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  توئيت  سخنگوي دستگاه دیپلماسی درباره شيخ زكزاكي 
سيدعباس موسوي س��خنگوي وزارت امور خارجه 
ایران با انتش��ار تصویري از تجمع دانشجویی مقابل 
وزارت خارجه درب��اره وضعيت ش��يخ زكزاكي، در 
صفحه توئيترش نوشت: احساس��ات پاك هموطنان بي غرضي كه به 
درستي نگران وضعيت ش��يخ زكزاكي رهبر جنبش اسالمي نيجریه 
هستند و از ما خواس��تار اقدام، ستودني اس��ت. لزومي ندارد دستگاه 
دیپلماس��ي اقدامات خود را كه ب��ا هدف كمك به حل مش��كل و نه 
بهره برداري تبليغاتي است، جار بزند. اگر كمتر حرف مي زند به معناي 

بي عملي نيست. اميدوارم خبرهاي خوب در راه باشد. 
........................................................................................................................

  تشكر احمد توكلي از عملكرد رئيسي در قوه قضائيه
احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در توئيتر از عملكرد 
حجت االسالم رئيسي در قوه قضائيه تش��كر و درباره نامه اخيرش به 
رئيس قوه قضائيه، توضيحاتي منتشر كرد و نوشت: تالش هاي آقاي 
رئيسي در مبارزه با مفاسد ستودني است و نامه اخيرم به ایشان، انذاري 
بود تا مبادا دادستان پایتخت به جانبداري از قدرتمندان فاسد مبتال یا 
حتي متهم شود. گرچه به بخشي از نامه خدشه وارد شد ولي اركانش 
مخدوش نشده و اگر آن انذار رعایت شود، زحماتش در مبارزه با فاسد 

مؤثر تر خواهد بود. 
........................................................................................................................

   طرفداران مذاكره كجا هستند
محمد ایماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال 
رس��انه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: آنها كه 
مي گفتند ترامپ دنبال مذاكره است و برویم با او 
مذاك��ره كنيم، چ��را اكن��ون در براب��ر تحریم و 
توهين هاي امریكا عليه آقاي ظریف ساكتند؟ چقدر ترامپ و پمپئو، 
به واسطه همين جماعت مأموریت دار یا زیادي پياده، مانور مذاكره 
دادند. همين چند هفت��ه قبل بود كه برایان ه��وك نماینده ویژه 
امریكا در امور ایران مدعي تحریم ظریف شد، سپس خبر آمد كه 
امریكا درباره این تحریم، دست نگه داشته اس��ت. اما پمپئو وزیر 
خارجه امریكا، امروز از اعم��ال محدودیت براي تردد وزیر خارجه 
ایران در نيویورك )شركت در نشست  تخصصي سازمان ملل( خبر 
داده و گفته اس��ت »ظریف و هيئت ایراني تنها مي توانند بين مقر 
سازمان ملل و محل اقامتشان و همچنين اقامتگاه سفير ایران در 

سازمان ملل رفت و آمد داشته باشند.« 
آیا این مدل رفتار تحریمي و توهين آميز، كمترین رنگ و بوي استقبال 

از مذاكره و تعامل توأم با احترام دارد؟!
........................................................................................................................

  كاري نكنيد دشمن بر ملت مسلمان مسلط شود
صفحه اینستاگرام حضرت آیت اهلل بهجت )قدس سره( 
در تازه ترین پست خود نوش��ت: واي بر ما اگر معلوم 
شود كه در فالن مقدمه  كار با دشمنان شریك بوده ایم 
و باعث شده ایم دشمن بر ملت مسلمان مسلط شود! 

پناه بر خداي كریم! یا ستار!

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:
 تالش برخي نمايندگان 

براي لغو مجازات »خاتمي« حمايت از فتنه است
اینكه جمع�ي از نمایندگان براي 
لغو مجازات »محمدرضا خاتمي« 
نامه جمع آوري كنند، حمایت از 

فتنه است. 
س��يد حس��ين نق��وي  حس��يني 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارج��ي مجل��س در 
گفت وگو با مهر، با اش��اره به صدور 
حكم محمدرضا خاتمي از س��وي دادگاه، گفت: احكام قضایي كه در 
حال حاضر صادر مي شود هم شفافيت الزم را دارد و هم در معرض دید 
همه و صاحبنظران قرار دارد و این پرونده هم با همين رویكرد بررسي 
شده است. به اعتقاد بنده بهتر است كه ما به قانون تمكين كنيم چراكه 
باالخره حكمي صادر شده و این حكم هم روال قانوني خود را طي كرده 

است، به همين جهت باید به این حكم تمكين كرد. 
نقوي حس��يني با بيان اینكه اقدامات این روزهاي خاتمي و همفكران 
وي در مقابل روند قانوني و صدور رأي، یادآور همان اتفاقات تلخ سال 
۸۸ است، اظهار داشت: ما نباید در جامعه تنش ایجاد كنيم. همانطور 
كه شخصيت هایي از دولت قبل اعم از مشایي، رحيمي و بقایي به زندان 
محكوم ش��دند به همين دليل، درباره پرون��ده محمدرضا خاتمي هم 

محكمه تشكيل و حكمي صادر شده است. 
وي در ادامه با اش��اره به اقدام تع��دادي از نماین��دگان مجلس براي 
جمع آوري امض��ا با هدف فش��ار بر ق��وه قضائيه جهت لغ��و مجازات 
محمدرضا خاتمي، تصریح كرد: اینكه ما بيایي��م و در این زمينه نامه 
نوشته و امضا جمع آوري و داستان هاي مجلس ششم را مجدداً تكرار 
كنيم نادرست اس��ت و حتماً روي كارنامه نمایندگان تأثير مي گذارد. 
اگر قرار باشد هر حكمي از سوي دستگاه قضا صادر شود و جمعي نامه 
بنویسند و امضا جمع آوري كنند دیگر نمي شود موضوعات را حل كرد. 
اینكه جمعي از نمایندگان به صراحت بياین��د و از فتنه گران حمایت 
كنند این دیگر حمایت از فتنه است و باید دانست كه فتنه خطر قرمز 

نظام است و حتماً شوراي نگهبان به این مسائل توجه مي كند. 
   امضاكنندگان نامه حمایت از »دروغ تقلب«

صالحيت نمایندگي مجلس را ندارند 
همچنين محمدعلي پورمختار نماینده م��ردم بهار و كبودرآهنگ در 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اقدام تعدادي 
از نمایندگان مجلس براي جمع آوري امضا با هدف فشار به قوه قضائيه 
جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمي خاطرنش��ان كرد: آقاي خاتمي 
بعد از ۱۰ س��ال ادعایي را در خصوص انتخابات سال ۸۸ مطرح كرد و 
قوه قضائيه نيز از او خواس��ت كه با حضور در دادگاه اسناد خود را ارائه 
دهد. دادگاه در سه نوبت به تفصيل سخنان خاتمي را شنيد و در نهایت 

دفاعيات را وارد ندانست و او را محكوم كرد. 
وي با یادآوري اردوكش��ي هاي خياباني جریان فتنه در س��ال ۸۸ 
مقابل رأي مردم، افزود: اقدامات این روز هاي خاتمي و همفكران او 
در مقابل روند قانوني و صدور رأي، یادآور همان اتفاقات تلخ س��ال 
۸۸ اس��ت كه این افراد قصد داشتند با فش��ار و اردوكشي خياباني، 
نظ��ام را وادار به زیر پا گذاش��تن حق و قانون و رأي م��ردم بكنند. 
رئيس پيشين كميس��يون اصل 9۰ مجلس با ابراز تأسف از اینگونه 
رفتار هاي ضدقانوني و ضد ملي، گفت: عقبه این جریان در روز هاي 
اخير در مجلس نيز فعال شده است و درصدد تكميل حلقه فشار به 
نام نمایندگان مردم با جمع آوري امضا علي��ه حكم دادگاه صالحه 
است، البته تا جایي كه من خبر دارم عقالي اصالح طلب در مجلس 

با این كار مخالفت كرده اند. 
عضو كميس��يون حقوقي و قضایي مجلس تأكيد كرد: ش��وراي 
نگهبان باید با دقت افرادي را كه به دنبال لشكركشي سياسي عليه 
قانون و نهاد هاي قانوني هستند، رصد كند چراكه این اقدام سند 
قطعي براي عدم پایبندي این افراد به قانون است و نشان مي دهد 
چنين افرادي صالحيت قرار گرفتن در مع��رض رأي مردم براي 

انتخابات آینده را نخواهند داشت.

شهرك »باس�تي  هيلز« لواس�ان هفته هایي است خبرساز 
ش�ده اس�ت؛ ش�هركي اش�رافي و الكچري كه ورود سایر 
مردم ب�ه آنجا ممنوع بود. س�اخت و س�ازهاي غيرمجاز در 
لواسان مدت هاس�ت موضوع بحث هاي رس�انه اي است اما 
عماًل اتفاق خاص�ي نمي افتد. حاال مدتي اس�ت امام جمعه 
لواس�ان به ش�كل علني به موضوع ورود كرده و خواس�تار 
رس�يدگي مس�ئوالن و برچي�دن ای�ن ساخت وس�از هاي 
افراد غيربومي در لواس�ان اس�ت. او معتقد اس�ت تقویت 
جریان اشرافي در لواس�ان حاصل پول هاي نامشروع است. 
حجت االسالم سيدسعيد لواساني امام جمعه لواسان دوشنبه شب 
در برنامه جهان آرا از شبكه افق گفت: امروز لواسان سرریز فساد 
تهران است، یعني فساد شهر تهران مانند بانك سرمایه و پول هاي 
نامشروع آن در لواسان تبدیل به زمين خواري و ساخت و سازهاي 
غيرمجاز مي شود كه نهایتا باغ ویالها، كاخ ویالها یا شهرك هاي 

غيرقابل تصور مانند شهرك باستي هيلز مي  شود. 
   »باستي هيلز« مردم را تحقير مي كند

وي افزود: وقتي به لواسان نگاه مي كنيم مي بينيم در آنجا مشكل 
خاصي وجود ندارد و مردم زندگي خ��ود را دارند؛ فضایي كاماًل 
مذهبي حاكم اس��ت اما عده اي به عنوان مهاج��ر در دهه های 
۷۰، ۸۰ و 9۰ وارد لواسان شدند و متأسفانه كل فرهنگ منطقه 
را تحت الشعاع كار خود قرار دادند، به این معنا كه یك فرهنگ 
سرمایه داري و اشرافي را در این منطقه رواج دادند كه نمونه آن 

شهرك اشرافي باستي هيلز است. 
وي با اشاره به فس��ادهاي صورت گرفته در باستي هيلز لواسان 
عنوان كرد: باستي هيلز شهركي با چند ویالي عجيب و غریب و 

دیوارهاي بسيار بلند است كه تا چند روز پيش هم گيت داشت. 
این شهرك با این شكل از شهر جدا شده است. این موارد مردم را 
تحقير مي كند و شهر را آسيب پذیر كرده است، البته این موضوع 
تنها در لواسان نيست، در دماوند و رودبارقصران نيز همين ماجرا 
وجود دارد، در حقيقت پول هاي نامشروع باعث شده است جریان 

اشرافي در این منطقه تقویت شود. 
   اعتراضات ما راه ورود قوه قضائيه را تسهيل مي كند

امام جمعه لواس��ان در پاسخ به س��ؤال مجري برنامه مبني بر 
اینكه چه شد كه ش��ما مطالب مربوط به ویالهاي لواسان را از 
تریبون نماز جمعه مطرح كردید، عنوان كرد: خطبه هاي نماز 
جمعه جزو نماز محسوب مي شود و به تعبير قرآن ذكر اهلل است. 
یكي از مسائلي كه حضرت امام رحمت اهلل بر آن تأكيد داشتند 
این بود كه مسائل سياسي و اجتماعي روز را باید به مردم اطالع 
داد. ما در خطبه هاي نماز جمعه نيز باید مسائلي كه درگير آن 

هستيم را بيان كنيم. 

لواساني تصریح كرد: بنده تا دو سال گذشته تحفظ داشتم و تالش 
مي كردم در پشت پرده و با ارتباطاتي كه با مسئوالن برقرار مي شود 
قضيه را پيگيري كنم اما دیدم عماًل نتيجه نمي گيریم، بنابراین 
بهتر بود كه مطالب با مردم در ميان گذاشته شود تا در جریان آن 
قرار بگيرند. زماني كه م��ردم در جریان این موارد قرار مي گيرند 
به نظر من تبدیل به یك فرهنگ خواهد شد، البته برخي انتقاد 
داشته و دارند. اینها مي گویند شما با این كار موجب سياه نمایي 
مي شوید. بنده شدیداً مخالف هستم چراكه ما معتقدیم این كار 
موجب اميدواري در جامعه مي شود. این كار تسهيل راه براي ورود 
قوه قضائيه است و از جهتي در دل مردم اميد ایجاد مي كند كه با 
یك پدیده زشت مقابله شده است، بنابراین سيستم ساختار قدرت 
ما اصالح خواهد ش��د. مراكز مختلف در این زمينه حواسشان را 

بيشتر جمع و موارد را رسيدگي كنند. 
لواساني ادامه داد: برخي دولتي ها هم نگران هستند كه كارشان 
با چالش مواجه ش��ود و مي گویند كه براي م��ا ایجاد مزاحمت 
مي كنيد. مسئوالن محلي و استاني نگران این مسئله هستند كه 
نمي توانند كار را اداره كنند و تصورشان این است كه این مباحث 
مدیریت شان را زیر سؤال مي برد، لذا به بنده انتقاد مي كنند، البته 
عده اي هم در لواسان مي خواهند زندگي راحتی داشته باشند، 

حال نگران هستند كه شناخته شوند و برایشان بد شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: قباًل من را تهدید و ش��ب نامه عليه من 
پخش مي كردند ، برخي س��عي مي كردند مرا تطميع كنند و 
پيشنهاد رش��وه مي دادند كه هيچ كدام كارس��از نبوده است. 
بنده ارتباط بس��يار خوبي با اقش��ار مختلف دارم و اطالعات 
من بيشتر از مردم است كه مرا در جریان قرار دادند، این یك 

فرهنگ سازي خوب است كه مردم مشكالت اینچنيني را براي 
مسؤالن خود بازگو كنند. 

  یكي از ویالداران به من گفت 
هيچ كاري نمي تواني بكني!

حجت االسالم لواساني در بخش دیگري از برنامه جهان آرا گفت: 
عده اي مي گویند چرا دو سال پيش این كار را نكردید و جریان 
ویالهاي غيرمجاز را اعالم نكردید؟ نمي توانستم این كار را انجام 
دهم چون جریان اشرافي گري چنان بود كه طرف آن هم نمي شد 
بروي. یكي از مهم ترین اتفاقاتي كه امسال صورت گرفت این بود 
كه دیوار اشرافيت ترك خورده است. یكي از صاحبان ویال به من 
گفت هيچ كاري نمي تواني بكني، چون قدرت یعني پول دست 

من است، اما امسال این دیوار اشرافيت تكان خورد. 
وي تأكيد كرد: ائمه جمعه، جوانان و رس��انه ها هر مقداري كه 
مي توانند باید در جریان مطالبه گري فعاليت كنند. مطالبه گري 
و مبارزه با تبعيض و ایج��اد عدالت ج��زو ذات و مأموریت هاي 
انقالب اسالمي است. حجت االسالم لواساني امام جمعه لواسان 
با اشاره به این نكته كه بسياري از ساخت ویالها متوقف شده و 
همين خود یك دستاورد محس��وب مي شود، گفت: مردم دیگر 
بي تفاوت نيستند و این موارد مسئوالن لواسان را ملزم كرده كه 
پيگيري كنند. پيگيري این مسائل باعث شد كه یك آقازاده پيش 
من بياید و بگوید پدیده آقازادگي بسيار زشت است و خود این 

شخص حاضر نبود به او بگویند »آقازاده«. 
امام جمعه لواس��ان تصریح كرد: ورود قوه قضائيه در این مدت 
اخير بسيار مس��ئوالنه و خوب بود اما متأسفانه در دولت عزمي 

نمي بينيم و مجلس نيز مسئوالنه عمل نكرد.

امام جمعه لواسان:

پول هاي نامشروع موجب تقويت جريان اشرافي در لواسان شد

گزارش  2

اعتراف به اشتباه محاسباتي امریكا و اعراض ایران از »مذاكره بدون پيش شرط«

مقاومت ايران، سیاست فشار حداکثری را ناکارآمد کرده است
»مذاك�ره ب�دون پيش ش�رط« توطئ�ه جدید 
اقدامات ضدایراني دولتم�ردان امریكایي براي 
تحریك و ترغيب طرف ایراني به انجام مذاكرات 
مستقيم با آنهاست كه بر اساس آن رئيس جمهور 
این كش�ور و وزیر امور خارجه و برخي دیگر از 
مقامات كاخ سفيد در سخنان خود به آن اشاره 
كرده اند. كاخ س�فيد این پيشنهاد را با دو هدف 
عمده 1 - تحریك احساسات جامعه ایراني براي 
تشدید فش�ار بر نظام اس�المي جهت تن دادن 
به خواس�ته امریكا مبني بر مذاكرات مستقيم 
درباره س�ایر محورهاي مورد مناقشه ميان دو 
طرف  با توجه به این تلقي اشتباه كه بخش هایي 
از جامع�ه ایراني عام�ل مش�كالت اقتصادي و 
معيش�تي را مبارزه ب�ا جهان غ�رب مي دانند و 
2 - تهيه ادوات و اب�زار براي جری�ان غرب زده 
داخلي براي فشار بر حاكميت جهت یك هدف 
جناحي- سياسي بر زمين مانده كه عبارت است 
از عادي س�ازي روابط ميان ایران با امریكا البته 
به قيمت چشم پوش�ي از منافع مل�ي و انقالبي. 
اینكه چند هفته اي است مقامات ارشد دولت امریكا 
با گردش مواضع نسبت به شروط دوازده گانه دونالد 
ترامپ از ضرورت مذاكرات جدید با ایران سخن به 
ميان آورده اند با توجه به رویكرد ایران س��تيزانه دو 
دولت دونالد ترامپ و باراك اوباما، تنها یك ش��وي 
تبليغاتي است به این دليل كه هر دوي آنها به كرات 
با اعمال و اجراي قوانين ضدایران��ي مانند »قانون 
ویزا«، »آیس��ا« و »كاتس��ا« برجام را نقض كرده و 
با تشدید فشارهاي خود به س��ایر كشورها مانع از 
عادي س��ازي روابط تجاري اقتصادي ایران با سایر 

كشورها شدند. 
»مایك پمپئ��و« وزیر خارجه امریكا روز دوش��نبه 
با تأكيد ب��ر اینكه دونال��د ترامپ تصمي��م نهایي 
در مورد مذاك��ره با ایران را خواه��د گرفت، عنوان 
داش��ت كه س��خنان اخير رئيس جمه��وري ایران 
همان پيشنهادي است كه او به جان كري و باراك 
اوباما ارائه كرده بود. این س��خن وزیر امور خارجه 
امریكا به اظهارات رئيس جمهور كش��ورمان مبني 
بر اینكه اگر امریكا دس��ت از زورگوی��ي بردارد ما 
آماده مذاكره مي باشيم، است. وزیر خارجه ایاالت 
متحده، همچنين در مصاحبه اي تلفني با روزنامه 
واشنگتن پست گفته است: »رئيس جمهور ترامپ 
اس��ت كه در نهایت تصميم خواه��د گرفت اما این 
همان مسير نازلي است كه دولت پيشين رفته و به 
توافق اتمي با ایران منجر ش��د. در حالي كه در این 
دولت، هم رئيس جمهوري و هم من معتقد هستيم 

آن توافق فاجعه بار بود.« 
اما برخالف هدف امریكایي ها، افكار عمومي ایران به 
ویژه بعد از رویكرد چهار ساله امریكایي ها در قبال 
برجام مطلقاً اعتمادي به پيشنهادات صرفاً تبليغاتي 
دولتمردان امریكا نداش��ته و چني��ن گفته هایي را 

تنها در جه��ت تعدیل قدرت منطق��ه اي و دفاعي 
ایران تفس��ير مي كنند. بس��ياري از كارشناسان و 
سياستمداران در داخل كش��ور نيز متاثر از فضاي 
جامعه تغيير ادبيات ظاهري امریكایي را با اهداف 

تبليغاتي تفسير مي كنند. 
   پيشنهاد مذاكره 

صرفًا تبليغات انتخاباتي است 
سيد جالل ساداتيان دیپلمات س��ابق كشورمان در 
همين باره اظهار كرد: از یك س��و مي توان گفت كه 
اقدامات ایران در مجموع لح��ن اروپایي ها را قدري 
تغيير داده اس��ت و از طرف دیگر موگریني مسئول 
سياست خارجي اتحادیه اروپا كه به عنوان حامی بقاي 
برجام و مذاكره با ایران شناخته مي شد، در این زمينه 
ابراز نگراني كرده است. در كل كشورهاي اروپایي پس 
از این اقدام ایران ابراز نگراني كرده اند. وي تصریح كرد: 
موضع گيري اخير تهران در قبال بي تعهدي اروپایي ها 
در رابطه با برجام، نگراني هایي را برانگيخته است. آنها 
نگران هستند كه گام دوم ایران باعث افزایش تنش ها 
و احتماالً وقوع درگيري شود كه هم از نظر امنيتي و 
هم به لحاظ اقتصادي به ضرر اروپایي ها خواهد بود. 
همچنين مقامات اروپایي حاضر در توافق هسته اي 
با هشدارهاي خود س��عي دارند تهران را از برداشتن 

گام هاي بعدي منصرف كنند. 

این دیپلمات سابق كش��ورمان اشاره كرد: احتمال 
دیگر این اس��ت كه گام هاي اخير ته��ران مي تواند 
اروپایي ها را از ایران دور و آنها را به س��مت امریكا 
ببرد و آنها از طریق آژانس و ح��كام آژانس بتوانند 
رأیي را عليه ایران از آن خود كنند كه مجدداً پرونده 
ایران را به ش��وراي امنيت بكشانند كه بعيد نيست 
این طرح ایاالت متحده و متح��دان منطقه اي اش 
از جمله عربس��تان و اس��رائيل باش��د. در نتيجه با 
شرایط فعلي در عين حال ایران مصمم بودن خود 
را در ادامه اقدامات اعالم و سياس��ت رسمي اش را 
مش��خص كرده اس��ت، هر چند دیگراني از جمله 
امانوئ��ل مكرون رئي��س جمهور فرانس��ه درصدد 
هس��تند كه به نوعي باب مذاكره را باز كنند. ایران 
تاكنون فق��ط در چارچوب برجام اع��الم آمادگي 
براي انجام مذاكره كرده است، اینكه آیا از آن عدول 
مي كند و به فراتر از برجام هم رضایت مي دهد یا نه 

در هاله اي از ابهام است. 
وي تصریح كرد: در همين راس��تا ترامپ در اوایل 
حضور در كاخ س��فيد اعالم كرد كه از معاهده آب 
و هوایي پاریس خارج خواهد ش��د كه این امر ابراز 
نگراني كش��ورهاي صنعتي را به دنبال داشت، زیرا 
هر یك از اعضا تعهداتي را در قبال كاهش گاز هاي 
گلخان��ه اي پذیرفته بودند، این درحالي اس��ت كه 

رئيس جمه��ور امریكا ب��ه خاطر مناف��ع اقتصادي 
این كش��ور حاضر نيس��ت از ميزان توليداتش در 
زمينه س��وخت هاي فس��يلي بكاهد و قوانين این 
معاهده را اجرا كند. در این ميان با توجه به نزدیك 
بودن انتخاب��ات دور آینده ریاس��ت جمهوري این 
كشور و تالش ترامپ براي كسب موفقيت در حوزه 
دیپلماسي، به دنبال كسب دس��تاورد هستند و به 
همين منظور هم تالش مي كنند در عرصه توافقات 
بين المللي از همه ابزار هاي موجود استفاده كنند، 
براي مثال ایران را دوباره به ميز مذاكرات برگردانند. 
موضوع نشاندن ایران بر سر ميز مذاكره البته خارج 
از برجام براي امریكا حتي فارغ از نتيجه آن دستاورد 

مهمي تلقي مي شود. 
   اشتباه محاسباتي امریكا و تمایل نداشتن 

ایران به مذاكرات مجدد
س��ي ان ان در گزارش��ي ب��ا پرداخت��ن به انتش��ار 
گزارش هاي جدید با »جيمز بویز« تحليلگر سياسي 
در همين باره به گفت وگو پرداخته است. سي ان ان 
از وي پرس��يد: ترامپ با خروج از توافق هس��ته اي 
مدعي شد كه این توافق نه تنها برنامه موشك هاي 
بالستيك را شامل نشده بلكه رفتار بي ثبات كننده 
ایران در منطقه را هم محدود نساخته است. مشخص 
نيست ترامپ این اطالعات را از كجا به دست آورده 

و در آن زمان چه كس��ي با رئيس جهموري موافق 
بوده است. مي دانيم كه »مایك پمپئو« وزیر خارجه 
امری��كا در آن موقع گفته بود ای��ران پایبند به این 
توافق بوده اس��ت. این تحليلگر سياسي پاسخ داد: 
درست است، این موضوع اندك زماني پس از آنكه 
»بوریس جانسون« وزیر وقت امور خارجه انگليس 
نتوانست دولت ترامپ را متقاعد به ماندن در توافق 

هسته اي كند، بيان شد. 
س��ي ان ان در ادامه مي افزاید: اكنون شاهد اشتباه 
محاس��باتي ترامپ هس��تيم، زیرا هيچ نشانه اي از 
تسليم شدن ایران دیده نمي شود، ترامپ مي گوید 
روش وي در قبال كره ش��مالي و تج��ارت با چين 

جواب داده است. 
روزنامه فيگارو نيز در گزارشي به نقل از یك منبع 
موثق در اليزه، نوش��ته اس��ت: رئيس جمهور ایران 
خواس��تار برقراري یك آتش بس اقتصادي اس��ت. 
مسئوالن جمهوري اسالمي خواهان ادامه مذاكره اند 
اما در عين حال مصمم هستند تا در برابر حداكثر 
فشار دونالد ترامپ حداكثر مقاومت را از خود نشان 
دهند. این روزنامه فرانس��وي همچني��ن در پایان 
مي نویسد: »رفع بحران برجام و آرام كردن ایران دور 
از دسترس به نظر مي آید. تجربه كره شمالي نشان 
مي دهد بهتر اس��ت ایران اول به سالح اتمي مجهز 

شود، سپس با واشنگتن مذاكره كند.« 
آنچه در این ميان مبرهن است این مسئله است كه 
محاسبات طرف امریكایي از ایران تا حدود بسياري 
تغيير كرده اس��ت، بر این منوال كه طرف ایراني با 
تهدید و تشدید فشار اقتصادي حاضر به گفت وگوي 
مستقيم با طرف غربي نيست و باید از مسير تقویت 
یك جریان سياسي در ایران به چنين هدفي نزدیك 
شد؛ سياس��تي كه حداقل از س��ال ۱3۷6 به این 
سو مورد توجه بس��ياري از مقامات، اندیشكده ها و 

سياستمداران امریكایي قرار گرفته است.

محمد دهقان، محمدحسن صادقي مقدم و هادي طحان نظيف 
با رأي نمایندگان مجلس به عضویت شوراي نگهبان درآمدند. 
به گزارش فارس، انتخاب س��ه نفر به عنوان عضو حقوقدان شوراي 
نگهبان از بين افراد معرفي شده از سوي آیت اهلل سيدابراهيم رئيسي 
رئيس قوه قضائيه در دستوركار نشس��ت سه شنبه مجلس شوراي 
اسالمي بود. وكالي ملت پس از استماع اظهارات كاندیداهاي معرفي 
ش��ده از س��وي رئيس قوه قضائيه، به محمد دهقان، محمدحسن 

صادقي مقدم و هادي طحان نظيف رأي مثبت دادند. 
براساس این گزارش، محمد دهقان 23۰ رأي، صادقي مقدم ۱۸۱ 
رأي و هادي طحان نظيف ۱56 رأي نمایندگان را كس��ب كردند. 
مس��عود پزش��كيان كه در غياب علي الریجاني اداره مجلس را بر 

عهده داش��ت، پس از اعالم نتایج آرا، گفت: از زحمات آقاي دهقان 
كه چهار دوره نماینده مجلس بودند، تشكر مي كنيم. رأي مجلس 
به ایشان به عنوان عضو حقوقدان ش��وراي نگهبان به معني قبولي 
استعفاي وي است. در ادامه محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران 
از همكاران خود در مجلس خداحافظي كرد. عبدالمحيد مرتضوي 
دیگر كاندیداي عضویت در شوراي نگهبان هم نتوانست اكثریت آرا 
را كسب كند. علي غالمي دیگر كاندیداي عضویت در شوراي نگهبان 

قبل از رأي گيري اعالم انصراف كرده بود. 
  3عضو جدید حقوقدان شوراي نگهبان را بهتر بشناسيم

در ادامه بخشي از سوابق سه عضو جدید حقوقدان شوراي نگهبان 
را مرور مي كنيم:

محمد دهقان متولد س��ال ۱34۱ در شهرستان طرقبه شاندیز و از 
اعضا و دبيركل جمعيت رهپویان انقالب اس��المي است. او نماینده 
مردم چناران، طرقبه و ش��اندیز در دوره هاي هفتم، هش��تم و نهم 
مجلس ش��وراي اس��المي بود. وي در انتخابات مجلس دهم نيز از 
همين حوزه انتخابيه به مجلس شوراي اس��المي راه یافت. محمد 
دهقان نایب رئيس فراكسيون نمایندگان والیي و عضو كميسيون 
قضایي مجلس شوراي اسالمي است. تأسيس خبرگزاري دانشجو 
نيز یكي دیگ��ر از فعاليت ه��اي محمد دهقان در عرصه سياس��ي 
و رس��انه اي محس��وب مي ش��ود. هادي طحان نظيف از سال 93 
عضو مجمع مش��ورتي حقوق��ي ش��وراي نگهبان اس��ت. پيش از 
 این و به مدت یك س��ال در س��ال هاي ۸۸ و ۸9 مدیر گروه حقوق 

اجتماعي- فرهنگي مركز تحقيقات شوراي نگهبان بوده و از سال ۸9 
مشاور معاون اجرایي و امور انتخابات این شوراست. او همچنين از 
سال 95 تا 96 هم دبير گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه 

امام صادق)ع( بوده است. 
محمدحسن صادقي مقدم داراي مدرك كارشناسي حقوق قضایي 
از دانشگاه تهران است و مدرك كارشناسي ارشد خود را نيز در سال 
۱36۷ در رشته حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرده 
اس��ت. وي همچنين داراي دكتراي حقوق خصوصي از دانش��گاه 
تربيت مدرس اس��ت. او در تير ماه سال ۱3۸۷ طي حكمي از سوي 
فرهاد رهبر، رئيس وقت دانشگاه تهران به عنوان مشاور عالي رئيس 

این دانشگاه منصوب شد.

مجلس به 3حقوقدان براي عضويت در شوراي نگهبان رأي داد
   مجلس

محاسبات طرف امریكایي از 
ایران تا حدود بسياري تغيير 
ك�رده اس�ت، بر ای�ن منوال 
كه ط�رف ایراني ب�ا تهدید و 
تشدید فشار اقتصادي حاضر 
به گفت وگوي مستقيم با طرف 
غربي نيس�ت و باید از مسير 
تقویت یك جریان سياسي در 
ایران به چنين هدفي نزدیك 
شد؛ سياس�تي كه حداقل از 
س�ال 1376 به این سو مورد 
توج�ه بس�ياري از مقامات، 
اندیشكده ها و سياستمداران 
امریكایي قرار گرفته اس�ت

محمد  اسماعیلی
   گزارش  یک


