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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنتونی بــراون، عضــو دموکرات 
مجلس نماینــدگان آمریکا در توئیتر 
نوشت: »تحت رهبری شکست خورده 
رئیس جمهور ترامــپ، ایاالت متحده 
تنها، منزوی و ضعیف شــده اســت. 
ترامپ متحدانمان را رها کرده و تمامی 
اهرم های فشاری که برای مقابله با نفوذ 
ستیزه جویانه ایران داشتیم را از دست 
داده است. ما نیاز به یک استراتژی واقعی 
داریم. این جز هرج و مرج و رجزخوانی 

به همراه نمی آورد.«
ریچــارد هــاس، رئیس شــورای 
روابــط خارجه آمریکا و مدیر اســبق 
سیاســت گذاری ها در وزارت خارجه 
این کشــور هم به موج توئیتری علیه 
سیاست های ترامپ پیوســت و او نیز 
نوشــت: »آمریکای اول به راستی به 
آمریکای تنها تبدیل شده است. سیاست 
خارجی یکجانبه گرایی آمریکا را بیشتر 
از ایران منزوی کرده اســت. خروج از 
برجام و سپس تالش برای بهره بری از 

مزایایش کاری نشدنی است.«
این موج در پی اعالم رسمی خواسته 
آمریکا برای فعال سازی مکانیزم ماشه 
به راه افتــاد. مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه آمریکا عصر پنجشنبه به مقر 
نیویورک سازمان ملل متحد رفت و در 
دیدار با دیان دیجانی، سفیر و نماینده 
دائم اندونزی در سازمان ملل متحد که 

ریاست دوره ای این شورا را هم برعهده 
دارد، درخواست دولت ترامپ را برای 
بازگرداندن تحریم های شورای امنیت 

علیه ایران ارائه کرد. 
»نه« مشترک چین، روسیه، اروپا

پس از این درخواست بود که تمام 
طرفین برجام، یک به یک مخالفت خود 
را اعالم کردند. آلمان، انگلیس و فرانسه 
که ســه طرف اورپایی برجام هستند، 
طی بیانیه ای تأکید کردند که آمریکا 
در روز 8 مه 2018 ]18 اردیبهشــت 
1397[ به  طور رسمی مشارکت خود 
را برجام را متوقف کرده و به همین دلیل 
نمی تواند اقدام به فعال سازی مکانیسم 
ماشــه -که در چارچوب برجام و برای 
مشارکت کنندگان برجام تعریف شده 

است- کند.
آنها در بیانیه خود همچنین اعالم 
کردند: »مــا علی رغــم چالش های 
قابل توجه ایجاد شده در اثر خروج آمریکا 
از برجام به این توافق پایبند می مانیم و 
معتقدیم مسئله فعلی عدم پایبندی 
ایران به تعهداتش در برجــام را باید از 
طریق گفت وگو میان طرف های برجام 
به روش های مختلف از جمله از طریق 
کمیسیون مشترک برجام و استفاده از 
ساز و کار حل و فصل اختالفات حل و 

فصل کرد.«
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه 
در ســازمان ملل متحد نیز همزمان 
با حضور پمپئو در ســازمان ملل برای 

ارائه درخواست آمریکا، به خبرنگاران 
گفت: کدام اســنپ بک)بازگرداندن 
تحریم های پیشین شــورای امنیت 

علیه ایران(؟
وی تصریح کــرد: او در حال فعال 
کردن اسنپ بک نیســت، اسنپ بک 
می تواند توسط کشــورهایی که عضو 
برجام هستند فعال شود که آمریکا عضو 
آن نیســت و ما این درخواست آن را به 

چالش خواهیم کشید.
پــس از ارائــه این درخواســت، 
روســیه نیز خواســتار نشست فوری 
شــورای امنیت برای بررسی موضوع 
شــد و ســاعتی بعد نیز اعالم کرد که 
»دولت آمریکا درخواست روسیه برای 
برگزاری نشســت فوق العاده شورای 
امنیت سازمان ملل درباره پرونده ایران 

را رد کرد.«
جانگ جــون، ســفیر دائم چین 
در ســازمان ملل متحد نیز همان روز 
پنجشنبه نامه ای برای رئیس شورای 
امنیت فرســتاد تا مخالفــت چین با 

درخواست آمریکا را ابراز کند. 
 شورای امنیت 

چنین وضعیتی را به یاد ندارد
در ایران اما محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران طی مطلبی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »دیشب پمپئو 
به خیال خودش ساز و کار بازگرداندن 
قطعنامه های لغو شده شورای امنیت را 
فعال کرد ولی همزمان، ایران به همراه 

روســیه، چین، اتحادیه اروپا، آلمان، 
فرانسه و انگلیس در نامه های جداگانه ای 
اقدام دولت ترامپ را غیرقانونی، بدون 
اثر و کان لم یکن معرفی کردند، احتماال 
امروز هم برخی دیگر از اعضای شورای 
امنیت موضع مشــابهی را اتخاذ کنند 
و یک بار دیگر دولــت ترامپ منزوی 
و رســوا در صحنه جهانی خواهد شد، 
تاریخ شورای امنیت چنین وضعیتی 

را به یاد ندارد.«
متحدان ناامیدکننده

البته این صرفــا پیش بینی ایران 
نیســت؛ خود آمریکا نیز همین نظر را 
درباره درخواست جدیدش دارد. کلی 
کرافت، نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل دیروز در گفتگو با یــک روزنامه 
آلمانی مخالفت کشورهای اروپایی با 
فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران 

توسط آمریکا را »بسیار ناامیدکننده« 
خوانــد و گفت: »مــا نمی توانیم صبر 
کنیم تا دنیا بفهمد کــه در 18 اکتبر، 
چین و روســیه می توانند بــه ایران 
تسلیحات بدهند و ایران آن ها را بخرد 

و به گروه های شبه نظامی بدهد.«
ریچارد گــوان، مســئول بخش 
سازمان ملل در ســازمان بین المللی 
بحران هم پیش بینی مشــابهی کرد و 
به شبکه خبری »سی بی اس«  گفت: 
»آمریکا سایر اعضای شورای امنیت را 
بر سر اینکه از حق فعال کردن مکانیسم 
ماشه برخوردار اســت به شدت تحت 
فشار قرار خواهد داد، اما هأئت آمریکایی 
می داند که قدم در مسیر سختی گذاشته 
و آنها از حمایت چندانی در شــورای 

امنیت برخوردار نخواهند بود.«
 تاکتیک های برجامی ها 

در برابر آمریکا
نکته قابل توجه در فرایند اسنپ بک 
یا همان بازگشت تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران این است که مطابق 
برجام، هر یک از اعضای 5+1 در صورتی 
که تشخیص دهد ایران توافق نامه نقض 
کرده می تواند مکانیزم ماشــه را فعال 
کند و نکته اساسی اینکه »هیچ یک از 
اعضای دیگر نمی توانند رأی نهایی را 

وتو کنند.«
در واقع با اینکه چین، روسیه، آلمان، 
فرانســه و انگلیس؛ هیــچ یک موافق 
بازگشت تحریم ها نیستند، اما از طرفی 
در صورت فعالســازی مکانیزم ماشه، 
حق وتو هم ندارند. بدین ترتیب سوال 
اصلی این اســت که تاکتیک های آنها 
برای ممانعت از عملی شدن خواسته 

ترامپ چیست.
یک راهــکار نه چنــدان مطمئن 
این اســت که آنها قطعنامه جدیدی 
برای اســتمرار لغو تحریم های تهران 
تصویب کنند. این اقــدام از آن جهت 
نامطمئن است که آمریکا قطعا آن را وتو 
 خواهد کرد و عمال چنین قطعنامه ای 

کان لم یکن خواهد بود. 
اما ایــن به معنــای بســته بودن 
دســت طرفین برجام نیســت. آنها 
راه های مطمئن تری هــم دارند. یکی 
از راه ها این اســت که اعضــای برجام 
قضاوت درباره صالحیت آمریکا برای 
فعالسازی ماشــه را به رئیس دوره ای 
شورای امنیت بسپرند؛ در این صورت 
با یک سری رایزنی ها، سفیر اندونزی 
در شورای امنیت می تواند صالحیت 

 آمریکا بــرای این منظــور را رد کند.   
تاکتیک دوم ممانعت اعضا از تصویب 
صورتجلسه اســت؛ بدین ترتیب که 
اعضای برجام در نشســتی که آمریکا 
قصد دارد در آن عــدم پایبندی ایران 
به تعهداتش را گــزارش دهد، حاضر 
نمی شــوند و اینگونه گزارش آمریکا 
فرصت رسمیت پیدا نخواهد کرد و این 
کشور نخواهد توانست فرصت 30 روزه 
برای بررسی نقض برجام توسط ایران را 

کلید بزند. 
نکته مهم دیگر در این بین، آن است 
که آمریکا روی رأی و کمک سایر اعضای 
شورای امنیت نمی تواند حساب کند؛ 
چراکه تنها اعضای برجام هستند که 
می توانند درباره مکانیزم ماشه تصمیم 
بگیرند؛ هرچند که دیگر کشورها نیز 
مخالفت خود را اعالم کرده اند. در همین 
ارتباط، نمایندگی بلژیک در سازمان 
ملل دیروز در توئیتی نوشــت: »برای 
نمایندگی بلژیک در شــورای امنیت 
ســازمان ملل همه چیز شفاف است. 
آمریکا نمی تواند بازگشت تحریم ها از 
طریق برجام را فعــال کند چراکه این 
کشور در مه 2018 شــراکت خود در 

برجام را متوقف کرده بود.«
در ادامه توئیت آمده است: »ما باید 
برجام را حفظ کنیم. این تنها راهی است 
که می توان از ماهیت صلح آمیز برنامه 

هسته ای ایران اطمینان حاصل کرد.«
هفته گذشته آمریکا بازی تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران را در شورای 
امنیت به نتیجه 13 بــر د، باخت. پس 
از آن باخت همه امیــدش به مکانیزم 
ماشه است. حاال اما موضع سرسختانه 
ســایر اعضای برجام حاکی از آن است 
که آن ناک اوت ســخت بار دیگر تکرار 

خواهد شد. 

یکصدایی روسیه، چین و اروپا در مخالفت با درخواست تازه آمریکا؛

ایاالت متحده؛ »تنها« و »منزوی«

خبر

دولت امارات با ارســال یادداشتی رسمی از 
تعرض گارد ساحلی این کشور به چند لنج صیادی 
ایرانی ابراز تاســف و برای جبران خسارات اعالم 

آمادگی کرد.
هفته گذشته، وزارت خارجه اعالم کرد: در پی 
تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی 
متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی 
از آنها در عصــر روز 99.5.27در خلیج فارس که 
منجر به کشته شدن دو صیاد گردید، رسیدگی 
فوری و قاطــع به این رخداد تلخ در دســتور کار 
مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق 
وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد 
کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی 

 بین المللی بــه وزارت امورخارجه احضار شــد. 
مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه 
ضمن محکوم کردن تعرض گارد ساحلی امارات 
علیه شناورهای صیادی جمهوری اسالمی ایران، 
مســئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه 
جاری بین گاردهای ساحلی دو کشور را متوجه 
دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تاکید بر 
ضرورت آزاد کردن بازداشت شدگان و رفع توقیف 
از لنج صیادی و تحویل اجساد، خواستار جبران 
خســارات وارده و اتخاذ اقدامــات مقتضی برای 

جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده گردید.
کاردار در جریان احضار ضمن ابراز تاســف 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.
متعاقب ایــن اقدامــات در تهــران و نیز با 
پیگیری های ســفارت جمهوری اسالمی ایران، 
دولت امارات با ارسال یک یادداشت رسمی تاسف 
عمیق خود را نسبت به بروز حادثه مزبور ابراز کرده 
و آمادگی خود را برای جبران تمامی خســارت 

وارده اعالم کرد.
همچنین با هماهنگی گارد مرزی دو کشور 
لنج و سرنشینان آزاد شدند و مراحل قانونی تحویل 
اجساد کشته شدگان با سرعت در حال انجام است.

ضمنا در همــان روز 27 مردادماه یک فروند 
کشتی اماراتی به خاطر تردد غیرقانونی در آبهای 
کشورمان توسط نیروهای گارد مرزی جمهوری 
اسالمی ایران توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. 
مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت این کشتی 
ادامه دارد. وزارت امــور خارجه ایران تاکید کرد: 

»وزارت خارجه الزم می داند یک بار دیگر به همه 
طرف ها در خلیج فارس اعالم نماید که جمهوری 
اسالمی ایران هیچ گونه تعرضی به منافع و اتباع 
خود در خلیج فارس را بر نخواهد تافت و در جهت 
حمایت از شــناورها و اتباع خود کلیــه تدابیر و 

اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.«

در پی شلیک به چند لنج ساحلی ایران صورت گرفت؛

عذرخواهی امارات و اعالم آمادگی برای جبران خسارت
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ادعای کلمبیا: 
ونزوئال به دنبال خرید موشک از 

ایران است
ایوان دوک، رئیس جمهور کلمبیا روز پنج شنبه 
مدعی شد که »دولت نیکالس مادورو در ونزوئال در 
تالش است تا از ایران موشک خریداری کند و وزیر 
دفاع ونزوئال تماس هایی در این باره گرفته شده 
است. همزمان تسلیحات ساخت روسیه و بالروس 
را نیز در اختیار گروه های مسلح کلمبیا بگذارد.« به 
گزارش یورونیوز، از آنجا که کلمبیا همچون بیش 
از 50 کشور دیگر از خوان گوایدو حمایت می کند 
و نیکالس مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال 
به رسمیت نمی شناسد، ایوان دوک در سخنانش 

از نیکالس مادورو به عنوان »دیکتاتور« یاد  کرد.
    

سه صیاد اسیر در دست دزدان 
دریایی سومالی به کشور بازگشتند

سه صیاد بلوچ که از سال 9۴ به دست دزدان 
دریایی در سومالی اسیر شــده بودند، با همت 
ســربازان گمنام امام زمان)عــج( و با همکاری 
وزارت امورخارجه و نیروی قدس سپاه آزاد و وارد 
کشور شدند. آنها آخرین گروه از صیادان در بند 
دزدان دریایی سومالی هستند که آزاد شده و به 
کشور منتقل شده اند. این سه صیاد به همراه 17 
همکارشان در دو لنج از کنارک و چابهار در جنوب 
سیستان و بلوچستان برای صید ماهی رفته بودند 

که اسیر دزدان دریایی سومالی شدند. 
    

 واکنش هشدارآمیز محسن رضایی 
به احتمال حمله نظامی به ایران؛ 
دست ما روی ماشه است

محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در گفتگویی با شبکه العالم، درباره 
احتمال حمله نظامی آمریکا بــه ایران گفت: ما 
مرتب منتظر هســتیم آمریکایی ها حادثه ای را 
درست کنند که انتقام سخت شهادت برادرمان 
شهید قاسم سلیمانی بگیریم. دست ما روی ماشه 
اســت و اگر کاری انجام دهند به بهانه همان کار 
عمل خواهیم کرد. وی در عین حال تاکید کرد: ما 
به آقای ترامپ می گوییم که اگر حمله ای را شروع 
کردید مطمئن باشید هر چه را که روی میز برای 

قمار بازی گذاشته اید از دست خواهید داد.
    

پاسخ میرسلیم به رد  ادعای 
رشوه ۶۵ میلیاردی

هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان مجلس با 
اشاره به بررسی ادعای مصطفی میرسلیم مبنی 
بر رشوه ۶5 میلیاردی محمدباقر قالیباف، اعالم 
کرد که میرسلیم اسناد قابل قبولی ارائه نکرد و 
هیأت نظارت دالیل ایشان را قانع کننده تشخیص 
نداد. دفتر میرسلیم در واکنش، در بیانیه ای ضمن 
ارائه توضیحاتی، تصریح کرد: »خبر منتشر شده 
در خانۀ ملت ناقص و جهت دار است و امیدواریم 
هیأت نظارت بر رفتار نماینــدگان برای حفظ 
آبروی خود و رعایت انصاف آن را اصالح کنند و 
اال مهندس میرسلیم ناگزیر می شوند از طرز کار 

آن هیأت به کمیسیون اصل نود شکایت کنند.«
    

 برنامه انتخاباتی کارگزاران 
برای ۱۴۰۰ 

به گزارش ایلنا، سید حسین مرعشی، عضو 
شــورای مرکزی از عزم حزب متبوع خود برای 
ورود جدی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۴00 خبر داد و گفت: تاکنون گفت وگوهای 
بســیار مفصلی هم در کمیته سیاسی و هم در 
شــورای مرکزی کارگزاران صورت گرفته و در 
نتیجه  این گفت وگوها بنا شد که حزب چارچوب ها 
و برنامه ای را برای انتخابات سال آینده آماده کند 
و پس از آماده شــدن این برنامه، گروه هایی که 
عالقه ای نســبت به حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری و شــوراهای آینده دارند، یک ائتالف 

جدید را پیگیری کنیم.
    

واکنش حدادعادل به 
عذرخواهی پرویز فتاح

غالمعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به عذرخواهی فتاح از وی 
گفت: »آقای فتاح مطالبی را گفت تا حواشی اخیر 
تمام شود. من هم صحبتی نمی کنم و امیدوارم 
حواس مردم با توجه به شروع محرم بیشتر به اصل 
انقالب و امام حسین »ع« باشد.« وی افزود: »بهتر 
است من هم مطلبی نگویم و حاشیه سازی ها به 
پایان برسد.« گفتنی است پرویز فتاح، رئیس بنیاد 
مستضعفان اخیرا در پی واکنش ها به اظهارات 
جنجال برانگیزش درباره آن دسته از امالک بنیاد 
مستضعفان که در اختیار اشخاص و نهادهاست، 

عذرخواهی کرده است. 

اعضای برجام در نشستی 
که آمریکا قصد دارد در 

آن عدم پایبندی ایران به 
تعهداتش را گزارش دهد، 
حاضر نمی شوند؛ اینگونه 

گزارش آمریکا فرصت 
رسمیت پیدا نخواهد کرد و 
این کشور نخواهد توانست 

فرصت 3۰ روزه برای 
بررسی نقض برجام توسط 

ایران را کلید بزند

ریچارد هاس می گوید: 
آمریکای اول به راستی به 
آمریکای تنها تبدیل شده 

است. سیاست خارجی 
یکجانبه گرایی آمریکا را 

بیشتر از ایران منزوی کرده 
است. خروج از برجام و 

سپس تالش برای بهره بری 
از مزایایش کاری نشدنی 

است

تلویزیون دولتی ژاپن مدعی شــد که »رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد برای اولین 

بار به ایران سفر کند.
»ان. اچ. کی« روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک افزود 
که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امیدوار است اوایل 
هفته آینده با هدف گفت و گو و مذاکره با مقامات ارشد ایران، 

به تهران سفر کند.

گزارش می افزاید انتظار می رود که وی در این سفر، خواستار 
دسترسی کارشناسان این سازمان به دو سایت هسته ای اعالم 
نشده ایران شــود. تلویزیون ژاپن افزوده است: سازمان ملل 
متحد قطعنامه ای را در ماه ژوئن /تیر/ به تصویب رساند و از ایران 
خواست که به بازرسان اجازه دسترسی به این دو سایت را بدهد 
این قطعنامه توسط انگلیس، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود.

در این گزارش آمده است: ایاالت متحده آمریکا خواستار 

فشار آوردن به ایران اســت مایک پمپئو وزیر امور خارجه این 
کشور اوایل ماه جاری میالدی با گروسی دیدار کرد تا در مورد 
لزوم پاســخگویی ایران به درخواست آژانس انرژی هسته ای 

گفت و گو کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم دارد گزارش اولیه 
خود درباره برنامه هسته ای ایران را اوایل ماه سپتامبر /شهریور/ 
پیش از برگزاری نشست سران، منتشر کند پیش بینی می شود 

موضوع هسته ای ایران محور اصلی این نشست باشد.
»ان. اچ. کی« می گوید: سفر برنامه ریزی شده گروسی به 
ایران به دنبال دیدار کارشناسان ارشد سازمان بین المللی انرژی 

اتمی از ایران در اواسط ماه جاری میالدی است.
در پایان این گزارش آمده اســت: همچنین انتظار می رود 
گروسی با مقامات ایران در مورد تاسیسات هسته ای نطنز در 
مرکز ایران، جایی که ماه گذشــته در آن آتش سوزی رخ داد، 

صحبت کند.

رسانه ژاپنی: 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر می کند


