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روی موج کوتاه

دیروز مجلس بعــد از بیانات مقام 
رهبری درباره برجام، تحریم ها و واکسن 
کرونا، روز پرکاری را پشت سر گذاشت. 
پس از سخنان ایشان مبنی بر ممنوعیت 
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی، دیروز 
200 نماینده مجلس در بیانیه ای ضمن 
حمایت از تولید واکســن کرونا توسط 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و موسســات علمی و دانش بنیان اعالم 
کردند که دولت باید مانع ورود واکسن 

آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی شود.
نمایندگان مجلــس در این بیانیه  
تاکید کردند که مجلس شورای اسالمی 
قاطعانه فرمایشات مقام معظم رهبری 
درباره ممنوعیــت واردات واکســن 
آمریکایی، انگلیســی و فرانســوی را 

فصل الخطاب می داند.
عالوه بــر این بیانیه کــه در صحن 
مجلــس قرائــت شــد، در نطق های 
نمایندگان نیز موضوع واکسن پررنگ 
بــود. علی اصغــر عنابســتانی، عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس در نطق 
میان دســتور خود به روحانی تاخت و 
گفت: »شما اشتباه فهمیده اید که کشور 
را به این ورطه غلط انداخته اید؛ شــما 
اشــتباه فهمیده اید که در کشوری که 
سال ها اســت پرچمدار واکسن سازی 
است برای تامین واکسن چشم امید به 
دشمن دوخته اید و دست دانشمندان ما 

را برای تولید واکسن بسته اید.«
او خطاب به رئیس جمهــور افزود: 

»چرا برای ســاخت واکســن مدت ها 
فرصت ســوزی کردید و به موسسات 
مربوطه اجازه کار ندادید؟ چرا هنوز به 
انســتیتو رازی اجازه آزمایش انسانی 
نمی دهید؟ کشورهایی که تمام تالش 
خود را بر علیه ملت ایران به کار گرفته اند 
و حتی از ورود داروهــای مهمی مانند 
داروی ســرطان، بیماری های خاص و 
حتی داروی بیماران پروانه ای به کشور 
جلوگیری کردند چگونه ناگهان دلسوز 
ملت ما شــدند و برای سالمت ملت ما 

واکسن تعارف می کنند؟«
واکسنهاییکهعقیممیکنند

نماینده سبزوار گفت: این واکسن ها 
بر اســاس برخی گزارش ها سرطان زا و 
عقیم کننده هستند و حتی 60 درصد 
نظام بهداشــت و درمان خودشان هم 
حاضر به اســتفاده از این واکســن ها 
نیســتند. قاضی زاده هاشــمی، نایب 
رئیس مجلس نیز با اظهاراتی مشــابه، 
به طرح این سوال پرداخت که وقتی ما 
در کشور دانش کافی برای تولید واکسن 
کرونا در سطح اســتانداردهای باالی 
جهانی را داریم، چرا باید به سمت خرید 
واکسن از یک شرکتی که تاکنون پنج 
بار متخلف شناخته شده است، برویم؟ 
او که اداره بخشی از جلسه مجلس را بر 
عهده داشت، افزود: مقام معظم رهبری 
به درســتی فرمودند که نباید واکسن 
تولیدی این شرکت بدنام آمریکایی به 
کشور وارد شود. این شرکت آمریکایی 

پنج بار به جهت نقصان علمی و زیانی که 
مصرف داروهای آن به مردم آمریکا وارد 
کرده اســت در خود این کشور محکوم 

شده است.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: از 
سوی دیگر در قراردادی که برای فروش 
واکســن با سایر کشــورها می بندند و 
حتی برخی از کشورهای منطقه نیز آن 
را خریداری کردنــد هیچ تضمینی در 
مورد این واکســن نمی دهد و عوارض 
احتمالی آن را نیــز نمی پذیرد و حتی 
حاضر به جبران خسارت های احتمالی 

نیز نمی باشد.
بررسیبرنامهنامزهایریاست
جمهوریتوسطشوراینگهبان

موضوع دیگری که دیروز در دستور 
کار بهارستان بود، ادامه بررسی جزئیات 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری بود. نمایندگان، ماده ۱۱ طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
در راستای بند 2- ۱0 سیاست های کلی 
انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی 
و شایستگی داوطلبان از سوی شورای 
نگهبان را بــا ۱۹۱ رأی موافق، 2۳ رأی 
مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 2۵۵ 
نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند. 
در ماده ۱۱ این طرح آمده است: »ماده 

۵۹ قانون به شرح زیر اصالح می شود:
در راستای بند 2- ۱0 سیاست های 
کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه 
توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای 

نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع 
انتخابات ریاست جمهوری و در صورت 
مشخص شدن داوطلبی افراد می تواند از 
آن ها دعوت به عمل آورده تا برنامه های 
آنان را بر اســاس شــرایط موضوع این 
قانون و شاخص های مورد نظر شورای 
نگهبان موضوع بند ۵- ۱0 سیاست های 
کلی انتخابات بررسی نماید. در تبصره 
این ماده آمده اســت؛ وزارت اطالعات، 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ســازمان بازرسی کل کشور، 
دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع 
ذیصالح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از 
تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای 
نگهبان یــا در صورت لزوم هــر یک از 
اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق 
مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را 
به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف 
از اجرای حکم این ماده توسط هر یک 

از مقامات و کارکنان دستگاه های ذکر 
شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری 
درجه ۵ موضوع مــاده قانون مجازات 
اســالمی در دادگاه صالح می باشــد.« 
همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد 
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو هیأت 
رئیسه و نماینده تبریز مبنی بر معرفی 
کردن معاون اول رئیس جمهور در دوره 
تبلیغات انتخاباتی خود مخالفت کردند.
تاکیدبراخراجبازرسانآژانس

ازکشور
موضــوع مــورد بحث دیگــر در 
بهارستان، بحث اخراج بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از کشــور بود. 
امیرآبادی فراهانی روز شنبه در این باره 
با اشــاره به روی کار آمــدن جو بایدن 
در آمریکا از دوم بهمن مــاه، گفت که 
مجلس ایران به دولــت جدید آمریکا 
یک فرصت یکماهه برای لغو تحریم ها 
داده و در صورتی کــه در طی این یک 
ماه تحریم های اعمال شده بر ایران، لغو 
نشود، سوم اسفند سال جاری بازرسان 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی از ایران 

اخراج خواهند شد. 
گفته های وی واکنش های متعددی 
برانگیخت و بسیاری تصریح کردند که 
اخراج بازرسان آژانس منوط به خروج 
ایران از ان پی تی اســت. فحوای کالم 
دیروز مجلس اما حاکی از این بود که بر 

این موضع استوار است. 
محمدجواد نیک بین، نماینده کاشمر 
در جلســه علنی دیروز مجلس مجددا 
تاکید کرد که »اگر آمریکا تا سوم اسفند 
تحریم های نفتی و مالی را لغو نکرد که این 
کار را نخواهد کرد -آنها هیچ تحریمی را بر 
نمی دارند مگر اینکه ما دست از اسالمیت 
و جمهوریت خود بر داریم- طبق قانون، 
باید بازرســان یا به عبارتی جاسوسان 
آژانس را از کشور خارج کرده و پروتکل 

الحاقی متوقف شود.«
وی همچنین هشدار داد که دولت 

باید در سوم اسفند به قانون عمل کند. 
در همین راستا محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور 
خود در نشســت علنی مجلس با بیان 
اینکه بازگشــت آمریکا به برجام برای 
ما اهمیتی نــدارد، گفت: برای ما فقط و 
فقط رفع عملی و قابل لمس تحریم ها 

موضوعیت دارد.
او اضافه کــرد: با قاطعیــت اعالم 
می کنیم، ایران زمانی تعهدات خود را 
اجرا می کند که آنها نیز تعهدات خود را 

عملیاتی کنند و همه تحریم های برجامی 
و دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا 
را رفع کنند. قالیباف همچنین تاکید کرد: 
همانطور که قبال تصریح کردم امضای 
بایدن برای ما تضمین نیســت و از نظر 
مردم ایران زمانی تحریم ها برداشته شده 
است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با 
ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار 
رســمی بانکی نیازهای مردم ایران را 
تأمین کنیم و تولیدکنندگان و بازرگانان 
ما در دنیا تجــارت کنند. در این صورت 
ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام 

عمل می کند.
بودجهبایدنی،برجامیو

مذاکرهای
بودجه نیــز دســتور کار ثابت این 
روزهای مجلس است. قالیباف در نطق 
پیش از دستور دیروز خود نیز به الیحه 
بودجه سال آینده اشــاره کرد و گفت: 
الیحه بودجه ارائه شده توسط دولت به 
نحوی تنظیم شده است که بیشترین 
عواید و منافع نصیب دالل ها و سودجویان 
خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن برای 
مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی 
افسارگسیخته نیست. وی افزود: توزیع 
میلیاردها دالر ارز ترجیحی، نه تنها مانع 
گران شــدن کاالها نشده که مستقیماً 
جیب و سفره مردم را هدف گرفته بود، 
چرا که منابع ارزی کشور که می توانست 
مســتقیماً به بهبود معیشت مردم و پر 
شدن سفره آنان کمک کند، به نحوی 
توزیع شــد که دالل ها و رانت خوارها را 
چاق تر کرد. انتقادات بســیار به الیحه 
بودجه ۱400 در نطق نمایندگان به طور 
مستمر وجود دارد. آنچنانکه محمدجواد 
عســگری، نماینده داراب نیــز دیروز 
بودجه ۱400 را بودجه برجامی، بایدنی 
و مذاکره ای عنــوان و تصریح کرد که 

مجلس باید آن را اصالح کند.

ازصدوربیانیهتابررسیتحریم،انتخاباتوبودجهدریکروزپرکارمجلس

واکسن؛ سوژه روز بهارستان برای عتاب و خطاب دولت

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مــا نمی خواهیم زمین 
سوخته به دولت بعدی تحویل دهیم. اتفاقا قصدمان این است 
که همه چیز را آماده تحویل دهیم و بر این اساس یک عده نباید 

بیخود و بی جهت تا این حد سنگ اندازی کنند.
محمود واعظی در گفت وگــو با ایلنا، با تاکیــد بر این که 
برداشــتن تحریمها برای دولت مهم اســت، افزود: باتوجه به 
اینکه 6 ماه دیگر عمر دولت به پایان می رسد اما دولت برای رفاه 
مردم تالش می کند تا تحریم ها برداشــته شود و از این طریق 
روابط خارجی، بانکی، بین المللی، اقتصادی و دیپلماسی کشور 

با دنیا بهتر انجام شود.
وی تاکید کرد: باید بتوانیم دیپلماســی خود را گسترش 

دهیم و فضای مناسبی به دست بیاوریم تا دولت بعدی که به 
روی کار می آید به راحتی کار کند.

واعظی در خصوص اینکه منتقدان دولت در نقد های شان 
بیان می کنند برجــام و تصمیمات دولت باعث شــده ما در 
فعالیت های هســته ای به عقــب بازگردیم و حتــی عنوان 
می کردند که قلب رآکتور اراک سیمان ریخته شده، اما امروز 
شاهد غنی ســازی 20 درصدی اورانیوم هستیم، اظهار کرد: 
کسانی که در چند سال گذشــته مرتب می گفتند این دولت 
باعث شده است فعالیت های هسته ای ما متوقف شود ببینند 
که در تمامی ابعاد چقدر اتفاقا فعالیت را گســترش پیدا کرده 
است به گونه ای که امروز تصمیم می گیریم بالفاصله با آژانس 

هماهنگ می کنیم و غنی سازی 20 درصدی ما شروع می شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: آغاز غنی سازی 20 
درصدی اورانیوم معنایش آن است که هیچ گاه سازمان انرژی 
اتمی ما چه در ارتباط با تحقیق و پژوهــش و چه در ارتباط با 

نوآوری توقف نداشته و کارش را انجام داده است.
وی ادامــه داد: اقدامات چند روز اخیر نشــان می دهد آن 
کسانی که با برجام و مذاکرات ۱+۵ مخالف بودند در حال حاضر 
در عمل مشاهده می کنند که سازمان انرژی اتمی عملکردش 
در عرصه بین الملل برای اینکه فشار روی کشور ما کمتر شود 
و هم در عرصه داخلی برای این که ما کار هسته ای مان را بهتر 

انجام دهیم بسیار موفق تر بوده است.

واعظی در پاســخ به ســوالی مبنی بر این کــه برخی از 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی اذعــان می کنند اگر 
نمایندگان مجلس و فشــارهای آنان نبود دولت دســت به 
غنی سازی 20 درصد نمی زد، گفت: خودمان در ۵ مرحله اعالم 
کردیم که تعهداتمان را کاهش می دهیم که یکی از آنها هم این 

بود که غنی سازی را افزایش  دهیم .

واعظی:

نمی خواهیم زمین سوخته تحویل دولت بعدی بدهیم
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آیتاهللموحدیکرمانی:
FATF  در مجمع تصویب نمی شود

آیــت اهلل موحــدی کرمانی، عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام درباره روند بررســی 
لوایــح FATF در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به مهر گفت: رهبر انقالب فرمودند که این 
موضوع مجدداً در مجمع بررسی  شود که آن هم 
احساس می کنم به اصرار آقای روحانی باشد. در 
واقع احساس می کنم رئیس جمهور، آقا را به این 
تصمیم رساند اما مطمئن هستم اگر این لوایح بار 
دیگر در مجمع تشخیص مطرح شود با مخالفت 
اعضای مجمع روبرو خواهد شــد و این لوایح در 

مجمع تصویب نخواهند شد. 
    

ادعاییکفعالسیاسی؛
 با واکسن کرونا »جی پی اس« 

در بدن ما کار می گذارند
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین کنعانی 
مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با ممنوعیت 
واکســن کرونای آمریکایی و انگلیســی گفت: 
اطالعات بسیاری به دســت آمده مبنی بر اینکه 
در برخــی از واکســن ها اقدام بــه تزریق چیپ 
الکترونیکی می کنند و جی پی اســی را در بدن 
ما کار می گذارند تا به واســطه این واکسن کلیه 
واکنش ها و حرکات مارا تحت کنترل قرار دهند 
تا جایی که ما یک نــوع آدم هایی آهنی خواهیم 

شد که کنترلمان در دست دیگران است.
    

محسنهاشمیخطاببهخواهرش:
صحبت های خود را اصالح و 

عذرخواهی کن
محســن هاشــمی در نامه ای سرگشاده به 
خواهرش فائزه هاشــمی نوشــت: »می دانم که 
در ســال های اخیر برخوردهای نادرستی با تو، 
خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن تو 
به تندروی و خارج شدن از مشی میانه روی پدر 
گردیده، ولی این دلیل نمی شــود که به رییس 
جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقالل 
بزنی! ازتو صمیمانه تقاضا دارم صحبتهای خود 
را اصالح و از این موضع عذرخواهی کنی.« فائزه 
هاشــمی اخیرا گفته است که دوســت داشته 
ترامپ رأی می آورده تا شاید به خاطر فشارهایی 
که می آورده، تغییر سیاستی در ایران رخ می داد. 

    
ابالغدستورالعملرئیسقوهقضائیه؛

اموال و دارایی  های نامشروع 
شناسایی و پس  گرفته شوند

ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه به منظور 
اجرای قانون »اعاده اموال نامشــروع«، با ابالغ 
دستورالعملی، دادســتانی کل کشور را موظف 
کرد با همکاری دســتگاه های نظارتی و امنیتی 
و ســازمان های مردم نهاد هرگونه مســتنداتی 
که حاکی از سوء اســتفاده احتمالی مسئولین 
از موقعیت شــغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب 
اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به 
بیتالمال بازگردانند. بر اساس این دستورالعمل، 
سازمان بازرسی کل کشــور، دیوان محاسبات، 
دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم 
نهاد به دادســتانی کل کشور در شناسایی اموال 

نامشروع کمک خواهند کرد.
    

درخواست میانمار برای آزادی 
اتباع این کشور در نفتکش کره ای

به نوشــته میانمار تایمــز، وزارت امورخارجه 
میانمار اعالم کرد که نمایندگان این کشور در هند 
و ایران در تالش هستند تا ۱۱ ملوان میانماری را که 
در نفتکش توقیف شده کره جنوبی در خلیج فارس 
حضور داشتند، هرچه فوری آزاد کنند. سفیر میانمار 
در هند با همتای ایرانی خود در دهلی در این خصوص 
دیدار و رایزنی کرده است. عالوه بر این، دولت میانمار 
با سفارت کره جنوبی در یانگون )پایتخت میانمار( 
تماس برقرار کرد تا با همــکاری و کمک از طریق 
کانال های دیپلماتیک حفاظت مــورد نیاز برای 

ملوانان میانماری تامین شود.
    

ضرغامی:
»آقا اجازه ها« را اصال قبول ندارم

عزت اهلل ضرغامی در گفت وگویی با جماران، 
گفــت: من به تعبیــری معمــوال می گویم »آقا 
اجازه ها« را اصال قبول ندارم. یعنی رهبری شما 
را برای کاری می گذارند و خط کلی را هم به شما 
می دهند. اگر شما هر لحظه بخواهید سؤال کنید 
رهبری می فرمایند که من تو را گذاشــته ام آنجا 
کار کنی؛ نه اینکه هر روز از من سؤال کنی. وی در 
بخشی دیگری از مصاحبه افزود: حاج قاسم به من 
توصیه کرد در دعواهای جناحی که صدا و سیما را 
گرفتار می کند، شما سعی کنید نگاهتان به قطب 

نمای رهبری باشد.

نمایندهسبزواردرباره
واکسنهایآمریکایی،

انگلیسیوفرانسوی،گفت:
اینواکسنهابراساس

برخیگزارشهاسرطانزاو
عقیمکنندههستندوحتی
60درصدنظامبهداشتو
درمانخودشانهمحاضر
بهاستفادهازاینواکسنها

نیستند

مصوبهمجلس:شورای
نگهبان۳ماهپیشاز
صدوردستورشروع

انتخاباتریاستجمهوری
ودرصورتمشخصشدن
داوطلبیافرادمیتوانداز
آنهادعوتبهعملآورده
وبرنامههایآنانرابررسی

کند

فرمانده نیروی زمینی ارتــش از برگزاری 
رزمایش این نیرو در مناطق جنوب شرق کشور 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این رزمایش 
با پشتیبانی نیروهای دیگر و با بهره گیری از تمام 

تجهیزات نظامی برگزار می شود.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: این رزمایش برابر لبیک به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب که فرمودند »تهدید دشمن 

را جدی بگیرید و به جد عمل کنید« و همچنین 
به منظور کسب آمادگی رزمی و حفظ و ارتقای 
توان دفاعی یگان های عمل کننده این نیرو با 
اجرای رزم ناهمتراز بر مبنای دکترین عملیاتی 
و راه کنشی)به کارگیری نیروها در میدان نبرد( 
در مناطق جنوب شــرق کشــور و بخش های 
مختلف دیگــری از مرزهای ایران اســالمی 

طراحی و برگزار می شود.

فرمانــده نیروی زمینی ارتش بــا تاکید بر 
این که امــروز یگان های پهپــادی ارتش به 
یگان رزمی و شناســایی تبدیل شــده اند، به 
قابلیت های این یگان در ارائه  آنالین اطالعات 
به ستاد فرماندهی و کنترل اشاره کرد و افزود: 
از مهمترین ویژگی های این یــگان در حوزه 
شناســایی و انتقال اطالعات دقیق از منابع و 
تجهیزات دشمن به ستاد فرماندهی و کنترل 

اســت که به صورت آنالین این اطالعات را در 
اختیار یگان قرار می دهد و ســتاد فرماندهی 
می تواند بر اســاس این اطالعات با شناسایی 

منطقه عملیات رزمی را طراحی کند.

امیرحیــدری ادامه داد: عالوه بــر این ما با 
اجرای این رزمایش بخشــی از قدرت دفاعی 
ایران را به رخ دشمنان کشیدیم و نشان دادیم 
دست ما روی ماشه است و هرکدام از دشمنان 
نظام بخواهند دست از پا خطا کنند، آنها را قلع 

و قمع می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امنیت مرزهای کشور 
خط قرمز ماست، گفت: نیروی زمینی با تمام 
توان در مرزهای شــرقی، جنوب شرقی، غرب 
و جنوب غرب و شــمال غرب مستقر است و با 
قدرت از کیان مقدس جمهوری اسالمی دفاع 

می کند.

امیرحیدری:

رزمایش نیروی زمینی ارتش به زودی برگزار می شود


