
 ایران پیشنهاد داده
 که روحانی به ژاپن سفر کند

یک خبرگزاری ژاپنی مدعی شده که ایران در خصوص 
س��فر رئیس جمه��ور این کش��ور ب��ه ژاپن، ب��ه توکیو 
پیشنهادی ارائه کرده است. بر اساس ادعای کیودو، ایران 

چنین پیشنهادی را به طرف ژاپنی ارائه کرده است.
بر اساس گزارش فوق، تهران خواستار آن است که این 
دیدار در آینده نزدی��ک صورت پذیرد و این در حالی 
اس��ت که انتظار می رود توکیو این پیشنهاد را با دقت 

مورد ارزیابی قرار دهد.
آبه ش��ینزو، نخس��ت وزیر ژاپن خرداد ماه گذشته در 
س��فری به تهران تالش کرده بود ک��ه نقش میانجی 
را بی��ن واش��نگتن و ته��ران ایف��ا کند که با پاس��خ 
منفی جمهوری اس��المی ایران مواجه ش��د. آبه اولین 
نخس��ت وزیر ژاپن بود که پس از سال 1978 میالدی 

به ایران سفر می کرد.فارس 
دشمنان ما از جمله ایران و حزب اهلل بسیار باهوشند

فرمانده س��امانه پدافن��د هوایی رژیم صهیونیس��تی، 
ای��ران، ح��زب اهلل و حماس را بس��یار باهوش خواند و 
گفت، تهدیدات نوار غزه مانع آن می ش��ود که تل آویو 

بر جبهه شمال )مرز با لبنان( متمرکز شود.
ران کوخاو گفت: ارتش تالش های زیادی برای برخورد 
با چالش توسعه تهدیدات موشکی انجام داده اما دفاع 

هوایی به صورت کامل امکان پذیر نیست. تسنیم

اخبار

بی عملی اروپا موجب شده تا برجام با 
تنفس مصنوعی زنده باشد

یک تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی با بیان اینکه 
بی عمل��ی اروپا برج��ام را به حالت معل��ق درآورده و 
موجب ش��ده تا برجام با تنفس مصنوعی زنده باش��د، 
تاکید ک��رد: از طرفی نمی خواهند با نابودی برجام در 
زمین ترامپ بازی کرده و از س��وی دیگر، می خواهند 
مانع از کاهش بیشتر تعهدات هسته ای از سوی ایران 

شوند.
مرتضی مکی با اش��اره به برگزاری نشست کمیسیون 
مش��ترک برجام در س��طح معاونان گفت: کمیسیون 
مشترک، نشس��ت دوره ای اعضای برجام است که در 
آن، مهمترین مس��ائل در روند اجرای توافق هسته ای 
میان ای��ران و گروه 1+۴ مطرح و مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای تعهدات طرف مقابل مهمترین 
مس��ئله مطرح شده در کمیس��یون مشترک برجام از 
زم��ان اجرای این توافق تا به امروز بوده اس��ت، اظهار 
داش��ت: ایران از زمان اجرای توافق هس��ته ای حتی با 
خ��روج آمریکا از برجام که نقض فاحش و آش��کار آن 
است، تا 18 اردیبهشت امسال به تمامی تعهدات خود 
ذی��ل این توافق عم��ل کرده و گزارش ه��ای مختلف 

آژانس بین المللی نیز موید این مسئله است.
این کارش��ناس مس��ائل اروپا ادامه داد: برجام توافقی 
است که هر دو طرف تعهداتی دارند و این گونه نیست 
ایران تعهداتی را داشته باشد. با وجود پایبندی ایران، 
طرف مقابل به ویژه طرف اروپایی نتوانسته به تعهدات 

خود ذیل توافق هسته ای عمل کند.
مک��ی با بیان اینکه کاهش تعهدات برجامی از س��وی 
ایران به دلیل بی عملی اروپا نسبت به اجرای تعهداتش 
بوده است، تصریح کرد: پس از خروج آمریکا از توافق 
هس��ته ای، عدم پایبندی اروپا و عدم اجرای تعهداتش 
ذیل برجام تش��دید شده اس��ت. ایران یک سال صبر 
راهبردی را در پیش گرفت اما پس از آن، برای اینکه 
نشان دهد برجام نمی تواند یکطرفه اجرا شود، اجرای 
برخ��ی از تعهداتش را به ص��ورت مرحله ای به حالت 
تعلیق درآورده و تا به امروز، چهار گام در این راس��تا 

برداشته است.
وی در تش��ریح رویکرد اروپایی ها ب��رای حفظ توافق 
هسته ای خاطرنش��ان کرد: اتحادیه اروپا می خواهد با 
رویکرد تش��ویق و فش��ار همزمان از یکس��و و اجرایی 
کردن س��ازوکار وی��ژه مالی موس��وم به اینس��تکس 
موجب حفظ برجام ش��ود. در این چارچوب، از یکسو 
شاهد هستیم س��ه کش��ور اروپایی به ویژه فرانسه از 
احتمال اجرایی کردن مکانیزم ماشه سخن می گویند 
و از سوی دیگر، ش��ش کشور اروپایی اعالم کردند به 

اینستکس خواهند پیوست.
این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی افزود: افزوده 
شدن شش کش��ور اروپایی به اینستکس هرچند یک 
گام مثبت تلقی می ش��ود که نشاندهنده اراده اتحادیه 
اروپ��ا برای حفظ برجام اس��ت اما باید توجه داش��ت 
اصل این س��ازوکار هنوز عملیاتی نش��ده و اینستکس 
نتوانسته یک معامله و اقدام جدی و موثر انجام دهد.

مکی در پاس��خ به این سوال که آیا اضافه شدن شش 
کش��ور اروپایی به اینس��تکس، یک بلوف برای راضی 
ک��ردن ایران جهت عدم برداش��تن گام جدید کاهش 
تعهدات هس��ته ای نیس��ت؟ ابراز داش��ت: دو سناریو 
درخص��وص اجرایی نش��دن تعهدات اروپ��ا در برجام 
وجود دارد؛ سناریو نخست این است که اروپا نمی تواند 
تعهداتش را اجرایی کند و س��ناریو دیگر آن است که 

اروپا نمی خواهد تعهداتش را اجرایی کند. ایرنا 

از نگاه دیگران

نمی توان هیچ مذاکره ای با ایران انجام داد
مش��اور امنیت ملی برکنار ش��ده آمریکا، اظهارات��ی مداخله جویانه را با توجه به 

ناآرامی های اخیر ایران مطرح کرد.
جان بولتون که در جریان همکاری با دولت ترامپ نیز نتوانست در رویکردهای 
ضدایران��ی خ��ود موفقیتی حاصل کند، و س��ودای تغییر حکوم��ت در ایران را 

داش��ت، در پیامی توییتری، ضمن مطرح کردن اظهارات��ی مداخله جویانه درباره 
ناآرامی ه��ای اخیر ایران، گفت: نمی توان با حکوم��ت ایران هیچ  مذاکره ای انجام داد 

و در مس��ائل هس��ته ای به چنین حکومتی اعتماد کرد. گفتنی است؛ جمهوری اسالمی 
ایران بر س��ر توان دفاعی موشکی با هیچ کش��وری هیچ مذاکره ای نخواهد شد و برنامه 
غرب کش��اندن تهران پای میز مذاکره بر س��ر توان نظامی ایران است تا بتوانند تهران را 
از معادالت منطقه و بین الملل حذف و ایران را تبدیل به کشوری ضعیف که توان حتی 

مذاکره هم ندارد.  تسنیم

اعالم حمایت برایان هوک از رسانه های اغتشاشگر 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با حمایت از برخی رس��انه های خارجی که در 
تش��ویق به ناآرامی در کشورمان نقش داش��تند، مدعی شد که ایران خبرنگاران 

را هدف گرفته است.
صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری، اظهارات برایان هوک، 

نماین��ده ویژه آمریکا در امور ایران را درباره ش��بکه هایی که به ناآرامی های اخیر 
ایران در پی اصالح قیمت بنزین، دامن می زندند، نقل کرده و نوشت: حکومت ایران، 

حمله به خبرنگاران ش��بکه های صدای آمریکا، رادیوفردا و بی.بی.سی فارسی و بسیاری 
دیگر را ش��دت بخشیده اس��ت. آمریکا، هدف قرار دادن خبرنگاران و خانواده هایشان را 
محک��وم می کند. ما به انج��ام دادن اقداماتی قاطع برای حمای��ت از آزادی مطبوعات و 
آزادی بیان ادامه خواهیم داد. گفتنی اس��ت؛ رسانه های بیگانه مردم را به آشوب و فتنه 

افروزی دعوت می کردند. ایسنا 

هزاران نفر در ایران برای اعتراض کشته می شوند
رئیس جمهور آمریکا که برای نشس��ت دو روزه به لندن س��فر کرده با اتهام زنی 
مجدد به ایران مدعی ش��د که در حال حاضر هزاران نفر در ایران فقط به دلیل 

اعتراض کردن، کشته می شوند.
دونالد ترامپ با اشاره به ناآرامی های اخیر ایران مدعی شد:» احتماالً همین حاال 

که ما در حال صحبت کردن هس��تیم، ایران در حال کش��تن هزاران و هزاران نفر 
است و به همین دلیل است که آنها اینترنت را قطع کردند تا افراد نتوانند ببینند آنجا 

چه خبر است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آمریکا 
قرار است در این خصوص اقدامی انجام دهد، گفت: ترجیح می دهم در حال حاضر چیزی 
نگویم. ترامپ در حالی به ایران اتهام کش��تار هزاران نفر را می زند که هیچ آمار رسمی از 
تلفات آش��وب های اخیر تاکنون اعالم نشده و آمارهای غیرموثقی که رسانه ها و نهادهای 

غربی مورد ادعا قرار می دهند نیز صدها نفر از عدد هزار کمتر است.  صداوسیما 

رئی��س کمیته امور بین الملل دومای روس��یه گفت: به رغم 
ادعای واش��نگتن، روس��یه، ای��ران و چین تهدی��دی برای 
اروپا نیس��تند، بلکه تحمیل سیاس��ت رویاروی��ی از جانب 
آمریکاس��ت که صل��ح و ثبات جهان��ی را در معرض تهدید 

قرار داده است.
لئونید اسلوتس��کی در واکنش به س��خنان "مایک پامپئو" 
وزی��ر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که واش��نگتن با طرح 
غیرواق��ع بینان��ه وجود تهدی��دات از جانب روس��یه، ایران 
وچین، به تحمیل سیاس��ت رویارویی در پیش گرفته خود 
ب��ر اتحادیه اروپا ادامه می دهد و خطرناک ترین تهدید برای 

امنیت اروپا، در واقع بلندپروازی  های آمریکاست.
ای��ن مقام پارلمانی گفت: »پامپئ��و از رهبران اتحادیه اروپا 
خواسته تا برای مقابله با تهدیداتی که گویا از جانب روسیه، 
ای��ران و چی��ن وجود دارد هم��کاری کنن��د. بدین ترتیب 
واش��نگتن بار دیگر تالش می کند تا مقامات بروکسل را به 
اجرای سیاست های مورد نظر آمریکا مجبور کند. در حالیکه 
واقعیت این اس��ت  که قاره مش��ترک ما "اورآسیا" به خاطر 
خط مش��ی جدا کننده و سیاست رویارویی تحمیل شده از 

آنسوی اقیانوس در معرض تهدید جدی قرار دارد.«
اسلوتس��کی تاکید کرد: » این در حالی اس��ت که روس��یه، 
ایران و چین تهدیدی برای اروپا نیستند. تهدید واقعی برای 
صلح و ثبات در جهان، بلندپروازی  های سلطه جویانه ایاالت 
متحده است. که نمونه بارز آن جنگ تحریم ها بین اتحادیه 
اروپا و روسیه است که از سوی آمریکا بر کشورهای اروپایی 
تحمیل شده و تاکنون آس��یب های چندین میلیون دالری 

برای شرکای اروپایی واشنگتن به دنبال داشته است.«
این س��ناتور یادآور ش��د: »ب��ا توجه به خ��روج یک جانبه 
آمری��کا از پیم��ان نابودی موش��ک های دارای متوس��ط و 
کوت��اه تر و همچنین برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام(، 
سیاست همبس��تگی اورآتالنتیکی هم نقش چندان مثبتی 
را در مس��ئله تامین امنیت قاره اروپا ایفاء نمی کند. توافق 
هسته ای با ایران، به رغم تالش های گسترده صورت گرفته 
برای انعقاد آن، از جمله از س��وی میانجی گران بین المللی 
در اتحادی��ه اروپا، به خاطر اقدام��ات مخرب آمریکا ممکن 

است در نهایت شکست بخورد.«
این مق��ام پارلمانی گفت: »من اطمین��ان دارم که اتحادیه 
اروپا مدتهاس��ت که باید سیاس��ت واقع بینانه و خاص خود 
را ب��ه اجرا گذاش��ته و مش��ارکت متقاباًل س��ودمند با همه 
نقش آفرینان بزرگ در جهان از جمله روسیه، چین و ایران 
را تحقق بخش��د، در غیر اینصورت اتحادیه اروپا با این خطر 
جدی مواجه خواهد بود که همواره دنباله رو سیاس��ت های 

آمریکا بوده و نتواند از منافع واقعی خود دفاع کند.
وزارت امور خارج��ه آمریکا بیانیه  پامپئو در رابطه با آغاز به 
کار ترکیب جدید کمیس��یون اروپایی را منتش��ر کرد. طبق 
متن این بیانیه، ایاالت متحده امیدوار است تا گروه رهبران 
جدید اروپایی برای رس��یدن به اهداف مش��ترک همکاری 
کنند. از جمل��ه این اهداف تقویت روابط تجاری، پیش��برد 
استقالل انرژی اروپا و مقابله با چالش های مشترک در عرصه 
امنیت و ارزش ه��ای دموکراتیک ازجمله تهدیدات از جانب 

روسیه، چین و ایران نام برده شده است.  صداوسیما 

سناتور روس:
بلندپرواز ی  های آمریکا تهدید واقعی برای اتحادیه اروپاست

روزنام��ه آمریکایی نیویورک تایمز اذع��ان کرد تحریم های 
ای��ران دس��تاورد راهبردی برای آمریکا نداش��ته و منجر به 

تغییر رفتار تهران نشده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوش��ت شاید تحریم های 
ایران باعث مش��کالت اقتصادی ش��ده باش��د، اما دستاورد 
راهبردی برای واش��نگتن نداش��ته و منجر ب��ه تغییر رفتار 

ایران نشده است.
این یادداش��ت با اش��اره به دش��وار بودن گنجاندن دو هدف 
ترامپ، یعنی مذاکره مجدد بر س��ر توافق هسته ای و کاهش 
نفوذ ایران در منطقه در یک راهبرد اس��تراتژیک، آمده است، 
حتی تندترین منتق��دان ترامپ هم می گویند کارزار فش��ار 
حداکثری بوده که منجر به ناآرامی های اخیر در ایران شد. اما 
واضح و مبرهن است چیزی که در ایران اتفاق افتاد، نمی تواند 
رفتار ایران را تغییر داده یا مذکرات مجدد روی توافق هسته ای 

را آغاز کند یا اقدامات ایران در منطقه را کاهش دهد.
پیش تر مایک پمپئ��و، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای 
ضمن تبریک به تیم رهبری جدید اتحادیه اروپا بر ضرورت 
همکاری آمریکا و اروپا درخصوص اهداف مشترک از جمله 

مقابله با تهدید های روسیه، چین و ایران تاکید کرد.
پای��گاه اینترنتی وزارت امور خارج��ه آمریکا گزارش داد در 
بیانیه پمپئو آمده است: »ما به »اورسال وان در لین« رئیس 
کمیسیون اروپا و »جوزف بورل« نماینده عالی این اتحادیه، 
کمیس��ر های جدید اروپا و »چارز مایکل« رئیس ش��ورای 
اروپ��ا، تصدی مس��ئولیت های جدید را تبری��ک می گوییم. 
آمری��کا عالقمند به همکاری با تی��م رهبری جدید اروپا به 

هم��راه پارلمان اروپایی، »دیوید ساس��ولی« رئیس پارلمان 
اروپا و کش��ور های عضو این اتحادیه برای پیش��برد اهداف 
مش��ترک مان هس��تیم. این اه��داف ش��امل تقویت روابط 
تجاری، ترویج اس��تقالل انرژی اروپا و مقابله با چالش های 
مش��ترک ارزش ه��ای دموکراتی��ک و امنیت م��ا از جمله 

تهدید های روسیه، چین و ایران است.
نیویورک تایمز ضمن اش��اره به مصاحبه روز دوشنبه مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره حمایت آش��کار واشنگتن 
اغتشاشات و آشوبگران در ایران، می نویسد، او داشت درباره 
ت��الش خام��وش آمریکا در چندین س��ال قبل ب��رای ارائه 
ابزار ه��ای ارتباطاتی به ایرانی ها در زمان های دخالت دولت 

صحبت می کرد.
نیویورک تایمز با بیان اینک��ه تالش های آمریکا برای ایجاد 
آش��وب در ایران، اس��تراتژی موفق برای تغییر رفتار تهران 
نب��وده، انتقاد می کند، حتی این خطر وجود دارد که به نفع 
دولت ایران ش��ود که بگوید تالش های آمریکا با هدف تغییر 
حکومت اس��ت نه فقط تغییر رفتار. پیش تر روزنامه آمریکن 
هرالد تریبون ضمن انتشار گزارشی مفصل از اقبال ایرانی ها 
نسبت به حکومتشان می نویسد و تصریح می کند که علی رغم 
مشکالت اقتصادی مردم به امنیت خود و کشورشان اهمیت 
زیادی می دهند. نویس��نده این گزارش اعالم کرد: نتایج دو 
نظرسنجی که به طور جداگانه انجام شده، نشان می دهد که 
اعتراضات در ایران بس��یار متفاوت تر از آن اس��ت که ما فکر 
می کنیم. وضع اقتصادی مطلوب نیست، اما اکثر ایرانی ها به 
امنیت کشورشان اهمیت می دهند.  باشگاه خبرنگاران 

نیویورک تایمز: 
تحریم های ایران دستاوردی برای آمریکا نداشته است

گزارش

مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک که این روزها از سوی اروپایی ها 
به کرات اس��تفاده می شود، س��ازوکار حل و فصل اختالفات در 
برجام یا به عبارت دیگر س��از و کار بازگشت تحریم های شورای 

امنیت ذیل قطعنامه های پیش از 2231 است.
ای��ن روزها و در حال��ی که حدود یک ماه از ورود ایران به گام 
چهارم کاهش تعهدات برجامی آن هم در چارچوب این توافق 
می گذرد، بحث احتمال اس��تفاده از مکانیس��م ماشه از سوی 
برخی مقامات اروپایی مطرح شده است. ژان ایو لودریان، وزیر 
خارجه فرانس��ه اولین مقامی بود که چهارشنبه ششم آذر ماه 
ایران را به آغاز ساز و کار موسوم به مکانیسم ماشه تهدید کرد 
و گفت: این کش��ور به طور جدی کلید زدن مکانیسم ماشه را 
که به از س��ر گیری تحریم های سازمان ملل علیه ایران منجر 

خواهد شد، در دست بررسی دارد.  
البته این اظهارات واکنش س��ید عباس موس��وی س��خنگوی 
وزارت خارجه ایران را به همراه داش��ت. موس��وی در این باره 
گفت: منطق و هدف مکانیس��م حل و فص��ل اختالفات پیش 
بینی ش��ده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو 
طرف اس��ت و اقدام جمهوری اس��المی ایران هم اجرای حق 
خود در ماده 3۶ اس��ت و لذا برجام در ش��رایط کنونی اساسا 
ب��ه طرف های اروپایی اج��ازه نمی دهد که در قبال اعمال حق 
مشروع جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی 
و یکجانب��ه ایاالت متحده و نقض اساس��ی تعهدات طرف های 

اروپایی، به این مکانیسم استناد ورزند.
پس از آن هم س��ه کشور اروپایی عضو برجام، )آلمان، فرانسه 
و انگلیس( روز ش��نبه نهم آذر ماه در بیانیه ای ضمن استقبال 
از پیوس��تن ۶ کش��ور اروپایی به اینستکس، تلویحا ایران را به 
استفاده از س��از و کار ماشه تهدید کردند. در این بیانیه آمده 
اس��ت: »ما بار دیگر تأکی��د می کنیم ک��ه آماده ایم برای حل 
موضوعات مربوط به اجرای تعهدات برجامی ایران، تمام س��از 
و کاره��ای موجود در برجام از جمله س��از و کار حل اختالف، 
را مورد بررس��ی قرار دهیم. ما همچنان به پیگیری تالش های 
خود در جهت رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در چارچوب 

برجام، متعهد هستیم.
هایک��و ماس وزیر خارج��ه آلمان  نیز بیس��تم آبان ماه پیش 
از نشس��ت وزرای خارجه نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا 
در بروکس��ل طی اظهاراتی عنوان کرد: م��ا می خواهیم توافق 
هس��ته ای با ایران را حفظ کنیم. ب��رای این کار، ایران باید به 
توافق پایبند باشد. در غیر این صورت، ما تمام سازوکارهایی را 

که در توافق وجود دارد در دسترس خواهیم داشت.
گفتنی اس��ت پس از نشست وزرای خارجه ایران و گروه ۴+1 
که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
برگزار ش��د، روزنامه گاردین در خبری مدعی شد که اتحادیه 
اروپ��ا در این نشس��ت تهدید به خروج از برجام کرده اس��ت. 
این خبر هش��تم مهر ماه در نشس��ت هفتگی عباس موسوی 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران مطرح شد که وی در این باره 
گفت: از تهدید اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورش��ان این است 
ک��ه اگر ایران گام چهارم را بردارد، آنها از برخی مکانیس��م ها 
استفاده می کنند، چنین اقدامی غیرقانونی و غیرحقوقی است.
اگر اقدامی مثل بردن مس��ئله به ش��ورای امنیت و استفاده از 
مکانیسم ماش��ه در ذهنشان است، از همین جا اعالم می کنم 
این اقدام از همین االن مرده اس��ت. چون ما اقدامات جبرانی 
برای خودمان و طرف مقابل در برجام پیش بینی کرده بودیم. 
اقدام��ات جبرانی ما این بود که اگر جمهوری اس��المی برجام 
را نقض کند آنها می توانند از اس��نپ بک )مکانیسم ماشه( و ... 

اس��تفاده کنند و اقدام جبرانی ایران ه��م این بود که اگر آنها 
اق��دام به نقض برجام کنند ای��ران در قالب بندهای 2۶ و 3۶ 
برجام اقداماتی را به صورت مرحله ای یا دفعی انجام دهد. اگر 
آنه��ا بخواهند در مقابل اقدامات جبران��ی ما اقدامات جبرانی 
انجام دهند، خنده دار و غیرقابل قبول است و خیلی خودشان 

را به زحمت نیندازند.
موسوی همچنین 19 آبان س��ال جاری در نشست هفتگی با 
خبرنگاران در مورد برخی مباحث که بعضا از سوی کشورهای 
اروپایی مطرح ش��ده مبنی بر این که احتماال آنها از مکانیس��م 
اس��نپ بک استفاده کنند، تاکید کرد: ما بارها گفته ایم که آنها 
حق چنی��ن کاری را ندارند و نمی توانند چنین کاری را انجام 
دهن��د چرا که اقدامات ایران براس��اس برجام صورت گرفته و 
ای��ن حق ما بوده اس��ت و اگر آنها بخواهند ای��ن کار را انجام 
دهند طیف وس��یعی از انتخاب ها پیش روی ملت ایران اس��ت 
و ما بس��ته به ش��رایط تصمیم می گیریم که ک��دام انتخاب را 

بررسی و اجرایی کنیم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دهم مهر ماه س��ال 
جاری نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی عنوان کرده 
بود: مکانیس��م ماش��ه در برجام برای )زمانی است که( خطای 
اولیه رخ بدهد. ایران خطای اولیه را انجام نداده است. اقداماتی 
ک��ه ایران انجام داده اس��ت، اول از همه در پاس��خ به تخطی 
آمریکا و عدم توان اروپایی ها برای پاس��خ دادن انجام گرفته  و 
این ها راهکار محس��وب می شوند. هیچ کسی نمی تواند از یک 

راهکار در پاسخ به راهکاری دیگر استفاده کند.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه  هم 18 آبان 
در پاسخ به این سؤال که اگر کشورهای اروپایی به سمت احیای 
تحریم های ش��ورای امنیت سازمان ملل حرکت کنند واکنش 
ایران چه خواهد بود؟ گفت: در خصوص اس��نپ بک )مکانیسم 
ماشه( من فکر می کنم کامال برای تمام مشارکت کنندگان در 
برجام شفاف ساخته ایم که اسنپ بک و بازگشت قطعنامه های 
قبلی ]ش��ورای امنیت[ خط قرمز ایران است. اگر پاداش ایران 
پ��س از این همه تعام��ل و مذاکره و همکاری ب��ا آژانس این 
باش��د که دوباره تحت فصل هفتم ]منش��ور ملل متحد[ قرار 
گیرد، این به معنای آن اس��ت که دکترین هسته ای ما اشتباه 
بوده اس��ت و ما باید سیاست و دکترین هسته ای خود را مورد 

بازبینی و بررسی مجدد قرار دهیم.
یک کارشناس مسائل بین المللی با بیان اینکه اتحادیه اروپا دو 

وضعیت دارد، یا در برجام می ماند و بعد به س��مت مکانیس��م 
ماشه می رود یا در برجام نمی ماند، افزود: اگر نماند، حق ندارد 
مکانیس��م ماش��ه را مطرح کند. تئوری ماشه موقعی است که 
یک طرف تخلفی کرده باشد و ایران هم از نظر خودش تخلفی 
مرتکب نش��ده اس��ت، چون این تعهد اوالً هنوز در چارچوب 
برجام اس��ت و ثانیا طرف مقابل می گوی��د تعهداتت را همین 
ام��روز انجام بده، من هم همین ام��روز انجام می دهم. در این 

وضعیت چگونه می توانند مکانیسم ماشه را اجرا کنند؟
حسن بهش��تی پور کارشناس مسائل بین الملل پیش از این در 
گفت گویی با فارس درباره مطالب منتش��ر شده مبنی بر تهدید 
اروپا به خروج از برجام و اس��تفاده از مکانیس��م ماشه و ارسال 
موضوع به ش��ورای امنیت عنوان ک��رده بود: زمانی  می توانند از 
مکانیسم ماشه اس��تفاده کنند که از برجام خارج نشده باشند. 
مکانیسم ماشه در چارچوب برجام قابل اجراست نه در بیرون از 
آن. چرا آمریکا مکانیسم ماشه را به کار نگرفت؟ چون خودش از 
برجام بیرون آمده بود و کس��ی که بیرون آمده نمی تواند مدعی 

اجرای قطعنامه ای باشد که خودش آن را زیر پا گذاشته است.
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل در عین حال یادآور شد: البته 
در دوران زورگوی��ی بین المللی و اینکه قدرت ها خودش��ان را 

تحمیل می کنند، هر چیزی امکانپذیر است. 
وی گف��ت: ولی در چارچوب��ی که عنوان ک��ردم، اگر اتحادیه 
اروپا بخواهد مکانیس��م ماش��ه را به کار بگی��رد باید متعهد به 
اجرای برجام ش��ود و چون اجرای برجام در حال حاضر منوط 
به توافق آمریکا ش��ده، عمال اینها نمی توانند مکانیسم ماشه را 
به کار بگیرند، ولی این نتوانستن به معنای زور نگفتن نیست. 
در دنیای امروز ه��ر کاری بگویید انجام می دهند، منتها ما از 
منطق سیاست بین الملل و حقوق بین الملل صحبت می کنیم 
و کارهای��ی که آمریکا انجام داده، خارج از منطق و سیاس��ت 

بین الملل بوده است. 
در حقیقت منظور از مکانیس��م ماش��ه همان س��از و کار حل 
اختالفات در بندهای 3۶ و 37 در برجام اس��ت. این 2 بند از 
آنجا که رجوع به آنها می تواند به بازگشت خودکار تحریم های 
بین المللی علیه ایران بینجامد، به مکانیسم ماشه معروف شده  
اس��ت.  قبل از ورود ایران به گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
در 1۶ تی��ر ماه نیز اظهاراتی درباره اعمال مکانیس��م ماش��ه 
عنوان ش��ده بود. از جمله اینکه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی دهم تیر ماه از کشورهای اروپایی خواست 

مکانیس��م تحریم های خودکار علیه ای��ران را کلید بزنند. وی 
گفت: »ام��روز از کش��ورهای اروپایی می خواه��م به تعهدات 
خودش��ان عمل کنند. ش��ما در ای��ن لحظه که ای��ران توافق 
هسته ای را نقض کرده متعهد به اقدام هستید، متعهد هستید 
که مکانیس��م تحریم های خودکار که در شورای امنیت تعبیه 

شده را فعال کنید.
ی��ک دیپلمات اروپای��ی نیز چهاردهم تیر م��اه در مصاحبه با 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس ب��ا بیان اینک��ه گفت وگوهایی در 
تمامی س��طوح با ایران در جریان اس��ت، عنوان کرده بود: در 
صورت��ی که هیچ چیز تغییر نکند، کش��ورهای اروپایی ممکن 
اس��ت به مکانیس��م تعبیه  ش��ده در برجام ب��رای حل و فصل 
اختالفات متوس��ل ش��وند که این اقدام در نهایت می تواند به 

بازاعمال تحریم ها علیه تهران منجر می شود.
البت��ه در حال��ی که این اظهارات عنوان ش��د،  دفتر ریاس��ت 
جمهوری فرانس��ه 1۶ تیر ماه در واکن��ش به گام دوم کاهش 
تعه��دات برجامی ایران، افزایش س��طح غنی س��ازی ایران را 
محکوم ولی در عین حال اعالم کرد که مکانیس��م حل و فصل 
اختالفات فعال فعال نخواهد شد. دیپلمات های اروپایی 18 تیر 
ماه در گفت وگو با رویترز ادعاها درباره فعال س��ازی مکانیسم 

ماشه را رد کردند.
در همین خصوص روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال 21 
تیرماه از فش��ار آمریکا بر کشورهای اروپایی برای فعال کردن 
»مکانیسم ماشه« خبر داد و نوشت: مقام های آمریکایی بعد از 
کاهش تعهدات هسته ای ایران از دولت های اروپایی خواسته اند 

مواضع محکم تری علیه تهران اتخاذ کنند. 
البت��ه با توجه به اینکه آمریکا در ح��ال حاضر از برجام خارج 
ش��ده قاعدتا نمی تواند از این سازوکار استفاده کند. در همین 
خص��وص نیز برایان هوک نماین��ده ویژه دولت آمریکا در امور 
ایران 29 مرداد ماه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا 
می تواند از بند موس��وم به مکانیس��م ماش��ه برای بازگرداندن 
تحریم های بین المللی علیه ایران استفاده کند؟ عنوان کرد که 

واشنگتن قادر به استفاده از این بند نخواهد بود. 
هوک در این باره گفت: در خصوص مکانیسم بازگشت خودکار 
تحریم ها )مکانیسم ماشه( باید بگویم ما دیگر داخل آن توافق 
)برجام( نیستیم. طرف هایی که هنوز داخل توافق هستند باید 
تصمیم خودش��ان را بگیرند که می خواهند از مکانیس��م حل 
اختالف اس��تفاده کنند یا خیر. تردیدی وجود ندارد که ایران 
در حال نقض توافق هس��ته ای است، ولی این تصمیمی است 
که آنهایی که داخل توافق هستند باید بگیرند.  با اینکه هوک 
بر این نکت��ه اذعان کرده بود که آمریکا در این زمینه تصمیم 
گیر نیس��ت، تد کروز س��ناتور جمهوری خواه شهریور ماه طی 
یادداشتی در روزنامه آمریکایی نیویورک  پست خواستار فعال 

شدن مکانیسم ماشه علیه ایران شده بود.
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنجم بهمن 139۵ 
در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
عنوان کرد: اس��نپ بک به معنی نقطه ضعف برجام نیست، به 
معنی تضمین برجام است. برخی تصور می کنند که چند وزیر 
خارجه بیکار بودند که دو سال وقت خود را تلف کنند و بندی 
را در برج��ام بگذارن��د که هر لحظه خواس��تند برجام را به هم 
بزنند. اس��نپ بک دو نکته را نشان می دهد یکی اینکه ما هیچ 
کدام به هم اعتماد نداریم، برخی می گویند ما به آمریکا اعتماد 
کرده ایم، اگر اعتماد کرده بودیم که اسنپ بک را نمی گذاشتیم. 
آنها هم به ما اعتماد نداشتند. ما آورده مان برنامه هسته ای بود 

و آنها به خیال خودشان تحریم ها.  فارس 
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تهدید جدید اروپایی ها علیه ایران چه معنایی دارد؟
مکانیسم ماشه:


