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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»تجارت اســلحه« یا بــه قول علی 
شمخانی »مرگ ابدی«؛ کدام یک از این 
دو سناریو تا چند ماه دیگر برای ایران و 
برجام رقم خواهد خــورد؟ از زمانی که 
دونالد ترامپ، آمریکا را از برجام خارج 
کرد، مخالفان این توافق هســته ای در 
ایران پیوسته در گوش دولت فریاد زدند 
که ایران نیز زیر میز برجام بزند. حسن 
روحانی اما پارســال گفت که فقط یک 
ســال دیگر صبر کنیــد. او اظهار کرد: 
»اگر یک ســال دیگر در برجام بمانیم، 

می توانیم سالح بخریم و بفروشیم.«
وعــده رئیس جمهوری اشــاره به 
بخشی از برجام داشــت که مطابق آن 
تحریم تســلیحاتی ایران در 18 اکتبر 
2020 یعنی 27 مهرماه ســال جاری 
منقضی شده و بر این اساس ایران دیگر 
برای خرید و فروش سالح محدودیتی 
نخواهــد داشــت. از ایــن رو روحانی 
استدالل می کرد که منافع ما به ماندن 

در برجام است. 
ایران برنامه های بسیاری برای این 

تاریخ ریخته و تصویر یک »تاجر اسلحه« 
را در افق آینده خود دیده اســت؛ اما باز 
هم آمریکا معادالت را بــه هم ریخت. 
چند روز پیش که رســانه های خارجی 
از ارائــه پیش نویــس قطعنامه تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران، از سوی 
آمریکا به انگلیس، فرانسه و آلمان خبر 
دادند، موجی از تجزیــه و تحلیل های 
حقوقی به راه افتاد مبنی بر اینکه آمریکا 
از برجام خارج شده و از نظر حقوقی حقی 
درباره تصمیم گیری دربــاره مفاد آن 
ندارد. همچنین گفته شــد که چین و 
روسیه قطعا با چنین تصمیمی مخالفت 

خواهند کرد.
فشارهای »دیپلماتیک«

اما از آن سو، آمریکا تمام تالش های 
خود را به کار گرفته تا از همه این سدها 
بگذرد. استدالل حقوقی آمریکایی ها 
بــرای مداخله در موضــوع لغو تحریم 
تســلیحاتی ایران در برجام، این است 
که می گویند موضوع قطعنامه 2231 
کامال متفاوت از برجام اســت و آمریکا 
مشــارکت کننده این قطعنامه است؛ 
از ایــن رو می تواند خواســتار تمدید 

 ممنوعیت تســلیحاتی ایران شــود.
در مــورد احتمــال بــاالی مخالفت 
دیگر اعضای برجام و شــورای امنیت 
نیز برایان هوک، نماینــده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران، اعالم کرد 
که »در حال رایزنی های دیپلماتیک با 
چهارعضو دیگر شورای امنیت سازمان 
ملل هستیم.« هرچند که روسیه طی 
روزهای اخیر مکرر اعالم کرده که قاطعانه 
با تصمیــم آمریکا برای تــداوم تحریم 
تسلیحاتی ایران مخالفت می کند، اما 
با تحرکات آمریکا، این نگرانی به وجود 
آمده که آمریکا ذیل همان رایزنی های 
دیپلماتیک روسیه و چین را تحت فشار 

بگذارد تا به مقصود خود برسد. 
چراغ سبز بورل

در این میان اروپا اما چراغ سبز خود 
را نشان داده است. جوزف بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا طی 
گفتگویی، اعالم کرد: »ایاالت متحده 
پس از خروج از برجــام در هیچ کدام از 
مذاکره ها و گفتگوهای کشورهای مانده 
در توافق هســته ای با ایران مشارکت 
نکرده است. از این رو، برای ما و همگان 

آشکار است که آمریکا از ماه می 2018 
دیگر عضو فعال این توافق نیست.«

او چراغ سبز خود را در ادامه سخنان 
نشــان داد که گفت: »گرچه آمریکا در 
قالب برجام نمی تواند جلوی برداشته 
شدن تحریم تسلیحاتی ایران را بگیرد، 
اما به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد 
مانند هر کشور دیگر می تواند خواستار 

تمدید تحریم های ایران شود.«
بورل ادامه داد: »هر عضو شــورای 
امنیت می تواند این پیشنهاد را به شورا 
ببرد و آن را به رأی اعضــا بگذارد. باید 
دید آن زمان شــورای امنیــت درباره 

تحریم تسلیحاتی ایران چه تصمیمی 
می گیرد.«

اروپا کدام سو ایستاده است؟
آیا این اظهــارات به معنای احتمال 
رفتن پرونده ایران به شــورای امنیت 
است؟ آمریکا سخت در تدارک این امر 
است و اظهارات طرف های اروپایی نیز 
حاکی از محتمل بودن آن است. هر چه 
این احتمال شدت می گیرد، در ایران نیز 
تهدیدها و هشدارها شدیدتر می شوند. 

علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملــی در همین ارتبــاط دیروز 
توئیتی منتشــر کرد که در آن نوشته 
بود: »پیکر کم جان برجــام با دور زدن 
قطعنامه 2231 و تداوم غیرقانونی تحریم 
تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد 
رفت.« شــمخانی ادامه داده بود: »اروپا 
کدام سو ایستاده؛ »حفظ آبرو و تقویت 
چندجانبه گرایی« یا »پذیرش مجدد 

تحقیر و کمک به یکجانبه گرایی«؟«
عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایــران نیز دیروز در نشســت 
خبری خود، در پاســخ به این پرسش 
که اگر پرونده ایران به شــورای امنیت 
برود و تحریم های تســلیحاتی تمدید 
شود، پاسخ ایران چه خواهد بود، گفت: 
»امیدواریم کار به آنجا نرســد، ولی اگر 
این اتفاق افتد، پاسخ ایران به این حرکت 
و اقدام، مقتضی و قاطــع خواهد بود. ما 
منتظریم ببینیم شــرایط به کدام سو 
می رود و آنگاه براســاس شرایط عمل 

کرده و پاسخ خواهیم کرد.«
تحمل خفیف ترین واکنش ایران 

هم سخت خواهد بود
علی ربیعی، ســخنگوی دولت اما 
واکنش تندتری به این موضوع نشان داد 
و گفت که »تحمل کمترین و خفیف ترین 
واکنــش ایران به تمدیــد تحریم های 
تســلیحاتی هم برای آمریکا و هم برای 
جامعه جهانی ســخت خواهد بود.« او 
با بیان اینکه دامنــه انتخاب های ایران 
برای پاسخ به این اقدام باز است، تاکید 
کرد: این اتفاق واکنش سخت جمهوری 
اسالمی ایران را به دنبال خواهد داشت. 

ربیعی از به خطر افتادن امنیت منطقه 
نیز ســخن گفت.  مجتبی ذوالنوری، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نیــز از دیگر مقاماتی 
بود کــه در واکنش به تــالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران، 
موضوع خروج از برجــام را مطرح کرد. 
او درباره همراهی احتمالی کشورهای 
اروپایی با آمریکا در این مسیر، گفت که 
در صورت بدعهدی هــای طرف غربی 
می توان برجام را اجرا نکرد.  گرچه ایران 
به صورت مرحلــه ای، تعهدات خود در 
برجام را کاهش داده اما همچنان مفادی 
از این توافق را اجرا می کند. یکی دیگر از 
مواردی که ذوالنوری به آن اشاره کرد، 
اجرا نکردن پروتکل الحاقی و تجدیدنظر 
در همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است.   تهدیدهای ایران به خروج 
از برجام و حتی ان پی تی، هر روز شدت 
می گیرد و از آن سو، تالش آمریکا برای 
ممانعت از خرید و فروش تسلیحاتی ایران 
با دیگر کشورها نیز بیشتر می شود. این 
دو فرایند باعث شده تا تنها دو سرنوشت 
برای ایران در 18 اکتبر متصور باشــد؛ 
ایرانی کــه می تواند آزادانــه به خرید و 
فروش اســلحه بپردازد یــا ایرانی که 
باالخره به برجام پایان داده است.   البته 
شاید سناریوی سومی نیز وجود داشته 
باشد و آن اینکه ایران همچنان در برجام 
بماند، بدون اینکه بتواند تجارت اسلحه 
کند. هرچند که مقامات ایرانی این گزینه 

را کامال رد می کنند. 

18 اکتبر، چه سرنوشتی برای برجام رقم خواهد زد؛

تجارت اسلحه یا مرگ ابدی؟

خبر

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره فیلمی که طی روزهای گذشــته از برخی 
اتباع افغانستانی منتشر شده که مدعی شکنجه 
شدن از سوی مرزبانی ایران هستند و تکذیب آن از 
سوی مرزبانی ایران، گفت: ما در تماس مستقیم با 
مقام های افغانستانی هستیم. وقوع این حادثه در 

خاک ایران و توسط مرزبانی ایران صحت ندارد. 
عباس موسوی با بیان اینکه برخی درصدد 
بهم زدن شــرایط منطقه و رابطه دو همسایه 
هستند، افزود: اســتحضار دارید که جمهوری 
اســالمی ایران تالش های گســترده ای برای 
آشــتی ملی در افغانســتان انجام داده و این 
دســت اتفاقات برای به حاشــیه بردن چنین 
اقداماتی صورت می گیرد. ما تحقیقات خود را 
آغاز کرده ایم و موضوع در دست بررسی است 

که با مشخص شــدن ابعاد مختلف ابهامات از 
بین برود.

 مرجع تشخیص مسائل امنیتی
 وزارت اطالعات است

وی در ادامه نشست خبری خود، در خصوص 
مطلب منتشــر شــده در یک روزنامه مبنی بر 
جاسوس بودن سفیر آلمان در تهران نیز توضیح 
داد: مرجع تشــخیص مســائل امنیتی وزارت 
اطالعات است و یک رسانه نمی تواند کسی را به 

چیزی متصل کند.
برگزاری نشست سران آستانه؛ به زودی

موسوی در رابطه با نتایج نشست آستانه و سفر 
وزیر امور خارجه به دمشق گفت: روند آستانه روند 
زنده ای است و وقفه پیش آمده نیز به دلیل شیوع 
کرونا صورت پذیرفته چراکه سه کشور ضامن این 

روند معتقد هستند که این روند است که می تواند 
سوریه را از این وضعیت نجات دهد. در تله کنفرانس 
صورت گرفته بین وزرای خارجه سه کشور هم به 
این موضوع تاکید شده است. به زودی نیز نشست 

سران در همین رابطه برگزار خواهد شد.
سیروس عسگری آزاد می شود

موســوی درباره تالش دســتگاه دیپلماسی 
برای آزادی سیروس عسگری استاد زندانی ایران 
در آمریکا گفت: ما اقدامات خود را هم در داخل و 
هم دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن انجام 
دادیم. پیگیری های حقوقی انجام شده و از نزدیک 
با مقام های حقوقی و قضایی آمریکایی در تماس 
بودند. قرار است امروز، فردا یک تست کرونا از ایشان 
گرفته شود و اگر پاسخ منفی باشد، همه تدابیر الزم 

برای بازگشت ایشان به ایران فراهم است.

ارتباط رادیویی بین کشتی های ایرانی و 
آمریکایی برقرار است

وی در خصــوص تنش هــای اخیر صورت 
گرفته میان تهران و واشنگتن در خلیج فارس و 
پیشنهاد برقراری خط ویژه میان دو کشور برای 
جلوگیری از رویارویــی نظامی گفت: ما اصوال 
حضور نظامی ایاالت متحده در خلیج فارس را به 

رسمیت نمی شناسیم. شاهد بودید در مقاطعی 
آنها مانع گشت زنی قانونی نیروهای ایرانی در 
خلیج فارس شدند اما ما سعی کردیم با مقررات 
دریانوردی از باال رفتن تنش جلوگیری کنیم. 
ارتباط رادیویی بین کشتی های ما و کشتی های 
آمریکایی برقرار و راه دیگر ارتباطی ما سفارت 

سوئیس در تهران است.

موسوی در نشست خبری مطرح کرد؛

تکذیب شکنجه اتباع افغانستانی از سوی مرزبانی ایران
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شمس الدین حسینی خبر داد؛
توافق مدیران دولت نهم و دهم 

بر سر ریاست پارلمان یازدهم
شــمس الدین حســینی، وزیر اقتصاد دولت 
احمدی نژاد و منتخــب مردم تنکابن، رامســر و 
عباس آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه بالغ بر50 
نفر از مدیران دولت های نهم و دهم به مجلس یازدهم 
راه یافته اند، به ایلنا گفت: جلساتی تشکیل خواهیم 
داد که چگونه از ظرفیت های مجلس و ظرفیت های 
این مدیران برای خدمت بیشتر استفاده کنیم. بین 
خودمان نیز توافق کرده ایم که یــک نفر از ما برای 
ریاست مجلس کاندیدا شود. وی همچنین تاکید 
کرد: من قطعا کاندیدای ریاست مجلس می شوم 
چون فکر می کنــم مجلس باید بــا اولویت و نگاه 

اقتصادی اداره و مدیریت شود.
    

واکنش کدخدایی به اتهام علیه 
شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان به اتهام علیه این شورا 
مبنی بر تبعیض در بررســی صالحیت داوطلبان 
انتخابات پاسخ داد. عباسعلی کدخدایی در صفحه 
شخصی اش در فضای مجازی نوشت: »تأیید نشدن 
صالحیت نمایندگانی از همه گرایش های سیاسی 
در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ 
کس عقد اخوت نبسته است.« وی تاکید کرد: »این 
شورا در اعمال قانون، فارغ از دیدگاه های سیاسی 

آنان اقدام می کند.«
    

کواکبیان:
تحقیق و تفحص حوادث آبان 

تعیین تکلیف شود
مصطفــی کواکبیان، نماینده مــردم تهران از 
نایب رئیس مجلس خواست به تحقیق و تفحص از 
امالک نجومی تهران و تحقیق و تفحص از حوادث 
آبانماه در کمیسیون های تخصصی مجلس تعیین 
تکلیف شود. وی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز 
مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از حوادث پس 
از افزایش قیمت بنزین و مسائل آبان ماه مدتی است 
که در کمیسیون شوراها مطرح است اما جلسه ای 
در این کمیسیون برگزار نمی شود که به ما بگویند 
نتیجه چه شــد. همچنین طرح تحقیق و تفحص 
از امالک نجومی شــهرداری تهران در کمیسیون 
عمران مجلس مطرح است که باید هر چه سریعتر 

به نتیجه برسد. 
    

شینهوآ خبر داد؛
صادرات کیت تشخیص کرونا 

توسط ایران به آلمان و ترکیه
شینهوآ از دستاورد ایران در زمینه تشخیص کرونا 
خبر داد. به گزارش ایلنا بــه نقل از این خبرگزاری، 
ایران برای شناسایی بیماران مبتال به عالئم کرونا 
ویروس، کیت تست تشخیص بومی ساخت ایران 
را به آلمان و ترکیه صادر می کند. این کیت در ایران 
و با فناوری بومی و توسط دانشمندان ایرانی ساخته 

شده است .
    

موسوی خبر داد؛
ایجاد خط پروازی فوق العاده 

میان تهران و بیروت 
سیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه به ایلنا گفت: هماهنگی الزم برای راه اندازی 
یک خط پروازی فوق العاده بین تهران و بیروت به 
عمل آمده و بر همین اساس یک فروند هواپیمای 
مسافربری شرکت ماهان تا ســاعاتی دیگر برای 
انتقال دانشــجویان، بازرگانان و سایر هموطنانی 
که در لبنان به سر می برند، عازم بیروت خواهد شد 
و بر اساس درخواست دولت لبنان، تعدادی از اتباع 
لبنانی نیز که به دلیل لغو پروازها نتوانسته بودند به 
کشور خود مراجعت کنند، با همین پرواز به لبنان 
عزیمت خواهند کرد. همچنیــن یک محموله از 
کمکهای بهداشتی و درمانی نیز توسط این پرواز از 

ایران به لبنان ارسال خواهد شد.
    

روحانی یک قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی، یک قانون مصوب مجلس را برای 
اجرا به وزارتخانه های نیرو، کشور و امور اقتصادی و 
دارایی و همچنین سازمان های برنامه و بودجه کشور 
و حفاظت محیط زیســت ابالغ کرد. بر این اساس، 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، رئیس جمهور »قانون 
کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت 
بخش غیر دولتی« را برای اجــرا به وزارتخانه های 
نیرو، کشــورو امور اقتصادی و دارایی و همچنین 
سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط 

زیست ابالغ کرد.

علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در همین 

ارتباط دیروز توئیتی 
منتشر کرد که در آن نوشته 

بود: پیکر کم جان برجام با 
دور زدن قطعنامه ۲۲۳1 و 
تداوم غیرقانونی تحریم 
تسلیحاتی ایران به مرگ 

ابدی خواهد رفت

تالش آمریکا و تهدید 
ایران باعث شده تنها دو 

سرنوشت برای ایران در 18 
اکتبر متصور باشد؛ ایرانی 

که می تواند آزادانه به خرید 
و فروش اسلحه بپردازد یا 
ایرانی که باالخره به برجام 

پایان داده است

سخنگوی دولت در خصوص بازگشایی مدارس گفت: در 
ایران با توجه به اینکه زودتر از سایر کشورها مدارس را تعطیل 
کردیم و با توجه به سفید شدن وضعیت برخی از شهرستان ها، 
ســتاد ملی تصمیم گرفت که مدارس بازگشایی شود. چون 
ابتدا رییس جمهور اطمینان خاطر کسب نکرده بودند، زمان 
بازگشــایی مدارس را از 20 به 27 به تعویق انداختند. بدیهی 
است که در هرگونه تصمیمی، رعایت پروتکل های بهداشتی 
ضروری است یعنی هرگونه بازگشایی نیازمند مجوز از وزارت 

بهداشت خواهد بود.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود افزود: رعایت 
فاصله گذاری و ضدعفونی کردن کالس ها و ســرویس ها در 
نوبت های مختلف مهمترین مسائلی است که در پروتکل های 

بهداشتی مدنظر قرار خواهد گرفت. این امر فقط برای شهرهای 
سفید اســت و در ســایر موارد تصمیم گیری و اطالع رسانی 

خواهد شد.
وی در بخشــی از این نشســت با بیــان اینکه 

بازگشــایی فعالیت های اقتصادی در بیشــتر 
کشــورهای جهان در حال انجام است، گفت: ما 
نیز هوشمندانه اقدام کردیم اگر رفتارهای سالمت 

محور در کل کشور باالی ۹0 درصد شود هم 
می توانیم از جان ها و هم از اقتصاد و اشتغال 
حفاظت کنیم و هم از فرو افتادن افراد در 

طبقات پایین و تله فقر جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: دولــت دائما در حال 

رصد، بررسی و ارزیابی است و طبقه ها را به روز می کند. در این 
شهرها مساجد بازگشایی شدند و نماز جماعات و جمعه با حفظ 

پروتکل های بهداشتی اقامه می شود.
سخنگوی قوه مجریه بیان کرد:  132 شهر در ستاد ملی 
مقابله با کرونا سفید اعالم شــده که در این شهرها فقط 
مشاغل پرریسک تعطیل هستند و بقیه مشاغل 
می توانند به فعالیت خــود را ادامه دهند، حتی 
اصناف پرریسک مانند مجموعه های ورزشی 
بزرگ فعال تعطیل هستند ولی مجموعه های 
ورزشــی که جمعیت کم در آنها تردد دارد و 
انفرادی هستند با حفظ پروتکل های بهداشتی 

می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

 هیچ کشوری حق دخالت 
در تعامالت ایران و ونزوئال را ندارد

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتشار برخی خبرها مبنی بر ارائه 
خدمات مهندسی از سوی ایران به ونزوئال و دریافت شمش طال 
در ازای این خدمات، گفت: روابط ایران و ونزوئال یک رابطه قانونی 
بوده و بر مبنای توافق دو دولت شکل گرفته است و به هیچ کشور 

ثالثی ارتباط ندارد.
وی افزود: کشــورهای ثالث و به ویژه آمریکا روی این خبر 
فضاسازی رسانه ای ایجاد می کنند، اما باید بدانند که نه آمریکا 
و نه هیچ کشور ثالثی حق دخالت در تعامالت دوجانبه  ایران و 

ونزوئال را ندارد.
ربیعی در ادامه گفت: تفاهــم و تعامل میان ایران و ونزوئال 
برمبنای اصول حقوق بین الملل شکل گرفته و به سایر کشور 
ها ارتباط ندارد، ما دو دولت هســتیم کــه تعامل و همکاری 

متقابل داریم.

سخنگوی دولت:

بازگشایی مدارس نیازمند مجوز وزارت بهداشت خواهد بود


