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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه به میدان میانجی گری میان 
ایران و آمریکا آمد تا هم ایران را مجاب 
کند که در برابر یک بسته مالی و اعتباری 
15 میلیــارد دالری دســت از کاهش 
تعهدات هسته ای اش بردارد و هم ترامپ 
را راضی به لغو برخی تحریم ها علیه ایران 
کند. 10 روز پیش که او در حاشیه نشست 
گروه هفت در بیاریتس فرانسه میزبان 
ظریف بود، بسیاری از تحلیلگران معتقد 
بودند که قطعا چراغ ســبزی از سوی 
ترامپ نشان داده شــده که ظریف در 
حاشیه گروه هفت در فرانسه است. همه 
شواهد و قرائن نیز حاکی از باز شدن باب 

مذاکره و حل تنش ها بود. 
این شــواهد امیدبخش باعث 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 ترامپ نیز طی دو سه 
روز گذشته تاکید کرده که به هیچ وجه 
تصمیمی برای کاهش تحریم های ایران 
ندارد. حتی لحن مقامات آمریکایی نیز 

نشانی از تنش زدایی ندارد. 
حمله های آمریکایی 

مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا هفته گذشــته در 

واکنش به پیشنهاد فرانسه برای ایجاد 
یک خط اعتباری 15 میلیارد دالری برای 
خرید نفت ایران، گفت: »پس از ناکامی 
در راهزنی دریایی، مقامات ایران رسما 
به باج خواهی متوســل شده و گفته اند 
15 میلیارد دالر تحویل ما بدهید وگرنه 
ما برنامه هسته ای را جلو می بریم. او ادامه 
داده که این بیشتر شبیه تهدیدهای چند 
ماه پیش آنهاست و به یک عادت تبدیل 
شده است.« برایان هوک، نماینده ویژه 
وزارت خارجه در امور ایران نیز هرگونه 
کاهش فشار تحریم ها درباره ایران را رد 
کرده و به خبرنگاران گفت: »هیچگونه 
معافیت از تحریم نفتی ایران در دست 
بررسی نیست«. وی همچنین با اشاره 
به تحریم های اخیر علیه اشــخاص و 
موسسات ایرانی و مرتبط با ایران گفته 
است: »تحریم های بیشتری در راه است 
و باید صریحا بگویم کــه ما در پیگیری 
کارزار فشار حداکثری بر ایران مصمم 
هستیم و قرار نیست به کسی معافیتی 

بدهیم یا استثنا قائل شویم.«
عــالوه بر ایــن حمــالت مقامات 
آمریکایی به تالش های دیپلماتیک برای 
تنش زدایی، کاخ ســفید نیز روز جمعه 
اعالم کرد که روســای جمهور آمریکا 
و فرانســه گفتگوی تلفنی داشته اند و 
ترامپ در این گفتگو تاکید کرده که »در 
وقت کنونی رفع تحریم های ایران انجام 

نخواهد شد.«

جزئیات چهار اقدام گام سوم
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 
اقدام مهم ایران در گام سوم را تشریح کرد. 
او گفت: »اولین اقدام ما این بود که از روز 
جمعه تولید مواد غنی شده از زنجیره های 
تحقیقاتی و عدم اخالط را شروع کردیم 
و امروز این روند به آژانس اعالم شــده 
اســت.« اقدام دوم به گفته کمالوندی 
گازدهی ماشــین IR6s است که قرار 
بود از ابتدای سال یازدهم برجام صورت 
بگیرد. مورد سوم، راه اندازی زنجیره 20 
تایی ماشین IR4 است که آن هم قرار 
بود از ابتدای سال یازدهم انجام شود اما 
حاال در گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران انجام می شود و چهارمین اقدام در 
گام سوم این است که قرار بود گازدهی 
به زنجیره 20 تایی ماشــین IR6 را دو 
ماه دیگر آغاز کنیم کــه آن را نیز از حاال 

شروع کردیم.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با 
بیان اینکه ایجاد زنجیره 30 تایی را در 
برنامه بعدی خود داریم، اضافه کرد: قبل 
از اینکه گام ســوم به پایان برسد حدود 
دو ماه آینــده، چند اقــدام مهم دیگر 
داریم که انجام خواهیم داد؛ راه اندازی 
زنجیره های شــاهد 164 تایی IR4 و 
راه اندازی زنجیره های شاهد IR2m . با 

توجه به اینکه ظرفیت این ماشین ها 4 تا 
5 سو است عمال می توانیم بگوییم با 328 
ماشین، 1500 ســو افزایش ظرفیت 
خواهیم داشــت گویی 1500 ماشین 

نسل اول اضافه کنیم.
کمالونــدی ادامــه داد: همچنین 
گازدهی به زنجیره میانی سانتریفیوژ سه 
بیلوز IR5 را هم خواهیم داشت. عالوه بر 
این گازدهی زنجیره 30 ماشین IR6 که 
قرار بوده سال هشت و نیم برجام انجام 
شود را انجام می دهیم؛ االن زنجیره 10 
تایی را داریم گازدهی می کنیم و از روز 
جمعه گازدهی زنجیره 20 تایی را شروع 
کردیم. هم چنین زنجیره 30 تایی را نیز 

راه اندازی می کنیم که عمال طی دو ماه 
آینده 60 ماشین IR6 خواهیم داشت 
که هم در حال تحقیق و توســعه و هم 
در حال افزایش ذخایر اورانیوم کشــور 

خواهند بود.
بیانیه »ناامیدانه« انگلیس

به گفته او »به زودی بحث بتن ریزی 
نیروگاه اتمی دوم بوشــهر نیز شــروع 
می شود.« بدین ترتیب آنچه که اروپا به 
نمایندگی امانوئل مکرون برای ممانعت 
از اجرای گام سوم ایران در سر داشتند، 
محقق نشد و اروپا بار دیگر اظهار ناامیدی 
کرد. روز گذشته بعد از اعالم جزئیات گام 
سوم ایران وزارت امور خارجه انگلیس 
آغاز تزریق اورانیوم به سانتریفیوژها در 
ایران را »ناامیدکننده« توصیف و اعالم 
کرد: »این برداشتن گام سوم درخصوص 
تعهدات نســبت به توافق هسته ای، در 
برهه ای که شرکای اروپایی و بین المللی 
ما به سختی برای کاهش تنش با ایران 
تالش می کنند، بســیار ناامیدکننده 
اســت.« به رغم این بیانیــه نامیدانه 
انگلیس؛ اما دیپلمات های فرانســوی 
هنوز ناامید نشده و تالش می کنند که 
بتوانند میانجی گری خود را به سرانجام 
برسانند. البته که فرانسه می داند بدون 
منتفع کردن ایران از مزایای اقتصادی 
برجام، این میانجی گری به ســرانجام 
نخواهد رسید. اما مسئله اینجاست که 
آیا آمریکا و دولت دونالد ترامپ به فرانسه 
و اروپا اجازه اعطای چنین امتیازاتی به 

ایران را می دهد یا نه؟ 
پرزیدنت در محاصره مشاوران 

این دور از تالش هــای دیپلماتیک 
امانوئل مکرون نشان داد که مذاکره در 
این باره با ترامپ به این آسانی ها نیست. 
پی یر هاســکی، روزنامه نگار فرانسوی 
در یادداشــتی با عنوان: »شــلیک به 
میانجی گری فرانسه در پرونده ایران« 
در پایگاه اینترنتی »فرانس اینتر« ضمن 
بررسی موانع و چالش های میانجی گری 
میان تهران و واشــنگتن، نوشــت: در 
بیاریتس، امانوئل مکــرون رو در روی 
ترامپ قرار گرفت و با او ناهار خورد. او در 
مقابل استدالل های مکرون حساسیت 
زیادی نشــان نداد و اجــازه داد تا وزیر 
خارجه ایران به بیاریتــس بیاید. اما به 
محض بازگشــت به واشنگتن، ترامپ 
به ناگاه تحت تأثیر مشاوران تندرو قرار 
گرفت و آنها توانســتند دست برتر را در 

مقابل ترامپ بگیرند.

 او با اشــاره به اظهارات برایان هوک 
درباره تشــدید تحریم ها 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 
به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، ولی 
بدون شک هســتند افرادی در اطراف 
رئیس جمهور آمریکا که قطعا ســقوط 
حکومت ایران را نشانه گرفته اند، از جمله 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ.«

این روزنامه نگار فرانسوی ادامه داده 
که مشاورانی در اطراف ترامپ هستند 
که آرزو می کنند تحریم های نفتی علیه 
ایران، گلوی ایران را بفشارد و در نهایت 
این کشور را خفه کند. او به تالش های 
نتیانیاهو در این پرونده نیز اشاره کرده 
و افزوده: »بازها« در دولت ترامپ بر این 
اعتقادند که به جای مذاکره به شیوه اوباما 
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 
شرکای اروپایی اش یعنی فرانسه و آلمان 

را رها کند.
بدین ترتیب به نوشته پی یر هاسکی، 
روزنه ای که در بیاریتس درخشیده بود 
در حال بسته شده است. حال باید دید 
دیپلماســی مکرون حریف مشاوران 
تندروی ترامپ می شــود یا درنهایت 
شــوالیه زخمی، با زخمــی کاری تر از 
میدان میانجی گری میان ایران و آمریکا 

بیرون می آید. 

ناکامی مکرون و اعالم جزئیات گام سوم ایران؛

شوالیه  زخمی

خبر

»ماه محرم بهترین فرصت برای بهره گیری از ظرفیت منبر 
و خطابه برای تبیین و بازگویی صحیح فلسفه قیام عاشورا است. 
منبرها و خطبه ها اما گاهی به مرزهای سیاســت هم نزدیک 

می شوند. برای همین هم ذکر چند نکته ضرورت می یابد.«
مطلب فوق بخشی از یاداشــت آیت اهلل محسن غرویان، 
استاد دانشگاه و حوزه است که در خبرآنالین منتشر شده است. 
غرویان در این یادداشت افزوده است: »در این ماه هر منبر و هر 
تریبونی باید با خط و مسیر قیام عاشورا تنظیم شود، مبادا که 
غفلت کرده و بحث های سیاسی و جناحی، منبرهای محرم را از 

فلسفه خود دور کرده، آلوده کند و تفرقه افکن شوند.
به هر حال جمعیت حاضر در هر جلسه و مراسم عزاداری، 
موافق و مخالف یک جریان سیاسی هستند. اساسا حضور این 
افراد در یک مراسم با نگاه سیاسی شان تطبیق داده نشده است. 

آنها به عشق آقا و برای عزاداری اباعبداهلل در مراسمات حضور 
پیدا می کنند. اگر قرار باشد در این منبرها بحث های جناحی و 

سیاسی مطرح شود، مردم شقه شقه خواهند شد.
مراسم عزاداری امام حسین علیه الســالم و ماه محرم را با 
میزان و ترازوی اصولگرایی و اصالح طلبی نباید سنجید. همه 
جریانات سیاسی کشور شیفته و پیرو راه آقا امام حسین هستند. 
اگر می خواهیم جلسات عزاداری اباعبداهلل را سیاسی هم بکنیم، 
باید از مشی و مسیر ایشان برای ایجاد وحدت و محبت بین مردم 

و جریانات سیاسی استفاده کنیم.
گاهی برخی خطبا و منبری ها را می بینیم که شخصیت های 
تاریخی اسالم و افراد حاضر در واقعه کربال را با شخصیت های 
امروز تطبیق می دهند. این رفتار بسیار اشتباهی است. از کسی 
که این تطبیق ها را انجام می دهد، باید پرسید شما از کجا خودت 

را مالک ســنجش قرار داده ای و بر اساس سلیقه خودت این 
تطبیق ها را انجام می دهی؟

هشــدار می دهم که منبری ها و روحانیت بزرگوار از این 
قبیل کارها پرهیز کنند. اصل حادثه عاشورا و قیام امام حسین 
)ع( و ابعاد اخالقی و عرفانی مطرح شود. اگر مسائل سیاسی 
مطرح می شود هم کلیات مباحث سیاسی، مشارکت مردم 
در امور اجتماعی و سیاسی مطرح شود. جناح بازی و خط بازی 
و تطبیق سازی بسیار بسیار نادرست و بی تاثیر است. خالئی 
که در حال حاضر در منبرها وجود دارد، آن است که منبری ها 

خیلی مطالعه جدی و دقیقی ندارند و یک سری مشهوراتی را 
بیان می کنند. اگر نگاه تحلیلی به تاریخ و واقعه عاشورا داشته 
باشیم، نکات بســیار ظریف اخالقی، عرفانی و معنوی وجود 
دارد که می توان با تکیه و توســل به آنهــا دل ها 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 

که باید رعایت شود.
دعوت به وحدت، یکی از نکات بســیار مهمی است که در 
منبرها باید رعایت و لحاظ شود. وحدت هم به این معناست 
که باید با دولت منتخب مردم همکاری کنیم. حرف هایی که بر 
ضد دولت گفته می شود، تفرقه افکنی می کند. دولت به صورت 
قانونی باید کار خود را انجام دهد. مواردی مانند برجام که مورد 
حمایت مقام معظم رهبری واقع شده و مجلس به آن رای داده 
است، مورد حمایت قرار بگیرد. در مقابل دولت ایستادن، ایجاد 
دودستگی بین مردم، در جهت یزیدیان حرکت کردن است. در 
این منبرها باید رهبری، مسئولین نظام و دولت مورد پشتیبانی 

قرار بگیرند.«

محسن غرویان:

منبرهای محرم جای »سیاسی بازی« نیست
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آدریان دریا به مقصد رسید
پایگاه خبری میدل ایســت گــزارش داد: 
نفتکش ایرانی آدریــان دریا که 5 هفته در تنگه 
جبل الطارق توســط انگلیس متوقف شده بود، 
نفت خود را در بندری در ســوریه تخلیه کرده 
اســت. دو منبع آگاه به میدل ایست آی گفتند 
نفتکش آدریان دریا که انگلیس آن را به دور زدن 
تحریم های اروپا متهم کرده بود، نفت خود را در 
بندری در سوریه تخلیه کرده است. یکی از منابع 
گفت که 55 درصد از محموله این کشــتی، که 
قباًل 2.1 میلیون بشکه اعالم شده بود، در ساعت 
22:45 روز پنج شنبه به وقت تهران )22:15 به 

وقت محلی( تخلیه شده است.
    

مراقب عطرهای فرانسوی باشیم! 
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند و نباید اسیر توطئه هایی شویم که سعی دارند 
ایران را از مسیر خروج تدریجی از برجام منحرف 
سازند، گفت: باید مراقب عطرهای فرانسوی باشیم 
که قرار است بوی تعفن جنایات آمریکا را کتمان 
کند. وی افزود: زور آمریکا آنقدرها هم که در گوش ما 
خوانده اند پرزور نیست که اگر بود امروز آدریان دریا 
بیخ گوش فلسطین اشغالی پرسه نمی زد. جاللی 
تاکید کرد: توجه به مکر مکــرون، بی توجهی به 
اینستکس قالبی، حذف تحریم ها یا بخش مهم آن به 
عنوان پیش شرط مذاکره و پاسخ به اقدامات آمریکا 

از نکات مهمی است که باید در دستور کار باشد.
    

داستان اتم »گاندوی دوم« بود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
مستند داستان اتم درباره برجام را غیرمنصفانه 
توصیف کــرد و آن را »گاندوی دوم« نامید.علی 
مطهری در یادداشــتی با عنوان »داستان اتم یا 
گاندوی دوم« که در اختیار ایسنا گذاشت، نوشت: 
»مستند داســتان اتم که طی روزهای اخیر از 
شبکه 3 سیما پخش شد در واقع تحریف تاریخچه 
برجام بود. آنچه در مجموع از این برنامه برداشت 
می شد این بود که برجام کالهی بوده که توسط 
آمریکایی ها و اروپایی ها سر ایران گذاشته شده و 
در داخل کشور نیز عواملی مانند آقایان روحانی، 
ظریف و علی الریجانی با آنهــا هماهنگ بوده و 
احیاناً خیانت کرده اند. این برنامه به عوام فریبی و 
مغالطه پرداخته و تصویب 20 دقیقه ای جزئیات 

برجام در مجلس را تلویحاً خیانت معرفی کرد.
    

 جزئیات درگیری مسلحانه 
در مریوان

به گزارش ایلنا مرزبانان هنگ مریوان حین 
کنترل و پایش نوار مرزی، با تعدادی افراد ناشناس 
مســلح معاند ضد انقالب در نقطه صفر مرزی و 
حریم ممنوعه که قصد ورود غیرقانونی به خاک 
کشور را داشتند، مواجه شدند. مرزبانان به محض 
مشاهده متجاوزان، موضع مناسب اتخاذ کرده و با 
حجم آتش سنگین آنها را غافلگیر کردند. در این 
درگیری مقتدرانه اســتواریکم وظیفه »مجید 
شیری پز« ساکن خمین به فیض عظمای شهادت 
نائل آمد و گروهبان یکم »مسلم غریبی ده گلی« 

مجروح شد که حال وی رضایت بخش است.
    

طرحی برای تحریم خبرنگاران 
کشورهای حامی تحریم ایران 

به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با تدوین طرحی خواستار تحریم 
خبرنگاران کشورهای حامی تحریم ایران شدند، 
به  نحوی که خبرنگاران این کشــورها از ورود به 
کشور منع می شــوند. متن کامل این طرح که 
به امضای بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس 
رسیده و در آن آمده است: »خبرنگاران رسانه های 
تبعیت کننده از تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی ایران حق ورودشــان به ایران ممنوع 
می شود و دولت ملزم به ایجاد سازوکارهالی الزم 

برای اجرای آن است.«
    

برنامه انتخاباتی جبهه پایداری
به گزارش ایسنا، مجید متقی فر، سخنگوی 
جبهه پایداری درباره برنامه های جبهه پایداری 
برای انتخابات مجلس گفت: نهایت سعی ما این 
است که فارغ از هرگونه طراحی های پیش ساخته 
برای وحدت مستقیم با اشــخاص و گروه های 
خودی تاثیرگذار در انتخابــات تماس بگیریم و 
ضمن ارائه نظرات و پیشــنهادات خود به آنها در 
نهایت به وحدت حداکثری برســیم. همچنین 
جبهه پایداری درصدد است فضای اخوت و برادری 
را بین اشخاص و گروه های تاثیرگذار تقویت کرده و 
با رعایت موازین اخالقی و اسالمی در بیان نظرات و 

پیشنهادات سعی الزم را داشته باشد. 

در بیاریتس، ترامپ رو در 
روی مکرون قرار گرفت، 

با او ناهار خورد و در مقابل 
استدالل های مکرون 

حساسیت زیادی نشان 
نداد و اجازه داد تا وزیر 

خارجه ایران به بیاریتس 
بیاید. اما به محض بازگشت 
به واشنگتن، ترامپ به ناگاه 
تحت تأثیر مشاوران تندرو 

قرار گرفت 

شواهد امیدبخش حاکی 
از باز شدن باب مذاکره و 
کم شدن تنش ها باعث 

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 
ترامپ نیز تاکید کرده 

که تصمیمی برای کاهش 
تحریم ها ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز فضای کشور، فضای مقاومت 
است نه مذاکره. باید در برابر دشمن ایستادگی کرد و بر اساس 
تدبیرهای رهبری چنین فضایی ایجاد شــده و با کمک های 
ایشان تالش شده مقاومت باقی بماند تا دیروز دشمن فساد را 
در جامعه تبلیغ می کرد اما امروز فضای مبارزه با فساد در جامعه 
ایجاد شده است و دشمن به دنبال این بوده که فضای ایستادگی 
را کم کند. آیت اهلل رئیسی در همایش فعاالن حوزه امر به معروف 

و نهی از منکر در این باره افزود: دشمن می خواهد موجی از فساد 
را در کشور ایجاد و القا کند البته ممکن است جوالن هایی داشته 

باشد اما روایی ندارد.
 تاکید بر اختصاص شعب ویژه 
برای حمایت از آمران به معروف

وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی 
از منکر گفت: تمام دادگستری ها در این زمینه مسئول هستند 

و تمام دستگا ه های قوه قضائیه و همین طور بخش های دولتی 
در مقابل امر به معروف و حمایت از آن وظیفه دارند و باید در کنار 
آن دستگاه های اطالعاتی، نظامی و انتظامی نیز این امور را در 
اولویت کارهای خود قرار دهند. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه 
کسی که امر به معروف نکند و نسبت به آن احساس نداشته باشد 
مرده است، اظهار کرد: در امر و نهی کردن آنچه در قضاوت است 
حقیقت امر و نهی است و نباید به گونه ای انجام شود که به قول 
معروف برای »حال گیری« باشد آن وقت دیگر اسمش امر به 
معروف و نهی از منکر نیست. وی افزود: حتی در محیط های 
اداری کاری، خانوادگی، اقوام و خویشاوندان نیز باید برای امر به 
معروف و تحقق آن تالش کرد، در حوز های کسب و کار و بازار و 

حوزه های اخالقی و اقتصادی باید تالش های زیادی شود و همه 
آنچه نبایدها در حوزه کسب و کار است باید لحاظ شود. رئیسی 
گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه این خطیر را 
ندارد چرا که ستاد فقط وظیفه احیای این فریضه را دارد و 4 اصل 
اساسی دیگر مانند اقامه نماز، زکات، گره گشایی از کار دیگران 
برای رضای خدا و امر به معروف و نهی از منکر از اساس نظام ما 
محسوب می شود و باید این امر در همه الیه های نظام وجود 
داشته باشد. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه کسانی که اعالم 
فساد و تخلف می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: تمام 
الیه های نظام باید حامی آمر به معروف باشند و اگر نباشد با کل 

نظام سازگار نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه: 

امروز فضای کشور، فضای مقاومت است نه مذاکره 


