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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بیشتر چیزی شبیه به دوئل است؛ 
دونالد ترامپ سعی دارد دست خود 
را به ماشه برســاند و آن را بچکاند. 
همزمان ایران هم دستش روی ماشه 
است و تهدید می کند که به محض 
چکاندن ماشه در شــورای امنیت، 

ایران هم ماشه را خواهد کشید. 
ماشه ای که دســت آمریکا روی 
آن اســت، تحریم هــای شــورای 
امنیت علیه ایــران را بازمی گرداند 
و ماشه ای که دســت ایران روی آن 
است، گزینه های متعددی پیش رو 
دارد؛ از خــروج از ان پی تی گرفته 
و محدود کــردن نظــارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی تا افزایش 

سطح غنی سازی به 190 هزار سو. 
ایران هنوز دقیقا اعالم نکرده که 
کدام یک از این ماشــه ها را خواهد 
چکاند؛ شاید هم همه آنها را همزمان 
بچکاند، اما به هر حال آمادگی برای 
این دوئل در حال حاضر نقل محافل 
سیاســی در ایران اســت. هرچند 
که تمــام پیش بینی هــا حکایت از 

شکست دوباره آمریکا دارد. 

جمعــه گذشــته پیش نویس 
قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران که اکتبر منقضی 
می شــود، به طــور مفتضحانه ای 
شکســت خورد؛ به طوری که از 15 
عضو شــورای امنیت دو عضو به آن 
رأی منفی و 11 عضــو رأی ممتنع 
دادنــد. دومینیکن و آمریــکا نیز 
تنها کشــورهایی بودند کــه به آن 

پیش نویس رأی مثبت دادند. 
پس از این شکســت بی سابقه، 
دونالد ترامپ با این جمله که »هفته 
آینده خواهید دید«، خط و نشــان 
کشید که هفته آتی مکانیزم ماشه را 

علیه ایران فعال خواهد کرد. 
چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا 
بالفاصله بیانیه هایــی داده و تاکید 
کردند که آمریکا بــه دلیل خروج از 
برجام حق استفاده از مکانیزم های 
پیش بینی شــده در ایــن توافق را 

ندارد. 
روسیه در حال رایزنی است

از ســوی دیگــر امــا برخــی 
دیپلمات ها خبر می دهند که آمریکا 
در تدارک حقه های حقوقی اســت 
تا اثبات کنــد که همچنــان یکی 

از اعضــای برجام اســت و می تواند 
تحریم های پیش از برجام علیه ایران 

را بازگرداند. 
همزمان با تالش هــای آمریکا، 
دیگر اعضای برجام مشغول رایزنی 
با یکدیگــر برای نیفتــادن در حقه 
حقوقی ترامپ هســتند. روسیه که 
رئیس جمهــوری اخیرا پیشــنهاد 
برگزاری نشستی آنالین میان ایران 
و 5+1 را داده است، دیروز خبر داد که 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
و هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان طی 
تماسی تلفنی با محوریت پیشنهاد 
پوتیــن برای برگزاری نشســت در 
مورد ایران و خلیج فارس، با یکدیگر 

صحبت کرده اند.  
آنطور که وزارت خارجه روسیه 
گزارش داده، الوروف در این مکالمه 
بر پایبندی بــه قطعنامه ۲۲۳1 که 
مبنــای حقوقــی بین المللی برای 
توافق هســته ای ایران است، تاکید 
کرده و گفته است که »امضای برجام 
دستاورد مهم سیاسی و دیپلماتیک 
بود که هدف از آن تقویت نظام، منع 
اشــاعه هســته ای و ارتقای امنیت 

منطقه بوده است.«

از اظهارات دیپلمات های اروپایی 
در جلســه روز جمعه شورای امنیت 
نیز چنین برمی آیــد که حفظ برجام 
برای اروپایی ها بســیار مهم است؛ در 
حالی که فعال شــدن مکانیزم ماشه 
علیه ایران به معنی مرگ برجام است. 

ماشه »190 هزار سو«
از این رو ناظران سیاسی صریحا 
بیان می کنند که آمریــکا در هفته 
پیش رو نیز مانند جمعه گذشــته 
نخواهد توانســت همراهی چین، 
روسیه و شــرکای اروپایی برجام را 

جلب کند. 
اما از آن جایــی که فرض محال، 
محال نیســت، ایران در عین حال 
این احتمال ضعیــف را در نظر دارد 

که به هر دلیل نامعلومــی، آمریکا 
بتواند از سدهای مقابلش عبور کند 
و تحریم ها را باز گرداند. برای چنین 
وضعیتــی گزینه هــای متعددی 

مطرح شده است. 
روز گذشته کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس طی 
بیانیه ای تاکید کــرد:  »در صورت 
فعال شدن غیرقانونی مکانیزم ماشه، 
ســازمان انرژی اتمی می بایســت 
ضمــن بازگرداندن کلیــه فعالیت 
هسته ای به سطح پیش از سال 9۴، 
بــا بهره گیری از ســانتریفیوژهای 
نســل IR8 ،IR6 ،IR۴ به سرعت 
جهت تأمین نیاز کشور برای تأمین 
190 هزار سو غنی سازی، اقدام کند. 
همچنین در عملیاتی کردن ساخت 
پیشران هســته ای در جهت تجهیز 
ناوگان هــای دریایی کشــورمان 

تسریع نماید.«
گذشــته از این، علی خضریان، 
ســخنگوی کمیســیون اصل 90 
مجلس هــم دو روز پیــش از ارائه 
طرح دو فوریتی مجلس برای خروج 
خودکار از برجــام در صورت فعال 

شدن مکانیزم ماشه خبر داد.
دست رد به سینه NPT و 

آژانس
گزینه دیگر خروج از NPT است 
که به رغم هزینه هایی که دارد، قبال 
به آن اشــاره شده اســت. زمستان 
پارسال وقتی سه کشــور انگلیس، 
فرانســه و آلمان تهدید کردند که 
مکانیزم ماشــه را علیه ایران فعال 
می کنند، محمدجواد ظریف اعالم 
کرد که در این صــورت ایران از این 
پیمان خارج خواهد شــد که البته 
مدت کوتاهی بعد اروپایی ها تهدید 

خود را پس گرفتند. 
کارشناســان تاکید می کنند که 
مطابق NPT، اگر حقوق کشوری 
در این پیمان رعایت نشــود و برای 
دستیابی آن کشور به تکنولوژی های 
صلح آمیز اتمی موانعی ایجاد شــود 
دلیلی ندارد که آن کشــور تعهدی 
به غربی ها و اعضای NPT داشــته 
باشــد، از این رو ایــران در صورت 
بازگردانــدن تحریم های شــورای 

امنیت علیه آن، حــق خروج از این 
پیمان را دارد. 

تنزل سطح همکاری ها با آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی نیز گزینه 
دیگری اســت که ایــران می تواند 
در پیــش گیــرد. آنچنانکه برخی 
تاکیــد می کنند حســن روحانی 
سال گذشته در نامه ای، سران ۴+1 
را تهدیــد کرده بود کــه در صورت  
تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران، 
کشــورمان همکاری بــا آژانس را 

تعلیق خواهد کرد. 
فرصت کوتاه ترامپ

حال بایــد دید آیا سرنوشــت 
تقــالی آمریکا در هفتــه آینده نیز 
به سرنوشــت تــالش بی ثمر هفته 
گذشته اش خواهد انجامید یا اینکه 
باالخره راهی پیدا خواهد کرد. اگر 
ماشــه چکانده شــود و دوئلی رخ 
دهد، قربانی این دوئل برجام خواهد 
بود؛ چراکه با شلیک دو طرف نابود 

خواهد شد. 
در غیر ایــن صورت امــا ایران 
یک پیروزی دیگــر را تجربه خواهد 
کــرد؛ پیروزی ای که بــرای ترامپ 
گران خواهــد بود. فرآیند اســنپ 
بک حدود دو ماه طول می کشــد و 
با 1۳ آبان موعد برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا مصادف 
خواهد شــد. آمریکا فرصت زیادی 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران 
ندارد و اگر نتواند به زودی ماشــه را 
بچکاند، با یک ناکامــی دیگر وارد 

رقابت های انتخاباتی خواهد شد.

گزینه های متعددی برای پاسخ ایران به اسنپ بک وجود دارد؛

دو دست روی دو ماشه

خبر

رئیس فراکســیون ورزش مجلس شــورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی در مورد  
قرارداد ویلموتس کوتــاه نمی آید، این پرونده در 
کمیسیون اصل 90 مجلس و کمیته تربیت بدنی 
کمیسیون فرهنگی باز شده است و نتایج بررسی 
آن ظرف چنــد هفته آینده به دســتگاه قضایی 

تقدیم می شود.
محمد مهدی فروردین، رئیس فراکســیون 
ورزش و نماینده فیروز آباد در مجلس شــورای 
اسالمی در حاشیه جلسه علنی دیروز-چهارشنبه- 
در جمع خبرنگاران درباره قــرارداد ویلموتس 
گفت: این قرارداد غیرکارشناســی است و از قبل 

منعقد شده است، افرادی که در عقد قرارداد نقش 
داشته اند از صالحیت الزم برخوردار نبودند؛ وقوع 
چنین رخدادهایی باعث بی اعتمادی افکار عمومی 

نسبت به خیلی از مسائل می شود.
وی با بیــان اینکــه در عقــد قراردادها باید 
حقوقدان های قوی حضور داشته باشند، افزود: 
پس از آن نیز اگر مشکلی حقوقی ایجاد می شود، 
باید وکیل قوی از پرونده دفاع کند، اما وکیل این 
پرونده توان دفاع و بیان دالیل را ندارد؛ این مساله 
به افکار عمومی این گونه القا می کند که شاید تبانی 

صورت گرفته است.
نماینــده فیروزآباد در مجلــس تاکید کرد: 

 باید با مســببان این قــرارداد برخورد شــود.
وی ادامه داد: بنابر اصل 8۲ قانون اساسی استخدام 
کارشناســان خارجی بدون نظر مجلس شورای 
اسالمی امکان پذیر نیست،  اســتخدام مربی و 
بازیکن خارجی نیز مصداق همین امر است، اما 
مجلس شورای اســالمی از جزییات این قرارداد 

بی خبر بوده است.
رئیس فراکســیون ورزش مجلس شــورای 
اسالمی افزود: پاسخگویی وزارت ورزش و جوانان 
و فدراسیون فوتبال در این زمینه ضروری است، 
اظهار بی اطالعی وزارت ورزش و جوانان نسبت به 

این پرونده قابل قبول نیست. 

وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش و جوانان باید 
نقش نظارتی داشته باشد و نباید مجوز عقد چنین 
قراردادی را صادر می کرد، تصریح کرد: این مربی نه 
تنها هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته، 
بلکه مربی 600 هزار یورویی با ۲.5 میلیون یورو به 
فوتبال کشور وارد شده و در کوتاه ترین زمان نیز 
محکوم شده ایم که غرامت سنگین پرداخت کنیم.
فروردین گفت: این هزینه در حالی است که 
می توانستیم آن را برای مشکالت درمانی کشور، 
زیرســاخت های ورزشی و ســایر صرف کنیم، 
دستگاه هایی که در این قضیه کوتاهی کرده اند 

باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: فراکســیون ورزش بر اســاس 
مستنداتی که در کمیسیون اصل 90 در هفته های 
آینده نهایی و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد 
گرفت این موضوع را دنبال می کند؛ این قرارداد 
مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 

باید پاسخگو باشند. 
وی تاکید کرد: طرح ســوال از وزیر ورزش در 

مجلس شورای اسالمی کلید خورده است.

رئیس فراکسیون ورزش:

مجلسدرموردقراردادویلموتسکوتاهنمیآید
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قالیباف: 
طرح»سوالازرئیسجمهور«

دنبالخواهدشد
رئیس مجلس در واکنش به اخطار یک نماینده 
درباره عدم اعالم وصول طرح سوال از رئیس جمهور 
گفت: »هیأت رئیســه به آیین نامــه عمل کرده و 
سوال از رئیس جمهوری دنبال خواهد شد.« جبار 
کوچکی نژاد، نماینده رشــت و عضو کمیســیون 
برنامه و بودجه دیــروز گفت: حــدود ۲00 نفر از 
نمایندگان بحث سوال از رئیس جمهوری را امضا 
کردند و این حق نمایندگان اســت و قانون نیز این 
اجازه را به آنها داده است. بنا بر آیین نامه هیأت رئیسه 
یک هفته فرصت دارد ســوال را به کمیسیون های 
مربوطه ارجاع دهد؛ چرا هیأت رئیسه به آیین نامه 
عمل نمی کند و با گذشــت چند ماه هنوز سوال از 

رئیس جمهوری را اعالم وصول نکرده است؟
    

بلومبرگ مدعی شد: 
احتمالاقدامواشنگتنعلیه
تبادالتنفتیایران-ونزوئال

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت که دولت 
ترامپ در حال بررسی تحریم های مضاعفی علیه 
ونزوئال است که این تحریم ها به دنبال متوقف کردن 
معدود تبادالت نفتی باقی مانده برای این کشــور 
است که عمدتا با کشورهای آمریکای جنوبی انجام 
می شود. این منابع به شرط ناشناس ماندن نامشان 
اظهار کردند که این اقدام آمریکا تبادالت نفت خام 
با شرکت های اروپایی و آســیایی را نیز هدف قرار 
می دهند. به نوشته بلومبرگ مقامات آمریکایی با 
این تحریم ها صادرات بنزین به ونزوئال از سوی ایران 

را در اولویت قرار داده اند.
    

ریاضخواستارتمدید
تحریمهایتسلیحاتیایرانشد

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
عربستان)واس(، نشست هفتگی  شورای وزیران 
سعودی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این 
کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این 
نشست، شورای وزیران سعودی با متهم کردن ایران 
به دخالت در امور کشورهای منطقه مدعی شد که 
»ریاض هرگونه اقدام بین المللی که منجر به بسته 
شدن  دست های تخریبی ایران در منطقه می شود 
را تایید می کند.« تالش ســعودی ها برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران درحالی است که 
قطعنامه آمریکا در این رابطه اخیرا در شورای امنیت 

سازمان ملل شکست خورده است.
    

 العربی الجدید با اشاره 
به سفر الکاظمی به آمریکا:

ترامپبهدنبالدورکردنعراق
ازایراناست

روزنامه العربی الجدیــد در گفت وگو با برخی 
منابع مطلع اعالم کرد که ترامپ در سفر الکاظمی 
به واشنگتن پیشنهاد حمایت گسترده را خواهد داد 
و در مقابل از او می خواهد که از تهران دور شود. یک 
منبع مسئول در دفتر نخست وزیر عراق که خود نیز 
در این سفر الکاظمی را همراهی می کند گفته است 
که الکاظمی تصور کاملی از خواسته آمریکا دارد و 
آن به ایران و مساله حشدالشعبی در عراق مربوط 
می شود. به گفته او موضوع وابستگی بغداد به تهران 
در دو موضوع برق و گاز، در این سفر مورد تاکید است. 

    
صدورمجوزعمانبرایورود
گروهیازایرانیانبهاینکشور

دولت مســقط برای ورود گروهــی دیگر از 
ایرانیان بــه عمان مجوز صادر کــرد. به گزارش 
ایسنا، با تالش ســفارت  ایران در مسقط، دولت 
عمان مجوز ورود گروهی دیگر از هموطنان به این 
کشور را صادر کرد .براساس این گزارش، دولت 
عمان در پی شیوع ویروس کرونا در این کشور به 
مانند سایر کشورها محدودیت هایی را برای رفت 
و آمد اتباع سایر کشــورها به این کشور عربی در 

نظر گرفته است.
    

بولتون:
عدمتواناییبرایبراندازی
حکومتایران،یکتراژدی

بزرگاست
جــان بولتون به بیــان ادعاهــای تکراری و 
بی اساس علیه ایران پرداخت. به گزارش ایلنا به 
نقل از بی بی سی، جان بولتون مشاور امنیت ملی 
سابق آمریکا مدعی شد: ایران آسیب پذیر است 
ولی تراژدی بزرگ این اســت که آمریکا و دیگر 
کشورها نتوانســتند به مردم ایران کمک کنند 
که حکومت ساقط و سرنگون شود. وی در ادامه 
در مورد خروج از برجام گفت: سیاست خروج از 

برجام شکست نخورد ولی کافی نبود.

کمیسیون امنیت ملی 
می گوید: در صورت فعال 
شدن غیرقانونی مکانیزم 

ماشه، سازمان انرژی 
اتمی می بایست ضمن 

بازگرداندن کلیه فعالیت 
هسته ای به سطح پیش 

از سال 9۴، به سرعت 
جهت تأمین نیاز کشور 

برای تأمین 190 هزار سو 
غنی سازی، اقدام کند

ایران این احتمال ضعیف را 
در نظر دارد که به هر دلیل 

نامعلومی، آمریکا بتواند از 
سدهای مقابلش عبور کند و 
تحریم ها را بازگرداند و برای 
چنین وضعیتی گزینه های 
متعددی مطرح شده است

رئیس دفتر رئیــس جمهور با بیان اینکه باید واکســن 
روسی کرونا را بررسی کنیم، گفت: واکسن کرونا که مورد 

تایید سازمان بهداشت جهانی باشد را قطعا می خریم.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز 
هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره امکان خرید واکسن 
تولید شده توسط روسیه اظهار کرد: وزارت بهداشت در حال 
رصد واکسن های تولید شده در دنیا برای درمان کرونا است. 
تاکنون ۲8 واکسن از مرحله حیوانی عبور کرده است. ما هم 
قطعا واکسنی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشد 
را خرید می کنیم البته خود ما هم در حال ساخت واکسن 
هستیم. واکسن روسی را باید بررســی کنیم تا ببینیم این 

واکسن را بخریم یا سایر واکسن ها را.

وی همچنین درباره مالکیت نفتکش های توقیف شده 
توسط آمریکا، اظهار کرد: نفتکش ها متعلق به ایران نیست و 
ما نفتی که می فروشیم و پول آن را می گیریم را دیگر دنبال 
نمی کنیم. نفتکش بــه ایران تعلق نــدارد و نفت آن را هم 

دیگران خریده بودند.
واعظی درباره اظهارات آشــنا دربــاره وقایع آبان 98 
تصریح کرد: آماری که درباره آن وقایع اعالم شــد درست 
است و گزارش های آن به رئیس جمهور داده شد و اگر آقای 
آشــنا عددی ندارد، بحث دیگری اســت؛ آنچه اعالم شد، 

درست است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش بــه اقدام آمریکا 
برای شــکایت از ایــران به خاطــر نقض برجــام، تصریح 

کرد: آمریــکا از زمانی که از برجام خارج شــده اســت در 
تمامــی اقدامات حقوقی خود شکســت خورده اســت و 
اکنون به اقدامی متوســل شــده اســت که پایه حقوقی 
ندارد. آمریــکا می گوید چــون زمانی عضــو برجام بوده 
اســت پس می تواند از یکی از بندهای آن اســتفاده کند 
ولی روســیه، چین و کشــورهای اروپایی با اقدام آمریکا 
مخالف هســتند. فقط اعضای برجام می توانند از سازوکار 

 برجام اســتفاده کننــد و آمریکا هم عضو برجام نیســت. 
وی با اشــاره به جایگاه نه چندان مناسب ترامپ نسبت به 
رقیب انتخاباتی خود، خاطرنشان کرد: ترامپ در این شرایط 
دنبال کار تبلیغاتی اســت مثل ایجاد ارتباط بین امارات و 
اسراییل تا وضعیت افکار عمومی آمریکا را تغییر دهد. البته 
برای ما فرقی نمیک ند چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود 

زیرا ما سیاست اصولی خود را داریم.
واعظی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: 
تالش دولت همواره این بوده است که حقوق بازنشستگان 
به تدریج افزایش پیدا کند و امروز رئیس جمهور دســتور 

دادند تا حکم ها زده شود.
واعظی در پایان درباره نقشــه راه ســال پایانی دولت 
اظهار کرد: سند مهمی بر اساس تجربیات گذشته در ستاد 
اقتصادی دولت تنظیم شده است و امیدواریم رئیس جمهور 

آن را در هفته دولت اعالم کند.

واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

واکسنکرونایموردتاییدWHOراقطعامیخریم


