
  گزارش

 ظریف: تاریخ نشان خواهد داد
 برجام سند افتخار ایران است!

در ادام�ه گ�زارش دوره اي وزراي دول�ت به 
مجلس يازدهم، خانه ملت روز گذشته ميزبان 
وزير امورخارجه و سرپرست وزارت صمت بود. 
دهمین جلسه علنی مجلس یازدهم  در حالي به 
گزارش وزیر امور خارجه در مورد مسائل سیاست 
خارجی و دیپلماسی اقتصادی اختصاص داشت ، 
که با امضاي برجام در تیر ماه سال 94 قرار بود ، همه 
تحریم ها به تعبیر روحاني »بالمره« برداشته شود، 
اما اکنون و پس از پنج سال از امضاي توافق برجام 
نه تنها گشایشي در زندگي و معیشت مردم ایجاد 
نشده است، بلکه با خروج یکجانبه امریکا از برجام 
و متعاقب آن همراهي و همس��ویي اروپا با امریکا، 
فشارهاي اقتصادي بر ملت ایران تشدید هم شد که 
نتیجه این فشار ها اکنون در زندگي مردم ملموس 
است. بدیهي بود با چنین روندي محمدجواد ظریف 
به عنوان مسئول سیاست خارجي و معمار اصلي 
برجام باید خود را براي سؤاالت فراوان نمایندگان 
در خانه ملت آماده کند. اما او بازهم برجام را ستود 
و آن را س��ند افتخار ایران توصی��ف کرد. برجامی 
که به اذعان هم��ه حتی دولتمردان دس��تاوردی 
»تقریباً هیچ« داشت و اکنون با خروج رسمی امریکا 
و همراهی اروپا در بی اعتنایی به این توافقنامه عماًل 

»هیج« شده است. 
ظریف که پشت تریبون رفت، از مشکالت اقتصادي 
گفت اما در عی��ن حال تصریح کرد: م��ا در وزارت 
امور خارجه وظیفه مستقیم در اقتصاد نداریم اما 
تالش کرده ایم تسهیل گر باشیم. وزیر امور خارجه 
با تشریح اقدامات این وزارتخانه در حوزه اقتصادی 
برای کاهش فشار تحریم ها بر مردم گفت: یکی از 
موضوعات که فش��ار تحریم ها را کاهش می دهد 
حذف دالر از مبادالت است که ما از طریق تهاتر این 
موضوع را دنبال کرده ایم که بسیاری از کشورها هم 
در این زمینه با ما همراهی دارند. ظریف  با تشریح 
اقدامات انجام شده در زمینه کریدورهای ارتباطی 
ادامه داد: یکی از مفاد مهم توافق ۲۵ ساله ما و چین 
بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم است. یکی از 
اتفاقات ناگواری که افتاده بود این بود که ایران از همه 
کریدورهای ارتباطی منطقه خارج  می شد. ظریف با 
تأکید بر اینکه در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی 
وجود ندارد، گفت: در رفتار ما شفافیت کامل وجود 
دارد اما واقعیت این است که محل های قدرت در دنیا 
در حال تغییر است و باید واقعیات شرایط جهانی را 
بشناسیم و با ش��رایط گذار از این جهان پساغربی 
عمل کنیم که این هدف با اعتماد به نفس و توجه به 

ظرفیت های ساختاری محقق می شود.
    جهان فقط غرب نيست

وزیر امور خارجه با تبیین ش��رایط گذار حاکم بر 
مناسبات بین المللی اظهار داش��ت: امروز شرایط 
گذار، مشخصه های مهمی دارد مشخصه اول »شدن 
مداوم« یا »س��یالیت« همه جانب��ه و ائتالف های 

کوتاه مدت فرصت طلبانه و تحول در مفاهیم است. 
تحول دوم جابه جایی مراکز و کانون های قدرت در 
روابط بین المللی و حرکت از جهانی است که همه 
چیزش در غرب اتفاق می افت��اد از اتفاقات مهم تا 
تصمیم گیری های مهم غرب محور بود به جهانی 
که امروز این چنین نیست. ظریف ادامه داد: امنیت 
و قدرت دچار تحول ش��ده اس��ت و امروز مفاهیم 
جدیدی می توانند امنیت ساز باشند و امنیت را ایجاد 
کنند. دوم اینکه جهان فقط غرب نیست و حتی در 
درون غرب جنگ داخلی بین قدرت و نظام لیبرال 

جهانی شکل گرفته است.
   برجام سند افتخار ايران است!

ظریف س��خنان خود را با دفاع قاطع از برجام به 
پایان برد و خطاب ب��ه نمایندگان مجلس گفت: 
دوستان عزیز امریکا را قدرقدرت ندانیم. برجام 
تحمیلی بر امریکا بود. ان ش��اءاهلل تاریخ و آینده 
نشان خواهد داد. برجام سند افتخار ایران است 
و همواره خواهد بود و در تاریخ این کش��ور ثبت 

خواهد شد. 
پس از ارائه بخش نخست سخنان ظریف که برخي 
نمایندگان مجلس از گزارش او برآشفته شده بودند 
با فریاد گفتند: آقای ظریف بس��ه، دوست نداریم 
دروغ بش��نویم که البته با تذکر و دخالت قالیباف 
مشاجرات لفظي نمایندگان و ظریف کنترل شد. 
همچنین بعد از پایان س��خنان وزیر امور خارجه 
شماری از نمایندگان به بیان دیدگاه های خود در 
حوزه دیپلماسی پرداختند. عمده مسائل مطرح 
ش��ده در این اظهارات انتقاد از انفعال دس��تگاه 
دیپلماس��ی، ضعف دیپلماس��ی اقتصادی و لزوم 
تجدیدنظر در برجام بود. موس��ی غضنفرآبادی، 
نماینده مردم بم و ری��گان در اظهاراتی گفت که 
ملت ایران مذاکره با امریکا را ذلت می داند و امریکا 
برای همیش��ه برای ملت ایران منفور و غیرقابل 
تحمل است. ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران 
هم گفت که انتظار ما از وزارت خارجه این است که 
موضوع ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به 
عنوان یک واقعیت تعیین کننده در سیاست ها در 
نظر بگیرد؛ وزیر همان طور که نقض تعهدات امریکا 
و اروپا را محور تالش های خود قرار می دهد، راهبرد 
اخراج امریکا از منطقه به عنوان پاسخی به شهادت 
حاج قاسم سلیمانی در گفت وگوهای دیپلماتیک 

خود پیگیری کند.
مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد با بیان اینکه 
چرا برخی سیاستمداران ما از مبارزه با شیطان 
خسته ش��ده اند و این خس��تگی را به شکل های 
گوناگون به جامعه اس��المی تلقی��ن می کنند، 
خطاب به وزیر خارجه یادآور ش��د: فرصت های 
پیش روی ملت ایران را به امی��د لبخند امریکا و 
اروپا نس��وزانید. علی اکبر علیزاده نماینده مردم 
دامغان خطاب ب��ه وزیر امور خارج��ه گفت: به 

خدا اعتماد کنی��د و یقین بدانید مش��کالت ما 
حل خواهد شد و از کدخدا کاری ساخته نیست. 
مالک ش��ریعتي، نماینده مردم ته��ران خطاب 
به وزیر ام��ور خارجه گفت: آقای ظریف! ش��ما 
شریک اصلی دالر ۲۰ هزار تومانی هستید؛ شما 
امریکا را به طمع انداختید ت��ا زانوی خودش را 
بر گلوی معیش��ت مردم بگذارد. حجت االسالم 
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر 
هم گفت: مشکالت کنونی نتیجه سیاست های 
آقای روحان��ی و تیم همراهش اس��ت. او اضافه 
کرد: سیاست های آقای ظریف در برجام مشهود 
است؛ برجامی که امضا شد به وجهی تنظیم شده 
که سیستم ماش��ه را علیه ما حاکم کرده است. 
احمد راستینه، نماینده مردم ش��هرکرد نیز در 
اعتراض به عملکرد دس��تگاه دیپلماسي با اشاره 
به اینکه برجام با هدف از کار انداختن چرخ های 
سانتریفیوژها س��بب از کار انداختن چرخ های 
اقتصادی شد، گفت: دالر ۲۰ هزار تومانی را باید 
دالر برجامی نامید و این همان گالبی ای است که 

به مردم وعده دادید.
    مردم توقع دارن�د هزينه اضافي به آنها 

تحميل نشود
در پایان گ��زارش ظریف و س��خنان نمایندگان 
منتق��د او رئیس مجل��س طي س��خناني اظهار 
امیدواري کرد که وزارت ام��ور خارجه بتواند در 
حوزه اقتصادی که مهم تری��ن عنصر در تقویت 
تولید قدرت ملی ماست وظیفه خود را به درستی 
انجام دهد. قالیباف در جمع بندی گزارش وزیر 
امور خارجه گفت: نکته ای که امروز دغدغه همه 
مردم ماست، ریشه در مش��کالت و سختی های 
اقتص��ادی دارد و م��ردم ما این فش��ار را تحمل 

می کنند. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: مردم 
ما از ابتدای پی��روزی انقالب تا امروز همیش��ه 

نش��ان داده اند که هزینه اس��تقالل کشورشان 
را هرچه باش��د می پردازند. در ط��ول این مدت 
نشان دادند که از جان خود و فرزندانشان در این 
مسیر می گذرند و اگر بناست سختی اقتصادی را 
تحمل کنند، این سختی را هم تحمل می کنند و 
ما در این چهل سال در همه عرصه ها دیدیم که 
مردم م��ا امتحان خوبی پس داده اند و همیش��ه 
کم��ک مدیران و مس��ئولین در م��وارد مختلف 
بوده اند و ان شاءاهلل در آینده هم خواهند بود. وی 
افزود: آنچه امروز مردم از نمایندگانش��ان توقع 
دارند، این است که ما هزینه های اضافی به مردم 
تحمیل نکنیم و در تصمیمات و سیاست های مان 
چه در ح��وزه اقتصادی و چه در سیاس��ت های 
داخل��ی و خارجی ب��ه گونه ای عم��ل کنیم که 
هزینه بیش از اندازه به مردم وارد نشود. قالیباف 
خاطرنشان کرد: امروز در حوزه سیاست  خارجی 
و در پیگیری مسائل در این حوزه، اولین چیزی 
که مورد نیاز ماس��ت تولید قدرت اس��ت. وقتی 
که ما قدرت و توان داشته باش��یم و با قدرت در 
مقابل دشمن بایس��تیم، آنجاست که می توانیم 
موفق باش��یم و در چرخه چانه زنی تحت فش��ار 
آنها ق��رار نمی گیریم و عقب نش��ینی و وادادگی 

پیدا نمی کنیم. 
   اج�ازه نمي دهي�م آژان�س حلقه ه�اي 

جاسوسي را تکميل کند
وي خاطرنش��ان ک��رد: در ارتب��اط ب��ا آژانس 
بین المللی اتمی و ش��ورای حکام، ب��ه هر حال 
شورای حکام باید این را بداند که در حوزه دستگاه 
سیاس��ت خارجی ما هرگز جمهوری اس��المی 
و نمایندگان مردم و مجلس ش��ورای اس��المی 
اجازه نخواهند داد به آژانس که بتواند همین طور 
دستش باز باشد و بدون محدودیت هر کاری را 
که بخواهد انجام دهد و به دنبال این باش��د که 
حلقه  اطالعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم 
را تکمیل کند. قطعاً ملت ایران و نمایندگان مردم 
و مجموعه جمهوری اسالمی چنین  اجازه ای را به 

آژانس نخواهند داد. 
رئیس مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: ما 
در مقابل این زیاده خواهی آژانس و شورای حکام 
به طور جد خواس��ته مان از وزارت امور خارجه و 
دولت این است که سیاست های کاهش تعهدات 
برجامی را که برایش تصمیم گیری شده اجرا کند 
و ما تا زمانی این همکاری را ادامه خواهیم داد که 
در چارچوب توافقات پیش ب��رود و ما در مقابل 
زیاده خواهی های آنها خواهیم ایستاد و این حق 

ملت و مردم ماست.
   گزارش وزير صمت به مجلس

همچنین حس��ین مدرس خیابانی، سرپرس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی 
دیروز پارلمان ضمن ارائه گزارشی از وزارت صمت 
اظهار داشت: این وزارتخانه سهم قابل توجهی در 
اقتصاد کشور دارد و حدوداً 4۰ تا 4۵ درصد سهم 
تولید ناخالص داخلی، بیش از 33 درصد س��هم 
اش��تغال و 7۵ درصد س��هم صادرات غیرنفتی 
را در بر می گیرد. م��درس  خیابانی با اش��اره به 
حوزه واردات گفت: همه تالش مجموعه وزارت 
صمت مخالفت با هرگونه واردات اس��ت و بیش 
از 1۵۰۰ ردیف تعرفه در س��ال گذشته مسدود 
شده و امسال هم این عدد در سه ماهه اول حدود 
۲۵۰۰ ردیف کاالی مشابه یا غیرضرور را اضافه 
کردیم و ترکیب واردات به کش��ور ب��ه گونه ای 
اس��ت که 8۵ درصد کاالهای کش��ور مواد اولیه 
و نهادهای تولی��د و 1۵ درصد کاالهای مصرفی 
که حدود 7 درصد آن مربوط به کاالهای اساسی 
است. مدرس خیابانی، همچنین با بیان اینکه ۶۰ 
درصد صادرات غیرنفتی به 1۵ کش��ور همسایه 
انجام می شود، گفت: صادرات غیر نفتی امسال 
با وجود همه مشکالت تحریم ها و شیوع کرونا به 

41 میلیارد دالر خواهد رسید. 
در جریان گزارش وزیر صمت برخي نمایندگان 
مجلس ضمن نقد سیاست هاي وزارت صمت در 
حوزه تنظیم و کنترل بازار، تصریح کردند: وزرایی 
که به مجلس گزارش می دهند اگر به حرف هایی 
که می زنند عمل کنن��د کفایت می کند اما ما در 

عرصه عمل چیز دیگری را           مشاهده می کنیم.

ژه
وی

حسین انصاري راد، فعال سیاسي اصالح طلب معتقد است که 
محمدرضا عارف، صالحیت این را که کاندیداي اصالح طلبان 
در انتخابات 14۰۰ باشد، ندارد. او در مصاحبه اي با انتقاد از 
عملکرد عارف در مجلس دهم، با کاندیداتوري او در انتخابات 
14۰۰ مخالف��ت کرده و گفت��ه: »به هیچ وج��ه آقاي عارف 
صالحیت ندارد که کاندیداي اصالح طلبان باشد« او در ادامه 
گفته که  » ایش��ان در دوره اي که در مجل��س بود و موقعیت 
مناسبي براي کار داش��ت، خود را نش��ان داد. هیچ نطقي و 
اقدامي نکرد که بتواند به اصالحات کمک کند. ایش��ان هیچ 
محلي در این مقام )کاندیداي ریاس��ت جمهوري( ندارند. « 
انصاري که خود سابقه نمایندگي مجلس را در گذشته دارد، 
در پاسخ به اینکه علت استعفاي عارف چه بوده، گفته: » من 
نمي دانم چرا استعفا داد؛ اما بر اساس عملکرد وي نمي توان 
پذیرفت که کاندیداي مورد حمایت اصالح طلبان باشد. او در 
مجلس دهم یک نطق با خاصیت نداشت. حتي یک حرفي که 
بتواند مواضع اصالح طلبي را مشخص کند، نزد. آقاي عارف 

مدعي است که مش��غول صحبت ها و مذاکرات مخفي بوده 
است و آنها هم به جایي هم نرس��ید. عارف در حوزه مسئله 
حصر اقدام قابل مشاهده اي نداشت. در باره باقي مسائل نیز 
همین طور. حاال مردم بیایند به چنین فردي رأي دهند؟! اصاًل 

رئیس جمهور شود که چه کند؟!«
اصالح طلبان گرچه در سال هاي اخیر و با نقد عملکرد عارف 
در مجلس و نیز در ش��وراي سیاس��تگذاري اصالح طلبان، 
کاندیداتوري او را براي انتخابات ریاس��ت جمهوري 14۰۰ 
نفي مي کنند، اما در گذشته هم نگاه مثبت و تأییدي نسبت به 
کاندیداتوري او براي انتخابات ریاست جمهوري نداشتند. او 
در سال 9۲ کاندیداي انتخابات شد، اما با دستور محمد خاتمي 
او را مجبور به انصراف به نفع حسن روحاني کردند. عارف هم 
با دلخوري انصراف داد و در متن انصراف خود خطاب به مردم، 

نامي از روحاني، دیگر کاندیداي انتخابات نبرد. 
اخیراً هم عباس عبدي ط��ي گفت وگویي، ضمن بیان نقش 
اصالح طلبان در چه��ار دهه مدیریت پ��س از انقالب گفته 

که: »در چهار دوره اخیر تنها دوره اي که اصالح طلبان از آن 
دفاع خواهند کرد دوره آقاي خاتمي است. هیچ دوره دیگري 
نیست. مي گویند چرا از روحاني حمایت کردید؟ از چه کسي 
باید حمایت مي کردند؟ از کس��اني که مملکت را به جنگ و 
نابودي بکش��انند؟ دلیلي ندارد که این کار را مي کردند. کال 
افتخار مي کنند به اینکه نامزد نداشتند و در همین نامزد هاي 
موجود سیستم یکي را از پایین ترین رأي به باالترین رساندند. 
کدام اصالح طلبي به آقاي روحاني گفته بود بیاید؟ خودش 
آمده بود. حتي اگر آقای هاش��می هم مي شد من او را نامزد 
اصالح طلبان نمي دانس��تم. یعني حتي اگر تأیید مي ش��د، 
قدرت و اعتبارش براي خودش بوده و ربطي به اصالح طلبان 
نداش��ت؛ چه برس��د به آقاي روحاني. « و جاي این سؤال را 
باقي گذاشته که آیا عارف که س��ال 9۲ نامزد انتخابات بود، 
اصالح طلب نبود که حاال به نداشتن کاندیدا افتخار مي کنید؟ 
چرا او را مجبور به انصراف کردید که بگویید مفتخر هستیم 

که کاندیدا نداشتیم؟!

بيانيه جامعه مدرسين 
اقدامات هتاکانه  نور پرفروغ مرجعیت را 

خاموش نخواهد کرد
جامعه مدرس�ين ح�وزه علمي�ه قم ب�ا ص�دور بيانيه ای ب�ه اهانت 
روزنامه س�عودی به حضرت آيت اهلل سيس�تانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری رسا، در این بیانیه امده است: اقدام موهن و ناشایست 
روزنامه سعودی الشرق االوسط در هتک حرمت مقام عالی مرجعیت شیعه 
در عراق حضرت آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی موجب تأسف و تأثر 
گردید. این توهین مذبوحانه در حقیقت توهین به دین و مقدسات اسالمی 

است و نشان از مفسده گری و دین ستیزی دارد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن اعالم انزجار از این اهانت قلم به 
دستان مزدور س��عودی اعالم می دارد: نقش مرجعیت شیعه و علمای 
اسالمی در صیانت از هویت دینی و ملی عراق عزیز و همچنین تحکیم 
وحدت و یکپارچکی سیاسی این ملت نقش��ی ماندگار و انکار ناپذیر در 
تاریخ است. مرجعیت شیعه با سال ها مجاهدت و مبارزه علیه استعمار 
انگلیس و استکبار پایه های استقالل و آزادی عراق را استحکام بخشیده 
و ملت رشید عراق را با مدیریتی حکیمانه از بحران ها عبور داده است. در 
این میان فتوای آیت اهلل العظمی سیس��تانی که موجب بسیج همگانی 
و خودجوش مردم وتقویت محور مقاومت در مبارزه با داعش ش��د نیز 
از اهمیت بسیاری برخوردار اس��ت. مرجعیت عظیم شیعه مورد احترام 
مردم و حوزه های مقدسه در سراس��ر بالد اسالمی است و این تحرکات 
نابخردانه، گردی بر ساحت مقدس و نورانی مرجعیت نخواهد نشاند و نور 
پرفروغ مرجعیت را خاموش نخواهد کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در این بیانیه تصریح کرده است: ملت های مسلمان در سراسر جهان 
پاسخ این اسائه   ادب را با سلوک در راه عالمان مصلح و بیدارخواهند داد 
و در دام اینگونه فتنه گری ها نخواهند افتاد، اما الزم است مطالبه مردم 
عراق، علمای اسالم و دلسوزان امت اسالمی در برخورد با هتاکان به مقام 
مرجعیت پیگیری ش��ود و خطاکاران مورد عقاب و مواخذه قرار گیرند.

خداوند وجود مغتنم و شریف آن مرجع عظیم الشأن را برای ملت عراق و 
شیعیان جهان محفوظ و سالمت بدارد و علمای اسالم و فقهای مصلح و 

بیدار را در ظل توجهات حضرت ولیعصر مستدام و موید بگرداند.

 روايت جلسه کميسيون امنيت ملي با صالحي
علت قطعي حادثه نطنز 
به زودي اعالم مي شود

س�خنگوي کميس�يون امني�ت مل�ي مجلس گف�ت: طب�ق گفته 
رئي�س س�ازمان ان�رژي اتم�ي، س�ناريوهاي مختل�ف حادث�ه 
نطنز در حال بررس�ي اس�ت و نتايج آن ب�ه زودي اعالم مي ش�ود. 
ابوالفضل عمویي در گفت وگو با مهر درباره نشست عصر دیروز کمیسیون 
امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس اظهار داشت: جلسه کمیسیون 
امنیت ملي 3 ساعت طول کشید و علي اکبر صالحي رئیس سازمان انرژي 
اتمي در این جلسه حضور داشت. وي تصریح کرد: در این جلسه قطعنامه 
شوراي حکام آژانس علیه ایران هم مورد بررسي قرار گرفت و صالحي به 
همکاري ایران با آژانس در ادوار اخیر اش��اره کرد. عمویي بیان کرد: طبق 
گفته رئیس سازمان انرژي اتمي، در قطعنامه اخیر، شوراي حکام اطالعات 
مورد ادعاي سرویس جاسوس��ي رژیم صهیونیستي را مبناي درخواست 
دسترسي آژانس قرار داده است و وي تأکید کرد که این روند مورد انتقاد ما 
است. عمویي اظهار کرد: صالحي توضیحاتي درباره حادثه نطنز ارائه کرد و 
اظهار داشت که سناریوهاي مختلفي درباره این حادثه در حال بررسي است 

و نتایج قطعي آن به زودي اعالم مي شود. 
سایت خبري تحلیلي نور نیوز هم روز گذشته در یادداشتي درباره چرایي 
موکول کردن اعالم »چیستي حادثه نطنز« به آینده نوشت: با گذشت بیش 
از سه روز از حادثه بامداد پنج شنبه 1۲ تیرماه در مجتمع هسته اي شهید 
احمدي روشن )نطنز( که طي آن بخشي از سوله در حال تجهیز مربوط به 
مونتاژ سانتریفیوژهاي نسل جدید دچار خسارت شد، اخبار و گزارش هاي 
مربوط به این رخداد همچنان در کانون توجه رسانه هاي داخلي، منطقه اي 
و بین المللي اس��ت. صرف نظر از اهمیت شکلي این حادثه، موضوعي که 
باعث تداوم موج خبري این رخداد ش��ده، مرتبط بودن آن با »تاسیسات 

هسته اي« است. 
اگرچه محل وقوع حادثه، فاصله قابل توجهي با بخش هاي فعال در حوزه 
غني سازي اورانیوم داشته و بر اساس اعالم مسئوالن سازمان انرژي اتمي 
ایران و آژانس بین المللي انرژي اتمي، این حادثه با نش��ت اورانیوم همراه 
نبوده است، لیکن شکل گیري این رخداد در یک مجتمع هسته اي به تنهایي 
براي»ایجاد حساسیت و جلب توجه جهاني« کفایت مي کند. متناسب با 
حساسیت هاي بین المللي ایجاد شده پیرامون این حادثه، گمانه زني ها در 
مورد دالیل وقوع آن نیز به عنوان اصلي ترین محور مورد س��ؤال از سوي 
رسانه هاي مختلف همچنان مطرح است. از اولین ساعات وقوع این حادثه و 
حتي قبل از آن برخي منابع رسانه اي که عمدتا مرتبط با رژیم صهیونیستي 
بودند جریان خبري مربوط به دست داشتن اسرائیل در این حادثه را آغاز 
کردند و گزاره هاي مختلفي چون حمله هوایي به این مجتمع از س��وي 
جنگنده هاي اف- 1۶ و اف- 3۵، انجام عملیات ویژه، خرابکاري صنعتي و. . . 

را با درون مایه »قدرتمند نمایي« رژیم صهیونیستي مطرح نمودند. 
اگرچه رسانه هاي رژیم صهیونیستي و غربي از ابتداي وقوع حادثه، فعالیت 
گسترده اي را براي پوشش خبري و تحلیلي این رخداد و مرتبط نمودن 
آن به توان اطالعاتي و عملیاتي اسرائیل آغاز کردند لیکن مقامات رسمي 
این رژیم رویکرد کاماًل متفاوت��ي را در پیش گرفتند. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستي از اظهارنظر شفاف در خصوص دخالت این 
رژیم در حادثه سایت نطنز خودداري کرد و صرفا به بیان گزاره کلي»ما 
نمي توانیم اظهارنظري روشن در این خصوص داشته باشیم«، اکتفا کرد. 
بني گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستي نیز درگفت وگو با رادیو ارتش 
گفت: »ایران با توانایي هسته اي همان چیزي اس��ت که ما نمي توانیم 
اجازه دهیم محقق شود. ما جلوي ایران را از هر راهي که ضروري باشد 

مي گیریم. «
گانتس در ادامه و در پاسخ به این س��ؤال که آیا اسرائیل در یک سري از 
انفجار هاي اخیر در سایت و نیروگاه هاي هسته اي ایران دخالت داشته 
است یا خیر، گفت: »ایران اتمي تهدیدي براي ماست اما نباید این را به 
هر اتفاقي مرتبط کرد. « گابي اشکنازي، وزیر خارجه رژیم صهیونیستي 
نیز در اظهاراتي مش��ابه و در واکنش به حادثه هفته گذش��ته در سایت 
هسته اي نطنز مدعي ش��د: » اس��رائیل اقداماتي را براي متوقف کردن 
تهدیدات هسته اي ایران اتخاذ مي کند؛ اما بهتر است اقدامات این رژیم 

علیه ایران ناگفته بماند. «
جمهوري اسالمي ایران اما تاکنون در کنار اطالع رساني شفاف پیرامون 
این حادثه، ترجیح داده به دالیل امنیتي، بیان علت آن را به آینده موکول 
کند. خبر این حادثه را بهروز کمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي به 
فاصله چند ساعت پس از وقوع آن اعالم کرد اما اظهارنظر در مورد علت 
حادثه به کیوان خسروي سخنگوي دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي 
که تنها پیرامون موضوعات خاص در حوزه امنیت ملي اعالم نظر مي کند، 
واگذار شد که مي تواند واجد»پیام هاي متفاوتي« باشد. خسروي بعداز 
ظهر روز جمعه و به فاصله یک روز پس از وقوع این حادثه اعالم کرد: علت 
اصلي حادثه مشخص شده لیکن به دلیل برخي مالحظات امنیتي، دالیل 
آن در زمان مناسب اعالم خواهد شد. به طور طبیعي حادثه پنج شنبه 
گذشته در سایت هسته اي نطنز، صرف نظر از میزان خسارت محدود آن 
براي ایران، واجد» اهمیت راهبردي«است و بررسي عوامل وقوع و» اتخاذ 
تمهیدات ضروري« براي جلوگیري از تکرار رخدادهاي مشابه نیز از قاعده 
»تصمیمات راهبردي«پیروي مي کند. بدون ش��ک تصمیم ایران براي 
موکول کردن اعالم چیستي این رخداد به آینده را باید از نقطه نظر زمان 
مورد نیاز براي اتخاذ تصمیمات راهبردي مورد توجه و ارزیابي قرار داد. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:
بسیج وظیفه دارد 

در کارهاي بزرگ ملي نقش آفرین باشد
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين با بيان اينکه بسيج وظيفه 
دارد در کارهاي بزرگ ملي نقش آفرين باش�د، گفت: طرح نهضت 
جهش تولي�د در بخش کش�اورزي و دامپ�روري با رويکرد س�ه 
س�اله در معيش�ت کش�اورزان تاثيرات مثبتي خواهد داش�ت. 
سردار غالمرضا س��لیماني رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین، در 
گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري بسیج اظهار داشت: در ابعاد مختلف 
اقتصاد مقاومتي، رهبر انقالب امسال را »سال جهش تولید« نامگذاري 
کردند و بسیج به عنوان یکی از تشکالت مردمي انقالب اسالمي، وظیفه 
دارد که در کارهاي بزرگ ملي نقش آفرین باشد. سردار سلیماني گفت: 
»جهش تولید« یک کار »ملي« اس��ت و همه ملت ای��ران باید درگیر 
جهش تولید بشوند و بسیج بر اساس رسالت مردمي و انقالبي خودش 
و ویژگي ها و با توج��ه به توانایي ها و تجربه  ها و همچنین ش��بکه هاي 
گسترده اي که در سراسر کش��ور دارد، این کار را ش��روع کرده است. 
وي با بیان رونمایي از طرح  نهضت سراس��ري جهش تولید  که توسط 
بسیج ایجاد شده است؛ افزود: این طرح در موضوعات مختلف که 1۰ 
موضوع را در بر مي گیرد تدوین شده که دو موضوع اصلي آن   کشاورزي 
و دامپروري  است که در سازمان بسیج با حضور وزیر جهاد کشاورزي در 

سراسر کشور با نام امام علي بن موسي رضا)ع( آغاز شد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این طرح سال هاي گذشته 
به خصوص در سال 98 در برخي از استان ها، به صورت نمونه آزمایش 
شد و موفقیت آمیز هم بود و برکات آن به کشاورزان استان هایي مانند 
گیالن  رس��ید و آن مزرعه ها و قطعاتي از زمین هاي زراعي که امسال 
تحت پوشش قرار مي گیرند، بدون تردید شاهد افزایش بهره دهي در 
محصول خواهند بود که در نتیجه، این افزایش در معیشت کشاورزان 
نمایان خواهد شد. سردار سلیماني با بیان اینکه این طرح سه ساله است، 
اضافه کرد: به نظر ما این طرح، در فصل کشاورزي پیش رو آثار بیشتري 
دارد، اما آثار گسترده تر آن را به صورت راهبردي در سال 14۰۰ دیده 
خواهد شد که در سال هاي بعد هم تداوم خواهد داشت. وي ادامه داد: 
نکته مهم این اس��ت که ما این آغاز را با استحکام، استمرار ببخشیم تا 
به تمام عرصه هاي کشاورزي تسري پیدا کند. یعني یک آغازي است 
که پایان آن کل عرصه هاي کشاورزي و باغي خواهد بود. پیمایش هاي 
دقیقي مبتني بر علم ریاضیات صورت گرفته که بر اساس علم ریاضیات 
اهدافي که باید محقق شود، در جداول بر اساس زمان بندي مشخص 

مي باشد که قابل کنترل است. 

عضو مجلس خبرگان رهبري:
کتمان واقعیت ها 

روال همیشگی اصالح طلبان است
نماينده مجلس خبرگان رهبری با بيان اينکه اِعمال برخورد سياست 
عليه نظام از سوی اصالح طلبان تأمين هدف دشمنان خواهد بود، 
گفت: برخ�ی از اصالح طلبان آب در آس�ياب دش�من می ريزند.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی نماینده مردم سیس��تان و بلوچستان در 
مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار س��رویس سیاس��ی 
خبرگزاری رسا، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا جریان اصالحات 
و اعتدال که چندین سال مراکز ثروت و قدرت کشور را در دست دارند، 
به رغم ناکارآمدی به جای پاسخگویی، فرافکنی می کند، اظهار داشت: 
معموالً روال و رویه این افراد است که س��عی بر فرافکنی دارند. وی با 
تأکید بر اینکه دولت باید پاسخگویی سؤاالت مردم باشد، گفت: ممکن 
است که دولتمردان حرف هایی هم برای مردم داشته باشند که باید 
بیان کنند و آن پرسشگری هایی که علیه دولت صورت گرفته، مطرح 

شود و مردم به قضاوت و داوری بر بیایند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه دولت تدبیر و امید کلید فتح در دست داشت، تصریح کرد: دولت 
کنونی در ابتدای روی کار آمدن از مردم فرصت خواس��ت که در بازه 
زمانی 1۰۰ روزه بتواند مشکالت را بر طرف کند؛ حال باید پرسید که 
آیا آن مشکالت مرتفع شد یا خیر؟ آنچه که اکنون به نظر می رسد، این 

است که مشکالت رفع نشده است. 
وی با اشاره به فتنه گری برخی از سران اصالحات به صورت هماهنگ 
با دشمن علیه نظام اسالمی و منافع ملی افزود: رفتار برخی از اصالح 
طلبان ممکن است که به نوعی از روی غرض و موضع منفی نسبت به 
نظام نباشد، اما این نوع از اعمال برخورد سیاسی، تأمین هدف دشمنان 

را در پی خواهد داشت.
 سلیمانی به فرمایشی از رهبر معظم انقالب اشاره کرد و اظهار داشت: 
ایشان فرمودند وظیفه ما حمایت از دولت است اما حمایت نه به معنای 
اینکه انتقاد نکنی��م، بلکه باید ضعف ها را مطرح ک��رد؛ اصالح طلبان 
سعی شان بر این است که اگر دولتی را از ناحیه خود بدانند، مسائل را 
آنگونه ای که هست، با مردم به صورت شفاف در میان نگذارند و حتی 

به نوعی علیه نظام موضع گیری کنند. 
آیت اهلل سلیمانی اظهار داشت: در این مواقع، موضع گیری اصالح طلبان 
دقیقاً همان موضع گیری عوامل ضد انقالب است و باید خیلی مواظبت 
کنند که آب در آسیاب دش��من نریزند که متأسفانه گاهی این رویه و 

روند در بین برخی از این آقایان مشاهده می شود.

سخنگوی هيئت رئيسه مجلس:
ساخت خانه هاي 25 متري 

موضع مجلس نیست
س�خنگوی هيئت رئيس�ه مجلس با اش�اره به اينک�ه نمايندگان 
طبق اصل هش�تاد و چه�ارم قانون اساس�ی، ح�ق اظهارنظر در 
مورد همه مسائل کش�ور را دارند، گفت: نمی توان اظهارنظرهای 
افراد را ب�ه عنوان نظ�ر صحن علن�ی و کميس�يون ها تلقی کرد.
محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خان��ه ملت، در 
خصوص اظهارات برخی نمایندگان نسبت به موضوعات مطرح شده در 
قوه مقننه، گفت: طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی، هر کدام از 
نمایندگان می توانند در کلیه امور کشور اظهار نظر کنند اما نمی توان 
آنها را به عنوان رأی صحن علنی و کمیس��یون ها تلقی کرد. وی ادامه 
داد: در واقع وقتی موضوعی با اکثریت آرا در کمیسیون ها و صحن علنی 
به تصویب برسد، قابل استناد در اظهارنظرها است که این مهم به طور 
معمول از سوی سخنگویان بیان می شود. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم اظهار کرد: به عبارت دیگر وقتی موضوعی در مجلس به تصویب 
نمایندگان رسید، نظر قوه مقننه محسوب می شود؛ البته نباید فراموش 
کرد که این مهم نیز قطعی نیس��ت زیرا باید نظر ش��ورای نگهبان نیز 
دریافت شود. فرهنگی افزود: به نظر می رسد هر آنچه که در قالب اصل 
84 قانون اساسی از س��وی نمایندگان مطرح می شود مشکلی ندارد و 
حق قانونی آنان است اما تلقی مفاد مطرح شده به عنوان نظر قوه مقننه 

نادرست می باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در رابطه با طرح برخی 
مسائل مانند ساخت خانه های ۲۵ متری و غیره از سوی نمایندگان به 
عنوان نظر قوه مقننه، خاطرنشان کرد: نمایندگان در اظهارنظرهایشان 
دقت دارند که رأی خ��ود را رأی کلیه نماین��دگان ندانند؛ همچنین 
رس��انه ها نیز باید توجه داشته باش��ند که موضوعات مطرح شده را به 
تناسب کمیسیون ها از مس��ئوالن مرتبط پیگیری و رسانه ای کنند تا 

افکار عمومی دچار تناقض نشود. 
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  یك اصالح طلب، عارف را رد صالحیت کرد!

رئيس مجل�س: م�ا در مقاب�ل اين 
زياده خواه�ی آژان�س و ش�ورای 
حکام به ط�ور جد خواس�ته مان از 
وزارت امور خارجه و دولت اين است 
که سياس�ت های کاه�ش تعهدات 
برجامی را که برايش تصميم گيری 
ش�ده اجرا کند و م�ا ت�ا زمانی اين 
همکاری را ادامه خواهيم داد که در 
چارچوب توافقات پيش برود و ما در 
مقابل زياده خواهی های آنها خواهيم 
ايستاد و اين حق ملت و مردم ماست 
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