
 قصد آمریکا برای اقدام تحریمی 
علیه دو زندان در ایران

یک پایگاه نزدیک به کنگره آمریکا مدعی شده دولت 
این کش��ور قص��د دارد »علی��ه دو زن��دان در ایران« 

تحریم هایی جدید اعمال کند.  
پایگاه خب��ری هیل به نقل از برای��ان هوک، نماینده 
وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نوشته آمریکا قصد 
دارد دو زندان در ایران را که مطابق ادعاها 7هزار نفر 
از دستگیرش��دگان اغتشاش��ات اخیر در آن نگهداری 

می شوند را با تحریم هدف قرار دهد. 
ای��ن پایگاه خبری ب��ه نقل از هوک نوش��ته ندامتگاه 
مرکزی تهران بزرگ و زندان قرچک اماکنی هس��تند 
که برایان ه��وک به نام آنها به عنوان اهداف تحریمی 
جدید آمریکا اش��اره کرده است.  در متن منتشرشده 
س��خنان ه��وک ک��ه روی وب س��ایت وزارت خارجه 
آمریکمالکا قرار گرفته، مس��تقیماً اشاره ای به تحریم 

این دو زندان نشده است.  ایسنا 

 مخالفت لبنان با تشکیل ائتالف 
عربی-غربی علیه ایران

وزیر خارجه دولت پیش��برد امور لبن��ان، بر مخالفت 
با پیش��نهاد رژیم صهیونیس��تی برای تشکیل ائتالف 

عربی-غربی علیه ایران تأکید کرد.
جبران باس��یل در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک 
تصریح کرد: طرح های یکجانبه و مش��خصا از س��وی 
اس��رائیل که هدف از آن استفاده از زور است، تنها به 
ایجاد مش��کالت و ویرانی بیشتر در منطقه و تروریسم 

بیشتر منجر می شود و محکوم به شکست است.
وی افزود که مش��کالت کنون��ی در منطقه با زور حل 
نمی ش��ود بلکه راه حل این مش��کالت تنها گفت وگو و 
میان��ه روی اس��ت، مقابله کردن تنها ب��ه افراطی گری 
منجر می ش��ود و افراطی گری نیز به مهاجرت بیشتر، 
فجایع و در نهایت تروریس��م منتهی می ش��ود و این 
چی��زی اس��ت که اس��رائیل آن را در منطق��ه تقویت 
می کند و تبعات آن تا روسیه، آمریکا و اروپا گسترش 

یافته است.  صداوسیما 

 چین از آمریکا خواست
از اعمال فشار بر ایران دست بردارد

س��خنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست که 
سیاس��ت نادرس��ت خود را برای اعمال فشار بر ایران 

متوقف کند.
هوا چونینگ در یک کنفرانس خبری گفت: آمریکا نه 
تنها به طور یک جانبه از برنامه جامع اقدام مش��ترک 
برجام درباره توافق هسته ای عقب نشینی و بیشترین 
فش��ار را ب��ر ای��ران وارد ک��رد، بلکه تحریم ه��ا را نیز 
بازگرداند و تهدید کرد سایر طرف های مسئول اجرای 

این توافق را تحریم خواهد کرد.
وی افزود: ما از آمریکا می خواهیم که سیاست نادرست 
خود در اعمال فش��ار بر ایران متوقف کند و زمینه ای 
برای تالش های دیپلماتیک سایر طرفین جهت ایجاد 

شرایط برای آرام کردن اوضاع منطقه فراهم کند.
این س��خنگو تاکید کرد که ای��ن اقدامات یک جانبه 
آمریکا به طور جدی احتمال اجرای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک درباره توافق هس��ته ای ایران را خدشه دار 
می کند و اوض��اع در منطقه را پیچیده تر می کند. هوا 
چونینگ افزود: ما همچنان اعتقاد داریم که گفت وگو 
و مذاکره تنها راه صحیح برای حل مس��ئله هس��ته ای 
ایران اس��ت. ما امیدواریم که هم��ه طرفین درگیر در 

برجام بتوانند توافقنامه را به طور کامل اجرا کنند.
او از هم��ه اعضا خواس��ت ت��ا از اعم��ال محدودیت و 
اقداماتی که می توانند وضع را پیچیده تر کند، خودداری 
کنند. تنش های واشنگتن و تهران در پی اعالمیه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور 
از توافق هس��ته ای ایران که در سال ۲۰۱۵ نهایی شد، 
تش��دید شده اس��ت. واش��نگتن پس از آنکه در ۸ مه 
۲۰۱۸ از توافق هس��ته ای ایران خارج شد، تحریم های 
اقتصادی علیه تهران را بازگرداند و سیاستی به اصطالح 

فشار حداکثر را اعمال کرد.  باشگاه خبرنگاران

باید با ایران برخورد کرد
وزیر مشاور عربستان در امور خارجه با طرح ادعاهای 
تک��راری علیه جمه��وری اس��المی ای��ران گفت که 

تجاوزهای ایران دیگر قابل تحمل نیست.
عادل الجبیر با بیان اینکه کش��ورش از سیاست "فشار 
حداکث��ری" ترامپ علیه ایران حمایت می کند گفت: 
بای��د ایران را از ابزارهایی که به وس��یله آنها منطقه و 

جهان را تهدید می کند، محروم کرد.
وی مدعی شد: ایران به اصل صادر کردن انقالب ایمان 
دارد و به حاکمیت دیگر کش��ورها احترام نمی گذارد. 
این مقام سعودی با بیان اینکه باید با قاطعیت با ایران 

برخورد کرد گفت: هیچ کس به دنبال جنگ نیست.
وی با اشاره به اینکه امکان برقراری آتش بس در یمن 
وجود دارد مدعی شد: کشور یمن اهمیت زیادی برای 

ما دارد و دخالت ایران در آنجا ویرانگر است.
این س��خنان درحالی اس��ت که سیاس��ت جمهوری 
اس��المی ایران هم��واره تالش برای برق��راری صلح و 
ثب��ات و امنیت در منطقه بوده و مقامات کش��ورمان 
ظری��ف بارها خواهان امضای معاه��ده عدم تعرض به 

همسایگان شده است. ایسنا 

اخبار

هشدار روسیه به کشورهای اروپایی درباره برجام
معاون وزیر خارجه روس��یه به طرف های برجام درباره عمل به تعهداتش��ان ذیل 

این توافق هشدار داد.
س��رگئی ریابکوف گفت: مشکالت حل نمی ش��وند، انباشته می شوند. در نتیجه 
ممکن اس��ت خودم��ان را در وضعیت��ی ببینیم که اهمال طرف ه��ای برجام در 

خص��وص تضمی��ن مان��دگاری این تواف��ق و نه اقدام��ات ایران برای کاس��تن از 
تعهداتش- موجب بازگش��ت ناپذیری اوضاع ش��ود. وی اضافه کرد: از این لحاظ خطر 

ماندن در ایس��تگاه راه آهن در زمانی که قطار حرکتش را آغاز کرده رو به فزونی اس��ت. 
ش��کی در این باره وجود ندارد در این مورد صحبت خواهیم کرد. س��ازمان انرژی اتمی 
ایران در راس��تای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در پی دستور حسن روحانی 
رئی��س جمهوری، ۱۵ آبان م��اه و در گام چهارم کاهش تعه��دات برجامی، گازدهی به 

سانتریفیوژها در مجتمع غنی سازی )فردو( را آغاز کرد.  صداوسیما 

در دیدار با عراقچی طرح صلح هرمز را بررسی کردیم
معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد که کش��ورش همچنان طرح صلح هرمز را 

در دست بررسی دارد.
خالد الجاراهلل در مصاحبه با روزنامه کویتی الجریده تش��ریح کرد که در دیدار با 
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ، طرح مذکور، روابط دوجانبه و تحوالت 

منطقه ای و بین المللی را بررس��ی کرده است. الجریده نوشت که رایزنی ها درباره 
طرح صلح هرمز همچنان ادامه دارد و هنوز موضع مشخصی در این باره اتخاذ نشده 

اس��ت و پیش بینی می ش��ود که پاس��خ نهایی به این طرح در نشس��ت شورای همکاری 
خلیج فارس که دس��امبر آینده در ریاض برگزار خواهد شد، اعالم شود. وی در خصوص 
برگزاری نشست شورای همکاری خلیج  فارس در ریاض نیز درباره برگزاری این نشست 
در هفته آینده ابراز خوش بینی کرد و گفت که این نشس��ت نشانه مثبتی درباره نزدیک 

بودن حل بحران در روابط اعضای شورای همکاری است.  فارس

ایران اقدام اخیر کنگره آمریکا در قبال چین را محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام اخیر کنگره آمریکا در قبال چین را محکوم 

کرد.
سید عباس موسوی با اشاره به دخالت های مکرر آمریکا در امور داخلی کشورهای 
مستقل بویژه جمهوری خلق چین خاطرنشان کرد: آمریکا با سابقه ای ننگین در 

نسل کشی سرخپوستان و بردگی سیاه پوستان و قتل عام فرقه های داخلی و نیز 
قتل عام مسلمانان از کمترین صالحیت برای اظهار نظر در خصوص قومیت ها، نژادها 

و مسلمانان برخوردار نیست. وی همچنین اظهار داشت: تکرار اینگونه تجاوزات آشکار به 
اصول شناخته شده حقوق بین المللی صرفا تاکیدی است بر اینکه دخالت در امور دیگر 
ملت ها به یک اصل در سیاست خارجی هنجار ستیز آمریکا تبدیل شده است. سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی ایران به کشورهای مستقل توصیه کرد در مقابل هنجارشکنی های پی 

در پی و یکجانبه گرایی لجام گسیخته دولت آمریکا واکنش نشان دهند.  تسنیم 

همایش بین الملل��ی همکاری ترکیه، ایران و عراق با 
حضور مقامات هر سه کش��ور از جمله سفرای ایران 
و عراق در ترکیه و همینطور برخی مسئوالن دولتی 
ترکیه به همت مرکز مطالعات ایرانی آنکارا)ایرام( در 

آنکارا برگزار شد.
کارشناسان عالیرتبه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و 
عراق در خصوص راه های افزایش همکاری سه کشور 
در حوزه ه��ای مختلف سیاس��ی، اقتص��ادی، محیط 
زیس��ت، امنیتی، مبارزه با تروریس��م و همکاریهای 

منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حقی اویغ��ور رئیس مرک��ز مطالعات ایران��ی آنکارا 
"ای��رام" در این همایش با بیان اینکه موسس��ه ایرام 
هر س��ال دو ب��ار گردهمایی های س��ه جانبه برگزار 
می کند، گفت: مدتی پیش با دوس��تان پاکس��تانی و 
کارشناس��انی که از آن کش��ور مهمان ما شده بودند 
گردهمایی خوب و ارزنده ای داش��تیم و حاال هم در 
خدمت کارشناس��ان ارجمندی از سه کشور دوست، 

ایران، عراق و ترکیه هستیم.
وی افزود: همچنان که می دانید در روزها و هفته های 
اخی��ر در ع��راق و همچنین در ایران ش��اهد برخی 
اعتراض��ات مردمی بودیم. البته چنی��ن رویدادهایی 
فق��ط محدود و مختص به این دو کش��ور نیس��ت و 
از سوریه گرفته تا افغانستان، لبنان، یمن، فلسطین، 
لیبی و چندین کش��ور دیگر ش��واهدی مبنی بر این 
وج��ود دارد که تالش برای بی ثب��ات کردن و حتی 
تالش ب��رای تجزیه و جنگ افروزی، در میان اس��ت. 
قطعاً نمی خواهم بگویم که این مشکالت فقط مربوط 

به جهان اسالم و کشورهای منطقه ماست. در مناطق 
دیگ��ر جهان نیز از کریمه گرفته تا کش��میر و برخی 
کش��ورهای آمریکای التی��ن و همچنین هنگ کنگ، 

شاهد برخی تنش ها و ابهامات جدی هستیم.
رئیس مرک��ز ایرام با ذکر این نکت��ه که تالش برای 
حمایت از کودتا در آمریکای التین جنگ تجاری در 
براب��ر چین و تحریم ایران از بارزترین سیاس��ت های 
تهاجم��ی آمریکا اس��ت، اظهار داش��ت: آمریکا ادعا 
می کرد که می خواهد در عراق، یک نظام و سیس��تم 
جدی��د به وجود بیاورد. اما در این مس��یر شکس��ت 
خ��ورد و حاال می خواهد با سیاس��ت جنگ افروزی و 
تحریک به اهداف خود برسد. حاال شاهد این هستیم 
که آمریکا در آسیا و اروپا بخش قابل توجهی از توان 
اثرگذاری خود را از دست داده و رقبای قابل توجهی 
داردو ب��ه همین خاط��ر می خواهد در ح��وزه انرژی 
مش��کالتی به وجود بی��اورد و در عین حال هم برای 
گذار از ای��ن وضعیت و هم به خاطر برخی مس��ائل 
داخل��ی تالش می کن��د تا امنیت اس��راییل را به هر 

قیمتی تامین کند.

عراق پل دوستی ایران و کشورهای منطقه است
محمد فرازمند سفیر کشورمان در ترکیه، در سخنان 
افتتاحیه خ��ود در س��مپوزیوم همکاری های ایران، 
ترکیه و عراق، ضمن تش��کر از برگزاری این نشست 
در مقطع کنونی اظهار داشت: سه کشور ایران، عراق 
و ترکیه با اشتراکات فراوان فرهنگی و تمدنی، دارای 
فرصت ه��ا و چالش های مش��ترکی هس��تند که اگر 

در این دوره حس��اس رواب��ط بین المللی و منطقه ای 
بتوانند با هم پوش��انی این مشترکات، از فرصت های 
پیش رو بخوبی استفاده کنند، آثار بزرگ و با برکتی 

برای ملت های منطقه به ارمغان خواهند آورد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
حج��م ح��دود 3۰ میلی��ارد دالری رواب��ط تجاری 
دوجانبه میان سه کشور مذکور افزود: اگر این روابط 
دوجانبه به روابط سه جانبه و چندجانبه تبدیل شود، 

حجم روابط افزایش چشمگیری خواهد یافت.
فرازمند همچنین نشس��ت های مشترک چهارجانبه 
وزرای خارج��ه و کش��ور ای��ران، ترکی��ه، س��وریه و 
عراق طی س��الهای گذش��ته را موفق ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد که با فراهم آمدن ش��رایط مناس��ب، 
هم��کاری چهارجانبه کش��ورهای مذک��ور مجدداً از 

سرگرفته شود.
سفیر ایران در ترکیه، عراق را پل دوستی و همزیستی 
مس��المت آمیز میان کشورهای منطقه معرفی کرد و 
مواضع مشترک میان ایران و ترکیه در مورد تحوالت 
عراق بخصوص حمایت از تمامیت ارضی و اس��تقالل 
این کش��ور و هم��کاری با دولت ع��راق در مبارزه با 

تروریسم و ناامنی را خاطر نشان ساخت.
مجتبی فردوس��ی پور سفیر س��ابق ایران در اردن و 
کارشناس ارشد دفتر مطالعات وزارت خارجه در این 
همایش گفت: اوراس��یا، بالکان، خلیج فارس، آسیای 
میانه و قفقاز مناطق مهمی هس��تند که می توانند در 
حوزه اقتصاد انرژی ظرفیت خوبی را برای سه کشور 

فراهم کنند. تسنیم 

سنائی:
روابط روسیه و ایران برای امنیت منطقه 

بسیار مهم است
س��فیر ایران در روس��یه تأکید کرد: روابط تهران و مس��کو طی چند س��ال 
اخیر به شدت تقویت شده، جنبه روابط استراتژیک پیدا کرده، اعتماد متقابل 
افزای��ش یافته و اهمیت همکاری دوجانبه در مبارزه با تروریس��م در منطقه 

به خوبی احساس می شود.
مهدی سنائی در کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت: روابط دو کشور دارای 
تجربه زیاد و تاریخ طوالنی اس��ت، ولی طی چند س��ال اخی��ر این روابط به 
ش��دت تعمیق یافته، تقویت شده و جنبه روابط استراتژیک پیدا کرده است، 
از جمله در مبارزه با تروریسم در منطقه، در خاورمیانه و در سوریه. در واقع 

اعتماد متقابل بین دو کشور افزایش یافته است.
به گفته سفیر ایران، طی چند سال گذشته "حسن روحانی" رئیس جمهوری 
ای��ران ۵ بار به روس��یه س��فر ک��رده و "والدیمیر پوتین" رئی��س جمهوری 
فدراس��یون روسیه هم 3 بار به جمهوری اسالمی سفر کرده. طی شش سال 
اخیر، رهبران دو کشور ۱7 بار با یکدیگر دیدار داشته اند و وزیر امور خارجه 

ایران نیز ۲7 بار به روسیه سفر کرده است.
سنائی تاکید کرد: »روس��یه نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( درباره برنامه هس��ته ای ایران دارد و به همراه چین تالش 
می کند تا این توافقنامه حفظ ش��ود. وی افزود: من فکر می کنم که بیشتر از 
هر زمان دیگری اهمیت روابط روس��یه و ایران در برقراری صلح در منطقه و 
مبارزه با تروریس��م احساس می شود و ما  اظهارات حضرت آیت اهلل خامنه ی، 
رهبر معظم انقالب اسالمی  که چند سال گفته بودند: قدرت روسیه، استقالل 
ایران و مش��ارکت دو کش��ور به نفع منطقه و جهان است، را بیش از گذشته 
درک می کنی��م. س��فیر ایران در مس��کو در بخش دیگ��ری از این کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد که جمهوری اسالمی وابستگی اقتصاد کشور به فروش 
نفت را کاهش داده اس��ت. مهدی سنائی گفت: در سال گذشته در کشور ما 
س��هم بودجه دولت از فروش نفت تنها 3۰ درصد بود، در حالی که این رقم 

در سال های قبل به بیش از ۸۰ درصد می رسید.  مهر

گزارش

س��ه کش��ور اروپایی فرانس��ه، آلمان و انگلی��س در نامه ای به 
آنتونی��و گوترش دبیرکل س��ازمان ملل، آن چه را که توس��عه 
موش��ک های بالس��تیک با توان حمل کالهک هسته ای ایران 

خواندند را بر خالف قطعنامه شورای امنیت عنوان کردند.
س��ه کش��ور اروپایی در نامه خود که در میان اعضای شورای 
امنیت منتش��ر شده، از دبیر کل سازمان ملل خواسته اند تا در 
گزارش بعدی خود، شورای امنیت را از این موضوع مطلع کند 
که فعالیت های موشک بالستیک ایران ناسازگار با قطعنامه ای 

است که در سال ۲۰۱۵ توافق هسته ای ایران را تائید کرد.
برای��ان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا 
نیز در واکنش به اقدام اخیر س��ه کشور اروپایی در ارسال یک 
نام��ه ضدایرانی به دبیرکل س��ازمان ملل گفت: ما می خواهیم 
جلوی توس��عه برنامه موش��کی ایران را بگیریم. اسرائیل کاتز، 
وزیرخارجه اس��رائیل نیز در واکنش به این نامه مدعی ش��ده 
اس��ت که ایران در حال س��اخت موش��ک های قادر به حمل 

کالهک اتمی است که این اقدام نقض توافق هسته ای است.

ایران باید اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند
س��خنگوی وزارت خارج��ه آلم��ان با غیرقابل قب��ول خواندن 
گام ه��ای کاهش تعهدات برجامی ایران، گفت تهران باید تمام 

این گام ها را به عقب برگرداند.
کریس��توفر برگر با بیان اینکه دیپلمات های آلمان در نشست 
کمیسیون مش��ترک این مسئله را به ایران تذکر خواهند داد، 
اف��زود: ما به ایران تاکید خواهیم کرد که باید به صورت کامل 

تمام اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند.
س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه با بیان این ادعا که برنامه 
موش��کی ایران ب��ا قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت همخوانی 

ندارد، از ادامه فعالیت های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.
آگن��س فون در مول گف��ت: ما بارها از موض��وع فعالیت های 
بالس��تیک ای��ران که ب��ا تعهدات این کش��ور ذی��ل قطعنامه 
۲۲3۱ ش��ورای امنیت همخوان نبوده و تهدیدی برای امنیت 

بین المللی است، نگرانی شدید خود را ابراز کرده ایم.
البت��ه در این میان؛ دیپلمات های بلندپایه روس��یه و چین در 
پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین مخالف خود را 
با فعال سازی مکانیسم حل اختالفات در برجام که به مکانیسم 

ماشه معروف شده است، ابراز داشتند.
س��رگئی ریابکوف م اظهار داش��ت: هنوز خیلی زود اس��ت که 
بخواهیم درباره اینکه آیا روس��یه با فعال س��ازی مکانسیم حل 
اختالفات مکانیس��م ماش��ه موافقت می کند، حرف بزنیم. اما 
ای��ران تاکنون هیچ تهدیدی مبنی بر خ��روج از برجام مطرح 

نکرده است.
یک دیپلمات ارش��د چینی نیز گفت: چی��ن در حال حاضر با 
فعال س��ازی مکانسیم ماش��ه علیه ایران مخالف است. اما اگر 
ایران گام های بیش��تری در راستای دور شدن از برجام بردارد، 
ما باید قبل از تصمیم گیری، ببینیم که آن گام ها چه هستند. 
این گام ها نمی توانند مانع س��ه کشور اروپایی شوند، اما اینکه 

درهای مذاکره باز بماند بسیار مهم است.

 انتقاد شدید ظریف از اقدام اروپایی ها
علیه برنامه موشکی ایران

در همی��ن حال وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با اس��تناد به 
قطعنامه ه��ای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د، از اقدام 

کش��ورهای اروپایی در ارس��ال نامه علیه برنامه موشکی ایران 
به شورای امنیت به شدت انتقاد کرد.

محمدجواد ظریف در این پیام توئیتری نوش��ت: نامه اخیر سه 
کشور اروپایی به شورای امنیت درباره موضوع موشکی، دروغی 
از س��ر استیصال برای سرپوش گذاش��تن بر ناتوانی حقارت بار 
آن ها در ایفای حداقل تعهداتشان مطابق برجام است. اگر سه 
کش��ور اروپایی به دنبال اندکی اعتبار بین المللی هستند، باید 
ب��ه جای تن دادن به زورگویی ای��االت متحده، حق حاکمیت 

خود را اعمال کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان این پیام توئیتری تصویری 
از قطعنامه ملغی شده ۱9۲9 و قطعنامه ۲۲3۱ )مصوب شده 
در ژوئیه ۲۰۱۵( را نیز درج کرد و با مشخص کردن بخش های 
مه��م در این قطعنامه ها به مقام��ات اروپایی یادآوری کرد که 
برنامه موش��کی ایران منافاتی ب��رای قطعنامه های بین المللی 

ندارد.
از ط��رف دیگر مش��اور امنیت ملی آمریکا بار دیگر خواس��تار 

توقف برنامه موشکی ایران شده است.
رابرت او براین در پاس��خ به س��والی در خصوص اینکه آیا فکر 
می کند اقدام واشنگتن در اعزام هزاران نیرو به منطقه توانسته 
ایران را مهار کند گفت: امیدواریم اینطور باش��د.ما یک کارزار 
فش��ار حداکثری علیه ایران ایجاد کرده ایم و الزم اس��ت این 

کشور اقداماتی انجام دهد.
س��خنان مقام آمریکایی درباره برنامه موشکی ایران در حالی 
صورت گرفته که قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت با لحنی غیر 
الزام آور تنها از ایران خواسته، موشک هایی را که برای داشتن 
قابلیت حمل کالهک هسته ای طراحی شده اند، آزمایش نکند. 
ایران تصریح کرده که هیچ کدام از موش��ک هایش برای حمل 

کالهک هسته ای طراحی نشده اند.
در حالی که در قطعنامه پیش��ین یعنی ۱9۲9 در مورد برنامه 
موش��کی ایران عنوان ش��ده بود که »ش��ورای امنیت سازمان 
مل��ل تصمیم می گیرد که ایران نبای��د« فعالیت های مرتبط با 
موش��ک های بالستیک داشته باش��د، در قطعنامه ۲۲3۱ این 
لحن تغییر کرده اس��ت. در این قطعنامه عنوان شده است که 
»شورای امنیت س��ازمان ملل از ایران می خواهد« که فعالیت 

مرتبط با موشک های بالستیک نداشته باشد.
نکت��ه دوم در مورد قطعنام��ه اینکه در بخش مربوط به برنامه 

موش��کی، از ایران خواس��ته ش��ده از کار بر روی موشک هایی 
خودداری کند که برای داشتن قابلیت حمل کالهک هسته ای 

طراحی شده اند.
جمهوری اس��المی ایران تأکید کرده موش��ک های بالستیک 
ایران برای حمل کالهک هس��ته ای س��اخته نشده اند و ایران 

برنامه ای برای ساخت چنین موشک هایی ندارد.

 احتمال توسل تروئیکای اروپایی
به مکانیسم ماشه وجود ندارد

ناظران بین المللی و کارشناس��ان سیاس��ی می گویند احتمال 
اس��تفاده از مکانیسم ماش��ه کش��ورهای عضو برجام در وین 
وجود ندارد؛ مس��ئله ای که با گزارش تحریک آمیز اخیر رویترز 

در تضاد است.
خبرگ��زاری فرانس��ه در گزارش��ی با اش��اره به جلس��ه دیروز 
نمایندگان ایران و تروئیکای اروپایی در وین، نوشت: علی رغم 
افزای��ش تنش ه��ا، ناظران می گوین��د غیرمحتمل اس��ت که 

انگلیس، فرانسه و آلمان امروز مکانیسم ماشه را فعال کنند.
بر ای��ن اس��اس، کارشناس��ان می گوین��د اگر س��ازمان ملل 
تحریم های لغو ش��ده ذی��ل برجام را علیه ای��ران احیا کند و 
تواف��ق به طور کامل فرو بپاش��د، آنگاه ایران نی��ز می تواند از 

معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی )اِن.پی.تی(  خارج شود.
خبرگ��زاری فرانس��ه به نق��ل از ی��ک تحلیلگر عض��و »گروه 
بین المللی بحران« نوش��ت: »مش��خص نیس��ت ک��ه این کار 
)بازاعم��ال تحریم ه��ا و خروج ایران از ان. پی. تی( ارزش��ش را 
دارد یا نه. اما با رو به پایان رفتن اقداماتی از ایران که جنجالی 
نیس��تند و می توان به س��ادگی آنها را به حالت قبل برگرداند، 

خطر فروپاشی توافق در حال افزایش است«.
این کارش��ناس سیاس��ی ب��ا بی��ان اینکه طرف ه��ای اروپایی 
باقی مان��ده در برج��ام »از ارائ��ه هرگونه راه تنف��س به ایران 
عاج��ز بودند«، هش��دار داد: با توجه به اینکه روس��یه و چین 
هم گفته اند که بازگش��ت ]تحریم ها علیه ایران[ را به رسمیت 
نمی شناس��ند، پس ما با بحران بزرگ عدم اش��اعه ]در صورت 

فروپاشی برجام[ مواجه خواهیم بود.
فرانس��یس نیکوالد سفیر پیشین فرانس��ه در ایران نیز به این 
خبرگ��زاری گفت که انتظ��ار دارد تنش ها بین ای��ران و اروپا 
افزایش یابد و به احتمال زیاد در جلس��ه امروز درباره احتمال 

فروپاشی برجام صحبت می شود.
نظ��ر کارشناس��ان بین المللی درب��اره عدم توس��ل تروئیکای 
اروپایی به مکانیسم ماشه بعد از آن منتشر شده که رویترز در 
گزارشی مدعی ش��ده بود نمایندگان آلمان، فرانسه و انگلیس 
در نشست امروز کمیسیون مشترک برجام، ایران را به استفاده 
از س��از و کاری که می تواند به بازگشت تحریم های بین المللی 

علیه این کشور منجر شود، تهدید خواهند کرد. 

برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ نیست
رئیس دانش��کده علوم سیاسی دانش��گاه آالباما آمریکا معتقد 
اس��ت نامه سه کش��ور اروپایی عضو برجام به آنتونیو گوترش 

درباره برنامه موشکی ایران مملو از دروغ است.
نادر انتصار در خصوص نامه 3 کشور اروپایی و تهدید علیه ایران 
گفت: نامه سه کشور اروپایی عضو برجام به آنتونیو گوترش نه 
تنها تحریک آمیز اس��ت بلکه محتوای آن مملو از دروغ است. 
برنامه موش��کی ایران به هیچ وجه با قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل مغایرت ندارد.  وی افزود: هدف این سه 
کشور اروپایی  تضعیف قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران است 
و چون خودشان تا کنون نتوانسته اند ایران را وادار به نابودی 
برنامه دفاعی و موشکی خود بکنند اکنون میخواهند از طریق 

سازمان ملل به این هدفشان دست یابند. 
به باور انتصار؛ اگر این موضوع رسما به شورای امنیت سازمان 
ملل کش��یده ش��ود، سه عضو دائمی این ش��ورا به محکومیت 
ای��ران رأی خواهند داد. بنابراین روس��یه و چین نقش مهمی 
در رد یا تصویب قطعنامه ضد ایران خواهند داش��ت؛ س��ؤالی 
که جوابش را نمی دانیم این اس��ت که این دو کش��ور یا حد 
اقل یکی از آنها جرات وتو کردن چنین قطعنامه ای را خواهد 
داش��ت یا نه. رفتار روس��یه و چین در این مورد برای ایران و 

سیاست خارجی اش درسی سازنده خواهد بود.
این س��ه کش��ور اروپایی میدانند که اگر بخواهند که چاشنی 
مکانیسم ماشه را بکشند تمام تحریمهای سازمان ملل که قبل 
از قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت وجود داشتند بر می گردند  
و برای این کار کافی اس��ت که فقط یک کش��ور عضو دائمی 
شورای امنیت به آن رای دهد.  بنابراین آنها مکانیسم ماشه را 

بهترین کارت برنده خود در مقابل ایران میدانند. 
وی با اش��اره به اینکه به نظر من چه��ار اقدامی را که ایران تا 
کن��ون برای تقلی��ل تعهدات خود در برجام انجام داده اس��ت 
نه تنها هیچ تاثیری در رفتار س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام 
نداش��ته اس��ت بلکه آنها را تبدی��ل به کش��ورهای طلبکار با 
رفتاری تهاجمی کرده اس��ت، اظهارداشت: اگر ایران هم مانند 
آمریکا رس��ما از برجام خارج ش��ود حربه مکانیسم ماشه را از 
اروپا خواهد گرفت چ��ون بدون عضویت ایران در برجام دیگر 
مکانیسم ماشه وجود نخواهد داشت. البته غربیها همواره سعی 
خواهن��د کرد که قطعنامه ای ضد ایران در ش��ورای امنیت به 
تصویب برسد ولی بدون مکانیسم ماشه این کار برایشان بسیار 

مشکلتر خواهد بود.
وی معتقد اس��ت؛ طرح موضوع موش��کی و بخصوص کشاندن 
این موضوع به ش��ورای امنیت سازمان ملل آخرین ضربه را به 
پیکر برجام که  اکنون در اغماء به سر می برد وارد خواهد کرد؛ 
یکی از بزرگترین اشتباهات ایران بعد از خروج آمریکا از برجام 
امید بس��تن به اروپا بود. اروپا در مقابل ایران نقش مستقلی از 

آمریکا نداشته، ندارد و در آینده هم نخواهد داشت. 
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به کوری چشم دشمنان توان دفاعی ایران قابل مذاکره نیست 
نامه تهدید آمیز 3کشور اروپایی به سازمان ملل علیه ایران

برای افزایش همکاری های سه کشور برگزار شد 
همایش بین المللی همکاری های ترکیه، ایران و عراق در آنکارا


