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احتضار طرح  معامله قرن
فش��ار حداکثری امریکا علیه ایران  و طرح معامله قرن، دو پروژه اصلی 
صهیونیس��ت ها و رژیم  امریکا و متحدانش  در س��ال های اخیر بود که 
به زعم طّراحان آن باید ضمن براندازی نظام اس��امی  و بستن پرونده 
مقاومت  عمًا خیال گردانندگان نظام سلطه را از زلزله ای که با پیروزی 
انقاب اسامی دچار شده و بنیان شان به لرزه درآمده بود، نجات می داد و 
جهان را به جایی می رساند که فوکویاما نظریه پرداز معروف  امریکایی با  تز 
پایان تاریخ خود  پیش بینی و مبتنی بر آن قرار بود جهان به سمت لیبرال 
دموکراسی و دهکده جهانی با کدخدایی امریکا ،پیش رفته و حتی به پایان 
خود برسد،اما شاید زودتر از همه فوکویاما خود به فروپاشی این توهم پی 
برد  و از آن عقب نشست و اینک  این امریکا، صهیونیست ها ودیگر متحدان 
هستند که باید به عزای آرزوهای خود بنشینند که یک به یک با دستان 

پر قدرت مقاومت به گور فرستاده می شوند.
درمورد شکست راهبرد فشار حداکثری و ناکامی ترامپ در غلبه بر  اراده 
مردم ایران، بسیار گفته شده وشاید التماس ترامپ برای مذاکره با ایران 
در نشست انتخاباتی دوهفته پیش اوکاهما ،آخرین آن نباشد ،چرا که 
ناکامی در نشست ش��ورای امنیت در همراه سازی دیگر اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
جلوه دیگری از آن بود ،آن گونه که فارین پالیسی از پیش از برگزاری این 
نشست آن را پیش بینی و با اشاره به پیشرفت های ایران نوشته بود : دو 
سال پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، تهران غنی سازی اورانیوم را از 
سر گرفته، پژوهش و توسعه پیرامون سانتریفیوژهای پیشرفته را دوباره 
شروع کرده و با افزایش ذخایر سوخت هسته  ای اش، زمان الزم برای تولید 

سوخت مورد نیاز یک بمب هسته ای را به شش ماه کاهش داده است. 
این نشریه معتبر امریکایی سپس اذعان می کند که  پیشرفت های ایران، 
موفقیت کارزار »فشار حداکثری« کاخ سفید را زیر سؤال برده است و جان 
بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا و عامل بسیاری از  پروژه های 
خصمانه ترامپ علیه مردم ایران، اکنون نا امید از سیاست های گذشته 
می گوید: »ترامپ می خواست با خروج از توافق هسته ای ایران را وادار به 
تسلیم و مذاکره مجدد کند اما این انتظار و ابتکار هرگز از سوی رهبران 
ایران محقق نشد. بنابراین، جای تعجب نیست که او بخواهد راهی را برای 

آغاز گفت وگو با ایران بیابد. «
اما دومین پروژه ترامپ ،یعنی »طرح معامله قرن« نیز این روزها صدای 
خرد شدنش ،نه تنها در منطقه غرب آسیا،بلکه در واشنگتن و پایتخت های 

اروپایی شنیده  می شود وبه احتضار افتاده است.
عقب نشینی صهیونیست ها از اجرای بخشی از این طرح یعنی الحاق کرانه 
باختری که یکی از  مهم ترین بخش های  آن  است وموکول کردن آن به 
بعد، جلوه دیگری از تحکیم و تثبیت نقش نیروهای مقاومت فلسطین   
وپاسخ قاطعانه آنها به صهیونیست ها در صورت اجرای آن بود که حتی 
منجر به شکاف در کابینه متزلزل رژیم صهیونیستی شده است. شلیک ۲۰ 
موشک در کمتر از ۳۰ دقیقه )البته به سمت دریا(، شامل موشک هایی با 
برد ۲5۰ کیلومتر  بود که تمامی خاک فلسطین اشغالی را پوشش می دهد   
و این پیامی واضح برای صهیونیست ها در صورت اجرای این طرح  بود.

نکته ای که یک پایگاه خبری صهیونیستی دیگر هم به آن اذعان ویادآور 
می شود که برای  اولین بار است که مقاومت فلسطین  این میزان موشک 
را در چنین بازه زمانی شلیک می کند و همزمان »ابوعبیده« سخنگوی 
شاخه نظامی حماس هم  اعام کرد که اجرای طرح اشغال کرانه باختری 

را اعان جنگ می دانیم.
بنیان های این طرح آن چنان سست است که عاوه بر کشور های منطقه 
واتحادیه اروپا ، حتی انگلیس تنها متحد باقی مانده ترامپ در اروپا هم 
آن را برنتافته  و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، روز چهارشنبه 
طی یادداشتی در وبگاه اسرائیلی »وای نت نیوز« ضمن مخالفت با تصرف 
کرانه باختری، درباره تبعات این اقدام هشدار داد. جانسون با بیان اینکه 
طرح الحاق کرانه باختری روابط میان اس��رائیل و کش��ور های عربی را 
تهدید می کند، نوشت: »نگران هستم که این پیشنهاد ها ]طرح تصرف[
در محقق کردن هدف تأمین امنیت مرزهای اسرائیل ناکام بمانند و به 
ضرر منافع بلندمدت اسرائیل تمام شوند.« جانسون همچنین، الحاق 

کرانه باختری را نقض قوانین بین المللی دانست.
شکست پروژه دیگر ترامپ یعنی » طرح معامله قرن «در شرایطی است 
که به رغم فشارها وتهدیدات ترامپ علیه سران مزدور حاکم برکشورهای 
عربی وس��کوت آنها در برابر این طرح، تنها بخش اجرا شده آن انتقال 
سفارت امریکا به بیت المقدس اشغالی بود که هیچ کشور دیگر مطرح در 

جهان با ترامپ همراه نشد
رهبر معظم انقاب اسامی ش��ش ماه پیش در آستانه برگزاری چهل 
ویکمین س��الگرد پیروزی انقاب و با پیش بینی اینک��ه طرح معامله 
قرن قبل از مردن ترامپ خواهد مرد ، با اش��اره ب��ه رونمایی زورگویان 
و س��رگردنه بگیران امریکایی از طرح موس��وم به معامله قرن ،گفتند: 
امریکایی ها دل ش��ان را خوش کرده اند که با گذاش��تن اس��م بزرگ، 
طرح شان علیه ملت فلسطین موفق شود در حالی که این کار آنها احمقانه 
و خبیثانه اس��ت و از همین شروع قضیه به ضررش��ان تمام شده است.

ایشان  با تأکید بر اینکه این طرح قبل از مردن ترامپ می میرد، افزودند: 
این کار قطعاً به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین رفت وآمد و هزینه کردن 
برای آن و جنجال به راه انداختن و رونمایی از آن کاری احمقانه اس��ت. 
رهبر انقاب طرح موسوم به معامله قرن را نشانه آشکاری از دغلکاری 
امریکایی ها خواندند و گفتند: امریکایی ها با صهیونیست ها درباره چیزی 
معامله کرده اند که متعلق به آنها نیست. فلسطین از آِن فلسطینی ها و 
تصمیم گیری درباره آن مختص آنهاست. شما چه کاره هستید که درباره 
زمین و خانه دیگران تصمیم گیری کنید؟ این نشانه خباثت، دغلکاری 
و بدنهادی شماست.ایشان  توطئه اخیر را به ضرر امریکایی ها و موجب 
زنده شدن مسئله فلس��طین دانستند و افزودند: اس��تقبال و کف زدن 
چند تن از س��ران خائن عرب که در میان ملت های خود نیز بی ارزش و 
بی آبرو هستند اهمیتی ندارد و بر خاف سیاست ثابت دستگاه استکبار 
یعنی به فراموشی سپردن مسئله فلس��طین، این کار آنها موجب زنده 
شدن مسئله فلسطین ش��د و در همه دنیا نام و مظلومیت فلسطین و 
مجموعه های فلسطینی بر سر زبان ها افتاد.ایشان  تأکید کردند: ملت، 
عناصر و سازمان های فلس��طینی باید با »جهاد فداکارانه« عرصه را بر 
امریکا و دشمن صهیونیستی تنگ، و همه دنیای اسام نیز از این مقاومت 

شجاعانه حمایت و پشتیبانی کنند.
هفته گذشته فارین پالیسی، مجله تخصصی سیاست خارجی امریکا در 
یادداشتی تأکید کرد که جهان در حال تماشای سقوط امریکاست و این 
موضوع منحصراً به ترامپ محدود نمی شود. قدرت سیاسی و قدرت نرم 
امریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است. بیش از 
سه سال است که نزدیک ترین متحدان امریکا خود را به این باور دلخوش 
کرده اند که ریاست جمهورِی پوپولیستِی ترامپ یک  اشتباه تاریخی است 
و ایاالت متحده سرانجام به ریش��ه های دموکراتیک و جهان گرایی اش 
بازخواهد گش��ت. اما فصلی از همه گیری کرونا و اعتراضات، این باور را 
در هم شکست و بار دیگر چهره کش��وری گرفتار در بیماری های ژرف 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آش��کار کرد. امروز ایاالت متحده آماج 
سرزنش های بین المللی است و نه تنها به خاطر رئیس جمهورش هدف 
انتقاد قرار گرفته، بلکه پیش��ینه ای از خش��ونت افسارگسیخته پلیس، 
برده داری و جنگ داخلی، ناظران را از ژنو تا گابن به هراس انداخته است. 
مجله تخصصی سیاست خارجی امریکا در ادامه می نویسد:آخرین نمایش 
از کشتار و خونریزی امریکایی، نشانه ای دیگر از سقوط پرشتاب یک قدرت 
بزرگ به دوره ای از افول ملی و بین المللی اس��ت. اندرو گلیمور، معاون 
بریتانیایی تبار پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، می گوید: 
»قدرت سیاسی و قدرت نرم امریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، افولی 
اسفناک داشته است. من از کشوری می آیم که افول را تجربه کرده، اما این 

روند چندین دهه طول کشید. افول در امریکا پرشتاب تر است«

عباس حاجی نجاری

اروپایی ه�ا بای�د بدانن�د ک�ه نتیج�ه سیاس�ت های غل�ط آنها 
بی ش�ک موج�ب فروپاش�ی کام�ل برج�ام خواه�د ش�د. 
به گزارش مهر، سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی با اش��اره به سیاس��ت های اروپا در قبال برجام اظهار کرد: 
سیاست های یک طرفه و نادرست سه کشور اروپایی عضو برجام و 
در رأس آنها امریکا برای توقف فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران 
همواره نتیجه ای معکوس داشته و ایران مصمم تر به توسعه فناوری 

هسته ای خود ادامه داده است.
وی ادامه داد: تاش امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای 
امنیت سازمان ملل و اقدام سه کشور اروپایی در آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای علیه ایران و رفتار مشکوک مدیرکل آن سازمان نه تنها بازدارنده 

ایران نخواهد بود، بلکه بی تردید به فروپاشی برجام خواهد انجامید.
خرازی تصریح کرد: اینک که مدیرکل آژانس به ماقات برایان هوک، 
مسئول امور ایران در دولت امریکا رفته و خبر آن نیز رسماً منتشر شده، 
نشان می دهد که وابستگی و مستقل نبودن آقای گروسی تا چه حد 
است که بی پروا به هماهنگ کردن اقدامات خود با مرکز توطئه علیه 
ایران می پردازد. این ماقات نش��ان می دهد که آقای گروسی از کجا 
دستور می گیرد و اقدام سه کش��ور اروپایی در کجا برنامه ریزی شده 
اس��ت. رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی گفت: در اواخر دولت 
اصاحات تعلیق غنی سازی متوقف و پلمب کارخانه یو سی اف اصفهان 
شکسته ش��د و در دولت بعد تعداد س��انتریفیوژهای ایران به ۱۹ هزار 
عدد رسید و وقتی آنها از تحویل سوخت ۲۰ درصد برای رآکتور تهران 

جلوگیری کردند، ایران رأساً اورانیوم ۲۰ درصد الزم را تولید کرد، آن را 
در میله های مخصوص آن قرار داد و با نصب آنها در رآکتور تهران، مشکل 
را به دست دانش��مندان خود حل کرد. خرازی تصریح کرد: اروپایی ها 
باید بدانند که نتیجه سیاست های غلط آنها بی شک موجب فروپاشی 
کامل برجام خواهد شد و اگر تا به حال به دلیل همسایگی با خاورمیانه و 
آثار امنیتی مستقیم فروپاشی برجام، در کام از ادامه حیات نیمه جان 
برجام حمایت کرده اند، ادامه این وضعیت از س��وی ایران قابل تحمل 
نیست. آنها باید بدانند که جمهوری اسامی ایران در طول ۴۰ سال عمر 
خود نشان داده است که در برابر زورگویی های بیگانگان تسلیم نخواهد 
شد و هر بار فشار بر ایران بیشتر ش��ده ، ایرانیان را در ادامه مسیر خود 

مصمم تر ساخته است.  

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

»گروسی«ازامریکادستورمیگیرد

حادثه در مجتمع شهید احمدي روشن تلفات  نداشت

نطنز بدون وقفه در حال فعالیت  

بامداد روز پنج ش�نبه یکي از سوله های در دست 
اح�داث در محوطه ب�از مجتمع ش�هید احمدی 
روشن نطنز دچار حادثه شد که خوشبختانه این 
رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به 
فعالیت های جاری این مجموعه نیز وارد نشده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
بامداد پنج شنبه به  دنبال وقوع حادثه ای که چگونگی 
آن در دست بررسی است، یکی از سوله های در دست 
احداث در محوطه باز س��ایت نطنز دچار آسیب شد. 
او افزود: این رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداش��ته و 
لطمه ای به فعالیت های جاری این مجموعه نیز وارد 
نکرده است.  کمالوندی تصریح کرد: از نظر احتمال 
ایجاد آلودگی نیز با توجه به غیر فعال بودن مجموعه 
ذکر شده جای هیچ گونه نگرانی نیست و  هم اکنون 
تیم های کارشناسی س��ازمان در محل وقوع حادثه 
حاضر و مشغول بررسی علل این واقعه می باشند. وي 
افزود: در این حادثه خسارت مالی وارد شده که  در حال 

ارزیابی آن هستیم. 
   نطنز بدون وقفه در حال فعالیت است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اش��اره به شایعات 
رسانه های معاند درباره حادثه مجتمع شهیداحمدی 
روش��ن)نطنز( گفت: این حادثه برخاف ش��ایعات 
هیچ گونه آلودگی در پی نداشته و سایت نطنز بدون 

وقفه در حال فعالیت است.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتم��ی در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرگزاری صداوس��یما گفت: با توجه 
به اینکه س��وله حادثه دیده، مثل س��وله های دیگر 
این مجتمع در فضای ب��از ق��رار دارد و فعالیت های 
غنی سازی در زیرزمین انجام می شود، این حادثه بر 
خاف شایعات رسانه های معاند، هیچ گونه آلودگی 
در پی نداشته است. کمالوندی تأکید کرد: این سوله از 
سوله های در حال تکمیل بود و در آن هیچ نوعی از مواد 
هسته ای وجود نداشت. وی با بیان اینکه این حادثه 

هیچ خسارت جانی نداش��ت، گفت: کارشناسان در 
حال ارزیابی خسارت های مادی آن هستند و با توجه 
به خسارت وارد شده به سوله، مدتی طول می کشد تا 

بازسازی شود. 
کمالوندی با اشاره به اینکه وقوع این حادثه هیچ گونه 
وقفه ای در تولید مواد غنی شده و فعالیت های این 
س��ایت به وجود نیاورده، افزود: همچنین با کاهش 
تعهدات و افزایش میزان و سطح غنی سازی هسته ای 
به زودی صحت این ادعا با آماری که در آینده از میزان 
و سطح فعالیت ها منتشر می شود، آشکار خواهد شد.

   واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی
 آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای به 
حادثه پنج شنبه در یکی از سوله های در دست احداث 

مجتمع غنی سازی نطنز واکنش نشان داد.
آژانس در این بیانیه  ضمن اشاره به اینکه از گزارش ها 
درباره این حادثه مطلع است، گفته است: ما در حال 

حاضر پیش بینی می کنیم که این حادثه هیچ تأثیری 
روی فعالیت ه��ای راس��تی آزمایی پادمانی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی نخواهد داشت.
    چرایی نحوه واکنش رژیم صهیونیستی به 

رخداد نطنز
 در کنار فشارهای سیاسی مس��تمر از سوی امریکا 
و اروپا، برخی مقامات رژیم صهیونیس��تی و امریکا 
طی روزهای اخیر تاش کرده ان��د که در خصوص 
ضربه زدن به توانمندی های دفاعی و هسته ای ایران 
ادبیات سازی کنند. رفتارهای جدید کشورهای معاند 
نیازمند بازنگری در راهبردهای کنونی ایران و افزایش 

ظرفیت های بازدارندگی همه جانبه است.
پایگاه خبري - تحلیلي نورنیوز  که گفته می شود به 
یکي از دستگاه های امنیتي کشور نزدیک است  درباره 
این حادثه و چرایی نحوه واکنش رژیم صهیونیستی به 
رخداد نطنز نوشت: پس از این اتفاق، برخی اکانت های 

رس��انه ای صهیونیس��تی بافاصله این رخداد را به 
اقدامات خرابکارانه اسرائیل نسبت داده اند. در موضوع 
انفجار مخزن گاز در پارچین نیز همین رویه از سوی 

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی دنبال شد.
نور نیوز تصریح کرد: در مورد حادثه پارچین مسئوالن 
مربوط با انتشار ویدیوی کامل از محل فوق، توضیحات 
الزم را ارائه کردند و روشن شد که حادثه فوق هیچ 
ارتباطی با اقدامات خرابکارانه، سایبری و... نداشته 
است. در مورد رخداد در سایت نطنز هم به طور قطع 
پس از انجام بررسی های دقیق از سوی کارشناسان، 
اطاع رسانی الزم انجام خواهد شد. اما صرف نظر از 
ادعاهای مطرح شده از س��وی منابع رسانه ای رژیم 
صهیونیستی که معموالً به صورت گسترده از سوی 
سایر رسانه های معاند نیز بازنشر می شود، توجه به 

چند نکته در این خصوص ضروری است:
۱- برخی مقامات رسمی از جمله نخست وزیر و وزیر 
دفاع سابق رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه امریکا، 
»برایان هوک« و برخی دیگر از مسئوالن سیاسی، 
نظامی و امنیتی آنها بارها در مورد آمادگی و قصد خود 
برای ضربه زدن به تأسیسات نظامی و هسته ای ایران 

به صورت صریح اظهارنظر کرده اند.
۲- اقدام بی س��ابقه و غیرحقوقی اخیر آژانس که با 
فش��ار امریکا و صحنه گردانی اروپا منجر به صدور 
قطعنامه از سوی شورای حکام ش��د نیز با رویکرد 
افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی علیه کشورمان 

پیگیری شده است.
۳- گزارش غیرحقوقی و جانبدارانه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در جلسه اخیر ش��ورای امنیت در مورد 
شیوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که واکنش های ایران به 
خروج امریکا از برجام را زیر سؤال برده بود و با اعتراض 
تند چین و روسیه مواجه ش��د به عنوان بردار فشار 
دیگری برای وادارس��ازی ایران به انصراف از حقوق 

طبیعی و قانونی خود قابل توجه است.
۴- قطعنامه پیش��نهادی امریکا با ه��دف دور زدن 
قطعنام��ه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت و ت��داوم تحریم 
تسلیحاتی ایران که مخالفت جدی روسیه وچین و 
اعتراض اعضای اروپایی ش��ورای امنیت را به دنبال 
داش��ت حلقه دیگری از زنجیره فشارهای سیاسی 

تلقی می شود.
5- تداوم تحریم های غیرقانونی و یک جانبه امریکا 
که در چارچوب راهبرد فش��ار حداکث��ری دنبال 
می شود در کنار بدعهدی کش��ورهای اروپایی در 
عمل به تعهدات برجامی نیز بخش مهم دیگری از 
تاش همه جانبه ای است که هدفی جز تضعیف بنیه 
اقتصادی، دفاعی و سیاس��ی ایران نداشته و تداعی 
کننده جنگ احزاب برای شکستن اراده و مقاومت 
مردم ایران در برابر زورگویی، زیاده خواهی و باج گیری 

نظام سلطه است.
6- جمهوری اسامی ایران تاکنون با هوشمندی و 
درایت راهبردی تاش نموده ضمن دفاع از مواضع 
اصولی و منافع ملی خود از تشدید بحران و شکل گیری 
شرایط و موقعیت های غیر قابل پیش بینی جلوگیری 
کند اما در صورتی که نشانه هایی از عبور کشورهای 
معاند به ویژه رژیم صهیونیستی و امریکا از خطوط 
قرمز جمهوری اسامی که امنیت، منافع و آرامش 
مردم ایران است به هر ش��کلی بروز و ظهور یابد به 
طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید 

می بایست مورد تجدید نظر اساسی قرار بگیرد.

ژه
وی

 پارلماناصالحات،قشنگاست 
ولیغیرقابلتحقق!

غامرضا انصاری، قائم مقام دبیرکل ح��زب اتحاد ملت گفته 
شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان برای انتخابات تشکیل 
شده بوده و دیگر عمر آن به سر آمده است: »عمر شورای  عالی 
با توجه به شرایط و علت تشکیل شدنش در انتخابات های ۹۲، 
۹۴ و ۹۸ به پایان رسیده است. امروز با توجه به شرایط جدید و 
استراتژی انتخاباتی اصاح طلبان که قصد حضور با کاندیدای 
حداکثری در انتخابات را دارند، طبیعی اس��ت به راه حل های 

جدیدی نیاز داریم.«
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تشکیل 
یک جبهه جدید در جریان اصاحات و یا ایجاد پارلمان اصاحات 
وجود دارد، گفته: »پارلمان اصاحات یعنی نمایندگان تمام 
اصاح طلبان  کشور در آن جلسه حضور داشته باشند. با توجه به 
اینکه در یک جبهه سیاسی امکان تأمین حقوق مالی برای اعضا 
وجود ندارد، خود به خود بعد از چند جلسه حضور نمایندگان 
استانی منتفی می شود و ترکیب هیئت رئیسه باقی می ماند، که 
به لحاظ شکلی شبیه  شورای عالی می شود... براساس تجربه 
گذش��ته می گویم پارلمان اصاحات ش��عار قشنگی است اما 

تحققش عماً ممکن نیست.«

او تأکید کرده که چه اصاح طلبان و چه اصولگرایان در این تجربه 
شکست خوردند: »در اینکه شورای عالی هم نقص هایی وجود 
داشت و در آن شکی نیست اما در اینکه پارلمان اصاحات به 
عنوان بحثی ۲۰ ساله امکان تحقق ندارد، هم شکی نیست، هم 
اصاح طلبان و هم اصولگرایان با ایده جمنا در این امر شکست 

خوردند.«
تشکیل مجتمع ها و شوراهای ش��ب انتخاباتی و عدم توجه به 
نحوه عملکرد حرفه ای احزاب، از نقاط ضعف جبهه های سیاسی 
در ایران است. اصاح طلبان پس از شکست در انتخابات اخیر 
مجلس، تاش کردند ش��ورای نگهبان را مقصر شکست خود 
بدانند، اما به تدریج رو به آسیب شناسی درون جبهه ای آوردند.


 نبایددستاوردهاي

دولتروحانينادیدهگرفتهشود!
مدت هاست که دیگر دفاع از عملکرد دولت تدبیر و امید جسارت 
زیادی می خواهد و بسیاری حامیان دولت هم دیگر از آن دفاع 
نمی کنند، اما زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران در 
یادداشتی در روزنامه آرمان گفته: »دولت روحاني در هفت سال 
گذشته خدمات خوبي انجام داده است و نباید با سیاه نمایي به 
نقد دولت پرداخت. نباید دستاوردهاي دولت روحاني نادیده 

گرفته شود.« او البته نام نبرده که دستاوردهای دولت روحانی 
چه بوده که نباید نادیده گرفته شود. نکته جالب آن است که او 
در ادامه افزوده که »برخي با هدف موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ 
به دنبال تخریب دولت روحاني هستند.« در واقع اما این روزها 
دولت روحانی نیاز به تخریب ندارد و میزان نارضایتی مردم آنقدر 

باالست که برای دفاع از آن باید تاش بسیاری به خرج داد.
از سویی سال ۱۴۰۰ صرفاَ سال پایان عمر دولت روحانی نیست، 
بلکه سال پایان این دوره از شوراهای شهر و روستا هم است و 
کاش عضو شورای شهر تهران به جای دفاع از دولت روحانی و 
تخطئه منتقدان دولت، گزارشی از دستاوردهای شورای شهر 

تهران در دور پنجم می داد.
در پایان یادداشتی که  اعظم نوری نوشته، دیده که نمی تواند 
اش��تباهات روحانی را نادیده بگیرد و اذعان کرده: »بر کس��ي 
پوشیده نیس��ت که دولت باید در برخي مواقع سیاست هاي 
بهتري اتخاذ مي کرد. در برخ��ي حوزه ها نمي توان از عملکرد 
دولت دفاع کرد. دولت باید در کنار برجام یک برنامه جامع دیگر 
در دستورکار قرار مي داد تا در وراي مشکات پیش آمده بتواند به 
آن تکیه کند. دولت مي توانست با استفاده بیشتر از ظرفیت هاي 
داخلي شرایط را اندکي تلطیف تر کند و اندکي از سختي هاي 

مردم بکاهد و مسائل را حل کند.«

 روحاني در آیین بهره برداری از 10طرح زیربنایی:
روند آبادانی کشور 

به رغم تحریم ها جهشي است
رئیس جمهور با بیان اینک�ه در دولت تدبیر و امی�د، روند آبادانی 
کشور به ویژه در حوزه آب و فاضالب به رغم تحریم های دشمنان، 
جهش�ی و جه�ادی ت�داوم یافت�ه اس�ت، تأکید ک�رد: اکن�ون با 
افتخ�ار می توانیم بگوییم در حرکت پرش�تاب در مس�یر آبادانی 
کش�ور، فق�ط در ح�وزه آب، 99/9 درص�د جمعیت شهرنش�ین 
و بی�ش از 82 درص�د جمعی�ت س�اکن روس�تاها از آب ش�رب 
پای�دار برخوردارند و این برای ایران اس�المی افتخارآمیز اس�ت.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحانی روز 
پنج شنبه در آیین بهره برداری رسمی از ۱۰ پروژه زیربنایی و توسعه ای 
حوزه آب و برق در اس��تان های فارس و کرمانشاه با سرمایه گذاری یک 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ضمن قدردانی از تاش مدیران، مهندسان 
و کارگران وزارت نیرو و بخش خصوصی گفت: مردم پرنش��اط باشند 
و بدانند باوجود فش��ارها و تحریم ها، مس��ئوالن و دولت همواره آماده 
خدمت رسانی و کاستن از مشکات آنان هس��تند و در این راه از هیچ 

تاشی دریغ نکرده اند.
دکتر روحانی با اش��اره به اینکه کل تصفیه خانه های فاضاب کشور در 
ابتدای انقاب تنها چهار عدد بوده و این رقم اکنون به ۲۴۲ تصفیه خانه 
فاضاب رس��یده اس��ت، گفت: همچنین ما در ابتدای انقاب اسامی 
فقط ۲7 تصفیه خانه آب در کل کش��ور داش��تیم که این رقم اکنون به 
۱56 تصفیه خانه رسیده که ۳7 تصفیه خانه آن در دولت تدبیر و امید به 

بهره برداری رسیده است. 
دکتر روحانی پیش��برد طرح های آبادانی در منطقه غرب کشور به ویژه 
در بخش های مرزی را بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: خوشبختانه در 
این عرصه کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته و در این راستا 5۳ سد 
در نقاط مرزی اجرا شده که از این رقم، ۲۴ سد در دولت تدبیر و امید به 
بهره برداری رسیده است. رئیس جمهور به آثار ارزشمند این سدها در 
آبادانی منطقه غرب اشاره کرد و گفت: بسیاری از شهرهایی که در غرب 
کشور از برکات این سدها بهره مند می شود، جزو شهرهایی هستند که در 
دوران دفاع مقدس زیر ضربات دشمن بودند و حتی برخی از آنها به اشغال 
دشمن در آمده بودند و این افتتاح ها و حرکت در مسیر آبادانی، پاسخی 

به جهاد و ایستادگی مردم این شهرها در دوران دفاع مقدس است. 
همچنین روحانی قبل از افتتاح نیروگاه های خورشیدی استان فارس 
گفت: در انرژی های تجدید پذیر حرکت بسیار خوبی در این دولت صورت 
گرفته و نیروگاه های خورشیدی می تواند ظرفیت خوبی برای تولید برق 
پاک و بدون آلودگی باشد و این مهم است که در نیروگاه های خورشیدی 
از کیلووات به مگاوات رسیده ایم، باید با توسعه فّناوری در این زمینه هر 
کسی بتواند پشت بام خانه خود را به یک نیروگاه خورشیدی تبدیل و برق 

مورد نیاز خود را تأمین کند و مازاد آن را به دولت بفروشد.

در گفت وگوی تلفنی با زیاد نخاله عنوان شد
تأکید قالیباف

 بر تداوم مقاومت  تا آزادي قدس
محمدباق�ر قالیباف ط�ی تماس تلفن�ی با زی�اد نِخال�ه، دبیرکل 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اس��امی در ابتدای این تماس 
تلفنی ب��ا تجلیل از مقاومت مردم فلس��طین در برابر اش��غالگری های 
رژیم صهیونیس��تی گفت: اگر مقاومت و مجاهدت مبارزان فلسطینی 
نبود، پیروزی های ارزشمند آنان در برابر متجاوزان صهیونیست تحقق 
نمی یافت. قالیباف در بخش دیگری از س��خنان خود با محکوم کردن 
تحرک برای الحاق کرانه باختری فلسطین به س��رزمین های اشغالی 
توسط صهیونیست های متجاوز گفت: به عنوان رئیس مجلس شورای 
اسامی در پیامی به سران مجالس اسامی و غیر اسامی نسبت به این 
اقدام خصمانه و نفرت انگیز صهیونیستی - امریکایی و عواقب آن، هشدار 
داده و درخصوص عدم اجازه به این رژیم جعلی برای تداوم قانون شکنی 
و تجاوز تأکید کرده ام. رئی��س مجلس  همچنین در این مکالمه تلفنی 
بر لزوم تداوم مقاومت تا پیروزی قدس ش��ریف و آزادی تمامی مناطق 

فلسطینی تحت اشغال از چنگال صهیونیست های غاصب تأکید کرد.
دبیر کل جنبش جهاد اسامی فلس��طین نیز در این مکالمه تلفنی با 
تبریک انتخاب قالیباف به سمت رئیس مجلس شورای اسامی، گفت: 
جمهوری اسامی ایران همواره در صف اول دفاع از حقوق ملت فلسطین 
قرار دارد و این موجب مسرت و دلگرمی مردم مظلوم فلسطین است. وی 
افزود: امروز ملت فلسطین به جمهوری اسامی ایران به عنوان تنها کشور 
در منطقه و جهان نگاه می کنند که در برابر اقدامات نا امن سازی منطقه از 
رژیم صهیونیستی با قدرت عمل می کند. دبیر کل جنبش جهاد اسامی 
فلسطین در این گفت وگوی تلفنی بر تداوم مبارزه تمامی گروه های محور 
مقاومت تا برافراشتن پرچم فلسطین در سراسر سرزمین های فلسطینی 

به پایتختی قدس  تأکید کرد.

عارف: اصالحات
 باید خودخواهی ها را کنار بگذارد

رئیس بنیاد امی�د ایرانیان با بی�ان اینکه گفتم�ان اصالحات فرد 
محور نیست که اگر فردی برود یا فردی بیاید اتفاق خاصی بیفتد، 
تأکید کرد: گفتمان اصالحات ماندگار اس�ت و برای ماندگاری باید 
هوای نف�س، خودخواهی ها و خودبزرگ بینی ها را کنار گذاش�ت.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در نشست مشترک انجمن اسامی 
معلمان تهران و ری با مجمع نمایندگان تهران در مجلس دهم با اشاره به 
عملکرد فراکسیون امید مجلس دهم گفت: برخی بر اساس پیش داوری ها 
و تحلیل های اولیه خودش��ان، بنا را بر ندیدن عملکرد فراکسیون امید 
گذاشتند و حتی زمانی که کتابچه عملکرد این فراکسیون منتشر شد، 
خواستند دستاوردهای این فراکسیون را نبینند. رئیس بنیاد امید ایرانیان 
با تأکید بر اینکه جریان اصاحات نمی تواند صحنه را ترک کند، گفت: 
ویژگی جریان اصاحات این است که قائم به هیچ فردی نیست. گفتمان 
اصاحات فرد محور نیست که اگر فردی برود یا فردی بیاید اتفاق خاصی 
بیفتد.گفتمان اصاحات ماندگار است و برای ماندگاری باید هوای نفس، 
خودخواهی ها و خودبزرگ بینی ها را کنار گذاشت . وی با انتقاد از برخی 
اظهارنظرها که نشان از تسویه حساب های فردی دارد، خاطرنشان کرد: 
باید با انسجام و وحدت و در مسیر راهبردهای کان جریان اصاحات 
که اولویت ب��ه منافع ملی و تفکر گفتمانی اس��ت ، فعالیت های خود را 
ساماندهی کنیم و در این راس��تا تقویت همراهی و همدلی،گذشت و 
سعه صدر و امید ضروری و حیاتی است. عارف با بیان اینکه شرط حضور 
جریان اصاحات نباید صرفاً به پیروزی در عرصه انتخابات محدود شود، 
گفت: ما باید تاش مان در چارچوب ارزش ها، نظام و ارزش های گفتمانی 
و عبور از منافع جریانی به نفع منافع ملی و عبور از منافع حزبی و فردی به 
نفع منافع جریانی باشد و انتظارم از تشکل های اصاح طلب به ویژه تشکل 
با سابقه انجمن اسامی معلمان این است که در زمینه حفظ وحدت و 

انسجام جریان اصاحات پیشگام باشند.
خبرگزاري دولتي ایرنا روز گذشته در گزارشي در واکنش به استعفاي 
عارف از ریاست شوراي سیاس��تگذاري اصاح طلبان نوشت: استعفای 
رئیس رکن تصمیم گیر اصاح طلبان یعنی شورای عالی سیاست گذاری، 
ادامه فعالیت این مجموعه را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. ایرنا 
اضافه کرد: تداوم تردید در تعریف مفاهیم و منافع، تشدید اختافات و 
تندتر شدن انتقادات درونی، شرایط را در جبهه اصاح طلبان بیش از هر 

زمان دیگری آشفته و آغشته به تردید نشان می دهد.
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 نماي نزديك

    اعالم علت حادثه نطنز در زمان مناسب
 سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مش��خص شدن علت اصلی حادثه در مجتمع 

هسته ای شهید احمدی روشن نطنز خبر داد.
کیوان خسروی اعام کرد: بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، علت 
وقوع حادثه در مجتمع هسته ای شهید احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنج شنبه ۱۲ تیرماه 
به وقوع پیوست به صورت دقیق مشخص کرده است. وی با اشاره به حضور و فعالیت کارشناسان 
بخش های مختلف مسئول ارزیابی و رسیدگی به حادثه در سایت نطنز که از اولین ساعات وقوع این 
رخداد انجام شد، خاطرنشان ساخت: فرضیه های مختلف در مورد علت این رخداد با واکاوی دقیق 

آثار، نحوه و میزان تخریب ایجاد شده بررسی و علت اصلی حادثه مشخص شده است.
خسروی افزود: به دلیل برخی ماحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب 
اعام خواهد شد. وی در پایان با تأکید بر محدود بودن خسارت وارد شده به سوله در دست احداث 
در مجتمع هسته ای نطنز اضافه کرد: در محل وقوع حادثه هیچ گونه مواد هسته ای وجود نداشته 

و موضوع نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع این رخداد کاماً منتفی است.


