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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

برای ترامپ خوشایند نخواهد بود 
که افتخار حل چالش ایــران به جای 
اینکه به نام او باشــد، به نام فرانســه و 
مکرون ثبت شود. اما مکرون پیوسته در 
تالش است تا بتواند توافقی را با ایران 
حاصل کند؛ تالش  هایی که برخی آن 
را »مکر مکــرون« می  خوانند و برخی 
دیگر »اقدامــات دیپلماتیک«. اما به 
هر حال هرچه که باشد، این تالش  ها 
اکنون دو روزی اســت باعث شده کار 
لفاظی میان فرانسه و آمریکا باال بگیرد.

اواخر هفته گذشــته رســانه  های 
خارجی به نقل از منابع آگاه افشا کردند 
که امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه در تماس تلفنی با حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران 
پیشــنهادهایی را به وی داده اســت. 
یکی از ایــن پیشــنهادها تزریق 15 
میلیارد یورو به اینســتکس )سازوکار 

مالی ایران و اروپا( بود که از قرار معلوم 
مکرون وعده داده کــه پنج میلیارد از 
این 15 میلیارد یورو را خود فرانســه 
تزریــق خواهد کرد و مابقی را ســایر 

اعضای برجام. 
اما پیشــنهاد دوم که بسیار بیشتر 
از پیشنهاد اول سر و صدا کرد، این بود 
که مکرون، روحانی را به نشست سران 
جی 7 دعوت کرده و خواسته است که به 
عنوان میهمان افتخاری در این نشست 
حضور یابد. نشست جی7 یا همان گروه 
هفت به نشست وزیران اقتصاد هفت 
کشور صنعتی جهان شــامل آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت 
متحده آمریکا و کانادا گفته می  شــود 
که قرار اســت ا۴5مین اجالس عالی 
کشــورهای این گروه از ۲۴ تا ۲۶ اوت 
در فرانسه برگزار شــود. گفته شده در 
این اجالس به موضــوع بحرانی که در 
هفته های اخیر در روابط ایران و آمریکا 

وجود داشته نیز پرداخته خواهد شد.

رســانه  های خارجی نوشته  اند که 
قصد مکرون از دعوت رئیس جمهوری 
ایران این بوده که روحانی و ترامپ در 
حاشیه این نشست با هم دیدار کنند، اما 
روحانی مذاکره با ترامپ را تا زمان لغو 
تمامی تحریم های آمریکا علیه ایران 

رد کرده است.
هیچ کس مرا نمایندگی نمی  کند

با انتشــار این خبر دولت آمریکا و 
شــخص دونالد ترامپ به آن واکنش 
منفی نشان دادند؛ واکنشی که نشان 
مــی  داد آمریــکا عالقــه چندانی به 
پادرمیانی مکــرون در ماجرای ایران 
ندارد. دونالد ترامــپ از مکرون انتقاد 
کرد کــه »عالئم درهم« بــرای ایران 
می فرستد. او گفت که تنها آمریکاست 
که می تواند آمریکا را نمایندگی کند. 
ترامپ مشــخصا در توئیتی نوشــت: 
»ایران به طور جدی با مشــکل مالی 
روبروست. آنها سخت در پی گفتگو با 
آمریکا هستند، اما به آنها عالئمی درهم 

از سوی همه کسانی داده می شود که 
به نظر می رسد نماینده ما هستند، از 
جمله از ســوی رئیس جمهور فرانسه 

مکرون.« 
مورگان اورتاگس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نیز در نشســت خبری 
خود دعوت از روحانی برای شــرکت 

در نشست جی هفت را شایعه خواند و 
پرسید: »نمی  دانم چرا رئیس جمهور 
ایران باید به این نشســت دعوت شده 

باشد؟«
برای گفتگو با ایران به هیچ 

مجوزی نیاز نداریم
بالفاصله بعد از خط و نشــان  های 
ترامپ درباره اینکــه »هیچ کس حق 
صحبت با ایــران از جانــب آمریکا را 
ندارد«، وزارت خارجه فرانسه بیانیه  ای 
صادر کرد و یــان ایو لودریــان، وزیر 
خارجه فرانســه در قالب این بیانیه، با 
تاکید بر اینکه کشورش برای پرداختن 
به موضوعات مرتبط با ایران و اظهار نظر 
در باره این کشور نیاز به هیچ مجوزی 
ندارد به صراحت نسبت به انتقادهای 

رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد.
او گفت که »فرانســه با لحاظ حق 
حاکمیت در باره ایران سخن می  گوید 
و به شــدت در جهت صلح و امنیت در 
منطقه متعهد است و تالش می  کند. 
فرانسه همچنین تالش دارد تا زمینه 
کاستن از تنش  ها را فراهم کند و برای 

این کار به هیچ مجوزی نیاز ندارد.«
در بیانیه وزارت خارجه فرانســه 
به این موضوع نیز اشــاره شده بود که 
»فرانسه همچنان به توافق هسته ای 
وین متعهد و همچون دیگر طرف های 
این توافــق بین  المللی به اســتثنای 

آمریکا به امضای خود پایبند است.«
 راهی که مکرون را

 از ترامپ جدا می  کند 
این اولیــن بار نبود کــه خبرهای 
تالش مکرون برای حــل تنش  های 
موجود با ایران رسانه ای می  شد. پیش 
از این نیــز مکرون بیــش از همتایان 
اروپایی خــود در این زمینــه اهتمام 
به خرج داده اســت، اما چرا این بار با 
چنین واکنش تندی از ســوی ترامپ 

مواجه شد؟
علی بیگدلی، کارشــناس ارشــد 
مســائل بین  الملــل در این بــاره به 
»انتخاب« گفته است: »توئیت ترامپ 
در مخالفت با نقش آفرینی فعال پاریس 
در مذاکرات با ایران دو علت اصلی دارد. 
یکی اینکه رئیس کاخ سفید قصد دارد 
به منظور جلــب حمایت ها از خود در 
انتخابات ۲0۲0 هر گونه گشایش در 
مناســبات یا مذاکره با ایران را به نام 
آمریکا و به عنوان برگی برنده از کارنامه 
دولت خود در چهار ســال اول ارزیابی 

کند و دیگری اینکه ترامپ نســبت به 
این مساله نگران است که ایفای نقش 
جدی فرانســه در مذاکرات با ایران، 
نقش و جایگاه اتحادیه اروپا در عرصه 

بین المللی را تقویت کند.«
این کارشناس مســائل بین  الملل 
درباره رفتار فرانســه نیز توضیح داده 
است: »ســتاد دانشگاه شهید بهشتی 
افزود: »مجموع کنش های فرانســه 
نشان گر آن است که پاریس خواهان 
تقویــت اســتقالل اتحادیــه اروپا و 
قمداد کردن خود به عنــوان قدرتی 
تاثیرگــذار در معــادالت بین المللی 
است. مکرون بارها نشان داده به هیچ 
عنوان نمی خواهــد در موضوع برجام 
و دیگر مسائل امنیتی جهان، دنباله رو 

ترامپ باشد.« 
در واقع نه تنها مکرون نمی  خواهد 
که دنباله  رو ترامپ باشــد بلکه به باور 
ناظران سیاســی او قصد دارد با توجه 
به شــرایط موجود رهبری اروپا را بر 
عهده بگیرد. انگلستانی که روزگاری 
بریتانیای کبیر بود و بیشترین قدرت 
را در قاره سبز داشــت اکنون تصمیم 
به خروج از اتحادیه اروپا گرفته است. 
در غیــاب ایــن اروپایی کهنــه  کار، 
اروپایی  های دیگر قطعا خواهند کوشید 
که جای آن را بگیرند و موقعیت خود 
را به عنوان رهبر سیاسی اروپا تثبیت 
کنند و کشــوری مانند فرانسه که به 
چنین دورنمایی می  اندیشد، استفاده 
از فرصت برجام و مســئله ایران را نیز 
در دســتور کار خود قرار داده تا بتواند 
به عنوان یک اروپایی مســتقل و چه 
بســا لیدر یک اروپای یکپارچه اعالم 

هویت کند.

وزیر خارجه فرانسه به توئیت ترامپ پاسخ تندی داد

تقابل پاریس- واشنگتن  بر سر ایران

خبر

چه کسی می  تواند چالش ایران را برای غرب حل کند؟ مکرون یا ترامپ؟ این دوئلی است که این روزها میان ترامپ و 
مکرون برقرار است؛ مکرون جوانی که در نشست جی هفت دو سال پیش جای دستش را روی دست ترامپ باقی گذاشت! 

این شیوه ترامپ است که در احوالپرسی  ها و دیدارهای سیاسی   دست طرف مقابلش را محکم بفشارد یا با قدرت روی کتف 
او بزند و مفسران را وادار کند که در تفسیر زبان بدن او بگویند ترامپ در موضع قدرت بود؛ اما در آن نشست مذکور مکرون 
چنان دست ترامپ را فشرد که رد دستش روی دست پرزیدنت ماند و بعد هم گفت: »می خواستم نشان دهم فردی نیستم 

که به راحتی بتوان بر او غلبه یا نفوذ کرد« و حاال هم گویا قصد دارد پیامی مشابه به ترامپ بدهد. 

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سپردن 
تعیین صالحیت های کاندیداهــای انتخابات  
مجلس  خبرگان رهبری به شورای  نگهبان، گفت: 
به  هر حال در مقطعی تصمیم گرفته شده این کار 
انجام شود و آن را به قانون تبدیل کنند، به همین 
دلیل دیگر نمی توان کاری انجــام داد. در دوران 
حضرت  امام )ره( هم روش همیــن بود که البته 
درباره نظارت  استصوابی اختالف هایی وجود دارد.

آیت اهلل هاشم زاده  هریســی، در گفت وگو با 

اعتمادآنالین، درباره اینکه قانون  اساسی سپردن 
تعیین صالحیت های کاندیداهــای انتخابات  
مجلس  خبرگان رهبری را برعهده شورای  نگهبان 
نگذاشته است، گفت: قانون  این کار را منع نکرده 
است. در واقع این مسأله در قانون  اساسی مسکوت 
است و به  همین دلیل درباره چیزی که در قانون 
اساســی نهی شده اســت می توان تصمیم های 
جدیدی گرفت. خالصه اشــکاالت این مســاله 
اشکال هایی مردمی و فلسفی و البته حقوقی است، 

اما با قانون  اساسی در تضاد نیست. او در واکنش به 
اینکه تصمیم گیری تنی چند از اعضای شورای  
نگهبان درباره رقبای خــود در انتخابات مجلس  
خبرگان منطقی نیست، گفت: من االن هر حرفی 
بزنم، تاثیر حقوقی ندارد. در هر صورت بنده هیچ 
جوابی ندارم و بهتر است این بحث را ادامه ندهیم. 
وقتی گروهی نخواهند یک قانون اشــکال دار را 
اصالح کنند، چــه کاری می توانیم انجام دهیم؟ 
یعنی فقط قانونی را می توانیم رد کنیم که مخالف 
شرع و قانون  اساسی باشد. هریسی ادامه داد: من 
یک نفر نمی توانم خبرگان را اصالح کنم و به  همین 

دلیل ترجیح می دهم این بحث را ادامه ندهم.
این عضو مجلس خبــرگان رهبری در پایان 
صحبت هایش دربــاره اظهارنظر یکی از اعضای 

مجلس خبرگان رهبری که اعالم کرده بود سه تن 
از اعضای مجلس  خبرگان از گزینه های رهبری 
آینده اطالع دارند، گفت: این بحث ها مهم نیست. 

تعیین  رهبری در موعد الزم فقط بر عهده مجلس  
خبرگان  رهبری است و کارهای دیگر در این باره 

هیچ ارزشی ندارد.

آیت اهلل هاشم زاده  هریسی:

نمی توانم خبرگان را اصالح کنم
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 رد شدن حکم مصادره 
بنیاد علوی در آمریکا

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، یک دادگاه 
تجدیدنظر فدرال، حکــم هیأت منصفه دادگاهی 
دیگر را رد کرد. این حکم به دولت آمریکا اجازه می داد 
ساختمان بنیاد علوی را که ادعا می کرد تحت کنترل 
ایران بود مصادره کند. این موضوع یک شکســت 
برای وزارت دادگســتری آمریکا به حساب می آید 
که با امید فروختن این ساختمان سی وشش طبقه 
در خیابان ششصد و پنجاه منهتن و بهای نزدیک به 
1 میلیارد دالر و تقسیم کردن مبلغ آن میان قربانیان 
»بمب گذاری ها و بقیه حمالت مرتبط با ایران«، وارد 

روند دادرسی شده بود. 
    

الریجانی:
 هنوز تصمیمی 

درباره انتخابات نگرفته ام
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به ســئوالی درباره اینکه گفته می  شود 
ظاهراً شما قرار است از قم برای انتخابات مجلس 
کاندیدا نشوید، به تسنیم گفت: بنده هنوز درباره 
اینکه کاندیدای انتخابات مجلــس و یا اینکه از 
حوزه انتخابیه قم کاندیدا شوم تصمیم نگرفته ام 
این ظاهراً که شما می گوید از کجا می دانید؟ وی 
درباره اینکه در انتخابات مجلس با کدام جریان 
سیاسی تعامل و ائتالف خواهد کرد، گفت: هنوز 
درباره حضــور در انتخابات تصمیم نگرفته ام که 

این موضوعات مطرح باشد.
    

طرح دو فوریتی برای 
یکسان  سازی حقوق نمایندگان

علــی وقف چی، نماینــده مــردم زنجان در 
مجلس شورای اســالمی از تدوین طرحی برای 
یکسان ســازی حقوق نمایندگان مجلس خبر 
داد و گفت: این طرح به صورت ۲ فوریتی تدوین 
و تاکنون ۴0 نماینده این طرح را امضاء کرده اند. 
وی ادامه داد: پس از جمــع آوری امضاء این طرح 
هفته آینده در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار 
داده می شود تا برای بررسی به صحن علنی پارلمان 
ارجاع داده شود. به گفته وقف  چی در ماده واحده 
این طرح ذکر شده تمام نمایندگان مجلس باید 
حقوق و مزایای مصوب این نهاد را دریافت کنند 
و یا اگر از ســازمان یا نهاد دیگری حقوق دریافت 
می کنند سقف آن بیشتر از سقف مجلس نباشد. 
نماینده مردم زنجان در مجلس عالوه بر این تالش 
داریم تا بر اساس این طرح جابجایی نمایندگان از 
سایر مجموعه ها به وزارتخانه هایی مثل وزارت نفت 

را نیز ممنوع کنیم.
    

نشنیدم وزیری با نماینده مجلس 
زد و بندی داشته باشد

به گــزارش فارس، حســینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری درباره انتشار اخباری مبنی 
بر شــائبه زد و بند برخی وزرا و نمایندگان مجلس 
برای انتخابات مجلس شــورای اسالمی و ریاست 
جمهوری گفت: آقای رئیس جمهور در جلســات 
همیشه تاکید دارند، که اعضای دولت وقت خود را 
برای حل مشکالت نظام و اقدامات قانونی خودشان 
بگذارند. اعضای هیأت دولت هم تا به حال رعایت 
کردند، من نشنیدم جایی که وزیری بخواهد با نگاه 
انتخاباتی فعالیتی کند و یا با نماینده مجلسی بخواهد 
معامالتی داشته باشد؛ اگر چنین موردی شما سراغ 
دارید به مــن بگویید که با آقــای رئیس جمهور و 

اعضای هیأت دولت صحبت کنم.
    

 نگرانی درباره 
تحوالت اخیر کشمیر

سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان اظهار کرد: 
تحوالت اخیر کشمیر برای جمهوری اسالمی ایران 
و کشورهای اسالمی نگران  کننده است. وی با تأکید 
بر ضرورت حفظ آرامش در مدیریت حوادث و وقایع 
کشمیر تاکید کرد: انتظار می رود طرفین از هرگونه 
تصمیم عجوالنه در مورد سرنوشــت این منطقه و 
بدون توجه به خواســت مردم خودداری نمایند. 
امیدواریــم با تالش های سیاســی، حقوق واقعی 
مردم مسلمان منطقه تامین و از جریحه دار شدن 

احساسات ملت های مسلمان پرهیز گردد.
    

 نماینده تهران 
در مجلس ششم درگذشت

سیدشمس الدین وهابی، نماینده  مردم تهران 
در مجلس ششم درگذشت. مرحوم وهابی استاد 
دانشکده مهندسی معدن دانشــگاه تهران و عضو 
جبهه مشارکت ایران اسالمی بود. وی بعد از تحمل 
یک دوره بیماری در ســن ۶۴ ســالگی دار فانی را 

وداع گفت.

رئیس کاخ سفید به 
منظور جلب حمایت ها 

از خود در انتخابات 2020 
می  خواهد هرگونه گشایش 

در مناسبات با ایران به نام 
آمریکا باشد و دیگر اینکه 

ترامپ نگران است که 
ایفای نقش جدی فرانسه 

در مذاکرات با ایران، 
جایگاه اتحادیه اروپا در 

عرصه بین المللی را تقویت 
کند

بالفاصله بعد از خط و 
نشان  های ترامپ درباره 

اینکه »هیچ کس حق 
صحبت با ایران از جانب 

آمریکا را ندارد«، لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه پاسخ 

داد که کشورش برای 
پرداختن به موضوعات 

مرتبط با ایران و اظهار نظر 
درباره این کشور نیاز به 

هیچ مجوزی ندارد 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مالک شورای نگهبان 
قانون خواهد بود و با اصالح  طلبان در خصوص صالحیت ها 
بحث نکردیم. آنهایی که از وضعیت خــود نگرانی ندارند 
قانون هم برای آنها مانعی ایجاد نخواهد کرد و سیاســت 
شورای نگهبان هم همین خواهد بود. در شورای نگهبان 
به روی همه باز است و فارغ از هر جناح گروهی، از هر کسی 

حرفی برای گفتن دارد استقبال می کنیم.
به گزارش خبرآنالین، عباسعلی کدخدایی در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالی در خصوص 
اینکه آیا از سازمان اطالعات ســپاه پاسداران در بررسی 
صالحیت ها اســتفاده خواهد شــد یا خیر، گفت: چهار 

مرجعی که در قانون آمده روشــن اســت اما منع نشده 
که از مراجع دیگر استفاده نشود و شــورا می تواند از آنها 
استفاده کند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعمال 
فشارها بر شورای نگهبان در خصوص بررسی صالحیت ها 
تاثیرگذار خواهد بود یا خیر، نیز گفت: مالک ما در بررسی 
صالحیت ها قانون است و تحت فشار قرار نخواهیم گرفت.

با اصالح طلبان مذاکره نمی کنیم
کدخدایی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا دولت 
رایزنی هایی درباره بررسی صالحیت  ها در انتخابات داشته 
است، گفت: خیر چنین رایزنی نداشته ایم، مالک شورای 
نگهبان قانون است و رویه ما ُمر قانون است و بر همین مالک 

هم اقدام خواهیم کرد. وی درباره مذاکره شورای نگهبان 
و اصالح طلبان برای بررســی صالحیت  ها نیز اظهار کرد: 
مالک شورای نگهبان قانون خواهد بود و با اصالح  طلبان 
در خصوص صالحیت ها بحث نکردیم. سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین درباره اینکه چرا دالیل رد صالحیت ها 
علنی اعالم نمی شــود تا زمینه برای سوءاستفاده عده ای 
ایجاد نشــود، تصریح کرد: ما آماده هستیم هرگونه منع 
قانونی را گزارش کنیم. امروز هم اگر افراد تشریف بیاورند 
ما موارد رد صالحیت را به خودشان می گوییم. قانون به ما 
تاکید کرده است که دلیل رد صالحیت به خود فرد گفته 

شود.
رد الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد الیحه اعطای 
تابعیت به فرزندان مــادران ایرانی خبر داد و گفت: الیحه 
اصالح قانــون تعیین تکلیف تابیعت فرزنــدان حاصل از 

ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی مورد بررســی قرار 
گرفت کــه در نوبت قبلی ایــراد امنیتی مطرح شــد که 
اصالحی در مجلس صورت گرفت، اما همچنان این ایراد 

پا برجاست.
وی همچنین از موافقت شــورای نگهبان با تشــکیل 
وزارت میراث فرهنگی خبر داد و افزود که مصوبه مجلس 

در این باره مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی ندارد. 
واکنش به تحریم احتمالی آیت  اهلل جنتی

کدخدایی در واکنش به سوالی درباره تحریم احتمالی 
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه اصوال یاوه گویی های ترامپ و 
رژیم آمریکا را جدی نمی گیرم، افزود: دیدیم در تحریم  ها 
هم همبســتگی خوبی بین دولت و مردم ایجاد شــد که 
نشان از پاسخی بر ناکارآمدی دولت آمریکا دارد و در همه 
عرصه  ها پاســخ واحد و کوبنده  ای به این مواضع خواهیم 

داشت.

در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد؛

اطالعات سپاه نقشی در بررسی صالحیت  ها دارد؟


