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تازه نفسها درهیئت رئیسه مجلس یازدهم

•• نشریه الکترونیکی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب در گزارشی نوشت :در ماجرای اعزام
نفتکش ها صرفا نباید از جنبه اقتصادی و منافع
مادی نگاه کرد و مهم تر از این ،وجوه استراتژیک
و راهبردی آن است ...این موضوعات موید آن
است که گویا دوران جدیدی درحال شکل گیری
در منطقه وجهان است همان دورانــی که رهبر
انقالب در اولین دیدار بعد ازشهادت حاج قاسم
و در واکنش به حمله موشکی سپاه به عین االسد
به صراحت آن را اعالم کردند «حاال یک سیلی
دیشب به ایــن ها زده شــد ،ایــن مسئله دیگری
است.آنچهدرمقاممقابلهمهماستاینکارهای
نظامی به این شکل کفایت آن قضیه را نمی کند
این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا
در این منطقه تمام بشود».
••روز پنج شنبه دو روزنامه اصالح طلب «شرق»
و «اعتماد» با تیتر مشابه «اینگوی و این میدان»
به استقبال مجلس یازدهم رفتند و اعتماد در
توضیح تیتر خود نوشت« :مجلس یازدهم آغاز
شد تا منتقدان دیروز پارلمان ،از امروز در جایگاه
پاسخگویی قرار بگیرند» .روزنامه آفتاب یزد هم با
استفاده از تیتر «دست دوستی دولت و بی تفاوتی
مجلس!» که به نظر می رسید می خواهد این طور
بگوید که مجلس یازدهم قصد همکاری با دولت
را ندارد ،در متن این گزارش اش بی تفاوتی را این
طور معنا کرده است که راه رفتن و صحبت کردن
برخی نمایندگان در هنگام سخنرانی رئیس
جمهور« ،از دید برخی به این معنا تلقی میشد
که ظاهرا عدهای اصال ازاین که امروز او در این
افتتاحیه حضور دارد خرسند نیستند».

انعکاس
••نواندیش نوشت  :یک منبع آگــاه با تکذیب
شایعه ارســال نامه آیــتا ...آملی الریجانی به
رهبر انقالب مبنی بر درخواست استعفای خود
از سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :در روز افتتاحیه مجلس یازدهم وی در
جلسه دیگری حضور داشته و امکان حضور در
مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم را نداشته است.
••تابناک خبرداد :مقا مهای آمریکایی برای
جلوگیری از شکلگیری ائــتــاف اقتصادی
مــیــان ایــــران و ونــزوئــا نفتکشهای حامل
سوخت ای ــران را بــه تحریم و مــحــروم شــدن از
دریافت خدمات بیمه و دسترسی به نظام بانکی
بینالمللی تهدید کردهاند .براین اساس روزنامه
والاســتــری ـتژورنــال مدعی شــده ،دو کشتی
تحت مالکیت یونان که با پرچم لیبریا حامل
محصوالت نفتی ایران به مقصد ونزوئال بودند،
برنامه خود برای تحویل محمولههای خودشان
را متوقف کردند .این دو نفتکش ،متفاوت از پنج
نفتکشی است که بــرای تحویل بنزین ایــران با
پرچم کشورمان به ونزوئال رفته اند.
••جام نیوز نوشت « :جیسون برادسکی» عضو
سازمان ضدایرانی موسوم به «نه به ایــران اتمی»
با انتشار یادداشتی در نشریه آمریکایی نیوزویک
از تحکیم پیوند ایـــران و ونــزوئــا بـهشــدت ابــراز
ناخرسندی کرد و نوشت« :دیگر وقتش فرا رسیده
استکهواشنگتنجلویتحکیماینرابطهرابگیرد».

▪روشن شدن تکلیف صندلی شماره «یک»
مجلس

در حالی که برخی از نامزدهای ریاست مجلس
شب قبل در را یگــیــری فراکسیون انقالب
اسالمی کمتر از  10رای آوردنــد ولی با این
حال صبح روز انتخابات هیئت رئیسه در صحن
علنی باز هم کاندیدا شدند .موضوعی که البته
حمید رضاحاجی بابایی آن را رعایت کرد ولی
مصطفی میر سلیم با آن کنار نیامد .نکته ای
که از سوی سید محمد رضا میرتاج الدینی
چهره ای اصولگرا و نزدیک به احمدی نژاد
پیش از رای گیری با لحنی کنایه آمیز این گونه
مطرح شد« :تعهد اخالقی این بود که کسانی
که در فراکسیون اکثریت کاندیدا شدند و رای
نیاوردند در صحن کاندیدا نشوند ».نتیجه
حاصل نیز بیانگر ایــن واقعیت بــود که سکه
اقبال میرسلیم 12رای بود .فریدون عباسی

این امانت مراقبت کنند .إنشاءا ...در پیشگاه
ملت شریف ایران روسفید باشیم».
▪واکنشها در فضای مجازی

که در رای گیری فراکسیون شرکت نکرده
بود ۱۷،رای کسب کرد و 8منتخب مجلس هم
ترجیح دادند رای سفید در گلدان بیندازند .با
این حساب در جلسه انتخابات هیئت رئیسه
مجلس از  267نماینده حاضر در صحن
تنها  37نفر به تکیه زدن فرد دیگری غیر از
قالیباف به صندلی شماره یک مجلس می
اندیشیدند و  230نفر به ریاست محمد باقر
قالیباف رای دادند .در ادامه در فضایی که به
مراتب هماهنگ تر از انتخاب رئیس به نظر
می رسید ،امیرحسین قاضی زاده هاشمی با
 208و علی نیکزاد با  196رای به عنوان نواب
رئیس اول و دوم برگزیده شدند .سید ناصر
موسوی الرگانی ،احمد امیرآبادی فراهانی،
حسینعلی حاجی دلیگانی ،روح ا ...متفکر
آزاد ،علی کریمی فیروزجایی و سید محسن
دهنوی هم به عنوان دبیران هیئت رئیسه
مجلسانتخابشدندومحمدحسینفرهنگی
با  167رای علیرضا سلیمی با  129رای و
محسن پیرهادی با  128رای به عنوان ناظران
هیئت رئیسه مجلس تعیین شدند.
▪تذکرات کرونایی درصحن

پس از انتخاب هفتمین رئیس مجلس در

صحن ،قالیباف در موقعیت استقرار دو رقیب
بازمانده از ریاست مجلس به نشان ادای احترام
حاضر شد .در ادامه به آغوش کشیدن حمید
رضا حاجی بابایی توسط قالیباف و روبوسی
های ممتد نمایندگان با وی به مسئله ای مبدل
شد که مدام در تذکرات شوخ طبعانه احمد
امیرآبادی به رئیس مجلس جدید با اعالم
«کرونا ،کرونا» گوشزد می شد .در ادامه 12
عضو جدید هیئت رئیسه با حضور در جایگاه
در برابر قرآن سوگند یاد کردند که آییننامه را
اجرا و بیطرفی کامل را حفظ کنند.
▪موج پیام های تبریک

بالفاصله پس از پایان جلسه موج صدور پیام
های مقامات و شخصیتهای عالیرتبه نظام،
اعم از مسئوالن لشکری و کشوری همراه با
اعالم پیام های غیر رسمی تبریک چهره ها
و منتخبان مجلس فعلی و نمایندگان ادوار
در فضای مجازی به هفتمین رئیس پارلمان
منتخب مجلس شورای اسالمی ایجاد شد.
همچنین روسای مجالس ترکیه و لبنان نیز در
تماس تلفنی با قالیباف به و ی تبریک گفتند.
قالیباف هم خود در پیامی اعــام کــرد« :به
خودم و همه عزیزان مجلس یادآوری میکنم از
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ویژه های خراسان

گزارش خراسان از حواشی ،واکنش های توئیتری و خوش و بش قالیباف با رقبا در صحن علنی بهارستان
صبح پنج شنبه در حالی تکلیف هیئت رئیسه
مجلس یازدهم مشخص شد که شب قبل از آن
بزرگترین فراکسیون مجلس یازدهم موسوم
بــه فراکسیون انــقــاب اســامــی بــا بــرگــزاری
جلسه خود در صحن مجلس نامزدهای نهایی
هیئت رئیسه را مشخص کرده بود.یک روز بعد
از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم
جلسه انتخابات هیئت رئیسه دایم این پارلمان
برگزارشد تا به گفته تقوی رئیس ِسنی مجلس
این پیام به مردم داده شود که مجلس برای انجام
امور جدی است .تقوی پیش ازآغاز رای گیری
صحبتهایش را با بیان ضرب المثلی که «به
خاطر میخی نعلی افتاد  ،به خاطر نعلی اسبی
 ،به خاطر اسبی سواری افتاد ،به خاطر سواری
جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی یک
مملکت نابود شد»پایان داد و خاطرنشان کرد:
بنابراین میخ اول را باید خوب کوبید و در انتخاب
هیئت رئیسه مجلس باید دقت کنیم.
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مجلس یازدهم که چند روز است به ســوژه اول
کاربران فضای توئیتر تبدیل شده  ،با مشخص
شدن تکلیف رئیس مجلس دوباره این بحث در
فضای مجازی داغ شد و واکنش های متعددی را
درپیداشتکهبرخیازآنهاراباهممیخوانیم:
* حسا مالدین آشنا مشاور رئیس جمهور در
واکنش به انتخاب قالیباف به عنوان رئیس
مجلس یازدهم نوشت « :بار سنگینی بر دوش
سردار قالیباف نهادهشدهاست.دعای رفقای
شهیدش بدرقه راهش باد».
* حساب توئیتری منتسب بــه سید حسن
نصرا ...دبیرکل حزبا ...لبنان بعد از انتخابات
هیئت رئیسه مجلس عکسی از شهید سلیمانی
در کنار محمدباقر قالیباف منتشر کرد.
* برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در اولین
گــام بــرای شفافیت آرا ،از جمله خاندوزی
نماینده تهران ،زنگنه نماینده تربت ،نیک بین
نماینده کاشمر ،محمدرضا مبلغی نماینده
کوهدشت و برخی دیگر تصویری از رای خود
یا گزینه مورد انتخاب خود در انتخابات هیئت
رئیسهرادرصفحهشخصیشانمنتشرکردند.
* یکی از کــاربــران توئیتر با مقایسه میزان
اقبال نمایندگان ادوار مختلف به روســای
ســابــق مجلس نــوشــت « :بــا بــررســی نسبت
آرایی که هریک از روسای مجلس،طی سال
های ریاست از نمایندگان ادوار اخذکرده،
مشخص می شود|۱ :هاشمی رفسنجانی با
 89/7درصد ؛ |۲قالیباف با  86/5درصد ؛
|۳کروبی با  76/7درصد؛ |۴حدادعادل با
 73/9درصد؛ |۵ناطقنوری با 73/5درصد
؛ |۶الریــجــانــی بــا 67/5درصــــد بــه ترتیب،
بیشترین اقبال نمایندگان را جلب کرده اند».

صبحانه و ناهار دسته جمعی
در ادارات دولتی ممنوع شد
یک مقام مسئول دولتی در بخشنامه روزهای
اخیر خود خطاب به سازمان ها و ادارات ،تاکید
کرده است با توجه به برنامه ریزی های دولت برای
حضور همه کارکنان در محل کار ،تا اطالع ثانوی
صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و حتی
فردی در سالن غذاخوری دستگاه ها ،دیگر محل
های عمومی ادارات و همچنین اتاق کار کارکنان
ممنوع است و مسئوالن مربوط هم باید از تهیه و
توزیع غذا جز در خصوص کارکنان نوبت کاری و
کشیک که در چارچوب مقررات خاص خود انجام
می شود ،جلوگیری کنند.

تذکر الریجانی به روحانی درباره
دخالت در وظیفه کمیته امداد
پس از آن که هیئت وزیران در اوایل اردیبهشت
امسال ،شرایطی را در خصوص واریــز پــول به
حساب خانواده های مددجویان سازمان های
حمایتی ،به دستگاه های مربوط ابالغ کرد ،علی
الریجانی رئیس سابق مجلس در آخرین روزهای
مسئولیت خود  ،با ارسال نامه ای برای رئیس
جمهور متذکر شده طبق این مصوبه هیئت دولت
قــرار است واریــز به حساب خانواده های تحت
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی توسط
سازمان هدفمندی یارانه ها صورت بگیرد در
حالی که طبق قانون مصوب  ،1395این کار
باید توسط دو نهاد مذکور انجام بگیرد لذا مصوبه
دولت با قانون مغایرت دارد.

توئیت سیاسی

کنایه برجامی به دولت

خراسان واکنش ایران به تمدید نشدن معافیت های هسته ای ایران توسط آمریکا را بررسی کرد

تهدید پلوتونیومی ایران علیه تحریم جدید آمریکا
هادی محمدی – باز همان داستان قدیمی
تــکــرار شــد  .ابــتــدا رســانــه هــای آمریکایی از
جدیدترین اقــدام احمقانه آمریکا علیه ایران
پــرده برداشتند و واشنگتن پست به نقل از
منابعخودنوشتکهآمریکاقرارنیستمعافیت
های هسته ای ایران در اراک و فردو را تمدید
کند البته نیروگاه بوشهر شامل این دستور
نمی شــود و معافیت هــای بوشهر تا 90روز
دیگر پابرجا خواهد بود .یک روز بعد پمپئو وزیر
خارجه آمریکا رسما در توئیتر نوشت« :من به
معافیتهای تحریمی مربوط به پروژههای
برجامی در ای ــران پــایــان مــیدهــم کــه ظرف
 ۶۰روز اجرایی میشوند .من همچنین دو
هدایتکنندهبرنامهغنیسازیهستهایایران
راتحریممیکنم-مجیدآقاییوامجدسازگار».
شنیده های خراسان حاکی است که «امجد
سازگار» و «مجید آقایی» دو دانشمند ایرانی
در حــوزه ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته
کشورمان هستند کــه در شرکت هــای زیر
مجموعه سازمان انرژی اتمی برای پیشرفت
برنامه صلح آمیز هسته ای مشغول به کارند.
▪واکنش ایران به این اظهارات چه بود؟

دقایقی بعد از انتشار این اخبار یک منبع آگاه در
گفت وگو با خراسان ضمن «توخالی» دانستن

این اقدام آمریکا علیه کشورمان  ،دو سناریوی
اصلی تهران یعنی «ساخت راکتور قدیمی» یا
«تکمیل راکتور جدید بدون کمک دیگران» را
در صورت هرگونه کارشکنی در برابر ساخت
راکتور جدید اراک خاطرنشان کرد و گفت :
اگرتمدید نشدن معافیتها مشکلی در اجرای
پروژه بازطراحی راکتور آب سنگین اراک ایجاد
کندجمهوریاسالمیایرانهمانطورکهبارها
اعالم کرده نه تنها قادر به احیای راکتور قدیمی
اراک است بلکه توان ساخت راکتور جدید اراک
ر ا نیز که طراحیهای آن توسط متخصصان
داخلی پایان یافته ،دارد.قبل از برجام غربی
ها مدعی بودند که راکتور اتمی اراک اگر فعال
شــود هر ســال قــادر به تولید مــواد الزم برای
ساختن دو تا سه بمب پلوتونیومی خواهد بود .و
برهمین اساس برخی تحلیل گران ،این راکتور
را عامل اصلی آمدن آمریکا پای میزمذاکره
بیان می کردند  .بنابراین از منظر غربی ها روی
آوردن ایران به ساخت راکتور قدیمی اراک می
تواند به معنای بازگشت تهدید پلوتونیومی به
روی میز تعبیر شود!
▪کمالوندی  :این اقدامات فقط سروصدای
رسانه ای است

ساعاتیبعدبهروزکمالوندیسخنگویسازمان

انرژیاتمینخستینواکنشرسمیبهایناقدام
رااز سوی ایران اعالم کرد و افزود  :لغومعافیت
هــابــرای همکاری هسته ای طبق برجام در
عمل هیچ تاثیری بر روند کار ایران ندارد .این
اقدامات فقط سر و صدای رسانه ای است نه
چیزی بیشتر ،آن ها به خوبی این واقعیت را
می دانند .وی افزود :درباره بازطراحی راکتور
اراک خیالمان راحت است؛ چون ما هر دو شکل
راکتور قدیم و جدید را خودمان به تنهایی هم
می توانیم بسازیم .علی اکبر صالحی رئیس
سازمان انــرژی اتمی کشورمان در بهمن 97
درباره روش ایران برای سیمان ریختن در لوله
های «کاالندریا»ی راکتور اراک ،برای نخستین
بار از یک راز سرپوشیده در اجرای برجام پرده
برداشته بود که به گفته او «فقط یک نفر دیگر»
یعنی رهبر معظم انقالب از آن اطــاع داشته
اســت« :ما مشابه این لوله ها را هم خریداری
کرده بودیم .اما من آن زمان نمی توانستم این را
اعالم کنم .این موضوع را فقط یک نفر در ایران
میدانستندکهباالترینمقامارشدنظامهستند
وکسدیگرینمیدانست...دراینزمینهمایک
سری لوله هایی به قطر  3-2سانتیمتر و با طول
 4-3متر خریداری کردیم( .دربرجام) گفته شد
که در لوله های کاالندریای اراک سیمان ریخته
شود و ما هم پذیرفتیم اما دیگر اعالم نکردیم که

مشابه این لوله ها را هم داریم چرا که اگر می
دانستند ،می گفتند باید داخل آن لوله ها هم
سیمان ریخته شود .بنابراین ما االن آن لوله ها را
داریم ».این گفته صالحی به این معنی است که
ایرانبهراحتیمیتواندراکتورآبسنگینقبلی
خود را دوباره بسازد.
▪راکتوری که غربی ها را می ترساند

یکی از نکات مهم برای اجرای این دو سناریو
در شرایط خاص ،تولید سوخت راکتور است .
راکتور قدیمی اراک نیاز به سوخت با اورانیوم
غنی شده نداشت و از اورانیوم طبیعی می
توانست استفاده کند .طبق بند  9پیوست
یک برجام سوخت راکتور جدید اراک باید
حداکثر اورانــیــوم غنی شــده  3.67درصد
باشد که قــرار بــوده اولین محموله آن را نیز
طرف های مقابل به ایران بدهند .با اظهارات
اخیر کمالوندی مشخص می شود ایــران در
این حوزه نیز پیشرفت هایی داشته و می تواند
سوخت راکتور جدید را نیز خودش تولید کند.
همچنین گفته می شود قرار است در آینده
نزدیک از برخی دستاوردهای کشورمان در
حوزه هسته ای رونمایی شود که از جمله آن ها
جدیدترین نمونه ساخته شده سانتریفیوژ IR9
با حدود 50سو ظرفیت غنی سازی است.

نماینده جدید تهران ،در ماجرای تلخ «آسیه
پناهی» حقوق مردم بر دولت را گوشزد کرده
و به دولت روحانی طعنه برجامی زده است

طعنه اردشیر زاهدی به باالنس زدن
فرزند شاه مخلوع

روزگـــــذشـــــتـــــه
فیلمی از فرزند
شــــــاه مــخــلــوع
ای ــران در توئیتر
منتشر شد که در
حــال معلق زدن
است! این فیلم را
اکانت منتسب به
«اردشیر زاهدی»
وزیر خارجه رژیم
پهلوی هم توئیت کرد و در آن با به کار بردن
الفاظیهمچون«پسرکاحمق»و«نامتعادل»
برای رضا پهلوی این کارهای او را « دلقک
بازی ها» توصیف کرد و نوشت :درحالی که
پدرت خلبان بود «توی الدنگ روی دست،
باالنس میزنی!»

ِ
قدرت پنهان

۱۱۲شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه در جنوب الحاق شد
«بخش خطرناک قــدرت ما ،پنهان اســت ».این
بخشی از سخنان فرمانده سپاه پاسداران در آیین
الحاق بیش از  100فروند شناور در کالس های
مختلف به توانمندی های نیروی دریایی سپاه در
بندر عباس بود .پنج شنبه هفته گذشته با حضور
ســردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل
سپاه ،امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و دریادار
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه،
 112شناور به ناوگان دریایی اضافه شد .این
شناور های الحاقی در کالس های متنوع اعم از
عاشورا،طارقوذوالفقاراستکهتاثیربهسزاییدر
ارتقای توان رزمی نیروی دریایی سپاه در منطقه
خلیج فارس و تنگه هرمز دارد .سرلشکر سالمی
دراینمراسمبابیاناینکهبخشمهمیاز«قدرت
نظامی دریایی جمهوری اسالمی» ناشناخته

وپنهان اســت ،خاطر نشان کــرد« :دشمنان ما
این قــدرت را روزی خواهند دید که نیت و نگاه
بد به این سرزمین داشته باشند و آن روز آتش
اصلی نیروهای ما را در دریــا و آسمان خواهند
دید ».وزیر دفاع نیز تاکید کرد «:عمق حضور در
آب های آزاد را با طراحی ،ساخت و تولید انواع
شناورهای سطحی و زیر سطحی افزایش خواهیم
داد روزگذشته نیز وزیر دفاع در برنامه دیگری از
مراحل پایانی ساخت ناوشکن «دنا» و شناور مین
شکار «صبا» در هرمزگان بازدید کرد .در همین
حال در یکی از تصاویر منتشر شده از بازدید وزیر
دفاع ،یک زیردریایی غول پیکر به چشم می خورد
که به نظر می رسد ،یکی از دستاوردهای جدید
نظامی ایران باشد و باید منتظر ورود آن به آب های
کشورمان باشیم  .

