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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنقدر اروپا دست روی دست گذاشت 
که ایــران گام چهارم را هم برداشــت؛ 
گامی بلندتر از سه گام قبلی و نزدیکتر 
به یک ایران هســته ای. روز دوشــنبه 
هفته جاری، فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که 
برای تصمیم گیری و اعالم نظر درباره 
گام چهارم ایران، نیاز به گزارش آژانس 

بین المللی انرژی اتمی داریم. 
گــزارش آژانــس آخر وقــت روز 
دوشنبه منتشر شــد؛ گزارشی کامال 
متفاوت از گزارش هــای قبلی آژانس. 
پیش از این آژانــس در گزارش هایش 
پایبندی ایران به برجــام را تایید کرده 
بود و در گزارش هایی که پس از برداشتن 
گام هــای مربوط به کاهــش تعهدات 
هسته ای ایران ارائه می کرد، مواردی را 
اعالم کرده بود که خود ایران نیز قبلتر 

آنها را اعالم کرده بود. 
یک کشف تازه و فردو

در گزارش دوشنبه شب اما آمده بود 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی ذرات 
اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر را در 
محلی که ایران پیشتر به آژانس اعالم 

نکرده بود پیدا کرده است.
به نوشــته خبرگزاری فرانسه این 
گــزارش آژانــس تأییــد می کند که 
ادعا های آمریــکا و اســرائیل درباره 
»فعالیت هــای مخفی اتمــی ایران« 

حقیقت داشــته اســت. اگرچه نامی 
از سایت ایرانی در گزارش آژانس برده 
نشده، اما گمان می رود که »سایت اعالم 
نشده« همان ســایت تورقوزآباد است 
که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی ســال پیش محل آن را 

افشا کرده بود.
عالوه بــر این، آژانــس بین المللی 
انرژی اتمــی تایید کرده کــه ایران در 
آخرین مورد از کاهش تعهدات برجامی، 
برخالف توافــق اتمی ســال 2015، 
غنی ســازی در تاسیســات »فردو« با 
سانتریفیوژهای پیشرفته را از سر گرفته 
و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده اش در 

حال افزایش است.
همچنین اعالم شــده کــه ذخایر 
اورانیوم غنی شده ایران و میزان خلوص 
آن باالتر از محدودیت های تعیین شده 

در برجام است.
اروپای نگران و سالح »ماشه«

این گــزارش نگران کننــده برای 
اروپــا، منجر به صــدور بیانیــه ای از 
ســوی تروئیکای اروپایی شد. پس از 
ارائه گزارش آژانس انرژی اتمی، ســه 
کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه 
اتحادیه اروپا، در بیانیه ای مشترک اعالم 
کردند در صورت ادامــه روند کاهش 
تعهدات برجامی از ســوی ایران، یکی 
از ســازوکارهای حل اختالف موجود 
در برجام، بازگشت دوباره تحریم های 

سازمان ملل است. 

 آنهــا همچنین اخطــار دادند که 
فعالیت های اخیر ایران مانع تالش های 
آنها بــرای خنثی کــردن تنش ها در 
خاورمیانه است و به شدت نگران تصمیم 
ایران به از سرگیری غنی سازی اورانیوم 

در سایت فردو هستند. 
به گزارش دویچه  وله، وزرای خارجه 
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان که در 
پاریس گرد هم آمده بودند هشدار دادند 
که ممکن اســت اقداماتی علیه ایران 
انجام دهند. آنها صریحا بیان کردند: ما 
آمادگی مان را برای در نظر گرفتن تمامی 
مکانیسم ها ]در توافق هسته ای[ از جمله 
مکانیسم ماشه، برای حل کردن مسائل، 

اعالم می کنیم.
هرچند کــه در بیانیه شــان این را 
هم گفتند کــه »ما آمــاده ادامه دادن 
تالش های دیپلماتیکمان برای ایجاد 
شــرایط و تســهیل تنش زدایــی در 
خاورمیانه هستیم. اگرچه این تالش ها 
به طور فزاینده ای به دلیل اقدامات اخیر 

ایران، سخت تر می شوند.«
بزرگنمایی نکنید

ایران اما در برابــر این واکنش های 
نگران، در جهت آرام کــردن فضا گام 
برداشت. کاظم غریب آبادی، نماینده 
جمهوری اسالمی در وین، بعد از گزارش 
آژانس به این نکته اشــاره کرد که »به 
 رغم کاهش تعهدات ایران تحت برجام، 
آژانس همچنان قادر به راستی آزمایی 
هم در مورد اجرای تعهدات و هم در مورد 

توقف اجرای بخشی از تعهدات است.«
اینکه ایران همچنان ایــن اجازه را 
به آژانس می دهــد می تواند اطمینان 
خاطری برای طرف های برجام باشد که 
کماکان توانایی کنترل برنامه هسته ای 

ایران را دارند.  
غریب آبادی درباره اشــاره آژانس 
به مکان »خاصــی« در ایران که ظاهرا 
همان محل پیدا شــدن ذرات اورانیوم 
اســت نیز گفت: تعامل بیــن آژانس و 
ایران در خصوص این موضوع در حال 
اجراست. بنابراین، هرگونه تالش برای 
پیش داوری و ارائه ارزیابی زودهنگام و 
خام، صرفا در جهت مصادره این موضوع 

در راستای مقاصد سیاسی خواهد بود.
او همچنین تاکید کرد: »موضوعات 
پادمانی نباید با اغراض سیاســی مورد 
سوءاستفاده قرار بگیرند و بزرگنمایی 

شوند.«

 شرط ظریف برای بازگشت
 انجام کامل تعهدات

از ســوی دیگر ایــران همچنان بر 
موضع خــود درباره کاهــش تعهدات 
هسته ای در قبال بدعهدی طرف های 
مقابل، پابرجاســت و به نظر نمی رسد 
تهدیدهای اروپایی تاثیر چندانی در این 

موضع داشته باشد. 
هشــدار دادن هــا و خط و نشــان 
کشــیدن های اروپا در حالی است که 
در ایران اخبــار مربوط بــه راه اندازی 
نیروگاه هــای جدیــد، اســتفاده از 
سانتریفیوژهای پیشــرفته و آمار رو به 
افزایش اورانیوم غنی شده و آب سنگین 
منتشر می شود. با وجود چنین تکاپویی، 
بعید به نظر می رســد که تهدیدهای 
اتحادیه اروپا درباره بازگشت تحریم های 
سازمان ملل، بتواند مانع پیشروی ایران 

در گا م های بعدی شود. 
محمدجــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه ایــران که در یک ســال و نیم 
گذشته، مذاکرات دیپلماتیک بسیاری 
را با طرف های اروپایی برای حفظ برجام 
انجام داده اســت، دیــروز در حالی که 
مشغول سخنرانی در پنل خلع سالح و 
عدم اشاعه کلوپ آستانه در قزاقستان 
بود، بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران از 
منافع اقتصادی برجام بهره مند شود، 
آماده  است تا به اجرای کامل تعهداتش 

در این توافق بازگردد.
ظریــف در ادامه با اشــاره به اینکه 
عادی ســازی روابط اقتصادی با ایران 
از شــروط برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( اســت، گفت: اگر این مسئله 
حتی تا انــدازه ای هم محقق شــود ما 
آماده ایم تا به اجرای کامل تعهداتمان 
ذیل این توافق بازگردیم و حسن نیت 

خود را نشان دهیم.
»تماس فوق العاده «  با ترامپ!

اروپایی ها اما در این مدت نشــان 
داده اند که خواســت یا توانایی برآورده 
کردن این شــرط ایران را ندارند. با این 
حال گزارش تازه آژانس، بار دیگر اروپا 
را به تکاپو برای پیدا کردن یک راهکار 

انداخته است. 
امانوئل مکــرون، رئیس  جمهوری 
فرانسه که طی ماه های گذشته، نقش 
پررنگ و البته بی اثری را برای پایان دادن 
تنش میان ایران و آمریــکا بازی کرد، 
بامداد دیروز در صفحه توئیترش نوشت 
که »تماس فوق العــاده ای« با دونالد 
ترامپ، همتای آمریکایی خود درباره 

ایران، سوریه و ناتو داشته است.
مکرون توضیح داد: »همگرایی های 
بســیاری مورد تاکید قرار گرفتند و ما 
پیش از نشست ناتو در لندن با هم دیدار 

خواهیم کرد.«
البته این تماس تلفنی در حالی است 
که مکرون هفته قبل طی سخنرانی در 
سفارتخانه فرانسه در پکن، ضمن متهم 
کردن تهران به خروج از توافق هسته ای، 
گفت باید ایــران را برای بازگشــت به 
محدودیت های توافق هسته ای تحت 

فشار قرار داد.
 اروپا کدام گزینه 
را انتخاب می کند؟

بایــد دیــد کــه مکالمــه تلفنی 
روســای جمهور فرانســه و آمریکا که 
مکرون آن را »فوق العــاده« خوانده در 
جهت فشار بیشتر بر ایران است یا توافق. 
آمریکا به شــدت می کوشد که هرچه 

زودتر به عمر برجام پایان دهد. 
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریــکا بــه تازگــی در توئیتــی با 
فاجعه آمیز خواندن برجام نوشــت: 
»بهترین استداللی که حسن روحانی 
برای ماندن در توافق هسته ای با ایران 
دارد این اســت که بتوانند به خرید و 
فروش پهپاد، موشــک، تانک، جت و 
... بپردازند. روحانی به خواسته خود 
می رســد مگر آنکه شــورای امنیت 
سازمان ملل تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران را پیــش از هجدهم اکتبر 

سال 2020 تمدید کنند.«
با توجه به چنین فشارهایی از سوی 
آمریکا و همچنین گزارش تازه آژانس 
باید دید که اروپا به رویکرد دیپلماتیک 
برای حل مسئله ادامه می دهد یا اینکه 
از حصــول توافق ناامید شــده و تحت 
القای آمریکا، به کمپین فشار علیه ایران 

می پیوندد. 

به دنبال گام چهارم کاهش تعهدات برجامی صورت گرفت؛

گزارش متفاوت آژانس و تکاپوی دوباره مکرون

خبر 

عضو شــورای مرکزی جبهه پیروان خط امــام و رهبری از 
واکنش علی الریجانی به خبر کناره گیری اش از انتخابات مجلس 

یازدهم خبر داد.
محســن کوهکن، از چهره های نزدیک بــه علی الریجانی 
در گفت وگو با »تابناک« دربــاره عدم حضور علی الریجانی در 
انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد: با توجه به اخباری که این 
روزها از آقای الریجانی در رسانه های مختلف شنیده می شود، 
بنده به همراه یکی از دوســتان روز گذشته نشستی دوستانه با 
وی برگزار کردیم. وی افزود: نکته جالب و قابل توجهی که در این 
نشست برای بنده پیش آمد، این بود که آقای الریجانی صراحتا 

در این نشست اشاره کردند همه کس درباره آمدن و نیامدن من 
به انتخابات مجلس اظهارنظر کردند، جز خود من که این جمله 
به خوبی گواه تحلیل ها و اظهار نظرهای دوستان در جناح های 
مختلف است. عضو شورای مرکزی جبهه پیروان تصریح کرد: 
بنده معتقدم که همه درباره حضور آقای الریجانی در انتخابات 
صحبت کردند جز خود ایشان؛ از این روی، توصیه بنده به دوستان 
این است که بهتر است منتظر اعالم نظر آقای الریجانی در این باره 

باشند تا اینکه به حدس و گمان افراد استناد کنند.
کوهکن درباره اظهارنظر برخی نمایندگان استان قم راجع 
به کنار گذاشتن الریجانی از لیســت اصولگرایان در این استان 

خاطرنشان کرد: این تحلیل ها به آقای الریجانی ارتباطی ندارد و 
اینکه برخی از دوستان و برادران در قم چه اقداماتی انجام دادند 
و دالیل آن چیست باید از خود آنها پرسید. وی تأکید کرد: شاید 
ما درباره رویکردهای برخی از آقایان تحلیل هایی داشته باشیم 
اما طبیعی است که برای تجزیه و تحلیل مسائل، زمان مناسب 
مدنظر ماست. از این روی مقطع فعلی بدون شک زمان مناسبی 

برای بیان برخی از نظریات نیست.
عضو شورای مرکزی جبهه پیروان درباره اینکه اگر اصولگرایان 
علی الریجانی را کنار بگذارند با مشکالت متعددی در انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری روبه رو می شوند، گفت: این دست 

پرسش ها بدون شک به زمان خاصی برای ارائه تحلیل نیازمند 
است؛ بنابراین، در مقطعی که قرار است پاسخ دوستان را در باب 
موضوعات مختلف بیان کنیم، بی گمان درباره این موضوع نیز 

صراحتا اظهارنظر خواهیم کرد.

واکنش الریجانی به خبر کناره گیری اش از انتخابات مجلس؛ 

همه درباره آمدن و نیامدن من اظهارنظر می کنند، جز خودم!
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اصالح طلبان به جای ائتالف با 
دولت به خدا توکل کنند

علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن و شهرسازی 
دولــت اصالحات درباره عملکــرد دولت تدبیر 
و امید، به فارس گفت: در شــرایط فعلی کشور 
و مملکت انتظــار این بود که دولــت فعالیت و 
اقدامات چشــمگیری را صورت دهد اما دولت 
کاری نکرد. ما کــه ندیده ایم دولــت در عمر 6 
ساله خود کاری را صورت داده باشد. وی درباره 
ائتالف احتمالی اصالح طلبان با حامیان دولت 
در انتخابات پیش روی مجلــس نیز اظهار کرد: 
دولت فعلی با اصالح طلبان کاری ندارد و در نتیجه 
اصالح طلبان نیاز نیست با دولت هماهنگ باشند؛ 

بنابراین به خدا توکل کنند.
    

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری:
اصول گرایی منسوخ شده؛ 

کاری با آن نداریم
محمدناصر سقای بی ریا، عضو شورای مرکزی 
جبهه پایداری پیرامون ایــن موضوع که برخی 
اصول گرایــان گفته اند در صورت ارائه لیســت 
جداگانه، جبهه پایداری حق بهره گیری از عنوان 
اصول گرایی را ندارد، به »انتخاب« گفت: زمان 
گفتمان اصول گرایی اندکی منسوخ شده و اکنون 
گفتمان »نیروهای انقالب« مطرح است لذا جبهه 
پایداری اساســا کاری با اصول گرایی ندارد؛ هر 
شخصی ارزش ها انقالبی را قبول داشته باشد ما 

نیز او را قبول داریم.
    

مجلس بعدی دو فراکسیونی است
علی اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس 
با اشاره به اینکه همواره یا جریان اصالح طلب و 
یا جریان اصولگرا اکثریــت مجلس را در اختیار 
داشته اند، به »مهر« گفت: تقسیم شدن مجلس 
به سه فراکسیون سیاســی باعث شده است که 
هیچ اطمینانی از روند وضع قوانین و مسائل حائز 
اهمیت وجود نداشته باشد و همه این مسائل در 
صحن مجلس مشخص می شود. وی با بیان اینکه 
بنده مخالف جدی تشکیل فراکسیون مستقلین 
مجلس هستم، افزود: یکی از دالیل اصلی ضعف 
مجلس دهم تشکیل فراکسیون مستقلین بود و 
بعید می دانم که مجلس بعدی سه فراکسیونی 
باشــد؛ نمایندگان یا اصولگرا  و یا اصالح طلب 
هستند و تشکیل فراکسیون سوم در مجلس هیچ 

معنایی ندارد.
    

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتفاقات بولیوی؛

شبه کودتا علیه »مورالس« 
محکوم است

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، دخالت ایــاالت متحده آمریکا در 
امور داخلی بولیوی و اقدام شبه کودتا علیه )اوو 
مورالس( رئیــس جمهور قانونی آن کشــور را 
محکوم کرد و گفت: هرگونــه تغییر دولت ها به 
صورت اجبارآمیز و خارج از چارچوب های قانونی 
به خصوص بــا دخالت خارجی محکــوم و غیر 
قابل قبول است. گفتنی است، »دونالد ترامپ«  
رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه ضمن ابراز 
رضایت از استعفای »اوو مورالس« رئیس جمهور 
بولیوی، تلویحاً خواستار وقوع کودتای مشابه در 

ونزوئال و نیکاراگوئه نیز شد.
    

سخنگوی ستاد انتخابات:
فرآیند چاپ تعرفه های اخذ 

رأی آغاز شده است
سیداســماعیل موســوی، دبیر وسخنگوی 
ســتاد انتخابات با اشاره به ســه پیشنهاد وزارت 
کشور به شواری نگهبان برای برگزاری انتخابات 
الکترونیکی، گفت: کار چاپ تعرفه های اخذ رأی 
از هفته گذشته آغاز شده است. وی افزود: صد در 
صد ثبت نام در بستر سامانه جامع انتخابات انجام 
خواهد گرفت و تفاهمی با شورای نگهبان انجام 
شده است تا اوالً ثبت نام در هفت روز قانونی خود از 
۸ صبح تا ساعت 1۸ عصر انجام گیرد که این ساعت 
قابل تمدید نخواهد بود؛ ثانیاً اطالعات مربوط به 
پرسشنامه تماماً در سامانه جامع انتخابات تکمیل 
شود تا ثبت نام در تاریخ و مهلت قانونی انجام پذیرد.

    
شکایت 100 دانشجو از علی مطهری

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از 
شکایت صد دانشجو از نماینده تهران خبر داد. به 
گزارش ایلنا، محمد جواد جمالی نوبندگانی درباره 
جلســه دیروز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفت: شکایت 100 دانشجو از مطهری نماینده 
تهران به دلیــل اظهاراتــش در روز 1۳ آبان در 
دانشگاه شهید بهشــتی به دست هیأت نظارت 

رسیده و به دبیرخانه رفته است.

وزرای خارجه سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان 

که در پاریس گرد هم آمده 
بودند هشدار دادند: ما 

آمادگی مان را برای در نظر 
گرفتن تمامی مکانیسم ها 

]در توافق هسته ای[ از 
جمله مکانیسم ماشه، برای 

حل کردن مسائل، اعالم 
می کنیم

در گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی آمده 

است که آژانس بین الملی 
انرژی اتمی ذرات اورانیوم 
با منشأ ساخت دست بشر 

را در محلی که ایران پیشتر 
به آژانس اعالم نکرده بود، 

پیدا کرده است

نماینده تهران در مجلس گفت: واقعیت این 
است که عملکرد صدا و سیما در بحث افشای اسرار 
کشور به ویژه در موضوعی همانند بحث دور زدن 
تحریم ها، بسیار قابل نقد است. در همین زمینه 
موضوعی تحت عنوان طرح »نفوذ« قابل بحث 
است که اســاس آن مبنی بر نفوذ دشمن است. 
یکی از مراکزی که احتماال محل نفوذ دشــمن 
باشد همین سازمان است؛ زیرا منافع ملی حکم 
می کند صدا و سیما حافظ امنیت کشور باشد و نه 

اینکه منافع کشور را با خطر و تهدید مواجه کند.

پروانه سلحشــوری در گفتگو با »انتخاب« 
درباره عملکرد صدا و ســیما افزود: از آن جایی 
که یک رسانه ملی همانند صدا و سیما نمود نهاد 
دولت و حکومت در ایران باید باشــد، ضروری 
است اخبار منتشر شده در راستای سیاست ها 
و پوشش دادن منافع دولتی باشد. این مساله در 
شرایطی است که به نظر می رسد در برخورد با 
دولت بحث خودی و غیرخودی مطرح می شود. 
حتی نمایندگان خودی به برنامه های سازمان 
دعوت می شوند و غیر خودی ها تا آن جا که ممکن 

است طرح ویژه تخریبی طرح می شود. در سطح 
دولت نیز به نظر می رســد همین قاعده صادق 
است. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: حتی 
نمایندگان مجلس نیز نمی توانند بر عملکرد و 
سیاست گذاری های صدا و سیما نظارت داشته 
باشند. متاسفانه شورای نظارت نیز چنان قدرت 
نظارت بر عملکرد صدا و سیما ندارد. در این میان، 

بر این باور هستم نهادی که در حوزه مخدوش 
شــدن امنیت کشــور می تواند به این موضوع 

بپردازد، شورای امنیت ملی کشور است. 
صدا و سیما البی های قوی دارد

وی پیرامون ضرورت پایان دادن به انحصار 
صداوسیما، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، 
انحصار صوت و تصویر در دست صدا و سیما است. 
واقعیت این اســت که تغییر اصل انحصار صداو 
سیما در قانون اساسی دشوار است. با این وجود، 
ضرورت خارج شدن انحصار صدا و سیما  احساس 
می شــود. وی افزود: کمیته رسانه، کمیسیون 
فرهنگی مجلس طی چند وقت گذشته تالش 
زیادی را برای ایجــاد مکانیزمی برای نظارت بر 
صدا و سیما انجام داد و طرحی در همین ارتباط، 

به صحن علنی مجلس آورده شده اما با البی های 
مخالفان این طرح از دســتور کار خارج شــد. 
واقعیت این است که این طرح حاوی تغییرات 
بزرگی نبود، با این حال اجازه ندادند، پس از چهار 
دهه صدا و ســیما دارای یک اساس نامه شود و 
تمامی امور این نهاد تحت لوای قانون قرار بگیرد.

سلحشوری توضیح داد: این طرح باید از سوی 
مجلس تصویب شود و تاکنون نهایی نشده است. 
این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس مخالفانی 
جدی دارد و ما نیز از جمله مخالفان آن هستیم. 
این که تمامی مسائل و امور در دست صدا و سیما 
قرار بگیرد به هیچ عنوان درست نیست اما باید 
بپذیریم که آن ها البی های قوی دارند و به آسانی 

نمی توان مانع شان شد.

پروانه سلحشوری:

صدا و سیما احتماال محل نفوذ دشمن است


