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درمکتب امام

مسلمانان چاره ای بیاندیشند
در هر صورت آل سعود برای تصدی امور کعبه و حج لیاقت نداشته و علام و 

مسلامنان و روشنفکران باید چاره ای بیاندیشند.

صحیفه امام؛ ج۲۰؛ ص۳۵۳ | پیام به مناسبت 
فاجعه خونین مکه؛ ۱۲مرداد۱۳۶۶

بقیه از صفحه ۲
این در حالی اســت که متاســفانه برجام در این زمینه کاماًل ناکارآمد و محل 
تامل اســت و چکیده ماجرا این است که سامانه تحریم ها علیه ایران حفظ خواهد 

شد. برخی از مستندات این واقعیت به شرح زیر است؛
1- اجرای هرگونه تخفیف تحریمی )اعم از تعلیق تحریم های آمریکا و اروپا و 
اجرای لغو قطعنامه های ســابق شورای امنیت( از »روز اجرا« آغاز خواهد شد، که 
»روز اجرا« زمان مشــخصی ندارد و منوط به اجرای تعهدات کمی و کیفی ایران 
)تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه( و تأیید اجرای کامل تعهدات ایران توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اســت. )بند 1۰ و 1۴ و 1۶ و 1۷ و 1۸ ضمیمه ۵ برجام( 
با توجه به ســابقه  بد آژانس و باز بــودن باب بهانه جویی )مخصوصاً به علت وجود 
تعهدات کیفی( و عدم رضایت آژانس پیرامون اجرای کامل تعهدات ایران در برجام 
و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسیدن روز اجرا به گزارش آژانس در این زمینه، 

این روز می تواند هیچ وقت فرا نرسد.
2- تحریم های شورای امنیت، فقط تعلیق می شوند. تحریم های شورای امنیت 
در واقع تعلیق شده اند، نه لغو؛ یعنی با توجه به مکانیسم حل اختالف مورد توافق 
در برجام، هیچ مانع حقوقی برای برگشت خودکار و کامل تحریم های قطعنامه های 
قبلی شورای امنیت وجود ندارد و هر موقع که هر یک از کشورهای آمریکا، انگلستان، 
فرانسه، چین و روسیه اراده کنند، می تواند صرفاً با ادعای این که ایران به تعهدات 
خود عمل نکرده اســت، آنها را بطور کامــل برگردانند، و امکان وتوی این تصمیم 
)برگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران( توسط اعضای دائمی دیگر 
شورای امنیت )مثاًل روسیه( نیز توسط برجام سلب شده است )بند ۳۷ متن برجام 

و بند 12 قطعنامه 22۳1(
۳- از دو قانون تحریمی اروپا، فقط یکی از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، 

که آن هم در روز اجرا فقط تعلیق می شود، آن هم نه همه مواردش.
۴-  هیچ یک از افراد، نهادها و شرکت های مورد تحریم، در روز اجرا از لیست 
تحریم های اروپا خارج نمی شــوند. بخشــی از آنها در روز اجرا تحریم شان تعلیق 
می شــود و بعد از ۸ سال لغو می شود. بخشی از آنها نیز در روز انتقال )۸سال بعد 
از روز توافق( تحریم شان تعلیق و در روز لغو قطعنامه )حداقل 1۰ سال بعد از روز 

توافق( تحریم شان لغو می شود. )بند 1۶ و 2۰ ضمیمه ۵(
۵- بــا توجه به اینکه همه تحریم های اروپــا در تحریم های ثانویه آمریکا نیز 
موجود هستند، تعلیق تحریم های اروپا )حتی در همین حد موجود در برجام( در 

صحنه عمل تغییری در ساختار تحریم های کشور و اثرات آن ایجاد نخواهد کرد.
۶- از دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا )حدود ۳۰ دستور اجرایی که 1۰ 
دســتور آن فعال است( در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرایی )که ۳ دستور 
از آن ها فعال است( و بخش هایی از یک دستور اجرایی دیگر اشاره شده و در باقی 
دســتورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا هیچ لغو و تعلیق و تغییری در کار نیست. 

)حتی پس از روز لغو قطعنامه(
۷-  قوانین تحریمی کنگره آمریکا )بخش مورد بحث در برجام( تنها اجراشان 
متوقف می شود. یعنی نه تنها لغو نمی شوند، حتی قوانین شان تعلیق هم نمی شود 
)بند 1۷ ضمیمه ۵ برجام(. ایــن توقف اجرا )cease application( و نه تعلیق 
)suspend( به این معناســت که هر ۴ ماه )یا ۶ ماه( رئیس جمهور آمریکا باید 
دستور توقف اجرای این تحریم ها را )با ذکر دالیل مجاب کنند ه ی خود برای کنگره( 
تمدیــد کند. این موضوع در تداوم توقف اجرای تحریم های آمریکا در آینده تزلزل 

جدی ایجاد می کند.
۸- هیچ یک از قوانین تحریمی کنگره آمریکا )یعنی تحریم های اصلی ایران( 
نه تنها در طول دوره اجرای برجام لغو نمی شوند، بلکه هیچ چشم اندازی هم برای 
لغــو آنها وجود ندارد و بطور کلــی در برجام هیچ تعهدی در زمینه لغو حتی یک 
تحریم کنگره آمریکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال )۸ ســال بعد از روز توافق( 
ســخن از »تالش« دولت آمریکا برای خاتمه یا اصالح این قوانین آمده اســت، که 
ایــن عبارت »تالش نمودن« هیچ تعهد حقوقی ای را متوجه آمریکا نمی کند. )بند 

21 ضمیمه ۵ برجام(
9- کل تحریم هایی که آمریکا در برجام متعهد شــده است که اجرای شان را 
متوقف )به عبارت دیگر، تعلیق موقت( کند، تنها بخش های اندکی از قوانین تحریمی 
کنگره  آمریکا را شامل می شود. یعنی با وجود این که از حوزه های اصلی تحریم در 
برجام به صورت کلی، نام برده شــده اســت، اما مراجعه به لیست موارد ذکر شده 
در بند ۴ ضمیمه 2 برجام )یعنی کل قوانین تحریمی مورد تعلیق(، نشان می دهد 
بخش های بسیار زیادی از قوانین تحریمی آمریکا، اصاًل در این لیست وجود ندارند. 
بر همین مبنا، کل امتیاز داده شده به ایران در حوزه  تحریم های این توافق، از طرف 
مقامات آمریکایی به معنای حفظ کامل ساختار تحریم های آمریکا و تنها ارائه یک 
تخفیف تحریمی به ایران بیان شــده است. بدین ترتیب، تنها بخش های اندکی از 

تحریم های آمریکا تعلیق خواهند شد. 
1۰- مطابــق متن برجام، تخفیف تحریمی ارائه شــده به ایران تنها شــامل 
تحریم های ثانویه ایران می شود و تحریم های اولیه ایران بطور کامل دست نخورده 
باقی می مانند. این موضوع راجع به همه تحریم های مرتبط با کلیه اشخاص، شرکت ها 
و نهادهای آمریکا )هر شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهامدارانش یا تصمیم گیرانش 

آمریکایی باشند( صادق است.
11- دولت آمریکا نسبت به توقف تحریم های ایالتی )فعلی و آینده( علیه ایران 

هیچ تضمینی نداده است.
12- برای مؤثر واقع شدن رفع تحریم های هر حوزه باید زنجیره  تحریم های آن 

حوزه بطور کامل برداشته شود، اما در برجام این اتفاق نیفتاده است.
1۳- مطابق تأکید برجام )پاورقی 1۴ ضمیمه 2 متن انگلیســی، پاورقی 19 
ضمیمه 2 متن ترجمه فارسی( مواردی که به عنوان رفع تحریم یک حوزه در برجام 
ذکر شــده اند، مانع اعمال تحریم های آن حوزه براساس سایر قوانین تحریمی ذکر 

نشده در برجام )یعنی بخش اعظم تحریم های آمریکا( نمی شود.
اینها تنها بخشــی از واقعیت های تلخ برجــام و قطعنامه 22۳1 درباره 
سرنوشت تحریم هاســت. مخاطرات توافق در حوزه امنیت کشور، گشودن 
راه برای محدود کردن توان موشکی کشور، مکانیزم ماشه برای بازگرداندن 
تحریم های تعلیق شــده، ماندن ایران ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد، عدم 
مختومه شــدن پرونده ساختگی هســته ای و... نشان می دهد اجرای توافق 
هســته ای نه تنها راهگشای مشکالت کشــور نیست بلکه فاجعه آفرین هم 
هست. با توجه به این مسائل نمایندگان وظیفه ای سنگین و خطیر بردوش 
دارند و عملکرد آنان در این قضیه در تاریخ ثبت شده و مردم و آیندگان در 

این باره قضاوت خواهند کرد.

عالم برزخ و وضعيت انسان در آن
در جریــان مرگ به بعد، بر اراده و تصمیم و امثال ذلک ُمهر الهي 
زده مي شــود. انســان در زمان احتضار به بعد خیلي از چیزها براي او 
روشــن مي شود، اّما هیچ کاري از او ساخته نیست. یعني ایمان بیاورد، 
توبه کند، ذکري بگوید که با فعل به کمال برســد؛ این چنین نیست. 
این قفل شــدن اراده براي آن اســت که اینها در دنیا کلید اراده دست 
خودشان بود، مي توانستند ایمان بیاورند؛  ولي به سوء اختیار خود این 
در را قفــل کردند. ایمان نیاوردند، عمل صالح انجام ندادند و مانند آن. 
این کلید از زمان احتضار به بعد از دســت اینها گرفته مي شــود؛ اینها 

مي فهمند، ولي نمي توانند ایمان بیاورند! 
جریان )خواب(، نموداري از ناتواني انسان 

در هنگام مرگ
نمودار ضعیفي از جریان احتضار و برزخ همین جریان رؤیاست. خیلي 
از افرادند که در عالم خواب مطالبي برایشان روشن مي شود؛ ولي وقتي 
که بیدار شدند، مي گویند اي کاش ما این مطلب را سوال مي کردیم، اي 
کاش اینچنین مي گفتیم! در خواب ارادة انسان قفل است، تابع عقائد و 
اخالق و اعمال گذشتة اوست. وقتي بیدار شد، اهل آرزوست که اي کاش 
این مطلب را مي پرســیدم، اي کاش فالن مطلب را طرح مي کردم. اّما 
اگر در زمان بیداري یک ارادة شفافي داشته باشد که با آن بتواند عقائد 
خوب و اخالق خوب و اعمال خوب انجام بدهد، رؤیاي مبّشره هم دارد. 
همة ما تجربه کرده ایم که در عالم خواب اگر رؤیایي نصیب ما بشود، 
آن رؤیا در اختیار ما نیست؛ بلکه در اختیار عقائد و اخالق ماست. این 
نموداري از جریان مرگ اســت، براي اینکه خود خواب مرحلة ضعیفي 
از تَوفي اســت که: اهلَلُ یََتَوَفي االَنُفِس ِحیــَن ُموتَِها َو الَِّتي لَْم تَُمْت فِي 

َمناِمَها )1(. بخشي از جریان مرگ در همین رؤیا براي ما مطرح است. 
متعّلق آرزوي انسان هنگام مرگ و قیامت

( که در حال احتضار یا در قیامت مطرح اســت،  این )لِیَت( و )لََعِلّ
گاهي به لحاظ تَمّني اصل رجوع به دنیاســت؛ مي گویند اي کاش ما 
به دنیا بر مي گشــتیم. گاهي به لحاظ عمل صالحة بعد از رجوع است، 
مي گویند: اگر ما به دنیا بر گردیم، امیدواریم که کار صالح انجام بدهیم؛ 
( آیة 2۷ ســورة انعام این بود: َو لُو تََري اِْذ ُوقُِفوا َعلَي  این )لِیَت( و )لََعِلّ
الّناِر َفقالُوا یا لِیَتَنا نَُرد، اي کاش برگردیم و تکذیب نکنیم دین خدا را؛ 
که این »لِیَت« قبل از رد ذکر شده است، که هم اصل رجوع مورد رجاء 
اســت، هم عدم تکذیب و انجام عمل صالــح. ولي در آیه 99 مومنون 
اصل رجوع، محل رجاء نیست، بلکه محل درخواست است. مي گویند: 
َرِبّ اْرِجُعوِن. لََعلّي اَعَمُل صالِحاً. سخن در این نیست که اي کاش ما بر 
گردیم؛ سخن در این است که ما را برگردان، شاید، به امید اینکه عمل 
صالح انجام بدهیم. البّته خود این درخواســت َرِبّ اْرِجُعوِن مصداقي از 

مصادیق تَمّني و امید است. 
وضعیت انسان در عالم برزخ 

بعــد مي فرماید: َو ِمْن َورائِِهْم بَــرَزٌخ اِلَي یُوِم یُبَعُثون )2(. اینها چون 
در حال احتضارند، در داالن ورودي به برزخند، هنوز از دنیا کاماًل جدا 
نشده اند. وقتي از دنیا جدا شدند، وارد برزخ مي شوند ؛ لذا فرمود: وراي 
اینها، یعني پیش روي اینها برزخ است. تعبیر از اَمام و پیش رو به »وراء« 
براي آن است که این یک پیش روئي است که محیط به انسان است و 
انسان را در خود فرو مي برد. یک پیش روئي نیست که در اختیار انسان 
باشد، انسان به استقبال او برود؛ بلکه او انسان را جذب مي کند. نظیر 
َو کاَن َورائَُهــْم َملٌِک یَأُخُذ ُکِلّ َســفیَنٍه َغصباً )۳(. منظور از »برزخ« هم 
همان عالم قبر به بعد اســت. وقتي از امام)ع( سوال مي کنند که: برزخ 
از ِکي شروع مي شود ؟ فرمود: ُمنُذ الَقبر)۴(. دیگر ما ۴ عالم نداریم؛ عالم 
دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت ! این ۳ عالم اســت ؛ دنیا هست  
و برزخ هســت و قیامت. برزخ همان عالم قبر است. حاال کسي که در 
یک قبرســتاني دفن شد، او خودش احساس مي کند که وضع لََحدش 
چگونه اســت، چه کسی به سراغ او مي آید؛ او مي بیند که چند نفر در 
همین قبر آمدند، سئوال کردند، قبر به او فشار مي دهد ؛ یا َمَدّ الَبَصر)۵( 
)تا چشم کار می کند( وسیع مي شود، ُروَضٌه ِمْن ِریاِض الَجَنّه مي شود، 
یا ُحفَرٌه ِمْن ُحَفِر الّنیران )۶( مي شود. او مي بیند، یک ؛ و همین جا که 
دفن شد، اینجا را مي بیند، دو؛ و حق مي بیند نه خیال، سه؛ ولي دیگران 

یک گور و یک چاله اي مي بینند، چهار.
خواب دیدِن انسان، از روشن ترین دالیل عالم برزخ

مرحوم کلیني )رض( در روضــة کافي روایتی نقل کرد که عصاره 
اش این بود که بشر اّولي گرچه مي خوابید، ولي رؤیایي نداشت. حرف 
انبیــاء را هم نمي پذیرفتند. بعــد به انبیاء مي گفتند: حاال اگر ما حرف 
هاي شــما را اطاعت کنیم، چه مي شود؟ آنها جواب مي دادند: گذشته 
از اینکه در دنیا راحتید، بعد از مرگ جزاي خود را مي بینید. انکار آنها 
بیشــتر مي شد، مي گفتند: بعد از مرگ که خبري نیست! انسان وقتي 
مرد، مي پوسد. انبیاء مي گفتند: خیر، انسان که مي میرد از پوست به در 
مي آید، نه بپوسد و شما براي همیشه زنده اید. انکار اینها بیشتر مي شد؛ 
تا رؤیا را خداي سبحان نصیب بشر اّولي کرد که اینها وقتي مي خوابیدند 
چیزها را در عالم رؤیا مي دیدند. بعد به حضور انبیاء شــان مي رفتند، 
مي گفتند: اینها چیست که ما در عالم خواب مي بینیم؟ آنها مي فرمودند: 
آنچه را که شما در رؤیا مي بینید،  نمونه اي از آن حرف هایي است که ما 
مي زنیم. این از لطیف ترین روایات ماست! این خیلي تبیین مي کند که 

مسئله برزخ چگونه است. 
البّته مسئله برزخ غیر از مسئله معاد است؛ حاال در مسئله معاد دوباره 
آن بدن بر مي گردد، مطلب دیگری است. ولي در برزخ انسان قبرش یا 
ُروَضٌه ِمْن ِریاِض الَجَنّه است، یا ُحفَرٌه ِمْن ُحَفِر الّنیران. اگر کسي کافر 
بود، در دریا هم غرق بشــود؛ مي رود مستقیم در آتش! در جریان قوم 
نوح فرمود: وقتي طوفان آمد و آب فراگیر شد: اُغِرُقوا َفاُْدِخُلوا ناراً )۷(، نه 
ثَُمّ اُْدِخُلوا. اینها رفتند در آب، مستقیماً رفتند در آتش؛ یعني یک آتشي 
است که در آب هم هست. ُخب آن آتش برزخي در آب هم هست! اگر 
آتش دنیایي باشــد ،  دیگر در آب نیست! اگر عبارت این بود که اُغِرُقوا 
ثَُمّ اُدِخُلوا ناراً، یعني بعد از غرق که زمین خشک شده بود، اینها دوباره 
مثاًل سوخت و سوز داشتند؛ اّما با )فاء( است که فاصله اي در کار نیست، 
ترتیب بال فصل اســت. یعني اینها همین که وارد این آب شدند، غرق 

شدند؛ مستقیماً در آتش رفتند. این مي شود »برزخ«.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظّله(
 در جلسة درس تفسیر سورة مؤمنون در جمع طالب
 و فضالي حوزة علمیة قم  ـ   ۱۰/ ۱۳9۰/7 

خوان حکمت در دهه والیت )قربان تا غدیر(روزهای زوج منتشر می شود.

)1( زمر / ۴2                              )2( مؤمنون / 1۰۰
)۳( کهف / ۷9                                   )۴( تفسیر نور الثقلین / 2 / ۵۵۳

)۵( ر. ك:  بحار األنوار / 22 / ۳۷9   
)۶( بحاراألنوار / جلد ۶ / صفحه 21۵    )۷( نوح / 2۵

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
غیرعلنی دیروز خود فاجعه منا را با حضور وزیران 

کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی بررسی کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از حضور در نشست 
غیرعلنی مجلس با بیان این که دولت ســعودی نسبت به 
صــدور ویزای مقامات ایرانی اقدام نمی کند، گفت: احتماال 

تنها با سفر وزیر بهداشت به مکه موافقت شود.
بــه گزارش فارس، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با اشاره به حادثه منا و اعزام هیئتی از ایران برای 
بررسی وضعیت زائران ایرانی در عربستان گفت: صدور ویزا 
برای هیئت ایرانی جهت اعزام به عربستان همچنان با مشکل 
مواجه است. به نظر می رسد دولت سعودی تعمد دارند که 

مقامات جمهوری اسالمی را به کشورشان راه ندهند.
رد مالقات وزیر امور خارجه عربستان با ظریف

وی با بیان اینکه محمدجواد ظریف در نیویورك مسئله 
را پیگیری می کند، اظهار داشــت: وزیــر امور خارجه در 
نیویورك درخواســت مالقات با وزیر امور خارجه عربستان 
داشته که این درخواست با سردی و عدم موافقت این مقام 

سعودی مواجه شد.
جنتــی با تاکید بر اینکه رفتارهای مقامات ســعودی 
حاکی از آن است که عمدا اجازه ورود به مقامات ایرانی به 
عربســتان را نمی دهند، ادامه داد: با این حال ممکن است 
تنها سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان 

کشــور تنها برای اقدامات پزشکی اجازه ورود به عربستان 
را داشــته باشد. ظاهرا با حضور وزیر بهداشت در عربستان 

موافقت کردند.
وضعیت مفقودین سه روز دیگر

 مشخص می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: البته ما فشار 
خود را به دولت عربســتان برای اعزام هیئت ایرانی به این 
کشور وارد می کنیم و دریافت ویزا را پیگیری خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت: از زمانی که به مکه منتقل شده اند، 
مشخص است که زائران در کدام هتل و کاروان بودند. ظرف 
۳ روز آینده وضعیت مفقودین مشــخص خواهد شد و آمار 

جانباختگان به طور دقیق برآورد می شود.
وظیفه استانداران در رسیدگی

 به خانواده های فاجعه دیده
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به جلسه غیرعلنی 
دیروز مجلس گفت: وزیر کشور در جلسه غیرعلنی عنوان 
کرد که همه استانداران، شورای امنیت کشور و شورای تامین 
استان ها وظیفه رسیدگی به خانواده های آسیب دیدگان و 
کشته شدگان در حادثه حج را بر عهده دارند و اعالم آمادگی 

خود را برای این مسئله عنوان کرد.
وی با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد در جلسه غیرعلنی 
افــزود: وزیر ارشــاد در جلســه آماری از کشته شــدگان، 

مجروحین و مفقودشــدگان در حادثه منا را به نمایندگان 
ارائه کرد.

نادر فریدونی نماینده مــردم فیروزآباد در مجلس نیز 
گفت: امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه 
در جلســه غیرعلنی دیروز مجلس برنامــه فعلی ایران را 
بازگرداندن سالم بیش از ۶۰ هزار حجاج ایرانی عنوان کرد.

مقصر واقعی حادثه منا دولت سعودی است
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی پس از 
نشســت غیر علنی دیروز طی ســخنانی گفت: امروز امت 

اسالمی و ملت بزرگ ایران عزادارند.
وی حادثــه رخ داده در منا را دردناك توصیف کرد و 
اظهار داشت: گزارش ها نشان می داد دولت سعودی در این 
ماجرا مقصر واقعی اســت، آنها در این ماجرا دچار غفلت و 

سوءمدیریت شدند.
الریجانی اضافه کرد: متأســفانه ابعاد این ماجرا نشان 
می دهد بر انجام امور ســهل انگاری شــده و پس از حادثه 
نیز خدمت رسانی مؤثر صورت نگرفته است البته در همان 
زمان تدبیر الزم برای  آن حادثه اندیشــیده نشده تا جلوی 

تبعات گرفته شود.
وی به دولت سعودی توصیه کرد به جای پاشیدن نمک 
بر روی زخم داغدیدگان اقدامات الزم را انجام دهد، اظهار 
داشت: دولت سعودی باید تنبه پیدا کند؛ در واقع وضعیت 
درســت این است که زمینه الزم برای یک شرایط مطلوب 

فراهم شود و اگر در چنین وضعیتی حادثه ای رخ داد یا باید 
تالش کرد تبعات آن را کاهش داد و یا از بین برد.

سعودی ها به فکر فراموشی
 گناه بزرگ خود هستند

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلسه علنی 
دیروز با صدور بیانیه ای بر آشــکار بودن ســوءمدیریت و 
بی کفایتی مدیران سعودی در شکل گیری حادثه منا تأکید 
کرده و خواستار اعزام هیئت حقیقت یاب برای بررسی علت 

حادثه شدند. 
نمایندگان مجلس در این بیانیه با تاکید بر بی کفایتی 
مدیران سعودی در شکل گیری حادثه منا تصریح داشتند: 
حکام ســعودی درصدد فراموش شــدن این گناه بزرگ از 

ذهن مسلمانانند.
مصوبات نمایندگان

وکالی ملت در جلســه علنی دیــروز به کلیات طرح 
اعطای تابعیت به فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و 
مردان خارجی و فرزندان شــهدای غیرایرانی رای مخالف 
دادند.نمایندگان همچنین مجتبی رحماندوست و مهدی 
عیسی زاده را برای عضویت در شورای عالی ترویج و توسعه 

فرهنگ ایثار و شهادت برگزیدند.
خبر دیگر این که طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی در نشست علنی دیروز با 1۳ امضا اعالم 

وصول شد.

در جلسه غیرعلنی انجام شد

بررسی فاجعه منا در مجلس با حضور وزرای کشور و ارشاد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اجرای برجام فاجعه آفرین است 
مجلس اجازه ندهد

روحانی در دیدار با رئیس شــورای اروپا، راه حل 
نخست بحران سوریه را تقویت دولت مرکزی این کشور 

عنوان کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان  در جمع 
ایرانیان مقیم آمریکا در نیویورك گفت: دوران تحریم گذشته 
و این حربه دیگر کارساز نیست. باید برای استفاده بهینه تر از 
فضایی که پس از لغو تحریم ها ایجاد می شود، برنامه ریزی کرد 
و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری و حضور در 
اجرای طرح ها باید زودتر از دیگران به میدان بیایند. دولت نیز 

از این حضور استقبال می کند.
وی به حضور گســترده هیئت های اقتصــادی و تجاری 
خارجی در ایران اشــاره کــرد و گفت: رفت و آمدهای زیادی 
وجود دارد و بسیاری از شرکت های بزرگ در حال تدوین اسناد 
و متن های قراردادهای خود هستند تا به محض اجرایی شدن 

توافق، همه آن اسناد را برای امضا نهایی کنند.
روحانی همچنین به نقش ایران اسالمی در ایجاد و تقویت 
صلح و امنیت اشــاره کرد و ابراز داشــت: ما دیروز نفت صادر 
می کردیم و امروز در حال صدور امنیت هســتیم و بسیاری از 
کشورهای منطقه چشم امیدشان به کمک های ایران است تا 

بتوانند بر تروریست ها فائق آیند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت 
درگذشــت شماری از زائران حج ابراهیمی و از جمله کشته و 
مصدوم شــدن تعداد زیادی از حجاج کشورمان در دو حادثه 
جداگانه در مراســم حج امســال، گفت: این حوادث تلخ در 
مســجدالحرام و منا نشان دهنده ســوءمدیریت است. دولت 
عربســتان باید میزبان خوبی برای زائران خانه خدا باشــد و 
همچنین از لحاظ حقوقی و سیاسی مسئول این حوادث است 

و باید پاسخگو باشد.
دیدار با رئیس شورای اروپا

روحانی در دیدار »دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا اجرای 
سریع و دقیق توافق برجام را در روند توسعه همکاری ها بسیار 
مهم دانســت و گفت: اقدامات اجرایی و آماده کردن مقدمات 
لغو تحریم ها نیازمند تحرکی جدی از سوی همه طرف ها و به 

ویژه اتحادیه اروپا است.
رئیس جمهور به اقدامات غیرانسانی تروریست ها در سوریه 

روحانی در دیدار رئیس شورای اروپا عنوان کرد

راه مبارزه با تروریسم در سوریه
تقویت دولت مركزی است

اشــاره کرد و گفت: اگر همه ما متفق باشــیم که در سوریه 
بزرگ ترین مشــکل، فعالیت تروریســت ها است، پیدا کردن 
راه حل، ســاده تر خواهد شد، چرا که برای نتیجه بخش شدن 
مبارزات علیه تروریســم در وهله نخست چاره ای جز تقویت 

حکومت مرکزی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران در بحث اقدامات 
تروریستی در ســوریه به عنوان یک معضل بزرگ منطقه ای، 
بــرای رایزنی - و در صورت رســیدن به توافــق- برای یک 

همکاری آماده است.
»دونالد تاسک« رئیس شــورای اروپا نیز در این دیدار با 
تاکید بر ضرورت گســترش همکاری ها میان ایران و اتحادیه 
گفت: لغــو تحریم ها، انتخاب همکاری به جای تقابل و حفظ 

منافع به جای تنش می باشد.
وی در ادامه به نابسامانی ها در منطقه خاورمیانه اشاره و 
تصریــح کرد: اتحادیه اروپا به همکاری ایران نیاز دارد و بدون 

شما نمی توانیم مشکالت را حل کنیم.
دیدار با نخبگان و کارآفرینان ایرانی

 مقیم آمریکا
همچنیــن روحانی در دیدار با جمعی از نخبگان، مدیران 
و ســرمایه گذاران ایرانی مقیم آمریکا با بیان اینکه توانسته ایم 
در شــرایط تحریم  به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنیم، 
اظهار داشــت: یکی از دالیل موفقیت در مذاکرات این بود که 
مذاکره کنندگان مقابل دریافتند ملت ایران قادر است در شرایط 

تحریم به اقتصاد خود سامان دهد و آنها نمی توانند در شرایط 
تحریم از ما امتیاز بگیرند.

روحانی وحدت و انسجام داخلی در ایران را یکی دیگر از 
عوامل پیشــرفت مذاکرات دانست و خاطرنشان کرد: با وجود 
مخالفت هایی که در این راستا، البته در چارچوب قانون وجود 
داشت، توانستیم انسجام و یکپارچگی داخلی را حفظ کنیم و 
بسیاری از نظرسنجی ها حتی آن دسته ای که توسط مخالفین 
دولت انجام شــده، نشــان می دهد که بخش وسیعی از افکار 
عمومی مردم ایران مســیری را که دولت انتخاب کرده، مورد 

تأیید قرار داده اند.
وی بــا بیان اینکه امروز از مراحل ســخت و دشــوار 
مذاکــرات مربوط به توافق و لغــو تحریم ها عبور کرده ایم، 
تصریح کرد: این توافق ادامه خواهد داشت و موضوعاتی از 
قبیل برگشتن مجدد به تحریم اجرایی نخواهد بود، چرا که 
به گونه ای رفتار کردیم که تحریم مجدد نمی تواند در اراده 

ملت ایران تأثیری بگذارد.
روحانی با بیان اینکه آمریکایی ها در طول دهه ها و سال های 
گذشــته اقدامات نسنجیده و غیرقابل قبولی علیه ملت ایران 
انجام داده اند، به حادثه شلیک موشک به هواپیمای مسافربری 
ایران و حمایت از صدام در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: 
از جملــه، این اقدام خطای بــزرگ و تاریخی آمریکا بود که 
باعث عصبانیت ملت ایران شــد که متأسفانه بعد از این اقدام 
مسئوالن آمریکایی هنوز از مردم ایران عذرخواهی نکرده اند، در 

حالی که این عذرخواهی می توانست نشان شهامت دولتمردان 
آمریکا برای بیان واقعیت باشد و سپس به اصالح مسیر گذشته 

و کاهش خصومت منجر شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: مردم ایران هیچ مشــکلی با 

مردم آمریکا ندارند و به یکدیگر احترام می گذارند.
دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد

رئیس جمهور در دیدار »بان کی مون«  دبیرکل سازمان 
ملل متحد با اشاره به اقدامات تروریست ها برای ایجاد و تشدید 
ناامنی در یمن، سوریه و عراق، اظهار داشت: باید تالش ها برای 
مبارزه با تروریســم هماهنگ شود و دخالت ها و اقداماتی که 
توسط برخی کشورها به ویژه در یمن و سوریه انجام می گیرد، 

پایان پذیرد.
وی توقف ســریع مداخله نظامی و بمباران یمن، انتقال 
کمک های انسان دوســتانه اعم از غــذا و دارو و آغاز مذاکرات 
یمنی - یمنی بدون دخالت خارجی را محورهای تالش برای 
رســیدن به صلحی پایدار در یمن دانست و گفت: ایران آماده 
همکاری با سازمان ملل، نماینده دبیرکل و کشورهای منطقه 

برای بازگشت ثبات به یمن است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به حادثه منا در عربستان 
خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت عربستان همکاری الزم را برای 
رســیدگی به وضع مفقودین، انتقال اجساد و مجروحان انجام 
نمی دهد و ضروری است که دبیرکل سازمان ملل وظایف قانونی 

و انسانی دولت ریاض را در این زمینه متذکر شود.

سرویس سیاسی-
در حالی که بیــش از ۱۵۰ زائر ایرانــی در فاجعه منا 
جان باخته و بیش از ۳۰۰ تن مفقود هســتند، دیپلماسی 
منفعالنه دولت باعث عدم همــکاری ریاض و حتی اتخاذ 

مواضع گستاخانه شده است.
یکی از وعده های رئیس جمهور کشورمان در دوران رقابت های 
انتخاباتی، بازگرداندن احترام به پاســپورت ایرانی بود. روحانی در 
اولین سخنرانی خود پس از کسب کرسی ریاست جمهوری گفت 
به بستن قرارداد امنیتی با ریاض افتخار می کند و آینده ای روشن 

با روابطی گرم تر میان تهران و ریاض را ترسیم کرد.
اما آنچه در این چند روز و پس از فاجعه منا رخ داد، نشان داد 
نه تنها احترام به پاســپورت شهروندان ایرانی بازنگشته بلکه حتی 
وزرای ایرانی نیز برای گرفتن ویزای ورود به عربســتان و رسیدگی 

به وضعیت بیش از ۳۰۰ زائر مفقود ایرانی راه به جایی نمی برند.
روز شنبه با گذشت ۳ روز از فاجعه دلخراش منا در حالی که یک 
هیئت ایرانی به سرپرستی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آماده عزیمت به عربستان و رسیدگی به وضعیت تلخ زائران ایرانی 
بود، ســفارت عربستان به بهانه موهوم تعطیلی از صدور ویزا برای 

آنان خودداری کرد. موضوعی که همچنان ادامه دارد!
ندادن ویزا به جنتی ختم نشــد و وزیر بهداشت کشورمان نیز 
به سرنوشــتی مشابه دچار شد. ســخنگوی وزارت بهداشت ایران 
اعالم کرد دولت عربســتان اجازه ســفر به این کشور برای بررسی 
وضعیت مجروحان ایرانی حادثه منا را به وزیر بهداشت ایران نداد و 
شرایط الزم را برای اعزام نیرو از ایران برای رسیدگی به مصدومان 

فراهم نکرد.
مقامات عربســتانی که تاکنون مسئولیت حادثه منا را برعهده 

نگرفته و با فرافکنی های عوام فریبانه کشــته و مصدومان را مقصر 
ماجرا معرفی می کنند، نه تنها با مقامات ایرانی حاضر در این کشور 
برای رســیدگی به وضعیت زائران حادثه دیده همکاری نمی کنند، 

بلکه پا را فراتر نیز گذاشته و از ایران طلبکار نیز شده اند!
در همین رابطه عادل الجبیر وزیر امورخارجه این کشــور که 
در آمریکا به سر می برد در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد ایران از 
حادثه منا بهره برداری سیاسی می کند. این ادعا در حالی است که 
بیش از 1۵۰ ایرانی تاکنون جان باخته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر نیز 
مفقود هستند.  در حالی که موجی از غم و اندوه کشور را فراگرفته 
و روشــن نبودن وضعیت صدها زائر ایرانی، هموطنان را در بهتی 
عظیم فروبرده است، انتظار می رفت دولتمردانی که عازم نیویورك 
شــده اند سفر خود را نیمه تمام گذاشته و برای رسیدگی جدی تر 
به ماجرا به کشــور بازمی گشتند. اتفاقی که تاکنون نیفتاده است و 

نصب روبانی مشکی به کت دیپلمات های ایرانی حاضر در نیویورك 
پاسخگو و مرهم این اندوه و فاجعه جانکاه نیست.

اما چه شده است که ریاض چنین گستاخانه برخورد می کند 
و حتی به درخواســت ظریف برای دیدار نیز پاسخ منفی می دهد؟ 
پاسخ این سوال را باید در ماجرای یمن و دیپلماسی منفعالنه دولت 
جســت. چند ماه پیش یک کشتی ایرانی حامل کمک های انسان 
دوســتانه به مردم یمن عازم ســواحل این کشور شد اما در میانه 
راه ناگهان تغییر مســیر داد و سر از جیبوتی درآورد! راز این تغییر 
مســیر را بعدها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فاش کرد. وی 
در این زمینه گفت: چند ماه پیش که یک محموله از ســوی ایران 
راهی یمن بود، خیلی زود با همتای خود )ظریف( تماس گرفتم و 
گفتم که این امر می تواند باعث یک رویارویی جدی شــود و ما آن 
را تحمل نمی کنیم. وی نیز در مدت زمانی بسیار کوتاه با من تماس 

گرفت و گفت قرار نیست این محموله به زمین برسد یا از آب های 
بین المللی خارج شود و بعد راهی کشور خودشان شد. ما محموله 
ســالح ایران را که راهی سودان بود تا بعد به دست حماس برسد، 
دنبــال کردیم. ازاین رو، ما تالش های عمده ای را دنبال می کنیم و 
به صورتی چشــمگیر، این تالش ها را عقب رانده ایم تا ازاین دست 

فعالیت ها جلوگیری شود.
وقتی با یک تماس تلفنی ارباب آمریکایی آل ســعود کشتی 
امدادرسان ایران به مردم مظلوم یمن تغییر مسیر می یابد، برخورد 
گســتاخانه دربار آل سعود با مقامات کشورمان نباید جای تعجب 

نیز داشته باشد. 
حال سوال افکار عمومی این است که دیپلماسی منفعالنه دولت 
در پوشش تدبیر و امید و تنش زدایی چه پاسخی برای مردم داغ دیده 
از حادثه منا دارد و چه برخوردی با گستاخی ریاض خواهد داشت؟

ابعاد فاجعه منا همچنان در ابهام

دیپلماسی منفعل دولت ،ریاض را گستاخ کرده است

سرویس سیاسی-
در حالی که رســانه ها و مقامات آمریکایی اصرار 
دارند در گفت  وگوی روز شنبه ظریف و کری موضوعات 
منطقه ای از جمله سوریه نیز مطرح شده، وزارت امور 

خارجه کشورمان این مسئله را تکذیب می کند.
ظریــف وزیر امور خارجــه جمهوری اســالمی ایران و 
جان کــری وزیر خارجه آمریکا در نیویورك دیدار و گفت وگو 
کردند و این اولین دیدار دیپلمات های ارشــد ایران و آمریکا 
پس از پایان مذاکراتی است که روز 2۳ تیر ماه امسال به توافق 
هسته ای منجر شد.پیش از این دیدار، کری به خبرنگاران حاضر 
در نیویورك گفت که باید برای موضوعات مهم خاورمیانه از 

جمله بحران در سوریه و یمن، راهی به جلو پیدا شود.
وی همچنین گفته بــود که این هفته را فرصت مهمی 
برای اینکه هر یک از کشورها نقشی مهم در تالش برای حل 
برخی از دشوارترین موضوعات خاورمیانه ایفا کنند، می دانم 
چرا که باید به صلح برسیم و راهی رو به جلو در یمن و سوریه 
بیابیم. فکر می کنم که این فرصت وجود دارد که از طریق این 

مباحث، به پیشرفت دست یابیم.
وزیر امور خارجه ایران هم پیش از این نشســت با بیان 
اینکه اولویت اول گفت وگوهای وی روند اجرای برجام است، 
گفت که »امیدواریم با اجرای کامل این توافق، اجرای با حسن 
نیت آن، بتوانیم به برخی از بی اعتمادی ها که دهه هاست وجود 

دارد، پایان دهیم.«

هرچند محتوای این نشســت هنوز منتشــر نشده، اما 
مقامات آمریکایی گفته بودند صحبت در مورد نحوه اجرای 
توافق هســته ای اصلی ترین دستور کار دیدار کری و ظریف 
است. ناگفته نماند که جان کری هفته قبل در نشست خبری 
مشترك با همتای آلمانی اش، گفته بود در دیدار با ظریف در 

مورد سوریه نیز صحبت خواهد کرد.
کری در مورد سوریه

 با ظریف صحبت خواهد کرد
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، وندی شرمن معاون 
وزیــر امور خارجه آمریکا تصریح کرده که انتظار می رود که 
مسئله سوریه در دیدار روز شنبه »جان کری« وزیر خارجه 
آمریکا و »محمد جــواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران، در 

نیویورك، مطرح شود. 
وی بــا بیان اینکه انجام چنین بحث هایی میان تهران و 
واشنگتن با توجه به رخدادهای اخیر در سوریه »منطقی به 
نظر می رســد«، گفت با این وجود همچنان از ســوی ایران 

مقاومت هایی در این رابطه وجود دارد. 
شرمن تصریح کرد که مسئله سوریه به صورت غیررسمی 
در حاشیه مذاکرات هسته ای که تیر ماه امسال به پایان رسید 
هم مطرح شد، اما هیچ گاه به نحوی ساختاریافته مورد بحث 

قرار نگرفت.
این اظهار نظرها در صورتی بیان می شوند که سخنگوی 
دســتگاه دیپلماســی کشــورمان اصرار بر بی اساس بودن 

نقل وقول ها راجع به صحبت ظریف و کری در خصوص سوریه 
دارد. مرضیه افخم دربارة انتشــار برخی اخبار از سوی منابع 
غربی در مورد محتوای جلسه مذاکرات وزرای خارجه ایران 
و آمریکا گفت که در جلسه ظریف با جان کری وزیر خارجه 
آمریکا بر روی موضوع هسته ای و اقداماتی که از روز توافق 
باید بــرای اجرای برجام صورت گیرد و همچنین روش های 
جلوگیری از گســترش بی اعتمادی مردم ایران نســبت به 
روند اجرای برجام بحث و تبادل نظر صورت گرفته اســت  و 
در این دیــدار هیچ مذاکره ای در مورد موضوعات منطقه ای 

صورت نگرفت.
تکذیب این خبر توســط افخم  در حالی انجام می گیرد 
که برخی از رســانه های غربی از جملــه خبرگزاری رویترز 
مدعی شــد که در دیدار وزیران خارجــه ایران و آمریکا در 
مورد موضوعات منطقه از جمله بحران سوریه و یمن بحث و 
گفت وگو شــده است .این خبرگزاری در خبری کوتاه نوشته 
اســت که جان کری در دیدار با محمدجواد ظریف،  همتای 
ایرانی خود گفت الزم اســت راه حلی برای دستیابی به صلح 

در سوریه و یمن به دست آید.
ایــن اظهارات متناقض افکار عمومــی جامعه را درگیر 
کرده چرا که هنوز معلوم نیســت گفتگویی پیرامون مسائل 
غیرهســته ای و غیر از برجام همچون بحــران خاورمیانه و 
وضعیت ســوریه و یمن بین ظریــف و جان کری در گرفته 
اســت یا خیــر؟ تکذیب صحت این خبــر از جانب مقامات 

مسئول کشورمان در برابر تائید گفتگوی این دو مقام مسئول 
از جانب امثال وندی شرمن، معاون کری و همچنین برخی 
از خبرگــزاری های غربی فضای مبهم را به وجود آورده که 

دستگاه دیپلماسی پاسخ گوی آن باشد.
مقــام معظم رهبری در طی چند مــاه اخیر به کرات و با 
صراحــت فرموده اند که »فقط در قضیه هســته ای آن هم به 
دالیل مشخص و اعالم شده اجازه مذاکره دادیم« ) 1۸ /9۴/۶(. 
از این رو دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی صرفاً قادر خواهد 
بود تا در حوزه اجرای برجام و مســائل هســته ای با دولت 
آمریــکا به گفتگو بپردازد و هر نوع بحثی از جمله گفتگو با 
آمریکا در خصوص بحران ســوریه و یمن جزء خطوط قرمز 

نظام محسوب می شود.
این روزها که راهبرد شیطانی غرب و آمریکا در بحران سازی 
در خاورمیانه از طریق ورود نیروهای تکفیری به سوریه و عراق و 
همچنین وارد کردن نیروهای سعودی در یمن با بن بست مواجه 
شــده، آمریکایی ها فرصت ایجاد شده در مجمع سازمان ملل 
را فرصت مناســبی جهت البی کردن با دولت ها بر سر یمن و 
سوریه می دانند و قصد دارند تا از طریق گفتگوهای غیر رسمی 
و حاشــیه ای که در فضای عمومی جوامعی همچون ایران نیز 
ایجاد التهاب نکند اســتراتژی خود را به پیش ببرند.در چنین 
شــرایطی از دیپلمات های کشور و همچنین وزیر امور خارجه 
انتظار می رود تا با هوشیاری کافی و اعالم موضع صریح و به موقع 
درباره رعایت خطوط قرمز نظام، توطئه دشمن را خنثی کنند. 

۲ روایت از دیدار ظریف و کری

آمریکا به دنبال عبور از خط قرمزی دیگر
این بار گفت وگو درباره مسائل منطقه ای

در پی فاجعه منا و گستاخی ریاض انجام شد
تجمع  اعتراض آميز

 مقابل سفارت عربستان 
جمعی از دانشــجویان و مردم انقالبی  روز گذشته با تجمع مقابل 
سفارت عربستان اعتراض خود را نسبت به کشتار مسلمانان در منا نشان 

داده و این سفارت را سنگ باران کردند.
به گزارش فارس جمعی از دانشــجویان و مردم انقالبی عصر  روز گذشته با 
تجمع در مقابل سفارت عربستان اعتراض خود را نسبت به نحوه اداره حج توسط 
رژیم آل ســعود نشان دادند. بنابر این گزارش حاضران در این تجمع با سر دادن 
شــعارهایی مانند مرگ بر رژیم آل سعود، مرگ بر آمریکا و آل سعود خائن است. 

انزجار خود را نسبت به اقدامات رژیم آل سعود نشان دادند.
معترضان که تعداد آنها در حدود 2۰۰ الی ۳۰۰ نفر بود با خشــم به طرف 
سفارت عربستان سنگ پرتاب کردند. الزم به ذکر است؛ با وجود عدم صدور مجوز 

از سوی وزارت کشور و برقراری تدابیر شدید امنیتی تجمع مذکور برگزارشد.


