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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

کاهش میلی متری تعهدات هم 
مدعیان اصالحات را به وحشت انداخت

سرویس سیاسیـ 
یک روزنامه زنجیره ای به سیاق مدعیان اصالحات در وحشت زدگی و هراس افکنی نسبت به در پیش گرفتن رویکرد 

مقاومت گرایانه، نوشت که گام چهارم کاهش تعهدات برجامی می تواند به صدور قطعنامه علیه ایران منجر شود!
روزنامه آرمان در شماره روز پنج شنبه در مطلبی نوشت: »به نظر مي رسد که کاهش تعهدات ایران در برجام و برداشتن 
گام چهارم بیش از خودمان به نفع آمریکا و آقاي ترامپ تمام شود. چرا که شاید این رویکرد موجب اجماع جهاني علیه 
ایران و حتي همراه کردن روسیه و چین باشد. اگر آقاي ترامپ بتواند از این وضعیت -البته به شرط همراهي روسیه، چین 
و سه کشور اروپایي علیه تصمیم ایران در گام چهارم- استفاده کند، احتمال دارد اجماعي علیه ایران شکل بگیرد و پرونده 

ایران مجددا به شوراي امنیت برود و به صدور قطعنامه علیه ایران منجر شود.«
چندی پیش روزنامه زنجیره ای اعتماد در اعترافی دیرهنگام تاکید کرده بود: »اگر قرار بود که وارد برجام شویم، باید 
فرض می کردیم که چنانچه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد ما چه باید انجام دهیم تا از ترس عمل ما، طرف مقابل به 
تعهداتش ملتزم باشد؟ به نظرم بسیاری از افراد درک درستی از ماهیت روابط بین الملل و سیاست واقع گرایانه ندارند و روابط 
بین الملل را به گفت وگو و صلح خواهی تقلیل می دهند، در حالی که روابط بین الملل در اصل متکی به قدرت است و بس.«

مدعیان اصالحات همیشه نسخه ذلت می پیچند، این طیف مدعی است که هیچ گاه نباید در سیاست خارجی از موضع 
قدرت وارد شد و صرفا باید امتیاز داد و وعده نسیه تحویل گرفت!

نکته قابل توجه اینجاست که کاهش میلی متری تعهدات برجامی هم مدعیان اصالحات را به وحشت انداخته است.
»سرا« نمی تواند اصالح طلبان را از وضعیت فعلی شان  نجات دهد

روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج شنبه در گزارشی با عنوان »سامانه رأی سنجی اصالح طلبان در برابر نقدها و 
تردیدها« نوشت: »اصالح طلبان شامگاه یکشنبه از رأی اکثریت اعضای شورای سیاست گذاری اصالح طلبان به طرح سامانه 
رأی سنجی خبر دادند که اختیار تهیه فهرست های انتخاباتی را از جمعی محدود می گرفت و به جمع گسترده تری از بدنه 
اجتماعی شان می سپرد. طرحی با عنوان مختصر »سرا« که گرچه در روز اول اعالم با واکنش شدیداً منفی دبیرکل حزب 
کارگزاران مواجه شد اما به نظر می رسید با حضور نمایندگان 28 حزب در شورای سیاست گذاری از حمایت سایر احزاب 

برخوردار شود.«
ارگان دولت افزود: »اما سازهای مخالف گویا یکی یکی به یکدیگر می پیوندند. بعد از کارگزاران، این حزب اعتماد ملی 
است که اعالم مخالفت می کند. به گزارش خبرآنالین، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی دقیقاً در مقابل 
نظر مدافعان نه فقط طرح »سرا« را به سمت انتخاب دموکراتیک  تر و شفاف  تر توصیف نکرد که آن را غیردموکراتیک و به نفع 
احزاب اقماری دانست و گفت: »طرح هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصالح طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی 
ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرح هایی مردم و بدنه اجتماع دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصالح طلبان 
اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند این طور نیست«. نظری قریب به توئیت غالمحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی که 
گفته بود: »به فکر کارآمدی اصالحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم چه می کنید تا مردم درباره رأی دادن و ندادن به 
شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده اید، مهم این است که چه می کنید.« او با این تعریف که 
احزاب اقماری احزاب منشعب شده و هماهنگ با یک حزب واحد هستند و بر اساس این طرح بناست در الیه اول هر حزبی 
20 نفر را معرفی کند، گفت که نتیجه چنین رویکردی این است که یک مجموعه حزب اقماری می تواند 300 نفر معرفی 

کند و حزبی مثل کارگزاران تنها می تواند 40 نفر را معرفی کند و در نتیجه از همان ابتدا بازنده است.«
روزنامه ایران ادامه داد: »او البته با امیدواری به انجام اصالحاتی روی این طرح، افزود: اگر بخواهم با دیده اغماض به این 
طرح نگریسته و حد اعتدال را در مورد آن رعایت کنم باید بگویم طرح سرا بهتر است ابتدا به عنوان الگو و به صورت پایلوت 
در یکی از اســتان ها به جز تهران مثاًل در اصفهان یا کرمان اجرا شــود تا بازخورد و خروجی آن ارزیابی شــود و در نهایت 
بعد از تأیید، در دوره های بعدی به سراسر استان ها تعمیم داده شود. اما گرامی مقدم به شائبه های دیگری نیز پرداخت از 
احتمال فامیل بازی در سرا تا احتمال متزلزل شدن ائتالف اصالح طلبان بواسطه آن. دغدغه هایی که حسن رسولی از اعضای 
شورا در پاسخ شان گفته: »شورای عالی با دقت و پرهیز از شتابزدگی و نیز سعه صدر تمامی دغدغه های دلسوزانه احزاب 
و شخصیت های همراه و همفکر را تاکنون با آغوش باز پذیرفته است. در جریان رسیدگی به جزئیات طرح سرا هم سعی 
خواهد شد تا همراهی و اجماع حداکثری تمامی صاحبنظران به عنوان پشتوانه طرح محقق  شود.« به گزارش ایرنا، او در 

یادداشتی به ضرورت در نظر گرفتن برخی نکات در ابعاد حقوقی این طرح نیز پرداخته است.«
اردوگاه اصالحات بیش از هر زمان دیگر ناآرام و متشتت است. کارنامه دولت، کارنامه اصالحات محسوب می شود و مردم 
این طیف را ملحق به دولت و وعده های بر زمین مانده اش و شریک آن در عاملیت وضعیت معیشتی و اقتصادی می دانند.

با تصویب FATF کشور را در برابر تحریم بیمه کنیم!
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی نوشت: »استدالل ها در بیان ضرورت تصویب این لوایح از این 
قرار است که به هر حال رعایت استانداردهای بین المللی درخصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی، امروزه 
تبدیل به هنجاری قابل پذیرش برای کل دنیا شده است... امیدواریم همان طور که مجلس شورای اسالمی با قاطعیت لوایح 
را تصویب کرد، مجمع تشخیص هم به نفع روان سازی و مساعد شدن مراودات بانکی و اقتصادی کشور عمل کند... اگر به 
این صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.«
در حالی که هنوز مردم ایران نتایج تلخ و فشــار ســنگین اقتصادی پسابرجام را تحمل می کنند، همین مسئوالن و 
 FATF سیاسیونی که قرار بود با برجام مشکالت اقتصادی را حل کنند، حال با وعده دروغ دیگری به صحنه آمدند تا با
مشکالت اقتصادی را رفع کنند و جالب است که به دروغ می گویند »اگر به این گروه ویژه اقدام مالی نپیوندیم، مخالفان باید 
هزینه های آن را بپذیرند«. این در حالی است که کارشناسان بسیاری خالف این مسئله را بیان و تأکید می کنند که اتفاقاً 

پذیرش FATF فشارهای تحریمی را بیشتر و تنگناهای اقتصادی مردم را دوچندان می کند.
در حال حاضر این جریان در حالت خوشبینانه درک صحیحی از ریشه مشکالت ایجاد شده در روابط محدود بانکی 
ندارد. دولت مشکالت فعلی ایجاد شده را به وضعیت ایران در FATF مرتبط می داند، با آنکه وضعیت ایران در FATF در 
سه سال گذشته تغییری نکرده است و نمی تواند عامل بروز مشکالت فعلی باشد. اما بسیار روشن است که مشکالت ایجاد 
شــده ناشــی از بازگشت تحریم هایی است که طبق برجام از سوی آمریکا موقتاً اجرایش متوقف شده بود. این خطا مانند 

خطایی است که در ابتدا دولت به آن دچار شده بود. اگر این خطا اصالح نشود، تجربه های تلخ گذشته تکرار خواهد شد.

درمکتب امام

عامل فساد و نجات
متام فسادهایی که در یک ملتی یا ملت ها پیدا شده است از حوزه های علمیه ای 

بوده است که متعهد به دستورات اسالمی نبوده اند. متام این ادیانی که ساخته شده 

است از دانشمندان و علام رسچشمه گرفته است. علمی که پهلوی او اخالق و تعهد 

اسالمی نبوده است، تهذیب نبوده است، دنیا را دانشگاه به فساد کشانده است و 

دنیا را دانشگاه می تواند به صالح بکشد.

صحیفه امام؛ ج 13؛ ص413/ جماران؛ 27 آذر 1359

برگزاری اجتماع بزرگ مردمی 
بیعت با امام زمان)عج( 

عصر پنجشنبه همزمان با نهم  ربیع االول سالروز آغاز امامت و والیت 
امام زمان)عج( اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان)عج( در شهرهای 

مختلف کشور برگزار شد.
در تهران نیز اجتماع بزرگ مردمی برای بیعت با امام عصر)عج( با ســخنرانی 
علی اکبر رائفی پور و با حضور اقشــار مختلف مردم و جمعی از ذاکران اهل بیت)ع( 
در میدان امام حســین)ع( برگزار شــد. رواق امام خمینی)ره( در حرم مطهر امام 
 رضا)ع( نیز میزبان مراســم باشــکوه اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان)عج( 

بود.
قرائت میثاق نامه ۱2 بندی از جمله برنامه های این تجمع مردمی در شهرهای 

مختلف کشور بود.
اندیشکده انگلیسی:

ایران برتری نظامی مؤثری بر آمریکا و 
متحدانش در منطقه دارد

نتایج 16 ماه بررسی یک اندیشکده انگلیسی نشان می دهد ایران در 
برابر آمریکا و متحدانش، از برتری نظامی موثری در منطقه غرب آســیا 

بهره مند است.
به نوشــته روزنامه »گاردین«، نتایج تحقیقات »موسسه بین المللی مطالعات 
راهبردی« در انگلیس که بر اســاس بررســی دقیق راهبردها و دکترین ایران در 
لبنان، عراق، ســوریه و یمن حاصل شده  است، نشــان می دهند تهران به دلیل 
بهره مندی از نیروهایی نظیر شبه نظامیان شیعه یا »قابلیت استفاده از طرف ثالث« 

در این مناطق به برتری موثری دست یافته است.
نتایج این پروژه ۱۶ ماهه با نام »شــبکه های اثرگذاری ایران« نشان می دهد 
که این شــبکه ها برای ایران مهم تر از برنامه موشکی بالستیک، برنامه هسته ای یا 

نیروهای نظامی متعارف این کشور تلقی می شوند.
به گفته این اندیشــکده، به طور کلی، سود آمریکا و متحدانش در تعادل در 
ارتش های متعارف منطقه غرب آسیا است اما اکنون »تعادل قوای موثر« در این 
منطقه به نفع ایران است. علی رغم تحریم  های آمریکا، راهبرد اتخاذ شده از سوی 

ایران، با مقاومت بین المللی اندکی مواجه است.
نتایج این تحقیق حاکی از این اســت، شــبکه طراحی شده از سوی تهران 
به عنوان روش اصلی مقابله با دشمنان منطقه ای و فشار بین المللی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این سیاست »همواره به ایران نفع می رساند، بدون این که هزینه یا 

خطر مواجهه مستقیم با دشمنانش را در پی داشته باشد«.
در ایــن گزارش آمده اســت: »ایــران در جنگ هایی که بین مردم اســت 
بــه نبرد پرداخته و پیروز می شــود نه جنگ بین کشــورها. ایــران از درگیری 
متقــارن کشور-کشــور اجتناب کــرده و در عــوض، نبرد نامتقــارن از طریق 
شــرکای غیر وابســته به دولت ها را دنبال می کند«. با این حال طی 40 ســال 
 اخیــر، نیروهای نظامــی متعارف نیــز نتوانســته اند حاکمیت ایــران را برهم 

زنند.
طبق نتایج تحقیقات این اندیشکده، ایران در کشورهای مختلف، تاکتیک های 
متفاوتی را اعمال می کند. در ســوریه، نیروهای »قدس« به فرماندهی »قاســم 
سلیمانی« ارتش متعارف ســوریه را جهت مبارزه با شورشیان چندملیتی تحت 
حمایت آمریکا تقویت کرده اند. در عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران نیروهای 
آمریکایی را هــدف قرار می دهند. ایران در لبنــان، از گروه »حزب اهلل« حمایت 
می کند و آن را با 2۵ هزار نیروی نظامی ذخیره، موشــک های ضدتانک و راکت، 
تجهیز کرده اســت. در حال حاضر حزب اهلل بزرگ ترین حزب در پارلمان لبنان را 
شامل می شود و قادر است مانع از تصمیم گیری ها و تهدیدات رژیم صهیونیستی 

شود.
این موسســه انگلیســی در گــزارش خود نوشــت، مقابله با ایــران تنها از 
طریق پاســخ های منطقه ای میســر نیســت بلکه درک قابلیت های حاکمیتی 
آن به صورت یک مســئله کلی نیز مورد نیاز اســت؛ مســئله ای که پایه و اساس 
راهبرد امنیتی منطقه ای تهران اســت. همچنین هشدار می دهد نباید به صورت 
ســاده انگارانه ایــن طرف های ثالث را جنگجویــان »نیابتی« قلمــداد کرد زیرا 
 ایران توقع بازگشــت ســرمایه از ســوی آنها را ندارد بلکه آنهــا را تأمین مالی 

می کند.
به گزارش فارس، همچنین این موسســه مدعی شــد، ایران به اندازه کافی 
در برابــر مــوج اعتراضات ضدایرانــی در منطقه مقاومت دارد اما با مشــکالتی 
نیز دســت و پنجه نرم می کند زیرا »قدرت اثرگــذاری آن، به گروه هایی متکی 
اســت که یا تمایلی به حکومت کردن به طور مســتقیم ندارند )مانند حزب اهلل( 
 یا فاقــد توانایی یا امکانات کافــی برای حکومت داری هســتند )نظیر متحدان 

عراقی(.

با انتشار نامه ای اعالم شد

شکایت 100 فعال دانشجویی از علی مطهری 
به دلیل توهین به یک دانشجو

جمعی از دانشجویان و فعاالن دانشجویی دانشگاه های مختلف کشور 
با انتشار نامه ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری به دلیل 
توهین به یکی از دانشجویان شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با این 

نماینده مجلس شدند.
۱00 نفر از دانشــجویان و فعاالن دانشجویی دانشــگاه های مختلف کشور با 
انتشــار نامه ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی از علی 
مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به دلیل توهین به یکی از دانشــجویان در 
 دانشگاه شهید بهشتی شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با این نماینده مجلس

 شدند.
دانشــجویان همچنین از علی مطهری خواســتند به جای شکایت از رسانه ها 
 و گســتاخ دانســتن دانشــجوی منتقد از جامعه دانشــگاهی و مردم عذرخواهی 

کند.
در بخشــی از این نامه آمده است: »البته این اولین بار نیست که شاهد چنین 
مواردی از آقای مطهری هســتیم، اما ازآنجایی که اتفاق اخیر در یک محیط علمی 
 و دور جمعی که دانشــجویان خانم و آقا در آن حضور داشــتند، رخ داده اهمیت 
 ورود هیئــت نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع و پیگیری مســئله را دوچندان

 می کند«
نویسندگان افزوده اند: »گاهی از سوی برخی نمایندگان شنیده می شود که این 
هیئت کارایی الزم را ندارد، با توجه به این موضوع شاید زمان آن رسیده نشان دهید 
که این چنین نیست و این هیئت اجرای قانون و رسیدگی به حقوق مردم را به دلیل 

رفاقت ها و دوستی ها با نمایندگان نادیده نمی گیرد.«
در این نامه آمده است: »ما دانشجویان امضاکننده این نامه از آقای مطهری شکایت 
داریم و از شما می خواهیم به این موضوع رسیدگی کرده و همچنین از آقای مطهری 
می خواهیم به جای شکایت از رسانه، مظلوم نمایی و توهین بیشتر به دانشجویان بابت 

رفتار زشت اخیر خود معذرت خواهی کند.«

در سفر مارشال بیلینگزلی به بیروت صورت گرفت

قطع رابطه ایران و حزب اهلل 
مأموریت رئیس  سابق FATF در لبنان

ساری- خبرنگار کیهان : 
رئیس دفتر مقــام معظم رهبری گفت : 
نمی توان مردم را با امــوال راضی کرد؛ باید 
رضایت مردم را با اخالق نیکو و حسن خلق 
جلب کرد، مردم در ادارات نباید معطل یک 

امضاء بمانند. 
حجت االســالم محمدی گلپایگانی ، در آیین 
معارفه آیت اهلل محمدی  الئینی نماینده جدید ولی 
فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، حکم 
انتصاب آیت اهلل محمدی الئینی را قرائت و حکم را 

تقدیم امام جمعه جدید ساری کرد.
هنگام اعطای حکم رهبری به امام جمعه جدید 
ساری، مردم با شعار » امام جمعه ما خدا نگهدار تو« 
و » ای رهبــر آزاده مازنــدران آماده« با امام جمعه 
جدید ساری بیعت کردند. حجت االسالم غالمحسین 
محمدی گلپایگانی گفت: استان مازندران یکی از 

استان های شاخص و والیتمدار کشور است.
وی یکی از خصلت های مردم استان مازندران را 
مهمان نوازی دانست و گفت: به بنده گفته شد استان 

مازندران در سال ۵0 میلیون مسافر دارد.
رئیس دفتر مقــام معظم رهبــری با آرزوی 
ســالمتی برای آیت اهلل طبرسی امام جمعه سابق 
ساری، گفت: ایشان برای استان مازندران زحمات 

بسیاری کشیده است.
رئیــس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه 

نامگذاری هفته وحدت ابتکاری جالب و خنثی کننده 
توطئه دشمنان بود، گفت: هر گونه اقدام در راستای 
رسیدن دشمن به اهدافش و اختالف بین شیعه و 
سنی خیانت است چرا که افراد نادانی در دو طرف 

هستند که آب در آسیاب دشمن می ریزند.
 محمدی گلپایگانی بر لزوم پرهیز از حرام خواری 
در جامعه تاکید کرد و افزود: متاسفانه در برخی مواقع 

این موضوع در جامعه در بین اقلیتی وجود دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
نیز در جمع مردم مازندران طی ســخنانی گفت: 

سازمان بخشی جامعه با محوریت امام و نماز جمعه 
شکل می گیرد.

محمدجواد حاج علی اکبری با بیان اینکه روز 
جمعه فراخوانی متفاوت برای گردهمایی مسلمانان 
است، افزود: جبهه متحدی بر علیه دشمنان و صفوف 

کفر در صفوف نماز جمعه شکل می گیرد.
وی بــا تاکید بر اینکه امــام جمعه، جامعه را 
متحد می کنــد و با نماز جمعــه حرکت عمومی 
جامعه اســتحکام پیدا می کند، ادامه داد: شیعه در 
طول تاریخ زعیم و رهبر داشت و همین عامل باعث 

شد که حفظ شود. 
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
با اعالم اینکه اکنون در شرایطی هستیم که والیت 
فقیه تمام ظرفیت های امامــت در عصر غیبت را 
داراست و فیوضات آن به همه می رسد، خاطر نشان 
کرد: جامعه ای که جان خود را در راه خدا بدهد عزت 

و شکوه برای آنها فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه مازندران در شکل گیری 
و تداوم انقالب آمادگی خود را به خوبی نشان داده 
است، گفت: آیت اهلل نوراهلل طبرسی نماینده سابق 
ولی فقیه و امامت جمعه شهر ساری که در دو دهه 
نمایندگی ولی فقیه و چهار دهه امامت جمعه شهر 
ساری را داشته منشــاء خدمات زیادی در استان 
مازندران بود. رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه 
جمعه کشور با قدردانی از خدمات آیت اهلل طبرسی 
که هم اکنون در بستر بیماری است، افزود: با تایید 
استعفای ایشان از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، 
حجت االسالم محمدی الئینی که از خانواده فقاهت 
نیز بوده از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان 
نماینده ولی فقیه در استان منصوب شده که برای 

ادامه کار نیازمند همراهی مردم دارد.
حــاج علی اکبری ابراز امیدواری کرد با حضور 
نماینده جدید ولی فقیه در استان، مازندران بتواند 
همانند گذشته زمینه ســاز جذب جوانان به نماز 

جمعه شود.

حجت االسالم محمدی  گلپایگانی:

مردم در ادارات نباید معطل یک امضاء بمانند

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر گفت: 
عملیات بتن ریزی دومین راکتور هسته ای در 

بوشهر هفته آینده آغاز می شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محمود 
جعفری ، با اشــاره به اینکــه عملیات بتن ریزی 
دومین راکتور هسته ای در بوشهر هفته آینده آغاز 
می شود گفت: نقطه شروع ساخت نیروگاه اتمی، 
بتن ریزی راکتور است و این مهم از نقاط حساس 

نیروگاه هسته ای محسوب می شود.
وی، با بیان اینکه واحد های دوم و سوم نیروگاه 
اتمی بوشهر در زمینی به مساحت ۷0 هکتار ایجاد 
می شود اظهار داشت: در ساخت واحد دوم نیروگاه 
اتمی بوشهر عملیات استحکام زمین انجام شده و 
این پروژه برای ایجاد واحد سوم نیروگاه در حال 

انجام است.
او بــا بیان اینکه عملیــات خاکبرداری برای 

ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده 
است تصریح کرد: برای اجرای واحد دوم نیروگاه 
اتمی بوشهر 4 میلیون مترمکعب خاک برداری شده 
و در این پروژه 2/۵ میلیون متر مکعب خاک ریزی 
می شود که تاکنون ۷0 درصد آن انجام شده است.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه 
آرماتوربندی و فونداســیون بــرای آغاز عملیات 
بتن ریزی در ساخت راکتور دوم آماده شده است 
گفت: عملیــات بتن ریزی دومین راکتور نیروگاه 
اتمی در بوشــهر هفته آینده با حضور مسئوالن 
سازمان انرژی اتمی و پیمانکار روسی آغاز می شود.
جعفری با بیان اینکه در مرحله نخســت به 
حجم 2۵ هزار تن بتن ریزی برای ساخت راکتور 
دوم نیروگاه اتمی انجام می شود خاطر نشان کرد: 
نقطه شروع ساخت نیروگاه اتمی، بتن ریزی راکتور 
است و این مهم از نقاط حساس نیروگاه هسته ای 

محسوب می شود.
او از تکمیل مطالعات مهندســی و طراحی 
ساخت راکتور دوم هســته ای بوشهر خبر داد و 
بیان کرد: در اجرای ســاخت راکتور دوم نیروگاه 
اتمی بوشهر ۱۷ هزار شمع بتنی ایجاد شده است.

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه 
کار های ساختمانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر 
توســط پیمانکاران ایرانی انجام می شــود خاطر 
نشان کرد: اکنون ۱۱ شــرکت ایرانی در اجرای 
ســاختمان های واحد دوم نیروگاه اتمی بوشــهر 
مشــارکت دارند که در برگزاری مناقصات بعدی 
تعداد پیمانکاران ایرانی در ساخت واحد های دوم 

و سوم نیروگاه هسته ای بوشهر افزایش می یابد.
جعفری، با اشاره به اینکه ساخت واحد های 
دوم و ســوم نیروگاه اتمی بوشهربراساس انعقاد 
تفاهم نامه میان ایران و روســیه شــهریور سال 

۱3۹۵ آغاز شد تصریح کرد: شرکت روس اتم در 
ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر مشارکت 
دارد که بر اساس برنامه زمان بندی ۷۵ ماه تا زمان 

بهره برداری طول می کشد.
او بیان کرد: عملیات گودبرداری محل ساخت 
راکتور واحد دوم نیروگاه ســال ۱3۹۶ آغاز شد و 
با آماده سازی بستر های الزم عملیات بتن ریزی 
واحد دوم نیروگاه اتمی بوشــهر هفته آینده آغاز 

می شود.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشــهر ظرفیت 
تولید برق هریک از واحد های دوم و سوم نیروگاه 
اتمی بوشــهر را یک هزار و ۵۷ مگاوات دانست و 
گفت: نخستین واحد نیروگاه اتمی بوشهر با توان 
تولید یک هزار مگاوات برق، شهریور سال ۱3۹0 
به شبکه سراسری برق متصل شد و سال ۱3۹۱ 

به ظرفیت کامل رسید.

آغاز عملیات بتن ریزی دومین راکتور هسته ای بوشهر

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: 
بامداد جمعه یک فروند پهپاد متجاوز توسط 
سامانه های بومی  نیروی پدافند هوایی ارتش 
مستقر در منطقه عمومی  ماهشهر منهدم شد.
امیر علیرضا صباحی فرد با اعالم این خبر تصریح 
کرد: این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به 
تجاوز یک فروند پهپــاد متجاوز خارجی به حریم 
هوایی کشورمان بوده است و پهپاد متجاوز قبل از 
رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری کامل شبکه 

یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
 امیر سرتیپ صباحی فرد تأکید کرد: ما بارها 
اخطار داده ایم که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 
با آمادگی کامل، قاطعانه با هرگونه تجاوز به حریم 

هوایی کشور پاسخ خواهد داد.
بر اساس گزارش منابع نظامی پهپاد متجاوز از 
لحظه ورود به فضای سرزمینی کشورمان در آب های 
خلیج  فارس، تحت رصد دقیق قرار گرفته بود و به آن 
اخطار هم داده می شود. از لحظه ورود پهپاد به فضای 
کشورمان، شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشورمان با 
سامانه های مختلفی، روی پهپاد متجاوز الک می کند.

پهپاد متجاوز پیش از رســیدن به تاسیسات 
پتروشیمی  و حساس در بندر امام)ره( یعنی به محض 
ورود به فضای خاک کشورمان، سرنگون شده است.
نکته قابل توجه اینکه، به دلیل فضای دشتی و 

مسطح ماهشهر و بندر امام)ره(، پهپاد ارتفاعش را 
تا حد بسیار زیادی، کاهش داده بود، بطوری که در 
لحظه سرنگونی، پهپاد حدودا در ارتفاع ۱0 متری 

زمین پرواز می کرده است
توضیحات استاندار خوزستان

غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز با بیان 
اینکه پدافند قرارگاه جنوب غرب ارتش جمهوری 
اسالمی ایران مستقر در ماهشهر با شلیک موشک 
این پهپاد ناشــناس را ساقط کرده که الشه آن در 
نیزارهای اطراف ماهشهر سقوط کرد، افزود: الشه 
این پهپاد توسط نیروهای نظامی و امنیتی از الی 
نیزارها بیرون کشیده شده و کارشناسان تحقیقات 

از آن را آغاز کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: پهپاد یاد شده به طور 
قطع مربوط به کشــورهای خارجی است و نتایج 
بررسی های کارشناسان نیز پس از مشخص شدن 
در اختیار مردم قرار می گیرد. آنچه مشخص است 
این پهپاد بدون هماهنگی وارد فضای ماهشهر شده 
به همین دلیل پدافند شهرســتان اقدام به ساقط 

کردن آن کرده است.
کدام سامانه پدافندی 

پهپاد متجاوز را سرنگون کرد؟
سامانه پدافند هوایی »مرصاد« که در عملیات 
سرنگونی پهپاد متجاوز در ماهشهر به کار گرفته شد، 

 -MIM در حقیقت نسخه بومی  سامانه آمریکایی
23 هاوک اســت که با مهندسی معکوس در داخل 
کشور، تولید شده اســت و از آن می توان به عنوان 
اولین گام های کشورمان برای ساخت سامانه های 
پدافند هوایی بومی  یاد کرد.  سامانه پدافندی  هاوک 
پیش از انقالب ستون فقرات و سامانه اصلی پدافند 
هوایی کشــور بود که پس از پیروزی انقالب و در 
دوران دفــاع مقدس نیز، در دفاع هوایی از مناطق 
عملیاتی، تاسیســات نفتی و شــهرها، رکوردهای 
خوبی از خود به جای گذاشت. سامانه پدافند هوایی 
مرصاد از 3 بخش اصلی موشک و النچر، رادار کشف 
و رادار درگیری تشکیل شده است که در نسخه های 
اولیه تمام این محصوالت مهندسی معکوس سامانه 
پدافندی  هاوک بود. موشک های این سامانه در دو 
نمونه تحت عناوین »شاهین« و »شلمچه« تولید 
شده است که شاهین نمونه اولیه و شلمچه نمونه 
به روزتر آن اســت. از جمله ویژگی های موشــک 
شلمچه نسبت به نمونه آمریکایی می توان استفاده 
از آنتن جست وجوگر تخت و برخورداری از قطعات 

الکترونیکی جامد عنوان کرد.
واکنش اولیه آمریکا 

به ساقط شدن پهپاد متجاوز 
از سوی دیگر در پی سرنگون شدن این پهپاد 
متجاوز توســط پدافند هوایــی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، یک مقام ارشد پنتاگون مدعی شد 
که هیچ گونه گزارشی مبنی بر هدف قرار گرفتن یا 
ســاقط شدن یکی از پهپادهای فعال ارتش آمریکا 
در منطقه دریافت نکرده است. این در حالی است 
که سرنگونی این پهپاد متجاوز در خاک کشورمان 
همزمان با آغاز بــه کار به اصطالح ائتالف دریایی 
آمریکا در منطقه خلیج  فارس صورت گرفته است. 
آمریکا از مدت ها قبل با جوســازی هایی علیه 
ایران و متهم کردن تهران به رشته حمالتی در خلیج 
 فارس، به دنبال متقاعد کردن کشورها برای پیوستن 
به حضور دریایی خود در خلیج  فارس بود؛ حال تنها 
چند کشور به این به اصطالح ائتالف پیوسته اند و 
بر اساس ادعای فرانس 24 عملیات خود را در روز 
پنجشنبه )۱۶ آبان( از بحرین آغاز کرد. هدف از این 
به اصطالح ائتالف، حفاظت از ذخایر نفتی منطقه در 

برابر تهدیدات احتمالی ادعا شده است.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی 
آمریکا است در ماه آگوست به این ائتالف پیوست. 
عربستان ســعودی و امارات هم از ماه سپتامبر به 
ائتالف آمریکا پیوستند. از میان کشورهای غربی، 
استرالیا و انگلیس با اعزام کشتی به منطقه با هدف 
ادعایی محافظت از عبور و مرور کشتی ها موافقت 
کرده اند. آلبانی جدیدترین عضو این ائتالف است که 
جمعه هفته گذشته پیوستن خود به آن را اعالم کرد.

دستیار وزیر خزانه داری آمریکا، مسئول 
تحریم ایران و رئیس  ســابق کارگروه اقدام 
مالی موسوم به FATF، با دو هدف به لبنان 
اعزام شد: مقابله با کنفرانس افق نو و قطع 

حمایت های ایران از حزب اهلل.
کنفرانس ساالنه »افق نو« طی روزهای اول تا 
سوم مهرماه سال ۹8 با حضور ده ها مهمان خارجی 
و داخلی برای هفتمین دوره برگزار شد، اما این بار 
با یک تغییر بزرگ و معنادار: افق نوی 20۱۹ برای 
اولین بار در خارج از مرزهای ایران میزبان مهمانان 
بین المللی خود بود. کشوری که »نادر طالب زاده« 
دبیر کنفرانس به عنوان اولین میزبان خارجی افق 
نو انتخاب کرد، کشوری بود که خط مقدم مبارزه 

با رژیم صهیونیستی است: لبنان.
اهمیت این انتخاب و درستی ارزیابی طالب زاده 
دربــاره این که کدام کشــور خارجی بیش از همه 
حساسیت آمریکایی ها را برخواهد انگیخت، از همان 
ابتدا مشخص شد. بالفاصله پس از آن که اعالم شد 
افق نو در بیروت، پایتخــت لبنان، برگزار خواهد 
شــد، تحریم هایی که پیشاپیش علیه طالب زاده و 
شماری دیگر از دســت اندرکاران کنفرانس وضع 

شده بود، تشدید شدند.
به گزارش مشرق، برگزاری کنفرانس افق نو در 
سال های اخیر، خشــم مقامات آمریکایی را در پی 

داشته است. این کنفرانس منجر به اخراج/استعفای 
»سیگال مندلکر« مدیر وقت »دفتر کنترل دارایی های 

خارجی« در وزارت خزانه داری آمریکا شد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی همان گونه که 
از نامش برمی آید، مسئول کنترل دارایی های دولت 
آمریــکا، و در رأس آنها دالر، در خارج از مرزهای 
ایاالت متحده است. این یعنی تمامی »تحریم های 
ثانویه«ای که آمریکا علیه دولت ها، نهادها و  اشخاص 
خارجی اِعمال می کند، در این دفتر تدوین می شوند، 
نظارت بر اِعمال آنها به عهده این دفتر است، و تنبیه 

ناقضان آنها نیز از همین دفتر آغاز می شود.
مندلکر، مدیر این دفتر، صرفاً یک مقام دولتی 
آمریکایی نبود، بلکــه آن چه او را متمایز می کرد، 
تولدش در فلســطین اشــغالی و تابعیت دوگانه 
اسرائیلی-آمریکایی اش بود که نشان می داد دلیل 
 اشتیاقش برای استفاده بیش از اندازه از تحریم ها و 
به خصوص تمرکز روی طراحی و اجرای استراتژی 
»فشــار حداکثری« دولت ترامپ علیه جمهوری 
اســالمی چیســت. نــادر طالب زاده در حاشــیه 
کنفرانس افق نو در مصاحبه با خبرنگار اندیشکده 
شورای آتالنتیک )احتماالً تأثیرگذارترین اندیشکده 
آمریکایی در امور بین الملل( که در محل کنفرانس 
حضور پیدا کرده بود، دقیقاً روی همین نکته دست 
گذاشت و صراحتاً گفت لبنان را برای آن انتخاب 

کرده که اعصاب سیگال مندلکر را خرد کند
این مقاِم حاال »ســابق« آمریکایی، یک هفته 
پس از برگــزاری کنفرانس افق نو در بیروت، نامه 

استعفای خود را تقدیم کرد.
به نظــر می آید افق نو همچنــان برای نظام 
آمریکا بیشــتر از برای دولت فعلــی ایران مهم و 
البته خطرناک اســت؛ آن قدر مهم و خطرناک که 
یک مقام عالی رتبه وزارت خزانه داری آمریکا برای 
جلوگیری از برگــزاری این کنفرانس یا به عبارت 
واقع بینانه تر، کاســتن از تأثیرات افق نو، شــخصاً 

راهی لبنان می شود.
مارشــال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه داری 
آمریکا در امــور تأمین مالی تروریســم، روز 22 
ســپتامبر 20۱۹ )3۱ شهریور ۹8( یعنی یک روز 
پیش از آغاز رسمی کنفرانس افق نو، برای دیدار با 
»سعد حریری« نخست وزیر وقت لبنان )که اخیراً 
استعفا داد(، »نبیه بری« رئیس  پارلمان این کشور 
و همچنین رئیس  بانک مرکزی و شماری دیگر از 

مقامات حوزه بانکداری لبنان وارد لبنان می شود.
اگرچه وب سایت رسمی ســفارت آمریکا در 
لبنان این سفر را سفری دوروزه توصیف کرده، اما 
برخی منابع دیگر می گویند بیلینگزلی تمام ســه 
روز مصادف با افق نو را در بیروت به سر برده است.

بیلینگزلی کســی بود که سال 20۱8 وقتی 

آمریــکا به عنوان رئیــس  دوره ای »کارگروه اقدام 
مالی« )FATF( انتخاب شد، دولت ترامپ او را روی 
این کرسی مهم نشاند، کرسی ای که بیلینگزلی در 
سخنرانی خود در شورای آتالنتیک، اذعان می کند 
تمام تالشش را به کار بسته تا از آن برای تشکیل و 

تقویت یک ائتالف ضدایرانی استفاده کند.
با توجه بــه ادامه بحث هــای داخلی درباره 
پیوستن یا نپیوستن به FATF خواندن ادامه این 
گزارش برای درک هدف کشورهای غربی از تشویق 
و تهدید ایران به رفتن زیر بار الزامات کارگروه اقدام 
مالــی ضرورت دارد؛ الزاماتــی که تنها یک هدف 
دارند و آن هم قطع حمایت های ایران از بازیگران 
محور مقاومت در منطقه است. سخنرانی مارشال 
بیلینگزلــی )که تا همین چنــد ماه پیش رئیس  
کارگروه اقدام مالی بود( در اندیشــکده آمریکایی 
شورای آتالنتیک جای هیچ شک و شبهه ای را در 

این باره باقی نمی گذارد.
بیلینگزلــی در این اندیشــکده بر لزوم قطع 

حمایت های ایران از حزب اهلل تأکید می کند.
دســتیار وزیر خزانه داری آمریکا، مســئول 
تحریــم ایران و رئیس  ســابق کارگروه اقدام مالی 
موسوم به FATF، با دو هدف به لبنان اعزام شد: 
مقابله با کنفرانس افق نو و قطع حمایت های ایران 

از حزب اهلل.

پدافند ارتش جمهوری اسالمی ایران یک پهپاد متجاوز را سرنگون كرد

بقیه از صفحه 2
اداره کل دیپلماســی عمومی و اطالع رســانی سازمان 
انرژی اتمی  نیز در روزهای گذشــته با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: به طور معمول همه بازرســان و وسائل همراه آنان در 
بدو ورود به هر یک از ســایت های هسته ای مورد تفتیش و 
کنترل  قرار می گیرند. ظاهرا هنگام ورود این خانم بازرس، 
تجهیزات کنترلی عالمت هشــدار را نشــان داده است و به 
همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به 
سایت جلوگیری و مراتب نیز به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 منعکس شده و از طرف ایران به آژانس اعالم شده که پذیرش 

قبلی این بازرس لغو شده تلقی می شود. 
ایــن اداره کل علت این اقدام ایران را نگرانی از احتمال 

همراه داشتن مواد مشکوک عنوان کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی  به گزارش ها درباره ممانعت 
ایران از ورود یک بازرس این نهاد بین المللی به تأسیســات 
هسته ای نطنز واکنش نشان داد و تأکید کرد که به رایزنی با 

ایران برای شفاف سازی اوضاع ادامه خواهد داد.
ماریا کوچیانچیچ، سخنگوی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا در اقدامی  مداخله جویانه با صدور بیانیه ای از 
لغو پذیرش یک بازرس آژانــس بین المللی انرژی اتمی  در 
ایران ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر،جکی وولکات، نماینده 
آمریکا در سازمان های بین المللی و آژانس اتمی، مدعی شد 
بازداشت موقت یک بازرس آژانس در ایران، اقدام »تحریک آمیز 

ظالمانه ای« است.
جدیدترین اقدامات در فردو

بهروز کمالوندی، معاون و ســخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی، چهارشنبه شب در گفت وگویی درباره آخرین اقدامات 
صورت گرفته در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی در سایت 
غنی سازی شهید مسعود علیمحمدی )فردو( عنوان کرد: بر 
اساس دستور رئیس جمهور گام چهارم شروع و 2 هزار کیلوگرم 
گاز هگزافلوراید در یک مخزن از سایت شهید احمدی روشن 

نطنز به سایت فردو منتقل شد.
کمالوندی افزود: بعد از انتقال 2 تن گاز هگزافلوراید به 
سایت فردو، در محل خود قرار گرفت و به لوله های خوراک 
متصل شــد و همه مراحل تحت نظر بازرسان آژانس انجام 
می شود. سخنگوی ســازمان انرژی اتمی امروز- شنبه ۱8 
آبان- در نشســتی خبری در مجتمع غنی ســازی فردو به 
تشریح آخرین اقدامات انجام شــده در راستای اجرای گام 

چهارم کاهش تعهدات برجامی خواهد پرداخت.
نشست شورای حکام

جلسه ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای بررسی موضوعات پادمانی مرتبط با برنامه هسته ای ایران، 

پنجشنبه در وین برگزار شد.
یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از پایان 
جلسه شورای حکام با محوریت برنامه هسته ای ایران، جزئیاتی 

درباره این جلسه ارائه داد.
الرنس نورمن، خبرنگار نشــریه »وال استریت ژورنال« 
مســتقر در بروکسل به نقل از این سخنگو در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: کورنل فروتا، مدیــرکل موقت آژانس گزارش 
شفاهی درباره موضوعات پادمانی در ایران به شورای حکام 

آژانس اتمی ارائه کرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی با اشاره به نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نوشــت: جلسه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی توجیه چندانی نداشــت. در واقع هیچ اتفاق 
اضطراری و هیچ رویداد فوق العاده ای به وقوع نپیوســته بود. 
فقــط ابهاماتی درباره رویدادهایی که چند دهه پیش اتفاق 
افتاده بود وجود داشت. در حالت عادی، چنین مسائلی بدون 

درگیر کردن شورای حکام حل و فصل می شوند.
اولیانوف در پیام دیگری نوشت: صرفنظر از این، جلسه 
ویژه شــورای حکام در فضایی مثبت به کارش خاتمه داد. 
دبیرخانه آژانس و ایران هر دو آمادگی خودشان را برای ادامه 
همکاری های سازنده در جهت حل و فصل مسائل مطرح شده 

در این جلسه ابراز کردند.
به گــزارش فارس، نماینــده ایــران در آژانس ضمن 
پاســخگویی به اظهارات نمایندگان آمریکا و عربســتان در 
نشست شورای حکام، خطاب به نماینده رژیم صهیونیستی 
گفت که این رژیم در جایگاه توصیه به اعضای آژانس برای 

اجرای تعهداتشان نیست.
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی پس 
از نشست ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مدعی شد که ایران همچنان به پنهان کردن برنامه تسلیحات 

هسته ای مخفی خود ادامه می دهد.
این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی 
تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه غرب آسیا بوده و 
بر اســاس گزارش ها بین 80 تا 200 کالهک هســته ای در 

زرادخانه این رژیم وجود دارد.
غریب آبادی تصریح کرد: عربستان باید به فعالیت های 
پنهانی هســته ای خود پایان دهد و در همکاری و شفافیت، 

ایران را الگوی خود قرار دهد. 
واکنش گستاخانه آلمان

دولــت آلمان در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی ایــران، گفت تهران باید هرچه ســریع تر این اقدام 

»غیرقابل قبول«! را اصالح کند.
هایکــو ماس، وزیر امور خارجه آلمــان نیز در واکنش 
 ،IR۶ به راه انــدازی زنجیــره 30 تایــی ســانتریفیوژهای
گفت:ایران، سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته ای ساخته که با 
توافق هسته ای منطبق نیست و می تواند آینده توافق هسته ای 

را به خطر بیاندازد.
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان روز جمعه در واکنش به 
گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود گفت که اروپا 
هنوز درباره واکنش به این اقدام ایران تصمیم نگرفته است. 
واکنش گستاخانه آلمان در حالی است که این کشور در 
کنار فرانسه، انگلیس و آمریکا جزو بدهکارها در برجام هستند.
دولت آمریکا نیز که ســال گذشته از برجام خارج شد و 
توافق هسته ای را بدترین توافق نامیده بود، از »عدم پایبندی« 

ایران به این توافق انتقاد کرد!
مــورگان اورتگاس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
چهارمین گام ایران برای کاستن از تعهدات خود ذیل برجام 
را »گامی بزرگ در جهتی اشتباه« توصیف کرد. دولت  ترامپ، 
علی رغم آنکه از این توافق خارج شــده قبــاًلً هم از »عدم 

پایبندی« ایران به آن انتقاد کرده بود.

عراقچی:

حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران
 مهم تر از حفظ یک توافق است

نماینده مردم قــم در مجلس می گوید 
لیست اصولگرایان قم برای انتخابات مجلس 
یازدهم با امیرآبادی، ذوالنوری و زاکانی بسته 
شد و شــورای اصولگرایان قم در تهیه این 
لیست رزومه ای از علی الریجانی نخواست و 

البته وی نیز رزومه ای ارائه نکرد.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی در تشریح جزئیات مربوط به لیست 
ســه نفره اصولگرایان در قم برای انتخابات مجلس 
یازدهم، گفت: شــورای هماهنگی اصولگرایان قم 
که از احزاب و گروه ها و تشکل های اصولگرا 2۶ نفر 
عضــو دارد، کارنامه عملکرد بنده و آقای ذوالنور را 
مورد بررســی قرار دادند و بــه ما دو نفر به عنوان 
کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در قم در لیست 

اصولگرایان رای دادند.
وی افزود: برای نفر سوم هم اعالم کردند که 
هــر یک از اصولگرایان می خواهد در قم کاندیدا 

شود،  رزومه اش را بیاورد، ۱2 نفر رزومه خود را 
به شورای هماهنگی اصولگرایان قم ارائه کردند 
که هر یک از این ۱2 نفر جداگانه برای مصاحبه 
دعوت شدند و بعد از انجام مصاحبه ها و رای گیری 
4 نفر انتخاب شدند. البته الزم به ذکر است که 
از ایــن ۱2 نفر قبل از رای گیــری دو نفر اعالم 

انصراف کردند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت:  بنا بر این شد که 4 نفری که بیشترین 
رای را از بیــن ۱0 نفر آوردند در مرحله آخر مورد 
ارزیابی و رسیدگی قرار گیرند که این 4 نفر عبارت 
بودند از؛ علیرضا زاکانی، روانبخش، محسن موحدی 

و آقامیری.
هیچ رزومه ای از الریجانی خواسته نشد

امیرآبادی خاطرنشان کرد: از بین 4 نفر راه یافته 
به مرحله آخر بنا شد تا طبق فرمایشات امام)ره( و 
رهبری کسی که خصوصیات یک نماینده انقالبی را 

دارد، انتخاب شود و یک کمیته ۷ نفره برای تعیین 
این شاخص ها مشخص شــد و ۱۷ شاخص برای 
این منظور مشخص شد. این شاخص ها در شورای 
اصولگرایان استان قم به رای گذاشته و فرم های این 

شاخص ها بین 2۶ نفر عضو شورا توزیع شد.
وی افزود: اعضای شورای هماهنگی اصولگرایان 
استان قم بر اساس این شاخص ها به 4 نفر راه یافته 
به مرحله نهایی رای دادنــد که این امتیازدهی با 
اسم و شفاف بود و در این رای گیری علیرضا زاکانی 
بیشترین رای را کســب کرد و به عنوان نفر سوم 
لیست اصولگرایان قم در انتخابات مجلس یازدهم 

انتخاب شد.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت:  نکته  قابل ذکر در اینجا این است که در 
این روند انتخاب لیست سه نفره، شورای اصولگرایان 
قم هیچ رزومه ای از علی الریجانی نخواسته و آقای 
الریجانی هم رزومه ای را به شورا ارائه نکرده است و 

نام وی در بین ۱2 نفری که از آنها صحبت به میان 
آمد وجود نداشت.

کناره گیری نبویان به نفع زاکانی
امیرآبادی خاطرنشــان کرد: از افراد شاخص 
بین این ۱2 نفر می توان به ســید محمود نبویان، 
پیریایی اســتاندار اسبق قم،  امیر نامی اشاره کرد 
که سید محمود نبویان و نامی همان دو نفری بودند 
که بــا این عنوان که با وجود آقای زاکانی ما دیگر 
تکلیفی برای خود در استان قم قائل نیستیم و حال 
که ایشان هستند ما کنار می رویم، قبل از رای گیری 

انصراف داده بودند.
به گزارش فارس، نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی در پایان گفت: اکثر این ۱2 نفر به 
پایبندی خود به لیســت سه نفره اذعان داشتند و 
تاکید می کردند و اعالم داشــتند که از لیست سه 
نفره شــورای اصولگرایان استان قم برای انتخابات 
مجلس یازدهم حمایت و به آن کمک خواهیم کرد.

احمد امیرآبادی تشریح کرد

نحوه انتخاب »زاکانی« برای حضور در لیست انتخاباتی قم


