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روی موج کوتاه

ناکامی مکرون و اعالم جزئیات گام سوم ایران؛

آدریان دریا به مقصد رسید

شوالیه زخمی

محبوبه ولی

امانوئل مکــرون ،رئیسجمهوری
فرانســه به میدان میانجیگری میان
ایران و آمریکا آمد تا هم ایران را مجاب
کندکهدربرابریکبستهمالیواعتباری
 15میلیــارد دالری دســت از کاهش
تعهداتهستهایاشبرداردوهمترامپ
راراضیبهلغوبرخیتحریمهاعلیهایران
کند10.روزپیشکهاودرحاشیهنشست
گروه هفت در بیاریتس فرانسه میزبان
ظریفبود،بسیاریازتحلیلگرانمعتقد
بودند که قطعا چراغ ســبزی از سوی
ترامپ نشان داده شــده که ظریف در
حاشیهگروههفتدرفرانسهاست.همه
شواهد و قرائن نیز حاکی از باز شدن باب
مذاکرهوحلتنشهابود.
این شــواهد امیدبخش باعث شد
بسیاریازمکرونبهعنوانیک«شوالیه»
یاد کنند .حاال اما او یک شوالیه زخمی
است؛ چراکه ایران دیروز رسما جزئیات
گام سوم کاهش تعهداتش را در برجام
اعالم کرد و دولت ترامپ نیز طی دو سه
روز گذشته تاکید کرده که بههیچوجه
تصمیمیبرایکاهشتحریمهایایران
ندارد .حتی لحن مقامات آمریکایی نیز
نشانیازتنشزداییندارد.
حملههایآمریکایی
مورگاناورتاگوس،سخنگویوزارت
امور خارجه آمریکا هفته گذشــته در

خبر

واکنش به پیشنهاد فرانسه برای ایجاد
یکخطاعتباری 15میلیارددالریبرای
خرید نفت ایران ،گفت« :پس از ناکامی
در راهزنی دریایی ،مقامات ایران رسما
به باجخواهی متوســل شده و گفتهاند
 15میلیارد دالر تحویل ما بدهید وگرنه
مابرنامههستهایراجلومیبریم.اوادامه
دادهکهاینبیشترشبیهتهدیدهایچند
ماه پیش آنهاست و به یک عادت تبدیل
شده است ».برایان هوک ،نماینده ویژه
وزارت خارجه در امور ایران نیز هرگونه
کاهش فشار تحریمها درباره ایران را رد
کرده و به خبرنگاران گفت« :هیچگونه
معافیت از تحریم نفتی ایران در دست
بررسی نیست» .وی همچنین با اشاره
به تحریمهای اخیر علیه اشــخاص و
موسسات ایرانی و مرتبط با ایران گفته
است«:تحریمهایبیشتریدرراهاست
و باید صریحا بگویم کــه ما در پیگیری
کارزار فشار حداکثری بر ایران مصمم
هستیم و قرار نیست به کسی معافیتی
بدهیمیااستثناقائلشویم».
عــاوه بر ایــن حمــات مقامات
آمریکاییبهتالشهایدیپلماتیکبرای
تنشزدایی ،کاخ ســفید نیز روز جمعه
اعالم کرد که روســایجمهور آمریکا
و فرانســه گفتگوی تلفنی داشتهاند و
ترامپدراینگفتگوتاکیدکردهکه«در
وقت کنونی رفع تحریمهای ایران انجام
نخواهدشد».

جزئیاتچهاراقدامگامسوم
ایران نیز با ناامیدی از تالش مکرون،
دیــروز گام ســوم را برداشــت .بهروز
کمالوندی ،ســخنگوی سازمان انرژی
اتمی جزئیات این گام را تشریح و چهار
اقداممهمایراندرگامسومراتشریحکرد.
او گفت« :اولین اقدام ما این بود که از روز
جمعهتولیدموادغنیشدهاززنجیرههای
تحقیقاتی و عدم اخالط را شروع کردیم
و امروز این روند به آژانس اعالم شــده
اســت ».اقدام دوم به گفته کمالوندی
گازدهی ماشــین  IR6sاست که قرار
بود از ابتدای سال یازدهم برجام صورت
بگیرد .مورد سوم ،راهاندازی زنجیره 20
تایی ماشین  IR4است که آن هم قرار
بود از ابتدای سال یازدهم انجام شود اما
حاالدرگامسومکاهشتعهداتبرجامی
ایران انجام میشود و چهارمین اقدام در
گام سوم این است که قرار بود گازدهی
به زنجیره  20تایی ماشــین  IR6را دو
ماه دیگر آغاز کنیم کــه آن را نیز از حاال
شروعکردیم.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با
بیان اینکه ایجاد زنجیره  30تایی را در
برنامهبعدیخودداریم،اضافهکرد:قبل
از اینکه گام ســوم به پایان برسد حدود
دو ماه آینــده ،چند اقــدام مهم دیگر
داریم که انجام خواهیم داد؛ راهاندازی
زنجیرههای شــاهد  164تایی  IR4و
راهاندازی زنجیرههای شاهد . IR2mبا

شواهدامیدبخشحاکی
از باز شدن باب مذاکره و
کمشدنتنشهاباعث
شد بسیاری از مکرون به
عنوان یک «شوالیه» یاد
کنند .حاال اما او یک شوالیه
زخمی است؛ چراکه ایران
دیروز رسما جزئیات گام
سوم کاهش تعهداتش را
در برجام اعالم کرد و دولت
ترامپنیزتاکیدکرده
کهتصمیمیبرایکاهش
تحریمهاندارد

توجهبهاینکهظرفیتاینماشینها 4تا
 5سواستعمالمیتوانیمبگوییمبا328
ماشین 1500 ،ســو افزایش ظرفیت
خواهیم داشــت گویی  1500ماشین
نسلاولاضافهکنیم.
کمالونــدی ادامــه داد :همچنین
گازدهیبهزنجیرهمیانیسانتریفیوژسه
بیلوز IR5راهمخواهیمداشت.عالوهبر
اینگازدهیزنجیره 30ماشین IR6که
قرار بوده سال هشت و نیم برجام انجام
شود را انجام میدهیم؛ االن زنجیره 10
تایی را داریم گازدهی میکنیم و از روز
جمعهگازدهیزنجیره 20تاییراشروع
کردیم .همچنین زنجیره 30تایی را نیز

راهاندازی میکنیم که عمال طی دو ماه
آینده  60ماشین  IR6خواهیم داشت
که هم در حال تحقیق و توســعه و هم
در حال افزایش ذخایر اورانیوم کشــور
خواهندبود.
بیانیه«ناامیدانه»انگلیس
به گفته او «به زودی بحث بتنریزی
نیروگاه اتمی دوم بوشــهر نیز شــروع
میشود ».بدین ترتیب آنچه که اروپا به
نمایندگیامانوئلمکرونبرایممانعت
از اجرای گام سوم ایران در سر داشتند،
محققنشدواروپاباردیگراظهارناامیدی
کرد.روزگذشتهبعدازاعالمجزئیاتگام
سوم ایران وزارت امور خارجه انگلیس
آغاز تزریق اورانیوم به سانتریفیوژها در
ایران را «ناامیدکننده» توصیف و اعالم
کرد«:اینبرداشتنگامسومدرخصوص
تعهدات نســبت به توافق هستهای ،در
برههایکهشرکایاروپاییوبینالمللی
ما بهسختی برای کاهش تنش با ایران
تالش میکنند ،بســیار ناامیدکننده
اســت ».بهرغم این بیانیــه نامیدانه
انگلیس؛ اما دیپلماتهای فرانســوی
هنوز ناامید نشده و تالش میکنند که
بتوانند میانجیگری خود را به سرانجام
برسانند .البته که فرانسه میداند بدون
منتفع کردن ایران از مزایای اقتصادی
برجام ،این میانجیگری به ســرانجام
نخواهد رسید .اما مسئله اینجاست که
آیاآمریکاودولتدونالدترامپبهفرانسه
و اروپا اجازه اعطای چنین امتیازاتی به
ایرانرامیدهدیانه؟
پرزیدنتدرمحاصرهمشاوران
این دور از تالشهــای دیپلماتیک
امانوئل مکرون نشان داد که مذاکره در
این باره با ترامپ به این آسانیها نیست.
پییر هاســکی ،روزنامهنگار فرانسوی
در یادداشــتی با عنوان« :شــلیک به
میانجیگری فرانسه در پرونده ایران»
درپایگاهاینترنتی«فرانساینتر»ضمن
بررسیموانعوچالشهایمیانجیگری
میان تهران و واشــنگتن ،نوشــت :در
بیاریتس ،امانوئل مکــرون رو در روی
ترامپ قرار گرفت و با او ناهار خورد .او در
مقابل استداللهای مکرون حساسیت
زیادی نشــان نداد و اجــازه داد تا وزیر
خارجه ایران به بیاریتــس بیاید .اما به
محض بازگشــت به واشنگتن ،ترامپ
به ناگاه تحتتأثیر مشاوران تندرو قرار
گرفت و آنها توانســتند دست برتر را در
مقابلترامپبگیرند.

محسن غرویان:

منبرهای محرم جای «سیاسیبازی» نیست

«ماهمحرمبهترینفرصتبرایبهرهگیریازظرفیتمنبر
وخطابهبرایتبیینوبازگوییصحیحفلسفهقیامعاشورااست.
منبرها و خطبهها اما گاهی به مرزهای سیاســت هم نزدیک
میشوند.برایهمینهمذکرچندنکتهضرورتمییابد».
مطلب فوق بخشی از یاداشــت آیتاهلل محسن غرویان،
استاددانشگاهوحوزهاستکهدرخبرآنالینمنتشرشدهاست.
غرویاندراینیادداشتافزودهاست«:دراینماههرمنبروهر
تریبونی باید با خط و مسیر قیام عاشورا تنظیم شود ،مبادا که
غفلتکردهوبحثهایسیاسیوجناحی،منبرهایمحرمرااز
فلسفهخوددورکرده،آلودهکندوتفرقهافکنشوند.
به هر حال جمعیت حاضر در هر جلسه و مراسم عزاداری،
موافقومخالفیکجریانسیاسیهستند.اساساحضوراین
افراددریکمراسمبانگاهسیاسیشانتطبیقدادهنشدهاست.

آنها به عشق آقا و برای عزاداری اباعبداهلل در مراسمات حضور
پیدامیکنند.اگرقرارباشددراینمنبرهابحثهایجناحیو
سیاسیمطرحشود،مردمشقهشقهخواهندشد.
مراسم عزاداری امام حسین علیهالســام و ماه محرم را با
میزان و ترازوی اصولگرایی و اصالحطلبی نباید سنجید .همه
جریاناتسیاسیکشورشیفتهوپیروراهآقاامامحسینهستند.
اگرمیخواهیمجلساتعزاداریاباعبداهللراسیاسیهمبکنیم،
بایدازمشیومسیرایشانبرایایجادوحدتومحبتبینمردم
وجریاناتسیاسیاستفادهکنیم.
گاهیبرخیخطباومنبریهارامیبینیمکهشخصیتهای
تاریخی اسالم و افراد حاضر در واقعه کربال را با شخصیتهای
امروزتطبیقمیدهند.اینرفتاربسیاراشتباهیاست.ازکسی
کهاینتطبیقهاراانجاممیدهد،بایدپرسیدشماازکجاخودت

رئیس قوه قضائیه:

امروز فضای کشور ،فضای مقاومت است نه مذاکره

رئیسقوهقضائیهگفت:امروزفضایکشور،فضایمقاومت
است نه مذاکره .باید در برابر دشمن ایستادگی کرد و بر اساس
تدبیرهای رهبری چنین فضایی ایجاد شــده و با کمکهای
ایشان تالش شده مقاومت باقی بماند تا دیروز دشمن فساد را
درجامعهتبلیغمیکرداماامروزفضایمبارزهبافساددرجامعه
ایجادشدهاستودشمنبهدنبالاینبودهکهفضایایستادگی
راکمکند.آیتاهللرئیسیدرهمایشفعاالنحوزهامربهمعروف

ونهیازمنکردراینبارهافزود:دشمنمیخواهدموجیازفساد
رادرکشورایجادوالقاکندالبتهممکناستجوالنهاییداشته
باشدامارواییندارد.
تاکیدبراختصاصشعبویژه
برایحمایتازآمرانبهمعروف
ویهمچنینبااشارهبهاهمیتموضوعامربهمعروفونهی
ازمنکرگفت:تمامدادگستریهادراینزمینهمسئولهستند

را مالک ســنجش قرار دادهای و بر اساس سلیقه خودت این
تطبیقهاراانجاممیدهی؟
هشــدار میدهم که منبریها و روحانیت بزرگوار از این
قبیلکارهاپرهیزکنند.اصلحادثهعاشوراوقیامامامحسین
(ع) و ابعاد اخالقی و عرفانی مطرح شود .اگر مسائل سیاسی
مطرح میشود هم کلیات مباحث سیاسی ،مشارکت مردم
دراموراجتماعیوسیاسیمطرحشود.جناحبازیوخطبازی
و تطبیقسازی بسیار بسیار نادرست و بیتاثیر است .خالئی
که در حال حاضر در منبرها وجود دارد ،آن است که منبریها
وتمامدستگاههایقوهقضائیهوهمینطوربخشهایدولتی
درمقابلامربهمعروفوحمایتازآنوظیفهدارندوبایددرکنار
آن دستگاههای اطالعاتی ،نظامی و انتظامی نیز این امور را در
اولویتکارهایخودقراردهند.رئیسقوهقضائیهبابیاناینکه
کسیکهامربهمعروفنکندونسبتبهآناحساسنداشتهباشد
مردهاست،اظهارکرد:درامرونهیکردنآنچهدرقضاوتاست
حقیقت امر و نهی است و نباید به گونهای انجام شود که به قول
معروف برای «حالگیری» باشد آن وقت دیگر اسمش امر به
معروف و نهی از منکر نیست .وی افزود :حتی در محیطهای
اداریکاری،خانوادگی،اقواموخویشاونداننیزبایدبرایامربه
معروفوتحققآنتالشکرد،درحوزهایکسبوکاروبازارو

در بیاریتس ،ترامپ رو در
روی مکرون قرار گرفت،
با او ناهار خورد و در مقابل
استداللهای مکرون
حساسیتزیادینشان
نداد و اجازه داد تا وزیر
خارجه ایران به بیاریتس
بیاید.امابهمحضبازگشت
به واشنگتن ،ترامپبهناگاه
تحتتأثیرمشاورانتندرو
قرار گرفت

او با اشــاره به اظهارات برایان هوک
درباره تشــدید تحریمها علیــه ایران،
ادامــه داد« :درنهایــت ترامپ در یک
تماس تلفنی با مکرون اظهارات هوک
را تأیید کــرد .این در حالی اســت که
ترامپ در بیاریتــس اعالم کرده بود که
بهدنبالتغییررژیمدرایراننیست،ولی
بدونشک هســتند افرادی در اطراف
رئیسجمهور آمریکا که قطعا ســقوط
حکومتایرانرانشانهگرفتهاند،ازجمله
جانبولتون،مشاورامنیتملیترامپ».
این روزنامهنگار فرانسوی ادامه داده
که مشاورانی در اطراف ترامپ هستند
کهآرزومیکنندتحریمهاینفتیعلیه
ایران ،گلوی ایران را بفشارد و در نهایت
این کشور را خفه کند .او به تالشهای
نتیانیاهو در این پرونده نیز اشاره کرده
و افزوده« :بازها» در دولت ترامپ بر این
اعتقادندکهبهجایمذاکرهبهشیوهاوباما
و یا پذیرش طرح فرانسه ،این فشارها باز
هم باید بیشتر و بیشتر شود .این همان
منطق بنیامین نتانیاهوست که اخیرا
در تماسی تلفنی با مکرون به صراحت
بر این مسئله تأکید کرده که هم اکنون
زمان رها کردن فشارها نیست .بنیامین
نتانیاهو با همین هــدف به لندن رفت
تا بوریس جانســون را متقاعد کند که
شرکایاروپاییاشیعنیفرانسهوآلمان
رارهاکند.
بدینترتیببهنوشتهپییرهاسکی،
روزنهای که در بیاریتس درخشیده بود
در حال بسته شده است .حال باید دید
دیپلماســی مکرون حریف مشاوران
تندروی ترامپ میشــود یا درنهایت
شــوالیه زخمی ،با زخمــی کاریتر از
میدانمیانجیگریمیانایرانوآمریکا
بیرونمیآید.

خیلی مطالعه جدی و دقیقی ندارند و یکسری مشهوراتی را
بیان میکنند .اگر نگاه تحلیلی به تاریخ و واقعه عاشورا داشته
باشیم ،نکات بســیار ظریف اخالقی ،عرفانی و معنوی وجود
دارد که میتوان با تکیه و توســل به آنهــا دلها را به یکدیگر
نزدیک کرد ،ترویج اخالق و دین کــرد .در واقع باید از فرصت
عاشورا و ماه محرم و صفر در جهت رشد اخالقیات در جامعه
استفاده شود و عدم غلبه سیاست بر اخالق نکته مهمی است
کهبایدرعایتشود.
دعوت به وحدت ،یکی از نکات بســیار مهمی است که در
منبرها باید رعایت و لحاظ شود .وحدت هم به این معناست
کهبایدبادولتمنتخبمردمهمکاریکنیم.حرفهاییکهبر
ضددولتگفتهمیشود،تفرقهافکنیمیکند.دولتبهصورت
قانونیبایدکارخودراانجامدهد.مواردیمانندبرجامکهمورد
حمایتمقاممعظمرهبریواقعشدهومجلسبهآنرایداده
است،موردحمایتقراربگیرد.درمقابلدولتایستادن،ایجاد
دودستگیبینمردم،درجهتیزیدیانحرکتکردناست.در
اینمنبرهابایدرهبری،مسئولیننظامودولتموردپشتیبانی
قراربگیرند».
حوزههایاخالقیواقتصادیبایدتالشهایزیادیشودوهمه
آنچهنبایدهادرحوزهکسبوکاراستبایدلحاظشود.رئیسی
گفت:ستادامربهمعروفونهیازمنکرفقطوظیفهاینخطیررا
نداردچراکهستادفقطوظیفهاحیایاینفریضهراداردو 4اصل
اساسیدیگرماننداقامهنماز،زکات،گرهگشاییازکاردیگران
برای رضای خدا و امر به معروف و نهی از منکر از اساس نظام ما
محسوب میشود و باید این امر در همه الیههای نظام وجود
داشتهباشد.رئیسقوهقضائیهباتأکیدبراینکهکسانیکهاعالم
فسادوتخلفمیکنندبایدموردحمایتقرارگیرند،گفت:تمام
الیههاینظامبایدحامیآمربهمعروفباشندواگرنباشدباکل
نظامسازگارنخواهدبود.

پایگاه خبری میدل ایســت گــزارش داد:
نفتکش ایرانی آدریــان دریا که ۵هفته در تنگه
جبلالطارق توســط انگلیس متوقف شده بود،
نفت خود را در بندری در ســوریه تخلیه کرده
اســت .دو منبع آگاه به میدلایست آی گفتند
نفتکش آدریان دریا که انگلیس آن را به دور زدن
تحریمهای اروپا متهم کرده بود ،نفت خود را در
بندری در سوریه تخلیه کرده است .یکی از منابع
گفت که  ۵۵درصد از محموله این کشــتی ،که
ال ۲.۱میلیون بشکه اعالم شده بود ،در ساعت
قب ً
 ۲۲:۴۵روز پنجشنبه به وقت تهران ( ۲۲:۱۵به
وقتمحلی)تخلیهشدهاست.

مراقب عطرهای فرانسوی باشیم!

سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند
غیرعاملبابیاناینکهآمریکاهیچغلطینمیتواند
بکندونبایداسیرتوطئههاییشویمکهسعیدارند
ایران را از مسیر خروج تدریجی از برجام منحرف
سازند،گفت:بایدمراقبعطرهایفرانسویباشیم
که قرار است بوی تعفن جنایات آمریکا را کتمان
کند.ویافزود:زورآمریکاآنقدرهاهمکهدرگوشما
خواندهاندپرزورنیستکهاگربودامروزآدریاندریا
بیخ گوش فلسطین اشغالی پرسه نمیزد .جاللی
تاکید کرد :توجه به مکر مکــرون ،بیتوجهی به
اینستکسقالبی،حذفتحریمهایابخشمهمآنبه
عنوانپیششرطمذاکرهوپاسخبهاقداماتآمریکا
ازنکاتمهمیاستکهبایددردستورکارباشد.

داستان اتم «گاندوی دوم» بود

نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسالمی
مستند داستان اتم درباره برجام را غیرمنصفانه
توصیف کــرد و آن را «گاندوی دوم» نامید.علی
مطهری در یادداشــتی با عنوان «داستان اتم یا
گاندویدوم»کهدراختیارایسناگذاشت،نوشت:
«مستند داســتان اتم که طی روزهای اخیر از
شبکه ۳سیماپخششددرواقعتحریفتاریخچه
برجام بود .آنچه در مجموع از این برنامه برداشت
میشد این بود که برجام کالهی بوده که توسط
آمریکاییها و اروپاییها سر ایران گذاشته شده و
در داخل کشور نیز عواملی مانند آقایان روحانی،
ظریف و علی الریجانی با آنهــا هماهنگ بوده و
احیاناًخیانت کردهاند .این برنامه به عوامفریبی و
مغالطه پرداخته و تصویب ۲۰دقیقهای جزئیات
برجامدرمجلسراتلویحاًخیانتمعرفیکرد.

جزئیات درگیری مسلحانه
در مریوان

به گزارش ایلنا مرزبانان هنگ مریوان حین
کنترلوپایشنوارمرزی،باتعدادیافرادناشناس
مســلح معاند ضد انقالب در نقطه صفر مرزی و
حریم ممنوعه که قصد ورود غیرقانونی به خاک
کشورراداشتند،مواجهشدند.مرزبانانبهمحض
مشاهدهمتجاوزان،موضعمناسباتخاذکردهوبا
حجم آتش سنگین آنها را غافلگیر کردند .در این
درگیری مقتدرانه اســتواریکم وظیفه «مجید
شیریپز»ساکنخمینبهفیضعظمایشهادت
نائل آمد و گروهبانیکم «مسلم غریبی دهگلی»
مجروحشدکهحالویرضایتبخشاست.

طرحی برای تحریم خبرنگاران
کشورهای حامی تحریم ایران

بهگزارشتسنیم،جمعیازنمایندگانمجلس
شورایاسالمیباتدوینطرحیخواستارتحریم
خبرنگارانکشورهایحامیتحریمایرانشدند،
بهنحوی که خبرنگاران این کشــورها از ورود به
کشور منع میشــوند .متن کامل این طرح که
به امضای بیش از  160تن از نمایندگان مجلس
رسیدهودرآنآمدهاست«:خبرنگارانرسانههای
تبعیتکنندهازتحریمهایآمریکاعلیهجمهوری
اســامی ایران حق ورودشــان به ایران ممنوع
میشودودولتملزمبهایجادسازوکارهالیالزم
برایاجرایآناست».

برنامه انتخاباتی جبهه پایداری

به گزارش ایسنا ،مجید متقیفر ،سخنگوی
جبهه پایداری درباره برنامههای جبهه پایداری
برای انتخابات مجلس گفت :نهایت سعی ما این
استکهفارغازهرگونهطراحیهایپیشساخته
برای وحدت مستقیم با اشــخاص و گروههای
خودی تاثیرگذار در انتخابــات تماس بگیریم و
ضمن ارائه نظرات و پیشــنهادات خود به آنها در
نهایت به وحدت حداکثری برســیم .همچنین
جبههپایداریدرصدداستفضایاخوتوبرادری
رابیناشخاصوگروههایتاثیرگذارتقویتکردهو
بارعایتموازیناخالقیواسالمیدربیاننظراتو
پیشنهاداتسعیالزمراداشتهباشد.

