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از هیچ چیز جز خدا نترسید
من بار دیگر از مســئولین باالی نظام جمهوری اسالمی می خواهم که از هیچ 

کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نرتسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و 

جهاد علیه فساد و فحشای رسمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که 

ما هنوز در قدم های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و رشقیم.
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آمریکا از براندازی در ایران می گوید 
مدعیان اصالحات از کاهش تنش!
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سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت:»گرد و غبار و شادی های ایرانیان که قدری فرو خواهد نشست، آنگاه 
به تدریج متوجه خواهند شــد که شــاید هم خیلی دلیلی برای شادی و سرور در رابطه با برجام و اینکه چه 

خواهد شد، موجود نبوده«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعالم نکرد اما برجام و »چه باید 
کرد« در مورد برجام را حوالت داد به کنگره. ظرف دو ماه آینده این کنگره اســت که باید در مورد برجام 
تصمیم بگیرد. یقینا کنگره هم همانند آقای ترامپ اعالم نخواهد کرد که آمریکا از برجام خارج شــده چون 
دلیل محکمه پسندی برای خروج آمریکا وجود ندارد چراکه ایران به تمامی تعهداتش پایبند بوده است. اما 
کنگره دارد از همین االن چاقوی خود را تیز می کند و به سمت تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسالمی 
ایران خواهد رفت. آنچه که بســیاری متوجه نیســتند آن است که درست است که آمریکایی ها نمی توانند 
تحریم های جدیدی را در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران اضافه نمایند، زیرا همان طور که گفتیم ایران 
به تعهدات خود عمل کرده اســت، اما کنگره می تواند تحریم های دیگری را در زمینه های فوق علیه ایران 
به تصویب برســاند. 1( کنگره می تواند بگوید که تحریم های جدیدی درباره مســائل حقوق بشری در ایران 
می خواهد به اجرا بگذارد. 2( کنگره می تواند بگوید که در رابطه با فعالیت های موشــکی ایران تحریم های 
جدیدی را به تصویب می رساند. 3( کنگره ممکن است در رابطه با آنچه آمریکایی ها حمایت ایران از تروریسم 
می گویند، تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال نماید و باالخره باز کنگره می تواند علیه آنچه آمریکایی ها 
مدعی هستند یعنی نقش ایران در به هم زدن ثبات منطقه، تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال نماید. 
هیچ کدام از این چهار دسته تحریم در رابطه با هسته ای نیستند. بنابراین هر قدر ایران یا دیگران بگویند که 
ایران به تعهدات خودش پایبند بوده است، کنگره پاسخ خواهد داد که این تحریم ها ارتباطی با فعالیت های 

هسته ای ایران ندارد«.
نویسنده یادداشت افزود:»واقعیت آن است که ما فعال یک گردنه را پشت سر گذاشته ایم که آن  هم مخالفت 
ترامپ بود که فعال صورت نگرفت. اما آمریکایی ها به اشکال دیگر می توانند برای ما ایجاد دردسر نمایند. لذا 
جای آن دارد که از خود بپرسیم چه سیاست هایی می تواند بهتر و درست تر در خدمت خیر و صالح منافع 
ملی جمهوری اسالمی ایران باشد و آیا زمان رفتن به سمت کاستن از تنش ها با آمریکا فرا نرسیده است؟«.
مقامات آمریکایی- چه در دولت اوباما و چه در دولت ترامپ- بارها اعالم کرده اند که روح برجام تغییر 

رفتار ایران است.
عالوه بر این مقامات آمریکایی به صراحت اعالم کرده اند که هدف اصلی در موضوع ایران، تغییر حکومت 
در این کشــور است. بر همین اساس آمریکا با همراهی اروپا به دنبال دائمی کردن محدودیت های برجام و 

افزودن توانایی موشکی و قدرت منطقه ای ایران به آن است. 
روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات با بازی در پازل دشمن، این روزها- و البته در اقدامی مسبوق به 

سابقه- به تریبون کاخ سفید تبدیل شده اند.

جاده صاف کنی زنجیره ای ها برای تکرار خسارت محض برجام
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد نیز در گزارشی با عنوان »هر چه تهران بگوید« نوشت: »فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: »انتظار دارم تمامی طرف ها مانند دو سال گذشته به برجام 
پایبند باشــند«. این رویکرد موگرینی را می توان نقطه ای طالیی در دیپلماسی موفق سال های اخیر کشور 
تلقی کرد. هرگونه مذاکرات مجدد نه منوط به اظهارنظرهای واشنگتن است و نه با فشار اتحادیه اروپا راه به 

جایی می برد. تنها و تنها تهران تصمیم گیرنده خواهد بود«.
روزنامه های زنجیره ای در ســال 94 با تیترهایی همچون »تحریم ها به تاریخ پیوســت«،»صبح بدون 
تحریم«،»تحریم ها رفت« و تیترهای مشابه به بزک برجام پرداختند. در همان ایام مقامات ارشد دولت تاکید 
کردند که در دی ماه 94 تمامی تحریم ها بالمره لغو خواهد شــد و نه تعلیق. اما همانطور که منتقدان نیز 
از ابتدا به درستی اشاره کرده بودند، به دلیل ضعیف بودن و یکطرفه بودن متن برجام، در نهایت »تحریم ها 

ماند و هسته ای رفت«. 
به اذعان مقامات ارشد دولت، آمریکا تاکنون به دفعات برجام را به صورت فاحش نقض کرده است. با این 
وجود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به هیچ عنوان اعتراض ایران درباره نقض برجام از سوی آمریکا 

را وارد ندانسته و مدعی شده است که آمریکا تاکنون به برجام پایبند بوده است.
در حال حاضر اروپا و آمریکا با بازی نخ نمای »پلیس خوب و پلیس بد« به دنبال تعمیم خسارت محض 
برجام به دیگر مولفه های قدرت ایران است. در این میان، روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات بدون توجه 

به منافع ملی، نقش جاده صاف کن را بازی می کنند. 

ایران باید برای حفظ انگلیس در کنار خود مالحظاتی را رعایت کند!
روزنامه زنجیره ای شرق نیز به سیاست های اخیر دولت آمریکا پرداخت و نوشت : ایران بایستی عالوه بر 

چین و روسیه ارتباط خود را با اروپا تقویت و مالحظاتی را رعایت کند!
این روزنامه بدون نام بردن از مالحظاتی که انگلیس را در کنار ایران نگاه می دارد نوشته است: جمهوری 
اسالمی ایران باید موقعیت ممتاز خود را به خوبی تشخیص دهد و بداند اوال رمز موفقیت در ادامه پایبندی 
ایران به تعهداتش در برجام است که اجماعی جهانی را پشت  سر خود ایجاد کرده است و ثانیا برای حفظ 
این اجماع، باید بسیار تالش کند و روابط خود را عالوه بر روسیه و چین با اروپا بسیار گسترش دهد و اجازه 
ندهد یکی از اعضای گروه 1+٥ و ازجمله بریتانیا، از این اجماع خارج شود. این البته مالحظاتی را می طلبد 

که در این زمان ضروری است.
گفتنی است ایران به اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تعهدات خود ذیل توافق برجام عمل 
کرده اســت و حال این کدامین تعهدات جدید اســت که بایســتی ایران برای نگاه داشتن دیگر کشورهای 

اروپایی بخصوص انگلیس در کنار خود بار دیگر زیر بار آن برود روزنامه شرق از آن سخنی نگفته است.
مدعیان اصالحات در ســال های گذشــته و به دنبال مشخص شدن نتیجه تحقیقا صفر توافق هسته ای 
برای ملت ایران علیرغم اجرایی شدن همه تعهدات از سوی کشورمان از برجام های بعدی سخن می گویند 
و به این سؤال پاسخ نمی دهند که وقتی نخستین برجام نتیجه ای برای ملت ایران نداشته است کدام انسان 

عاقلی زیر بار تعهدات جدیدی می رود؟!

اعتراض روزنامه زنجیره ای به یک دیدار روحانی
دیدار اخیر رئیس جمهور با اعضای جامعه روحانیت مبارز که خود روزگاری از اعضای آن محسوب می شد 

اعتراض روزنامه های زنجیره ای را در پی داشت.
شرق در گزارشی به این مسئله پرداخته و نوشت: »روحاني در حالي با نمایندگان جامعه روحانیت دیدار 
کرده است که تاکنون هیچ خبري مبني بر دیدار او با مجمع روحانیون مبارز، همتاي دوقلوی جامعه روحانیت 
یا دیگر احزاب اصالح طلب منتشر نشده است. این مصداق گفته اخیر عبداهلل نوري است که در گالیه اي از 
عملکرد حســن روحاني گفته اســت: »نمي شود رأي را از یک جریان فکري گرفت و  تعامل و  همراهي را با 

گروه دیگر کرد. ما با درک مشکالت دولت مي گوییم باید توازن برقرار  باشد«.
شرق برآیند عملکرد جامعه روحانیت را مخالفت با دولت دانسته و نوشته است : » برایند کنش سیاسي 
این نهاد روحاني در نهایت حرکت در مسیر مخالف با حسن روحاني بوده است. آنها سال 92 و 9٦ از روحاني 
حمایت نکردند. به عنوان نمونه 2٠ تیر خبري منتشــر شد مبني بر ارسال نامه اي اعتراضي از سوي جامعه 

روحانیت مبارز به حسن روحاني. «
برای مدعیان اصالحات دیدار و حمایت از تشکل های غیر همسو یک گناه نابخشودنی است که رئیس جمهور 
بایستی از آن خودداری کند، زنجیره ای ها برخالف ادعای »زنده باد مخالف من « همواره در مسیر نابودی 

تشکل های غیر همسو با خود حرکت کرده اند.

توطئه بارزانی شکست خورد ، مدعیان اصالحات نگران شدند!
روزنامه زنجیره ای بهار تیتر یک و ســرمقاله خود را به تحوالت اقلیم کردستان عراق اختصاص داد و با 
تلفیق درست و نادرست آنچه که طی دو روز گذشته در این کشور رخ داده است نتیجه گیری مبهم و البته 

جهت دار و قابل تاملی را منتشر کرده است. 
ایــن روزنامه در گزارش خود با عنوان »بغــداد در کرکوک« جابه جایی نیروهای ارتش عراق که امری 
کامال طبیعی است را با آب و تاب فراوان و به مثابه جنگی تمام عیار با کشتار و خونریزی توصیف کرده و در 
این میان تالش کرده است تا در دروغی آشکار پای نیروهای حشد الشعبی عراق را به این موضوع باز کرده 

و نقش آن را برجسته جلوه دهد.
بهار در گزارش خود نوشت : »در پی آغاز حمله وسیع نظامی نیروهای عراقی به شهر کرکوک، دهها نفر 
از نیروهای کرد کشــته و زخمی شــده، هزاران نفر از ساکنان کرکوک بعد از آغاز عملیات کرکوک از سوی 

نیروهای عراقی و شبه نظامیان حشد الشعبی، از شهر گریخته اند.«
این روزنامه هم چنین در ســرمقاله خود نیز به مالمت دولت عراق، ترکیه و جمهوری اســالمی برای 
مقابله با وقوع توطئه شوم و خطرناک تجریه منطقه پرداخته و نوشته است: »رجب طیب اردوغان به عنوان 
تصمیم گیر اصلی در کشــور ترکیه از همان ابتدا سیاســت مشت آهنین را برگزید و با نسبت دادن آنچه در 
اقلیم کردستان می گذرد به رژیم اسرائیل سعی کرد حساسیت های مقامات ایرانی را دوچندان کند. دولت 
مرکزی عراق نیز همانطور که قابل پیش بینی بود اقدامات مسعود بارزانی در اقلیم کردستان را تجزیه طلبی 
و اعالن جنگ با دولت مرکزی دانســت و با قرار دادن پیش شــرط لغو همه پرسی برای آغاز مذاکرات عمال 
پایان مذاکرات را پیش از شروع آن اعالم کرد و در این میان مقامات ایرانی در ابتدا همنوا با مقامات  ترکیه 
و عراق از سختگیری بر اقلیم کردستان خبر دادند و اظهارات خود را با رنگ و بوی تحریم و تهدید همراه 
کردند اما به مرور شاهد کاهش این شدت در گفتار بودیم و حاال چند روزی است که دوباره صحبت از نقش 

پررنگ ایران در حوادث اقلیم کردستان به میان آمده است.«
چنین قرائتی از تحوالت کردستان عراق درحالی است که حضور نظامیان ارتش عراق در بر اساس قانون 
اساسی کشور عراق جزو اقلیم کردستان هم محسوب نمی شود ، نوعی اعمال حاکمیت بوده و اتفاقا چنین 
اقدامی از سوی عراق آنهم پس از بی نتیجه ماندن نصیحت های مکرر از سوی مقامات سه کشور به بارزانی 

کامال هوشمندانه و مدبرانه چرا که بدون خونریزی و با عقب نشینی نیروهای کرد خاتمه پیدا کرد. 
دلســوزی این روزنامه زنجیره ای برای تجزیه طلبان کشور عراق و مالمت مقابله کنندگان به این توطئه 
شــوم در حالی است که اگر بنا به مالمت باشــد ،بارزانی که با کلید زدن آتش فتنه تجزیه طلبی حاکمیت 

یکپارچه عراق پسا داعش و همچنین امنیت منطقه را نشانه گرفت باید مالمت شود.
گفتنی است علیرغم تالش برخی روزنامه های زنجیره ای برای وخیم نشان دادن اوضاع منطقه و حمایت 
از تجزیه عراق در این راستا »حسن دانایی فر« سفیر پیشین ایران در عراق در یادداشتی با عنوان »بازگشت 
ارتش عراق به شرایط پیش از داعش« که در روزنامه اعتماد منتشر شد تصریح کرد: »بغداد همواره اظهار 
کرده اســت که برگزاري همه پرســي در اقلیم غیرقانوني بود و این غیرقانوني بودن براي اســتان کرکوک 
دوچندان است. کرکوک برخالف استان هاي اربیل و سلیمانیه که تحت حکومت خودمختار اقلیم کردستان 
 قرار دارند، براساس قانون اساسي عراق، جزو مناطق اقلیم نیست و از مناطق تحت ماده 14٠ قانون اساسي 

محسوب مي شود.«

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی خبر داد

بتن ریزی قلب راكتور اراک
نتیجه خیانت جاسوس هسته ای بود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با 
اشاره به مفتوح بودن پرونده جاسوسی 
دری اصفهانی، بتن ریزی و نابودی رآکتور 
آب ســنگین اراک را نتیجه جاسوسی 
این عضو تیم مذاکره کننده هســته ای 

عنوان کرد. 
نایــب رئیس  ابوالفضــل حســن بیگی   
کمیســیون امنیت ملی در خصوص جزئیات 
حضور جاسوس در تیم هسته ای عنوان کرد: 
دری اصفهانــی دارای اطالعات ذی قیمتی در 
طول مذاکرات بوده است و این اطالعات را به 
واسطه جایگاهی که داشته و همچنین جلساتی 
که می رفته به دســت آورده بود و از سویی در 
طول تاریخ 13 ســاله مذاکرات هسته ای وی 
اطالعات و خبرهای موثقی که هم خود داشته 
و هم از کانال های دیگر تهیه می کرده است در 

اختیار طرف مقابل گذاشته است.
بــه گزارش دانا، نماینده مردم دامغان در 
مجلس ضمن بیان اینکه ســطح جاسوسی 
دری اصفهانی توسط قوه قضائیه بررسی شده 
اســت عنوان کرد: پرونده جاسوســی از تیم 
مذاکره کننده همچنان مفتوح است و همچنان 
قوه قضائیه در حال پیگیری سطح جاسوسی 

از تیم مذاکره کننده است.
تاخیر در مذاکرات

 و کسب امتیازات بیشتر آمریکا 
نتیجه جاسوسی ها بود

حسن بیگی در ادامه گفت: دری اصفهانی 
در طول مذاکرات اطالعاتی را از این ســمت 
برای آمریکایی ها می برده است و آنها بر اساس 
این اطالعاتی که به دســت می آمده اســت 
هم مذاکرات را به تأخیر می کشــاندند و هم 
امتیازات بیشتری از تیم هسته ای گرفته بودند.
وی افــزود: به عنوان مثال یکی از نکاتی 
که بســیار حساس بود قلب رآکتور اراک بود 
و می توانســتیم تنهــا آن را پلمب کنیم اما 
جاسوســی هایی که در تیم هسته ای شده و 
اطالعاتی که از این سمت به طرف مقابل درز 
پیدا کرده در نهایت منجر به از بین رفتن قلب 

رآکتور اراک شده است.
نماینــده مردم دامغان در مجلس با بیان 
اینکه یکی از کسانی که همواره به جمهوری 

اســالمی خیانت کرده است همین جاسوس 
هسته ای با گزارش های خود بوده است تصریح 
کرد: پیش از مذاکرات و در طول مذاکرات هم 
عده دیگری جاسوس اطالعات داخلی کشور 
را اعم از نیازها و نقاط ضعف کشور به آمریکا 
داده و از این طریق تحریم های هوشــمندی 

علیه ایران وضع شده بود.
جاسوسی ها 

صدای روسیه را هم درآورد
حســن بیگی با بیان اینکه جاسوســان 
هسته ای دســت آمریکایی ها را برای مذاکره 
به صورت دائم پر می کردند گفت: هرجا تیم 
هسته ای در جمع های خود به اسنادی دست 
پیــدا می کردند که بر اســاس آن اطالعات 
امتیازات کمتری بدهنــد و یا موفقیت های 
بیشــتری کسب کنند، متاســفانه در هنگام 
مذاکره شــرایط تغییر می کرد و با اطالعات 
بــه روزی که در اختیــار آنها قرار گرفته بود 
خواســته های طرف غربی از مذاکرات بیشتر 

شده بود.
وی تصریح کرد: در مواردی که شــورای 
امنیــت و ســازمان ملل تعهــد می کردند 
قطعنامه هایی را علیه ایران صادر کنند حتی 
کشوری مانند روسیه که به دنبال کمک کردن 
به ایران بود از جاسوسی ها و درز پیدا کردن 
اخبار ناراحت شده و دستشان برای کمک به 

ایران خالی می شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان 
اینکه جرم جاسوسی در همه کشورها باالست 
عنوان کرد: در ایران ضعف قانونی وجود دارد و 
گروه ها و احزاب با سیاسی کردن یک موضوع 
به دنبال پایمال کردن حقوق مردم هستند و 
به همین خاطر برخی از احزاب سیاســی در 
مقابل این جاسوســی ها سکوت و یا حتی در 

جایی از آنها دفاع می کنند.
نماینده مــردم دامغــان در ادامه گفت: 
انگلیس و آمریکا تاکنون با مغشــوش کردن 
افکار عمومی به دنبال کم جلوه دادن کار این 
جاسوسان در تیم هسته ای هستند اما حقیقت 
این است که عمق جاسوسی از تیم هسته ای 
زیاد بوده؛ این جاسوسان خود را بسیار ارزان 
فروختند و عوایدی ناچیزی در قبال اطالعاتی 

که داده اند به دست آورده اند.
دری اصفهانی در حال فرار از کشور 

دستگیر شد 
حســن بیگی در ادامه گفت: بــه آقایان 
جاسوس در تیم هســته ای قول هایی مبنی 
بر حضــور در جایگاه های بــاال در آمریکا و 
درآمد های زیاد داده شــده بود که تجربه در 
موارد قبــل ثابت کــرده باالترین جایگاهی 
که به جاسوســان داده اند، ریاست یک پمپ 
بنزین بوده اســت! دری اصفهانی در مســیر 
خروج از کشور دستگیر شده و نتوانسته است 
به وعده هایی که داده بودند دست پیدا کند.

برخی با حمایت از جاسوسان 
حقوق ملت را پایمال می کنند 

وی با بیان اینکه تعدادی از جاسوســان 
هســته ای دســتگیر و تعدادی دیگر فراری 
هســتند گفت: برخی از این جاسوســان به 
دنبــال موقعیت در آمریــکا، برخی به دنبال 
خوش خدمتی برای کســب مدرک دکتری 
از آن کشــورها و برخی دیگــر هم به دنبال 
نابــود کردن حکومت هســتند که البته این 
جاسوسان با انگیزه های مختلفی برای آمریکا 

اطالعات برده اند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان 
تصریح کرد: این پرونده همچنان مفتوح است 
و بررسی ها نشــان می دهد برخی به صورت 
خواســته و برخی به صورت ناخواسته در دام 
وی افتاده اند یعنی برخی از مســئوالن پشت 
پرده های این جاسوســی را نمی دانســته اما 
برخی می دانستند اما طمع زیاد مانع از رسوا 

کردن آنها شده است.
پاسخ دادستان تهران

 به اظهارات وزیر اطالعات
از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی 
نیز در ســیزدهمین نشست شورای معاونان 
دادســتانی تهران در خصوص اظهارات وزیر 
اطالعات پیرامــون مبنی بر این که اقدامات 
دری اصفهانی مصداق جاسوسی نیست، با رد 
این اظهارات افزود: ماموران وزارت اطالعات 
ضابط محسوب می شوند و اگر مدعی جایگاه 
کارشناسی برای خود هســتند، باید بدانند 
که نظر کارشناســی آن ها مانند کارشناسان 

رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین 
پلیس آگاهی و خبــرگان محلی که هر یک 
در حوزه تخصص خود کارشــناس محسوب 
می شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی 
دارای استقالل قضایی است و تبعیت وی از 
نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون 
پذیرفته شــده که استنباط قاضی خالف آن 
نباشــد؛ ضمن اینکه توصیف جزایی اقدامات 
متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از 

اختیارات قاضی است.
روایت دادستان از فشارها 

در رسیدگی و صدور حکم پرونده 
دری اصفهانی

جعفری دولت آبادی هم چنین به »اعتبار 
علم قاضی« در نظام حقوقی ایران اشاره نمود 
و بــا تصریح به این که امروزه برخی از احکام 
بر اســاس علم قاضی صادر و اجرا می شود، 
انتظار وزیر اطالعات که دســتگاه قضایی را 
ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط 
قوه قضائیه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: 
حتی نظر اعضای هیئت منصفه که در جرایم 
مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی 

الزم آور نیست.
وی افــزود: در این پرونده خاص حداقل 
دادســتانی تهران که درگیــر پرونده بوده، 
شاهد اســت که چه مقاومت هایی در جریان 
رســیدگی و صدور حکم به عمــل آمد، اما 
قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر زیر بار 
فشــارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده 

اتخاذ تصمیم نمودند.
خروج 62 میلیارد تومان ارز از کشور 

توسط دری اصفهانی
دادستان تهران همچنین در رد اظهارات 
وزیــر اطالعات افزود: ایــن محکوم عالوه بر 
پرونده جاسوســی، اتهام مالــی نیز دارد که 
اخیراً پرونده آن مفتوح گردیده؛ به این شرح 
که متهم با عضویت در هیئت مدیره یکی از 
بانک های خصوصی، برای شــرکتی که با آن 
مراودات مالی داشته تسهیالت تصویب نموده و 
با همکاری افراد دیگری ٦2 میلیارد تومان ارز 
با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون 

اینکه کاالیی وارد کشور شود.

بقیه  از صفحه 2
نهاوندیان و دری اصفهانی!

در روزهای گذشته، حجت االســالم محسنی اژه ای،  سخنگوی قوه 
قضائیه از تأیید محکومیت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هســته ای 
کشــورمان به جاسوســی خبر داد. گفته شــده که وی با دو سرویس 
اطالعاتی بیگانه و یک شرکت مشکوک اقتصادی که کارویژه اش فروش 
اطالعات به ســرویس های بیگانه است در ارتباط بوده و پول های کالنی 

هم دریافت کرده است.
دری اصفهانی به عنوان مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران وارد مذاکرات تخصصی ایران و 1+٥ شد! یکی از مهم ترین اهداف 
ایران از مذاکرات هسته ای، برداشته شدن محدودیت های بانکی و بازگشت 
فرآیند معامالت با دالر به روال سابق بود. در حقیقت آن بخش از برجام که 
مربوط به تعهدات طرف مقابل در حوزه بانکی و مالی است با مشورت ها 

و اعمال نظرات دری اصفهانی نگارش شده است.
با توجه به نتایج برجام، می توان دری اصفهانی را یکی از مســببان 

اصلی دستاورد تقریباً هیچ این توافق نامید.
امــا نکته قابل توجه، نحوه ورود دری اصفهانی به تیم مذاکره کننده 

هسته ای است.
دری اصفهانــی در مصاحبه ای که از وی در روزنامه دنیای اقتصاد-

17مرداد 94- منتشــر شــده در پاسخ به این سؤال که چگونه وارد تیم 
مذاکره کننده در پرونده هسته ای شدید؟ گفته بود:»ورود من به مذاکرات 
دو مقطــع دارد. بار اول در حدود یک ســال و اندی پیش کمیته ای در 

نهاد ریاســت جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد 
کــه هدف آن انتقــال تجارب متخصصان مختلف و مشــورت به دولت 
درخصوص این پرونده بود. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت 
به عمل آمد. متاســفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی 
که داشــتم جلسات کمی را توانستم حاضر شــوم. بعد از این جلسات 
تصمیم بر این شــد که عالوه  بر کســانی که دارای تخصص و تجربه در 
زمینه مســائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و 
مالی هم اســتفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که 
در این حوزه به مذاکره کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال 
میل پذیرفتم«.بسیاری از کارشناسان، معرفی دری اصفهانی برای حضور 
در تیم مذاکره کننده هسته ای را یک اشتباه راهبردی از سوی نهاوندیان 

عنوان کرده اند.
بگذریم از اینکه آقای نهاوندیان بابت این اشــتباه بزرگ، هیچ گاه از 
مردم ایران عذرخواهی نکرد. ولیکن انتظار این است که وی درخصوص 
اظهارنظر درباره مســائل مهم، کمی بیشتر تأمل کرده و حتی االمکان از 
اظهارنظــر خودداری کند چون به واقــع با توجه به نتیجه معرفی دری 
اصفهانی، وی دیگر صالحیت اظهارنظر و ورود به موارد اینچنینی را ندارد.

نرمال سازی ایران
بنابر اظهارات مقامات ارشد دولت قرار بر این بود که براساس برجام 
در قبال ایجاد محدودیت گســترده در توانایی هســته ای ایران، تمامی 
تحریم ها در روز اجرا- دی ماه 94- بالمره لغو شــود و نه تعلیق. اما در 
حال حاضر- نه تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه با تصویب طرح هایی همچون 

»سیاه چاله تحریم« زیرساخت تحریم های جدید نیز طراحی شده است!
نکته قابل توجه اینجاست که برخالف هیاهوی بزک کنندگان برجام، 
هدف اصلی آمریکا و کشورهای اروپایی عضو 1+٥ از امضای برجام، نه لغو 

تحریم های ضدایرانی، بلکه پروژه »نرمال سازی ایران« است.
یکی از اندیشــکده های معروف آمریکا، در زمان ریاســت جمهوری 
»باراک اوباما «- رئیس جمهور سابق آمریکا- پروژه »نرمال سازی ایران« 
را پیشنهاد کرد.براساس این پروژه آمریکا می بایست سلسله اقداماتی را 

درخصوص ایران اجرا کند.
اولین مورد آن بحث هسته ای و از بین بردن دستاوردها و پیشرفت 
هسته ای ما بود به طوری که مقامات آمریکایی با اجرای برجام تاکید کردند 
که واشنگتن توانست بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه هسته ای ایران 
را از بین ببرد. محدودکردن و توقف فعالیت های موشکی، قطع حمایت 
ایران از محور مقاومت، پذیرفتن اینکه ایران نباید قدرت منطقه ای باشد، 
پذیرفتن شــروط غرب در مسئله حقوق بشــر و در نهایت به رسمیت 

شناختن رژیم صهیونیستی.
در حقیقت برجام نه به عنوان عاملی برای لغو تحریم ها، بلکه نقشه 
راهی برای نرمال سازی ایران است. به همین دلیل است که تاکنون تقریبا 

و تحقیقا هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است.
تحریم نهادهای دولتی

»سیگال مندلکر« معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور اطالعات 
مالی و تروریسم در توضیح استراتژی جدید واشنگتن علیه ایران، گفت 

این رویکرد بر مبنای 4 هدف است.

مندلکر در نشست کمیته امور عمومی اسرائیل-آمریکا )آیپک( با تکرار 
ادعاهای بی اساس »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، این 4 
هدف را اینگونه توضیح داد: اول خنثی کردن فعالیت های ثبات زدا و مهار 
تهاجم ایران در منطقه و حمایت هایش از گروه های شبه نظامی. این مسئله 
شامل فعالیت های ایران در سوریه، حمایت از حزب اهلل )در لبنان(، حماس 
)در غزه( و حشد الشعبی )در عراق( می شود که اسرائیل را تهدید می کند.

دوم ممانعت از رسیدن منابع مالی به ایران و سپاه پاسداران برای فعالیت 
در منطقه.سوم مقابله با توانایی ایران در تهدید کردن آمریکا و متحدانش 
با استفاده از موشــک های بالستیک و دیگر جنگ افزارهای غیرمتقارن.
چهارم مسدود کردن تمامی راه های ایران برای رسیدن به سالح هسته ای.

معاون وزارت خزانه داری آمریکا در اظهارنظری گستاخانه تاکید کرد 
که این نهاد فقط به هدف گرفتن سپاه بسنده نخواهد کرد و ارگان های 
دیگر دولتی که »بی ثباتی« را ترویج داده و »از تروریسم حمایت کنند« 

را نیز هدف تحریم قرار می دهد.
روزنامه فرانســوی لوموند طی گزارشی با اشاره به برانگیخته شدن 
مواضع ضدآمریکایی و غربی ایرانیان به واســطه اعالم مخالفت ترامپ با 
برجام، نوشــت که ضرورت مقابله با واشنگتن اختالفات داخلی در ایران 

را از بین برده است.
نقض متن و روح برجام

»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه گفت: آمریکا روح و 
متن برجام را از طریق برداشتن گام هایی خاص نقض کرده است و این 

در شرایطی است که ایران به توافق پایبند بوده است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

زمزمه مذاكرات موشکی و منطقه ای، این دیگر ساده لوحی نیست!

بزرگداشت شهدای مدافع حرم در 
تاالر بزرگ امیرکبیر دانشگاه سمنان 
برگزار شد که با حاشیه هایی همراه 
بود. در قسمتی از این مراسم مجری 
معروف  ماجرای ســلفی  به  برنامه 
نمایندگان مجلس اشــاره کرد که با 
در  سمنان  نماینده  ناپسند  واکنش 

مجلس مواجه شد.
بســیج  مســئول  درودی  مقصــود 
دانشجویی دانشگاه ، با  اشاره به حواشی 
پیش آمده در یادواره شهدای این دانشگاه، 
گفت: مراسم یادواره شهدای مدافع حرم 
سمنان و همچنین شهید محسن حججی 
با حضور خانواده شهدای مدافع حرم در 

تاالر امیرکبیر دانشگاه برگزار شد.
وی افزود: در این مراســم از نماینده 
سمنان در مجلس شورای اسالمی دعوت 
شــده بود تا در مراســم حضور بیابد. در 
اواســط برنامه مجری مراسم اشعاری در 
مدح شهدای مدافع حرم قرائت کرد که 
تنها در یک بیت آن تعریضی به ماجرای 
ســلفی نمایندگان بــا موگرینی صورت 
گرفت. در این هنگام نماینده ســمنان از 
جا بلند شد و با سر دادن شعار »اهلل اکبر« 
گفت که برگزارکنندگان مراسم از آمریکا 
و داعش بدترند و ما در حال سوءاستفاده 

از شهدا هستیم.
درودی خاطرنشان کرد: پس از ترک 
سالن توسط این نماینده مجلس، بیرون 
ســالن برخی دانشجویان به این رفتار او 
اعتراض کردند که باز هم نماینده سمنان 

شروع به توهین به دانشجویان کرد.
به گزارش تســنیم مســئول بسیج 
دانشجویی دانشگاه سمنان با بیان اینکه 
متأســفانه انتظار نداشــتیم که نماینده 
ســمنان طاقت یک بیت نقد را نداشته 
باشــد، گفت: این رفتار عضو فراکسیون 
امید در حضور خانواده محترم شــهدای 

مدافع حرم صورت گرفت که البته بعد از 
ترک سالن مراسم توسط وی، مراسم به  

روال طبیعی خود ادامه یافت.
واکنش آیت اهلل  شاه چراغی 

 به اقدام جنجالی نماینده سمنان
 حرکت نماینده سمنان 
 اهانت به مجلس شهدا 

و خانواده شهدای مدافع حرم بود
نماینده ولی فقیه در اســتان سمنان 
گفــت: اقدام نماینده ســمنان اهانت به 
مجلس شــهدا و خانواده شهدای مدافع 
حرم بود و من ایرادی در سخنان مجری 

ندیدم.
آیت اهلل سید محمد شــاه چراغی در 
گفت وگــو با تســنیم با اشــاره به اقدام 
جنجالی و عجیب نماینده مردم سمنان، 
ســرخه و مهدی شــهر در آئین یادواره 
شهدای مدافع حرم استان سمنان اظهار 
داشــت: اقدام نماینده سمنان اهانت به 
مجلس شــهدا و خانواده شهدای مدافع 
حــرم بــود و این حرکت در شــأن این 

مجلس نبود.
وی با بیان اینکه اســتقبال خوبی از 
سوی مردم در مراســم یادواره شهدای 
مدافع حرم استان سمنان انجام شد، تأکید 
کرد: ایرادی در سخنان مجری نمی بینم و 
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی شهر 
در مجلس شورای اسالمی نباید در مجلس 
شهدا و در حضور خانواده شهید حججی و 
سایر خانواده های شهدای دفاع مقدس و 
مدافع حرم چنین حرکتی را انجام می داد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان این 
اقدام را سلیقه ای و ناپسند دانست و گفت: 
با این حرکت نماینده سمنان به شهدا و 
خانواده شهید حججی اهانت شد و آن ها 
میهمان این برنامه بودند و با این حرکت 

آن ها ناراحت شدند.
ناراحتی  افزود:  شــاه چراغی  آیت اهلل 

خانواده شــهدا ناراحتی خداســت و این 
مسئله زیبنده استان سمنان نیست.

وی ابراز داشت: حرکت نماینده مردم 
سمنان در شــأن مجلس شهدا و شهید 
حججی نبود و در هر صورت اقدام او یک 

اهانت به حساب می آید.
مــردم  نماینــده  همتــی  احمــد 
شهرســتان های ســمنان، مهدی شهر و 
سرخه در مجلس شورای اسالمی در حین 
برگزاری آئین بزرگداشت شهدای مدافع 
حرم اســتان ســمنان در تاالر امیرکبیر 
 دانشگاه سمنان که با حضور خانواده بزرگوار

 شــهید ســرجدای مدافع حرم استان 
ســمنان برگزار شــد، در اقدامی عجیب 
نسبت به شعری در رثای شهدای مدافع 
حرم و محکومیت اقدام برخی نمایندگان 
مجلــس مبنی برگرفتن عکس ســلفی 
حقارت که از ســوی مجری این مراسم 
قرائت شــد؛ اعتراض و با برخاســتن از 
جای خود و دادوفریاد در سالن برگزاری 
این آئین این اشــعار مجری را مزخرفات 

آمریکایی دانست.
وی در ادامه و هنــگام خروج از این 
برنامه و زمانی که با اعتراض پدر شــهید 
مدافع حرم محمدحســین حمزه مواجه 
شد؛ با جمله »به تو چه!« پاسخ وی را داد.

پدر شهید مدافع حرم 
در نامه ای به رسانه های استان سمنان

مجلس منسوب به شهدا بود به خاطر 
اقدام نماینده سمنان

 تا صبح نخوابیدم
پدر شهید مدافع حرم محمدحسین 
حمزه در نامه ای به رســانه های اســتان 
ســمنان پیرو اقدام توهین آمیز نماینده 
مردم سمنان، ســرخه و مهدی شهر در 
مراسم یادواره شهدای مدافع حرم استان 
سمنان اظهار داشت: به خاطر اقدام دیشب 
نماینده ســمنان تا صبح نخوابیدم و این 

حرکت دامن گیر نماینده سمنان می شود.
به گزارش تســنیم، در متن این نامه 
می خوانیــم: به خاطر موضوع دیشــب 
نماینده محترم ســمنان، دیشب خواب 
از چشمم ربوده شد. مجلس منسوب به 
شــهدا بود و مجری، از رزمندگان مدافع 
حرم، مهمان جلسه خانواده شهیدی که 
امام خامنــه ای فرمودند حججی حجت 

خدا بر ما بود.
در بخــش دیگری از ایــن نامه آمده 
است: متأسفانه این سنگ بنایی می شود 
 که دامــن نماینــده مردم ســمنان را 

هم می گیرد.
یعنی در ســخنرانی های او که حتما 
مخالفانــی دارد یکی مثل ایشــان بلند 
می شــود و با جاروجنجــال و فریادهای 
گوش خــراش، ســخنران و اهل مجلس 
را آمریکایــی و مزخرف خطاب می کند؟ 
آنجاســت که خود همتی مانند دیشب 
تعادل روحی اش به هم بخورد و تسلط بر 
اعصاب نداشته باشد و کسوت نمایندگی 
یک مرکز اســتان را آلــوده هوا و هوس 

جناحی کند!
در این نامه خاطرنشــان شده است: 
متأسفانه از ماســت که بر ماست! شهدا 

شرمنده ایم.
پدر شهید حمزه ضمن عذرخواهی از 
خانواده شهید حججی در این نامه افزوده 
است: نماینده ولی فقیه جناب استاد اخالق 
شــاه چراغی از شما معذرت می خواهیم؛ 
خانواده شــهدا بخصوص مدافعین حرم 

روسیاهیم...
ایــن نتیجه یک انتخــاب عجوالنه و 
بی تدبیرانه امثال ماهاست که سال ها است 

تحملش می کنیم.
خدایا وحدت و همدلی و یکپارچگی 
را در مردم قهرمان ایران اســالمی روز به  

روز افزون کن.

جنجال نماینده اصالح طلب سمنان در یادواره شهید حججی

الریجانی در مصاحبه با شبکه ان تی وی و راشیا وان:
ایرانبرنامهایمدون

برایادامهفعالیتهایهستهایدارد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در پارلمان ایران مصوب کردیم 
کــه در ازای اقدامات آمریکا چه کاری را انجام دهیم، برنامه ایران در 
برابر سناریوهای مختلف آمریکا مشخص است ما کاری می کنیم که 

آمریکایی ها پشیمان شوند.
به گزارش فارس، علی الریجانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در 
توافقنامه هسته ای ایران تعهدات فنی داشت و تعهداتی را نیز طرف های 
مقابل داشــتند، متذکر شــد: ایران تعهدات فنی خود را انجام داد و قرار 
شــد، آژانس نظارت کند و بگوید ایران تعهدات خود را انجام داده است 
یا خیر، که تاکنون 8 بار آژانس بررســی کرده و گزارش داده که ایران به 

برجام پایبند است.
وی گفــت: بعد از صحبت های اخیر ترامپ، باز هم آقای آمانو در گزارش 
خود پایبندی ایران به برجام را بیان کرد، موضوع عجیب و غریب آن اســت 
که ترامپ عنوان کــرده نمی توانم پایبندی ایران به برجام را تاکید کنم، این 
در حالی است که پایبندی ایران به برجام را باید آژانس تاکید کند نه ترامپ.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای مثال آمریکا به چه دلیل، 
روسیه را تحریم کرد؟ ادامه داد: فکر نمی کنم توفیقی داشته باشند، زیرا بقیه 
کشــورها با آمریکا همراهی نمی کنند البته اگر ترامپ این روش را ادامه دهد 

حتما ایران عکس العمل نشان خواهد داد.
الریجانی با بیان اینکه من قبول دارم از زمانی که ترامپ بر ســرکار آمده 
با نوع صحبت هایی که مطرح می کند و هر روز که از خواب بیدار می شــود با 
هر توئیتش مسئله ای را در جهان ایجاد می کند، اظهار داشت: ترامپ مقداری 
دچار خودشیفتگی همراه با کم تجربه گی در حوزه سیاست شده و قول هایی 

داده ولی نمی تواند عملی کند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد آمریکایی ها دچار یک حالت بی وزنی 
در سیاست شده اند و این عامل باعث شده اگر بخواهند اقدام خاصی را انجام 

دهند، هیچ کس با این کشور همکاری نخواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که اگر آمریکایی ها از 
توافق هسته ای خارج شوند، ایران برنامه آماده ای دارد تا برنامه هسته ای خود 
را ادامه دهد؟ گفت: بله، ما برنامه ای مدون و قانون مشخصی داریم، اخیرا نیز 
در پارلمان ایران مصوب کردیم که در ازای اقدامات آمریکا چه کاری را انجام 
دهیم، برنامه ایران در برابر سناریوهای مختلف آمریکا مشخص است ما کاری 

می کنیم که آمریکایی ها پشیمان شوند.
آیت اهلل مجتهد شبستری:

مسئلهبانکهاحلنشود
مجمعتشخیصورودمیکند

عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ربوی 
بودن دیرکرد مسلم اســت، گفت: موضوع بانک ها یکی از مهم ترین 
مسائل کشور است که اگر توسط مجلس حل نشود قطعا مجمع تشخیص 

وارد می شود.
آیت اهلل محمد مجتهد شبستری در گفت وگو با فارس یکی از وظایف اصلی 
مجلس خبرگان را در وضعیت عنداللزوم تعیین رهبر دانست و افزود: همان طور 
که در اواخر دوره اول مجلس خبرگان رهبری این اتفاق افتاد و حضرت امام به 
لقاءاهلل پیوستند و مجلس خبرگان در عرض کمتر از 24 ساعت نشستی داشت 
و توانســت خلف صالحی را انتخاب کنــد و به قول برخی از علما، مالئکه اهلل 
خبرگان را هدایت کرد تا یک انتخاب اصلحی انجام دهند و آیت اهلل خامنه ای 

به عنوان رهبر انتخاب شدند.
وی خاطرنشــان کــرد: الحمدهلل در عرض ایــن 4-٥ دوره که بنده عضو 
کمیســیون تحقیق بوده ام، نه تنها نقطه ضعفی برای مقام معظم رهبری پیدا 
نکردیم و عدم شرایط را از ایشان ندیدیم بلکه روز به روز شاهد این هستیم که 
مدیریت ایشان بیشتر متجلی می شود و در مسائل مختلف داخلی و بین المللی 
تدابیر مدیریت مقام معظم رهبری را بیشتر درک می کنیم و بر انتخاب اصلح 

خود خدای متعال را شاکر هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره برخورد دولت با فساد و حقوق  های 
نجومی گفت: این مسئله مشهود و ملموس نیست، یک گزارشی باید بدهند 
و بگویند در این کشــور از 1٠ میلیون به طور مثال بیشتر حقوق نداریم اما 
دولت این مسئله را شفاف نکرده است. تاکنون گفته اند موارد محدودی بوده 
که ما به آن عمل کرده ایم اما اینکه موضوع شــفاف شود تا ببینیم باالترین 
حقوق در این کشور چقدر است صورت نگرفت اما دولت می گوید درباره اینکه 
یک فرد از چندین جا حقوق نگیرد به آن عمل کرده ایم اما باید شــفاف تر 
باشد و انتظار داریم دولت درباره تبعیض ها و استخدام ها به صورت شفاف با 
مردم صحبت کند تا مشخص شود آنها چقدر به مطالبات رهبری و مجلس 

خبرگان عمل می کنند.
آیت اهلل مجتهد شبستری تصریح کرد: یکی از مسائل مهم که اگر توسط 
مجلس حل نشــود، قطعا باید مجمع تشخیص وارد شود، مسئله بانک هاست 
که از مهم ترین مسائل کشــور است؛ به ویژه بحث دیرکرد که ربوی بودن آن 
مسلم است و از نظر شرعی جایز نیست یا قانون بخشودگی ٦ درصد که به آن  
هم عمل نمی شود، در بانک ها اختالل و  اشکاالتی وجود دارد لذا اگر مجلس یا 
سایر نهادها وارد میدان نشوند، امید است انشاءاهلل مجمع آن را حل وفصل کند.
وی فضای مجازی را از موضوعات قابل طرح در فضای مجازی دانســت و 
گفت: درست است که شــورای عالی فضای مجازی برای آن تشکیل شده اما 
آن طور که باید و شــاید در آنجا عمل نمی شــود، یعنی برخی افراد در آنجا با 
سلیقه شان سازگار نیست که بخش های ضدانقالبی و القاء شبهات مبتذل که 
برای جوانان و افکار عمومی مســموم کننده و شبهه آور است، فیلترینگ شود، 
لذا اگر شورای عالی فضای مجازی به آن عمل نکند، مجمع وارد خواهد شد. 
البته اصل فضای مجازی که به طبع مذموم نیســت و قطعا می ماند ولی آن 

قسمت هایی که مضر است باید مسدود شود.


