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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هایکو مــاس، در حالی کــه دو روز 
گذشته را در امارات، اردن و عراق سپری 
کرده، امروز میهمان تهران است. سفر او 
از این حیث که بعد از اعالم تعلیق بخشی 
از تعهدات برجامی ایران و ضرب االجل 
دو ماهه به 1+4 صورت می گیرد، حائز 
اهمیت اســت. اکنون حدود یک ماه از 
آن ضرب االجل دو ماهه گذشته و ایران 
براساس آنچه اعالم کرده به زودی از مرز 
300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور 

خواهد کرد. 
وعده های اینستکسی

اروپا نگــران از تصمیم مــاس را به 
ایران فرســتاده تا از نزدیــک تهران را 
متقاعد کند که دست از تعلیق تعهداتش 
برداشته و مانند گذشته به برجام پایبند 
بماند. امــا او برای اقناع ایــران، چه در 
چمــدان خــود دارد؟ مهمترین آنها 

وعده های »اینستکسی« است.
رســانه های آلمان در آستانه سفر 
هایکو ماس به ایران نوشته اند که هدف 
از ســفر او به تهران دادن تضمین ها به 
طرف ایرانی درخصــوص کانال مالی 

»اینستکس« است.
خودش نیز دو روز پیش که در عراق 
به ســر می برد، ضمن اینکه تاکید کرد 
»از ایران انتظار داریم به تعهدات خود 
پایبند باشد«، گفت: »ما می خواهیم با 
سیستم پرداخت مالی که در دستور کار 

قرار داده ایم تعهدات خود را انجام داده 
و نشــان دهیم که این توافق همچنین 

بدون آمریکا هم عملی می شود.«
ماس ادامــه داد: »برنامــه اروپایی 
اینســتکس باید یک تجارت مقاوم در 
برابر تحریم هــا را امکانپذیر کند؛ البته 
همه طرف ها بــه محدودیت های این 

برنامه آگاهند.«
مشــکل اصلــی بــر ســر همین 
»محدودیت ها«ست که بخش بزرگی 
از آن احتماال همان اظهارات دو هفته 
پیش پمپئوست؛ پمپئو در کنفرانس 
خبری مشــترک با همتای آلمانی اش 
گفت که »اگر در سازوکار اینستکس، 
تنها کاالهای مجاز منتقل شــوند، این 
مسئله منعی ندارد!« این در حالی است 
که اینستکس از ابتدا قرار بود فروش نفت 
و مبادالت بانکی را برای ایران تسهیل 
کند و آنچه مدنظر پمپئو اســت عمال 

سودی برای ایران ندارد. 
از سوی دیگر اروپا بیش از یک سال 
است که وعده اینستکس را می دهد و در 
عمل هنوز در مرحله تشریفات و تعارفات 
به سر می برد. چنین ســابقه ای باعث 
شده تا ایران امید چندانی به وعده های 
اینستکســی اروپا نداشته باشد و عمال 
برای هایکو ماس سخت خواهد بود که 
از این طریق ایران را مجاب کند که در 
تعلیق تعهدات هسته ای خود تعلل کند.

با این حال به نظر می رسد ماس در 
سفر خود به مانند یک سال گذشته در 

پی خرید زمان بیشــتر از ایران به بهانه 
اجرای اینستکس اســت و باید دید آیا 
موفق به این کار خواهد شد یا نه؛ هرچند 
که مقامات ایرانی تاکید می کنند حتی 
یک روز نیز ضرب االجل خود را به تعویق 
نخواهند انداخت و پس از شصت روز گام 
دوم برنامه خود را عملیاتی خواهند کرد. 

 تغییر موضع اروپا 
از تاسف به تهدید

تعلل اروپا در راه اندازی اینستکس و 
حمایت عملی از ایران در برابر تحریم های 
آمریکا در طی یک سال گذشته، باعث 
شــده تا ایران امروز در فضایی مملو از 
بی اعتمادی و احتیاط میزبان میهمان 
اروپایی خود باشد. عالوه بر آن اظهارات 
اخیر مقامات اروپایی نیــز این فضا را 
تشدید کرده اســت؛ آنها که تا پیش از 
این به طور مــداوم از آنچه پیش آمده 
اظهار تاســف می کردنــد، در روزها و 
هفته های اخیر مواضعی هشداردهنده 

و تهدیدآمیز را اتخاذ کرده اند. 
یکی از خبرسازترین این اظهارات 
مربوط به حرف های چنــد روز پیش 
امانوئل مکــرون در کنفرانس خبری 
مشترک با دونالد ترامپ بود که گفت: 
»فکر می کنم ما قطعاً اهداف یکسانی در 
قبال ایران داریم. چه کارهایی مدنظرمان 
است که انجام دهیم؟ اول، می خواهیم 
مطمئن شویم آنها به سالح هسته ای 
دســت پیدا نمی کنند، منظــورم این 
است تا ســال ۲0۲۵ ابزاری در اختیار 

داریم، می خواهیــم از آن فراتر برویم و 
به اطمینان کامل در درازمدت دســت 

پیدا کنیم.«
ماکــرون اضافــه کــرد: »دوم، ما 
می خواهیــم فعالیت آنهــا در زمینه 
موشک های بالیستیک را کاهش دهیم. 
سوم می خواهیم فعالیت منطقه ای آنها 

را مهار کنیم.«
او بعد از برشــمردن ایــن اهداف 
مشترک اذعان کرد که اختالفات میان 
آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران 
به مسائل راهبردی مربوط نمی شود و دو 
طرف از لحاظ روش های محقق کردن 
اهداف خود در قبال ایران اختالف دارند.

ماریا ادبار، سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان نیز اخیرا اظهاراتی مشابه مکرون 
داشــته اســت. او می گویــد »آلمان 

دیدگاه های مشــترک بسیاری درباره 
نقش ایران در منطقه و جاه طلبی های 
هسته ای آن دارد، اما همچنان معتقد 
است که پایبندی به این توافق بهترین 

راه حل است.«
ادبار ادامه داده: »بــه نظرم این امر 
پنهانی نیست که هر کدام از ما به شیوه 
دیگــری می خواهیم بــه آن اهداف 
مشترک برسیم و دیدگاه هایمان در این 

زمینه متفاوت است.«
انگلیس نیز موضع مشابه دارد. جرمی 
هانت، وزیر خارجه انگلیس پس از اعالم 
ضرب االجل شصت روزه از سوی ایران 
در کنفرانس خبری مشترک با پمپئو، 
همتای آمریکایی خــود تاکید کرد که 
ایران باید به تعهدات برجامی اش پایبند 
بماند. گذشــته از این اظهارنظرهای 
جداگانه مقامات اروپایی، اتحادیه اروپا 
روز 1۹ اردیبهشت ماه با صدور بیانیه ای 
ضرب االجل ایــران را رد و تاکید کرد 
»قویاً« به ایران توصیه می کند »از انجام 
اقداماتی که موجب تشدید مشکالت 

می شود، خودداری کند.«
 ما هم می توانیم 

تالش کنیم و نشود
بــه دنبــال همیــن عملکــرد 
اروپایی هاست که ظریف روز گذشته در 
آستانه ورود هایکو ماس به تهران هشدار 
داد »اروپایی ها در موقعیتی نیستند که 
از ایران حتی در حوزه هایی که به برجام 

ربطی ندارد، انتقاد کنند.«
به نظر می رسد هشــدار او اشاره به 
اظهارات مکرون باشد که در کنفرانس 
خبری مشترک اش با ترامپ کاهش توان 
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را جزء 
اهداف مشترکش با آمریکا عنوان کرد. 

ظریف دیروز پس از این هشــدار، 
یادآوری کرد: »وظیفه ای که اروپایی ها 
و بقیه اعضای برجام دارند این اســت 
که شــرایط روابــط اقتصــادی ایران 
عادی سازی شود و اینها باید بگویند تا به 
حال چقدر این موضوع عادی شده است. 
در برجام اقدام مهم نیست بلکه نتیجه 
مهم اســت. اینکه گفته شود ما تالش 
کردیم و نشــد، ُخب ما هم می توانیم از 

این به بعد تالش کنیم و نشود.«
با این حساب به نظر می رسد آنچه 
که هایکو ماس امــروز از چمدان خود 
بیرون مــی آورد باید چیــزی بیش از 
اظهارتاســف ها و وعده های بی عملی 
باشــد که اروپا تا امروز داده است. او روز 
گذشته مدعی شد که اروپا برای کاهش 
فشار تحریم های آمریکا علیه ایران و نیز 
تعامالت تجاری با این کشــور طرحی 
را ارائه کرده اســت. حــال باید دید که 
این طرح تازه آنقدر قدرتمند هســت 
که بتوانــد ایــران را از تعلیق تعهدات 

هسته ای اش منصرف کند یا نه.
ظریف ایــن راه را هــم پیش پای 

اروپایی ها گذاشــت که »اگر اقداماتی 
بر اســاس وظایف خود در برجام انجام 
دهند، ما در برابر این موضوع یا اقدامات 
خود را متوقف می کنیم یا متناســب با 
اقداماتی که انجام می دهند، به عقب باز 

می گردیم.«
چماق در چمدان آقای وزیر

متــاع دیگــری کــه از نظــر 
کارشناســان در چمدان ماس پیدا 
می شــود، »چماق« اســت؛ چماق 
تهدید واشــنگتن. محسن جلیلوند، 
کارشناس مســائل بین الملل در این 
باره به  دیپلماسی ایرانی گفته است: 
»برلین با سفر هایکو ماس به تهران به 
دنبال انجام و اجرای سیاست چماق 
و هویــج در خصوص تهران اســت؛ 
هویجی که با تالش بــرای راه اندازی 
اینستکس خود را نشــان می دهد و 
چماغی که می توانــد در قالب تهدید 
واشنگتن مطرح شود. در کنار آن شما 
شاهد سفر آقای هایکو ماس به امارات 
متحده عربــی و احتمــاال پیگیری 
پرونده فجیره نیز هستیم؛ این مسئله 
خود نشــان از این دارد که یک برنامه 
جامع و کالن تری بــرای اروپایی ها 

تعریف شده است.«
این کارشناس مســائل بین الملل 
معتقد است که اگر ایران و اروپا نتوانند 
به توافق برســند و »تهران بعد از پایان 
ضرب االجل خود به ســمت عملیاتی 
شدن گام دومش پیش رود در آن صورت 
تنش ایــران با ایاالت متحــده آمریکا 
وارد مرحله »بحران«، آن هم نه بحران 
با آمریکا که بحران بــا جامعه جهانی 
خواهد شــد. با این وصف و فعال شدن 
مکانیسم ماشــه پرونده ایران دوباره 
در شــورای امنیت باز خواهد شد و اگر 
قطعنامه ۲۲31 ملغی شود شرایط به 
سمت بحران واقعی و نقطه بی بازگشت 

خواهد رفت.«
حال باید دید هایکو ماس در ســفر 
امروز خود به تهــران و دیپلمات های 
ایرانی تا چــه حد خواهند توانســت 
برای »پیشــگیری از رسیدن به نقطه 

بی بازگشت« موفق عمل کنند.  

وزیر خارجه آلمان با چه اهدافی به تهران آمده است؟

کندوکاوی در چمدان آقای »ماس«

خبر

»اروپایی ها در موقعیتی نیستند که به ایران انتقاد کنند. وظیفه آنها عادی سازی روابط اقتصادی ایران است. 
اروپایی ها بگویند تا به حال چقدر روابط اقتصادی ایران را عادی سازی کرده اند. ما هم می توانیم از این بعد تالش کنیم و 
نشود!« این اظهارات دیروز ظریف حاکی از این است که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که امروز برای اولین بار پایش به 

تهران رسیده، ماموریتی سخت در ایران خواهد داشت.

در پی اظهارات اخیر غالمحسین کرباسچی 
درباره اصرار برخی اصالح طلبان برای شهردار 
شدن نجفی، محسن میردامادی در یادداشتی به 
این ادعاها پاسخ داده است. در بخش هایی از این 

یادداشت آمده است؛
آقای کرباسچی پس از مسائل اخیر در مورد 
آقای نجفی، رضایتمندانه و شادمانه از سرنوشتی 
که برای وی رقم خورده، به طور مکرر به دیگران 
و اخیرا به آقای جهانگیری و دوستان حزب اتحاد 
و مشارکت حمله می کند که باعث شدند آقای 
نجفی به عنوان شهردار تعیین شود در حالی که 

او چنین عاقبتی را پیش بینی می کرده است.
با توجه به آثاری که این ادعا می تواند داشته 
باشــد، بنده به عنوان فردی که در جریان شور و 
مشورت های آن زمان بودم الزم می دانم نکاتی 

را عرض کنم.
همزمان با بررســی نامزدهای شهرداری در 
شورای شهر تهران، با توجه به اینکه بسیاری از 
منتخبین نظرات جریان های خارج از شورا را جویا 

می شدند، جلساتی با حضور تعدادی از دوستان 
در مورد شهرداری با هدف ارائه نقطه نظرات به 
اعضای شورا تشکیل می شد و آقای کرباسچی نیز 

در اکثر این جلسات حضور داشت.
آقای نجفی نیز از جمله افرادی بود که در این 
جلســات مطرح بود و بجز آقای کرباسچی که 
اصرار بر شهرداری آقای محسن هاشمی داشت، 
همه افراد دیگر نسبت به آقای نجفی نگاه مثبت 

داشتند.
دلیل اقبال به آقای نجفی ســوابق روشن و 
موفق مدیریتی ایشان در مسئولیت های قبلی 
و شش سال عضویت در شــورای شهر تهران و 
خوشــنام بودن وی از دو جهت اخالقی و مالی 
که اهمیتی مضاعف برای مسئولیت شهرداری 
دارد، بود. نظر قریب به اتفاق دوستان این بود که 
اینک که مردم به اصالح طلبان رأی داده اند، باید 
مسئولیت شهرداری به یکی از مدیران توانمند 
و ارشــد اصالح طلبان واگذار شــود که بتواند 
عملکردی مطلوب در جهت جلب رضایت مردم 

ارائه دهد.   در هیچ یک از جلساتی که بحث آقای 
نجفی مطرح بود آقای کرباسچی یا فرد دیگری 
کلمه ای در مورد مسائلی که اخیرا حول و حوش 
آقای نجفی گفته می شود مطرح نکرد. حتی آقای 
مرعشی، که آقای کرباســچی ارتباط نزدیکی 
با ایشــان دارد و قاعدتا اگر نکته منفی در مورد 
آقای نجفی داشت باید حداقل به ایشان اطالع 
می داد ، زمانی که به عنوان یکــی از نامزدهای 
مورد نظر شورای شهر برای شــهرداری تهران 
برنامه پیشنهادی خود را در جلسه شورا ارائه داد 
به دوستان شورا توصیه کرد به آقای نجفی برای 

مسئولیت شهرداری رای دهند.
مسلما اگر دوستان کم ترین اطالعی از مسائل 
و ارتباطاتی که اخیرا در مورد آقای نجفی مطرح 
می شود داشتند با شــهردار شدن وی مخالفت 
می کردند. با شــناختی که از دوستان شورای 
شهر هست مســلما آنها هم همین گونه عمل 
می کردند. حال اگر آقای کرباســچی یا هر فرد 
طرف مشورت دیگری از این ماجرا اطالع داشته 

و به گونه ای هشدار و اطالعات الزم را به اعضای 
شورای شهر نرسانده است، کاری کمتر از خیانت 

به اصالح طلبان نکرده است.
برخی نیز چنیــن تلقی داشــتند که آقای 
کرباســچی بیــش از آنکه به فکــر معضالت و 
مشکالت شهرداری باشد به دنبال نقش و نفوذ 
خود در شهرداری است و برای خود نقش شهردار 
سایه قائل است که طبعا با شهرداری آقای نجفی 

نمی توانست حاصل شود.
آنچه در مجموع این ماجرا جای تامل و تاسف 

دارد این است که اختالفات و کینه های شخصی 
آقای کرباسچی نســبت به آقای نجفی چقدر 
اهمیت داشته که دوست و همکار سی و چند ساله 
و هم حزبی بیست و چند ساله خود را که امروز، 
بخشی به دلیل خطای خود و بخشی با سناریویی 
که برای وی طراحی و اجرا شد، زمین خورده است 

شادمانه لگد می زند؟
البته با توجــه به تجارب گذشــته می توان 
حدس زد که این موضع آقای کرباسچی بیشتر 

موضعی شخصی است تا تشکیالتی.

انتقادات تند میردامادی از کرباسچی: 

شادمانه به نجفی که زمین خورده لگد می زنی 
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موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید 
فطر طی نامه ای بــه رهبر انقالب اســالمی 
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۶۹1 
نفر از محکومان را که در کمیســیون مرکزی 
عفو و بخشودگی واجد شرایط الزم تشخیص 
داده شــده اند، ارائه کرد که این پیشــنهاد در 
اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد 
موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

    
احتمال دعوت شینزو آبه از 
روحانی برای نشست گروه 20

به گزارش انتخاب بــه نقل از دویچه وله در 
محافل سیاســی ژاپن این امکان مطرح است 
که آبه، نخســت وزیر ژاپن برای ایجاد فضایی 
آرام تر برای گفت وگو و مذاکره میان دو طرف 
حسن روحانی را به عنوان میهمان به اجالس 
رهبران گروه ۲0 کــه در اوایل تیــر در ژاپن 
برگزار می شــود، دعوت کند یا اگر این کار هم 
به هر دلیل ممکن نشد، با انتقال نقطه نظرات 
تهران به ترامپ در اجالس یادشده همچنان به 
تالش برای جستجوی مشترکات حداقل برای 
آوردن دو طرف به پای میز مذاکره ادامه دهد، 
تا کانال های ارتباط همچنان باز بماند و شرایط 

به سوی وضعیتی وخیم تر سوق نیابد.
    

سردار رحیم صفوی: 
 چه کنیم که مردم ما 

احساساتی هستند!
سردار رحیم صفوی، دســتیار ویژه و مشاور 
عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه جامعه ما 
در حال یک پوســت اندازی است، گفت: ابتدای 
انقالب جمعیت ایران 3۲ میلیــون ولی اکنون 
باالی ۸0 میلیون نفر اســت و این یعنی بیش از 
4۶ میلیون نفر افرادی هستند که انقالب و امام را 
ندیده اند و بسیاری از جوانان کشور، اندیشه، تفکر، 
لباس پوشیدن و آرزوهایشان با ما فرق دارد. وی 
افزود: اگر مردم کشورمان در انتخابات های شورای 
شهر، مجلس و ریاست جمهوری درست انتخاب 
کنند خیلی چیزها درست می شود اما چه کنیم 
که مردم ما احساســاتی هستند و شب یک فکر 

می کنند و صبح یک رأی دیگر می دهند.
    

 ایران یکی از موضوعات 
نشست شورای حکام

آژانــس بین المللی انرژی اتمی با انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کرد که نشست فصلی شورای 
حکام از روز دوشــنبه 10 ژوئن در مقر آژانس 
در وین بدون حضور خبرنــگاران آغاز خواهد 
شــد. از موضوعات مورد بحث در این نشست؛ 
بررسی گزارش ســاالنه آژانس برای ۲01۸، 
گزارش همکاری فنی بــرای ۲01۸، گزارش 
کمیته برنامه و بودجه، راستی آزمایی و نظارت 
بر  جمهوری اســالمی ایران ذیــل قطعنامه 
۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل، درخواست 
پادمان هــا در جمهوری خلق کــره و اجرای 

توافقنامه پادمانی ان پی تی در سوریه است.
    

 استیضاح وزیر ورزش 
از دستور کار خارج شد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش خبر داد. علی 
اصغر یوسف نژاد به ایســنا گفت: با کاهش تعداد 
امضای استیضاح کنندگان وزیر ورزش به ۸ نفر 
این استیضاح منتفی و از دستور کار مجلس خارج 
شد. به گفته  وی استیضاح وزیر ورزش بیش از ۲0 
امضا داشته که در چند مرحله تعداد امضاهای آن 

کاهش یافته و نهایتاً از نصاب افتاده است.
    

رفتن هایی که برای روحانی 
دردسر می شود

اصل 13۶ قانون اساســی می گوید چنانچه 
پس از ابراز اعتماد مجلس بــه دولت، نیمی از 
هیات وزیران )شامل 1۸ وزارتخانه( تغییر کنند، 
دولت باید مجدداً از مجلس شــورای اسالمی 
برای هیات وزیران خــود، تقاضای رأی اعتماد 
کند. به گزارش تســنیم کابینــه روحانی 1۸ 
وزیر دارد که تاکنــون ۶ وزیر )اقتصاد و دارایی، 
صمــت، کار و رفاه اجتماعی، بهداشــت، راه و 
شهرسازی، آموزش و پرورش( خود را از دست 
داده و در صورتی که در مدت باقی مانده از دولت 
دوازدهم، 3 وزیر دیگر بــه هر دلیلی از صندلی 
خود کنار بروند رئیس جمهوری مطابق قانون 

باید برای رأی اعتماد به مجلس برود.

کارشناس مسائل 
بین الملل: برلین با سفر 

هایکو ماس به تهران 
به دنبال انجام و اجرای 
سیاست چماق و هویج 

در خصوص تهران است؛ 
هویجی که با تالش برای 

راه اندازی اینستکس خود 
را نشان می دهد و چماغی 

که می تواند در قالب تهدید 
واشنگتن مطرح شود

ظریف: وظیفه ای که 
اروپایی ها و بقیه اعضای 
برجام دارند این است که 
شرایط روابط اقتصادی 
ایران عادی سازی شود. 

در برجام اقدام مهم نیست 
بلکه نتیجه مهم است. 

اینکه گفته شود ما تالش 
کردیم و نشد، ُخب ما هم 

می توانیم از این به بعد 
تالش کنیم و نشود


