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سیاسی

وطن امروز شماره 2735

یکشنبه  19خرداد 1398

اخبار

«وطن امروز» واکنش اصالحطلبان به جنایت محمدعلی نجفی در به قتل رساندن همسرش را بررسی کرد

فروپاشی مبانی اصالحات

زن��ان دری��غ نک��رده بودن��د .مثال ش��هیندخت
موالوردی ،معاون رئیسجمهور در امور بانوان در
دول��ت یازدهم یکبار مدعی اعدام تمام مردهای
یک روستا در سیستانوبلوچستان و بیسرپرست
ش��دن زنهای آن روستا ش��ده بود! ادعایی که
البته به س��رعت تکذیب و حتی ب��ه اعالم جرم
علیه موالوردی در دس��تگاه قضایی منتهی شد.
در ماج��رای اخی��ر نوع مواجه��ه اصالحطلبان با
«یک زن قربانی خش��ونت» نیز تاملبرانگیز بود.
بهرغم شعارها و ادعاهای چندده ساله این طیف
در حمایت از حقوق زنان ،قومیتها ،اقلیتها و...
اما دری��غ از یک اظهارنظ��ر در حمایت از میترا
اس��تاد و محکوم کردن جنایت همحزبیشان .در
این موضوع نهتنها زنان شناختهشده اصالحطلب
که حتی اعضای زن فراکس��یون امید مجلس نیز
موضعی در حمایت از مقتول نگرفتند .تاسفآورتر
از همه اینکه علی مطهری که تا چند هفته پیش
عضو فراکس��یون امید و نایبرئیس اصالحطلب
مجلس هم بود ،طی یادداشتی درباره قتل میترا
اس��تاد به همه موضوعات با رب��ط و بیربط این
پرونده اشاره کرد اال دفاع از حقوق قربانی.

از جمل��ه نکات جال��ب پیرامون موضوع قتل
همس��ر ش��هردار پیش��ین ته��ران ،برائتجویی
گروههای مختلف اصالحطلب از نجفی است .این
در حالی اس��ت که ش��هریورماه  96هر  21عضو
اصالحطلب شورای شهر پنجم تهران متفقالقول
به او برای تصدی صندلی س��اختمان بهشت رای
داده بودند؛ چه اعضای منتس��ب به احزاب اتحاد
مل��ت و اعتم��اد ملی و چ��ه اعض��ای نزدیک به
کارگزاران س��ازندگی .اح��زاب اصالحطلب حتی
زمانی که اس��فندماه  96نجفی برای نخستینبار
درخواست استعفای خود از شهرداری را به شورای
شهر ارائه داد ،ضمن حمایت همهجانبه از او ،مدعی
فشارهای سیاس��ی جریان رقیب به نجفی بوده و
در این راستا حتی از اتهامزنی به برخی دستگاهها
و نهاده��ا نیز دریغ نکردند .ب��ا همه اینها جنایت
شهردار اصالحات در  7خردادماه  98موجب شد
احزاب یادشده بهسرعت تغییر موضع داده و حتی
در برائتجویی از ش��هردار منتخبشان به رقابت
با یکدیگر بپردازند .سریعترین اقدام در این راستا
از آن غالمحس��ین کرباسچی بود؛ دبیرکل حزبی
که نجفی هم روزگاری از اعضای ش��ورای مرکزی
ادامه از صفحه اول
تیتر یک
در ای��ن وضعی��ت ب��ه جای
توسعه مترو ،روی مباحثی سرمایهگذاری میکنند
که حت��ی اگر محقق هم بش��ود ،ت��ازه  2درصد
موثر اس��ت .اینها نش��ان میدهد کار کارشناسی
دنبال نمیشود .نتیجه این همه شعاری که برای
طرح بافتهای فرسوده دادند ،چه شد؟ ما آمدیم

کارشناس مسائل سیاسی با
بیان اینکه ش��عار «مذاکره»
فریب آمریکا برای تسلیم ایران
است ،گفت :اصرار آمریکا برای
مذاکره ،بر این مبناست که به
دنیا نشان دهد ما انقالب اسالمی را پای معامله
و زی��ر بلیت خود آوردیم .به گزارش تس��نیم،
حمیدرضا مقدمفر که در همایش پیشکسوتان
استان اصفهان س��خن میگفت ،ظلمستیزی
انقالب اسالمی و الگو شدن آن برای سایر ملل
و شکسته شدن هیمنه نظام سلطه و آمریکا را
اصل و ریش ه همه منازعات و هجمههای آمریکا
علیه جمهوری اسالمی دانست و تصریح کرد:
اصرار آمریکا برای مذاکره ،بر این مبناست که
به دنیا نش��ان دهد ما انقالب اس�لامی را پای
معامله و زیر بلی��ت خود آوردیم ،لذا نه نتیجه
مذاکره با آمریکا بلکه نفس پشت میز مذاکره
نشاندن ایران با هر نتیجهای برای آمریکاییها
مهم است .وی با تأکید بر اینکه «امروز راهحل
مقابله با طراحیها و سناریوهای دشمن ،نظریه
مقاومت است که مقام معظم رهبری در مراسم
 14خرداد در حرم مطهر امام خمینی(ره) به آن
تأکید کردند» ،بهترین راهکار در شرایط کنونی
را عمل به نظریه مقاومت دانست.

که ب��ا ورود به زندگی اف��راد معتبر مثل خودت
ماموریت نابودی دارند .احس��نت به تو اما کاش
جز کشتن انتخاب بهتری داشتی».

■■آخرین تالشها برای نجات اصالحات از چاه ویل

چن��د روز پس از فضاس��ازیهای مس��موم
خبرنگاران اصالحطلب ،نوبت چهرههای ارش��د
ای��ن جریان سیاس��ی ب��ود تا با ه��دف تخفیف
جنایت نجفی ،اتهامزن��ی به مقتول و همچنین
دس��تگاههای امنیتی را در پی��ش بگیرند با این
امید که جریان اصالح��ات را از چاهویل حادثه
پی��ش آمده بیرون بکش��ند .این اف��راد چنانکه
انتظار میرفت با پرس��تو نامیدن میترا اس��تاد،
نجف��ی را حداکثر قربانی ی��ک عملیات امنیتی
معرف��ی کردند .علی مطهری ،عضو فراکس��یون
امید در این باره در اینستاگرام خود نوشت« :از
اخبار رس��یده(!) و خصوصا س��خنان خود آقای
نجفی معلوم ش��د افرادی در کشور پرستوهایی
دارند که گاهی بر گرد سیاس��یونی که منتقد یا
مخالف به ش��مار میروند به پرواز درمیآیند و
آن��گاه فیلم و عکس تهیه میکنند برای بس��تن
ده��ان او و حذف وی از عرصه سیاس��ت ،غافل
از اینکه اگر این روشها در دنیا رایج و مرس��وم
است و مجاز شمرده میشود ،برای یک مسلمان
مجاز نیس��ت ،بلکه حرام است .تجسس در امور
داخلی زندگی مردم از نظر اس�لام مجاز نیست
حتی برای یک هدف مقدس .امیدوارم ماجرای
آق��ای نجف��ی نقطه ش��روعی برای ت��رک این
روشها باشد».
محس��ن آرمین ،فعال سیاس��ی اصالحطلب
نیز در یادداش��تی مشابه نوشت« :نمیدانم میترا
استاد بر اساس طرح برادران امنیتی وارد زندگی
نجفی شده اس��ت یا نه اما تردید ندارم دستکم
از زمان��ی که وارد زندگی او ش��ده ،همچون یک
پروژه مدیریت شده است تا در زمان مناسب از او
اس��تفاده شود .آنها که پروژه میترا استاد را کلید
زدند یا دس��تکم مدیریت کردن��د تا به مقاصد
زشت خود برسند در فرجام غمبار و عبرتانگیز
این ماجرا سهیم هستند و اگر نه امروز ،فردا در
پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشند».
جالبت��ر از هم��ه موضعگی��ری محم��ود
صادق��ی ،نماین��ده پرحاش��یه مجل��س و عضو
فراکس��یون امید بود که اساسا قتل میترا استاد
توس��ط نجف��ی را منکر ش��د(!) وی طی توئیتی
در ای��ن خصوص نوش��ت« :یک وکی��ل باتجربه
این فرضیه را طرح کرده که نجفی مباش��ر قتل
نیس��ت و قتل را به گردن گرفته اس��ت .با توجه
به ش��خصیت نجف��ی و حاالت او پ��س از وقوع
قتل و قرائ��ن متعدد دیگر ،صح��ت این فرضیه
بعید به نظر نمیرسد».
■■سکوت برهها!

در کنار همه اینه��ا اما از واکنشهای عجیب
زن��ان اصالحطل��ب و مدعی همیش��گی حقوق
زن��ان ه��م نبای��د گذش��ت .چهرههای��ی چون
اله��ه کوالیی ،معصوم��ه ابتکار ،لعی��ا جنیدی و
شهیندخت موالوردی در ماجرای جنایت نجفی
یا س��کوت کردند یا همچون دیگر اصالحطلبان
روی��ه تهمتزن��ی به مقت��ول این حادث��ه را در
پی��ش گرفتند .به عبارتی جری��ان اصالحات که
همیش��ه مدعی حمای��ت از زنان ب��ود نهتنها در
برابر خش��ونت علی��ه زنان آن ه��م در حد یک
قتل س��کوت اختیار ک��رد بلکه خود دس��ت به

نماییازمحلقتلمیترا استاد

گروه سیاس�ی :جنایت محمدعلی نجفی در قتل
همسر دومش میترا استاد ،به معنای واقعی کلمه
شلیک به قلب اصالحات بود .معاون رئیس دولت
اصالحات ،شهردار اصالحات و عضو اصالحطلب
شورای سوم شهر تهران مرتکب جنایتی بیسابقه
ش��ده و با ش��لیک  5گلوله از اس��لحهای که به
صورت غیرقانونی در اختیار داشته ،همسر دومش
را به قتل رسانده است .تاثیرپذیری جریان متبوع
نجفی از این فاجعه ،بدیهی و بینیاز از اس��تدالل
است؛ چه اینکه غالمحسین کرباسچی ،دبیرکل
یکی از احزاب اصلی اصالحات در همان س��اعات
اولی��ه پس از وقوع قتل ،ای��ن حادثه را چاهویلی
ب��رای اصالحطلبان توصیف ک��رد و اخیرا نیز در
گفتوگویی با یک روزنامه اصالحطلب به صراحت
گف��ت« :نمیتوان اف��راد را از جریاناتی كه به آن
منتسب هس��تند جدا كرد .اگر كسی در پست و
مسؤولیتی موفق باشد به پای مجموعهاش نوشته
میشود و برعكس؛ عدم موفقیت ایشان یا اعضای
شورای شهر یا ش��هرداری یا هر منصب دیگری
به پای مجموعه اصالحات نوش��ته میشود .مگر
میت��وان ای��ن  2را از هم جدا ك��رد؟ هر جریان
سیاس��ی وقتی یك مسؤولی را روی كار میآورد■■ ،پادوهای بیاخالق
خ��واه ناخ��واه عملكرد او هم به پ��ای آن جریان
خبرنگاران اصالحطلب در ماجرای قتل میترا
نوشته میشود».
اس��تاد به دست شهردار محبوبش��ان ،مرزهای
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،ب��ا هم��ه اینها بیاخالق��ی را جابهجا کردند .در این مدت تقریبا
اصالحطلبان تصمیم گرفتند
اتهامی نبوده که از سوی این
به جای مواجه��ه صادقانه با محسن آرمین :نمیدانم میترا استاد جماعت ب��ه مقتول نس��بت
واقعی��ت پیشآمده ،نجفی و بر اساس طرح برادران امنیتی وارد داده نشده باش��د؛ از اتهامات
بالطبع جری��ان اصالحات را زندگی نجفی ش�ده اس�ت یا نه اما غیراخالق��ی تا اتهام پرس��تو
تبرئه و همچنین زن قربانی تردید ندارم دس�تکم از زمانی که بودن و ارتباط وی با نهادهای
این ماجرا را بار دیگر قربانی وارد زندگ�ی او ش�ده ،همچون یک امنیت��ی و حت��ی مهدورالدم
کنند! در این راستا از سویی پروژه مدیریت شده است تا در زمان دانس��تن مقت��ول .یک��ی از
خبرن��گاران اصالحطل��ب در
س��یل اتهام��ات غیراخالقی مناسب از او استفاده شود
روانه مقت��ول و خان��واده او محمود صادقی :یک وکیل باتجربه رش��ته توئیتی پیرامون میترا
شد و از س��وی دیگر هجمه این فرضی�ه را طرح کرده که نجفی استاد نوشت« :گفتوگویی با
گسترده به نهادهای امنیتی مباشر قتل نیست و قتل را به گردن یکی از دوستان نزدیک میترا
و اطالعات��ی در دس��تور کار گرفته اس�ت .با توجه به شخصیت داش��تم .میترا پرس��تو بوده،
ق��رار گرف��ت؛ هرچن��د در نجف�ی و حاالت او پس از وقوع قتل کاش فقط پرستو بود .نجفی
ابت��دای ای��ن پروژه س��ران و قرائ�ن متعدد دیگ�ر ،صحت این رو با حرفه��ای خیانتآمیز
و تحریککنن��ده ب��ه جنون
اصالحات س��کوت ک��رده و فرضیه بعید به نظر نمیرسد
عملیات غیراخالقی مذکور را
میرس��ونده»« .از نجف��ی و
به پادوهای خبرنگار خود واگذار کردند.
کارش دفاع نمیکنم اما دلیل نداره از طرف دوم
در ادام��ه این رویکرد اما خود اصالحطلبان به ماجرا فرشته بس��ازیم وقتی نهتنها پرخطا بوده،
می��دان آمده و از علی مطهری تا محمود صادقی بلکه اعمال غیراخالقی و غیرانسانی داشته .پرستو
و محس��ن آرمی��ن ب��ا موجس��واری روی فضای رو فرشته جا نزنیم»!
ایجادش��ده توس��ط خبرن��گاران اصالحطلب ،از
یکی دیگر از روزنامهنگاران اصالحطلب نیز در
هیچ تهمتی به میترا استاد و همچنین نهادهای ای��ن باره توئیت کرده بود :نجفی بعد از کش��تن
امنیتی دریغ نکردند؛ موضوعی که نشان داد این همس��ر دوم��ش و در س��اعاتی که خب��ری از او
رفتارهای غیراخالقی صرف��ا محدود به یکی ،دو نب��ود ،به قم رفته بود ،برخ��ی اخبار هم حکایت
نف��ر از خبرنگاران اصالحطلب نب��وده و اتفاقا در از آن دارد که نجفی اعالم کرده همس��رش را به
دس��تور کار کلیت این جریان قرار داشته است .دلیل ارتباط با مردی دیگر مهدورالدم (کسی که
این جریان در این مسیر حتی تا انکار قتل میترا خونش باطل است) میدانسته .با این مقدمه حاال
استاد به دست نجفی هم پیش رفت ،در حالی که «قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول» را
نجفی همان عصر  7خرداد به قتل همسر دومش جستوجو کنید».
اقرار کرده بود!
جالبتر از همه پس��ت اینس��تاگرامی مطهره
نکت��ه قابل توجه درب��اره مواجهه غیراخالقی ش��فیعی ،خبرنگار روزنامه اصالحطلب آرمان بود
اصالحطلب��ان با جنای��ت نجفی ،س��کوت زنان که ضمن س��تایش نجف��ی ذیل تصوی��ری از او
مشهور این طیف سیاسی چون ابتکار ،موالوردی نوش��ته بود« :چش��مهات پر از غروره و اطمینان
و جنیدی بود؛ چهرههایی که در طول س��الهای از مس��یری ک��ه انتخ��اب کردی .فدای کش��تن
گذش��ته از هیچ دس��تاویزی ولو شایعات و اخبار میترا نش��دی ،بلکه با بزرگواری خودت را فدای
دروغ برای بهرهبرداریهای سیاس��ی در موضوع آگاهس��ازی جامعه از نقش بیهویتهایی کردی

شعار مذاکره ،فریب آمریکا
برای تسلیم ایران است

خشونت گس��ترده و سازمانیافته نسبت به زنان
با تهمتپراکنیهای مضاعف علیه همسر مقتول
نجف��ی زد .در این میان الهه کوالیی که پیش از
این در توئیتی نوش��ته بود جای حیلهگر خواندن
زنان باید برای آموزش مردان سستعنصر اقدام
کرد ،فردای قتل میترا استاد نوشت« :چرا نجفی
پیامدهای چوب نه ،که دست در النه زنبور کردن
را فراموش کرد؟»
معصوم��ه ابتکار ه��م که انتظ��ار میرفت به
عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
از حقوق مقت��ول زن این حادث��ه حمایت کند،
ترجی��ح داد در قبال جنایت ش��هردار اصالحات
سکوت کند.
جالبت��ر از همه نظر ش��هیندخت موالوردی
بود ک��ه در توئیتی نوش��ت« :گاهی س��کوت از
س��ر رضایت نیس��ت ،گاهی س��کوت سرشار از
ناگفتههاست و شاید سکوت برهها! همه سکوتها
از ی��ک جنس نیس��تند تو خ��ود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل!»...
این رویک��رد دوگانه زن��ان اصالحطلب البته
واکنشهای��ی را هم ب��ه دنبال داش��ت ،چنانکه
تهمینه میالنی در صفحه ش��خصی خود نوشت:
«قض��اوت! ی��ک زن جوان به قتل رس��ید .یعنی
برای همیش��ه مرد .هیچ ی��ک از مدعیان حافظ
کرامت انس��انی و وجدانهای بیدار ،از این زن و
فرزند نوجوان او ح��رف نمیزنند! هیچکس این
پس��ر نوجوان و خانواده میت��را را برای مصیبت
پیشآم��ده ،دلداری نمیدهد! بحث بر س��ر یک
مرد سیاس��ی اس��ت که مرتکب قتل عمد شده
اس��ت و کمی از بقیه سیاس��تمداران باسوادتر و
خوشنامتر است!»

و حتی هیأت موس��س آن به شمار میرفت .وی
هم��ان عص��ر هفتم خ��رداد در توئیتی نوش��ت:
«ماهیت تاسفبار حادثه قتل میترا استاد هر چه
باش��د نمیتوان مسؤولیت کس��انی را که  2سال
قبل بهرغم اصرار و تذکر برخی دلس��وزان و مراکز
مس��ؤول ،این چاهویل را برای اصالحات و نجفی
حفر کردند ،نادیده گرفت» .توئیت کرباسچی که
صراحتا برخی احزاب اصالحطلب پیگیر ش��هردار
ش��دن نجفی را خطاب قرار داده ب��ود روز بعد از
آن نیز در صفحه نخست روزنامه سازندگی ،ارگان
حزب کارگزاران نقش بست .در مقابل اما روزنامه
شرق ،فردای قتل میترا استاد ،تصویری درمانده از
نجفی را با تیتر «سرنوش��ت تلخ یک تکنوکرات»
منتش��ر کرد تا با توجه به اش��تهار اعضای حزب
کارگ��زاران به تکنوک��رات بودن ،اینگونه پاس��خ
ارگان حزب کارگزاران را داده باش��د .ماجرا البته
به اینجا ختم نش��د و کرباسچی طی گفتوگویی
با روزنامه اعتماد که هفته گذش��ته منتش��ر شد،

روسیه:

نماینده روسیه در اتحادیه اروپایی روز جمعه
اظهار داشت اگر س��ازوکاری که اروپاییها برای
تس��هیل تجارت با ایران راهان��دازی کردهاند قرار
نبود تحریمهای آمریکا را دور بزند برای چه ایجاد
شد؟ به گزارش فارس ،والدیمیر شیزوف سستی
کش��ورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان به
موجب برجام در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داد.
وی در گفتوگو با ایتارتاس گفت« :این مکانیسم
مس��تقر ش��ده ولی تا به حال با جنب و جوش
دنبال نشده است .تنها چیزی که میتوان به آن
افتخار کرد این است که باالخره چند معامله در
چارچوب آن انجام ش��ده است .اما این معامالت
در زمین��ه محص��والت غذایی اس��ت ک��ه اص ً
ال
تحت شمول تحریمها قرار نمیگیرد» .شیزوف
تأکید کرد« :بنابراین ،این س��ازوکار تجربهای در
زمینه دور زدن تحریمها به شمار نمیرود .طبعاً
پرسیدن این سوال منطقی است :اگر این کانال
ب��رای انجام مبادالت مالی مربوط به آن دس��ته
کاالهایی ایجاد شد که مشمول تحریمها نیست
اص ً
ال چه نیازی به آن بود؟ همکاران اروپایی من
همچنان میگویند تازه این اول کار است».

نجفی خبر نداشتند و آقای کرباسچی حامل هیچ
پیامی در اینباره از س��وی خودش یا سازمانهای
رسمی اطالعاتی به آنان نبود .حتی اعضای حزب
کارگزاران هم به شهرداری نجفی رای دادند .روشن
است که اگر ایشان در زمینه ارتباط آقای نجفی با
خانم اس��تاد اطالعات موثقی داشتند و در اختیار
همحزبیهایشان میگذاشتند آنها به شهرداری او
رای نمیدادند .درباره همحزبیها در حزب اتحاد
ملت نیز اطمینان دارم اگر درباره این ارتباط چیزی
میدانستند قطعا از شهرداری آقای نجفی حمایت
نمیکردند .بعضی از افرادی که در فرآیند انتخاب
شهردار فعال و مطلع بودند معتقدند علت مخالفت
جناب کرباسچی با شهرداری نجفی مساله دیگری
بود و در هر حال هیچکدام از اعضای شورا و احزاب
اصالحطلب اطالعی از ارتباط آقای نجفی با خانم
میترا استاد نداش��تند .از ذکر و نشر این سخنان
کذب توس��ط آقای کرباس��چی برخ�لاف اخالق
سیاسی عمیقا متاسفم».

آقایان محو عملیات سیاسی شدهاند
گفتیم بافتهای فرسوده از هر نوع عوارضی معاف
هستند و الزم نیست بابت عوارض مبلغی بپردازند
که ناگهان دیدیم تحرکی در بازس��ازی بافتهای
فرس��وده اتفاق افتاد .خب! بیایند همین تحرک را

دنبال کنند .باید به اینها رسیدگی شود؛ به مترو،
اتوب��وس ،ترافیک ،بافتهای فرس��وده ،طرحهای
ن و کارهای نمایشی و مقاله
عمرانی و . ...با شعار داد 
نوشتن و پرخاش کردن به منتقدان و ناکارآمدی

را متوجه قبلیها کردن کاری جلو نمیرود و البته
دیگر کارایی هم ندارد.
نکته جالب اینکه این وضعیت در حالی است که
دولت هم با این ش�ورای شهر و شهرداری همسو

عضو حزب موتلفه اس�لامی
ب��ا انتقاد از تعل��ل اروپاییها
در گام جدی��د برجام��ی
ای��ران گف��ت :دلیل��ی ندارد
همچنان در برابرشان صبور
باشیم .حمیدرضا ترقی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اش��اره به فرصتهایی که
ایران در قالب برجام ب��ه اروپا داد ،گفت :اقدام
اخیر ش��ورای عالی امنیت ملی دیرهنگام بود،
چرا که باید زودتر ش��ورای نظ��ارت بر برجام
تصمیم به مقابله به مثل میگرفت و این تاخیر
فش��ار زیادی روی مردم آورد و مردم مشکالت
عدیدهای را تحم��ل کردند .وی ادام��ه داد :از
طرفی وقت��ی موضع اروپا و آمریکا مش��خص
اس��ت دلیلی ندارد ما همچنان امیدوار باشیم
و بدون هیچ پایه و اساس��ی صبر و مدارا کنیم.
ترقی خاطرنشان کرد :ما باید هرچه زودتر پروژه
تحقیقاتی و تولید سانتریفیوژ را در سایت فردو
آغاز کنی��م و به نظ��رم  ۶۰روز فرصت زیادی
اس��ت و حداکثر باید  2هفته زمان میدادند تا
اروپاییها اقدامات الزم را انجام دهند و دلیلی
برای این نوع تاخیرها در اقداماتی که اروپاییها
متعهد بودند ،وجود ندارد.

اینستکس برای چه ایجاد شد؟

دعوا بر سر نخواستن نجفی
در توضیح توئیت جنجالی خود گفت :آن توئیت
برای تنبیه كس��انی بود كه آن روز (زمان انتخاب
نجفی برای ش��هرداری تهران) فقط به دلیل این
توجیهات و لجبازیهای سیاسی و بخشی هم به
دلیل مخالفت با مرحوم هاشمی و خانواده ایشان
كار شورا و شهرداری را به این فضاحت كشاندند.
وی افزود :من شخص آقای جهانگیری و دوستان
حزب اتحاد و مش��اركت را با همه ارادت و رفاقتی
كه داریم در این امر مقصر میدانم .ما باید با مردم
و نظام صادق باش��یم .در واکنش به این اظهارات
کرباسچی ،جالییپور ،عضو شورای مرکزی حزب
اتح��اد ملت ،دبیرکل حزب کارگ��زاران را به بیان
س��خنان کذب متهم ک��رد .وی در اینباره گفت:
« 2س��ال پیش وقتی تمام اعضای ش��ورای شهر
(هر  21عض��و) آقای نجفی را بهعنوان ش��هردار
انتخ��اب کردند ،برخ�لاف اظهارات ام��روز آقای
کرباسچی ،هیچکدام از اعضای شورا و نیز اعضای
حزب اتحاد ملت از رابط ه خانم میترا استاد و آقای

دلیلی ندارد در برابر اروپا
خیلی صبور باشیم

واکنش ایران
به تحریم شرکتهای پتروشیمی

است و شهردار در جلسات هیات دولت حضور پیدا
میکند.

بله! اینها درآمدهایش��ان هم محقق ش��ده
است .س��ال گذش��ته  100درصد محقق شده
اس��ت ،بنابراین پول دارن��د و نمیتوانند بگویند
پ��ول نداریم .ولی معلوم نیس��ت چ��را اینطور
میشود!

سخنگوی وزارت امور خارجه
تحریمشرکتهایپتروشیمی
ایران را ش��دیدا ً محکوم کرد
و آن را مص��داق تروریس��م
اقتصادی خواند و گفت :تنها
ی��ک هفته صبر نی��از بود تا پوچ ب��ودن ادعای
ترامپ برای مذاکره ثابت شود .به گزارش فارس،
س��یدعباس موس��وی در واکنش به اقدام تازه
وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم شرکتهای
پتروش��یمی ایران ،ای��ن اقدام رژی��م آمریکا را
ش��دیدا ً محکوم کرد و آن را مصداق تروریس��م
اقتصادی و در ادامه خصومتهای مستمر کاخ
س��فید علیه ملت ایران خواند .موسوی اضافه
کرد :تنه��ا یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن
ادعای رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره با ایران
ثابت شود .سیاست فشار حداکثری آمریکا یک
سیاست شکستخورده است.

