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روی موج کوتاه

نماینده کشورمان در سازمان ملل 
تاکید کرد: ما به وضوح گفته ایم که اگر 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران اعمال 
شوند، واکنش ایران بسیار سرسختانه 
خواهد بود و هیچ گزینه سیاســی هم 
که در دسترس ایران باشــد را نادیده 

نمی گیریم. 
به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه 
اینترنتــی انجمــن کنترل ســاح 
واشنگتن، مجید تخت روانچی در گفت 
و گویی با این انجمن درباره تاش آمریکا 
برای اعمال تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران در پی عــدم تصویب قطعنامه ای 
که بــرای تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران ارائه کرده بود، گفت: به کارگیری 
مکانیسم بازگردانی تحریم ها از سوی 
آمریکا و اعمال تحریم های تسلیحاتی 
از سوی شــورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران فاقد مبنــای قانونی بوده و 
خاف قطعنامه ۲۲۳۱ است. بنابراین، 
هیچ زمینه قانونی برای شورای امنیت 
وجود ندارد کــه بتواند بر اســاس آن 
قطعنامه ای برای اعمال تحریم ها علیه 

ایران صادر کند.
تخت روانچی ادامه داد: مسئله دوم 
این اســت که اقدام آمریکا با شکست 
مواجه خواهد شــد، به دلیــل اینکه 

اعضای شورای امنیت حاضر به تخطی 
از قطعنامه ۲۲۳۱ نیستند. همان طور 
که پیشتر گفتم، این قطعنامه با اتفاق 
نظر در شــورای امنیت تصویب شده 
است و بخشــی از قوانین بین المللی 
اســت. بنابراین، امروز اعضای شورای 
امنیت باید آخرین کســانی باشــند 
که چیزی خــاف قوانین بین المللی 

تصویب می کنند.
نماینده کشورمان در سازمان ملل 
در ادامه درباره اقدام آمریکا در استفاده 
از مکانیسم بازگردانی تحریم ها اظهار 
کرد: بسیار خنده دار اســت آمریکا را 
از مشــارکت کنندگان برجام)توافق 
هسته ای( بدانیم چرا که آمریکا دیگر 
عضو این توافق نیست. آمریکا پیش از 
این گفته است که مشارکتش در برجام 
را متوقف کرده و در باالترین رده هم آن 

را اعام کرده است.
 برجام و قطعنامه 2231، 
دو سند جدا از هم نیستند

تخــت روانچی همچنیــن درباره 
ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی بر 
اینکه توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ 
از هم جدا هســتند، گفت: در حالی که 
آمریکا از برجام خارج شده است، هنوز 
مدعی اســت که عضــوی از قطعنامه 

۲۲۳۱ است. ظاهرا آن ها این قطعنامه 
را مطالعه نکرده اند. این قطعنامه سند 
قانونی برجام است و برجام پیوستی از 
این قطعنامه است. صحبت از دو سند 
جداگانه نیســت. تنها بحث یک سند 
مطرح است و آن قطعنامه ۲۲۳۱ است.

او عاوه بر این تشریح کرد: قطعنامه 
۲۲۳۱ دربــاره مشــارکت کنندگان 
برجام اســت و بحث اعضای قطعنامه 
۲۲۳۱ در آن مطرح نیســت. حقوق و 
تعهدات معینی برای مشارکت کنندگان 
برجام وجــود دارد. از آنجــا که آمریکا 
از برجام خارج شــده اســت به عنوان 
یکی از مشارکت کنندگان برجام تلقی 
نمی شــود. لذا ما بر این باور هستیم که 
آمریکا نمی تواند مقــررات مربوطه در 
قطعنامه ۲۲۳۱ را بــرای بازگرداندن 

قطعنامه های قدیمی به کار بگیرد. 
سفیر کشورمان در ســازمان ملل 
درباره اینکه آیا ایران پس از گام پنجم 
کاهش تعهدات داوطلبانه اش در برجام، 
اقدام بیشتری در چند ماه بعدی انجام 
خواهد داد و این اقدامات چه اهدافی را 
دنبال خواهند کرد، گفت: همان طور 
که می دانید، ایران پــس از گام پنجم 
اعام کرد که دیگر اقدامی انجام نخواهد 
داد و موضع مــا از آن موقع همین بوده 

اســت. درباره عملکرد ما در آینده هم 
به این بستگی دارد که چگونه با برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ رفتار می شود. اقدام ما 
مطابق اتفاقی خواهد بود که برای برجام 

و این قطعنامه بیافتد.
وضعیت پروژه اراک

تخت روانچی در ادامه درباره اینکه 
با توجه به پایان یافتــن معافیت های 
تحریم های همکاری هسته ای ایران در 
ماه جوالی، وضعیت پروژه بازطراحی 
تاسیسات هسته ای اراک چگونه است، 
گفت: ما در حال مذاکره با شــرکایمان 
هستیم. در عین حال نیز گفته ایم که اگر 
ایران در موقعیتی قرار بگیرد که نتواند 
این بخش از تاسیســات هسته ای اش 
را پیش ببرد، به طرح قبلی باز خواهیم 
گشت که توســط خودمان ایجاد شده 

بود. بنابراین، این یک گزینه برای ایران 
اســت و ما در زمان مناســب تصمیم 
خواهیم گرفت که چــه وقت به طرح 
قبلی بازگردیم. این گزینه بسیار خوبی 

برای ایران است.
تمایلی به دخالت در سیاست 

داخلی آمریکا نداریم
او در بخش دیگری از این گفت وگو 
درباره اینکه در صورت برگزیده شدن 
هر یک از رقبــای انتخاباتی دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه آمریکا)جو 
بایدن و دونالد ترامــپ(، تعامل ایران 
با آمریکا و دیگر شــرکای برجام بر سر 
توافق هســته ای چگونه خواهد بود، 
توضیح داد: اول از همه اینکه ما تمایلی به 
دخالت دادن خودمان در سیاست داخلی 
آمریکا نداریم، بنابرایــن این بر عهده 
مردم آمریکا اســت که رئیس جمهور 
بعدی چه کســی باید باشد. چیزی که 
برای ایران و دیگر کشورها مهم است، 
احترام به قوانین بین المللی می باشــد 
که باید زمینه اجرای آن از طرف دولت 
آمریکا فراهم شود. مهم نیست که یک 
دولت دموکراتیک در کاخ سفید باشد 
یا یک دولــت جمهوری خواه، تعهدات 
آمریکا باید توســط تمــام دولت های 
آمریکا اجرا شوند. تخت روانچی افزود: 
بنابراین، قطعنامه ۲۲۳۱ بخشــی از 
قوانین بین المللی است و دولت آمریکا 
تعهدی قانونی نسبت به رعایت کردن 
مقــررات قطعنامــه ۲۲۳۱ دارد.  اگر 
دولت بعدی قطعنامــه ۲۲۳۱ را قبول 
داشته باشد و مقررات برجام را با صداقت 
اجرا کند، فکر می کنم امکان این وجود 
خواهد داشت که آمریکا برای مذاکره 
درباره مسائل مختلف مربوط به ایران، در 
چارچوب کمیسیون مشترک به دیگر 
اعضای برجام بپیوندد. این چیزی است 
که باید منتظر باشیم و ببینیم آیا آمریکا 

این تصمیم را خواهد گرفت یا نه.
 استدالل هایی برای 
طلب غرامت از آمریکا

او همچنین با اشاره به خسارات به 
ویژه خسارات جانی به بار آمده برای ایران 
که در اثر تحریم هــای آمریکا حتی در 
زمینه غذا و دارو بوده اند، مطرح کرد: ما در 
زمینه مسائل اقتصادی چیزهای زیادی 
از دست داده ایم. بنابراین استدالل خوبی 

از سوی ایران برای طلب غرامت از آمریکا 
وجود دارد. چیزهایی هستند که وقتی 
درباره اقدامات آتی آمریکا برای پیوستن 
دوباره به برجام صحبت می کنیم باید به 

خاطر داشته باشیم.
نماینده کشورمان در سازمان ملل 
درباره اینکه ایــران از فرصت دهمین 
کنفرانس بازبینی معاهده عدم اشاعه 
تسلیحات هسته ای)ان.پی.تی( که قرار 
است در سال ۲0۲۱ برگزار شود برای 
بیان چه مواضعی استفاده خواهد کرد، 
گفت: مســلما ایران و دیگر کشورها بر 
این واقعیت که کشورهای دارای ساح 
هسته ای به تعهداتشان طبق مقررات 
معاهده ان.پی.تی عمل نکرده اند، تاکید 
خواهند کرد. نکته دیگــر نیز در ایجاد 
منطقه ای خالی از تسلیحات هسته ای 
و دیگر ساح های کشــتار جمعی در 
خاورمیانه است. همان طور که می دانید 
مجمع عمومی ســازمان ملل  در چند 
سال گذشته به این موضوع نپرداخته 
است. سال گذشته ما اولین کنفرانس 
را راجع به این موضوع مهم ارائه دادیم اما 
متاسفانه اسرائیل با ذخیره مشخصی از 
کاهک های هسته ای تمایلی نسبت به 
ایجاد خاورمیانه ای خالی از تسلیحات 

هسته ای نشان نداده است.
او ادامه داد: فکر می کنم کنفرانس 
بعدی فرصت مناســبی بــرای تمام 
کشــورهای عضو اســت تــا از رژیم 
اســرائیل بخواهند تمام تاسیســات 
هســته ای غیرحفاظت شده شان را 
تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی 

اتمی قرار دهند.

تخت روانچی: 

واکنش به تحریم تسلیحاتی ایران بسیار سخت خواهد بود

خبر

یک فعال سیاسی اصولگرا، گفت: این اسامی 
را که برای انتخابات بیان می کنند، گمانه زنی های 
بیرونی است در حالیکه اصل مسئله فعا منتفی 
اســت. به نظر من هم در حال حاضر خیلی زود 
است که بخواهیم در خصوص انتخابات ریاست 
جمهوری صحبت کنیم؛ مسئله ریاست جمهوری 
یک امر عادی نیست که به سادگی بشود در مورد 

آن صحبت کرد.
احمد کریمی اصفهانــی، عضو جبهه پیروان 
خط امام و رهبری در گفت وگو با ایلنا، در خصوص 
مطرح شدن احتمال کاندیداتوری پرویز فتاح در 
انتخابات ریاست جمهوری با توجه به سخنان اخیر 
او، اظهار کرد: فتاح قرار نیست در انتخابات ریاست 

جمهوری کاندیدا شــود و هیچ تصمیمی در این 
خصوص ندارد، شاید در گذشته چنین مسئله ای 
از سوی جبهه پایداری مطرح شده بود اما در حال 
حاضر اینطور نیست و به نظر من در همین جایی 

که حضور دارد، خواهد ماند.
وی همچنین در خصوص طرح کاندیداتوری 
سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری 
بیان کرد: کاندیداتوری آقای رییسی در انتخابات 
هم منتفی اســت و ایشــان کاندیدای انتخابات 
نیستند. دبیرکل جامعه اسامی بازار و اصناف، در 
ادامه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین ویژگی 
دولت منتخب در انتخابات آینده، بیان داشــت: 
رییس جمهور آینده چه اصاح طلب باشد و چه 

اصولگرا نیاز است که ســوابق اقتصادی کارنامه 
کاری اش از ســایر جنبه ها بیشــتر و پررنگ تر 
باشد، تا بتواند مسائل اقتصادی و مشکات را حل 
کند. چراکه در دولت آقای روحانی از نظر مسائل 
اقتصادی تقریبا وضعیت خوبی برای مردم نبود. 
از همان ابتدا هم در جلسه ای که با ایشان داشتم 
عرض کردم که اشــتباه ایشان این است که تمام 
تخم مرغ ها را در یک ســبد گذاشته و همه توجه 
ایشان به جای اینکه به داخل باشد، به بیرون است، 
خیلی بیشتر از همه موضوعات برای برجام وقت 

گذاشت و این هم به او نتیجه نداد.
کریمی اصفهانــی در ادامه گفــت: اگر آقای 
روحانی همین میزان توجهی را که به غرب داشت 

برای داخل صرف می کرد، به نظر می رسد خیلی از 
مشکات و معضات ما تاکنون حل شده بود چراکه 
بخش قابل توجهی از مشکات ما داخلی است و 
مربوط به بیرون از کشور نیست که برجام بخواهد 
این را حل کند. ســوءمدیریت ها در داخل باعث 
شده است که نتوانیم به راهکارهای درست برسیم 
و در نتیجه شرایط را به نحوی بحرانی کردیم که 

اکنون دیگر پاسخگوی خیلی از مسائل نیستیم.
وی افــزود: هر فردی کــه در انتخابات آینده 
می خواهد کاندیدا شود، فارغ از اینکه اصاح طب 
باشد یا اصولگرا، باید حتما توجه کند که رزومه و 
کارنامه ای داشته باشد که مشکات مردم و کشور 

را حل کند.

عضو جبهه پیــروان خط امــام و رهبری در 
خصــوص فعالیت های این تشــکل اصولگرا در 
خصوص انتخابــات، گفت: در جبهــه پیروان 
جلساتی در این رابطه داریم و تاش خواهیم کرد به 
جمع بندی مناسبی در این راستا برسیم؛ البته یک 
کار گسترده ای هم در این راستا انجام خواهیم داد، 
اما آنچه مسلم است این است که الزمه انتخابات 
وحدت است و بیشتر مباحث ما هم حول محور 

وحدت و یکپارچگی است.

کریمی اصفهانی:

رئیسی و فتاح کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیستند
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رافائل گروسی:
برای دیدار با مقامات ایرانی 

دوشنبه به تهران می روم
»رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در توئیتر خبر داد: »روز دوشــنبه به 
تهران سفر می کنم تا با مقامات ایرانی دیدار و درباره 
پرسش های موجود درباره پادمان ها گفتگو کنم. 
من به ایجاد یک کانال مســتقیم گفتگوی مفید و 
مبتنی بر همکاری امیدوارم. این موضوع، ضروری 
است.« همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده رسمی 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه 
توییترش درباره سفر مدیرکل سازمان انرژی اتمی به 
ایران نوشت: »خالصانه آرزومندیم دو طرف به نتایج 

مثبتی که منتظر آن بودیم، برسند.«
    

سفر مهم وزیر دفاع به روسیه
امیر حاتمی، وزیر دفاع کشــورمان در پاسخ به 
دعوت رسمی ارتشبد سرگئی شــایگو، وزیر دفاع 
فدراسیون روسیه، روز گذشته، یکم شهریور در رأس 
یک هیأت دفاعی و نظامی به این کشور سفر کرد تا 
با همتای خود و مقامات دیگر این کشور دیدار و از 
ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی نظامی - 
فنی روسیه موسوم به ARMY ۲0  نیز بازدید کند. 
تقویت و تحیکم بیش از پیش همکاری های دفاعی 
تهران- مســکو در حوزه های دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللــی مهمترین اهداف ســفر وزیر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح به مسکو خواهد بود.
    

24 ساعت پس از اعالم رسمی درخواست آمریکا؛
مخالفت 13 عضو شورای امنیت 

با اعمال تحریم  علیه ایران
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، با 
گذشت ۲۴ ساعت از اعام آغاز بازه زمانی سی روزه 
برای بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران از 
جمله تحریم تسلیحاتی توسط مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا، متحدان دیرینه این کشــور 
که شامل انگلیس، فرانســه، آلمان، بلژیک، چین، 
روسیه، ویتنام، نیجر، سنت وینسنت گرنادین ها، 
آفریقای جنوبی، اندونزی، استونی و تونس می شوند 
در نامه هایی مخالفتشان را ابراز کرده اند که رونوشت 

آن به رویت رویترز نیز رسیده است.
    

نظام الدین موسوی خبر داد؛
 ورود مجلس به پرونده فساد 

در فوتبال
سیدنظام الدین موسوی، رئیس کمیته فرهنگی 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس با بیان اینکه شکایات 
زیادی درباره قرارداد »ویلموتس« به این کمیسیون 
واصل شــده، گفت: به احتمال زیاد روز دوشــنبه 
مسئوالن ذیربط در مجلس حضور پیدا می کنند 
تا این موضوع را مورد بررســی قرار دهیم. قرارداد 
ویلموتس ســرآغازی برای ورود کمیسیون اصل 
۹0 مجلس بــه کل مقوله قراردادهــا در ورزش به 
ویژه فوتبال خواهد بود. البته در گذشته پرونده ای 
در کمیسیون اصل ۹0 تحت عنوان پرونده فساد در 
فوتبال داشتیم که در دستگاه قضا موجود است و ما 
سعی می کنیم این پرونده را به روز و متخلفان را به 

دستگاه قضا معرفی کنیم.
    

افشاگری توئیتری تاجگردون 
علیه زاکانی 

غامرضا تاجگــردون، نماینده ســابق مردم 
گچساران که اعتبارنامه او در مجلس یازدهم تایید 
نشد، در توئیتی نوشت: »زاکانی برادر داماد خودش 
را گذاشت معاونش. زمان بررســی اعتبارنامه در 
جلســه از من ســوال کرد میاد کرمی دایی زاده 
شماست و چرا در پتروشیمی کار می کند. گفتم در 
پتروشیمی هزار نفر کار می کنند اینم یکیش. مادر 
بزرگ پدر میاد کرمی میشه دختر دایی من. گفت 
این یعنی رانت. قضاوت با شما.« این توئیت با هشتگ 

دستمال کثیف منتشر شده است.
    

عارف: 
جامعه ای که نخبگان آن 

گوشه نشین شوند، رشد نمی کند
محمدرضا عــارف، عضو شــورای عالی انقاب 
فرهنگی در گردهمایی واحدهــای کانون صنفی 
استادان دانشگاهی ایران، بر ضرورت میدان دادن به 
نخبگان در کشور تاکید کرد و گفت: باید از نخبگان 
به عنوان بازوان مشــورتی در نهادهای تصمیم ساز 
و راهبردی کشــور استفاده شــود. اما متاسفانه در 
کشــور ما نخبگان در جایگاه اصلی خود قرار ندارند 
و نشست هایی که مسئوالن با نخبگان دانشگاهی 
برگزار می کنند بعضا تشریفاتی و برای رفع تکلیف 
است و اینگونه برخورد با نخبگان باعث سرخوردگی 
و بی انگیزگی آنها می شود و در جامعه ای که نخبگان 
آن بی انگیزه و گوشه نشین شوند جامعه رو به رشدی 

نخواهد بود.

ما در زمینه مسائل اقتصادی 
متحمل زیان های بسیاری 

شده ایم، بنابراین استدالل 
خوبی از سوی ایران برای 

طلب غرامت از آمریکا 
وجود دارد. مواردی هستند 

که وقتی درباره اقدامات 
آتی آمریکا برای پیوستن 

دوباره به برجام صحبت 
می کنیم باید به خاطر 

داشته باشیم

عملکرد ما در آینده هم به 
این بستگی دارد که چگونه 

با برجام و قطعنامه 2231 
رفتار می شود. اقدام ما 

مطابق اتفاقی خواهد بود که 
برای برجام و این قطعنامه 

بیافتد

جماران نوشت: رأی پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر صادر 
شد که طبق آن علی شکوری راد به یک سال زندان، مهدی 
محمودیان به پنج ســال زندان و محمد حســین کروبی، 
محســن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر 

کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل آذر منصوری، ریحانه 
طباطبایی، علی شکوری راد و محســن امین زاده از صدور 
رأی پرونده اتهامات ۱۴نفر از فعالین سیاسی اصاح طلب در 
خصوص پرونده موسوم به بیانیه ۷۷ نفر در شعبه ۲۶ دادگاه 

انقاب تهران خبر داد.
به گفته این وکیل دادگســتری بر اســاس رأی صادره 
خانم ها  آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و آقایان عیســی 
سحرخیز، عبداهلل رمضان زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی 
دریس پور، حسن اســدی زیدآبادی و محسن امین زاده از 
اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام« تبرئه شدند ولی آقایان 

علی شکوری راد، محمد حســین کروبی، محسن آرمین، 
قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وســمقی به یک ســال 

حبس تعزیری محکوم شده اند.
همچنین آقای مهدی محمودیان به اتهام »فعالیت تبلیغ 
علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری و به اتهام »اجتماع و 
تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور« به چهار سال حبس 
تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال 
منع خروج از کشــور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده 

است.
الزم به ذکر اســت در این پرونده آقایان محمد حسین 

کروبی، عیســی ســحرخیز، مهدی محمودیان، عبداهلل 
رمضان زاده، محســن آرمین، محمدصادق نوروزی، قربان 
بهزادیان نژاد، مهدی دریس پور، حســن اسدی زیدآبادی، 
محسن امین زاده و خانم ها  آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، 
صدیقه وســمقی متهم به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« از 
طریق امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در خصوص حوادث 
آبان ماه ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و دعوت به 
عدم خشونت در برخورد با معترضان و آقای علی شکوری راد 
متهم به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« از طریق صدور بیانیه 

حزب اتحاد ملت در خصوص حوادث آبان ۹۸ هستند.

صدور رأی پرونده متهمان بیانیه ۷۷ نفر؛

شکوری راد و محمد حسین کروبی محکوم به زندان شدند 


