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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بســیاری بر این باور بودند که اروپا 
برای به راه انداختن مکانیســم ماشه، 
منتظر تعیین تکلیف استیضاح دونالد 
ترامپ در آمریکا یا نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 خواهد ماند؛ اما 
اروپا دیروز با اعالم آغاز فرآیند مکانیسم 
ماشــه، نشــان داد که تا آن زمان صبر 

نکرده است.
فرانســه، انگلیس و آلمان یا همان 
تروئیکای اروپایی، دیروز به طور رسمی 
با انتشــار بیانیه ای از آغاز روند اجرای 
مکانیسم ماشه با هماهنگی سرویس 
روابط خارجی اتحادیه اروپا، خبر دادند 
و دلیل آغاز آن را »نقض توافق از سوی 

ایران« اعالم کردند. 
ایران پانزدهم ماه جاری، دقیقا دو روز 
پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، گام 
پنجم خود در کاهش تعهدات برجامی 
را برداشــت و طی بیانیه ای تاکید کرد 
که به هیچ یک از محدودیت های برجام 
پایبند نمی ماند. ســازمان انرژی اتمی 
نیز در پی این تصمیم اعالم کرد که »از 
این پس برنامه هسته ای ایران از جمله 
میزان اورانیوم غنی شــده دیگر با هیچ 
محدودیت عملیاتی روبرو نخواهد بود.«

هراس از گام پنجم
گام پنجم ایران بیــش از چهار گام 

قبلی نگران کننده بود، زیرا محدودیتی 
که ایران در این گام، خود را از قید آن رها 
کرد، مربوط به شمار سانتریفیوژهای 

فعال است.
مطابق برجام ایــران تنها می تواند 
پنج هزار سانتریفیوژ نســل اول فعال 
داشته باشد. این میزان سانتریفیوژ توان 
صنعت هسته ای برای ساخت بمب اتم 
را محدود می کند اما اکنون با عدم تعهد 
ایران به این محدودیت، ایران می تواند 
تعداد بسیاری سانتریفیوژ جدید نصب 
و اورانیوم بیشتری را با سرعت باالتری 
غنی سازی کند که برای ساخت بمب اتم 
کافی است.  هرچند که ایران بارها اعالم 
کرده قصد ساخت بمب اتم را ندارد، اما با 
برداشتن گام پنجم اروپا از این موضوع 
ابراز نگرانی می کند. از سوی دیگر، اروپا 
هشــدار می دهد که چنین وضعیتی، 
منجر به رقابت در منطقه و تالش دیگر 
کشــورها برای دســتیابی به بمب اتم 

خواهد شد.
بر همین اساس تروئیکای اروپایی 
به رغم فعال کردن مکانیسم ماشه، تاکید 
کرده که قصدش از این کار بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران 
یا همان »اســنپ بک« نیســت، بلکه 
قصدش حل اختالفات است. در بیانیه 
دیروز اتحادیه اروپا آمده است: »با توجه 
به اقدامات ایران ما هیچ انتخاب دیگری 

نداشــتیم جز اینکه امروز نگرانی های 
خود را در رابطه بــا اینکه ایران دیگر به 
تعهدات خــود در برنامــه جامع اقدام 
مشترک )برجام( عمل نمی کند، نشان 
دهیم و طبق مکانیســم حل اختالف، 
مطابق با بند 36 در برجام این مســئله 
را به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم.«

یک فرآیند 65 روزه
اما مکانیسم ماشه دقیقا چگونه عمل 
 )Snapback( می کند؟ این مکانیسم
در راســتای حل  اختــالف در برجام 
پیش بینی شــده و فرآیندی است که 
اگر یکــی از طرف های برجــام به این 
جمع بندی برســد که طرف دیگر به 
تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند 
نیست، می تواند به کمیسیون مشترک 
شــکایت کند. اگر در بــازه زمانی 3۵ 
روزه، موضوع شکایت آنگونه که شاکی 
می خواهد حل و بررسی نشود، شاکی 
می تواند موضوع حل نشده را به عنوان 
دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام 
در نظر بگیرد. همچنین شاکی می تواند 
با آگاه سازی شورای امنیت سازمان ملل 
درباره حل نشدن موضوع شکایت، عدم 
اجرای چشــمگیر آن را متضمن شود. 
پس از آن، شــورای امنیت نیز 30 روز 
فرصت دارد تا درباره اســتمرار تعلیق 
تحریم ها یا بازگرداندن آن ها قطعنامه 
صادر کند. اگر در این مدت، شــورای 

امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه 
صادر کند، تمام تحریم های شــورای 
امنیت ســازمان ملل که قبل از برجام 
برقرار شــده بودند، به طور اتوماتیک 
بازمی گردند. به این ساز و کار، مکانیسم 
ماشــه )Snapback( یا بازگشــت 
ســریع تحریم ها هم می گویند. نکته 
مهم این سازوکار، این است که بازگشت 

تحریم ها، قابل وتو نیست.
 توافق ترامپ، 

جایگزین برجام شود
در آن 6۵ روزی که فرآیند مکانیسم 
ماشه طی می شود، اروپا سعی خواهد 

کرد که ایران را دوباره پایبند به برجام 
کند و ایران نیز ماننــد تمام روزهای دو 
سال اخیر تاکید خواهد کرد که به رغم 
پایبندی به برجام، هیچ برخورداری از 
امتیازات اقتصادی آن نداشته است. اروپا 
در این مدت نشان داده که توانایی و عزم 
مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران را 

نداشته است.
بنابراین نتیجه چه خواهد بود؟ چه 
تغییری حاصل می شــود که بتواند دو 
طرف را به یک نقطه مشترک برساند؟ 
آیا اروپا ایران را مجبور به مذاکره مجدد به 

آمریکا خواهد کرد؟ 
بوریس جانســون، نخســت وزیر 
انگلیس دیــروز در گفتگــو با بخش 
صبحگاهی شــبکه بی بی سی، گفت: 
»نکته من به دوستان  آمریکایی مان این 
است باید از یک راهی مانع دست یابی 
ایران به سالح هســته ای بشویم و این 
همان کاری اســت که برجــام انجام 
می دهد. امــا اگر بخواهیــم آن را کنار 

بگذاریم به یک جایگزین نیاز داریم.«
او پیشنهاد توافق جدید با ترامپ را 
مطرح کرد و افزود: توافق برجام به دلیل 
آنچه طرف آمریکایــی ناقص می داند 
بایستی با توافق ترامپ جایگزین شود. به 
نظر من این بهترین راه حل، برای حرکت 
به جلو است. رئیس جمهوری ترامپ در 
توافق کردن مهــارت دارد؛ پس باید با 
همکاری یکدیگر برای جایگزین کردن 

برجام با توافق ترامپ کار کنیم.«
چنین اظهاراتی این گمان را تقویت 
می کند کــه اروپا قصــد دارد با چماق 
بازگرداندن تحریم های شورای امنیت، 
ایران را به میــز مذاکره مجدد با آمریکا 
بکشاند.    در عین حال اما جوزف بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دیروز تاکید کرد کــه جایگزینی برای 
برجام وجود ندارد. وی طی بیانیه ای، با 
تایید دریافت نامه از وزرای خارجه آلمان، 
فرانسه و انگلیس درباره نگرانی از انجام 
تعهدات ایران در برجام به فعال شــدن 
مکانیسم حل اختالفات در برجام اشاره 
و تصریح کرد: »بــا توجه به تنش های 
خطرناک فعلــی در منطقه، حفظ آن 

اهمیت دوچندانی دارد.«
 سخنگوی وزارت خارجه:

 اتفاق جدیدی نیفتاده است
ایران اما پیشتر دیدگاه خود نسبت 
به فعال شدن مکانیسم ماشه را مطرح 

کرده بود. در روزهای گذشته زمانی که 
زمزمه این اقدام از سوی اروپا بلند شده 
بود، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در مورد آن گفت: »مکانیسم ماشه 
در برجام برای )زمانی است که( خطای 
اولیه رخ بدهد. ایران خطای اولیه را انجام 
نداده است. اقداماتی که ایران انجام داده 
اســت، اول از همه در پاسخ به تخطی 
آمریکا و عــدم تــوان اروپایی ها برای 
پاسخ دادن انجام گرفته  و این ها راهکار 
محسوب می شوند. هیچ کسی نمی تواند 
از یک راهکار در پاسخ به راهکاری دیگر 

استفاده کند.«
عبــاس عراقچی، معــاون وی نیز 
تصریح کرد: »من فکــر می کنم کامال 
برای تمــام مشــارکت کنندگان در 
برجام شفاف ساخته ایم که اسنپ بک 
و بازگشت قطعنامه های قبلی شورای 

امنیت خط قرمز ایران است.«
دیروز نیز عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 
تروئیکای اروپایی تاکید کرد: »اقدام سه 
کشور اروپایی یک اقدام کامال انفعالی و 
از موضع ضعف به شمار می رود. فرآیند 
حل و فصــل اختالفــات در برجام را 
جمهوری اسالمی ایران از یکسال و اندی 
پیش و با ارسال نامه های رسمی از سوی 
وزیر امور خارجه کشورمان به هماهنگ 
کننده کمیسیون مشترک برجام آغاز 
کرده و لذا نه به لحــاظ فرآیندی و نه به 
لحاظ عملی اتفاق جدیــدی نیفتاده 

است.«
حال باید دید که آیا اروپا از خط قرمز 
ایران عبور می کند و بعد از 6۵ روز ماشه 
را می چکاند یا سناریوهای دیگری در 

پیش خواهند بود.

10روز پس از گام پنجم ایران؛

انگشت اروپا روی ماشه رفت

خبر

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از افراد در پرونده 
ســقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شده اند. وی افزود: ما 
در این موضوع همه ابعاد را بررســی خواهیم کرد و خواهیم 
گفت مسئولیت سبب و مشــاور چقدر خواهد بود و خواهیم 
گفت مســئولیت آمریکا در جنگ افروزی به عنوان ســبب 

چقدر است.
بــه گــزارش »انتخاب«، غالمحســین اســماعیلی در 
هجدهمین نشســت خبری خود، درباره تجمعات اعتراضی 
نسبت به ســاقط کردن هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: در 
حوادث اخیر شاهد اظهارنظرها، فعالیت ها و اقداماتی ۱00 

درصد مغایر امنیت ملی کشــور بودیم و طبیعی است اعالم 
کردیم با افرادی که اعتراض مســالمت آمیز داشــته باشند 
برخورد قضائی نمی کنیم؛ ضمن اینکه معتقدیم برای اعتراض 
مســالمت آمیز نیز باید مجوز قانونی داده شود. در جایی که 
اقدام علیه امنیت باشــد و امنیت شــهروندان را به مخاطره 
بیندازد و دست بیگانگان در کار باشــد، تعارفی نداریم و در 
حوادث اخیر نیز بازداشتی داریم اما عدد دقیق ندارم و عدد 

اولیه چیزی حدود 30 نفر بوده است.
جعبه سیاه به فرانسه ارسال می شود

ســخنگوی قوه قضائیه همچنیــن در خصوص وضعیت 

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: همانطور که مردم در 
جریان قرار گرفتند و جای تقدیر از ستاد کل نیروهای مسلح 

دارد؛ نتایج اولیه به اطالع مردم رسیده است. 
اسماعیلی یادآور شد: همچنین قرار است جعبه سیاه به 
فرانسه ارسال شود تا همه ابعاد موضوع مشخص شود. تا امروز 
از تعداد زیادی از افراد تحقیقات مفصلی صورت گرفته است و 
همکاران ما تا حدود ساعت ۱۱ شب در حال تحقیق و بازجویی 
هســتند. ما چند نکته را مدنظر قرار دادیم که اول استیالی 
حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده آنها اســت و ما 
پیگیر هستیم. همچنین محور کار ما کشف حقیقت است و 

ما باید همه ابعاد را بسنجیم و محور سوم اجرای عدالت است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه 
چه زمانی در جریان خطای انســانی مربــوط به هواپیمای 
اوکراینی قرار گرفت، گفت: آنچه به قوه قضاییه منعکس شد 

ساعتی قبل از اعالم به مردم بود.

سخنگوی قوه قضاییه:

افرادی در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شده اند 
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دادستان کل کشور:
دولت هرچه سریعتر سفیر 

انگلیس را اخراج کند
حجت االسالم منتظری، دادستان کل کشور در 
حاشیه همایش سراسری مراکز داوری اتاق تعاون 
ایران با اشاره حضور سفیر انگلیس در تجمعات اخیر 
گفت: این حضور مفتضحانه نشان دهنده آن است که 
اینگونه حوادث و تجمعات خالف قانون توسط عناصر 
خارج از کشــور چه آمریکا و چه انگلیس مدیریت 
می شود. حضور سفیر یک کشور در کشوری دیگر 
و در جمع غیرقانونی تعدادی هنجارشکن به هیچ 
وجه برای ما قابل قبول نبوده و این اقدام قابل تعقیب 
است . ما از دولت محترم انتظار داریم در اولین فرصت 
نسبت به اخراج چنین آدم قانون شکنی هرچه زودتر 

اقدام کند. 
    

ابوترابی خبر داد؛
طرح دو فوریتی برای تقلیل 

روابط با انگلیس
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی دو 
فوریتی در مجلس به منظور تقلیل روابط سیاسی 
با انگلیس خبر داد. وی با بیان اینکه بر اســاس این 
طرح روابط سیاســی بین ایران و انگلیس از سطح 
سفارتخانه به سطح کنســولی کاهش می یابد، به 
ایسنا گفت: تقلیل روابط سیاسی با انگلیس امروز 
خواست عموم مردم است چطور می شود که یک 
سفیر با وقاحت تمام در امور داخلی کشور ما دخالت 

کند و در تجمعی غیر قانونی حضور یابد؟
    

سخنگوی سپاه:
۲5 میلیون نفر در مراسم تشییع 
سردار سلیمانی شرکت کردند

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه در حاشیه 
مراسم پاسداشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تشییع 
باشکوه پیکر سردار ســلیمانی، گفت: وقتی پیکر 
سردار را به کشور آوردند در پنج شهر، اهواز، مشهد، 
تهران، قم و کرمان تشییع شد و 2۵ میلیون نفر در 
این مراسم شرکت کردند و بقیه ۸0 میلیون ایران 
نیز داغدار این حادثه بزرگ شدند. وی با بیان اینکه 
آینده منطقه، آینده ای عاری از آمریکایی ها خواهد 
بود، تاکیــد کرد: به فصل الهی انتهای این مســیر 
اضمحالل و نابودی رژیم صهیونیستی و حاکمیت 

مردم فلسطین خواهد بود.
    

الوروف: 
روسیه آماده برقراری گفت وگو 

بین ایران و آمریکاست
به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد 
که کشورش از ایران و آمریکا می خواهد مسائل خود 
را از طریق گفت وگو حــل و فصل کنند. به گزارش 
شبکه تلویزیونی روسیه24، سرگئی الوروف روز 
سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با دینش گوناواردنا 
وزیر امور خارجه سری النکا گفت: روسیه در صورت 
عالقه مندی ایران و آمریکا، آمــاده برقراری گفت 
وگوها بین این دو کشور است. وی افزود: روسیه قصد 
مداخله در روابط )مسائل( بین ایران و آمریکا را ندارد.

    
دیدار فرمانده سپاه و 

نخست وزیر سوریه
عماد خمیس،  نخست وزیر سوریه که در رأس 
هیأتی بلند پایه به کشورمان سفر کرده، به منظور 
عرض تسلیت شهادت ســردار قاسم سلیمانی، با 
حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه ، با سردار حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه دیدار و گفتگو کرد. سردار 
سالمی در این دیدار خطاب به عماد خمیس گفت: 
ما تا آخر کنار شما هستیم، میدان را ترک نمی کنیم 
تا تمامی دشمنان سوریه را ترک کنند و به طور قطع 

این اتفاق خواهد افتاد.
    

واکنش ریاض به عملیات 
انتقام جویانه ایران علیه آمریکا

کابیه عربستان نسبت به عملیات انقام جویانه 
ایــران علیه پایــگاه آمریکایی در عــراق واکنش 
نشان داد. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
رسمی عربستان)واس(، نشســت شورای وزیران 
عربستان)کابینه( روز سه شنبه به ریاست سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان در قصر یمامه برگزار شد. 
شورای وزیران عربستان در بخشی از نشست خود 
عملیات انتقام جویانه جمهوری اسالمی ایران علیه 
پایگاه آمریکایی را تجاوز به حاکمیت عراق توصیف 
و این اقدام ایران را محکوم کردند. شــورای وزیران 
سعودی همچنین از جامعه بین المللی خواستند که 
ایران را به احترام به حاکمیت کشورهای خاورمیانه، 
احترام به قوانین و معاهدات بین المللی و همچنین 

پایان دادن به ایجاد ناامنی در منطقه ملزم کند.

طبق مکانیسم ماسه اگر 
شورای امنیت نتواند در 

خصوص اختالف طرفین 
برجام، قطعنامه صادر کند، 

تمام تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل که 

قبل از برجام برقرار شده 
بودند، به طور اتوماتیک 

بازمی گردند و نکته 
مهمتر اینکه بازگشت این 
تحریم ها، قابل وتو نیست

بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس: 

توافق برجام به دلیل آنچه 
طرف آمریکایی ناقص 

می داند بایستی با توافق 
ترامپ جایگزین شود. 
رئیس جمهوری ترامپ 
در توافق کردن مهارت 

دارد؛ پس باید با همکاری 
یکدیگر برای جایگزین 

کردن برجام با توافق ترامپ 
کار کنیم

دیوان عالی آمریکا پرونده مصادره ۱.6۸ 
میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی ایران 
را به دادگاه تجدید نظر فرســتاد تا بر اساس 
الیحه هزینه دفاعــی آمریکا، کار جمع آوری 

دارایی های خارجی آسان تر انجام شود.
ایرنا نوشــت: دیــوان عالی آمریــکا روز 
دوشــنبه تصمیم دادگاه تجدیدنظر فدرال 
در نیویــورک را بازگرداند که به خانواده های 
کشته شدگان ســال ۱۹۸3 پادگان دریایی 
ایاالت متحده در بیروت اجــازه می داد تا از 
دارایی های بانــک مرکزی ایــران به ارزش 

 ۱.6۸ میلیــارد دالر غرامــت دریافت کنند. 
به گزارش ان بی ســی نیوز، این دادگاه عالی، 
پرونــده را به شــعبه دوم دادگاه تجدید نظر 
فرستاده اســت تا الیحه هزینه دفاعی سال 
گذشته آمریکا که به امضای رئیس جمهوری 
هم رسیده است درنظر گرفته شود که در این 
صورت، جمع آوری دارایی های خارجی برای 

دادگاه های آمریکا آسانتر خواهد شد.
شکایت مطرح شده در این پرونده از سوی 
خانواده آمریکایی هایی مطرح شده است که 
در سال ۱۹۸3 در انفجار مقر نیروهای دریایی 

آمریکا در بیروت کشته شده اند و مقامات کاخ 
سفید مدعی هســتند که این انفجار از سوی 
حزب اهلل لبنان وابسته به جمهوری اسالمی 

ایران انجام شده است.
گردش ایــن پرونده در شــرایطی انجام 
می شود که هفته گذشــته تنش زیادی بین 
ایران و آمریکا در پی اقدام تروریستی آمریکا 

در به شهادت رساندن ســردار سپهبد قاسم 
سلیمانی فرمانده شــهید سپاه قدس ایران و 
اقدام تالفی جویانه ایــران در حمله به پایگاه 

نظامی عین االسد و تاجی ایجاد شد.
تا به امروز اشــخاص حقیقــی دخیل در 
پرونده شــکایت از ایران، بــرای جمع آوری 
4 میلیارد دالر از دارایی های ایران مشــکل 
داشتند اما در سال 20۱۷ شعبه دوم دادگاه 
رأیی صادر کرد که به موجب آن، ۱.6۸ میلیارد 
دالر از دارایی های بانک مرکزی که در موسسه 
مالی لوکزامبورگ نگهداری می شد، به عنوان 
بخشی از این غرامت، به نیویورک منتقل شود 

تا به این خانواده ها پرداخت گردد.
با این وجــود، دادگاه بدوی ابــراز نگرانی 

کرده بود که دســتبرد به دارایی های دولت 
خارجی می تواند مغایر قوانیــن بین المللی 
باشد اما شــاکیان این پرونده در سال 20۱4 
خواستار ارســال پرونده خود به دادگاه عالی 

شده بودند.
بانک مرکــزی ایران هم به دیــوان عالی 
آمریکا گفت که حکم شــعبه دو، آمریکا را در 
معرض نقض قوانیــن بین المللی و همچنین 
پیامدهــای فاجعه بار بــرای روابط خارجی 

آمریکا قرار خواهد داد.
به دنبــال آن، مقامات دولــت آمریکا از 
دادگاه درخواست کردند که سابقه شعبه دوم 
دادگاه تجدید نظر را به ســمت الیحه هزینه 

دفاعی جدید هدایت کنند.

آمریکا به دنبال مسیر راحت تر برای مصادره اموال ایران است؛

پرونده 1.6۸ میلیارد دالری


