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اخبار

معاون اول رئیسجمهور گفت :متاسفانه عدهای که
تازه به مس��ؤولیت رس��یدهاند تصور می کنند بخش
خصوصی در حال غارت داراییهای کشور است و
باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش
خصوصی باش��یم .اس��حاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سیاستهای
کل��ی اصل  ۴۴قانون اساس��ی ب��ا بیان اینکه اوایل
انق�لاب اس�لامی اختالف نظره��ای جدی درباره
خصوصی سازی وجود داشت ،گفت :ابالغ سیاست
های اصل  ۴۴قانون اساس��ی با وجود آنکه عدهای
آن را تغییر در قانون اساس��ی تفس��یر می کردند ،اما
مقام معظم رهبری با ابالغ این سیاس��ت ها انتظار
یک تحول بزرگ در اقتصاد کش��ور داش��تند.وی با
بیان اینکه مهمترین پیام سیاس��ت های کلی اصل
 ۴۴قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید
میدان دار اقتصاد کشور باشد ،اظهار داشت :متاسفانه
عده ای که تازه به مس��ئولیت رس��یده اند تصور می
کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی های
کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع
برای بخش خصوصی باشیم.جهانگیری با اشاره به
اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی،
مردمی کردن اقتصاد است ،گفت :حتی بخش هایی
که اقتصادی نیس��تند نیز باید رویکردهای اقتصاد
مقاومتی را مالک عمل قرار دهند و این یعنی حتی
در کارهای��ی مانن��د کارهای نظارتی ،هرجا که می
توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.

پکن از واشنگتن
خواست به برجام بازگردد

وزارت خارجه چین خواس��تار بازگش��ت آمریکا به
توافق هس��تهای ایران برای حل بنبس��ت موجود
ش��د .به گزارش ش��بکه روس��ی «آرتی»« ،وانگ
ونبین» س��خنگوی این وزارتخانه امروز دوش��نبه
به خبرنگاران گفت چین همیش��ه معتقد اس��ت که
بازگش��ت ایاالت متحده به برجام تنها راه درس��ت
برای حل بنبس��ت ایجاد ش��ده در ارتباط با توافق
هس��تهای است .این دیپلمات چینی افزود :آمریکا
و متحدانش باید احس��اس فوریت را تقویت کنند و
ب��ه می��ز مذاکره با ایران بازگردند .او در ادامه گفت
همه طرفها باید با آرامش و خویش��تنداری عمل
کنند و از اقداماتی که ممکن است اوضاع را تشدید
کند ،خودداری کنند .این مقام وزارت خارجه چین در
خصوص مذاکرات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در تهران هم اظهارنظر کرد و گفت پکن
امیدوار اس��ت این نهاد و ایران با هم کنار بیایند تا
بتوانند نقشی سازنده در رفع بنبستها ایفا کنند.

ابراز امیدواری اردوغان درباره لغو
تحریمهای آمریکا علیه ایران

طبق گزارش اداره ارتباطات ترکیه ،رئیسجمهور
این کشور در تماس تلفنی با «حسن روحانی» ابراز
امیدواری کرد دولت جدید آمریکا تحریمها و موانع
ناعادالن��ه علیه مناف��ع ملت ایران را کنار بگذارد.
روزنام��ه «حریت» ب��ه نقل از اداره کل ارتباطات
ترکی��ه گ��زارش داد« ،رجب طی��ب اردوغان» در
تماس روز یکشنبه با «حسن روحانی» به تحوالت
اخیر پیرامون برجام پرداخت و ابراز امیدواری کرد
دول��ت جدید آمریکا تحریمهای یکجانبه و موانع
ناعادالنه علیه منافع ملت ایران را کنار بگذارد.وی
اف��زود اظه��ارات روزهای اخیر در ارتباط با برجام،
دریچه فرصت جدیدی را گشوده است.طبق این
گزارش ،اردوغان اظهار داشت منطقیترین اقدام
برای همه طرفها ،احیای برجام است و مهم است
که علیرغم همه مش��کالت ،درهای مذاکره را باز
نگ��ه داش��ت.اداره کل ارتباطات ترکیه همچنین
اعالم کرد رئیسجمهور این کشور در تماس تلفنی
ب��ا همتای ایرانی خود خواس��تار تقویت روابط دو
کشور شد.

استقبال اولیانوف از
نتایج سفر گروسی به تهران

نماینده دائم روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی
از نتایج س��فر مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی به
تهران اس��تقبال کرد.میخائی��ل اولیانوف نماینده
دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در «وین»
در اتریش یکشنبه شب به وقت تهران در توییتی
بدین منظور نوش��ت« :رافائل گروس��ی ،مدیرکل
آژان��س بینالملل��ی اتمی با نتایج مثبت از تهران
بازگش��ته اس��ت .اگرچه پروتکل الحاقی طی دو
روز آین��ده به حال��ت تعلیق در میآید ،اما آژانس
و ایران به تفاهماتی رس��یدهاند که این امکان را
میدهد س��طح کافی راس��تی آزمایی حفظ شود.
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در
«وین» در روزهای گذشته نیز در توییتی به سفر
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران
جهت انجام مذاکرات هستهای واکنش نشان داده
بود .اولیانوف ش��نبه در توییتی نوشت« :رافائل
گروسی ،مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
ام��روز برای تعیین پارامترهای فعالیت بازرس��ی
آژانس در ایران به تهران پرواز کرد .ما برای هر دو
طرف آرزوی مذاکرات موفقیت آمیز را داریم».

خــبرویـژه

واکنش جهانگیری به برخورد با
متخلفانخصوصیسازی

حملهاسرائیل
به ایران همانند
اقدام انتحاری است

وزیر خارجه کش��ورمان با بیان اینکه اش��تباه همس��ایگان ما این اس��ت که اجازه دادند اس��رائیل درگیریها را وارد خاک آنها کند تاکید کرد :اگر اس��رائیل به ایران حمله کند گویی که یک اقدام
انتحاری انجام داده اس��ت .محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفتوگو با ش��بکه المنار گفت :عربس��تان نمی تواند پیروزی نظامی محقق کند و با مذاکرات نیز نمی تواند به
چیزی دست یابد که از طریق نظامی نتوانست به دست بیاورد.وی تاکید کرد :اشتباه همسایگان ما این است که به اسرائیل اجازه دادند درگیریها را وارد خاک آن ها کند ،بنابراین امنیت را
از آن ها خواهد گرفت و از آن ها دفاع نخواهد کرد.

رهبر انقالب با اشاره به ضورت اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تاکید فرمودند:

مجلس و دولت اختالف نظر را حل کنند

قانون مجلس برای رفع تحریمها باید با دقت اجرا شود
گروهسیاسی:حضرتآیتاهللخامنهایبااشاره
بهاختالفنظربینمجلسودولتدربارهاجرای
قانوناقدامراهبردیبرایلغوتحریمهافرمودند:
مجلس و دولت اختالفنظر امروزش��ان را حل
کنندکهنشاندهندهدوصدایینباشد.بهگزارش
اس��کناس به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبرمعظمانقالباسالمیروزگذشتهدردیدار
ریی��س و منتخبان مل��ت در مجلس خبرگان،
منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرم
افزا ِر س��اختار نظام اس�لامی دانستند و با اشاره
به لزوم روزآمد ش��دن این نرم افزار متناس��ب با
گسترشدامنهفعالیتهاینظاماسالمیوبروز
چالشه��ای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم
فض�لا و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام
اسالمی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی
مورد نیاز جامعه اس��ت.حضرت آیت اهلل خامنه
ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه
کشوراروپاییدرموردایران،ادبیاتیمستکبرانه،
طلبکارانهوغیرمنصفانهدانستندوگفتند:نتیجه
این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران
نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری اس�لامی از
مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه
نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا
آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی ۶۰درصد
پیش خواهد رفت.حض��رت آیتاهلل خامنهای
درابت��دایسخنانش��انضم��نتبریکمیالد
حض��رت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با
گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان،
یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی را عملیاتی
کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در هر
برههایکهاینمفاهیمعملیاتیشد،برایکشور
و ملت و آبروی جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود
وهرج��اک��هغفلتکردیمازبرکاتآنمحروم
شدیم.ایش��ان افزودند :امام بزرگوار با حضور در
صحنهوتبیینمفاهیمیهمچونتوکل،تکلیف،
ایثار ،جهاد و شهادت ،آنها را در جامعه و زندگی
م��ردمرای��جکردندونتیج��هآن،پیروزیملت
ایران در یک جنگ هش��ت سالهی بین المللی
بود.ایجاد نهضت اسالمی ،نظریهپردازی برای
ساختارنظاموگسترشدادندینبهعرصههای
اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره)
ازدیگرنمونههاییبودکهرهبرانقالباسالمی
به آنها اش��اره کردند و گفتند :نمونه جدید این
موضوع ،عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات
بهوس��یله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی
و نهاده��ای انقالب��ی و ش��کل گیری نهضت

بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که
گرههای زیادی را باز کرد.ایشان روزآمد کردن
نرمافزا ِرنظاماسالمیراوظیفهفضالیصاحب
نظر دانس��تند و گفتند :البته این بهروزرسانی به
معنای دس��تکاری در منظوم��ه مفاهیم دینی
نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با
المللینظاماسالمیاست.
نیازهایداخلیوبین ِ
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با
مسائل روز اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال
هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای شرطی
دش��من مواجه میشود و او برداشتن تحریمها
را منوط به یک یا چند ش��رط میکند که انجام
آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده و هالک
کنندهباشد،نظاماسالمیچهبایدبکند؟حضرت
آیتاهللخامنهایدرپاس��خبهاینس��ؤالتأکید
کردن��د:درچنی��نش��رایطیبایدمفهومدینی
استقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت جمعی
درجامعهش��ود،آنهمدرش��رایطیکهمردمبا
مشکالتیمواجههستندکهبخشیازآنهاناشی
ازفشارهایدشمناست.ایشانترویجمفاهیمی
همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در
مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع
را که خداوند قطع ًا در برابر بیعملی و بیتوجهی
مس��ئوالن واکنش تند خواهد داش��ت ،از دیگر
نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند:
تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی
ن��رم اف��زار آن را باید فضال و متفکرین صاحب
صالحیتی بهعهده بگیرند که از جمود فکری و
تحجر،وهمچنینازافکارالتقاطیبهدورباشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان
به مس��ئله هستهای پرداختند.حضرت آیتاهلل
خامن��هایبااش��ارهبهقان��ونمصوبمجلس
در خص��وص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند:
مجل��سقانون��یراتصوی��بودولتهمازآن
اس��تقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید
انجاممیشد،انجامدادندوانشاءاهللفردانیزیک

حد غنیسازی ایران ممکن است به ۶۰درصد هم برسد

مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.ایشان
با اش��اره با اختالف برداش��تی که مجلس از کار
دول��ت دارد ،افزودن��د :این اختالفنظرها قابل
حل است و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری
یکدیگ��ر حل کنند و نبای��د اختالفها رها و یا
تش��دیدشودکهنش��اندهندهدوصداییباشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود
را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این
قانون که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و س��ه
کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی
ایران را مستکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و
ادبیاتیغلطخواندندوگفتند:جمهوریاسالمی
از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اس��اس تعالیم
اسالم به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که
از روز اول ب��ه تعه��دات خود عمل نکرد همین
چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب
و خطاب و بازخواست قرار گیرند.ایشان افزودند:
وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او
همراهیکردند،دستورقرآنایناستکهتوهم
تعهدرارهاکنکهبااینحالبازهمدولتمحترم
ماتعهدات را رهانکردو بهتدریج بخشیاز آنها را
کاهشدادکهالبتهاینمواردنیزدرصورتعمل
کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری
را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشانگفتند:دراینمیانآندلقکصهیونیست
بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به
س�لاح هستهای دس��ت یابد ،در حالی که باید
به او گفت اگر جمهوری اس�لامی تصمیم به
دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر
از او هم نمیتوانستند مانع شوند.حضرت آیت
اهلل خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری
اسالمیبرایساختسالحهستهایاست،فکر
ومبانیاس�لامیاس��تکهساختهرسالحی
اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار

مردم عادی میش��ود ،ممنوع میداند.ایشان با
یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی
آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن
و بمباران بازار و بیمارس��تان و مدرس��ه بوسیله
جنگندههایس��اختغربیها،گفتند:کش��تار
غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها
وغربیهااستوجمهوریاسالمیاینروشرا
قبول ندارد و بر همین اساس به سالح هستهای
فکر هم نمیکند.رهبر انقالب اس�لامی تأکید
کردند :اما ما برای کسب تواناییهای هستهای
متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به
همین علت ،حد غنیس��ازی ایران  ۲۰درصد
نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد
اقدام خواهد کرد مث ً
ال برای پیش��ران هستهای
یا کارهای دیگر ممکن اس��ت غنیس��ازی را
ب��ه ۶۰درص��د هم برس��انیم.حضرت آیت اهلل
خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندسالهای
گذاش��ته ش��ده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا
همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها
بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح هستهای
نیستیم.رهبرانقالباسالمیخاطرنشانکردند:
موضوع سالح هستهای بهانه است ،آنها حتی با
دستیابی ما به سالحهای متعارف هم مخالفند
چ��ونمیخواهن��دمؤلفههایقدرتراازایران
بگیرند.حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به این
واقعیتکهنیروگاههایهستهایباتأمینانرژی
سالمتر،تمیزتروارزانتریکیازمهمترینمنابع
انرژی در آینده نه چندان دور خواهند ش��د ،نیاز
کش��ور به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند
وگفتند:غنیس��ازیرانمیش��ودآنروزشروع
ک��ردبلک��هبایدازامروزبراینیازآنزمانآماده
شد.ایشانافزودند:غربیهامیخواهنددرروزی
که ایران به انرژی هس��تهای نیاز پیدا میکند،
محتاج آنها باش��د و آنها این نیاز ما را وس��یلهای
برای تحمیل ،زورگویی و باجخواهیهای خود
قرار دهند.رهبر انقالب اس�لامی تأکید کردند:
جمه��وری اس�لامی در قضیه هس��تهای نیز
همانند س��ایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد
و در مس��یر آنچ��ه که مصلحت و نی��از امروز و
فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
جنتی رئیس مجلس خبرگان و حجتاالسالم
والمسلمینرئیسینایبرئیسدوماینمجلس
گزارشیازاجالسیهخبرگانومسائلموردتأکید
در آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی
از آییننام��ه انتخابات مجلس خبرگان رهبری
بیان کردند.

روزنامه روس تاکید کرد

آمریکا برای احیای برجام به ایران امتیاز بدهد

گروه سیاسی:دولت بایدن مواضع خود در قبال برجام را نرمتر کرده و
سعی دارد اشتباه ترامپ در خروج از توافق هستهای را اصالح کند ،البته
با توجه به اصرار ایران بر لزوم لغو تحریمها از جانب آمریکا ،باید دید
واشنگتن حاضر به دادن چه امتیازاتی به تهران خواهد شد .به گزارش
اس��کناس،روزنامه«ایزوس��تیا»،چاپمسکو،درتحلیلینوشتهاست:
دولت جو بایدن مواضع خود در برخورد با جمهوری اس�لامی ایران را
نرمتر کرده است .البته تحریمهای ضدایرانی آمریکا هنوز لغو نشده،
ولی واشنگتن دیگر اصرار ندارد که این تحریمها از سوی سایر کشورها
نیز اعمال شوند .همچنین از درخواست سابق دونالد ترامپ از سازمان
ملل برای از سر گیری تحریمهای بینالمللی علیه تهران نیز صرفنظر
شدهاست.هرچندایناقداماتبسیارکمترازدرخواستهایایرانبرای
آغاز مذاکرات اس��ت ،ولی در هر صورت تهران این عالمت مش��خص
را دریافت کرده که جو بایدن واقع ًا قصد یافتن سازش در زمینه برنامه
جامع اقدام مشترک را دارد .رئیس جمهوری جدید آمریکا در مبارزات

انتخاباتی ،از درخواست ترامپ از شورای امنیت برای احیای تحریمها
علیهایرانانتقادزیادینکرد،ولییادآورشدکهاینخواستهغیرقابلاجرا
بوده و مورد حمایت اعضای شورای امنیت قرار نخواهد گرفت .ضمن
اینک��هرواب��طایاالت متحده با متحدان اروپاییاش را پیچیده میکند.
موضوع اینجاست که نه تنها روسیه و چین ،بلکه سایر شرکت کنندگان
در توافق هستهای ،یعنی انگلیس ،فرانسه و آلمان هم با تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالف هس��تند .جو بایدن اعالم کرد که
آمادگی مذاکره با ایران پیرامون توافق هستهای است .هرچند مقامات
تهران مواضع قاطع خود درباره لزوم لغو تحریمهای آمریکا برای احیای
برج��ام را اع�لام ک��رده و بر آن تأکید دارند .در این بین ،روس��یه نیز به
نوبه خویش تالش میکند که هدف اجرای کلیه تعهدات طرفین در
چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک تحقق یابد .چند روز قبل “سرگئی
ریابکوف” معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که دیپلماتهای
روسی طی روزهای اخیر تالش کردهاند تا روند سیاسی پیرامون برجام

را فعال کرده و در این راس��تا ،مس��کو ممکن اس��ت تماسهایی را نیز
در این رابطه با واش��نگتن برقرار کند   .به گفته وی ،بدون برقراری
تماس و بدون شرکت در مباحثات عم ً
ال نمی توان به هیچ نتیجهای
رس��ید .اکنون فرصت مضاعفی برای حل و فصل مش��کالت بوجود
آمده و باید از آن اس��تفاده کرد .ریابکوف گفت ،طرف روس��ی آمادگی
آمریکا برای مشارکت در نشست در حال فراهم سازی پیرامون برجام
را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که این مسئله میتواند نخستین
گام در جهت از سرگیری عملکرد طبیعی توافقنامه هستهای با ایران
باش��د.پیشازاین،مقاماتاتحادیهاروپاازآمادهس��ازیش��رایطبرای
نشست کشورهای شرکت کننده در برجام خبر داده و یادآور شدند که
ایاالت متحده نیز موافقت کرده تا در این نشست شرکت کند .معاون
وزیر خارجه روس��یه در عین حال یادآور ش��د که هنوز نمیتوان درباره
س��ازماندهینشس��تیدرس��طحوزرایکشورهایشرکتکنندهدر
برجام صحبتی به میان آورد.

سخنگویدستگاهدیپلماسیتاکیدکرد

گ�روه سیاسی:س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه
کشورمان با تأکید بر اینکه توافق صورت گرفته بین
ایرانوآژانسبینالمللیانرژیاتمییکتوافققابل
توجه دیپلماتیک و فنی است ،ادامه داد :این توافق در
چارچ��وبقان��ونمجلسانجامش��دهوطیامروزو
فردا سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان
می کند .به گزارش اسکناس ،سعید خطیبزاده در
نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
در ارتباط با سفر مدیرکل آژانس بین المللی به تهران
و توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس اظهار کرد:

توقفاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیازامروز

این سفر توجهات زیادی را به خود جلب کرد و نتیجه
گف��توگوه��ایصورتگرفتهبی��نایرانوآژانس
دارایدس��تاوردهایقاب��لتوجهدیپلماتیکوفنی
است.خطیب زاده ادامه داد :آقای صالحی در سازمان
انرژی اتمی در این زمینه زحمت زیادی کش��یدند و
توافقصورتگرفتهدرچارچوبقانونمجلساست.
این توافقات مکتوب نوشته شده و هیچ چیزی خارج
از قانون مجلس نیس��ت.وی با ارائه جزئیاتی درباره
تواف��قص��ورتگرفتهگفت:برخیازتوافقاتبرای
ادامه راستی آزمایی در چارچوب پادمان انجام شده و

دراینراستاطیسهماهآیندهدوربینهایفراپادمانی
روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار آژانس
قرار نمی گیرد واین فیلمها نزد سازمان انرژی اتمی
ایرانمحفوظنگهداش��تهمیش��وند.خطیبزادهبا
بی��ان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا
متوقف می ش��ود ،بار دیگر تأکید کرد :آنچه که بین
ایران و آژانس توافق شده در چارچوب قانون مجلس
است و سازمان انرژی اتمی امروز و فردا ابعاد فنی این
موضوع را بیان خواهد کرد.سخنگوی وزارت خارجه
همچنیندرپاس��خبهس��والدیگریدرمورداظهار

تمایلآمریکاییهابرایانجاممذاکرهباایرانوتأکید
آنهابرایمذاکرهدرموردمسائلدیگریغیرازبرجام
گفت :دولت آقای بایدن خود باید تصمیم بگیرد که
آیا می خواهد از سیاست های شکست خورده دولت
قبلی آمریکا (ترامپ) فاصله بگیرد یا آن را ادامه دهد.
نتیجه ادامه سیاست های قبلی شکست حداکثری
است و این تصمیم باید در واشنگتن گرفته شود که
آیامیخواهندازمسیرقبلیفاصلهبگیرندیاآنمسیر
را ادامه دهند و این یک انتخاب ساده است که باید در
واشنگتن در مورد آن تصمیم گیری شود.

اخبار
بیانیه هشتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری:

مذاکره با آمریکا در موضوعات توافق
شده خط قرمز نظام است

هشتمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با
انتشار بیانیهای به کار خود پایان داد .در بخشی از بیانیه
این اجالسیه آمده است:خدای را سپاس که با مقاومت
وتحملس��ختیهاومش��کالتتوسطمردمنجیب
سیاست تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری
ایران،
ِ
آمری��کای جنایت��کار علیه نظام مق��دس جمهوری
اس�لامی ایران ،رنگ باخته و با شکس��ت مواجه شد.
جهانیان دیدند که یکی دیگر از رؤسای جمهور خبیث
و بی منطق آمریکا به زباله دان تاریخ پیوست ،اما به
فضل خداوند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با
اتکاء به «پشتوانه عمیق مردمی»همچنان باصالبت
به پیش می رود .اس��تکبار جهانی بداند بازگش��ت یا
عدم بازگشت آمریکا به برجام ،اثری در مقاومت ملت
ش��ریف ایران ندارد و بازگش��ت آنان به برجام بدون
عملی تحریم ها ،نه تنها نفعی ندارد ،بلکه مضر
رف ِع ِ
هم هست.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
همواره بر اصل «عزت ،حکمت و مصلحت» استوار
ب��وده و ب��ر مذاکره و تعامل س��ازنده با جهان؛ به ویژه
کش��ورهای منطقه تأکید دارد .لکن مذاکره مجدد با
آمریکابرس��رمس��ائلتوافقش��دهراخطقرمزنظام
دانس��ته و مس��ائل دفاعی و موشکی خود را غیر قابل
مذاکره می دانیم و تأکید می کنیم که با همدلی سران
قوا و تبعیت مس��ؤوالن محترم نظام از رهنمودهای
رهب��ر معظ��م انقالب و دفا ِع یکدل و یکصدا از عزت
و اس��تقالل کش��ور حتم ًا در برابر حربه های دشمنان
پیروز خواهیم شد.در بخش دیگری از این بیانیه آمده
است:مقام معظم رهبری بارها بر دولت جوان و حزب
اللهی تأکید نموده اند .انتخاباتدرجمهوری اسالمی،
میدان حضور و مش��ارکت حداکثری اقش��ار مردم در
عرصه اجتماعی  -سیاسی است و شرکت گسترده در
انتخابات ،حق و تکلیف دینی و ملی عموم شهروندان
است .مجلس خبرگان رهبری ،ضمن دعوت از مردم
ش��ریف ایران برای حضور پرشور در انتخابات خرداد
 1400تأکید می کند به کارگیری شیوه های صحیح
و منطقی در معرفی و تبلیغ کاندیداها و پرهیز از سیاه
نمای��ی ،روش ه��ای غیر ش��رعی و رعایت اخالق از
شرایط ضروری یک انتخابات شایسته و در طراز نظام
اس�لامی اس��ت و در چنین فضائی ،امکان تشخیص
اصلح فراهم می آید.

هیچدسترسیفراپادمانی
به آژانس اعطا نخواهد شد

نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در
مذاکرات روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی با مدیرکل
آژانسحضورداشتهاستدربارهتفاهماخیرایرانبرای
مهلت سه ماهه به آژانس در راستای دسترسی های
ضروری توضیح داد .به گزارش ایسنا ،کاظم غریب
آبادی در واکنش به توییت سید نظام الدین موسوی،
نماینده مجلس درباره مهلت سه ماهه ایران به آژانس
برای انجام راستی آزمایی و نظارت ضروری بر فعالیت
هایایرانکهازآنبهعنوان“دورزدن”مصوبهمجلس
ن��امبردهاس��تگفت:اج��رایکاملمصوبهمجلس
محترم ،دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از
آن کوتاه بیاید .تمدید یا استمهال در کار نیست .هیچ
دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد.وی
ادامهداد:تداومراستیآزماییآژانس،برابرپیوستفنی
بیانیهمشترک،صرفاناظربرحفظونگهداریاطالعات
برخیفعالیتهاوتجهیزاتنظارتیتوسطایرانبرای
 ٣ماه است .در این مدت ،آژانس به این اطالعات هیچ
دسترسی نداشته و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی
میماند.غریبآبادیخاطرنشانکرد:چنانچهظرف۳
ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد ،ایران این اطالعات
را در اختیار آژانس گذاشته ،وگرنه برای همیشه پاک
خواهند شد.

درخواستفرافکنانه
فرمانده سنتکام از ایران

فرمانده نیروهای تروریس��تی س��نتکام بدون اشاره
ب��ه خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و کارش��کنی
های این کشور در مسیر اجرای این توافق خواستار
خویشتنداری ایران در شرایطی شد که به گفته او،
واش��نگتن در حال تالش برای احیای توافق است.
ژن��رال مکنزی ،فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای
تروریس��تی آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام
در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه از ایران خواست
تا در شرایط کنونی که واشنگتن برای حفظ توافق
هس��ته ای  ۲۰۱۵تالش می کند ،از هر گونه اقدام
تحریک آمیز پرهیز کند.کنت مکنزی که در عمان
به س��ر می برد در ادامه این گفتوگو تصریح کرد:
من فکر می کنم که اکنون فرصت خوبی برای همه
اس��ت تا هوش��یارانه و محتاطانه رفتار کنند و منتظر
بمانند تا ببینیم چه اتفاقی روی می دهد.

