
  گزارش

این سؤال را وسیله هم افزایی 
دولت و مجلس کنید

با شكل گيري دور جديدي از گراني و نوسانات شديد قيمت در بازار ارز، طال 
و مسكن در ماه هاي ابتدايي امسال  كه متأسفانه به صورت لجام گسيخته 
بوده و بازار ساير كاالهاي مصرفي و غيرمصرفي را نيز تحت تأثير قرار داده و 
به درهم ريختگي و نابساماني كلي قيمت ها و بازار منتهي شده است، تعدادي 
از نمايندگان مجلس اقدام به طرح سؤال از رئيس جمهور كرده اند تا ايشان 
ابهامات نمايندگان را در اين زمينه پاسخگو باشد، چراكه از نگاه نمايندگان 
سؤال كننده، به رغم اينكه مردم در اين شرايط به شدت تحت فشار هستند و 
رنج مي برند، اما دولت به جز وعده براي مديريت آن كار چنداني انجام نداده 
اس��ت. از اين رو نمايندگان مجلس، مثل مردم اين ابهام اساسي برايشان 
پيش آمده كه آيا دولت از اين اتفاقات مطلع است و اگر مطلع است چرا در 
جهت سروسامان دادن آن گامي اساسي و محسوس برنمي  دارد!  از آنجا كه 
طبق قانون نمايندگان حداكثر تا سقف پنج سؤال مي توانند ابهامات خود را 
مطرح كرده و انتظار دريافت پاسخ داشته باشند، آنان سؤاالتي به شرح زير 

مطرح كرده اند:
1- چرا و به چه دليل قيمت ارزهاي خارجي به س��رعت در حال افزايش و 

ارزش پول ملي در حال كاهش است؟
2- علت ازهم گسيختگي اوضاع بازار مسكن و خودرو و تورم عجيب و غريب 
چندصد درصدي بازار مسكن چيست و چرا دولت طي هفت سال گذشته 
هيچ اقدام جدي اي براي تأمين مسكن مردم و كنترل قيمت و كيفيت خودرو 

انجام نداده است؟
3- در كجاي برجام اش��تباه استراتژيك مرتكب ش��ديد كه امريكا بدون 
كوچك ترين هزينه از اين توافق خارج شد و اروپا هم با پررويي تمام همچنان 
خواستار اجراي كامل برجام از سوي ايران است، بدون آنكه خود به تعهداتش 

عمل كند؟ حتي در عملياتي كردن طرح حقيرانه اينستكس؟
4 - قرار شد دولت به خاطر مشكالت  ناشي از بيماري كرونا، به واحدهاي 
توليدي و بخش هاي آس��يب ديده وام اعطا كرده و كمك كند، اما صداي 
اعتراض همه بخش ها بلند است. دولت در اين زمينه چه كاري انجام داده و 

چقدر كمك كرده است؟
5- از فروردين 97 كه قيمت  دالر دولتي 4 هزار و 200 تومان اعالم شد تا 
امروز چند ميليارد دالر به اين قيمت عرضه شده است؟ به چه كساني داده 
شده و سرنوشت اين دالرها چه ش��ده و چه تأثيري بر كنترل تورم داشته 

است؟
گرچه سؤاالت فوق، س��ؤال بسياري از مردم نيز مي باش��د و از سويي حق 
نمايندگان اس��ت كه هرگاه حداقل يك چهارم آنها درباره وظايف وزرا، يا 
رئيس جمهور سؤال يا ابهام داشتند، آن را روشن، صريح و مختصر طرح و 
پس از امضا به رئيس مجلس تسليم نمايند تا روند خود را براي دريافت پاسخ 
قانع كننده طي نمايد،  اما برخي از حاميان دولت و همچنين ناظريني كه با 
توجه به شرايط عمومي كشور نگران بروز چالش بين مجلس و دولت هستند، 
زمان را براي طرح سؤال نمايندگان مناسب ندانسته و به اين اقدام طراحان 
س��ؤال از رئيس جمهور انتقاد دارند. عالوه بر اين برخي ديگر از منتقدان با 
ارجاع موضوع به سرانجام طرح سؤال از آقاي روحاني در شهريور  سال 97 كه 
وي در پاسخ به پنج سؤال نمايندگان مجلس دهم تنها در يك سؤال آنان را 
قانع كرد و چهار سؤال ديگر را همچنان با ابهام باقي گذاشت، طرح سؤال را در 

سال پاياني دولت روحاني بي فايده مي دانند.
كمااينكه همان زمان نيز رئيس مجلس با وجود باقي ماندن ابهام و قانع نشدن 

نمايندگان، موضوع را به قوه قضائيه ارجاع نداد و آن را بايگاني كرد.
اما نگارنده معتقد اس��ت كه اين اقدام قانوني نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي، در پيوند با ماهيت مردم ساالري ديني و ضرورت پاسخگويي دولت به 
نمايندگان مجلس بايد مورد استقبال رئيس جمهور قرار گرفته و فرصتي براي 

تعامل مثبت و سازنده بين مجلس و دولت به حساب مي آيد، به شرط آنكه:
1- هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس به ش��رايط جاري كشور و 
ضرورت آرام��ش رواني جامعه و اجتناب از التهاب آفريني در اين ش��رايط 

توجه داشته باشند.
2- طرفين اين ماجرا از آن براي فرافكني و پي��ش بردن اهداف جناحي و 

سياسي استفاده نكرده و ارجاع به واقعيت ها و ادله عقالني را گردن نهند.
3- اين اقدام نمايندگان مجلس به عنوان اقدامي براي تمركز يافتن و اولويت 
دادن به مسائل و مشكالت اساسي و واقعي مردم تلقي و گامي براي مراعات 
اين اولويت ها در انجام وظايف محسوب شده از اصل همكاري قوا و هم افزايي 

آنها براي مشكالت اساسي مردم و جامعه غفلت نشود.
بنابراين، اگر سؤال كنندگان و پاسخ دهنده به اين ماجرا به عنوان اقدامي براي 
كمك به حل مشكالت مردم و ارجاع به واقعيت ها نگاه كرده و در پيشبرد آن، 
وظايف ذاتي خود و انتظار جامعه را در نظر داشته باشند، هيچ گاه نبايد نگران 
طرح سؤال شد. با وجود برخي مشكالت و چالش ها، نظام جمهوري اسالمي 
از چنان استحكامي برخوردار است كه امكان پيشبرد ضرورت ها و الزامات 

قانوني و انجام وظايف قوا، به دور از هرگونه نگراني و ترديد فراهم است.

در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت
بررسي حادثه نطنز 

با حضور وزیر اطالعات در مجلس
س�خنگوی کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت خارج�ی 
مجل�س ش�ورای اس�امی گف�ت: ابع�اد حادث�ه نطن�ز ب�ا 
فرمانده�ی  ارش�د  مقام�ات  و  اطاع�ات  وزی�ر  حض�ور 
پدافن�د هوای�ی ارت�ش در کمیس�یون امنی�ت بررس�ی ش�د.

»ابوالفضل عمويی« درباره جلسه عصر ديروز  كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس شورای اس��المی گفت: اين كميسيون در 
ادامه جلس��ات خود برای بررس��ی حادثه نطنز، عصر امروز  جلسه ای 
با حضور سيد محمود علوی وزير اطالعات و معاونان مربوط، مقامات 
ارش��د فرماندهی پدافند هوايی ارتش و مقامات ارشد نيروی انتظامی 

برگزار كرد.
سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی افزود: در اين جلسه 
مقامات مربوط  با ارائه گزارشی از حوزه مسئوليت خود به تشريح ابعاد 
امنيتی واقعه نطنز پرداختند و ضمن استماع نظرات اعضای كميسيون، 
به سؤاالت آنها پاسخ دادند. عمويی ادامه داد: براساس گزارش مدعوين 
جلس��ه، تاكنون نتايج قابل توجهی در اين باره حاصل شده و بررسی 
دقيق تر ابعاد مختلف موضوع انفجار نطنز ادامه دارد. با پايان بررس��ی 
دقيق و فنی موض��وع، نتايج قطعی از طريق دس��تگاه های ذی ربط به 

اطالع مردم عزيز كشورمان هم خواهد رسيد.

رسولسناييراد

هشدار سخنگوي دولت به رسانه های عبري، عربي و غربي 

تولید ادبیات هنجارشکن هسته ای
 ورود به خطوط قرمز امنیت جهاني است

س�خنگوی دولت تولید ادبیات هنجارشکن 
در زمینه تأسیسات هس�ته ای را گام نهادن 
در مسیر خطوط قرمز صلح و امنیت جهانی 
عنوان کرد و از جامعه جهانی خواست نسبت 
ب�ه ادبیات س�ازی خطرآفرین رس�انه های 
رژی�م صهیونیس�تی واکنش نش�ان دهند.
پس از وقوع حادثه در س��ايت هسته ای نطنز، 
شبكه رس��انه های غربی، عبری و عربی تالش 
كردند ك��ه اين رخ��داد را ب��ه توانمندی های 
سايبری و عملياتی رژيم صهيونيستی مرتبط 
س��ازند و آن را نمادی از تحقق وعده های داده 
شده مس��ئوالن اين رژيم در زمينه بهره گيری 
از همه گزينه ه��ا برای متوقف نم��ودن برنامه 

هسته ای ايران معرفی كنند.
 دو روز پيش س��ايت خبري تحليلي نور نيوز 
نزديك به يك��ي از مراكز امنيت��ي در واكنش 
ب��ه اين فضاس��ازی ها هش��دار داد: ش��ايد به 
كارگيری ابزارهای رس��انه ای برای قدرتمند 
نشان دادن رژيمی كه با مش��كالت سياسی، 
امنيتی و اجتماعی شكننده در داخل و بحران 
مشروعيت و مقبوليت در جامعه جهانی روبه 
رو است بتواند منافع كوتاه مدتی را برای عبور 
سردمداران آن به دنبال داشته باشد اما عبور از 
هنجارهای پذيرفته شده جهانی و مفهوم سازی 
و توليد ادبيات در موضوع ضربه زدن به مراكز 
هسته ای قطعاً می تواند تبعات جبران ناپذيری 
را برای صل��ح و امنيت بين الملل��ی به دنبال 

داشته باشد.
علی ربيعی، س��خنگوي دولت نيز روز گذشته 
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه، در پاسخ 
به سؤالی درباره برخی فرضيه های مطرح شده 
درباره حادثه نطنز و اظهار نظر مقامات اسرائيلی 
در اين باره گفت: از ساعات اوليه ، اين اتفاق به 
طور دقيق مورد بررسی قرار گرفت و گروه های 
متخصص در آنجا مستقر شدند. بر اساس اجماع 
نظر كارشناس��ان ذی ربط عل��ت حادثه با يك 

اجماع نظر در حال تكميل است.

   پادوه�اي رس�انه اي مرتبط با موس�اد 
ادبیات سازي کردند

دستيار ارتباطات اجتماعی رئيس جمهوری اضافه 
كرد : از ابتدای وقوع اين حوادث برخی رسانه ها و 
فعاالن رسانه ای كه عمدتاً با موساد كار می كنند 
در اقدامی برنامه ريزی ش��ده و هماهنگ تالش 
كردند كه تصويری قدرتمند از رژيم اسرائيل به 
دست دهند، اين حادثه را به رژيم اسرائيل مرتبط 
كردند. هر چند مقامات سياسی اسرائيل گفتند 
كه ما از وقوع اين حادثه استقبال می كنيم اما از 
پذيرش مسئوليت اين حادثه صريحاً خودداری 
كردند. س��خنگوی دولت افزود: اين فضا سازی و 
عمليات روانی برای همه ما آشناست كه از سوی 
افراد و رسانه هايی با خبرسازی و توئيت از سوی 
رژيم صهيونيس��تی دنبال ش��د چون با ماهيت 
شرور و تروريستی اسرائيل تناسب دارد به نوعی 
پذيرش برای آن وجود دارد و به آن رژيم می خورد 
كه اين شرارت ها را انجام دهد. ربيعی ادامه داد: 
آنها)رژيم صهيونيستي( بايد توجه داشته باشند 
كه توليد ادبيات هنجارشكن در زمينه تأسيسات 
هسته ای ما حتی از سوی رسانه ها عمالً گام نهادن 
در مسير خطوط قرمز صلح و امنيت جهانی است 
كه رژيم اسرائيل به آن دامن می زند و اين اقدام 
می تواند رويه خطرناكی باشد كه در سراسر عالم 

توسعه پيدا می كند.
دس��تيار ارتباطات اجتماع��ی رئيس جمهوری 
تصري��ح ك��رد: حتم��اً جامع��ه بين المل��ل به 
ادبيات سازی خطرآفرين و اقدامی كه رسانه های 
اصلی يا نيابتی اسرائيل انجام می دهند واكنش 
نش��ان دهد. ربيعی در عين حال تأكيد كرد: در 
مورد هر نوع دخالت يا اقدامی كه صورت گرفته 
باشد، پاسخ مناسب ارائه خواهد شد. دوستان ما 
در شورای عالی امنيت ملی جمع بندی نهايی را 

ارائه خواهند داد.
    شرکای برجام  از جدیت ایران به اقدام 

متقابل اطمینان دارند
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به ايرنا درباره 

تالش های ضد ايرانی امري��كا و تهديد آنها برای 
جلوگيری از لغو تحريم های تس��ليحاتی ايران 
از طريق ش��ورای امنيت گفت: اگر بخواهند لغو 
تحريم های تسليحاتی را نقض كنند اين را نقض 
آش��كار و نابخش��ودنی قطعنامه 2231 شورای 
امنيت س��ازمان ملل می دانيم. وی با اش��اره به 
نگرانی ها از نابودی كامل برجام در صورت وقوع 
اين اتفاق گفت:  قباًل به همه طرف ها اعالم شده 
و همه ش��ركای ما در برجام، امري��كا و اعضای 
شورای امنيت نسبت به جديت ما در اقدام متقابل 
اطمينان دارند. اينكه همه كشورهای باقيمانده در 
برجام در كنار اعضای شورای امنيت در نشست 
اخير اين ش��ورا درباره اهميت برجام اتفاق نظر 
داشتند  و اعضای شورای امنيت دست رد به سينه 

امريكا زدند، اميدواركننده است.
   پایبندی به برجام نمی تواند گزینش�ی 

باشد
س��خنگوي دولت با تأكيد بر اينك��ه پايبندی 
به برجام و قطعنام��ه 2231 ش��ورای امنيت، 
نمی تواند گزينشی باش��د، از همه كشورها و از 
جمله اروپايی ها خواس��ت در برابر اراده امريكا 
در بازگرداندن قانون جنگل بايستند. وی گفت: 
اگر امريكا در تالش های خود موفق شود، هيچ 
كشوری از پيامدهای ويرانگر و نابودی حكومت 
قانون در جهان ايمن نخواهد شد. بنابراين، تعهد 
كامل به قطعنام��ه 2231 يك آزمون بزرگ در 
دفاع از تمدن مشترک جهانی است و می تواند 
نقطه سرنوشت س��ازی برای آين��ده تعامالت 
جهانی هم باشد. ربيعی گفت:  براساس قطعنامه 
2231 شورای امنيت س��ازمان ملل واردات يا 
صادرات تس��ليحاتی به جمهوری اس��المی به 
مدت پنج سال محدود به اخذ مجوز قبلی شده 
است و اين محدوديت در اكتبر 2020 و از آغاز 
ورود به اجرايی شدن شش��مين سال برجام به 
طور خودكار بايد منقضی شود و اين يكی از مواد 
صريح اين قطعنامه است كه اين موضوع بايد به 

طور كامل انجام شود.

    سیاست دلجویی  از امریکا
 شکست خورده 

س��خنگوی دولت در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
پيامده��ای رفت��ار غيرمس��ئوالنه اروپايی ها و 
هم��كاری احتمال��ی آنها ب��ا امري��كا در تداوم 
تحريم های تسليحاتی گفت: همه اروپايی ها هم 
می دانند سياست دلجويی از امريكا يك سياست 
شكست خورده است چرا كه خواسته های امريكا 
حد و اندازه ن��دارد و قابل درک نيس��ت. ربيعی 
افزود: از اروپايی انتظار داريم كه اين سياست را 
تداوم ندهند. با اين اقدام برجام و صلح بين المللی 
را به خطر می اندازند و بي��ش از اين اعتبار اروپا 
را به عنوان يك بازيگر مس��تقل كه می توانست 
يك منظومه قدرت در جهان باش��د، اين اعتبار 
را زيرس��ؤال نبرند. وی با بيان اينكه مواضع سه 
كشور اروپايی در نشس��ت اخير شورای امنيت 
در رابطه با موضوع تحريم تس��ليحاتی برای ما 
نگران كننده اس��ت، گفت: اميدواري��م الزم به 
تذكر بيشتر نباشد چرا كه به لحاظ حقوقی حد 
وسطی ميان پايبندی به قطعنامه 2231 و عدم 
پايبندی به آن وجود ندارد يا پايبند هس��تيم يا 

پايبند نيستيم.
   اظهارات سیف نظر شخصي بود

سخنگوی دولت درباره اظهارات ولی اهلل سيف، 
رئيس كل پيشين بانك مركزی هم گفت: آقای 
س��يف در دوره خود تالش ه��ای قابل توجهی 
داشتند و اعضای هيئت دولت در دفاع و حمايت 

از ايشان حتی يكپارچه نامه نگاری كردند. 
وی افزود: در خصوص مطالب منتشر شده بهتر 
اس��ت از خود ايشان س��ؤال كنيد اما فشارهای 
وارده بر او را می فهمم و برای من قابل درک است. 
در عين حال بسياری از نكاتی كه ايشان مطرح 
كرد شخصی بوده و اعضای جلس��ه اظهارات او 
را درس��ت نمی دانند. ربيعی اضافه كرد: سطح 
تصميم گيری هيئت دولت سياستگذاری است 
و چگونگی اجرای آن، برعهده دستگاه ها است. 
به هر حال نكاتی كه ايشان گفتند برداشت های 
خودشان بوده است. سخنگوی دولت خاطرنشان 
كرد:  آنچه به رياس��ت جمهور منتسب می شود 
قطعاً سياستگذاری و اعالم سياست بوده و تمام 
تصميمات گرفته شده براساس خرد جمعی بوده 

و تمام نوارهای جلسات هم موجود است.
   درب�اره ق�رارداد ب�ا چی�ن هی�چ چیز 

محرمانه ای وجود ندارد
ربيعي در پاسخ به پرسش��ی درباره قرارداد 25 
س��اله با دولت چين اظهار ك��رد: در اين زمينه 
هيچ چيز محرمانه و مخفيانه ای وجود ندارد و در 
سفر گذشته وزير امور خارجه به چين هم مطرح 
شده بود و در ديدار رئيس جمهوری اين كشور با 
رهبری نيز اين موضوع طرح شده بود و هر زمان 
كه توافقی در اين زمينه به دست آيد، همان زمان 
هم اعالم می شود. وی افزود: اساساً تقسيم بندی 
غرب و شرق در سياس��ت خارجی ما جايگاهی 
ندارد و جمهوری اسالمی اساس��اً در اين زمينه 
خود را محدود نمی كند و آماده همكاری با همه 
كشورهاست و محدوديت ما در اين زمينه محدود 

به رژيم صهيونيستی و تحريم گران است.
سخنگوی دولت گفت: حاضريم با هر كشوری كه 
حاضر به مشاركت بلندمدت و در راستای اعتماد 
متقابل هستند اين تجربه را تكرار كنيم و تاكنون 
هيچ قراردادی برای واگ��ذاری زمين و بندر و از 

اين جنس شايعات نداشته ايم. 

      فارس: عليرضا زاكانی: تالطم بازار ارز، طال، مس��كن، خودرو و ... 
حكايتگر بی مسئوليتی كارگزارانی است كه به جای توجه به وضع سخت 
معيشتی مردم به ويژه افراد ضعيف جامعه به فكر موج آفرينی و بلواهای 
خانمانسوزند.مبارزه قاطع با فساد اقتصادی همراه با جهاد بی وقفه در 

جهش توليد و كنترل بازار فوريت مجلس يازدهم است.
      مهر: سخنگوی كميسيون انرژی مجلس از لغو جلسه وزرای نفت 
و نيرو با اعضای اين كميسيون به دليل ممانعت ستاد ملی مبارزه كرونا 
خبر داد. مالك شريعتی اظهار داش��ت: قرار بود در جلسه عصر ديروز، 
ابعاد محكوميت ايران در قرارداد گازی با تركمنستان در كميسيون به 

بحث گذاشته شود.

ژه
وی

 مهندسیآرادرشورایاصالحطلبان 
ازسویخاتمیوعارف

هادی غفاری در ميان اصالح طلبان نيروی تئوريك مهمی 
به شمار نمی آيد، اما وقتی عكس يك روزنامه شرق می شود 
و وقتی آنچه می گويد نه تحليل، بلكه خبر اس��ت، نمی توان 
از آنچه گفته چشم پوشی كرد. از سويی، در هر حال او عضو 
شورای مركزی مجمع نيرو های خط امام و عضو شورای عالی 
اصالح طلبان است و در بخشی از اين گفت وگويی تفصيلی 
در مورد شورای عالی سياس��تگذاری اصالح طلبان صحبت 
كرده است؛ همان شورايی كه اين روزها انتقادات بسياری را 
از سوی اصالح طلبان موجب شده است. غفاری از مهندسی 
آرای داخلی شورا از سوی محمد خاتمی و محمدرضا عارف 
می گويد: »ما با پدرس��االری سياسی مخالف هستيم؛ حتی 
مجمع روحانيون ه��م نبايد نقش پدرس��االر را بازی كند و 
يكی از احزاب شورای عالی است. آنها حق ندارند برای بقيه 
تعيين تكليف كنند. حرف ما اين اس��ت كه اصول اساس��ی 
احزابی كه خط مش��ی اصالح طلبی را پذيرفته اند، اين است 
كه رايزنی كنند و با جلس��ات كارشناس��انه و منطقی افراد، 
بيايند و ايده های خود را بيان كنند و با رأی گيری تصميم ها 
گرفته شود. احزاب هم رأی مضاعف ندارند. بعضی از احزاب 
رأی خودس��اخته دارند، وقتی از يك حزب پنج نفر شركت 
می كردند، بعضی ها هم  حزب نبودند كه با مصلحت انديشی 
برادر عزيزمان آقای خاتمی و آقای عارف، در جلسات شركت 

كردند و اين كار قطعاً مهندسی آراست.«
او به نقش خاتمی در كل جبهه اصالحات هم معترض است 
و تلويح��اً آن را ديكتاتوری می نام��د: »در جريان اصالحات 
ممكن اس��ت آقای خاتمی قابل احترام باشند و احزاب از او 

مشورت بگيرند و اخالقاً ايشان را بپذيرند، اما راهكار قانونی 
اين نيس��ت كه پدرس��االری حاكم باش��د. اين ديكتاتوری 
است؛ چه ديكتاتوری اصالح طلبی باش��د و چه ديكتاتوری 
اصولگراي��ی؛ بايد به آرای عمومی اج��ازه دهيم مثل همين 

شورای هماهنگی.«
غفاری تنها كسی نيس��ت كه ش��ورای عالی اصالح طلبان 
را محلی ب��رای ديكتات��وری می داند. مش��اور رئيس دولت 
اصالحات، محمدرضا تاجيك هم چندی پيش در مصاحبه با 
روزنامه شرق گفته بود: »شورای عالی اصالح طلبی از همان 
آغاز شورايی بود برای »شور« نكردن، برای »عالی« نبودن و 
برای »اصالح طلب« نبودن. در درون اين شورا، از همان آغاز 
»شوراها« برپا بود و بازی زبانی 72 گروه و حزب و شخصيت. 
بنابراين از همان آغاز در پس و پش��ت ه��ر تصميم و تدبير، 
هر ورود )عضويت( و خروجی )ع��دم عضويت(، هر موضع و 
مواضعی، هر اس��تراتژی و تاكتيكی، هر ائتالف و انفصالی و 
باالخره هر دم و بازدمی، نوعی تنازع قدرت و بقا نقش بازی 
می كرد...صريح بگويم، امروز »تغيير« اين شورا در »تعطيلی« 

آن است«.

بیچارگانیکهامیدشان
بهجهانگیریاست!

بارها در سال های اخير كه عملكرد دولت انتقادات بسياری 
برانگيخته، اصالح طلبان مدعی شده اند كه روحانی اصالح 
طلب نيست و مسئوليت دولت او نمی تواند با اصالح طلبان 
باش��د. حاال غالمعلی جعفرزاده ايمن آبادی، نماينده سابق 
مجلس شورای اسالمی واز حاميان دولت روحانی، درخصوص 
انتخابات رياست جمهوری سال آينده و حضور اصالح طلبان 

با توجه به تأكيدی كه بر عدم حضور ب��ا كانديدای اجاره ای 
دارند، می گويد: »من قبول ندارم كه اصالح طلبان در س��ال 
92 با كانديدای اجاره ای در انتخابات حاضر شدند، نبايد اين 
مسئله در ذات جريان اصالح طلبی قرار گيرد كه اگر جايی از 
كار خراب شده، بخواهند فرافكنی كنند. اصالح طلبان افراد 
مسئوليت پذيری هستند و خواهش من اين است كه ديگر از 
اين عبارت استفاده نشود و مسئوليت انتخاب و حمايت شان 
را بپذيرند. يعنی بگويند كه آقای روحانی كانديدای ما بود اما 
به داليلی نتوانستيم موفق باشيم و داليل اين عدم موفقيت 
هم كاماًل مشخص است، چرا كه ساختار سياسی كشور همه 

اختيارات را به رئيس جمهور نمی دهد.«
او معتقد است در شرايط فعلی كشور دو كانديدا می شناسد كه 
می توانند مشكالت را حل كنند و كشور را به شرايط مناسبی 
برسانند: الريجانی و جهانگيری! جالب آنكه جهانگيری نفر دوم 
دولت كنونی است و چند بار ورود او به عرصه مديريت اقتصادی 

چنان نتايجی به بار  آورد كه مضحكه خاص و عام است.  
او ادامه می دهد ك��ه »در خصوص آقای ع��ارف كه با عرض 
پوزش به دليل كارنامه منفی  به وي��ژه در مجلس دهم اصاًل 
صالح نمی دانم كه اصالح طلبان روی او سرمايه گذاری كنند، 
يعنی اگر هم بخواهند روی آقای عارف سرمايه گذاری كنند 
فكر می كنم كه پشيمانی بدی عايد اين جريان خواهد شد. 
اما فردی مانند آقای جهانگيری كه ای كاش در انتخابات دوره 

يازدهم هم)92( ايشان كانديدا  می شد.«
س��ؤال از جعفرزاده اين اس��ت ك��ه آيا در صورت رياس��ت 
جمهوری اسحاق جهانگيری در سال 92 و يا در سال 1400 
كابينه ای بسيار متفاوت از آنچه حس��ن روحانی چيد، از او 

می ديديم يا خواهيم ديد؟

تکذیب وقوع انفجار 
در سایت هسته ای شهید رضایی نژاد

مرکز دیپلماسی عمومی و اطاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران 
وقوع انفجار در سایت هسته ای شهید رضایی نژاد را تکذیب کرد..

به گزارش ايرنا، مركز ديپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی 
اتمی روز گذشته با انتشار اطالعيه ای اعالم كرد: »در پی انتشار ادعای 
كذب عناصر ضد انقالب در رس��انه ها مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع 
هسته ای شهيد رضايی نژاد اردكان در استان يزد، به آگاهی می رساند 
هيچ حادثه ای در اين مجتمع هسته ای رخ نداده است و ادعای عناصر 
ضد انقالب در خارج كش��ور به منظور همراهی با رژيم تروريس��ت و 
جنگ طلب صهيونيس��تی و در راس��تای فضاسازی رس��انه ای، ايجاد 
نااميدی و همراهی با فشار حداكثری ش��يطان بزرگ به ملت سربلند 
ايران اسالمی اس��ت.« س��ازمان انرژی اتمی تأكيد كرد: »عكس های 

انتشار يافته ماهواره ای نيز مربوط به اين مجتمع نيست.«

بازداشت متهم امنیتی 
پیش از اقدام تروریستی

ی�ک مته�م امنیت�ی س�ابقه دار ک�ه ب�ه دلی�ل نگران�ی از ابتا 
ب�ه کرون�ا م�ورد رأف�ت اس�امی ق�رار گرفت�ه و از زن�دان 
آزاد ش�ده ب�ود، پی�ش از اق�دام تروریس�تی دس�تگیر ش�د.

به گزارش فارس در اوايل خرداد ماه امسال بود كه مجموعه اطالعاتی 
كشور از وقوع يك س��ری اقدامات خرابكارانه از سوی يكی از متهمان 
قديمی در كشور با خبر ش��د. بررس��ی ها حكايت از آن داشت كه زن 
جوانی به نام »سهيال-ح.ب« اقدامات ضد انقالبی و ضد امنيتی خود را 
از سر گرفته و ضمن ارتباط گيری با عناصر معاند و خرابكار خارج نشين، 
مأموريت جديدی مبنی بر انفجار محل سكونت امام جمعه شهرستانی 
كه ساكن آن است، دارد. اين فرد با هوشياری نيروهای امنيتی در خرداد 
ماه سال جاری مجدداً بازداشت شد كه پس از انتقال به بازداشتگاه اقدام 
به انتشار فايل های صوتی مبنی بر مظلوم نمايی و بيگناه نشان دادن خود 
كرد. بررسی ها حكايت از آن داشت كه متهم در راستای مظلوم نمايی 
كذب، در تماس تلفنی با يكی از اعضای خانواده خود، ميزان اثرگذاری 
نوع لحن فايل های صوتی منتشر شده اش را بررسی می كند و می گويد 
»صدای من پشت تلفن غم انگيز و مضطرب به نظر می رسد؟ مخاطب 

را تحت تأثير قرار می دهد؟«
وی همچنين با انتشار فايل های صوتی و نامه نگاری به بيرون از زندان 
سعی داش��ت ضمن جريحه دار كردن احساسات مردم و خوراک برای 
رس��انه های بيگانه ضدانقالب، ضمن تحت فش��ار قراردادن دستگاه 
امنيتی و قضايی آنها را مجبور به آزادی خود كند. يكی از افراد مطلع در 
خصوص پرونده اين متهم گفت: وی در سال 97 در حين شعارنويسی 
و فعاليت های ضد امنيتی در شيراز توسط نيروی انتظامی بازداشت و 
بعد از گذشت ش��ش ماه دوران محكوميت، آزاد شد، ولی متاسفانه در 
خرداد ماه سال 98 با همدس��تی دوستان خود در حين شعارنويسی و 
پخش تراكت عليه نظام و پرچم شير و خورشيد مجددا بازداشت شد و 
يك قبضه سالح كمری به همراه 18 عدد فشنگ از وی كشف شد. اين 
فرد در بازجويی ها صراحتا بيان كرده است كه با تهيه سالح به دنبال ترور 
و كشتن افراد بسيجی و نيروهای وابسته به نظام بوده است و به همراه 
دو تن از دوستان سابقه دار خود ، قصد تعرض و تسخير پايگاه بسيج به 
منظور دستيابی به سالح های سازمانی بسيج را داشته اند، كه بازداشت 

و به 12 سال حبس محكوم شد.

گزارشگر حقوق بشر:
ترور سردار سلیمانی 

نقض منشور سازمان ملل بود
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در تازه ترین گزارش 
خود تأیید کرد که اقدام تروریس�تی دولت امریکا در به ش�هادت 
رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی نقض قوانین بین المللی است.

به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، اگنس كالمرد، گزارشگر ويژه سازمان 
ملل در امور حقوق بش��ر با تأكيد بر اينكه ترور سردار شهيد سليمانی 
و 9 تن ديگر از همراهانش تخطی از قوانين بين المللی بوده، گفت كه 
دولت امريكا تا كنون نتوانسته اس��ت مدركی قانع كننده ارائه كند كه 
نشان دهد حمله ای ادامه دار يا قريب الوقوع منافع اين كشور را تهديد 
می كرده تا از اين طريق حمله به خودروی حامل سردار شهيد سليمانی 

را توجيه كند.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش نوشته است كه اين اقدام 
نقض منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگويی در قبال ترورهای 
هدفمند با پهپاد و وضع مقرراتی كامل تر برای استفاده از اين تسليحات 
شد. او همچنين در اين باره به رويترز گفت: جهان از نظر به كارگيری 
پهپادها در موقعيت مهمی است كه در آستانه ديدن نتيجه آن هستيم. 
ش��ورای امنيت اقدامی انجام نمی دهد. جامعه جهانی هم خواسته يا 

ناخواسته سكوت اختيار كرده است. 

رئیس کمیسیون امنیت ملي خبر داد
تهیه طرح توقف پروتکل الحاقی در مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه طرح توقف اجرای 
پروتکل الحاقی با هدف تأمین و صیانت از منافع ملی تهیه ش�ده 
است، گفت: ما الزامی برای نظرخواهی از دستگاه های مرتبط نداریم 
اما از دریافت نظرات یا مش�ورت های مفید و مؤثر امتناع نداریم.

مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح 
الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی، گفت: كميسيون 
امنيت ملی و سياس��ت خارجی هنوز از وزارت خارجه برای ارائه نظر 
كارشناسی پيرامون اين طرح درخواس��ت نكرده است اما بنا داريم به 
صورت حضوری نظر دستگاه ها را در اين خصوص دريافت كنيم، البته 
در اموری كه مجلس می خواهد دولت را ملزم به انجام كاری كند، گرفتن 

نظر و تأييد آنها ضرورتی ندارد.
نماينده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: مجلس عموماً 
زمانی قانونی را تصوي��ب و دولت را ملزم می كند ك��ه دولت حاضر به 
اجرای موضوع مورد نظر نباشد لذا نظرخواهی خوب است اما برای ما 
الزام آور نيست. وی تصريح كرد: در صورتی كه دولت نكات مشورتی يا 
استداللی درباره طرح مذكور داشته باشد، می تواند به كميسيون امنيت 
ملی مجلس منتقل كند، ما آماده دريافت مشاوره و نظرات هستيم زيرا 
طرفدار دليل و برهان هس��تيم و در صورتی كه توضيحات، مشاوره و 
نظرات موافق يا مخالف وزارت خارجه يا ديگر دس��تگاه های دولتی يا 

حتی هيئت رئيسه مجلس مفيد و مؤثر باشد، استفاده خواهيم كرد.
ذوالنوری با بيان اينكه ش��ورای عالی امنيت ملی قطع��اً از تهيه طرح 
الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروت��كل الحاقی مجلس مطلع 
شدند، گفت: اين طرح رسانه ای شده است، مجلس و كميسيون امنيت 
ملی قطعاً پذيرای دريافت نظرات و پيشنهاد های شورای عالی امنيت 
ملی هستند اما برای مجلس يا كميس��يون الزامی جهت اخذ اجازه يا 
نظرخواهی تعيين نشده است. رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی در عين حال تصريح ك��رد: در هر 
مقطعی كه دليلی ارائه شود مبنی بر اينكه پيگيری چنين طرحی خالف 
مالحظات امنيتی و منافع ملی اس��ت، بدون هيچ ابايی عقب نشينی 
خواهيم كرد. بهبود وضعيت مردم و كشور برای ما مهم است بنابراين به 

هر شكلی كه مصلحت باشد، همان كار را خواهيم كرد. 
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