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درمکتب امام

سالم بر حسین بن علی
سالم بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان 

خالفت بپا خاست و از ناچیز بودن ِعده و ُعده به خود خیال سازش با ستمگر را راه 

نداد و کربال را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد »هیهات 

لَُّة« اش را به گوش حق طلبان رساند که در نظر دنیاگرایان و ملت پرستان، آنچه  مّناالذِّ

از این اولیای معظم الهی صادر شده برخالف عقل و رشع است. 

صحیفه امام؛ ج۲۰؛ ص۸۷ | ۱۶مرداد۱۳۶۵؛ پیام به ملت مسلمان 
ایران و جهان.

وزیر راه و شهرسازی یکی از اصلی ترین مشکالت کشور را 
بافت های ناکارآمد شهری دانست و گفت: ساماندهی این مناطق 

نیازمند همفکری و همکاری تمامی ارگان ها و نهادها است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست ستاد ملی 
بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف احیا، بهسازی و نوسازی 

شهری صبح دیروز برگزار شد.
وزیر راه و شهرســازی در این جلسه با اشاره به وضعیت نابسامان 
شــهری ایران که با رشد شــتابان جمعیت روز به روز بیشتر و حادتر 
می شــود گفت: بحث ســامان دادن به توسعه شهری صرفاً با اقدامات 
فیزیکی قابل حل نیســت و شاهدیم که این مشکالت در حال حاضر 

گرفتاری  زیادی را به وجود آورده است.
عباس آخوندی رفع این مشــکالت را نیازمند اقدامی هماهنگ در 
سراسر دســتگاه های سیاست گذار در حوزه های حمل ونقل، بهداشت، 
فرهنگی و مالی دانســت و اظهار داشــت: باید با هماهنگی میان این 
دستگاه ها، محدوده ها و محله های هدف برای بهسازی و نوسازی شهری 

را ساماندهی کنیم.
وی افزود: ۳۰ درصد جمعیت شــهری ایران در بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری سکونت دارند و اگر این جمعیت ساماندهی نشوند، 

شاهد ناهنجاری های زیادی در حوزه شهری خواهیم بود.
آخوندی به زلزله خیز بودن ایران اشاره و اظهارداشت: نباید بحث 

تاب آوری در برابر زلزله را به تك بنا کاهش دهیم. 
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اداره شدن شهرها به صورت اداری 
گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها، ادارات آب، برق، 
گاز، مخابرات، بهداشت و ... همگی شهر را با این روش اداره می کنند 
ولی وضع موجود نشان می دهد این رویکرد ناکارآمد است. در رویکرد 
جدید قرار است هماهنگی افقی میان همه دستگاه ها با محوریت محله 
تا پایین ترین ســطوح در ستادهای اســتانی و شهرستانی لحاظ شود 
تا ســتادهای بازآفرینی شــهری بتوانند هم اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از توســعه بافت های ناکارآمــد را انجام دهند و هم کیفیت 

زندگی را باال ببرند.
لزوم بهسازی خانه به خانه بافت ها

شــهردار تهران  هم در این نشست گفت: اساس کار در بافت های 
ناکارآمد باید انضباط اجتماعی باشــد تا فعالیت در مناطق هدف برای 

مردم قابل پذیرش باشد.
محمد باقر قالیباف افزود: تعریفی که از بافت آســیب پذیر از ابعاد 
کالبدی و انسانی وجود دارد متفاوت از دو دهه قبل است ولی با تجربه 
۱۰ ســاله ای که در شهر تهران و در حوزه های انتظامی دارم معتقدم 
این موضوع به نوعی آمیخته با بحث های حاشیه نشینی و آسیب های 

اجتماعی است. 
قالیباف اظهار داشت: ما نیاز داریم در رویکردهایمان کمی جنس 
کار را نرم تر ببینیم و دقت بیشتری در این زمینه داشته باشیم، در واقع 
برای اینکه وارد این محیط  های آسیب پذیر شویم باید به این آسیب ها 
به عنوان اثرات پدیده ای اجتماعی بنگریم. زمانی که موضوع را از منظر 
اجتماعی بررســی کردیم باید با بستر اقتصادی این پدیده اجتماعی را 
مهار کنیم و این روند باید روح حاکم بر برنامه ای باشد که در حال نوشتن 
آن هستیم و هر جا بندی است که با آن مغایرت دارد باید اصالح شود.

وی  با بیان اینکه مهاجرت و تقســیمات کشوری از تاثیرگذارترین 
مباحثی است که این پدیده اجتماعی را روز به روز تقویت می کند، گفت: 
معتقدم که اگر رویکرد انضباط اجتماعی را اساس کار در بحث بافت ها 
قرار دهیم ثمره آن امنیت اجتماعی خواهد بود ولی اگر با نگاه امنیت 
اجتماعی به سراغ کار برویم جامعه فعالیت ها در این حوزه را پس می زند.

به گفته قالیباف، هــر چقدر این پدیده اجتماعی را کالن تر کنیم 
قدرت تصمیم گیری ما از بین می رود. بر اساس تجربه ۱۰ ساله فعالیت 
در این بافت ها معتقدم ساماندهی بافت ها، موضوعی پالک به پالک است 

و گاهی در یك پالک، ۱۰ خانواده متفاوت زندگی می کنند.
شــهردار تهران افزود: باید این پدیده اجتماعی را در مقیاس یك 

یکم، به معنای بررسی خانه به خانه تعریف کرد.

چگونگی حقیقت اعمال انسان
 در قیامت

قرآن می فرماید که مردم از نظر جهان بیني دو گروهند؛ عّده اي تمام هستي را در 
دنیا خالصه مي دانند و مرگ را پایان راه مي پندارند و حقیقت انسان را بین گهواره و 
گور خالصه مي کنند و مانند آن. آنها که جهان بیني شان همین است، نظام ارزشي شان 
ََّما نُِمدُّ بِِه ِمْن ماٍل َو بَنیْن . نُساِرُع لَُهْم بِالِخیرات)۱(. اّما آنها  این است که: اَیَحَسُبوَن اَن
کــه معتقدند جهان مبدائي دارد،  آغاز و انجامش ُهَو االَّول و اآلِخر)2( اســت؛ وقتي 
آغازي بود، انجامي بود، اّولي بود، آخري بود؛ قهراً بین اّول و آخر راه اســت، آن راه 
به نام صراط است، آن صراط به نام دین است، آن راهنما به نام پیغمبر است که ما 
را از مبدأ به معاد و از معاد به مبدأ آشنا مي کند؛ راه را به ما نشان مي دهد، اسوة ما 
َِّذیَن  در پیمودن این راه است و مانند آن؛ نظام ارزشي آنها این خواهد بود که: اِنَّ ال

ِِّهْم یُؤِمُنون)۳(. َِّذیَن ُهْم بِآیاِت َرب ِِّهْم ُمشِفُقون. َو ال ُهْم ِمْن َخشَیِه َرب
بعد مي فرماید که: در صحنة قیامت نامة اعمالي هســت که هیچ ظلمي در آن 
نامه نیست، نقصي نیست، در صحنة داوري هم نقصي نیست. در دنیا تکلیف هست، 

در آخرت حساب که: اَلُیوْم َعَمٌل َو ال ِحساْب َو َغداً ِحساٌب َو ال َعَمل)4(. 
فلسفه امتحان الهي

در نظام دنیا چیزي که برخالف استعدادها و خواسته هاي دروني باشد، تنظیم 
نشده. فرمود: ال نَُکلُِّف نَفساً ااِّل ُوسَعَها )5(،ما هیچ کس را به بیش از مقدار استطاعتش 
تکلیف نمي کنیم؛ نه فردي و نه جمعي. به انسان غرائزي دادیم، براي تأمین غرائزش 
راههاي حالل فراوان است. ما هرگز دستور ندادیم که یك غریزه اي را تعطیل کند 
یا بر او چیزي را تحمیل کند! هر غریزه اي که خداي ســبحان به انســان عطا کرد، 
راه حالل تأمین آن غریزه را هم در جلوي روي او گذاشــت. اگر یك وقتي در یك 
مقطع زماني در سفر یا غیر سفر، در حالت استثنائي ضرورتي پیش آمد؛ تکلیف را 
هــم از او برمي دارد که:ُرفَِع َما اْضُطرُّوا)6(. اگر یك وقتي ضرورت نبود، به مقدار نیاز 

تکلیف تأمین کننده است. 
پس هیچ غریزه اي را اسالم تعطیل نکرده، یك. بلکه دستور تعدیل داده است، 
دو. اگر ضرورت پیش بیني نشده اي بر او تحمیل شد، تکلیف هم از او گرفته مي شود، 
این سه؛ منتها انسان اگر بخواهد زندگي گیاهي نداشته باشد، زندگي باالتر از گیاه؛ 
و زندگي حیواني نداشــته باشد، باالتر از حیوان؛ یعني زندگي انساني داشته باشد، 
باید یك سلســله کوشــش ها را تحّمل بکند، یك سلسله آزمون ها را هم پشت سر 
بگــذارد. بعضي ها زندگي گیاهي دارند، اینها نبــات بالفعلند و حیوان بالقّوه. هنوز 
مسائل عواطف و پدر و مادر و رحم و امثال ذلك براي او جا نمی افتد. این در سّني 
است که مي تواند خوب تغذیه کند، بدنسازي کند، ُخرامان باشد، جامة فاخر بپوشد 
و بیاراید. این یك گیاه بالفعل اســت، حیوان بالقّوه؛ چون هنوز به حیات عاطفي و 

امثال ذلك نرسیده است. 
از این مرحله که رشد کرد؛ مي شود حیوان بالفعل و انسان بالقّوه. یعني اَکل و 
شرب دارد، غریزه دارد، به فکر نکاح و امثال ذلك هست، به فکر عاطفة في الجمله اي 
که مناسب با فضاي حیواني او باشد هست؛ چون این عاطفه را همة حیوانات نسبت 
به فرزندانشــان دارند، نسبت به امور خانوادگي دارند؛ ولي این،حیوان بالفعل است 
و انســان بالقّوه. اگر در ســایة عقل و نقلي که از وحي کمك گرفتند هدایت بشود، 

انسانّیتش که بالقّوه بود کم کم بالفعل مي شود. 
در این مقطع سّوم است که به او فرمودند: ُحفَِّت الَجنَُّه بِالَمکارِه َو ُحفَِّت الّناُر 
ــَهوات)7(. فرمودند: اگر بخواهي از مرز حیوان بالفعل به انسان بالفعل برسي،   بِالشَّ
یك سلسله آزمون هائي هست. در این آزمون ها بهشت در وسط هست، اطرافش 
آزمون هاي تلخ؛ جهّنم در وســط هســت، اطرافش آزمون هاي شیرین. بهشت 
آمیخته به رنج هاي آزموني موقت است که قابل تحّمل است کاماًل، جهّنم آمیخته 
به لّذت هائي که داراي جاذبة کاذبند. اگر کسي گرفتار این جاذبه هاي کاذب شد، 
هر چه جلوتر رفت، به جهّنم نزدیك تر مي شــود؛ دفعتاً مي بیند مشتعل شد. هر 
چه این آزمون هاي به حسب ظاهر دشوار را تحّمل کند، براي او آسان تر مي شود؛ 
دفعتاً متوجه مي شود که روح و ریحان نصیب او شد! پس ُحفَِّت الَجنَُّه بِالَمکاِرْه َو 
هوات. اینکه با مکروه ها همراه است، از نظر نظري و اندیشه نسبت  ُحفَِّت الّناُر بِالشَّ
به وهم و خیال ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل محبوب است. نسبت به 
شهوت و غضب ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل عملي که بِِه ُعِبَدالرَّحمْن 
َو اْکُتِسَب الِجنان)8( محبوب و ممدوح است. لذا بسیاري از افراد ُحّباً ِلّ این وظائف 

دیني را انجام مي دهند. 
ظهور حقیقت عمل در صحنه قیامت

بعد فرمود: اینچنین نیســت که عقائد و اخالق و اعمال از بین رفته باشد 
و ما در صحنة قیامت راهي براي محاســبه نداشته باشیم؛ اینطور نیست، همة 
اینها محفوظ اســت. ما یك کتابي داریم که اعمال در آن کتاب محفوظ است. 
جناب فخر رازي به عنوان اشکال مي گوید: این کتاب براي چیست ؟ اگر کسي 
خداي ســبحان را به عنوان صادق پذیرفت که: َو َمــْن اَصَدُق ِمَن الِ قِیاًل )9(، 
َمْن اَصَدُق ِمَن الِ َحدیثاً )۱۰(؛ این نیازي به کتاب ندارد. و اگر کســي خدا را به 
عنوان امین صادق قبول نکرد، در قیامت ممکن اســت اعتراض بکند که اینها 
نوشــتة خود شماست؛ بعد پاســخ مي دهد بر اساس همان ال یُسَئُل َعّما یَفَعْل 
َو ُهْم یُســَئُلون)۱۱(، که خداي سبحان این صحنه را تنظیم کرده است که نامة 

اعمالي را تنظیم بکند و به مردم نشان بدهد. 
لکن جریان کتاب از قبیل این دفترهاي عادي نیســت! در قرآن کریم فرمود: 
 هر کس هر کاري انجام بدهد، آن را مي بیند: َمْن یَعَمْل ِمثقاَل َذرَّهٍ َخیراً یََره. َو َمْن 
یَعَمْل ِمثقاَل َذرَّهٍ َشــّراً یََره)۱2(؛ حقیقت عمل را مي بینند، این یك. کي این حقیقت 
را به او نشــان مي دهد ؟ فرمود: این عمل حاضر مي شود، او مي بیند؛ یُوَم تَِجُد ُکلُّ 
نَفٍس َما َعِملَْت ِمْن ِخیٍر ُمحَضراً )۱۳(. یك عّده اي مأموراني هستند که عمل را حاضر 

مي کنند، نشان مي دهند؛ این دو طایفه. 
یکي از آن کساني که عمل را حاضر مي کند، یا مهم ترین کسي که عمل را حاضر 
مي کند خود عامل اســت؛ براي اینکه َعلَِمْت نَفٌس َما اَحَضَرت)۱4(،یعني خود انسان 
با یك اردوئي مي آید، همة اعمال را به همراه خودش دارد. این از جاهائي است که 

نکره در سیاق مثبت مفید عموم است. انسان تنها نمي آید! 
وقتي انســان وارد صحنة قیامت شد، از درون او همة این اعمال پر مي کشد. 
این صحیفة نفس چیاســت ؟ این جایگاه کجاست ؟ این کتاب چیست که:نُخِرُج 
لَُه یُوَم الِقیاَمِه ِکتاباً یَلْقاُه َمنُشــوراً )۱5(. اآلن بسته است  اما روزقیامت باز مي شود؛ 
که آن یُوُم النُُّشــور اســت نسبت به افراد، یُوُم النُُّشور است نسبت به اعمال؛ همه 
اعمال باز مي شود، انسان متن عمل را مي بیند. اگر خود انسان اعمال را مي آورد، 
بــه کي اعتراض کند؟ این جناب فخر رازي خیال کرده اینها نظیر دفتر بازرگاني 
اســت که می نویسند فالن کس اینقدر نقد برده، اینقدر نسیه برده، اینقدر داده، 
اینقــدر مانده؛ خیال کرده کتابت یعني این!! اگر خود انســان اعمال را به همراه 
مي آورد، این کتاُب ال است! شهود هم که همراه اوست. اعضاء و جوارح شهودند، 
مالئکه شــهودند، زمین و زمان شاهد است؛ جا براي انکار نیست! تا شما بگوئید 
این شخص خدا را یا صادق مي داند یا غیرصادق، به آنجاها نمي رسد! انسان متن 
عمل را در درون خودش دارد. اگر َعلَِمْت نَفٌس َما اَحَضَرت هست، اعضاء و جوارح 
هم شاهدند؛ گذشته از شهود بیروني جا براي تکذیب نیست. فرمود: اصاًل ظلم در 
عالم قیامت ذاتاً منتفي اســت: ال ُظلَم الُیوم)۱6( به نحو نفي جنس. جا براي انکار 
نیست، لذا فرمود ما کتابي داریم که کاماًل حرف مي زند، و اینها هم مورد ظلم قرار 

نمي گیرند؛ پس راهي براي انکار اینها نیست. 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )مدظّله( در جلسه درس تفسیر 
سوره مؤمنون در جمع طالب و فضالي حوزه علمّیه قم ـ 4/ ۳/ ۱۳9۰

)۱( مؤمنون/ ۵۵ و ۵۶
)۲( حدید/ ۳

)۳( مؤمنون/ ۵۷ و ۵۸
)4( نهج البالغه/ خ 4۲

)۵( مؤمنون/ ۶۲
)۶( الّتوحید صدوق/ ۳۵۳
)۷( بحار األنوار/ ۶۷/ ۷۸

)۸( الکافي/ ۱/ ۱۰
خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود.

)9( نساء/ ۱۲۲
)۱۰( نساء/ ۸۷
)۱۱( انبیاء/ ۲۳

)۱۲( زلزله/ ۷ و ۸
)۱۳( آل عمران/ ۳۰

)۱4( تکویر/ ۱4
)۱۵( اسراء/ ۱۳

)۱۶( ر. ك:  غافر/ ۱۷

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
مجلس شورای اســالمی در چارچوب وظایف 
قانونــی و مصوبه خــود در ارتبــاط با حفظ 
دستاوردهای هسته ای بر امر مذاکرات نظارت و 
وظایف قانونی خود را در این ارتباط به شایستگی 

انجام خواهد داد.
به گزارش فارس، حجت االسالم سیدمحمدحسن  
ابوترابی فرد در نطق پیش از دستور خود در جلسه 
علنی دیروز مجلس گفت: ملت هوشیار و مقاوم ایران 
که دوران ســخت دفاع مقدس را به فرصت طالیی 
برای پرواز به سوی قله های اقتدار و تبدیل جمهوری 
اسالمی ایران به محور امنیت و ثبات منطقه تبدیل 
کرده اند با گذر همراه با اقتدار و عزت و ثبات قدم از 
تحریم های غیر انسانی و مبتنی بر قدرت نظام سلطه 
تحت رهبری داهیانه رهبر معظم انقالب عبور کردند.
وی افــزود: ما ضمــن تقدیــر از زحمات هیئت 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران و آرزوی موفقیت 
و پیروزی برای ملل مسلمان منطقه و ملت بزرگ ایران 
امیدواریم که نتیجه مذاکرات تضمین کننده مصالح ملی 
و منافع ملت بزرگ ایران باشد و مجلس شورای اسالمی 
در چارچــوب وظایف قانونی خود و مصوبه مجلس بر 
این مهم نظارت و وظایف قانونی خود را به شایستگی 

انجام خواهد داد.
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: 
توســعه و پیشرفت و حتی رشــد اقتصادی کشور در 
گرو تصمیمات درست و اقدامات دانش بنیان است نه 
مدیریــت مبتنی بر منابع و مصرف غیر اصولی منابع 
ارزی و ریالی و بزرگ کردن حجم دولت و دستگاه های 

اجرایی و رشد هزینه اداره کشور.
فریاد مرگ بر آمریکای نمایندگان ملت

نمایندگان مجلس در ابتدای جلســه علنی امروز 
پارلمان و همزمان با ساعات پایانی مذاکرات هسته ای 

شعار »مرگ بر آمریکا« سر دادند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در ابتدای 
نشســت علنی صبح دیروز پــس از نطق ابوترابی فرد 
نایب رئیس اول مجلس که درباره مذاکرات هسته ای 
نکاتی را مطرح کرد، شعار »مرگ بر آمریکا« سر دادند.
جمع بندی مذاکرات باید به تصویب شورای 

عالی امنیت ملی برسد 
علیرضــا زاکانــی نماینــده تهران نیــز در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی دیروز با بیان اینکه 
موضوع تفاهم هســته ای وارد مرحله حساسی شده و 
از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت:  در این مراحل 
حساس باید برای تأمین منافع ملی در کشور اقدامی 
یکپارچه و منسجم داشــت. تشتت و دوقطبی با هر 

در صحن علنی مطرح شد

مجلس در بحث مذاكرات
به وظایف قانونی خود عمل خواهد كرد

بهانه ای در کشور غلط و بر خالف منافع ملی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشــت: مسیری که در بحث هسته ای بناست 
دنبال شود این اســت که جمع بندی اولیه به مراکز 
کشورها برود و این جمع بندی اولیه به مدت ۱5 روز 
توسط شورای عالی امنیت ملی در ایران مورد بررسی 
قرار گیرد و در صورتی که این جمع بندی رأی مثبت 
شورای عالی امنیت ملی را درپی داشته باشد موضوع 
پس از ۱5 روز به 6 کشور ارائه خواهد شد و اگر آنها 
بهانه جویی نکنند منجر به توافق می شــود و شورای 
امنیت سازمان ملل در این زمان قطعنامه ای را صادر 
و طی ۳ ماه زمان بندی متناظر اقدامات ما و طرف های 

مقابل انجام خواهد شد.
زاکانی اضافه کرد: اما اگر شورای عالی امنیت ملی 
این جمع بندی را خالف منافع ملی دانســت به تبع 
بــه آن رأی نخواهد داد و تا زمانی که این اشــکاالت 
وجود داشته باشــد ما توافقی نخواهیم داشت. همه 
باید ببینیم که ایران اســالمی زیر هیچ توافق بدی را 

امضا نخواهد کرد.
وی افــزود:  کنگره آمریکا از فردا به مدت 82 روز 
فرصت دارد تا متن جمع بندی شده را بررسی کند و 
دولت آمریکا باید بداند که مجلس شورای اسالمی با 
همه ظرفیت هــای خود از منافع ملی صیانت خواهد 
کرد و تودهنی محکمی به آمریکا و اذنابش خواهد زد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشــت:  از این پس در صورت توافق دو گروه 
هستند که آفت این مسیرند. گروه اول کسانی هستند 
که دعوت به جشــن زودرس می کنند. ما نفی جشن 
نمی کنیم اما دعوت به جشــن زودرس فعال معنایی 

ندارد. لذا از کســانی که در این مسیر تبلیغ و تهییج 
می کنند می خواهم کمی به نتایج عمل خود دقت کنند.
زاکانــی اضافه کرد: برگزاری جشــن زودرس به 
دشمن آدرس غلط می دهد و او را امیدوار می  کند که 
این بر خالف منافع ملی و خواست آمریکاست و دیگر 
اینکه این کار در جامعه انتظار ایجاد می کند. برخی ها 
می خواهند دست شورای عالی امنیت ملی را ببندند 

که این کار غلط و خواست آمریکاست.
وی ادامــه داد: این کار در جامعه دوقطبی ایجاد 
می کند. این باید از طرف همه گروه ها رد شود و دیگر 
اینکه منافع گروهــی و حزبی را مقدم بر منافع ملی 
می دانــد. ما تاکنون ضربات ســختی از این نوع نگاه 
جناحی خوردیم. موضوعات ملی را نباید جناحی کرد 
و نکته دیگر این اســت که با سطحی نگری و خالف 
عقالنیت عمل کردن مســیر آینده را دشوار می کند. 

الاقل در این زمینه از دشمنان مان درس بگیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت: گروه دوم کسانی هستند که بعد از توافق 
و بعد از افق روشن پیش رو دستاوردهای توافق را نفی 
کنند که این اقدام نادیده گرفتن منزلت ایران و نتیجه 
صبوری ملت ایران و نادیده گرفتن نتایج دستاوردهای 
دانشمندان، شهدا و مذاکره کنندگان است و به معنای 
نادیده گرفتن نتایج تدابیر رهبری معظم انقالب است 

که همه این نادیده گرفتن ها ناسپاسی است.
زاکانــی اضافه کرد: همچنیــن این اقدام در واقع 
به معنای نادیده گرفتن مصالح کشــور،  منافع ملی و 
نداشــتن و عدم دریافت صحیح پیام نرمش قهرمانانه 
است. همچنین اقدام به معنای ندیدن همه توانمندی ها 

در عرصه های مختلف اعم از هسته ای و غیره است.

وی ادامــه داد: این اقدام دوقطبی کردن جامعه و 
مأیوس کردن مردم را درپی دارد و در واقع ناسپاسی 

نسبت به دستاوردهای انقالب اسالمی است.
قانع شدن نماینده کرج
 از پاسخ های چیت چیان

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
دیروز سؤال ملی عزیز اکبریان نماینده کرج از حمید 
چیت چیان وزیر نیرو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این ســؤال قباًل در کمیسیون کشاورزی مجلس 
بررســی شــده بود اما به دلیل قانع نشــدن نماینده 
سؤال کننده از پاسخ های وزیر، برای رسیدگی به بیشتر 

به صحن علنی موکول شده بود.
اکبریان در این ســؤال از وزیر نیرو پرسید: علت 
نداشتن برنامه در خصوص فاضالب شهرها و تعلل در 
حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی مناطق روستایی 

و بهسازی و نگهداری سدهای کشور چیست؟
وزیــر نیرو نیز در پاســخ وضعیت آب کشــور را 
نگران کننده توصیف کرد و از تمامی دستگاه ها خواست 

برای رفع مشکل بکوشند.
وزیر نیرو ضمن نمایش اسالیدهایی برای وکالی 
ملت تصریح کرد: دراین اســالیدها مشخص شده که 
وضعیت بارش در ســال های مختلف و از ۱5 ســال 

گذشته تا امروز به شدت کاهش پیدا کرده است.
پس از ارائه توضیحات وزیر نیرو و اکبریان درباره 
ســؤال مذکور، علی الریجانــی رئیس مجلس گفت: 
نظرات آقای اکبریان نکات مهمی است که باید پیگیری 

شود تا اشکاالت رفع شوند.
سپس اکبریان گفت: با توجه به اینکه آقای وزیر 
پیش از این قول دادند به دغدغه های مد نظر نمایندگان 
رســیدگی کنند و همچنین با توجه به اینکه در سال 
همدلی و هم زبانی قرار داریم لذا نیازی به رأی گیری 
وجود ندارد و امیدوارم دولت هرچه سریعتر مشکالت 

را حل کند.
مصوبات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
دیروز کلیات طرح یك فوریتی اصالح موادی از قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند و به تصویب رساندند.
وکالی ملت با ۱2۱ رأی موافق، ۳7 رأی مخالف و 
۱2 رأی ممتنع از 22۰ نماینده حاضر در صحن علنی، 

کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.
نمایندگان همچنین به طرح استفساریه جزیی از 
ماده 76 قانون تامین اجتماعی درباره حق بیمه اضافی 
کارگران و بازنشسته شدن شاغالن در مشاغل سخت 

و زیان آور رای مخالف دادند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
سکونت 30 درصد جمعیت شهری 

در بافت های ناکارآمد

بقیه از صفحه ۲
ما می دانیم که این توافق مورد موشکافی و تأمل 
ژرف قرار خواهد گرفت، اما آنچه که ما امروز اعالم 
می کنیم تنها یك توافق نیســت، بلکه یك توافق 
خوب است. توافقی خوب برای همه طرف ها و برای 

کل جامعه بین الملل.
به گزارش خبرگزاری هــا، وزارت خارجه ایران 
دقایقــی پس از توافق، متنی حــاوی جمع بندی 
موضوعات توافق شده را منتشر کرد. ساعاتی پس 
از اعالم توافق نیز متن انگلیسی برنامه جامع اقدام 

مشترک در بیش از ۱5۰ صفحه منتشر شد.
 کاهش تحریم ها به شرط انجام

 تعهدات ایران
 »جان کری« وزیر خارجه آمریکا، ساعاتی پس 
از اعالم توافق هسته ای در کنفرانس خبری گفت: 
ایران راکتورهای آب سنگین را به مدت دستکم ۱5 

سال نخواهد ساخت.
کری افزود: بازرســان به تمام نقاط دسترسی 

خواهند داشت.
وی در ادامــه گفت: کاهــش تحریم های ایران 
زمانی شــروع خواهد شد که به تعهدات خود عمل 

کند. اعتماد یك شبه اتفاق نمی افتد.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: کاهش تحریم ها 

به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد.
کری تصریح کرد: این توافق خوبی است که ما 

به دنبال آن بودیم.
وی در ادامه گفت: ایران موافقت کرده است که 
برای مدت ۱5 سال در فردو غنی سازی نداشته باشد.

وزیر امور خارجه آمریکا افزود: در تأسیسات نطنز 
نیز به مدت ۱5 ســال فقط غنی سازی ۳/6 درصد 
و به مدت ۱۰ سال فقط سانتریفیوژهای نسل اول 

فعالیت خواهند داشت.
کری تصریح کرد: ایران بدون این توافق می تواند 

ظرفیت غنی سازی خود را دوبرابر کند.
وی در ادامه گفت: توافق کنونی با ایران می تواند 
در مقایسه با هرگونه جایگزین واقع گرایانه دیگری، 
محدودیت های بیشــتری را برای برنامه هسته ای 

ایران پدید آورد.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: مشکل ما هیچ 
وقت با مردم ایران نبوده است و درد و رنج هایی که 
مردم ایران در نتیجه تحریم ها متحمل می شوند را 
درک می کنیم اما توافق بر پایه اعتماد نیست بلکه 

بر پایه راستی آزمایی است.
کــری افزود: توافق ایران و آژانس برای پاســخ 
دادن به مسئله ابعاد احتمالی نظامی، تهران را ملزم 
می کند که ظرف ســه ماه به سواالت درباره پی ام 
دی پاسخ دهد و این برای کاهش تحریم ها ضروری 

و بنیادین است.
وی در ادامه با لحنی تهدیدآمیز گفت: اگر توافق 
هسته ای نقض شــود، تحریم های آمریکا، اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل به جای اولیه خود باز می گردد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: اوباما از همان 
روز اول که به ریاســت جمهوری آمریکا منصوب 
شد، متعهد شد که ایران هرگز نمی تواند به سالح 

هسته ای دست پیدا کند.
 ۱+۵ بر نحوه استفاده ایران از منابع 

حاصل از توافق نظارت می کند
رویترز در گزارشی نوشت: یك مقام آمریکایی 
پس از پایان مذاکرات هســته ای گفت که ایران به 
بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده 

خود در خارج دسترسی خواهد یافت.
در ادامه گزارش آمده است: حدود ۱5۰میلیارد 
دالر از منابــع مالی جمهوری اســالمی ایران در 
بانك های خارجی اســت که بــه دلیل تحریم های 
سیســتم بانکی نتوانســته این منابع را به داخل 

منتقل کند.

در همین حال،»لــوران فابیوس« وزیر خارجه 
فرانسه در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: پاریس و 
گروه ۱+5 به دقت بر نحوه اســتفاده ایران از منابع 

حاصل از توافق، نظارت خواهد داشت.
فابیوس افزود: انتظار مــی رود ظرف چند روز 
آینده قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل درباره 

توافق هسته ای صادر شود.
رویترز در گزارش دیگری نوشت: نتانیاهو توافق با  
ایران را اشتباهی در ابعاد تاریخی توصیف کرده است.

 رای گیری توافق هسته ای
 در کنگره آمریکا،شاید شهریورماه 

بــه گزارش فارس، »باب کورکر« رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس ســنا گفت: کنگره احتماالً 
تا ماه سپتامبر)شــهریور( بــرای رأی گیری درباره 
توافقنامه هســته ای ایران و گروه ۱+5 صبر خواهد 

کرد.
»بان کی مون« دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای 
اعالم کرد: ســازمان ملل آمــاده همکاری با همه 

طرف ها برای اجرای توافق هسته ای است.
 هاموند: توافق شامل محدودیت ها

و بازرسی های سرسختانه است
»فیلیپ هامونــد« وزیر خارجه انگلیس نیز در 
جمع خبرنگاران گفت: بعداز ۱۰ ســال مذاکرات 
ســنگین، توافقی حاصل شــد که محدودیت ها و 
بازرسی های سرسختانه ای بر برنامه هسته ای ایران 

تحمیل می کند.
هاموند افــزود: امیدواریم و انتظــار داریم این 
توافق گامی باشد در راستای تغییر در روابط ایران 

با همسایگانش در منطقه و جامعه بین المللی.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس نیز در واکنش به 
حصول توافق میان ایران و گروه ۱+5 گفت که این 
توافق فرصتی برای ایران است تا از مزایای اقتصادی 
آن بهره مند شود به شرطی که به تعهدات خود در 

این پروسه متعهد باشد.
به گزارش تسنیم،»سوزان رایس« مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید نیز با اشاره به توافق هسته ای گفت: 

توافق هسته  ای با ایران، توافق بسیار خوبی است.
»فرانك والتر اشــتاین مایر« وزیر خارجه آلمان 
نیز در جمع خبرنگاران گفت: این یك روز تاریخی 
است، ما ۳5 سال عدم گفتگو و بیش از ۱2 سال از 

یك نزاع خطرناک را پشت سر گذاشتیم.
اشتاین مایر مدعی شد: توافق هسته ای ایران یك 
توافق خوب اســت. به این طریق ما به صورت قابل 
اعتماد و براساس راستی آزمایی توسعه سالح های 

هسته ای از سوی ایران را کنار گذاشتیم.
کاخ کرملیــن نیز در بیانیه ای رســمی که به 
مناســبت پایان مذاکرات هسته ای در وین منتشر 
کرده اســت اعالم کرد: روسیه از توافقی که حاصل 
شد استقبال می کند. ما مطمئنیم که جهان امروز 
نفس راحتی کشید. ما از پیدا شدن راه حل براساس 
اصول توقف تدریجی و احترام متقابل که کشور ما 

قویا از آن حمایت می کند راضی هستیم.
به گزارش فارس،خبرگزاری روسی ریانووستی 
مدعی شد که هیچ نامی از برداشتن فوری تحریم ها 
در ســند مربوط به توافق نهایی بین ایران و 5+۱ 

آورده نشده است.
بنابراین گزارش، برداشتن تحریم ها تنها پس از 
آن میسر خواهد بود که مسئله ابعاد نظامی احتمالی 

برنامه هسته ای ایران حل و فصل شود.
در همین حال،خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز 
به نقل از یك منبع که به نام و هویتش اشــاره ای 
نکرده، ادعا کرد:  ایران پذیرفته است که غنی سازی 
اورانیوم باالی ۳/67 درصد را در ۱5 سال انجام ندهد.

این منبع ناشناس همچنین مدعی شده است 
که محدودیت ها بر تحقیق و توسعه برنامه هسته ای 

ایران برای 8 سال باقی خواهد ماند.

روحانی: تحریم ها یکباره لغو خواهد شد
اوباما: تحریم ها تدریجا و پس از راستی آزمایی لغو می شود

بقیه از صفحه ۳
روحانــی در بخــش پایانی ســخنانش تاکید کرد: 
ملت های منطقه، کشورهای همسایه مبادا فریب تبلیغات 
رژیم صهیونیستی و بدخواهان این ملت را بخورید. ایران 
و قدرت ایران همواره قدرت شماست. ما امنیت منطقه 
را امنیت خودمان می دانیم. ما ثبات کشورهای منطقه 
را ثبات  خود می دانیم. علم و فناوری و رشــد و توسعه 
کشــورمان به نفع همسایه ها خواهد بود. ایران به دنبال 
سالح کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود. ایران به دنبال 
فشار بر کشورهای منطقه نبوده و نخواهد بود. کشورهای 
منطقه! روابط ما و شما امروز آغاز نویی دارد. ما صمیمیت 
بیشتر و نزدیکی بیشتر و برادری و اتحاد و توسعه روابط 
بیشتر را خواهان هستیم. ملت بزرگ ایران! به امید تالش 
و فعالیت و نشاط شما و اعتماد شما بر دولت. ما مسیر 

را با کمك هم تا پایان با موفقیت ادامه خواهیم داد. 
ایران بیش از ۳۵ سال دشمن قسم خورده 

آمریکا بوده است
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا پس از اعالم پایان 
مذاکرات هسته ای وین گفت: امروز آمریکا و کشورهای 

بین المللی پس از دو سال مذاکره موفق به دستیابی به 
چیزی شــد که طی دهه ها دشمنی موفق به کسب آن 
نشده بود. دستیابی به یك توافق جامع با ایران که مانع 
از دستیابی این کشور به سالح هسته ای خواهد شد. این 
توافق نشان داد که دیپلماسی آمریکایی می تواند تغییر 

واقعی را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر ایران توافق هسته ای را نقض کند 
تحریم ها با یك ساز و کار »احیای سریع« مجددا علیه 
این کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. در نتیجه این توافق 
ایران اورانیوم با غنای باال و پلوتونیم تســلیحاتی تولید 
نخواهد کرد که مواد خام الزم برای بمب اتمی است. در 
نتیجه این توافق ایران دو سوم از سانتریفیوژهای نصب 
شــده خود را برخواهد چید و آنهــا را زیر نظارت دائم 
بین المللی قرار خواهد داد.  منافع ملی ما بستگی به این 
دارد که جلو دستیابی ایران به سالح هسته ای گرفته شود.

اوباما گفت محدودیت ها برای میزان ذخیره اورانیوم 
ایران تا پانزده ســال ادامه خواهد داشت. در نتیجه این 
توافق ایران هسته راکتور خود را در اراک اصالح خواهد 
کــرد تا دیگر پلوتونیم در حد تســلیحاتی تولید نکند. 

بازرسان دسترســی بیست و چهار ساعته به تاسیسات 
هسته ای کلیدی ایران خواهند داشت. من قویا معتقدم 
اکنون امنیت ملی ما بسته به این دارد که جلوی دستیابی 
ایران را به سالح اتمی بگیریم. بدون راه حل دیپلماتیك 
من یا رئیس جمهور آینده آمریکا با گزینه ای روبرو خواهد 
شــد که آیا باید اجازه دهد ایران به سالح اتمی دست 
پیــدا کند یا اینکه از نیروی نظامی برای متوقف کردن 

آن استفاده کند.
وی در ادامــه   افزود: اگر ایران توافق را نقض کند، 
همه گزینه هایی که امروز در برابر من وجود دارد، برای 
هر رئیس جمهــوری در آینده فراهم خواهد بود.  ما با 
ایرانی طرف هستیم که بیش از سی و پنج سال دشمن 
قســم خورده آمریکا بوده است. اگر ایران توافق را نقض 
کند، همه گزینه هایی که امروز در برابر من وجود دارد، 

برای هر رئیس جمهوری در آینده فراهم خواهد بود.
رئیــس جمهور آمریــکا به کنگره هشــدار داد هر 
مصوبــه ای را که جلوی اجرای موفقیــت آمیز توافق با 
ایران را بگیرد وتو خواهد کرد. اظهار داشت:  این توافق 
همه اختالفات ما را با ایران حل نخواهد کرد من همان 

نگرانی های متحدان ما را در خاورمیانه از جمله اسرائیل 
و کشورهای عرب خلیج فارس را درباره حمایت ایران از 
تروریسم دارم. ما تحریمهای خود را علیه ایران در رابطه 
با حمایت این کشــور از تروریســم، برنامه موشك های 
بالستیك و نقض حقوق بشر این کشور حفظ خواهیم کرد.

وی افزود: من بارها برای مردم ایران روشن کرده ام 
که ما همیشــه برای تعامل و گفت وگو براساس منافع و 
احترام متقابل حاضریم و استقبال می کنیم. اختالفات 
ما با ایران واقعی و جدی است و تاریخ دشوار و پیچیده 
میان کشورهای ما غیرقابل انکار است. سیاست خارجی 
براساس تهدید همسایگان یا محو اسرائیل، بن بست است.

اوباما تاکید کرد: بــدون راه حل دیپلماتیك من یا 
رئیس جمهور آینده آمریکا با گزینه ای روبرو خواهد شد 
که آیا باید اجازه دهد ایران به سالح اتمی دست پیدا کند 
یا اینکه از نیروی نظامی برای متوقف کردن آن استفاده 
کند.اگر ایران توافق را نقض کند، تحریمها بطور خودکار 
دوباره برقرار می شود.  ایران از تحریم هایی که آمریکا و 
ســازمان ملل بر سر برنامه هسته ای این کشور تحمیل 

کرده اند به صورت مرحله ای رها خواهد شد.

امیر سیاری خبر داد
برگزاری رزمایش نیروی دریایی  

بعد از ماه رمضان
فرمانده نیروی دریایی ارتش که به دعوت همتای روسی خود 
به این کشور سفر کرده است، گفت: رزمایش هایی توسط نیروی 

دریایی بعد از ماه رمضان آغاز می شود.
بــه گزارش فارس، امیر دریادار حبیب ال ســیاری فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان این نیرو در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: سفر اینجانب به همراه تیم عالی رتبه نظامی 
به روسیه به دعوت فرمانده نیروی دریایی این کشور انجام شد. در این 
سفر اجالس پنج  جانبه با کشورهای حاشیه دریای خزر برای امنیت این 
دریا، مالقات های دوجانبه و بازدید از نمایشگاه دو ساالنه دریایی روسیه 

صورت گرفت که هر دو هدف به خوبی به نتیجه رسید.
ســیاری با اشــاره به خودکفایی نیروی دریایی ارتش گفت: سالح 
و تجهیــزات جدید مطابق با فناوری روز در حال تولید اســت. نیروی 
دریایی، ناوهای موشك انداز کالس پیکان و پیشرفته تر از آن و همچنین 

زیردریایی های کالس غدیر و فاتح را در دست تولید دارد.
وی با اشاره به بحث مذاکرات اظهار داشت: چه تحریم باشیم و چه 
نباشیم وظیفه نیروهای مســلح آمادگی برای مقابله با هر تهدیدی از 
هر سو و با هر شدتی است. نیروی دریایی با خیلی از کشورها برنامه و 
رزمایش دارد. ما رزمایش های متعددی داریم که بعد از ماه رمضان آغاز 
می شود از جمله رزمایش های سطحی، زیرسطحی، فناوری، جنگال و 

موشکی و رزمایش والیت نیز پایان سال برگزار می شود.
سیاری همچنین در این مراسم طی سخنانی اظهارداشت: ما امروز به 
اذعان دیگر کشورها حضوری قدرتمند و مستمر در آبهای آزاد داریم و 
یگان های سطحی، زیرسطحی، موشکی و...  در سطح عملیاتی قرار دارند. 
وی همچنین اضافه کرد که ناوگروه سی و پنجم نیروی دریایی متشکل 
از ناوهای الوند و بندرعباس هم اکنون در خلیج عدن تنگه باب المندب 

است و وظیفه تأمین خطوط مواصالتی دریایی را بر عهده دارد.

محفل انس با قرآن با حضور محمد رضا زاهدی، قاری و حافظ 
کل قرآن در مؤسسه کیهان برگزار شد.

در این مراسم که در بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان و 
با حضور جمعی از مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان در محل نمازخانه 
برگزار شــد، محمد رضا زاهدی، قاری و حافظ ۱۳ ساله، ابتدا آیاتی از 
سوره مبارکه بقره را تالوت کرد، سپس در پاسخ به پرسش هایی پیرامون 
حفظ قرآن، با بیان شماره جزء، شماره صفحه، شماره آیه، سوره و تالوت 

آیه موجب تشویق و شعف حاضران شد.

برگزاری محفل انس با قرآن 
در مؤسسه کیهان

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سند وین

۱۸۰ درجه اختالف؛ دو روایت از یک توافق


