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رئیس جمهور گفت: امروز شاهد فصل تازه ای از حیات برجام هستیم و از همه 
کشورها با ترکیب های مختلف از ۱+۴ با حضور ایران تا ۱+۴ با حضور آمریکا به هر 
نحوی صدای واحدی شنیده می شود و همه اطراف این توافق هسته ای به این 
نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی بهتر از برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل 

برجام وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی صبح دیروز در جلسه هیأت دولت اظهار 
کرد:  این موفقیت جدیدی برای جمهوری اسالمی ایران است. یکی از افتخارات 
دولت در سال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و روزهای اولیه ۱۴۰۰ این است که با همه فشارها 
و سختی ها و شدیدترین تحریم ها کشور را به گونه ای اداره کرد که نه تنها دوستان 
ما، بلکه حتی دشــمنان ما امروز اعتراف می کنند که فشار حداکثری شکست 

خورده است.
وی همچنین تأکید کرد: یکی از افتخارات دوازدهم این است که در مقابله 
با فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار روانی و تبلیغاتی به گونه ای ایستادگی و 
مقاومت کرده که در اینکه راه دشمنان ما منجر به شکست شده امروز هیچ تردیدی 
وجود ندارد. البته همه ما می دانیم که این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی 
یکپارچه ملت بزرگ ایران بوده و در این زمینه تردیدی نداریم. اگر ایستادگی و 
مقاومت مردم و تحمل سختی ها و رنج ها نبود ما شرایط دیگری داشتیم. دولت 
حتی در این جنگ سه ساله حاضر نشد به توصیه بعضی از دوستان عمل کند که 
آن ها گفتند برای ارزاق عمومی و کاالهای ضروری سیستم کوپنی را برقرار کنید 
اما ما زیر بار این موضوع نرفتیم و گفتیم ما کشور را به طور عادی اداره می کنیم و 
نیاز به سیستم کوپنی نداریم. ما می توانیم کاال را به اندازه نیاز جامعه به وفور در 

اختیار مردم قرار دهیم و همین کار را کردیم.
روحانی اضافه کرد: در مدت سه سال و نیم کاال به وفور در اختیار مردم بوده 
است. البته قیمت نامتعادل و گران بوده و مردم در فشار بوده اند و ما این را کامال 
قبول داریم و روشن اســت، اما در عین حال نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند. در 
شرایط تحریم امروز آمریکا به صراحت می گوید که آن سیاست شکست خورده 
و فشار حداکثری دیگر جواب نمی دهد و به صراحت می گویند راهی جز مذاکره 
نداریم و به صراحت می گویند اگر شما آماده اید حاضریم مستقیم بنشینیم و با 
شما مذاکره کنیم و اگر شما آماده نیستید حاضریم غیرمستقیم با ۱+۴ مذاکره 

کنیم. خب این به معنای پیروزی ملت ایران است.
رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد:  نباید این پیروزی را دســت کم بگیریم. 
رســانه های ما، فضای مجازی ما و فضای حقیقی ما می خواهند این واقعیت را 
بپوشانند و این پیروزی را تحریف کنند.این یک پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ 
ملت ایران اســت و اصال مربوط به دولت دوازدهم نیست، بلکه مربوط به ملت 

بزرگ ایران است.
وی خاطرنشان کرد:  نه یک روز و دو روز و سه روز بلکه سه سال و نیم ایستاده 
و در برابر همه فشارها مقاومت کرده اســت. من خواهم گفت که این ها چقدر 
جنایتکارانه در برابر ملت ایران ایستادند اما شکست خوردند. برای اولین بار در 
تاریخ آمریکا در سه سال گذشته در دوره دولت ترامپ، آمریکا منزوی ترین دولت 

در سازمان ملل، شــورای امنیت و مجمع عمومی و دادگاه الهه و همچنین در 
افکار عمومی بود.

رئیس جمهور یادآور شد: شما تاریخ آمریکا را نگاه کنید که آمریکا با کشوری 
درافتاده و در برابر آن کشور در جهان سیاست و افکار عمومی تنها مانده باشد. اگر 
تنها نمی ماند که در شورای امنیت می توانست به قول خودش اسنپ بک را پیش 
ببرد و اگر تنها نمی ماند راجع به پایان تحریم تسلیحاتی ایران می توانست موفقیتی 
به دست آورد،  ولی نتوانست و منزوی شد و تنها ماند و حتی یاران سنتی اش مثل 
اتحادیه اروپا او را همراهی نکردند. آن ها هم قبول نکردند و زیر بار نرفتند و رأی 
مخالف دادند و این رفت فقط یک جزیره ای را پیدا کرد و آن جزیره را با خود همراه 
کرد و حتی یک کشور درست درمان از آمریکا حمایت نکرد. خب این یک پیروزی 

بزرگ است اما ما چرا این پیروزی را نمی گوییم.
روحانی همچنین بیان کرد:  پیروزی سیاسی ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهم 
با رهبری مقام معظم رهبری و حمایت و هدایت ایشان به وجود آمد که توانستیم 
آمریکا را شکست دهیم. چرا با پول ملت برای این شکست آمریکا فیلم درست 
نمی کنید؟ اگر بناست از پول ملت فیلم درست کنید و نمایش دهید از واقعیت ها 
فیلم بسازید و حقایق را به مردم بگویید. پیروزی ملت را بگویید. نباید به مردم 

غیرواقعیت ها را بگوییــم و نباید واقعیت ها را 
تحریف کنیم.

وی افزود: مثال از نشــاط و حیات و قدرت 
سواحل مکران بگویید. در این هفت هزار سال 
تاریخ ایران ورق بزنید و ببینید چه کسی این 
کار را کرده است. ما در تحریم و فشار و سختی 
این کار را کردیم و در تحریم در حال کشیدن 
راه آهن از چابهار به زاهدان و رساندن آب خلیج 
فارس به زاهدان و زابل هســتیم. مــا آب را از 
دریای جنوب تا کرمان، سیرجان، یزد و اردکان 
رساندیم و بعد هم تا اصفهان و خراسان جنوبی 

و مشهد ادامه پیدا می کند. این کار عظیم کجا انجام گرفت؟ چرا نمی گوییم؟ چرا 
برای سواحل مکران فیلم نمی سازیم؟ چرا نمی گوییم در زمان فشار آمریکا ما 

آمریکا را شکاندیم.
رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا امروز آمریکا متواضع شده است، 
اظهار کرد:  آمریکا چرا سر فرود آورده و امروز این گونه با ما حرف می زند. ببینید 
االن چجور حرف می زنند. به ما می گویند اگر می خواهید دو نفری مذاکره کنید 
یا اگر می خواهید سه نفری و یا شش نفری مذاکره کنید ما آماده ایم و می خواهیم 
حرف بزنیم و حل کنیم. این لحن آمریکا در برابر ملت ایران و قدرت ملت ایران را 

چه کسی توانسته بوجود آورد؟
روحانی با بیان اینکه امروز شرق، غرب، جنوب و شمال آباد کشور در دولت 
یازدهم و دوازدهم تحقق پیدا کرده خاطر نشان کرد:  احیای ۵۵۰ هزار هکتار زمین 
در غرب کشور و ۴۶ هزار هکتار در شرق کشور کار چه کسی بوده است. این همه 

کانال و زهکشی و آب را به زمین رساندن و اجرای آبیاری مدرن کی سابقه داشته 
است. اینکه در یک دولت ۵۰ سد ملی افتتاح کنیم کی بوده است. شک دارید که 
ما در بنزین خودکفا هستیم. شک دارید که بزرگترین صادرکننده بنزین در این 
منطقه هستیم. شک دارید که ما صادرکننده گازوئیل هستیم. مگر در دولت قبل 

واردکننده این ها نبودیم چرا این چیزها را نمی گویید.
وی ادامه داد: ما مگر در زمینه محصوالت کشاورزی امروز شرایط مان با دیروز 
متفاوت نیست. چرا این تفاوت ها را تبیین نمی کنیم و نمی گوییم. چه ما بگوییم و 
چه نگوییم دشمن این محاسبات را مشاهده کرده و دیده است ودر برابر قدرت این 
ملت سرفرود آورده و امروز برای اینکه بنشیند و راجع به اجرای برجام و بازگشت 
به تعهداتش صحبت کند. بازگشت به تعهدات در معنای دینی و مصطلح به معنای 
توبه است. آمریکا آمده توبه کند و آمده می گوید می خواهم توبه کنم و به برجام 
برگردم. حاال اینکه چقدر راست می گوید و چقدر در مقابل اجرا به حرفش وفادار 

است باید ببینیم و االن نمی خواهیم قضاوت نهایی کنیم.
وی ادامه داد:  ما قضاوت تا امروز را انجام می دهیم. تا امروز ما می بینیم که آنچه 
را ایران می گوید مورد قبول افکار جهانیان است. ما می گوییم ما به تمام تعهدات 
برجامی خود برمی گردیم در صورتی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم در عمل 
هم اجرا می کند. ما حــرف منطقی می زنیم. 
صلح آمیز بودن فعالیت هسته مان را با همین 
ندا به گوش جهانیان می رســانیم. ما به دنبال 
این نیســتیم که فعالیت غیرصلح آمیز انجام 
دهیم. همه اینکه گفتیم پروتکل الحاقی را االن 
اجرا نمی کنیم یا اینکه گفتیم سانتریفیوژهای 
جدید و مدرن را فعال می کنیم همه این ها موقت 
است و اگر آن ها به کل تعهدات برگردند ما هم 
به کل تعهدات مان برمی گردیم و این مسئله 
بسیار مهمی است که مردم ما الحمداهلل امروز 
می بینند که این فصل جدید و تازه از دیروز آغاز 
شد. وی تاکید کرد: اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا جدیت کافی و صداقت الزم از 
خود نشان بدهد به نظر من ما در یک زمان کوتاهی می توانیم با ۱+۴ مذاکره کنیم 
و بدون مذاکره هم آمریکا می تواند تعهدات خود را اجرا کند. حاال اشکالی ندارد 
که می گویند این ها باید تبیین شود و ما هم حرفی نداریم اما راه ما همانی است 
که مقام معظم رهبری تصریح کردند و همان راه را ان شاءاهلل به حول و قوه الهی 

انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ۲۰ فروردین 
سالروز فناوری هســته ای عنوان کرد:  ما در ۲۱ فروردین افتتاح های جدیدی 
خواهیم داشــت و مردم می بینند که چه کارهایی در زمینه هسته ای صورت 

گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه یک حرفی را چند سال به دروغ به خورد مردم 
دادند هر چند که مردم باور نکردند، اما به هر حال عده ای به دروغ می گفتند که 

این ها فناوری هسته ای را فروختند و تمام شد و تعطیل کردند. می گفتند آنجا را 
سیمان کردند،  اینجا را بریدند و... اما حرف های دروغ الحمداهلل آشکار شد. در 
همین مدت مجلس مصوبه ای تصویب کرد که البته ما نظرمان را گفتیم و من 
همچنان بر نظر خود باقی هستم، ولی این مصوبه یک خاصیت داشت و آن هم این 

بود که واقعیت توانمندی هسته ای ما را به خوبی آشکار کرد.
وی ادامه داد:  می گفتند سازمان انرژی اتمی برود طراحی کند و غنی سازی ۲۰ 
درصد را اجرا کند، اما امروز می بینیم نه تنها ۲۰ درصد در زمان مشخص راه افتاد 
حتی بیشتر از آنچه مصوب شده بود تولید شد و قدرت تولید داریم. من به جرأت 
ادعا می کنم و آقای دکتر صالحی می تواند تبیین کند که هیچ وقت در تاریخ ایران 
توانمندی هسته ای ما مثل امروز نبوده است. قبل و بعد از انقالب و در هر دولتی 

قوی ترین فناوری را امروز به نمایش جهانیان گذاشته ایم.
روحانی همچنین تصریح کرد:  به دروغ به مردم گفتند که رفتید برجام را امضا 
کردید و فناوری هسته ای را دادید رفت. امروز که این چیزها را می بینید حداقل 
به دروغ تان اعتراف کنید. ما امروز سانتریفیوژهای IR ۹ ،IR۸ و ۶IR  داریم. در 
اراک مشکلی نداریم و درهای فوردو هم باز است و همه آنچه مقصد و مقصود ما در 
فناوری هسته ای بوده در این مقطع توانستیم اجرا و پیاده کنیم و البته در ادامه هم 
ملت باید ادامه دهد. رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه کاری که دولت در فناوری 
هسته ای کرد این بود که مشروعیت اجرای فناوری هسته ای در ایران مورد اذعان 
و قبول همگان قرار گرفت، یادآور شد:  البته کار ما از ابتدا قانونی بود اما آن ها یک 
قطعنامه ای در دست داشتند می چرخیدند و ادعا می کردند که ایران فعالیت 
غیرقانونی می کند، اما امروز جای تردیدی برای مشروع و قانونی بودن فناوری 

هسته ای ما نیست و همه قبول دارند که فعالیت ایران صلح آمیز است.
وی ادامه داد: یک زمان پرونده ای را می چرخاندند به اســم PMD که مثال 
نمی دانیم فعالیت ایران صلح آمیز است یا خیر و ۱۰ تا ۵۰ سال زمان الزم است 
تا این موضوع روشن شود اما پرونده PMD بسته شد و مشخص شد که ایران 
فعالیت صلح آمیز می کند و این موفقیت در مقطع دولت های یازدهم و دوازدهم 

به دست آمد که کار بزرگی است.
رییس جمهور همچنین بــا بیان اینکه ما در این دولت توانســتیم تحریم 
تسلیحاتی را برداریم، تصریح کرد:  این ها چرا گفته نمی شود. مگر با قطعنامه های 
سازمان ملل تحریم تسلیحاتی به ما تحمیل نشده بود و سال گذشته برداشته نشد. 
آن ها که خیلی به قدرت نظامی تکیه دارند و البته درست هم می گویند که قدرت 
نظامی مهم است چرا پایان تحریم تسلیحاتی را نمی گویند که ۲۷ مهر پارسال این 

تحریم برداشته شد و چرا نمی گویند این کار، کار چه کسی بوده است.
وی افزود: می گویند این دولــت در بخش نظامی فالن عقیــده را دارد اما 
نمی گویند تحریم تسلیحاتی در همین دولت برداشته شده است. اتفاقا این دولت، 
کشور را در زمینه تسلیحاتی و پدافند هوایی از هر زمان قدرتمندتر کرده است. از 
سامانه S۳۰۰ گرفته تا ۱۵ خرداد و ۳ خرداد و باور ۳۷۳ در این دولت انجام شد. ما 
پهپاد آمریکایی را با سامانه مهندسین خودمان سرنگون کردیم و اعتقاد دولت به 

قدرت نظامی را در عمل ثابت کردیم.

خبر

روحانی:

شاهد فصل تازه ای از حیات برجام هستیم

»ایران ساویز« دچار سانحه شد؛

 اسرائیل و یک انفجار دیگر 
برای کشتی های ایرانی

سياست 2

سياست 2

 اظهارات مطهری در پلتفرم تازه فضای مجازی، 
واکنش های بسیاری را برانگیخت؛

 انتحار در
 کالب هاوس

پلتفرم نوظهور دنیای مجازی ممکن است 
به بازی خطرناک »نهنگ آبی« روسی برای 
سیاسیون در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل 
شــود؛ پلتفرمی که کاندیدا یا چهره سیاسی 
را به درون خود فرامی خواند و سپس او را به 
سویی سوق می دهد که دست به خودکشی 
یا خودزنی سیاسی و اجتماعی بزند، به ویژه 
اگر آن چهره سیاســی، سیاست ورز ماهری 
نباشد؛ مانند آنچه که دو شب پیش برای علی 

مطهری رخ داد. 
کالب هاوس، بدون متــن، بدون عکس، 

بدون ویدئو و تنها با صوت قرار است محبوب 
دنیــای مجازی شــود. منحصرا بــا قابلیت 
اشــتراک گذاری آنالین صوت، چند هفته 
مانده به انتخابــات به میــان ایرانیان آمده 
است. فضایی است میزبان بحث های داغ در 
هر زمینه ای. هر گروهــی در یک اتاق جمع 
می شــوند و بحث خود را شــکل می دهند. 
از آن جایی که هر روز به انتخابات ریاســت 
جمهــوری نزدیک تــر می شــویم، یکی از 
شــلوغ ترین اتاق هــای این پلتفــرم، اتاق  

بحث های انتخاباتی و سیاسی است...

سفر نخست وزیر لیبی به کشورهای عربی همزمان با ترمیم روابطش با اروپا 

ترافیک دیپلماتیک در طرابلس 
جهان 5


