
طرح سؤال از رئیس جمهور تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس شد

نماین��دگان مجلس طرح س��ؤال از رئیس جمهور با 
موضوع مش��کالت اقتصادی را با 200 امضاء تقدیم 
هیأت رئیس��ه مجل��س کردن��د. در همی��ن زمینه، 
علی خضری��ان، نماینده مردم ته��ران گفت: تعداد 
نمایندگان امضاء کننده س��ؤال از رئیس جمهور به 
عدد 200 رس��یده اس��ت. از جمله محورهای طرح 
س��ؤال از رئیس جمه��ور موضوع نوس��انات در بازار 
مسکن و همچنین افزایش قیمت اقالم ضروری مورد 
نیاز مردم است. همچنین این سوال مطرح شده که 
چرا و به چه دلیل قیمت های ارز خارجی به سرعت 
در حال افزای��ش و ارزش پول ملی در حال کاهش 
اس��ت؟ نمایندگان در طرح سوال از رئیس جمهور 
مطرح کرده اند؛در کجای برجام اش��تباه استراتژیک 
مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از 
این توافق خارج و اروپا هم با پررویی تمام همچنان 
خواس��تار اجرای کامل برجام از س��وی ایران است، 
ب��دون آنکه خود به تعهدات��ش عمل کند، حتی در 

حد عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس.

اخبار

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

بازی با قیمت ارز و 
سکه کار دشمن است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور تحت مدیریت 
ق��رار دارد گفت: بازی با قیمت ارز، س��که و بازار س��رمایه از 
متغیرهای اصلی عملیات روانی دش��من برای آشفته کردن 

اقتصاد کشور است.
حس��ن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، 
با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی 
از شیوع عالمگیر ویروس کرونا، مردم در شرایط سختی قرار 

گرفته اند و دوران دش��واری را طی می کنیم، افزود: همه ما با 
احساسی که نسبت به وطن، نظام و انقالب داریم با شکیبایی 
در مقابل مشکالت و سختی ها مراحل رسیدن به هدف مهم 
اقتص��اد بدون نفت را طی می کنیم و پیروزی در این مس��یر 
نیازمند وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار گروه ها و مردم 

است.
وی با اش��اره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک 
عملیات روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال 
به شکس��ت کش��اندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما 
هس��تند، گفت: از یک طرف مش��کل برای صادرات نفت ما 
بوجود آورده اند و با حداکثر توان مانع از انتقال دارایی هایمان 
به داخل کش��ور می ش��وند و از ط��رف دیگر ش��بانه روز القا 
می کنند سیاست های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد 
ایران تحت تحریم های اعمال ش��ده در حال شکست است و 
نش��انه های آن را هم نه شاخص های اصلی که صرفاً نوسانات 

قیم��ت برخی کاالها و نرخ ارز اع��الم می کنند. در حالی که 
شاخص های اصلی نشان از عدم توفیق آنان در شکست ایران 
دارد. رئیس جمهور افزود: تبیین و تحلیل موفقیت های کشور 
در مقابل��ه با تحریم و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از 

موفقیت های دولت بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.
روحان��ی با تاکید ب��ر اهمیت نقش دس��تگاه های تبلیغی و 
رس��انه ها به ویژه صدا و س��یما و فضای مجازی در مقابله با 
جنگ روانی دش��منان، افزود: رسانه ها و دستگاه های تبلیغی 
باید با اقدامات هوشمندانه و با اطالع رسانی، آگاهی بخشی و 
ق��درت اقناع باال، اجازه ندهند مردم اس��یر عملیات روانی و 

القائات دشمنان در مورد اقتصاد کشور قرار گیرند.
وی با بیان اینکه طی س��ه سال گذشته با اعمال تحریم های 
ظالمانه، نبود صادرات نفت و مش��کالت ایجاد شده در مورد 
وصول دارایی های ارزی ایران در خارج از کش��ور، قیمت ارز 
کنترل شده است، گفت: در ماه های گذشته با مسدود شدن 

مرزها به دلیل ش��یوع ویروس کرونا وقف��ه ای در صادرات و 
واردات کاال ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که 
با بازگشت مبادالت تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه های 
آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت 
و ب��ه یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رس��ید. در این 
جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و 
برنامه ریزی های در دست اقدام این بانک برای مدیریت بازار 
ارز ارائه کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به روند مثبت صادرات 
نف��ت و فرآورده های نفتی و نیز ص��ادرات غیرنفتی، اقدامات 
بانک مرکزی برای برگشت ارز صادرکنندگان و نیز استفاده از 

منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد.
رئیس جمهور نیز اقدامات فوری بانک مرکزی جهت کنترل 
و مدیریت بازار ارز و ضرورت برگشت هرچه سریع تر ارزهای 

صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

خوب بود آق��ای ظریف وزیر امور 
خارج��ه کش��ورمان در نقل قول 
از رهب��ر معظم انق��الب در تأیید 
خود، به بخش هایی از س��خنان ایشان در باره 
برجام نیز اش��اره می کرد که حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای نقدهای جدی به توافق هس��ته ای 
داش��تند. رهبر معظم انقالب مهر 94 )3 ماه 
پ��س از امضای برج��ام( در نامه ای خطاب به 
رئیس  جمهور که به »شروط 9 گانه« مشهور 
ش��د، تأکید کردند:»محصول مذاکرات که در 
قالب برجام ش��کل گرفته اس��ت، دچار نقاط 
ابهام و ضعف های ساختاری و موارد متعّددی 
اس��ت که در صورت فق��دان مراقبت دقیق و 
لحظه به لحظه،  می تواند به خسارتهای بزرگی 

برای حال و آینده کشور منتهی شود.«
رهب��ر معظ��م انق��الب بهم��ن 93 در دیدار 
فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمودند: »من 
همین جا این را بگویم: اوالً بنده با توافقی که 
بتوان��د انجام بگیرد موافقم؛ البته توافق بد نه. 
آمریکایی ه��ا مکرر تکرار می کنند و می گویند 
»م��ا معتقدیم که توافق نکردن، بهتر از توافق 
بد کردن اس��ت«؛ بله، ما هم همین عقیده را 
داریم؛ ما هم معتقدیم که توافق نکردن، بهتر 
اس��ت از توافق بد، توافقی ک��ه به ضرر منافع 
مل��ی اس��ت، توافقی که موج��ب تحقیر ملت 

بزرگ و باعظمت ایران است.«
نکته مهم در برجام اینجاس��ت که ش��روط 9 
گانه رهبری در نام��ه ای که به رئیس جمهور 

نوشتند آیا رعایت شد؟
این در حالی است که آقای ظریف روز گذشته 
در مجل��س همچن��ان بر عقیده خ��ود تأکید 

می کند که برجام سند افتخار ایران است!
وزیر امور خارجه کش��ورمان در نشست علنی 
مجل��س با تاکید بر اینکه تم��ام تالش مان را 
برای کاهش فشار اقتصادی معطوف کرده ایم 
گفت: ما در وزارت امور خارجه وظیفه مستقیم 
در اقتصاد نداریم اما تالش کرده ایم تسهیل گر 
باش��یم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در جلس��ه علنی روز یکشنبه 15 
تیر ماه مجلس شورای حذف دالر از مبادالت 
اقتصادی در تعامل با برخی کش��ورها را یکی 
از مواردی دانست که فشار تحریم ها را کاهش 
میدهد و گفت: با تهاتر این موضوع را پیگیری 

کرده ایم و موفقیت هایی هم داشته ایم. 

وی با اش��اره به اینکه امروز دنیا ش��اهد یک 
تح��ول عم��ده در صد س��ال و یا ۷0 س��ال 
گذش��ته اس��ت که بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم بی سابقه است، ادامه داد: این تغییرات در 
روابط بین الملل بنیادین اس��ت  به طوری که 
ماهیت بس��یاری از مفاهیم و روابط در روابط 

بین الملل در حال تغییر است.
وی تاکید کرد: آنچه که مهم اس��ت، ش��رایط 
س��یال گذار بین المللی اس��ت که پایانی هم 
ب��رای آن متصور نیس��ت، مهم ترین نکته در 
این ش��رایط فهم دقیق و عدم اش��تباه است 
هر کس که در ش��رایط گذار در تاریخ اشتباه 
کرده دچار مش��کالت اساس��ی شده و برخی 

حکومت ها به پایان رسیده اند.
ظری��ف اضافه کرد: همه مفاهی��م بین المللی 
و روابط سیاس��ی دچار تحول بنیادین ش��ده 
است. نه این که مفاهیم قبلی نابود شده است 
اما مفاهیم جدیدی جایگزین شده که فرصت 
وی��ژه ای را برای کش��ورهایی نظیر جمهوری 
اس��المی ایجاد کرده است و امام راحل اولین 
فردی بود که این تحول را تش��خیص داد، اگر 

نام��ه امام به گورباچ��ف را مالحظه کنید می 
بینی��د در آن زمان حضرت امام این تحول را 
تش��خیص دادند و بدنبال ایشان خلف صالح 
ایش��ان رهب��ر معظم انقالب همی��ن روش را 
ادامه دادند. ظریف با اش��اره به تالش آمریکا 
برای نگه داشتن ش��رایط قدیم گفت: آمریکا 
به عن��وان یک قدرت ارتجاع��ی و قدرتی که 
تالش می کند، شرایط گذشته را که به نفعش 
بوده نگ��ه دارد و از روی آمدن مفاهیم جدید 
قدرت جلوگیری کند این اس��ت که تمام دنیا 
را امنیتی کند. وزیر امور خارجه با اش��اره به 
اینکه آمریکا کرونا را هم امنیتی کرده اس��ت 
افزود: یعن��ی با چین برخ��وردی می کند که 
انگار ویروس کرونا یک تحول امنیتی اس��ت. 
گرچه بعض��ی تئوری هایی در م��ورد امنیتی 
بودن کرونا از هر دو طرف اس��ت اما آمریکا به 
دلیل دیگری دارد این را امنیت سازی می کند 

برای این که بتواند خودش را حفظ کند.
وزیر امورخارجه ادامه داد: در کنار آن آمریکا 
تالش می کند در این شرایط انتقالی جمهوری 
اس��المی را به عنوان قدرتی ک��ه می تواند در 

شرایط جدید با شناخت صحیح برآید، امنیتی 
کند. در این شرایط فضا برای کنشگری ایران 
به وجود آمده که م��ا باید این را بپذیریم که 
اگر در ش��رایطی هم می ش��د گف��ت که امر 
محت��وم در دنی��ا وجود دارد گرچه براس��اس 
تفکر اس��المی ما معتقدیم به محتوم بودن و 
جبر نیس��تیم اما امروز تفکر محتومی برپایه 

همه مبانی  روابط بین المللی غلط است.  
ظریف اف��زود: در این ش��رایط که جمهوری 
اس��المی با یک ق��درت واقع��ی و آن قدرت 
معنای��ی که امام راح��ل آن را به خوبی درک 
کردن��د و به خوبی از آن هم اس��تفاده کردند 
و رهب��ر معظ��م انقالب هم در سیاس��ت های 
داهیانه ش��ان همی��ن را پیگی��ری می کنند، 
جمه��وری اس��المی ی��ک ق��درت در ح��ال 
برآمدن اس��ت و برای همین است که آمریکا 
یک جنگ تمام عی��ار به عنوان نماینده نظام 
قبل��ی و به عنوان کس��ی ک��ه می خواهد آن 
رواب��ط کنش��گری نظام قبل��ی را حفظ کند، 
بر جمهوری اس��المی حاکم کرده است. وزیر 
امور خارجه اظهار داش��ت: در این جنگ تمام 
عیار آمریکا می خواهد چند کار انجام دهد که 
مهمترین آن یک مفهوم س��ازی اس��ت و آن 
این است که از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد 
کند. وقت��ی از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد 
کرد موضوع ایران می ش��ود موضوع مکان ها و 
حوزه هایی که آمریکا در آنها اقتدار دارد مثل 
شورای امنیت یا این که به حوزه های امنیتی 
اقتصاد بکش��اند و بتواند از ضربه  های امنیتی 

در اقتصاد جهانی استفاده کند.  
ظریف اظهار داشت: یکی از اقداماتی که آمریکا 
انجام می دهد، فشار بر دوستان ایران و هدف 
ق��رار دادن منافع ایران در منطقه اس��ت که 
این حوزه هم نیازمند به توجه ویژه ما اس��ت. 
مهم ترین هدفی که آمریکا دنبال می کند جدا 
ک��ردن م��ردم از حاکمیت و ناکارآمد نش��ان 
دادن نظام و مش��روعیت زدایی از نظام است. 
وی ادام��ه داد: اگر دوس��تان نگاهی به کتاب 
جان بولتون بکنند می بینند که در پشت همه 
سیاست هایی که آمریکا به نام فشار حداکثری 

دنبال می کند این اهداف نهفته است.
وزی��ر امور خارج��ه با تاکید بر لزوم انس��جام 
درونی گفت: سیاس��ت خارجی حوزه دعوای 
جناح��ی و گروهی نیس��ت به همی��ن دلیل 
در  اساس��ی  قان��ون  در  خارج��ی  سیاس��ت 
ح��وزه اختی��ارات مقام معظم رهبری اس��ت 

و سیاس��ت های کلی نظام در حوزه سیاس��ت 
خارج��ی را مق��ام معظ��م رهب��ری تعیی��ن 
می کنند. این یعنی اجتناب از دوگانه س��ازی 
و دع��وای داخلی در حوزه سیاس��ت خارجی. 
رییس دس��تگاه دیپلماس��ی خاطرنشان کرد: 
بحث دوم تمرکز بر منطقه و همسایگان است 
ای��ران باید در منطقه به عن��وان تولید کننده 
امنی��ت و ثبات و توس��عه برای همس��ایگان 
شناخته ش��ود. ما باید سیاست همسایگی را 
دنبال کنیم و همس��ایگان ما احس��اس کنند 
بهترین روابط را با ایران دارند به همین دلیل 
ما در ۷ س��ال گذشته بیش��ترین ارتباط را با 

همسایگان داشتیم.
وی با بی��ان اینکه امروز بهتری��ن روابط را با 
ترکیه، روس��یه، افغانستان، آذربایجان، عراق، 
پاکس��تان و بعضی از همس��ایگان جنوبی مان 
ک��ه خواه��ان روابط خوب ب��ا ای��ران بودند، 
داری��م، اظهار داش��ت: تعداد س��فرهای بنده 
ب��ه این کش��ورها چندین برابر س��فر به بقیه 
کشورهاست؛ بیش از 20 سفربه روسیه  و 20 
سفر به ترکیه، س��فرهای متعدد به پاکستان 
و افغانس��تان و عراق همه اینها نشان دهنده 

تمرکز بر همسایگی هست.
ظریف  ب��ا تش��ریح اقدامات انجام ش��ده در 
زمین��ه کرویدوره��ای ارتباط��ی ادام��ه داد: 
یک��ی از مفاد مهم توافق 25 س��اله ما و چین 
بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریش��م است. 
یک��ی از اتفاقات ناگواری که افت��اده بود این 
بود که ای��ران از همه کریدوره��ای ارتباطی 
منطقه خارج می ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: 
ما در خدمت ش��ما هستیم چرا که ما دیدگاه 
جناحی و حزبی نداریم چرا که در وزارت امور 
خارجه حزبی و جناحی شدن به معنی پایان 

عضویت در وزارت امور خارجه است.
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان در پاس��خ به 
انتق��ادات نمایندگان مجلس گفت: ما در یک 
کشتی نشس��ته ایم و با هم هستیم؛ آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی اصولگ��را، لیبرال، اصالح 
طلب، انقالب��ی و غیرانقالبی نمی شناس��ند، 
با کل ای��ران، تمامی��ت ارض��ی و جغرافیای 
ایران مخالفن��د. ظریف در بخش دوم توضیح 
گزارش خود از تحوالت بین المللی و سیاست 
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه ما آمدیم 
ب��ا همکاری هم آینده بهتری را برای کش��ور 
بس��ازیم، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند 
اگر ش��ما هم گزارش مالقات ه��ای ظریف را 
خوان��ده بودی��د و برخورده��ای او را با طرف 
خارج��ی دی��ده بودید، مانند ما او را ش��جاع، 
صادق و انقالبی می دانس��تید؛ آنچه که اتفاق 
افتاد آن نبود که ش��ما گفتی��د، من هیچگاه 

مسائل داخلی را به خارج نبردم.
وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان تصریح کرد: 
هرچه که گفتم مقام معظم رهبری ش��نیدند، 

اگر دروغ گفتم ایشان گفتند صادق هستم.
وی خطاب به نماین��دگان افزود: بنده عرض 
کردم ش��ما نمایندگان ملت هستید و ملت ما 
فهیم اس��ت و ش��ما هم به عنوان نمایندگان 
ملت فهیم هس��تید و من در برابر نمایندگان 
با تمام خضوع حضور پیدا می کنم، اما ش��ما 
ب��ه من ذلیل گفتید در صورتی که رهبری به 
من ش��جاع گفتند، به من دروغگو گفتید در 
صورت��ی که رهبری به من ص��ادق گفتند. از 
انتقادها و تندی های شما تشکر می کنم، اما 
بدانید که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و 

با هم هستیم.
وی با تاکید بر اینکه برجام تحمیلی بر آمریکا 
بود، تصریح کرد: تاریخ و آینده نش��ان خواهد 
داد که برجام سند افتخار ایران است و خواهد 

بود و در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
دهی��د، دالره��ا را ب��رای واردات کاالهای لوککس 
اختصاص دادید ت��ا بگویید که اوضاع تحت کنترل 
اس��ت، عمد و غیر عمد بودن اقداماتی از این دست 
کار قوه قضاییه اس��ت نه ما، اما اگر یک س��وزن به 
خود بزنید آنگاه یک جوالدز به دیگران، تفاوت درد 

این دو را درک خواهید کرد.
هیچ غرض و مرضی هم در انتقاداتی که از دولت و 
عملکرد آن میش��ود، وجود ندارد، آقای ربیعی خود 
گفته اید که دس��ت ها بس��ته و نبودن ارز، در این 
سخن شما آیا میتوانیم بگوییم که بذر ناامیدی می 
پاش��ید و شاخک های دش��من را نیز به واکنش وا 
می دارید که ایران دیگر ارز ندارد و اکنون دس��ت 

ها بسته است!
یکسال دیکر از دولت تدبیر و امید باقی مانده است، 
در این یکس��ال هر چند کاری پیش نخواهد رفت، 
ام��ا در این یکس��ال کار و تالش خ��ود را مضاعف 
کنید، از اندیش��ه های کابردی و تخصصی دیگران 
کارشناس��ان و دلس��وزان بهره ببرید تا شاید پایان 

دولت تدبیر و امید خوش باشد. مگر آن که ...
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گزارش

ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را کنار بگذارد
عضو کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای اس��المی گفت: ایران پروتکل 
الحاقی را داوطلبانه پذیرفت اما در شرایط فعلی، منفعت ملت ما این است 

که اجرای پروتکل الحاقی کنار گذاشته شود.
علیرضا زاکانی با اش��اره به بدعه��دی غربی ها در اجرای برجام گفت: برای 
اقدام متقابل قطعاً باید صدای واحد از ایران منعکس شود و این اصل برای 
ما مهم اس��ت که هر چقدر منس��جم تر ص��دای خود را به جهانیان برس��انیم، 

می توانیم در مقابل غربی ها دست برتر داشته باشیم.
وی با اش��اره به اینکه ایران در این سال ها به همه تعهدات خود کاماًل پایبند افزود: 
در این ش��رایط، نباید اقدامی انجام شود که طرف مقابل، فرافکنی کند و بخواهد از 
ای��ران »آتو« بگیرد. وی از نح��وه موضع گیری دولت و وزارت امور خارجه در مقابل 

قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد.  مهر

یک سال به پایان دولت مانده اما همه چیز رها شده 
نماینده مردم کنگاور در مجلس گفت: یک سال به پایان دولت مانده اما 

همه چیز رها شده و حال مردم خوب نیست.
عل��ی رضایی در نشس��ت علنی روز یکش��نبه پارلم��ان در جریان ارائه 
گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه 
به اینکه برای کاالهای اساس��ی نظیر گوش��ت و مرغ ارز دولتی با قیمت 
4200 تومان اختصاص یافته و مدام مطرح می شود که ذخایر کافی در این 
حوزه وجود داشته و حتی در ماه های گذشته بحث امحای جوجه های یک روزه 
مطرح شد، این سوال پیش می آید که علت افزایش سرسام آور قیمت ها چیست؟ 
وی خطاب به مدرس خیابانی گفت: به بازار بروید و ببینید مردم چه می گویند. 
داد مردم درآمده است و شما هر روز جلسه می گذارید. یک سال به پایان دولت 

مانده اما همه چیز رها شده و حال مردم خوب نیست.  فارس

دولت سیاست های کاهش تعهدات برجامی را اجرا کنند
رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: از دولت و وزارت خارجه انتظار 
داریم تا سیاس��ت های کاهش تعهدات برجامی را که در خصوص آن ها 
تصمیم گیری ش��ده، اجرا کنند. محمدباق��ر قالیباف رئیس مجلس در 
جمع بندی جلس��ه خطاب به وزیر امورخارجه در صحن مجلس گفت: 
وی ب��ا بی��ان اینکه نمایندگان مجل��س امروز توقع دارن��د تا هزینه های 
اضاف��ی بر مردم وارد نش��ود، بیان داش��ت: باید در تصمیم��ات اقتصادی و 
سیاس��ت خارجی به گونه ای عمل کنیم که هزینه بی��ش از اندازه به مردم وارد 
نش��ود. قالیباف اظهارداشت: ش��ورای حکام باید بداند در حوزه دستگاه سیاست 
خارج��ی ما هرگز جمهوری اس��المی و نمایندگان مردم اج��ازه نخواهند داد که 
آژانس دستش باز باشد و هر کاری که می خواهد انجام دهد و حلقه اطالعاتی و 

جاسوسی کشور های متخاصم را تکمیل کنند.  میزان

 جمع�ه ها خون جای بارون 
چک چک چک چک

 
یک مقام مسئول: پس از این انفجار 
کلینیک سینا، دس��تور بازداشت 9 

نفر که شامل ... بودند صادر شد.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.

الف( یک راننده تریلی اسکانیا و هشت سرمهماندار 
هواپیمای توپولوف

ب( یک خلبان هواپیمای توپولوف و هشت شاگرد 
راننده اتوبوس اسکانیا

ج( یک متخصص شلیک اشتباهی موشک و هشت 
خرابکار تاسیسات هسته ای

د( تع��دادی از اف��راد هی��أت مدی��ره، مدیرعامل، 
سهام دار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان

عبارت زیر از کیست؟
بی اختیار غ��روب هر جمعه، جمعه های ش��املو را 

همنوا با »فرهاد« زمزمه می کنم.
الف( یک خودباخته فرهن��گ منحط غرب و عضو 

جریان انحرافی
ب( یک روش��نفکر مرفه و طرفدار گروه بلک کتس 

و فرهاد خودفروخته
ج( ی��ک عامل نفوذی موس��اد و عامل ترویج افکار 

سیاسی شاملو
د( شعر یادشده اصال و ابدا ربطی به "شاملو" ندارد 
و هر گونه مس��ئولیت بر عهده برادر عباد )ببخشید 
برادر ربیعی( اس��ت که هر وقت شاعرانه حرف می 

زند دسته گل به آب می دهد.
یک عضو کمیسیون بهداشت: به افرادی که ماسک 

نمی زنند، نباید خدمات داد.
با توج��ه به ای��ن اظهارنظر خردمندان��ه در آینده 
نزدیک با افرادی که از سر بدبختی و بی پولی نمی 

توانند ماسک بخرند و بزنند چه باید کرد؟
الف( شلیک اشتباهی به ناحیه پا یا سر

ب( شالق زدن در انظار عمومی
ج(اعدام صحرایی

د( تحقیر به هجده روش سامورایی

آقای ظریف چرا برجام سند 
افتخار ایران است؟

نقدهای رهبری به 
توافق هسته ای را هم 

بازگو کنید

جلس��ه علنی خانه مل��ت در جریان ارائه 
گزارش وزیر امور خارج��ه به نمایندگان، 

برای دقایقی با حواشی روبرو شد.
پس از س��خنان محمد جواد ظریف وزیر 
ام��ور خارج��ه در بخ��ش اول، تع��دادی 
از نماین��دگان در جری��ان ارائ��ه گزارش 
وی ب��ه ایراد س��خن پرداختند و س��پس 
ظریف در بخش دوم س��خنان خود پشت 

تریبون مجلس قرار گرفت تا به س��ؤاالت 
نمایندگان پاسخ دهد. زمانی که وزیر امور 
خارجه ش��روع به صحبت درباره سؤاالتی 
درباره مذاکره مجدد با غرب و ارسال پیام 
ذلت به غرب پس از ش��هادت حاج قاسم 
سلیمانی کرد، جمعی از نمایندگان نسبت 
به عملکرد و سخنان ظریف واکنش نشان 
داده و اعت��راض کردند. در این بین جواد 
کریمی  قدوس��ی نماینده مردم مشهد، در 
اثنای س��خنان وزیر ام��ور خارجه با بیان 
کلماتی همچون »دروغگ��و؛ این حرف ها 
دروغ است« نس��بت به سخنان وزیر امور 
خارجه اعتراض کرد. در این بین همچنین 
نمایندگان��ی از جمله صباغیان،  نیک بین، 
س��لیمی و تعدادی دیگ��ر از وکالی ملت 
نس��بت به رویکرد منفعالن��ه وزارت امور 
خارج��ه در جریان ترور س��پهبد قاس��م 
سلیمانی و همچنین اش��تباه استراتژیک 

کش��ور در رون��د برجام اعت��راض کردند. 
در همی��ن راس��تا محمدباق��ر قالیب��اف 
رئیس مجل��س خطاب ب��ه نمایندگان از 
آنها خواس��ت تا مباحث خ��ود را در قالب 
اخطار مطرح کنند. در همین حال ظریف 
ش��روع به صحبت درباره دیپلماسی ایران 
در مقابل��ه با غرب کرد که در همین حال 
برخ��ی نمایندگان مجدداً نس��بت به این 
رویکرد اعتراض کردند. برخی نمایندگان 
نیز نس��بت به این سخنان ظریف اعتراض 
کرده و عنوان کردند که ظریف به شعور ما 
توهین کرده و ما را نفهم خطاب می کند.

ظریف در ادامه پاس��خ داد: بنده به ش��ما 
نمی گوی��م نفهم هس��تید بلک��ه می گویم 
در جری��ان موض��وع نیس��تید. وی افزود: 
از مهمان نوازی ش��ما سپاس��گزارم. شما 
نماینده ملت هس��تید و در مقابل شما در 

کمال خضوع می ایستم.  فارس

 اعتراض نمایندگان نسبت به دیپلماسی منفعالنه وزارت خارجه


