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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری بــا انتقاد از برخی 
مواضع داخلی دربــاره مذاکرات وین، 
گفت: مــا تحریــم را در ۱۰۰ روز اول 
شکاندیم. اگر بگذارید در ۱۰۰ روز آخر 
هم یک بار دیگر تحریم را می شکنیم، 
شما دست ما را باز بگذارید، ما مشکلی 

نداریم و این کار را انجام می دهیم.
حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت 
دولت افزود: در برجام مذاکره کردیم و 
آمریکا را سر جایش نشاندیم، بنابر این ما 
توانمند هستیم و اینقدر بر روی توان ما 
شک نکنید. بگذارید مثل ۱۰۰ روز اول 

تحریم ها را بشکنیم.
وی با اشاره به برخی انتقادها در داخل 
کشور نسبت به تالش دولت برای احیای 
برجام و مذاکرات وین، ادامه داد: بعضی ها 
می گویند باید دست ظالم قطع شود اما 
نه اکنون. چرا که در اردیبهشت و خرداد 
ماه کراهت دارد بگذارید که به تیر برسیم 
آن وقت مشــکلی ندارد، این حرف ها 

چیست؟ باید دست ظالم را فوری قطع 
کرد. ما تیر و مرداد نداریم  چرا که ظالم آن 
کسی است که زندگی مردم را گروگان 
گرفته و مردم را آزار می دهد و حتی در 
تهیه و اکسن و مواد غذایی نیز مزاحمت 

ایجاد می کند.
روحانی یادآور شد: بیش از سه سال 
است که این فشــارها روی مردم وجود 
دارد و باید دست این ظلم را قطع کنیم 
اگر یک ساعت هم زودتر می توانیم این 
کار را صورت دهیم باید فوراً اقدام کنیم.

از مذاکرات وین نترسید
وی با طرح این پرسش که ما چرا از 
مذاکرات می ترسیم، گفت: من نمی دانم 
این چه حرفی است و چه چیزی است 
که در سر ما فرو کرده اند که سبب شده 
از حرف زدن و مذاکره بترسیم مگر قرآن 
نمی گوید که با کفار هم جدال احسن 
داشته باشید بنابر این چرا از حرف زدن 

می ترسید و فرار می کنید.

روحانی با بیان اینکه دولت خود را 
متعهد می داند که به وظایفی که بر دوش 
دارد عمل  کند، اظهــار کرد: چارچوب 
مذاکرات ما را رهبر انقالب اسالمی به 
خوبی و روشنی مشخص کرده اند و ما 
در همان چارچوب فعالیت خودمان را 

ادامه می دهیم.
رئیس جمهــوری با بیــان تاکید 
بر اینکه خودمــان را ضعیف نبینیم، 
اظهار کرد: می گویند رو به روی شــما 
می دانید کیســت؟ آمریکاست. مگر 
آمریکا کیســت؟ مــا قدرتمندیم و با 
آمریکا مذاکره می کنیم؛ همانگونه که 
در برجام مذاکره کردیم و آنها را ســر 

جایشان نشاندیم. 
وی از مخالفان مذاکرات وین خواست 
که روی توان دولت برای مذاکره شک 
نکنند. در عین حــال روحانی تصریح 
کرد: از مذاکرات وین نترسید؛ بعضی ها 
می ترسند که زود این مذاکرات به نتیجه 

برســد و تحریم فوری برداشته شود و 
مثال در انتخابات مشــکل پیدا کنند. 
اینگونه هم نیســت چرا که مذاکرات 
پیچیدگی های خودش را دارد و شــما 

نگران نباشید.
دو دست شما را بریدیم

روحانی در بخش دیگری از اظهارات 
خود در جلســه هیأت دولت با اشــاره 

به آغاز غنی ســازی 6۰ درصد در نطنز 
تصریح کرد: اینکــه امروز اعالم کردیم 
IR6 را در نطنز فعال خواهیم کرد و یا 
غنی سازی را به 6۰ درصد خواهیم رساند 
پاســخ خباثت های دشمن است؛ شما 
نمی توانید علیه ملت ایران توطئه و در 
نطنز جنایت کنید چرا که ما دست شما 
را می بریم؛ ما دو دست شما را با IR6 و 
غنی سازی 6۰ درصد زدیم؛ معلوم است 

که ما نمی ایستیم.
وی با اشاره به حادثه هفته جاری در 
تاسیسات هسته ای نطنز و مسئولیت 
اسرائیل در مورد این حادثه، افزود: شما 
می خواهید نسبت به فناوری صلح آمیز 
ایران کــه تحت نظارت آژانس اســت 
اخالل ایجاد کنید اما باز هم در چارچوب 
عمل می کنیم؛ چراکه کار شما تروریسم 

هسته ای بوده اما کار ما قانونی است. 
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه 
در ظاهر امــر حادثه نطنــز، جنایت 
صهیونیست هاســت، گفــت: باید 
مقامات امنیتی، اطالعاتی گزارشات 

نهایی را بدهند.
وی ادامه داد: اگر صهیونیســت ها 
علیه ملت ما اقدامی انجام دهند ما پاسخ 
خواهیم داد که اولین پاسخ را گرفتند. 
اولین پاسخ این بود که شما اگر IR۱ را 
دچار مشکل کردید، ما دیگر به جای آن

 IR6 نمی گذاریم بلکه به جای آن IR۱
می گذاریم تا بفهمید که نمی توانید با 

این خباثت از این فناوری بازدارید.
روحانی افزود: ما می دانیم شما چه 
کار می کنید؛ شــما می خواهید دست 
ما در مذاکرات خالی شود در حالی که 
ما با دست پرتر به مذاکرات می آییم ما 

نمی گذاریم که دست ما خالی باشد.
وی تاکید کــرد: ما بــه جای غنی 
سازی ۳.6۷ غنی ســازی 6۰ درصدی 
را انجام می دهیم امــا در عین حال باز 
هم می گوییم فعالیــت ما به طور قطع 
صلح آمیز و تحت نظر آژانس خواهد بود. 

6۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳ و ۴ و ۵ درصد 
ما صلح آمیز خواهد بود و همه تحت نظر 

آژانس است.
 راستی آزمایی 

زمان زیادی نمی برد
رئیس جمهوری خطاب به طرفین 
برجام گفت: هر روز که شما به تعهدات 
خود برگردیــد ما همــان روز به عین 
برجام بــر می گردیم، به شــرطی که 
شما برگردید و ما ببینیم که بازگشت 
شما واقعی اســت یعنی در عمل نه در 
زبان؛ ما راســتی آزمایی کنیم که این 
راستی آزمایی هم زمان زیادی نمی برد.

وی افزود: برخی ها راستی آزمایی را 
بلد نیستند ولی ما راستی آزمایی را بلدیم. 
نیازی نیست شما برای راستی آزمایی 
غصه بخورید. ما راستی آزمایی را طراحی 
کرده ایــم، وزیران ما راســتی آزمایی 
را طراحــی کرده انــد و می دانیــم 
راستی آزمایی چقدر زمان می برد، زمان 

زیادی نمی برد.
روحانی در این باره توضیح داد: وقتی 
وزیر نفت ما گفت، نفت را می فروشد و 
گفت کشتی من در جایی که باید پهلو 
بگیرد پهلو می گیرد، بیمه ما عنوان کرد 
کار ما انجام می شود، بانک مرکزی گفت 
پول ما آزاد است و به خوبی آن را جابه جا 
می کند، یعنی راستی آزمایی انجام شده 

و این موضوعی زمان زیادی نمی برد.

انتقاد حسن روحانی از مخالفان مذاکرات وین؛

دستمارابازبگذارید،۱۰۰روزآخرتحریمرامیشکنیم

خبر

دومین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات 
حســن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 

بابایی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای 
جلســه دادگاه با اعالم قاضی بابایی، جعفرزاده 
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت 
ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول 
پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری، 
ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت 
برنامه ریزی وزارت صنایــع و معادن وقت جهت 
انتفاع نامشــروع از تســهیالت کالن بانک های 
صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، 
پرداخت رشوه به رئیس هیأت مدیره بانک صادرات 

استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک 
پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان 
خود جهت پولشویی و اخذ حواله های ارزی دولتی 
به واسطه شرکت هایی با ذینفع واحد و عدم واردات 

کاال های تولیدی، پرداخت.
اسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت 
شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن 
میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر 
موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف 
به رعیت، متهم ردیــف اول پرونده مزبور بود که 
توسط جعفرزاده نماینده دادســتان در جلسه 

دادگاه قرائت شد.
گفتنی است در جلسه اول دادگاه نیز عناوین 
دیگر اتهامی حســن رعیت قرائت شد. اتهامات 

شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند 
از اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و 
اسیب به محیط زیست. کیفرخواست این پرونده 
۴۰۰ صفحه است. در ادامه جلســه دوم دادگاه، 
عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگــر پرونده مزبور از 

سوی نماینده دادستان قرائت شد.
منصور معتقد متهم ردیف دوم پرونده مزبور 
متهم است به مشارکت در اخالل عمده در نظام 
پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول، مشارکت در 
کالهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم 
ردیف اول، مشارکت در جعل و استفاده از اسناد 
مجعول، مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج 
در اتهام نخســت متهم ردیف اول، مساعدت در 
خالصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی 

از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در 
ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطالع از 
تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع از 
اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم 

ردیف اول پرونده.
حســب مندرجات کیفرخواست که توسط 

نماینده دادستان در جلســه دادگاه قرائت شد 
»منصور معتقد« برادر همسر حسن میرکاظمی 
اســت و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت های 
صوری و کاغذی و دریافــت حواله های ارزی به 
واسطه این شــرکت ها از منابع بانکی برای گروه 

میرکاظمی بود.

در دومین جلسه دادگاه حسن میرکاظمی مطرح شد؛

روابط نزدیک رعیت با قاضی منصوری
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گزارش نهادهای اطالعاتی آمریکا 
در مورد فعالیت های هسته ای ایران

به گــزارش ایلنا به نقل از دفتــر اطالعات ملی 
آمریکا، ســازمان ها و نهادهــای اطالعاتی آمریکا 
ارزیابی هایی به دست آوردند که نشان می دهد ایران 
اکنون در حال ساخت سالح هسته ای نیست و اقدام 
خاص و مهمی در این راستا انجام نمی دهد. از سویی 
دیگر مشخص اســت که بدون گامی در راستای 
کاهش تحریم ها از سوی آمریکا، تهران به گفت وگو 
تشویق نمی شود. این نهادهای اطالعاتی همچنین 
ایران، چین، روسیه و کره شمالی را تهدیدی برای 

منافع آمریکا دانستند.
    

ضرغامی:
 طرفدار برجام هستم؛ 

اما برجام خودم
عزت اهلل ضرغامی، عضو شــورای عالی انقالب 
فرهنگی که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ اعالم آمادگی کرده، در هفتمین 
نشست »جمهور« از سلســله جلسات انتخاباتی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 
شروع مذاکرات هسته ای در دولت حسن روحانی را 
شروع بسیاری غلطی عنوان کرد و انتقاد از عملکرد 
دولت روحانی در حوزه های مختلف اعم از مسکن 
و خصوصی ســازی، گفت: اگر رئیس جمهور شوم 
هرکاری روحانی کرد، من خالفش را انجام می دهم. 
وی همچنین جمنا را یک تجربه ناموفق سیاسی 
برای پدرخوانده هایی دانســت که به گفته وی در 
تاریک خانه ها تصمیم می گیرند و انتظار دارند بقیه 

عمل کنند.
    

عزیزی: 
 از کار افتادن هزاران سانتریفیوژ 

در سایت نطنز درست نیست
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیته امنیت کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی از کار افتادن هزاران سانتریفیوژ در سایت 
هسته ای نطنز را تکذیب کرد. گفتنی است علیرضا 
زاکانی روز دوشــنبه در گفت وگویی از خسارات 
گسترده و از کار افتادن هزاران سانتریفیوژ در جریان 
خرابکاری ها در نطنز خبر داده بود. عزیزی اما دیروز 
ضمن تکذیب این موضوع به ایســنا گفت: تنها به 
بخشی از کابل های مسیر تامین برق خسارت وارد 
شده و بخش اعظمی از ســانتریفیوژهای IR۱ در 
نطنز کار می کنند و بخشی از این سانتریفیوژها هم 

نیازمند بررسی برای ترمیم و یا تعمیر هستند.
    

پیشنهاد امیرآبادی؛
 تشکیل کمپین ملی و انقالبی 

برای دعوت از رئیسی
احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگویی با فارس، با بیان اینکه 
مردم امروز کذب بودن تبلیغات تخریبی ۴ سال قبل 
علیه آیت اهلل  رئیسی را درک کرده اند، گفت: تشکیل 
دولت به ریاست آیت اهلل رئیسی می تواند کشور را از 
وضعیت فعلی خارج کرده و اداره قوه مجریه را به ریل 
اصلی برگرداند. وی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم 
به رئیسی در باالترین حد ممکن است و وی طبق 
نظرسنجی ها در صدر قرار دارد، پیشنهاد کرد که 
کمپین ملی و انقالبی برای دعوت از کاندیداتوری 

ابراهیم رئیسی تشکیل شود. 
    

اظهارات جنجالی فائزه هاشمی در کالب هاوس؛
در انتخابات 1400 »رأی نمی دهم«

اظهارات جنجالی فائزه هاشمی در »میزگرد 
انتخاب« کالب هاوس حاشــیه های بســیار و 
واکنش های متعدد به دنبال داشــته است. او در 
گفت وگوی شش ســاعته که ۱6 هزار نفر در آن 
حضور داشــتند گفت حتی اگر برادرش محسن 
هاشــمی هم کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شود، با 
اینکه او را قبول دارد اما بــاز هم در این انتخابات 
شرکت نخواهد کرد و رأی نخواهد داد. وی با بیان 
اینکه رأی ندادن برای این اســت که در آینده از 
رأی دادن ابراز ندامت نکند، افزود: رآی ندادن یک 
اســتراتژی و یک اقدام فعال است برای وقتی که 

رأی دادن به نتیجه نمی رسد.
    

رویترز: 
بازرسان آژانس از سایت 

غنی سازی نطنز بازدید کردند
به گزارش ایســنا، بــه نقل از رویتــرز، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز چهارشــنبه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: بازرسان آژانس به فعالیت های 
نظارتی و راستی آزمایی خود در ایران ادامه می دهند 
و امروز نیز در سایت غنی ســازی نطنز بوده اند. در 
ادامه بیانیه آمده است: آژانس به گزارش تحوالت 
مربوط به برنامه هســته ای ایران به شورای حکام 

ادامه خواهد داد.

اگر صهیونیست ها علیه 
ملت ما اقدامی انجام دهند 

ما پاسخ خواهیم داد که 
اولین پاسخ را گرفتند. 

اولین پاسخ این بود که شما 
اگر IR1 را دچار مشکل 

کردید، ما دیگر به جای آن
 IR۶  نمی گذاریم بلکه IR1

می گذاریم 

از مذاکرات وین نترسید؛ 
بعضی ها می ترسند که زود 

این مذاکرات به نتیجه برسد 
و تحریم فوری برداشته 
شود و مثال در انتخابات 

مشکل پیدا کنند. اینگونه 
هم نیست چرا که مذاکرات 

پیچیدگی های خودش را 
دارد و شما نگران نباشید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر آلودگی شدید امنیتی در کشور، گفت که پیش از انفجارهای هفته 
جاری و تیرماه پارسال در نطنز و همین طور ترور محسن فخری زاده، بخشــی از اسناد به کلی سری هسته ای ایران 

سرقت شده است.  
محسن رضایی در گفت وگو با مهر افزود: قبل از آن هم چند ریزپرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند؛ پس 
معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده ایم و سالم سازی امنیتی باید یکی از برنامه های مهم دولت آینده باشد که آن را 
در تمام رده ها، وزارتخانه ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی 
را پاکســازی کند. وی حادثه نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست و تصریح کرد: کشور به طور گسترده یک 
آلودگی امنیتی پیدا کرده و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار 

و یک ترور. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: معموال در دنیا چنین قاعده ای وجود دارد که هر ۱۰ سال، ۲۰ سال کل 
سیستم را پاکســازی امنیتی می کنند و نوعی سالم ســازی امنیتی را به وجود می آورند. ما مدت ها است که این کار را 
نکرده ایم و شاید ۳۰ سال گذشته است و این سالم سازی امنیتی به وجود نیامده است. رضایی در پاسخ به این سوال که 
این موارد در این هشت سال تشدید شده یا از قبل بوده است، اظهار کرد: از ۱۰ سال پیش تاکنون این موارد تشدید شده 
است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حادثه نطنز را چه اندازه با مذاکرات 
رفع تحریم در وین مرتبط می دانید، خاطرنشان کرد: حادثه نطنز حادثه بسیار بدی 
بود؛ زیرا همزمان با اقدامات افتخارآمیز هسته ای ما صورت گرفت و فکر می کنم بعد 
از اینکه ایران در مذاکرات هسته ای مقاومت کرد اینها این کار را انجام دادند تا بلکه 

مقاومت ما را در دیپلماسی بشکنند. بنابراین می تواند بی ارتباط نباشد.

وزرای امور خارجه تروئیکای اروپا در بیانیه ای با ابراز نگرانی از آغاز غنی سازی 6۰ درصدی اورانیوم در ایران، از ایران خواستند که 
روند دیپلماتیک را پیچیده تر نکند.  

در این بیانیه که بر روی پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شــده، وزرای اموز خارجه تروئیکای اروپا)آلمان، 
فرانسه و انگلیس( مطرح کردند: دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس اظهارات ایران مبنی بر آغاز غنی سازی 6۰ درصدی اورانیوم 
با سانتریفیوژهای پیشرفته را با نگرانی زیادی مالحظه کرده اند. در ادامه این بیانیه آمده است: این یک تحول جدی است چون 
تولید اورانیوم با خلوص باال، گامی مهم در راستای تولید یک سالح هسته ای شکل می دهد.  تروئیکای اروپایی در بیانیه خود تاکید 
کرده اند که ایران هیچ نیاز غیرنظامی معتبری برای غنی سازی در این سطح ندارد. در این بیانیه آمده است: ما همچنین درباره اخبار 
حاکی از اینکه ایران برنامه دارد ۱۰۰۰ سانتریفیوژ دیگر را در نطنز نصب کند که موجب افزایش چشمگیر ظرفیت غنی سازی ایران 
خواهد شد، ابراز نگرانی می کنیم. عالوه بر این، سه کشور اروپایی بیان کردند: اعالم ایران با توجه به اینکه در موقعی مطرح شده که 
تمام شرکای برجام و آمریکا مذاکراتی واقعی را با هدف پیدا کردن یک راهکار دیپلماتیک سریع برای بازسازی و احیای برجام شروع 
کرده اند، به طور قابل توجهی تاسف بار است. در بخش پایانی این بیانه آمده است: با در نظر گرفتن تحوالت اخیر، ما هرگونه اقدامات 

تنش زا از جانب هر یک از بازیگران را مردود می دانیم.
هفته آینده اورانیوم ۶0 درصد حاصل می شود

همزمان کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در سازمان های بین المللی در وین اتریش خبر 
داد که غنی سازی 6۰ درصد با آبشار سانتریفیوژ های IR-۴ و IR-6 در سایت هسته ای نطنز 
صورت خواهد گرفت.  وی با بیان اینکه انتظار می رود این محصول هفته آینده جمع آوری 
شود، افزود: محصول مورد نظر به طور قابل توجهی کیفیت و کمیت محصوالت رادیودارویی 

را بهبود خواهد بخشید. 

محسن رضایی:

اسناد به کلی سری هسته ای ما را سرقت کردند
ابراز نگرانی تروئیکای اروپا از آغاز غنی سازی ۶0 درصدی؛

از ایران می خواهیم روند دیپلماتیک را پیچیده تر نکند


