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  جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران ســه قوه تشكيل شد. در اين جلسه پس از گزارش رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور، مختصات بودجه سال 1399 ، منابعى درآمدى و مصارف هزينه اى و تاثيرات اصالحات ساختارى بودجه بر بودجه سال 1399 ، مورد بحث و 

تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

  سردار صفوی: رهبری آیت اهلل خامنه ای، منجر به 
شکست سیاست های آمریکا و اسرائیل شده است

 مشاور عالى مقام معظم رهبرى گفت: رهبرى رهبر انقالب در صحنه ايران، عراق، 
سوريه و مقابله با تروريست هاى تكفيرى بر سياست هاى خبيثانه 
اسرائيل و صهيونيسم و آمريكا  و نوكران منطقه اى آنها غلبه پيدا 
كرده است و همانگونه كه دفاع مقدس مكتب مقاومت را بوجود 
آورد، مكتب مقاومت جبهه مقاومت را شــكل داد و پيروزى هاى 
ملت ها در عراق، ســوريه، لبنان و يمن محصول جبهه مقاومت 

است.
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار «سيديحيى رحيم 
صفوى» روز شنبه درآئين كريم و معارفه روساى پيشين و جديد پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس كه در محل ستادكل نيروهاى مسلح و با حضور فرماندهان عالى نيروهاى مسلح 
برگزار شد با اشاره به روند عهده دار شــدن مسئوليت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
اظهار داشــت: از عنايت مقام معظم رهبرى كه عهده دار شدن اين مسئوليت را در راستاى 
ادامه وظيفه و ماموريت دستيارى و مشاورت عالى فرماندهى معظم كل قوا توسط اينجانب و 

به پيشنهاد رئيس ستادكل نيروهاى مسلح پذيرفتند صميمانه تشكر مى كنم.
وى ادامه داد: اين كار را با انگيزه و عالقه و به خواست خدا با يك كار متعالى  پس از چند 
ماه فكر، پذيرفتم. آشنايى من با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس مربوط به زمان قبل و 
شهيد عالى مقام سوداگر و پس از آن مى باشد و كمك هاى زيادى خصوصا در تدوين درس 
علوم و معارف دفاع مقدس  براى تمام دانشجويان مقطع كارشناسى در وزارت علوم و وزارت 
بهداشت انجام دادم و به لطف خدا درس آشنايى با دفاع مقدس در مقطع كارشناسى ارشد 
براى همه رشته ها تدوين و مصوب شد و هم اكنون اميدوار هستم با كمك فرماندهان قديمى 
و شهيدان زنده نيروهاى مسلح اين پژوهشگاه را برابر تدابير مقام معظم رهبرى و تدابير رئيس 
ستاد كل نيروهاى مسلح به پيش ببريم. صفوى در ادامه به بيان ويژگى هاى دفاع مقدس ملت 
ايران پرداخت و تصريح كرد: دفاع مقدس ما نه در جنگ هاى صد سال گذشته دنيا همچون 
جنگ هاى جهانى و نه در جنگ هاى 500 سال گذشته ايران، نظير و همتا ندارد و قابل قياس 
با ديگر جنگ ها نيست و اين دفاع مقدس، شاكله ها و برترى ها و نبوغ و فرماندهى متمايز و 
متفاوتى با ساير جنگ ها داشت و تنها جنگى است كه رهبر آن، رهبرى شجاع و خردمند و 

مرجع مسلمين جهان  بود.
رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با اشاره به رهبرى رهبر معظم انقالب و آثار 
آن در شكست سياست هاى آمريكا و رژيم صهيونيستى ادامه داد: هم اكنون نيز رهبرى رهبر 
انقالب در صحنه ايران و عراق و ســوريه و مقابله با تروريست هاى تكفيرى بر سياست هاى 
خبيثانه اســرائيل و صهيونيســم و آمريكا و نوكران منطقه اى آنها غلبه پيدا كرده اســت و 
همانگونه كه دفاع مقدس مكتب مقاومت را بوجــود آورد، مكتب مقاومت جبهه مقاومت را 
شكل داد و پيروزى هاى ملت ها در عراق و سوريه و لبنان و يمن محصول جبهه مقاومت است.

قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارم
   رئيس مجلس شوراى اســالمى از عدم شركت خود 

در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى خبر داد.
 على الريجانى عصر شنبه در حاشيه سفر به قم و ديدار با برخى 
از مديران اســتان در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر در خصوص 
تصميم خــود براى شــركت در انتخابات آتى مجلس شــوراى 
اسالمى، گفت: اينكه بنده سه دوره 4 ساله وكيل مردم قم بودم 
افتخارى براى من بوده است، چرا كه مردم قم حق بزرگى به گردن 
انقالب اسالمى دارند و همواره در اين مسير پيشــرو بودند، اما من در اين دوره از انتخابات 

برنامه اى براى شركت ندارم.
رئيس قوه مقننه عنوان كرد: نه تنها در استان قم بلكه از ساير استان ها نيز براى انتخابات 
ثبت نام نخواهم كرد. وى در خصوص سهميه بندى بنزين نيز اظهار داشت: بنزين مسئله اى 
است كه ابعاد مختلفى دارد و در اين سال ها شاهد حجم زيادى از قاچاق اين فرآورده بوديم و 
از طرفى نيز طبقات باال مصرف چند برابرى دارند، سه دهك باالى جامعه 21 برابر سه دهك 
پايين بنزين مصرف مى كنند كه دليلى ندارد طبقات باالى جامعه از يارانه بنزين اســتفاده 
بيشترى داشته باشند در حالى كه  45 درصد از مردم نيز خودرو دارند. الريجانى اظهار داشت: 
هدف از اجراى اين طرح آن بود كه به مردم كمك شود، هر چند در اجرا مسائلى وجود داشت.
وى تأكيد كرد: كنترل قيمت ها موضوع جدى است كه بايد پيگيرى شود و بايد تمهيداتى 

انديشيد كه مردم در اين شرايط با مشكالت كمترى مواجه باشند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اين شرايط فعلى و مشكالت اقتصادى خواهد 
شكست، افزود: دستگاه هاى نظارتى و وزارت صمت بايد برنامه اى جدى براى كنترل قيمت ها 
در بازار داشته باشــند و نظارت ها را افزايش دهند و نبايد اجازه داد تبعات ناشى از افزايش 

قسمت بنزين بر روى ساير كاالها اثر گذارد.

  پس از غربالگرى حدود200 نفر از دستگيرشدگان آزاد شدند.
نماينده مردم كرج، فرديس، اشــتهارد و آسارا گفت: بيش از  400 نفر در 
حوادث اخير  البرز دستگير شدند.محمد جواد كوليوند در نشست خبرى با 
رسانه ها كه روز شنبه نهم آذر برگزار شد، با اشاره به اينكه تصميم گيرى در 
خصوص افزايش نرخ بنزين به ســال 94 باز مى گردد؛ اظهار كرد: سال 94 
در بررسى بودجه ســال 95 مجلس تصميمى در خصوص افزايش پلكانى و 
تك نرخى شــدن انرژى گرفت ولى به دليل در پيش بودن انتخابات، دولت 
با اجراى آن مخالفت كرد و همين باعث شد در سال 95 و 96  قيمت انرژى 

افزايش پيدا نكند.
اين مسئول گفت: در سال 97  هم مجددا اين موضوع مطرح شد ولى اين 
بار مجلس با اين افزايش مخالفت كرد كه در نهايت مساله افزايش انرژى به 

امسال موكول شد.
وى ادامه داد: براى افزايش قيمت چهار شيوه سهميه اى، پلكانى، دو ليتر 
براى هر ايرانى در روز و تك نرخى پيشنهاد شد كه در نهايت سهميه اى به 

تصويب رسيد.
كوليوند در پاسخ به اينكه آيا  اعالم ناآگاهى سران سه قوه از افزايش قيمت 
بنزين باعث عصبانى تر شدن مردم نمى شود؟ گفت: سران قوا به طور كامل از 
افزايش قيمت بنزين باخبر بودند ولى برخى با نحوه اجراى آن مخالف بودند.

وى توضيح داد: مگر مى شود موضوعى در جلسه سران به تصويب برسد و 
روئسا از آن مطلع نباشند؟

وى با اشــاره به اظهارات روحانى در خصوص اينكه من تا صبح جمعه با 
از افزايش قيمت بنزين مطلع نبودم  افــزود: افزايش قيمت بنزين را دولت 

پيشنهاد داده و بايد مسئوليت آن را بپذيرد و اين درست نيست كل ماجرا با 
جمالتى زير سوال برود.

نماينده مردم كرج در مجلس اظهار كرد: روزانه 94 ميليون ليتر بنزين در 
كشور مصرف مى شود كه با بنزين  سهميه اى 60  ليتر، حدود 70 ميليون 

ليتر از آن مشمول سهميه مى شود و حدود 25 ميليون ليتر آن آزاد است.
وى در ادامه به تعداد دستگير شدگان حوادث اخير اشاره كرد و توضيح داد: 

بيش از  400 نفر در حوادث اخير  البرز دستگير شدند.
وى توضيح داد: پس از غربالگرى حدود200 نفر از دستگيرشــدگان آزاد 
شدند.وى گفت: در روز اول اعتراضات نسبت به گران شدن بنزين، در 719 

نقطه از كشور شاهد شلوغى و اغتشاش بوديم.
وى اظهار كرد: پس از بيايانات مقام معظم رهبرى ميزان اغشاشــات به 

ميزان قابل توجهى كاهش يافت و صف مردم و معترضين واقعى از اشرار و 
اغتشاشگران جدا شد.

كوليوند ادامه داد: نكته جالب دردرگيرى هاى البرز اين است كه بسيارى از 
دستگيرشدگان اصال ساكن اين استان نبوده و با برنامه ريزى قبلى و با هدف 
مشخص از جمله ايحاد ناآرامى و تخريب از ساير استان ها به البرز آمده بودند.
اين مسئول گفت: هيچ كس  مخالف اعتراض از مسير قانونى نيست ولى 
قطعا بايد با كســانى كه مى خواهند نظم، امنيت و آرامش كشور را به خطر 

بيندازند برخورد الزم صورت بگيرد.
وى گفت: در موضوع برخى موسســات مالى و اعتبارى ماه ها شــاهد 
اعتراض مردم در مقابل اين موسسات بوديم كه اين اعتراضات در نهايت 

نتيجه هم داد.

مختصات بودجه سال 1399 کشور مورد بررسی قرار گرفت

خبرنامه

 در ۷۱۹ نقطه از کشور 
شاهد شلوغی بودیم

رونمایی از یک ائتالف انتخاباتی دیگر 
اصولگرایان در قم

   ائتالف بزرگ نيروهاى انقالب اســالمى قم (ابناء قم) اعالم موجوديت كرد.در 
اطالعيه اى كه از سوى هيات اجرايى اين ائتالف منتشر شده، آمده است: پس از جلسات 
مكرر بين احزاب؛ تشــكل ها و چهره هاى شــاخص انقالبى قم و در راســتاى كارجمعى 
حداكثرى جهت نيل به اهداف مقدس انقالب اســالمى و در لبيك به بيانه گام دوم رهبر 
معظم انقالب امام خامنه اى مدظله العالى و براى ايجاد فضاى اميد و نشاط در جامعه و بهره 
مندى از ظرفيت عظيم نيروهاى جوان و انقالبى؛ ائتالف بزرگ نيروهاى انقالب اســالمى 

استان قم (ابناء قم) تشكيل گرديد.
اين ائتالف متشكل از احزاب اصولگرا ،گروه ها ،تشكل ها، نمايندگانى از اقشار مختلف به 
ويژه علماء، فضالء انديشمندان، دانشگاهيان چهره هاى شاخص و جوانان پرشور و انقالبى 
قم مى باشد. هدف از اين ائتالف تالش براى تحقق بخشيدن به بيانيه گام دوم انقالب اسالمى 
و ايجاد يك وحدت حداكثرى و حقيقى بين تمام نيرو هاى انقالبى در استان قم مى باشد تا 
با استفاده از تمام ظرفيت ها و باشعار همه باهم جهت توسعه، عمران و آبادانى مركز انقالب 
و حراست از وجهه فرهنگى و انقالبى اين  شهر خون و قيام؛ حركتى جهادى را رقم زده و با 
بهره مندى از خيل عظيم نيرو هاى متخصص و متعهد اين استان بتواند خدمات ارزنده اى 
را در تمام عرصه ها به مردم شريف اســتان قم داشته باشد . اين ائتالف معتقد است قم را 
بايد ابناء قم و اهالى شــريف آن اداره كنند و اين شهر كه خود باوجود مراكز مهم حوزوى، 
علمى، پژوهشى و دانشگاهى، تربيت كننده نيروهاى متعهد ومتخصص انقالبى است نيازى 

به نيروى وارداتى ندارد كه متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

  مشارکت مردم؛ دغدغه مشترک اصالح 
طلبان و اصولگرایان

 در آســتانه ثبت نام داوطلبان نمايندگى يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
موسوى الرى به عنوان يكى از اعضاى شــورايعالى سياستگذارى انتخاباتى اصالح طلبان از 
كاهش مشاركت مردم در انتخابات به عنوان دغدغه مشترك اصالح طلبان و اصولگرايان نام 
مى برد، دغدغه اى كه به گفته وى جريان اصالحات بــراى مهار آن بايد آينده اى متفاوت را 

عرضه كند، امرى كه به گفته وى در اين دوره مشكل است.
عبدالواحد موســوى الرى ، در ارتباط با نحوه ورود دو جريــان اصالح طلب و اصولگرا به 
انتخابات پيش روى مجلس شورا اســالمى اظهار كرد: هم جريان اصالح طلب و هم جريان 
اصولگرا انتخابات ســال 1398 را انتخابات ويژه اى مى بينند و هردو نسبت به حضور مردم 
دغدغه دارند. كاهش حضور مردم دغدغه اصالح طلب ها است و جريان رقيب از حضور پرشور 
حمايت نمى كند. يعنى احســاس مى كند اگر مردم حضور محدود وكنترل شده اى داشته 
باشــند بهتر اســت. وى ادامه داد: هر دو جريان دغدغه مندى زيادى براى حضور مردم در 
انتخابات دارند. با اين تفاوت كه اصالح طلبان مى خواهند مردم مشاركت فعالى در انتخابات 
داشته باشند اما جريان رقيب خواهان مشــاركت محدود است. موسوى الرى خاطر نشان 
كرد: جريان رقيب اصالح طلبان فقط اصولگرايان نيســتند. االن يك طيف وســيعى رقيب 
جريان اصالحات است. به اعتقاد من جريان راديكال و تند داخلى با جريان برانداز خارجى در 
اصل مخالفت با اصالح طلبان به نتيجه رسيدند. به همان اندازه كه برخى رسانه هاى داخلى 
اصالح طلبان را مى كوبند جريانات برانداز خارجى هم حساسيتشان روى اصالح طلبان است 

و در جهت نفى آنان مى كوشند.

سلحشوری:
مجلس چندتا آقاباالسر دارد 

  يك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســالمى گفت كه بين اختيارات 
نمايندگان و انتظاراتى كه از مجلس مى رود، تناسبى وجود ندارد.

پروانه سلحشورى نماينده مردم تهران در مجلس، با اشاره به دهم آذر روز مجلس، با اعتقاد به 
اين كه «در حال حاضر واقعا اين طور نيست كه مجلس در رأس امور باشد» مدعى شد: در مسائل 
مهم براى مجلس تصميم گرفته مى شود. شما تصور كنيد رئيس جلسه با اضافه يا كم كردن وقت 
رأى دادن براى يك طرح يا اليحه در تصويب يا عدم تصويب آن موثر است. معادالت ديگرى هم 
دخيل است و اين طور نيست كه فقط آنچه در صحن مجلس بگذرد، باشد. اين عضو كميسيون 
فرهنگى مجلس افزود: سخت ترين جا براى ما اين است كه از بيرون به مجلس دستورى داده شود. 
مثال در مصوبه اخير بنزين مجلس كامال با آن مخالف بود. اين موضوع هم در بودجه سال گذشته 
و هم در سال جارى مطرح و رد شده بود زيرا نمايندگان مى گفتند باعث تشنج مى شود. البته االن 
من مى گويم شايد اشتباه ما هم بود. اگر سال گذشته افزايش حداقلى را مى پذيرفتيم نظام ناچار 
به افزايش حداكثرى نمى شد.سلحشورى ادامه داد: ما لوايح CFT و پالرمو را تصويب كرديم و بعد 
شوراى نگهبان آن را تاييد نكرد و اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام ماند. عالوه بر اين 
مجمع تشخيص اخيرا به خود حق قانون گذارى مى دهد؛ بنابراين ما يكى،  دو تا آقاباالسر نداريم. 
همه زورشان به ما مى رسد. اين عضو فراكسيون اميد مجلس معتقد است: يكى از داليلى كه اين 
اتفاق مى افتد اين است كه اكثريت اين مجلس دست آن هايى نيست كه قبال حرف شان را براحتى 
ديكته مى كردند. آن موقع ها چون ديدگاه ها يكسان بود، مقاومتى وجود نداشت اما االن نمايندگان 

نظرات شان متفاوت است؛ لذا برخورد پيش مى آيد.

میز خبر

  رئيس ســازمان انرژى اتمى گفت: تخلف 
مامور آژانس بين المللى انرژى اتمى در ايران مســتند 
سازى شده و پيگير آن هستيم.مشروح گفت وگو با على 

اكبر صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى را مى خوانيد:
لطفا در رابطه با اهميت راهبردى فردو نسبت به نطنز 
را با توجه به لغو معافيت تحريمى اين ســايت از سوى 

آمريكا  توضيح دهيد.
صالحى: كشــور به دليل تهديدهاى  مداوم غربى ها 
و آمريكا به حمله  ســراغ فردو رفــت. باتوجه به اينكه 
هنوز ابتداى راه بوديم براى صيانت از صنعت هسته اى 
و  غنى سازى تصميم گرفتيم تا جايى را انتخاب كنيم 
كه به راحتى نتوانند آن را از كار بياندازند  باالخره به اين 
نتيجه رسيديم كه بايد درون كوه سايتى را ايجاد كنيم تا 
بدنه كوه از اين تاسيسات هسته اى محافظت كند. وجه 
تســميه فوردو هم به نام روستايى در اطراف قم باز مى 
گردد كه حدود صد شهيد داده و به افتخار همين شهدا 

اين نام  براى سايت جديد انتخاب شد.
در سايت فردو امكان نگهداشــتن سه هزار سكوى 
ماشين با ابعاد خاص را داريم، كه البته اگر بزرگ تر باشد 
ديگر جاى سه هزار ماشين را نخواهيم داشت. زمانى كه 
من در سازمان انرژى اتمى بودم و زيرساخت هاى فردو را 
تكميل مى كرديم، نظر اين بود كه فردو را به ماشين هاى 
نســل جديدمان اختصاص دهيم كه به صورت مركز 
تحقيقاتى باشــد مانند، S8 در اصفهــان. وقتى كه ما 
سانتريفيوژ هاى جديد را رونمايى مى كرديم در باالى 

زمين قرار داشت.
در هميــن زمان به جــاى آنكه زنجير هاى شــاهد 
ماشين هاى جديدمان را داشته باشيم، آنها را در فردو 
قرار دهيم كه اگر اتفاقى افتاد ماشــين هاى جديدمان 
در فردو آســيب نبيند و اين زنجير ه هاى شاهد حدود 
164 تا 174 ماشين است،  اگر 10 زنجيره شاهد داشته 
باشيد مى شــود 1700 ماشين و اگر 20 زنجيره شاهد 
داشته باشم نزديك به 3000 ماشين مى شود. در حال 

حاضر هم در فــردو نزديك به 15 ماشــين داريم و از 
اين ميزان تنها اگر بخواهيم 10 زنجيره شاهد درست 
كنيم 1700 تا1800 ماشين مى شود. قصد ما اين بود 
كه فردو را براى اين اقدامات نگهداريم. اما بعد از اينكه 
من به وزرات خارجه رفتم  فردو را مانند نطنز تبديل به 
محل نگهدارى ماشين هاى قديمى يعنى IR1 كردند 
كه اين ماشين ها اهميت زيادى نداشت حتى در صورت 
از بين رفتن ما مى توانســتيم آن را دوباره بسازيم، ولى 
ماشين هاى نســل جديد را كه با هزينه هاى سنگين 
 IR1 درست مى كنيم نمى خواهيم از بين بروند، ولى ما

را بار ها ساخته بوديم.
ما 2000 ماشين در فردو داشتيم كه بعد از مذاكرات، 
آن را به 1044 عدد رســانديم، اروپايى ها خواستند كه 
از اين سايت بهره بردارى نشــود، ولى ما اعالم كرديم 
كه اين سايت را از دســت نمى دهيم و 1044 ماشين 
نگهداشــتيم. در حال حاضر نيز اين ميزان ماشين در 
اين سايت وجود دارد و به دليل بدعهدى اروپايى ها غنى 
سازى در اين سايت به راه افتاده است و تا زمانى كه آنها 
به تعهدات خود بازگردند همچنان غنى سازى را در فردو 

ادامه خواهيم داد.
در رســانه هاى خارجى در رابطه با ماجراى بازرس 
متخلف آژانس فضاســازى عليه ايران انجام شد و گويا 
توضيحات مقامــات ايرانى به اندازه خــود كه با هدف 
پرونده سازى عليه ايران مطرح شده است.  لطفا درباره 
اين موضوع و اقدامات مقامات كشــورمان در اين باره 

توضيح دهيد.
صالحى: بازرس ها به طور كلى از مصونيت ديپلماتيك 
برخوردار هستند، مصونيتى مانند آنچه سفرا در زمان 
ماموريت خــود دارند و چنين موضوعاتــى در قوانين 
بين المللى در نظر گرفته شده اســت. براى مثال اگر 
يك بازرس ايرانى كه در آژانس انرژى اتمى مشغول به 
كار است در كشــور ديگرى با مسئله اى روبه رو شود، از 

مصونيت ديپلماتيك برخوردار خواهد بود.

البته  بازرسان آژانس بايد هنگام ورود به سايت  هاى 
ايران چك شــوند و چنين موضوعى در زمان بازديد از 
تاسيسات هسته اى در سراسر دنيا طبيعى بوده و اين 
قانون تنهــا مربوط به ايران نمى شــود. در اين چك و 
كنترلى كه انجام شد دستگاه ها تشخيص دادند كه يكى 

از بازرس ها مواد مشكوكى را حمل مى كند.
وقتى كه از بازرس دراين باره سوال كردند،  پاسخ هاى 
او قانــع كننده و قابل قبول نبود. عالوه براين مســائل 
ديگرى نيز پيش آمده كه جزئيات آن را نمى  توانم بگويم، 
در نهايت همه اين وقايع مستندسازى، فيلمبردارى و 
صدابردارى شد، ولى به دليل اينكه مصونيت ديپلماتيك 
داشت نمى توانستيم بازرس را نگهداريم. در نتيجه با 
كمال احترام و رعايت تعهداتى كه نســبت به امور بين 
المللى به آنها متعهد شــديم  پروتكل هاى ديپلماتيك 
به طور كامل رعايت شد و بازرس نيز برگشت، اما ما به 
آژانس بين المللى انرژى اتمى اعتراضى نوشته  و اعالم 

كرديم كه اين موضوع را پيگيرى مى كنيم.
به دليل اينكه در ايــران مكانى را بــراى نگهدارى 
دستگاه هاى معيوب داريم، خيلى از وسايل را از خارج 
خريدارى مى كنيم، ولى آنها در اين وسايل  خرابكارى 
مى كنند تا در زمان استفاده از اين دستگاه ها با مشكل 
مواجه شويم. ما در همين راســتا يك نمايشگاهى از 

خرابكارى هاى صنعتى در سازمان انرژى اتمى داريم.
حتما ماجراى نرم افزارى به نام استاكس نت را  شنيده 
ايد كه  از طريق آن در صدد ضربه زدن به تاسيســات 
هسته اى ما برآمدند و حتى به چند كارخانه پتروشيمى 
هم  آسيب رساندند، اما به صنعت هسته اى آسيبى وارد 
نشد چراكه به موقع به ما هشدار داده شده بود. هرچند 
به دنبال متوقف كردن اين صنعت در ايران بودند اما اين 
خواسته آنها هيچ گاه محقق نشد و تنها توانستند آسيب 
بســيار مختصرى به ما وارد كنند  زيرا  قبل از اينكه به 
مشكلى تبديل شود آن را خنثى كرديم و مشكلى پيش 
نيامد. در نتيجه نســبت به آسيب رســانى دشمن در 

خصوص صنعت هسته اى هميشه هوشياريم.
آنها بدافزار اســتاكس نت را عليه مــا به كار گرفتند 
خرابكارى هاى صنعتى را عليه ما انجام دادند، تجهيزات 
معيوب را به ما فروختند كه در اين رابطه هوشيار بوديم 
و اقدام اخير بازرس آژانس را در اين راســتا مى بينيم و 
از آژانس خواسته ايم تا تكليف را در اين باره مشخص و 
مسئله را پيگيرى كند كه اين مسئله در حال پيگيرى 
است  آپارو نماينده آژانس به ايران مى آيد و با كمالوندى 
ســخنگوى ســازمان انرژى اتمى و همكاران ديگر در 
مورد مباحث مختلف از جمله مســئله بازرس متخلف 

گفت وگو مى كنند.
با توجه به اينكه شهادت شــهيد احمدى روشن به 
موضوع ويروس استاكس نت مرتبط است در خصوص 
موارد مشــابه چنين اقداماتى كه پيش تر اتفاق افتاده 

توضيح دهيد.
صالحى: مــا در حال حاضر پيــش بينى هاى الزم و  
مصون سازى ها را انجام مى دهيم. درباره خريد تجهيزات 
معيوب هم ما تمهيدات الزم را در اين باره انجام داديم و 
آنها را قبل از نصب چك مى كنيم. اتفاقا آنها با فروختن 
تجهيزات معيوب به نوعى به مــا كمك كردند و باعث 

افزايش تخصص ما در اين حوزه شده اند.
چه تدابيرى در گام پنجم در حوزه صنايع هسته اى در 

نظر گرفته شده است؟

صالحى: اگر بخواهم درباره گام هاى كاهش تعهدات 
برجامى مطلبى را به شــما بگويم، هــدف ما همانطور 
كه آقــاى رئيس جمهــور گفت حفظ برجام اســت  
نمى خواستيم برجام به هم بخورد، آنها هستند كه برجام 
را به هم مى زنند، ما براى اينكه برجام از توازن برخوردار 
باشد در ظاهر محدوديت هايى را در اين توافق پذيرفتيم 
كه در ازاى آن تحريم ها برداشته شود، آنها تحريم ها را لغو 
نكردند ما هم در حال كاهش محدوديت ها هستيم ما در 
دو سه گام كه برداشته شد جلوتر از موقعيت قبلى قرار 
گرفته ايم، در حال حاضر 15 ماشين سانتريفيوژ داريم و 

با قوت و قدرت به جلو حركت مى كنيم.
آيا سطح غنى سازى اورانيوم به قبل از توافق برجام 

برمى گردد؟
صالحى: بله در حال حاضر 5500 گرم در روز توليد 
مى شــود، در حالى كه قبل از برجام اين ميزان 6000 

گرم بوده است.
لطفا درباره پيشران هاى هسته اى هم توضيحاتى را 

ارائه كنيد و آخرين خبر ها در اين باره چيست؟
صالحى: اين مسئله نيز به خوبى جلو مى رود، ولى اآلن 
نمى توانم چيزى را اعالم كنــم، من عادت دارم كه اول 
كارى را انجام مى دهيم و وقتى كه به طور كامل انجام 
شــد آن را اعالم مى كنيم، ولى مطمئن باشيد  كه در 

پيشران هاى هسته ايكار به خوبى به جلو مى رود.

 صالحی:  اقدام بازرس آژانس را در 
راستای »استاکس نت« می دانیم

 رييس ستاد انتخابات كشور در آستانه آغاز ثبت 
نام كانديداهاى مجلس يازدهم اعالم كرد كه پيشنهاد ما 
اين است كه نگاه انبساطى به تاييد صالحيت ها وجود 

داشته باشد.
جمال عرف در نشســت خبرى خود با اشاره به آغاز 
فرايند اجرايى انتخابات از دهم آذر، اظهار كرد: در ماه هاى 
گذشته به دو هزار نفر از فرمانداران و بخشداران آموزش 

داده و به ابهامات و سواالت آنها پاسخ داده ايم. هيچ نيروى 
اجرايى نداريم كه آموزش نديده باشد. كارهاى اجرايى 
انتخابات به روز در حال اجرايى است. وزير كشور به پنج 
اســتان كه انتخابات خبرگان همزمان با مجلس برگزار 
مى شود، برگزارى انتخابات خبرگان را ابالغ  كرده است. 
انتخابات ميان دوره اى خبرگان در 5استان برگزار شده 

تا هفت نفر انتخاب شوند.

وى ادامه داد: اميدوارم به سمت انتخاباتى با شور، امن و 
قانونمند و سالم حركت كنيم. اگر همه مجريان و ناظران 
قانون را مبنا قرار دهند، چنين انتخاباتى برگزار خواهد 

شد. قانون مبناى اقدام همه ما خواهد بود.
معاون سياسى وزير كشور درباره مشكالت قانونى كه 
منجر به تعداد زياد ثبت نام ها در انتخابات مى شــود، 
تصريح كرد:  امروز ما موظف به اجراى قانون هســتيم. 

دولت با چند سال كار كارشناسى، اليحه جامع انتخابات 
را تهيه و به مجلس ارسال كرد كه همزمان شد با طرح 
نمايندگان مجلس و اليحه كنار گذاشته شد، اما طرح 
مجلس هم فعال مانده است و اين طرح به انتخابات امسال 
نمى رسد. اگر مجلس اليحه را در دستور كار مى گذاشت 
شايد بخشى از مشكالت فعلى اجراى انتخابات برطرف 

مى شد. اما اكنون بايد قانون فعلى را اجرا كنيم.
عرف درباره هماهنگى هاى ميان وزارت كشور و شوراى 
نگهبان خاطرنشــان كرد: ما با شوراى نگهبان جلسات 
مختلفى داريم. وزيركشور و دبير شوراى نگهبان و معاونان 
دو دستگاه جلسات مختلفى برگزار كرده اند. همه ما ملزم 
هستيم قانون را رعايت كنيم. پيشنهاد ما اين است كه 
نگاه انبساطى به تاييد صالحيت ها وجود داشته باشد. 
چهار مرجع مصرح در قانون انتخابات بايد مبناى بررسى 
صالحيت افراد قرار گيرد و مرجع ديگرى اظهارنظر نكند.
رئيس ستاد انتخابات كشــور درباره روند ثبت نام از 
داوطلبان انتخابات، گفــت: در دوره قبل مدارك افراد 
كامل نبود يا افراد در آخرين لحظات براى ثبت نام اقدام 
مى كردند و اين اقدامات وقت ما را مى گرفت . كسانى كه 
معيارهاى اوليه براى ثبت نام ندارند؛ مثل سن يا مدرك 
تحصيلى، براى ثبت نام رجوع نكنند، اما توصيه مى كنيم  
كسانى كه شرايط ماهوى را داشته و مى توانند به كشور 
خدمت كنند، در انتخابات ثبت نام كنند. تا پايان آبان ماه، 
براساس برآوردها حدود 7هزار نفر در سراسر كشور براى 
حضور در انتخابات شناسايى شده اند.26درصد آن افراد 
اصالح طلب، 34درصد اصولگرا و 40درصد هم مستقل 
هستند. وى درباره تاييد صالحيت ها در وزارت كشور 
و شوراى نگهبان اظهار كرد: هر دو براساس هيات هاى 
خود بررسى صالحيت انجام مى دهند. مبناى بررسى 
هيات هاى اجرايى صرفا مراجع چهارگانه و مبناى شوراى 
نگهبان، هيات هاى نظارت اســت ولى به طور طبيعى 

اختالفاتى در تاييد صالحيت ها بوجود مى ايد.
رئيس ستاد انتخابات با اشاره به جلسات وزارت كشور 
با جريان هاى سياســى  براى بررسى دغدغه هاى اين 
جريانها براى انتخابات، گفت: نگاه انبســاطى در احراز 
صالحيت ها ورود مى كند و وزير تاكيد كرد در اين زمينه 
تمام تالش خود را مــى كند. بايد فضايى ايجاد كنيم تا 
همه كسانى كه در خانواده نظام هستند، فرصت حضور 
در انتخابات را داشته باشند و البته بايد قانون مبنا باشد. 
من معتقدم بهترين داور مردم هســتند و بايد به مردم 

اعتماد داشت.
عرف در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحقيقات ميدانى و 
محلى در روند بررسى صالحيت ها انجام مى شود، گفت: 
اگر در هيات هاى اجرايــى ضرورتى براى اين كار پيش 
بيايد، پرسش ميدانى محدودى انجام مى شود. البته اين 
كار براى همه افرادى كه ثبت نام مى كنند، ممكن نيست. 
تحقيقات ميدانى بر اساس تشخيص هيات هاى اجرايى 
است كه البته من معتقدم ضرورت زيادى هم ندارد. ماده 
50 قانون انتخابات اين اجــازه را به هيات هاى اجرايى 
مى دهد. وى درباره الكترونيكى برگزار شدن انتخابات 
تصريح كرد: احــراز هويت افراد در شــعب به صورت 
الكترونيكى برگزار مى شــود و ما در حال تهيه دستگاه 
احراز هويت با كمك وزارت دفاع هستيم. ما همچنين 
دنبال استفاده از صندوق هاى الكترونيكى هستيم ولى 
تا اين لحظه با شوراى نگهبان به جمع بندى نرسيده ايم.

وى در مورد برخورد با مجريان انتخاباتى كه بيطرفى 
را رعايت نكنند تصريح كرد: اگر فرماندار يا بخشدارى 
بيطرفى را رعايت نكند، عزل خواهد شد، حتى اگر شب 
انتخابات باشد. ما به رعايت بيطرفى مصمم هستيم و يك 
مورد را هم كه جهت گيرى داشت را بركنار كرديم. ما با 
كسى تعارف نداريم، فرمانداران به حفظ بيطرفى متعهد 
شدند و البته اكثريت آنها هم بيطرفى را رعايت مى كنند.
وى همچنين درباره برخورد با تخلفات انتخاباتى تاكيد 
كرد: به هر گزارشى كه درباره تخلفات انتخاباتى معتبر و 
مستند باشد رسيدگى مى كنيم. تبليغات زودرس را نيز 
رصد كرده و اگر تخلفى انجام شود با آن برخورد مى كنيم.
رئيس ســتاد انتخابات درباره ميزان مشــاركت در 
انتخابات خاطرنشان كرد: آنچه تا پايان آبان برآورد شده 
است، مشاركت 50 درصدى است اما ما اميدواريم در سه 
ماه آينده بتوانيم مشاركت را تا 60 درصد افزايش دهيم.

معاون سياسى وزير كشور درباره تامين امنيت انتخابات 
نيز بيان كــرد: يكى از وظايف ســتاد امنيت انتخابات 
بررسى حوزه هايى است كه سابقه ناآرامى و درگيرى ها 
در دوره هاى قبل انتخابات را داشته اند. زيرا ما در برخى 
حوزه ها زخمى و كشــته هم داشــته ايم كه سوابق اين 
حوزه ها در ستاد امنيت انتخابات وجود دارد و اقدامات 
پيشگيرانه در دستور كار است. تالش ما كاهش عوامل 
بروز ناامنى هاست و براى اين هدف فرمانداران با تجربه را 
در حوزه هايى كه سابقه ناآرامى داشته اند انتخاب كرديم.
وى با اشاره به اينكه اقداماتى هم براى تامين امنيت 

در مناطقى كه ناآرامى هايى اخيرا در آن رخ داده است 
انجام مى دهيم تصريح كرد: كشور به امنيت و انسجام نياز 
دارد. ما نبايد دنبال نزاع بوده و ما بار مسئوليت را بر دوش 
ديگران بيندازيم و سايرين را متهم كنيم. كشور به انسجام 
مديريتى نياز دارد. من از شــهرهاى مالرد، رباط كريم، 
بهارستان، اسالمشهر و شهر قدس بازديد كردم. مردم 
آنجا مى گفتند چند روز به خاطر ناامنى ها در منازلشان 

مانده اند، در واقع اولين قربانيان ناامنى ها مردم هستند.
عرف با اشــاره به اينكه ســاز و كار برگزارى تجمع و 
راهپيمايى وجود دارد و كميســيون ماده 10 احزاب به 
درخواست ها در اين زمينه رسيدگى مى كند خاطرنشان 
كرد:  در سال گذشته بيش از 300 تجمع قانونى كه عمدتا 
جنس كارگرى و با مطالبات معيشــتى و اقتصادى بود 
برگزار شده است. البته مصوبه دولت براى تعيين مناطقى 
براى برگزارى راهپيمايى ها توسط ديوان عدالت ادارى 
ابطال شده است اما بايد اعتراض ها در چارچوب خود و با 

ساز و كار تعيين شده اجرا شود.
رئيس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: نمى شود در يك 
خيابان اعالم برگزارى تجمع كنيم و بگوييم آن را مديريت 
مى كنيم. زيرا تجربه به ما مى گويد عوامل مختلفى وارد 
تجمع شده و مديريت را از دست افراد اوليه خارج مى كند. 
در اعتراضات اخير مردم روز شــنبه اعتراض كردند اما 
عده اى موج ســازى و موج سوارى كرده و آن را از مسير 
خود خارج كردند. همه ما بايد آداب اعتراض را رعايت 
كنيم و اعتراضات بايد در چارچوب خود اجرا شود تا كسى 

نتواند از آن سوءاستفاده كند.
عرف در پايان گفت: كسانى كه اين روزها براى عراق 
افكارى دارند، براى ما هم همــان فكرها را دارند. وقتى 
كسى از ديوار كالنترى يا پايگاه بسيج باال مى رود قاعدتا 
نيروهاى تامين كننده امنيت هم بايد از خود دفاع كنند 
كه اين منجر به حوادثى مى شود كه هيچ كدام از ما نسبت 
به آن حس خوبى نداريــم. اعتراض ها بايد در چارچوب 

مشخص برگزار شود.
عرف  درباره اظهارات رئيس جمهور درباره بى اطالعى 
اش از زمان اجراى افزايش قيمت بنزين، اظهار كرد: روز 
چهارشنبه قبل از اجراى طرح، وزير كشور گزارشى در 
اين زمينه در جلســه هيات دولت ارائه مى كند. به نظر 
من رئيس جمهور خواست بگويد آنقدر به شوراى امنيت 
كشور و وزير كشور اعتماد دارد كه صفر تا صد احراى طرح 
را به شوراى امنيت كشور و وزير كشور تحويل داده است.

رییس ستاد انتخابات:  کشور به امنیت و انسجام نیاز دارد ؛

برگزاری بیش از 300 تجمع قانونی در سال گذشته 


