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از نخس�تين روزهايي كه دول�ت دونالد ترامپ س�خني مبني 
بر خروج يك جانب�ه امري�كا از توافق هس�ته اي را مطرح كرد 
تا ام�روز طيف گس�ترده اي از انديش�مندان، سياس�تمداران 
و فع�االن رس�انه اي در غ�رب از تصمي�م احتمال�ي دول�ت 
ترامپ انتق�اد و با اس�تناد ب�ه داليل متع�ددي اتخ�اذ چنين 
تصميمي را ضدي�ت با منافع اي�االت متحده عن�وان كرده اند. 
در چند ماه گذشته بارها دانش��مندان و انديشمندان امريكايي به 
صورت پنهاني و آش��كارا از رئيس جمهور كشورشان خواسته اند با 
حفظ توافق هسته اي زمينه گسترده ش��دن فشارها به جمهوري 
اسالمي ايران را فراتر از گذشته كنند. از جمله آخرين اين تالش ها 
مي توان به نامه ۹۰ دانشمند هسته اي امريكا به كنگره درباره حفظ 
برجام اش��اره كرد؛ كلمات و عبارات به كار رفته در نامه مورد اشاره 
و نامه چندي پيش 37 نفر از دانشمندان اين كشور، نشان مي دهد 
احساس تكليف نخبگان برجس��ته امريكايي نه از روي احساسات 
ناسيوناليستي و ملي گرايانه بلكه بر اس��اس مفاد و دستاوردهاي 
برجام و قطعنامه 2231 است كه براي امريكايي ها به ارمغان آورده؛ 
دستاوردهاي گسترده اي كه به قول باراك اوباما بدون شليك يك 
گلوله به دست آمد. دي ماه سال ۹5 بود كه 37 نفر از انديشمندان و 
دانشمندان برجسته امريكايي خطاب به »دونالد ترامپ« درخواست 
كردند: »ما از ش��ما مي خواهيم تا اين دارايي استراتژيك و حياتي 

امريكا را حفظ كنيد.« 
اين 37 نفر در نامه خود از كليدواژه هاي »دارايي استراتژيك و حياتي 
امريكا« براي برجام استفاده كرده و عنوان مي كنند: »با اجراي برجام، 
زمان مورد نياز براي اينكه ايران بتواند اورانيوم الزم براي ساخت يك 
سالح هسته اي را تا سطح مورد نياز غني س��ازي كند، از »چندين 
هفته«  به »چندين ماه« افزايش يافته است. توافق هسته اي ايران به 
طور چشمگيري خطر اينكه ايران بتواند به طور ناگهاني مقادير قابل 
توجهي ماده براي ساخت سالح هاي هسته اي توليد كند را كاهش 
داده است. همچنين فشاري كه همسايگان ايران به خاطر اين مسئله 
تحمل مي كنند هم كاهش يافته است زيرا اين همسايگان ديگر ناچار 

نيستند خودشان هم سالح هسته اي توليد كنند.«
   برجام استراتژيك است

در اين نامه كه به امضاي 37 نفر از چهره هاي علمي برجسته امريكا 
از جمله برندگان جايزه نوبل، فيزيكدانان مشهور، متخصصان توليد 
سالح هاي هس��ته اي و مشاوران علمي س��ابق كاخ سفيد رسيده 
است، از توافق هسته اي ايران با عنوان »دارايي استراتژيك امريكا« 
ياد شده است. آنها در اين نامه خطاب به ترامپ نوشته اند: »ما از شما 

مي خواهيم اين دارايي اس��تراتژيك و مهم امريكا را حفظ كنيد... 
توافق هسته اي ايران هيچ گزينه اي را از ترامپ يا رؤساي جمهور 
آينده امريكا س��لب نخواهد كرد. اين توافق به شما كمك مي كند 
ساده تر درك كنيد ايران چه زمان به سمت بمب هسته اي حركت 
كرده است. اين توافق زمان و مشروعيت الزم را براي ارائه پاسخي 
مؤثر فراهم مي كند.« دوشنبه شب بود كه نشريه نيويورك تايمز 
گزارش داد، بيش از ۹۰ دانش��مند برجسته علوم هسته اي امريكا 
به كنگره اين كش��ور درباره برجام نامه نوشتند و اينگونه از كنگره 
مساعدت كردند: »كنگره بايد اقدامي انجام دهد تا اطمينان يابد 

امريكا عضوي از اين توافق باقي مي ماند.«
اين نامه با تأكيد بر اينكه از سوي دانشمنداني است كه »علم فيزيك، 
فناوري هسته اي و موش��ك هاي دوربرد را مي شناسند« مي افزايد 
كه هدف رئيس جمه��وري امريكا از طرح بح��ث مذاكره مجدد در 
خصوص برجام »غيرواقع بينانه« است. از افرادي كه اين نامه را امضا 
كرده اند ايرنا به »ريچارد گاروين« اشاره مي كند كه فعاليت هاي او 
در سال هاي آغازين دهه 1۹5۰ ميالدي به ساخت نخستين بمب 
هيدرژوني منجر شده بود. همچنين هر سه برنده نوبل فيزيك 2۰17 

از امضاكنندگان اين نامه هستند. 
چند هفته پيش بود كه 25 نفر از وزيران س��ابق ام��ور خارجه از 

كش��ورهاي مختلف جهان از جمله »مادلين آلبرايت«، »يوش��كا 
فيشر« و »اوبر ودرين«)به ترتيب وزيران امور خارجه پيشين امريكا، 
آلمان و فرانسه( با ارسال نامه اي به رهبران كنگره امريكا خواستار 
پايبندي واشنگتن به برجام و بقاي اين توافق شده بودند آن هم با 
ذكر ادله اي كه مورد توجه بسياري از رسانه هاي غربي قرار گرفت. 
اينها همه در حالي است كه دونالد ترامپ نيز به رغم فضا سازي هايي 
كه عليه برجام صورت داده و آن را توافقي در جهت معكوس منافع 
امريكا عنوان كرده است، نتوانست به صورت يك جانبه از آن خارج 
ش��ود و تالش كرد با فرافكني، توپ را در زمين كنگره اندازد و اين 

مرجع امريكايي را مسئول حيات برجام عنوان كند. 
   نظرسنجی برای حفظ برجام

نامه نگاري هاي گس��ترده با دولت و كنگره امريكا در حالي است كه 
برخي مراكز نظرس��نجي هم تالش دامنه داري را ص��ورت دادند تا 
با رسانه اي كردن نظرسنجي هاي خود نش��ان دهند جامعه امريكا 
خواهان حفظ توافق هسته اي با ايران بوده تا آنها هم همگام با نخبگان 
كشورشان دولت و كنگره امريكا را تحت فشار قرار دهند تا بلكه امريكا 

همچنان به عنوان يكي از طرف هاي توافق هسته اي باقي بماند. 
به عنوان نمونه انديشكده مطالعات خاورميانه در امريكا و مؤسسه 
افكارسنجي ايپسوس در هفته گذش��ته تالش كردند با اعالم نتايج 

آخرين نظرسنجي مشترك عنوان كنند 75 درصد مردم امريكا از 
توافق هسته اي با ايران حمايت مي كنند و 54 درصد آنها خواستار 
برقراري كانال هاي ديپلماتيك با تهران هستند. روز گذشته همچنين 
»جررت بالنك« پژوهشگر راهبردي در انديشكده امريكايي كارنگي 
نيز تأكيد كرد، با وجود فشارهاي امريكا، موشك هاي بالستيك ايران 
ماندگار خواهد ش��د. وي با بيان اينكه امريكا بايد توافق هسته اي با 
ايران را حفظ كند، مي نويسد : »نمي توانيم راهبرد سياست خارجي 
را قرباني تقالي غيرواقع بينانه براي فشار بر برنامه موشك بالستيك 
ايران كنيم. نگراني ناشي از اين برنامه موش��كي، نبايد به پيشراني 
براي كنار كش��يدن از برجام تبديل ش��ود. اينكه برجام را از پنجره 

موشك هاي بالستيك داوري كنيم، يك خودزني خطرناك است.«
   چرا حيات برجام ضامن بقاي منافع امريكاست؟

 برجام و قطعنامه 2231منافع اياالت متحده امريكا را در بهترين تراز 
تأمين كرده است و براساس بررسي هاي گسترده تيم تصميم  گير و 
تصميم ساز دولت گذشته و دولت فعلي امريكا، توافقنامه جديدي 
نمي تواند تا به اين ميزان اهداف غيرمسقف غرب را در حوزه صنعت 
هسته اي تأمين كند، كما اينكه جان كري در همان هفته هاي نخست 
بعد از امضاي برجام با حضور در كنگره و شوراي روابط خارجه آن، 
با ذكر داليل متعددي حول محور »تعطيل شدن صنعت هسته اي 

ايران« دستاوردهاي توافق هسته اي را كم نظير عنوان مي كند. 
نامه نگاري هاي گسترده امروز نه به دليل تعصب احساسي و روزمره 
است بلكه ناشي از تحقيقات و بررسي هاي گس��ترده ناشي از متن 
برجام و قطعنامه 2231 اس��ت، كما اينكه بر اس��اس متن اين دو، 
امريكايي ها در دوران پسا برجام بارها توافق هسته اي را نقض كرده اما 

كمترين هزينه اي بابت نقض پرداخت نكرده اند!
به بيان بهتر قشر نخبه امريكا فارغ از دسته بندي هاي سياسي مرسوم 
اين كش��ور و به دور از فضاس��ازي دموك��رات و جمهوريخواه معتقد 
اس��ت امريكا به واس��طه برجام نه تنها ايران صنعت هسته اي خود را 
به حالت تعطيلي كش��انده بلكه با تفس��ير غيرمنطبق بر آنچه هدف 
تيم مذاكره كننده ايراني ب��وده تحريم هاي گس��ترده اي عليه ايران 
وضع كرده و حتي آزمايش موشكي كش��ورمان را نيز ناقض معرفي 
مي كنند! مهم تر اينكه نخبگان امريكايي نيز در مسائل مهمي دقيقاً 
مانند سياستمداران امريكايي فكر مي كنند به گونه اي كه »اتاق فكر 
تحريم امريكا«، با رفتارسنجي مناسب و اطالع دقيق از نوع تفكرات 
حاكم بر دولت دريافته كه چنانچه امريكا برجام را »نقض مكرر« كند 
–كما اينكه كرده است - قطعاً هيچ پاسخ چشمگيري را از سوي مقامات 

داراي صالحيت در كشورمان به همراه نخواهد داشت.

برجام این بار طمع نخبگان امریكا را تحریک کرد
دانشمندان امريكا معتقدند برجام اهداف غيرمسقف هسته اي غرب را تأمين كرده است

فرمانده كل س�پاه به امريكايی ها هش�دار داد: 
» مطمئن باش�ند اجراي قانون كاتسا و افزايش 
فش�ارهاي اقتصادي بر ملت ايران موجب عزم 
ايران در تقويت بنيه دفاعي مي شود و حجم،  برد 
و دقت موشك هاي ايران را بيشتر خواهد كرد.«

بر اساس بند 1۰5 قانون كاتسا كه از ديروز اجرايی 
شد، رئيس جمهور امريكا ملزم شده است اشخاص 
خارجی ای را كه مقام ها، مأموران يا وابستگان سپاه 

تشخيص داده می شوند هدف تحريم قرار دهد.
به گزارش ايسنا، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري 
فرمانده كل سپاه در همايش جهان بدون ترور گفت: 
امريكا بداند ملت غيور ايران از همه توان دفاعي خود 
همچون ناموسش دفاع خواهد كرد و پاسخ دشمنان 
منطقه اي و فرامنطقه اي را با قاطعيت و البته غافلگيري 
مي دهد. وي تصريح كرد: امريكا با اجراي قانون كاتسا 
به بهانه تحريم س��پاه و بنيه دفاعي و موشكي ايران 
در حقيقت اقتصاد ايران را هدف گيري كرده اس��ت. 
فرمانده سپاه افزود: امروز همه مردم جهان مي دانند 
كه دشمن اصلي آزادي،  امريكاست و اين حقيقت را به 
خوبي درك كرده اند. در برابر اين حقيقت يك حقيقت 
روشن و اميدبخش ديگر نيز وجود دارد كه ملت هاي 
مظلوم و ستمديده آن را به خوبي درك كرده اند و آن 
مقاومت جمهوري اس��المي ايران به تنهايي در برابر 
نظام سلطه و دولت هاي دس��ت نشانده است. سردار 
جعفري با تأيي��د نفوذ انقالب اس��المي در منطقه و 
جهان و گس��ترش آن گف��ت: نفوذ معن��وي انقالب 
اسالمي در سطح منطقه و در بين ملل مظلوم جهان 
در حال گسترش است. مردم جهان امروز بهتر از قبل 
به حقايق انقالب اسالمي دل بس��ته اند. امروز همه 
مردم جهان مي دانند ك��ه اگر كمك هاي ايران نبود، 
هنوز لبنان در اشغال رژيم صهيونيستي و سرنوشت 
نامعلومي در انتظار مردم افغانستان و عراق بود. اگر 
كمك هاي مستش��اري ايران نبود، سرنوشت سوريه 
بدتر از ليبي و مصر بود و اگر مبارزات مجاهدان ايراني 
و غيرايراني نبود، امروز داعش بر سرزمين شام و عراق 
حكومت مي كرد و دست در دس��ت رژيم آل سعود، 

 شيعيان و اهل سنت را به خاك و خون مي كشيد. 

   داعش نفس های آخر را می كشد
فرمانده سپاه آزادسازي كامل عراق و سوريه از وجود 
داعش را طي چند روز آين��ده نوي��د داد و افزود: در 
حالي كه اين س��رزمين ها از وجود داعش پاكسازي 
مي ش��ود اما ماهيت و تفكر داعش به صورت مخفي 
و زيرزميني در اين كشورها باقي خواهد ماند و قطعاً 
دس��ت به اقدامات تروريس��تي طبق خواسته امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي خواهند زد. وي اي��ران را مهد 
آزادي و مداف��ع حق��وق مظلومان دانس��ت و افزود: 
محبوبيت امروز جمهوري اس��المي را هيچ كشوري 
ندارد. ايران امروز مركز تشعش��ع انوار الهي و مدافع 

حق و حقيقت است و بي ترديد بايد راه خود را محكم تر 
از گذش��ته ادامه دهيم. فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: 
امروز صداي شكسته شدن استخوان هاي امپرياليسم 
و امريكا در حال شنيده شدن است. شكست هاي آنها 
در برنامه ها و ميدان هاي نبرد اين مس��ئله را گواهي 
مي دهد. اين شكس��ت ها به روندي مس��تمر، مبدل 
شده است. سرلشكر جعفري خاطر نشان كرد: نه تنها 
ملت ايران بلكه اكثر ملت هاي مسلمان تحت ظلم و 
ستم به اين حقيقت پي برده اند كه تنها راه سعادت و 
خوشبختي شان ايستادگي در برابر ظالمان و حاكمان 

دست نشانده امريكا در كشورهايشان است. 

   الزامات راه مقاومت
فرمانده كل سپاه  ادامه داد: حقانيت راه مقاومت البته 
الزاماتي دارد، اول عزم و اراده راسخ برگرفته از باور عميق 
ايماني و دوم مجهز شدن جامعه به ابزارها و سالح هاي 
دفاعي اس��ت. ما و همه مردم ايران قدر توانمندي هاي 
دفاع��ي در عرصه هاي مختل��ف و به وي��ژه در عرصه 
موشكي را مي دانيم، موشك، توپ، تانك، هواپيما و انواع 
فناوري هاي دفاعي و امنيتي ما بايد بيش از گذش��ته و 

بيش از ساير كشورها مورد توجه قرار داشته باشد. 
   امريكايي ها در تيررس موشك هاي سپاه

به گزارش فارس، سردار سرلشكر جعفري همچنين 

در حاش��يه همايش جهان بدون ترور، با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص توان 
موشكي سپاه براي پاس��خگويي به تهديدات اظهار 
داشت: برد موش��ك هاي ما طبق سياست هايي كه 
رهبري تعيين كردند محدود و 2هزار كيلومتر است، 
هرچند توانمندي براي افزايش اين برد وجود دارد اما 
اين ميزان فعاًل كفايت مي كند چراكه امريكايي ها به 
اندازه كافي در شعاع 2هزار كيلومتر در اطراف كشور 
ما حضور دارند كه در صورت تهاجم به آنها پاسخ داده 
خواهد شد. فرمانده سپاه با بيان اينكه ما پيش بيني 
جنگ را نمي كنيم، تصريح كرد: امريكايي ها از عواقب 
جنگ با ايران وحشت دارند و مي  دانند كه اگر چنين 
جنگي ش��روع ش��ود، آنها بازنده خواهند بود، لذا از 
طريق جنگ نرم و فشار اقتصادي به دنبال ضربه زدن 

به نظام جمهوري اسالمي هستند. 
سرلشكر جعفري درخصوص اقدامات اخير امريكايي ها 
عليه ايران و برنامه شان براي اعمال تحريم هاي بيشتر 
اظهار داش��ت: امريكايي ها در گذش��ته توطئه ها و 
فشارهاي زيادي عليه ما ايجاد كردند اما ملت و نظام 
ما مقاوم و محكم در مس��ير خود ايستاد. وي گفت: 
آنها با تجربه تحريم هاي گذشته و نيمچه موفقيتي 
كه به تعبير خودشان در برجام داشتند، مي خواهند 
تحريم هاي اقتصادي را اين بار با بهانه توانمندي هاي 

دفاعي، موشكي و حقوق بشر اجرا كنند. 
جعفري افزود: مردم م��ا ديگر امري��كا را به خوبي 
شناخته اند و اگر نيمچه اعتمادي هم وجود داشت 
در چهار س��ال اخير و خصوصاً بعد از بدعهدي هاي 
امريكا در قضيه برجام ديگر وجود ن��دارد و نه تنها 
مردم ايران بلك��ه ديگر ملت ها ه��م فهميده اند كه 
نمي شود روي قول و تعهد امريكايي ها حساب كرد و 
آنها به تعهداتشان عمل نمي كنند. فرمانده كل سپاه 
با تأكيد بر اينكه ملت ما تحت فشار، زير بار سازش 
و مذاكره نمي رود، گفت: آنچه امريكايي ها روي آن 
دست گذاشته اند يعني توان موشكي و دفاعي براي 
مردم ما مثل ناموس شان اس��ت و اين ملت نشان 
داده است كه اگر خونش به جوش بيايد، انتقام بدي 

از دشمن خواهد گرفت.

پاسخ سپاه به »کاتسا« غافلگیرکننده است
 سرلشكر جعفری: قانون كاتسا اقتصاد ايران را نشانه گرفته است ولی ما با عزمی بيشتر توان دفاعی خود را تقويت می كنيم 

و برد و حجم موشك های سپاه را افزايش می دهيم

عضو مجمع تش�خيص مصلحت 
نظام با بي�ان اينكه ق�وه قضائيه 
مكلف به تدوين آيين نامه مربوطه 
براي قانون اع�ام اموال و دارايي 
مسئوالن است، جزئيات مقامات 
مشمول اين قانون را تشريح كرد. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم 

در گفت وگو با مهر درباره سرانجام بررسي طرح رسيدگي به اموال و 
دارايي مسئوالن در مجمع تشخيص مصلحت نظام و رفع اختالفات 
مجلس و ش��وراي نگهبان در اين طرح اظهار داش��ت: در دوره قبل 
فعاليت مجمع، اين طرح با بررسي اختالفات مجلس و شوراي نگهبان 

اصالح شد و به تصويب رسيد و به قوه قضائيه ابالغ شد. 
وي افزود: قوه قضائيه مكلف شده است كه آيين نامه اي را براي اين 

قانون تدوين و تصويب كند و براساس آن آيين نامه، اين قانون را 
اجرا كند. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره مسئوالن 
مش��مول اين طرح كه بايد اموال و دارايي خ��ود را قبل و بعد از 
مس��ئوليت اعالم كنند، تصريح كرد: آنچه در اص��ل 142 قانون 
اساسي آمده، اين اس��ت كه دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان 
رئيس جمهور و وزرا و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از مسئوليت 
بايد به اطالع قوه قضائيه رسانده شود تا برخالف حق افزايش نيافته 
باشد. مصباحي مقدم ادامه داد: در اين قانون، عالوه بر اين موارد 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان مجلس خبرگان 
رهبري، فرماندهان نيروهاي مسلح، مسئوالن عالي و سطح دو قوه 
قضائيه، معاونان وزرا و مديران كل ستادي وزارتخانه ها و همسر 
و فرزندان تحت تكفل آنها بايد اموال و دارايي خود را قبل و بعد از 

مسئوليت به قوه قضائيه اعالم كنند.

ايران تحت هيچ ش�رايطي حاضر 
ب�ه مذاك�ره در م�ورد هيچ كدام 
نيس�ت.  برج�ام  بند ه�اي  از 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
دريابان علي شمخاني نماينده مقام 
معظ��م رهبري و دبير ش��وراي عالي 
امنيت مل��ي روز گذش��ته در جريان 

بازديد از نمايشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه قانون كاتسا قرار است از امروز عملياتي شود، پاسخ ايران 
چيست؟ اظهار كرد: زماني امريكا بمبي به نام مادر بمب ها مي ساخت 
و كلي سرو صدا مي كرد. ايران كش��وري مقتدر و توسعه يافته است. 
اين نوع مادر هاي بي ريش��ه تأثيري در اقدامات بنيادي ايران ندارد. 
شمخاني در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، مبني بر مذاكره مجدد 

در خصوص برنامه هس��ته اي و مذاكره درباره برنامه موشكي اذعان 
داشت: جمهوري اسالمي پايبند به توافق صورت گرفته در مورد برنامه 
هسته اي است. آژانس هش��ت  بار پايبندي ايران به تعهدات خود را 
اعالم كرده است. دبير شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد: ايران تحت 
هيچ شرايطي حاضر به مذاكره در مورد هيچ كدام از بندهاي برجام 
نيست. در مورد برنامه موشكي هم با هيچ شخصي مذاكره نمي كنيم 
و توان دفاعي ما مبتني بر بنيه هاي داخلي است. شمخاني در مورد 
آخرين وضعيت اقليم كردستان گفت: كردستان و مردم كرد، دوستان 
تاريخي و مذهبي ما هستند. بارزاني با اطالعات غلط همه پرسي را 
انجام داد و اين همه پرس��ي در مناطق جنوبي و اقليم كردس��تان با 
كمترين استقبال مواجه شد.  وي با بيان اينكه اين به نفع مردم كرد 
نيست كه اين كار را ادامه دهند، تصريح كرد: متأسفانه بارزاني حرف 

گوش نكرد و منجر به انشقاق در مردم كرد شد.

مصباحي مقدم:

قوه قضائيه مكلف به تدوین »آیين نامه اعالم اموال مسئوالن« است
شمخاني:

مذاکره مجدد درباره برجام مطلقاً تكرار نخواهد شد

    کوتاه

رئيس جمهور در پايان جلسه رؤساي 3 قوه:  
توطئه امریکا یی ها ایجاد تردید در مردم است 

جلسه رؤساي قواي مجريه، مقننه و قضائيه ش�امگاه دوشنبه به ميزباني 
مجلس شوراي اسامي برگزار شد. 

به گزارش تس��نيم، دكتر روحاني، آي��ت اهلل صادق آملي الريجان��ي و دكتر علي 
الريجاني در اين نشست درباره مهم ترين مسائل كشور و منطقه با هم گفت وگو و 

تبادل نظر كردند.
 رئيس جمهور در پايان اين جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندي از برگزاري 
نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسائل مهم كشور و تصميم گيري درباره 
آنها گفت: در مورد برجام، امريكايي ها دنبال توطئه هستند، توطئه اصلي آنها هم 
اين است كه مردم ما را نسبت به آينده اقتصاد و پيشرفت كشور دچار ترديد كنند. 
روحاني اظهار داشت: بايد از طرف سه قوه از مردم بزرگوار ايران تشكر كنم كه مثل 
هميشه در برابر اين توطئه ها با قدرت ايس��تادگي كردند و ايستادگي مي كنند و 
اساس برنامه امريكا هم ايجاد يأس و نااميدي در ميان مردم است كه مردم در عمل 
و بيان، پاسخ قاطع دادند. رئيس جمهور گفت: ما در اين جلسه، براي سناريوهاي 
مختلفي كه ممكن است پيش روي ما باشد، بحث كرديم و هماهنگي الزم براي 

تصميمات آينده ما بحمداهلل وجود دارد. 
روحاني مسائل اقتصادي را يكي ديگر از محورهاي گفت وگو بيان كرد و افزود: در 
اين جلسه همچنين به طور مفصل درباره رفع برخي معضالت اقتصاد به گونه اي كه 
مردم كاماًل احساس امنيت بكنند و بدانند براي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي 
 آنان امنيت كامل در كش��ور وجود دارد، بحث شد. رئيس جمهور همچنين با بيان 
اينكه سازو كاري هم در اين جلسه در ارتباط با اين موضوع پيش بيني كرديم، گفت: 
براي جذب بهتر سرمايه گذاري به ويژه از س��وي كارآفرينان ايراني خارج از كشور 
تصميمات خوبي اتخاذ كرديم به گونه اي كه همه سرمايه گذاران و كارآفرينان بتوانند 

در چارچوب قانون و مقررات كشور، از فضاي اقتصادي كشور بهره برداري بكنند. 
روحاني مسائل منطقه را از ديگر محورهاي بحث و بررسي در نشست سران سه قوه 
بيان كرد و افزود: در منطقه ما اس��تكبار جهاني همواره دنبال ناامني و بي ثباتي و 
ايجاد اختالف بين كشورهاي منطقه است و ما معتقديم مسائل منطقه بايد توسط 
كشورهاي منطقه و با هماهنگي اين كشورها حل و فصل شود و براي آن ساز و كار 

الزم وجود دارد. 
رئيس جمهور به تالش استكبار براي ايجاد ناامني و گسترش تروريسم در منطقه 
اشاره كرد و اظهار داش��ت: امروز بحمداهلل قدم به قدم در حال عبور از اين معضل 
در منطقه هستيم و اميدوارم كشورهاي منطقه در آينده نزديك بتوانند از معضل 
تروريسم خالصي يابند و تروريسم در منطقه ما مضمحل شود و استكبار نتواند به آن 
اهدافي كه دنبال مي كرد، دست يابد. روحاني با اشاره به تالش هاي استكبار جهاني 
براي تغيير در مرزهاي جغرافيايي منطقه گفت: تير اس��تكبار در اين عرصه نيز به 

سنگ خورد و نتوانست موفقيتي كسب كند. 
 رئيس جمهور با بيان اينكه استكبار همچنان به تالش هايش براي ايجاد اختالف 
در منطقه با هدف فروش تسليحات نظامي خود ادامه مي دهد، اظهار داشت: ما بايد 
براي اختالفاتي كه در منطقه وجود دارد راه حل پيدا كنيم. در همين زمينه بايد 
كشتار منطقه اي و بمباران نابجاي منطقه متوقف شود و ما در اين جلسه در خصوص 
اين مسئله هم بحث كرديم و نكات مورد نظر سه قوه در اين زمينه هماهنگ است 
و ان شاء اهلل اقدامات الزم انجام خواهد شد. روحاني برگزاري منظم تر و در فاصله 
زماني كمتر نشست هاي سران سه قوه را از ديگر تصميمات اين نشست ذكر كرد 
و گفت: تصميم گرفتيم نشست سران س��ه قوه در فاصله زماني كوتاه تر و به طور 
منظم تر برگزار شود.  رئيس جمهور اظهارداشت: معتقدم كشور در صورتي مي تواند 
مسير پيشرفت و تعالي را به خوبي بپيمايد كه همه قوا و نيروهاي كشور در كنار هم 
متحد و زير نظر مقام معظم رهبري باشيم و بي ترديد همفكري، رايزني و هماهنگي 
سران سه قوه بسيار تأثيرگذار است و اين مورد تأكيد مقام معظم رهبري هم بود كه 
جلسات رؤساي قوا بيشتر تشكيل شود و ما تصميم گرفتيم كه به طور نوبه نو، منظم 

و با فاصله هاي كمتر جلسه سران سه قوه را برگزار كنيم. 
.......................................................................................................................................

در حكمي از سوي رهبر معظم انقاب صورت گرفت
 انتصاب حسین فدائي 

به  عنوان مسئول دفتر بازرسي رهبري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي با تشكر از زحمات حجت االسام ناطق نوري، 
جناب آقاي حسين فدائي را به عنوان مسئول دفتر بازرسي رهبري منصوب كردند. 

متن حكم رهبر انقالب اسالمي به شرح زير است:
جناب آقاي حسين فدائي دام توفيقه

دفتر بازرسي بخش حساس و مفيدي از مجموعه  منتسب به اين حقير است و 
اكنون كه جناب حجت االس��الم آقاي ناطق نوري از مسئوليت آن كناره گيري 
كرده اند، با تشكر از زحمات چندين ساله ايشان، اين مسئوليت را به جنابعالي 
مي سپارم. شرح رابطه  سازماني و وظايف در حكم صادره از دفتر اينجانب ذكر 

شده است. ان شاءاهلل موفق باشيد. 
سيدعلي خامنه اي-۹۶/۸/7  
.......................................................................................................................................
رنجبرزاده: عراقچي در جلسه غیرعلني درباره 

اقدامات ایران در قبال برجام گزارش مي دهد    
عضو هيئ�ت رئيس�ه مجل�س از حضور رئي�س س�تاد پيگي�ري اجراي 
برج�ام وزارت ام�ور خارج�ه در جلس�ه غيرعلن�ي ام�روز خب�ر داد. 
اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از حضور عباس عراقچي 
رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام وزارت امور خارجه در جلسه غيرعلني امروز 
خبر داد. وي ادامه داد: قرار اس��ت عراقچي در اين نشس��ت درباره استراتژي و 
راهبرد جمهوري اسالمي ايران در منطقه و همچنين اقدامات و موضع گيري اي 
كه وزارت امور خارجه بايد در بحث برجام داشته باشد، مسائلي را تشريح كند. 

رنجبرزاده همچنين تصريح كرد: نمايندگان مجلس هم از روند اقدامات وزارت 
امور خارجه كشور در حوزه كش��ورهاي منطقه و برجام سؤاالت خود را مطرح 
خواهند كرد. عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: قرائت سومين گزارش شش 
ماهه كميسيون امنيت ملي درباره نحوه اجراي برجام هم در دستور كار مجلس 

قرار دارد كه در صورت فرصت حتماً در جلسه انجام مي شود. 
.......................................................................................................................................

مقیمي: بي اعتمادي به امریکا همیشگی است
موض�وع بي اعتم�ادي ب�ه امري�كا، موض�وع ام�روز و دي�روز نيس�ت. 
امريكايي ه�ا از قب�ل از م�رداد 32 نش�ان داده ان�د رفتارش�ان 
همين گون�ه اس�ت و هي�چ گاه تغيي�ري در آن رخ ن�داده اس�ت. 
محمدحس��ين مقيمي اس��تاندار تهران در گفت وگو با فارس در مورد سخنان 
روز يك ش��نبه رئيس جمهور در صحن علني مجلس مبني ب��ر بي اعتمادي به 
امريكا اظهار داش��ت: موضوع بي اعتمادي ب��ه امريكا، موضوع ام��روز و ديروز 
نيس��ت. امريكايي ها از قبل از مرداد 32 نش��ان داده اند رفتارشان همين گونه 
است و هيچ گاه تغييري در آن رخ نداده است. استاندار تهران با بيان اينكه البته 
در مقاطع مختلف آنجا كه منافع ما ايجاب مي كند، برخي مس��ائل را در سطح 
بين الملل دنبال مي كني��م، تصريح كرد: هيچ تفاوتي در ام��روز و ديروز امريكا 

نيست و آنها از قبل از سال 32 به شكل ريشه اي عليه ما اقدام كرده اند.
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