ظریف با موگرینی و وزرای خارجه بریتانیا،آلمان و فرانسه مذاکره کرد

ابالغ خطوط قرمز برجام
در بروکسل
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صفحه11

کواکبیان در صحن علنی مجلس:

حسن روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارتخانهاش به قدس شریف تصریح کرد

دو اشتباه بزرگ و تاریخی واشنگتن

رئیس مجلس نباید در قبال
آتش زدن پرچم یک کشور ساکت میماند

صفحه2

آقایانی که میخواهند پرچم آمریکا را آتش بزنند
این اقدام را خارج از مجلس انجام دهند
صفحه2

وزیر آموزش و پرورش:

نیازی نیست دانشآموزان خرداد
در مدرسه حضور یابند
صفحه3

مقتدی صدر نقشه تشکیل دولت را توئیت کرد

بازی سعودی در عراق
صفحه11

گزازش «مردم ساالری آنالین» از صنعت نفت در دوران برجام بدون آمریکا

دو خائن جدید آسیایی را بشناسید!
صفحه8

معاون وزیر اقتصاد:

هیچ قرارداد اقتصادی
با ایران لغو نشده است

علیرغم خشونت رژیم صهیونیستی ،تظاهرات یوم النکبه برگزار شد

بهت جهان
از جنایت اسرائیل

رئیس کل ســازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رد
برخی شایعات مبنی بر لغو قراردادهای پسابرجامیپس از خروج آمریکا گفت:
هیچگونه مکاتبه یا اظهارنظر شــفاهی از سوی طرفهای خارجی مبنی بر
تصمیــم به لغو این قرارداد به وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی اعالم نشــده
است .پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در هجدهم اردیبهشت ،گمانه
زنی رسانهها درباره آینده قراردادهای سرمایه گذاری و فاینانسهای ایران
با کشورهای مختلف کلید خورد و روز گذشته برخی پایگاههای خبری به
نقل از منابع نامعلوم از لغو فاینانسهای پســابرجامی خبر دادند که البته
وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تکذیب کرد« .محمد خزاعی» معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی که ســالها نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
متحد بوده است ،روزگذشته در...

گروه بینالملل :کشــتار غیر نظامیان فلســطینی در غزه جهان را به لرزه درآورده است .غزه اما
ســاعاتی بعد به پاخاست و تظاهرات گستردهای را به مناسبت یوم النکبه برگزار کرد .روز گذشته در
واکنش به کشتار فلسطینیان ،اعتصاب و عزای عمومی در غزه حاکم بود .گروههای فلسطینی با صدور
بیانیهای ،مردم فلسطین را دعوت به تداوم راهپیمایی تا رفع محاصره از غزه و بازگشت آوارگان کردند.
دوشــنبه خونینترین روز در طول درگیریهای دو طرف اســرائیلی و فلسطینی از زمان جنگ رژیم
صهیونیستی در تابستان سال  ۲۰۱۴علیه نوار غزه اعالم شده است.
صفحه10

صفحه8

سرمقاله
آنچــه در این روزها در صحنــه توافقات جامع
هســتهای در حال وقوع اســت ،دقیقا همســو با
پیشنهاد مردمســاالری در سرمقاله «طرحی برای
خروج آمریکا از برجام» در  ۱۸فروردین ماه جاری
به قلم نگارنده است .در آن زمان ،سرمقاله میگوید:
به باور نگارنده دســتگاه دیپلماسی خارجی کشور
میبایست بالفاصله به سایر اعضای کشورهای 5+1
اعالم کند که برجام ،معاهدهای اســت که قوام آن
بر پایه حضور هر  ۷کشور میباشد و با نقض آشکار
برجام توســط آمریکا و خروج از آن ،شالوده جدید
توافق میان ایران و سایر اعضای  5+1صرفا چیزی
مثل برنامه گامهای مشــترک هســتهای (برگام)
با تضمیــن بهره بردن منافــع آن برای جمهوری
اسالمی ایران در این توافق  ۶کشور خواهد بود .در
غیر اینصورت ،برجام به موزه تاریخ منتقل خواهد
شــد .در همین ارتباط نکات اساسی به شرح ذیل،
حضور خوانندگان محترم ارایه میشود:
نکته اساسی اول :قهرمانان نبرد دیپلماسی
کشــور ،یعنی آقای دکتر ظریف و تیم همراهشان
کــه در راس نامهــای پرافتخــار این گــروه ،نام
دکتر ســید عباس عراقچی میدرخشــد ،کشــور
را از بزرگتریــن بحرانی که پــس از دوران جنگ

تحمیلــی در آســتانه ورود به آن بود بــا تکیه بر
برخی دســتاوردهای رقیق دیپلماســی هستهای
کشــور در چند سال قبل از ســال  ۱۳۹۲و البته
با عبــور از یک نقطــه عطف تاریخــی مبتنی بر
اســتراتژی نرمش قهرمانانه رهبری معظم انقالب
و هدایتهای رئیسجمهــور محترم ،نجات دادند.
نگارنده و برخی دیگر از نویسندگان آگاه ،در طول
ســالهای  ۱۳۹۳و  ۹۴بارها بر ایــن نکته تاکید
میکردند کــه چارچوب تحریمهای جاری بر علیه
ایران ثابت نیســت و آمریــکا و پس از آن اتحادیه
اروپا ،برنامه توسعه تحریمها را در فصلهای جدید
نیز در دســتور کار دارند .ایــن چارچوب تحریمها
دیگر تحریمهایی نبود که در صورت اعمال آن در
آن برهه زمانی ،مایه مباهات و افتخار میشــد که
مصداق بارز آیه شــریفه «ل َ ْن يَ ْج َع َل َّ
ين
الل لِلْكافِ ِر َ
ِين َســب ً
ِيل» میبود .مهمترین دلیل بر
َعلَى ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
این مدعا این اســت که اتحادیــه اروپا نیز نه تنها
همراهــی کاملی با تحریمهــای غیرقانونی آمریکا
داشــت بلکه تحریمهای خاص و جداگانهای را نیز
برای ایران در نظر گرفته که آن هم رو به توســعه
بــود! همراهی دردناک روســیه و چین با این قوم
یاجوج و ماجــوج غربی ،در صــدور قطعنامههای

نحو برجســته و بین ،تضمین گردد که در غیر این
صورت ،جهان شاهد وقایعی خواهد بود که نه آنها
را خوش خواهد آمد و نه در برنامههای راهبردی و
آرمانی کشور برای شرایط عادی و غیر فورس ماژور
تعریف و هدف گرفته شده است .در هر مرام معقول
و مکتب زنده در دنیا ،راهبرد دفاع و مقابله به مثل،
متناسب با تهدیدات ،کامال مشروع و مقبول است.
گــرگ تا وقتی در جنگل به حیات گرگگونه خود
میپردازد ،مورد تهاجم قرار نمیگیرد اما گرگی که
با حمله به یک انســان ،قصد دریدن و کشتن او را
دارد ،مقابله با آن حتی تا ســرحد به قتل رساندن
گرگ خونخوار در نزد هر دســتگاه فکری ،اقدامی
منطقی و طبیعی و کامال مجاز و مشــروع و حتی
واجب شناخته میشود.
جمعبندی
لیســت تحریمهای بیســابقه آمریکا بر علیه
جمهوری اســامی ایــران ،گویای نیات بســیار
پلید و خطرنــاک هیات حاکمه فعلــی آمریکا بر
علیه مردم مظلوم ایران اســت امــا نه مردم ایران
و نظام مقتدر اســامی ،بیدی نیســت که به این
بادها بلرزد .دســتیابی قابل حصول به توافق جدید
برنامه گامهای مشــترک میان جمهوری اسالمی

ما و گروه 4+۱
بهروزپورسینا

شــورای امنیت ســازمان ملل بخصوص در حوزه
فصل هفتم ،همچنین همراهی کشورهای بسیاری
در سطح جهان در این ظلم آشکار نسبت به مردم
ایران و نظام اســامی که عمدتا به دلیل ضعف و
یا تــرس از اقدامات تالفیجویانه آمریکا و اتحادیه
اروپا صورت میگرفت ،چیزی جز خسارت محض
برای کشور در صورت شکست در نبرد دیپلماسی
در بر نداشت .البته ناگفته نماند که ما بر مبنای تز
آرمانگرا بودن بنیانگذار جمهوری اســامی ایران
که نظامی تکلیفمداریم ،اگر در نبرد دیپلماســی
مبتنی بر واقعگرایی و عقلمداری هر تقدیر دیگری
جز این میداشــتیم و شکســت ظاهری در نبرد
دیپلماتیک را تجربه میکردیم آنگاه کالم ،چیزی
غیــر از این میبود که به دلیــل عدم ضرورت در
تبیین بیشتر آن ،به همین میزان اکتفا میکنیم.
نکته اساسی دوم :امروز دیگر ،برجام کالبدی
اســت که دچار مرگ مغزی شده است زیرا برجام،
توافقی مبتنی بر توافقات همزمان  ۷کشور بر روی

برنامه جامع اقدامات مشــترک هستهای ایران بود
که هم اکنون ،یک کشــور بطور کامل از آن خارج
شــده اســت .با اینحال در یک اقــدام دقیق و به
موقع ،همانطور که در یک کالبد دچار مرگ مغزی
میتوان جان حداقل  ۵بیمــار نیازمند به اعضای
حیاتی را نجــات حتمی داد ،توافقــات مبتنی بر
گروه  4+۱با جمهوری اسالمی ایران ،دستاوردهای
بس عظمی را برای کشــورمان ،مصالح سیاسی و
اقتصادی گروه  4+۱و حتی دیپلماســی جهان در
بر داشته باشد.
نکته اساسی ســوم :شایسته اســت تا در
کشــاکش پیچیده دیپلماتیک جاری و آتی ،متن
جدید و البته مبتنی بر متن برجام میان جمهوری
اســامی ایران و  4+۱به امضاء برســد تا در قبال
اطمینان جهانی نســبت به فرآیند کامال صلحآمیز
هستهای قابل رصد توسط آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی که مبتنی بر نظارتهای بیســابقه در این
خصوص است ،منافع مردم ایران اسالمی و نظام به

ایران و  4+۱دســتاوردی به مراتب مهمتر از توافق
برجامی با حضور بوفالــوی آمریکایی یعنی ترامپ
در راس هیــات حاکمه آمریکا اســت فلذا ،خروج
کامــل آمریکا با بدعهدیهایــی که با اعمال نقض
برجام تفاوت چندانی نداشت همچنین نقض مکرر
در روح برجام ،حالت برزخی مشمئزکنندهای را با
خود تاکنون به همراه داشــته است .االن تکلیف،
بــه خوبی مشــخص و معلــوم میباشــد .تعامل
ســازنده و پر ثمر با گروه  4+۱دستاوردهای بسیار
بزرگــی برای امنیت جهانی و منافع کشــورمان و
گروه مقابل خواهد داشــت .این نه بدان معناست
کــه تحریمهای آمریکا که اقتصــادی حداقل  ۶تا
 ۷برابــر بزرگتر از اتحادیه اروپــا دارد ،ما را دچار
رنج و ناراحتی نخواهد کرد بلکه در شرایط حصول
توافــق در برنامــه گامهای مشــترک میان این ۶
کشــور ،خروج آمریکا و تحریمهای توســعه یافته
اعالمی ،خیر خواهد بود کــه در منطق الهی ،این
شرایط انشاءاهلل منجر به عزت مردم ،دولت و نظام
جمهوری اســامی ایران خواهد شد و البته ،خزی
و ذلت و روســیاهی ،ارمغان تبهکاران و ستمگرانی
همچون هیات حاکمه فعلی در آمریکا خواهد بود،
به فضل و مدد حق تعالی.

خبر
گروه سیاسی :دیروز مجلس بازهم جلسه علنی
داشت .این روزها مجلسیها همچنان در حال اعتراض
به اقــدام آمریکا در خروج از برجام هســتند .در آغاز
جلســه علنی علی الریجانی گفت :آمریکا قصد دارد
نهــاد بینالمللی ســازمان ملل را که بــه قصد ایجاد
صلح در جهان تاسیس شــده است نابود کند و چون
سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد ،صحنه
بینالمللی را به هرج و مرج سوق دهد.
علی الریجانی اظهار داشــت :حمله به عراق بدون
مصوبه شورای عالی امنیت بود ،اما آمریکاییها با کمک
یک یا دو کشــور دست به این اقدام زدند گرچه بعدها
چنان گرفتار شــدند که پا به فرار گذاشتند .خروج از
معاهــده پاریس در رابطه بــا آب و هوا خالف مقررات
سازمان ملل بود و همچنین خروج از توافقنامه هستهای
خالف قطعنامه شورای امنیت بود و همین طور انتقال
سفارتخانه خود به قدس.
وی افــزود :همه اینها نشــان میدهد آمریکا قصد
دارد نهاد بینالمللی ســازمان ملل را که به قصد ایجاد
صلح در جهان تاسیس شــده است نابود کند و چون
سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد ،صحنه
بینالملل را به ســوی نوعی هرج و مرج امنیتی سوق
دهد.
انتخابات هیات رئیسه مجلس
خرداد ماه مجلس انتخابات هیات رئیسه خود را هم
دارد .یک عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری سومین
دوره انتخابات هیات رئیســه مجلــس دهم در تاریخ
ششــم خرداد خبر داد و گفت :ترکیب این انتخابات با
توافق فراکســیونهای مجلس مشخص میشود .اکبر
رنجبرزاده در گفتوگو با ایســنا ،گفت :سومین دوره
انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی(مجلس
دهم) طی دو هفته آینده ،مورخ ششم خردادماه سال
جاری برگزار میشــود .ترکیب این انتخابات با توافق

فراکسیونهای مجلس مشخص میشود .هیات رئیسه
در سال اول شــامل علی الریجانی ،مسعودپزشکیان،
علی مطهری ،غالمرضا کاتب ،امیرحسین قاضی زاده،
اکبر رنجبــرزاده ،علی اصغر یوســف نژاد ،محمدعلی
وکیلی ،بهروز نعمتی ،محمد قســیم عثمانی ،محمد
آشوری تازیانی و امیرآبادی بود.
هیات رئیســه مجلس دهم در سال دوم تغییراتی
جزئی داشت که محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان
و علی اصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری جای خود
را به اسداهلل عباسی و محمد حسین فرهنگی دادند.
در همین ارتباط بهرام پارسایی از بررسی نحوه ورود
فراکســیون امید به انتخابات هیاترئیسه در نشست
شــورای مرکزی خبر داد .وی افزود :در جلسه شورای
مرکزی فراکسیون امید آقای حســین زاده به عنوان
مسئول کمیته بررسی انتخابات هیئت رئیسه گزارشی
از اقدامات و جلسات برگزار شده را ارائه کرد.
وی افزود :همچنین نمایندگان و اعضای فراکسیون
نظــرات خود را در رابطه با نحوه ورود فراکســیون به
انتخابات هیئت رئیســه مطرح کردند که این نظرات
عمدتا بر اساس تجربیات گذشته بود.
پارســایی ادامه داد :گزارههای مختلفی در این باره
وجود دارد و به نظر میرســد بعــد از اینکه این موارد
در شورای مرکزی و مجمع عمومی مطرح شد ،در این
رابطه جمعبندی صورت میگیرد.
سوال از وزیر کار
دیــروز وزیر کار هم به مجلس آمد تا پاســخگوی
ســواالتی باشــد که از او سوال شــده بود .حسینعلی
شهریاری دو سوال را از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مطــرح کرد مبنی بر اینکه علت عــدم اجرای مصوبه
یکســان ســازی دفترچههای بیمه درمانی در بودجه
سال  ۹۵چیست و علت وجود تبعیض در هزینه بیمه
شــدههای تامین اجتماعی چه چیزی میباشد؟ این

آمریکا در جهت انتقال سفارتخانه خود به بیتالمقدس
در طول سه ماه گذشــته موجی از اعتراضات و خشم
مســلمانان جهان را به دنبال داشــته است اما برخی
از خــوش خدمتیهای عدهای از شــاهزادگان تازه به
دوران رســیده باعث گســتاخی هر چه بیشتر رژیم
صهیونیســتی و حمایت بیچون و چرای قدرتهای
سلطهگر جهان از این غده سرطانی شده است که هر
روز بر ابعاد جنایات سردمداران صهیونیست علیه مردم
فلسطین افزوده میشــود .ملتی که با دست خالی از
حق قانونی بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش
دفاع نمودند و لرزه به اندام غاصبان سرزمین مسلمانان
انداخته اســت .ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اقدام غیرقانونی ترامپ در به رسمیت شناختن انتقال

در بیانیه نمایندگان مجلس صورت گرفت

محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :طبق
بررسیهای انجام شده همپوشانی حدود پنج میلیون
بیمه شده وجود دارد که هزینه همپوشانی بیمهشدهها
 ۲۶۰۰میلیارد تومان است.
وزیر کار با حضور در مجلس ضمن پاســخ به این
ســواالت از اجرای تفاهمنامه با وزارت بهداشت برای
تعیین تکلیف فرانشیز را تا سه ماه آینده خبر داد و در
پی توضیحات ربیعی ،شهریاری به صورت مشروط قانع
شد .شــهریاری افزود :وزیر باید قول دهد که در وهله
اول ســازمان تامین اجتماعی با سازمان بیمه ایرانیان
کار کرده و اطالعات دهد و همچنین تبعیض بین اقشار
مستضعف و روستاییان با پایتخت نشینان و کالن شهر
نشینان رفع شــده تا آنها حق فرانشیز برای درمان در
بیمارستانهای دولتی را بیمه تامین اجتماعی ندهند.
مشخص شدن تکالیف دستگاههای مجری
قانون مبارزه با پولشویی
در ادامه رســیدگی به الیحه اصالح قانون مبارزه با
پولشویی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی تکالیف
دستگاههای مجری قانون مبارزه با پولشویی را مشخص
کردند .همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که
شــعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرم
پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد.
در جریان این بررسیها نمایندگان مجلس جرائم
مرتکبین پولشویی را مشخص کردند و همچنین برای
ماموران دولتی یا ســایر اشــخاص مقرر در این قانون
که از اطالعات یا اســناد پولشــویی افراد به نفع خود
اســتفاده کنند مجازات «حبس تعزیری درجه پنج»
تعیین کردند .مجلس همچنین تکلیف  ۹دستگاه در
ارائه هر نوع اطالعات به مرکز اطالعات مالی را مصوب

کرد .در جلسه دیروز ،نمایندگان مجلس با دوفوریت
طرحاستفساریه افزایش حقوق  ۲۰درصدی کارمندان
هم موافقت کردند .جزئیات این طرح در جلسه علنی
روز (چهارشنبه) بررسی میشود.
بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت اقدام
ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس
دیروز دو بیانیه هم در مجلس با امضای نمایندگان
قرائت شد .نمایندگان مجلس شــورای اسالمی اقدام
ترامپ در انتقال ســفارت آمریکا به بیتالمقدس را در
بیانیهای محکوم کردند .در این بیانیه آمده است« :اقدام

اناهلل و انا الیه راجعون

برادر گرامی و همکار ارجمند جناب آقای دکتر غالمرضا تاجگردون
درگذشــت اخوالزوجه و داماد گرامیتان مرحوم غضنفر تاجگردون را
به جنابعالی و همسر مکرمه و کلیه فامیل وابسته به ویژه اخوی معزز
ایشــان جناب حاج بهرام تاجگردون تسلیت گفته و علو درجات آن
عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی بازماندگان را از درگاه احدیت
مسالت دارم.
مصطفی کواکبیان
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پایتخت بیتالمقدس همزمان با روز نکبت و مقابله با
اعتراض مردمان فلسطینی که با سرکوب و شهادت ۵۰
نفر و بیش از  ۲۰۰۰نفر مجروح مواجه شده است را به
شدت محکوم نموده و از مجامع بینالمللی و کشورهای
اســامی میخواهیم انفعــال و بیتفاوتی را در مقابل
رژیم کودککش صهیونیســتی کنار گذاشته و بدانند
در نهایت مقاومت فلسطینیها طومار جنایتکاران را در
هم خواهد پیچید».
همچنین  ۱۸۲تن از نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی در بیانیهای از روسای قوای سهگانه و مسئولین
کشور خواستند با اهتمام به موارد موجود در بیانیه در
راستای رشــد و تعالی انقالب اسالمی در آغاز ورود به
دهه پنجم انقالب گام بردارند.

