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رهبر انقالب با اشاره به اختالف نظر مجلس و دولت درباره
قانون هسته ای بیان کردند

«سوتزنان»تغییرکاربریاراضیهم
پاداشمیگیرند

حد غنی سازی ایران ۲۰درصد نیست متناسب با نیاز کشور
ممکن است به ۶۰درصد هم برسد

••جــامجــم-ایــن روزنــامــه از اوضـــاع زندگی
کولبران پس از ورود بنیاد برکت به اشتغالزایی
برای این قشر گزارشی تهیه و در تیتری نوشته
است ۳۵۰۰":کولبر صاحب شغل شدند".
••اعتماد – این روزنامه نوشت:با توجه به ناروشن
بودن رویکرد دستگاههای حاکمیتی نسبت به
انتخابات ،به نظر میرسد جامعه نیز هنوز چندان
نسبت به کلیت بحث انتخابات رغبت نشان نداده
و همین باعث شده که فضای انتخابات به نحوی
دچاررخوتوسردیشود؛شرایطیکهباعثشده
شاهد باشیم بحث انتخابات هنوز آنطور که باید و
شاید،میانشهروندانمطرحنشدهوچندانتوجه
خاصی به آن نمیشود.
••کیهان – اینروزنامهدرواکنشبهتوئیتمشاور
سابق روحانی در حمایت از سیاست های بایدن
نوشت«:اگرچهابوطالبیسعیکردهمرادشرادر
لفافه کلمات بپیچد ،اما روشن است که خواستار
مذاکره مستقیم با آمریکا به بهانه حل مشکالت
است .او اما به عنوان یک ایرانی توضیح نمیدهد
که تکلیف برجام با همه خسارتها و هزینههایش
برای کشورمان چه میشود؟ به عبارت دیگر،او
به عنوان یکی از بزککنندگان برجام در زمان
خودش ،حال میخواهد این یادگاری بزرگ(!)
اعتمادکنندگانسهلاندیشبهآمریکاراخاککند
و از نو ،به آرزواندیشی و اعتماد به طرف عهدشکن
برجامدعوتکند».
••فرهیختگان – این روزنامه در گزارشی با تیتر
«زنگخطرزندگی 21میلیوننفردربافتفرسوده»
نوشت « :هم اکنون  5میلیون و  740هزار مسکن
فرسوده در کشور وجود دارد که نوسازی آن ها تمام
مسکنموردنیازکشورراتامینخواهدکرد».
••آفتاب یزد  -این روزنامه از «ساز ناکوک برخی
اصالحطلبان»گزارشدادهوبهنقلازمیرزایینیکو،
سخنگوی حزب مجمع ایثارگران نوشت « :برخی
دوستاناصالحطلبدرجمع،مصوباترامیپذیرند
و صورت جلسه امضا میکنند اما در بیرون از جمع،
راهیرامیروند،حرفیرامیزنندوکاریرادرپیش
میگیرندکهبویانشقاقمیدهدنههمگرایی».

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت:محمدرضا عارف رئیس
بنیاد امید ایرانیان درباره کاندیداتور یاش در
انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۴۰۰گفت :در
حال بررسی هستیم و در کمیته راهبردی کار
میکنیم .من هیچ وقت شانه از زیر بار مسئولیت
خالی نــکــرد هام ،هیچوقت هــم بــرای پذیرش
مسئولیت پیشقدم نشدهام .روند پیش رو شرایط
حضور من در انتخابات را مشخص خواهد کرد.
••آفتاب نیوز نوشت :انیس نقاش مبارز عرب
لبنانی در  ۷۰سالگی در دمشق درگذشت.
علت فوت وی کرونا اعالم شده است .نقاش به
اتهام اقدام به ترور شاپور بختیار آخرین نخست
وزیــر رژیــم پهلوی ،در سال  ۱۳۵۹خورشیدی
(۱۹۸۰میالدی)دردادگاهیدرپاریسبهزندان
ابد محکوم شد ،اما کمتر از یک دهه بعد در پی
صدور حکم عفو از طرف فرانسوا میتران ،رئیس
جمهوری وقت فرانسه از زندان آزاد شد و به ایران
بازگشت.جسد او امروز به بیروت منتقل میشود.
••فرارو مدعی شد :جمعیت امام علی (ع) اعالم
کرده است که وزارت کشور به دنبال انحالل این
موسسه است .بنا به گفته این موسسه« :وزارت
کشور دادخواست انحالل جمعیت امام علی را
در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی
آن  ۱۲اسفند امسال تعیین شده است».

افزار نظام اسالمی وظیفه
▪روزآمد کردن نرم
ِ
فضالیصاحبنظراست

حضرت آیــت ا ...خامنهای در ابتدای سخنان
شان ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و
حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو
فقیدمجلسخبرگان،یکیازنیازهایمهمجوامع
اسالمیراعملیاتیکردنمفاهیمدینیبرشمردند
و گفتند :در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی
شد،برایکشوروملتوآبرویجمهوریاسالمی،
ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات
آن محروم شدیم.ایشان افزودند :امام بزرگوار با
حضوردرصحنهوتبیینمفاهیمیهمچونتوکل،
تکلیف ،ایثار ،جهاد و شهادت ،آن ها را در جامعه و
زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن ،پیروزی ملت
ایران در یک جنگ هشت ساله بین المللی بود.
ایجادنهضتاسالمی،نظریهپردازیبرایساختار
نظاموگسترشدادندینبهعرصههایاجتماعی
و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر
نمونههایی بود که رهبر انقالب اسالمی به آن ها
اشاره کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع،
عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات بهوسیله
مردم و جوانان و دستگاه های دولتی و نهادهای
انقالبیوشکلگیرینهضتبزرگکمکمؤمنانه
درشرایطکروناییبودکهگرههایزیادیرابازکرد.
ایشانروزآمدکردننرمافزا ِرنظاماسالمیراوظیفه
فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند :البته این
بهروزرسانیبهمعنایدستکاریدرمنظومهمفاهیم
دینینیستبلکهبهمعنایکشفحقایقمتناسببا
المللینظاماسالمیاست.
نیازهایداخلیوبین
ِ

▪ باید مفهوم دینی استقامت و صبر ،به یک
حرکتجمعیدرجامعهتبدیلشود

رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با
مسائل روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال
هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای شرطی
دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را
منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آن ها
ممکناستبهشدتگمراهکنندهوهالککننده
باشد،نظاماسالمیچهبایدبکند؟حضرتآیتا...
خامنهای در پاسخ به این سوال تأکید کردند :در
چنینشرایطیبایدمفهومدینیاستقامتوصبر،
بهیکحرکتجمعیدرجامعهتبدیلشود،آنهم
در شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه هستند
که بخشی از آن ها ناشی از فشارهای دشمن
است.ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به
خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه
دشمنیاتبییناینموضوعراکهخداوندقطع ًادر
برابر بیعملی و بیتوجهی مسئوالن واکنش تند
خواهدداشت،ازدیگرنمونههایموردنیازجامعه
برشمردند و افزودند :تغذیه عقبه فکری نظام
اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضال و
متفکرینصاحبصالحیتیبهعهدهبگیرندکهاز
جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی
ب هدورباشند.
▪اختالفنظر مجلس و دولــت دربــاره قانون
هستهایباهمکاری 2طرفحلشود

رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان
به مسئله هستهای پرداختند.حضرت آیـتا...
خامنهای با اشــاره به قانون مصوب مجلس در
خصوصکاهشتعهداتبرجامی،گفتند:مجلس
قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد
و تا دیروز کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام
دادند و انشاء ا ...فردا نیز یک مورد دیگر از این
قانونانجامخواهدشد.ایشانبااشارهبااختالف
برداشتی که مجلس از کار دولت دارد ،افزودند:
ایناختالفنظرهاقابلحلاستوبایددوطرف،
قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید
اختالفها رها یا تشدید شود که نشاندهنده
دوصدایی باشد.رهبر انقالب اسالمی تأکید
کردند :دولــت خود را موظف به عمل به قانون
میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است،
بهدقتعملشود.
▪  3کشور اروپــایــی و آمریکا مستکبرانه و
طلبکارانهحرفمیزنند

حضرتآیتا...خامنهایادبیاتآمریکاوسهکشور
اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران

رامستکبرانه،طلبکارانهوغیرمنصفانهوادبیاتی
غلط خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی از روز
اول و تا مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به
تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول
به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور
بودند ،بنابراین آن ها باید مورد عتاب و خطاب و
بازخواستقرارگیرند.
▪ نتیجه ادبیات استکباری ،افزایش نفرت
مردمایرانازغربیهاست

ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد
و دیگران هم با او همراهی کردند ،دستور قرآن
ایناستکهتوهمتعهدرارهاکنکهبااینحالباز
همدولتمحترمماتعهداترارهانکردوبهتدریج
بخشی از آن ها را کاهش داد که البته این موارد
نیز در صورت عمل کردن آن ها به وظایفشان
قابل برگشت است.رهبر انقالب اسالمی نتیجه
ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از
غربیهادانستند.

▪اســام ساخت ســاح هستهای را ممنوع
میداند

ایشانگفتند:دراینمیانآندلقکصهیونیست
بینالمللی دایم میگوید ما نمیگذاریم ایران
به سالح هستهای دست یابد ،در حالی که باید
بــه او گفت اگــر جمهوری اســامــی تصمیم به
دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر
ازاوهمنمیتوانستندمانعشوند.حضرتآیتا...
خامنهای تأکید کردند :آن چه مانع جمهوری
اسالمی برای ساخت سالح هستهای است ،فکر
و مبانی اسالمی است که ساخت هر سالحی اعم
از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم
عادیمیشود،ممنوعمیداند.

▪اگــر الزم باشد بــرای مصارف غیرنظامی
غنیسازیرابه ۶۰درصدهممیرسانیم

ایشانبایادآوریقتلعام۲۲۰هزارنفردربمباران
اتمیآمریکاوهمچنینمحاصرهمردممظلومیمن
و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه به وسیله
جنگنده های ساخت غربیها ،گفتند :کشتار
غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و
غربیهاستوجمهوریاسالمیاینروشراقبول
نداردوبرهمیناساسبهسالحهستهایفکرهم
نمیکند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما

ایست به نظارت های فراپادمانی از امروز

بابیانیهمشترکایرانوآژانس،کلیهنظارتهایفراپادمانیازامروزمتوقفخواهدشد،بااینحالنمایندگانمجلسباانتقادازبرخی
مفاداینبیانیه،گزارشتخلفدولتازاجرایقانونهستهایمجلسرابهقوهقضاییهارسالکردند
توکلی 24-ساعت قبل از اجرایی شدن گام دوم
قانون«اقدامراهبردیبرایرفعتحریمها»وخروج
ایرانازپروتکلالحاقی ،ایرانوآژانسبینالمللی
انرژیاتمیدرپایانسفرگروسیمدیرکلآژانس،
بیانیهمشترکصادرکردند.دربخشیازاین بیانیه
آمده است":ایران و آژانــس تفاهم کردند اجرای
پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور
کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران
اجرا می شود .بر این اساس ،طبق قانون مجلس
هیچ دسترسی  فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد

شدوهیچگونهبازرسیفراپادمانی انجامنمیشود.
مقصودازتداومراستیآزماییونظارت ضرورینیز
این است که ایران به مدت سه ماه اطالعات برخی
فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست
مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد
داشت .در این مدت ،آژانس به این اطالعات هیچ
دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد
ایرانباقیمیماند.چنانچهظرف 3ماهتحریمها
بهطورکامللغوشد،ایرانایناطالعاترادراختیار
آژانــس می گــذارد ،در غیر این صــورت اطالعات
برای همیشه پاک خواهد شد .به دلیل مالحظات
حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات
کلیدی ایــران ،پیوست بیانیه که شامل فهرست
این تاسیسات است ،محرمانه خواهد ماند .رافائل
گروسی  نیز پس از بازگشت از تهران ،در فرودگاه
وین بهخبرنگارانگفت«:براساستوافقجدیدبه
صورت موقت و به مدت سه ماه راستیآزماییهای
فنی در مــواردی مشخص و نظارتهای الزم بر
فعالیتهای ایران انجام خواهد شد ».موضوعی
که با واکنش بسیاری از سوی نمایندگان مجلس
روبه روشد؛ زاکانی رئیس مرکز پژوهش ها گفت
که این توافق دولت و آژانس "خالف منافع ملی"
استو مجتبیذوالنوریرئیسکمیسیونامنیت
ملی نیزپشتتریبونآمدوخواستارمحاکمهدولت
شد و تاکید کرد  «،تا قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته
منعقدشد،پارهنشود،هیچمقامدولتیحقورودبه

طلوعآفتابفردا6:41

ویژه های خراسان

دعوتبههمصداییهستهای
گــروه سیاسی-رهبر انقالب عصر دیــروز در
دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان،
منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرم
افــزا ِر ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره
به لــزوم روزآمــد شدن این نرم افــزار متناسب با
گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز
چالشهایجدیدگفتند:یکیازوظایفمهمفضال
و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اسالمی
بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز
جامعهاست.حضرتآیتا...خامنهایهمچنین
ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی
درباره ایران را ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه و
غیرمنصفانهدانستندوگفتند:نتیجهاینادبیات
جزمنفورترشدنآنهانزدملتایراننخواهدبود.
ضمنآنکهجمهوریاسالمیازمواضعمنطقی
خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد و بر
اساسمصلحتونیازکشورتاآنجاکهالزمباشد،
حتیتاغنیسازی ۶۰درصدپیشخواهدرفت.

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

مجلسراندارد».ویحتیازتعلیقبررسیبودجه
در مجلس تا تعیین تکلیف نشدن این موضوع
سخن به میان آورد که بسیاری از کاربران فضای
مجازی آن را به نوعی گروگان گرفتن معیشت
مردم درباره یک اختالف نظر دانستند  .در این
بین مجلس با  ٢٢١رای موافق ٦ ،رای مخالف و
 ٧رای ممتنع از مجموع  ٢٣٩نماینده حاضر در
جلسه ،شکایت خود از دولت درباره استنکاف از
قانون لغو تحریمها را به قوه قضاییه ارجاع داد و
خواستار برخورد با متخلفان شد .از سویی دیگر
اماافرادیهمبودندکه برداشتمتفاوتیازبیانیه
مشترک ایران و آژانس داشتند ،از جمله مهدی
محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس که این
توافقباآژانسراهمگامباقانون«اقدامراهبردی»
توصیف کرد و نوشت  «:از روز سه شنبه اجرای
پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس تمام وکمال
در ایــران متوقف می شــود یعنی آژانــس به هیچ
تاسیسات یا اطالعات پروتکلی دسترسی نخواهد
داشت».محمدیدربارهفرصتسهماههایکهدر
بیانیهذکرشدهاست،گفت«:ایرانبهاندازهسهماه
فیلمهایدوربینهارانزدخودنگهمیدارد،بدون
هرگونهدسترسیآژانس.بعدازآندیگرفیلمیهم
ذخیره نمی شود ».رئیس مجلس نیز در توئیت روز
گذشته خود تصریح کرد که گام دوم قانون اقدام
راهبردی بدون هیچ اما و اگری اجرا خواهد شد«:
مطابققانونمجلس،اجرایپروتکلالحاقیازروز
 ۵اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع

ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با
نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت،
حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نخواهد بود و تا
هرجا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد
مث ً
البرایپیشرانهستهاییاکارهایدیگرممکن
است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیــتا ...خامنهای افــزودنــد :البته یک
قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر آن ها
عملکنندماهمتاهمانچندسالعملخواهیم
کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال
سالحهستهاینیستیم.
▪غربی ها میخواهند مؤلفههای قدرت را از
ایرانبگیرند

رهبر انــقــاب اســامــی خاطر نشان کردند:
مــوضــوع ســاح هستهای بهانه اســت ،آن ها
حتی با دستیابی ما به سالحهای متعارف هم
مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت
را از ایران بگیرند.حضرت آیتا ...خامنهای با
اشاره به این واقعیت که نیروگاه های هستهای
با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی از
مهم ترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور
خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی را یک امر
مس ّلم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود
آن روز شروع کرد بلکه باید از امــروز برای نیاز
آن زمــان آمــاده شد.ایشان افــزودنــد :غربیها
میخواهند در روزی که ایران به انرژی هستهای
نیاز پیدا میکند ،محتاج آن ها باشد و آن ها این
نیاز ما را وسیلهای بــرای تحمیل ،زورگویی و
باجخواهیهای خود قرار دهند.

▪در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا
عقبنشینینخواهیمکرد

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری
اسالمیدرقضیههستهاینیزهمانندسایرقضایا
عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آن چه که
مصلحتونیازامروزوفردایکشوراست،باقدرت
پیش خواهد رفت.پیش از سخنان رهبر انقالب
اسالمی ،آیتا ...جنتی رئیس مجلس خبرگان
و حجتاالسالم والمسلمین رئیسی نایب رئیس
دوم این مجلس گزارشی از اجالسیه خبرگان و
مسائل مورد تأکید در آن و همچنین جزئیاتی از
اصالحات موادی از آییننامه انتخابات مجلس
خبرگانرهبریبیانکردند.

دسترسیفراترازپادمانمطلق ًاممنوعوغیرقانونی
است.هرنوعهمکاریفراپادمانیباآژانسدرآینده
نیز طبق مــاده  ۷مستلزم تصمیمگیری مجلس
است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را تضمین
خواهد کرد».در این بین حتی سعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت خارجه نیز در پاسخ به این سوال
که آیا توافق صورت گرفته بین ایــران و آژانــس با
هدف ارائه فرصتی به آمریکاست؟ تاکید کرد که
اینبیانیهنهتنهافرصتیبهآمریکاییهاندادهبلکه
کامال در چارچوب مصوبه مجلس انجام گرفته
است .در این بین ،توضیحات کاظم غریب آبادی
نماینده ایران در آژانس که در مذاکرات گروسی و
سازمان انرژی اتمی حضور داشت ،توافق صورت
گرفتهباآژانسراخواناترکرد،غریبآبادیبااشاره
بهاینکه هیچدسترسیفراپادمانیبهآژانساعطا
نخواهد شد،گفت «:تداوم راستی آزمایی آژانس،
برابرپیوستفنیبیانیهمشترک،صرفاناظربرحفظ
و نگهداری اطالعات برخی فعالیت هاو تجهیزات
نظارتی توسط ایــران بــرای  ٣مــاه اســت .در این
مدت،آژانسبهایناطالعاتهیچدسترسیندارد
واطالعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند ».در
این میان دولت در بیانیه ای ضمن استقبال از
دعوت رهبر انقالب برای ایجاد یک صدایی در
کشور در اجرای قانون مجلس ،تاکید کرد که
مذاکرات و توافقات با آژانس کام ً
ال منطبق با
قانون اساسی و قوانین کشور و به ویژه مصوبه
شــورای عالی امنیت بوده است .در بخشی از
این بیانیه همچنین نوشته شده است:در عین
حال اگر مجلس چنین حرکت هوشمندانه ای
را خالف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه
مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت
عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه
هزینه های مترتب بر آن باشد.

طبقپیشنهادیکعضوکابینهکههماکنونتوسط
تعدادی از کارشناسان و مدیران دولتی ،در حال
بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت است،
مقررشدهباتصویبتبصرهایتوسطهیئتوزیران،
بودجهایخاصبرایمخبرینیاگزارشگرانفساد
(سوت زنان ) تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ
ها در کشور تعیین و به آن ها پرداخت خواهد شد.
همچنین مجریان و عوامل نظارتی دولتی در این
موضوعهماعتبارتشویقیمیگیرند.

چهره

پاسخ حداد عادل به ادعای جنجالی
احمدی نژاد

دست بوسی فرح دروغ چندشآور است،
حق شکایت از احمدی نژاد را برای خود
محفوظ می دانم

در روزهــای گذشته ویدئویی از حداد عادل رئیس
شورای ائتالف نیروهای انقالب در فضای مجازی
پخش شد که در آن سخن از رد صالحیت محمود
احمدینژاد رئیسجمهور سابق به میان آورد .وی
در بخشی از سخنرانی خود در جمع اتحادیه جامعه
اسالمیدانشجویانمیگوید«:آمدناحمدینژادرا
اص ً
ال بهعنوان شوک انتخابات در نظر نگیرید؛ یعنی
تکلیف روشن است .زیاد تحت تأثیر موضعگیری
و فضای مجازی و حــرف زدنهــا نباشید .چنین
اتفاقی نخواهد افتاد ».در واکنش به این اظهارات
حــدادعــادل ،احمدینژاد نیز در ویدئویی به این
سخنان واکنش نشان داد و با انتقاد از آن مدعی شد
که حدادعادل پیش از انقالب دست فرح پهلوی را
بوسیده و به دیدار وی با همسر دکتر فاطمی اشاره
کرد .در واکنش به اظهارات احمدی نژاد ،غالمعلی
حدادعادل با انتشار جوابیه ای با اشاره به این که
هیچرابطهایبادفترفرحنداشتهوهیچگاهاوراندیده
است ،ادعاهای احمدینژاد درباره دستبوسی را
«دروغ محض»« ،چندشآور» و سناریوی رسوایی
دانست .در بخشی از توضیحات حداد عادل آمده
اســـت":در جلسهای کــه ایــن جانب بــا گــروهــی از
دانشجویان دربارۀ انتخابات سال  1400داشتم،
هنگامیکهسخنازتعددنامزدهاواعالمنظرشورای
محترم نگهبان به میان آمــد ،بر حسب برداشت و
تحلیلخودوباتوجهبهردصالحیتآقایاحمدینژاد
در سال  96و همچنین توصیۀ سخنگوی آن شورا
که «کسانی که نوبت قبل رد شدهاند ثبتنام نکنند»
نظر خود را اعالم کردم .نکتۀ دیگری که در واکنش
ایشان آمده مطالبی است که دربــارۀ مجلس هفتم
گفتهاند .برخالف اظهارات ایشان همه میدانند
که مجلس هفتم بیش از هر مجلس دیگری از دولت
ایشان حمایت کرده است و بیشترین کژتابی را نیز
همان مجلس از آقای احمدینژاد دیده است .آقای
احمدینژاد رسم ًا و صریح ًا مصوبات مجلس را که
پس از تأیید شــورای محترم نگهبان صورت قانون
مییافته در کشوی میز خود نگاه میداشته و آن ها
را برای اجرا ابالغ نمیکرده است .مخالفت مجلس
هفتمبااینرفتاردیکتاتورمآبانه،دفاعازحقوقملتو
نمایندگانملتبودهاست.آنچهدربارهدستبوسی
فرح گفتهاند نیز دروغ محض چندشآور و سناریوی
رسوایی است که فقط دشمنان از آن سود میبرند.
اینجانبدرسالهایقبلازانقالبهیچرابطهایبا
دفترفرحنداشت موهیچگاهاوراندیدم،بنابرایندروغ
گویی آقای احمدینژاد محرز و اصل دستبوسی و
عکسی که به ادعای ایشان نزد همسر شهید دکتر
فاطمی موجود بوده نیز از ساختههای ایشان است.
مرتبطساختناینموضوعبادستگیریهمسردکتر
فاطمی هم دروغ دیگری است که به منظور خاصی
طراحی شده است .دربارۀ علت دستگیری آن خانم
مقاماتیکهویرادستگیرکردهاندمیتوانندتوضیح
دهندودرنهایتکمترینمطالبهازآقایاحمدینژاد
این است که بر ادعای خود سند ارائه دهد .پرونده
دستگیری و بازجویی و زندان این جانب و اخراجم از
دانشگاه در سالهای قبل از انقالب ،در مرکز اسناد
انقالب اسالمی موجود است که میتواند پاسخی
روشن به کسانی باشد که دربــارۀ انقالب کمترین
رنجی تحمل نکردهاند .این جانب حق شکایت از
آقای احمدینژاد را به سبب نشر اکاذیب و افترایی
که به من زده برای خود محفوظ میدانم و اطمینان
دارم با رسیدگی به ادعــای ایــشــان ،حقیقت بر
همگان روشن خواهد شد.آقای احمدینژاد؛ من
از شما در قبال کمکهایی که به شما کردهام هیچ
انتظار تشکر و سپاس ندارم،
چــون دیــــدهام کــه چگونه
در حق بزرگان کشور -با
همۀ عنایتی کــه بــه شما
داشتهاند -ناسپاسی
کــــردهایــــد/.".
تسنیم

