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روی موج کوتاه

18 اردیبهشت پارسال دونالد ترامپ 
توافقی را که باراک اوباما پیش از او امضا 
کرده بود پاره و ایاالت متحده را رســما 
از برجام خــارج کرد. این اقــدام، آغاز 
فشارهای پی در پی او از فشارهای روانی 
و سیاسی گرفته تا تحریم ها و تشکیل 
میتینگ های بین المللی علیه ایران بود. 
او که پیش از ایــن، زمان اعالم فصلی از 
تحریم هایش را با 13 آبان )سالروز تسخیر 
سفارت آمریکا در ایران( مصادف کرد تا 
نشان دهد که عالقه خاصی به استفاده از 
تاریخ های معنادار دارد؛ این بار نیز ظاهرا 
قصد کرده، بخش تازه ای از تحریم ها را 
با 18 اردیبهشت، ســالروز خروجش از 

برجام متقارن کند. 
تحریم های مبهم

پایگاه خبری اکسیوس که معموال 
خبرهای کاخ سفید را بازتاب می دهد، 
خبر داده که دونالد ترامپ، روز چهارشنبه 
در نخستین سالگرد خروج ایاالت متحده 
از برجام، دور تازه تحریم ها علیه ایران را 

اعالم خواهد کرد. 
این رســانه آمریکایی نوشته است: 
»دولت ترامپ قصد دارد بخش جدیدی 
از اقتصاد ایران را با تحریم های جدید در 

این هفته نشانه بگیرد. این خبر را دو مقام 
ارشد دولت به شرط عدم افشای نامشان 
بیان کردند. ایــن دو همچنین اظهار 
نکردند که دولت ترامــپ کدام بخش 
اقتصاد ایران را به نشانه خواهد گرفت، 

اما گفتند که حوزه انرژی نخواهد بود.«
بدین ترتیب رسانه های آمریکایی نیز 
نمی دانند که ترامپ این بار می خواهد 
دست روی کدام بخش از اقتصاد ایران 
بگذارد. وال استریت ژورنال هفته پیش 
گزارش داده بود که تحریم های جدید 
ترامپ، فروش پتروشــیمی ایــران را 
هدف می گیرد. دو مقام ارشــد دولت 
ترامپ اما گفته اند که تحریم پتروشیمی 
احتماال به زودی اعمال می شــود، اما 
تحریم های برنامه ریزی شده برای این 
هفته، بخش متفاوتی از اقتصاد ایران را 

نشانه می گیرد.
محدودسازی

 تنوع اقتصاد ایران
هرچند که مشــخص نیست کدام 
بخش از اقتصاد ایران، هدف تحریم های 
روز چهارشنبه آمریکا باشــد اما با این 
حال بسیاری معتقدند که دولت ترامپ 
همزمان که ســعی دارد باعث کاهش 

درآمد دولت ایــران شــود، در تالش 
اســت که رشــد اقتصادی تهران را با 
محدودسازی تنوع اقتصادی اش موجب 
شود. اکسیوس در گزارش خود مدعی 
شــده که »دولت ترامپ انتظــار دارد 
سناریوی پیش رو 3 نتیجه ممکن را در 
پی داشته باشد که عبارتند از واداشتن 
ایران به بازگشت به میز مذاکره و حصول 
توافق هسته ای باب میل آمریکا، تهی 
کردن دست ایران به گونه ای که رهبران 
آن دربــاره نحوه اختصــاص هزینه ها 
دوراندیش تر رفتار کنند و نهایتاً تحقق 
تغییر نظام در ایران آنگونه که باب میل 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی کاخ 

سفید است.«
اکسیوس در پایان گزارشش به نقل 
از منابع آگاه نوشته که دولت آمریکا از 
ماهیت غیرقابل پیش بینی واکنش ایران 
آگاه و از بابت مسائل امنیتی نگران است.
ایران بخشی از تعهداتش را 

متوقف می کند 
اینکه واکنش ایران به این تحریم ها 
دقیقا چه خواهد بود، بعــد از اعالم آنها 
مشــخص می شــود اما آنچه تا کنون 
مشخص شــده، واکنش دولت ایران به 

سالگرد خروج آمریکا از برجام است؛ روز 
گذشته یک مقام نزدیک به هیأت نظارت 
بر برجام به رسانه ها گفته است که احتماال 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
روز چهارشنبه هفته جاری در گفتگوی 
زنده رادیــو و تلویزیونــی، برنامه های 
مرحلــه ای ایران برای انجــام اقدامات 
متقابل در برابر خروج امریکا از برجام را 

اعالم خواهد کرد.
به گفته او »خروج ایــران از برجام« 
فعــال مطــرح نیســت و برنامه های 
پیش بینی شده در چارچوب بندهای 

۲۶ و 3۶ برجام اســت. طبق دو بندی 
که این مقــام آگاه به آن اشــاره کرده، 
ایران می توانــد تعهداتش به این توافق 

را کاهش دهد. 
در بند ۲۶ برجام مشخصا آمده است: 
»دولت ایاالت متحــده، در چارچوب 
نقش مشخص رئیس جمهوری و کنگره، 
از اعمال تحریم هــای جدید مرتبط با 
هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران 
اعالم کرده است که تحمیل یا بازگرداندن 
تحریم های مشخص شده در پیوست دو 
یا وضع تحریم های جدید هسته ای را به 
منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی 
اجرای تعهدات خود وفــق این برجام، 

تلقی خواهد نمود.«
در بنــد 3۶ برنامــه جامــع اقدام 
مشترک نیز آمده است: چنانچه ایران 
معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای 
گروه 1 + ۵ تعهدات خــود را طبق این 
برجام رعایت ننموده اند، ایران می تواند 
موضوع را بــه منظور حــل و فصل به 
کمیســیون مشــترک ارجاع نماید؛ 
به همین ترتیب، چنانچــه هر یک از 
اعضای گروه 1 + ۵ معتقد باشد که ایران 
تعهدات خود را طبــق برجام رعایت 
نکرده است، هر یک از دولت های گروه 
1 + ۵ می توانــد اقدام مشــابه به عمل 
آورند. کمیســیون مشــترک 1۵ روز 
زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله 
دهد، مگــر اینکه این زمــان با اجماع 
تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون 
مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد 
که موضــوع پایبندی فیصلــه نیافته 
اســت، می تواند موضوع را به وزیران 
امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 1۵ روز 
وقت خواهند داشت تا موضوع را فیصله 
دهند، مگر اینکه این زمــان با اجماع 
تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون 
مشترک، به موازات یا به جای بررسی 
در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی 
که اجرای تکالیفش زیر سوال بوده است 
می تواند درخواست نماید که موضوع 
توسط یک هیأت مشورتی که متشکل 
از سه عضو خواهد بود )یکی از سوی هر 
یک از طرف هــای درگیر در اختالف و 
طرف سوم مستقل( بررسی شود. هیأت 
مشورتی می بایســت نظریه غیر الزام 
آوری را در خصوص موضوع پایبندی 
ظــرف 1۵ روز ارائه نمایــد. چنانچه، 
متعاقب این فراینــد 3۰ روزه موضوع 
فیصله نیابد، کمیســیون مشترک در 
کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را 
با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد 
کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحوی 

مورد رضایــت طرف شــاکی فیصله 
نیافته باشــد، و چنانچه طرف شاکی 
معتقد باشد که موضوع، مصداق »عدم 
پایبندی اساسی« است، آنگاه بر اساس 
مندرجات برنامه جامع اقدام مشترک 
صفحه 18، طــرف می تواند موضوع 
فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف 
کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق 
برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ابالغ کند که معتقد 
است موضوع مصداق »عدم پایبندی 

اساسی” بشمار می آید.
آنچه کــه روحانی چهارشــنبه در 
ســالگرد خروج آمریکا از برجام اعالم 
خواهد کرد نیز ناظر به این بند خواهد بود. 
آنچنانکه آن مقام نزدیک به هیأت نظارت 
بر برجام به ایسنا گفته است، »کاهش 
جزئی و کلی برخی تعهدات ایران و آغاز 
بخشی از فعالیت های هسته ای که انجام 
آن در چارچوب برجام متوقف شده بود، 
اولین گام ایران در واکنــش به خروج 
آمریکا از برجــام و همچنین بدعهدی 
کشورهای اروپایی در اجرای تعهداتشان 
اســت.« این تصمیم دولــت ایران در 
عین حال واکنشــی به تحریم بخشی 
از فعالیت های هســته ای ایران شامل 
تحریم تبادل آب سنگین و اورانیوم غنی 
شده اســت که در هفته جاری از سوی 

وزارت خارجه این کشور اعالم شد. 
با توقف بخشــی از تعهدات ایران به 
برجام، این توافق هسته ای یک گام دیگر 
به زوال نزدیک خواهد شد؛ با این حال 
ایران در برجام خواهــد ماند به ویژه که 
بســیاری از تحلیلگران تاکید دارند که 
خروج ایران از برجام خواست آمریکاست 
تا آن را دســتاویزی برای انزوای ایران 
در جامعه بین الملل کنــد. از این رو این 
تحلیلگران کاهش تعهــدات برجامی 
ایران را ارجح تر از خــروج کامل ایران از 

برجام می بینند. 

برنامه های ایران و آمریکا در سالگرد نقض برجام؛

تحریم و تعلیق

خبر

 از قرار معلوم ایران و آمریکا هر دو برای سالگرد خروج ایاالت متحده از برجام برنامه خاصی چیده اند تا هریک از 
مناسبت این روز برای ارسال پیام های هدفدار خود به یکدیگر و جامعه جهانی استفاده کنند. فردا، چهارشنبه 18 

اردیبهشت، چهارشنبه متفاوتی برای ایران، آمریکا و برجام خواهد بود. آنطور که رسانه های آمریکایی اعالم کرده اند 
ترامپ قرار است در این روز از تحریم های تازه علیه ایران رونمایی کند و آنطور که رسانه های ایرانی نوشته اند روحانی نیز 

قرار است خبر ازسرگیری بخشی از فعالیت های هسته ای که در قالب برجام متوقف شده بود را بدهد.

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+4 روز سه شنبه 
در بروکسل با حضور اعضای اینستکس و شرکت 
ایرانی تازه تاسیس شده به مدیرعامل علی اصغر 

نوری برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، گفت وگوهای کارشناسی 
هیأت هــای ایرانی و اروپایی به همراه روســیه و 
چین این هفته در حالی برگزار می شود که شرکت 
سهامی خاص »سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی 
ایران و اروپا« که نهاد ایرانی متناظر اینســتکس 
اروپایی به شــمار می رود به تازگــی در ایران به 

مدیرعاملی علی اصغر نوری به ثبت رسیده است.
گفته می شــود علی اصغر نوری در حاشــیه 

نشست هفته جاری در بروکسل با پر فیشر رئیس 
آلمانی اینستکس دیدار خواهد کرد. اتحادیه اروپا 
شنبه شب صدور بیانیه ای با انتقاد از عدم تمدید 
معافیت های نفتی و هســته ای ایران، اعالم کرد 
که این اتحادیه تجارت مشروع با ایران را از طریق 
عملیاتی کردن اینســتکس ادامه خواهد داد. در 
این بیانیه آمده است، تمامی سهامداران موظفند 
که مشــارکت های مالی خود در بودجه عملیاتی 
اینستکس را به طرز چشــمگیری افزایش دهند. 
ما همه کشورها از جمله روسیه و چین را به عنوان 
طرف های برجام تشویق می کنیم که همه تالش 
خود را از طریق گام های عینی برای پیگیری تجارت 

قانونی که این توافق مجاز کرده به کار گیرند.
وزارت خارجه آمریکا روز شــنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد: از روز چهارم ماه مه )14 اردی بهشت( 
کمک به گسترش تأسیســات هسته ای بوشهر 
ایران به بیش از واحد رآکتور موجود مورد تحریم 
قرار می گیرد. عالوه بــر این، فعالیت برای انتقال 
اورانیوم غنی شده به بیرون از ایران برای تبادل آن 
با اورانیوم طبیعی مورد تحریم قرار می گیرد. ایران 
باید تمام فعالیت های دارای حساســیت اشاعه 
تسلیحات هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم را 
متوقف کند و ما اقداماتی را که ادامه یافتن این نوع 
غنی سازی را پشتیبانی کنند نخواهیم پذیرفت. 

همچنین دیگر اجازه نخواهیــم داد تا ایران آب 
سنگین مازادی را که تولید کرده است، انبار کند؛ 
آب سنگین از این نوع نباید به هیچ طریق در ایران 
وجود داشته باشــد. لغو یا کاهش این معافیت ها 

نقض برجام محسوب می شود و ایران تاکید دارد 
که کشــورهای 1+4 باید هر چه سریع تر نسبت 
به انجام اقدام متناسب و جبران تعهدات آمریکا 

بپردازند.

امروز در بروکسل صورت خواهد گرفت؛

ایران و 1+4 پای میز مذاکره
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مجلس پیگیر بازداشت شدگان 
روز کارگر

محمدعلی وکیلی، نماینــده تهران در مجلس 
درباره تجمع  روز کارگــر و روز معلم مقابل مجلس 
و حواشی آن به ایســنا گفت: مجلس پیگیر آزادی 
بازداشت شدگان است. وی افزود: در شرایطی که 
ما به نهایت نرمش در داخل نیاز داریم این برخورد 
با کسانی که مطالبات صنفی دارند به صالح نیست. 
ما نباید بین مجلس و نظام این همانی برقرار کنیم و 
بعد اگر کسی به مجلس اعتراض کرد آن را اعتراض 
به کلیت نظام بدانیم. مهم ترین مغالطه این است 
که هر اعتراضی آشوب اســت؛ اگر اعتراض به هر 
نهادی را اعتراض به کلیت نظام بدانیم با این مغالطه 
دچار قضاوت غیرحکیمانه می شــویم و مجبور به 
برخوردهایی خواهیم شد که در شرایط فعلی سودی 

به حال نظام ندارد و هزینه ساز است.
    

پاسخ حزب کارگزاران به طرح 
»مشارکت مشروط«

علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران گفت: »به خالف نظر برخی دوســتان 
در جریان اصالحات که معتقد به حضور مشروط 
در انتخابات هســتند، حزب کارگزاران معتقد به 
مشارکت بدون شرط در انتخابات است، هرچند 
هنوز مکانیزمی برای تعیین کیفیت  حضور حزب 
در انتخابات تعیین نشده است.« سعید حجاریان 
از تئوریســین های جریان اصالحــات اخیرا در 
یادداشــتی از  تئوری »شارکت مشــروط« برای 
حضور اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم 

سخن به میان آورده بود.
    

ادعای العبادی:
دولت کنونی عراق بیش از من 
پایبند تحریم های آمریکاست

حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق با اشاره 
به اینکه عراق به عدم تعامل با دالر در معامالت تجاری 
با ایران پایبند است، مدعی شد: دولت کنونی عراق 
بیشتر از دولت من به تحریم های آمریکا علیه ایران 
پایبند است، اما با این وجود صدای اعتراضاتی که 
نسبت به موضع من در رابطه با تحریم ها می شنیدیم 
را اکنون نمی شــنویم. وی درباره بحران برق میان 
ایران و عراق در زمان نخست وزیری او گفت: ایرانی ها 
در آن زمان گفتند که خودشان به آن برق نیاز دارند 
بنابراین در آن تابستان داغ برق را از عراق قطع کردند 

اما اکنون بار دیگر این انرژی را به عراق می دهند.
    

استراتژی ترامپ
عکس العملی کردن ماست

نصرت اهلل تاجیک، دیپلمات پیشین و کارشناس 
مسائل سیاســت خارجی به ایلنا گفت: ما در کار با 
اروپا کم می گذاریم و به دنبال استانداردسازی هایی 
که الزم داریم تا با جامعه جهانی تعامل مالی و پولی 
داشته باشیم، نمی رویم. به عقیده من ما مقداری در 
داخل کشور به دلیل به تصمیم نرسیدن و کار منسجم 
فکری، مطالعاتی و تخصصی نکردن در مقابل آمریکا 
منفعل شده ایم و هر روز ناچاریم به دنبال بازی هایی 
که آمریکا طراحی می کند حرکت کنیم تا حدی که 
اعتماد به نفس و قدرت نو آوری و ابتکار عمل را هم از 
دست داده ایم. اســتراتژی اصلی ترامپ در ارتباط با 
ایران عکس العملی کردن ما است تا به نوعی در زمین 

رئیس جمهوری ایاالت متحده بازی کنیم.
    

احضار متهم 
دو سال پس از فوت شاکی

کیهان خبــر داد: صبح یکشــنبه حســین 
شریعتمداری، مدیر مســئول کیهان برای تفهیم 
اتهام درباره ۲۵ شکایت به دادگاه رفت. این روزنامه 
نوشت: چند شکایت از ســوی  اشخاص حقیقی و 
غیردولتی مطرح شده است که مرحوم دکتر یزدی، 
مهناز افشار و مهدی هاشمی از جمله آنها می باشند. 
گفتنی است ابراهیم یزدی اوایل شهریور13۹۶ با 

بیماری سرطان درگذشت.
    

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
دست های پشت پرده 

در رقاصی مدارس
آیت اهلل محمود رجبی، عضو جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم با اشاره به انتشار کلیپ های متعدد 
رقص و آهنگ مبتذل در مدارس گفت: بدون شک این 
حرکت باید ریشه یابی شود و چه بسا دست های پنهانی 
نفوذ کرده اند. متأسفانه در برخی از دانشگاه ها هم شاهد 
چنین حرکات ضددینی و ضد انقالبی هستیم. وی 
موضوع نفوذ جریانی که از سوی رهبر معّظم انقالب 
مطرح شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: ممکن است 
یکی از مصادق نفوذ جریانی، همین حرکتی باشد که 

طی روزهای اخیر در مدارس شاهد آن هستیم.

پایگاه خبری اکسیوس به 
نقل از دو مقام ارشد دولت 
دونالد ترامپ نوشته است 
که ترامپ روز چهارشنبه 

در نخستین سالگرد خروج 
ایاالت متحده از برجام، 
دور تازه تحریم ها علیه 

ایران را اعالم خواهد کرد، 
اما مشخص نیست که این 
تحریم ها مربوط به کدام 

بخش از اقتصاد ایران است

 به گفته یک مقام نزدیک 
به هیأت نظارت بر برجام، 
روحانی، رئیس جمهوری 

ایران روز چهارشنبه 
کاهش جزئی و کلی برخی 

تعهدات ایران و آغاز بخشی 
از فعالیت های هسته ای 

که انجام آن در چارچوب 
برجام متوقف شده بود را 

اعالم خواهد کرد

رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس گفت: 
مصوبه پارلمان درباره استانی شدن انتخابات مجلس در ۲ 

اسفند اجرایی نمی شود.
محمد جواد کولیوند رئیس کمیســیون شورا ها و امور 
داخلی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم، با بیان 

اینکه طرح اصــالح قانون انتخابات مجلــس در چند روز 
گذشته برای بررسی به شــورای نگهبان ارجاع داده شده 
اســت، گفت:هم زمان با بررسی شــورای نگهبان، هیئت 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی 

این طرح است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نیز درخواست داشته 
تا 1۰ روز دیگر به زمان بررسی این طرح افزوده شود، ادامه 
داد: احتماالً ۲۷ اردیبهشت شورای نگهبان پس از بررسی 

ایرادات طرح را به مجلس اعالم کند.
نماینده کرج در مجلس با اعالم اینکه پس از اعالم نظر 
شورای نگهبان باید کمیسیون ایرادات اعالم شده را برطرف 
کند، افزود: باید از وزارت کشور، مرکز پژوهش ها و نماینده 
شــورای نگهبان دعوت به عمل آید تا ایراداتی که احتماالً 

شورای نگهبان اعالم می کند بررسی و برطرف شود.

رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس اضافه 
کرد: با توجه به اینکه مجلس تا ۷ خرداد جلسه علنی دارد و 
پس از آن نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود می روند و 
از ۲ خرداد روز شمار انتخابات شروع می شود و نهم خرداد 
تا 1۶ خرداد نیز زمان اســتعفای مقامات برای حضور در 
انتخابات مجلس است، در خوش بینانه ترین حالت هم اگر 
کمیسیون بخواهد اصالحات را انجام دهد و طرح به صحن 
علنی ارائه شود زمان اینکه این طرح به اجرای انتخابات برسد 

وجود ندارد.

مصوبه پارلمان برای استانی شدن انتخابات به دوم اسفند نمی رسد

استانی شدن انتخابات؛ شاید وقتی دیگر


