دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

توافقوزارتخزانهداریانگلیسبابانکملتایرانبرایپرداختجریمه

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلیس با انتشار
پیامی در صفحه توئیتر خود از توافق وزارت خزانهداری انگلیس با بانک
ملت ایران برای پرداخت جریمه نقدی خبر داد .وی در این پیام نوشت:
وزارتخزانهداریبریتانیادربیانیهایرسمیاعالمکردکهدادنخسارت
بهبانکملتبهجهتتصمیمغلطدولتانگلیسدراعمالتحریمعلیه
بانک ملت را پذیرفته و مبلغ خسارت را با آن بانک تفاهم کرده است .بر
ایناساسانگلیسباید ۱.۳میلیاردپوندمعادل۱.۶میلیارددالربهبانک
ملت پرداخت کند .به گزارش ایسنا،در موفقیتی بزرگ برای بانک ملت

ایران،دولتانگلیسباپرداختغرامتبهاینبانکپرونده
شکایت ۱۰ساله ایران از این کشور را مختومه کرد.دولت
انگلیس پس از  ۱۰ســال پرونده شکایت  ۱.۳میلیارد
پوندی بانک ملــت را قبل از رأی نهایی دادگاه با جلب
رضایت این بانک مختومه کرد.دولت انگلستان با توافق با
بانک ملت ایران درباره شکایت  ۱.۳میلیارد پوندی این بانک ،غرامتی
را بابت تحریمهای نابجای ۱۰سال پیش انگلیس نسبت به این بانک
پرداخت کرده تا با حصول توافق ،پرونده را مختومه اعالم کنند .بندهای
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سیاسی

این توافق محرمانه هستند اما این اتفاق یک پیروزی برای
تهران محسوب میشود .آن هم در زمانی که ایران تحت
شدیدترین فشــارها از سوی دولت آمریکا بابت پرونده
هستهایاست.از سویدیگردولت انگلیسنیزبابتاینکه
از یک شکســت خجالت بار در دادگاه عالی نجات پیدا
کرده خوشحال است .شرکت حقوقی که نمایندگی بانک ملت را در
این پرونده برعهده داشته ،میگوید این توافق حاصل استقالل نظام
قضاییدرانگلستاناست.

سفر احتمالی وزرای خارجه فرانسه ،آلمان و انگلستان به ایران
به دنبال ضرباالجل برجامی

تهران :قبل از ایران
به آمریکا بروید

حشمت الله فالحت پیشه :سازوکار اینستکس دیگر برای ایران جذابیتی ندارد،
اینستکس یک صندوق است که باید کشورمان نفت بفروشد تا پول در آن
صندوق بیاید ،وقتی از ایران نفت نمیخرند دیگر اینستکس جایگاهی برای ایجاد
رضایت برای ایران ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
شــخص ًا تصور میکنم اروپاییها
یکسیاســت صبــر و انتظاری
درپیش گرفتهاند تا در نهایت ایران
و آمریکا مشکالتشان را حل کنند.
یعنی اروپا به دنبــال یک گزینه
برجامی جدید اســت؛ گزینهای
که باعث ورود آمریکاییه ا بشود
و من معتقدم که در سفرشــان به
ایران بیــش از آنکه موضوع حفظ
برجام را مطرح کنند ،آنها به فکر
این هستند یک کانالی را بازکنند تا
ایران و آمریکا دوباره در یکپایلوت
جمعی مذاکره کنند
آفتاب یزد -گروه سیاســی :سه کشور اروپایی
سعی در حفظ توافق هستهای با ایران دارند .رویترز
در گزارشی با انتشــار چنین ادعایی مینویسد که
دیپلماتها میگویند که ســه کشــور اروپایی در
روزهای آینده اقدامــات دیپلماتیک خود از جمله
مذاکرات میان سه کشور و مدیران سیاسی اتحادیه
اروپا را شدت خواهند بخشید.
گفته شــده اســت این امکان وجود دارد که وزرای
خارجه بریتانیا ،فرانسه و آلمان برای مذاکره در مورد
برجام به تهران سفر کنند.
یک دیپلمات اروپایی هم گفت :بگذارند صریح بگویم،
در بحث هستهای تحمل ما صفر است .روسیه و چین
نیز باید در این مسائل بیشتر حضور داشته باشند.
آنطور که سایت انتخاب مینویسد یک منبع در ایران
نیز میگوید :تقریبا همه در تهران بر این باورند که
اگر حتی اروپاییها خواستار اقدام کاری بودند ،قدرت
الزم برای نجات برجام را نداشتند.
این اظهارات و این گزارشها شاید دومین زنگ خطر
جدی احتمال پایان نافرجام برجام بعد از اولتیماتوم
ایران است .اردیبهشت  98بود که حسن روحانی در
اظهاراتــی با انتقاد از قول و قرارها و وعدههای عمل
نشده اروپا برای حفظ برجام و منافع ایران  ،بعد از
خروج ترامپ از توافق و وضع تحریمهای جدید علیه
ایران  60 ،روز به كشورهاي ديگر امضاكننده برجام
مهلت داد تا بــا اقداماتي ،اين توافق را نجات دهند.
ايران تالش کرد تا در بحبوحه تنش با آمريكا ،پيمان
هسته اي را به چالش بکشد تا شاید اروپا متوجه این
موضوع بشود که برای بقای توافق باید کاری کند .از
این رو حسن روحاني اعالم كرد كه ايران به تعهدات
خــود در مورد ذخيرههاي آب ســنگين و اورانيوم
ي دهد.
غنيسازي شده طبق توافق هسته اي پايان م 
رئيس جمهوري ايران با اين حال تاکید کرد كه تهران
فعال برجام را ترك نخواهد كرد .اما ادامه داد که تا دو
ماه دیگر اروپا فرصت خواهد داشــت تا اینستکس
را به راه بینــدازد و اقدامات عملی را در این زمینه
انجام دهد وگرنه کشورمان گامهای بعدی در کاهش
تعهداتش به برجام را بر خواهد داشــت  .اولتیماتوم
ایران اما بالفاصله توسط اروپا رد شد .
اتحادیه اروپا ،فرانسه ،انگلیس و آلمان یک روز بعداز
این اولتیماتوم در بیانیه خود در واکنش به کاهش
تعهدات برجامی کشورمان با تاکید بر اینکه به برجام
پایبند هستند ،تصریح کردند که اولتیماتوم ایران در
خصوص این توافق را نمیپذیرند .آنها اعالم کردند
که ما با نگرانی زیاد اطالعیه ایران درباره تعهداتش
در برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) را بررسی

کردیم.ما بهطور قوی از ایران میخواهیم تا به اجرای
کامل تعهدات هســتهایاش ذیل برجام ادامه دهد.
ما همچنین از ایران میخواهیم تا از هر گونه اقدام
تشدید کنندهای پرهیز کند .ما هرگونه اولتیماتوم را
رد میکنیم و پایبندی ایران را بر اســاس چگونگی
اجرای تعهدات مرتبط هستهای ایران تحت برجام و
معاهده انپیتی ارزیابی میکنیم.
> اقدامات اخیر ایران

اما علی رغم این بیانیهها ،در روزهای اخیر اخباری
که بیانگر آغاز اقدامات عملی ایران در کاهش تعهدات
برجامی اش بود به گوش رسید  .اظهارات اخیر بهروز
کمالوندی سخنگوی انرژی اتمی نشان داد که اوضاع
هشدارآمیزتر و جدی تر از آن چیزی است که به نظر
میرســید  .وی که در محل تاسیسات آب سنگین
اراک (خنداب) به تشریح آخرین اقدامات فنی سازمان
انرژی اتمی در راســتای اجرای بیانیه اخیر شورای
عالی امنیــت ملی در توقف برخی تعهدات برجامی
میپرداخت با اشــاره به تصمیمات شــورای عالی
امنیت ملی عنوان کرد که از زمان چهار برابر شدن
ظرفیت ،تولید اورانیوم  ۳.۶۷درصد افزایش یافته و
تا شش تیر از سقف  ۳۰۰کیلو اورانیوم عبور خواهیم
کرد .وی درباره آب سنگین تولیدی در تاسیسات آب
سنگین اراک هم گفت :ممکن است در سنوات آینده
میزان استفاده از آب سنگین در داخل افزایش یابد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد که منتظر
تصمیم مقامات کشور برای گام دوم-کاهش تعهدات
برجامی -هستیم البته فرصت برای اروپاییها وجود
دارد .واژهها و جمالت کمالوندی مانند «تولید اورانیوم
خود را ٤برابر کردیم ،کمتر از دوماه دیگر مازاد اورانیوم
تبدیل نشده از سقف تعیین شده در چارجوب برجام
عبور میکند ،اگــر اراده کنیم به آنچه میخواهیم،
میرسیم ،رســیدن به  ١٩٠هزار سو بسیار سهل و
آسان اســت ».بالفاصله باعث واکنشهای متفاوت
از سوی مقامات کشورهای مختلف شد .وزارت امور
خارجــه آلمان از ایران خواســت تا به تعهداتش در
توافق هســتهای پایبند بماند .وزارت خارجه آمریکا
آن را اخاذی هستهای نامید ،وزیرخارجه چین اعالم
کرد ایران به طور شتابزده از برجام خارج نشود .روز
گذشته نیز صدراعظم آلمان در تازهترین اظهاراتش بر
لزوم پایبندی ایران به برجام تاکید کرد و در اتهامزنی
به ایــران درباره حمله رخ داده به دو نفتکش دریای
عمان از موضع آمریکا و انگلیس پیروی کرد .آنطور
که ایسنا مینویسد آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان در
اظهارات دیروزش گفت که آلمان آنچه در توان دارد
بــرای کاهش تنشهای باال گرفته با ایران به نحوی
صلحآمیز انجام میدهد.مرکل همچنین گفت :ایران
باید به توافق هستهای پایبند باشد .ما در تالشیم تا
ایران به توافق هســتهای پایبند باشد اما اگر چنین
نباشد ،عواقبی به دنبال خواهد داشت.
آنگال مرکل البته این نکته را هم بیان کرد که آلمان
«شواهدی مجابکننده» مبنی بر مسئولیت ایران
برای حمله به دو نفتکش در هفته گذشته در دریای
عمان دیده است.
>اظهارنظرینمیکنم

بعد از اظهارات کمالوندی ،وزرای خارجه کشورهای
عضو اتحادیه اروپا در نشستی فرصت  ۶۰روزه ایران
در خصوص برجام را مورد بررســی قرار دادند .آنها
در لوکزامبورگ با هدف بررســی تنشهای فزاینده
در منطقه خاورمیانه و بحث بر سر حادثه انفجار دو
نفتکش در دریای عمان نشست را برگزار کردند اما

یکی از موضوعات مهم دیگر این نشست اولتیماتوم
 60روزه برجامی ایران بود .شاید نتایج همان نشست
است که باعث شده اکنون رویترز از خبر عزم وزرای
اروپا برای ســفر به تهران برای حفظ برجام بگوید؛
موضوعی که بسیاری آن را به عنوان آخرین تالشها
برای حفظ برجام و توافق هســتهای بر میشمرند ،
عدهای آن را به معنای جدی تر شــدن بحث خروج
ایران از توافق هستهای و تکاپوی اروپا برای جلوگیری
از آن و گروهی دیگر نیز آن را به منزله هشدار اروپا به
ایران در باره عواقب خروج کشورمان از برجام .
در جست و جوی تایید یا تکذیب اساس خبر ورود
وزرای خارجه سه کشور اروپایی به تهران با موسوی
سخنگوی وزارت خارجه که تماس گرفتیم او به ما
گفت :فعال اظهارنظری در این باره نمیکنم.
از طرفی حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملــی نیز به آفتاب یزد میگویــد :در مورد
قطعیشدن یا نشدن این سفر نمیتوانم مسئلهای را
به صورت قطع بیان کنم .
>گزینهبرجامیجدید

این اظهارنظرها به معنای محتمل بودن صحت خبر
رویترز میتواند تلقی شود اما آیا این سفر محتمل را
باید به معنای آخرین تالش اروپا و هشــدار به ایران
برای جلوگیری از خروج کشورمان از برجام دانست؟
فالحت پیشه در این باره میگوید :در طول مدتی که
از ضرب االجل گذشته است ،دیپلماتهای مختلف
اروپایی مرتب به ایران رفت و آمد دارند ،هیئتهای
اروپایی را که مالقات کــردم به عینه دیدم دغدغه
جدی آنها در مورد آینده برجام اســت .واقعا هدف
اصلی اروپاییها حفظ برجام اســت .در این قضیه
شک ندارم این سفر نیز نشان دهنده عزم جدی آنها
برای حفظ برجام است .اما آنها باید این واقعیت را
به صورت جدی بپذیرند که شــرایط ،بعد از خروج
ترامپ از برجام متفاوت اســت  .اکنون دیگر بحث
رسیدن به توافق نیست موضوع حفظ توافق است.
طبیعتا اگر یک گام عملی مثل تراکنشهای جدی
در اینستکس و زمینه ســازی برای توافقات جدی
همکاری بــا ایران صورت نگیرد  ،در آن صورت این
مالقات هم عم ً
ال نتیجهای نخواهد داشت .اگر قرار
باشد آنها فقط حرف بزنند طبیعتا ایران حاضر به
حرف با آنها نمیشود  .آبه وقتی به ایران آمد رهبر
معظم انقالب حتی حاضر به بازکردن نامه نشد چون
تنها حرف در آن بیان شده بود  .در شرایط فعلی آنچه
برای ایران مهم است اقدام عملی است .اروپاییها ابتدا
باید اقدام عملی انجام دهند و بعد چنین سفری برای
حفظ برجام انجام شــود .در غیر این صورت برجام
پایدارنمیماند.
وی ادامه میدهد :اما شخصاً تصور میکنم اروپاییها
یک سیاســت صبر و انتظاری در پیش گرفتهاند تا
در نهایت ایران و آمریکا مشکالتشــان را حل کنند.
یعنی اروپا به دنبال یک گزینه برجامی جدید است؛
گزینــهای که باعث ورود آمریکاییها بشــود و من
معتقدم که در سفرشان به ایران بیش از آنکه موضوع
حفظ برجام را مطرح کنند ،آنها به فکر این هستند
یک کانالی را باز کنند تا ایران و آمریکا دوباره در یک
پایلوت جمعی مذاکره کنند .تنها عزمی که اروپاییها
از آمدن به ایران میتوانند داشته باشند همین است.
> چند مسیر در آینده

وی ادامه میدهد :به صورت کلی در شرایط فعلی
چند مســیر وجود دارد .یک مسیر ،مسیر جنگ
روانی است که انرژی جنگ روانی تا یک ماه پیش

به اوج خودش رســید و این انرژی اکنون خاموش
شد.از سویی آمریکاییها میدانند که طبق راهبرد
امنیت ملی و طبق واقعیات میدانی نمیتوانند وارد
جنگ واقعی شوند چرا که این جنگ مدیریت ناپذیر
است  .مسیر دیگر ادامه مسیر فعلی یعنی فشارها
و تحریمهای اقتصادی بیشــتر به ایران اســت که
مطمئنا ایــران وضع موجود را نمیپذیرد و ممکن
اســت اقداماتی متقابل را در پاسخ انجام دهد که
مطمئنا این دســت اقدامهای متقابل به نفع اروپا
و آمریکا نیز نیســت .اما در میان همه اینها مسیر
دیگری نیز وجود دارد و آن بازگشت از تحریم است.
از همینرو معتقدم تروئیکای اروپایی قبل از سفر به
ایران باید به آمریکا ســفر کنند و در آنجا آمریکا را
وادار کنند تا به بازگشت از تحریمها تن دهد وگرنه
هیچ کاری برای بهبود اوضاع نمیتوان صورت داد
 .فالحتپیشه میگوید :چرا که سازوکار اینستکس
دیگر برای ایران جذابیتی ندارد ،اینســتکس یک
صندوق اســت که باید کشــورمان نفت بفروشد
تــا پول در آن صندوق بیاید ،وقتــی از ایران نفت
نمیخرند دیگر اینســتکس جایگاهی برای ایجاد
رضایت برای ایران نــدارد بنابراین تاکید دارم که
اروپاییها باید قبل از ســفر به ایران به آمریکا سفر
کنند  .وی اظهار میکند :در شرایط فعلی تا زمانی
که اروپاییها آمریکاییها را وادار نکنند تا گامهایی
مثبت برای برجام بردارند هیچ اتفاقی نمیافتد اما
اگــر اروپا چنین کاری را انجــام دهد و خودش را
در اقدامات عملی به اثبات برساند ،آن موقع ایران
میتواند به آمدن وزرای خارجه کشورهای اروپایی
به ایران امیدوار باشد و در برجام بماند.
> هشدار اروپا؟

از این نماینده مجلس سوال میکنیم که مگر چقدر
لغو تحریمها از سوی آمریکا امکانپذیر و واقعبینانه
اســت که اکنون توقع داشته باشــیم اروپا بتوانند
آنها را به چنین کاری راضی کند که فالحتپیشه
پاسخ میدهد :معتقدم که مقاومت ایران ،بخشی از
واقعیتها را به طرف مقابل تحمیل میکند ،یادمان
نرفته که اروپاییها بعد از اعالم ضرب االجل ایران در
بحث خروج از برجام ،از موضع باال اعالم کردند که
ضرب االجل ایران را رد میکنند اما اکنون تروئیکای
جدیدی را در موضوع این اولتیماتوم شکل دادهاند.
موضعگیریهای آمریکا نیز کامال این روزها متفاوت
از گذشــته است ،من شخصا معتقدم که این تغییر
رویکردها بازی نیست .بلکه تحت تاثیر واقعیاتی است
که رفتار ایران باعث آن شده است .
فالحت پیشــه در پاســخ به این سوال ما که وقتی
میگوید اینســتکس دیگر ایران را راضی نمیکند
مقصودش این اســت که اروپــا با عملیاتی کردن
اینســتکس هم نمیتواند ایران را از خروج از برجام
منصرف کند؟ میگوید :وقتی نفتی فروخته نمیشود
اینستکس دیگر معنایی ندارد  .گامهای عملی باید
برداشته شود  ،از همین روست که میگوییم تروئیکای
اروپایی قبل از ایران باید به آمریکا بروند و الزاماتی را
مطرح کنند که آمریکاییها بپذیرند و آن موقع است
کهمیتوانیمبگوییمکهبرجامجانتازهایگرفتهاست.
با این حال برخی معتقدند که سفر وزرای خارجه سه
کشور اروپایی به تهران به عنوان آخرین هشدار اروپا به
ایران درباره خروج از برجام است؛ موضوعی که رئیس
کمیسیون امنیت ملی درباره آن پاسخ میدهد :بیش
از آنکه بحث هشدار باشد ،جدی گرفتن ضرباالجل
ایران معنــا دارد و اتفاقا ایران در این ســفر به طور
جدیتری با اروپاییها نیز سخن خواهد گفت.

رئیس قوه قضاییه:

گزارشات کمیسیون اصل  ۹۰باید از اتقان الزم برخوردار باشد تا به نتیجه برسد

آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در دیدار رئیس
و اعضای کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اسالمی ،این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد
رجوع مردم دانســت و با اشاره به رسیدگیهای
قضایــی بــه گزارشهــای جزئــی و کلی این
کمیسیون جهت حل مشــکالت مردم تصریح
کــرد :یکی از مهمتریــن نکاتی که در خصوص
ارتباط کمیســیون اصل  ۹۰و دستگاه قضایی
باید مورد توجه قرار گیرد ،گزارشهای ارجاعی
اســت .از آنجا که برحسب قانون ،دست اعضای
کمیسیون اصل  ۹۰برای دســتیابی به ادله باز
اســت و بنا به تصریح قانون ،همه دســتگاهها
موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند،
لذا انتظار میرود گزارشهای کمیســیون اصل
 ۹۰از اتقان بســیار بــاال و ادله مکفی برخوردار
باشد تا به قضات ما در رسیدگیها کمک کند.

رئیــس قوه قضاییه افزود :براســاس گزارشــی
که از دادســتان ســابق تهــران دریافت کردم،
رسیدگیها به بســیاری از گزارشهای ارجاعی
کمیسیون اصل  ۹۰به دستگاه قضایی ،به صدور
قرار منع تعقیب به خاطــر کافی نبودن دالیل
منتهی میشود .بر همین مبنا باید دالیل کافی
و محکمه پسند در گزارشهای این کمیسیون
وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید
ایــن گزارشها را به منزلــه اعالم موضوع تلقی
کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دالیل
و کشف حقیقت گام بردارند.
آیت اهلل رئیسی اظهار کرد :رسیدگیهای قضایی
به گزارشهای خاص کمیسیون اصل  ۹۰مانند
موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد
که انشاءاهلل با اقدامات کارشناسی ،چنین شعبی
در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.

آیت اهلل رئیســی در ادامه ،برخورد با فســاد در
خود قــوه قضاییه را از اولویتهــای کاری این
دوره برشــمرد و خاطرنشــان کرد :شاید همه
مــوارد برخورد هــم اعالمی نباشــد ،اما قطعا
اقدامی اســت .ما طی ماههای اخیر ،تعدادی از
قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصا نیز
در چند دادگاه عالی مربوط به صالحیت قضات
حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشــم.
البته حضــرت آیت اهلل آملی الریجانی هم روی
موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند،
اما در این دوره تالش داریم که برخورد با قضات
مسئلهدار تشدید شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به رسیدگی
به پروندهها در دادسرای ویژه روحانیت ،برخورد
با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات
میشوند را سختگیرانهتر از سایر افراد دانست و

در عین حال تصریح کرد :بسیاری از موارد مربوط
به دعاوی خصوصی یا اختالفات بین مساجد یا
نهادهای داخل مساجد ،در شورای حل اختالف
حل و فصل میشود ،زیرا چه در مورد روحانیون
و چه در خصوص ســایرین معتقدیم که لزوما
راهکار حل همه دعاوی ،دادسرا و دادگاه نیست.
رئیس قــوه قضاییــه در خصوص نظــارت بر
فضای مجازی نیز تصریــح کرد :به هیچ عنوان
محدودیت بیدلیل یا باز گذاشــتن بیحساب و
کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست.
به گزارش میزان ،آیت اهلل رئیســی همچنین از
آغاز بررسیهای الزم در خصوص خودروسازان
خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشــکل
الینحلی در کشور وجود ندارد ،عبور از تنگناها
را در گــرو اراده قــوی و نگاه بــه ظرفیتهای
داخلی دانست.
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موضعرهبرمعظمانقالبدردیداربا«شینزوآبه»دولتآمریکاراتحقیرکرد
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با قدردانی از مواضع قاطعانه و حکیمانه رهبر معظم
انقالب در قبال دولت آمریکا که در دیدار نخست وزیر ژاپن از سوی ایشان مطرح شد،
اظهار کرد :مواجهه هوشمندانه مقام معظم رهبری با آمریکاییها یادآور این جمله حضرت
امام بود که میفرمودند "آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ".این موضع رهبری ،دولت
آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد/.فارس

خبر
دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه:

دوران رای دادن لیستی
گذشتهاست

دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه با اشاره
به اینکه دوران رای دادن لیســتی گذشــته
اســت ،بر ضرورت ســاختار شکنی با جنبش
دهه شــصتیها تاکید کرد .دبیــرکل حزب
همدلــی مردم تحولخواه (همــت) در جواب
ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در کشور ما
چندسال است که رای دادن به صورت لیستی
شــده و انتخابات به سمت حزبی شدن رفته و
این احزاب بعد از پیروزی در انتخابات پاسخگوی
مطالبات جامعه نیستند ،حال حزب شما چه
برنامههایی داشــته و چه عملکردی خواهید
داشت بیان کرد ،جواب سوال شما جوابی است
که یکی از اعضای لیســت امید به من داد و به
من گفت که شما مردم به من رای ندادید زیرا
که کســی مرا نمیشناخت و من قطعا ده رای
هم در انتخابات مجلس نمیآوردم و لیست امید
و فراخوانی که رئیسجمهور سابق داد این یک
میلیون رای را برای من به ارمغان آورد و من این
رای را بدهکار این لیست هستم نه شما.وی در
ادامه درباره اظهارات آن نماینده بیان کرد :تمام
این حرف منطقی است زیرا که طبق گفته آن
نماینده من رایام را مدیون آن حزب هستم و
ی که
چــرا باید به مردم خدمت کنم ،در صورت 
آن لیست مرا به کرسی مجلس رسانده و این
جریان به دولتمردان یاد داده اســت که مردم
بهصورت لیستی جهت مخالفت با حزب رقیب
رای خواهند داد ،اما ما با جنبش دهه شصتیها
آمدهایم که بگوییم دوران رای دادن لیســتی
گذشته است.
>جنبشدههشصتیها
پیروز این میدان است

دبیرکل حزب همدلی مردم تحولخواه (همت)
در ادامه افزود :ما با جنبش دهه شصتیها آمدهایم
که این فضای حاکم را ساختار شکنی کنیم و
امیدواریم که در انجام این کار موفق باشیم.احمد
نبوی در ادامه به توئیتی از محمدرضا باهنر که
در آن بیان کرده اســت «گفتوگوی میان دو
حــزب اصالح طلب و اصولگــرا در حال انجام
است» اشاره و جوابیه خود را به باهنر بیان کرد
که در آن گفته است؛ شک نکنید که جنبش
دهه شصتیها با چهرههای ناشناس در انتخابات
پبشرو پیــروز این میدان خواهند شــد.وی
اظهارکرد :جنبش دهه شصتیها که ما آن را با
همت و بدون ژنرالها راهاندازی کردهایم در راه
ورود به انتخابات مجلس است.
>مخالفت با دو حزب اصولگرا و اصال حطلب

دبیرکل حزب همدلی مــردم تحولخواه در
پایان اظهار کرد :ما در شــرایط سخت کشور
آمدهایم که ثابت کنیم برای نتیجه نیامدهایم،
بلکه آمدهایم که تکلیف خود را در شرایط سخت
کشور به نظام ادا کنیم و مهمترین تکلیف ما
مخالفت با این دو حزب اصواگرا و اصالحطلب
اســت و اگر شــخصی از حزب همدلی مردم
تحولخواه نتوانســت انتظارات را برآورده کند
بدون شک استعفا خواهد داد.

واکنش

توضیحایراندرمورد
عدماستفادهازپرچمعراق
دردیدارمقاماینکشورباظریف

دفتــر نایب رئیس پارلمان عــراق در رابطه با
قرار نگرفتن پرچم عراق در سالن دیدار بشیر
الحــداد ،نایب رئیس پارلمــان عراق و هیئت
همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران
اعالم کرد که عراق خواستار توضیحاتی از سوی
ایران در این باره شــده بود و طرف ایرانی نیز
رسماً به آن پاسخ گفته است .به گزارش ایسنا
به نقل از بغداد الیوم ،بر اساس این گزارش در
جریان دیدار محمد جواد ظریف با بشیر الحداد
تنها پرچم جمهوری اســامی ایران در سالن
استقبال وجود داشت .بشیر الحداد که ریاست
هیئت پارلمانی عراق را برعهده داشت خواستار
توضیحاتی از ســوی سفارت عراق در تهران و
وزارت خارجه ایران در این رابطه شد.
دفتــر نایب رئیس پارلمان عراق اعالم کرد که
جمهوری اســامی ایران در پاســخی رسمی
در این رابطه اعالم کــرد :پروتکل معمول در
جمهوری اسالمی ایران در مراسم استقبال این
اســت که تنها در زمان دیدار دو مقام همتراز
پرچــم دو کشــور در محل دیدار قــرار داده
میشوند و در صورت دیدار دو مقام با مناصب
باالتر و پایینتر این کار انجام نمیشود ،بنابراین
با توجه به اینکه دیدار میان نایب رئیس پارلمان
عراق و وزیر خارجه ایران بوده تنها پرچم کشور
میزبان در جریان این دیدار قرار داده شد .الزم
به ذکر است که در دیدارهای دیگر هیئت عراقی
با طرف ایرانی پرچم عراق قرار داده شده بود.

در حاشیه

توطئه ترور  ۲۰میلیون دالری مادورو

شــنیدیم نیکالس مادورو در مراســم
گرامیداشت نیروهای اطالعاتی و نظامی
ونزوئال اظهار کرد اقــدام نافرجام برای
به قتــل رســاندن او در اوت ۲۰ ،۲۰۱۸
میلیون دالر بــرای ترتیبدهندگان آن
هزینه داشته اســت.به گزارش ایسنا،
نیکالس مــادورو ،رئیس جمهور ونزوئال
در این مراســم اظهار کرد :پروژه تالش
برای قتل من کــه در چهارم اوت ۲۰۱۸
صورتگرفت ،چندین میلیون دالر هزینه
داشته و از  ۲۰میلیون دالر صحبت شده
اســت .او همچنین از شجاعت نیروهای
امنیتی در حفاظت از جان او تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،بر
اساس اظهارات دولت ونزوئال ،این اقدام
برای قتل مادورو در اوت  ۲۰۱۸و هنگامی
صورت گرفت که در مراســم رژه نظامی
در کاراکاس حضور داشت.مادورو مدعی
شده که دستور این اقدام از سوی آمریکا
به کلمبیا داده شده است.
ترامپ جرات حذف ایمیل مالنیا را ندارد!

باخبر شــدیم رئیسجمهوری آمریکا
در اولین کمپیــن انتخاباتی  ۲۰۲۰خود
باردیگر مســئله ایمیلهــای هیالری
کلینتون را پیش کشــید و به شوخی
گفت ،اگر او حتی یکی از ایمیلهای مالنیا
ترامپ را پاک کنــد با مجازات "صندلی
الکتریکی" روبرو میشــود .به گزارش
ایســنا ،به نقل از پایــگاه خبری هیل،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا این
موضوع را زمانی مطرح کرد که داشــت
درباره استفاده هیالری کلینتون ،رقیب
ریاست جمهوری  ۲۰۱۶خود از یک سرور
خصوصی در منزلش حرف میزد .کلینتون
زمانی که وزیــر خارجه دولت اوباما بود،
این سرور را داشــت و بعدا یکسری از
پیامهای آن را پاک کرد.ترامپ در جمع
حامیانش در اورالنــدو گفت :میتوانید
تصویر کنید که مــن احضاریه دریافت
کنم؟ اگر من احضاریهای بابت ایمیلها
دریافت کنم ،حتی بابت پاک کردن یک
ایمیل که میتواند نوشته عاشقانه مالنیا
ترامپ باشد ،صندلی الکتریکی در انتظار
ترامپ است.

انتقاد دردسر ساز استاد از بن سلمان

شنیدیم دانشگاه ملک خالد عربستان
اعالم کرد که یکی از اعضای هیئت علمی
این دانشگاه را به دلیل انتقاد از رهبری
این کشور در توییتر اخراج کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
روســیا الیوم ،در همین راستا ،عبد اهلل
حامد ،سخنگوی دانشــگاه ملک خالد
اظهار کرد :به دنبال اقدام یکی از اعضای
هیئت علمی دانشــگاه و انتشار توییتی
در صفحه خود در انتقاد از عربســتان،
رهبری و ملت آن ،دانشــگاه نیز وی را
اخراج کــرد و یک کمیته برای بازجویی
از او نیز تشکیل شد .وی افزود :در همین
راستا ،دانشگاه ملک خالد درباره انجام
اقدامات قانونی مناسب علیه این استاد
با طرفهای امنیتی مربوطه ارتباط برقرار
کرد .رسانههای عربســتان هویت این
اســتاد را فاش نکردهاند اما یکی از این
رسانهها تصویری از صفحهای در توییتر
تحت عنوان " "Nawsher khanمنتشر کرد
که در یک توئیت به شــدت از محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان انتقاد کرده بود.

مرسی  ۲۰دقیقه روی زمین بود

باخبر شدیم یک روزنامه انگلیسی نوشت،
پلیس مصر محمد مرسی را در حالی که
بیش از  ۲۰دقیقه در جلسه دادگاه روی
زمین افتاده و هوشیاری خود را از دست
داده بود ،بــه حال خود رها کرد و به این
دلیل پلیس مصر متهم است که موجب
مرگ او شده اســت .به گزارش ایسنا،
این روزنامه انگلیسی به نقل از دوستان
محمد مرسی ،رئیس جمهور پیشین مصر
نوشت ،پلیس مصر زمانی که مرسی در
جلسه دادگاه هوشیاری خود را از دست
داد ،نتوانست کمکهای اولیه را با سرعت
و اثربخشی الزم برای او فراهم کند.

جانبداری دوباره پمپئو از عربستان

شــنیدیم منابع آگاه اعــام کردند که
وزیرخارجه آمریکا مانع از قرار دادن نام
عربستاندرفهرست کشورهایی که کودک
سرباز به خدمت میگیرند ،شده است.
به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری رویترز،
این منابــع آگاه تصریح کردند که "مایک
پمپئو" ضمن رد یافتههای کارشناســان
مبنی بر اینکه ائتالف نظامی تحت هدایت
سعودی از سربازان با سنین کم در جنگ
علیه یمن اســتفاده کــرده ،از درج نام
عربستان در فهرست کشــورهایی که
کودک سربازان را در درگیریها به خدمت
میگیرند ،ممانعت به عمل آورده است.

