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 دیدار جامعه قرآنی کشور
با رهبر معظم انقالب

جامعه قرآنی کش��ور طبق رس��می همیش��گی، 
در نخس��تین روز ماه مبارک رمضان )پنجش��نبه 27 
اردیبهشت( در محفلی صمیمی به دیدار رهبر معظم 

انقالب می روند.
این دیدار از حدود ساعت 17 آغاز شده و بصورت 
زنده و مس��تقیم از ش��بکه قرآن و معارف س��یما نیز 

پخش می شود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

رهبری  رئیس سازمان حفاظت اطالعات 
وزارت دفاع را منصوب کرد

س��ردار مجید خادمی به ریاست سازمان حفاظت 
اطالع��ات وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 

منصوب شد.
مراس��م تودیع و معارفه رئیس س��ازمان حفاظت 
اطالعات وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع و پش��تیبانی 
نیروه��ای مس��لح، رئیس دفت��ر فرماندهی معظم کل 
قوا، رئیس شورای سیاس��ت گذاری حفاظت اطالعات 
نیروهای مس��لح، رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی 
وزارت دفاع، رؤس��ای س��ازمان های حفاظت اطالعات 
نیروهای مس��لح و جمع کثیری از مقامات لشکری و 

کشوری در ستاد وزارت دفاع برگزار شد.
در این مراسم، حکم انتصاب سردار سرتیپ پاسدار 
مجید خادمی به ریاس��ت س��ازمان حفاظت اطالعات 
وزارت دف��اع از س��وی فرمانده معظم کل قوا توس��ط 
رئی��س دفتر فرمانده��ی کل قوا قرائ��ت و از خدمات 
شایسته سردار سرتیپ پاسدار سید اصغر میرجعفری 
رئیس س��ابق حفاظت اطالعات وزارت دفاع تقدیر به 

عمل آمد.  روابط عمومی وزارت دفاع

جهانگیری فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
را تبریک گفت

معاون اول رییس جمهور در پیام های جداگانه ای 
به همتایان خود در کش��ورهای اس��المی، فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان را به دولت ها و ملت های مس��لمان 

تبریک گفت.
جهانگیری در بخش��ی از این پیام ها آورده است: 
»امیدوارم به یمن و مبارکی این ماه پرخیر و برکت و با 
تالش های مشترک کشورهای اسالمی شاهد استقرار 
صلح و آرامش در سراس��ر جهان اس��الم و گس��ترش 
 روز افزون مناس��بات وهمکاری های فیمابین باشیم.« 

 پایگاه اطالع رسانی دولت 

یکی از مشکالت ما عدم توجیه مردم 
نسبت به مشکالت است

مع��اون سیاس��ی وزارت کش��ور گف��ت: یکی از 
مش��کالت ما عدم توجیه مردم نس��بت به مس��ائل و 

مشکالت کشور است.
اس��ماعیل جبارزاده معاون سیاس��ی وزیر کش��ور 
در همای��ش معاون��ان سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی 
استانداری های سراس��ر کشور ، با تاکید بر اینکه هیچ 
کسی برای اجرای منشور گفت وگوی سیاسی مناسب تر 
از معاونان سیاسی نیست، اظهار کرد: یکی از مشکالت 
ما عدم توجیه مردم نسبت به مسائل و مشکالت کشور 
اس��ت که با این کار می توان زمین��ه همراهی مردم با 

تصمیمات و اقدامات دولت را فراهم کرد.
در  عدی��ده ای  مش��کالت  ک��رد:  تصری��ح  وی 
دس��تگاه های مختلف پیش می آید، اما همه مشکالت 
در هر بخش��ی به اس��تانداری ها ارجاع داده می شود و 
مردم از اس��تانداری ها حل مش��کالت خود را مطالبه 

می کنند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

ایران آمادگی ارائه هر کمکی برای بازسازی سوریه را دارد
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی 

ارائه هر کمکی به بازسازی سوریه را دارد.
علی الش��یخ نماینده مجلس ش��عب س��وریه دیروز با عالءالدین بروجردی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در مجلس ش��ورای اسالمی 

دیدار و گفتگو کرد.
بروج��ردی درای��ن دیدار گفت: جمهوری اس��المی ایران و جمهوری س��وریه از 
ظرفی��ت های باالیی برای گس��ترش بیش از پیش مناس��بات در زمینه های سیاس��ی، 
اقتصادی، نظامی و بین المللی بویژه پس از بحران داعش برخوردار هستند و ما همواره 

در مجلس از روند توسعه هر چه بیشتر روابط استقبال می کنیم.
وی   در ادام��ه حم��الت اخیر آمریکا و هم پیمانان غربی اش به س��وریه، را اقدامی 
شکست خورده به منظور احیای آبروی تروریست های تکفیری دانست.  خانه ملت 

گفتمان
مذاکره با ترکیه درباره فلسطین 

محم��ود واعظی ریی��س دفتر رییس جمهوری و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت 
جمهوری ایران اعالم کرد : در س��فر  به آنکارا درباره تحوالت اخیر فلس��طین و 

روابط دوجانبه با مقامات ترکیه مذاکره می کنیم.
وی دیروز هنگام ورود به آنکارا گفت: ش��رایطی که در منطقه در پی انتقال 
س��فارت آمریکا به قدس و جنایات رژیم صهیونیس��تی در سرزمین های اشغالی 
فلس��طین ایجاد ش��ده، موجب ش��د که جهت رایزنی با رجب طیب اردوغان رییس 
جمهوری ترکیه که ریاس��ت س��ازمان همکاری اس��المی را نیز بر عهده دارند، مذاکرات 

حضوری داشته باشیم.
وی انتقال سفارت آمریکا به قدس را اقدامی تحریک آمیز خواند و گفت: پیش بینی می 
شد که مردم فلسطین در مقابل این تصمیم عکس العمل نشان دهند ولی عکس العملی که 

مردم عزیز فلسطین نشان دادند، با سرکوب بسیار وحشیانه مواجه شد.  ایرنا 

خیابان پاستور 
افزایش توان قابل مالحظه نیروی دریایی ارتش 

فرمانده کل ارتش گفت: امسال و سال آینده توان قابل مالحظه ای به نیروی 
دریایی ارتش اضافه خواهد شد که باطل بودن خیاالت دشمنانی که این کشور 

را تحریم کرده اند را ثابت می کند.
امیر سرلش��گر عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارتش در جریان بازدید از 
منطق��ه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران در بندرعباس 
گفت: نیروی دریایی ارتش در س��اخت و عملیاتی کردن ش��ناورها پیشرفت خوب و 

قابل توجهی دارد.
وی افزود: بزودی ناوش��کن سهند در آب های خلیج فارس و دریای عمان و آب های 

آزاد پرچم اقتدار ایران را به اهتزاز در می آورد.
سرلشکر عبدالرحیم موسوی تصریح کرد: امسال و سال آینده توان قابل مالحظه ای 

به نیروی دریایی ارتش اضافه خواهد شد.  مهر

ارتش اسالم

در اعتراض به کشتار مردم فلسطین مطرح شد 
 ضرورت ایجاد

جبهه بین المللی علیه آمریکا
جمعی از م��ردم و دانش��جویان دیروز با  ح�اش�یه تجمع در مقابل و محوطه النه جاسوسی در 
سابق آمریکا، ضمن حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین 

در مقاب��ل رژیم کودک کش صهیونیس��تی، اعتراض خود را به 
انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس شریف اعالم کردند.

بنابرای��ن گ��زارش، تجمع کنن��دگان ب��ا همراه داش��تن 
دست نوش��ته هایی کش��تار بی رحمانه مردم فلس��طین توسط 

رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.
بس��یاری از مردم و دانش��جویان پرچم های زرد و س��رخ 
»م��رگ  بر آمری��کا« و »مرگ بر اس��رائیل« را ب��ا خود حمل 
می کردند و شعارهایی را در محکومیت اقدامات و سیاست های 

خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا فریاد می زدند.
تجمع کنن��دگان همچنی��ن س��ربندهای » القدس لنا« بر 

پیشانی خود بسته بودند.
به آتش کش��یدن پرچم آمریکا و اس��رائیل، شعرخوانی و 
اجرای موسیقی با موضوع محکومیت جنایات ها آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از اتقاقات دیگری بود که در این تجمع رخ داد.

امید دشمن به سازش کاران است 
همچنین حجت االس��الم پناهیان اس��تاد حوزه و دانشگاه 
در ادامه این تجمع گفت: مس��لمان تا زمانی که روزنه ای برای 
پیروزی نباش��د و تا زمانی که کوتاه آمدن فرصتی باشد برای 
تقویت جبه��ه حق، کوتاه آمدن را بلدند ام��ا نه در زمانی که 

اسالم قدرت اول است.
این اس��تاد حوزه تاکید کرد: در ط��ول تاریخ کوتاه رژیم 
منحوس صهیونیستی، این رژیم هیچ زمان مانند امروز ضعیف 
نبوده اس��ت و در چنین شرایطی هیهات که مومنان، مسلمان 
و آزادی خواه��ان جهان برای نابودی این باطل ضعیف ش��ده 

کوتاه بیایند.

این اس��تاد حوزه ادامه داد: امروز اسرائیل زیر پای ماست 
و تنها کافیس��ت ما پای خود را محکم روی زمین بگذاریم آن 

وقت از اسرائیل منحوس چیزی باقی نخواهد ماند.
پناهیان تصریح کرد: کس��انی که ق��درت نابودی باطل را 
دارند اگر مقابل باطل کوتاه بیایند جنایتکارترین افراد خواهند 
بود. سیاس��ت مدارانی که یکی ب��ه نعل و یکی به میخ می زنند 
هم باید بدانند که رذیالنه ترین رفتار را در طول تاریخ نش��ان 
داده اند. وی یادآور ش��د: اسراییل در حال نابودی است و همه 

می دانند اگر سپاه بخواهد می تواند این رژیم را از جا بکند. 
وی اف��زود: مردم ما هی��چ گاه اس��رائیل غاصب را جدی 

نگرفته اند از این پس هم آمریکا را جدی نخواهند گرفت. 
پناهیان یادآور شد: مسئوالن ما باید تالش کنند تا مردم 
غرب در برابر دولت مردان سس��ت عنصر خود و سیاس��ت های 

آنها بایستند. 
این اس��تاد حوزه در ادامه با اش��اره ب��ه قدرت حزب اهلل و 
جبهه مقاومت گفت: اگر حزب اهلل ایران، لبنان، سوریه و حزب 

اهلل های دیگر هم نبودند، اسرائیل مردنی بود.
این اس��تاد حوزه در بخش دیگری از س��خنان گفت: اگر 
سازش��کار در جامعه ما نباش��د ن��ه تنها به تحری��م ها اضافه 
نخواهد ش��د بلکه تحریم های قبلی هم برداش��ته می ش��ود، 
دش��من به سازشکاران امید بس��ته اند و به این امید فشار می 
آورند، مردم ما یک روز انتقام خود را از سازش��کاران خواهند 

گرفت.
وی گف��ت: اگر آمری��کا ب��ه تحریم ها پافش��اری می کند 
نتیجه رفتار سازش��کارانی اس��ت که برای دشمن پالس مثبت 

فرستادند.
پناهیان تاکید کرد: اگر امریکا به اثرگذاری تحریم ها یقین 
داش��ت چرا آمد و مذاکره کرد، آنها ب��ه احمق هایی که ما در 
درون داری��م تکیه کردند و االن هم اگ��ر می گویند تحریم ها 
را برمی گردانیم خوب می دانن��د که تحریم ها اثری ندارد ولی 
چون نمی توانند جلوی انقالب اسالمی را بگیرند اینگونه دست 

و پا می زنند. 

ایجاد جبهه بین المللی علیه اقدامات آمریکا 
 تجمع کنن��دگان در پایان این مراس��م بیانیه ای را صادر 

کردند.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است انتقال سفارت آمریکا 
به قدس ش��رقی اقدامی، در روز نکبت و سالگرد تشکیل رژیم 
غاصب صهیونیس��تی اهانتی آش��کار به هم��ه آزادگان حامی 

مساله فلسطین به ویژه امت اسالمی بود.
این بیانیه با اشاره به اینکه تاسیس سفارت در این منطقه 
اقدامی غیرقانونی و خالف عرف دیپلماتیک بین الملل اس��ت 
، می افزاید:به حاکمان کشورهای عربی و اسالمی سازشکار با 
رژیم صهیونیس��تی هشدار می دهیم که از خشم امت اسالمی 
بهراس��ید که دست دوس��تی دادن با دش��منان امت اسالمی 

عواقب خطرناکی برای آنان خواهد داشت.
در ای��ن بیانیه تاکید ش��ده اس��ت : ض��رورت دارد دولت 
جمهوری اسالمی ایران با استفاده از حداکثر توان دیپلماتیک 
خود در رایزنی با کشورهای اسالمی و آزاده مخالف با اشغالگری 
جامع��ه جهانی را به س��مت ایجاد جبهه فعال سیاس��ی علیه 

اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی متحد نماید.  فارس

 برجام کره شمالی و آمریکا 
به نتیجه می رسد؟ 
ادامه از صفحه اول

هن��وز تهدیدات آمریکا علیه کره ش��مالی پابرجا 
اس��ت، برگزاری رزمایش مشترک میان کره جنوبی و 

آمریکا باعث شد تا کره شمالی واکنش نشان دهد.
کره ش��مالی روز سه ش��نبه از لغو گفت وگوهای 
خود با مقام های عال��ی رتبه کره جنوبی که قرار بود 

روز چهارشنبه برگزار شود، خبر داد.
کره شمالی حتی خبر داده است شاید دیدار آتی 
رهبر این کش��ور ب��ا »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 

آمریکا نیز لغو شود. 
وزارت خارجه کره شمالی پیش از این اعالم کرده 
بود س��ایت آزمایش اتمی »پونگی ر« را بین روزهای 
2۳ تا 2۵ ماه می با حضور رسانه های خارجی، تخریب 
می کند. این تصمیم هنوز اجرا نشده و اگر روند رفتار 
آمریکا مخرب باش��د، کره ش��مالی از تصمیمات خود 

منصرف خواهد شد.
س��ران کره ش��مالی و آمریکا توافق کرده اند روز 
دوازدهم ماه ژوئن در س��نگاپور دی��دار کنند. پیونگ 

یانگ کوتاه بیاید، به پایان راه خود رسیده است.

سرمقاله

این روزها، که فرجام می رود تا گ���زارش دو گروه رویداد 
به پایان نافرجام خود نزدیک شود، آنها که حامیان 
و زمینه س��از اجرای برجام بودند ن��ه تنها حاضر 
نیس��تند تا از نظام و مردم به دلیل اصرار بیهوده و 
باز کردن حس��اب برای کدخدا عذر خواهی کنند 
بلکه اصرار دارند که تقصیر این ناکامی را به گردن 

نظام بیاندازند.
همی��ن چن��د روز پی��ش بود ک��ه دولتمردن 
خواس��تار عذرخواهی منتقدین بودند و می گفتند 
که اگ��ر برجام به نتیجه نرس��ید، دلیل آن موضع 
گیری ه��ا و س��نگ اندازی ه��ای منتق��دان بود. 
ح��اال نیز این ش��انه خال��ی کردن از مس��ئولیت 
درحال��ی صورت می گی��رد که اخی��راً محمد باقر 
نوبخت س��خنگوی دولت مدعی ش��ده که  برجام 
یک س��ندی  پر افتخاری اس��ت و تاریخ در مورد 
آن قض��اوت می کند. از این رو ای��ن تناقض میان 
افکار عمومی ایجاد می ش��ود که اگر این یک سند 
پرافتخار و بدون اشکال است چرا دولت می خواهد 
از مس��ئولیت آن شانه خالی کرده و مسئولیت آن 

را به نظام واگذار کند؟

اظهاراتی تازه برای جریان سازی 
همزم��ان با این تغییر رفت��ار، برخی از اصالح 
طلب��ان و حامی��ان  دول��ت تالش می کنن��د تا با 
اس��تفاده جریان سازی رس��انه ای اینطور وانمود 
کنن��د که تمام جریان مذاکرات، توافق هس��ته ای 
و امض��ای برج��ام  زیر نظر رهبری ب��وده  و تنها و 
وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده، مجری دستوارت 

ایشان بوده اند.
اخی��راً  »غالمرض��ا حی��دری«، از نمایندگان 
اصالح طلب مجلس در مصاحبه ای درباره »برجام 
« گفته است: "تمام مذاکرات برجام با نظر مستقیم 
رهب��ر انقالب ص��ورت گرفته و وزی��ر امور خارجه 
تنها مجری اوامر رهب��ری در برجام بوده و جایگاه 

تصمیم گیرنده و یا سیاستگذار نداشته است!"
 چند روز قبل نیز، »رس��ول منتجب نیا« دیگر 
فع��ال اصالح طلب نی��ز در اظهارات��ی تأکید کرده 

بود که تصمی��م برجام، نه تصمیم روحانی که کار 
رهبری نظام بوده است.

او همچنین با طرح این س��ؤال که »مگر این 
تصمیم را رئیس جمهور گرفته؟« گفت: "به فرض 
که تصمیم بدی باش��د، این تصمی��م نظام بوده و 
همه ت��ا به حال مدعی بوده و هس��تند که برجام 
تصمیم نظام بوده اس��ت. آقایان می دانند که نظام 
ترکیبی از مقام معظم رهبری، رؤس��ای س��ه قوه، 
وزیران، کارشناس��ان و امثال آن اس��ت. بنابر این 
بحث رئیس جمهور نیست. اگر قرار به عذرخواهی 
اس��ت کل نظ��ام باید عذرخواهی کن��د؛ نه رئیس 
جمهور. چون این مس��ائل کالن را رئیس جمهور 

تصمیم گیری نمی کند!"
»محمدرضا تابش«، از نمایندگان اصالح طلب 
مجل��س هم ب��ه تازگی حتی ادعا کرده اس��ت که 
ادامه مذاکره با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام 

نیز تصمیم رهبری نظام است.

نگاهی به رویکرد رهبری در مذاکرات 
ای��ن درحالی ب��ود که رهبر معظ��م انقالب از 
همان ابتدای موافقت با مذاکره با غرب در نامه ای 
ب��ه روحان��ی رئیس جمهور و رئیس ش��ورای عالی 
امنی��ت مل��ی، با اش��اره ب��ه بررس��یهای دقیق و 
مس��ئوالنه برجام در مجلس ش��ورای اس��المی و 
ش��ورای عالی امنیت ملی و عبور ای��ن موافقتنامه 
از مجاری قانونی، دس��تورات مهمی را در خصوص 
رعای��ت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کش��ور 
صادر و با برش��مردن تأکیدات و الزامات ۹ گانه در 

اجرای برجام، این موارد و الزامات تأیید کردند.
ایشان در فرمایشان خود با تاکید بر ایستادگی 
مذاکره کنندگان بر اهداف خود و مقابله با استکبار 

ستیزی دشمنان در طول مذاکره، هدف کشورمان 
را از ای��ن مذاک��رات  به رس��میت شناخته ش��دن 
حِق غنی سازی هس��ته ای ملت ایران برای اهداف 
صلح آمیز در داخل کشور و به دست خود دانستند 
و بر سه اصل »لغو تحریم های ظالمانه«، »شکست 
فضاسازی دشمن در س��طح افکار عمومی دنیا« و 
»آش��کارتر شدن ماهیت استکباری آمریکا« تاکید 

کردند.
ایش��ان در این باره فرمودند: »م��ا از اول هم 
اه��ل تعامل با دنیا بودی��م؛ منتها در تعامل، طرف 
مقابل را باید شناخت؛ شگردهای او را باید دانست؛ 
هدفهای اساسی و کالن را باید در مّد نظر داشت. 
ممکن اس��ت دشمنی سر راه شما را بگیرد، بگوید 
از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت 
نیست که شما قبول کنید، برگردید؛ هنر این است 
که ش��ما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید، او 
هم مانع کار شما نش��ود؛ وااّل اگر چنانچه توافق و 
تفاهم به این معنا بود که او بگوید شما باید از این 
راه برگردید، شما هم بگوئید خیلی خوب، این که 

خسارت است.«
رهبرمعظم انقالب بارها اعالم کردند که نسبت 
به مذاکره با امریکا خوش��بین نیستند و اینکه آنها 
دست آهنی نشان بدهند و بگویند مذاکره کنیم را 
مذاکره نمی دانن��د. همچنین اینکه با لبخند وارد 
میدان ش��وند و خنجری را پش��ت سرشان مخفی 

کنند را نمی پذیرند. 
ایش��ان همچنین فرمودند : " ما از اول اعالن 
کردی��م و االن هم اعالن می کنیم، در هیچ یک از 
مسائل مورد اختالف خودمان با امریکا، ما با امریکا 
مذاک��ره نمی کنیم. دلی��ل آن هم یک امر واضحی 
اس��ت؛ دلیل این اس��ت که مذاکره برای امریکایي 

ه��ا یک ابزاری اس��ت برای تحمیل خواس��ته های 
خودش��ان به طرف مذاک��ره. مذاکره مفهوم واقعی 
خ��ودش را در مذاکرات امریکا با طرفهای خودش 
ندارد و از دست داده است. مذاکره برای چیست؟ 
وقتی دو دوس��ت در یک مسئله ی مورد اختالف با 
ه��م مذاکره می کنند، این برای این اس��ت که هر 
ک��دام از نقط��ه ای که قرار دارن��د، حرکت کنند و 
به یک نقطه ی مورد توافق برس��ند.امریکا مذاکره 
را ب��ه این معنا نمی داند. آنها مذاکره را وس��یله ای 
برای تحمیل خواسته های خودشان قرار می دهند؛ 
برای وارد آوردن فشار. بنابراین مذاکره با امریکا در 

همه ی مسائل معنا ندارد."
یادمان باشد که مقام معظم رهبری در جریان 
مذاک��ره طرح ای��ده آل و کلی درس��ت را مطرح 
کردن��د، در هر مرحل��ه با اعالم خ��ط قرمزهایی، 
مصلحت را مش��خص  فرمودند. در نهایت ایش��ان 
تذک��رات الزم را دادند اما به ای��ن تذکرات توجه 

الزم نشد.

کار از کار گذشته است 
در ای��ن میان اینک��ه افراد مدعی ش��وند که 
امض��ای برج��ام با نظ��ر رهبری ب��وده و بخواهند 
مسئولیت حاصل از امضای برجام را به گردن نظام 

و رهبری بیاندازند، بی انصافی محض است.
کیست که نداند رئیس جمهور و ظریف بودند 
که نس��بت به توافقشان ابراز خوشبینی می کردند، 
نامه ه��ای تبریک می نوش��تند و قول جان کری را 

تضمین می نامیدند...
اگ��ر در آن زمان رهبری  موض��وع مذاکره با 
امری��کا را در جری��ان مذاکرات هس��ته ای رد می 
کردن��د، همین افراد باز ه��م هر نقصی و تهدیدی 

در کش��ور را ناش��ی از همین مخالفت ارزیابی می 
کردند و مدعی می شدند که ما خواستیم کشور را 
با مذاکره اصالح کنیم اما ایش��ان نگذاشتند. حاال 
آنهایی که بیش��ترین تالش راب��رای امضای برجام 
کردند خود متوجه شده اند که شکست خورده اند 

اما گویا اعتراف به شکست کاری سخت است.
ش��اید هم  فرافکنی عادت برخی شده است . 
آنها برای رسیدن به اهداف خود وعده می دهند و 
وقتی که به اهداف خود نمی رسند همه نگاهها را 

به سمت رهبری هدایت می کنند.
در جریان فیلت��ر کردن کانال های تلگرام نیز 
دیدم که جریانی تالش داشت تا مسئولیت این امر 

را به گردن رهبری واگذار کند.
 ح��اال در روزگاری که که »شکس��ت برجام« 
تبدی��ل به یک ادبیات رایج ش��ده اس��ت و حتی 
محمدج��واد ظریف هم حتی از شکس��ت برجام و 
خ��روج ایران از توافق س��خن می گوید، تقاّل برای 
انداخت��ن تقصیر برجام به گ��ردن رهبری نظام نه 

تنها بی انصافی بلکه نوعی فرافکنی است .
در ای��ن میان اص��الح طلبان ک��ه  وعده هایی 
تندت��ر از دول��ت به م��ردم دادن��د، پرحرارت تر از 
رئیس جمهور، منتقدان برجام را نکوهش می کردند، 
از کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها بواسطه برجام 
سخن می گفتند، حاال بد نیست منصف باشند و به 

جای فرافکنی راه حل پیشنهاد دهند. 
اگرچه این جریان سیاسی تالش می کند که  
با فرمول »عبور از روحانی« گذش��ته برجامی اش 
را  در نزد م��ردم کتمان کند اما وقتی این جریان 
تعام��ل با فتن��ه 88 را در کارنامه خ��ود دارد بهتر 
اس��ت که دیگر از عذرخواهی های برجامی سخن 

به میان نیاورد.
اصالح طلبان و دولتمردان نباید انتظار داشته 
باشد که مردم و منتقدان چیزی را فراموش کنند و 
خواستار پاسخگوئی نباشند. فرصت هایی که بواسط 
امید آنها به برجام و آمریکا طی ۵ س��ال گذشته از 
کش��ور هدر شد؛ با عذرخواهی، مدیریت جهادی و 
توجه به اقتصاد مقاومتی و عزت ملی بازمی گردد نه 

با مسئول جلوه دادن بزرگان نظام در برجام!

وقتی مدافعان برجام به دنبال مقصر می گردند

مسئولیت گریزی به جای پاسخگوئی 

گروه رویداد  روز گذش��ته مجلس جلس��ه بهارست���ان
علنی داشت که در این جلسه صالحی اولین کارت 

زرد خود را دریافت کرد.
وکالی ملت در این جلسه عالوه بر بررسی طرح 
استفس��اریه افزایش 20 درص��دی حقوق کارکنان 
دولت، سوال ملی نمایندگان تهران و ارومیه از وزیر 

ارشاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 تعیین راهکارهای شناسایی اموال
ناشی از پولشویی 

نماین��دگان مجل��س در ادامه بررس��ی الیحه 
اص��الح قانون مب��ارزه ب��ا پولش��ویی، راهکارهای 
شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین 
کردند. در جلس��ه علنی دیروز پارلمان، تبصره های 

یک تا سه ماده دو قانون مذکور تغییر کرد.
1۳۴ نماینده از 211 نماینده حاضر در جلسه 

با این مصوبه موافقت کردند.

اعالم وصول سوال نمایندگان از وزیر علوم 
سوال ملی نمایندگان از وزیر علوم درباره علل 

رواج فروش مقاله و پایان نامه اعالم وصول شد.
محمدعل��ی وکیلی م��وارد اع��الم وصولی را 
به ش��رح زیر قرائت کرد: س��وال مل��ی محمدرضا 

صباغیان و محمدج��واد ابطحی نمایندگان بافق و 
خمینی ش��هر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
خص��وص عل��ل رواج فروش مقاله و پای��ان نامه و 

گسترش بی رویه دانشگاه ها.

اولین کارت زرد مجلس به صالحی
نماین��دگان مجلس به وزیر فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی کارت زرد دادند.
در نشست دیروز مجلس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی به س��وال علی مطهری نماینده 
مردم تهران درباره "عل��ت عدم اجرای قانون منع 

استفاده از کلمات بیگانه چیست؟" پاسخ داد 
وکالی مل��ت پس از اس��تماع نظرات مطهری 
و پاس��خ ها صالحی ب��ا 117 رای موافق، ۴7 رای 
مخالف و ۳ رای ممتنع اعالم کردند که از پاس��خ 

های وزیر قانع نشدند.

استفاده از کلمات التین در اماکن عمومی 
هویت جامعه ا مخدوش کرده است

نایب رئیس مجلس گفت: اس��تفاده از کلمات 
التین برای اماکن عمومی حالت فرهنگی و هویت 

جامعه اسالمی را مخدوش کرده است
عل��ی مطهری در توضیح س��وال خود از وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی گفت: سوال درخصوص 
علت س��هل ان��گاری در اجرای قان��ون ممنوعیت 
به کارگیری اس��امی، عناوین و اصطالحات بیگانه 

مصوب سال 7۵ است.
وی افزود: معموال کلمات انگلیس��ی و فارسی 
با حروف انگلیس��ی در بسته بندی کاالهای تولید 
داخل بر کلمات فارس��ی غلبه دارد و کلمه فارسی 
گوش��ه ای ریز آورده می شود به گونه ای که نمی 

توان متوجه شد کاال ایرانی است یا خارجی!
مطه��ری در همین زمینه گفت: اینگونه موارد 
مخالف صریح قانون ممنوعیت به کارگیری عناوین 

و اصطالحات بیگانه است. 

سامانه سردر اصناف از خردادماه رسمیت 
پیدا می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از تهیه و تصویب 
دس��تورالعمل متن و طرح تابلوهای سردر اماکن و 
س��امانه سردر اصناف در راس��تای منع استفاده از 

کلمات بیگانه خبر داد.

س��ید عباس صالحی در پاس��خ به سوال علی 
مطهری مبنی بر عدم اجرای قانون منع اس��تفاده 
از کلم��ات بیگان��ه گفت: اقدام��ات مقدماتی برای 
حرک��ت با س��رعت به س��مت جلو انج��ام گرفته 
همچنین اصالحاتی در آئین نامه اجرایی قانون در 

هیات وزیران طرح و تصویب شده است.
وی ادامه داد: دبیرخانه پاسداشت زبان فارسی 
و کارگروه های پاسداشت زبان فارسی و شورای آن 
تش��کیل وتاکنون 8 جلسه داشته است .همچنین 
بانک اطالعاتی از واجدان مجاز و غیرمجاز تشکیل 

شده که به ادامه مسیر ما کمک می کند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در پایان گفت: 
در صورتی که از واژگان غیرمجاز و بیگانه استفاده 
ش��ود به موجب این س��امانه به س��رعت می توان 

برخورد و تعقیب کرد.

قاضی پور از پاسخ های وزیر ارشاد قانع شد
نماین��ده ارومی��ه در مجل��س از پاس��خ های 
وزیر ارش��اد درباره علت توزیع سراس��ری روزنامه 

همشهری قانع شد.
نماین��دگان مجلس دی��روز س��ؤال ملی نادر 
قاضی پ��ور نماین��ده م��ردم ارومی��ه در مجلس از 
س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

قاضی پور در این س��ؤال از وزیر ارشاد پرسید: 
چ��را روزنام��ه همش��هری ک��ه متعلق ب��ه ارگان 
شهرداری تهران اس��ت به صورت سراسری توزیع 

می شود؟
نماین��ده ارومیه در مجلس اف��زود: این اقدام 
موجب خس��ارت به نش��ریات محلی شده است و 
وزارت ارشاد از قبول مسئولیت در قبال رسانه های 

محلی شانه خالی می کند.
وزیر ارش��اد  نیز در این باره گفت: بر اس��اس 
مجوزی ک��ه هیأت نظارت به روزنامه همش��هری 
داده، ای��ن روزنامه حق انتش��ار در کل کش��ور را 

دارد.
وی اف��زود : وقت��ی هیأت نظارت ب��ه روزنامه 
همش��هری مج��وز انتش��ار سراس��ری را می د هد، 
طبیعتاً وزارت فرهنگ نیز باید به قانون عمل کند, 
اگ��ر قرار به تغییر باش��د از طریق هیئت نظارت و 

ثبت شرکت ها انجام گیرد.
قاضی پور پس از استماع پاسخ های وزیر ارشاد، 

اعالم کرد که از توضیحات وی قانع شده است.

تذکر نمایندگان به وزیر بهداشت 
نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزیر 
بهداش��ت خواس��تار جلوگیری از گرانفروش��ی در 

عرضه و توزیع داروهای خارجی شدند.

صالحی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد
 


