امنیت پایدارتر و عمیق تری را رقم خواهیم زد

گزاری جلسه غیر علنی مجلس درباره برجام با حضور ظریف

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس از جلس��ه غیر علنی برجامی مجلس با حضور
وزیر امور خارجه خبر داد.
اس��داهلل عباس��ی با بیان اینکه طبق تصمیم اتخاذ ش��ده در هیئت رئیسه ،قرار
اس��ت هر هفته جلس��ه غیرعلنی پیرامون یکی از مباحث مهم کش��ور داش��ته
باش��یم،گفت :قرار است تا مجلس در یک جلسه غیر علنی آخرین وضعیت برجام
و «اینس��تکس» سازوکار ویژه مالی ایران و اتحادیه اروپا را بررسی کند.این جلسه با
حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و معاونان وی برگزار میشود ،با توجه به اینکه
امکان برگزاری این جلس��ه در این هفته وجود ندارد ،جلس��ه مذکور طی  2هفته آینده
برگزار میشود .در راستای تصمیم هیئت رئیسه پارلمان مبنی بر بررسی موضوعات مهم
در یکی از جلسات علنی و یا غیرعلنی مجلس ،در یکی از جلسات هفته گذشته پارلمان
تسنیم
موضوع بازار خودرو با حضور رضا رحمانی وزیر صمت بررسی شده است.
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وزیر کش��ور گفت :هدف اصلی ما این اس��ت تا با انجام اقدامات مختلف در ابعاد
متفاوت ،امنیت پایدارتر و عمیق تری را رقم بزنیم.
عبدالرضا رحمانی در حاش��یه افتتاح پاویون دولت فرودگاه بجنورد ،در خصوص
امنیت مناطق مرزی کشور ،اظهار داشت :موضوع امنیت در کشور ما در شرایط
بس��یار مطلوبی قرار دارد .در غرب کش��ور اس��تقرار مطلوب و مؤثر نیروها جهت
کنترل همه مرز وجود دارد و بعالوه تبادل و همکاری های مش��ترک با کش��ورهای
همسایه از جمله ترکیه و عراق در این خصوص داریم.
وی با بیان اینکه مناطق غربی جزء مهم ترین مناطق کش��ور محسوب می شود،تصریح
کرد :در برخی موارد عبورهای غیرقانونی صورت میگیرد که البته تحت رصد نیروهای ما
قرار دارد و تا جایی که الزم باشد طبق قوانین بازدارندگی در کشور همجوار در مرز و با
وزارت کشور
همکاری یکدیگر کار را برابر مقررات موجود دنبال می کنیم.

رویـداد
اخبار

ورود شورای نگهبان به انصراف
نمایندگان از استیضاح
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با اش��اره به
انصراف نمایندگان از اس��تیضاح وزرا با وعده آپارتمان
گفت :برخی از نمایندگان با همین رویکرد رد صالحیت
ش��دند و ش��ورای نگهبان هم در این قضیه وارد ش��ده
اس��ت .وی افزود :متاس��فانه این رویک��رد و ارتباط در
مجلس وجود دارد که برای مثال در اس��تیضاح یکی از
وزرا فراکسیون امید تا ساعت  11روز استیضاح پیرامون
عملکرد وزیر مربوطه مصمم به استیضاح بودند اما یک
ال��ی دو دقیقه قبل از اس��تیضاح ب��ا پیامهای دریافتی
نظرها تغییر پیدا کرد.
ترکی خاطرنش��ان کرد :ب��ه نمایندگان ته��ران گفته
میش��ود ک��ه چرا تاکن��ون انتق��ادی را به وزی��ران را
نداش��تهاند و ک��دام س��ئوال را از وزرا و هیئ��ت دولت
داش��تهاند!؟ وابس��تگی نمایندگان با هیئ��ت دولت در
حد تعامل و پیش��برد کشور مطلوب است اما این طور
نباش��د که نامالیمات دیده نش��ود .عدالت و رویکرد به
سمت مس��تضعفین آن چیزی بود که برای آن انقالب
کردی��م و این در حالی اس��ت که دولتیها از آن فاصله
گرفتهاند ،تفکرات لیبرالیس��می شده و در حوادث تنها
به فکر منفعت و س��ود خودشان هستند .اکبر ترکی با
بیان اینکه س��وء مدیریت در سیاس��ت های کالن آب
کش��ور سبب شده که در گذشته و اکنون با چالش آب
روبهرو شویم ،اظهار داشت :عزم جدی برای ساماندهی
آب استان اصفهان وجود ندارد .وی خاطرنشان کرد :با
وجودی که استان اصفهان را به عنوان استان برخوردار
تلق��ی و آن را بهش��ت معرفی میکنند ،اما متاس��فانه
اس��تان اصفهان به دلیل بازیهای سیاسی عقب مانده
شده است .تسنیم

یادداشت

شورش علیه 7.600.000.000
میلیارد امضا
رحمت مهدوی

عضو انجمن علوم سیاسی ایران

ترکیب ش��ورای امنی��ت فعلی برآم��ده از واقعیتهای
جهان در دنیای پس از جنگ جهانی دوم است و هیچ
سازگاری با دنیای قرن  21ندارد .با وجود این در حال
حاضر تا بوجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار آن
نه��اد به ناچار برای جلوگی��ری از هرج و مرج جهانی،
قطع نامه های آن باید مورد رعایت کش��ورهای عضو
قرار گیرد .این در حالی اس��ت ک��ه رعایت قطع نامه
های آن صرفا زمانی رعایت می شود که منافع  6عضو
آن علی الخصوص آمریکا تامین شود.
ای��ن روزه��ا دوباره ب��ا تصمیم های اخی��ر جمهوری
اس�لامی بحث برجام دوباره داغ شده و برخی نه تنها
از خازج بلکه از داخل نیز نسبت به اتخاذ تصمیمهای
جدید ایران همچون بازگش��ت غنی سازی اورانیوم به
باالی  3.67رویکرد انتقادی اتخاذ نمودند .کشورهای
اروپایی به دنبال اقناع کردن جمهوری اس�لامی ایران
برای عدم انجام این کار هس��تند .در بحث هس��ته ای
فارغ از اینکه حق با جمهوری اسالمی است یا قدرتهای
غرب��ی باید گفت به هر حال اختالف های موجود بعد
از روی کار امدن دولت روحانی بعد از بیس��تودو ماه
مذاکره میان ایران و اعضای ش��ورای امنیت منتهی به
«برجام» شد و اگر آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت
ترام��پ از انعقادآن اعالم نارضایتی می کند باید بداند
که همین برجام مورد نارضایی بس��یاری از گروههای
داخل ایران نیز اس��ت .با وجود این جمهوری اسالمی
نسبت به برجام پایبند بوده و این ایاالت متحده آمریکا
بوده اس��ت که از برجام خروج کرده و انواع تحریم ها
را در س��طح بین المللی برای ایران ایجاد نموده و این
رفتار آمریکا به مثابه شورش علیه 7.600.000.000
میلیارد امضا است.
برجام توسط اعضای دایم شورای امنیت به نمایندگی از
کل کشورهای جهان انجام شده است و این کشورهای
نیز برآمده از ملتهای مختلف هس��تند .به عبارتی این
جمعیت باالی  7میلیاردی اختیارات خود را در سطح
جهانی به نهادی تحت عنوان ش��ورای امنیت هر چند
ب��ه الجبار س��پردند و اکنون همین کش��ورهای عضو
ش��ورای امنیت و در راس انها آمریکا به ساختار ایجاد
کرده خود نیز پایبند نیستند .عدم پایبندی آمریکا به
برجام که شاید یکی از بزرگترین پرونده های شورای
امنیت از بدو تاس��یس باش��د در واقع تلنگری جدی
مبنی بر عدم کارایی شورای امنیت فعلی است.
چه تضمینی وجود دارد که جمهوری اس�لامی دوباره
وارد مذاکرات ش��ود و بعد از چند ماه عضو دیگری از
اعضای ش��ورای امنیت یا مجددا خ��ود آمریکا دوباره
بهانه ه��ای جدید را برای بره��م زدن توافقات جدید
مطرح ننمایند .بهترین راه برای حل اختالفات موجود
بازگشت آمریکا به برجام و پی بردن اعتراضهای خود
در مسیر برجام و ساختار شورای امنیت فعلی است نه
رفتار قلدرمابانه و کدخداگونه.

حضور زنگنه در مجلس

س��خنگوی فراکسیون مستقالن از حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در این فراکسیون
خبر داد .مهرداد بائوج الهوتی س��خنگوی فراکس��یون مس��تقالن والیی مجلس
شورای اس�لامی از حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در فراکسیون متبوعش خبر داد
و گفت :براس��اس برنامهریزیهای انجام شده وزیر نفت در جلسه روز (یکشنبه 23
تیر) این فراکس��یون حضور مییابد .وی افزود :بررس��ی نتایج کنفرانس اوپک در وین،
وضعیت تولید و صادرات نفت و همچنین بررس��ی آخرین وضعیت توقیف نفتکش ایران ا ز
جمله دس��تورکارهای این جلسه است .سخنگوی فراکسیون مستقالن تصریح کرد :جلسه
فراکس��یون مستقالن رأس س��اعت  7صبح و در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار
میشود 10 .روز پیش یک نفتکش متعلق به جمهوری اسالمی ایران از سوی نیروی دریایی
انگلیس در آبهای تنگه جبل الطارق توقیف شد و تاکنون نیز د توقیف مانده است.
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گزارش
مقرهای تروریستها در اقلیم کردستان عراق گلوله باران شد

ضرب شست سپاه
ِ

هفدهم شهریور سال گذش��ته بود که محل استقرار و جلسه
س��ران یکی از گروهکهای تروریس��تی در خاک کردس��تان
عراق از سوی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با موشکهای
بالستیک هدف قرار گرفت و نابود شد.
پس از آن نیز در تاریخ  8مهر 1397
ب��ا انجام عملیات موش��کی با ن��ام «ضربت مح��رم» و با رمز
مقدس «یا حس��ین( ع)» شش فروند موشک بالستیک میان
برد از پایگاههای موش��کی نیروی هوا فضای س��پاه در غرب
کشور شلیک و تروریس��تها از فاصله  570کیلومتری هدف
ق��رار گرفتند که به دنبال آن ،هفت فرون��د پهپاد رزمی این
نیرو ،مواضع و مقرهای تجمع و پش��تیبانی تروریس��ت های
مزدور استکبار جهانی را بمباران کردند.
در تازه ترین عملیات برون مرزی س��پاه پاس��داران ،مقرهای

تروریستها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران
و گلوله باران ش��د که به هالکت و زخمی شدن شمار زیادی
از تروریستها انجامید.
در پی تحرکات اخیر تروریس��تهای تحت حمایت اس��تکبار
جهانی در مناطقی از غرب و ش��مال غرب کشور ضدامنیت و
آرامش ملت ایران ،روابط عمومی نیروی زمینی سپاه اطالعیه
ای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است:
در پی اقدام تروریستی روزهای اخیر گروهک های ضد انقالب
و تحت حمایت اس��تکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال
غرب کش��ور و به ش��هادت رساندن شهید س��رافراز و دالور
"حاصل احمدی "و دو تن از پاس��داران غیور اس�لام و تالش
مذبوحانه در برهم زدن امنیت اس��تانهای آذربایجان غربی

امیرآبادی:

فکر نمیکردیم دولت روحانی
اینقدر ضعیف باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه واقعاً فکر نمیکردیم
دولت روحانی اینقدر ضعیف باشد ،گفت :بسیاری از مشکالت
ناش��ی از ضعف مدیریتی بوده و مجلس هم دولتزده ش��ده
است .احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه
مجلس در برنامه «چهل  »۵۷ش��بکه شما ،با اشاره به هدف
خ��ود از حضور در مجلس و نه��اد قانونگذاری ،اصالح برخی
قوانی��ن و رویههای ناقص را ه��دف از این حضور ذکر کرد و
گفت :بعد از حضور در مجلس هم کارهایی را دنبال کردیم،
اما متوجه شدم مجلس آن چیزی نیست که تصور میکردم.
ال بارها گفتهام اگر آقایان قاضیزاده هاشمی،
وی ادامه داد :مث ً
آخوندی ،نعمتزاده ،شریعتمداری و زنگنه استعفا ندهند ،این
مجلس عرضه برکناری آنها را ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس ،با اشاره به ویژگیهای فرهنگی
قم از جمله حرم مطهر حضرت معصومه ،حوزههای علمیه و
جامعة المصطفی اظهار داشت :با وجود این فرصتها ،قم باید
از جهت فرهنگی بهترین اس��تان کش��ور باشد ،اما متأسفانه
ال در طالق رتبه
در برخی ناهنجاریها دارای رتبه اس��ت؛ مث ً
س��وم کش��ور را دارد ،اما قطعاً دش��من برای قم برنامه دارد.
امیرآبادی در همین رابط��ه افزود :در برخی خیابانهای قم،
مش��اهده میکنیم که وضعیت حجاب و عفاف به هم ریخته
اس��ت .وی در پاسخ به این سوال که حوزههای علمیه چقدر
در مدیریت فضای فرهنگی ق��م موفق عمل کردهاند ،گفت:
گاه��ی برخی مدیرانی که در رأس حوزههای علمیه بودهاند،
برنامهه��ای خوبی در قم اجرا کردهاند ،اما برخی س��اخت و
س��ازها و حوزههای علمیه آنچنان��ی در قم و تجملگراییها
ال ساختمانهایی برای
نیز انجام شده اس��ت؛ الزم نیست مث ً
حوزههای علمیه س��اخته ش��ود که خدای نکرده نزدیک به
اش��رافیت باش��د ،آنهم در ش��رایطی که مردم یک کیلومتر
آنطرفتر گرفتار معیشت هستند.
نماینده م��ردم قم تصریح کرد :البته یک ریال از بودجههای
دولتی در این س��اخت و سازها اس��تفاده نمیشود و همه از
ال خود مقام
کمکهای مردمی و کمکهای خیرین است؛ مث ً
معظ��م رهبری در دفاتری که در قم دارند ،خیلی نس��بت به
ال یک مدرسه علمیهای در
این مسئله حساس هس��تند؛ مث ً

یک مس��یر ساخته شده بود که باعث بدبینی مردم هم شده
ب��ود ،وقتی چند صد متر آنطرفتر ق��رار بود از طرف دفتر
ایشان مدرسه دیگری ساخته شود ،آقا جلویشان را گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد :دولت امس��ال و س��ال قبل
در بودج��ه حوزههای علمیه  ۱۵۰میلی��ارد تومان کم کرده
ب��ود که آن را به رقم س��ابق بازگرداندیم ،اما یک جدول ۱۷
در بودجه وجود داش��ت که بر اساس آن به برخی مؤسسات
فرهنگی ش��خصی پول میداد که آن را حذف کردیم .چراکه
اینها شخصی بودند و دولت به هرکدام که دلش میخواست
پول میداد و به هرکس��ی نمیخواست پول نمیداد و خطی
برخورد میکرد؛ به جای این ،اعتبار حذف ش��ده را برای وام
به رزمندگان معس��ر و روحانیونی که در روستاها برای تبلیغ
مستقر میشوند ،اختصاص دادیم .امیرآبادی فراهانی در ادامه
و درب��اره فعالیت یک جریان نف��وذی در حوزه علمیه اظهار
داشت :به نظر میرسد دش��من میخواهد در همه مراکز ما
ال در شرایطی که حضرت
نفوذ کند و ما باید مراقب باشیم .مث ً
آیتاهلل مکارم شیرازی میگوید من حتی یک ماهواره را هم
نمیتوانم (برای تبلیغ) اجاره کنم ،چطور ش��خصی چندین
ماهواره را اجاره میکند؟! قطعاً نفوذ در حوزههای علمیه هم
جدی اس��ت و باید طالب انقالبی مراقب باشند .وی در ادامه
و در پاس��خ به این س��وال که آیا برجام تصمیم نظام بود یا
دولت ،اظهار داشت :برجام تصمیم نظام بود ،اما تاکتیکهایی
که اینها در مذاک��رات به کار گرفتند ،بخش عمدهای از آنها
مورد تأیید نظام نبود.
امیرآب��ادی فراهانی با بی��ان اینکه از نظر م��ا برجام مرده و
بای��د دفنش کنن��د ،تصریح کرد :هم��ه تخممرغهای دولت
در س��بد برجام گذاش��ت و همگی هم شکست .عضو هیأت
رئیسه مجلس با بیان اینکه واقعاً فکر نمیکردیم دولت آقای
روحانی اینقدر ضعیف باشد ،گفت :بسیاری از مشکالت ناشی
از ضعف مدیریتی اس��ت و مجلس هم دولتزده شد؛ لیست
ال طرفدار دولت اس��ت ،فراکسیون مستقلین هم
امید که کام ً
به ریاست آقایان الریجانی و کاظم جاللی شکل گرفت؛ وقتی
این دو فراکس��یون با هم همراه میشوند ،وزرا دیگر به هیچ
عنوان جوابگوی مجلس نمیشوند.

امیر حاتمی در واکنش به تهدید صهیونیستها:

تجاوزگران به حریم ایران را با پاسخی دندانشکن پشیمان
خواهیم کرد
وزی��ر دفاع گفت :هر دش��منی در هر س��طحی قصد تجاوز
به حریم و تمامیت ارضی جمهوری اس�لامی ایران داش��ته
باش��د ،با پاسخ قاطع ،دندان شکن و پشیمان کننده مواجه
خواهیم کرد.
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تهدید اخیر نخس��ت وزیر رژیم اش��غالگر ق��دس را مصداق
آش��کار و صریح نقض بند  ۴ماده  ۲منش��ور س��ازمان ملل
متحد در عدم تهدید و توس��ل به زور علیه سایر کشورهای
عض��و س��ازمان ملل متح��د از جمله کش��ورهای منطقه و
جمهوری اسالمی ایران دانست.
وی با اش��اره به سخنان نخس��ت وزیر رژیم اشغالگر قدس
در پایگاه هوایی و همچنین س��خنان گذش��ته وی در محل
تأسیس��ات اتمی دیمونا در سال گذشته که یک کشور عضو
س��ازمان ملل و عضو  NPTرا به طور مشخص مورد تهدید
هس��تهای و نظامی قرار داده بود ،نهایت بیشرمی برشمرد
و تأکی��د کرد :جمهوری اس�لامی ایران ب��ا حفظ حق دفاع
مش��روع مبتنی ب��ر آموزههای دین مبین اس�لام و رهنامه
دفاعی کش��ور و هم چنین ماده  ۵۱منش��ور ملل متحد؛ از
چنان آمادگی و اقتدار توس��ط نیروهای مس��لح جمهوری

اسالمی ایران برخوردار است که هر دشمنی در هر سطحی
قص��د تج��اوز به حری��م و تمامی��ت ارضی کش��ور مقدس
جمهوری اسالمی ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع ،دندان
شکن و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از وزارت امور خارجه
خواست همانگونه که تاکنون پیگیریهای حقوقی را نسبت
ب��ه رفتاره��ای تهدیدآمیز رژیم اش��غالگر ق��دس از طریق
مراجع بینالمللی از جمله س��ازمان ملل متحد و ش��ورای
امنیت صورت داده است ،خواستار پاسخگویی جدی مجامع
بینالمللی به این رفتارهای هنجارش��کن و مخاطرهآمیز بر
اس��اس اصول و موازی��ن صلح و امنیت جهانی باش��د تا به
عنوان س��ند رسمی در س��ازمان ملل متحد منتشر و ثبت
شود.
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم اش��غالگر قدس چندی
پی��ش در بازدی��د از اس��کادران جدیدتری��ن جنگندههای
نس��ل پنجمی اف  ،۳۵-ایران را با این نس��ل از جنگندهها
تهدید کرد .او گفته «ایران باید به یاد داش��ته باشد که این
هواپیماها میتوانند در هر نقطه از خاورمیانه ،از جمله ایران
و سوریه پرواز کنند» روابط عمومی وزارت دفاع

و کردستان ،نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
ادامه هش��دارهای قبلی کش��ورمان به اقلیم کردستان عراق
مبن��ی بر جلوگیری از اس��تفاده گروهکهای تروریس��تی از
مناطق حاش��یه مرزهای مش��ترک با جمهوری اسالمی ایران
برای فعال کردن مقرها برای آموزش ،س��ازماندهی و گسیل
تیم های تروریستی در نفوذ از مرز و انجام اقدامات تروریستی
و ضد امنیتی در میهن اسالمی ما و بی توجهی و مسامحه در
این خصوص ،از روز چهارش��نبه (  ۱۹تیرماه ) مقرهای فعال
و محل استقرار و آموزش گروهکهای تروریستی ضدانقالب
در این مناطق را هدف قرار داد.
در ای��ن عملیات که توس��ط واحدهای موش��کی  ،پهپادی و
توپخان��ه نیروی زمینی س��پاه انج��ام پذیرف��ت ،مراکز فعال
تروریس��ت ها هدف قرار گرفت و عالوه بر انهدام آنها ،ش��مار
زیادی از عناصر تروریستی به هالکت رسیده و یا زخمی شده
اند که اطالعات تکمیلی متعاقبا به آگاهی ملت ش��ریف ایران
رس��انده خواهد ش��د .در اطالعیه نیروی زمینی سپاه تصریح
شده اس��ت :با اشراف اطالعاتی و ش��ناخت دقیق یگان های
اطالعاتی و عملیاتی از نقاط و محل های اس��تقرار تروریست
های مزدور ،اهداف موردنظر به دقت مورد اصابت قرار گرفته

و مراحل عملیات نیز تصویربرداری و مس��تند س��ازی شده
است.
این اطالعیه در پایان با پرده برداش��تن از تالش تروریست ها
در استفاده از روس��تاییان به عنوان سپر انسانی و درخواست
مجدد از مردم ش��ریف کردستان عراق مبنی بر فاصله گرفتن
از محل های اس��تقرار گروهک های تروریس��تی و طرد آنان
تاکید کرده اس��ت :همانگونه که بارها تصریح ش��ده اس��ت،
امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به ویژه مردم
عزی��ز و غیور اس��تان های مرزی خط قرمز نیروهای مس��لح
کشور بویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده
و در ای��ن خص��وص هیچ مالحظه و مرزی را نمی شناس��د و
تروریس��ت ها را در هر س��وراخی که خزیده باشند به سزای
اعمال ننگین و جنایتکارانه ش��ان خواهند رس��اند ،همچنین
از اقلی��م کردس��تان عراق انتظ��ار می رود با ج��دی گرفتن
هش��دارها و تذکرات جمهوری اس�لامی ای��ران ،بیش از این
اجازه ندهد س��رزمین خود به پناهگاه و محل آموزش ،تربیت
و س��ازماندهی تروریس��تها برای ارتکاب جنایات تروریستی
و به مخاطره انداختن امنیت پایدار کش��ورمان تبدیل ش��ود.
سپاه نیوز

حجتاالسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:

انگلیس بزودی سیلی خواهد خورد
ام��ام جمعه موقت ته��ران گفت :انگلیس��یها بزودی بابت
جسارتش��ان در توقیف نفتک��ش ایرانی از ب��ازوان پر توان
قدرتمندان نظام ما سیلی خواهند خورد.
حجتاالس�لام کاظم صدیقی در خطبههای این هفته نماز
جمعه تهران که در مصالی امام خمینی (ره) برگزار شد ،با
اشاره به نقض عهد آمریکا و رسوایی آن کشور در میان همه
کس��انی که قانون رایج بش��ریت را قبول کردند و میدانند
ک��ه این قوانین امنی��ت بینالمللی را تثبیت
میکند ،اظهار داشت :آمریکا با اینکه برجام
از ابتدا نافرجام بود ،متوازن نبود و خسارت
ب��ار بود اما با این حال آنه��ا برجام را نقض
کردن��د ،در زمان اوباما ه��م برجام را نقض
و تحریمها را تش��دید کردند تا نوبت به این
رئیسجمهور رسید.
وی گفت :رهبری این علمدار شرف و عزت
بینالملل��ی فرمودند اگر آنه��ا برجام را پاره
کنن��د ما آن را آتش میزنی��م ،امروز هم با
ای��ن صالبتی که کان��ون مقاومت بینالمللی
یعنی رهبری این جریان دارد ،با گذش��ت یکسال اروپاییها
ال تابع
نه تنها به تعهدات برجامی خود عمل نکردند بلکه عم ً
آمریکا شدند و در پیشبرد تحریمهای ظالمانه علیه ما ،آنها
را همراهی کردند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جا نداشت فرصت دو
ماهه به اروپاییها بدهیم ،افزود :بی معنی است که قراردادی
چند جانبه باش��د ،همه کنار بکش��ند و یکی بگوید ما هنوز
هم باقی میمانیم .این چیس��ت؟ اقتدار است؟ عزت است؟
حکمت اس��ت؟ دو ماهی که فرصت دادیم هم پایان یافت و
امروز مس��ئولین متفقالقول هستند که تعهدات برجامی را
کاهش دهیم و این کاهش هم معاالسف در چارچوب برجام
است .طبق مواد  ۲۶و  ۳۶برجام اجازه داده شده به هر یک
از طرفها که بخواهند در واکنش به بد عهدی طرف مقابل
در تعهدات خودش تجدید نظر کند.
صدیقی بیان کرد :لذا اولین گامی که متفقالقول برداشتیم
مس��اله غنی س��ازی اس��ت که ب��ا عنایت و نص��رت حق و
پش��تیبانی مردم همیش��ه در صحنه تصمی��م گرفتیم که،
هرمقدار الزم داریم ،تا  ۲۰درصد غنی سازی را باال ببریم و
در این خصوص هم ما مالحظه هیچکس را نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :نکته مهمی که باید همه توجه داش��ته باشند
این اس��ت که همه مصیبتهایی که برای بشر پیش میآید
و مواج��ه میش��ود با تلخیها و دش��واریها این اس��ت که
انسانهای استوار هر تهدیدی را به فرصت تبدیل میکنند.
خداوند در قرآن به س��ختیها قسم میخورد ،به این دلیل
که تمام برکاتی که عاید جامعه بش��ری شده در اثر تحمل
مشقتها و فشارها بوده است.
خطی��ب جمع��ه تهران گفت :اگ��ر جنگ نبود ش��ما امروز
صاحب قدرت برتر موش��کی نبودید و این پهپاد رادار گریز
و مدرن آمریکایی را نمیتوانس��تید سرنگون کنید .در این
جن��گ اقتصادی هم باید مس��ئولین همانطور که در جنگ
نظامی به جوانان میدان دادند و به کسانی که دل به والیت
دادند و همینهایی که با این اعتقاد موشک ،هواپیما و پهپاد
ساختند ،داعش را از بین بردند و امنیت کشورهای دیگر را
عالوه بر کش��ور خود تأمین کردند ،مجال و فرصتی بدهند.
صدیق��ی تاکید کرد :اگر اینطور ش��ود ای��ن جوانان عرصه
اقتص��ادی را در موقعیتی قرار میدهند که برای همیش��ه
ملت ما پیروز و دشمنان ما سرافکنده خواهند شد.
ام��ام جمعه موق��ت تهران با بی��ان اینکه رهب��ری انقالب
در بیانی��ه گام دوم انق�لاب ب��ر جوانگرای��ی و اعتم��اد به
س��رمایههای داخلی تاکید دارند ،گفت :ما امروز خبرهایی
دریاف��ت کردیم که در برخی مناصب مهم اقتصادی ،بعضی
جوانان مجرب ،کارآزموده و انقالبی استقرار پیدا کردند که
امیدواریم موردی نباش��د .البته تنها انتصاب اکتفا نمیکند.
اگ��ر جوانی مؤمن و انقالبی بود و خواس��ت مطالب آنجا را

ش��فاف در اختیار مردم قرار دهد ،باید از آن جوان حمایت
ش��ود .وی در خصوص توقیف کشتی نفتکش ایرانی توسط
دولت انگلیس ،افزود :خدا دش��منان ما را بی عقل قرار داده
اس��ت ،آدم عاقل که با حق در نمیافتد .آنها دیدند که بعد
از فاصل��ه نه چندان دوری از حادثه اهواز ،موش��کهای ما
کنار اردوگاه آمریکا چه اقتداری را نش��ان داد .ش��ما مردم
عزی��ز به حق توق��ع دارید و من این اطمین��ان را میتوانم
بده��م که انگلیس��یها ب��زودی باب��ت این
جس��ارت ،بیتوجهی و غفل��ت از بازوان پر
توان قدرتمندان نظام ما سیلی بخوردند تا
برای همیشه پشیمان باشند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع
حجاب در کش��ور ،بیان کرد :موضوع کشف
حج��اب رضا خانی با دس��تور انگلیس��یها
صورت گرفت .آنها خواس��تند با سنگرهایی
که برای مس��لمانان هویت و اقتدار میآورد
برخ��ورد کنند که یکی از آنها مس��اله زنده
نگهداش��تن داستان کربال و امام حسین (ع)
اس��ت ،دوم راهنمایی علما ب��ا آرم خاص پیغمبری بود .این
عمامه و این لباس آرم مجاهدت و از جان گذش��تگی است،
آرم نوک��ری امام زمان اس��ت آرم صیانت از بدیها اس��ت،
لباس متانت اس��ت لذا رضا خان عمامهها را هم به دس��تور
انگلیس برداشت .س��ومین سنگر ،موضوع خانواده است که
در تحکیم خانواده نقش حجاب بسیار پر رنگ است ،از این
جهت حجاب را خواست با سر نیزه بردارد.
صدیق��ی تصریح کرد :م��ن مردم خود را موم��ن می دانم،
بان��وان مملکت را عالقه مند به حضرت زهرا (س) می دانم،
معتق��د به قرآن م��ی دانم و بر اس��اس دیدههای خودم در
مجامع عمومی عرض میکنم که حتی بانوان و دخترانی که
ظاهر خود را حفظ نکرده بودند التماس دعاهایی داش��تند،
راهنماییهایی که میخواهند ،نذرهایی که در مجالس امام
حس��ین (ع) و جاهای دیگه دارند ،بیانگر این است که خدا
میداند اکثریت آنها اسالم و احکام اسالم را قبول دارند ولی
برخی از آنها در اثر عدم توجه در یک فضایی قرار میگیرند
و لجاجت میکنند.
ام��ام جمعه موقت تهران تصریح کرد :ما در انگلیس خانمی
را دیدیم که به تازگی به اس�لام گرویده بود ،از او پرسیدند
که چطور ش��د که اسالم آوردی؟ گفت من روزی از خانمی
که چادر به س��ر داش��ت پرسیدم که این چه لباسی است و
وقتی آن خانم چادری فلس��فه دینی حجاب را برایم تعریف
ک��رد ،نکتههایی ش��نیدم که ب��ه خودم گفت��م اینها همان
گمش��دههای زندگی من در آن دینی اس��ت که آن حجاب
را تعیی��ن کرده اس��ت .وی ادامه داد :برهنگ��ی را نه عقل
میپسندد نه فطرت .ش��ما دیدید اولین کاری که مادرمان
«حوا» پس از آنکه از بهش��ت بیرون آمدند انجام دادند این
ب��ود که با برهنه دی��دن خود ،بالفاصله خود را پوش��اندند.
لذا پوش��ش و حجاب ش��رف ،اقتدار ،عزت و هویت اس��ت.
بع�لاوه آنکه انس��جام خانوادگی را به دنب��ال میآورد .زنی
که در ن��گاه هر هرزهای قرار میگی��رد نمیتواند در کانون
خانواده خود گرم باشد .صدیقی پیرامون مسائل و مشکالت
اقتصادی کش��ور ،گفت :یکی از م��واردی که مردم را اذیت
میکند تبعیض و اختالف طبقاتی در کشور است .مشکالت
ارزی که ب��ه وجود آمد اختالفات طبقاتی را تش��دید کرد.
امروز بیکاری ،جوان��ان را نگران و اذیت میکند ،این موارد
نتیجه تحریم بیگانه نیس��ت بلکه ناشی از سو مدیریت و بی
تدبیریها است .وی ادامه داد :مسئولین باید حاشیه شهرها
را ببینن��د ،بیکاری جوان��ان و فاصله طبقاتی را ببینند .یک
بدنی را تصور کنید که س��ر آن گنده ش��ده ولی پایین تنه
آن رنجور و ضعیف باش��د ،همه از این تصویر زش��ت ،نفرت
پی��دا میکنند .اقتصاد ،خون اس��ت و بای��د در همه رگها
جریان داشته باشد ،پایین شهری و باال شهری نباید داشته
باشیم .مهر

