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گروه سیاس�ی :خبر خوب رئی��س قوهقضائیه به
دانشجویان بورس��یه؛ آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی
میگوید مصمم اس��ت حق دانشجویان بورسیهای
را که بهواسطه سیاس��یکاری در دولت روحانی از
حقوقشان محروم ماندهاند احقاق کند.
روز پنجشنبه تعدادی از نمایندگان تشکلهای
دانشجویی با رئیس قوهقضائیه دیداری برگزار کرده
و پیش��نهادات ،مطالبات و انتقادات خ��ود را درباره
دس��تگاه قضایی مطرح کردند .حاشیههای منتشر
ش��ده از این دیدار از صراحت و صمیمیت حاکم بر
این جلس��ه حکایت دارد .اظهارات آیتاهلل رئیسی
در این نشس��ت نیز با اس��تقبال دانشجویان مواجه
شد .از جمله تاکیدش بر احقاق حقوق دانشجویان
بورسیه ،نشان میدهد این دانشجویان مظلوم حاال
با امیدواری بیشتری به دنبال احقاق حقوق پایمال
ش��ده خود هستند .بر اس��اس گزارش مرکز رسانه
قوهقضائی��ه ،آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در این
نشست درباره موضوع بورسیهها گفت :مقام معظم
رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان
تاکید داشتند .در این رابطه پیگیریهایی شده است.

درباره درخواست اتحادیه اروپایی از ایران

لطفاً یکبار دیگر
تا  60بشمارید!
نوید مؤمن

نیویورکتایمز :ترامپ صبح روز چهارشنبه در جلسهای که در «اتاق وضعیت» کاخ سفید
برای بررسی موضوع ایران تشکیل شده بود ،در پاسخ به اظهارات مشاوران و مقامات ارشد
نظامی دولت خود «قاطعانه» تأکید کرد خواهان رویارویی نظامی با ایران نیست

کنگره را برای جنگ با ایران ندارد.
در ش��رایطی که دولت آمریکا و
مایک پمپئو از جانکری
وی در ادام��ه متذک��ر ش��د دونالد
شخص ترامپ در هفتههای اخیر و
به خاطر دیپلماسی پنهانش
ترامپ نمیتواند با استفاده از «مجوز
بویژه پس از اق��دام تقابلی ایران در
با برخی کشورها برای عدم
اس��تفاده از نی��روی نظام��ی علیه
کاهش  2تعهد هستهای ،به دفعات
تعامل با کاخسفید انتقادکرد
تروریستها» جنگی را با ایران آغاز
اعالم ک��رده به دنبال جنگ با ایران
کند .مجوز استفاده از نیروی نظامی
نیست ،رئیس مجلس نمایندگان این
علیه تروریس��تها اجازه اس��تفاده
کشور میگوید ترامپ مجوز کنگره
از نیروهای نظام��ی ایاالت متحده
برای جنگ با ایران را ندارد!
آمریکا را علیه مس��ببین حمالت
به گزارش «وطنامروز» ،رئیس
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کرد دولت این کشور مجوز کنگره را برای جنگ با میدهد .این مج��وز به رئیسجمهور ایاالتمتحده
ایران ندارد .نانسی پلوسی روز پنجشنبه به جمعی از آمریکا اجازه استفاده از هر نیروی ضروری و...
خبرنگاران اعالم کرد که دولت ترامپ مجوز الزم از
صفحه  2را بخوانید
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گروه سیاس�ی :س��فر ناگهانی مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا به س��وچی ب��رای دیدار با والدیمیر
پوتین و س��رگئی الوروف ،رئیسجمه��ور و وزیر
خارج��ه روس��یه موضوع��ات مختلف��ی را در بر
میگرفت .روسیه و آمریکا با توجه به تنشهای به
وجود آمده در سراسر دنیا ،این روزها صحبتهای
زیادی با یکدیگر دارند و حاال که گزارش بازرس مولر
درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری
س��ال  2016منتشر شده و به نظر میرسد مسکو
از دخالت در انتخابات آمریکا تبرئه شده ،مسؤوالن
دول��ت ترامپ تالش دارند به هر نحو ممکن دوباره
رابطه خود با روسیه را به وضعیت مطلوب برسانند.
به گ��زارش «وطنامروز» ،این ب��ار اما موضوعات
مختلفی وجود داش��ت که در جلسه پوتین با پمپئو
م��ورد بحث ق��رار گرفت .وزی��ر خارج��ه آمریکا در
شرایطی به س��وچی سفر کرد که تنشها در منطقه
خلیجف��ارس و بین ایران و آمریکا باال گرفته اس��ت.
رسانههای وابسته به دموکراتها در آمریکا که به دنبال
درگرفتن جنگ در منطقه بودند تا نشان دهند ترامپ
نمیتواند به وعدههای انتخاباتیاش عمل کند ،از این
سفر استفاده کرده و همزمان با ورود پمپئو به سوچی،
خبر از درگیریهای احتمالی آمریکا و ایران در منطقه
و احتمال روانه ش��دن  120هزار نیروی آمریکایی به
خلیجفارس دادند .این در شرایطی بود که پمپئو قبل
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پوتین درباره ایران دقیقا چه گفت؟

از س��فر به روسیه تالش کرد در جلسه وزرای خارجه
کش��ورهای اروپایی که در بروکس��ل برگزار میشد،
نش��ان دهد مواضع اتحادیه اروپایی ب��ا آمریکا درباره
ایران مشترک است .اروپاییها که میدانستند پمپئو
تنها به دنبال گرفتن عکس یادگاری در این جلس��ه
اس��ت تا جنگ روانی خود علیه ای��ران را پیش ببرد،
از این حرکت اس��تقبال نکرده و با او عکس نگرفتند.
خبرگزاریها نیز گ��زارش دادند مس��ؤوالن اتحادیه
اروپایی بحثی جدی را ب��ا وزیر خارجه آمریکا درباره
سیاستهای منطقهای آمریکا داشتند.
در این ش��رایط پمپئو راهی سوچی شد تا راهی
برای پیش بردن اهداف آمریکا در منطقه پیدا کند.
با این حال به نظر میرسد آنطور که انتظار داشت در
روسیه نیز نتوانس��ت به هدف خود دست پیدا کند.
پوتین و الوروف از بهتر شدن روابط واشنگتن و مسکو
استقبال کردند اما در همین حال پوتین به صراحت
بی��ان کرد برجام آخرین فرصت آمریکا برای مذاکره
و همکاری با ایران بوده و مس��کو نمیتواند در همه
عرصهها و بویژه حفظ برجام ،نقش آتشنشان را بازی
کند و در میانه آتشی که واشنگتن به راه انداخته ،به
فکر نجات برجام باشد .آنطور که خبرگزاری راشاتودی

گزارش داده ،پوتین بیان کرد« :مسکو نمیتواند توافق
هستهای ایران را که هم اینک به خودی خود در حال
فروپاشی است ،حفظ کرده و نجات دهد» .او در ادامه
افزود« :از بین رفتن توافق هستهای به خاطر اقدامات
آمریکا بوده و اروپا نیز نتوانست در این باره واکنشی
نش��ان دهد» .بر اساس گزارش راشاتودی ،پوتین در
دیدار نخستوزیر اس��ترالیا اظهار داشته« :در حالی
که مس��کو معتقد اس��ت برجام باید حفظ شود ،در
عین حال بر این عقیده اس��ت که توافق باید توسط
تالشهای تمام کسانی که آن را امضا کردهاند رعایت
شده و حفظ شود .روسیه گروه آتشنشان نیست .ما
نمیتوانی��م همه جا برویم و هر چی��زی را که به ما
ربطی ندارد نجات دهیم».
بر اس��اس این گزارش ،پوتین مسؤولیت از بین
بردن توافق هستهای را تنها بر عهده آمریکا ندانست
و اروپا را نیز به جهت اینکه نتوانس��ته برای حفظ
برجام کاری انجام دهد ،سرزنش کرد .او بیان کرد:
«آمریکاییها از توافق بیرون آمدند ،توافق در حال
از هم پاشیدن است و کشورهای اروپایی نیز توانایی
انجام کاری را ندارند .آنها نمیتوانند با ایران همکاری
کنند و برای اقتصاد این کشور کاری انجام دهند».

برخی رسانههای آمریکایی به دنبال این بودند
نش��ان دهند س��فر پمپئو در راستای هماهنگی با
مس��کو در جهت افزایش نیروه��ای آمریکایی در
خلیجفارس بوده اما آنطور که رس��انهها از جلس��ه
وزرای خارجه  2کش��ور و جلس��ه مشترکشان با
پوتین گزارش کردهاند ،بار اصلی مس��ائل مرتبط با
ایران بر محور مخالفت روسیه با تنشهای منطقهای
و مقصر دانستن آمریکا قرار داشته است.
اختالف میان پمپئو و بولتون

به نظر میرسد هوشیاری ایران در مقابل تهدیدات
آمریکا باعث ش��ده که اختالفات بی��ن اعضای تیم
ترامپ -بولتون-پمپئو بیش از پیش شود .همین چند
روز پیش بود که با انتشار خبر احتمال فرستادن 120
هزار نیروی آمریکایی به خلیجفارس و تنشهای به
وجود آمده در منطقه ،ترامپ شخصا وارد میدان شد
و این خبر را رد کرد .بعد از آن رسانهها عنوان کردند
تندرویهای بولتون در نهایت باعث اخراج او از کاخ
سفید خواهد شد و این مساله بزودی رخ خواهد داد.
حاال نشریه پولیتیکو خبر از ایجاد اختالف بین جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی ترامپ و مایک پمپئو ،وزیر
خارجه این کش��ور داده است .شاید به همین دلیل

رئیس قوهقضائیه در نشست صریح و صمیمی با دانشجویان:

مصمم به احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم
در برخورد با مفاسد خط قرمزی قائل نیستیم

این پیگیریها اگرچه الزم بوده اما کافی نبوده و ما
مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه
هستیم .آیتاهلل رئیسی افزود :تالش ما این است اگر
در رابطه با پرونده بورسیهها حکمی از سوی دیوان
عدالت اداری صادر شده اما مورد اجرا قرار نگرفته ،از
سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره
از طرف دیوان عدالت اداری پیشبینی ش��ده ،بهره
بگیریم تا در قضیه بورسیهها از طرف دستگاه قضایی
احقاق حق ش��ود ،البته خود دوستان و دانشجویان
بورس��یه نیز باید در ای��ن رابطه به ما کمک کنند و
پیگیریهای الزم را انجام دهند و من نیز به همکاران
در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد این موضوع
بورسیهها را به یک سامانی برسانیم.
خط قرمز نداریم

موضوع مهم دیگری که در نشست دانشجویان

با رئیس قوهقضائیه مطرح ش��د ،موضوع خط قرمز
در مب��ارزه با فس��اد بود .به گفته آیتاهلل رئیس��ی،
قوهقضائیه در برخورد با مفاس��د هیچ خط قرمزی
قائل نمیش��ود .آیتاهلل رئیس��ی در اینباره با بیان
اینکه در برخورد با مفاس��د بویژه مفاسد اقتصادی
هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم ،گفت :هر کسی در

هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
باشد ،اگر مرتکب فس��اد شود ،باید مورد رسیدگی
قرار گی��رد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود
ن��دارد .وی افزود :در رابطه با مبارزه با فس��اد خط
قرمز ما پیگیری بیاس��تناد است اما اگر استنادات
کافی وجود داش��ته باشد ،هیچ خط قرمزی را برای
برخورد با فساد بویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم.
رئی��س قوهقضائیه گف��ت :امروز هم��ه بخشهای
کش��ور باید باور داشته باش��ند بنای ما در دستگاه
قضایی بدون توجه به خط و جریان و وابس��تگی و
پیوستگی ،س�لامت در نظام اداری کشور است ،لذا
هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود
نمیشناسیم .آیتاهلل رئیسی گفت :به همکارانمان
صریحاً اعالم کردهایم و این اعالم را مسؤوالن و مردم
نیز بدانند که در برخورد با فس��اد هیچ خط قرمزی
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صفحه 6

باش��د که بعد از ایس��تادگی تهران بر موضع خود و
دیدارهای بینتیجه پمپئو با مسؤوالن اتحادیه اروپایی
و روسها ،رس��انهها از افزایش اختالف��ات در درون
مثلث سیاست خارجی آمریکا یعنی ترامپ ،بولتون
و پمپئو خبر میدهند .پولیتیکو در گزارش خود بیان
کرده جاهطلبیهای بولتون  70ساله در مقابل مایک
پمپئوی  55س��اله که قصد دارد سیاس��ت خارجی
آمری��کا را همگام با نظرهای ترام��پ به پیش ببرد،
سبب ایجاد اختالف بین این دو شده است.
بر این اس��اس انتشار خبر فرس��تادن نیرو به
خلیجفارس کار بولتون بوده و این در حالی اس��ت
که ترامپ و پمپئو از این کار رضایت نداشتهاند .آنها
در وضعیت تنش فوقالعاده با ایران قرار گرفتهاند و
برخی اخبار تایید نشده درباره تهدیدهایی که ایران
میتواند برای آمریکاییها در منطقه داشته باشد،
باعث ش��د وزارت خارجه آمریکا از برخی نیروهای
خود بخواهد سریعا عراق را ترک کنند .شاید بولتون
و ترامپ قصد داشتند همانطور که پیش از این نیز
در روزنامه «وطنامروز» منتش��ر شد ،جنگ روانی
علیه ایران به راه انداخته و به قول خودشان «بازی
جوجه» به راه بیندازند تا ای��ران را وادار به مذاکره
کنند اما در نهایت به قول نشریه امریکنکانزروتیو،
این کاخ سفید بود که در این بازی زودتر پلک زد و
ترس خودش را از ایران نشان داد.
نداریم .وی افزود :مردم بهترین ناظران هستند .هرجا
ب��ه مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم،
آنجا حوزه موفقیت ما بوده اس��ت ،لذا از گزارشات
مردمی پیرامون فساد حمایت میکنیم و مخبران و
کسانی را که خبر از فساد دهند ،مورد تشویق قرار
میدهیم .ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال
میکنیم تا س��ازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و
خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق
ش��وند .البته نه اینکه یک مسؤولی مدتی در جایی
مشغول بوده و حاال بیرون آمده و اعالم کند در آن
مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که
چرا این فرد تاکنون از فس��اد در آن مجموعه خبر
نداده اس��ت .رئیس قوهقضائیه با بیان اینکه در این
دوره تحولی به دنبال شفافسازی هستیم ،گفت :بر
مبنای اصل شفافسازی اعالم کردهایم آرای قضات
در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در س��امانهای
همه آرای قضایی بدون ذکر نام درج شود .البته در
مواردی که قانون الزام کرده ،نظیر پروندههای فساد
اقتصادی ،بعد از قطعی شدن حکم ،حکم صادره بنا
بر تصریح قانونی با ذکر نام اعالم خواهد شد.

«ناتالی توچی» مش��اور «فدریکا موگرینی»
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی در
اظهاراتی که مورد توجه برخی رسانههای غربی
نی��ز قرار گرفته ،ضرباالج��ل  60روزه ایران به
تروئی��کای اروپا را ناکافی دانس��ته و در اینباره
میگوید« :توافق هستهای با ایران اهمیت زیادی
برای ما [اروپ��ا] دارد .رویکردهای جنگطلبانه
دولت آمریکا نیز در قبال ایران بینتیجه اس��ت.
اروپا مانند آمریکا اهداف پنهانی ندارد و حداقل
 ۱۲۰روز زمان نیاز است تا بتواند حسننیت خود
درباره پایبندی به تعهدات برجامیاش را به ایران
نشان دهد».
س��اعاتی پس از اظهارات مشاور موگرینی،
شخص مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی
از راهان��دازی  INSTEXطی هفتههای آینده
خبر داد .بدون شک ،میان اظهارات موگرینی و
مشاورش ارتباط معناداری وجود دارد؛ ارتباطی
که چندان پیچیده به نظر نمیرسد!
اظه��ارات توچ��ی در ای��ن معادل��ه ،حکم
«مقدمه» و اظهارات موگرینی حکم «نتیجه» را
دارد .مش��اور موگرینی در وهله اول مدعی شده
اس��ت اروپا مانند ایاالت متح��ده آمریکا اهداف
پنهان��ی در قبال ایران ن��دارد .این ادعا در حالی
بیان میشود که مناس��بات دوطرفه ضدایرانی
ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی ،در قلب
«دیپلماسی پنهان» ش��کل گرفته و همچنان
ادام��ه دارد .از ابت��دای حضور ترام��پ در کاخ
سفید ،این روابط شکل جدیدی به خود گرفته
و حت��ی پس از خروج رس��می ای��االت متحده
آمریکا از برجام نیز ادامه داشته است .تحلیلگران
حوزه روابط بینالملل بخوبی میدانند خروجی
این دیپلماس��ی پنهان ،تاخیر هدفمند اتحادیه
اروپایی درباره ارائه س��ازوکار مالی ویژه و اعمال
فشارهای مستمر بر فعالیتهای دفاعی ،موشکی
و منطقهای ایران بوده است .در چنین شرایطی
ادعای مش��اور موگرینی درباره «صادق بودن»
اتحادیه اروپایی کامال مضحک به نظر میرسد!
نکته دیگری که در اظهارات مشاور موگرینی
نسبت به آن تاکید شده ،مربوط به ضرباالجل
 60روزه اعالم ش��ده از سوی جمهوری اسالمی
ایران اس��ت .البته نگارنده عمیقا معتقد است با
توجه به مدت زمان یکساله سپری شده از 18
اردیبهشتماه سال ( 1397زمان خروج آمریکا از
برجام) ،تعیین همان ضرباالجل  60روزه برای
اروپا نیز بس��یار زیاد و غیرضروری بوده است؛ با
این حال اص��رار مقامات اروپایی مبنی بر خرید
زمان بیشتر از ایران ،جای بسی تامل دارد.
واقعیت امر این اس��ت که رفتارهای برجامی
اتحادی��ه اروپای��ی در قب��ال ای��ران ،تابع��ی از
ریلگذاری مقامات وزارت خارجه ایاالت متحده
و در رأس آنه��ا «مای��ک پمپئ��و» بوده اس��ت.
هماکنون مقامات کاخ س��فید ب��ه اروپای واحد
دستور دادهاند همچنان تاکتیک «خرید زمان»
را در قبال ایران و برجام در پیش بگیرند تا به این
طریق ،واشنگتن مدت زمان بیشتری برای اعمال
فش��ار اقتصادی بر کش��ورمان در اختیار داشته
باش��د .از این رو خواهش غیرمس��تقیم مشاور
موگرینی از مقامات کش��ورمان مبنی بر تمدید
ضرباالجل تعیینشده درباره بازگشت ایران به
بخشی از فعالیتهای برجامی خود ،ترجمان یک
نقشه مشترک میان واشنگتن و اتحادیه اروپایی
است .بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست
خارجی کش��ورمان نهتنها نباید زیر بار پذیرش
چنین خواستهای برود ،بلکه باید مهلت  60روزه
خود به اتحادیه اروپایی و بویژه تروئیکای اروپا را
با جدیت بیشتری به آنها یادآوری کند.
نکته دیگ��ر اینکه فدریکا موگرینی متعاقب
اظهارات مش��اور خ��ود ،مدعی ش��ده اتحادیه
اروپایی نس��بت به برج��ام پایبند بوده اس��ت!
به عبارت بهتر ،موگرینی س��عی ک��رده با پاک
ک��ردن صورت مس��أله (که هم��ان بیتعهدی
تروئیکای اروپا نسبت به توافق هستهای است)
منازعه بهوجود آم��ده را مدیریت کند! آیا خانم
موگرینی فراموش کرده در ابتدای حضور ترامپ
در کاخ سفید ،وی و نمایندگان  3کشور اروپایی
(انگلیس ،آلمان و فرانس��ه) با کاخ سفید درباره
خواس��تههای چهارگانه ترام��پ [ تحدید توان
موش��کی ایران ،بازرسی آژانس از اماکن نظامی
ایران ،کاهش قدرت نفوذ منطقهای ایران و اعمال
محدودیتهای فرازمانی بر فعالیتهای هستهای
ایران] به توافق رسیدند؟
ادامه در صفحه 6

