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سرویس سیاسی -
روزنامه دولتی ایران دیروز در ادامه روند تحریف روز سه شنبه نسبت به سیاست قطعی نظام درباره لغو تحریم ها، 
نوشت: »مقام های ایرانی خواهان لغو فوری همه تحریم های آمریکا هستند تا در ازای آن اجرای همه تعهدات برجامی 
خود را از ســر گیرند. این در حالی اســت که تغییر مواضع اخیر مقام های آمریکایی مبنی بر موافقت اولیه با تعلیق 
شماری از تحریم های اصلی تهران زمینه ای را فراهم کرد تا تهران هم آماده مشارکت بیشتر برای گفت و گو با کشورهای 
۱+۴ باشد. چه این کشورها اعالم آمادگی کرده اند که با تسهیل شرایط موجود برای تحقق منافع اقتصادی کشورمان، 
زمینه را برای احیای کامل برجام فراهم کنند. مقام های کشــورمان بر اســاس طرحی که در دستور کار خود دارند، 
تاکید کرده اند که تنها راه ممکن برای ازسرگیری تعهدات برجامی ایران، لغو تحریم های موثر از سوی آمریکا و مهر 
تایید کشــورمان بر ثمرات این اقدام اســت. چه این روند می تواند در مراحل مختلف از سوی طرفین مورد پیگیری 
قرار گیرد. به این معنا که با اعتماد ســازی در برداشــتن نخستین قدم، تهران و واشنگتن می توانند به تدریج به نقطه 

نخستین برجام بازگردند.«
ارگان دولت، به همین قرار روز سه شنبه نیز ترفند گام به گام آمریکا را تأیید و پمپاژ کرد. این در حالی است که 
سیاســت قطعی نظام لغو همه تحریم ها و راســتی آزمایی آن از سوی ایران است. مدعیان اصالحات - اعتدال مأموریت 
دارند ایران را مجددا در دام اعتماد به آمریکای عهدشکن بیندازند و منافع ملی را پای اغراض نامشروع باندی خود از بین 
ببرند. این طیف در پی نشاندن آمریکای متقلب و بدهکار در جایگاه طلبکار است تا حقوق ایران پایمال و راه امتیازگیری 

و زیاده خواهی بدون تعهد و هزینه برای آن رژیم خونخوار هموار شود.
 FATF داستان سرایی بزک کنندگان

همچنان ادامه دارد
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان »تبعات نپذیرفتن FATF بر اقتصاد« نوشــت: »اگر ما االن در  لیست خاکستری 
باشیم با عدم موافقت اف ای تی اف در لیست سیاه قرار می گیریم و آن وقت گفته می شود که ما حامی سازمان های تروریسم 
هستیم و نقل و انتقاالت مالی مشکوک انجام می دهیم که ممکن است یکی از مباحث پولشویی جهانی مطرح شود که در 
این صورت بانک  های دنیا هم این را به عنوان یک پیش شرط قرار می دهند که مثاًل ما زمانی با شما وارد یک مبادالت 
مالی می شویم که شما این شرایط را پذیرفته باشید؛ یعنی بانک شما سالم باشد مبادالت آن مشکوک نباشد. بنابراین 
عدم شناخت نسبت به تبعات این قضیه و عدم آگاهی از جزئیات مربوط به لوایح باعث می شود که دچار تردید در تصمیم 

بشویم و به صورت جدی پیگیری نکنیم و در صدد رفع مسئله و حل آن بر نیاییم.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »شاید االن برخی از کشورهای دوست و همسایه به راحتی روابط بین بانکی 
با ما داشــته باشــند اما زمانی که اف ای تی اف به کلیه بانک های جهانی اعالم کند که تعامالت با ایران هر چند ســالم 
به دلیل نپذیرفتن الیحه ممنوع است، آنگاه برای دور زدن ممنوعیت باید هزینه یکسری شرکت های صوری را بدهیم تا 
بتوانیم معامالت مان را انجام بدهیم که قطعا برای کشورهزینه زاست و تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت که از جمله 

آن انزوای  بانکی و جهانی خواهد بود.«
داســتان سرایی بزک کنندگان FATF در دفاع از پیوستن به این سازمان در حالی است که این طیف کوچک ترین 

شناختی درباره این سازمان بین دولتی و وضعیت اعضای آن ندارد. 
در حال حاضر حدود 70 درصد از پولشویی در جهان توسط آمریکا و اروپا صورت می گیرد. این در حالی است که 
این کشورها اعضای اصلی FATF هستند. از سوی دیگر آمریکا و اروپا از حامیان اصلی تروریسم در جهان بوده و کارنامه 

سیاهی در زمینه حقوق بشر دارند.
دولت روحانی تاکنون بیش از 95 درصد دســتورات FATF را انجام داده اما این اقدامات نقد به هیچ عنوان موجب 
گشایش در امور بانکی نشده است. FATF به هیچ عنوان در مبادالت تجاری با کشورهای دوست ممانعت ایجاد نمی کند.

این در حالی است که اتفاقا کارویژه FATF هوشمند سازی تحریم های آمریکا علیه ایران است. 
کسانی که امضای کری را تضمین می دانستند 

چین را بی  تعهد می  خوانند!
روزنامه شــرق در شــماره دیروز خود نوشت: »در چند روز اخیر )نوروز ۱۴00( دو رخداد در جامعه شکل گرفت و 

بازتاب وسیعی پیدا کرد که وجه مشترک هر دو بی توجهی و تضاد با جامعه مدنی]!![ بود.«
این روزنامه در ادامه آورده: »رخداد نخست امضای سند همکاری با کشور چین بود. واکنش های متفاوتی نسبت به 
این برنامه به وجود آمد. این واکنش ها را می توان مانند پیوستاری در نظر گرفت که در یک  سر پیوستار دیدگاهی قرار 
دارد که این سند همکاری را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می کند و آن  را به همان مقدار باعث ضرر و زیان مردم ایران 
می داند. در سر دیگر پیوستار تفکری قرار دارد که امضای این سند را به عنوان تحقق نگاه به شرق و مقابله با استعمار 

نوین آمریکا ستایش می کند.«
نویســنده در ادامه بدون اینکه مصداقی بیان کند به نوشــتن تراوشــات ذهنی خود پرداخته و آورده: »برخی به 
خصلت های چینی ها اشاره کردند و چینی ها را به  دلیل تجربه تمامیت خواهی و تعهد نداشتن]!![ به مفاد قرارداد شایسته 
سرزنش می دانند. اما مسئله مهم بی توجهی دولت )به معنای عام آن( به درخواست جامعه مدنی برای انتشار متن کامل 
سند همکاری است. سخنگوی دولت در مقابل این خواست جامعه مدنی اعالم کرده است که دولت چین مایل به انتشار 
آن نیست و مردم نگران نباشند چون این سند همکاری است و نه قراردادی که تعهد آور باشد. این سخن به معنای آن 
است که سیاستمداران ایرانی خواست دولت چین را ارجح دانستند و در مقابل جامعه مدنی موضع گرفتند که می توان 

گفت طرد و کنار گذاری جامعه مدنی است.«
جماعت اصالح طلب همین اندازه ســاده لوح هستند. جالب آنکه نویسنده ســرمقاله استاد دانشگاه و جامعه شناس 
معرفی شده در حالی که نمی داند عدم افشای مفاد قرارداد ممکن است به خاطر جلوگیری از اقدامات احتمالی آمریکا 
علیه آن باشد. ضمن آنکه در بسیاری از کشورها اسناد مهم و راهبردی که احتمال سوءاستفاده از آن می رود، به صورت 

عمومی منتشر نمی شود. 
تعهد نداشتن چینی ها در حالی مطرح شده که همین جماعت امضای جان کری را تضمین می دانستند و هنوز هم 

چندان حاضر نیستند بگویند که بی تعهدی در ذات آمریکایی هاست و ربطی به اشخاص ندارد.
عدم حمایت سازمان توسعه تجارت، وزارت خارجه و سفارتخانه ها

از صادرکنندگان در کشورهای هدف
ارگان دولت در گزارشی نوشت: »فعاالن بخش خصوصی به صورت تیتروار به برخی چالش های سیاسی و حقوقی 
خود اشاره کردند که توجه به نیمی از آن می تواند خیلی از مشکالت تولیدکنندگان را حل کند. یکی از موضوعاتی که 
فعاالن اقتصادی نسبت به آن اجماع نظر داشتند، نبود رایزنان بازرگانی فعال با کشورهای هدف است. فعاالن اقتصادی 
که با شرایط بسیار سخت نسبت به صادرات کاالی خود اقدام می کنند در کشور هدف از سوی سازمان توسعه تجارت، 
وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها مورد حمایت قرار نمی گیرند و اگر برای آنها مشکلی ایجاد شود، هیچ حامی ندارند و 

بعضا در اکثر پرونده های حقوقی شکست می خورند.«
روزنامه ایران افزود: »یکی از تجار ایرانی که با عمان کار می کند، در خاطره ای به »ایران« گفت: »سه سال پیش 
برای صادرات پارچه به عمان اقدام کردم و زمانی که می خواستم قرارداد را منعقد کنم، بخشی از مفاد آن را تغییر 
دادم تا قرارداد برد-برد باشد. بعد از مدتی که با خریدار کاال دچار مشکل شدم و پرونده ما به دستگاه قضا آنها رفت، 
متوجه شدم همان تغییرات بنده باعث شد که رای دادگاه به ضرر من تمام شود، این در حالی است که اگر رایزن 
بازرگانی و مشاور اقتصادی در آن کشور بود، چنین خطایی بروز نمی کرد. او ادامه داد: »در اکثر کشورها قرارداد یک 
متن مشخص دارد و اگر قرار است تغییری در آن صورت گیرد باید به صورت خیلی دقیق باشد در غیر این صورت 

در دادگاه ها جای دفاع نمی گذارند.«

به بهانه سالروز هنر انقالب اسالمی

عرصه دفاع مقدس، 
جبهه آزمون تعهد هنرمندان

تفاوت هنرمند با تاریخ نگار در این است که یک مورخ، روایتگر راستین رویدادها 
و اتفاقات می باشد. الزمه تاریخ دان بودن، رهایی از وابستگی و نداشتن تعصب است. 
او تنها دو چشم تیزبین خود را به کار می گیرد و آنچه را که رخ داده بیان می کند 
و به ســود یا زیان کسی موضع نمی گیرد. مورخ در نقل تاریخ، حتی حب و بغض 
خود را به ســویی می نهد و چون شــاهدی صادق و امین در محکمه و پیِش روی 
قاضی به ذکر وقایع می پردازد و به خوبی واقف است که آیندگان از دریچه ای که 
او در برابر دیدگانشان گشوده به تماشای گذشته خواهند پرداخت. پس تا می تواند 
بی غرض به نقل واقعیات می پردازد. ]اگرچه تاریخ مملو است از خیانت و جنایت 
مورخان مغرض و قلم به مزد که حقیقت را به مذبح امیال نفســانی خود بردند و 

مورخان امین چون کبریت احمر اندک اند.[
اما هنرمند چنین نیست. وی در وهله اول یک زیبانگار است با افق دیدی برتر 
از عموم. او حتی اگر بخواهد زشتی ها را به تصویر بکشد این کار را به زیبایی انجام 
می دهد و اساسا چنین شاخصه ای باعث شده تا هنرمند از دیگران متمایز  گردد. عالوه 
 بر آن یک هنرمند فریاد رســای جبهه ای اســت که سخنگویِی آن را بر عهده  دارد. 
هنرمند به مثابه دیده بانی است که به نقد آنچه به زعم او ناهنجاری است می پردازد 
و جهان آرمانی و مطبوع خود را با زبانی نمادین و انتزاعی و شکلی تحسین برانگیز 

به نمایش می گذارد.
 به تعبیر شهید آوینی، هنر در ذات خود متعهد است و »هنر بی تعهد« یا »هنر 
برای هنر« وجود خارجی ندارد و این اصطالح مغلطه ای سخت بی بنیان و غیر قابل 
تصور است. اما می توان پرسید تعهد به چه؟ هنرمند ممکن است متعهد به  اشاعه 
شــهوات و مفاســد باشــد و نام آن را هنر آزاد بگذارد. آزادی از ارزش ها و قیودات 
انســانی! یک هنرمند با خلق آثار خود یقینا از سنگری که خود متعلق به آن است 
حراست می کند. حتی اگر آثار وی به نوعی ُمبلغ پوچگرایی باشد نمی توان او را بدون 

موضع و بی تعهد دانست.
اینکــه هنرمند چه بگوید و از چه جایگاهی دفاع کند به شــخصیت درونی او 
بازمی گردد. او می تواند یک مصلح خیراندیش باشد که دغدغه حاکمیت ارزش ها را 
دارد یا بیمــاری روانی که از آزار مخاطب خود لذت می برد، در این صورت می توان 
احتمال داد که آثار وی انعکاس عقده های دوران کودکی و مشــکالت روحی است 
که در خانواده و محیط اطراف خود داشته است. همچنان که این گونه هنرمندان گاه 

چنین اعترافاتی داشته اند.
دهــه اول انقالب که به حق باید آن را دهه خون و شــهادت نام گذاری نمود، 
مجالی برای هنرمندان دگراندیش نبود. از این رو یا از کشــور بار ســفر بسته یا به 
کنــج انزوا خزیدند و یا بــا حضور در صحنه، ریاکارانه بی اعتقــادی خود را پنهان 
 کردند. آن روزگار که در هر کوی و برزنی حجله شــهادت جوانان مشاهده می شد، 
مجال رسانه ای کردن افکار ضد دینی فراهم نبود. اما با فروکش کردن آتش جنگ 
و ارتحــال امام خمینی، اندک اندک تأمالِت مخالف، بُروز یافت و عرصه برای حضور 

چنین هنرمندانی مهیا گردید.
هنرمندانی که دل خوشی از انقالب اسالمی و ارزش های حاکم نداشتند، در سایه 
اهمال و گاه رانت مسئوالن فرهنگی رشد کرده پر و بال گرفتند و در پاره ای از موارد 
حلقه های مافیایی تشکیل دادند که به واسطه آن، هنرمندان انقالبی به حاشیه انزوا 
رانده شدند. از این دلخراش تر آنکه هنرمندان متعهد به ارزش های انقالب اسالمی 
و ذخایر فرهنگی کشــور در عرف آنان به بدنامی و سرسپردگی رژیم متهم شدند. 
آنان هرزه درایی را به جایی رسانیدند که کارگردان متعهد و انقالبی ما آقای ابراهیم 
حاتمی کیا مجبور شد بر صحنه رود و با شهامت اعالم کند: »من فیلمساز وابسته و 
فیلمساز نظامم! من افتخار می کنم از کسانی حرف می زنم که باورشان دارم.« این 
ادعای شجاعانه در حقیقت پاسخی تحقیرآمیز و دندان شکن به کسانی بود که با وارونه 
پوشیدن پوستین هنر، ابتذال خود را قابلیت معرفی کرده و تعهد نسبت به شهیدان و 

ارزش های واالی انقالب را وابستگی و مزدوری قلمداد نموده بودند.
متأسفانه در طول چهار دهه، ظرفیت های عظیم انقالب اسالمی به شایستگی و 
در حد انتظار مورد اقبال هنرمندان نبوده است. یکی از این ظرفیت ها دفاع مقدس 
است که در باور مقام معظم رهبری می توان تا پنجاه سال دیگر در باره آن حرف زد 
و کارهای نو ارائه نمود. حماسه های رزمندگان و مدافعان حرم، منبعی الیزال برای 

هنرمندان متعهد است تا بدون مبالغه به انعکاس آنها بپردازند.
سینما رسانه ای است در دست قدرت های بزرگ. این صنعت برای غرب و خصوصا 
آمریکا  به مثابه ارتشی است که آن را به سرزمین های دیگر گسیل می کند و فرهنگ 

دروغین خود را  حاکم می سازد. 
هالیوود با مدیریت گســترده جهان استکبار، سینمایی به شدت سیاسی را بنا 
نهاده و با پشتیبانی ســرمایه گذاران صهیونیسم به مقابله جدی با انقالب اسالمی 
برخاسته است و اسالم هراسی و ایران هراسی را  اشاعه می دهد. سیاستگذاران هالیوود 
به خوبی بر این امر واقفند که اگر با تمام قوا در برابر گسترش اسالم برنخیزند خیلی 

زود آرمان های امام و انقالب اسالمی، غرب را فرا خواهد گرفت. 
رهبر معظم انقالب در این خصوص فرموده اند: »یکی از مسائل دروغی که در دنیا 
تبلیغ می شود این است که هنر نباید با سیاست آمیخته شود در حالی که مجموعه های 
هنری غرب از جمله هالیوود کامال سیاسی هستند و اگر این گونه نبود چرا به فیلم های 

ضد صهیونیستی ایران اجازه حضور در جشنواره های سینمایی را نمی دهند.«
اینک که دشمن به جنگی تمام عیار در برابر اسالم انقالبی و فرهنگ مقاومت به 
پاخاسته، فیلم سازان ما اما در این سو غالبا فارغ از درد مبارزه و غافل از رسالت هنر، 
به ساختن فیلم های طنز و کمدی و بعضا مبتذل و ضد ارزشی  اشتغال دارند و در 
کنارشان نیز فیلم سازانی وجود دارند که از ایران اسالمی چهره ای منحط و غیرواقعی 
می سازند تا حقیرانه در جشنواره های خارجی که خریدار این گونه آثارند، جوایزی به 
آنها تعلق  گیرد. و البته به موازات آنان هنرمندان انقالبی تحریم می شوند و نامشان در 
لیست سیاه گنجانده می شود. از این رو مقام معظم رهبری از فیلم سازی با مضامین 
انقالبی و دفاع مقدس تعبیر به »جهاد« نموده اند. چرا که ورود در این عرصه کاری 

بس خطیر و پرزحمت است.
رهبری معظم گالیه شدید خود را نسبت به هنرمندان بی تفاوت اظهار داشته اند. 
آنان که با وجود ادعای میهن دوستی و عشق به آب و خاک این مرز و بوم به بهانه 
مخالفت با جمهوری اسالمی به مسائل کشور اهمیت ندادند. از جنگی که ناخواسته 
بر این ملت تحمیل شــد هیچ نگفتند و در شــعر و نثر و رمان و آثار هنری خود از 
جنایات دشمن در خرمشهر و دزفول دم برنیاوردند و از ریختن خون پاک رشیدترین 
جوانان میهن کلمه ای بر زبان نیاوردند. معظم له در انتقاد شدید به موضعگیری این 
افراد افزودند: »برای آنها بزرگ ترین ننگ است که یک چنین تعصبی بر ذهن و روح 

و قلم و دل هاشان حاکم باشد.«
اما تاریخ قضاوت خواهد کرد. بین آنان که خود را ایرانِی هنرمند و روشنفکر 
نامیدند اما ســاحل امن و کنج عافیت را برگزیدند و خدمتی به فرهنگ اســالم و 
انقالب نکردند و هنرمندانی که برای مردم زیســتند و عمر گرامی خود را در راه 
عشق به اسالم و میهن به جهاد گذرانیدند. شاید یک معنای کل یوم عاشورا همین 
باشــد که چون حر بن یزید ریاحی، پیوســته خود را بین دوراهی لشکر عمر بن 
سعد یا خیمه گاه امام زمان خویش ببینیم. مسیر پیش روی هنرمندان نیز همین 

دوراهی ست و راه سومی وجود ندارد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

درمکتب امام

هنر اصیل
هنر در مدرســه عشق نشــان دهنده نقاط کور و مبهم معضالت 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسالمی ترسیِم 
روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسیم تلخکامی گرسنگاِن مغضوِب 
قدرت و پول است. هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالوصفتانی است 
که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسالمی، فرهنگ عدالت و صفا، لذت 
می برند. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق 

و غرب، و در رأس آنان آمریکا و شوروی، را بیاموزد.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص146 | پیام به هنرمندان؛ 30 شهریور 1367

 گزارش کیهان از اظهارات عجیب صالحی

در رآكتور اراک بتن ریختیم
اما صنعت هسته ای نه كند شد و نه متوقف!

کوتاه از انتخابات
دور جدید حمالت مدعیان اصالحات

به نظارت استصوابی
سرویس سیاسی-

به گزارش کیهان، مدعیان اصالحات که در آستانه هر انتخابات 
سراســری در کشور، نوک پیکان حمالت خود را به سمت نظارت 
استصوابی و شــورای نگهبان نشــانه می گیرند، این روزها هم به 
بهانه ضرورت مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رأی، 
گســتره هجمه های رســانه ای و تبلیغی خود را معطوف شــورای 

نگهبان کرده اند. 
چند روز پیش بود که محمد هاشــمی، عضو ســابق مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در گفت وگویی بیان کــرد: در جریان 
اصالح طلب بیش از اینکه مسئله »چه کسی کاندیدا شود« مطرح 

باشد، مسئله »چه کسی احراز صالحیت می شود« مطرح است
همچنین محمد ســالمتی، عضو سازمان منحله مجاهدین در 
گفت وگویی اظهار داشــت: باید ببینیم که ظرف سال های اخیر به 
مردم این اجازه داده شده که با فراغ بال و آزادی کامل نمایندگان 
خــود را انتخــاب کنند؟ به نظرم این گونه نبوده اســت و نظارت 
استصوابی مشکل بسیار زیادی در راه انتخاب مردم ایجاد کرده است.
بر همین اساس بود که روزنامه زنجیره ای شرق هم در گزارشی 
نوشــت: نظارت اســتصوابی، محدودیت ها را بر سر راه مشارکت و 

انتخابات قرار داده است.
در این مطلب آمده است: وجود این همه ایرادات حقوقی در بیان 
شرایط و ویژگی های داوطلبان )چه در قانون اساسی و قانون عادی( 
و نیز مبهم، کلی و وسیع بودن دایره اعمال نظارت استصوابی شورای 
نگهبان دارای یک اثر مستقیم است و آن، حذف شدن عده زیادی از 
نخبگان و شایستگان از دور رقابت و بالطبع کاهش مشارکت مردم 

در پای صندوق های رای است.
محمدعلی نمازی، فعال سیاســی اصالح طلبان و عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز روز گذشته در گفت وگویی با 
تاکید بر اینکه عملکرد شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها خیلی ها 
را نگران کرده است، بیان کرد: فقها ی شورای نگهبان و حقوق دانان 
باید بدانند که نظر و خواســت مقام رهبری و سفارششان چیست؛ 
اگر قبول دارند سفارش و تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری است 
باید این زمینه را فراهم سازند ولی اگر فراهم نکردند برداشت های 
متفاوتی از این قضیه می شود به طور مثال حداقلش این است که 
گفته می شود اینها توجهی به نظر مقام رهبری ندارند وگرنه ایشان 

سفارش و تاکید کردند.
عضو حزب کارگزاران: عذرخواهی مسئوالن 

از ملت باعث افزایش مشارکت می شود
وی اظهــار داشــت: مهم ترین عامــل برای حضــور در پای 
صندوق های رأی مخصوصا در این شرایط که نارضایتی در مسائل 
معیشتی، اقتصادی و  اشتغال وجود دارد و مردم را بسیار رنج داده 
است مطرح کردن این گفتمان است که مقامات کشور سعی کنند 
اوال از مردم بابت کارهایی که باید صورت می گرفته و نشده است، 

از خراب کاری هایی که شده و نواقصی که وجود دارد عذر خواهی 
کنند، ثانیاً اینکه لیست متنوع مورد نظر مردم بیرون بیاید.

نمازی گفت: امید دارم مسئولین هر کدام با توجه به تناسب 
اختیار، مسئولیت و نقشی که در اداره کشور دارند باتوجه به اینکه 
مقــام معظم رهبری بارها تاکید کردند، از مردم دلجویی کنند و 
دست به معرفی کاندیداهای مورد نظر مردم بدهند و اگر این کار 
را نکنند لطمه به مشــروعیت، مقبولیت و مناسبات و روابط بین 

نهادها می زنند.
اگر شورای نگهبان همه مسائل را برای ملت باز کند

 علیه اصالح طلبان شورش می شود!
پیرو همین اظهارات کذایی و تبلیغی است که اسداهلل بادامچیان، 
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی در گفت وگویی وقتی که صحبت از 
شــورای نگهبان می شــود تمام قد از عملکرد شورای نگهبان دفاع 
می کند و خطاب به اصالح طلبان هم می گوید»باید قدردان شورای 

نگهبان باشید.«
وی دیــروز در مصاحبه با ســایت خبرانالین گفت: ما همواره 
شاهد حضور هر تیپ کاندیدایی بودیم، بعضی از دوستان اصالح طلب 
می گویند که شــورای نگهبان همه ما را رها کند و بگذارد بیاییم. 
این در حالی اســت که آنها بارها به مجلس آمدند و توسط شورای 
نگهبان تایید شده اند، در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای 
نگهبان تایید شــده اند و به مجلــس و جاهای دیگر رفته اند اما در 
مجلس و بخش های دیگر متاســفانه کارهایی کردند که شــورای 
نگهبــان نمی تواند آنها را قانونا تایید و احراز صالحیت کند. به هر 
حال شــورای نگهبان نمی آید این مسائل را برای ملت باز کند اگر 

باز کند شورش عمومی علیه اینها می شود.
تاکنون چه کسانی رسمًا در انتخابات ۱۴۰۰

 اعالم نامزدی کردند؟
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
روز ۲۸ خرداد، به تدریج افرادی مختلفی رســما اعالم کرده اند که 
قصد حضور در این انتخابات را دارند. هر چند چهره های اصلی که 

انتظار حضورشان در انتخابات می رود، فعال سکوت کرده اند.
به گزارش ایســنا، حســین دهقان، وزیر دفاع دولت یازدهم/ 
عزت اهلل ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما / علی مطهری، نماینده 
ادوار مجلس/ محسن رهامی، فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده 
ادوار مجلس/ محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و نفت و نماینده 
ادوار مجلس/ محمد عباسی، وزیر دولت نهم و دهم/ سعید محمد، 
رئیس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و سیدعباس نبوی، مدیر مؤسسه 
تمدن و توســعه اســالمی از جمله فعاالن سیاســی و نمایندگان 
سابق مجلس شورای اسالمی هستند که برای حضور در انتخابات 

ریاست جمهوری رسما اعالم آمادگی کرده اند.

شرط علی الریجانی برای کاندیداتوری
در انتخابات ۱۴۰۰

یک فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد علی الریجانی نامزدی اش در 
انتخابات پیش رو را به عدم حضور آیت اهلل رئیسی وابسته کرده است.

 سیدحســین نقوی حسینی، نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی و عضو جمعیت ایثارگران درباره کاندیداتوری علی الریجانی 
گفت: »یک نقل قولی از آقای الریجانی شنیدم که ایشان جایی مطرح 
کرده و گفته »اگر آیت اهلل رئیسی بیاید دیگر نیازی به کاندیداتوری 
من نیســت.« با این اوصاف اگر آیت اهلل رئیسی نامزد شود به نظرم 

تکلیف انتخابات ریاست جمهوری روشن است.«
قاضی زاده هاشمی: کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری می شوم
نایب رئیس مجلس یازدهم که روز دوشــنبه بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرده بود امروز چهارشنبه در حاشیه 
ریاســت جمهوری فقط  صحن علنی مجلس به خبرنگاران گفت: 
اداره داخلی یک کشور نیست و فرد ثبت نام کننده باید اداره محیط 
داخلی و بیرونی کشور، سیاست داخلی و خارجی، امنیت، اقتصاد، 

فرهنگ و مسائل اجتماعی را بشناسد.
قاضی زاده هاشمی درباره اینکه درصورت ثبت نام آیت اهلل رئیسی 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 آیا از ادامه راه انصراف خواهد 
داد یا خیر؟ گفت: در این باره جوابی ندارم بدهم. زیرا انسان بر اساس 

اگرها تصمیم گیری نمی کند.
برنامه های قاضی زاده برای دوره ۴ ساله ریاست جمهوری

»دولت مردم«، »دولت اعتماد« و »نظام شایستگی«
وی در پاســخ به اینکه در صــورت ثبت نام و تایید صالحیت 
وی توســط شــورای نگهبان، چــه برنامه ای برای دوره ۴ ســاله 
ریاست جمهوری دارید، گفت: برنامه هایی تبیین شده زیاد است که 
در این مجال نمی گنجد. ولی مواضعی داریم به نام فصل پروانگی، 
برنامه راهبردی ۲0 ســاله به نام دولت مردم و برنامه چهار ســاله 
دیگری به نام دولت اعتماد و برنامه نظام شایستگی در نظر گرفته 
شده که روش انتخاب مدیران است که هر کدام موارد از این برنامه ها 

بحث های الزم خود را می طلبد.
علی مطهری: به احتمال باالی ۵۰ درصد

تأیید صالحیت می شوم
نماینده ســابق مجلس و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴00 هم در شبکه اجتماعی کالب هاوس حرف های جنجالی را مطرح 
کرد که در شبکه های اجتماعی دستمایه طنز و تمسخر قرار گرفت.

نماینده ســابق مجلس که در انتخابات اخیر )اسفند 9۸( رد 
صالحیت شــد، با بیان اینکه به احتمال بــاالی 50 درصد تأیید 

صالحیت می شوم، گفت: نامزد پوششی الریجانی نیستم.
مطهری با بیان اینکه بهتر است یک فرد معتدل رئیس جمهوری 
شــود، گفت: ما بایــد با آمریکا و اروپا و کشــورهای عربی ارتباط 

برقرار کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین می گوید: بسیج آماده مشارکت گسترده 
با وزارت بهداشت در راستای تشدید طرح شهید سلیمانی و طرح های الزم 

دیگر برای مقابله با ویروس کرونا است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بســیج، سردار ســلیمانی رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین طی نامه ای به سعید نمکی وزیر بهداشت از اعالم آمادگی این سازمان 
در جهت مشارکت در تشدید طرح شهید سلیمانی و طرح های الزم دیگر و کمک به 

متولیان عرصه درمان همزمان با موج چهارم کرونا در کشور خبر داد.
سردار سلیمانی در این نامه اعالم کرده است که سازمان بسیج با همه ظرفیت خود 

در خدمت ملت عزیز ایران اسالمی در مواجهه با ویروس کرونا است.

سردار سلیمانی در نامه  ای به وزیر بهداشت تأکید کرد

اعالم آمادگی بسیج برای كمک به وزارت بهداشت
در مقابله با موج جدید كرونا

سرویس سیاسی-  
رئیس ســازمان انرژی اتمی  دیروز 
در حالی مدعی شــد که برجام صنعت 
هسته ای را نه کند کرده و نه متوقف که 
مرداد 94 ضمن تایید بتن ریزی در قلب 
برجامی  تعهدات  قالب  در  اراک  رآکتور 
تأکید کــرده بود که بــه علت رعایت 
مســائل ایمنی حتی اگر مخزن با بتن 
پر نشود امکان اســتفاده مجدد از این 

مخزن نیست! 
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی 
اتمی  پیش از ظهر دیروز)چهارشنبه( در پایان 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
مراسم روز انرژی اتمی  روز ۲۱ فروردین برگزار 
می شود که با حضور رئیس جمهور خواهد بود 
و در آن ۱۳۳ دســتاورد در نمایشگاه این روز 

رونمایی می شود.
وی افزود: اکنــون خودتان ارزیابی کنید 
سال 9۲ در عرصه های مختلف ما چه چیزی 
داشتیم و اکنون چه داریم. اینها روشن است 
اینکه نظرات مســئولین کشوری مثل آمریکا 
و کشورهای اروپایی را هم خودتان می بینید. 
رئیس سازمان انرژی اتمی  ادامه داد: در 
حال اقدامات بر روی داروی معالجه سرطان 

پروستات هســتیم و این دارو این بیماری را 
درمان می کند. این مرکز جزو ۶ مرکز جهانی 

است و در غرب آسیا بی نظیر است.
صالحــی تأکید کــرد: ســاختمان این 
بیمارســتان تقریبا رو به پایان اســت. ۲00 
میلیــون یورو با ارز نیمایــی ۶ هزار میلیارد 
تومان می شود ســاختمان هم هزار میلیارد 
تومــان هزینه دارد یعنــی کل پروژه 7 هزار 
میلیارد تومان اســت که در ســه سال انجام 
می دهیم. با برجام نه صنعت هسته ای متوقف 
می شود و نه کند می شود. ما در این مورد قسم  

هم خوردیم و االن دارید می بینید.
چنین ادعایی از ســوی رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی  در حالی مطرح می شــود که 
برنامه هسته ای و غنی ســازی اورانیوم، قبل 
از دولت روحانی، به مرز غنی ســازی صنعتی 
نزدیک شــده بود و در این هشت سال حتما 
می توانســتیم فعالیت های هسته ای را برای 
انتفاع کشــور از مزیت هــای آن، به مقیاس 

صنعتی توسعه دهیم.
اما 95 درصد این چرخه به هم پیوسته، 
بــا برجام از هم گســیخت، متأســفانه تیم 
مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم در سال 
9۴ پذیرفــت که در کمتر از ۲ ماه، ۱۲ هزار 

ســانتریفیوژ را از چرخــش بیندازد، در قلب 
رآکتــور اراک بتن ریزی کند، 9700 کیلو از 
۱0 هزار کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده را 
از کشور خارج کرده و حتی تحقیق و توسعه 

را نیز متوقف کند!
در حقیقت دولت آقای روحانی در اقدامی 
عجوالنــه و شــتابزده - به گونه ای که تعجب 
رســانه های غربــی را در پی داشــت- بدون 
رعایت تــوازن و هم زمانی تعهدات، در ۲ ماه 
همــه تعهدات خــود را به صورت یک طرفه و 

برگشت ناپذیر انجام داد!
این واقعیت ماجراست اما آقای روحانی با 
معاضــدت آقای صالحی، ادعا می کند نه تنها 
پیشرفت هسته ای متوقف نشده، بلکه پیشرفت 

هم داشته ایم.
گویا برخــی دولتمردان به ضعف حافظه 
دچار شده اند. آقای صالحی- 5 مرداد 9۴- در 
گفت وگوی ویژه خبــری گفته بود: »مخزن 
فوالدی رآکتــور اراک با بتن پر می شــود... 
همچنین به علت رعایت مسائل ایمنی حتی 
اگر مخزن با بتن پر نشود امکان استفاده مجدد 
از این مخزن نیست زیرا استفاده دوباره از آن 

خطرات زیادی دارد«.
صالحی در گفت و گوی مذکور در پاســخ 

به این پرســش که »تعهد مــا درباره اراک 
برگشت پذیر نیســت؟« گفته بود: »بله، زیرا 
اگــر مخزن را در بیاوریم حتی اگر آن مخزن 
سالم باشد به علت مسائل ایمنی نباید آن را 
دوباره بر سر جای خودش برگرداند بلکه باید 

مخزن جدید ساخت.«
گفتنی است »بهروز کمالوندی« سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی-  دی ماه 9۴-  در سخنانی 
که گویی خبر از پایان مأموریتی مهم و خطیر 
و فتحــی نمایان می دهد اعالم کرده بود: »ما 
دیروز مرحله نهایی خروج قلب رآکتور اراک 
را انجام دادیم و امروز هم تا حدود یک ساعت 
پیــش کار ما کاماًلً تمام شــد و عصر امروز 
توسط بازرسان آژانس راستی آزمایی می شود... 

حفره های کالندریا با سیمان پر می شود«.
الزم به ذکر است که در بند ۳ از پیوست 
یک برجام آمده است: »ایران به ساخت و ساز 
رآکتــور ناتمام موجود بــر مبنای طرح اولیه 
ادامه نخواهــد داد و کالندریــای موجود را 
خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند. 
تمــام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر 
می شــوند که برای کاربرد هسته ای غیرقابل 
اســتفاده باشــد و آژانــس بتوانــد غیرقابل 

استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند«.

سرویس سیاسی-
ضمن  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایران در  به کشــتی  اخبار حمله  تایید 
دریای سرخ اظهار داشت: کشتی تجاری 
ایران دچار آسیب جزیی شده و حادثه، 

خسارت جانی نداشته است.
ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درخصوص 
اخبار حمله به کشــتی ایران در دریای سرخ 
اظهار داشت: کشتی تجاری ایران با نام ساویز 
روز سه شنبه ۱7 فروردین حدود ساعت ۶صبح 
به وقت محلی در دریای ســرخ و در نزدیکی 
سواحل کشور جیبوتی بر اثر انفجاری که منشأ 
و شیوه شکل گیری آن در دست بررسی است 

دچار آسیب جزیی شده است.
کشتی غیر نظامی »ساویز«

 برای برقراری امنیت دریانوردی بود
ســخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: بر 
اســاس اعالم قبلی رســمی و هماهنگی های 

انجام شده با سازمان بین المللی دریانوردی به 
عنوان نهاد مرجع، کشــتی غیر نظامی ساویز 
برای برقــراری امنیت دریانوردی در مســیر 
خطوط کشــتیرانی و مقابله با دزدان دریایی 
در منطقه دریای ســرخ و خلیج عدن مستقر 
شــده بود. این کشتی عمال به عنوان ایستگاه 
لجســتیکی )پشتیبانی فنی و تدارکات( ایران 
در دریای سرخ عمل می کرد و لذا مشخصات 
و ماموریت این کشــتی قبال به صورت رسمی 

به آن سازمان اعالم شده بود.
منشأ اتفاق، در دست بررسی است

خطیب زاده  افــزود: در اثر حادثه رخ داده 
خوشــبختانه هیچگونه خسارت جانی بوجود 
نیامده است و بررسیهای فنی در مورد چگونگی 
این حادثه و منشــأ آن در حال انجام است و 
کشــورمان کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع 
بین المللی را در این خصوص انجام خواهد داد.
گفتنی است رسانه صهیونیستی »تایمز آو 
اسرائیل« سه شنبه شب ادعا کرد که یک ِکشتی 

با پرچم ایران به نام »ساویز« در دریای سرخ 
هدف موشک قرار گرفته است.

این رسانه صهیونیستی در ادامه مدعی شد 
که این حادثه در نزدیکی یمن روی داده است.
رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل خبر 
خود را »بر اســاس گزارش های تأیید نشده« 

منتشر کرده است.
تســنیم هم بــا تایید این حمله نوشــت 
که »گفته می شــود که این ســانحه به دلیل 
انفجار مین های چســبان در بدنه کشتی رخ 

داده است.«
 کشتی ایران ساویز در چند سال گذشته 
در دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاورهای 
ایرانی که به ماموریت اســکورت شــناورهای 

تجاری اعزام می شوند مستقر بوده است.
نیویورک تایمز: 

اسرائیل عامل حمله به کشتی ایرانی است
اسرائیل به آمریکا اطالع داده بود

رســانه های آمریکایــی به نقــل از منابع 

ناشناس گزارش دادند، اسرائیل به آمریکا اطالع 
داده که یک کشــتی ایرانی را در دریای سرخ 

هدف قرار داده است.
روزنامــه نیویورک تایمز بــه نقل از یک 
مقام آگاه آورده اســت، اسرائیلی ها این حمله 
را واکنــش به آنچه که »حمله ایران علیه یک 
کشتی اسرائیلی« ادعا کرده اند، انجام داده اند.

پنتاگــون: در حملــه به کشــتی »ایران 
ساویز«، 

اطالع و نقشی نداشته ایم
به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
در واکنش بــه حادثه کشــتی ایرانی »ایران 
ساویز« در دریای سرخ مدعی شد که اطالعی 

در این باره ندارد.
وی با رد هرگونه نقش نظامیان آمریکایی 
در حادثه کشتی »ایران ساویز« در دریای سرخ 
تأکید کرد که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در 

حمله به این کشتی نقشی نداشته اند.

حمله به کشتی ایران در دریای سرخ
خطیب زاده: کشتی »ساویز« آسیب جزئی دیده و حادثه خسارت جانی نداشت

دبیر شــورای نگهبان گفت: متاسفانه 
کرونا به ســرعت در حال پیشروی است و 
این بسیار نگران کننده شده ولی امیدواریم 
که مسئوالن و مردم با همکاری هم، هر چه 

زودتر وضعیت را کنترل کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان طی 
ســخنانی در نطق پیش از دســتور جلسه این 
شورا، با تبریک اعیاد شعبانیه و حلول سال جدید 
شمســی، ضمن توصیه به مردم برای اســتفاده 
بیشــتر از روز های باقی مانده ماه شعبان، گفت: 
جوانان مؤمن زیادی در کشــور حضور دارند و ما 
امید داریم که به دعا های خالصانه این جوانان و 

همت مضاعف مسئوالن، مسائل و مشکالت کشور 
هرچه زودتر حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به وضعیت کرونا و ابتالی هزاران نفر از مردم به 
این بیماری منحوس، تصریح کرد: متأسفانه دوباره 
تعداد زیادی از شــهر های کشور به شدت درگیر 
کرونا شده اند؛ کرونا به سرعت در حال پیشروی 
است و این بسیار نگران کننده شده، ولی امیدواریم 
که مسئوالن و مردم با همکاری هم، هرچه زودتر 

وضعیت را کنترل کنند.
دبیر شــورای نگهبان همچنین با اشاره به 
وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: وضعیت 
اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است و معلوم 

نیست که آیا مسئوالن از اصالح وضعیت موجود 
اقتصادی، ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؛ 
وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه، بسیار سخت 
شــده و نرخ ها هر روز باال می رود، مسئوالن باید 
هرچه سریعتر به مشکالت مردم رسیدگی کنند.

آیت اهلل جنتــی به موضوع مهــم انتخابات 
ریاست جمهوری پرداخت و گفت: امسال انتخابات 
ریاســت جمهوری، میان دوره ای مجلس شورای 
اسالمی، میان دوره ای خبرگان رهبری و همچنین 
انتخابات شــورا های اسالمی شهر و روستا را در 
پیــش داریم؛ امیدوارم کــه همه  مردم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و تدابیری که اندیشیده 
شــده، مشارکت حداکثری داشته باشند چرا که 

انتخابات سرنوشت کشور را رقم می زند.
وی ادامه داد: تمام امور اجرایی و اداره کشور 
برعهده رئیس جمهور است و اگر فردی توانمند به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، حتماً می تواند 

مشکالت مردم را حل کند.
دبیر شــورای نگهبــان در پایان تأکید کرد: 
هر کاری که از دســت شورای نگهبان برای رفع 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم برآید، دریغ 
نخواهد کرد و به نظر می رســد وقتی ما در این 
وضعیت ســخت اقتصادی همراه و هم درد مردم 
هستیم، می توانیم مسئوالن امر را فراخوانده و از 
آنها بابت شرایط فعلی توضیح خواسته و تذکرات 

الزم را بدهیم.

آیت اهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

همه باید تالش كنند در انتخابات آینده مشاركت حداكثری داشته باشیم
وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن كرونا نگران كننده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

لغو تحریم ها نیاز به مذاكره ندارد
نشست وین را ترک كنید

بقیه از صفحه ۲
خطیب زاده: ما فقط یک گام داریم

سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در گفت وگوی تلفنی با پرس .تی.وی تاکید کرد: موضع 
ایران کامال روشــن بوده است و ما این مسئله را برای 
همه کامال شــفاف کرده ایم که آن چه باید انجام گیرد، 
این است که آمریکا باید به انطباق کامل بازگردد و این 
نیازمند هیچ گونه گفت وگو یا طرح گام به گامی نیست.

خطیب زاده اضافه کرد: ما فقط یک گام داریم، آن 
هم رفع تمامی تحریم هایی است که به صورت غیرقانونی 

علیه ملت ایران اعمال شده است.
وی بیان کرد: آمریکا بدون هرگونه دیدار، گفت وگو 
یا مشــورتی با ایران یا حتی دوستانش، برجام را ترک 
کــرد و اکنون هم برای بازگشــت آمریکا نیازی به این 

کار نیست.
پکن: آمریکا باید تمام تحریم های ایران را بردارد

نماینده چین در مذاکرات روز سه شنبه کمیسیون 
مشترک برجام در وین خواســتار برداشته شدن تمام 
تحریم هــای غیرقانونی ایــاالت متحده علیه جمهوری 

اسالمی شد. 
پیش از این نیز »ژائو لیجیان« ســخنگوی وزارت 
امور خارجــه چین و همچنین »چانگ هووا« ســفیر 
چین در ایران نیز بر لزوم بازگشــت بدون قید و شرط 
ایاالت متحده به برجام و همچنین برداشــته شــدن 
تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اســالمی 

تأکید کرده بودند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین اتریش سه شنبه در سخنانی موضع 
آمریکا در مذاکرات وین درباره توافق هســته ای ایران 
را »متعــادل« توصیف کرده و افزود که تیم  آمریکا به 

صورت فعال در تالش است تا بفهمد چه خبر است.
دیدار گروسی با رابرت مالی

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در توییتی از دیدار خود با »رابرت مالی« نماینده 
ویــژه دولت آمریــکا در امور ایران که ریاســت هیئت 

آمریکایی را در وین برعهده دارد، خبر داد.
وی با انتشار عکســی از این دیدار در مقر آژانس، 
نوشــت: تبادل نظری به موقع با رابرت مالی، نماینده 
آمریکا در امور ایران داشــتم. آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی به کار خــود ادامه می دهد و آمادگــی دارد از 
جایگاه فنی بی طرفانه خــود، از رایزنی های در جریان 

)در وین( حمایت کند.
همچنین نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای در 
وین با نماینده دولــت آمریکا در امور ایران دیدار کرد 

و طرفین در زمینه احیای کامل برجام رایزنی کردند.
رابرت مالی در مصاحبه اخیر خود با پایگاه »ان . پی .
آر« به تکرار ادعاها درباره برنامه موشکی و فعالیت های 
منطقه ای ایــران پرداخت و آن را مایــه نگرانی برای 
آمریکا توصیف و ادعاهایــی را درباره توافق طوالنی تر 

با ایران مطرح کرد.  
مرکــز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشــی که به 
تازگی منتشــر شــده تصریح کرده تحریم ها در ادوار 

مختلف تأثیری بر تغییر رفتار ایران نداشته اند.
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که الزم است ایران 
به تعهدات فنی خود در برجام عمل کرده و آمریکا نیز 

تحریم ها را لغو کند.
ادعای طرف آلمانی درباره تعهدات ایران در حالی 
اســت که این کشور در کنار فرانسه، انگلیس و آمریکا 

در پرونده برجام به ایران بدهکار هستند. 
بهروز کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
اعــالم کرد، بعد از اجرای قانــون اقدام راهبردی برای 
رفع تحریم ها و با استفاده از سانتریفیوژ های پیشرفته، 
میزان اورانیوم ۲0 درصد ایران به 55 کیلوگرم رسید. 
 به گزارش فارس، چهار ســناتور جمهوری خواه از 
دولت آمریکا خواســتند تحریم های ایران را به عنوان 
یک اهرم فشار حفظ کند و به توافق هسته ای بازنگردد.


