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خبر

با رای نمایندگان مجلس

استانداران موظف به فروش ساختمانهای ملکی
برای تکمیل مجتمعهای اداری شدند
گروه سیاسی :دیروز نمایندگان مجلس چند بند از الیحه بودجه سال
 97را بررسی کردند.نمایندگان مجلس شورای اسالمیاستانداران را موظف
کردند برای تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها ،ساختمانهای
ملکی دســتگاههای اجرایی را به فروش برســانند.نمایندگان با تصویب بند
«د» تبصــره  ۱۲الیحه بودجه  ۹۷مصوب شــد به منظور تکمیل یا احداث
مجتمعهای اداری شهرســتانها ،اســتانداران موظفند پیشــنهاد فروش
ساختمانهای ملکی دســتگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استان
به اســتثنای اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق
مندرج در اصل  ۸۳قانون اساســی را به شورای برنامهریزی و توسعه استان
ارائه و پس از تصویب ،درآمد حاصل را به دریف درآمد عمومینزد خزانهداری
کل کشــور واریز کنند.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمیدر ادامه
رسیدگی به بخش درآمدی الیحه بودجه  ،۹۷به دستگاههای اجرایی اجازه
دادند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول خود درآمد کسب کنند.
نمایندگان مجلس تصمیمگیری درباره واریز سود حسابهای قوای سهگانه به
خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند .بند الحاقی  ۴تبصره  ۱۲در بخش
درآمدی مورد بررسی قرار گرفت .در این بند آمده بود سود حسابهایی که
تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاههای مشمول ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم و ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای
بانکها و شــرکتهای بیمه دولتی افتتاح شده ،باید به حساب خاصی نزد
خزانهداری کل کشــور واریز شود.علی الریجانی رییس مجلس در این باره،
گفت :در این بند باید صندوق توســعه ملی ،صندوق نوآوری و شــکوفایی
و هیات امنای دانشــگاهها و موارد اصل ( ۱۱۰نهادهــای زیر نظر رهبری)
مستثنی شوند لذا باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصالحات
الزم در آن اعمال شود.
همچنین نمایندگان مجلس بررســی بخش درآمدی تبصره  ۱۴الیحه
بودجه در مورد هدفمندی یارانهها را در دستور کار داشتند که محمدحسین
فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس در این باره ،گفت :آقای تاجگردون رییس
کمیسیون تلفیق بودجه گفتند که این تبصره مجددا در کمیسیون تلفیق در
حال بررسی است لذا رسیدگی به آن به روزهای بعد موکول شود.
همچنین نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش سرمایه شرکت توانیر
در بودجه سال  ۹۷را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
بند «ج» تبصره  ۱۵الیحه بودجه کل کشور سال  ۹۷در جلسه علنی دیروز
بعدازظهر (دوشنبه) در دستور کار مجلس قرار گرفت.در این بند به شرکت
توانیر اجازه داده شــده از محل مطالبات خود از شــرکتهای توزیع نیروی
برق نسبت به افزایش ســرمایه در این شرکتها اقدام کند و وزارت اقتصاد
در اجرای قانون اصل  ،۴۴ســهام مازاد بر  ۴۹درصد شــرکت توانیر در این
شرکتها را تا ســقف  ۲۵هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی با رعایت
سیاســتهای اصل  ۴۴و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت
شــهرداریها در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار
کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اســامیبه وزارتخانههای تعاون و
ارتباطات و دســتگاههای وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف  ۵۰۰۰میلیارد
ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را بفروشند.

برای اجرای اصل  59قانون اساسی
اجماع حاکمیتی الزم است
ایسنا :یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:برگزاری همهپرسی که ذیل
اصل  59قانون اساســی قرار میگیرد ،میتواند امیدواری را به جامعه مدنی
بازگرداند ،اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در
تمام سطوح حاکمیتی است.
عبداهلل ناصری با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیسجمهور در رابطه با
توجه به اصل  59قانون اساسی که به برگزاری همهپرسی میپردازد ،اظهار
کرد :فلسفه قانون اساسی برای اصل  59به زمانی که شرایط پیچیده است ،باز
میگردد .زمانی که قانونگذاران و خبرگان قانون اساسی این اصل را تدوین
میکردند ،به شــرایط پیچیده و خاص فکــر میکردند .طبیعتا اگر االن هم
بپذیریم که کشور شرایط بسیار بحرانی دارد؛ که باید بپذیریم ،میتوان از این
امکانی که قانون در اختیارمان گذاشته است ،استفاده کرد.
وی ادامه داد :باید توجه کرد بحث رفراندوم امروز یک بحث مابه التوافق
در حاکمیت نیســت .برخیها برخالف نظر آقای روحانی نظرشــان بر این
نیست که کشور در شرایط بحرانی است و دچار پیچیدگیهایی شده که باید
با اصل  59به آن رسیدگی کرد.
ایــن فعال سیاســی اصالحطلــب با بیان اینکــه« اجرای ایــن اصل با
پارادوکسهایی هم روبرو است» ،خاطر نشان کرد :طبق قانون اگر دو -سوم
مجلس برای تصویب موضوعی رای دهند و قانون رفراندوم در موضوع خاصی
تصویب شود ،شــورای نگهبان باید به موضوع ورود پیدا کند .من به عنوان
کنشــگر سیاسی معتقد هستم که یکی از بحثهایی که برای جامعه مدنی
بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر میکند،
بحث برگزاری همهپرسی در مورد موضوع نظارت استصوابی است .با توجه به
تفســیری که خود آقایان از این موضوع دارند ،این پارادوکس ایجاد میشود
که آیا شورای نگهبان که خودش یک طرف ماجرا است همهپرسی در مورد
این موضوع را اجرا میکند یا خیر.
وی در پایان یادآور شــد :برگزاری رفراندوم زمانی اتفاق میافتد که در
تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن موضوع وجود داشته باشد درست
مثل موضوع برجام .حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود ،امیدواری
اجتماعی قابل توجهی را ایجاد میکند .اصل  59قانون اساسی امید از دست
رفته جامعه را میتواند بازگرداند.

مردم با وجود مشکالت معیشتی
دشمن شناس هستند
روابط عمومیقوه قضاییه :رئیس قــوه قضاییه حضور میلیونی مردم
در راهپیمایــی  22بهمــن را موجب افزایش اقتدار ملی و خنثی ســاختن
توطئههای دشــمن دانست و با بیان اینکه چنین حضور باشکوهی پشتوانه
عظیم قوا برای خدمت رسانی هرچه بیشتر است ،از همه مسئوالن خواست
که قدردان بصیرت مردم به عنوان یکی از بزرگترین نعمات الهی باشند .آیت
اهلل آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی قضایی ،راهپیمایی ملت ایران
در سالروز پیروزی انقالب اسالمیرا باشکوه ،مثال زدنی و چشمگیر توصیف
کرد و گفت :این حضور عظیم برای همه جهانیان در این برهه خاص شگفتی
آفرید .همه باید خدا را برای نعمت بصیرت ،عزم و همت مردم در ایستادگی
به پای ارزشــهای انقالب شاکر باشیم .رئیس قوه قضاییه اظهار کرد :دشمن
شناســی در شرایطی که مردم مشکالت معیشتی دارند و دشمن هم با سوء
استفاده از این شرایط اقدام به سمپاشی علیه نظام میکند ،کار دشواری است
اما میبینیم که ملت در اقصی نقاط این ســرزمین از شهرهای بزرگ گرفته
تا روســتاهای کوچک با وجود همه مشکالت به این تشخیص در شناسایی
دوســت از دشمن رسیده اند و با حضور خود در صحنه ،اتحاد ملی را به رخ
جهانیان میکشند .چنین هوشمندی و درایتی که در مردم وجود دارد قطعاً
از عنایات حق تعالی است و همه باید قدردان این نعمت باشیم.
آملی الریجانی با بیان اینکه مردم عزیز ما در حفظ ارزشها و دستاوردهای
انقالب طی قریب به چهار دهه ســنگ تمام گذاشــته اند ،خاطرنشان کرد:
مسئوالن باید بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با روحیه انقالبی
و کار جهادی به بصیرت مردم پاسخ دهند و برای خدمت هرچه بیشتر تالش
کنند .نباید فراموش کرد که عبادت صرفاً نماز و روزه نیســت بلکه حســب
برخی روایات ،رفع گرفتاری مردم و رســیدگی به مشکالت آنها از باالترین
عبادات است .رئیس قوه قضاییه تأکید کرد :هرکس باید در چارچوب وظایف
قانونی و مســئولیتهای شرعی و حقوقی که برعهده دارد به صورت صحیح
خدمت رســانی کند .نظارتهای مســتمر و انجام درست امور از مهمترین
خواستههای مردم است .کشور ما سرشار از استعدادهای مادی و معنوی است
و حضور باشکوه مردم در صحنه نیز همانند آنچه که در راهپیمایی  22بهمن
شــاهد بودیم  ،بهترین پشتوانه برای قوا جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر
اســت .در چنین شرایطی فقط کافی است صادقانه با مردم سخن بگوییم و
وظایف خود را به درستی انجام دهیم تا مشکالت کشور رفع شود.

ورود مجلس به درگذشت یک استاد دانشگاه در اوین

اژهای  :خودکشی سید امامی در حال بررسی است

بازداشت فعاالن محیطزیســتی پس از رسانهای شدن و
خبر درگذشت کاووس ســید امامی از اساتید دانشگاهی به
یکی از اصلیترین موضوعات فضای خبری تبدیل شده است.
بروجــردی در خصوص مرگ کاووس ســیدامامی در زندان
اویــن ،گفت :دیروز صبح (دوشــنبه  23بهمن ماه) فراتر از
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،جلسهای
بــا حضور تعــدادی از نمایندگان مجلس و بــا حضور نایب
رئیس مجلس ،جناب آقای مطهری برگزار شــد و فیلم وی
در زندان اوین را مشاهده کردیم.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ،تصریح
کرد :کاووس ســیدامامی متاســفانه به هر دلیل شــرایط
زندان را نتوانســته تحمل کند ،هرچند وی در سلول عادی
نگهداری نشده اســت ،در واقع کاووس سیدامامی با توجه
به اینکه اســتاد دانشگاه بوده ،در ســلول مناسب نگهداری
شده است.
وی افزود :در فیلم مذکور هم نشــان میدهد که کاووس
ســیدامامی پیراهن خود را در آورده و برای خودکشی آماده
میشود .خانواده وی نیز این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست
کالبدشکافی هم نکردهاند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی ،تاکید کرد :خودکشی کاووس سیدامامی در
زندان اوین در این جلسه که با حضور تعدادی از نمایندگان
و نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی ،برگزار شد نیز تایید
گردید.
همچنین علی مطهری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
دیروز (دوشــنبه) جلسهای به درخواســت اطالعات سپاه با
حضور تعدادی از نمایندگان از گرایشهای مختلف سیاسی
مجلس برگزار شــد و توضیحاتی درباره فوت سید امامی به
نمایندگان ارائه شد.وی افزود:در این جلسه همچنین فیلمی
از داخل سلول آقای ســید امامی نشان دادند .در این فیلم
لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه
ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان میدهد
احتماال قصد خودکشی دارد .در اینجا کوتاهی اپراتور روشن
اســت که متوجه این اتفاق نشــده در حالیکــه باید زودتر
متوجه میشــده و از این اتفاق جلوگیری میکرده است .به
نظر میرسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول
دارند.ایــن نماینده مجلس اضافه کرد :توضیحاتی هم درباره
فوت آقای ســید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست و
نیاز اســت توضیحات بیشــتری ارائه شود تا جوانب مختلف
قضیه روشن شود.نایب رییس مجلس با اشاره به اتهام وارده
به ســید امامی در خصوص جاسوسی ،یادآور شد :مبارزه با
جاسوســی کار تخصصی وزارت اطالعات است و بهتر است
این دو نهاد در کار یکدیگر دخالت نکنند.مطهری در پایان با
بیان اینکه تمام کسانی از نزدیک سیدامامی را میشناختند
نظر مثبتی درباره شــخصیت وی داشتند ،گفت که مجلس
منتظر تکمیل اطالعات خود در این زمینه و ارائه توضیحات
کافی درباره فوت آقای سید امامی در زندان است.
خودکشی سیدامامی در حال بررسی است
همچنین حجتاالســام غالمحســین محســنی اژهای
در گفتوگــو با ایلنا ،درباره بازداشــت تعــدادی از فعاالن
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :در برجام
پيشبيني الحاقيه و اصالحيه وجود ندارد؛ الحاق
یعنی چسباندن و برجام در این خصوص نچسب
است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی
توگو با عصر ایران گفت :برجام چند بُعد
در گف 
دارد یک بُعد سیاسی و یک بُعد حقوقی ،یک بُعد
اقتصادی و تحریمی ،برجام وقتی متولد شد یک
آثاری را گذاشــت ولو اینکه امروز هم از بین برود
آن آثار به این سادگی نمیتواند حذف شود.
وی ادامه داد :اولین اثرش رها شدن جمهوری
اســامی از فشــارهایی بود که در نتیجه شش
قطعنامه سنگین فصل هفت شورای امنیت بر آن
وارد شده بود ،حتی اگر امروز هم تعلیقها توسط
آمريكا امضاء نشــود و برجام به هم بخورد ،دوباره
زنده کردن آن شش قطعنامه برای آنها خیلی کار
سادهای نیســت مگر یک سازوکاری راه بیندازند
برای نظارت بر تعهــدات ما ،و آنها بتوانند ،اثبات
کنند جمهوري اســامي ايران به تعهدات خود
پايبند نيســت که عمال چنیــن اتفاقی از جانب
ما نمیافتد .کمالوندی درباره احتمال بازگشــت
تحریمهای آمریکا خاطر نشان کرد :تحریمهای
یکجانبــه آمریکا در دو بخش بوده که یک بخش

کواکبیان با اخطار چند اصل قانون اساسی:

وزرای اطالعات و دادگستری درباره اتهام جاسوسی
بازداشتشدگان اخیر توضیح دهند
نماینــده تهران در مجلــس از وزرای دادگســتری و
اطالعات خواســت دربارهچند متهم جاسوســی و فعال
زیســت محیطی بازداشتشــده در روزهای اخیرتوضیح
ش فــارس ،مصطفی کواکبیــان نماینده
دهند .بــه گزار 
مــردم تهران در مجلس شــورای اســامی عصر دیروز و
در پایان نشســت علنی مجلس طی اخطاری مســتند به
اصول 22،32و  39قانون اساســی گفت :حالوت حضور
گسترده مردم در راهپیمایی  22بهمن موجب شده است
که ما مجلس نشینان ،دولتیها و دستگاه قضا بر کارآمدی
خود بیفزاییم .بســیاری از مردم از برخی مسووالن گالیه
دارند اما با شــور و نشاط در راهپیمایی شرکت کردند و از
مسووالن فقط کارآمدی کارآمدی کارآمدی میخواهند.
محیطزیست و ادعای خودکشی ســید کاووس سیدامامی،
استاد دانشگاه و فعال محیطزیســت گفت :افرادی به اتهام
دادن اطالعــات طبقهبندی شــده و از مراکز حســاس به
ســرویسهای اطالعاتی بیگانه از جمله رژیم صهیونیستی و
آمریکا در روزهای گذشــته دستگیر شده و بعضی از آنها در
بازداشت هستند.
وی ادامــه داد :فــرد مــورد نظــر شــما جــزو همان
بازداشتشدگان بوده اســت اما اینکه برای چه کسانی و به
چه میزانی اتهامشــان اثبات میشود باید تا پایان بررسیها
و دادگاه صبر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاســخ به این ســوال که علت

وی بــا تأکید بــر اینکه مردم به نظــام و انقالب خود
عالقهمندنــد و در مقابــل آمریکا کوتــاه نمیآیند ،اظهار
داشــت :چند روز گذشــته چند فعال زیســتمحیطی را
دســتگیر کردهاند اما با مرگ دکتر سید امامی از استادان
دانشــگاه امام صادق اعالم شــد که پرونده جاسوســی و
موضوع خودکشی بوده است.
نماینــده مردم تهران در مجلس گفت :وزرای اطالعات
و دادگســتری توضیــح دهند که اگر پرونده جاسوســی
بوده است ،این بازداشتشــدگان جاسوس کدام سرویس
اطالعاتــی بیگانه بودهاند و اگر خودکشــی صورت گرفته
چرا مســئوالن زندان ما دقت نمیکنند؟ و از بروز چنین
حوادثی جلوگیری نمینمایند.
درگذشت ســیدکاووس ســیدامامی چه بوده است؟ اظهار
داشــت :من هم شنیدهام ایشان خودکشی کردهاند اما هنوز
از جزییات آن اطالع ندارم.
محســنی اژهای در پاســخ به این ســوال که با توجه به
خودکشــی سیدکاووس ســیدامامی و دو نفر دیگر در زمان
اعتراضــات ،موجب ایجاد ســوال برای مــردم و ایجاد این
شبهه شده است که چرا ســازمان زندانها مراقبتی نسبت
به بازداشتشــدگان ندارد .آیا قوه قضاییــه برنامهای برای
رســیدگی به این تقصیر از ســوی ســازمان زندانها دارد؟
تصریح کرد :مراقبت میشــود اما ایــن موضوع اخیر نیز در
حال بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است.

رییس فراکســیون محیطزیست مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به پیگیریهای این فراکســیون در مورد بازداشت
فعاالن محیطزیســت و همچنین خبر خودکشی دکترسید
امامی در زندان ،از توضیحات کارشناسان اطالعات سپاه در
این باره خبر داد.
محمدرضــا تابش در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در
ادامــه پیگیریهای فراکســیون محیطزیســت امروز هم با
خانوادههای فعاالن بازداشــت شــده محیطزیست و برخی
کارکنــان موسســه حیات وحــش میراث پارســیان بنا به
درخواســت آنها دیدار کردیم و نظرات کارشناسان اطالعات
سپاه را در این باره استماع کردیم.
وی افــزود :اظهارات خانوادههای زندانیان و کارکنان این
موسسه مبنی بر چارچوبدار بودن فعالیتها و هماهنگی با
دستگاهها و نهادهای ذیربط در همه مراحل انجام کار حتی
ارتباطات بینالمللی بود و اینکه تالشهای آنها معطوف به
حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از تخریب بیشتر آنها و
صیانت از گونههای جانوری و گیاهی نادر بوده است.
تابش یادآور شد :کارشناســان اطالعات سپاه نیز با ارائه
توضیحاتــی ادعای نفوذ ســرویسهای خارجــی در برخی
عرصههای فعالیت این موسسه را مطرح کردند و به اظهارات
برخی متهمین علیه متوفی استناد میکردند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :موضوع اعالم خودکشی
آقای دکتر ســید امامی نیز در دســت بررســی است و این
ســوال مطرح است چرا مســئوالن ذیربط در زندان علیرغم
آنکــه آنجا به دوربین مدار بســته مجهز بوده متوجه این
حادثه نشدهاند.
رییس فراکسیون محیطزیست مجلس در پایان گفت که
این فراکســیون ظرف یکی دو روز آینده با تمامی مسئوالن
امر جلساتی را برای پیگیری این موضوع برگزار خواهد کرد.
همچنین مشاور رییس جمهور از ابتدای ماجرا تا کنون
به صورت مداوم نســبت به قضایای اخیر واکنش نشان داد
و در تازهترین توییت خود نوشــت :قاضیها و دادستانها و
ضابطهــا و بازپرسها و بازجوها نه معصومند  ،نه بیخطا و
نه خالی از حب و بغض .همانگونه که نظارت بر قوه مجریه
ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحکومان
هم ضروری اســت .مصیبت یک مرتضوی برای یک کشور
کافی بــود؛ او را تکثیر نکنیم .کاوه مدنی نیز که پیشــتر
محمود صادقی از بازداشت وی نیز خبر داده بود و این خبر
توسط روابط عمومی سازمان محیطزیست تکذیب شده بود
در توییتی نوشــت :امیدوار به از بین رفتن تنگ نظریها،
امیــدوار به ایجاد آرامــش خاطر فعــاالن و دغدغهمندان
محیطزیســت وطن ،امیدوار به رفع دغدغه چشم انتظاران
امیدوار برای روشن شدن هر چه سریعتر حقایق .
دادســتان تهران نیز در پاســخ به این سوال که آیا فرد
بازداشــتی که فعال محیطزیست بوده در زندان خودکشی
کرده اســت و آیا ارتباطی با پرونده دستگیری جاسوسان
دارد یــا خیر؟ گفت :این فرد یکــی از همان متهمان بوده
اســت و با توجه به اینکه میدانسته است اعترافات زیادی
هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در
زندان دست به خودکشی زده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

در برجام پيشبيني الحاقيه و اصالحيه وجود ندارد
تحریمهای اولیه كــه همچنان وجود دارد .یعنی
یک شــخص آمریکایی اعم از حقیقی و حقوقی
نمیتواند در ایران سرمایهگذاری کند .این شخص
حقیقی -حقوقــی را تعریف کردند ،یکبار گفتند
 75درصد سهام شركت آمريكايي باشد بعد گفتند
 50درصد بعد هم  25درصد ،نوع دوم تحریمهای
آمریکا یعنی تحریمهای ثانویه است که برای غیر
آمریکاییها تدوین شده است .براساس این تحریم
اگر شخصی در ایران سرمایه گذاری کند دیگر از
سرمایه گذاری در آمریکا محروم میشود.
وی ادامــه داد  :اتفاقی که افتــاد این بود که
اســقاطيهها این نوع تحریمها را تعلیق میکند.
ببینید در ایــن وضعیت مهم این اســت که ما
درســت بازی کنیم .در حال حاضر که آمریکا به
تنهایــی این تحریمهاي اوليــه را دنبال ميكند
کارش فوق العاده ســخت است و اثر بخشی این
تحریمها به طور قابل مالحظهاي کاهش مییابد.
همچنین اروپاییها هم حتی گفتند در این زمینه
دنبال مکانیزمهایی هستند که از شرکتهای خود

حمایت کرده تا آنها به دلیل ســرمایه گذاری در
ایران آسیب نبینند .کمالوندی با اشاره به اهمیت
اروپا گفت :آمریکاییها هم به همین دلیل خیلی
برایشان مهم است که اروپا را همراه داشته باشند،
همان طور که برای ما مهم اســت برای آنها هم
این موضوع مهم است؛ در شرایط کنونی بازی به
این شــکل پیش رفته که اروپا سمت چه کسی
قــرار میگیرد و این برای ما خیلی تعیین کننده
خواهد بود  .سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در
پاسخ به این سوال که ممکن است سه ماه دیگر
رئیس جمهور آن تعلیق تحریم را امضا نکند،گفت:
اگر اجرا نکند و ننویســد اصال اختیار کشور ما را
میگذارد به اینکه براســاس پاراگراف  36همه یا
بخشــی از تعهدات خودش را اجرا نکند .این حق
هــم برای ما وجود دارد .وی ادامه داد :اصال تعهد
اصلی آمریکا همین اسقاطيه تعليقهها است اگر آن
را امضا نکند این طور نیســت که بخشی از تعهد
خــود را اجرا نکرده ،بلکه همــه آن را اجرا نکرده
است .ولی ما در دیدگاه خودمان با آمریکا و بقیه

کشــورها یک توافقی داشــتیم و این توافق ما با
اینها از طرف یکی نقض شده است .بنابراین برای
تصمیم گیری باید همه جوانب بررسی شود.
کمالوندی گفت :پاراگراف  36این حق را به ما
داده کــه اگر ایران ببیند نقضی در اجرای برجام
صورت گرفته (میتواند این نقض فاحش باشــد
یا حتی نقض محدودی تلقی شــود) ،ایران هم
حــق دارد که به صورت کلی یا جزئی بخشــي
از تعهدات خودش يا همــه آن را اجرا نکند .در
فرض شما واضح است که نقض یک طرفه صورت
گرفته در چنين حالتي ما هستیم که میتوانیم از
توافق خارج شویم بدون اینکه تبعاتش گردن ما
را بگیرد یا میتوانیم بمانیم و یک بخشی از توافق
را اجرا نکنیم .تصمیم گیری در این خصوص به
عهده هیئت نظارت بر برجام است که با مالحظه
همه موضوعات تصمیم بگیرد ولی نکته مهم این
است که دست ایران هم برای چنین برخوردهایی
باز اســت .وی گفت :در برجام پيشبيني الحاقيه
و اصالحيه وجود ندارد؛ الحاق یعنی چسباندن و

برجام در این خصوص نچسب است چیزی به آن
نمیچسبد .به کجا و به کدام قسمتش میخواهند
الحاقیه بچســبانند .کجا را به لحاظ حقوقی باز
گذاشتیم که بتوانند بچسبانند .پس در سازوکار
حقوقی برای الحاق جایی وجود ندارد.
کمالوندی گفت :ببینید وقتی شما یک توافقی
میکنید ،برای اصالح آن باید سازوکار مشخصی
تدوین شده باشــد .یک کنوانسیون ممکن است
جایی برای اصالح بگذارد و به همین دلیل نحوه
اصالح را هــم پیش بینی میکند ،مثال میگوید
سه چهارم اعضا درخواســت کنند و بعد جلسه
تشکیل بدهند .در چنین توافقهایی یعنی جایی
برای اصالح گذاشــته شده اســت ولی در برجام
چنین موضوعی وجود ندارد؛ کجای برجام گفته
شده است که اگر خواستید بیایید اصالح کنید یا
چیزی به آن اضافه کنید .به زور هم نمیشود به
آن چیزی چسباند .وی ادامه داد :بنابراین این کار
از نظر حقوقی امکان پذیر نیست ،از نظر سیاسی
هم این کار شدنی نیست .البته ممکن است یک
روشهایی را پیدا کنند چرا که در عالم سیاست
همه چیز ممکن اســت و میشــود .و در چنین
صورتی به نظر من آمریکا کارهای اشــتباه قبلي
خود را تکرار میکند.

سید علی خمینی:

بدترین مورد برای روحانیت این است که کسی طالب دنیا شود
سید علی خمینی با تأکید بر اینکه روحانیونی که به سراغ
تجمل میروند عالوه بر دین خدا ،همه اقشــار روحانیت را
بدنام میکنند ،گفت :روحانی که به دنبال دنیا برود هم دنیا
و هم آخرت او را پس میزند .لذا از ما و مردم خواسته شده
است که به ســراغ روحانی یا عالمیبروید که از رغبت دنیا
پاک شود .به گزارش جماران ،حجتاالسالم والمسلمین سید
علی خمینی درهمایش «روحانیت و انقالب» گفت :شــکی
نداریم که نســبت به پیش از انقالب وظیفه روحانیت بسیار
گستردهتر شده است و باری که بر عهده ما به عنوان کسانی
که در سیر روحانیت هستیم گذاشته شده بسیار سنگینتر
از قبل انقالب شده است؛ به طوری که واقعا تحمل این بار
بسیار دشوار است.
نــوه گرامیامام خمینی تأکید کــرد :بدترین مورد برای
روحانیت این اســت که کسی طالب دنیا شود .روحانیت ما
طــرح موضوع تشــکیل شــورایی بــه نام
«گفتوگوی سیاســی» ،انــگار آنقدرها هم به
مذاق همه چهرههای سیاســی و حزبی خوش
نیامده اســت .موضوعی که بــا فروکش کردن
آتش اعتراضات مردمی در برخی نقاط کشــور
از ســوی وزارت کشور طرح شد و قرار بود که
با تدوین آیین نامــهای در این خصوص ،کلید
بخورد .اما همچنان موافقان و مخالفان خود را
دارد .اگرچه تعداد موافقان این تصمیم وزارت
کشــور بر تعداد مخالفان آن میچربد اما آنچه
که قابل تامل اســت و مــورد انتقاد قرار دارد،
پیشقدم شدن دولت در این موضوع است .البته
گفتوگوی بین احزاب مختلف سیاســی اتفاق
خوشایندی در سپهر سیاسی ایران است اما با
این وجود نمی توان آن را عاری از ایراد دانست.
بروجــردی در گفتوگو با خبرآنالین گفت:
تجربه گذشــته این را نشــان میدهد که اگر
احــزاب بخواهند در برخی مســائل به راحتی

رغبت به دنیا نداشــته است .در تاریخ روحانیت شیعه آنچه
نشــانه بارز روحانیت ما بوده همین صفت روحانیت است.
یعنی کسانی که در کار روح بودهاند نه روح به معنای کاسبان
جنگیــری و این موارد ،ن ه! یعنی روح و نفس خودش ،عالم
را مســیر عبور میدیدند .در زندگی عالمان خود مشــاهده
کردهایــم ،افرادی مانند شــیخ انصاری که بــزرگان دیانت
و مذهب بودهاند و بیشــترین خدمــات را به فقه و اصول و
دیانت مردم کردهاند زندگیهایشــان را مشاهده میکنیم
و میخوانیم.
وی اظهار داشت :زندگی روحانیت ما در طول تاریخ هم
به همین شیوه بوده اســت و مردم هم از ما همین توقع را
داشتهاند .شاید برای ما عادی شود اما برای مردم قابل هضم
نیست که ببینند یک روحانی برای مسائل مادی قدمیبردارد
و یا دعوایی کند .روحانیت اصیل ما این بوده اســت و دنیا و

آخرت ما هم همین است .اگر رغبتی نداشته باشیم هم در
دنیا و هم در آخرت وضعمان بهتر است و خداوند این موضوع
را تضمین کرده است .سید علی خمینی تأکید کرد :روحانی
که به دنبال دنیا برود هم دنیا و هم آخرت او را پس میزند.
لذا از ما و مردم خواســته شده اســت که به سراغ روحانی
یــا عالمیبروید که از رغبت دنیا پاک شــود .رغبت باید در
وجود خودمان باشــد .این نصیحتی است که امام به همه ما
میکند و بیش از همه من خودم باید دغدغه داشــته باشم
و رعایت کنم .امام میفرماید ،نکند جوری شــود که مردم
بگویند روحانیت توان نداشت که ساده زندگی میکرد و بعد
از آن که میتوانســت و قدرتی پیدا کرد بدتر از افراد عادی
رفتار کرد .وی گفت :بعضی از افراد تصور میکنند هرکسی
که روحانی است و عمامه به سر دارد به حکومت وصل است و
وضعش خوب است و از داخل خبر ندارند .ضعیفترین اقشار

جامعه امروز هم جامعه روحانیت اســت که با سیلی صورت
خود را ســرخ نگه میدارند و مشکالت اقتصادی و معیشتی
دارند اما مردم درک نمیکنند؛ تعدادی روحانی را میبینند
و فکر میکنند همه اقشــار روحانیت هم مانند هم هستند.
نوه گرامیامام خمینی اظهار داشت :روحانیونی که به سراغ
تجمل میروند عالوه بر دین خدا ،همه اقشــار روحانیت را
بدنام میکنند .چون مردم با نگاه به آنها میگویند که همه
مانند هم هستند .کسانی که در جمهوری اسالمیمسئولیتی
را میپذیرند باید بیش از افراد دیگر نســبت به رفت و آمد و
زندگیشان مراقب باشــند و این بار سنگینی است که اول
پیامبر اسالم (ص) بر روی دوش ما گذاشته است که مراقب
باشیم اگر مسئولیتی گرفته میشود باید دقت شود طرفش
پیامبر (ص) است و در آخرت باید اول به پیامبر (ص) پاسخ
داده شود.

اشرف بروجردی:

دولت نباید در کار احزاب دخالت کند
اظهارنظــر و تعامــل کننــد و از آن نتیجهای
بدست بیاورند ،دولت نباید هیچگونه مداخلهای
در آن داشته باشــد .او تاکید کرد :دولت باید
اجــازه دهد که خود احزاب بــا یکدیگر تعامل
داشته باشند.
بروجــردی البته با مخالفت با دخالت دولت
در امــور احزاب راهــکار هم پیشــنهاد داد و
گفت :احزاب شورایی بنام هماهنگی دارند که
میتوانــد امور را به خوبی مدیریت کند .دولت
هم اگر قصد کمک دارد؛ می تواند از شــورای
هماهنگــی بخواهد که موضوعــی را به عنوان
دستورکار جلســه به بحث بگذارند و در مورد
آن به نتیجه برسند.
این فعال سیاســی اصالحطلــب ادامه داد:

دولت میتواند مســائل مختلف کشــور را اعم
از مســائل و مشــکالت داخلی و بینالمللی به
احزاب اعالم کند و از آنها بخواهد که گفتوگو
کرده و به تصمیماتی در مورد آنها دســت پیدا
کنند .اما یک شــرط دارد و آن اینکه کاربست
این نتایج در دولت مشهود باشد .یعنی اینگونه
نباشــد که احزاب بحث کننــد و بعد بروند به
سالمت .بروجردی یادآور شد :ما تا االن دیدیم
کــه خیلــی از موضوعات در احــزاب به بحث
گذاشــته شــده و مناظره هم انجام گرفته اما
دولت از آن بهره برداری الزم را نکرده اســت.
مهم این است که دولت بتواند از میان مباحث
فی مابین و تعاملی که ممکن است اتفاق بیفتد،
استفاده ببرد .رویکردهای مرضی الطرفین می

تواند به کارکرد بهتر دولت کمک کند.
او با بیان اینکه در اینگونه تصمیمات کسی
حق ندارد کــه بگوید حرف من فصل الخطاب
است ،تاکید کرد :تصمیات احزاب باید براساس
یک مبنــای علمی و یک رویکــرد اجماعی و
نگاه فراملی به آن پرداخته شــود و در معرض
دیگران قرار داده شود .به دولت هم اعالم شود
تا بهره برداریهای الزم از آن صورت بگیرد.
بروجــردی بــا بیــان اینکــه در اصــل با
شــکلگیری چنین شــورایی مخالف نیستم
بلکه با دخالت دولــت مخالفم ،گفت :معتقدم
که دولت باید تنها به طرح مساله بپردازد .من
با شکل گیری شــورایی که بتواند اجماعی را
بین احزاب برقرار کنــد خیلی موافقم و نظرم

در مورد تعامل آنها مثبت اســت .اما اینکه چه
کســی احزاب را دور هم جمع بکند ،کار دولت
نیست .او تاکید کرد :شورای هماهنگی احزاب
به راحتی مــی تواند ایــن کار را بجای دولت
انجام دهد.
بروجردی در بخش پایانی صحبتهای خود
به دلیل عدم ورود خانه احزاب به مبحث گفت
و گوی سیاســی پرداخت و گفت :اینکه خانه
احزاب تاکنون حضور فعالی نداشــته شاید به
این دلیل باشــد که در خیلــی از موارد همان
رویکرد جناح بندی و خطکشــی خود را نشان
داده اســت .البته خانه احزاب امروزه و در حال
حاضر گامهای بهتری را برداشته است .االن آن
رویکرد ســابق در خانه احزاب کمتر دیده می
شــود .میزان وفاق و تعامل بیشتر است .فکر و
اندیشه آنها در مورد مسائل سیاسی به یکدیگر
نزدیک تر اســت و این اتفــاق میتواند رویداد
خوبی برای آینده احزاب باشد.

