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روی موج کوتاه

شــورای عالی امنیت ملی با صدور 
بیانیه ای خطاب به کشــورهای عضو 
برجام، تاکید کرد:  جمهوری اسالمی 
ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع 
ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود 
مندرج در بندهــای ۲۶ و ۳۶ برجام، از 
امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات 

خود در توافق برجام را متوقف می کند.
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی که 
طی نامه های جداگانه از ســوی حسن 
روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای 
عالی امنیت ملی به ســران کشورهای 
عضو برجام اعالم شــده، به کشورهای 
باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای 
تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی 
و نفتی فرصت داده و تاکید شده است: 
»در هر زمان که خواسته های ما تامین 
شود، ما نیز به همان میزان اجرای مجدد 
تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری 
اسالمی ایران مرحله به مرحله تعهدات 

دیگری را متوقف خواهد کرد.«
در این بیانیه آمده است: »جمهوری 
اســالمی ایــران آمادگــی دارد بــه 
مشورت های خود با اعضای باقی مانده 
برجام در تمامی ســطوح ادامه دهد اما 
نسبت به هر اقدام غیر مســئوالنه، از 
جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت 
ملل متحد یا اِعمال تحریم های بیشتر، 
عکس العمل قاطع و سریع نشان خواهد 

داد. رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
نامه خود به سران کشورهای برجام به 
صراحت نوع واکنش جمهوری اسالمی 

ایران را خاطرنشان کرده است.«
پنجره دیپلماسی باز است

بیانیه شورای امنیت ملی با تاکید 
بر اینکه »اکنون جمهوری اســالمی 
ایران حجــت را بر کشــورهای عضو 
برجام و بر جامعه بین الملل تمام کرده 
اســت« ادامه داده: »ما با حسن نیت 
وارد مذاکرات هســته ای شــدیم، با 
حســن نیت توافق کردیم، با حسن 
نیت توافق را اجرا کردیــم، و پس از 
خروج آمریــکا با حســن نیت زمان 
کافی در اختیــار دیگر اعضای برجام 
قرار دادیم. حال نوبت کشورهای باقی 
مانده در برجام اســت که حسن نیت 
خود را ثابت کــرده و قدم های جدی 

و عملی برای حفظ برجام بردارند.«
در پایان این بیانیه نیز تصریح شده: 
»پنجره ای که اکنون در برابر دیپلماسی 
قرار دارد مدت زیــادی باز نخواهد بود، 
و مسئولیت شکســت برجام و هرگونه 
تبعات احتمالی آن به طور کامل بر عهده 
آمریکا و اعضای باقی مانده در برجام قرار 

خواهد داشت.«
توقف فروش اورانیوم 

غنی شده و آب سنگین 
به گزارش ایســنا، حجت االسالم 
و المسلمین حســن روحانی نیز روز 

گذشته در جلســه هیأت دولت در این 
باره توضیح داد: به سران ۵ کشور اعالم 
کردیم که مواد غنی شده و آب سنگین 
خود را دیگر نمی فروشــیم تاکنون هر 
وقت مواد غنی شده ما به ۳۰۰ کیلوگرم 
می رســید اضافه آن را می فروختیم و 
کیک زرد می گرفتیم و هــر وقت آب 
سنگین از ۱۳۰ تن تجاوز می کرد اضافه 
آن را می فروختیم. از امروز این فروش ها 

انجام نمی شود.
وی توضیــح داد: در حقیقت ما دو 
فروش دیگر انجام نمی دهیم؛ یعنی نه 
اورانیوم غنی شده را دیگر می فروشیم 

و نه آب سنگین را می فروشیم.
نمی خواهیم از برجام 

خارج شویم
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــا 
نمی خواهیم از برجام خارج شــویم، 
گفت: امروز روز پایان برجام نیســت، 
بلکه گام جدیــد در چارچوب برجام 
اســت. برجام در بندهــای ۲۶ و ۳۶ 
به ما حق داده اســت کــه اگر طرف 
مقابل تعهد خــود را نقض کند ما آن 
را در کیمسیون مشترک مطرح کنیم 
آن کمیسیون تشــکیل شده است، 
اما با وجــود آنکه اروپا و دوســتان ما 
تاکید کرده اند که خــروج آمریکا را 
جبران کرده و به تعهدات خود عمل 
می کننــد، در مقام عمل شــاهد آن 

نبوده ایم.

قدم های بعدی ایران 
بعد از مهلت 60 روزه

رئیس جمهوری ادامه داد: اعضای 
باقی مانده برجام، ۶۰ روز فرصت دارند 
پای میز مذاکره بیایند و اگر ما در پای میز 
مذاکره با پنج کشور به نتیجه رسیدیم و 
منافع اصلی ما به خصوص در حوزه نفت 
و بانک به  عنوان دو منفعت مهم تأمین 
شد، ما به شرایط قبل یعنی شرایط ۱۷ 
اردیبهشت ۱۳۹۸ باز می گردیم، ولی اگر 
در پایان ۶۰ روز ما به نتیجه ای نرسیدیم 

دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم.
رئیس جمهوری افــزود: بعد از ۶۰ 
روز همان طور که اشــاره کردم نسبت 
به اراک نیز تصمیم گیــری می کنیم 
و اعالم خواهیم کرد کــه در مورد این 
رآکتور برنامه قبل از توافق برجام را ادامه 

می دهیم و اراک را تکمیل می کنیم.
آغازگر هیچ جنگی

 نخواهیم بود
رئیس جمهوری ادامه داد: معتقدیم 
که اگر ملت و نظام مــا یکپارچه در این 
مسیر حرکت کنند دنیا پیام ملت ایران 
را به خوبی دریافت می کند. ما همچنان 
مرد صلح و اعتدال هســتیم. ما آغازگر 
نقض تعهدات نبوده ایم و آغازگر هیچ 
جنگی نخواهیم بود، امــا هیچ گاه نیز 
تسلیم قلدری نشدیم و نخواهیم شد و در 
برابر هر متجاوزی پاسخ قاطع خواهیم 
داد؛ چرا که این فرهنگ ایرانیان و اسالم 

و راه پیامبر، ائمه و شهدای ما است.
وی خاطرنشان کرد: راهی که امروز 
انتخاب کردیم راه جنگ نیست بلکه راه 
دیپلماسی است و من به عنوان کسی که 
در این مسئله آشنایی دارم و همچنین به 
عنوان نماینده ملت ایران به مردم ایران 
عرض می کنم راه امروز ما راه درگیری 
و جنگ با دنیا نیســت بلکه باز هم راه 

دیپلماسی است.
 ایران آماده مذاکره 
در چارچوب برجام

روحانــی در ادامــه صحبت های 
خود خطاب به کشــورهای دوست 
و ۵ کشــور باقیمانده در برجام اعالم 
کرد: جمهوری اســالمی ایران آماده 
مذاکره در چارچوب برجام اســت نه 
یک کلمه کــم نه یک کلمــه اضافه؛ 
برجام همان برجام اســت و تغییری 
نمی کند و ما حاضریــم برای اجرایی 
شــدن بهتر آن و اجرا و شکل اجرایی 
تعهدات شــما پــای میــز مذاکره 
بنشــینیم. ما میز مذاکــره را ترک 
نکردیم و شما نیز مرتب به ما گفته اید 
که میز مذاکره را ترک نخواهید کرد، 
آن قلدری که بنا بود میز مذاکره را به 

هم بزند تا امروز ناموفق بوده است.
هشدار درباره مهاجران، 

تروریست ها و مواد مخدر
وی با بیــان اینکــه می خواهم به 
دوستان مان نکته دیگر بگویم، ادامه 
داد: قطعا همه شما به نقش ایران در 
تأمین امنیت منطقه از خلیج فارس تا 
مدیترانه و از دریای خزر تا دریای سرخ 
مطلع هستید و می دانید نقش ایران 
در مبارزه با تروریســم در این منطقه 
تا چقدر بوده اســت. شــما می دانید 
اگر نقش ما نبود، امروز تروریست ها 
در پایتخت های کشــورهای اروپایی 
جوالن می دادند. همچنین شما نقش 

مــا را در جلوگیری از حرکت ســیل 
مهاجرت از منطقــه به اروپا می دانید 
و آگاه هســتید که جمهوری اسالمی 
ایران پذیرای میلیون ها مهاجر بوده 
اســت. همچنین شــما می دانید ما 
بزرگترین سنگر مبارزه با مواد مخدر 
در منطقه بودیم و جمهوری اسالمی 
ایــران بوده که بــا ۴ هزار شــهید از 
نیروهای عزیز و جــان برکف خود در 
مرزها نگذاشتیم این همه مواد مخدر 

عبور کند و به کشورهای شما برسد.
رئیس جمهوری افــزود: اما در عین 
حال همه شــما می دانیــد انجام این 
اقدامات میلیاردها دالر مخارج دارد و با 
شرایطی که آمریکا به وجود آورده است، 
ما قادر به پرداخت این مخارج نیستیم؛ 
نمی شود برجامی باشد و ما هزینه آن 
را پرداخت کنیم، اگر برجام برای امنیت 
جهان و امنیت منطقه و صلح و توسعه 
منطقه اســت، همه باید بهــای آن را 

پرداخت کنیم.
برجام یا برد- برد  است

 یا باخت- باخت
رئیس جمهور بــا بیــان اینکه ما 
دیپلماســی را با زبانی جدیــد دنبال 
می کنیم، گفت: ما بر اســاس قانون و 
منطق عمل خواهیم کــرد. من تاکید 
دارم که برجام یک توافق برد برد است 
و آمریکا نمی تواند آن را به برد و باخت 
تبدیل کند. اگر بــه فرض هم این گونه 
بشــود، باخت باخت می شود. برجام یا 

برد برد است یا باخت باخت.
روحانی در پایــان گفت: خداوند ما 
را یــاری خواهد کرد؛ اتحــاد، وحدت، 
یکپارچگی، تالش همه جانبه و امید به 

آینده ما را پیروز خواهد کرد.

شورای عالی امنیت ملی بخشی از تعهدات برجامی را متوقف کرد؛

دیپلماسی اتمام حجت

خبر

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ما روسیه 
و چین و به ویژه روسیه را به عنوان یک شریک 
درازمدت می بینیم که روابط آن با ما در قالب 
روابط دوجانبه و بین المللــی کامال متفاوت 
است، گفت: ما یک سال صبر کردیم، دوستان 
ما در روســیه و چین روابط خوبی را با ما حفظ 
کردند، گرچه در برخی موارد آنچه نبود که توقع 
داشتیم، ولی روســیه روابط بسیار خوبی با ما 

داشته و همکاری ها گسترش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری ها محمدجواد ظریف 
دیروز در بیستمین دیدار خود با سرگئی الوروف 

همتای روس خود و در جمع خبرنگاران افزود: به 
جز چین و روسیه، سایر اعضای برجام )فرانسه، 
آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا( به هیچ یک از 
تعهداتشــان عمل نکردند. بیانیه های خوبی 

صادر شد، ولی اقدامی صورت نگرفت.
رئیس دستگاه دیپلماســی ادامه داد: الزم 
است یک نکته را تأکید کنم، ۱+۴ از دید ما یک 
مجموعه است ولذا ما یک نامه مشابه به سران 
هر پنج کشــور از طرف رئیــس جمهور ایران 
نوشتیم، ولی این به معنای این نیست که نگاه 
ما به کشورهای عضو ۱+۴ یکسان است. وی با 

بیان اینکه روز چهارم می آمریکا تحریم های 
جدیدی را وارد کرد که امکان اجرای برخی مفاد 
برجام را کامال منتفی می کرد، به تصمیم ایران 
در خصوص تعلیق بخشی از تعهدات برجامی 
ایران اشاره کرد و اظهار اشت: اقدامی که امروز 
صورت دادیم در چارچوب برجام است و خارج 

از برجام نیست.
محمدجــواد ظریــف وزیر امــور خارجه 
کشورمان دیشب به منظور انجام رایزنی های 

دوجانبه با همتای روس خود وارد مسکو شد.
شورای عالی امنیت ملی در اولین سالگرد 

خروج آمریکا از برجام در بیانیه ای اعالم کرد 
که ایران از امروز ۱۸ اردیبهشــت ۹۸ برخی 
اقدامات خود در برجــام را متوقف می کند و 

به کشورهای باقیمانده در توافق ۶۰ روز برای 
اجرای تعهــدات خود به ویــژه در حوزه های 

بانکی و مالی فرصت داد.

ظریف: 

روسیهوچینراشرکایدرازمدتمیبینیم
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عضو ائتالف فتح خبر داد؛
درخواستپمپئواز

عبدالمهدیبرایمیانجیگری
به گزارش ایســنا، محمدمهدی البیاتی، عضو 
ائتالف فتح عراق در گفت وگو با پایگاه خبری بغداد 
الیوم گفت: وی افزود: ســفر شب سه شنبه مایک 
پمپئو، وزیر خارجــه آمریکا به بغــداد به منظور 
درخواست میانجیگری از بغداد انجام شد. وی افزود: 
آمریکایی ها آمادگی جنگ نظامی با ایران را ندارند و 
ایرانی ها نیز به دنبال جنگ نیستند. به گزارش ایسنا، 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سه شنبه شب در 
سفری غیرمنتظره و تحت تدابیر شدید امنیتی وارد 
بغداد شد. او به خبرنگاران گفته بود: هدف از این سفر 
این بوده که به مقام های عراقی نشان دهد که آمریکا 

از استقالل عراق حمایت می کند.
    

واکنشروسیه
بهتصمیمبرجامیایران

دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی دفتــر 
ریاست جمهوری روسیه در واکنش به تصمیم ایران 
برای توقف اجرای برخی از تعهدات برجامی گفت: 
»این تصمیم ایران ناشــی از اقدام های نسنجیده 
آمریکا است. رئیس جمهوری روسیه بارها نسبت به 
عواقب اقدامات نسنجیده آمریکا در برخورد با ایران 
و تصمیمات نادرست اتخاذ شده از سوی واشنگتن 
هشدار داده بود و اکنون ما شاهد هستیم که نتیجه 
این اقدام ها در حال ظاهر شدن است.« وی با تاکید بر 
ضرورت حفظ برجام گفت: »می خواهیم برجام ادامه 
یابد بنابراین  به تالش در کنار  شرکای اروپایی ادامه 

می دهیم تا برجام زنده بماند.«
    

سفرایپنجکشور
امروزدروزارتخارجه

در راستای اقدام متقابل جمهوری اسالمی ایران 
به خروج آمریکا از توافق هسته ای و عدم پایبندی 
دیگر طرف های برجام به تعهدات خود پس از خروج 
یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای، امروز سفرای ۵ 
کشور باقی مانده در برجام یعنی انگلیس، فرانسه، 
آلمان، روسیه و چین  به وزارت خارجه دعوت شده و 
نامه رییس جمهوری به آنها تسلیم می شود. سفرای 
این کشــورها از طریق این نامه به طور رسمی در 
جریان کاهش تعهدات ایران نسبت به مبحث میزان 
ذخائر هسته ای قرار خواهند گرفت. نامه ای نیز از 
سوی محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی ارسال 
خواهد شد که در آن جزئیات فنی و حقوقی این اقدام 

ایران شرح داده شده است.
    

تادوماهدیگربرجام
یاتقویتمیشودیاخنثی

حشمت اهلل فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ضرب 
االجل ۶۰ روزه ایران برای اروپایی ها گفت: تا دو ماه 
دیگر یا برجام تقویت می شود یا خنثی؛ اتفاق اول آن 
است که طرف های باقی مانده برجام کمک کنند 
ایران با تحریم های آمریکا مقابله کند و با هیأت آمریکا 
مذاکره کرده و قدرت خودشان را نشان خواهند داد. 
اما اگر اروپایی ها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند 
باید برجام با همه قطعنامه هایش کنار گذاشته شود، 
این یعنی ایران از برجام خارج نمی شود بلکه برجام به 
صورت کامال خنثی پایان می یابد و آنها هم نمی توانند 
شش قطعنامه علیه ایران را برگردانند، لذا این تصمیم 

عاقالنه و صلح آمیز است.
    

امکانتغییرقانوناساسی
ازنگاهعضوشوراینگهبان

ســیامک ره پیک، عضو حقوقدان شــورای 
نگهبان درباره احتمال در دستور کار قرار گرفتن 
اصــالح قانون اساســی گفت: فعــاًل هیچ بحث 
جدی در ایــن باره مطرح نشــده و برنامه ای در 
این خصوص وجود ندارد. اما اگر تشریفات الزم 
برای این اصالح که در قانون اساسی مورد اشاره 
قرار گرفته رعایت شــود، انجــام این اصالحات 
می تواند خوب باشد. وی در پاســخ به اینکه آیا 
از طرف بزرگان نظام بازخورد یا پیامی نرســیده 
که شــاید قرار به انجام این اصالح باشــد، اظهار 

بی اطالعی کرد. 
    

خواهشیازعلیمطهری
روزنامــه جمهوری اســالمی نوشــت: علی 
مطهری در یک مصاحبه اعالم کرد ممکن است 
برای ریاســت جمهوری کاندیدا شــوم. ستون 
جهت اطالع از آقای علی مطهری که فاقد هرگونه 
تجربه اجرائی است خواهش می کند از این اقدام 
خودداری نمایــد و اجازه بدهد بعد از ســال ها 
بی تدبیری، یک فرد مدیر زمام امــور اجرائی را 

در دست بگیرد بلکه مشکالت کشور حل شود.

 در بیانیه شورای عالی 
امنیت ملی آمده است: 

ایران آمادگی دارد به 
مشورت های خود با اعضای 
باقی مانده برجام در تمامی 
سطوح ادامه دهد اما نسبت 
به هر اقدام غیرمسئوالنه، 
از جمله ارجاع موضوع به 

شورای امنیت ملل متحد یا 
اِعمال تحریم های بیشتر، 
عکس العمل قاطع و سریع 

نشان خواهد داد

 رئیس جمهوری: تاکنون 
هر وقت مواد غنی شده ما 

به ۳00 کیلوگرم می رسید، 
طبق برجام اضافه آن را 

می فروختیم و کیک زرد 
می گرفتیم و هر وقت آب 
سنگین از ۱۳0 تن تجاوز 

می کرد اضافه آن را 
می فروختیم. از امروز این 

فروش ها انجام نمی شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این آمادگی را داریم که 
در عرض چهار روز، غنی سازی ۲۰ درصد را مجددا در سطح 

قابل قبولی شروع کنیم.
به گزارش مهر، علی اکبر صالحی دیروز در حاشیه جلسه 
هیأت دولت با اشاره به اینکه آخرین اقدام آمریکا آن بود که 
بخشی از حقوق ما را می خواســت زیر سوال ببرد مبنی بر 
اینکه مانع فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین شده است، 
گفت: این حقوق ما در برجام است و بر این اساس و متأسفانه 

عدم پر کردن خالء خروج آمریکا از برجام توســط مابقی 
اعضای ۱+۵ به خصوص اتحادیــه اروپا، الجرم جمهوری 
اســالمی ایران این قدم را برداشت و رئیس جمهوری عدم 
فروش اورانیوم غنی شده و آب ســنگین را تا اطالع ثانوی 
اعالم کرد. صالحی تاکید کرد: این عدم فروش به معنای آن 
است که ما دیگر ملتزم به رعایت سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم 
غنی شده ۳.۶۷ و همچنین سقف ۱۳۰ تن برای آب سنگین 

نیستیم و التزامی به رعایت این سقف ها نداریم.

وی گفت: همانطور که ما بارها گفته ایم، صنعت هسته ای 
در حوزه های مختلف آن از جمله تحقیق و توسعه، اکتشاف 
و استخراج، بازسازی طراحی راکتور اراک و دیگر حوزه ها، 
به خوبی در حال پیشرفت اســت و هر فرمانی که از طرف 

مسئولین ارشد نظام به ما صادر شود، با قاطعیت و در اسرع 
وقت عملیاتی خواهیم کرد. رئیس ســازمان انرژی اتمی 
در خصوص زمان بازگشــت پذیری هســته ای بیان کرد: 
بازگشت پذیری لحظه ای است و بستگی به نوع آن دارد. به 
طور مثال اگر فردا روزی فرض کنیم بگویند وارد ۲۰ درصد 
بشویم، من قباًل هم اعالم کردم که این آمادگی را داریم که 
در عرض چهار روز ما ۲۰ درصد را مجدد در سطح قابل قبولی 
شروع کنیم. صالحی در پاسخ به این سوال که تکلیف بخشی 
از ذخایر آب سنگین ما که در کشور عمان است چه می شود، 
افزود: ما به طور مستمر در حال تولید آب سنگین هستیم و 
آن میزان ذخایر آب سنگین که در عمان داریم هم به قوت 

خودش باقی است.

صالحی در حاشیه جلسه دولت:

میتوانیمغنیسازیراظرفچهارروزبه۲۰درصدبرسانیم


