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درمکتب امام

به مناسبت سالروز کشتار مکه
مرا بی تحمل کرده

نگاه

قضیه کشته شدن نیست، قضیه هتک احرتام است. مسئله حجاز ابعاد مختلف 

دارد، منتها ُبعد بزرگرتش همین اســت که احرتام یک محل مقدسی از بین رفت و 

مسلمین ساکت نخواهند نشست.]...[ من واقعاً در مسائل خیلی تحمل داشتم؛ در 

مسائل جنگ، در همه اینها تحمل داشتم. اما این بی تحمل کرده من را. 

صحیفه امام؛ ج۲۰؛ ص۳۷۰ | جماران؛ ۱شهریور۱۳۶۶

اخبار کوتاه

شیطان بزرگ 
در پس ریزگردها!

محمود عباس زاده مشکینی
رئیس جمهور محترم روز سه شنبه 94/6/24 در جمع فرماندهان 
و مدیران سپاه پاسداران عنوان کردند »دشمن ما تنها صهیونیست ها، 
آمریکا و تروریست ها نیســتند بلکه ما دشمنانی به نام ریزگردها، 
کم آبی، بیکاری، رکود، تورم و سســت شــدن اخــاق و ایمان در 
جامعه داریم که برای جامعه بســیارخطرناک هستند و باید بر آنها 

هم فائق شویم«.
بــا ابراز نهایت احترام به رئیس جمهور محترم باید گفت اینکه 
پدیده هایی مانند ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود، تورم و سســت 
شدن اخاق و ایمان در جامعه از تهدیدهای جدی جامعه ماست هیچ 
شک و تردیدی نیست اما ردیف کردن این تهدیدها در یک مصرع 
و قرار دادن آن در یک بیت که ترکیب مصرع دیگر آن را اســامی 
دشمنان تابلودار ملت ایران )آمریکا و صهیونیست ها و تروریستها( 

تشکیل می دهد جای کمی تأمل دارد!
انتظار طبیعی و بجا از رئیس جمهور محترم این بوده و هست 
که پس از دو سال و اندی از پذیرش مسئولیت ریاست قوه مجریه 
گزارشی دقیق از اقدامات عملی دولت در مقابله عملی با تهدیدهای 
اشــاره شده را به ملت ایران ارائه می فرمودند بویژه با توجه و تأمل 
روی این واقعیت که مقابله جدی و مؤثر به پدیده های مورد اشاره از 
اولویت های اساسی شعارها و برنامه ها و وعده های انتخاباتی ایشان در 
فصل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 92 بوده است، 
البته بگذریم از اینکه جناب آقای روحانی در برخی از همین حوزه ها 
و عرصه ها قول اقدام عملی و ملموس در صد روز را نیز داده بودند!

ممکن است ادعا شود که آقای رئیس جمهور محترم با طرح این 
قضیه در نظر داشته اند که توجه سپاه را- به عنوان یک مجموعه و 
نهاد انقابی مقتدر- در زمان صلح از تمرکز روی تحرکات دشمنان 
تابلودار )آمریکا و صهیونیست ها و تروریستها( به تهدیدهایی مانند 
ریزگردهــا و کم آبی و بیکاری و رکــود و... معطوف کنند که این 
فرضیه با توجه به فعالیت و دغدغه سپاه در تحقق اقتصاد مقاومتی 
و مشارکت در اجرای بزرگ ترین پروژه های عمرانی در سراسر کشور 

و حتی تأسیسات نفتی زیردریایی و... قریب به ذهن نمی رسد!
قطعــاً آقای رئیس جمهور محترم خود بهتــر از دیگران اطاع 
دارند که ریشــه ها و یا حداقل بخشی از ریشه های همین مشکات 
)ریزگردها، کم آبی، بیکاری، رکود، تورم و سســت شــدن اخاق و 
ایمان( مستقیم و غیر مســتقیم بی ارتباط با سیاست ها و اقدامات 
آمریکا نیســت، چه کســی می تواند منکر نقش مستقیم آمریکا در 
بلوکه کردن میلیاردها دالر از ســرمایه های ملت ایران در بانکهای 
آمریکایی باشد که گاه و بی گاه با صحنه سازی های بچه گانه و شکایت 
شــهروندان غربی که منجر به صدور حکم علیه ملت ایران و به نفع 
شــهروندان غربی در محاکم دست نشانده آمریکا می شود بخشی از 
همین سرمایه های بلوکه شده به طرف پرداخت می شود؟ چه کسی 
می تواند منکر این واقعیت باشد که باعث و بانی کودتای 28 مرداد 
علیه دولت قانونی کشور، تحمیل جنگ 8 ساله علیه ملت ایران بعد 
از انقاب طراحی و اجرای جنگ نرم علیه جمهوری اسامی بعد از 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 88 همین آمریکا بوده است؟ چه 
کسی منکر این واقعیت است که باعث و بانی تمام تحریم های مصوب 
و اعمال شده اقتصادی علیه اقتصاد ایران همین آمریکا بوده است؟ چه 
کسی می تواند منکر این حقیقت باشد که علت ظهور پدیده ریزگردها 
بی ارتباط با نقش آمریکا در عراق پس از اشــغال نیست؟ چه کسی 
می تواند منکر این واقعیت باشــد که حتی پدیده هایی مانند »رژیم 
صهیونیستی« و »تروریســم« نیز ساخته و پرداخته و تجهیز شده 
توســط آمریکاست که آقای دکتر روحانی از آنها به صورت مستقل 
در کنار آمریکا به عنوان دشمن یاد می کند؟ خدا رحمت کند حضرت 
امام راحل و عظیم الشــان را که آمریکا را ریشــه و علت العلل تمام 
بدبختی و مشکات ملت های محروم و مستضعف معرفی می فرمود 
و عنوان فراموش نشدنی »شیطان بزرگ« به پیشانی آن نصب کرد 
که در طول تاریخ فراموش نشده و الهام بخش ملت های آزاده شد.

برای استحضار رئیس جمهور محترم باید تأکید نمود که با گذشت 
دو سال و اندی از شروع به کار دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد 
یعنی مقابله با رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال و تقویت رفاه اقتصادی 
مردم هیچ قدم عملی و ملموسی قابل توجه و مؤثری برداشته نشده 
است، طبق گزارش رسمی مسئولین مربوطه در دولت بیش از 650 
هزار فرصت شغلی در کشور از دست رفته است یعنی همین تعداد از 
کار بیکار شده اند و مفهوم دیگر آن این است که بنگاه های تولیدی 

و کارآفرین ورشکسته و تعطیل شده اند!
به نظر می رسد دولت محترم همچنان عزمی جزم دارد بر اینکه 
ساختمان گفتمانی خود را بر روی فونداسیون »تولید و بازتولید و 
انتشــار آمار و ارقام نجومی نشان دهنده فساد مالی و اختاس در 
دولت قبلی« بنا نماید بدون اینکه حتی یک برنامه و اقدام قانونمند و 
کارآمد و سیستمی برای کاهش یا ریشه کنی و مقابله با ناکارآمدی و 
فساد و اختاس و سوء استفاده از منابع عمومی ارائه نماید و یا اینکه 
تعدادی به اندازه انگشــتان دست از مسببین و عامان اختاس ها 
و سوء استفاده را به همراه گزارش دقیق و مستندات آن به دادگاه 

معرفی نماید.
دولــت محترم به مــوازات اعام و اعمال توقــف و تعطیلی و 
بی تحرکی غیر رســمی در عرصه اقتصادی و بی توجهی به تحقق 
اقتصاد مقاومتی، تمام تخم های مرغ بخت خود را در سبد مذاکره و 
توافق با آمریکا در موضوع پرونده هسته ای ریخته است که حریف 
هنوز جوهر امضاهای توافق خشک نشده ردیفی از موضوعات زاپاس 
مانند موضوع حقوق بشــر و تروریسم و غیره را برای استمرار فشار 
و تحریم و کارشــکنی و مانع تراشی در مقابل پیشرفت ملت ایران 

مهیا کرده است.
نگارنــده اطمینان دارد ان شــاءاهلل انگیزه رئیس جمهور محترم 
از طــرح مقولــه فوق الذکر کوچک نمایی ابعاد دشــمنی آمریکا و 
شکستن اسطوره استکبارستیزی جمهوری اسامی ایران و انقاب 
اســامی نبوده اســت اما حداقل می توان بین ایــن گزاره و گزاره 
معروف »ســانتریفیوژها بچرخد زندگی مردم هم بچرخد« دوران 
تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی، یک قرابت و مشابهتی را استنباط 

و احساس کرد!
امــا واقعیت این اســت که اگرچه مردم از کاندیدای ریاســت 
جمهوری در اثنای رقابت انتخاباتی طرح یک شعار جذاب و بدیع را 
می پذیرند ولی سخت است از رئیس جمهور مستقر مسئول دارای 

اختیار بعد از دو سال و اندی مسئولیت، مجدداً شعار بپذیرند!

پناهندگي به خدا
 شرط امنيت از وسوسه هاي شياطين

مؤمنان یک درجه نیســتند؛ طبق آیة سورة مبارکة آل عمران و 
آیة ســورة مبارکة انفال مؤمنان داراي درجات متعّددند. گاهي این 
درجه براي آنها به صورت حال است، گاهي از این باالتر ملکه است، 
گاهي به منزلة فصل مقّوم اســت. اگر مثًا دربارة عّمار گفته شد که 
ایمان در هستي او راه پیدا کرده، ِمْن َقرنِِه اِلَي َقَدِمه)1(؛ این از قبیل 
قسم سّوم خواهد بود. لذا با یک تفاوتي سورة آل عمران و سورة انفال 
دربارة مؤمنان دو تا تعبیر دارد؛ یکي اینکه لَُهْم َدَرجاٌت )2(، یکي اینکه 
ُهْم َدَرجاٌت )3(، این مطلب اّول. چون مؤمنان داراي درجاتند، معارف 

توحیدي آنها، ادراک آنها هم داراي مراتب است. 
مرحوم صدوق )رض( در کتاب شــریف توحیدش نقل کرد که: 
کسي حضور امام )ع( آمد و پرسید توحید چیست ؟ فرمود: ُهَو الَِّذي 
اَنُتْم َعلَیِه )4(، همیني که دارید؛ خدا واحد است، ال َشریَک لَه. این یک 
مؤمن عادي است که حضرت می فرماید: توحید ُهَو الَِّذي اَنُتْم َعلَیه. 
یک وقت است هشام حضور حضرت شرفیاب می شود، خود حضرت 
از هشام ســؤال می کند که اَتَنَعُتُه تَعالي، آیا خدا را وصف می کني؟ 
عرض کرد: آري. فرمود: هاِت، ببینم خدا را چه جور وصف می کني! 
میُع الَعلیم. حضرت نقد کرد، فرمود: هِذهِ ِصَفٌه یَشَتِرُک  گفت: ُهَو الَسّ
فِیَها الَمخُلوُقون. غیر خدا هم ســمیع است، غیر خدا هم علیم است. 
عــرض کرد: پس من خدا را چه جور وصف بکنم ؟ فرمود: نگو علیم 
است، بگو ِعلٌم ال َجهَل فِیه، نُوٌر ال ُظلَمَه فِیه، َحیاٌه ال ُموَت فِیه)5(؛ او 
علم است نه علیم تا کسي بحث بکند که ذات در مشتق معتبر است 
یا نه! علم محض است، قدرت محض است. این یک درجه است، آن 

درجة دیگر! 
اگر در بحث تکبیر دو گونه از نصوص داشــتیم؛ یکي در جوشن 
کبیر و در ادعیة دیگر اســت که اهلَلُ اَکَبُر ِمْن ُکِلّ َکبیٍر)6(، این براي 
اُوساط از مؤمنین است. یک وقتي آن روایتي است که مرحوم صاحب 
اه، در بحث هاي ذکر مطرح می کند که  وســائل)رض( در کتاُب الَصّ
حضرت از یکي از صحابه ســؤال مي کند که » اهلل اکبر « یعني چه ؟ 
عرض کرد: اَکَبُر ِمْن ُکِلّ ِشــيء. فرمود: مگر چیزي در عالم است که 
خدا از او بزرگتر باشــد؟ عرض کرد: پس معناي )اهلل اکبر( چیست؟ 
فرمود: اهلَلُ اَکَبُر ِمْن اَْن یُوَصف)7(. آن مال گروهی از اهل توحید است، 
اینها مال اُوســاط از موحدان اند؛ نظیر همان دو برداشــت تفسیري 

توحیدي که مرحوم صدوق )رض( نقل کرده.
اّما آنچه که مربوط به وعیدي اســت که ذات أقدس إله به اینها 
ا  داده است، فرمود: اینها دست از شرک بر نمي دارند: ُسبحاَن اهللِ َعَمّ
یَِصُفــون)8(. اینها این حرف ها را می زنند و گرفتار عذاب هم خواهند 
شد؛ حاال یا در دنیا یا در آخرت. شما از خدا بخواه که در هنگام عذاب 
در جمع اینها نباشي و از عذاب اینها متأثر نشوي: ُقْل َرِبّ اِّما تُِریَّني 
َما یُوَعُدوَن. َرِبّ َفا تَجَعلِْني فِي الُقوِم الّظالِمین)9(. بعد فرمود: ما براي 
اینکه این وعده هائي که دادیم، این وعیدها را عمل بکنیم؛ توانائي اش 
را داریم. حاال اگر در دنیا اینها معّذب نشــدند که غالباً گرفتار عذاب 
می شــوند، از حین مرگ، عذاب اینها شروع می شود. شما خودت و 
امت اسامي را از وسوسه و دسیسة شیطان در امان بدان با پناه بردن 

ِیِئه )10(.  به خدا. اِدَفْع بِالَِّتي ِهَي اَحَسُن الَسّ
حقیقت استعاذه به خداوند 
در برابر وسوسه هاي شیطان

براي نجات از وسوسه ها و دسیسه هاي شیاطین پناه ببر، َو ُقْل َرِبّ 
یاطین)11(. وقتي خدا می فرماید: اِّما یَنَزَغَنَّک  اَُعوُذ بَِک ِمْن َهَمزاِت الَشّ
یطاِن نَزٌغ َفاسَتِعْذ بِاهلل)12(، به خدا پناه ببر؛ نه یعني بگو )أُعوُذ  ِمَن الِشّ
یطاِن الَرّجیم(! البّته این استعاذة لفظي ذکر لفظي است و  بِاهللِ ِمَن الِشّ
ثواب خاص خودش را دارد؛ اّما شما در جریان این دفاع مقّدس بودید، 
وقتي می گفتند: اگر آژیر خطر را شنیدید، بروید پناهگاه. معناي بروید 
پناهگاه این نیست که در خیابان بایستید، بگوئید که من می خواهم 
بروم به پناهگاه! فرمود: آژیر خطر را شــنیدید، فوراً پناهنده بشوید!! 
یطاِن نَزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهلل. اگر دیدید وسوسة نگاه به  اِّما یَنَزَغَنَّک ِمَن الِشّ
نامحرم اســت، وسوسة غیبت و تهمت و دروغ است، وسوسة اَّکالُوَن 
لِلُْسحت )13( است، گرفتن مال حرام است، توجیه حرام است؛ اگر یک 
چنین وسوســه اي در خودتان احساس کردید، این آژیر خطر است؛ 
فوراً پناهنده بشوید. انسان باید تنش بلرزد، رنگش زرد بشود، به خدا 
متوســل بشود؛ مثل اینکه یکی از بستگان کسي را بخواهند به اتاق 
ْن یُجیب مي خواند؟! در آن حال که  عمل ببرند؛ این چه جــوري اََمّ
ْن یُجیب را با اضطرار  دیگر نمي گوید خدایا! پسرم را شفا بده! این اَ َمّ
مي خواند. این  اِّما یَنَزَغَنَّک،  یعني وقتي دیدید دارید گرفتار مي شوید، 

واقعاً با اضطرار بروید در پناهگاه!! 
ــیطاِن نَزٌغ؛ »نَزغ« آن فشاري است که این  اِّما یَنَزَغَنَّک ِمَن الِشّ
صاحبان مرکب ها به آنها مي دهند تا بیشــتر بار ببرند، بیشتر بدوند، 
بیشــتر حرکت کنند. فرمود: اگر یک وقتي سیخي به شما زد، فوراً 
بروید پناهگاه؛ َکلَِمُه ال إلــه إال اهلل ِحصِني)14(، این پناهگاه همه جا 
هست. اگر دیدید احســاس خطر مي کنید، دارید به گناه مي روید؛ 
ْن یُجیب مي خوانید، مضطّرانه بگوئید: أُعوُذ بِاهللِ ِمَن  همانطوري که اََمّ

یطاِن الَرّجیم، این استعاذه است.  الِشّ
اگر گفته شــد: اَِذا َقَرأَت الُقرآْن َفاسَتِعْذ بِاهلل)15(، یک وقت است 
یطاِن الَرّجیم، این ذکر لفظي  یک کســي مي گوید أُعوُذ بِاهللِ ِمَن الِشّ
ثواب خاص خودش را دارد؛ اّما این در پناهگاه نرفته! اگر بخواهد وارد 
پناهگاه بشود که برداشتش از قرآن برداشت نفساني نباشد، باید در 
پناهگاه برود. اینکه به حضرت دستور داد بگو من پناهنده مي شوم، 
یعني پناه ببر؛ َفاْسَتِعْذ بِاهلل. انسان وقتي که مضطّرانه پناهنده بشود، 
پناهگاه،همه جا هست:ُهَو َمَعُکْم اَیَنَما ُکنُتم)16(. آن کسي که باید پناه 
یطاِن  بدهد، در هر حالي با ما هست. بنابراین گفتن أُعوُذ بِاهللِ ِمَن الِشّ
الَرّجیم بدون پناهندگي مثل اینکه در حال حملة دشمن آژیر خطر را 
انسان از رسانه ها بشنود و همین طور در خیابان حرکت کند و بگوید 
من مي خواهم بروم پناهگاه!! این گفتن، او را از خطر حفظ نمي کند! 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظّله(
 در جلسة درس تفسیر سورة مؤمنون در جمع طالب

 و فضالي حوزة علمیة قم- ۱۳9۰/۷/9 

 )1( بحــار األنــوار/ 19/ 35          )2( انفــال/ 4    )3( آل عمــران/ 163                     
)4( الّتوحید لِلصدوق/ 46           )5( همان/ 146 

)6( ر. ک:  اَلبلد األمین/ 405  ـ  دعاُء الُجوشن الَکبیر
)7( وسائل الشیعه/ 7/ 191          )8( مؤمنون/ 91

)9( مؤمنون/ 93 و 94                )10( مؤمنون/ 96
)11( مؤمنون/ 97                     )12( اعراف/ 200  و  فّصلت/ 36

)13( برداشت از:  مائده/ 42          )14( کشف الُغّمه/ 2/ 308
)15( نحل/ 98                          )16( حدید/ 4

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

آغاز ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی
 از 11 مهر 

مدیر طرح ملی همسفر تا بهشــت از آغاز ثبت نام مراسم 
ازدواج دانشجویی سال 9۴ از ۱۱مهرخبر داد.

حســین جوادی به مهر گفت: جزئیات نوزدهمین مراســم ازدواج 
دانشــجویی در هفته اول مهر اعام خواهد شــد و دانشجویان ضمن 
مطالعه شــرایط الزم می تواننــد از تاریخ یازدهم مهر جهت ثبت نام به 

سایت www.ezdevaj.nahad.ir  مراجعه کنند.
جوادی با بیان این که تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از اول مهر93 تا 
اول مهر94 است، افزود: در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند، فقط 

یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام کند.

برجام  ویژه  کمیســیون  امروز  نشست 
مجلس بــا حضور حقوقدانــان با محوریت 
بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی این توافق 

برگزار شد.
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی در نشســت 
دیروز شنبه 28 شهریورماه کمیسیون ویژه بررسی 
برجام با اشاره به حضور اساتید و حقوقدانان کشور 
گفت: از شــما می خواهیــم در موضوع تخصصی 
حقوق عمومی و حقوق بین الملل کمیسیون را یاری 
کنید تا بتوانیم از لحاظ حقوق عمومی و بین الملل 

قطعنامه را بررسی کنیم.
رئیس کمیســیون ویژه بررســی برجام ادامه داد: 
همچنیــن عنوان کنید که مجلس از چه ظرفیت ها و 
اصول قانون اساسی می تواند برای بهره گیری حداکثری 

از قوانین به دولت در اجرای برجام کمک کند.
وحید احمدی به عنوان رئیس کمیته حقوقی 
کمیســیون ویژه بررسی برجام چند سوال مطرح 
کرد و گفت: در ســوال اولیه این موضوع به ذهن 
می رســد که آیا برجام تعهد آور است یا خیر و اگر 
در بین اساتید کسی بر این باور است که تعهد آور 

و الزام آور نیست دالیل خود را اعام کند.
نماینده مردم هرســین و کنــگاور در مجلس 
شــورای اســامی افزود: همچنین توضیح دهید 
گلوگاه هــای جدی در بحث برجام از لحاظ حقوق 
بین الملل کدام فرازهاســت به این معنا که بدانیم 
نواقص حقوقی این ســند در  کجاست تا بتوانیم با 

در نظر گرفتن آن تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
موسوی یکی از اساتید حقوق بین الملل توضیح 
داد: در خصوص برجام دو گروه مدافع و منتقد وجود 
دارد مدافعان بر این باورند که در این سند به خوبی 
نحوه برداشته شدن تحریم ها لحاظ شده است و آنها 
به طــور کلی این موضوع را عنوان می کنند اما ما 
حقوقدان ها باید بر اساس دالیل و موارد حقوقی از 

آن دفاع یا به آن انتقاد کنیم.
ایــن حقوقدان بــا تأکید بر اینکــه در حقوق 
بین الملل دو نکته اصلی در خصوص معاهده ها وجود 
دارد گفت: بر این اساس معاهده نباید نابرابر باشد 
اما در مذاکرات ایران با گروه 1+5 یک طرف ایران 
به تنهایی بود و طرف دیگر 6 قدرت جهانی وجود 

داشت بنابراین این مذاکرات نابرابر بود.

وی همچنین ادامه داد: در موضوع دوم تهدیدها 
مدنظر قرار می گیرد به این معنا که نباید تفاهمی 
براساس تهدیدها صورت بگیرد که اگر چنین شود 
براساس کنوانســیون 1969 وین آن معاهده لغو 
می شود اما در طول مذاکرات شاهد بودیم که طرف 

مقابل مداوم ما را با گزینه نظامی تهدید می کرد.
موســوی توضیــح داد: توصیــه می کنم که 
دولتمــردان از این دو نکته برای فرصتی در آینده 
اســتفاده کنند تا در صورتی که الزم بود توافق را 
باطل کنند در معاهــده 1975 بین ایران و عراق 
شاهد بودیم که صدام حسین به این دلیل از ادامه 
تعهد سر باز زد که تحت فشار بود هر چند که این 

استدالل به لحاظ حقوق بین الملل درست نبود.
بقایی: حضور ایران در مذاکرات این نکته 

را مخابره کرد که ما توانستیم مقابل 
قدرت های جهانی بایستیم

اسماعیل بقایی از حقوقدانان تیم مذاکره کننده 
با بیان اینکه در طول 12 ســال گذشته و به ویژه 
22 ماه مذاکرات ایران آگاهانه وارد میدان گفت وگو 
شده است ادامه داد: حضور ایران در مذاکرات این 

نکته را به جهانیان مخابره کرد که ما توانستیم به 
تنهایی در مقابل قدرت های جهانی با اقتدار بایستیم 

و از منافع ملت کوتاه نیاییم.
طبیب زاده: قطعنامه ضمیمه شورای 

امنیت سازمان ملل الزا م آور بودن برجام را 
تایید می کند

طبیب زاده حقوقدان دیگر حاضر در جلســه با 
بیان اینکه دو نکته معاهده ها را تعهد آور و الزام آور 
می کند ادامه داد: اگر بگوییم برجام الزام آور نیست 
چطور می توانیم از آثار درازمدتی که بعد از روز اجرا 
ایجاد می شود چشم پوشی کرد همچنین قطعنامه 
ضمیمه شورای امنیت سازمان ملل نیز موضوعی 

است که الزام آور بودن برجام را تأیید می کند.
وی ادامه داد: اگر الزام آور نیست پس چطور ذیل 
فصل 7 اســت اگر ذیل فصل 7 نیست پس چطور 
این موضوع در برجام ضمیمه شــده است اینگونه 
معاهده ها حرف و حدیث بســیاری دارد و به اسم 
سند دو وجهی از آن یاد می شود چرا که هم برجام 
وجــود دارد و هم قطعنامه و نمی توان هر دو را به 

تنهایی مورد بررسی قرار داد.

در نشست کمیسیون برجام مجلس مطرح شد 

مذاكرات ایران با ۱+۵ نابرابر بود

بقیه از صفحه ۲
آنها افزودند در اراک نیز که برای پیشگیری از تولید 
پلوتونیوم مخصوص ساخت ساح هسته ای بازطراحی 
خواهد شد هسته رآکتور فعلی بیرون کشیده و با بتون 

پر خواهد شد تا بار دیگر نتوان از آن استفاده کرد.
هیچ کدام از این اقدامات فورا رخ نمی دهد.

البته ایــران برای بهره بــرداری از منافع کاهش 
تحریم ها باید وظایف دیگری را نیز انجام دهد.

ایران باید تقریبا تمام 12 هزار کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده خود را به خارج از کشور بفرستد، سامانه های 
نظارتی همزمان در معادن و کارخانه های اورانیوم خود 
نصب کند و با تحقیقــات آژانس درباره فعالیت های 
ادعایی مرتبط با تسلیحات اتمی در گذشته همراهی 
کند. این تحقیقات قرار اســت روز 15 دسامبر پایان 

پذیرد.

مقامات آمریکایی گفتند دقیقا نمی دانند ایران برای 
انجام این کارها چه مدت زمان نیاز دارد.

آنها افزودند هیچ تحریمــی تا زمان تکمیل این 
اقدامات برداشته نخواهد شد. 

اقدامات نقد ایران در مقابل وعده نسیه طرف 
مقابل در حالی اســت که در صورت خلف وعده 
طرف مقابل، هیچکدام از این اقدامات برگشت پذیر 

نیست.
 تفاهم آمریکا و انگلیس برای مقابله با ایران 

در دوران پساتوافق
به گزارش فارس، »مارک تونر«  سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: وزرای خارجه 
آمریکا و انگلیس در مذاکرات اخیرشان در لندن بر سر 
مقابلــه با اقدامات منطقه ای ایران در روزهای پس از 

توافق هسته ای به نقطه  نظر واحد رسیده اند.

آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد

ماموریت آمانو در تهران
زمينه سازی برای بازجویی از دانشمندان؟!

فردا همزمان با سالروز شهادت امام محمد 
باقر)ع( و آغاز هفته دفاع مقدس پیکر مطهر 
سه شهید گمنام در بوستان مجیدیه تهران به 

خاک سپرده می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، مراسم تشییع این 
شهدا ساعت 16 از مقابل مسجد چهارده معصوم)ع( 
واقع در بزرگراه رســالت، خیابان شهید هدایتی آغاز 
می شود و تا محل خاکسپاری در بوستان مجیدیه ادامه 
خواهد داشت. سخنران این مراسم محمد باقر قالیباف 

شهردار تهران خواهد بود.
یکی از این شــهدا 20  ساله  و از غواصان شهید 

عملیات کربای 4 اســت که در جزیره ام الرصاص به 
شهادت رسیده است، شهید دیگر 19 ساله است که 
در عملیات محرم در منطقه عملیاتی شــرهانی جام 
شهادت را سر کشید و شهید دیگر 21 ساله است که 
در عملیات خیبر در منطقه عملیاتی جزیره مجنون  

به فیض  شهادت نائل آمد.
مراسم وداع با پیکر این شهدا، امشب در سه مسجد 
احمدیه واقع در خیابان شهید آیت، چهارراه سرسبز، 
تقاطع مینو، مسجد چهارده معصوم)ع( واقع در بزرگراه 
رسالت، خیابان شهید کرد ومسجدالرسول)ص( واقع 

در میدان رسالت برگزار می شود.

فردا برگزار می شود

خاکسپاری 3 شهيد گمنام 
در بوستان مجيدیه

جلسه شورای مرکزی جامعه مدرسین تشکیل شد
جلسه شورای مرکزی جامعه مدرسین شب گذشته به ریاست آیت اهلل یزدی و با حضور اعضای شورای 
مرکزی تشکیل شد.در این جلسه در خصوص مسائل سیاسی و فرهنگی روز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مسئولیت شرعی مجلس در بررسی برجام
آیت اهلل محمدحسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شورای اسامی در بررسی 
برجام مسئولیت شرعی دارد، گفت: خانه ملت برای بررسی برجام از هیئت و گروه تخصصی برخوردار است. 
وی در گفت وگو با فارس با تاکید بر لزوم بررسی بدون تعجیل نقاط مثبت و منفی برجام خاطرنشان کرد: 
اهل بررسی و اعضای این کمیسیون می دانند که چطور باید به نحو احسن برجام را مورد بررسی قرار دهند.

تأکید ایران و فرانسه بر حفظ تمامیت ارضی عراق و یمن
علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار خود 
با ژان پیر شــونمان سناتور اسبق فرانســوی در جمع خبرنگاران گفت: مبانی اصلی سیاست های منطقه ای 
وجه مشــترک ایران و فرانسه است که هر دو کشــور به حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه ای عراق و 

یمن اعتقاد دارند.

دشمن برای نفوذ در کشور از هیچ چیز مضایقه نمی کند
آیت اهلل مصباح یزدی نماینده مجلس خبرگان رهبری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و فعالین اتحادیه 
جامعه اسامی دانشجویان با اشاره به هشدار اخیر مقام معظم رهبری درباره نفوذ بیگانگان، اظهار داشت: 
خداوند نعمتی را به ما عطا کرده است که نظیرش را نمی توانیم پیدا کنیم و آن وجود مقدس مقام معظم 
رهبری اســت که به بهترین شکل این کشــتی را هدایت می کنند تا به ساحل امن برسانند.وی ادامه داد: 
درباره نفوذ دشمن توجه داشته باشید که از دشمن جز دشمنی کردن نمی توان توقعی داشت. اگر کسانی 
فکر کنند که دشمن از دشمنی کردن دست برمی دارد خیلی اشتباه می کنند. دشمن برای اینکه از هر راهی 

نفوذ کند و به انقاب ضرری برساند از هیچ چیز مضایقه نمی کند.

ارسال نامه کمیسیون برجام به وزارت خارجه
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام مجلس شورای اسامی از نگارش نامه کمیسیون 
متبوعش به وزارت خارجه برای دریافت جزئیات مذاکرات آلماتی و مسقط خبرداد. وی در گفت وگو با فارس 
اظهار داشت: در پی جلسه ای که ما با آقای صالحی داشتیم ایشان اظهار کردند که یک سند محرمانه ای بین 
ایران و آژانس برای همکاری مبادله شده است. وی افزود: ایشان همانجا قول دادند که این سند را در اختیار 
کمیسیون قرار دهند ولی از آنجایی که این سند هنوز به دست ما نرسیده لذا کمیسیون رسماً درخواست کرده 
است این سند را در اختیار نمایندگان قرار دهند و به صورت مکتوب آن را به وزارتخانه ارسال کرده است.

آمانو به کمیسیون برجام مجلس می رود
یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعت 14 امروز به کمیسیون برجام مجلس شورای 
اسامی می رود. به گزارش فارس پیش تر زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسامی طی 
نامه ای به محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه از وی خواسته بود تا با توجه به سفر آمانو به تهران و حضور 
وی در کنگره آمریکا، وزارت خارجه هم طی دعوت رسمی از آمانو اقدامات الزم را برای حضور وی در جمع 

نمایندگان فراهم کند.

رئیس جمهور کشورمان گفت: »مردم ما 
مردم  می گذارند.  احترام  آمریکا  مردم  به 
ایران به دنبال جنگ با هیچ کشور دیگری 
نیســتند، اما در عین حال سیاست های 
ایران بوده  آمریکا علیه منافع ملی مردم 

است«.
حجت االسام حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشــورمان، در مصاحبه  با برنامه »60 دقیقه« 
شبکه سی بی اس آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره 

شعار »مرگ بر آمریکا« در ایران گفت: »این شعار 
علیه مردم آمریکا نیست«.

وی افــزود: »مردم ما به مردم آمریکا احترام 
می گذارند. مردم ایران به دنبال جنگ با هیچ کشور 
دیگری نیســتند، اما در عین حال سیاست های 
آمریکا علیه منافع ملی مردم ایران بوده است«.

به گزارش فارس روحانی باالخص به حمایت 
دولت آمریکا از شاه ــ که با کمک سیا در سال 
1953 میــادی دولت محمــد مصدق را طی 

کودتایی سرنگون کرد ــ و نیز حمایت های این 
کشــور از صدام حسین طی هشت سال جنگ 

تحمیلی بین عراق و ایران اشاره کرد.
وی تاکید کرد: »مردم این چیزها را فراموش 
نمی کنند. ما نمی توانیم گذشته را فراموش کنیم، 

اما در عین حال باید نگاه مان به آینده باشد«.
مشــروح مصاحبه روحانی بــا برنامه »60 
دقیقه« شــبکه سی بی اس آمریکا  امروز پخش 

خواهد شد.

اســتاد درس خارج حوزه از آل سعود 
از فسادها و  به عنوان سرچشمه بسیاری 
فتنه ها در جهان اسالم نام برد و تاکید کرد 
که حمله به یمن و کشــتار مردم بیگناه و 
مظلوم این کشور ماهیت پلید حکام سعودی 

را نشان داد.
به گزارش خبرگزاری رسا، این مرجع تقلید در 
نخستین جلسه درس خارج فقه در سال تحصیلی 
جدید حوزه های علمیه، با اشاره به روایتی، وظیفه 
علمای دین را مقابله با انحرافات و بدعت ها دانست 
و گفت: بســیاری از کشورهای اسامی تنها نام 
اسام را یدک می کشند؛ مساجد آبادی دارند اما 

از هدایت در آن خبری نیست.
وی با انتقاد از سرســپردگی حکام عربستان 
سعودی به جریان های استکباری و صهیونیستی، 
تصریح کرد: حکام عربستان در نتیجه کج فهمی 
منشــا فساد و فتنه در جهان اسام هستند و با 

نظر حکام جور عمل می کنند.
آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: آل سعود 
با حمله به یمن و کشــتار مردم، زنان و کودکان 
بیگناه، ماهیت پلید و واقعی خود را نشــان داد 
و ثابت کرد که فرســنگ ها از آموزه های دینی 

بدور است.
استاد درس خارج حوزه بیان داشت: ما باید در 
کنار مردم یمن باشیم، این دستور دینی ما است، 
ما با هر ظالمی دشمن و یاور مظلوم هستیم، ما 
حمله به یمن را محکوم می کنیم و در کنار مردم 

ستمدیده این کشور اسامی هستیم.
این مرجع تقلید خاطرنشــان کــرد: رهبر 
معظــم انقاب تاکید کردنــد فرقی بین حمله 
صهیونیست ها به غزه و حمله سعودی ها به یمن 
وجود ندارد؛ ما همان گونه که در کنار مردم غزه 

هستیم، در کنار یمنی ها هستیم.
وی همچنیــن بــا محکوم کــردن تعدی 
خاطرنشان  مســجداالقصی،  به  صهیونیست ها 
کرد: ما این جریان را محکوم کرده و از ســکوت 

جهان اسام و علمای اسامی تعجب می کنیم.
آیت اهلل نوری همدانی خاطرنشان کرد: تعجب 
ما این است که چرا برخی از علمای جهان اسام 
و حکام کشورهای اسامی در قبال این جنایت 
وحشیانه سکوت کرده اند، مسجداالقصی متعلق 
به همه مسلمانان است و باید با وحدت و همدلی 

از چنگال صهیونیست ها نجات پیدا کند.

تاکید کرد  پایداری   ارشد جبهه  عضو 
زمانی که در چنیــن موضوع کالنی قوای 
مجریه، مقننه و قضائیه برای بررســی آن 
همزبان و همراه باشند، اثرگذاری و اتقان 

در تصمیم گیری بهتر است.
کامــران باقری لنکرانی عضو ارشــد جبهه 
پایــداری در گفت وگو با  فــارس، با بیان اینکه 
موضوع بررســی برجام یک موضوع کان نظام 
است، اظهار داشت: زمانی که در چنین موضوع 
کانی قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای بررسی 
آن همزبان و همراه باشند، اثرگذاری و اتقان در 

تصمیم گیری بهتر است.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری 
نیز تأکید کردند بررسی برجام باید مورد توجه 
و در دستور کار مجلس قرار بگیرد و آنها کمک 
کنند که ابعاد مختلف مســئله روشــن تر شود 
تا کشــور در برابر آسیب های احتمالی محفوظ 
بماند و با چشــم بازتری به سمت فرصت های 

احتمالی برویم.
عضو ارشد جبهه پایداری با بیان اینکه یکی از 
آسیب های مهم که می تواند به سرمایه اجتماعی 
کشور ضربه بزند تأیید یا نقد برجام بدون اطاع 
کافی درباره آن اســت، افــزود: هر دو حالت به 
کشور آســیب خواهد زد در حالی که اگر ابعاد 

آیت اهلل نوری همدانی در درس خارج:

آل سعود
 منشأ فساد و فتنه 
در جهان اسالم است

روحانی در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا:

سیاست های آمریکا علیه منافع ملی مردم ایران بوده است

موضوع برجام تبیین شود و مردم و نمایندگان 
از موضوع مطلع باشند و بتوانند با همکاری قوه 
مجریه تصمیم بگیرند آینده کشور حفظ می شود.
وی تصریــح کــرد: تحقیق یک موسســه 
بین المللی که در ســطح کشورمان انجام شد، 
متأسفانه نشان داد بیش از 60 درصد از کسانی 
کــه از برجام حمایت می کننــد از محتوای آن 
اطاعــی ندارند و این نکته مثبتی محســوب 

نمی شود.
باقری  لنکرانی با تأکید بر اینکه باید شرایطی 
را در کشــور به وجود آوریم که آثار نامناســب 
برجام را به حداقل برســانیم یادآور شد: تعامل 
قوای سه گانه در این موضوع در حالی که ما در 
چهارمین دهه در دوران پس از انقاب قرار داریم 
در واقع امتحان قوای مختلف اســت که ضمن 
رعایت خطوط قرمز در مصالح کشــور، می توان 

بهترین تصمیم را برای کشور گرفت.

باقری لنکرانی:

۶۰ درصد موافقان برجام از محتوای  آن بی اطالعند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه  
تشخیص  مجمع  نظارت  کمیســیون  وجودی 
مصلحت نظام را نظارت بر اجرای درست مصوبات 

مجمع و سیاست های کلی دانست.
به گزارش فارس، هاشمی رفسنجانی صبح دیروز 
در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با یادآوری اهداف تدوین سیاست های کلی نظام، 
به خصوص اصاح اصل 44، به ســخنان مقام معظم 
رهبری در جلســه سران برای بررسی میزان موفقیت 
اجرای سیاســت های اصل 44، اســتناد کرد و گفت: 
رهبری در آن جلسه با صراحت تأکید کردند که من 
از این اصل، انتظار انقاب اقتصادی داشتم، اما پس از 

مدت ها آثاری از اجرای آن در جامعه نمی بینم.
هاشمی رفسنجانی فلســفه وجودی کمیسیون 

نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام را که وظیفه 
مصّرح رهبری در قانون اساسی است و ایشان به مجمع 
واگذار کردند، نظارت بر اجرای درست مصوبات مجمع 
و سیاســت های کلی دانست و گفت: باید از مسئوالن 
سابق و فعلی بخش های مربوطه جهت توضیح و ارائه 
گزارش در جلسات کمیسیون دعوت شود که دبیرخانه 

این کار را انجام خواهد داد.
در آغاز این جلسه که دستور آن مربوط به رسیدگی 
بــه عملکرد اجرای سیاســت های کلی اصل 44 بود، 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گزارشی از چگونگی قرار گرفتن این موضوع در دستور 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون نظارت 
ارائه کرد. سپس آقای دانش جعفری، دبیر کمیسیون 
نظارت نیز توضیحی درباره چگونگی تهیه این گزارش 

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
در ادامه جلســه طیب نیا وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی ـ شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت خانه 
و مهندس میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی، رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از چگونگی اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.

با توجه به طوالنی بودن گزارش مسئولین وزارت 
اقتصادی و دارایی و ســؤاالت متعدد اعضا کمیسیون 
نظارت، مقرر شد ادامه بحث به جلسه  بعدی کمیسیون 
نظارت موکول شــد. همچنین مقرر شد از مسئولین 
سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای توضیح 
درباره چگونگی اجرا و یا عدم اجرای مصوبات مربوط 
بــه اصاح اصل 44 و به ویژه واگذاری ها و درآمدهای 

حاصل از آنها، دعوت به عمل آید.

با هدف نظارت بر اجرای درست مصوبات

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد


