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عراقچی :اخباری که از قول «منابع آگاه نزدیک به
مذاکرات وین» منتشر میشود ،فاقد اعتبار است
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بعد از  44ســال نخست وزیر کره جنوبی به ایران آمد

مذاکرات ارزی در تهران

حدود  7میلیارد دالر از درآمدهای ایران در بانک های کره جنوبی مســدود شده است

گــروه سیاســی /نخســتوزیر کــره
جنوبی که با اســتقبال محمد اسالمی
وزیــر راه و شهرســازی وارد فــرودگاه
مهرآبــاد تهران شــد ،ســاعتی بعد در
مجموعــه ســعدآباد مــورد اســتقبال
رســمی اســحاق جهانگیــری ،معاون
اول رئیــس جمهوری قــرار گرفت .به
گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری پس
از استقبال رســمی از نخستوزیر کره
جنوبــی ،مذاکرات خصوصــی خود را
بــا وی آغاز کرد .دو طرف درخصوص
راهکارهــای توســعه روابــط تهــران
 ســئول و مهمتریــن موضوعــاتمورد عالقه طرفیــن گفتوگو کردند.
پــس از مراســم اســتقبال ،مذاکــرات
دوجانبه معاون اول رئیس جمهوری
و نخســتوزیر کــره جنوبــی دربــاره
توسعه روابط دوجانبه ،همکاریهای
اقتصــادی و بویــژه رفع موانــع بانکی
آغاز شد .براساس گزارش خبرگزاری
یونهــاپ انتظــار مــیرود که کیــون در
جریــان ســفر ســه روزه خود بــه ایران
کــه سهشــنبه بــه پایــان میرســد ،در
مــورد راههــای بهبــود روابط ســئول و
تهران و سایر موارد گفتوگو کند .این
دیدار اولین سفر یک نخستوزیر کره
جنوبی در  ۴۴ســال گذشــته به تهران
اســت .نخســتوزیر کــره جنوبــی در
تهران با محمد باقــر قالیباف ،رئیس
مجلس و علی الریجانی مشــاور رهبر
معظم انقالب اسالمی دیدار میکند.
عالوه بر این ،نخستوزیر کره جنوبی
قرار است با مقامات شرکتهای این
کشــور که در ایران فعالیت میکنند از
جمله سامسونگ الکترونیک ،الجی
الکترونیکــس و شــرکت اسکای
نتورک نیز دیدار کند.
«چونــگ ســیه کیــون» ،نخســتوزیر
کــره جنوبی در شــرایطی روز گذشــته
در ســفری ســه روزه راهی تهران شــد
کــه بیتردید رابطه تهران و ســئول در
بحرانیتریــن وضعیــت ممکــن قرار
دارد .تحریمهــای نامتعــارف دولــت
ســابق امریــکا علیــه ایــران کــه رونــد
اجرای توافق هســتهای را هم تخریب
کــرد ،کره جنوبــی را که پیشــتر یکی از
بزرگترین مشتریان نفتی ایران بود،

بــه تغییــر در مواضــع دوســتانه خود
نســبت به تهران ترغیب کرد .چنانکه
انباشت حدود  7میلیارد دالر از اموال
ایران در این کشــور که حاصل فروش
نفــت و عــدم دریافت پــول حاصل از
آن به دلیل تحریمهای بانکی بود ،از
جملــه رویدادهایی بود که نشــان داد
مقامهای کره جنوبی چندان ارادهای
برای حل آن ندارند.
کره جنوبی که در سال  ۲۰۱۷و پس
از دســتیابی ایران و قدرتهای بزرگ
به توافق هستهای ،یکی از بزرگترین
خریــداران نفــت ایــران بــود ،پــس از
خــروج امریــکا از برجــام و بازگشــت
تحریمهــا عمالً خرید نفــت از تهران
را متوقــف کــرد و پــس از اعمــال
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیــه
نظــام بانکی ایــران ،به بهانــه تحریم
واشــنگتن از پرداخت پــول نفتی که از
ایران خریداری کرده ،اجتناب کرد.
کــره جنوبی پیــش از پایــان یافتن
معافیتهــای نفتــی کــه ترامــپ در
قبال برخــی از خریــداران نفتی ایران
در نظــر گرفته بود ،حجم گســتردهای
از نفت و محصوالت پتروشیمی ایران
را خریداری کــرده بود که پول حاصل
از آن بنــا به گفته بانــک مرکزی ایران
بــه  7میلیــارد دالر میرســید .قابــل
انتظار بود که تحریمهای سختگیرانه
دولــت وقــت امریــکا بــر رونــد انتقال
پولــی کــه کــره جنوبی بایــد بــه ایران
پرداخــت کنــد ،تأثیرگــذار باشــد امــا
ایــن در حالی بود کــه مقامهای کره با
پیــروی بیچــون و چــرا از تحریمهای
امریکایــی تمایلــی بــه یافتــن ابتــکار
عمل جهــت بازگردانــدن بدهیهای
خــود بــه تهران نداشــتند .چــه تهران
در مقابــل پیشــنهادات متوالــی برای
مذاکــره دربــاره ایــن موضــوع بــا این
پاسخ از سوی مقامهای کرهای روبهرو
شــد که دلیــل بازنگردانــدن پولهای
ایران ،اتصال سیســتم بانکــی و مالی
ایــن کشــور بــه سیســتم بانکهــای
امریــکا اســت و چــون بانــک مرکــزی
ایــران هــم در لیســت تحریمهــای
امریــکا قرار دارد ،ســئول قــادر به دور
زدن تحریمهای امریکا و بازگرداندن

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری

گروهسیاســی/زمانبندی انتخابات  ۱۴۰۰اعالم شــد .بر اساس جدول زمانبندی که
از ســوی معاونت سیاســی وزارت کشــور برای برگــزاری انتخابات ســیزدهمین دوره
ریاســت جمهوری اعالم شــده انتشــار اســامی نامزدهــای نهایی انتخابات ریاســت
جمهــوری  ۵و  ۶خــرداد انجام خواهد شــد .داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری
از  21تا  25اردیبهشــت فرصت دارند که برای نامنویســی اقدام کنند .بر اســاس این
تقویم انتخاباتی شــورای نگهبــان در دو بازه زمانی  5روزه (مجموعــاً  10روز) از  26تا
 31اردیبهشــت مــاه به صالحیت داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری رســیدگی
خواهد کرد .به گزارش ایسنا و بر اساس اظهارات جمال عرف رئیس ستاد انتخابات
کشور ثبتنام شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری حضوری است .این در
حالی است که برای ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا ،میاندورهای
مجلــس و میانــدورهای خبــرگان توأمــان به صورت حضــوری و مجازی انجام شــد.
عرف درباره ضرورت حضور داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری در وزارت کشور
برای ثبتنام گفت :براســاس قانون تالش میکنیم در وزارت کشــور تمهیدات الزم
را از حیث پروتکلهای بهداشــتی رعایت کنیم .به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور
تا پیش از پایان فرصت ثبتنام داوطلبان انتخابات شــوراهای روســتا در روز گذشته
بیش از  50هزار نفر اقدام به ثبتنام کردند و به گفته او زنان ســهم قابل توجهی از
داوطلبان را به خود اختصاص دادند .به گزارش ایرنا روز گذشته یک جبهه سیاسی به
مجموعه تشکلهای ائتالفی فعال در انتخابات افزوده شد« .جبهه جهادگران ایران
اســامی» جبههای است که دیروز در بیانیهای از ورود رسمی خود به عنوان جریانی
مســتقل بــه صحنه انتخابات خبــر داد .در این بیانیه از این جبهه بــا عنوان «جریان
ســوم» یاد شــده و تأکید کردهاند که داوطلب اختصاصی را برای انتخابات ریاســت
جمهــوری تا اول اردیبهشــت معرفــی میکنند .روز گذشــته در حالــی که یک عضو
توگویی اظهار داشــت :اصولگرایان تا
شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اســامی در گف 
روز ثبتنام منتظر اعالم نظر آقای رئیسی میمانند و البته درباره آن در حال رایزنی
هســتند .اما پس از این اظهارنظر حمیدرضا ترقی که در جبهه پایداری چهرههایی
مانند فتاح ،علی نیکزاد و سعید جلیلی به عنوان کاندیدا مطرح هستند؛ نیکزاد نایب
رئیس مجلس شورای اسالمی تأیید درستی احتمال نامزدیاش را به زمان ثبتنام
انتخابات احاله داد و به گزارش برنا ،یک عضو جبهه پایداری هم حمایت این جبهه
از قاضیزاده هاشــمی و سعید جلیلی را رد کرد و گفت که آنها عضویتی در پایداری
نداشــتهاند و جبهه پایداری از آنها حمایتی نخواهد داشت .در سمت اصالحطلبان
دیــروز علیمحمــد نمازی عضو شــورای مرکــزی کارگــزاران درباره حضور اســحاق
جهانگیری و محمدرضا عارف در انتخابات  ۱۴۰۰توضیح داد و با بیان اینکه عارف در
انتخابات  1400حضور مییابد ،جهانگیری را در اینباره بر سر دو راهی کاندیدا شدن
یا نشدن دانست که به باور او در نهایت کاندیدا نخواهد شد .جواد امام ،فعال سیاسی
اصالحطلب نیز از اصرار طیفی از اصالحطلبان برای حضور سیدحسن خمینی در
انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت :سیدحسن خمینی یکی از کاندیداهای
حداکثــری اصالحات اســت که در جبهه در مــورد او صحبتهای زیادی میشــود و
احزاب و شخصیتها به دنبال این بودند که او را متقاعد کنند .ولی تا امروز نپذیرفته
است .اگر بپذیرند یکی از کاندیداهای مورد اجماع جبهه خواهند بود .دیروز همچنین
توگویی اعالم کرد که قصدی
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهوری در گف 
برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

http://irannewspaper.ir

پولهای توقیفی تهران نیست.
در مواجهــه با این بهانــه جوییها
بود کــه مقامهای ایرانــی رایزنیهای
گستردهای را با کره جنوبی آغاز کردند
که در ادامه ،راهکاری را مطرح کردند
که مورد قبول امریکا هم قرار گرفت و
بر اســاس آن قرار شــد که کره جنوبی
پــول نفت ایــران را بــه ســازوکار مالی
«اینســتکس» پرداخت کنــد تا تهران
بتوانــد کاالهــای مــورد نیــاز پزشــکی،
کشــاورزی و غذایی خــود را خریداری
کنــد ،امــا ایــن در حالــی بــود کــه کره
جنوبی تنها به ارســال کاالهای خاص
و حــدود دو میلیــون کیــت شناســایی
بیمــاری کرونــا بــه ارزش  ۵۰۰هــزار
دالر بســنده کــرد و از ورود جــدی بــه
عرصــه بازپرداخت بدهیهــای خود
بــه تهــران پرهیــز کــرد .همچنیــن در
ادامــه تالشها کارگروهی موســوم به
«کارگــروه تجارت بشردوســتانه» بین
وزارت بهداشــت ایــران و کــره جنوبی
شــکل گرفــت .ایــن کانــال سوئیســی
در فوریــه ســال  ۲۰۲۰به عنــوان راهی
بــرای صادرات لوازم بشردوســتانه به
ایران با تصویــب دولت ترامپ ایجاد
شــد .بر اســاس ایــن طرح ،مقرر شــد
کاالهای بشردوســتانه ماننــد داروها و

مواد غذایی با پرداخت تضمین شده
توســط بانکهــای ســوئیس در ایــن
کشور خریداری و به ایران صادر شود.
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل
بانــک مرکزی ایران دربــاره این طرح
که در زمســتان ســال گذشــته بــه طور
جدی مطرح شــد ،گفته بــود که «کره
جنوبــی خــود خواســتار مذاکــره برای
پرداخــت شــده اســت و راه را بــه آنها
نشــان دادهایــم و دســتور پرداخــت
صــادر شــده ،بنابرایــن هــر زمانــی
کــه بخواهنــد ایــن پرداخــت انجــام
میشــود ».اما بــا وجود ایــن تالشها
و پیگیریهــای مســتمر از ســوی
مقامهــای کشــورمان ،ایــن راهــکار
هم تنهــا به انتقال رقمــی کمتر از ۲۰
میلیــون دالر از پولهــای بلوکه شــده
بــرای خرید دارو و تجهیزات پزشــکی
منجر شد.
ëëتوقیف نفتکش کره
دی مــاه ســال گذشــته همزمان با
تــاش تهران بــرای آزادســازی اموال
بلوکه شده خود در کره جنوبی ،نیروی
دریایــی ســپاه از توقیــف یــک فرونــد
شــناور کره جنوبــی به نــام «هانکوک
چیامی» ،به دلیل نقض پروتکلهای
زیســتمحیطی در خلیج فارس خبر

معــاون سیاســی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه مواضــع ایران درخصوص
موضوع برجام و مذاکرات صرفاً از سوی مقامات وزارت امور خارجه اعالم میشود،
ل یا اخبار منتشرشــده منتســب به منابع آگاه یا منابع نزدیک
گفت :هرگونه نقلقو 
بــه هیــأت مذاکره کننده و امثال آن فاقد اعتبار اســت .به گزارش ایرنا ،ســیدعباس
عراقچــی درخصوص مطالبی که بعضــاً به نقل از منابــع آگاه نزدیک به مذاکرات
توگوها را با
وین منتشــر میشــود ،با تأکید بر اینکــه «وزارت امــور خارجه رونــد گف 
جزئیات و در سریعترین زمان ممکن به مقامات ارشد نظام گزارش کرده و هرگونه
موضعگیری رسمی یا مذاکراتی را منطبق با دستورالعملها و سیاستهای ابالغی
دنبال میکند» افزود« :نشر مطالب پراکنده و غیردقیق از قول منابع بینام و نشان و
انتساب آن به عنوان موضع جمهوری اسالمی ایران میتواند آثار مخربی بر فضای
مذاکــرات و بر راهبردهــای هیأت مذاکرهکننده گذاشــته و عالوه بر ســردرگم کردن
طرفهــای خارجــی ،روی افکار عمومی نیــز تأثیر منفی بگذارد ».گفتنی اســت در
روزهای اخیر شبکه پرس تیوی اخباری را به نقل از منابع نامعلوم و به اسم منابع
نزدیک به تیم مذاکرهکننده منتشر کرده است.

حادثه نطنز صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است

نخســتین جلسه رسیدگی به اتهامات حســن میرکاظمی معروف به حسن رعیت
و ســایر متهمــان ،به اتهــام مشــارکت در اخالل عمــده در نظام پولی و ارزی کشــور
روز گذشــته به ریاست قاضی بابایی برگزار شــد .به گزارش قوه قضائیه ،جعفرزاده
نماینده دادســتان در این جلســه با بیان اینکه در این پرونده با یک شــبکه فســادی
مواجه هستیم که مجموعهای از جرایم از اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا
ضربه به محیط زیست را رقم زدند ،اظهار کرد :در برههای که یک فرد عادی برای
گرفتن وام باید مدتها در نوبت باشــد و ضامن و وثایق معرفی کند شــبکه فســاد
میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیالت به میزان  ۴۰۰میلیون یورو
و در جای دیگر نیز به میزان  ۵هزار میلیارد ریال از بانک اقدام کرده است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه تسهیالت مورد نظر از  ۳۰سالگی تا  ۴۰سالگی
دریافت شده بود ،دلیل این امر را ارتباط ویژه با برخی مسئوالن و مفسدان اقتصادی
مثل اکبر طبری ،قاضی منصوری و بابک زنجانی عنوان کرد و افزود :شــبکه رعیت
در قالب هفت شــرکت از ســه بانک آینده ،گردشگری و کشــاورزی تسهیالت ریالی
دریافــت کــرد و به حســاب پنج بانک دیگــر ریخــت و از این طریــق پیشپرداخت
حوالههــای ارزی خــود را تأمین کرد و اصطالحاً از این جیب به آن جیب گذاشــت،
حال آنکه قرار بود با آن تسهیالت دریافتی مواد اولیه وارد کند.
جعفــرزاده ،در تشــریح عناوین اتهامی حســن میرکاظمی ،نخســتین مــورد را
مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کالن ارزی
و ریالــی با تقلب از بانکها معــادل  ۴۰۰میلیون یورو و بیش از  ۵هزار میلیارد ریال
منجر به اخالل در نظام اقتصادی کشــور با وصف سردســتگی عنوان کرد .به گفته
قاضی ،جلسه بعدی دادگاه بعداً برگزار میشود.

تأسیسات هستهای نطنز بامداد یکشنبه
بار دیگر با وقوع حادثه روبهرو شد .این
خبــر را بهــروز کمالونــدی ،ســخنگوی
سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد .او
با اعالم بروز حادثه در بخشــی از شبکه
توزیع برق تأسیســات غنیســازی نطنز
گفــت که ایــن حادثه صدمات انســانی
و آلودگــی بــه دنبال نداشــته و علل آن
در دســت بررســی اســت .ایــن حادثــه
یــک روز پــس از پانزدهمیــن ســالروز
ملــی فنــاوری هســتهای روی داد .در
همیــن روز با دســتور رئیــسجمهوری
گازدهــی بــه ماشــینهای نســل جدید
ســانتریفیوژ در مجتمــع غنیســازی
نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی
ســانتریفیوژ  IR-9آغــاز شــد و مرکــز
مونتــاژ ســانتریفیوژهای نســل جدیــد
هــم مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
پیشتر و در تیرماه ســال گذشته بود که
مرکز مونتــاژ ســانتریفیوژها در محوطه

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت

داد .ایــن در حالی بود که رســانههای
خارجــی توقیــف نفتکــش کــرهای را
اقــدام تالفیجویانــه ایــران در برابــر
اموال بلوکه شــده خود ارزیابی کردند
اما مقامهــای ایرانی ضمــن تأکید بر
لزوم بازگرداندن اموال خود از ســئول
خواســتند که از سیاســی کردن مسأله
توقیــف کشــتی خــود در خلیج فارس
پرهیــز کننــد .مقامهــای کشــورمان با
رد اتهامــات مربــوط بــه گروگانگیری
نفتکش کــره جنوبی تأکیــد کردند که
این سئول اســت که داراییهای ایران
را گروگان نگه داشته است.
در پــی همیــن رویــداد بــود کــه
«چویــی جونــگ کان» ،معــاون وزیــر
خارجه کره جنوبی راهی تهران شد تا
ضمن بحث درباره موضوع پولهای
بلوکــه شــده درخصــوص آزادی
ش و خدمــه آن گفتوگو کند .او
نفتک 
در این سفر که نتیجهای هم به دنبال
نداشــت ،بــا ســید عبــاس عراقچــی،
معــاون وزیر خارجه ایــران دیدار کرد
و مقــام ایرانی ضمــن رد این ادعا که
ایران بــا اهداف سیاســی نفتکش کره
جنوبــی را توقیــف کــرده اســت ،به او
یادآور شد که داراییهای تهران بیش
از تحریمهــای نامشــروع واشــنگتن،

بــه دلیل عــدم وجود اراده سیاســی از
طرف دولت کره جنوبی مسدود شده
اســت .بــا وجــود اینکــه هنــوز تکلیف
بدهــی  7میلیــاردی کــره جنوبــی بــه
ایران مشــخص نشــده اســت ،بیستم
فروردیــن مــاه جــاری نفتکــش کــره
جنوبــی از ســوی ایــران آزاد شــد.
خبرگــزاری کــرهای «یونهــاپ» ادعــا
کــرد کــه ایــن اتفــاق در زمانــی افتاده
است که سئول و تهران احتماالً بر سر
آزادی  ۷میلیارد دالر پول بلوکه شــده
ایران در کره جنوبی پیشــرفتهایی را
داشتهاند.
ëëانتظار تهران از این سفر
نخســتوزیر کره جنوبی در چنین
شــرایطی روز گذشــته بــه تهران ســفر
کــرده اســت« .چونــگ ســیه کیــون»
کــه احتمــال کاندیداتــوریاش بــرای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال
آینــده کــره مطــرح اســت ،میکوشــد
از فرصــت حضــور در تهــران بــرای
عادیســازی مناســبات دو کشور بهره
گیــرد و عالوه بر پایان دادن به بحران
جــاری در روابــط دوکشــور ،زمینــه را
بــرای ترمیــم و بهبــود روابــط فراهم
نمایــد .نخســتوزیر کــره جنوبــی در
سفر سه روزه خود به تهران ،عالوه بر
مذاکره با اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیــس جمهــوری کشــورمان ،بــا
رئیــس مجلــس شــورای اســامی و
توگو
علــی الریجانــی نیز دیــدار و گف 
میکند .پیشــتر ســعید خطیــبزاده،
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران در
نشســتی خبــری ،دربــاره ایــن ســفر
خطــاب بــه مقامهــای کــره جنوبــی
گفته بود« :انتظار داریم نخســتوزیر
کــره جنوبــی کــه عــازم ایــران اســت،
راهحلهایــی بــرای آزادســازی منابع
مسدود شده ایران در کره را با خودش
بیاورد .این موضوع روابط دوجانبه را
در یکــی دو ســال اخیــر شــدیداً تحت
تأثیر خود قرار داده اســت ».او افزود:
«این ســفر میتوانــد در ارتقای روابط
و برخــی ســوءتفاهمات کمــک کنــد و
امیدواریم نخستوزیر کره با دستپر
و بــا راهحلهــای اجرایــی و عملیاتی
وارد ایران شود».

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

صالحی :ایران حق خود برای اقدام علیه عاملین ،آمرین و مباشرین این حرکت تروریستی را محفوظ می دارد
باز ســایت نطنــز دچــار حادثه شــد .به
گفته ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی،
ایــن ســوله بــه لحــاظ مــواد رادیواکتیــو
غیر فعــال بــوده و حادثــه علیرغــم
اینکه تلفات جانی نداشــت ،خســارات
مادی گســتردهای بــه بار آورد .شــورای
عالــی امنیــت ملــی کشــورمان بعــد از
ایــن حادثه اعــام کرد کهبررســیهای
فنــی و امنیتــی انجــام شــده از ســوی
دســتگاههای ذیربــط ،علــت وقــوع
حادثــه در مجتمــع غنیســازی نطنز را
بــه صــورت دقیق مشــخص کــرده ولی
بــه دلیــل برخــی مالحظــات امنیتــی
علــت و چگونگی بروز حادثــه در زمان
مناســب اعــام میشــود .دو مــاه پس
از ایــن اتفــاق هــم ســخنگوی ســازمان
انــرژی اتمی با اعالم اینکه حادثه نطنز
متأسفانه جنبه خرابکاری داشت ،خبر
داد کــه ســازمانهای امنیتــی عوامــل
ایــن خرابکاری را کشــف کردهاند .تکرار

حادثه در بامداد یکشــنبه در تأسیسات
هســتهای نطنز در حالــی صورت گرفته
اســت کــه ســخنگوی ســازمان انــرژی
اتمــی با اعــام اینکه علت ایــن حادثه
در دســت بررســی اســت ،بــه احتمــال
خرابــکاری دوبــاره در ایــن مرکــز مهم
هســتهای اشــارهای نکرده و گفته است
کــه هنــوز اطالعاتــی در ایــن رابطــه بــه
دست نیامده است .علی اکبر صالحی،
رئیس ســازمان انرژی اتمی شنبه شب
در گفتوگویــی تلویزیونــی با اشــاره به
مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید
کــه در ســالروز ملــی فنــاوری هســتهای
افتتــاح شــد ،گفــت« :ســالن مونتــاژ
ســانتریفیوژ ما را دشمن چند ماه پیش
منفجر کرد ،ولی باز نایستادیم و سالنی
را که جبران کننده ســالن از دست رفته
است به صورت موقت برپا کردیم .االن
در دل کوه و نزدیک نطنز شــبانه روز در
حال کار هســتیم که سالنهای حساس

را بــه دل کــوه میبریــم و امیدواریــم
ســالنهای مــورد نظــر ســال آینــده در
دل کــوه آماده شــود و این تأسیســات را
به آنجــا منتقل کنیم ».دیروز همچنین
علــی اکبــر صالحــی ،رئیــس ســازمان
انــرژی اتمــی در اطالعیــهای در همین

بــاره نوشــت :اقدامــی کــه علیــه مرکــز
غنــی ســازی نطنــز انجــام شــد ،نشــان
دهنده شکست مخالفان پیشرفتهای
صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری
از توســعه چشــمگیر صنعت هستهای
از یک ســو و مذاکرات موفــق برای رفع

تحریمهای ظالمانه است .در روز ملی
فناوری هستهای ،آخرین دستاوردهای
دانشــمندان جــوان و پرتالش کشــور به
نمایــش گذاشــته شــد و همزمــان نیــز
چشــمانداز رفع تحریم ها کامالً آشکار
شد.
بــه گــزارش « ایــران» صالحی افــزوده:
جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم
کردن ایــن حرکت مذبوحانه ،تأکید بر
ضرورت برخــورد جامعه بینالمللی و
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با این
تروریســم هســتهای ،حق خــود را برای
اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین
محفوظ می دارد .همچنین برای ناکام
گذاشــتن اهــداف آمریــن ایــن حرکــت
تروریســتی ،جمهوری اســامی ایران با
جدیــت گســترش فنــاوری هســتهای از
یک ســو و تالش بــرای رفع تحریمهای
ظالمانه از سوی دیگر را همچنان ادامه
خواهد داد.

ادامه از صفحه اول

شکایت بالموضوع
از آنجا که قانون ساکت بود که اگر رئیس
جمهــوری قانون را ابالغ نکــرد ،چه باید
کــرد ،در دوره ریاســت آیتاهللهاشــمی
رفســنجانی بر مجلس شــورای اسالمی،
تبصرهای به مــاده  1قانون مدنی اضافه
و در آن گفتــه شــد اگر رئیــس جمهوری
قانونی را بــرای ابالغ به روزنامه رســمی
ارسال نکرد ،رئیس مجلس قانون را برای
انتشار به روزنامه رسمی ارسال میکند و
ایــن روزنامــه هم موظف اســت قانون را
منتشــر کند .بنابرایــن ،در ایــن تبصره یا
در مفــاد دیگر قانون ،بــرای ابالغ نکردن
قانــون ،جرمــی بــرای رئیــس جمهوری
قائل نشده است .البته نباید از خاطر برد
که مســأله ابالغ نکردن قوانین ،جدای از
مســأله اجرا نکردن قوانین است .به این

ترتیــب که اگــر در مــواردی قوانیــن اجرا
نشوند ،یا رئیس جمهوری قانونی را اجرا
نکنــد ،در این صورت اســت کــه میتوان
شکایت کرد .کما اینکه در دولت گذشته،
آقــای احمدی نژاد میگفــت من قانون
را قبول نــدارم که البته هیچ گاه مجلس
وقت علیه ایشــان اقدامی نکرد .اما حاال
در ماههــای آخــر دولــت آقــای روحانی،
نمایندگان محترم نه به دلیل اجرا ،بلکه
صرفــاً به خاطــر ابــاغ نکردن از ایشــان
شــکایت کردهاند .این شــکایت درحالی
است که قانون راه جایگزین ابالغ قوانین
را در صورت اســتنکاف رئیس جمهوری
مشخص کرده و هیچ عنوان مجرمانهای
بــرای آن تعریف نکرده اســت .بنابراین
قانــون در زمینــه ابــاغ نکــردن قوانین،

شــرط تخلفی را ذکر یا قید نکرده اســت.
در ایــن صورت شــاید این ســؤال مطرح
شــود کــه حــال ،پــس از طــرح شــکایت
نمایندگان ،واکنش دستگاه قضا به نامه
ایــن نمایندگان چه خواهد بــود؟ به باور
من ،دستگاه قضا اساساًنمیتواند نسبت
بــه ایــن مســأله ورود کنــد .زیــرا در امــور
کیفــری ،اصل ،قانونی بــودن مجازاتها
اســت .در قانون چیزی به عنوان «عقاب
بال بیان» نداریم .به عبارت دیگر ،قانون
باید مشخص کند که اگر این کار را کردید
یــا ایــن کار را نکردیــد ،فالن مجــازات در
انتظار شما است .اما در اینجا صرفاً گفته
شــد اگر رئیــس جمهوری قانــون را ابالغ
نکرد ،رئیــس مجلس ابــاغ میکند ،به
این ترتیب قانون هیــچ مجازاتی را برای

رئیــس جمهــوری در نظــر نگرفتــه و در
این صورت نیازی نیست که قوه قضائیه
نســبت به این نامه عملی را انجام دهد.
به نظر میرســد ریشه همه این مباحث
را بایــد در ایــن واقعیت جســتوجو کرد
که مجلس یازدهم ،مجلس کم اطالعی
راجع به امور قانونگذاری است .حتی در
جایــی گفتم کــه کاش بــرای نمایندگان
محترم ،دوره آشــنایی با حقوق اساســی
برگزار میشد تا بدانند شرح وظایفشان
چیســت .بــه هــر رو ،وقتــی بیــش از 90
نماینــده مجلــس دهــم رد صالحیــت
میشوند و بســیاری از نمایندگان فعلی
هم ســابقه قانونگذاری ندارند ،خروجی
مجلــس چیــزی غیــر از ایــن نمیتوانــد
باشد.

