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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جشــن پیروزی یا خروج از برجام و 
NPT؛ با کدام یــک از اینها باید آماده 
20 سپتامبر باشیم؟ بامداد یکشنبه آیا 
تحریم های شورای امنیت علیه تهران 
بازمی گردد و ایران باید مهیای خروج از 
NPT و پایان برجام شود یا اینکه وعده 
مایک پمپئو یک بلوف سیاســی از آب 
درمی آید و به قول روحانی ایران در این 

چالش حقوقی پیروز خواهد شد. 
انتهای شهریور، )20 سپتامبر( یک 
ماه از ارائه درخواست آمریکا به شورای 
امنیت ســازمان ملل برای فعال سازی 
مکانیسم ماشــه علیه ایران می گذرد؛ 
درخواســتی کــه بجــز جمهــوری 
دومینیکن، هیچ یک از اعضای شورای 
امنیت با آن موافقــت نکردند و حتی 
رئیــس دوره ای شــورای امنیت، این 

درخواست را مطرح نکرد 
مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا 
اما دو روز پیش در گفتگویی با شــبکه 
»فاکس نیوز« گفــت: »اطمینان دارم 
که ایاالت متحده ظرف یک هفته موفق 

خواهد شــد و مکانیســم ماشه فعال 
می شــود و ایران یکبار دیگر از قاچاق 

سالح منع خواهد شد.«
پیروزی هفته آینده ملت ایران را 

تبریک می گویم
رئیس جمهــوری ایران امــا دیروز 
در جلســه هیــأت دولت با یــادآوری 
تالش های شکست خورده آمریکا برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، گفت: 
»آمریکا که بسیار روشن آمده و از برجام 
خارج شــده، هرچه فحــش عالم بوده 
نثار برجــام کرده، بقیه کشــورها را به 
خروج از آن تشــویق کــرده و به دنبال 
تهدید کشورهایی رفته که با ایران ارتباط 
اقتصادی داشــتند و حال می خواهد از 
مکانیســم درون برجام استفاده کند و 
دیدیم که یک قدم هم نتوانست بردارد.« 
حسن روحانی، ادامه داد: »در دنیا دو سه 
تا کشور هستند که به آمریکا چسبیده اند، 
یکی رژیم نامشروع صهیونیستی است، 
و جز آن یکی دو کشور کوچک. جز این 
کسی آمریکا را همراهی نکرده و از االن 
پیروزی ملت ایران در روزهای شنبه و 

یکشنبه هفته بعد تبریک می گویم.«

 لغو تحریم ها، 
بخش اصلی برجام است

اظهارات محکم و مطمئن روحانی 
در حالی اســت که آمریکا نیز با همین 
اطمینان ســخن از بازگشت تحریم ها 
می گوید. با ادعای دو روز پیش پمپئو، 
دعوای حقوقی بر ســر رفتار آمریکا و 
تالش آن برای اســنپ بک در سازمان 
نیز دوباره باال گرفته اســت. میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللــی در وین دیروز با اشــاره به 
جلســات اخیر شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی، در صفحه 
توئیتری خود نوشــت: »مذاکرات در 
شورای حکام آژانس نشان می دهد که 
عمال هیچ کســی تالش های مضحک 
آمریکا برای نشان دادن خود به عنوان 
عضوی خودخوانده از توافق هسته ای 
را نمی پذیرد. واشنگتن خود را در سال 
20۱۸ با خروج از توافق هســته ای از 

موقعیتش محروم کرد.«
استفن کلمنت، نماینده اتحادیه اروپا 
در سازمان های بین المللی در وین نیز 
در نشست شورای حکام طی بیانیه ای، 

تصریح کرد: »در کنار اجرای تایید شده 
و کامل تعهدات هسته ای توسط ایران، 
لغو تحریم های هســته ای یک بخش 

اصلی توافق هسته ای است.«
وی با تاکید بر ایــن ادعا که اتحادیه 
اروپا کامال به تعهداتش در برجام عمل 
کرده است، افزود: »که از جمله آن ها لغو 

تحریم های مقرر شده در برجام است.«
مجلس آماده شلیک 

علی رغم ایــن مخالفت های صریح 
با تالش آمریکا برای اجرای اسنپ بک، 

برخی در ایران اما بازگشت تحریم ها را 
چندان نامحتمل نمی دانند و آمادگی 

برای آن را نیز مدنظر دارند. 
نصراهلل پژمانفر، نماینده مشــهد 
در مجلس از کســانی است که معتقد 
اســت اروپایی ها در این میــان بازی 
منافقانــه ای انجــام می دهنــد. او در 
صحن مجلس گفت: »نباید به واسطه 
بازی های اروپایی ها دســت نگه داریم 
و با تحریم های جدید روبرو شــویم. در 
همین راستا طرح سه فوریتی از سوی 
نمایندگان آماده شده تا با تصویب آن 
در مجلس با شیطنت اروپایی ها و آمریکا 

مقابله کنیم.«
ســیدجلیل میرمحمدی میبدی، 
نماینده تفت هم دیــروز در نطق میان 
دســتور خود در مجلس اظهــار کرد: 
»مذاکره کنندگان ما در برجام غفلت 
کردند و مکانیسم ماشــه را به دشمن 

دادند.«
او تاکیــد کرد: »به دشــمن اخطار 
می دهیم که اگر بخواهد این سیستم را 
فعال کند حتماً مجلس انقالبی، دولت 
ایــران را موظف خواهد کــرد که همه 
تعهدات خود در برجام از جمله پروتکل 

الحاقی را به حالت تعلیق درآورد.«
 تنها برگ در دست ایران 

از نگاه اصولگرایان
در واقع در حالی کــه دولت معتقد 
است با توان دیپلماسی و حقوقی خود 
مانع بازگشت تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران شده و ادعای آمریکا درباره 
اسنپ بک در 20 سپتامبر هم پوچ از آب 
درخواهد، طیف مقابل هشدار می دهد 
که بازگشت تحریم ها چندان هم از ایران 
دور نیست و ایران باید با تهدید خروج از 

برجام و NPT جلو این اتفاق را بگیرد. 
خبرگزاری فارس در مصاحبه ای با 
صادق کوشکی، کارشناس اصولگرای 
مسائل سیاسی به نقل از او نوشته است: 
»تهدید به خروج از برجام و NPT تنها 
برگ هایی است که در دســت ما قرار 
دارد تا با آن ها ترمز آمریکا را بکشیم. اگر 
مکانیسم ماشه اجرا شود و ما در برجام 
وNPT حضور داشته باشیم، با دست 

خودمان، خودمان را دفن کرده ایم.«

اصولگرایان اساسا مکانیسم ماشه را 
تله برجام می دانند؛ آنچنانکه کوشکی 
درباره آن می گوید: »اصاًل مکانیســم 
ماشه توسط غربی ها تعبیه و در قطعنامه 
22۳۱ هم محکم شده که برجام اجرا 
شده است. غربی ها آمدند توان هسته ای 
را به دست خودمان صفر کردند و شش 
قطعنامه تحریمی شورای امنیت را موقتاً 
تعلیق کردند تا بعد که توان هسته ای 
ما نابود شــد، با مکانیســم ماشه آن 

قطعنامه ها را دوباره برگردانند.«
سه روز تا 20 سپتامبر

حال باید دید پیروزی ای که روحانی 
پیشاپیش تبریکش را تقدیم مردم کرد 
در 20 سپتامبر به دست می آید یا وعده 
پمپئو و دل نگرانی اصولگرایان به وقوع 
می پیوندد و ایران وارد چالش تازه خروج 

از برجام و NPT خواهد شد. 
کارشناسان معتقدند با تحریم های 
سنگینی که اکنون علیه ایران اعمال 
شده، بازگشــت تحریم های شورای 
امنیت تاثیر بارز و عملــی بر اقتصاد 
ایران نــدارد اما بار روانی آن شــوک 
دیگری به بازار خواهد بــود که آن را 
بیش از آنچه در جریان اســت، به هم 

خواهد ریخت. 
از سوی دیگر خروج ایران از برجام و 
NPT، آغاز تقابل با اروپا و دردسرهای 
تازه سیاست خارجی خواهد بود. تنها 
سه روز دیگر با 20 سپتامبر باقی است 
تا مشخص شــود که چه سرنوشتی در 

انتظار برجام، NPT و اسنپ بک است.

جشن پیروزی یا خروج از NPT؟

آماده باش برای 20 سپتامبر

خبر

رئیس دفتر رئیس جمهوری، وزارت صمت 
را وزارتخانه ای بزرگ و مهم دانست و گفت: وزیر 
پیشنهادی این وزارتخانه را هفته بعد به مجلس 

معرفی می کنیم.
محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره معرفی گزینه 
جدید برای وزارت صنعت، معدن وتجارت افزود: 

وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه )وزارت 
ســنگین، وزارت صنایع، وزارت وزارت معادن 
و وزارت بازرگانی( تشــکیل میشد و اکنون یک 
وزاتخانه شده است، ما از ابتدا بر تفکیک وزارت 
بازرگانی تاکید داشــتیم اگر سه وزاتخانه دیگر 
ادغام باشــند حرفی نیســت اما جنس وزارت 

بازرگانی از یک جنس دیگر است.

رئیس دفتر رئیس جمهــوری ادامه داد: در 
دولت وزیری می خواهیم کــه ارزاق مردم، کاال 
و و بــازار را نمایندگی کند؛ باالخره هر کســی 
وزیر صمت شــود اینقدر برای مسائل صنعت 
و معدن گرفتاری دارد که کمتــر به این بخش 
می تواند بپردازد مخصوصا امسال که سال جهش 
تولید اســت وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و 

 مطالبه رهبــر معظم انقالب تحقــق پیدا کند.
واعظی افزود: مجلس دهم پیشــنهاد دولت را 
تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تصویب کرد 
و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم 
رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر 
ماندیم و نشــد وزیر صمت معرفــی کردیم که 
متاسفانه با همه شایستگی و لیاقتی که داشت 
رأی نیاورد.  وی گفت: به این صورت نیست که 
۱0 وزیر ردیف باشد که بالفاصله فرد دیگری را 
معرفی کنیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را 
همین طوری بدون مطالعه به کســی بسپاریم، 
بعد از آنکه مــدرس خیابانی رای نیاورد مطالعه 

و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ 
گزینه به ۵ گزینه رسیده ایم و از میان این سه نفر 

هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می کنیم.

واعظی: 

وزیرصمتهفتهبعدپیشنهادمیشود
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دادگستری فارس: 
حکماعدامافکاریبهدلیل
تنوعادله،زیرسوالنمیرود

روابط عمومی دادگســتری استان فارس طی 
اطالعیه ای در مورد پرونده نوید افکاری، اعالم کرد: 
»ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و 
علم محکمه با دالیل متنوع و متعدد حاصل شده 
است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده 
گرفته تا بررسی های فنی مخابراتی و شواهد شهود 
و...، به فرض محال اگر در مــورد هریک از این ادله 
نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین 
نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ 

حقوقی زیر سوال نمی رود.« 
    

زمزمهکاندیداتوریکدخدایی
برایریاستجمهوری۱۴00

عصرایــران نوشــت: عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبان روزهای گذشته در 
گفتگو با روزنامه اطالعات اعالم کرده دیگر تمایلی 
برای حضور در شورای نگهبان ندارد و تیرماه نیز از 
قائم مقامی دبیر شورای نگهبان کناره گیری کرده 
است. شنیده ها حاکی است که برخی شخصیت های 
سیاســی اصالح طلــب و اصولگــرا از کدخدایی 
خواسته اند برای انتخابات ریاست جمهوری سال 

۱۴00 ثبت نام کند و وارد کارزار انتخاباتی شود.
    

انتقاد صریح مطهری از اظهارات فرماندار تهران؛
برخیدچارجمودفکریهستند

 علی مطهری در یادداشتی با انتقاد از مخالفت 
فرمانداری تهران با نامگذاری یــک خیابان به نام 
مهدی بازرگان به دلیل ناشناخته بودن، نوشت: »مایه 
تاسف شد، بیشتر از آن جهت که چرا برخی مراجع 
تصمیم گیری در کشور درباره موضوعات مربوط به 
خود کم اطالع یا دچار جمود فکری هستند. عجیب 
است که این اتفاق در دولت متصف به »اعتدال« رخ 
می دهد... وزیر کشور چه انتصاباتی انجام داده که کار 
به اینجا کشیده اســت؟ همین طور رئیس جمهور 
باید توجهی به انتصاباتش کند کــه کار را به اینجا 
رســانده اند که زیرمجموعه او می گوید مهندس 
بازرگان در ردیف شــخصیت های انقالب نیست و 

نمی تواند خیابانی به نام او باشد!«
    

رویترز گزارش داد؛
تالشونزوئالبرایازسرگیری
صادراتنفتبهکمکایران

رویتــرز در گزارشــی مدعی تــالش ونزوئال 
برای صــادرات نفت خــود به کمک ایران شــد و 
نوشت: »شرکت نفت دولتی ونزوئال 2 هفته پیش 
عملیات هــای ترکیب نفت خام را در پاالیشــگاه 
پتروسینوونســا پس از ماه ها توقف آغــاز کرد. در 
حال حاضر روزانه ۶۴ هزار و ۵00 بشــکه نفت خام 
رقیق شده در این پاالیشگاه فرآوری می شود. این 
شرکت روز یکشنبه تخلیه ۵00 هزار بشکه محموله 
میعانات گازی از ایران را تکمیل کرد. این محموله 
جهت تقویت عملیات ترکیب نفت خام در ونزوئال 

وارد شده است.«
    

به اتهام هک وبسایت،
آمریکایکایرانیویک

فلسطینیراتحتپیگردقرارداد
دادســتان های فدرال آمریکا اعالم کردند که 
»بهزاد محمدزاده«، ۱9 ساله، ساکن ایران و »مروان 
ابوسرور«، 2۵ ساله و اهل فلسطین را به اتهام هک 
کردن وبسایت های این کشــور تحت پیگرد قرار 
داده اند. به گفته آنها محمدزاده بیش از هزار و ۳00 
سایت و ابوسرور دست کم ۳۳7 سایت را هک کرده و 
پس از هک کردن وبسایت های آمریکایی عکس های 
سردار سلیمانی و شــعارهایی همچون »مرگ بر 
آمریکا« را در آنها منتشــر کردند. آسوشیتدپرس 
نوشت: »اف.بی.آی عکس های این دو نفر را منتشر 
کرده و خواستار دریافت اطالعات بیشتر در مورد 

آنها شده است.«
    

سپاه اعالم آمادگی کرد؛
فعالسازیگشتهایرضویون
درپیافزایشسرقتوناامنی

سپاه ولی عصر)عج( خوزستان در اطالعیه ای 
اعالم کــرد: در پی درخواســت های اخیر مردمی 
نسبت به ارتقاء امنیت عمومی جامعه در پی سرقت ها 
و ناامنی های اخیر در شهرســتان اهواز، این نهاد 
آمادگی دارد در این زمینه ورود کند. در این اطالعیه 
آمده که با توجه به درخواست و مطالبه مردمی برای 
ورود و کمک سپاه ولیعصر)عج( به ارتقای امنیت 
عمومی جامعه در پی سرقت ها و ناامنی های اخیر 
در شهرستان اهواز، این نهاد انقالبی آمادگی دارد 
درصورت درخواست شورای تامین استان، نسبت 
به فعال کردن گشت های رضویون در تمام شهرهای 

استان اقدام کند. 

در پی ادعای پمپئو مبنی 
بر بازگشت تحریم های 

شورای امنیت علیه ایران 
در بامداد 20 سپتامبر، 

حسن روحانی با بیان اینکه 
آمریکا تاکنون یک قدم هم 

در این خصوص نتوانسته 
است بردارد، گفت: از االن 

پیروزی ملت ایران را در 
روزهای شنبه و یکشنبه 
هفته بعد تبریک می گویم

در حالی که دولت معتقد 
است ادعای آمریکا درباره 
اسنپ بک در 20 سپتامبر 
هم پوچ از آب درخواهد، 

طیف مقابل هشدار می دهد 
که بازگشت تحریم ها 

چندان هم از ایران دور 
نیست و باید با تهدید 

خروج از برجام و NPT جلو 
این اتفاق را گرفت

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نماینده فعلی مجلس شــورای اسالمی گفت: به افرادی 
که هوس نامزدی ریاست جمهوری را در سر می پرورانند هشــدار می دهم که بدانند مجلس انقالبی اجازه نخواهد داد 
که آن ها از امکانات دولتی و عمومی وبه ویژه صدا و ســیما برای تبلیغات خود با ترفندهای مختلف مانند موارد گذشته 

استفاده کنند.
مصطفی میرسلیم در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس افزود: البته ما نمایندگان اگر بخواهیم کار نظارت 
خود را صحیح انجام دهیم و در امر قانونگذاری اختیارات به مرجع قانونی یعنی مجلس بازگردد باید روش خود را متناسب 
با اقتضای مجلس انقالبی اصالح کنیم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: باید دولت را که تقریبا همزمان 
با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کار خود را آغاز کرد ولی در عمل به نتیجه مطلوب که افزایش تاب آوری دست 
پیدا نکرد و اکنون سال آخر فعالیت خود را طی می کند وادار کنیم تا جلوی خسارت به هموطنان را بگیرد. میرسلیم ادامه 
داد: از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواســت می کنم نتیجه نظارت خود درباره اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی را به اطالع مجلس برساند، به نظر اینجانب ورود در فرایندهایی چون استیضاح و اثبات بی کفایتی بیش از سه 
ماه وقت ارزشمند مجلس را درگیر حواشی می کند و از کارهای اصلی باز می دارد؛ ضمن این که آب به آسیاب دشمنان 
می ریزد، در عین حال ایــن امر نمی تواند عملکرد رییــس مجلس را در معطل 
گذاردن سوال نمایندگان از رییس جمهور را توجیه کند؛ همچنین بیش از یک 
ماه پاسخ کمیسیون اصل 90 را در این خصوص ندادن جرم است. وی همچنین 
با انتقاد از عملکرد شــورای عالی اقتصادی ســران قوا تاکید کرد: از نمایندگان 
درخواست می کنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال 

اخیر شورای به اصطالح اقتصادی سران قوا اعالم کنند.

جمهوری اسالمی ایران در پی تهدیدات ترامپ در نامه ای اعتراضی به سازمان ملل ضمن هشدار نسبت به اینکه 
آمریکا مسئول هرگونه ماجراجویی احتمالی خواهد بود، اعالم کرد: ایران در دفاع مشروع از ملت، سرزمین و منافع 

خود لحظه ای تردید نخواهد کرد. 
 به گزارش فارس، جمهوری اسالمی ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان به 
تهدیدات اخیر ترامپ علیه کشورمان اعتراض کرد. طی این نامه که از طرف مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل ارسال شده، ضمن اشاره به تهدید مذکور، از آن به عنوان نقض اصول منشور 
سازمان ملل، از جمله ماده 2 آن که صراحتا تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می کند، یاد شده است. همچنین با اشاره به 
تهدیدات گذشته آمریکا علیه ایران و نیز ترور سردار سلیمانی توسط این کشور، از شورای امنیت خواسته شده است این 
کشور را وادار سازد به تهدیدات و سایر اقدامات غیرقانونی و سیاستهای غیرمسئوالنه خود پایان دهد. روانچی همچنین 
اعالم کرده است جمهوری اسالمی ایران در دفاع مشروع از ملت، سرزمین و منافع خود لحظه ای تردید نخواهد کرد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده صبح سه شنبه 2۵ شهریور ماه با استناد به گزارش های مطبوعاتی با منبع 
ناشناس برخی رسانه های آمریکایی به تهدید جمهوری اسالمی ایران پرداخت. ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»بر اساس گزارش های رسانه ای، ایران احتماال در حال برنامه ریزی یک ترور یا 
حمله دیگری علیه ایاالت متحده برای گرفتن انتقام کشتن ]سردار[ سلیمانی 
است که به دلیل برنامه ریزی او برای حمله ای در آینده، قتل نیروهای آمریکایی 
و رنجی که سال ها ایجاد کرد، انجام شد.« وی همچنین ادعا کرد »هر حمله ای 
توسط ایران به هر شکلی علیه ایاالت متحده، با حمله ای به ایران با شدت ۱000 

برابر پاسخ داده می شود!«

در نطق میان دستور مطرح شد؛

هشدارمیرسلیمبهکاندیداهایریاستجمهوری
ایران به سازمان ملل اعتراض کرد؛

واکنشرسمیبهتهدیداتجدیدترامپدربارهحملهبهایران


