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روی موج کوتاه

هادی شریف

برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
همچنان یکــی از چالش های اصلی با 
کشورهای غربی و در راس آنان ایاالت 
متحده آمریکا اســت کــه در تمامی 
گفت وگوها و مذاکره ها چــه در قالب 
»برجام« و چه بیــرون از آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و هســت و گاه 
به صورت پرونــده ای کامال مجزا به آن 

پرداخته می شود.
برنامــه ای کــه بیــش از دو دهه 
گفت وگوهای تنگاتنگ با کشورهای 
غربی به عالوه چین و روسیه را در تاریخ 
خود دارد که گاه تا مرز حل شدن تمامی 
مشکالت پیش رفته و گاه به پیچ های 
آنچنان خطرناکی رســیده که کمتر 

کسی امیدوار به حل آن ها بوده است.
مذاکراتی که دولت های »سیدمحمد 
خاتمی«، »محمــود احمدی نژاد« و 
»حســن روحانی« را به شدت درگیر 
کرده بود که هرکدام از آن ها کارنامه ای 

متفاوت از خود برجا گذاشته اند.
در زمــان دولــت اصالحــات، 
گفت وگوهــای هســته ای تنها بین 
جمهوری اســالمی ایران با کشورهای 
انگلســتان، آلمان و فرانسه بود و نتایج 
حاصــل از آن گفت وگوهــا درهایی را 
برای رســیدن به تفاهم نهایی گشوده 
بود و امیــد می رفت که ایــن پرونده 

مناقشه برانگیز با رعایت حقوق و کرامت 
همه طرف ها به سرمنزل مقصود برسد.

امــا بــا روی کار آمــدن دولــت 
احمدی نــژاد، اســتراتژی جمهوری 
اســالمی ایــران در خصــوص برنامه 
هسته ای و در مجموع سیاست خارجی 
ایران با جهــان و به ویژه با غــرب و در 
راس آنان آمریکا دچار تغییرات بسیار 

اساسی شد.
این تغییر سیاســت کــه به نوعی 
می توان آن را همان »سیاست تهاجمی« 
نامید سبب شد تا یک جبهه متحد علیه 
برنامه هسته ای تشکیل شود. جبهه ای 
که پیش از این دچار انشــقاق شــده و 
اختالف ها بین اروپــا و آمریکا در مورد 
برنامه هسته ای جمهوری اسالمی به 
نوعی باعث انزوای دولت «بوش پسر« 

شده بود.
اکثر کشورهای اروپایی در آن زمان 
همراه با چین و روســیه حق استفاده 
ایران از انــرژی هســته ای را بالمانع 
می دانستند اما دولت بوش همراه با البی 
صهیونیست ها دائم در حال خطرناک 
جلوه دادن برنامه هسته ای ایران بودند. 
با روی کار آمــدن احمدی نژاد اما ورق 
برگشت و به دلیل رفتارها و سیاست های 
نادرست آن دولت، دوباره نظرات آمریکا 
به نظرات متحدان اروپایی اش نزدیک تر 

شد.
از ســوی دیگــر عمــر دولــت 

جمهوری خواه و تندروی بوش پســر 
هم به انتها رسید و دموکرات ها توانستند 
بار دیگر مستاجر کاخ سفیدی شوند که 
کلید آن در دستان »باراک اوباما« بود. 
از سوی دیگر »حسن روحانی« هم در 
واپسین ماه های ریاست جمهوری اوباما 
به ریاســت جمهوری در ایران رسید و 
سطح ارتباط دو کشــور تا گفت وگوی 
بی سابقه تلفنی بین دو رئیس جمهور باال 
رفت و ادامه تفاهم ها باعث شد تا نه تنها 
یخ روابط تاحدودی آب شود، بلکه بخش 
زیادی از پول ها بلوکه شــده ایران در 
آمریکا به دستور اوباما به حکومت ایران 

بازگردانده شد.
به گفته بســیاری از کارشناســان 
داخلــی و خارجــی از ایــن فرصت 
گرانقیمت به نحو احسن استفاده نشد 
و تا جایی ادامه یافت که متاسفانه عمر 
دولت اوباما نیز به پایان رسید تا یکی از 
غیرمتعارف تریــن و غیرمنطقی ترین 
روســای جمهور تاریخ آمریــکا به این 
سمت انتخاب و راهی کاخ سفید شد و با 
پنبه کردن تمامی رشته های دولت های 
پیشین ایران و آمریکا که حاصل سال ها 
مذاکرات فشرده بین آنان بود، تمامی 

دستاوردها را از بین برد.
»ترامــپ« درحالــی ســکان 
قدرتمندترین کشــور دنیا را در دست 
گرفــت کــه »برجــام« را توافقی بد 
می  دانست و به صورت یک طرفه از آن 

خارج شــد تا دوباره جهان را به سوی 
بی اعتمادی سوق دهد.

برای همین شــاید بشود گفت که 
دوباره به نقطه ســرآغاز بازگشته ایم، 
نقطه ای که بسیاری از مشکالت در آن 
حل شــده بود و حاال دوباره باید برای 
رسیدن به مطلوب، وقت و انرژی بسیار 

صرف کرد.
هنوز برای سنجیدن عملکرد دولت 
»سید ابراهیم رئیسی« در قبال برجام 
زود است و برای همین باید منتظر ماند 
و دید که دولت جدیــد و رئیس جدید 
ســازمان انرژی اتمی قرار اســت چه 
سیاست هایی را در پیش بگیرند تا منافع 

و کرامت مردم ایران در آن حفظ شود.
»محمد اسالمی«، رئیس سازمان 
انــرژی اتمی و معــاون رئیس جمهور 
شنبه شــب با حضور در برنامه »نگاه 
یک« در شبکه یک ســیما تاکید کرد 
که فعالیت هــای صلح آمیز از تعهدات 
مشترک کشورها اســت که بر اساس 
قواعد و قوانین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، همچنین از تعهــدات دولت ها 

است.
اســالمی همچنین گفت: »میزان 
اورانیوم غنی شــده 20 درصدی  ما از 
مرز 120 کیلوگرم عبور کرده است«. 
انطباق این موضوع با واقعیت می تواند 
پیامدهایی برای ایران داشته باشد. برای 
همین باید منتظر ماند تا گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در این خصوص 
منتشر شود و اعداد و ارقام منتشر شده 

را تایید کند.
البته به نظر می رسد که گفته های 
اسالمی با واقعیت انطباق داشته باشد.

این مقدار یعنی رســیدن اورانیوم 20 
درصدی بــه میــزان 120 کیلوگرم 
که منطبق با مصوبه مجلس شــورای 

اسالمی است.
از ســوی دیگر گفته های اسالمی 
در این برنامه تلویزیونی در واقع همان 
گفته های همیشگی است و مخالفان 
غربی برنامه هسته ای اعالم کرده اند که 
با این برنامه ها در زمینه های پزشکی و 
غیرنظامی و همینطور رآکتور تحقیقاتی 
تهران مشــکلی ندارند و آنچه موجب 
مخالفت آنان اســت برنامه هسته ای 
نظامی است. از طرفی در گزارش های 
چندباره آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز که توسط بازرسان این آژانس، مستقر 
در ایران گرفته و منتشــر شده هرگز 
قطعیتــی مبنی بر بودن نشــانه هایی 
دال بر دستیابی جمهوری اسالمی به 

سالح های اتمی دیده نشده است.
گفتنی است روزنامه جوان در همین 
خصوص خواستار اعمال سیاست های 
تهاجمی درباره برنامه های صلح آمیز 
اتمی شده اســت. کارشناسان غربی 
بارها در اظهارنظرهای خود به این گمانه 
رسیده اند که جمهوری اسالمی بنا دارد 
با به کارگیری استراتژی سیاست های 
تهاجمی، فشار سیاسی حاصل از آن را 
متوجه غرب کند تا بتواند در مذاکرات، 

به امتیازهای بیشتری دست یابد.
این نکته بســیار مهم را باید در نظر 

داشــت که نباید موضع دولت آمریکا 
با برنامه هســته ای جمهوری اسالمی 
را با موضع نســبتا مالیم آنان با »گروه 
طالبــان« مقایســه کرد زیــرا برنامه 
هســته ای جمهوری اســالمی برای 
اکثریت کشورهای غربی، به ویژه دولت 
آمریکا بسیار حساســیت برانگیزتر از 
موضوع طالبان و سیاست این کشور در 

قبال افغانستان است.
نباید فراموش کرد که برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی یکی از دستاویزهای 
اصلی دولت غاصب اسرائیل برای محکوم 
کردن سیاست های جمهوری اسالمی 
در جهان است و البی قدرتمند این رژیم 
دائم در حال سیاه نمایی و خطرناک جلوه 
دادن این برنامه هــا در برابر موجودیت 
اسرائیل اســت و همین موضوع کافی 
است تا حساسیت دولت آمریکا نیز که 
همواره پشتیبان و حامی این رژیم بوده 
بسیار بیشتر از حساسیت آنان در قبال 

طالبان باشد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که 
سیاست تهاجمی همان سیاستی است 
که دولت های »محمود احمدی نژاد« در 
قبال سیاست های هسته ای جمهوری 
اســالمی در پیش گرفت و دســتاورد 
همــان سیاســت ها قطعنامه هــای 
تحریمی ســازمان ملل متحد در قبال 
جمهوری اســالمی ایران بود تا جایی 
که پرونده هســته ای ایران ذیل بند 7 
منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت 
و احتمال حمله نظامی به کشورمان را 

بسیار باال برد.

رئیس سازمان انرژی اتمی از تولید بیش از 120 کیلو اورانیوم خبرداد؛

»سیاست تهاجمی« پیش تر آزموده شده

خبر

رئیس جمهور روز یکشــنبه در تماس هــای تلفنی 
جداگانه با استاندار خوزســتان و فرماندار اندیکا، ضمن 
پیگیری وضعیت رســیدگی به زلزله زدگان دستوراتی 
برای تسریع در امداد رســانی و بازسازی اماکن خسارت 

دیده صادر کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در این تماس های 
تلفنی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و صعب العبور 
بودن منطقه، تاکید کرد: اسکان زلزله زدگان و تسریع در 
بازسازی و ساخت اماکن خسارت دیده باید با سرعت انجام  
شود . رئیس جمهور همچنین دستور پیگیری و بازسازی 

منازل و اماکن تخریب شده را به بنیاد مسکن صادر کرد.
ســاعت 2 و ۴۶ دقیقه بامداد شــنبه، زمین لرزه ای با 
قدرت ۵ ریشتر شهر و روســتاهای قلعه خواجه از توابع 
شهرستان اندیکا را لرزاند که باعث تخریب برخی منازل 

روستاییان و ساکنان این مناطق شد.

در تماس های تلفنی جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار اندیکا؛

رئیس جمهور وضعیت زلزله زدگان اندیکا را پیگیری کرد
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یک دهه شصتی استاندار تهران شد
اعضای دولت طی جلسه ای که عصر یکشنبه 
برگزار شــد، پس از بررسی ســوابق و برنامه های 
محســن منصوری، وی را به عنوان استاندار تهران 
تعیین کردند. به گزارش ایســنا، منصوری متولد 
خرداد 1۳۶۳ در شهرستان ورامین و دارای مدرک 
کارشناسی مکانیک )گرایش ســاخت و تولید( از 
دانشگاه شــهید رجایی تهران و کارشناسی ارشد 
مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران است. منصوری 
در دوران ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد؛ 
فرماندار شهرستان ورامین بود و  هفته گذشته با حکم 

ابراهیم رئیسی، عضو شورای عالی هالل احمر شد.
    

رزمایش جمهوری آذربایجان در 
دریای خزر 

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان دیروز )یکشنبه( 
در بیانیه ای اعالم کرد، نیروی دریایی این کشــور 
قرار اســت یک رزمایش در دریای خزر برگزار کند. 
به گزارش اسپوتنیک، این رزمایش 11 اکتبر )1۹ 
مهر(  آغاز می شود، تا سیزدهم همین ماه ادامه دارد و 
تمامی زیرمجموعه های نیروی دریایی کشور در آن 
شرکت می کنند. هدف از این مانور حفاظت و دفاع از 
زیرساخت های انرژی در آب های منطقه ای متعلق به 
جمهوری آذربایجان در دریای خزر اعالم شده است.

    
مرکل خواستار بازگشت ایران به 

مذاکرات وین شد
صدراعظم آلمان با تاکید بر لزوم بازگشت ایران به 
مذاکرات وین گفت: فعالیت های غنی سازی ایران نشان 
می دهد که باید از دستیابی این کشور به سالح هسته ای 
جلوگیری کرد. به گزارش ایســنا به نقل از الشــرق 
االوسط، آنگال مرکل که به سرزمین های اشغالی سفر 
کرده است در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، افزود: جامعه بین الملل هفته های 
بسیار حساسی را درباره آینده توافق هسته ای با ایران 
پیش رو دارد. ما می خواهیم پیامی بی چون و چرا به 
ایران ارسال کنیم مبنی بر این که این کشور باید هرچه 

سریع تر به میز مذاکرات بازگردد.
    

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
تدابیر الزم برای امنیت مردم 

افغانستان اندیشیده شود
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با محکومیت 
حادثه تروریستی به مسجد سیدآباد در استان قندوز 
افغانستان، از مسئوالن این کشور خواست تا مسئولیت 
ســنگین خود در تامین امنیت مردم افغانستان را 
برعهده بگیرند و تدابیر الزم را اتخاذ کنند.  به گزارش 
ایرنا، در پی حمله  انتحاری روز جمعه داعش به مسجد 
سیدآباد در استان قندوز افغانستان،  1۵0 تن شهید و 

شمار زخمی ها به 200نفر افزایش یافت.
    

وزیر خارجه سوریه:
دمشق آماده کمک به 

گفت وگوهای ایرانی-عربی است
وزیر خارجه ســوریه گفت که دمشق از گفت 
وگوهای ایران و کشــورهای عربــی حوزه خلیج 
)فارس( و هر کشور عربی دیگر که خواستار روابط 
خوب با جمهوری اسالمی است، حمایت می کند. به 
گزارش ایسنا، فیصل مقداد، در گفت وگو با روزنامه 
الوطن تصریح کرد: اگر ایران نیز تمایل دارد که ما به 
هرگونه گفت وگویی کمک کنیم یا تسهیل کننده 
مذاکرات باشیم، ســوریه آماده این امر خواهد بود 
زیرا ما معتقدیم که همبستگی عربی و اسالمی راه 

صحیح مقابله با تمام چالش هاست.
    

مفتی لبنانی خواستار مخالفت مردم با 
آمریکا و قبول پیشنهادهای ایران شد

مفتی جعفری لبنان مردم این کشور را به مخالفت 
ملی با آمریکا و قبول پیشنهادهای ایران فراخواند. به 
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان )ان 
 ان ای(، شیخ احمد قبالن، مفتی جعفری لبنان در 
دیدار با هیات های مردمی با اشاره به بحران اقتصادی 
لبنان گفت که هرکس خاموشی و فقر و غرق شدن را به 
پیشنهادهای ایران و یا چین و یا روسیه ترجیح دهد در 

حق این مردم مظلوم خیانت کرده است.
    

انتصاب در حزب اعتماد ملی
دبیرکل حزب اعتماد ملی، اســماعیل گرامی 
مقدم و محمدصادق جوادی حصار را به ترتیب به 
عنوان قائم مقام و سخنگوی این تشکل اصالح طلب 
منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی حزب اعتماد 
ملی، الیاس حضرتی دبیــرکل حزب اعتماد ملی 
همچنین مهران فرجی را به عنوان رییس کمیته 
روابط عمومی و تبلیغات، محمد گلزاری را به عنوان 
سرپرست دفتر فرهنگی و رضا امیدوار تجریشی را 
به عنوان سرپرست کمیته مالی و پشتیبانی حزب 

اعتماد ملی منصوب کرد.

سیاست تهاجمی همان 
سیاستی است که دولت های 

»محمود احمدی نژاد« در 
قبال سیاست های هسته ای 

جمهوری اسالمی در پیش 
گرفت و دستاورد همان 

سیاست ها قطعنامه های 
تحریمی سازمان ملل متحد 
در قبال ایران بود تا جایی که 
پرونده هسته ای ایران ذیل 
بند 7 منشور سازمان ملل 

متحد قرار گرفت و احتمال 
حمله نظامی به کشورمان را 

بسیار باال برد

اسالمی در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: »میزان 

اورانیوم غنی شده 20 
درصدی  ما از مرز 120 

کیلوگرم عبور کرده است«. 
انطباق این موضوع با 

واقعیت می تواند تبعاتی 
برای ایران داشته باشد. 

ازاین رو باید منتظر ماند تا 
گزارش آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در این خصوص 
منتشر شود

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت:  
امروز مخالفــت غیراصول گراها با برخی 
نهادها و قوا، توهین بــه کل نظام تلقی 
می شــود؛ در حالی کــه اصولگرایان 
سال هاســت که هــر کاری دلشــان 

می خواهــد انجــام می دهنــد و 
هر پرونده ای که دوســت 
دارنــد می بندنــد و هــر 
 پرونده ای را می خواهند 

باز می کنند.
د  محمــو ســید 
میرلوحی در گفت وگو 

با خبرنگار ایلنــا با بیان 
اینکه ظرفیــت اصولگرایان 
بــات گذشــته  نتخا در ا

مشخص شد، افزود: در انتخابات ۹۸ و 1۴00 
شــاهد بودیم که ظرف اصولگرایی 
محدود بود و اگر مردم از اصالحات 
فاصلــه بگیرنــد، آرای آنهــا به 
صندوق اصولگرایی نمی رود. وی 
در خصوص تعامل اصالح طلبان 
بــا حاکمیــت، اظهار 
کرد: چرا باید هســته 
ســختی دارای قدرت 
شــکل بگیرد و برای 
بود و نبود اشــخاص 
تصمیم گیری کند تا 
جایی که آقــای ناطق 
نــوری و الریجانی را هم از 
قطار انقالب پیاده کنیم.

این عضو جبهه اصالحــات ایران گفت: 
طبق ماده ۴0 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح، ورود به مسائل سیاسی و انتخاباتی 
توسط نهادهای دفاعی ممنوع است و هیچ 
موضع گیری نباید از سوی این نهادها صورت 
گیرد. اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی از 
این افراد به تمامی جزئیات مسائل سیاسی 
ورود می کنند ولی هرگونه مخالفتی با این 
نهادها شــود، مخالفت بــا کل نظام تلقی 

می شود.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: 
حتی شاهد بودیم که دو دستگی بین یکی 
از نهادها ایجاد شــده بود اما اصالح طلبان 
ســکوت کردند که البتــه اصالح طلبانی 
که در خصــوص انتخابــات 1۴00 کوتاه 

آمدند هــم حاصل و نتیجه ای عایدشــان 
نشد. واقعیت این اســت که اصالح طلبان 
از یک طرف فلســفه وجودی شان اقتضاء 
می کنــد در میــدان بماننــد و مطالبات 
مردم را بشناســند و دســته بندی کنند و 
همچنیــن  واقعیت دیگری کــه نمی توان 
 آن را نادیده گرفت یکدســت شدن قدرت 

در کشور است. 
باید راه حلی برای این موضوع پیدا کرد؛ 
باید گفت وگو کرد و تعامل را در اولویت قرار 
داد همچنین از همه ظرفیت های موجود در 
قانون انتخابات استفاده کرد. کناره گیری و 
قهر کردن چاره مسائل امروز و به نفع مردم 
نیســت. بنابراین اصالح طلبان با مجموع 
شــرایطی که هست بهتر اســت به جامعه 

بازگردند و روابطشــان را با مــردم تقویت 
کنند.

میرلوحــی ادامه داد: امــروز ظاهراً قوه 
مجریه و قوه قضاییه عالقمند به شــنیدن 
نظرات و پیشــنهادات بخش های مختلف 
جامعه و اصالح طلبان هستند. اگر توصیه ها 
و وعده هایی کــه آقای رییســی در زمان 
انتخابات دادند، محقق شــود بسیار موثر 
خواهد بود. ما این کار را در دولت اصالحات 
انجام دادیم و می دانیم که اگــر این اتفاق 
بیفتد چقدر به سود کشــور، مردم و نظام 

خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر نهادها و پســت های 
مختلــف بــه افــراد متملــق محــدود 
نشــود، شــاهد عملکرد مثبتــی از دولت 
خواهیم بود اشــخاصی کــه در مواجهه با 
مســئوالن بجــای بیــان اشــکاالت و 
 مســائل و نقــد و نظــر، تملــق کننــد، 

مشکل ساز هستند.

میرلوحی در گفت وگو با ایلنا:

اصولگرایان سال هاست هر کاری دلشان می خواهد، انجام می دهند


