پنجشنبه 27شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7446

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

روحانی در پاسخ به جوسازیهای امریکا مبنی بر اجرای مکانیسم ماشه:

سپاه امنیت محلهها را تأمین میکند

President.ir

گروه سیاســی /رئیس جمهوری در واکنش به جو
ســازیهای امریکایــی مبنی بــر آغاز و بــه نتیجه
رســیدن مکانیســم ماشــه از چند روز دیگر ،تأکید
کرد که اساساً مکانیسمی شروع نشده که بخواهد
به نتیجه برسد.
توگویی
وزیــر خارجــه امریــکا روز دوشــنبه در گف 
مدعی شــد کــه ایــاالت متحــده ظرف یــک هفته
موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال میشود.
دولت امریکا بعد از شکست در تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران در جلسه شورای امنیت ،با تفسیر
خود از برجام به ســراغ مکانیسم ماشه یا «اسنپ
بــک» رفتــه کــه بــر اســاس آن همــه تحریمهای
ســازمان ملــل علیه ایــران بهصــورت خــودکار بر
خواهد گشــت .با این همه  13کشــور عضو شورای
امنیت مخالفت خود بــا این اقدام امریکا را اعالم
کردهانــد چرا کــه از نظر آنهــا کاخ ســفید از برجام
خارج شده و لذا حقی برای استفاده از سازوکارهای
داخلــی برجــام نــدارد .حــاال اما به نظر میرســد
آنچنــان کــه رئیــس جمهــوری در جلســه هیــأت
دولــت اعالم کــرد ،امریکاییهــا با مبنا قــراردادن
تفســیر خود ،اوایل هفته آینده اجرایی شــدن این
مکانیسم و برگشت تحریمهای سازمان ملل علیه
ایــران را اعالم کنند .در واکنــش به همین تالش و
البته مخالفتهای جهانی با برنامه امریکاست که
روحانی تأکید کرده اساساً مکانیسمی شروع نشده
که بخواهد به نتیجه برسد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی دیروز
در جلســه هیــأت دولــت ،تــاش امریــکا را بــرای
فعــال کردن مکانیزم ماشــه بهدلیــل مخالفت و
عدم همراهی دیگر کشــورها ،شکســت خــورده و
بینتیجــه خواند و تأکید کــرد :اکنون این امریکای
تنهای رســوا ،در این ماجرا دنبال این است که روز
شنبه و یکشنبه برای خودش شادمانی درست کند
و بگوید موفق شدم این مکانیزم را فعال کنم!
روحانــی خطاب بــه مقام های کاخ ســفید گفت:
شما چطور موفق شدید؟ شما که اصالً نتوانستید

بــه جــز رژیــم صهیونیســتی و دو کشــور کوچــک
منطقــه ،کشــوری را بــا خود همــراه کنیــد ،چطور
صحبــت از موفقیــت میکنید.رئیسجمهــوری
اظهارداشــت :بنابراین ملت ما کامال حواسشان
جمع باشــد روز شنبه و یکشــنبه روز پیروزی ملت
ایــران و روز شکســت مفتضحانه امریکاســت .باز
کانالهــای ضدایرانــی خارج از کشــور نیایند برای
خودشــان خبــر جعل کننــد و بگوینــد امریکا یک
ادعایــی کــرده و یک ماه هم صبر کــرده ،بنابراین
میتوانــد از ایــن مکانیــزم اســتفاده کنــد .اصــاً
مکانیزمــی شــروع نشــد تــا بــه نتیجــهای برســد.
روحانــی بــا بیان اینکــه مکانیزم ماشــه مربوط به
اعضای برجام اســت نه کشــوری که نه تنها از آن
خارج شــده بلکــه دیگران را تشــویق به خــروج از
آن کرده و هر کشــوری را هم که قطعنامه شــورای
امنیــت را اجرا کــرده ،تنبیه میکنــد ،گفت :اینکه
خیلی روشن است چنین آدمی صالحیت چنین
کاری را ندارد .این پروسه معموالً پروسه یک ماهه
اســت ،پایان شــهریور این پروســه تمام میشود و
امریکا خوشــبختانه نتوانســت این پروســه را آغاز
کند.رئیسجمهــوری با تأکید بر اینکه امریکا باید
به دنیا بگوید در مکانیزم ماشــه شکســت خورده
اســت ،افزود :این شکســت امریکا ،از پیروزیها و
موفقیتهای بزرگ تاریخی ایران است.
ëëیکبار دیگر در شــرایط مشــابه دفــاع مقدس قرار
گرفتهایم
وی در ادامه با ادای احترام به روح بلند شــهدای
دوران دفــاع مقــدس و خانواده بــزرگ ایثارگران
کشــور به مناســبت فرا رسیدن ســالروز آغاز دفاع
مقدس ،گفت :ملت ایران یکبار دیگر در شــرایط
مشــابه دفــاع مقــدس قــرار گرفتــه و بــا جنگــی
تمــام عیــار و ناجوانمردانه در عرصــه اقتصادی
روبهروســت.رئیسجمهوری بــا بیــان اینکــه
امریکاییهــا بهدنبــال آن بودنــد تــا در ماههــای
خرداد و تیر ســال  97فروپاشی اقتصادی ،در ماه
مرداد فروپاشــی اجتماعی و تــا پایان پاییز همان
ســال کشــور را بــا فروپاشــی امنیتی مواجــه کنند،

افــزود :در اثــر همین فکــر خــام و کودکانه حاکم
بر کاخ ســفید ،آنها دنبال ایــن بودند که به تعبیر
خودشــان در  22بهمــن در ایــران حضــور یافته و
بر اوضاع کشــور مســلط شــوند.روحانی با اشــاره
بــه شکســت مفتضحانــه امریکاییهــا در تمدید
تحریم تســلیحاتی کشــورمان و در ادامه تالش از
پیش شکست خورده برای فعال کردن مکانیسم
ماشــه ،اظهار داشت :امروز همانطور که پیروزی
ملت ایران در دفاع مقــدس را تبریک میگویم،
پیشاپیش پیروزی بزرگ و تاریخی ملت ایران در
به شکســت انجامیدن تالش امریــکا برای فعال
کردن مکانیسم ماشه را نیز تبریک میگویم.
 ëëرشد اقتصادی ایران منفی  25درصد نیست
رئیسجمهــوری در ادامــه بــا اشــاره بــه حرکــت
بسیار خوب جاری در کشور در زمینه تولید و رشد
اقتصــادی ،تصریح کــرد :رئیسجمهوری امریکا
چنــدی قبل مدعی شــده بود که رشــد اقتصادی
ایــران منفی  25درصد اســت ،در حالی که رشــد
اقتصــادی ایران تحــت تأثیر تحریمهای شــدید
و محدودیتهــای کرونــا ،بــه منفــی  0.6درصــد
رســیده و کاهش شدید نرخ رشــد اقتصادی تا 20

و  25درصد مربوط به امریکا و کشورهای دوست
و همپیمان امریکا اســت.وی با بیان اینکه در سه
ماهــه اول امســال در زمینه کشــاورزی و صنعت
از رشــد خــوب برخــوردار بودهایــم ،خاطرنشــان
کــرد :امروز کشــور در زمینههای زیرســاختی ،گاز،
نفت ،پتروشیمی ،فوالد ،آبرسانی ،برقرسانی،
سدســازی ،راهســازی ،توســعه خطــوط ریلــی و
مقابلــه موفــق بــا کرونــا ،موفقیتهای بــزرگ و
عظیمی به دســت آورده اســت.رئیسجمهوری
با اشــاره به گسترش قابل توجه شبکه ارتباطی با
سرعت باال در سراسر کشور ،گفت :خوشحالم که
توانســتیم اینترنت رایگان برای آموزش مجازی
دانشآمــوزان و  700هــزار معلــم ارائــه دهیم و
انشاءاهلل اینترنت آموزشی مورد نیاز دانشجویان
هم رایگان خواهد شد.
ëëمشکل گرانی کاال باید حل شود
روحانــی بــا بیــان اینکه متأســفانه با وجــود آنکه
مشــکالت صــادرات و واردات به وجــود آمده در
اثــر محدودیتهــای کرونا برطرف شــده ،اضافه
کــرد :اما بهدلیل برخی مســائل و ســودجوییها،
کاالهایی که بعضاً در کشور مازاد تولید هم دارند،

گران به دست مردم میرسند که باید این مشکل
حل شــود.رئیسجمهوری با بیان اینکه از ابتدای
دولت دوازدهم اصرار داشــتم که سیســتم توزیع
کشور نیاز به یک وزیر و وزارتخانه تخصصی دارد،
اظهــار داشــت :بــه معــاون اول رئیسجمهوری
مأموریــت دادهام کــه توجــه بیشــتری را صــرف
مدیریــت نظــام توزیع در کشــور کند تا مــردم به
خاطر تأمین کاالهایی که به اندازه کافی در کشــور
تولید یا وارد شدهاند ،تحت فشار قرار نگیرند.
روحانــی تصریــح کــرد :البتــه راه حــل اساســی و
اصلــی رفع مشــکل نظــام توزیع ،اســتقرار کامل
دولت الکترونیک و پایش دقیق و مســتمر کاال از
مبدأ تولید تا مقصد نهایی مصرف است تا امکان
ســودجویی و داللــی در ایــن مســیر از بیــن برود.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :اعتراف میکنم
که مردم برای تأمین کاالهایی که در بازار به اندازه
کافی موجود هســت ،به لحاظ قیمتی در فشــار و
مضیقه هســتند .اگر چه این حق قانونی مجلس
اســت که با وزیر پیشنهادی دولت مخالفت کند،
امــا انتظــار ایــن بــود که مجلــس نیز بــا مالحظه
شــرایط کشــور و منطقــه و جهــان و جنــگ تمام
عیــار اقتصــادی علیه کشــورمان به دولــت یاری
برســاند.روحانی همچنین با ارائه آمــار و ارقامی
در ارتباط با افزایش حقوق و مستمری کارکنان و
بازنشستگان گفت :دولت در حد توان خود تالش
کرده به بهبود وضعیت زندگی کسانی که حقوق
ثابــت دریافت میکننــد ،کمک کنــد .روحانی در
بخش دیگری از سخنانش گفت :متأسفانه برخی
از کشــورهای منطقــه کــه مردمشــان مســلمان و
متدین هستند ،حاکمانشان نه دین را میفهمند
نــه دِین را میفهمند .الاقــل اینها ادعای عربیت
میکنند .خوب چه شد .عربیت کجا رفت عروبت
چه شــد .در فلسطین هر روز دارند جنایت بیشتر
میکنند چطور شما دســت دراز کردید به سمت
اسرائیل و به او در این منطقه پایگاه بدهید .تمام
عواقب وخیمی که پیــش بیاید در این منطقه به
عهده شماست.

پیامدهای استفاده امریکا از مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد

اقناعسازی ،رمز موفقیت دیپلماسی ایرانی
ناصرالدین حیدری
تحلیل گر امنیت بین الملل

و به نظر میرســد ظرفیت آن در مخالفت نهایی
با بازگشت تحریمها علیه ایران بیشتر است.
اگر امریکا موفق به دورزدن ساز و کار حل اختالف
ذیــل برجــام شــود ،احتمــاالً بتواند با اســتفاده از
بندهای  10تا  12قطعنامه  2231حتی با مخالفت
چین و روســیه کار را تا مرحله نهایی پیش ببرد و
در چنیــن موقعیتــی موضــوع را در دســتور کار
شــورای امنیــت قــرار دهــد و رایزنــی و تصویــب
قطعنامه جدید یــا برگرداندن تحریمهای قبلی
بهصورت خودکار را پیگیری نماید.
در چنیــن شــرایطی میتوان تصور کــرد که نقش
حمایت گرایانه روسیه و چین ثمربخش نخواهد
بــود .بــا ایــن وضعیــت امریــکا در پــی آن اســت
کــه ایــران را وادار بــه مذاکــره کنــد یــا حداقــل در
شرایطی قرار دهد که گزینه مذاکره را مد نظر قرار
دهــد و شــرایط الزم بــرای امریکا جهت پیشــبرد
سیاســتهای خــود در ســطح شــورای امنیــت با
همتایانش فراهم گردد.
در انتها باید تصریح کرد که شورای امنیت سازمان
ملــل متحد نه تنها نهادی حقوقی نیســت ،بلکه
مافوق قانون وکامالً سیاسی است که تصمیمات
آن نیز برآیند مالحظات و چینش سیاســی است.
میتــوان پیشبینی کرد که این موضوع تبدیل به
یکی از سختترین جدالهای سیاسی و تصمیم
در شورای امنیت گردد که تا به حال سابقه نداشته
اســت .شــقاق میان اعضای دائم یعنی امریکا از
یک طرف و روسیه و چین از سوی دیگر کل اعتبار
شورای امنیت را با مشــکل مواجه خواهد کرد .در
صورت پیشــبرد موضــوع مطابق نیــات ترامپ و
تیــم او در فــردای ســی امیــن روز ،حداقل ممکن
اســت روسیه و چین برگشــت خودکار تحریمها و
قطعنامههــای قبلی در مورد ایران را بهرســمیت
نشناســند ،یعنی ایران از نظر امریکا و حامیان آن
دوباره ذیل فصل هفتم منشــور قرار گیرد ،روسیه
و چیــن همچنان خــود را پایبنــد قطعنامه 2231
بداننــد ،در ایــن صــورت از اقتدار و اعتبار شــورای
امنیت دیگر چیزی نمیماند.
اقــدام بعدی امریکا و تســلیم اعالمیه به رئیس
اندونزیایی شورای امنیت نشان داد به رغم اینکه

وی اعالمیه امریــکا را تحویل گرفت ولی بعد 13
عضو دیگر شــورا اعــام کردند که امریکا به علت
خــروج از برجــام حــق برگردانــدن تحریمهــا را
ندارد و با امریکا مخالفت کردند و رئیس دورهای
شــورای امنیت درخواســت امریــکا را قابل قبول
ندانست.
ëëاقدامات ایران
جمهوری اســامی ایــران برای اســتیفای حقوق
خــود برطبق برجــام اجــرای بندهــای مربوط به
انقضای تحریمهای تسلیحات متعارف در تاریخ
 27مهر  99را از حقوق مسلم خود دانست و برای
پیشبرد این موضوع دیپلماسی خود را بهصورت
دوجانبه با روســیه و چین و بهصورت چندجانبه
به شکل نامه نگاری وزیر خارجه با رئیس شورای
امنیت و نماینده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
و بهصــورت دوجانبــه با  13عضو شــورای امنیت
در نیویــورک و مراکــز سیاسیشــان و بــا ســایر
کشــورها پیگیری نمود .مخالفت اعضای شورا به
شــکل دو رأی منفــی و  11رأی ممتنــع در مقابــل
دو رأی مثبــت امریــکا و دومینیکــن به قطعنامه
تحریم تســلیحاتی ایــران و متعاقبا مخالفت 13
عضو بــا اعالمیــه امریکا بــرای بازگردانــدن خود
کار تحریمهــای قبــل از برجــام ،نشــانه موفقیت
و نتیجــه بخــش بــودن اقدامــات ایــران در اقناع
ســایرین بــرای مخالفــت بــا امریــکا بوده اســت.
شکســت مفتضحانــه امریــکا در بیاثر بــودن دو
اقــدام یــک جانبه امریکا نشــان دهنده شکســت
سیاستهای این کشور در موارد ذیل است:
 شکست راهبرد فشار حداکثری بر ایران؛ شکســت امریــکا و هیــأت حاکمــه ترامپ برایکشاندن ایران به میز مذاکره؛
 بینتیجه بودن و شکست گروه اقدام علیه ایراندر همــراه کردن دیگران با هدف تبدیل اقدامات
یــک جانبــه امریــکا بــه یــک اقــدام چندجانبــه
علیه ایــران که برایــان هوک بهخاطــر آن مجبور
بــه اســتعفا شــد؛ -تــرس از شکســت ترامــپ در
انتخابــات موجب شــده کــه امریکا بــرای امنیتی
کردن فشــار حداکثری شکست خورده خود علیه
ایــران ،دســت به قمار سیاســی بــرای برگرداندن

زمزمه کاندیداتوری کدخدایی

خبر دیگر اینکه ،عصر ایران نوشته است که خبرهای غیر رسمی حاکی از آن
اســت عباســعلی کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان این روزها در حال بررسی
کاندیداتــوری انتخابــات ریاســت جمهوری ســال  ۱۴۰۰اســت .شــنیدهها حاکی از
آن اســت که برخی شــخصیتهای سیاســی اصالحطلب و اصولگرا از عباسعلی
کدخدایی خواســتهاند برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال  ۱۴۰۰ثبتنام کند
توگــو با روزنامــه اطالعات
و وارد کارزار انتخاباتــی شــود .کدخدایــی اخیــراً در گف 
اعالم کرده دیگر تمایلی برای حضور در شورای نگهبان ندارد و تیرماه نیز از قائم
مقامی دبیر شــورای نگهبان کنارهگیری کرده است .بر اساس پیشنویس اصالح
قانون انتخابات ریاســت جمهوری که در مجلس در حال بررســی اســت ،اعضای
شورای نگهبان میتوانند با  ۸سال سابقه عضویت در شورای نگهبان ،در انتخابات
ریاست جمهوری داوطلب شوند.

ادامه بازداشت اعضای شورای شهر در بوشهر و ساری

شــنیدیم که ،علی حســنپور ،دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان بوشهر
گفت :دومین عضو شورای شهر بوشهر روز سهشنبه حسب دستور قضایی توسط
اداره کل اطالعات استان بوشهر دستگیر شد .به گزارش ایلنا ،وی افزود :رسیدگی
به اتهام وی و ســایر افراد دســتگیر شده قبلی در شعبه هفتم دادسرای عمومی و
انقالب بوشهر در حال رسیدگی است .گفتنی است رئیس شورای شهر بوشهر هم
روز دوشنبه بازداشت شده است.دیروز همچنین اعالم شد که در ادامه رسیدگی به
پروندههای مالی شهرداریساری ،توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره
ی شهر ساری دستگیر شد.
کل اطالعات استان مازندران یکی دیگر از اعضای شورا 
دادســتان مرکز استان با تأیید دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری گفت:
پیش از این چهار عضو شــورای شــهر ســاری دستگیر شــده بودند که با دستگیری
این عضو شورا ،تعداد اعضای دستگیر شده شورای شهر ساری به پنج نفر رسید.
به گفته کریمی با دســتگیری  ۵نفر از  ۹نفر اعضای شورای پنجم ساری ،این شورا
از حد نصاب افتاده و نمیتواند تشــکیل جلسه دهد و قانون باید درباره چگونگی
ادامه فعالیت این شورا تصمیمگیری کند.

میرسلیمدرتدارکتفحصازشورایهماهنگیاقتصادی

دست آخر اینکه ،مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس از قصد خود
بــرای تهیه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
ســران قــوا خبــر داد .به گــزارش ایســنا ،وی در بخشــی از نطق میان دســتور دیروز
خود با انتقاد از عملکرد شورای عالی اقتصادی سران قوا تأکید کرد :از نمایندگان
درخواســت میکنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند ســال
اخیر شــورای اقتصادی ســران قوا اعــام کنند .وی ادامه داد :از مجمع تشــخیص
مصلحت نظام درخواست میکنم نتیجه نظارت خود درباره اجرای سیاستهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی را بــه اطالع مجلس برســاند ،به نظــر اینجانــب ورود در
فرآیندهایــی چــون اســتیضاح و اثبات بیکفایتی بیش از ســه ماه وقت ارزشــمند
مجلس را درگیر حواشــی میکند و از کارهای اصلی باز میدارد؛ ضمن اینکه آب
به آسیاب دشمنان میریزد.

هشدار ایران به ماجراجویی جدید امریکا

ظریف :دروغگو میخواهد ترامپ را به مادر همه باتالقها بکشاند

بــه دنبال موج ســواری سیاســی و رســانهای رئیسجمهــوری و وزیر خارجه
امریکا نسبت به ادعای مجعول رسانه امریکایی «پولیتیکو» مبنی بر تالش
ایران برای ترور ســفیر امریکا در آفریقای جنوبی ،وزیر خارجه و ســفیر ایران
در ســازمان ملل نســبت به هرگونه ماجراجویی جدید بــه مقامهای امریکا
هشدار دادند.
بــه گزارش «ایــران» ،محمد جــواد ظریف در «توئیتر» نوشــت« :دروغگوی
همیشــگی با طرح هشــداری دروغین ،دونالد ترامپ را گمراه کرد تا دشمن
شماره یک داعش را ترور کند .هم اکنون وی تالش میکند تا از طریق ارائه
هشدار دروغین جدیدی ،ترامپ را به مادر تمامی باتالقها بکشاند و فریب
بدهــد ».وزیــر امورخارجه با اشــاره به ادعای یک رســانه غربــی درباره ترور
سفیر امریکا در آفریقای جنوبی نوشت« :منبع پولیتیکو :مقامات امریکایی.
منبع ترامپ :گزارش جراید .زمان بیدار شدن است».
همزمــان جمهــوری اســامی ایران طــی نامهای بــه دبیرکل ســازمان ملل
و رئیس شــورای امنیت ،با اشــاره به تهدیدات گذشــته امریــکا علیه ایران و
نیز ترور ســردار سلیمانی ،از شــورای امنیت خواست این کشور را وادار سازد
به تهدیدات و ســایر اقدامات غیرقانونی و سیاســتهای غیرمسئوالنه خود
پایــان دهد.ایــران در ایــن نامه که از ســوی مجید تخت روانچی ،ارائه شــده
اســت ،ضمن هشــدار نســبت به اینکه امریکا مســئول هرگونــه ماجراجویی
احتمالی خواهد بود ،اعالم کرد :ایران در دفاع مشــروع از ملت ،سرزمین و
منافع خود لحظهای تردید نخواهد کرد.
سهشنبه گذشــته گزارشی در نشریه امریکایی «پولیتیکو» منتشر شد که طی
آن ،بــه نقل از مقامهای آگاه دولت امریکا ادعا شــده بــود که ایران در حال
طراحی برای ترور ســفیر این کشــور در آفریقای جنوبی بوده اســت .باوجود
اینکــه این رســانه منبع خــود را مقامهــای آگاه دولتی عنوان کــرده بود ،اما
رئیسجمهوری و وزیر خارجه این کشــور با اســتقبال از این گزارش و استناد
بــه آن ایــران را تهدید کردند .از جملــه دونالد ترامپ که در توئیتر نوشــت:
«بر اســاس گزارشهای رســانهای ،ایــران احتماالً در حــال برنامهریزی یک
ترور یا حمله دیگری علیه ایاالت متحده برای گرفتن انتقام کشتن [سردار]
ســلیمانی اســت کــه بهدلیــل برنامهریزی او بــرای حملــهای در آینده ،قتل
نیروهای امریکایی و رنجی که ســالها ایجاد کرد ،انجام شد .هر حملهای از
ســوی ایران به هر شــکلی علیه ایاالت متحده ،با حملهای به ایران با شدت
 ۱۰۰۰برابر پاسخ داده میشود».
ëëتالش اسرائیل برای جاسوسی از سفارت ایران در آفریقای جنوبی
یــک فعــال رســانهای آفریقــای جنوبــی بــا انتقــاد از سیاســت خارجــی
مداخلهجویانــه رژیــم صهیونیســتی در کشــورش فــاش کــرد کــه اســرائیل
از آنهــا میخواهــد از ســفارت ایــران در آفریقای جنوبی جاسوســی کنند .به
گزارش ایســنا« ،زاما زیکوبو» از فعاالن رســانهای آفریقای جنوبی با افشــای
ایــن مطلــب در صفحه توئیتــرش درباره سیاســتها و دخالتهــای رژیم
صهیونیســتی در آفریقای جنوبی نوشــت« :رژیم صهیونیســتی در آفریقای
جنوبی از ما میخواهد در جنبش بایکوت و تحریم (کاالهای اســرائیلی) ،از
فلســطینیها رویگردان شویم .جاسوسی دشمنانش بویژه سفارت ایران در
آفریقــای جنوبی را بکنیــم و مأمورانمان در آژانس امنیت کشــور را مجبور
کنیم که متحدانمان را رها کنند و خواســتار مشارکتشان در تالشها برای
ترور دالمینی زوما به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا هستند».

خبــــر

امریــکا بعــد از خــروج از برجــام در پــی آن بوده
اســت کــه مانــع رفــع تحریمهــای تســلیحاتی
ایــران شــود و کل ســاختار تحریمــی قبلــی را کــه
بــر اســاس قطعنامــه  2231در اجــرای تعهدات
برجامــی خنثــی میشــوند ،برگردانــد و در ایــن
خصــوص شــروع بــه اقداماتی نمــوده کــه به هر
طریق ممکــن مانع لغو تحریمهای تســلیحاتی
ایران گردد.اقدام حداکثری امریکا برای تصویب
قطعنامــه تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران در
شــورای امنیــت با رأیگیــری در نشســت مجازی
شــورای امنیت -که حتی به وتوی روســیه و چین
نیاز نشــد -و قطعنامه پیشــنهادی امریکا بهرغم
اصالحیــه بــا آرای دو رأی منفــی و  11رأی ممتنع
در مقابــل تنهــا دو رأی مثبــت تصویــب نشــد به
شکســت مفتضحانــه امریــکا انجامید.بهدنبــال
بینتیجــه شــدن این اقــدام ،امریــکا تهدید کرده
که با اســتفاده از به اصطالح مکانیســم ماشــه در
پــی برگردانــدن تمامی قطعنامههــای تحریمی
ایــران وفق فصل هفتم منشــور از جمله  1929که
کاملترین آنهاســت و همه آنها براساس برجام
ملغــی شــدهاند ،میباشــد .مهمتریــن چالــش
هیــأت حاکمــه ترامــپ بــا برجــام و قطعنامــه
مربوطــه از ابتــدا زمــان بندیهــای مطروحــه در
برجام و قطعنامه  2231که به برجام مشروعیت
حقوقی داده ،بوده است .با توجه به اینکه اهداف
امریکا برای تغییر رژیم و فشار حداکثری شکست
خورده اســت و مردم ایــران فهمیدهاند که علت
اصلــی مشــکالت امریکاســت ،رژیــم ترامــپ که
از اول بــر مهلتهــای قانونــی رفــع تحریمهــا
حســاس بوده بــه هر ترفنــدی دســت میزند که
برجــام و قطعنامــه  2231را بیخاصیــت کنــد و
نظام تحریمی ســازمان ملــل را برگرداند.امریکا
بــرای اســتفاده از ســازو کار ماشــه و بــه اصطالح
اســنپ بــک اســتدالل کــرده کــه چــون از ابتــدا
یکــی از طرفهــای برجــام بــوده هنــوز original
 participantقطعنامــه  2231شــناخته میشــود
و میتواند بــا دادن اصطالحــاً ابالغیه(اطالعیه)
( )notificationاســنپ بــک را فعــال کند و پیش
از رســیدن موعد برداشته شــدن محدودیتهای
تســلیحاتی (متعــارف) در مهــر مــاه  99مانــع
برداشته شدن تحریم تسلیحاتی گردد.
اکنــون ســؤال محــوری این اســت که آیا اســتفاده
از مکانیســم ماشــه بــرای امریــکا مقدور اســت و
بدیــن ترتیب مرگ برجام حتمی اســت؟ جواب
مقــدر اولیه آن اســت حــال که قطعنامــه تمدید
تحریمهــای تســلیحاتی شکســت خــورده و در
آســتانه انتخابات امریــکا ،ترامپ به هــر اقدامی
دســت میزنــد کــه برجــام و قطعنامــه  2231را
بیخاصیت کند و وفق تفســیر طرف امریکایی از
قطعنامــه  2231ظاهــراً نظام تحریمی ســازمان

ملل علیه ایران قابل برگشت میباشد.
ëëمکانیسم ماشه از منظر سایر طرفهای برجام
طرفهای دیگر برجام از جمله سه کشور اروپایی
و چیــن و روســیه در مــورد قانونــی یــا غیرقانونی
بودن اقــدام امریکا اختالف نظر داشــتهاند ،ولی
اعتقــاد دارنــد کــه اســنپ بــک بــه علــت خروج
رســمی امریــکا از برجــام براســاس یادداشــت
رســمی رئیسجمهــوری امریــکا در  8مــه،2018
پایــه و مبنای حقوقی نــدارد و لــذا همچنان باید
در ایــن مــورد انتظار شــکاف بین امریــکا و اروپا و
روســیه و چیــن را داشــت .بویژه که جــوزف بورل
رئیــس سیاســت خارجــی اروپــا اعــام کــرده که
اســتفاده از اسنپ بک توســط امریکا غیرحقوقی
و غیرقانونــی است.ســه کشــور اروپایــی بهرغــم
اینکه خروج امریکا و اصرار بر برگرداندن خودکار
تحریمها توســط امریکا برایشــان غیرقابل قبول
است و خروج امریکا را چالش برای خود توصیف
میکننــد ،در عین تعهــد به برجام قائــل به رفع
تحریمهــای تســلیحات متعــارف مخصوصاً در
مهرماه  99نیستند و به نوعی در پی راضی کردن
چین و روســیه هســتند که تحریمهای تسلیحات
متعارف چند ســال دیگر تمدید شــود و این نظر
را زمینه مصالحه و راضی کردن امریکا میدانند.
بــا وجــود مخالفتهای روســیه ،چیــن و اتحادیه
اروپا ،امریــکا اصرار دارد بهرغم خــروج از برجام
وضعیــت حقوقی خــود بهعنوان طرف شــرکت
کننــده در برجــام را حفــظ کنــد .امریکاییها نیاز
به این وضعیــت حقوقی دارند تــا بتوانند تالش
کنند تمامــی تحریمهای گذشــته را در چارچوب
ســازمان ملــل متحــد علیــه ایــران برگرداننــد.
ایــن چالــش بخشــی از این وضعیت سرچشــمه
میگیرد که پس از خروج رســمی امریکا از برجام
در تاریــخ  8مــه 2018هیچ تالشــی بــرای اصالح
قطعنامــه  2231ناظــر بــه خروج امریــکا صورت
نگرفــت و نه رئیس شــورای امنیت بیانیهای دایر
بر خارج بودن امریکا از شــمول بند  10صادر کرد
و نه طرفین برجام در این مورد در شورای امنیت
اقدامــی بهعمل آوردند .لــذا برخی بر این باورند
کــه با وجــود واقعیــت خــروج امریــکا از برجام و
غیرقانونی بودن استفاده این کشور از اسنپ بک،
این کشــور استفاده از بند  10قطعنامه  2231را به
نفع خود تفسیر میکند.
ëëارزیابی دامنه مخالفت روسیه و چین با امریکا
در این مســیر حتی اگر امریکا کشــورهای اروپایی
را بــا خود همــراه کند ،با امــکان مخالفت چین و
روســیه مواجه خواهد بــود .قابل تصور اســت که
ایــران تحریم شــده ذیل تحریمهــای یک و چند
جانبــه منافع قابل توجهی برای روســیه از جمله
حذف کامل ایران از بازار نفت و گاز بهدنبال دارد.
با وجود این روســیه مخالفت خــود را با اقدامات
امریکا ابراز کرده است .چین در مقایسه با روسیه
بیش از روسیه از بازگشت تحریمها متأثر میشود

خودکار تحریمهــا علیرغم اینکه ســایر اعضای
شــورای امنیــت دیگــر این کشــور را عضــو برجام
نمیشناسند و به تبع آن امریکا را دارای حقوق بر
طبق قطعنامه  2231ندانند ،زده است؛ این قمار
سیاســی تا بحال آشــکارا شکســت خورده اســت.
بنابراین بهنظر ضروری است جمهوری اسالمی
ایــران در راســتای مبــارزه و مقاومــت در مقابــل
امریکا همچنان اقدامات ذیل را پیگیری نماید:
 اســتفاده از ظرفیتهــای دیپلماســی دو وچندجانبه و رسانهای در کشورهای مختلف بویژه
در کشورهای عضو شورای امنیت بهمنظور تبیین
شرایط پیرامون برجام و الزامات قطعنامه 2231
بهمنظور روشــن ســاختن رفتارهای قلــدر مآبانه
امریکا در توسل به مکانیسم به اصطالح ماشه؛
 روشنســازی و اقنــاع جامعــه جهانی بــر لزوممقابله جدی بــا رفتارهای غیرحقوقی و مغایر با
قواعــد قوام یافتــه و رویههای حقــوق بینالملل
که از زمان تأســیس سازمان ملل متحد و شورای
امنیــت بــرای حفــظ امنیــت دســته جمعــی و
جلوگیری از هرج و مرج شکل گرفته اند؛
 روشنســازی فقــدان حســن نیــت و ســوء نیتامریــکا و سوءاســتفاده خودســرانه ایــن کشــور از
فرآیند حل اختالف برجام و قطعنامه 2231؛
 توافق ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی وسفر مدیر کل آژانس به تهران و مالقات نامبرده
بــرای رفع اختــاف و انعکاس نتایــج مثبت این
ســفر در گزارش بعدی مدیر کل به شورای حکام
در نشست سپتامبر شورای مذکور میتواندامریکا
را بیشــتر منزوی نموده و کشــورهای اروپایی را در
موضع بهتری برای مخالفت با امریکا قرار دهد؛
 تابه حال روشــن شده که میان اکثریت اعضایشــورای امنیت و امریکا گسســت و شــکاف وجود
دارد ،بیاعتنایــی امریــکا بــا مخالفــت صریــح
دیگــران و ادامــه اصــرار غیــر قانونــی ایــن کشــور
بــر برگشــت تحریــم در پایــان  30روز(یعنــی 20
ســپتانیر  )2020مادامی که این شکاف تداوم یابد
منجر به شکست بعدی امریکا و بنفع جمهوری
اسالمی ایران خواهد بود؛
 کشورها بر اساس مصالح و منافع خود تصمیممیگیرنــد و منافــع و مصالح جمهوری اســامی
ایران ایجاب میکند که همانطورکه مقام معظم
رهبری تبیین فرمودند :دولت و حاکمیت باید بر
این منوال فکر کند که ما تا ده ســال دیگر تحریم
هســتیم و بــرای حــل معظالت و مشــکالت باید
همواره نگاه به دورن داشــته باشــیم .برای اینکه
حتــی اگر امریــکا در پیگیری اقدامــات خود برای
برگردانــدن تحریمهــا در شــورای امنیــت موفق
نشــود و بار دیگــر بیآبرو گــردد ،تحریمهای یک
جانبــه خــود را تشــدید خواهــد کــرد و حتــی در
صــورت شکســت ترامپ بعید اســت ،جمهوری
اســامی ایران براحتی از معضــات تحریمهای
امریکا خالص شود.

دیگه چه خبر

مکانیسمی شروع نشده که به نتیجه برسد

خبــر اول اینکه ،فرمانده ســپاه تهران ،در خصوص طــرح امنیت محله محور
سپاه محمد رسولاهلل تهران بزرگ گفت :با استفاده از ظرفیت بسیج ،در محالت
مختلف شــهر تهران پایگاههایی تأســیس شــده که با اســتفاده از ظرفیت نیروی
انســانی ایــن پایگاهها در تالش هســتیم امنیــت محالت پایتخت و شــهروندان را
برقرار کنیم .به گزارش برنا ،سردار محمد یزدی گفت :در محالت مختلف تهران
تیمهای ضربت تشکیل شده است تا با اراذل و اوباش و سایر مخلین امنیت مردم
مقابلــه کنند .به گفتــه وی طرح امنیت محله محور با همکاری و هماهنگی کامل
با نیروی انتظامی و دســتگاه قضا در دســتور کار قرار گرفته اســت و از زمان اجرای
این طرح امنیت محالت تهران ارتقا یافته اســت.همچنین سپاه ولی عصر(عج)
خوزستان هم در اطالعیهای اعالم کرد :در پی درخواستهای اخیر مردمی نسبت
به ارتقای امنیت عمومی جامعه در پی سرقتها و ناامنیهای اخیر در شهرستان
اهواز ،این نهاد آمادگی دارد در این زمینه ورود کند.

