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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایران در طول دو سال گذشته هر بار 
که دست به کاهش تعهدات هسته ای 
خود زده، با تهدید فعال سازی مکانیسم 
ماشه مواجه شــده است. پاییز پارسال 
وقتی ایران پنجمین گام کاهش تعهدات 
هســته ای خود را برداشت، سه کشور 
اروپایی عضو برجام خبر از احتمال فعال 
شدن مکانیسم حل و فصل اختالفات 
در برجام معروف به ماشه در دی ماه یا 

همان ژانویه 2020 دادند. 
طی آن روند اگــر طرفین به توافق 
نمی رسیدند، این احتمال بسیار قوی بود 
که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع 
شود اما درخواســت سه کشور اروپایی 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه چندی 
بعد به حالت تعلیق درآمد و جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت: »نمی خواهیم راهی را برویم که 

منجر به پایان برجام شود.«
آن زمان، پیش از آنکه درخواست 
سه کشــور انگلیس، فرانسه و آلمان 

برای راه اندازی ماشــه تعلیق شود، 
وزرای خارجه ســه کشــور با انتشار 
بیانیه ای اعــالم کردند: »بــا توجه 
بــه اقدامات ایــران، هیــچ انتخاب 
دیگری نداشــتیم؛ بنابرایــن برای 
ثبت نگرانی هایمــان و اینکه ایران به 
تعهداتش در برجام پایبند نیست به 
کمیسیون مشترک رجوع می کنیم.«

آنها در بیانیه خــود پس از آنکه از 
خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن 
تحریم هــا علیه ایران اظهار تاســف 
کرده بودنــد، ادعا کردنــد که برای 
برداشــتن همه تحریم ها و بر اساس 
تعهدشــان در توافق برجام، بی وقفه 
کار و تــالش کرده اند تــا از تجارت 
مشروع با ایران حمایت کنند. سازوکار 
اینســتکس را هم شــاهد مثال خود 
آوردند اما نه اینستکس و نه هیچ یک 
دیگر از وعده های اروپا برای برقراری 
تجارت مشروع با ایران تاکنون عملی 
نشــده و ایران همچنان به ســختی 
زیر بار فشــارهای کمرشکن تحریم 

مقاومت می کند.

 شکایت از اروپا 
به کمیسیون مشترک 

ایران در برابر اروپا دیپلماسی صبر 
و گفتگو را در پیش گرفت اما وضعیت 
زمانی پیچیده تر شــد که ســه کشور 
اروپایی اخیرا در جلســه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد 

تصویب قطعنامه علیه ایران را دادند. 
حال ایران پس از این اقدام، تصمیم 
گرفته به اروپــا یادآوری کنــد که به 
تعهدات خود در برجــام پایبند نبوده 
است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجــه ایــران روز جمعه گفت: 
به دنبال اقدام ســه دولــت اروپایی در 
ارائه پیش نویس قطعنامه در شــورای 
حکام و همچنین عدم پایبندی نسبت 
به تعهدات بین المللی ناشــی از برجام 
و مصوبــات کمیســیون مشــترک، 
محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
نامه ای را برای جوزف بورل فرســتاده 
است.  به گفته او، ظریف در این نامه یک 
بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای 
اروپایــی را طبــق بنــد 36 برجام به 

کمیسیون مشترک جهت حل و فصل 
ارجاع داده است. 

چند ســاعت بعد جوزف بورل که 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
است، رســما دریافت این نامه را تایید 
کرد و گفت: »نامه ای از وزیر امور خارجه 
ایران دریافت کرده ام که در مورد مسائل 
مربوط بــه اجرای برنامــه جامع اقدام 
مشــترک)برجام( توســط سه کشور 

فرانسه، آلمان و بریتانیاست.«

طبق بندهــای 36 و 37 برجام، هر 
یک از طرفین که به کمیسیون مشترک 
شکایت کند، این کمیسیون برای حل و 
فصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل 
حل و فصل نشــده بــه وزرای خارجه 
ارجاع می شود که آنها هم 15 روز دیگر 

وقت دارند. 
سپس کمیسیون مشترک مجددا 
پنج روز فرصت دارد تا مســئله را حل و 
فصل کند و درنهایت پس از این فرآیند 
35 روزه، اگر طرف شاکی هنوز راضی 
نباشد، طرفین یا می توانند اجماع کنند 
و مهلت را تمدید کنند یا طرف شاکی 
موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از 

توافق به شورای امنیت ارائه کند. 
ماشه ای که شلیک نمی کند

حال سوال این است که آیا ایران یا 
حتی اروپا با چنین فرایندی می توانند 
اختالفات موجود میان خــود را حل و 
فصل کنند؟ میخائیل اولیانوف، نماینده 
روســیه در آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی دیروز در این باره توئیت کرد این 
سومین بار است که طرفین برجام، تالش 
می کنند مکانیســم حل اختالف را راه 
بیندازند؛ در حالی که این مکانیسم روند 
شفاف و روشنی ندارد و همه طرفین هم 

بر سر آن اجماع ندارند. 
در همین راســتا لورســن نورمن، 
خبرنگار وال اســتریت ژورنال با اشاره 
به نامه ظریف به بورل نوشــته اســت: 
هدف ایران از این اقدام، تشدید فشار بر 
کشورهای اروپایی است تا بین ایران و 
آمریکا یکی را انتخاب کنند و یادآوری 

کند که بازی میانه وجود ندارد. 
او با تاکید بر اینکه هدف ایران از بین 
بردن برجام نیســت، ادامه داده که این 
اقدام، وضعیت بی ثبات و نامشــخص 
بین ایران، سه کشــور اروپایی و آمریکا 
بر سر برجام را در طول تابستان امسال 

پیچیده تر خواهد کرد. 
جارت بالنک، هماهنگ کننده برجام 
در وزارت خارجه آمریکا نیز تقریبا همین 
نظر را درباره نامه ظریف و اساسا مکانیسم 
ماشه داشته است. او گفته است: در واقع 
هر بار این ساز و کار به راه افتاده، اصال به 
این خاطر بوده که روند روشنی ندارد و 
بر سر آن توافق نیست، تا به این ترتیب 
به عنوان یک عالمت بــه طرف مقابل 
استفاده شــود، بدون آنکه به تغییرات 

ماندگار در وضعیت توافق منجر شود.

یک آالرم سیاسی  
اشاره ظریف در نامه خود به »مداخله 
در همکاری هــای پادمانی بین ایران و 
آژانس« موید چنین تحلیل هایی است. 
اخیرا آمریکا برخــی تحریم های فنی 
علیه ایــران را بازگردانده که مربوط به 
فعالیت های هســته ای ایران می شود 
و تهران نیز هشــدار می دهــد که این 
تحریم ها مانــع همکاری  بــا آژانس و 

نهادهای نظارتی خواهد شد. 
همچنیــن در جلســه شــورای 
حکام، اتهاماتی علیه ایران مطرح شد 
که تهران تاکید داشــت این اتهامات 
نتیجه گزارش های کذب سرویس های 
اطالعاتی آمریکا و اسرائیل است؛ نهایتا 
قطعنامه شورای حکام که به پیشنهاد 
سه کشــور اروپایی تصویب شد نیز از 

سوی ایران محکوم شد. 
حال ظریف در نامه خود با اشــاره 
ظریف به این موارد، نوشــته است که 
»هرگونه مداخلــه در همکاری های 
پادمانی جاری بین ایران و آژانس مغایر 
با مفاد برجام بــوده و می تواند بر مبانی 
همکاری های پادمانی موجود تاثیرات 

منفی داشته باشد.«
این رویکرد در نامه موید همین نکته 
است که نامه مذکور بیشتر هشداری 
برای اروپاست و مکانیسم ماشه و توسل 
طرفین به آن، بیش از آنکه یک راهکار 
عملی باشد، یک آالرم سیاسی است؛ 
این آالرم سیاســی در حالی است که 
هشت روز دیگر تا 23 تیر یعنی پنجمین 
سالگرد برجام باقی اســت و ایران در 
پنجمین ســال در حالی کــه از امید 
به آمریکا دست شســته، همچنان به 
روش های مختلف می کوشد تا اروپا را 

به انجام تعهداتش وادارد. 

بورل از نامه ظریف برای فعال سازی مکانیسم حل اختالف خبر داد؛

چرخش ماشه به سوی اروپا

خبر

متن طرح سؤال از رئیس جمهور در خصوص 
مســائل اقتصادی موجود در کشــور از جمله از 
هم گسیختگی بازار مســکن، خودرو، تورم و ارز 

منتشر شد.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی طراح 
طرح سؤال از رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی 
کشور از تدوین طرح ســؤال از رئیس جمهور به 
دلیل مشکالت موجود اقتصادی کشور خبر داد و 
اظهار داشت: موضوع از هم گسیختگی اوضاع بازار 
مسکن، خودرو و تورم عجیب و غریب و همچنین 
افزایش قیمت روزانه طال و مشکالت ارزی در کشور 
باعث شد تا ما طرح ســؤال از رئیس جمهور را در 

مجلس کلید بزنیم.
وی که با فــارس گفت وگو می کــرد، افزود: 
متأسفانه دولت برنامه مدونی برای حل مشکالت 

موجود اقتصادی ندارد و باید به خاطر این ســوء 
تدبیر، در مجلس احضار شــده تا به وکالی ملت 

پاسخگو باشد.
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: ما موضوع ســؤال از 
رئیس جمهور را در مجلس به جریان انداخته ایم تا 
بر این اساس رئیس جمهور به مجلس و نمایندگان 
مردم پاســخ دهد که چه برنامه هایی برای حل 

مشکالت اساسی کشور داشته و دارد.
 در متن طرح ســؤال از رئیس جمهور درباره 
مسائل اقتصادی کشور از جمله از هم گسیختگی 
بازار مســکن، خودرو، تورم، مشــکالت ارزی و 
افزایش قیمت روزانه طال، خطاب به هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، آمده است: »با عنایت به 
مفاد اصل 88 قانون اساســی و مواد 210 و 211 

قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
بدین وسیله ســئواالت اینجانبان در پنج محور 
ذیل از آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم 
برای طی فرایند رسیدگی، ارجاع به کمیسیون 
تخصصی و ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس در 

اولین فرصت ممکن تقدیم می گردد:
1-  چرا و به چه دلیل قیمت های ارز خارجی به 
سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال 

کاهش است؟
2- علت از هم گسیختگی اوضاع بازار مسکن، 
خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی 
بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال 
گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم 
و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
3- در کجای برجام اشــتباه اســتراتژیک 

مرتکب شــدید که آمریکا بــدون کوچکترین 
هزینه از این توافق خــارج و اروپا هم با پرروئی 
تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از 
سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش 
عمل کند، حتی در حــد عملیاتی کردن طرح 

حقیرانه اینستکس.
4-  قرار شد دولت به خاطر مشکالت ناشی از 
بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخش های 

آسیب دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای 
اعتراض همه بخش ها بلند اســت. دولت در این 

زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟
5- از فروردین 97 که قیمت دالر دولتی 4 هزار 
و 200 تومان اعالم شد تا امروز چند میلیارد دالر 
به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده 
شده و سرنوشــت این دالرها چه شده است و چه 

تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟

محور پرسش ها، مسائل اقتصادی موجود در کشور است

خیزمجلسیازدهمبرایسؤالازرئیسجمهوری
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رضازاده خبر داد؛
بررسیفوریحادثهنطنزو

پارچیندرکمیسیونامنیتملی
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس درباره پیگیری حادثه 
پارچین و نطنز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی گفت: کمیسیون امنیت ملی صبح یکشنبه 
از آقایان ظریف و صالحی دعوت کرده تا چگونگی 
حوادث نطنز و پارچین را به صــورت فوری مورد 
بررسی قرار دهند. قطعا از کمیسیون امنیت ملی 
نیز نمایندگانی برای بررسی موضوع به محل های 
حادثه اعزام خواهند شد  و اگر دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی ما به موضوع خرابکاری برســند، قطعا 
این مسئله در کمیسیون امنیت ملی با مسئوالن 
انتظامی و امنیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
    

پنجنمایندهمجلسیازدهمبه
کرونامبتالشدند

تسنیم نوشت: محمدطال مظلومی نماینده مردم 
بهبهان، حجت االسالم سیدمحمد موحد نماینده 
مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، حسینعلی 
حاجی دلیگانــی نماینــده مردم شاهین شــهر، 
برخوار و میمه و علی عسگر ظاهری نماینده مردم 
مسجدسلیمان در مجلس شورای اسالمی به کرونا 
مبتال شــده اند. همچنین محمدمهدی زاهدی، 
رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
و نماینده مردم کرمان نیز چندی پیش به کرونا مبتال 

شده که حال وی رو به بهبودی است.
    

سوالازدژپسندکلیدخورد
احمد علیرضابیگی، نماینده مــردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ابهامات اساسی 
در واگذاری ایران ایرتور، از طرح ســوال از »فرهاد 
دژپســند« وزیر اقتصاد و امور دارایی به دلیل عدم 
ابطال واگذاری شــرکت ایران ایرتور خبر داد. در 
خالصه سوال از دژپســند آمده است: »علت عدم 
ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علی رغم تخلفات 
قانونی محرز از ســوی ســازمان خصوصی سازی 

چیست؟«
    

برای انجام فعالیت های تجاری؛
مرزایرانوپاکستاندر۴نقطه

ازفردابازگشاییمیشود
به گزارش شبکه 24 نیوز پاکستان، وزارت کشور 
پاکستان از بازگشایی مرز ایران-پاکستان، از امروز 
یکشنبده 15 تیرماه برای تجارت خبر داد. طبق این 
بخشــنامه دولتی 4 نقطه مرزی گبد، مند، کاتگر 
و چادگی در بلوچســتان برای تجارت بازگشایی 
شده اند و فعالیت های تجاری در آنها 7 روز در هفته 

مجاز خواهد بود.
    

حضورسهوزیر
درجلسهعلنیاینهفتهمجلس

وزیران امور خارجه، بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکی و صنعت معدن و تجارت این هفته در جلسه 
علنی مجلس حضــور خواهند یافــت. به گزارش 
ایرنا، ظریف هشــت صبح امروز برای پاسخگوی به 
نمایندگان در مجلس حاضر می شود. ساعت 9 صبح 
امروز هم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مورد عملکرد آن وزارتخانه در سال جهش تولید 
گزارش خود را به نمایندگان مردم ارائه خواهد داد. 
همچنین وزیر بهداشت ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
18 تیرماه درباره عملکرد این وزارتخانه به ویژه درباره 
مقابله با ویروس کرونا به مجلسی ها گزارش می دهد.

    
دستورجهانگیریبرای

رسیدگیبهمشکالتسردشت
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری 
از وزیران بهداشت، میراث فرهنگی، ورزش، جهاد 
کشــاورزی، فرهنگ و ارشاد اســالمی و رییسان 
سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خواست تا با سفر به سردشت در آذربایجان غربی، 
مشکالت این شهرســتان را بررســی کنند. وی 
همچنین، استاندار آذربایجان غربی را نیز مسئول 

پیگیری در این خصوص کرده است.
    

مجلسیازدهمبهدنبالنظارت
سختبرنمایندگان

علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی درباره تشــکیل هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان، به مهر گفت: مقدمات تشــکیل 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای 
اسالمی فراهم شده، البته در وهله اول باید قانون و ساز 
و کار نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصالح شود، 
به گونه ای که دست این هیأت برای نظارت دقیق بر 

نمایندگان باز باشد. 

مکانیسم ماشه و توسل 
طرفین به آن، بیش از آنکه 

یک راهکار عملی باشد، 
یک آالرم سیاسی است؛ 

این آالرم سیاسی در حالی 
است که هشت روز دیگر 

تا پنجمین سالگرد برجام 
باقی است و ایران همچنان 
می کوشد تا اروپا را به انجام 

تعهداتش وادارد

راستا لورسن نورمن، 
خبرنگار وال استریت 
ژورنال با اشاره به نامه 

ظریف به بورل نوشته است: 
هدف ایران از این اقدام، 

تشدید فشار بر کشورهای 
اروپایی است تا بین ایران و 

آمریکا یکی را انتخاب کنند 
و یادآوری کند که بازی 

میانه وجود ندارد

رییس سازمان بازرســی کل کشــور موضوع تلویزیون 
اینترنتی را بر خالف قانون دانســت و گفت: برخی به دنبال 
نقض حاکمیت اصل 175 قانون اساســی هستند که بنده به 
بخش مربوطه تأکید کردم به عنوان بازرســی ویژه پیگیری 
شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش 

صداوسیما باشد.
به گزارش ایلنا، حســن درویشــیان در نشست نشست 
هم اندیشی با جمعی از مدیران سازمان صداوسیما و جمعی 
از رؤسای شبکه های سیما برگزار شد، اظهار کرد: رسانه ملی 
می تواند تاثیر بســزایی در پیشگیری از فســاد و وقوع جرم، 
فرهنگ سازی و اصالح جامعه داشته باشد و از سوی دیگر اگر 
به جایگاه خطیر و موثر آن توجه نشود می تواند باعث تخریب و 

تغییر فرهنگ اصلی کشور شود، فلذا همه ارکان نظام باید به 
صداوسیما به عنوان جایگاهی که می تواند چنین اثرات شگرفی 
داشته باشد، توجه و کمک کنند و بر همین اساس هر کمکی از 

ما در جهت رفع مشکالت بر بیاید، دریغ نمی کنیم.
وی افزود: سازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای دستگاه های 
اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این 

راستا آمادگی داریم به سازمان صداوسیما نیز کمک کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشــور با اشاره به مشکالت 
اعتباری و بودجه ای ســازمان صداوســیما گفت: همه ساله 

در زمان تدوین بودجه ســاالنه، بخشی از عوارض 
و مالیاتی که اخذ می شــود به دستگاه ها و 

نهاد های مختلفــی اختصاص می یابد؛ 

می تــوان پیگیری کرد بخشــی از این درآمد را به ســازمان 
صداوســیما اختصاص داده و در مقابل انتظار کار داشت و یا 
اکنون که برنامه هفتم توســعه در حال تدوین است، جایگاه 

رسانه ملی آنطور که باید دیده شود.
وی با ابراز تاسف نسبت به درصد باالی تأمین بودجه رسانه 
ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه 60 
درصد از بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی های بازرگانی 
تأمین می شــود، فاجعه است؛ این موضوع 
تاثیر مستقیم بر کاهش کیفیت محتوا 

دارد و باید برای آن چاره ای اندیشید.
درویشــیان موضــوع تلویزیــون 
اینترنتــی را بر خالف قانون دانســت و 
تأکید کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت 
اصل 175 قانون اساســی هستند که بنده 
به بخش مربوطــه تأکید کردم به 
عنوان بازرســی ویژه پیگیری 

شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش 
صداوسیما باشد.

عضو شــورای عالی قوه قضاییه توجه بیشــتر به اقدامات 
پیشگیرانه را حائز اهمیت بسیار دانست و اظهار داشت: انتظار 
داریم رسانه ملی نقش خود را در ارتقای سالمت نظام اداری که 
می تواند بسیار اثرگذار باشد، به خوبی ایفا کند. همچنین در 
اقدامات پیشگیرانه فعاالنه تر عمل کرده و سوءجریانات اداری و 
مالی را به لحاظ ارتباطی که مردم با صداوسیما دارند، به سازمان 

بازرسی منعکس کند.
وی با تأکید بر اســتفاده بیشــتر از ظرفیت حوزه های 
تخصصی در برنامه ســازی ها، تصریح کرد: طی سال های 
اخیر نســبت به تربیت نیرو و متخصصان و همچنین شیوه 
جایگزینی نیرو های جدید با نســل قدیم به طور درســت 
و اصولی اقدام نشــده اســت و اگر نیروی جایگزین برخی 
چهره ها تربیت شده بودند، با مشــکالتی که امروز مواجه 

هستیم، روبرو نبودیم و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

هرنوعتلویزیونبایدتحتپوششصداوسیماباشد


