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توضیحاتی درباره قتل همسر دوم نجفی
س��خنگوی قوه قضائیه گفت که تاکنون در ارتباط 
با قتل همس��ر دوم محمدعلی نجفی ش��هردار اسبق 

تهران، کسی دستگیر نشده است.
غالمحس��ین اس��ماعیلی درباره آخرین وضعیت 
به قتل رس��یدن میترا استاد همس��ر دوم محمدعلی 
نجفی ش��هردار پیش��ین تهران اظهار کرد: اصل قتل 
روشن اس��ت. به گفته این مقام مس��ئول در دستگاه 
قضایی، همکاران قضایی مشغول بررسی دقیق صحنه 
جرم هس��تند تا ببینند در خود س��ر صحنه جرم چه 

مشخصاتی از قاتل پیدا می کنند.
وی در پاس��خ به این سئوال که آیا تا کنون کسی 
دستگیر شده است یا نه افزود: تاکنون کسی دستگیر 
نشده است. محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور 
جنای��ی تهران، روز )سه ش��نبه( هفتم خ��رداد از قتل 

همسر دوم شهردار اسبق تهران خبر داد.
میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی؛ شهردار 
اسبق تهران در یک برج به قتل رسید. بررسی های اولیه 
نشان می دهد این قتل در طبقه هفتم برج معروف )د( 
واقع در بلوار خوردین س��عادت آباد به  وقوع پیوسته و 
جسد مقتول در اتاق  خواب و در حالیکه به ضرب گلوله 

به قتل رسیده، کشف شده است.  تسنیم

بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد 
نماینده حقوقی وزارت نفت، ش��ایعه تهدید وزیر 

نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد.
اصغر هندی در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر 
نفت از س��وی بابک زنجانی پیش ازجریان سازی های 
اخیر علی��ه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داش��ت: در 
ادامه جلس��اتی که با حضور نمایندگان دس��تگاه های 
ذی ربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده 
در زن��دان و ب��ا حضور بابک زنجانی برگزار می ش��ود، 
چهارش��نبه اول خرداد ۹۸ نیز جلس��ه ای تشکیل شد 
که در آن جا آقای زنجانی ادعاکرد که اس��تیضاح آقای 

زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت زنجانی 
در این جلس��ه مدعی ش��د که به زودی جای ما با هم 

عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می شوید!
هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین 
شکایت علیه مسئوالن مختلف کشور از جمله وزیر نفت 
ب��ه دلیل اخالل در نظام اقتصادی مطرح کرده و دیگر 
این ش��کایت ها و تهدیدها عادی ش��ده است. نماینده 
حقوق��ی وزارت نفت همچنین، تاکی��د کرد که وزارت 
نفت با کمک و حمایت دستگاه قضائی همچنان پیگیر 

دریافت مطالبات از بابک زنجانی است.  ایرنا

 جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد

عض��و حقیقی ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی از 
برگزاری جلس��ه این ش��ورا در نهاد ریاست جمهوری 

به  جای دفتر علی الریجانی خبر داد.
مهدی گلش��نی عضو حقیقی شورای عالی انقالب 
فرهنگی با بیان اینکه جلس��ه امروز این شورا از دفتر 
علی الریجانی به نهاد ریاس��ت جمهوری منتقل ش��د، 
گفت: جلس��ه عصر امروز از ساعت 4 الی 6 بعداز ظهر 

تشکیل می شود.
وی درباره ریاس��ت روحانی بر جلسه روز گذشته 
گفت: در این باره اطالعی ندارم، ولی احتماالً ش��خص 

رئیس جمهور جلسه را اداره کنند.
روز گذش��ته حس��ینعلی ش��هریاری از برگزاری 
جلس��ه ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی در دفتر علی 
الریجانی و به ریاس��ت رئیس مجلس خبر داده بود که 

محل برگزاری به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد.
آخرین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، دی ماه 
سال ۹7 بود و پس از انتصاب سعیدرضا عاملی دبیر این 
ش��ورا به جای مخبر دزفولی، اعضای این شورا گرد هم 
نیامدند. به گفته مهدی گلش��نی عضو حقیقی شورای 
عالی انقالب فرهنگی، "رئیس جمهور آن اهمیتی را که 

رؤسای جمهور قبلی به شورا می دادند، نمی دهد".
نب��ود  در  فرهنگ��ی،  انق��الب  عال��ی  ش��ورای 
رئیس جمه��ور نیز می تواند به کار خ��ود ادامه دهد و 
با توجه به آئین نامه، جلس��ات ش��ورای عالی با حضور 
اکثری��ت مطلق اعضای ش��ورا و رئیس یا یکی از نواب 
رئیس )رئیس مجلس ش��ورای اس��المی و رئیس قوه 

قضائیه( رسمیت می یابد.  تسنیم

اخبار

نیروی زمینی ارتش قوت قلب جامعه است
فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش گفت: ارتش نزد م��ردم و رهبری روز به روز 
جای��گاه بهتری پیدا می کند و خداوند بزرگ به نیروی زمینی توانی بخش��ید تا 

قوت قلبی برای جامعه باشد.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در جریان بازدید از دانشکده مدیریت دانشگاه 
افس��ری امام علی )ع( در جمع دانش��جویان، گفت: نظام آفرینش به وسیله علوم 
اداره می ش��ود و در نظام امروز علوم مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد؛ یکی از مهمترین 
علم ها، علم مدیریت اس��ت که علت رشد جامعه است. وی افزود: شأن و جایگاه دانشگاه 
افسری بسیار باال و دارای اهمیت است و اگر همه دانشکده ها به طور متوازن جلو بروند، 

خروجی آن افسرانی هستند که برای ارتش افتخارآفرین خواهند بود.
 فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: تمام علوم از دانشگاه های نظامی در دانشگاه های 
غیر نظامی سرریز شدند و این خود نشانگر توان این دانشگاه هاست.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
توضیح کاظم جاللی درباره افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی

رئی��س مرک��ز پژوهش های مجلس گفت: اس��اس مصوبه مجل��س این بود 
چهارص��د هزار تومان فارغ از می��زان حقوق، به همه حقوق بگیران دولت اضافه 
ش��ود، در بخش ۱۰ درصد هم گفته شده بود که دولت می تواند چنین ضریبی 
را اعمال کند، یعنی 4۰۰ هزار تومان انجام ش��ود و در بخش ۱۰ درصد، دولت 

متناسب با بودجه کشور برآورد کند چه ضریبی می تواند اضافه کند.
کاظم جاللی درباره احتمال بازگش��ت حقوق های نجومی به دنبال بخشنامه افزایش 
حقوق های دولت، گفت: نباید اجازه دهیم که بازگشت حقوق های نجومی اتفاق بیفتد. وی تاکید 
کرد: بنابراین مصوبه مجلس به این معنا نیس��ت که حقوق های خیلی کالن، افزایش زیادی 
داشته باشند، به نظر می رسد دولت باید در این بخش با تدبیر عمل کند. وی گفت: دولت در 
صدد است قانون را رعایت کند و بر این اساس حرکت کند، منتظر هستیم مصوبه مجلس و 

قانون که کامال برای نمایندگان شناخته شده است، به دقت اجرایی شود.  خانه ملت

در حاشیه
احتمال حذف مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از حذف مصوبه پارلمان درباره 
استانی شدن انتخابات قوه مقننه خبر داد.

قاس��م میرزایی نیکو با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون، گفت: شورای نگهبان ایرادات 22 گانه ای 
درباره این طرح وارد دانس��ته بود که پس از تعطیالت مجلس این موضوعات را در 
کمیسیون بررسی می کنیم. وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به 
اینکه شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد خالف شرع وارد کرده، نمی توان این مصوبه 

را اصالح کرد و به همین دلیل باید این موضوع را از دستور کار خود خارج کنیم.
نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: اگر مصوبه مجلس درباره استانی شدن 
انتخابات پارلمان از دس��تور کار خارج ش��ود این موضوع را در الیحه جامع انتخابات که 

دولت به مجلس ارائه کرده دنبال خواهیم کرد.  تسنیم

پارلمان

یم  از اختیاراتی که دار
تا اختیارات ویژه ای که می خواهیم!

بیژن مقدم

جمعی از مدیران رسانه های کش��ور مهمان جناب آقای 
روحانی رییس جمهور محترم بودیم. جلسه خوبی بود فرصت 
الزم برای اظهار نظ��ر حاضران فراهم بود. نقدهای تندی هم 
مطرح می ش��د. رییس جمهور تالش کرد بیش��تر شنونده ای 

صبور باشد.
ق��رار ب��ود حاضرین در جلس��ه از بیان مطال��ب تکراری 
بپرهیزند و برای من که آخرین کس��ی بودم که می توانس��ت 
صحبت کند چنین کاری س��خت بود. به آقای روحانی گفتم 
: م��ن از بحث اختیارات رییس جمه��ور عبور می کنم و آرزو 
میکنم فردی مانند آقای بهزاد نبوی )یا سعید حجاریان ( پیدا 
نشود که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفت: 
رییس جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نیست. لذا میخواهم به 
یکی از اختیارات قانونی رییس جمهور اش��اره کنم و ش��ما را 

دعوت کنم به استفاده از داشته ها.
جناب آقای روحانی

اصل ۵۹ قانون اساس��ی از ظرفیت های پیش بینی شده 
برای بن بست شکنی و یکی از نماد های مردم ساالری دینی 
اس��ت. اصلی که به همه پرسی اشاره دارد. ظرفیتی که اگر به 

درستی و بموقع از آن استفاده شود می توان گره گشا باشد.
جنابعال��ی تا کنون چند بار در مقاطع مختلف س��خن از 

برگزاری رفراندوم همه پرسی گفته اید.
ام��ا به دلی��ل ابه��ام در بی��ان ، جامع��ه آن را حمل بر 
موضوعاتی کرده که معلوم نیس��ت خواس��ته ذهنی شما بوده 

یا نه؟ بیانی که گاه به جای فرصت، دیگران احس��اس تهدید 
از آن کرده اند.

از آنج��ا که طبق اصل ۵۹ قانون اساس��ی و ماده ۳6 قانون 
همه پرسی) مصوب6 تیر ۱۳6۸( همه پرسی به پیشنهاد رئیس 
جمهور یا یکصد نماینده و تصویب 2/۳ )دوسوم( انجام می شود.

از ش��ما میخواهم با استفاده از این اختیار قانونی خود و فرصت 
همسویی مجلس پیش��نهاد و موضوع مورد نظرخود را که باید 

درباره آن همه پرسی انجام شود را به مجلس ارائه کنید.
آنچه در باال آمد عینا مطالبی بود که در جلسه عنوان کردم. 
تاکی��د بر این موضوع را الزم میدانم که عده بس��یاری و حتی 
بخشی از حاضرین در جلسه هم نمی دانستند که رییس جمهور 
هم می تواند پیشنهاد همه پرسی بدهد و از آنچه در قانون آمده 

مطلع نبودند. و این را از پرسشهای بعد از جلسه دریافتم. 
پاسخ روحانی 

آقای روحانی بخش زیادی از س��خنان خود را به توضیح 
آنچه گفتم اختصاص دادند. هر چند پاس��خ روش��نی دریافت 
نکردم اما چند نکته جدید و کلیدی توسط ایشان مطرح شد 

که باز از زبان کنایه و ابهام بهره می گرفت.
مث��ال گفتند: هیچ کس نمی توان��د ادعا کند که کاری که 
انجام می دهد، بی نقص است و دولت نیز جدای از آن نیست، 
تازه اگ��ر همه اختی��ارات قانون اساس��ی را در اختیار دولت 
بگذارند. و تصریح کردند :بارها در جلس��ات مهم کش��وری از 
جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده ام 
که مش��کل این نیس��ت که دولت چه اختیارات��ی دارد و اگر 

قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.
دکتر روحانی با اشاره به سخنان من در خصوص استفاده 
از اصل ۵۹ قانون اساس��ی، برای همه پرسی، گفت: اصل ۵۹ 
قانون اساس��ی، اصلی بن بست شکن اس��ت و می گوید در هر 
زمان الزم دریچه به روی مردم باز اس��ت، حاال چه موقع باید 
از این اصل اس��تفاده کرد یا آیا باید قباًل اس��تفاده می کردیم، 

موضوعی دیگر است.
از سخنان ایشان معلوم شد که زمانی که دبیر شورایعالی 
امنی��ت ملی ب��وده اند )در س��ال ۸۳ ( از رهبر معظم انقالب 
خواسته اند تا موضوع هس��ته ای را به آراء مردم بگذارند، که 
ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، 
اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشده و پس از آن 

هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت.
ایشان از همه خواست اصل ۱۳4 قانون اساسی)2( را بار 
دیگر بخوانند. من دوباره آن را خواندم اما باز درنیافتم در این 
بخش آیا ایش��ان دچار محدودیتهایی است یا موضوع دیگری 

در میان است. 
نکته مهم و صریح سخنان ایشان را باید در بخشی دانست 
که خواس��تار اختیارات فرا قانونی برای اداره کشور در شرایط 
خ��اص فعلی ب��ود. نظیر آنچه در زمان جن��گ تحمیلی، امام 
)ره( به ش��ورای عالی پشتیبانی جنگ محول کرده بود)۳(. از 
سخنان دیگر ایشان باید می فهمیدیم که ایشان امروز سمت 
فرماندهی مقابله با این جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن علیه 
کش��ورمان را دارد. طبعا نیازمند اختیاراتی است که بر اساس 
شنیده ها در حوزه هایی نظیر حوزه نفت از آن اختیارات بهره 
مند شده اند.آقای روحانی به این موضوع اشاره نکرد اما گفت 

فرمانده بدون اختیارات به هیچ کاری نمی آید. 
گاهی معنای درخواس��ت اختیارات ویژه سلب اختیار از 
دیگر بخش��های نظام و ناکار آمد س��ازی آنان است. اوال باید 
دید ایش��ان درخواست مشخصی برای دریافت اختیارات ویژه 
و فراقانون��ی داده ان��د یا ن��ه و با چه بخش��هایی موافقت و یا 

مخالفت شده است. 
توجه به این نکته ضروری اس��ت در کشوری که بیش از 
۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی و در اختیار دس��تگاههای دولتی 
است آیا سخن گفتن از اختیار بیشتر سزاوار است ؟ هر چند 
معتقدم ای��ن دولت تاکنون بیش��ترین به��ره را از اختیارات 

اعطایی برده اس��ت. اما آنچه امروز در اف��کار عمومی و بویژه 
در میان نخبگان مطرح اس��ت بی عمل��ی و بی انگیزه گی در 
استفاده از اختیارات گسترده و انحصاری است. نه محدودیت 

واقعی یا غیر واقعی در برخی موارد.
پانوشت:

۱- ماده ۳6- - قانون همه پرس��ي در جمهوري اس��المي 
ایران : همه پرس��ي به پیشنهاد رئیس جمهور یا یک صد نفر از 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و تصویب حداقل دو سوم 
مجموع نمایندگان مجلس شوراي اسالمي انجام خواهد شد.

2- اصل ۱۳4قانون اساس��ی :ریاس��ت هیئ��ت وزیران با 
رئیس جمهور اس��ت که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ 
تدابیر الزم به هماهنگ س��اختن تصمیمهاي وزیران و هیئت 
دول��ت مي پ��ردازد و با همکاري وزیران، برنامه و خط مش��ي 

دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
در م��وارد اختالف نظر و ی��ا تداخ��ل در وظایف قانوني 
دس��تگاههاي دولت��ي در صورتي که نیاز به تفس��یر یا تغییر 
قانون نداش��ته باش��د، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد 
رئیس جمهور اتخاذ میش��ود الزم االجرا است. رئیس جمهور 

در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
۳- روحانی :اما باید در نظر داش��ته باش��یم که ش��رایط 
جنگ با ش��رایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس 
تمام اختیارات در ش��ورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده 
ب��ود و ام��ام راحل تمام این اختیارات را به این ش��ورا محول 

نموده بود.
دکت��ر روحانی با تأکید بر اینکه در ش��رایط فعلی نیاز به 
ساز و کار روان تری داریم، افزود: در آغاز تحریم های جدید در 
جلسه ای با مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در این 
شرایط جنگی برنامه و فرمانده می خواهد و شما فرمانده و ما 
همه مطیع هستیم و ایشان فرمودند که خودتان فرماندهی را 

بر عهده بگیرید.  الف

یادداشت

آقای روحانی ای کاش جان و آبروی خود را 
به پای برجام نمی گذاشتید

ادامه از صفحه اول
آمری��کا هم اگر آبرو و حیثی��ت را درک می کرد و 
می دانست چیست، هیچ گاه در طول تاریخ وجود خود، 
دس��ت به جنایتات فجیع از بمباران اتمی هیروشیما و 
ناکازاکی گرفته تا کشتار بی رحمانه مردم ویتنام، عراق، 
افغانستان، ایران و ده ها کشور دیگر نمی زد. آمریکا نزد 

مردم آزادی خواه جهان بی آبرو و بی حیثیت هست. 

سرمقاله

س��ید محمدعل��ی حس��ینی  گفت: این  که برخی در صدد دیـــــدگاه
هستند که علت ناکارآمدی و عدم موفقیت برجام 
را به مق��ام معظم رهبری نس��بت دهن��د، کمال 

ناجوانمردی و ریاکاری سیاسی است.
سید محمد علی حس��ینی سخنگوی پیشین 
وزارت امور خارجه درباره بیانات اخیر رهبر معظم 
انقالب در دیدار با دانشجویان درباره برجام، افزود: 
اوالً بیانات، مکتوبات و مس��تندات روش��ن، شفاف 
و غیر قابل تردید نش��ان می ده��د که مقام معظم 
رهب��ری علی رغم اظه��ارات صری��ح و علنی خود 
مبن��ی بر بی اعتم��ادی کامل به ط��رف آمریکایی 
و عدم خوش��بینی نس��بت ب��ه نتیج��ه مذاکرات 
و تواف��ق هس��ته ای، نس��بت به نظر مس��ئولین و 
حمایت کنن��دگان از ای��ن روند، تمکی��ن کرده و 
بیش��ترین حمایت را از تیم مذاکره کننده داشتند، 
ایش��ان در حمایت از  تیم مذاکره کننده، کریمانه 

تعابیر بلندی را به کار بردند، تعابیری چون "غیور، 
مؤمن، دلس��وز، ش��جاع، امین، یک تنه ایستاده در 
مقابل یک لش��گر"، تعابیر بی سابقه ای است که در 
ذه��ن هیچ کس حتی حامی��ان و ناظران مذاکرات 

برجام نمی گنجید.
سفیر اسبق جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا 
یادآور ش��د: مقام معظم رهبری در حین مذاکرات 
هسته ای، هنگامی که جبهه مقابل طرف ایرانی را 
مورد نقد و هش��دار خود ق��رار می دادند و به ویژه 
طرف های غربی را به عدم صداقت و موضع دوگانه 
در جلس��ات خصوص��ی و محاف��ل علن��ی، متهم 
می کردن��د، تیم مذاکره کننده مان را فرزندان خود 
و این ک��ه حرف و موضع آنان در پنهان و آش��کار، 

صادقانه و یکسان است، معرفی می  کردند.
معاون اس��بق بین الملل وزارت امور خارجه با 
اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب بارها با صراحت 
و روش��نی، موضع خود را در حمایت از یک توافق 

خوب و کارآمد ابراز داشتند، اظهار داشت: در یک 
مرحله، هنگام��ی که مذاک��رات در اوج خود قرار 
داشت، ایشان حتی اعالن کردند که این مذاکرات، 
ی��ک آزمون برای طرف آمریکایی اس��ت؛ چنانچه 
آنها در این مذاکرات با حسن نیت رفتار کنند و به 
تعهدات خود پایبند باش��ند، این نشان می دهد که 
می توان درباره برخ��ی موضوعات دیگر نیز با آنان 
وارد گفت وگو ش��د اما قدر این کالم حکمت آمیز و 
فرصت کم نظیر، باوجود تأکید طرف مذاکره کننده 
ایرانی به طرف آمریکایی دانسته نشد. دولت آقای 
اوباما فرصت سوزی کرد و آقای ترامپ خاکستر آن 

را هم به باد داد.
حس��ینی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 
پایان مذاکرات هس��ته ای نیز ضمن تقدیر از تالش 
تیم مذاکره کننده، ش��روط خود را برای تأیید نهایی 
برج��ام طی یک نامه رس��می به صراح��ت مکتوب 
کردند، خاطرنش��ان کرد: فراموش نش��ود علی رغم 

این که ایش��ان از نحوه اجرای ش��روط خود رضایت 
نداشتند اوالً، مانعی بر سر راه اجرای تعهدات طرف 
ایرانی ایجاد نکردند و ثانیاً بارها پایبندی جمهوری 
اسالمی  به تعهدات برجام را مورد تأکید قرار دادند.

وی اف��زود: مهم تر آن که رهب��ر معظم انقالب 
حتی پس از عهدش��کنی های مک��رر و نقض های 
ری��ز و درش��ت جس��م و روح برج��ام توس��ط دو 
دول��ت دموکرات اوبام��ا و جمهوری خواه ترامپ و 
حت��ی پس از خ��روج یکجانبه آمری��کا از برجام و 
کارش��کنی های گس��تاخانه آنان، دس��تورات خود 
به رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی کش��ورمان را به 
چارچوب برجام محدود س��اختند و اوج پایبندی 
خود را به تعهداتی که خود نس��بت به آن مالحظه 
و نقد داشتند، به نمایش گذاشتند. سخنگوی اسبق 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: هنوز طرف ایرانی 
به ۱4 بار اذعان س��ازمان بین المللی انرژی اتمی و 
تمامی طرف های حاضر برجام همچنان تنها طرف 

صددرصد متعهد برجام اس��ت و علی رغم اختالف 
نظرهای تند و س��خت داخلی، هیچ تخلف و نقض 
عهدی توس��ط طرف ایرانی پدید نیامده است که 
کمترین بهانه ای به دست دش��منان آمریکایی �� 
صهیونیس��تی برای متهم س��اختن ایران در نقض 

برجام یا بدعهدی نسبت به آن بدهد.
ای��ن دیپلمات ایران��ی در پای��ان تأکید کرد: 
بنابراین منصفانه آن اس��ت که اذع��ان نماییم که 
ایستادگی و پایمردی مقام معظم رهبری نسبت به 
حفظ برجام و تمکین در قبال تعهدات طرف ایرانی 
در برجام، علی رغم تأیید مشروط آن، جوانمردانه ، 
متواضعانه و حکمت آمیز صورت گرفته و اگر برخی 
به این باور رس��یده اند که برجام در آس��تانه مرگ 
و فروپاشی اس��ت، با واقع بینی، باید علل و عوامل 
آن را در ج��ای دیگری جس��ت وجو کنند نه اینکه 
به ص��ورت ریاکارانه بخواهند از زیر بار مرگ برجام 

فرار کنند.  تسنیم

سخنگوی اسبق وزارت خارجه:

برخی ریاکارانه می خواهند از زیر بار مرگ برجام فرار کنند

رئیس س��تاد مرکزی انتفاضه  رسانه و ق��دس ش��ورای هماهنگی گزارش 
تبلیغ��ات اسالمی،مس��یرهای ۱۰ گانه راهپیمایی 

روز قدس را اعالم کرد.
س��ردار رمضان ش��ریف رئیس س��تاد مرکزی 
انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در نشس��ت خبری به مناسبت برگزاری مراسم روز 
جهانی قدس، گفت: روز جهانی قدس یکی از روزهای 
مهمی است که توسط امام خمینی )ره( انتخاب شد 

و از ابتدا مورد توجه جهانیان بوده است.
وی افزود: پ��س از پیروزی انقالب اس��المی، 
تعطیل��ی س��فارت رژی��م صهیونیس��تی و برپایی 
سفارت فلسطین حرکاتی بزرگ در جهت حمایت 

از مردم فلسطین بود.
رئیس س��تاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه راهپیمایی 
روز قدس پس از 22 بهمن باشکوه ترین راهپیمایی 
در جهت حمایت از مردم فلس��طین و اعالم انزجار 
از غاصبان آن س��رزمین اس��ت، تصریح کرد: ملت 
مظلوم فلس��طین در طول 7۰ و چند سالی که از 
اشغال کشورش��ان می گذرد، همیشه سعی کردند 

که حقوق خود را باز پس گیرند و ش��هدای زیادی 
نیز در این راه داده اند.

ش��ریف با اش��اره به اینکه نخبگان جهان در 
جهت زنده نگه داش��تن انتفاضه فلسطین راه هایی 
را در طول تاریخ ارائه داده اند اما مهمترین حرکت 
در این مس��یر راهپیمایی روز قدس اس��ت، ادامه 
داد: هر س��ال فرصتی ایجاد می شود تا آرمان های 
مردم فلس��طین و ظلم صهیونیست ها به این مردم 

بازخوانی شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه فس��اد و خون خواری 
صهیونیس��ت ها در جه��ان بی مثال اس��ت، گفت: 
امروز اکثر فسادها و مشکالتی که در جهان ایجاد 
می شود، یک س��ر آن به صهیونیست ها می رسد و 
آخرین کارش��ان ایجاد تروریست های تکفیری بود 
که س��عی کردند با این اقدام جریان اسالم را دچار 

مخاطره کنند.

رئیس س��تاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای 
هماهنگ��ی تبلیغات اس��المی یادآور ش��د: امروز 
علی رغم اینکه صهیونیس��ت ها از تم��ام نیروها و 
متحدانش��ان برای غصب سرزمین اشغالی استفاده 
کردند، اما پیروز اصلی میدان فلسطینیان بوده اند.

ش��ریف با بیان اینکه آن چیزی که باعث شد 
صهیونیست ها عقب بکشند و دور خود دیوار احداث 
کنند، مقاومت مردم فلس��طین است، گفت: امروز 
فلسطینیان از س��نگ به موشک رسیده اند و نسل 
جدید مردم فلس��طین از نسل قبل خود مصمم تر 
و پایدارتر هس��تند و این دس��تاورد نامگذاری روز 

جهانی قدس است.
وی تاکی��د کرد: ام��روز مس��ئله مذاکره صلح 
و کم��ک دولت های ع��رب به آرمان فلس��طین به 
فراموشی سپرده ش��ده و ملت فلسطین مقاومت و 
جهاد علیه کفار را بزرگترین آرمان خود قرار داده اند 

و دیگ��ر صهیونیس��ت ها قادر نیس��تند ب��ه راحتی 
عملیات نظامی علیه س��رزمین های محاصره شده 
غزه را انجام داده و بالفاصله عقب نشینی می کنند.

رئیس س��تاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای 
هماهنگ��ی تبلیغ��ات اس��المی اعالم کرد: ش��عار 
راهپیمایی روز جهانی قدس امس��ال که در ایران 
اسالمی و سایر کش��ورها برگزار خواهد شد، »روز 
جهانی قدس؛ شکست معامله قرن و تثبیت آرمان 

فلسطین« است.
مس��یرهای ۱۰ گانه راهپیمای��ی روز جهانی 
قدس توس��ط سردار رمضان ش��ریف رئیس ستاد 
انتفاض��ه و ق��دس ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات 

اسالمی اعالم شد که به شرح زیر است:
مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین )ع(، میدان 

امام حسین )ع( - خیابان انقالب دانشگاه تهران.
مس��یر شماره 2: مس��جد جامع ابوذر، میدان 
ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، 
خیاب��ان قزوی��ن، خیاب��ان کارگر می��دان انقالب 

دانشگاه تهران.
مسیر شماره ۳: مسجد میدان منیریه، خیابان 

ولیعصر، خیابان انقالب، دانشگاه تهران.

مس��یر ش��ماره 4: مس��جد امام زمان )عج(، 
خیاب��ان آزادی، تقاط��ع خیابان بهب��ودی، میدان 

انقالب، دانشگاه تهران.
مسیر ش��ماره ۵: مس��جد حضرت ابوالفضل، 
می��دان توحید، خیاب��ان توحید، خیاب��ان آزادی، 

میدان انقالب، دانشگاه تهران.
مس��یر شماره 6: مسجد حضرت مهدی )عج(، 
خیابان س��تارخان، میدان توحید، خیابان توحید، 

خیابان آزادی، میدان انقالب، دانشگاه تهران.
مسیر شماره 7: مس��جد الجواد، میدان هفتم 
تیر، خیابان کریم خان، میدان ولیعصر )عج(، بلوار 

کشاورز، دانشگاه تهران.
مسیر ش��ماره ۸: مسجد امام صادق )ع( فلکه 
اول صادقی��ه، خیابان س��تارخان، خیابان توحید، 

خیابان آزادی، میدان انقالب.
مسیر ش��ماره ۹: مسجد حضرت امیر، خیابان 

کارگر شمالی، میدان انقالب، دانشگاه تهران.
مسیر شماره ۱۰: مس��جد جامع رسول اکرم، 
بلوار ش��اهد تهرانسر، میدان کمال الملک، بزرگراه 
ش��هید لش��گری، خیابان آزادی، خیابان انقالب، 

دانشگاه تهران.  مهر

رمضان شریف در نشست خبری:
فلسطینیان از سنگ به موشک رسیده اند

وز جهانی قدس اعالم مسیرهای راهپیمایی ر

آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار سفیر ترکیه: 
یکایی ها   نباید اجازه دهیم آمر

وعشان را بر ما دیکته کنند خواسته های نامشر
مرجع تقلید ش��یعیان خطاب به س��فیر  جدی��د ترکی��ه در ای��ران گف��ت: بیایید نظـــــرگاه
دست به دس��ت هم دهیم و آینده این دو کش��ور را در اختیار 
بگیریم و اجازه ندهیم آمریکایی ها خواس��ته های نامشروعشان 

را به ما دیکته کنند.
به گزارش دفتر آیت اهلل مکارم ش��یرازی،  این مرجع تقلید 

ش��یعیان در دیدار با سفیر جدید ترکیه در ایران اظهار داشت: 
ما با ترکیه جنبه های مشترک زیادی داریم؛ هر دو پیرو اسالم 
هستیم، هر دو فرهنگ مشترک داریم، هر دو همسایه ایم، هر 
دو روابط اقتصادی مهمی داریم و از همه این ها گذشته دشمن 
مش��ترک داریم، یعنی آمریکا به همان اندازه که با ما دش��من 

است با شما هم دشمن است.
وی در ادامه گفت: این جهات مش��ترک س��بب می ش��ود 
دست به دس��ت هم و در برابر زورگویی های دش��من بایستیم. 
ما دو کش��ور نیرومند در منطقه هس��تیم که در صورت اتحاد 
ب��ا یکدیگر می توانیم منطقه را از ش��ر این دش��منان محفوظ 

داریم.
مرجع تقلید ش��یعیان ب��ا ذکر این نکته که دش��منان به 
قراردادهایش��ان پایبن��د نیس��تند، تصریح کرد: واقع مس��ئله 
این اس��ت که دشمنان ما نمی پس��ندند که ما مستقل باشیم، 
می خواهند همه وابس��ته به آن ها باش��ند و ای��ن در واقع یک 
روحیه قلدری اس��ت که در زورمندان است و تابع هیچ قانونی 
هم نیس��تند؛ نه قوانین بین الملل و نه قوانین انس��انی. آن چه 
منافعش��ان اقتضا کند، انجام می دهند. دیدیم که همه قوانین 
را زیر پا گذاشتند. وقتی کسی قرارداد می بندد یک طرفه خارج 

شدن معنا ندارد.

وی در ادام��ه افزود: امیرمؤمنان علی)ع( به مالک اش��تر 
می فرماید که "قراردادهایت را محترم بش��مار". حتی در زمان 
جاهلی��ت، ع��رب جاهلی هم ب��ه قراردادهای��ش پایبند بود و 
یک طرفه قرارداد را به هم نمی زد. این ها حتی از عرب جاهلی 

هم بدترند که یک طرفه قرارداد را به هم می زنند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در ادامه اظهار داش��ت: ما دیدیم 
این ه��ا با لیبی چ��ه کار کردند. درب��اره قرارداد ان��رژی اتمی 
گفتند "ش��ما تخریب کنید و ما هم برای شما چنین و چنان 
می کنیم". آن ها کارشان را کردند، این ها گفتند "چیزهایی که 

گفتیم انجام نمی دهیم".


