
اخبار كشور
صفحه  10

چهارشنبه ۲1 مرداد 1۳۹۴ 
۲6 شوال1۴۳6 - شماره ۲11۲۹

معاون امور بین الملل قوه قضائیه تاکید کرد: مجلس شورای 
اسالمی باید با تصویب یک »فکت شــیت« تفسیر مناسبی از 
برجام ارائه کرده و امکان سوءاستفاده از برجام را حتی االمکان 

کاهش دهد.
محمدجواد الریجانی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و سیاست خارجی 
در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی مبنی بر »ارزیابی شما از آنچه 
نهایتاً در مذاکرات وین حاصل شد، چیست؟« اظهار داشت: ابتدا ما باید 
این قطعنامه را که دولت ما به آن متعهد شده است، بپذیریم؛ چون اگر 
این قطعنامه از طرف ما رد شــود اعتبار این دولت در صحنه بین المللی 
به شدت پایین می آید. بنابراین نظرم این است که مراجع قانونی که شامل 
شــورای عالی امنیت ملی و مجلس اســت - که روی مجلس هم تأکید 
دارم - باید بررسی کنند. اما باید پشتیبان دولتمان در این صحنه باشیم 
و پشت او را خالی نکنیم، چراکه برای منافع ملی مان بسیار اهمیت دارد.
وی بــا بیان »دولت آمریکا هربار که یک توافق، چه در ژنو و چه در 
لوزان صورت گرفت، بالفاصله یک فکت شــیت صادر کرده و تفسیر خود 
را از آن توافق ارائه داد و اتفاقاً همان فکت شــیت هم مبنا قرار گرفت« 
خاطرنشــان کرد: دلیل این کار آمریکایی ها آن است که پرانتز هایی که 
قرار بود حذف شوند جایش را به عبارت هایی دادند که عمدتاً قابل تفسیر 
بودند، بنابراین فکت شــیت ها بسیار مهم هستند. فکت شیتی که آمریکا 
صادر می کند چون عمدتاً به نحوی پشتیبانی دو سه کشور غربی از همین 
۱+۵ را دارد، امر بسیار مهمی است و این بار مسئولیت تهیه فکت شیت با 
کنگره است، یعنی اوباما اگر از خودش چیزی کم و یا اضافه کند برایش 
فایده ای ندارد، لذا اکنون هرچه می خواهند، اینها در بحث کنگره می آورند 
و در مباحثاتی که دولت آمریکا با کنگره دارد تفســیر خودش را از این 

توافق نامه رسمیت خواهد داد.
 محمدجواد الریجانی در ادامه به ارائه پیشنهاد خود به ساختارهای 
قانونی کشــور در زمینه توافقنامه هسته ای وین پرداخت و گفت: ما هم 
در سیســتم خودمان دقیقاً باید همین کار را برای جلوگیری از نقشــه 
آمریکایی ها انجام دهیم، یعنی این بار باید »فکت شــیت« ایرانی توسط 

پارلمان جمهوری اسالمی ایران تصویب شود.
 وی خاطرنشــان کرد: این مناقشه ای که اکنون وجود دارد و دولت 
می گوید به مجلس ربطــی ندارد و یا برخی در مجلس می گویند دولت 
الیحه ای بیاورد، وقت تلف کردن است. اگر دولت می خواهد الیحه بدهد 
که بدهد، ولی اگر نمی خواهد، مجلس می تواند این مسئله را با استفاده 

از یک طرح چندفوریتی و با دقت تمام بررسی کند.
محمدجواد الریجانی با انتقاد از بی عملی برخی دستگاه های قانونی 
کشــور در مسئله توافق هســته ای گفت: این چه وضعی است که همه 
نشســته ایم تماشا می کنیم و ذکر »سبوٌح قدوس« گرفته ایم!  حرف من 
این اســت که ضمن اینکه باید ایــن توافقنامه را تصویب کنیم، اما باید 
بدانیم که تصویب داریم تا تصویب. خیلی کار داریم که باید انجام دهیم؛ 

نباید تنبلی کنیم.
 وی افزود: من این نکات را در خدمت ریاســت محترم مجلس هم 
گفته ام و از همه نمایندگان مجلس هم به عنوان برادر کوچکشان که سال ها 
در مجلس بوده، خواهش می کنم که این فرصت تاریخی را از دست ندهند، 
چرا که ملت از آنان انتظار دارد. باید بند بند این توافق را بررسی کنند و 
تمام منافذ سوء استفاده آمریکا را ببندند. لذا باید طرحی در مجلس ارائه 
شود که مصوبه ای ۳۰ یا ۴۰ بندی از آن استخراج شود و البته یک بندش 
هم این باشد که این توافق را قبول داریم و دولت هم نباید ناراحت شود، 

چرا که این کار مجلس کمک به دولت در آینده خواهد بود.
بنیانگذار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان »مجلس 
نمی تواند وظیفه خود را به دیگری تفویض کند«، ابراز داشت: تهیه این 
فکت شــیت، مسئولیت مجلس است و به  نفع نظام است که این مباحث 
تبدیل به مصوبه ای شــود تا جاهایی که غرب می خواهد با سوءاستفاده، 
تفسیرهای خود را به موافقت نامه تحمیل کند آنها را در این مصوبه سد 

کند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در پاســخ به این سؤال »آیا منظور 
شما از نقاط آسیب پذیر موجود در توافقنامه مربوط به جاهایی است که 
ممکن است از خطوط قرمز عبور شده باشد؟« تصریح کرد: آسیب پذیری 
ما فراتر از این خطوط قرمز اســت، حتــی جاهایی که دولت ما خطوط 
قرمز را رعایت کرده معنایش این نیست که نقطه آسیب پذیر وجود ندارد.

درمکتب امام

ما تا آخر ایســتاده ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر 
اینکه آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید 

در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. 
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تا آخر ایستاده ایم

نامه بیش از  150 نماینده به رئیس جمهور 

دولت باید الیحه برجام را تقدیم مجلس كند
رئیس جمهور آمریکا ضمن دخالت در امور داخلی ایران،  راه حل 
محو شــعار »مرگ بر آمریکا« را تغییر ایران از داخل - ولو تدریجی- 

اعالم کرد.
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت خبری »میک« 
گفت: باید تحولــی، حتی تدریجی، در داخل ایران روی دهد تا به این نتیجه 
برسند که شعار مرگ بر آمریکا یا انکار هولوکاست در میان رهبران این کشور 
یا تهدید به نابودی اسرائیل یا رساندن سالح به حزب اهلل که در لیست گروه های 
تروریستی! است باعث می شود ایران در چشم بخش بزرگی از جهان منزوی شود.

اوباما مدعی شد: به شما تضمین می دهم که در لحظه ای که حکومت ایران 
دست از این شعارها و رفتارها بکشد، به لطف اندازه، استعدادها و منابعش فورا 

شاهد باال گرفتن نفوذ و قدرتش در جهان خواهد بود.
وی ضمن دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد: این تحوالت به تغییرات 
در صحنه سیاسی ایران و تغییر در ذهنیت رهبران این کشور بستگی خواهد 

داشت و شاید نسل جوان ایران این تحول را ممکن کند.
به گزارش جام نیوز، رئیس جمهور آمریکا افزود: متاسفانه برای رسیدن به 

توافق راهی بهتر از تحریم و فشار نداشتیم.
اوباما در ادامه مدعی شد: خبر خوب این است که تحت توافق هسته ای، اگر 
ایرانیان به مفاد این توافق پایبند بمانند، اگر از شر اورانیوم غنی شده انبار شده 
خود راحت شوند و برخی از تأسیسات )اتمی( خود را ببندند و یا مورد اصالح 
قرار دهند و خود را در معرض بازرسی قرار دهند که ما مطئمن شویم آنها در 

حال ساخت بمب هسته ای نیستند، آنگاه تحریم ها کم می شود.
توهم اوباما 

»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا که پیش از این به دفعات بلوف گزینه 
نظامی را تکرار می کرد در مصاحبه با مجله »نیویورکر« در اظهارنظری توهین 
آمیز مدعی شد: ایده استفاده از نیروی نظامی علیه ایران مثل کنارانداختن فرد 

کوچکتری است که در حیاط مدرسه به شما تکه می اندازد! 
اوباما در ادامه در اظهارنظری که بیشتر به یک توهم شبیه بود، مدعی شد: 

اگر اقدام به یک حمله نظامی کنیم، می توانیم آنها را محو کنیم! 
رئیس جمهور آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه رادیویی »ان پی آر« 

گفت: توافق هسته ای باعث تغییر روابط اصولی ما با ایران نمی شود.
اوباما افزود: تحریم های ما در زمینه هایی مانند حمایت ایران از تروریسم یا 

نقض حقوق بشر همچنان به جای خود می ماند.
 صالح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد

»عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: موضوعی که در حیطه شورای عالی 

امنیت ملی قرار می گیرد از حیطه اختیارات مجلس خارج می شود.
عراقچی افزود: دیدگاهی که معتقد است برجام یک معاهده نیست و فقط 
داوطلبانه است و نیازی به تصویب مجلس ندارد، دیدگاهی قوی به حساب می آید! 
وی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه معتقد است که به لحاظ منافع ملی 
صالح نیســت که برجام در مجلس به تصویب برسد. معاون وزیر امور خارجه 
اظهار داشــت: هیچ کدام از اعضای برجام این توافق را در پارلمان های خود به 
تصویب نمی رسانند. عراقچی خاطرنشان کرد: برجام به تصویب کنگره آمریکا 
نخواهد رسید. وی افزود: برجام برای دولت آمریکا به یک قانون توسط کنگره 
تبدیل نمی شود بنابراین باید دید که آیا صالح است که برجام به مجلس بیاید 

و مجموعه ای از اقدامات داوطلبانه را به قانون تبدیل کند.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در ادامه گفت: اینکه مجلس و شورای عالی 
امنیت ملی توافق را ریز به ریز و بند به بند بررسی کند کار خوبی است، اما باید 
در نهایت در مورد کلیت تصمیم گیری و آری و نه کلی پیرامون موضوع برجام 
مطرح شود. عراقچی تصریح کرد: نتیجه باید این باشد که توافق آری است یا خیر.

قطعنامه ۲۲31 کاغذ پاره نیست و ارزشمند است
به گزارش فارس،عباس عراقچی همچنین در نشست کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس و در پاسخ به سؤاالت اعضای این کمیسیون درباره 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( گفت: موشک های ما شامل قطعنامه  نمی شود.

عراقچی درباره قدرت دفاعی کشور اظهار داشت: قطعنامه هیچ مانعی برای ما 
برای آزمایش )تست( موشکی ایجاد نمی کند. قطعنامه الزام آور نیست. قطعنامه 
22۳۱ کاغذ پاره نیست البته سند ارزشمندی است، ولی امنیت ملی ما از همه 

چیز ارزشمندتر است. امنیت ملی ما فراتر از قطعنامه هاست.
وی افزود: براساس قطعنامه ۱929 الزام آور بود که ایران آزمایش موشکی 
نکند، ولی االن این نیســت.هیچ کدام از موشــک های ما در حیطه قطعنامه 

جدید قرار نمی گیرد.
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه تحریم ها در فاصله معقول برداشته می شود 
خطاب به اعضای کمیسیون امنیت ملی، خاطرنشان کرد: دستاوردهای کالنی 
که به دســت آمده را فراموش نکنید. عراقچی درباره بحث برگشــت پذیری 
خاطرنشــان کرد: برگشت پذیری باید متقابل باشد. اینکه اصال وجود نداشته 
باشد اصال منطقی نیست. اگر هر لحظه نظام تصمیم حاکمیتی بگیرد و برجام 
را کنار بگذارد، می تواند. برگشت پذیری برای همه وجود دارد از جمله اتحادیه 

اروپا و آمریکا.
عراقچی در پاسخ به سؤال مکرر آقامحمدی نماینده خرم آباد در خصوص 
زمان راستی آزمایی گفت: تا روزی که توافق اجرایی شود سه روز مختلف داریم. 
روز اول تصویب شورای امنیت بود که گذشت. روز بعدی )روز دوم( روز توافق 
است که حداکثر 9۰ روز است و ما االن در این مرحله هستیم که مراحل قانونی 
تصویب طی شود. اینکه من خدمت شما هستم برای همین است. در ایران و 
کنگره آمریکا این مراحل طی می شود و ۱+۵ و ایران اعالم کنند ما مراحل را 
گذراندیم که حداکثر 9۰ روز وقت داریم. ممکن است بعد از ۷۰ یا ۶۰ روز رخ 
دهد. وی تصریح کرد: اگر از 9۰ روز اســتفاده کردیم و روز 9۰ همه کشــورها 
اعالم می کنند توافق را قبول داریم، در آن روز آمریکا و اروپا تحریم های خود 
را لغو یا متوقف می کنند و قانون آن را تصویب می کنند یا رئیس جمهور آمریکا 
قانونش را امضا می کند، ولی اجرایی نمی شود تا روز سوم که روز اجرایی است. 
این روز بستگی به ما دارد که کارهایی که باید انجام دهیم چقدر طول می کشد 
و بستگی به سازمان انرژی اتمی دارد که کارهایش را انجام دهد. ممکن است 
یک ماه تا دو ماه طول بکشد، وقتی ایران راستی آزمایی شد و کارش را انجام 

داد تحریم ها برداشته می شود.
عراقچی: اینگونه نیست که بعد از »برجام« همه چیز گل و بلبل می شود

عضو تیم مذاکره کننده هســته ای اظهار داشت: اینگونه نیست که بعد از 
برجام همه چیز گل و بلبل می شود.

به گزارش خبرگزاری ها،»دیوید آلبرایت« رئیس موسســه علوم و امنیت 
بین الملل و از تاثیرگذارترین افراد بر سیاست های آمریکا در مذاکرات هسته ای، 
در نشست کمیته روابط خارجی سنا توصیه هایی مطرح کرده است که در صورت 
اجرایی شدن روند اجرای برجام را دشوار کرده و عمال اصل صنعتی سازی برنامه 

هسته ای را زیر سوال خواهد برد.
وی که موسســه تحت مدیریتش نقشی اساسی در فضاسازی علیه برنامه 
هســته ای ایران ایفا کرده، از جمله اثرگذارترین شخصیت ها در آمریکا بر سیر 
تصمیم گیری های واشنگتن در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران به شمار می آید 
و تاکنون گزارش های متعددی در خصوص فعالیت های ایران منتشر کرده است.

برخی از مولفه های مورد تأکید آمریکا در طول مذاکرات، از جمله مفهوم 
زمان گریز و یک ســاله بودن این دوره، سقف سانتریفیوژها، خروج مواد مازاد 
از کشــور و همچنین تغییر وضعیت رآکتور اراک حاصل گزارش هایی بود که 

موسسه علوم و امنیت منتشر کرد.
آلبرایت در این نشست گفت: بالفاصله پس از اجرای توافق باید به دنبال 
تعلیق غنی ســازی بود. وی افزود: پس از ســال دهم، باید به بهانه عدم صرفه 
با گسترش توان هســته ای ایران مخالفت شود. رئیس موسسه علوم و امنیت 

بین الملل در ادامه گفت: عملیاتی شدن اراک ۵ سال زمان می برد.
سرمایه گذاری در ایران، بعد از پایان تعهدات ایران

به گزارش تســنیم، به نقل از وال استریت ژورنال،وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم کرد: شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران تعجیل نکنند. 

شــرکت ها و دولت های خارجی برای آغاز سرمایه گذاری در ایران تا زمانی 
که تهران به تعهدات خود در وین عمل نکند عجله نکنند.

اجرای تعهدات ایران تا اواسط 2۰۱۶ به طول خواهد انجامید. 
با وجود توافق، آمریکا تحریم های یکجانبه بر برخی بانکهای ایران، شرکتهای 

حمل و نقل و شرکتهای ساختمانی را حفظ کرده است.

سرویس اجتماعی-
در شرایطی که رسیدگی به پرونده تخلفات 
وسیع مهدی هاشمی رفسنجانی پس از بیست و 
چند سال تاخیر در رسیدگی به جرایم اقتصادی 
همچون ارتشاء و اختالس به جریان افتاد و قوه 
قضائیه پس از پایان محکومیت رشوه دهندگان 
شــرکت های نفتی اروپایی، با تخفیف ویژه در 
این آقازاده سرشناس را  جرایم سیاسی، حکم 
صادر کرد، فضاسازی رســانه ای گسترده ای از 
سوی خانواده و اعضای باند این مجرم، به جریان 

افتاده است. 
آخرین پرده از نمایش سیاســی خانواده هاشمی 
رفســنجانی پیش از اجرای عدالــت و آغاز حبس ده 
ســاله مهدی هاشــمی را می توان در پخش گسترده 
فیلم وداع پدر با پســر خطاکار مشاهده کرد. هاشمی 
با انکار صریح جرایم پسرش که به حکم دادگاه راهی 
زندان شده است می گوید: »من به روشنی می بینم که 
ان شاءا... به زودی سالم و با نشاط بیرون می آیید و وارد 
جامعه می شــوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات 
طوالنی ات را فراموش نخواهد کرد. جامعه هم بحمداهلل 

تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد)!(«
در راستای همین شوی سیاسی، علیزاده طباطبایی، 
وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی نیز در تخلف آشکار 
انتظامــی، در جمع خبرنگاران دربــاره حکم مهدی 
هاشمی گفت: آیت اهلل هم حکم صادره را غیرشرعی و 

غیرقانونی می داند)!(
فائزه هاشمی نیز در رفتاری ضدقانونی در مصاحبه 
با سایت فتنه گر کلمه، از پایگاه های عملیات رسانه ای 
علیه نظام، عمال نظــام را از زبان مادرش به براندازی 
تهدید کرد و در برداشتی عجیب از رابطه اجرای عدالت 
و دوام حاکمیت، گفــت: » مادرم دیروز - روز اجرای 
حکم مهدی هاشمی- جمله ای گفتند که انقالب از اوین 
شروع شد و زندان ها و فشارها و کسانی که در زندان ها 
بودند عامل مهمی در شکل گیری انقالب داشت و حاال 
به همین شکل! بنابراین تاریخ نشان داده که قطعا هیچ 
حکومتی با زندان کردن افراد پابرجا نمانده است و تمام 

این کارها نتیجه عکس درپی خواهد داشت.«
فائزه هاشمی در ادامه اظهارات مغشوش و بی پایه 
خود مدعی شــد: »بعد از سال ۸۸ اتهامات زیادی به 
مهدی زده شــد. در دو ســه نوبت مشــورتی با آقای 
خامنه ای و آقای الریجانی شــد مبنی بر اینکه مهدی 
می خواهد به ایران برگردد و آنها نظر دادند که مهدی 
االن دارد درس می خوانــد و دلیلی ندارد که به ایران 

برگــردد)!؟( اما در نهایت مهدی تصمیم گرفت که به 
ایران برگردد و سه ماه هم به زندان رفت)!(«

وی در پایان بــا مجرم انگاری همه فرزندان ملت 
می گوید: »در هر حال برای همه زنان و مردان بی گناه 
حکم زندان داده شد و رفتند زندان، و مهدی هم یکی 
از آنهاست)!( متاسفانه شرایطی شده که بچه های همه 
ملت در زندان هستند و بالیی است که خاص خانواده 

هاشمی نیست)!(«
روزنامه های زنجیره ای نیز در رفتاری حرفه ای حق 
آب و نان مشترک با حامیان کارگزارانی متخلف خود را 
بجا آوردند و با قهرمان نمایی از مهدی هاشمی، تعریفی 
متناقض از »مبارزه با فساد« را با تیترهای صفحه اولی 
ارائه دادند. در تز مشــخص باند رسانه های زنجیره ای 
که از جیب  برخی اختالس گران قدیمی مانند »غ.ک« 
ارتــزاق می کنند، مبارزه با فســاد از خانه حریف آغاز 
می شوند و در همان جا پایان می یابد! به همین جهت 
روزنامه ها و سایت های برآمده از فساد اداری چند دهه 
قبل، با تیترهایی جگرسوز )!(و تصاویری از وداع همسر 
مهدی هاشمی با وی، در پی تحریک افکار عمومی به 
نفع و در رثای اختالس گر و مجرم اقتصادی برآمدند. 
جالب اینجاســت که همین رســانه ها زمانی که 
معاون اول متخلف دولت قبل، به علت فوت همســر 
ســرطانی اش مرخصی چند روزه از قوه قضائیه گرفته 
بود، زمین و زمان را همدســت با مفسدین و خیانتکار 

خطاب کرده بودند! 
رئیس دستگاه قضا در پاسخی دقیق به تالش های 
سازماندهی شــده برای تخریب دستگاه قضا به دلیل 
صــدور احــکام و آرا مربوط به برخی مســئوالن و یا 
وابســتگان به برخی مسئوالن با تاکید بر اینکه چنین 

تالش های مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد 
نمی کند، گفت: تخریب نهاد قضایی آن هم بدون دلیل 
و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر 

شده کاری شرعی و قانونی نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اینکه »از هر قشر 
و طبقه ای در این کشــور ممکن است افرادی محکوم 
شــوند« تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به 
قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را 
طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و 
حاال علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام 
قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر ســوال ببرد و برای 

تخریب قوه قضاییه »فیلم وداع« درست کند.
البته  رئیس قوه قضائیه در مســیر اجرای عدالت 
و مبارزه با دانه درشــت ها تنها نماند. ســیل عظیمی 
از طرح ها و تصاویر در پاســخ به شانتاژ رسانه ای باند 
عملیات روانی عدالت ســتیز در شبکه های اجتماعی 
در حمایت از »برابــری قانونی« با ذوق مردم انقالبی 
منتشر شد که از جمله تاثیرگذار ترین آنها می توان به 
مقایسه وداع شرمسارانه پدر با فرزند متخلف و اشک 
پدران انقالبی در آخرین مصافحه جانسوز با فرزند که 
برای دفاع از اسالم و انقالب در اجابت حکم امام، راهی 

جبهه های حق علیه باطل بود اشاره کرد. 
همچنین جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و مســئولین نظام با تقدیر از مقاومت قضات 
و مجموعه نیروهای قانون مــدار قوه قضائیه  در برابر 
همه تالش ها و نفوذها برای ایجاد انحراف در مســیر 
اجرای عدالت در پرونده مهدی هاشــمی رفسنجانی، 
ابراز امیدواری کردند، روند برخورد با دانه درشــت ها 

و پاکسازی جامعه از مفسدین درجه یک ادامه یابد.

شایان ذکر است بررسی میدانی و رصد فعالیت های 
باند رسانه ای که با تهدید نظام در مسیر برخورد با طبقه 
اول مروج فساد در کشور از تحکیم پایه های حاکمیت 
بــه دنبال اجرای عدالت بــا مصامحه صفر، به هراس 
افتاده، نشــان می دهد فتنه هایی جدید با هدف نجات 
مادرخرجان تغذیه کننده جریان مذکور در پیش است. 
انتظار مردم و همه حامیان اجرای عدالت در جامعه 
این اســت که دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه، تیم 
رسانه ای آشــکار مجری عملیات روانی مذکور را نیز 
در نوبت برخورد قانونی قرار داده و با درهم شکســتن 
شــبکه باقی مانده از فتنه ۸۸ در داخل کشور، مسیر 
تغذیه رســانه های رسمی دشمن همچون بی بی سی 
و صدای آمریکا که در حمایت از مفســدان سیاسی و 
اقتصادی با جبهه داخلی از اشتراک گفتمانی محسوسی 
برخوردارند، مسدود نمایند. شکی نیست که جرایمی 
همچون »تشــکیک در صحت انتخابــات«، »تهدید 
نهادهای ناظر انتخاباتی«، »ترغیب به براندازی نظام«، 
»زیرسوال بردن استقالل قوه قضائیه« و »توهین و افتراء 
به نهادهای حاکمیتی« و غیره تنها برآمده از داغ دل 
خانواده مجرم امنیتی- اقتصادی نمی تواند باشد که پس 
از ارتکاب انواع جرایم امنیتی رسیدگی نشده، با اغماض 
جدی نظام، تنها به ده سال حبس محکوم شده است. 
عدالت حکم می کند پیش از عضوگیری مجدد شبکه 
فتنه، پرونده مهره های زخمی پنهان مانده پشت البی 

مروج فساد اقتصادی و سیاسی بازگشایی شود.
نانوشــته نباید گذاشت که در اصول متعدد قانون 
اساسی، از جمله اصول دوم، نوزدهم، بیستم، یکصد و 
هفتــم و ... بر برابری آحاد ملت در مقابل قانون تأکید 
شده است؛ اظهارات خانواده هاشمی پس از اجرای حکم 
فرزندشان که طی یک پروسه طوالنی مدت و با برگزاری 
چندین جلسه دادگاه در نهایت با عناوین اقتصادی و 
سیاســی مجرم شناخته شده است، این موضوع را به 
اذهان متبادر کرده اســت که گویا ایشان خود را برتر 
از قانون اساســی پنداشته و اجرای قانون را تنها برای 

دیگران می پسندد !
تیترهای تمام صفحه نشریات خانوادگی و زنجیره ای 
هم که در آن به جای تکریم قوه قضائیه بخاطر برخورد 
قاطع با فساد سیاسی اقتصادی امینتی این آقا زاده، به 
تکریم مجرم سیاسی و اقتصادی پرداختند، و همچنین 
سابقه اینها، پرده از این واقعیت تلخ برمی دارد که این 
نشریات هم اجرای قانون را فقط برای غیراز خودشان 
می خواهند. به قول جــرج اورول، ظاهراً در نظر اینها 

بعضی ها در مقابل قانون برابرترند ! 

بیش از 150 نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب 
به رئیس جمهور خواهان تقدیم متن توافق هسته ای به 

مجلس به صورت الیحه شدند.
به گزارش فارس سیدحســین نقوی حسینی نماینده 
ورامین و عضو کمیسیون سیاســت خارجی در این رابطه 
گفت: نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
ارائه برجام به صورت الیحه به مجلس و تصویب آن توسط 

نمایندگان مردم شدند. 
حجت االسالم سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان و 
عضو شــورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز در گفت و 
گو با تســنیم اظهار داشت: جمعی از نمایندگان مجلس با 
امضای نامه ای از دولت خواسته اند هرچه زودتر برجام را به 
صــورت الیحه به مجلس ارائه دهد تا مجلس بتواند مراحل 

رسیدگی به این الیحه را آغاز کند.
این نماینده مجلس افزود: آنچه قرار است از طرف دولت 
به مجلس داده شــود، باید به صورت الیحه باشد، نه اینکه 
متن برجام توسط معاون وزیر خارجه به رئیس دفتر رئیس 
مجلس داده شــود، البته الریجانی به دولت اعالم کرده که 

الیحه به مجلس تقدیم شود. 
طاهری در پاسخ به این سؤال که  »این نامه چند امضا 
دارد؟«، تصریح کرد: از تعداد دقیق امضاءها اطالعی ندارم، 
اما بنده یکصد و چهلمین نفری بودم که نامه را امضا کرد.

حجت اهلل خدایی سوری عضو کمیسیون امنیت ملی نیز 
در این  رابطه گفت: تا زمانی که بنده نامه را مشاهده کردم، 

این نامه بیش از ۱۵۰ امضا داشت.
اگر به جمع بندی برسیم !

باهنر نائب رئیس مجلس نیز در جلسه علنی دیروز در 
پاسخ به اعتراض حسینیان نماینده تهران اظهار داشت:  قطعا 
اگر مجلس به این جمع بندی برسد که دولت باید الیحه ای 
برای برجام به مجلس تقدیم کند، دولت موظف خواهد بود 
که در این زمینه الیحه تقدیم کند، کما اینکه روز گذشــته 
هم رئیس مجلــس در مصاحبه ای اعالم کرد و نظرش این 

بود که دولت باید الیحه بدهد.
وی ادامــه داد: اگر جمع بندی باشــد و مجلس به این 
جمع بندی برسد که دولت باید الیحه بیاورد و این جمع بندی 
نظام باشد، مطمئن باشید دولت موظف است که به آن عمل 

کند و هیچ بحثی هم در آن نیست.
تصویب فکت شیت در کنار برجام

خبر دیگر اینکه ابراهیم آقامحمدی عضو کمیســیون 
امنیت ملی مجلس گفت: بنابر پیشنهاد مطرح درباره تصویب 
فکت شــیت کنار برجام، برخی نمایندگان عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفتند 
این پیشنهاد را در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی مورد 

بحث و بررسی قرار خواهند داد.
وی ادامه داد: ابعاد مختلف این پیشنهاد در کمیسیون 

امنیت ملی بررسی خواهد شــد تا زمینه حمایت از دولت 
در مسیر اجرای توافق هسته ای بیش از پیش فراهم شود.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به پیشنهاد تصویب 
فکت شیت برای برجام توسط نمایندگان مجلس، گفت: به 
نظر ما، پیشــنهاد آقای دکتر جواد الریجانی برای تصویب 
فکت شیت برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی بسیار 

مفید و سازنده است.
نامه نمایندگان به فیروزآبادی

از ســوی دیگــر نمایندگان مجلس بیانیــه ای را امضا 
کردند که در آن از سرلشــکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح خواسته شده تا نیروهای نظامی کشورمان، 

آزمایش های موشکی خود را از سر بگیرند.
حجت االسالم سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در 
مجلس در گفت وگو با فارس در این زمینه گفت: نمایندگان 
مجلس، درحال امضای بیانیه ای هستند که در آن از سرلشکر 
فیروزآبادی رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح خواسته شده 
تا نیروهای نظامی کشورمان، آزمایش های موشکی خود را 

از سر بگیرند.
وی افــزود: این بیانیه به دنبال تهدیدات نظامی آمریکا 
تهیه شده و در آن خواسته شده تا در راستای پاسخ به این 

تهدیدات، آزمایش های موشکی از سر گرفته شود.
نطق های پیش از دستور و تذکرات نمایندگان

حجت االسالم روح اهلل حســینیان نماینده مردم تهران 
در تذکری شفاهی در جلسه علنی دوشنبه گفت:  اگر واقعا 
به این نتیجه رســیدید که مخالفین دولت درباره توافقنامه 
حرف نزنند، یک مقدار چســب بگیرید و دهان ما را ببندید 

تا صحبت نکنیم.
حمید رسایی نماینده تهران نیز در اخطاری قانونی اظهار 
داشت: برخی در حال حذف مجلس و دور زدن نمایندگان 

ملت از روند بررسی برجام هستند.
وی ادامه داد: مگر قرار اســت جام زهر به کسی بدهیم 

که قطعنامه ۵9۸ را به میان می کشید!
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس نیز در نطق میان دســتور خود گفت: اصول ۷۷ 
و ۱2۵ قانون اساسی مرجع قبول یا رد هرگونه قرارداد بین 
ایران و دیگر کشــورها را مجلس شــورای اسالمی می داند 
بنابرایــن دولت هرچه زودتر الیحه توافق ایران و ۱+۵ را به 

مجلس ارائه کند.
نشست منتخبان ۲ فراکسیون درباره برجام 

گفتنی است نشســت مشترک منتخبان 2 فراکسیون 
رهــروان و اصولگرایان درباره کمیســیون ویژه برجام عصر 

دوشنبه برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم حسین سبحانی نیا، جواد 
جهانگیرزاده، بهروز نعمتی، منصور حقیقت پور و احمدرضا 

دستغیب از جانب فراکسیون اصولگرایان و علیرضا زاکانی، 
مهرداد بذرپاش، علی اصغر زارعی، حجت االسالم سیدمحمود 
نبویان و حجت االســالم ســیدمرتضی حســینی از جانب 

فراکسیون اصولگرایان حضور داشتند.
نشست مذکور به ریاست حجت االسالم سیدمحمدحسن 

ابوترابی فرد در دفتر وی برگزار شد.
در این نشست پیرامون لیست مشترک فراکسیون های 
یاد شده برای عضویت در کمیسیون ویژه برجام بحث و تبادل 
نظر صورت گرفت اما مقرر شد جمع بندی نهایی و ارائه لیست 

مشترک در جلسه بعدی صورت گیرد.
استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفت 

به دنبال سه کارته شــدن وزیر اقتصاد استیضاح علی 
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دســتور کار هیئت 

رئیسه مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.
به گزارش فارس »پس از ۳ کارته شــدن وزیر اقتصاد 
در جریان سوال روز یکشنبه مهرداد بذرپاش نماینده مردم 
تهران در مجلس و از آنجا که بنای هیئت رئیســه مجلس 
بر این اســت که تقاضای استیضاح وزرای سه کارته که به 
این هیئت تحویل شــده باشد در اولویت بررسی قرار گیرد، 

استیضاح طیب نیا در دستور کار قرار گرفت.«
رشــد نقدینگی، فشــار مالیاتی به عرصه اصناف، رشد 
قاچاق در 2 سال اخیر و عدم تحقق وعده های مربوط به وام 
ازدواج و نیز مشــکالت واگذاری طبق اصل ۴۴ مانند سهام 
صندوق بازنشستگی فوالد از جمله محورهای اصلی استیضاح 

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان شده است.
نمایندگان قانع نشدند؛ جنتی در راه صحن علنی

خبر دیگر اینکه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: وزیر ارشــاد برای پاســخ به ســواالت نمایندگان به 
کمیســیون فرهنگی مجلس آمد که پاســخ وی نتوانست 
نماینــده مردم تهران را قانع کند و ســوال به صحن علنی 

خواهد آمد.
حجت االسالم سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان 
در مجلس با اشــاره به جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: در جلسه دوشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
پاســخ به سواالت نمایندگان در کمیسیون حاضر شد که 
پاســخ وی به سوال خانم طبیب زاده نماینده مردم تهران 
در مورد اکران فیلم قصه ها نتوانست نماینده سوال کننده 
را قانع کند و با توجه به اینکه قلمرو سوال ملی تشخیص 
داده شد سوال برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس 

خواهد آمد.
همچنیــن 2۷ نفــر از نماینــدگان در تذکری به وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی خواســتار پرهیز از مماشات با 
رســانه های معاند و برانداز مانند بی بی سی و داشتن روحیه 
انتقادپذیری و سعه صدر در برابر رسانه های منتقد داخلی به 

ویژه رسانه های انقالبی شدند.

نامه به رئیس دستگاه قضا برای مالقات با بابک زنجانی
۴ عضو کمیسیون انرژی مجلس در نامه ای به رئیس قوه 

قضائیه خواهان مالقات با متهم پرونده فروش نفت شدند.
بر اساس این گزارش » ۴ نفر از نمایندگان امضاکننده این 
نامه شامل سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان، امیرعباس 
سلطانی نماینده بروجن،  موسی احمدی نماینده دیر و کنگان 
و سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان طی نامه 
مذکور  تصریح کردند که به اســتناد مواد ۷۶ تا ۸۴ و ۸۶ 
قانون اساســی جمهوری اسالمی درباره وظایف و اختیارات 
نمایندگان مجلس و با توجه به اینکه رسیدگی پرونده بابک 
زنجانی در بدو امر در دســتور کار کمیسیون انرژی مجلس 
قرار داشته است،  خواهان مالقات با این متهم جهت تحقیقات 

تکمیلی هستند.
این اعضای کمیســیون انرژی در بخشــی از نامه خود 
تصریح کرده اند بارها جهت اطالع از روند و پیگیری پرونده 
از دســتگاه قضایی دعوت به عمل آمده ولی متأسفانه هیچ 

گاه اجابت نشده است.
تصویب کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اســالمی در نشست علنی 
صبح دوشــنبه کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 

را تصویب کردند.
وکالی ملــت با ۱۰9 رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۴ 
رای ممتنع از مجموع 2۱2 نماینده حاضر در جلسه علنی 

به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
قرار است این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس ارجاع داده شــود تا جزئیات آن در کمیسیون مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
بر اســاس این طرح برخی از مــواد قانون انتخابات که 
در مورد نحوه تشــکیل هیئت اجرایی انتخابات است، مورد 

اصالح قرار می گیرند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جریان بررسی کلیات 
این طرح اظهار داشــت: براســاس اصل 99 قانون اساسی 
شــورای نگهبان مسئول نظارت بر برگزاری انتخابات است، 
این در حالی اســت که طرح مذکور باعث کاهش نظارت و 

کنترل این شورا می شود.
وی ادامــه داد: بــا کاهش نظارت شــورای نگهبان در 
انتخابات، فرمانداری ها و بخشــداری ها می توانند جایگزین 
نظارت و کنترل بر انتخابات شوند که این موضوع می تواند 

باعث دست درازی دولت ها در انتخابات شود.
خبر دیگر اینکه حجت االسالم ابوترابی فرد نایب رئیس 
اول مجلس در پاســخ به تذکر حاجی دلیگانی که نسبت به 
واگذاری اختیارات وزارت کشور به یک هیئت اجرایی درباره 
انتخابات خبرگان رهبری منتقد بود، گفت: تدوین آیین نامه 
اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری به معنای تفویض 

اختیارات نیست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره ضمنی به اجرای حکم 
مهدی هاشمی و با بیان اینکه  نمی شود فقط احکام 
قضایی برای ضعفا اجرا شود، گفت: نباید فضا را طوری 
پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حاال 
علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه 
قضائیه و زمین و زمان را زیر سؤال ببرد و برای تخریب 

قوه قضائیه فیلم وداع درست کند!
رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئوالن عالی قضایی به 
تالشها برای تخریب دستگاه قضایی به دلیل صدور احکام 
و آرا مربوط به برخی مســئوالن و یا وابســتگان به برخی 
مســئوالن اشاره کرد و با تاکید بر این که چنین تالشهای 
مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمی کند گفت: 
گاهی ممکن اســت برخی آرا اشتباه باشد اما تخریب نهاد 
قضایی آن هم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای 

علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به اینکه از هر قشر و 
طبقه ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند، تاکید 

کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشــر ضعیف و مردم 
عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر 
کسی زمانی مســئولی بوده و حاال علیه او و یا وابستگانش 
حکمی صادر شــده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر 
سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.
رئیس قــوه قضاییه با اعالم اینکه هیــچ انگیزه ای در 
مسئوالن قضایی برای صدور آرای غیرعادالنه و غیرقانونی 
علیه هیچ فردی وجود ندارد و مسئوالن عالی قضایی و بدنه 
دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نخواهند 
فروخت، افزود: رویکرد قوه قضائیه همواره حرکت در مسیر 
اتقان آرا، رأی عادالنه، اعتدال و قانون است و توصیه ما به 
افرادی که بدون مبنا، احکام قضات را زیر سوال می برند این 
است که از راه اشتباه برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از 

مسیر درست و قانونی اقدام کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی خواستار هوشیاری رسانه ها در 
پرهیز از تبدیل شدن به ابزاری برای مظلوم نمایی رسانه ای 
برخی افراد محکوم شــد و تاکید کرد: توقع این اســت که 

خبرنگاران برای آگاهی بخشی جامعه به نحو صحیح تالش 
و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه رسانه ها هم 
گالیه هایی از دستگاه قضایی دارند که برخی از آنها ممکن 
است به حق باشــد، خطاب به دادستانهای سراسر کشور 
گفت: در بحث رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی تا جایی 
که ممکن اســت سخت گیری نکنند و اگر اتهاماتی چون 
توهین و افترای اثبات شده ای در کار نیست و خبرنگاران نیز 
خود اذعان می کنند که قصدشان ترویج خالف واقع نبوده، 
همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شــکل نگیرد و 
البته خبرنگاران نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب 

توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند.
موج جدید ایران هراسی توسط آمریکایی

آیت اهلل آملی الریجانی در بخش پایانی ســخنان خود 
به تالش مقامات غربی و آمریکاییها در گسترش موج جدید 
ایران هراســی پس از توافق هسته ای اشاره و تصریح کرد: 
شایعه ســازی علیه اقدامات ایران از جمله انتشار اخباری 

مربوط به پارچین پس از توافق هسته ای، کاری غیرصحیح 
و خالف توافق هسته ای است که آمریکایی ها نسبت به آن 

اقدام کردند.
رئیس قــوه قضائیه افزود: مطابق فتوای مرجع و رهبر 
کشورمان تولید، نگهداری و به کارگیری سالح اتمی حرام 
اســت، آمریکایی ها حتی پس از توافق هســته ای و با علم 
بــه فتوای مذکور به این مســئله دامن می زنند و جنجال 
رســانه ای به پا می کنند که ما با توافق جلوی ساخت بمب 
اتمی را گرفته ایم و تالششان این است که ایران هراسی را 
در منطقه ترویج دهند درحالی که با وجود فتوای مذکور، 
کســی در ایران به دنبال سالح هسته ای نبوده است که با 

توافق بخواهند آن را منتفی سازند.
رئیس قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد مقامات 
آمریکایی گذشته پراشتباه خود علیه ایران را جبران کنند 
و حضــور عزتمندانه و با اقتدار ایران پــای میز مذاکره را 
طور دیگری تفســیر نکنند و بر طبل اشــتباهات گذشته 

خود نکوبند.

آملی الریجانی:

برای محکومان مظلوم نمایی نکنید!

ماجرای یک مجرم

همه در برابر قانون برابر نیستند !

نسخه اوباما برای جمهوری اسالمی

تغییر ایران از درون
برای محو شعار »مرگ بر آمریکا«

محمدجواد الریجانی:

مجلس باید برای فرجام 
فکت شیت تصویب كند

در سالروز شهادت امام  جعفرصادق)ع( انجام شد

برپایی مجالس عزا در سراسر ایران

در سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( مجالس سوگواری 
در بقاع متبرکه، مساجد و حسینیه های سراسر کشور برپا شد.

به گزارش خبرگزاری ها، دوســتداران خاندان عصمت و طهارت)ع( 
با برپایی محافل ســوگواری در امامزادگان، مساجد، تکایا و حسینیه ها 
در عزای ششــمین اختر تابناک امامت و والیت به ســر و سینه زدند 
و ســخنرانان گوشــه هایی از زندگی امام جعفرصادق)ع( و شهادت آن 
امام همام را برای ســوگواران بیان کردند ومداحان در رثای عزای پسر 
فاطمه)س( نوحه ســرایی کردند. در مشــهد مقدس زائران و مجاوران 
بارگاه نورانی امام رضا)ع( برای عرض تســلیت شهادت امام صادق)ع( به 
آن مضجع شــریف مشرف و دسته های سینه زنی و زنجیرزنی به سمت 
حرم ثامن الحجج)ع( روانه شدند. صحن ها و رواق های حرم رضوی سراسر 

سیاه پوش و مجالس عزا و سوگواری در آن برپا بود.
به گزارش خبرنگار کیهان از قم، در سالروز شهادت بنیانگذار مذهب 
جعفری مجالس عزا در حرم کریمه اهل بیت)س( بقاع متبرکه، مساجد، 
بیوت مراجع تقلید برگزار شــد و دســته های عزاداری به سمت حرم 
حضــرت فاطمه معصومه)س( به راه افتادند و برخی مراجع تقلید برای 
عرض تســلیت به پیشگاه کریمه اهل بیت)س( با پای پیاده و همراه با 
دسته های عزاداری به سمت حرم آن بانوی مکرم اسالم حرکت کردند.

همچنین مجالس عزاداری امام جعفرصادق)ع( با حضور انبوه عاشقان 
امام زمان)عج( در مسجد جمکران برگزار شد و سخنرانان به تبیین ابعاد 
مختلف شخصیت و زندگی امام صادق)ع( پرداختند. سومین حرم اهل 
بیت)س( در ایران نیز دیروز و دیشب میزبان انبوه محبان این خاندان 
بود که برای عرض تسلیت و اقامه عزای ششمین امام شیعیان به بارگاه 
شــاهچراغ مشرف شده بودند. مجالس عزاداری این امام همام در سایر 

اماکن متبرکه استان فارس، مساجد و تکایا و حسینیه ها برگزار شد.
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