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رهبر معظم انقالب در دیدار سخنگوی
جنبش انصاراهلل یمن :

بایدمقابلتوطئهتجزیهیمنایستاد

در دیــدار عصــر روز گذشــته (سهشــنبه) هیأتــی از جنبــش
انصــاراهلل یمن با حضــرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
اخبـــار
انقالب اسالمی ،نامه آقای ســیدعبدالملک بدرالدین رهبر
جنبش انصاراهلل تقدیم ایشــان شــد .بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام
معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با تمجید از ایمان ،ایستادگی،
هوشــمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده،
تأکیــد کردنــد :هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد
داشــته باشــد ،قطعاً پیروز خواهد شــد و بر همین اســاس بدون شــک پیروزی با
ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،شــهادت ابراهیــم بدرالدیــن بــرادر آقــای
سیدعبدالملک بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از خانواده بزرگ
و مجاهد بدرالدین و گرامیداشــت شهید حسین بدرالدین ،افزودند :مردم یمن
بــا تمــدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت و ایســتادگی که در این پنج
ســال از خود نشــان دادهانــد ،آینده خوبــی را در پیش دارند و بــه لطف خداوند،
دولتی قوی را تشکیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت ،به پیشرفت خواهند
رسید.
ایشان با تأکید بر اینکه سعودیها و اماراتیها و حامیان آنها که مرتکب جنایات
بزرگی در یمن شــدهاند ،قطعاً به نتیجه نخواهند رسید ،خاطرنشان کردند :آنها
بهدنبــال تجزیــه یمن هســتند که باید با قــدرت در مقابل این توطئه ایســتاد و از
یمن یکپارچه ،متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.
ِ
رهبــر انقــاب اســامی گفتند :حفــظ یکپارچگی یمن بــا توجه به عقایــد دینی و
قومیتهای مختلف این کشور نیازمند گفتوگوهای یمنی – یمنی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به جنایتهای سعودیها و همراهان آنها در
یمــن بویژه در روز عید قربان ،افزودند :آنچــه در یمن میگذرد ،واقعیت دنیای
امروز و مدعیان حقوق بشر است.
ایشــان با اشــاره به مواضــع ضد امریکایــی و ضدغربی نظام جمهوری اســامی
تأکیــد کردند :ایــن مواضع براســاس تعصب نیســت بلکه براســاس واقعیات و
عملکرد دولتمردان آمریکا و غرب است که با ظاهری انسانی و مدنی و اخالقی،
بدترین جنایتها را انجام میدهند و بهطور دائم نیز َدم ازحقوق بشر می زنند.
رهبــر انقــاب اســامی بی تفاوتی دنیای غــرب را در قبال جنایاتــی که در یمن و
فلسطین رخ میدهد ،یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند:
بایــد با ایــن قدرتهــای جنایتکار ،با قــدرت ایمــان و مقاومت و اتــکا به نصرت
الهی ،مواجه شد و تنها راه همین است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تحریمها و فشارهای گوناگون به جمهوری
اســامی ایران از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون بخصوص در دوران هشــت سال
جنــگ تحمیلــی و مشــکالت تأمین نیازهــای اولیــه دفاعی ،خاطرنشــان کردند:
بــه رغم تحریمهای  40ســاله ملت ایران با ایســتادگی و ایمــان و جهاد اکنون به
تواناییهای مهمی در زمینه سالحهای دفاعی خود دست یافته است.
ایشــان در پایــان ضمــن اعــام حمایــت از مجاهــدت زنــان و مــردان مؤمــن و
مقــاوم یمن ،از هیأت یمنی خواســتند ،ســام ایشــان را به بــرادر مجاهد و عزیز،
سیدعبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند.
در ابتــدای ایــن دیــدار آقــای محمــد عبدالســام ســخنگوی جنبــش انصــاراهلل
یمن ضمن ابالغ ســامهای گــرم آقای ســیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش
انصــاراهلل و همــه مجاهدان و رزمنــدگان یمنی خطاب به رهبر انقالب اســامی
(ع)
گفت :ما والیت شما را امتداد خط پیامبر اسالم (ص) و والیت امیرالمومنین
میدانیــم و مواضــع حیــدری و علوی شــما در حمایت از مردم مظلــوم یمن را
ادامه خط امام خمینی (ره) و مایه برکت و بسیار روحیه بخش میدانیم.
وی بــا تأکیــد بر اینکه مواضــع رهبر جمهوری اســامی در حمایــت از مظلومان
جهــان بویــژه مردم یمن ،یک موضــع دینی و اعتقادی اســت گفت :مردم یمن
که در شــرایط بسیار سختی بسر میبرند ،با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم
در مقابــل تجــاوز  17دولــت ایســتادهاند و به شــما قول میدهیم کــه ملت یمن
منسجم و همچون َید واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم،
تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.

رونمایی از خودروهای تاکتیکی «ارس دو»

خودروهــای تاکتیکــی «ارس دو» در مراســمی بــا حضــور وزیــر دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مســلح رونمایی شد.به گزارش تســنیم ،امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
و پشــتیبانی نیروهای مســلح در مراســم رونمایی از خودروهای زرهی «ارس دو»
بــا اشــاره بــه تواناییهای این خــودرو ،گفت :خــودروی تاکتیکی ارس 2با داشــتن
تحرک باال در مناطق صعبالعبور ،نصب سالح و ادوات نظامی با وزن باال ،توان
و گشــتاور باال و افزایش نســبت توان به وزن ،نســبت به نســل قبلی خود در حوزه
موتور ،شــعاع عملیاتی ،مصرف ســوخت ،اســتاندارد آالیندگی ،شــتاب ،قابلیت
حمل بار و قابلیت نصب ســاح و حرکت بهروی آن پیشرفتهای قابل مالحظه
و ویژهای داشته است .وی افزود :این خودرو منطبق با نقشه راه خودروی تاکتیکی
و برای پاسخگویی به نیازهای کنونی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است
و امروز تعداد انبوه آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
وزیــر دفــاع بــا تجلیــل از تالشــگران ســازمان صنایــع دفاع (ســاصد) در ســاخت
خودروی تاکتیکی ارس دو گفت :با همراهی و همکاری شرکتهای دانشبنیان،
صنایــع دفــاع در طراحــی و تولید تســلیحات و تجهیــزات دفاعــی و همچنین در
صنعت خودروسازی نظامی با قابلیت و توانایی ویژه به اهداف خود دست یافته
اســت .همچنیــن در ایــن مراســم از نفربر زرهی ضــد مین و ضد کمیــن رعد هم
رونمایی شد.

نگرانی امریکا از پایان تحریم های تسلیحاتی ایران

وزیر امور خارجه امریکا از نزدیک شــدن به زمان پایان تحریمهای تســلیحاتی
ایران ابراز نگرانی کرده و از متحدان واشــنگتن خواســت تا فشــارها علیه ایران
تشــدید شــود .مایک پمپئو با انتشار پیامی که در شــبکه توئیتر خود منتشر کرد،
این گونه به توافق ایران و  5+1درباره تحریمهای تســلیحاتی کشورمان واکنش
نشــان داد«:فرصت در حال تمام شــدن اســت .زمــان باقی مانده تــا انقضای
مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران و پایان ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی به
پایان میرسد .ما از تمامی متحدان و شرکای خود میخواهیم تا فشار بر رژیم
ایــران را افزایــش دهند تا این رژیم رفتار بیثبات ســاز خــود را کنار بگذارد» .به
گزارش ایســنا ،وزیر امور خارجه امریکا در ادامه لینکی از ســایت وزارت خارجه
امریکا را در توئیت خود قرار داده که در آن زمان پایان تحریمهای تســلیحاتی
ایران بهصورت کاهشــی به جلو میرود و طبق آن تحریمهای تسلیحاتی ایران
روز  ۱۸اکتبر  ۲۷( ۲۰۲۰مهرماه  )۱۳۹۹به پایان خواهد رســید و پس از آن ایران
میتواند به فروش تســلیحات پرداخته و از کشــورهایی نظیر روســیه و چین نیز
تســلیحات خریــداری کند .وزارت خارجه امریکا نیــز در همین زمینه مطلبی را
منتشــر کرده و در آن مدعی مداخلهجویی جمهوری اســامی ایران در منطقه
و حمایت آن از جریانهای تروریســتی شده است .پمپئو پیشتر نیز در سخنانی
در شــورای امنیت ســازمان ملل در مورد تبعات منقضی شــدن مهلت تحریم
تســلیحاتی ایران به جامعه جهانی هشدار داده و از شورای امنیت خواسته بود
تــا محدودیتهای تســلیحاتی ایــران را پس از انقضای مهلت تعیین شــده در
قطعنامه شورای امنیت تمدید کند.

انتصابسرپرستجدیدصندوقبازنشستگیکشوری

بــا حکم وزیــر کار و رفاه اجتماعی« ،ســید میعــاد صالحــی» مدیرعامل صندوق
بازنشســتگی کشــوری از ســمت خــود برکنــار و «نعمــتاهلل ایــزدی» بــه عنــوان
سرپرست جدید این صندوق منصوب شد.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس حکــم صــادره محمــد شــریعتمداری «نعمتاهلل
ایزدی» با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید این صندوق منصوب و «میعاد
صالحی» که از فروردین ماه امســال مدیرعاملی صندوق بازنشســتگی را برعهده
داشت نیز حکم مشاور علمی و فناوری وزارت تعاون را دریافت کرد.
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گزارش «ایران» از حمالت رسانههای خاص علیه شخص رئیس جمهور و دولت

روی موج تخریب
مرتضی گل پور
خبرنگار

صــدا و ســیما و رســانههای منتقــد دولت نــه تنها در
شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت
نمیکنند ،بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری
و دولــت را کــوک کردهانــد .در صــدا و ســیما غیــر از
برنامههای یکسویهای در شبکه «افق» که به یک رویه
تبدیل شــده ،به تازگی مستندی پخش شــد که در آن
تاریخ مخدوشی از سابقه حســن روحانی در مجلس
اول ارائه شد .این مستند دستکم برای 11بار بازپخش
شــد ،امری که میتواند به نشانه اصرار بر رویکردهای
گذشــته تعبیر شــود .در این میان در روزهای گذشــته
برخیخبرگزاریها،سوژهکهنهشده«اختیاراترئیس
جمهوری» را دســتمایه تولیــد گزارشهای یکجانبه و
خبرهای ســوگیرانه خود قرار دادند .این خبرگزاریها،
بــرای ایــن اخبــار و گزارشهــا بــه چهرههایی اســتناد
کرده اند که در همه سالهای گذشته جز ضعف ،نکته
روشــنی در کارنامه دولت ندیده اند .از این رو میتوان
گفت که پیشاپیش ،این تولیدات چه پیامی را مخابره
میکند.
ëëتخریبدرعیدقربان!
در روزهــای اخیــر چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه
خبرگزاریهــای منتقد دولت ،به صورت ویژه مســأله
کهنه «اختیارات رئیس جمهــوری» را مورد توجه قرار
دادهانــد؟ یــک روز قبل از عید قربان و یــک روز بعد از
عید سعید قربان ،برخی خبرگزاریهای منتقد دولت
به صورت ویژه به خبرســازی دربــاره اختیارات رئیس
جمهــوری روی آوردنــد .ایــن درحالــی اســت کــه این
مسأله،ماههاپیشازسویرئیسجمهوری،آنهمبه
عنوان مسألهای که با رهبر معظم انقالب طرح شده و
به راه حلی رسیده ،مطرح شد.
در ایــن میان خبرگزاری «فارس» طی گفت و گوهایی
بــا برخــی منتقدان یــا نماینــدگان نزدیک بــه جریان
تندرو ،سلســله خبرهایی را درباره ادعــای «زیاد بودن
اختیارات رئیــس جمهوری» روی خروجــی خود قرار
داد .اما آنچه رویکرد پرسش برانگیز این رسانه نسبت
بهاینمسألهرابیشازهرچیزنمایانمیکند،گزارشی
اســت که با عنوان «دامنه اختیارات اختصاصی آقای
س جمهــوری چقــدر اســت؟» در  20مردادمــاه
رئیــ 
منتشــر شد .نویسنده در ابتدا مدعی شــده که «دولت
روحانــی در مواجهه با بیاعتمادی بــه غرب و امریکا
ســراغ داشتههای داخلی آمده و برای این کار بهدنبال
تصاحــب روزانه! اختیــارات جدید اســت و در این راه،
فرمول بهکارگیری شــده مبــارزه با «جنگ اقتصادی»
اســت ».همــه ادعاهای ایــن جمله ،نوعی برچســب

گزارش یک خبرگزاری خاص در  20مرداد
تیتر

دامنه اختیارات اختصاصی آقای رئیسجمهوری
چقدر است؟

خالصه
کماکان از گوشه و کنار اخباری مبنی بر درخواستهای متنوع جهت افزایش اختیارات رئیس دولت متبادر
میشود .به نظر بسیاری از کارشناسان دولت به جای صرف وقت و انرژی خود برای بدست آوردن اختیارات
رنگارنگ ،به دنبال بهرهگیری و بهرهوری بیشتر از اختیارات جاری باشد.

روحانی برای بستن دهان منتقدان حرف از

حاجی دلیگانی :آقای روحانی دچار توهم فراوانی اختیار شده و سعی دارد کمکاریهای خود را به گردن به

کمبود اختیار می زند

اصطالح نبود اختیار بیندازد.

روحانی ناتوانی در رفع مشکالت اقتصادی را به کنعانی مقدم :رئیسجمهوری چون نتوانسته به وعدهها عمل کرده و شرایط اقتصادی کشور را اصالح کند،
اختیاراتش ربط میدهد

ضعفهایش را به اختیارات ربط میدهد.

دولت پاسخگوی تحرک کم باوجود اختیارات

علی بیگی ،نماینده تبریز :متأسفانه شاهد کمترین تحرک در دولت برای رفع مشکالت مردم هستیم در حالی

گسترده نسبت به دوره های قبل باشد

که «روحانی» با استفاده از اختیارات شورای هماهنگی سران قوا میتوانست مشکالت را حل کند.

نداشتن اختیار بهانه تازه دولت برای توجیه
ناکارآمدی است

قاضی زاده :آقای روحانی در هر دوره برای توجیه ناکارآمدیهایش بهانهای دارد .در  4سال دولت
یازدهم تقصیرها متوجه احمدینژاد بود 2 ،سال اول دولت دوازدهم اتفاقات دیماه مشهد و حال هم
نداشتن اختیار را مطرح میکند.

اختیارات رئیس جمهوری برای اداره امور کشور

کارشناس مسائل سیاسی :بحث فقدان اختیارات رئیسجمهوری ،فرافکنی بیش نیست و دولت چون

گسترده است

نتوانسته کاری کند ،گناه را گردن عاملی می اندازد که وجود خارجی ندارد.

دولت روحانی از اختیارات اختصاصی برخوردار ناصر ایمانی :دولت فعلی ،عالوه بر اختیارات قانونی از اختیارات اختصاصی بهرهمند بوده که به هیچکدام
بوده که دولتهای قبل نداشتهاند

زنی به دولت اســت که از ابتدا در دســتور کار منتقدان
بوده اســت ،برچسبهایی مانند اینکه دولت ابتدا به
غرب اعتماد کرده و بعد از مشاهده بی اعتمادی آنان،
بــه داخل رجوع کــرده و حاال ،روزانــه! آن هم به بهانه
جنگ اقتصــادی اختیارات تازه میخواهد! نویســنده
در ادامــه با برشــمردن اصول قانون اساســی که در آن
به اختیــارات رئیس جمهوری پرداخته شــده ،مدعی
شــد که «هیچ قــوه ،نهاد یا شــخصی دارای این مقدار
از گســتره عملکردی نیســت ،اما اینکه چطور عطش
دولــت تدبیر و امیــد در جذب اختیــارات از همان بدو
پیروزیدرانتخاباتریاستجمهوری ۹۲متبلوراست
و این تشنگی پایانی ندارد ،سؤالی است که همیشه در
اذهانعمومیپرسیدهمیشود».
تکتکاینادعاهاپاسخدارد،امابهعنوانیکنمونه،
تنها میتوان به اصل۱۲۶قانون اساسی که این گزارش
هم به آن اشاره کرد ،استناد کرد که مطابق آن «رئیس
ی
ت امور برنام ه و بودج ه و امور ادار 
جمهوری مسئولی 
ی کشور را مستقیماًبرعهد ه دارد و میتواند
و استخدام 
ی بگذارد ».اتفاقــاً اجرای
ادار ه آنهــا را بــ ه عهد ه دیگــر 
ایــن اصل مــورد توجــه و تأکید رئیس جمهــوری هم
است .چنانکه روحانی در جلسه  12دی ماه  97هیأت
دولت،ضمندرخواستازنمایندگانمجلسشورای
اسالمی برای توجه به دو اصل 52و  126قانون اساسی

از دولتهای قبلی داده نشده بود.

در بررســی بودجه ،گفت« :تمام برنامه کشور ،مسائل
اداری و استخدامی ،طبق قانون اساسی صرفاًبه عهده
شخص رئیس جمهوری اســت ،رئیس جمهوری در
اینحوزههایاشخصاًتصمیممیگیردیانمایندهایرا
انتخابمیکندومابایدتوجهکنیمقدرتهاوحدودی
کهدرقانوناساسیتبیینشده،مخلوطنشود».روشن
اســت که منظــور رئیــس جمهــوری از این تأکیــد این
است که وقتی مطابق قانون اساسی ،رئیس جمهوری
مسئول تنظیم بودجه است ،نباید در فرایند تصویب،
دچارتغییراتماهویشود.
گــزارش ایــن خبرگــزاری در ادامــه ،تشــکیل شــورای
هماهنگی ســران قــوا ،دریافــت اختیارات ویــژه برای
وزارت نفــت برای فــروش نفت ،بهرهگیــری از منابع
صندوق توســعه ملی یا حتــی اجازه مذاکــرات بدون
محدودیــت با امریــکا و متحدان غربــی او را به عنوان
اختیارات ویژه رئیس جمهوری جا زده و مدعی شــده
کــه این اختیــارات با کلیــدواژه «جنگ اقتصــادی» به
دســت آمده است .هرچند معلوم نیســت که آیا این
رســانهها جنــگ اقتصــادی را منکر میشــوند یا خیر،
امــا میتوان گفــت آنچه آنــان اختیــار خواهی رئیس
جمهــوری مینامند ،چیــزی جز فرآیندهــای قانونی
نیست.
این خط مشــی در ســایر اخبار و گفتوگوهایــی که در

صالحی :انتظار داریم آیتاهلل یزدی سخنان خود را اصالح کند
علــی اکبر صالحــی ،رئیس ســازمان انــرژی اتمی
و معــاون رئیس جمهــوری روز گذشــته با حضور
در ســایت فــردو در مراســمی کلنــگ احــداث
مرکز تحقیقات ملی جداســازی و توســعه کاربرد
ایزوتوپهــای پایــدار را به زمیــن زد .این مرکز قرار
اســت طی دو سال ســاخته و تجهیز شــود و در فاز
اول ســاختمان این مرکــز برای  20فروردین ســال
 99آماده خواهد شــد .صالحی در مراســمی که به
همیــن مناســبت برگزار شــده بــود و در واکنش به
برخــی ادعاها مبنی بــر اینکه فردو تعطیل شــده
اســت ،گفت« :مــن نمیدانــم ایــن صحبتها را
چه ســند و مدرکی تأیید میکند در حالی که همه
چیــز رو بــه ارتقا و پیشــرفت اســت .االن در یکی از
شــرکتهای طراحی ما بیــش از  700مهندس در
حال کار هستند و باید بگویم سازمان انرژی اتمی
بعد از برجام با قدرت و قوت پیش میرود».
بــه گزارش ایســنا ،رئیــس ســازمان انــرژی اتمی در
واکنــش بــه مطلبی کــه در رابطه بــا الیحه تصویب
کنوانسیون مشــترک ایمنی سوخت مصرف شده و
پسماندهای پرتوزا از سوی آیتاهلل یزدی ،از اعضای
شــورای نگهبان مطرح شــده اســت ،تصریــح کرد:
«ظاهراً ســوءتفاهمی پیش آمده است .من از سوی
آیتاهلل یزدی شــنیدم کــه گویا در ایــن الیحه اجازه
داده شــده اســت که کشــورهای اســتکباری سوخت
مصــرف شدهشــان را در ایــران دفــع کننــد .ایــن در
حالی اســت که در مواد  11و  12مقدمه این الیحه به
صراحت آمده اســت هیچ کشوری نمیتواند کشور
دیگــر را وادار کنــد که پســماندش در آن کشــور دفع
شــود .مــا انتظــار داریم عزیــزان در شــورای نگهبان
مطالع ه دقیقتری انجام دهند ،ما دو سال ونیم در
رابطهبااینالیجهباکارشناسانونمایندگانمجلس
شــورای اســامی ،اعضای کمیســیون امنیت ملی،
حقوقدانــان و اعضای دولت صحبــت کردیم و این
الیحهبراحتیدرمجلستصویبشدامانمیدانیم
چــه اتفاقــی افتاده اســت کــه در رابطه با مــادهای از
ایــن الیحــه که به آن اشــاره شــده درســت برعکس
آن قلمداد شــده اســت ».صالحی خاطرنشان کرد:
«به هر حال این گونه مســائل با توجه به حساسیت
مسأله که میتواند مردم را نگران کند ضروری است
تا با دقت به آنها پرداخته شــود .چطور میشــود ما
اساســاً الیحه به مجلــس و دولت بدهیم کــه اجازه
دهــد ســوخت مصرف شــده از کشــورهای دیگر آن
هم کشورهای استکباری در اینجا دفن شوند .تصور
اینکــه چنیــن کاری انجام شــود حکم بــه نادانی ما
اســت .من انتظــار دارم آقــای یزدی که اســتاد بنده
در علوم قرآنی هستند و از اعضای برجسته شورای
نگهبان ،این مســأله را اصالح کننــد .از جایی که این
اظهارنظر از سوی شخص ایشــان مطرح شده الزم
است تا خودشان به تبیین این موضوع بپردازند چرا

که در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته
است».واکنشرئیسسازمانانرژیاتمیبهسخنان
آیتاهلل یزدی پس از آن مطرح شــد که نمایندگان
ی 24تیرماه سالجاری ،الیحه
مجلس شورای اسالم 
الحاقدولتجمهوریاسالمیایرانبه«کنوانسیون
مشــترک ایمنی مدیریت ســوخت مصرف شــده و
ایمنی مدیریت پســماند پرتوزا» را تصویب کردند.
پس از آن آیتاهلل یزدی ،در دیدار با دادســتانهای
کشــور در انتقاد از پیوســتن ایران به این کنوانســیون
گفته بود« :این طرح عبارت است از آنکه دولتهای
استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمیخود را در
کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در
کشورهای عقبمانده دفن میکند و همه میدانیم
کهاشــعههای این نوع پســماندها برای افراد کشــور
ضرر خواهد داشت».
ëëفعالیــت 15هزار پرســنل در صنعت هســتهای
ایران
صالحــی در ادامــه ســخنان روز گذشــتهاش بــه
پروژههای در حال فعالیت سازمان اشاره کرد و گفت:
«فعالیتهــا در رابطه با نیروگاه دو و ســه بوشــهر در
حال انجام اســت ،در مرداد ماه قــرار بود بتونریزی
انجام شــود اما بنا شد یکی دو ماه اعالم این مطلب
بــه تعویق بیفتــد در حالی کــه کارها در حــال انجام
اســت و احتمــاالً به طــور کامــل بتونریــزی در اکتبر
انجام شــود .همچنین در نطنــز و اصفهان در بحث
ســوخت کار بخوبــی در حال انجــام اســت .در حال
حاضر  15هزار پرسنل در صنعت هستهای مشغول
فعالیت هســتند و هر زمان مسئوالن کشور تصمیم
بگیرند و بنا به اقتضا و صالحدید آنها دستوری داده
شــود ،فعالیت در آن بخش را شتاب میدهیم .کما
اینکه تاکنون همین کار را انجام دادهایم .هر ارادهای
طرف مســئوالن در صنعت هستهای متصور باشند
میتوانیــم آن را به فوریت کامالً محقق کنیم .ملت
ایــران مطمئــن باشــند صنعــت هســتهای بخوبــی
فعالیتش در حال انجام است».
ëëگامسومایرانبانظررهبریبرداشتهمیشود
معــاون رئیــس جمهــوری در رابطــه بــا جزئیات

گام ســوم ایــران در واکنش به تحریمهــای امریکا
اظهار کرد« :در این رابطه بنده تصمیمگیر نیستم
و گامهــا و سیاســتها توســط هیــأت نظــارت بــر
برجــام تصمیــم گرفته میشــود و با نظــر رهبری
اخذ میشــود .از اینرو بنده در شرایط و جایگاهی
نیســتم درباره جزئیات ایــن گام صحبت کنم اما
بهعنوان مجری دســتورات مســئوالن خاطرنشان
میکنــم تمام امکانات ممکــن را در اختیار داریم
تا دســتورات انجام شــود اما تاکنون دستوری برای
ما صادر نشده است .هر تصمیمی مسئوالن نظام
اتخاذ کنند ســازمان آمادگی اجــرای آن را دارد اما
نمیتوانم وارد گمانهزنی درباره جزئیات گام سوم
شوم».
ëëکمالوندی :اورانیوم غنی شده 4.5درصد به370
کیلوگرمرسیدهاست
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی نیز در حاشــیه این
مراســم اعــام کــرد« :در حــال حاضــر موجــودی
اورانیــوم غنــی شــده  4.5درصــد کشــورمان حدود
 370کیلوگرم است ».بهروز کمالوندی درباره میزان
اورانیوم غنی شده کشور باالتر از  3.67درصد گفت:
«وقتــی تصمیــم گرفتیم غنیســازی خــود را باالتر
از  3.67درصــد انجــام دهیــم ایــن کار بــا توجــه به
ضرورت و نیازمان به ســوخت نیروگاهی انجام شد
که 4.2درصد است اما ما تا 4.5باال رفتیم» .او افزود:
«االن موجــودی اورانیوم غنی شــده  4.5درصدمان
حدود  60تا  70کیلوگرم باالتر از  300کیلوگرم است.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی درباره میزان تولید
آب ســنگین نیز گفت« :مســأله مهم این اســت که
دیگر تعهدی به حفظ ســطح  130تن نداریم ».وی
ادامــه داد« :در عیــن حال ما اجازه داریــم بازارهای
متنوع آب ســنگین در بین کشــورهای اروپایی و غیر
اروپایــی را حفــظ کنیم و این نوید خوبــی را میدهد
کــه ایران بتوانــد صادرکننده کاالی بــا تکنولوژی باال
باشد ».کمالوندی گفت« :در حالی که هیچ تعهدی
نداریم تولید آب سنگین خود را کمتر از  130تن نگه
داریم ،سعی میکنیم بازار خود را هر چند کوچک از
دستندهیم».

همین زمینه منتشر شــده است ،با همین کلیدواژهها
تکرار شده اســت ،درحالی که موارد برشمرده از سوی
این خبرگزاری و رســانههای همســو ،برخــی ضرورت
ناشــی از شــرایط خاص کشــور و برخی دیگر ناشــی از
فرایندهایقانونیاستونهچیزدیگری.
ëëتخریبدرصداوسیمابایکمستند
وقتــی صداوســیما کــه بــه صفــت «ملــی» شــناخته
میشود ،یک مستند که حاوی تخریب سابقه تاریخی
روحانــی اســت را ،بارها و بارهــا روی آنتن میبرد ،چه
نامی جز تخریب بــر آن میتوان نهاد؟ آخرین نمونه
از ایــن دســت به تازگــی اتفاق افتاد؛ با پخش مســتند
«مه شــکن» که به مذاکرات مجلس در ادوار مختلف
میپــردازد .در قســمت  33این مســتند ،بــه ماجرای
نطق روحانی ،در مجلس اول پرداخته شد که طی آن،
او خواســتار اعدام یا قطع حقوق برخــی خرابکاران یا
بازنشستگاندرارتشمیشودکهدرکودتاینوژه،بویژه
تالش برای انفجار یک زاغه مهمات در حاشیه تهران
دســت داشــتهاند .این بخش از اظهــارات روحانی در
مجلس اول ،پیش از این بارها در شبکههای اجتماعی
پخش شده و تخریبگران ،از آن به عنوان رویکرد زاویه
دار روحانی ،به عنوان رئیس جمهوری فعلی با ارتش
یاد کردهاند .این ادعای دوستان داخلی! مورد استفاده
گســترده اپوزیســیون جمهوری اســامی قــرار گرفت،

اما مطابق واقعیتهای تاریخی ،آنطور که دســتکم
کتابهایخاطراتمرحومهاشمیرفسنجانینشان
میدهــد ،روحانــی دارای ارتبــاط به مراتــب خوبی با
ارتش در طول دفاع مقدس بوده است که فرماندهی
پدافند،تنهایکشاهدبرایآناست.
اما صداوسیما ،با پخش این مستند و گفتار همراه آن،
که تالش داشت روحانی را در کنار خلخالی قرار دهد،
تــاش کــرد او را مدافع تصفیه ارتش معرفــی کرده و
وجهــه و ســابقه تاریخــی روحانی را لوث کنــد ،آن هم
وجهه کســی که دو بار و بار دوم بیشــتر از دور نخست،
توانستبیشترینآرایملتایرانراکسبکند.هرچند
نمیتوان به بهانه «شرایط حساس کنونی» مانع نقد
دیگران نســبت به دولت یا رئیس جمهوری شــد ،اما
میتوان پرســید که صداوســیما بــا پخش  11بــاره این
مستندیکسونگر(مطابقگزارشروزنامهخراسان)چه
هدفی را دنبال میکرده است؟
پخشاینمستند،آخریننمونهازتخریبهایدولت
و رئیس جمهوری در صداوسیما است .هرچند موارد
متعــدد دیگری نیز میتــوان در این رســانه یافت ،اما
یکــی از بارزترین این اتفاقات ،اربعیــن 97روی داد که
طی آن ،حجتاالســام پناهیــان در آنتن زنده دولت
جمهوری اسالمی را با «دولت انگلیس» مقایسه کرد.
این اتفاقات در رسانه ملی! درحالی است که در 6سال
گذشــته ،هیچ گاه یک چهره شــاخص حامــی دولت،
تریبونی ماننــد آنچه پناهیان یا میهمانان برنامه افق
در اختیار داشــته و دارند ،نداشــته است .همچنین در
این مدت ،هیچ مســتندی که جریانهای رســانهای و
سیاســی همراه دولت تهیه کرده باشــند ،از این رسانه
پخشنشدهاست.
نکته اینجا است که همه این تخریبها ،بویژه آنچه در
خبرگزاری فارس منتشــر شــد که در دیگر رسانهها نیز
بازنشرشد،بایکبیاعتناییعمدیصورتمیگیرد.
به این معنی که این رســانهها عمداًخود را نســبت به
برخی دیگــر از اظهارات رئیس جمهــوری بی تفاوت
نشان میدهند .مانند آنچه رئیس جمهوری به تازگی
با اشاره به اصول 6و 59قانون اساسی به آن اشاره کرده
اســت .مطابق اصل  6قانــون اساســی «در جمهوری
اســامی ایران امور کشــور باید به اتکای آرای عمومی
اداره شــود ،از راه انتخابــات  :انتخــاب رئیس جمهور،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و
نظایر اینها ،یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول
دیگر این قانون معین میگردد ».اما این رســانهها به
همــراه صدا و ســیما ،با تمکین نکردن بــه این اصل و
سایر اصول قانون اساسی ،اساساًخالف خواست ملت
که رئیس جمهوری منتخب آنان است ،عمل کرده و
میکنند.

تکذیب فیلتر اینستاگرام و ابهام درباره آقاخان

گروه سیاسی /غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی
قوه قضائیه دیروز از مهمترین پروندههای در حال
رســیدگی در دســتگاه قضا گفت .او که هشــتمین
نشســت خبری خود را با موضوع عفاف و حجاب
آغاز کرد و از مأموریت سازمان بازرسی کشور مبنی
بررصددستگاههاییکهبایددستورالعملشورای
عالــی انقالب فرهنگی را اجرا میکردند گفت ،در
پاسخبهسؤاالتخبرنگارانبهتوضیحاتیدرمورد
دادگاههای ارزی تا بازداشــتیهای اخیر پرداخت.
به گزارش میزان ،اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در
موردآخرینوضعیترسیدگیبهپروندهعلیرضا
زیباحالت منفرد که با عنوان جعبه ســیاه پرونده
نفتی از او یاد میشــود ،گفت :تحقیقات جامع در
این پرونده انجام شده و رسیدگی به اتمام رسیده
امــا صــدور حکم بــرای تصمیــم نهایــی نیازمند
اســتعالم از وزارتخانه مربوطه بود .این اســتعالم
در کنار آخرین دفاع اخذ شــده و به محض واصل
شــدن پاســخ اســتعالم از وزارت مربوطه (نفت)
دادگاه نســبت بــه انشــای حکــم اقــدام میکنــد.
پرسش دیگری که دیروز در نشست سخنگوی قوه
قضائیه و از ســوی خبرنگاران ســه رسانه پرسیده
شــد ،بــه دادگاه متهمــان ارزی که مدیران ســابق
بانک مرکزی هم در آن حضور دارند ،اختصاص
یافت .اسماعیلی اول از همه درخصوص متواری
شدن ساالر آقاخان ،متهم اصلی این پرونده این
گونه توضیح داد :این پرونده در حال بررسی است
و متهم به دادگاه احضار شــده و متأسفانه حضور
نیافت .در این مورد وثیقه الزم اخذ شده بود .اینکه
او کجاســت نمیدانیم .البته از طریــق قانونی و از
طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته
پیگیر هســتیم کــه این فرد در جلســات بعدی در
دادگاه حضــور یابــد .در غیــر ایــن صــورت دادگاه
تصمیم الزم را میگیرد .پرســش دیگر در ارتباط
با ایــن پرونده به غیرعلنی بودن جلســه دادگاه و
عــدم اجازه وکیل احمد عراقچی یکی از متهمان
در دفاع از موکلش بود که اسماعیلی گفت :دادگاه
در حــال برگزاری بوده و علنی اســت .علنی بودن
دادگاه به معنای این نیست که هر گاه خبرنگاران
نبودند یعنی غیرعلنی بوده .گاهی ممکن اســت
به دلیل نــوع تحقیقات ،جمــع دادگاه محدودتر
باشــند .ســخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ
به سؤال روزنامه ایران ،مبنی بر اینکه حقوقدانان
انتقادی را نســبت به کیفرخواســت صــادره برای
معاون سابق بانک مرکزی داشتند و معتقدند که
قصد مجرمانهای صورت نگرفته و هر چه بوده ،در
راستای کنترل نرخ ارز صورت گرفته ،گفت :کسی
که حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع اظهارنظر،
دادگاه و قضــات آن هســتند .جامعــه حقوقــی
نظراتی را مطرح میکنند .گاه بسته به اینکه وکیل

کــدام طــرف پرونده اســت ،نظراتــی را میگویند.
اینکه یک وکیل یا حقوقدانــی به موازات برگزاری
دادگاه اظهارنظــر حقوقــی بکنــد در هیــچ نظــام
حقوقی قابل پذیرش نیست و توصیه میکنم این
افراد اجازه بدهند مرجع قضایی نظر بدهد.
ëëتأییدبازداشتحسنرعیت
اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بــر اینکه
فردی به نام حسن میرکاظمی معروف به حسن
رعیت بازداشــت شــده ،در صــورت صحت خبر،
علت بازداشــت او چیســت؟ گفت :قبــل از اثبات
مجرمیت اسم نیاورید .با رعایت معذوریت اصل
بازداشت را تأیید میکنم و درباره عناوین اتهامی
به لحاظ اینکه پرونده در مرحله اولیه اســت ،باید
در رسیدگیهای بعدی اعالم شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد رسیدگی به پرونده
اکبر طبری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضائیه
هم تأکید کرد :مطمئن باشــید هیــچ کس در قوه
قضائیــه و در دوره جدیــد ،خــط قرمز به حســاب
نمیآید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی
بــه پرونــده را با تمــام تــوان انجــام میدهیم .هر
شــخصی که در پرونده مــورد اتهام قــرار گرفت و
دالیل بــرای اتهام او به دســت آمــد ،قوه قضائیه
رسیدگی میکند .من اطمینان را میدهم که اراده
ما مبارزه با فساد بدون مالحظه این و آن است.
اســماعیلی در پایــان نشســت دیــروز در پاســخ به
ســؤالی دربــاره بازداشــت یکــی از عکاســان حــوزه
خبری (نوشین جعفری) ،گفت :اصل خبر را تأیید
میکنــم .بازداشــت ایــن فرد نه بــه جهت عکاس
بودن ،بلکه به لحاظ اهانتی که به مقدسات انجام
داده ،بود .او به دلیل جســارت و اهانت به حضرت
سیدالشــهدا و عــزاداری آن حضــرت و تبلیغ علیه
نظام تحت تعقیب قرار گرفت .در بازرســی اماکن
و تجهیزات فنی این شخص ،یکسری از مستندات
جدید به دست آمده که دور از شأن افراد و اشخاص
و حرفههای شاغل در جامعه ماست .این موضوع
در حال بررســی اســت و تا زمانی که بررسی نهایی
انجامنشدهنمیتواناطالعرسانیکرد.

