
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نگاهی به شب دیوانه وار فوتبال در آنفیلد 

فوتبال  یعنی 
معجزه!

شهری با قدمت ۷۰۰۰ سال
 و آب وهوای کوهستانی و کویری 

زیر نور ستاره های 
کاشان

سفر غیرمنتظره پمپئو به عراق
 با چه هدفی انجام شد؟

یارکشی برای 
تقابل با ایران

یک جشن کوچک دانش آموزی 
واکنش های تندی به دنبال داشت

دردسرهای همخوانی 
با »جنتلمن«!

جهان 5

آدرنالين 7

گردشگری 8

شهرنوشت 6

سياست 2

ظریف: 

روسيه و چين را
 شرکای دراز مدت 
می بينيم

همين صفحه

الوروف:

به دنبال راهی برای مقابله 
با اقدامات یک جانبه

 آمریکا هستيم

پنجشنبه   19    اردیبهشت  1398  /   3 رمضان  1440  /   9   می   2019 قیمت  2000  تومان  /   شماره   238

سياست 2

شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای خطاب 
به کشــورهای عضو برجام، تاکید کرد:  جمهوری 
اسالمی ایران در راســتای صیانت از امنیت و منافع 
ملی مردم ایران و در اعمــال حقوق خود مندرج در 
بندهای 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 سوی حسن روحانی رئیس جمهوری و 
رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای 
عضو برجام اعالم شــده، به کشــورهای باقیمانده 
در برجام ۶۰ روز برای اجــرای تعهدات خود بویژه 
در حوزه هــای بانکی و نفتی فرصــت داده و تاکید 
شده است: »در هر زمان که خواسته های ما تامین 
شــود، ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات 
متوقف شده را از سر خواهیم گرفت، اما در غیر این 
صورت، جمهوری اســالمی ایران مرحله به مرحله 
تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.« در این بیانیه 
آمده است: »جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد به 

مشورت های خود با اعضای باقی مانده برجام...

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

دیپلماسـی 
اتمام حجت

علی ربیعی در یادداشت پیش رو سیاست های ضدایرانی آمریکا علیه ایران را مرور 
کرده و راهکارهای خروج از بن بست ایجاد شده توسط این کشور و هم پیمانانش را به 

مسئوالن کشور یادآور می شود. 
رئیس اسبق دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، در خصوص تحوالت اخیر، محتوای 

نامه رییس جمهور به سران کشورهای اروپایی  توضیح داد:
موضوع خروج آمریکا از برجام ابعاد مختلف دارد.

۱. آمریکا از برجام خارج شده و امروز ضدایرانی ترین تیم سیاست خارجی آمریکا 
قدرت را در دست دارد.

بخشی از این تیم قطعا به دنبال افزایش تنش با ایران و تامین منافع اسرائیل و دریافت 
پول بیشتر از کشورهای عربی است. نکته مهم این است که دستگاه بوروکراسی آمریکایی 
با افزایش تنش موافق نیستند. حتی وزارت خارجه، کارشناسان وزارت دفاع و نظامیان 
کارکشته آمریکا با افزایش تنش و جنگ موافق نیستند. به این ترتیب امروز شاهد یک 

صف آرایی داخلی در آمریکا در خصوص این موضوع قابل مشاهده است.
در خصوص حضور ناو آمریکا در خلیج فارس باید بگویم این ناو در منطقه حضور 
داشته و موضوع جدیدی نیست و اظهارنظرهای خصوصی اروپاییان به مسئولین ایران 
نشان می دهد گروه تندرو در آمریکا معتقدند هر قدر به ایران فشار وارد کنند، ایران بیشتر 
عقب نشینی می کند و فروپاشی نظام در ایران اتفاق می افتد. بر همین اساس به سران 
اروپایی اظهار کرده بودند که چند ماه تحمل نمایند تا شاهد فروپاشی ایران خواهند و 

سپس بر سر آ ینده ایران می توانند باهم مذاکره کنند.
همین این مسائل نشان می دهد فشار- خفه کردن و تحریک داخلی و ناامید کردن 
مردم؛ یک استراتژی اساسی آمریکا در این شرایط است. من فکر می کنم آمریکا مسیری 
جز این نخواهد داشت بنابراین تمام شواهد حکایت از این دارد که آمریکا نه بنای جنگ 

با ایران دارد و نه آمادگی آن را دارد.
اساسا تجربه جنگ های قبل نشان داده آمریکا ابتدا یک اجماع عمومی با متحدان 

پنتاگون خود ایجاد و افکار عمومی داخلی خود را آماده می کرد.

قبال در مورد رفتارشناسی سیاسی آمریکا در جنگ های خلیج فارس و افغانستان 
مطالعه زیادی کرده ام حتی ترامپ هم اعتقادی به موفقیت جنگ ندارد. آمریکا استراتژی 

سه گانه ای را دنبال می کند:
۱. تحریم و فشار به دولت برای ایجاد ناکارآمدی در اداره کشور

۲. تحریم با هدف شکستن مقاومت مردم و عملیات روانی برای ایجاد نارضایتی
۳- تامین منافع اقتصادی خود و متحدان منطقه و بهبود وضع اقتصادی آمریکا این 

سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است.
این نشان می دهد راهکار امروز ما توجیه مردم نسبت به شرایط، بی اثر کردن عملیات 
روانی آمریکا، بنابراین باید از همه ظرفیت ها برای مقاومت اجتماعی و بهبود زندگی 
مردم بهره گرفت باید یاد بگیریم و خالقیت به خرج دهیم تا بدون نفت زندگی مردم را 
تامین کنیم. به نظر می رسد تصمیمی که نظام اتخاذ نموده یک راهبرد اساسی است 
که با این راهبرد نشان می دهد مردم و مسئوالن در مقابل استراتژی »نمد مال کردن 

ایران« توسط آمریکا هوشیار است.
دوم اینکه این اقدام هم به معنای خروج از برجام نیست و هم اروپا را در صف آمریکا قرار 
نمی دهد کاری که آمریکایی ها انتظار آن را می کشند. از این طریق ابزار سوءاستفاده از 

شورای امنیت را نیز از آمریکا می گیرد.
راهبرد ایران کامال در چارچوب برجام و کامال هوشیارانه است. به نظر من، باید اروپا را 

در کنار خود داشته باشیم هرچند خاصیت زیادی هم از آ نها متصور نباشد.
دومین نکته اینکه این اقدام و اقدامات شبیه به این نشان می دهد و به آمریکا پیام 

می دهد که ما منفعالنه نخواهیم ایستاد تا آمریکا هدف خود را پیش ببرد.
متاسفانه از یکسو مهمترین لطمه ای که در این وقایع ما تاکنون خورده ایم، رفتارهای 
چندگانه داخلی و اختالفات سیاسی است که برای به دست آوردن یک دستاوردی مثل 
انتخابات آینده هم در جهت استراتژی آمریکا عمل می کند و هم مسئولیت دیپلماسی 
خارجی را با مشکل مواجه می کند. امروز آرامش داخلی و افزایش کارآیی نظام مهمترین 

راهبرد علیه آمریکا است.

وزیر امور خارجه روسیه دیروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود در 
مسکو، با تاکید به اینکه » به دنبال راهی برای مقابله با اقدامات یک جانبه آمریکا هستیم« 
گفت که با تمام اعضای برجام بجز آمریکا گفت وگو خواهیم کرد تا به تعهدات خود که 

وعده داده اند، عمل کنند.
به گزارش ایرنا، » سرگئی الوروف « با بیان اینکه » احترام زیادی برای صبر ایران قایل 
هستیم«، خاطرنشان کرد: نامه رئیس جمهوری ایران را دریافت کرده ایم و در دیدار با 

آقای ظریف فرصت خوبی برای گفت و گو در باره این نامه و سند است.
وی که بعداز دیدار با » محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه اسالمی ایران و به اتفاق او در 
کنفرانس خبری شرکت کرد، گفت:  ما پایبندی جمهوری اسالمی ایران به توافقات به دست 

آمده و قطعنامه شورای امنیت را که در بیانیه تهران نیز بر آن تاکید شد، ارج می نهیم.

الوروف تصریح کرد: به دنبال راهی برای مقابله با اقدامات یکجانبه آمریکا که نقض 
فاحش برجام و قطعنامه شورای امنیت بوده، هستیم و خروج از برجام گناه امریکا بوده 

است.
وزیر خارجه روسیه گفت: ایران امروز ما را از اقداماتی که می خواهد به عمل بیاورد و در 
چارچوب برجام است، مطلع کرد، ما هم پاییندی خود را به برجام اعالم کردیم و با تمام 

اعضا بجز آمریکا گفت وگو خواهیم کرد تا به تعهدات خود که وعده داده اند عمل کنند.
وی گفــت: گفــت وگوهــای خوبــی بــود امــا اوضــاع ســاده نیســت و 
ضروری اســت بیشــتر جلســات مشــورتی برگزار کنیــم و بــه قطعنامه های 
 شــورای امنیت که بــه نفع برجــام به تصویب رســیده اســت، متعهد باشــیم

وزیر خارجه ایران سه شنبه برای دیدار و گفت وگو با مقامات روسیه وارد مسکو شد.

خبر توقف اجرای برخی از تعهدات برجامی از سوی ایران مورد توجه 
رسانه های بین المللی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور ایران در نشست دیروز هیئت دولت 
برنامه های جمهوری اسالمی ایران در چارچوب برجام در راستا کاهش 
این تعهدات را اعالم کرد. اعالم این برنامه ها توسط حسن روحانی مورد 

توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت:
راشاتودی رسانه ای بود که این خبر را فوراً منتشر کرد و نوشت: ایران، 
کشورهای خارجی را از تصمیم خود برای توقف برخی تعهدات برجامی 

خود آگاه کرد.
در ادامه این خبر آمده  است که روحانی این تصمیم را واکنشی متقابل 
به اقدامات اخیر آمریکا دانست و از توقف برخی از تعهدات این کشور بر 

اساس توافق هسته ای خبر داد.
راشا تودی در ادامه خبر خود به سالگرد خروج غیرقانونی آمریکا از 

برجام و تصمیمات اخیر آمریکا برای حداکثر فشار به ایران پرداخت.
آسوشیتدپرس هم روز چهارشنبه در نخستین خبر خود، در انعکاس 
کاهش تعهدات برجامی ایران از آن به عنوان خروج ایران از بخشی از 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ یاد کرد و به انتشار سخنان رئیس جمهور ایران 

مبنی بر توقف اجرای برحی از تعهدات ایران به برجام پرداخت.
الجزیره هم رسانه دیگری بود که به این خبر اشاره کرد و این خبر را با 

تیتر »خروج ناقص ایران از برجام« منتشر کرد.
در ادامه این خبر آمده است که رئیس جمهور ایران اظهار کرد: امروز 
ما به سران ۵ کشور اعالم کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام دادیم 
صرف نظر خواهیم کرد، این دو اقدام، دو فروش بوده است، هروقت مواد 
غنی شده به ۳۰۰ کیلوگرم می رسید اضافه آن را به کشوری می فروختیم 
و کیک زرد می گرفتیم از امروز این فروش متوقف می شــود. فروش 
دوم، آب ســنگین بود که اگر از ۱۳۰ تن تجاوز می کرد مقدار اضافی را 

می فروختیم و از امروز  آن فروش را متوقف می کنیم.
روحانی در ادامه افزود: این اعالم ما برای ۶۰ روز است و به طرف مقابل 
اعالم کردیم اگر ظرف ۶۰ روز پای میز مذاکره آمدند و به منافع اصلی ما 
یعنی نفت و بانک دست یافتیم، به نقطه اول برمی گردیم. اگر در پایان ۶۰ 

روز به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر می کنیم.
اردوپوینت نیز رسانه دیگری بود که سخنان رئیس جمهور ایران را 
مبنی بر توقف اجرای برخی از توافقات هسته ای از سوی ایران منتشر 
کرد. در این خبر آمده است که رئیس جمهور ایران اعالم کرد که تهران 

برخی از تعهدات برجامی خود را متوقف می کند.
وی در این باره گفت: ما برخی از تعهدات خود را متوقف می کنیم اما 
این توقف هرگز به معنای پایان برجام نیست، برجام زنده است. بر این 
اساس، ایران فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین  را به مدت ۶۰ روز 

تعلیق می کند.  

شینهوآ نیز رسانه خبری دیگری بود که این خبر را منتشر کرد در این 
خبر  آمده است که ایران خرید و فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده را 
متوقف می کند. در ادامه این خبر، سخنان حسن روحانی در مورد تداوم 
برجام آمده است که گفت: برجام کماکان پایدار است و این تصمیم ما 
به معنی پایان برجام نیست. بلکه ما آماده ایم که با کشورهای باقی مانده 

برجام مذاکره کنیم.
نیویورک تایمز هم در خبری به این تصمیم ایران برای توقف برخی 
از تعهدات برجامی خود پرداخت و در اینباره نوشــت: امروز حســن 
روحانی، رئیس جمهور ایران از توقف اجرای دو تعهد برجامی از سوی 
ایران خبر داد. روحانی با تاکید بر عدم تمایل ایران به جنگ و درگیری 
گفت: راه ما، راه جنگ نیست بلکه مسیر ما دیپلماسی و گفت وگو است، 
ما به کشــورهای اروپایی ۶۰ روز فرصت می دهیم تــا بین ترامپ و یا 

زنده نگه داشتن برجام یکی را انتخاب کنند.
اس بی اس هم در خبری به این موضوع پرداخت و از توقف خرید و 

فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین توسط ایران خبر داد.
واشنگتن پست هم رسانه خبری دیگری بود که از جزئیات تصمیم 
ایران در راستای توقف اجرای برخی از تعهدات برجامی خود خبر داد و 
بر گفته های روحانی مبنی بر لزوم دیپلماسی و گفت وگو با سایر اعضای 

برجام تاکید کرد.
تاس هم در اخبار خود به ســخنان رئیس جمهور ایران پرداخت 
و در این باره نوشت: ایران در راســتای توقف اجرای برخی از تعهدات 
خود در برجام، از توقف فروش اورانیوم غنی شده خبر داد. در ادامه این 
خبر آمده است که رئیس جمهور ایران، این تصمیم را به معنای پایان 
برجام ندانست و در این باره گفت: برجام هرگز از بین نرفته است. برجام 

همچنان وجود دارد.  
اسپوتنیک هم در خبری از مهلت ۶۰ روزه ایران به سایر اعضای 
برجام خبر داد، روحانی در این باره گفت: این اعالم ما برای ۶۰ روز 
است و به طرف مقابل اعالم کردیم اگر ظرف ۶۰ روز پای میز مذاکره 
آمدند و به منافع اصلی ما یعنی نفت و بانک دست یافتیم، به نقطه 
اول برمی گردیم. اگر در پایان ۶۰ روز به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر 

می کنیم.
رویترز نیز در خبری به تصمیم ایــران برای توقف اجرای خرید 
و فروش اورانیوم غنی شــده پرداخت و در این باره نوشت: ایران در 
واکنش به اقدامات ترامپ تصمیم گرفته اســت که فروش اورانیوم 
غنی شده و آب ســنگین را متوقف کند. این تصمیم در واقع توقف 
اجرای برخی از تعهدات برجامی از ســوی ایران به حساب می آید. 
در ادامه این خبرآمده است که رئیس جمهور ایران بر تداوم برجام 
تاکید کرده اســت و کشــورهای عضو برجام را دعوت به مذاکره و 

گفت وگو کرده است.

خبرخبر

علی ربیعی:

باید از همه ظرفیت ها برای مقاومت اجتماعی بهره گرفت

الوروف:

به دنبال راهی برای مقابله با اقدامات یک جانبه آمریکا هستیم

بازتاب خبر کاهش تعهدات برجامی ایران  
در رسانه های بین المللی


