
اي��االت  ترام��پ، رييس جمه��ور  دونال��د 
متحده دس��ت از س��ر ارثيه هاي باراك اوباما، 
رييس جمهور پيشين اياالت متحده برنمي دارد. در ذهن ساكن 
جديد كاخ سفيد هرآنچه دستاورد اوباماي دموكرات است از 
بيمه خدم��ات درماني به عنوان ارثيه اي داخلي تا توافق آب و 
هوايي پاريس و توافق هسته اي با ايران به عنوان دستاوردهايي 
در حوزه سياست خارجي، بايد در كمترين زمان ممكن از بين 
بروند. منطقي كه به گفته برخي تحليلگران انتظار مي رفت در 
رفتار و كردار ترامپ جلوه پيدا كند هر روز از آقاي رييس جمهور 
دور و دورتر مي شود. ترامپ از توافق آب و هوايي پاريس با گفتن 
يك جمله خارج ش��د اما »كلمه رمزي« براي خروج از دايره 
توافق هس��ته اي با ايران وجود ندارد لذا رييس جمهور امريكا 
ساختار اداري سنتي در دولت را برهم زده است تا شايد بتواند 
شبي با آرامش ناش��ي از برهم زدن دستاورد تاريخي اوباما در 

حوزه سياست خارجي خواب آرامي را تجربه كند. 
تيمي از معتمدان به جاي تيلرسون 

رس��انه امريكاي��ي نيويورك تايم��ز، روز 18 ج��والي و تنها 
چندس��اعت پس از آنكه ترامپ به ارسال نامه تاييد پايبندي 
ايران به توافق هس��ته اي چراغ سبز نش��ان داد در گزارشي از 
پشت پرده رايزني ها در داخل كاخ سفيد براي باقي ماندن امريكا 

در توافق هسته اي نوشت كه رييس جمهور امريكا حاضر به باقي 
ماندن كشورش در برجام نبوده و تنها با اين پيش شرط كه تا 
90 روز ديگر بايد نتيجه بازنگري سياست هاي كالن امريكا در 
قبال ايران مشخص شده و راهي براي مقابله با تهران پيدا شود، 
اعالم پايبندي تهران به توافق از سوي امريكا را پذيرفته است. 
روز گذش��ته اما ف��ارن پاليس��ي جزييات بيش��تري از آنچه 
رييس جمهور امري��كا براي مقابله با ايران در س��طح كالن و 
برخورد با برجام در س��طح جزيي تر در سر دارد، منتشر كرد. 
به گزارش اين رس��انه امريكايي، ترام��پ پس از چند زنجيره 
گفت وگو با ركس تيلرس��ون وزير خارج��ه دولتش، تيمي از 
معتمدانش تشكيل داده و آنها را مسوول بررسي راهكارهايي 
كرده كه در سايه آنها بتواند در ضرب االجل 90 روزه بعدي عدم 
پايبندي ايران به برجام را اعالم كند. به نظر مي رس��د كه كار 
اين تيم از معتمدان ترامپ به پايان رساندن رسالتي است كه 
ترامپ ابتدا به تيلرسون و وزارتخانه متبوع وي سپرده بود اما 
آنها از عهده آن برنيامدند: پيدا كردن راهي براي اعالم رسمي 
اين نكته كه تهران به متن توافق هسته اي با 1+5 پايبند نبوده 
است. يك منبع آگاه و نزديك به كاخ سفيد در اين مورد به فارن 
پاليسي گفت: رييس جمهور به برخي از كارمندان كاخ سفيد 
اين مس��ووليت را داده تا همه چيز را براي اعالم اينكه ايران به 
توافق هسته اي پايبند نيست، مهيا كنند. 90 روز ديگر فرصت 
زماني است كه ترامپ مي تواند با اعالم چنين مساله اي عمال 

امريكا را از برجام خارج كند. اين مسووليت پيش از اين برعهده 
تيلرسون و وزارت امور خارجه بود. 

به نظر مي رس��د كه كلي��ددار كاخ س��فيد از نحوه مديريت 
مسائل مربوط به ايران توس��ط وزارت امور خارجه خرسند 
نيس��ت و به همين دليل س��كان را به تيم ديگ��ري كه در 
كاخ فعال هس��تند واگذار كرده اس��ت. به گفت��ه اين منبع 
روز سه ش��نبه هفته گذش��ته بود كه ترامپ به تيم معتمد 
تازه تشكيل ش��ده خود در كاخ س��فيد اعالم كرد كه ديگر 
نمي خواهم 90 روز ديگر هم ش��اهد تمدي��د توقف اجراي 
تحريم هاي هسته اي ايران و همچنين تاييد پايبندي تهران 
به برجام باشم. اين تيم يك مسووليت دارد و آنهم اين است 
كه 90 روز ديگر، مداركي را بر روي ميز قرار دهد كه دستان 
رييس جمهور امريكا را براي خ��روج از برجام باز نگاه دارد. 
برخي از منابعي كه فارن پاليس��ي با آنها در اين مورد سخن 
گفته تاكيد دارند كه پروسه جديد درباره ايران حول محور 
وزارت امور خارجه خواهد بود و البته رييس جمهور هم پس 
از هش��دارهاي متعدد به وزارت خارجه در مورد لزوم خارج 
شدن از برجام اكنون از تيلرس��ون براي اطاعت امر از خود 
در اين حوزه نااميد شده است. هر سه منابعي كه اين رسانه 
امريكايي مي گويد با آنها گفت وگو كرده تاكيد داشته اند كه 
ترامپ به شكل مشخص از تيلرس��ون در بزنگاه هاي زماني 
قبلي يعني 18 آوريل و 17 جوالي خواس��ته بود كه بس��تر 

را ب��راي اعالم عدم پايبندي ايران ب��ه برجام فراهم كند كه 
تيلرس��ون يا س��هوا يا عمدا از عهده اين امر برنيامده است. 
اكنون به نظر مي رسد كه ترامپ همه عزم خود را جزم كرده 
است تا اتفاقي كه در دو بزنگاه گذشته بر سر امريكا در برجام 

آمد 90 روز ديگر رنگ تكرار را به خود نبيند.
 ناتواني تيلرسون در اقناع ترامپ؟ 

درحالي كه خبر فارن پاليس��ي در فضاي رس��انه اي و برخي 
محافل ديپلماتيك در 24 ساعت گذشته سر و صداي بسياري 
به راه انداخته اس��ت، هر س��ه منبع اين اخبار به اين رس��انه 
امريكاي��ي گفته اند كه هن��وز براي بيان اينكه آي��ا اين تيم از 
معتمدان ترامپ موفق خواهند شد يا خير، بسيار زود است. به 
گفته اين منابع تنها چيزي كه فعال مشخص است اين است كه 
تيم معتمدان ترامپ در كاخ سفيد، مسووليت جدي و جديدي 
بر عهده دارند و قراراست هيچ گونه جزيياتي از برنامه هاي اين 
تيم در رسانه ها منتشر نشود تا زماني كه آنها براي نخستين بار 
در اواخر هفته آتي با هم ديداري رسمي پيرامون ايران و توافق 
هسته اي داشته باشند. پرونده ايران و توافق هسته اي يكي از 
مواردي است كه ترامپ در روزهاي رقابت هاي انتخاباتي مانور 
بسياري روي آن داده بود و البته تمام اين مانورها يك خط واحد 
داشت: توافق هسته اي كه بدترين توافق موجود است را از ميان 
برداشته و بر ايران سخت خواهم گرفت. اين دشمن شماره يك 
پنداري ايران در روزهاي پس از حضور ترامپ در كاخ س��فيد 
از سوي متحدان منطقه اي امريكا مانند عربستان و اسراييل 
قوت بيشتري پيدا كرد و در نتيجه ترامپ اكنون به هرقيمتي 

به دنبال رويارويي با تهران است. 
به گزارش فارن پاليس��ي در جلس��ه اي كه روز دوشنبه هفته 
گذشته برابر با 17 جوالي در كاخ سفيد برگزار شد چهره هاي 
تندرويي مانند اس��تيو بنون كه استراتژيست دولت ترامپ به 
حساب مي آيد و سباس��تين گوركا كه معاون رييس جمهور 
است چندين بار و با لحن هاي بسيار تند از تيلرسون خواسته 
بودند تا منافع باقي ماندن امري��كا در برجام و اعالم پايبندي 
تهران به توافق هسته اي را اعالم كند. برخي منابع مي گويند 
كه ركس تيلرسون نتوانسته پاسخ قانع كننده اي به اين دو نفر 
بدهد و همين مس��اله منجر به اين شده كه كاخ سفيد بر لزوم 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي اصرار بورزد. )تيلرس��ون كه 
سابقه فعاليت در حوزه ديپلماس��ي را ندارد از حيث آشنايي 
به مس��ائل سياس��ت خارجي با چهره اي مانند جان كري كه 
در سال هاي حضور در مجلس سنا، در كميته روابط خارجي 
پست هاي كليدي و رهبري را برعهده داشت متفاوت است و 
با توجه به ماهيت پيچيده برجام و مكانيزم هاي چندبعدي در 
اين تفاهم چندان دور از ذهن نيس��ت كه فردي كه در جريان 
به نتيجه رسيدن رايزني هاي هسته اي نبوده نتواند دفاع تمام 

قدي از آن انجام دهد.( 
درحالي كه تشكيل تيمي از معتمدان ترامپ براي رسيدگي به 
توافق هسته اي نشان از بي اعتمادي كاخ سفيد به وزارت خارجه 
دارد اما يكي از مشاوران تيلرسون با رد اين خبر كه وزير خارجه 
نتوانسته درخواست هاي رييس جمهور در مورد ايران را اجابت 
كند مي گويد: اين داستان با محتواي گفت وگوهايي كه ميان 
تيلرسون و ترامپ رد و بدل شده همخواني ندارد. البته كه در 
آن جلس��ه روز دوش��نبه براي اعالم پايبندي ايران به توافق 
هسته اي مسائلي مطرح ش��ده كه همه حاضران در اتاق با آن 
موفق نبوده اند اما به نظر مي رسد كه رييس جمهور از صراحت 

و با شفافيت صحبت كردن تيلرسون استقبال كرده است. 
تندروها هم عقب نشستند 

اين نخستين بار نيس��ت كه ترامپ و تيلرسون با هم در حوزه 
مسائلي كه در دايره كاري وزير خارجه است به اختالف برخورد 
مي كنند اما منابع نزديك به كاخ سفيد مي گويند كه ترامپ در 
نيت نهايي براي خروج از توافق هسته اي بسيار جدي است و 
با توجه به شكست هاي تيلرسون در اين مسير، اكنون تيمي از 
معتمدان ترامپ در كاخ سفيد بازي در زمين مدنظر ترامپ را 
ادامه خواهند دارد. برخي ديگر از منابع هم مي گويند كه رابطه 
ميان وزير امور خارجه و رييس جمهور به مرز خطرناكي رسيده 

و ترامپ ديگر به تيلرسون اعتماد ندارد. 
درحالي كه تيلرسون به نماد مخالفت با ايده هاي ترامپ براي 
لزوم خروج از برجام در رس��انه هاي امريكايي بدل شده است 
اما گزارش هاي پيشين همين رسانه ها گوياي اين است كه نه 
تنها وزير خارجه بلكه چهره اي مانند جيمز متيس، وزير دفاع، 
مك مستر مشاور امنيت ملي و همچنين جوزف دانفورد، رييس 
ستاد مشترك نيز با تيلرسون در اين مورد هم عقيده هستند. 
بدين ترتيب به نظر مي رسد كه سرشاخه هاي تيم امنيت ملي 
امريكا نيز نتوانس��ته اند ترامپ را در رسيدن به نقطه اي كه به 
راحتي با مقصر جلوه دادن ايران از توافق هسته اي خارج شود، 
برسانند. تيلرس��ون در دو بزنگاه زماني به خصوص در آخرين 
م��ورد آن در 17 جوالي به صراحت ب��ه رييس جمهور امريكا 
مي گويد كه تنها چندس��اعت فرصت داريم و شما تنها با يك 

گزينه روبه رو هستيد: پايبندي ايران به برجام را تاييد كنيد. 
برخي از منابع امريكايي مي گويند كه ترامپ به احتمال بسيار 
قوي در ضرب االجل زماني 90 روزه بعدي هم پايبندي ايران 
را تاييد خواهد كرد اما به شدت از اينكه دستانش بسته است 
و تنها يك گزينه روي ميز دارد و آن هم تاييد پايبندي تهران 
است خش��مگين است. با وجود آنكه هنوز ليست نهايي افراد 
حاضر در تيم معتمدان ترامپ افش��ا نشده است اما برخي از 
چهره هايي مانن��د درك هاروي كه مش��اور ترامپ در حوزه 
خاورميانه اس��ت، جوئل ريبورن كه مس��ووليت پرونده هاي 
عراق، ايران، لبنان و س��وريه را در كاخ س��فيد بر عهده دارد 
به اضافه بنون و گوركا نام مي برن��د. حضور اين دو مورد آخر 
در تيم مدنظر ترامپ مي توان��د بر تصميم گيري هاي تند در 
مورد ايران بيفزايد. در حالي كه اكثر معاون ها و مش��اورهاي 
ترامپ در مورد پايبندي ايران به توافق هس��ته اي بدون هيچ 
گونه ش��ك و ترديدي صحبت مي كنن��د اما مايك پمپئو كه 
رياست سازمان سيا را بر عهده دارد در آنسوي ميدان ايستاده 
و خواهان رويكردهاي بسيار تندتر در مواجهه با تهران است. 
در حلقه افراد نزديك به ترامپ در كاخ سفيد نيز پمپئو يكي 
از چهره هايي است كه مخالفت اعالم پايبندي تهران به توافق 
بوده و تاكيد دارد كه بايد از برجام خارج ش��د. فارن پاليسي 
در بخش هاي پاياني گزارش خود در اين مورد مي نويسد: به 
حاش��يه راندن وزارت امور خارجه هم��واره كابوس كاركنان 
اين وزارتخانه از زمان پيروزي ترامپ در انتخابات بود. زماني 
كه ترامپ كلكس��يوني از مخالفان با برجام و ايران را در حلقه 
پيراموني خود گماش��ت نيز اين گمانه زني ها قوت بيشتري 
گرفت. يك مقام ارشد وزارت امور خارجه امريكا در اين مورد به 
فارن پاليسي مي گويد: تيلرسون تالش مي كند مقابل تندروها 
بايستند و توافق هسته اي را نجات دهد اما هيچ كس نمي داند 

كه تا چه زماني در اين زمينه دوام خواهد آورد. 

ايران - امريكا
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اعتراض ايران به بندبند بدعهدي هاي امريكا 

سيدعباس عراقچي، رييس ستاد پيگيري برجام درباره جزييات هشتمين نشست كميسيون مشترك گفت: موارد نقض تعهدات از سوي طرف مقابل به خصوص امريكايي ها را در اين جلسه به صورت يك به يك شرح داديم، 
مواردي كه آنها به تعهدات خود يا كامل عمل نكرده اند يا با تاخير عمل كرده اند يا مواردي كه برجام از ديد ما بر اساس عملكرد آنها نقض شده است. همچنين مواردي را كه فضا را تخريب كرده اند تا شركت ها و كمپاني هاي 

اقتصادي از كار با ايران بترسند. برخي از هيات هاي شركت كننده در نشست با ما همراهي داشتند كه امريكايي ها تعهدات شان در برجام را به درستي عمل نكرده اند و فضاي سازنده اي كه الزم است براي اجراي برجام و 
منتفي شدن ايران از رفع تحريم ها ايجاد شود، به درستي محقق نشده است. 
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بهرام قاسمي:
اظهارات 

كاخ سفيد چون 
هميشه مصداق 
دخالت در امور 
داخلي ايران و 
امري غيرقابل 
قبول و مردود 

است

تيلرسون تنها 
نيست

درحالي كه تيلرس�ون به 
نماد مخالفت با ايده هاي 
ترامپ ب�راي لزوم خروج 
از برج�ام در رس�انه هاي 
امريكايي بدل شده است 
اما گزارش هاي پيش�ين 
همي�ن رس�انه ها گوياي 
اين است كه نه تنها وزير 
خارج�ه بلكه چه�ره اي 
مانند جيمز متيس، وزير 
دفاع، مك مستر مشاور 
امنيت مل�ي و همچنين 
جوزف دانف�ورد، رييس 
س�تاد مش�ترك ني�ز با 
تيلرس�ون در اي�ن مورد 

هم عقيده هستند.

شكست پرهزينه
ب�ه گ�زارش اين رس�انه 
امريكاي�ي، ترام�پ پس 
از چند زنجيره گفت وگو 
با ركس تيلرس�ون وزير 
خارج�ه دولت�ش، تيمي 
از معتمدان�ش تش�كيل 
داده و آنه�ا را مس�وول 
بررسي راهكارهايي كرده 
كه در س�ايه آنه�ا بتواند 
در ضرب االج�ل 90 روزه 
بعدي عدم پايبندي ايران 
به برجام را اعالم كند. به 
نظر مي رس�د كه كار اين 
تيم از معتم�دان ترامپ 
به پايان رساندن رسالتي 
اس�ت كه ترامپ ابتدا به 
تيلرس�ون و وزارتخان�ه 
متبوع وي سپرده بود اما 
آنها از عهده آن برنيامدند: 
پيدا ك�ردن راه�ي براي 
اعالم رس�مي اي�ن نكته 
كه تهران ب�ه متن توافق 
هس�ته اي با 1+5 پايبند 

نبوده است.

سارا معصومي

رييس جمهور امريكا تيم جديدي را مسوول بررسي توافق هسته اي با ايران كرد 

تيلرسون، نخستين قرباني ايران ستيزي ترامپ 

گزارش روز

نس��خه اوليه ط��رح تحريم ايران، روس��يه و 
كره ش��مالي كه گفته مي ش��ود اين هفته به 
راي گذاش��ته خواهد ش��د، در س��ايت مجلس نمايندگان 
امريكا منتش��ر ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فارس، 
س��ران مجلس نمايندگان امريكا بر س��ر مت��ن اوليه طرح 
تحريم هاي ايران، روسيه و كره شمالي به توافق رسيدند. در 
اين طرح كه نسخه اصالح و تكميل شده مصوبه سناي امريكا 
براي تحريم ايران و روس��يه است، به فعاليت هاي موشكي، 
حمايت از گروه هاي مقاومت و مسائل حقوق بشري به عنوان 
بهانه هايي براي اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران اس��تناد 
شده است. گفته مي ش��ود اين طرح كه در صورت تصويب 
با عنوان »قانون تحريم هاي روس��يه، ايران و كره شمالي« 

شناخته مي شود، روز سه شنبه به راي گذاشته مي شود. 
گزارش دوره اي در مورد ايران

براساس اين طرح، وزير خارجه، وزير دفاع، وزير خزانه داري 

و ريي��س اطالعات ملي امريكا بايد نهايت��ا تا 180 روز پس 
از تصويب قانون و پس از آن هر دو س��ال يك بار مش��تركا 
»راهبردي را براي مقابله با فعاليت هاي متعارف و نامتقارن 
ايران كه مس��تقيما اياالت متحده و متحدان كليدي اش در 
خاورميانه، ش��مال آفريقا و فراتر از آن را تهديد مي كند« به 
كميته ه��اي مربوطه و رياس��ت كنگره تحوي��ل دهند. اين 
گزارش بايد شامل راهبرد كوتاه و بلندمدت اياالت متحده 
در قبال ايران، ارزيابي دولت از توانمندي هاي نظامي ايران، 
برنامه هاي ايران براي ارتقاي توانمندي هايش، فعاليت هاي 
اي��ران در حوزه ه��اي اطالعاتي و تبليغات��ي و فعاليت هاي 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي و نيروي قدس و ميزان 

حمايت هاي ايران از گروه هاي مقاومت باشد. 
تحريم هاي مرتبط با برنامه موشكي

اين ط��رح در ص��ورت تصوي��ب، رييس جمه��ور امريكا را 
موظف مي كند براي مقابله با برنامه موش��كي ايران، افراد و 

شركت هاي زير را در فهرست تحريم قرار دهد: 
   ه��ر فردي كه عامدانه در هر فعاليتي كه عمال به توس��عه 
برنامه موش��كي ايران كمك مي كند، مشاركت داشته باشد 
ي��ا به ايران در دريافت، انتقال و توس��عه اي��ن توانمندي ها 

كمك كند .
   شركت هاي تحت مديريت يا مالكيت اين افراد 

     شركت هايي كه براي دور زدن تحريم ها ايجاد شده باشند. 
     هر فرد يا شركتي كه عامدانه به افراد بند يك، كمك مالي، 

فني، خدماتي يا حمايت هاي ديگر ارايه كند. 
اين طرح دولت امريكا را موظف مي كند دارايي هاي افرادي 
را كه در ش��مول بندهاي فوق مي گيرن��د، در امريكا بلوكه 
كرده و مانع ورود آنها به اين كشور شود. عالوه بر اين افرادي 
كه به تجارت با اش��خاص و نهادهاي تحريم شده پرداخته و 
تحريم ها را نقض كنند با جريمه هاي مالي و ديگر تنبيهات 
پيش بيني شده در قوانين تحريمي امريكا مواجه مي شوند. 

تحريم هاي مرتبط با »تروريسم« عليه سپاه پاسداران
اين طرح با متهم كردن سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي 
قدس به حمايت از تروريس��م، رييس جمهور را ملزم مي كند 
90 روز پس از تصويب قانون، »مقامات، عوامل و وابستگان به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي« را در فهرست تحريم قرار دهد. 
دارايي هاي افرادي كه در اين فهرس��ت قرار گيرند در امريكا 
بلوكه شده و اتباع امريكا از مبادالت مالي با آنها منع مي شوند. 

تحريم هاي مرتبط با »نقض حقوق بشر«
وزير خارجه امري��كا در صورت تصويب اي��ن طرح موظف 
خواهد بود ظرف 90 روز فهرس��تي از اف��رادي را كه آنها را 
عامل »نقض حقوق بش��ر« در ايران مي داند به كنگره ارايه 
دهد. اين طرح دولت امري��كا را موظف مي كند دارايي هاي 
افرادي را كه در ش��مول بندهاي ف��وق مي گيرند در امريكا 
بلوكه كند. عالوه بر اين افرادي كه به تجارت با اش��خاص و 
نهادهاي تحريم ش��ده پرداخته و تحريم ها را نقض كنند با 

جريمه هاي مالي و ديگر تنبيهات پيش بيني شده در قوانين 
تحريمي امريكا مواجه مي شوند. 

ممنوعيت فروش تسليحات سنگين به ايران
اين قان��ون همچنين بر لزوم ممانعت از فروش تس��ليحات 
سنگين از جمله تانك، خودروهاي زرهي، توپ هاي كاليبر 
باال، هواپيماهاي جنگي، بالگردهاي تهاجمي، كشتي هاي 
جنگي و س��امانه هاي موش��كي به ايران، تاكي��د دارد. اين 
قانون رييس جمهور را ملزم مي كند افرادي را كه به فروش 
اين تجهيزات به ايران كم��ك مي كنند يا چنين تجهيزاتي 
را به ايران مي فروش��ند در فهرس��ت تحريم ق��رار دهد. بر 
اساس بندي از اين طرح، رييس جمهور اين اختيار را خواهد 
داش��ت كه به صورت مورد به مورد و با استناد به منافع ملي 
امريكا، اجراي تحريم ها را به مدت 180 روز به حالت تعليق 
درآورده و در ص��ورت نياز اين تعلي��ق را به صورت دوره اي 

تمديد كند. 

انتشار جزييات طرح مجلس نمايندگان امريكا براي اعمال تحريم گسترده عليه ايران 

واشنگتن، تهران را به برخوردهاي جدي تر تهديد كرد 
خط و نشان كشي جديد ايران و امريكا 

ديدار وزراي خارجه امريكا و عمان گمانه زني  هايي را در مورد احتمال ميانجيگري دوباره مسقط مطرح كرده است
 دول�ت دونال�د ترامپ، رييس جمه�ور اياالت متح�ده از تمام 
پرونده هاي بس�ته و باز روي ميز براي مقابله با ايران اس�تفاده 
مي كند. از برجام كه توافقي ميان ايران و 5 كشور اضافه بر امريكا 
است تا ماجراي زندانيان دو تابعيتي در ايران كه اخيرا بار ديگر به 
سرفصل موضوعات مشترك ميان تهران و واشنگتن بازگشته 
است. دستان دونالد ترامپ براي تحت الشعاع قراردادن آسان 
توافق هس�ته اي به علت ماهي�ت چندجانبه بودن آن بس�ته 
اس�ت اما در مس�اله زندانيان دو تابعيتي در اي�ران و همچنين 
زنداني ه�اي ايران�ي در امريكا، واش�نگتن با دس�تان بازتري 
مي توان�د برخورد كند. اي�ران و امريكا در چهار دهه گذش�ته 
هيچ گون�ه رابطه ديپلماتيك رس�مي با هم نداش�تند تا آنكه 
نوبت به توافق هس�ته اي رس�يد و كانال هايي كه سال ها بسته 
مانده بودند، باز ش�دند. از سوي ايران محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه و از س�وي امريكا هم جان كري، وزير امور خارجه 
پيش�ين هدايت اين كانال هاي تماس را بر عهده گرفته بودند؛ 
كانال هايي كه در واپس�ين ماه هاي دولت محمود احمدي نژاد، 
توس�ط علي اكبر صالحي، وزير خارجه پيشين پيشنهاد شده 
بودند و در دولت يازدهم هم در قالب رايزني هاي هسته اي ادامه 
پيدا كرد. هرچند كه ايران و امريكا در چهارسال گذشته صرفا 
و صرفا در مورد مسائل هسته اي مذاكره كرده اند اما در حاشيه 
آن مسائل زنداني هاي دو كشور در پايتخت هاي يكديگر نيز به 
دليل ماهيت هاي بشردوس�تانه و انسان دوستانه مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و در نتيجه آن يك بار پس از به نتيجه رسيدن 
مذاكرات هسته اي چند زنداني امريكايي دو تابعيتي در ايران 
مش�مول عفو قرار گرفتند و در امريكا ني�ز چند زنداني ايراني 
آزاد شدند. در دولت ترامپ با بسته شدن كانال هاي ديپلماتيك 
ميان ايران و امريكا عمال مجرايي براي بحث هاي بشردوستانه 
نيز وجود ن�دارد. فقدان اين كانال ديپلماتيك در داخل امريكا 
نيز در ميان س�رويس هاي اطالعات�ي و امنيتي نگراني هايي را 
ايجاد كرده اس�ت و برخ�ي مقام هاي اطالعات�ي مي گويند كه 
حضور نيروهاي امريكايي در خليج فارس يكي از دغدغه هايي 
اس�ت كه نياز به حفظ كانال را توجيه مي كند. يكي ديگر از اين 
موارد نيز مس�اله زندانيان دو كشور در پايتخت هاي هم است. 
اين مساله از هفته گذش�ته و با اعالم سخنگوي قوه قضاييه در 
مورد دس�تگيري يك تبعه امريكايي- چيني در ايران به اتهام 
جاسوس�ي براي س�رويس هاي امنيتي غرب به سرخط اخبار 
بازگش�ت. محمدجواد ظريف نيز در مدت زم�ان 7 روز حضور 
خود در نيوي�ورك بارها و بارها در مصاحبه هاي متفاوت در اين 

مورد توضيحاتي داد و در نهايت روز جمعه به وقت امريكا، كاخ 
سفيد در بيانيه اي خواهان آزادي فوري شهروندان دو تابعيتي 
در ايران شد. رسانه هاي بين المللي اين بيانيه را به نقل از دونالد 
ترامپ پوشش دادند و نوش�تند: رييس جمهور امريكا به ايران 
هش�دار داد كه اگر ش�هروندان امريكايي دربند در ايران آزاد 
و به امريكا بازگردانده نش�وند، ايران با تبعات جدي و جديدي 
روبه رو خواهد ش�د. در بيانيه كاخ سفيد از ايران خواسته شده 
كه رابرت لوينسون، مامور سابق سرويس هاي اطالعاتي امريكا 
كه از بيش از 10 س�ال پي�ش در ايران مفقود ش�ده و همچنين 
س�يامك نمازي و پدرش باقر نمازي آزاد ش�وند. اين بيانيه در 
ادامه دومينوي فشارهايي اس�ت كه در طول 10 روز گذشته از 
جانب واشنگتن بر تهران اعمال شده است. روز سه شنبه هفته 
گذشته بود كه واشنگتن دامنه تحريم هاي غيرهسته اي ايران را 
وسعت بيشتري بخشيده و 18 فرد حقيقي و حقوقي را به ليست 
اضافه كرد. بهانه اين تحريم ها نيز فعاليت هاي منطقه اي ايران و 
آزمايش هاي موشكي اين كشور اعالم شد. البته تنها 24 ساعت 
پيش از اين تشديد تحريم هاي غيرهسته اي بود كه دولت ترامپ 
توقف اجراي تحريم هاي هسته اي ايران بر اساس برجام را تاييد 
كرد. در بيانيه روز جمعه كاخ سفيد آمده است كه دولت ترامپ 
تمام تالش خ�ود را ب�راي بازگرداندن ش�هروندان امريكايي 
بازداشت ش�ده به كار خواهد گرفت. س�يامك و باقر نمازي از 
س�ال 2015 در ايران زنداني هستند و به 10 سال حبس محكوم 
شده اند. لوينسون كه نام وي در بيانيه كاخ سفيد آمده است در 
سال 2007 در ايران ناپديد شد و از همان زمان دولت امريكا براي 
يافته شدن وي 5 ميليون دالر جايزه تعيين كرده است. شهروند 
امريكايي-چيني كه سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت آن خبر 
داده نيز در حكم اوليه به 10 س�ال زندان محكوم شده است. در 
بخش هايي از بيانيه هم آمده اس�ت كه ايران مس�وول امنيت 
جاني هر ش�هروند امريكاي�ي خواهد بود كه در اين كش�ور در 
بازداشت به سر مي برد. خبرگزاري فرانسه در گزارش پوششي 
خود در مورد بيانيه كاخ س�فيد كه به تنشي جديد ميان ايران 
و امريكا تعبير شده، نوشته اس�ت: مقام هاي نزديك به ترامپ 
مي گويند كه وي حساس�يت بسيار زيادي نسبت به سرنوشت 
امريكايي هايي دارد كه در خارج از مرزهاي اين كشور بازداشت 
شده اند و اين حساسيت از ماه گذشته كه يك شهروند امريكايي 
از زندان هاي كره شمالي آزاد ش�د و ساعاتي پس از رسيدن به 
امريكا درگذشت، بيشتر هم شده است. CNN نيز در گزارشي 
در اين باره نوش�ت: بيانيه كاخ سفيد زماني صادر شد كه دولت 

جديد امريكا سياس�ت جدي�دي را براي ممنوع كردن س�فر 
ش�هروندان امريكايي به برخي كش�ورهايي كه سابقه زنداني 
كردن امريكايي ها را دارند در پيش گرفته اس�ت. تاكنون تنها 
نام كره شمالي در ليست كشورهايي كه سفر به آنها ممنوع است 
قرار گرفته است. درحالي كه از جزييات رايزني هاي محمدجواد 
ظريف در امريكا اطالعات چنداني در دست نيست اما برخي از 
منابع امريكايي ميان ديدار ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا 
و يوسف بن علوي، وزير خارجه عمان و ماجراي تبادل احتمالي 
زندانيان ميان ايران و امريكا ارتباط ايجاد كردند. واشنگتن در 
گذشته نيز براي انجام اين تبادل ميانجي گري مسقط را پذيرفته 
بود و عمان نه تنها در ماجراي تبادل زندانيان ميان ايران و امريكا 
كه در آزادسازي امريكايي هايي كه توسط حوثي ها در يمن اسير 
شده بودند نيز نقش آفريني كرده بود. در سال هاي 2010 و 2011 
نيز عمان در آزادي زندانيان امريكايي  نقش مثبتي را بازي كرد. 
در حالي كه برخي از منابع امريكايي در ابتداي سال 2016، دولت 
باراك اوباما را متهم به پرداخت پول به ايراني ها در ماجراي تبادل 
زندانيان كردند، ترامپ ني�ز در رقابت هاي انتخاباتي خود اين 

مساله را مورد انتقاد جدي قرار داد 
  طرح مساله در ديدار هيات هاي ايران و امريكا در وين 

هفته گذشته محمدجواد ظريف به مدت هفت روز در نيويورك 
بود و همه نگاه ها بر ديدار احتمالي مي�ان وزراي خارجه ايران و 
امريكا متمركز ش�ده بود. ديداري كه اگر به وقوع پيوس�ته بود 
مي توانست نخستين ديدار ميان ركس تيلرسون و محمدجواد 
ظريف باشد. منابع خبري س�ندي براي چنين ديداري منتشر 
نكرده اند و به نظر مي رس�د كه اي�ن ديدار در نيوي�ورك اتفاق 
نيفتاده اس�ت. اما در وين معاونان وزراي امور خارجه دو كش�ور 
در حاشيه هش�تمين نشست كميس�يون برجام با هم ديداري 
دو جانبه داش�تند. س�يدعباس عراقچي، معاون حقوقي و امور 
بين الملل وزارت امور خارجه كه رياس�ت تيم ايران در جلسات 
كميس�يون را بر عهده دارد در مورد محت�واي بحث هاي انجام 
گرفته در اين ديدار توضيحاتي ارايه كرده كه بنابر اين توضيحات 
بيشترين بحث ها در مورد اجراي برجام و بدعهدي هاي امريكا 
بوده است. براساس گفته هاي سيدعباس عراقچي، در اين ديدار 
مساله زندانيان دو كشور در ايران و امريكا هم مطرح شده است. 
معاون حقوقي و امور بين الملل وزارت ام�ور خارجه در اين باره 
مي گويد: همچون روال گذش�ته از فرصت ديدار با امريكايي ها 
استفاده كرديم و از بعد مسائل انس�اني به موضوع ايرانياني كه 
توس�ط امريكا در اين كشور يا در كشورهاي ديگر به جرم واهي 

همچون دور زدن تحريم ها دس�تگير شده اند، پرداختيم. اخيرا 
افرادي جديد از ايرانيان در كش�ورهاي مختلف به درخواس�ت 
امريكايي ها دستگير شده اند. اين موارد را منتقل كرديم. اعتراض 

كرديم و خواهان آزادي آنها شديم. 
قاسمي: امريكا زندانيان ايراني را فورا آزاد كند 

در بياني�ه كاخ س�فيد، اي�ران ب�ه زنداني كردن ش�هروندان 
امريكايي براي اس�تفاده از آنها به عنوان ابزار سياس�ي متهم 
ش�ده اس�ت و به ايران نس�بت ب�ه اقدام هاي جدي�د و جدي 
هش�دار داده ش�ده اس�ت. رويكردي كه واكنش وزارت امور 
خارجه ايران را به دنبال داش�ت و بهرام قاس�مي، سخنگوي 
وزارت امور خارجه نس�بت به آن واكنش نش�ان داد. قاسمي 
در اين باره گفت: اظهارات كاخ س�فيد چون هميش�ه مصداق 
دخال�ت در امور داخلي ايران و ام�ري غيرقابل قبول و مردود 
اس�ت. دس�تگاه قضايي، دادگاه و قاضي در جمهوري اسالمي 
اي�ران همچ�ون ديگر نظام ه�اي دموكراتيك كامال مس�تقل 
بوده و براس�اس قوانين و مقررات داخلي كشور و در چارچوب 
اصل تفكيك قوا مس�ووليت بررس�ي دقيق قضايي مبتني بر 
آيين دادرس�ي عادالن�ه هرگونه اقدام و رفت�ار خالف امنيت 
ملي كش�ور را برعهده دارد و در چارچ�وب قوانين جمهوري 
اس�المي ايران با اينگونه رفتارها و اقدامات برخورد مي كند و 
صدور بيانيه هاي مداخله جويانه و تهديدآميز از سوي مقامات 
و نهاده�اي امريكايي هيچ تاثي�ري در عزم و اراده سيس�تم 
قضايي كش�ور براي محاكم�ه و مجازات مرتكبي�ن و ناقضين 
قوانين كش�ور و امنيت ملي ايران نخواهد داش�ت. براس�اس 
اعالم مقامات قضايي كشور، افرادي كه در بيانيه كاخ سفيد به 
نام آنها اشاره شده است، براس�اس قوانين جمهوري اسالمي 
ايران داراي اتهاماتي هستند كه طبق قانون به آنها رسيدگي 
مي ش�ود. همچنين همان گونه كه بارها ب�ه مقامات امريكايي 
اعالم شده است فردي به نام رابرت لوينسون سال ها پيش به 
ايران سفري داشته است كه پس از ترك خاك ايران هيچ گونه 
اطالع جديدي از سرنوش�ت وي در اختيار جمهوري اسالمي 

ايران وجود ندارد. 
س�خنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به رويه نادرست و خالف 
موازين و قواني�ن بين المللي دول�ت اياالت متح�ده امريكا در 
تهديد ساير كشورها و دخالت در امور داخلي آنها، گفت: اينگونه 
تهديدات، ناش�ي از ماهيت مداخله جويانه و خوي سلطه طلبي 
دول�ت امريكا اس�ت و ملت انقالب�ي ايران س�ابقه اي طوالني و 
تجرب�ه اي غني در ع�دم پذي�رش زورگويي و مقابل�ه با چنين 

رفتارهاي خصمانه دارد. جمهوري اس�المي اي�ران همان گونه 
كه بارها به اثبات رس�انده اس�ت تحت هيچ شرايطي هيچ گونه 
تحميل و زورگويي را نمي پذيرد و دولتمردان امريكا بايد با زبان 
تكريم و احترام با ملت بزرگ ايران س�خن بگويند. س�خنگوي 
وزارت خارجه كشورمان با يادآوري بدعهدي ها، نقض قول ها و 
اظهارات خالف عرف و خارج از قواعد پذيرفته شده بين المللي 
دولت امريكا، به مقامات امريكايي يادآور ش�د نسبت به آزادي 
فوري زندانيان ايراني در امريكا كه در سال هاي اخير و به داليل 
واهي و بي اساس و برخالف هرگونه موازين اخالقي و انساني در 
زندان هاي آن كشور در شرايط نامطلوب و سختي به سر مي برند 
اقدام و از تعقيب قضايي ش�ماري از ش�هروندان ايراني در ساير 
كشورها كه حتي يكي از آنان به علت درخواست بي دليل استرداد 

امريكا فوت كرده است، دست بردارند. 
  چرا هر فردي در ايران دستگير مي شود را بي گناه مي دانيد؟ 

كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي و وزير امور 
خارجه پيشين ايران، در گفت وگو با شبكه فرانس 24 در پاسخ 
به سوالي درباره بازداشت اخير يك شهروند امريكايي در ايران 
و اينكه برخي وي را بي گناه مي دانند، گفت: اگر وي بي گناه بود، 
صحبت هاي شما قابل فهم بود، اما بايد ثابت شود كه وي بي گناه 
اس�ت. در همه دني�ا اين اتف�اق مي افتد كه افرادي جاسوس�ي 
مي كنند و مرتكب جرم مي شوند. بنابراين بايد بازداشت شوند. 
چرا بايد چنين حساس�يتي درباره ايران وجود داشته باشد كه 
وقتي يك نفر دستگير مي شود حتما بي گناه است؟ اگر بي گناه 
نباش�د پرونده علني مي شود تا مشخص شود كه وي چه جرمي 
مرتكب ش�ده و به دليل چه فعاليتي بازداش�ت ش�ده است. در 
فرانسه و همچنين انگليس و روسيه، اين بازداشت ها وجود دارد. 

اين اتفاقات همه جا روي مي دهد.


