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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه 
رئیس جمهور آمریکا در زمان برگزاری 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
دو بار صریحا اعالم کرد کــه به دنبال 
تشــدید تحریم ها علیه ایران هستند، 
اظهار داشــت: بنده به اروپایی ها گفتم 
که باالخره حرف شــما را قبول کنیم 
که می گوییــد آمریکا آمــاده مذاکره 
اســت یا حرف رئیس جمهور آمریکا را 
قبول کنیم که طی ۲۴ ســاعت، دو بار 
به صراحت اعالم کــرد که می خواهد 
تحریم ها علیه ایران را تشــدید کند؛ 
اروپایی ها هم پاسخ روشنی در این باره 
نداشتند و می گفتند که رئیس جمهور 
آمریکا در دنیای سیاست یک مطلبی را 

گفته است اما آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری ها، حســن 
روحانی در جلســه هیأت دولت درباره 
امتناع از مذاکره با آمریکا در جریان سفر 
به نیویورک توضیح داد و افزود: خیلی ها 
تالش کردند که مذاکراتی در ســطح 
سران ۱+۵ در سازمان ملل تشکیل شود 
و ظاهرش این بود که بگویند ما مخالفیم 
و شرکت نمی کنیم تا همه تقصیرها به 
گردن ملت ایران بیفتد. اینگونه وانمود 
می کردند که آمریکا حاضر است، پس 

بنشینید و مذاکره کنید. یکی از رهبران 
اروپا می گفت همه ما در نیویورک جمع 
هســتیم، این بهترین فرصت تاریخی 

است.
کلیات طرح فرانسه را قبول داریم 
رئیس جمهور درباره طرح فرانسه 
در این باره اظهار کرد: طرحی را فرانسه 
آماده کرده بود و کلیات آن طرح به یک 
معنا می توانست مورد قبول باشد. کلیت 
این طرح می گفت که ایــران به دنبال 
سالح هسته ای نباشد، که ما همیشه آن 
را قبول کردیم. ایران به صلح آبراه های 
منطقه کمک کند که ماهمیشه این کار 
را کردیم. آمریکا تحریم را کنار بگذارد و 

فروش نفت بالفاصله آغاز شود. 
روحانی ادامــه داد: رئیس جمهور 
فرانســه برای بار دوم ظرف ۲۴ ساعت 
با من مالقات کرد و ایــن طرح را به من 
ارائه کرد. من گفتــم کلیت این طرح از 
نظر ما مورد قبول است اما عبارت های 
آن را قبول ندارم چــون عبارت هایش 

نادرست است.
وی گفت: رئیس جمهور فرانســه 
گفت وزرای خارجه با هم بنشــینند و 
به نتیجه برسند و آن عبارت به عنوان 

مبنای مذاکره ما باشد.

روحانی گفت: همــه حرف این بود 
که این طرح مورد قبول است، به فرض 
اصالحات ایران را نیز مدنظر قرار دهند 
اما جمهوری اسالمی به چه اطمینانی 
وارد این جلسه شــود؟ یک وقت یک 
کسی می گوید من ۱+۵ و برجام را قبول 
دارم و اشتباه کرده ام یا می گوید که من 
راه قبلی را ادامه نمی دهم و فهمیده ام که 
اشتباه بوده اســت، در آن صورت قابل 

بحث است.
 آمریکا مقصر شکست 

طرح فرانسه بود
وی گفت: نماینــدگان ملت ایران 
و بنده به عنوان خــادم ملت ایران هیچ 
دریغی بــرای اینکه حقــوق ملت را به 
کرسی بنشانیم نکردیم و اگر بنده حداقل 
اعتماد را پیدا می کردم، چراکه حداکثر 
اعتماد با این جماعتی که امروز در کاخ 
سفید هســتند ناممکن است، که این 
مذاکرات نتیجه اش به نفع ملت ایران 
است و عزت، حکمت و مصلحت مردم 
ایران حفظ می شــود، حتما این کار را 

می کردیم.
رئیس قــوه مجریه تصریــح کرد: 
من از رئیس جمهور فرانســه به دلیل 
تالش هایی که در حاشیه مجمع عمومی 

کرد، تشــکر می کنم. امانوئل مکرون 
بسیار تالش کرد کاری صورت دهد و ما 
نیز با او همراهی و همکاری کردیم ولی 
آن کسی که مانع به نتیجه نرسیدن شد 

کاخ سفید بود.
روحانی با اشــاره به تــالش دیگر 
کشورها برای ارائه طرح کاهش تنش 
اضافه کرد: فرانسه، ژاپن و برخی کشورها 
تالش کردند که کاری صورت دهند ولی 
آن که مقصر شکست بود آمریکایی ها 
بودند کــه در جلســات خصوصی به 
اروپایی ها از آمادگــی خود می گفتند 
ولی در سخنرانی ها اعالم می کردند که 

می خواهند تحریم ها را بیشتر کنند.

برای هرگونه فداکاری آماده ام
روحانی با تأکید بــر اینکه بنده به 
عنوان نماینده ملت ایران برای هرگونه 
فداکاری در صورتی که منجر به احقاق 
حق ملت و رفــاه آنان شــود، آماده ام، 
گفت: به نظر بنده آنچــه در نیویورک 
انجام گرفت، حتی اگر به ظاهر ممکن 
است برخی فکر کنند که در نقطه حل 
مسائل بود اما با حل مسئله فاصله داشت 
و نمی شود که در مورد یک امر بسیار مهم 
در ظرف چند ساعت و مدت کوتاه و بدون 
در نظر گرفتن همه جوانب و نتایج آن و 
سوءاستفاده ای که آنان می خواستند در 
آن مقطع انجــام دهند، تصمیم گیری 
کرد. رئیس جمهور افــزود: البته برای 
آمریکایی ها مهم بود که این مســئله 
تبدیل به یک بمب خبری شود تا بلکه 
شرایط داخلی آمریکا برای آنان تا حدی 
تغییر کند اما برای مــا هدف آنان مهم 
نیست و منافع ملی جمهوری اسالمی و 
ملت ایران مسئله اساسی مدنظر ماست.

هیچکس نمی توانست با طرح 
صلح هرمز مخالفت کند

وی تاکید کرد: آنچــه ما در پایان 
همان مدتی کــه در نیویورک بودیم 
و احساس می کردیم، این بود که آن 
فضایی که دشمن ساخته بود شکسته 
شد و یک شــرایط دیگری پیش آمد 
مخصوصا که ما منادی صلح بودیم و 
بحث »صلح هرمز« را مطرح کردیم. 
هیچکس نمی توانســت با این طرح 
مخالفت کنــد ولو اینکــه بعضی ها 
دلشــان نمی خواســت به صراحت 
اعالم کنند که ما پشتیبان این طرح 

هستیم.
رئیس جمهور گفت:  در ۷۲ ساعت 
در نیویورک حدود ۱۵ مالقات با سران 
کشورها داشــتم. در این مدت کوتاه با 

بسیاری سران ۱+۵ مالقات کردم.
وی ادامه داد: در آنکارا، ارمنســتان 
و نیویورک توطئه آمریکا را شکســت 
دادیم و اعالم کردیم که ایران آماده است 

و  ایران از مذاکره فرار نمی کند.
اگر مردم مقاومت نمی کردند، 

کسی سراغ ما نمی آمد
رئیس جمهــوری ادامــه داد: اگر 
کشــورهای اروپایــی یکــی پس از 

دیگری برای مالقات بــا نمایندگان 
ملت ایران آمده اند، به دلیل مقاومت 
ملت ایران اســت و ما هر چه وقت در 
آن هفتاد و چند ســاعت داشــتیم 
در اختیار گذاشــتیم اما باز هم ۵-۶ 
مالقات با آنان باقــی ماند و ما فرصت 
این مالقات هــا را نداشــتیم که این 
مســئله صرفا به علت مقاومت ملت 
ایران اســت و اگر مردم مــا مقاومت 
نمی کردند، کسی سراغ ما نمی آمد و 
 کسی اصرار نمی کرد که یک راه حل 

پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: همچنین اگر نشان 
دادن اقتدار ملی ما توســط نیروهای 
مســلح برای دفاع از کشــور نبود و 
همچنین اگر پهپاد به فضای ما تجاوز 
می کرد و ما سکوت می کردیم، امروز 

این جایگاه را نداشتیم.
وی با بیان اینکــه ثبات اقتصادی 
و روحیه مردم ما از یک سال پیش به 
مراتب بهتر شــده است، تصریح کرد: 
این مسئله باعث شــده دنیا سراغ ما 
بیاید و در برابر محل اقامت نمایندگان 
ملت ایران در نیویورک صف بســته 
شــود. با این قدرت بود که همه سراغ 
ما آمدند تا مســئله حل شود و ما هم 
قبول داریم که این مســئله باید حل 

و فصل شود.
وی بیان داشت: آنچه آمریکایی ها 
می خواستند یک بن بســت بود و ما 
راهی را می خواهیم که موفقیت باشد. 
ما راه را ادامه می دهیــم و به نظر من 

مسیر باز است.

روایت روحانی از یک بام و دو هوای ترامپ در نیویورک؛

تمنای مذاکره در خفا و تیغ تحریم درآشکار

خبر

نخستین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام 
قاچاق ســازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو 
در شــعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی 

صلواتی برگزار شد.
در این جلســه، نماینده دادستان در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: شخصی به نام عباس ایروانی 
از طریق تبانی بــا مدیران بانکی و بــدون احراز 
صالحیت از طریق ارتــکاب رفتارهای مجرمانه 
موفق به اخذ تسهیالت بانکی خالف ضوابط شد و از 
سوی بانک های ملی،   مسکن و صادرات تسهیالت 
دریافت کرد و چندین شــرکت خرید و به تولید 

قطعات خودرو اقدام کرد.
شــاه محمدی با بیان اینکــه معوقات بانکی 
ایروانی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است، افزود: 

وی به شبکه های بانکی نفوذ کرد و از این طریق 
اقدام به واردات متعددی کرد.

وی بیان کرد: متهم از طریق پرداخت رشــوه 
و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتی از طریق 
کم اظهاری در تعداد کاالهای وارداتی تا ســال 
9۵ وجوه کالنی را به صورت نامشــروع تصاحب 
کرد. این در حالی است که متهم عباس ایروانی به 
جای کم اظهاری صدور اظهارنامه خالف واقع خود 
جهت بهره برداری را در دستور کار خود قرار داد و 
به مدیران ارشد خود ابالغ کرد در مواقع لزوم رشوه 
پرداخت کنند همچنین وی تعرفه ۲۵ درصدی 
برای خودروهای بنزین سوز را به بهانه آنکه قطعات 

خودرو گازسوز است ۵ درصد در نظر می گرفت.
نماینده دادستان با اشاره به قاچاق حرفه ای 
و سازمان یافته قطعات خودرو از سوی متهمان، 

اظهار کرد: حسب گزارش های ضابطان و جوابیه 
اســتعالم ها متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ 
میلیون و 3۷ هزار و ۴۲۵ دالر و همچنین امیر رضا 
رفیعی به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲9 هزار و ۸39 
دالر و مرتضی روغنی ها به میزان ۱۱۸ میلیون و 
۲9۵ هزار و ۸۷۶ دالر، همچنین حامد خاتمی پور 
به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دالر در زمینه قاچاق 

خودرو مشارکت داشتند.
نماینده دادســتان گفت: رقم دست اندازی 
ایروانی به بیت المال ساالنه بیش از ۴۰۰ میلیارد 
تومان بوده است که در سال های فعالیت وی در 
مجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
رد پای خاوری

شاه محمدی گفت: متهم ایروانی از اسفند ۸9 

تا مرداد 9۰، ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مســکن 
دریافت کرده و تا به امروز هیچ وجهی را برنگردانده 
اســت و هزار و 9۰۰ میلیارد تومان به این بانک 
بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با 
مدیرعامل و هیأت مدیره اسبق بانک مسکن دارد.

وی ادامه داد: متهم ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان 
نیز به بانک ملی بدهی دارد و مجموع بدهی وی 
به بانک صادرات نیز بیش از هزار میلیارد تومان 

می باشد گروه عظام در سال جاری ۱۷.۵ میلیون 
دالر ارز دریافت کرده، اما به میزان ۴3 میلیون دالر 
واردات داشته که مابقی ارز دریافتی توسط شرکت 

ایران خودرو تامین شده است.
وی افزود: ایروانی اظهار داشــته که در قبال 
دریافت تسهیالت هدایایی را به مدیر عامل اسبق 
بانک مسکن )شریفی( و مدیر عامل اسبق بانک 

ملی )خاوری( پرداخت نموده است.

جلسه محاکمه مدیر »عظام« به اتهام قاچاق قطعات خودرو برگزار شد؛
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فرمانده کل سپاه:
هرجنگجدیدیمنجربهمحو

رژیمصهیونیستیمیشود
سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی، 
فرمانده کل ســپاه در دیدار فرماندهان عالی 
سپاه با فرمانده معظم کل قوا، گفت: با اوج گیری 
ظرفیت های بازدارندگی انقالب اســالمی و 
کاهش اعتبــار تهدید و قــدرت آمریکا، رژیم 
صهیونیستی دیگر تهدید نیست و کوچکترین 
خطایش آخرین خطای اوست زیرا هر جنگ 
جدیدی به محو این رژیم از جغرافیای سیاسی 

عالم منجر خواهد شد.
    

بهلغومصوبه»تعیینمحل
تجمعات«اعتراضمیکنیم

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور در حاشیه جلســه هیأت دولت 
در خصوص رأی دیوان عدالــت اداری در لغو 
مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مکان 
مشخص برای تجمعات گفت: این مصوبه برای 
ساماندهی بوده چراکه اصل ۴۱ قانون اساسی 
این اجازه )تجمــع( را داده، امــا باید با مجوز 
از وزارت کشور باشــد. هر جایی هم نمی توان 
تجمع برگزار کرد، وزارت کشور چند نقطه را در 
تهران مشخص کرد. در خصوص لغو این مصوبه 
طبیعتاً اعتراض می کنیم و توجیه خواهیم کرد 
که حتما موافقت شــود تا با نظم و امنیت بهتر 

تجمعات برگزار شوند.
    

فشاردولتبرایکاهشحکم
فریدونازبنیاندروغاست

علی ربیعی، ســخنگوی دولت در حاشیه 
جلســه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی رسانه ها 
در خصوص فشــار دولت به قوه قضاییه برای 
تبدیل حکم ۷ سال حسین فریدون به ۵ سال، 
گفت: اصال کســی باور می کنــد دولت به قوه 
قضاییه فشار بیاورد و بگوید که حکم ۷ سال را ۵ 
سال کنید؟ این ادعا از بنیان دروغ است و رئیس 
جمهوری هیچ دخالتی در این فرآیند نداشته 
همچنین بحثی نیــز در این خصوص تاکنون 
مطرح نشده است و اصال بنای  دخالت در این 

خصوص وجود ندارد.
    

آیت اهلل جوادی آملی در دیدار عارف:
برخیدرکشوردههغارت

راهانداختند
آیت اهلل العظمی جوادی آملــی، در دیدار 
محمدرضا عــارف، رئیس فراکســیون امید 
مجلس در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، 
گفت: در کشــور دهه های مختلف فرهنگی 
همچون دهه کرامت، دهه والیــت و امثالهم 
وجود دارد، ولی برخــی در مقابل این دهه ها، 
دهه غارت و چپاول کشور را داشتند که از آنها 
غفلت شده بود. باید یک تقویم سیاسی باشد 
که در آن غارت های کشور ثبت شود تا هرگز از 
یادها نرود چه کسانی و چه هنگامی، به کشور 
و نظام آسیب زدند. در نظام، مسئولین خوب 
کم نیستند که در بعضی موارد متاسفانه کار به 

دست آنها داده نشده است.
    

وزیر دفاع:
کارهایبسیاربزرگترازتصور
دشمنرامیتوانیمانجامدهیم

امیر حاتمــی، وزیــر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح در مراسم تجلیل از چهره های 
ماندگار صنعت هوایی با بیــان اینکه امروز در 
حوزه هوایی کارهای بســیار بزرگ تر از تصور 
دشمن را می توانیم انجام دهیم، افزود: امروز 
از عقبه دانشی خوبی برخورداریم و ان شاءاهلل 
در این حوزه شاهد محصوالتی خواهیم بود که 
موجب بهت و تعجب دشمن خواهد شد. وی 
تصریح کرد: ما نیازمنــد یک قدرت اطمینان 
بخش در کشور هستیم و امروز این نیاز را بهتر 

از هر زمان دیگری متوجه می شویم.
    

درخواستالریجانیازجهانگیری
به گزارش ایســنا، جمعی از جانبازان قطع 
نخاعــی و ۷۰ درصد در نامه ای به ســران قوا 
خواستار رسیدگی به مطالباتشان به خصوص 
بهبود وضعیت معیشــتی و ادامه روند درمان 
خود شــدند. علی الریجانــی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پی نوشت این نامه از اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول رییــس جمهوری 
خواســتار ارائه دســتورات الزم جهت بهبود 
وضعیت معیشــت و درمان جانبازان نخاعی و 

۷۰ درصد شد.

فرانسه، ژاپن و برخی 
کشورها تالش کردند که 
کاری صورت دهند ولی 

آن که مقصر شکست 
بود آمریکایی ها بودند 

که در جلسات خصوصی 
به اروپایی ها از آمادگی 

خود می گفتند؛ ولی 
در سخنرانی ها اعالم 

می کردند که می خواهند 
تحریم ها را بیشتر کنند

اگر کشورهای اروپایی یکی 
پس از دیگری برای مالقات 

با نمایندگان ملت ایران 
آمده اند، به دلیل مقاومت 

ملت ایران است؛ اگر مردم 
ما مقاومت نمی کردند، 

کسی سراغ ما نمی آمد و 
کسی اصرار نمی کرد که 

یک راه حل پیدا کنیم

وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید اروپا 
برای خروج از برجام موسوم به »مکانیسم ماشه« صحت دارد، 
اظهار کرد: آنها چنین چیزی اعالم نکردند؛ آن چه گفته اند این 
است که ممکن است مسیر حل اختالفات که در مواد 3۶ و 3۷ 
برجام آمده را پیگیری کنند. البته مشخص است اقدامی که 
ایران از ۱۸ اردیبهشت شــروع کرده یک اقدام جبرانی است 
که در ماده 3۶ برجام به رسمیت شناخته شده است و براساس 
قواعد حقوقی کســی نمی تواند در برابر اقدام جبرانی، اقدام 

جبرانی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری ها، محمدجواد ظریف روز گذشته 
در حاشیه جلسه هیأت دولت در این باره افزود: اقدام جبرانی 
که برای اروپا در برجام دیده شده بود برای زمانی است که ایران 
اولین نقض کننده برجام باشد و اکنون بحث خروج اروپا از برجام 
مطرح نیست بلکه بحث حل و فصل اختالفات مطرح است. اروپا 

از نظر حقوقی در موقعیت قابل توجهی قرار ندارد.
الزم است مذاکرات ادامه یابد

ظریف درباره طرح مکرون نیز با تاکید بر مشــخص بودن 
مواضع ایران گفت: مواضع ایران در طرح چهار ماده ای مکرون 

درست مطرح نشده است. الزم است این مذاکرات ادامه یابد تا 
آنکه موضوعات به صورت دقیق مطرح شود. ما تماس ها را ادامه 
می دهیم. تماس با فرانسه را داریم. شخص مکرون این موضوع را 
با عالقه دنبال کرده است. وی ادامه داد: وزیر امور خارجه فرانسه 
با عالقه بعد از خروج مکرون از نیویورک، یک دور مذاکره مجدد 

را که دومین دور مذاکرات وزرای امور خارجه بود، 
مطرح کرد. ایشان هم عالقه مند به دنبال کردن 

موضوع هستند.
 آغوش ایران به روی عربستان

 باز است
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا 
عربستان برای مذاکره با ایران چراغ 
سبز نشان داده اســت، بیان کرد: ما 

همواره گفته ایم با همسایگان مان به دنبال رسیدن به تفاهم 
هستیم و خواستار تنش نیســتیم. اگر دولت سعودی به این 
نتیجه برسد که با خرید سالح و واگذار کردن حاکمیتش به 
دیگران، نمی تواند به امنیت برسد و به سمت منطقه پیش بیاید، 

حتما با آغوش باز از سوی ایران مواجهه خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سوال که گشایش 
یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری از فرانسه در راستای طرح 
چهار ماده ای فرانسه است، اظهار داشت: آن بحثی بود به عنوان 
بحث آتش بس ولی این حرکت برای رفع همه تحریم ها است. 
بحث ۱۵ میلیارد برای فروش نفت ایران در یک بازه زمانی 
سه، چهار ماهه بود اما اگر طرح چهار ماده ای فرانسه 
اجرایی شــود، دیگر این مســئله موضوعیت 

نخواهد داشت.

ظریف درباره احتمال خروج اروپایی ها از برجام توضیح داد؛

فعال»ماشهای«درکارنیست


