت شناختن اسرائيل و نيز 
گنجانده شدن شرط بازدید از تأسيسات نظامی ایران در 

توافق هسته ای را به گور خواهيد برد.
آیــت ال موحدی کرمانی بــا بيان اینكــه اوباما در 
کمپ دیوید به کشــورهای عربی حوزه خليج فارس گفته 
است که از ایران نترســيد بلكه از اختالفات درونی خود 

بترسيد، گفت: جالب است که اوباما هم توصيه به وحدت 
می کند، وحدت نيروهای ضد اسالم.

خطيب موقت نماز جمعه تهران در ادامه خطبه دوم 
با اشــاره به موفقيت های حزب ال لبنان خاطرنشان کرد: 
حــزب ال لبنان پيروزی های خوبی را به دســت آورده و 
ارتفاعات مرز لبنان و ســوریه را که پيش از سه سال در 

اشغال النصره بود آزاد کرد.
وی با اشاره به مسئله یمن و جنایات آل سعود در این 
کشور گفت: رژیم سفاك و کودك کش و مدعی آل سعود 
تا امروز در یمن 4هزار شهيد، 7هزار مجروح بر جا گذاشته 
و 900 مكان خدمت رســانی ازجمله آب، برق و سيلو را 

منهدم کرده و امكان مداوای مجروحين نيز وجود ندارد.
آیت ال موحدی کرمانی با اشاره به توطئه تجزیه عراق 
به سه دولت شيعه،  سنی و ُکرد در کنار سوریه بدون بشار 
اســد، تصریح کرد: این امر از سلسله خيانت های آمریكا 
و ناشــی از خواب پریشان آنهاست که خداوند اینها را به 

دست رزمندگان عراق و سوریه بيدار می کند.
نقوی  حســینی مطرح كرد: طــرح مجلس برای 

حراست از حقوق هسته ای ملت
به گزارش خبرگزاری فارس، ســيد حســين نقوی 
حســينی در ســخنرانی پيش از خطبه های نماز جمعه 
تهران، بــا تأکيد بر اینكه ما برای کمــك به مردم یمن 
منتظر مجوز هيچ نهــاد بين المللی نخواهيم ماند، گفت: 
ما در یمن دخالت نمی کنيم و اگر دخالت می کردیم رژیم 
عربستان در همان هفته اول محو می شد. وی با تأکيد بر 
اینكه کشتی نجات ایران قطعاً به یمن خواهد رسيد و قلب 
تهدیدها را می شكافد، اظهار داشت: ما کشتی نجات را به 
یمن خواهيم رساند و اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این 

کشتی را به هيچ قدرتی نمی دهيم.
وی با بيان اینكه تا به امروز بيش از 900 مكان عمومی 
در یمن با خاك یكســان شــده، تصریح کرد: مكان های 

عمومی بمباران شده توسط آل سعود مكان هایی است که 
آب شرب، برق و خدمات بهداشتی ارائه می کنند و امروز 
با نبود این امكانات یك فاجعه انســانی در یمن در حال 

رخ دادن است.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلــس افــزود: این رژیــم می داند که اگــر مردم یمن 
بتوانند یك حكومت مردم ســاالر را در کشور خود مستقر 
کنند پایه های حكومت آل ســعود فــرو خواهد ریخت و 
صهيونيست ها نيز پشــت آل سعود ایستاده اند چون آنها 
نيز از ایران و حكومت مردم ساالر دینی ضربه خورده اند و 
دیگر اجازه نمی دهند زیر دست حكومت دست نشانده آنها 

دوباره چنين اتفاقی رخ دهد.
نقوی حســينی تاکيد کرد: اگر به این تجاوزات پایان 
داده نشــود، ما به نحــو دیگری این تجــاوزات را پایان 

می دهيم و جلوی آن خواهيم ایستاد.
وی بــا بيان اینكه پس از پایــان یافتن تجاوزات باید 
بستر الزم برای گفت وگوی یمنی یمنی آغاز شود، افزود: 
بنابراین هيچ قدرت ســلطه گری حق دخالت در یمن را 
ندارد و در این صورت مردم و گروه های یمنی باید مشكل 

خود را حل کنند.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس با تاکيد بر اینكه با اتمام تجاوزات باید بستر کمك 
رسانی به مردم یمن از سوی نهادهای بشر دوستانه به هر 
شكل فراهم شــود، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
معتقد است نهادهای حقوقی و کانون های حقوقدان باید 
بر روی ميزان، خســارت و جنایات رژیم سعودی در یمن 
کار و ميــزان آن را ارزیابی کنند تا در این صورت زمينه 
محاکمه رژیم آل سعود به عنوان جنایتكار جنگی فراهم 

شود.
نقوی حسينی خطاب به تيم مذاکره کننده کشورمان، 
تاکيد کرد: در مقابل ما دشمن ایستاده و باید چشم خود را 
باز کنيد؛ آنها دشمنانی کينه ورز، مزدور با سياست دوگانه 
و نيــت ناپاك هســتند و نباید اجــازه داد که به عزت و 

عظمت ملت ایران جسارت شود.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس اظهار داشت: تيم مذاکره کننده باید در مذاکرات 
سرداری کند چرا که این ملت را پشت سر خود دارد و ما 

برای توافق خوب وارد ميدان شده ایم.
وی با اشــاره به ویژگی توافق خوب، خاطرنشان کرد: 
در توافق خوب حقوق هسته ای ملت ایران و حق تحقيق و 

توسعه در علوم هسته ای باید تماما حفظ شود.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس گفت: بنده به عنوان یك نماینده مجلس به ملت 
ایران اطمينان می دهم که مجلس شــورای اســالمی به 
دنبال تهيه طرحی جامع اســت که بتواند از همه حقوق 
ملت ایران حراست کند و از این رو مجلس اجازه نمی دهد 

توافقی به ضرر ملت ایران اجرا شود.
كیهان درگذشت برادر آیت اهلل موحدی كرمانی 
امــام جمعه محتــرم تهران را به ایشــان و همه 

بازماندگان تسلیت می گوید.

امام جمعه قم:
بازدید از مراكز نظامی پذیرفتنی نيست

قم- خبرنگارکيهان:
امام جمعه قم با اشاره به مواضع مسئوالن آمریكایی و رئیس 
آژانس  اتمی در مورد نتایج توافقنامه ایران با ۱+۵ گفت: توافقنامه ای 
كه زمینه دسترســی به مراكز نظامی ایران را برای دشــمنان 

قسم خورده آن تسهیل كند پذیرفتنی نیست.
آیت ال سيدهاشم حسينی بوشهری در خطبه های نمازجمعه قم که 
در حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد افزود: مذاکره کنندگان هسته ای 
کشورمان باید مقتدرانه پيگير خطوط قرمز مورد نظر رهبری باشند و زیر 

بار زورگویی طرف مقابل نروند.
وی اظهار کرد: آمریكایی ها ثابت کرده اند که اهل اعتماد نيســتند و 
بنابراین مذاکره کنندگان نباید بــا خوش خيالی به وعده های آنان اعتماد 

کنند مگر اینكه تضمينی عينی و قطعی بگيرند.
مدیر حوزه های علميه بر تداوم برنامه هسته ای و نپذیرفتن نظارت های 
غيرمتعارف تأکيد کرد و گفت: متن توافقنامه هم باید به گونه ای تنظيم شود 
که قابل تفسير نباشد و تحریم های مرتبط همزمان و در روز اول اجرای آن 
لغو شوند. وی در ادامه با اشاره به موضوع بغرنج جنگ آل سعود عليه مردم 
مظلوم یمن گفت: اگرچه آل سعود تحت شرایط خاص و زیر نگاه سنگين 
افكار عمومی جهانيان آتش بس اعالم کرد اما همچنان متجاوزین آل سعود 
برخی نقاط یمن از جمله صعده را بمباران کردند. حسينی بوشهری سفر 
رئيس جمهور عراق به ایران را مهم ارزیابی و اظهار کرد: امنيت عراق امنيت 
ایران است و عراق کشور دوست و برادر ایران است. وی بيانات رهبر انقالب 
خطاب به رئيس جمهور عراق را تقویت کننده امنيت و آرامش عراق عنوان 
کرد و افزود: یكپارچگی عراق مســئله مهمی اســت که نباید از آن غافل 

شد زیرا در غير اینصورت نزاع و کشمكش همواره با عراق خواهند ماند.

سرویس سياسی-
یكی از وعده های  وزیر راه و شهرســازی از 
ابتدای مســئولیت خود تاكنون و در طول دوران 
تصدی خویش تكمیــل و تحویل تمام پروژه های 
نیمه تمام مسكن مهر در ســال 9۴ بود. اما عدم 
توجه به تكمیل و رفع مشــكالت مسكن مهر در 
دولت یازدهم متقاضیان این طرح را با چالش های 
زیادی مواجه كرده است. بر اساس قانون اساسی 
داشتن مسكن حق اقشار كم درآمد جامعه است، 
اما با این حال در یک سال و نیم اخیر نه تكلیف 
پروژه های مسكن مهر مشخص شده و نه این كه 
طرح جدیدی از سوی دولت برای خانه دار كردن 

دهک های پائین جامعه معرفی شده است.
اصــرار دولت بر این که اجرای برنامه های مســكن 
تورم زا و مخالف اصول اقتصادی اســت باعث شده تا در 
بخش زمين و مسكن مشكالت عدیده ای به وجود بياید 
و همچنان در بالتكليفی به ســر برد. در دولت یازدهم 
پرداختی های بانك مسكن به پروژه های مسكن مهر، 86 
درصد کاهش یافته و از ســرعت پيشرفت آن به شدت 
کاسته شــده است، این در حالی است که در این مدت 
ميزان اقساط بازگشــتی مردم به بانك مسكن و دولت 
دو برابر شده است. اعطای وام نوسازی مسكن روستایی 
و شــهری در سال 92 نســبت به 91 حدود 87 درصد 
کاهش داشته و هيچ گونه برنامه ای برای تأمين مسكن 
دهك های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نيست.

بالتكليفی و کند شدن مسئله مسكن همراه با یأس 
پراکنی دولت و وزارت راه به مردم و مسئوالن استانی از 
قبيل مزخرف دانستن طرح مسكن مهر و یا این که طرح 
مذکور باعث ایجاد حاشــيه نشينی شده، در کنار نبود 
برنامه جدید و طرح جایگزین مناسب، وضعيت مسكن 

را در آینده نگران کننده کرده است.
تعلل و کم کاری موجود در بخش مســكن موجب 
رکودی بی ســابقه در بخش مسكن شده است. کاهش 
شدید پروانه های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه 
روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال های آتی ميان 
عرضه و تقاضا شــكاف جدی به وجود آید و این امر در 
نهایت می تواند منجر به افزایش قيمت مسكن شود. این 
رکود خود را در صنایع مرتبط با مســكن و اقتصاد ملی 
نشان داده است، به نحوی که توليدکنندگان سيمان و 
فوالد در بورس، چندین ماه دچار روند نزولی شــده اند 
و شاخص آنها کاهش یافته است. به عبارت دیگر بخش 

مسكن که می توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور 
در رویكرد اقتصاد مقاومتی باشــد، با سياست های اخير 
مســئوالن بخش مســكن، خود گرفتار رکود شده و به 

مثابه وزنه ای بر پای اقتصاد کشور عمل می کند. 
افزایش قیمت مسكن 

به دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضا
مهرداد بائوج الهوتی نماینده مجلس شورای اسالمی 
در این مورد  به کيهان گفت: »هر دولتی در مورد مسكن 
سياســت های مربوط به خــود را دارد و می تواند برنامه 
جدیــدی ارائه دهد. دولت یازدهــم با وجود مخالفت با 
مسكن مهر که از نظر بنده طرح خوبی بوده است و الزم 
اســت ضعف های آن اصالح و ادامه یابد، وعده پيشبرد 
و تكميــل آن را داده اســت. دولت یازدهــم از ابتدای 
مسئوليت خود این طرح را به طور ناگهانی متوقف نكرد 
بلكه معاونت مستقلی برای آن در نظر گرفت تا طرح را 
تكميــل نماید که تا کنون نزدیك به 60 درصد واحدها 
به اتمام رســيده اســت.«  این عضو کميسيون عمران 
مجلــس با بيان این که ابهــام در برنامه های دولت در 
بخش مسكن باعث شده تا دورنمای نگران کننده ای در 
انتظار باشد، افزود: »چيزی که در مورد شرایط مسكن و 
برنامه های دولت در این خصوص می توان گفت این است 
که تا کنون سياست های شفافی در مورد تأمين مسكن 
اقشــار پائين جامعه از این دولت ندیده ایم. هر بار گفته 
می شود برنامه ای در دست تحقيق و بررسی است اما به 
شــكل الیحه ای مدون و مشخص ارائه نمی شود. دولت 
در مورد مسكن خصوصا مسكن اقشار کم درآمد شفاف 
عمل نكرده است. آمار صدور پروانه های ساختمانی نيز 
نگران کننده است. چيزی حدود 700 تا 800 هزار واحد 
پروانه صادر می شــود اما تقاضای مسكن بسيار بيش از 
اینها است. نبود تناسب بين عرضه و تقاضای مسكن در 

آینده می تواند بر قيمت آن بيفزاید.«
در دولت همگرایی الزم برای ساماندهی 

اوضاع مسكن وجود ندارد
محمد فيروزی نماینده مجلس شورای اسالمی هم  با 
بيان این که به طور کلی طرح مسكن مهر، برنامه موفقی 
بــود، در گفتگو با کيهان تصریح کرد: » طرح مســكن 
مهــر به طور کلــی خوب بود اما به دليــل این که این 
کار از حجم باال و گستردگی زیادی برخوردار بود دچار 
ضعف هایی از قبيل خدمات دهی و مكان یابی شــد. اما 
یك کار خوب در جهت توسعه عدالت بود که تا حدودی 
نيازمندی مســتضعفين را برآورده ســاخت. با توجه به 
مخالفــت دولت با این طــرح و صراحت قانون مبنی بر 
این که دولت موظف به تأمين مســكن برای شهروندان 
خصوصا قشر ضعيف جامعه اســت، باید دولت محترم 
توجه ویژه ای به این مهم داشته باشد. باید یك بار برای 

هميشه برای صاحب خانه شدن افراد تالش شود.« 
این عضو کميســيون عمران مجلس افزود: »دولت 
پيشــين در مجموع، اراده و تمایل برای پيشبرد بحث 
مسكن مهر را داشت و اکثر کادر اجرایی و وزرای دولت 
ســابق در مورد آن یكدست و موافق بودند، فلذا کار در 
روال خود صورت می گرفــت. اما دولت یازدهم به طور 
کلی در این مورد یكدســت نيســت و موافق طرح هم 
نيســتند و خود را ملزم به اجرای تعهدات مسكن مهر 
نمی دانند. دولت یازدهم به جای برطرف کردن مشكالت 
و تكميل مســكن مهر با صحبت های ضد و نقيض خود 
در این حوزه و با توجيه این که این طرح تورم زا است یا 
بــار مالی دارد از تكميل آن ممانعت می کند و اعتبارات 
الزم را تخصيص نمی دهد. از آن جا که برای پيشبرد این 
طرح مشــارکت تمام مسئوالن باید وجود داشته باشد، 
وزارت راه و شهرســازی به تنهایی متولی این کار شده 

که از عهده بار ســنگين آن برنمی آید. به طور کلی در 
این دولت همگرایی الزم برای طرح مســكن مهر وجود 

ندارد.«
فيروزی با بيان این که طــرح و برنامه جدیدی در 
این دولت در مورد ســامان دادن به وضعيت مسكن که 
عملياتی باشد تاکنون دیده نشده، گفت: »برنامه ای که 
بتواند جایگزین طرح مسكن مهر و در راستای خانه دار 
شــدن بهينه مردم باشــد وجود ندارد. پيشنهاداتی در 
مورد مســكن اجتماعی یا مسكن ویژه و  مواردی مانند 
اعطای تســهيالت بوده که عموما به دالیلی مانند تورم 
و مشكالت اقتصادی ادامه نيافته است. بانك مرکزی و 
بانك مســكن در این مورد اعتبــارات الزم را نداده اند و 
تا زمانی که یكپارچگی الزم برای پيشــبرد برنامه های 
مسكن وجود نداشته باشــد، بالتكليفی ها ادامه خواهد 

داشت.«
ركود شدیدی بر بازار مسكن حاكم است

محمد حسين فرهنگی، دیگر نماینده مجلس شورای 
اسالمی با توجه به گزارش های شفاهی و کتبی وزارت راه 
و شهرســازی و مسكن، به خبرنگار کيهان گفت: »هيچ 
دورنمای مشــخصی از برنامه های دولــت در خصوص 
مســكن دیده نمی شــود. پيش از آن که دولت بخواهد 
مشكالت مسكن را حل نماید به دنبال جلوگيری از رکود 
بيشتر مسكن است و اعتقاد دارد که برنامه های مسكن 
باعــث تورم و تأثير بر مؤلفه های دیگر اقتصادی اســت، 
بنابراین برای حل این معضل اجتناب می کند.  بانك های 
خصوصی در ســرمایه گذاری مســكن منع شــده اند و 
نمی توان با بانك های دولتی و کمك های محدود در این 

حوزه برنامه مسكن را به خوبی دنبال کرد.« 
عضو کميســيون عمران مجلس با بيان این که هر 
چند دولت مخالف مسكن مهر نيست اما ميزان اراده و 
توان آن در این خصوص کاهش پيدا کرده، افزود: »عالوه 
بر کمبود منابع، برنامه و راهكار مناســبی توسط دولت 
وجود ندارد. پيش از این توســط دولت کارهایی صورت 
می گرفت اما اکنون وزارت مســكن هم وضعيت مسكن 
را پيگيری نمی کند. باید برای حل مشكالت عدیده در 
این حوزه از قبيل مشكالت پيمان کاران، توليدکنندگان 
و زیرســاخت ها متولی و مرجع مشخصی در نظر گرفته 
شود و اختالفات توسط این مرجع پيگيری و حل شود. 
در حال حاضر رکود شدیدی بر بازار مسكن حاکم است. 
ســاخت و ساز کاهش یافته اســت و توليدکنندگان به 

مشكل برخوردند.« 

بقیه از صفحه ۲
مجله آلمانی اشــپيگل در ابتدا پرسيد که »آیا غرب 
و ایران می توانند بر ســر برنامه هسته ای تهران به توافق 

برسند؟«
محمدجواد ظریف در پاسخ گفت: »در صورت جدیت 

شرکای مذاکراتی ما، توافق بسيار محتمل است«.
در مصاحبه منتشر شده اشپيگل آمده است: »ظریف 
به شــدت از رهبری عربستان سعودی انتقاد کرد. او گفت 
که »سيلی از اظهارات تهاجمی از سوی عربستان سعودی« 

وجود داشته است«.
در ادامــه این گزارش هم به نقل از وزیر خارجه ایران 
آمده اســت: »برخی در منطقه بدون هرگونه دليلی دچار 

وحشت شده اند. ما نمی خواهيم بر منطقه مسلط شویم«.
در بخش دیگری از مصاحبه منتشر شده از دیپلمات 
ارشد ایران وی با اشــاره به موقعيت جغرافيایی و وسعت 
ســرزمينی کشور خود گفت: »ما از داشتن کشوری با این 

جغرافيا و وسعت خرسند هستيم«.
امكان توافق هســته ای پیش از ضرب االجل ۳0 ژوئن 

وجود دارد
عضو ارشــد هيئــت مذاکره ایــران در گفت وگوهای 
هسته ای در یك مصاحبه تاکيد کرد در صورت وجود اراده 
سياســی در گروه 1+5،  امكان توافق زودتر از ضرب االجل 

9 تيرماه وجود دارد.
به گزارش فــارس، عباس عراقچی عضو ارشــد تيم 
مذاکــره ایران در گفت وگوهای هســته ای در مصاحبه با 
»ای پــی ای« گفت: »در صورتی کــه طرف های مذاکرات 
اراده سياسی وجود داشته باشد، یافتن راه حل هایی درباره 

موضوعات فنی، سخت نخواهد بود«.
مقام ارشد ایرانی افزود: »اگر اینطور باشد، توافق نهایی 
قبــل از ضرب االجل هم امكان دارد. مــا همه گزینه ها را 

بررسی کرده و ما برای همه سناریوها آماده هستيم«.
معاون محمدجواد ظریــف همچنين تاکيد کرد: »ما 
توافق کردیم که به کار جدی و ســخت ادامه دهيم. البته 
مسئله بی اعتمادی وجود دارد اما مسائل و مشكالت قابل 

حل و رفع هستند«.
مذاکره کننده ارشــد کشورمان همچنين در گفت وگو 
با همتایــان خود در وین، در چهارميــن روز از مذاکرات 
گفت که توافق خوب یعنی لغو تحریم و احترام به حقوق 

ایرانی ها.
تحریم بانک های ایرانی برداشته نمی شود

خبرگزاری رویترز در گزارشــی به تقسيم بندی انواع 
تحریم های ایران پرداخته و با توجه به غيرهسته ای بودن 
تحریم بانك های ایرانی نتيجه گرفته که بانك های خارجی 

پس از توافق احتمالی هم به ایران بازنخواهند گشت.
به گزارش فارس، نمایندگان ایران و 1+5 در ژنو توافق 
کردند که در صورت رســيدن به توافق نهایی، تحریم های 
مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته شود و حاال رویترز 
گزارش داده که تحریم بانك ها جزء تحریم های هسته ای 
نبوده و بنا بر این، بانك ها همچنان در زیر ســایه تحریم 
باقــی خواهند ماند. در ابتدای ایــن گزارش به تجربه تلخ 
بانك های اروپا و آمریكا از همكاری با ایران و متحمل شدن 
جریمه های دولت آمریكا پرداخته شده و نویسنده نوشته 
که با وجــود ذخائر عظيم نفت و گاز هــم، باز بانك های 

خارجی عالقه ای به ورود به بازار ایران نخواهند داشت.

یك مقام ارشــد بانكی آمریكا هم به شــرط ناشناس 
ماندن در این خصوص با رویترز مصاحبه کرده و گفته: »با 
توجه به قوانين ضدپول شویی، هر کس که فكر بازگشت به 

ایران به سرش خطور کند، دیوانه است.«
رویترز این مقاله را در خصوص روزهای پس از توافق 
احتمالــی ميان ایران و 1+5 نوشــته؛ یعنی گفته که اگر 
تحریم ها هم برداشته شود، باز بانك ها باز نخواهند گشت.

و  ایران  توافق هسته ای  دارند  صهیونیست ها قصد 
۱+۵ را بپذیرند

روزنامه یدیعــوت آحارانوت به نقــل از منابع وزارت 
خارجه اسرائيل مدعی شد که تل آویو به این نتيجه رسيده 

است که توافق هسته ای ایران و 1+5 را بپذیرد.
به گزارش فارس، این گزارش افزود: ارزیابی های وزارت 
خارجه اســرائيل، ســازمان های اطالعاتی و آیپك نشان 
می دهد که کنگره نمی تواند توافق هسته ای ميان ایران و 
گروه 1+5 را متوقف کند بنابراین زمان آن رسيده است که 

تغيير رویكرد بدهيم.
براساس این گزارش، منابع اسرائيلی در بيت المقدس 
می گویند که به این نتيجه رســيده اند که به جای جنگ 
برای توقف توافق باید به دنبال تغيير مسير برای تضمين 

منافع اسرائيل باشند.
برخی منابع همچنين به یدیعوت آحارونوت گفته اند 
که کاخ سفيد آماده است هزینه گزافی بپردازد تا اسرائيل 

در این زمان سكوت کند.
طرح نظارت كنگره بر توافق هسته ای، ابزاری برای 

فشار سیاسی به مذاكره كنندگان است
معاون وزیر خارجه روســيه بــه تصویب طرح نظارت 

کنگره آمریكا بر توافق احتمالی ایران و 1+5 واکنش نشان 
داده و آن را ابزاری برای فشار سياسی در خالل مذاکرات 

توصيف نموده است.
بــه گزارش فارس، طرح مزبور هفته پيش در ســنا و 
دیشب در مجلس نمایندگان آمریكا رأی آورد و بر اساس 
آن، امضای دولت آمریكا پای توافق احتمالی ایران و 5+1، 
بــه اخذ نظر از نمایندگان ســنا و کنگــره منوط خواهد 

شد.
ریابكوف که کشورش یكی از اعضای 1+5 است و بارها 
شــخصاً بر سر ميز مذاکرات در مقابل ظریف نشسته، روز 
جمعــه در مصاحبه با خبرگزاری اســپوت نيك این اقدام 
کنگره را، حرکت در راستای ایجاد یك اهرم فشار سياسی 

بر مذاکره کنندگان ارزیابی کرد.
ریابكــوف گفت: »این طرح چندی اســت که فضا)ی 
مذاکرات( را تحت تأثير قرار داده، گفته های طرف ایرانی و 
نظرات مردم نشان می دهد که این اقدام عنوان ارسال یك 

پيام دیده شده است.«
معاون الوروف باز هم بــه جوانب طرح کنگره آمریكا 
پرداخــت و گفت: »اینكــه می گویند این طــرح جزئی 
جداناشــدنی از توافق نهایی و مانعی بر ســر راه آن است، 
حرف غلطی اســت ولی بی شــك می توان از این طرح، به 
عنوان ابزاری برای تأثيرگذاری بر شرایط استفاده کرد. ما از 
تصویب چنين طرحی ابراز تأسف می کنيم ولی به هرحال 

این اتفاقی است که افتاده و باید با آن کنار آمد.«
طــرح نظارت کنگــره بر مذاکرات هســته ای منتظر 
امضای اوباما است؛ کاخ سفيد از پيش با کليات طرح اعالم 

موافقت کرده است.

رویترز: تحریم بانکی ایران با توافق رفع نمی شود!

)۷( اعراف/ ۱80
)8( بحار األنوار/ ۲۵/ ۵

)9( بحار األنوار/ 99/ ۱۴0
)۱0( نور/ ۲

)۱۱( انبیاء/ ۱0۷

رؤسای قوای ســه گانه  روز گذشته و به مناسبت عید سعید 
مبعث با یكدیگر دیدار و گفت وگو كردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رؤسای قوای سه گانه 
در روز عيد سعيد مبعث با یكدیگر دیدار و درباره مسائل منطقه و کشور 

گفت وگو کردند.
در این دیدار که در دفتر رئيس جمهور برگزار شــد؛ حجت االســالم 
حســن روحانی رئيس جمهور، آیت ال صادق آملی الریجانی رئيس قوه 
قضائيه و علی الریجانی رئيس مجلس شورای اسالمی ضمن تبریك عيد 
مبعث رســول اکرم)ص(، درباره مهم ترین مسائل کشور و منطقه با هم 

گفت وگو کردند.
تحوالت منطقه ای و به خصوص ضرورت توقف کامل حمالت، ارسال 
کمك هــای دارویی و امدادی بــه مردم مظلوم یمن و آغاز گفت وگوهای 

یمنی - یمنی از مهم ترین محورهای این نشست بود.

به مناسبت عید مبعث
نشست رؤسای قوای سه گانه 

در دفتر رئيس جمهور برگزار شد

نمایندگان در گفت وگو با كیهان:

دولت برنامه شفاف و عملياتی برای مسکن ندارد

        مهرداد بائوج الهوتی                           محمد فيروزی                           محمد حسين فرهنگی

مجلس برای دستيابی به فکت شيت اصلی
راهی جز تصویب طرح بازبينی توافق ندارد

كارشناس مسائل سیاسی گفت : مجلس شورای اسالمی اگر می خواهد 
نقش تاریخی خود را در این مذاكرات ایفا كند و اگر می خواهد به فكت شیت 
نهایی اصلی مذاكرات دست یابد و پیش از توافق در جریان جزئیات ان قرار 

گیرد چاره ای جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد.
به گزارش دانا سيد یاسر جبرائيلی در خصوص بحث مذاکرات هسته ای و انتشار 
فكت شيت اظهار داشت : یكی از استداللهای سستی که در رابطه با امضای پروتكل 
الحاقی توســط ایران ارائه می شــود این اســت که مدام گفته می شود 125کشور 
پروتكل الحاقی را اجرا کرده اند پس ما هم طوری نيست که اجرا کنيم اما واقعيت آن 
اســت که بسياری از این کشورها صرفا برای کسب یك وجهه بين المللی پروتكل را 
امضا کرده اند و اساسا هيچ گاه خواب توليد و بهره برداری از انرژی هسته ای را هم 

ندیده اند که موضوع بازرسی های مطرح در پروتكل باشند. 
 جبرائيلی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی اگر می خواهد نقش تاریخی خود 
را در ایــن مذاکرات ایفا کند و اگر می خواهد به فكت شــيت نهایی اصلی مذاکرات 
دســت یابد و پيش از توافق در جریان جزئيــات آن قرار گيرد چاره ای جز تصویب 

طرح بازبينی توافق ندارد.
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