2

سیاسی

سهشنبه  5اسفند  11 -1 399رجب  23 - 1442فوریه  - 2021سال بیستم  -شماره 5380

اخبار کوتاه

مجلس و دولت اختالفنظر را حل کنند
که نشاندهنده دوصدایی نباشد

ادامه از صفحه 1
یکی از وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اسالمی بهمنظور
عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
آیت اهلل خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی
در مورد ایران ،ادبیاتی مســتکبرانه ،طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند:
نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه
جمهوری اسالمی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد
و بر اســاس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی ۶۰
درصد پیش خواهد رفت.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای پرداختند.
ایشان با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی،
گفتند :مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن اســتقبال کرد و تا دیروز نیز
کارهایی را که باید انجام میشــد ،انجام دادند و انشــاء اهلل فردا نیز یک مورد
دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد ،افزودند :این
اختالفنظرها قابل حل اســت و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری یکدیگر حل
کنند و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دولــت خود را موظف به عمل به قانون
میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش
تعهدات برجامی ایران را مســتکبرانه ،طلبکارانــه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط
خواندند و گفتند :جمهوری اســامی از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اســاس
تعالیم اسالم به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود
عمل نکرد همین چهار کشــور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و
بازخواست قرار گیرند.
ایشــان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی
کردند ،دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم
دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که
البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اســامی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران
از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم میگوید ما
نمیگذاریم ایران به سالح هستهای دست یابد ،در حالی که باید به او گفت اگر
جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر از
او هم نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری اســامی برای
ساخت سالح هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی است که ساخت هر سالحی
اعم از هستهای یا شــیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع
میداند.
ایشان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین
محاصــره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارســتان و مدرســه بوســیله
جنگنده های ســاخت غربیها ،گفتند :کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش
آمریکاییها و غربیها اســت و جمهوری اســامی این روش را قبول ندارد و بر
همین اساس به سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :اما ما برای کسب تواناییهای هستهای
متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران
 ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشــور باشــد اقدام خواهد کرد
مث ً
ال برای پیشــران هســتهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به ۶۰
درصد هم برسانیم.
آیت اهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندســالهای گذاشته شده که
اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند ســال عمــل خواهیم کرد اما غربیها
بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع سالح هستهای بهانه است،
آنها حتی با دســتیابی ما به ســاحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند
مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
آیتاهلل خامنهای با اشــاره به این واقعیت که نیروگاههای هستهای با تأمین
انرژی ســالمتر ،تمیزتــر و ارزانتر یکی از مهمترین منابــع انرژی در آینده نه
چندان دور خواهند شد ،نیاز کشــور به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند و
گفتند :غنیســازی را نمیشود آن روز شــروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز
آن زمان آماده شد.
ایشــان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی هســتهای
نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باشــد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل،
زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری اسالمی در قضیه هستهای نیز
همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز
امروز و فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان
و حجتاالســام والمسلمین رئیســی نایب رئیس دوم این مجلس گزارشی از
اجالسیه خبرگان و مسائل مورد تأکید در آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات
موادی از آییننامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

توضیحات اداره کل زندانهای استان تهران
در رابطه با درگذشت بهنام محجوبی

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اســتان تهران ،اطالعیهای در
مورد درگذشــت محکوم بهنام محجوبی در یکی از بیمارستانهای تهران صادر
کرد.
به گزارش ایســنا ،اداره کل زندانهای تهران ،ضمن ابراز تاســف ،نسبت به
این واقعه اعالم کرد :مرحوم محجوبی ،اخیرا ،دچار مسمومیت از طریق مصرف
خودســرانه دارو شــده بود که بالفاصله جهت درمان به یکی از بیمارستانهای
تهران منتقل گردید.
بنابراین اطالعیه ،فرد مورد اشاره ،دارای سابقه بیماری بوده و به همین دلیل
در جریان تحمل محکومیت ،تحت نظر پزشــک قرار داشته و تمام مراقبتهای
پزشکی در طول دوران حبس این محکوم به صورت کامل انجام شده است.
اداره کل زندانهای تهران در این اطالعیه تاکید کرده است :پس از بستری
شــدن این فرد در بیمارســتان ،اقدامات ویژه درمانی برای وی در نظر گرفته
شــد ،که علیرغم تالشهای فراوان کادر پزشکی ،متاسفانه زندانی مورد اشاره
فوت میکند.
در ایــن اطالعیه آمده اســت :در زمان ورود محکوم به بیمارســتان و انجام
معاینات تخصصی پزشــکان متوجه چند بســته حاوی مواد سیاهرنگ پودری
در معده وی شــدند که پس از خارج کردن بســتههای مورد اشاره این موضوع
توسط کادر بیمارستان صورتجلسه و برای بررسی دقیق و اعالم نتیجه نهایی به
پزشکی قانونی سپرده شد.
براســاس این اطالعیه :بر اســاس اعالم هم بندیهای بهنام محجوبی وی با
اراده و تصمیم خود و بدون مشــورت پزشک اقدام به مصرف خودسرانه چندین
داروی خود و دیگران در زندان به صورت همزمان کرده است که این ادعاها در
حال بررسی دقیق همه جانبه است.
اداره کل زندانهای تهران تصریح کرده :در تاریخ  ۱۲بهمن  ۹۹با نظر مرجع
قضایی به دلیل بیماری محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت
میشود مشروط به اینکه وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی جهت خارج شدن از زندان
اخذ شود این موضوع رسما و به صورت کتبی به وی ابالغ میشود.
اطالعیه اداره کل زندانهای اســتان تهران میافزاید :بررسی دقیق علت فوت
این زندانی در پزشکی قانونی صورت میگیرد که نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد
شد.
گفتنی است ،این فرد در غائله خیابان گلستان هفتم در سال  ۹۶دستگیر و
پس از طی همه فرایندهای قضایی ،به تحمل حبس محکوم شده بود.

«ایران فردا» در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

ســخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت :در روز یکشــنبه  3اسفند 1399
در شــعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی یک
پرونده مطبوعاتی مطرح شد.
احمد مومنی راد در گفتوگو با ایسنا گفت :در دادگاه مطبوعات این هفته به
پرونده متهم مدیرمسئول ماهنامه ایران فردا با دو اتهام ایجاد اختالف بین اقشار
جامعه و نشــر مطالب الحادی رسیدگی شد که هیات منصفه باتفاق آرا متهم را
در هر دو اتهام مجرم دانست و در دو اتهام باتفاق ارا مستحق تخفیف ندانست.

نگاهی به آنچه حدادعادل و احمدینژاد درباره یکدیگر گفتند

نتیجه سکوت در بیاخالقیهای انتخاباتی سال !88

گروه سیاسی – محمدحسین روانبخش :جریان
سیاســی حامــی محمــود احمدینــژاد در مناظرههای
پرحاشــیه انتخابــات  1388وقتی بی اخالقــی او را در
مقابل مهندس میرحســین موســوی و تهدید به انتشار
عکس همسرش دیدند ،سکوتی همراه با رضایت داشتند؛
سکوتی که نشان میداد سیاســی کاری نزد بعضی افراد
بیشتر از هر ارزشــی اعتبار دارد .اما این جریان هیچ گاه
تصور نمیکــرد که در این وادی نوبــت به خودیها هم
برســد .اولین تلنگر زمانی زده شد که در مجلس شورای
اســامی قرار بر اســتیضاح وزیر کار دولــت احمدینژاد
شــد و احمدینژاد با فیلمی بــه مجلس آمد که برادر دو
رئیس قوه دیگر – علی الریجانی رئیس قوه مقننه و آملی
الریجانی رئیس قوه قضائیه -را نشــان میداد که رفتاری
غیرقانونــی و فرصت طلبانه دارد .آن فیلم اگرچه پیگیری
قضایی چندانی نشــد اما به نظر میرسد ضربه سهمگینی
به اعتبار دو رئیس قوه زد و به مرور آنها را از مدار سیاست
ایران خارج ســاخت .حاال نوبت بــه غالمعلی حدادعادل
رسیده است؛ فردی که اگرچه محبوبیت سیاسی چندانی
ندارد اما از بزرگان اصولگرایی محســوب میشــود و آن
چنــان قدرتی دارد که وقتی صداو ســیمای مرکز قم در
برنامه ای استانی درباره پسرش شوخی میکند ،بالفاصله
مجبور به عذرخواهی شود! یا زمانی که پرویز فتاح رئیس
بنیاد مســتضعفان از پرداخت نشدن اجاره واقعی مدارس
حدادعادل به بنیاد سخن بگوید ،بالفاصله شرایطی پیش
بیاید که فتاح از گفتهاش بازگردد!
حدادعادل با توســل به همین قدرت اســت که چند
روز قبل تلویحــا از رد صالحیت احمدینژاد در انتخابات
آینده ســخن گفت تا خیال زیرمجموعه اصولگرایان را از
تحرکات احمدینژاد راحت کند! او با اشاره به برخی اخبار
درباره کاندیداتوری احمدینژاد برای انتخابات  ۱۴۰۰در
گفــت « :آمدن احمدینژاد به انتخابــات را اصال در نظر
نگیرید بهنوعی این تکلیف روشــن است .بنابراین چندان
تحــت تاثیر موضعگیری و فضای مجازی و بودن و نبودن
و برخی حرفزدنها و اظهارنظرها نباشید چرا که چنین
اتفاقی رخ نخواهد داد؛ دوره قبلی هم رخ نداد چه برســد
به اینکه االن چهار سال هم گذشته و بدتر هم شده است.
یعنی به هر دلیلی آن اتفاق نیفتاد این بار دالیل بیشــتر
است بنابراین درباره این مسئله نباید فکر کرد».
احمدینــژاد در مقابل این ســخنان از همان تاکتیک
همیشــگی اســتفاده کرد؛ همان روشــی که آن را برای
میرحسین موسوی ،کروبی،هاشــمی رفسنجانی و ناطق
نــوری به کار برده بود .عنوان کردن اتهامی ســنگین که
رد کردنش هم باعث افزایش انتشــار آن میشود! او ضربه
را از نقطــه ای وارد کرد که حدادعادل در آن ضعف دارد.
ارتباط حداد با ســید حسین نصر استاد داشنگاه و فلسفه
پــژوه معروف ایــران و البته رئیس دفتر فرح ،داســتانی
مخفی نیســت اما حدادعادل آن را به اعتبار مقام علمی
و دانشــگاهی نصر برقرار دانســته و نه به اعتبار ارتباطی
که نصر با فرح پهلــوی در دهه  50پیدا کرد؛ اما محمود
بررســی بیانیه مشــترک معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
از جمله مهمترین اخبار دیروز مجلس بود.
به گزارش ایســنا ،جلســه علنی نوبت صبح مجلس به
ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی بیانیه مشترک
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دستور کار نمایندگان قرار
گرفت .جلسه غیرعلنی مجلس هم در راستای اجرای قانون
اقدا م راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران
تشــکیل شد که طبق آن ایران از  ۵اسفند اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی را متوقف میکند.
در جریان بررســی بیانیه مشترک ایران و آژانس ،محمد
مهدی زاهدی گفت :در قانون مصوب مجلس شورای اسالمی
آمده که دوماه بعد از الزماالجرا شدن قانون نظارتهای فراتر
از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی باید
متوقف شود اما در بیانیه مشترک اتفاقی که افتاده این است
که هر سه بند بیانیه علیه قانون مصوب ماست.
نماینده مردم کرمان بیانیه مشترک ایران و آژانس را علیه
قانون مصوب مجلس دانست .رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی هم معتقد است :توافقنامهای که بین دولت
با آژانس بینالمللی انرژی هستهای منعقد شده خالف قانون
اقدام راهبردی لغو تحریمها بوده و هرچه ســریعتر باید لغو
شــود .مجتبی ذوالنور بیان کرد :هفت ســال است که همه
مسائل کشــور به برجام گره خورده و اقتصاد کشور شرطی
شده است .برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی
از دشمن گرفته شود یا دشمن را میشناختند و یا شناختی
از آن نداشتند.
همچنین عباس مقتدایــی تصریح کرد :بیانیه در حقوق
بینالملل الزامآور نیســت ،اما ما در بیانیهای که صادر شــد
چیزهایی را به دشــمن دادهایم اما هیچ چیزی در مقابل آن
نگرفتهایم .مجلس شــورای اسالمی اجازه نمیدهد تا منافع
ملت نادیده گرفته شود.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
افزود :آقای رئیس جمهــور اگر حرفی برای گفتن دارد باید
براســاس قانون باشــد و اگر نیازی دارد با نمایندگان ملت
صحبت کنند .حرف ما فقط قانون اســت و مســئوالن حق
اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در انتخابات
هیأت رئیسه پنجمین دوره این مجلس ابقا شدند.
به گزارش ایسنا ،هشــتمین اجالسیه رسمی پنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری که دیروز دوشــنبه در محل
ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
نمایندگان مجلس خبرگان در این احالســیه بندهایی
از «طــرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس خبرگان
رهبری» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
خبرگان ملت پس از بحث درباره طرحهای پیشنهادی و
استماع نظرات مخالفان و موافقان طرحها ،حداقل سن الزم
برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان را تعیین کردند.
نمایندگان خبرگان همچنین در بررسی «صالحیت علمی
داوطلبان برای حضور در آزمون» ،مدرک ســطح  4حوزه
را برای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان الزامی کردند.

احمدینژاد به شیوه قدیمی خود روایتی تازه از این ماجر
دارد« :نمیدانــم چرا عده ای وقتی ابــراز لطف مردم به
من را میبینند چنان خشــمگین میشوند که نمیتوانند
خشمشــان را کنترل کنند .این آقا سال  ۸۴هم سنگین
ترین فشــارها را به من آوردند که در انتخابات شــرکت
نکنم .متاســفانه کشــور ما در حال حاضر گرفتار کسانی
شــده که خودشــان را برتر از مــردم میدانند و به خود
حق میدهند که جای مــردم تصمیم گیری کنند .اینها
مملکت را ارث پدر خودشان میدانند و میخواهند مردم
را از همه صحنهها کنار بگذارنــد .چگونه میتوان انتظار
داشت با نقش آفرینی کسانی که قبل از انقالب دست فرح
پهلوی را میبوســیدند و سپس تغییر چهره داده و سوپر
حزباللهی شــدند ،اوضاع کشور درســت شود؟ اگر اداره
کشــور دســت ضدانقالب بود وضع از این بدتر میشد؟»
احمدینژاد همچنین مدعی شده که همسر دکتر فاطمی
عکسی از حدادعادل داشته به به خاطر آن بازداشت شده
و وسایل را بردهاند!
این ســخنان بعد از دو روز هیچ پاســخی داده نشده
است و به نظر میرسد حدادعادل در شوک آن قرار دارد.
سالهایی که حدادعادل رئیس مجلس بود و احمدینژاد
رئیس جمهور کامال مشخص بود که دستهای حدادعادل
در مقابــل احمدینــژاد باالســت و نمیتواند به شــیوه
احمدینژاد رفتار کند؛ و حاال در این اوضاع و احوال ،شاید
فهمیده کــه در انتخابات  1388با حمایت از احمدینژاد
چه ظلمی به اخالق و مظلومان آن واقعه کرده است.
با این حال انتظار این است که از طریق قوه قضائیه به
این موضوع رسیدگی شود و برخالف موارد مشابه این بار
قوه قضائیه تکلیف این رفتارهای احمدینژاد را مشــخص
کند .اگرچه احمدینژاد هم بدش نمیآید چنین شــود.
او به دنبال کســب توجه از هر طریقی است و زمانی این
احتمال مطرح بود که حتی ممکن اســت دســت به ترور

خودســاخته ای بزند تا دوباره به صــدر اخبار برگردد! با
چنین رویکرد احمقانه اما موثری اســت که احمدینژاد
از دســتگیری و محاکمــه هم اســتقبال میکند و آن را
به معنی بازگشــت به صدر اخبار و کســب محبوبیت در
بخشــی از جامعه تلقی میکند؛ ولی این موضوعی نیست
که دســتگاه قضایی آن را در محاسبات عدل محور خود
در نظر بگیرد.
واکنش اهالی سیاست به دعوای حدادعادل
و احمدینژاد
عباس عبدی در توئتی نوشــت:علیه آقای حداد اتهام
ســنگینی زده شــده .نمیدانم چرا شــکایت و رسیدگی
نمیشود؟ اگر رســیدگی شود یا مفتری دروغگو مجازات
میشود یا فرد متهم رسوا .این طوری استخوان الی زخم
است؛ آقای حداد پیشقدم شوند.
علی مطهری نماینده پیشــین مجلس نیز در توئیتی
نوشت :آقای حدادعادل وقتی که قاطعانه از طرف شورای
نگهبان اظهار نظر میکنــد و تکلیف کاندیداها را از قبل
تعیین شــده اعالم میکند به طوری که شائبه مهندسی
انتخابات را تقویت میکند ،باید منتظر چنان پاســخی از
طرف آقای احمدینژاد میبود .بهتر است نقشی هم برای
انتخاب مردم قائل باشیم.
گذشته احمدینژاد و حداد عادل
رویارویی عجیب این دو نفر در حالی به وقوع پیوســته
که این دو در گذشته رابطه ای صمیمانه داشتند و خبری
از افشاگریهای امروزه نبود! غالمعلی حدادعادل در دوران
دولت نهم و دهم یکی از طرفداران و مبلغان احمدینژاد
بود .او در دوران ریاست دولت احمدینژاد بارها به تبلیغ و
تعریفهای عجیب و غریب از دولت احمدینژاد پرداخت.
مثال در  24شهریور  1386در گفتگویی با خبرگزاری مهر
گفت « :معتقدم دولت نهم دولتی «پر کار و پر شــتاب»
است و احساس میکنم این دولت به آهنگ توسعه عمرانی

بیانیه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مجلس بررسی شد

مخالفت مجلس با مهلت سه ماهه ایران به آژانس
ندارند اجرای قانون را زیرپا بگذارند.
در ادامه این جلســه ابراهیم عزیزی اظهار کرد :سازمان
انــرژی اتمــی ایران در یک اقــدام خالف قانــون با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مفاد قانون لغو تحریمها را نقض کرده
است و این اقدام هیچ وجاهتی ندارد .تفاهم دو جانبه تحت
عنوان فنی موقت برای مجلس محلی از اعراب ندارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدعی
شد که سازمان انرژی اتمی ایران مفاد قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها را نقض کرده است.
فریدون عباســی رئیس کمیســیون انرژی پیام حضور
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را به
تاخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه
محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه
هم هیچ کاری برای لغو تحریمها انجام ندادند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید
کرد که قانون فصل الخطاب همه مسئوالن بوده و هیچ کس
حق ندارد خود را باالتر از قانون ببیند.
محمد حسن آصفری افزود :هیچ کس اجازه ندارد مصوبه
مجلس را زیرپا بگذارد .دولت ملزم است از فردا قانون مجلس
را اجرایــی کند .فرمایش رهبری فصل الخطاب اســت که
فرمودنــد هرگاه همه تحریمها کنار رفت و راســتی آزمایی
صورت گرفت ایران نیز به تعهدات برجامی خود عمل خواهد
کرد .طرفهای برجامی در این مدت فرصت داشــتند که در
راستای لغو تحریمها اقدام کنند اما خودشان زمان را از دست
دادند.
نماینده مردم اراک هم با انتقــاد از بیانیه ایران و آژانس
گفت که این بیانیه باید به تصویب مجلس میرسید.
علی اکبر کریمی گفت :قانون اقــدام راهبردی برای لغو
تحریمها از افتخارات مجلس یازدهم اســت .رئیس جمهور،
مدیران و مســئوالن دستگاههای اجرایی نیز مسئول اجرای

قانون هستند اما ما در حســن نیت دولت و رئیس جمهور
برای اجرای قانون تردید جدی داریم و بیانیه شب گذشته بر
تردیدهای ما افزوده است.
در ادامه بررسی بیانیه مشترک ایران و اژانس ،حبیباهلل
دهمرده نماینده مردم زابل گفت :ملت ایران بدانند مجلس
اجازه نمیدهد هیچ کــس از قانون مصوب قوه مقننه عبور
کند .فردا قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در خصوص
مسائل هسته ای را اجرایی خواهیم کرد .همچنین نماینده
قائمشــهر تاکید کرد کــه قانون اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران عرصه را به دشــمن
تنگ کرده و باید مجلس بر سر مصوبه و تصمیم خود بایستد.
کیوان مرادیان افزود که مجلس این مصوبه علمی و جامع
را تصویب کرد و عرصه به دشمن تنگ شد .امروز این ماییم
که بر تحریمها غالب شده ایم و دشمن مستأصل شده است.
دشــمن چیز دیگری در دست ندارد و حرف ما این است که
باید بر سر مصوبه و تصمیم خود بایستیم.
همچنین نایب رئیس کمیســیون اصل  ۹۰عنوان کرد:
این بیانیه بر خالف قانون اســت ،در قانون ما قید شده است
هرگونــه نظارتهای فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقی
باید متوقف شود ،اما دراین بیانیه قید شده است که ایران به
اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان خود
با آژانس ادامه میدهد ،این بند مطابق قانون است.
ســید محمود نبویان با بیان اینکه بیانیه مشترک ایران
و آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالف قانون اســت و هیچ
اعتباری برای مجلس ندارد ،تاکید کرد :در این بیانیه منافع
ملت را به خاطر اهداف سیاسی در نظر نگرفتند.
در ادامه جلســه علنی ،نصراهلل پژمانفر رئیس کمیسیون
اصل  ۹۰در واکنش به بیانیه مشــترک سازمان انرژی اتمی
ایــران و آژانس بینالمللی انــرژی اتمی گفت که این بیانیه
مشترک مجوز سه ماه تحریم مجدد به ایران است.
آرش زره تــن لهونی نماینده مردم پــاوه هم در تذکری

هشتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره برگزار شد

ابقای هیات رئیسه مجلس خبرگان

همچنین در این اجالسیه انتخابات اعضای هیأت رئیسه
این مجلس برگزار شــد .بر اســاس انتخابات انجام شــده،
اعضای سابق هیأت رئیسه خبرگان رهبری برای یک دوره
دو ساله ابقاء شــدند و احمد جنتی به عنوان رئیس ،سید
ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس اول و موحدی کرمانی
به عنوان نایــب رئیس دوم در جایگاه خــود باقی ماندند.
همچنین احمد خاتمی و کعبی به عنوان منشــی ،آیتاهلل
حسینی بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی و محسن قمی
به عنوان کارپرداز اداری – مالی مجلس خبرگان رهبری در
سمت خود ابقا شدند.

این اجالسیه دیروز با انتشار بیانیهای به کار خود پایان
داد .در این بیانیه آمده بود :خدای را سپاس که با مقاومت
و تحمل ســختیها و مشکالت توسط مردم نجیب ایران،
ِ
سیاســت تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری آمریکای
جنایتــکار علیه نظــام مقدس جمهوری اســامی ایران،
رنگ باخته و با شکســت مواجه شــد .جهانیان دیدند که
یکی دیگر از رؤســای جمهور خبیــث و بی منطق آمریکا
بــه زباله دان تاریخ پیوســت ،اما به فضــل خداوند نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران با اتکاء به «پشتوانه عمیق
مردمی» همچنــان با صالبت به پیش میرود .اســتکبار

در کشور سرعت بخشیده است.
حداد عادل در مهر  1386هم در مقابل انتقاداتی که از
دولت میشــد ،تصریح کرد :چه دلیلی وجود دارد که این
دولت ناموفق بوده است زیرا نه حیف و میل وجود دارد و
عالوه بر آن تالش دولت نهم بسیار زیاد است.
پس از ارسال نامه بدون پاســخ احمدینژاد به جورج
بوش که از طرف بسیاری از صاحب نظران کاری بیارزش
و خــاف قواعد دیپلماتیــک بود ،حدادعــادل به عنوان
رئیس مجلس اعــام کرد :نامه محموداحمدینژاد رئیس
جمهوری اســامی ایران به جورج بوش رئیس جمهوری
آمریکا «تجلی نشــانههای خودآگاهــی و اعتماد به نفس
مسلمانان» است 20( .اردیبهشت )1385
در مقابل احمدینژاد هم در سالهای ریاست جمهوری
به حدادعادل عنایت ویژه داشت .در فضای مجازی فیلمی
از دوران روابط حسنه احمدینژاد و حدادعادل وجود دارد
که احمدینژاد در حال سخنرانی در جشنواره فارابی (ابان
 )1390است و حداد جزو شنوندگان  .محمود احمدینژاد
در پایان ســخنانش میگوید« :یــک دوبیتی هم به آقای
حداد تقدیم بکنم« :تا که از خال رخ یار خودم مسحورم/
من از ایــن دایره جن و ملک بیرونــم /به رقیبان قدحی
تا همه هشــیار شــوند /خود ببینند که هــم عاقل و هم
مجنونم» این شــعرخوانی احمدینژاد با تشویق حاضران
و خنده حدادعادل و آیتاهللهاشــمی شــاهرودی که در
مراسم حاضر بودند ،همراه شد.
جوابیه حدادعادل
حدادعادل دیروز با انتشــار جوابیه به اظهارت احمدی
نژاد واکنش نشان داد .وی در این جوابیه آورده است :آنچه
دربارۀ دستبوســی فرح گفتهاند دروغ محض چندشآور
و ســناریوی رسوایی اســت که فقط دشمنان از آن سود
میبرند .اینجانب در سالهای قبل از انقالب هیچ رابطهای
با دفتر فرح نداشــت ه و هیچگاه او را ندیدم ،لذا دروغگویی
آقای احمدینژاد محرز و اصل دستبوســی و عکسی که
به ادعای ایشــان نزد همسر شــهید دکتر فاطمی موجود
بوده نیز از ســاختههای ایشان است .مرتبط ساختن این
موضوع با دستگیری همسر دکتر فاطمی نیز دروغ دیگری
است که به منظور خاصی طراحی شده است .دربارۀ علت
دســتگیری آن خانم مقاماتی که وی را دستگیر کردهاند
میتواننــد توضیح دهنــد و درنهایت کمتریــن مطالبه
از آقای احمدینژاد این اســت که بر ادعای خود ســند
ارائه دهد.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده اســت :اینجانب
حق شــکایت از آقای احمدینژاد را به سبب نشر اکاذیب
و افترایی کــه به من زده برای خــود محفوظ میدانم و
اطمینان دارم با رســیدگی به ادعای ایشــان ،حقیقت بر
همگان روشــن خواهد شد .آقای احمدینژاد؛ من از شما
در قبال کمکهایی که به شــما کردهام هیچ انتظار تشکر
و ســپاس ندارم ،چون دیدهام که چگونه در حق بزرگان
کشــور -با همۀ عنایتی که به شــما داشتهاند -ناسپاسی
کردهاید.

بیان کرد :بی تردید شتاب زدگی در اعالم موضع مجلس در
خصوص توافق نامه بین ایران و آژانس انرژی اتمی در شــان
قوه مقننه نیست ،همان طوری که در سالهای گذشته نظام
در راستای حفظ جایگاه بینالمللی کشور تالش کرده است
امروز نیز باید در این مسیر گام برداریم.
سید ناصر موسوی الرگانی عضو دیگر هیات رئیسه مجلس
با اشاره به بیانیه مشــترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی عنوان کرد :در این بیانیه چه عملی قرار است انجام شود
به جز وادادگی ،وقت کشــی و فرصت دادن به دشمن برای
اینکه علیه ما تصمیم گیری کنند؟
در ادامه جریان بررسیهای مربوط به توافقنامه بین ایران
و آژانس بینالمللی انرژی اتمی رئیس کمیسیون اقتصادی
تاکیــد کرد که موضع جمهوری اســامی حل مشــکالت
اقتصادی است و باید بر اساس آن قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها کامل اجرا شود.
محمدرضا پــور ابراهیمی افزود :مهمتریــن دلیل ورود
مجلــس به تصویب قانون اقدام راهبــردی ،رفع تحریمهای
اقتصادی به خصوص تحریمهای بانکی ،بانک مرکزی ،فروش
نفت ایران و خدمات و حمل و نقل بود.
محمدباقر قالیباف بعد از موافقت مجلس شورای اسالمی
با ارائه گزارش کمیســیون امنیت ملی به قوه قضائیه درباره
تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانــت از منافع ملت ایران اظهــار کرد :همان طور که از
صبح نمایندگان صحبت کردند ،مشخص است که مطابق با
مصوبه مجلس شورای اسالمی ما باید نظارت بر اجرای قانون
را پیگیری کنیم .بخشی از این قانون اجرا شده و اکنون زمان
اجرای موضوع پروتکل الحاقی است.
رئیس مجلس شورای اســامی با تاکید براینکه باید از
پنجم اســفندماه اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی متوقف
شــود ،گفت :طبق این قانون بعد از پنجم اسفندماه هرگونه
دسترسی بیشتر از پادمان ممنوع و غیرقانونی است.
در نهایت نمایندگان مجلس شــورای اســامی گزارش
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس درباره
تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران را برای رسیدگی به قوه قضائیه
ارجاع دادند.
جهانی بداند بازگشــت یا عدم بازگشت آمریکا به برجام،
اثری در مقاومت ملت شــریف ایران ندارد و بازگشت آنان
عملی تحریمها ،نه تنها نفعی ندارد،
رفــع
به برجام بدون
ِ
ِ
بلکه مضر هم هست.
در بخــش دیگــری از این بیانیه تصریح شــد :مجلس
خبرگان رهبری ،ضمن دعوت از مردم شــریف ایران برای
حضور پرشــور در انتخابات خرداد  1400تأکید میکند به
کارگیری شــیوههای صحیح و منطقی در معرفی و تبلیغ
کاندیداها و پرهیز از ســیاه نمایی ،روشهای غیر شــرعی
و رعایت اخالق از شــرایط ضروری یک انتخابات شایسته
و در طراز نظام اســامی اســت و در چنین فضائی ،امکان
تشخیص اصلح فراهم میآید .اقدام هوشمندانه ملت ایران
در انتخابات  1400تضمین کننده آینده روشــن و تحقق
پیشرفت و عدالت خواهد بود.

رئیسجمهور در پی گزارش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

بازسازی مناطق زلزلهزده کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ،تا تیر  ۱۴۰۰پایان یابد

رئیس جمهور در پی گزارش رئیس بنیاد مسکن انقالب
اســامی از اقدامات به عمل آمده درباره زلزله شامگاه ۲۹
بهمن  ۹۹اســتانهای کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان،
تاکید کرد که بازسازی کلیه مناطق زلزله زده کهگیلویه و
بویراحمد و اصفهان ،تا پایان تیرماه ســال  ۱۴۰۰به اتمام
برسد.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در پاسخ گزارش آقای
علیرضا تابش ضمن تشکر از تالشهای انجام شده ،نوشت:
«برنامه ریزی برای بازســازی کلیه مناطق آسیب دیده به

گونه ای باشــد که تا پایان تیرماه سال  ۱۴۰۰عملیات به
اتمام برســد و مردم عزیز آســیب دیده بتوانند در منازل
خود استقرار یابند».
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی در گزارش خود
به رئیس جمهور خاطرنشــان کرده اســت که این بنیاد
به پشــتوانه تجارب و عملکرد گذشــته در بازسازیهای
مختلــف ،بالفاصله بعد از وقوع ســانحه در مناطق هدف
حاضر شده است تا پس از ارزیابی خسارت و تشکیل پرونه
ت دیدگان ،مراحل و اقدامات بازســازی را با
برای خســار 

سرعت و کیفیت مطلوب آغاز نموده و ان شاءاهلل تا قبل از
پایان نیمه اول سال  ،۱۴۰۰بازسازی کلیه مناطق آسیب
دیده را به نحو شایســتهای با وحــدت رویه در مدیریت
باسازی و ضمن جلب مشارکت مردم به اتمام رساند.
روحانی همزمان در جلســه یکشنبه شب هیات دولت
ضمن تشــکر و تقدیر از حضور به موقع و خدمت رسانی
فشرده وزارت راه و شهرسازی ،جمعیت هالل احمر ،ستاد
مدیریت بحران کشــور و بنیاد مســکن انقالب اسالمی و
همدلی و هماهنگی مسئوالن استانها ،نیروهای مردمی و

نهادهای انقالبی ،به سازمان برنامه و بودجه کشور دستور
داد منابــع مالی الزم در این خصوص را تخصیص و تأمین
کند.
در همین جلسه ،هیات دولت با پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه کشــور برای اختصاص مبلغ  ۱۷۲میلیارد تومان
به عنوان کمک بالعــوض و نیز مبلغ  ۳۰۷میلیارد تومان
تســهیالت بانکی به خانوادههای آسیب دیده از زلزله در
اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد (ســی سخت و دنا) و
اصفهان (سمیرم) موافقت کرد.

