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موالوردی :سازوکار تأمین امنیت تجمعکنندگان در دولت بررسی می شود
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در
امــور حقــوق شــهروندی ،در پاســخ بــه
اینکــه باوجود تعییــن مکانهایی برای
تجمعــات اعتراضــی ،برخــی نگــران
امنیــت معترضــان پــس از اعتــراض
هســتند ،وعــده داد ایــن موضــوع در
کمیسیون سیاسی دولت مطرح خواهد
شــد تــا بررســی شــود چــه ســازوکاری
میتــوان بــرای مطمئــن کــردن مــردم

تعییــن کــرد .شــهیندخت مــوالوردی
توگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
در گف 
حق اعتراض مردم نســبت به مســائل
مختلف ،هم در قانون اساســی و هم در
منشــور حقوق شــهروندی به رســمیت
شناخته شده است ،اظهارکرد :باید این
سازوکار فراهم شود البته یکی از قوانین
عــادی در ایــن زمینــه قانــون فعالیــت
احــزاب اســت که اخیــراً هم ایــن قانون

نهایــی شــده و در حــال اجراســت .در
منشــور حقوق شــهروندی هم این حق
به رسمیت شمرده شــده است .ما باید
کم کم سازوکار اجرایی این اصل قانونی
را فراهم کنیم ،خیلی هم در این زمینه
دیر شده است.
وی در پاســخ به اینکه آیــا این تضمین
وجود دارد که افراد حاضر در این اماکن
مــورد تعقیــب قضایــی قــرار نگیرنــد؟

افزود :این مصوبه در کمیسیون سیاسی
دولت بررســی شــد و من هم در جریان
بررسی آن بودم .در این مصوبه تصریح
نشــده اســت کــه ایــن ضمانــت داده
شــود ،ولــی نیت دولــت تأمیــن امنیت
اجتماعــات و جلوگیری از به اغتشــاش
کشــیدن آن اســت و اینکــه عــدهای
تجمعــات را به انحراف نکشــانند ،ولی
ایــن تضمیــن که شــما اشــاره کردید در

مصوبه دولت نیست.
مــوالوردی در پاســخ بــه اینکــه چگونــه
دولــت میتوانــد مــردم را مطمئن کند
که پس از حضور در این تجمعات مورد
پیگیری قضایــی واقع نشــوند ،تصریح
کرد :دولت تا جایی که در اختیار خودش
است این ضمانتها را میدهد.
وی گفــت :ایــن مســأله را در دولــت
مطــرح میکنــم .در آن جلســات ،فکــر

و ذهــن مــا به ســمت ایــن مســائلی که
شــما اشــاره کردید نرفت ،چون بنا را بر
این گذاشــتیم که وقتی ســازوکار قانونی
گذاشــته شــود ،دیگر نباید مــردم بابت
آن هزینــهای بپردازند .من این موضوع
را در کمیســیون سیاســی دولت مطرح
میکنم تا بررسی کنیم که چه سازوکاری
میتــوان بــرای مطمئــن کــردن مــردم
تعیین کرد.

هادی غفاری با اشاره به نامه تعدادی از اصالحطلبان جوان به سید محمد خاتمی پیشنهاد کرد

احزاب باید به جای افراد میدان دار شوند

خبرآنالین

سهشــنبه گذشــته شــماری از جوانــان
رســانهای و سیاسی در نامهای به رئیس
دولت اصالحــات ،انتقاداتی را متوجه
شورای عالی سیاســتگذاری کردند؛ چه
میزان انتقادات وارد شــده در این نامه
را وارد میدانید؟
ســال  94زمانــی کــه قرار شــد شــورای
عالی سیاســتگذاری تشــکیل شــود ،ما
مخالف بودیم .معتقد بودیم تشکلی
تحــت عنــوان «شــورای هماهنگــی
احــزاب اصالحطلــب» وجــود دارد و
تشــکیالت
به جای درســت کردن یک
ِ
جدیــ ِد فردمحــور ،بایــد از ظرفیــت
احــزاب اصالحطلبی اســتفاده کرد که
برابــر قانون حزب شــناخته میشــوند
و فراگیر و فرامنطقهای هســتند .امروز
هم معتقدیم اگر میخواهیم فردایی

آباد و آزاد داشــته باشیم ،باید احزاب
را تقویــت کنیم .فقط حزب اســت که
پاســخگو اســت .ما در زمان انقالب به
زعــم خــود اســتبداد داخلــی را بیرون
کردیــم ولــی بــرای جایگزینــی بایــد
سریعاً احزاب را قوت میدادیم .اما با
توجه به خیانتهای احزاب وابسته به
روســیه از جمله حزب توده و تأثیر آن
در اذهــان مردم ،حــزب و حزبگرایی
خوشــنام نبود .شــهید بهشــتی تالش
بســیار کرد تا خوشــنامی را بــه احزاب
برگردانــد و تــا حــدی هم موفق شــد؛
اما متأســفانه بعد از شــهادت ایشــان
و یارانشــان در هفتــم تیــر ،از درون
برخی احزاب بوی اســتبداد برخاست
و حــزب جمهوری اســامی هــم آرام
آرام منحــل شــد .امــروز وقــت اینکــه
یــک فرد در مجموعهای محور باشــد،
نیســت .اگر قرار شــد فرد محور باشد،
ایــن فــرد مرتــب به ســمت اســتبداد
خواهــد رفــت .اســتبداد از کجا شــروع
میشــود؟ از محبوبیــت یــک فــرد؛ در
همه جای دنیا هم همین اســت .دنیا
این را فهمیده و به ســمت تشکلهای
قوی به نام احزاب رفته است .احزاب
چنــد ویژگــی دارنــد؛ از جملــه اینکــه
کادرســاز هســتند و بــه مشــتی پیرمرد
خانــم مســن منحصر نیســتند .االن
و
ِ
میبینیــم آقایــی  80ســالش اســت

و هنــوز دلــش میخواهــد مســئولیت
داشــته باشــد .در حالــی کــه نخبــگان
تحصیلکرده در خانهشان نشستهاند،
یــک عده به طــور ســنتی از دورهای به
دورهای منتقــل میشــوند و وقتی کنار
میرونــد کــه دیگر اختیار بــدن خود را
هــم ندارنــد .دومین هنر احــزاب ،این
است که کارشناســان متعددی دارند؛
فــرد نمیتواند کارشناســان را ســامان
بدهــد؛ ولــی حــزب میتوانــد .حــزب
مانیفســت دارد؛ بــرای اداره کشــور
برنامــه دارد و میتوانــد برنامــهاش را
مشــخص اعالم کند .افراد ســخنرانی
میکننــد اما ســخنرانی کارگر نیســت.
اداره کشــور ،برنامه میخواهد .صدها
موضــوع در حــزب مطــرح و به بحث
گذاشــته میشــود تــا بــه صــورت یک
برنامــه منســجم ارائــه شــود؛ امــا یک
فرد چنین امکاناتــی ندارد .در نهایت
حــزب ،پاســخگو اســت .وقتــی مردم
ببیننــد عملکرد حزب خوب نیســت،
کنارش میگذارند و حزب پیشــروتری
را برای اداره کشــور انتخــاب میکنند.
بنــده از ابتدا با شــورای سیاســتگذاری
مخالف بــودم و در جلساتشــان هم
شرکت نکردم.
از اول شرکت نکردید؟
چنــد جلســه اول بــه نمایندگــی از
مجمع «نیروهای خط امام» شــرکت

دیروز تقدیم هیأت رئیسه شد

طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی

یــک عضــو کمیســیون قضایــی و
حقوقــی مجلس از تقدیــم یک طرح
دو فوریتــی بــه هیأت رئیســه مجلس
بــا بیــش از  ۷۰امضــا خبــر داد کــه بر
اســاس آن عفــو عمومــی ،تخفیــف و
تبدیل برخــی مجازاتها و همچنین
مصونیــت ایرانیــان مقیــم خــارج از
کشــور از تعقیــب قضایــی پیشبینی
شده است.
محمدجــواد فتحــی در گفتوگــو بــا
ایســنا ،اظهــار کــرد :مــا در ایــن طرح
ســراغ یکســری قوانین ارفاقی رفتیم
و در ماده واحــدهای که تقدیم هیأت
رئیســه کردیــم ،یکــی بحــث تبدیــل
مجازات اعدام و حبــس ابد تعزیری
به تعزیر درجه یک که  ۲۰تا  ۳۰ســال
حبس اســت را پیشبینی کردیم چرا
که به استناد قوانین فقهی معتقدیم
مجــازات تعزیــری نبایــد اعــدام و
حبس ابد باشــد و حتماً باید سبکتر
از مجازاتهای حدی باشد.
نماینــده تهــران در مجلــس ادامــه
داد :در بنــد دوم این طرح پیشبینی
شــده کــه محکومــان و متهمــان
جرایــم سیاســی و امنیتــی مشــمول
عفــو عمومــی شــوند .عفــو عمومــی
جــزو حــدود و صالحیــت و اختیارات
قانونگــذار اســت و همــان طــور کــه
قانونگــذار میتواند عنــوان مجرمانه
تعییــن کنــد ،میتوانــد نســبت بــه
برخــی مجازاتهــا هــم فرمــان عفــو

فتحی :سومین قسمت این طرح
مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور
است که اگر این افراد بتوانند به کشور
باز گردند ،مصون از تعقیب و تعرض
هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی
نداشته باشند
صــادر کند البته این با عفو خصوصی
کــه جــزو اختیــارات و صالحیتهای
رهبری اســت ،متفاوت اســت .فتحی
خاطرنشــان کــرد :مــا بــه اســتناد این
اختیــار قانونــی گفتیــم محکومــان
سیاســی ،متهمــان سیاســی و جرایم
امنیتی مــورد عفو عمومی قرار گیرند
ولــی اســتثنا و شــروطی هم بــرای آن
قائل شدیم از جمله اینکه این متهم
بــه جــرم امنیتــی اقــدام خرابکارانــه
فیزیکی انجام نداده باشد مثالً بانک
آتش نزده باشــد،یا به اموال عمومی
تعــرض نکرده باشــد چرا کــه در این
صــورت عناویــن مجرمانــه دیگــری
برای او وجود دارد .عالوه بر این جرم
جاسوسی را هم استثنا کردیم .فتحی
در ادامه اضافه کرد  :ســومین قسمت
این طــرح مربوط بــه ایرانیــان مقیم
خارج از کشــور اســت که اگر این افراد
بتواننــد به کشــور بــاز گردنــد ،مصون

از تعقیب و تعرض هســتند به شــرط
اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند
زیــرا شــاکی خصوصی حقــی دارد که
قانــون از او حمایت میکند و مادامی
کــه شــاکی بــه شــکایت خــود باقــی
اســت ،پرونده باید در جریان باشــد و
رسیدگی شود.
ایــن نماینده مجلس در پایان با بیان
اینکــه این طرح روز سهشــنبه تحویل
هیأت رئیســه مجلس شده و احتماالً
هفتــه آینــده در مجلــس مطــرح
میشــود ،گفــت :مــن بیــش از ســه تا
چهــار مــاه اســت روی ایــن طــرح کار
کرده و ســعی کردم و با افراد مختلف
متخصص مشــاوره کنم تــا این طرح
پختــه باشــد ،االن هــم ممکن اســت
طــرح در کمیســیون مربوطــه جــای
اصالح داشــته باشــد و در صورتی که
اصالح منطقی باشــد ،از آن استقبال
میکنیم.

 40نفر از وکالی دادگستری در نامهای خطاب به مقام معظم
رهبــری ،خواســتار توقــف حکم اعــدام رامین حســین پناهی
دیـــگه
چه خبر
شدند .به گزارش ایسنا ،رامین حسین پناهی در تاریخ 96/4/2
در شــهر ســنندج دســتگیر و در شــعبه اول دادگاه انقــاب ســنندج بــه اتهام بغی
محکوم به اعدام شد و در نهایت شعبه  ٣٩دیوان عالی کشور رأی را تأیید کرد.

نسرین ستوده بازداشت شد

رضا خندان ،همســر نســرین ســتوده وکیــل دادگســتری در صفحه
فیسبوک خود از بازداشــت همسرش و انتقال او به دادسرای اوین
خبر داد .به گزارش ایســنا ،رضا خندان همســر ستوده گفت :هنوز از
اتهــام وی اطالعــی ندارم ولی وقتی از مأموران موضوع را پرســیدم
گفتند که به دلیل حکم  5سال حبسی که قبالً برای وی (غیاباً) صادر
شده ،بازداشت شده است.

ترامپ :اوباما آسوده بخواب

علی رضایی

در روزهــای گذشــته صــد فعــال
رســانهای و سیاســی اصالحطلــب در
نامــهای سرگشــاده بــه ســید محمــد
خاتمــی رئیــس دولــت اصالحــات،
خواســتار اصــاح ســاختار و ســاز و
کار نهــاد تصمیمگیــر و تصمیمســاز
اصالحطلبان شدند؛ نویسندگان نامه
ضمــن انتقــادات صریــح از شــورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان ،به
خاتمی هشــدار دادهاند با بی توجهی
بــه اعتراضهــای اصالحطلبــان بــه
نهــاد انتخاباتــی این جریان سیاســی،
نام و اعتبــار رئیس دولــت اصالحات
دیگــر بــرای جــذب آرای مــردم مؤثر
نیفتــد .نویســندگان نامــه معتقــد
هســتند شــورای سیاســتگذاری بــرای
عــدهای از اعضــا بــه مکانــی بــرای
تــداوم حضــور در قدرت تبدیل شــده
اســت .امضاکننــدگان نامــه از خاتمی
خواســتهاند «نهاد ملی اصالحات» را
تشکیل دهد؛ نهادی که از پایین به باال
شــکل گرفته باشــد و مشروعیت خود
را از مشــارکت تمامــی فعــاالن ملی و
منطقهای اصالحطلب کسب کند .در
این باره با هادی غفاری ،عضو شورای
مرکزی مجمــع «نیروهای خط امام»
گفتوگو کردیم که در پی میخوانید.

نامه جمعی از وکالی دادگستری
برای توقف اعدام رامین حسین پناهی

کــردم .امــا بعــد کــه دیدم به ســمت
شخصیگری میرود ،شرکت نکردیم.
مجموعــه مــا هــم دیگــر نماینــدهای
نفرســتاد .دههــا دعوتنامــه آمــد امــا
پاســخ ندادیــم .حتــی در افطارشــان
هــم حضــور نیافتیــم ،زیــرا مایــل
نیســتیم به عملی دامــن بزنیم که آن
را بــرای آینده کشــور مفید نمیدانیم.
معتقــدم خودرأیی باید کنار گذاشــته
شــود .احــزاب اصالحطلــب در کشــور
باید دور هم بنشینند ،تصمیم بگیرند
و حــزب در کشــور قــدرت را بــه عهده
بگیرد تا بتوان پاسخگو بود.
«شــورای هماهنگی جبهه اصالحات»
چــه برنامهای بــرای تحقــق این هدف
دارد؟
دنبــال تقویــت شــورای هماهنگــی
هســتیم تــا از تکروی جلوگیــری کنیم.
چــه معنــا دارد بــا نظر یک شــخص،
چنــد نفــر بــه عضویــت شــورای عالی
سیاســتگذاری دربیایند؟ ما با استبداد
مخالفیــم؛ حتــی اســتبداد مؤمنیــن؛
حتی اســتبدا ِد خوبان و حتی اســتبدا ِد
صلحــا .مــا بــا اســتبداد از ریشــه
مخالفیم .باید نظر جمع تحقق بیابد
نــه فــرد .بــرای همــه مــا بایــد حزب،
معبد باشد .از معبد حزب میتوانیم
به سمت تعالی کشور حرکت کنیم.
یکــی از دالیــل تشــکیل شــورای عالــی
سیاســتگذاری ایــن بــود کــه عــاوه بر
ظرفیــت احــزاب ،از ظرفیــت افــراد
نیز اســتفاده شــود؛ شــورای هماهنگی
جبهه اصالحات چگونــه میخواهد از
ظرفیت افراد استفاده کند؟
حــرف اول و آخرمــان ایــن اســت اگــر
افــراد دارای فکــر هســتند بایــد درون
حــزب فعالیــت کننــد؛ نمیشــود
بیرون گــود بنشــینیم .اگــر خیلی آدم
قــویای هســتیم ،باید حزب تشــکیل
بدهیــم .دوســتان مــا کــه آدمهــای
قــویای هســتند ،بایــد حزب تشــکیل
دهنــد یــا در حزبی عضو شــوند و بعد
بــه مــردم بگوید ما چــه میخواهیم و
چه میگوییــم؟ اشــخاص نمیتوانند
چنین کارکردی داشته باشند.
در این حیــن ایده پارلمــان اصالحات
نیز مطرح شد...
قطعاً مخالفم؛ در پارلمان اصالحات

نامهبهخاتمی؛اصالحاصالحات

نامــه جمعــی از فعــاالن سیاســی اصالحطلب کــه مانند
بســیاری از مــردم ایران دغدغه روند اصالحــات و برآورده
یادداشت
شــدن خواســتها و مطالبــات عمومــی را در چارچــوب
ظرفیتهــای حقوقی و قانونی کشــور دارنــد ،گویای جدی
بودن دغدغههایی اســت که در مورد پیشــبرد برنامههای
اصالحات در کشور وجود دارد .بویژه در آستانه تحوالتی که
الهه کوالیی به نظر میرســد در ســالهای آینده ابعاد مهمتری از نظر
عضو شورای عالی تأثیر بر وضعیت عمومی جامعه ایران در برداشته باشد.
سیاستگذاری همچنین ادوار انتخاباتی که پیش روی ما قرار دارد ،اهمیت
اصالحطلبان
ایــن تذکرهــا و هشــدارهایی کــه در نامــه فعاالن سیاســی
اصالحطلب خطاب به آقای خاتمی آمده اســت را برجستهتر میسازد.آنچه
در این نامه بدان پرداخته شده ،گوشههایی از واقعیتهایی است که مجموعه
اصالحطلبان داخل حکومت با آن مواجه هســتند .در واقع موارد یاد شــده در
نامه مورد اشــاره ظرفیتهای اصالحات بــرای برآورده کردن مطالبات مردم
را یــادآوری میکنــد .بــدون تردید تجربــه موفق شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان و دستاوردهای آن بسیار قابل تأمل و قابل بهرهبرداری است ،اما
مانند هر نهاد بشری دیگری در درون آن کوتاهیها ،نارساییها و کمبودهایی
وجــود داشــته و دارد که بایــد به طور جدی مورد مطالعه و بررســی قرار گیرند
و روند اصالح آنها در دســتور کار باشــد .بر همین اســاس هیأت رئیسه شورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان در سال گذشــته نظرسنجیها ،گفتوگوها
و نظرخواهیهایــی را از صاحبنظــران و نخبگان سیاســی کشــور در حوزههای
مختلف اجرایی ،فکری و دانشگاهی انجام داد که متأسفانه مورد بهرهبرداری
الزم قرار نگرفته اســت .در واقع این نامه یادآوری بســیاری از مواردی است که
در ایــن گفت و شــنودها و ارزیابیها مطرح شــده بود .مواردی که شــاید اگر به
درســتی مورد توجه قرار میگرفتند و برای اســتفاده از آن تالش عملیاتیتر و
قابل قبولتری انجام میشد ،نیازی به نوشتن این نامه هم به وجود نمیآمد
و این دست مباحث در فرآیند گفتوگو و رایزنی و مشاوره انتقال پیدا میکرد و
بازتاب عملی خود را مییافت.
اما باید بپذیریم که ما نیازمند یاد گرفتن نقد و جدا کردن نقاط مثبت و منفی
از یکدیگر برای اســتفاده از تجربههایی هســتیم که پیش از این فرا گرفتهایم و
از آثــار و نتایــج مثبت آن هم اســتفاده کردهایم .بدون تردید بر شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان و عملکرد آن انتقاداتی جدی وارد است اما نباید
اصل آن زیر سؤال برود و با یک رویکرد نفی و نادیده گرفتن جنبههای مثبت
صرفاً به انتقاد از آن پرداخت.
به نظر میرســد نامه فعاالن سیاســی اصالحطلب به آقای خاتمی میتواند
بــا مخاطب قرار دادن رهبری حرکت اصالحی در کشــور راه را برای گفتوگو،
چارهیابی و استفاده از تجربیات تلخ و شیرین گذشته بگشاید تا در فرآیندی از
گفتوگو بتوانیم به اصالح اصالحات از درون دسترسی پیدا کنیم.
هم احــزاب نیســتند؛ باز هــم اعضای
پارلمــان را افــراد انتخــاب میکنند نه
احزاب .هر حرکتی که منشأ آن احزاب
نباشــد ،بــه نتیجــه مطلــوب منجــر
نمیشــود .توصیــه مــن بــه دوســتان

اصالحطلبمــان ایــن اســت کــه بــا
مجموعههــای مــن درآوردی ،احزاب
و تشــکیالت حزبــی اصالحطلبــان را
تضعیــف نکنند و در مجموعه احزاب
اصالحطلب ،متمرکز شوند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

با خروج از برجام ،غنیسازی در فردو آغاز میشود

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی
کشــورمان از آغاز غنیســازی در فردو و
نصب ماشینهای جدید در نطنز پس
از خــروج از برجــام و همچنین نزدیک
شــدن به مرحله ســاخت رآکتــور اراک
ی در گفتوگو
خبــر داد .بهروز کمالوند 
با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه
آیــا فرد و پــس از برهم خــوردن برجام
ت قبــل از توافق هســتهای
بــه وضعیــ 
برمیگــردد ،گفت :احیــای فرد و یعنی
غنیسازی و در حال حاضر غنیسازی
در آنجا انجام نمیشود و بعد از خروج
ن ارشــد
از برجــا م بــا تصمیم مســئوال 
نظام غنیســازی دوباره در فــردو آغاز
میشــود .ســخنگوی ســازمان انــرژی
اتمــی دربــاره مذاکــرات چیــن و ایران
ک گفت:
نســبت به ســاخت رآکتــو ر ارا 
مــا چندین قــراردا د داشــتهایم که اآلن
عملیاتــی شــده و مراحــل مختلــف
طراحــی مفهومــی ،پایــه و تفصیلــی
انجام شده و بعد از آن مرحله ساخت
آغاز خواهد شد.
ی در پاســخ به سؤالی مبنی بر
کمالوند 
اینکه آیا بههم خــوردن برجا م تأثیری
در ایــن مذاکــرات میگــذارد ،گفت :بر
اساس قطعنامه  2235شورای امنیت
ی که بر اســاس برجام تأیید
قراردادهای 
ش طی شــده اســت بر اساس
و مراحل 
ف بینالمللــی تحــت تأثیــر قــرار
عــر 
نمیگیــرد از طرفــی ما بــا طرف چینی
سر و کار داریم و بعید است آنها تحت

کمالوندی :ما در سازمان انرژی اتمی
خود را برای هر شرایطی آماد ه کردهایم و
فقط منتظر دستور هستیم تا بر اساس آن
اقدام کنیم .اگر قرار باشد از برجا م خارج
شویم ماشینهای جدید را در نطنز
نصب میکنیم
تأثیــر اقدامــات امریــکا قــرار بگیرنــد.
ی ادامه
ســخنگوی ســازمان انرژی اتم 
ی بر
داد :تاکنون طرف چینی به پایبند 
ش تأکیــد کــرده و در این پروژه
تعهدات 
مصمم است.
ی درباره
ســخنگوی ســازمان انرژی اتم 
تغییــر وضعیــت نطنــز پــس از بههم
خــوردن برجا م گفــت :اکنــون در نطنز
حــدود  6هــزار ماشــین کار میکنــد و
اگــر قــرار باشــد از برجا م خارج شــویم
ماشــینهای جدید را نصب میکنیم و
سایت را توسعه میدهیم و برنامههای
بســیار دیگری نیز داریم .ما در سازمان
انــرژی اتمی خود را برای هر شــرایطی
آمــاد ه کردهایــم و فقط منتظر دســتور
هستیم تا بر اساس آن اقدام کنیم.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه
«بــرای رســیدن به  190هزار ســو نیا ز به
م تاکنون
سالن مونتاژ ســانتریفیو ژ داری 
چه اقداماتی برای تحقق این امر انجام

شــده اســت؟» ،گفت :ما سالهاســ 
ت
روی ســالنهای مونتا ژ ســانتریفیوژ کار
کردهایــم اما آنها را بهطــور کامل تمام
نکردهایــم زیرا نیــازی نداشــتیم و قرار
بود در سالهای نزدیک به سال هشتم
برجــا م کــه بــه آنهــا نیــاز داریــم ،آن را
تکمیلکنیم.
کمالونــدی افــزود :مــا نمیخواهیــم
در این ســالنهای مونتاژ ســانتریفیوژ
فعــاً ســانتریفیوژی تولیــد کنیم بلکه
آنهــا را داریــم و فقــط در نظــر داریم
آنهــا را تکمیــل و راهانــدازی کنیــم که
البتــه بخــش عمــده کار آنهــا انجــام
شــده اســت و اگر هم شــروع به تولید
ماشــین کنیم ،فعالً برای پاســخگویی
بــه نیازهــای تحقیقاتی خواهــد بود تا
مخالف برجا م نباشد اما اگر از برجام
خــارج شــویم اینها میتواننــد با تمام
ت کار تولیــد ســانتریفیوژهای
ظرفیــ 
پیشرفته را آغاز کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پس از دیدار با رهبر کره شمالی ،باراک
اوباما رئیس جمهوری ســابق این کشــور را مخاطب قرار داد .او در پیامی که در
توئیتر منتشــر کرده ،گفته اســت« :قبل از ریاست جمهوری مردم (امریکا) فکر
میکردنــد که با کره شــمالی وارد جنگ خواهیم شــد .رئیس جمهــوری اوباما
گفــت که کره شــمالی بزرگترین و خطرناکترین مشــکل ماســت؛ ولی دیگر
نیست .امشب راحت بخواب».

اعاده دادرسی محمد ثالث رد شد

زینب طاهری وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به
اعاده دادرســی محمدثالث متهم حادثه خیابان گلستان هفتم به
ایلنا گفت :اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و
رسیدگی مجدد را قبول نکردند.

شکایت از سعید طوسی در ترکیه

برای سعید طوسی یک پرونده در ترکیه باز میشود .به گزارش شرق ،ماجرای
شــکایت یکی از خانوادهها از ســعید طوســی مربوط به پرونده کودکی است که
حدود  12ســال پیش در یک اردوی قرآنی با طوســی عازم سفر ترکیه شده بود.
پدر آن کودک پس از بازگشت کودک از سفر متوجه تغییراتی در رفتار فرزندش
میشود .حاال پدر همان کودک مراحل اداری ثبت شکایت از سعید طوسی در
کشــور ترکیه را پیش برده و امضای وزارت امور خارجه و کنســولگری ترکیه نیز
پای نامه است .ب ه اینترتیب به گفته آن پدر ،به همین زودیها پرونده شکایت
علیه طوسی در کشور ترکیه گشوده خواهد شد .او گفت :فرزندم که حاال حدود
 20سال دارد ،کماکان تحت نظر روانشناس است و باید دارو مصرف کند.

اختصاص اعتبار برای تأمین آب نخیالت
شادگان در هیأت دولت

هیــأت وزیــران در جلســه دیــروز خــود بــه ریاســت رئیــس
جمهــوری ،بــا اختصاص مبلغ  200میلیــارد ریال اعتبار به
اخبــــــار
وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور رفع مشکالت کمی و کیفی
تأمین آب نخیالت شــادگان واقع در استان خوزستان موافقت کرد .به گزارش
ایرنا ،همچنین با تصویب هیأت وزیران ،قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی
در ســال  1397تعیین شــد .بر این اســاس ،دولــت به وزارت نفت اجــازه داد تا
در ســالجاری بــرای محاســبه قیمــت میعانــات گازی ،گاز طبیعی خــوراک و
دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای پتروشــیمی داخلی توسط شرکتهای
تابعه این وزارتخانه ،نرخ تســعیر ارز مورد عمل برای واردات کاالهای اساســی
را به ازای هر دالر 38 ،هزار ریال منظور کند .در ادامه جلســه ،دولت از مجلس
شــورای اســامی خواســت با اولویت نســبت به رســیدگی به الیحه موافقتنامه
همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه بهداشت
و قرنطینه دامی اقدام نماید.

توضیح دفتر امام جمعه اصفهان
در باره یک خبر جنجالی

دفتر آیتاهلل طباطبایینژاد اظهارات منتسب به وی را ناقص خواند و
گفت :نشر اخبار آن هم از مجلس غیر عمومی و بدون در نظر گرفتن
قرائن حالیه و تقطیع کردن جمالت ،بازگوکننده حق مطلب و رسالت
خبرنگاری نیســت .به گــزارش «ایران» ،روز سهشــنبه به نقــل از امام
جمعه اصفهان ایسنا نوشته بود« :اگر فردی سه هفته نماز جمعه را
ترک کند ،باید خانه را روی ســرش خراب کرد ».در بخشــی از توضیح
دفتر امام جمعه اصفهان آمده است :مقصود از حدیثی که میفرماید
نزدیک اســت خانههایشان را بر سرشــان خراب کنیم ،این نیست که
چنین کاری کردیم یا میکنیم و لذا هیچ فقیهی چنین حکمی نداده
است بلکه بیانی است برای اهمیت موضوع ،مثل اینکه شخصی که
مصیبت بزرگی بر او وارد شده و میگوید خانه خراب شدم.

مطهری حکمهای دانشجویان بازداشتی دیماه را
پیگیریمیکند

نایب رئیس مجلس گفت :نباید با کســانی که صرفاً اعتراض داشــتند و شــعار
دادند ،ســختگیری شــود .بایــد درخصوص احکام ســنگین برای دانشــجویان
تحقیــق و از مســئوالن قــوه قضائیه ســؤال کنیم کــه این محکومیتهــا در چه
حــدی بوده اســت .علی مطهری با اشــاره به تشــکیل پرونده قضایــی و صدور
احکام ســنگین برای دانشــجویان بازداشــت شــده در ناآرامیهای دی ماه ،به
«اعتمادآنالین» گفت :بایــد این موضوع را پرسوجو کنم .وی تأکید کرد :باید
دید که این افراد-دانشجویان -به اموال عمومی آسیب زدهاند یا ایجاد رعب و
وحشت کردهاند یا خیر اما اگر صرفاً تظاهراتی بوده و شعاری دادند ،به نظر من
نباید مجازات شــوند .او تأکید کرد :انشاءاهلل موضوع صدور حکمهای سنگین
برای دانشجویان را پیگیری میکنم .محمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکسیون
امیــد هــم در این بــاره گفت :این انتظــار از وزیر علــوم وجود دارد که بــا اقتدار،
قــدرت ،قــوت و بــا تعامل و هماهنگی میان ســایر وزرای مرتبــط از جمله وزیر
اطالعات و وزیر کشور معضل و مشکل تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام
ل و فصل کند .متعجبم که با وجود قول آقای
ســنگین برای دانشــجویان را ح 
وزیر شاهد صدور چنین احکامی هستیم.

اصالحیهخبر

در شــماره روز چهارشــنبه روزنامــه ایــران در خبــر صفحــه  21با تیتر
«علــی الریجانــی :پیامکهــای تهدیدآمیز به نمایندگان در جلســه
هیأت رئیســه بررسی میشــود» ،نقل قولی از آقای علیرضا رحیمی
با این مضمون منتشر شد« :پیگیریهای ما نشان داده گروههایی که
ایــن اقــدام را کردهاند ،حتی از جبهه پایــداری هم تندتر و رادیکالتر
هستند ،تا آنجا که آقای امیرحسین قاضیزادههاشمی ،عضو هیأت
رئیســه مجلس که از اعضای جبهه پایداری است ،میگفت اینها ما
را لیبــرال میدانند و قبولمــان ندارند ».بدین وســیله ضمن پوزش
از خواننــدگان محترم الزم به توضیح اســت که ذکــر این نقل قول از
ایشان صحت نداشته و حاصل اشتباه برداشت خبرنگار است و آقای
علیرضا رحیمی اشارهای به نام هیچ کدام از نمایندگان نکردهاند.

