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سیاسی

آنتونی بلینکن :در پی تمدید و تقویت برجام هستیم

وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش در صدد «تمدید و تقویت» توافق هستهای با ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز« ،آنتونی بلینکن» ،وزیر خارجه آمریکا گفت که
کشورش در صدد «تمدید و تقویت» توافق هستهای با ایران است .وی در همایش خلع سالح
در ژنو گفت« :مشغول کار با شرکا و متحدانمان هستیم تا توافق برجام را تقویت و تمدید
کنیم».بلینکنهمچنینعنوانکردکهایرانبایدبهتعهداتشدرقالببرجامپابرجابماند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2331تشخیص سریع کرونا با گرفتن
تس��ت از مردم در مطبه��ا انجام دهند
ت��ا از ازدحام م��ردم به بیمارس��تانها و
آزمایشگاهها جلوگیری شود)12/2( .
 -2320پرس��پولیس با چن��د قهرمانی
پیاپی رکورددار چند فصل اخیر اس��ت،
امیدواریم این رکورد ادامه داش��ته باشد.
()12/2
 -2312اع��زام تیم ژیمناس��تیک بانوان
را به مس��ابقات بینالمللی تبریک عرض
میکنیم)12/2( .
 -2304م��ا به خاطر کرون��ا چارهای جز
تغییر س��بک زندگی و رعایت پروتکلها
نداری��م .کس��انی که ب��ه ای��ن موضوع
بیتوجهان��د باعث زیان به خود و دیگران
میشوند)12/2( .
 -2250دولت آمریکا خبر از بازگشت به
 5+1میدهد .آیا این خبر خوشی است یا
فقط یک مانور تبلیغاتی است؟ ()12/2
 -2310بای��د دید با آم��دن مدیر آژانس
بینالمللی هستهای به کشورمان ایشان
چه کاری برای توافق هستهای میکند؟
()12/2
 -2217در روزنام��ه توضیح دهید دولت
چ��ه بخشهایی از الیحه بودجه را تغییر
داد؟ ()12/2
 -2201وی��روس کرون��ای انگلیس��ی از
انگلیس آمده یا مرز عراق؟()12/2
 -2121این نگرانکننده است که شیوع
کرونا در همه سنین شایع شده خصوصا
در ک��ودکان .مراقب کودکانمان باش��یم.
()12/2
 -2112وی��روس کرونا ویروس مرموزی
است .مردم بیچاره چه کار باید بکنند؟ در
حد توان پروتکلها را رعایت میکنند اما
دیگر خسته شدهاند)12/2( .
 -2042خواستم بگویم ما تولیدکنندگان
صنف پوش��اک بخاطر کرون��ا ضررهای
زیادی متحمل ش��دیم .حمایت الزم هم
از ما نشد)12/2( .
 -2025آمریکا با لغو تحریمها ادعا و وعده
انتخاباتی خود را عملی کند)12/2( .
 -2021اگ��ر ب��ه خاطر  fatfبه لیس��ت
سیاه برویم چه کسانی پاسخگو هستند؟
()12/2
 -1952مس��ئوالن بهداش��ت بای��د
تصمیمگیری کنند چه کسانی در اولویت
واکسن باشند؟ ()12/2
 -1941آقای محمدتقی رهبر! هیچ چیز
مث��ل گرانیها و به ان��دازه آن آزاردهنده
نیس��ت .حت��ی دوچرخه س��واری زنان.
()12/2
 -1910بازگش��ت فوری آمریکا به برجام
بهترین عمل است .آمریکاییها این مسیر
را دشوار نکنند)12/2( .
 -1821آق��ای ربیعی! م��ردم را با برخی
حرفها دلخوش نکنید بعدا تو ذوق مردم
بخورد .آیا اطمین��ان دارید تحریمها لغو
میشود؟ ()12/2
 -1810کس��انی ک��ه م��ردم را از برجام
ناامی��د میکنند بگویند چه جایگزینی و
چه دلخوشی برای مردم دارند؟ ()12/2
 -1735ب��رای س��ال جدید آی��ا اعتبار
رتبهبن��دی فرهنگی��ان افزایش مییابد؟
()12/2
 -1721برخیها توهین به رئیسجمهور
را نوع��ی انقالبیگری تصور میکنند که
این تصوری باطل است)12/2( .
 -1710آیا به ای��ن چندگامی که دولت
آمریکا برداش��ته میت��وان دلخوش بود؟
()12/2
 -1701متاسفانه دولت در ایام تحریمها
چندان توفیقی در کنترل و ثبات قیمتها
نداشت .به نظر زورش به داللها نرسید.
()12/2
 -1641ه��ر چقدر هم ب��ه آقای ظریف
پیش��نهاد بدهند ایش��ان تمایل��ی برای
کاندیدا شدن در انتخابات ندارد)12/2( .
 -1630آیا برخی زمینهای کش��اورزی
اطراف ته��ران با آبه��ای آل��وده آبیاری
میشود؟ این خبر صحت دارد؟ ()12/2
 -1612قهرمانی نیم فصل را به تیم فوتبال
پرسپولیس کادر مربیان و بازیکنان و همه
هواداران تبریک میگوییم)12/2( .
 -1602مسئوالن س��ری به بازار رهن و
اجاره بزنند متوجه بشوند مستاجرین چه
زجری برای پیدا کردن خانه میکشند؟
قیمتها بیداد میکند .مس��ئوالن فقط
شعار میدهند)12/2( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مکث
بیانیههشتمیناجالسیه
مجلسخبرگانرهبری

مذاکرهباآمریکادرموضوعات
توافقشدهخطقرمزنظاماست

هش��تمین اجالسیه رس��می مجلس خبرگان
رهب��ری با انتش��ار بیانیهای ب��ه کار خود پایان
داد .به گزارش ایس��نا ،بخشی از این این بیانیه
به ش��رح زیر اس��ت :مجلس خبرگان رهبری
در پای��ان هش��تمین اجالس رس��می خود در
ماه ش��ریف رجب در آس��تانه والدت با سعادت
مولی الم ّوحدی��ن حضرت علی اب��ن ابیطالب
«علیه السالم» با تبریک میالد مسعود حضرت
جواد االئمه امام محمدتقی«علیه السالم» ضمن
تهنیت این ایام فرخنده و به امید بهره مندی از
برکات معنوی ماههای رجب ،شعبان و رمضان
بر نکات زیر تأکید مینماید:
 .1اس��تکبار جهان��ی بداند بازگش��ت یا عدم
بازگش��ت آمریکا به برجام ،اث��ری در مقاومت
ملت شریف ایران ندارد و بازگشت آنان به برجام
عملی تحریم ها ،نه تنها نفعی ندارد،
رفع
ِ
بدون ِ
بلکه مضر هم هست.
 .2سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران،
هم��واره بر اصل «ع��زت ،حکمت و مصلحت»
اس��توار بوده و ب��ر مذاکره و تعامل س��ازنده با
جهان؛ به ویژه کش��ورهای منطقه تأکید دارد.
لکن مذاکره مجدد با آمریکا بر سر مسائل توافق
شده را خط قرمز نظام دانسته و مسائل دفاعی
و موش��کی خود را غیر قابل مذاکره میدانیم و
تأکید میکنیم که با همدلی سران قوا و تبعیت
مس��ئوالن محترم نظ��ام از رهنمودهای رهبر
معظ��م انقالب و دفا ِع یکدل و یکصدا از عزت و
استقالل کشور حتماً در برابر حربههای دشمنان
پیروز خواهیم شد.
 .4مقام معظ��م رهبری بارها ب��ر دولت جوان
و ح��زب اللهی تأکید نموده ان��د .انتخابات در
جمهوری اس�لامی ،میدان حضور و مشارکت
حداکثری اقش��ار م��ردم در عرصه اجتماعی -
سیاسی است و ش��رکت گسترده در انتخابات،
حق و تکلیف دینی و ملی عموم شهروندان است.
مجلس خبرگان رهبری ،ضمن دعوت از مردم
ش��ریف ایران برای حضور پرش��ور در انتخابات
خ��رداد  1400تأکی��د میکند ب��ه کارگیری
شیوههای صحیح و منطقی در معرفی و تبلیغ
کاندیداها و پرهیز از سیاه نمایی ،روشهای غیر
ش��رعی و رعایت اخالق از شرایط ضروری یک
انتخابات شایسته و در طراز نظام اسالمی است
و در چنین فضائی ،امکان تشخیص اصلح فراهم
میآید .اقدام هوشمندانه ملت ایران در انتخابات
 1400تضمینکنن��ده آینده روش��ن و تحقق
پیشرفت و عدالت خواهد بود.
 .5بیش��ک یک��ی از مهمتری��ن دغدغهه��ای
مسئوالن نظام ،رفع مشکالت معیشتی و کاهش
فشارهای اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار آسیب
پذیر است ،اما موضوع گرانی و تورم که اکثریت
مردم را آزار میده��د عزم و همتی مضاعف از
س��وی س��ران محترم قوا میطلبد تا با برنامه
ریزی و اتخاذ تدابیر کاربردی ،نسبت به مسئله
اش��تغال ،رفع بیکاری و فقر ،مبارزه با گرانی و
ت�لاش برای تحقق عدال��ت اجتماعی ،بیش از
پیش اهتمام داشته باشند.

بین الملل

انتقاد ایران از کارشکنیهای
ائتالف سعودی در قبال
حلوفصلسیاسیبحرانیمن

«علی اصغر خاجی» دس��تیار ارش��د وزیر امور
خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران در امور ویژه
سیاس��ی به ص��ورت تصویری ب��ا «دفلیچه»
نماینده ویژه ایتالیا پیرام��ون آخرین تحوالت
یمن گفتوگو کرد .به گ��زارش فارس ،در این
گفتوگو دو طرف بر لزوم حمایت از تالشهای
س��ازمان ملل به منظور حل و فصل سیاس��ی
بح��ران یمن و همچنین بر ل��زوم عزم جامعه
جهانی به منظور تسریع در پایان جنگ یمن با
توجه به اوضاع وخیم انسانی در این کشور تاکید
کردند .دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان
با اش��اره به پایبندی دولت نجات ملی یمن به
تعهدات خود در قبال ابتکارات سازمان ملل ،از
کارشکنیهای ائتالف سعودی و دولت مستعفی
هادی در قبال حل و فصل سیاسی بحران یمن
انتق��اد و اب��راز امیدواری کرد ب��ا پیگیریهای
جامع��ه بینالملل توافقی عادالنه در راس��تای
منافع مردم یمن حاصل شود.
وی همچنان بر ضرورت آتش بس سراس��ری
و رفع محاص��ره کامل به صورت همزمان برای
جلوگیری از تش��دید فاجعه انسانی در یمن و
ورود به روند سیاس��ی تاکید کرد .نماینده ویژه
ایتالی��ا در امور یمن نیز در ای��ن دیدار ،موضع
ایتالیا در قبال یمن را مسئوالنه خواند و گفت که
کشورش همواره بر پایان جنگ یمن بر مبنای
تالشهای سازمان ملل و در جهت کمکهای
انسان دوس��تانه تالش داشته و شرایط کنونی
را برای رس��یدن به راه حل سیاسی به منظور
پایان بحران انسانی یمن مثبت ارزیابی کرد.علی
اصغر خاجی همچنین امروز به صورت تصویری
با «پائولو دیونیزی» نماینده ویژه ایتالیا در امور
سوریه گفتوگو و تبادل نظر کرد.

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه لوایح FATF
در صورت رفع تحریمها اهمیت مضاعفی پیدا میکند،
گف��ت :وقتی تحریمها برطرف ش��وند آن وقت خیلی
مهم اس��ت که م��ا دچ��ار خودتحریمی نباش��یم .به
گزارش ایلنا ،محمود واعظی اظهارداشت :اینکه امروز
مسئوالن جمهوری اس�لامی پس از یکهزار روز جنگ اقتصادی
و تحریم همه جانبه و بیس��ابقه که شیوع کرونا نیز سختیهای
آن را مضاع��ف کرده بود ،عزتمندانه با جهان س��خن میگویند

که ترامپعلیهایران وضعکرد،برطرفخواهدشد
همه ۱۶۰۰تحریمی 

ناشی از ایستادگی و صالبت مردم و رهبری انقالب
اس��ت که باید با تالش مضاعف در دوره گش��ایش
پس از س��ختیها ،از آن تجلیل و قدردانی شایسته
ش��ود .رئی��س دفتر رئیس جمه��ور تصریح کرد:
اگرچه اش��تباهات ترام��پ در عرصههای مختلف
در رأی نی��اوردن او در انتخابات اخیر مؤثر بود اما سیاس��تهای
ترامپ در برابر ایران نیز س��هم قابل مالحظهای در رأی نیاوردن
او داشت .سیاست فشار حداکثری سیاست شکستخوردهای بود

و پی��ش از انتخابات آمریکا ب��ر این نکته تاکید کردم و گفتم که
چه بایدن و چه ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز ش��ود ،سیاست
فشار حداکثری شکست خورده و دیگر کارآیی ندارد.رئیس دفتر
رئیس جمهور با اش��اره به مباحث مطرح درباره بازگشت آمریکا
به برجام و رفع تحریمها خاطرنش��ان کرد :ش��اید این مس��یر با
ف��راز و فرودهایی همراه باش��د ولی قطعاً تحریمها و همه ۱۶۰۰
تحریم��ی که دول��ت ترامپ علیه جمهوری اس�لامی وضع کرد،
برطرف خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

حد غنیسازی ایران ۲۰درصد نیست

رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در دیدار رئی��س و منتخبان ملت
در مجلس خبرگان ،منظومه مفاهیم معرفتی و ارزش��ی اسالم را
نرم افزا ِر س��اختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد
شدن این نرم افزار متناس��ب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام
اسالمی و بروز چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم فضال
و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اس�لامی بهمنظور عملیاتی
کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیت اهلل خامن��های همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و س��ه
کشور اروپایی در مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،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 هس��تهای کوتاه نخواهد آمد و بر اس��اس
مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنیسازی ۶۰
درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانشان ضمن تبریک میالد
حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداش��ت چند
عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع اس�لامی
را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در هر برههای
که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و ملت و آبروی جمهوری
اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم
شدیم.ایش��ان افزودند :امام بزرگوار با حض��ور در صحنه و تبیین
مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد و شهادت ،آنها را در
جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران
در یک جنگ هشت سالهی بینالمللی بود.
ایجاد نهضت اسالمی ،نظریهپردازی برای ساختار نظام و گسترش
دادن دی��ن به عرصههای اجتماعی و اداره کش��ور بهوس��یله امام
خمین��ی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقالب اس�لامی به
آنها اشاره کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن
مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی
و نهادهای انقالبی و ش��کلگیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در
شرایط کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.
ایش��ان روزآمد کردن ن��رم افزا ِر نظام اس�لامی را وظیفه فضالی
صاحب نظر دانس��تند و گفتند :البته این بهروزرس��انی به معنای
دس��تکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف
المللی نظام اسالمی است.
حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین
ِ
رهبر انقالب اس�لامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره
کردن��د و افزودن��د :بهعنوان مث��ال هنگامی که نظام اس�لامی با
فش��ارهای شرطی دشمن مواجه میش��ود و او برداشتن تحریمها
را منوط به یک یا چند ش��رط میکند که انجام آنها ممکن است
بهش��دت گمراهکننده و هالککننده باشد ،نظام اسالمی چه باید
بکند؟حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند:
در چنین ش��رایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر ،تبدیل به
یک حرکت جمعی در جامعه ش��ود ،آن هم در شرایطی که مردم
با مش��کالتی مواجه هستند که بخش��ی از آنها ناشی از فشارهای
دشمن است.

ایشان 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
ک��ه با این حال باز هم دولت محترم م��ا 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 اسالمی 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 س�لاح هس��تهای 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.
حض��رت آیت اهلل خامن��های تأکید کردند :آنچ��ه مانع جمهوری
اسالمی برای س��اخت سالح هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی
اس��ت که ساخت هر سالحی اعم از هس��تهای یا شیمیایی را که
موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع میداند.
ایش��ان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا
و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان
و مدرسه بوس��یله جنگندههای س��اخت غربیها ،گفتند :کشتار
غیرنظامی��ان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها اس��ت و
جمهوری اس�لامی این روش را قبول ندارد و بر همین اس��اس به
سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند :اما ما برای کسب تواناییهای
هس��تهای متناسب با نیازهای کش��ور مصمم هستیم و به همین
علت ،حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم
و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مث ً
ال برای پیشران هستهای یا
کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندس��الهای
گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل
خواهی��م کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال س�لاح
هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنش��ان کردند :موضوع سالح هستهای
بهانه اس��ت ،آنها حتی با دس��تیابی ما به س�لاحهای متعارف هم
مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به این واقعیت که نیروگاههای
هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین
مناب��ع ان��رژی در آینده نه چندان دور خواهند ش��د ،نیاز کش��ور
به غنیس��ازی را یک امر مس��لّم خواندند و گفتند :غنیسازی را
نمیشود آن روز ش��روع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان
آماده شد.ایش��ان افزودند :غربیها میخواهن��د در روزی که ایران
به انرژی هس��تهای نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باش��د و آنها این
نیاز ما را وس��یلهای 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 مس��یر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کش��ور است ،با
قدرت پیش خواهد رفت.

ما برای کس��ب تواناییهای هس��تهای متناس��ب با
نیازهای کش��ور مصمم هس��تیم و به همین علت ،حد
غنیس��ازی ایران  ۲۰درصد نخواهد ب��ود و تا هرجا
که الزم و نیاز کش��ور باش��د اق��دام خواهد کرد مث ً
ال
برای پیش��ران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است
غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی
در مواجهه با جبهه دش��من و یا تبیین این موضوع را که خداوند
قطعاً در برابر بیعملی و بیتوجهی مس��ئوالن واکنش تند خواهد
داش��ت ،از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند:
تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید
فضال و متفکرین صاح��ب صالحیتی بهعهده بگیرند که از جمود
فکری و تحجر ،و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای
پرداختند.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به قان��ون مصوب مجلس در
خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند :مجلس قانونی را تصویب
و دولت هم از آن اس��تقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید
انجام میش��د ،انجام دادند و انشاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگر از
این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اش��اره با اختالف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد،
افزودند :این اختالفنظرها قابل حل اس��ت 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 اس�لامی تأکید کردند :دولت خود را موظف به عمل
ب��ه قانون میدان��د و باید به این قانون که قانون خوبی اس��ت ،به
دقت عمل ش��ود.حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و س��ه
کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه،
طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند :جمهوری
اس�لامی از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اس��اس تعالیم اسالم به
تعهدات خود عمل ک��رد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود
عمل نکرد همین چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب و
خطاب و بازخواست قرار گیرند.

حداد عادل از احمدینژاد شکایت میکند

حدادع��ادل در یادداش��تی ضمن پاس��خ به برخ��ی از اظهارات
احمدین��ژاد تاکی��د کرد که ح��ق ش��کایت از وی را برای خود
محفوظ میدارد.
به گزارش ایس��نا متن یادداشت حدادعادل به این شرح است :در
جلس��های که اینجانب با گروهی از دانش��جویان دربارۀ انتخابات
س��ال  ۱۴۰۰داش��تم ،هنگامی که س��خن از تعدد نامزد و اعالم
نظر ش��ورای محترم نگهبان به میان آمد ،بر حس��ب برداش��ت و
تحلیل خود و با توجه به رد صالحیت آقای احمدینژاد در س��ال
 96و همچنین توصیۀ س��خنگوی آن شورا که «کسانی که نوبت
قبل رد ش��دهاند ثبتنام نکنند» نظر خ��ود را اعالم کردم .آقای
احمدین��ژاد در واکن��ش خود ب��ه این اظهارنظ��ر ،آن را عالمت
مهندسی انتخابات گرفته و با بیاناتی که خاص خود ایشان است،
ب��ه این بهانه ورود خ��ود را به صحنه انتخاب��ات آینده کلید زده
اس��ت.من صریحاً اعالم میکنم که آنچ��ه گفتهام یک پیشبینی
مس��بوق به دالیل متعدد بوده است و تصمیمگیری دربارۀ ایشان
ب��ر عهدۀ خود ش��ورای محت��رم نگهبان اس��ت.نکتۀ دیگری که
در واکنش ایش��ان آمده مطالبی اس��ت که دربارۀ مجلس هفتم

گفتهاند .برخالف اظهارات ایشان همه میدانند که مجلس هفتم
بیش از هر مجلس دیگری از دولت ایش��ان حمایت کرده است و
بیش��ترین کژتابی را نیز همان مجلس از آقای احمدینژاد دیده
اس��ت .آقای احمدینژاد رس��ماً و صریحاً مصوبات مجلس را که
پس از تأیید ش��ورای محترم نگهبان ص��ورت قانون مییافته در
کشوی میز خود نگاه میداشته و آنها را برای اجرا ابالغ نمیکرده
اس��ت .مخالفت مجلس هفتم با این رفتار دیکتاتورمآبانه ،دفاع از
حقوق ملت و نمایندگان ملت بوده است .آنچه دربارۀ دستبوسی
ف��رح گفتهاند نیز دروغ محض چندشآور و س��ناریوی رس��وایی
است که فقط دشمنان از آن سود میبرند .اینجانب در سالهای
قبل از انقالب هیچ رابطهای با دفتر فرح نداش��ت ه و هیچگاه او را
ندیدم ،لذا دروغگویی آقای احمدینژاد محرز و اصل دستبوسی
و عکس��ی که به ادعای ایش��ان نزد همسر ش��هید دکتر فاطمی
موجود بوده نیز از س��اختههای ایشان است .مرتبط ساختن این
موضوع با دس��تگیری همسر دکتر فاطمی نیز دروغ دیگری است
که به منظور خاصی طراحی ش��ده است .دربارۀ علت دستگیری
آن خان��م مقاماتی که وی را دس��تگیر کردهاند میتوانند توضیح

پاسخ عارف به احتمال کاندیداتوریش در انتخابات ۱۴۰۰

در حال بررسی هستیم

رئیس بنیاد امی��د ایرانیان در
است .رئیس بنیاد امید ایرانیان
م��ورد کاندیدات��وریاش در
بر حضور ج��دی در انتخابات
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری
ریاس��تجمهوری و ش��ورای
 ۱۴۰۰گفت :در حال بررس��ی
شهر  ۱۴۰۰تاکید کرد و افزود:
شرایط توسط کمیتهها هستیم
م��ن به همه جریانها ،به ویژه
و روی موضوعات کار میکنیم.
اصالحطلبان توصیه جدی بر
به گ��زارش مه��ر ،محمدرضا
حضور فعال در انتخابات را دارم.
عارف ،رئیس بنیاد امید ایرانیان،
شورای ش��هر دستاورد جریان
در مورد علت عدم حضورش در
من هیچوقت شانه از زیر اصالحات اس��ت و دموکراسی
جلسات نهاد اجماعساز (ناسا) مس��ئولیت خالی نک��ردهام ،از ش��وراها ش��روع میش��ود.
گفت :شورای اجماعساز  ۱۵نفر هیچوقت هم ب��رای پذیرش اهمیت انتخابات شوراها کمتر
عضو حقیقی دارد که با مکانیزم مس��ئولیت پیشقدم نشدهام .از ریاس��تجمهوری نیس��ت.
خاص��ی از اح��زاب مختل��ف روند پیش رو شرایط حضور همچنین در م��ورد انتخابات
انتخاب ش��دهاند ،من در هیچ من در انتخابات را مش��خص ریاس��تجمهوری ه��م مثل
حزبی نیس��تم که بخواهم به خواهد کرد.
همه جریانها تمام توان خود
نمایندگی از حزب در جلسات
را میگذاری��م تا یک انتخابات
شرکت کنم و لذا جز آن  ۱۵نفر هم نیستم.عارف
پرش��ور با مش��ارکت حداکثری برگزار شود.وی
فعالیت ش��ورای مشورتی خود را پابرجا دانست و
در م��ورد کاندیداتوریاش در انتخابات ریاس��ت
گفت :از سال  ۸۶که بنیاد امید ایرانیان را راهاندازی
جمهوری  ،۱۴۰۰گفت :در حال بررسی هستیم
کردیم ،این بنیاد به عنوان یک نهاد تش��کیالت
و در کمیته راهبردی کار میکنیم .من هیچوقت
راهبردی مش��غول به کار است که البته فعالیت
شانه از زیر مسئولیت خالی نکردهام ،هیچوقت هم
حزبی ندارد .ش��ورای مش��ورتی همواره فعالیت
برای پذیرش مسئولیت پیشقدم نش��دهام .روند
داشته و این بنیاد در همه انتخاباتها در موضوعات
پیش رو شرایط حضور من در انتخابات را مشخص
راهبردی و تش��ویق مردم به مشارکت فعال بوده
خواهد کرد.

دهند و درنهایت کمترین مطالبه از آقای احمدینژاد این اس��ت
که بر ادعای خود س��ند ارائه دهد .پروندۀ دستگیری و بازجویی
و زن��دان اینجان��ب و اخراجم از دانش��گاه در س��الهای قبل از
انقالب در مرکز اس��ناد انقالب اسالمی موجود است که میتواند
پاسخی روش��ن به کسانی باشد که دربارۀ انقالب کمترین رنجی
تحمل نکردهاند.اینجانب حق ش��کایت از آقای احمدینژاد را به
س��بب نش��ر اکاذیب و افترایی که به من زده برای خود محفوظ
میدانم و اطمینان دارم با رس��یدگی به ادعای ایشان ،حقیقت بر
همگان روش��ن خواهد شد.آقای احمدینژاد؛ من از شما در قبال
کمکهایی که به ش��ما کردهام هیچ انتظار تشکر و سپاس ندارم،
چون دیدهام که چگونه در حق بزرگان کشور -با همۀ عنایتی که
به شما داشتهاند -ناسپاس��ی کردهاید .زخم زبانها و تهمتهای
ش��مارا نیز برای خودم در پیشگاه خداوند اجر و پاداش محسوب
میکن��م و این آزارها را پیام طبیعی اس��تقامت خود در راه امام
راح��ل و رهبری عزیز و معظم انقالب میدانم و این مختصر را با
بیتی از حافظ به پایان میبرم که گفته اس��ت :بر ما بس��ی کمان
مالمت کشیدهاند  -تا کار خود ز ابروی جانان گشادهایم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:

نمونههایی برای آزمایشات از جسد محجوبی اخذ شد

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان تهران گفت:
جسد متوفی بهنام محجوبی تحت کالبد گشایی
قرار گرفت و نمونههای الزم جهت آزمایش��ات
تخصصی اخذ ش��د .به گزارش ایس��نا به نقل از
ق��وه قضائیه ،مهدی فروزش مدیرکل پزش��کی
قانونی استان تهران با اشاره به انجام آزمایشات
تخصصی بر روی جسد بهنام محجوبی گفت :در
تاریخ سوم اسفند ماه متوفی در مرکز تشخیص
آزمایشگاهی اس��تان تهران تحت کالبد گشایی
قرار گرفت و نمونههای الزم جهت آزمایش��ات
تخصصی اخذ شد.وی افزود :نتیجه بررسیهای
انجام ش��ده و تعیین علت تام��ه فوت منوط به
حصول نتایج آزمایشات ،بررسی سوابق بالینی و
یافتههای کالبدگشایی است که متعاقبا به مرجع
قضائ��ی اعالم خواهد ش��د .بنابراین گزارش ،در
اطالعی��ه اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی اس��تان تهران در این زمینه آمده است:
پس از بس��تری ش��دن این فرد در بیمارستان،
اقدام��ات ویژه درمانی ب��رای وی در نظر گرفته
شد ،که علیرغم تالشهای فراوان کادر پزشکی،
متاس��فانه زندانی مورد اش��اره فوت میکند .در
این اطالعیه آمده اس��ت :در زمان ورود محکوم
به بیمارستان و انجام معاینات تخصصی پزشکان
متوجه چند بسته حاوی مواد سیاهرنگ پودری

در مع��ده وی ش��دند که پس از خ��ارج کردن
بستههای مورد اش��اره این موضوع توسط کادر
بیمارستان صورتجلس��ه و برای بررسی دقیق و
اعالم نتیجه نهایی به پزشکی قانونی سپرده شد.
ب��ر اس��اس این اطالعی��ه :بر اس��اس اعالم هم
بندیهای بهنام محجوبی وی با اراده و تصمیم
خود و بدون مش��ورت پزش��ک اقدام به مصرف
خودس��رانه چندین داروی خ��ود و دیگران در
زندان ب��ه صورت همزمان کرده اس��ت که این
ادعاها در حال بررس��ی دقیق همه جانبه است.
اداره کل زندانه��ای ته��ران تصری��ح کرده :در
تاری��خ  ۱۲بهم��ن  ۹۹با نظر مرج��ع قضائی به
دلیل بیماری محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای
مجازات وی موافقت میش��ود مشروط به اینکه
وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی جهت خارج ش��دن
از زندان اخذ شود این موضوع رسما و به صورت
کتبی به وی ابالغ میشود.
اطالعی��ه اداره کل زندانه��ای اس��تان تهران
میافزاید :بررس��ی دقیق علت فوت این زندانی
در پزش��کی قانونی صورت میگیرد که نتایج آن
متعاقبا اعالم خواهد شد .این فرد در غائله خیابان
گلستان هفتم در سال  ۹۶دستگیر و پس از طی
همه فرآیندهای قضائی ،به تحمل حبس محکوم
گردیده بود.

