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اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتوگو با «ایران»:

جایزه  3میلیون دالری
نماینده کهنوج برای قتل ترامپ

اصالح طلبان در حال حاضر امکان ارائه فهرست انتخاباتی ندارند

امروز شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان درباره انتخابات تصمیم می گیرد
مهراوه خوارزمی
خبرنگار

٭٭٭

وضعیــت کلــی حــزب اعتمــاد ملــی و
اصالحطلبان از حیث تعــداد داوطلبان
تأیید صالحیت شده و نحوه حضورشان
در انتخابــات آتــی مجلس به چــه ترتیب
است؟
تقریبــاً بیــش از  70نفــر از اعضــای
حزب اعتماد ملی در سراســر کشور ثبت
نــام کــرده بودند کــه همه آنها بر اســاس
بندهــای  2 ،1و  3مــاده  28کــه مربــوط
به عــدم التــزام عملــی به اســام ،نظام
جمهــوری اســامی و اصل والیــت فقیه
اســت رد صالحیت شدند .به این ترتیب
مــا با این وضعیت امکان ارائه فهرســت
در هیــچ یــک از اســتانها را نخواهیــم
داشــت .در شــورای عالــی سیاســتگذاری
اصالحطلبــان هــم همیــن بحــث در
جریان است زیرا ما اصالح طلبان تقریباً
در هیــچ یــک از اســتانها امــکان ارائــه
فهرســت را نداریم .به همین دلیل امروز
(چهارشــنبه) شــورای عالــی جلســه ای
برگزار خواهد شــد تا در این باره تصمیم
گیری شود.
بــا ایــن حســاب ممکــن اســت از
اصالحطلبانــی کــه تأییــد صالحیــت

باشگاه خبرنگاران جوان

شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان
امــروز دربــاره نحــوه حضــور ایــن جریان
سیاســی در انتخابــات مجلــس یازدهــم
تصمیم گیری میکند .اســماعیل گرامی
مقدم ،ســخنگوی حزب اعتمــاد ملی در
گفــت و گــو با «ایــران» ضمن اعــام این
خبــر گفت کــه از حــزب متبوعــش هیچ
داوطلبی تأیید صالحیت نشــده اســت و
براساس مجموعه شرایط ارائه فهرست
در هیــچ یــک از اســتانهای کشــور بــرای
اصالحطلبان ممکن نیست.

رایزنی فراکسیون امید با شورای نگهبان

دیروز اعالم شد که فراکسیون امید دو عضو خود را مأمور رایزنی برای بررسی مجدد پرونده اعضای رد صالحیت
خبــــر شدهاش با شورای نگهبان کرده است؛ علیرضا محجوب و مصطفی کواکبیان .عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس
فراکســیون امید در همین رابطه به «ایلنا» گفته اســت «استراتژی این انتخاب این بوده که این نمایندگان از بین
کسانی انتخاب شوند که خودشان تأیید صالحیت شدهاند و امکان و توان چانهزنی داشته باشند و نسبت به سایر نمایندگان هم از
فراغ بال بیشتری برخوردار باشند ».علیرضا محجوب درباره اینکه برنامه آنها در روزهای پیش رو چه خواهد بود ،به «ایسنا» گفته
که «ما قرار اســت مذاکراتی داشــته باشــیم و کمک کنیم تا موضوعات را بین شورای نگهبان و نمایندگان رد صالحیت شده عضو
فراکســیون منتقل کنیم ».به گفته محجوب ،عدد رد صالحیت شــدگان فراکســیون امید تا اینجا  42نفر اســت .آن طور که دیروز در
راهروهای مجلس گفته میشد محمدرضا عارف هم قرار است جداگانه رایزنیهایی برای تجدید نظر شورای نگهبان در صالحیت
این  42نفر داشته باشد.
شــدهاند ،بخواهیــد کــه انصــراف دهند؟
یــا ایــن افــراد منفــرداًدر انتخابــات نامزد
خواهندبود؟
بــا اغمــاض میتوانیم بگوییــم که 21
چهره اصالحطلب در سراسر کشور تأیید
شــدهاند .بــا این تعــداد ما عمــاً نه تنها
امــکان ارائه هیچ فهرســتی نداریم بلکه
عمالً امکان رقابت برایمان وجود ندارد.
بنابرایــن ما ایــن نامزدهــا را آزاد و مختار
میگذاریــم کــه در انتخابــات حضور پیدا
کنند یا خیر .امــا به مردم اعالم خواهیم
کــرد کــه نمیتوانیم لیســت بدهیــم زیرا
بــا ایــن تعــداد اصالحطلب تأیید شــده
مــا امکان حضــور حزبی و تشــکیالتی در
انتخابات را نداریم.
بر اســاس اخبار منتشر شــده در دو سه روز

آقای عــارف و برخــی دیگــر از نمایندگان
عضو فراکســیون امیــد مجلــس درصدد
رایزنی با شورای نگهبان هستند .میدانیم
کــه چنیــن رایزنیهایــی از قریــب به یک
ســال گذشته در جریان بوده است .در این
مقطع چقــدر به تأثیــر رایزنیهــا در تغییر
شرایطامیدوارید؟
رایزنیهایــی کــه آقــای عــارف یــا هر
شــخص دیگری انجام دهند قابل تقدیر
است .اما با تأیید صالحیت یک نفر و دو
نفر و  10نفر از اصالحطلبان و بازگرداندن
آنها بــه گردونه انتخابــات اتفاق خاصی
نخواهد افتــاد .هیأتهای نظارت تاکنون
سیاســی عمل کردهاند .مــوادی که مورد
اســتناد هیأتهــای نظــارت بــرای رد
صالحیت اصالحطلبان قرار گرفته همه

سیاسی هستند .بنابر این باید برای تغییر
رویــه مؤثر تصمیــم جــدی از رأس نظام
صــورت بگیرد .با رایزنــی نمیتوان توقع
داشت که تعداد قابل توجه و قابل قبولی
از اصالحطلبــان تأییــد شــوند .حال آنکه
در مقابل جریان اصولگرا یک سال است
کــه در حــال یارگیریانــد ،آزادانــه تبلیــغ
میکننــد و فضــای انتخاباتــی را تســخیر
کردهانــد .بنابــر ایــن رد صالحیتهــای
سیاســی تــا همیــن لحظــه نیــز فضــای
رقابــت را برهــم زده اســت .برخــاف
آنچــه رهبــری معظــم نظــام تصریــح
کردنــد که نباید موجبات کمرنگ شــدن
مشــارکت مردم فراهم شــود؛ متأســفانه
عملکردهیأتهــای نظــارت همگــی
داللت بــر عملکرد برعکس این رهنمود
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حــدود ســاعت هفت صبح بــا تعداد
زیادی از همراهان و ماشــینها ،ب ه ســوی
خیبر حرکت کردیم .جمعی از همراهان
هم بــه مکه رفتــه بودنــد .صبحانــه را که
همــراه برداشــته بودنــد ،در کنــار جــاده،
نزدیکی خیبر خوردیم .مسیر بدی نیست.
در جاده تبوک که جاده معمولی است .تا
حدود  50کیلومتر از مدینه ،در کنار جاده،
روســتاها و نخلســتانهایی وجــود دارد،
تقریباً متصل به هم که از آب چاه استفاده
میکنند و بقیــه راه تا نزدیک خیبر بیابان
اســت و تــک درختانی مثمــر و بوتههایی
از گیاهــان گرمســیری دارد .خیبــر با اینکه
مجموعــاً بیش از  100هــزار نفر جمعیت
نــدارد ،اســتانداری دارد 40 .هــزار نفــر در
شــهر و بقیه در روســتاها زندگی میکنند.
مستقیماً وارد شهرداری شدیم .استاندار و
رئیس دستگاه قضایی و شهردار استقبال
کردنــد .در ســالن شــهرداری ،معارفــه
بهعمل آمد .شــهردار ،خیر مقــدم از روی
نوشــته خواند که جالب بود؛ به فتح خیبر
توســط پیغمبر(ص) اشــاره کــرد و نقش
برجسته علی(ع) در فتح خیبر را تصریح
کرد .مســأله اعالن پیغمبر(ص) در مورد
دادن پرچــم رزم به فــردی که آن صفات
ممتــاز را دارد و مرتضــی علــی(ع) با درد
چشــم و مشــخص شــدن علــی و ســپس
فتح قلعه مرحب که بزرگترین دژ یهود
بوده اســت؛ برای حضار جالب افتاد .او را
تحسین کردیم .هدیهای دادند :یک تابلو
از تصویر پنج قلعه قدیمی خیبر .ســپس
بــه محل قلعه در شــمال شــهر رفتیم که
در درهای قرار دارد .منطقهای مسکونی با
خانههای گلی و چوبی که مسکونی نیست
و نخلســتانی سرســبز بــا قطعــات ملکی
کوچــک که با دیوارکشــیهای گلــی از هم
جدا شــده بهصورت غیرمنظــم و هریک
با ســهمی از چشــمههای آب .دو چشمه
آب را دیدیم؛ یکی از آنها بهنام «چشــمه
علی» که جوشش آب از سه نقطه در کف
آن مشــهود است و تعدادی ماهی هم در
آب وجود داشت .از آب نوشیدیم؛ شیرین
اســت و خوشــگوار .گفتنــد از صدر اســام
تاکنــون الینقطــع آب داده اســت و آبــش
به دو طرف شــمال و جنــوب جریان دارد؛
البته خیلی کم آب است و مواقع بارندگی
زیاد میشود .ظاهراً منبع آب از کوه غربی
چشمه اســت .قلعه مرحب در محاصره
نخلســتان اســت ،با ســنگ و خاک و گل،
بهصــورت تپه بلندی درآمــده و باالی آن
تعدادی اتاق در دو سه طبقه است و با گل

و چوب ساخته شــده .گفتند ،بارها خراب
شــده -آخرین بار در زمــان عثمانیها -و
ســپس بازســازی کردهانــد .دیوارههــای
ســنگی هم داشــت که احتمال میدادند
از قدیم مانده باشــد .چاهی هم در باالی
قلعه است که تا سطح زمین نخلستانها
حفــر شــده کــه آب برمیداشــتهاند و
دیوارههای سنگی دارد.
در خــاک آنجــا فســفر وجــود دارد کــه
باعث سرســبزی درختان اســت .آثاری از
در بزرگ قلعه نیســت که علــی(ع) برای
عبور مسلمانان از آن بهعنوان پل استفاده
کردند .در آنجا از وضع و محل قریه فدک
پرســیدیم .گفتند ،در  70کیلومتری شرق
خیبر اســت و راه ماشین رو از آن سو ندارد
و باید از راه مدینه به حایل در غرب فدک
رفــت که حدود  40کیلومتر از جاده اصلی
فاصله داد .پیگیری و سؤال زیاد ما در مورد
فدک ،آنها را حســاس کــرده بود .توضیح
دادیم که بهخاطر مســأله مهم تاریخی و
اختالفی بین شیعه و خلفا است.
آقــای [علی]شــمس اردکانــی کــه از
همراهــان اســت ،از ســوی اتــاق بازرگانی
گفت ،در بین خودشــان این مســأله مورد
صحبــت بود .یکی از آنهــا ،برای دیگران
توضیــح اختــاف حضــرت زهــرا(س) با
ابوبکر و عمر را داد و گفت ،بهنظر میرسد
حق با اهل بیت پیغمبر بوده است.
بــه مدینــه برگشــتیم .در هتــل محــل
اقامت ،استراحتی کردیم .برای شرکت در
نماز جمعه رفتیم که توسط آقای حذیفی
اقامه میشــد .نزدیک باب الســام ،برای
حفاظــت ،محلی بــرای ما بــا دیوارههای
فلزی از مردم جدا کرده بودند .خطبه اول
را مفصل خواند .عمده بحثها سیاســی
بود .از قدرتهای بزرگ ،اسرائیل و ترکیه
و حضور نیروهای خارجی و عراق و سلطه
اجانب بشــدت انتقاد کرد ،ولی از شــیعه
هــم به خاطر اهانت شــیعه بــه صحابه و

خلفا و عایشه و اعتقاد به مهدی موعود و
والیت فقیــه و نیابت امام خمینی از امام
زمان(عج) بشدت انتقاد کرد.
مــن و همراهــان بهعنوان اعتــراض از
صفــوف جماعت بیــرون رفتیــم .در اتاق
کناری ،نمازمــان را جداگانــه به جماعت
خواندیم .به همراهانمان از ســعودیها
و رئیس حرم شــریف که همراه ما آمدند،
گفتیــم ایــن اظهــارات تفرقــه انگیــز بین
مســلمین ،دلیــل عــدم صالحیــت ایــن
فرد بــرای امامت جمعه اســت؛ آنها هم
حــرف مــا را تأییــد کردنــد .رئیــس حــرم
عذرخواهی کرد و گفت :این امام جمعه،
فردی بیاطالع است .ساعتی بعد ،آقای
دکتر نفیســه ،وزیر همراه ،تلفنی گفت که
مأموران به دستور مرکز مشغول رسیدگی
به اظهارات او هســتند و برخورد شــدیدی
خواهد شد و از من عذرخواهی کرد .عصر
امیــر عبــداهلل هم تلفنــی از ریــاض با من
صحبت کرد و شــدیداً اظهار تأسف کرد و
گفت« :انی آســف کثیر کثیــر کثیر کثیر» و
گفت ،این شخص تنبیه میشود .چمدان
را بســتم و عصــر به زیــارت بقیــع رفتیم.
ایــن بار بــدون معطلی ،همه زنــان را هم
راه دادنــد .همگی بر ســر قبــور ائمه ،روی
خاک نشســتیم .زیــارت امیناهلل توســط
آقای افشار خوانده شد .پلیس همراه مان
بود .بعد از آن اعتراض امام جمعه حرم،
این برخورد خوب سعودیها ،شاید برای
دلجویی بــود یا دهن کجی بــه تندروهای
وهابــی .ســپس بــرای دیــدن حســینیه و
مســجد و امــام جماعــت شــیعیان ،بــه
محله نخاوله شــیعه آقای ُعمری رفتیم.
معلوم شــد ،شــیعیان نگرانند کــه بعد از
رفتن ما ،مورد بازخواست قرار گیرند .گفته
شــد که قبالً آقای [ســیدمحمد موســوی]
خوئینیهــا[ ،امیرالحــاج ســابق حجــاج
ایرانــی] ،یــک بــار بــه دیدن همیــن آقای
عمری رفته و ســپس آقای عمــری ،مورد

دارد .وقتــی از  16هزار ثبــت نام کننده 5
هزار نفر تأیید میشوند که اکثریت قریب
بــه اتفاقشــان بــه یــک جریــان سیاســی
منتســبند چــه فضایــی بــرای رقابــت و
مشارکت باقی میماند.
فرمودیــد کــه دالیــل ذکــر شــده بــرای رد
صالحیــت اصالحطلبــان سیاســی بوده
اســت .این در حالی اســت که سخنگوی
شــورای نگهبان در موارد متعــددی تأکید
داشتندکهمسائلاقتصادیازدالیلعمده
رد صالحیتها بــوده .البته اعالم نشــده
است که این افراد پرونده قضایی داشتند
یا هیأتهــای نظارت و شــورای نگهبان بر
اســاس مستندات خودشــان و استعالم از
مراجع چهارگانه که یکیشان قوه قضائیه
استچنیناستنتاجیکردهاند...
اینکــه شــورای نگهبــان بــر مســأله
وجــود مســائل اقتصــادی و تأثیــر آن در
رد صالحیــت داوطلبان تأکیــد دارد یک
نــوع فرار از مواجه شــدن بــا این قضاوت
عمومی اســت که این شورا سیاسی عمل
کــرده اســت .بنابــر این مــا ایــن تأکیدات
ســخنگوی شــورای نگهبــان را نوعــی
موضعگیری پوششی تلقی میکنیم .زیرا
محتمل است که چند نفری مسائل مالی
داشته باشند اما این گونه نیست که بتوان
آن را بــه همــه داوطلبــان رد صالحیــت
شــده تســری داد .خوب بــود اگر شــورای
نگهبــان ارائــه لیســت میکــرد و یــک به
یک اعالم میکرد که هر فرد را به اســتناد
چــه مــاده و بنــدی رد صالحیــت کــرده
اســت .چــه تعــداد از نامزدها به اســتناد
مــاده  28قانون انتخابــات رد صالحیت
شــدهاند .در جریــان اصالحات بــا آماری
کــه مــا گرفتهایم تقریبــاً همــه داوطلبان
اصالحطلــب بــر اســاس مــاده  28رد
صالحیت شدهاند.
یکــی از برنامههــای مــا اتفاقــاً همین
اســت .احتماالً ما در جلســه چهارشــنبه

تصمیــم بگیریــم کــه همــه نامزدهــای
اصالحطلــب نامههایــی را کــه دریافــت
کردهانــد ،البتــه اگــر در اختیــار داشــته
باشــند؛ اعالم کنند که بر اساس چه بند و
مادهای رد صالحیت شــدهاند .اما روشن
اســت که وقتی هیأتهــای نظارت فقط
اصالحطلبــان را نشــانه گرفته انــد ایــن
خطــری برای اعتمــاد و مشــارکت مردم
است.
بخشــی از رقبــای اصولگرای شــما اما
چندان با نظرات شما موافق نیستند .آنها
نــه فقط نســبت بــه حضــور در انتخابات
بــدون رقیــب معتــرض نیســتند ،بلکــه
میگویند که اصالحطلبان چون احتمال
میدادند که با اقبال دوبــاره مردم مواجه
نشوندازعرصهرقابتکنارهگرفتهاند...
ما از هر انتخابات آزاد ،سالم و رقابتی
اســتقبال میکنیــم .ایــن اولویــت اول
اصالحطلبان اســت .اگر ایــن امر محقق
شــود مــا فــارغ از بــرد و باخت بــه بخش
بزرگــی از آرمانهــای اصالحطلبانهمــان
دســت یافته ایم .بنابر این برای ما اینکه
در انتخابــات برنــده شــویم اولویت دوم
اســت .منتهــی در گام اول کــه خواســتار
اجرای قانون هســتیم مواجه شــدهایم با
حذف از سوی هیأتهای نظارت و اساساً
ما االن رقیبی برای اصولگرایان نیســتیم.
آنها صرفاً بین خودشان رقابت میکنند
و آنچه بعضیشان میگویند ،چیزی جز
یک برچسب سیاسی نیست .اگر نه اجازه
میدادنــد اصالحطلبــان تأییــد شــوند و
بعد در عرصه رقابت مشاهده میکردیم
که مردم کدام جریان را انتخاب میکنند.
ضمــن اینکــه این حــرف تازهای نیســت
کــه جریــان اصولگــرا همواره بــه یمن رد
صالحیتها و کم تعدادی رقیب توانسته
به نهادهای انتخابی وارد شــود و همیشه
از مشارکت پایین اســتقبال کردهاند .زیرا
همواره در مشارکت باال بازنده بودهاند.

مشی پدر میانهروی بود

بازخواست سعودیها قرار گرفته و زندان
کشــیده و ســختگیریهای دیگــر کشــیده
اســت ،ولی این بار اســتخاره کــرده و چون
مــن رســمی و همــراه مأموران ســعودی
میرفتم اظهار تمایل کرده بود .من هم به
قصد تقویت شیعه و نشان دادن عالقه ما
به آنها و شکستن جو رعب آنها ،پذیرفتم.
به حســینیه رفتیم .کســی نبود .سپس به
مســجد رفتیم که در باغی از نخلستانها
بود .آنجا هم دو ســه نفر بودند .در مقابل
ســؤال مــا منکر شــدند کــه اینجا مســجد
شیعیان است .گفتند مسجد نبوی است و
همراهان گفتند که دم در نوشته شده بود
که صاحب این محل ،از پذیرفتن میهمان
نهــی شــده اســت .موقــع رفتــن ،آقــای
عمــری رســید .پیرمــردی مریض اســت.
دســتهایش میلرزیــد .فارســی هم بلد
بود و با من فارسی صحبت کرد .خواستم
عربی صحبت شود که مورد توجه خاص
ســعودی هم قــرار بگیــرد ،ولــی خودش
ترجیــح داد کــه فارســی صحبــت کنــد.
ســرپایی چند جملهای صحبــت کردیم؛
گفــت وضعشــان خــوب اســت و مشــکل
و احتیاجــی ندارنــد .بــه هتــل برگشــتیم.
البــد حضور آن همــه ماشــین و مأمور در
منطقــه فقیر شــیعه مــورد توجــه خاص
قرار میگیرد .برای احرام ،غســل کردیم و
به مسجد شجره رفتیم .رئیس تشریفات
امیــر مدینه هم برای بدرقه مــا آمده بود.
نمــاز مغــرب و عشــاء را بــه امامــت مــن
خواندیم .لبــاس احرام پوشــیدیم و پس
از لبیکها ،ســوار ماشینها شــدیم و از راه
اتوبــان بزرگ خوب مدینه -مکه رهســپار
مکــه شــدیم .شــام را هــم در اتومبیلهــا
صــرف کردیم .ســاعت  11شــب وارد مکه
شــدیم« .قصرالضیافــه» ،محــل اقامــت
کنــار حرم شــریف ،در شــرق حرم اســت.
از اتاقهــای خــود ،داخــل حــرم را و کتیبه
مشرفهومقامابراهیمرابخوبیمیبینیم.
همراهان کم کم رسیدند .برای انجام بقیه
مناسک عمره مفرده رفتیم .حرم خلوت
بود .آقای ایران منــش ،دعاهای مأثوره را
میخواند .طواف و نماز و ســعی و تقصیر
و طواف نســاء و نماز آن حدود دو ســاعت
وقت برد .از آب زمزم هم استفاده کردیم.
در همــه مراحل ،آقای دکتر نفیســه و
ســرهنگ ابراهیم و جمعی از سعودیها
همــراه بودنــد؛ جــز در هنــگام حضــور در
محــل اقامــت ،از ما جــدا نمیشــوند .در
ماشــین و در مراســم مقــداری هم تحت
تأثیر عبادات شیعه قرار گرفتهاند .حدود
ساعت دو بامداد خوابیدیم.

هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه گفتــه میشــود مــرام
ادامـــــه از
محافظهکاری دارید .این ارث پدر برای پســر بوده است؟ افزوده:
صفحه اول
محافظــهکاری معنایی خاص در ادبیات سیاســی دارد ،من واژه
میانهروی را بهکار میبرم که مشــی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود .از نظر سیاسی
خودم را پیرو آیتاهلل هاشمی رفسنجانی میدانم .ایشان عمدتاً معتقد به اعتدال
و میانهروی بود و نوعاً در دستهبندی جناحی جای نمیگرفت ،هرچند در سالهای
اخیر و با ائتالف اعتدالیون واصالحطلبها ،بیشتر در این طیف شناخته میشد اما
هیچــگاه مبنــای تصمیمگیری و عملکرد خود را معیارهــای جناحی قرار نمیداد و
خدمــت به مردم برایش مالک و مبنا بــود.او درباره اینکه از وی به عنوان یک گزینه
بــرای انتخابات ریاســت جمهوری نام می برند هم گفته اســت :در کشــور ما تعداد
گزینههای بالقوه ریاســت جمهوری فراوان اســت و اصوالً کســی نمیتواند براساس
تمایل یا فعالیتهای خود ،بهعنوان گزینه بالفعل و جدی ریاست جمهوری مطرح
شــود ،بنابراین بیشــتر این گمانه زنیها ،براســاس ذهنیتهاســت ،من به شــخصه
برنامــهای برای کاندیداتوری نــدارم و معتقدم هر کس در مســئولیتی که قرار دارد،
باید بیشترین تالش خود را برای خدمت بکند ،نه اینکه بخواهد امکانات و توان خود
را صرف تالش برای بهدست آوردن مناصب باالتر کند.

خبراولاینکه،نماینده مردم کهنوج در مجلس براساس
آنچه «به نیابت از مــردم کرمان» خواند ،ادعا کرد :برای هر
کس که ترامپ را به قتل برساند سه میلیون دالر جایزه نقدی
میدهیم .بهگزارش ایسنا ،احمد حمزه در نطق میان دستور
روز گذشته خود ،شــهادت سردار سلیمانی از سوی امریکا را
جنایتــی هولناک و نقض قوانین بینالمللی توصیف کــرد و خطاب به رئیس
جمهــوری امریکا گفت :اگر حملــه پیشدســتانه را در قوانین بینالمللی مجاز
بدانید ،آیا سفارتخانههای شما در منطقه امن خواهند بود؟ آیا مجاز میدانید
کــه در حملهای پیشــگیرانه همه پایگاههای شــما را منهدم کنیــم؟ او در ادامه
اظهارات خود ،به فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی اروپا اشاره و پیشنهاد کرد
که «هر چه سریعتر از  NPTخارج شده و انفجارهای شکاف و جوش هستهای را
انجام دهیم و به دنیا اعالم کنیم که به باشگاه قدرتهای هستهای پیوستهایم».

درخواست نامزد دموکرات برای آزادی
دانشجوی ایرانی

خبردیگراینکه،الیزابتوارن،نامزدپیشتازحزبدموکراتانتخاباتریاست
جمهــوری امریکا در واکنش به جلوگیری از ورود یک دانشــجوی ایرانی به این
کشــور از ســوی اداره گمرکات و حفاظت مرزی امریکا ،خواســتار رفع بازداشت
و جلوگیــری از روند اخراج او شــد .بهگزارش ایرنا ،وارن در توئیتر نوشــت« :این
یــک دانشــجوی ایرانی با روادیــد از نــوع اف( ۱ویزای درجه اول دانشــجویی در
امریــکا) و بــرای پایــان تحصیالتــش به امریکا بازگشــته بــود .اداره گمــرکات و
حفاظت مرزی امریکا ( )CBPشب هنگام او را بازداشت کرده است؛ اخراج او از
امریکا باید متوقف شود ،ما مردم امریکا باید با سیاستهای «بیگانه هراسی»
دولــت ترامپ مبــارزه کنیم ».این اقدام اداره گمرکات امریکا همچنین ســبب
شــد مدافعان مهاجرت ،شامگاه دوشنبه ( ۳۰دیماه) در فرودگاه بینالمللی
بوســتون لــوگان گردهــم آمدنــد .این دانشــجوی  24ســاله قــرار بود نیمســال
تحصیلی خود را در دانشگاه نورث ایسترن آغاز کند ،اما پس از ورود به فرودگاه،
بازداشت و روادید معتبر او باطل شد .با این حال سوزان چرچ ،وکیل مهاجرت
اعالم کرده که بازگرداندن شهاب دهقانی متوقف شده است.

پای طبری به پرونده دیواندری هم باز شد

دســت آخر اینکه،در بیســت و ســومین جلســه رســیدگی به اتهامات علی
دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت ،نام اکبر طبری هم به میان آمد؛ همان
چهره معروف قوه قضائیه که با حضور ابراهیم رئیسی در رأس دستگاه قضایی،
از معاونت اجرایی حوزه ریاســت برکنار و مدتی بعد هم بازداشــت شد .اتهام
طبری که همچنان در بازداشت بسر میبرد ،ناظر به ارتباطات ناصواب و خالف
موازیــن قضایی با برخی از اصحاب دعوا و همچنین توصیــه و اعمال نفوذ در
برخی پروندهها اســت .اگرچه تاکنون جزئیاتی از پرونده او مطرح نشــده بود و
فقــط اطالعاتی از بازداشــت  17نفر از جمله  3قاضــی در ارتباط با این پرونده
در دســت اســت ،اما دیروز در دادگاه ویژه اقتصادی از ارتباط ســری او با متهم
ردیف اول پرده برداری شد .به گزارش ایسنا ،نماینده دادستان گفت :در بررسی
این پرونده با مشــکالت بسیاری مواجه بودیم ،متهم دیواندری با ارتباط سری
که با اکبر طبری داشــته اســت ،جلســهای را برگزار میکنند و طبری با بازپرس
ما تماس میگیرد و بازپرس تحت فشــار قرار میگیرد که این موارد در بررسی
پرونده طبری بازگو خواهد شد.

نامه محسن هاشمی به فتاح درباره کاخ مرمر

بهدنبــال اظهــارات پرویز فتــاح ،رئیس بنیاد مســتضعفان درباره اســتقرار آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی در کاخ مرمــر ،محســن هاشــمی ،فرزنــد آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی از ارســال نامهای خصوصی به فتاح خبرداد .به گزارش ایســنا ،هاشمی
در جمــع خبرنــگاران گفت :نامــهای بهصورت خصوصــی برای فتاح نوشــتم و گله
کردم ،چرا که متأســفانه بهصورت ناخواسته سخنانی مطرح شد که از صحبتهای
وی سوءاســتفاده شــد .او با بیان اینکه از ســخنان فتاح سوءاســتفاده شد چرا که فتاح
دوســتدار آیتاهلل بوده و هســت ،افزود :امروز (سهشــنبه) نیز تلفنی با وی صحبت
میکنــم و میخواهم صحبت کند تا سوءاســتفادهها رفع شــود؛ در غیــر این صورت
از آنجایــی کــه بایــد از جایگاه آیتاهلل دفــاع کنم قطعاً صحبت خواهم کرد .اشــاره
محســن هاشمی به بخشــی از اظهارات پرویز فتاح در برنامه «نگاه یک» شبکه اول
سیما است که  28دی ماه از این شبکه پخش شد .رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ
به ســؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت احداث موزه در کاخ مرمر چگونه اســت،
گفت« :مرحوم هاشمی رفسنجانی پس از دوران ریاستجمهوریشان در کاخ مرمر
مستقر شدند که گرچه درست نبود و مسئوالن نباید در این کاخها مستقر میشدند».

