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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بیراه نیســت اگر بگوییم روحانی 
دیروز بیش از تمام روزهای دو ســال 
گذشته، به روحانی انتخاباتی سال 96 
شبیه بود؛ همان روحانی پرشور و حرارت 
و بی پروا، با کنایه ها و کدهای سربسته از 
مفسدان پشت پرده، با تهدیدهایی به 
افشاگری، با هجمه های تندش به دولت 
احمدی نژاد و با ســامی که به رئیس 

دولت اصاحات کرد!
روحانی دیروز ســه مــاه مانده به 
انتخابات مجلس، میهمان یزد بود؛ شهر 
محمدخاتمی. شهری که شاید به همین 
دلیل که زادگاه خاتمی اســت، رنگ و 
روی اصاح طلبانه دارد. ســفرهای دم 
انتخابات روحانی به یزد، مســبوق به 
سابقه است. او 13 اردیبهشت 92، وقتی 
برای اولین بار می خواست رئیس جمهور 
ایران شود به یزد رفت و یزدی ها با یک 
رأی 68 درصــدی در انتخابــات روی 
خوش خود را به او نشــان دادند. چهار 
سال بعد در 19 اردیبهشت 96، باز هم 
میهمان یزد بود. این بار هم گرچه یزد 
عایدی چندانــی از رأی قبلی خود به 
روحانی حاصل نکرده، امــا باز هم 64 
درصد یزدی ها در انتخابات به روحانی 

رأی دادند.  
سخن از گازانبرهای مقابل کلید در 

پایتخت اصالحات
حاال باز هم به یزد رفته است. البته 
دولت این سفر را انتخاباتی اعام نکرده، 
بلکه هدف ســفر را افتتاح چند طرح و 

بررسی پیشرفت طرح های قبلی عنوان 
کرد. با این حال پوسترهای سفر روحانی 
نشــان می داد که این ســفر مایه های 

سیاسی دارد.
در یکــی از پوســترهایی که برای 
اســتقبال از روحانی طراحی شــده، 
نوشته شده است: »روحانی در پایتخت 
اصاحات از گازانبرهــای مقابل کلید 
می گوید«؛ همین طور هم شد و روحانی 
دیروز همان رئیس جمهوری شده بود 
که هر بار از جریاناتی حرف می زند که 
نمی گذارند دولت او کارش را پیش ببرد.

 به سراغ فسادهای 
میلیارددالری بروید

اما در میــان تمــام فریادهایی که 
روحانی دیروز برآورد، آنچــه درباره و 
خطاب به قوه قضائیه گفت، بیش از همه 

توجه ها را به خود جلب کرد.
روحانی خطاب به دستگاه قضا که 
این روزها تقریبا هــر روز دادگاه های 
مربوط به مفاسد اقتصادی در آن تشکیل 
می شــود، گفت: »از قوه قضاییه که با 
فســادهای میلیونی و میلیارد تومانی 
برخورد می کند، می خواهم که مبارزه 
با فساد میلیارد دالری را هم برای مردم 

توضیح دهد.«
بسیاری این سخن روحانی را هجمه 
به ابراهیم رئیســی و سنگی پیش پای 
مبارزه او با فساد دانســتند. با این حال 
روحانی ادامه داد: »مبارزه با فساد دانه 
درشت ها کجاست و چرا به این فسادها 
و پول ها رسیدگی نمی شود؟ اینکه چند 
نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه 

با فساد شــود، بدانید که سِر مردم کاه 
نمی رود مردم باید بداننــد پولی که از 
بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا 

رفته و چه کسانی مسئول هستند.«
رئیس جمهوری با بیان اینکه در این 
زمینه قضات و دادســتان های شریف 
نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند 
و سرنوشــت این پول ها را برای مردم 
روشن کنند، گفت: »در غیر این صورت 
به مناسبت های مختلف و مورد به مورد 
این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.«

این اظهارات روحانی روز گذشته با 
بیشترین واکنش ها مواجه شد. برخی 
آن را عصبانیت روحانی از مبارزه دستگاه 
قضا با فساد حسین فریدون تعبیر کردند 
و برخی دیگر آن را نتیجه فشــارهای 
ســنگینی دانســتند که باعث شده 

آتشفشان روحانی اینگونه فوران کند. 
 تهدید مسلم یا 

ارائه کدهای همیشگی؟
اما گذشته از اینها، جمله آخر روحانی 
مبنی بر اینکه به مناسبت های مختلف 
درباره فســادهای مدنظرش به مردم 
توضیح خواهد داد را می توان یک تهدید 

مسلم به حساب آورد؟ 
تجربه این گونه حرف های روحانی 
در گذشته نشان داده که او صرفا تهدید 
به افشــاگری خواهد کرد، اما در عمل 
صاح را در شفافیت تام و تمام نمی بیند. 
او بیشتر اهل کد دادن اســت تا دادن 
آدرس سرراست و مستقیم. دیروز هم 
کد داد؛ کدهایی که بعد از سخنرانی اش، 
شنوندگان را به جستجو و رمزگشایی از 

آن کدها واداشت.  برای مثال او از نهادی 
گفت که 947 میلیون دالر گرفته اما آن 
را پس نمی دهد! روحانی نامی از آن نهاد 
نبرد؛ اما برخی در رمزگشایی های خود 
عنوان کردند آن نهاد صدا و سیماست 
که این مبلغ را در دولــت احمدی نژاد 

گرفته است. 
اندر خم کوچه احمدی نژاد

عاوه بر نشانی های مبهم، روحانی از 
پرونده بابک زنجانی که وزیر نفت یعنی 
بیژن زنگنه را تحت فشــارهای بسیار 
گذاشــته نیز یاد کرد. او صراحتا گفت: 
»اینکه هنوز بعد از گذشــت چند سال 
برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد 
و 7۰۰ میلیون پول مردم را خورد و او را 
دســتگیر کرده و حتی حکم اعدام هم 
برایش صادر شد و اکنون در زندان است 
االن، این پول کجاســت و چه کسانی 
مسئول هستند و چرا آنهایی که در این 
زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح 

داده نمی شود.«
روحانی به دو میلیارد دالری که در 
دولت احمدی نژاد به باد رفته، اشاره و 

اظهار کرد: »از همه مسئولین و ارگان ها 
می خواهم درباره 2 میلیارد دالر پولی 
که به حلقوم آمریکا ریخته شد و دولت 
قبل 1۰ ماه فرصت داشت که آن پول را 
از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی 

دست گذاشت به مردم توضیح دهند.«
خبرگزاری ایســنا دربــاره این دو 
میلیارد دالر نوشت: »در سال 1386 از 
محل فروش نفت ایران، دولت محمود 
احمدی نژاد مقادیــری اوراق بهادار از 
طریق یک کارگــزار لوکزامبورگی به 
نام »کلیر استریم« خریداری کرد؛ این 
کارگزار بخشــی از این اوراق را در اروپا 
و بخش دیگری را بــه  صورت فیزیکی 
در »سیتی بانک« نیویورک نگهداری 
می کرده اســت. از آنجایی که بر اساس 
قوانین داخلی ایــاالت متحده آمریکا 
هرگونه استفاده از دالر در نظام بانکی 
در هرکجای جهان نیازمند اخذ مجوز 
الزم از نظام بانکی آمریکاســت، در آن 
زمان بانک هــای ایــران از طریق یک 
 »U-Turn« نوع همکاری با عنــوان
با بانک های بین المللی غیر آمریکایی، 
بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم 
بانکی آمریکا از خدمــات دالری بهره 
می بردند. پس از اعمال محدودیت های 
جدید از ســوی دولت آمریــکا علیه 
جمهوری اســامی ایران در آبان ماه 
1387 و بــر اســاس مصوبــه وزارت 
خزانه داری آمریکا استفاده بانک های 

ایرانی از این خدمت ممنوع شد.«
فریاد در میان هیاهو

اما آنچه ســفر روحانی را سیاسی 
کرد، صرفا بیانات او نبود؛ بلکه هیاهویی 
که سعی می کرد بر فریادهای روحانی 
غالب شــود نیز رنگ و بوی سیاسی به 

این سفر داد. 
در میدان امیرچخماق یزد، همزمان 
که روحانی مشــغول ســخنرانی بود، 
گروهی بودند کــه پاکاردهایی علیه 
دولت او در دست داشتند و شعارهایی 
می دادند از این دست که »تورم، گرانی، 

جواب بده روحانی!«
در واکنش به این فریــاد و هیاهو، 
روحانی سخنانی گفت که آن سخنان 
نیز بازتاب گسترده ای در فضای مجازی 
داشت. او گفت: »بی تردید صدای شما 
مردم، صدای این چند نفر جوان نیست؛ 
شما مردمانی بزرگ، مهربان و در خط 
انقاب هستید و همه باید آگاه باشیم که 
اختاف و فاصله خواست آمریکا است 
لذا نگذاریم خواست آمریکا از حنجره 
عده معدودی بلند شود گرچه آن عده 
بســیار کم و معدود هستند اما در عین 

حال آن گروه انــدک و کوچک را هم به 
اسام و وحدت و پیامبر رحمت دعوت 

می کنیم.«
یک ریال در دولت من گم نمی شود

همزمان که شعارها و پاکاردهای 
آن عده پرهیاهو در جریان ســخنرانی 
رئیس جمهوری، طعــن و کنایه های 
بســیار به ضعف های اقتصادی دولت 
او می ز دند، روحانی  دربــاره انتقادات 
بسیاری که به فســاد مالی در دولتش 
می شــود، گفت: »یک عده آدمی که 
نه اخاق و نه ایمــان دارند و نه با منافع 
ملی آشنا هستند چنین می گویند که 
پارسال 18 میلیارد دالر گم شده است، 
لذا بانک مرکزی امروز آمار مربوط به این 
موضوع را  منتشر کرد. بر اساس گزارش 
بانک مرکزی از این رقــم، 7 میلیارد و 
3۰۰میلیون دالر کاالهای اساســی و 
درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام 

فهرست آن کاما مشخص است.
 12 میلیارد دالر هم کاالهای دیگر 
وارد شده که لیست همه آنها مشخص 
است بجز یک میلیارد دالر که اختاف 
حســاب وجود دارد و در این زمینه به 
تعزیرات اعام شده که بررسی های الزم 

را انجام دهد.«
او ادامه داد: مردم بدانند در این دولت 
یک ریال یا یک دالر گم نخواهد شد و آن 
در دوران دیگری بود که میلیاردها دالر 
گم می شد و هنوز هم پیدا نشده است. 

بنابراین راه را اشتباه نروید.
این جمله آخر را شاید بتوان گفت 
جان کام روحانی در یزد به شمار آورد؛ 
او در میان تمام فشارهای سنگینی به 
دولتش می آید به یزد رفت تا در آستانه 
انتخابات بگوید »راه را اشتباه نروید«؛ 
راهی که اگر از خانــه اصولگرایان تند 
و مخالفــان روحانی بگذرد، دو ســال 
آینده را برای او بسیار سخت تر از پیش 

خواهد کرد. 

روحانی تهدید به افشای فسادهای میلیارد دالری کرد؛

فریاد در میدان امیرچخماق

خبر

مراســم بتن ریزی دومین راکتور هسته ای 
نیروگاه اتمی بوشــهر با حضور رئیس ســازمان 
انرژی اتمی ایران، نمایندگان مجلس و مدیران 
شرکت های روسی در ســاختگاه نیروگاه اتمی 

بوشهر آغاز شد.
به گزارش تســنیم از بوشــهر، مجری طرح 
نیروگاه اتمی بوشــهر در این آیین با بیان اینکه 
قــرارداد واحد های 2 و 3 نیروگاه اتمی در ســال 
1393 منعقد شد، اظهار داشت: این قرارداد بین 
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی 

ایران و شرکت روسی اتم استروی اکسپورت در 
سال 1393 منعقد شد.

محمود جعفری، موضوع قرارداد یاد شــده 
را طراحی، احداث و راه انــدازی 2 واحد نیروگاه 
هســته ای دانســت و گفت: ظرفیت هر کدام از 
این واحد های هســته ای تولید 1۰۵7 مگاوات 
الکترونیک برق است. وی، با اشاره به اینکه ساخت 
واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر در 2۰ شهریور سال 
139۵ با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این قرارداد در 8 

دی سال 139۵ و عملیات گودبرداری واحد دوم 
نیروگاه اتمی در 9 آبان سال 1396 با حضور رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس شرکت روس اتم 
روسیه آغاز شد. مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر 
مرحله بتن ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را 
یکی از مراحل مهم و کلیدی این طرح ملی دانست 
و تصریح کرد: با اجرای عملیات بتن ریزی گام های 
بزرگی در توسعه نیروگاه های هسته ای در کشور 
برداشته می شود. جعفری افزود: بر اساس برنامه 
بلند مدت کشور، نیروگاه اتمی بوشهر برای ساخت 

و بهره برداری از سه واحد راکتور اتمی در نظر گرفته 
شده است که هم اکنون واحد نخست آن با 1۰۰۰ 
مگاوات الکتریک در مدار تولید برق است. وی بیان 

کرد: پس از بهره برداری از واحد های 2 و 3 نیروگاه 
اتمی بوشهر ظرفیت برق هسته ای کشور به 3 هزار 

و 114 مگاوات الکتریک افزایش می یابد.

بتن ریزی دومین راکتور هسته ای ایران آغاز شد
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واکنش رئیس دادگاه انقالب به 
اظهارات روحانی

حجت االسام موسی غضنفرآبادی، رئیس 
دادگاه انقاب در پاسخ اظهارات روحانی مبنی 
بر اینکه دستگاه قضایی درباره فسادهای میلیارد 
دالری هم توضیح دهد، گفت: ما انتظار داشتیم 
آقای رئیس جمهور نیز همچــون عموم مردم از 
اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد خوشحال 
و خشــنود باشد؛ البته احســاس درونی ایشان 
به خودشــان مربوط اســت اما به لحاظ قاعده  
حکمرانی برای آقای رئیس جمهور خوب نیست 
که مردم احساس کنند ایشــان از برخورد قوه 
قضائیه با مفسدین اقتصادی نگران شده است. 
به آقای رئیس جمهور توصیه می کنیم که ایشان 
هر پرونده و موردی از فردی و نهادی سراغ دارند 
آن را طبق قانون به دستگاه قضایی اطاع و همراه 
با مردم منتظر پاسخ قاطع دستگاه قضائی باشد. 

    
وزیر خارجه امارات:

راهی برای توافق با ایران 
وجود دارد

به گزارش رویترز، انــور قرقاش، وزیر خارجه 
امارات طی سخنانی در ابوظبی گفت: من معتقدم 
می توان راهی برای توافق با ایران پیدا کرد که همه 
طرف ها آماده آن باشــند. این مسیری طوالنی 
خواهد بود و صبر و شجاعت الزم را می طلبد. ایران 
باید برای گفتگو با قدرت های جهانی و کشورهای 
حوزه خلیج فارس به پای میز مذاکره بیاید و به 
دنبال توافق جدیدی باشد که تنش های منطقه ای 
را کاهش داده و اقتصاد این کشور را احیا کند. وی 
همچنین نسبت به انتخاب غلط بین دو گزینه 

جنگ و توافق ناقص هسته ای هشدار داد.
    

یار الریجانی از مجلس رفت
مجلس روز گذشته با استعفای کاظم جالی، 
نزدیکترین چهره در مجلس به علی الریجانی، با 
146 رأی موافق، ۵8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع 
از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت 
کرد. این استعفا به منظور تصدی سفارت ایران در 
روسیه صورت گرفته بود. مطابق ماده9۰ قانون 
آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسامی، هر 
نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است 
می  تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش 
استعفا موکول به تصویب مجلس است. جالی، 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز بود.
    

بیم آن داریم که حزب منحله 
»توده« فعال باشد 

به گزارش خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست 
علنی یکشنبه، 19 آبان مجلس شورای اسامی در 
مخالفت با استعفای کاظم جالی، خطاب به وی 
گفت: شما در مجلس موفق بودید، چرا می خواهید 
پست سفارت را قبول کنید؟ مخالفت ما راجع به 
اهمیت مرکز پژوهش ها اســت که شما به عنوان 
رئیس آن فعالیت می کنید. البته حزب کثیف توده 
را نیز نباید فراموش کنیم. وی با بیان اینکه روسیه 
مار خوابیده است و چشم طمع به آب های گرم دارد، 
افزود: جالی نمی تواند با ترفندهای روسیه برخورد 

کند؛ می ترسیم حزب منحله توده فعال باشد.
    

مصری: 
قالیباف اعالم کرد کاندیدای 

مجلس نمی شود
تسنیم نوشت: در حالی که برخی رسانه ها خبر 
از قطعی شدن نامزدی محمد باقر قالیباف داده و 
اعام کرده بودند او در صورت حضور سرلیست 
احتمالی اصولگرایان در تهران خواهد بود، نایب 
رییس مجلس در خبری اعام کرده است که عضو 
مجمع تشخیص مصلحت قصدی برای شرکت 
در انتخابات ندارد. عبدالرضا مصری، نایب رئیس  
مجلس شورای اســامی گفت که روز گذشته 
از آقای قالیباف درباره نامزدی اش در انتخابات 
مجلس سوال کرده و آقای قالیباف گفته است که 

قصدی برای حضور در این انتخابات ندارد.
    

زمان آزادی مرزبانان 
ربوده شده، مشخص نیست

به گزارش ایلنا، سردار قاسم رضایی، فرمانده 
مرزبانی ناجا در زاهدان با اشاره به موضوع مرزبانان 
ربوده شده در مرز میرجاوه  گفت: طبق آخرین 
اطاعاتی که در اختیار داریم دو مرزبان ربوده شده 
در سامت کامل هستند اما همچنان زمان آزادی 
آنها مشخص نیست. وی افزود: در بازدیدی که از 
جنوب استان داشتیم مشاهده کردیم اقدامات و 
همکاری خوبی با کشور پاکستان انجام شده است 
و پاکستان مدیریت بهتری نسبت به سال گذشته 

در مرزها دارد.

روحانی گفت: از قوه قضاییه 
که با فسادهای میلیونی 

و میلیارد تومانی برخورد 
می کند، می خواهم که 
مبارزه با فساد میلیارد 
دالری را هم برای مردم 

توضیح دهد؛ در غیر این 
صورت به مناسبت های 

مختلف و مورد به مورد این 
ارقام را به مردم توضیح 

خواهم داد

مردم بدانند در این دولت 
یک ریال یا یک دالر گم 

نخواهد شد و آن در دوران 
دیگری بود که میلیاردها 

دالر گم  شد و هنوز هم پیدا 
نشده است. بنابراین راه را 

اشتباه نروید

دبیر و سخنگوی ســتاد انتخابات کشــور گفت: امروز 
دوشنبه بیستم آبان ماه، ستاد انتخابات کشور توسط وزیر 

کشور افتتاح خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت کشــور، 
ســید اســماعیل موســوی با اعام این خبر افزود: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، امروز دوشنبه 2۰ آبان، ستاد 
انتخابات کشور توسط وزیر کشور و با حضور رئیس و اعضای 
ســتاد انتخابات کشــور، اعضای هیات مرکزی نظارت بر 
انتخابات، اعضای هیات مرکزی بازرســی انتخابات و سایر 

مقامات وزارت کشور افتتاح خواهد شد.

ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور ادامــه داد: 
از امــروز و در حالی کــه  حدود 4 مــاه بــه روز انتخابات 
باقی مانــده، همه اعضــای کمیت های ســتاد انتخابات 
کشــور و همچنیــن اعضــای ســتاد امنیــت انتخابات 
کشور در محل ســتاد اســتقرار پیدا کرده و فعالیت های 
 تخصصی خــود را بر اســاس برنامه زمانبنــدی انتخابات 

انجام خواهند داد.
وی با اشاره به برگزاری همایش سراسری روسا و دبیران 
ستاد انتخابات اســتانها تصریح کرد : پس از اتمام مراسم 
افتتاحیه ســتاد انتخابات کشــور، این همایش یک روزه 

باهدف ارزیابی آمادگی استان ها جهت برگزاری انتخابات 
پی رو برگزار خواهد شد و همچنین آخرین تغییرات حقوقی 
و قانونی مربوط به انتخابات مجلس شــورای اســامی و 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مورد بحث و بررســی 
قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر انتخابات افزود: شــروع به کار رســمی 
فرایندهای اجرایی انتخابات از تاریــخ دهم آذرماه با اباغ 
دستور شروع انتخابات از ســوی وزیر کشور به فرمانداران 
مراکزحوزه های انتخابیه سراسر کشور آغاز، و پس از اعام 
وصول این دستور توسط فرمانداری ها در همان روز، فرایند 
ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شــورای اسامی در 
ستاد ثبت نام وزارت کشور، فرمانداری های مراکز حوزه های 
انتخابیه و همچنین ســفارت خانه ها یا کنسولگری ها و یا 
نمایندگی های سیاسی خارج از کشــور کلید خورده و به 

مدت 7 روز ادامه خواهد داشت.

ستاد انتخابات کشور امروز افتتاح می شود


