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عبور برجام از پیچ تند
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از اوین بازدید ميکند
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شرق ،زینب اسماعیلي :دو ســال بعد از اجرائیشدن
برجــام ،ترامپ ،رئیــس جمهــوری آمریــکا ،تعلیق
تحریمهای هســتهای توافق هســتهای را تمدید کرد.
یک مقام ارشــد آمریکایی دیشــب گفت» :این آخرین
باری خواهــد بود که او تعلیق تحریمهای هســتهای
ذیــل این توافق را برای ایران تمدید میکند ،مگر اینکه
تغییرات مد نظر ترامپ در برجام انجام شود« .ترامپ
گفته اســت تمدید دوباره توافق بســتگی به این دارد
که مذاکرات درباره برنامه موشــکی ایران آغاز شود و
محدودیتهای هســتهای ایران که قرار بوده  ۱۰ســال
باشــد ،دائمی شــود .گزارشها و تحلیلها هم حاکی
از این بود که ترامپ عضویت کشــورش در برجام را با
شرایطی تمدید میکند .خبرگزاریهای رویترز ،بلومبرگ
و روزنامه نیویورکتایمز هم پنجشنبه ،به نقل از منابع
نزدیک به کاخ سفید ،خبر داده بودند که رئیسجمهور
آمریکا تصمیم به تمدید تعلیق تحریمهای هســتهای
ایــران گرفته اســت .آمریــکا همچنین  ۱۴شــخصیت
حقیقی و حقوقــی را در ارتباط با ایــران تحریم کرده
اســت .آیتاﷲ آملی الریجانی ،رئیس قــوه قضائیه،
رئیس زندان رجاییشهر و شورای عالی فضای مجازی
هم در فهرســت تحریمهای آمریکا قرار دارند .وزارت
خزانهداری آمریکا با صدور بیانیهای اعالم کرد که این
 ۱۴شــخصیت به بهانه نقض حقوق بشــر در ایران و
حمایت از برنامههای تسلیحاتی ایران تحریم شدهاند.
روز  ۲۳دي بــه این دلیل بــراي ایران و آمریکا و برجام
اهمیت پیدا کرده بود که طبــق برنامه اجرائي برجام،
تمدید تعلیق تحریمهاي ایران از سوی آمریکا باید هر
 ۱۲۰روز یکبار انجام شود .رئیسجمهوري آمریکا ۲۳
شــهریور تعلیق تحریمهاي هســتهاي ایران را تمدید
کرد اما این فقط تعهد آمریکا نیست .بر اساس مصوبه
کنگــره ،رئیسجمهــور آمریکا باید هــر  ۹۰روز یکبار
هم درباره اجراي تعهدات ایــران در برجام ،به کنگره
گزارش بدهد .او با سررســیدن ضرباالجل پیشــین در
مهرماه ،از تأیید پایبندي ایران خودداري کرد.
اگرچه همانزمان برخي تحلیلها مبني بر این بود
که او دنبال این اســت که دغدغه هر ســهماهه تأیید
پایبندي ایران به برجام را از سر خود باز کند .ترامپ در
سخنراني مهرماه درحاليکه ادعاهي تندي علیه ایران
مطرح ميکرد ،برجام را به کنگره واگذار کرد و مدعي
شــد که این توافق نیازمند بازنگري و اصالحاتي است
و او از نمایندگان خواســت که این اصالحات را انجام
دهنــد .ترامپ معتقد اســت که برجــام درباره نقش
منطقهاي ایران و مســئله موشــکي نیازمند بازنگري
اســت و این را از نواقــص آن ميداند کــه با افزودن
بندهایي باید رفع شــود .این همــان نقطه اختالف او
با دیگر شــرکاي برجامياش است .اروپایيها ،روسیه،
چین و ایران بهشدت با تغییر در برجام مخالف هستند
و اساســا اینرا شــدني نميدانند .ایــران ميگوید این
توافق تغییرپذیر نیست و همین توافق قابل اجراست.
یک مهلت جدید
بيبيســي روز گذشــته نوشــته اســت که منابع
خبــري به نقل از »یک فرد آشــنا با روند تصمیمگیري
رئیسجمهــوري کــه خواســته نامش ذکر نشــود«
گزارش کردهاند که ترامــپ پایبندي ایاالت متحده به
برجــام را بار دیگر تمدید ميکند امــا تمدید بعدي را
به برآوردهشدن شرایطي موکول خواهد کرد .براساس
این گــزارش ،رئیسجمهــوري آمریکا بــا تمدید این
توافق در روز جمعه ،مهلتي را براي دیگر کشــورهاي
عضــو برجام و همچنین کنگره ایــاالت متحده تعیین
خواهــد کرد تــا محتواي برجــام را »بهبــود دهند«.
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 شرق ،آمنه شــیرافکن :نامه مکتــوب فراکسیون
حقوق شهروندي فراکسیون امید هفته پیش بهدست
وزیر دادگستري و مسئوالن قوه قضائیه رسید .پاسخ
رســیده از وزارت دادگســتري و معــاون حقوقي و
مجلس قوه قضائیه مساعد است و پیشبیني بهرام
پارسایي ،رئیس فراکسیون حقوق شهروندي مجلس
این اســت که »بر اســاس پاسخ ارائهشــده از سوي
مســئوالن ذيربط همین هفته از زندان اوین بازدید
خواهیــم کرد تا گزارشــي در این زمینه تهیه شــود.
اعتمــاد مردم به نظام بزرگترین ســرمایه اجتماعي
است و ارائه گزارشها و بازدیدهاي بهموقع ميتواند
به افزایش ضریب اعتمــاد مردم به حکومت کمک
کند« .اوایــل هفته پیش بود که فراکســیون حقوق
شــهروندي در نامهای به وزیر دادگســتري خواستار
بازدید از زندان اوین شد .چهارشنبه هفته گذشته نیز
محمدرضاعارف ،رئیس فراکسیون امید ،خبر داد که
این فراکسیون خواستار بازدید از زندان اوین است.
حاال بهرام پارســایي درباره نتایــج پیگیريهاي
صورتگرفته در فراکســیون شــهروندي به »شرق«
ميگوید» :جنــاب آقاي آوایي ،وزیر دادگســتري ،در
ایــن مدت همکاري الزم را با فراکســیون داشــتند و
نظرشان براي این بازدید مساعد است .درهمینحال،
دراینمدت با معاون حقوقــي پارلماني قوه قضائیه
نیز در ارتباط بودیم که جمعبندي ســخن ایشان نیز
نظر مساعد قوهقضائیه براي انجام این بازدید بود«.
پیگیر مرگ سینا قنبري خواهیم بود
طیبــه سیاوشــي ،دیگر عضــو فراکســیون امید
مجلــس ،چندي پیــش از فوت ســینا قنبري ،جوان
۲۲ساله ،در زندان اوین خبر داد .او به ایلنا گفته بود:
»این موضوع را از وزارت اطالعات و نیروي انتظامي
پیگیــري کردم کــه اعالم شــد این جوان ۲۲ســاله
دیپلمهاي بود که بهدست نیروي انتظامي بازداشت
و تحویل دستگاه قضائي شد .طبق اطالعي که به من
داده شده ،این فرد در زندان خودکشي کرده است«.
بهرام پارســایي درباره این ســؤال »شرق« که آیا
فراکســیون حقوق شهروندي بهدنبال تشکیل کمیته
حقیقتیــاب در موضوع فوت ســینا قنبري هســت
یا نــه نیز ميگوید» :ابتدا باید از زنــدان بازدید کنیم.
اما موضوع بررســي مرگ این جوان در زندان اوین و
بهدستآوردن اطالعات جزئيتر نیز بخشي از هدف
این بازدید است«.
به گزارش »میزان« ،حجتاالســالم والمسلمین
منتظري ،دادستان کل کشور ،درباره خودکشي فردي
در زندان اوین گفته اســت» :این فــرد معتاد بوده و
خودکشــي کرده است و فیلم آن هم موجود است و
درعینحال در حال ادامه تحقیق هستیم«.
منتظري درباره فردي کــه در زندان اراک بوده و
گفته شده او هم خودکشي کرده نیز تأکید دارد» :فرد
اراکي در زندان نیروي انتظامي بوده .پزشکي قانوني
در حال تحقیقات اســت و بنا بــر گزارشها ،او هم
خودکشي کرده اســت« .او همچنین خبر خودکشي
یک فرد دیگر در زندان دزفول را جعلي بیان کرد.
 ۸دانشجو در بازداشت ماندهاند
الیاس حضرتــي ،نماینده عضو فراکســیون امید
مجلس ،نیز به »شرق« گفته است» :فراکسیون امید
مجلس پیگیرانه برگزاري جلســههایي با مســئوالن
نهادهــاي امنیتي و انتظامي را در دســتور کار دارد.
خوشــبختانه رویکــرد آقایــان در ایــن زمینه مثبت
اســت و توافقهاي ضمني براي آزادي بخش عمده
بازداشتيها صورت گرفته بهجز افرادي که اطالعاتی
کافي درباره همکاريشان با شبکههاي ضدانقالب یا
سرویسهاي جاسوسي وجود داشته باشد«.
او همچنین درباره آخرین اخبار مرتبط با آزاديها
نیز گفته اســت» :خوشــبختانه تا جایــي که مطلع
شدهایم ،اغلب دانشجویان بازداشتي در ناآراميهاي
اخیر آزاد شــدهاند به جز هشت دانشجوي دیگر که
آزادي آنها نیز در دستور کار است«.
غالمرضا حیدري نیز دربــاره آخرین پیگیريهاي
فراکســیون امیــد دربــاره بازداشــتيهاي اخیر به
»شــرق« ميگوید» :واقعیتش نميتوان دقیق درباره
آمار بازداشــتيها حرف زد .چون مراجع بازداشــتي
و روند آزاديها ،اســتان به اســتان و شــهر به شهر
متفاوت اســت .اما پیگیــر روندها هســتیم؛ چه در
تهران و چه در شــهرهاي دیگــر« .او همچنین تأکید
کرده اســت» :فراکسیون امید عالوه بر بازدید از اوین،
خواستار مالقات با بازداشتيها بوده و امیدواریم این
مســئله هرچه سریعتر مهیا شــود« .بهرام پارسایي
نیز بــه نامهنگاري و مکاتبههاي فراکســیون حقوق
شــهروندي مجلس دهم با مراجع ذيربط اشــاره
دارد» :از طرف وزارت دادگستري با فراکسیون حقوق
شهروندي تماس داشتند و قولهاي مساعدي دادند.
پیرو مکاتبه با وزارت دادگســتري نیز با قوه قضائیه و
اداره زندانها مکاتبه داشــتیم .آنها هم قول دادهاند
مسئله هرچه سریعتر رفع شود و بهویژه زمینه بازدید
نمایندگان از مجلس در این هفته میسر شود«.
بازدید کلیدي از اوین
او دربــاره اینکــه عالوهبــر زندان اویــن ،تکلیف
رســیدگي به وضعیت بازداشتيها در دیگر زندانها
چه ميشود نیز به »شرق« گفته است» :بازداشتها
در سراســر کشــور صورت گرفته اســت .از اوین که
بازدیــد کنیم ،آنجــا ميتوانیم در دیدار با مســئوالن
سازمان زندانها خواستار رسیدگي به روند آزاديها
در سایر زندانها باشــیم .به همین دلیل بازدید ما از
اوین کلیدي و مهم است«.
ادامه در صفحه ۱۵
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درغیراینصــورت ،او در موعــد بعــد ،از تمدید برجام
به آمریکایيها اعالم ميکنیــم که اگر از برجام خارج
خودداري خواهد ورزید .خبرگــزاري رویترز به نقل از
شــدند ،این ،آنها هستند که ضرر ميکنند و ما آمادگي
کامل براي هر احتمالي را داریم« .محمدجواد ظریف،
دو مقام ارشــد دولت آمریکا گفته اســت که بسیاري
از مشــاوران رئیسجمهوري تمدیــد برجام را توصیه
وزیــر خارجه ایران ،در ادامــه رایزنيهاي متمادي در
کردهاند اما ترامپ در پذیرش توصیه آنان اکراه داشته
مورد برجام ،چهارشــنبه و پنجشنبه بار دیگر به سفر و
رایزني برجامي پرداخت .او چهارشنبه به مسکو رفت
است .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاري شینهوا،
استیون منوچین ،وزیر خزانهداري آمریکا ،روز پنجشنبه
و در رایزنــي با همتاي روس خود دربــاره ادامهیافتن
در یک کنفرانس خبري در کاخ ســفید گفته واشنگتن
برجام و همراهي همه اعضا تأکید کردند .روسها نیز
بــر همین اصل به اندازه ایران تأکیــد دارند .ادامه این
در حــال برنامهریــزي براي وضــع تحریمهاي جدید
رایزني پنجشــنبه در بروکســل بود .او در مقر اتحادیه
علیه ایران اســت .ما این تحریمهــا را ارائه کردهایم و
فکر ميکنم ميتوانید انتظار داشته باشید تحریمهاي
اروپــا با فدریکا موگریني ،مســئول سیاســت خارجي
جدیدي علیه ایران اعمال شود .ما همچنان به بررسي
اتحادیه اروپا؛ بوریس جانســون ،وزیر خارجه انگلیس
و گابریل ،وزیر خارجه آلمــان و لودریان ،وزیر خارجه
این موضوع ادامه ميدهیم .به گفته منابع خبري ،در
فرانســه ،مالقات و رایزني کرد .این مالقات در دفتر کار
روزهاي اخیر نمایندگان دولت و کنگره آمریکا در مورد
موگریني در مقر ســرویس اقدام
آینده برجام مذاکراتي داشتهاند.
اعضــاي تندرو کنگــره بهویژه از
خارجي اتحادیه اروپا در بروکسل
کاخ سفید پنجشنبه اعالم کرد دونالد
انجام شد» .محمدجواد ظریف«
حــزب جمهوريخــواه -حزب
ترامپ ،رئیسجمهوري آمریکا در
رئیسجمهــوري -خواســتار
بعد از مالقاتهایش در مســکو
گفتوگوي تلفني با همتاي فرانسوي
خــروج آمریــکا از برجــام و
در توییتــر نوشــته کــه »آژانس
خود امانوئل مکرون ،خواستار توقف
بینالمللي انــرژي اتمي پایبندي
بازگردانــدن تحریمها علیه ایران
آنچه »فعالیتهاي بيثباتکننده
هســتند .بــه گفته آنــان ،چنین
کامل ایــران )بــه تعهداتش در
ایران در منطقه« ميخواند ،شده
تحریمهایــي بــراي وادارکردن
برجــام( را تأییــد کرده اســت،
است .کاخ ریاستجمهوري فرانسه
جمهــوري اســالمي بــه تغییر
امــا ادامــه ایــن روند مســتلزم
نیز گفته امانوئل مکرون در این
سیاســت خارجــي و داخلــي
متعهدبودن کامل آمریکاست«.
تماس تلفني بر لزوم پایبندي همه
طرفها در توافق هستهاي ایران،
خــود ضــرورت دارد .در مقابل،
به گــزارش ایرنــا ،طرفین در این
برجام ،تأکید کرد
نشســت دربــاره اقدامهاي الزم
اعضــاي میانــهرو بــه ویــژه از
حزب دموکــرات از تمدید برجام
در شــرایط کنونــي بــه منظــور
حمایت ميکنند و خواستار تصویب طرحي هستند که
تداوم اجرا و پایبندي همه طرفهاي برجام گفتوگو
مانع از آن شــود که رئیسجمهوري بدون تأیید کنگره
و تبادلنظــر کردند .فدریکا موگرینــي هماهنگکننده
از برجام خارج شود .بهگفته همین منابع ،آقاي ترامپ
کمیســیون برجام و وزیــران خارجه فرانســه ،آلمان
و انگلســتان در یک نشســت خبري مشترک ،بر تعهد
مایل است قوانین مربوط به تحریمها به نحوي تغییر
یابد که رئیسجمهوري ملزم نباشــد هر  ۹۰روز یکبار
اروپــا و دولتهاي خود بر اجراي برجام به عنوان یک
برجام را تأیید کند.
دســتاورد منحصربهفرد دیپلماســي چندجانبه تأکید
کردنــد .وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین بهطور
رایزني در شرق و اروپا
جداگانه با وزیران امور خارجه کشــورهاي انگلستان،
برجــام اگر بــراي اعضــاي  ۵+۱آب اســت ،براي
آلمــان و موگرینــي ،نماینده عالي سیاســت خارجي
ایران نان اســت .اگرچه بســیاري در دو سال مذاکره و
اتحادیه اروپا مالقات و درخصوص مسائل مورد عالقه
دوســالي که از اجراي این توافق ميگذرد خواســتند
گفتوگو و تبادلنظر کرد.
این اصل را نادیده بگیرند ،اما مقایسه وضعیتي که در
نقش فرانسوي
دوران تحریم داشــتیم با آنچه بعد از برجام به دست
ظریف در بروکســل بــا ژان ایو لودریــان وزیر امور
آمد نشــان ميدهد که این توافــق آنچنان که برخي
خارجه فرانســه با محوریت برجــام دیدار و گفتوگو
ميخواستند نشــان دهند ،ناکارآمد نبوده است .البته
کرد .در این دیدار ،وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به
مقامات مسئول ایران ميگویند که براي هر اقدامي در
اهمیت اجراي تعهدات کشــورهاي عضــو برجام ،بر
مورد برجام آماده هســتند و هیچیک از پلهاي پشت
نقش فعالتر کشــورهاي اروپایــي در این زمینه تأکید
سر خراب نشده است .اسحاق جهانگیري ،معاون اول
کرد .وزیــر امور خارجه فرانســه نیز در ایــن دیدار بر
رئیسجمهوری ،روز گذشــته گفته اســت» :با افتخار

اهمیــت اجراي برجام و عزم پاریــس دراینباره تأکید
کرد .اگرچه از فرانســه در مذاکره هســتهاي به نیکي
یاد نميشود و علتش هم نقش تخریبگر وزیر خارجه
فرانســه در جریان مذاکرات بهویژه در ژنو ۲و نشست
لوزان اســت اما به نظر ميرســد اینبار فرانسه قصد
دارد نقشــي متفاوت ایفا کند .با رويکارآمدن امانوئل
مکــرون در فرانســه ،رئیسجمهــور جواني که قصد
دارد نقش برجســته در بین همتایــان اروپایياش ایفا
کنــد ،او در مقاطعي با دونالد ترامــپ در مورد ایران
همنوا شــد .آنهــم زمانهایي که او تــالش ميکرد
مسئله موشکي ایران را به برجام پیوند بزند .در حالي
که مقامات ایراني ایــن دو موضوع را بيارتباط با هم
ميدانند ،فرانســه و آمریکا از مذاکره بر ســر این مورد
سخن ميگویند .به نظر ميرسد همین موضعگیريها
موجب شد تا حتي سفر قریبالوقوع ترامپ به تهران
نیز با تأخیر مواجه شود .اما فرانسه در همین دوران در
مورد برجام و ادامه آن با دیگر شــرکا همنظر بود غیر
از اینکه در دورهاي از انجــام مذاکره در مورد نواقص
برجام دفاع ميکرد .امانوئل مکرون تاکنون چندین بار
با محور برجــام و ایران با دونالد ترامپ صحبت کرده
و یکي از این تماسها نیز پنجشــنبه انجام شده است.
درست ســاعاتي بعد از آنکه وزیر خارجه ایران با وزیر
خارجه فرانســه در بروکســل دوجانبه رایزني کردند.
به نظر ميرســد اروپایيها بین خود ،فرانســه را براي
پادرمیاني با ترامپ بر سر برجام انتخاب کردهاند.
راه متفاوت مکرون و ترامپ
کاخ ســفید پنجشــنبه اعالم کرد دونالــد ترامپ،
رئیسجمهــوري آمریــکا در گفتوگــوي تلفنــي با
همتاي فرانسوي خود امانوئل مکرون ،خواستار توقف
آنچــه »فعالیتهاي بيثباتکننده ایــران در منطقه«
ميخواند ،شده اســت .کاخ ریاستجمهوري فرانسه
نیز گفتــه امانوئل مکرون در این تماس تلفني بر لزوم
پایبندي همه طرفها در توافق هستهاي ایران ،برجام،
تأکید کــرد .کاخ الیزه اعالم کــرد :امانوئل مکرون در
جریــان تماس تلفني خــود با دونالــد ترامپ بر عزم
فرانســه براي اجراي دقیق این توافــق و همچنین بر
اهمیت رعایت آن توســط همه طرفهاي امضاکننده
این توافق ،تأکید کرد .برخي رسانهها گزارش دادند که
ترامپ از این تماس به شــدت عصباني شــده و قصد
داشته به سرعت اعالم کند که از برجام خارج ميشود
اما گویا او هنوز نميتواند از دست این توافقي که روي
میزش باز است ،خود را رها کند.
ترامپ پیگیر اعتراضها
دونالد ترامپ رئیسجمهوري آمریکا هفته گذشته
در واکنش بــه برخي ناآراميها در برخي شــهرهاي
ایــران ،توییتهاي آتشــیني منتشــر کــرد .او مدعي
حمایت از مــردم ایران بود و اینکه مــردم باالخره به
این اعتراض کردند که پول نفتشــان خرج تروریسم در
منطقه ميشــود .درحاليکه برخي مقامات آمریکایي
مخالف دخالــت آمریــکا در موضوع داخلــي ایران
بودنــد ،برخي گمانهزنيها حاکي از این اســت که در
تصمیم شــب گذشــته او در مورد برجام این موضوع
نیــز تأثیرگذار خواهد بود .این اتفــاق داخلي آنچنان
براي آمریکا اهمیت داشــت که این کشــور تالش کرد
این موضوع مرتبط با مســائل داخلــي ایران را بهطور
فوقالعاده در شــوراي امنیت بررسي کند .تمام اعضا
در این جلســه بر پایبندي به برجــام و مفیدبودن این
توافق تأکید کردند اگرچه از دولت ایران ميخواســتند
به صــداي معترضان گوش دهد .با این حال جلســه
شوراي امنیت بينتیجه به پایان رسید.

مناظرههاي انتخاباتي و برجام

اختالفات داخلي در کابینه ترامپ

دموکراتها و جمهوريخواهان و ترامپ

دونالــد ترامــپ جمهوريخواه در حالي کــه در ناباوري مردم
جهان پاي در عرصــه انتخابات ایاالت متحده گذاشــت ،از همان
روزهاي اول مناظرهها به توافق هســتهاي با ایران تاخت .از آنرو
که این توافق مهمترین میراث دولت هشتســاله دموکرات اوباما
بــود .او در همین مناظرهها این توافق را بدترین توافق قرن نامید و
گفت آن را پاره ميکند.
ترامپ در نخســتین مناظره انتخاباتياش خطــاب به کلینتون
گفــت» :همین توافق ایران را نگاه کنیــد .در حالي که ایرانيها در
بدترین شــرایط بودند ،ما این امتیازات را بــه آنها دادیم و بهزودي
آنها دوباره یک قدرتي ميشــوند« .هیالري امــا از موضع خود در
قبال توافق هستهاي دفاع کرد .او مدعي شد زماني که وزیر خارجه
شد ،بهخاطر سیاســتهاي دولت بوش ،ایران بیش از هر زماني و
تنها هفتههایي تا تولید ســالح اتمي فاصله داشت .کلینتون گفت
او یک اتحاد جهاني علیه ایران فراهم کرد و بعد توسط جان کري،
توافق هستهاي با ایران به امضا رسید .در پاسخ ،ترامپ گفت» :این
توافــق اصال خوب نبود .ما ميدانیم ایران و کرهشــمالي همکاري
دارند ،چرا از ایران نخواســتیم در قبال توافق ،کرهشمالي را تحت
فشار بگذارد .چرا از ایران نخواستیم دست از یمن بردارد« .هیالري
کلینتون هم در پاســخ گفت» :دونالد ،تو قصد داري رئیسجمهور
شــوي و باید از واژهها با دقت استفاده کني .همین چنديپیش در
ماجراي مزاحمت ملوانهاي ایراني بــراي آمریکایيها ،گفتي اگر
ایران ملوانهاي ما را اذیت کند ،چنان ميزنمشــان که پودر شوند.
این خلق و خوي یک فرمانده کل قوا نیست«.
ترامــپ در مناظرههــاي انتخاباتــي بعدي ،برجــام را توافقي
یکجانبه خواند و گفت این توافق به »کشــور پیشرو در حمایت از
تروریسم«  ۱۵۰میلیارد دالر پول داده است .وبسایت ايبيسينیوز
بالفاصله نوشــت :ادعــاي ترامپ مبني بر پرداخــت  ۱۵۰میلیارد
دالر به ایران اشــتباه اســت .ترامپ همچنین گفتــه بود که توافق
هســتهاي ،به ایران اجازه داده تا دارایيهاي بلوکهشده خودش در
آمریکا را باز پسگیرد .او گفته بود این دارایيها حدود صد میلیارد
دالر تخمین زده شــدهاند .ترامپ همچنین در یکي از مناظرههاي
انتخاباتي ،ضمن انتقاد از توافق کشــورهاي  ۵+۱و ایران ،گفته بود:
توافق هستهاي با ایران بدترین چیز بود.

اگرچه از دولت ترامپ یکســالي بیشــتر ميگذرد ،اما کابینه او در
موضوعاتــي قربانیاني داده که در مدت کوتاهي از قطار کابینه او پیاده
شــدهاند .موضوع انتخابات آمریکا و دخالت روسیه یکي از اصليترین
این موضوعات بود .در همین راستا ،موضوع برجام و توافق با ایران نیز
موافقان و مخالفاني در دولت ترامپ داشــت .تیلرسون ،وزیر خارجه
این کابینه که به نظر ميرسد باید مسئول اصلي تعیین مسیر در راستاي
این توافق باشد ،در ماههاي اخیر کامال از عرصه تصمیمگیري دراینباره
حذف شــده اســت .تیلرســون به اندازه ترامپ به ایــن توافق بدبین
نیســت و ميخواهد توافق را زنده نگه دارد .او بارها به اختالفنظر با
رئیسجمهور در این زمینه اشاره کرده است .تابستان بود که تیلرسون
براي نخســتینبار با تأیید صریح اختالفنظرش با ترامپ درباره برجام
و برخي دیگر از موضوعات سیاســت خارجي آمریکا ،گفت» :او و من
دیدگاههاي متفاوتي درباره مسائلي مانند برجام و چگونگي استفاده از
آن داریم« .همان زمان ،رسانههاي آمریکایي درباره نارضایتي ترامپ از
او برای تأیید پایبندي ایران به برجام گزارشهایي منتشر کردند .بعد از
آن بود که ترامپ در جریان جلسهاي درباره برجام ،به مسئوالن دولت
خــود تأکید کرد راهي بیابند تا لغو برجام براي آمریکا میســر و ممکن
باشد .اگرچه بعدها در گزارشهایي اعالم شد که آنها به رئیسجمهور
گفتهاند این راه براي دولت آمریکا هزینهزاست ،اما او بار دیگر مهرماه
توافق را به کنگره فرستاد تا آنها آن را اصالح کنند.
اختالفهــا با تیلرســون در حالي باال گرفت کــه یک نظامي بدون
سابقه دیپلماتیک به سمت مقام مســئول در وزارت خارجه در حوزه
ایران منصوب شد تا شاید او بتواند این توافق را به مرز سقوط برساند.
همه اینها در حالي اســت که در ماههاي گذشــته ،نیکي هیلي ،سفیر
آمریکا در سازمان ملل ،یکتنه نقش مخالفخوان ایران را در این نهاد
بینالمللي بر عهده گرفته اســت .او بارها در شوراي امنیت یا مجمع
عمومي مدعي شده است موشــکی ایراني از یمن به عربستان شلیک
شــده یا مســائل داخلي ایران را به موضوع فوقالعاده شوراي امنیت
تبدیل کرده اســت .این نقش او آنچنان پررنگ شد که برخي گمانهها
حاکــي از این بود که هیلي بهزودي جاي تیلرســون را خواهد گرفت؛
اگرچه فعال او به صندلياش چســبیده ،هرچند بدون دخالت در مورد
ایران .ژنرال مک مســتر ،مشاور امنیت ملي آمریکا ،نیز درباره برجام با
سناتورها رایزني کرد.

نمایندگان مجلس در آمریکا نیز خیلي ســر همکاري با ترامپ
ندارنــد؛ اگرچه دو طیــف جمهوريخواه و دموکــرات در این دو
مجلس روي کار هســتند .مهرماه ترامپ توافق را به آنها واگذار
کرد تا دربــاره آن تصمیــم بگیرند؛ هرچند به نظر ميرســید در
موعد دو ماه ،آنها دراینباره نظر ميدهند ،اما نمایندگان مجلس
ســکوت کردند .آنها در این مــدت میزبان برخــي دیپلماتهاي
اروپایي بودند ،اما در نهایت در موعد شش ماه مقامات کاخ سفید
گفتند ضرباالجلي از سوي آنها تعیین نشده است.
در این مدت ،بین ترامپ و برخي سناتورها نیز اختالفاتی جدي
ایجاد شــده است .این اواخر »باب کورکر« ،سناتور جمهوريخواه
و رئیــس کمیته امور خارجي ســناي آمریکا ،دربــاره خروج این
کشــور از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( به دونالد ترامپ
هشدار داد .او ميگفت خروج از این توافق آثاری منفي بر بحران
هستهاي شــبهجزیره کره خواهد گذاشــت .آمریکا بههرحال در
برههاي از زمان ناچار به توافقي الزامآور با کرهشــمالي ميشود
و اگر خروج از برجام ،اقدام یکجانبه واشــنگتن تلقي شود ،باور
اینکه این کشور به توافقات بینالمللي پایبند است ،دشوار خواهد
بود .کورکر و بن کاردین ،از ســناتورهاي ارشدي هستند که دنبال
اصالح برجام براي جلوگیري از خروج دونالد ترامپ از این توافق
بینالمللياند.
امــا در مقابــل آنها» ،تــام کاتــن« ،ســناتور جمهوريخواه
آرکانزاس ،قرار دارد که در مصاحبه با پولیتیکو اعالم کرده دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،با تکیه بر قانون اساسي و حق وتوي
آمریکا در شوراي امنیت ،ميتواند پس از تأییدنکردن برجام ،تمام
تحریمهاي تعلیقشــده ایران را بازگردانــد .برخي تحلیلها بین
جمهوريخواهان نیز چند گرایــش را در مواجهه با برجام تمییز
ميدهند :نخست تندروهایي مانند سناتور کاتن که خواستار تعیین
ضرباالجلي براي ایران و خروج از برجام در صورت نرســیدن به
مقصود هســتند؛ ســخنان مهرماه ترامپ در تأیید نظر این جریان
بود .دوم جمهوريخواهان میانهرو که خواستار تفاهم با متحدان
غربي براي فشــار بر ایراناند .احتمال سومي نیز وجود دارد و آن
اینکه با توجه به شــکنندهبودن اکثریت جمهوريخواه و حمایت
همه دموکراتها از برجام ،این توافق به شکل فعلي دوام یابد.

معني ندارد بگوییم آستان قدس
معاف از مالیات است
 علــي مطهري نایبرئیس مجلس در ســخناني
در کنگــره حزب همبســتگي با اشــاره به ســالگرد
درگذشت مرحوم هاشميرفسنجاني گفت» :مرحوم
هاشــمي جایي که احساس کرد جامعه راه انحرافي
را ميرود ،ایستاد و آگاهيبخشــي کرد و اجازه نداد
این اتفاق بیفتد و در نهایت پیروز شد .باالخره صحنه
جامعــه را برگردانــد و عوض کــرد و کاري کرد که
جریان حاکم در سال  ۹۲کنار رفت«.
به گزارش »ایسنا« او افزود» :باید برداشت درست
از اصــل والیــت فقیه داشــته باشــیم .والیت فقیه
تعطیلي عقل نیســت که یک نفر فکر ميکند و بقیه
عمل ميکنند بلکه همه باید فکر کنند و همه اظهار
نظر کنند و در نهایت حکم والیت فقیه مالک باشــد؛
بنابرایــن جایي که خطایي رخ ميدهد ،باید حرفمان
را بزنیم .این نیســت که صرفا ساکت باشیم و تملق
و چاپلوسي کنیم«.
نامه هاشمي در سال  ۸۸به رهبري
سند افتخار است
مطهري در بخش دیگري از سخنانش ادامه داد:
»جایي که احساس ميکنیم خطایي رخ ميدهد باید
وارد شــویم .نامهاي که هاشميرفسنجاني در سال
 ۸۸به رهبري نوشــتند ،به نظرم سند افتخاري است
که ایشان تأکید کردند اگر از اینجا جلویش را نگیریم،
نميتوانیم کاري کنیم«.
نایبرئیــس مجلس بــا بیان اینکه »در شــرایط
امــروز و بعد از حوادث اخیــر مجلس و دولت نباید
حالت انفعال پیدا کنند« ،گفت» :اگر الزم است فعال
قیمت بنزیــن افزایش یابد و از ایــن منبع اصالحات
اقتصادي انجام شــود .اینطور نباشد که بعد از چند
تا شلوغي همه بگویند بنزین افزایش پیدا نميکند و
یارانه کسي قطع نميشود«.
او ادامه داد» :در حال حاضر در مجلس و دولت
فضاي خوبي حاکم نیســت .انفعالي عمل ميکنند؛
در مجلــس هم گفتم یکي از آفتهاي این مســئله
این اســت که ممکن اســت عدهاي تصور کنند با دو
تظاهرات ميتوانند تصمیمات را تغییر دهند«.
ریشه این حوادث بیشتر جنگ قدرت است
مطهــري همچنین با اشــاره به ریشــه اینگونه
اتفاقات گفت» :ریشه این حوادث بیشتر جنگ قدرتي
اســت که بین مســئوالن کشــور وجود دارد؛ اگر به
تبلیغات زمان انتخابات برگردیم ،متوجه ميشــویم
در آن زمــان هم رفتــاري که آقاي قالیبــاف و آقاي
روحاني داشتند و کمتر از آن رفتاري که آقاي رئیسي
داشــت ،در روح و روان مردم تأثیر خــود را برجاي
گذاشته اســت؛ اینکه بگوییم این ســه هزار میلیارد
یا هشــت هزار میلیارد را چه کســي برد یا چه کسي
خورد ،شاید درست نباشد و ممکن است خیلي از این
موارد و اختالسهایي که نام برده ميشود ،معوقات
بانکي باشــد؛ در واقع دزدي نشده ،اختالسي نشده؛
باید بروند پول را برگردانند«.
او همچنین به ضرورت بهرسمیتشــناختن حق
اعتراض در کشــور اشــاره کرد و گفــت» :امروز پا را
یک گام فراتر گذاشــتهایم .ســال  ۸۸کســي جرئت
نميکــرد ،امــا امــروز ميبینیم هــم اصولگرایان و
هم اصالحطلبــان حق اعتراض را قبــول دارند اما
اصالحطلبان همان موقع هم ميگفتند«.
باید اعتراض را در جمهوري اسالمي
به رسمیت بشناسیم
مطهري افــزود» :باید اعتراض را در جمهوري
اســالمي به رســمیت بشناســیم و این به معني
براندازي و مخالفت با والیت فقیه نیســت .ما هم
مانند بقیه کشــورها باید اجازه دهیم مردم در یک
فضا و مکان مناسب کار خود را انجام دهند .نباید
از شــعاردادن مــردم و توهین مــردم به مقامات
بترسیم«.
او ادامــه داد» :نباید جوانان و دانشــجویان را به
انقالبي و غیرانقالبي و ارزشــي و غیرارزشــي تعبیر
کنیم .باید بگوییم همه انقالبي هستند .امام جوانان
مشروبخور را به تظاهرات شاه کشاند و کمکم اینها
متحول شــدند؛ تحوالت روحي پیــدا کردند و حتي
بــه جبههها رفتنــد .آن قدر مردم را دســتهبندي و
خطکشي نکنیم«.
مطهري بــا بیان اینکه در این اعتراضات شــاهد
عدم حضور معترضان  ۸۸بودیم ،گفت» :شعارهایي
از ســنخ شعار  ۸۸نداشــتیم و به این دلیل است که
اتهاماتي که ميزنند که برانداز و ضدانقالب هستند،
غلط اســت .باید نگاهشان را به معترضان  ۸۸تغییر
دهند«.
این عضو هیئترئیسه مجلس در بخش دیگري
از ســخنان خود گفت» :شــهید مطهــري یک اصل
کلــي را مطرح کردهانــد که روحانیون نباید پســت
اجرائــي دولتــي بگیرند مگــر در شــرایط اضطرار.
اینکه روحانیت را مســئول توزیــع مرغ و تخممرغ و
گوشت کنیم ،کار درستي نیست؛ روحانیت باید به کار
خودش بپردازد«.
امام به شدت هشدار ميداد
که نظامیان باید از سیاست خارج شوند
او بــا تأکید بر فارغشــدن نظامیان از سیاســت و
اقتصاد گفت» :امام بهشــدت هشــدار مــيداد که
نظامیان باید از سیاســت خارج شوند .یک بار یکي از
فرماندهان سپاه درباره اتفاقي در مجلس اظهارنظر
کرده بود .امام با تندي گفت به ســپاه چه مربوط که
در مجلس چه ميگذرد؟
ادامه در صفحه ۱۵

