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نخستین اظهارنظر رئیسجمهوری
امریکا از زمان آغاز مذاکرات
برجامی

ر ئیسجمه��و ر ی
امری��کا در واکن��ش به
غنیسازی  ٦٠درصدی
اورانیوم در ایران مدعی
ش��د این اقدام با برجام
مغایرت دارد .او در عین
حال گفت :از پیوس��تن
ایران به مذاکرات غیرمستقیم هستهای خوشحال است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سی.ان.ان ،جو بایدن بامداد
ش��نبه در نشست خبری مشترک با نخس��توزیر ژاپن در کاخ
س��فید به آغاز غنیسازی  ٦٠درصدی اورانیوم در ایران واکنش
نشان داد.
او در پاس��خ به س��وال خبرنگاری درباره این مس��ئله ،آن را
خالف برجام دانست و گفت :این اقدام کمکی به مذاکرات وین
نمیکن��د .ما از ای��ن اقدام حمایت نمیکنی��م و فکر نمیکنیم
اینکه ایران میگوید بهس��وی غنیس��ازی  ۶۰درصدی حرکت
ک��رده ،مفید باش��د؛ این خالف تواف��ق (برجام) اس��ت؛ با این
حال خرس��ند هس��تیم که ایران به توافق برای انجام مذاکرات،
مذاکرات غیرمستقیم با ما و گفتوگو با شرکایمان بر سر اینکه
چگونه پیش برویم و اینکه برای بازگشت ما به توافق (هستهای)
چه چیزی الزم است ،ادامه داده است؛ بنابراین ما دوباره بخشی
از آن هستیم.
بای��دن همچنین درباره آینده مذاکرات وین اظهار کرد :هنوز
زود اس��ت بتوان قضاوت کرد نتیجه رایزنیها چه خواهد بود اما
کشورها همچنان در حال مذاکره هستند.
به گزارش ایس��نا ،پس از اقدام خرابکارانه اخیر در تاسیسات
غنیس��ازی نطن��ز ،جمهوری اس�لامی ایران اع�لام کرد قصد
غنیسازی اورانیوم تا سطح  ٦٠درصد را دارد.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران نیز روز جمع��ه از آغاز
غنیس��ازی  ٦٠درصدی خبر داد و گفت :اکنون ایران ٩گرم از
آن را در اختیار دارد.
مقامات ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیس��تی پش��ت حادثه
نطنز قرار دارد ،آن را تروریس��م هس��تهای برشمرده و خواهان
مجازات این اقدام غیرقانونی و خطرناک شدهاند.
بس��یاری از رس��انههای غربی و صهیونیس��تی نی��ز در هفته
گذش��ته گزارش دادهاند ک��ه رژیم صهیونیس��تی در حمله به
تاسیسات نطنز دست داشته است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی بهمناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی:

آمادگیها را تا سرحد نیاز افزایش دهید

فرمانده معظم کل قوا بهمناس��بت س��الروز ارتش جمهوری اسالمی خامنهای به این شرح است:
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
و حماس��هآفرینیهای نیروی زمینی ،پیامی ص��ادر کردند .به گزارش
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام حضرت آیتاهلل

س�لام من را به هم ه کارکنان عزیز ارتش و خانوادههای محترمشان
برس��انید .ام��روز ارتش در صحن��ه و آماد ه انجام ماموریت اس��ت .این
آمادگیها را همچنان تا سر حد نیاز افزایش بدهید و نقشآفرینی کنید.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

رئیسجمهوری با اش��اره به اینکه موجهای
کرون��ا در ای��ران س��نگینتر از موجهای اروپا
نیس��ت ،اظهار ک��رد :البته م��وج چهارم موج
بلندتر و س��ختتری است اما باید از تجربیات
گذش��ته اس��تفاده کنیم ،چراکه هفته جاری
هفت��ه س��ختی اس��ت و رعای��ت پروتکله��ا
بای��د به  ۹۰درصد برس��د .به گزارش ایس��نا،
حجتاالسالموالمسلمین حس��ن روحانی در
جلس��ه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
امروز ما با یک شدتی از جانب کرونا مواجهیم،
اظهار کرد :طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی در  2ماه گذش��ته هر هفته س��رایت
ویروس  2برابر ش��ده و این بهدلیل همهگیری
ویروس جهشیافته است .من با برخی از سران
کشورهای همسایه که صحبت میکردم همه
آنان گرفتار این موج تازه شدهاند .وی با تاکید
بر اینکه تنها رعایت یک پروتکل کافی نیست،
گفت :فقط ماسک زدن و دست شستن کافی
نیست؛ باید فاصلهگذاری اجتماعی هم رعایت
ش��ود و نیز از تجمعات دوری ک��رد .روحانی

هفته جاری ،هفته سختی است

یادآور ش��د :اینکه فکر کنیم فقط سفر نرویم
و این کافی اس��ت ،نه .در ش��رایط فعلی فقط
سفر نرفتن کافی نیست .هیچ کس نیاید و یک
موضوع را بگوید و تاکید کند که مشکل فقط
این یکی اس��ت؛ نه اینگونه نیست .باید همه
مش��کالت حل ش��ود و حل آن در یک جمله
جمع میشود و آن تغییر سبک زندگی است.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه هیچ عاملی
بهتنهایی نمیتواند مش��کل کرونا را حل کند،
تصریح کرد :در ش��رایطی که مش��کل ایجاد
میش��ود ،باید همه به فکر باش��یم و دست به
دست هم دهیم .در تریبونها باید هم هشدار
باشد و هم آرامش .نباید تریبونی داشته باشیم
که آرامش را بهم بریزد .وی با اش��اره به اینکه
موجهای کرونا در ایران سنگینتر از موجهای
اروپا نیست ،اظهار کرد :البته موج چهارم موج
بلندتر و س��ختتری است اما باید از تجربیات
گذش��ته اس��تفاده کنیم .هفته ج��اری هفته
سختی است و همه باید مراعات کنیم؛ رعایت
پروتکلها باید به  ۹۰درصد برس��د .روحانی با

تاکید بر اینکه امروز وزارت بهداشت ما
اعالم کرده که واکس��ن چیزی نیست
که مصونیت دوس��اله و حتی یکساله
ایجاد کند ،یادآور ش��د :ما باید به فکر
تهیه واکس��ن انبوه برای ماهها و حتی
س��ال بعد باش��یم .یادمان نرود ،برخی
حافظهشان ضعیف شده است .یادمان
ن��رود آن روزی ک��ه رفتیم از روس��یه و چین
واکس��ن تهیه کنیم ،چه فضایی درس��ت شد.
در روزنامهه��ا ،فضای مج��ازی و برخی مراکز
رسمی آدمهایی بودند که مسئولیت داشتند و
آمدند پش��ت تریبون و با افتخار گفتند -چون
برایشان خیلی مهم بود -که من این واکسن
را نمیزنم! بسیار خب نزن! دیگری متخصص
ب��ود و آمد گفت از روس��یه اگ��ر بیاورید من
نمیزن��م ،آن یکی گفت اگ��ر از چین بیاورید
م��ن نمیزن��م .رئیسجمهوری تاکی��د کرد:
شما یادتان هس��ت ،نامههایی که به خود من
نوشتند و پزش��کانی که آن را امضا کردند که
هنوز نامهها در دفتر من هس��ت .پزشکانی که

امضا کردند و برخی از تشکیالت
پزش��کی نام��ه نوش��تند که از
روس��یه و چین واکسن نیاورید
ک��ه خطرناک اس��ت و ب��ه درد
نمیخورد .روحانی یادآور ش��د:
برخی به ما نوش��تند که واکسن
فالن کشور مورد تایید سازمان
بهداشت جهانی نیس��ت و اگر بخرید ما فالن
و چنان میکنیم .رئیسجمه��وری ادامه داد:
هنوز هم آن کش��ورهایی که ما از آنها واکسن
میخریم را س��ازمان بهداش��ت جهانی تایید
نکرده است .پس ما یادمان نرود که دیروز چه
گفتهایم و حاال چه میگوییم! همان آدمهایی
که دیروز میگفتند نخرید حاال امروز آمدهاند
و میگوین��د چرا ک��م خریدید؟ چ��را زودتر
نخریدید؟ چرا اینط��ور نخریدید؟ چرا از آنجا
نخریدید و چ��را از اینجا نخریدید؟ وی افزود:
بیاییم و منصفانه رفتار کنیم .ما همه میدانیم
که واکس��ن االن یک ضرورت است .واکسنی
ه��م ک��ه بهدردبخور اس��ت و بای��د بخریم را

حتما وزارت بهداش��ت ما بای��د تایید کند .ما
که ج��ای دیگری را نداریم ،آن واکس��نی که
باید بخریم و مجاز اس��ت را وزارت بهداش��ت
م��ا باید اعالم کند .وی ادامه داد :ما همه توان
خود را میگذاریم که واکسن داخلی ما زودتر
به نتیجه برس��د .برای ما مهم است روی پای
خود بایس��تیم و خیلی امید داریم تابس��تان
بتوانیم از واکس��ن داخلی استفاده کنیم .در 2
ماه اول بهار که در روزهای پایانی ماه اول آن
هستیم باید هر چه میتوانیم از خارج واکسن
بخریم و بیاوریم .رئیسجمهوری با بیان اینکه
خوش��بختانه مش��خص ش��د تا پایان همین
هفت��ه تزریق نزدیک یک میلیون و  400هزار
واکسن ،انجام میشود ،تاکید کرد :گروه اولی
که برای ما خیلی مهم بود واکس��ن را دریافت
میکنن��د و وارد گ��روه دوم میش��ویم .یعنی
ح��دود  ۹میلیون نفر هس��تند که اگر بتوانیم
واکسن را برای آنها بیاوریم و تزریق کنند که
سنش��ان از  ۶۵به باال هس��ت ،شرایط خیلی
متفاوت میشود.

امریکا به اسرائیل :از وراجی علیه ایران دست بردارید
رس��انههای صهیونیستی جمعه ش��ب گزارش دادند که
دولت جو بایدن ،رئیسجمهوری امریکا به اس��رائیل هشدار
داده تا از «وراجی خجالتآور» درباره ایران دست بردارد.
به گ��زارش ایرنا ،تارنم��ای  ۲۴Newsبه نق��ل از کانال
 ۱۲اس��رائیل نوش��ت :دولت بایدن به اسرائیل اعالم کرد از
«وراجی» درباره خرابکاری در تاسیس��ات هس��تهای ایران

دس��ت بردارد .براساس این گزارش ،پیام امریکا در این باره
«قاطع» بوده اس��ت .این رس��انه از یک واژه عبری استفاده
ک��رد که معن��ی «تهاجمی» نی��ز دارد .این پی��ام از طریق
«چندین کانال» منتقل شده است.
کانال یادش��ده به نقل از مقامهای امریکایی در قدس که
نامی از آنها نبرد ،گزارش داد که اقدام مقامهای اس��رائیلی

درباره «نش��ت» اطالعات مربوط به عملیاتهای خرابکارانه
در زمینه برنامه هس��تهای ایران باع��ث تضعیف تالشهای
امریکا برای بازگشت به میز مذاکره میشود.
نیوی��ورک تایم��ز چند روز پی��ش به نق��ل از «مقامهای
اطالعات��ی غربی» از خراب��کاری رژیم صهیونیس��تی علیه
تاسیسات هستهای نطنز پرده برداشت.

گفتن��ی اس��ت ب��ا روی کار آمدن بایدن برخ�لاف وعده
انتخابات��یاش مبنی بر بازگش��ت به برج��ام ،وی همچنان
حاضر به برداشتن تحریمها نش��ده و باوجود آغاز مذاکرات
برای بازگش��ت این کش��ور به برجام ،رژیم صهیونیستی در
مقابل س��کوت و چشمپوشی واشنگتن روی وقایع ،اقدام به
خرابکاری تروریستی در سایت هستهای نطنز کرده است.

