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دست پيش ديگران دراز نكنيد
زندگى انســاىن رشافتمندانه را ولو با مشكالت بر زندگاىن ننگني بردگى اجانب 

ولو با رفاه حيواىن ترجيح دهيد؛ و بدانيد مادام كه در احتياجات صنايع پيرشفته، 

دست خود را پيش ديگران دراز كنيد و به دريوزگى عمر را بگذرانيد قدرت ابتكار 

و پيرشفت در اخرتاعات در شام شكوفا نخواهد شد.
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از تضمین بودن امضای کری 
تا اعتماد به مصوبه کنگره آمریکا!
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سرويس سياسیـ 
روزنامه زنجیره ای شرق در شماره دیروز خود به مصوبه اخیر کنگره آمریکا پرداخته و از این مصوبه به 

عنوان مانع ترامپ برای حمله به ایران یاد کرد!
در این گزارش آمده است: »مجلس نمایندگان آمریکا دست دولت ترامپ برای هرگونه اقدام نظامی علیه 
ایران را بســت. آنها روز پنجشنبه به الیحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ در بررسی اختیارات نظامی پنتاگون 
متممی الحاق و تصویب کرده اند که صراحتا می گوید وزارت دفاع این کشور مجوز اقدام نظامی علیه ایران 

بدون اخذ مجوز کنگره را ندارد.«
درباره گزارش شــرق بایستی به نکاتی چند اشاره کرد نخست آنکه آمریکا و هیچ ابرقدرت و ابرقدرتکی 
جرات این را ندارد که به ایران حمله نظامی کند، قدرت و ابهت نظامی دلیرمردان ارتشی، سپاهی و بسیجی 
ایران اســامی این توهم را از هر دشمنی گرفته اســت، بی شک این ناتوانی دشمن به مدد اقتدار دفاعی و 
نظامی جمهوری اسامی است نه دیپلماسی دولت های مختلف که یکی از نتایج آن را در برجام می توان به 

عیان مشاهده کرد.
نکته دوم اینکه شرق به عنوان یکی از بزک کنندگان برجام چند سال پیش در پاسخ به دلسوزان که از 
تضمین اجرایی شدن برجام سؤال کرده بودند نوشته بود امضای کری تضمین است و تیتر دیروز این روزنامه 
نیز بی شباهت به آن تیتر نیست با این تفاوت که تضمین ناتوانی آمریکا برای حمله به ایران نه امضای کری 

یا مصوبه کنگره که توان نظامی و دفاعی ایران است.
و نکته پایانی اینکه نمایندگان کنگره و دولت آمریکا در منافع شیطانی این کشور هیچ اختاف نظری 
ندارند و از این رو است که طرح های ضدایرانی در کنگره آمریکا با اکثریت مطلق و یا قریب به اتفاق آرا تصویب 

می شود و در نتیجه دل بستن به تضاد دولت و کنگره آمریکا نیز ساده لوحانه به نظر می رسد.

برجام روی مدار اطمینان!
از ســوی دیگر روزنامه ایران ارگان دولت نیز در گزارشــی با عنوان »برجام روی مدار اطمینان« نوشــت: 
»وین کانون تاش کشورهای اروپایی برای حفظ برجام شد...عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
که ریاســت هیئت ایرانی را در این نشســت برعهده داشــت از به وجود آمدن اطمینان خاطر بیشتر به تعهد 
کشــورهای اروپایی برای تأمین خواسته ایران و در نتیجه حفظ برجام سخن گفت. اتحادیه اروپا پیش از این 
برای نشــان دادن اراده خود بر حفظ تدوین »قانون انســداد« را برای محافظت از شرکت های اروپایی در برابر 

تحریم های آمریکا علیه ایران مطرح کرده بود.«
متاســفانه رســانه های دولت و روزنامه های اصاح طلب همچنان در پی تنفس مصنوعی به جنازه برجام 
هستند. برغم این تجربه پرهزینه، اکنون و در شرایطی که طرف اروپایی صراحتاً اعام کرده است که به ایران 
تضمین نمی دهیم و به خاطر ایران و تعهدات خود در برجام، با آمریکا درگیر نمی شویم، باز هم این جماعت 

تاکید دارد که به وعده اروپا مطمئن هستیم!

نرمال سازی ایران با افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران !
روزنامه شرق همچنین در سرمقاله امروز با عنوان »توجه به فرصت حساس مذاکره با اروپا« نوشت: »بدون 
شک تاکتیک استفاده از ظرفیت اروپا می تواند شوک ناشی از عملکرد آمریکا را تا حدی کاهش دهد. پیشنهاد 
نگارنده از گذشــته تا امروز ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران بوده اســت که می تواند منجر به بازشدن فضایی 

جدید در روابط شود... نباید فقط با بدبینی نسبت به عملکرد اتحادیه اروپا نگریست«.
چنین ادعایی در حالی از سوی جریان مدعی اصاح طلبی مطرح می شود که چندی پیش طراح سند 
راهبردی اتحادیه اروپا درباره ایران گفته بود که »ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح 
کنیم و گفت وگو درباره حقوق بشــر در ایران را از ســر بگیریم... نیروهایی در داخل ایران، درحال اعمال 
فشــار بر حاکمیت هســتند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا 
در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیســت. ما می خواهیم از این اهرم اســتفاده کنیم«.

این اظهارات و اظهارات متعدد دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی موید این موضوع اســت که غرب درپی 
نُرمال سازی ایران است.

به عقیده کارشناســان افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران اگرچه با شــعار تســهیل مراودات اقتصادی و 
دیپلماتیک صورت می گیرد اما دستور کار آن خنثی کردن پیروزی های استراتژیک ایران در منطقه، تسلط بر 
قراردادهای پرخســارت در حوزه نفت و خودرو و ارتباطات،شبکه سازی اطاعاتی و ضدامنیتی نظیر کاری که 
فعاالن کودتای مخملی با سفر به تهران در دوره اصاحات انجام می دادند و کاستن از نگرانی های شدید غرب 

درباره تشدید بدگمانی مردم ایران در پسابرجام خواهد بود. 

روحانی نباید اقتصاد را به برجام گره می زد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»با گذشت پنج سال از دولت حسن روحانی، امروز دیگر دولت نمی تواند 
مشکات اقتصادی مردم را به دولت گذشته منتسب کند و باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشد. این 
در حالی اســت که برخاف اینکه مسئوالن دولت عنوان می کنند اقدامات موثری در زمینه کاهش فشارهای 
اقتصادی مردم انجام داده اند، اما این مسئله در زندگی مردم مشاهده نمی شود و مشکات معیشتی مردم روزبه روز 
تشدید می شود. از سوی دیگر دولت حسن روحانی با گره زدن اقتصاد کشور به سرنوشت برجام ریسک بزرگی 
انجام داد، ریسکی که با خروج آمریکا از برجام به یک بحران تبدیل شده و آینده برجام را متزلزل کرده است«.

این روزنامه زنجیره ای با تاخیری 5 ساله تازه به حرف منتقدان رسیده. در آن مقطع وقتی گفته می شد که 
اقتصاد کشــور را به برجام گره نزنید، این روزنامه و جریان مدعی اصاحات، فریاد وامصیبتا سر داده و مدعی 

بودند که با برجام تحریم ها به تاریخ پیوسته و میوه های برجام به زودی می رسد!
متاسفانه روزنامه های زنجیره ای همزمان با اعتراف به دستاورد تقریبا هیچ برجام، به بزک اروپا پرداخته و 

دولت را به فرصت سوزی و بی تفاوتی نسبت به تجربه برجام تشویق می کنند!

از ادعای پاکدستی اصالح طلبان تا حمایت از مفسدان اقتصادی! 
روزنامه اعتماد عکس و تیتر اول خود را در شماره دیروز به گزارشی پیرامون برگزاری حزب اعتماد اختصاص 
یافته بود. نشســتی که دســت آخر به واسطه نقش اعضای استیجاری به درگیری ختم شد و البته در گزارش 

این روزنامه به این موضوع اشاره ای نشد.
اعتماد در تشریح این کنگره در گزارشی نوشت:» الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســامی در دومین کنگره حزب اعتماد ملی گفت:امروز از حزب اعتماد ملی شــخصیت های بسیاری در بدنه 
نظام حضور دارند که پاکدســتی از ویژگی همه آن هاست. مشــاهده کردیم که آقای افشانی از حزب اعتماد 
ملی به عنوان شهردار تهران انتخاب شدند. مخالفان او تاش های بسیاری کردند تا نقطه منفی در کارنامه اش 
بیابند اما پاکدستی افشانی هیچ نقطه منفی در کارنامه او باقی نگذاشته بود... همچنین مخالفان تاش بسیاری 
داشتند تا برگه ای علیه آقای نوروززاده معاون وزیر نفت و عضو حزب اعتماد ملی پیدا کنند اما تاش آنها به 
نتیجه نرســید. از آقای منتجب نیا مسجد را گرفتند، می خواستند منبر را نیز از او بگیرند اما حتی یک سطر 

هم از او پیدا نکردند.«
ادعای طنزگونه پاکدســتی از سوی اصاح طلبان درحالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به 
اعتبار ارتباط صمیمی برخی از اعضای آن شخص آقای حضرتی نماینده فعلی فراکسیون امید مجلس دهم با 
شهرام جزایری مفسد اقتصادی دوره اصاحات سر زبان ها افتاد. جزایری توانسته بود به واسطه همین ارتباطات 
نزدیک با اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت رئیسه مجلس ششم، کارت پانصد )کارت تردد بدون مزاحمت( 
به مجلس را به دســت آورد و از جمله با مشــورت هایش، طرح عدم اخذ وثیقه برای تسهیات کان بانکی را 

تبدیل به دستور کار مجلس کند.
همچنین جریان مدعی اصاحات اعام حمایت صریح از مفسدان کان اقتصادی و مدیران نجومی بگیر 
را در کارنامه خود دارد، از نگاه این جریان مفسدان همچون شهرام جزایری و مه آفرید خسروی و... کارآفرینان 

شایسته و نابغه ای در حد »استیو جابز« هستند که باید تیمار شوند و حقوق های هنگفت بگیرند!
مدعیان اصاح طلبی همچنین در جریان برگزاری دادگاه غامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در سال 
۷۷ تمام قد از فساد کان وی در شهرداری دفاع کردند. عبداهلل نوری، وزیر کشور دولت اصاحات که متولی 
رسمی امنیت کشور بود، با سوءاستفاده از موقعیت خود برای نجات رفیق خویش، اقدام به بحران آفرینی کرد 

و رسماً قوه قضائیه را تهدید نمود و با قلدری در برابر قانون، اقدام به اردوکشی خیابانی کرد.

کار دنیا ببین که برعکس است!
اعتماد همچنین در ادامه گزارش خود به سخنان قائم مقام حزب اعتماد ملی اشاره کرده و می نویسد: »او 
]منتجب نیا[ با اشــاره به وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸، خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ حزب اعتماد ملي جزو 
احزابي بود که بیشــترین ظلم و جفا بر او صورت گرفت؛ دفتر حزب به یکباره با هجوم مواجه شــد و عده اي 
 اسناد حزب را بردند. همچنین دفتر مرکزي حزب به مدت یک سال پلمب بود و کسي مسئولیت آن را بر عهده 

نمي گرفت.«
چنین ادعایی از سوی قائم مقام حزب اعتماد ملی در حالی مطرح می شود که فتنه سال ۸۸ با سرکردگی 
کروبی و میرحسین موسوی به بهانه انتخابات آغاز شد که ماحصل آن ۹ماه آشوب در کشور، اعمال سخت ترین 
تحریم ها علیه ایران و کشته شدن برخی افراد بود. پس از انتخابات هم به واسطه خودخواهی این عده کشور 
دچار بحران شــد و هر چه دیگر مقام های دلســوز از این افراد خواستند که از مسیر قانونی پیگیر باشند این 
جماعت نپذیرفتند چرا که آنها خود می دانستند نتیجه انتخابات عوض نشده و تقلبی صورت نگرفته است اما 

کاندیداهای فتنه گر به روند فتنه گری ادامه دادند.
با این وجود این ادعای قائم مقام حزب اعتمادملی شــگفت آور و تاسف برانگیز است که آن همه هزینه ای 
که به نظام و مردم از جانب ایشان تحمیل شد را نمی بیند و حتی پا را فراتر گذاشته و جای ظالم و مظلوم را 
عوض می کند! با این شرایط و در حالی که خطاکاران نه تنها به خطا و گناهشان اعتراف نکرده اند بلکه هنوز 

خود را صاحب حق می دانند.

خودشناسی؛باالترینمعرفت
یکي از بیانات نوراني امام باقر)ع( این است که هیچ معرفتي همانند خودشناسي 
نیســت: »ال معرفهًْ کمعرفتک بنفسک«]۱[. در قرآن کریم فرمود انسان باألخره به 
ماقات خدا مي رود: )یَا أَیَُّها اْلِنَســاُن إِنََّک َکاِدٌح إِلَي َربَِّک َکْدحاً َفُمَاقِیِه(]۲[ انسان 
را خطاب مي کند، چه ملحد، چه موّحد، چه مشرک، چه اهل کتاب، چه مسلمان 
همه مشمول این هستند، مي فرماید: ای انسان، تو باألخره خدا را ماقات مي کني.

مرگ؛ هجرتی برای ابديت
ســّرش آن است که انسان با مرگ روبه رو مي شــود، این دیگر امر حتمي 
است، منتها بسیاري از افراد خیال مي کنند مرگ انسان را مي میراند، انبیا آمدند 
یک حرف تازه مي زنند، مي گویند انســان مرگ را مي میراند؛ این دو دید است، 
مــا مرگ را مي میرانیم یا مرگ ما را؟ ما با مردن از پوســت به درمي آییم یا با 
مردن مي پوســیم؟ آن که فکر مي کند مرگ، انسان را مي میراند، خیال مي کند 
مرگ پایان راه اســت، بعد خبري نیست و انسان که مي میرد مي پوسد. آن که 
مي گوید انسان مرگ را مي میراند یعني از پوست به در مي آید، مرگ را هجرت 
مي داند و انسان را ابدي می شمارد، مگر روح مي میرد، مگر اندیشه مي میرد،مگر 
علم مي میرد؟ اآلن دانشــمندان و شما و دیگران این فرصت را دارید که درباره 
دانشــمندان و دانش پژوهان چهار، پنج هزار سال قبل اظهارنظر کنید و از این 
طرف آینده را هم بررسي کنید، یک منّجم ماهر و کارشناس ماهر اآلن به طور 
دقیق مي تواند خســوف و کســوف تا سه چهار هزار سال قبل را بررسي کند یا 
بیشــتر، سه چهار هزار سال بعد را هم بررسي کند یا بیشتر؛ این روح است که 
نه زماني است نه مکاني، نه متزّمن است نه متمّکن.پس اگر روح نه متزّمن است 
نه متمّکن، فوق تاریخ است؛ وقتي فوق تاریخ شد، این بدن را رها کرد،براي ابد 
مي ماند و در قیامت ذات اقدس اله این بدن را زنده مي کند که دوباره با همان 
روح است. انسان مرگ را مي میراند نه مرگ، انسان را و همین مکتب الهي باعث 

شد که برخي از بزرگان معرفتي ما با ادبیات عرفاني بگویند:
مرگ اگر مرد است گو نزد من آي        ***      تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او عمري ستانم جاودان               ***       او ز من دلقي بگیرد رنگ رنگ]3[

مولوي و امثال مولوي آدم هاي بزرگي اند اما این حرف، بزرگ تر از آنهاست، 
این حرف، آنها را به اینجا رســاند وگرنه مولوي از کجا مي دانســت که انســان 
مرگ را مي میراند؟ پس ما براي ابد زنده ایم، اگر براي ابد زنده ایم،ره توشه ابدي 

مي خواهیم و مرگ طلیعه پرواز ماست. 
اینکه در قرآن آمده: ای انســان، تو خــدا را ماقات مي کني یعني - معاذ 
اهلل - آیــا این راه جغرافیایي را باید طي کنیم برویم برزخ، برویم صحنه قیامت 
آنجا خدا را ببینیم با اینکه )هو َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنُتْم( کجا برویم خدا را ببینیم؟ 
اگر »هــو أقرب إلینا ِمن حبل الورید«]4[ اگر )نَْحُن أَْقــَرُب إِلَْیِه ِمْنُکم َولکن الَ 
تُْبِصروَن(]5[ اگر )َواْعلَُموا أََنّ اهلل یَُحوُل بَْیَن الَْمْرءِ َوَقلِْبِه(]6[ خدا به ما از هر موجودي 
نزدیک تر است آنگاه بیان نوراني امام باقر)ع( روشن مي شود که هیچ معرفتي به 

اندازه شناختن روح مجّرد انسان نیست. 
ضرورت پاکسازی آينه فطرت از زنگار گناه

قرآن کریم به ما از نظر معرفت شناسي فرمود ما یک عّده را فرستادیم که 
آبیاري کنند و این را شکوفا کنند )یک( عّده اي را فرستادیم که این فتیله را 
باال بکشند، این چراغ،خاموش نشود، روشنگر باشد )دو( شما مرتّب روي آن 
خاک اغراض و غرایز مي ریزید این را دفن مي کنید این کار شماست، این )َقْد 
اَها( که باب تفعیل است یاء سومش  اَها(]۷[ همین است، این )َدَسّ َخاَب َمن َدَسّ
َس سه سین دارد، این  تبدیل شــده از سین است، این َدَسّ دو سین دارد َدَسّ
اَها(  َي، شده )َقْد َخاَب َمن َدَسّ ســین سوم تبدیل به یاء مي شود، مي شود َدَسّ
َراِب(]۸[ یعني این  ُه فِي الُتّ َس، تَدسیس مبالغه دسیسه است )أَْم یَُدُسّ این َدَسّ
خاکهــا را کنار زده چیزي درون خاک گذاشــته و این خاکها را رویش دفن 
َراِب(،دسیسه کردن همین  ُه فِي الُتّ کرده،این را مي گویند دسیســه )أَْم یَُدُسّ
است، یعني کسي هدف شومي دارد، این را در بین حرفها دفن مي کند، یک 
سلسله بهانه ها را روي آن مي گذارد تا کسي نفهمد، این را مي گویند دسیسه؛ 
مبالغه این کار باب تفعیل و تدسیس است. فرمود شما آنقدر خاک اغراض و 
غرایز روي این جانتان ریختید، این بیچاره را در آن وســط دفن کردید: )َقْد 
ــاَها( ما از آن طرف انبیا فرستادیم که این را شکوفا کنند، این  َخاَب َمن َدَسّ
را بالنده کنند، این فتیله را باال بکشند و بدانید انسان کیست، اما خودتان را 
دفن کردید،وقتي خودتان را دفن کردید، خودتان را نمي شناسید که فقط در 
و دیوار را مي شناســید، سعي مي کنید در، درست کنید، دیوار درست کنید، 
فرش درست کنید، زندگي درست کنید، اینها همه بیرون شماست، اینها شما 
نیستند، شما شناسنامه تان را پیدا کنید،این خاکها را کنار بزنید، این گرد و 
غبار را کنار بزنید، این چرکها را کنار بزنید، تعبیر دیگر قرآن کریم این است 
ا َکانُوا یَْکِسُبوَن( ]۹[ ِریْن همان چرک است، اینقدر  که )بَْل َراَن َعلَي ُقُلوبِِهم َمّ
روي این آینه چرک رفت که جایي را نشان نمي دهد، این آینه ها را از اول به 
ما دادند گفتند این را شــفاف نگه دارید،ما یک سلسله معلّم هایي براي شما 
مي فرستیم که به شما بگوییم این آینه را کدام طرف داشته باشید؛ اگر کسي 
آینه شــفاف داشته باشد اما پدر و مادر او آشنا نباشند و او را براي تفریح به 
باغ وحش ببرند،این آینه فقط گرگ و گراز را نشــان مي دهد، جاي دیگر را 
نشان نمي دهد،اما این اساتید حوزه و دانشگاه به او مي گویند این آینه را باال 
نگه دارد،شــب به طرف آسمان نگه دار، این راه شیري را ببین،این ستاره ها 
را ببین، این قمر و شــمس را ببین.اگر کســي این آینه را به طرف شمس و 
قمر نگه بدارد، شمس و قمر در آن مي افتد، اگر باغ وحش برود، گرگ و گراز 
مي افتد، این آینه را انســان تا کدام طرف بگرداند. بنابراین بیان نوراني امام 
باقر)ع( که فرمود هیچ معرفتي به اندازه خودشناســي نیست، بر اساس این 
جهات اســت، آن وقت انسان با یک بیان شفاف و روشن مي گوید مرگ حق 
اســت، با من در مصاف است، من با او درگیرم، من مرگ را مي میرانم و من 
مي مانم،نه مرگ مرا بمیراند، چون بعد از برزخ مرگي نیست، کسي نمي میرد، 
لِیَن َواآلِخِریَن  در صحنه قیامت برابر سوره مبارکه »واقعه« که فرمود: )إَِنّ األَْوّ
* لََمْجُموُعــوَن إِلَي ِمیَقاِت یَْوٍم َمْعُلوٍم، براســتی که اولین و آخرین یقینا در 
روز قیامت که روز معلوم اســت مجموع خواهند شــد(]۱۰[ همه،آن روز زنده 

مي شوند، بعد کسي نمي میرد.
لزوم تهيه ره توشه ابدی

 پــس ماییم و ابدیّت ما، اگر ماییــم و ابدیّت ما، باید فکر ابدي، غذاي 
ابدي، ره توشــه ابدي،زاد و راحله ابدي داشــته باشیم و آن معرفت خدا و 
اســماي خدا و اوصاف خدا و عدل و عقل است، اینها مي ماند و اگر اینها را 
فراهم نکردیم انســان تنهاست، اخاق براي آن است که انسان هم خودش 
را بشناســد، هم بداند مرگ را مي میراند، هم بداند مســافر است، هم بداند 
اینکــه خدا در قــرآن فرمود تو خدا را ماقات مي کني این نباید در و دیوار 
عالم را نگاه کند تا خدا را ببیند این اگر در درون خویشتن را مطالعه کند، 
مي بیند در درون او یک آینه شــفاف است که فیض خدا را نشان مي دهد، 
انسان اگر یک آینه شفاف بشود و سرش را خم بکند، این آینه را نگاه کند، 
فیض خدا را مي بیند، خدا دیدني نیســت ولــي فیض او، وجه او، لطف او، 
آثار او دیدني اســت، آن وقت راحت است، نه بیراهه مي رود و نه راه کسي 
را مي بندد،چون آن جمال محض به انسان فرصت خاف نمي دهد و اخاق 
براي این اســت، این ماه های رجب و شــعبان و ماه مبارک رمضان فرصت 
این کارهاست، اگر توفیقي داشتید ـ ان شاءاهلل - در اعتکاف شرکت کردید، 
براي همین کار است، آنگاه احساس مي کنید که راحت شدید، بار از دوشتان 
افتاد، وقتي انســان زیر بار سنگین باشد همیشه خیس عرق است اما وقتي 

سبک بار باشد آزاد مي شود.
بيانات حضرت آيت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس اخالق 
در ديدار با جمعی از دانشجويان و طالب، قم؛ 91/3/4 

مرکز اطاع رسانی اسرا 
_____________________

]۱[. تحف العقول، ص۲۸6.   ]۲[. انشــقاق، 6.   ]3[. دیوان شــمس، غزل ۱3۲6.   
]4[. ر.ک: ق، ۱6.   ]5[. واقعــه، ۸5.   ]6[. انفــال، ۲4.   ]۷[. شــمس، ۱۰.   ]۸[.

نحل، 5۹.   ]۹[. مطففین، ۱4.   ]۱۰[.واقعه، 4۹ و 5۰.
خوان حكمت روزهای يک شنبه منتشر می شود.

خروج آمریکا از برجام، اعام مواضع ســه کشور 
اروپایی در بیانیه صادره و هوشمندی در برابر توطئه های 
از پیش طراحی شده دشمن لزوم اقدامات پیشدستانه و 
دقیقی را از سوی دستگاه سیاسی و دیپلماسی می طلبد 
که در صورت غفلت از زوایای پیدا و پنهان آن می تواند 
منافع ملی جمهوری اسامی ایران را در معرض خطر 
قرار دهد. در ذیل با ذکر ۱6 نکته اساســی به بررسی 

مختصر این مهم پرداخته می شود:
۱- شکی نیست که آمریکا عامل اصلی تحریم ها 
علیه جمهوری اســامی ایران بوده و کلیه تحریم ها یا 
توســط آمریکا و یا با پیگیری آمریکا علیه ملت ایران 
اعمال گردیده است و کشورهای اروپایی همواره دنباله رو 
سیاست های آمریکا بوده اند و به تبع این کشور، ایران 
را در لیست تحریم قرار داده اند. بر این اساس با خروج 
آمریکا از برجام و فروپاشــی ساختمان برجام قاعدتا 
می بایست دولت جمهوری اسامی ایران براساس بند 36 
توافق نامه از برجام خارج شده و مجلس شورای اسامی 
نیز طبق ماده 3 قانون بر زمین مانده »اقدام متناسب و 
متقابل دولت جمهوری اسامی ایران در اجرای برجام« 
از مصوبه قانونی خود دفاع نموده و دولت محترم را ملزم 
به توقف برجام و از سرگیری فعالیت های هسته ای نماید 
که متأسفانه هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاده است.

۲- بدون شــک بخــش مهمی از مشــکات و 
خسارت های بوجودآمده در برجام ناشی از بی توجهی 
و نادیده گرفتن مصوبات مجلس شورای اسامی بوده 
است. اگر همان گونه که دولت آمریکا بر مصوبات قانونی 
کنگره آمریکا مبنی بر عدم امکان لغو تحریم ها از سوی 
دولت پای فشــرد و تعلیق های ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه 
تحریم هــا را بر تیم مذاکره کننده تحمیل نمود، طرف 
ایرانی نیز چهار مصوبه هسته ای مجلس شورای اسامی 
از جمله قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق 
هسته ای ملت ایران را در لغو کامل و یکجای تحریم ها 
همزمان با اجرای تعهدات جمهوری اسامی ایران به 
عنوان شرط نخست اجرای برجام در مدنظر قرار می داد؛ 
امروز شاهد از هم پاشیدگی حقوق از دست رفته ملت 
ایران در برجام نبودیم. در حال حاضر نیز متأسفانه دولت 
محترم با نادیده گرفتن قانون مذکور پیگیر مذاکره با 
ســه کشور اروپایی است که بخش اعظم تعهدات آنها 
بر زمین مانده و قابل اعتماد نبودن آنها بارها به اثبات 
رسیده است. متأسفانه در اعام رئیس جمهور محترم 
جای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت 

بر اجرای برجام نیز خالی است.
3- اروپا از کدام برجام دفاع می کند؟ برجامی که 
طعمه ترامپ شــده است و یا برجامی که خود آنها در 
طول دو سال و اندی گذشته از ترس آمریکا بخش مهم 

آن را اجراء نکرده اند.
بدون شــک انتظار اجرای تعهدات کامل مندرج 
در برجام توســط اروپا در شرایطی که آمریکا بر دامنه 
تحریم ها و تهدیدات خود به شدت افزوده است، اقدامی 
خوشبینانه و غیرواقعی است که نتیجه آن از هم اکنون 
قابل پیش بینی است همان گونه که نتیجه برجام قابل 

پیش بینی بود.
4- تجربه دهه های گذشــته نشان داده است که 
توجه به هشدارها و رهنمودهای رهبری انقاب چه در 
دوران امام خمینی)ره( و چه در دوره زعامت مقام معظم 
رهبری همواره مایه نجات کشور از تنگناها بوده است.

اگر در جریان جنگ طالبان با آمریکا در افغانستان و 
جنگ صدام با آمریکا در عراق و بسیاری موارد حساس 
دیگر براســاس نظرات مدعیان کج اندیش وقت عمل 
می شد کشور در نقشه دشمن گرفتار می شد. در جریان 
مذاکرات برجام نیــز مقام معظم رهبری حین و قبل 
مذاکرات به کرات هشدار دادند که آمریکا قابل اعتماد 
نیست و مخالفت آنها با اصل نظام اسامی است؛ حتی 
در زمانی که تهدیدات آمریکایی در مذاکرات برجام به 
اوج خود رسیده بود هشدار دادند که اگر من باشم در 
چنین شــرایطی مذاکره نمی کنم، ملت ایران مذاکره 
زیر شبح تهدید را تجربه نمی پذیرد، کم توجهی به این 

هشــدارهای صریح بود که منجر به خسارت محض و 
زیاده خواهی های بیشتر آمریکا و غرب گردید.

در حال حاضر نیز رهبــر معظم انقاب در اعام 
مذاکره 4-3 هفته ای رئیس جمهور محترم با سه کشور 
اروپایی که در طی سال های ۱3۸4-۱3۸۲ مذاکره با 
آنها تجربه شده است؛ این کشورها را صریحا غیرقابل 
اعتمــاد و نتیجه مذاکره با آنها در تامین منافع ملی را 
بعید دانسته اند و متأسفانه دولت بعدها تجربه می کند.

5- بیانیه مشترک اخیر سه کشور اروپایی نشان 
می دهــد که آنها علی رغــم خروج آمریــکا از برجام 
زیاده خواهی های فرابرجامی مشترک خود با آمریکا را 
در مدنظر دارند. از آنجا که ایران قدرتمند اسامی هرگز 
زیربار این توطئه ها نخواهد رفت لذا نتیجه مذاکره با سه 
کشور اروپایی جز از دست رفتن فرصت تصمیم گیری  
بهنگام که با خروج آمریکا از برجام فراهم شــده است 

نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
6- به نظر می رســد در سناریو جدید، آمریکا به 
عنوان عامل فشار وارد عمل شده و سه کشور اروپایی 
در اقدامی تاکتیکی نقــش چانه زنی را در جهت نیل 
به خواســته های مشترک خود علیه نظام اسامی ایفا 
می کننــد و چنین طرحی ترجیع بند فرآیند جدیدی 
است که رئیس جمهور محترم در هماوردی تکراری به 
امید اجرای کامل برجام و کشورهای اروپایی به دنبال 

دستاوردی جدید درصدد تجربه آن هستند.
۷- بدون شک برگ نهایی توطئه مشترک آمریکا 
و غرب در دســت مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی اســت که در زمان مناســب با اعام بازرسی از 
اماکن نظامی و مخالفت قاطع جمهوری اسامی ایران 
رونمایی خواهد شــد. به نظر می رسد استعفای معاون 
بازرســان و پادمان های آژانس که پایبندی کشورهای 
عضو را به  NPT تعیین می کند نخســتین جرقه این 
توطئه شوم باشد. نباید اجازه داد فرصت اقدام متقابل 
خــروج از برجام که هم اینک با خروج آمریکا از برجام 
فراهم گردیده از دست برود و پرونده هسته ای ایران به 
عنوان ناقض برجام به شورای امنیت ارجاع گردد. قابل 
ذکر است که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون در 
برابر این خواســته آمریکا مقاومت کرده است و یازده 
بار پایبندی جمهوری اسامی ایران را در بازرسی های 

هسته ای اعام نموده است.
۸- در حالی که آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
بر اهــداف توطئه گرایانه 4 گانه هســته ای، نظامی، 
موشکی و منطقه ای علیه جمهوری اسامی اتفاق نظر 
دارند و برجام را پلی برای دســتیابی به اهداف اصلی 
خود می دانند و از آنجا که جمهوری اســامی ایران 
هرگز لحظه ای در برابر اقدامات سلطه طلبانه آنها که 
موجودیت نظام اسامی را نشانه رفته اند کوتاه نخواهد 
آمد؛ آیا ساده اندیشی سیاسی نیست که اروپا از همراهی 
متحد دیرین منطقه ای و جهانی خود دست برداشته 
و علی رغم تعهدات و منافع مشــترک با آمریکا تن به 
اجرای کامل برجام در جهت تحقق منافع جمهوری 
اسامی ایران بدهد؟! اروپا در معامله با ایران معجونی 
از خواســته های متناقض اقتصادی و سیاسی شامل 
منافع اقتصادی، توطئه های فرابرجامی)موشــکی و 
منطقه ای( و حفظ برجام را می طلبد که هرگز محقق 
نخواهد شــد و مذاکره بر گرد چنین اهدافی آب در 

هاون کوبیدن است.
۹- نباید فرصت خروج بهنگام از برجام را از دست 

داد و آن را به امتحان مجدد سه کشور غیرقابل اعتماد 
اروپایی پیونــد زد. باید به دقت مراقب بود که اعتماد 
مجدد به شمشیر خیانت دشمن، این بار خسارت های 
بزرگ تــری را بر نظام اســامی تحمیــل نکند. ملت 
سلحشــور و وفادار ایران اســامی همان گونه که طی 
3۹ سال گذشته در مقابل تمامی قدرت های سلطه گر 
ایستاده و تمامی نقشه های شوم سیاسی و نظامی آنها 
را به شکست کشانیده است، امروز قدرتمندتر از همیشه 
تحت فرامین راهگشای رهبری هوشمند انقاب مسیر 
عــزت و اقتدار خود را ادامه خواهــد داد و با تکیه بر 
توانمندی های داخلی و با اتکال بر خداوند و وحدت و 
همبستگی ملت مشکات را یکی پس از دیگری پشت 
سر خواهد گذاشت. چرا که همان گونه که رهبر معظم 
انقاب فرمودند مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد.

۱۰- نظر به اینکه شرکت ها و بانک های اروپایی به 
علت تهدیدات آمریکا در طول دو سال و اندی گذشته 
از معاملــه و مبادله مالــی و بانکی فراگیر با جمهوری 
اسامی ایران ســر باز زده اند یقینا با خروج آمریکا از 
برجــام و افزایش دامنه تحریم ها و تهدیدها از ســوی 
وزارت خزانه داری آمریکا بر شــدت محدودیت ها علیه 
جمهوری اسامی ایران افزوده خواهد شد. در این صورت 
تضمینی عینی، عملی و قانونی می بایست عاوه بر رفع 
موانع داخلی دربرگیرنده رفع قید و بندهای شرکت ها 
و بانک های اروپایی از محدودیت های خزانه داری آمریکا 
بر این موسســات باشــد )رفع محدودیت تحریم های 
ثانویه( در غیر این صورت تضمین عملی هرگز محقق 
نخواهد شد و جمهوری اسامی ایران در مذاکره با سه 
کشــور اروپایی فرصت تصمیم بهنگام خروج از برجام 
را از دســت داده و با چالش های بعدی مذاکره با اروپا 

مواجه خواهد شد.
۱۱- در عدم پایبندی اروپا به حفظ برجام همین 
بس که در برابر نقض مکرر برجام توسط آمریکا و اعمال 
شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسامی ایران در 
طول اجرای برجام هیچ گاه موضع گیری صریحی از خود 
نشــان ندادند و علی رغم ۱۰ نامه ظریف به کمیسیون 
مشــترک همواره به دعــوت از طرفین برای پایبندی 
به برجام بســنده شده اســت و علت آن جز همراهی 
و هماهنگی کامل اروپا به ویژه ســه کشــور اروپایی با 

آمریکا نبوده است.
۱۲- در حالی که رئیس جمهور محترم به خوبی 
واقف اســت که تصمیمات سیاسی اروپا تحت نفوذ و 
ســلطه آمریکا اتخاذ می گردد و وابستگی تصمیم سه 
کشــور اروپایی به آمریکا را طــی مذاکرات بی نتیجه 
ســال های ۱3۸4-۱3۸۲ خود شخصا به عنوان دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده 
تجربه کرده اند انتظار تصمیم مستقل اروپا از سیاست های 

منطقه ای آمریکا فاقد هرگونه توجیه است.
۱3- این احتمال را نباید از نظر دور داشت که خروج 
آمریکا از برجام و پافشاری اروپا بر حفظ برجام و تغییر 
معاونت بازرسان و امور پادمان های آژانس بافاصله بعد از 
خروج آمریکا از برجام یک سناریو طراحی شده سیاسی 
است که در زمان مناسب علیه جمهوری اسامی ایران 

ایفای نقش خواهد کرد.
۱4- نباید اجازه داد فریب لبخندها و وعده های پوچ 
طرف مقابل دیگر بار تکرار شود. تضمینی عینی و عملی 
که رهبر معظم انقاب بر آن تاکید فرمودند به مفهوم 
برداشتن قطعی و قانونی کلیه موانع با منشأ داخلی و 

خارجی از سر راه برجام و انجام مبادالت مالی و بانکی 
و تجاری فراگیر در میدان عمل است نه تعهدات کاغذی 

و قول و قرارهای سست بنیان.
۱5- یقینا تضمین های مطرح شده از سوی مقام 
معظم رهبری متفاوت از تضمین های مندرج در فرمان 
مشروط ۹ بندی به رئیس جمهور محترم است که در 
آن رهبر انقــاب در چندین بند بر اخذ تضمین های 
قوی و کافی و قرارداد قوی و مطمئن تاکید فرمودند و 
بر همین اساس رهبر هوشمند انقاب این بار در اعام 
مذاکره 4-3 هفته ای ریاست جمهوری »تضمین عملی« 
را مطرح فرمودند. چرا که بر تعهدات دولت های بدعهد 
و غیرقابل اعتماد بر روی کاغذ اعتمادی نیست و اقدام 
عملی آنها می بایست تضمین قول و قرارها و تعهدات شان 
باشد. بر این اســاس اتحادیه اروپا می بایست در طول 
4-3 هفته آینده با اجرای عملی تعهدات، تضمین خود 
را در عمل نشان دهد در غیر این صورت مذاکره با اروپا 
دور باطل برای ایران و از دســت رفتن فرصت تصمیم 
بهنگام از سوی ایران و به نفع اروپا و آمریکا خواهد بود.

۱6- در صورت عدم حصول نتیجه در زمان 3 الی 
4 هفته ای معین شده و امکان طوالنی شدن مذاکرات 
و از دست رفتن فرصت تصمیم بهنگام، تعلیق اجرای 

برجام شرط ادامه مذاکرات با گروه ۱+4  خواهد بود.
۱۷- در حالی که به فرموده رهبر فرزانه و هوشمند 
انقاب هدف اصلی دشمن مخالفت با نظام اسامی است 
و مذاکره ابزاری نرم برای رسیدن به خواسته های آنهاست 
و بر همین اساس اوباما ادعا کرد بدون شلیک حتی یک 
تیر برنامه هسته ای جمهوری اسامی ایران را متوقف 
کرده است، آیا طرح مذاکره مجدد با سه کشور اروپایی 
که دارای مواضع مشترک فرا برجامی با آمریکا هستند و 
عدم اعتماد به آنها در طول دهه های گذشته و مذاکرات 
سال های ۱3۸4-۱3۸۲ و به ویژه در جریان برجام به 
اثبات رسیده اســت مصداق عملی آزموده را آزمودن 
خطاست نمی باشد؟ آیا در شرایط کنونی دفاع اروپا از 
برجام تهی از منافع ایران و مملو از خواسته های آمریکا 
و غرب یک بازی سیاسی هدفمند برای ایجاد اشتباه در 
دستگاه محاسباتی تصمیم گیری جمهوری اسامی ایران 
نیســت؟! و کام آخر اینکه نباید در پیچ پایانی برجام 

فرصت خدعه و توطئه به دشمن داد.
۱۸- شــکی نیست که اروپا در مذاکره با ایران دو 
هدف را پیگیری می کند: ماندن جمهوری اسامی ایران 
در برجام ازطریق وعده های عمل نشده که هر آن امکان 
لغو آنها می رود و پیگیری سناریوی خطرناک فرابرجامی 
مشــترک با آمریکا که سابقا به نام برجام های ۲ و 3 از 

آنها نام برده می شد.
۱۹- در مذاکرات برجامی دشــمن موفق شد در 
اقدامــی فریبکارانه حاصل دو دهــه تاش نخبگان و 
دانشمندان شهید هســته ای جمهوری اسامی ایران 
را به ثمن بخس معامله کنــد، این بار در ادامه همان 
سناریو دشمن درصدد است که حاصل 4 دهه مقاومت 
و پایداری و اقتدار و امنیت ملت ایران را با فریب اجرای 
وعده هــای بر زمین مانده قبلی در معرض دســتبرد 

قرار دهد.
نظر به اینکه ســه کشور اروپایی در اعام مواضع 
خود بــا صراحت موضــوع کنترل توان موشــکی و 
منطقه ای جمهوری اسامی ایران را مطرح نموده اند، بر 
دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور است در پاسخ به 
زیاده خواهی های احمقانه آنان با صراحت اعام نماید 
جمهوری اسامی ایران جز بر سر اجرای کامل برجام و 
ارائه تضمین عملی به عنوان شرط اصلی، مذاکره نخواهد 
کرد و چنانچه مذاکره کنندگان اروپایی اهداف پلید فوق 
را در سر می پرورانند بدانند جمهوری اسامی ایران با 
قاطعیت توان دفاعی و موشکی خود را در راستای امنیت 
منطقه ای تا ناامیدی کامل دشمنان ارتقاء خواهد بخشید 
و هرگز اجازه کوچکترین دخالتی را در عرصه دفاعی به 

احدی نخواهد داد.
___________

* رئیس کمیته هسته ای مجلس نهم

خدعه و توطئه در پیچ پایانی برجام
ابراهيم کارخانه ای *

نگاه

مقابله  کنوانسيون جنجالی،  موضوع 
مالی با منابع تروريســم است و چنانكه 
مشخص است ما و نظام سلطه در تعريف 
تروريســم و مصاديق آن اختالف 180 
درجه ای داريم، چنانكه ما اشــغالگر را 
تروريســت می دانيــم و آنها گروه های 
مقاومت در برابر اشغالگران را، اين مشكل 
بنيادين را نمی توان با »شرط گذاشتن« 

حل کرد.
عاءالدیــن بروجردی رئیس کمیســیون 
امنیت ملی مجلس در توضیح نشست فوق العاده 
دیروز کمیسیون متبوع خود، گفت: با توجه به 
وقت اندک، امروز جلسه فوق العاده سه ساعته 
را با حضور ارگان های مربوطه تشکیل دادیم، 
تمامی نمایندگان حاضر در جلسه و کارشناسان 
وزارتخانه های مربوطه دغدغه تامین منافع ملی 

جمهوری اسامی ایران را دارند.
نماینــده مردم بروجرد در مجلس تصریح 
کــرد: جمهوری اســامی با جهانــی دارای 
ساختاری تعریف شده مواجه است، جهانی که 
۱۸۸ کشور آن به کنوانسیون بین المللی مقابله 
با تامین مالی تروریسم پیوسته است، ایران نیز 
دو سال پیش قانونی را تحت همین عنوان به 

تصویب رسانده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه  حاکم در 
عرصه بین الملل، مجموعه تعامل با قانون های 
دنیا مترتب مســئله FATF اســت، ایران در 
ساختار FATF در شــرایط تعلیق قرار دارد 
اما مدت زمان کوتاهی از این دوره تعلیق باقی 
مانده و آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
به دنبال اعمال محدودیت بیشتر از این طریق 

هستند.
بروجردی با بیان اینکه ایران از نظام های 
آزادی بخش دنیا حمایت می کند، یادآور شد: 
ما بر این باوریم که بین گروه های تروریستی 
مانند داعش که آمریکا به وجود آورده و از آنها 
حمایت گســترده مالی می کند با تشکل های 
نظامی که از تمامیت ارضی خود دفاع می کند، 

تفاوت فاحشی وجود دارد.
وی ادامه داد: با این حال اختاف نظرهایی 
بر سر شرایط کشــورهایی که به کنوانسیون 
الحاق می شــوند، وجود دارد لذا رأی گیری در 
کمیسیون و صحن مشروط به شرایطی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: 
علیرغم اختاف نظر حقوق دان ها در نشست 
امــروز، نظرات غالب این اســت که شــروط 
بایــد تکلیف جمهوری اســامی در ارتباط با 
نکات حســاس با دنیا را مشخص کند. نگرانی 

نمایندگان درباره الیحه مقابله با تامین مالی 
تروریسم رفع خواهد شد.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی، گفت: جلسه 
بعدی در این خصوص بعد از ظهر یکشنبه)6 
خــرداد ماه( با حضور کارشناســانی از وزارت 
امور خارجــه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک 
مرکزی ادامه خواهد داشت و بعد از رأی گیری 

به هیئت رئیسه ارایه خواهیم کرد.
چنان که رئیس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس نیز تاکید کرده مشــکل کشورمان 
بــا FATF در تعریف مصادیق تروریســم 
است و از آنجا که نظام سلطه و در راس آن 
آمریکا در طول 4دهه گذشته نشان داده اند 
در تعییــن مصادیق تروریســم عملکردی 
متضاد دارند. بــرای نمونه باید به گروهک 
تروریستی مجاهدین )منافقین( اشاره کرد. 
کشورهای اروپایی و آمریکا سالیان متمادی 
اســت که از این گروهک تروریســت دفاع 
می کنند. ســال گذشته نشست ساالنه این 
گروهک در پاریس و در لوای چتر حمایتی 

فرانسه برگزار شد.
لذا چنان که که گفته شد باید تاکید کرد 
که پیوســتن ۱۸۸کشــور به یک کنوانسیون 
اصالت بخش آن نیســت و همچنین باید به 
رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس یادآور 
شــد که ما با آنها درباره تعریف تروریسم که 

مبنای این کنوانسیون است اختاف داریم. به 
عبارتی موضوع تعریف تروریسم و مصادیق آن 
یک بحث ضمنی در این کنوانسیون نیست بلکه 
چارچوب و بنیان است. حال باید پرسید در باره 
بنیان یک کنوانسیون مگر می شود شرط هایی 
گذاشت آن هم در حالی که در تعریف تروریسم 
با آمریــکا فاصله ای ۱۸۰درجــه ای داریم. از 
نظر مــا گروهک هایی نظیر منافقین، داعش، 
النصره نمونه گروهک های تروریستی و رژیم 
صهیونیستی و آل ســعود و... نمونه تروریسم 
دولتی هستند حال آنکه آنها گروه های مقاومت 
در برابر همین ها که نام بردیم، یعنی گروه های 
مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی یا 
تجاوزگری های آل سعود و... تروریست می دانند.
از نمایندگان ملت باید پرسید برای مثال 
دو کشــور با دو دیدگاه در مورد تروریســم و 
مصادیقش )چنانکه در سطرهای فوق گفتیم( 
آیا می توانند در کنوانسیونی تحت عنوان مبارزه 
با منابع مالی تروریسم به همکاری بپردازند در 
حالی که یکی اشــغالگر را تروریست می داند، 
دیگری گروهی را که در برابر تجاور اشــغالگر 

مقاومت می کند؟!
البته تنها موضوع عدم امکان همکاری در 
این باره نیست بلکه به این سبب که سازوکارها 
را نظام ســلطه در دست دارد پس از پیوستن 
ایران به این کنوانسیون زمینه سازی برای تحت 

فشار قرار دادن ایران آغاز می شود.

جلسه کميسيون امنيت ملی درباره اليحه جنجالی

مشکل كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
با تعیین شرط حل نمی شود

استاد برجسته درس خارج حوزه با تأکيد بر 
هجرت طالب به شهرستان ها، از نگرانی رهبر 
معظم انقــالب در اين زمينه و در نظر گرفتن 
طرح هايی برای ساماندهی حضور طالب در قم 

و شهرستان ها خبر داد.
این مرجع تقلید در نشســت اساتید و ضیافت 
افطاری که در دارالقرآن عامه طباطبایی برگزار شد، 
با تأکید بر ضرورت چاره اندیشی برای تمرکز زدایی 
طاب از قم، بیان داشت: هجرت به شهرستان ها از 
مسائل مهم حوزه اســت و باید فضا پرورش پیدا 
کرده و به شهرستان ها بروند، متاسفانه به نصف آیه 

نفر عمل می شود که باید مشکل را کرد.
به گزارش رسا، وی با اشاره به نگرانی رهبر انقاب 
از تمرکز طاب در قم، خاطرنشان کرد: شنیدم که 
رهبر بزرگوار انقاب نیز نگران هستند و طرح هایی 
در نظر گرفته شده تا فضا به شهرستان ها بروند و 
مبلغ اسام باشند چرا که شهرستان ها نباید از وجود 
علما و مبلغان دین خالی باشد و این موضوع بسیار 
مهم اســت و همه باید دست به دست هم دهند تا 

این مشکل حل شود.
آیت اهلل مکارم شــیرازی با بیان اینکه در شعب 
ابی طالب تحریم ها از هر نظر مســلمانان را احاطه 
کــرده بود، ابراز داشــت: انــواع تحریم ها از جمله 

تحریم غذایی و اجتماعی علیه مسلمین انجام شده 
بود، دقیقا ماننــد تحریم هایی که کفار امروز انجام 
می دهند؛ اگر آن تحریم های دوران شعب ابی طالب 
اثر گذاشت این ها هم اثرگذار خواهد بود اما می بینیم 
که با وجود تحریم ها اســام در تمام دنیا ظاهر شد 

و پیشرفت کرد.
استاد برجســته درس خارج حوزه خاطرنشان 
کرد: بعد از تحقیقات از منابع معتبر به اینجا رسیدیم 
که حضرت خدیجه در زمان ازدواج با پیامبر ۲6 یا 
۲۸ سال داشته اما به نادرستی ایشان را بیوه و 4۰ 
ســاله معرفی کردند که توطئه ای بود و بنی امیه بر 
آن تبلیغات کرد؛ حضرت خدیجه)س( همواره همراه 

و یار پیامبر بودند.
این مرجع تقلید گفت: پیام اینکه پیامبر همواره 
به یاد حضرت خدیجه بودند این است؛ کسی که به 
انســان خدمت کرد نه تنها در حیات بلکه در زمان 

وفات نیز باید به یاد او بود و برایش کار خیر کرد.
وی ابراز داشــت: پیام دیگــر زندگانی پیامبر 
اســام)ص( و حضرت خدیجه)س(  این است که 
دوران شعب ابی طالب با همه فشارها جلوی اسام 
را نگرفت و فشــارهای امروز جلوی پیشرفت اسام 
و انقاب را نخواهد گرفت البته باید به وظایف خود 

آشنا باشیم و به آن عمل کنیم.

آيت اهلل مكارم شيرازی مطرح کرد

نگرانی رهبر انقالب از تمركز طالب در قم و عدم هجرت به شهرستان ها

عضو کميســيون امنيــت ملی و 
سياست خارجی مجلس از تهيه طرحی 
برای تبديل شروط رهبر انقالب برای 

مذاکره با اروپا به قانون خبر داد.
ابوالفضل حســن بیگی از تهیه طرحی 
برای تبدیل شــروط مقــام معظم رهبری 
درخصــوص مذاکرات برجامــی با اروپا به 

قانون خبر داد.
نماینده مــردم دامغان گفت: مواد این 
طرح را ُمّر شــروط رهبــر انقاب نه یک 
کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، تشکیل 
می دهنــد و در حال جمع آوری امضا برای 
 این طرح جهت ارائه به هیئت رئیسه مجلس 

هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ادامه داد: در این طرح قصد 

داریم شروط و تضامینی که رهبری انقاب 
برای مذاکره برجامی با اروپا مطرح کردند را 
به قانون تبدیل کنیم تا هم دست دولت برای 
مذاکرات باز باشــد هم دستگاه دیپلماسی 

دست باال را در مذاکرات داشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این 
طرح در مجلس شــورای اســامی شروط 
رهبری انقاب برای مذاکره با اروپا غیر قابل 

ترجمه و تفسیر خواهد بود.
گفتنی است برغم اینکه مجلس شورای 
اسامی اجرای برجام از سوی دولت را هم 
به شروطی معین از جمله اینکه هرگاه هر 
کدام از طرفین ۱+5 برجام را نقض کنند، 
دولت ایران باید اقدام متقابل نشــان دهد، 
مشروط کرده بود، اما متاسفانه هیچ یک از 

این شروط رعایت نشد.

حسن بيگی:

تهیه طرح »شروط مذاكره با اروپا« 
در مجلس كلید خورد


