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اخبار
ایران غنیسازی  60درصدی اورانیوم
را آغاز کرد

عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه
ام��روز از آغاز غنی س��ازی  ۶۰درصدی خبر
داد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سید عباس
عراقچی معاون سیاس��ی وزات امور خارجه و
مذاکره کننده ارش��د هستهای کشورمان که
برای ش��رکت در نشست کمیسیون مشترک
برج��ام با حضور ایران و گ��روه  ۴+۱در وین
حضور دارد ،بعدازظهر امروز (سهشنبه) از آغاز
غنیس��ازی  ۶۰درصدی خبر داد .وی گفت:
ایران امروز در نامهای به مدیرکل آژانس بین
المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که غنی
سازی  ۶۰درصدی را آغاز میکند.
سوء مدیریت بیداد میکند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس با اش��اره به سوء مدیریت و رانتها و
بیتدبیریه��ای دولت ،گفت :دولتمردان باید
در فرصت باقی مانده جبران مافقات کنند .به
گزارش خانه ملت ،مهدی باقری در نشس��ت
علنی مجل��س در نطق میان دس��تور گفت:
پرچ��م موفقیت گام اول انقالب را ش��هیدان
س��رافرازی چ��ون حججیها ب��ر قله عزت
برافراشتند ،حاج قاسم عزیز مسیر مقاومت و
والیت را به نمایش گذاشت و ُحسن مطلع گام
دوم انقالب شد و تا قلوب کودکان و نوجوانان
نفوذ کرد و معجزه گام دوم انقالب رقم خورد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :اکنون این
ماییم و رسالت گام دوم انقالب؛ بر کارگزاران
دلسوز و مردم ش��ریف ایران در طی بیش از
 40سال گذشته درود میفرستیم و همچنین
خدم��ت و مجاهدت مدیران و خدمت گزاران
مخلص دولتهای یازدهم و دوازدهم را ارجح
مینهی��م ،به خصوص در حوزه بهداش��ت و
درمان که طی س��ال گذشته جان نثاریهای
به یاد ماندنی از آنان در تاریخ انقالب و ایران
و جهان ثبت گردید.
مجلس خواستار اقدام متناسب در
مقابل حادثه تروریستی نطنز شد

نمایندهمردمنجفآباددرمجلسگفت:نمایندگان
مجلس در بیانیهای خواستار اقدام تناسب برای
پاسخگویی به حادثه تروریستی در نطنز شدند.
ابوالفضل ابوتراب��ی نماینده مردم نجف آباد در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس،
گفت :نمایندگان مجل��س با امضای بیانیهای
خواستار اقدام متناسب دستگاههای مسؤول و
مرتبط برای پاسخ به حادثه تروریستی در نطنز
شدند .در این بیانیه نمایندگان بر این نکته تأکید
داش��تند که اقدام متناس��ب برای پاسخگویی
به این حادثه تروریس��تی باید بازدارنده باشد و
به گونهای باش��د که ما دیگر شاهد این گونه
حوادث در کشور نباشیم .نماینده مردم نجف آباد
در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داشت :این
بیانیه تاکن��ون به امضای  40نفر از نمایندگان
رس��یده و امضاه��ای آن به س��رعت در حال
افزایش است.
دولت مجددا در حال معطل کردن
کشور است

نماینده تهران در مجلس با اشاره به مذاکرات
هس��تهای در وین گفت :نباید در این مذاکرات
حیثیت جمهوری اس�لامی از بین برود؛ دولت
به جای اینکه به قان��ون راهبردی لغو تحریم
ها عمل کند ،مجدداً کش��ور را معطل مذاکره
کرده است .به گزارش فارس ،علی خضریان در
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر
شفاهی اظهار داشت :متاسفانه در هفته ای که
گذشت شاهد خرابکاری در نیروگاه هسته ای
نطنز بودیم ،این حادثه نتیجه اتفاقاتی است که
بعد از شهادت شهید فخری زاده رخ داد و دولت
به جای اینکه به قانون راهبردی لغو تحریم ها
عمل کند ،مجدداً کشور را معطل مذاکره کرده
است .وی افزود :دولت مدعی است اگر ایران به
این ترورها و خرابکاریها پاسخ دهد ،مذاکرات
و راهه��ای دیپلماتیک ب��رای کاهش یا از بین
بردن تحریمها از دس��ت میرود! این اتفاقات
خواسته رژیم صهیونیستی بوده تا مذاکرات را
برهم زده و مانع کاهش و یا لغو تحریمها شود.
نماینده مردم تهران خطاب به رئیس جمهور و
وزیر امور خارجه تصریح کرد :فرض می کنیم
این ادعا و تحلیل شما در این خصوص صحیح
باش��د و در این مذاکرات اخیر همه تحریم ها
لغو ش��وند و در یک ح��د حداکثری آمریکایی
ها ،اروپایی ها و گروه  4+1به شما اجازه دهند
همه اقدامات بانکی را از سر بگیرید و تنها یک
شرط بگذارند و آن هم اینکه در مقابل اتفاقات
تروریستی و خرابکارانه حق شلیک حتی یک
گلوله هم نداشته باشید!

بسیج در ماه رمضان یک میلیون بسته معیشتی توزیع میکند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از توزیع
یک میلیون بسته معیشتی در ماه رمضان
توسط بس��یج خبر داد .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،سردار غالمرضا سلیمانی رئیس
سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه آغاز
چهارمین مرحله کمک مومنانه بسیج که
در محل این س��ازمان برگزار ش��د ،اظهار
داش��ت :س��ازمان بسیج مس��تضعفین در

راس��تای فرمایش��ات رهبر معظم انقالب
اس�لامی کمکهای مومنانه خود را برای
قشرهای آس��یبپذیر جامعه آغاز کرد که
در این رابطه سال گذشته طی سه مرحله
کمکهایی را به این بخش از جامعه اهدا
کرد .وی با بیان اینکه کمکهای مومنانه
از س��نتهای جامعه اسالمی است ،افزود:
بر این اس��اس امس��ال اولین مرحله سال

جدی��د و چهارمی��ن مرحله تاکن��ون آغاز
میش��ود که در این رابطه مردم و خیرین
مش��ارکت خوبی داش��تند به نحوی که با
استفاده از کمکهای مردمی یک میلیون
بسته معیشتی شامل برنج ایرانی ،حبوبات،
رب ،شکر ،خرما و ماکارانی را میان جامعه
هدف در ماه مبارک رمضان توزیع میکنیم.
سردار س��لیمانی ادامه داد :البته پیشبینی

میکنیم بواس��طه مش��ارکت بیشتر مردم
در ماه رمضان این تعداد بس��تهها به یک
و نیم میلیون بس��ته با ارزش ریالی حدود
 ۵۰۰هزار تومانی برس��د .وی در خصوص
فعالیتهای بسیج در مقابله با کرونا عنوان
ک��رد :کمک به آس��یب دی��دگان کرونا و
افرادی که بواسطه کرونا قرنطینه میشوند
در قال��ب کمکهای مومنانه فعالیتهایی

تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران
«غیرقابل قبول» است

پیشبینی شده است؛ عالوه بر این بسیج
و وزارت بهداش��ت طرح مشترک مقابله با
کرونا را با عنوان طرح شهید سلیمانی اجرا
میکنند.

بهانهتراشیهای دولت برای عدم پاسخ به دشمن عامل خرابکاری دوباره در نطنز؛

گروه سیاسی :اقدامات ضدامنیتی رژیم صهیونیستی علیه
منافع ایران در چند س��ال اخیر بارها رخ داده اس��ت اما
دولتم��ردان به دالیل مختلف از اق��دام متوازن و مقابله
با آن خودداری انج��ام دادهاند و حتی به اقدامی نمادین
هم دس��ت نزدهاند .یکبار با ترس��اندن از شبه جنگ و
حاکمیت ترامپ بر آمریکا مدعی شدهاند که نباید در تله
تنش بیافتیم ،بار دیگر انتخابات آمریکا را بهانه قرار دادند
و در آخری��ن مورد به هم خوردن میز مذاکرات را عنوان
کردهاند .ام��ا این بهانهها نه تنها منج��ر به بازدارندگی
نش��ده که دشمن را در خرابکاری و جنایت ترغیب کرده
اس��ت! به عنوان نمونه در خرابکاری رژیم صهیونیستی
در س��ایت نطنز که تیرماه س��ال  99انجام شد و منجر
به کند ش��دن تولید ماشینهای پیشرفته کشورمان شد
عراقچ��ی اینگونه موضع گیری کرد ک��ه« :هر حرکتی
ک��ه ایران را در عرص��ه بینالمللی به عنوان یک تهدید
معرفی کند ،بازی در زمین آمریکا است و نباید بهانهای
ب��ه آمریکا بدهیم ».عراقچی به انتخابات آمریکا اش��اره
کرده بود و اعالم کرد نباید حرکتی کنیم که ایران تبدیل
به وجهالمصالحه رقابت های انتخاباتی ش��ود .این پیام
خطرناک پس از انفجار در یکی از حس��اس ترین مراکز
هستهای کشور میتواند پیامدهای ناگواری برای امنیت
ملی ایران داش��ته باشد ».پس از ترور دانشمند هستهای
کشورمان ش��هید فخری زاده هم دولتمردان ابتدا سعی
کردند تا هویت هستهای شهید را انکار کنند .کمالوندی
س��خنگوی سازمان انرژی اتمی به سرعت با خبرگزاری
دولتی ایس��نا مصاحیه ک��رد و در موضعی عجیب گفت:
«کلیه دانشمندان صنعت هس��ته ای کشور در سالمت
کامل به س��ر می برند و برای هیچ کدام آنها حادثه ای
پی��ش نیامده اس��ت!» صالحی نیز پیام تس��لیت خود را
خط��اب به وزیر دفاع صادر کرد تا هویت واقعی ش��هید
مورد سانس��ور هدفمند قرار بگیرد .روحانی و ظریف نیز
در پیامهای خود از عنوان «هس��تهای» استفاده نکردند.
حتی دولتیها با فشار بر رسانه ملی سعی داشتند تا خط
تحریف را پیگیری کنند .این خط تحریف تا جایی ادامه
داش��ت که دوس��تان و همکاران ش��هید فخری زاده به
شدت انتقاد کردند .اما پیام رهبرانقالب که در آن شهید
فخری زاده را دانش��مند ممتاز و برجته دفاعی و هس��ته
ای توصیف کردن��د و خواهان مجازات عامالن و آمران
این جنایت شدند مانع از این خط تحریف شد .در همان
زمان حس��ن روحانی با ذکر این جمله که در دام توطئه
صهیونیستها نمیافتیم و آنها برای ایجاد بلوا و آشوب
دنبال بهانه هستند بار دیگر به دشمن این پیغام را مخابره

اگر نزنیم باز هم میخوریم

خرابکاری در س��وله مونتاژ س��انتریفیوژهای نسل جدید
در نظن��ز را علی��ه ملت ایران انج��ام داد .وی بیان کرد:
حاال که رژیم صهیونیستی پاسخی در حد اقدامات خود
ندیده پرروتر ش��ده اس��ت و این بار با هدف قرار دادن و
بمبگذاری در سیس��تم برقرسانی مرکز هستهای نطنز
به سانتریفیوژهای ایران آسیب رس��اند .ذوالنور تصریح
کرد :غرور ملی ایران به ش��دت جریحهدار شده و آسیب
دیده اس��ت ،لذا باید اقدامی در این راستا صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد :دولت باید بداند که مهمترین دفاع
آفند و هجوم اس��ت و ما باید دست برتر را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
متذکر شد :زبان رژیم صهیونیستی زبان عدالت و منطق
نیس��ت ،لذا نباید با این زبان آنها صحبت کرد و در این
راستا باید هر کجا منافع اسرائیل وجود دارد آنها را بدون
مالحظه مورد هدف قرار دهیم.
ضربهای دندان شکن به اسرائیل میزنیم


کرد که ایران واکنش جدی به جنایت این رژیم در قلب
کشور هم نخواهد داشت .اما عملیات تروریستی اخیر که
منجر به نابودی تعدادی از سانتریفیوژهای کشور شد و به
گفته سخنگوی وزارت امور خراجه میتوانست به جنایت
بشری منتهی شود نیز نتوانست دولتمردان را مجاب کند
تا در مس��یر خ��ود تجدید نظر کنند .ج��واد ظریف گفته
اس��ت که نباید نخبگان و م��ردم در دام مکارانه طراحی
شده رژیم صهیونیستی بیافتند! وزیر خارجه همچنین در
تحلیلی عجیبتر گفته است صهیونیستها میخواهند
انتقام توفیقات در مسیر لغو تحریمهای ظالمانه را از مردم
ایران بگیرند ،ولی ما اجازه نخواهیم داد! مشخص نیست
ظریف از کدام توفیقات و رفع تحریمها سخن میگوید.
در آخرین موارد رابرت مالی به صراحت به دولت روحانی
گفته بود که نبای��د بر رفع کامل تحریمها تاکید کنند و
مقامات مختلف در نشس��ت وین اذعان کردند که دولت
آمریکا حاضر به رفع تحریمهای وضع شده توسط ترامپ
نیس��تند! صالحی نیز در تحلیلی اقدام کنونی را نش��ان
دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات دانست و ادعا کرد :این
اقدام نشان دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات ایران برای
رفع تحریمهای ظالمانه است .صالحی همچنین ضمن
محکوم کردن این حرکت تروریستی بر ضرورت برخورد
جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این
تروریس��م هس��ته ای تاکید کرد .بسیاری از کارشناسان
معتقدند انتظار برای برخورد جامعه بین المللی با اقدامات
خرابکاران��ه رژیم صهیونیس��تی به عن��وان متحد جدی

کشورهای غربی اما بیشتر به شعارهای دیپلماتیک شبیه
است تا اقدامات بازدارنده برای ایران .این موضع گیریها
خروجی تفکر دولتم��ردان غرب گرا تحت عنوان «صبر
اس��تراتژیک» است که پس از خروج آمریکا از برجام به
صورت علنی در دستور کار قرار گرفت .معنای عملیاتی
این راهبرد معرفی ش��ده به عدم اق��دام متقابل در برابر
اقدامات خصمانه علیه کش��ور بوده اس��ت .کارشناسان
معتقدن��د ای��ن راهبرد منفعالن��ه حتی در زم��ان دولت
اوبام��ا و نقض های مکرر برجام در تحریمهای آیس��ا و
کاتس��ا و ویزا و  ...وجود داش��ته اس��ت و اگر در همان
زمان بر اساس برجام دولت ایران دست به اقدام متقابل
و کاه��ش تعهدات و محدودیتهای هس��تهای میزد نه
تنها دونالد ترام��پ خروج از برجام را اعالم نمیکرد که
دشمنیها به این حد نمیرسید .این راهبرد اشتباه حتی
در قبال خرابکاریها و جنایاتهای رژیم صهیونیس��تی
هم اجرا ش��ده و باعث گشته تا این رژیم برای اقدامات
خود هزینهای را تصور نکند .چراکه دولتمردان هر بار به
دالیلی (همچون انتخابات آمریکا یا مذاکرات وین) سعی
دارند تا به آن توجه شایسته نداشته باشند.

غ�رور ملی ایران جریحهدار ش�ده اس�ت باید منافع

اسرائیل را بدون مالحظه مورد هدف قرار دهیم

حجتاالس�لام مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اظهار ک��رد :طی چند
وق��ت اخیر رژی��م صهیونیس��تی اقدام��ات خصمانهای
مانند ترور ش��هید فخریزاده ،حمله به کش��تی ساویز و

سیدجواد س��اداتی نژاد نماینده مردم کاشان در مجلس
اظهار کرد :تحریم ها و مشکالت معیشتی حتی تحریم
غذا و دارو برای گسس��تن این پیوند اس��ت .ملت ایران
محکم در کنار امام خود ایس��تاده اند و تمام فتنه ها را تا
امروز خنثی کرده اند .ب��ه دولتی نیاز داریم که به داخل
کش��ور متکی باشد ،نه به خارج کش��ور .به دولتی که با
لبخند مردم ش��اد شود ،نه با لبخند دولتمردان آمریکایی
و اروپایی .تجربه دولت های گذش��ته به ما آموخته است
اگ��ر مش��کلی داریم به انتخ��اب های ما برم��ی گردد،
وگرن��ه آرمان های انقالب درس��ت ترین انتخاب مردم
بوده و هس��ت .دنباله روهای غربی در داخل کشور هم
به وعده های توخالی ح��کام آمریکایی دلخوش نکنند.
دشمن هیچ وقت به ساده لوحان فرصت نمی دهد .ساده
انگاری اس��ت که عده ای دنبال مذاک��ره و تأثیر آن بر
انتخابات  ۱۴۰۰هس��تند .رئیس کمیس��یون کشاورزی
مجلس تصریح کرد :خرابکاری در نطنز ،شهادت شهید
س��لیمانی و فخری زاده ،موج کینه آمریکا و اسرائیل به
مردم ما اس��ت .اسرائیل هم بداند در مورد خرابکاری در
نطنز ضربه ای دندان ش��کن دریافت خواهد کرد و این
گون��ه اقدامات خرابکارانه نمی توان��د عزم ملت ایران را
در مس��یر اقتدار سسست کند .س��اداتی نژاد با اشاره به
پایان دولت دوازدهم ،گفت :جناب رئیس جمهور هر چه
بود تا امروز گذش��ت .در حوزه سیاست خارجی اعتماد به
وعده دش��منان ،اتکا به بیرون به جای درون ،عدم توجه
به نظرات صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی ،ضربات
زیادی را به معیشت مردم وارد کرده است.

هشدار نمایندگان مجلس به فرصتسوزی در مذاکرات وین؛

 ۲۰۴نماین��ده مجلس در بیانیهای با اش��اره
به برگزاری مذاک��رات هس��تهای ،آوردهاند:
ب��ازی ب��ا لفظ راس��تیآزمایی ،نش��ان از تله
جدیدی اس��ت ک��ه آمریکا و ط��رف غربی
برای مذاکرات تدارک دیده است .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،در پایان جلس��ه علنی روز
سه ش��نبه مجلس شورای اسالمی ،بیانیهای
با امضای  ۲۰۴نماینده در خصوص مذاکرات
هس��تهای وین قرائت شد .پس از قرائت این
بیانیه ،نماین��دگان مجلس با فریاد «مرگ بر
آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» اعتراض خود
را ب��ه روند مذاکرات اعالم کردند .متن کامل
این بیانیه به شرح زیر است :در هفتههای اخیر
با ازسرگیری مذاکرات هستهای بین ایران و
کشورهای  ۴+۱نگرانیهایی در زمینه احقاق
حقوق ملت ایران به وجود آمده است .تجربه
مذاکرات در س��الهای اخیر نشان داده است

بازی با لفظ راستیآزمایی تله جدید آمریکاست

جری��ان مذاکرات با تعجیل و ش��تاب زدگی
همراه اس��ت و مقام معظم رهبری بارها این
نوع تعجیل و ش��تاب را مانع استیفای حقوق
ملی برش��مرده و از آن انتق��اد کردهاند .امروز
نیز نش��انههایی از ش��تاب برای رس��یدن به
توافقی هر چند نامتوازن به چش��م میخورد.
روزی با دس��تور کار هر توافقی بهتر از عدم
توافق اس��ت ،تعجیل در مذاکره نهادینه شد
و ثم��ره آن برجامی عاری از دس��تاوردهای
عین��ی و ملموس در زندگی مردم بود و امروز
با ش��عار «پرهیز از فرصت س��وزی» در حال
ورود به خس��ارت دیگری هستیم که با دادن
امتیازهای نقد ،وعدههای نسیه دریافت کنیم.
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر ضرورت رفع تحریمه��ای ظالمانه اعالم
میکنیم سیاست قطعی جمهوری اسالمی و
فصلالخطاب در این زمینه بیانات مقام معظم

رهبری اس��ت .جمهوری اسالمی ایران تنها
زمانی به تعهدات برجامی خود بازمیگردد که
تحریمها به صورت واقعی و کامل برداش��ته
شده و مورد راس��تیآزمایی قرار بگیرد .بازی
با لفظ راس��تیآزمایی ،نش��ان از تله جدیدی
است که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات
تدارک دیده است .همزمانی تحریمهای جدید
اتحادیه اروپا و خرابکاری در سایت نطنز دقیق ًا
در زمانی که طرف مقابل باید حسن نیت خود
را به اثبات برس��اند ،به ما گوشزد میکند که
نباید به وع��ده غرب و لبخند دیپلماتیک آن
اعتم��اد کرد .اصل عزت ،حکمت و مصلحت
ایجاب میکند مذاکره با طرف غربی از موضع
اقتدار و حکمت پیگیری شود و هرگونه انفعال
و ابراز نیاز به مذاکره موجب لطمه به حیثیت
ملی ایرانی��ان و وقیحتر ش��دن طرف غربی
خواهد شد .همانطور که نهادهای کارشناسی

اع�لام کردهان��د راس��تیآزمایی واقعی ،رفع
تحریمها و راس��تیآزمایی آن در چند ساعت
و چند روز امکانپذیر نیس��ت و حداقل س��ه
تا ش��ش ماه زمان نیاز دارد .بر اس��اس ماده
 ۶قانون اق��دام راهبردی برای رفع تحریمها
و صیانت از منافع ملت ایران در موضوع رفع
تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن چند
شاخص مطرح شده است که عبارتند از عادی
شدن روابط بانکی ،رفع کامل موانع صادرات،
ف��روش نف��ت و فرآوردههای نفت��ی ایران و
برگش��ت ارز حاصل از فروش .در ماده  ۷این
قانون دولت موظف شده گزارش اجرای قانون
رفع تحریمها را به مجلس گزارش کرده و پس
از آن ،کمیسیونهای منتخب مجلس ارزیابی
خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند.
تجمیع محتوای این دو ماده داللت بر آن دارد
که رفع تحریمهای ایران باید همراه با انتفاع

اقتصادی باش��د و این انتف��اع باید به صورت
دقیق و س��نجشپذیرش مورد راستیآزمایی
قرار گیرد .بنابراین به صورت مشخص ،عالوه
بر پافشاری بر رفع تحریم ،باید شاخصهای
عملیاتی و س��نجشپذیر طراحی ش��ده و به
عنوان س��طح پایبن��دی به مف��اد تعهدات و
پیشش��رط اقدامات هس��تهای ایران معرفی
شود .مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از سطح
مشخصی از نفت و فرآورده و امکان تراکنش
آزادانه بر منابع مالی حاصل و عملیات بانکی
بانکهای خارجی هدف و بازنگری عملیاتی
در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بینالمللی با
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ،بدیهی است
که راستیآزمایی واقعی رفع تحریمها و تحقق
شاخصهای سنجشپذیر ارائه شده از طرف
ایران در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و
حداقل سه تا شش ماه زمان نیاز دارد.

الجزیره:

رویکرد و راهبرد ایران سر میز مذاکرات پس از حادثه نطنز بسیار مهم است

شبکه الجزیره در گزارشی به حمله اخیر به تاسیسات هستهای ایران در نطنز و
دست داشتن رژیم اشغالگر در این حمله پرداخت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی به بررسی آخرین تحوالت مربوط به
حمله اخیر به تاسیسات هستهای ایران در نطنز و دست داشتن رژیم اشغالگر در
این حمله و نیز شناسایی عامل این عملیات پرداخت .الجزیره در این گزارش به
ابعاد مهم حمله به تاسیسات هستهای نطنز پرداخت و در گمانه زنیهایی احتمال
وجود یک نفوذی در این تاسیسات را مطرح کرد و نوشت :اکنون دو مسئله در دو
سطح در ایران مطرح است .یکی این که حادثهای در تاسیسات هستهای نطنز
روی داده و خسارات فنی به بار آورده است و سازمان انرژی اتمی این کشور به
لحاظ فنی خسارات وارده را جبران میکند .علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران میگوید روند غنی سازی در این تاسیسات همچنان ادامه دارد
و خسارات وارده بر اثر این حمله طی مدت کوتاهی پشت سر گذاشته خواهد
شد و همچنین از تصمیم ایران برای احداث تاسیسات جدید هستهای در اماکن
امن در دل کوهها خبر داد .اما جنبه دیگر مس��ئله سیاسی است .آیا در پی این
حادثه رویکرد مذاکراتی ایران تغییر خواهد کرد؟ فع ً
ال چیزی در این خصوص

مطرح نشده است ،اما سخنان محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی ،رئیس س��ازمان انرژی
اتمی ایران نشان میدهد ایران به مذاکره ادامه میدهد ،ولی رویکرد و راهبرد
ایران سر میز مذاکرات بسیار مهم خواهد بود .در خصوص پاسخ ایران به این
حمله نیز باید گفت مسئله بسیار پیچیده و بغرنج است ،زیرا در ایران دو رویکرد
وجود دارد .یکی رویکرد رسمی که شامل دولت و ریاست جمهوری و ریاست
شورای امنیت ملی و برخی شخصیتهای مهم میشود که در خصوص همه
چیز بر اس��اس نتایج آن قضاوت میکنند و میگویند اگر تحریمها لغو شود و
ایران با گروه پنج بعالوه یک به توافق برسد به نتایجی واقعی دست پیدا میکند،
اما واقعیت این اس��ت که طرفهای دیگری هم در کشور هستند بخصوص
طرفهای نظامی که میگویند نمیتوان جایگاه و آبروی کشور را برای انجام
مذاکره ،نادیده گرفت .این مسئله در خصوص پاسخ ایران به این حمله بسیار
مهم است .الجزیره در ادامه گزارش به مواضع بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیستی در کنفرانس خبری با لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا و خودداری از
اشاره صریح به مسئولیت تل آویو در این حمله و اکتفا به گفتن این که به ایران

اجازه نخواهد داد به سالح هستهای دست پیدا کند ،پرداخت و نوشت :دقیق ًا در
همین چارچوب اس��ت .نتانیاهو در ادامه لفاظیهای خود ایران را به حمایت از
تروریسم در پنج قاره و تالش برای نابودی رژیم صهیونیستی متهم میکند و
میگوید به ایران اجازه نخواهد داد به سالح هستهای یا هر قدرتی که اسرائیل را
تهدید میکند ،دست پیدا کند و اگر اظهارات وی را به اظهارات دیروز پیوند بزنیم
میبینیم نتانیاهو در واقع به مسئولیت این رژیم در اتفاقی که در ایران افتاد اشاره
دارد .اما در خصوص وزیر دفاع آمریکا باید گفته شود که وی در کنفرانس خبری
دیروز خود با بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و کنفرانس خبری امروز
با نتانیاهو به هیچ وجه به ایران اشارهای نکرد و صرف ًا به صحبت درباره روابط
عادی با تل آویو و تالش برای حفظ برتری این رژیم پرداخت تا هرگونه شبهه را
درباره دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا در حادثهای که در ایران روی
داد یا حتی اطالع از این حادثه از بین ببرد ،ولی همه عالئم و نشانهها حاکی
از آن است که رژیم صهیونیستی عامل این حادثه است و مسئوالن سابق این
رژیم هم نتانیاهو را به بهره برداری از مسئله ایران به نفع اهداف و سیاستهای
داخلی خود متهم کردند.

وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه ،جدیدتری��ن
تحریمه��ای اتحادی��ه اروپا علی��ه نهادها و
ش��خصیتهای ایرانی در آس��تانه مذاکرات
کمیسیون مشترک برجام در وین را غیرقابل
قب��ول خواند .به گزارش فارس« ،س��رگئی
الوروف» وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه در
کنفرانس خبری مش��ترک ب��ا «محمدجواد
ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،تحریمهای اخی��ر اتحادیه اروپا علیه
جمهوری اسالمی ایران در آستانه مذاکرات
کمیس��یون مش��ترک برج��ام را «غیرقابل
قبول» توصیف کرد .اتحادیه اروپا دوش��نبه
هشت فرد و سه نهاد را به بهانه نقض حقوق
بشر به لیس��ت تحریمهای خود افزود .وزیر
امور خارجه روسیه با اشاره به این تحریمها
تأکید کرد« :امیدواریم اتحادیه اروپا غیرقابل
قبول بودن اقدام به اعمال تحری م علیه ایران
در ش��رایط مذاکرات را درک کند و مس��کو
هرگونه تالش برای تضعیف مذاکرات درباره
برجام در وین را محکوم میکند» .الوروف
همچنین ب��ا انتقاد از تحریمهای یکجانبه و
غیرقانونی ای��االت متحده علیه ایران تأکید
کرد که واش��نگتن بای��د تمامی تحریمهای
یکجانبه علیه ایران را بردارد.
عمیقتر شدن شکاف کسری بودجه
آمریکا در سایه کرونا

کسری بودجه آمریکا در بحبوحه شیوع کرونا
رکورد جدیدی ثبت کرده و به رقم بی سابقه
ی��ک تریلی��ون و  ۷۰۰میلیارد دالر رس��یده
اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در
گزارشی نوشت :کس��ری بودجه سال مالی
آمریکا طی شش ماه گذشته عمیقتر شده و
درحالی که سومین بسته کمکهای مالی که
آخرین آن توسط دولت جو بایدن به تصویب
رسید ،صرف رس��یدگی به وضعیت اقتصاد
این کشور برای مقابله با ویروس کرونا شده
است ،اکنون به رقم بی سابقه یک تریلیون
و  ۷۰۰میلیارد دالر رس��یده اس��ت؛ بنابراین
گزارش عمیقتر شدن شکاف کسری بودجه
آمریکا تنها در ماه مارس گذش��ته که صرف
پرداخت کمکهای مالی به شهروندان فاقد
کار در آمری��کا که باعث تعطیلی کس��ب و
کار دراین کشور ش��د ،به  ۶۶۰میلیارد دالر
رس��ید .وال اس��تریت ژورنال نوش��ت :بنابر
اعالم وزارت خزانه داری آمریکا ،این کسری
بودجه نس��بت به ماه مارس سال گذشته دو
برابر بیشتر شده است.
روسیه کلیه پروازها به مقصد ترکیه را
متوقف میکند

مع��اون نخس��ت وزی��ر روس��یه از اجرای
محدودیتهای ش��دید در کلی��ه پروازهای
بینالمللی به مقصد شهرهای ترکیه خبر داد
و سخنگوی کرملین هم گفت :این تصمیم
هیچ ارتباطی به س��فر اخیر رئیس جمهوری
اوکرای��ن به این کش��ور ندارد .ب��ه گزارش
تس��نیم به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»،
«تاتیانا گالیکووا» معاون نخست وزیر روسیه
اع�لام کرد که این کش��ور محدودیتهای
ج��دی را ب��رای کلیه پروازه��ای معمولی و
چارتر از فرودگاههای روسیه به مقصد ترکیه
و بلعک��س ،از تاری��خ  15آوریل الی اول ماه
ژوئن سال جاری میالدی ( 26فروردین الی
 11خرداد ماه) در نظر گرفته اس��ت .به گفته
این مقام روس ،ای��ن تصمیم در این رابطه
اتخاذ ش��ده که نوع انگلیسی ویروس کرونا
در تمامی اس��تانهای ترکیه مشاهده شده
اس��ت که میتواند جان شهروندان روسی را
در معرض خطر قرار دهد.
خرابکاری در تأسیسات نطنز اقدام
تروریستی آشکار بود

نماینده پارلمان اروپا با بیان اینکه خرابکاری
رژیم صهیونیستی در تأسیسات نطنز ،اقدام
تروریس��تی آشکار اس��ت ،از اتحادیه اروپا و
مسئول سیاست خارجی آن خواست این اقدام
را با شدیدترین لحن محکوم کنند .به گزارش
ف��ارس ،اقدام خرابکاران��ه رژیم کودککش
صهیونیس��تی در تأسیس��ات هستهای نطنز
در بامداد یکش��نبه ،با واکنش تند قانونگذار
اروپایی همراه شد« .میک واالس» نماینده
پارلم��ان اروپ��ا از کش��ور جمه��وری ایرلند
بامداد سهش��نبه گفت« :گزارشه��ا درباره
خرابکاری اس��رائیل در تأسیس��ات نطنز در
ایران ،نهتنها فقط نقض قوانین بینالمللی و
اقدام عامدانه در منحرفکردن گفتوگوهای
برجامی نیس��ت ،بلکه یک اقدام تروریستی
آش��کار اس��ت» .واالس در صفح�� ه توئیتر
خود نوش��ت« :اتحادیه اروپا و جوزپ بورل
[مسئول سیاست خارجی] باید این اقدام را با
شدیدترین لحن محکوم کنند» .این در حالی
است که «پیتر اس��تانو» سخنگوی اتحادیه
اروپا فق��ط با بیان اینکه حادثه نطنز ش��اید
خرابکاری باش��د ،گفته ب��ود مذاکرات نباید
تضعیف شود.

