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سیاسی

وطن امروز شماره 2737

گروه سیاسی :افکار عمومی در ایران بعد از خروج
آمریکا از برجام ،دنبال پاسخ این پرسش بودند که
آیا توافق هستهای ایران با گروه  5+1بدون حضور
آمریکا میتواند دوام بیاورد؟ آیا اروپاییان میتوانند
جای آمریکا را در اج��رای تعهدات بینالمللی در
مقابل ایران بگیرند؟ و آیا اصوالً برجام بدون حضور
آمریکا معنایی دارد؟
در هم��ان ابت��دای ام��ر ب��ا وج��ود اینک��ه
مذاکرهکنن��دگان ایرانی به وعدهه��ای اروپاییان
دل خوش کرده و عنوان میکردند حضور نداشتن
آمری��کا در برج��ام چن��دان هم در اص��ل ماجرا
خدش��های وارد نمیکند ،این روزها بیش��تر از هر
زمان دیگ��ری از وعده وعیدهای همتایان اروپایی
خود خس��ته ش��دهاند .آنها که قب��ل از مذاکرات
هستهای با گروه  5+1از ضرورت مذاکره با کدخدا
میگفتن��د ،حاال به این باور رس��یدهاند که غیر از
اینکه مذاکره با آمریکا فایدهای به حال کش��ور و
برداشته شدن تحریمها ندارد ،مذاکره با اروپاییان
نیز نتیجهای جز پش��یمانی به بار نیاورده اس��ت.
این س��ؤال اما همچنان پابرجا مانده است که آیا
برجام هنوز زنده اس��ت؟ آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در حالی هرچند ماه یکبار پایبندی ایران به
برجام را تأیید میکند که بهغیر از تحلیلگران رژیم
صهیونیستی ،کش��ورهای عرب منطقه و آمریکا،
حاال تحلیلگران اروپایی نی��ز بر این عقیدهاند که
برج��ام همان زمانی که ترام��پ از آن بیرون آمد،
«فروپاشید».
شاید به همین دلیل باشد که نباید این روزها
از صحبته��ا و همراهیه��ای مکرون ب��ا ترامپ
و اس��تقبال او از ش��کل گرفتن مذاک��رات جدید
بر سر فعالیتهای هستهای ،منطقهای و موشکی
ایران تعجب کرد .خبر دیگر که به نظر میرسد در
همین راستا قابل ارزیابی باشد ،استقبال آلمان از
شکلگیری مذاکرات جدید اروپا ،آمریکا و ایران بر
س��ر برجام است .مجله خبری واشنگتن اگزمینر،
این هفته در اینباره به نقل از یک دیپلمات آلمانی
نوش��ت« :قدرتهای اروپایی امیدوارند دور تازهای
ل گیرد که از
از مذاکرات بین آمریکا و ایران ش��ک 
فروپاشی کامل توافق سال  2015جلوگیری کند».
هایکو م��اس ،وزیر خارجه آلمان نی��ز در اینباره
افزود« :تنشهای اخیر نیازمند حضور ما اروپاییان
و همس��ایگان در جهت تنشزدایی و همزیستی
صلحآمیز است» .ماس ش��امگاه یکشنبه به وقت
ایران در اظهاراتی توهینآمیز گفت ایران باید برنامه
موشکی خود را محدود کند ،ضمن اینکه تعهدات
برجامیاش را نیز اجرا کند .اظهارات ماس نش��ان
میده��د آمریکا و اروپا حاال دیگر به صورت علنی
و عملی سیاس��تهای خود علیه ایران را یکدست
و منس��جم کردهاند .او اما در شرایطی از ضرورت
حضور و رهبری اتحادیه اروپایی در مذاکرات ایران
و آمریکا س��خن گفت که ترامپ با درخواس��ت از
ش��ینزو آبه ،نخس��توزیر ژاپن برای میانجیگری
میان تهران و واش��نگتن ،رسماً نقش اروپا در این
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نمیخواهیم معجزه کنیم ولی
در تالش برای حفظ برجام هستیم!

وزی��ر خارجه آلم��ان در نشس��ت خبری با
محمدجواد ظریف تصریح کرد :امروز صحبتهای
فش��ردهای درباره برج��ام و نح��وه ادامه برجام
داش��تیم و موضع ما  3کشور اروپایی حمایت از
برجام است البته معجزهای نمیخواهیم بکنیم
ولی در تالش برای حفظ برجام هستیم« .هایکو
ماس» با اشاره به دیدارهای منطقهای خود افزود:
«با تمام طرفین ک��ه در چند روز اخیر صحبت
ک��ردم ،هیچکس طرفدار این تنشها در منطقه
نبود و این پیام را از منطقه به ایران آوردم».

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ یک نگاه متفاوت به سفرهای وزیر خارجه آلمان و نخستوزیر ژاپن به ایران

ترامپ اروپا را بیاعتبار کرد
ترامپ پس از سفر به ژاپن و مانور روی کانال واسطهگری شینزو آبه با ایران ،مستقیما به اروپا رفت؛  3کشور اروپایی حاضر
در برجام را با سیاست خود علیه ایران همراه کرد و وزیر خارجه آلمان را برای اعالم این سیاست مشترک به ایران فرستاد
تا دولت ایران بیشتر از گذشته به بیاعتباری اروپاییها و وابستگی آنها به آمریکا پی ببرد

می��ان را نادی��ده گرفته و تغییر جهت سیاس��ت
خارج��ی آمری��کا از اروپا و خاورمیانه به س��مت
ش��رق را با این حرکت به نمایش گذاش��ته است.
اینکه ترامپ به غیر از ش��رکای اروپایی واشنگتن،
به س��مت ژاپن نی��ز گرایش پیدا ک��رده ،حاصل
سیاس��تهای یکجانبهگرایانه و خودخواهیهای
شخصی رئیسجمهور آمریکاست که حاضر نیست
دیگر قدرتهای اروپایی را به رس��میت بشناسد.
درگیریهای تج��اری آمریکا ب��ا اتحادیه اروپایی
و در عینح��ال ت�لاش او ب��رای به ثمر رس��یدن
بریگزیت و بعد از آن فرو پاشیدن اتحادیه اروپایی،
همه نمایانگر نقشه راه او برای بازگرداندن آمریکا
بهعنوان تنها ابرقدرت جهانی به دنیا و از بین بردن
قدرت تروئیکای اروپایی اس��ت .او در عینحال به
دلیل درگیریهای مرتبط با چالشهای تجاری با
اروپا ،دیگر به سران اروپایی اعتمادی برای پیشبرد
اهداف��ش ن��دارد و به همین دلی��ل خواهان ورود
بازیگ��ران جدید به عرصه ب��ازی دوگانه «مقابله-
مذاکره» با ایران اس��ت .وزیر خارجه آلمان با این
حال اما امیدوار به کانال آمریکا و اروپاست و تأکید
دارد «ما نباید تنها به فکر دیالوگ باشیم ،بلکه باید
آن را رهبری کنیم و این رهبری درست باید زمانی
صورت گیرد که تفاوتها به نقطه غیرقابلتحمل
رسیده و انتظار درگیریهای طوالنیمدت و عمیق
در بین قدرتها وجود دارد» .ماس دیروز به تهران
آمد؛ این سفر قبل از سفر شینزو آبه به ایران انجام
میش��ود و به نظر میرسد اتحادیه اروپایی بهرغم
کنار زده و منزوی ش��دن توس��ط دونالد ترامپ،
قصد دارد همچنان نقش اصلی خود در مذاکرات

را حفظ کند .اما این سؤال برای ایران باید بهوجود
بیاید که اگر اتحادیه اروپایی باوجود تمام وعدههای
خود نتوانس��ته کاری کند که بیرون رفتن آمریکا
در برجام واقعاً تأثیری بر روابط دوجانبه کشورمان
با این اتحادیه نداش��ته باشد ،چه ضرورتی دارد در
ادامه راه ،ایران مش��تاق حضور آنها در هر مذاکره
احتمالی دیگری باشد؟ فلسفه وجودی نمایندگان
اتحادی��ه اروپایی در مذاکرات منته��ی به برجام،
میزان روابط اقتصادی ای��ران و تروئیکای اروپایی
بود که آنها را بهعنوان ش��رکای اقتص��ادی ایران
مط��رح میکرد .بع��د از خروج آمری��کا از برجام،
این ش��رکا نتوانسته یا به قول دقیقتر ،نخواستند
شراکت خود را همچنان حفظ کرده و به وعدههای
خود عم��ل کنند .حاال ایران در ح��وزه اقتصادی
خود ش��رکای جدیدی در منطقه و در شرق آسیا
دارد و به نظر میرسد فلس��فه وجودی اروپاییان
در مذاکرات هستهای بشدت زیر سؤال رفته باشد.
ترامپ به این مسأله آگاه است .حاال او که با خروج
از برجام توانسته پای تجار اروپایی را از ایران بیرون
کشد ،میخواهد در گفتوگوهای احتمالی بعدی
با ایران ،آمریکا را تنها بازیگر اصلی میدان نش��ان
دهد .به همین دلیل هم اروپاییانی چون مکرون،
رئیسجمهور فرانس��ه ی��ا وزیر خارج��ه آلمان از
دور ت��ازه گفتوگوها با ایران بر س��ر فعالیتهای
منطقهای و موشکیاش حمایت میکنند ،چراکه
سعی دارند همچنان خود را در بازی حفظ کنند.
جمهوری اسالمی ایران در حال مشاهده یک
رقابت می��ان آمریکا و اروپا برای مذاکره اس��ت؛
مذاک��رهای که ه��دف آن ت��داوم تعطیلی برنامه

هس��تهای ایران و همچنین عقبنشینی ایران از
منطقه و نیز محدودس��ازی برنامه دفاع موشکی
اس��ت .ایران هرگز زیر ب��ار این مذاکرات نخواهد
رفت و مقامات ارش��د نظام در چند نوبت مبانی
این موضع را تشریح کردهاند .ایران اساسا آمریکا
و اروپ��ا را غیرقابل اعتماد میداند .هنوز تنها یک
سال از تجربه شکست برجام و شکست سیاست
اعتماد به مذاکره با آمریکا و اروپا گذش��ته است
و طی ای��ن مدت نمیتوان ای��ن تجربه بزرگ را
نادیده گرفت .بر همین اس��اس ایران بارها اعالم
کرده اس��ت اگر قرار باشد با آمریکای ترامپ پای
میز مذاکره بنشیند؛ آمریکا قبل از آن باید اعتماد
ای��ران را جلب کند که در صورت انجام مذاکرات
جدی��د و توافق احتمالی ،آمریکا به تعهدات خود
پایبند خواهد ماند نه اینکه مجددا همانند کاری
که ب��ا برجام ک��رد ،آن توافق را نی��ز به صورت
یکجانب��ه لغو کند .بر همین اس��اس ایران اعالم
کرده اس��ت اگر آمریکا خواه��ان مذاکره مجدد
با ایران اس��ت باید به برجام بازگش��ته و تعهدات
برجامی خود را انج��ام دهد؛ موضوعی که کامال
مشخص اس��ت دولت ترامپ آن را انجام نخواهد
داد ،چراکه اس��تراتژی ترامپ علیه ایران ،افزایش
فش��ارها بر ایران و گرفتن امتیازات بیشتر است.
بنابرای��ن موض��وع مذاک��ره با آمری��کای ترامپ
یا هم��ان آمری��کای آدمهای ناحس��ابی منتفی
اس��ت .در این می��ان اما نکتهای ک��ه پیشتر به
آن اش��اره ش��د بیاعتبار ش��دن کامل اروپاست.
این گمانه شاید بسیار دقیق باشد که گفته شود
در جری��ان خ��روج آمریکا از برجام و شکس��ت

■■تنها راه کاهش تنش در منطقه

وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک
با همتای آلمانی خود تأکید کرد تنها راه کاهش
تنش در منطقه ،توقف جنگ اقتصادی است.
به گزارش فارس ،محمدجواد ظریف دوشنبه
در نشس��ت خبری با هایکو ماس عنوان کرد:
تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی
آمریکا علیه ایران اس��ت که ترامپ اعالم کرده
در جن��گ اقتصادی با ایران اس��ت .وی افزود:
تنه��ا راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ
اقتصادی است.

برج��ام ،اروپ��ا بیش��تر از آمریکا آس��یب دید و
بیاعتبار ش��د .حاال بیش��تر از گذشته مشخص
شده اس��ت اروپاییها اساسا موجودیت مستقلی
از آمری��کا ندارن��د .ب��ر همی��ن اس��اس موضوع
ضرباالجل  60روزه به اروپا برای اجرای تعهدات
برجامیاش از همان زمان اعالم این ضرباالجل
پایان یافته بود .اروپا ح��اال نهتنها به فکر اجرای
تعهدات برجامی خود ،نیست بلکه دنبال آن است
تا در استراتژی فش��ار همهجانبه ترامپ بر ایران
ب��ا هدف مذاکرات جدید ،حضور داش��ته باش��د!
این یعن��ی پایان کار اروپا در ای��ران .و پایان کار
سلس��له زمزمههایی که تالش میکردند به بهانه
امید به اروپا ،همچنان تعطیلی برنامه هس��تهای
ایران را تا پایان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
کش بدهند! با در نظر گرفتن این ش��رایط البته
 2نکته بس��یار مهم وج��ود دارد؛ اول اینکه «آیا
برجام هنوز زنده است؟» برجام را اجرای تعهدات
کش��ورهای دخیل در آن زنده نگه میدارد پس
میت��وان بهجرأت بیان ک��رد برجام خیلی وقت
اس��ت که مرده و تنفس مصنوعی دولت روحانی
ب��ه او با اجرای دقیق تعهداتش ،آن هم در زمانی
ک��ه اتحادیه اروپایی از دور خارج ش��ده و آمریکا
هم هر روز تحری��م جدیدی به تحریمهای قبلی
اضافه میکند ،نمیتواند این معاهده را به حیات
بازگرداند .دوم نیز این واقعیت اس��ت که هم دم
ترامپ و ه��م دم اروپا طی هفتههای اخیر از زیر
پالت��وی رقابت برای مذاکره با ایران بیرون آمد و
بر همین اس��اس آشکار شد انگاره جنگ با ایران
اساسا در مخیله  2سوی آتالنتیک نمیگنجد.

گزارش «وطنامروز» درباره خاموشی اعضای شورای شهر تهران همزمان با منازعه سران احزاب اصالحطلب
بر سر حواشی شهردار شدن نجفی در سال 96

گزارش هر چند جنایت محمدعلی نجفی از
جهت مسؤولیتهای متعدد و رده
باالیش در دولت اصالحات و مدیریت شهری تهران
در دوران شورای شهر پنجم ،به چالشی اساسی برای
جریان اصالحات تبدیل شده اما دعوای این روزهای
احزاب اصالحطلب بیش��تر پیرامون فرآیند شهردار
ش��دن نجفی در س��ال  96و اطالع اعضای شورا در
آن زمان از پرونده نجفی اس��ت ،از این جهت انتظار
میرفت اعضای ش��ورای پنجم ش��هر تهران نسبت
به ای��ن موضوع واکنش نش��ان دهند ،ب��ا این حال
میدانداری احزاب اصالحطلب و سکوت اعضای شورا
ثابت کرد ش��ورای شهر در این دوره تا چه حد دچار
سیاسیکاری و تاثیرپذیری از بیرون شورا است.
به گزارش «وطنامروز» ،غالمحسین کرباسچی
دبی��رکل ح��زب کارگ��زاران س��ازندگی ،محس��ن
میردامادی دبیرکل حزب منحله مشارکت و نزدیک
به حزب اتحاد ملت ،حسین مرعشی سخنگوی حزب
کارگزاران ،حمیدرضا جالییپ��ور عضو حزب اتحاد
ملت و سعید شریعتی عضو حزب اتحاد ملت از جمله
افرادی بودند که در یکی دو هفته اخیر متاثر از جنایت
محمدعلی نجفی در قتل میترا استاد ،همسر دومش،
نسبت به حواشی انتخاب او به عنوان شهردار تهران
در تابستان  96موضعگیری داشتهاند .محور مواضع
این چهرههای سیاسی و حزبی نیز نه انتساب نجفی
به جریان اصالحات که برائتجویی نسبت به او و تبرئه
کردن احزاب متبوع خود در قضیه انتخاب ش��هردار
تهران در سال  96بوده است ،از این رو انتظار میرفت
اعضای شورای یکدست اصالحطلب پنجم شهر تهران
نیز ولو در راستای دفاع از خود وارد این منازعه شده
و نس��بت به رای خود در این موضوع واکنش نشان
دهند ،هرچند سکوت این اعضا و در مقابل میدانداری
چهرههای حزبی اصالحطلب در این مدت نشان داد
ش��ورای پنجمیها خیلی در انتخاب شهردار تهران
موضوعیتی نداشته و صرفا منویات احزاب و گروههای
سیاسی بیرون از شورا را اجرا کردهاند .کرباسچی که
در نخستین موضع جنجالی خود تنها ساعاتی پس
از وق��وع این جنای��ت در  7خردادماه از نقش برخی
جریان��ات در ایجاد این چ��اه ویل برای اصالحطلبان
گالیه کرده ب��ود در ادامه طی یادداش��تی در ارگان
حزب کارگزاران ،به صراحت اعالم کرد اعضای شورای

سکوت!

شهر تهران در زمان انتخاب نجفی به عنوان شهردار از
پرونده شخصی او مطلع بوده و صرفا بهخاطر مخالفت
با انتخاب محس��ن هاش��می بر انتخاب نجفی اصرار
داشتند .وی در اینباره نوشت« :متاسفانه استراتژی
نادرست برخی دوستان اصالحطلب ،آقای نجفی را در
موقعیت خطیری قرار داد و ایشان را به دست خویش
قربانی س��اختند .با وجود انتقال این پیام در سطوح
مختل��ف جبهه اصالحات ،و با وج��ود آگاهی برخی
اعضای شورای شهر از پرونده ،به علت بدگمانی آنان
به مقامات مسؤول ،شهرداری به دکتر نجفی رسید».
وی در همین راس��تا میافزاید 25« :مردادماه 1396
در جلسهای با حضور سران هم ه احزابی که در شورای
ش��هر تهران نماینده دارند و نیز با حضور  2-3نفر از
اعضای ش��ورای شهر ،از سوی یکی از دوستان اعالم
ش��د عالیترین نهادهای سیاسی کشور با شهرداری
نجفی مخالفند .در همان جلسه یکی از اعضای شورای
شهر مخالفت یکی از دستگاههای امنیتی با شهرداری
ایش��ان را اعالم میکند .پس از آن در جلسه دیگری
در تاریخ هشتم شهریورماه  1396همان عضو شورای
شهر تهران از مخالفت وزیر کشور با شهرداری نجفی
بر اس��اس گزارش و استعالم نهادهای امنیتی دولتی
خبر داد» .واکنش به این موضعگیری کرباسچی اما نه
از جانب اعضای شورای شهر که توسط  2چهره حزبی
انجام شد .نخس��ت جالییپور ،عضو شورای مرکزی
حزب اتحاد ملت ،دبیرکل حزب کارگزاران را به بیان
س��خنان کذب متهم کرد .وی در اینباره گفت2« :
س��ال پیش وقتی تمام اعضای شورای شهر (هر 21
عضو) آقای نجفی را بهعنوان شهردار انتخاب کردند،
برخالف اظهارات امروز آقای کرباسچی ،هیچکدام از

اعضای ش��ورا و نیز اعضای حزب اتحاد ملت از رابط ه
خانم میترا استاد و آقای نجفی خبر نداشتند .از ذکر
و نش��ر این س��خنان کذب توس��ط آقای کرباسچی
برخالف اخالق سیاسی عمیقا متاسفم» .در ادامه نیز
میردامادی ،دبیر کل حزب منحله مشارکت به میدان
آمد و در مقام دفاع از شورای پنجمیها ،ادعای اطالع
اعضای شورای شهر از پرونده شخصی نجفی در زمان
انتخاب شهردار را رد کرد .وی در اینباره نوشت« :در
هیچ یک از جلساتی که بحث آقای نجفی مطرح بود
آقای کرباسچی یا فرد دیگری کلمهای درباره مسائلی
ک��ه اخیرا حول و حوش آقای نجفی گفته میش��ود
مطرح نکرد ...مس��لما اگر دوستان کمترین اطالعی
از مس��ائل و ارتباطاتی که اخی��را درباره آقای نجفی
مطرح میشود داشتند با شهردار شدن وی مخالفت
میکردند .با ش��ناختی که از دوس��تان شورای شهر
هست مسلما آنها هم همینگونه عمل میکردند» .در
ادامه نیز سعید شریعتی ،عضو شورای مرکزی حزب
اتحاد ملت در گفتوگو ب��ا یک روزنامه اصالحطلب
گفت :نجفی  7ماه شهردار تهران بود و کرباسچی 7
ماه بیوقفه علی��ه او موضعگیری میکرد .وی افزود:
بیش از  ۱۰۰صفحه پرینت از مواضع آقای کرباسچی
و همحزبیهای��ش در روزنامه حزب کارگزاران علیه
نجفی وجود دارد .به گفت��ه عضو حزب اتحاد ملت،
کرباسچی خود را پدرخوانده تهران میپندارد؛ او تصور
میکند هرکسی ش��هردار میشود باید از کرباسچی
اجازه بگیرد!

■■برای نجفی حکم برائت صادر نمیکنم

علی شکوریراد ،دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز روز
گذشته طی یادداشتی پیرامون حواشی انتخاب نجفی

نماینده اصالحطلب مجلس ش��ورای اسالمی
گفت :آقای کرباسچی میگوید ما از موانع شهردار
ش��دن آق��ای نجفی اط�لاع داش��تیم و به همین
دلیل مخالف ش��هردار شدن نجفی بودیم .محمود
صادقی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره مشاجرات
صورت گرفته بین میردامادی و کرباسچی پیرامون
پرونده نجفی ش��هردار س��ابق تهران اظهار داشت:
مخالفتهایی که با ش��هردار شدن نجفی میشد،

وظیفه دولت ،پلیس و دستگاه قضا
حمایت از ناهیان از منکر است

آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی با اشاره به
ت�لاش برخی افراد در جه��ت رواج بیعفتی
و ناهنج��اری در جامعه تاکید ک��رد :دولت،
نیروی انتظامی و دس��تگاه قضایی مسؤولیت
دارند از امنیت روانی و اخالقی جامعه صیانت
کنند و اجازه ندهند کوچکترین بیعفتی و
ناهنجاری ،جامعه را تهدید کند .از طرفی امر
به معروف و نه��ی از منکر به موجب موازین
ش��رعی و قانون اساس��ی جمهوری اسالمی،
ام��ری عمومی و وظیفه همه مردم اس��ت و
دستگاههای انتظامی و قضایی نیز به موجب
ش��رع و قانون ،موظفن��د از آمران به معروف
و ناهیان از منکر حمای��ت کنند .به گزارش
میزان ،آیتاهلل رئیس��ی در جلسه مسؤوالن
عالی قضایی با اشاره به راهبرد امروز دشمنان
اظهار کرد :چندقطبی ک��ردن جامعه درباره
مس��ائل و سیاس��تهای بنیادین نظام مانند
پیش��برد توان دفاعی و موشکی و همچنین
حضور مقتدرانه ایران در منطقه ،ایجاد بحران
اجتماع��ی و در کنار اینه��ا کوبیدن بر طبل
مذاکره 3 ،راهبرد اساس��ی دشمن است که
باید همه م��ردم و مس��ؤوالن در این زمینه
هوشیار باشند.

«نزار ذکا» آزاد شد

خبرها و گزارشها حاکی از آن اس��ت که
توافق نهایی برای آزادی نزار ذکا حاصل شده
و وی بزودی از طریق حزباهلل به دولت لبنان
تحویل میش��ود .در همی��ن رابطه ،فارس به
نقل از یک منبع آگاه خب��ر تحویل نزار ذکا،
جاسوس آمریکایی  -لبنانی به حزباهلل لبنان
را تأیی��د کرد .گزارشه��ا همچنین حاکی از
آن اس��ت که موافقت ایران ب��ا آزادی ذکا در
چارچوب روابط حس��نه جمهوری اس�لامی
ایران با دولت لبنان و به درخواس��ت مقامات
ارشد لبنانی از جمله شخص رئیسجمهور این
کشور انجام شده است .بر این اساس ،ایران با
توج��ه به روابط نزدیک با بیروت در چارچوب
محور مقاومت ،با این درخواست موافقت کرده
است .نزار ذکا ،ش��هروند لبنانی مقیم آمریکا
ش��هریور  ۹۴در ایران بازداشت و بنا بر اعالم
مقامهای قضایی ایران به اتهام جاسوس��ی به
 10س��ال حبس و پرداخت  4/5میلیون دالر
جریمه نقدی محکوم شد.

الیحه سرمایهگذاری
بین دولت ایران و عراق تصویب شد

به عنوان شهردار تهران نوشت :معتقدم به هیچ وجه
نباید اجازه داد اختالفات گذشته اصالحطلبان بر سر
انتخاب نجفی به عنوان شهردار اسبق تهران ،برجسته
و کانون بحث شود .وی در ادامه با تاکید بر اینکه من
هرگز برای نجفی حکم برائت صادر نمیکنم ،نوشت:
زب��ان ما ،بهخاطر خطا و لغزش بارز وی ،در دفاع از او
کوتاه است بویژه حاال که به قتل همسر دومش اعتراف
کرده و بار این جنایت نیز برعهده او است .با این حال
لزومی ندار د چاقوی کسانی را که میخواهند ریشه او
را قطع کنند تیز کنیم.
■■نظری نداریم ،متأثریم!

با همه اینها چنانکه گذشت ،اعضای شورا تاکنون
موضع قاب��ل توجهی در اینب��اره نگرفته و ترجیح
دادهاند سیاسیون در موضوعات مرتبط با آنها اعالم
موضع کنند! تنها واکنش اعضای شورا به این غائله
مربوط میشود به یک واکنش چند خطی مرتضی
الویری .وی که پیش از آغاز به کار رس��می شورای
شهر پنجم و هنگام بررسی گزینههای پیشنهادی
ش��هرداری ته��ران از جمل��ه محمدعل��ی نجفی،
مسؤولیت ریاست موقت این شورا را برعهده داشت،
در توئیتر خود نوش��ت« :بر خ�لاف ادعای یکی از
فعاالن سیاسی مبنی بر اینکه قبل از انتخاب نجفی به

واکنش محمود صادقی به اظهارات کرباسچی درباره نجفی
عمدتا از س��وی نهادهای خاص بود که ممکن بود
منافعشان با حضور نجفی در شهرداری تهران مورد
مخاط��ره قرار گیرد اما اینکه نجفی برای ش��هردار
ش��دن واقعا مسالهای داش��ته یا نه ،کسی اطالعی
نداشته اس��ت .وی افزود :احتماال آقای کرباسچی
در ذهن خود مس��ائلی را داش��تهاند اما وقتی ابراز
نکردهان��د ،نمیتوانند براس��اس این ع��دم اطالع،
اش��خاص را مذمت کنند ،اگر نجفی برای شهردار

اخبار

شدن مشکلی داش��ته ،کرباسچی باید همان زمان
ابراز میکرد .نماینده مردم تهران در مجلس افزود:
نجفی در بی��ن گزینههای ش��هرداری 21 ،رأی را
کس��ب کرده اس��ت و حتی آقای محسن هاشمی
نیز به نجفی رأی داده اس��ت؛ از آنجا که محس��ن
هاشمی نزدیکترین فرد به کرباسچی بوده است،
رأی هاشمی به نجفی نشان میدهد کارگزارانیها
نیز به شهردار شدن نجفی رأی دادهاند.

عنوان شهردار ،در این زمینه به شورای شهر تذکراتی
داده شده ،به عنوان رئیس موقت شورا در آن مقطع
گواهی میدهم آن زمان هیچ نکته منفی از زندگی
ش��خصی نجفی نه از طرف این ف��رد و نه از طرف
نهادهای مس��ؤول به شورا اعالم نشد» .نکته جالب
توجه در این میان نوع موضعگیری رئیس ش��ورای
شهر بود .محسن هاش��می هفته گذشته در پاسخ
به سؤال خبرنگاران درباره ماجرای قتل میترا استاد
توسط محمدعلی نجفی ،ش��هردار اسبق پایتخت
واکنش نش��ان داد و گفت :این موضوع مردانه است
و وقتی جمع خبرنگاران مردانه شد ،پاسخگوی شما
هستم! علی اعطا ،سخنگوی شورای شهر تهران هم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون
این موضوع اظهار کرد :موضوع قضایی اس��ت و باید
در مس��یر خودش دنبال شود و من هم صالحیتی
برای اظهارنظ��ر در این موضوع ندارم .الهام فخاری،
عضو دیگر شورای شهر بیان کرد :چون این موضوع
به عنوان یک پرونده جنایی در حال پیگیری است،
تقاضا دارم به حواشی آن اضافه نکنید .وی افزود :این
حادثه نشانه آسیبپذیری همه انسانها و ضرورت
تحمل در تصمیمگیریهاست و تصمیمگیریهای
حساس و دقیق باید با در نظر گرفتن جوانب مختلف
انجام شود .همه ما از شنیدن این خبر متاثر شدهایم!
خلیلآبادی و س��االری ،دیگر اعضای شورای شهر
ته��ران نیز گفتند :ما در اینباره هیچ نظری نداریم!
گفتنی اس��ت سیاس��یکاری جریان اصالحات در
موضوعات مرتبط با مردم همچون مدیریت شهری
و امور شهرداری تاکنون انتقادات زیادی را به دنبال
داشته است ،چنانکه مهندس مهدی چمران ،رئیس
ش��ورای شهر ادوار دوم تا چهارم تهران نیز اخیرا در
گفتوگو ب��ا «وطنامروز» گفته بود :وضعیت فعلی
بهخاطر این اس��ت ک��ه این آقای��ان محو عملیات
سیاسی شدهاند و به کارهای اصلی نمیرسند».

مجلس ش��ورای اس�لامی الیحه موافقتنامه
س��رمایهگذاری بین ایران و ع��راق را به تصویب
رس��اند .به گزارش مهر ،نماین��دگان مجلس در
جلسه علنی عصر دیروز با  ۱۶۰رأی موافق ۶ ،رأی
مخالف و  ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۳نماینده
حاضر در جلسه علنی ،الیحه موافقتنامه تشویق
و حمای��ت متقابل از س��رمایهگذاری بین دولت
جمهوری اس�لامی ایران و دولت جمهوری عراق
را به تصویب رس��اندند .بر اساس ماده واحده این
الیح��ه ،موافقتنامه تش��ویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و
دولت جمهوری عراق ،مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶
ماده ،تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

سفیر فرانسه اخراج شود

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
ب��ا بی��ان اینک��ه اظه��ارات
اروپاییها نشان از رقابتشان
با آمریکا ب��رای نقض برجام
دارد ،گف��ت :از وزی��ر ام��ور
خارجه میخواهیم س��فیر فرانسه را به دلیل
مواض��ع مداخلهجویانه اخراج کند .به گزارش
مهر ،اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران
حزب موتلفه با اشاره به اظهارات جدید مکرون
در کنفرانس مش��ترک خبری با ترامپ گفت:
فرانسه از اول نقش پلیس بد را ایفا میکرد و
هنوز در این نقش باقی مانده است .همصدایی
او با ترامپ در نقض برجام و حتی فراتر از آن
نباید برای ما قابل تحمل باشد .دبیرکل حزب
موتلفه اس�لامی افزود :مکرون گفته تا ۲۰25
اب��زاری در اختیار داری��م و میخواهیم فراتر
برویم .میخواهیم فعالیتهای منطقهای ایران
را مهار کنیم و موشکهای بالستیک ایران را
کاهش دهیم .از این اظهارات معلوم میش��ود
اروپاییها در رقابت با آمریکا برای نقض برجام
هستند .ما جدا ً از وزیر امور خارجه کشورمان
میخواهیم سفیر فرانسه را به دلیل این مواضع
مداخلهجویانه و نقض آش��کار برجام از تهران
اخراج کند .شکست مکرون در انتخابات اخیر
از جبهه ملی فرانسه او را در موقعیتی ضعیف
قرار داده است.

