
اظهارات خصمانه پامپئو علیه سردار 
شهید سلیمانی

وزی��ر خارجه آمری��کا در اظهارات��ی خصمانه گفته 
اس��ت که ترور سردار شهید قاسم سلیمانی بخشی 
از راهب��رد گس��ترده تر آمری��کا ب��رای بازدارندگی 
چالش هایی اس��ت که از س��وی دش��منان ایاالت 

متحده ایجاد می شود.
مایک پامپئو افزود: یک راهبرد بزرگتر پش��ت ترور 
شهید س��لیمانی وجود داشته است. ترامپ و ما در 
تیم امنیت ملی کاخ س��فید در حال بازسازی یک 
قدرت بازدارنده- بازدارندگی واقعی- علیه جمهوری 

اسالمی ایران هستیم.
وی اظهار داش��ت: دشمنان شما نه تنها باید درک 
کنند که ش��ما ظرفیت الزم ب��رای اعمال هزینه بر 
آنه��ا را دارید بلکه ش��ما در واقع بای��د این کار را 
انجام دهید. توافق هسته ای 2015 میالدی موجب 

جسور شدن ایران شده بود.  فارس

انگلیس کورکورانه در ماجراجویی 
تروریستی آمریکا مشارکت می کند

ظری��ف وزیر خارجه ایران با بی��ان اینکه »انگلیس 
کورکوران��ه در ماجراجوی��ی تروریس��تی آمری��کا 
مش��ارکت می کند« از اروپایی ها خواست؛ به جای 
تبعیت از واش��نگتن، تعهدات برجامی خود را اجرا 

کنند.
محمدج��واد ظری��ف در توئیت��ی ب��ه انگلی��س و 
اروپا توصیه و انتقاد کرده و نوش��ته است:اش��تباه 
دیپلماتیک؟ انگلس��تان در حال تقلید رفتار ایاالت 
متحده است و کورکورانه با ماجراجویی تروریستی 
او همدستی می کند. آخرین بار که انگلستان توسط 
ایاالت متحده به مس��یر بدنامی کشیده شد، جنگ 
عراق بود. مس��أله چگونه حل و فصل می شود؟ یک 
مسیر شرافتمندانه تغییر را در پیش بگیرید و طبق 

دستور دادگاه، بدهی خود به ایرانیان را بپردازید.
طی 20 ماه، س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام - با 
پیروی از سیاست انگلستان در جلب رضایت ایاالت 
متح��ده- به دیکته های آمریکا تن داده اس��ت. این 
کار هی��چ نتیجه ای در بر نداش��ته و هرگز نخواهد 
داشت. تروئیکای اروپا می تواند برجام را حفظ کند 
ولی نه با جلب رضایت قلدر و اعمال فش��ار بر ایران 
که به برجام پایبند بوده اس��ت. در عوض، اروپا باید 
ش��جاعت این را داشته باش��د که به تعهدات خود 

عمل کند.  تسنیم

مواضع ضدایرانی نخست وزیر انگلیس
نخس��ت وزیر انگلی��س در گفت وگویی به تش��ریح 
مواضع کشورش از جمله به شهادت رسیدن سردار 
قاسم سلیمانی و حادثه مورد هدف قرار گرفتن غیر 

عمد هواپیمای اوکراینی در ایران پرداخت.
بوریس جانس��ون در این باره گفت: این عملیات ما 
نبود. دلیلی هم نداشت که ما دخالت کنیم. همین 

طوری که پیش رفت، کامال درست بود.
وی در ادام��ه گفت که انگلیس در این میان »نقش 
دیرین« خود را ایفا ک��رده و موجب»ایجاد ارتباط 
میان قدرت های اروپایی و آمریکا شد«. نخست وزیر 
انگلیس درباره توافق هسته ای گفت: اگر قرار است 
ما ]برجام[ را با چیزی جایگزین کنیم، بیایید آن را 

با یک توافق ترامپ جایگزین کنیم.
او افزود: رئی��س جمهور ترامپ ی��ک توافق کننده 
خیلی خوب اس��ت. باالخره یک ط��وری باید مانع 

دستیابی ایران به یک سالح هسته ای شویم.
این مقام ارش��د انگلیس��ی درباره حادثه هدف قرار 
گرفتن غیرعمد هواپیمای مس��افربری اوکراینی در 
ایران، اظهار کرد: خوشحالم که ایرانی ها مسئولیت 
بر عهده گرفته و آن را یک اش��تباه ترسناک تلقی 
کردند و به نظر هم می رس��د که یک اش��تباه بوده 

است.  ایسنا

ترامپ اختیار اقدام نظامی علیه ایران را دارد
وزی��ر دفاع آمریکا با بیان این ادعا که رئیس جمهور 
این کش��ور اختیار قانونی ه��دف قرار دادن ایران و 
هم پیمان��ان ایران را دارد، گفت در دولت آمریکا در 
مورد لزوم هدف قرار دادن س��ردار سلیمانی اتفاق 

نظر وجود داشته است.
مارک اسپر گفت: ایران مسئول نیروهای نیابتی خود 
است و ما حق قانونی خود می دانیم که در جایی که 
از نظر قانونی در دس��ترس و مناسب باشد، از خود 
دف��اع کنیم و اقداماتی را انجام دهیم تا آن نائبان را 

برای اقداماتشان مورد بازخواست قرار دهیم.
رئیس پنتاگون مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا 
ح��ق حمله به ایران را داش��ته اس��ت. این ماده به 
رئیس جمهور آمریکا این اختیار و قدرت را می دهد 
که در شرایط حمله به آمریکا، قلمرو یا دارایی های 
این کش��ور یا نیروهای مس��لح، به صورت یکجانبه 

وارد اقدام نظامی شود. فارس

اخبار

هشدار درباره دخالت غرب در امور داخلی ایران
س��فیر سابق آلمان در آمریکا اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی درباره 
ترور س��ردار سلیمانی را نش��ان دهنده تزلزل دولت ترامپ دانسته و درباره 

دخالت های غرب در امور داخلی ایران هشدار داد.
یورگن چروبوگ توجیهات دونالد ترامپ برای ترور سردار سلیمانی را مشابه 

دروغ هایی دانست که دولت آمریکا برای حمله به عراق در سال 2003 گفته 
بود و اظهار داشت: "ترامپ حمله به سردار سلیمانی را هم احتماال با دروغ استدالل 

کرده است."
چروبوگ این اظهارات ضد و نقیض درباره ترور س��ردار س��لیمانی در دولت آمریکا را 
نشانگر وجود ناامنی و تزلزل در دولت این کشور و حتی در جامعه آمریکا دانسته و گفت: 
ترامپ دیگر در آنچه می گوید و انجام می دهد دور از چالش نیس��ت و نابسامانی های 

سیاست او با مقاومت کابینه اش روبرو شده است.  باشگاه خبرنگاران

اروپا نباید تسلیم فشارهای آمریکا برای لغو برجام شود
وزیر امور خارجه سابق آمریکا برجام را قدرتمندترین، شفاف ترین و بهترین 
توافق هس��ته ای دنیا دانس��ته و تاکی��د کرد که اروپا نبای��د اجازه دهد یک 

دروغگو )ترامپ( این توافق را نابود کند.
جان کری، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مسئول تشدید تنش ها در 

خاورمیانه ارزیابی کرده و گفت: خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام 
در ماه می س��ال 2018 یک تحول بس��یار خطرناک را ایجاد کرد. همه آنچه که در 

هفته های اخیر اتفاق افتاده است قابل پیش بینی بود.
وی اف��زود: اروپایی ه��ا باید همه تالش خود را به کار گیرند ت��ا این توافق را نجات 
دهند. این مهم است که اروپا در این راستا رهبری را بر عهده گیرد. این قاره کهن 
نباید در برابر فشارهای آمریکا سر خم کند و مرعوب تهدیدهای واشنگتن در اعمال 

تحریم های بیشتر شود.  فارس

روسیه قصد مداخله در روابط بین آمریکا و ایران را ندارد
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه اقدامات غیرقانونی آمریکا باعث افزایش 
تنش در منطقه شده، گفت: ما قصد مداخله در روابط ایران و ایاالت متحده 
را نداری��م، ولی در صورت عالقه من��دی طرفین، حاضر به کمک به برقراری 

گفت وگو بین دو کشور هستیم.
سرگئی الوروف بار دیگر اعالم کرد که ترور ژنرال قاسم سلیمانی در بغداد، اوج 

اقدامات غیرقانونی آمریکا بود و چنین اقداماتی از نظر ما غیرقابل قبول هستند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی روس��یه تاکید کرد، آنچه در این ماج��را اتفاق افتاده، 
مس��لماً فراتر از همه چارچوب های حقوق بین المللی و اصول انسانی است. الوروف 
همچنین گفت: روسیه با تشدید اوضاع در منطقه خلیج فارس، از هر طرف که باشد 
، مخالف است. ما از ایاالت متحده و ایران می خواهیم تا خویشتن داری کرده و همه 

مشکالت را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.  صداوسیما 

 ۵ پاسخ کوبنده
 و عقب نشینی دشمن

آنچه پس از بررس��ی ها مشخص می شود این است که بعد 
از پاس��خ های قاطعانه سپاه به اقدامات کشورها و گروه های 
متخاصم علیه کش��ورمان، جنگ و سایه جنگ از مردم دور 

شده و تهدیدات از بین رفته است.
جریانی در دوران بعد از انقالب اسالمی پس از تعرض های 
کش��ورها و یا گروهک های متخاصم سعی دارد القا کند که 
در صورتی ایران به آنها پاسخ دهد، کشورهای استکباری و 
گروهک های متخاصم جری تر می شوند و در نهایت اوضاع 

کشور بدتر خواهد شد.
این جریان علی رغم اینکه در س��ال های متمادی مصادیق 
بسیاری را از پاسخ کوبنده و محکمی که جمهوری اسالمی 
ایران به دشمنان داده است و آنها در نهایت مجبور به عقب 
نش��ینی ش��دند و می تواند به راحتی با رج��وع به تاریخ از 
آن درس بگی��رد؛ اما همچنان تالش می کند این رویکرد را 
همسوی با رسانه های ضدانقالب و معاند در کشور القا کند 
که در مقابل هرگونه پاس��خ ایران به زیاده خواهی دشمن، 
اوضاع کش��ور در شرایط جنگی بیش��تری قرار می گیرد و 

خسارت های آن جبران ناپذیر است.
بر همین اس��اس برای بررس��ی این موضوع و با مراجعه به 
حافظه تاریخی چند س��ال اخیر و پنج پاسخ قاطع ایران به 
کش��ورها و گروهک های متخاصم به منافع کشور و مردم، 

این موضوع که امنیت در پاس��خ به زیاده خواهی ها دشمن 
است را مورد بررسی قرار دادیم.

1- پاس��خ کوبنده به ترقه بازی داعش؛ حمله موش��کی به 
دیرال��زور و هجی��ن پس از حمله رذیالن��ه عناصر تکفیری 
تروریس��تی داعش به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر 
امام خمینی )ص( نیروی هوافضا س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در آخرین دقایق روز 28 خرداد 13۹۶ و همزمان 
با آخرین ش��ب قدر، دیرالزور را مورد ضربات موشکی قرار 

داد که به عملیات »لیله القدر« مشهور شد.
برخی از تحلیلگران این ضربات موش��کی را انتقام شکست 
این گ��روه تروریس��تی تکفیری در مقاب��ل جبهه مقاومت 
عنوان کردند، زیرا س��ردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در 
30 آب��ان 13۹۶ در نام��ه ای به مقام معظ��م رهبری پایان 

شجره خبیثه داعش را اعالم کرده بود.
2- حمله به مقر حزب دموکرات کردس��تان: 1۷ ش��هریور 
سال 13۹۷ سپاه پاسداران مقر فرماندهی حزب دموکراتیک 
کردستان را در کوه سنجیق، واقع در اقلیم کردستان عراق 
با هفت موشک فاتح 110 مورد هدف قرار داد و 1۶ نفر از 

کادر رهبری این حزب منحله را به هالکت رسانید.
ای��ن حمله در واکنش به حمله 1۶ تیرماه عناصر این گروه 
تروریس��تی به پاس��گاه مرزی در منطقه مریوان که منجر 
به ش��هادت 10 نفر از مرزبانان غیور کش��ورمان شده بود و 
همچنین ش��رارت ها و تالش های آنها برای ایجاد ناامنی و 

دعوت با آشوب، انجام گرفت.
3- س��اقط کردن پهپاد آمریکا: 30 خرداد س��ال ۹8 یک 

فرون��د پهپاد گلوبال ه��اوک آمریکایی که پیش��رفته ترین 
هواپیمای بدون سرنش��ین جهان محسوب می شود، بعد از 
ورود به حریم هوایی ایران در نزدیک تنگه هرمز و روبروی 

کوه مبارک با سامانه بومی سوم خرداد منهدم شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بالفاصله بعد از مشخص 
ش��دن صحت این خبر در حساب کاربری خود در توئیتر و 
در واکنش به اقدام ایران نوش��ت: ایران کار بسیار اشتباهی 
کرد و همچنین ساعاتی بعد و در پاسخ به خبرنگاران گفت 

واکنش آمریکا به ایران را خواهید دید.
ام��ا وجود عزم و اراده پوالدین و توان س��امانه کاماًل بومی 
س��وم خرداد که تنها بخشی از توانمندی های دفاعی ایران 
است، س��بب ش��د تا ترامپ در یک عقب نشینی آشکار و 
پی��ش از رفتن ب��ه تفرجگاه کمپ دیوی��د در نهایت بگوید 
ک��ه از ایران به خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای پوزایدون 
با 38 نفر سرنش��ین تش��کر می کنم. او در ادامه می گوید: 
همه می گویند من جنگ طلب هستم؛ اما حاال می دانند که 

فردی صلح طلبم.
۴- توقی��ف نفت ک��ش انگلیس: عصر جمعه 28 تیر س��ال 
ج��اری و در حالی که تنها 15 روز از اقدام انگلیس��ی ها در 
ضبط نفتکش »گریس -1« می گذش��ت، س��پاه پاسداران 
نفتکش »استینا ایمپرو« که در اجاره لندن بود را توقیف و 

به ساحل ایران منتقل کرد.
گاردی��ن در واکنش به توقیف نفتکش انگلیس��ی نوش��ت: 
توقیف اس��تینا ایمپرو دقیقاً به توقیف گریس -1 در جبل 
الطارق ربط دارد و ایران پیش از این روش��ن کرده بود که 

به اقدام انگلیس جواب خواهد داد.
اسپوتنیک نیز در همین رابطه نوشت: کشتی استینا ایمپرو 
در واکن��ش ایران به توقیف نفتک��ش ایرانی گریس -1 در 

جبل طارق متوقف شده است.
در نهای��ت نی��ز اقدام س��پاه پاس��داران در توقیف نفتکش 
انگلیس��ی منجر ش��ده به اینکه در 2۴ مرداد انگلیس��ی ها 
مجبور ش��وند ابر نفتکش گریس -1 را آزاد کنند اما ایران 
کش��تی انگلیسی را همان موقع آزاد نکرد و با فاصله نسبتاً 

طوالنی در تاریخ 5 مهر ماه سال جاری آزاد کرد.
و حت��ی موض��وع در م��ورد آزادی گریس -1 ک��ه بعداً به 
آدریان دریا تغییر نام داد این بود که علی رغم هش��دارهای 
انگلیس��ی ها، این ابر نفتک��ش در نهایت محموله خود را به 
س��وریه تحویل داد که بنا بر تحلیل کارشناسان این اقدام 
دهن کجی بزرگی به لندن بوده و نش��ان می داد، تهران از 

هیچ کسی توصیه و دستور نمی گیرد.
5- ضربات موشکی به پایگاه آمریکا: سحرگاه جمعه 13 دی 
ماه سال جاری نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در تاریکی 
شب و با اس��تفاده از پهپاد و بالگرد، سردار قاسم سلیمانی 
که به دعوت رسمی دولت و سرپرست نخست وزیری عراق 

به بغداد سفر کرده بود را به شهادت رساندند.
از همان ابتدای اعالم خبر شهادت سردار سلیمانی، تمامی 
مس��ئوالن و مردم ایران یک صدا خواس��تار انتقامی سخت 
و برخ��وردی جدی با واش��نگتن ش��دند تا هم ب��ه آمریکا 
بفهمانند حق ندارد به کش��ور تعدی کند و همچنین انتقام 

خون شهید سلیمانی را بگیرند. مهر

گزارش

اروپایی ها به جای آنکه پاس��خگوی بی تعهدیشان در قبال 
برجام باشند؛ مکانیسم ماشه را با هدف عملیات روانی علیه 
ملت اعمال می کنند تا ش��اید بتوانند از این طریق ایران را 

پای میز مذاکره بر سر توان دفاعی بکشانند.
آلمان، انگلیس و فرانس��ه با انتش��ار بیانیه ای در بروکسل، 
مکانیس��م حل اختالف در برجام )ماش��ه( را فعال کردند؛ 
در این بیانیه آمده است: با توجه به اقدامات ایران، انتخاب 
دیگری نداشتیم. برای ثبت نگرانی هایمان و اینکه ایران به 
تعهداتش در برجام پایبند نیس��ت به کمیس��یون مشترک 

رجوع می کنیم.
دیپلمات های اروپای��ی ادعا کردند هدف این تصمیم حفظ 
تواف��ق هس��ته ای از طریق بح��ث و رایزنی با ای��ران برای 

بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است.
بر اساس این مکانیس��م، اختالف حل نشده در کمیسیون 
مش��ترک برجام که شامل کش��ور های عضو این توافقنامه 
است، به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ارجاع داده خواهد 
ش��د. در صورتی که این نهاد امنیت��ی نیز ایران را به نقض 
برجام محکوم کند، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
که قبل از برجام نیز وجود داشت، بدون طی شدن هرگونه 

پروسه ای علیه ایران اعمال خواهد شد.
جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا در 
خصوص فعال ش��دن مکانیسم حل اختالف برجام از سوی 

تروئیکای اروپایی بیانیه ای صادر کرد.
در مت��ن بیانیه جوزپ بورل آمده اس��ت: ام��روز نامه ای از 
وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دریافت کرده ام 
ک��ه درمورد موضوع مربوط به اج��رای تعهدات ایران تحت 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به کمیسیون مشترک 
ب��رای حل و فص��ل از طریق مکانیزم حل اختالف اس��ت. 

مندرج در بند 3۶ توافق نامه.
وی گف��ت: م��ن به عن��وان هماهن��گ کننده کمیس��یون 
مشترک، بر روند مکانیزم حل اختالف نظارت خواهم کرد. 
هدف این سازوکار حل مسائل مربوط به اجرای توافق نامه 
در چارچوب کمیسیون مش��ترک است. در این راستا، من 
به ه��دف وزرای ام��ور خارجه برای حفظ برج��ام به امید 
یافتن راهی برای پیش��برد بن بس��ت از طریق گفت وگوی 

دیپلماتیک سازنده توجه می کنم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص بیانیه سه کشور اروپایی مبنی بر آغاز فرآیند حل 
و فصل اختالفات در برجام توسط این سه کشور تأکید کرد 
که ایران به هرگونه بدعهدی، سوءنیت و اقدامات غیرسازنده 
با جدیت و قاطعیت به طور مناسب پاسخ خواهد داد. سید 
عباس موس��وی گفت: ابتدا این توضیح الزم است که اقدام 
سه کشور اروپایی یک اقدام کامال انفعالی و از موضع ضعف 
به ش��مار می رود. فرآیند حل و فصل اختالفات در برجام 
را جمهوری اس��المی ایران از یک س��ال و اندی پیش و با 
ارسال نامه های رسمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان 
به هماهنگ کننده کمیس��یون مشترک برجام آغاز کرده و 
لذا نه به لحاظ فرآیندی و نه به لحاظ عملی اتفاق جدیدی 

نیفتاده است.
وی گف��ت واقعیت آن اس��ت که ب��ه دنبال اع��الم خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور 
که باید وفق برجام لغو می ش��دند، برجام در یک وضعیت 

ع��دم ت��وازن و ناپایدار ق��رار گرفت. در نتیج��ه جمهوری 
اسالمی ایران وفق بند 3۶ برجام با آغاز فرآیند حل و فصل 
اختالفات، مس��ئله را به کمیسیون مش��ترک برجام ارجاع 
داد و این کمیس��یون در جلس��اتی که برای رس��یدگی به 
درخواست ایران برگزار شد، چه در سطح مدیران سیاسی و 
چه در سطح وزرا، با اجماع و تاکید همه طرف های برجام 
مبنی بر اینکه س��بب اصلی وضعی��ت بغرنج کنونی، خروج 
غیرقانون��ی آمریکا از برج��ام اس��ت، راه حل هایی را برای 
جبران این وضعیت تصویب کرد. اما متاسفانه در مدت یک 
س��ال طرف های اروپایی برجام با وجود تعهداتی که هم در 
برجام داشتند و هم صراحتا و به طور رسمی پس از خروج 
آمریکا از برجام در جلس��ات کمیس��یون مشترک برعهده 
گرفتند، نتوانس��تند اقدامی ملموس و ج��دی برای ایفای 
تعهدات خود صورت دهند و به همین سبب نیز، کشورمان 
از مق��ررات پیش بینی ش��ده در بنده��ای 2۶ و 3۶ برجام 
اس��تفاده کرده و اجرای بخش��ی از تعهدات هسته ای خود 
را طی پنج گام با فواصل زمانی قابل مالحظه متوقف کرد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود: در حقیقت اعالم آغاز 
فرآین��د حل و فصل اختالفات و فعال کردن بند 3۶ برجام 
از س��وی طرف ه��ای اروپایی در فضایی مطرح می ش��ود 
که این بند از مدتها پیش توس��ط جمهوری اسالمی ایران 
مورد اس��تناد قرار گرفته اس��ت و وضعی��ت جدیدی ایجاد 
نخواهد ش��د. البت��ه چنانچه اروپاییها  ک��ه در بیانیه خود 
مدعی هس��تند این اقدام را با حس��ن نیت و با هدف حفظ 
برج��ام صورت داده اند به جای ت��الش برای ایفای تعهدات 
خود و بهره مند کردن ایران از آثار لغو تحریم ا وفق پیوست 
دو برجام، به تداوم مس��یر وادادگ��ی در برابر آمریکا ادامه 
دهن��د و یا بخواهن��د از فرآیند حل و فص��ل اختالفات در 
کمیسیون مش��ترک برجام سوءاستفاده کنند، باید خود را 
برای پذیرش تبعات آن نیز آماده کنند که این تبعات قبال 

به آنان از طرق مقتضی گوشزد شده است.

مکانیزم ماشه چیست و چرا اروپا به سمت فعال سازی آن 
می رود؟ اسنپ بک یا "ماشه "مکانیسم حل اختالفی است 
ک��ه در مذاکرات هس��ته ای پیش بینی ش��ده تا در صورت 
عدم توافق  یکی از طرف های برجام با س��ایرین و رسیدن 
ب��ه این جمع بن��دی که طرف دیگر به تعهدات درج ش��ده 
در توافق پایبند نبوده اس��ت، مکانیس��م را  به کمیس��یون 

مشترک برجام برده و به آنجا شکایت کند.
در این ش��رایط کمیسیون برجام که در چارچوب مذاکرات 
هس��ته ای و به منظور نظارت بر اجرای این توافق تاسیس 
ش��ده است، ابتدا در س��طح وزرای کشورها تشکیل جلسه 
می دهد و پس از آن اگر اعضا به نتیجه مش��ترک دس��ت 
نیافتند ظرف 35 روز، ش��اکی می تواند موضوع حل نشده 
را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات درج شده در 
توافق هس��ته ای در نظر بگیرد و به شورای امنیت سازمان 
مل��ل اطالع دهد. پس از آنکه  پرونده به این ش��ورا ارجاع 
داده می ش��ود هر 5 عضو دائم ش��ورای امنی��ت باید براین 
مس��ئله صحه بگذارند که ته��ران از تعهدات برجامی خود 
خارج نش��ده اس��ت، بر این اساس ش��ورای امنیت 30 روز 
وقت دارد تا درباره اس��تمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن 
آنها قطعنامه صادر کند و نکته مهم سازوکار  این است که 

بازگشت تحریم ها در آن، قابل وتو نیست.
حت��ی اگر تنها یکی از اعضا این مس��ئله را تایید نکند هم 
تحریم های بین المللی که ش��امل اعم��ال محدودیت های 
اتحادی��ه اروپا، س��ازمان ملل و تحریم های جداگانه س��ایر 
کشورها می ش��ود، علیه ایران اعمال خواهد شد. به صورت 
کلی برای فعال شدن مکانیسم ماشه دو راهکار وجود دارد 
یا اینکه طرف شاکی درخواست نشست فوری شورای حکام 
را داشته باش��د یا اینکه از طریق ارائه درخواست برگزاری 

نشست فوری وزرای خارجه 1+۴ وارد شود.
آذرماه امس��ال چهاردهمین نشس��ت کمیسیون مشترک 
برجام  درحالی برگزار شد که جو سازی رسانه ای شدیدی 

علیه تهران انجام ش��ده بود تا اجرایی شدن مکانیسم ماشه 
در این نشس��ت را به مخاطبان خود القا کند، این درحالی 
بود که نشس��ت وین در مس��یر تاکید اعضا بر نقش مخرب 
آمری��کا در برجام پیش رفت و هیچ مکانیس��می هم علیه 

تهران فعال نشد.
ای��ن بار هم رویترز در خبری ب��ه نقل از منابع خود همین 
ادع��ا را تکرار کرد، ای��ن جریان س��ازی ها در حالی انجام 
می شود که هنوز درخواست اتحادیه اروپا به شورای امنیت 
ارائه نشده و این ش��ورا هم بررسی های الزم را انجام نداده 
اس��ت. در نتیجه در ش��رایط فعلی بحث فعال شدن ماشه 
یا اس��نپ بک مطرح نبوده و باید منتظر ارائه در خواس��ت 
اتحادیه اروپا به ش��ورای امنیت و پ��س از آن نظر اعضای 
این ش��ورا بمانیم. نکته قابل توجه دیگر این است که منابع 
اروپایی مورد ادعای رویترز درحالی هدف خود را بازگشت 
ته��ران به تعهدات برجامی اش م��ی دانند که بیش از یک 
س��ال ایران را در انتظار برداشتن یک گام از آنچه در توافق 

هسته ای درج شده بود گذاشته اند.
آنها حتی کوچکترین تعهد خود یعنی اینستکس را هم راه 
ان��دازی نکردند، با خروج آمریکا از مذاکرات 1+5 اروپا هم  
سیاس��ت مستقلی در قبال برجام نشان نداد، این در حالی 
اس��ت که اس��تقالل آنها بعد از جن��گ جهانی دوم محکی 
برای اتحادیه اروپا حس��اب می ش��د تا به خود اثبات کنند 
که بدون نظر موافق واش��نگتن هم ق��ادر به ارائه راهکاری 

مستقل هستند.
ظهره ونده کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی در خصوص 
اقدام اخیر اروپا برای فعال س��ازی مکانیسم ماشهبه سیاست 
روز گفت: این موضوع اتفاق تازه ای نیست اروپا اروپای به جای 
آنکه تعهداتش را انجام دهد و پاسخگوی بی تعهدی خود باشند، 
مکانیسم ماشه را با هدف عملیات روانی مطرح می کنند.  وی 
افزود: بطور کلی اگر مکانیسم ماشه عملیاتی شود تحریم های 
یکپارچه اروپا علیه ایران اعمال می گردد که باید گفت مگر 

تحریمی مانده که علیه ایران اعمال نکرده باشید؟
وی با تاکید بر اینکه مکانیس��م ماشه بار عملیات روانی در 
پاس��خ به رفتارخارج از دیپلماتیک سفیر انگلیس در تهران  
حضور وی در اغتشاش��ات اخیر در دانشگاه امیر کبیر بود، 
اظهارداش��ت: به قول اروپایی از برجام یک پوس��ته مانده و 
حاضر هم نیس��تند بگویند آنها هس��تند که برجام را نابود 
کردند؛ بلکه ت��الش می کنند اهداف خود را برای مذاکرات 
جامع در واگذاری ظرفیت های موش��کی ای��ران به آمریکا 

تحویل دهند.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی بیان داشت: آن ها 
می خواهند بگویند اگر می خواهید از فش��ار تحریم کاس��ته 
شود بر سر توان موشکی و حضور در منطقه پای میز مذاکره 
بیایید؛ به بیان دیگر ایران با دادن ظرفیت های بیشتر خون 

از دست رفته برجام را با خون ملت ایران احیا کند.
ظهره وند با اش��اره به اینکه این ش��یطنت مکانیس��م ماشه 
را انگلیس��ی ها راهبری می کنند، خاطرنشان کرد: انگلیس 
بعد از خارج شدن از برگزیت و شریک همه جانبه شدن با 
آمریکا به دنبال سرپوش گذاشتن بر سر افتضاح ترامپ در 
ترور شهید س��لیمانی و افتضاح در پایگاه عین االسد است 
و نباید به این عملیات روانی اروپایی ها اهمیتی داده ش��ود 

چرا که جمهوری اسالمی ایران کشوری قدرتمند است.
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عملیات روانی برای کشاندن تهران پای میز مذاکره 
ارزیابی کارشناس مسائل سیاست خارجی از دست گذاشتن اروپا روی ماشه:


