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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ایران معتقد است که از 1+5 یعنی 
آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین 
و آلمان، این تنها روسیه و چین هستند 
که در این مدت حسن نیت خود را ثابت 
کرده اند. روســیه و چین در تمام پنج 
مرحله ای که ایران تعهدات هســته ای 
خود را کاهــش داده، از ایران حمایت 
کرده و این کاهش تعهدات را در راستای 
بدعهدی دولــت دونالد ترامپ تعریف 

کرده اند. 
آنها تاکنون در مقابل اروپا نیز از ایران 
دفاع کرده اند. اواســط ماه گذشته در 
چهــاردهمیـــن نشست کمیسیون 
مشترک برجام که با حضور هیأت های 
ایران و 1+۴ در وین برگزار شــد، وقتی 
اروپایی ها درباره به راه انداختن مکانیسم 
ماشــه هشــدارهای جدی دادند، با 
مخالفت جدی تر روسیه و چین مواجه 
شدند. در نتیجه همین مخالفت ها آن 
نشست پس از سه ساعت بدون نتیجه 

به پایان رسید. 
»کونگ فو«، نماینده چین در جلسه 
کمیسیون مشترک برجام در آذرماه، در 
واکنش به احتمال فعال شدن مکانیسم 
ماشه گفت: »بردن این مسئله به شورای 

امنیت شاید غیر از آمریکا به نفع هیچ 
کسی نباشد.«

او همچنین توضیــح داده بود که 
»چین در حال حاضر با فعال ســازی 
مکانیسم ماشه علیه ایران مخالف است، 
اما اگر ایران گام های بیشتری در راستای 
دور شدن از برجام بردارد، ما باید قبل از 
تصمیم گیری، ببینیم که آن گام ها چه 

هستند.«
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه با بیان اینکه ایران تهدیدی برای 
خروج از توافق نکرده است، اظهار کرد: 
»هنوز برای صحبت درباره مکانیســم 
ماشه خیلی زود است. اگر اتفاقی بیفتد، 

آن را بررسی خواهیم کرد.«
سد »ماشه« در برابر روسیه و چین

یک مــاه پــس از این اظهــارات و 
چهاردهمین نشســت کمیســیون 
مشترک برجام، در پانزدهم ماه جاری، 
ایران گام پنجم کاهش تعهدات هسته ای 
خود را برداشــت و اعالم کرد که دیگر 
به هیچ یــک از محدودیت های برجام، 

پایبند نخواهد بود. 
به دنبال این گام؛ آلمان، انگلیس و 
فرانسه سه شنبه هفته جاری در بیانیه ای 
رســمی آغاز فرآیند مکانیسم ماشه را 
اعالم کردند. این مکانیســم برای حل 

اختالفــات طرف های مقابــل با ایران 
طراحی شــده و طی آن اگر دو طرف به 
نتیجه ای برای حل اختالف خود نرسند، 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران به 

صورت خودکار بازمی گردند. 
اما نقش دو عضو دیگر برجام یعنی 
روسیه و چین یا همان دوستان شرقی 
ایران در این بین چه خواهد بود؟ آیا باز 
هم می توان به حمایــت این دو قدرت 
شــرقی امیدوار بود؟ آنها پیش از آنکه 
اروپا این مکانیسم را به جریان بیندازد، 
می توانستند با فشارهای سیاسی مانع 
فعالسازی مکانیسم ماشــه شوند اما 
اکنون که اروپا این تصمیم را گرفته و به 
طور رسمی آن را اعالم کرده است، باید 
گفت که دست روسیه و چین عمال در 
برابر این تصمیم بسته است. البته راهکار 
فشارهای سیاســی به قوت خود باقی 
اســت، اما به لحاظ حقوقی، از روسیه و 

چین کار چندانی برنخواهد آمد.
علت این دست بستگی نیز در شکل 
طراحی مکانیســم ماشه است. پیشتر 
برخی کارشناســان مطرح می کردند 
که اگر اروپا ماشه را بکشــد و بخواهد 
تحریم های شورای امنیت را بازگرداند، 
چین و روســیه آن را وتو خواهند کرد. 
این کارشناسان با این استدالل مطرح 

می کردند که نگرانی درباره بازگشــت 
تحریم های شورای امنیت وجود ندارد. 

اما این تحلیل، اشــتباهی ناشــی 
از بی اطالعی از چــم و خم های توافق 
هســته ای وین بود. طبق متن برجام، 
مکانیسم ماشه طوری طراحی شده که 
قابل رأی گیری و طبیعتا وتو نیســت و 
حتی روسیه و چین نیز نمی توانند آن 
را وتو کنند. بدیــن ترتیب اگر کار حل 
اختالف پس از جلسات وزرای خارجه 
طرفین برجام و کمیســیون مشترک 
بی نتیجــه بماند و پرونده به شــورای 
امنیت برود، ایران به یکباره به 10 سال 

پیش، یعنی دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد و تمام تحریم هایش 
بازمی گردد؛ از چین و روسیه هم کاری 
برای ممانعت از این بازگشــت به عقب 

برنخواهد آمد. 
مسکو: اوضاع را پیچیده تر نکنید

با این حال روســیه و چین تالش 
خواهنــد کرد کــه تا حــد ممکن از 
رســیدن پرونده به شــورای امنیت 
جلوگیــری کنند؛ هرچنــد که آنها 
برای ایــن موضــوع نیاز بــه تالش 
چندانی ندارند، چراکه اروپا نیز چنین 
قصدی را ندارد، بلکه بیشتر به دنبال 
مذاکره است؛ آنچنانکه کارشناسان 
بین الملل، همچون کوروش احمدی 
که با ایســنا گفتگو کرده، معتقدند: 
»اروپا در مکانیسم ماشــه بیشتر به 
دنبال مذاکره است تا رفتن به شورای 
امنیت؛ آنها می خواهند با استفاده از 
این مکانیزم ایران را مجبور کنند که در 
گام های کاهش تعهدات برجامی خود 
تجدیدنظر کند و در همین چارچوب 
باید منتظر ماند که آیــا ایران حاضر 
به مذاکره بــا اروپایی ها در این زمینه 
خواهد بود یا نه؟ البته در این راســتا 
نقش کشورهایی چون چین و روسیه 
به عنوان دیگر اعضای عضو کمیسیون 
مشترک برجام نیز مهم است که آنها 
در این فرآیند چه نظری داشته باشند 

و چه نقشی ایفا کنند.«
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی پس از اعالم 
رسمی راه اندازی مکانیسم ماشه از سوی 
اروپا در روز سه شنبه هفته جاری، ابراز 
امیدواری کرد که این تصمیم کشورهای 
اروپایی به پیچیده تر شدن اوضاع منجر 

نشود.
او در صفحه توییتری خود نوشت: 
»سه کشــور اروپایی )E3( تصمیم 
گرفتند آنطور کــه در بند 3۶ برجام 
آمده، وارد ســازوکار حــل اختالف 
شــوند. آن ها عنوان کرده اند که این 
کار را با »حسن نیت« و با هدف حفظ 
این توافق انجام داده اند و تصمیمشان 
با سیاست فشــار حداکثری ارتباطی 
ندارد. بیایید امیدوار باشــیم که این 
گام اوضاع را از آنچه هست پیچیده تر 

نکند.«

پکن: »ماشه« کمکی به حل 
مسئله نخواهد کرد

وزارت امور خارجه چین نیز دیروز 
از تصمیم سه کشور اروپایی انگلیس، 
فرانســه و آلمــان برای فعــال کردن 
ســازوکار حل اختالفات در توافقنامه 
هسته ای )مکانیسم ماشه( ابراز تأسف 
کرد و افزود: این اقدام سه کشور اروپایی، 
کمکی به حل مســئله و کاهش تنش 
نخواهد کرد. گنگ شوانگ، سخنگوی 
این وزارتخانه اظهار کرد: چین معتقد 
اســت دلیل کاهش تعهــدات ایران 
درقبال توافق هســته ای این است که 
آمریکا به طور یک جانبــه از این توافق 
عقب نشینی کرده، حقوق بین الملل و 
تعهدات بین المللی را نادیده گرفته، فشار 
شدیدی به ایران وارد کرده و مانع از انجام 
تعهدات سایر طرف ها شده است. شوانگ 
همچنین تاکید کرد که »چین همچنان 
به وســیله ارتباط نزدیک با طرف های 
ذی ربط عالوه بر ترغیــب طرف ها به 
مذاکره، برای حفظ توافق هســته ای و 
کاهش تنش در زمینه هسته ای ایران 
تالش خواهد کرد.« بدین ترتیب به نظر 
می رسد مسکو و پکن، هر دو سیاست 
پیشین خود برای بازداشــتن اروپا از 
چکاندن ماشه را پیش خواهند گرفت و 
تالش خواهند کرد تا مانع رسیدن پرونده 
برجام به شورای امنیت شوند. این تالش 
برای آنها و ایران بسیار اهمیت دارد، زیرا 
همانطور که گفته شــد در صورت بروز 
چنین اتفاقی، دست پکن و مسکو برای 
وتوی بازگشــت تحریم های شورای 

امنیت علیه ایران بسته خواهد بود. 

بازگشت تحریم های شورای امنیت، قابل وتو نیست؛

»ماشه« و دست بسته دوستان شرقی

خبر

»بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم و برخالف آنچه که با 
مغالطه به جامعه اعالم می شود از مجموع بیش از 1۶ هزار نفر ثبت 
نام کننده، تاکنون تنها حدود 5000 نفر تایید صالحیت شده اند. 
حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده اند و یا پس از رد صالحیت 
توســط هیات های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده اند. حدود نه 
هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صالحیت نشده اند و یا رد صالحیت 
شده اند. متاسفانه بیش از ۹0 درصد کاندیداهای شناخته شده 

احزاب اصالح طلب رد صالحیت شده اند.«
شورای عالی اصالح طلبان در اعتراض به رد صالحیت های 
گسترده اصالح طلبان از سوی شورای نگهبان، بیانیه ای صادر 
کرد. در این بیانیه ضمن بیان مطلب فوق، آمده است: در تفکر 
امام، مجلس در رأس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به 
نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب 

از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله 
دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت 
پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم شده و در 
شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون گذاری 
در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته اند، به 
گونه ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی 
غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شــده که نتیجه آن خسارت های 

هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان ۹۸ تحمیل شد.
ترکیبی بدیع و بی سابقه 

این بیانیه با اشاره به فرایند بررسی صالحیت کاندیداهای 
انتخابات مجلس، آورده اســت: متاسفانه در نخستین مرحله، 
امری بدیع و بی سابقه در خصوص ترکیب هیأت های اجرایی اتفاق 
افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش هایی از یکی از نهادهای غیر 

مسئول، این بار هیأت های اجرایی نیز در بدعتی دیگر، به گونه ای 
عمل کردند تا بار هیأت های نظارت بــرای رد صالحیت های 
گسترده سبک شود. گام دیگر این فرآیند، نتایج اعالم شده توسط 
هیات های نظارت اســت، به گونه ای که تنها حدود 30 درصد 

داوطلبان احراز صالحیت شده اند.
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در بیانیه خود افزوده 
است: شــگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت 
اصالح طلبان در مجلس دهم  نیز با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات 

از گردونه رقابت ها حذف شده اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی 
دقیق دالیل رد صالحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق 

حق قانونی آنهاست.
هشدار می دهیم

شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان ادامه داده است: 
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصالح طلبان  ایران اسالمی بر 
اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعالم  شده در صورت 
نبودن کاندیداهای شاخص اصالح طلب در حوزه های انتخابیه، 

لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. 
در پایان این بیانیه آمده است: شورای عالی سیاستگذاری 
جبهه اصالح طلبان هشدار می دهد رویه در پیش گرفته شده، 
جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت 
و مردم و افزایش فســاد و ناکارآمدی نهادهــای حاکمیتی، 
نتیجه ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی 
بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است و از شورای محترم 
نگهبان انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد تا مردم با 
حضور جدی در پای صندوق های رأی بتوانند به نامزدهای مورد 

نظر و عالقه خود رأی بدهند.

شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان بیانیه داد؛

احراز صالحیت تنها 30 درصد اصالح طلبان 
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نماز جمعه تهران به امامت رهبر 
انقالب اقامه می شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت ولی امر 
مســلمین، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در مصلی امام خمینی)ره( تهران اقامه می شود. 
آخرین خطبه هــای نمازجمعــه رهبر معظم 
انقالب اســالمی در تهران به بهمن سال 13۹0 
باز می گردد؛ دو خطبه ای که رهبر انقالب عمده 
سخنان خود را در آنها به موضوع بیداری اسالمی 
و مســائل تونس و مصر اختصاص دادند و خطبه 
عربی ایشان خطاب به مردم این کشورها در آن 

سال ها، شهرت یافت.
    

 برگزاری راهپیمایی بعد از 
نماز جمعه 

حجت االســالم محســن محمودی، رئیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران 
روز گذشــته به خبرنگاران گفــت: راهپیمایی 
سراسری کشور برای دفاع از آرمان های انقالب 
اســالمی، والیت فقیه و شــهدا به ویژه شهید 
ســلیمانی و تکریم جان باختگان سانحه هوایی 
و دفاع از کیان ســپاه مقتدر پاســداران انقالب 
اسالمی، روز جمعه، 27 دی ماه، پس از اقامه نماز 
از در مصال به سوی خیابان ولی عصر)عج( برگزار 

خواهد شد. 
    

سفیر انگلیس از ایران خارج شد
به گزارش ایرنا، »راب مک ایر« سفیر انگلیس 
در تهران با اطالع قبلی و طبــق ضوابط از ایران 
خارج شده است. ایرنا در این باره نوشته است که 
»بر اساس پروتکل های دیپلماتیک، هر سفیر و 
نماینده دیپلماتیکی می تواند با ارائه یادداشــت 
برای مرخصی یــا هر کار دیگری به کشــورش 
برود.« ســفیر انگلیس در تهران کــه در تجمع 
شنبه شب گذشــته در مقابل دانشگاه امیرکبیر 
حاضر شده بود، برای دقایقی بازداشت شد و پس 
از آن اعتراضات و تجمعات مختلفی شکل گرفت 
که از وزارت خارجه ایران می خواســتند وی را از 
کشور اخراج کند و سطح روابط با انگلیس را تا حد 

کنسولی تنزل دهد. 
    

واعظی:
مکانیزم ماشه اجرایی نمی شود

محمود واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهور 
درباره بیانیه سه کشور اروپایی مبنی آغاز راه اندازی 
مکانیسم ماشه، گفت: آنچه که از سوی اروپایی ها 
اعالم می شــود تبلیغاتی است و این تبلیغات هم 
هیچ پایه و اساس ندارد و کاری که اروپایی ها اعالم 
کردند به نظر می رسد که از موضع ضعف و انفعالی 
است. وی افزود: اروپایی ها هم از نظر افکار عمومی 
و هم از نظر فشــارهایی که روی شان قرار داشت 
اعالم کردند که می خواهند کمیسیون مشترک 
را راه اندازی کنند و در این زمینه نیز هیچ مشکلی 
وجود ندارد؛ زیرا تشکیل کمیسیون مشترک به 
معنای استفاده از مکانیزم ماشه و برهم خوردن 

برجام نیست.
    

مطهری با اشاره به رد صالحیتش:
 اعتراض کردم، 

اما التماس نخواهم کرد
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی که با استناد به بند معروف عدم 
التزام به نظام رد صالحیت شده، ضمن ارائه  فرم 
شکایت خود به شورای نگهبان گفت: »برای تایید 
صالحیت التماس و پیگیــری نخواهم کرد.« به 
گزارش ایسنا، در بخشی از متن اعتراض وی آمده 
است: »ممکن است مقصود از عدم التزام عملی به 
نظام جمهوری اسالمی، اظهارنظر برخالف نظر 
رسمی نظام باشد. ممکن است بنده در موضوعی 
نظری غیر از نظر رهبری داشته باشم ولی در مقام 
عمل، به خاطر مصلحت نظام و کشــور تابع نظر 
ایشان باشم. به هرحال باب اظهارنظر و آزادی بیان 

در کشور نباید بسته شود.«
    

دیدار ظریف با نخست وزیر هند
محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران به منظور شــرکت در 
نشست ســاالنه گفتگوهای »رایســینا« عصر 
سه شــنبه، 2۴ دی ماه وارد دهلی نو شد. وی روز 
گذشته، در جریان این سفر با »نارندرا مودی«، 
نخست وزیر هند دیدار و درباره مناسبات دوجانبه، 
همکاری های تجــاری و اقتصادی بــه ویژه در 
حوزه انرژی، بندر چابهار و تحوالت منطقه ای و 
بین المللی به گفتگو پرداخت. مشاوران امنیت 
ملی افغانســتان و هندوســتان و وزرای خارجه 
روسیه، استونی و دانمارک از دیگر مقاماتی بودند 

که ظریف دیروز با آنها دیدار و گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه چین 
دیروز از تصمیم سه کشور 
اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان برای فعال کردن 
سازوکار حل اختالفات 
در توافقنامه هسته ای 
)مکانیسم ماشه( ابراز 
تأسف کرد و افزود: این 

اقدام سه کشور اروپایی، 
کمکی به حل مسئله و 

کاهش تنش نخواهد کرد

اگر کار حل اختالف ایران و 
طرفین برجام در کمیسیون 

مشترک به جایی نرسد و 
پرونده به شورای امنیت 

برود، ایران به 10 سال پیش، 
یعنی دوران احمدی نژاد 

و تمام تحریم هایش 
بازمی گردد؛ از چین و 
روسیه هم کاری برای 

ممانعت از این بازگشت به 
عقب برنخواهد آمد

عباســعلی کدخدایی در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشــت: »جنجــال برای تایید 
افراد فاقد صالحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی 
رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تاســف بار 
است. البته نمی دانستیم عدم تایید بستگان به 

معنی حذف جناح های دیگر است.«
اشــاره او به اظهارات حسن روحانی، رئیس 
جمهوری است که دیروز در جلسه هیأت دولت 
با انتقاد از نتیجه بررسی صالحیت کاندیداهای 
انتخابات مجلس گفــت: »مــردم را ناراحت 

نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی 
مجلس 17 نفــر، 170 و یــا1700 نفر کاندیدا 
هستند؛ ببینیم از چند جناح 1700 نفر کاندیدا 
هســتند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک جناح؟ 
اینکه انتخابات نمی شود. مردم تنوع می خواهند. 
بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه ها 
شرکت کنند، قطعا ضرر نمی کنید. با یک جناح 

نمی شود، کشور را اداره کرد.«
همزمان آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای 
نگهبان صبح دیروز در جلسه این شورا، با دعوت 

داوطلبان به صبر و خویشتنداری تصریح کرد: 
نتایج اعالم شــده درباره صالحیت داوطلبان 
نهایی نیست و همچنان امکان بازبینی و بازنگری 
در نظرات اولیه توســط اعضای شورای نگهبان 

وجود دارد.
نتایج اعالم شده نهایی نیست

وی با تاکید بر اینکــه هیأت های نظارت بر 
اساس مدارک و مستندات متقن از مراجع قانونی 
اقدام به بررســی صالحیت داوطلبان کردند، 
افزود: شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم است 

و تمام تالش خود را می کنــد که حق و حقوق 
احدی ضایع نشــود از همین رو اگر داوطلبی 

فاقد شرایط اعالم شده و یا نسبت به 
عدم تائید صالحیت خود اعتراض 
دارد، می تواند به هیات های نظارت 
اســتانی مراجعه کند و شکایات 
خود را بــه همکاران ما برســانند؛ 

ما با گوشی شــنوا شکایات و 
اعتراضات را رسیدگی 
می کنیم و البته تحت 

فشار فرد یا جریانی در روند بررسی صالحیت ها 
قرار نمی گیریم.

رئیس هیأت مرکزی نظــارت بر انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: همان طور که قبال نیــز تاکید کرده بودیم 
در بررسی صالحیت ها به حزب و جناح کاری 
نداریم و شرایط قانونی را با کلیه داوطلبان 
تطبیق می دهیم. در میان افــراد تائید یا 
رد صالحیت شــده افراد شاخصی از هر دو 
جناح سیاسی هستند که خود نشانگر این 
رویکرد بی طرفانه 
و مستقل شورای 

نگهبان است.

کنایه کدخدایی به رئیس جمهور:

نمی دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح های دیگر است


