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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

عباس عراقچی، معاون سیاســی 
وزیر امور خارجه که روز گذشته پس از 
مذاکرات در پاریس، در اسلوونی به سر 
می بُرد؛ توضیح داد: »به مکرون تاکید 
شده که یا اروپا می بایست از ایران نفت 
خریداری کند یا معادل فروش نفت را 
به صورت خط اعتباری که با درآمدهای 
نفتی ایران تضمین می شود و درحقیقت 
به نوعی به معنــای پیش فروش نفت 

است، در اختیار ایران قرار دهد.«
آنچه عراقچی مطرح کرده، مبنی بر 
این است که به دنبال این مطالبه ایران، 
مقرر شده اروپا یک خط اعتباری حدود 
15 میلیارد دالر بــرای مدت چهار ماه 
یعنی تا پایان ســال میالدی برای این 

منظور در نظر بگیرد. 
در صورت حصول توافق ایران 100 

درصد نفت خود را می فروشد
آنطور که عراقچــی می گوید با این 
سازوکار در صورت حصول توافق، ایران 

در چهار ماه آینــده معادل 100 درصد 
نفت خود را یا خواهد فروخت یا به صورت 
خط اعتباری دریافــت و پیش فروش 

می کند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز 
گفت که »دیدگاه هــای ایران و اروپا به 
هم نزدیک شــده تا جایی که 19 مورد 

اختالف به سه مورد رسیده ایم.« 
با این حال اما اجرای توافقات ایران 
و اروپا منوط به موافقــت دولت دونالد 
ترامپ است. روز سه شنبه پس از پایان 
مذاکرات 10 ســاعته هیأت ایرانی با 
فرانسوی ها، رویترز خبر داد که »برونو 
لومر«، وزیر دارایی فرانسه عازم واشنگتن 
شده تا در مورد سازوکار مالی توافق شده 
با ایران، با واشــنگتن رایزنی و مذاکره 
کند. مقامات فرانسوی تاکید می کنند 
که بازگشایی این خط اعتباری و انجام 
توافقات صورت گرفتــه با ایران، نیاز به 

تایید ضمنی ایاالت متحده دارد. 
بدین ترتیب اینکــه ایران در موعد 
مقرری که پیشــتر وعده داده بود، گام 

سوم خود برای کاهش تعهدات هسته ای 
را بردارد یا نه، در حال حاضر به مذاکرات 
فرانسه و آمریکا بستگی دارد که مقامات 
دولتی پیش بینی می کننــد که اروپا و 
آمریکا تا پیش از موعد گام سوم ایران به 

توافق نخواهند رسید.
 فرانسه هنوز نتوانسته 

ترامپ را قانع کند
علی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز 
دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در 
این باره گفت: فرانسه نمایندگی اروپا را 
به عهده گرفته و وزیر اقتصاد آنها هم به 
آمریکا رفته تا توافق را بگیرد اگر توافق 
شد و آنها اعالم کردند ما به توافق خود 
عمل می کنیم، اما چشم اندازی نداریم 

که تا روز جمعه اروپا توافق را بگیرد .
وی با بیان اینکه اگــر اروپا توافق را 
نگیرد ما گام سوم را در روز مقرر اجرایی 
می کنیم، تاکید کرد: »به هر حال این 
سیاســت اروپا اســت که می خواهد 
هماهنگی کنــد و ما دخالتــی در آن 
نداریم. ما منتظر اروپا هســتیم. البته 

وعده خرید نفت محقق شــده است و 
اکنون رفته اند تا مجوزش را بگیرند.«

اســپوتنیک نیز دیروز خبر داد که 
مقام های فرانســوی در مــورد تالش 
فرانســه برای اعطای خط اعتباری 15 
میلیــارد دالری گفتند: »راضی کردن 
ترامپ کار سختی است و فرانسه تاکنون 
نتوانسته ترامپ و مقام های آمریکایی را 

راضی کند.«
همچنین یک مقــام آمریکایی که 
نامش منتشر نشده در این زمینه گفت: 

»اجرای این طرح ممکن نیست؛ چراکه 
ترامپ گفته امتیازی بــه ایران در ازای 

بازگشت به برجام نخواهد داد.«
گزینه های ایران برای گام سوم

عراقچی، مســئول مذاکــرات در 
فرانســه هم به همین موضوع اشاره و 
اظهار کرد: »بعید می دانم کشورهای 
اروپایی تا قبل از 1۶ شهریور بتوانند گام 
موثری بردارند؛ بنابراین مرحله ســوم 
کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ 
مزبور آغاز می شــود که شامل بخش 
مهمی از تعهدات ایران خواهد بود و در 

زمان خود اعالم خواهد شد.«
جزئیات گام ســوم مطرح نشد، اما 
مقامات دولتی تاکید کردند که ظرف 
امروز و فردا این جزئیات را اعالم خواهند 
کرد. عالوه بر این همواره گفته شــده 
که گام ســوم ایران، گامــی محکم و 

مبهوت کننده خواهد بود.  
چهره هــای مختلــف تاکنــون 
گزینه های متعددی را برای گام ســوم 
پیشنهاد کرده اند. مجتبی ذوالنوری، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اخیرا بر افزایش سطح 
غنی ســازی به 20 درصد، بازگرداندن 
رآکتور اراک به حالت قبلی و همچنین 
نصب سانتریفیوژهای  نسل ۶ و 8 تاکید 
و تصریح کــرد: »دولت بایــد به جای 
اینکه در هر گام دو مــاه وقت از طرف 
مقابل بگیــرد در یک گام بســیاری از 
اقدامات را انجام دهــد.« ایران فعال با 
ســانتریفیوژ های IR-1 غنی سازی 
می کند که غنی سازی هر کدام تقریبا در 
حد یک سو است. این در شرایطی است 
که ایران سانتریفیوژ هایی از نسل های 
دیگر دارد که با سو باالتری غنی سازی 
می کنند. اگر بنا بــر کاهش تعهدات 
هسته ای باشد، ایران می تواند استفاده 
از سانتریفیوژ های نسل متفاوتی برای 
غنی سازی استفاده کند؛ بنابراین تغییر یا 
افزودن نسل متفاوتی از سانتریفیوژ ها از 
مواردی است که می توان آن را در لیست 

احتمالی اقدامات ایران قرار داد.
از سرگیری غنی سازی در فردو نیز 
یکی دیگر از گزینه هــای محتمل در 
گام سوم ایران است.  بر اساس گزارش 
اخیر آژانس بین المللــی انرژی اتمی، 
میزان ذخایر اورانیوم 2۳5 غنی شــده 
تا سطح ۳.۶۷ درصد، 2۴1.۶ کیلوگرم 
بوده است. بر اســاس همین گزارش، 
میزان اورانیوم غنی شده تا ۴.5 درصد 

از اورانیوم 2۳5 به بیش از 25 کیلوگرم 
رسیده است. افزایش سرعت غنی سازی 
و افزایش مراکز غنی ســازی می تواند 
ذخایر اورانیوم ایران در این سطح )تا ۴.5 
درصد( را با نسبت بیشتری افزایش دهد. 
بدین ترتیب افزایش چشمگیر میزان 
اورانیوم غنی شــده در سطح موجود از 
دیگر گزینه های محتمــل در کاهش 

تعهدات برجامی ایران است. 
یک فرصت دوماهه دیگر به اروپا

گزینه های فوق، همگی جزء مواردی 
است که می توانند جزئی از گام سوم ایران 
در کاهش تعهدات برجامی باشند، اما آیا 
گام سوم به معنای مرگ برجام است؟ 
محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
در مصاحبه خود با راشاتودی گفت که 
»برجام نمرده اســت و هنوز زود است 

درباره مرگ آن صحبت کنیم.«
حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز 
تاکید کرد که در صورت برداشتن گام 
سوم، دیپلماسی و گفتگو نیز همچنان 

ادامه خواهد داشت. 
ســید عباس عراقچی نیــز دیروز 
در این بــاره گفت: بعــد از دریافت 15 
میلیــارد دالر، جمهــوری اســالمی 
آمادگی گفت وگو با کشــورهای ۴+1 
را دارد؛ اما واقعیت آن اســت که هنوز 
درخصوص دستور کار این گفت وگوها 
اختالف نظرهای جــدی بین طرفین 

وجود دارد.
بدین ترتیب به نظر می رســد اگر 
فرانسه و آمریکا حتی پس از برداشتن 
گام سوم ایران، بر ســر سازوکار مالی با 
ایران به توافق برسند، ایران از گام سوم 
خود عقب خواهد نشست و در غیر این 
صورت آنطور که روحانی گفته ایران به 
اقدامات خود در گام سوم ادامه می دهد 
و همزمان فرصــت دو ماهه دیگری به 

اروپا خواهد داد.

روحانی: به توافق نهایی نرسیدیم؛ گام سوم را برمی داریم

ایران سه - اروپا هیچ

خبر

تکلیف گام سوم روشن شد؛ تصمیم گیری درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته ای ایران منوط به نتیجه مذاکرات 
عراقچی با فرانسه بود. مقامات ایران اعالم کرده بودند که اگر این مذاکرات تا روز پنجشنبه و جمعه به نتیجه برسد، 

ایران از برداشتن گام سوم منصرف خواهد شد. مذاکرات سرنوشت ساز عراقچی در فرانسه روز سه شنبه انجام شد؛ اما 
رئیس جمهوری دیروز در جلسه هیأت دولت گفت: »بعید می دانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم. گام سوم ایران را که 

باطن فوق العاده مهمی دارد و شتاب ویژه ای به فعالیت های سازمان انرژی اتمی خواهد داد، اعالم خواهیم کرد.«

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( با بیان اینکه 
معتقدیم سهمی از درآمدهای پروازهای عبوری باید به قرارگاه 
پدافند هوایی اختصاص یابد، گفت: پیشنهاد ما ۳0 درصد کل 

درآمد بود اما این رقم قابل مذاکره است.
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده در گفت وگو با فارس، در باره نتیجه 
پیگیری قرارگاه پدافند بابت کسب درصدی از درآمد حاصل از 
پروازهای عبوری از فضای کشور اظهار داشت:  از زمانی که آسمان 
کشور برای هواپیماهای عبوری امن اعالم شد، تعداد هواپیماهای 

عبوری از فضای کشور نسبت به گذشته، سه برابر شده است.
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ادامه داد: از 
آن منظر که تأمین امنیت  و ایمنی پرواز هواپیماهایی که از کشور 

عبور می کنند، یکی از وظایف قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( است،  در این راستا برای انجام دقیق این مسئولیت، ما تعداد 
ایستگاه ها، تعداد نفرات و تجهیزات رصد و پایش خود را افزایش 

داده ایم و این مستلزم یک سری هزینه ها است.
وی افزود: در این راســتا از دولت و مجلس شورای اسالمی 
درخواست داشــتیم که ســهمی از این درآمدهای پروازهای 
ترانزیتی را به قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( اختصاص 

دهند زیرا به هر حال ما این پایش و رصد را انجام داده ایم.
رحیم زاده ادامه داد: در این باره پیگیری هایی را انجام داد یم اما 
اختصاص این رقم در برنامه امسال قرار داده نشد اما امیدواریم در 

برنامه های آینده گنجانده شود.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( در پاسخ به 
این سؤال که فکر می کنید چند درصد درآمد پروازهای عبوری 
باید به قرارگاه پدافند هوایی اختصاص یابد، گفت:  ابتدا دریافت 
۳0 درصد از کل رقم درآمد حاصل از پروازهای عبوری را پیشنهاد 
داده بودیم اما این رقم  قابل مذاکره است و سعی می کنیم در قالب 

مذاکره و تعامل عمل  کنیم.
وی افزود: بعد از پیشنهاد ما دوستان  گفتند این موضوع در 
برنامه 5 ساله طوری دیگر گنجانده شده است، از سوی دیگر 
سازمان هواپیمایی کشــوری هم اعالم کرد چون بسیاری از 
فرودگاه های کشور زیان ده است، بخشی از  درآمد پروازهای 
عبوری در آن فرودگاه ها هزینه می  شــود؛ طبعا آنها دالیل 

خاصی برای خود داشــتند ما هم دالیل خــاص خودمان را 
داشــتیم، اما با وجود انجام جلســاتی در مجلس، فعاًل رقم 
خاصی  برای ما از این محل در نظر گرفته نشــده است  اما ما 
دنبال این هستیم که بخشی از این درآمد به قرارگاه پدافند 

هوایی اختصاص یابد.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا مطرح کرد؛

بخشی از درآمد پروازهای عبوری به قرارگاه پدافند هوایی اختصاص یابد
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هفت خدمه نفتکش توقیف شده 
انگلیسی آزاد شدند

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره آخرین وضعیت نفتکش توقیف شــده 
انگلیسی گفت: مراحل قضایی و حقوقی بررسی 
تخلفات کشتی »اســتنا ایمپرو« در حال انجام 
است. ایران در ادامه سیاست های انساندوستانه 
خود از ناخدای کشتی خواست که خدمه کشتی را 
اگر امکان دارد، پیاده کنند تا بتوانند به کشورشان 
بازگردند. وی افزود: ناخدای کشــتی تصمیم 
گرفته است هفت نفر از خدمه کشتی که شامل 
اتباع هندی هستند را با تشخیص خودش انتخاب 
کند تا لطمه ای به کارشان نخورد و تمهیدات برای 
پیاده کردن آنها انجام شــود. این افراد به زودی 

می توانند کشور را ترک کنند.
    

واکنش ظریف به تحریم 
سازمان فضایی ایران

در پی قرار گرفتن نام پژوهشــگاه هوافضای 
ایران، ســازمان فضایی ایران و مرکز تحقیقات 
هوافضای ایران در فهرســت تحریم های وزارت 
خزانه داری آمریکا، محمدجــواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران گفت: »آمریکایی ها به تحریم معتاد 
شده اند. این تحریم های آمریکا هیچ تاثیری ندارد 
و کم کم دنیا هم آمریکا را مسخره می کند و دیگر 
فقط این مانده است که خودشان را تحریم کنند، 
چون همه را تحریم کرده و هر روز یک اقدامی علیه 
این دولت یا دولت دیگری انجام می دهند. استفاده 
آمریکا از اهرم اقتصادی به حدی افراطی شده که 
کم کم توان اقتصادی آمریکا را هم به تحلیل برده 

است.«
    

 سپاه ۷ کشتی ترال را 
توقیف کرد

به گزارش فارس، ناو ســاالر یکم پاســدار 
تیمور پایــداره در این باره گفت: در گشــت 
شــناورهای نیروی دریایی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ۷ شناور صیادی ترال به دلیل 
عدم رعایــت فاصله به ســاحل و تخلف صید 
آبزیان توقیف شــدند. برای ادامه رســیدگی 
پرونده این شــناورها تحویل مقامات قضایی 
شده اند. فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی 
جاســک افزود: این شــناورها 222 تن انواع 

آبزیان را صید کرده اند.
    

روایت سردار باقری از جلسه دو 
ساعته ارتش آمریکا با ترامپ

سرلشــکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح در جلسه پرســش و پاسخ با 
نخبگان و اعضای هیأت علمی سرباز در آموزشگاه 
رزم مقدماتی شهید مدرس نیروی زمینی سپاه 
گفت: روزی که پهپاد زده شــد، رئیس جمهور 
آمریکا تا آســتانه تصمیم جنگ رفت، اما اجرا 
نکرد و بزرگترین دروغ هم این بود که گفت برای 
جان 100 نفر این کار را نکردیم، در حالی که این 
تصمیم حاصل بــرآورد اطالعاتی ارتش آمریکا 
و توجیهی بود رئیس جمهور آمریکا شد و برای 
او روشــن کردند که اگر به ایران حمله کنیم چه 
اتفاقی می افتد، در جزایر چه اتفاقی می افتد، در 
خلیج فارس و تنگه هرمز چه اتفاقی می افتد، در 
کشــورهای منطقه که ایران بازوانی را دارد چه 
اتفاقی می افتد و در دو جلســه 2-۳ ســاعته او 
نشسته و توجیهش کردند که نمی تواند به ایران 

حمله کند.
    

گزارش توئیتری ظریف از 
سفرش به بنگالدش

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امورخارجه 
کشورمان در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: »در داکا با نخســت وزیر، وزیر امور 
خارجه و رئیس پارلمان بنگالدش دیدار کردم. 
گفتگوها بر همکاری دوجانبه و حل اختالفات 
در دنیای اســالم متمرکز بود. فردا در نشست 
وزرای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس 
هند درباره »اقتصاد آبی« )اســتفاده پایدار از 
منابع اقیانوس( حضور خواهم یافت و پیش از 
بازگشت به تهران و فاصله گرفتن چند روزه از 

مسافرت، به جاکارتا پرواز خواهم کرد.«
    

دیدار شبانه درباره تفکیک قوا
روز گذشــته محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در گفتگو با فارس با اشاره به تذکر 
105 نماینده مجلس که خواستار دقت بیشتر 
رئیس جمهور در موضوع تفکیک قوا شــده اند، 
گفت: روابط قوه قضاییه و قوه مجریه بسیار خوب 
است و رئیس جمهور نیز امشب )چهارشنبه شب( 
میهمان آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضاییه است.

اسپوتنیک خبر داد که 
مقام های فرانسوی در مورد 

تالش فرانسه برای اعطای 
خط اعتباری 1۵ میلیارد 

دالری گفتند: راضی 
کردن ترامپ کار سختی 

است و فرانسه تاکنون 
نتوانسته ترامپ و مقام های 

آمریکایی را راضی کند

رئیس جمهور: بعید می دانم 
امروز و فردا با اروپا به نتیجه 

برسیم. گام سوم ایران را 
که باطن فوق العاده مهمی 

دارد و شتاب ویژه ای به 
فعالیت های سازمان انرژی 

اتمی خواهد داد، اعالم 
خواهیم کرد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس، گفت: جمهوری اسالمی باید 
گام سوم کاهش تعهدات برجامی را قوی بردارد. 
در این مقطع زمانی گرفتن امتیاز از اروپا و آمریکا 
امکان پذیر است، در غیر این صورت ترامپ از گام 

چهارم بهره برداری انتخاباتی خواهد کرد.
بــه گــزارش اعتمادآنالین، حشــمت اهلل 
فالحت پیشــه، به گام ســوم ایران در کاهش 
تعهدات برجامی اشاره کرد و افزود: گام سوم ایران 

به منظور کاهش تعهدات برجامــی در یکی از 
مقاطع حساس قرار دارد و جمهوری اسالمی در 

این مقطع می تواند روی آن حساب کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ادامه داد: از آنجا که گام چهارم 
با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا همزمان 
است عمالً اثرش انتخاباتی می شود، در حالی که 
شرایط گام سوم مناســب تر است و می تواند بر 

اقدامات آتی ترامپ اثر جدی  بگذارد.

او گفت: حتی گام سوم برجامی ما می تواند بر 
انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اثرگذار 

باشد و نتیجه آن را تحت تاثیر قرار دهد.
فالحت پیشــه توضیــح داد: مــا از همــه 
قابلیت های قبل و بعد از برجام برخورداریم و باید 
گام سوم را به گونه ای برداریم که منجر به احیای 

تمام توانایی های هسته ای پیش از برجام شود.
نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلس 
شــورای اســالمی تاکید کرد: بخش دیگر در 

قالب NPT قابل توجیه است و بخش دیگر آن 
مربوط به رفتار اخیر آمریکا خصوصاً تحریم های 
هسته ای می شود که عمالً صنعت هسته ای ایران 
را منع کرده است. او سپس ادامه داد: برجام سه 
پایه دارد: یکی لغو تحریم ها، دیگری شناختن 

حق هسته ای ایران و سومین حق اقدامات ایران 
برای اعتمادسازی. متاسفانه فقط سومین پایه که 
مربوط به جمهوری اسالمی است قوی برداشته 
شده است. این نماینده دوره دهم مجلس اضافه 
کرد: تحریم های آمریکا و همچنین تحریم های 
هســته ای 2 پایه اصلی این توافق بودند که زیر 
ســوال رفتند. از نظر حقوقی ایران حق دارد که 

قبل و بعد از برجام از این امکان برخوردار شود.
فالحت پیشه صحبت های خود را این گونه به 
پایان رساند: ایران باید گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی را قوی بردارد تا برجام را احیا کند. در این 
صورت جمهوری اسالمی بهتر می تواند از اروپا و 

آمریکا امتیاز بگیرد.

فالحت پیشه تشریح کرد؛

اثر گام سوم و چهارم  برجامی ایران بر انتخابات آمریکا


