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ترامپ به اجرای «برجام » وفادار ماند

وزارت خارجه امریکا به کنگره امریکا اطالع داد تعلیق تحریمهای هستهای ایران ،برای  ۴ماه دیگر تمدید میشود

منبع  :بلومبرگ

دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا
بر تمدید تعلیق تحریمهای هستهای ایران
مهــر تأییــد زد تا بــه این ترتیــب دولتش به
اجرای توافق هستهای با ایران وفادار بماند.
بــه گزارش رویتــرز وزارت خارجــه امریکا در
نامهای بــه کنگره امریکا اطــاع داد تعلیق
تحریمهای هستهای ایران در راستای اجرای
برجام ،بــرای  ۴مــاه دیگر تمدید میشــود.
پیش از این دولت اوباما تعلیق تحریمهای
هســتهای را در ژانویه تمدید کــرده بود و این
نخســتین بــار اســت که دولــت ترامــپ این
تحریمها را تعلیــق میکند .در همین حال
دونالــد ترامــپ در بیانیــهای با اعــام اینکه
شــرایط موجود امکان صدور دستور کاهش
خرید نفت خــام از ایــران را میدهد ،اعالم
کرد کــه «بــه منظور پایبنــدی واشــنگتن به
توافق هستهای با ایران فعالً به دنبال کاهش
فروش نفت خام ایران نیست» .تعلیق این
تحریمها بخشــی از توافقی اســت که ســال
 94بیــن ایــران و کشــورهای  5+1بهدســت
آمد .به دنبال این توافق بود که باراک اوباما
رئیس جمهوری وقت امریکا فرمان تعلیق
تحریمهایــی را امضا کرد که به دلیل برنامه
هســتهای ایران وضع کرده بــود .این فرمان
باید هر 120روز یک بار تمدید شود .همزمان
بــا امضای فرمان تعلیق تحریمها از ســوی
رئیسجمهوریامریکا،مقامهایکاخسفید
در واکنشــی تــازه بــه فعالیتهای موشــکی
ایران هفت شخص حقیقی و حقوقی ایرانی
و چینی را به دلیل آنچه مقامات کاخ سفید
نقــش داشــتن در فعالیتهــای موشــکی
بالســتیک ایــران خواندهانــد ،در فهرســت
تحریمهای خود قرار دادهاند .دو مقام ارشد
دفاعی ایران ،یک شــرکت ایرانی ،یک تبعه
چین و سه شرکت چینی شامل تحریمهای
جدیدموشکیهستند.
ترامپ در حالی برای نخستین بار حکم
بــه اجرای تعهــدات برجــام میدهــد که او
پیش از این در خالل مبارزات انتخاباتیاش
بارهــا از برجــام انتقــاد کــرده و آن را یــک

«رســوایی بزرگ برای دموکراتها» خوانده
بــود .او پیش از انتخابش وعــده داده بود که
در صــورت پیــروزی برجام را آتــش خواهد
زد امــا کمــی بعــد و پس از آنکــه حضورش
در کاخ ســفید رنگ واقعیت به خود گرفت،
بــا تعدیــل مواضعــش ،خواســتار بازنگری
و مذاکــره مجدد در برجام شــد .تــا اینکه در
آخر راه چاره را در آن دید که بگوید آنقدر در
اجرای این قرارداد سخت میگیرد که ایران
کمترین شانسی برای تخطی نداشته باشد.
این مواضع او اما از ســوی مقامهای اروپایی
و در رأس آنهــا فدریــکا موگرینــی ،مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا بیپاســخ
نمانــد .موگرینــی گفته بــود برجــام توافقی
دوجانبه میان تهران و واشــنگتن نیست که
دونالــد ترامــپ در مقــام رئیــس جمهوری
امریکا بتواند آن را برهم بزند بلکه «توافقی
چندجانبه اســت که از راه مذاکره ب ه دســت
آمــده و خــود مــن هم شــخصاً مســئولیت
مســتقیم در آن دارم و هماکنــون رئیــس
کمیسیون مشترکی هســتم که بر اجرای آن
نظــارت دارد تــا اجرای ایــن توافق از ســوی
همه طرفهــا را تضمین کند .این توافق در
قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل قرار
گرفته اســت» .مواجهه با این هشــدارها بود
که باعث شــد رکس تیلرســون ،وزیر خارجه
امریکا اوایل اردیبهشت ماه جاری اعالم کند
دولت ترامپ فعالً به توافق هستهای پایبند
اســت و قصــد دارد آن را در مــورد ایــران بــه
طور مســتحکم به اجرا بگذارد .او در نامهای
به رهبــر اکثریت جمهوریخــواه در مجلس
نمایندگان این کشــور اعالم کرد که ایران به
تعهداتخوددرچارچوبتوافقهستهایبا
گروه  5+1کامالً عمل کرده و جای هیچگونه
تردیدینسبتبهتمدیدتعلیقتحریمهای
زیرمجموعــه برجــام وجــود نــدارد .این در
حالــی بود کــه ترامپ همزمان بــا طرح این
ادعــا که ایــران روح برجام را نقض کــرده ،از
مجلس نمایندگان امریکا خواست تا درباره
برجام یک بررســی اصولی کــرده و خود نیز

همینموضوعرادردستورکارشورایامنیت
ملی امریکا قرار داد تا تطبیق یا عدم تطبیق
توافق هستهای با امنیت ملی امریکا بررسی
شود.
ëëظریف:امریکاهمزمــانبااجرایتعهدات
برجامیاشفضارامتشنجمیکند
محمد جواد ظریف در واکنش به اجرای
فرمان تعلیق تحریمها و تصویب همزمان
برخــی تحریمها علیه ایران از ســوی امریکا
گفت«:دولــت امریکا در چنــد وقت اخیر در
برابر هر اقدامی کــه طبق برجام موظف به
انجام آن اســت اقدامات دیگری نیز در کنار
آن انجام داده که فضا را متشنج کند» .وزیر
امور خارجه ایران با اشاره به سابقه برخی از
بدعهدیهایامریکادرانجامتعهداتشان
در برجــام اقــدام اخیــر امریکاییهــا را
کوتهبینانهدانستوگفت«:چندیپیشنیز
وقتی آنها بعد از  90روز موظف بودند اعالم
کننــد ایران پایبنــد به تعهداتش بــه اجرای
برجام بوده اســت ،به دســتور مستقیم کاخ
ســفید این اعالمیــه را در یک زرورق بســیار
تلخ پیچیدند و این موضــوع را با وارد کردن
اتهاماتی به ایران اعــام کردند» .ظریف به
بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه کشورمان
در ارتبــاط بــا اقــدام متقابــل ایــران در مورد
تحریمهای جدید امریکا اشاره کرد و گفت:
«آنها افراد جدیدی را به فهرست تحریمها
اضافهکردهاندومانیزدرادامهاقداممتقابل
خــود که قبــاً دربــاره آن بــه نتیجه رســیده

بودیــم که شــامل  9فرد و شــرکت امریکایی
است به فهرست قبلی اضافه کردیم».
ëëاقــدام متقابــل ایــران در واکنــش بــه
تحریمهایجدیدامریکا
وزارت خارجــه ایــران هم در پــی صدور
تمدیــد تحریمهــای جدیــد کاخ ســفید ،بــا
صدور بیانیهای اعالم کرد که ایران بهعنوان
اقــدام متقابل نســبت بــه تصمیــم دولت
امریــکا در تحریــم افراد و مؤسســات جدید
دیگــری بهدلیــل ارتبــاط با برنامه موشــکی
جمهــوری اســامی ،تعــداد بیشــتری افراد
حقیقی و حقوقی امریکایی را تحت تحریم
قــرار داده اســت .بهــرام قاســمی در بیانیــه
معترضانهای کــه در واکنش به تحریمهای
جدیــد امریکا منتشــر کــرد گفته اســت« :با
توجــه بــه عملکــرد دولــت جدیــد امریــکا
پیشبینی میشد ،این دولت برای کمرنگ
کــردن تبعــات مثبــت اجــرای ایــن تعهــد
برجامــی خود ،اقدام به فضاســازی منفی و
اعمال فشــارهای جانبی با صدور همزمان
گــزارش به کنگره پیرامون اتهامــات واهی و
بیاساس در سایر حوزهها و نیز اضافه کردن
نام تعدادی از افراد و شــرکتهای ایرانی به
فهرستتحریمهایموشکیکند».
قاســمی بــا غیــر قابــل قبــول خوانــدن
تالش امریکا برای کاهش آثار مثبت اجرای
تعهدات برجامی آن کشــور با افزودن افراد
حقیقــی و حقوقی به فهرســت تحریمهای
فرامــرزی یکجانبــه و غیرقانونــی آن کشــور

کارشناسان سیاسی در گفت و گو با «ایران» ارزیابی کردند

رمزگشایی از مشارکت باالی مردم در انتخابات
گزارشهــای میدانــی و آمارهــای
رســمی از مشارکت گســترده ایرانیان
در دوازدهمیــن دوره انتخابــات
ریاســت جمهــوری حکایــت دارد.
صفهــای طوالنــی مــردم در
حوزههای انتخابیه ،بیانگر این است
کــه ایرانیــان  29اردیبهشــت 1396
شــگفتی آفریدند .فارغ از اینکه پیروز
ایــن میدان کدام نامــزد و کدام تفکر
اســت ،ایــران و ایرانیــان را میتــوان
نخســتین و اصلیتریــن برنــده ایــن
میــدان دانســت .اما ایرانیــان ،با این
حضــور ،چــه در سیاســت داخلــی یا
در سیاســت خارجــی ،چــه پیامــی را
منتقل کردند و بــه پاس این حضور،
دولت آینده چه مســئولیتی بر دوش
دارد .فعــاالن سیاســی اصالحطلــب
واصولگــرا ،به این پرســشها پاســخ
دادهاند.
ëëآذر منصــوری :صنــدوق رأی؛ تنهــا
مسیر اصالح
عضــو شــورای مرکــزی حــزب
اتحــاد ملــت اســامی ،نخســتین
پیــام مشــارکت چشــمگیر مــردم در
انتخابــات را اعتمــاد آنان بــه نظام و
امید مردم ایران به ســاختار حقوقی
کشــور دانســت و افــزود :مــردم بــا
حضــور گســترده پــای صندوقهــای
رأی بار دیگر نشــان دادند که هرگونه
اصالح و بهبــود روندها و رویکردها و
امید به آینده را تنها از مسیر صندوق
رأی دنبال میکنند.
آذر منصــوری در گفتوگــو بــا
«ایــران» اصــاح از مســیر صنــدوق
را بزرگتریــن پیــام انتخابــات اخیــر
دانســت و تصریــح کرد :پیام روشــن
دیگــر ایــن حضــور ،دوچندان شــدن
مســئولیت کارگــزاران نظــام و بویــژه
دولــت مســتقر در پاســخدهی بــه
مطالبــات ایــن مــردم اســت ،در این
شــرایط ،اصلیترین هــدف باید این
باشــد که ایــن مــردم و امید آنــان به
صندوق رأی ،به یأس تبدیل نشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور
گســترده مــردم در انتخابــات نقطــه
قوتــی بــرای انســجام درونــی و
ایجــاد زمینــه بــرای تقویــت وحدت
ملــی اســت ،اظهــار کــرد :در صحنه
بینالمللی نیز این مشارکت بهترین

جدول مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
دورهانتخابات

میزانمشارکت

نفراول-پیروزانتخابات

نفردوم

دوره اول 5 /بهمن 58

 67/42درصد
 14/152/887رای

ابوالحسن بنیصدر
 76درصد کل آرا
 10/753/752رأی

سید احمد مدنی
 15/9درصد کل آرا
 2/224/554رأی

دوره دوم 2 /مرداد 60

 64/24درصد
 14/573/493رأی

محمدعلی رجایی
 90درصد کل آرا
 12/770/050رأی

عباس شیبانی
 4/53درصد کل آرا
 658/498رأی

دوره سوم 10 /مهر 60

 16/847/715رأی
 74/26درصد

سید علی خامنهای
 95درصدکل آرا
 15/905/987رأی

سید اکبر پرورش
 2/67درصد کل آرا
 348/294رأی

دوره چهارم 25 /مرداد 64

 14/238/587رأی
 54/78درصد

سید علی خامنهای
 85درصد کل آرا
 12/205/012رأی

محمودکاشانی
 9/85درصد کل آرا
 1/402/953رأی

دوره پنجم 6 /مرداد 68

 16/452/562رأی
 54/59درصد

اکبر هاشمی رفسنجانی
 94درصد کل آرا
 15/550/528رأی

عباسشیبانی
 3/86درصد کل آرا
 635/165رأی

دوره ششم 21 /خرداد 72

 16/769/787رأی
 50/66درصد

اکبر هاشمی رفسنجانی
 63درصد کل آرا
 10/566/499رأی

احمد توکلی
 23/97درصد کل آرا
 4/026/879رأی

دوره هفتم 2 /خرداد 76

 29/145/754رأی
 79/92درصد

سید محمد خاتمی
 69/09درصد کل آرا
 20/138/784رأی

علی اکبر ناطق نوری
 24/86درصد کل آرا
 7/248/317رأی

دوره هشتم 18 /خرداد 80

 28/155/969رأی
 66/77درصد

سید محمد خاتمی
 76/90درصد کل آرا
 21/654/320رأی

احمد توکلی
 16/47درصد کل آرا
 4/636/372رأی

دوره نهم 3 /تیر 84

 27/958/931رأی
 59/76درصد

محمود احمدینژاد
 61/82درصد کل آرا
 17/284/782رأی

اکبر هاشمی رفسنجانی
 35/93درصد کل آرا
 10/046/701رأی

دوره دهم 22 /خرداد 88

 39/371/214رأی
 84/83درصد

محمود احمدینژاد
 62/46درصد کل آرا
 24/592/793رأی

میر حسین موسوی
 33/88درصد کل آرا
 13/338/121رأی

دوره یازدهم 24 /خرداد 92

 36/821/538رأی
 72/94درصد

حسن روحانی
 50/71درصد کل آرا
 18/613/329رأی

محمد باقر قالیباف
 16/56درصد کل آرا
 6/077/292رأی

و محکمتریــن نقطــه اتــکا بــرای
نظــام اســت تــا در مقابــل تهدیدات
و نگرانیهایــی کــه در منطقــه و در
سطح بینالمللی وجود دارد ،بتواند
بــه بهتریــن صــورت از منافــع ملــی
دفاع کند.

ایــن فعــال سیاســی ،خواســتار
توجــه بیشــتر بــه مطالبات بــر زمین
مانده مردم از سوی دولت دوازدهم
شــد و گفــت :بهترین پاســخ بــه این
حضــور توجــه بــه مطالبــات مــردم
اســت ،مطالباتی که نمــود خود را در

تعیین دولت مستقر و رویکرد آن به
نمایــش میگــذارد و نظام هــم باید
به این مطالبــات توجه کنند و همراه
و همــگام بــا دولت باشــند تــا به این
مطالبات پاسخ مناسبتری بدهد.
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افــزود« :ایــران همانگونــه کــه بارهــا اعــام
کــرده ضمــن تأکید بر حق مســلم و قانونی
خــود بــرای ارتقــای توانمندیهــای دفاعی
کشــور ،تصریح میکند که بــه منظور حفظ
و حراســت از حاکمیت ،اســتقالل سیاسی و
تمامیت سرزمینی جمهوری اسالمی ایران،
برنامهموشکیخودراکههیچگونهمغایرتی
بــا تعهــدات بینالمللی ایــران و قطعنامه
 ۲۲۳۱نــدارد ،بــا قــوت و اقتــدار و براســاس
برنامهریزی خود ادامه خواهد داد».قاسمی
در ادامــه بیانیه خود بــه عمل متقابل ایران
بــه تحریمهای جدید اشــاره کــرده و افزوده
اســت«:وزارت امورخارجــه ایــران بهعنوان
عمــل متقابــل ،در اجــرای مصوبه شــورای
عالــی امنیــت ملــی و در پاســخ بــه اقــدام
غیرقانونیدولتامریکا،پیروبیانیهمورخ۱۵
بهمن ماه  ۹ ،۱۳۹۵فرد و شــرکت امریکایی
را که ســابقه اثبات شدهای در نقض فاحش
حقوقبشروحقوقبشردوستانهبینالمللی
از طریــق مشــارکت و معاونت مســتقیم یا
غیرمستقیم در ارتکاب جنایات ضد بشری
رژیم صهیونیســتی در فلسطین اشغالی یا
اقدامــات تروریســتی این رژیم ،مشــارکت و
معاونــت در حمایت از تروریــزم تکفیری و
ســرکوب مردم منطقه یا مشــارکت مؤثر در
اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اســامی
ایران داشــتهاند ،به فهرســت افراد حقیقی
و حقوقی تحت تحریم جمهوری اســامی
ایران خواهد افزود» .در پی صدور این بیانیه،
ســخنگوی وزارت خارجه فهرســتی شــامل
بیســت و ســه فرد ،شــرکت و مؤسسه تحت
ایران را منتشــر کرد و گفت که این فهرســت
جایگزیــن فهرســت قبلــی میشــود کــه در
 ۱۵بهمن ســال  ۱۳۹۵منتشــر شــده بود .در
فهرست وزارت خارجه ،بیست و سه شرکت
و بنیاد نام برده شده و آمده است که اسامی
چهارده شرکت و مؤسسه در فهرست قبلی
آمــده بود .بــه این ترتیــب ۹ ،فرد و شــرکت
و مؤسســه جدیــد تحــت تحریم ایــران قرار
گرفتهاند.

نیم نگاه

فهرســت جدید تحریم مؤسســه وشــرکتهای امریکایی از ســوی ایــران که جایگزین فهرســت
مندرج در بیانیهمورخ ١٥بهمن 1395است.
 :Huntington Ingalls Industries .1بــه دلیــل مشــارکت در تولیــد رزمناوهای ســاعر  5که در
اختیار رژیم صهیونیســتی قرار گرفته و در جنایات جنگی علیه مردم مظلوم فلســطین و لبنان و
اشغالگری دولت غاصب در خاورمیانه بهکار گرفته شده است.
 .2شــرکت  :Booz Allen Hamiltonشــرکت پیمانکاری امنیتی وابســته به سازمان اطالعاتی
«ســیا» کــه در منطقــه خاورمیانه فعــال اســت .مدیریت تمام بخشهــای این شــرکت برعهده
نیروهــای امنیتــی امریــکا اســت (این شــرکت همچنین مســئولیت جمــعآوری اطالعــات علیه
نهادهای ایرانی و انجام عملیات امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران را برعهده دارد).
 .Horacio D.Rozanski .3مدیر اجرایی شرکت بوزآلن همیلتون
.4شــرکت  :KingFisher Systemsاین شــرکت که در ســال  2005تشکیل شده است ،به دولت
امریکا و سرویسهای اطالعاتی این کشور در زمینه خدمات امنیتی مشاوره میدهد که عمدتاً در
حوزه سایبری است .یکی از عملیاتهای این شرکت رصد تحرکات دریانوردی ایران بوده است.
 .Roy L. Reed, Jr .5مدیــر اجرایــی شــرکت کینــگ فیشــر ،کــه بــه مدت  35ســال در خدمت
نهادهای امنیتی وابسته به وزارت دفاع امریکا بوده است.
.6شــرکت  :DynCorp Internationalاین شــرکت امنیتی جایگزین شرکت بلک واتر در یمن
شــده اســت .براســاس یک قرارداد  3میلیارد دالری ،پس از عقب نشــینی نیروهای بلک واتر از
باب المندب ،نیروهای این شرکت جایگزین شدهاند.
 .7شرکت  :McAlester Army Ammunition Plantشرکت تسلیحاتسازی امریکایی که در
شهر مک آلستر مستقر است .این شرکت با تأمین بخشی از تسلیحات سنگین ارتش امریکا ،در
اقدامات مخرب علیه صلح ،ثبات و امنیت بینالمللی از سوی امریکا مشارکت دارد.
 .8بنیاد  :The BIRD Foundationاین بنیاد مبادرت به حمایت از ســرمایهگذاری مشــترک
شرکتهای اسرائیلی و امریکایی در حوزه صنایع «های تک» به نفع رژیم صهیونیستی میکند.
 .٩بنیــاد  :The BSF Foundationبنیاد مشــترک علوم که به ارتقای همکاری در حوزه علوم و
تکنولوژی بین رژیم صهیونیستی و شرکتهای امریکایی کمک کرده است.
 .١٠شرکت BENI Tal
 .11شرکت تسلیحاتی RAYTHEON
 .12شرکت ITT Corporation
.13شرکت Re/Max Real Estate
 .14شرکت Oshkosh Corporation
.15شرکت تسلیحاتی Magnum Research Inc
 .16شرکت تسلیحاتی Kahr Arms
.17شرکت Aerospace M7
.18شرکت Military Armament Corporation
.19شرکت تسلیحاتی Lewis Machine and Tool Company
.20شرکت تسلیحاتی Daniel Defense
.21شرکت تسلیحاتی Bushmaster Firearms International
 .22شرکت اسلحه O.F. Mossberg & Sons
.23شرکت تسلیحاتی H-S Precision, Inc.

