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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

طی چندین هفته گذشته مقامات 
ایرانی بارهــا اعالم کرده انــد که روز 
شانزدهم تیرماه، ســرآغاز مرحله دوم 
کاهش تعهدات برجامی ایران خواهد 
بود؛ پیرو همین وعده دیروز علی ربیعی، 
ســخنگوی دولت، بهروز کمالوندی، 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی و عباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه در نشســت خبری مشترکی 
تصمیمات تازه بــرای دور تازه کاهش 

تعهدات برجامی  ایران را شرح دادند. 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی در این نشست با بیان اینکه 
گام دوم بــا دســتور رئیس جمهوری 
امروز برداشته شد، گفت که رونوشت 
تغییراتی که قرار است از 16 تیر اعمال 
شــود، به نماینده آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در ایران تحویل می شود. 
او روز گذشته تاکید کرد که »تا ساعاتی 
دیگر فرآیند غنی سازی باالتر از ۳.6۷ 
درصد آغاز می شود و احتماال فردا صبح 
)یعنی امروز( که نماینده آژانس برای 
نمونه گیری می رود این غنی ســازی 
باالتــر از ۳.6۷ خواهد بود.« همچنین 

گفته شــد کــه در نامه ای از ســوی 
محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی، 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا جزئیات گام دوم کاهش تعهدات 
هســته ای ایران به اطالع این اتحادیه 
خواهد رسید. برخی خبرگزاری های 
خارجی روز شنبه به نقل از منابع آگاه 
اعالم کردند که ایران قصد دارد سطح 
غنی سازی را به پنج درصد افزایش دهد 
و علی اکبر والیتــی نیز در گفتگویی با 
سایت KHAMENEI.IR به این 
موضوع اشاره کرد و گفت »برای اینکه 
بتوانیم از اورانیوم در رآکتور بوشــهر 
استفاده کنیم، باید غلظتش حدود پنج 
درصد باشــد«؛ با این حال در نشست 
خبری دیروز اینکه افزایش غنی سازی 
تا چه میزان خواهد بود، اعالم نشــد و 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی صرفا به 
همین توضیح بسنده کرد که »مبنای 
غلظت اورانیوم بر اساس نیاز ایران خواهد 
بود.« البته عباس عراقچی نیز در این باره 
گفت: »میزان عدد مهم نیســت و این 
موضوع اهمیت سیاسی دارد.  این که 
درصد غنی ســازی ما چه عددی است 
مهم نیست، مهم این است که ما پایبند 

به این محدودیت ها نیستیم.«

 تبدیل اروپا به 
اهرم فشاری بر آمریکا

مدتهاست مسجل شــده که اروپا 
توانایی حفظ برجام را نــدارد و غالب 
ناظران از داخلی و خارجی متفق القول 
معتقدند که آنکه باید آتش این شعله را 
خاموش کند دولت دونالد ترامپ است. 
اینستکس به عنوان راهکار اروپایی ها 
بــرای دور زدن تحریم هــای آمریکا 
تاکنون به نتیجه نرســیده و روحانی 
چند روز پیــش آن را »اینســتکس 
 توخالــی« تعبیــر کــرد و گفت که 

به درد ما نمی خورد. 
روز گذشته نیز عباس عراقچی در 
نشســت خبری مذکور به آن اشــاره 
کرد و گفت: »اگــر اروپایی ها از طریق 
اینســتکس یا غیر از آن انتظارات ما را 
برآورده می کردند، اآلن در این مرحله 
نبودیم، به  خصــوص در حوزه فروش 
نفت و دسترســی به درآمدهای نفتی 

کاری نتوانستند انجام دهند.«
 در این مرحله به نظر می رسد ایران 
با قطع امید از اروپا و برنامه اینستکس 
آن، تصمیم گرفته از طریق اروپا، دولت 
ترامپ را تحت فشــار بگذارد تا وادار به 
لغو تحریم ها شود. در واقع پیام کاهش 

تعهدات برجامی اش نیز بیش از آنکه 
برای اروپا باشد برای آمریکاست؛ پیام 
مکرر بازگشت به برجام. در عین حال 
امید بازگشت به میز مذاکره را نیز برای 
ترامپ کور نکرده است منتهی بازگشتی 
»مشروط«. شــاهد این ادعا محتوای 
مکالمه تلفنــی روحانــی و مکرون و 

اظهارات عباس عراقچی است.
تغییر اعداد در ادبیات

چندین ساعت پیش از آنکه سه مقام 
ایرانی در نشســتی خبری مرحله دوم 
کاهش تعهدات برجامی ایران را رسما 
اعالم کنند، حسن روحانی گفتگویی 

تلفنی مفصل و یک ســاعته با امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه داشت. 
روحانــی در این گفتگو دســت بر 
توقف تحریم ها گذاشته و گفته است: 
»توقف تمامی تحریم ها می تواند آغازی 
برای یــک حرکت بین ایــران و ۵+1 
باشد.« یاد کردن از 1+۵ در گفته های 
رئیس جمهــوری در حالی اســت که 
پیش از این هر بار گفتگو میان ایران و 
1+4 مطرح می شد. کاخ الیزه بعد از این 
مکالمه تلفنی، اعــالم کرد که مکرون 
با روحانی به توافق رسید که شرایط از 
سرگیری گفتگو بین »همه طرف ها« 
را تــا 9 روز دیگــر )1۵ ژوئیه/۲4 تیر( 

بررسی کند.
مکرون 10 روز پیش نیز گفته بود 
که تالش می کند همتــای آمریکایی 
خود، دونالــد ترامــپ را متقاعد کند 
برخی تحریم های ایران را کنار بگذارد 
تا فرصتی برای مذاکرات فراهم شود. 
او توصیه کــرده بود کــه آمریکا اگر 
می خواهد با ایران مذاکره کند، بخشی 

از تحریم ها را لغو کند.
عراقچــی دیــروز در پاســخ بــه 
پرسشــی مبنی بر اینکه آیــا مکرون 
پیشنهاد جدیدی داده است که لحن 
از 1+4 به 1+۵ تغییر کرده است، گفت: 
»ایده هایی میان ایران و گروه 1+4 وجود 
دارد که اگر الزم شد منعی ندارد آمریکا 
به شــرط توقف تحریم ها در گفتگوها 
شــرکت کند. البته از نظر ما آمریکا از 
برجام خارج شده و مفهومی به معنای 
1+۵ دیگر وجود ندارد و اگر به آن اشاره 
شد مجموعه کشورها در گفت وگوها 

است.« 
وی با بیــان اینکه ما بــا گروه 1+4 
گفت وگو می کنیم و بحثــی با آمریکا 
نداریم افزود: امیدواریــم در روزهای 
آتی با تصمیم ایران و طرف های دیگر 
برجام به ابتــکارات جدیدتر که منجر 
به گفت وگوهای جدیدتری شــود به 

نتیجه برسیم.
مکانیسم ماشه فعال نمی شود

با این حساب به نظر می رسد ایران 
امید دارد که اروپا بتواند دولت ترامپ 
را متقاعد کند تا سیاست خود را تغییر 
دهد و حتی در این راستا ادبیات خود را 
اندکی تغییر داده و این امید را به آمریکا 
داده که اگر از خر شــیطان پیاده شود، 
این امکان را خواهد داشت که همراه با 
دیگر طرف های برجام با ایران سر یک 
میز بنشــیند؛ اما آیا این مقدار ترامپ 
را کفایت خواهد کــرد؟ او که عالقه به 
دیدارهای خاص، بی ســابقه و ژست  

برنده گرفتن مقابــل دوربین ها دارد، 
راضی خواهد شــد که به دیپلماسی 

منطقی بازگردد؟  
پاسخ سوال مثبت باشد یا منفی، به 
هر حال اروپا در حال تالش است تا این 
اتفاق بیافتد. برای نشان دادن این حسن 
نیت نیز کاخ الیزه دیروز بعد از اعالم آغاز 
دور دوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
اعالم کرد که در برابر این اقدام مکانیسم 

ماشه را فعال نخواهد کرد.
دفتر کاخ ریاست جمهوری فرانسه 
در بیانیــه ای که دیروز منتشــر کرد، 
اقدام ایران درخصوص افزایش سطح 
غنی ســازی اورانیــوم را محکوم کرد 
اما در عین حال با اشــاره به گفتگوی 
روسای جمهوری ایران و فرانسه، تاکید 
کرد کــه »راه های ادامــه مذاکرات بر 
ســر یافتن راه های زنده نگه داشــتن 
توافق هسته ای مورد بحث طرفین قرار 

گرفت.« 
در بخش دیگری از بیانیه نیز آمده بود 
که »مکانیسم ماشه در برابر اقدام اخیر 
ایران فعال نخواهد شد.« مکانیسم ماشه 
به ساز و کاری در توافق هسته ای ایران و 
گروه کشورهای 1+۵ اطالق می شود 
که در آن »عــدول« ایران از تعهداتش 
باعث می شود تحریم های سازمان ملل 
به صورت خودکار مجددا علیه تهران 

فعال شوند. 
فعال شدن این مکانیسم خواسته 
بزرگ اسرائیل، آمریکا و متحدان آنها در 
منطقه است اما با بیانیه کاخ الیزه به نظر 
می رسد اروپا قصد دارد تا حد ممکن مانع 
از فعال شدن این مکانیسم شود. بدین 
ترتیب توپ در حال حاضر در زمین اروپا 
و آمریکاست و ایران دیروز تهدید کرد که 
اگر با گام دوم نیز به نتیجه نرسد، شصت 
روز دیگر گام ســوم کاهش تعهدات 

هسته ای خود را خواهد برداشت. 

افزایش سطح غنی سازی و چراغ سبز مشروط برای مذاکره؛

بیم و امیدهای تازه تهران برای ترامپ

خبر

ایران دیروز ابتکار عمل را به دست گرفت و در یک نشست خبری اعالم کرد که از دقایقی دیگر میزان غنی سازی 
اورانیوم ایران دیگر آن میزانی که در برجام تعیین شده، یعنی 3.67 درصد نخواهد بود. در عین حال حسن روحانی، 

رئیس جمهوری ایران در گفتگوی یک ساعته تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 1+4 را در ادبیات خود به 
5+1 تغییر داد و عباس عراقچی نیز گفت که منعی ندارد آمریکا به شرط توقف تحریم ها در گفتگوها شرکت کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: پس از سرنگونی پهپاد 
متجاوز دشمن از طریق واسطه های دیپلماتیک اعالم می کند 
که من برای حفظ آبروی خود می خواهم عملیاتی محدود و در 
منطقه ای کم ارزش انجام دهم و شما پاسخ به آن ندهید؛ پاسخ 
نظام جمهوری اسالمی این اســت که ما هر عملیاتی را شروع 
جنگ تلقی می کنیم و به آن پاســخ خواهیم داد و زمین جنگ 
را ما طراحی می کنیم و اگر شــما آن را شروع کردید، پایانش را 

ما اعالم می کنیم.

سردار غالمرضا جاللی صبح دیروز در پنجمین همایش علوم 
و مهندسی دفاعی در دانشگاه افسری امام حسین، با بیان اینکه از 
ابتدای اردیبهشت تا انتهای خردادماه بیش از 60 تیم دیپلماتیک 
به  عنوان واسطه به ایران فرستاده شده است، تاکید کرد: در الیه 
سیاسی مقام معظم رهبری تدبیر کردند و با برگرداندن این الیه 
به ریل اصلی خود، مســیر کاهش تدریجی تعهدات برجام را 

طراحی کردند.
ســردار جاللی عملیات تروریســتی را الیــه دیگر جنگ 

آمریکایی ها علیه کشورمان برشمرد و ادامه داد: آمریکایی ها در 
سال 9۸ تمام امکانات خود را برای ایجاد ناامنی در کشور فراهم 
کرده اند و هیچ حوزه ای وجود ندارد کــه آن ها بتوانند اقدامی 

انجام دهند و انجام ندهند. وضعیت امنیتی فعلی کشور ناشی از 
تالش های بی وقفه نیرو های نظامی و امنیتی کشور است. رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل در پایان با اشاره به ادعای آمریکایی ها 
مبنی بر انجام حمله ســایبری به زیرساخت های کشور پس از 
ساقط شدن پهپاد متجاوز، گفت: کسی که مدعی حمله سایبری 
است، خودش 9۸ درصد زیرساخت هایش بر بستر سایبر قرار دارد 

و طبیعتا بیشترین آسیب پذیری را خواهد داشت.
سردار جاللی تاکید کرد: در سال 9۸ آمریکایی ها به این نتیجه 
رسیدند که باید عامل جنگ نظامی را هم در اذهان مردم تقویت 
کنند اما خواست خداوند ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا را 
رقم زد و این اقدام تاکتیکی اثر بلند مدتی در زمینه بازدارندگی 
خواهد داشت. این اقدام، الیه نظامی طراحی شده توسط دشمن 

را برای ترساندن مردم به شکست کشاند.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل خبر داد؛

پیام آمریکا به ایران پس از سرنگونی پهپاد
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افزایش سطح غنی سازی 
سرشتی کامال صلح آمیز دارد

علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی 
توئیتری نوشت: افزایش ســطح غنی سازی، 
تابعی اســت از نیازهای توســعه اقتصادی و 
سرشتی عمیقا صلح آمیز دارد. فتوای رهبری 
در خصوص ممنوعیت قاطع همه اشکال سالح 
کشتار جمعی در همه مراحل)داشت،انباشت 
وتکثیر( راهنمای عمل ماست. ایران برمبنای 
این فتــوا، در خط مقدم مبــارزه برای جهان 

ومنطقه عاری از سالح هسته ای قرار دارد.
    

پیام توئیتری ظریف به اروپا: 
اقدامات ما قابل بازگشت است

وزیر خارجه ایران در پیام های توییتری درباره 
آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی این کشور 
خطاب به اروپا نوشت: همه این اقدامات تنها در 
صورتی که سه کشور اروپایی )به تعهداتشان( 

پایبند شوند، قابل بازگشت هستند. 
    

روسیه: 
ایران را درک می کنیم

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، میخائیل 
اولیانوف، نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین در واکنش به آغاز 
گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی و 
عبور از حد تعیین شده برای غنی سازی، گفت: 
تصمیم ایران برای افزایش ســطح غنی سازی 
خود باالتر از ۳.6۷ درصــد غیر منتظره نبوده 
است، چراکه ایران به شکلی کاماًل شفاف عمل 
می کند. وی ادامه داد: روسیه دلیل ایران برای 
برداشــتن گام های اخیرش را درک می کند. 
البته ما از ایران می خواهیم تا از اقدامات بیشتر 
که می تواند وضعیت این توافق را حتی از این 

هم پیچیده تر کند، پرهیز کند.
    

اخذ عوارض از کشتی های 
عبوری در تنگه هرمز

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیأت 
رئیســه مجلس گفت: اگر ایران تأمین کننده 
حقیقی امنیت منطقه و آب های بین المللی است، 
براساس رفتار عرف بین الملل و آمریکا، مجلس 
هم معتقد است هزینه آن را باید مراکز تجاری و 
تمام شناور های منطقه در قالب عوارض بپردازند. 
این طرح را تعدادی از همــکاران ما در مجلس 
امضا کرده اند و اعالم وصول شده و احتماال برای 
کمیســیون مربوطه ارسال شــود. وی توضیح 
داد: برای کشــور هایی که با مــا روابط تجاری 
آزاد دارند و تحریم های آمریکا را هم به رسمیت 
نمی شناسند، این عوارض را وضع نخواهیم کرد. 
همه این ها دست خود ماست. به نوعی فیلتر این 

عوارض، کامال انتخابی و هوشمند است.
    

غنی سازی 60 درصدی برای 
مصارف دریایی

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس بــه فارس 
گفت: اگر بخواهیم ســوخت رادیــو داروها 
و رآکتورهــای تحقیقاتــی ماننــد رآکتور ۵ 
مگاواتی و تحقیقاتــی رازی در خیابان کارگر 
شــمالی تهران که هم اکنون رادیو داروهای 
1۵۵ مرکز پزشــکی هســته ای مان را تامین 
می کند تهیه کنیم ممکن اســت نیاز به دپو و 
ذخیره سازی ســوخت این رآکتورها را داشته 
باشیم؛ لذا شاید غنی سازی را برای بهره مندی 
از رادیوداروها تا ۲0 درصد افزایش دهیم. وی 
افزود: اگر بخواهیم باتری های هسته ای برای 
زیردریایی ها و ســایر مصارف دریایی بسازیم 

باید اورانیوم را تا 60 درصد غنی سازی کنیم.
    

افزایش 16 درصدی 
حقوق های 20 میلیونی

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی، 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی طی نامه ای به علی الریجانی با اشاره 
به مصوبه مجلس مبنی بــر افزایش 400 هزار 
تومانی و تــا ده درصد حقوق ها در ســال 9۸، 
بر تخلفات دولت در این زمینــه تصریح کرد و 
نوشــت: تصویب نامه دولت بــا صراحت اعالم 
نموده اســت که حقوق بگیران از ۲.۵ میلیون 
تومان تا باالترین آنها 1۸ درصد افزایش حقوق 
داشته باشند یعنی کسی که ۲0 میلیون حقوق 
دریافت می کند ۳.6 میلیــون تومان افزایش 
حقوق داشته باشــد. گزارشات حاکی است که 
عالوه بر 400 هزار تومــان، پایین ترین حقوق 
۲.۵ درصد و حقوق های ۲0 میلیونی 16 درصد 

افزایش حقوق داشته است.

تا ساعاتی دیگر فرآیند 
غنی سازی باالتر از 3.67 

درصد آغاز می شود و 
احتماال فردا صبح )یعنی 
امروز( که نماینده آژانس 

برای نمونه گیری می رود این 
غنی سازی باالتر از 3.67 
خواهد بود. این که درصد 

غنی سازی چقدر است 
مهم نیست، مهم این است 

که ما دیگر پایبند به این 
محدودیت ها نیستیم

کاخ الیزه دیروز اعالم کرد 
که مکانیسم ماشه را در 

برابر اقدام اخیر ایران فعال 
نخواهد کرد. مکانیسم 

ماشه، ساز و کاری در برجام 
است که طی آن با »عدول« 

ایران از تعهداتش، 
تحریم های سازمان ملل 
به صورت خودکار مجددا 

فعال می شوند

دبیرکل جبهه پیروان خط امــام و رهبری 
گفت: در حال تالش برای ایجاد تشکیالتی فراتر 

از جمنا برای انتخابات پیش رو هستیم.
به گــزارش ایســنا، محمدرضــا باهنر در 
نشســت خبری دیروز خود با بیان اینکه محتوا 
و جنس فعالیت مشــخص اســت و مجموعه 
نیروهای اصولگرا تالش می کنند با هم کار کنند، 
خاطرنشــان کرد: ولی هر مقطعی می تواند نام 
این تشکیالت تغییر کند. تشکیالت می خواهد 

بزرگتر شود و بنابراین نام جمنا نخواهد داشت. 
مجموعه جمنا هم در این تشکیالت حضور دارند 
ولی مجموعه فراتر از جمناست نه اینکه شعبه ای 

از جمنا زده شود.
 مجلس بعدی فراکسیون اکثریت 

خواهد داشت
وی در آسیب شناسی جریان اصولگرا و اصالح 
طلب تصریــح کرد: دو جریان سیاســی دارای 
اشکاالتی هستند. دولت مسئول فعلی مشکالت 

کشور است که مورد حمایت اصالح طلبان است. 
مجلس دهم هم ضعیف است اما این بدان معنا 
نیســت که همه نمایندگان ضعیف هســتند. 
اشکال مجلس فعلی وجود سه فراکسیون اقلیت 
است. مجالس ائتالفی اصوال ضعیف هستند و 
نمی توانند تصمیم قاطعی بگیرند. مجلس بعدی 
فراکسیون اکثریت خواهد داشت و امیدوارم این 
فراکسیون اصولگرا باشد. باهنر در پاسخ به این 
پرسش که چقدر احتمال می دهید اصولگریان 
در انتخابات پیروز شوند؟ اظهار کرد: در رقابت 
سالم رجز خوانده می شود. تحلیل ما این است که 
همه رأی دهندگان سیاسی و جناحی نیستند. 
1۵ درصد عالقمند هستند به کسی رأی دهند 

که پیروز انتخابات اســت؛ بنابراین اگر جناح ها 
بقبوالنند که پیروز هستند، می توانند این رأی 

را بدست آورند.
رأی مردم به اصولگراهاست

وی افزود: باالخره االن مسول شرایط کشور 
اصولگراها نبوده و آنها پاسخگوی مسائل کشور 
نیســتند. مسئولیت وضعیت کشــور بر عهده 
اصالح طلبان است و بنابراین اصولگراها معتقدند 
رأی مردم به سوی اصولگراهاست. فضای عمومی 
کشور به نفع اصولگراهاســت، البته ما گاهی به 
خودمان می بازیم نه به رقیب مثل سال 9۲. ما 
نباید به خودمان ببازیم. من معتقدم فضا برای 
اصولگرایان فراهم است و پیروزی ما به نحوه گفت 

و گوی ما با مردم بازمی گردد. این فعال سیاسی 
اصولگرا در پاسخ به این پرسش که آیا اصولگرایان 
در انتخابات لیست واحد معرفی می کنند؟ بیان 
کرد: در تهران حتماً لیســت می دهیم ولی در 

شهرستان ها دخالت نمی کنیم. 
وی درباره اظهارات اخیر آیت اهلل مصباح یزدی 
مبنی بر انتخاب اصلح حتی از بین اصالح طلبان 
در انتخابات، گفت: من این جمله آیت اهلل مصباح 
را نشنیده ام اما وی معتقد است که باید از اصلح 
حمایت شود حتی اگر رأی نیاورد که ما موافق این 
موضع نیستیم؛ زیرا فعالیت سیاسی باید به نتیجه 
ختم شود. ما در انتخابات صالح مقبول را بر اصلح 

غیر مقبول ترجیح می دهیم.

تشکیالت انتخاباتی اصولگرایان نغییر می کند

تیر خالص بر پیکر جمنا

   عکس: ایلنا-کیانوش محبیان


