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قالیباف: مردم ما الیق بهترین  ها هستند

شهر خودرو رده دوم را از پرسپولیس گرفت!

  سیاسی »با ياد شهدای انقالب و امام 
شهدا. آينده اين انقالب و 
ايران عزيز پيروزی است، به شرط اينكه ما مسئوالن در 
هر سطحی به سنت های الهی باور داش�ته باشيم و با 
مردم، از مردم و برای مردم تالش كنيم، مشكالت حل 
می ش�ود. م�ردم م�ا الي�ق بهترين   ه�ا هس�تند«.

ای��ن عبارتی اس��ت که محم��د باق��ر قالیب��اف، عضو 
مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در پای��ان برنامه 
 تلویزیون��ی این هفته دس��ت خط ب��رای ای��ن برنامه 

نوشت.
به گزارش تس��نیم، قالیباف در بخشی از این گفت وگو 
در پاسخ به سؤالی درباره چرایی نامه نگاری های چندی 
پیش وی به جوانان که از آن به نواصولگرایی تعبیر شد 
و همچنین تمرکز روی مجلس گفت: واقعیت این است 
که اگر تاری��خ زندگی من را نگاه کنی��د من هیچ گاه در 
زندگی خودم دلبس��تگی به جریانات سیاسی به عنوان 
یک جری��ان حزبی نداش��ته ام. آن چیزی که همیش��ه 
دغدغه من ب��وده، هم��ان آرمان هایی بود ک��ه در آغاز 
جوانی از ام��ام عزیزم��ان دریافت کردیم و آن اس��ام 
سیاس��ی که حضرت امام برای ما تبیین فرمودند و در 
ادامه اش هم حضرت آقا به درس��تی آن مسیر را تبیین 
 کردند و ادامه دادند با ش��رایطی که در کشور و جهان و 

منطقه بود.
بحث من از این جه��ت روی مجلس بوده و تأکید کردم 
که مجلس در رأس امور اس��ت؛ این فرم��وده حضرت 
امام )رضوان اهلل علیه( اس��ت ولی امروز شاهد هستیم 
مجلس به هر دلیلی که بیش��تر فکر می کنم به کارنامه 
خود مجلس بازمی گردد، در رأس امور نیس��ت. خب ما 
در اسفند می خواهیم گام چهار س��اله برداریم و خیلی 
مهم اس��ت که این گام را درست برداریم. من در همین 
تأکیدی که در حوزه مجلس داش��تم، گفتم مهم است 
که مردم ما اف��رادی را به مجلس بفرس��تند که دغدغه 
 مردم را داش��ته باش��ند، دغدغه آرمان ه��ای انقاب را 

داشته باشند.
قالیباف در ارزیابی خود از رویکرد ضد فساد قوه قضائیه 
که با ورود آیت اهلل رئیس��ی تش��دید ش��ده گفت: اصل 
مبارزه با فساد بدون شک کار پس��ندیده ای است. این 
هم وظیفه ما  ها است و هم توقع مردم است. طبیعتاً در 
رأس آن هم قوه قضائیه است و به نظر من هم باید تشکر 
کرد و هم باید تقویت کرد که این کار را انجام دهند، ولی 
این س��ؤال هم در جامعه وجود دارد که آیا ما مفاسد را 
فقط با اقدامات س��لبی باید حل و فصل کنیم؟ یا وقتی 
حرف از اخالگر اقتصادی می زنیم، منظور ما از اخالگر 
اقتصادی کیست؟ چه کس��ی اخالگر اقتصادی است؟ 
وقتی یک تصمیم کسی که سیاس��ت اعمال می کند و 
نظر و برنامه خودش را بیان می کند، مسئول هم هست 
و اختیار هم دارد، قانون هم به او اختیار داده اس��ت که 
نتیجه این می ش��ود فردا صبح دهها ه��زار نفر در صف 
خرید س��که قرار می گیرند. بعد با آن کس��ی که سکه 
خریده برخورد می کنیم، به نظر شما اخالگر اقتصادی 
آن کسی است که در صف سکه ایستاده است یا آن کسی 
که این تصمیم نابخردانه را گرفته اس��ت؟ کدام یک از 

اینها اخالگر اقتصادی است؟ 
قالیباف درباره چگونگی برخورد افراد شاخص و شناخته 

شده با مفاس��د اطرافیان آنها تصریح کرد: در مبارزه با 
فساد نباید خط قرمز داشته باش��یم. حاال ممکن است 
هر کس��ی در یک مجموع��ه ای کار می کن��د و ممکن 
است یک فرد یا کارمند و مسئولی در یک رده ای حتی 
ممکن اس��ت، بستگان فرد باش��د. اگر او برخورد کرد و 
خط قرمزی نداش��ت و آن روزی که خود او مطلع شد، 
تازه من معتقدم نه اینکه قوه قضائیه پیگیری کند، اگر 
خود مسئول متوجه شد، مسئولی در هر رده ای تخلف 
کرده اس��ت، یک زمانی مطلع نیست و تکلیفی هم بر او 
نیس��ت، ولی آن روزی که مطلع شد، به نظر من مهم تر 
از دستگاه های نظارتی یعنی اولین دستگاه نظارتی که 
مسئول است، خود آن مسئولی است که مطلع می شود 
زیرمجموعه او این کار را کرده است. از دادگاه بخواهد با 

عدالت و با اشد مجازات باشد.
قالیباف در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از او پرسید: 
االن - اینکه چیز پنهانی نیست - یکی از همکاران شما 
در شهرداری هم پرونده ای دارد و رسیدگی می شود. در 
مورد او هم این نظر را دارید، گفت: هیچ فرقی نمی کند. 
این مطلبی که بیان می کنم را اگ��ر خودم اجرا نکنم به 
همین مردمی که گ��وش می دهند، خیان��ت می کنم. 
خواهش من این اس��ت که بحث که به اینجا رسید من 
این مطلب را بیان کنم که شما همین بحثی که مطرح 
کردند، به هر حال در کش��ور بحثی در آستانه انتخابات 
مطرح شد که آمدند به تعاونی های مسکن ما برچسب 
»اماک نجومی « زدند. من اولین کاری که کردم خودم 
نامه به دادستان کل نوشتم. از ایش��ان خواهش کردم 
چنین موضوعی را افرادی مطرح کرده اند و خواهش دارم 

به طور جد به این موضوع رسیدگی کنید.
قالیباف در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که یک��ی از اعضای 
شورای ش��هر، آقای میرلوحی، گفته بودند 670 ملک 
به افراد خاص واگذار ش��ده اس��ت، گفت: ایش��ان یک 
مرتبه س��ر همین حرف   ه��ا - من اهل ش��کایت و این 
حرف   ها نیس��تم، ولی به خاطر اینکه معلوم شود اینها 
 حرف درستی نمی زنند، من شکایت کردم - در دادگاه 

محکوم شد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاسخ به این 
ش��بهه که دیدار اخیر وی با احمدی ن��ژاد بوی ائتاف 
و مجلس می ده��د، تصریح کرد: نه، م��ا همان عید بود 
که رفتیم. بحث احوالپرس��ی بود. ایام عی��د بود. یکی 
به من می گفت آقای احمدی ن��ژاد را می بینید؟ گفتم 
بله ما هر جلس��ه مجمع نزدیک هم هس��تیم و آنجا را 
می بینیم و احوال هم را می پرسیم. بحثی که االن اشاره 
کردم، واقعاً ریش��ه در این دارد که وقتی نگاه می کنیم، 
می بینیم این موضوعات و جریانات سیاس��ی در کشور 
م��ا پدرخوانده   هایی دارن��د. آن نامه ای که ب��ه جوانان 

نوشتم از اینجا بود. یک پدرخوانده   هایی وجود دارد. این 
پدرخوانده   ها در حین اینکه در شعار دادن با هم متفاوت 
هستند، ولی در عمل یکسان هستند. من به هیچ یک از 
این پدرخوانده   ها در زندگی سعی کرده ام نه دلبستگی 
داشته باشم و نه عقد اخوت داشته باشم. نامه ای که به 
جوانان نوشتم از اینجا بود و گفتم تا خودتان در میدان 

نیایید این کار ادامه دارد.
قالیب��اف درباره اقدام��ات پدرخوانده های سیاس��ت و 
کسانی که برای خانواده او حاشیه سازی کردند، گفت: 
یک نکته بیان کنم که به یکی از پدرخوانده   ها در حوزه 
سیاست گفتم، شما نگاه کنید تا دی ماه سال 83 که من 
هم فرمانده نیروی انتظامی بودم، هیچ بحثی هم از آمدن 
من در عرصه قدرت و سیاس��ت نبود. شما یک مورد از 
این موارد در زندگی من نمی بینید که کسی شایع کرده 
باشد. حتی در همین مباحث کوی دانشگاه که صحبت 
می شود، من فروردین 83 از نیروی انتظامی بیرون آمدم 
تا دی ماه که پا در سیاس��ت نگذاش��ته بودم، جریانات 
سیاسی را نگاه کنید. درخصوص عملکرد من در ناجا، در 
رابطه با مسائل دانش��گاه و رفتار با دانشجویان آن زمان 
در دولت آقای خاتمی نظرات ایشان نسبت به من را نگاه 
کنید. نظرات آقای معین را آن زمان ن��گاه کنید. همه 
می گفتند پلیس از این بهتر نمی توانست رفتار کند چون 

من رفتار سیاسی نمی کردم.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه ما اصًا قشر خاکستری 
نداریم، این چه حرفی اس��ت که بیان می کنیم، گفت: 
امروز به عنوان اسام انقابی و به عنوان اسام سیاسی 
امام در مسند قدرت هستیم و همه این 80 میلیونی که 
در این کش��ور زندگی می کنند در سایه قدرت هستند. 
همه اینها شهروندان ما هس��تند. انقابی اصیل کسی 
است که برای تک تک مردم ایران دل می سوزاند. حاال 

یک عده قالیباف را قبول ندارند، اشکالی ندارد.
قالیباف گریزی هم ب��ه نظرس��نجی  ها زد و اینکه چرا 
جری��ان اصولگرایی به وح��دت در معرف��ی کاندیدا در 
س��ال 92 نرس��ید، گفت: من فکر می کنم اگر وحدت 
ش��کل می گرفت در هم��ان مرحل��ه اول ب��ه نظر من 
می توانس��تیم موفق باش��یم. یک نفر می مان��د، آقای 
عارف کنار رفت و فقط آقای روحانی ماندند که حمایت 
 آقای هاشمی هم پشت ایشان بود. این سمت چهار نفر 

ماندیم.
وی تصریح کرد: مبنا اگر نظرسنجی بود در نظرسنجی   ها 
خود آرا نشان داد فاصله ما با بقیه )نامزدهای اصولگرا( 
حداقل دو برابر بود. ولی این نکته مهم است که درسی 
برای جریان سیاسی این طرف گرفتیم، برای انقاب و 
مردم چه درسی بگیریم. خواهش می کنم این دو نکته 
را دقت کنید. در سال 88 که این اتفاقات افتاد فاصله ای 
که گفتند آرا این طور شده و ش��مارش این طور شده، 
تقلب شده 11 میلیون رأی شده، ولی در انتخابات سال 
92 چند میلی��ون در انتخابات ش��رکت کردند؟ حدود 
34 میلیون نف��ر. 250 ه��زار رأی در 35 میلیون بود. 
بقیه آرا را جمع می کردیم فاصله همان 250 هزار رأی 
بود. حتی اگر من ب��ه عنوان نفر دوم، یک درخواس��ت 
بازنگری از انتخاب��ات می کردم و صندوق ه��ای 3 تا 4 
 میلیون رأی را بش��مارند احتمال اینکه 250 هزار رأی 

در صندوق  ها...  

رئيس قوه قضائيه:

کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت است
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر    سیاسی
ضرورت اقتدار، مهربانی و 
تدبير دادستان   ها در انجام وظايف قانونی، توصيه   هايی را 
خط�اب به دادس�تان های سراس�ر كش�ور بي�ان كرد. 
به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی قوه قضائی��ه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در همایش دادستان های سراسر کشور 
که در مشهد مقدس برگزار شد، نقش دادستان و دادسرا را در 
اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم 
و کیفر مجرمان بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: نقش 
دادستان در قانون، یک فرایند است و مقطعی خاص را شامل 
نمی شود. بر این مبنا می توان پیشگیری از جرم، کشف جرم، 
انجام تحقیقات مقدماتی، تقاضای کیفر برای مجرمان، حضور 
در دادگاه  ها در مرحله رسیدگی و صدور حکم، اعام اعتراض 
در صورت تشخیص عدم تناسب جرم و مجازات، اجرای حکم 
صادره، نقش آفرینی در بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر 
در خصوص شمول مرخصی یا عفو و اقدامات تأمینی بعد از 
آزادی از زندان را از جمله مهم  ترین وظایف قانونی دادستان 

دانست که یک پروسه را تشکیل می دهد. 
   تسامح با مفسدان اقتصادی بايد در حد صفر باشد

آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به جرائم اقتصادی خاطرنشان 
کرد: در جرائم اقتصادی، بازدارندگی مجازات  ها اهمیت زیادی 
دارد و در خصوص مفسدان اقتصادی نیز باید تسامح در حد 
صفر باشد. در جرائمی که از سوی آسیب دیدگان اجتماعی 
ارتکاب می یابد، باید نگاه ترمیمی و اصاحی وجود داش��ته 
باشد. نسبت به مسائل امنیتی نظیر جاسوسی، و وابستگی به 
بیگانگان نیز جای اغماض نیست. اما نباید فراموش کرد که 
جرم امنیتی و سیاسی متفاوت است. کسی که به دلیل قرار 
گرفتن در یک مخمصه و تضییع حق خود دست به اعتراض 
می زند، با کسی که وابسته به بیگانه است و بر موج اعتراض 
این شخص سوار می ش��ود تفاوت دارد و تشخیص این دو از 

یکدیگر بسیار مهم است. 
   نبايد اجازه داد آزادی های مشروع مردم تهديد شود

رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخابات پیش رو نیز تأکید 

کرد: دادس��تان  ها باید با دس��تگاه های اجرایی که مجری 
انتخابات هس��تند و همچنین ش��ورای محترم نگهبان که 
وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد، در جهت دفاع از حق الناس 
و اجرای قانون، همکاری کامل را داش��ته باشند و هیچ کس 
در جایگاه قضایی حق ندارد له یا علیه شخصی در انتخابات 

موضع گیری کند. 
آیت اهلل رئیس��ی با تأکید بر لزوم توجه دادستان   ها به مقوله 
حقوق عامه و دفاع از آزادی های مش��روع اظهار کرد: نباید 
اجازه داد که هیچ فرد یا نهادی با اتکا به قدرت و ثروت خود، 
آزادی های مشروع مردم را تهدید کند. نسبت به انفال و اموال 
عمومی و محیط زیست هم باید مطالبه و مراقبت الزم از سوی 
دادستان   ها صورت گیرد. کسانی که به بیت المال و اراضی ملی 
دست اندازی می کنند باید با برخورد قاطع دادستان  ها مواجه 
شوند و در این مسیر باید همکاری الزم میان دادستان   ها با 

بخش های اجرایی وجود داشته باشد. 
رئیس قوه قضائیه افزود: نس��بت به سامت جامعه، امنیت 
غذایی و بهداش��ت عمومی باید حساس��یت الزم از سوی 
دادس��تان   ها وجود داش��ته باش��د. حفظ اخاق عمومی و 
عفاف و رعایت مسائل فرهنگی نیز باید مدنظر دادستان   ها 
باش��د. نکته دیگر، دفاع از تولید و تولیدکننده، کارآفرین و 
تاشگر عرصه اقتصادی است. نظرمان این است که شفافیت 
اقتصادی می تواند در این زمینه بس��یار مؤثر باشد. کاسبی 
مفسدان اقتصادی در عدم ش��فافیت اقتصادی است. باید 
روابط اقتصادی جلوی دید مردم و پشت ویترین باشد. این 
امر از نارسایی   ها می کاهد. در این زمینه نیز باید سامانه های 

الزم فعال شود. 
   قضات به زندان   ها س�ر بزنند تا كمتر حكم حبس 

بدهند
آیت اهلل رئیس��ی با تأکید بر لزوم نظارت هر چه بیش��تر 
دادس��تان   ها بر ضابطان قضایی و ص��دور کارت برای هر 
کس که در هر سطحی به عنوان ضابط قوه قضائیه فعالیت 
می کند، به موضوع دسترسی های الکترونیک اشاره کرد 
و به مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه دستور داد 

برای تسهیل وظیفه نظارتی دادستان ها، دسترسی های 
الکترونیکی الزم به آنان داده شود. رئیس قوه قضائیه در 
بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه دادستان   ها مبنی 
بر نظارت بر زندان   ها اشاره کرد و گفت: دادستان، هر روز 
که به محل کار خود می رود اول باید لیس��ت زندانی   ها را 
ببیند تا اگر قابل کاس��تن از تعداد آنهاست حتماً این کار 
را انجام دهد. حبس زدای��ی مورد تأکید ش��رع انور و در 
سیاست های اباغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی 
است. نباید قرار  ها را به گونه ای صادر کنیم که منتهی به 
بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به 
زندان، برای فرد و خانواده اش عوارض فراوانی دارد. آیت اهلل 
رئیسی افزود: حتماً تأکید کنید که نسبت به قرار بازداشت 
و قرارهای تأمین منتهی به بازداش��ت، احتیاط های الزم 
به عمل بیاید. همه باید در جهت کاهش بازداش��تی   ها و 
کاهش جمعیت کیفری تاش کنند. بد نیس��ت که همه 
قضات، به صورت هفتگی یا ماهانه به زندان   ها سر بزنند تا 
بلکه با مشاهده شرایط، بیشتر از مجازات های جایگزین 

حبس استفاده کنند. 
  گزارشگران فساد بايد تشويق شوند

رئیس قوه قضائیه بر لزوم نظ��ارت بر اجرای احکام کیفری، 
هدایت پرونده های مربوط به جرائم قابل گذشت به شوراهای 
حل اختاف و جلوگیری از ثبت کیفری پرونده   ها برای تمرکز 
هر چه بیشتر بر رسیدگی به جرائم مخل امنیت و همچنین 
دادن اولویت به پرونده   هایی که دغدغه مردم یک شهر،  منطقه 
یا کشور شده اس��ت تأکید کرد. آیت اهلل رئیسی با تأکید بر 
ضرورت تشویق گزارشگران فساد نیز اظهار کرد: اگر کسانی 
فسادی را گزارش کردند باید مورد تشویق قرار بگیرند. وقتی 
یک خبرنگار آسیبی را اعام کرده باید مورد تشویق باشد، نه 
اینکه بپرسیم چرا این را گزارش کرده است، البته مطمئناً 
سخن از عیب جویی و جس��ت وجو در زندگی افراد نیست. 
رئیس قوه قضائیه در پایان بر لزوم ایجاد امید با اقدام و عمل 
تأکید کرد و گفت: کار دشمن کوبیدن بر طبل یأس و ناامیدی 

است و باید اقدام شما امیدآفرین باشد. 

  ورزشی ديروز در روز پايانی هفته 
دهم ليگ برتر فوتبال، شهر 
خودروی مشهد با پيروزی مقابل پارس جنوبی، به رده 
دوم جدول صعود ك�رد و جای پرس�پوليس را گرفت. 
هفته دهم لیگ برتر دیروز با انجام چهار بازی به پایان رسید. 
در یکی از مهم  ترین بازی های دیروز شهر خودرو در مشهد 
میزبان پارس جنوبی جم بود و شاگردان یحیی گل محمدی 
توانستند با تک گل حس��ین مهربان در دقیقه 78 حریف 
جنوبی شان را شکس��ت دهند. ش��هر خودرو با این برد 20 
امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سپاهان 22 امتیازی 

و صدرنشین به رده دوم جدول صعود کرد. 
گل محمدی پ��س از بازی معتقد بود که ش��اگردانش مزد 
صبرش��ان را گرفته اند:  »ما موقعیت های خوب��ی در بازی 
داش��تیم اما گل نزدیم و تمرکز از دست رفت. موقعیت 50 
درصدی هم امروز به حریف ندادیم. فشار زیادی به تیم حریف 
آوردیم و مزد صبر خودمان را گرفتیم. ما بعد از گل موقعیت 

داشتیم اما تمرکز بازیکنان کمی از دست رفت.«
در دیگر بازی دیروز ماشین سازی در تبریز میزبان ذوب آهن 
اصفهان بود، در این مسابقه ذوبی  ها ابتدا با گل ارسان مطهری 
که در ثانیه 35 به ثمر رس��ید و رکورد سریع   ترین گل فصل 
جاری لیگ را ثبت کرد از ماشین س��ازی پیش افتادند اما در 
دقیقه 86 دوسانتوس با یک شوت از داخل محوطه جریمه گل 
مساوی را زد و در دقیقه 2+90 زنده روح با ضربه سر گل دوم تیم 
ماشین سازی را زد تا شاگردان رسول خطیبی برنده این بازی 
لقب بگیرند و روند نزولی ذوب ادامه داشته باشد. با این برد که 
اولین برد ماشین سازی پس از چهار هفته بود، این تیم تبریزی 
17 امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد.  در طرف 
مقابل ذوب 7 امتیازی و در رده چهاردهم باقی ماند تا سبزپوشان 
اصفهانی پس از یک برد در هفته گذشته، با این باخت دوباره به 
جاده بحران برگردند. منصوریان که سایه برکناری را روی سرش 
احساس می کند، باخت تیمش را به گردن دو اشتباه انداخت: 
»در حفظ نتیجه مشکل داشتیم از بازیکنان باتجربه گایه 

دارم. روی دو اشتباه بازی را از دست دادیم و همه ما مقصریم 
به خصوص من که مس��ئولیت فنی بازی را برعهده دارم.« در 
یکی دیگر از بازی های دیروز نفت مسجد سلیمان و نساجی 
تاش های شان پس از 90 دقیقه  نتیجه ای در برنداشت و به 
تساوی بدون گل رضایت دادند. در آخرین بازی هفته دهم هم 
شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان به مصاف هم رفتند 

که این مسابقه  با تساوی یک-یک  به پایان رسید. 
روز پنج  شنبه هم در یکی دیگر از بازی های هفته دهم، پیکان 
با یک گل سایپا را شکس��ت داد تا برنده دربی خودروسازان 
باشد. آن هم مسابقه ای که حس��ین فرکی سرمربی پیکان 
پیش از بازی به آن لقب دربی سکوت داده بود: »من این بازی 
را دربی در سکوت نام گذاری می کنم. مردم یکی از فاکتورهای 
زیبا بودن فوتبال هستند. تماشاگرانی که در شرایط سخت 
خودشان را به ورزشگاه می رسانند. این یک سرمایه است که 
این دیدار از این سرمایه محروم است. ما محکومیم که این 

مسابقه را در سکوت برگزار کنیم.«

 روحانی: نمی توانیم یکجانبه تحمل کنیم 
 که به تعهدات مان عمل کنیم

 و آنها به تعهدات شان عمل نکنند

 »گام چهارم«  ايران 
به »فردو« رسيد

  به رغم تاش برخی افراد نفوذی برای به تنش کش��اندن 
و گسترش دامنه تظاهرات در عراق، با اتخاذ تدابیر امنیتی، 
آرامش نس��بی در بغداد و دیگر ش��هر     ها برقرار ش��ده است. 
فرمانده عملیات بغداد هم گفته که به همه نیروهای امنیتی 
اعام ش��ده از هرگونه اقدام خش��ونت آمیز علیه معترضان 

خودداری کنند |  صفحه 15

ويژه هاي جوان  

 بازي سياسي رسانه هاي اصالح طلب با تعدد 
زوجات

 باز هم علی مطهري، باز هم بي ادبي
صفحه 2

صفحه 5

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  18 آبان 1398   -    11 ربيع االول 1441

سال بيست و يكم- شماره 5786 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

نماینده ایران در آژانس  بین المللی انرژی اتمی حساسیت ایران به ورود بازرسان را طبیعی 
دانسته و در جلسه آژانس بدون تأیید بازداشت شدن زن بازرس، درباره آنچه که اخراج 
یک بازرس آژانس خوانده شده، گفته است که ایران در این زمینه » دغدغه های امنیتی « دارد

هنگام ورود این خانم بازرس تجهیزات کنترلی عامت هشدار را نشان داده و به همین 
دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به سایت جلوگیری شده و مراتب به 

آژانس منعکس و اعام شدکه پذیرش قبلی این بازرس لغو شده تلقی می شود | صفحه 15

ايران يک بازرس آژانس را به دليل آلوده بودن به مواد مشكوک و خطرناک اخراج كرد

ديپورت  خانم بازرس آلوده 
   بین الملل

زلزله در 6  استا ن
6 كشته  در ميانه برقراری آرامش نسبی  در عراق 

   زمين لرزه 5/9 ريشتری بامداد روز گذشته 
كه شش استان كشور را لرزاند، براساس آخرين 
آمار شب گذشته، ش�ش كش�ته و هزار و 150 

مصدوم برجا گذاشت. 
با وقوع حادثه كه حدود ساعت 2:17 بامداد جمعه 
با مركزيت شهرستان ميانه اتفاق افتاد، تيم های 
گس�ترده امدادی از زمين و آس�مان در مناطق 
حادثه ديده حاضر شدند و شروع به امدادرسانی 
كردند. انتظار می رود روند رسيدگی همچنان با 

قوت ادامه يابد | صفحه 14

عراقچی: منافع ایران مهم تر از حفظ برجام است
 معاون وزیر امور خارجه گفته که حفظ منافع ملت ایران برای ما، 
مهم تر از حفظ یک توافق با دیگر کشورهاست.  سیدعباس عراقچی  
در حاشیه پنجمین کنفرانس عدم اشاعه در مسکو گفت: هیچ کشوری 
در حسن نیت ایران در حفظ برجام تردید ندارد. وی افزود: هیچ کسی 
تردید ندارد که اگر ایران از منافع برجام بهره مند نشود، به کاهش تعهدات 
برجامی ادامه خواهد داد.  وی با بیان اینکه حفظ منافع ایران مهم تر از 
حفظ یک توافق است، گفت: ایران از یک سو اراده خود را برای عمل به 

تعهدات برجامی و از سوی دیگر کاهش تعهدات در صورت عمل نکردن 
دیگر کشور    ها به تعهدات شان به طور شفاف نشان داده است.  عراقچی 
تصریح کرد: ایران به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داده و اگر شرایط 
تغییر نکند در مسیر کاهش تعهدات حرکت خواهد کرد.  وی با اشاره به 
فرصت جدید دوماهه برای دیپلماسی گفت: قاطعیت جمهوری اسامی 
ایران در دفاع از منافع خود روشن است و این موضوعی است که در 

تمام محافل بین المللی مورد بحث است. 
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