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فرانسه و انگلیس ایران را مسئول به 
خطر انداختن برجام می دانند!

»چالش قانون« گزارشهای مرکز 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را 

معرفی، نقد و بررسی )74( می کند

در اعتراض به توهین روزنامه خاندان 
آل سعود به آیت هللا سیستانی 

صورت گرفت 
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روحانی:

بازی با قیمت ارز و سکه کار 
دشمن است
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مردم حق دارند اعتراض کنند،؛ انتقاد کنند، حتی 
بر سر مسئولین فریاد بزنند، تا شاید صدایشان به 
گوش مسئولین برسد. اوضاع اقتصادی کشور روز 
ب��ه روز وخیم تر می ش��ود، وخامت حال اقتصاد 
و معیشت کش��ور و مردم، به چند مولفه بستگی 
دارد. مولف��ه اصل��ی و مه��م اوض��اع اقتصادی و 
معیشتی کشور و مردم، به عملکرد مسئولین گره 
خورده است، اگر مسئولین در هر جایگاه و قوه ای 
به درستی مدیریت کنند و بهینه پیش بروند و در 
کنار خود چند کارشناس متعهد و دلسوز داشته 
باش��ند، قطعاً رون��د مدیریتی مناس��بی را پیش 
خواهند برد. مسئولیت پذیری کار سنگینی است 
که بر اس��اس این ضرب المثل معروف و مشهور 
که گفته »کار هر بز نیس��ت خرمن کوفتن - گاو 
نر میخواهد و مرد کهن« این ضرب المثل کار را 
تمام می کند، تیر را به هدف می زند و می گوید 
هر کس��ی که توان پذیرفتن مسئولیتی را ندارد، 
پا پیش نگذارد، اما پرادعایی باعث می ش��ود این 
توصیه ها و ضرب المثل های پر مغز نادیده گرفته 
شود و ناکاربلدها وارد میدان شوند و کشور دچار 

مشکل و گرفتاری شود.
سر و دست شکس��تن برای گرفتن پست و مقام 
هنر نیست، که اگر بود، شهید مظلوم بهشتی نمی 
گفت »ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.« 
آقای علی ربیعی سخنگوی دولت تدبیر و امید، به 
تازگی یادداش��تی را نوشته و در آن به مردم حق 
داده اس��ت که درد را فریاد بزنند، این حق ذاتی 
و الهی مردم است که از بی مسئولیتی مسئولین 
فری��اد بزند، این حق را هیچ ک��س نمی تواند از 
مردمی ک��ه اعتراض به حق دارند س��لب کند و 
نیازی هم به اجازه از س��وی مسئولی که در قوه 

مجریه مشغول است، ندارد.
ام��ا چرا بای��د کار را به جایی برس��انید که خود 
خواهان اعتراض مردم شوید و صدای فریاد آنها را 
از درد بش��نوید؟ جناب آقای ربیعی، به این نکته 
توجه داشته باشید که افزایش قیمت دالر و طال 
و سکه را نمی توان به بحث تحریم ها ارتباط صد 

در صدی داد، و تنها تحریم ها را مقصر دانست.
دالر در طول 2 س��ال چهار برابر شده است و این 
اتف��اق را بگذاری��د کنار آن ادعای��ی که در زمان 
تبلیغ��ات رقابت های انتخاباتی ک��ه نامزدی که 
شما از آن حمایت می کردید می گفت اگر اینها 

بیایند)رقیب( دالر 5 هزار تومان می شود! 
آقای ربیعی انتقادات نه سیاس��ی است نه انتقام، 
افس��وس و هزاران افسوس است که به خاطر بی 
توجهی های ش��ما این گرفتاری ها برای مردم و 
کشور درست شد. آن زمان که می گفتند آنهایی 
که به آمریکا و اروپا اعتماد نداشتند، یادتان بیاید 
چه الفاظ��ی را برای منتقدین ب��ه کار بردید، به 
گوش��ه بایگانی خود س��ری بزنید ببینید که چه 
نگفتید و اگر چیزی هم باقی مانده است بگویید 
دیوار منتقدین کوتاه اس��ت و کتک خورشان هم 
مل��س! دالر ب��االی 20 هزار تومان ک��ه می رود 
ت��ا 22 را هم رد کند، س��که 10 میلیون تومانی، 
مس��کن متری 50 میلیون تومانی، لوازم خانگی 
با قیمت های عجیب و باور نکردنی و ... محصول 
چیس��ت؟ ایا محصول تحریم اس��ت یا مدیریتی 
که در دولت دیده می ش��ود؟ جمهوری اسالمی 
ایران 41 س��ال است که در تحریم است، تحریم 
های س��خت تر از این را هم س��پری کرده است، 
دولتی که میگوید در تحریم اس��ت، 20 میلیارد 
دالر را ب��ه برخ��ی افراد و اش��خاص می دهد که 
کاالی غیر ضروری وارد کشور کنند یا اصال وارد 
نکنن��د و چندین میلیارد دالر گم ش��ود که چه 
بالیی سرش آمده است. گزارش دیوان محاسبات 
کشور را که یادتان نرفته است. علی ایحال که ما 
هم می دانیم اوضاع اقتصادی وخیم است، شرایط 
اقتصادی بر همگان فش��ار وارد کرده و برخی که 
کم هم نیستند فشار بیشتری را تحمل می کنند 
و تاکنون صدایشان هم در نیامده است، اما اگر آن 
20 میلیارد دالر که به یغما رفته اس��ت، اکنون 
می بود گره گشای بسیاری از مشکالت بود، آن 
زمان برای آن که اوضاع کشور را گل و بلبل نشان 

فریاد بزنند؟!
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سرمقاله

آقای ظریف چرا برجام سند افتخار ایران است؟
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محمد صفری

مرحله جدید پویش ملی "احسان سالمت" کلید خورد؛

ارسال یک میلیون بسته اقالم بهداشتی 
ضدکرونایی ستاد اجرایی فرمان امام به 

استانهای قرمز کشور

با دس��تور رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان امام، 
ارسال فوری یک میلیون بسته اقالم بهداشتی 

به استانهای با وضعیت قرمز آغاز شد.
س��یدمصطفی سیدهاش��می معاون هماهنگی 
س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام صبح دی��روز در 
آئین آغاز مرحله جدید پویش ملی "احس��ان 
س��المت" گفت: در مرحله جدی��د پویش،  5 

میلیون ماسک و 250 هزار لیتر محلول ضدعفونی به استانهایی که ازنظر 
وزارت بهداش��ت نقاط قرمز کرونایی معرفی شده اند ، ارسال میشود. وی 
افزود: این بس��ته ها پس از ارسال، توس��ط نیروهای جهادی همکار بنیاد 
احس��ان س��تاد اجرایی فرمان امام درمناطق محروم توزیع خواهد ش��د.  
سیدهاش��می خاطرنشان کرد: با دستور رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام 
از اولین روز اعالم ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور ، تمام بخشهای ستاد 
ب��ا تمام قوا ب��رای مقابله با این ویروس به می��دان آمدند و برای پرکردن 
خألهای موجود کش��ور با تولید انبوه ماس��ک و محلول ضدعفونی و کیت 
تش��خیص و دارو و دستگاه های موردنیاز بیماران کرونایی ، در کنار مردم 
ایس��تادند و تا آخرین لحظه درمان این بیماری هم به فعالیت خود ادامه 
خواهن��د داد. معاون س��تاد اجرایی افزود: در گام ه��ای قبلی بیش از یک 
میلیون بس��ته بهداشتی و یک میلیون بسته معیشتی بین آسیب دیدگان 
کرونا درمناطق محروم توزیع شد و هم اکنون نیز عالوه براین یک میلیون 
بس��ته بهداشتی جدید ، چهار میلیون بسته پروتئینی هم در سطح کشور 

توسط بنیاد احسان درحال توزیع است.

پشت پرده گمانه زنی رسانه های غربی درباره حادثه 
نطنز چیست؟

از س��اعات اولیه پس از حادثه رخ داده در تاسیس��ات هسته ای نطنز برخی رسانه های غربی و 
معاند به گمانه زنی در خصوص علت این حادثه پرداختند.

حادثه بامداد پنجش��نبه در تاسیس��ات هس��ته ای نطنز از همان ابتدا فرصتی را ایجاد کرد تا 
رسانه های غربی و معاند با پرداختن به آن به شبهاتی در این زمینه دامن بزنند.

برخی رسانه ها از همان ساعات ابتدایی بعد از وقوع حادثه ادعاهایی را بدون ارائه منبع دقیق 
آن ها و یا ش��واهد در خصوص عل��ت این حادثه مطرح کردند. یکی از این رس��انه ها، روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمز« بود که در بخش��ی از گزارش خود به نقل از یک »مقام اطالعاتی 
کش��وری در خاورمیانه« که نامی از وی برده نش��ده، نوش��ت: »این حادثه حاصل انفجار یک 

وسیله انفجاری بوده که در داخل تأسیسات )نطنز( کار گذاشته شده بود.«
این در حالی بود که در زمان انتش��ار خبر تحقیقات در خصوص این حادثه در ایران هنوز در 
دس��ت انجام بود. نیویورک تایمز در ادامه به نقل از »دیوید آلبرایت« رئیس »موسس��ه علوم 
و امنی��ت بین الملل« از اندیش��کده های نزدیک به رژیم صهیونیس��تی و باس��ابقه طوالنی در 
پرونده سازی علیه برنامه هسته ای ایران، نوشت این حادثه با توجه به تعدادی از عوامل دخیل 

در آن به احتمال زیاد اقدام خرابکارانه بوده است. 
در ادامه برای اثبات این فرضیه، آلبرایت مدعی ش��د که بعید اس��ت ایران موادی به ش��دت 
قاب��ل اش��تعال که بتوانند انفجار ایج��اد کنند را در این بخش از مجتم��ع نطنز ذخیره کرده 
باشد. وی ادعا کرد: »این بخش، در برابر چنین حوادث تصادفی آسیب پذیر نیست. قطعات و 
اجزا مربوطه را به اینجا آورده و مونتاژ می کنند. مایعات قابل اش��تعال چندانی به اینجا آورده 
نمی ش��ود. فعالیت های مونتاژ به خودی خود خطرناک نیستند. به نظر می رسد که این اتفاق، 
خرابکاری باشد.« پایگاه اینترنتی نشریه آمریکایی »برکینگ دیفنس« هم در زمانی نزدیک به 
انتشار گزارش نیویورک تایمز اقدام خرابکارانه را علت وقوع این حادثه معرفی کرد. این نشریه 
به نقل از کارشناس��ان صهیونیس��ت در تل آویو این طور به ش��رح ماوقع پرداخت: یک حمله 

اسرارآمیز به یکی از تاسیسات هسته ای مهم ایران خسارات گسترده ای وارد کرد.
در ادامه این گزارش به نقل از همان منابع تالش ش��ده این حادثه با حادثه اخیر در پارچین 
ربط داده شود. برکینگ دیفنس مدعی شد: در هفته های اخیر اسرائیل تالش هایش را شدت 
بخشیده تا به جهان ثابت کند که ایران مسابقه تسلیحاتی خود برای دستیابی به بمب هسته ای 
را پایان نداده اس��ت. به گفته منابع، این تالش ش��اید یک سری از "اتفاقات" را در تاسیسات 
ای��ران در هفته های اخیر توضیح دهد و تالش کرده که حادثه در پارچین را هم با تالش های 
رژیم صهیونیس��تی مرتبط کند. »بی بی سی فارس��ی« هم در این بین مدعی شد که ساعاتی 
پیش از انتش��ار نخس��تین خبر درباره این حادثه، بیانیه ای به دست بعضی از خبرنگاران این 
شبکه فارس��ی زبان رسیده که از این حادثه و انجام »عملیات« در ساعت دو بامداد پنجشنبه 
در تاسیسات هسته ای نطنز خبر می داده است. بی بی سی افزود فرستندگان این بیانیه خود را 
منتسب به یک »گروه زیرزمینی« ناشناخته با نام »یوزپلنگان وطن« می دانند و مدعی شده اند 

که از مخالفانی هستند که در دستگاه های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند.
این ش��بکه معاند اما مدعی ش��د که قادر نیست هویت این گروه ناشناخته و صحت گفته های 
آن درباره حادثه نطنز را بررس��ی و تایید کند. س��خنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اس��المی ایران اعالم کرده که علت اصلی حادثه روش��ن ش��ده اس��ت اما »به دلیل 
برخی مالحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعالم خواهد شد.« 
بنابراین هنوز به روش��نی برای ما مش��خص نیس��ت که حادثه رخ داده در نطنز را می توان یک 
اقدام خرابکارانه توصیف کرد یا نه؟ اما سرعت رسانه های غربی در گمانه زنی درباره این رخداد 
ابهام برانگیز اس��ت. اوال تمام رس��انه هایی که دست به گمانه زنی زده اند این اقدام را خرابکارانه 
توصی��ف کرده ان��د و در برخی موارد آن را به یک طرف خارجی یا به یک گروه معاند نس��بت 
داده اند! ثانیا این س��وال جدی است که رس��انه های مزبور چگونه به این سرعت منابعی را آن 
س��وی مرزهای ایران یافته اند که به آنها بگوید چه رخ داده اس��ت؟ در صورتی که روشن شود 
آنچه رخ داده واقعا اقدامی خرابکارانه بوده، این سوال مطرح می شود که آیا برخی رسانه های 
غربی از پیش از این اقدام خرابکارانه مطلع بوده اند و آیا از قبل گزارش هایی برای انتشار آماده 

شده بود؟  فارس 

Vol.20  No.5345  June 06.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || دوشنبه 16 تير 1399  14 ذوالقعده 1441  سال بيستم  شماره 5345 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه 2

آگهى ارزیابى کیفى پیمانکاران

روابط عمومى شرکت آب وفاضالب استان کردستان

آقای ربیعی مردم سرچه کسی 
فریاد بکشند ؟

نگاهی به رنجنامه سخنگوی دولت

 
قالیباف:

دولت سیاست های کاهش 
تعهدات برجامی را اجرا کنند
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