
 توافق  را 
معطل نكنيد

گروه سياسي| نامه اي از قم به تهران. اين بار مخاطب 
نامه 290 نماينده مجلس هس��تند كه در اوج روزهاي 
سرنوشت س��از به س��ر مي برند؛ 290 نماينده مجلسي 
كه بايد تكليف برجام را روش��ن كنند. نگارن��ده نامه از 
مراج��ع تقليد قم اس��ت. مرجع تقليدي كه از ش��رايط 
اين روزهاي كش��ور در م��ورد برجام احس��اس نگراني 
كرده اس��ت و بي��م آن دارد كه مصالح عمومي كش��ور 
فداي منافع جناحي شود. در روزهايي كه »دلواپسان« 
ص��داي اعتراض خ��ود را دوباره ب��ه اوج رس��انده اند، از 
قم خبرهاي متفاوت��ي هم درباره آين��ده برجام مخابره 
مي ش��ود. از جمله تاكيد آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي 
براي اجراي برجام؛ موضوعي كه اين مرجع تقليد اعالم 
كرده در پ��ي درخواس��ت هاي زياد م��ردم آن را مطرح 

مي كند. »دلواپس��ان« قم چن��د روزي بود ك��ه دوباره 
فعال ش��ده بودند؛ فعاليتي كه بيشتر معطوف به هجمه 
عليه رييس مجلس ب��ود. تا آنجا كه اس��اس دور جديد 
اعتراضات قم از مقابل دفتر علي الريجاني در اين ش��هر 
كليد خورد. آنه��ا تنها يك چيز مي خواهن��د؛ رد برجام 
توسط مجلس؛ خواس��ته اي كه حاال خيلي ها به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم عليه آن موضع گرفته اند. آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي اما همان مرج��ع تقليدي ب��ود كه در 
روزهاي اوج مذاكرات هسته اي حمايت هاي گسترده اي 
از اين تيم كرد. از دعاي خيري كه در قنوت هاي نمازش 
بدرقه راه مذاكره كنندگان هسته اي كشورمان مي كرد 
مي گفت و از لزوم حفظ وحدت و قدرداني از زحمات آنها. 
ادامه در صفحه 2

 آيت اهلل مكارم شيرازي در نامه اي مهم به مجلس 
از  نگراني هاي مردم و ضررهاي تاخير اجراي برجام  گفت

 » فساد في االرض«
 اتهام ميلياردر نفتي 
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 جهت سفارش آگهي با شماره  هاي  66429409 - 66429506 
تماس حاصل فرماييد

ساليان  سفر
سيـاوش پرواز

گيلدا  پرواز ايرانيان
صبا و ساغر
ايليا گشت

22020188
26141644

88327118
6304

88604420

رجوع به صفحه 15

ضميمه  رايگان

ويژه استان گيالن
از روزنامه فروشان بخواهيد

 زندگي در تقالي
 فرهنگ و عدالت

 نسبت آزادي بيان 
با ظهور نوابغ ادبي  دوران داللی به پايان رسيده است

عبدالرحيم جعفري،  بنيانگذار 
»اميركبير«  درگذشت

گفت وگو با سيدعلي صالحي 
شاعر و نويسنده 

معاون اول رييس جمهور در جمع 391 شركت سرمايه گذاري داخلي و خارجي:

تيتر دوم :دفاع قدرتمند جهانگيري از آخوندي در آستانه استيضاح مجلس

اداي احترام ملي به جانباختگان منا

محمد رضا عارف:

مجلسي 
 مي خواهيم 
 كه نماد  ادب 
و متانت باشد

»اعتماد« گزارش مي دهد

دست باالي 
 تهران

 در معادالت 
منطقه اي 

يك نماينده مجلس خبر داد

 بازنگري 
 در طرح

  صيانت از
 عفاف و حجاب
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