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فرصت دوباره به مذاکرات احیای برجام در وین

رد شایعه بازداشت نظامیان ارمنستان در ایران

گروه سیاســی /همزمان با تأکید رئیس جمهوری
بر ادامه مذاکــرات وین تا حصول به توافق نهایی،
رئیــس مجلس امــا گفت کــه آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی حق دسترســی به دوربینهای مستقر
در تأسیســات هستهای ایران را ندارد .این در حالی
اســت که یک منبع مطلع در شــورای عالی امنیت
ملــی از احتمال تمدید توافق ایــران با آژانس بین
المللی انرژی اتمی خبر داده است.
توگوهــای ایــران بــا نماینــدگان
دور چهــارم گف 
انگلیــس ،آلمــان ،فرانســه ،چیــن ،روســیه و
نماینــده اتحادیــه اروپــا چهارشــنبه گذشــته در
قالب کمیســیون مشــترک برجــام و در وین برگزار
شــد .ســید عبــاس عراقچــی ،مذاکرهکننده ارشــد
کشــورمان بعــد از این نشســت اعالم کــرد که متن
اصلــی توافق و «ضمیمههای آن مشــخص شــده
و هیأتهــای دیپلماتیــک بــرای مشــورت نهایــی
بــه پایتختهایشــان برمیگردنــد .دور پنجــم این
توگوها قرار اســت این هفته از ســر گرفته شود،
گف 
توگوهایی که نماینده روســیه پیشبینی کرده
گف 
آخرین دور مذاکرات باشــد .نماینده اتحادیه اروپا
هم بعد از نشست چهارشنبه گفته بود که مطمئنم
به توافق دست خواهیم یافت.
حجتاالســام حســن روحانــی رئیــس جمهوری
دیروز در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
گفت« :امریکاییها با توجه به مذاکرات اخیر انجام
شده در وین ،به صراحت آمادگی خود را برای رفع
تحریمها وفق برجام اعالم کردهاند؛ به مذاکرات تا
توافق نهایی ادامه خواهیم داد».
بــا ایــن حــال بــه درازا کشــیدن مذاکــرات ،بــا یک
مشــکل در ایــران روبه رو اســت .توافق موقت ســه
ماهــه ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان بــا آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمی روز شــنبه اول خــرداد به
اتمــام رســیده و بــر اســاس ایــن توافــق و مصوبــه
مجلــس محدودیتهــا علیه دسترســی بازرســان
آژانس به تأسیسات هستهای ایران آغاز میشود.

ایــن موضــوع بــه مصوبــه اقــدام راهبــردی برای
لغــو تحریمها برمیگــردد که بعــد از تصویب در
مجلس و تأیید در شورای نگهبان تبدیل به قانون
شــده و رئیس جمهوری هم آن را برای اجرا ابالغ
کــرده اســت .در مــاده  6ایــن قانــون آمده اســت:
«دولــت جمهــوری اســامی ایــران موظف اســت
در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشــورهای
متعاهد از جمله کشــورهای ( ۱+۴آلمان ،فرانسه،
انگلســتان ،چین و روســیه) در قبال ایــران و عادی
نشــدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع
صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی
ایران و برگشــت کامل و ســریع ارز منابع حاصل از
فروش ،دو ماه پس از الزماالجرا شــدن این قانون
در مجلس شــورای اســامی ،نظارتهــای فراتر از
پادمان از جمله اجرای داوطلبانه ســند (پروتکل)
الحاقی را متوقف کند ».پایان این فرصت دوماهه
بــه دولت همزمان بــود با روزهای ابتدایی شــروع
بــه کار دولت جــو بایدن در امریــکا و اظهار تمایل
کاخ ســفید بــرای بازگشــت بــه برجــام .اجرایــی
توگوها برای
شــدن این قانون در حکم مــرگ گف 
احیــای برجام قبل از شــروع آن بــود .در ادامه اما
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اوایل اســفند ســال گذشــته به تهــران آمد و
توگــو با علی اکبر صالحی ،رئیس ســازمان
در گف 
انرژی اتمی توافق موقت سه ماهه حاصل شد که
بر اســاس آن دوربینهای آژانس که در تأسیسات
ایران مستقر هستند به کار خود ادامه میدهند اما
محتوای فیلمها در اختیــار آژانس قرار نمیگیرد.
اگر در پایان مهلت ســه ماهــه تحریمها برطرف و
خواستههای ایران محقق شد ،محتوای فیلمهای
ضبط شده در اختیار بازرسان آژانس قرار میگیرد
در غیــر اینصــورت محتــوای دوربینهــا پــاک
میشود.
حاال فرصت موقت سه ماهه در اوج مذاکرات وین
به اتمام رسیده است ،همین مسأله هم با واکنش
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گمانه زنی ها  ،پیش بینی ها و شایعات درباره نامزدهای ریاست جمهوری به اوج رسید

اعالم نگرانی امریکا از قدرت پهپادی ایران

خبــر دیگر اینکه«،فرانک مک کنــزی» ،فرمانده نیروهــای امریکایی در
خاورمیانه و آفریقا که به عراق سفر کرده است ،در اظهاراتی ضمن اذعان
بــه قدرت پهپــادی ایران اعــام کــرد ،امریکا بایــد اقدامات بیشــتری برای
مقابله با پهپادهای کوچک ایران انجام دهد.
به گــزارش فارس ،مک کنزی در خصوص قــدرت پهپادی ایران گفت:
ایــران در ســالهای آینده قدرت خــود را در این بخــش افزایش خواهد
داد و از پهپادهــای کوچــک در ســطحی گســتردهتر اســتفاده خواهــد
کــرد .او افــزود :مــا ســخت در تــاش برای جبــران ضعفهــای خود به
منظورمقابلــه مؤثــر بــا پهپادهــا هســتیم .پهپادهــای کوچــک و ارزان
قیمت ،به ســختی شناســایی میشــوند و شکســت آنها مشــکل اســت.
تالشهــا برای یافتــن راههایی جهت قطع ارتبــاط و کنترل بین پهپاد و
اپراتور آن ،بهبود حســگرهای رادار برای شناســایی سریع تهدید هنگام
نزدیک شدن و یافتن روشهای مؤثر الکترونیکی و جنبشی برای پایین
آوردن این پهپادها در جریان است.

جنایات استکبار سرفصل کتاب های درسی میشود؟

دست آخر اینکه ،طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات استکبار
جهانی درکتاب های درسی مدارس و دانشگاهها اعالم وصول شد.
به گزارش ایرنا در جلسه علنی روز یکشنبه طرح استفساریه ماده  ۶۰قانون
الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت و الزام
دولــت به تعیین ســرفصل جنایــات اســتکبار جهانی درکتاب های درســی
مدارس و دانشــگاهها اعالم وصول شــد.همچنین طرح اجــرای پروژههای
ریلــی با تهاتر نفت خام ،اصالح مواد  ۱۸۲و  ۱۸۴آییننامه داخلی مجلس
و اصــاح مــواد  ۳۶۸و  ۴۳۵قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومی و
انقالب در امور مدنی بهصورت عادی اعالم وصول شد.

دفاعی

فردا؛ نتیجه بررسی صالحیتها اعالم میشود
گــروه سیاســی /فــردا و بــا اتمام کار بررســی
صالحیــت نامزدهــای انتخابــات ریاســت
جمهــوری ،گمانــه زنیهــا ،پیشبینیهــا و
شــایعات مختلــف دربــاره نامزدها بــه پایان
مــی رســد .کار بررســی صالحیــت هــا بعد از
اســتفاده از فرصــت  5روزه اول ،بــه  5روزه
قانونــی دوم هــم کشــیده شــده و در آســتانه
اتمــام ایــن مهلــت ،در کنــار فعالیتهــای
نامزدهــا و ســتادها و حامیان آنهــا عمدتاً در
رســانهها و فضــای مجــازی ،گمانهزنیهــا و
پخش شایعات هم به اوج خود رسیده است.
این در حالی اســت که پیش از این عباسعلی
کدخدایی ،سخنگوی شورا هرگونه خبرسازی
درباره تأیید یا عدم تأیید نامزدها قبل از پایان
کار شورای نگهبان را تکذیب کرده بود .با این
حال در ادامه خبرسازیهای روزهای گذشته،
دیــروز هم برخی رســانهها مدعی شــدند که
طوالنی شــدن بررســی صالحیتها به خاطر
اختــاف نظرهایــی در باره یکــی دو داوطلب
شــناخته شــدهتر انتخابــات بــوده اســت .بــه
گــزارش ایرنــا ،در تازهتریــن ایــن شــایعات،
کانالهای خبری و حسابهای توییتری از رد
صالحیت یکی از چهرههای مطرح داوطلب
به دلیل حضور فرزندش در یکی از کشورهای
غربی خبر دادند.
یکــی از نماینــدگان مجلــس هــم از ارســال
مدارک تخلف و احراز جرم داوطلب دیگری
به شورای نگهبان به منظور رد صالحیت وی
ســخن گفت .رســانه دیگــری از رد صالحیت
داوطلــب دیگــری بــه دلیل وخامت شــرایط
جســمی او خبــر داد و بعضیهــا هم نســبت
به جایگاه و مســئولیت مهم یکــی از نامزدها
و ورود او بــه رقابت انتخابات با حفظ ســمت
ابهاماتی مطرح کردهاند.
با ایــن حال فــردا آخرین جلســه اعضای
شــورای نگهبــان بــرای بررســی صالحیــت
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری
برگزار میشــود .این را عباســعلی کدخدایی،
توگــو بــا شــبکه خبر
ســخنگوی شــورا در گف 
اعالم کرد .او با بیان اینکه دوشــنبه و سهشنبه
جلسات شورا برای بررسی صالحیتها ادامه
مییابــد ،گفت کــه اســامی نامزدهــای تأیید
شــده سهشنبه به وزارت کشور اعالم میشود.
وی ادامــه داد :همچنــان کار مــا ادامــه دارد و
الزم است که گزارشهای کارشناسی بیشتری
را مالحظــه کنیــم .االن کــه دو روز مانــده بــه
پایان مهلت ،بنده هم حتی نمیدانم نتیجه
بررســیها چه خواهد بود .برخی از داوطلبان
مراجعــه کــرده و برخــی دیگــر هــم مطالب
جدیــدی ارائه کردهاند ،اگر نکتهای ببینیم که
نیاز به حضور داوطلبان باشــد ،از آنها دعوت
میکنیم تا با اعضای شورای نگهبان صحبت
کننــد .شــورای نگهبــان از هــر دو فرصــت
 5روزه قانونــی بــرای بررســی صالحیــت
نامزدها استفاده کرده است.

ëëقرعهکشیمناظرههایتلویزیونی
دیــروز همچنیــن ســید احســان قاضــیزاده
هاشمی ،عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکه
فضاهــا و رســانههای نویــن و بــه اصطــاح
«آیپیتیوی»هــا بســتری بــرای معرفــی
برنامههــا ،اولویتهــا و برگــزاری مناظرههــا
است ،تصریح کرد :این فضاها باید بهعدالت
بیــن همــه کاندیداهــا توزیــع شــود .بــه گفته
وی دعــوت بــه مناظــره پیــش از اعــام نظــر
رســمی شــورای نگهبــان غیــر قانونی اســت.
بهگزارش ایسنا ،قاضیزاده درباره قرعه کشی
مناظرههــای تلویزیونی اظهار داشــت :قرعه
کشــی برنامههــای انتخاباتی در صداوســیما
در فاصلــه  ۴۸ســاعته پــس از اعــام نتایــج
بررســی صالحیتها تا آغــاز تبلیغات برگزار
میشــود و بنا داریم این مراســم بهطور زنده
و مستقیم پخش شــود .این نماینده مجلس
همچنیــن دربــاره انتشــار برخــی خبرهــای
غیررســمی دربــاره مجــری مناظرههــای
تلویزیونــی ،تصریــح کــرد :تاکنــون دربــاره
مجری مناظرههای انتخاباتی در کمیســیون،
تصمیمــی گرفتــه نشــده و قطعاً افــرادی که
دارای حسن سابقه و شرایط الزم برای اجرای
این مناظرهها باشــند در کمیســیون مطرح و
بررسی میشوند.
ëëافشار:مخالفمذاکراتنیستیم
توگو
دیــروز هــم نامزدهای انتخابــات در گف 
با رســانههای مختلف یا در فضای مجازی به
بیان نقطــه نظرات خــود پرداختند .علیرضا
افشــار یکــی از ایــن نامزدهــا در جــواب ایــن
پرســش ایســنا کــه آیــا در انتخابــات پیش رو
فضــا دو قطبــی میشــود؟ تصریح کــرد :یک
عدهای دنبال این موضوع هستند میخواهند
ناکارآمدیها از جلو چشم مردم کنار برود و با
دو قطبی گریها مثل مذاکرات وین و برجام
پیش بروند .ما مخالف مذاکرات نیستیم ،اما
باید در حاشــیه باشــد .برجام هــم برنامهای
اســت کــه در حد خــودش بایــد بــه آن توجه
شــود ،اما نباید به برنامه اصلی کشــور تبدیل
شــود .افشــار همچنیــن در ارتباط بــا موضوع

ائتــاف درون گروهی اصولگرایــان هم گفت
که نامزدها باید به نفع کســی که رأی بیشتری
در نظرسنجیها دارد ،کنار بروند .تا االن آقای
رئیسی بیش از همه رأی دارند .اما باید تا یک
ماه دیگر صبر کنیم.
ëëشجاعی :سیاستمداران بد توسط کسانی که
رأی نمیدهند انتخاب میشوند
زهرا شــجاعی جدیترین نامزد زن انتخابات
نیز درباره نخستین اقدام خود بعد از انتخاب
شــدن به ایرنــا گفــت :در نخســتین حرکت و
اقــدام کنفرانــس مطبوعاتــی میگــذارم و با
مــردم صحبــت میکنم .ما بر اســاس عنوان
دولــت آشــتی و صلح نیــاز داریــم در عرصه
توگــو و انســجام ایجاد
سیاســت داخلی گف 
کنیــم .مــن در ایــن کنفرانــس مطبوعاتــی از
مردم درخواســت کمک و اعالم همبســتگی
بیــن گروههــای مختلــف سیاســی خواهــم
داشــت .باید چتری باز کنیــم تا تمام ایرانیان
و گروههــا احســاس کننــد رئیسجمهــوری
خودشــان انتخاب شــده اســت .بهگفتــه وی،
سیاســتمداران بــد توســط کســانی کــه رأی
نمیدهند انتخاب میشــوند .بنابراین باید با
مشارکت باال برای بهترین انتخاب تالش کرد.
معصومــه ابتــکار ،معــاون رئیسجمهــوری
هــم دیــروز در توئیتر نوشــت« :هفته گذشــته
در نامــهای به دبیر شــورای نگهبان از ایشــان
درخواســت کــردم ظرفیــت قانــون اساســی
بــرای نامــزدی زنــان را در انتخابات ریاســت
جمهوری در نظر بگیرند و برای اولین بار یک
زن را در میان نامزدها تأیید کنند تا به احیای
ســرمایههای اجتماعــی کشــور کمــک کــرده
باشند ،منتظریم»...
 ëëجهانگیری دوم خرداد را گرامی داشت
اســحاق جهانگیــری ،نامــزد اصالحطلــب
هــم برنامههــای انتخاباتــی دیروز خــود را با
توئیتی درباره ســالروز دوم خرداد شروع کرد
و نوشــت« :دوم خرداد است؛ ســالگرد روزی
که روشن شد مردم خواستار تغییرند و نظام
هــم انعطــاف نشــان داد.خاتمــی و دولــت
اصالحــات تهدیدهــای جــدی بینالمللی و
منطقهای را از ایران دور کردند و فرصتهای

دستگیری عامالن انفجار سراوان

نو بــرای توســعه ایــران و گشــایش در زندگی
مــردم بهوجــود آوردنــد .کشــور بــاز هــم بــه
اصالحات افقگشا و واقعی نیاز دارد».
ëëرئیس ســتاد رئیســی :امریــکا قابــل تعامل
نیست
علــی نیکــزاد ،رئیــس ســتاد انتخاباتی ســید
ابراهیــم رئیســی هــم در همایــش ســتاد
انتخابــات ائتــاف جوانــان انقالبــی بــا بیــان
اینکــه مــا معتقد هســتیم که امریــکا با خوی
اســتکباری و ابزارهایی که در دست دارد قابل
تعامــل نیســت و امریــکا بــا ایــران قــوی کنار
نخواهــد آمد ،گفــت :عملکرد دولتمــردان و
مجلــس و بعضــی از کارگزاران کشــور ســبب
شده است تا ســرمایه اجتماعی کشور آسیب
ببیند .بهگزارش فارس او گفت :انتخاب غلط
دلیل شــرایط فعلــی جامعه اســت ،انتخاب
غلط یعنی اینکه فرمانده را نادرست انتخاب
کنید و در کشتی قرار دارید که همه نخبگان در
کشتی قرار دارند اما ناخدا کار بلد نیست و به
سرمنزل مقصود نخواهد رسید .انتخاب غلط
یعنی اینکه کل اقتصاد کشور را در وزارت امور
خارجــه و موضوعــی بهنــام مذاکــره و برجام
محدود کنید.
ëëدو راهی امریکا درباره ایران
به روایت الریجانی
علیالریجانــی هــم دیگر نامــزد انتخابات با
توگو کــرد و در توضیح
شــبکه المیادیــن گف 
شــعار «نه کلیــد! نه چکش!» گفــت که حوزه
اقتصاد منطق خاص خــودش را دارد؛ یعنی
در حوزه اقتصاد باید مردم مشــارکت داشــته
باشــند و مردم رقابت کننــد و عرضه و تقاضا
علــم خــاص خــودش را دارد .نمیتــوان آن
منطقــی که در نیروهای مســلح هســت یا در
قوه قضائیه هســت یا در جاهای دیگر هست
را اینجــا پیاده کرد .هر کدام منطق خودشــان
را دارنــد و همــه هــم محترم هســتند ،ما هم
نیــروی مســلح عزیــزی داریم و هــم قضات
عزیزی داریــم اما منطــق کاری آنها متفاوت
هســت تــا عرصــه اقتصــاد .او دربــاره اعتماد
بــه امریــکا هــم افــزود :امریکاییهــا در یــک
آزمون خیلی مهم هستند ،اگر همکاریشان
صادقانــه باشــد و بــه تعهــدی کــه میگویند
عمــل کننــد ،میتوانــد در روابط آتــی ایران و
امریــکا تأثیر بگذارد .اینجا یک محل دوراهی
هســت .میتوانند رفتارشــان را اصــاح کنند
و بنابرایــن نتایجــش ایــن خواهــد بــود که در
آینده ایران و امریکا میتوانند گام دیگری هم
داشــته باشــند و اما اگر راه غلــط بروند نتایج
خاص خودش را دارد.
الریجانــی همچنیــن در توئیتــی نوشــت:
«شــنیدهام عــدهای بــه دنبــال حــذف پخش
زنــده مناظــرات هســتند؛ امیــدوارم این خبر
نادرســت باشــد .تحقــق این قبیــل بدعتها
بــا ادعــای مشــارکت حداکثــری نمیخواند و
انتخابات را از اراده مردم خالی خواهد کرد».

اخبــــار

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز
از تلفیــق پشــتیبانی مردمی و قدرت نیروهای مســلح ،از
یک قــدرت دفاعــی اطمینانبخــش برخورداریم ،تأکید
کــرد که این امر باعث شــده گزینه تهدیــد نظامی از روی
میز دشــمنان برداشــته شــود .به گزارش ایســنا ،سرتیپ
امیــر حاتمی ،روز گذشــته در مراســم افتتاح «نمایشــگاه
پیشــرفتها و دســتاوردهای وزارت دفــاع در حــوزه رزم
زمینــی» کــه با حضور رئیــس مجلس برگزار شــد ،گفت:
امــروز از تلفیــق پشــتیبانی مردمــی و قــدرت نیروهــای
مسلح ،از یک قدرت دفاعی اطمینانبخش برخورداریم
و مــردم عزیــز مــا قــدر ایــن قــدرت و امنیــت را بهخوبی
میداننــد ،تا جایی که امــروز بر اثر این قدرت ،دشــمنان
کــه روزی ما را تهدیــد میکردند و از گزینههــای روی میز
حــرف میزدنــد ،دســت تأســف بر پــای خــود میزنند و
میگوینــد ما برتری خود را از دســت دادهایــم .وزیر دفاع
بــا بیــان اینکــه این قــدرت با یــک منطــق کامــاً دقیق و
درســت مورد اســتفاده قرار میگیرد ،افزود :ما معتقدیم
و اینگونــه عمــل میکنیــم کــه امنیــت در یــک منطقــه
جغرافیایی به هم پیوسته و امنیت در یک منطقه حاصل
همکاری کشــورهای منطقه اســت و در همین راســتا نیز
تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتهایم.حاتمــی بــا تأکید
بــر اینکه شــهادت حاج قاســم این پیــام را صــادر کرد که
قدرت اطمینانبخش ما برای امنیت همه اســت گفت:
نمونــه اخیر این موضــوع هم مقاومت و جنــگ مبارزان
فلســطینی با دشــمن صهیونیســتی بود که درس بزرگی
به آنها داد و به دشمن فهماند که بهجای فضولی در کار
دیگران و ترور امثال شــهید فخریزادهها باید حواسشان
بــه کار خودشــان باشــد و درخت پوســیده صهیونیســت
پوسیده است و این جنگ نشان داد که این درخت بزودی
خواهد افتاد.او با اشــاره به اینکه محور اصلی فعالیت ما
دســتیابی به تســلیحات راهبردی در همه حوزهها است،
اضافه کرد :ما اهداف اصلی در حوزه رزم زمینی را محقق
کردیم .در حوزه موشکی نیز دارای یک توانمندی حقیقی
هستیم ،در حوزه پدافند ارتفاعهای باال ،متوسط و پایین
انــواع ســامانهها را در اختیــار داریم و در حــوزه پهپاد نیز
بیتردیــد جــزو قدرتهای اول دنیا هســتیم و میتوانیم
مأموریتهای خود را بهخوبی انجام دهیم.
ëëابــراز رضایــت رئیس مجلس از پیشــرفت تســلیحاتی
کشور
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در سخنان خود در
این مراســم پــس از بازدید از تجهیزات دفاعی کشــور در
حوزه رزم زمینی ،اظهار کرد :به رغم آشنایی که با مسائل
دفاعی و امنیتی دارم ،تصور نمیکردم که در حوزه دفاعی
و امنیتــی زمینــی شــاهد چنیــن تحــول و تنوعی باشــیم.
محمدباقــر قالیبــاف اظهار کرد :ســاخت ایــن تجهیزات
و امکانــات بــرای دفاع از امت اســام ،دفاع از مظلومین
و ایجــاد بازدارندگــی برابر دشــمن ،مجاهدت اســت .اگر
روزی دشمن چشم طمعی به این سرزمین داشته باشد،
با این تجهیزات بهترین دفاع را خواهیم داشــت .رئیس
مجلس با بیان اینکه اســاس اســتحکام نظام اسالمی به
صنعت و قدرت موشکیاش نیست بلکه به قلب یکایک
مردم است ،تصریح کرد :مردم باید باور داشته باشند که
عمق استراتژیک ما قلب آنان است و همین باور موجب
تحــول در حوزههای مختلف میشــود .قالیبــاف با بیان
اینکه در مســائل نظامــی به دنبال بازدارندگــی و دفاع از
ســرزمین خود و به دنبــال صلح پایدار ،آرامــش و روابط
دوستی با همسایگان و امت اسالمی هستیم ،تأکید کرد:
در برابر هر تجاوزی هم محکم ایستادهایم.

مجلسیها روبه رو شد.
در جلســه دیروز مجلس علیرضا ســلیمی ،عضو
هیــأت رئیســه در تذکــری شــفاهی گفــت :آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمی ســه ماه فرصت داشــت
کــه به تعهدات خود عمل کند اما اینگونه نشــد و
روز گذشته هم فرصت قانونی آنها به پایان رسید.
بر اســاس قانون باید کلیــه تصاویر و فیلمهایی که
توســط دوربینهــای ســازمان انــرژی اتمــی ضبط
شده اســت ،پاک شود و انتظار ما از رئیس سازمان
انرژی اتمی این اســت که هر چه سریعتر خبر دهد
که فرصــت آژانس تمام شــده و ذخیــره تصاویر و
فیلمها پاک شده است.
بهگــزارش ایرنــا ،محمــد باقــر قالیبــاف ،رئیــس
مجلــس هــم در پاســخ بــه این تذکــر ،گفــت« :ما
مصمم هســتیم کــه قانون اقــدام راهبــردی برای
لغــو تحریمها و صیانــت از حقوق ملــت ایران در
زمانهای مشخص و بر اساس مصوبات اجرا شود
و رهبــر معظــم انقالب هــم بارها بر ایــن موضوع

تأکید کردند .فرصت سه ماهه آژانس تا اول خرداد
ماه بود و بر این اســاس آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی حق دسترسی به تصاویر و اطالعات سازمان
انــرژی اتمی را ندارد و روز گذشــته هــم در این باره
بحث و تصمیمگیری شــد« ».نصــراهلل پژمانفر»
نماینده مشــهد هــم در تذکری بــا یــادآوری پایان
توافــق موقــت و ضــرورت از بیــن بــردن اطالعات
ذخیره شده در دوربینهای بازرسان آژانس ،گفت:
«هــر آنچه که در وین توافق کردند باید در مجلس
به تأیید و تصویب برسد و در صورتی که در مجلس
تأیید نشود ،این مذاکرات و توافقها ارزشی ندارد».
در پاســخ رئیــس مجلــس اگر چــه تأکید شــده که
آژانــس حق دسترســی بــه اطالعات ذخیره شــده
را ندارد ،اما درخواســت تذکــر دهندگان برای پاک
کردن محتوای فیلمها را نیز تأیید نکرده و خبر داده
کــه در این باره بحث و تصمیمگیری شــده اســت.
بهنظر میرســد اشاره قالیباف به تصمیمگیری در
ایــن باره به اتخاذ تصمیم در شــورای عالی امنیت

ملی بر میگردد.
در همیــن بــاره پایــگاه اطالعرســانی «نــور نیــوز»
نزدیــک به دبیــر خانه شــورای عالــی امنیت ملی
به نقــل از یک مقام مطلع در دبیرخانه این شــورا
خبــر داده که با توجه به پایــان یافتن ضرباالجل
سه ماهه ایران به آژانس ،احتمال تمدید مشروط
توافــق قبلی برای مدت یــک ماه وجــود دارد .این
مقام مطلع بررســی این موضوع را ناشی از حسن
نیت ایــران برای فرصــت دادن به رونــد مذاکرات
جاری در وین اعالم کرد و افزود :در صورت قطعی
شدن این تصمیم انتظار میرود طرفهای مذاکره
کننــده از فرصت مجددی که ایران در اختیارشــان
قرار خواهد داد استفاده کنند و با پذیرش مطالبات
قانونــی ایــران روند دســتیابی به توافق را تســهیل
نمایند.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمانهای
بینالمللی در وین نیز با انتشــار پیامی در حســاب
کاربری خود در توئیتر از خبر تمدید احتمالی توافق
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال کرد
و نوشت« :در صورتی که (این خبر) حقیقت داشته
باشد ،گامی مثبت و ضروری است .مشتاق شنیدن
اعالم رسمی آن هســتیم ».روز پنجشنبه گذشته و
در آســتانه پایــان این فرصــت ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی با انتشــار بیانیهای اعــام کرد که برای
تمدیــد احتمالــی توافق موقت ســه ماهه بــا ایران
توگو میکند .رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس،
گف 
هم پیشتر گفته بود امکان تمدید این توافق وجود
دارد.
 18اردیبهشت ماه هم سید عباس عراقچی ،رئیس
هیــأت مذاکره کننــده ایران در وین ابــراز امیدواری
کــرده بود که با پیشــرفت کافــی در مذاکرات ،دیگر
نیازی به تمدید مهلت بازرسی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی وجود نداشــته باشــد .او امــا این را هم
گفتــه بود کــه تهــران در صــورت نیــاز تمدیــد این
مهلت را در زمان مناسب بررسی خواهد کرد.

دیگه چه خبر

توافق ایران با آژانس تمدید می شود

خبــر اول اینکــه ،ســفارت تهــران در ایــروان ادعــای برخــی رســانههای
ارمنستانی را درباره بازداشت نظامیان این کشور در ایران رد کرد.
بــه گزارش ایرنــا ،بنا بــر گــزارش «رادیو جمهوری ارمنســتان» ،ســفارت
ایران در ارمنســتان بــا رد گزارشهایی درباره ادعــای حضور  ۱۶۰نظامی
ارمنســتانی در ایران و بازداشــت آنها توســط ایران همچنیــن اعالم کرد:
«شایعات درباره اینکه  ۱۶۰نظامی ارمنستانی هم اکنون در ایران هستند
و طرف ایرانی برای استرداد آنها پیش شرطهایی تعیین کرده ،نادرست
و بیاســاس اســت».پیش از این برخی رســانههای ارمنســتانی گزارشــی
منتشــر کردند مبنی بر اینکه این  ۱۶۰نظامی ارمنســتان در جریان جنگ
 ۴۴روزه (با جمهوری آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ کوهســتانی) وارد
مــرز ایران شــده بودنــد و ایــران آنها را دســتگیر کــرده اســت.این ادعاها
در شــرایطی مطــرح شــده کــه جمهوری اســامی ایــران روابــط خوبی با
همســایگان خود دارد و همواره در جریان جنگ اخیر بر ســر منطقه قره
باغ کوهســتانی بین ارمنســتان و جمهوری آذربایجان بر لزوم اجتناب از
جنگ و گفتوگو تأکید کرده است.

وزارت اطالعــات اعالم کــرد :با تالش ســربازان گمنام امــام زمان(عج) در
سیســتان و بلوچستان و آذربایجان غربی ،سه تیم تروریستی متالشی شد و
عامالن انفجار تروریستی اول فروردین در سراوان دستگیر شدند.
بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت اطالعات ،این انفجار کور تروریســتی
کــه در میــدان کوزه ســراوان رخ داد منجر به شــهادت یک نوجوان شــانزده
ســاله بلوچ و زخمی شــدن چند عابر بیگناه شد .عناصر این تیم وابسته به
گروهک تروریســتی جیش الظلم ،آموزش نظامی را در یک کشــور خارجی
دیده و با هدایت گروهک ،اقدام به این جنایت کردند.
از این تیم که بهدنبال اقدامات تروریستی دیگری بود یک قبضه کلت کمری،
شصت کیلو مواد منفجره به همراه ریموت کنترل و چاشنی انفجاری ،کشف و
ضبط شد .یک تیم دیگر نیز در سیستان و بلوچستان شناسایی و با دستگیری
آنها از چند اقدام ایذایی و تروریستی جلوگیری شد .این تیم با هدایت گروهک
تروریســتی جنایتکار مســتقر در اروپا ،بهدنبال اقدامات تروریســتی در سطح
اســتان و انفجار وحشــیانه در اماکن مذهبــی ،برای تفرقهافکنــی و اختالفات
مذهبی بود .از سرکرده شرور این تیم تروریستی که سابقه قاچاق مواد مخدر
و قتــل دارد دو قبضه کلت کمــری ،دو قبضه کالش بههمراه مقادیری ابزار و
مواد ســاخت بمب کشــف گردید .همچنین یک تیم مســلح که برای اخاذی
و اقدام تروریســتی از اقلیم عراق وارد کشــور شده بود تحت رصد قرار گرفت
و پــس از درگیــری مســلحانه در منطقه مــرزی ارومیه ،دو نفر از آنها کشــته و
یک نفر متواری شــد .از این تیم تروریســتی ،دو قبضه کالش ،نارنجک ،مواد
انفجاری و مهمات به دست آمد.وزارت اطالعات به گروهکهای تروریستی
هشــدار داد :هرگونه اقدام علیه امنیت کشور ،با واکنش قاطع و مؤثر مواجه
خواهد شــد .کشــورهایی که مأمن فعالیت این گروههای تروریســتی هستند
نیز باید پاسخگوی اقدامات تروریستی آنها باشند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه:

نامزدها از دامن زدن به مسائل قومیتی
خودداری کنند

ماموســتا مامد کلشــی نژاد ،امام جمعه اهل ســنت ارومیه با تأکید بر لزوم
توجــه بــه رقابت بــه جای تخریــب در ایام تبلیغــات انتخاباتــی گفت :تکثر
کاندیداها موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات میشود.
بــه گزارش ایرنا ،ماموســتا مامد کلشــی نژاد ضمن پرهیــز دادن نامزدهای
انتخاباتــی از رفتارهــای تفرقــه افکنانه ،از آنــان خواســت از تبلیغات منفی
م توجه داشــته باشــند کــه چنین
علیــه یکدیگــر پرهیــز کننــد و بــه این مهــ 
رفتارهایی زمینه شــک و تردید به کاندیداهــا را فراهم میکند .او با تأکید بر
اینکه نامزدها و اصحاب رســانه از دامن زدن به مســائل قومیتی خودداری
و از شــعارهای تفرقــه افکنانــه پرهیــز کنند تا از ســوء اســتفاده برخــی افراد
جلوگیــری شــود ،اضافه کــرد :نامزدها بــا دادن شــعارها و وعدههایی که در
تــوان آنان نیســت و قدرت عمــل به آن را ندارند ،با احساســات مردم بازی
نکنند زیرا تجربه ثابت کرده چنین شــعارهایی موجب مأیوس شدن مردم
میشــود .ماموســتا کلشــی نژاد ،با بیان اینکه همه اقوام ایرانــی در کنار هم
زندگــی محبتآمیــز داشــته و همهبرای کشــور شــهید دادهانــد و نباید بین
مردم این نگرانی وجود داشــته باشــد که در صورت انتخاب فردی از طیفی
بــه افراد دیگر توجه نخواهد شــد ،گفت :حضور پرشــور مــردم در انتخابات
باعث میشــود شــخص منتخب از آرای باالی مردمی برخوردار شــده و در
آینده با دلگرمی و پشــتوانه قوی در عرصه بینالمللی حاضر شده و قدرت
دیپلماسی کشور در عرصه جهانی افزایش یابد.

ابتالی محتشمی پور به کرونا

حجتاالسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور ،عضو مجمع روحانیون مبارز به
دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتان خاتم االنبیا(ص) بســتری شد .به گزارش
ایلنا ،حجتاالســام محتشــمیپور در ســالهای اخیر در شهر نجف اشرف
زندگــی میکــرد که پــس از ابتال به کرونا ،ابتدا به بیمارســتانی در کرمانشــاه
منتقــل و بعــد از مــداوای اولیــه ،در  ICUبیمارســتان خاتماالنبیــای تهران
بســتری شــد .ســفیر ایران در ســوریه و نمایندگی مجلس ،از جمله ســوابق
محتشمی پور است.

