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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظریف دیروز این خبر را در حاشیه 
مراسم ختم مرتضی صفاری نطنزی، 
نماینده مرحوم نطنز و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تایید کرد و ادامه داد: »طبق آنچه بنده 
اطالع پیدا کردم ایران طبق برنامه اش از 
مرز ۳۰۰ کیلو عبور کرده و این را قبالً هم 
اعالم کرده بودیم. بر اساس آنچه اعالم 
شــده خیلی شــفاف گفته ایم چه کار 
می کنیم و براساس آن عمل می کنیم؛ 
این را از حقوق خودمان در داخل برجام 

می دانیم.«
این نخستین گام عملی و ملموس 
ایران برای خروج از تعهدات دســت و 
پاگیر برجام است و البته ناقوس خطر 

برای اروپا. 
حاال چه می شود؟

بدین ترتیب ایران و دیگر طرف های 
برجــام وارد دوران جدیــدی از برجام 

یا شاید بهتر باشــد بگوییم پسابرجام 
می شوند و مهمترین سوال در این کارزار، 
این اســت که حاال چه می شود؟ اینکه 
ایران رفتــه رفته دارد پایــش را از ِگل 
برجام بیرون می کشــد و برای این کار 
بلوف هم نمی زند دیگر کامال عیان شده، 
اما اینکه در نتیجه ایــن اقدام ایران چه 
اتفاقی خواهد افتاد، همچنان مرموز و 
ناپیداست. فرضیات مختلفی را می توان 
در نظر گرفت؛ مثال اینکه جنگ شود که 
البته اتفاقات چند هفته اخیر نشان داده 
این احتمال به قدری ضعیف است که 

دست کم فعال محل اعتنا نیست. 
احتمــال دیگر تحریــم اروپا علیه 
ایران اســت؛ تحریم هایی که از سوی 
شورای امنیت اعمال می شوند، مکمل 
تحریم های دونالد ترامپ خواهند بود 
و شــرایط را برای ایران بسیار سخت تر 
خواهند کرد. این احتمال از آن جهت 
کــه اروپایی ها طی ماه های گذشــته 
بارها هشدار داده اند که ایران در صورت 

خروج از برجام با عواقب ســختی رو به 
رو خواهد شــد، وجود دارد اما از سوی 
دیگر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه همین چند روز پیش در جریان 
اجالس کشورهای گروه 2۰، اعالم کرد 
که »حتی اگر ایران توافق هســته ای را 
نقض کند، اروپا قصــد ندارد به تبعیت 
از آمریکا فــوراً تحریم هایی را علیه این 
کشور وضع کند.« او تاکید کرده بود »در 
صورتی که عدم پایبندی مشاهده شود، 
فرانسه، آلمان و انگلیس قبل از هر چیزی 
با وزیر ایران در این خصوص گفت وگو 
می کننــد.« روزنامــه وال اســتریت 
ژورنال دربــاره این گفتگوها نوشــته 
اســت: »طبق مفاد برجام، در چنین 
شرایطی روند و گام هایی برای بررسی 
وضعیت وجود دارد که دســت کم ۵۰ 
روز به طول می انجامد. تنها پس از این 
مدت زمان است که اگر ایران همچنان 
خارج از برجام عمل کند، اروپا احتماالً 

تحریم هایی وضع خواهد کرد.«

بنابراین روشــن اســت که یکی از 
اتفاقاتی که به دنبال خبر دیروز یعنی 
شکستن ســقف برجام از سوی ایران 
خواهد افتاد، حتمی بودن ســفرهای 
دیپلماتیک بیشتر و در سطوح باالتر به 

ایران خواهد بود. 
 زنگنه: پول نفت 

را به اینستکس بریزید 
قطعا محتوای این سفرها بیش از هر 
چیز معطوف به اینستکس خواهد بود. 

در واقع احتمال دیگر درباره اینکه پس 
از این چه خواهد شــد، راه اندازی یک 
اینستکس نصفه نیمه است. اروپا سرعت 
وعده هایش درباره اینستکس را شدت 
بخشیده تا جایی که فدریکا موگرینی 
روز یکشنبه خبر داد که »اینستکس در 
حال پردازش اولین تراکنش است.« او 
حتی گفت که عالوه بر انگلیس، فرانسه 
و آلمان، هفت کشور اروپایی دیگر نیز به 

اینستکس پیوسته اند.
برای ایران اما این خبرهای به ظاهر 
بزرگ و خوشــایند تغییری در رویه ای 
که پیش گرفته ایجاد نکرده است. ایران 
همچنان بی اعتنا بــه مژده های صرفا 
کالمی موگرینی وعــده پنج روز دیگر 
یعنی 16 تیرماه را می دهد که قرار است 
مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی اش 
را به اجرا بگــذارد.   اینکه در این فرصت 
کوتاه اروپا بتواند با اینستکس ایران را 
راضی کند، بعید به نظر می رسد؛ چراکه 
دو طرف اختالف نظر جدی بر سر اینکه 
اینستکس مربوط به چه نوع کاالهایی 
باشد دارند؛ کاالهای غیرتحریمی یا همه 
کاالها؟  دولــت ترامپ قبال اعالم کرده 
است که مشکلی با اینستکس ندارد به 
شرط آنکه کاالهای مبادله شده در قالب 
آن تحریمی نباشد. ایران اما تاکید دارد 
که کاالهای تحریمی نیز باید از طریق 

این کانال مبادله شوند. 
بیژن زنگنه که در وین به سر می برد 
دیروز در بدو ورود به هتل کوربوگ وین 
به خبرنگاران گفت: »اگر اینستکس را 
به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، 
بدون واریز مطمئن پول به آن، یا با واریز 
۳ یا ۴ میلیون دالر یا یورو، این ساز و کار 
پاسخگو نیســت؛ باید پول نفت به آن 

واریز شود.«  
طناب پوسیده یا حبل متین؟

اما به هیچ وجه به نظر نمی رسد اروپا 
بتواند آمریکا را راضی کند که کاالهای 
تحریمی نیز در کانال اینستکس مبادله 
شوند مگر اینکه با یک فرض محال تن 
به تحریم آمریکا دهد. ظریف دیروز در 
پاسخ به این ســوال که اگر آمریکا اروپا 
را تحریم کند چه اتفاقی می افتد، گفت: 
»این مشــکل اروپایی هاست که باید 
مشــکل خود را حل کنند.« حال باید 
در روزهای پیش رو دید که اروپایی ها 

چگونه خواهند توانست این مشکل را 
حل کنند.  ســخنگوی وزارت خارجه 
دیروز تاکید کــرد: »اگر اروپایی ها گام 
عملی تر، ملموس تر و کامل تر بردارند 
اقدامات کاهش تعهــدات ایران قابل 
بازگشت است وگرنه ادامه خواهیم داد.«

انتظار دولت این اســت کــه اروپا 
هزینه خروج آمریــکا از برجام را بدهد 
و با کاربردی کردن ســازوکاری مانند 
اینســتکس منافع اقتصادی ایران را 
به صــورت حداکثری تامیــن کند تا 
ایران نیــز در عوض دســت از کاهش 
تعهدات برجامی خود بــردارد. اما این 
تنها آمریکا نیســت که ســنگ بزرگ 
پیش پای اینستکس اســت. در ایران 
جناح مخالف دولت نیز معترض و منتقد 
سرسخت اینستکس هستند.   در سه روز 
گذشته که خبر عملیاتی شدن سازوکار 
اینستکس منتشر شــده، رسانه های 
اصولگــرا مکرر هشــدار می دهند که 
»مبادا دولــت روحانی دوبــاره فریب 
»آب نبات چوبی« اروپایی ها را بخورد؟«
از دید آنها اینستکس طناب پوسیده 
اروپایی است که دولت با آن دوباره به چاه 
برجام باز می گردد و از دید موافقان، این 
ساز و کار ریسمان محکمی است برای 
نجات برجام و تامیــن حداقل نیم بند 

منافع ایران. 
به هــر حال خــوب یا بــد، نتیجه 
مذاکرات چند روز آتی ایران و اروپا بر سر 
این ساز و کار تعیین خواهد کرد که ایران  
باز هم سقف برجام را خواهد شکافت و از 
آن عبور خواهد کرد یا به عقب بازخواهد 

گشت.

عبور ذخایر اورانیوم غنی شده کشور از مرز 300 کیلوگرم 

ایران از سقف برجام گذشت

خبر

تا دیروز هرچه بود وعده بود و تهدید و حرف؛ اما دیروز به نقل از یک منبع آگاه خبر آمد که بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بعد از توزین روز چهارشنبه هفته گذشته، مجددا وزن تولید مواد غنی شده ایران را اندازه گیری کردند و 

مشخص شد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از سقف 300 کیلوگرم عبور کرده است. بعد از آن محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان نیز تایید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم گذشته است.

عضو کمیســیون امنیت ملی با بیان اینکه شــورای عالی 
امنیت ملی، دولت، مجلس و همه ارکان نظام پشــت تصمیم 
اخیر هستند، خاطرنشــان کرد: اقدام ایران در افزایش ذخایر 

اورانیوم خالف قانون نیست و هیچ اشکالی ندارد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
خبر عبور ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم 
عنوان کرد: همانطور که سازمان انرژی اتمی اعالم کرد قرار بود 
روز گذشته ما از این مرز عبور کنیم و طبق اعالم سازمان باید 

این اتفاق می افتاد.

وی افــزود: اگر در ادامــه گام های عملی اتفــاق بیفتد ما 
می توانیم این اقدامات را با همکاری سازمان بین المللی انرژی 
اتمی حل و فصل کنیم و این مساله هیچ منافاتی با عبور از مرز 

ذخایر اورانیوم غنی شده ندارد.
عضو کمیســیون امنیت ملی با بیان اینکه شــورای عالی 
امنیت ملی، دولت، مجلس و همه ارکان نظام پشت این تصمیم 
هستند، خاطرنشان کرد: اقدام ایران در افزایش ذخایر اورانیوم 

خالف قانون نیست و هیچ اشکالی ندارد.
وی با اشاره به خبر برخی رسانه های خارجی در مورد نقض 

برجام توســط ایران گفت: با توجه به اینکه ایــن اقدامات در 
بندهای برجام پیش بینی شده بود بنابراین عبور ذخایر ما از مرز 
۳۰۰ کیلوگرم به معنای نقض توافق هسته ای نیست و انتشار 
این مطالبی بیشتر در راســتای پروپاگاندای غرب است جای 
تعجب است که رسانه های غربی بدون توجه به چرایی این اقدام 

با نگرانی از ادعای نقض برجام توسط ایران به تکاپو افتاده اند.
خبرگزاری رویترز، بی بی ســی، یاهونیوز، گلف نیوز، وای 
نت نیوز، تایمز آو اسرائیل و برخی دیگر از رسانه های خارجی 
با انتشار این خبر نوشتند که بازرسان آژانس بین المللی انرژی 

اتمی ذخایر اورانیوم غنی شــده ایــران را اندازه گیری کردند 
و اعالم کردند ذخایر اورانیوم غنی شــده ایــران از مرز ۳۰۰ 

کیلوگرم عبور کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

اقدام ایران در افزایش ذخایر اورانیوم، نقض برجام نیست
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آژانس بین المللی انرژی اتمی:
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 

را بررسی می کنیم
به گزارش رویترز، بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بناســت تعیین کنند که آیا ذخایر 
اورانیوم غنی شــده ایران از میزانی که در توافق 
هسته ای تعیین شــده باالتر رفته است یا نه. این 
خبر را آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز اعالم 
کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که ایران 
خبر عبور ذخایر اورانیوم از مرز ۳۰۰ کیلوگرم را 
تایید کرد. یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: »ما از گزارش رسانه ها درباره ذخایر 
اورانیوم غنی شده آگاهی داریم. بازرسان ما در حال 
بررسی در صحنه هستند و به محض بررسی میزان 
اورانیوم غنی شده، به آژانس گزارش خواهند داد.«

    
سفر صالحی به مسکو

رئیس سازمان انرژی اتمی در رأس هیاتی برای 
دیدار با مقامات این کشور به مسکو سفر کرده است. 
به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی قرار اســت در این ســفر با مقامات 
هسته ای و سیاسی روسیه دیدار کند. همچنین 
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 

صالحی را در این سفر همراهی می کند.
    

 وعده های اروپا 
وقت کشی است

ابوالفضل حســن بیگی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، وعده 
اروپایی ها برای اجرای »اینستکس« را اقدامی 
برای وقت ُکشی به نفع آمریکا خواند و بر ضرورت 
ادامه روند کاهش تعهدات برجامی ایران تاکید 
کرد. وی بــه مهر گفت: طی یک قرن گذشــته 
اروپایی ها همواره دستشــان زیر ساطور آمریکا 
بوده و در راستای تأمین منافع ایاالت متحده اقدام 
می کردند. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا هیچ 
تالشی برای اجرای این معاهده بین المللی نکرد و 

تنها با زمان ُکشی، ایران را پایبند برجام کرد.
    

استیضاح در پی انتصاب
احمد بیگدلی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس با بیان اینکه تعداد امضاهای اســتیضاح 
شــریعتمداری، وزیر کار با حــدود ۵۰ امضا در 
حال افزایش اســت،  به فارس گفت: کار محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون بر اساس قانون تبصره 
یک ماده 17 ســازمان تامین اجتماعی و حضور 
رئیس جدید در صندوق بازنشستگی باتوجه به عدم 
احراز شرایط غیرقانونی است و این غیرقانونی بودن 
به غیرقانونی بودن تمامی امضاها و انتصابات صورت 
گرفته از سوی وی هم باز می گردد. وی با تاکید بر 
اینکه مجلس رضایتی از روند اقدامات و کارهای 
شریعتمداری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
ندارد، افزود: در مجلس شورای اسالمی پیگیر آن 
هستیم که این اقدام غیر قانونی وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی را دنبال کنیم و شریعتمداری هم 

باید پاسخگوی نمایندگان باشد. 
    

سوال از وزیر علوم کلید خورد
به گزارش تسنیم، طرح سؤال از منصور غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری از ســوی جمعی 
از نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس شــده اســت. عدم  توجه به آموزش های 
کاربردی مرتبط با نیاز های راهبردی کشــور به 
 ویژه در حوزه علوم انسانی، عدم شفافیت مالی در 
تفاهم نامه الیروبی تاالب انزلی میان وزارت علوم، 
سازمان مدیریت و محیط زیســت، اضافه کردن 
پیش وند هایی به رشته های کارشناسی ناپیوسته در 
رشته های عمران، معماری، مکانیک، نقشه برداری، 
برق و شهرسازی و ترافیک که موجب عدم استخدام 
فارغ التحصیالن این رشــته ها شده و بی توجهی 
به اعضای هیأت علمی دانشــگاه پیام نور از جمله 

محور های این سؤال است.
    

بازدید نمایندگان مجلس از 
محل سرنگونی پهپاد آمریکایی

احسان قاضی زاده هاشــمی نماینده مردم 
فریمان در مجلس شورای اسالمی از سفر تعدادی 
از نماینــدگان مجلس به جزیره ابوموســی به 
منظور بازدید از منطقه ســرنگونی هواپیمای 
ایرباس در سالگرد آن خبر داد و گفت: قرار است، 
نمایندگان مجلس ضمن این بازدید، بازدیدی 
نیز از محل سرنگونی پهپاد آمریکایی ها توسط 
نیروی هوافضای ســپاه که چندی پیش انجام 
شد، داشته باشند و در این بازدید فرمانده منطقه 
دریایی ابوموسی و نیز فردی که دستور شلیک به 
سمت پهپاد آمریکایی ها را داده، توضیحاتی به 

نمایندگان درباره چگونگی وقوع آن ارائه دهد.

ظریف دیروز در پاسخ به 
این پرسش که اگر آمریکا 

اروپا را تحریم کند چه 
اتفاقی می افتد، گفت: این 
مشکل اروپایی هاست که 

باید مشکل خود را حل 
کنند. سخنگوی وزارت 

خارجه نیز تاکید کرد که اگر 
اروپایی ها گام عملی تری 
بردارند، کاهش تعهدات 
ایران قابل بازگشت است

ایران همچنان بی اعتنا 
به مژده های صرفا کالمی 
موگرینی وعده پنج روز 
دیگر یعنی 16 تیرماه را 

می دهد که قرار است 
مرحله دوم کاهش تعهدات 

برجامی اش را به اجرا 
بگذارد

یک نماینده مجلس با بیان اینکه کســی با 
برخورد با مفاســد مخالفتی ندارد، انتشار نامه 
تعــدادی از نمایندگان را کار یکــی از اعضای 
هیئت رئیسه مجلس دانســت و از تهدید او با 
عنوان اینکه انتشار نامه برای امضاکنندگانش 

بد می شود خبر داد.
به گزارش ایلنا قاسم میرزایی نیکو، نماینده 
فیروزکوه و دماوند در پاسخ به چرایی درخواست 
نمایندگان برای مسکوت ماندن چهار ماهه طرح 
اعاده اموال نامشروع مسئوالن با بیان اینکه هیچ 
کســی با برخورد با ثروت های بادآورده و فساد 
مخالف نیست و کمتر کســی را پیدا می کنید 
که حداقل در شعار هم مخالف آن باشد، گفت: 

وضعیت ایــن طرح را اگر بررســی کنید چند 
اشکال عمده دارد که حقوقدان های کمیسیون 
قضایی اقدام به درخواســت مسکوت ماندن 
این طرح کردند. این نماینده مجلس با اشــاره 
به حضور فتحی و محبی نیا دو عضو حقوقدان 
مجلس در جریان درخواست مسکوت ماندن 
این طرح، گفت: این افراد راجع به این درخواست 
مفصل صحبت کردند اما گویا کســی گوشش 
بدهکار نیست. عضو فراکســیون امید با بیان 
اینکه این طرح ممکن بود باعث شود هر قاضی، 
هر کسی را که دلش بخواهد پای میز محاکمه 
بکشــاند، گفت: این در حالی اســت که اصل 
۴۹ قانون اساسی صریح و روشن است و موارد 

مطرح شــده در این طرح نیز باید کامال پخته 
و حکیمانه شــوند و قانون گذار باید تمامی این 
محورها و مسائل را ببینند. این نماینده مجلس 
در ادامه افزود: بحث دیگر تداخل دادگاه کیفری 
و دادگاه حقوقی در این طرح بود، اساساً موضوع 
اموال بحثی حقوقی است، چگونه است که با یک 
ماده این موضوع به سمت مسائل کیفری برده 
می شود؟! وی با بیان اینکه ما امیدوار بودیم که 
این طرح به کمیسیون رفته و درست شود، گفت: 
مسکوت ماندن این طرح به معنای این نیست که 
چنین کاری نباید انجام شود اما جار و جنجال 
به وجود آورنده ها و دلواپسان این موضوع را آن 

گونه مطرح کردند.

میرزایی نیکو با اشــاره به نکته دیگری که 
در طرح به آن توجه نشــده بــود، گفت: این 
طــرح در این مرحله بــه گونه ای بــود که هر 
وقت می خواســتند، می توانستند از طریق آن 
تسویه حساب  سیاسی کنند. وی با بیان اینکه 
برخی از نمایندگان نیز اذعان داشتند اگر قرار 
اســت چنین طرحی انجام شود چرا به صورت 
الیحه ای از سوی قوه قضاییه نباشد، گفت: چرا 
چندین نفر بشینند و مواردی را تدوین کنند که 

بعدها کلی اشکال و ایراد داشته باشد.

میرزایی نیکو با اشــاره به اینکه این طرح از 
بهمن سال گذشته سه بار به کمیسیون رفته و 
دوباره بازگشته است، گفت: تعداد نمایندگانی 
که به درخواســت بــرای برگشــت این طرح 
به کمیســیون رأی مثبت دادنــد، ۹1 نفر در 
مقابل ۸۹ نفــر بوده و در نامه درخواســت هم 
 بازگشت به کمیســیون برای بررسی بیشتر 

ذکر شده است.
این نماینده عضو فراکسیون امید با عنوان 
اینکه یک نفــر در هیأت رئیســه مجلس این 
نامه را منتشر کرده است، گفت: با اینکه انتشار 
این نامه هیچ ایرادی ندارد اما همان موقع این 
عضو هیأت رئیســه، گفت که اگر اسامی شما 
که این درخواســت را مطرح کرده اید انتشار 
پیدا کند، برای شما خیلی بد می شود. متاسفانه 
قانون نویسی در دســت جو و مسائل سیاسی 

افتاده است و در آن صالحی هم نیست.

روایت میرزایی نیکو از تهدید نمایندگان با یک نامه؛

سیاسی بازی بر سر طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن


