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اخبار
سازمان انرژی اتمی قانون لغو
تحریمها را به طور کامل اجرا میکند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :سازمان
ان��رژی اتمی صرف نظر از اینک��ه آییننامه
اجرای��ی قانون لغ��و تحریمه��ا چگونه تهیه
و تدوین ش��ده اس��ت ،به صورت صد درصد
ای��ن قانون را اجرا میکن��د .به گزارش خانه
مل��ت ،به��روز کمالوندی با اش��اره به قانون
اق��دام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت
از مناف��ع ملت ایران ،گفت :س��ازمان انرژی
اتم��ی کار فنی خود را طبق این قانون دنبال
میکند و صرف نظر از اینکه آئیننامه اجرای
قان��ون چگونه تهی��ه و تدوین ش��ده ،ما در
حال اجرای موضوعات فنی قانون هس��تیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح
کرد :در ش��رایط فعلی کارها به نحوی پیش
میرود که س��ازمان انرژی اتمی به طور صد
در صد خواس��تههای قانونی را به لحاظ فنی
اجرا میکند .کمالوندی با اش��اره به اظهارات
مرتبط با خروج بازرسان آژانس پس از توقف
اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت
ع��دم اجرای تعه��دات برجام��ی طرفهای
مقابل طبق قانون اق��دام راهبردی برای لغو
تحریمه��ا ،اظهار کرد :بر اس��اس این قانون
اگر تحریمها لغو نشود در موعد مقرر اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میش��ود و
این به معنای اخراج بازرس��ان آژانس نیست.
در واقع ما در س��طوح مختلف بازرسی داریم
ک��ه یکی از آنها بازرس��ی پادمانی و دیگری
طب��ق پروت��کل الحاقی اس��ت و در صورت
توقف اجرای پروتکل الحاقی بازرس��یهای
مربوط به پروتکل قطع میشود.
ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی
پشتوانه علمی و منطقی دارد

رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس
گفت :فرمایش رهبری معظم انقالب مبنی بر
منع واردات واکسن کرونا از آمریکا ،انگلیس
و فرانسه منطقی است و پشتوانه علمی دارد.
حسینعلی شهریاری در گفتگو با مهر با تاکید
بر علم��ی بودن بیانات مق��ام معظم رهبری
درباره ممنوعی��ت واردات واکس��ن کرونا از
آمری��کا ،انگلیس و فرانس��ه ،اظهار داش��ت:
برای همه ما ثابت شده که توصیههای مقام
معظم رهبری به مسئوالن و مردم در شرایط
مختلف کام ً
ال منطقی اس��ت .وی با تاکید بر
اینکه فرمایش ایش��ان مبنی بر منع واردات
واکس��ن کرونا از آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه
منطقی اس��ت و پشتوانه علمی دارد ،تصریح
کرد :این کشورها هیچگاه قابل اعتماد نبودند
و حض��رت آق��ا در این باره مث��ال مهمی را
درباره خونهای آلوده مطرح کردند که برخی
از هموطن��ان ما دچار بیماری ایدز ش��دند اما
دشمنان نه تنها خس��ارتی به ما ندادند ،بلکه
مسئولیت این جنایت بزرگ را هم نپذیرفتند.
رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :این روزها همه ما
شاهد آمار باالی بیماران کرونایی در آمریکا
هس��تیم و در انگلیس ه��م کرونای جهش
یافته و جدیدی به وجود آمده اس��ت و بر این
اس��اس ،کام ً
ال منطقی است که به فرمایش
مق��ام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت ورود
واکسن از این کشورها به صورت دقیق توجه
شود.
خونهای آلوده فرانسوی نمونه خوبی
بر غیرقابل اعتماد بودن غربیهاست

نماین��ده ایرانی��ان کلیم��ی در مجلس گفت:
ماجرای واردات خونهای آلوده فرانس��وی به
کشور نمونه خوبی برای غیر قابل اعتماد بودن
اروپاییها برای خرید واکسن و تجهیزات و دارو
از آنهاس��ت .همایون س��امه یح در گفتوگو با
فارس ،گفت :ماج��رای واردات خونهای آلوده
فرانسوی به کشور و ابتالی تعداد قابل توجهی از
هموطنانمان به بیماری ایدز بر اثر استفاده از این
خونهای آلوده ،تجربه خوبی برای عدم اعتماد به
اروپاییها و آمریکا در بحث خرید دارو و واکسن
از آنهاس��ت .وی افزود :تزریق خونهای آلوده
فرانسوی باعث شد تا بسیاری از افراد بیگناه به
بیماری ایدز مبتال شوند و این بیماری به صورت
گسترده در کش��ورمان شیوع پیدا کند .نماینده
ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :امروزه ما با تکیه بر توان داخلی توانستیم
به مرحله تست انسانی واکسن کرونا دست پیدا
کنیم که این یک موفقیت بزرگ است .ما باید
بدانی��م که تولید واکس��ن و دارو تنها در اروپا و
آمریکا نیست و ما میتوانیم برای پیشرفت بیشتر
در این حوزه از دانش کشورهای دوستمان در
آمریکای جنوبی و آسیای شرقی استفاده کنیم و
با همکاری آنها به پیشرفتهای چشمگیری در
این زمینه برسیم.

ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست

رئیس دس��تگاه قضا گفت :نباید ایران به
آزمایشگاهی برای واکسنهای آمریکایی
و انگلیسی تبدیل شود .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در
جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه ،دستور
مقام معظ��م رهبری در تحریم واکس��ن
آمریکایی و انگلیس��ی را تدبیری حکیمانه
برای صیانت از جان مردم در برابر کسانی
دانس��ت که بی پروا و بدون توجه به جام

مردم دنب��ال واردات این نوع واکس��نها
هس��تند و متذکر ش��د :تأکید مقام معظم
رهب��ری بر ممنوعی��ت ورود واکس��ن از
آمری��کا و انگلیس ب��رای آن بود که نباید
ایران به آزمایش��گاهی برای واکسنهای
آنها تبدیل شود .این تدبیر رهبر انقالب،
«تحریم اس��تکبار اقتصادی» اس��ت که
امروزه میخواهد ب��ا تفرعن جان ملتها
را ب��ه خطر بیان��دازد و جه��ان را قربانی

منافع خود کند ،اما رهبری حکیم انقالب،
جلوی ای��ن کار را گرفتند .وی به بیماری
«خودتحقی��ری» هم اش��اره ک��رد که در
این می��ان به کمک غربیها آمده اس��ت
و تصریح کرد« :وی��روس خودتحقیری»
و این که برخ��ی به توانمندیهای خود و
جوانان و دانش��مندان کش��ور باور نداشته
باش��ند و چشمشان به بیگانگان باشد ،اگر
خطرناکتر از ویروس کرونا نباشد کمتر از

آن نیست .رئیس قوه قضاییه این نکته را
هم خاطر نشان کرد که اگر واکسن تولید
کش��ورمان پس از موفقیت آزمایشهای
انس��انی به مرحله تولید انبوه برسد ،همه
ملتها از آن بهرهمند خواهند ش��د و هیچ
ملت��ی بدون س��هم نخواهد مان��د .وی با
بیان ای��ن که یقین داریم ب��ا اتکا به خدا
و خودب��اوری میتوانیم به قلهها برس��یم
و تم��دن نوین اس�لامی را رق��م بزنیم از

آمریکا باید از عراق اخراج شود

توفقیات جمهوری اسالمی ایران در تولید
ق��درت در حوزههای علم��ی و فناوری به
عنوان نشانههای مدنیت واقعی یاد کرد و
آنها را زمینه ساز شکل گیری تمدن نوین
اسالمی دانست.

افشاگری دیلی میل درباره واکسن فایزر:

پرستاران آمریکایی از بیم عوارض جانبی حاضر به تزریق واکسن نیستند

گروه سیاسی :یک روزنامه انگلیسی گزارش
داد ح��دود  ۶۰درص��د از کارکن��ان بخ��ش
بهداش��ت و س�لامت آمریکا از بیم عوارض
جانبی از زدن واکسن کرونا امتناع میکنند.
روزنام��ه دیلی می��ل انگلیس در گزارش��ی
نوشت :در ش��رایطی که روند توزیع واکسن
کووی��د ۱۹-در آمریکا با فراز و نش��یبهای
فراوان ادام��ه دارد ،هزاران نف��ر از کارکنان
بخش سالمت و پرس��تاران در این کشور از
زدن واکسن خودداری میورزند.این روزنامه
انگلیس��ی با اعالم این خبر افزود :بر اساس
یک نظرسنجی ،حدود نیمی از کارکنان بخش
بهداشت و سالمت در یکی از شهرهای ایالت
کالیفرنیا و بیمارستانی در تگزاس میگویند
واکسن نخواهند زد ۶۰ ،درصد کارکنان یک
آسایشگاه سالمندان در ایالت اوهایو حاضر به
زدن واکسن نیس��تند ،و  ۴۰درصد کارکنان
بخ��ش س�لامت در لسآنجل��س پذیرای
واکسن نیستند.شرکتکنندگان در نظرسنجی
در این رابطه میگویند که از عوارض جانبی
خطرناک واکسن هراس دارند .آنها با نصب
پوس��ترهایی گفتهاند که احساس میکنند با
آنها مانند موش آزمایشگاهی رفتار میشود.
کارشناسان نیز تقصیر را متوجه اطالعرسانی
غلط میدانند.اگرچه عوارض جانبی که جان
اف��راد را به خطر بیندازند به ندرت مش��اهده
میشوند ،اما مواردی از آنها طی اولین روزهای
واکسیناسیون اتفاق افتاد و دو نفر از کارکنان
بخش بهداشت در ایالت آالسکا ــ که یکی
از آنها س��ابقه حساس��یت نداشت ــ دقایقی
پس از دریافت اولین دوز واکسن فایزر دچار
شوک آنافیالکسی شدند.این مشکل فقط در

آمریکا مشاهده نشده است .کارکنان بخش
بهداشت هلند نیز از این شکایت کردهاند که
با آنها مانند موش آزمایشگاهی رفتار میشود.
اما اوض��اع در آمریکا وخیم اس��ت و روزانه
 ۳۰۰۰نفر جان خود را در اثر ابتال به بیماری
از دست میدهند .روند واکسیناسیون نیز به
کندی پیش م��یرود و تنها  ۱۴درصد از ۲۰
میلیون نفری ک��ه قرار بود در قالب عملیات
واکسیناس��یون ضربتی تا پایان سال ۲۰۲۰
واکسینه شوند ،تا قبل از فرا رسیدن سال نو
نخستین دوز واکسن را دریافت کردند .مایک
دوای��ن فرماندار ایالت اوهای��و گفت که ۶۰
درصد کارکنان خانههای سالمندان از دریافت
واکس��ن امتناع میورزند .به گزارش روزنامه

لسآنجلس تایمز ،حدود  ۴۰درصد کارکنان
بخش بهداش��ت و س�لامت در لسآنجلس
و  ۵۰درصد از کارکنان در ریورس��اید کانتی
حاضر به زدن واکسن نیستند.در ایالت اوهایو،
 ۶۰درصد کارکنان آسایشگاههای سالمندان
از زدن واکسن کرونا امتناع میکنند و نیمی
از کارکنان بخش بهداشت در ریورساید کانتی
ایالت کالیفرنیا علیرغم مواجهه با خطر باالی
ابتال به کووید ۱۹-و اولویت دریافت واکسن،
حاضر به زدن واکسن نیستند.میلیونها دوز از
واکسن کرونا در بخشهای بزرگی از آمریکا
موجود هستند ،اما بالاستفاده ماندهاند.در پی
توصیه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در
خص��وص اولویت دادن ب��ه کارکنان بخش

بهداشت جهت واکسیناسیون ،این کارکنان
در همه ایالتها در اولویت دریافت واکس��ن
کووی��د ۱۹-قرار گرفتهاند.ه��دف از این امر
محافظ��ت از پرس��تاران ،پزش��کان ،و کادر
بیمارس��تانی بود که بطور مرت��ب با بیماران
مبت�لا ب��ه کووی��د ۱۹-مواجه میش��وند.
کارشناسان بهداش��ت عمومی امیدوار بودند
ک��ه اولویت واکسیناس��یون کارکنان بخش
سالمت نه تنها آنها را در برابر بیماری ایمن
س��ازد ،بلکه خطر گس��ترش بیماری توسط
آنه��ا را کاه��ش دهد و مانع از ته کش��یدن
نیروی کار بیمارس��تانها ش��ود.اما احتمال
امتناع کارکنان بخش بهداش��ت و سالمت
از دریافت واکسن پیشبینی نشده بود.مایک

دوای��ن او در این باره اظهار داش��ت« :قصد
نداری��م آنها را وادار به این��کار کنیم ،اما ای
کاش در این زمینه تبعیت بیش��تری صورت
میگرفت«».ام��روز پیام ما این اس��ت :این
قطار ش��اید به این زودیها دوباره برنگردد:
ما در نهایت واکسن را در اختیار همگان قرار
میدهیم ،اما شما اکنون این فرصت را دارید
و باید واقع ًا به فکر دریافت آن باش��ید».یکی
از کارکنان بخش بهداش��ت و س�لامت در
ایالت نیوجرسی گفت که اطمینان دارد وی و
همکارانش ب ه عنوان «موش آزمایشگاهی»
واکس��ن کووید ۱۹-را قب��ل از تزریق آن به
عموم مردم دریافت میکنند .آوریل لو پرستار
 ۳۱س��اله س��اکن ایالت کالیفرنیا به روزنامه
لسآنجلس تایم��ز گفت« :من قرار اس��ت
انتخابکننده این ریس��ک و خطر باش��م ــ
ریس��ک ابتال به کووید یا ریس��ک دریافت
یک واکس��ن ناشناخته .فکر میکنم ریسک
ابتال به کووی��د را انتخاب کنم .میتوانم آن
را مهار کنم و با استفاده از ماسک تا حدودی
مانع آن ش��وم ،هرچند ای��ن امر  ۱۰۰درصد
نیست».امتناع پرستاران از زدن واکسن نباید
مایه تعجب مس��ئوالن بهداشت به ویژه در
ایالت کالیفرنیا باشد .نظرسنجی بنیاد سالمت
خانواده کایزر که روز  ۱۵سپتامبر  -همزمان
با آغاز توزیع واکس��ن در آمریکا  -منتش��ر
شد ،نش��ان داد که  ۲۹درصد افراد شاغل در
بخش سالمت خواهان زدن واکسن نیستند.
ب��ا این حال این روزنام��ه آمریکایی تصریح
کرد اجباری ش��دن واکسیناسیون سراسری
کووی��د ۱۹-دور از انتظ��ار و حتی در دولت
بایدن نامحتمل خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

س��خنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت:
ش��رمآورترین دولت آمریکا به شرمآورترین
شکل ممکن در حال اخراج است و اقداماتی
که علیه کشورهای دیگر با زور و قلدری جلو
میبرد ،به صورت عریان در خانه خود دید .به
گزارش ایرنا« ،سعید خطیبزاده» سخنگوی
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
نشست هفتگی خود با خبرنگاران ،فرا رسیدن
شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) را تسلیت
گفت و با اش��اره به تحوالت سیاست خارجی
یک هفته گذش��ته گفت :یکی از موضوعات
حوزه دیپلماس��ی در این هفته توقیف کشتی
کرهای و س��فر هیات کرهای به تهران برای
رس��یدگی به موضوع پولهای بلوکه ش��ده
ایران در این کش��ور بود .وی اضافه کرد :در
این زمینه قائم مقام وزارت خارجه کره امروز
دیروز با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور
خارجه دی��دار کرد و امروز هم ب��ا وزیر امور
خارجه دیدار خواهد کرد .س��خنگوی وزارت
امور خارجه با اشاره به حضور معاون سیاسی
وزارت امور خارجه در نشس��ت روز گذش��ته
کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :در جلسه
کمیسیون امنیت ملی موضوع برجام و قانون
اقدام��ات راهبردی برای لغ��و تحریمها مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

برخی کش�ورها به دنبال سیاس�ی کردن

موضوع هواپیمای اوکراینی هستند

رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رسانهای
وزارت امور خارجه درب��اره اظهارات مقامات
اوکراینی در خصوص ماجرای سقوط هواپیمای
اوکراینی و اتهامزنی آمریکا بار دیگر با خانواده
های جان باختگان این سانحه تسلیت گفت
و خاطرنشان کرد :همانطور هم که وزیر امور
خارجه در اینس��تاگرام خود بیان کردند ،واژه
در بیان همدردی با خانوادهها ناتوان اس��ت.
ب��ا این حال ،الزم میدانم به ش��کل دقیق و
روش��ن بگویم ایران صالحیت انحصاری در
پیگیری قضایی متهمین این ماج��را را دارد
و از روز اول هم دادس��تان نظامی تهران این
اقدام را انجام داد .خطی��بزاده با بیان اینکه
متهمین پرونده دس��تگیر ش��دهاند و مسائل
طبق مقررات پیگیری شده است ،اظهار کرد:
ما یک معاضدت قضایی با اوکراین داش��تیم
و دو دور گفتوگوی سیاسی ،حقوقی فنی و
قضایی و ...با طرف اوکراینی انجام ش��د .دور
س��وم قرار بود در نوامب��ر  2020در اوکراین

تروییکای اروپایی شریک آمریکا در نقض برجام هستند

برگزار ش��ود که علیرغم پیگیری ما کییف
هنوز تاریخ نهایی را اعالم نکرده اس��ت .وی
با تاکید بر لزوم پیگیری خطای رخ داده ابراز
داشت:طبق ماده  13معاهده شیگاکو گزارش
فنی خ��ود را باید ارائ��ه میکردیم .با جدیت
سازمان هواپیمایی کش��وری این گزارش به
شکل ویدئوکنفرانس ارائه و در تاریخ نهم دی
به طور رس��می ارسال شد .سخنگوی وزارت
امور خارجه اضافه کرد :این کش��ورها  60روز
فرصت دارند نظر خ��ود را ارائه کنند و بعد از
آن ،سازمان هواپیمایی میتواند گزارش خود
را تکمیل و آن را ارائه کند .خطیبزاده با بیان
اینکه رویکرد برخی از کشورها و عناصر دیگر
نش��ان میدهد به دنبال حل موضوع نبوده و
میخواهند ماجرا را سیاسی کنند ،عنوان کرد:
کسانی که با مسائل آشنا هستند میدانند که
در ماجراهای کوچکتر ممکن است سالها
رون��د قضایی طول بکش��ند .ای��ن دیپلمات
کشورمان اضافه کرد :در ماجرای بزرگی مانند
این حادثه فش��ارهای سیاسی درست نیست.
رس��یدگی قضایی باید عادالنه و دقیق باشد.
حتی م��ا در دور گفتوگو ،ماجرا غرامتها را
بیان کردیم ولی طرف اوکراینی نظری نداد.
وی خاطرنشان کرد :ایران به نشان حسن نیت
پرداخت دیه یکسان را به همه قربانیان مطرح
کرده است .به رغم این ماجرای ناگوار ،دولت
ای��ران به عنوان دولت مس��ئول در چارچوب
فنی این مس��ائل را رسیدگی کرده ولی اسیر
سیاستزدگی برخی عناصر و افراد ورشکسته
نخواهیم شد و اجازه نمیدهیم سیاستزدگی
وارد این مسئله شود.

ترویی�کای اروپایی در برج�ام به وظایف

خود عمل نکردند

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره بیانیه
تروییکای اروپا درباره غنیس��ازی  20درصد
یادآور ش��د :کش��ورهای اروپایی ب��ه عنوان
مش��ارکتکننده در برجام نه تنها به وظایف
خود عمل نکردند ،بلکه شریک نقض برجام
توسط آمریکا شدند .تروییکای اروپایی بهتر از
هر کسی میدانند اقدامات ایران در چارچوب
و وفق برجام است و اقدامات ایران برای حفظ
توافق اس��ت .این دیپلمات با تاکید بر اینکه
این س��ه کش��ور اروپایی بهتر میدانند آنچه
رخ میدهد ،نش��انه یک بیماری است ،بیان
کرد :آن بیماری ،نقض مکرر و تمام و کمال
برجام توسط آمریکا و سه کشور اروپایی است.

اقدامات ایران به س��رعت برگشت پذیر است
و اگر آنها میخواهند بیماری را درمان کنند،
به تعهداتشان عمل کنند .به گفته خطیبزاده،
اینکه مسکنی زده شود ،تا تب دیده شود ،حل
بیماری نیست .حل بیماری در انجام تعهدات
است .بازگشت اروپا و آمریکا ما هم به تعهدات
خ��ود بازمیگردیم ،اقدام موث��ر در برابر اقدام
موثر .وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
نایب رئیس مجلس مبنی بر اخراج بازرس��ان
آژانس از س��وم اسفند گفت :قانون راهبردی
مجلس به ش��کل کامل روشن است .ممکن
است ایشان به بند ششم آن ارجاع داده باشند
که میگوید در صورت��ی که طرف مقابل به
تعهداتشان عمل نکنند ،نظارت فراپادمانی
پای��ان مییابد که به معنای اخراج بازرس��ان
آژانس نیست.
آمریکاییها نگران اخراج از عراق هستند


سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی درباره تحریم
فالح الفیاض (رییس س��ازمان حشد الشعبی
ع��راق) و حوثیه��ا توس��ط آمری��کا اظهار
داشت :بعید نیس��ت دولت ورشکسته آمریکا
در روزهای پایانی می��راث دیگری از خود به
جای بگذارد .این اقدامات محکوم است .اقدام
آمریکا درباره حوثیها و فالح فیاض محکوم
اس��ت و ماللآور شده اس��ت .اینکه مسئول
یک نهاد دولتی این چنین مورد هدف آمریکا
قرار بگیرد ،نه تنها محکوم اس��ت بلکه ناظر
به شکست نیز است .خطیبزاده اضافه کرد:
آمریکاییها در عراق نگران اخراج هس��تند.
در یمن نیز س��الها از یک جن��گ نابرابر و
ش��رمآور حمایت کردند که  20میلیون یمنی
در محاصره قرار گرفتند .این محاصره بدون
حمای��ت آمریکا ممک��ن نبود .هیچ کش��ور
سرکش��ی در این منطقه نمیتوان��د اقدامی
انج��ام دهد مگر آنکه به واقعیتهای منطقه
احت��رام بگذارد .دور نیس��ت زمانی که با این
گروههای مس��ئول و بومی مذاکره کنند .وی
درباره زمان اج��رای قانون اقدامات راهبردی
توسط ایران تصریح کرد :فکر میکنم هفته
آخر فوریه باش��د .دقیقتر از آن را میشود از
ستاد برجام یا ادارهکل حقوقی پرسید.
آمریکا ش�ریک اقدامات و جنایات صدام

علیه ایران است

س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاس��خ به
س��ئوالی درباره اتهام پامپئو مبنی بر داش��تن
س�لاح ش��یمیایی توس��ط ایران خاطرنشان

کرد :آمریکا همان کش��وری است که وقتی
فاجعه حلبچه رخ داد ،ت�لاش کرد قربانی را
به عنوان مس��بب معرفی کند در حالی که به
خوبی میدانس��ت صدام چه فاجعه و جنایتی
علی��ه ایران و کردها انج��ام داد .خطیب زاده
با بیان اینکه آمری��کا در روزهای پایانی خود
ت�لاش میکند واقعیته��ا را مخدوش کند،
گفت :آمریکا شریک اقدامات و جنایات صدام
علیه ایران اس��ت .مش��اهده گزارش وزارت
خارجه آمریکا س��اختگی بودن آن را نش��ان
میدهد .آنها باید حداقل اسم کشور آلمان را
میآوردند.
ش�رمآورترین دول�ت آمری�کا ب�ه

ش�رمآورترین ش�کل ممکن در ح�ال اخراج
است

وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری ،تحوالت
هفت��ه اخیر آمریکا را داس��تانی کامل عنوان
ک��رد و گفت :ش��رمآورترین دولت آمریکا به
شرمآورترین شکل ممکن در حال اخراج است
و اقداماتی که علیه کشورهای دیگر با زور و
قلدری جلو میبرد ،به صورت عریان در خانه
خود دید .همان اتاقی که دستور شهادت سردار
سلیمانی و جنگ تمام عیار علیه ایران را داد،
همان اتاق دستور جنگ علیه دموکراسی در
آمریکا را داد .رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه با بیان اینکه این
وعده تاریخ اس��ت که هیج اقدامی نمیکنیم
مگر آنکه خودتان نتیجهاش را مشاهده کنید،
عنوان کرد :اقدامات فراوانی که رژیم ترامپ
نشان داد ،به دنیا ثابت کرد که چه کسی چه
اقداماتی انجام داد .چهار سال هر کاری علیه
ایران انجام دادند .خونهای ناحقی در منطقه
از افغانس��تان و ع��راق و ش��رق دور و آفریقا
ریختند .اتفاقات آمریکا سندی است که نشان
میدهد ما با چه رژیمی مقابله کردیم.

آمری�کا از ابتدای بحران کرونا تالش کرد

ایران دسترس�ی به دارو و تجهیزات پزشکی
نداشته باشد

خطیبزاده درباره ممنوعیت خرید واکس��ن
از آمریکا و انگلس��تان و ایجاد ش��ائبههایی
در این باره یادآور ش��د :وزارت بهداشت باید
تمام مسائل فنی را مطرح کند .موضوع کرونا
غیرسیاس��یترین موضوعی بود که ایران با
آن درگی��ر بود و از نگاه آنها ،سیاس��یترین
موضوعی بود ک��ه وقیحانه از آن علیه ایران
استفاده کردند .وی اضافه کرد :ایران دومین

کش��وری بود که موضوع کرونا در آن مطرح
شد .همین رژیم آمریکا و کشورهای اروپایی
وقیحانه ش��ادی و پایکوبی کردند .آنها فکر
میکردند اقدامی که نتوانس��ته بودند انجام
دهن��د ،کرونا ب��ا ایران میکرد .س��خنگوی
دستگاه دیپلماسی با اشاره به رویکرد سیاسی
آمریکا در مورد کرونا در ایران بیان کرد :آنها
همین رویکرد سیاستزده را از نگاه دیگری
دنبال میکنن��د .آمریکا از همان ابتدا تالش
کرد که ایران دسترس��ی به دارو و تجهیزات
پزشکی نداش��ته باشد .نظام درمانی با دست
خالی مجاهدت کرد .ما وارد واکس��ن شدیم.
آنها واکسن خود را برای سالها پیشفروش
کردن��د .ای��ن دیپلمات کش��ورمان ب��ا بیان
اینکه ایران مدتها اس��ت موضوع واکس��ن
را پیگیری کرده اس��ت،گف��ت :ما به عنوان
وزارت خارجه با ش��رکای خود در چین ،هند
و کوبا مذاکره کردیم که یک مورد آن تولید
واکسن مشترک با کوبا است که وارد فاز سوم
شده اس��ت .خطیبزاده با اشاره به عضویت
ای��ران در کوواکس گفت :ما عضو کوواکس
هس��تیم .از روز اول هم میدانستیم آمریکا
و کش��ورهای اروپایی چ��ه مضایقی را علیه
ما ایجاد میکنند لذا واکس��ن غیرآمریکایی
را انتخاب کردیم .میخواهیم مردم دسترسی
به واکسن مطمئن داشته باشند .انتخاب نوع
واکس��ن با وزارت بهداشت است .نگاه ما در
این مسیر رویکرد سیاسیزده به کرونا نیست.
وی در پاسخ به س��وال دیگری درباره موانع
س��رمایهگذاری در س��وریه اظهار داشت :در
زمینه هم��کاری اقتص��ادی ،وزارت خارجه
فقط تسهیلکننده است و دستگاههای دیگر
برحسب قانون مسئولیتهای اصلی را دارند
ام��ا ما در چارچوب وظای��ف و اختیارات خود
هی��چ کاری را فروگذار نکردیم .س��خنگوی
وزارت امور خارجه با اش��اره به مالقاتهای
مکرر بین مقامات دو کشور تصریح کرد :یکی
از مهمترین مباحث سفر وزیر خارجه سوریه
به ایران ،همکاریهای اقتصادی بود .نماینده
ویژه ایران در امور س��وریه در تماس مکرر با
مقامات سوری هستند .وی با اشاره به دیدار
خود با سفیر س��وریه در تهران گفت :وزارت
خارج��ه تمام ت�لاش کرده و ب��از هم انجام
میده��د .روابط با س��وریه در ابعاد اقتصادی
گسترش نیافته است .از دستگاههای مسئول
نیز این سوال را بپرسید که کار جلو برود.

امام جمعه بغداد در س��خنانی ب��ا تأکید بر
لزوم اخ��راج نظامیان ایاالت متحده آمریکا
از خ��اک ع��راق ،گفت« :ترام��پ» پس از
ش��هادت «فرماندهان پیروزی» اذعان کرد
که یک قاتل است .به گزارش مهر به نقل
از المسله ،آیت اهلل «سید یاسین الموسوی»
ام��ام جمعه بغداد س��خنانی را در خصوص
اق��دام جنایتکارانه ایاالت متح��ده آمریکا
علی��ه «فرماندهان پی��روزی» در نزدیکی
ف��رودگاه بغداد مطرح کرد .بر اس��اس این
گزارش ،وی در ای��ن خصوص تأکید کرد:
پس از ش��هادت فرماندهان پیروزی ،رئیس
جمهور ایاالت متحده آمریکا اذعان کرد که
یک قاتل اس��ت .هنوز پس از یک سال او
نگفته است چرا دست به این جنایت زد.امام
جمع��ه بغ��داد در ادامه یادآور ش��د :ایاالت
متحده آمری��کا پس از نقض حاکمیت ملی
ع��راق جنایت علیه ش��هیدان س��لیمانی و
المهندس را رقم زد .نظامیان آمریکایی باید
از ع��راق خارج ش��وند؛ در غیر این صورت،
خودمان آنها را خارج خواهیم س��اخت .آیت
اهلل سید یاسین الموسوی پیشتر گفته بود:
حاج قاس��م س��لیمانی نقش مهمی در نبرد
علی��ه داعش در عراق ایف��ا کرد .او از ملت
عراق دفاع کرد و نقش مهمی در آزادسازی
مناطق اس��تراتژیک به ویژه مناطق س��نی
نشین عراق داشت .سردار سلیمانی همواره
در خطوط مقدم نبرد بود؛ او در س��وریه نیز
چنین نقشی را ایفا کرد و دستاورد مهمی را
در غلبه بر داعش در این کشور رقم زد.
ایران به سرعت در حال حرکت به
سمت غنیسازی  ۲۰درصدی است

مدی��رکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی
در مصاحب��های عنوان داش��ت که ایران به
سرعت در حال حرکت به سمت غنی سازی
 ۲۰درصدی است .به گزارش مهر« ،رافائل
گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتم��ی در مصاحبه با رویترز ،اعالم کرد که
ایران به س��رعت در حال حرکت به سمت
غنی سازی  ۲۰درصدی است .وی در ادامه
در خصوص فرایند غنی سازی  ۲۰درصدی
اورانی��وم در ای��ران گفت :زمان��ی که ابتدا
درب��اره برنامه ایران برای غنیس��ازی ۲۰
درصدی مطلع شدم ،آژانس نمیدانست که
این واقع ًا قصد و نیت فوری ایران اس��ت یا
یک طرح اس��ت ام��ا در روزهای بعد ایران
این برنامه را توس��عه داد .این فرایند (غنی
س��ازی  ۲۰درصدی) شروع ش��د و ما باید
میدیدیم که ایران روزانه چه مقدار اورانیوم
 ۲۰درصدتولی��د میکن��د .به نظ��رم ایران
میتوان��د ماهانه چند کیلوگ��رم اورانیوم با
غنای  ۲۰درصد تولید کند .مدیر کل آژانس
اتمی با پیشبینی اینکه ایران در تأسیسات
فردو ماهانه حدود  ۱۰کیلوگرم اورانیوم ۲۰
درصد تولید میکند ،اظهار داشت :هنوز به
من اطالعیهای از س��وی ایران درباره قصد
آنها برای پایان دادن به دسترسی بازرسان
آژانس ذیل پروت��کل الحاقی در ماه فوریه
داده نشده اس��ت .وی در خصوص مصوبه
مجلس ایران درباره فعالیت هستهای صلح
آمیز کش��ورمان نیز گفت :باید این موضوع
را ج��دی بگیرم زیرا این مصوبه یک قانون
است و به نظر میرسد دولت هم در اجرای
آن مصمم باشد .این برای من نگرانکننده
است.
افزایش ابتال به کرونا در سرزمینهای
اشغالی بعد از تزریق واکسن فایزر

یک پزشک رژیم صهیونیستی اعتراف کرد
شرکت های واکسن سازی با انتقال حجم
عظیمی از تولیدات خود به فلسطین اشغالی
از شهروندان اسرائیلی به عنوان نمونههای
آزمایش��گاهی اس��تفاده ک��رده و از این رو
خواه��ان پرداخت پول از س��وی ش��رکت
واکس��ن س��ازی فایزر به تلآویو ش��د.به
گزارش تس��نیم ،روزنامه صهیونیستی کول
زمان در خب��ر کوتاهی به نق��ل از یکی از
اعضای گروه کارشناسی مقابله با کرونا در
فلس��طین اشغالی نوشت  :اطالعات مربوط
ب��ه پایش تاثیرات واکس��ن کرون��ا به این
ش��رکت منتقل می ش��ود و با توجه به این
مس��ئله باید ش��رکت فایزر به اسرائیل پول
پرداخت کند .این روزنامه راس��تگرا به نقل
از ناداف داویدووچ عضو گروه کارشناس��ان
مقابله با ش��یوع کرونا در فلس��طین اشغالی
ب��ا اذعان ب��ه موافقت اس��رائیل ب��ا انتقال
اطالع��ات پزش��کی اف��رادی که ب��ه آنها
واکس��ن تزریق شده به ش��رکت فایزر ادعا
کرد ای��ن کار در چارچوب کمک به جهان
صورت گرفته ،اما معتقد اس��ت اسرائیل نیز
باید بابت این خدمت پول دریافت کند .این
خبر در حالی اعالم می ش��ود که به نوشته
روزنام��ه یدیعوت احارانوت ب��ا وجود عبور
ش��مار افراد دریافت کننده واکسن کرونا در
سرزمین های اشغالی از یک میلیون و 800
هزار نفر ام��ا همچنان تس��ت های مثبت
بیش از  7.4درصد است.

