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درمکتب امام

برای هدف مفید است 

نگاه

اســام مثل خود رســول اکرم را و مثل امیراملؤمنین - ســام الله علیه - و امئه 

معصومین و علامی بزرگ در طول تاریخ را فدای این راه و هدف منوده. ]...[ اگر 

میزان هدف اســت و اگر میزان اسام اســت و پیاده کردن احکام قرآن است، این 

هدف به جای خودش هست و هر یک از اینها که شهید بشوند، با آنکه بر ما ناگوار 

است، لکن برای هدف مفید است. 

صحیفه امام؛ ج۱۵؛ ص۲۵۸ | جماران؛ ۷مهر۱۳۶۰

اخبار کوتاه

محمدحسن محبی
در طی ایامی که از توافق هســته ای وین می گذرد، سیدعباس 
عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هســته ای، در 
قامت سخنگوی تیم مذاکره کننده حاضر شده و به سواالت و شبهات 
پاســخ می دهد. عراقچی در طول این مدت، سخنان قابل تاملی را 
اظهار داشته است و تعمق در آنها که اتفاقا مرتبط با مسائل حیاتی 

کشور نیز هستند، خالی از لطف نیست.
نقطه کانونی اظهارات عراقچی در خصوص بررسی برجام در کشور، 
در »به صالح نبودن ورود مجلس و تصویب برجام« معنا پیدا می کند. 
این دیپلمات ارشد، برای چندمین بار پس از اتمام مذاکرات و در جلسه 
کمیسیون بررسی برجام مجلس و در قامت یک کارشناس، تصویب 
برجام را در صالحیت مجلس شورای اسالمی ندانسته است. به نظر 
می رسد که گویا آقای عراقچی تصویب برجام در مجلس را به عنوان 
یک پیش فرض ثابت شده و قطعی در نظر گرفته و در واقع بررسی 

برجام در مجلس را در قالب یک فرآیند فرمالیته تحلیل می کند.
این در حالی است که طبق قانون، ابتدا مجلس در جهت ایفای  
شأن نظارتی خود باید به بررسی داده ها و ستانده ها در برجام پرداخته 
و در صورت به صالح بودن آن را تصویب کند و در صورتی که عملی 
ساختن برجام به صالح و منفعت کشور نباشد، آن را رد کند. این به 
آن معناست که تیم مذاکره کننده هسته ای و به ویژه سخنگوی این 
تیم، باید پیش فرض یقینی تصویب مجلس را از ذهن خارج ساخته 

و امکان عدم تصویب را نیز از ذهن بگذرانند.
عراقچی در ادامه اظهارات خود تصریح می کند که اگر مجلس به 
برجام به عنوان یک معاهده نگاه نکند، می تواند نقش مفیدتری را ایفا 
کند. این سخن آقای عراقچی ناظر به این نتیجه است که مجلس از 
وظیفه ذاتی خود که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصویب 
توافق نامه هایی که دارای قید و وصف بین المللی هســتند و موجب 
تعهد خارجی دولت ایران می گردد چشم پوشــی کرده و نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی سوگند خود طبق اصل 67 قانون اساسی 
را شکسته و از قانون اساسی پاسداری ننمایند. البته آقای عراقچی 
مشخص نمی کنند که نقش مثبت مجلس چگونه ایفا می شود و آیا 
ســکوت و عدم ورود به موضوع برجام بــا این جمله امام راحل که 

»مجلس در راس امور است« تنافی ندارد؟
همچنین عبــاس عراقچی در گفت وگوی ویــژه خبری در 20 
مرداد اجرای برجام و پروتکل الحاقی را داوطلبانه دانســته است. در 
این خصوص نیز باید گفت طبق قانون مجلس شــورای اسالمی، در 
صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت کلیه 
همکاری های داوطلبانه با آژانس انرژی اتمی به تعلیق درمی آید و بر 
همین مبنا بحث فعالیت های داوطلبانه در حالی مطرح می شود که 
قانون فعلی براساس هیچ یک از راهکارهای حقوقی موجود نسخ نشده 
است و کماکان پابرجاست. بنابراین تا زمانی که پرونده هسته ای در 
شورای امنیت مفتوح است ایران حق هیچ گونه همکاری داوطلبانه 
با آژانس انرژی اتمی را نــدارد. البته توجه به اظهارات باراک اوباما  
رئیس جمهور آمریکا در دانشــگاه امریکن نیز در این میان خالی از 
لطف نخواهد بود که گفت: »این توافق از رژیم بازرسی بهره می برد 
که تاکنون بر هیچ کشوری اعمال نشده است. به عبارت دیگر ایران 
داوطلبانه تحت نظام بازرسی ویژه ای خواهد رفت که تاکنون در مورد 
هیچ کشوری اجرا نشده است به گونه ای که این نظام بازرسی ها حتی 

فراتر و شدیدتر از پروتکل الحاقی است.«
عباس عراقچی همچنین در گفت وگو با خبرنگار صدا و ســیما 
در تاریخ 31 تیرماه در خصوص سازوکار بازگشت پذیری گفت: این 
یک ســاز و کار دو طرفه اســت و اگر هر یک از طرفین چه ایران و 
چه کشورهای 1+5 معتقد باشند طرف مقابل تعهدات خود را نقض 
کرده است می تواند از این ساز و کار استفاده کند. این صحبت آقای 
عراقچی زمانی می تواند مقبول باشد که طرفین در اجرای تعهدات 
خــود قاعده عقالنی و منطقی تناظــر را رعایت کنند. در حالی که 
براساس مفاد توافق وین، روز لغو و تعلیق بخشی از تحریم های مورد 
اشــاره در برجام، زمانی فرا خواهد رسید که آژانس اجرای تعهدات 
ایران و نیز حل و فصل مســائل فیمابین با تهران را تأیید نماید. به 
عبارت دقیق تر، پس از روز پذیرش، ایران تعهدات 11 بندی مندرج 
در برجام از جمله موارد زیر را باید انجام دهد: تعطیلی مرکز تحقیقات 
اراک، تخریب و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک، کاهش ظرفیت 
غنی ســازی، محدود کردن برنامه تحقیق و توســعه سانتریفیوژها 
طبق برجام، توقف غنی ســازی در فــردو و خارج کردن مواد از آن 
و حفظ 1044 سانتریفیوژ بدون غنی سازی، کاهش ذخایر اورانیوم 
غنی  شده به 300 کیلوگرم از حدود 10 تن، شروع به اجرای موقت 

پروتکل الحاقی و...
در صورتی که گزارش آژانس درباره مسائل فیمابین مثبت باشد، 
هر زمان که ایران تعهدات 11 بندی خود را به اتمام رساند و انجام 
آنها توســط آژانس تأیید شد، »روز اجرا« یعنی روز اجرای تعهدات 
1+5 فرا خواهد رسید و براساس آن نیز طرف آمریکایی تنها به تعلیق 
تحریم خود می پردازد. براساس این موارد هیچ گونه تناظر بین تعهدات 
طرفین وجود ندارد و ساز و کار بازگشت پذیری در خصوص ایران در 
مواردی پس از طی چند سال و در مواردی )راکتور آب سنگین( به 

هیچ وجه بازگشت پذیر نخواهد بود.
رهبر معظم انقالب هم بــا تأکید بر لزوم متوازن بودن اقدامات 
مرتبط با اجرای برجام، تصریح نمودند که: »اگر قرار است تحریم ها 
تعلیق شــوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق 
و نه در ســطح اقدام اساسی بر روی زمین، انجام خواهیم داد« که 
این کالم مقام معظم رهبری به منزله صحه گذاشتن بر عدم رعایت 

قاعده تناظر در تعهدات طرفین است.
در نهایت آن گونه که رهبری نیز بر آن توجه داشــته و در دیدار 
با اعضاء محترم مجلس خبرگان رهبری بر آن تأکید نمودند که: »از 
نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس جمهور هم گفته ام که مصلحت 
نیست، مجلس شورای اسالمی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته 
شــود« کلیدواژه مصلحت اینجا و با ورود مجلس در موضوع برجام 
عینیت پیدا می کند. یعنی مصلحت نظام در موضوع برجام، برخالف 
آنچه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای عنوان می کنند، بررسی توافق 
هسته ای توسط مجلس خواهد بود و ضروری است تا مجلس محترم 
با ورود مقتدرانه به موضوع برجام و بررسی دقیق و کارشناسانه آن 
موجبات اصالح کار و تامین منافع ملی را فراهم آورده و زمینه های 

سوءاستفاده  و تفسیر به رای های طرف غربی را مسدود نماید.

در نقض قانون
چه مصلحتی هست؟!

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با بیان 
اینکه اولیاء دم شهید خلیلی با حضور در دادسرا 
بطور رســمی از حق قصاص قاتل فرزندشان 
گذشت کردند، گفت: پرونده مختومه نشده و 
موضوع از جنبه عمومی جرم بررسی خواهد شد.

قاضی محمد شهریاری در گفت وگو با تسنیم در 
پاسخ به این سوال که آیا اولیاء دم شهید خلیلی برای 
اعالم گذشت خود از حق قصاص قاتل فرزندشان در 
دادســرا حضور یافتند یا خیر اظهار داشت: اولیاء دم 
شهید خلیلی دیروز )یکشنبه( در دادسرا حضور یافتند 

و اعالم گذشت کردند.
سرپرســت دادسرای امور جنایی تهران در پاسخ 
به این سوال که آیا پرونده مختومه می شود یا خیر؟ 
افزود: پرونده مختومه نخواهد شد زیرا جنبه عمومی 
جرم هنوز باقی است و طبق ماده 612 قانون مجازات 

اسالمی به موضوع رسیدگی می شود.
به گفتــه شــهریاری، دادگاه در خصوص جنبه 
عمومی جرم متهم این پرونده تصمیم گیری می کند.

همچنین پدر شــهید خلیلــی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصمیم خود گفت: 
ما با خدا معامله کرده ایم و هیچ گونه چشم داشتی 

از کسی نداریم.
حامــد صفری وکیل خانــواده خلیلی نیز گفت: 
خانواده شــهید به طور ناگهانی و در زمانی که کسی 
انتظار نداشت به رغم دریافت حکم قصاص با انتشار 

بیانیه ای از قاتل فرزندشان گذشتند.
وی بیان کرد: خانواده خلیلی هیچ گونه چشم داشتی 
از کسی ندارند و انتشار شایعات مبنی بر فشار عوامل 

بیرونی بر تصمیم آنها تاثیری نداشته است.
وکیل خانواده خلیلی گفت: خانواده شــهید این 
اقدام خود را برای خشــنودی رهبــر معظم انقالب 

انجام داده اند.
صفری افزود: مبلــغ 35 میلیون تومان پولی که 
خانواده ضارب در زمان جراحت شهید پرداخت کرده 

بود توسط خانواده شهید بازگردانده شد.
وی گفت: حکم عمومی ضارب سه تا هفت سال 
زندان اســت که پرونده در شــعبه مربوطه پیگیری 

می شود.
صفری در پایان گفت: شهید خلیلی با وجود سن 
کم دارای اوج مردانگی و بزرگی بود واین بزرگی را به 
خانواده اش انتقال داد و خانواده وی در زمانی که کسی 

انتظار نداشت رضایت خود را اعالم کردند.

دادســتان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد بررسی فیلترینگ 
تلگرام در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، گفت: در اولین جلسه شورای 

عالی فضای مجازی به فضای مجازی و تهدیدات آن پرداخته می شود.
ســید ابراهیم رئیسی صبح دیروز دچر جمع خبرنگاران و در حاشیه یکی از 
جلسات شورای معاونین ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پاسخ به این سوال که آیا 
مجازات اعدام قاچاقچیان حذف شده است یا خیر گفت: مبارزه با مواد مخدر هیچ 

زمانی از دستور کار خارج نخواهد شد.
وی ادامه داد: در مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده است تجدیدنظر 
نشده و فقط آیین دادرسی کیفری نسبت به روند تایید این افراد ساز و کار جدیدی 

پیش بینی کرده است.
دادســتان کل کشور در مورد ســاز و کار جدید گفت: پیش از این دادستان 
کل و رئیس دیوان عالی درمورد احکام مواد مخدر نظر می دادند اما طبق ســاز و 
کار جدید شعب دیوان عالی کشور در سراسر کشور به این امر رسیدگی می کنند. 
رئیســی تاکید کرد: به هیچ وجه از مجازات هایی که در قانون وجود دارد کاسته 

نمی شود و تخفیفی نیز به وجود نمی آید.
به گزارش فارس، دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا قرار است 
موضوع فیلترینگ تلگرام در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بررسی شود یا خیر 
گفت: شــورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری آغاز به کار کرده و در اولین 

جلسه آن به فضای مجازی و تهدیدات آن پرداخته می شود.
لزوم تأسیس معاونت دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجه

وی همچنین در مورد فعالیت های بین المللی در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
گفت: در این ارتباط در برخی جلسات نیز گفته ام که یکی از اعضای ستاد مبارزه 
با مواد مخدر وزارت امور خارجه است که درواقع عضویت آن به عنوان عضوی از 

ستاد مبارزه با مواد مخدر به همین علت بوده است.
رئیســی خاطرنشــان کرد: عالوه بر بخش های انتظامی و قضایی یک بخش 
دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و پیگیری هایی نیز تاکنون از سوی این 
ستاد و دیپلماسی خارجی صورت گرفته که به عقیده من کافی نیست. دادستان 
کل کشور مهمترین معضل کنونی کشور را مواد مخدر عنوان کرد و گفت: آفاتی 
مانند طالق و ثروت های خرد علت مواد مخدر اســت و ضرورت دارد یک حرکت 

جدی برای فعال کردن دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.
وی افزود: جا دارد یک حوزه معاونت در وزارت خارجه به بحث دیپلماســی 

مبارزه با مواد مخدر اختصاص پیدا کند.
دادســتان کل کشور از دســتگاه های اطالعاتی و عملیاتی خواست تا نیرو و 
امکانات خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر به کار بگیرند چرا که هرچه به 
سراغ باندهای بزرگتر برویم موفق تر هستیم تا زمانی که سراغ خرده فروشان برویم.
رئیســی با بیان اینکه نباید خرده فروشان را نادیده گرفت، افزود: شبکه های 
بزرگی گرفتار عدالت شــده اند که هم حجم باالی قاچاق داشــته اند و هم افراد با 

سابقه ای در آن عضو بودند.
اگرایران مبارزه با مواد مخدر را رها کند تمام اروپا غرق می شود 
حجت االســالم رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران خط مقدم 
مبارزه با مواد مخدر اســت، گفت: اگر مواد مخدر  در کشــور رها شوند به سمت 
کشورهای اروپایی سوق داده خواهند شد چرا که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر 
می خواهنــد ایــران را به عنوان معبری برای خود قرار داده و مواد مخدر را از این 
طریق وارد کشورهای اروپایی کنند که اگر جمهوری اسالمی این مواد را رها کند 

تمام اروپا غرق مواد مخدر می شود.
وی تصریح کرد: غربی ها به جای یک حمایت و تقدیر واقعی حتی یک حرکت 
صــوری هــم در این زمینه انجام نمی دهند. البته به نظرم ما برای آنچه که امروز 
انجام می دهیم، به تقدیر، تشکر و محکوم کردنشان نگاه نمی کنیم ما یک وظیفه 
الهی، انسانی و اسالمی داریم و براساس قانون به وظیفه قانونی مان عمل می کنیم.

آل سعود به دیپلماسی و صلح بی توجه است
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: تداوم تجاوز سعودی ها به 
مردم مسلمان یمن،  همزمان با آغاز حج تمتع مسلمانان نشان گر بی تدبیری و 

بی توجهی به دیپلماسی سازنده و صلح است.
حسین امیرعبداللهیان تأکید کرد: تهران راهکار سیاسی مناسبی برای کمک 
به ریاض جهت خروج از بحران یمن ارائه داده است و از گفت وگوهای ملی همه 

طرف های یمنی حمایت می کند.
دولت به دروغ پردازی آمریکا حساسیت نشان دهد

اسماعیل کوثری،عضو کمیسیون ویژه بررسی  برجام با اشاره به تکرار ادعای 
بسته شدن راه دستیابی ایران به سالح هسته ای از سوی اوباما، گفت: مسئولین 
کشور ما باید به این یاوه گویی ها محکم پاسخ دهند خصوصا رئیس جمهور و تیم 
مذاکره کننده باید به این مســئله حساسیت نشان دهند زیرا سکوت آنها باعث 
می شود عده ای اظهارنظر اوباما را حمل بر صحت کنند؛ در حالی که کسی باید 
پاسخ آنها را بدهد تا مردم نسبت به دروغ پردازی آمریکایی ها آگاه و روشن شوند.

چرا لحن آمریکا با ما تغییر نکرد؟  
ســردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اگر مسئله 
آمریکایی ها با ایران بر سر مسائل هسته ای بود می بایستی بعد از اینکه مذاکرات 
به نتایج اولیه رســید و یک تفاهم نامه نوشــته شــد لحن آنها تغییر می کرد و 
خوشــحال می شدند گفت:  باالخره از چنین مسئله ای که دغدغه آنها بوده به 
نتیجه رســیده اند و از آن پس باید با لحن دوستانه تری صحبت می کردند اما 
نشان دادند که مسئله، مسئله هسته ای نیست و حتی بعد از تفاهم اگر تا دیروز 
هر دو سه ماه ما را تهدید می کردند در حال حاضر روزی دو سه بار ما را تهدید 
نظامی می کنند و این اثری در اراده  ما نخواهد داشــت، اما باید عبرت کسانی 

باشد که فکر می کنند مسئله آمریکا هسته ای است .
نظارت استصوابی سدی در برابر ورود نامحرمان به مجلس است

امانی، قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به جایگاه رفیع شورای 
نگهبان در قانون اساســی تصریح کرد: نظارت استصوابی چون سدی در برابر 
ورود نامحرمان به مجلس برای ضربه زدن به نظام است. شورای نگهبان عالوه 
بر نگهبانی از اسالمیت نظام مأموریت خطیر نگهبانی از جمهوریت نظام را هم 
دارد. اگر نظارت اســتصوابی را از شورای نگهبان بگیریم استبداد دولتی حاکم 
می شود. اگر در التزام عملی به اسالم و نظام و قانون اساسی در احراز صالحیت ها 
اندک سســتی صورت گیرد انقالب از مسیر اسالم امام دور می شود. آنها که از 
حق الناس در انتخابات تفسیری وارونه از نقش شورای نگهبان داشتند با تبیین 

رهبری در این مورد باید در نظر خود تجدید نظر کرده آن را اعالم نمایند.
نفوذی های غربی در دولت اصالحات

 منشأ فتنه کوی دانشگاه بودند
سردار فضلی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه حادثه کوی 
دانشگاه با برنامه ریزی دقیق از مدت ها پیش طراحی شده بود، افزود: منشأ این 

فتنه نفوذی های غربی در دولت وقت بودند.
وی افزود: منشأ این فتنه نفوذی های غربی در دولت وقت بودند که یکی از 

کارهایشان این بود که از ورود سپاه به صحنه جلوگیری می کردند.
برجام در مجلس تصویب شــود  قدرت چانه زنی با دشمن 

بیشتر خواهد شد 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند در کمیسیون برجام 
بحث توافق جناحی بررسی می شود، گفت: این سخنان سبک و بی پایه ای است 
که نمی شود پشت این مسائل پنهان شد و حقایق را پنهان کرد. هر قدر حسن 
و قبح برجام آشــکارتر شود قدرت مانور دولت بیشتر می شود و اگر در مجلس 

تصویب شود قدرت چانه زنی با دشمن بیشتر خواهد شد.
برجام یک دالر را هم آزاد نخواهد کرد

سید یاســر جبرائیلی معاون پژوهش خبرگزاری فارس در یادداشتی نوشت : 
برجام بند c(1245( از قانــون NDAA تحریم و فرمان اجرایی 13599 مربوط 
به آن را نه لغو می کند و نه تعلیق، لذا حتی یک دالر از دارایی های مسدود شده 

ایران در آمریکا آزاد نخواهد شد. 
در بخشــی از این نوشــته آمده است : »به نظر می رسد یکی از وظایف خطیر 
کمیســیون ویژه برجام در مجلس شورای اسالمی، روشن کردن ابعادی از تحریم 
اســت که به همین شکل حفظ خواهد شد. ســخنان کلی و شعاری درباره اینکه 
تحریم ها برداشــته خواهند شد، اگر با مداقه و ریزبینی و کشف جوانب امر همراه 
نباشد، ممکن است در عمل، دولت محترم را با شرایطی مواجه نماید که از پیش، 

تصورات مثبت و نادرستی درباره آنها داشته است.«
جبرائیلی ادامه داده اســت : » اگر همه ابعاد واقعی برجام به درستی شفاف و 
روشن شود، آنگاه می توان با اطمینان خاطر درباره هزینه ها و فایده های ناشی از 

آن، به قضاوت نشست. «

دادستان کل کشور:
فیلترینگ تلگرام در شورای عالی
 فضای مجازی بررسی می شود

برای تعیین مجازات عمومی

قاتل شهید خلیلی دوباره محاکمه می شود

گفت:  بهداشــت مجلس  کمیسیون  عضو 
موضوع پارازیت دو بار طی دو سال گذشته در 
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اثبات نشد 

که این مسئله بر سالمت افراد مضر است.
احمد آریایی نژاد در گفت و گو با فارس،  با اشــاره 
به این که کمیسیون بهداشت مجلس دو بار طی دو 
سال اخیر بحث پارازیت ها را بررسی کرد ولی اثبات 
نشد که پارازیت ها مضر است، تأکید کرد: با این وجود 
اگر کسانی مدعی باشند که پارازیت ها بر سالمت افراد 
تأثیر گذاشته و یا باعث سقط جنین و ناباروری می شود 
بارها و بارها حاضریم این موضوع را بررســی کنیم تا 

مسئله رفع شود.
آریایــی نژاد افزود: باید کســانی کــه معتقدند 
پارازیت ها بر ســالمت افــراد تأثیر دارد صحبت های 
خود را ارائه دهند تا این مسئله از وجوه مختلف مورد 
بررسی قرار گیرد، برخی نیت آنها از اینکه ادعا دارند 

پارازیت بر ســالمت افراد تاثیر دارد، سالمتی مردم و 
برخی مسائل دیگر است.

وی تصریح کرد: مسئله تأثیر پارازیت بر سالمتی 
باید بدون غرض ورزی بررسی و اقدام کارشناسی در 

مورد آن انجام شود.
ایــن نماینده مجلــس در رابطه با نابــاروری و 
اختصاص بودجه بــرای درمان آن گفت: در صورتی 
که موضوع درمان رایگان  ناباروری در قالب الیحه به 
مجلس ارائه شــود ما نیز آمادگی داریم اقدامات الزم 

را انجام دهیم.
وی با اشــاره به این که در زمــان بودجه ریزی 
کارشناســان دولــت و مجلس با مشــورت یکدیگر 
می تواننــد درمان رایگان ناباروری را مورد توجه قرار 
دهند، افزود: البته بــرای موضوع افزایش جمعیت و 
فرزند آوری باید به مسائل دیگری همچون پیشگیری 

از ناباروری توجه داشت.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
ضرر پارازیت برای سالمت افراد ثابت نشد

دهمین نشست کمیسیون ویژه برجام مجلس روز 
گذشته با حضور جداگانه اعضای تیم مذاکره کننده 

فعلی و سابق هسته ای برگزار شد.
دبیر ســابق شــورای عالی امنیت ملی در کمیسیون 
ویژه برجام گفت: رهبر انقالب عمده ترین هدف مذاکرات 
هسته ای را لغو تحریم ها دانستند، اما آیا با بررسی برجام 
و قطعنامه چنین هدفی به دســت می آید؟ پاسخ ما خیر 

است، چون تحریم ها باقی می مانند.
سیدحسین نقوی حســینی نماینده مردم ورامین و 
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با فارس، به ارائه گزارشی از جلسه 
دیروز کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: جلسه یکشنبه 
کمیسیون برجام به ریاســت زاکانی و با حضور جلیلی، 
باقری و عباســی از تیم مذاکره کننده سابق تشکیل شد، 
محور بحث بررسی برجام، قطعنامه و ضمائم آن از زاویه 
اقتصادی و وارسی »ساختار تحریم ها« در برجام، قطعنامه 

و ضمایم بود.
وی افزود: پس از بحث های مقدماتی، ســعید جلیلی 
صحبت های خود را شــروع کرد، جلیلی گفت که هدف 
از بحث های ما این بود که داده ها و ســتاده ها را بررسی 
و ارزیابی کنیم، یکی از مباحث مهم، تحریم ها اســت که 
مطابق فرمایشــات اخیر مقام معظم رهبری، عمده ترین 
هدف مذاکرات »لغو تحریم ها« اســت و اال مذاکره برای 
چه انجام شــده اســت؟ مقام معظم رهبری فرمودند که 
توقف تحریم نداریم، تعلیق نداریم، بلکه باید تحریم ها لغو 
شوند، آیا با بررسی برجام و قطعنامه چنین هدفی به دست 
می آید؟ پاسخ ما خیر است چون تحریم ها باقی می مانند.

نقوی خاطرنشان کرد: جلیلی همچنین یادآور شد که 
تحریم های مختلف در حوزه های مختلف از سوی مراجع 
مختلف تحریم کننــده باقی می مانند، ما محدودیت های 
شدیدی را در فعالیت های هسته ای پذیرفته ایم از یکصد 
حق مســلم خود صرف نظــر کرده ایم و بازرســی های 
غیرمتعارف را پذیرفته ایم. چه به دســت  آورده ایم؟ چند 

اجازه محدود و مشروع در فعالیت های هسته ای.
چارچوب تحریم ها حفظ شده است 

نماینــده مردم ورامین در مجلــس اضافه کرد: دبیر 
سابق شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد که با توجه به 
برجام، طرف مقابل از دســتیابی به اهداف خود اطمینان 
پیدا کرده است و از سوی دیگر همه مسیرهای تحریم های 
اتحادیه اروپا، آمریکا و شــورای امنیت باز مانده اســت، 
بنابراین چارچوب تحریم ها حفظ شــده است؛ در زمینه 
تحریم های اتحادیه اروپا: 1. ساختار تحریم ها حفظ شده 
2. تحریم های ملی اعضای اتحادیه اروپا باقی مانده است 3. 
اجرای تحریم ها در برخی موارد به تدریج متوقف می شود 

4. تحریم های اقتصادی-مالی-هسته ای لغو نمی شود.
تحریم هایی که حتی تعلیق هم نمی شوند

وی ادامه داد: جلیلی گفت که چون زیرســاخت های 
تحریم هــای اتحادیه اروپا فقــط در برخی بندها تعلیق 
می شــود و برخــی بندها که تا 8 ســال دیگــر تعلیق 
هم نمی شــود مثل تحریم ســوئیس، تحریم خدمات و 
سوخت رســانی، تحریــم دارایی 224 شــخص حقیقی 
و حقوقی مثل برخی دانشــگاه ها، بانک ها، ســازمان ها، 
شــرکت ها، نهادهای اقتصادی و گروه های صنعتی، تا 8 
ســال دیگر حتی تعلیق هم نمی شوند چه برسد به لغو، 
پس چه می شود، می گویند بعد از 8 سال باز هم آیین نامه 
اجرایی آن لغو می شود ولی خود تحریم ها بعد از 8 سال 

هم تعلیق می شود نه لغو.
ســخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس 
ادامه داد: جلیلی گفت که تحریم های ســوئیفت از سوی 

جلیلی در کمیسیون برجام :

تحریم ها با اجرایی شدن توافق 
باقی می ماند

اتحادیه اروپا تا 8 ســال دیگر حتی تعلیق هم نمی شود، 
بنابراین خدمات اطالع رسانی مالی و بانکی همچنان تحریم 
خواهد بود، تحریم خدمات و سوخت رسانی به کشتی ها و 
هواپیماهای باربری هم تا 8 سال بعد باقی می ماند، تحریم 
فلزات از سوی اتحادیه اروپا مثل آلومینیوم، فوالد، گرانیت 
و ... تا 8 سال بعد باقی می ماند، تحریم نرم افزار هم از سوی 
اتحادیه اروپا تا 8 سال دیگر باقی می ماند و بعد از 8 سال 
تازه تعلیق می شود، نرم افزارهای طراحی و برنامه ریزی گاز، 
نفت، مالی، صنعتی، دریانوردی، هوانوردی، ساخت و ساز، 
نظامی و هســته ای تا 8 سال دیگر تحریم خواهند بود و 
بعد از 8 سال هم تازه تعلیق می شود، تحریم تسلیحاتی 

هم که تا 8 سال دیگر باقی می ماند.
نقوی تأکید کرد: جلیلی همچنین گفت که اما وضعیت 
تحریم های آمریکا که در ژنو  آمده بود لغو همه تحریم های 
هسته ای، شرایط بدتری دارد، ساختار تحریم های آمریکا 
حفظ می شود، کلیه تحریم های اقتصادی و مالی هسته ای 
باقی می ماند، تحریم های اولیه هم حفظ می شــود، همه 
تحریم های ایالتی حفظ می شــود، برخــی تحریم های 
اقتصادی، مالی، هســته ای ثانویه متوقف می شود، امکان 
بازگشــت تحریم های متوقف شده هم حفظ و فقط وعده 
داده شده فرایند قانونی پیگیری خاتمه یا اصالح قوانین 
به منظور خاتمه تحریم ها در صورت اقتضا صورت خواهد 
گرفت یعنی پیگیری در صورت اقتضا. حتی در زمینه توقف 
موقت تحریم های ثانویه هم موارد مهمی استثنا شده که 
باز مهم اســت، در توقف موقت هم می بینید چقدر اما و 
اگر دارد، بنابراین اوال بخش عمده ای از تحریم های ثانویه 
حتی توقف موقت نمی شــوند و آن بخشی هم که توقف 

موقت دارند، با اما و اگرهای متعددی روبروست.
تحریم های اولیه آمریکا برای همیشه پابرجا است 

سخنگوی کمیسیون برجام تصریح کرد: جلیلی گفت 
که پس از تحریم های اولیه آمریکا که برای همیشه باقی 
می ماند. تحریم های ثانویه هم در برخی موارد توقف موقت 
می شود که همین توقف موقت هم شامل استثنائات زیادی 
می شود و تحریم ها ایاالت هم که باقی می ماند اما درباره 
تحریم های شــورای امنیت باید بگویــم که تحریم های 
موشــکی، تسلیحاتی و اشــاعه ای باقی می ماند و مابقی 
هم که لغو می شود، برگشت پذیری باقی خواهد ماند و با 
اعتراض حتی یکی از اعضاء امکان بازگشت دارد، بنابراین 
چگونه می توان گفت که لغو شده است؟ اگر برگشت پذیر 
اســت پس تعلیق شده، لغو نشده است. بند 12 قطعنامه 
می گوید که بازگشــت پذیری تحت ماده 41 فصل هفتم 
منشور سازمان ملل هم صورت می گیرد یعنی همچنان 

تحت فصل هفتم باقی است.
امکان ادامه تحریم ها 

بدون نقض برجام وجود دارد 
وی خاطرنشان کرد: جلیلی گفت که ساختار تحریم ها 
باقی می ماند، فشــار باقی می ماند، ســاز و کاری برای 

تضمین انجام تعهدات اروپا و آمریکا نیست، بازگشت به 
تحریم ها خیلی پرهزینه خواهد بود، امکان ادامه تحریم ها 

بدون اینکه برجام نقض شده باشد، وجود دارد.
نقوی همچنین گفت: جمع بندی جلیلی این بود که 
برجام بیش از 50 منفذ و دریچه بازرســی و دسترسی 
بیگانگان و دشمنان ملت ایران را روی حیطه های نظامی 
و حســاس کشور گشوده است، ساختار تحریم ها حفظ 
شده و بسیاری از تحریم ها باقی ماندند به طوریکه هیچ 
یــک از تحریم های آمریکا لغو نمی شــود، تحریم های 
هسته ای شــورای امنیت از جمله تحریم های موشکی، 
تسلیحاتی و اشاعه ای لغو نمی شود بلکه مطابق قطعنامه 
2231، حداقل 5 تا 10 ســال حفظ می شود و باالخره 
اینکه ما در حالی از مذاکرات خارج شــدیم که به حفظ 
و استمرار ساختار و ساز و کار تحریم ها اطمینان است و 
طرف مقابل در حالی از مذاکرات خارج شد که به بستن 
کلیه مســیرهای ادعایی دستیابی ایران به سالح اتمی 

اطمینان داشت.
اتهام زنی راه رسیدن به داوری را 

خدشه دار می کند
نقوی حسینی همچنین در کنفرانس خبری اظهار 
داشــت: در نشست یکشــنبه کمیسیون نخست برخی 
مطالب و موضوعات مطروحه در برخی رســانه ها مورد 
بررســی قرار گرفت، زیرا این رسانه ها در چند روز اخیر 
تالش کردند که کمیســیون برجــام را مورد اتهام قرار 
داده و این ذهنیت را ایجاد کنند که اعضای کمیسیون 
برجام دارای گرایشات خاص هستند، اما این موضوع به 
هیچ وجه درست نیست و کمیسیون برجام هم از لحاظ 
ترکیب اعضا و هم از لحاظ اینکه اعضا متعهد شده اند از 
دیدگاه های خود صرف نظر کنند، گرایش ندارد. نماینده 
مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کــرد: بطور حتم وارد کردن این نــوع اتهامات ظلم به 
مجلس و کمیسیون برجام بوده و راه را برای رسیدن به 

داوری دقیق خدشه دار می کند.
اقدام عجیب هیئت رئیسه مجلس

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس از اقدام 
هیئت رئیســه مجلــس در ارجاع گــزارش برجام به 
کمیسیون های تخصصی به عنوان کمیسیون های فرعی 
بررســی برجام خبر داد. رضا رحمانی در گفتگو با مهر 
گفت: هیئت رئیسه مجلس گزارش وزارت خارجه از برجام 
را به کمیسیون های تخصصی به عنوان کمیسیون های 

فرعی جهت بررسی ارجاع داده است.
نماینده تبریز در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
کمیسیون صنایع نیز برجام را از منظر اقتصادی و تاثیر 

آن بر تولید و صنعت بررسی خواهد کرد.
گفتنی اســت بعد از ارائه گزارش برجام توسط وزیر 
امور خارجه به مجلس نمایندگان با پیشــنهاد تشکیل 
کمیســیون ویژه برجام برای بررسی توافق ایران و 5+1 

موافقت کردند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نامه ای 
به ریاســت مجلس با این کار مخالفت کرد و اعالم کرد 
برجام باید در کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون 

تخصصی بررسی شود.
علی رغم این مخالفت اعضای کمیســیون برجام با 
توافق دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان انتخاب شدند 
و بالفاصله کار خود را آغاز کردند و در 3 هفته گذشــته 
علی رغم تعطیلی مجلس جلسات متعددی را با حضور 
اعضای تیم مذاکره کننده فعلی و سابق کشورمان و دبیر 

شورای عالی امنیت ملی برگزار کردند.
در همین حال در ایام تعطیالت مجلس، با تصمیم 
برخی اعضای هیئت رئیســه برجام برای بررسی بیشتر 
به کمیســیون های تخصصی ارائه شد و کمیسیون های 
تخصصی از هفته آینده بررســی برجام را آغاز خواهند 

کردند.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به صحبت های وزیر امور خارجه 
در جلسه امروز این کمیسیون گفت: آقای ظریف گفت 

که ما دیگر ذیل فصل هفتم شورای امنیت نیستیم.
به گــزارش فارس،  سیدحســین نقوی حســینی 
سخنگوی کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسالمی 
در تشریح جزئیات جلسه بعداز ظهر دیروز کمیسیون که 
بــا حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس 
عراقچی، مجید تخت روانچی و حسن قشقاوی معاونان وی 
برگزار شد  اظهار داشت: موضوع اول بحث لغو تحریم ها 
بود که جامعه نیز به آن حساسیت دارد و به تعبیر مقام 
معظــم رهبری هدف مذاکره هم لغو تحریم ها بود.  وی 
افزود: موضوع دوم بررسی قطعنامه های گذشته به ویژه 
قطعنامه 1929 و همچنین قطعنامه 2231 بود که مورد 
توجه اعضای کمیسیون قرار داشت لذا بحث هایی صورت 
گرفت و به دو سؤال نیز در خصوص خروج ایران از ذیل 
فصل هفتم شورای امنیت و همچنین موضوع وفق ماده 
41 که حداقل در 10 بند قطعنامه به آن اشــاره شــده 

است پاسخ داده شد. 
سخنگوی کمیســیون ویژه برجام مجلس شورای 
اســالمی سخنان وزیر امور خارجه کشورمان را مطلوب 
ارزیابی و تصریح کرد: ایشان توضیحات کاملی در خصوص 
لغو تحریم ها به کمیسیون ارائه کرد و گفت که تحریم های 
مالی، پولی و اقتصادی اتحادیه اروپا از روز اجرای برجام 

به طور کامل لغو خواهد شد. 
نقوی حسینی در پایان با بیان اینکه آقای ظریف گفت 
که ما کامالً  از ذیل فصل هفتم خارج شده ایم عنوان کرد: 
وزیر امور خارجه اظهار داشت که اگر در بندها اشاره ای 
به وفق ماده 41 شــده غیراز یک مورد تجویز برگشت 
پذیری، بقیه امتیازاتی است که در قبال لغو تحریم های 

قطعنامه های قبلی به ما داده شده است.

برخی  گفت:  رهبری  عضو مجلس خبرگان 
معتقدند، اسالم و دین مردم وسیله ای بود تا شاه 
را ساقط کنیم، حاال خودمان جای شاه هستیم؛ 
مدتی خانواده پهلوی حکومت کردند و چون ما 
زندان رفتیم، زحمت کشیدیم و شکنجه شدیم 

حکومت حق ما است. 
به گزارش تسنیم، آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی 
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در 
دیدار رؤسای کالنتری های سراسر کشور با بیان این 
که امنیت یکی از نیازهای بشر به شمار می رود، گفت: 
فلسفه وجود یک دولت در جامعه، شناسایی نیازها و 

تأمین آنها است، اگر دولت وجود نداشته باشد تمدنی 
نخواهد بود؛ از همین رو جامعه نیازمند دستگاهی است 
که نیازهای جامعه و مردم را شناســایی کرده، آنها را 

تأمین کند و بر روند آن نظارت داشته باشد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در بخش 
دیگر سخنان خود با بیان این که متأسفانه هنوز پس 
از 36 سال از پیروزی انقالب این مسئله که کار پلیس 
افزون بر تأمین امنیت، حفظ ارزش های اسالمی است 
جا نیفتاده و برخی مسئوالن سطح باالی کشور هنوز 
به این مســئله باور و ایمان ندارند، گفت: این مسئله 
به این دلیل است که اصل نگرش این افراد نسبت به 

آیت اهلل مصباح یزدی:

برخی معتقدند چون ما زندان رفتیم حکومت حق ما است

پهلوان حاج مرتضی اشــتری، پیرغالم، شاعر و مداح اهل بیت)ع( و پدر سردار حسین اشتری  
فرمانده نیروی انتظامی چشم از جهان فروبست.

به گزارش تسنیم، پیکر حاج مرتضی اشتری ساعت 8:30 صبح امروز از مقابل مسجد سید اصفهان به سمت 
امام زاده شاه میرحمزه تشییع می شود.

گفتنی است، دی ماه سال گذشته در مراسمی با حضور محسن رضایی، سردار اشتری، استاندار اصفهان و 
جمعی از مسئوالن این استان به پاس خدمات و تالش های این پیرغالم اهل بیت)ع( در زمینه ترویج فرهنگ 

زورخانه ای و نیز فعالیت های وی در هیئات مذهبی در اصفهان تجلیل شد.
رئیس جمهور و رئیس مجلس شــورای اسالمی با صدور پیام های جداگانه ای درگذشت پدر فرمانده نیروی 

انتظامی را به وی تسلیت گفتند.
کیهان: درگذشت حاج مرتضی اشتری را به فرمانده نیروی انتظامی و بازماندگان تسلیت می گوییم.

اسالم، نظام، قانون و انقالب اسالمی با آنچه که مورد 
نظر بنیانگذار انقالب اسالمی و مردمی که در این راه 

کشته و شهید دادند تفاوت دارد. 
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
با بیــان این که چنین افرادی اســالم را به گونه ای 
دیگر می بینند، ابراز داشت: این دسته معتقد هستند 
که اســالم و دین مردم وسیله ای بود تا شاه را ساقط 
کنیم، حاال خودمان جای شاه هستیم؛ مدتی خانواده 
پهلوی حکومت کردند و چون ما زندان رفتیم، زحمت 
کشیدیم و شکنجه شدیم حکومت حق ماست. دولتی 
هم که این افراد تشکیل می دهند همانند دولت های 

دیگری است که وجود دارد.
آیت اهلل مصباح با طرح این ســؤال که آیا پلیس 
کشــور اسالمی با دیگر کشــورها تفاوت دارد، ادامه 
داد: در مسئله کیفیت برخورد با مردم قبل از انقالب، 
پلیس به گونه ای بود که همه از آن وحشت داشتند و 
موجودی خشن و دیکتاتور مآب به شمار می رفت اما 
در بینش اسالمی پلیس دلسوزانه عمل کرده و تنها 
در مواقع ضروری از اعمال قدرت اســتفاده می کند؛ 
کمک کردن به افراد ضعیف و ناتوان جزئی از وظایف 

پلیس است.
وی خاطرنشــان کرد: آرامش و امنیت در جامعه 
باید سبب رشــد کردن انسان ها و رعایت ارزش های 
اسالمی شود که هدف این است و موارد دیگر مقدمه 
هستند، انسان آفریده شده تا با اختیار خود راه نزدیک 
شدن به خداوند متعال را انتخاب کند، بنابراین تأمین 
امنیت و حفظ ارزش های اسالمی بر عهده پلیس است.
وی افزود: اصل در نظام اسالمی ارزش های الهی و 
مسئولیت پذیری است حال اگر کسانی در هر مرتبه ای 
نپذیرفتند تکلیف ساقط نمی شود، هر اندازه که انسان 
توان دارد باید در مسیر ارزش های الهی و اسالمی کار 
کند. در نظام اسالمی همه مسئول هستند و وظایف 

در نظام اسالمی منحصر در مقررات نیست.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این 
که در طول 1400 ســال گذشــته خداوند به کمتر 
جامعه ای چنین عزتی داده است، اظهار داشت: امروز 
مسئوالن درجه یک آمریکا تصریح می کنند که فالن 
مسئله جز با کمک ایران حل نمی شود؛ عزت این کشور 
از برکت اســالم است، باید توجه داشت تا زمانی که 

طرفدار اسالم هستیم چنین عزتی داریم.

پدر فرمانده نیروی انتظامی
  دار فانی را وداع گفت


