
فرشید غضنفرپور|  معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفته است:  رئیس جمهوری با شورای نگهبان در ارتباط 
با رد صالحیت های داوطلبــان دهمین دوره مجلس 
مذاکره می کند تا اگر اشــتباهی اتفاق افتــاده، از رد 

صالحیت شده ها اعاده حیثیت کند.
به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در ارتباط با اظهار نظر 
رئیس جمهوری مبنی بــر پیگیری رد صالحیت های 
داوطلبــان دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بیشــتر پیگیری رئیس جمهوری در ارتباط با 
 احقاق حقوق رد صالحیت شــده ها با مذاکره صورت 

خواهد گرفت.
امین زاده همچنین گفته است: رئیس جمهوری با 
شورای نگهبان مذاکره خواهد کرد تا اگر اشتباهی اتفاق 
افتاده از رد صالحیت شده ها اعاده حیثیت کند. راه دیگر 
که حق قانونی رد صالحیت شــده ها است مربوط به 
اعتراض به رد صالحیت شان است. آن ها 20 روز فرصت 

دارند تا به رای شورای نگهبان اعتراض کنند. 
محمدرضا تابش نماینده مــردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی هم مطلب مشابهی درباره تالش های 
علی الریجانــی رئیس مجلس مطرح کرده اســت به 
گفته آقای تابش: علی الریجانــی رئیس مجلس قرار 
است با اعضای شــورای نگهبان درمورد نمایندگان رد 
صالحیت شــده انتخابات آتی گفت وگو کند و در این 

راستا کارگروهی نیز تشکیل می شود.
محمدرضا تابش گفــت: رئیس مجلس شــورای 
اسالمی از اعضای شــورای نگهبان درخواست خواهد 
کرد تا کارگروهی برای اســتماع نمایندگان معترض 
تشکیل شــود. ما امروز با  رئیس مجلس در این زمینه 
صحبت کردیم و تشکیل این کارگروه منوط به مذاکره 
رسمی  رئیس مجلس با شــورای نگهبان است. آقای 
الریجانی قول این رایزنی را داد و گفت در حال صحبت 

درباره این موضوع است. 
وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد مکانیزمی 
مشخص می شود تا حرف معترضان به شورای نگهبان 

برسد و این نهاد می تواند دالیل آنها را بشنود.
اعتراض ها به رد صالحیت ها از زمانی اوج گرفت که 
مشخص شد نه تنها نامزدهای اصالح طلب بلکه تعدادی 
از نمایندگان اصولگرای مجلس هم مشــمول این رد 
صالحیت شده اند. عدم احراز صالحیت به استناد ماده 
28.  »تصور کنید بعد از عمری هیأت رفتن و حضور در 
انقالب و جبهه و جنگ و حداقل 50 درصد جانبازی به 
شما بگویند به اسالم التزام عملی ندارید، چه حالی به 
شما دســت می دهد؟« این جمله را یکی از نمایندگان 
مجلس گفت که اصرار داشت از او در این مصاحبه نامی 
برده نشود. به گفته این نماینده مجلس رد صالحیت 
 شــدگان نمی خواهند تا زمان اعالم نتیجــه نهایی از 
سوی شورای نگهبان در این باره مصاحبه کنند.حسین 
مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم دیروز 
به ایلنا گفته است: در چهارمحال و بختیاری، بوشهر، 
کرمان و چند استان بزرگ دیگر هیچ نامزد اصالح طلبی 
تایید صالحیت نشده اســت. به گفته مرعشی بیشتر 

اصالح طلبان با اســتناد بــه مــاده 28 رد صالحیت 
شده اند؛ ماده ای از قانون انتخابات که درباره التزام عملی 
نمایندگان به اسالم و والیت فقیه در آن بحث شده است. 
هرچند با نگاهی به فهرست نمایندگان رد صالحیت 
شده می توان دریافت که در میان اصولگرایان هم تعداد 
رد صالحیت شدگان کم نبوده است.اصالح طلبان حاال 
به مرور از شــوک رد صالحیت های گسترده شــان در 
انتخابات بیرون می آیند. شــورایعالی سیاستگذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان روز گذشــته در این باره بیانیه 
صادر کرد. اطالعیه ای که تالش شده بود با لحنی آرام 
و مالیم نسبت به رد صالحیت نامزدهای اصالح طلب 
در انتخابات مجلس اعتراض شــود. تنظیم کنندگان 
بیانیه در قسمتی از آن نوشته اند: ما نگران هستیم روند 
رد صالحیت های گســترده کاندیداهای اصالح طلب 
و دیگر حامیان دولت کــه حرکت در جهت حاکمیت 
تک صدایی، ضد مردم ساالری دینی و رودررو با توصیه 
مقام معظم رهبری است، موجب کاهش مشارکت مردم 
شــود و مجلس دهم که باید نماد و ارگان جمهوریت 
در برگیرنده افکار و ســلیقه های گوناگون و تبلور آرای 
یک ملت باشــد، نتواند به وظیفه خطیر خود درست 
عمل کند. اصالح طلبان البتــه فراموش نمی کنند که 
اعتراض های گسترده پیشین شان به عملکرد شورای 
نگهبان نتایج خوبی برایشان به همراه نداشته است. آنان 
در ادامه این بیانیه تاکید می کنند: در شرایط کنونی از 
رد صالحیت شدگان می خواهیم در فرصت باقیمانده از 

طریق مراجع قانونی اعتراض کنند.
شــاید به همین دلیل هم هســت که عکس العمل 
گروهی که بیشــترین رد صالحیــت را در انتخابات 
داشته تاکنون بسیار آرام و به دور از حاشیه بوده است. 
اصالح طلبان در مجموع خواســتار بازنگری شــورای 
نگهبان و توجه بیشتر این شورا به قانون اساسی شده اند. 
آذر منصوری، عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
ایران تاکید کرد: اصالح طلبان مقابل منافع ملی کشور 

گردنشان از مو باریکتر اســت و بردبارانه و امیدوارانه از 
همه ظرفیت های حقیقی و حقوقی برای تامین الزامات 
مشارکت حداکثری مردم و تشکیل مجلسی مناسب 

شأن جمهوری اسالمی بهره خواهند گرفت.
به گفته چند تن از ردصالحیت شدگان در انتخابات 
پیش رو، به بیشتر آنان گفته شــده است که مشمول 
بند 1 ماده 28 شده اند. این بند در مورد التزام به اسالم 
است و حاال بیشتر اعتراض ها به این دلیل است که افراد 
ردصالحیت شــده نه تنها نمی توانند وارد رقابت های 
انتخاباتی شوند بلکه التزام عملی آنان به اسالم نیز حاال 
زیر ســوال رفته؛ موضوعی که برای برخــی از نامزدها 

به شدت ناراحت کننده بوده است.
نجات اهلل ابراهیمیان، ســخنگوی شــورای نگهبان 
در مورد مــاده 28 که برخی داوطلبان به اســتناد آن 
ردصالحیت می شــوند، گفت: این ماده چند بند دارد 
که بند یک آن به گفته انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام 
باید دارای شــرایطی ازجمله اعتقاد و التزام عملی به 
اسالم و نظام جمهوری اســالمی ایران باشند. درواقع 
همه اینها چند شرط اســت که در یک بند آمده است. 
ممکن است برخی اعتقاد به اسالم داشته باشند اما التزام 
عملی نداشته باشــند یا به نظام اعتقاد داشته باشند، 
اما در عمل این موضوع احراز نشــود. ضمنا عدم احراز 
صالحیت یک فرد به استناد این بند با ردصالحیت او 
متفاوت اســت. عدم احراز صالحیت یعنی شــورای 
نگهبان در مــورد این که فرد دارای شــرایط مربوط به 
این بند است به دالیل قانونی نرسیده است.وی افزود: 
برخی هنگام دیدن مــاده 28 در دلیل ردصالحیت یا 
عدم احراز صالحیت خود شــوکه می شوند. نمی توان 
گفت فردی که معتقد اســت، صرفا ملتزم هم هست. 
ممکن است برخی در عمل سهل انگاری داشته باشند. 
عضو شورای نگهبان درخصوص این که فکر نمی کنید 
عملکرد شــورای نگهبان در راســتای فرمایش های 
رهبری مبنی بر این که حتی کسانی که نظام را نیز قبول 

ندارند در انتخابات شرکت کنند، نیست، گفت: ایشان 
نفرمودند ماده 28 نادیده گرفته شود. کسانی که نظام 
را قبول نداشته باشــند، می توانند به عنوان رأی دهنده 
در انتخابات شرکت کنند.آیت اهلل دری نجف آبادی، امام 
جمعه اراک اما برخالف ابراهیمیان معتقد است که عدم 
احراز صالحیت به همان معنای ردصالحیت اســت و 
شورای نگهبان به دلیل اهمیت آبروی افراد در این زمینه 
مسئولیت دارد. به گزارش ایلنا، او صبح روز گذشته در 
اجالس اســتانی نماز در اراک گفت: نباید برخی را در 
هیأت های اجرایی و برخــی را در هیأت های نظارت رد 
کرد و بعد هم برخی را بگوییم احراز نشــده است. این 
کلمه احراز نشده اســت یعنی چه؟ و آن هم یکی، دو 
نفر نیســتند که ۴0 درصد احراز نشده است. حداقل 5 
روز فرصت بگیرید. آنهایی که احراز نشده اند را بررسی 
و احراز کنید و تدبیر کنیــد. چون عدم احراز هم یعنی 
ردصالحیت و این بازی با آبروی افراد اســت و شما در 

تشخیص این موضوع مسئول هستید. 
محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس نیز روز 
گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا کسی 
برای پادرمیانی به هیأت رئیسه مجلس مراجعه کرده، 
توضیح داد: در چارچوبی که اشــاره شــد، اعتراضاتی 
خواهد شد. ما هم براساس شناختی که داریم و وظیفه 

قانونی و شرعی خود انجام وظیفه خواهیم کرد. 
اعتراض ها به ردصالحیت نامزدهای اکثرا اصالح طلب 
مجلس در همه مــوارد هم چنین آرام نبوده اســت. 
عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان روز گذشته 
در واکنش نســبتا تندی که به موضوع ردصالحیت ها 
داشته با بیان این که هیچ کس حق مهندسی انتخابات 
را ندارد، گفته است: ردصالحیت بی جهت و غیرمنطقی 
داوطلبــان انتخابات، فرقی با تقلــب در صندوق های 
رأی گیری ندارد. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای 
نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید 
عهد با نظام می آید، به همین دلیل باید فضای سیاسی 
باز باشــد و هیچ کس )چه هیأت نظــارت و چه هیأت 
اجرایی( حق دخل و تصرف منفی در قانــون را ندارد. 
علی مطهری، نماینده مردم تهران هم که روز گذشته 
خبر ردصالحیتش منتشر شد، گفته است که این خبر 
را شنیده و به نظرش »حق الناس« در بررسی صالحیت 
نامزدها رعایت نشده است.انتقادهای اصالح طلبان از 
ردصالحیت ها اما ظاهرا بــرای اصولگرایان چندان هم 
جدی تلقی نمی شود. محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی در واکنش به ردصالحیت اصالح طلبان 
گفته است: تا آنجا که ما اطالع داریم اصالح طلبان خود 
را به اندازه کافی برای یــک رقابت جدی با اصولگرایان 
آماده کرده اند و ردصالحیت برخی از آنها مانع رقابتشان 
با اصولگرایان نخواهد شــد. حبیبی افزود: البته طبق 
قانون فرصت برای رســیدگی مجدد به پرونده کسانی 
که صالحیتشان احراز نشده است، وجود دارد و کسانی 
که نسبت به روند احراز صالحیت خود شکایتی دارند، 
می توانند در موعد مقرر شــکایت خود را به شــورای 

نگهبان اعالم کنند. 

گپروی خط خبر

 مذاکره روحانی و الریجانی با شورای نگهبان
 بر سر رد  صالحیت ها

   مرعشی: بیشتر نامزدهای انتخابات مجلس مشمول ماده 28 شده اند
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 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
 در گفت وگو با »شهروند«: 

 آمر حمله به سفارت عربستان
 دستگیر شده است

عمومی  دادستان 
و انقــالب تهران در 
ارتبــاط بــا آخرین 
رســیدگی  وضــع 
دادستانی به موضوع 
به ســفارت  تعرض 
گفتــه  عربســتان 

اســت که از دســتگیری های جدید در این 
رابطه خبر داده و گفته است که در چند روز 
اخیر، ســه متهم اصلی و کلیــدی تعرض به 
سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند 
و تاکنون تحقیقات مفصلــی از این متهمان 

انجام شده است.
این درحالی اســت که کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس با حضور 
فرمانده ناجا، وزیر اطالعات و معاون امنیتی، 
انتظامی وزارت کشــور اخیرا تشکیل جلسه 
داده تا موضوع حمله به سفارت عربستان را 

بررسی کند.
در همین رابطه، محمدرضا محسنی ثانی، 
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با اشــاره به جلسه اخیر این 
کمیســیون درباره بررســی حادثه حمله به 
سفارت عربستان، حمله کنندگان به سفارت 
ریاض در تهران را نیروهای خودسری عنوان 

کرد که سابقه اعمال افراطی داشته اند.
جلســه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس درباره بررسی 
حمله به ســفارت عربســتان به چه 

نتایجی رسید؟
در این جلســه فرمانده نیــروی انتظامی 
با ابراز تأســف از این اتفاق خواستار برخورد 
جدی بــا مســببان حادثه شــد. همچنین 
وزیر اطالعات در این جلســه تأکید کرد که 
وزارتخانه تحت امر وی بر تمام رویدادهایی 
که در ارتباط با سفارت عربستان اتفاق افتاده 
است، اشــراف کامل دارد و در حال پیگیری 
این موضوع اســت. یکی دیگر از کسانی که 
در این جلســه صحبت کرد، معاون امنیتی 
انتظامی وزارت کشور بود که نگرانی خود را 

از اعمال خودسرانه ابراز کرد.
مســأله ای که وجــود دارد این اســت که 
متاســفانه گاه و بــی گاه ما از ایــن اقدامات 
خودســرانه در کشــور داریــم امــا این بار 
این کار در ســطح وســیع تری و به صورت 
گســتاخانه تری انجام گرفت. مجموع آنچه 
که در این جلســه نتیجه گرفته شد، این بود 
که متاســفانه فردی با توجه به سوابق سویی 
که داشته، توانسته است سازمان و ساختاری 
بــه بعضــی از نیروهایی که نســبت به وی 

شناخت نداشته اند، بدهد.
این شخص در گذشته نیز حرکت هایی از 
این دســت انجام داده و در شهرســتان های 
مختلف، تندروی هایی داشــته و ســوابقی 
از او در این گونه مســائل وجود دارد. در این 
حادثه نیز آنها توانســته اند عــده ای را جمع 
و ســاماندهی کرده، به یک باره از ســاعت 
10:30 دقیقه شــب به بعد حملــه ای را به 
ساختمان سفارت داشــته باشند و در مقابل 
خویشتن داری و اغماضی که نیروی انتظامی 

داشته اقدام به آتش زدن سفارت کنند. 
درحال حاضر برخورد شدیدی با این افراد 
صورت گرفته اســت و تعداد زیــادی از آنها 
دستگیر شده اند و فردی که در حقیقت آمر 
اصلی بوده و از خارج بــه نیروهایش فرمان 
می داده و آنها را کنتــرل می کرده به محض 
ورود به کشــور دســتگیر شــده و در حال 

محاکمه است.
در این حادثه وجود جریان نفوذی که 
از سوی برخی نمایندگان مطرح شد را 

تأیید می کنید؟
به هرحال نفوذ ابعاد بسیار گسترده ای دارد؛ 
اما احساس ما بر این است که این فرد با توجه 
به بنیه ضعیفی کــه از نظر ایمانی و اعتقادی 
داشته و تقریبا فردی  بسیار سطحی هم بوده 
اســت این اقدامات را انجام داده است. ضمن 
این که او تاکنــون ناهنجاری هایی را از خود 
بروز داده اســت که ســوابق او به عنوان یک 

نیروی افراطی موجود است.
چقدر این حادثه را مرتبط با جریانات 
خارجی می دانید و این که گفته می شود 
جریان تشیع انگلیســی در آن نقش 

داشته، صحت دارد؟
این اتفــاق، اتفاقــی خودجوشــی نبوده 
بلکه کامال سازماندهی شــده بود. اما درباره 
وابســتگی آنها به جریان تشــیع انگلیسی 
باید بگویم که چنین چیزی صحیح نیســت 
و وابســتگی میان این عناصر خودسر و این 

جریان وجود نداشته است.
با این حال دســتگاه قضائــی باید برخورد 
جدی با این پرونده داشــته باشــد؛ چراکه 
متاســفانه با چنین رفتارهایی در گذشــته 
برخورد جدی نشده است و این اتفاقات تکرار 
شده است اما انتظاری که از دستگاه قضائی 
می رود بررســی زوایای مختلف این پرونده 
و شناســایی، معرفی و مجــازات اخاللگران 
و اهمال کننــدگان در این حادثه اســت تا 
حوادثی از این دست به امنیت کشور آسیب 

وارد نکند.

دادستان تهران: 

3 متهم اصلی حمله به سفارت عربستان 
دستگیر شدند

دادســتان عمومی و انقالب تهران از شناسایی 
و دستگیری ســه متهم اصلی و کلیدی تعرض به 
سفارت عربستان خبر داد و گفت: تاکنون تحقیقات 
مفصلی از این متهمان انجام شده است. به گزارش 
ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط با آخرین 
وضع رســیدگی دادســتانی به موضوع تعرض به 
سفارت عربســتان اظهار کرد: در هفته های اخیر 
دستگیری ها هدفمند تر شــده و فهرست هایی در 
این رابطه نیز شناسایی شدند و در همین راستا، طی 
چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به 
سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون 
تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است. 
وی درخصوص تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی 
در آســتانه برگزاری دو انتخابات پیش رو در استان 
تهران نیز گفت: تاکنون هیچ پرونده ای با این موضوع 

تشکیل نشده است.

زاکانی به دادسرا  احضار شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به 
دادسرا احضار شد. به گزارش فارس علیرضا زاکانی، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی روز 
گذشته پس از ادعایش پیرامون پرونده کرسنت به 
دادسرا احضار شــد. زاکانی پس از حضور در دادسرا 
خواســتار برپایی هرچه ســریع تر دادگاه پیرامون 
پرونده کرسنت شــد. وی اضافه کرد: من از برپایی 
دادگاه کرسنت استقبال می کنم زیرا ما می توانیم در 

این دادگاه ناگفته های خود را بیان کنیم.

 دلیل رد صالحیت
 معاون اجرایی مجلس

معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی با ارسال 
مستندات به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، برای 
بررسی مجدد صالحیت علی افراشته، معاون اجرایی 
مجلس توضیحاتــی ارایه کرده اســت. به گزارش 
خانه ملت، در حالی احراز نشــدن صالحیت علی 
افراشته، معاون اجرایی رئیس مجلس، عدم استعفا 
از مسئولیت عنوان شــده که طبق قانون، معاونان 
رئیس مجلس، نیازی به استعفا برای کاندیداتوری 

در انتخابات ندارند.

کوثری به ائتالف اصولگرایان پیوست
کوثری به عنوان نماینده جمعیت جانبازان انقالب 
اسالمی به شــورای ائتالف اصولگرایان پیوست. به 
گزارش ایسنا، محمد اســماعیل کوثری، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به نمایندگی 
از جمعیت جانبازان انقالب اسالمی به شورای ائتالف 
اصولگرایان پیوست. گفتنی است شورای مرکزی 
ائتالف اصولگرایان به ریاســت آیــت اهلل موحدی 
کرمانی تاکنون شش جلســه با حضور بیش از 20 
عضو خود از تشکل های مختلف اصولگرایی برگزار 

کرده است.

ابراهیمی: 

همه نمی توانند به مجلس راه یابند
عضو جامعه روحانیت مبارز بــا تاکید بر این که 
رد صالحیــت اصال ح طلبان به دلیــل تعداد باالی 
کاندیداهایشان بوده اســت، گفت: رأی دادن حق 
همه دیدگاه ها است؛ اما همه نمی توانند به مجلس 

راه یابند.
به گزارش آنا، حجت االســالم حسین ابراهیمی 
درباره رد صالحیت های صورت گرفته در آســتانه 
انتخابات مجلــس دهم اظهار کرد: خوشــبختانه 
کاندیداها در این دوره زیاد هســتند. االن هم برای 
هر کرسی مجلس بیش از شش نفر کاندیدا داریم. 
لذا نیرو کم نداریم و مشکلی در این دوره از انتخابات 
به وجود نمی آید. وی افــزود: تنها اصالح طلبان رد 
صالحیت نشدند بلکه خیلی از اصولگرایان مجلس 
فعلی نیز رد صالحیت شده اند. ابراهیمی تصریح کرد: 
ردصالحیت های صورت گرفته از دو طرف اســت؛ 
اما چون اصالح طلبان بیشــتر ثبت نام کردند این 

ردصالحیت ها بیشتر به چشم می آید.

رسایی: 

»ردصالحیتم« ابالغ نشده است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هنوز موضوع 
رد صالحیت توسط هیات نظارت که فرمانداری باید 
آن را ابالغ کند، به بنده ابالغ نشده ولی به تعدادی از 

همکاران ابالغ شده است.
به گزارش تسنیم، حمید رسایی در پاسخ به سوالی 
درباره وضع بررســی صالحیتش در هیات نظارت 
شورای نگهبان گفت: هیات اجرایی که رد صالحیت 
کرده بود همان روز اول به صورت کتبی این موضوع 
را به کاندیداها اعالم کردند؛ امــا در این مرحله در 
رسانه ها اسامی تعدادی از افراد شاخص اعالم شده 
اما هنوز موضوع رد صالحیت توسط هیات نظارت 
که فرمانداری باید آن را ابالغ کند، رسما به بنده ابالغ 

نشده ولی به تعدادی از همکاران ابالغ شده است.
وی تاکید کرد: بنده بــه صراحت اعالم می کنم 
با این که درخصوص خودم هیچ دلیلی مبنی بر رد 
صالحیت نمی بینم و هنوز هم به من ابالغ نشده، اگر 
نظر هیات نظارت درباره بنده منفی هم باشد، تابع 

روال قانونی خواهم بود.
وی افزود: من حتی وقتی هیات اجرایی دولت نامه 
رد صالحیت را به دســتم داد، به اصل رد صالحیت 
توسط دولت اعتراض نداشتم بلکه به خاطر عدم بیان 

دالیل اعتراض داشتم.

جلسه علنی روز گذشته مجلس با یک ساعت تاخیر از 
ساعت 9 صبح آغاز شــد تا همین موضوع باعث شود علی 
الریجانی، رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی درباره این 
تاخیر این گونه توضیح دهد که علت تاخیر جلسه به خاطر 
گزارشی بود که توســط وزیر اطالعات در جلسه غیرعلنی 
صبح درباره وضع امنیتی منطقه به نمایندگان ارایه شــد. 
در همین حال عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس به جمــع خبرنگاران آمد و درباره این جلســه نیز 
توضیحاتی ارایه کرد.مصری خاطرنشان کرد: در این جلسه 
غیرعلنی شاهد گزارش جامع و کاملی ازسوی وزیر اطالعات 
و مسئوالن مربوطه بودیم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 
افزود: طبیعتا برای همه شاید این سوال باشد که با توجه به 

این که تمام منطقه درگیر شرارت های گروه های تکفیری 
است و به نوعی تمام هدف آنها جمهوری اسالمی ایران است، 
چگونه در کشور ما خوشبختانه اثری از شرارت های آنها دیده 
نمی شود؛ آیا وجود ندارد یا این که خنثی می شود؟ مصری 
با بیان این که امروز گزارش های جامعی به صورت کالمی، 
مکتوب و تصویری از عملکرد ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( ارایه شد، ادامه داد: این سربازان صدها کیلومتر خارج 
از مرزهای جمهوری اســالمی ایران توطئه های گروه های 

تکفیری و داعشی را خنثی کرده اند.

مجلس از پاسخ فانی قانع نشد
نمایندگان همچنین در جلسه دیروز پس از شنیدن 
پاســخ های علی اصغر فانی، وزیــر آموزش وپرورش که 
برای پاسخ به ســوال نماینده زابل به بهارستان آمده بود 
از توضیحات وی قانع نشــدند. طرح سوال حلیمه عالی، 
نماینده مردم زابل در مجلس از وزیــر آموزش وپرورش 
درباره دلیل مدیریت ضعیف مدیران کل آموزش وپرورش 
درحالی صورت گرفت که در جریان بررســی این سوال 
نماینده ســوال کننده پــس از اســتماع صحبت های 

وزیر مربوطه، از پاسخ های وی قانع نشــد که پس از آن 
این ســوال به رأی مجلس گذاشــته شــد اما درنهایت 
نمایندگان مجلس بــا 99 رأی موافق،  61 رأی مخالف و 
11 رأی ممتنع از مجموع 171 نماینده از پاسخ های وزیر 
آموزش وپرورش قانع نشدند. محمدرضا باهنر، نایب رئیس 
مجلس پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های وزیر 
آموزش وپرورش، تاکید کرد: با توجه به این که نمایندگان 
اخیرا به »فانی« رأی اعتماد مجدد داده بودند از این رو دو 
مورد قانع نشدن نمایندگان از وزیر پاک شده و سوال امروز 
دومین سوالی بود که مطرح شد و نمایندگان از پاسخ های 
وزیر قانع نشدند و در واقع وزیر با یک رأی کمتر نتوانست 

قناعت مجلس را بدست بیاورد.

حضور دو وزیر کابینه در بهارستان

علوی گزارش داد؛ فانی کارت گرفت

رئیس جمهوری پس از اجرای رســمی برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(، در نامه ای به محضر حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی، ضمن تشریح دســتاوردهای یازده گانه ایران اسالمی 
در حوزه های هسته ای، سیاســی، حقوقی و اقتصادی تصریح کرد: این 
دستاوردها با پایمردی و استقامت 12ساله مردم استوار ایران در مقابل 
تمامی تهدیدها و تحریم ها و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر 
فرزانه محقق شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی در این نامه نوشــته است: از امروز و در نتیجه پایمردی و 
استقامت 12ساله مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم ها 
و تحت رهبری داهیانه و شــجاعانه آن رهبر فرزانه، در حوزه هسته ای، 

دستاوردهای زیر حاصل گردید: 
1- خواســته راهبردی ملت ایران برای تثبیت حق مسلم در زمینه 
فعالیت  صلح آمیز هسته ای به تحقق رسید و برنامه هسته ای کشورمان 

با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام جهانیان قرار گرفت.
2- غنی سازی به عنوان حساس ترین و مهم ترین بخش برنامه هسته ای 
کشورمان، در مسیری تکامل یافته، ادامه می یابد و طی برنامه ای مدون، 

ایران در زمره تولیدکنندگان بین المللی سوخت هسته ای درمی آید.
3- رآکتور تحقیقاتی آب ســنگین اراک، در چارچوب یک همکاری 
بین المللی به یک رآکتور تحقیقاتِی مدرن و پیشرفته و با استاندارد سطح  

باالی بین المللی تبدیل خواهد گردید.
۴- با ورود بیش از دویست تُن کیک زرد، ذخایر راهبردی اورانیوم در 

ایران برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی افزایش قابل توجهی یافت.

5- با فروش اورانیوم غنی شــده و آب ســنگین تولیدی، جمهوری 
اسالمی ایران به جمع معدود کشورهای صادرکننده این مواد حساس 

وارد گردید.
6- باب همکاری های بین المللی با برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان 
در عرصه هایی همچون تاسیس نیروگاه های هســته ای، رآکتورهای 
تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، گداخت هسته ای، 
پزشکی هسته ای، ایمنی هسته ای، آب شیرین کن و محافظت از محیط  

زیست باز شده است.
همزمان دستاوردهای زیر در حوزه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی 

نیز محقق گردید: 
7- شش قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل بر ضد 
ایران لغو شــد. هم اکنون تنها قطعنامه 2231 اعتبــار دارد که پس از 

10سال خودبه خود لغو خواهد گردید.
8- دوازده قطعنامه و پنج تصمیم شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی لغو گردید. هم اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط به گذشته 
برنامه هسته ای کشــور خاتمه یافته و تنها قطعنامه اخیر )2015/70( 

اعتبار دارد که صرفا ناظر به اجرای برجام خواهد بود.
9- تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هســته ای شورای امنیت، 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریــکا در حوزه های گوناگون همچون 
نقل وانتقاالت مالی، فعالیت های بانکی، سوئیفت، سرمایه گذاری، خدمات 
بیمه، اعتبارات صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، کشتیرانی، 
بنادر، تجارت طال و سایر فلزات، خودرو و هواپیما برداشته شد و به این 

ترتیب زمینه الزم برای حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده 
 از فرصت های بازار صادراتی و دسترســی به بازار ســرمایه بین المللی

 فراهم گردید.
10- دارایی های مسدود شده مربوط به تحریم های هسته ای ایران آزاد 
گردید که امکان استفاده برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور را 

در دسترس قرار می دهد.
11- و از همه مهم تر، تالش چندین ساله بدخواهان اسالم و ایران که 
می خواستند تصویری نادرســت و هراسناک از انقالب اسالمی ترسیم 
کنند، شکست خورد و سیمای انســانی و صلح طلب ایران اسالمی در 
فضای جهانی درخشــید و جامعه جهانی را به تحسین اخالق و منش 

خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقالبی شما واداشت.
 این موفقیت بزرگ را به رهبری معظم انقالب تبریک می گویم و از 
صبر و بردباری ملت غیور ایران تشکر می کنم و از خدای بزرگ برای آنان 
که در مسیر تحقق این توفیق ملی با تدبیر و تحمل، تالش شبانه روزی 
کردند، پاداش مجاهدان را مســألت می کنم. رئیس جمهوری در پایان 
تاکید کرده اســت: دولت مصمم اســت با توجه کامل به رهنمودهای 
حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد نموده 
و با واقع بینی هوشمندانه و به دور از هرگونه خوش بینی افراطی، در برابر 
هر ُخلف وعده، اقدام متناسب متقابل به عمل آورده و با برنامه ریزی دقیق 
و اصرار بر خواسته ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار عمل در روابط 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پســاتحریم را در اختیار گرفته و هرگونه 

تالش دشمنان برای سوءاستفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد.

در نامه ای از سوی رئیس جمهوری خطاب به رهبر معظم انقالب مطرح شد

تشریح دستاوردهای یازده گانه هسته ای ایران اسالمی
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