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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ورود ایــران بــه فاز غنی ســازی 
20درصدی، نگرانی ها در اسرائیل، اروپا، 
آمریکا و حتی شیوخ نه چندان دوست 
پیرامون ایران را دوچندان کرده است؛ 
به ویژه که این اقدام در آستانه ورود جو 

بایدن به کاخ سفید است. 
روزنامه »اسرائیل هایوم« نوشته که 
اطالعات نظامی اسرائیل حاکی است 
به محــض اینکه تهران دســتور دهد، 
ایران می تواند در طول یک ســال یک 
ســایت هســته ای نظامی کامال فعال 

تشکیل دهد.
این روزنامه با تاکید بــر اینکه »به 
نظر می رســد جمهوری اسالمی واقعاً 
می خواهد سالح هسته ای داشته باشد«، 
ادامه داده: »اسرائیل با هشدار نسبت به 
اینکه از سرگیری شرایط ذکر شده در 
توافق هسته ای 2015 یک فاجعه است 
معتقد اســت جمهوری اسالمی قصد 
دارد هنگام مذاکره با دولت بایدن از این 
ذخایر هسته ای به عنوان یک اهرم فشار 

استفاده کند.«
رسانه اسرائیلی به اداره استراتژی و 
اداره ســوم ارتش اسرائیل که به نوشته 
این روزنامه به نام »دایره ایران« شناخته 
می شود نیز اشــاره کرده و نوشته است 
که ایــن اداره وظیفه دارد ســه گزینه 
برای اسرائیل جهت تضعیف تالش های 

هسته ای تهران یا در صورت لزوم مقابله با 
این کشور ارائه دهد، این گزینه ها به زودی 

به دولت ارسال می شود.
موضع مشترک لودریان و اسرائیل

در نهایت نیز از قول مقامات اسرائیلی 
اطمینان داده که دولت از هیچ تالشی 
برای متقاعد کردن آمریکا جهت امضای 
توافقی بهتر با تهران که شــامل برنامه 
موشــکی و حضور منطقه ای آن شود، 

دریغ نمی کند.
به نظر می رسد این فصل مشترک 
همه طرف های مقابل ایران اســت؛ 
از عربســتان و امارات و بحرین گرفته 
تا اروپا و اســرائیل خواهان یک توافق 
جدید و فراگیرتر با تهران هســتند و 
هرچه ایــران بی پرواتر عمل می کند، 
اصرار آنهــا برای چنیــن توافقی نیز 

شدت می گیرد. 
وزیر خارجه فرانسه هم مانند آنچه 
در »اســرائیل هایوم« آمده بود، مدعی 
شده که ایران در مسیر تقویت توانمندی 

ظرفیت سالح اتمی خود است.
ژان ایو لودریان در مصاحبه ای با 
نشــریه ژورنال دومانش گفته است: 
بازگشــت ایران و آمریــکا به برجام 
کافی نخواهد بود و مذاکرات سختی 
باید درباره برنامه توســعه موشکی و 
فعالیت های بی ثبــات کننده ایران 
در کشــورهای همســایه و منطقه 

صورت گیرد.

نگرانی از پیامدهای نظامی یکی از 
اقدامات ایران

اظهــارات لودریان پــس از بیانیه 
هشــدارآمیز تروئیکای اروپایی است. 
انگلیس، فرانســه و آلمان روز شــنبه 
بیانیه ای منتشر کردند که یک نسخه 
آن هم در تارنمــای وزارت امور خارجه 

انگلیس منتشر شد. 
بیانیه آنها یک ابراز نگرانی و واکنشی 
به آغاز فرایند تولیــد اورانیوم فلزی در 
ایران بود کــه در آن توضیح داده بودند 
که ایران در این مورد پنهان کاری کرده و 
تولید این اورانیوم به طور بالقوه می تواند 

پیامدهای نظامی داشته باشد. 
آنها با بیان اینکــه توجیه معتبری 
برای اســتفاده از اورانیوم فلزی توسط 
ایران وجود ندارد، تاکیــد کرده بودند: 
»ایران تحت برجام متعهد شــد که به 
مدت 15 سال به تولید اورانیوم فلزی یا 
انجام تحقیق و توسعه درباره فلزشناسی 
اورانیوم دست نزند. ما شــدیدا از ایران 
می خواهیم که ایــن فعالیت را متوقف 

کند.«
آژانس سوء تفاهم ایجاد نکند

موضــوع کارخانه تولیــد اورانیوم 
فلزی در مــاده چهار قانــون جنجالی 
»اقــدام راهبری برای لغــو تحریم ها و 
صیانــت از حقــوق ملت ایــران« که 
مجلــس به تازگــی تصویب کــرده و 
دولــت و ســازمان انــرژی اتمــی در 

 حال اجرای آن هســتند، آمده اســت.  
سازمان انرژی اتمی اما در پاسخ به بیانیه 
تروئیکای اروپایی اعالم کرد که »برنامه 
تولید سوخت پیشــرفته )سیلیساید( 
همانطور که در گزارش اخیر آژانس آمده 
است نخستین بار بیش از دو سال پیش به 
آژانس ارائه شده و در طول این مدت نیز 
در چند مرحله اطالعات تکمیلی و نهایتاً 
اطالعات پرسشنامه طراحی )DIQ( به 

آژانس ارسال شده است.«
این سازمان همچنین در اعالن خود 
اضافه کرده: »توضیــح اینکه در فرایند 
تولید سوخت پیشــرفته )سیلیساید( 
اورانیوم فلزی یک محصول میانی است 
که در فرآیند تولید بدون توقف در این 
مرحله، بالفاصله ســوخت پیشــرفته 

)سیلیساید( تولید می شود.«

در نهایت نیز ســازمان انرژی اتمی 
ایران اظهار امیدوری کــرد که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر 
جزییات غیرضرور در گزارشات خود از 
بروز زمینه های سوء تفاهم جلوگیری 

کند.
از پاسخ سازمان انرژی اتمی به بیانیه 
تروئیکای اروپایی چنین برمی آید که این 
سازمان سعی کرده با توضیحات فنی، 
طرف مقابل را متوجه کند که تخطی از 
برجام و پنهــان کاری صورت نگرفته و 
آژانس بین المللی نیز از قبل در جریان 

اقدام ایران بوده است.
دیپلماسی تند و صریح ظریف

پاســخ تند را اما محمدجواد ظریف 
داده است. او در توئیتی در پاسخ به این 
بیانیه، بی عملی اروپا را یادآوری کرد. او 
نوشت: »رهبران سه کشور اروپایی- که 
برای اجرای تعهــدات خود ذیل برجام 
بر امضا و اجــازه کارگزاران اوفک )دفتر 
کنترل دارایی های خارجی خزانه داری 
آمریکا( متکی هستند -  هیچ کاری برای 

حفظ برجام انجام نداده اند.«
او در پاســخ به این خواست اروپا که 
مکرر از ایران می خواهد به تعهدات خود 
و برجام پایبند باشد، تصریح کرد: »آیا 
ابتکار مرده زاده شده امانوئل ماکرون یا 
خودداری انگلستان از پرداخت بدهی 
مقرر در حکم دادگاه را به یاد دارید؟ این 
به خاطر ایران است که برجام زنده است، 

نه سه کشور اروپایی.«
او به طور مشخص خطاب به لودریان 
نیز نوشت: »همکار محترم، شما دوران 
کاریت در کابینه را با فروش جنگ افزار به 
جنایتکاران جنگی سعودی آغاز کردی. 
از بیان حرف های پوچ و مهمل در مورد 

ایران دست بردار.«
از لحن ظریف و همینطور اقدامات 
ایران، این طور به نظر می رسد که ایران به 
دنبال نشان دادن قدرت خود است تا پس 
از ورود بایدن به کاخ سفید، با دست پُر پای 
میز مذاکره با او بنشیند؛ در واقع از موضع 

قدرت، نه از موضع ضعف.
 یک موشک در 100 مایلی 

یواس اس نیمیتز 
ایــن قدرتنمایــی اما برای ســایر 
طرف هــا نگران کننده شــده اســت؛ 
قدرتنمایی ای که صرفا شــامل نصب 
سانتریفیوژهای پیشرفته، غنی سازی 
20 درصدی اورانیــوم، کارخانه تولید 
اورانیوم فلزی و گســترش تاسیسات 

هســته ای نمی شــود، بلکه رزمایش 
 اخیر ایران را نیز باید بــه آن اضافه کرد. 
این رزمایش که مرحلــه دوم و نهایی 
رزمایــش پیامبــر اعظم)ص( ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی است، از روز 
جمعه در منطقه عمومی کویر مرکزی 
ایران آغاز شد و طی آن عملیات راهبردی 
راهبردی موشک های بالستیک دوربرد 
ضدناوهای متخاصم فرضی دشــمن و 
انهدام اهداف به انجام رسید.  نکته قابل 
توجه اما دربــاره آن، فرود دســت کم 
یک موشک بالســتیک در جریان این 
رزمایــش، در 100 مایلی ناو هواپیمابر 
 یواس اس نیمیتز و ناوگــروه همراه آن 

در اقیانوس هند است. 
فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی 
این خبر را داده و نوشــته که یکی از این 
مقامات گفته: »ما از قبل انتظار شلیک 
موشک ]به آب های نزدیک ناو نیمیتز[ 
را داشتیم، اما نگرانی ما این بود که ایران 
قصد دارد موشــک را در چه فاصله ای 

فرود بیاورد.«
به نوشته این رســانه، ماهواره های 
جاسوسی آمریکا شــلیک موشک از 
خاک جمهوری اسالمی ایران را رصد 
کرده اند امــا در عین حال مشــخص 
نیســت که آیا رادارهــای ناوچه های 
موشک اندازی که ناو هواپیمابر نیمیتز 
را اســکورت می کنند، توانســته اند 
موشک های ایرانی را   رصد کنند یا خیر.

این نمایش های موشکی همزمان که 
کارکرد قدرت نمایی دارند، فشارها برای 
مذاکره موشکی و منطقه ای با ایران را نیز 
باال می برند. حال باید دید که بایدن تحت 
تاثیر این قدرت موشکی و تهدید ایران به 
توسعه هسته ای قرار می گیرد و خواهان 
یک مذاکره برابر با ایران می شود یا تحت 
تاثیر فشارهای اروپا و اسرائیل و شیوخ 
قرار می گیرد و سیاســت فشار از باال به 

ایران را ادامه می دهد. 

دور تازه فشارها با اجرای مصوبه مجلس آغاز شده است؛

اورانیوم فلزی و نگرانی اروپایی

خبر

محمود صادقی، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای 
واگذاری نظارت بر فضای مجازی به صدا و ســیما را غیرقانونی 

عنوان کرد. 
نماینده مجلس دهم در گفت وگو با انتخاب در این باره اظهار 
کرد: ما در قانون نویسی بودجه آن هم برای بازه زمانی یک ساله 
باید به موضوعات مرتبط با دخل و خرج کشور بپردازیم و اینکه 
مجلس بخواهد چنین حکمی بدهد و نظارت و تصمیم گیری برای 
فضای مجازی را به صداوسیما واگذار کند، اصال در شأن و جایگاه 
بودجه نیست و انتظار می رود که شورای نگهبان نیز با توجه به 

همین موارد این پیشنهادات را رد کند.

وی افزود: نکتــه دیگری که به نظر من باعث می شــود که 
پیشنهاد و نظر کمیسیون تلفیق غیرقانونی باشد، این است که 
مجلس نمی تواند چیزی را تصویب کنــد که منجر به افزایش 
هزینه های عمومی شــده و بار مالی داشته باشد و این هم یکی 
دیگر از نکاتی است که شورای نگهبان با توجه به آن می تواند از این 

تصمیم کمیسیون تلفیق ایراد بگیرد.
صادقی با بیان اینکه صداوســیما برخالف اصل 175 قانون 
اساســی که اشــاره دارد باید اصل آزادی بیان و نشــر افکار با 
رعایت موازین اسالمی و ملی تامین شــود را رعایت نمی کند، 
گفت: صداوسیما در اکثر دوران به ویژه در دوران اخیر مشغول 

محدودسازی آزادی بیان است و همین باعث شده که مردم به 
رسانه های بیگانه روی بیاورند. حاال اگر بخواهند این رویه نیز به 
فضای مجازی هم سرایت کند، مشخص نیست چه نتایجی را به 
همراه دارد. البته این هم سوال است که آنان چطور می خواهند این 
مساله را به فضای مجازی تعمیم بدهند؟ شاید دنبال آن باشند که 
هرکسی برای فعالیت در فضای مجازی باید مجوز از صداوسیما 
بگیرد که تقریبا غیرممکن است و اگر قرار بر تنظیم قوانین جدید 
باشد که قانون تمام این ظرفیت ها را در موضوعات مختلف مثل 

جرائم رایانه ای و .... پیش بینی کرده است.
این نماینده ســابق مجلس شورای اســالمی افزود: شاید 

بخواهند یک موازی کاری جدیدی را ایجاد کنند که این هم روش 
درستی نخواهد بود. به ویژه آنکه فضای مجازی و نظارت بر آن 
نیازمند یک تخصص و علم است که باید این امر را به متخصصان 
و کارشناسان این حوزه مثل وزارت ارتباطات سپرد و نباید در این 

مساله صداوسیما دخالت کند.

محمود صادقی: 

واگذاری فضای مجازی به صداوسیما غیرقانونی است 
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بدهی 1۶ میلیون دالری ایران و 
 احتمال تعلیق حق رأی 

در سازمان ملل
به دنبال بدهی بیش از 1۶ میلیون دالری ایران 
در پرداخت حق عضویت در سازمان ملل دبیر کل 
ســازمان ملل در نامه ای اعالم کرده ایران به همراه 
۹ کشور لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، 
سودان جنوبی، ســومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و 
زیمبابوه، حــق رأی در مجمع عمومی ملل متحد 
نخواهند داشت. در میان این 10 کشور غالبا فقیر 
آفریقایی بیشــترین میزان بدهی متعلق به ایران 
است. گفتنی است ایران به دلیل تحریم های مالی 
و بانکی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در 
بانک های خارجی نیست و به همین دلیل از سال 
201۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل 

پرداخت نکرده است.
    

اعتراف برلین؛
 اینستکس تا حد زیادی 

بی اثر بوده است
وزارت امورخارجه آلمان اعــالم کرد که کانال 
تجاری اروپا با جمهوری اســالمی ایران، موسوم 
به اینســتکس »تا حد زیادی بی اثر« بوده است. به 
گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، وزارت امورخارجه 
آلمان در پاسخ به پرســش امید نوری پور، نماینده 
حزب سبزها در پارلمان این کشور اعالم کرده که ساز 
و کار مالی اتحادیه اروپا موسوم به »اینستکس« برای 
مبادله تجاری با ایران همچنان بی اثر بوده و از زمان 
تأسیس آن در دو سال پیش تا کنون فقط یک مبادله 

موفقیت آمیز از طریق آن انجام شده است.
    

 احمدرضا جاللی همچنان 
در زندان اوین است

هالله موسویان، وکیل مدافع احمدرضا جاللی 
در گفت وگو با ایلنا در خصــوص آخرین وضعیت 
موکل خود، اظهار کرد: موکلم همچنان در قرنطینه 
بند 20۹ زندان اوین است و شرایط تغییر نکرده است. 
متأسفانه فعال اجازه مالقات و تماس تلفنی با آقای 
جاللی را نداریم. وی با بیان اینکه حکم موکلم قطعی 
شده اما اجرای حکم متوقف شده است، افزود: با توجه 
به اینکه موکلم تابعیت کشور سوئد را نیز دارد، باید 
منتظر باشیم تا نتیجه مذاکرات دیپلماتیک ایران و 
کشور متبوع موکل مشخص شود. احمدرضا جاللی 
در سال ۹5 بازداشت و به اتهام جاسوسی و همکاری 

با دول متخاصم به اعدام محکوم شده است.
    

محسن هاشمی: 
 1۴00، دوراهی رفاه 
یا ونزوئال شدن است

محسن هاشمی، عضو شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی در کنگره حزب ندای ایرانیان 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 را یک دوراهی 
مهم برای آینده ایران دانست و گفت: ما در یک دو 
راهی هستیم؛ یک مسیر ونزوئال شدن است که تداوم 
عدم سرمایه گذاری و تورم رکودی ادامه دار است و راه 
دوم آغاز یک مسیر سازندگی و رونق شبیه اتفاقی که 
پس از جنگ هشت ساله رخ داد؛ با این تفاوت که در 
این مسیر خطر کاهش قیمت نفت نیز وجود ندارد و 
می توان برای یک دهه رونق اقتصادی را تجربه کرد.

    
رقیب انتخاباتی نتانیاهو:

 می توانم مواضع سخت تری 
در قبال ایران اتخاذ کنم

رقیب انتخاباتی نتانیاهو در انتخابات پیش رو 
به بیان اظهاراتی علیه ایــران پرداخت. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، گیدئون ســعر گفت: من فکر 
می کنم در مقایســه با نتانیاهو در جایگاه بهتری 
هستم و می توانم  گفت و گوی مفیدی با جو بایدن 
رئیس جمهور منتخب  داشــته باشم؛ من مواضع 
ســخت گیرانه و شــدیدتری در مورد ایران اتخاذ 

خواهم کرد.
    

 واکنش مجلس اعالی عراق 
به تحریم آستان قدس رضوی

»همام حمــودی«، رئیــس مجلس اعالی 
اسالمی عراق تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
علیه آستان مقدس رضوی ایران را محکوم کرد 
و گفت که این اقدامات در تضاد با آزادی مذهبی 
و قوانیــن بین الملل اســت. شــبکه تلویزیونی 
»روودآو« به نقــل از این مجلس گــزارش داد 
که حمودی با صــدور بیانیــه ای در واکنش به 
ایــن تحریم ها گفت کــه تحریم هــای آمریکا 
علیه شــرکت های تابع آســتان مقدس رضوی 
»دست درازی آشکار« بر مقدسات مسلمانان و 
زیر پا گذاشتن آزادی های دینی و عبادی است که 
مصوبه شورای حقوق بشــر سازمان ملل آن را به 

رسمیت شناخته است.

نکته قابل توجه درباره 
رزمایش اخیر سپاه اما 

فرود دست کم یک موشک 
بالستیک در جریان این 

رزمایش، در 100 مایلی ناو 
هواپیمابر یواس اس نیمیتز 

و ناوگروه همراه آن در 
اقیانوس هند است

تروئیکای اروپایی ضمن 
ابراز نگرانی درباره آغاز 

فرایند تولید اورانیوم فلزی 
در ایران، اعالم کرده: ایران 
تحت برجام متعهد شد که 

به مدت 1۵ سال به تولید 
اورانیوم فلزی یا انجام 

تحقیق و توسعه درباره 
 فلزشناسی اورانیوم 

دست نزند

ســخنگوی جبهه پایداری گفت: درصدد 
هســتیم با تبیین برنامه های اجرایی با رویکرد 
تحقق عدالت و ظلم ستیزی با دیگر گروه های 
انقالبی وحدت گفتمانی ایجاد کنیم تا زیر سایه 

هم افزائی انقالبی، وحدت پایدار را رقم بزنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مجید متقی فر 
افزود: بنابراین در ایــن زمینه الگوی عملیاتی، 
چون ادوار گذشــته انتخابات با دیگر گروه های 
هم سو در چهار مرحله پی خواهیم گرفت؛ اول 
وحدت حول عدم تخریب همدیگر، دوم وحدت 
حول ترویج گفتمان کالن عدالت به عنوان راه 

حل مشکالت مردم و البته این به معنای نادیده 
گرفتن مؤلفه های های مهمی، چون کارآمدی 
نیست، مرحله سوم وحدت در اعمال شاخص ها 
در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و مرحله 
چهارم وحدت در رسیدن به گزینه اصلح رأی آور.

وی با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده اظهار کرد: جبهه پایداری در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 از کسی حمایت 
خواهد کرد که باالترین نمره را ضمن رای آوری، 
در احراز اصلح بودن مطابق شاخص های انقالبی 

داشته باشد.

متقی فر با بیان اینکه تالش می کنیم جریانات 
اصولگرای انقالبی را حــول همین محور جمع 
کنیم، تصریح کرد: قطعا تقابل مستقیم ما در این 
دوره از انتخابات با گروه ها و جریان های غرب گرا، 
غیر انقالبی و ناتوانی خواهد بود که قریب به ۸ سال 
است که با تنبلی و وادادگی و اشرافی گری، فساد و 
رانت خواری و عدم توجه به ظرفیت های داخلی، 
کشور و مردم را در بی سابقه ترین فشار معیشتی 

قرار داده اند. 
وی با تاکید بر اینکه امروز مسئول مصیبت ها 
و گرفتاری ها و مشکالت معیشتی مردم حاصل 

جمع دو جریان دگراندیــش اصالحات با همه 
طیف ها و گروه کارگزاران هستند، افزود: رسالت 
انقالبی اقتضا می کند شرایط و تحوالت اجتماعی 
و سیاسی را رصد کنیم و بسان دیده بان هوشیار 
مراقبت کنیم تا دشمن بار دیگر از مسیر دیگری 
راه نفوذ طراحی نکند و با اغواگری، چون گذشته 
مردم را فریب ندهد تا دوباره ناجوانمردانه بر ُگرده 
مردم سوار نشود و مصائب ۸ سال گذشته را تکرار 

نکند و ســرمایه های مادی و معنوی این ملت 
شریف را به حراج نگذارد.

سخنگوی جبهه پایداری بیان کرد: جبهه 
پایداری در این دوره از انتخابات همچون گذشته 
ارتباط حداکثری با دیگر گروه های اصولگرای 
انقالبی دنبال می کند و برای رسیدن به وحدت 
حداکثری مطابق شاخص های انقالبی از هیچ 
تالشی دریغ ندارد و به لحاظ گفتمانی و تبیینی 
معتقدیم آنچه می تواند پاسخ روشن به شرایط و 
وضعیت موجود بدهد رویکرد گفتمان عدالت 
اســت. با عدالت عملیاتی می توان بســاری از 
مشــکالت را حل کرد و کارآمدی عدالت محور 
ســخت ترین مشــکالت را می تواند به آسانی 

حل کند.

شرط و شروط جبهه پایداری برای وحدت با اصولگرایان


