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درمکتب امام

به عمل خود به چشم رضا منگر
هیچ گاه به خود و عمل خود به چشم رضا منگر که اولیای ُخّلص چنین بودند و 

خود را الشی ء)هیچ چیز( می دیدند؛ و گاهی حسنات خود را از سّیئات می شمردند. 

پرسم! هرچه مقام معرفت باال رود، احساس ناچیزی غیر او - جّل و عال - بیشرت شود.
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نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای

مرثیه سرایی برای شخصیتی
که او را عالیجناب سرخپوش می نامیدند!

روزنامه های اصالح طلب روز گذشــته آنچنان به تجلیل و تکریم و ستایش مرحوم 
هاشمی رفسنجانی پرداختند که گویا برخورد و مواجهه مدعیان اصالحات با آن مرحوم 
طی سال های دهه هفتاد در شاد کردن انواع تهمت ها و القاب ناروا به ایشان را فراموش 

کرده اند.
عملکرد متناقض مدعیان اصالحات در دفاع از هاشمی

روزنامه شــرق طی یادداشــتی، با عنوان »رنج و گنج یک سیاســت مدار« نوشت: 
»سیاســت مداربودن رنج های بی شــمار و هزینه های فراوان دارد: یک سیاست مدار در 
پیشــگاه قضاوت دائمی نخبگان و عوام؛ در معرض نفرِت محروماِن از منصب و منزلت 
و نام و نان؛ در ورطه حسادت رقیبان و گرفتار زیستن در بدنامی ناکساِن بی هنری که 
در پی جاه و مقام و نان و نام به سیاست مداری روی آورده اند، قرار دارد که بر حیات و 

ممات او سایه افکنده است«.
گفتنی اســت، مدعیان اصالحات در حالی برای دفاع از مرحوم هاشمی رفسنجانی 
آســتین باال زده اند که در دهه هفتاد جلودار اهانت و تهمت زدن به ایشــان بودند. از 
این رو واضح است که این طیف به منظور رسیدن به مقاصد حزبی و سیاسی خود، از 

تناقض گویی و چرخش مغرضانه مواضعشان ابایی ندارند.
این روزنامه در گزارش دیگری خاطرنشان کرد: »رئیس صداوسیما هم در میان جمع 
بود، کلیپ منتشرشده از او و مهدی هاشمی در همین یکی، دو روز غوغایی به پا کرده 
بود و گروهی از مردم در خیابان رازی نگهش داشــته بودند و داشتند انتقادهایشان را 
می گفتند، انبوه همین انتقادها بود که چنددقیقه ای بعد عسگری را به واکنش واداشت 

و گفت: »انتقاد مردم روی چشم ما جا دارد«
گفتنی است، برخی رسانه ها در برداشتی زود هنگام از کلیپ مذکور، اعالم کردند 
که مهدی هاشمی از حضور رئیس سازمان صدا و سیما زیر تابوت پدرش، ممانعت به  
عمل آورده در حالیکه مهدی هاشمی با تکذیب این ادعا توضیح داد: »هنگام حمل پیکر 
آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، در حال گفت وگویی با آقای علی عسگری رئیس سازمان 
صداوسیما در رابطه با هماهنگی های الزم جهت اطالع رسانی مراسم تشییع و تدفین 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی بودم که انتشار تصاویر تقطیع شده آن همراه با مطالبی 
بی اســاس موجب بروز شایعات شده است در حالی که ایشان در حیاط منزل میهمان 
ما بوده و از مدیران اجرایی دولت ســازندگی محســوب می شود.« همچنین یک منبع 
نزدیک به بیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این باره گفت: اصل موضوع تعارف آقای 

مهدی هاشمی به رئیس صدا و سیما برای حضور در منزل بوده است.
شــرق همچنین نوشــت: »مردم مقابل دوربین ها مکث می کنند و شعار می دهند، 
شعارهایشان نشان می دهد که دل خوشی از صداوسیما ندارند. شعارها ورد زبان است، 
تصاویر هاشمی روی دست می چرخد، باز عده ای از پشت  سر هل می دهند، آن قدر هل 

می دهند که نرسیده به وصال عده ای با فشار در پیاده رو می پیچند«.
نکته قابل تأمل اینجاست که پوشش خبری غیر حرفه ای فوت رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام توسط صدا و سیما و قدیس سازی از آن مرحوم به نحوی بود که حتی 
اعتراض روزنامه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات را نیز برانگیخته است. در حالی که 
صدا و سیما تقریبا تمام شبکه های خود را به این موضوع اختصاص داده بود، مدعیان 
حمایت از مرحوم هاشــمی همچنان بر طبل نارضایتی کوبیده و صدا و ســیما را آماج 

حمالت خود قرار دادند.
پیام تسلیت نهضت آزادی و مواضع هاشمی نسبت به آن

شــرق همچنین پیام تســلیت نهضت آزادی به مناســبت درگذشــت هاشــمی 
رفسنجانی را منتشر کرد. در این پیام آمده است: »خبر درگذشت ناگهانی آیت اهلل اکبر 
هاشمی رفســنجانی موجب تأســف و تأثر خاطر ما و قاطبه ملت ایران گردید. بی شک 
نقش آفرینی مرحوم هاشــمی در عرصه های مختلف به خصوص در ســال های اخیر از 
حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد و فقدان حضور ایشان در عرصه سیاسی و 

اجتماعی محسوس خواهد بود«.
اشک تمساح گروهک نهضت آزادی برای مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در حالی 
است که وی مواضع انتقادی قابل توجهی نسبت به نهضت آزادی داشته است. وی در 
خطبه هــای نماز جمعه، مورخ 4 آبان 1362، با اشــاره به آنچه مظلوم نمایی صباغیان 
در مجلس خواند، خطاب به اعضای نهضت آزادی بیان داشــت: »یک هجوم تبلیغاتی 
در داخل کشــور ما شــروع کردند و البته نمی خواهم بگویم آن هایی که این روزها این 
حرکت را کردند، آمریکایی هستند؛ ولی در جهت خواست آمریکاست. آمدند حرکت راه 
انداختند. یک مظلوم نمایی شبیه مظلوم نمایی آمریکا در گرانادا و لبنان. آمدند گفتند 
که ما می خواهیم ســمینار تأمین آزادی انتخابات درست کنیم. حاال ما هنوز 6، ۷ ماه 
داریم تا برســیم به انتخابات. حاال که تبلیغات انتخابات نیست، آزادی انتخابات تأمین 
نیست! آنها می خواهند تأمین بکنند! شماها می خواهید با بدنام کردن انقالب با عالمت 
گذاشتن روی انتخابات پیش ببرید. برادران به خدا ما مایلیم که با هم باشیم، کار بکنیم، 
دلیلش هم حسن نیتمان است که اول بار این حکومت را با همه چیزش دست شماها 
دادیم ... حاال آمدید رسیدید به اینجا. انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد است؛ هزار بار 

بگویید. انتخابات گذشته را هم می گفتند آزاد نبوده. 
هاشــمی رفســنجانی در ادامه خطبه های آن روز نماز جمعه تهران در واکنش به 
شعار مرگ بر... نمازگزاران، گفت: »استحقاق مرگ را ندارند و من این حرف ها را جهت 
روشن شدن شما می گویم. من جزو دلسوزان اینها هستم. اینها سوابقی دارند و ما دلمان 
می خواهد تا آخر با ما باشند. اما من این را نصیحت می کنم به آنها به خانواده هایشان 
نصیحت می کنم که جلوی اینها را بگیرند. اینها دارند اشــتباه می کنند. اینها کارشان 
به جایی می رسد که فردا محارب در مقابل جمهوری اسالمی قرار بگیرند. این جور که 

شروع کردند یعنی همه اش توطئه است. با توطئه آدم نمی تواند کار بکند.« 
مرحوم هاشمی همچنین در خطبه های نماز جمعه، مورخ 6 شهریور 1361 در بیانی 
انتقادی نســبت به نهضت آزادی، می گوید: »از این سران آزادی یک وقت یکی شان به 
من می گفت که امروز اگر رأی آزاد باشد، ما مثاًل ۷۰، ۸۰ درصد رأی می آوریم. خیال 
می کنند خانم شان ناراضی است، خاله شان ناراضی است، عمه شان ناراضی است، یعنی 

مردم ناراضی اند. اینها این جوری آمارگیری می کنند«!
بهره برداری سیاسی و ناشیانه از یک مراسم 

آفتاب یزد نیز در مصاحبه  با صادق زیباکالم، نوشــت: »مطمئن باشــید جوانان و 
مردمی که می گفتند چون روحانی خیلی خوب کار نکرده به او رای نمی دهیم، بعد از 

فوت  ها شمی با تمام وجود به روحانی رای می دهند«
جالب است، مدعیان اصالحات که خود را داغدار درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
می دانند، هنوز چند روز از فوت ایشان نگذشته، بهره برداری های انتخاباتی خود را از این 

حادثه به طرز ناشیانه ای آغاز کرده اند.
این روزنامه همچنین در گزارش تیتر یک خود با عنوان »به عشق هاشمی«، نوشت: 
»آنطور که یکی از شــاهدان عینی مراســم گفته است، برخی ها فریاد اهلل اکبر در این 
مراسم سر می دادند که به مدت ۷ سال، از بستن هرگونه تهمت و افترایی به او واهمه 

نداشتند. اما انگار صدایشان در خروش اندوهناک مردم گم شده بود«.
اوال، آفتــاب یزد در حالی کلماتی از قبیل افترا و تهمت را نقل می کند که توضیح 

نمی دهد منظورش از این تهمت و افترا دقیقا چیست؟
ثانیا، ادعای تهمت و افترا به آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، اتفاقا نه مربوط به هفت 
ســال گذشته بلکه یادآور اهانت های اصطالح اصالح طلبان در دهه هفتاد نسبت به آن 

مرحوم است. این طیف ایشان را در آن دوران عالیجناب سرخ پوش لقب دادند.
همچنین آرمان در ســرمقاله خود نوشــت: »روزگذشــته بــه مخالفان حضرت 
آیت ا.. .هاشــمی ثابت شــد که نام و مکتب ایشان همیشــه پابرجاست و هاشمی قابل 
حذف شدن نیست و راه آیت ا...هاشمی رفسنجانی ادامه خواهد یافت... در حقیقت مردم 
روز گذشته آمدند تا بگویند آیت ا...هاشمی، ما هیچ کدام از تهمت ها، توهین ها و دروغ هایی 
را که از ۸۸ به بعد به تو و خانواده ات نسبت داده شد باور نداریم و همچنان تو را سرباز 
وفادار انقالب و نظام می دانیم. مردم روز گذشــته اعالم کردند که آیت ا...هاشمی، راه و 

مکتب و برداشت شما از انقالب اسالمی ادامه خواهد داشت«. 
ایــن روزنامه در حالی به دفاع از مرحوم هاشــمی می پردازد که توضیح نمی دهد 
همفکران آن در دهه هفتاد چه مواجهه زشــت و پلشتی با مرحوم هاشمی رفسنجانی 
داشــتند و کار را به جایی رساندند که ایشان مجبور شد از حضور در مجلس ششم به 

رغم  رای آوردن، انصراف دهد.
صندوق های بازنشستگی؛ حیاط خلوت دولت 

اعتماد نیز در یادداشــتی با انتقاد از نحوه عملکرد صندوق های بازنشستگی، آنها را 
معضل بســیار بزرگ برای دولت های آتی دانست و افزود: »ساختار حاکم بر صندوق ها 
مشــکل جدي دارد. در مدیریت صندوق ها نه تنها نمایندگان کارگر و کارفرما نقشــي 
ندارند بلکه این صندوق ها تبدیل به حیاط خلوت دولت شده اند. در شرایطي که دولت 
نمي تواند منافع خود را به خاطر نظارت هاي مســتمر دنبال کرده و اهداف خود را به 
ثمر بنشــاند به صورت پنهاني از طریق صندوق ها دنبال کننده منافع خود است. امروز 
صندوق هاي بازنشستگي به عنوان یک معضل بسیار بزرگ براي دولت هاي آتي در ایران 
به میراث گذاشته شده است. این معضل اگرچه چندان عیان نیست اما بخش قابل توجهي 

از درآمدهاي کشور را مي بلعد«.
گفتنی است، اختالس هشت هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان که چند 
ماه قبل کشف شد، بزرگ ترین فساد اقتصادی سال های اخیر و یکی از فجایع اقتصادی 

در دولت یازدهم بود که البته رئیس جمهور آن را بدهی معوق نامید.

باالترین درجه
 برای مدافعان از دین 

بر اســاس آیات و روایات شریفه آفرینش انسان در این دنیا بر 
مبنای حکمت بوده است، پس از آفرینش عوالم دیگر و فرشتگان، 
حکمــت خداوند به این امر تعلق گرفت که موجودی را خلق کند 
که با استفاده از قدرت انتخاب خود، مراتب عالی کمال و یا مراتب 

سقوط را طی کند.
برای تحقق این هدف عالی الزم است شرایطی که دائماً در حال 
تغییر است ایجاد شود، تا از این طریق زمینه امتحان انسان فراهم 

شود و هر فرد با انتخاب خود به سعادت یا شقاوت برسد.
با یک نگاه تاریخی به زندگی انسان می توان دید که از ابتدای 
خلقت، راه خیر و شر در مقابل انسان باز بوده و حتی فرزندان انبیا 
نیز بر ســر دو راهی انتخاب خیر و شر قرار گرفته اند. قابیل، فرزند 
حضرت آدم در این دو راهی، مسیر شر را انتخاب کرد و برادرش را 

به خاطر حسد به قتل رساند.
برای اینکه زمینه اختیار فراهم شــود بایــد دو راه پیش روی 
انسان وجود داشته باشد، هدف اصلی خلقت انسان همان رسیدن 
به کمال و سعادت است و شقاوت برخي انسان ها جنبه تبعی دارد 
و از همین رو وجود شر و اصحاب شرور، طفیلی وجود ابرار و بندگان 

صالح خداست.
خداوند از سر رحمت وسایلی را فراهم کرده که راه پیمودن خیر 
آســان باشد تا انسان بهتر بتواند به رحمت الهی نائل شود و حتی 

پاداش کار خیر را ده برابر قرار داده است.
دو گروه خوبان

 خیر و شر مراتب مختلفي دارند،به طور کلی می توان خوبان را 
به دو دسته تقسیم کرد:  کسانی که فقط به دنبال سعادت و کمال 
خودشان هستند؛ و افرادی که عالوه بر تعالی خود،در پی سعادت 

دیگران و رساندن آنها به کمال نیز مي باشند.
در میان دســته دوم، کســانی وجود دارند که تمام هستی و 
زندگی خود را برای ســعادت دیگــران به کار می گیرند؛ به عنوان 
نمونه می توان به انبیا و اولیاء اشــاره کرد و بارزترین این افراد در 

عالم، سیدالشهداء)ع( بوده است.
همان طور که خیر و اصحاب خیر مراتب متفاوتی دارند، شــر و 
اصحاب شــر نیز دارای مراتبی هستند و بدترین ظلم و درجه شر 
برای کســانی اســت که نه تنها نعمت های دنیا را از دیگران سلب 

می کنند، بلکه موجب شقاوت ابدی دیگران می شوند.
با مقدماتی که اشاره شد جایگاه جهاد در فرهنگ اسالمی روشن 
می شود.  حقیقت جهاد این است که عالوه براینکه انسان، خود به 
ســعادت می رسد، سعی می کند دیگران را نیز به سعادت برساند و 

آنان را از ظلم هایی که موجب شقاوت می شود، نجات دهد.
باالترین جهاد، مقابله با کســانی است که هدایت را از دیگران 
سلب می کنند،  بر این اساس روشن است که در عالم انسانیت، برای 
برترین جهادی که در آن بیشترین فداکاری انجام شده، بدترین ظلم 
را از جامعه زدوده و بادوام ترین نعمت ها را برای بشریت تأمین کرده 

باشد، مصداقی مثل جهاد سیدالشهداء)ع( سراغ نداریم.
ویژگی مکتب جهادی امام حسین )ع(

 همه مســلمانان ارزش جهاد آن حضرت را می دانند و همیشه 
با دعای »یا لَْیَتناُکّناَمَعک« آرزوی قلبی خود را برای بودن در کنار 

ساالر شهیدان )ع( ابراز می کنند.
از روایات فراوانی اســتفاده می شــود که در آخرالزمان کسانی 
می آیندکه اجر شهادت در رکاب سیدالشهدا را بدست می آورند و 

در ثواب جهاد آن حضرت شریک می شوند.
ما خدای متعال را شکر می کنیم که در زمانی زندگی می کنیم 
که یکی از نوادگان سیدالشهداء)ع( شعار ایشان را احیا کرد و باید 
بدانیم بر اســاس قواعدی که از منابع دینی بدست می آید، کسی 
که با صدق نیت چنین شعاری را سر لوحه زندگی خود قرار دهد 
مانند کسی است که در رکاب آن حضرت به شهادت رسیده است.
یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند در این زمان به ما داده 
است وجود جناب سید حسن نصراهلل است که باید شکرگزار این نعمت 
نیز باشــیم و البته فراموش نمی کنیم که ایشان به یک معنا شاگرد 
حضرت امام)ره(  بودند و جانشین امام راحل، رهبر معظم انقالب را 
با معرفت شناخته اند و از وفادارترین سربازان ایشان به شمار می روند.
در مکتب سیدالشــهداء)ع( کسانی که بیشــترین فداکاری و 
بیشــترین ایثار را برای دفاع از دین و به سعادت رساندن دیگران 

دارند،  باالترین درجه و مرتبه را به خود اختصاص می دهند.
باال بردن میزان اجرو ارزش فعالیت افراد در این راه مرهون چند 
شرط است:  ارتقاء میزان شناخت نسبت به راه سیدالشهداء)ع(؛ دوم 
ارتقا ســطح معرفت نسبت به اهمیت این فداکاری در این عصرکه 
عصر رویارویی همه کفر در مقابل همه ایمان اســت؛ و سر انجام، 

نیت خالص و رهایی از تعلقات دنیایی.
بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار با جمعی 
از روحانیون لبنانی؛ قم ؛ 95/9/22

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه 
برنامه ششم توسعه ، نیروی انتظامی را موظف 
کردند در مواردی که بانک مرکزی رأســًا 
شعبه یا مؤسسات پولی، اعتباری و بانکی را 
فاقد مجوز اعالم می نماید، نسبت به توقف 

فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی عصر دیروز به مواد مراعا 
مانده الیحه برنامه ششــم توسعه را ادامه داده و 
ماده 15 این الیحه را پس از بحث و بررســی به 

تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، برای اعمال نظارت 
کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسســات پولی، 
بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای 
غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت 
و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت:

الف- بانک مرکزی مجاز است در چهارچوب 
مصوباتــی که به  تصویب شــورای پول و اعتبار 
می رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در 
قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند 
مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال 
بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید: 
1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود 

و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی 
از آنها به طور موقت و ســلب حق تقدم خرید از 

سهامداران مؤثر
2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای 

مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3- اعمــال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت 

پاداش و مزایای مدیران
4- سلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و 

اعضاء هیئت مدیره
همچنین بر اساس مصوبه مجلس انجام هر 
گونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی 
توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت 
بانکها و مؤسســات اعتباری و اشخاص حقوقی 
تابعی که بانک ها بیش از 5۰٪ سهام آنها را دارند 
و یا در تعیین هیئت مدیره آنها موثرند، در تأسیس 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین 
سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع 
است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد 
از مجازات هــای درجه 6 ماده 19 قانون مجازات 

اسالمی به جز حبس و شالق محکوم می شود.
بر اساس این گزارش » نیروی انتظامی موظف 
اســت در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا 
مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می نماید، نسبت به 

توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.«
تدابیر مجلس 

برای مدیریت بدهی های دولت
نمایندگان مجلس رسیدگی به مواد مراعا مانده 
الیحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده ۸ 
ایــن الیحه را پس از بحث و بررســی به تصویب 
رساندند. به موجب مصوبه مجلس ، دولت موظف 
شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های 
کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی 
در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی 
و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها، 

اقدامات مصرح در این ماده را انجام دهد . 
در تبصره این ماده مقرر شــده است افزایش 
شاخص نســبت بدهی تا 45 درصد با تشخیص 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران 
امکان پذیر اســت. در شــرایط اضطراری دولت 
می تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص 
نســبت بدهی را برای مدت محدود تا 5۰ درصد 
افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه 
زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها، 

شاخص نسبت بدهی را به 4۰ درصد برساند.
وکالی ملت با 12۸ رأی موافق، 4۷ رأی مخالف 
و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در 

صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
سایر مصوبات مجلس

نمایندگان مجلس در برنامه ششــم مصوب 
کردند که مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات،  تعهدات 
و دارایی ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انتقال یابد.
گفتنی است علی الریجانی رئیس  مجلس و 
در هنگام بررسی بندی از ماده 13 مربوط به حل 
مشکل بازنشستگان صندوق فوالد در برنامه ششم 
توسعه، گفت: دلم می خواهد مشکل صندوق فوالد 
حل شــود، چون آنقدر پیرمردها جلوی مجلس 

آمده اند که آدم خجالت می کشد.
الریجانی همچنین در واکنش به پیشــنهاد 
قاضی پور که به دنبال انتقال صندوق بازنشستگان 
کارکنان فوالد به صندوق بازنشســتگی کشوری 
بود، اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری 
»مفلس فی امان اهلل« اســت باید کاری کنیم که 
با تأمین منابع، مشکالت این صندوق رفع شود.

وی همچنین اظهار داشــت: دلم می خواهد 
مشــکل صندوق فوالد حل شود چون آن قدر این 
پیرمردها )تجمع کنندگان صندوق بازنشتگی فوالد( 

مقابل مجلس می آیند، آدم خجالت می کشد.

اوباما با افتخار اعالم کرد

توقف برنامه هسته  ای ایران بدون شلیک یک گلوله!
بقیه از صفحه 2

ادعــای هیئت آمریکایی درباره قانون ایســا در 
حالی اســت که مقامات دولــت یازدهم و اعضای 
تیم مذاکره کننده هســته ای کشورمان در اظهارات 
جداگانه تاکید کرده اند که تمدید قانون آیسا نقض 

صریح برجام است.
در ادامه نشست، نمایندگان سایر دولت های 
عضو کمیســیون با جدی قلمداد کردن نگرانی 
ایران، خواســتار اقدامات آمریکا در جهت بالاثر 
مانــدن این قانون و شفاف ســازی کامل در این 
زمینه شــدند به گونه ای که هیچ ابهامی نسبت 
به اینکه این قانون اثری بر تجارت و همکاری با 

ایران ندارد، باقی نماند.
در ادامه جلسه همه کشورها بر تعهد کامل خود 
به برجام، و ضرورت پرهیز از اقداماتی که به اجرای 
موثر و جامع برجام در بخش لغو تحریم ها لطمه وارد 
آورد، تاکید کــرده و بر ضرورت بی اثر ماندن قانون 
آیسا و نیز سایر قوانینی که به موجب برجام اجرای 

آنها باید متوقف باشد، پافشاری کردند. 
در این نشســت همچنین با اغتنام فرصت و با 
توجه به نزدیک شــدن به زمان یک سال از اجرایی 
شــدن برجام، مروری نیــز بر روند اجرای ســایر 
بخش های برجام از جمله کانال خرید و همکاری های 
صلح آمیز هســته ای با ایران )موضوع پیوست سوم 
برجام( و نحــوه ارتقا و گســترش این همکاری ها 

صورت گرفت.
ادعای هیئت آمریکایی مبنی بر پایبندی کامل به 
توافق هسته ای در حالی است که واشنگتن به دفعات 
برجام را نقض کرده اســت. غارت 2 میلیارد دالری 

اموال ایران، اجرای سفت و سخت قانون محدودیت 
ویزا، استمرار تحریم ســوئیفت، تمدید قانون ایسا 
و تصویب تحریم های جدیــد از جمله موارد نقض 

برجام است. 
 تکذیب خبر

 وال استریت ژورنال
سید عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای 
برجام با تکذیب خبر وال استریت ژورنال اظهار داشت: 
کمیسیون مشترک در پایان جلسه خود با طرح ایران 
برای پاکسازی رسوبات از تاسیسات غنی سازی نطنز 

موافقت کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح تمام رسوبات مواد 
غنی شده که از لوله ها بیرون آورده می شوند از شمول 
3۰۰ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و 
بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را 

غنی سازی کند.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
در پایان خاطرنشــان کرد: این مصوبه کمیســیون 
مشــترک که محصول ماه ها مذاکرات کارشناسی 
توسط متخصصان ســازمان انرژی اتمی کشورمان 
اســت، پس از ترجمه در سایت وزارت امور خارجه 

درج خواهد شد.
وال استریت ژورنال مدعی شده بود که نمایندگان 
هسته ای ایران با طرح آمریکا برای پاکسازی کامل 
اورانیوم باقی مانده در نیروگاه نطنز موافقت کرده اند.

 دیدار عراقچی
 با آمانو

به گــزارش فارس، عراقچی معــاون وزیر امور 
خارجه و رئیس ســتاد پیگیری اجــرای برجام در 

ادامه رایزنی ها در وین با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مقر این ســازمان دیدار و 

گفت وگو کرد.
طرفین در این دیــدار در خصوص روند اجرای 

برجام گفت وگو و رایزنی کردند.
 تخت روانچی: آمریکا تعهدات خود را 

نقض کرده
مجید تخت روانچی معــاون اروپا و آمریکای 
وزارت امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت 
در ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام به 
وین سفر کرده پس از پایان این نشست گفت: در 
سطح دوجانبه با هیئت کارشناسی آمریکا جلسه 
داشــتیم و بعد از آن جلسه کمیته تحریم برگزار 
شــد که هر دو این جلسات براساس متن برجام 
اســت که در صورت برخورد به مشکل این روند 

باید طی شود.
تخت روانچی افزود: به ویژه در مورد قانون اخیر 
آیســا بحث های مفصلی داشتیم و به وضوح تشریح 
کردیــم که بر چه مبنایی ما ایــن ادعا را داریم که 
آمریکا تعهدات خود را نقض کرده است و بدعهدی 

نسبت به اجرای برجام داشته است.
وی گفت: هیئت آمریکایی ادعا داشت که آنها در 
عمل اجازه نمی دهند که تعهداتشان انجام نشود و با 
استفاده از اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد، 

جلوی اثرگذاری آیسا را می گیرند.
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه از دید ما نفس 
تصویب آیســا مغایر برجام است، خاطرنشان کرد: 
در این زمینه بحثی طوالنی  شد و تمام اعضا تاکید 
داشــتند که از هر حرکتی کــه موجب عدم انجام 

تعهدات کشورها شود جلوگیری شود و در این زمینه 
تاکید داشتند که باید به سمت اجرای کامل و بدون 

پیش شرط برجام رفت.
 ادعای رویترز درباره واکنش ایران

 به قانون تمدید تحریم ها
رویترز با استناد به اظهارات دیپلمات های ارشد 
ایرانی و روســی بعد از ششمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام مدعی شــده تهران تصمیم گرفته 
مجادالت بر ســر اقدام آمریــکا در تمدید »قانون 

تحریم های ایران« را تشدید نکند.
این خبرگزاری انگلیسی مدعی شده ایران به قصد 
جلوگیری از اخالل در برجام در ششــمین نشست 
کمیسیون مشترک که سه شنبه در وین برگزار شد، 
از زورآزمایی بر سر اقدام آمریکا خودداری کرده است. 
عراقچــی در جمــع خبرنگاران گفــت: ایران 
نگرانی هایــش در خصــوص اینکه تمدیــد قانون 
تحریم های ایران وضع مجدد تحریم اســت را بیان 
کرد. فکر می کنم کمیســیون مشترک نگرانی های 

ایران را خیلی جدی گرفت.
با وجود این، به نوشته رویترز، آقای عراقچی در 
پاســخ به این سؤال که آیا ایران از این نشست برای 
انتقال نگرانی هایش به کمیســیون حل اختالفات 

برجام استفاده کرده گفت: خیر.
»والدیمیر وورونکوف«، سرپرست هیئت روسیه 
در کمیسیون مشترک برجام هم در این مورد گفت: 
قانون تحریم های ایران، قانون مطلوبی نیســت، اما 
اتفاقی اســت که افتاده است. رویکرد مشترک همه 
کشورها این بود که همه اقدامات الزم برای جلوگیری 

از وارد آمدن ضربه به اجرای برجام انجام شود.

با تصویب نمایندگان

نیروی انتظامی شعب یا مؤسسات پولی و بانکی 
فاقد مجوز را تعطیل می كند

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت درباره دعوت 
سعودی از کشــورمان برای حضور در مناسک حج تمتع 
امسال گفت: هیئت ایرانی پنجم اسفندماه به عربستان 

سفر می کند.
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی 
عسکر گفت: ان شــاءاهلل در همان تاریخی که مقامات عربستان 
اعالم کرده اند هیئت ایرانی برای مذاکره به کشور عربستان سفر 

خواهد کرد.
روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری با اعالم این خبر اعالم 
کرد نماینده ولی فقیه درامورحج درباره اینکه هیئت ایرانی در چه 
تاریخی به عربستان سفر می کند، خاطرنشان کرده هیئت ایرانی 
پنجم اسفند ماه به عربستان سفر می کند و ما امیدواریم بتوانیم 
مواضع خود را در این دیدار تشــریح کرده و به نتیجه مشخص 

دست پیدا کنیم.

امنیت  هوافضای سپاه،  نیروی  فرمانده 
ایران اسالمی در منطقه را بی نظیر توصیف 
کرد و امنیت امروز را نتیجه تالشهای شهید 

کاظمی و یارانش خواند.
سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا 
فضای سپاه پاسداران صبح دیروز طی سخنانی 
در یادواره شهدای عرفه که در تهران برگزار شد، 
گفت: کشــور اســالمی ما امنیت بی نظیری در 
منطقه دارد و این امنیت یک شبه حاصل نشده 
بلکــه حاصل تالش بلند مدت تعــداد زیادی از 
فرماندهان و شهداست. شهید کاظمی و یارانش 
تالش های بســیاری را در ایجاد امنیت در کشور 
انجام دادنــد و ما امروز نتیجه تالش های آنها را 

مشاهده می کنیم.
وی ادامه داد: شهید کاظمی یکی از کسانی 
بود که هم در دوران دفاع مقدس موثر بود و هم 
در امنیت امروز که حاصل تالش های این شهید 

عزیز و یارانش است تاثیر به سزایی داشت.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: 
این امنیت به واســطه تبعیت و پیروی از والیت 
و اجرای فرامین و دستورات رهبر معظم انقالب 
حاصل شــده است. ما شــاهد بودیم که شهید 

در یادواره شهدای عرفه عنوان شد

امنیت امروز نتیجه تالش های شهید كاظمی و یاران اوست

کاظمی چکونه فرامین رهبری را اجرا می کرد و 
امروز مردم بزرگ باید قدر شــناس این شهیدان 
باشــند چرا که هرچه امروز داریم بویژه مسئله 

امنیت حاصل تالش این عزیزان است.
ســردار حاجی زاده همچنین اظهار داشت: ما 
همیشه از خدا خواستیم که مرگ ما را شهادت قرار 
بدهد و از زمینه سازان ظهور حضرت حجت)عج( 

باشیم و بتوانیم برای اسالم و ملت ایران خدمت 
کنیــم و امیدواریم بــه آرزوی خود که همان به 

شهادت رسیدن در راه خدا است برسیم.
آن سوی مدیترانه، خط مقدم جبهه 

دفاع از اسالم
سردار مجمدجعفر اسدی مشاور عالی فرمانده 
قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( و فرمانده اسبق 

نیروی زمینی سپاه طی ســخنانی در سالگرد 
شهادت سردار شــهید احمد کاظمی و جمعی 
از فرماندهان نیروی زمینی ســپاه با اشــاره به 
حوادث منطقه و نقش ایران در دفاع از اســالم 
اظهار داشت: در سال های دفاع مقدس، نیروهای 
ما خصوصا در جنوب و در خوزستان، فاصله ای 
1۰ دقیقه ای با خط مقدم داشتند اما امروز خط 
مقدم جبهه دفاع از اسالم به آن سوی مدیترانه 

رسیده است.
اســدی با اشــاره به نقش فرماندهان شهید 
بخصوص احمد کاظمی در ارتقا توان نظامی گفت: 
خانواده این شهدا ولی نعمت های ما هستند و ما 
وظیفه داریم از آنها که عزیزانشان را برای عزت و 

افتخار این کشور فدا کردند، تجلیل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و او 
را ستون و یار انقالب و فردی عاشق مقام معظم 
رهبری معرفی کرد و افزود: با رحلت ایشــان و 
حضور مردم در مراسم تشییع وی، وحدت بزرگی 
در میان مردم ایجاد شد که این وحدت می تواند در 
انتخابات آینده، دشمن را که برای آن برنامه  ریزی 

کرده بود، خلع سالح کند.

مراســم بزرگداشــت شــهدای عملیات 
غرور آفرین کربالی پنج و شــهدای مدافع حرم 
امروز در حسینیه خامنه ای ها واقع در غرب تهران 

برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد برگزاری مراسم سی امین یادواره شهدای 
عملیات کربالی پنج و اولین سالگرد شهدای مدافع حرم 
هدف از این مراســم که با شرکت خانواده های معظم 
شــهدا، جانبازان، بسیجیان، شــخصیت های سیاسی، 
مذهبی و جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه و نیروهای 

مسلح برگزار خواهد شد را تجلیل از حماسه آفرینی های 
دالورمــردان دفاع مقــدس و به خصــوص عملیات 
غرور آفرین کربالی پنج، اولین سالگرد شهدای مدافع 
حرم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان در فضای 

جامعه عنوان کرد.
علیرضا اژدری با اشاره به اینکه این مراسم همه ساله 
از سوی پایگاه مقاومت بسیج روح اهلل)ره( تحت پوشش 
حوزه 213 فتح- ناحیه مقداد برگزار می شــود، افزود: 
مراسم امسال نیز امروز پنجشنبه 23 دی  ماه از ساعت 

1۷:3۰ الی 21 همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء 
در حسینیه خامنه ای ها واقع در خیابان قصرالدشت بین 

خیابان طوس و دامپزشکی برگزار خواهد شد.
وی با دعوت از عموم هموطنان و دالورمردان دفاع 
مقدس برای شرکت در این مراسم، اظهار داشت: مردم 
قهرمان تهران با شرکت در این مراسم عالوه بر تجدید 
میثاق با آرمان های واالی امام)ره( و شــهیدان انقالب 
اسالمی بر پایداری حمایت از ارزش های دفاع مقدس 

و تبعیت از رهبر معظم انقالب تأکید خواهند کرد.

درباره  ایران  ســالمت  بیمه  ســازمان 
سوءاستفاده از نام این سازمان در ارائه خدمات 
بیمه درمان، صدور بیمه نامه تکمیلی و پایه و 

دفاتر بیمه درمان به شهروندان هشدار داد.
به گزارش فارس، ســازمان بیمه ســالمت 
ایران اعالم کرد: متأســفانه در سال های اخیر و 
به ویژه در ســال جاری مشاهده شده که افراد یا 
شرکت هایی از طریق تماس تلفنی با شهروندان، 
اعالم می کنند که از ســازمان بیمه سالمت یا از 
بیمه سالمت هستند و می توانند در قبال پرداخت 
مبالغی شهروندان را بیمه نمایند و بدین ترتیب با 
استفاده از عنوان »بیمه سالمت« و سوء استفاده از 
عدم آگاهی شهروندان، ضمن ارائه چند فهرست 
مراکز درمانی طرف قرارداد و کارت و دفترچه بیمه 
در منزل شهروندان، مبالغی را از آنها اخذ می کنند.

در این زمینه ضرورت دارد که ملت شــریف 
ایران به چند نکته توجه کند:

1-سازمان بیمه سالمت ایران به عنوان یکی از 
سازمان های بیمه گر درمان پایه کشور، هرگز برای 
بیمه نمودن افراد، از تماس تلفنی استفاده نمی کند 

هشدارسازمان بیمه سالمت به مردم

مراقب سوء استفاده افراد سودجو از عنوان »بیمه سالمت ایران« باشید
و هرگونه فراخــوان عمومی را از طریق اطالعیه 
در رســانه های جمعی به اطالع مردم می رساند. 
همچنیــن ثبت نــام از افراد فاقــد بیمه درمان 
پایه متقاضی دریافت این بیمه، از طریق سامانه 
الکترونیک سازمان بیمه سالمت ایران به نشانی 

www.bimehsalamat.ir انجام می شود.
نمایند در تماس های  2-شــهروندان توجه 

تلفنی تمــاس گیرنده اعالم می کند دولت برای 
بیمه شــدن آنها مبالغی را پرداخته و آنها اجباراً 
باید مابه التفاوت این مبالغ را به فرد مراجعه کننده 
به درب منزل و یا شرکت تماس گیرنده بپردازند، 

که غیر قانونی و کذب محض است.
3- هیچ فرد یا شرکتی نمی تواند بیمه درمان 
پایه و یا دفاتر درمانی شــهروندان را باطل کند. 

توجه به این نکته از آنجا ضرورت می یابد که در 
تماس های تلفنی وقتی شهروندان اعالم می کنند 
که بیمه درمان پایه دارند و نیازی به خرید مجدد 
آن را ندارند، بعضا تماس گیرنده تهدید می کند 
که در صورت عدم پرداخت مبالغ مورد نظرش، 
دفاتر بیمه درمان شهروندان را ابطال می نماید که 
این ادعا تماس گیرنده خالف واقع و کذب است.

امروز در تهران برگزار می شود

سی امین یادواره شهدای عملیات کربالی ۵ و اولین سالگرد شهیدان مدافع حرم

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
هیئت ایرانی ۵ اسفندماه 

برای مذاکرات حج به عربستان می رود


