
 ایران، موضوع مورد بحث پامپئو
و دومنیک راب

وزرای خارجه آمریکا و انگلیس در تماس تلفنی ضمن 
گفت وگو درخصوص آینده روابط تجاری و موضوعات 

امنیتی، درباره ایران و روسیه نیز رایزنی کردند.
مورگان اوتاگوس س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در ای��ن زمین��ه  گفت: مایک پامپئ��و وزیر خارجه 
آمری��کا روز ش��نبه در تماس تلفنی ب��ا "دومنیک 
راب" وزی��ر خارجه انگلیس انتخ��اب مجدد وی به 

این سمت را تبریک گفت.
به گفته س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا، پامپئو و 
راب درخص��وص برنامه هایی برای تقویت توافقنامه 
تج��ارت آزاد بع��د از برگزی��ت و اهمی��ت امنیت 
ش��بکه  اینترنت جی-۵ رایزن��ی کردند.  مواجهه با 
چالش های ایران، روسیه و چین نیز از جمله موارد  

مهم گفت وگوی این دو وزیر خارجه بود.  مهر 

خبر

 هند به موقعیت ژئوپلتیک ایران 
نیازمند است

یک تحلیلگر مس��ائل ش��به ق��اره گف��ت: هند به 
موقعی��ت ژئوپولتیک��ی، انرژی و جای��گاه ایران در 
منطقه نی��از دارد و تالش کرده آمری��کا را با خود 
همراه کند تا این کشور در روابط تهران و دهلی نو 

خللی ایجاد نکند.
نوذر ش��فیعیبا اشاره به س��فر وزیر خارجه هند به 
تهران و برگزاری نوزدهمین نشس��ت کمیس��یون 
مش��ترک دو کش��ور گفت: ایران و هند هم از نظر 
فرهنگی و ه��م از نظر اقتصادی به یکدیگر نزدیک 
هستند به گونه ای که می توان اقتصادهای دو کشور 

را مکمل یکدیگر دانست.
وی ب��ا بیان اینک��ه هند در حال تبدیل ش��دن به 
یک قدرت جهانی اس��ت، اظهار داش��ت: موقعیت 
ژئوپولتیک��ی ای��ران به گونه ای اس��ت که هندی ها 
نمی توانن��د نس��بت ب��ه آن بی تفاوت باش��ند. این 
مسئله موجب همکاری های ایران و هند در توسعه 
بندر چابهار و همکاری مشترک در حوزه راه سازی 
در افغانس��تان شده است. عالوه بر این تالش هند، 
رس��یدن به اتحادیه اروپ��ا از طریق کریدور جنوب 
به ش��مال اس��ت که بخش اعظمی از آن، از ایران 

عبور می کند.
این کارشناس مسائل شبه قاره با بیان اینکه ایران و 
هند در روابط دوجانبه با یکدیگر اختالف و مشکل 
اساس��ی ندارند، تصری��ح کرد: مس��ائل دیگری به 
عن��وان متغیرهای دخیل بر روابط تهران و دهلی نو 
اثر می گذارد که مهمترین آن، نقش ایاالت متحده 
اس��ت. هند هرچند کشوری آسیایی است اما چون 
بیش��ترین همراهی ها را با آمری��کا دارد، در روابط 

بین المللی به غرب سیاسی شهرت یافته است.
ش��فیعی با بی��ان اینکه هن��د نظ��م بین المللی را 
پذیرفته در حال��ی که ای��ران را ناعادالنه می داند، 
خاطرنش��ان کرد: البته هند تا پایان جنگ س��رد، 
خواه��ان تجدیدنظر در نظم بین المللی بود اما پس 
از آن، استراتژیست های هندی گفتند ما تا به امروز 
بر دنده چپ می خوابیدیم اما اکنون بر دنده راست 
بخوابی��م و ب��ه همین خاطر، هن��د و آمربکا روابط 

نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند.
وی ادامه داد: هند در کنار آمریکا اس��ت و سیاست 
خارجی اش از کاخ سفید تاثیر می پذیرد که از نکات 
منفی در روابط میان ایران و هند است. با این حال، 
هند بر آمریکا فش��ار می آورد ت��ا بتواند روابطش با 

ایران را تحکیم بخشد.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه هند معتقد 
است اگر فرصت ایران را از دست دهد، این فرصت 
به چین می رس��د، ابراز داش��ت: دهلی نو مهمترین 
رقیب خود را پکن می داند و معتقد اس��ت از دست 
دادن فرصت ایران، موجب می ش��ود در رقابت های 
منطق��ه ای از چین عقب بماند و از آنجایی که هند، 
متحد آمریکا است، این ناکامی، ناکامی آمریکا هم 
محس��وب می ش��ود پس آنها به آمریکا هم فش��ار 

می آورند تا مانع روابط شان با ایران نشود.
ش��فیعی با اشاره به عدم تحریم بندر چابهار توسط 
آمریکا بیان کرد: کاخ س��فید ب��ه رغم تحریم های 
گسترده، همکاری برای توسعه بندر چابهار را معاف 
از تحریم کرده و هند و افغانستان را از همکاری در 

این بندر منع نکرده است.
این استاد دانش��گاه اظهارداشت: سیاست خارجی 
هند از نظر تئوری مبتنی بر رئالیس��م نئوکالسیک 
اس��ت یعنی هند به موقعیت ژئوپولتیکی، انرژی و 
جایگاه ایران را در منطقه نیاز دارد و هم در س��طح 
بین المللی توانس��ته آمریکا را در توس��عه مناسبات 
ته��ران و دهلی نو با خود همراه کند تا خللی جدی 

در روابط دو کشور ایجاد نکند.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

سفیر جدید ایران در روسیه با ظریف دیدار کرد
سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه، پیش از عزیمت به 
محل ماموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و درخصوص ابعاد مختلف روابط 

دوجانبه با روسیه و ماموریت های خود در مسکو رایزنی و تبادل نظر کرد.
کاظم جاللی در این دیدار با اش��اره به روابط دیرینه و راهبردی دو کش��ور 

همسایه، دس��تورات و توصیه های الزم را برای توسعه و تعمیق بیش از پیش 
روابط دو کشور ابالغ و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی۱۹ آبان ماه امسال با ۱۴۶ رای موافق، ۵۸ رای 
مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر با اس��تعفای کاظم جاللی از س��مت 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی موافقت کردند.
جالل��ی همچنین رییس مرکز پژوهش های مجلس بود که محمد قاس��می به جای 

وی سرپرست  این مرکز شده است.  باشگاه خبرنگاران 

گام های ایران قابل بازگشت است
نماینده دائم روس��یه در اتحادیه اروپا ضمن انتق��اد از آمریکا تاکید کرد که 
ایرانی ه��ا حق دارند بگویند از )مزایای( برجام تاثیر ضعیفی دریافت کرده اند 

و اینستکس هم انتظارات آنها را برآورده نکرده است.
والدیمیر چیزوف افزود: البته، شرایط بحرانی است. این نه تنها عقیده دستگاه 

سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا بلک��ه موضع همه اعضای حاضر در نشس��ت 
کمیس��یون برجام ب��ود. ایرانیها این را واضح گفته اند که مگر ت��ا اوایل ژانویه حرکت 
مثبتی انجام شود در غیر اینصورت گام پنج تعلیق تعهدات از سوی این کشور برداشته 
خواهد شد. نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در ادامه گفت: به هر حال باید پذیرفت که 
هرکاری که ایرانیها انجام داده اند قابل بازگشت است. یکی باید به آنها تضمین بدهد، 
آنها کاری انجام نمی دهند که قابل بازگشت نباشد. وی تاکید کرد، از این نقطه نظر، 

نهادهای اتحادیه اروپا هنوز معتقدند که برجام را می توان حفظ کرد.  ایسنا 

ناتوانی فرانسه در اثر گذاری بر آمریکا 
سفیر کشورمان در فرانسه ناتوانی اروپا در اثرگذاری بر اروپا را به دلیل نبود 

صدای واحد در اتحادیه اروپا دانست.
بهرام قاس��می در گفت وگویی که با روزنامه لوموند خاطرنش��ان کرد: تهران 
تالش های خیرخواهانه فرانس��ه را با نگاهی مثبت و س��ازنده مورد استقبال 

قرار داد و در این راس��تا طی چندین ماه گذش��ته مذاکراتی فشرده و طوالنی 
میان تهران و پاریس انجام ش��ده اس��ت، هر چند که ایران می دانس��ت با توجه به 

تمامی شرایط موجود نمی توان کاماًل به نتایج مورد نظر در این طرح امید بست.
س��فیر ایران در فرانس��ه با اش��اره به ناتوانی )ابزار های الزم( اروپا در تاثیرگذاری بر 
مواضع آمریکا افزود: ایران تالش کرد نشان دهد که به امانوئل ماکرون اعتماد دارد، 
هر چند طرح او هنوز به نتایج الزم و ملموسی نرسیده است. البته برخی نیز گمان 

دارند که این طرح ناکارا است.  صداوسیما 

العهد با مقایس��ه هزینه ه��ای نظامی نجومی 
عربس��تان ب��ا هزینه های ایران ک��ه متکی به 
تولید داخلی و خودکفایی تس��لیحاتی است، 
ای��ران را در درک ش��رایط منطق��ه و اتخ��اذ 

راهبرد مناسب، موفق ارزیابی کرد.
تارنم��ای خب��ری العهد لبنان در یادداش��تی 
آورده اس��ت: ام��ت عربی درگی��ر جنگ های 
متعدد در جبهه های مختلف اس��ت که سالح 
غربی ی��ا نماین��ده عربی آن، آدم می کش��د. 
فقط محور مقاومت به طور عملی ثابت کرده 
ک��ه اراده آزادی و خ��روج از ذلت وابس��تگی 
نخس��تین تضمی��ن پی��روزی اس��ت و اقدام 
کش��ور های خلیج فارس و کش��ور های عربی 
)به اصطالح( ”میانه رو“ در روی هم انباش��تن 
اس��لحه، نادی��ده گرفتن ح��ق اکثریت قاطع 

ملت های ستم دیده است.
در غزه تحت محاصره و یمن جنگ زده و قبل 
از آن ها در لبنان و عراق و س��وریه، توطئه ها 
و طرح ه��ا برای ملت هایی که به حق و قدرت 
خود ایمان داش��تند به س��رانجام نرس��ید و 
آن ه��ا زیر پرچم حق جمع ش��دند. در حالی 
که کش��ور های خلیج ف��ارس مبالغ عظیمی 
را برای خرید س��الح برای ب��ه کار بردن ضد 
امت عربی صرف می کنند، جمهوری اسالمی 
ایران که با محور مقاومت عربی در یک سنگر 
می جنگد و بار آرمان اصلی جهان عرب یعنی 

فلس��طین را به دوش می کش��د و آن را یک 
مسئله وجودی و نه محدود به مرز ها می داند، 

تجربه ای پیشتازانه دارد.
قبل از پرداختن به مقایس��ه ش��گفت آور و در 
عی��ن ح��ال ناراحت کننده بی��ن راهبرد های 
تس��لیحاتی ایران و خلیج فارس، باید به یک 
عدد توجه کنیم که مختص عربس��تان است 
و اولویت های این کش��ور را به عنوان نماینده 
محور اعتدال عربی-که همگی پشت سر رژیم 
صهیونیس��تی و ارب��اب آمریکایی ش��ان صف 

کشیده اند- توضیح می دهد.

بانک جهانی که در این پرونده سازمانی بی طرف 
است خسارات ناشی از تحوالت کشورهای عربی 
را ح��دود ۸۰۰ میلیارد دالر تخمین می زند که 
شامل هزینه های بازسازی، عمران و اشتغال زایی 
می شود. یعنی همه کشور های عربی که صحنه 
بروز درگیری بوده اند در مجموع به چنین رقم 
هنگفت��ی نیاز دارند تا به ش��رایط س��ابق خود 
بازگردند نه آن که نوس��ازی یا توس��عه داشته 
باش��ند. شرایط در سوریه، عراق، یمن، تونس و 

مصر این چنین است.
در س��فر نامبارک دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا به همراه دخترش ایوانکا به عربس��تان، 
او توانست ۴۵۰ میلیارد دالر در قالب قرارداد و 
توافقنامه های تجاری و نظامی از سعودی ها به 
جیب بزند. کافی است تصور کنیم اگر این مبلغ 
در طرح هایی واقعی در کشور های عربی اجرایی 
می شد چه ثمری برای ملت ها داشت و مهمتر از 
آن، عربستان دیگر این کشوری نبود که خشم 
و نفرت از سران جنایتکار آن روز به روز بیشتر 
می شود. در ایران از زمان بعد از انقالب اسالمی 
تحوالت زیادی رخ داد و این کشور به پشتیبان 
واقعی و درجه یک ملت فلس��طین تبدیل شد 
به ویژه آن که س��ال ۱۹۷۹ )۱۳۵۷( با خروج 
نهای��ی مصر از جنگ اعراب و اس��رائیل و تنها 
گذاشتن سوریه در برابر رژیم صهیونیستی هم 

زمان شد. باشگاه خبرنگاران 

گزارش

کارشناس مسائل سیاست خارجی با توجه به بدعهدی اروپا 
معتقد است که ش��اید تنها راه برای کشور اجرای قاطعانه 
گام پنجم کاهش تعهدات است  حتی اگر به مرگ برجامی 

که از ابتدا نیز روحی نداشت بیانجامد.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل سیاست خارجی 
گف��ت: هن��وز برخی بر ای��ن  موضوع ب��اور دارن��د که اگر 
کش��ورهای عضو برجام به ویژه اروپ��ا کانال مالی که بارها 
پیرامون  آن  بحث ش��ده را عملیاتی کنند و دسترسی ایران 

 به منابع مالی و فروش نفت عملیاتی گردد 
وی افزود : با توجه به تداوم بدعهدی اروپایی ها مس��ئوالن 
کش��ور ناگزیر به اجرای گام  پنجم کاهش تعهدات برجامی 
و یا به تعریفی س��اده تر زدن تیر خالص بر پیکره این سند 
به اصطالح بین المللی خواهن��د بود، تا به امروز اروپا اقدام 
خ��اص و موثری را در راس��تای حفظ برج��ام انجام نداده 

است.
وی گف��ت: گام چه��ارم کاهش تعهدات هس��ته ای که ۱۴ 
آب��ان ماه با دس��تور رئی��س  جمهور عملیاتی ش��د و طبق 
ضرب االجل دو ماهه ایران، در صورت عدم تحقق وعده های 
کشورهای اروپایی، گام بعدی کاهش تعهدات اواسط همین 
ماه برداش��ته خواهد ش��د، الزم به ذکر است عکس العمل 
سیاس��ی ایران در گام های چهارگانه بسیار متفاوت از رفتار 

کشوری مانند کره شمالی است.
ب��ه باور ضیایی نی��ری؛ آمریکا از چند م��اه پس از امضای 
برج��ام بدعهدی های خود را اآغاز و س��پس با یک ش��وی 
س��خیف تلویزیون��ی رئیس جمهور هالیوودی خ��ود از این 
توافق خارج شد، کشورهای اروپایی هم تا به امروز جز وقت 
کش��ی و وعده های پوچ حرکت موثر دیگری انجام ندادند؛ 
بنابراین جمهوری اس��المی ایران از ظرفیت های مواد ۲۶ و 
۳۶ برجام استفاده کرده و تا امروز اقدام  به ۴ مرحله کاهش 
در تعهدات منعقد ش��ده در برجام نموده تا شاید اروپائیان 
به خ��ود آیند و همانطور که بیان می کنند در حفظ برجام 

اقدامی عملی کنند.
این کارشناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: اما 
گویا این اظهارات صرفا از روی عادت اس��ت و اینکه پاسخ 
اذه��ان بین المللی و داخلی را دهن��د، در گام چهازم ایران 
س��عی نمود به طور کامل مالحظات دیپلماتیک را در نظر 
گرفته  و به طرف های برجام نش��ان دهد که به هیچ عنوان 
به دنبال ایجاد تنش نیس��ت، بلکه کماکان باب بازگشت به 
دیپلماسی را باز نگاه داشته است، اما بدون شک  اجزای گام  
پنجم می تواند پایانی باشد به این بازی بین المللی که گویا 
از ابتدا نیز صداقتی از س��وی آمریکا و شرکای غربی در آن 

گنجانده نشده بود.
وی تصریح کرد: امروز هم جو سردی بر دیپلماسی هسته ای 

حاکم شده و هر کدام از طرف های این سند با دغدغه های 
داخلی خود مواجه شده اند، مشکل ترامپ استیضاح وی آن 
هم در استانه ورود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست 
اس��ت؛ از سوی دیگر کش��ورهای اروپایی با بحران برگزیت 
دست به گریبان بوده و چالش اصلی کشور های منطقه هم 
اش��وب های و اعتراضات داخلی آنها اس��ت، لذا هم اکنون 
موضوع هس��ته ای ایران تحت تاثیر این موارد قرار گرفته و 
حتم��ا گام های ایران می تواند توجهات جهانی را به س��وی 
خود جلب نماید و تلنگر جدی باش��د به آنهایی که خود را 
مش��غول جلوه می دهند و گاه و بی گاه هم اظهارات مایوس 
کننده و سخیف و دور از شان سیاسی را بیان  می دارند که 

مکانیزم ماشه از این نوع به شمار می آید.
وی بیان داش��ت: تداوم بدعهدی های طرف غربی مس��لما 
باعث خواهد شد ایران گام پنجم خود را بردارد و این یعنی 
افزایش غنی سازی از سطح زیر ۵ درصد به سطح ۲۰ درصد 
چ��را که وقتی ایران در زمینه ف��روش نفت با محدودیت و 
مش��کل مواجه ش��ده است بدین  شکل کش��ور ما می تواند 
در زمینه ه��ای دیگر از جمله دانش هس��ته ای که بیش از 
۶۰۰رشته علمی و صنعتی کاربرد دارد سرمایه گذاری کرده 
و در صنعتی که سود بسیاری هم برای کشورمان به همراه 
دارد اقدامات جدی را بدون فوت وقت صورت دهد، شرایط 
حاکم بر جهان نمایانگر آن  است که با این توافق تنها ایران 
اس��ت که درحال متضرر ش��دن اس��ت چرا که تولید نفت 
کش��ورمان با کاهش فاحشی مواجه شده و نقل و انتقاالت 
مال��ی و محدودیت های حاکم بر آن  نی��ز کماکان بر قوت 

خود باقی است.
ضیای��ی نی��ری گف��ت:  دولتم��ردان کش��ورمان نباید در 
محدودیت موضوع هس��ته ای قرار بگیرند و اساس و تمرکز 
سیاست خارجی خود را صرفا بر این حیطه متمرکز کنند، 
باید بپذیریم و همانطور که بارها مقام معظم رهبری فرموده 
و تاکی��د کردند ک��ه اروپا قابل اعتماد نیس��ت و همچنین 
سیاس��ت هایی را که اروپایی ها اج��را می کنند و بر ان  باور 
دارند خارج از سیاست های آمریکایی صهیونیستی نیست.

وی خاطرنش��ان کرد: به تازگی انه��ا در بیانیه ای مضحک 
اع��الم کردند که از اهرم مکانیزم ماش��ه علیه کش��ورمان 
اس��تفاده کرده و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل 
متح��د بازگردانند و قطعنام��ه ۲۲۳۱ را به چالش خواهند 
کش��ید که الزم  اس��ت آنها بدانند که ای��ن اتفاق در ثورت 
عملی ش��دن کمترین نتیجه اش از بی��ن رفتن  خواب آرام 
رژیم  صهیونیس��تی و دش��منان منطقه ای اس��ت که فکر 
می کنن��د ارباب آنها تا همیش��ه با آنها عه��د اخوت دارد و 
از آنه��ا حمایت می کند که زبان فارس��ی زب��ان اصلی آنها 
نش��ود! آنها با خیال باطل خود بر این باورند که با این کار 
می توانند فش��ارها علیه کشورمان و ملت را افزایش دهند و 
هم اینکه به طوری هم راستا با سیاست های آمریکا حرکت 
کنند که کش��ورمان از برجام خارج نش��ود که این توهمی 
است حاصل از برخی آزادی های نامشروع که در کشور آنها 

گویی از عوام  به دولتمردان سرایت کرده است.
وی گفت: در ح��ال حاضر برجام برخالف برآوردهای اولیه 
که ما تصور می کردیم یک بازی برد-برد اس��ت چنین نشد 

چرا که این تفاهم باخت را برای ایران به وجود آورد و تنها 
چیزی که نصیب کشور ش��د هیچ بود، بنابراین طرف های 
غربی برجام س��عی دارند از این اهرم علیه ایران اس��تفاده 
کنند تا بتوانند پرونده کشورمان را به شورای امنیت ببرند 
ک��ه البته روس��یه و چین مس��لما از این سیاس��ت تبعیت 
نخواهند کرد اما بدون ش��ک می تواند تبدیل به یک چالش 
بین الملل��ی گردد که تبع��ات آن  ابتدا ب��ه دوش آمریکا و 

سپس بدعهدان اروپائی است.
این کارشناس مسائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: الزم 
اس��ت در این باره نیز مسئوالن کشورمان جدیت بیشتری 
از خود نش��ان دهند و از یک پیمان نانوشته در وزارت امور 
خارجه در مس��یر حف��ظ برجام و حفظ چارچ��وب توافق 
هس��ته ای و تالش برای بقای آن جلوگیری کنند و بیش از 
این مماش��ات را در دستور کار قرار ندهند، اروپایی ها ابتدا 
اینس��تکس را مطرح کردند ولی عماًل هیچ ثمری نداشت. 
در نهایت نیز این سازوکار تبدیل به یک اعتبار توخالی شد. 
از طرفی هم تحریم ها و فش��ارها روی ایران چیزی نیست 
که مس��ئوالن اجرایی کشور ما بخواهند از آن چشم پوشی 
کنند، به نظر می رسد سالح سیاسی ما به عنوان دیپلماسی 
در مذاکرات برجام در حال حاضر در حال از دس��ت دادن 
توانای��ی خود اس��ت و ایران رفته رفته به خ��روج از برجام 
پیش می رود و مسلما این عمل هر چه سریعتر باید صورت 
پذیرد، البته س��والی است که اکنون بی پاسخ مانده است و 
این که اگر وس��اطت ژاپن میان تهران و واش��نگتن این بار 
موفق ش��ود، واکنش اروپایی ها به این امر چه خواهد بود و 
در پرتو چنین وس��اطتی آیا اروپایی ها حاضرند برای حفظ 
برج��ام، منافع اقتصادی ایران را تضمین و تامین کنند و یا 

باز به دنبال حماقت سیاسی هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: علی رغم اینکه اروپایی ها در ماه های 
گذش��ته سعی داش��تند میان تهران و واش��نگتن وساطت 
کنن��د، ول��ی هیچکدام موفق ب��ه این کار نش��دند، حدود 
دو هفته تا برداش��ته ش��دن پنجمین گام کاهش تعهدات 
هس��ته ای ایران باقی مانده اس��ت. اروپایی ه��ا بدون اینکه 
اقدامی ج��دی برای تامی��ن منافع اقتصادی ای��ران انجام 
دهن��د، اعالم می کنند توافق هس��ته ای ایران و قدرت های 
جهانی هنوز ش��انس زنده مان��دن دارد در صورتی که هیچ 
تالشی برای به اصطالح زنده ماندن این توافق نمی کنند و 
از یک به ایران هشدار می دهند که کاهش بیشتر تعهدات، 
ممکن اس��ت اصل توافق هس��ته ای را به خط��ر بیندازد و 
از ط��رف دیگر نیز قول هایی م یدهن��د که تا کنون به هیچ 
یک از انها عمل ننموده اند، بدین ترتیب تنها راه برای کشور 
اجرای قاطعانه گام پنجم کاهش تعهدات است  حتی اگر به 

مرگ برجامی که از ابتدا نیز روحی نداشت بیانجامد.
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اجرای قاطعانه گام پنجم کاهش تعهدات برجام یک ضرورت است
کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

العهد:

ایران و محور مقاومت دست برتر نظامی را در منطقه دارند

 مکانیسم ماشه و فرار 
به جلوی اروپا

اروپ��ا با وج��ود وعده های بس��یاری که داده اس��ت 
هنوز ب��ه هیچ کدام از تعه��دات برجامی خود عمل 
نکرده است و کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران 
واکنش��ی به این بدعهدی ها بوده است موضوعی که 
اروپ��ا را نگران کرده تا جایی ک��ه ایران را تهدید به 

فعال کردن مکانیسم ماشه می کنند.
خبرگ��زاری رویت��رز در گزارش��ی به نق��ل از منابع 
دیپلماتی��ک ک��ه نامی از آنها برده نش��ده، نوش��ته 
اس��ت که س��ه کش��ور اروپایی امضاکننده برجام با 
هدف مجبور کردن ایران برای اجرای تمام تعهدات 
هس��ته ای و عقب نشینی از گام های کاهش تعهدات 

احتماال فرایند پیش بینی ش��ده در این توافق برای 
رس��یدگی به تخلفات آن را آغاز کنن��د، اما در این 
گام فعال مانع بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران خواهند ش��د ت��ا برجام به ط��ور کامل از بین 

نرود.
یک منبع دیپلماتیک اظهار داشت: »هدف از آغاز این 
فرایند حل مسائل مشکل زا و حفظ برجام است. این 
طور نیس��ت که به طور خودکار تحریم های سازمان 
ملل نیز از پی آن بیاید. اگر ما چنین تصمیمی گرفته 
بودیم یعنی برقراری دوباره تحریم های سازمان ملل، 
آن وقت یعنی تصمیم گرفته ایم که آخرین میخ را بر 

تابوت آن بکوبیم.«
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت که آغاز فعال س��ازی 
مکانیس��م ماش��ه، ب��ا ه��دف ح��ل کردن مس��ائل 
دردسرس��از و حفظ توافق برجام است و تحریم های 

سازمان ملل به دنبال این اقدام به طور خود به خود 
فعال نخواهند شد.

فعال سازی مکانیسم ماشه بدون ارجاع آن به شورای 
امنی��ت اینگونه خواهد بود که بر اس��اس توافقنامه 
برجام اگر هر یک از اعضای این توافق معتقد باش��د 
که طرف مقابل تعهداتش را اجرا نمی کند، می توانند 
ای��ن موض��وع را ب��ه کمیس��یون مش��ترک برجام، 
متش��کل از ایران، روس��یه، چین، تروئیکای اروپا و 
اتحادیه اروپا ارجاع دهد. اعضای کمیس��یون پانزده 
روز فرصت دارن��د که اختالفات را حل کنند اما اگر 
بخواهن��د، می توانند مدت زمان این روند را با اتفاق 
آرای تمام��ی اعضا طوالنی تر کنند. ظاهرا طرف های 
اروپایی قصد دارند مکانیسم ماشه را تا مرحله ارجاع 
ب��ه کمیس��یون فعال کنن��د و این اختالف��ات را به 

شورای امنیت ارجاع ندهند. ایرنا 


