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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تروئیکای اروپایی که در تمام دو سال 
گذشته به نکوهش ایاالت متحده بابت 
رفتارش در قبال برجام پرداخت و هر بار 
از فشارهای هم پیمان آمریکایی خود به 
تهران صرفا و صرفا اظهار تاسف کردند و 
به هزار بهانه از جبران خسارات خروج 
ترامپ از برجام ســر باز زدند، درنهایت 
دیروز نشان دادند که شرکای خائن ایران 

در برجام بودند. 
پس از سه روز نشست مجاری شورای 
حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی، 
فرانسه، انگلیس و آلمان پیشنهاد صدور 
قطعنامه علیه ایران را دادند؛ قطعنامه به 
بهانه خودداری ایران از ایجاد دسترسی 

آژانس به دو سایت ادعایی.
این پیشنهاد با مخالفت چین و روسیه 
مواجه شد و دو کشــور اعالم کردند که 
به دلیل مجازی بودن نشســت، امکان 
رأی گیری وجود ندارد. از این رو شورای 
حکام جلســه حضوری برگزار کرد و 
درنهایت قطعنامه پیشنهادی سه عضو 
اروپایی برجام علیه ایــران، با 25 رأی 

موافق تصویب شد. 

از میان 35 عضو شــورای حکام، دو 
عضو به قطعنامه مذکــور رأی منفی 
دادند که به گفته اولیانــوف، نماینده 
روسیه در سازمان ملل آن دو رأی متعلق 
به چین و روسیه اســت. تایلند، هند، 
آفریقای جنوبی، جمهوری آذربایجان، 
مغولستان، نیجر و پاکستان نیز هفت 

کشوری بودند که رأی ممتنع دادند. 
پشت پرده اقدام علیه ایران

قطعنامه شــورای حکام مربوط به 
ادعای گروســی در اولین روز نشست 
شورای حکام اســت که تاکید می کرد 
ایران اجازه بازرســی از دو سایت را به 
آژانس نداده است. در گزارش ها گفته 
نشده که این دو ســایت دقیقا در کجا 
هســتند، هرچند که برخــی عنوان 
می کنند یکی از ایــن دو محل، همان 
منطقه تورقوزآباد در جنــوب تهران 
است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل چند سال پیش به آن اشاره کرد 

و با تکذیب قطعی ایران مواجه شد. 
ســرویس های اطالعاتی آژانس و 
ایاالت متحده تاکید می کنند که ایران 
تا ســال 2003 یک برنامه تسلیحات 
هسته ای داشته است. خبرگزاری هایی 

چون رویتــرز هم که ادعــا می کنند 
برخی گزارش هــای آژانس را دیده اند، 
می گوینــد این دو محل ســایت های 
هستند که ایران در سال های 2003 و 
2004 فعالیت های هســته ای در آنجا 
داشته و بعدتر برای از بین بردن رد آثار 

اورانیوم تخریب شده اند.
به هر حال چه این ادعاها درســت 
باشند، چه واهی، منجر به صدور اولین 
قطعنامه پس از هشت سال علیه ایران 
شدند که می تواند مقدمه قطعنامه های 
سریالی باشد. این قطعنامه در واقع به 
معنی بازگشت قطعنامه های ضدایرانی 
اســت چراکه اولین قطعنامه شورای 
حکام از سال 2012 تاکنون علیه ایران 

محسوب می شود. 
هشدارهای پیش و پس از تصویب

این اولین قطعنامــه با واکنش تند 
ایران مواجه شــد. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
پنجشنبه شــب، پیش از آنکه شورای 
حکام قطعنامه علیه ایــران را تصویب 
کند، در توئیتی خطاب به شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به 
دسترسی آژانس در سال های 201۶ تا 

201۹ نوشت: »شــورای حکام آژانس 
نباید اجازه دهد دشمنان برجام منافع 

عالی ایران را به خطر بیندازند.«
وی سپس به سه کشور اروپایی عضو 
برجام اشاره کرد و ادامه داد که آنها نباید 
بعد از عدم پایبندی به تعهداتشان، لوازم 
جانبی به خطر انداختن منافع ایران را 

فراهم کنند. 
ظریــف همینطور اشــاره کرد که 

بیشترین بازرسی های آژانس در طول 
پنج سال اخیر در تاریخ آژانس در ایران 
صورت گرفته است و ایران چیزی برای 

پنهان کردن ندارد. 
او این نوید را داد که راه حل قابل قبول 
امکانپذیر است و در عین حال هشدار داد 
که »قطعنامه آن را خراب خواهد کرد.«

کاظم غریب آبادی، نماینده ایران 
در آژانس نیز پیش از تصویب قطعنامه، 
در نشست شورای حکام تاکید کرد که 
»ایران قلمرو خود را بر اساس ادعاهای 
دشــمنان به روی آژانس بــاز نخواهد 

کرد.«
با این هشــدارها درنهایت شورای 
حکام قطعنامه علیه ایــران را تصویب 
کــرد و واکنش شــدیداللحن ایران را 

برانگیخت. 
غریب آبادی دیروز با صدور بیانیه ای 
به شدت از اقدام شورای حکام انتقاد و 
تصریح کرد: »این قطعنامه نه موجب 
ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس 
بر اســاس ادعا های واهی و بی اساس 
می شود و نه موجب اعمال فشار به آن. 
جمهوری اسالمی ایران، این قطعنامه 
را کامال رد می نمایــد و اقدام مقتضی و 
مناسب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد 
نمود که مسئولیت و عواقب آن، بر عهده 

بانیان چنین قطعنامه ای خواهد بود.«
او همچنین با اشاره به ساالنه بیش 
از 33 دسترسی تکمیلی آژانس به ایران، 
به همکاری ایران با آژانس اشاره کرده 
و ادامه داده: »این قطعنامه چیزی جز 
زیاده طلبی و فزون خواهی نیســت و 
ایران زیاده طلبی را از جانب هر کشــور 

و سازمانی که باشد، کامالً رد می کند.«
یک تیر و دو نشان

در واقع شورای حکام آژانس انرژی 
اتمی در قطعنامه مصــوب دیروز خود 
از ایران خواسته که امکان دسترسی به 
آن دو محل را به بازرسان آژانس بدهد و 
پاسخ تند و مشخص ایران این است که 
چنین درخواستی را کامال رد می کند.  

حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی 
که می افتد این است که شورای حکام 
به موجب این قطعنامــه، ایران را برای 
دسترســی به دو ســایت ادعایی خود 

تحت فشار خواهد گذاشت. ایران زیر بار 
نخواهد رفت. در نتیجه پرونده به شورای 
امنیت ســازمان ملل کشیده خواهد و 
آنجا قطعنامه دیگری علیه ایران صادر 
می شــود و در نهایت با بهانه ای تحت 
عنوان تخطی ایران از انجام تعهدات خود 
در برجام و عدم همکاری با آژانس، برجام 

خاتمه خواهد یافت.
چنیــن ســرانجامی را چیــن نیز 
پیش بینی کرده است. چین دیروز در 
واکنش به تصمیم شورای حکام، اعالم 
کرد تصویب قطعنامه سه کشور فرانسه، 
آلمان و بریتانیا می تواند منجر به اقدام 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و 

خاتمه نهایی برجام شود.
این همان نتیجه مطلــوب دونالد 
ترامپ اســت؛ یعنی »نابــودی کامل 
برجام«. به ویــژه آنکه آمریکا در تالش 
مستمر برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران اســت که آبان ماه ســال جاری 
منقضی می شود. با راه پیدا کردن پرونده 
ایران به شــورای امنیت و کان لم یکن 
تلقی شدن برجام، عمال نگرانی از بابت 
پایــان تحریم تســلیحاتی ایران نیز 
پایــان خواهد داشــت؛ چراکه عمال 
دیگر برجامی وجود نخواهد داشت تا 
ذیل آن تحریم تسلیحاتی ایران پایان 
پذیرد. بدین ترتیب آمریکا با یک تیر، 
دو نشان زده است هم مانع از تجارت 
تسلیحاتی ایران شــده و هم برجام را 

نابود کرده است. 

قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران تصویب شد؛

مقدمه چینی برای ختم غائله برجام!

خبر

مرکز اطالع رسانی رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان 
از فرار عناصر حزب منحله دمکرات کردستان ایران و کومله از 

ارتفاعات آالنه، چومان و حاجی عمران خبر داد.
به گزارش ایرنا، مرکز رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان 
اعالم کرد: توپ باران مناطق مرزی کردستان عراق که محل 
حضور تروریســت های حــزب دمکرات و کومله اســت روز 
سه شنبه و چهارشنبه از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

انجام شد.
حمله توپخانه ای و موشکی سپاه به عناصر مسلح ضدانقالب 
در مرز کردستان در صبح چهارشــنبه 2٨ خرداد دومین روز 

حمالت توپخانه ای ســپاه به مواضع ضد انقــالب، ارتفاعات 
مرزی کردســتان، آماج حمالت قرار گرفت و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اقدام به توپ باران منطقه آالنه در مرز اقلیم 

کردستان کرد.
با تداوم حمالت توپخانه ای سپاه پاسداران، مطلع شدیم 
مصطفی هجری و خالد عزیزی، سرکردگان گروهک تروریستی 
حزب دمکرات کردستان ایران، به نیروهای خود دستور داده اند 
تا بالفاصله از مناطق ذکر شــده متواری و به اردوگاه اصلی در 

کویه بازگردند.
بر اســاس گزارش های دریافتی مستند، اعضای گروهک 

تروریســتی کومله و دو شــاخه دمکــرات وارد این منطقه 
نمی شــوند و قرار اســت جابجا شــده و به مکان های دیگر 
کوهستانی در شمال عراق عزیمت کرده و پایگاه های دیگری 

را در مناطق دورتر ایجاد کنند.
 کاوه بهرامی مسئول دستگاه فرماندهی نیروهای پیشمرگ 
دمکرات به پیشمرگان دستور عقب نشینی از این مناطق را داده 
و اعالم کرده با توجه به لو رفتن مخفیگاه این گروهک، از این 

پس نیروهایشان در این مناطق حضور نخواهند داشت.
 کاوه بهرامی در گفتگو با رسانه های اقلیم کردستان اعالم 
کرد سپاه پاســداران در این توپ باران از سالح های سنگین 

همچون توپ و کاتیوشا استفاده کرده و همزمان نیز هواپیماهی 
تجسسی بدون سرنشین ســپاه بر فراز آسمان این منطقه به 

پرواز در آمدند.
دیروز جمعه 30 خرداد ماه نیز چند فروند هواپیمای بدون 

سرنشین در مناطقی که توپ باران شده بود، دیده شده است.

ارتفاعات آالله و چومان توپ باران شدند؛

فرار سرکردگان حزب دموکرات کردستان بعد از حمالت سپاه 
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عصر دیروز و بیرون از هتل محل اقامتش:
 جسد قاضی منصوری در 

رومانی پیدا شد
جســد »غالمرضا منصوری« قاضی ایرانی که 
به دریافت 500 هزار یورو رشــوه متهم است و قرار 
بود به  منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران 
بازگردد، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی 
در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد و هویت جسد 
نیز به تأیید رسمی رسیده است.  به گزارش نشریات 
رومانی؛ قاضی منصوری از پنجره محل اقامت خود 
به پایین پرت شده و درگذشته است. منصوری بر 
اساس حکم دادگاهی در رومانی به  صورت موقت 

و مشروط آزاد بود. 
    

موسوی: 
توبه »طبری« باید مورد قبول 

مقام معظم رهبری باشد
حجت االسالم ســید کاظم موسوی، نماینده 
مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
موضوع فرصت توبه برای اکبر طبری که اخیرا از سوی 
غالمحسین اژه ای، معاون قوه قضاییه مطرح شده، 
گفت: این توبه را مردم یا حضرت آقا باید قبول کنند 
یعنی به قولی مقام معظم رهبری ایشان را بپذیرند 
که البته این فرصت توبه باید مبتنی بر نظر قاضی 
پرونده و رئیس قوه قضاییه باشد که آیا می شود در 
این موضوع با توبه از جزای وی صرف نظر کرد یا خیر. 
اما اصل این است که توبه مربوط به جرایم حدی بوده 

نه جرایم مرتبط با بیت المال.
    

عملکرد ضعیف هیأت رئیسه مجلس؛
80 نماینده معترضند

علی اصغر خانی، نماینده مردم شهرستان های 
شاهرود و میامی در مجلس شــورای اسالمی در 
توئیتی نوشت: حدود ٨0 نفر از نمایندگان نسبت 
به ترکیب کمیسیون ها معترض هستند، در حالی 
که در برخی از دوره هــای مجلس این رقم به تعداد 
انگشتان دست هم نبوده است و این عملکرد ضعیف 
هیأت رئیسه را نشان می دهد. وی ادامه داد: به نظر 
می رسد برخی از کمیسیون ها بسیار ضعیف شکل 

خواهند گرفت.
    

استقبال ایران از انتخاب 
اعضای جدید شورای امنیت 

ایران از انتخاب اعضای جدید شــورای امنیت 
سازمان ملل استقبال کرد. حساب کاربری وزارت 
خارجه در توییتر نوشت: »جمهوری اسالمی ایران از 
انتخاب هند، ایرلند، مکزیک و نروژ به عنوان اعضای 
جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد 
استقبال می کند. همزمان با آنکه دستورکار کلیدی 
شورای امنیت برای دوره 2022-2021 باید حمایت 
کارآمد از چندجانبه گرایی و حقوق بین الملل در برابر 
ایدئولوژی ها و حکومت های بدطینت باشد، ایران 

آماده همکاری با اعضای جدید است.«
    

 انتقاد یک امام جمعه 
از دوچرخه سواری زنان؛

غیرت ها کجا رفته؟
حجت االسالم سید محسن محمودی، امام 
جمعه موقت ورامیــن در خطبه های نماز جمعه 
دیروز با بیان اینکه امــروز عفت و حجاب و چادر 
زنان و دختران ما به شــدت مورد هجوم است، 
گفت: بسیار متاسف هستیم که برخی به عنوان 
ورزش، دختــران و زنان را به بیراهــه می برند، 
دوچرخه سواری یک زن با لباس های نامناسب 
با کدام ارزش اخالقی سازگار است، چرا برخی از 
ما به این موضوعات بی تفاوت شده ایم، غیرت ها 
کجا رفته است؟ برخی دختران را با آن وضعیت 
در ویتریــن مغازه ها قــرار دادن با کــدام معیار 
انسانی و اخالقی ســازگار اســت از عواقب این 

رفتارها بترسیم.
    

نوذر شفیعی:
اعزام نیروی دریایی هند به 

خلیج فارس با هماهنگی ایران بود
نوذر شــفیعی، تحلیل گر مســائل شبه قاره 
هند، درباره حضور نیــروی دریایی هند در تنگه 
هرمز و تاثیر آن بر مناســبات ایران و شــبه قاره 
هند، به ایلنا گفت: هند این اقدام را در چارچوب 
مالحظات خود انجام داده و قطعا پیشتر موضوع 
اعزام نیرو به تنگه هرمز را با مقامات ایران در میان 
گذاشته و ایران نیز این رفتار را به عنوان یک رفتار 
ضدایرانی تلقی نمی کند و در عین حال هند چون 
بخشی از مجموعه کشورهای منطقه است و آن 
طرف دریای عمان و اقانوس هنــد قرار دارد، در 
این قلمروهای دریایی قــدرت مانور دارد و بهتر 
از این اســت که آمریکایی ها از هزاران کیلومتر 
آن طرف تر می آیند؛ چــرا که حداقل هند قرابت 

منطقه ای دارد.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
اتفاقی که می افتد این است 
که شورای حکام به موجب 
این قطعنامه، ایران را برای 

دسترسی به دو سایت 
ادعایی خود تحت فشار 

خواهد گذاشت. ایران 
زیر بار نخواهد رفت؛ در 
نتیجه پرونده به شورای 

امنیت سازمان ملل کشیده 
خواهد

از میان 35 عضو شورای 
حکام، دو عضو )چین و 

روسیه( به قطعنامه علیه 
ایران رأی منفی دادند. 
تایلند، هند، آفریقای 

جنوبی، جمهوری 
آذربایجان، مغولستان، 

نیجر و پاکستان نیز هفت 
کشوری بودند که رأی 

ممتنع دادند. قطعنامه اما 
رأی مثبت 25 عضو دیگر به 

تصویب رسید

دبیــرکل حــزب پیشــروی اصالحات، 
گفت: با توجه به تبعات معرفــی کاندیداهای 
غیراصالح طلب که نتیجه اش افزایش نارضایتی 
از اصالح طلبان شــده اســت، به نظر می رسد 
بهتر اســت این جریان به اصالت خود بازگشته 
و با کاندیداهای شناســنامه دار اصالح طلب در 

انتخابات آینده شرکت کنند.
علی صوفی در خصوص مطرح شدن احتمال 
حمایــت اصالح طلبان در انتخابات ریاســت 
جمهوری از افرادی که به جریان راست سنتی 
و معتدالن تعلق دارنــد، به ایلنــا اظهار کرد: 
شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان در سال 

۹٨ رویکرد و راهبرد خود را برای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی طی مصوبه ای اعالم کرد و در آن 
اظهار کرد که نسبت به انتخابات های ۹2 ،۹4و 
۹۶ تغییر رویکرد داده است؛ تغییر رویکرد به این 
معنا که دیگر شیوه مشارکت بدون قید و شرط در 

انتخابات را کنار گذشته است. 
وی توضیح داد: یعنی قبــال اگر کاندیدای 
اصالح طلب داشــتیم و شــورای نگهبان رد 
صالحیت می کــرد ما به دنبال افــراد بینابین 
می رفتیم، مثــال در انتخابات ســال ۹2 آقای 
روحانی که اصال خود را اصالح طلب نمی دانست، 
نسبت به دکتر عارف که اصالح طلب بود ترجیح 
داده شد، یا در ۹4 لیستی که به عنوان لیست امید 

مطرح شد، یک لیست ائتالفی بود.
عضو شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان 
ادامه داد: اما در انتخابات ۹٨ تصمیم بر این شد 

که شــورایعالی سیاســتگذاری به عنوان نهاد 
تصمیم گیری انتخاباتــی اصالح طلبان، تنها 
معیارها و مالک های اصالح طلبی را در نظر بگیرد 
و کاندیداها صد در صد کاندیدای شناسنامه دار 
اصالح طلب و توانمند برای آن کار باشــند. بر 
همین روال هم شــورایعالی سیاســتگذاری 
وقتی دید تمــام کاندیداهای اصالح طلب را رد 
صالحیت کردند، اعالم کــرد که چون ما دیگر 
کاندیدای اصالح طلب نداریم، بنابراین لیست 
ارائــه نمی دهیم لذا همیــن روال تا این لحظه 

اعتبار دارد.
صوفی در ادامه اظهار داشت: با توجه به تبعات 
معرفی این نوع کاندیداها که نتیجه اش افزایش 
نارضایتی و ریزش رای اصالح طلبان شده است، 
منطقی به نظر می رسد که این جریان سیاسی 
برای بازیابی بدنه و اعتبار اجتماعی خود به اصالت 

و گفتمان خود باز گردد و با همان ادبیات با مردم 
صحبت کند و همچنین مسئولیت اقدام خود را 

هم بپذیرد.
وی تصریــح کــرد: تغییــر رویکــرد یــا 
مصلحت ســنجی و هر مســئله دیگــری به 
شــورایعالی سیاستگذاری بســتگی دارد، اما 
منطق حکم می کند که اصالح طلبان فقط و فقط 
به کاندیداهای اصالح طلــب روی بیاورند و اگر 
کاندیدای خودشان ردصالحیت شد از معرفی 

کاندیدا پرهیز کنند.
استعفای عارف به شور گذاشته می شود

صوفی همچنین در خصوص مطرح شدن 
اســتعفای عارف از ســوی برخی چهره ها، با 
بیان اینکه نیاز اولیه  شــورا برگزاری جلسات 
و نظرسنجی از استان ها اســت، تصریح کرد: 
در شورایعالی سیاســتگذاری عرف این است 

که شــورا بعد از هر انتخابات در سطح کشور از 
شوراهای اصالح طلبان استان ها یک نظرسنجی 
را ترتیب می دهد و کارگروهی را برای جمع آوری 
و بررسی این نظرسنجی ها مشخص می کند و 
جلساتی را شورای عالی سیاستگذاری تشکیل 
می دهد که در آن پیرامون نظرات و انتقاداتی 
که از اســتان ها می آید و همچنیــن نظراتی 
که ممکن است اعضا داشــته باشند به بحث و 
مشــورت می پردازد تا نقاط ضعف و قوت شورا 

بررسی شود.
وی ادامــه داد: در حال حاضر تــا زمانی که 
این روال سپری نشــود هنوز اتفاقی رخ نداده 
است و همه مواردی که مطرح می شود از جمله 
پیشنهاد استعفا به آقای عارف بعد از نظرسنجی 
درخصوص عملکرد شورایعالی سیاستگذاری در 

این شورا به مشورت گذاشته می شود.

صوفی:

در انتخابات 1400 فقط باید به کاندیداهای اصالح طلب روی بیاوریم


