
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5845 پنجش��نبه26دي1398| 20جم��ادياالول1441|

  گزارش  2

مدل فکری قاسم سلیمانی 
و چهره نمایی اروپا

سفیر انگلیس در تهران، در موضعی آشکار اعالم کرده بود که در سال 
جدید میالدی به جز بهانه های هسته ای، موضوعات جدیدی را برای فشار 
به ایران، در دستور کار دارند و آخرین موضع مداخله گرانه انگلیسی هم به 
جز تحریک آشوب و طلبکاری استعماری، تأکید روشن بر خواسته های 
مذاکراتی ترامپ است تا برجام های ترامپی به جای برجام هسته ای از 
سوی ایران پذیرفته شود. این موضع که از قبل هم معلوم بود، با حمایت 

فرانسه و آلمان در تروئیکای اروپایی همراه بوده است. 
البته هرچه قدر جلو می رویم، ماهیت سست و تمامی نواقص مذاکراتی 
برجام که هیچ گاه توس��ط مذاکره کنندگان بدان توجهی نشد و گاه 
احس��اس ش��د که تعمدی در کار اس��ت تا در مقابل امریکا و غرب، 
هرچه توانمندی داریم از دست بدهیم و شرایط تسلیم فراهم شود، 
خودنمایی می کند. تمامی معجزات مذاکراتی برجام، امروز در نقطه 
معکوس تحقق یافته و امریکا و اروپا که تقسیم کار واضحی داشتند، 
شرایط کنونی ما و خودشان را اینگونه ارزیابی کرده اند که آنچه قصد 
داشتند در سال های بعد در مقابل ایران علم کنند، امروز عنوان کرده 
و صریحاً از برجام های منطقه ای و موشکی و حقوق بشری دم بزنند. با 
اینکه اروپا همواره در دوره اجرای برجام، به هیچ تعهدی عمل نکرده 
ولی مقامات مذاکره کننده، شکایتی را در کمیسیون رفع اختالفات 
مطرح نکرده و در نشس��ت های مربوطه، تنها به گالیه گذاری بسنده 
کرده است و این مکانیزم یکطرفه برای بررسی شکایات که پایان آن 
مکانیزم ماشه است )چه ما ش��کایت کنیم و چه آنها شاکی باشند(، 
دلیل آن نادیده گرفتن ابزار و مکانیزم تضمین شده برای حقوق ایران 
در برجام است و امروز طرف های اروپایی از همین مکانیزم برای موجه 
کردن خواسته های خود و تبدیل آن به اهرم فشار جدید علیه ایران 

بهره می گیرند. 
گام های پنج گانه از س��وی ایران و تحوالت اخیر در اقدام تروریستی 
شهادت حاج قاسم سلیمانی و پاس��خ ایران در عین االسد، طرف های 
غربی را آشفته کرده تا شرایط جدید موازنه قدرت را که ایران اراده و 
توان خود را برای پاسخ به غرب نشان داد، مدیریت کرده و ایران را وادار 
به عقب نشینی کنند. دلیل این است که هیچ ابزاری در اختیار ندارند و 
همه واسطه تراشی های دیپلماتیک برای توقف استراتژی اخراج امریکا 
از منطقه و اجرای انتقام خون حاج قاسم سلیمانی، به جایی نرسیده 
و لذا برنامه های چند س��ال بعد را اکنون فعال کرده اند. اگر قرار باشد 
در مرحله جدیدی که بین ایران و امریکا با زیرپا گذاشتن قواعد بازی 
شروع شده با تفکر و مدل فکری بانیان برجام دنبال شود، از هم اکنون 
باید خودباختگی را در مواضع برخی بزرگان ردیابی کرد، چراکه حتی 
برای موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی،  باید چنان شود تا دنیا هم از 
ما راضی باشد، و این همان چیزی است که قرآن تأکید دارد، هیچ گاه 
از ما راضی نخواهند شد و تنها به آنها بهانه ای برای طلبکاری خواهیم 
داد. اگر واقعاً شهادت سردار بزرگ مقاومت و سردار دل  ها که با تشییع 
او، یک قیام بزرگ در کشور شکل گرفت و همه اقشار را به خیابان آورد 
و نش��ان از اعتماد به منش و تفکر او دارد، این اثر را در برخی به جای 
گذاشته که مدل فکری برجام ساز شکست خورده و باید به مدل فکری 
و سبک رفتاری حاج قاسم سلیمانی تکیه کنیم، راه نجات و پیروزی 
بزرگ را می توان از هم اکنون مشاهده کرد. همین سیلی اول که امریکا 
دریافت کرده، ب��رای جابه جایی قدرت امری��کا در جهان، زلزله ایجاد 
کرده و دولت های کوچک و حقیر اروپایی هزار حس��اب و کتاب برای 
هرگونه جس��ارت خود خواهند کرد. هزار دلیل قبلي در مورد نواقص 
برجام در کنار حجت  قطعی ضرورت بی اعتمادی به ترامپ، امریکا و 
اروپا کافی است تا دندان دلبستگی به معجزه غرب کشیده شود و ایمان 
داشته باشیم که بنیان خانه آنها از خانه عنکبوت هم سست تر است، به 
شرطی که تفکر حاج قاسم سلیمانی بر رویکرد  ها حاکم شود و با اقدام 
و پاسخ محکم به مداخالت و ماجراجویی آنها و هر اقدام ضدمنافع ملی 
کشور، تفهیم کنیم که دوره اس��تعمار و قلدری و سلطه آنها سرآمده 
و نش��ان دهیم، هر اقدام حتی تحریمی آنها را ب��ا واکنش پرهزینه و 
پش��یمان کننده در هر نقطه و هر حوزه ای پاسخ می دهیم. ترامپ در 
سیلی اول در عین االسد به خوبی نشان داد که فقط هزینه   ها قادر است 

رویکرد او را تغییر دهد و ضربه ویرانگر را ببلعد ولی چیزی نگوید. 
مدل تفکر حاج قاسم س��لیمانی، در میدان بودن همیشگی می طلبد 
و ایثار و فداکاری و هوش��مندی و ایس��تادگی در تمام��ی حوزه  ها را 
می خواهد. زندگی و تفکر و مدل و منش حاج قاس��م سلیمانی دو امر 
مهم را ثبت کرده و همگان آن را پذیرفته اند. اخالص اعتمادساز و ایثار و 
تالش شبانه روزی و قطعی بودن پیروزی در مقاومت، که اگر در دستور 
کار سیاس��ت های حکومتی برای س��اکت کردن زوزه های انگلیسی و 
ترامپی و بقیه قرار گیرد، حمایت از آن، همچون تشییع سردار شهید، 

انجام می شود و حاصل آن را پیروزی و آرامش و امنیت می دانند. 
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 س�ئول: همکاری های دو کره نباید معط�ل مذاکره با امریکا 
بماند

»کانگ کیونگ وا« وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت همکاری های دو 
کره نباید معطل مذاکره میان پیونگ یانگ و واشنگتن بماند.  به نوشته 
پایگاه اینترنتی شبکه راش��اتودی، کانگ روز سه    شنبه پس از دیدار با 
مایک پمپئو، همتای امریکایی خود گفت: »موضع ثابت ما این است که 
گفت وگوهای کره شمالی-امریکا و مذاکرات دو کره در چرخه ای سالم، 

مکمل یکدیگر هستند.«
کانگ افزود: با توجه به بن بست موجود در مذاکرات امریکا و کره شمالی، 

احیای روابط دو کره امری ضروری است. 
-----------------------------------------------------
 وزیر یمنی خواستار رسیدگی فوری سازمان ملل به وضعیت 

فاجعه بار انسانی در این کشور شد
وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن ضمن تشریح اوضاع بد انسانی 
در این کش��ور و ضرورت رس��یدگی س��ازمان ملل، اعالم کرد، تاریخ 
موضع س��ازمان ملل و مؤسسات وابس��ته به آن در قبال مردم یمن را 

ثبت خواهد کرد. 
»علیاء فیص��ل عبداللطیف « در گفت وگو با خبرگزاری رس��می یمن 
»س��بأ« بر اهمیت انجام یک برآورد از وضعیت انسانی در یمن تأکید 
کرد تا شاید جلوی وخامت بیشتر وضعیت معیشتی و انسانی در یمن 
گرفته شود. وی از سازمان های وابسته به سازمان ملل درخواست کرد به 
نقش و مسئولیت خود در قبال شهروندان یمنی در پی ادامه حمالت و 
محاصره این کشور عمل کنند؛ حمله و محاصره ای که بنا به گزارش های 
خود این سازمان های بین المللی منجر به وضعیت فاجعه باری در یمن 

شده است. 
-----------------------------------------------------
 س�یطره »شورش�یان « س�ودانی بر 2 میدان نفتی در غرب 

کردفان
نیروهای »شورشی« واحد عملیات دستگاه اطالعات سودان سه    شنبه 

شب بر دو میدان نفتی در غرب کردفان سیطره پیدا کردند. 
به گزارش »روس��یا الیوم« نیروهای واحد عملیات دستگاه اطالعاتی 
سودان بر دو میدان نفتی »حدیده« و »ابوس��فیان « در غرب کردفان 
سیطره پیدا کردند. از سوی دیگر، یک منبع امنیتی سودان گفته که 
در پی حادثه تیراندازی در اطراف مقر دس��تگاه اطالعات این کش��ور 
در خارطوم، ارتش سودان چهار ساعت به شورش��یان  مهلت داده که 

واحدهای عملیات دستگاه اطالعات در پایتخت را تخلیه کنند. 

عزم عراقی    ها 
برای بیرون راندن امریکا 

در شرایطی که امریکا قصد دارد جای پای خود را در عراق  مستحکم 
کند، م�ردم و جریان های سیاس�ی این کش�ور برای بی�رون راندن 
اش�غالگران از خاک خود متحد ش�ده اند. بغداد از نیروهای خارجی 
خواس�ته خاک عراق را ترک کنند و فرمانده�ان گروه های مقاومت 
هم با هش�دارهای مکرر به اس�تفاده از ق�درت نظامی ب�رای بیرون 
ک�ردن غربی    ه�ا و فراخ�وان تظاه�رات میلیون�ی ض�د امریکایی، 
زنگ خط�ر را ب�رای واش�نگتن و متحدانش ب�ه ص�دا درآورده اند. 
پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده سابق س��پاه قدس و همرزمانش به 
دس��ت امریکا، عراق برای نیروهای امریکایی و اروپایی دیگر امن نیست و 
هر روز صداهای بیشتری از سوی عراقی    ها برای خروج نیروهای خارجی از 
کشورشان شنیده می شود. به دنبال تصویب طرح اخراج نظامیان بیگانه از 
خاک عراق، مقامات این کشور رایزنی های خود را درباره ساز و کار اجرای 
این مصوبه فشرده کرده اند. هرچند مقامات واشنگتن مدعی هستند که 
بسیاری از مسئوالن عراقی خواهان باقی ماندن نیروهای امریکایی در این 
کشور هستند اما نخست وزیر موقت عراق در راستای عمل به مصوبه پارلمان 
و درخواست مردم و جریان های سیاسی بر خروج اشغالگران تأکید دارد. به 
گزارش شبکه المیادین، منابع مطلع عراقی روز چهار    شنبه تأکید کردند 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر موقت این کشور بر موضع خود درباره لزوم 
خروج نظامیان اش��غالگر امریکایی از عراق اصرار دارد. عادل عبدالمهدی 
همچنین با فیلیپ آکرمن، نماینده آلمان درباره عزم بغداد برای خارج کردن 
نیرو های خارجی از کش��ورش صحبت کرد. در این دیدار دو طرف درباره 
نس��خه عراق برای آینده همکاری با کشور های عربی و شرکای منطقه ای 
و بین المللی، به شیوه ای که امنیت و حاکمیت ملی عراق حفظ شود و نیز 
تصمیم عراق برای پایان دادن به حضور نیرو های خارجی در خاکش به عالوه 
اشتیاق عراق برای حفظ همکاری اش در مقابله با تروریسم و نیز آموزش 
نیروهای عراق��ی و مقابله با بقایای داعش بحث کردند. جاس��تین ترودو، 
نخست وزیر کانادا هم شامگاه سه     شنبه در تماس تلفنی با عبدالمهدی با او 
به گفت وگو درباره تحوالت منطقه و موضوع عقب نشینی نیروهای خارجی 
از عراق پرداخت. هرچند متحدان امریکا خروج از عراق را شروع کرده اند اما 
دولت امریکا تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده است و حتی بر حضور 

طوالنی مدت خود در عراق اصرار دارد. 
  پاسخ درخور مقاومت 

همزمان با تالش های دیپلماتیک عراقی ها، گروه های مقاومت این کشور 
هم برای بیرون راندن نیروهای خارجی مصمم هستند. رئیس فراکسیون 
النهج الوطنی عراق اع��الم کرد پاس��خ مقاومت عراق به ت��رور ابومهدی 
المهندس، نایب رئیس سابق حشدالشعبی به دست ارتش امریکا پاسخی 
درخور عراق و مسئوالنه خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، احمد 
االسدی روز چهار    شنبه در سخنانی اعالم کرد:»حمله به ابومهدی المهندس 
حمله به عراق بود و تصمیم ما برای اخراج نیرو های بیگانه تصمیمی از سر 
احساسات نیست. اگر می خواستیم به شکلی احساساتی پاسخ بدهیم قاتالن 
فرماندهان شهید را کش��ته بودیم«. وی افزود:»تصمیم پارلمان به اخراج 
نیرو های بیگانه یک تصمیم عاقالنه بود«. االسدی با بیان اینکه نشست روز 
دو    شنبه رهبران مقاومت عراق به بررسی همه جزئیات و امور مربوط به مقابله 
با امریکایی     ها پرداخته است، گفت:»راکت پراکنی های اخیر برای این است 
که قدرت واقعی مقاومت برای پاسخ به دشمن مخدوش شود. قدرت مقاومت 
خیلی بیشتر از یک راکت سرگردان است که به هدف نمی خورد«. وی تأکید 
کرد:»امریکا از توان مقاومت و نفرات و تجهیزات آن باخبر اس��ت و پاسخ 
مقاومت عراق پاسخی مسئوالنه و درخور عراق و بر حسب میزان خساراتی 
خواهد بود که از سوی امریکایی     ها به عراق وارد آمده است«. دفتر سیاسی 
گردان های ح��زب اهلل عراق هم در بیانیه ای اع��الم کرد:»تجاوزگری های 
قدرت های متجاوز و جنایات ش��ان و اصرار آنها بر به چالش کشیدن اراده 
عراقی     ها از طریق مخالفت با تصمیم پارلمان برای اخراج نیروهای بیگانه 
از خاک عراق دوچندان شده است«. گردان های حزب اهلل همچنین تأکید 
کرد:»ملت شجاع ما گزینه های متعددی برای پاسخگویی به افزایش تجاوز 
نیرو های اشغالگر در اختیار دارد که از جمله آن ورود به صفحه جدیدی از 
پیکار است. ملت صبور و مجاهد عراق حماسه مردمی بزرگی را رقم خواهند 
زد«. فرماندهان مقاومت عراق در روزهای اخیر بار    ها هش��دار داده اند در 
صورتی که امریکا به مصوبه پارلمان برای خروج از عراق تمکین نکند، برای 

خروج اشغالگران به زور متوسل خواهند شد. 
  فراخوان تظاهرات میلیونی

مردم عراق همصدا با مسئوالن این کش��ور قرار است با برگزاری تظاهرات 
میلیونی، صدای مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در کشورشان 
اعالم کنند. حیدر الالمی، عضو شورای سیاس��ی جنبش النجباء، ضمن 
حمایت از فراخوان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای برگزاری تظاهرات 
میلیونی در سراس��ر عراق برای اخراج نظامیان امریکای��ی از عراق درباره 
مکان های برگزاری این تظاهرات که قرار است ۲۴ ژانویه )۴ بهمن( برگزار 
شود، توضیح داد. به گزارش شبکه السومریه نیوز، وی گفت:»این تظاهرات 
میلیونی آخرین سناریوهای واشنگتن در عراق را به شکست خواهد کشاند و 
در تمامی استان های عراق و دقیقاً در مکان هایی که تاکنون شاهد برگزاری 
تظاهرات های مسالمت آمیز بوده، برگزار خواهد شد«. شبکه المیادین هم 
به نقل از هادی العامری، رئیس س��ازمان بدر عراق نوشت:»از مردم عراق 
می خواهیم در تظاهرات میلیونی علیه اشغالگری امریکا که مقتدی صدر 
خواستار برگزاری آن شده، شرکت کنند«. عالیه نصیف، نماینده پارلمان 
عراق هم درباره تظاهرات میلیونی مردم عراق گفت:»این حرکت به جهانیان، 
خواست ملت عراق در آزادی، اس��تقالل حقیقی و رد هرگونه قیمومیت 
خارجی را که از گذش��ته تاکنون بوده و هنوز کابوسی است که سینه های 

عراقی     ها را می فشرد، نشان خواهد داد«. 

ارزیابی اطالعاتی تل آویو: حماس
 پیروز انتخابات کرانه باختری خواهد بود

دس�تگاه اطالع�ات نظام�ی رژی�م صهیونیس�تی )ام�ان( 
ب�ا تحلیل وضعی�ت موجود ب�ه این نتیجه رس�یده اس�ت که اگر 
در کران�ه باخت�ری انتخابات�ی برگ�زار ش�ود، جنب�ش مقاومت 
اس�المی فلس�طین )حماس( در آن به پی�روزی خواهد رس�ید. 
به گزارش فارس، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش کرده که این ارزیابی 
در ضمن گزارش های برآوردی ساالنه »امان « برای سال ۲۰۲۰ آمده است. 
این گزارش روز سه     شنبه )۲۴ دی( پس از یک هفته تأخیر منتشر شده است. 
دلیل تأخیر انتشار نیز بررسی تبعات ترور سردار قاسم سلیمانی اعالم شده 
است. »امان«  در این خصوص گفته که تشکیالت خودگردان فلسطین نبرد 
سیاسی خود با اسرائیل را در محافل بین المللی ادامه خواهد داد، بی آنکه 
قوانین موجود را نقض کند. این نهاد اسرائیلی گفته اگر در کرانه باختری 
انتخابات برگزار شود، نتیجه آن به سود حماس تمام خواهد شد و این نتیجه 
تش��کیالت خودگردان را غافلگیر خواهد کرد. محمود عباس شهریورماه 
۹۸ در س��خنرانی خود در هفتادوچهارمین دور مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد در نیویورک گفت که پس از بازگشت به رام اهلل یک تاریخ برای 
انتخابات عمومی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس اعالم می کند اما اخیراً 
گفته است که رژیم صهیونیستی با برگزاری انتخابات در شهر بیت المقدس 
مخالف است و اعالم زمان برگزاری انتخابات منوط به جلب موافق تل آویو 
است. این نهاد نظامی اسرائیلی همچنین از کناره گیری محمود عباس از 
ریاست تشکیالت خودگردان ابراز نگرانی کرده، چرا که عباس به آنچه اَمان 
آن را »مقاومت خشن « نامیده، اعتقادی ندارد. امان معتقد است که حماس 
همچنان دنبال آتش بس طوالنی مدت با اسرائیل در غزه است و به موازات 
این امر، توان نظامی خود از جمله کسب موشک     هایی با دقت اصابت بیشتر 

را جهت آمادگی برای جنگی احتمالی، تقویت می کند. 

آشفتگی سیاسی در امریکا  پس از ترور شهید سلیمانی
 رئیس جمه�ور امریکا  اکنون با دوقطبی بی سابقه ای در عرصه سیاست داخلی امریکا مواجه شده 

که عالوه بر تسریع روند پیگیری استیضاح، وی را در معرض کاهش اختیارات جنگی قرار داده است

هادیمحمدی

رئیس جمه��ور    گزارش  یک
امریکا که پیش از 
ترور فرمانده س�پاه قدس با حواشی مربوط به 
استیضاح خود دس�ت به گریبان بود، اکنون با 
دوقطبی بی سابقه ای در عرصه سیاست داخلی 
امریکا مواجه شده اس�ت که عالوه بر تسریع 
روند پیگیری اس�تیضاح، ترامپ را در معرض 
کاهش اختیارات جنگ�ی ق�رار داده و امکان 

احضار وزیر خارجه نیز مطرح شده است. 
پس لرزه های ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
امریکا و منطقه همچنان ادامه دارد و در امریکا عزم 
دموکرات  ها برای زیر سؤال بردن این اقدام دونالد 
ترامپ جزم شده است. سه     شنبه شب، شش نامزد 
پیش��تاز حزب دموکرات در جریان یک مناظره 
ضمن زیر س��ؤال بردن صداقت ترامپ در توجیه 
ترور سردار سلیمانی این س��ؤال را مطرح کردند 
که آیا ترامپ ب��رای مدیریت تبع��ات این حمله، 
استراتژی مشخصی دارد یا نه. آنها از خروج ترامپ 
از توافق هس��ته ای به عنوان عامل تشدید تنش با 

ایران یاد کردند. 
همچنین پس از اقدام مجلس نمایندگان امریکا در 
تصویب طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ علیه 
ایران، »تیم کین« نماینده دموکرات مجلس سنای 
امریکا روز سه     شنبه گفت که طرح او برای محدود 
کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور در برابر ایران، 

با حمایت چهار نماین��ده جمهوریخواه از حمایت 
کافی برای تصویب در این مجلس برخوردار است 
و او مشکلی برای به دس��ت آوردن ۵۱ رأی برای 
تصویب آن نخواهد داش��ت. به گفته این سناتور، 
تمامی ۴۵ نماینده دموکرات در مجلس سنا و دو 

نماینده مستقل هم حامی این طرح هستند. 
»تاد یانگ«، یک��ی از نماینده های جمهوریخواه 
است که از طرح کین حمایت کرده است. وی در 
این مورد گفت: »این قطعنام��ه همچنان امکان 
پاس��خ دهی رئیس جمهور به وضعیت اضطراری 
ایجادشده به دلیل س��تیزه جویی های هر کشور 
دش��من از جمله ایران را می ده��د. این قطعنامه 
صراحت دارد که وارد کردن نیروهای مسلح به یک 
درگیری نظامی ادامه دار با ایران صرفاً در اختیار 

قوه مقننه قرار خواهد داشت.«
روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز نوشت که آدام 
شیف، جری نادلر، کارولین مالونی و الیوت انگل 
رؤس��ای چهار کمیته مجلس نماین��دگان که بر 
استیضاح ترامپ نظارت دارند، اعالم کردند اسنادی 
جدید از پارناس دریافت کرده اند. پارناس بازرگان 
سابق اوکراینی بوده که با جولیانی وکیل ترامپ، 
ارتباطاتی داشته است. به این ترتیب سایه کابوس 
استیضاح همچنان بر سر ترامپ سنگینی می کند. 
وال استریت ژورنال هم نوشته بود که رئیس جمهور 
گفته ب��ود که ب��رای مقابله با ژنرال س��لیمانی از 

سوی س��ناتورهای جمهوریخواه تحت فشار قرار 
گرفته است؛ افرادی که به آنان به عنوان حامیانی 
مهم در محاکمه آتی استیضاح سنا نگاه می کند. 
نیویورک تایمز نیز گ��زارش داد که او به همکاران 
گفت که می خواس��ت حمایت جمهوریخواهان 
جنگ طلب را در سنا طی محاکمه آتی استیضاح ، 
حفظ کند، سناتور تام کاتن از آرکانزاس را به عنوان 
نمونه نام برد، اگرچه آنها از پیش از کریس��مس، 

درباره ایران سخن نگفته بودند. 
 پمپئو زیر تیغ مجلس نمایندگان

مایک پمپئو  ک��ه پیش تر به نقش خ��ود در ترور 
سپهبد سلیمانی اعتراف کرده و چنین اقدامی را 
بخشی از راهبرد کالن توصیف کرده بود از عواقب 
این ترور و پیگردهای سیاسی ناشی از آن در امان 
نیست. الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان کنگره روز سه     شنبه وی را تهدید 
کرد، در صورتی که اطالعات درباره دستور ترامپ 
برای هدف گرفتن س��پهبد سلیمانی را ارائه نکند 
برای او احضاریه صادر خواهد ک��رد. الیوت انگل، 
نماینده دموکرات در آغاز جلس��ه ای که از پمپئو 
دعوت شده بود در آن شرکت کند اما حضور نیافت 
گفت: »اگر پمپئو نمی خواهد با کمیته همکاری 
کند، در آن صورت ما با اهتمام هر چه بیشتر سایر 
گام    ها را که شامل صدور احضاریه می شود مد نظر 
قرار خواهیم داد.«  وی پیش تر در این بیانیه با اعالم 

اینکه هر روز که می گذرد، سؤاالت بیشتری درباره 
ترور سلیمانی مطرح می شود، گفته بود: »آیا واقعاً 
یک تهدید حتمی وجود داشت؟ آیا این بخشی از 
یک عملیات بزرگ تر ب��ود؟ توجیه قانونی آن چه 

بود؟ مسیر پیش رو چیست؟«
آدام ش��یف، رئی��س کمیته اطالع��ات مجلس 
نمایندگان امریکا دیگر مقام ارشد این کشور است 
که به گزارش در زمینه اقدام تروریستی در بغداد 
واکنش نش��ان داد و گفت که ترامپ و مقام های 
ارشد دولت وی به دروغ متوسل شده اند تا حمله 
به سپهبد سلیمانی را توجیه کنند. وی اظهارات 
پمپئو درباره این اقدام را به ه��م بافتن اطالعات 
و اعالم نظر ش��خص وزیر خارج��ه ارزیابی کرده 
است.  با این همه، دونالد ترامپ بامداد چهار    شنبه 
بار دیگ��ر از تصمیم خودش برای صدور دس��تور 
تروریستی برای ترور سپهبد سلیمانی دفاع کرد و 
مدعی شد که سردار سلیمانی قصد انجام حمالتی 
علیه نیروهای امریکایی را داشته، اما دولت او آن را 

متوقف کرده است. 
  آغاز تصفیه حساب با امریکا در پی حمله 

ایران به »عین االسد«
با گذشت حدود دو هفته از ترور سپهبد سلیمانی، 
همچنان پیامدهای این اقدام در منطقه مش��هود 
اس��ت. در عراق، »عبدالکریم خلف « س��خنگوی 
فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور اعالم کرد 
که کمیته تحقیق درباره ترور س��ردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس به نتایح مهمی دس��ت یافته 
است و نتیجه در اختیار نخس��ت وزیر قرار خواهد 
گرفت. وی افزود: »تحقیق درباره ترور المهندس و 
سردار سلیمانی چه بسا از مرزهای عراق فراتر رود و 
تحقیقات این کمیته هنوز به پایان نرسیده است.«
گزارش های منتش��ر ش��ده در برخی رسانه     ها و 
تحلیل های کارشناس��ان نیز حاکی از این است 
که واش��نگتن و تل آویو در ترور سپهبد سلیمانی 
با هم هماهن��گ بوده اند،  با این ح��ال، »جاناتان 
کورنیکاس « از سخنگویان ارتش رژیم  صهیونیستی 
ضمن ستودن اقدام تروریس��تی صورت گرفته با 
تکذیب خبر کمک دس��تگاه اطالعاتی این رژیم 
در ترور سپهبد س��لیمانی گفت: »ارتش اسرائیل 
هیچ نقشی نداشت و این یک عملیات امریکایی 
بود.« »علی دعموش « نایب رئیس شورای اجرایی 
حزب اهلل گفت: »مسیر تصفیه حس��اب با امریکا 
با ضربه موش��کی ایران به پایگاه »عین االس��د« 
آغاز شد اما با آن تمام نش��ده و تا خروج نیروهای 
امریکای��ی از کل منطقه ادامه پی��دا خواهد کرد. 
ما مطمئن هستیم که خون ش��هیدان سلیمانی 
و المهندس افق های بس��یاری را برای تحقق این 
دستاورد بزرگ بازخواهد کرد، همانطور که خون 
تمام شهدا در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و یمن 

درهای پیروزی را در مراحل سابق باز کرد.«

امریکا از تصمیم اروپا برای فعال کردن مکانیسم 
ماشه برجام استقبال کرده؛ تصمیمی که سازمان 
ملل از آن نگران است و از تمام بازماندگان برجام 
خواسته از هیچ تالشی برای حفظ آن خودداری 
نکنند. کمیس�یونر سیاس�ت خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز ب�ا یک گام عقب نش�ینی گفت که 
»هدف این مکانیسم بازگشت تحریم      ها نیست« 
ولی روس     ها فع�ال ش�دن آن را »خطرناک « و  
زمینه س�از »ناب�ودی« برج�ام خوانده ان�د. 
به گزارش »ج��وان«، در واش��نگتن، دولت ترامپ 
فعال شدن مکانیسم ماش��ه از طرف اروپاییان را به 
جشن نشس��ته و گفته که از آن استقبال می کند. 
»برایان هوک « نماینده ویژه امریکا در امور ایران روز 
سه      شنبه به رویترز گفت واشنگتن از اقدام آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس برای فعال کردن ساز و کار حل 
اختالف در توافق هسته ای با ایران حمایت می کند. 
او از اروپاییان خواسته که یک گام هم جلوتر گذاشته 
و به تالش های امریکا برای انزوای دیپلماتیک ایران 
ملحق شوند. ظاهراً در این بین، موضع گیری بوریس 
جانسون، نخس��ت وزیر انگلیس که از »جایگزینی 
توافق هسته ای فروپاش��یده« با یک توافق جدید 
حمایت کرده بیش از همه به م��ذاق دونالد ترامپ 
خوش نشس��ته تا جایی که او در توئیتی نوش��ت: 
»بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفته است 
 باید توافق ایران را با توافق ترامپ جایگزین کنیم. من 
موافقم.«  برایان هوک  هم در موضع گیری جداگانه به 
رویترز گفت که واشنگتن از موضع بوریس جانسون 

درباره برجام بسیار خرسند است. 
 کمیسیونر اروپا: دنبال تحریم نیستیم

به جز امری��کا، حتی خود اروپایی��ان هم از تبعات 
تصمی��م تروئی��کای اروپای��ی برای فع��ال کردن 
مکانیس��م ماش��ه نگرانند. س��ه دولت اروپایی در 
بیانیه ای روز سه      شنبه مدعی شده اند »با توجه به 
اقدامات ایران، هیچ انتخاب دیگری نداشتیم« ولی 
نگرانی آنها از واکنش احتمالی ایران از همین حاال 
نمایان اس��ت. جوزپ بورل، کمیس��یونر سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیروز در س��خنرانی خود در 
پارلمان اروپا هرچند گفت که انگلیس، فرانس��ه و 
آلمان »مطابق با بند 36 برجام این سازوکار را فعال 
کردند « ولی با یک گام عقب نشینی گفت:»تضمین 
می دهم که مکانیس��م حل اختالف فرصتی است 

برای حل وفصل مسائل پیرامون اجرای این توافق. 
من بر این روند نظارت دارم و به تماس های خود با 
تمام طرف     ها ادامه خواهم داد.«  بورل تأکید کرد:» 
هدف از این مکانیس��م بازگشت تحریم      ها نیست، 
هرچند که برخی رس��انه      ها شروع به گمانه زنی در 
این باره کرده ان��د.«  او گفته اس��ت: » من در اینجا 
تأکید می کنم که مکانیسم حل اختالف راهی است 
برای یافتن راه حل و بازگشت به اجرای کامل برجام 

در چارچوب این توافق.«
 پکن: امریکا ایران را مجبور کرد

در حالی که استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل 
س��ازمان ملل از تمامی طرف های توافق هسته ای 
ایران خواست از هیچ تالش��ی برای حفظ آن دریغ 
نکنند، چین و روس��یه، دو طرف کلی��دی برجام 
از رویکردی که اروپا در پیش گرفته، ابراز تأس��ف 
کرده اند. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه دیروز 
گفت که فعال کردن مکانیسم حل و فصل اختالف 
از طرف کشورهای اروپایی » یک تصمیم سیاسی 
خطرناک« است که به گفته او  شانس باقیمانده برای 
نجات برجام را کاهش می دهد. »سرگئی ریابکوف« 
معاون وزیر خارجه روس��یه هم تصمیم سه کشور 
اروپایی را »یک اش��تباه سیاسی« خوانده و هشدار 
داده که فعال شدن مکانیسم حل اختالفات برجام 
می تواند این توافق را از بین ببرد. »ریابکوف« تغییر 

در برجام را هم، به شکلی که بوریس جانسون مطرح 
می کند، رد کرده و گفته است: »روس��یه با هرگونه 
تغیی��ر و دس��تکاری در برجام مخالف و ب��ا برنامه 
موشکی ایران، که صرفاً اهداف دفاعی دارد، موافق 
اس��ت.«  همچنین وزارت امور خارجه چین بعد از 
یک روز سکوت مقابل تصمیم اروپا، از تصمیم سه 
کشور اروپایی ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه چین 
در بیانیه ای گفته است: »ما از تصمیم فرانسه، آلمان 
و بریتانیا برای فعال کردن مکانیس��م حل و فصل 
اختالف متأسفیم. فعال کردن مکانیسم حل و فصل 
اختالف در یافتن راه حل ممانعت ایجاد می کند.« 
 در ادامه این بیانیه آمده است: »توسل این سه کشور 
به مکانیسم یاد شده کمکی به حل و فصل مسائل 
پیرامون این توافق هسته ای یا کاستن از تنش های 
رو ب��ه ازدیاد نخواهد ک��رد. ایران ب��ه دلیل خروج 
یکجانبه امریکا از برجام مجبور به کنار گذاش��تن 

بخشی از تعهدات خود شده است.«
 مکانیسم ماشه چیست؟

مکانیسم حل اختالف که رس��انه     ها اغلب آن را به 
مکانیسم ماش��ه تعبیر می کنند، در بند های )36( 
و )37( برج��ام ب��رای حل اختالف��ات پیش بینی 
شده که البته مرحله پایانی آن، می تواند به احیای 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران منجر شود. 
بند )36( برج��ام می گوید که ایران ی��ا هر یک از 

اعضای برجام چنانچه معتقد باشند که طرف مقابل 
تعهدات خود را رعایت نکرده می توانند »موضوع را 
به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع 
نماید.« بر اساس این بند، کمیسیون مشترک ۱۵ 
روز زمان خواهد داش��ت تا موضوع را فیصله دهد، 
مگر اینکه این زم��ان با اجماع تمدید ش��ود. « در 
مرحله بعدی »چنانچه هر عضو معتقد باش��د که 
موضوع پایبندی فیصله نیافت��ه ، می تواند موضوع 
را به وزیران ام��ور خارجه ارجاع ده��د « و آنها هم 
۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله 
دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید ش��ود. 
آنها همچنین همزمان با بررس��ی در سطح وزرا ،  
می توانند درخواس��ت نمایند که موضوع توس��ط 
یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد 
بود )یکی از س��وی ه��ر یک از طرف ه��ای درگیر 
در اختالف و طرف س��وم مس��تقل( بررسی شود. 
 چنانچه، متعاقب این فرآین��د 3۰ روزه موضوع باز 
هم فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از پنج 
روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع 
بررسی خواهد کرد و اگر باز هم موضوع کماکان به 
نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد 
و چنانچه طرف شاکی معتقد باش��د که موضوع، 
مصداق »عدم پایبندی اساس��ی« می باشد، آنگاه 
آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان 
مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق 
برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد ابالغ نماید که معتقد است موضوع مصداق 

»عدم پایبندی اساسی« به شمار می آید.
همچنین طبق بند )37( ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد می بایس��ت منطبق ب��ا رویه های خود 
در خصوص قطعنامه ای ب��رای تداوم لغو تحریم     ها 
رأی گیری نمای��د. چنانچه قطعنام��ه فوق الذکر 
ظرف 3۰ روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرسد، سپس 
مفاد قطعنامه های سابق ش��ورای امنیت سازمان 
ملل متحد مجدداً اعمال خواهند ش��د، مگر اینکه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری 
تصمیم گیری نماید. ایران در مت��ن برجام تأکید 
کرده است: » چنانچه تحریم     ها جزئی یا کلی مجدداً 
اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای 
توقف کلی یا جزئی تعه��دات خود وفق این برجام 

قلمداد خواهد نمود.«

مسکو: فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی نابودی برجام
چین: خروج امریکا باعث کاهش تعهدات ایران شد


