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روزگذشــته ســخنگوی دولــت 
ســیزدهم وضعیت کنونی کشور را به 
صراحت به عملکرد پیشــینیان خود 
نســبت داد و گفت بانیان وضع موجود 

باید خودشان پاسخگو باشند.
این اولین بار نیســت که افرادی از 
دولت سیزدهم به انتقاد از عملکرد دولت 
گذشته می پردازند، بلکه در هفته های 
اخیر روند این انتقادات شدت گرفته و 
هر روز افرادی از دولت باب انتقاد از دولت 
قبل را باز می کنند. به نظر می رســد با 
پایان دوران ماه عسل دولت سیزدهم و 
افزایش انتقادات به عدم تحقق شعارهای 
انتخاباتــی، دولتی ها متهــم کردن 
پیشــینیان را موثر دیده اند؛ راهبردی 
نخ نما که در اکثــر دوره ها به کار گرفته 
شده است؛ همواره دولت ها کاستی ها و 
مشکالت را بر گردن قبلی ها انداخته اند. 
راهکاری که شاید در کوتاه مدت جوابگو 
باشــد اما مطمئنا در بلندمدت به ضرر 
دولت مستقرخواهد بود. انتقادات دولت 
مســتقر به عملکرد دولت روحانی از 
بحث واردات واکسن کرونا، تا مذاکرات 
هســته ای و ادعای خزانه خالی و تاثیر 
آن بر روند مذاکرات برجام مطرح شده 

است.روز گذشته این سخنگوی دولت 
بود که در نشست خبری با خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس 
ســازمان برنامه و بودجه دولت حسن 
روحانی، درباره عدم خالی بودن خزانه 
و در تشریح شرایط تحویل گرفتن خزانه 
از دولت قبلی، گفت: واقعا اولویت دولت 
پاسخ گو به ناقدان و مردم است به نخبگان 
و اصحاب رسانه است. بانیان وضع موجود 
باید خودشان پاســخگو باشند. اینکه 
بخواهند نقدی را مطرح کنند، نه تنها 
دولت که مردم هــم این را برنمی تابند. 
در مورد خزانه هم اشــاره شد که خزانه 

مقروض بود نه اینکه خالی باشد.
پیش از این نیز ابراهیم  رئیسی که به 
مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شریف 
رفته بود اعالم کرددولت ســیزدهم نه 
یک خزانه خالی که یک خزانه مقروض 
را تحویل گرفــت، ماهیانــه ۱۰ هزار 
میلیارد تومان در کنار دیگر هزینه ها، 
برای فاکتورهای هزینه شــده دولت 
قبل می پردازیــم این ها صحبت های 
ابراهیــم رئیســی در زمانیکــه برای 
دومین بار نمایندگان کشورهای ۱+4 
با تیم جدید مذاکره کننده ایرانی گفتگو 
می کردند، حاشیه ساز شد. زیرا خود او 
در دوران انتخابات ریاســت جمهوری 

گفته بودحتی دانشجوی ترم اول وزارت 
خارجه هم می داند کســی که در حال 
مذاکره است نباید بگوید خزانه کشور 
خالی است. )۱۸ خرداد ۱4۰۰( پیش تر 
نیز  رئیسی اعالم کرده بود که در نخستین 
ماه ریاست جمهوری اش، برای پرداخت 
حقوق کارمندان، به هیچ اعتبار و منبع 
مالی دسترسی نداشته و همچنان هم، 
در حال پرداخت سررسید بدهی های 
دولت قبل است.این سخنان البته بدون 
واکنش نبود و برخی از اعضای دولت قبل 
به آن پاسخ دادند؛ اما آنچه ادامه یافت 
انتقادات مســئوالن فعلی از مسئوالن 
قبلی بود.انتشــار چنیــن گزارش ها 
و انتقاداتــی آن هــم در دوران احیای 
مذاکرات برجام نگرانی از سرنوشــت 

مذاکرات توســط تیم جدید را تقویت 
کرد. برخی تحلیلگــران این انتقادات 
را زمینه ســازی برای توجیه شکست 
مذاکرات عنوان کردند. برخی نیز همان 
اتهام  رئیسی به حسن روحانی را متوجه 
خود او دانسته و بیان گالیه از خالی بودن 
خزانه را در زمان مذاکرات گرا دادن برای 
اعمال تحریم های بیشــتر و از طرفی 
ایجاد دلســردی و نگرانی بیشتر برای 

مردم و فعاالن اقتصادی دانستند.
نگاه به غرب یا به شرق

ایــن تنها صحبت رســمی رییس 
دولت و مقامات دیگــر آن درباره انتقاد 
از دولت قبل نبود. محمد حســینی، 
معــاون پارلمانی رئیســی، در جریان 
یک سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه 
عباسپور گفته بود همه می دانیم آقای 
رئیسی در یک شرایط گل و بلبل کشور را 
تحویل نگرفته است. همین االن ماهانه 
چند هزار میلیارد تومــان بدهی های 
دولت سابق توســط دولت سیزدهم 
پرداخت می شــود. اگر در گذشــته 
می گفتند خزانه خالی تحویل گرفتیم 
ما باید بگوییم که عالوه بــر آن دولت 
را با قرض فــراوان تحویل گرفتیم. این 
اظهارات در حالی مطرح شده که بارها 
مســئوالن دولت روحانی خالی بودن 
خزانه را تکذیب کرده انــد اما مقامات 
دولت رئیسی و رســانه های همسو در 

حال تکرار این ادعای هستند.
پیش از این نیــز عضویت ایران در 
ســازمان همکاری های شــانگهای و 
واردات واکســن به کشورزمینه علنی 
شدن انتقادات  رئیسی از دولت قبل را 
فراهم کرد.ابراهیم رئیسی در دیدار با 
فرزندان و خانواده شهدا با بیان اینکه 
اگر بر توان داخلــی تکیه کنیم، انجام 
خیلی از کارها ممکن خواهد شــد؛ از 
دولت قبل انتقاد کرد: متأسفانه شاهد 
بودیم کــه بعضی ها واردات واکســن 
یا حتی پیوســتن کشــور به سازمان 
 FATF شانگهای را متوقف بر پذیرش
کرده بودند و حتی در جلسات رسمی 
نیز بر موضع خود پافشاری می کردند. 

او ادامه داد: در فاصله کوتاه سپری شده 
از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده 
که باعث افزایش واردات واکســن یا 
پذیرش عضویت کشورمان در سازمان 
شانگهای بشــود، اال اینکه کشورهای 
همسایه و دوســت ما دیدند که دیگر 
توجه ما صرفا به غرب نیست و ارتباط با 
همسایگان و کشورهای منطقه اولویت 
سیاست خارجی ایران شده است. اتهام 
نگاه به غرب از دیگر مسایلی است که 
این روزها بویــژه در جریان مذاکرات 
هســته ای از ســوی دولت  رئیسی، 
علیه دولت روحانی مطرح می شــود. 
رویکردی که تیم مذاکره کننده جدید 

بنا به تغییر آن دارد.
 خرید واکسن کرونا 
در کدام دولت بود؟

 حسن روحانی در آخرین روزهای 
ریاســتش بر دولت گفته بود: ما اگر به 
FATF نپیوستیم و اجرا نشد، باید به 
مردم توضیح بدهیم کــه این موضوع 
چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه 
را متحمل می شود. این لوایح هیچ ربطی 
به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد 
یا نباشد این لوایح الزم است. موضوعی 
که گرچه  رئیســی در دوران انتخابات 
آن را تایید کرده بود اما بعدا مورد توجه 

دولت قرار نگرفت.
 نکته دیگری که زمینه انتقاد رئیسی 

و دولت او نسبت به عملکرد پیشینیان 
را فراهــم کرده، بحث خرید واکســن 
بود. دولت  رئیسی  افزایش روند واردات 
واکسن کرونا به کشور را دستاورد خود 
معرفی کرده و این بزرگترین دستاورد 
آنها در صد روز اول ریاســت جمهوری 
اعالم شد.منتقدان دولت روحانی پا را 
فراتر گذاشته و آنها را متهم به کم کاری 
در خرید و واردات واکســن کردند.در 
همین رابطه مجلس نیز اقدام به تهیه 
گزارشی علیه حســن روحانی کرد اما 
مســوالن دولت روحانی اعالم کردند 
تمامی کارهای خرید و واردات واکسن 
کرونا در دولت قبل انجام شــده بود و 
تنها زمان تحویل آن در دولت  رئیسی 

بوده است.
درهمین رابطه محمدرضا خاتمی 
در کالب هاوس به این موضوع اشــاره 
کرده و گفته بود: از جهانگیری مستقیما 
شنیدم که تمام واکسن ها در دولت سابق 
پیش خرید شدند؛ به جز پنج میلیون ُدز 
واکسن  که دوستان )دولت جدید( آن را 
از کارخانه ای در امارات به جای ۹ دالر، 

۱4 دالر خریده اند.
نزدیک پنج ماه ازعمر دولت ابراهیم 
 رئیسی گذشته اســت.توقعات برای 
تحقق برخی از شــعارهای انتخاباتی و 
تغییر در وضع موجود باال گرفته است.
افزایش قیمت دالر و انتشار فیلم هایی از 
 رئیسی که وعده کنترل قیمت آن را داده 
بود گواه این فشارها بردولت سیزدهم 
است.به نظر می رسد درچنین شرایطی 
که دولت خود را از سمت افکار عمومی 
تحت فشار می بیند،تالش دارد سمت 
پیکان انتقــادات را به طرف دولت قبل 
بچرخاند.به همین دلیل ابراهیم رئیسی، 
درمصاحبه تلویزیونــی دولت خود را 
میراث دار مشــکالت اقتصادی دولت 
حسن روحانی معرفی می کند اما اشاره 
ای به دالیل اصلی مشــکالت از جمله 
بحث تحریم ها و اقدامات ترامپ در بهم 
زدن توافقنامه برجام نمی کنند. او دولت 
قبلی را متهم کرده است که در ماه های 
پایانی خود زیر تعهدات مالی زیادی رفته 
است.اما از کسری بودجه شدید و بلوکه 
شدن دارایی ایران سخنی نمی گوید.زیرا 
ابراهیم رئیسی همچنان معتقد است نان 
و سفره مردم را به مذاکرات هسته ای گره 
نخواهد زد اقدامی که به نظر او دولت قبل 

انجام داده بوده است.

سخنگوی دولت درپی پاسخگویی بانیان وضع موجود است؛
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دیپلماسی

در شــرایطی که اظهارات متفاوتی از روند مذاکرات وین به 
گوش می رسد اما به نظر می رسد سایه اختالفات در این مذاکرات 
بسیار سنگین شده بر همین اساس هم بود که جلسه ای بدون 
حضور ایران دور روز قبل برگزارشــد و حاال خبر رســیده که 
دیپلمات های سه کشور اروپایی در وین با انتشار بیانیه ای مشترک 
به مواضع ایران در مذاکرات احیای برجام انتقاد کرده و مدعی 
شده اند ایران پیشنهادهایی ارائه کرده که با برجام ناسازگار است.
به گزارش فرارو، مقامات دیپلماتیک فرانسه، آلمان و انگلیس 
ضمن ابراز تأسف از این رویکرد تیم جدید ایران گفته اند که در این 
مرحله هنوز امکان مذاکره جدی فراهم نشده است. مسئوالن 
دیپلماتیک سه کشور اروپایی مدعی شده اند: وقت ارزشمندی 
را در مذاکرات برای بحث بر ســر مواضع جدید ایران از دســت 
می دهیم. مواضعی که با برجام سازگار نیست و فراتر از آن چیزی 

است که در این توافق تعیین شده است.
به گفته دیپلمات های فرانسوی، آلمانی و انگلیسی در صورت 
عدم پیشــرفت ســریع در مذاکرات به زودی دیگر برجام تنها 
پوسته ای توخالی خواهد بود و این شرایط مأیوس کننده است زیرا 

نمای کلی توافقی منصفانه و کلی که امکان رفع همه تحریم های 
مرتبط با برجام را فراهم می کند و به نگرانی ما بابت جلوگیری از 
تکثیر ]سالح هسته ای[ پاسخ می دهد از تابستان گذشته کاماًل 
مشخص شده است.اما ادعای دیپلمات های تروئیکای اروپایی در 
حالی مطرح می شود که منابع ایرانی و روسی از پیشرفت مذاکرات 
می گویند و در طرف مقابل هم نماینده اتحادیه اروپا تأکید کرده 
است تالش ها برای رسیدن به توافق ادامه دارد. اما با این حال دیروز 
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در گفت 
و گویی تصریح کرد: هر تحریمی که مغایر با برجام است باید فورا 
برداشته شود خواه این تحریم ها در دوره اوباما اعمال شده باشد یا 
ترامپ یا بایدن، همه آنها باید برداشته شوند. هنوز درباره موضوع 
تحریم ها و برداشــتن تحریم ها، فرایند جدی مذاکرات برای 

برداشتن تحریم ها شروع نشده است.
وی توضیح داد: اگر طرف  مقابل اراده جدی و آمادگی عملی 
برای اجرای همه تعهداتش طبق برجام را داشــته باشد، ظرف 
مدت کوتاهی قادر خواهیم بود که به یک توافق مورد قبول دو 

طرف برسیم.

به گزارش ایرنا، باقری کنی بیان داشــت: آن چیزی که ما 
روی آن در این گفت وگوها تاکید داریم و از قبل هم توســط 
رئیس جمهوری ایران و دیگر مقام های ارشد روی آن تاکید 
شده است، این است که در مذاکرات وین اولویت اصلی ما رفع 
همه تحریم های غیرقانونی و ظالمانه است که علیه ملت ایران 

طی سال های گذشته اعمال شده است.
در همین حال در شــرایطی که احتماالً مذاکرات تا پایان 
هفته ادامه خواهد داشت امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه در 
گفت وگوی تلفنی با الوروف خواستار جدیت هر چه بیشتر 

طرف غربی و ابتکار عمل طرف ها در مذاکرات وین شد. 
در همین حال به گزارش ایسنا، امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه با بدر بن حمد بوســعیدی وزیر امور خارجه سلطنت 
عمان هم تلفنی صحبت کرده و گفت: ایران آماده نیل به یک 
توافق خوب برای بهره مندی کامل از مزایای اقتصادی توافق 

سال 2۰۱5 و رفع نگرانی احتمالی طرف مقابل است. 
مذاکرات ُکند، اما همراه با پیشرفت

هم چنیــن اولیانوف نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین در گفت وگویی تأکید کرد که گرچه مذاکرات 
وین به کندی پیش می رود، اما روند آن در کل با پیشرفت همراه 
است. به گزارش ایســنا این دیپلمات فاش کرده که یکی از 
موضوعات حساس موردبحث در وین، موضوع سانتریفیوژ های 
غنی سازی اورانیوم در ســایت های هسته ای ایران است. وی 

هم چنین توضیح داده اســت که: ما با این سانتریفیوژ ها چه 
باید بکنیم؟ گزینه انتقال آن ها به خارج و یا از بین بردن آن ها 
وجود دارد. گزینه دیگر، مهر و موم این ســانتریفیوژ ها و انبار 
کردن آن ها در ایران تحت ضمانت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اســت. می توان در مورد اینکه کدام یک از این گزینه ها 
انتخاب شود، توافق کرد. این تنها یکی از ده ها موضوعی است 

که باید حل کنیم.
از طرفی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم گفته که: ما در حال 
آماده سازی گزینه های جایگزین در صورت شکست مذاکرات 
با ایران هستیم. ایاالت متحده به طور فعال و مرتب با متحدان 

و شرکای خود درباره گزینه های جایگزین رایزنی می کند.

طرفین، رویکرد یکدیگر را مانع دستیابی به توافق می دانند؛

سایه سنگین اختالف بر سر مذاکرات وین
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دولت ها در شرایطی که خود 
را از سمت افکار عمومی 

تحت فشار می بینند، 
تالش دارند سمت پیکان 
انتقادات را به طرف دولت 
قبل بچرخانند و به همین 
دلیل ابراهیم رئیسی، در 

مصاحبه تلویزیونی، دولت 
خود را میراث دار مشکالت 

اقتصادی دولت حسن 
روحانی معرفی می کند

اتهام نگاه به غرب از دیگر 
مسائلی است که این روزها 

بویژه در جریان مذاکرات 
هسته ای از سوی دولت 

 رئیسی، علیه دولت روحانی 
مطرح می شود. رویکردی 

که تیم مذاکره کننده جدید 
بنا به تغییر آن دارد

آیدا فراهانی

پیگیری مسأله بازداشت معلمان 
از سوی مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: از اینکه چه تعداد بازداشــت شــدند اطالع 
ندارم، اما حتماً مسئله بازداشت تعدادی از معلمان 
را پیگیری می کنم. به گزارش ایلنا، علیرضا منادی 
سفیدان رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در رابطه با تجمعات روز گذشته معلمان، 
گفت: از اینکه چه تعداد بازداشــت شــدند اطالع 
ندارم، اما حتماً مسئله بازداشت تعدادی از معلمان را 
پیگیری می کنم. وی در رابطه با برخورد های صورت 
گرفته بافرهنگیان، بیان کرد: معلم حق دارد که حرف 
خود را بزند، البته در خصوص رتبه بندی به معلمان 
اطالعات غلط داده شده و واقعیت را واژگون جلوه 
دادند. مجلس با تمام قدرت می خواهد از معلمان 
حمایت کند، اما به گونه ای القا کردند که مجلس با 
این طرح مخالف است. بخشی از ریشه این تجمعات 
روز گذشته به نادرست جلوه دادن روند بررسی طرح 

رتبه بندی بود که معلمان را ناراحت کرد.
    

دستگیری ۴۲ دالل ارزی در تهران
رئیس پلیس تهــران از دســتگیری 42 دالل 
ارزی در بازارهای فروش ارز در پایتخت خبر داد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران اظهار کرد: طی هفته های 
گذشنه تعدادی از افراد در بخش معامالت فردایی 
فعالیتشان بیشــتر شــد و بنابه درخواست بانک 
مرکزی به موضوع ورود کردیم برهمین اســاس 
42 نفر از مخالن ارزی و سوءاســتفاده کنندگان از 
کارت های اجاره ای بانکی دستگیر شدند که گردش 
حساب 2 نفر از سر شبکه های تاثیر گذار قاچاق ارز و 
طال، ۳ هزار 4۰۰ میلیارد تومان است. سردار رحیمی 
تصریح کرد: بیش از 55 میلیارد تومان طالی آب 
شده و انواع ارز دالر و یورو کشف شد. وی افزود: در 
فضای مجازی 2۰ سایت و کانال فعال مجرمانه در 
بحث ارز شناسایی شــد و تمام مدیرانشان احضار 
شدند که تعدادی مســدود و مابقی با نظارت بانک 

مرکزی موظف به قیمت گذاری قانونی ارز شدند.
    

ماجرای حقوق ۱۸۴ میلیونی 
یکی از شاغالن قوه قضائیه

مدیرکل امــور اداری کارگزینی قوه قضائیه در 
رابطه با حواشی مطرح شده پیرامون حقوق ۱۸4 
میلیونی یکی از شاغالن قوه  قضائیه گفت: معوقات 
۱۳ ماه یکی از پرسنل به صورت یکجا پرداخت شده 
است. برزویی گفت: درآمد های اتفاقی و معوقات جز 
حقوق و مزایا محسوب نمی شود. مشکل اینجاست 
که در سازمان اداری و استخدامی برای طرح این عدد 
به هیچ چیز استناد نشده است. مبلغی که در اینجا 
اشاره شده، پرداختی مزایای معوق مانده مربوط به 
یک سال گذشته یکی از پرسنل است. به گفته وی 
دریکی دیگر از فیش های حقوقی که مربوط به یک 
قاضی است، پرداختی آن در یک ماه ۱۱۰ میلیون 
تومان بود که ۹5 میلیون تومان آن ســایر معوقات 

بوده است.
    

 مرخصی استعالجی
 برای بکتاش آبتین

بکتاش آبتین، شــاعر، از زندان به مرخصی 
اســتعالجی آمد. به گزارش انصاف نیوز، کانال 
کانون نویســندگان نوشــته اســت که بکتاش 
آبتین از ۱5 آذرماه در پــی ابتال به کرونا از زندان 
به بیمارســتان طالقانی منتقل و یک روز بعد در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شد. خانواده ی 
آبتین با افزایش درگیری ریه، وخیم تر شدن حال 
او، عدم دسترسی به پرونده ی پزشکی و اجتناب 
بیمارســتان از دریافت مواد غذایی تهیه شــده 
توســط خانواده تالش خــود را بــرای گرفتن 
مرخصی اســتعالجی آغاز کردند. روز گذشــته 
وکیل آبتین با مراجعه بــه زندان و دادن گزارش 
بیمارستان از وضعیت او و وخامت حالش توانست 
برای ادامه ی درمان او یک مرخصی استعالجی 

هفت روزه بگیرد.
    

 رد صالحیت برخی از 
 اعضای هیئت مدیره 

انجمن صنفی روزنامه نگاران
لیلی فرهاد پور روزنامه نگار باســابقه و بازرس 
انجمن صنفی روزنامه نــگاران در توییتی خبر از 
رد صالحیت برخی اعضای هیئت مدیره منتخب 
این انجمن داد. وی در توییتی نوشــت: امروز بعد 
از ۶ ماه از انتخابــات انجمن صنفی روزنامه نگاران، 
تصمیم گرفتم به عنوان بازرس اطالع دهم حسن 
نمکدوســت، رئیس انجمن و برخی دیگر از سوی 
»مراجعی«، »رد صالحیت!« شده اند. وی به عنوان 
بازرس گزارشی 25 صفحه ای از اتفاقات رخ داده در 
انجمن صنفی روزنامه نگاران منتشر کرده و در کانال 

خود در تلگرام قرار داده است.

روی موج کوتاه

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره وضعیت 
نیروگاه بوشــهر گفت: تا تاریخ ۱۰ مهر ۱4۰۰ 
حدود 52 میلیارد کیلووات برق به شبکه انتقال 
داده شــد و از ۱۰ مهر برای اورهــال و تعویض 
سوخت رفته و ان شاءاهلل پیش بینی شده دهم 

دی ماه کار خود را آغاز کند. 

به گزارش ایلنارئیس ســازمان انرژی اتمی 
در جمع خبرنگاران تأکید کرد که روابط ایران با 
آژانس باید بر اساس اساس نامه، قوانین و پادمان 

و ان پی تی باشد.
محمد اســالمی درباره توافق بیــن ایران و 
آژانس در خصوص نصب دوربین در مجتمع کرج 
اظهار کرد: کرج و سایر مواردی که در برجام بوده 
خارج از پادمان است، اگر که برجام یک معاهده 
بوده، طرفین تعهداتی داشــتند وقتی آن ها به 
تعهداتشان عمل نکرده و تحریم های ظالمانه 

غیرقانونی شــدید را علیه ایران اعمال کردند، 
دلیلی ندارد که بــرای اجزای تعهدات برجامی 
بر ما فشــار بیاورند، ما در چارچوب پادمان و ان 
پی تی اقدام می کنیم و هیچ چیزی غیرازآن را 

قبول نمی کنیم. 
وی گفت: امیدوارم در مذاکرات یک منطقی 
حاکم باشد که به اصول و ضوابطی پایبند باشند 
و اگر قرار است به برجام عمل کنیم، آن ها هم به 
برجام عمل کنند و اگر نیست ما در چارچوب 
پادمان کار می کنیم. باقی نیز فقط فشار سیاسی 

است. اســالمی درباره روند ساخت دو نیروگاه 
دیگر در بوشهر هم گفت: ما از زمان بندی عقب 
هستیم و در شرایطی که در حال رایزنی هستیم 
امیدواریم بتوانیم منابع مالی را تأمین کنیم و به 
آن سرعت بدهیم. وی درباره توافق با آژانس در 
خصوص مجتمع کرج اظهار داشــت: موضوع 
کرج در یک بسته اســت و موارد ادعایی و کرج 
به هم پیوند خورده و باید هم زمان حل وفصل 

شود.  
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مذاکرات 
با آژانس و اینکه آیا توافقی که قباًل گفته بودید 
حاصل شده  اســت، گفت: گفت وگوهایی که با 
گروســی کردیم همان بحث کرج است که در 
حال گفت وگو هستیم و هنوز به انتها نرسیده و 

بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و عملیات روانی 
حداکثری است تا منطق و ضوابط. امیدوارم کشور 

هر چه زودتر از این مرحله عبور کند.
هم چنین محمــد اســالمی در خصوص 
حاشیه ســازی برای فعالیت هــای صلح آمیز 
هسته ای و ادعای غنی سازی ۹۰ درصد در ایران 
در گفت وگو با صداوسیما گفت: این مورد کذب 
است و این اتهامات نخ نما شده ای است که به ویژه 
دشمنان و جریان صهیونیستی این ها را به کشور 
ما نسبت می دهند. وی ادامه داد: ایران با ضابطه 
آژانس کار می کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر کلیه فرآیند های ما مطابق قوانین و مقررات 
نظارت دارد و به هیچ وجه ما خارج از چارچوب 

اقدامی نکرده و صورت نخواهیم داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 نیروگاه بوشهر 10 دی کار خود  را آغاز می کند


