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رئیس قوه قضاییه:

باید صف اعتراض
از تخریب و آشوب جدا شود

3

فرمانده کل سپاه:

ائتالف جاهلیت عربی در باتالق یمن 
با رسوایی مواجه شده است

1

تالش بیهوده
 برای زنده نگهداشتن برجام

سیاوش کاویانی

به نظر می رسد دولت همچنان به آینده برجام 
و دس��تاوردهای خیالی آن چشم امید دارد و برای 

نجات آن هنوز تالش می کند.
بی��ش از یک ماه پیش بود ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در یک اقدام قابل پیش بینی 
از برج��ام خارج ش��د و اع��الم کرد ک��ه اقدامات 

شدیدتری را علیه ایران وضع خواهد کرد.
واکنش ایران در قبال اقدام آمریکا واکنش��ی 
قاط��ع نب��ود چراکه، پ��س از اقدام آمری��کا توقع 
می رفت واکنش تندی از س��وی ایران انجام شود،  
اما نش��د، شاید برجام دس��ت ایران را بسته است! 
اروپایی ه��ا اعالم کردند خواهان باقی ماندن برجام 
هس��تند، اما تاکنون ب��رای زنده نگه داش��تن آن 
رفتاری را از خود بروز نداده اند که بتوان به آینده 

توافق هسته ای بدون آمریکا امیدوار بود.
پیش بینی ها نش��ان می دهد که هر چند اروپا 
و آمریکا بر س��ر برخی مس��ائل همچون مس��ائل 
تج��اری و مال��ی اختالفاتی پیدا کرده ان��د اما، آنها 
هیچ گاه رواب��ط خود را با یکدیگر ب��ه خاطر ایران 

تیره نخواهند کرد.
اروپا و آمریکا علیه ایران منافع مشترک دارند، 
منافعی که س��عی دارد تا ایران را از نظر اقتصادی، 
نظامی و سیاسی در شرایط بسیار ضعیف قرار دهد 
و پس از رس��یدن به آن، ضربه نهایی را وادار کند، 
ب��اور این موضوع که اروپا و آمریکا وجود و ماهیت 
جمهوری اس��المی ایران را نمی خواهند چراکه آن 
را مانعی بر سر راه توس��عه طلبی های سلطه گرانه 
خود می دانند دش��وار نیس��ت، باید در این زمینه 

اندکی واقع بین بود.
آنگون��ه ک��ه درباره آمری��کا تصور می ش��د و 
خوش��بینی زیادی وجود داشت، نباید درباره اروپا 
نیز تصور ش��ود، این دو تفاوت زی��ادی با یکدیگر 
ندارن��د که بخواهیم با اروپ��ا برجام را ادامه دهیم. 
ق��در مس��لم اروپ��ا و آمری��کا اکنون تقس��یم کار 

کرده اند.
آمریکا به فش��ارهای سیاسی و اقتصادی خود 
علیه جمهوری اس��المی ایران می افزاید و س��عی 
می کند تا باعث برخی نابسامانی ها در داخل کشور 
شود که اعتراضات را در پی داشته باشد و از آن سو 
اروپ��ا همچن��ان زمان می خرد و س��عی می کند تا 
مذاکرات خود با ایران بر س��ر ماندن یا نماندن در 

برجام را به دراز بکشاند.
حت��ی همفک��ران دول��ت و ش��خص آق��ای 
رئیس جمهور همچون دکتر سریع القلم که تا پیش 
از برجام، موافق مذاکرات هسته ای بود، اعتقاد دارد 
ک��ه دول��ت، رئیس جمهور و ش��خص وزیر خارجه 
خوش��بینی زیادی به آمریکا داش��تند و اکنون نیز 
این خوشبینی به اروپا کشیده شده است. او چنین 

رویکردی را اشتباه می داند. 
اگر آق��ای روحانی برای بقای برجام به س��فر 
اروپایی به دو کش��ور سوئیس و اتریش رفته است، 
چنین س��فری ه��م نمی تواند پیکر م��رده برجام 
را زن��ده کند، اکن��ون بازیگران اصل��ی در برجام، 
انگلیس، فرانس��ه و آلمان هس��تند نه س��وئیس و 
اتریش، هر آنچه که در اتحادیه اروپا به تأیید برسد 
براساس آن تصمیمی است که این سه کشور با در 
نظر گرفت��ن منافع ملی خود که با منافع آمریکا و 
رژیم اس��رائیل گره خورده و مش��ترک است، اجرا 

خواهد شد.
چنی��ن س��فرهایی وقت و هزین��ه تلف کردن 
اس��ت و فرصت را از ایران ب��رای پرداختن به امور 

داخلی می گیرد.
در این میان فرانسه کشوری است که به گروه 
تروریستی منافقین اجازه برگزاری میتینگ با حضور 
میهمانان��ی که از آمریکا، اروپا و برخی کش��ورهای 
عربی هستند می دهد. سازمانی که دستش به خون 
بیش از 17 هزار ایرانی آغش��ته اس��ت، اما همین 
گروه در فهرست گروه های تروریستی اروپا و آمریکا 

قرار ندارد.
چگونه می توان به چنین کشورهایی اعتماد و 
اطمینان کرد؟ در حالی که ش��رکت های فرانسوی 
نیز قراردادهای خود را یکطرفه فسخ کرده و ایران 
را ترک کرده اند. ش��رکت های آلمانی نیز دست به 

چنین کاری زده اند.
باید برجام را کنار گذاش��ت و همت کرد و به 
توانمندی های داخل��ی خود تکیه کرد که تنها راه 
همین اس��ت. شرایط موجود به خاطر وجود برجام 

است. اگر نبود، وضعیت به این شکل درنمی آمد.
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پیکر مطهر ۲۰ شهید دفاع مقدس 
در عراق کشف شد

با ت��الش اعضای تی��م کمیته جس��ت وجوی 
مفقودین س��تادکل نیروهای مس��لح، روز یکشنبه 
1۰ تیرماه ۹7 در خاک های گرم عراق پیکر مطهر 

۲۰ تن از شهدای دوران دفاع مقدس کشف شد.
بع��د از پیدا ش��دن بی��ش از 4۰ هزار ش��هید 
در ط��ول عملیات ه��ای تفحص پیکره��ای مطهر 
ش��هدا، با کاوش ح��دود 4۲۰۰ ش��هید دیگر کار 
تفحص پیکر ش��هدای دفاع مقدس به اتمام خواهد 
رسید. با وجود مش��کالت، کمبود امکانات و موانع 
پیش رو کار جس��ت وجوی ش��هدا توس��ط کمیته 
 جس��ت وجوی مفقودین س��تادکل نیروهای مسلح 

ادامه دارد.
با ت��الش اعضای تی��م کمیته جس��ت وجوی 
مفقودین س��تادکل نیروهای مس��لح، روز یکشنبه 
1۰ تیرماه ۹7 در خاک های گرم عراق پیکر مطهر 
۲۰ تن از ش��هدای دوران دفاع مقدس کش��ف شد. 
پیکر مطهر این شهدا در مناطق مندلی، زبیدات و 

کتیبان در کشور عراق پیدا شد.

شکایت از قراردادهای نفتی
مختومه شد

رئیس دی��وان عدال��ت اداری گف��ت: تاکنون 
درخواستی برای بررس��ی مصوبات ارزی به دیوان 

عدالت نیامده است.
حجت االسالم محمدکاظم بهرامی در پاسخ به 
این س��وال که آیا تاکنون ش��کایت و یا درخواست 
بررس��ی پیرامون مصوب��ات ارزی و بانکی به دیوان 
عدالت اداری امده اس��ت؟ گف��ت: تا این لحظه در 
رابطه با مصوبات اخیر ش��کایتی مطرح نشده و به 

همین دلیل دیوان عدالت ورود نکرده است. 
وی در پاس��خ به این س��وال که اخیرا، برخی 
فع��االن اقتصادی ط��ی نامه ای به دی��وان عدالت 
اداری،درخواس��ت ورود دیوان به موضوع مصوبات 
بانکی را داش��تند، آیا این نامه را وصول کرده اید؟ 
گفت: اگ��ر نامه ای به دیوان عدالت اداری ارس��ال 

شده باشد، موضوع را پیگیری می کنیم.
بهرامی در پاس��خ به این س��وال که سرنوشت 
قرارداده��ای نفت��ی باالخره چه ش��د، انتقادهایی 
نس��بت به روند بررس��ی در دی��وان عدالت اداری 
مطرح ش��د، این ش��کایت ب��ه نتیجه رس��ید و آیا 
درخواست مجدد رسیدگی مطرح شد است؟ گفت: 
در بسیاری از این موارد اینچنینی، چون در دولت 
و مجل��س، مراحل قانون��ی را گذرانده ب��ود، روند 

بررسی تفاوت کرد.
رئی��س دی��وان عدال��ت اداری اف��زود: ما در 
دی��وان عدال��ت اداری آن چیزهای��ی را بررس��ی 
می کنی��م ک��ه ب��ر خ��الف قوانی��ن باش��د و اگر 
بررس��ی کنی��م که ببینی��م خالف قانون نباش��د، 
ادامه بررس��ی و رس��یدگی مجدد معن��ا ندارد. در 
رابط��ه با ای��ن پرونده نی��ز بررس��ی های مقدماتی 
 انجام ش��د و به هی��ات عمومی ارجاع داده نش��د.

  مهر

اخبار یک

فرمانده کل س��پاه پاسداران گفت: ائتالف 
جاهلی��ت عربی نی��ز امروز در بات��الق یمن با 

هزیمت و رسوایی مواجه شده است.
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری 
در مراس��م س��االنه دانش آموختگی دانش��گاه 
افس��ری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( که 
با حضور مق��ام معظم رهبری و فرماندهی کل 
قوا ام��ام خامنه ای)مدظله العالی( برگزار ش��د 
با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان انقالب 
اس��المی، دفاع مق��دس وش��هدای مدافع حرم 
و جبهه مقاومت اس��المی با بی��ان اینکه امروز 
سرنوشت بش��ریت در یک پیچ بزرگ تاریخی 
ق��رار دارد، گفت: دوران جدی��دی از تحوالت 
جهان��ی آغاز گردی��ده که س��یمای اصلی آن، 
ایج��اد تقابل بین اردوگاه بزرگ مس��تضعفین، 
متاثر از الهام بخشی انقالب اسالمی و اردوگاه 
نظام سلطه به س��ردمداری آمریکای جنایتکار 

است.
وی افزود: شجره طوبای انقالب اسالمی در 
آستانه دهه پنجم از سیر تکاملی خود به مثابه" 
فلقی" است که پیش از طلوع خورشید عدالت 
بر آس��مان تقدیر بشریت نشسته است تا نظام 
سلطه با نصرت الهی افول یافته و ایجاد تمدن 
نوین اسالمی در مسیر س��اختن قرار گیرد. از 

این رو دنیای اس��تکبار امروز با تمامی س��از و 
برگش به مقابله با انقالب اس��المی برخواسته 

تا از پندار و حیات خود دفاع کند.
فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران ب��ا تاکید 
ب��ر اینک��ه انقالب اس��المی فضاهای تنفس��ی 
و عملیات��ی دش��من را تحت تاثیر ق��رار داده 
است، اظهار کرد: امروز فرهنگ مبارزه و جهاد 
گس��ترش یافته و بیداری اسالمی به واقعیتی 
خی��ره کنن��ده در حال تس��خیر و پ��س زنی 

دولتهای ذلیل منطقه مبدل شده است.
سرلش��کر جعفری در ادامه با برش��ماری 
بخش��ی از دس��تاوردهای گفتمان الهام بخش 
انقالب اس��المی در منطقه خاطرنش��ان کرد: 
امروز صهیونیست ها در س��رزمین های غصبی 
محبوس و تحت محاصره اند و صدای مسلمانان 
را از اقصی نقاط عالم در کنار مرزهای فلسطین 
اشغالی با زبان و لهجه های مختلف می شنوند.

وی افزود: ائتالف جاهلیت عربی نیز امروز 
در بات��الق یمن با هزیمت و رس��وایی مواجهه 
شده است و این دس��تاوردها در پرتو مقاومت 
اسالمی که در ژرفای اندیشه فرماندهی معظم 
کل قوا امام خامنه ای)مدظله العالی( سر چشمه 
گرفت��ه و بر فض��ای ذهن و قلب مس��لمانان و 
آزادیخواهان عالم نشس��ته است، حاصل شده 

است.
فرمانده کل سپاه پاس��داران با بیان اینکه 
مل��ت انقالب��ی ایران اکن��ون در آس��تانه یک 
تجربه مه��م تاریخی قرار دارد ک��ه نتیجه آن 
ش��کل گیری دوران جدیدی از بی اعتمادی به 
آمری��کا و تجمیع ت��وان و انرژی ب��رای مقابله 
ب��ا دسیس��ه های مختل��ف آن و ابع��اد جهانی 
اس��ت، تصری��ح ک��رد: س��پاه در ای��ن صحنه 
عظیم جهانی، تحقق رس��الت خود را براساس 
پاس��داری غیرمحافظه کارانه از پیش روندگی و 
پیش برندگی انقالب اسالمی از طریق اقدامات 

تحولی در ارکان خود قرار داده است.
وی یادآورش��د: تالش های ما در سال های 
گذش��ته معط��وف ب��ه س��اخت س��پاهی ب��ا 
ویژگی های معنوی، انقالب��ی و مردمی گردید 
تا بتواند با س��اخت درونی خود به استحکامی 
دس��ت یابد تا متناسب با هر عصر و مقتضیات 
هر دوره، قادر باشد انقالب اسالمی را در صدور 
رسالت تعیین شده پاسداری نموده و به تحقق 

اهداف واالی آن کمک نماید.
سرلشکر جعفری از مراسم دانش آموختگی 
پاس��داری  تربی��ت  و  افس��ری  دانش��گاه 
امام حسین)ع( به منزله آغاز رویش جوانه های 
تحول و تعالی در س��پاه ی��اد کرد و گفت: این 

جوان��ان، جایگاه خود را در کاروان عظیمی که 
به سمت پیش��رفت در جامعه اسالمی حرکت 
می کند پیدا نموده و با عزمی راس��خ در مسیر 

پاسداری از انقالب اسالمی گام نهادند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دوس��ت و دش��من 
می توانن��د س��قوط امپراتوری ه��ای ب��ه ظاهر 
قدرتمن��د را از عمق ن��گاه و صالبت حاضرین 
در این میدان مش��اهده کنند، خاطرنشان کرد: 
س��پاه برای س��اختن این اس��توانه های وثیق، 
آموزش های دانش��گاه را با تربیت انس��ان های 
واال، صب��ور، ف��داکار، والیی، موم��ن و انقالبی 
برنامه ری��زی ک��رده و ب��ه دنبال ارتق��ای این 
مولفه ه��ا در فارغ التحصیالن دوره های مختلف 

دانشگاه می باشد.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران در پایان با 
تاکید ب��ر اینکه این جوانان ب��رای صحنه های 
نب��رد احتمالی آین��ده در عرصه ه��ای دفاعی 
امنیتی و جنگ نرم دش��منان آماده ش��ده اند، 
اظهار امی��دواری کرد: با توفیقات الهی قادر به 
تحقق اهداف برنامه ه��ا و ایجاد توانمندی های 
ضروری در س��رمایه های انسانی سپاه هستیم 
و تدابی��ر، منویات و راهنمایی ه��ای حکیمانه 
فرماندهی معظم کل قوا را س��رلوحه برنامه ها 

و اقدامات خود قرار دهیم.  تسنیم

رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین گفت: ما می توانیم در 
زمانی که مش��کلی وجود دارد با انس��جام و خودباوری کارهای 

بزرگی انجام بدهیم.
 سردار غالم حسین غیب پرور در آیین افتتاحیه ۲۰۰ واحد 
مس��کونی برای زلزله زدگان زیرپوشش س��ازمان بهزیستی در 
روستای مشکنار شهرستان س��رپل ذهاب، اظهار داشت: زلزله 
خس��ران داش��ت و داغ ما التیام پیدا نکرده ول��ی در کنار آن 
درس های بزرگی آموختیم که وقتی در کنار یکدیگر باش��یم، 

کارهای بزرگی انجام می شود.
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین ادامه داد: ما می توانیم 
در زمانی که مشکلی وجود دارد با انسجام و خودباوری کارهای 
بزرگ��ی انجام بدهیم. وی با اش��اره به وجود وحدت و همت در 
بین مردم و مس��ئوالن، عنوان کرد: با این وجود مشکالت حل 
می شود و چشم دشمن از این اقتدار و انسجام کور خواهد شد.

س��ردار غیب پرور ب��ا بیان اینکه طی 4۵ روز نخس��ت کار 
آواربرداری و اقدامات اولیه صورت گرفت، گفت: اتفاقات خوبی 
افتاد و اولویت به روس��تاها داده ش��د، چراک��ه نیازمندی ها در 
روستاها بیشتر است و افراد معلول و نیازمند در اینجا متحمل 

مشقت زیادی می شوند.
این فرمانده ارشد نظامی به مشارکت افراد و مسئوالن مختلف 
در ساخت و ساز اشاره کرد و متذکر شد: واحدهایی به همت خیران 
ساخته شده است. وی خاطرنشان کرد: در این مقطع ۲۰۰ واحد 
افتتاح و تحویل مردم عزیز می شود و امروز نه فقط به واسطه این 

مراسم، بلکه از جهات دیگر نیز خوشایند است.

س��ردار غیب پرور به حضور مسئوالن، جهادگران، اصحاب 
رسانه و... در کنار یکدیگر و برای انجام یک امر خیر اشاره کرد 
و یادآور شد: همه پای کار بودند و این جای شکرگزاری دارد.

وی با ابراز امیدواری نس��بت به اینک��ه از این حوادث رخ 
ندهد، اعالم کرد: ۸ هزار گروه جهادی در کشور وجود دارد که 
تا پایان سال 1۰ هزار گروه جهادی به این میزان اضافه می شود 
که نه فقط برای مواقع بحرانی، بلکه برای خدمت رسانی و رفع 

محرومیت فعالیت می کنند.
سردار غیب پرور تاکید کرد: بسیج با تمام سازمانی که دارد 
در خدمت مردم و دولت محترم است و هر جا الزم باشد، میدان 
همدلی و انسجام است و با تمام توان در کنار مسئوالنی هستیم 

که در کنار مردم هستند.

کارهای بزرگ با تشکیالت بزرگ بسیج قابل انجام است
رئیس س��ازمان بسیج س��ازندگی با بیان اینکه زلزله کرمانشاه 
عظمت ملت ایران را برای گشودن گره های سخت به خوبی نشان داده 
است، گفت: کارهای بزرگ با تشکیالت بزرگ بسیج قابل انجام است.

 سردار نعیم غالمی به فشارهای دشمن علیه نظام و مردم 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: برای مقابله با این فشارها نیاز به 

انجام کارهای خوب در تمامی حوزه ها است.
رئیس س��ازمان بسیج سازندگی با اش��اره به افتتاح ۲۰۰ 
واحد مس��کونی روستایی برای مددجویان بهزیستی، ادامه داد: 
باید در مورد معیش��ت مردم کارهای این چنینی انجام شود که 

این کار به خوبی محقق شده است.

غالمی به ساخت ۸3۹ واحد مسکونی زلزله زده توسط بسیج 
سازندگی اشاره و بیان کرد: زلزله کرمانشاه عظمت ملت ایران را 

برای گشودن گره های سخت به خوبی نشان داد.

آخرین وضعیت اسکان زلزله زدگان کرمانشاه
اس��تاندار کرمانش��اه درب��اره آخری��ن وضعی��ت اس��کان 

زلزله زدگان غرب کشور توضیحاتی داد.
هوش��نگ بازون��د با اش��اره ب��ه آخرین وضعیت اس��کان 
زلزله زدگان کرمانش��اه اظهار کرد: تا پایان شهریورماه 1۲ هزار 

واحد مسکونی روستاها به بهره برداری می رسد.
اس��تاندار کرمانش��اه با بیان اینکه نزدیک ب��ه 4۰ هزار واحد 
تعمیرات��ی نیز در این مناطق تحویل داده می ش��ود، افزود: حدود 
7۵۰۰ واحد مسکونی نیز در مناطق شهری در حال ساخت است.

وی ادام��ه داد: هموطن��ان مس��تاجری که خانه هایش��ان 
تخریب شده در صورت داشتن زمین می توانند قطعات خود را 
برای س��اخت معرفی کنند؛ در غیر این صورت زمینی از سوی 
وزارت راه و شهرس��ازی به آنان معرفی می شود تا خانه هایی به 

صورت بلوکی ساخته شوند.
بازوند درخص��وص وام های پرداختی ب��ه زلزله زدگان نیز 
گفت: کمک بالعوضی که به زلزله زدگان بابت وسایلی همچون 

کولر و یخچال پرداخت شده حدود 64 میلیارد تومان است.
اس��تاندار کرمانش��اه با اش��اره به اینکه 3۲ هزار خانوار از 
این وام اس��تفاده کرده اند، گفت: حدود 1۵۰۰ نفر نیز اعتراض 
کرده ان��د ک��ه این وام به آنها نرس��یده و در حال بررس��ی این 

موضوع هستیم.
وی بی��ان کرد: تاکنون ۲ ه��زار و 7۰۰ میلیارد تومان وام 

مسکن نیز به مناطق زلزله زده اختصاص یافته است.

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد

88006969

سه قوه زیر ذره بین ملت؛

آرامشمردمدرگروبرخوردشفافبارانتخواران
»راستی آزمایی« کلید قطع رانت ارزی

بیژن نوباوه در گفت وگو با سیاست روز:

تیم مذاکره هسته ای 
باید تغییر کند

همه دستاوردها و پیشرفت های هسته ای مان 
در دوران قبلی بود

صفحه 4

آن زمان که مذاکرات سعدآباد برگزار شد و 
زمینه ساز بلوکه کردن همه دارایی های هسته ای 

ایران برای دو سال شد چه سیاستی بود؟ آن 
زمانی که پلمب ها شکسته شد و ما از تعداد 

انگشت شمار سانتریفیوژ رسیدم به چند هزار 
سانتریفیوژ، از غنی سازی سه درصد به ۲۰ درصد 
رسیدیم چه تفکری حاکم بود؟ از زمانی که برجام 
به این شکل فعلی شروع شد تا امروز که ما هیچ 

نداریم چه تفکری حاکم بود؟

حزب اهلل به صهیونیست ها درباره هرگونه تجاوز
 به لبنان هشدار داد

گشودن درهای جهنم در جوالن 
به روی تل آویو

فرمانده کل سپاه:
ائتالف جاهلیت عربی در باتالق یمن با رسوایی مواجه شده است

در آیین افتتاحیه ۲۰۰ واحد مسکونی برای زلزله زدگان سرپل ذهاب مطرح شد
انسجام و خودباوری کلید حل مشکالت بزرگ کشور است

همزمان با سفر رئیس جمهور به ۲ کشور اروپایی 

مقابله دیپلماتیک ترامپ و روحانی 


