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روی موج کوتاه

روحانی :به توافق نهایی نرسیدیم؛ گام سوم را برمیداریم

هفت خدمه نفتکش توقیف شده
انگلیسی آزاد شدند

ایران سه  -اروپا هیچ

تکلیفگامسومروشنشد؛تصمیمگیریدربارهگامسومکاهشتعهداتهستهایایرانمنوطبهنتیجهمذاکرات
عراقچیبافرانسهبود.مقاماتایراناعالمکردهبودندکهاگراینمذاکراتتاروزپنجشنبهوجمعهبهنتیجهبرسد،
ایرانازبرداشتنگامسوممنصرفخواهدشد.مذاکراتسرنوشتسازعراقچیدرفرانسهروزسهشنبهانجامشد؛اما
رئیسجمهوریدیروزدرجلسههیأتدولتگفت«:بعیدمیدانمامروزوفردابااروپابهنتیجهبرسیم.گامسومایرانراکه
باطنفوقالعادهمهمیداردوشتابویژهایبهفعالیتهایسازمانانرژیاتمیخواهدداد،اعالمخواهیمکرد».

محبوبه ولی

عباس عراقچی ،معاون سیاســی
وزیر امور خارجه که روز گذشته پس از
مذاکرات در پاریس ،در اسلوونی به سر
یب ُرد؛ توضیح داد« :به مکرون تاکید
م
شده که یا اروپا میبایست از ایران نفت
خریداری کند یا معادل فروش نفت را
بهصورتخطاعتباریکهبادرآمدهای
نفتیایرانتضمینمیشودودرحقیقت
به نوعی به معنــای پیشفروش نفت
است،دراختیارایرانقراردهد».
آنچه عراقچی مطرح کرده ،مبنی بر
این است که به دنبال این مطالبه ایران،
مقرر شده اروپا یک خط اعتباری حدود
 15میلیارد دالر بــرای مدت چهار ماه
یعنی تا پایان ســال میالدی برای این
منظوردرنظربگیرد.
درصورتحصولتوافقایران100
درصدنفتخودرامیفروشد
آنطور که عراقچــی میگوید با این
سازوکار در صورت حصول توافق ،ایران

در چهار ماه آینــده معادل 100درصد
نفتخودرایاخواهدفروختیابهصورت
خط اعتباری دریافــت و پیشفروش
میکند.
علی ربیعی ،سخنگوی دولت دیروز
گفت که «دیدگاههــای ایران و اروپا به
هم نزدیک شــده تا جایی که 19مورد
اختالفبهسهموردرسیدهایم».
با این حال اما اجرای توافقات ایران
و اروپا منوط به موافقــت دولت دونالد
ترامپ است .روز سهشنبه پس از پایان
مذاکرات  10ســاعته هیأت ایرانی با
فرانسویها ،رویترز خبر داد که «برونو
لومر»،وزیرداراییفرانسهعازمواشنگتن
شدهتادرموردسازوکارمالیتوافقشده
با ایران ،با واشــنگتن رایزنی و مذاکره
کند .مقامات فرانسوی تاکید میکنند
که بازگشایی این خط اعتباری و انجام
توافقات صورت گرفتــه با ایران ،نیاز به
تاییدضمنیایاالتمتحدهدارد.
بدین ترتیب اینکــه ایران در موعد
مقرری که پیشــتر وعده داده بود ،گام

سومخودبرایکاهشتعهداتهستهای
رابرداردیانه،درحالحاضربهمذاکرات
فرانسهوآمریکابستگیداردکهمقامات
دولتی پیشبینی میکننــد که اروپا و
آمریکا تا پیش از موعد گام سوم ایران به
توافقنخواهندرسید.
فرانسههنوزنتوانسته
ترامپراقانعکند
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 میکنیم ،اما چشماندازی نداریم
کهتاروزجمعهاروپاتوافقرابگیرد.
وی با بیان اینکه اگــر اروپا توافق را
نگیرد ما گام سوم را در روز مقرر اجرایی
میکنیم ،تاکید کرد« :به هر حال این
سیاســت اروپا اســت که میخواهد
هماهنگی کنــد و ما دخالتــی در آن
نداریم .ما منتظر اروپا هســتیم .البته

رئیسجمهور:بعیدمیدانم
امروز و فردا با اروپا به نتیجه
برسیم .گام سوم ایران را
کهباطنفوقالعادهمهمی
دارد و شتاب ویژهای به
فعالیتهای سازمان انرژی
اتمی خواهد داد ،اعالم
خواهیمکرد
وعده خرید نفت محقق شــده است و
اکنونرفتهاندتامجوزشرابگیرند».
اســپوتنیک نیز دیروز خبر داد که
مقامهای فرانســوی در مــورد تالش
فرانســه برای اعطای خط اعتباری۱۵
میلیــارد دالری گفتند« :راضی کردن
ترامپکارسختیاستوفرانسهتاکنون
نتوانستهترامپومقامهایآمریکاییرا
راضیکند».
همچنین یک مقــام آمریکایی که
نامش منتشر نشده در این زمینه گفت:

«اجرایاینطرحممکننیست؛چراکه
ترامپ گفته امتیازی بــه ایران در ازای
بازگشتبهبرجامنخواهدداد».
گزینههایایرانبرایگامسوم
عراقچی ،مســئول مذاکــرات در
فرانســه هم به همین موضوع اشاره و
اظهار کرد« :بعید میدانم کشورهای
اروپاییتاقبلاز ۱۶شهریوربتوانندگام
موثری بردارند؛ بنابراین مرحله ســوم
کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ
مزبور آغاز میشــود که شامل بخش
مهمی از تعهدات ایران خواهد بود و در
زمانخوداعالمخواهدشد».
جزئیات گام ســوم مطرح نشد ،اما
مقامات دولتی تاکید کردند که ظرف
امروزوفردااینجزئیاترااعالمخواهند
کرد .عالوه بر این همواره گفته شــده
که گام ســوم ایران ،گامــی محکم و
مبهوتکنندهخواهدبود.
چهرههــای مختلــف تاکنــون
گزینههای متعددی را برای گام ســوم
پیشنهاد کردهاند .مجتبی ذوالنوری،
رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجی مجلس اخیرا بر افزایش سطح
غنیســازی به 20درصد ،بازگرداندن
رآکتور اراک به حالت قبلی و همچنین
نصبسانتریفیوژهای نسل 6و 8تاکید
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
ســانتریفیوژهای  ۱-IRغنیسازی
میکندکهغنیسازیهرکدامتقریبادر
حد یک سو است .این در شرایطی است
که ایران سانتریفیوژهایی از نسلهای
دیگر دارد که با سو باالتری غنیسازی
میکنند .اگر بنا بــر کاهش تعهدات
هستهای باشد ،ایران میتواند استفاده
از سانتریفیوژهای نسل متفاوتی برای
غنیسازیاستفادهکند؛بنابراینتغییریا
افزودننسلمتفاوتیازسانتریفیوژهااز
مواردیاستکهمیتوانآنرادرلیست
احتمالیاقداماتایرانقرارداد.
از سرگیری غنیسازی در فردو نیز
یکی دیگر از گزینههــای محتمل در
گام سوم ایران است .بر اساس گزارش
اخیر آژانس بینالمللــی انرژی اتمی،
میزان ذخایر اورانیوم  ۲۳۵غنیشــده
تا سطح  ۳.۶۷درصد ۲۴۱.۶ ،کیلوگرم
بوده است .بر اســاس همین گزارش،
میزان اورانیوم غنی شده تا  ۴.۵درصد

اسپوتنیکخبردادکه
مقامهای فرانسوی در مورد
تالش فرانسه برای اعطای
خط اعتباری ۱۵میلیارد
دالری گفتند :راضی
کردن ترامپ کار سختی
است و فرانسه تاکنون
نتوانستهترامپومقامهای
آمریکایی را راضی کند
از اورانیوم  ۲۳۵به بیش از  ۲۵کیلوگرم
رسیدهاست.افزایشسرعتغنیسازی
و افزایش مراکز غنیســازی میتواند
ذخایراورانیومایراندراینسطح(تا۴.۵
درصد)رابانسبتبیشتریافزایشدهد.
بدین ترتیب افزایش چشمگیر میزان
اورانیوم غنی شــده در سطح موجود از
دیگر گزینههای محتمــل در کاهش
تعهداتبرجامیایراناست.
یکفرصتدوماههدیگربهاروپا
گزینههایفوق،همگیجزءمواردی
استکهمیتوانندجزئیازگامسومایران
درکاهشتعهداتبرجامیباشند،اماآیا
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
دربارهمرگآنصحبتکنیم».
حسنروحانی،رئیسجمهورینیز
تاکید کرد که در صورت برداشتن گام
سوم ،دیپلماسی و گفتگو نیز همچنان
ادامهخواهدداشت.
ســید عباس عراقچی نیــز دیروز
در این بــاره گفت :بعــد از دریافت۱۵
میلیــارد دالر ،جمهــوری اســامی
آمادگی گفتوگو با کشــورهای ۴+۱
را دارد؛ اما واقعیت آن اســت که هنوز
درخصوص دستور کار این گفتوگوها
اختالفنظرهای جــدی بین طرفین
وجوددارد.
بدین ترتیب به نظر میرســد 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 میدهد
و همزمان فرصــت دو ماهه دیگری به
اروپاخواهدداد.

خبر
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا مطرح کرد؛

بخشی از درآمد پروازهای عبوری به قرارگاه پدافند هوایی اختصاص یابد

جانشینقرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا(ص)بابیاناینکه
معتقدیم سهمی از درآمدهای پروازهای عبوری باید به قرارگاه
پدافند هوایی اختصاص یابد ،گفت :پیشنهاد ما  30درصد کل
درآمدبودامااینرقمقابلمذاکرهاست.
امیرسرتیپقادررحیمزادهدرگفتوگوبافارس،دربارهنتیجه
پیگیری قرارگاه پدافند بابت کسب درصدی از درآمد حاصل از
پروازهایعبوریازفضایکشوراظهارداشت:اززمانیکهآسمان
کشوربرایهواپیماهایعبوریامناعالمشد،تعدادهواپیماهای
عبوریازفضایکشورنسبتبهگذشته،سهبرابرشدهاست.
جانشین قرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا(ص)ادامهداد:از
توایمنیپروازهواپیماهاییکهازکشور
آنمنظرکهتأمینامنی 

عبورمیکنند،یکیازوظایفقرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا
(ص)است،دراینراستابرایانجامدقیقاینمسئولیت،ماتعداد
ایستگاهها،تعدادنفراتوتجهیزاترصدوپایشخودراافزایش
دادهایمواینمستلزمیکسریهزینههااست.
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 خاتماالنبیا (ص) اختصاص
دهندزیرابههرحالمااینپایشورصدراانجامدادهایم.
رحیمزادهادامهداد:دراینبارهپیگیریهاییراانجامدادیماما
اختصاصاینرقمدربرنامهامسالقراردادهنشداماامیدواریمدر
برنامههایآیندهگنجاندهشود.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیا (ص) در پاسخ به
این سؤال که فکر میکنید چند درصد درآمد پروازهای عبوری
باید به قرارگاه پدافند هوایی اختصاص یابد ،گفت :ابتدا دریافت
 30درصدازکلرقمدرآمدحاصلازپروازهایعبوریراپیشنهاد
دادهبودیمامااینرق مقابلمذاکرهاستوسعیمیکنیمدرقالب
لکنیم.
مذاکرهوتعاملعم 
وی افزود :بعد از پیشنهاد ما دوستانگفتند این موضوع در
برنامه  5ساله طوری دیگر گنجانده شده است ،از سوی دیگر
سازمان هواپیمایی کشــوری هم اعالم کرد چون بسیاری از
فرودگاههای کشور زیانده است ،بخشی ازدرآمد پروازهای
عبوری در آن فرودگاهها هزینه میشــود؛ طبعا آنها دالیل

خاصی برای خود داشــتند ما هم دالیل خــاص خودمان را
ال رقم
داشــتیم ،اما با وجود انجام جلســاتی در مجلس ،فع ً
خاصی برای ما از این محل در نظر گرفته نشــده استاما ما
دنبال این هستیم که بخشی از این درآمد به قرارگاه پدافند
هوایی اختصاص یابد.

فالحت پیشه تشریح کرد؛

اثر گام سوم و چهارم برجامی ایران بر انتخابات آمریکا

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس ،گفت :جمهوری اسالمی باید
گام سوم کاهش تعهدات برجامی را قوی بردارد.
دراینمقطعزمانیگرفتنامتیازازاروپاوآمریکا
امکانپذیراست،درغیراینصورتترامپازگام
چهارمبهرهبرداریانتخاباتیخواهدکرد.
بــه گــزارش اعتمادآنالین ،حشــمتاهلل
فالحتپیشــه ،به گام ســوم ایران در کاهش
تعهداتبرجامیاشارهکردوافزود:گامسومایران

به منظور کاهش تعهدات برجامــی در یکی از
مقاطع حساس قرار دارد و جمهوری اسالمی در
اینمقطعمیتواندرویآنحسابکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ادامه داد :از آنجا که گام چهارم
باانتخاباتریاستجمهوریدرآمریکاهمزمان
الاثرشانتخاباتیمیشود،درحالیکه
استعم ً
شرایط گام سوم مناســبتر است و میتواند بر
یبگذارد.
اقداماتآتیترامپاثرجد 

اوگفت:حتیگامسومبرجامیمامیتواندبر
انتخاباتریاستجمهوریآیندهآمریکااثرگذار
باشدونتیجهآنراتحتتاثیرقراردهد.
فالحتپیشــه توضیــح داد :مــا از همــه
قابلیتهایقبلوبعدازبرجامبرخورداریموباید
گامسومرابهگونهایبرداریمکهمنجربهاحیای
تمامتواناییهایهستهایپیشازبرجامشود.
نماینده مردم اســامآباد غرب در مجلس
شــورای اســامی تاکید کرد :بخش دیگر در

قالب  NPTقابل توجیه است و بخش دیگر آن
مربوطبهرفتاراخیرآمریکاخصوصاًتحریمهای
الصنعتهستهایایران
هستهایمیشودکهعم ً
را منع کرده است .او سپس ادامه داد :برجام سه
پایه دارد :یکی لغو تحریمها ،دیگری شناختن

حق هستهای ایران و سومین حق اقدامات ایران
برایاعتمادسازی.متاسفانهفقطسومینپایهکه
مربوط به جمهوری اسالمی است قوی برداشته
شده است .این نماینده دوره دهم مجلس اضافه
کرد :تحریمهای آمریکا و همچنین تحریمهای
هســتهای  ۲پایه اصلی این توافق بودند که زیر
ســوال رفتند .از نظر حقوقی ایران حق دارد که
قبلوبعدازبرجامازاینامکانبرخوردارشود.
فالحتپیشهصحبتهایخودرااینگونهبه
پایان رساند :ایران باید گام سوم کاهش تعهدات
برجامیراقویبرداردتابرجامرااحیاکند.دراین
صورت جمهوری اسالمی بهتر میتواند از اروپا و
آمریکاامتیازبگیرد.

عباسموسوی،سخنگویوزارتامورخارجه
درباره آخرین وضعیت نفتکش توقیف شــده
انگلیسی گفت :مراحل قضایی و حقوقی بررسی
تخلفات کشتی «اســتنا ایمپرو» در حال انجام
است .ایران در ادامه سیاستهای انساندوستانه
خودازناخدایکشتیخواستکهخدمهکشتیرا
اگرامکاندارد،پیادهکنندتابتوانندبهکشورشان
بازگردند .وی افزود :ناخدای کشــتی تصمیم
گرفته است هفت نفر از خدمه کشتی که شامل
اتباعهندیهستندراباتشخیصخودشانتخاب
کندتالطمهایبهکارشاننخوردوتمهیداتبرای
پیاده کردن آنها انجام شــود .این افراد به زودی
میتوانندکشورراترککنند.

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 تحریمهای وزارت
خزانهداری آمریکا ،محمدجــواد ظریف ،وزیر
خارجهایرانگفت«:آمریکاییهابهتحریممعتاد
شدهاند.اینتحریمهایآمریکاهیچتاثیریندارد
و کم کم دنیا هم آمریکا را مسخره میکند و دیگر
فقطاینماندهاستکهخودشانراتحریمکنند،
چونهمهراتحریمکردهوهرروزیکاقدامیعلیه
ایندولتیادولتدیگریانجاممیدهند.استفاده
آمریکا از اهرم اقتصادی به حدی افراطی شده که
کمکمتواناقتصادیآمریکاراهمبهتحلیلبرده
است».

سپاه  ۷کشتی 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  ۷شناور صیادی ترال به دلیل
عدم رعایــت فاصله به ســاحل و تخلف صید
آبزیان توقیف شــدند .برای ادامه رســیدگی
پرونده این شــناورها تحویل مقامات قضایی
شدهاند .فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی
جاســک افزود :این شــناورها  ۲۲۲تن 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
نخبگانواعضایهیأتعلمیسربازدرآموزشگاه
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 ۱۰۰نفر 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 میافتد ،در جزایر چه اتفاقی میافتد ،در
خلیج فارس و تنگه هرمز چه اتفاقی میافتد ،در
کشــورهای منطقه که ایران بازوانی را دارد چه
اتفاقی میافتد و در دو جلســه  ۳-۲ســاعته او
نشسته و توجیهش کردند که نمیتواند به ایران
حملهکند.

گزارش توئیتری ظریف از
سفرش به بنگالدش

محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امورخارجه
کشورمان در حســاب کاربری خود در توئیتر
نوشــت« :در داکا با نخســتوزیر ،وزیر امور
خارجه و رئیس پارلمان بنگالدش دیدار کردم.
گفتگوها بر همکاری دوجانبه و حل اختالفات
در دنیای اســام 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
رئیسجمهوریدرگفتگوبافارسبااشارهبهتذکر
 ۱۰۵نماینده مجلس که خواستار دقت بیشتر
رئیسجمهور در موضوع تفکیک قوا شــدهاند،
گفت:روابطقوهقضاییهوقوهمجریهبسیارخوب
استورئیسجمهورنیزامشب(چهارشنبهشب)
میهمانآیتاهللرئیسی،رئیسقوهقضاییهاست.

