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توضیح مجلس خبرگان درباره جلسه رأی گیری تعیین رهبر

بازداشت ۴ جوان عضو خاندان شهید آیت اهلل نمر در العوامیه

بخش نوجوان سایت خامنه ای  دات آی آر چهار  شنبه شب در   سياسي
پی انتشار فیلمی از جلسه رأی گیری این مجلس در تاریخ 14 
خرداد 1368 خورش��یدی در فض��ای مجازی ب��ه توضیح 
بخش  هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام کرد. بخش  هایی از 
این گزارش که به عنوان توضیح مجلس خبرگان رهبری در 
خبرگزاری ایرنا منتشر شده، به ش��رح زیر است: طبق اصل 
صد و هفتم قانون اساسی کشور که در س��ال 58 با رأی مردم 
اجرایی شد، در این ش��رایط باید خبرگان ملت، فردی واجد 
صالحیت مرجعیت را که دارای بینش سیاسی و توانمندی در 
اداره کشور باشد، به رهبری برمی گزیدند و در صورتی که فردی 
را شایس��ته این مقام نمی یافتند، در قانون این امکان وجود 
داشت که خبرگان گروهی از مراجع واجد صالحیت )3 تا 5 
نفر( را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند تا با هم اداره کشور 
را به عهده بگیرند. الزم است گفته ش��ود که دانستن تفاوت 
اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. 
مجتهد کسی است که توانایی استنباط و فهم احکام دین از 
منابع فقهی را دارد و می تواند حکم دین را در موارد مختلف 
تشخیص دهد اما مرجع تقلید کسی است که نظریات فقهی 
خود را در کتابی که معموالً توضیح المسائل نامیده می شود 
منتشر کرده باش��د و در یک کالم عالوه بر اجتهاد، مقلدانی 
داشته باشد که از او تقلید می کنند و وجوهات شرعی خود را در 

اختیار او قرار می دهند. 
 چراشورایرهبریانتخابنشد؟

مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیم گیری خود باید بین 
دو گزینه رهبری یک فرد دارای صالحیت و یا شورای رهبری 
را انتخاب می ک��رد. آیت اهلل خامنه ای در ای��ن رأی گیری، از 
موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان 
با قاطعیت با رهبری ش��ورایی مخالفت کردند؛ سه بار تعداد 
مخالفان رهبری ش��ورایی شمرده شد و هر س��ه بار اکثریت 
خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانوناً و شرعاً تنها راه 
ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود. با اینکه لیست های 
مختلفی از حالت های مختلف رهبری ش��ورایی نوشته شده 
بود ولی وقتی ای��ن گزینه در خبرگان رأی نی��اورد، تنها راه، 
رأی گیری برای رهبری افرادی بود که گمان می رفت صالحیت 
این منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آرای 
نمایندگان خبرگان نیازدارد. گزینه های مختلفی در مجلس 
خبرگان مطرح ش��د ولی اکثر اعضای مجل��س خبرگان که 
همگی مجتهد هستند، هیچ کدام از آن بزرگواران را هرچند 
که مرجع تقلید بودند، دارای صالحیت رهبری نمی دانستند؛ 
حتی در مجلس خبرگان برای رهبری یکی از مراجع بزرگوار 

آن زمان، یعنی آیت اهلل گلپایگانی رأی گیری شد ولی ایشان 
تنها 14 رأی موافق و 61 رأی مخالف داشتند. طبق قانون وقتی 
رهبری شورایی رأی نیاورده و باید فردی به عنوان رهبر انتخاب 
شود، باید قانوناً آن فرد عالوه بر مرجعیت، صالحیت رهبری 
هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هیچ کدام از مراجع زنده 
زمان صالحیت رهبری را نداشتند... .  کار، گره خورده بود...  
قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی کافی نیست و 
اندیشیدن چاره ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، بر 

عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود. 
 ماجرایبازنگریدرقانوناساسیچهبود؟

در همین زمان نظر خبرگان به نامه ای که امام خمینی تقریبا 
40 روز پیش از این نوش��ته بودند جلب می شود تا شاید نظر 
امام و تیزبینی شان بتواند بار دیگر مسائل پیش روی انقالب را 
حل کند. مسئله این بار این بود که قانون اساسی نمی توانست 
راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه )ش��ورای رهبری یا انتخاب 
رهبر از میان مراجع تقلید( در قانون پیش بینی شده بود که 
هیچ کدام در مجلس خبرگان رأی نیاورد. امام راحل حدوداً 
40 روز قبل از ارتحالش��ان، این واقعه را به نحوی پیش بینی 
کرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در 4 اردیبهشت 68، 
گروهی 20 نفره را برای اصالح و بازنگری قانون اساسی تعیین 
کردند. مجلس هم طبق فرمان امام پنج نفر را به این گروه 20 

نفره اضافه کرد. 
امام خمینی، ریاست این مجمع را بر عهده آیت اهلل خامنه ای 
گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا 
بخشی  هایی از قانون اساس��ی را اصالح کرده و قانون اساسی 
جدید را برای تأیید به رأی م��ردم بگذارند. امام در این حکم، 
اهمیت این کار را این گونه متذکر ش��دند: »رفع نقایص آن 
)قانون اساسی( یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسالمی و 
انقالبی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب 
تلخی برای کشور و انقالب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف 
ش��رعی و ملی خود از مدت  ها قبل در فکر ح��ل آن بوده ام.« 
 مجمع بازنگری و اصالح قانون اساس��ی، از همان زمان برای 
بررسی مواردی که در فرمان امام به اصالح نیاز داشت جلسه 
تشکیل داد تا پس از اصالح، قانون اساسی جدید به رأی مردم 

گذاشته شود. 
 رهبربايدمرجعتقلیدهمباش�دي�ااجتهادكافی

است؟
پس از آنکه کارشناس��ان مواردی از ناکارآم��دی یا گره  های 
اجرایی و مدیریتی در اولین قانون اساسی جمهوری اسالمی را 
پس از یک دهه تجربه عملی حکومت داری تشخیص دادند، 
آیت اهلل مشکینی به امام خمینی نامه ای می نویسد و نظر امام 

را درباره اصالح قانون اساسی جویا می شود؛ امام تصمیم گیری 
را درباره همه موارد به اعضای گروه بازنگری می سپارند و فقط 
نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان می کنند تا در ادامه 
راه انقالب مش��کلی باقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای 
رهبری نظام. پاسخی که 35 روز بعد، گره قانون اساسی را بعد 

از رحلت امام باز می کند. 
پاسخ تاریخی امام به آیت اهلل مشکینی درباره کافی بودن شرط 

اجتهاد برای رهبری و الزم نبودن مرجعیت را با هم بخوانیم:
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی 

مشکینی - دامت افاضاته
پس از عرض سالم، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون 
اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صالح دانستند عمل کنند. من 
دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام 
اسالمی مان را بدون سرپرست ر  ها کنیم. باید فردی را انتخاب 
کنیم که از حیثیت اس��المی مان در جهان سیاست و نیرنگ 
دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داش��تم که ش��رط 
»مرجعیت « الزم نیس��ت. مجتهد عادل مورد تأییدخبرگان 
محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی 
دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، 
وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، 
قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولّی منتخب 
مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من 
این را می گفتم، ولی دوستان در شرط »مرجعیت « پافشاری 
کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این 
در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را 

از درگاه خداوند متعال خواستارم
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوی الخمینی

 رأیگیریمجددبرایرهبریآيتاهللخامنهای
از روز 14 خرداد 68 تا روز همه پرسی قانون اساسی که در آن 
شرط مرجعیت برای رهبری حذف شده بود و اجتهاد و عدالت 
و س��ایر صالحیت  ها برای انتخاب رهبری کافی بود، آیت اهلل 
خامنه ای با بیش از 80 درصد رأی خبرگان، موقتاً رهبر انقالب 
اسالمی بودند. قانون اساس��ی جدید در 6 مرداد ماه 1368 با 
رأی مثبت 97 درصد افراد رأی دهنده به تصویب رسید. پس 
از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و رأی مثبت مردم به آن، 
خبرگان قانون اساسی جلسه ای دیگر برای انتخاب رهبری 
تشکیل دادند و در این جلسه برای انتخاب آیت اهلل خامنه ای 
مجدداً رأی گیری شد که در این رأی گیری، آیت اهلل خامنه ای با 
اکثریت مطلق آرا، به عنوان رهبر انقالب اسالمی برگزیده شدند 

و این مسئولیت خطیر بر عهده ایشان گذاشته شد. 

گزارشمديرمسئولروزنامهجوانازسفربهشهرستانزلزلهزدهسرپلذهاب
تحفه سرپل

به ورودی ش��هر سرپل  ذهاب که می رسی سمت   گزارش
راست یا شمال شرقی شهر در امتداد جاده به طول سه 
کیلومتر همچنان حجم زیادی از چادر  ها برپاست و بعضاً 
کانکس نیز در کنار چادر دیده می ش��ود. از همان نقطه 
وقتی چشمی به س��وی ش��هر می اندازی اکثر منازل و 
ساختمان  ها را س��الم می بینی. وقتی از س��اکنان انبوه 
چادر  ها و کانکس  ها که در ورودی شهر مستقر هستند 
علت حضور در چادر را می پرس��یم، پاسخ می دهند که 
منزل ما سالم است اما استمرار پس لرزه  ها اجازه استقرار 
شبانه در منزل را از ما گرفته و این اساسی   ترین مشکل 

فعلی شهر است. 
اما محله فوالدی شهر وضع دیگری دارد. تخریب نسبتاً 
باالس��ت، چون محله قدیمی شهر اس��ت اما مردم آنجا 
کانکس های ش��ان را در زمین منازل خ��ود بنا کرده اند. 
آنجا هم اکثراً خاکبرداری انجام ش��ده است اما از شروع 
ساخت و ساز خبری نیست. آنها هم علت را استمرار پس 
لرزه و البته اجازه شروع دولت و کمک های آن می دانند. 

- روس��تا  ها از جهت اس��تقرار وضع بهتری دارند. سپاه 
کانکس های تعهدی برای روستا  ها را مستقر کرده است 
اما در شهر پایان تحویل کانکس اعالم نمی شود. علت هم 
آن اس��ت که صاحبان منازل سالم نیز کانکس گرفته یا 
می گیرند، زیرا به منازل خ��ود در پس زلزله   ها اعتمادی 

ندارند و مستأجران نیز وضعیت خوبی ندارند. 
- قضاوت درباره مدیریت در شهر )نه روستاها( بین اجزای 
حاکمیتی و مردم متفاوت است. دستگاه های حاکمیتی بر 
این باورند که وظایف خود را انجام داده و می دهند و البته 

با صبوری با مردم مواجه می شوند و می دانند آسیب وارده 
به نوعی ناراحتی و غر زدن و راضی نش��دن را به صورت 
طبیعی تولید کرده و می کند و همدلی و شنوایی بسیار 
مهم است. اول شهر که رسیدیم خانمی  سؤال کرد شما 
آمده اید درد دل ما را گوش کنید؟ گفتیم چطور؟ گفت به 
ما گفته اند منتظر باشید قرار است بیایند و حرف های شما 

را گوش کنند. گویی تخلیه روانی هم موضوعیت دارد. 
اما مردم نگاه دیگری دارند. معتقد به مدیریت هرمی 
در شهر نیس��تند. تقاطع گیری را درست نمی دانند. 
به همین دلیل کسانی در بین مردم هستند که سیر 
نمی شوند. خود مردم معتقد بودند امکانات زیاد آمده 
است اما اکثراً راضی نیس��تند. علتش هم این است 
که برخی یاد گرفته اند چط��ور از البه الی مدیریت 
چند تکه امکانات بگیرند. معتقد بودند خانواده ای را 
می شناسند که 80 پتو گرفته و خانواده ای که هنوز 

دنبال پتو می دود. 
حوزه درم��ان رضایت بهتری را نش��ان می دهد. دولت، 
ارتش  و سپاه توانسته بودند با هم افزایی پاسخگو باشند و 

سیستم های آنان آماده بودند. 
- سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از جهت بخشی، 
کار مضاعفی کرده بود. به همه بازنشس��تگان نیروهای 
مس��لح اعم از ارتش، س��پاه و نیروی انتظامی مبلغ یک 
میلیون تومان بالعوض و مبلغ 10 میلی��ون تومان وام 
قرض الحسنه داده بود و چندین نفر از آنان اصرار داشتند 

که این لطف در رسانه  ها گفته شود. 
- مستأجران وضع خاصی دارند. منزلی که در اجاره آنان 
بوده است با دو مسئله مواجه است؛ اول مالک است که باید 

از خدمات و حمایت های دولتی برای ترمیم یا بازسازی 
استفاده کند و دوم مستأجری است که آواره شده است 
اما منزلی ندارد که بسازد یا وام و امکانات برایش بگیرد، 
به همین دلیل برخی مس��تأجران هنوز اس��تقرار قابل 

قبولی ندارند. 
-  دانش آموزان بسیار آزرده و پژمرده اند، مدارس ویران 
یا پس لرزه  ها اجازه برگزاری کالس در آنها را نمی دهد. 
کالس  ه��ا در چادر برگزار می ش��ود و اخت��الل در روند 

طبیعی تأثیر روحی خود را به جای گذاشته است. 
- دولت ساختمان  ها را به سه سطح: تخریب عمیق که 
ش��امل خاکبرداری می ش��ود.  نیمه تخریب که بدون 
خاکبرداری قابل بازسازی است و تخریب جزئی که شامل 
ریزش های جزئی و ترکیدگی می شود تقسیم کرده است 
و برای هر کدام امتیازات و کمک های مش��خصی تدبیر 
شده اس��ت که برخی از مردم و امتیازات مربوط به این 
تقس��یم بندی را نس��بت به خود قبول ندارند. برخی از 
مردم هنوز خودشان درخواست کانکس نکرده اند و علت 
آن هم قرار گرفتن در تعارض بین انتخاب کانکس یا 5 
میلیون بالعوض است و می دانند که بعد از ساختن شهر، 
کانکس های مربوط فاقد ارزش خواهد شد ، لذا ترجیح را 

در دریافت 5 میلیون تومان می دانند. 
- آالم روحی مردم کاماًل مش��هود اس��ت. افسردگی، 
تنگ خلقی، بی حوصلگی، آوارگی و تغییر در س��بک 
زندگی روزمره و ی��ادآوری آوارگی دوران دفاع مقدس 
در این شهر، نشان می دهد که نیاز به اقدامات فرهنگی 
فرح بخش و نش��اط آفرین کمتر از امکان��ات مادی و 

سخت افزاری نیست. 

روزنامهسیاسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
شنبه23دي1396-24ربیعالثاني1439
سالنوزدهم-شماره5284-16صفحه
قیمتدراستانتهرانوالبرز:500تومان

سايراستانها:300تومان

يادداشت هاي امروز

حفظ خط تماس و تحميل اراده با ديپلماسي 
برجام/ سيد عبداهلل متوليان

2

امريکا به دنبال »برجام صفر « برای ايران
سجاد مرادی کالرده

15

دلجويی فرمانده کل سپاه 
از فرزندان شهيد شاه سنايی

ويژه هاي جوان  

 همه توقعات مريدان هاشمي از روحاني
  دفاع مطهری از افزايش قيمت بنزين  !

 مکان اعتراض پيشکش، مردم را دريابيد 
صفحه 2

نیروهایسعودیبايورشبه ش�هرالعوامیهچهارجوان  جهان
عضوخاندانشهیدآيتاهللشیخنمرباقرالنمرروحانی
كردن�د. بازداش�ت را عربس�تان ش�یعه ب�ارز
به گزارش پایگاه خبری مراه الجزیره، مس��ئوالن سعودی 
طی دو روز گذش��ته به العوامیه یورش برده و به بازداشت 
اعضای خاندان شهید آیت اهلل نمر باقر النمر اقدام کردند. 

این نیرو  ها سوار بر خودروهای زرهی و زرهپوش روز پنج  شنبه 
وارد محله الجمیمه شهر العوامیه شدند و به خانه حاج حسین 

عبداهلل النمر یورش برده و دست به ارعاب ساکنان آن زدند.  
این درحالی بود که نیروهای سعودی یک روز قبل از آن یعنی 
چهار  شنبه شب همه مردان و جوانان این خانواده را بازداشت 
کرده بودند.  نیروهای سعودی چهار  شنبه در یورش به خانه 
حاج حسین عبداهلل النمر، جعفر حسن النمر و علی حسن 
النمر و عباس علی النمر و احمد علی النمر را بازداشت کردند.  
برپایه این گزارش، هنوز سرنوش��ت این چه��ار نفر نامعلوم 
است و مسئوالن سعودی برای بستگان آنها روشن نکرده اند 
که آنها در کجا و تحت چه شرایطی نگهداری می شوند.  در 

همین حال، برخی اطالعات حاکی است که نیروهای نظامی 
س��عودی به بازرس��ی از مزارع منطقه الجبل در شرق شهر 
العوامیه دس��ت زده اند اما علل و ماهیت این کار آنها روشن 
نیس��ت.  بر پایه این گزارش، نیروهای سعودی اوایل هفته 
جاری نیز به خانه شهید سلمان الفرج و برادر بازداشت شده 
وی حاج زکی الفرج در محله العوینه ش��هر العوامیه یورش 
برده و زکریا الفرج و برادر خردس��الش بریر الفرج را در خانه 
بازداش��ت کردند. آنها بریر را چند ساعت بعد آزاد کردند اما 

هنوز از سرنوشت زکریا خبری در دست نیست. 

يکروزنامهصهیونیستی اعالمك�ردك�هجنبش  جهان
حزباهللنسبتبهگذشتهدرصنعتموشكیخود
مجهزترشدهوموشکهایاينجنبشدرمقايسهبا
گذشتهكشندهترشدهاستوتماماراضیاشغالیرا

پوششمیدهد.
منابع خبری رژیم صهیونیس��تی به توانمندی موش��کی 
جنبش حزب اهلل لبنان اذعان کردند. روزنامه صهیونیستی 
»یدیع��وت آحارون��وت « روز جمع��ه گ��زارش داد ک��ه 
»موشک های حزب اهلل این بار دارای دقت بیشتر، کشنده تر 

و با برد بیش��تری خواهند بود، به گونه ای که همه اراضی 
اش��غالی را پوش��ش می دهند.« به گزارش این روزنامه، 
مقادیر موشک و نوع آن فقط زمانی کاهش خواهد یافت 
که نیروهای هوایی عملیات نابودی هدف های مورد نظر 
خویش را انجام دهن��د و نیروهای زمینی اس��رائیل وارد 
لبنان شوند.  این روزنامه ادامه داد: »وزرای ما هنوز درک 
نکرده اند که حضور جبهه داخلی در جنگ آتی در سطوح 
بی سابقه ای خواهد بود و با آتش سهمگینی مواجه خواهند 
شد.« رسانه  صهیونیستی همچنین گزارش داد که ضعف 
جبهه داخلی در این رژیم ب��ر روحیه عناصری که در خط 

مقدم حضور دارند و بر توانمندی حفظ تماس لجستیک 
تأثیر خواهد گذاشت.  صهیونیست  ها برآورد می کنند که در 
جنگ آتی میان این رژیم و حزب اهلل، جبهه لبنان تا داخل 
سوریه گسترش خواهد یافت.  آحارونوت در پایان اعالم کرد 
که هیچ کس به دقت نمی تواند مشخص کند که چه میزان 
س��رمایه برای پر کردن خأل  ها و رسیدن به سطح مطلوب 
آمادگی در این رژیم الزم است.  »آویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که در صورت بروز 
جنگ، 30درصد از اسرائیلی های ساکن اراضی اشغالی در 

شمال هیچ جایی برای مخفی شدن ندارند. 

ديمیتریپس�كوف،س�خنگویرياستجمهوری
روس�یهاعالمكردمس�كوبهتحريمه�ایامريكا
علی�هروس�یهپاس�خمناس�بخواه�دداد.
تصمیم امریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه، 
واکنش تند مقامات کرملین را در پی داشته است. به گزارش 
اس��پوتنیک، پس��کوف ضمن بیان این مطلب تأکید کرد 
رئیس جمهور روس��یه درباره چگونگی پاس��خ روس��یه به 
تحریم های امری��کا تصمیم گیری خواهد نم��ود. پیش تر 
گزارش داده شده بود که ممکن است تقریباً 50 نفر از مقامات 

عالی رتبه و کارآفرینان » نزدیک به رهبری « روسیه مشمول 
به اصطالح » گزارش کرملین « شوند که اکنون واشنگتن در 
حال تهیه آن است. این مطلب را روزنامه روسی » کومرسانت « 
با استناد به  منابعی در نهادهای دولتی امریکا اطالع داده که 
به طور مستقیم در تهیه س��ند مربوط شرکت ندارند اما در 
اجرای سیاست امریکا نسبت به روسیه دخیل هستند.  طبق 
شرایط قانون » مقابله با مخالفان امریکا از طریق تحریم ها « 
قرار است نه فقط مقامات و کار آفرینان بلکه اعضای خانواده 
آنها در فهرست تحریم    ها قرار بگیرند. به این ترتیب ، فهرست 

مربوط می تواند تا 300 نفر را در بر بگیرد.  یادآور می ش��ود 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا قانون » مقابله با مخالفان 
امریکا از طریق تحریم ها « را روز 2 اوت 2017 امضا کرد. طبق 
این سند، تحریم    ها عالوه بر روسیه، کره شمالی و ایران را در بر 
می گیرد. یکی از اصول این قانون ، دولت امریکا موظف است 
حداکثر 180 روز پس از تصویب این س��ند )دیرتر ساالنه( 
فهرست کارآفرینان و سرمایه داران بزرگ و دیگر افراد قشر 
ممتاز نزدیک به حکومت روسیه از جمله اطالعات مربوط به 

خویشاوندان آنها را به کنگره ارائه دهد.

 صفحه 2

مشاورموگرينی:

تصويربینالمللی
ازاعتراضاتايران
غلطاندازبود

صفحه15

یدیعوت آحارونوت: موشک های حزب اهلل همه اراضی اشغالی را پوشش می دهد

روسیه:  تحریم های امریکا بی پاسخ نخواهد ماند 

  سرانجام دیشب مهلت سه ماهه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
برای اعالم نظر نهایی درباره »تعلیق دوباره تحریم های هسته ای « یا 
خروج از برجام به پایان رس��ید و رئیس جمهور امریکا قرار بود موضع 
رسمی واش��نگتن را درباره توافق هس��ته ای ایران و 1+5 اعالم کند. 
هرچند تا لحظه نگارش این گزارش، موضع ترامپ از طریق رسانه     ها 
اعالم نشده است اما اظهارات مقامات امریکایی از تصمیم ترامپ برای 

حفظ برجام حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از همکاران 
نزدیک ترامپ پنج  شنبه شب گفت که رئیس جمهور امریکا تصمیم خود 
را مبنی بر ادامه تعلیق تحریم     ها گرفته و آن را تمدید خواهد کرد. این 
فرد مطلع اعالم کرده که ترامپ برای اصالح توافق هس��ته ای مهلت 
تعیین خواهد کرد و تمدید بعدی را به برآورده شدن شرایطی موکول 
خواهد کرد. همچنین دو مقام ارش��د دولت امریکا ه��م گفته اند که 

بسیاری از مشاوران رئیس جمهور تمدید برجام را توصیه کرده اند اما 
ترامپ از پذیرش توصیه آنان اکراه داشته است . هرچند ترامپ تصمیم 
به تعلیق تحریم های ایران گرفته است اما قصد دارد تحریم های جدیدی 
را علیه ایران اعمال کند. به گزارش سی ان ان، استیون منوچین، وزیر 
خزانه داری امریکا در همین رابطه گفته است که انتظار دارد تحریم های 

جدیدی علیه ایران وضع شود. |صفحه15

 تمدید برجام
با تهدید و تحریم تازه

اظهاراتمقاماتامريكايیازتصمیمترامپبرایحفظبرجامحكايتدارد

   بين الملل

ركوردشكنيسینمايمقاومت
درجشنوارهفجرامسال

سینمای مقاومت حضور قدرتمندي در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد داشت. با اعالم اسامي فیلم هاي حاضر در بخش سوداي سیمرغ سي و ششمین 
جشنواره فیلم فجر، مشخص شد هشت عنوان فیلم از 25 عنوان فیلم حاضر در جشنواره به نحوي به سینماي مقاومت مرتبط است. 
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