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نعل وارونه صهيونيست ها در مذاكرات وين!
حس��ين ش��ريعتمداري در روزنامه كيهان 

نوشت:
برخالف برخي گمانه ها كه هدف از خرابكاري  

اخير در تأسيس��ات نطنز را اخالل در مذاكرات وين مي دانند، شواهد 
بسياري حاكي از آن است كه اين خرابكاري با هدف ادامه روال كنوني 

مذاكرات در وين صورت گرفته است و نه اخالل يا مخالفت با آن!
 اخبار و گزارش هايي كه از مذاكرات وين مي رسد، اين ترديد جدي را 
پديد آورده است كه مذاكره كنندگان كشورمان اصرار چنداني به رعايت 
خطوط قرمز نظام ندارند و مفهوم »لغو كامل همه تحريم ها« كه نظر 
رسماً اعالم شده نظام اس��ت را به ميل خود و در جهتي كه با مفهوم و 

مقصود اصلي آن فاصله فراواني دارد تفسير مي كنند!
 و اما، درباره خرابكاري اخير رژيم صهيونيس��تي در تأسيس��ات نطنز 
گفتني اس��ت كه بعد از تأكيد ايران بر لغو هم��ه تحريم ها كه موضوع 
مصوبه مجلس شوراي اس��المي اس��ت و حضرت آقا نيز آن را قاطع و 
غيرقابل تغيير معرفي كرده بودند، امريكا ، اروپا و اس��رائيل خود را در 
مقابل دو گزينه مي ديدند كه هر دو شكست سنگيني براي آنان در پي 
داشت، چراكه اگر تحريم ها لغو مي شد، يكي از اصلي ترين اهرم هاي خود 
عليه كشورمان را از دست داده بودند و اگر تحريم ها را لغو نمي كردند، 
 SECOND( بايد مطابق وعده اي ك��ه داده بودند به گزين��ه بعدي
 PLAN( كه اقدام نظامي بود، روي مي آوردند كه توان و موقعيت آن 

را نداشته و ندارند. 
تأسف آور در اين ميان - و البته قابل بررسي امنيتي و اطالعاتي- موضع 
جريان سياسي آلوده و بدسابقه اي اس��ت كه وقتي تأكيد ايران بر لغو 
تمامي تحريم ها بود، ُمهر سكوت بر لب زده و كمترين اظهار نظري در 
تأييد آن بر زبان و قلم نمي آوردند ولي بعد از آنكه نش��انه هاي انحراف 
از »لغو همه تحريم ها« ب��ه »لغو تحريم ه��اي دوران ترامپ«! پديدار 
شد )يعني باقي ماندن تحريم ها( بَه بَه و َچه َچه آغاز كردند و عمليات 
تخريبي اسرائيل در نطنز را دقيقاً همانگونه كه خواست مثلث امريكا ، 
اروپا و اسرائيل بود، نشانه عصبانيت دشمن از روند كنوني مذاكرات وين، 

يعني روند منحرف شده آن تفسير و تحليل كردند!
بنابراين فقط دو گزينه پيش رو داريم. گزينه اول پايان دادن به مذاكرات 
وين و بازگرداندن تيم كشورمان از وين است و گزينه دوم اينكه دو تن 
از نمايندگان مجلس، ترجيحاً از اعضاي كميس��يون خارجي نيز براي 
كمك به تيم مذاكره كننده، در مذاكرات حضور پيدا كنند تا از نزديك بر 

انطباق مذاكرات با مصوبه لغو تحريم ها نظارت داشته باشند. 
........................................................................................................................

آرامش انتخابات انتخاب عاقالنه
روزنامه وطن امروز نوشت: 

شامگاه دوش��نبه سيدياسر خميني 
طي خبري گف��ت اخ��وي بزرگ تر 
او سيدحس��ن خميني، برنامه اي ب��راي كانديدات��وري در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امس��ال ندارد. سيدياس��ر خميني گفت برادرش 
سيدحسن، روابطي عاطفي و نزديك با رهبر انقالب دارد و در ديداري 
كه روز دوشنبه با رهبر معظم انقالب داشته است، با اصرار از معظم له 
خواسته اند درباره موضوع كانديداتوري او اعالم نظر كنند و رهبر انقالب 
نيز در پاسخ به اصرارهاي وي، صالح را در اين كار تشخيص نمي دهند. 
اهداف جريان راديكال ب��راي كانديدا كردن سيدحس��ن خميني در 
انتخابات رياست جمهوري آتي، موضوعي پنهان نيست. آنها به دنبال 
آن بودند چه در ص��ورت تأييد صالحيت و چه در ص��ورت عدم تأييد 
صالحيت وي توسط ش��وراي نگهبان، موضوعات و مسائل انحرافي را 
در انتخابات مطرح كنند. به عبارتي نوعي التهاب در انتخابات به وجود 
بياورند. يكي از تبعات اين التهاب آفريني، ايج��اد يك فضاي كاذب و 
احتماالً دوقطبي سازي حول مسائل سياس��ي غيرمرتبط با جايگاه و 
تكاليف رياس��ت جمهوري بوده اس��ت. به عنوان نمونه، تالش مي شد 
فضاي انتخابات حول مطالب��ات اصلي مردم يعني موض��وع اقتصاد، 
معيشت و كارآمدي شكل نگيرد. از اين حيث، مطالبات واقعي مردم به 
حاشيه مي رفت. بنابراين به نظر مي رسد موضوع ايجاد التهاب سياسي 
در انتخابات، يكي از مسائلي است كه جريان هاي راديكال و اپوزيسيون 
قطعاً راهبرد خود را بر آن اس��توار كرده اند. از اين رو، ايجاد آرامش در 
انتخابات و مراقبت كردن از مطالبات اصلي جامعه، يكي از بايسته هاي 

مهم انتخابات پيش روست. 
آرامش در انتخابات، منجر به واقعي ش��دن عرصه رقابت مي ش��ود و 
واقعي شدن رقابت، باعث در اولويت قرار گرفتن مطالبات اصلي مردم 
خواهد شد. اين فضاي مطلوب و سالم و پاك، موجب تثبيت عقالنيت 
در انتخابات و نيز قطعاً منجر به انتخاب يك مدير كارآمد مي ش��ود. با 
توجه به وضعيت فعلي كش��ور و وضعيت نابسامان اقتصاد و معيشت و 
همين طور با توجه به تجارب دو دوره گذشته انتخابات رياست جمهوري 
اين تكليف بيش و پيش از همه بر دوش جريان انقالبي است كه نسبت 
به حراس��ت از فضاي انتخابات و ايجاد يك فضاي رقابت سالم اهتمام 
داشته باش��د. فضاي مطلوب، همانگونه كه مطرح ش��د، رقابت حول 
مطالبات اصلي مردم يعني اقتصاد، معيشت و كارآمدي است. در صورت 
تحقق اين شرايط، قطعاً سود و فايده اين رقابت و نتيجه آن براي مردم 

خواهد بود. بايد در سنگر مردم نشست. 
........................................................................................................................

ضرب شست هسته اي
س��يدعلي عل��وي در روزنامه خراس��ان 

نوشت:
»ما براي كس��ب توانايي هاي هسته اي 
متناس��ب با نيازهاي كش��ور مصمم هس��تيم و به همي��ن علت، حد 
غني سازي ايران ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا كه الزم و نياز كشور 
باشد اقدام خواهد كرد؛ مثاًل براي پيش��ران هسته اي يا كارهاي ديگر 
ممكن است غني سازي را به ۶۰ درصد هم برس��انيم.« اين بخشي از 
بيانات رهبر انقالب در اسفند 99 بود؛ موضعي كه واكنش هاي زيادي را 
در رسانه هاي داخلي و خارجي در پي داشت و به عنوان يك ضرب االجل 
به طرف امريكايي از آن ياد ش��د اما اين اولتيماتوم در كمتر از5۰ روز 
عملياتي شد، در واقع كمتر از 7۲ ساعت پس از اقدام تروريستي رژيم 
صهيونيستي عليه سايت هس��ته اي نطنز ايران اعالم كرد غني سازي 

درصد را آغاز خواهد كرد.   ۶۰
طي 17 سال گذشته در موضوع هسته اي طرف امريكايي نشان داده از 
همه ابزارهاي خود استفاده مي كند از توان صهيونيست ها در اقدامات 
خرابكاري و تروريس��تي تا مذاكره و فش��ار همپيمانان اروپايي شان از 
ظرفيت هاي منطقه اي تا تحريم هاي حداكثري شان. رويكردي كه اگر 
طرف ايراني در آن اقدام متقابلي نداشته باشد ميدان مبارزه را واگذار 

خواهد كرد. 
به نظر مي رس��د براي رس��يدن به يك توافق خوب ما نيز بايد از همه 
ظرفيت هاي خود استفاده كنيم؛ از پاسخ به اقدامات نظامي و خرابكاري 
تا ظرفيت هاي همپيمانان منطقه اي. از شكست سياست هاي تحريمي 
تا تركيبي از ظرفيت هاي هسته اي همچون رونمايي از دستاوردهاي 

هسته اي ۲۰ فروردين و غني سازي ۶۰ درصد. 
اما حادثه نطنز نش��ان داد ط��رف امريكايي براي به نتيجه رس��اندن 
مذاكرات با حداقل امتياز عجله دارد؛ موضوعي كه به نظر مي رسد بايد 
مورد توجه تيم مذاكره كننده قرار گيرد. اينك گس��ترش غني سازي 
۲۰درصد، رونمايي از سانتريفيوژهاي نس��ل جديد و آغاز غني سازي 
۶۰درصد برگ هاي برنده ايران در مذاكرات هسته اي هستند كه با توجه 
به صدمات تأسيس��ات نطنز تمركز بر گسترش غني سازي ۶۰ درصد، 
عدم تعجيل در مذاكرات هس��ته اي و رس��اندن اين پيام كه انتخابات 

ضرب االجل طرف ايراني نيست موضوعيتي دو چندان دارد.
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گزارش 2  |   مهدی پورصفا

دفتر مطالعات انرژي، صنع�ت و معدن مركز 
پژوهش ه�ای مجلس ش�ورای اس�امی در 
گزارشي با عنوان »شاخص هاي راستي آزمايي 
رفع تحريم ه�ا در ح�وزه ان�رژي، صنعت و 
فن�اوري هوايي« به بررس�ي ش�اخص هايي 
پرداخته كه ايران مي تواند با اس�تفاده از آن 
در خصوص لغو تحريم ها راستي آزمايي كند. 
به گزارش »جوان« از ابتداي ش��روع مذاكرات 
وين يكي از مهم تري��ن ابعاد بازگش��ت امريكا 
به برجام نحوه اطمينان از بازگش��ت تحريم ها 
بوده است. اين مس��ئله بيش��تر به نحوه رفتار 
امريكايي ها در خصوص رفع تحريم هاي برجامي 
ايران بازمي گردد. زماني كه ايران متوجه ش��د 
عماًل از رفع تحريم هاي برجامي چيزي دستش 
را نخواهد گرفت برآن ش��د تا درباره دو مسئله 
مهم نظام جمهوري اسالمي ش��روطي را براي 
طرف امريكايي مطرح كند. اولين مسئله مربوط 
به زمان رفع تحريم ها بود. اگرچه اين خبر مطرح 
شد كه بر اساس طرحي ايران تنها يك روز بعد از 
بازگشت امريكا به برجام اجراي تعهدات برجامي 
خود را در پيش مي گيرد اما موضع گيري تمام 
محافل كارشناسي در ايران اين بود كه بايد يك 
بازه زماني سه تا شش ماهه براي سنجش ميزان 

منافع ايران از برجام  در نظر گرفت. 
سؤال بعدي در اين باره اين است كه شاخص هاي 
اين رفع تحريم چيس��ت؟ واقعيت اين است كه 
درشرايط فعلي امريكايي ها مي توانند از طريق 
ساير قوانين تحريمي خود مسير هاي مالي و نفتي 
ايران را مسدود كنند به ويژه اينكه پيش از اين 
نيز واشنگتن بر ثابت بودن تحريم هاي مرتبط با 
حوزه هاي موشكي و فعاليت هاي منطقه اي ايران 
هشدار داده بود. در اين ميان گزارش هاي مراكز 
تحقيقاتي در ايران نشان مي دهد هدف اصلي در 
اين باره بايد برداشتن تمام تحريم ها در حوزه هاي 
بانكي، نفتي و خريد تجهيزات باشد، به گونه اي 
كه كف عايدات ايران نبايد از حداقل مشخصي 

پايين تر رود. 

يك��ي از اي��ن گزارش ه��ا مرب��وط ب��ه مرك��ز 
پژوهش ه��اي مجلس اس��ت كه پيش��نهادات 
مش��خصي را در اين باره به دولت  داده اس��ت. 
پيشنهادهايي كه شامل حوزه هاي مشخص در 
بحث نفت، خريد قطعات و همچنين حوزه هاي 

مالي است. 
   فروش نفت ايران تضمين شود

نتاي��ج اين گ��زارش در بخ��ش انرژي نش��ان 
مي دهد تحريم ص��ادرات نفت يك��ي از اركان 
مهم تحريم هاي وضع شده توسط امريكاست. 
پس از لغو يكباره تحريم هاي مرتبط با صادرات 
نفت و فرآورده ه��اي آن ضروري اس��ت انتفاع 
اقتصاد اي��ران از ناحيه رف��ع آن تحريم در بازه 
زماني مش��خص ش��ود و طي مراحل مختلف 
مورد راس��تي آزمايي قرار گي��رد؛ اين مراحل 
شامل اطمينان از انعقاد قرارداد فروش يكساله، 
حجم قرارداد فروش تا حداقل نيمي از س��قف 
س��هميه ايران از اوپك، اطمينان از حمل و نقل 
نفتكش ها در آب هاي بين المللي و بنادر، سهولت 
در س��وختگيري، بيمه نفتكش، بيمه محموله 
و بيمه اتكايي و از همه مهم تر راس��تي آزمايي 
درباره نقل و انتقال آزادانه و بي قيد و شرط وجوه 

مالي سپرده شده حاصل از صادرات نفت است. 
در ساير موارد، تحريم هاي حاكم بر خريد كاال 
و تجهيزات نفت و گاز و صنعت برق كشور بايد 
لغو شوند، به طوري كه ش��ركت ها و فعاالن اين 
حوزه در كشور بتوانند سفارش خريد به صورت 
اعتباري را ثبت كنند و بدون حضور واسطه ها و 
از مبادي رسمي محموله ها ارسال و در گمرك 
كشور ثبت شود. درخصوص قراردادهاي نفتي، 
گازي و صنع��ت ب��رق نيز ش��ركت هاي معتبر 
بين المللي بدون هراس ب��ا قرار ضمانت بتوانند 
وارد پروژه ها و قراردادهاي بخش انرژي كشور 
شوند. راستي آزمايي انتفاع اقتصاد ايران از محل 
لغو تحريم هاي فوق، نيازمند طي شدن زماني 

بين سه تا شش ماه است. 
   تحريم ها در بخش صنعت بايد چگونه 

برداشته شود؟
در بخش دوم اين گ��زارش يعني بخش مربوط 
به صنع��ت و معدن، با بررس��ي ش��اخص هاي 
راس��تي آزمايي در زيربخش ه��اي صنع��ت، 
پتروشيمي، صنعت خودروسازي و لوازم خانگي 
آمده اس��ت: از آنجايي كه تحريم ه��ا در بخش 
صنعت در ابعاد مختلفي تأثيرگذار است بازه زماني 

راستي آزمايي لغو تحريم ها متفاوت خواهد بود. 
براساس نتايج اين گزارش، راستي آزمايي انتفاع 
اقتصاد ايران از محل رفع تحريم حوزه هاي فوق 
الذكر بر مبناي شاخص هايي نظير برگشت پايدار 
س��هم ايران در واردات محصوالت پتروشيمي 
بازارهاي بين المللي به ويژه كش��ورهاي اروپايي 
از طريق تدوين قرارداده��اي خريد بلندمدت، 
بهبود شرايط سرمايه گذاري خارجي در ايران از 
طريق ارتقاي رتبه بندي ايران توسط مؤسسات 
مالي و اعتباري معتبر خارجي، انعقاد قراردادهاي 
توليد مشترك و امكان واردات مواد اوليه، قطعات 
گلوگاهي و تجهيزات مورد نياز صنايع و صنايع 
معدني داخلي با رعايت قانون حداكثر استفاده از 
توان توليد و خدمات و حمايت از كاالي ايراني، 
تسريع در مراحل خريد و حذف اخذ مجوزهاي 
تعريف ش��ده در مراحل مختلف خريد، فروش 
مس��تقيم محصوالت صنعت��ي و معدني و عدم 
نياز به تعويض بارنامه ها، حضور واس��طه ها، لغو 
دستورالعمل هاي حقوقي مربوط به قرار گرفتن 
شركت هاي فعال در حوزه صنعتي و معدني ايران 
در ليست تحريم ها انجام خواهد شد. همچنين 
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در حوزه 
فناوري هوايي نتايج اين گ��زارش حاكي از آن 
اس��ت كه س��ه بخش تأمين هواپيما و قطعات، 
تعمير و نگهداري و هوانوردي عمومي بيشترين 
تأثيرپذيري را از تحريم و سياست هاي مغرضانه 
امريكا عليه ايران داشته اند. از جمله شاخص هاي 
راس��تي آزمايي پيش��نهادي در حوزه فناوري 
هوايي مي توان به خريد مستقيم و بدون واسطه 
هواگرد خارجي به همراه ارائه خدمات آموزشي 
و پش��تيباني، لغو تحريم ه��ا در موضوع تعمير، 
نگهداري و پشتيباني هواپيما و تأمين تجهيزات 

مربوط به عمليات فرودگاهي اشاره كرد. 
بدون شك اين گزارش مي تواند سند راهنماي 
خوبي براي مذاكره كنندگان ايراني در حوزه هايي 
همچون نف��ت و انرژي و تالش براي برداش��ته 

شدن تحريم ها باشد.

سوال اصلی در مذاكرات وين چه بايد باشد

شاخص هاي ايران براي راستي آزمايي لغو تحريم ها چيست؟

كش�مكش هاي دولتمردان با يكديگر بر سر 
نحوه مديريت كرونا از جلسات هيئت دولت 
گذش�ته و به تيتر رسانه ها رس�يده است. با 
اين حال، رئيس جمهور، روز گذش�ته به بيان 
س�خناني عليه منتقدان دول�ت در موضوع 
مذاكرات وين پرداخت، در هم�ان روزي كه 
رئيس دفت�رش به جاي جلس�ات خصوصي، 
مقابل خبرنگاران پاس�خ عضو ديگر كابينه 
يعني وزير بهداش�ت را مي داد. آيا مديريت 
كابينه از دست رئيس جمهور خارج شده است؟

هفته گذشته بود كه روحاني تنش ها و اختالف 
نظرات درباره مديريت كرونا را به فضاي عمومي 
كش��اند و به انتق��اد از معاون وزير بهداش��ت 
پرداخت. وزير بهداش��ت كه صريح��اً گفت به 
نظ��رات او گوش داده نش��ده اس��ت و حاال در 
فضاي عمومي، جبهه بندي ميان رئيس جمهور 
و رئيس دفترش از س��ويي و وزير بهداش��ت و 
معاونش از س��ويي ديگر مش��هود اس��ت. اين 
جدل ها ب��راي مردمي كه در اس��ترس كرونا، 
وضع معيشتي نامناسب و تحريم هستند، پيامي 
جز صحه گذاشتن بر مديريت ناهماهنگ و پر 
اختالف ندارد. البته روحاني مش��غول پاسخ به 

منتقدان داخلي مذاكرات است!
   بهانه دست ضد انقاب ندهيد!

روز ش��نبه هفته جاري بود كه حس��ن روحاني 
رئيس جمه��ور با تأكيد ب��ر ل��زوم يكصدايي در 
موضوع مبارزه با كوويد 19 گفت: »نبايد چندگانه 
حرف زده ش��ود اينكه ما براي س��تاد ملي كرونا 

يك سخنگو انتخاب كرديم براي همين است كه 
صدا واحد باشد و نمي شود هر كسي در تلويزيون 
مصاحبه ك��رده و هر بياني به كار بگي��رد.« او در 
همين زمينه ادام��ه داد: »امروز در يك س��تاد و 
جمعي هس��تيم كه وقتي تصمي��م مي گيريم، 
اين مسئوليت ما تضامني است؛ يعني همه با هم 
مسئول هس��تيم. يك تصميم واحد مي گيريم و 
همه هم مسئول هستيم و همه بايد از آن تصميم 
حمايت كنيم. اگر كسي غير از آن تصميم سخني 
بيان كند جز اينكه بهانه به دست ضدانقالب و ضد 
ايران داده، هيچ كار ديگري نمي كند و همچنين با 
اين كارها كادر درمان را هم خسته مي كنيم... بايد 
هم واقعيت ها را بدانيم و هم آنجايي كه الزم است 
آن را بگوييم اما اينكه هر كس به نوعي اظهارنظر 

كند اينها به نفع كشور نخواهد بود.«
روحاني كه بارها مدع��ي آزادي بيان در دولت 
خود شده است، حال دريافته كه بيان هر چيزي 
هم آزاد نيس��ت. اغل��ب همين طور اس��ت كه 
شعارهاي پوپوليستي كه براي جذب مخاطب 
داده مي شود، در عمل نمي تواند اجرايي شود، 
زيرا واقعيت متفاوت از ش��عار و خيال اس��ت و 
روحاني در مق��ام عمل، منتقد خ��ود را گرچه 
نيروي دولتش باش��د، متهم مي كند كه بهانه 

دست ضدانقالب داده است. 
   رئيس دفتر روحاني و اتهام رياكاري

و دروغ به وزير
محم��ود واعظ��ي رئي��س دفت��ر روحان��ي از 
چهره هاي خبرساز و حاشيه ساز دولت اوست. 

حاميان اصالح طلب جهانگي��ري بارها واعظي 
را هدف حمالت خود قرار دادند و مدعي شدند 
اختي��ارات او بيش از يك رئيس دفتر اس��ت و 
حتي باعث كنار رفتن جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور از امور شده است. او روز گذشته 
هم براي دفاع از رئيس جمهور، خود را به عرصه 
رس��اند و عليه وزير بهداش��ت موضع گرفت و 
س��خنان او را خالف واقع و ناش��ي از عصبيت 
و هيجان دانس��ت. واعظي گرچه نامي از وزير 
بهداشت نياورد، اما همه مي دانستند در مورد 
او صحبت مي كند وقتي كه گفت: »عصبيت ها 

و هيجانات و بيان نكاتي كه بس��ياري از آن نيز 
با واقعيت ه��ا مطابقت ندارد، ج��ز اينكه روان 
جامعه را دچار آسيب مي كند و اختالل به وجود 
مي آورد، هيچ كاركرد ديگري ندارد. همه ما بايد 
در اين نوع بحران ها آرامش خود را حفظ كنيم 
و از تناقض گويي، اتهام افكني، سياس��ي كاري 
و فرافكن��ي دوري كنيم. مردم ش��اهد و ناظر 
رفتارهاي ما هستند و دوگانگي ها و رياكاري ها 

را تشخيص مي دهند.« 
او البته بعد از اين س��خنان از قايقي گفت كه 
همه در آن نشس��ته اند و كس��ي نبايد در آن 
منفذي ايجاد كند. رئيس دفتر رئيس جمهور 
تصريح كرد: »نبايد تصور كني��م كه به صرف 
بي��ان موضوعات از ط��رف ما، اقن��اع عمومي 
صورت مي گيرد و انگش��ت هاي اتهام به سوي 
ديگران كج مي شود، اينطور نيست. بهتر است 
همه با ج��ان و دل از قايقي ك��ه همگي در آن 
نشس��ته ايم حفاظت كني��م و در هيچ كجاي 
آن به بهانه هاي واهي و انگيزه هاي ش��خصي و 
سياسي منفذ ايجاد نكنيم. نبايد اينطور شود 
كه توفيقات در كرونا متعلق به يك دستگاه و 
در زمان خيزش بيماري دستگاه هاي همكار را 
مقصر قلمداد كنيم. همه ب��ا هم در توفيقات و 

مشكالت شريك هستيم.« 
وزير بهداش��ت گفت��ه بود نظرش بس��تن مرز 
تركيه بوده و مخالفت ش��ده اس��ت. حريرچي 
معاون او هم در گفت وگ��وي تلويزيوني وقتي 
مجري پرسيد چه كس��ي مانع بستن جاده ها 
شده اس��ت، گفت نمي توانم نام ببرم و... اينكه 
كدام س��وي ماجرا درس��ت مي گويد، موضوع 
گزارش ما نيست؛ سؤال ما اين است كه آيا اين 
مباحث بايد در جلسات خصوصي حل شود يا 
روي خروجي خبرگزاري ها و مقابل دوربين هاي 

خبرنگاران؟
   ضعف در مديريت دولت 

همين چندي پيش بود كه روحاني مجبور شد 
در سخناني علني، مواضع وزير اطالعاتش در 
مورد احتمال ساخت بمب اتم توسط ايران را 
رد كن��د و توضيحات تفصيل��ي در اين زمينه 
دهد. اي��ن يعني س��يدمحمود عل��وي، وزير 
اطالعات روحاني براي موضوعي با اين سطح از 
اهميت با او هماهنگ نبوده است. همان زمان، 
حسام الدين آشنا رئيس بررسي هاي ايتراتييك 
رياس��ت جمهوري هم گفت وگوي��ي در مورد 
برجام داش��ت كه توس��ط س��خنگوي وزارت 
خارجه رد شد. از سويي سخنان علي شمخاني 
دبير شوراي عالي امنيت ملي در باره وقايع آبان 
98 را هم محمود واعظي رئيس دفتر روحاني 
رد كرد. اين ليس��ت بلندباال از ناهماهنگي ها 
تنها مربوط به يك ماه اخير اس��ت. اتفاقي كه 
نشان مي دهد روحاني نه فقط در اداره كشور، 
بلكه حت��ي در اداره دولت خود هم با مش��كل 

مواجه شده است.

آيا مديريت كابينه تدبير و اميد رها شده است؟

اداره دولت روي خط رسانه ها!

رئيس دفتر رئيس جمهوري: 
رژيم صهيونيستي پشت اقدامات خرابكارانه 

در سايت نطنز است
رئيس دفتر رئيس جمه�وري با بي�ان اينكه رژيم صهيونيس�تي 
پش�ت اقدام خرابكارانه در س�ايت نطنز اس�ت، گف�ت: آنچه ما 
درب�اره زنجي�ره IR۶ و غني س�ازي ۶۰درص�د تصمي�م گرفتيم 
نتيج�ه كاره�اي ط�رف مقابل ب�ه وي�ژه اقدام�ات اخير اس�ت. 
به گزارش ايرنا، محمود واعظي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت 
دولت در جمع خبرن��گاران در رابطه با غني س��ازي ۶۰ درصد گفت: 
طبيعي است كه فعاليت هاي ما صلح آميز است و همه اين اقدامات طي 
يادداشتي به آژانس اطالع داده مي شود كه ما با چه هدفي اين اقدامات 
را انجام مي دهيم.  وي با اشاره به ادامه سياست تحريم و فشار از سوي 
دولت جديد امريكا افزود: هرچه مذاكرات طوالني مي شود فشار تحريم 
بر ما بيشتر خواهد شد. به  رغم اينكه دولت جديد امريكا اعالم كرده بود 
فشار حداكثري دولت ترامپ شكست خورده اما عماًل با حفظ تحريم ها 

معلوم است كه همان راه را دنبال مي كند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري ادام��ه داد: از طرف ديگر ما ش��اهد يك 
خرابكاري تروريستي بوديم و براساس آنچه عالئم به ما نشان مي دهد 
رژيم صهيونيستي پشت اين كار بوده اس��ت طبيعي است كه آنچه ما 
درباره زنجيره IR۶ و غني س��ازي ۶۰درصد تصمي��م گرفتيم نتيجه 

كارهاي طرف مقابل به ويژه اقدامات اخير است. 
واعظي در ادامه به س��فر الورف وزير امور خارجه روسيه اشاره كرد و 
گفت: سفر خوبي بود و مذاكرات او با وزير خارجه كشورمان بيش از  سه 
ساعت طول كشيد. اين زمان طوالني به معناي اين است كه همه ابعاد 
همكاري دوجانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، مسائل 

منطقه و بين الملل در اين سفر مورد بررسي قرار گرفته است. 
وي يادآور شد: در اين ديدار يكي از موضوعات مهم برجام بوده و روس ها 
همواره حمايت خودش��ان را از برجام اعالم كردند كه همه به تعهدات 
خود عمل كنند و از طرف ديگر اينكه تحريم ها توس��ط امريكا هرچه 

سريع تر برداشته شود. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به سؤال ديگري درباره ارجاع سؤال 
از وزرا و گزارش هاي  آن به قوه قضائيه از سوي مجلس گفت: آنچه مجلس 
در پيش گرفته يك بدعت است كه از يك وزير سؤال مي كنند و بعد اين 
پرونده را در صحن به قوه قضائيه ارجاع مي دهند و اين روش صحيحي 
نيست. بيشتر مانند حرف هايي است كه قبل از انتخابات مجلس عنوان 
كرده اند كه اگر ما به مجلس برويم اين كارها را انجام مي دهيم و به هر 
روشي متوسل مي ش��وند. وي افزود: اين نوع روش ها كه اكنون پرونده 
تعدادي از وزيران ما را به قوه قضائيه فرس��تادند در دولت هاي گذشته 
كه هشت سال مجلس داش��ته اند هيچ كدام از اينها نبوده و اينكه اين 
مجلس كه هنوز يك سال هم نشده اينگونه كارها را انجام داده است به 
نظر مي رسد اين كار سازنده نيست و به تعاملي كه همواره مقام معظم 
رهبري بر آن اصرار دارد كه بايد بين قواي سه گانه باشد، آسيب مي زند. 
واعظي با بيان اينكه اين اقدام بر اساس آيين نامه داخلي مجلس و تبصره 
۲۳۴ آيين نامه است،  گفت: اين ماده براي روز مبادا و اتفاق بسيار مهم 
است نه اينكه هر روز سر هر موضوعي بگويند ما اين كار را انجام مي دهيم 

به نظر مي رسد خود آن بند قانوني هم لوث مي شود. 
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:
 غني سازي ۶۰ درصدي واكنشي كوبنده 

به شرارت هاي دشمنان است
س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي با اش�اره به آغاز غني سازي 
س�طح باال در مراكز هس�ته ايران گفت: غني س�ازي ۶۰درصدي 
واكنش�ي كوبنده به دش�منان جمهوري اس�امي و به ويژه رژيم 
صهيونيستي و امريكاست؛ كساني كه دست به تخريب در سايت 
هسته اي نطنز زدند مي دانند كه بر اساس حقوق بين الملل اقدامات 
خرابكاران�ه عليه مراكز هس�ته اي جنايت عليه بش�ريت اس�ت. 
به گزارش فارس، ابوالفضل عمويي با اشاره به برنامه جمهوري اسالمي 
براي غني س��ازي ۶۰درصدي اظهار داش��ت: ماده يك قان��ون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها س��ازمان انرژي اتمي را ملزم كرده است 
براي تأمين نيازهاي صلح آميز كشور، اگر فراتر از غني سازي ۲۰درصد 

هم الزم باشد انجام دهد. 
وي افزود: در ش��رايط فعلي كه نيازمند برخي راديوداروها مانند ماده 
موليبدون هستيم، كشور نيازمند غني س��ازي ۶۰ درصد است و اين 
الزام براي سازمان انرژي اتمي وجود دارد كه اين سطح از غني سازي را 
آغاز كند. ضمن اينكه كشورمان در طراحي پيشران هسته اي گام هاي 
مؤثري برداشته و اين پيش��ران كه در آينده توليد خواهد شد نيازمند 
غني سازي ۶۰ درصدي است، چراكه قرار است استفاده صلح آميز از اين 
پيشران هسته اي در راستاي منافع صلح آميز كشورمان صورت گيرد تا 

بتوانيم استفاده بهينه از كشتي ها داشته باشيم. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: 
غني سازي ۶۰ درصدي واكنشي محكم به دشمنان جمهوري اسالمي 
و به ويژه رژيم صهيونيستي و طرف  هاي غربي از جمله اياالت متحده 
امريكاست؛ كساني كه دست به تخريب در سايت هسته اي نطنز زده اند 
بايد بدانند و مي دانند كه بر اساس حقوق بين الملل مراكز هسته اي در 
حال فعاليت مراكزي حساس محس��وب مي شوند و اقدامات عليه اين 
مراكز كاماًل ممنوع است، زيرا مي تواند آثاري را براي مردم داشته باشد، 

بنابراين آنها اقدامي جنايتكارانه انجام داده اند. 
وي گفت: اقدام جنايتكارانه عليه تأسيسات هسته اي نطنز كاماًل خالف 
همه موازين بين المللي است؛ هر چند  نشت ماده راديو اكتيو در سايت 
نطنز صورت نگرفته است اما اين امكان وجود دارد كه با اقدام خرابكارانه 
در اين سايت ها چنين حادثه اي رخ دهد كه حتماً مي تواند جنايت عليه 
بشريت تلقي شود. عمويي اظهار داش��ت: متأسفانه برخي طرف ها فكر 
مي كردند در مذاكرات با جمهوري اسالمي مي توانند با ايجاد خرابكاري 
در تأسيسات هسته اي نطنز دست كشورمان را براي مذاكرات به منظور 
فشار بر ايران خالي كنند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با بيان اينكه  واكنش جمهوري اسالمي ايران نسبت به 
اقدام خرابكارانه در تأسيسات هسته اي نطنز كاماًل روشن بود، گفت: آغاز 
غني سازي ۶۰ درصدي نشان داد تهران محدود به غني سازي در نطنز 
نيست و به سرعت دانش بومي غني سازي هسته اي را به كار گرفته است و 

سايت نطنز را با قدرت بيشتر از قبل به مدار توليد بازمي گرداند. 
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: سانتريفيوژهايي كه در تأسيسات 
هسته اي نطنز استفاده مي شد قديمي و نسل يك محسوب مي شده و هم 
اكنون ما از سانتريفيوژهاي به روزتر كه امكان باالتر غني سازي دارد بهره 
می گيريم و عماًل غني سازي بيشتر و با درصد باالتري را در سايت نطنز 
آغاز كرده ايم؛ اين در حالي است كه به كارگيری نسل باالتر سانتريفيوژها 
در نطنز آغاز شده است؛ در ماه هاي گذشته سانتريفيوژهاي IR۲M و 
همچنين س��انتريفيوژهاي IR۴  و اخيراً هم سانتريفيوژهاي IR۶ در 
نطنز نصب ش��ده اس��ت. وي افزود:  با ظرفيت فعلي ما حتماً مي توانيم 
سانتريفيوژهاي پيشرفته تري را در تأسيسات هسته اي كشورمان نصب 
كنيم. ما در اين مرحله، غني سازي باالتري را در نطنز آغاز كرده ايم كه 
نشان مي دهد دانش هسته اي در كش��ورمان بومي است و بنا بر نيازها 
و در مقاطع حس��اس مي توانيم از اين دانش بهره گيري كنيم. عمويي 
همچنين بيان كرد: بعد از حادثه خرابكارانه در تأسيسات نطنز يك هيئت 
از كميسيون امنيت ملي روز گذشته از اين تأسيسات بازديد كرده است و 
حتماً گزارش آن را آماده و به صحن كميسيون ارائه مي كند. ضمن اينكه 
نسخه اي از آن هم به مقامات نظام ارسال خواهد شد و قطعاً براي پيگيري 

اين موضوع جلساتي را برگزار خواهيم كرد.

زينب شريعتي
   گزارش

روحان�ي ك�ه باره�ا مدعي 
آزادي بي�ان در دول�ت خود 
ش�ده اس�ت، ح�ال دريافته 
كه بي�ان هر چيزي ه�م آزاد 
نيست. اغلب همين طور است 
كه شعارهاي پوپوليستي كه 
براي ج�ذب مخاط�ب داده 
مي ش�ود، در عمل نمي تواند 
اجرايي ش�ود، زي�را واقعيت 
متفاوت از شعار و خيال است 
و روحاني در مقام عمل، منتقد 
خود را گرچه نيروي دولتش 
باشد، متهم مي كند كه بهانه 
دس�ت ضدانقاب داده است

رياست جمهوری


