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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»فدریکا موگرینــی«؛ هم نام و هم 
چهره اش برای ایران آشناست. از معدود 
سیاستمداران اروپایی است که مواضع 
مثبتی نســبت به ایران داشت. زمانی 
که مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا بود، چندین بار به ایران سفر کرد. 
حضــور او در مجلس ایــران، در طول 
چهارمین سفرش به ایران در مرداد 96 
حواشــی زیادی به دنبال داشت؛ علت 
حواشی هم نمایندگان گوشی به دستی 
بودند که فدریکا را برای گرفتن سلفی با 
او احاطه کرده بودند؛ رفتاری که به زعم 
بسیاری دون شأن نمایندگی تعبیر و 
در اخبار نیز از آن تحت عنوان »سلفی 

حقارت« یاد شد. 
وقتی ترامپ از برجام خارج شــد، 
خانم موگرینی تالش بســیاری کرد تا 
اروپا بتواند جای خالی آمریکا را پر کند و 
پیشنهاد اینستکس نیز در زمان تصدی 
او بر سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا 
مطرح شد. موگرینی اما تیرماه امسال 
جایــش را به جوزف بــورل، دیپلمات 
ارشد اسپانیایی داد و حاال بورل در حالی 
که هفت ماه از مســئولیت تازه اش در 
اتحادیه اروپا می گذرد، برای اولین بار به 

ایران آمده است. 
بورل و نگاه نسبتا مثبتش به ایران

وقتی موگرینی اعالم کرد که دیگر 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

نخواهد بود، برای بسیاری سوال بود که 
جانشین او چه موضعی نسبت به ایران 
خواهد داشــت. بورل یک هفته پس از 
انتصابش نشان داد که مانند خلف خود 

مواضع نسبتا مثبتی درباره ایران دارد. 
تیرماه امسال وقتی نفتکش ایران 
توسط انگلیس در جبل الطارق توقیف 
شــد، او واکنش نشــان داد و گفت که 
انگلیس این اقدام را به درخواست آمریکا 
انجام داده است. بورل همچنین ضمن 
انتقاد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق 
هسته ای ایران، این اقدام را زمینه ساز 
تصمیم ایران برای کاهش تعهدات خود 

اعالم کرد.
او اقدامات دولت آمریــکا در مورد 
ونزوئال و اعالم آمادگی این کشور برای 
مداخله نظامــی در ونزوئــال را نیز به 

رفتار های یک »گاوچران« تشبیه کرد.
حاال این ســفیر تازه اروپا، با مواضع 
نرم نسبت به ایران و انتقادات تند نسبت 
به دولت دونالد ترامپ، در تهران است 
تا شــاید بتواند چاره ای برای وضعیت 

موجود پیدا کند. 
 یک پیام دوستانه 

پس از تهدید به ماشه
روز یکشنبه، اتحادیه اروپا اطالعیه ای 
روی وب سایت خود قرار داد که در آن 
ضمن اعالم خبر ســفر بورل به تهران، 
نوشته بود: »این ســفر، فرصتی است 
برای ارســال پیام تعهد جدی اتحادیه 
اروپا بر حفظ برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( و رایزنی درباره روابط دوجانبه و 
همکاری ها میان ایران و اتحادیه اروپا.«

این پیام دوستانه، در شرایطی است 
که تروئیکای اروپایی )فرانسه، آلمان و 
انگلیس(، اخیرا اعالم کرده بودند که به 
دنبال پنجمین گام ایران برای کاهش 
تعهدات برجامی اش، مکانیزم ماشــه 
که درنهایت می تواند منجر به بازگشت 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران 

شود را فعال کرده اند. 
نامه 14 صفحه ای ظریف به بورل

عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه دیروز در نشســت خبری خود 
از 14 صفحه نامه حقوقی و مســتدل 
محمدجواد ظریف به جوزف بورل درباره 
همین تصمیم اخیر اتحادیه اروپا خبر 
داد و گفت که »به دنبال استدالل های 
ایران، اتحادیه اروپا مکانیزم ماشه را فعال 

نکرده است.«
پس از این نامه، ظریف و بورل دیروز 
رو در رو در تهــران دیدار کردند؛ این دو 
اخیرا نیز در هند دیداری داشتند. دیدار 
با حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی 
الریجانی، رئیس مجلس نیز در برنامه 

آقای بورل است. 
ســخنگوی وزارت خارجه دیروز 
درباره دیدار بورل و ظریف گفت: »رفت 
و آمدهای دیپلماتیک منافاتی با برخی 
مواضع اتحادیه اروپا ندارد و از این رفت 
و آمدها استقبال می کنیم؛ سفر ایشان 
را مهم ارزیابی می کنیــم و امیدواریم 

در گفتگوهایی که با ایران دارند ریشه 
شــرایط جدیــد را متوجه باشــند و 
استدالالت ایران را بشنوند و اگر حسن 
نیتی در آنهاست، برای کاهش تنش ها 

اقدام جدی صورت دهند.«
 دلخوری های شدیدی 

از اروپا داریم
موسوی با بیان اینکه ما دلخوری های 
شــدیدی از اروپا داریم که بعد از نقض 
آمریکا، همراهی کردنــد و با بی عملی 
خودشان نشــان دادند که نمی توانند 
کاری از پیــش ببرند، افــزود: »ایران 
ابتکاراتی در قالب برجام را به اروپا داده 
و آقای بورل هم که امروز به ایران آمد، 
اگرچه اولین سفر ایشــان است، ولی با 
دیدگاه های ایران بیشتر آشنا خواهد 
شد، کلیات موضوع برایش روشن است، 
یکســری جزییات درباره ادامه حیات 

برجام و تعهدات اروپا به وضوح به ایشان 
گفته خواهد شد.«

بدین ترتیب ایران درهای گفتگو و 
مذاکره را نه تنها به روی اروپا نبسته بلکه 
آغوش خود را به روی آن گشوده است. 
هرچند که بسیاری در ایران امید چندانی 

این گونه سفرها و مذاکرات ندارند. 
 آبی از اروپا برای تداوم برجام 

گرم نمی شود
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دیروز با اشاره به سفر مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به ایران اظهار کرد: 
اصوالً مقامات اروپایی به قصد انجام یک 
کار مفید و اقدام منسجم به ایران سفر 
نمی کنند، بلکه تنها هدفشان چانه زنی 
و فشار به جمهوری اسالمی ایران است 
و ســفر آقای بورل نیز از این داســتان 

مستثنی نیست.
او افزود: جمهوری اســالمی ایران 
همواره از مراودات دیپلماتیک استقبال 
کرده و تــالش دارد که در جهت منافع 
ملی از آنهــا بهره برداری کنــد، اما ما 
دلخوش و امیدوار به نتیجه این ســفر 

نیستیم.
ذوالنور بیان کرد: اروپا مانند یکی از 
ایالت های آمریکا گوش به فرمان ترامپ 
گام برمی دارد و از این رو به تعهدات خود 
در برجام عمل نکرد؛ اما اگر سفر آقای 
بورل در جهت انجام تعهدات باشد از آن 

استقبال خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
تصریح کرد: اگر فرستاده اروپا بخواهد 
تنها به وقت کشی پرداخته و از ما امتیاز 
بگیرد قطعاً تسلیم خواسته های نامشروع 

اروپا نخواهیم شد.
او گفت: در مجموع به نظر نمی رسد 
که از جانب اروپا آبی برای تداوم برجام 
گرم شــود، چرا که آنها اراده ندارند و از 
طرفی نمی خواهنــد هزینه ای در برابر 

آمریکا پردازند.
 حسن نیت اروپایی 
یا حقه آمریکایی؟

اروپا اما اخیرا ســعی کرده در عمل 
نیز اقداماتی انجام دهد تا شــعله امید 
ایران به اروپا را همچنان روشن نگه دارد. 
نمونه آن ایجاد کانال مالی تازه ایران و 
سوئیس است که قرار است دارو و اقالم 
بشردوستانه، در قالب آن وارد ایران شود. 
به بــاور بســیاری اما ایــن »متاع 
سوئیسی« نیز حقه ای آمریکایی است. 
گفته می شود که ســوئیس این کانال 

مالی را با حمایت آمریکا ایجاد کرده است. 
سفیر سوئیس در تهران روز یکشنبه در 
این باره گفت کــه »وزارت خزانه داری 
آمریکا به بانک های سوئیسی تضمین 
می دهد تا این معامالت را انجام دهند.«

ظریف دیروز در حاشــیه اجالس 
دافوس در پاسخ به اینکه آیا این کانال 
اقدامی بــرای تنش زدایی از ســوی 
آمریکاســت، گفت: »خیر. این کانال 
کمتر از اجرای دستور دیوان بین المللی 
دادگستری است که به آمریکا دستور 
داد حق ندارد از ورود غذا و دارو به ایران 
ممانعت کند. سیاست آمریکا کماکان 

سیاست فشار به مردم ایران است.«
وزیــر امور خارجــه ایــران افزود: 
»این یک قدم بســیار کوچک اســت؛ 
دولت ســوئیس تالش کرد ما از تالش 
آنها قدردانی می کنیم اما این نشــانه 
حسن نیت آمریکا نیست و حتی نشانه 
آن نیســت که ایاالت متحده آمریکا 
کوچکترین اقدام را در راستای اجرای 
تعهدش بر مبنای دستور موقتی دیوان 
دادگستری انجام داده باشد چه برسد به 
اینکه بر اساس برجام عمل کرده باشد.«

به هر حــال در شــرایطی که ایران 
پنجمین و آخرین گام خود برای خروج 
از برجام را برداشته و عمال دیگر تعهدی 
در قالب این توافق ندارد، اروپا سعی دارد 
تا برجام را حفظ کند؛ آن متاع سوئیسی 
و این مسافر اســپانیایی نیز در همان 
راستاست.  حال باید منتظر ماند و دید 
مهارت این کهنه کار اســپانیایی برای 
نجات برجام، بیــش از خلف ایتالیایی 
خود است یا اینکه او نیز مانند موگرینی 
پیشنهادهای خوش رنگ و لعابی مطرح 
خواهد کرد که با دیــدن نام »آمریکا« 

رنگ می بازند. 

اروپا برای پایبندی ایران به برجام چه می کند؟

متاع سوئیسی و مسافر اسپانیایی

خبر

 یک خبرگزاری اوکراینی فایل صوتی محرمانه 
مکالمه خلبان یک پرواز داخلی هواپیمایی آسمان 
که همزمان با پرواز اوکراینی در حال انجام بوده را 

منتشر کرد.
به گزارش مهر، در این فایل صوتی، خلبان پرواز 
هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت 
می گوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین 
انفجار پس از آن است، ولی برج مراقبت از وجود 
چنین موضوعی اظهار بی اطالعی و سپس 9 بار 
تالش می کند تا با خلبــان هواپیمای اوکراینی 

ارتباط بگیرد، ولی پاسخی دریافت نمی کند.

دیگر هیچ سندی به اوکراینی ها نمی دهیم
در همین ارتباط، حسن رضایی فر، مدیرکل 
سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با 
»مهر«، با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری 
از انتشار چنین فایلی مطلع و متعجب شده، گفت: 
این فایل از مجموعه اســنادی بــوده که در تیم 
مشترک بررسی ســانحه هوایی در اختیار گروه 

کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام اوکراینی ها سبب شد دیگر 

هیچ سندی به آن ها ارائه ندهیم.
رضایی فر یادآور شــد: در حــال حاضر تیم 

اوکراینی کشــور را ترک کرده و فعاًل هیچ گروه 
کارشناسی از کشــور های ذی نفع در این پرونده 
که بر اســاس انکس 1۳ ایکائو )سازمان جهانی 
هوانوردی( می توانند همزمان در حین بررسی های 
کارشناسی کشور محل وقوع سانحه حضور داشته 
باشند، در ایران حاضر نیستند. مهر نوشت: گفتنی 
اســت بر اســاس مقررات داخلی و بین المللی، 
مکالمات خلبانــان با برج مراقبت جزء اســناد 
محرمانه هر کشور است و هیچ فرد یا کشور دیگری 
نمی تواند این مکالمات را بدون هماهنگی با کشور 

مالک این خدمات، منتشر کند.
واکنش رئیس جمهور اوکراین

والدیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین 
با تائید صحت فایل صوتی منتشر شده در رابطه 
با ســانحه هواپیمای اوکراینی بار دیگر خواستار 
تحویل جعبه های ســیاه هواپیما به کی یف شد. 

زلنســکی همچنین با تاکید بر لزوم رمزگشایی 
جعبه های سیاه این هواپیما و تحویل آنها به کی یف 
گفت: این مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت است. 

وی مدعی شد : این فایل صوتی نشان می دهد که 
ایران از همان ابتدا و از همان لحظه اول مطلع بوده 

که هواپیما هدف قرار گرفته است.

ماجرای انتشار فایل صوتی مربوط به پرواز اوکراینی؛

یک محرمانه لو رفته
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دادستان تهران: 
دادگاه روح اهلل زم هفته آینده 

برگزار می شود
دادســتان تهران گفت: »کیفرخواســت روح 
اهلل زم صادر شــده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل 
می شود.« سپاه پاسداران روز دوشنبه ۲۲ مهر 1۳9۸ 
در بیانیه ای از بازداشت روح اهلل زم، مدیر کانال معاند 
آمدنیوز خبر داد و از او به  عنوان یکی از »سرشاخه های 

رسانه ای دشمن و جنگ روانی« نام برد.
    

شورای نگهبان اعالم کرد
پایان زمان دریافت شکایت 

ردصالحیت شدگان
شــورای نگهبان در اطالعیه ای اعالم کرد: »به 
اطالع کلیــه داوطلبان محتــرم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اســالمی که صالحیت 
آنان در مرحله هیات مرکزی و شــــورای نگهبان 
احراز نگردیده می رساند » زمان دریافت شکایت بر 
اساس تـــبصره های 1و۲ ماده ۳۵ آئین نـامه قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی به پایان رسیده 
است«. خواهشمند است داوطلبان گرامی از مراجعه 

به این نهاد و دفاتر استانی خودداری فرمایند.«
    

رئیس سازمان زندان ها: 
تعداد بسیار کمی از »اغتشاشگران« 

در بازداشت هستند 
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان ها در پاسخ 
به سوالی در مورد »آمار بازداشتی های اغتشاشات 
اخیر« گفت: به سرعت به پرونده آنها رسیدگی شده 
است. اکنون تعداد بسیار کمی از این اغتشاشگران در 
بازداشت هستند و تعداد آنها همانی است که آخرین 
بار از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعالم شده و آمار 

جدیدی اکنون در دست نیست.
    

تایید خروج جبهه پایداری از 
ائتالف اصولگرایان 

ســایت »انتخــاب« نوشــت: پــس از آنکه 
حجت االسالم آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری از 
احتمال ارائه لیست مستقل از اصولگرایان خبر داد، 
سخنگوی این تشکل نیز از تعدد لیست های اصولگرا 
در انتخابات حمایت کرد و حتی آن را باعث افزایش 
شور انتخاباتی دانست. مجید متقی فر، سخنگوی 
جبهه پایداری در این باره گفت: از ابتدا هم درباره ورود 
به لیست مشترک صحبتی نشده بود، البته ما هنوز 
هم ترجیحمان ارائه لیست واحد است و اگر هم نشد 

بهتر است اشتراکات لیست هایمان بسیار زیاد باشد.
    

برای آینده جمهوریت نظام نگرانیم
دبیرکل حزب اراده ملت در نشستی خبری گفت: اگر 
نظارت استصوابی ضامن بقای جمهوریت و نظام است 
با آن کنار بیاییم اما اگر باعث مشارکت گریزی می شود 
باید برای آن فکری کرد. وی با بیان اینکه از مجموعه 
اصالح طلبان 1۵16 دبیرکل در انتخابات شرکت کردند 
که ۷۸ نفر به علت عدم التزام به نظام رد صالحیت شدند 
در حالی که شرط حضور در حزب التزام به نظام است، 
افزود: نمی دانیم چگونه با این مساله کنار بیاییم و امیدوار 
به فعالیت سیاسی قانونمند در کشور باشیم؛ برای آینده 

جمهوریت نظام نگران هستیم.
    

اصالح طلبان باز هم درباره 
لیست به نتیجه نرسیدند 

روز گذشته سی و یکمین جلسه شورای عالی 
سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان با حضور اعضا 
برگزار شد اما این شورا باز هم درباره دادن یا ندادن 
لیست برای انتخابات پیش رو به نتیجه نرسید و نهایتا 
تصمیم گیری درباره چگونگی حضور در انتخابات در 
استان ها را بر عهده شورای اصالح طلبان هر استان 
و تصمیم گیری درباره حوزه تهران را هم به جلسه 
فوق العاده این هفته موکول کرد. همچنین این شورا 
در جلسه خود نسبت به تالش هایی که برای کمرنگ 
کردن جمهوریت نظام از ســوی برخی جریانات و 
نهادها می شود هشدار داد و نتیجه این گونه تالش ها 
را بی اعتمادی و دلسرد کردن مردم برای مشارکت 
در صحنه های مختلف از جمله انتخابات عنوان کرد.

    
وزیر اطالعات: 

 برای جمهوری اسالمی 
شیعه و سنی فرقی ندارد

محمود علوی، وزیر اطالعــات، در همایش آئین 
برادری در شهرســتان ریگان گفت: برای جمهوری 
اسالمی شیعه و ســنی فرقی ندارد. انقالب اسالمی 
متعلق به همه دنیای اسالم است. جمهوری اسالمی 
در طی این 4۰ سال از مردم فلسطین و مردم تحت ستم 
بوسنی و هرزگوین حمایت کرد؛ در حالی که اهل سنت 
بودند. همچنان که در افغانستان بیش از ۷۰ درصد مردم 
این کشور اهل سنت هستند اما جمهوری اسالمی در 

این سال ها بیشترین حمایت را آن کرده است.

ظریف: کانال مالی ایران 
و سوئیس نشانه حسن 
نیت آمریکا نیست. این 

کانال کمتر از اجرای 
دستور دیوان بین المللی 

دادگستری است که به 
آمریکا دستور داد حق 
ندارد از ورود غذا و دارو 
به ایران ممانعت کنند. 

سیاست آمریکا کماکان 
سیاست فشار به مردم 

ایران است

سخنگوی وزارت خارجه: 
ایران ابتکاراتی در قالب 

برجام را به اروپا داده و 
آقای بورل هم که در سفر به 
ایران با دیدگاه های کشور 

ما بیشتر آشنا خواهد 
شد. یکسری جزئیات 

درباره ادامه حیات برجام 
و تعهدات اروپا به وضوح به 

ایشان گفته خواهد شد

محمود صادقی نماینده ردصالحیت شده تهران در مجلس 
در نامه ای از رییس قوه قضائیه خواست به موضوع واسطه گری 

در احراز صالحیت  نامزدهای انتخابات ورود کند.
در بخش هایی از نامه صادقی خطاب به »ابراهیم رئیسی« 
که متن آن در حساب توئیتری محمود صادقی منتشر شده، 
آمده اســت: پیرو دریافت گزارش های عدیده درباره فعالیت 
عناصر سودجویی مدعی ارتباط با شبکه نظارت بر انتخابات و با 
توجه به سوابق موضوع جهت شناسایی و برخورد با این عناصر 

هماهنگی های الزم با حفاظت اطالعات شــورای نگهبان به 
عمل آمد و ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی 
از دالالن بیرونی و عوامل درونی که با پیشــنهاد مبالغ کالن و 
بعضاً چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تایید 
صالحیت آنها را داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب 
اطالع بعضی از آنها بازداشــت شــدند. در ادامه نامه صادقی 
تصریح کرده است: عالوه بر موارد گزارش شده و پیگیری شده 
گزارش های عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و 

دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان 
دهنده عمق و گستردگی این پدیده است. این 
نماینده مجلس با اشاره به تبعات این پدیده برای 
نظام انتخاباتی و مجلس ایران نوشته است: نظر 
به اینکه وجود این پدیده حتی اگر عمق و گستره 
زیادی هم نداشته باشد، اعتبار و سالمت نظارت 

انتخابات و جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان 
قانون اساسی و به تبع آن مجلس شورای 

اسالمی را در معرض آسیب قرار می دهد و نظر به اهتمامی که 
حضرتعالی نسبت به مبارزه با فساد دارید و نیز اعالنی که اخیراً 
در مورد حمایت از افشاگران فساد نمودید؛ تقاضا دارد دستور 
فرمایید دادســتانی محترم به این موضوع ورود کند و عالوه 
بر موارد مکشــوفه طیف راه فراخوانی از عموم مطلع آن 
درخواست شــود اطالعات خود را ارائه کنند.  به گزارش 
ایرنا صادقی پیش از این در توییت هایی از پیشنهادهای 
میلیاردی برای واسطه گری در تایید صالحیت ها خبر داده 
و نوشته بود: »در این دوره  از انتخابات واسطه ها نرخ 
تأیید صالحیت را بعضا تا چهار میلیارد 
تومان باال برده اند؛ چه شود این مجلس 

یازدهم!«

نامه محمود صادقی به ابراهیم رئیسی:

قوه قضائیه به موضوع واسطه گری در احراز صالحیت ها ورود کند


