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رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل ارتش
وند  به اردوی جهادی می ر

معاون روابط عمومی بس��یج از حضور سردار غالمحسین 
غیب پرور رییس س��ازمان بسیج مس��تضعفین و امیر سرلشکر 
موسوی فرمانده کل ارتش در اردوی خدمت رسانی »جهادگران 

حسینی؛ فرزندان خمینی« خبر داد.

اس��ماعیل احمدی با اشاره به اینکه اردوی خدمت رسانی 
فرزن��دان خمین��ی« در روس��تای  »جهادگ��ران حس��ینی؛ 
اس��ماعیل آباد کوچکل��و شهرس��تان زرندیه اس��تان مرکزی 
برگزار می ش��ود گفت: جمعی از جهادگران، اردوی جهادی و 

خدمت رسانی خود را به مقصد 14 روستای محروم شهرستان 
زرندی��ه واقع در 70 کیلومتری ته��ران برگزار می کنند که در 
ای��ن اردو؛ عرصه ه��ای گوناگون عمرانی، بهداش��ت و درمان، 

فرهنگی، ورزشی، هنری، اقتصادی و... فعال هستند.

 نماز جمعه تهران به امامت
آیت الله موحدی کرمانی اقامه می شود

نماز عبادی - سیاس��ی جمعه ای��ن هفته به امامت 
آیت اهلل موحدی کرمانی در دانش��گاه تهران اقامه خواهد 

شد.
همچنین آیت اهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب و حجت االسالم عباس محمد حسنی رئیس 
سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش پیش از خطبه های نماز 

جمعه به سخنرانی خواهد پرداخت.

موضع دادستان کل کشور 
درقبال فضای مجازی واقع بینانه است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، گفت: من 
موضع گیری جناب آقای منتظری دادستان محترم کل 

کشور را در قضیه فضای مجازی، واقع بینانه می دانم.
به گزارش می��زان، غالمعلی حدادعادل در واکنش 
به حاش��یه های اخیر درباره فض��ای مجازی و اظهارات 
دادس��تان کل کشور، گفت: مواضع دادستان کل کشور 
دلس��وزانه و شجاعانه بود، وضمن تشکر از ایشان تأکید 
می کن��م که ای��ن راه را ادامه بدهن��د و از هیاهویی که 

ممکن است یک عده ایجاد کنند هیچ نگران نباشند.
وی تصریح کرد: مس��لم اس��ت که آنهایی که یک 
فکرهایی در س��ر دارند ایشان را متهم خواهند کرد که 
می خواهند فضای آزادی را مح��دود بکنند. این هیاهو 
س��بب نشود که ایش��ان از سخنان درس��تی که اظهار 

کردند، عقب نشینی کنند.
حدادعادل همچنین خطاب به وزیر ارتباطات گفت: 
از این وزیر محترم هم درخواست می کنم که به وظیفه 
خودش��ان برای دفع آفت ها و آسیب های فضای مجازی 
عمل کنند و بدانند که بیش��ترین مس��ئولیت و انتظار 

روی دوش ایشان است تا اقدام الزم را انجام دهند.
مشاور عالی رهبر انقالب خاطرنشان کرد: به جناب 
آقای مهندس آذری جهرمی که البته وزیری جوان است 
ع��رض می کنم که همیش��ه فرصت در اختیار انس��ان 
نیس��ت. امروز که ایش��ان فرص��ت ادارۀ وزارتخانه را به 
دست آورده اند، بهترین استفاده از این فرصت است که 
در مدیریت فضای مجازی همانطور که دادستان محترم 

کل کشور گفته اند اقدام کنند.

پیگیری های الزم برای درمان عماد اسماعیل نژاد 
انجام خواهد شد

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی بر ل��زوم پیگیری 
کارهای درمانی عماد اس��ماعیل نژاد کودک نجات یافته 

از حادثه حمله تروریستی به مجلس، تاکید کرد.
به گ��زارش خانه ملت، خانواده عماد اس��ماعیل نژاد 
کودک نجات یافته از حمله تروریس��تی به مجلس برای 
تشریح روند درمانی عماد دیروز با الریجانی دیدار کردند.

الریجانی در این دیدار با آرزوی شفای عاجل برای 
عم��اد اس��ماعیل نژاد گفت: اقدام��ات الزم برای درمان 
عم��اد اس��ماعیل نژاد انجام ش��ود و در ای��ن رابطه نیز 
پیگیری های الزم از س��وی مجلس برای درمان و انجام 

عمل پیوند مغز استخوان صورت خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین با بیان اینکه 
حمله تروریس��تی به مجل��س حادثه نادری ب��ود، افزود: 
شهامت سلمان بهرامی مس��ئول دفتر نمایندگان استان 
گلستان و همچنین پاسدار طالبی که در روز وقوع حمله 
تروریس��تی به مجلس شورای اس��المی نقش مهمی در 

نجات جان عماد اسماعیل نژاد داشتند، قابل تقدیر است.

یکا از سپاه به خاطر برهم زدن  ناراحتی آمر
نقشه هایشان در منطقه است

س��فیر پیش��ین ایران در مکزی��ک و ایتالیا گفت: 
آمریکایی ه��ا قادر به انجام هرگون��ه حماقت و کار های 
غیرقانونی هس��تند، آن ها از سپاه بخصوص سپاه قدس 
ناراحت هستند چرا که سپاه توانسته تمام نقشه هایشان 
در سوریه و عراق و هدفشان از ایجاد داعش و حمایت از 

تروریست ها در منطقه را برهم زده اند.
محمدحسن قدیری ابیانه در گفت وگو با میزان بیان 
کرد: هرچند این کار آن ها غیر قانونی است، اما آمریکایی ها 
قادر به انجام هرگونه حماقت و کار های غیرقانونی هستند، 
آن ها از سپاه بخصوص سپاه قدس ناراحت هستند چراکه 
تمام نقشه هایشان در سوریه و عراق و هدفشان از ایجاد 

داعش را در منطقه به هم زده اند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ایران از نظر تولید 
تجهی��زات نظامی از جمله موش��کی پیش��رفت زیادی 
کرده و به یکی از چند کشور برتر جهانی در این رابطه 
تبدیل ش��ده اس��ت و قدرت بازدارندگی ایران به شدت 
افزایش یافته اس��ت، ایران ق��درت ضربه زدن به منافع 
ه��ر متج��اوزی را دارد. وی با بیان اینکه شیش��ه عمر 
س��لطه غرب در منطقه ما یعنی رژیم صهیونیستی هم 
در دس��ترس موشک های ایران اس��ت، گفت: همچنین 
حزب اهلل، حماس و س��وریه قدرت ه��دف گیری عمق 
خاک رژیم صهیونیستی را دارند که این توانایی تاکنون 

آمریکا را از حمله به ایران بازداشته است.

 رسیدگی به شکایات از علی مطهری 
در هیئت نظارت بر نمایندگان

س��خنگوی هیئت نظ��ارت بر رفت��ار نمایندگان از 
رسیدگی به شکایات از علی مطهری و سیدجواد ابطحی 

در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد.
محمد جواد جمالی با اش��اره به جلسه اخیر هیئت 
متبوعش، اظهار داش��ت: در این جلسه شکایت معاون 
حقوقی ریاس��ت جمهوری از سیدجواد ابطحی نماینده 
مردم خمینی شهر بررسی شد. وی با بیان اینکه نماینده 
مردم خمینی شهر مصاحبه هایی درباره واردات بی رویه 
و همچنین تعطیلی کارگاه های تولیدی داشتند، افزود: 
پس از بررس��ی، هیئت نظارت ب��ر رفتار نمایندگان این 
موضوع را بر خالف وظایف نمایندگی تشخیص ندادند.

جمال��ی با تاکید ب��ر اینکه در این جلس��ه موضوع 
ش��کایت س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان و همچنین 
دادستانی اصفهان از آقای مطهری نماینده مردم تهران 
در مجلس نیز بررسی ش��د ادامه داد: دادستانی اعتقاد 
داشت که اظهارات وی در صحن علنی علیه قوه قضاییه 
بود که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را 

خالف وظایف نمایندگی تشخیص ندادند.

دستچين بهارستان

جلسه غیرعلنی و علنی مجلس
با حضور ظریف برگزار شد

هشدار بهارستانی ها 
درپی اظهارات ترامپ

در نشست علنی و غیرعلنی دیروز خانه ملت، نمایندگان و 
همچنین وزیر امور خارجه مواضع یکسان و مشترکی داشتند.

جلسه غیرعلنی دیروز مجلس با حضور محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه برگزار شد.

رایزنی میان مجلس و دولت ادامه دارد
علی الریجانی رئیس مجلس پس از پایان جلسه غیرعلنی 
با وزیر امور خارجه طی سخنان کوتاهی گفت: آقای ظریف در 

نشست غیر علنی گزارشی از تحوالت منطقه ارائه داد.
وی با اش��اره به اینکه اعضای کمیس��یون امنیت ملی نیز 
در این نشست نظراتش��ان را مطرح کردند، اظهارداشت: تصور 
می کن��م این رایزنی با توجه به تح��والت آینده همچنان میان 

مجلس و دولت ادامه داشته باشد.

اصالح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 
در ادام��ه نمایندگان کلی��ات طرح 2 فوریت��ی اصالح قانون 
استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی را به تصویب رساندند.

توسعه در کشور غیر عادالنه است
عین اهلل ش��ریف پور نماینده ماکو در مجلس در نطق میان 
دستور اظهار داشت: س��ردمداران آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
انگلیس بدانند براس��اس مفاد اصول 150 و 151 قانون اساسی 

به نقش س��پاه به منظور در نگاهبانی از انقالب و دستاوردهای 
آن اش��اره ش��ده اس��ت و مردم در دفاع مقدس در قالب پروژه 
مقاومت نقش آن را بخوبی لمس کرده اند. وی با اشاره به اینکه 
توسعه در کشور به صورت ناهمگون غیرعادالنه، غیرمنصفانه و 
نامتناسب است تاکید کرد: هر روز فاصله استان های برخوردار 

با استان های غیربرخوردار بیشتر و بیشتر می شود.

وجود بیش از 3.5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه نشین 
یعنی مصیبت عظمی

همایون هاشمی نماینده مردم میاندواب، شاهین دژ و تکاب 
در مجلس ش��ورای اسالمی طی س��خنانی اظهار داشت: امروز 
یازده میلیون حاشیه نشین داریم که طی برنامه چهارم و پنجم 
دو برابر ش��ده اند جای تاسف است آیا این روند در برنامه ششم 
هم ادامه پیدا می کند؟ و آیا منتظر س��یر صعودی باید بمانیم؟ 
بالغ بر دو میلیون معتاد در کش��ور وجود دارند و همچنین سه 
میلیون زن سرپرس��ت خانوار در کشور هستند. وی با اشاره به 
بیش از 3.5 میلیون بیکار در کش��ور عن��وان کرد: بنا به گفته 
وزیر در برخی مواقع ضریب نفوذ بیکاری به 60 درصد رس��یده 

است. این یعنی مصیبت و باید عزاداری کنیم.
هاشمی گفت: این در حالی است که هبر معظم انقالب خواستار 

کار جهادی و مستمر در حوزه آسیب های اجتماعی شدند.

 ساختار پولی و مالی کشورتولید و سرمایه گذاری را
با مشکل مواجه کرده است

علی اکبری نماینده مردم ش��یراز نیز در نطق میان دستور 
خود، با بیان اینکه س��اختار پولی و مالی کشور متأسفانه زمینه 
تولید و س��رمایه گذاری را با مش��کل مواجه کرده است، گفت: 
بانک ها باید هزینه های خود را از بانکداری تأمین کنند، نه اخذ 

بهره یا جریمه یا مصادره اموال سرمایه گذاران.

چاره ای جز وفاق ملی نداریم
در ادام��ه نی��ز، محمدرضا نجفی نماینده م��ردم تهران در 
س��خنان خود اظهار داشت: ما در لحظه ای تاریخی ایستاده ایم، 
مجم��وع چالش های موج��ود چن��ان پیچی��ده، پیش رونده و 

عمیق شونده است که جز وفاق ملی چاره ای بر آن نیست. 

زابل جزو چند شهر اول آلوده جهان است
حبی��ب اهلل دهمرده نماینده مردم زاب��ل هم در نطق خود 
گف��ت: رمز پی��روزی ما وحدت کلم��ه اس��ت و از زنده بادها و 

مرده بادهای بی حاصل باید جدا پرهیز کنیم.
وی افزود: مردم سیس��تان بر اثر ع��دم مدیریت فرصت ها و 
تهدیدها امروزبه سرنوش��تی دچار شدند که در نه در شان نظام 
است و نه در شان مردم ایران. دهمرده خاطرنشان کرد: ریزگردها 
امان مردم را بریده اس��ت و براس��اس گزارش سازمان بهداشت 

جهانی شهر زابل جزء چند شهر اول آلوده جهان است.

مرجع تشخیص جاسوسی در کشور وزارت اطالعات است
در بخش درگیری از نشس��ت، مصطفی کواکبیان نماینده 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی طی تذکری شفاهی 
گفت: با توجه به لفاظی های ترامپ و اینکه قرار است پنج شنبه 
علیه منافع ملی کش��ورمان سخنرانی کند می خواهم همانطور 
که سپاه و دس��تگاه دیپلماسی در برابر دشمنی ها اتحاد دارند، 

سران قوا هم این اتحاد را بروز بدهند.
وی با اش��اره به اینکه مرجع تشخیص جاسوسی در کشور 
وزارت اطالعات اس��ت گفت: وزیر اطالع��ات اظهار نظر خوبی 

درباره فرزند یکی از سران قوا مطرح کرد.

اعالم وصول طرح بانک مرکزی 
این گزارش حاکی از آن اس��ت ک��ه طرح بانک مرکزی هم 

اعالم وصول ش��د. اع��الم وصول این طرح از س��وی محمدعلی 
وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس از تریبون پارلمان اعالم شد.

چگونه می خواهید کاهش ارزش پول را جبران کنید؟
نمایندگان قم، ارومیه، تهران و اسدآباد در مجلس شورای 
اسالمی در تذکری به رئیس  جمهور عنوان کردند که متاسفانه 
همچنان ش��اهد کاهش ارزش پول ملی نس��بت به سایر ارزها 
هس��تیم. چگونه می توانید ضرر و زیان حاص��ل از این کاهش 

ارزش پول ملی را جبران کنید.
س��پس،  تذکرات کتب��ی نمایندگان به مس��ئوالن اجرایی 

کشور از سوی هیأت رئیسه قرائت شد.

درخواست 152 نماینده برای ارجاع سوال از 
رئیس جمهور به کمیسیون 

همچنین، 152 نماینده طی بیانیه ای درخواست کردند که 
موضوع سوال از رئیس جمهور درباره مشکالت سپردهای مردم 

در موسسات مالی اعتباری به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

احتماالً رئیس مجلس صالح ندانسته سوال از 
رئیس جمهور به کمیسیون ارجاع شود

 ن��ادر قاض��ی پور نماینده م��ردم ارومیه ط��ی تذکری در 
نشست دیروز با اشاره به امضای 135 نماینده پای طرح سوال 
ازرئیس جمه��ور و عدم رس��یدگی به این س��وال گفت: هیات 
رئیسه مجلس برای رعایت قانون سوگند خورده است و باید به 

این مسئله هرچه سریع تر رسیدگی کند.
علی مطهری نایب رئس مجلس در پاس��خ اظهار داش��ت: 
آیین نامه داخلی مجلس صراح��ت دارد که رئیس مجلس باید 
سوال از رئیس جمهوری را به کمیسیون ارجاع کند که احتماال 

صالح ندانسته است.

وقتی یکس��ال پیش یکی از 
دو گــزارش 

گروه سياست
نماین��دگان مجل��س مدعی 
دستگیری نفوذی آمریکا در 
تیم مذاکره کننده شد، برخی این خبر را تکذیب و 
آن را ادعای��ی بی پایه و اس��اس دانس��تند اما حاال 
محکومیت جاسوس هسته ای از سوی قوه قضاییه 
چی��ز دیگ��ری می گوی��د موضوعی که س��واالت 
بس��یاری را در ذهن ایجاد می کند که الزم اس��ت 
مس��ئولین ذیرب��ط در مورد آن به اف��کار عمومی 
پاس��خگو باش��د چراکه اگ��ر هر کس��ی ذره ای به 
مناف��ع ملی ایران اعتقاد داش��ته باش��د نمی تواند 

بسادگی از کناراین خبر بگذرد.
ای��ن جاس��وس هس��ته ای مس��ئول یک��ی از 
کمیته ه��ای هیئت مذاکره کنن��ده و نماینده بانک 
مرکزی در این تیم بوده، یعنی همان کسی که قرار 
بود با وی درباره مفاد برجام در لغو تحریم ها مشورت 
ش��ود و او به تیم مذاکره کننده جهت دهی الزم را 
ارائه کند. وی فردی غیربانکی با س��ابقه حسابداري 
در نهادهای انگلیس��ی و کانادایی! و فارغ التحصیل 

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه نفت است.
او سابقه عضویت پیوسته درانجمن حسابداران 
خبره انگلس��تان و ولز )ICAEW( و عضویت در 
 ،)CICA( انجمن حسابداران خبره اُنتاریودر کانادا
عضویت درهیات مدیره یک بانک خصوصی ایرانی 
و مدیری��ت یک ش��رکت دارویی در کان��ادا را در 
رزومه خ��ود دارد. وی دارای پاس��پورت کانادایی 
اس��ت و همزمان در وزارت خزانه داری آمریکا نیز 
عضویت داشته است. یعنی کارمند ofac بوده و از 

وزارت خزانه داری آمریکا حقوق می گرفته است.
این در حالی اس��ت که فرد مورد نظر با وجود 
داش��تن تابعیت دوگانه به عنوان مش��اوردر بانک 
مرکزی مشغول به کار بوده است و اکنون نیز عضو 

هیات مدیره یک بیمه اس��ت و اگرچه در ظاهر به 
عنوان حافظ منافع ای��ران باید درمذاکرات حاضر 
می ش��ده اما درعم��ل به خبرها واطالعات بس��یار 

مهمی دسترسی داشته است.
گفته شده )د- ا( ازانگلیس نیز حقوق دریافت 
کرده است )ماهانه 7000 پوند معادل 35 میلیون 
توم��ان( ت��ا برج��ام به گونه ای نوش��ته ش��ود که 
تحریم ها برداش��ته نش��ود و بعد از برجام تاثیرات 
تحریم ها باقی بماند و این در حالی بوده که از تیم 
مذاکره کننده هم حقوق دریافت می کرده تا مفاد 
مرتبط با حوزه بانکی را به گونه ای تنظیم کند که 

تحریم ها برداشته شود.
نکته قابل توجه این است که وی با این سابقه، 
پس از پایان مذاکرات هسته ای در مراسم "تجلیل از 
افتخارآفرینان برجام" نشان درجه سه خدمت و 50 
سکه بهار آزادی دریافت کرده است. سرانجام زمانی 

که وی قصد فرار به کانادا را داشت دستگیر شد.

وقتی که مقامات قضایی تایید کردند
چندی پ��س از صحبت های آن نماینده مجلس 
بود که جعفری دولت آبادی دادستان تهران در نشست 
خبری از دس��تگیری و بازداش��ت یک متهم ایرانی 
دو تابعیتی در تهران و ارتباط این متهم با س��رویس 
جاسوس��ی انگلیس خبر داد که وی همواره در حوزه 

اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می کرده است.
چن��دی بع��د در هفت��م ش��هریور 95 نی��ز 
حجت االس��الم غالمحسین محس��نی اژه ای معاون 
اول و سخنگوی قوه قضاییه با تأیید این خبر گفت 

که اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد و 
این فرد بعد از چند روز با وثیقه آزاد شده است.

پ��س از آن بود که س��خنگوی قوه قضاییه در 
نشس��ت اخیر خود جزئیات بیشتری از پرونده این 
جاسوس هس��ته ای ارائه کرد و گفت: عبدالرسول 
دری اصفهان��ی فرزند حس��ین دوتابعیت��ی بود که 
اتهامش جاسوسی و ارائه اطالعات به بیگانگان بود 
که با دو س��رویس هم مرتبط بود و دادگاه او را به 
پنج سال زندان محکوم کرد که بعد از اعتراض این 
حکم در دادگاه تجدید نظر قطعی ش��د و وی باید 

تحمل حبس کند.
وی افزود: البت��ه وی پرونده دیگری هم دارد 
که مربوط به اتهام فساد مالی است و در آن پرونده 
قرار وثیقه صادر شده، اما کیفرخواست صادر نشده 

و حکم نخورده است.

اظهار بی اطالعی برخی مسئولین
بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امورخارجه 
در نشس��ت خب��ری با خبرن��گاران درب��اره اینکه 
دری اصفهانی عضو تیم هس��ته ای بوده یا نه اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت که وی عضو وزارت خارجه 

نبوده است.
نق��ش  از  تمجی��د  ب��ا  ح��ال  درعی��ن  وی 
دری اصفهان��ی در طول مذاکرات هس��ته ای اظهار 
داشت: آنچه توس��ط سخنگوی قوه قضاییه مطرح 
ش��ده متین اس��ت و در این باره اظهارنظری ندارم 
ام��ا این فرد چندین دهه اس��ت ب��رای ارگان های 
جمهوری اس��المی تالش های بس��یاری داشته و 

در برخی نشس��ت های کارشناس��ی برجام ایشان 
بوده و گفته می ش��ود بازگش��ت 1.7 میلیارد دالر 
کار ایش��ان بوده ولی بررس��ی رواب��ط پنهان افراد 
کار وزارت خارج��ه نیس��ت و ارگان های دیگر باید 
این کار را بکنند. ایشان را یکی از ارگان ها معرفی 
کرده بود و به  عنوان مش��اور در مقاطعی در برجام 
حضور و با بخش اقتصادی همکاری داشت و عضو 

هیئت برجام نبود.
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 
بعد از آنکه دس��تگاه قضایی کشور دری اصفهانی را 
مجرم معرف��ی می کند، می گوید ب��ا عنایت به این 
که مباحث جاسوس��ی و شناس��ایی برعهده وزارت 

اطالعات است، این نهاد باید گزارش دهد.

سواالت بی جواب
با این حال مسائل و سواالت بسیاری از سوی 
کارشناسان در این باره مطرح شده و گمانه زنی های 
متعددی درباره نحوه ورود وی به یکی از عالی ترین 
س��طوح امنیتی کش��ور یعن��ی پرون��ده مذاکرات 

هسته ای صورت گرفته است. 
اینکه وی چگونه توانس��ته است به میان تیم 

مشاور مذاکره کنندگان هسته ای ورود کند؟
حمی��د بعیدی ن��ژاد عضو تی��م مذاکره کننده 
هسته ای و س��فیر ایران در انگلیس نیز در این باره 
در اینس��تاگرام خود نوش��ت: وی به نمایندگی از 
س��ازمان خود و با ش��رکت در برخی از جلس��ات 
و ب��ه فراخور نی��از، به تیم مذاکرات هس��ته ای در 
برخ��ی زمینه های تخصصی مش��اوره م��ی داد. از 
امثال ایش��ان حدود بیس��ت و پنج نفر به صورت 
مستقیم در حوزه های مختلف شامل مباحث فنی 
هس��ته ای، نظارت های آژانس، مباحث اقتصادی، 
مباح��ث بانکی، صنع��ت هوایی، صنای��ع دارویی، 

صنایع خودرو، مباحث حقوقی، رس��انه و... به تیم 
مذاکرات هسته ای مشورت می دادند و به فراخور و 
در صورت نیاز در جلس��اتی از مذاکرات که حضور 

آنها الزم بود شرکت می کردند.
دری اصفهانی در مصاحبه ای در پاس��خ به این 
سوال که چگونه وارد تیم مذاکره کننده در پرونده 
هسته ای ش��دید؟ گفته بود: ورود من به مذاکرات 
دو مقطع دارد. بار اول در حدود یک س��ال و اندی 
پی��ش کمیت��ه ای در نهاد ریاس��ت جمه��وری به 
سرپرس��تی دکتر نهاوندیان تش��کیل شد و از من 
نیز ب��رای حضور در این جلس��ات دعوت به عمل 
آمد که متاس��فانه در آن مقطع به دلیل سفرهای 
کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم 
حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد 
که عالوه بر کس��انی ک��ه دارای تخصص و تجربه 
در زمینه مس��ائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از 
متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود که 
دکتر س��یف هم از من خواستند که در این حوزه 
به مذاکره کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم 

با کمال میل پذیرفتم.
اکنون افکار عمومی می پرس��ند چگونه بانک 
مرک��زی اق��دام به بکارگی��ری ف��ردی دوتابعیتی 
می کند و این فرد به عنوان مشاور رئیس کل بانک 
مرک��زی بکار می گیرد؟ آی��ا نباید برای افرادی که 
به اطالعات پولی و بانکی کش��ور دسترسی کامل 
دارد، حساسیت بیش��تری صرف شود؟ اگر وزارت 
خارج��ه نباید صالحیت ه��ای وی را تایید می کرد 
چه نهادی موظف به تایید صالحیت آن در چنین 
مذاکرات پیچیده ای بود؟ در همین حال بس��یاری 
این پرسش را مطرح می کنند که چرا با وجود این 
جرم سنگین یعنی جاسوسی برای بیگانه و خیانت 

به کشور مجازات وی تنها 5 سال حبس است.

وقتی هیچ کس پاسخگو نیست 

رئیس جمهور کشورمان گفت: 
برج��ام آزمون بزرگ��ی برای خیابان پاستور

همه دولت های جهان است و 
تعه��د به آن اس��اس اطمینان بخش��ی در جهان به 

حساب می آید.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، حس��ن روحانی دیروز در جلس��ه هیات 
دولت با بیان اینکه هر گاه بدخواهان بدنبال تحمیل 
فشاربه کش��ور بوده اند، مردم با حضور، هوشیاری 
و تالش بیش��تر، قاطعانه به آنها پاسخ دادند، گفت: 
البته بدخواهان دس��ت بردار نبوده و ممکن اس��ت 
هر زمانی اقدام به توطئه علیه کش��ورمان کنند که 
در این راستا ما باید همیشه برای مقابله با حوادث 

احتمالی توانمند، قدرتمند و آماده باشیم.
وی با اش��اره به تعهد به برج��ام ادامه داد: ما 
به عن��وان جمهوری اس��المی ای��ران، حواس مان 
جم��ع بود که وقتی تعهدی دادیم، تا آخر پای آن 

ایستادگی کردیم و این افتخاری برای ماست.
رئیس جمهور خروج دشمن از برجام را شکست 

طرف مقابل دانس��ت، گفت: اگ��ر همه طرف های 
مذاکره پای این توافق بایستند به معنای این است 
که حیثیت خودش��ان را حفظ کردند و اگر کسی 
پای توافق نایس��تد در حقیقت حیثیت خودش را 

خدشه دار کرده است.
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه ام��روز نس��بت به 
سیاست های آمریکا ش��اهد دو صفبندی داخلی و 
جهانی هس��تیم خاطر نشان کرد : اقدامات ترامپ 

موجب تفرقه و شکاف بیشتردر امریکا می شود.
روحانی با بیان اینکه ملت ایران همواره متحد 
و همراه با نظام بوده و ر این مواقع همیش��ه وحدت 

خود را بیش��تر به نمایش می گذارند، گفت: ممکن 
اس��ت عده ای، به برجام هم انتقاد داش��تند و شاید 
اگر رأی بگیرند، بگویند ما به برجام رأی نمی دهیم 
و این برای یک کشور دموکراتیک طبیعی است، اما 
برجام مورد اجماع همه مس��ئولین و مقامات اصلی 
کشور بوده است؛ شورای امنیت ملی آن را تصویب 
و مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و از همه 
مهم تر مقام معظم رهبری راجع به آن نظر داده اند.

وی خاطرنش��ان کرد: ام��روز موافق و مخالف 
برج��ام در کنار هم هس��تند و هم��ه صدای واحد 
دارند. روحانی با تاکید ب��ر اینکه اگر آمریکا دچار 

خطا ش��ده و از برجام خارج ش��ود، ض��رر این کار 
صرف��اً برای آمریکایی هاس��ت، اف��زود: ما راه های 
مختلف��ی را پیش رو داریم و هر راهی که مصلحت 
نظام و کش��ور ما در آن باش��د را انتخاب می کنیم 
و هیچ مش��کلی در پیش��برد اهداف و مس��یرمان 

نخواهیم داشت.
روحانی با بیان اینکه نباید هیچگونه نگرانی در 
داخل کشور نس��بت به این اقدامات داشته باشیم، 
گفت: تا زمانی که مل��ت ما متحد و مطیع رهبری 
هستیم، هیچ مشکلی برای ما پیش نمی آید. فراز و 
نشیب وجود دارد اما به خوبی از آن عبور می کنیم.

رئیس جمه��ور ادامه داد: اگ��ر آمریکا بخواهد 
خطای بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران 
اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطاس��ت؛ س��پاه 
پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه  سپاه 
پاسداران در دل این مردم بوده و در همه روزهای 

خطر از منافع ملی ما دفاع کرده است.
روحانی تصریح کرد: سپاه نه تنها محبوب ملت 
ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد 

را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است چون 
اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه 
هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم 
لبنان هم اس��ت چون طرفدار حیثیت و اس��تقالل 
لبنان بوده است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده 

و در برابر تروریست ها ایستاده است.
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: آمریکایی ها به 
دلی��ل آنکه می خواس��تند داعش را 20 س��ال در 
این منطقه نگه دارند و از این ابزار اس��تفاده کنند، 
حق دارند از س��پاه عصبانی باشند، چراکه سپاه با 

برنامه ریزی خودش داعش را ذلیل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ارتش، سپاه، بسیج جدای 
از ملت نبوده و همواره در کنار ملت هستند، گفت: 
هیچگونه اختالفی بین جناح های ما برای مقابله با 

توطئه دشمنان وجود ندارد.
روحان��ی خطاب به هم میهن��ان کرد ایران نیز 
گفت: ما به ش��ما ص��د درصد اعتم��اد داریم و به 
هیچ وجه خطای سیاسی عده ای در اقلیم کردستان 

عراق را به هیچ عنوان پای شما نمی نویسیم.

روحانی:

سپاه از ملت جدا نیست
 سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه  سپاه پاسداران در دل این مردم بوده

و در همه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع کرده است

دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده کل قوا 
گف��ت: بازتاب ناامنی ه��ا در عراق و تاثیر دیـــــدگاه

آن ب��ر امنی��ت منطقه، لزوم هوش��یاری 
بیشتر دستگاه ها ی اطالعاتی و امنیتی را می طلبد.

به گزارش تس��نیم، س��ردار سرلشکر پاس��دار سیدیحیی 
رحیم صف��وی، در بازدی��د از آمادگی ه��ای رزم��ی و عملیاتی 
یگان های نظامی و انتظامی اس��تان کرمانش��اه گفت: اس��تان 
کرمانش��اه، یک ح��وزه گس��ترده جغرافیایی ه��م در رابطه با 
مرزهای ایران و عراق و هم در رابطه با وس��عت س��رزمینی و 

تنوع طوایف و مذاهب و جمعیت دو میلیون نفری است.
وی در برآورد و تش��ریح آمادگی های اطالعاتی و عملیاتی 
نیروهای مسلح استان گفت: قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که سه استان همدان، کرمانشاه و ایالم را تحت 
پوش��ش خود در مس��ائل دفاعی و امنیتی دارد، در سطح قابل 
قبول��ی از نظر آمادگی های دفاعی و امنیتی اس��ت و یگان های 
تح��ت امر این ق��رارگاه از اش��راف اطالعاتی خوبی نس��بت به 
جریانات تکفیری سلفی و گروهک های ضد انقالب برخوردارند و 

ارتباط اطالعاتی خوبی با دستگاه های امنیتی مرتبط دارند.
وی اف��زود: آمادگی های دفاعی یگان های رزم س��پاه را در 

بخش س��پاه نبی اکرم اس��تان و قرارگاه نجف اشرف در سطح 
عالی ارزیابی کردیم.

سرلشکر صفوی درخصوص آمادگی های اطالعاتی و عملیاتی 
نیروی زمینی ارتش مستقر در استان گفت: قرارگاه غرب ارتش 
و یگان های ارتش بخوبی در منطقه و مرز مس��تقر هستند و از 
آمادگی های رزمی خوبی برخوردار هستند و هماهنگی بین سپاه 
و ارتش و ناجا در استان، هماهنگی بسیار خوبی است و مسئولین 
و مردم استان از امنیت حاصل و نیروهای مسلح حمایت خوبی 
دارند. وی افزود: اس��تان کرمانشاه یک گره مواصالتی است که 
استان های مختلف و استان های مرزی از این منطقه رفت و آمد 
می کنند و نیروی انتظامی نیز در بخش مرزها و اس��تان که در 
حقیقت لبه تماس حکومت با مردم اس��ت، نیرویی هوشیار و با 
توجه به تنوع ماموریت خود و بعنوان ضابط قوه قضائیه، توانسته 
بخوب��ی ماموریت خود را انجام دهد و امنیت پایدار و عمومی را 

در استان کرمانشاه ایجاد کند.
سرلش��کر صفوی ادامه داد: هماهنگی اطالعاتی و وحدت 
موجود در استان و حمایت مسئوالن استان در بخش کشوری 
و ارتباط خوب نمایندگان مجلس با نیروهای مسلح در افزایش 

کار آمدی نیروهای مسلح تاثیر بسزایی داشته است.

سرلشکر صفوی:

ناامنی ها در عراق هوشیاری بیشتر دستگاه های امنیتی را می طلبد
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: 

زمانی که تروریست ها در سوریه و عراق در پاســداران
حال تسلیم بودند، ایاالت متحده با پرتاب 

محموله های تسلیحاتی و تغذیه ای از داعش حمایت کرده اند.
س��ردار عبداهلل عراقی پیرامون س��خنان سیدحسن نصراهلل 
پیرامون حمایت لجستیکی، تسلیحاتی و اطالعاتی ارتش آمریکا 
از تروریس��ت های تکفیری داعش اظهار داش��ت: آمریکایی ها و 
رژیم صهیونیس��تی دشمن ما هستند. وی افزود: آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی همچنان مخال��ف جمهوری اس��المی و مخالف 

ارزش های ما هستند و دشمن کار اصلی اش ضربه زدن است. 
جانش��ین فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه استکبار 
هم��ه تالش خ��ود را ب��رای ضرب��ه زدن به جمهوری اس��المی 
ای��ران ب��ه کار گرفت��ه اس��ت، ادام��ه داد: در هر منطق��ه ای که 
جمهوری اس��المی حض��ور دارد، آمریکا به عنوان دش��من ایران 
 و مح��ور مقاومت تالش می کند تا مس��یر مقاومت را س��د کند. 
وی گفت: به برکت خون شهدا، درایت امام و رهبری در هر میدانی 

که آمریکایی ها وارد شده اند، متحمل شکست سختی شده اند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به توانمندی 
جمهوری اس��المی در نبرد با دشمنان اظهار داشت: جمهوری 

اسالمی در هر میدانی که با دشمن وارد نبرد شده، پیروز شده 
اس��ت. وی ادامه داد: آمریکا در ش��رق سوریه یا غرب سوریه و 
یا در هرمیدانی که وارد ش��ده اس��ت، در مقابل جبهه مقاومت 
شکس��ت خورده است چراکه راه ما راه حق است و خداوند هم 

از راه حق حمایت می کند.
س��ردار عراقی با اش��اره به اینکه ما نگران دشمنی آمریکا 
نیستیم، یادآور ش��د: آمریکا کماکان در همه میادین شکست 
خورده اس��ت. وی در پاسخ به س��وال دیگری پیرامون پرتاب 
محموله ه��ای هوای��ی آمریکا ب��رای تروریس��ت های تکفیری 
-صهیونیس��تی داع��ش در اس��تان های "دیرال��زور"، "دیاله"، 
"صالح الدی��ن" و "نینوا" عنوان داش��ت: آمریکایی ها با ادعای 
مخالفت و مبارزه با داعش وارد س��وریه و عراق شده اند، حال 

آنکه واقعیت با ادعای آمریکایی ها متفاوت است. 
وی ادامه داد: هر کجا که تروریست های تکفیری-صهیونیستی 
داعش در عراق و س��وریه به مش��کل خورده اند، آمریکایی ها به 

عنوان اربابان این تروریست ها به کمکشان آمده اند. 
س��ردار عراقی خاطرنش��ان کرد: زمانی که تروریست ها در 
سوریه و عراق در حال تسلیم شدن بودند، ایاالت متحده با پرتاب 

محموله های تسلیحاتی و تغذیه ای از داعش حمایت کرد. 

سردار عراقی مطرح کرد:

پرتاب محموله های تسلیحاتی ارتش آمریکا برای داعش


