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روی موج کوتاه

یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 
با بیان اینکه آمریکا می خواهد تیر خالص 
را به برجام بزند، تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی ایران می تواند در چارچوب 
خروج آمریکا از برجام و تعلل شــرکای 
دیگر در تامین منافع خود، بخشــی از 
تعهداتش در توافق هسته ای را به حالت 

تعلیق درآورد.
حسن بهشــتی پور با اشــاره به لغو 
و تمدیــد برخــی از معافیت هــای 
همکاری  های هســته  ای بین المللی 
ایران به ایرنا گفت: اساس برجام بر این 
مبنا بوده و هست که فعالیت هسته ای 
ایران ضمانت پیدا کنــد؛ اینکه آمریکا 
از توافق هســته ای خارج می شــود، 
تعهدات خــودش را زیر پــا می گذارد 
و عــالوه بــر آن، در اجــرای تعهدات 
طرفین هم در عرصــه همکاری های 
هسته ای و هم همکاری های اقتصادی 
ســنگ اندازی می کند تا آنها اقدام به 
نقض صریــح برجام بکننــد، به خاطر 
ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده 
 می خواهد تیر خالص بــه برجام بزند. 
این کارشناس مسائل هسته ای با تاکید 
بر اینکه اقدامات آمریکا برای آن اســت 
که ایران از برجام خارج شــود، تصریح 
کرد: تالش ایران در شرایط کنونی باید به 
گونه ای باشد که نگذارد نقشه و خواست 
آمریکا علیه کشورمان به نتیجه برسد. 
در این راستا، الزم نیست ایران از توافق 

هسته ای خارج شــود بلکه می تواند در 
چارچوب خروج آمریکا از برجام و تعلل 
شــرکای دیگر برجام در تامین منافع 
ایران، بخشی از تعهداتش براساس برجام 

را به حالت تعلیق درآورد.
ایران می تواند اقدام به 
راه اندازی رآکتور اراک کند

بهشــتی پور ادامه داد: برای مثال 
می توانیم این کار را درخصوص رآکتور 
اراک انجــام دهیم. بر اســاس برجام، 
بازســازی رآکتور جدیــد اراک باید با 
همکاری ایران، چیــن و نظارت آمریکا 
انجام می شــد که پس از خروج ایاالت 
متحده از توافق هسته ای، انگلیسی ها 
جایگزین آمریکایی ها شدند. اینک در 
چارچوب تعلل طرف مقابل در بازسازی 
اراک، ایــران می توانــد در اولین گام، 
 اقدام به راه اندازی رآکتــور اراک کند.
وی با بیان اینکه رآکتور اراک را نباید با 
کارخانه تولید آب سنگین اراک اشتباه 
بگیریم، خاطرنشــان کــرد: فعالیت 
کارخانه تولید آب سنگین اراک از سال 
2003 شروع شده و قبل و بعد از برجام 
هم به فعالیت هایش ادامه می دهد ولی 
رآکتور اراک یا همــان IR40 به خاطر 
توافقی که برای بازسازی صورت گرفت، 

فعالیتش متوقف شده بود.
 ترامپ چگونه مجبور به 
عقب نشینی خواهد شد؟

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 

با بیان اینکه تعلیق بخشــی از تعهدات 
می تواند هشــدار مهمی از سوی ایران 
به طرف هــای مقابل از جملــه آمریکا 
باشد که متوجه باشند آنها نمی توانند 
هر کاری کــه بخواهند بکننــد، ابراز 
داشــت: نکته ای که باید متوجه آن بود 
این اســت که صرف انجام یکســری از 
اقدامات هسته ای، کارگشا نیست بلکه 
باید به صورت همزمــان در عرصه های 
 دیگر نیــز اقدامات موازی انجــام داد.
بهشتی پور افزود: به طور مثال، در حوزه 
اقتصادی کشور، وضعیت فوق العاده ای 
وجود دارد و می توان از شــرایط اقتصاد 
جنگی ســخن گفت. در این چارچوب 
الزم است اصالحات جدی و کارشناسی 
انجام داد به طوری که تحولی بنیادین 
در بانک ها رخ دهد، اتکا به نفت کاهش 
یافته و بهره وری افزایــش یابد. اگر این 
اقدامــات مکمل همزمان بــا اقدامات 
هسته ای انجام شــود، ایاالت متحده و 
ترامپ مجبور به عقب نشینی خواهد شد 
همان گونه که اوباما در سال 91 مجبور به 

عقب نشینی شد.
واشنگتن نمی خواهد در تقابل 

با مسکو قرار گیرد
وی دربــاره تمدیــد معافیت های 
همــکاری در مــورد نیروگاه هــای 
بوشــهر، فردو، تهران و اراک هم گفت: 
نیروگاه های بوشــهر، فــردو، تهران و 
اراک فعالیت هایشــان در راســتای 

فعالیت هــای صلح آمیــز هســته ای 
اســت. به طور مثال، نیروگاه بوشــهر 
برق تولیــد می کند و بر اســاس توافق 
ایران و روســیه که قبل از برجام منعقد 
شــد، روس ها همانطور کــه متعهد به 
تامین ســوخت آن هســتند، پسماند 
 ســوخت را به روســیه برمی گردانند.
این کارشناس مسائل هسته ای با بیان 
اینکه بخشی از تمدید معافیت همکاری 
در این حوزه به خاطر آن است که طرف 
عمده مقابل ایران در این همکاری روسیه 
است و واشنگتن نمی خواهد در تقابل 
با مســکو قرار بگیرد، یادآور شد: هدف 
آمریکا در لغو معافیت هــای مربوط به 
انتقال مازاد آب سنگین به عمان و مبادله 
اورانیوم غنی شده در ازای کیک زرد به 
خاطر این است که ایاالت متحده از اساس 

با غنی سازی اورانیوم و تولید آب سنگین 
از سوی ایران مخالف است و این دو حوزه 
نیز در ایــن چارچوب فعالیت می کنند 
ولو آنکه غنی سازی ایران در سطح 3.67 

درصد باشد.
 آمریکا می خواهد 

قطعنامه های تحریمی را برگرداند 
بهشــتی پور با بیان اینکــه آمریکا 
می خواهد در عمل مانع انجام تعهدات 
ایران شود تا ایران را به عدم پایبندی به 
تعهدات خود متهم کند و تحریم های 
مبتنی بــر قطعنامه هــای تحریمی 
شــورای امنیت را بازگردانــد، عنوان 
کــرد: در برابر این تخلــف، آژانس بین 
المللی انرژی اتمــی کار چندانی نمی 
تواند انجام دهد چراکــه نقش ناظر را 
 در فعالیت اتمی ایران ایفــا می کند. 
وی اضافه کرد: در این شرایط باید ایران 
ضمن تشریح شــرایط خود به آژانس، 
سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی 
و کشورها تاکید کند که فعالیت هایش 
در عرصه هســته ای صلح آمیــز بوده و 
در چارچــوب نظــارت آژانــس بــه 

فعالیت هایش ادامه می دهد. 
 پیام مهم ظریف درباره 

 NPT خروج از
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 
درخصــوص احتمال خروج ایــران از 
معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای 
)NPT( گفت: صحبت های اخیر وزیر 
خارجه ایران در سفر به نیویورک درباره 
احتمال خروج از NPT و ســفر به کره 
شمالی، حاوی پیام مهمی بود؛ بر این مبنا 
که اگر فشارها نسبت به ایران تداوم داشته 
باشــد و ایران از مزایای حاصل از برجام 
نتواند اســتفاده کند، ایران به سمتی 
 NPT می رود که نه تنها از برجام بلکه از

هم خارج خواهد شد.
 خروج از NPT هزینه های 
سنگینی را برای کشور دارد 

 NPT وی با بیان اینکه خــروج از
هزینه های ســنگینی را برای کشور به 
همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: 
نکته ای که باید به آن توجه داشت این 
بوده که تندروها و جنگ طلبان همواره 
مدعی بوده اند که ایران به دنبال ساخت 
بمب هســته ای و اســتفاده از آن برای 
نابود کــردن برخی از کشورهاســت 
و خــروج از NPT این بهانــه را به آن 
می دهد که فشارهایشــان را نسبت به 
ایران مشــروع جلوه داده و کشورهای 

 دیگر به سمت آمریکا و اسرائیل بروند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی 
با بیان اینکه خــروج از NPT خروج از 
توافق هسته ای هم اســت هرچند که 
نابودی برجام لطمات جبران ناپذیری 
را به نظام عدم اشاعه وارد می کند، ابراز 
داشــت: برجام ذیل نظام عدم اشــاعه 
تعریف می شود و می توان آن را براساس 
NPT دانست که هم از دسترسی یک 
کشور به سالح اتمی جلوگیری کرده و 
اعتمادسازی می کند و هم زمینه تداوم 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای را فراهم 

می سازد. 
 NPT ایران چه زمانی خروج از 

را عملی خواهد کرد 
بهشــتی پور با بیان اینکه خروج از 
NPT یک تهدید ســخت است و باید 
جزو آخرین گزینه های روی میز ایران 
باشــد، عنوان کرد: طرح مسئله خروج 
از معاهده منع گســترش تســیلحات 
هســته ای به معنای آن است که ایران 
 دستش در برابر هر اقدامی بسته نیست.
وی افزود: ایــران زمانی گزینه خروج از 
NPT را عملی خواهد کــرد که دیگر 
نتواند مواد مورد نیاز خود را تامین کند، 
واردات و صادرات کشور به شدت کاهش 
یافته و به صفر رســیده باشد و شرایط 
عمومی را به حداکثر محدودیت برای 

ایران برسانند.

پیشنهاد بهشتی پور:

ایران بخشی از تعهدات برجامی اش را تعلیق کند

گفت وگوی خبری

ظریف در پاســخ به مجری شــبکه خبری 
الجزیره که از وی پرســید برنامه ایــران درباره 
سلسله عملیاتی که علیه آن طرح ریزی می شود 
چیست، گفت: برنامه ما این است که با سرافرازی 
به زندگی در صلح ادامه دهیم و برای پیشرفت، 
صلح و گفتمان در این منطقه فعالیت کنیم. من 
پیشنهاد طرح یک گفتمان منطقه ای را داده ام. 
کشورهای منطقه باید باهم متحد شوند و تنها به 
خودشان تکیه کنند. ما نمی توانیم به خارجی ها 
اتکا کنیم. الزم است که به خودمان تکیه کنیم. 
ایران آماده است تا با تک تک کشورهای خلیج 
فارس معاهده هایی مبنی بر عدم تجاوز را امضا 
کند. او تصریح کرد: برخی کشورها برای کشاندن 
آمریکا و رییــس جمهوری این کشــور به یک 
درگیری فاجعه بار دسیسه کرده اند اما متاسفانه 
این کشــورها متحمل پیامدهــای اقدام خود 

خواهند شد.  به نوشته تارنمای شبکه الجزیره، 
ظریف با اشاره به »محمد بن سلمان« سعودی و 
»محمد بن زاید« اماراتی گفت: متاسفانه دو تن 
در منطقه ما هستند که با منافع اسراییل همسو 
شــده اند. وزیر خارجه کشــورمان تحریم های 
آمریکا را »تروریســم اقتصادی« خواند و افزود: 
آنها می خواهند تا بر مردم ایران فشار وارد کنند تا 
خط مشی خود را تغییر دهند. این همان روشی 
اســت که ایاالت متحده در چهل سال گذشته 
و به خصوص از زمانی کــه دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا بر ســر کار آمد و تعهد باراک 
اوباما، دیگر رئیس جمهور آمریکا را نقض کرد، 

در پیش گرفته است.
تحریم ها تاثیر سیاسی

 نخواهند داشت
رئیس دستگاه دیپلماســی ایران به الجزیره 

گفت: تحریم ها »تاثیر سیاسی« نخواهند داشت 
و ایران با شــرکای خود راه های گوناگونی برای 

محافظت از خود ابداع کرده است.
وی توضیح داد: اســتفاده نکردن از دالر در 
تراکنش ها یکی از راه هایی اســت که روز به روز 
بر محبوبیت آن افزوده شــده و در دراز مدت به 
زیان آمریکا تمام خواهد شــد. دومین ابزار که 
با همســایگان و چینی ها راه انــدازی کرده و با 
اروپایی ها در حال تشکیل آن هستیم، وارد نشدن 
در تراکنش های فرامرزی ای اســت که ممکن 
است آمریکا در آنها مداخله کرده و طرفین را به 

صورت غیرقانونی مجازات کند.
ادعای کشتن 600 سرباز آمریکایی 

توسط ایران دروغ است
ظریف در گفت وگــو با این شــبکه درباره 
ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ســپاه پاســداران 

ایران مسئول کشته شدن 600 نفر از نظامیان 
آمریکایی در منطقه است گفت: این یک دروغ 
بی پایه اســت. آن ها در زمانی که می خواستند 
به عراق حمله کنند هم همین ادعاها را داشتند. 
همان گروهی که آمریکا و منطقه را در جنگی پر 
هزینه و وحشتناک گرفتار کردند که تنها موجب 
ایجاد تروریسم شده است، همان کسانی هستند 
که این ادعاها را مطرح می کنند. این ها مشــتی 

دروغ هستند که بر پایه واقعیت نیستند. 
دفعه بعد یک استاد دانشگاه خواهم بود

در این گفت و گو وقتــی خبرنگار الجزیره از 
ظریف پرسید که آیا بار دیگر وقتی شما را مالقات 
می کنیم، در کسوت یک دیپلمات خواهیم دید 
یا کاندیدای ریاســت جمهوری؟ گفت: شــما 
من را به عنوان یک پروفســور )استاد دانشگاه( 

خواهید دید.

ظریف در گفتگو با الجزیره:

ایران آماده امضای معاهده با تک تک کشورهای خلیج فارس است
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
بلند شدن هر ندای 

اختالف افکن کار دشمن است
حجت االســالم محمــد محمدی گلپایگانی، 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: دشــمن با 
تمام وجود سعی می کند با نقشه های شیطانی این 
اتحاد را از بین ببرد. ما روحانیون که تریبون و فرصت 
داریم رسالت مان این است که اهمیت این اتحاد را 
یادآور شــویم. هر حلقومی که ندای اختالف از آن 
بلند می شود کار شیطان و دشمن است. اتحاد نقش 
بزرگی در حل مسائل کشور دارد. در مناطق سیل زده 
آنچه دیده ام همین بود. مــردم یکپارچه و متحد 
پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده بودند. وجود 
شریفشان مورد احترام است با آنکه ناراضی بودند و 
هستند اما در موضوع رهبری همه نظرشان یکی بود.

    
بادامچیان:

با افزایش نرخ ها فتنه 98 را 
زمینه سازی می کنند

اسداهلل بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه، گفت: 
دســت های نفوذی تالش می کنند با افزایش نرخ  
کاالها فتنه 98 را زمینه سازی کنند. دولت به جای 
افزایش قیمت کاالها و خدمات، اشتباه خود را در لغو 
سهمیه بندی بنزین اصالح و ضمن کاهش معقول 
مصرف انرژی از قاچــاق آن جلوگیری و یارانه ها را 
به سوی اقشار متوســط به پایین هدفمند کند. تا 
چه زمانی باید تاوان ناکارآمــدی، ضعف و ناتوانی 
دســتگاه های اجرایی در حل مشــکالت مردم را 

روحانیت و نیروهای انقالب بدهند؟
    

کواکبیان:
چرا وزارت کشور مجوز تجمع 

نمی دهد؟
مصطفی کواکبیان، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شورای اســالمی در تذکر شفاهی جلسه 
علنی دیروز مجلس گفت: چرا وزارت کشور مکانی 
برای تجمع آرام صنفی معلمان و کارگران تدارک 
نمی بیند و مجــوزی قانونی برای تجمــع آنها بر 
اساس اصل 27 قانون اساسی فراهم نمی کند. این 
درخواست را دارم که اگر کارگری یا معلمی در مقابل 

مجلس دستگیر شده است آزاد شود.
    

مجلس عصبانی از شرط بندی ها
محمد حســن نژاد، نماینده مرند و جلفا از ارائه 
طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با 18 امضا به 
هیأت رئیســه مجلس خبر داد. وی به مهر گفت: 
اقدامات خالف اخالق و قانــون در ورزش از جمله 
شــرط بندی ها نشــان از مغایرت 180 درجه ای 
وضع موجود با رسالت وزارت ورزش و جوانان دارد. 
بررسی اتفاقات به خصوص در استادیوم های فوتبال 
نشانگر این نتیجه تلخ است که این ورزش صرفاً باعث 
بداخالقی، فشار روحی و تفرقه قومی شده و وحدت 
ملی را مخدوش کرده است. از سوی دیگر بررسی 
بودجه ها نشــان می دهد که حیف و میل در یک 
باشگاه برابر با بودجه ورزش بسیاری از استان های 

کشور است.
    

 احمدی نژاد سوخت
مجتبی شــاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان 
انقالب اســالمی درباره احتمــال حضور محمود 
احمدی نژاد در انتخابات مجلــس یازدهم به ایلنا 
گفت: به نظر من احمدی نژاد ســوخت، هم اعتبار 
سیاسی و هم اعتماد مدیریتی اش سوخت. او دچار 
توهمی اســت که فکر می کند منهای خط امام و 
انقالب و رهبری و شــهدا صاحب رأی است. اینکه 
کسانی با ایشان همراه هستند، به تصور این است که 
ایشان نیروی انقالب است اما اگر از طرف نظام گفته 
شود ایشان مناسبتی با جریان انقالب و امام و رهبری 
ندارند این تعداد طرفداری هــم که دارند پراکنده 

خواهند شد.
    

قاضی عسگر:
شرمنده خانواده 
شهدای حج هستم

حجت االسالم قاضی عسگر، نماینده پیشین ولی 
فقیه در امور حج در مراسم تودیع و تکریم خود، به 
آخرین اقدامی که در زمینه منا انجام داده اشاره کرد 
و افزود: دو ماه پیش نامه ای را به وزیر حج عربستان 
نوشتم که شما به مردم قول دادید این چه رفتاری 
است، سه پیشنهاد هم مطرح کردم که دیه شهدای 
مسجدالحرام را یا به حساب سازمان حج واریز کند 
یا در زمان عمره خانواده هــای آن ها را دعوت کند 
و همان موقع مبلغ را اهــدا کند و یا به نزدیک ترین 
سفارتخانه بدهند. منتظر اقدام آن ها هستیم. خیلی 
دلم می خواست تا هستم این مساله به پایان برسد اما 

شرمنده خانواده شهدا هستم.

 اقدامات آمریکا برای آن 
است که ایران از برجام 

خارج شود. تالش ایران 
در شرایط کنونی باید به 
گونه ای باشد که نگذارد 

نقشه و خواست آمریکا به 
نتیجه برسد. ایران الزم 

نیست از توافق هسته ای 
خارج شود بلکه می تواند 

بخشی از تعهداتش 
برجامی اش را به حالت 

تعلیق درآورد

 ایران زمانی گزینه خروج 
از NPT را عملی خواهد 
کرد که دیگر نتواند مواد 

مورد نیاز خود را تامین کند، 
واردات و صادرات کشور 

به شدت کاهش یافته و به 
صفر رسیده باشد و شرایط 

عمومی را به حداکثر 
محدودیت برای ایران 

برسانند

عضو هیأت  رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در شــرایط فعلی افزایش قیمت حامل های انرژی تبعاتی 
خواهد داشت، گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین 
است.  علی اصغر یوســف نژاد با اشاره به تصمیم دولت برای 
سهمیه بندی بنزین، به تســنیم گفت: این موضوع فعاًل از 

سوی دولت منتفی شده و زمانی برای آن اعالم نشده است.
وی با بیان اینکه دولت پیش از هر اقدامی باید توضیحات 
الزم را ارائه کنــد، ادامه داد: قطعاً افزایــش یکباره قیمت 
حامل های انرژی بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. 
نماینده مردم ساری در مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان 

در بررسی بودجه سال 97 و 98 با افزایش قیمت حامل های 
انرژی مخالفت کرده بودند، افزود: قطعاً سهمیه بندی بنزین 
به کاهش مصرف منجر نخواهد شد و ممکن است تنها درآمد 
کمی را برای دولت داشته باشــد که بار منفی این موضوع 
درآمدها را پوشــش می دهد. عضو هیأت رئیسه مجلس با 
طرح این سؤال که »آیا دولت از عواقب این تصمیم خود خبر 
دارد یا خیر؟« اظهار داشــت: گران شدن حامل های انرژی 
قطعاً در شرایط فعلی منجر به افزایش تورم و رکود خواهد شد. 
یوسف نژاد با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ریسک افزایش 

قیمت  حامل های انرژی باال است، گفت: دولت به  دلیل مسائل 
اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر 
کند تا در یک فضای کارشناسی به  دنبال حل مشکل باشیم. 
وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی 
را افزایش دهد باید متمم بودجه به مجلس ارائه کند، اظهار 
داشت: باید مشخص شود افزایش درآمدها ناشی از فروش 
حامل های انرژی در چه محلی هزینه خواهد شد تا مجلس 
این موضوع را قانونی کند، اگرچه نمایندگان مجلس با این 

تصمیم دولت برای افزایش قیمت ها مخالف هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس:

دولت باید از تصمیمش درباره بنزین صرف نظر کند


