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 نامه الریجانی به روحانی 
برای ارائه گزارش ساالنه به مجلس

عضو هیئت رئیس��ه مجلس از نام��ه رئیس مجلس به 
رئیس جمه��ور برای ارائ��ه گزارش س��الیانه دولت به 

مجلس خبر داد.
علی  اصغر یوس��ف نژاد با بیان اینک��ه طبق ماده 235 
آئین نام��ه داخلی  پارلم��ان، رئیس جمهور و وزرا باید 
مرداد ماه هر سال به نمایندگان درباره عملکرد دولت 
گزارش دهند، گفت: این گزارش باید براس��اس برنامه 
ارائه ش��ده در زمان رأی اعتماد وزرا و همچنین طبق 
تکالیف و ماموریت هایی که بر اساس اسناد باالدستی 
بر عهده وزرا است تدوین شود و آنها عملکرد وزارتخانه 
متبوع در س��ال گذشته و برنامه خود برای سال آینده 

را ارائه دهند.
وی افزود: پیش از این معاونت نظارت مجلس مکاتباتی با 
دولت درباره اینکه رئیس جمهور و وزرای طبق آئین نامه 
داخلی مجلس مکلف هس��تند گ��زارش عملکرد حوزه 

کاری خود را به وکالی ملت ارائه دهند، داشته است.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس با تاکید بر اینکه طبق این 
قانون رئیس جمهور به وکالی ملت پاس��خگو می شود، 
ادامه داد: این گزارش ها به نوعی بررس��ی و ارزشیابی 
عملکرد یک س��اله دولت اس��ت و پ��س از ارائه آنها از 
سوی دولت به هیئت رئیسه پارلمان، هیئت رئیسه این 

گزارشات را به کمیسیون های تخصصی ارائه می دهد.
یوس��ف نژاد ب��ا بیان اینک��ه معاونت نظ��ارت و مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س نی��ز در جری��ان وضعیت این 
گزارش ها قرار می گی��رد، اضافه کرد: طبق ماده 236 
آئین نام��ه داخلی پارلمان، کمیس��یون های تخصصی 
مجل��س باید ظ��رف یک ماه گ��زارش  عملکرد وزرا و 
رئی��س جمهور را بررس��ی و جمع بن��دی نهایی را به 
هیئت رئیس��ه قوه مقننه ارائ��ه دهند و این گزارش ها 

باید بالفاصله در دستور کار صحن قرار گیرد.
عضو فراکس��یون امید در مجلس اظهار داش��ت: این 
اقدام به نوع��ی جنبه نظارتی و ارزش��یابی مجلس از 
عملک��رد دولت را به دنبال دارد، ضمن اینکه به نوعی 

رأی اعتماد مجدد نمایندگان به وزرا است.
یوس��ف نژاد با بیان اینکه نام��ه رئیس مجلس به دولت 
ارس��ال شده تا گزارش عملکرد خود را در مرداد ماه به 
مجلس ارائه دهند، یادآور ش��د: هیئت رئیسه پارلمان 
نیز پیش از این معیار ها و شاخص هایی که وزرا و رئیس 
جمه��ور باید بر اس��اس آن چارچوب گ��زارش خود را 

تدوین کنند به دولت ارسال کرده  است.  تسنیم

 اظهارات وزیر خارجه برزیل 
درباره سوخت رسانی به کشتی های ایران

وزیر خارجه برزیل با اش��اره به دستور دیوان عالی این 
کش��ور برای سوخت رسانی به کشتی های ایرانی گفت 
که ش��رکت دولتی »پتروبراس« ب��ا خطر تحریم های 

آمریکا مواجه است اما طبق قانون عمل خواهد کرد.
ب��ه دنبال صدور دس��تور دی��وان عالی ف��درال برزیل 
به ش��رکت نف��ت و گاز پتروب��راس این کش��ور برای 
سوخت رس��انی به کش��تی های ایران��ی، وزیر خارجه 
برزی��ل تاکید کرد که این ش��رکت دولت��ی با تهدید 

تحریم های آمریکا مواجه است.
بنا بر نوش��ته پایگاه خبری »بلومبرگ«، وزیر خارجه 
برزیل در واکنش به صدور دس��تور دیوان عالی فدرال 
برزیل به ش��رکت پتروبراس این کش��ور برای سوخت 
دادن به کشتی های ایرانی درباره احتمال تحریم شدن 
این ش��رکت توسط آمریکا و وارد شدن خسارت  ناشی 

از این تحریم ها هشدار داد.
»ارنستو آرائوجو« به خبرنگاران در »برازیلیا« پایتخت 
برزیل افزود: »ما خواستار توجه به این موضوع بوده ایم 
که پتروبراس ممکن است در فعالیت هایش در آمریکا 
دچار خسارت هایی ش��ود و این موضوع همچنان هم 
صادق اس��ت اما این ش��رکت طب��ق قوانین و تصمیم 

دیوان )عالی فدرال برزیل( اقدام خواهد کرد«.
پیشتر در خبرها آمده بود که دیوان عالی فدرال برزیل 
به ش��رکت نفت و گاز پتروبراس ک��ه به علت رعایت 
تحریم های آمریکا از تأمین س��وخت برای کشتی های 
ایران خودداری کرده بود دس��تور عرضه س��وخت به 
این کش��تی ها را داده است. طبق گزارش ها، این حکم 
2۴ جوالی )دوم مردادماه( توس��ط رئیس دیوان عالی 

فدرال برزیل صادر شده است.  فارس

اخبار

ارز دولتی به جیب عده ای خاص رفته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس نسبت به رویه دولت در تخصیص 
ارز ۴2۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی از دولت گله مند است و به صورت جدی 

پیگیر هستیم تا دولت این رویه نادرست را اصالح کند.
علی اکبر کریمی با انتقاد از نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای 
اساسی، گفت: دولت تاکنون در این زمینه به خوبی عمل نکرده است و نشان داده 

که عزم الزم برای توزیع کاالهای اساسی با نرخ ۴2۰۰ تومانی به مردم را ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ح��ذف چند قلم کاال از لیس��ت کاالهایی ک��ه ارز دولتی می گیرند، 
غیرقانونی اس��ت و دولت باید پاس��خگو باشد، گفت: دولت بر اس��اس قانون بودجه ۹۸ 
موظف است تا سقف ۱۴ میلیارد دالر به 25 قلم کاالی اساسی ارز دولتی اختصاص دهد 
اما اوایل اردیبهش��ت ماه اعالم کرد که این ارز ۴2۰۰ تومانی را به برخی اقالم اساس��ی 

نمی دهد که خالف قانون است.  مهر

جلسه غیرعلنی مجلس درباره گرانی کاال های اساسی
عضو هیئت رئیس��ه مجلس از جلسه غیرعلنی پارلمان در روز یکشنبه با حضور 

وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت قیمت کاال های اساسی خبر داد.
اکبر رنجبرزاده با اش��اره به دس��تور کار جلسات این هفته مجلس شورای اسالمی، 
گفت: رس��یدگی به وضع معیش��تی و اقتصادی مردم امری ضروری است که باید 
تمهیداتی برای آن اندیش��یده شود، قشر های ضعیف و کم درآمد جامعه برای تأمین 
حداقل مایحتاج زندگی خود در تنگنا قرار دارند. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: مجلس 
تاکنون جلسات غیرعلنی و علنی متعددی پیرامون وضعیت قیمت کاال های اساسی داشته که 

قرار است گزارش نهایی این جلسات، تهیه و در یکی از جلسات غیرعلنی قرائت شود.
رنجبرزاده گفت: گرانی کاال های اساس��ی موجب ش��ده اس��ت تا س��طح درآمد خانوار با 
مخارج آن همخوانی نداش��ته باش��د، بنابراین وظیفه دولت، مجلس و همه دستگاه های 

مسئول در این حوزه است تا به این وضعیت رسیدگی کنند.  خانه ملت

سپاه تصمیمات مهمی برای مناطق سیل زده خوزستان گرفته است
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به مصم��م بودن این نهاد برای پیگیری مش��کالت 
س��یل زدگان گفت: در راستای توجه رهبر معظم انقالب اسالمی و گله ایشان از 
وضعیت پیش آمده، سپاه تصمیمات مهمی برای مناطق سیل زده گرفته است.

س��ردار سرلش��کر پاس��دار »حس��ین س��المی« فرمانده کل س��پاه در دیدار با 
حجت االس��الم »موس��وی فرد« نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به 
بررس��ی های انجام شده از مناطق سیل زده این استان، اظهار داشت: پیش بینی شده 
که تمامی دس��تگاه ها برای پساس��یل ورودی جدی داشته باش��ند تا بتوان مشکالت را 

برطرف کرد.
وی با بیان این که به دنبال تمرکز بر سه نقطه به عنوان الگو هستیم که در سطح استان 
خوزس��تان به کمک بیایند، ادامه داد: این نقاط می تواند به عنوان الگو در استان تبدیل 

شود تا با اصالح نگرش ها بر مشکالت غلبه کرد.  سپاه نیوز

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: امروز در مناطق مرزی کشور 
چه در شمال غرب، جنوب شرق و یا شمال شرق هرجایی که 
احساس خطر بش��ود در پشتیبانی از رزمندگان اسالم وارد 

عمل می شویم.
امیر یوس��ف در س��خنرانی پیش از خطبه ه��ای این هفته 
نماز جمعه تهران به مناس��بت سالروز عملیات مرصاد طی 
سخنانی اظهار داشت: عملیات مرصاد یکی از پرافتخار ترین 
عملیات های کالس��یک و آخرین عملیات رزمی رزمندگان 

اسالمی در دفاع مقدس بوده است. 
وی افزود: مرصاد عملیاتی بود که در مقابل کسانی اجرا شد 
که خود را مدافع خلق و پشتیبان مردم می دانستند اما پس 
از انقالب قیام مسلحانه علیه انقالب را شروع کردندو پس از 
آن هم در دامان کسی رفتند که به مردم ما رحم نمی کرد. 
امیر قربانی ادامه داد: در این عملیات مردم کرمانشاه با هرچه 
که داش��تند از رزمندگان خودشان پشتیبانی کردند.  شش 
روز پس از پذیرش قطعنامه عراقی ها اقدام به نقض قرار دارد 
کرده و قصد داشتند به خرمشهر و آبادان دست اندازی کند 

که تودهنی خوردند. بعد از آن همراه با منافقین سعی کردن 
به مرزه��ای غربی ما نفوذ کنن��د و آمریکاییها و رژیم بعث 

عراق هم با هواپیما و بالگرد از منافقین حمایت کردند. 
فرمان��ده هوانیروز ارتش تصریح ک��رد: زمانیکه منافقین به 
تنگه چهار زبر رسیدند به کمینگاه رزمندگان گرفتار شدند 
2 هزار نفر از آنها کش��ته شدند. هوانیروز در این عملیات با 
56 بالگرد شرکت کرد و نیروهای ارتش و سپاه و مردم همه 
دس��ت به دس��ت هم دادند تا عملیات پیروز شد و منافقین 

دیگر نتوانستند کمر راست کنند. 
وی اظهارداش��ت:  ام��روز وقت��ی پهپاد جاسوس��ی آمریکا 
س��رنگون می ش��ود و ترامپ ذیل از ما تشکر می کند که ما 
هواپیم��ای دیگر آنه��ا را نزدیم. این اقت��دار به برکت رهبر 
انقالب اس��ت و امروز نیروهای مس��لح مطیع رهبر انقالب 
هس��تند. آن اقتداری که در خلیج فارس است موجب شده 
دشمنان ما خوار و ذلیل شوند. جایی که کفر و دشمن است 
با قدرت تمام وارد می ش��ویم و جایی هم که مردم باش��ند 

آماده جانفشانی در راه مردم و نظام هستیم.   تسنیم

امیر قربانی: 
هوانیروز ارتش قدرتمند ترین ناوگان بالگردی غرب آسیا است

رییس س��ازمان ان��رژی اتمی از س��هم 2.۷ درصدی انرژی 
هس��ته ای در تامین برق کش��ور خبر داد و گفت: اواس��ط 

مردادماه بتن ریزی نیروگاه شماره 2 بوشهر آغاز می شود.
علی اکبر صالحی معاون رئیس س��ازمان انرژی اتمی درباره 
اقدامات انجام شده برای بازسازی راکتور اراک، اظهار داشت: 
طراح��ی  جنبه های مختلف نوس��ازی راکتور اراک ش��امل 
طراحی مفهومی، تفصیلی، جزئی، نقشه ها و ... که تمام شده 
و اکنون با مش��خص کردن ابعاد تجهیزات، س��فارش برای 

تامین تجهیزات داده شده و در حال آماده شدن هستند.
وی با تاکید بر اینکه بازسازی راکتور اراک با همکاری کشورهای 
چی��ن و انگلیس خوب پیش می رود، افزود: کمیته مش��ترک 
بازسازی راکتور اراک متشکل از ایران، چین و انگلیس کار خود 
را خوب انجام می دهند، لذا از  پیشبرد کار راضی هستیم چراکه 
پس از َفترتی )فاصله و وقفه( چند ماهه، بازسازی راکتور اراک 
سرعت گرفته است. اکنون سهم انرژی هسته ای در تامین برق 
کش��ور باوجود فعالیت صرف نیروگاه ۱ اتمی بوشهر، متوسط 
2.۷درصد اس��ت اما در سال های آینده -که دو نیروگاه اضافه 

خواهد شد- این سهم نیز افزایش پیدا می کند.
صالحی با تشریح سهم انرژی هسته ای در تامین برق کشور، 
گفت: اکنون این سهم باوجود فعالیت صرف نیروگاه ۱ بوشهر، 
متوسط 2.۷درصد است، اما در سال های آینده -که دو نیروگاه 
اضافه خواهد ش��د- این سهم نیز افزایش پیدا می کند.   وی 
توضیح داد: اواس��ط تا اواخر مردادماه س��ال جاری بتن ریزی 
نیروگاه شماره 2 اتمی بوشهر آغاز خواهد شد و مطابق برنامه 
6 س��ال آینده نیروگاه دوم آماده بهره برداری و ۸ سال آینده 

نیروگاه3 بوشهر آماده خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به رد ادعاهای 
ترامپ در آخرین جلس��ه ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، بیان کرد: این نخستین بار است که یک کشور 
عضو ش��ورای حکام تقاضای جلس��ه می کند ام��ا به دنبال 
ادعاهای واهی خود منزوی می شود، درواقع آمریکا به عنوان 
بزرگترین تامین کننده بودجه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
منزوی ش��ده است و رژیم صهیونیستی از ادعاهای مقامات 

این کشور دفاع می کنند.  خانه ملت

صالحی خبر داد
بتن ریزی نیروگاه ۲ بوشهر اواسط مرداد آغاز می شود

قرارمان نبود، اما چه باید کرد؟
ادامه از صفحه اول

حال اگر به جایی بند اس��ت و بس��ته این آدم مرفه بی 
درد، که بدتر؛ که اگر بند نبود به کسی، که نمیتوانست 
در منطقه ممنوعه ش��هرکی بسازد که آوازه اش در دنیا 
هم پیچیده اس��ت؛ که اگر در این ویالها مس��ئولی هم 
اگر باش��د که کالهم��ان را باید باالتر بگذاری��م. اما نه! 
امید هس��ت که مو از ماست بیرون کشیده شود، قاضی 
القضات راه دش��وار و س��ختی پیش رو دارد و به همین 
خاطر است که پیر فرزانه امان او را بر این مسند گمارده 

تا کاری کند کارستان.

سرمقاله

ود دستاورد توافق هسته ای چه بود یادمان نر
گ�روه روی�داد  مذاکرات هس��ته ای جمهوری 
اس��المی ای��ران و غ��رب تنه��ا در دوره ریاس��ت 
جمه��وری آقای روحانی و دول��ت تدبیر و امید او 
خالصه نمی ش��ود، این مذاکرات قدمت نزدیک به 

2۰ سال دارد.
اکنون که در دولت تدبیر و امید توافق هس��ته ای 
به دست آمده است، مسئله این نیست که در دوره 
گذش��ته مذاکرات پی��ش از دولت آق��ای روحانی 
نتیجه ملموسی به دس��ت آمد یا نه، توافقی میان 
ای��ران و غ��رب به امضا رس��ید یا نه بلکه مس��ئله 
مه��م در توافقی که اکنون ۴ س��ال از امضای آن 
می گذرد برای ایران این اس��ت که آیا دستاوردی 

داشته است؟
برای همگان روش��ن اس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران مذاکرات هس��ته ای را آغاز کرد تا تحریم های 
اقتصادی لغو ش��ود و در کنار آن نیز ثابت شود که 
ایران در پی ساخت سالح هسته ای نبوده و نیست.

موضوع عدم س��اخت س��الح هس��ته ای از س��وی 
جمهوری اس��المی ایران ثابت ش��ده ب��ود چرا که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچگاه نتوانست در 
بازرس��ی های خود ثابت کند ایران در پی س��اخت 
سالح هسته ای بوده است، اما در گزارش های خود 
همواره این مس��ئله را باز می گذاشت که ابهاماتی 

وجود دارد.
تیم هس��ته ای پیش��ین، مذاکرات هس��ته ای را به 
گون��ه ای پیش برد که اروپا و آمریکا در ش��رایطی 
قرار گرفته بودند که نمی توانستند تصمیم بگیرند 

آیا با ایران به توافق برسند یا نه.
تیم هس��ته ای که پیش از دول��ت تدبیر و امید در 
مذاکرات حاضر بود، مبنا را بر اس��اس قوانینی که 

در آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی وجود داش��ت 
گذاش��ته بود و مهمترین بخ��ش آن را نیز ان پی 

تی قرار داده بود.
اعض��ای تی��م مذاکره کننده هس��ته ای پیش��ین 
اس��تدالل و اس��تناد بر قانون ان پی تی می کردند 

چرا که ایران آن را امضا و اجرا کرده بود.
ان پی تی قانون منع تولید س��الح هسته ای است 
که جمهوری اس��المی ایران پایبن��دی خود را به 
آن اثب��ات کرده بود. منطقی که تیم هس��ته ای با 
مس��ئولیت آقای سعید جلیلی بر آن تأکید داشت 
این بود که ایران به ان پی تی پایبند اس��ت و این 
قانون می گوی��د اعضایی ک��ه آن را امضا کرده اند 

نباید به سوی تولید سالح هسته ای بروند.
ب��ه واقع قانون ان پی تی همان نکته ای اس��ت که 
آمریکا و اروپا بر س��ر آن با ایران اختالف داشته و 
هنوز هم دارند، چرا که اعتقاد آنها بر این است که 
ایران برای ساخت س��الح هسته ای تالش کرده و 

می کند.
منطق و استدالل تیم پیشین هسته ای همان زمان 
نیز درس��ت و بجا بود، چرا ک��ه مبنا قرار دادن ان 
پ��ی تی مهمترین موضوعی ب��ود که ایران بر روی 

آن تأکید داشت. 
ام��ا چرا آمری��کا و اروپا با این اس��تدالل مخالفت 
کردن��د به این خاطر بود که آنها س��عی داش��تند 
تا ب��رای فعالیت ه��ای صلح آمیز هس��ته ای ایران 
محدودی��ت ایجاد کنن��د، محدودیتی که حتی در 
قوانی��ن آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز وجود 
ندارد. اعضای آژانس حق آن را دارند که در زمینه 
فناوری هس��ته ای صلح آمی��ز فعالیت کنند و این 

فعالیت ها نیز زیر نظر بازرسان آژانس باشد.

حت��ی آژان��س بر اس��اس قوانی��ن خ��ود باید به 
کش��ورهایی که عضو آن هستند برای فعالیت های 

هسته ای صلح آمیز کمک کند.
در ط��ول چن��د س��ال گذش��ته تاکن��ون آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی هی��چ کمک و حمایتی از 
ایران در زمینه پیشرفت در فناوری هسته ای صلح 
آمیز نکرده است بلکه به خاطر برخی گزارش های 

منفی خود علیه ایران، مانع تراشی داشته است.
با این وج��ود و با توجه به منطقی که تیم مذاکره 
کننده هس��ته ای پیشین کشورمان به خاطر اصرار 
بر حقوق مصرح هسته ای ایران به توافقی با آمریکا  
اروپا دست نیافت نمی توان آن را شکست نامید یا 
گفت که پیش��رفت ملموسی نداشته است چرا که 
آمریکا و اروپا خواهان برچیده شدن دستاوردهای 
هس��ته ای ای��ران بودند و به قول آق��ای الریجانی 
رئیس مجلس کنونی که زمانی خود دبیر ش��ورای 
عال��ی امنی��ت ملی کش��ورمان ب��ود و در جریان 
مذاکرات هس��ته ای در زمان خاویر سوالنا مسئول 
مذاکرات بود،  آمریکا می خواست دّر غلتان بگیرد و 

آبنبات چوبی بدهد!
نه در زمان مذاکرات هس��ته ای علی الریجانی و نه 
در زمان مذاکرات هس��ته ای س��عید جلیلی، ایران 
آن آبنب��ات چوبی را نپذیرفت و دّر غلتان را نیز به 

طرف مقابل نداد.
طبیعی است که در چنین شرایطی آمریکا و اروپا 
ت��الش کردند ت��ا با تصویب قطعنامه در س��ازمان 
ملل و شورای امنیت فشارهای سیاسی را بر ایران 
افزای��ش دهند. اگر در مذاکرات هس��ته ای ایران و 
۱+5 در زم��ان دولت تدبیر و امی��د نیز توافقی به 
دست نمی آمد قاعدتاً قطعنامه های شورای امنیت 

س��ازمان ملل برداش��ته نمی ش��د، اما برای آن که 
توافق شود چه اتفاقی افتاد؟

روشن است که پذیرفتن شرایط ۱+5 باعث شد تا 
توافق هسته ای به دس��ت بیاید، بدون آن که برای 

جمهوری اسالمی ایران دستاوردی داشته باشد.
ای��ران فناوری هس��ته ای خود را بر اس��اس توافق 
هسته ای تعطیل کرد تا همه تحریم های اقتصادی 

نیز برداشته شود، اما آیا اینگونه شد؟
ه��دف مذاکرات هس��ته ای برچی��دن تحریم های 
اقتص��ادی بود، غی��ر از این اگر دس��تاورد س��ازی 
می ش��ود، برای آن اس��ت تا اصل موض��وع که لغو 

تحریم های اقتصادی است به حاشیه برود.
رهبر معظم انقالب در دیدار سران قوا و جمعی از 
مسئوالن و کارگزاران نظام در تاریخ 2 خرداد ۹۷، 
درباره مذاکرات هسته ای فرمودند: »آیا ما مذاکره 
را ش��روع کردیم برای اینکه آمریکا بی آبرو بشود؟ 
ما مذاکره را ش��روع کردیم ب��رای اینکه تحریم ها 

برداشته شود.«
دلیل پرداخت��ن به این موضوع س��خنانی بود که 
آقای روحانی رئیس جمهور روز چهارش��نبه هفته 

گذشته در جلسه هیئت دولت داشت.
روحان��ی درب��اره نتای��ج مذاکرات هس��ته ای تیم 
پیش��ین و دستاورد هسته ای در دولت خود گفت؛ 
مذاکراتی که در طول ۸ سال قبل از دولت یازدهم 
جریان داشت، از گشایش چندانی برخوردار نبود و 
هیچ وقت به نتیجه ملموسی نمی رسید و بدخواهان 
ایران هر روز محدودیت و مضیقه جدیدی را علیه 
کش��ورمان ایج��اد ک��رده و قطعنامه های جدیدی 
ص��ادر می کردن��د به نح��وی ک��ه در آن دوران 6 
قطعنامه ش��ورای امنیت و سازمان ملل علیه ایران 

صادر شد.
اما اکنون که چهار سال از توافق هسته ای گذشته 
اس��ت و با وجودی ک��ه ایران چند ماه اس��ت که 
کاه��ش تعهدات خود را آغاز ک��رده و همچنان به 
اصل برجام پایبند باقی مانده اس��ت، هدف اصلی 

مذاکرات هسته ای و توافق به دست آمده است؟
تحریم ه��ای اقتص��ادی همچنان باقی اس��ت و در 
طول چهار س��ال گذش��ته نیز افزای��ش هم یافته 
اس��ت، تضاد و تقابل آمریکا و اروپا با ایران بیشتر 

شده و تنش های زیادی وجود دارد.
جمه��وری اس��المی ایران پی��ش از دولت یازدهم 
بن بست سیاسی نداش��ت که بخواهد با مذاکرات 

هسته ای در دولت تدبیر و امید شکسته شود. 
آمریکا و اروپا برای مذاکره با ایران بر س��ر موضوع 
هس��ته ای التم��اس می کردند و ه��ر گاه ایران از 
روند مذاکرات ناخش��نود بود، آنه��ا باز هم پا پیش 

می گذاشتند تا کانال مذاکره بسته نشود.
قطع به یقین اگر در زمان مذاکرات هسته ای پیش 
از دول��ت تدبیر و امید نتیجه ای به دس��ت می آمد 
که حقوق جمهوری اس��المی ایران را احقاق کند،  
درنگ نمی کرد و تواف��ق را امضا می کرد، اما آنچه 
که آمریکا و اروپا در جریان مذاکرات می خواستند،  
همین توافقی است که اکنون به آن دست یافته اند 
و با همین توافق نیز در حال وارد کردن فشارهای 

سیاسی و اقصادی به ایران هستند.
نکته مهم سیاست مقاومت فعال است که در طول 
مذاکرات هس��ته ای از آن غفلت شده بود و اکنون 
با اقداماتی که ایران در حال انجام اس��ت می بینیم 
که  راهبرد مقاومت باعث ش��ده تا آمریکا و اروپا با 

چالش های جدی روبرو شوند.

خطی��ب نماز جمعه ته��ران گفت: برخ��ورد ما با 
بدعهدی ها اقدامی اس��ت که تاکنون مس��ئوالن 
انج��ام داده اند و تعهدات ایران را در برجام کاهش 
داده اند؛ خواس��ت مردم این اس��ت ک��ه این راه با 

قدرت ادامه یابد.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته 
تهران که در مصلی امام خمینی)ره( برگزار ش��د با 
اش��اره به اهمیت نماز جمعه گف��ت: نماز جمعه به 
ایمان گره خورده است، ذکر خداست پس ذکر خدا 
را بای��د زنده نگهداری��م. وی افزود: به نماز جمعه و 
خطبه های آن بها دهیم و بدانید که نماز جمعه  از 

اهمیت و جایگاه باالیی در اسالم برخوردار است.
خاتم��ی، نماز جمعه را ف��را فراجناحی و فراحزبی 
دانس��ت و گفت: نماز جمعه فراجناحی و فراحزبی 
اس��ت ولی تریب��ون والیت و بیان خواس��ته های 

ایشان است.
سید احمد خاتمی در ادامه سخنان خود به وظایف 
رس��انه ها در قبال پرداختن به نماز جمعه اش��اره 
کرد و تصریح کرد: رسانه های شنیداری، دیداری، 
مکت��وب و فض��ای مج��ازی بای��د به نم��از جمعه 
بپردازند. از خلوتی نماز جمعه خوش��حال نباشید. 
تخریب نماز جمعه فرصت سوزی است. از رسانه ها 
انتظار می رود تالش بیش��تری برای تشویق مردم 

برای حضور در نماز جمعه انجام دهند.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم با اشاره به 
خطبه ۸۸ امام علی)ع( در نهج البالغه گفت: امام 
عل��ی)ع( در خطبه ۸۸ نه��ج البالغه فرمودند آگاه 
باشید که همه از صراط عبور می کنید. گذرگاهی 
که عبور از آن بس��یار خطرناک است. صراط از مو 
باریکتر و از شمشیر بران تر است. معبری که قدم 
ه��ا در آن می لرزد و انس��انها مکرر م��ی لرزند و 
فرمودند خود را ب��رای چنین روزی آماده کنیم و 

حریم نگه داریم.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز عملیات 
مرصاد، گفت: 5 مرداد یادآور سی و یکمین سالگرد 
عملیات غرورآفرین مرصاد اس��ت. عملیاتی که در 
آن منافقین با همکاری صدام به غرب کشور حمله 
کردند و می خواس��تند به ایران آس��یب برس��انند. 
بازیگر اصلی این تج��اوز، آمریکا و بازیگران صحنه 
نیز صدام و منافقین بودند اما رزمندگان اس��الم به 
آنها حمله بردند و کمر شکستند و در این عملیات 

۸۰ درصد منافقین به کلی از بین رفتند.
خاتمی ادامه داد: عملیات مرصاد یکی از بزرگترین 

شکست ها برای آمریکا، رژیم صهیونیستی، صدام و 
منافقین بود. وی با اشاره به اقدام انگلیس در توقیف 
نفتکش حامل نف��ت ایران در جبل الطارق تصریح 
کرد: دزدی انگلیس ی��ادآور انبوه جنایت های این 
روباه پیر است. انگلیس یک روباه استعمارگر است 
که جنایات بس��یاری علیه ملت ایران انجام داده و 

موجبات نفرت همه ملت ایران از آنها شده است.
آیت اهلل خاتمی گفت: انگلیس��ی ها در قحطی های 
بزرگ پ��س از جنگ جهان��ی اول و جنگ جهانی 
دوم که ۴۰ درصد مردم ایران از گرسنگی جانشان 

را از دس��ت دادند و ۸ تا ۱۰ میلیون از مردم ایران 
کشته شدند نقش داشتند و انگلیس خط مقدم این 
جنایت و قحطی بود. وی با بیان اینکه انگلیس در 
سال های گذشته تالش فروانی را برای همراه کردن 
سایر کشورهای جهان در سیاست های ضد ایرانی 
آمریکا انجام داده است، گفت: آنها حمایت ویژه ای 
را از اف��راد و گروه های برانداز جمهوری اس��المی 
انجام دادن��د و از فتنه های س��ال ۱3۷۸و ۱3۸۸ 
حمایت کردند. اینها رمز تنف��ر ملت ایران از روباه 
مکار دولت انگلیس است. خطیب نماز جمعه تهران 
در ادامه با اشاره به حوادث چند روزاخیر افزود: در 

این چند روز ما شاهد ۷ اقدام انقالبی بودیم. 
خاتمی گفت: هیچگاه شیرینی برخورد مقام معظم 
رهب��ری و تحقیر ترامپ و دول��ت آمریکا در دیدار 

نخست وزیر ژاپن از کام ما نرفته و نخواهد رفت.
خاتم��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به 
اق��دام نیروی پدافن��د هوافضای س��پاه در انهدام 
پهباد آمریکایی اش��اره کرد و گفت:  انهدام پهباد 
جاسوس��ی آمریکا نم��اد اقتدارنیروهای مس��لح و 

جمهوری اسالمی ایران بود.
وی با اش��اره به توقیف کش��تی انگلیسی در تنگه 
هرمز نیز اظهار داش��ت: توقیف نفتکش انگلیس��ی 
در تنگ��ه هرمز که متخلف بود و قوانین دریایی را 
زیر پا گذاش��ته بود و اقدام سپاه در توقیف آن که 
قدرتمندانه صورت گرفت بسیار اهمیت دارد. این 
در حالی است که روزی و روزگاری این روباه مکار 
در ایران دولت عوض می کرد و یا دولت س��ر کار 
می آورد اما امروز به فضل خدا به ذلت این چنینی 
افتاده اس��ت. آی��ت اهلل خاتمی با اش��اره به اقدام 
وزارت اطالع��ات در شناس��ایی و دس��تگیری ۱۷ 
جاسوس سازمان س��یا در کشورمان اظهار داشت: 
اقدام وزارت اطالعات در دس��تگیری ۱۷ جاسوس 
آمریکایی توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان)عج( 

یک اقدام انقالبی بود. آفرین بر این سربازان گمنام 
که به موقع اقدام و اعالم کردند و این جاسوس ها 

را در اختیار دستگا قضا گذاشتند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به کاهش 
تعهدات برجامی ایران اش��اره کرد و گفت: کاهش 
تعهدات برجامی ایران از اقدامات س��تودنی است. 
آیت اهلل خاتم��ی اقدام نیروی انتظامی در برخورد 
ب��ا بی حجابی را  یکی دیگر از نمونه های اقدامات 
انقالب��ی در روزهای اخیر عن��وان کرد و گفت: بی 
حجابی در نظام جمهوری اس��المی جرم مش��هود 
اس��ت و وظیفه نیروی انتظامی این اس��ت که در 

برابر جرم مشهود بایستد.
وی با اش��اره به س��فر هیئت عالیرتبه از فلسطین 
به کش��ورمان و دیدار با مقام معظم رهبری، تاکید 
کرد: صهیونیس��ت ها بدنبال دو چیز هستند. یکی 
اینکه مسئله فلس��طین از یادها برود و دیگر آنکه 
مسئله فلسطین، مسئله ای عربی بماند. امام راحل 
ب��ا اعالم روز قدس ه��ر دو این توطئه ها را خنثی 
ک��رد و مقام معظم رهبری نیز همینطور. ایش��ان 
در این دیدار فرمودند جمهوری اسالمی در قضیه 
فلسطین کامال جدی اس��ت و با هیچ کشوری در 

دنیا رودربایستی ندارد.
وی با اش��اره به اتفاقاتی که در کش��ور نیجریه رخ 
داده اس��ت، گفت: خبرگزاری ه��ا اعالم کردند که 
عالم بزرگ ش��یخ زکزاکی رهبر مسلمانان نیجریه 
با وضعیت جس��مانی بس��یار وخیمی روبرو است. 
او زندان��ی ارتش نیجریه اس��ت و فرزندانش را به 
شهادت رساندند.خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه ما به دولت نیجریه می گوییم این بالیی که 
بر س��ر ش��یخ زکزاکی می آیند به واسطه خواست 
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است، افزود: 
با طناب پوسیده آنها چاه نروید که شما هم به قعر 

چاه خواهید رفت.  مهر

آیت اهلل خاتمی در نماز جمعه تهران:

انگلیس در ایران به ذلت افتاد


