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هشدار آیت ا ...مکارم شیرازی
به مسئوالن اقلیم کردستان عراق

...
دولت

ایلنا :محمد قوچانی به عنوان مشاور
رسانه ای روحانی منصوب شد
قوچانی :موضوع را از دفتر رئیس جمهور
پیگیری کنید

...

چهره ها و گفته ها
عبدا...ناصریفعالسیاسیاصالحطلبگفت:در
جلساتسرانقوابایدگالیهها،دلخوریهاواختالفات
بیانشود،نهدرتریبونهاالبتهبهصرفجلسهگذاشتن
اختالفاتحلنمیشودبلکهمسئوالن
باید آستانه تحمل خود را افزایش
دهند و همان اندازه که مسئولیت
دارن ــد ،به همان ان ــدازه هم
انتقادپذیرباشند/.ایسنا
سردارمحمدرضایزدی،فرماندهسپاهتهراناظهار
کرد:رژیمصهیونیستیبهدنبالجداسازیکردستاناز
عراق،ترکیهوسوریهاست،اماروابطخوبومستحکم
ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه به شکست نقشههای این
رژیمغاصبمنجرشدهاست.ویافزود:ایراناسالمی
از گذشته روابط خوبی با ترکیه داشته است و منافع
مشترک دو کشور میتواند
مانع از اجرای نقشههای شوم
دشمناندرمنطقهشود.
/باشگاهخبرنگاران
نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلسبا
انتقاد از شرایط امروز فضای سیاسی کشور گفت :هم
اکنونگروههابراساسمنافعوامتیازاتدورهمجمع
می شوند .این موضوع انحصار
طلبی هایی را ایجاد می کند
و آن چیزی نیست که بتواند
رضایت مردم را جلب کند/ .
خبرآنالین
فاطمه راکعی ،دبیرکل جمعیت زنان نواندیش
مسلمانگفت:فوریترینوظیفهنمایندگانمجلس
تالشبرایحلمعضالتگوناگون
کشور است و طرح تغییر نظام
از ریاستی به پارلمانی ممکن
است بحثی انحرافی باشد.
/ایرنا

ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس با اشاره به اقدامات احتمالی آمریکا اعالم کرد

تعیین خطوط قرمز و اقدامات متقابل در هیئت عالی نظارت بر برجام

محمد اکبری -وزیر امور خارجه کشورمان
روزگذشته در جلسه غیرعلنی مجلس حضور
یافت تا با ارائه گزارشی به بررسی موضوع
کــردســتــان ع ــراق از یــک ســو و تصمیمات
احتمالی ترامپ درباره برجام از سوی دیگر
بپردازد .محمدجواد جمالی ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در
ایــن خــصــوص اع ــام ک ــرد :ظــریــف در این
نشست تاکید کــرده است که ایــران دربــاره
هرکدام از این تصمیمات احتمالی اعالمی
آمریکا برنامه بالقوهای دارد تا بتواند واکنش
مناسبی داشته باشد .وی افزود :وزیر خارجه
تصریح کرده است وزارت خارجه با هوشیاری
موضع گیری های رئیس جمهور آمریکا را
رصد می کند و گزینه های متناسب ایران در
مقابل موضع گیری های احتمالی آمریکا
درباره برجام روی میز است  .
▪در هیئت عالی نظارت بر برجام خطوط
قرمز و اقدامات متقابل تعیین شده است

علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس نیزگفت :ظریف تاکید کرد که
برجام غیر قابل مذاکره اســت و در هیئت
عالی نظارت بر برجام خطوط قرمز و اقدامات
متقابل تعیین شده است .وی افزود :خطوط
قرمز تعیین شــده مـــواردی همچون عقب
نشینی نکردن ایــران است و این که ایــران
دربـــاره بــرجــام مــجــدد مــذاکــره نمیکند.

رحیمیخاطرنشانکرد:براساستوضیحات
وزیر امور خارجه قرار دادن نیروی رسمی
نظامی ایران جزو گروههای تروریستی باعث
میشود که ما نیز اقدام متقابل انجام دهیم
و نیروی رسمی نظامی کشور مقابل نیز با
چنین اقدامی مواجه شود .محمد رضا تابش
نماینده مردم اردکان در مجلس نیز تصریح
کرد :وزیر خارجه در این جلسه تاکید کرد
که همه تحوالت پیرامونی برجام درعالی
ترین سطوح تصمیم گیری رصد می شود و
اقدامات ما مقتدرانه و عقالنی خواهد بود.
▪تحریم سپاه به معنای تحریم تمام ملت
ایران است

در همین حــال بهروز نعمتی ،سخنگوی
هیئت رئیسه مجلس نیز در جمع خبرنگاران
دراین باره اظهار کرد :در این جلسه با توجه
بــه صحبت هــایــی کــه تــرامــپ در ســازمــان
ملل و به تازگی در رسانه ها مطرح کرده،
سناریوهای سه گانه ای را که ممکن است
ترامپ یا سنا یا کنگره درباره برجام اجرا کنند
مطرح و بررسی شد که ما مقابل همه آن ها
سناریوهای عملی داریم .نعمتی در پاسخ به
سوالی درباره اقدام متقابل ایران در صورت
نقض برجام از سوی آمریکا و صحبت های
آمریکایی ها دربــاره سپاه پاسداران گفت:
سپاه متعلق به همه مردم ایران است و تحریم
سپاه به معنای تحریم تمام ملت ایران است.

به گزارش فارس ،وی همچنین تأکید کرد :در
نشست امروز مطرح شد اقداماتی که ترامپ یا
از سر ناآگاهی یا کمخردی میخواهد انجام
دهد ،موجب این نشود که ما برجام را آتش
بزنیم .نعمتی همچنین درباره موضوع اقلیم
کردستان نیز گفت :در این نشست مطرح شد
که رایزنی های سه جانبه ایران و ترکیه و عراق
برقرار است و البته مذاکرات چند جانبه هم
به غیر از مذاکرات سه جانبه ادامه دارد .در
نشست غیر علنی مجلس مهرداد الهوتی،
محمدجواد ابطحی و عالءالدین بروجردی
نیز به بیان نظرات خــود پرداختند و علی
الریجانی رئیس مجلس در پایان با اشاره به
گزارش وزیر خارجه گفت :تصور میکنم با

...

توجه به تحوالت آینده در منطقه ،رایزنی میان
مجلس و دولت ادامه داشته باشد.
▪توضیح ظریف دربـــاره سفر بــه اقلیم
کردستان

مهرداد بائوج الهوتی از دیگر نمایندگان
مجلس نیز در گفت و گو با جام جم آنالین با
اشاره به سفر اخیر ظریف به اقلیم کردستان
گفت :در این زمینه وزیر خارجه کشورمان
هدف از سفر مذکور را تجلیل از مقام مرحوم
جالل طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق
دانست و گفت سعی شد در این سفر موازین
دیپلماتیک رعایت و فرود هواپیماها و توقف
ها در بغداد ،نجف و سلیمانیه به گونه ای

تنظیم شود که این پیام دیپلماتیک را به جهان
مخابره کند که ما به خاک عراق وارد شده ایم و
نه صرفا کردستان عراق و حادثه خاصی( همه
پرسی استقالل) در عراق رخ نــداده است.
الهوتی خاطر نشان کــرد :در ایــن نشست
مطرح شد ،جمهوری اسالمی ایران آمادگی
هرگونه میانجی گری و مساعدت بین دولت
مرکزی عراق و اقلیم را دارد و از هر اقدامی که
موجب از بین رفتن تنش میان مسئوالن کرد و
دولت عراق شود ،استقبال می کنیم.
وی در عین حــال تصریح کــرد ،استقالل
کــردهــای عــراق مــورد تایید ای ــران و دیگر
همسایگان نیست.
وی همچنین در ادامه با اشاره به سخنرانی
خود در جلسه غیرعلنی مجلس تصریح کرد:
طبق ماده  3قانون مصوب مجلس شورای
اسالمی هرگاه طرفی در قرارداد نقض عهد
کرد ما هم متقابال باید از ذیل آن قرارداد خارج
شویم و این موضوع را بنده به وزیــر محترم
خارجه یادآور شدم .الهوتی در توضیح پاسخ
ظریفدرخصوصاینمادهقانونگفت:طبق
اظهاراتایشان،موضوعنقضعهدهاوخروج
احتمالی ترامپ از برجام در هیئت نظارت بر
اجرای برجام که توسط مقام معظم رهبری
تعیین شده است مورد بررسی قرار می گیرد و
هر تصمیمی در این باره گرفته شود به اجرا در
خواهد آمد و اگر تشخیص بر بد عهدی برجام
داده شود ،قطعا ماده  3اعمال می شود.

درحاشیه
تغییرات در شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان

اعتراض ایران به دولت ســومالی در
پیشلیکبهکشتیماهیگیریایرانی

فرمانده نیروی هوایی عمان با
امیر پوردستان دیدار کرد

انتقاد قیومی از بدعهدی های
انتخاباتی

رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل
ارتش به اردوی جهادی میروند

باشگاهخبرنگاران-محتشمی
رئیس جبهه اصالحات درباره
تــغــیــیــرات در شــــورای عالی
سیاست گــذاری اصــاح طلبان گفت :برای
تمکین اصالحات در جامعه و تقویت احزاب،
اعضایشوراهمگیبایدبهنمایندگاناحزاب
اصالحطلب تبدیلشوند.

ایسنا  -قاسمی سخنگوی
وزارت خــارجــه بــا بــیــان این
کـــــه پـــیـــگـــیـــری وضــعــیــت
ماهیگیران به صورت جدی از سوی وزارت
خــارجــه در حــال بــررســی اســت،افــزود :از
کانالهای موجود ایران اعتراض خود را به
سومالی در این باره اعالم کرده است.

مهر -در دیـــدار روزگذشته
ســرلــشــکــرمــطــر عــلــی مطر
العبیدانی ،فرمانده نیروی
هوایی ارتش عمان با امیر سرتیپ احمدرضا
پــوردســتــان ،جانشین فرمانده کل ارتش
درباره گسترش و تعمیق مناسبات نظامی و
همکاری های دو جانبه گفتوگو شد.

ایلنا-عضوشورایمرکزیحزب
مــردمســاالری گفت :وقتی در
انتخابات ائتالف میکنیم ولی
درکارکردنجناحیعملمیکنیم،اینیعنی
توافق هــای ما مشکل دارد.حــجـتاالســام
قیومی افزود :چه اصالحطلب و چه اصولگرا
نبایدبعدازتوافقخالفآنعملکنند.

فارس -معاون روابط عمومی
بسیج از حضور سردار غیب پرور
رئیسسازمانبسیجو سرلشکر
موسوی فرمانده کل ارتش در اردوی خدمت
رســانــی «جــهــادگــران حسینی؛ فــرزنــدان
خمینی» روستای اسماعیل آبــاد کوچکلو
شهرستان زرندیه استان مرکزی خبر داد.

روایت رسانه آمریکایی از تالش آمریکایی ها برای جذب دانشمندان هسته ای ایران

سالم حبیبی! من مأمور سیا هستم!

سازمان آمریکایی «پروپابلیکا» ،که در حوزه روزنامهنگاری
تحقیقی فعالیت می کند ،گزارش مفصلی به قلم دانیل
گولدن ،دربــاره تله سازمان سیا در  10سال پیش برای
ترغیب دانشمندان هستهای ایــران به خروج از کشور و
جدا شدن از برنامه اتمی ایران منتشر کرد .دانیل گولدن
به تازگی نیز کتابی با عنوان «مدارس جاسوسی» ،درباره
استفاده سازمان های جاسوسی آمریکا از دانشگاه های
معتبراینکشوربرایبهکارگیریوجذبجاسوسنگاشته
است .به گزارش فرارو 10 ،سال پیش« ،سیا» ،سازمان
جاسوسی آمریکا برای سنگ اندازی در برنامه اتمی ایران،
یک کنفرانس دانشگاهی "جعلی" ترتیب داد تا در آن
دانشمندان هستهای کشورمان را شکار کند .در جریان
این کنفرانس که توسط سیا تامین مالی شد ،ماموران این
سازمان جاسوسی ،سعی کردند ،دانشمندان ایران را به
جداشدنازبرنامهاتمیتطمیعکنند.درجریانکنفرانس
مزبور ،شرکتکنندگان پس از سخنرانی و بحث علمی،
در شب برای استراحت به هتل رفتند .دوربینهای تعبیه

شده در اتاقهای محل سکونت دانشمندان ایرانی نشان
می داد که آن ها خواب هستند ،در این بین ،مامور سیا به
آرامی در زد و وارد اتاق دانشمند ایرانی شد .سیا ،ماهها
برایاینعملیاتازطریقیکشرکتتجاریجعلیبرنامه
ریزی و کنفرانسی را در یک موسسه علمی خارجی غیر
مشکوک در یک کشور بیطرف برگزار کرد .مامور سیا به
محض ورود به اتاق دانشمند ایرانی دست خود را بر سینه
گذاشت و گفت" :سالم حبیبی ،من مامور سیا هستم و از
تو میخواهم به همراه من با هواپیما به آمریکا بروی ".بر
اساس ادعای این گزارش ،چهره دانشمند ایرانی ترکیبی
از"غافلگیری،ترسوکنجکاوی"رانشانمیداد.نویسنده
بهنقلازدیویدآلبراتوابستهبهانستیتویعلموامنیتبین
المللی ،نوشت" :از دوره جورج دبلیو بوش ،دولت آمریکا
"پول نامحدودی" برای تالش جهت به تاخیر انداختن
برنامه هستهای ایران در اختیار داشت .یکی از برنامههای
سیا« ،عملیات فرار مغزها» نام داشت که برای جدا کردن
دانشمنداناتمیایراناجراشد".بنابهادعایاینگزارش،

معموال کنفرانسهای علمی سیا ،بر یک موضوع خاص در
فیزیک هستهای که دارای کاربردهای مسالمت آمیز بود،
تمرکز می کرد تا بتوانند دانشمندان ایران را جذب کنند.
در جریان این گونه عملیات ،مامور سیا در قالب دانشجو،
استاد ،آشپز هتل یا یک عنوان دیگر غیر اطالعاتی ظاهر
میشد.اینماموران،باخوراندنموادیاسهالآوریاشبیه
آن به محافظ شخصی دانشمندان ،آن ها را دور می کردند.
نویسندهگزارشبهنقلازیکمامورسابقسیاکهدرچنین
عملیاتی درگیر بوده ،ادعا کرد" :از طریق کنفرانسها
تعدادکافیازدانشمندانایرانیبهآمریکارفتندتادربرنامه
هستهای ایران مانع ایجاد شود .در یک مورد ،مهندسی
که سانتریفیوژهای برنامه اتمی را تجمیع کرده بود ،به
شرط ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه «ام آی
تی» موافقت کرد از ایران خارج شود ".نویسنده در پایان
گزارش اعالم کرد ،اگر ترامپ توافق هستهای را لغو کند،
احتماال کنفرانسهای سیا برای سنگاندازی در (مسیر)
دانشمندان هستهای ایران مجدد به طور سری بازگردد.

...

آن سوی سیاست

عکس:آرشیو

خبرگزاری ایلنا ادعا کرد محمد
قوچانی با حکم رئیسجمهور به
سمت دبیر شــورای بررسیهای
ویــژه ریاستجمهوری و مشاور
رســان ـهای حــجـتاالســام حسن
روحــانــی منصوب شــد .تاکنون
منابعرسمیوپایگاهاطالعرسانی
رئیس جمهور ،این خبر را اعالم
یا تأیید نکرده اند .در همین حال ،قوچانی در گفت و گو با
آنا درباره انتصاب به عنوان دبیر شورای بررسیهای ویژه
ریاست جمهوری و مشاور رسانهای رئیسجمهوری گفت:
موضوع را از آقای واعظی و دفتر رئیسجمهور پیگیری
کنید.در دولت یازدهم ،محمد رضا صادق مسئولیت مشاور
رسانه ای رئیس جمهور را برعهده داشت که در سال  95به
عنوان سفیر ایران در کرواسی انتخاب شد .محمد قوچانی
از روزنامه نگاران برجسته اصالح طلب است که در کارنامه
خودسردبیریروزنامههایاعتمادملی،شهروندامروز،هم
میهن،آسمانوهمچنینهفتهنامهصداوایراندخترادارد.

ایسنا -آیتا ...مکارم شیرازی با انتقاد شدید از همهپرسی در کردستان عراق خطاب به مسئوالن کردستان عراق تصریح کرد :با این همه
مشکل و بدون مطالعه دقیق جوانب کار ،شما همهپرسی کردید و االن یا باید عقبنشینی کنید یا بایستید و تبدیل به ویرانه بشوید ،زیرا اگر
درگیری ایجاد شود و شما در مقابل سه کشور قوی بایستید ،به ویرانه تبدیل خواهید شد و اسرائیل چه کاری میتواند برای شما بکند؟

هادی محمدی

political@khorasannews.com

از برکات ترامپ
چند ساعت دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد
گفت که ایران به برجام پای بند بوده یا نبوده و پس از آن
احتماال کنگره این کشور نیز دو ماه وقت دارد تا قوانین
تحریمی جدید را اجرا کند یا نکند و شاید آن هنگام دیگر
برجامی باقی نماند و در همان کودکی از دست برود.
همچنین خبرهایی به گوش می رسد که با اجــرای این
قوانین عمال یا رسما سپاه پاسداران نیز به عنوان یک گروه
تروریستی در فهرست تروریسم آمریکا جای می گیرد  .برای
نگارنده این موضوعات اگرچه مهم و اثرگذار در سیاست
خارجی کشورمان به شمار می رود اما از زاویه ای دیگر و با
وجود هر عیب و بدی که برایش متصور باشیم  ،تا این جای
کار یک نکته مثبت و امیدوار کننده داشته و آن هم یک صدا
شدن مسئوالن کشور در بخش های مختلف و جناح های
مقابل هم است .اگر برخی ستارگان دنباله دار کهکشان
راه شیری هر  10سال دیــده می شوند ،هم صدا شدن
جناح ها و شخصیت های سیاسی در ایران نیز کمتر دیده
می شود و کم تر پیش آمده که بر یک مطلب و یک موضع
سخنان مشابه بگویند .اتفاقی که این روزها درباره سپاه
و در مقابله با ترامپ می شنویم همان قدر جالب و تکان
دهنده است که کم نظیر نیز محسوب می شود .روز گذشته
سخنان رئیس جمهور روحانی در دفاع از سپاه پاسداران را
حداقل هم نسل های ما تا به حال نشنیده بودند؛ سخنانی
قاطع و در جهت تقویت موضع کشور  .این روزها نمایندگان
مجلس و شخصیت های سیاسی به ویژه در اردوی اصالح
طلبان هم دفاعیات جانانه ای از سپاه دارند که نشان می
دهد اگر چه همه این ها در داخل و نسبت به برخی اتفاقات
و رویکردها انتقاد کرده و می کنند اما امروز این تشخیص
درست صورت گرفته که موضع کشور و امنیت آن اهمیت
اصلی را دارد و دیگر جایی برای سخن و حرف غیر باقی نمی
ماند .این را شاید بتوان از برکات ترامپ و هر دشمن نادانی
که با رفتار و سخنانش در کشور ما وحدت زایی می کند،
دانست .با این حال همچنان امیدواری کمی داریم که رفتار
غیرمعقول و حماقت باری که کاخ سفید نشینان وعده آن را
داده اند در ساعات باقی مانده تغییر کند تا برای خود  ،ما و
دیگر بازیگران جهانی و طرف های مذاکره برجام زحمت
ایجاد نکنند.

...

وزارت علوم
امیری  :رئیس جمهور در فرجه قانونی
وزیران علوم و نیرو را معرفی خواهد کرد
هــادی محمدی – حسینعلی امیری ،معاون پارلمانی
رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولــت در جمع
خبرنگاران ،درباره معرفی وزیران باقی مانده علوم و نیرو
به مجلس با بیان این که فعال نمایندگان در تعطیالت برای
سرکشی به حوزه های خود می روند و دو هفته وقت است،
افزود :بر اساس قانون اساسی ،رئیسجمهور اختیار دارد
وزارتخانههایی که وزیر ندارند را با سرپرست اداره کند؛ که
االن دو وزارتخانه با سرپرست در حال اداره شدن هستند.
قانون و آیین نامه داخلی مجلس هم میگوید به هر دلیل اگر
وزارتخانهای وزیر نداشت ،رئیسجمهور برای آن سرپرست
منصوب کند .سقف زمانی قانون اساسی برای این منظور
سه ماه است که فعال در فرجه قانونی هستیم و در همین
فرجه قانونی رئیسجمهور دو وزیر را به مجلس معرفی
خواهد کرد .وی دربــاره طرح مسئله تغییر نظام ریاستی
به نظام پارلمانی نیز گفت :اگر قرار باشد شکل حقوقی
دولت تغییر کند باید در قانون اساسی تغییر ایجاد شود و ما
معتقدیم در نظام فعلی چون رئیسجمهور با رای مستقیم
مردم انتخاب میشود دموکراسی و اعتبار رای و دخالت
مردمدرسرنوشتسیاسیکشورشانتضمینشدهتراست.

محمدرضا باهنر دبــیــرکــل جامعه اسالمی
مهندسین درصفحهشخصیتوئیتر
خــود نوشت« :وحــدت ســران قوا
الزمه وحدت ملی است .بصیرت
حکممیکندسرانمتحدباشند.
پاسخندادنبهترازمقابله
است/».ایسنا
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