
گام هایی برای ۱۹۰ هزار سو 
سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: چه مکانیسم ماشه 
فعال ش��ود یا روند کنونی ادامه داش��ته باشد، این 
سازمان در تأمین ۱۹۰ هزار سو )SWU(، گام های 

بزرگی برداشته است.
 س��ازمان ان��رژی اتم��ی جمهوری اس��المی ایران 
در صفح��ه توئیتر خود اعالم کرد: »چه مکانیس��م 
ماشه فعال ش��ود یا روند کنونی ادامه داشته باشد، 
س��ازمان انرژی اتم��ی ایران در تأمی��ن ۱۹۰ هزار 
س��و )SWU(، گام های بزرگی برداشته است.«در 
این توئیت آمده اس��ت: » اقتدار صنعت هس��ته ای 

پابرجاست.« فارس

فلسطین همچنان در آتش وقاحت 
رژیم صهیونیستی 

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران در س��الگرد به آتش کش��یده مسجد االقصی 
عن��وان کرد: فلس��طین مظلوم همچن��ان در آتش 
وقاحت و تعدی رژیم صهیونیستی و خیانت برخی 

حکام عرب می سوزد.
س��عید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در توئیتی نوشت: امروز روز 
جهانی مس��جد است. ۵۱ س��ال از به آتش کشیده 
ش��دن مس��جد االقصی - اولین قبله گاه مسلمانان، 
میراث مش��ترک بش��ری و نماد وحدت همه ادیان 
توحیدی - توس��ط افراطیون صهیونیست گذشت. 
وی اف��زود: فلس��طین مظل��وم همچن��ان در آتش 
وقاحت و تعدی رژیم صهیونیستی و خیانت برخی 

حکام عرب می سوزد. ایرنا

 ایران آماده میزبانی از مذاکرات 
س��خنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که 
ای��ران از روند صلح به رهبری کابل حمایت کرده و 

آماده میزبانی از مذاکرات بین االفغانی است.
 وزارت ام��ور خارج��ه افغانس��تان از اعالم آمادگی 
ایران ب��رای میزبانی از گفت وگوه��ای بین االفغانی 

خبر داد.
»گ��ران هی��واد« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
افغانس��تان در یک نشس��ت خبری در کابل گفت 
که تهران از رون��د گفت وگوهای صلح به رهبری و 
مالکیت افغانس��تان حمایت و برای میزبانی از این 

گفتگوها اعالم آمادگی کرده است. فارس

بازداشت با اتهام ارزی
وزارت دادگس��تری آمریکا ۲ شهروند این کشور و 
یک ش��هروند پاکس��تانی را به انتق��ال ارز به ایران 
متهم کرده است.دادگستری آمریکا در بیانیه ای که 
روی وب سایت این وزارتخانه قرار گرفته ادعا کرده 
است: »امروز در یک شکایت نامه دو شهروند آمریکا 
به دلیل مس��ائل مربوط به ایران ب��ه جرائم فدرال 
متهم ش��دند.« وزارتخانه آمریکایی اعالم کرده یک 
ش��هروند پاکستانی که در شهر قم در ایران زندگی 
می کند نیز عالوه بر این ۲ شهروند آمریکا به نقض 
قانون موس��وم به »اختیارات اقتصادی در ش��رایط 

اضطرار بین المللی« متهم شده اند. مهر

اخبار گزارش

ادعای احیای یک جانبه مکانیس��م ماشه نیز 
مانن��د تقال ب��رای تمدید تحریم تس��لیحاتی 
ای��ران در ش��ورای امنیت به دلی��ل مقاومت 
فع��ال ای��ران با ناکام��ی همراه ش��د تا درس 
عبرتی باشد برای اروپایی که همچون از تعهد 
پذیری خود داری و در ظاهر ادعای پایبندی 

به برجام سر می دهد. 
کش��ورهایی اروپایی از ابت��دای برجام تاکنون 
از اج��رای تعهدات برجامی خود ش��انه خالی 
کرده اند و در عین حال ادعای ماندن در برجام 
سرداده  و به دنبال تحمیل مذاکرات منطقه ای 
و موش��کی ب��ه ای��ران بوده اند. ای��ن رویکرد 
اروپایی ها ب��ا ادعای وجود اجماع جهانی علیه 
ایران پیگیری شده اس��ت حال آنکه تحوالت 
ی��ک هفته اخیر یعنی دو شکس��ت آمریکا در 
طرح تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران در 
شورای امنیت و عدم طرحش برای اجرای یک 
جانبه مکانیسم ماشه نشان داد که اجماعی در 
جهان وجود ندارد. این وضعیت چنان اس��ت 
ک��ه حتی اروپایی ها هم ب��رای حفظ ظاهرهم 
که ش��ده به خواس��ته های آمریکا رای ممتنع 
داده یا مخالفات اجباری خود را اعالم کرده اند. 
آنچه شکست های آمریکا را رقم زده نه برجام 
و ماهی��ت آن بلکه از یک س��و مقاومت فعال 
ایران اس��ت در مقابله با تحریم ها و تهدیدات 
است و از سوی دیگر تغییر در نظام بین الملل 
و مخالفت جهانی با یکجانبه گرایی غرب است 
ک��ه ای��ن ناکامی ها را رقم زده اس��ت و اال گر 
برجام کارکردی داش��ت در این سالها طرف ها 

را به اجرای تعهداتشان وادار می ساخت. 
الزم به ذکر است منابع خبری گزارش داده اند 
دولت آمریکا درخواس��ت رس��می خود برای 
راه اندازی س��از و کار موس��وم به »مکانیس��م 

ماشه« را به سازمان ملل ارائه داده است.منابع 
خب��ری می گویند دولت آمریکا با ارائه نامه ای 
رس��ماً س��ازمان ملل را از خواست خود برای 
بازگرداندن تمامی تحریم های بین المللی علیه 
ایران مطلع کرد.این نامه، روند ۳۰ روزه ای را 
آغ��از می کند که از لحاظ تئوریک می تواند به 
»بازگشت خودکار« تحریم  سازمان ملل علیه 
ایران منجر ش��ود. با این حال، کارشناس��ان 
گفته ان��د دولت آمریکا مس��یر پرپیچ و خم و 
دش��واری پی��ش رو دارد.»واس��یلی نبنزیا«، 
نماین��ده روس��یه در س��ازمان مل��ل متح��د 
پنجش��نبه مخالفت این کشور را با این برنامه 
آمریکا اعالم ک��رده اس��ت.»ماریا زاخارووا«، 
س��خنگوی وزارت خارجه روسیه هم تصریح 
ک��رد طرح آمری��کا برای احی��ای تحریم های 
بین المللی علیه ایران شکس��ت خواهد خورد.

واش��نگتن از قبل اعالم کرده بود چنانچه در 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران موفق 
نش��ود قصد دارد از یکی از بندهای برجام که 
با نام هایی مانند »مکانیس��م ماش��ه«، »س��از 
و کار ح��ل و فص��ل اختالف« یا »س��از و کار 
بازگشت خودکار تحریم ها« شناخته می شود 
ب��رای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه 
ای��ران اس��تفاده کند.کارشناس��ان می گویند 
آمریکا از آن جهت که اردیبهش��ت ماه س��ال 
۱۳۹۷ از برج��ام خارج ش��ده جزو طرف های 
و  نیس��ت  »برج��ام«  در  مش��ارکت کننده 
نمی تواند از بندهای ای��ن توافق برای تمدید 
تحریم ها علی��ه ایران اس��تفاده کند.از طرف 
دیگر، مقام های دولت آمریکا ادعا می کنند از 
آنج��ا که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ از آمریکا به 
عنوان »مش��ارکت کننده برجام« یاد شده این 
کش��ور می تواند از ایران بابت »نقض اساسی 

برج��ام« ش��کایت کند.وبگاه ش��بکه خبری 
»س��ی بی اس« به نق��ل از »ریچ��ارد گوان«، 
مس��ئول بخ��ش س��ازمان ملل در س��ازمان 
بین الملل��ی بحران تصریح کرده تالش آمریکا 
در شورای امنیت از حمایت چندانی برخوردار 
نخواهد ش��د. روس��یه در واکنش به اقدامات 
آمری��کا برای فعال کردن مکانیس��م ماش��ه، 
خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای 
دیروز شد.سه کشور اروپایی که طرف ایران در 
توافق هسته ای برجام هستند هم بالفاصله با 
صدور بیانیه مشترکی با اقدام آمریکا مخالفت 
سیاس��ت  مس��ئول  بورل«،  کردند.»ج��وزپ 
خارج��ی اتحادیه اروپا در بیانیه ای تأکید کرد 
آمریکا طرف مشارکت کننده در برجام نیست 
و نمی توان��د از روند بازگش��ت تحریم ها علیه 
ایران که در قطعنامه ۲۲۳۱ به آن اشاره شده 
استفاده کند.نمایندگی چین در سازمان ملل 
نیز اقدام آمریکا را محکوم کرد و گفت که این 
اقدام یک »نمایش سیاس��ی« است که ایاالت 

متحده به راه انداخته است.
بعض��ی از نماینده های کنگ��ره آمریکا هم به 
اق��دام دولت دونال��د ترامپ در ت��الش برای 
بازگردان��دن تحریم ه��ا علیه ای��ران واکنش 
نشان داده اند.»مایکل مک کاول«، عضو ارشد 
کمیت��ه رواب��ط خارجی مجل��س نمایندگان 
آمریکا از تصمیم دولت ترامپ اس��تقبال کرد 
و در بیانی��ه گفت: »این اقدام برای جلوگیری 
از خرابکاری های بیش��تر ای��ران و نائبانش در 

خاورمیانه و سراسر دنیا الزم است.«
از س��وی دیگ��ر ظریف وزی��ر ام��ور خارجه 
کش��ورمان با اش��اره به مخالف روسیه، چین، 
اتحادیه اروپا، آلمان فرانسه و انگلیس با اقدام 
آمریکا جهت اس��تفاده از مکانیزم ماشه گفت: 

احتماال امروز هم برخی دیگر از اعضای شورای 
امنیت موضع مشابهی را اتخاذ می کنند .

محم��د جواد ظری��ف در مطلب��ی در صفحه 
اینس��تاگرام خ��ود در ای��ن ارتباط نوش��ت:  
دیش��ب پمپئو ب��ه خیال خودش س��از و کار 
بازگرداندن قطعنامه های لغو ش��ده ش��ورای 
امنی��ت را فعال کرد ولی همزم��ان، ایران به 
همراه روس��یه، چین، اتحادی��ه اروپا ،آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس در نامه ه��ای جداگانه ای 
اقدام دولت ترام��پ را غیرقانونی، بدون اثر و 
کان لم یکن معرفی کردند، احتماال امروز هم 
برخی دیگر از اعضای ش��ورای امنیت موضع 
مش��ابهی را اتخاذ کنند و یک بار دیگر دولت 
ترامپ منزوی و رسوا در صحنه جهانی خواهد 
شد، تاریخ شورای امنیت چنین وضعیتی را به 
ی��اد ندارد.در گزاره برگ نامه ظریف به رئیس 
دوره ای ش��ورای امنیت عنوان ش��د: سازوکار 
ح��ل اختالف صرفا در اختی��ار اعضای واقعی 
برج��ام ق��رار دارد و نه عض��و »ابتدایی« که 
بع��دا کناره گیری کرده و ب��ا اراده و صراحت 
تصمیم به »پایان مشارکت« گرفته و درصدد 
تخریب توافق بوده است. سوزان رایس مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید در دولت سابق آمریکا 
نیز اقدام واش��نگتن در توس��ل به »مکانیسم 
ماش��ه« به منظور بازگردان تحریم های ایران 
را »خنگ بازی« توصیف کرد و درباره تضعیف 
حق وتوی آمریکا در نتیجه این اقدام هش��دار 
داد.همچنی��ن ظری��ف وزیر ام��ور خارجه در 

گفت و گوی تلفن��ی دبیرکل س��ازمان ملل با 
بی��ان اینکه اقدام واش��نگتن هیچ مبنایی در 
قطعنام��ه ۲۲۳۱ و برجام ن��دارد، از دبیرکل 
و اعضای ش��ورای امنیت خواس��ت به وظایف 
قانون��ی خ��ود در مقابل��ه با سرکش��ی دولت 
آمریکا عمل کنند س��ی ان ان  نیز با اشاره به 
مخالفت کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان با 
درخواست واشنگتن برای احیای تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران، نوشت که این نشانه 
انزوای جهانی ایاالت متحده است.سید عباس 
عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در توئیتی در واکنش 
به تالش غیرقانونی آمریکا برای فعال س��ازی 
مکانیسم ماش��ه نوش��ت: »اعالنیه آمریکا به 
لح��اظ حقوقی فاقد هرگون��ه صالحیت برای 

موثر واقع شدن است.«
س��عید خطی��ب زاده س��خنگوی وزارت امور 
خارجه  نیز در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاران 
در خصوص آخری��ن روند تحوالت و اقدامات 
غیرقانونی آمریکا در ش��ورای امنیت و تالش 
های کش��ورمان اظهار داش��ت: در ابتدا الزم 
اس��ت این نکته مهم مورد تاکی��د قرار گیرد 
که در روند بازت��اب  اخبار و تحوالت مرتبط 
ب��ا ت��الش بی مبن��ای ای��االت  متح��ده برای 
بازگرداندن قطعنامه های ش��ورای امنیت که 
بر اس��اس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو ش��ده اس��ت، 
ش��اهد تالش برخی رس��انه های بیگانه برای 

القای یک برداشت نادرست هستیم.
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مکانیسم ماشه آمریکا نیز همچون قطعنامه تحریم تسلیحاتی در برابر مقاومت فعال ایران ناکام ماند

 درس عبرتی برای اروپای 
عهد شکن 

گروسی در فکر سفر به ایران!
یک شبکه خبری ژاپنی به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد مدیر 
کل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی در نظر دارد هفت��ه آینده به ایران 
س��فر کند. گفته می شود »رافائل گروس��ی« در نظر دارد به ایران سفر 
کند.به نوش��ته پایگاه اینترنتی ش��بکه »اِن اِچ کی« به نقل از یک منبع 

دیپلماتیک، گروس��ی امیدوار است بتواند هفته آینده به ایران سفر کرده 
و با مقامات ارشد این کشور دیدار کند.این رسانه ژاپنی نوشت گمان می رود 

علت این س��فر گروس��ی درخواست همکاری از س��وی تهران جهت رسیدگی به 
وضعیت دو تأسیسات در ایران است که ادعا شده مواد رادیو اکتیو بدون گزارش 
به آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در آن ها ذخیره شده اند.وال اس��تریت ژورنال 
چندی پیش نوشته بود مقام های آمریکایی از مدیر کل آژانس خواسته اند درباره 

مسئله دسترسی به سایت ها مقابل ایران سهل انگاری نکند. مهر

مکانیسم ماشه و ادعای کوشنر
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه واشنگتن به دنبال رسیدن 
به صلح با تهران اس��ت، گفت اگر ترامپ مجدداً در انتخابات پیروز ش��ود 
ب��ا رئیس جمهور ایران دیدار می کن��د.  در حالی که اکثر مقام های دولت 
واشنگتن در هفته های اخیر تندترین اظهارات را علیه جمهوری اسالمی 

ایران به زبان راندند، »جارد کوش��نر« مش��اور ارشد و داماد رئیس جمهور 
آمریکا س��عی کرد چهره ای مالیم تر از دیگران به تهران نشان دهد. به نوشته 

وبگاه این ش��بکه، کوش��نر با تکرار ادعای تمایل واشنگتن برای رسیدن به صلح با 
تهران، گفت ترامپ می خواهد در دور بعدی ریاست جمهوری خود با »حسن روحانی« 
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن ایرانی دیدار کند. وی با لحنی فریبنده درباره لزوم 
تالش تهران و واشنگتن برای رسیدن به صلح، ادعا کرد: »به رئیس جمهور روحانی 

می گویم که اکنون زمان حرکت منطقه به سمت جلو است. ایسنا 

ادعای ترامپ برای اشغال عراق 
رئیس جمهور آمریکا که دس��تش به خون مبارزان عراقی با تروریس��م 
همچون ابومهدی المهندس آغش��ته است،مدعی شد هدف آمریکا از 
نگه داشتن نیروهایش در عراق مقابله با تحرکات احتمالی ایران است. 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری با حضور 

»مصطفی الکاظمی«، نخس��ت وزیر عراق که به واش��نگتن س��فر کرده 
مدعی شد هدف حضور نیروهای کشورش در عراق مقابله با ایران است.

ترام��پ گفت: »نیروهای کمی در عراق داری��م، ولی آنها برای این در آنجا حضور 
دارند که اگر ایران اقدامی انجام دهد، کمک کنند.«رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
مدعی ش��د کشورش در بسیاری از پروژه های اس��تخراج نفت در عراق مشارکت 
می کند. الزم به ذکر است او همچنین گفت که آمریکا حضور محدود نظامی خود 
در سوریه را حفظ کرده  و در آینده آن را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. فارس

در پ��ی تیراندازی ش��ناورهای گارد س��احلی امارات عربی 
متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در 
خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، کاردار 

این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد.
در پ��ی تیراندازی ش��ناورهای گارد س��احلی امارات عربی 
متحده ب��ه چند لنج صیادی ایران��ی و توقیف یکی از آنها 

در عصر روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ در خلیج فارس که منجر به 
کشته ش��دن دو صیاد شد، رسیدگی فوری و قاطع به این 
رخداد تلخ در دس��تورکار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس 
از بررس��ی دقیق وضعیت میدانی، در اولین س��اعات کاری 
روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی 
بین الملل��ی ب��ه وزارت ام��ور خارجه احضار ش��د.مدیرکل 
حقوق��ی بین الملل��ی وزارت ام��ور خارجه ضم��ن محکوم 
کردن تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی 
جمهوری اس��المی ایران، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و 
خ��ارج از رویه جاری بین گاردهای س��احلی دو کش��ور را 
متوجه دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تاکید بر 

ضرورت آزاد کردن بازداش��ت شدگان و رفع توقیف از لنج 
صیادی و تحویل اجساد، خواس��تار جبران خسارات وارده 
و اتخ��اذ اقدام��ات مقتضی برای جلوگی��ری از بروز چنین 

حوادثی در آینده شد. 
کاردار امارات در جریان احضار ضمن ابراز تاس��ف از وقوع 
این اتفاق، تاکید کرد مراتب را بالفاصله به ابوظبی منعکس 
خواهد کرد.در کمتر از بیست و چهار ساعت، مالقات دومی 
نیز بین کاردار امارات با مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت 

امور خارجه برای پیگیری نتایج برگزار شد.
 متعاق��ب ای��ن اقدامات در ته��ران و نیز ب��ا پیگیری های 
سفارت جمهوری اسالمی ایران، دولت امارات با ارسال یک 

یادداشت رسمی تاسف عمیق خود را نسبت به بروز حادثه 
مزب��ور ابراز ک��رده و آمادگی خود را ب��رای جبران تمامی 

خسارت وارده اعالم کرد.
همچنی��ن ب��ا هماهنگ��ی گارد م��رزی دو کش��ور لنج و 
سرنش��ینان آزاد ش��دند و مراح��ل قانونی تحویل اجس��اد 
کشته شدگان با سرعت در حال انجام است.ضمنا در همان 
روز ۲۷ مردادماه یک فروند کش��تی اماراتی به خاطر تردد 
غیرقانونی در آبهای کشورمان توسط نیروهای گارد مرزی 
جمهوری اسالمی ایران توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. 
مراحل قانونی رس��یدگی به وضعیت این کشتی ادامه دارد. 

 فارس

  احضار کاردار امارات به 
وزارت خارجه 


