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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری گفت: اینهایی که 
امروز می خواهند برای فردا قدرت را در 
دست بگیرند، اگر در ایران نبودند و تازه 
از کره مریخ آمده  بودند، خیلی خوب بود؛ 
اما همه آنها بوده انــد و همه آنها در یک 

بخشی مسئولیت داشته اند.
حسن روحانی در جلسه هیأت دولت 
انتقادات و کنایه های تندی را علیه صدا و 
سیما، مناظره های انتخاباتی و اظهارات 
کاندیداها مطرح کــرد. روحانی با بیان 
اینکه در این انتخابات جفاها و ظلم های 
بدی شد، اظهار کرد: سحاال یک مورد از 
جفاها را مقام معظم رهبری در خصوص 
احراز صالحیت ها اشاره فرمودند و ایشان 
هم دســتور دادند جبران شود؛ اینکه 
جبران شد یا خیر مبحث دیگری است؛ 
اما در این انتخابات جفاهای فراوانی شد 
و بدترین جفا، جفا به خود نظام است. اگر 
قرار است بگوییم همه ۴۲ سال گذشته 
نقض قانون و فســاد و زیر پا گذاشتن 

حقوق و اجرا نکردن مصالح مردم است، 
پس برای چه انقالب کردیم.

وی ادامه داد: اگر مــا اینطور برای 
مردم توضیح می دهیــم؛ یعنی از دوره 
امام کــه بگذریم و بعد اصــالح قانون 
اساســی که اختیار کاملش در دست 
رئیس جمهور قرار گرفت، ۵ دوره داشتیم 
که اینطور که ما می گوییم همه خراب 
بوده و ایراد داشته و خالف انقالب بوده 
است. از یک طرف به نظام ظلم می شود 
و از طرفی به مردم ظلم می شود؛ اینکه 
می گوییم در ۸ سال هیچ کاری نشده 
این ظلم به مردم اســت که بسیاری از 

کارها در دست مردم است. 
وقتی می گویند رشد اقتصادی 
صفر بوده این آمار دروغ است

روحانی افزود: از طرف ســوم ظلم و 
جفا به کارگزاران نظام صورت گرفت؛ 
اگر می گوییم دولت که فقط افراد دور 
این میز نیستند. صدها هزار نفر مدیر و 

کارشناس و کارمند همه با هم میلیون ها 
نفر هستند. وقتی توهین می کنیم، یعنی 
به میلیون ها نفر توهین کرده ایم. الاقل 
آمار باید درست باشــد؛ اگر می گوییم 
چقدر در بانک ها پول گذاشته شده آمار 
باید درست باشد. وقتی می گویند رشد 
اقتصادی صفر بوده این آمار دروغ است. 
حاال حقیقت را پشت و رو کنیم، واقعیت 

را که نمی شود بهم زد.
الحمدهلل در مناظرات فهمیدیم 
تنها جای ایراددار دولت است 

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر ۱۷ 
طرح بزرگ پتروشــیمی در سال ۹۹ 
افتتاح کردیم، این را نمی توان منکر شد. 
اگر هزارها کیلومتر راه آهن و راه افتتاح 
شده، بگوییم نشــده؟ چرا این حرف را 
می زنیم؟ البته چیزهای خوبی هم در 
این مناظرات مطرح شد که باید انصاف 
به خرج دهیم؛ در این مباحث و مناظرات 
متوجه شدیم سایر قوا بی ایراد هستند 

و تنها جای ایراددار دولت است. اگر در 
کشور ایرادی وجود دارد این ایراد فقط 
برای دستگاه اجرا است و مجموعه قوه 
قضائیه، قوه مققنه، مجمع و نیروهای 
مسلح هیچ مشکلی نداشتند؛ الحمداهلل.

با شعور مردم بازی نکنید
روحانی با کنایه گفت: چقدر خانم ها 

در این چند روز خوب شدند و احترام به 
خانم ها مد نظر قرار گرفته است. اقوام 
و اقلیت ها چقدر خوب شدند و شیعه و 

سنی چقدر با هم برابر شدند. 
رئیس جمهور با بیان اینکه با شعور 
مردم بازی نکنید، افزود: ملت ایران، ملت 
بزرگی است؛ ملتی است که می داند چه 
گذشته است. این افرادی که امروز قصد 
دارند قدرت را به دســت بگیرند، از کره 
مریخ آمده اند؟ همه این اشــخاص در 
کشور بوده اند و در بخش های مختلف 
مسئولیت داشــته اند. باید به نحوی با 
مردم صحبت کنیم که برای مردم قابل 
فهم و پذیرش باشد. مردم بدانند که ما به 

راستی و درستی با آنها حرف می زنیم.
انتقادات تند از رفتار صدا و سیما

رئیس دولت در جلسه هیأت دولت در 
حضور علی عسگری، رئیس سازمان صدا 
و سیما نیز به رفتار انتخاباتی این سازمان 
به شــدت اعتراض کرد و گفت: آقای 
صداوسیما که ســوال طراحی کردید، 
چرا در بحث اقتصادی، جنگ اقتصادی 
را نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟ بعد از 
اینکه سیل اعتراض ها آمد در مناظره 
دوم، دو کلمه گفتنــد. واقعیت ها را به 
مردم بگویید. ما در دوره جنگ اقتصادی 

بودیم.
او همچنین خطاب به نامزدها گفت: 
چرا نمی گویید دولت کشور را از شمول 
فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج 
کرد؟ چرا نمی گویید با برجام موافقید یا 
مخالفید؟ االن تنها راه کشور، بازگشت 

به برجام است.
روحانــی در بخــش دیگــری از 
اظهاراتش گفت: کار به جایی  رسیده که 
کسانی  که در همین دولت با من سینه  به  
سینه می شدند و همه جور پرونده درست 
کرده  بودند که شــبکه های اجتماعی 
مختلف باید فیلتر شــوند، می گویند 
مخالف فیلترینگ هستند؛ خدارو شکر 

همه مخالفند با فیلتر کردن.

او همچنین درمورد اظارات نامزدها 
درباره پهنــای باند اینترنــت گفت: 
الحمدهلل همه می گویند مــا طرفدار 
پهنای باند هستیم. این باند چقدر خوب 
شــده اخیرا، پهنایش قبال خیلی ها را 

اذیت می کرد.
 تاریخ سعه صدر دارد، 

صدا و سیما نیست
روحانی در پایان خاطرنشان کرد: 
عزیزان من در دستگاه اجرایی، وزرا و 
معاونان محتــرم؛ در هفته های پیش 
رو با همــان قدرت بایــد کار کنید و 
طرح ها را باید تکمیل و افتتاح کنید. 
این حرف ها و تخریب ها روحیه دولت 
یازدهم و دوازدهم را نمی تواند تخریب 
کند. دولتی که در برابر شــش قدرت 
دنیا ایستاد و توافق را به نتیجه رساند، 
در برابر حرف هــای دروغ هر وزیر و 
سازمانی موظف اســت پاسخ دهد، 
اینکه صدا و سیما پخش کند یا نکند 

مهم نیست. 
وی افزود: تاریخ ســعه صدر دارد، 
صدا و سیما نیست. شــما واقعیت ها 
را به مردم بگویید. امیدوارم انتخابات 
خوبی در پیش داشته باشیم و دولتی 
قوی تر از دولت یازدهــم و دوزادهم 

تشکیل شود.

کنایه های تند روحانی به صدا و سیما و مناظره ها؛

کاندیداهاازکرهمریخنیامدهاند

خبر

وزیر امور خارجه کشــورمان طی نامه ای به 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد، 
تحریم های شــدید و یک جانبــه بانکی ایاالت 
متحده آمریــکا را دلیل عدم پرداخت ســهم 
ایران به ســازمان ملل دانست و تعلیق حق رأی 
جمهوری اســالمی ایران به واســطه این عدم 

پرداخت را رد کرد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این 
نامه تصریح کرد: همانطور که شما و در حقیقت 
همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هســتید، مردم 
ایران تحت بی سابقه ترین جنگ اقتصادی )در 
واقع تروریســم اقتصادی( پیرو تصمیم دولت 
ترامپ بــرای خروج یکجانبه آمریــکا از برجام 
)که به صورت بی شــرمانه ای تا به امروز توسط 

جانشــین او به عنوان اهرم چانه زنی ادامه یافته 
است( قرار دارند .

ظریف در ایــن نامه اقدام ســازمان ملل در 
مجازات مردم ایران به واسطه سلب حق ر ی آنها 
در این سازمان را غیر منطقی و نادرست خوانده 
و اضافه کرده اســت: مردم ایران به اجبار یکی از 
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال 
پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا )چه 
برسد به پرداخت بدهی های معوق سازمان ملل( 
منع شده اند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل 
ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه 

بشریت بی اعتنا بوده است.
وزیر امور خارجــه کشــورمان تاکید کرد: 
اقدامات غیرقانونی آمریکا در جنگ و تروریسم 

اقتصادی بــه ظرفیت ایران برای انتقال ســهم 
مالی خود به ســازمان ملل و تعــداد دیگری از 
ســازمان های بین المللی آسیب رسانده است و 
این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید 
روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن 
منابع نقدی چند میلیارد دالری ملت ایران در 
کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک ها بوده است.

 ظریف از اینکه یک عضو موســس سازمان 
ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاماًل خارج 
از کنترل خود که ناشــی از اقدامات غیرقانونی 
و یکجانبه دولتی دیگر بــوده، از حق رأی خود 

محروم شده ابراز تاسف نمود.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: 
منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی 

می دهد که تصمیم بگیرد »عدم پرداخت )سهم 
مالی( ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده 
است« و در این صورت آن کشور همچنان امکان 
ر أی دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری 
اســالمی ایران اطالعیه تعلیق حق ر أی خود را 

رد می کند.
ظریف در پایان افزود: جمهوری اســالمی 

ایران کاماًل به انجام تعهدات مالی خود در قبال 
سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه 
این شــرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز 
غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده برداشــته 
شود، به تمامی تالش های خود در راستای تسویه 
سهم مالی معوق خود نســبت به سازمان ملل و 

سایر سازمان های بین المللی ادامه خواهد داد.

در نامه ظریف به گوترش مطرح شد؛

اعتراض ایران به تعلیق حق رأی در سازمان ملل

 شماره   816 /   پنجشنبه 20  خرداد   1400  /   29  شوال 1442  / 10  ژوئن   2021

ادعای فاکس نیوز درباره سایت 
سنجریان در نزدیکی جاجرود

شــبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد که طبق 
تصاویر ماهــواره ای جدید، ایــران در حال انجام 
فعالیت های غیرعادی در اطراف سایت سنجریان 
در نزدیکی شهر جاجرود است. این شبکه خبری 
ادعا کرده این تصاویر ماهواره ای که از سوی شرکت 
مکسار ارائه شده و در آزمایشــگاه اینتل لب مورد 
تحلیل قرار گرفته، نشان می دهد که از ۱۵ اکتبر سال 
۲۰۲۰، یعنی ۲۴ مهر ۹۹ تعداد ۱۸ خودرو در این 
سایت حضور دارند. فاکس نیوز ادامه داده که در این 
سایت حفاری صورت گرفته و یک جاده دسترسی 

جدید به آن ساخته شده است.
    

اعالم آمادگی مشروط همتی برای 
دیدار با جو  بایدن 

خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« گزارش داده 
عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
به این خبرگــزاری گفتــه که مایل اســت با جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در صورت پیروزی در 
انتخابات هفته آینده دیدار کند، البته »آمریکا باید 
ســیگنال های بهتر و قوی تری« برای جمهوری 
اسالمی ارسال کند. در ادامه گزارش این خبرگزاری 
آمده اســت: »همتی در این گفت وگو تاکید کرد 
بازگشت آمریکا به توافق هســته ای از هم پاشیده 
ایران، بــرای هر گونــه رابطه احتمالــی در میانه 
تنش های گســترده تر در خاورمیانه )غرب آسیا( 

کلیدی است.« 
    

عراقچی: 
مسائل کلیدی در مذاکرات وین 

باقی مانده است
ســید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشــد 
کشورمان در وین پس از نشست با اعضای کمیسیون 
امنیت ملی مجلس برای توضیــح درباره جزئیات 
مذاکرات وین، گفت: مذاکرات به نقطه ای رسیده 
که برخی مســائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و 
باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. ما هفته آینده 
دور جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم 
که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته باشیم ولی 
درباره اینکه دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، قضاوت 
زود است. وی افزود: اختالف نظرها درباره مسائل 
جدید نیســت، در واقع اختالف نظر در خصوص 
موضوع هایــی اصلی در ارتباط با نحوه بازگشــت 

طرفین به توافق است.
    

 احتمال تاخیر 
در برگزاری نشست وین

خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال تاخیر در 
نشست بعدی وین خبر داد. الرنس نورمن، خبرنگار 
این رســانه در توئیتی نوشت: فهمیدم که احتماال 
نشست بعدی مذاکرات ایران قبل از شنبه برگزار 
نمی شود. این زمان شش روز قبل از انتخابات ریاست 

جمهوری ایران می شود.
    

الوروف: 
منافع ایران و ترکیه در گفت وگوها 

درباره قره باغ لحاظ می شود
ســرگئی الوروف، وزیــر خارجه روســیه روز 
چهارشنبه با اشاره به درگیری های قره باغ و مذاکرات 
جاری برای پایان دادن به این مناقشه گفت: روسیه 
از طریق تالش های نیروهای حافظ صلح و وزارت 
شرایط اضطراری به صورت فعاالنه در این مهم دخیل 
است. وی با بیان اینکه فعالیت های کارگروه های سه 
جانبه ارمنستان، روســیه و جمهوری آذربایجان 
در رفع موانع ارتباطات منطقه ای نیز به این مسئله 
اختصاص یافته است، افزود: هم  منافع ترکیه و هم  
منافع ایران در این  مباحث سه جانبه در نظر گرفته 
می شــوند. در غیر این صورت رفــع موانع نتیجه 

حداکثری در بر نخواهند داشت.
    

 خانواده ساسان  نیک نفس 
شکایت کردند

علی شریف زاده، وکیل ساســان نیک نفس، 
زندانی سیاسی بیماری که در زندان جان باخت، 
خبر داد که به »درخواســت و همراه بــا« پدر و 
مادر ساسان نیک نفس، شکایت »قتل عمد« در 
دادســرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران بزرگ، برای 
بررســی چگونگی درگذشــت او طرح کرده و با 
سرپرست دادسرای جنایی و معاون دادستان تهران 
نیز در این خصوص جلسه داشته اند. گفتنی است 
روز شنبه هفته جاری، ساسان نیک نفس، زندانی 
سیاسی و امنیتی محبوس در قرنطینه زندان تهران 
بزرگ که بــه بیماری های متعــددی مبتال بود، 
در زندان درگذشــت. اداره کل زندان های استان 
 تهران طــی اطالعیه ای اعالم کرد کــه وی بر اثر 

»مصرف قرص« جان باخته است.

روحانی با این کنایه که در 
این مباحث و مناظرات 
متوجه شدیم سایر قوا 
بی ایراد هستند و تنها 

جای ایراددار دولت است، 
گفت: این افرادی که امروز 

قصد دارند قدرت را به 
دست بگیرند، از کره مریخ 
آمده اند؟ همه این اشخاص 

در بخش های مختلف 
مسئولیت داشته اند

کار به جایی  رسیده که 
کسانی  که در همین دولت با 
من سینه  به  سینه می شدند 

و همه جور پرونده درست 
کرده  بودند که شبکه های 

اجتماعی مختلف باید فیلتر 
شوند، می گویند مخالف 

فیلترینگ هستند؛ خدارو 
شکر همه مخالفند با فیلتر 

کردن

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت 
در مورد سند ۲۰3۰ نه مصوبه ای دارد و نه اقدامی کرده، 
گفت: شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه هیچ مبنایی 

ندارد.
محمود واعظی در حاشــیه نشســت هیأت دولت 
دربــاره ارجــاع شــکایت مجلــس از دولت بــه قوه 
قضاییــه در خصــوص ســند۲۰3۰ اظهار کــرد: این 
مجلس موضوعات مختلــف پیدا کرده کــه یکی پس 
از دیگــری پرونــده قضایی درســت می کنــد. دولت 
یازدهــم و دوازدهم آنچه براســاس صحبــت رهبری 

 بوده، همه دقت ها را انجــام داده تا اهــداف مورد نظر 
محقق شود.

وی همچنین با اشاره به مناظره نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: متاسفم از اینکه در این مناظره 
گویا هدف اصلی زدن و تخریب دولت است اکثریت این 
افراد با تفکراتشان در ۸ ســال گذشته همواره این کار را 

کردند و توفیقات دولت را ندیدند.
معاون پارلمانی دولت نیز پس از جلسه هیأت دولت 
دیروز در جمع خبرنــگاران در این خصوص اظهار کرد: 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰، دولت مطلقا و به هیچ وجه برای 
سند ۲۰3۰ حکم، بودجه  و اعتباری را نیاورده و تعهدی 

را نیز در این باره نپذیرفته است.
حسینعلی امیری، با تاکید بر اینکه در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مطلقا به موضوع سند ۲۰3۰ پرداخته نشده است، 
اظهار داشت: مطلبی که یکی از نمایندگان مجلس تذکر 
داد، صرفاً بر اثر اشتباه سهوی بود که یک کارشناس در 

یکی از جداول انجام داده بود که بالفاصله سازمان برنامه 
و بودجه، هم در فایل و هم در نســخه های کاغذی آن را 

اصالح کرد.
مجلس اجازه صحبت به نماینده دولت نداد

معاون پارلمانــی رئیس  جمهــور ادامــه داد: فکر 
می کردیم چــون توضیحاتی که داده ایم، مســتدل و 
مستند بود و قانون بودجه هم کاماًل مشخص و گویا است، 
قضیه حل و فصل شده تا اینکه هفته گذشته دیدیم این 
درخواست در دســتور هفتگی مجلس شورای اسالمی 

قرار گرفته است.
امیری با اشــاره به گزارش روز سه شنبه کمیسیون 
قضایی مجلس تصریح کرد: دیــروز در مجلس گزارش 
کمیسیون قضایی قرائت شــد. البته این گزارش هم از 
جهت شــکلی و هم از جهت ماهیتی ایرادهایی داشت 
و متاســفانه مثل موارد دیگر که درخواست اعمال ماده 
۲3۴ می شود، به نماینده دولت اجازه صحبت داده نشد.

وی با اشــاره به ضــرورت رعایت انصــاف و قانون 
خاطرنشان کرد: قاعده اش این است که وقتی گزارشی 
از یک کمیســیون در صحــن علنی مجلــس مطرح 
می شــود، اصول انصاف و قواعد دادرســی بر این است 
که کســی که گزارشــی بر علیه او قرائت می شود، به او 
اجازه دفاع و صحبــت بدهند اما گزارش کمیســیون 
 قضایــی یکطرفه قرائــت شــد و اجــازه صحبت هم 

به نماینده دولت ندادند.
امیری افزود: درخواســت ما این است که در چنین 
مواردی بر اســاس اصول انصاف و قواعد دادرسی اجازه 

بدهند دولت صحبت کند.
به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، این گزارش 
در ادامــه به رأی گذاشــته شــد و حــدود ۱۸۰ نفر از 
نمایندگان به آن رأی موافق دادند، البته سه نفر مخالف 
 بودند و ســه نفر ممتنــع و تعدادی هــم در ر أی گیری

 شرکت نکردند.

واعظی:

دولت در مورد سند ۲۰۳۰ نه مصوبه ای دارد و نه اقدامی کرده است


