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سیاسی

جزئیات دیدار پوتین و پمپئو با محوریت برجام

پوتین و پمپئو در دیدار روز سه شنبه خود درباره توافق هستهای ایران گفتوگو کردند .به گزارش
ایلنابهنقلازتاس،یورییوشاکفمشاوررئیسجمهورروسیهدربارهگفتوگویپوتینوپمپئو
درباره ایران گفت :در این دیدار درباره توافق هستهای صحبت شد.وی افزود :ما موضع خود را در
موردوضعیتحساسفعلیواقداماتدولتآمریکابیانکردیم.پوتینوپمپئودرموردراههای
ممکنبرایحلموضوعایرانبحثکردندامادرگفتوگوهایآنهاهیچپیشرفتیحاصلنشد.

مکث

اعتراضکنگرهبه
عدماطالعرسانیدولتآمریکا
دربارهموضوعاتمربوطبهایران

قانونگ��ذاران آمریکای��ی از ه��ر دو ح��زب
جمهوریخواه و دموکرات ب��ا انتقاد از اینکه
دولت ترامپ آنها را در جریان مسائل پیرامون
ایران قرار نمیدهد ،خواستار برگزاری جلسات
توجیهی محرمانه درب��اره آنچه دولت ترامپ
"تهدید ای��ران" میخواند و تصمیمات در این
زمینه ش��دند .در دوران دول��ت قبلی آمریکا
کنگره بهطور منظم در جریان مس��ائل مهم
امنیت ملی قرار میگرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
برخی نمایندگان دموکرات حتی گفتهاند که
برگزاری جلسات علنی با حضور مقامات ارشد
دولتی نیز میتواند مناسب باشد.
تنشه��ا می��ان ته��ران و واش��نگتن در
هفتهه��ای اخیر پ��س از آنک��ه آمریکا اعالم
ک��رد معافیته��ای نفت��ی ای��ران را تمدید
نمیکن��د و یک ن��او هواپیماب��ر را نیز برای
پاسخ به تحرکات تهدیدآمیز ایران به منطقه
فرستاده ،افزایش یافته است.لیندسی گراهام
س��ناتور جمهوریخواه آمریکای��ی در جمع
خبرنگاران اظهار داشت" ،از نظر من ،همه ما
در بیاطالعی به سر میبریم " .وی همچنین
در پاسخ به این س��وال که آیا جلسهای برای
اطالعرسانی به قانونگذاران برگزار خواهد شد،
گفت که امیدوار است این اتفاق بیفتد.
نانس��ی پلوس��ی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمری��کا نیز خواس��تار برگزاری یک جلس��ه
توجیهی برای قانونگذاران ش��ده اما به گفته
ی��ک دس��تیار در س��نا دولت تاکن��ون با آن
موافقت نکرده است.
همچنی��ن س��ناتور ب��اب منن��دز از ع��دم
اطالعرس��انی و توضی��ح دولت درب��اره آنچه
تهدید ای��ران میخواند ،انتق��اد کرد و گفت
که دولت روی بیاطالع گذاش��تن کنگره در
این زمینه و اس��تراتژی واشنگتن برای مقابله
با این تهدیدات پافش��اری میکند.کاخ سفید
تاکنون به سواالت درباره این انتقادها پاسخی
نداده است.منندز افزود :ما یک هفته است که
خواستار جلسهای توجیهی با حضور مقامات
مربوطه در س��طوح باال شدهایم تا به درستی
بدانیم این تهدیدات چیست .فارغ از اینکه چه
اطالعاتی در دس��ترس ما قرار خواهد گرفت،
آنچه واضح اس��ت این است که اکنون لحظه
دیپلماتیک مناس��ب ب��رای آوردن ایران پای
میز مذاکره و پیوس��تن ب��ه متحدانمان برای
دس��تیابی به یک نتیجه موفقیتآمیز درباره
برنامه هستهای ایران است.
چند کمیته در کنگره ،شامل کمیته اطالعات
مجل��س نمایندگان و س��نا بهع�لاوه کمیته
نیروهای مسلح سنا اعالم کردند که جلساتی
را در روزه��ای آینده ب��رای اعضا برنامهریزی
کرده یا حتی به تازگی جلسهای در این زمینه
داشتهاند.

بین الملل

تحقیقآمریکا،فرانسه،نروژو
عربستاندربارهحادثهالفجیره

یک مقام اماراتی اعالم کرد که کارشناس��انی
از آمریکا ،فرانس��ه ،نروژ و عربس��تان در کنار
دولت امارات عملی��ات خرابکارانه اخیر علیه
چهار کشتی در بندر الفجیره را مورد بررسی
قرار میدهند.به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه
الجزیره ،این مقام اماراتی اشارهای به تعداد این
کارشناسان نکرد و گفت که تیم تحقیق شامل
کارشناسانی از کشورهای همپیمان با امارات
است.وزارت امور خارجه امارات یکشنبه هفته
جاری ساعاتی بعد از تکذیب وقوع حادثه برای
چند کش��تی نفتکش در بندر الفجیره ،تأیید
کرد که چهار کش��تی تجاری چندملیتی در
معرض عملیات خرابکارانه در نزدیکی ساحل
شرقی این کشور قرار گرفتهاند.

دیپلماسی
انتقادامیرعبداللهیان
از سفیر آلمان بابت اینستکس:

تنها حمایت سیاسی از برجام
کافینیست

امیرعبداللهیان ،دس��تیار ویژه رئیس مجلس
و مدی��ر کل امور بینالمل��ل با میکائیل کلور
برشتولد سفیر آلمان در تهران دیدار و گفتگو
کرد .وی ضمن انتقاد از اجرایی نش��دن کانال
مالی مطرح ش��ده و عدم اقدام��ات عملی از
سوی کش��ورهای اروپایی افزودINSTEX :
اگرچه گامی کوچک ولی به جلو به حس��اب
میآی��د ،اما تأخی��ر در اجرای آن و همچنین
عدم بهرهمن��دی مردم ای��ران از مزایای آن،
درحالیکه جمهوری اس�لامی ایران تعهدات
برجامی خود را بطور کامل انجام داده اس��ت،
بیاعتمادی فزاینده نس��بت ب��ه اروپا را میان
مردم و دولتمردان تقویت کرده است.
به گزارش خانه ملت ،امیرعبداللهیان با اشاره
به حمایت سیاسی کش��ورهای اروپایی برای
حفظ برجام تصریح کرد :تنها حمایت سیاسی
در حفظ برجام کافی نیست.

سیاست خارجی
خبر منتسب به آیتاهلل سیستانی تکذیب شد

نمایندهعراقی:
هشدار پامپئو کذب است

همزمان با افزایش تن��ش در منطقه به دنبال
اقدام��ات ض��د ایرانی آمریکا ،مناب��ع خبری از
تکذیب اظهارات منتسب به «آیتاهلل سید علی
سیستانی» ،مرجع شیعیان در عراق در خصوص
توصیهه��ای وی به دولت ع��راق خبر دادند .به
گ��زارش فارس ،ش��بکه المیادین لبن��ان (۲۵
اردیبهش��ت) به نقل از منابع نزدیک به آیتاهلل
سیستانی گزارش داد که وی هیچگونه موضعی
در خصوص «بحران» بین ایران و آمریکا اتخاذ
نکرده است .این پاسخ در واکنش به ادعای یک
رس��انه نزدیک به قطر داده شده است .روزنامه
العربی الجدید ب��ه تازگی ادعا کرد ،عبدالهادی
الحکیم ،نماینده سابق پارلمان عراق و نزدیک
به مرجعیت ،در دیدار اخیر با نخستوزیر عراق
حامل پیام بیت مرجعیت بوده مبنی بر اینکه
در تصمیمها قاطعتر باش��د و در مقابل احزابی
ک��ه منافع خاص خودرا دنبال میکنند از خود
قاطعیت نشان دهد .این روزنامه به نقل از منابعی
سیاس��ی بلندپایه در بغداد مدعی شده بود که
عبدالهادی حکیم به نخس��توزیر عراق پیامی
درباره بحران فعلی تهران و واشنگتن فرستاده
مبنی ب��ر اینکه بای��د ع��راق را از ترکشهای
درگی��ری بین ای��االت متحده آمری��کا و ایران
دور کرد؛ چرا که مردم عراق واقعا خس��تهاند و
به دنبال مش��کالت امنیتی جدیدی نیستند.
همزمان با انتشار این شایعه ،یکی از نمایندگان
پارلمانعراقبهادعایخبرگزاریرویترزانگلیس
که مدعی ش��ده بود آمریکا از عراق خواس��ته
به گروههای مقاومت و الحش��د الشعبی اعمال
فش��ار کند ،واکنش نشان داد .دو منبع امنیتی
عراق اعالم کردند که «مایک پامپئو» وزیر امور
خارجه آمریکا در سفر از پیش برنامهریزی نشده
خود به عراق ،از مقامات این کش��ور خواست تا
گروههای مقاومت را تحت کنترل داشته باشد.
«محمد کریم البلداوی» ،عضو ائتالف الفتح عراق
در واکنش ب��ه این خبر گفت که «ما به دنبال
این نیستیم که دستورهایی از آمریکا بگیریم».
او در گفتوگو با شبکه المیادین گفت که هدف
از س��خنان پامپئو این اس��ت که آمریکاییها
میخواهند بر شکس��ت خود در مقابله با ایران
سرپوش بگذارند .این نماینده عراق افزود« :اخبار
منتش��ر ش��ده در خصوص هش��دار پامپئو به
گروههای مقاومت عراق طی سفری که به بغداد
داشته ،صحت ندارد».

قضایی
رئیس قوه قضاییه:

دانشجوی سیاسی را کسی
میدانیم که جامعه را بشناسد

آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه دردیدار با
نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی با
طرح این سوال که دانشجوی سیاسی و طلبه
سیاسی به چه کس��ی اطالق میشود ،اظهار
کرد :دانش��جوی سیاس��ی صرفا به آن فردی
که عضو یک حزب یا جریان سیاس��ی باش��د
اطالق نمیشود ،ما دانشجوی سیاسی را کسی
میدانیم که جامعه را بشناس��د و نیاز جامعه
را درک کند و متناس��ب با نیازهای جامعه به
ایفای نقش بپردازد.
به گزارش میزان ،رئیس قوه قضاییه در ادامه
با بیان اینکه شهدا و ایثارگران ما کسانی بودند
که جامعه را شناختند و نیازهای آن را درک
کردند و متناس��ب با آن نیازها به ایفای نقش
پرداختند ،گفت :روشنفکران حقیقی جامعه ما
شهدا و ایثارگران هستند.

مجلس

تشکیلکمیتهانتخابات
هیئترئیسهمجلس
در فراکسیون امید

فاطمه سعیدی س��خنگوی فراکسیون امید از
تشکیلکمیتهانتخاباتهیئترئیسهمجلسدر
فراکسیون امید خبر داد و گفت :کمیته انتخابات
هیئت رئیسه مجلس در فراکسیون امید تشکیل
شده و مش��غول مذاکره و ارزیابی شرایط برای
کرسیهای هیئت رئیسه هستیم .البته برخالف
برخی شایعات جهتدار و هدفمند ،فراکسیون
ت��ا این لحظه ب��رای هیچ یک از کرس��یهای
هیئت رئیسه تصمیم خاصی نگرفته است .وی
در خصوص استراتژی فراکسیون برای ورود به
انتخابات هیئت رئیسه گفت :در خصوص ارکان
هیئت رئیس��ه مجلس و چگون��ه عمل کردن
فراکس��یون هنوز به جمع بندی نرس��یدهایم؛
راههای مختلفی پیش رو داریم که در نهایت با
نظر جمعی اعضای فراکسیون یکی از این راهها
انتخاب میش��ود .به گزارش ایسنا ،سخنگوی
فراکس��یون امی��د در پایان خاطرنش��ان کرد:
مش��کالت و گرفتاریهای کشور اولویت اصلی
ماست و باید بیشترین تمرکزمان بر حل مسائل
و مشکالت کشور باشد .بنابراین ما به موضوعات
مختلف به می��زان وزن آنها اهمیت میدهیم.
امروز مردم از ما انتظار دارند که برای گشایش
در معیشتشان اقدام کنیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com
امی��ر س��رتیپ امیر حاتم��ی وزیر دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مسلح در س��خنانی با بیان اینکه «امروز نیز
همچ��ون دوران جنگ تحمیل��ی ،درگیر جنگی تمام
عیار و همه جانبه هس��تیم» ،اظهار کرد :تفاوت جنگ
امروز با دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس در آن است
که امروز فقط به ظاهر شاهد عملیات نظامی از سوی دشمن غدار
نیستیم ،ولیکن معتقدیم دشمنان با به کارگیری تمام ظرفیت ،توان
و ابزار و توطئهها به صحنه مقابله با ملت ایران اسالمی آمدهاند تا با

طعمشکسترابهجبههیآمریکایی-صهیونیستیخواهیمچشاند

ایجاد رعب و وحشت در منطقه و کشور ،ایستادگی
و مقاوم��ت مردم عزیزم��ان را هدف ق��رار دهند .به
گزارش ایس��نا ،امیر حاتمی رمز پیروزی و موفقیت
در دوران دفاع مقدس و هجمههای سنگین دشمن
در ش��رایط فعلی را اطاعت و پیروی از والیت فقیه و
تدابیر و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
به عنوان س��کان دار کش��تی انقالب در برابر مخاطرهها دانست و
اظهار امیدواری کرد :ملت سرافراز ایران اسالمی این بار نیز همچون

همه ی آزمونهای گذشته با تکیه بر عزم و ارادهی ملی ،نیروهای
مسلح مقتدر و تالش و حمایتهای دولت خدمتگزار از این برههی
حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و طعم تلخ شکست را به
جبههی آمریکایی-صهیونیستی خواهد چشاند .وزیر دفاع در تبیین
و تش��ریح وضعیت آمادگی نیروهای مس��لح کشورمان در شرایط
حاضر نیز گفت :به لطف خداوند متعال ،امروز نظام مقدس جمهوری
اس�لامی ای��ران در باالترین نقطه از آمادگیه��ای دفاعی-نظامی
برای مقابله با هرگونه تهدید ،زیاده خواهی قرار دارد.

«اظهار امیدواری بغداد به حل مسائل تهران  -واشنگتن»
در گفتوگوی آفتاب یزد با ساداتیان کارشناس بینالملل:

درگیریایرانوآمریکا
توسعهعراقرا
دچار چالش خواهد کرد
آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :نخس��توزیر عراق
پساز دی��دار با مایک پمپئ��و وزیرخارجه ترامپ
اظه��ار کرد« :او س��یگنالهایی در پ��ی مذاکره با
ایران و امریکا دریافت کرده اس��ت که براس��اس
آن همه چی��ز به خوبی به پایان میرس��د ».این
در حالی اس��ت که مواضع ایران ب��ر عدم مذاکره
با واش��نگتن به ویژه دولت فعلی آمریکاست .اما با
ای��ن همه ،عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق
نسبت به حل مسائل دو طرف ایران و آمریکا نگاه
مثبتی دارد و ابراز امیدواری میکند .بر این اساس،
آفتابیزد درباره اظهارات اخیر نخست وزیر عراق
با سید جالل ساداتیان دیپلمات و تحلیلگر مسائل
بینالملل به گفتوگو پرداخته اس��ت که آن را در
ادامه میخوانید.
ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزی��ر عراق
گفته سیگنالهایی از ایران و آمریکا دریافت
کردهام و براس��اس آن هم��ه چیز به خوبی به
پایان خواهد رس��ید .چرا عراق ت��ا ایناندازه
نگاه��ش نس��بت ب��ه مس��ائل میان ته��ران و
واشنگتن مثبت است در حالی که تنشها میان
دو کشور ایران و آمریکا همچنان بر سر جای
خود باقی است؟
پس از س��فر پمپئو به عراق به نظر میرس��د که
با میانجیگری روس��یه و ترکیه در رابطه با مسائل
ایران و آمریکا اتفاقاتی در منطقه افتاده اس��ت که
بر اساس این تحوالت نخست وزیر عراق میگوید
س��یگنالهایی از ایران و آمری��کا دریافت کردهام؛
همه چیز به خوبی به پایان میرسد .چراکه برخی
از منابع غیر رس��می خبر دادهاند که پمپئو برای
س��اعاتی در مرز ترکیه نبود و هواپیمای او از رادار
خارج ش��ده بود .از ای��ن رو برخی بر این اعتقادند
که او ممکن اس��ت به روس��یه رفته باشد؛ ظریف
هم همزمان در مس��کو بوده اس��ت .ب��ه هر روی،
پمپئو پس از چند ساعت غیبت وارد بغداد شد به
همین دلیل هم این اعتقاد وجود دارد که احتماال
همزمان با سفر او به منطقه اتفاقاتی افتاده باشد.
از ای��ن رو ،به نظر گفت و گوی عادل عبدالمهدی
با مایک پمپئو و برخی تحوالت در منطقه س��بب
گشته است که نخست وزیر عراق چنین اظهاراتی
مطرح کند.در حالی برخی تصورشان بر این است
که احتمال تنش بیش��تر میان تهران و واشنگتن
وج��ود دارد که ترامپ از همه اب��زار خود برای به
زانو در آوردن ایران به��ره برد اما همواره در همه
برنامههایش علیه ایران ناکام بود.اکنون مدتهاست
با توجه به روحیه معامله گری اش از طریق ارسال

پی در پی س��یگنال برای ایران درصدد اس��ت تا
تهران را به میز مذاکره بازگرداند اما کش��ور مسیر
مقاومت را در پیش گرفته است .آیپک هم بسیار
تالش کرد که ترامپ وعربس��تان را در راس��تای
خواس��تههایش ب��ه ویژه برخورد با ای��ران با خود
هم��راه کند .در حالی که ترامپ درصدد اس��ت تا
از طریق وادار کردن تهران به اصطالح خودش به
حرف ش��نوی از خود یک برگ برنده در انتخابات
 2020داشته باش��د و پیروزیاش را در انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمریکا به نحوی تضمین کند.
زی��را در صورتی که او از ای��ران برگ برندهای هم
نداش��ته باش��د به طور حتم انتخابات را از دست
خواه��د داد .به همین دلی��ل او به دنبال جنگ با
تهران نیس��ت بلکه به دنبال ایجاد جو روانی است
ت��ا در میان کش��ورهای منطقه ت��رس از ایران را
افزایش دهد و از طریق سرکیسه کردن کشورهای
منطقه منافع واشنگتن را تامین کند .این مسئله
نش��ان میدهد که ترامپ به دنبال جنگ نیست
زیرا هزینه اعتباری برای آمریکا و ش��خص ترامپ
دارد و آینده سیاس��ی رئیس جمهور آمریکا را به
خطر میاندازد .اما با این همه کش��ورهای منطقه
ب��ه ویژه عراق نگرانند که مب��ادا تنشها میان دو
طرف افزایش یابد.
ع��راق به ط��ور کل چه منافع��ی دارد که
به مس��ئله ایران و آمریکا ب��ا دید مثبت نگاه
میکند؟
افزای��ش تنش می��ان آمریکا و ایران ب��رای بغداد
خس��ارت بار خواهد بود .عالوه بر این ،عراق از یک
س��و با تهدیدات آمریکا برای مشارکت در تحریم
علیه ایران روبروس��ت که البته برخی از جریانات

داخل عراق هم به این سمت و سو متمایل هستند
تا آنجا که اظهاراتی هم در این رابطه صورت گرفته
است .حال آنکه عراق در بسیاری از مسائل خود را
مدیون ایران میداند .زیرا ایران ،نخست موجودیت
عراق را حفظ کرد و همچنین اجازه نداد که اقلیم
کردستان از دامن عراق جدا شود .تهران در مسائل
مختلف از منظر فرهنگی و سیاس��ی به انس��جام
داخلی عراق کمک کرده اس��ت به همین دلیل با
وجود فشارهای آمریکا به دنبال حفظ روابط خود
با ایران اس��ت .از س��ویی عراق به دنبال نوسازی و
توسعه منابع انرژی و ...است و نیاز به سرمایهگذاری
و تکنیک غربی دارد .به همین دلیل بدیهی است
که هر چقدر تنش میان واشنگتن و آمریکا کمتر
باشد به سود عراقیهاست تا بتوانند به همکاریهای
خود با طرفین ادامه دهند .اما اگر درگیریها میان
تهران و واشگتن افزایش یابد قائدتا اهداف نوسازی
عراق هم دچار چالش خواهد شد.
در حال��ی که ته��ران در ش��رایط کنونی
خواه��ان مذاکره نیس��ت آیا عراق ب��ه دنبال
میانجیگری میان ایران و آمریکاست؟
دو جری��ان در آمریکا پا به پای هم در حال پیش
روی هستند .جریانی که ترامپ نماینده واقعیاش
است و به دنبال معامله با تهران است و جریانی هم
تحت عنوان البی صهیونیستی که تالش میکند
آمریکا را به سمت جنگ بکشاند .حال آنکه جریان
اول در تالش اس��ت که با فشار اقتصادی و جنگ
تبلیغاتی ،خواستههای خود را به تهران دیکته کند.
در حال��ی که تهران با تکیه ب��ر روحیه مقاومتش
بر مواضع خود ایس��تاده است .به همین دلیل هم
برخی از کشورهای صاحب منافع به ویژه عراق به

دنبال میانجیگری میان تهران و واشنگتن هستند،
زیرا افزایش تنش میان دو طرف را برای خود زیان
بار میبینند در حالی ک��ه تهران مذاکره با دولت
کنونی ترامپ را سم مضاعف میداند.
ادام��ه تن��ش می��ان ته��ران و واش��نگتن
چ��ه تاثی��ری ب��ر روی کش��ورهای منطق��ه
خواهدگذاش��ت که برخی از کشورها به حل
تنش میان ایران و آمریکا اصرار میورزند؟
کش��ورهای اروپایی و برخی کشورها مانند چین،
عراق و روس��یه که به دنبال میانجیگری هستند،
مس��ائل منطق��ه را رص��د میکنند و ب��ه خوبی
میدانند که درگیری میان تهران و واش��نگتن به
سود هیچیک از کش��ورهای منطقه نیست ،برای
جلوگیری از این خسارات تالشهایی از سوی برخی
از کش��ورها به خصوص عراق در حال انجام است.
به ویژه با صدور بیانیه اخیر شورای امنیت ملی ایران
و اولتیمات��وم تهران مبنی ب��ر کاهش تعهدات در
برجام و توقف فروش اورانیوم غنی س��ازی شده و
آب سنگین اراک نگرانیهایی در جهان ایجاد کرده
است مبنی بر اینکه مبادا سطح تنش میان ایران
و آمریکا و کشورهای اروپایی بیش از این افزایش
یاب��د .همچنین ژاپن و چین که متحدان س��نتی
ایاالت متحده هستند به خوبی میدانند اگر قیمت
نف��ت از  100دالر عبور کند اقتصاد جهان لطمه
خواهد دید به همین دلیل اروپا و سایر کشورهای
صاحب منافع و حتی عراق در حال گذار از بحران
نیز همه تالشش��ان بر این است که سطح بحران
را تا حد ممکن میان تهران و واشنگتن پایین نگاه
دارند .زیرا افزایش تنشها خس��ارتهای بسیاری
متوجه حتی کشورهای منتقد ایران خواهد کرد.

روایت «میدل ایست آی» از پیغام آمریکا به ایران از کانال عراق؛

پمپئو:بهدنبالجنگنیستیم
عبدالمهدی :ایران توافق جدید را نمی پذیرد

یک منبع مطلع از نشس��ت اخیر وزرای امور خارجه عراق و آمریکا ادعا کرده
است که پمپئو در این دیداراز عبدالمهدی خواسته تا این پیام را به تهران برساند
که آمریکا به دنبال جنگ نیست و فقط یک توافق هستهای جدید میخواهد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از میدل ایس��ت آی ،یک منبع مطلع از دیدار هفته
گذشته مایک پمپئو با عادل عبدالمهدی اظهار کرد که پمپئو از عبدالمهدی
خواسته است تا پیامی مبتنی بر این که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست
و در واقع دونالد ترامپ خواهان یک توافق هستهای جدید به نام خود است را
به تهران برساند.

این منبع مطلع همچنین به میدل ایس��ت آی گفت :پمپئو گفت که آمریکا
مش��تاق توافقی جدید است .عبدالمهدی در پاسخ او گفت که ایرانیها ملتی
سرافراز هستند و آن توافق را از سر نخواهند گرفت اما در عین حال پیشنهاد
کرد که ایران ممکن است مشکلی با یک پروتکل الحاقی نداشته باشد .پمپئو
نیز در جواب گفت که پروتکل الحاقی میتواند ایده خوبی باشد.
ای��ن منبع مطلع در ادامه ادع��ا کرد" :لحن پمپئو مثبت بود و ایران را تهدید
نکرد .روز بعد عبدالمهدی یک مأمور سیاسی به ایران فرستاد تا آنها را از این
موضوع با خبر کند.

نشنال اینترست مطرح کرد

مجله نشنال اینترست آمریکا در گزارشی با استناد
به منابع خود خبر از خواس��ته دونالد ترامپ برای
اخراج جان بولتون از دولتش داده است.
به گزارش ایس��نا ،یک پایگاه اینترنتی آمریکایی
به نام "اینکوئیزیتر" در گزارش��ی با اعالم این خبر
نوش��ته اس��ت« :روز دوش��نبه روزنامه "نیویورک
تایمز" ابتدا گزارش کرد که برخی مقامهای تندرو
در دول��ت دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در
حال بررسی برنامهای برای حمله نظامی به ایران
هستند.
به گفت��ه منابعی که این روزنامه به آنها اس��تناد
کرد ،این تالش تحت رهبری جان بولتون ،مشاور
جنگطل��ب امنیت مل��ی دولت ترام��پ هدایت
میشود و احتماالً منجر به اعزام  ۱۲۰هزار سرباز
آمریکایی به خاورمیانه خواهد شد.
پ��س از آن یک نش��ریه دیگ��ر آمریکایی یعنی
"نیوزویک" بعد از رفتن به سراغ منابع خودش ،این
گزارش را تأیید کرد و این منابع اضافه کردند که

بانواندوچرخهسوار
بزهدیدهیابزهکار؟
ادامه از صفحه اول
 ...دوچرخه سواری بانوان در معرض آسیب یا خطر
قرار گرفته باش��د تا با جلوگیری از آن نسبت به
تضمین آن حقوق برای عامه جامعه گام اساس��ی
برداشته شود؟
-۴با مالحظه مقررات قانون مجازات اسالمی نیز به
هیچ عنوان نص صریحی در خصوص جرم انگاری
دوچرخه سواری بانوان مشاهده نمیگردد مگر آن

ترامپ سرانجام جان بولتون را اخراج میکند

دولت آمریکا در حال آمادهس��ازی چندین گزینه
نظامی برای برخورد با ایران است.
به گفته آنها ،طرح اولیه اع��زام  ۱۲۰هزار نیروی
آمریکایی صرفاً نوعی پش��تیبانی لجس��تیکی با
مأموری��ت ایجاد زیرس��اختها ب��رای یک حمله
تمامعیار به ایران است.
برای کس��انی که به دیدگاههای جان بولتون آگاه
هستند ،این گزارشها تعجببرانگیز نبودند چرا که
این مشاور امنیت ملی دولت آمریکا به دیدگاههای
بدنام و جنگطلبانهاش در حوزه سیاست خارجی
شناخته شده است.
با این حال کس��انی که مخالف جنگ برای تغییر
حکومتها هستند ،میتوانند نفس راحتی بکشند؛
دونالد ترامپ طبق گزارش "نش��نال اینترس��ت"
خواهان اخراج جان بولتون شده است.
این نشریه با استناد به منابع آگاه گزارش کرده که
جان بولتون به دلیل اصرارش برای جنگ به منظور
تغییر حکومت در ایران ،ونزوئال و کره ش��مالی در

پشت درب خروج از دولت قرار گرفته است.
این مجله در گزارش خود نوشت ،یک مقام ارشد
س��ابق دولت آمریکا گفته است :من شنیدهام که
ترامپ میخواهد او اخراج شود.
طبق گفته منابع آگاه به اختالفنظرها در داخل
دولت ،بولتون نه فقط با ترامپ دچار مشکل شده
بلکه با مایک پامپئو وزیر امور خارجه دولت آمریکا
نیز مشکل پیدا کرده است.
هر چند که پامپئو از اعمال فشار بر ایران حمایت
میکند اما گزارش شده که او با جنگ تمام عیار با
ایران مخالف است.
به نوشته نشنال اینترست ،اقدام بولتون در تشدید
تنش با ایران تنها یکی از دالیلی است که ترامپ
خواهان اخراج شدن او است .موضع جنگطلبانه
بولتون نسبت به کره شمالی (کشوری که ترامپ
درص��دد تقویت روابط دیپلماتیک ب��ا آن بوده) و
ونزوئ�لا (جایی که دولت آمری��کا از کودتا در آن
حمای��ت کرده اما نمیخواه��د متعهد به مداخله

نظامی در آن ش��ود) باعث شده که بولتون "مثل
ایکاروس بیش از حد به خورشید نزدیک شود".
رئیس جمهور آمریکا پیامهای متناقضی در مورد
بولتون فرس��تاده اس��ت .او اخیرا ً در مصاحبهای
درباره بولتون گفت که مکررا ً مواضع او را تلطیف
میکند و اینکه عالوه بر او مشاوران صلحطلبی در
دولت دارد.
اگرچ��ه ترامپ در کمپی��ن انتخاباتی  ۲۰۱۶یک
چهره ضد مداخله نظامی بود اما در دوره ریاست
جمهوریاش اطرافش را با نو محافظهکاران حامی
مداخله نظامی مثل بولتون پر کرده است.
منابع حامی ترامپ در داخل دولت اظهار نگرانی
کردهاند که با توجه به حمایت بولتون از به وجود
آوردن جنگ علیه کش��ورهای خارجی ،حضور او
در دولت برای ش��انس پی��روزی مجدد ترامپ در
انتخابات ریاس��ت جمهوری  ۲۰۲۰زیانبار اس��ت
و میتوان��د بخش چش��مگیری از آرای او را زایل
سازد».

که مالک عمل را ماده  ۶۳۸از کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی قرار دهیم که در این ماده تظاهر
به فعل حرام در اماکن عمومی و معابر مستوجب
تحمل کیفر و مجازات بر ش��مرده ش��ده اس��ت،
حال س��والی که مطرح میگردد آن است که آیا
دوچرخه سواری بانوان در معابر و مألعام اینچنین
تلقی میگردد؟ میدانیم که بر اساس اصل ۱۶۷
قانون اساسی در صورت عدم وجود حکم قانونی در
موضوعی ،یکی از منابع قابل استناد فتاوای معتبر
اس��ت .با دقت در کلمه فتاوای معتبر در مییابیم
که قانونگذار به درستی به اجماع فقها در موضوعی
که در قانون برای آن تعیین تکلیف نش��ده است

تاکی��د دارد و به جای اس��تفاده از عباراتی چون
فتوای معتبر از فتاوای معتبر بهره جسته است.
 -۵در پایان باید پرس��ش نمود که تکلیف بانوان
دوچرخه س��واری ک��ه در عرصههای آس��یایی و
جهان��ی و بینالمللی دوچرخه س��واری نموده و
بعضاً افتخاراتی را برای کش��ور به ارمغان آوردهاند
چه میشود؟ آیا عمل ایشان نیز حرام و مستوجب
ممنوعیت است و میبایست از فعالیتهای ایشان
در عرصه ورزش قهرمانی ممانعت ش��ود یا اینکه
ای��ن ممنوعیتها تنها محدود به مرزهای داخلی
کشور است؟
اینکه مقام محترم قضایی در راس��تای جلوگیری

از ب��زه دیدگی بانوان دوچرخه س��وار دس��توری
را ص��ادر نموده باش��ند امر مبارکی اس��ت لیکن
مشخص نیس��ت که بانوان دوچرخه سوار نهایتاً
بزهدی��ده میباش��ند یا بزهکار؟ چ��را که اگر چه
در صدر دس��تور صادره اقدامات و دستورات آتی
به جهت جلوگیری از بزه دیدگی بانوان ذکر شده
است ،اما در همان دستورالعمل در صورت تخطی
دوچرخهسواران از اقدامات ذکر شده بدوا توقیف
دوچرخه و پس از آن نیز معرفی به مراجع قضایی
پیشبینی شده است ،حال معلوم نیست که بانوان
دوچرخه سوار در بحث ممنوعیت دوچرخهسواری
بزه دیدهاند یا بزهکار؟

