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حمایت آلمان از همکاري با ایران
ترامپ را برآشفت
 ایرنا :وبســایت خبري »واشــنگتن فري بیکن«
شامگاه دوشــنبه گزارش داد که انتشار خبر بررسي
آلمان به درخواســت ایران براي انتقال پول ،دولت
دونالد ترامپ را آشــفته کرده اســت .نشریه »بیلد«
آلمــان در مطلبي ادعــا کرده :دولت ایــران نگران
این مسئله اســت که بعد از آغاز اجراي تحریمهاي
مجدد آمریکا علیه تهران ،دستشان از پولهایشان در
بانکهاي آلمان کوتاه شــود و ازاینرو تصمیم دارد
 ۳۰۰میلیون یورو پول نقد را از بانک تجاري ایران در
هامبورگ که دســت بانک مرکزي آلمان است ،وارد
کند .به نوشــته نشــریه »بیلد« آلمان ،این تصمیمي
است که ميتواند مســائل دیپلماتیک جديای بین
آلمان ،ایاالت متحده و اسرائیل ایجاد کند .واشنگتن
فري بیکن نوشــته اســت که افشــاي این موضوع،
موجب تشدید تنشها در روابط میان آلمان و آمریکا
شــده و دولت ترامپ را برآشفته اســت .یک مقام
وزارت امور خارجه آمریکا که به نام او اشاره نشده،
گفته اســت :عمیقا نگران گزارشهایي هســتیم که
درخصوص تالش ایــران براي انتقال صدها میلیون
یورو از بانکي در هامبورگ آلمان به این کشور منتشر
شــده اســت .او ادامه داد که آمریکا وضعیت را از
نزدیک زیر نظر خواهد داشــت تا مطمئن شویم که
نگرانيهــاي مــا در این رابطه مــورد توجه خواهد
بود» .ریچارد ِگِرنل« ،ســفیر آمریکا در آلمان ،هم در
این زمینه گفت :ترغیــب دولت آلمان به مداخله و
منع این انتقال وجه ،هماکنون در باالترین ســطوح
پیگیري ميشود.

ظریف با خانواده زندانیان
تحریمها دیدار کرد
 ایســنا :جمعي از خانوادههــاي زندانیان ایراني
که بنــا بر درخواســت دولت آمریکا در کشــورهاي
مختلف به طور غیرقانوني بازداشت و زنداني شدند،
صبح دیروز با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه،
دیــدار کردند .آنهــا درباره آخریــن وضعیت پرونده
خود گفتوگو کردنــد .در این دیدارهــاي جداگانه،
خانوادههاي این هموطنان دربند ،گزارشي از آخرین
وضعیــت پروندههــا و موانع پیشرو ارائــه کردند.
وزیــر امور خارجه بــا غیرقانوني و سیاســيخواندن
دستگیريهاي انجامشده و تقاضاي بالوجه استرداد
آنها به آمریکا گفت :وزارت امور خارجه با همه توان
و ظرفیتهاي خود این پروندههاي بازداشــت را که
کامال نامشروع و ظالمانه و نوعي گروگانگیري براي
باجگیري است تا حصول نتیجه پیگیري خواهد کرد.
همچنین روز گذشــته وزیر خارجــه ایران ،در تماس
تلفنــي با مولــود چاووشاوغلو ،انتخــاب مجدد او
بهعنوان وزیر خارجه ترکیه را تبریک گفت.
سفیر افغانستان در ریاض:

 ایسنا :سفیر افغانســتان در عربستان با بیان اینکه
امیدوارم ایران در امور کشورمان دخالت نکند ،گفت:
دولتمان نگرانياش نســبت به این امــر را به تهران
ابالغ کرده اســت .جالل کریم ،ســفیر و فرستاده ویژه
افغانســتان در ریاض ،در گفتوگو بــا روزنامه عکاظ
در پاســخ به ادعاي حمایت ایران از داعش ،القاعده
و گروهکهاي معارض در افغانســتان و پناهدادن به
آنها ،گفت :دولتمــان نگرانياش نســبت به این امر
و حمایــت ایران از معارضان را بــه تهران ابالغ کرده
است ،اما تهران این حمایتها را انکار کرده ،امیدواریم
کــه آنها در امور داخلي کشــورمان ،چــه به صورت
حمایت از معارضان و چه به شکلهاي دیگر دخالت
نکنند . ...ما بر این باوریم که اگر حمایتهاي خارجي
از گروههاي معارض یا گروهکهاي تروریســتي دیگر
صورت نگیرد ،تمام مشکالت حل خواهند شد.

انتخاب دیپلمات زن بهعنوان
دستیار ظریف در حقوق شهروندي
 ایرنا» :افســانه ناديپور« بهعنوان دستیار وزیر
امور خارجه در حقوق شــهروندي منصوب شــد.
ناديپــور ســابقه معاونــت اداره حقوق بشــر و
فعالیت در ســفارتخانههاي کشــورمان در توکیو
و الهــه )عضو هیئــت نمایندگي کشــورمان نزد
سازمان منع سالحهاي شــیمیایي( را در کارنامه
کاري خود دارد.

دیدار ابتکار و ماهاتیر محمد
در مالزي
 ایســنا :دفتر نخســتوزیري مالزي اعــالم کرد
ماهاتیر محمد با معاون رئیسجمهور ایران در امور
زنان و خانواده دیدار و پیام حسن روحاني را دریافت
کرده است .به گزارش پایگاه خبري مالزیا دایجست،
دفتر ماهاتیر محمد با انتشــار بیانیهاي اعالم کرد که
او روز سهشــنبه میزبــان معصومه ابتــکار در پردانا
پوترا ،ســاختمان نخســتوزیري ،بوده اســت .دفتر
نخســتوزیري مالزي همچنین اعالم کــرد :دیدار با
معصومه ابتکار موجب تقویت روابط میان سران دو
کشــور ،بهویژه پس از انتخاب دکتر ماهاتیر بهعنوان
هفتمین نخســتوزیر )مالزي( خواهد شــد .در این
دیدار ،وزیر امــور خارجه و وزیر امور زنان ،خانواده و
توسعه اجتماعي مالزي نیز حضور داشتهاند.
politics@sharghdaily.ir

ادامه واکنشها به طرح بستن تنگه هرمز از سوی ایران
مطهری :اقدام ایران برای مقابله با تهدیدات ،بستن تنگه هرمز است
»اقدام ما برای مقابله با تهدیدات نفتی آمریکا مبنیبر بهصفررساندن
صادرات نفت ایران ،بســتن تنگه هرمز اســت« .این را روز گذشته علی
مطهــری ،نایبرئیس مجلس به خبرگزاری »خانه ملت« گفته اســت.
مطهری ،نوع بیان حســن روحانی ،رئیسجمهوری ایران را تدبیر خوبی
در تهدید آمریکاییها دانست و گفت» :آمریکاییها آمادگی جنگ جدید
در خلیج فارس را ندارند ،ازاینرو سخن آقای رئیسجمهور تهدید خوبی
بود که آثار مثبتی خواهد داشــت و عامل بازدارندهای برای ممانعت از
صادرات نفت ایران خواهد بود«.
حســن روحانی ،یازدهم تیرماه در سوئیس و در جریان یک نشست با
ایرانیان مقیم این کشــور در برن گفته بود» :آمریکاییها مدعی شــدهاند
کــه میخواهند بهطورکامل جلوی صادرات نفــت ایران را بگیرند ،آنها
معنی این حــرف را نمیفهمند ،چراکه اصال معنی ندارد که نفت ایران
صادر نشــود و آنوقت نفت منطقه صادر شــود ،اگر شما توانستید ،این
کار را بکنیــد تا نتیجهاش را ببینید« .روحانــی دو روز بعد در اتریش نیز
دوباره از »عواقب« تحریم نفت ایران سخن به میان آورد؛ اما مثل موارد
پیش بهصورتمشخص از »بستن تنگه هرمز« چیزی نگفت .چهارشنبه،
درحالیکه رئیسجمهوری هنوز در اتریش بهســر میبرد ،سردار قاسم
ســلیمانی در پیامی مواضع روحانی در ســفر به ســوئیس و اتریش را
تحسین کرد.
جزئیات طرح جدید کویت
اشاره غیرمستقیم روحانی به بستن تنگه هرمز ،واکنشهای خارجی
متعددی را هم درپی داشــت .روز گذشــته برخی منابع دولتی کویت از
طرح اضطراری این کشــور برای فروش نفت در صورت بستهشدن تنگه
هرمز گفتند.
به گزارش »ایســنا« ،به نقل از پایگاه خبــری »العربی الجدید« ،چاپ
لندن برخــی منابع دولتــی کویتی گفتهانــد» :به دلیــل بهوجودآمدن
تنشهای سیاســی و امنیتی در رابطه با تنگه هرمز که تنها راه صادرات
نفت کویت اســت و تهدید به بســتن آن از سوی ایران ،کابینه کویت روز
دوشــنبه ،یک طرح اضطــراری را برای فروش نفت خود بررســی کرده
اســت« .به گفته منابع دولتی کویت در صــورت بهوجودآمدن تنش در
تنگه هرمز ،دولت کویت چند اقدام پیشــگیرانه انجام خواهد داد؛ اولین

آنها طرح پرچمهاست ،به این معنا که در نفتکشها بهجای استفاده از
پرچم کویت ،از پرچم آمریکا استفاده میکند .کشور کویت در سال ۱۹۸۷
میالدی در زمان جنگ ایران و عراق برای حفظ و حمایت نفتکشهای
خود این کار را انجام داده بود.
در ایــن گــزارش درباره جزئیات طرح آمده اســت» :طــرح دوم یک
طرح کوتاهمدت اســتفاده از نفتکشهای غولپیکــر برای نگهداری و
ذخیره نفت اســت اما طرح سوم اســتفاده از ذخایر استراتژیک خارجی
با همکاری کشــورهایی که کویت به آنها نفت صادر میکند ،مانند چین
و تســهیل روند انتقال این ذخایر اســت« .منابع کویتــی همچنین اعالم
کردهاند که این کشور یک طرح طوالنیمدت نیز دارد و آن انتقال نفت از
طریق لولههای نفتی به جای صادرات اســت که این لوله از بندر فجیره
امارات تا دریای عمان میرسد .فجیره تنها ایالت کشور امارات است که
در سواحل خلیجفارس واقع نشده و در سواحل دریای عمان و در شرق
شبهجزیره عربی قرار دارد.
قبل از ایــن یکی از نمایندگان مجلس کویــت در واکنش به مواضع
اخیر ایران دربــاره فروش نفت و تنگه هرمز از دولت خود خواســت تا
با طرح برنامهای روشــن ،تدابیر و اقدامات الزم را اتخاذ کند .به گزارش
ایسنا» ،اسامه شــاهین« ،در گفتوگو با خبرگزاری »آناتولی« در واکنش
بــه اظهارات اخیر حســن روحانی ،درباره فروش نفــت گفته» :با وجود
ایــن واقعیت که این مورد پیامد منازعه میان آمریکا و ایران اســت ولی

در اصل تهدیدات بهطور مســتقیم بر کشورهای خلیج )فارس( و مردم
آنها تأثیر میگذارد«.
همچنین ایســنا به نقل از روزنامه »الرای« نوشته» ،عادل الدمیحی«،
یکــی دیگر از نماینــدگان مجلس کویت ،در واکنش بــه تهدیدات ایران
مبنیبر بســتن تنگه هرمز گفته اســت» :این امر بازتابــی بر امنیت ملی
کشــورهای خلیج )فارس( خواهد داشــت و بهطورکلی تهدیدی علیه
اقتصــاد خلیج )فارس( و بهویژه کویت اســت .دولت باید آمادگی الزم
را در این زمینه داشته باشــد« .قبل از آن »خالد بن احمد« ،وزیر خارجه
بحرین هم در صفحه توییتر خود مدعی شده بود» :هر روز که میگذرد،
ایران بیشتر به سمت خودش شلیک میکند«.
پمپئو :آمریکا برای مقابله با تهدیدات ایران سناریوهایی دارد
همزمــان با افزایش گمانهزنی درباره تنگه هرمــز ،مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا با اشاره به مواضع اخیر ایران درباره با تنگه هرمز و فروش
نفت مدعی شــد» :آمریکا برای مقابله با ایران تهدیدات و ســناریوهایی
دارد« .به گزارش ایسنا ،پمپئو در گفتوگو با »اسکای نیوز« عربی مدعی
شــد که آمریکا برای مقابله با تهدیدات اخیر ایران و اشــاره تلویحی به
بستن تنگه هرمز و تعطیلکردن کشتیرانی بینالمللی سناریوهایی دارد.
به گفته پمپئو الزم اســت تمام دنیا بدانــد که آمریکا ملزم به محافظت
از خطوط کشــتیرانی و صادرات نفت به تمام جهان اســت ،آمریکا از
دههها پیش به این امر پایبند بوده و به پایبندی خود ادامه میدهد.
قبل از آن »بیل اربن« ،ســخنگوی فرماندهــی مرکزی ارتش آمریکا
هم به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته» :نیروهــای آمریکایی و متحدان
منطقهای این کشــور آمــاده تضمین آزادی تردد دریایــی و گردش آزاد
تجارت حسب مجوزهای قوانین بینالملل هستند« .در ادامه دستیار وزیر
امور خارجه چین نیز به تهدید نفتی ایران واکنش نشــان داد .به گزارش
رویتــرز از پکن او گفته» :ایران باید تالش بیشــتری برای تضمین پایداری
خاورمیانــه انجام دهد و با همســایگان خود کنار بیایــد« .در ادامه این
گزارش آمده» :عربســتان سعودی ،عراق و کویت در میان صادرکنندگان
اصلی نفت به چین قرار دارند ،قطر نیز میعانات گازی این کشور را تأمین
میکند .در نتیجه بستهشدن تنگه ]هرمز[ عواقبی جدی برای اقتصادش
در پی خواهد داشت«.

ﺗﻮر اروﭘﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ
شرق :روانشناسي ۷۴ســاله که در چهار دهه اخیر
همیشــه تالش کرده در دو قامت دیده شــود؛ هم
روانشناس و هم دیپلمات .ســیدعلينقي خرازي،
معروف به کمــال خرازي که بعــد از مدتي غیبت
رســانهاي چندي اســت حضور رســانهاي و البته
دیپلماتیک پررنگتري یافته اســت .این حضور البته
بیشــتر در مأموریتهاي اروپایي تعریف شده است.
کمال خرازي ،وزیر خارجه دوران اصالحات ،برخالف
اغلــب وزراي آن دولت ،چهــرهاي حزبي نبود و در
دو دههاي که از دولــت اصالحات ميگذرد ،بهتبع
شرایط گاهي در قاب روانشناس حاضر شده گاهي
در قاب دیپلمات.
در ماههاي گذشــته ،اما کمال خــرازي بهعنوان
رئیس شوراي راهبردي روابط خارجي ،در چند کشور
اروپایي حضور پیدا کرده و در راســتاي دیپلماســي
عمومي جمهوري اسالمي ،در دیدارها و سخنرانيها
از مواضع ایران در برجــام و منطقه دفاع کرده و به
خروج اروپا از برجام هشدار داده است .این هشدارها
یک نکته حساس دارد و آن ،این است که در صورت
تضمیننشدن منافع ایران از برجام ،مسائل منطقهاي
شرایط ویژهتري را تجربه خواهند کرد.
مالقات  ۲وزیر خارجه اسبق
خرازي روز گذشــته در ســفر به آلمان با یوشکا
فیشــر ،رئیس پیشــین حزب ســبزها و وزیر خارجه
اسبق آلمان ،دیدار کرد؛ دیدار دو وزیر خارجه اسبق
در حالي انجام گرفت که باز هم موضوع هســتهاي
ایران روي میز مذاکره اســت؛ مانند مذاکراتي که در
دهه  ۸۰شمسي بین ایران و وزراي خارجه تروییکاي
اروپایي انجام شــد؛ البته این بــار تکلیف یک توافق
هستهاي باید مشخص شود.
یکي از مالقاتهــاي کمال خرازي در هفتههاي
گذشته نیز رسانهاي و پرحاشیه شد؛ یکي از مشاوران
ســابق ترامپ تصویري از خرازي در پاریس منتشر
کرد در حال مالقات با مردي که تصویرش از پشــت
شبیه جان کري است؛ وزیر خارجه سابق آمریکا که
در مذاکرات هستهاي با جواد ظریف حضور داشت.
اما این مذاکره و مالقات از سوي دفتر کمال خرازي
تکذیب شــد .ایسنا گزارش داد »در پي انتشار خبري
به نقل از جیســون آزبورن ،مشــاور ســابق ترامپ،
مبني بــر مالقات دکتر کمال خرازي با جان کري در
پاریس ،دفتر رئیس شوراي راهبردي روابط خارجي
ضمن بياســاسبودن خبر مزبــور ،اعالم کرد آقاي
دکتر خرازي امروز براي شــرکت در اجالس رهبران
براي صلح که به ابتکار آقاي رافارن ،نخســتوزیر
سابق فرانســه ،براي بررسي بحرانهاي بینالمللي
تشکیل شده ،عازم پاریس شده و تنها با آقاي رافارن
مالقات داشته اســت« .کمال خرازي اواخر خرداد
و اول تیر در ســفر بــه ایتالیا و اســپانیا ،با مقامات
این کشــورها مالقات کرد و در همه این ســفرها از
خطرات خــروج اروپــا از برجام یــا تضمینندادن
آنهــا به ایران ســخن گفــت .لبکالم خــرازي در
ســفر اروپایي این بود» :اگر برجام شکست بخورد،
وضعیت جدیدي در خاورمیانه ایجاد خواهد شد«.
خرازي در آن سفر بهعنوان رئیس شوراي راهبردي
روابــط خارجي و نماینده ویژه جمهوري اســالمي
ایران معرفي شد که با وزیر خارجه ایتالیا و کاردینال
»پیئترو پارولین« ،نخستوزیر واتیکان و وزیر خارجه
اسپانیا مالقات کرد.
از مدرسه علوي تا هیوستون
خــرازي در ویکيپدیــا اینطــور معرفي شــده
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اســت :ســیدکمال خرازي ،متولد  ۱۳۲۳در تهران،
طارمي تشکیل شد« .اینها اعضاي دور نخست شورا
استادتمام دانشــکده روانشناســي و علوم تربیتي
بودنــد که تا خرداد  ۱۳۹۳فعال بــود .دومین دوره
دانشــگاه تهــران ،رئیس و عضو شــوراي راهبردي
از  ۲۵خرداد  ۱۳۹۳با عضویت این افراد آغاز شــد:
روابــط خارجــي جمهوري اســالمي ایران اســت.
»رئیس :کمال خرازي -ســعید جلیلي )دبیر سابق
تحصیالت ابتدایي و دبیرســتان را در مدرسه علوي
شــوراي عالي امنیت ملي( -ابراهیم شیباني )سفیر
به اتمام رساند و سپس دوره کارشناسي زبان عربي
پیشــین ایران در اتریش ،رئیسکل بانک مرکزي در
) (۱۳۴۷و کارشناســي ارشد علومتربیتي ) (۱۳۵۱را
دولت هشتم و دولت نهم( -محمدحسین طارمي-
در دانشگاه تهران و دکتراي رشته مدیریت آموزشي
ســیدمهدي مصطفوياهري )رئیس سابق سازمان
را در دانشگاه هیوستون ) (۱۹۷۶گذراند.
فرهنــگ و ارتباطات اســالمي ،سرپرســت ســابق
او عضــو هیئــت علمــي
معاونت بینالملل دفتر رهبري
دانشــکده روانشناســي و
و قائممقــام پیشــین وزیر امور
شوراي راهبردي روابط خارجي یک
علومتربیتــي دانشــگاه تهران
خارجه ،سفیر پیشــین ایران در
اتاق فکر و نهاد مشورتي رهبري
بــا درجه اســتادتمام اســت و
اتریش و آلمان و دفتر نمایندگي
با رویکردي راهبردي در حوزه
ریاست هیئت امناي پژوهشکده
دائم ســازمان ملــل در وین و
روابط خارجي است که در خرداد
علوم شناختي را بر عهده دارد.
آلمان( ،ســردار احمد وحیدي
سال  ،۱۳۸۵با حکم مقام معظم
از نخستین ســمتهاي او بعد
)وزیر دفاع دولت دهم(«.
رهبري و با هدف نقشآفریني در
از انقــالب ،مدیریت برنامههاي
در حکم مقــام معظم رهبري
تصمیمگیريهاي کالن ،نشاندادن
افقهاي نو در روابط خارجي،
ســیماي جمهــوري اســالمي
در مــورد ایــن شــورا آمــده
بهرهمندي از نظرات نخبگان و
ایران و معاون سیاســي وزارت
اســت» :جنــاب آقــاي دکتــر
تدوین شاخصها تشکیل شد
امــور خارجــه ،مدیرعاملــي
خرازي الزم اســت براي کمك
کانون پرورش فکــري کودکان
بــه تصمیمگیريهــاي کالن
و نوجوانــان و مدیرعاملــي خبرگــزاري جمهوري
و جســتوجو از افقهــاي نــو در روابــط خارجي
اســالمي بــود .خــرازي همزمــان بــا مدیرعاملي
جمهوري اسالمي و بهرهمندي از نظرات نخبگان در
خبرگزاري جمهوري اســالمي )ایرنا( در زمان جنگ
این عرصه شــوراي راهبردي روابط خارجي تشکیل
عراق علیه ایران ،مســئولیت ســتاد تبلیغات جنگ
گردد« .بر اســاس حکم مقام معظم رهبري ،ســه
را نیز بر عهده داشــت .او پس از جنگ به ریاســت
وظیفه اصلي براي شوراي روابط خارجي پیشبیني
نمایندگي دائم جمهوري اســالمي ایران در سازمان
شــده اســت -۱» :کمك به تصمیمگیريهاي کالن،
ملل منصوب شــد و پیش از انتصاب به سمت وزیر
 -۲جســتوجو از افقهاي نــو در روابط خارجي و
خارجه ،مدت هشت سال نماینده دائم و سفیر ایران
 -۳بهرهمندي از نظرات نخبگان«.
در سازمان ملل متحد بود.
تعهد ایران به برجام به راهبرد اروپا بستگي دارد
روز گذشته رئیس شوراي راهبردي روابط خارجي
شوراي راهبردي روابط خارجي
در آلمان حضور داشــت .خرازي در دیدار با یوشکا
در سایت شــوراي راهبردي روابط خارجي آمده
فیشر ،وزیر خارجه ســابق آلمان ،گفت :تعهد ایران
اســت این شــورا »یک اتــاق فکر و نهاد مشــورتي
بــه برجام به راهبرد اروپا براي مقابله با تحریمهاي
رهبري با رویکردي راهبردي در حوزه روابط خارجي
آمریکا بســتگي دارد .به گزارش پایگاه اطالعرساني
است که در خرداد سال  ،۱۳۸۵با حکم مقام معظم
شــوراي راهبردي روابــط خارجي ،خــرازي در این
رهبري و با هدف نقشآفریني در تصمیمگیريهاي
دیدار اظهــار کرد :تعهد ایران بــه برجام به راهبرد
کالن ،نشــاندادن افقهــاي نو در روابــط خارجي،
اروپا بــراي مقابله بــا تحریمهاي آمریکا بســتگي
بهرهمنــدي از نظرات نخبگان و تدوین شــاخصها
در جهت نیل به اهداف ســند چشــمانداز کشور به
دارد و در صورتي که خروج واشــنگتن باعث شــود
ایــران از این توافق نفعي نبــرد ،طبیعتا باقيماندن
ریاست سیدکمال خرازي و عضویت علياکبر والیتي،
جمهوري اســالمي ایران در برجام بيفایده خواهد
علي شمخاني ،محمد شریعتمداري و محمدحسین

بود .وزیر خارجه سابق آلمان هم در این دیدار گفت:
اروپا عالقهمند اســت با ارائه بســتهاي که بتواند با
تحریمهــا مقابله کند ،ایــران را در برجام نگه دارد.
وي همچنیــن اظهار کرد :اگر اروپــا در مورد برجام
در مقابل زیادهخواهيهاي آمریکا کوتاه بیاید ،دولت
ترامپ فشــارهاي بعدي را به اروپا وارد ميکند .در
این مالقات درباره مســائل منطقه ،موضوع خروج
آمریــکا از برجام و نقش اروپــا در حفظ این توافق
هســتهاي و نیز مشکالتي که سیاســتهاي دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا ،بــراي اروپا به وجود
آورده است ،بحث و بررسي شد.
نوبت اقدام عملي اروپا براي حفظ برجام است
خرازي مالقــات دیگري هم در آلمان داشــت.
او در دیدار با فیلس آنن ،مشــاور وزیر امور خارجي
وزارت خارجه آلمان ،گفت :موضوع مهم در مقطع
کنونــي ،تبدیل اراده سیاســي اروپــا در حمایت از
برجام ،به اقدامات عملي در راستاي اجراي برجام
اســت ،بهطوريکه منافع ایــران از برجــام تأمین
شــود .خرازي گفت :هــدف آمریکا ایجــاد تنش و
درگیري در منطقه اســت و اثرات منفي این هدف،
ميتوانــد به اروپا نیز منتقل شــود .حمایت اروپا از
برجــام عالوهبر اینکه از یک توافق مهم بینالمللي
پشــتیباني ميکند ،کمکي به مسئله امنیت منطقه
نیز محسوب ميشود .خرازي تصریح کرد :اگر اروپا
درخصــوص برجــام در مقابل آمریکا کوتــاه بیاید،
فشــارهاي بیشــتري را از سوي آن کشــور در سایر
مسائل متحمل خواهد شد.
وي یادآور شــد :آنچه مهم اســت ،تبدیل اراده
سیاسي اروپا در حمایت از برجام ،به اقدامات عملي
در راستاي اجراي برجام اســت ،بهطوريکه منافع
ایــران از برجام تأمین شــود ،در غیر این صورت ،چه
دلیلي وجود دارد که ایران در برجام باقي بماند.
وزیر خارجــه دولت اصالحات تصریــح کرد :ما
بر اســاس متن برجام این حــق را داریم که در برابر
نقض عهد دیگران ،بهخصــوص اینک که آمریکا از
این توافق هستهاي خارج شده است ،بهطور کامل یا
بخشي از اجراي تعهدات خود را متوقف کنیم ،ولي
به اروپا این فرصت را دادهایم تا ببینیم اروپا چگونه
ميخواهد اراده خود را به عمل ترجمه کند.
طــرف آلماني هم در این دیــدار از موضعگیري
منطقــي جمهوري اســالمي ایران پــس از خروج
آمریــکا از برجام قدرداني و اظهار کرد :کشــورهاي
اروپایي مصمم هســتند با همه مشکالتي که وجود
دارد ،از این توافــق حمایت کنند .فروش نفت ایران
و انتقال پول و ســرمایهگذاري شرکتهاي کوچک و
متوســط در ایران ،در اولویت کار با ایران قرار گرفته
و خوشــبختانه پشــتوانه اقدامات حمایتــي اروپا از
برجــام ،قطعنامه شــوراي امنیت اســت که از نظر
حقوقي نیز دست اروپا را باز گذاشته.
او افزود :همه کشــورها باید در حمایت از برجام
همــکاري کنند و همانطور کــه اروپا به طور متحد
از این توافق حمایت ميکند ،دیگر کشــورهاي مؤثر،
بهویــژه کشــورهاي خریدار نفت ایران هــم باید به
همکاري خود با ایران ادامه دهند.
در این مالقات که مدیرکل سیاســي وزارت امور
خارجه نیز حضور داشت ،مسائل مختلف منطقهاي
و روابــط دوجانبه ،از جملــه موضوعات مربوط به
ســوریه و یمن ،برجام و حمایت اروپــا از این توافق
هســتهاي ،فشــارهاي آمریــکا به اروپا در مســائل
مختلف بحث و بررسي شد.
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چه کسی حکم ورود پلیس
به کوی را صادر کرد؟
هــم وزارت علوم و هــم وزارت بهداشــت
تمــام تالش خــود را در این باره کردنــد .اینکه
فردی مســئول اعــالم کند که کســانی که خود
متولی دانشــگاه هســتند اجــازه دادهانــد تا با
نیروهای نظامی وارد دانشــگاه شوند با عملکرد
وزارت بهداشــت و علوم در تعارض اســت .این
حرفهــا بیســند و دســتورالعملها و کارنامه
دولت اصالحات در دفاع از دانشــجویان زندانی
و صدمهدیده روشــن است .بیان صدور مجوز از
سوی وزارت علوم یا کشور به آقای قالیباف برای
ورود به خوابگاه دانشجویان جرم و دروغ بزرگی
اســت .آقای معین در سال  ۷۸برای همین رفتار
اســتعفا داد بعد خود بیاید چند سال بعد برای
ورود نیــروی انتظامی به کوی دانشــگاه مجوز
صادر کند .حرف کامال بیپایه و اساسی است«.
کلید بحث
موضــوع نحوه برخــورد با دانشــجویان در
ماجــرای ســالگرد  ۱۸تیر ســال  ۸۲را روحانی
آغــاز کرد .محمدباقر قالیبــاف در جریان آخرین
مناظــره انتخابات ریاســتجمهوری ســال ۹۲
در بخشــی از ســخنانش گریزی به ماجرای ۱۸
تیــر  ۸۲زده و گفتــه بــود ...» :در ســال  ۸۲که
بنده رئیــس نیــروی انتظامی بودم ،شــما دبیر
شــورایعالی امنیت ملی بودید ،یادتان هســت
که هر ســال بعد از حوادث  ۱۸تیر به مناســبت
حمله به کوی دانشــگاه ،دانشجویان در داخل و
خارج از دانشگاه مراســمی را برگزار میکردند.
در جلسهای که خدمت شما بودیم ،بنده موافق
ایــن بودم که اگر دفتر تحکیم وحدت میخواهد
مراســمی برای  ۱۸تیر برگزار کنــد ،اجازه دهید.
من خاطرم هســت شــما به این موضوع اشاره
میکردید که به دنبال دردسری ،بنده در آنجا به
شــما تأکید کردم که اجازه دهید دانشجو حرف
خود را در چارچوب قانون بیــان کند« .روحانی
در پاســخ گفته بــود» :از آقای قالیبــاف خیلی
تعجب میکنم ،درســت است که ما باید رقابت
کنیم؛ ولی نه اینجــوری آقای قالیباف .من دلم
نمیخواست این بحثها را عنوان کنم؛ اما شما
مــن را ناچار کردید و در آنجــا بحث این بود که
شما میگفتید دانشــجویان بیایند تا ما گازانبری
برنامــه داریم تا تمام کنیــم؛ اما ما میگفتیم راه
این نیســت که مجوز بدهیم و بعد گازانبری آنها
را دســتگیر کنیم؛ بلکه راه این اســت که از ابتدا
بیاییم به دانشــجویان بگوییم یا مجوز نیست یا
اگر مجوز هســت ،بیایند کار خود را انجام بدهند
و تظاهرات خــود را انجام دهند و مبدأ و مقصد
معلوم باشد . ...من راجع به چند کالنتری تهران
گزارش دادم و گفتم وضع اینجوری اســت؛ اما
شــما چه جوابی به من دادیــد؟  ...من گفتم که
اگر میخواهیــد اینها را بیاورید در خیابان و بعد
گازانبری اینها را بازداشــت کنید و پرونده درست
کنید ،ایــن کار را نکنیــد .اگــر میخواهید ،آزاد
بگذارید که آزاد بگذارید« .قالیباف در واکنش به
اظهارات روحانی گفته بود» :اگر شما نیتخوانی
بلدید ،دیگر هنر شماست«.
تغییر روایت از سوی قالیباف
ســخنان روحانی آن مناظره را به نفع او تمام
کرد؛ امــا محمدباقر قالیباف بعد از آن مناظره ،در
جمعی که بســیجیان حضور داشــتند ،دراینباره
ســخنرانی کــرده بود .ســخنانی که بــا آنچه در
مناظــره به زبان آورده بــود ،متفاوت بود .او گفته
بود که در ســال  ۸۲و بعد از به آتش کشیدهشدن
کوی دانشگاه و حادثه طرشت ،در جلسه شورای
امنیت کشور حاضر میشود و با صحبتهای تند
خود اعضای جلســه را تهدید میکند که هرکس
بخواهد بیاید توی کوی و این کارها را انجام بدهد،
او بهعنوان فرمانده ناجا ،آنها را »له« خواهد کرد.
قالیباف در ســخنان خود از مخالفت معین و
ظریفیان با پیشنهاد او در آن جلسه خبر میدهد
و تأکیــد میکنــد که بــا برخورد تنــد او ،موفق
میشــود مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای
ناجا را در کوی دانشــگاه از شورای امنیت کشور
بگیرد .این ســخنان در قالــب فیلمی از قالیباف
منتشر شد که تکذیب هم نشد.
لولهکردن
چهــار ســال بعــد در جریــان مناظرههای
انتخاباتــی ریاســتجمهوری  ۹۶روحانــی بار
دیگــر قالیباف را هــدف قــرار داده و گفته بود:
»من برخــی نــکات را نمیخواهــم و مایل به
مطرحکردن آن نیســتم .پرونده ســال  ۸۴آقای
قالیباف دســت من بود و نگذاشــتم منتشر شود
و بــا بعضیهــا در دبیرخانه دعوا کــردم تا این
پرونده در هنگام انتخابات منتشــر نشود .من اگر
آن روز مردانگی نکرده بودم ،شــما اینجا نبودید،
طرح شــما همیشــه لولهکردن بود .شما که هر
وقت به دبیرخانــه میآمدید ،میگفتید بگذارید
من دانشــجویان را دوساعته لوله میکنم .اگر ما
مخالفت نکرده بودیم ،همه دانشــگاههای ایران
پر از لوله بود«.
طالیی در این مصاحبه اگرچه ســعی داشته
تا از قالیباف درباره برخورد با دانشجویان برائت
حاصــل کند؛ امــا تصمیم مربوط بــه این اقدام
را حاصل یــک تصمیم جمعــی میداند که به
معرفی آنها نمیپــردازد .فقط میگوید مصوبه
محرمانه بوده است .باید دید اصل این مصوبه و
پیشنهاددهندگان آن چه کسانی بودند؟

