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سرمقاله
جدال سیاسی-حقوقی
اینستاگرامی
ایران و آمریکا
ادامه از صفحه یک
از همان دوران مذاکرات برجام ،این بخش
برجام بسیار مورد مناقشه بود .ایران اصرار
میکرد که باید تمام تحریمهای تسلیحاتی با
شروع برجام لغو شود و طرفهای دیگر اساسا ً
معتقد بودند نباید این تحریمها لغو شود.
درنهایت توافق شد پس از پنج سال از شروع
برجام ،تمام تحریمهای تسلیحاتی مربوط به
پرونده هستهای ایران لغو شود .در آمریکا،
مخالفان اوباما این بخش از برجام را نقطه
ضعف برجام میدانستند و اوباما را بابت
پذیرش لغو این تحریمها ،شماتت میکردند.
ترامپ نیز از همان ابتدا با انتقاد از این بخش
برجام ،وعده خروج از برجام را داد؛ و چنین
هم کرد .اکنون به لحظه موعود در برجام
نزدیک میشویم .جلسه چند روز پیش شورای
امنیت به همین موضوع مرتبط بود .پمپئو البی
سنگینی کرد تا موافقت اعضای دائم با طرحش
را جلب کند ،اما با تالشهای دیپلماتیک ایران
ناکام ماند .به علت کرونا ،این جلسه به صورت
امی
مجازی برگزار شد .از طریق الیو اینستاگر ِ
دکتر ظریف ،مخاطبان زیادی توانستند جدال
سیاسی-حقوقی ظریف و پمپئو را ببینند.
درنهایت طرح پمپئو در این جلسه ناکام ماند.
آمریکا میداند این بخش از برجام ،به نوعی
یکی از رگهای حیاتی برجام است .به همین
سبب تمام تالشش را میکند با زدن ِ این رگ،
برجام را پیش از انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا به کلی نابود کند.
حقیقتا ً ارزش برجام در این مواقع مشخص
میشود .وقتی تالشهای سنگین سیاسی
آمریکا علیه ایران ناکام میماند .ما با برجام
عمق راهبردی سیاسی برای کشور ایجاد
کردیم .سال گذشته اجالس ورشو با فشار
سنگین آمریکا برگزار شد اما به نتیجه نرسید.
استداللهای پمپئو در جلسه چند روز پیش نیز
در انزوای کامل بود .همه اینها امتیازات سیاسی
برجام است .برجام امکان اجماع جهانی علیه
ایران را بسیار پایین آورده است و امکان ِ چانه
زنی و مقاومت سیاسی به ایران داده است.
هدف کاخ سفید همانطور که صراحتا ًدر داخل
کشورشان برای رقیبشان خطونشان کشیدهاند،
نابودی کامل برجام است .آنان میدانند برجام
مانع اصلی اجماع جهانی علیه ایران است.
ما اکنون تقریبا ً به وضعیت فنی هستهای در
پیش از برجام برگشتهایم (حتی در مواردی به
جهت استفاده از نسل جدید تکنولوژی ،جلوتر
نیز رفتهایم) ،اما چون برجام زنده است اجماع
جهانی علیه ما شکل نمیگیرد؛ این امتیاز
سیاسی برجام است.

خبر
یک نماینده دیگر هم
به کرونا مبتال شد

در حالی که پیشتر علیرضا ورناصری،
نماینده حوزه انتخابیه مسجدسلیمان ،اللی،
اندیکا و هفتکل در مجلس اعالم کرده بود به
کرونا مبتال شده است ،دفتر ارتباطات مردمی
نماینده کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده در
مجلس شورای اسالمی طی صدور پیامی از
ابتالی حجتاالسالم سید محمد موحد به
ویروس کرونا خبر داد.
در پیام دفتر این نماینده آمده است« :به
استحضار میرساند نظر به شیوع ویروس
کرونا و برنامههای فشرده دیدارها و بازدید از
مناطق مختلف ،تست کرونای سید محمد
موحد مثبت اعالم و بنا به توصیه پزشکان و
متخصصین ،باالجبار همه برنامههای مالقات،
بازدید و جلسات از پیش تعیین شده لغو
میشود و تا اطالعثانوی برای حفظ سالمتی
خود و مردم عزیز در قرنطینه خواهند بود.
بیشک دعای خیر شما مردم نجیب میتواند
در بهبودی کامل ایشان موثر باشد .در پایان
همه شما بزرگواران را به رعایت بهداشت فردی
و توصیههای بهداشتی و درمانی دستگاههای
مربوطه دعوت مینماییم».
در مجلس دهم ،بر اساس آمارهای گوناگون،
 23تا  30نماینده مجلس به کرونا مبتال شدند.
از میان منتخبان مجلس یازدهم نیز دو نفر
پیش از ورود به مجلس به دلیل ابتال به کرونا
فوت کردند .در مجلس یازدهم نیز تا به حال
ابتالی چند نماینده دیگر از جمله محمدمهدی
زاهدی نماینده مردم کرمان و راور تایید شده
است.
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رئیسجمهوری در جلسه روسای کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد

ضرورت پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری که موجب افزایش شیوع کرونا است
حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه روسای
کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا،
با انتقاد از رعایت نشدن فاصلهگذاری نسبی در
حملونقلهای عمومی ،این موضوع را عامل دیگر
افزایش تعداد مبتالیان عنوان کرد و از مسئوالن
کمیته اجتماعی-امنیتی خواست نظارت و مراقبت
خود را در این خصوص تشدید کنند .روحانی با ابراز
خوشحالی از اینکه مراکز کسب و کار و محیطهای
مرتبط با آن با رعایت اصول بهداشتی نقش کمتری
در افزایش شیوع و ابتالهای جدید داشتهاند ،اظهار
کرد :کمیته تبلیغاتی باید با ارائه یک بسته سیاستی
و تعریف شرح وظایف مشخص برای فرهنگسازی
در تغییر سبک زندگی و عادات جدید رفتاری برای
شهروندان ،اقدامات اقناعی و تبلیغاتی الزم را انجام
دهند .رئیسجمهوری با قدردانی از نقشآفرینیهای
موثر رسانهها در مدیریت و کنترل بیماری افزود :از
این پس در کنار هشدارها و توصیههایی که برای
مقابله با ویروس داده میشود باید فعالیتهای موثر
و اقناعی برای تغییر سبک زندگی انجام گیرد و کمیته
تبلیغات موظف است از طریق رسانهها اقدامات موثر
از جمله ارائه آموزشهای الزم را انجام دهد.
روحانی تاکید کرد :با توجه به گزارش ارائه شده از
سوی کمیته اجتماعی-امنیتی و بررسیهای دقیق،
مقرر شد در مناطق با وضعیت هشدار یا قرمز
محدودیتهای جدید به شکل کامال هوشمند اعمال
شود .رئیسجمهوری تاکید کرد :مردم شریف مطلع
باشند که با توجه به تجارب به دست آمده طی
ماههای اخیر ،قرار نیست محدودیتها به شکل کلی
و وسیع برقرار باشد و اعمال محدودیتهای جدید
منطبق بر محیطهای شناسایی شده و مبتنی بر
روشهای موثر در افزایش ابتال و شیوع بیماری است
که براساس این مصوبه به استانداران اختیارات الزم
برای شهرستانهای قرمز آن استان واگذار خواهد شد.
روحانی در پی گزارش کمیته بهداشتی درخصوص
وضعیت کادر پزشکی کشور و نیروی انسانی فعال
در حوزه بهداشت و درمان ،گفت :مردم بزرگوار
ایران متوجه باشند بار سنگینی برای درمان بیماری
و مراقبت و نگهداری بیماران بد حال بر دوش کادر
درمانی کشور است.
رئیسجمهوری هشدار داد :رعایت نشدن
دستورالعملهای بهداشتی و افزایش شمار مبتالیان،
کادر درمانی کشور را دچار فشار کاری و فرسایش
جسمی و روحی میکند و به انگیزه آنان که تاکنون
با ایثار و فداکاری فعالیت کردهاند لطمه جدی وارد
خواهد کرد و ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.
روحانی افزود :آنچه ستاد ملی در جلسه آتی خود
مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد با توجه به
مجموعه مباحث و بررسیهای به عمل آمده از سوی
کمیتههای مختلف ،روشهای اجرایی و موثر نظارت
بر دستورالعملها و فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند
با تعیین شرح وظایف معین برای بخشهای مختلف

رئیسجمهوری با استناد به گزارشهای کمیته آموزش ستاد ملی مبارزه با کرونا و ارزیابیهای متخصصان ،علت افزایش شمار مبتالیان و قرار گرفتن
برخی شهرها در وضعیت قرمز را برپایی تجمعها و مراسمهایی نظیر میهمانیها ،عروسی و عزا برشمرد و گفت :رعایت نشدن اصول بهداشتی و
دستورالعملهای پیشگیری در محیطها و مکانهایی که از ابتدا درباره ممانعت از برگزاری آنها هشدار داده شده بود ،عامل بروز این مشکل است.

از این پس در
کنارهشدارها
وتوصیههایی
که برای مقابله
با ویروس داده
میشود باید
فعالیتهای
موثر و اقناعی
برایتغییر
سبک زندگی
انجام گیرد
نظارتی خواهد بود.
رئیسجمهوری در این جلسه با تاکید بر اینکه
همه دستگاههای دولتی و محیطهایی که کارمندان
دولت در آن فعالیت میکنند باید پیشتاز رعایت
دستورالعملها باشند ،گفت :تمامی وزارتخانهها
موظف به ارائه برنامه جامع سازگاری با کرونا به کمیته
اجتماعی-امنیتی هستند تا در ستاد ملی بررسی و
تصویب شود.
افتتاح  ۱۰طرح و پروژه زیربنایی و توسعهای در حوزه
آب و برق در استانهای فارس و کرمانشاه
رئیسجمهوری همچنین در آیین بهرهبرداری از
طرحهای ملی وزارت نیرو که به صورت ویدئوکنفرانس
برگزار شد با تبریک به مناسبت فرا رسیدن میالد
امام رضا(ع) به طرحهای افتتاح شده در استانهای
کرمانشاه و فارس اشاره کرد و گفت :امروز به لطف
خدا شاهد افتتاح طرحها و پروژههایی در دو استان
فارس و کرمانشاه بودیم .این دو استان در شرایط آبی
خوبی قرار ندارند و این افتتاحها بسیار مهم است.
وی همچنین با تقدیر و تشکر از کارگران ،مهندسان
و مدیران وزارت نیرو و بخش خصوصی اظهار کرد:
امروز  ۹۹.۹درصد از جمعیت شهرنشینان کشور از
آب شرب پایدار و بیشاز  ۸۲درصد از روستاییان از
آب بهداشتی پایدار استفاده میکنند که افتخاری برای
جمهوری اسالمی ایران است.
رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :اینکه قادریم

در دولت یازدهم و دوازدهم به طور متوسط هر دو
ماه یک سد مخزنی ملی و هر ماه یک تصفیهخانه
فاضالب و هر  ۵۰روز یک تصفیهخانه آب شهری
را افتتاح کنیم خیلی مهم است؛ چرا که در زمان
انقالب کل تصفیهخانههای فاضالب کشور  ۴عدد
بوده و امروز این تعداد  ۲۴۲تصفیهخانه افتتاح شد
و انشاءالله افتتاحهای دیگری تا پایان دولت خواهیم
داشت .همچنین تا پیروزی انقالب  ۲۷تصفیهخانه
آب داشتیم و امروز یکصد و پنجاه و ششمین را افتتاح
کردیم که  ۳۷تصفیهخانه در دولتهای یازدهم
و دوازدهم افتتاح شده است .روحانی با بیان اینکه
«از آغاز دولت یازدهم حرکتی جهادی در زمینه آب
و برق آغاز یافته و امروز شاهد ثمرات خوب افتتاح
این طرح ها هستیم» ،به شیوع ویروس کرونا در دنیا
و همچنین اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا
اشاره کرد و گفت :در شرایطی که هر روز ابرقدرتی و
ستمگری مثل آمریکا ما را مورد فشار ،تحریم و تهدید
قرار میدهد ،ما توانستیم افتخارآمیز حرف بزنیم و
بگوییم که از چه شرایط قبل از پیروزی انقالب امروز
به چه شرایطی رسیدهایم؛ حرکت ما پرشتاب بوده
است.
رئیسجمهوری در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت نظم
و ترتیب و زمانبندی و وعدهی دقیق دادن به مردم
اظهار کرد :زمانی به مردم وعده میدهیم و میگوییم
تعدادی سد را افتتاح خواهیم کرد و زمانی دقیقتر

اولین سخنان عارف پس از انتشار خبر استعفایش از شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در حالی که با انتشار خبر استعفای محمدرضا عارف از شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان آن هم در شرایطی که نایب رئیس این
شورا یعنی سیدعبدالواحد موسوی الری نیز چندی پیش استعفا داده
بود ،بسیاری را به این اندیشه انداخت که آیا پایان شعسا فرا رسیده
است و باید به فکر گزینهای جایگزین برای وحدت اصالحطلبان بود؟
رئیس بنیاد امید ایرانیان در اولین سخنان خود پس از استعفایش
با بیان اینکه گفتمان اصالحات فرد محور نیست که اگر فردی برود
یا فردی بیاید اتفاق خاصی بیفتد ،تاکید کرد :گفتمان اصالحات
ماندگار است و برای ماندگاری باید هوای نفس ،خودخواهیها و
خودبزرگبینیها را کنار گذاشت.
محمدرضا عارف در نشست مشترک انجمن اسالمی معلمان تهران
و ری با مجمع نمایندگان تهران در مجلس دهم که در دبیرستان
البرز برگزار شد ،با قدردانی از ابتکار عمل انجمن اسالمی معلمان در
برگزاری این جلسه ،بر لزوم برگزاری این قبیل نشستها برای تبادل
نظرات و انتقال تجربیات تاکید کرد و گفت :الزم میدانم بار دیگر از
خواهران و برادران عضو مجمع نمایندگان تهران به خاطر همراهی،
نقشآفرینی و تالشهایشان در راستای شعار جریان امید در مجلس
دهم یعنی «امید ،آرامش و رونق اقتصادی» قدردانی کنم.
برخی میخواستند عملکرد فراکسیون امید دیده نشود
عارف همچنین با اشاره به عملکرد فراکسیون امید مجلس دهم
گفت :برخی بر اساس پیشداوریها و تحلیلهای اولیه خودشان،
بنا را بر ندیدن عملکرد فراکسیون امید گذاشتند و حتی زمانی که
کتابچه عملکرد این فراکسیون منتشر شد ،خواستند دستاوردهای
این فراکسیون را نبینند .وی با بیان اینکه جریان اصالحات ثابت
کرده است ظرفیت پاسخگویی به مطالبات مردم را دارد ،تصریح
کرد :جریان رقیب ،حیات وجودی خود را در تضعیف و از بین بردن
گفتمان اصالحات میداند ،اما تجربه ثابت کرده است که گفتمان
اصالحات در بطن جامعه نفوذ دارد و هیچگاه قابل حذف شدن
نیست و تالش برای ایجاد تک صدایی در کشور آن هم با استفاده از
اهرمهای قدرت نتیجه عکس میدهد.
جریان اصالحات نمیتواند صحنه را ترک کند
رئیس بنیاد امید ایرانیان با تاکید بر اینکه جریان اصالحات نمی
تواند صحنه را ترک کند ،گفت :ویژگی جریان اصالحات این است
که قائم به هیچ فردی نیست .گفتمان اصالحات فرد محور نیست که
اگر فردی برود یا فردی بیاید اتفاق خاصی بیفتد .گفتمان اصالحات
ماندگار است و برای ماندگاری باید هوای نفس ،خودخواهیها و
خودبزرگبینیها را کنار گذاشت .وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها
که نشان از تسویهحسابهای فردی دارد ،خاطرنشان کرد :باید با
انسجام و وحدت و در مسیر راهبردهای کالن جریان اصالحات که
اولویت به منافع ملی و تفکر گفتمانی است ،فعالیتهای خود را
ساماندهی کنیم و در این راستا تقویت همراهی و همدلی ،گذشت و

حرف میزنیم و میگوییم تا امروز  ۴۳سد را افتتاح
کردیم و تا پایان دولت  ۵۸سد را به افتتاح خواهیم
رساند؛ اینکه بتوانیم با آمار و ارقام و زمانبندی حرف
بزنیم از آرزوهای من بود؛ امروز در کشور در بخش
آب و برق به این نقطه رسیدهایم و اینکه وزیر به ما
میگوید طی ماههای آینده و تا پایان آینده چه تعداد
طرح افتتاح میشود خیلی خوب و مهم است چراکه
منظم بودن و با زمانبندی حرکت کردن مردم ما
را امیدوار میکنند .در همه طرحها باید بتوانیم با
زمانبندی با مردم حرف بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده
در دولت برای غرب کشور خاطر نشان کرد :در
مسئله غرب کشور کار بزرگی انجام شد ه است؛

گفت :خدمت مردم عرض میکنم که تا پایان
امسال گامهای بسیار خوبی برای استانهای ایالم،
کرمانشاه و خوزستان برداشته خواهد شد و انشاءالله
افتتاحهای خوبی در بخش کشاورزی خواهیم داشت.
امروز در حال تجهیز  ۱۸هزار هکتار هستیم که بیش
از  ۱۰هزار هکتار آن تاکنون آماده شده است .وی در
پایان اظهار کرد :امیدوارم بتوانیم همه طرحهایی که
در جدول برنامه های سال  ۹۹و  ۱۴۰۰است را اجرایی
و عملیاتی کنند .مردم همیشه پرنشاط باشند و بدانند
با وجود فشارها و تحریمها ،دولت و مسئوالن همواره
آماده خدمترسانی و رفع مشکالت مردم در حد
توانشانهستند.

اصالحات فردمحور نیست

سعه صدر و امید ضروری و حیاتی است .عارف با بیان اینکه شرط
حضور جریان اصالحات نباید صرفا به پیروزی در عرصه انتخابات
محدود شود ،گفت :ما باید تالشمان در چارچوب ارزشها ،نظام
و ارزشهای 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 تشکلهای اصالحطلب به ویژه تشکل با سابقه انجمن اسالمی
معلمان این است که در زمینه حفظ وحدت و انسجام جریان
اصالحات پیشگام باشند.
نقش طرح تثبیت قیمتها بر وضعیت امروز اقتصاد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان
خود به مجلس یازدهم و نامه روسای کمیسیونهای مجلس به
رئیسجمهوری اشاره کرد و با یادآوری عملکرد مجلس هفتم در طرح
تثبیت قیمتها ،تصریح کرد :در مجلس هفتم طرحی را در اواخر
سال  83با ادعای عیدی مجلس به مردم تصویب کردند یعنی طرح
تثبیت قیمتها که بالیی که امروز بر سر اقتصاد کشور ما آمده است
نشات گرفته از طرح تثبیت قیمتهاست .نتیجه این شد که رشد
مثبت اقتصادی  7درصد سال  84به رشد منفی  7درصد در دولت
دهم رسید ،تورم یک رقمی سال  84به رقم  40در سال  91رسید و
عمال نظام تک نرخی ارز متالشی شد.
نمایندگان مجلس یازدهم با موضوعات شعاری برخورد نکنند
وی با بیان اینکه به عنوان فردی که  4دهه در مسئولیتهای
اجرایی و دانشگاهی بودهام ،توصیهام به نمایندگان مجلس یازدهم
این است که با موضوعات شعاری برخورد نکنند ،تاکید کرد :وقتی
هنوز کمیسیونهای مجلس شکل نگرفته است ولی نامه روسای این
کمیسیونها به رئیسجمهوری منتشر میشود ،نشان از این دارد
که برخوردهای شعاری و بدون توجه به واقعیات کشور صرفا مالک
عمل است و تجربه اینگونه برخوردها را در دولتهای نهم و دهم
دیدیم .عارف خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت :بنا را بر
تقابل با دولت قرار ندهید .دود تقابل با دولت به چشم مردم و نظام
میرود .باید در شرایط سخت فعلی که کشور تحریمهای ظالمانه را
تحمل میکند با همراهی با دولت از این گردنه سخت عبور کنیم.
وی تصریح کرد :نمایندگان مجلس یازدهم از تجربه مجلس دهم
استفاده کرده ،ضعفهای مجلس دهم را اصالح کنند و مجلس
قوی را نه صرفا در شعار بلکه بر اساس عملکرد خود و با توجه به
واقعیتهای کشور به مردم گزارش دهند.
فراکسیون امید فراکسیون اکثریت در مجلس دهم نبود
وی در پایان با بیان اینکه فراکسیون امید فراکسیون اکثریت
در مجلس دهم نبود و طرح موضوع اکثریت با بیان تعداد نفرات
غیرواقعی اعضای این فراکسیون آن هم قبل از تشکیل مجلس
دهم با هدفی خاص مطرح شد ،بیان کرد :نقشآفرینی و تالش
در فراکسیون امید برای حفظ همبستگی و ارتقا همدلی و تفاهم در

چارچوب راهبردهای کلی مصوب فراکسیون را نباید از یادها برد.
عملکرد فراکسیون امید در حوزههای محتلف منتشر شده است هر
چند عدهای نمی خواهند عملکرد فراکسیون امید دیده شود.
چرا عارف استعفایش از شعسا را به انجمن اسالمی معلمان ارائه
داد؟
همچنین داوود محمدی دبیرکل انجمن اسالمی معلمان در
گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این پرسش که چرا استعفای محمدرضا
عارف را به اطالع شورای هماهنگی جبهه اصالحات نرسانده است،
اظهار کرد :در این مدت شورای هماهنگی جبهه اصالحات تعطیل
بوده و جلسهای نداشته است و وقتی جلسهای تشکیل نشود ،این
مسائل هم مطرح نمیشود .وی ادامه داد :خود عارف میتوانست
استعفای خود را اعالم کند .او رئیس شورای عالی سیاستگذاری
است و باید جلسه این شورا را تشکیل میداد و استعفای خود را
مطرح میکرد .البته این حرفها خیلی مهم نیست چون باالخره
استعفای او علنی شد .این فعال سیاسی اصالحطلب درباره اینکه
چرا عارف استعفایش را به او اعالم کرده است ،خاطرنشان کرد:
شورای سیاستگذاری زاییده و دنبالهروی شورای هماهنگی جبهه
اصالحات است .شورای هماهنگی متشکل از احزاب اصالحطلب
است ولی شورای سیاستگذاری ترکیبی از احزاب و شخصیتهای
صاحب نفوذ اصالحطلب است که در سال  94با هدف مشارکت
در انتخابات ایجاد شد .محمدی تصریح کرد :بر اساس قانون جدید
احزاب ،فعالیت انتخاباتی باید در قالب جبهه انجام میشد بنابراین
من در سال گذشته از طرف اصالحطلبان مجوز فعالیت جبههای به
نام جبهه اصالحطلبان ایران را گرفتم و شورای سیاستگذاری در قالب
این جبهه فعالیت کرد .اگر این جبهه نبود ،شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان هم نمیتوانست فعالیت انتخاباتی کند .وی در پایان
گفت :شاید عارف به دلیل اینکه من مجوز جبهه اصالحطلبان را
گرفتهام استعفایش را به من اعالم کرد در حالی که او رئیس شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان بوده و باید استعفایش را به همین شورا
اعالم میکرد.

آتشسوزی در سایت هستهای نطنز با
ابهامافکنی رسانههای خارجی مبنی بر
عمدی بودن مواجه شد

واکنشها به آتشسوزی در نطنز
صبح روز پنجشنبه گذشته بود که برخی
رسانهها از وقوع انفجار و آتشسوزی در سایت
هستهای نطنز خبر دادند .این خبر به ویژه از آنجا
مورد توجه قرار گرفت که تنها یک هفته پیش
از آن ،انفجار و آتشسوزی در محدوده یکی از
سایتهای وزارت دفاع در پارچین خبرساز شده
بود و باعث شد که افکار عمومی به دنبال اتصال
این اخبار به هم باشد .نکته قابل توجه اینکه یک
روز پیشتر نیز آتشسوزی و انفجار در یک مرکز
درمانی در شمال تهران ،با شایعاتی درباره انتشار
تشعشعات هستهای و رادیواکتیو پزشکی مطرح
شد که خیلی زود با تکذیب مواجه شدند.
بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی
به دنبال انتشار خبر ،صبح پنجشنبه از وقوع یک
حادث ه در یکی از سولههای در دست احداث در
محوطه باز سایت نطنز خبر داد .وی دراینباره
اظهار کرد :بامداد پنجشنبه ب ه دنبال وقوع
حادثهای که چگونگی آن در دست بررسی است
یکی از سولههای در دست احداث در محوطه
باز سایت نطنز دچار آسیب شد .وی افزود :این
رخداد هیچگونه تلفات جانی نداشته و لطمهای
به فعالیتهای جاری این مجموعه نیز وارد نکرده
است .کمالوندی گفت :از نظر احتمال ایجاد
آلودگی نیز با توجه به غیر فعال بودن مجموعه
ذکر شده جای هیچگونه نگرانی نیست.
رمضانعلی فردوسی بادی ،فرماندار نطنز نیز
در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه جای هیچ
نگرانی درخصوص احتمال آلودگی و نشت مواد
رادیو اکتیو وجود ندارد و خوشبختانه هیچ تلفاتی
هم نداشتهایم ،اظهار کرد :سوله آتش گرفته
در حال ساخت بوده و وسایل اسقاطی در آن
وجود داشته و علت حادثه را عوامل فنی سایت
انرژی هستهای بررسی خواهند کرد و گمانهزنیها
درمورد حمله به این سایت کامال بیاساس است.
به دنبال انتشار این اخبار ،عکسی از محل
نیز منتشر و وضعیت محل در گزارش خبری
صداوسیما هم نمایش داده شد .با اینکه
اظهارات مسئوالن ملی و محلی و البته گزارش
صداوسیما ،در تایید گفتههای کمالوندی بود،
اما در رسانههای خارجی ،چندین تالش برای
شبههافکنی درباره این حادثه مطرح شد .از یک
سو ،یک کارشناس اسرائیلی به نام ایدی کوهین،
در توئیتر خود خبر عجیبی درباره بمباران یک
مرکز غنیسازی در ایران توسط اسرائیل نوشت.
از سوی دیگر هم شبکه خبری بیبیسی از
ارسال ایمیلی به خبرنگاران این رسانه خبر داد که
گروهی به نام «یوزپلنگان وطن» مسئولیت این
حادثه را برعهده گرفته است .نیویورک تایمز هم
به نقل از یک منبع خبری آگاه نوشته که «این
اتفاق احتماال ناشی از خرابکاری بوده است».
این اظهارات رسانهای در حالی مطرح شده است
که نه مقامات رسمی رژیم صهیونیستی به آن
واکنش نشان دادهاند و نه دستگاههای امنیتی و
نهادهای رسمی در ایران به آن توجهی داشتهاند.
در این میان اما ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
( )IAEAدر بیانیهای به حادثه پیش آمده در یکی
از سولههای در دست احداث مجتع غنیسازی
نطنز واکنش نشان داد .خبرگزاری رویترز مدعی
شد ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای
اعالم کرد که از گزارشها درمورد این حادثه مطلع
است اما انتظار نمیرود این حادثه تأثیری روی
فعالیتهای راستیآزمایی این نهاد بینالمللی
داشته باشد .در این بیانیه آمده است« :ما در
حال حاضر پیشبینی میکنیم که این حادثه هیچ
تأثیری روی فعالیتهای راستیآزمایی پادمانی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران نخواهد
داشت» .وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیهای
مدعی شد که گزارشهای مرتبط با حادثه در یک
سایت هستهای ایران را دنبال میکند.
به گزارش ایسنا ،وزارت خارجه آمریکا در
واکنش به حادثه در تاسیسات هستهای نطنز
با اشاره به اینکه در حال رصد گزارشهای
مربوطه است ،این حادثه را یک یادآوری به
ایران برای آنچه اولویت بخشیدن به برنامه
انحرافی هستهای به جای رفع نیازهای مردم
میخواند ،دانست.
مجتمع غنیسازی انرژی هستهای نطنز
( )FEPاصلیترین سایت غنیسازی اورانیوم و
یکی از چند تأسیسات هستهای ایران است که
تحت بازرسی و نظارت دیدهبان انرژی هستهای
سازمان ملل متحد قرار دارد .گزارشهای اخیر
آژانس ،قطعنامه شورای حکام آژانس و ادعاها
و تالشهای آمریکا در تشدید فشار به ایران با
دور زدن قطعنامه  ،2231توجه به رویدادهایی
از جنس حادثه پارچین و نطنز را بیشتر کرده
است.
شبکه خبری نورنیوز ،به دنبال این حادثه
و واکنشها ،در یادداشتی نوشت :در کنار
فشارهای سیاسی مستمر از سوی آمریکا و اروپا،
برخی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا طی
روزهای اخیر تالش کردهاند که درخصوص ضربه
زدن به توانمندیهای دفاعی و هستهای ایران
ادبیاتسازی کنند .رفتارهای جدید کشورهای
معاند نیازمند بازنگری در راهبردهای کنونی ایران
و افزایش ظرفیتهای بازدارندگی همه جانبه
است.

