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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بهار پارســال وقتی به دنبال خروج 
ترامپ از برجام، بحث خروج ایران از ان پی 
تی مطرح شد، بسیاری از ناظران داخلی و 
خارجی، خروج ایران از این پیمان را بسیار 
مخرب توصیف کردند به طوری که نظام 
جهانی و قدرت مانور آن در زمینه عدم 
گسترش تسلیحات هسته ای را محدود 

خواهد کرد. 
اســتدالل ها این بــود کــه بعد از 
خروج ایران، کشورهای عربی ازجمله 
عربستان سعودی، امارات و مصر ساخت 
تسلیحات هســته ای را دنبال خواهند 
کرد. سعودی ها این موضوع را به وضوح 
بیان کرده  بودند. اسرائیل نیز بهانه کافی 
برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران 
پیدا خواهد کرد و  بدین ترتیب جنگی 
منطقه ای بروز خواهد و البته کارآیی ان 
پی تی در پیشگیری از دستیابی کشورها 
به سالح هسته ای زیر سوال خواهد رفت. 
ان پی تی که در دوران جنگ سرد به 
منظور ممانعت از گسترش سالح های 
هســته ای منعقد شــد، کشــورهای 
جهان را به دو دســته برخوردار )دارای 
سالح هسته ای( و غیربرخوردار )فاقد 
سالح هسته ای( تقســیم کرده است. 
کشورهایی که تا پیش از اول ژانویه 1967 
برابر با 11 دی 1347 سالح هسته ای یا 

دیگر وسائل منفجره هسته ای را منفجر 
کرده بودند جزء کشــورهای برخوردار 
قرار گرفتند و بدین ترتیب چین، فرانسه، 
روسیه، انگلیس و آمریکا )اعضای دائمی 
شورای امنیت( به طور رسمی به عنوان 

کشورهای برخوردار شناخته شدند. 
در این پیمان کشورهای برخوردار 
متعهد شده اند که اقدامی در جهت اشاعه 
این سالح ها انجام ندهند و کشورهای 
غیربرخوردار نیز تالشی برای دستیابی 
به سالح هسته ای نداشته باشند. ایران 
جزء اولین کشورهایی بود که در همان 
سال تاسیس یعنی سال 1968 به این 
پیمان پیوست. حتی طی سال های 68 
تا 69 ریاست شورای حکام بین المللی 
انرژی اتمی نیز با ایران بود. این عضویت تا 
امروز پابرجا بوده است؛ به ویژه که احکام 
فقهی در ایران نیز استفاده از این سالح ها 

را حرام اعالم کرده است. 
حق ایران برای خروج از

 ان پی تی
اما با شرایط متفاوت امروز، موضوع 
خروج ایران از این پیمــان هر از گاهی 
مطرح می شود. به رغم اینکه بهار گذشته 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی موضوع خروج ایران از ان پی تی را 
مطرح کرد؛ زمزمه هــای آن رفته رفته 
فروکش کرد؛ تــا دیروز که محمدجواد 
ظریف بار دیگر آن را بــه عنوان یکی از 

گزینه های روی میز ایران عنوان کرده 
است. 

او گفته است: »همواره تاکید کرده ایم 
که ان پی تی سه پایه دارد که باید همزمان 
حرکت کند، همکاری صلح آمیز در حوزه 
هسته ای، عدم اشــاعه و تضمین های 
امنیتی برای کشورهای غیرهسته ای 

که نباید مورد تهدید قرار گیرند.« 
او بــا تاکید بــر اینکه تمــام اینها 
به خصوص پایه سوم باید همزمان با هم 
پیش بروند، تصریــح کرد: »مهمترین 
تضمین، خلع سالح هســته ای است؛ 
کاری که کشــورهای هسته ای به هیچ 

وجه انجام نداده اند.«
ماده 10 معاهده ان پی تی می گوید: 
»هر دولتی باید حق داشــته باشد در 
اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که 
احساس کند موارد فوق العاده ای در رابطه 
با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی 
کشــورش را به مخاطره انداخته است، 
از پیمان خارج شود. در این صورت باید 
سه ماه پیش از خروج، به تمام هم پیمانان 
و شورای امنیت ســازمان ملل متحد 
اطالع دهــد. در چنین اطالعیه ای باید 
موارد فوق العاده ای که از نظر آن کشور 
منافع حیاتی اش را به مخاطره انداخته 

نیز ذکر شود.«
یکی به نعل و یکی به میخ

ایران اکنون شواهد بسیاری درباره به 

مخاطره افتادن منافعش دارد و از سوی 
دیگر اظهارات دیروز ظریف نیز احتمال 
خروج  ایران از ان پی تی را دوباره شدت 
بخشیده است اما با نگاهی به دیپلماسی 
روزهای اخیر او، بعید به نظر می رســد 
که وقت خــروج از ان پی تی رســیده 
باشد. دیپلماسی مالیم او در نیویورک و 
پیشنهادش درباره تبادل زندانی ها نشان 
می دهد که او همچنان در انتظار توافق با 

واشنگتن است. 
نشــانه دیگر اظهارات او در گفتگو 
با شــبکه فاکس نیوز و تاکیدش بر این 
بود که »ترامــپ خواهان جنگ با ایران 
نیست.« بسیاری بر این باورند که او در 
عین حال با جنگ افروز خواندن بولتون 
و پومپئو، به دنبال ایجاد فاصله با ترامپ و 

اعضای جنگ طلب تیم اوست تا در سایه 
این فاصله بتواند دوســتان ایران ستیز 
پرزیدنت را دور بزند و مستقیما با خود 

ترامپ مواجه شود. 
گذشــته از اینکه چنیــن تحلیلی 
درست باشد یا نه، سیگنال های ظریف 
برای مذاکره روشــن اســت و به نظر 
نمی رسد تا گرفتن پاسخ این سیگنال ها 
و ناامیدی مطلق از آنهــا، ایران میل به 
خروج از ان پی تی کند. به نظر می رسد 
او در حال حاضر سیاســت یکی به نعل 
و یکی به میخ را پیــش گرفته تا ببیند 
کدام یک جواب خواهــد داد یا به زبان 
سیاست باید گفت که او در حال امتحان 

همه گزینه های روی میز است. 
میزبانی از ظریف پس از 

خداحافظی از پوتین
اما ظریف دیروز خبری دیگری هم داد 
که باعث شد برخی احتمال خروج ایران 
از ان پی تی را قوی تر بدانند. او اعالم کرد 
که در آینده نزدیک به کره شمالی سفر 
خواهد کرد. کره شمالی سال 2003 از 
معاهده ان پی تی خارج شد و عزم خود 
را برای ساخت موشــک های مجهز به 
کالهک هســته ای و موشک های بین 

قاره ای جزم کرد. 
با این ســابقه از کره شمالی و حرف 
ظریف درباره احتمال خروج ایران از ان 
پی تی، برخی سفر او به کره شمالی و این 
احتمال را به هم ربط داده اند که از نگاه 
بســیاری دیگر، تحلیل خام دستانه ای 

است.
سفر غیرمنتظره و قریب الوقوع ظریف 
به پیونگ یانگ را باید به لیست بلندباالی 
سفرهای بی سابقه و کم سابقه یک سال 
اخیر اضافه کرد. هیچ کدام از دیدارهای 
کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی با 
ترامپ به نتیجه نرسیده است. او اوایل ماه 
جاری برای اولین بار وارد روسیه شد و با 
پوتین دیدار داشت؛ دیداری که بسیاری 
آن را به معنای گسترش روابط دو کشور 
و تشکیل ائتالف شرق علیه غرب تعبیر 
کردند. حاال همین تعبیر درباره ســفر 
ظریف به کره شمالی نیز به کار می رود.  

خود ظریــف اما توضیحــی درباره 
اهداف این ســفر نداده و صرفا تصریح 
کرده که به زودی زمان سفرش به کره 
شمالی را اعالم خواهد کرد. تحلیل برخی 
دیگر از سفر تازه ظریف، همکاری های 
اقتصادی اســت. مرداد پارسال وقتی 
وزیر خارجه کره شــمالی به ایران سفر 

کرده بود، پیام مقامــات ایرانی به او این 
بود که »به ما اعتمــاد کنید نه آمریکا.« 
حسن روحانی در دیدارش با او، گفته بود: 
»درباره پذیرش یک توافق خلع سالح با 
واشنگتن محتاط باشد و به خروج دولت 
ترامپ از توافق هســته ای ایران اشاره 
کرده است که نشان می دهد نمی توان به 

قول های آمریکا اعتماد کرد.«
تحلیل های سرگردان

حال باید دید سفر ظریف به پیونگ 
یانگ در امتداد جلب همان اعتماد است 
یا برنامه دیگری در میان است. آنچه واضح 
است این اســت که هرگونه نزدیکی دو 
کشور، ترامپ را برافروخته خواهد کرد. 

 برخی دیگر در تحلیل خود از علت 
ســفر ظریف، آن را به ســیگنال های 
مذاکره ای کــه ظریف طــی چند روز 
گذشته برای کاخ سفید فرستاده، مرتبط 
می کنند. این دســته معتقدند کره نیز 
برای مذاکره با آمریکا سعی کرد تا ترامپ 
را نسبت به بولتن و پمپئو بدبین کند؛ 
همان کاری که ظریف در گفتگو با رسانه 
محبوب ترامپ، فاکس نیوز انجام داد. 
این دســته معتقدند که این سفر برای 
بررسی چگونگی باز کردن باب مذاکره 

با آمریکاست!
به هر حال اینکه ظریف در دیپلماسی 
پیچیده این روزهای خــود، دقیقا چه 
خطی را دنبال می کند، موضوعی است 
که روزهای آینده روشــن خواهد شد. 
اما آنچه مشخص اســت این است که 
اظهــارات دیروز او یــک احتمال بعید 
داشــت و یک برنامه قطعــی؛ احتمال 
خروج ایران از ان پی تی و برنامه ســفر 
قریب الوقوع و غیرمنتظره او به سرزمین 

کیم جونگ اون.

خبرهای ظریف از یک احتمال و یک سفر غیرمنتظره؛

خروجازانپیتی،ورودبهپیونگیانگ

خبر

معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه 
امداد ذوالفقار با بیان اینکه ارتش جمهوری اسالمی 
از آمادگی بســیار باالیی برای مقابله با تهدیدات 
احتمالی برخوردار است، گفت: نمی شود لحظه ای 

از آمادگی رزمی غافل شد.
امیر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری معاون 
هماهنگ کننده در گفتگو بــا مهر، درباره میزان 
آمادگی ارتــش جمهوری اســالمی ایران برای 
مقابله با تهدیدات احتمالی، با توجه به درگیر بودن 
بخشی از یگان های آن در امدادرسانی به مردم، 
اظهار داشــت: ارتش جمهوری اســالمی ایران 
از آمادگی بســیار باالیی برای مقابله با تهدیدات 
برخوردار اســت. وظیفه اصلی ارتش، حفاظت 
و حراســت از مرزهای کشــور و حفظ تمامیت 
ارضی کشور است و در کنار همه کارهایی که در 

امدادرسانی به مردم انجام می دهد که آن را برای 
خود افتخار می داند، نیروهای مســلح آمادگی 

رسمی خود را حفظ می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: حفظ توان جســمی، 
روحی، رزمی و آمادگی برای حراست از تمامیت 
ارضی در جای خود برای تمامی یگان های نیروهای 
مســلح از جمله ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
محفوظ و حیاتی اســت و یگان هــای ارتش در 
اوج آمادگی رزمی به ســر می برنــد اما در عرصه 
خدمت رسانی به مردم که گرفتار سیل هستند، 
نیروهای ما بــا توان مضاعف و اشــتیاق فراوان، 

مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
ادامه امدادرسانی نیروهای ارتش

 به سیل زدگان
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به 

اقدامات انجام شده توســط ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در خدمت رسانی به سیل زدگان 
در اســتان های مختلف، گفت: طوالنی ترین 
مدت زمان سیل، متوجه استان خوزستان است 
زیرا همه آب اســتان های باالدست و سدهای 
موجود، وارد این استان شــد تا به سمت دریا 
برود به همین دلیل در پایین دســت ســدها، 

آب گرفتگی گسترده ای به وجود آمد.
دریادار ســیاری تصریح کرد: یکی دیگر از 
اقدامات ویژه و بسیار مهمی که در روزهای اخیر 
توسط ارتش جمهوری اســالمی ایران انجام 
شــده، احداث پل ها و برقراری ارتباط خطوط 
مواصالتی روستاها و شهرها بود که در لرستان، 
پلدختر و خوزستان توسط واحدهای مهندسی 
نیروی زمینی انجام شد که این اقدام، کار بسیار 

بزرگ و مهمی برای امدادرسانی به مردم گرفتار 
در سیل بود. وی با بیان اینکه امیدواریم با این 
تالش ها بشود اندکی از درد مردم را کاهش داد، 
گفت: زیرا واقعاً شرایط بســیار سخت است و 
تعدادی از مردم همه ســرمایه، کشــاورزی و 
دام های خود را از دست داده اند و البته کاری هم 
در مقابل این سیل عظیم نمی شد انجام داد اما 
همه باید دست در دست هم داده و به این مردم 

عظیم و شــریف کمک کنیم تا بــا کمک خدا، 
اوضاع و احوال مردم بهتر شود.

وی اوضــاع اســتان خوزســتان را دارای 
ثبات دانست و گفت: همه مســئوالن، مردم، 
سازمان های دولتی و نیروهای مسلح، از ارتش 
و ســپاه، وزارت دفاع، نیــروی انتظامی و همه 
در حال تالش هســتند تا این شرایط به خوبی 

پایان یابد.

دریادار سیاری:

ارتش آماده مقابله با تهدیدات احتمالی است
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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
قصد بستن تنگه هرمز را نداریم

سرلشــگر محمد باقری، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح گفت: همچنین اگر نفت ما از این 
تنگه عبور نکند حتماً نفت دیگر کشورها نیز از این 
تنگه عبور نخواهد کرد. البته ما قصد بستن تنگه 
هرمز را نداریم مگر اینکه اقدامات دشمنان به جایی 
برسد که مجبور شــویم و چاره ای جز این وجود 
نداشته باشد. وی با تاکید بر اینکه ما خواهان تأمین 
امنیت تنگه هرمز هستیم و امنیت این تنگه نیز 
توسط کشور ما برقرار می شود، ادامه داد: تا همین 
دیروز نیز ناوهای آمریکایی موظف به پاسخگویی 
به سواالت سپاه پاســداران در مورد تنگه هرمز 
بودند و آنان می داننــد که امنیت این تنگه نیز بر 

عهده کیست.
    

آغاز پروازهای مستقیم 
تهران - مسقط از 19 خرداد

به گــزارش ایلنا به نقــل از زاویا، شــرکت 
هواپیمایی ثروتمند عمانی »ســالم ایر« در نظر 
دارد، سه مســیر جدید را در تابستان امسال، به 
تهران در ایران و اســتانبول و ترابزون در ترکیه 
راه اندازی کند. این مسیرهای هوایی در ماه ژوئن  
امسال افتتاح می شوند و بلیط های این پروازها در 
حال حاضر در www.SalamAir.com در 
دسترس هستند. خدمات جدید شرکت سالم 
ایر،  در 9 ژوئن 2019 آغاز می شــود و مسقط را با 
پایتخت ایران یعنی تهران پیوند می دهد. تهران 
بعد از شــیراز دومین شــهر در ایران است که از 

مسقط پرواز مستقیم به آن انجام می  شود. 
    

»اقدام متقابل علیه آمریکا«
 به دولت ابالغ شد

علی الریجانی طی نامه ای به حسن روحانی، 
قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط 
ایاالت متحده آمریکا که در جلسه روز سه شنبه 
مورخ 3 اردیبهشت 98  مجلس شورای اسالمی به 

تصویب رسیده بود را جهت اجرا ابالغ کرد.
    

توقف رسیدگی به پرونده 
فوت هاشمی رفسنجانی

 غالمعلی رجایی که در زمان مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، مشــاور و از نزدیکان او بود، 
با اشــاره به گذشت بیش از دو ســال از تشکیل 
پرونده فوت هاشــمی رفســنجانی در شورای 
عالی امنیت ملی، به ایرنا گفت: به آقای روحانی 
گفته بودند که پرونــده را مختومه اعالم کند، اما 
رئیس جمهوری موافقت نکردنــد. این پرونده 
همچنان در شــورای عالی امنیت ملی باز است، 
اما هنوز به نتیجه نرسیده و رسیدگی به آن فعاًل 

متوقف شده است.
    

دوشغله ها همچنان مشغول
به گزارش فارس، ســید ســلمان سامانی، 
ســخنگوی وزارت با اشــاره به تبصره 2 قانون 
بودجه 98 گفت: طی مکاتبه ای از اســتانداران 
خواسته ایم نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله 
محسوب می شوند اقدام کنند و در موعد یک ماهه 
وضعیت دوشغله ها را در کلیه دستگاه های اجرایی 
استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز 
بازرسی وزارت کشور ارسال کنند. بر اساس این 
حکم قانونی هیچ یک از استانداران و معاونان آنها 
حق ندارند به طور همزمــان عضو هیأت مدیره 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه 

سایر دستگاه ها باشند.
    

باید از انقالب در مقابل
 امثال حجاریان دفاع کرد

محمدحســین صفارهرندی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در اجــالس دبیران 
استان های حزب موتلفه اســالمی با بیان اینکه 
امثال حجاریــان و جالیی پور انقــالب را عامل 
مشــکالت امروز می دانند، گفــت: برخی از این 
مدعیان سابق انقالب صرفاً با نفس انقالب مشکل 
دارند و می گویند ما با انقالب اســالمی درگیری 
نداریم بلکه با کلیت پدیده انقالب مخالف هستیم 
و باید روش های اصالحی و گام به گام را در دستور 
کار خود قرار بدهیم. می گویند »باید روابط خود را 
با کل دنیا عادی سازی کنیم و حتی اسرائیل را به 
رسمیت بشناسیم!« وی با بیان اینکه باید از انقالب 
در برابر امثال حجاریــان و جالیی پور دفاع کرد، 
افزود: دفاع امروز ما از انقالب در مقابل یاران سابقی 
است که می گویند شما با انقالب خود باعث عقب 

ماندگی ایران شدید.

رهبر کره شمالی هفته 
گذشته برای اولین بار وارد 
روسیه شد و با پوتین دیدار 
داشت؛ دیداری که بسیاری 

آن را زمینه ساز گسترش 
روابط دو کشور و تالش 

پیونگ یانگ برای خروج 
از انزوای تحمیلی ترامپ 

تعبیر کردند. حاال او بعد از 
خداحافظی از مسکو، قرار 

است میزبان ظریف باشد

 ماده 10 معاهده ان پی تی: 
هر دولتی باید حق داشته 
باشد در اجرای حاکمیت 

ملی خود در صورتی 
که احساس کند موارد 

فوق العاده ای در رابطه با 
موضوعات این پیمان، 

منافع حیاتی کشورش را به 
مخاطره انداخته است، از 

پیمان خارج شود

پیرامون طرح امنیت اخالقی و پیامک های ارســال شده 
به رانندگان بدحجاب ارائه کرد و گفت: روشی در زمان سردار 
اشتری باب شد که روش خوبی است و من نیز آن را می پسندم. 
در این روش به جای آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر برخورد 

علنی شود، مأموران پلیس ضمن اینکه گشت های خود را داشته 
و اقدام به امر به معروف می کنند برای افراد متخلف پیامکی را 
صادر می کنند و بر این اساس به افرادی که دچار خطا و اشتباه 
شــدند تذکر می دهند و وقتی این موضوع به دو یا ســه مورد 

می رسد باید تعهد دهند. عبدالرضا رحمانی فضلی، در حاشیه 
بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان و رؤسای ناجا با 
حضور در جمع خبرنگاران در این باره ادامه داد: ناجا باید قانون را 
رعایت کند و آنچه که باید از سوی ناجا انجام شود عمل به قانون 
است. تأمین امنیت شهروندان جز وظایف ناجا است و این نیرو 

تاکنون با تدبیر و رعایت مصالح در این خصوص عمل کردند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما کشوری اسالمی هستیم 
گفت: باید به ضابطان و مجریان قانون که بر اساس قانون عمل 
می کنند احترام بگذارند و کاری نکنیم که خدایی نکرده طوری 

رفتار شود که شاهد سوءاستفاده دشمنان باشیم. پنجشنبه 
گذشته، پنجم اردیبهشت، افراد زیادی خودشان را به خیابان 
وزرا، ســاختمان پلیس امنیت اخالقی رســانده بودند. وجه 
اشتراک همه این افراد دریافت پیامکی درباره بدحجابی بود.  
محتوای پیامک این بود: »مالک خودرو شــماره ... در خودرو 
شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است. لذا ضمن اخطار 
مبنی بر عدم تکرار، ابالغ می گردد حداکثر ظرف 72 ساعت 
جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخالقی محل سکونت خود 

مراجعه نمایید.«

وزیر کشور پیامک های پلیس به رانندگان بدحجاب را می پسندد

وزیرکشور و توضیحاتی درباره  حواشی ایجاد شده 


