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برگزاری دومین رژه بزرگ نیروی دریایی ارتش
در تنگه هرمز

...
احزاب

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای
انقالب مطرح کرد

تکذیب پشتیبانی نهادهای نظامی از «جمنا»
یک عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب
اسالمیهرگونهحمایتوپشتیبانینهادهاینظامیاز این
جبههراتکذیبکرد.سیدمحمدحسینیکهباایلناگفتوگو
میکردهمچنیندرواکنشبهبرخیانتقادهایاصولگرایان
به نحوه فعالیتهای پیش و پس از انتخابات «جمنا» گفت:
جبهه مردمی نیروهای انقالب هرگز ادعا نکرده کار خود را
بینقصبهانجامرساندهاست؛قطع ًانقاطضعفیدرکارمان
وجوددارداماهماکنوندرحالبررسیاینمسائلهستیمکه
درآیندهودرادامهمسیربارفعایننقاطضعفبهکارمانادامه
دهیم.وی در پاسخ به این سوال که با وجود تالش «جمنا»
برای در اختیار گرفتن محور فعالیتهای جریان اصولگرا،
برخیچهرههایفعالدراینجریانسیاسیمعتقدندجبهه
مردمی حتی در جریان انصراف قالیباف به نفع رئیسی
نیز بیتاثیر بوده اند و این دو نامزد انتخاباتی بنا به توافقات
شخصی به این نتیجه رسیدند ،گفت :شورای مرکزی جمنا
پس از بررسی نتایج نظرسنجیها به آقای قالیباف توصیه
کردکهبهتراستبرایدستیابیبهنتیجهبهتردرانتخابات،
بهنفعآقایرئیسیانصرافدهد.حسینی یادآورشد:بهبیان
دیگر آقای قالیباف به این توصیه عمل کرد .البته قالیباف
شخص ًابهاینجمعبندیرسیدوجمنانظرخودرابهقالیباف
تحمیلنکرد.

...
خبر

«توافق هسته ای» همچنان در کانون توجه مقامات  5+1قرار دارد

برجام؛ حمایت مجدد اروپا و روسیه و شرط گذاری آمریکا
طاهری -روز گذشته در خالل برگزاری نشست مجمع
عمومی سازمان ملل ،موضوع بحث بر سر موضوع برجام
نیز داغ بود .عالوه بر مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا که در دیــدار با معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیر
خارجه روسیه بر حفظ برجام تأکید کرد ،برخی از مقامات
این اتحادیه نیز در نشست آژانس انرژی اتمی این موضوع
را تکرار کردند.عصر دیروز نیز محمد جواد ظریف وزیر
خارجه کشورمان با فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک دیدار کرد .با این حال
وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای شرط آمریکا برای
پای بندی به برجام را اصالح این توافق نامه ذکر کرد   .

▪بــرگــزاری نشست «اتــحــاد علیه ایــران هسته ای»
در آمریکا

▪تأکید اتحادیه اروپا بر ضرورت حفظ برجام

به گزارش فارس ،روز گذشته «فدریکا موگرینی» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با «مایک پنس»،
معاون رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که برجام کارآمد
است و ایران طبق آن چه آژانس در هفت گزارش تأیید
کردهبهتعهداتشپایبندبودهاست.موگرینیهمچنینبا
الوروف وزیر خارجه روسیه نیز درباره موضوعات مختلفی
ازجمله برجام گفت و گو کرد .در همین زمینه به گزارش
ایرنا ،همزمان با رایزنی های فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپــا در نیویورک در دفاع از
توافق هسته ای ایران (برجام) ،نمایندگان کشورهای
عضو این اتحادیه در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی
انــرژی اتمی در وین نیز بر اهمیت برجام به عنوان یک
دستاورد بین المللی تاکید کردند .براساس این گزارش،
درکنفرانسعمومیآژانسبینالمللیانرژیاتمیبرخی
از مقامات کشورهای فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،مجارستان،
لتونی ،مالت و اتریش طی سخنانی به مزایای برجام اشاره
کردند و از ضرورت حفظ آن سخن گفتند.
▪انتقاد الوروف از سخنان ترامپ درباره ایران و برجام

به گزارش تسنیم ،سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه از
مواضع غیرسازنده رئیسجمهوری آمریکا در قبال ایران و

...

از نگاه دیگران
انتقاد مسیح مهاجری از «مداحان
جدیداالختراع»
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی در یادداشتی در
این روزنامه از شکل گیری پدیده «مداحان جدید االختراع»
انتقاد کرد .مسیح مهاجری در این باره تصریح کرد :آن روز
که امام خمینی میگفتند« :الزم است در نوحهها و اشعار
مرثیه و اشعار ثنای از ائمه علیهم السالم به طور کوبنده
فجایع و ستمگریهای ستمگران هر عصر یــادآوری شود»
امــروز را میدیدند که «مداحان جدیداالختراع» با هزار
بار تکرار کــردن «سین سین» به جای خواندن نوحهها و
مرثیههایی با مضمون کوبنده فجایع و ستمگریهای
ستمگران ،مردم را به بیهودهترین امور سرگرم میکنند و
بدون آن که کمترین معرفتی را راجع به فلسفه قیام امام
حسین(ع)ومبارزاتدیگرائمهعلیهمالسالمبهآنهابدهند،
بهترینفرصتهایمحرموصفروفاطمیهودیگرمناسبتها
را از دست میدهند .وی افزود :هنوز از بازداشت چند مداح
از همین نوع «جدیداالختراع» مدت زیادی نگذشته است
و افکار عمومی با سوالهای زیادی درباره این که چرا باید
در این صنف افرادی وجود داشته باشند که به جرم ارتکاب
بدترین تخلفات قانونی و اخالقی و شرعی بازداشت شوند
مواجه است .مهاجری در ادامه افزود :نقش رسانه ملی در
ترویج مداحیهای سطحی و پخش بعضی سخنرانیهای
بیمحتواوحتیگاهیبامحتوایخالفرادربهوجودآمدن
وضعیتنامطلوبعزاداریهانبایدنادیدهگرفت.

«برجام»انتقادوبرمحوریتارزیابیآژانسبینالمللیانرژی
اتمیازپایبندیایرانبهتعهداتشتأکیدکرد.ویبااشاره
بهبرگزارینشستوزیرانخارجه 5+1دربارهبرجامتأکید
کرد«:ماهمچنانبراجرایاینسنداصرارخواهیمداشت،
بهایندلیلکهبرجامیکتوافقبهدستآمدهبسیارمهمدر
عرصه بین المللی است که از سوی شورای امنیت سازمان
مللهمتقویتشدهومابراینعقیدههستیمکهاینتوافقبه
ثباتمنطقهایکمکزیادیکردهاست».
▪برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام

روزسهشنبههمچنیننهمیننشستکمیسیونمشترکدر
سطح معاونان و مدیران سیاسی هفت کشور به ریاست سید
عباسعراقچیمعاونوزیرخارجهایرانوهلگااشمیتمعاون
موگرینی برگزار شد .قرار است دومین نشست کمیسیون
مشترکبرجامدرسطحوزیرانباحضوروزیرانخارجهایران
و ( 5+1آمریکا ،روسیه ،چین ،انگلستان ،فرانسه و آلمان) و
با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزارشود.

▪تیلرسون :اگر برجام اصالح نشود واشنگتن از آن
یشود
خارج م 

از ســوی دیگر رکــس تیلرسون وزیــر خارجه آمریکا در
مصاحبهباشبکهفاکسنیوزگفتاگردربندهاییازبرجام
تغییرات و اصالحات صورت نگیرد ،واشنگتن از این توافق
خارج خواهد شد .وی در این گفت و گو تأکید کرد :ما با
نقایص توافق هستهای آشنا هستیم؛ به ویژه بندهایی که
براساس آن بعضی از محدودیت های ایران به مرور زمان
برطرف میشود مایه نگرانی آمریکاست .این بندها باید
اصالح شوند وگرنه ما نمی توانیم در آن بمانیم.
▪آمانو :همکاری هستهای ایران و کره شمالی چیزی
بیش از «شایعه» نیست

در همین حال روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال نیز
گزارش داد یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی این هفته در مصاحبهای اظهار کرد« :ما شایعاتی
[در خصوص همکاری هستهای بین ایران و کره شمالی]
شنیدهایم اما نه چیزی بیش از آن ».وی تاکید کرد که این

روز گذشته همچنین نشست «اتحاد علیه ایران هسته
ای» نیز در آمریکا برگزار شد .به گزارش صدای آمریکا،
در این نشست که با حضور  16تن از مقامات فعلی و سابق
آمریکا برگزار شد ،جوزف لیبرمن وزیر خارجه اسبق رژیم
صهیونیستی و رئیس نهاد اتحاد علیه ایران هسته ای
با بیان این که ماموریت ما به عنوان یک نهاد غیردولتی
جلوگیری از هسته ای شدن ایــران است ،مدعی شد:
توافق هسته ای نه تنها تهدیدات ایران را کم نکرده بلکه
خطرات این کشور را نیز بیشتر کرده است .وی درباره
اقدامات این نهاد تأکید کرد :اتحاد علیه ایران هسته ای
برای هر شرکتی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارد،
وضعیت تحریم ها علیه ایران را توضیح می دهد و از آن ها
می خواهد برای سرمایه گذاری وارد ایران نشوند .ترکی
الفیصل از مقامات سابق آل سعود نیز در این نشست ادعا
کرد :افــرادی مثل مقتدی صدر یا حتی عمار حکیم به
خاطر استقالل شان و شناخت شان در کشورهایی مثل
عراق می توانند مانع نفوذ ایران شوند و سفارت آمریکا
باید در کشورهای خاورمیانه فعال تر باشد.
▪ترامپ :تصمیم خود را در خصوص ماندن یا نماندن
در برجام گرفتهام

«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا  25روز مانده
به موعد گــزارش به کنگره در خصوص پای بند بودن یا
نبودن ایران به برجام ،گفته که تصمیمش را درباره این
توافق چندجانبه گرفته است .آن طور که رویترز گفته
است ،ترامپ در جمع خبرنگاران سه بار اعالم کرده که
تصمیمش را درباره ماندن یا نماندن در برجام گرفته ولی
از پاسخ به این سوال که تصمیمش چیست ،طفره رفته و
گفته است؛ «در آینده خواهید فهمید».

استقبال توئیتری برخی چهره های اصولگرا از نطق روحانی در سازمان ملل

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان
رهبری در پاسخ به خراسان:

تکلیف چگونگی بررسی
صالحیت نامزدهای خبرگان در
اجالسیه بعدی روشن می شود
محمد اکــبــری -سخنگوی مجلس خــبــرگــان اظــهــار کــرد
موضوع بررسی صالحیت های نامزدهای انتخابات در اجالسیه
بعدی خبرگان تمام خواهد شد.
آیت ا...سید احمد خاتمی عصر دیروز در حاشیه جلسه پایانی
اجالسیه سوم خبرگان در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان در
خصوص تغییر شرایط سنی خبرگان و این که قرار است برای این
موضوع حداقل ویا حداکثر سن تعیین شود ،گفت :بررسی این
موضوع به اجالسیه بعدی خبرگان موکول خواهد شد و قرار براین
است که آیین نامه ای برای آن گذاشته شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان درخصوص
اصالح روند بررسی صالحیت نامزدهای خبرگان برای رفع حاشیه
هایی همچون "نامه تایید مراجع" گفت :در اجالسیه بعدی با قرار
گرفتن این موضوع در دستور کار ،تکلیف این موارد کامال روشن
خواهد شد.

شب گذشته پس از سخنرانی رئیس جمهور ،جمعی
از شخصیت هــای فعال در فضای مجازی نیز به
این سخنان واکنش نشان دادند و از وی قدردانی
کردند .کمیل باقرزاده از فعاالن سیاسی اصولگرا
در توئیتی نوشت« :بــرای اولینباره که روحانی
جوری حرف زده که تونستم توئیتهاش رو ریتوئیت
کنم! روحانی مچکریم!با وحدت و اقتدار در مقابل
زورگــویــان پیروزیم  ».دکتر حسن خجسته نیز در
توئیتر با اشاره به سخنان رئیس جمهور با هشتگ
روحانی مچکریم نوشت :الحمدالـله سرافراز شدیم.

علی رجبی از دیگر فعاالن سیاسی اصولگرا هم در
توئیتی نوشت :حسن روحانی سالپیش سخنرانی
منفعالنهای داشــت و برجام را دلیلی بــرای جنگ
نشدن دانــســت .امــســال امــا سخنرانی او ،باعث
افتخارمان شد .ممنون آقای رئیس .کاربری دیگر نیز
بااشارهبهاینموضوعتصریحکرد«:علیرغماختالف
نظر ،سخنرانی رئیس جمهور خیلی خوب بود .دقیق
و منطقی و قابل فهم برای جهانیان» .پیام فضلی
نژاد نیز نوشت« :سخنرانی روحانی حاصل کنش
سیاستورزانه و مطالبهگرانه جریان_انقالب بود.

او کوشید هژمونی خود را میان مردم انقالبی افزایش
دهد و نسبتا موفق بــود ».در همین حال کاربران
اصالحطلبهمازسخنرانیروحانیاستقبالکردند
.صدرا محقق ،خبرنگار شرق در توئیتر خود نوشت
:هرچقدرسخنرانیترامپالتمنشانهوجنگطلبانه
بود،درعوضحرفهایروحانیقاطعانهومحکمودر
عین حال مودبانه و صلحدوستانه بود.کاربر دیگری
نوشت :سخنرانی روحانی برخالف سخنرانی های
ترامپ و نتانیاهو مودبانه و متین بود .دنیا این تفاوت
رو تشخیص می ده.

سردار حاجی زاده در دیدار سپهبد انور حمد امین مطرح کرد

کمک مستشاری نیروی هوافضای سپاه به نیروی هوایی عراق
فرماندهان نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی
ارت ــش عـــراق ،در دیــــداری ،بــا اشـــاره بــه اهمیت
یکپارچگی عراق ،بر تداوم و گسترش همکاری های
دو کشور در مبارزه با تروریسم و کمک مستشاری
نیروی هوافضای سپاه به نیروی هوایی ارتش عراق
تأکید کردند .به گزارش ایرنا ،دراین دیدار سردار
حاجی زاده گفت :با درخــواســت کمک از سوی
دولت عراق و حمایت های نظامی ایــران در ابعاد
مستشاری و تسلیحاتی ،روابط و همکاری نیروهای
نظامی دو کشور نزدیک تر شده اســت.وی تصریح
کرد:از روزهای نخست حمله داعش به عراق ،نیروی
هوافضای سپاه با کمک های مستشاری و حمایت
و پشتیبانی فنی و آموزشی ،در کنار نیروی هوایی

عراق در مبارزه با تروریست ها بوده است و این روند تا
امروز که تروریسم تکفیری آخرین نفس های خود را
می کشد تداوم دارد.همچنین سردار حاجی زاده با
اشارهبهموضوعاتمطرحشدهدرنشستمشترکبا
سپهبد انور امین  ،اظهار کرد :در این دیدار مباحث و
موضوعاتیدربارهوضعیتاقلیمکردستانوپیامدها
و نتایج منفی اجرای همه پرسی در آن و دوران «پس
از داعش» در عراق مورد تبادل نظر و گفت و گو قرار
گرفت.سپهبد انور حمد امین نیز در این دیدار تاکید
کرد :کمک های جمهوری اسالمی ایــران به ویژه
همکاریهایمستشاری،فنی،تخصصیوآموزشی
نیرویهوافضایسپاهبهارتشومردمعراقدرمقابله
با تروریست های تکفیری را هیچ گاه از یاد نخواهیم

یک عضو شورابرخی نتایج ارزیابی عملکرد شورای عالی اصالح طلبان را تشریح کرد

میرلوحی :اکثریت اصالح طلبان بر ادامه کار شورای عالی تردیدی ندارند
عضو ش ــورای عالی سیاست گ ــذاری اصــاح طلبان
تاکید کــرد :بــراســاس نتایج نظرسنجیهای کمیته
ارزیابی ،اکثریت فعاالن اصالحطلب بر ادامه کار شورای
عالی سیاست گذاری اصال حطلبان تردیدی ندارند.
سیدمحمود میرلوحی در گفتوگو با ایلنا ،درباره نتایج
به دست آمــده از بررسیهای کمیته ارزیابی شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان اظهار کرد :چکیده
بررسیهای کمیته ارزیابی نشان میدهد تقریبا در
مجموعه فعاالن و احزاب درون و بیرون شورای عالی
سیاستگذاری در جریان اصال حطلبی ،تشکیل و
تداوم کار شورای سیاستگذاری و تاثیرگذاری آن در
دو انتخابات سال  ۹۴و  ۹۶و توانایی در کسب جایگاه در
نزد افکارعمومی ،اصلی پذیرفته شده است .میرلوحی
در تشریح لزوم ادامه کار شورای عالی سیاست گذاری

...

گزارش خبری

مسئله در مذاکراتش با طرف ایرانی مستقیما مطرح نشده
است و افزود« :ما به شایعات واکنش نشان نمیدهیم».

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی
ناصریه عراق در  4شهر فارس
پیکرهای مطهر  10شهید حادثه تروریستی ناصریه عراق
روزگذشته در شهرهای کــوار ،فسا ،فیروزآباد و داریون
فارس تشییع شد.به گزارش ایرنا ،پیکرهای  6تن از این
شهدا در کوار تشییع و در روستای مظفری محل سکونت
آن ها در این شهرستان به خاک سپرده شد .حجتاالسالم
مهدی آقایی امام جمعه شهر کوار در آیین تشییع این شهدا
گفت :با شهادت این گروه از زائران حسینی ،عزم مردم
منطقه در صیانت از فرهنگ حسینی راسخ تر شد و آنان
با حضور باشکوه خود در راهپیمایی اربعین امسال به این
حرکت تروریستی پاسخ قاطع خواهند داد .شهرستان
های فسا و فیروزآباد نیز روزگذشته هر یک میزبان پیکر یک
شهید حادثه تروریستی ناصریه عراق بودند .پیکرهای 2
زائر شهید این حادثه تروریستی نیز در شهر داریون از توابع
شهرستان شیراز آرام گرفت.
گفتنی است در حمله تروریستی که پنج شنبه  23شهریور
در مرکز ایست و بازرسی و رستوران فدک در منطقه ناصریه
واقع در غرب استان ذی قار عراق روی داد 37 ،نفر شهید
و  80نفر زخمی شدند که  10نفر از شهدا و  10نفر از
مصدومان متعلق به کاروان های زیارتی کشورمان بودند.

خراسان – امیر سرتیپ گلفام رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش با اشاره به برنامه های ارتش در هفته دفاع مقدس
اظهارکرد:همزمانبارژهباشکوهنیروهایمسلحدرتهرانودرجوارحرممطهرامامخمینی(ره)،شاهددومینرژه بزرگدریاییتوسطارتش
درخلیجفارسوتنگههرمزنیزخواهیمبود.

اصالحطلبان تصریح کرد :منتخبان بسیاری از شهرها
در قالب شورای شهر و همچنین مجلس دهم در قالب
لیست ائتالف امید رای آوردهاند .نامزدان این لیست به
مردم وعدهها و شعارهایی را دادند که این مسئله موجب
میشود تا این برند نتواند به همین سادگی خداحافظی
کند.تا زمانی که یک نهاد دیگر مسئولیتهای شورای
عالی سیاستگذاری را برعهده نگیرد ،نمیتوان گفت
کار شورای عالی سیاست گذاری پایان یافته است .این
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با بیان این که
میتوان نوعی اجماع در ادامه کار شورای عالی سیاست
گذاری را در مجموعه اصالحطلبی مشاهده کرد ،افزود:
بیشتر مباحث ،مسائل و انتقادهای مطرح شده مربوط
به ساختارها ،هیئت رئیسه ،نر مافزارها و آیینهای
درونــی ،تفویض اختیار به استا نها و کارگرو ههای

آن است .میرلوحی دربــاره مسائل مطرح درونــی در
جریان اصال حطلب در زمینه شــورای عالی سیاست
گذاری اظهار کرد :برخی از مخالفت های شورای عالی
سیاست گذاری اصال حطلبان بر این مبناست که چرا
افراد غیرحزبی در این شوراها حضور دارند .از طرفی،
بسیاری معتقد هستند که جریان اصالحات ،تنها محدود
به احزاب نیست و باید از شخصیتهای مطرح و موثر
اصالحطلب در شورای عالی سیاست گذاری استفاده
کرد .بسیاری هم معتقد هستند که نقشآفرینی احزاب
اصالحطلب در شورای عالی منوط به وزنکشی و تعیین
اثرگذاری آن هاست .وی اضافه کرد :دربــاره این نوع
مسائل در حال رایزنی هستیم و امیدواریم تا به ساختاری
محکم و مورد اتفاق جریانهای حزبی و شخصیتهای
موثر اصالحطلب دست پیدا کنیم.

واکنش مترجم شبکه خبر به انتقادها از
ترجمه سخنرانی ترامپ
عملکرد صداوسیما در ترجمه زنده سخنرانی ترامپ در
سازمان ملل درباره ایران با واکنشها و انتقادهایی در
فضای مجازی روبه رو شد .این انتقادها با توضیحات نیما
چیت ساز مجری و مترجم شبکه خبر همراه بود .به گزارش
ایسنا ،شبکه خبر در جریان پخش زنده سخنرانی ترامپ،
حدود یکسوم ادعاهای او درباره ایران را ترجمهنشده
باقی گذاشت و در بخش دیگری از ادعاها که ترجمه
آن ها پخش شد « ،مرتکب تحریفهایی اساسی شد».
براساس گــزارش ایسنا « ،از آن جمله  ،وقتی که ترامپ
مدعی شد «وقتش رسیده که ملتهای دنیا با یک حکومت
بیپروای دیگر مقابله کنند» مترجم شبکه خبر گفت« :ما
با کشورهای دیگر هم مشکل داریم».وقتی ترامپ ادعا
کرد «این دولت [ایــران] یک کشور ثروتمند را با تاریخ و
فرهنگی غنی به یک کشور منزوی و به لحاظ اقتصادی
تهیشده از سرمایه بدل کرده است» ،شبکه خبر گفت« :به
تعبیر ما زندگی ایرانیها میتواند بهتر باشد ».وقتی ترامپ
ادعایش را این گونه ادامه داد« :این حکومت [ ایران] بعد
از نیروی عظیم ارتش آمریکا از مردم خودش میترسد»،
مترجم شبکه خبر گفت« :ارتش آمریکا قوی است .مردم
ایــران هم قوی هستند».ترامپ همچنین در سخنرانی
جنجالی اش مدعی شد[« :حکومت ایران] دسترسی به
اینترنت را محدود کرده ،ماهوارهها را ساقط میکند ،به
سوی دانشجویان معترض آتش میگشاید و اصالحطلبان
را به زندان میاندازد» ،مترجم شبکه خبر به گفتن این که
«بسیاری اتفاقات در ایران میافتد که از نظر ما غیرقابل
قبول است» ،بسنده کرد».
به گزارش آفتاب نیوز ،در این باره نیما چیت ساز ،مجری
و مترجم شبکه خبر با انتشار یک فایل ویدئویی گفت:
«ترامپ در سخنرانی خودش در سازمان ملل حرفهایی
علیه ایران زد که من آن ها را ترجمه نکردم ،در آن لحظه
تصمیم گرفتم که آن ها را ترجمه نکنم؛ ترجمه همزمان
همان طور که خودتان میدانید یک امر لحظهای و سریع
است.حاال چرا من در آن لحظه تصمیم گرفتم که آن را
ترجمه نکنم؟ چون یک :این حرفها خالف واقع بود،دو:
علیه کشور من بود و علیه ایران بود.به نظر من هر شخص
دیگری هم بود این کار را (ترجمه اظهارات خالف واقع
ترامپ) نمیکرد( .عالوه بر این فیلم اظهارات ترامپ)
زیرصدا داشت ،ما به علم زیرصدا را (نگه) داشتیم و من
هم (در زمانی که ترامپ حر فهای ضد ایــران میزد)
مکث کردم،زیرصدا بلند بود و کسی که بداند چی است،
میگوید .فکر نمیکنم این قشنگ باشد که من بخواهم
علیه کشور خــودم ،در رسانه ملی خــودم ،علیه کشور
خودم صحبت کنم».در عین حال برخی کاربران فضای
مجازی راجع به این استدالل مترجم انتقاد کرده وضمن
این که مترجم در جایگاهی نیست که چنین تصمیمی
را بگیرد ،تصریح کردند صداو سیما یا نباید وارد پخش
زنده این سخنرانی می شد یا این که با تحریف آن به شعور
مخاطب توهین نمی کرد .

...

در حاشیه

برد .فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق با اشاره به
موضوع برگزاری همه پرسی در کردستان عراق
گفت :امــروز باید با وحــدت ،حفظ عــراق یکپارچه
دنبال شود.

امینزاده:رئیسجمهور پس از بازگشت
درباره وزارت علوم تصمیم میگیرد
ایلنا -الهام امینزاده ازارائه برنامههای خود
برای وزارت علوم خبر داد و درتوئیتر خود
نوشت :رئیس جمهور پس ازبازگشت درباره
وزارت علوم تصمیم می گیرد ،من نیز برنامههای خود را
برای این وزارتخانه ارائه دادم.

اولین نشست دوره جدید مجمع تشخیص
شنبه برگزار می شود
فارس  -نخستین نشست دوره جدید مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،شنبه اول مهربه
ریاست هاشمی شاهرودی و با حضور اعضای
جدید برگزار می شود .این نخستین نشست دوره جدید
فعالیت مجمع پس ازانتصاب از سوی رهبر معظم انقالب
است  .
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