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درمکتب امام

وظیفه نیروی انتظامی

نگاه

اگر فرض کنید که یک کســی بخواهد سوء اســتفاده بکند، یک کسی بخواهد 

برای اینکه، خیال کند که نخیر دیگر آزاد است، دیگر چه و چه، بخواهد آن کارهای 

خالفی که پیشرت می کرد، خالف رشعی که پیشرت می کرده بکند، توی خیابان ها یک 

کار خالف رشعی بکند، خوب وظیفه شــهربانی جلوگیری اســت؛ اصال برای همین 

است ما می خواهیم شهربانی مان به وظایفش عمل کند؛ یکی از وظایفش این است 

که جلوگیری کند از این منکراتی که در شهر بخواهد واقع بشود. 

صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۲۶۶ | جماران؛ ۷بهمن۱۳۶۱

الگوی مدعیان اعتدال!
علی اکبری

مهندس بازرگان که همزمان با اشــغال النه جاسوســی توســط 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، استعفای خود را تقدیم امام نمود، 
تصــور می کرد این بار نیز امام با این اقدام مخالفت کرده و جایگاه او 
برای نخست وزیری را تأیید خواهد نمود و این اقدام امام به منزله تأیید 
نظر او بر اشتباه بودن اقدام دانشجویان در تسخیر النه جاسوسی خواهد 
بود. تصوراتی که خیلی زود رنگ باخت و با قبول اســتعفای بازرگان 
توســط امام مشخص گردید که امام از دانشجویان مسلمان حمایت 
کامل داشــته اند. مدتی بعد که نوبت به انتشار اسناد النه جاسوسی 
رسید، بازرگان ضمن تقبیح این عمل دانشجویان، آنان را »بی شرف« 
خطاب کرد و اگر شرایط اجازه می داد به جای استفاده از لفظ »فالن 
فالن شــده ها« برای نام بردن از این دانشجویان، عبارات رکیکی که 
مدنظرش بود به کار می برد. بازرگان در این خصوص گفته بود: »اسم 
خودشــان را می گذارند خط امام، خط شیطان اند این هایی که افشا 
می کنند. آخر فالن فالن شده ها، بی شرف اند این هایی که می گویند 
ما با آمریکا کج رفتیم و راه سازش رفتیم، این ها ضدانقالب اند.« بازرگان 
که از قبول استعفای خویش توسط امام عبرت نگرفته بود تصور می کرد 
می تواند شــاخص و نماد انقالب باشد و با تفسیرخود، انقالبی و ضد 
انقالبی بودن را تعریف و دســته بندی کند و البته این بار نیز جواب 
دندان شکنی دریافت کرد و امام نه تنها او را انقالبی ندانست بلکه از 
او تعبیر به شیطان کرد. امام می فرماید: »دیدید که آن روزی که این 
جوان های بیدار عزیز ما این النه جاسوسی را گرفتند، این شیاطین به 
دست و پا افتادند. یکی گفت که این ها خط شیطان هستند و دنبال 
این کردند که ما اآلن اسیر آمریکا هستیم، نه اینکه نمی فهمیدند که 
نه اسیر آمریکا نیستیم، می خواستند که ما را از استقالل بیرون بیاورند 
و به دامن آمریکا بیندازند و قضیه گرفتن این محل جاسوسخانه ناگوار 
بــود برای آنها، برای اینکه پرونده های اینها هم ظاهر می شــد، پیدا 
می شد این پرونده ها. این همه کوشش برای اینکه، اینها را رها کنید 
بروند، ما در گرو آمریکا هستیم، اینها را بگذارید بروند. این جوان های 
عزیز ما که می گفتند ما در خط اسالم هستیم، می گفتند به آنها که 
شــما در خط شیطان هستید، خوف این بود که این پرونده ها ظاهر 
بشود و این چهره هایی که قالب زدند خودشان را، این چهره ها معلوم 
بشــود که چه جور اشخاصی بودند.« کاماًل مشخص است که امام از 
گوینده ســخن اول، یعنی بازرگان، تعبیر به شیطان می کند و البته 
همین شــیاطین نهضت آزادی بودند که در مسیرحرکت انقالب آن 
قــدر خباثت و خیانت کردند کــه حضرت امام آن نامه معروف را در 
خصوص این گروهک نگاشــتند. گروهکی که منافقانه با تابلو اسالم، 
جوانان را ضد اسالم پرورش می داد. امام در نامه به وزیر کشور وقت، 
خطر و ضرر نهضت آزادی را از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین 

این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و باالتر معرفی می کند.
با این وصف نگرانی از اینکه زمینه برای بازگشــت این گروهک به 
عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور بازگردد، نگرانی قابل تأملی 
اســت؛ چرا که این ها از منافقانی که این قدر مبغوض ملت هســتند، 
بدتر هستند. حضرت آقا در خصوص عبرت های عاشورا سؤال مهمی را 
مطرح می فرمایند که چه شد امت اسالم تنها پنجاه سال بعد از رحلت 
پیامبر، جگرگوشه پیامبر را با آن وضع فجیع به شهادت رساندند؟ یکی 
از این دالیل، جایگزینی اسالم اموی و سکوالر به جای اسالم ناب بود. 
اســالمی که نشانه ای از مبارزه حق و باطل، جهاد در راه خدا، استقالل 
و عزت طلبی، حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم در آن وجود نداشــت. 
اســالمی که محدود به مناســک فردی و ظاهری در پستوی خانه ها و 
گوشه عزلت بود و نقش اسالم در اداره جامعه را انکار می کرد. اسالمی 
که امروز به اسالم آمریکایی شناخته می شود؛ بنابراین برای مقابله با تکرار 
چنان حوادث غمباری، باید با مبلغان و مروجان اسالم آمریکایی مبارزه 
کرد. در چنین شــرایطی اگر کسانی بخواهند افراد نهضت به اصطالح 
آزادی را مصداق اســالم ناب معرفی و مردم را به پیروی از مشی سران 
این گروهک تشویق کنند آیا نباید نگران شد؟ تفکری که امام را مظهر 
اســالم خشونت طلب و امثال بازرگان را مصداق اسالم رحمانی معرفی 
می کند آیا به دنبال ارتجاع ایران اســالمی نیست؟ با عرض تأسف باید 
گفت که این تفکر بعضاً توسط دولتمردان و برخی حامیان ظاهری که 
از دولت محترم تعبیر به رحم اجاره ای می نمایند، به گوش می رســد. 
برخی دولتمردان براساس قانون اساسی که توسط امام امت و ملت به 
منصب قدرت رســیده اند، در خوش بینانه ترین حالت، از روی غفلت، از 
تفکری حمایت می کنند که اگر بر سر کار می بود اجازه نفس کشیدن 
نیــز به این افــراد نمی داد. یکی از دولتمردان محتــرم اظهار می دارد: 
»بازرگان مســلمان متشــخصی بود که همواره در مسیر اعتدال بود.« 
و همیــن مقام محترم در جایی دیگر اظهار می دارد: »کســانی که در 
دانشگاه فضای جنبش دانشجویی و حرکت سیاسی دانشگاه ها را هدایت 
کردند، شخصیت هایی همچون آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل مطهری، آیت اهلل 
بهشتی، مهندس بازرگان، دکتر علی شریعتی و دکتر مصطفی چمران 
و از این قبیل سرداران عزیزان بودند.« و در ادامه از لزوم پیروی از این 

افراد سخن می گوید.
با این وصف مشخص نیست که حدفاصل اعتدالی که همزمان امام و 
بازرگان مصداق آن هستند، کجا است؟ اعتدالی که از امام آموخته شده 
باشد، قطعاً بازرگان را الگو نمی داند. چنین اعتدالی در خوش بینانه ترین 

حالت، یک واژه التقاطی خواهد بود.
از سوی دیگر قطعاً فرمانده ارشد توقع دارد سرداران وی، به الگوهایی 
که وی معرفی کند تأسی جسته و از ایشان درس بگیرند. بنابراین جای 
سؤال و ایراد ندارد که چرا برخی دولتمردان و سیاسیون کشورمان این 
قدر برای ارتباط با آمریکا دســت و پا می زنند. آنانی که علی رغم نهی 
صریح دلسوزان نظام، اقدامات نابجایی را در کارنامه خود ثبت می کنند و 
دلیل این کار خود را دور کردن کشور از جنگ برمی شمارند. آقایانی که 
خود را عقالی قوم می دانند و دیگران را به بی سوادی و نفهمی و ترسویی 
متهم می کنند. اینها گناهی ندارند چرا که باید به الگوها و اســوه هایی 
چون بازرگان توجه کرده و از او درس بگیرند و یکی از دروس ابتدایی 
بازرگان، همراهی با آمریکا و غرب زدگی است. بازرگان دانشجویان انقالبی 
را بی شرف و ضدانقالب می خواند و همان الگو اکنون دانشجویان و جوانان 
انقالبی را به افراط گرایی متهم می کند. طرفداران همان الگو، اســالم را 
به نداشــتن الگو و برنامه برای اداره جامعه و اقتصاد و... متهم می کنند 
و مردمی را که به تفکری غیر از تفکر ایشــان رأی دهند، »بی شــرف« 
معرفی می کنند. اکنون مظاهر پروژه نفوذ بیش از پیش در حال آشکار 
شــدن است. پروژه ای که تالش دارد یگانه راه سعادت ملت را پذیرش 
کدخدایی آمریکا و تن دادن به امر و نهی شیطان بزرگ معرفی کند. اگر 
شیطان کوچکی چون بازرگان را مظهر اعتدال بدانیم، آمریکا، شیطان 
بزرگی که پرورش دهنده بازرگان و امثال اوســت قطعاً خدای اعتدال 
خواهد بود و بنابراین نباید از تالش برای حرکت دادن ملت به ســمت 
این مظهر اتم اعتدال شگفت زده شد! در پروژه نفوذ که مبتنی بر جنگ 
نرم و مغلوب ساختن اراده ها و منحرف سازی دستگاه محاسباتی کشور 
و ملت است، برخی دست پروردگان نهضت آزادی در پس پرده و برخی 
غافالن نیز به تأسی از این افراد در مناصب حکومتی تالش دارند ضمن 
تطهیر آمریکا، شعارهای انقالبی ملت را دلیل دشمنی آمریکا با کشورمان 
معرفی نمود و راه نجات را دســت کشیدن از آرمان های انقالب، امام و 
ملت برشمارند و پاسخ نمی دهند اگر قرار بود دریوزگی و آستان لیسی در 
درگاه مستکبرانی چون آمریکا، راه سعادت ملت ها باشد کشورهایی چون 
ترکیه و عربستان و... چه سعادتمند زندگی می کنند و امثال محمدرضا 
پهلوی، حسنی مبارک، انورسادات و... چه انسان های شریف و واالمقامی 
بوده اند! آقایانی که مفاهیمی چون استقالل را بی معنی معرفی می کنند 

در تالش برای تئوری سازی بردگی ملت هستند.
تالشی که به فضل خدا و به یمن حضور جوانان انقالبی، بی ثمر و ابتر 
خواهد ماند و این روسیاهی است که برای مبلغان این تفکر باقی خواهد 
ماند. غریو دانشجویان در اعالم انزجار از حرکت نابجای وزیر امور خارجه 
در دســت دادن با مظهر و نماد شیطان بزرگ بیانگر این واقعیت است 
که هر چند عده ای تالش دارند دانشــجویان انقالبی را با لفظ افراطی 
کنار بزنند لیکن دانشــجویان سال 1394 ایران اسالمی، همانند سلف 
صالح خویش در سال 1358 و بلکه پرخروش و پرشورتر، مراقب اند که 

شیطانی که از خانه بیرون کرده ایم راه نفوذی از پنجره نیابد.

آزمون تاریخی مجلس

 فاجعه آفرینی برجام در گزارش كمیسیون ویژه

استیضاح و واکنش انتخاباتی معلمان کارساز شد

فانی نظام رتبه بندی را تا سال آینده به تاخیر انداخت!
سرویس اجتماعی-

در حالی که وزیر آموزش  و پرورش پیش از این 
بارها وعده داده بــود طرح قانون مدیریت خدمات 
کشوری دولت  با موضوع رتبه بندی معلمان از مهر 
امسال آغاز خواهد شد، روز گذشته اعالم کرد این 

طرح تا مهر ۹۵ اجرا نخواهد شد.
علی اصغــر فانی وزیر آموزش و پرورش با بیان این که 
موضوع اصلی در نظام رتبه بندی معلمان شایســتگی های 
آنهاست، گفت: »امسال به  دلیل نبود زمان کافی و این که 
نظام ارزیابی شایستگی ها طراحی و اجرا نشد و فقط تطبیق 
صورت گرفت، نظام رتبه بندی معلمان اجرا نشد و تنها برخی 
از شاخص های شایستگی های مصوبه شورای توسعه مدیریت 
انتخاب شد و براساس آن، معلمان ارزیابی شدند، در رتبه های 
موردنظر قرار گرفتند و احکام آنها صادر شد؛ بنابراین امسال 

فقط سال تطبیق بود«.
وی با اعالم این که افزایش حقوق، آخرین صفحه نظام 
رتبه بندی اســت توضیح داد: »در اصل، معلمان براســاس 
شایستگی ها و توانمندی های خود ارتقای رتبه پیدا می کنند 
و متناسب با ارتقای رتبه از نظام پرداخت های خاص بهره مند 

می شوند.«
فانی با تأکید بر این که معلمان برای ارتقا در سال های 
آینده حتما از مسیر نظام شایستگی عبور خواهند کرد، افزود: 
»کسی که درحال حاضر رتبه خبره را دارد، اگر بخواهد رتبه 
باالتر یعنی عالی را به دســت بیاورد حتما باید صالحیت و 

شایستگی هایش ارزیابی و سنجیده شود و رتبه ای متناسب 
با آن شایســتگی ها به او تعلق گیرد که این موضوع از مهر 

سال 95 اتفاق خواهد افتاد«.
جزئیات صدور احكام اولیه

این اظهارات وزیر در حالي اســت که وي روز گذشته 
از صدور احکام رتبه بندي حرفه اي براي 70 درصد معلمان 
خبر داد و با بیان این که این کار هنوز به پایان نرســیده، 
گفــت: »کار صدور احکام رتبه بنــدي حرفه اي معلمان در 
ادارات به اتمام نرســیده اســت.« گفتنی است بسیاري از 
معلمان، نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشي به شیوه 
اجراي این طرح در آموزش  و پرورش انتقاد داشته و دارند. 
اعتراض معلمان در روزهاي گذشته شدت گرفته است. در 
یک نمونه، معلماني که کسري ساعات موظف آنها به  دلیل 
عدم  نیاز آموزش  وپرورش بوده، پس از شنیدن اخباري مبني 
بر عدم  امکان استفاده آنها از تمام مزایاي این طرح گالیه های 
شدیدی دارند. پیش از این گفته شده بود با اجراي این طرح 
حداقل 150هزارتومان به کف حقوق معلمان اضافه مي شود 
که این موضوع براساس قانون مدیریت خدمات کشوری از 
وظایف دولت اســت و ارتباطی با طرح رتبه بندی به عنوان 
زیرمجموعه اقدامات مبتنی بر سند تحول بنیادین وزارت 

آموزش و پرورش ندارد! 
با این حال براســاس مصوبه دولت، معلمان در 5 رتبه 
مقدماتي، پایه، ارشــد، خبره و عالــي رتبه بندي حرفه اي 
مي شــوند. طبق این مصوبه، مشــموالن طرح طبقه بندي 

معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور 
تربیتي، مشاوران، مراقبان سالمت، مدیران و معاونان مدارس 

و مجتمع هاي آموزشي و تربیتي دسته بندي خواهند شد.
کدام نظام رتبه بندی؟!

هدف اصلی از اجرای طرح نظام رتبه بندی معلمان نه 
صرفا افزایش یا کاهش حقوق معلمان اســت و نه ناراضی 
کردن جامعه فرهنگیان کشــور! بلکه ایــن طرح با هدف 
ساماندهی منابع انسانی، ارتقاء کیفیت، ایجاد انگیزه برای 
کار، پر کردن خأل انگیزشی بین کارکنان آموزش وپرورش 
و معلمان و همچنین توانمندسازی قشر فرهنگی جامعه در 
دستور کار قرار گرفت که البته زیرساختی غیرقابل حذف 
از طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش اســت. به واسطه 
نظام رتبه بندی، منزلت اجتماعی و شغلی »معلمان« ارتقاء 
یافته و امکان رشد و پیشرفت در طول سنوات شغلی برای 
فرهنگیان فراهم می گردد. به این ترتیب معلم از جایگاهی 
مشابه »استاد دانشگاه« اما با تاکید بر مهارت های »آموزش 
عمومی« و نه »مدرک گرایی« معمول برخوردار خواهد شد.

برخالف آنچه تبیین شد، طرحی که از اواسط سال 93 
توســط وزیر آموزش و پرورش و دولت به نام »رتبه بندی 
معلمان« در دســتور کار قــرار گرفت از کمترین ارتباط با 
زیرسازه تبیین شــده، برخوردار است و نهایتا می تواند در 
ذیل ارائه »بسته معیشتی« به معلمان به شکل قسطی و با 

اما و اگرهای رتبه بندی نامکشوف دولت طبقه بندی شود!
جالب اینجاســت که رئیس جمهــور پس از اوج گیری 

نارضایتی های جامعه فرهنگیان کشور از تبیین طرح عجیب 
و تعریف نشــده نظام رتبه بندی و تعویق مکرر ارائه بسته 
ضروری معیشتی معلمان در سالروز بزرگداشت مقام معلم، 
گفته بود: »این دولت همیشــه حق اعتراض را برای همه 
اقشار و اصناف به رسمیت می شناسد. برای اولین بار امسال 
کارگران در خیابان ها تظاهرات کردند که سابقه نداشت، ما 
باید تحمل کنیم و فضا را باز کنیم. حق اعتراض معلمان را 

هم  به رسمیت می شناسیم )!(«
نگرانی از سبد رای معلمان!

آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که چندین میلیون 
نفر از ایرانیان به صورت مستقیم زیرمجموعه رسمی آن به 
شمار می روند. به همین جهت در مسیر سیاست های حزبی 
و گروهی همیشه به عنوان پتانسیلی غیرقابل چشم پوشی 
در ســهم دولت ها از صندوق رای ملی مطرح بوده است. با 
احتســاب این موضوع می توان برخــی از رفتارهای دولت 
یازدهم در حوزه آموزش و پرورش را به گونه ای متفاوت از 
اخبار و حوادث روزانه تحلیل کرد. حال آن که سیســتمی 
که تربیت آینده ســازان خود را بــه بازی های کوتاه مدت 
حزبی و گروهی بســپارد یقینا در آینده ای نه چندان دور 
دچار مشکالت قابل توجهی خواهد شد. کلید رمزگشایی از 
اظهارات متناقض و متنوع درخصوص »طرح نظام رتبه بندی 
معلمــان« و موضوع مهم اســتخدام در آموزش و پرورش 
نیز حســاب و کتاب دولت درخصوص ســهم فرهنگیان از 

صندوق های رای آینده است.

ســردار ســرتیپ محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین با خانواده غضنفر رکن آبادی و مرحوم احمد حاتمی، 

با حضور در منزل آنان دیدار کرد.
سردار سرتیپ محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با خانواده غضنفر رکن آبادی ســفیر سابق ایران در لبنان، در منزلش 

دیدار کرد.
در این دیدار ســردار نقدی رئیس ســازمان بسیج مستضعفین و 
معاونانش با برادر، دختر و همسر غضنفر رکن آبادی دیدار و گفت وگو 
کردند.در این دیدار بر پیگیری وضعیت حجاج ایرانی و تعیین وضعیت 

سفیر سابق ایران در لبنان تاکید شد.
گفتنی است  مرتضی رکن آبادی برادر غضنفر رکن آبادی در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: رسانه ها به هیچ منبعی غیراز 

ما تکیه نکنند.
وی ادامه داد: وضعیت برادرم ) سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران 
در لبنان( مفقودی است یعنی نه در سالمت کامل بوده و نه به شهادت 

رسیده است بلکه مفقود شده است.
همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در منزل مرحوم احمد 
حاتمی نیز حاضر شده و با خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد. مرحوم 
حاتمی عضو هیئت علمی و از دانشــمندان برجسته پژوهشگاه فضایی 
ایران بود که در حادثه سقوط جرثقیل در مکه مکرمه به لقاءاهلل پیوست.

دیدار سردار نقدی
 با خانواده رکن آبادی و مرحوم حاتمی

آیت اهلل نوری همدانی در درس خارج:
برجام با دقت بررسی شود

تا به کشور آسیبی نرسد
استاد درس خارج حوزه هر گونه اختالف به بهانه برجام را خالف 
وحدت و مصالح انقالب دانست و تاکید کرد: همه باید با حفظ منافع 
ملی تابع رهبر معظم انقالب باشیم و در بررسی توافق هسته ای نیز 

باید به خطوط قرمز توجه کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، این مرجع تقلید در جلسه درس خارج ضمن 
عرض تسلیت مجدد به خانواده قربانیان فاجعه غم بار منا، بر پیگیری برگشت 

مابقی ابدان مطهر تاکید کرد.
وی همچنین تشکیل سریع کمیته حقیقت یاب برای بررسی عوامل وقوع 
این حادثه دلخراش را خواستار شد و آل سعود را در اداره حرمین شریفین 

بی لیاقت توصیف کرد.
استاد درس خارج حوزه همچنین به هشدار صریح و شفاف رهبر معظم 
انقالب به ســعودی ها اشاره کرد و گفت: سخنان رهبر معظم انقالب باعث 

عقب نشینی مقامات عربستان شد.
آیت اهلل نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برجام 
اشاره کرد و گفت: برجام باید با دقت بررسی شود تا خدایی ناکرده آسیبی 

متوجه نظام و کشور نشود.
وی با تاکید بر اینکه خطوط قرمز نظام که رهبر معظم انقالب ترســیم 
کردند و اصول انقالب باید در بررسی برجام در نظر گرفته شود، اظهار داشت: 
نکته مهم و حایز اهمیت این است که نباید انسجام کشور به هم بخورد؛ هر 

گونه اختالف به بهانه برجام خالف وحدت و مصالح انقالب است.
این مرجع تقلید یادآور شــد: مقام معظم رهبری فرمودند برجام نباید 
موجب اختالف در جامعه شود؛ بنابراین هر حرف و سخن باید از طریق قانون 
باشد؛ ضمن اینکه کشور رهبری مقتدر دارند که با سخنان عزت مندانه و با 
صالبت خود ابرقدرت ها و ایادی منطقه ای آنان را سر جای شان نشاند وهمه 

باید تابع ایشان باشند.

سرویس سیاسی - 
ســرانجام با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت 
کمیسیون ویژه، گزارش این کمیسیون در جلسه علنی 
دیروز مجلس قرائت شد، گزارشی که نشان از فاجعه آمیز 
بودن اجرای برجام داشــته و جزئیات تكان دهنده ای 
از توافق ویــن برای تصمیم گیــری نمایندگان ملت 
ارائه می دهد و از ســوی دیگر در جلسه علنی دیروز 
یک فوریت طرحی بدون در نظر گرفتن هشــدارهای 
کمیسیون ویژه برجام به تصویب رسید که بر اساس آن 
برجام با شرایطی کلی و غیرالزام آور اجرایی می شود. 

در حالی که کمیسیون برجام از 40 روز پیش کار بررسی 
متن به دســت آمده در وین را شــروع کرده و به عنوان قوه 
عاقله نمایندگان و منتخب مجلس ساعت ها برای بررسی آن 
وقت صرف کرده بود و نتیجه این بررســی ها در جلسه علنی 
دیروز قرائت شد گروهی از نمایندگان دو فوریت طرحی را به 
مجلس ارائه کردند که با تصویب یک فوریت آن در عمل گزارش 
کمیسیون ویژه از اعتبار افتاده و موضوعیت خود را از دست داد. 
نمایندگان مجلس در حالــی با یک فوریت طرح »اقدام 
متناســب و متقابل دولت ایران در اجــرای برجام« موافقت 
کردند که الریجانی رئیس مجلس علیرغم دفاع یک ساعته از 
دو فوریت طرح مذکور در نشســت غیرعلنی، به عنوان موافق 

نیز در صحن سخنرانی کرد.
در این طرح که یک فوریت آن در مجلس تصویب شــده 
با قید یک ســری اصول کلی و غیر الزام آور و قابل تفســیر و 
تاویل های فراوان آمده است: »پایه برنامه جامع اقدام مشترک 
بــر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی 
بر فشار و تهدید به هر بهانه ای با تشخیص شورای عالی امنیت 
ملــی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شــد و الزم 
است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل 

در نظر گرفته شود.«
در این زمینه گفتنی است دولتی که به خاطر شیفتگی به 
برجام از رعایت اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل های 
77 و 125 در ارائــه الیحه برجام به مجلس خودداری کرده و 
در عمل هیچ گونه التزامی به قانون اساســی ندارد چگونه به 
طرحی که حاوی بندهایی مبهم و غیر قابل الزام آور و در عمل 

بی معنا است احترام خواهد گذاشت و به آن تن خواهد داد؟
از ســوی دیگر نفس گزارش کمیســیون ویژه برجام که 
بندهای مهم آن در ادامه ذکر خواهد شد نشان دهنده فاجعه آمیز 
بودن اجرای برجام است و اگر گزارش کمیسیون برجام اهمیتی 
برای مجلس و نیز تصمیم گیرندگان که همان نمایندگان ملت 
باشــند نداشته اســت، چرا بیش از 40 روز و نیز 170 ساعت 

کاری صرف تهیه این گزارش شده است؟
این در حالی اســت که در چند هفته گذشته و در پاسخ 
به انتقاداتی که چرا مجلس در روزهای حساس کنونی تعطیل 
است گفته می شد مجلس تعطیل نیست و برجام در کمیسیون 
ویژه در حال بررسی است و حال با گذشت 40 روز از بررسی 
برجام در کمیسیون ویژه ای که اعضای آن نمایندگان وکالی 
ملت هستند طرحی دو فوریتی به مجلس می رود که در عمل 
تصویب آن اجرای برجام را در پی خواهد داشــت. برجامی که 
اجرای آن بر اســاس گزارش کمیســیون ویژه فاجعه آفرین و 

مصیبت بار است. 
در روزهای گذشــته و عده ای از نمایندگان در مصاحبه با 
روزنامه های زنجیره ای ضمــن حمله به متحصنین در مقابل 
مجلس گفتــه بودند که نمایندگان کار کارشناســی خود را 
انجام داده و اسیر فضاسازی]![ها نخواهند شد و سوال این جا 
اســت که آیا احترام به قوه عاقله و بررسی کارشناسی همان 
کنار گذاشــتن گزارش کمیسیون ویژه با بیش از 170 ساعت 

کار تخصصی و ویژه بر روی برجام است؟!
بر این اساس طرح دو فوریتی که یک فوریت آن دیروز در 
بهارســتان تصویب شد یک راه انحرافی است، راهی که برجام 
غیر قابل قبول براســاس گزارش کمیسیون ویژه را از طریق 

دیگری اجرایی می سازد. 
ادعای عجیب بروجردی؛

 شورای امنیت ملی تصویب کرده است!
از ســوی دیگر عالء الدین بروجردی نماینده بروجرد در 
اظهار نظری عجیب در حالی که مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی محرمانه اســت مدعی شد که برجام در این شورا بررسی 

و تصویب شده است. 
این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقالب بر بررسی 
برجام در مجلس و توسط نمایندگان تاکید کرده و فرموده اند 

کنار گذاشتن مجلس از روند بررسی برجام به صالح نیست.
البته بروجردی اذعان داشت که مجلس بایستی برجام را 
بررسی و درباره آن نظر دهد ولی در عین حال می گوید: برجام 
محصول یک تصمیم ملی اســت، شورای عالی امنیت ملی به 
عنوان عالی ترین مرکز نظام در تصمیمات سیاســی و نظامی 

آن را تأیید کرده است.
این ســخن که مجلس باید نظر دهد ولی شــورای عالی 
امنیت ملی نظر خود را داده و تصویب کرده اســت یک معنا 
بیشتر ندارد و آن این که نمایندگان هم بایستی برجام را تائید 
کنند که این گونه حرف زدن بر اساس مفاد گزارش کمیسیون 

ویژه برجام عجیب به نظر می رسد. 
در گزارش کمیسیون ویژه برجام

 چه آمده است؟!
با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه 
بررسی برجام مجلس، برگزاری جلسات کاری فشرده و متعدد 
با حضور مسئوالن تیم هسته ای، کارشناسان و صاحبنظران و 

منتقدان، نهایتاً گزارش این کمیسیون به عنوان سند کارشناسی 
قوه مقننه با امضای دکتر علیرضا زاکانی رئیس این کمیسیون 
به صحن علنی مجلس ارسال شد تا نمایندگان ملت بر اساس 

این گزارش، نظر خود را درباره برجام اعالم کنند. 
در مقدمه و نکات کلی گزارش آمده است: جمع بندی کلی 
کمیسیون آن است که مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه 
2231،  محصول تــالش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به 
ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین ایجاد زیرساختی 

برای نفوذ در کشور به بهانه فضای پسابرجام بوده است. 
سواالتی که وزارت خارجه

 بی پاسخ گذاشت 
در ادامه این گزارش با اشاره به »مأموریت کم نظیر تاریخی 
کمیسیون ویژه برجام« آمده است: کمیسیون ضمن درخواست 
اسناد مذاکرات، 40 سؤال درباره ابهامات برای وزارت امورخارجه 
و 20 سوال برای سازمان انرژی اتمی ارسال کرد. الزم است از 
ارسال پاسخ به سؤاالت خواسته  شده توسط سازمان انرژی اتمی 
تشــکر نموده و اعالم می دارد که تا لحظه تنظیم این گزارش 
اســناد و پاسخ به سؤاالت درخواســتی از وزارت امور خارجه 

- علی رغم مکاتبات مکرر- به کمیسیون واصل نشده است.
جنبه های حقوقی برجام
 در گزارش کمیسیون 

در ادامه این گزارش با اشاره به جنبه های حقوقی برجام 
آمده است: کمیســیون معتقد است - صرف نظر از بحث های 
حقوقی مبنی بر اینکه برجام توافقی حقوقی است یا سیاسی- در 
متن برجام و ضمیمه های آن تعهداتی برای طرفین ذکر گردیده 
به نحوی که تعهدات طرف ایرانی روشن و صریح بوده،  اقدامات 
اجرایی آن نیز توســط آژانس بین المللی انرژی راستی آزمایی 
می گردد، اما تعهدات سایر طرف ها با توجه به احکام پیچیده 

مندرج در آن دچار آسیب های جدی است. 
در این گزارش تصریح شده است: کمیسیون در مجموع 
به این جمع بندی رســیده است که نظر دولت محترم درباره 
غیر قابل اصالح و تفسیر بودن متن برجام و ضرورت پذیرش 
یا رد آن در قالب فرمول همه یا هیچ، برای مجلس الزم االتباع 
نیســت و روش هایی برای مشروط سازی و ارائه تفسیر مختار 

از آن وجود دارد.
کمیســیون ویژه برجام در ادامه آورده است: کمیسیون 
برجام، صدور قطعنامه 2231 را قبل از تصویب برجام در مجلس 
شــورای اسالمی و یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص 
قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به عنوان یک نقطه ضعف جدی 
در مسیر مذاکرات هسته ای 2 سال گذشته ارزیابی کرده است.

تعهدات فراتر از حقوق قانونی 
کمیسیون ویژه با اشاره به پذیرش پروتکل الحاقی 
از سوی دولت آورده است: در حالی که قانون مصوب 
مجلس شــورای اسالمی در سال 1384 اجرای همه 
اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توســط 
دولت را ممنوع می کند و بند دوم قانون »الزام دولت 
به حفظ دســتاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران« 
مصوب تیرمــاه 1394 نیز منحصراً نظارت های ذیل 
پادمان )NPT( را مجاز دانســته و هرگونــه نظارتی فراتر 
از آن را ممنــوع دانســته است، دولت در برجام متعهد 
شــده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو 
داوطلبانه اجرا نماید. کمیسیون این تعهد را که فراتر 
از اختیارات دولت و تیم مذاکره کننده دانســته، گام 
نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان یک 
جنبــه منفی در توافق در نظر گرفته و اعالم می دارد 
تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا 
لغو قوانین فوق الذکر امکان اجرای این بخش از برجام 

منتفی است.
مكانیسم های داوری بر ضد ایران

 تنظیم شده است 
در این گزارش همچنین آمده اســت: کمیسیون پس از 
بررسی دقیق نظرات منتقدان و پاسخ های تیم مذاکره کننده 
به این نتیجه رسیده است که مکانیسم های داوری مندرج در 
قطعنامه 2231 و بندهای 36 و 37 برجام به طور کاماًل واضح 
و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم ها عماًل برای 
ایران غیرقابل مراجعه اســت. جمع بندی کمیسیون این است 
که ایران در هیچ مراجعه ای به این مکانیســم ها برنده نخواهد 
بود و بنابرایــن عماًل نمی تواند به هیچ نقض کلی یا جزیی از 

ســوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم 
خوردن توافق نشود.

در ایــن گــزارش با اشــاره به قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت آمده اســت: با توجه به بند 12 این قطعنامه و امکان 
بازگشت پذیری همه قطعنامه های قبلی با هر بهانه ای، کمیسیون 
آن لغو را نه لغو کامل که »لغو مشروط« یا »تعلیق قطعنامه های 
گذشته« استنباط می کند. عالوه بر این، توافق برجام هیچ گونه 
ضمانــت اجرایی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام آور 
2231 شــورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر 
زمــان که اراده کند می تواند اجرای آن را متوقف ســاخته و 
تحریم هــا علیه ایــران را بازگرداند. لذا با توجــه به اقدامات 
اساسی ایران در تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته ای، این 
معادله از نظر بازگشت پذیری و حقوقی برای ایران مخاطره آمیز 

ارزیابی می شود.
کمیســیون در بخش فنی نیــز در مجموع نتیجه گرفته 
است:  تغییرات فنی ایجاد شده در برنامه غنی سازی صنعتی و 
برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی ایران، بازگشت پذیری برنامه 
هسته ای کشور را در صورت نقض جزیی یا کلی توافق از سوی 

ایران با آسیب مواجه کرده است.
تعهداتی که پایانی ندارند!

در ادامــه این گزارش آمده اســت: کمیســیون معتقد 
اســت پذیرش برخی تعهدات بلندمــدت که پایانی برای آنها 
پیش بینی نشــده است از قبیل ارســال سوخت مصرف  شده 
تمام نیروگاه های هسته ای تولید برق حال و آینده به خارج از 
کشور، منع فعالیت های مربوط به بازفرآوری، تحقیق و توسعه 
بازفرآوری، توســعه راکتورهای آتی بر پایه آب سبک، افزایش 
کارآمدی نظارت بر اساس فناوری های پیشرفته، حضور گسترده 
بازرسان آژانس از جمله نکات منفی برجام است که کشور را از 

حقوق آینده خود محروم ساخته است.
بررسی جنبه های دفاعی - امنیتی برجام

در بخش بررســی جنبه های دفاعی - امنیتی برجام نیز 
آمده اســت: بر اساس اســتماع مجموعه نظرات و مشورت با 
مقام های مسئول و صاحب صالحیت در امور نظامی و امنیتی، 
کمیســیون به این جمع بندی رســیده است که برجام دارای 
خألها و ضعف های اساســی در حوزه نظامی و امنیتی اســت 
که در صورت عدم تجدیدنظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، 
دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجرا، مشــکالتی را 

پیش روی کشور قرار خواهد داد.
در این گزارش تصریح شــده اســت: ایــن موضوع برای 
کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی 
به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشر 
شده، ایران موظف است به هر تأسیساتی - از جمله تأسیسات 
نظامی و امنیتی - حداکثر ظرف مدت 24 روز دسترسی مورد 

درخواست را تأمین نماید. 
بر اســاس این گزارش کمیســیون اطمینان یافته است 
»اجــرای این رژیم بازرســی در ایــران - در صورت تحقق - 
می تواند به جمع آوری بی سابقه اطالعات از ایران منجر شده و 
زیرساخت ها، اطالعات و سرمایه های انسانی، علمی، نظامی و 
امنیتی ایران را به نحو نگران کننده ای در معرض مخاطره قرار 
دهد. لذا کمیســیون بر منع صریح فرماندهی کل قوا مبنی بر 
ممنوعیت هرگونه راه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی 

و دفاعی و نظامی کشور به هر بهانه ای تأکید می نماید.«
بررسی مسئله اقتصادی به ویژه تحریم ها 

در برجام
در بخش بررسی مســئله اقتصادی به ویژه تحریم ها در 
برجام نیز با تاکید بر این که »به رغم مشکالت اقتصادی ناشی 
از تحریم ها، کمیسیون معتقد است تحریم های خارجی -  در 
صورت تدبیر داخلی و التزام به الگوی اقتصاد مقاومتی- هرگز 
منجر به فلج نمودن اقتصاد کشور نخواهد شد و امکان تداوم 
پیشرفت کشور با فرض پیگیری اقتصاد مقاومتی وجود خواهد 
داشت.« آمده است:  با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون 
معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج شده 
از لیســت انسداد دارایی ها مرتفع شــده و این محدودیت از 
نهادهای اصلی کشــور مثل بانک مرکــزی، بانک ملت، بانک 
تجارت و برخی دیگر بانک ها در روز اجرا رفع خواهد شــد که 
موضوع بســیار مثبت ارزیابی می شود؛ لکن زیرساخت قانونی 
تحریم ســوئیفت تا روز انتقال - هشــت سال پس از تصویب 
قطعنامه 2231 - باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً 

تعلیق - و نه لغو- خواهد شد. 

بر اســاس این گزارش »کمیسیون پس از استماع نظرات 
تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع بندی نظرات متعدد، 
به این ارزیابی نرســیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای 
برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم ها در برجام وجود دارد 
و جــز در موارد معدود و بســیار کم اهمیت، در تمامی موارد 
تحریم ها تعلیق و یا توقف در اجرا شــده و زیرساخت قانونی 
آنها حفظ می شــود و این امر تأمین کننده هدف ذاتی ایران از 

مذاکرات نیست.«
گفتنی اســت سیدحســین نقوی حســینی سخنگوی 
کمیسیون ویژه برجام که این گزارش را در جلسه علنی دیروز 
قرائت کرد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: کمیسیون ویژه،  
گزارش تفصیلی بررســی متن برجام که بیش از هزار صفحه 

است را تهیه و تقدیم می کند.
جلسه غیر علنی مجلس

 برای ارائه طرح دو فوریتی 
دیروز پیش از آن که گزارش کمیســیون ویژه برجام در 
مجلس ارائه شود نمایندگان در جلسه ای غیرعلنی در باره طرح 

دو فوریتی به گفت و گو نشستند. 
محور مباحث این جلسه چگونگی ارائه طرح 2 فوریتی الزام 

دولت به رعایت خطوط قرمز در اجرای برجام بود.
الریجانی در این جلسه پیرامون فرآیند طی شده بررسی 
برجام در کمیسیون ویژه همچنین چگونگی قرائت آن در صحن 

علنی به ایراد سخن پرداخت.
گفتنی اســت در این طرح دو فوریتی که یک فوریت آن 
دیروز به تصویب رسید »با اجرای این قانون، قانون الزام دولت 
بــه تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند 
هســته ای به شورای امنیت مصوب آذرماه 1384 و نیز قانون 
الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مصوب دی ماه 1385 و قانون صیانت از دســتاوردهای 
صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران مصوب تیرماه 1389 
و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت 

ایران مصوب تیر ماه 1394 لغو می شوند.«
همچنین بر اساس ماده 9 این طرح »دولت موظف است 
منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید، ســرمایه گذاری های ضروری با اولویت های نیاز بخش 

خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی به کار برد.«
اعتراض نمایندگان به دفاع رئیس مجلس 

از برجام در جلسه غیرعلنی
گفتنی است دفاع یک ساعته الریجانی رئیس مجلس از 
برجام در جلســه غیرعلنی و سخنرانی وی در موافقت با طرح 
دو فوریتــی اعتراض برخی از نمایندگان را در جلســه علنی 

دیروز در پی داشت . 
حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی دیروز با بیان 
اینکه دفاع یک ســاعته رئیس مجلس از طرح هســته ای در 
نشســت غیرعلنی امروز خانه ملت خالف قانون و عدالت بود، 
گفت: آقای الریجانی مواردی را به دفتر رهبر انقالب منتسب 

کردند که باید بررسی شود.
رســایی گفت: آقای الریجانی! شما در جلسه صبح امروز 
گفتید که »از دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند و گفته اند 
چرا زودتر درباره برجام تصمیم گیری نمی کنید«، انتساب چنین 

مواردی به دفتر رهبر معظم انقالب باید بررسی شود.
رسایی همچنین در مخالفت با فوریت طرح هسته ای با بیان 
اینکه رهبر معظم انقالب تاکنون حاضر نشدند سند برجام را به 
دست بگیرند، گفت: دولت باید الیحه برجام را تقدیم مجلس 

می کرد و رأی به طرح هسته ای مشروع نیست.
رســایی در پایان خاطرنشان کرد: گفته شده فراکسیون 
اصولگرایان یک طرحی را درباره هســته ای ارائه داده است در 
حالی که این طور نیست و امضای افراد شاخصی مانند آقایان 

بذرپاش، زارعی، حداد عادل و زاکانی در این طرح نیست.
چگونه قبل از ارائه گزارش برجام
 طرح دو فوریتی تهیه می شود؟!

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز 
در مخالفت با دو فوریت طرح »اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« گفت: این طرح چگونه 
قبل از اینکه گزارش قرائت شود توسط عده ای از همکاران تهیه 
شده است و به گونه ای برنامه ریزی شده که در همین چند روز 

تعطیلی به چاپ رسیده است.
حاجی دلیگانی گزارش کمیســیون ویژه برجام را دقیق، 
متقن و بی ســابقه در طــول ادوار مجلس خواند و گفت: باید 

برای تهیه طرحی متناسب با آن فرصت بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام هیچ برداشتی از گزارش 
قرائت شده کمیسیون برجام ندارد خطاب به الریجانی گفت: 
نوبت قبل هم شــما وســط گزارش کمیسیون امنیت ملی و 
برخالف آیین نامه ورود کردید و در نتیجه بنده شکایت کردم 

که کمیسیون اصل نود هم حق را به من داد.
وی با طرح این سوال که مگر ما اکنون دست کم 20 طرح 
دو فوریتی در نوبت نداریم خاطرنشــان کرد: چگونه این طرح 
جلوتر از همه آنها مطرح می شود؟ چرا می خواهید نظرات خود 

را یک طرفه به مجلس بقبوالنید؟
گفتنی است وکالی ملت پس از بحث و تبادل نظر با 159 
رأی موافق، 62 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 247 
نماینده در صحن علنی مجلس به درخواســت دوفوریت این 
طــرح رأی منفی دادند. وکالی ملــت همچنین با 168 رأی 
موافق، 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع یک فوریت این طرح 

را مصوب کردند. کریمی قدوسی با اشاره به اتفاقات قم:
دولت با مردم خودمان هم مهربان باشد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
در صحن علنی مجلس با اشــاره به برخورد تند و زشت ماموران 
با منتقدین برجام در قم، از دولت خواســت در برخورد با مردم و 

منتقدین نیز از زبان عاطفی استفاده کند.
روز گذشته جواد کریمی قدوسی، در صحن علنی مجلس و در تذکری 
شفاهی با یادآوری سخن رئیس جمهور در مراسم استقبال از پیکر قربانیان 
فاجعه اظهار داشت: رئیس جمهور گفت که ما در ابتدا با آل سعود با زبان 
عاطفی سخن گفته و سپس با زبان دیپلماسی صحبت کردیم که اگر موثر 
نباشد در ادامه با زبان اقتدار سخن خواهیم گفت و ما از رئیس جمهور تقاضا 
داریم در ادامه نسبت به منتقدان نیز با همین سبک و شیوه برخورد کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت: در مسجد اعظم 
قم مردم و خانواده های شهدا تحصنی آرام و ساکت داشتند اما دستور شورای 
امنیت کشــور و اســتان نیروهای امنیتی وارد این مسجد که مرکز انقالب 
اسالمی است شدند و زن و بچه مردم را روی زمین کشیده و از مسجد خارج 
کردند؛ از دولت تقاضا داریم با مردم نیز ابتداً با زبان عاطفی سخن گویند.

گفتنی است طالب حوزه های علمیه قم پنجشنبه گذشته در اعتراض به 
سند برجام و برای افزایش دقت مجلس شورای اسالمی در تصویب این سند 
در مسجد اعظم در جوار حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( دست به تحصن 
زدند و قرار بود تا یکشنبه ادامه یابد. براساس مشاهدات خبرنگار این پایگاه 
مأمورین نیروی انتظامی با برخورد با متحصنین آقا و خانم در این مسجد، 
آنان را بازداشت و براساس شنیده ها به مقر نیروی انتظامی در نزدیکی میدان 

هفتاد و دو تن بردند.گفته می شود که حدود 40 نفر بازداشت شده اند.
قابل ذکر اســت حضور نیروهای امنیتی و انتظامی با ون و دستگیری 
افراد در مسجد اعظم قم و حرم حضرت معصومه)س( بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، همه دستگیرشدگان پس از اخذ تعهد در 
ساعت آخر شامگاه روز شنبه آزاد شدند. گفته می شود یکی از دستگیرشدگان 

به دلیل عدم امضای تعهد آزاد نشده است.


