
ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد 
اظهارنظر برخی اصالح طلبان مبنی بر اینکه 
در صورت تأیید ۸۰ درصدی ژنرال هایمان 
در انتخابات شرکت می کنیم، تصریح کرد: 
مالک شورای نگهبان ُمر قانون است. شورای 
نگهبان نه ورود کسی را تضمین می کند و نه 

برای کسی فرش قرمز پهن می کند.
عباســعلی کدخدایی در نشست خبری 
دیروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
عده ای اعالم کردند باید با شــورای نگهبان 
بــرای تأیید صالحیت ها وارد البی شــویم، 
گفت: گوش مــا برای شــنیدن راهکارها و 

پیشنهادات باز است و فرقی نمی کند که این 
پیشنهادات از چه گروه و جناحی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: رفت و 
آمدها از قدیم وجود داشــته االن هم وجود 
دارد اما نسبت به باج خواهی و زیاده خواهی 
و البی ها، گوش های ما ناشــنوا خواهد بود؛ 

مالک شورای نگهبان قانون است.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگاری در 
خصوص اظهارات مجمع نمایندگان استان 
اصفهان مبنی بر اعمال نفوذ یکی از مدیران 
شهرســتان در انتخاب نمایندگان استان، 
گفت: این روزها عده ای مدام اعالم می کنند 

که مدارکی را برای شــورای نگهبان ارسال 
کردند امــا این مدارک کجا رفته اســت، ما 
نمی دانیم اگــر مطلبی برســد طبق روال 

معمول مورد بررسی قرار می دهیم.
به گزارش مهر وی در پاســخ به ســوال 
دیگری مبنی بر اینکه عده ای از نمایندگان 
برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفته اند 
و در دوره گذشته نیز این اتفاق وجود داشته 

اســت، افزود: در این خصــوص اعالم نظر 
نمی کنم. به یاد نمی آورم و در دوره گذشته 

نیز در شورای نگهبان حضور نداشتم.
پاسخ به شائبه ها درباره انتخابات 88

وی در مورد برخی شبهه افکنی ها در مورد 
انتخابات سال ۸۸ و آمار و ارقام این انتخابات 
در آستانه انتخابات ســال ۹۸، تاکید کرد: 
نسبت به این ادعای مضحک باید گفت که این 
ادعاها قابل پاسخ نیست و از این حرف های 
بی پایه و اساس است، اگر ما بخواهیم وقتمان 
را برای پاسخ به این حرف ها اختصاص دهیم 
به کارهای دیگر نمی رسیم، توضیحات روابط 

عمومی کافی بود.
 اتهاماتی که به ما می زنند 
از ساخت فیلم بدتر است

وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی 

اینکه واکنش شما به احتمال ساخت فیلم 
در مورد شــورای نگهبان چیست؟ اظهار 
 داشت: االن هم در مورد شــورای نگهبان 
فیلــم می ســازند. همیــن ادعاهایی که 
مطرح می شــود بدتر از فیلم است، هر چه 

می خواهند فیلم بسازند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: انشااهلل 
مردم با مشارکت در انتخابات پاسخ محکمی 

به این یاوه گویی ها خواهند داد.
کدخدایی در خصوص ادعــای یکی از 
نمایندگان ادوار مجلس در مورد خرید رأی 
معتادان، افزود: خریــد و فروش رأی جرم 
اســت و به قوه قضائیه ارجاع می شود و قوه 
قضائیه بررســی می کند اما اینکه هر کسی 
در هر موردی از خــودش حرف بزند حرف 

دیگری است.
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محبوبه ولی

ن،  و مکــر ئــل  نو ما ا قتــی  و
رئیس جمهــوری فرانســه گفت که 
تالش می کند همتای آمریکایی خود، 
دونالد ترامپ را متقاعد کند که برخی 
تحریم ها علیه ایران را کنار بگذارد و 
حســن روحانی نیز گفت که »توقف 
تمامــی تحریم ها می توانــد آغازی 
برای یک حرکت بین ایــران و 5+1 
باشــد«، این احتمال ضعیف اندکی 
جان گرفت که شاید آمریکا به جمع 
دیگر طرف های برجام بازگردد و 4+1 

دوباره 1+5 شود. 
اما وضعیت برجام و حواشــی آن به 
قدری پیچیده است که با تحوالت چند 
روز بعد، حاال احتمال می رود که چه بسا 
نه تنها  1+4 به 1+5 افزایش نیابد، بلکه به 
1+3 نیز تقلیل یابد. هرچند که انگلیس 
مانند روزها و ماه های پیشین همچنان 
تکرار می کند که مبنایش حفظ برجام 
است، اما آنچه در عمل این روزها از دولت 
انگلیس سر می زند و در عین حال پایان 
دولت ترزا می و آغاز کار یک نخست وزیر 
جدید، از اعتبار این اظهارات انگلیسی 

می کاهد. 

پیشگام برای ائتالف روی آب
انگلیس در کنار فرانســه و آلمان، 
خروج آمریکا را از برجام نکوهش کرد 
و رفتار آن تا چندی پیش دست کم در 
ظاهر نشــان از بی طرفی آن داشت؛ اما 
ماجرای توقیف نفتکــش ایرانی، آغاز 
تحرکاتی از سوی انگلیس بود که حاال به 
فرستادن کشتی جنگی به خلیج فارس 
و مذاکره با آمریکا برای ائتالف در خلیج 

فارس هم رسیده است. 
آمریکا که تالش برای تشکیل یک 
ائتالف جهانی علیه ایران را در نشست 
ورشو و شــورای امنیت و جلسه اخیر 
شــورای حکام و هر فرصت دیگری که 
دســت داده، امتحان کرده، این بار به 

ائتالف روی آب روی آورده است. 
مایک پمپئــو، وزیر امــور خارجه 
آمریکا دیروز در گفت وگو با برنامه »اول 
آمریکا« در یک شبکه رادیویی درباره 
این ائتالف گفت: »مــا در حال ایجاد 
یک ائتالف جهانی برای تضمین چیزی 
هستیم که هر کشــوری می خواهد به 
راحتی از آن برخوردار باشد، یعنی عبور 
و مرور آزاد در آب های بین المللی. ما )در 
این زمینه( تا حد زیــادی مورد قبول 
قرار گرفته ایم. این کار زمان می برد اما 

اطمینان دارم کــه اقدام خوبی نه فقط 
برای آمریکا، بلکــه برای جهان خواهد 

بود.«
او توضیح داده که این ائتالف برای این 
است که »نه تنها آمریکا بلکه بسیاری از 
کشورهایی که بیشتر از آمریکا برای عبور 
و مرور به تنگه هرمز نیاز دارند، بتوانند 
کاالهای خود را از طریــق این آبراهه 

انتقال دهند و آزادانه تردد کنند.«
پمپئو از 2۰ شریک ائتالفی برای این 
طرح سخن گفته و ژنرال جوزف دانفورد، 
فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز 
پیش از این خبر داده که آمریکا دانش و 
امکانات کنترلی خود در دریانوردی را 
در اختیار چنین ائتالفی قرار می دهد. 
او تاکید کرده که ایــن ائتالف به ویژه از 
آبراه های نزدیک ایران و یمن حفاظت 

خواهد کرد. 
اعزام دومین ناو به خلیج فارس

شــاید اولین متحدانی کــه برای 
پیوستن به لیست این ائتالف به ذهن 
بیایند، عربستان و امارات و دیگر دوستان 
منطقه ای آمریکا باشد، اما اتفاقا انگلیس 
نیز نشان داد که یکی از آن اولین هاست. 
اواخر هفته گذشته ســخنگوی دفتر 
نخست وزیری انگلیس، از مذاکرات ترزا 

می با دولت واشنگتن در راستای ایجاد 
ائتالفی نظامی در خلیج فارس همزمان 

با تشدید تنش ها با ایران خبر داد.
ابتدای هفته نیز شبکه »اسکای نیوز« 
به نقل از منابع دولتــی گزارش داد که 
انگلیس تصمیم گرفته حضور نظامی 
خود در خلیج فارس را افزایش داده و به 
 زودی ناوشکن »اچ. ام. اس. دانکن« را در 

منطقه مستقر می کند.
ناوشــکن مذکور اخیرا در رزمایش 
دریایی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
»ناتو« در دریای ســیاه شرکت کرده و 
قرار است به ناوچه »اچ.ام.اس مونتروز«، 
دیگر کشــتی جنگی نیروی دریایی 
سلطنتی بریتانیا در خلیج فارس بپیوندد. 

تنش های انگلیس با ایران به همین موارد 
ختم نمی شود. آنها چند روز پیش نیز 
ادعا کردند که چند قایق نظامی متعلق 
به ایران قصد داشتند نفتکش بریتانیایی 
»بریتیش هریِتج« متعلق به شــرکت 
نفتی »بریتیش پترولیوم« را هنگام عبور 
از تنگه هرمز متوقف کرده و به ســمت 

سواحل ایران تغییر مسیر دهند.
ایران این ادعــا را تکذیب کرد اما در 
عین حال خبر آمد که انگلیس ســطح 
امنیتی کشــتی های تجاری خود در 
آب های نزدیک به ایران را به ســطح 3 
یعنی بحرانی رسانده و قصد اسکورت 
تمامی کشتی های تجاری خود را دارد. 
انگلیس کمی بعد از تصمیم اسکورت 
کشتی ها عقب نشینی کرده و اعالم کرد 
که برای اجتنــاب از تنش زایی با ایران 
این کار را انجــام نمی دهد ولی در دفاع 
از منافع دریایی خــود در خلیج فارس 

قاطعانه عمل خواهد کرد. 
محبوب ترامپ در آستانه قدرت

شاید بخشی از این عمل قاطعانه 
نیز ائتالف بــا آمریکا باشــد. به نظر 
می رسد انگلیس در حال حاضر بین 
دو سیاست سرگردان است؛ سیاست 
ترامپ یا سیاســت دو کشــور دیگر 
اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانســه. 
احتماال نخست وزیر جدید، انگلیس 
را از این ســرگردانی نجــات داده و 
تکلیف آن را یکســره خواهد کرد که 
باالخره می خواهد به تنش ها با ایران 

دامن بزند یا دامن نزند.
ترزا می، نخســت وزیــر انگلیس 
خردادماه از سمت خود استعفا کرد و روز 
جمعه به تلویزیون بی بی سی گفت که 
اواخر این ماه کارش را ترک خواهد کرد. 
از میان 11 نامزد کرسی نخست وزیری، 
بورس جانسون، وزیر امور خارجه سابق 
انگلیس بیشترین شانس را داشت و در 
دور اول رأی گیری در پارلمان انگلیس 
که یک ماه پیش برگزار شد، 114 رأی 
از 313 رأی را به دســت آورد. رأی های 
نفر بعدی یعنی جرمی هانت، وزیر امور 
خارجه فعلی انگلیس با اختالف بسیار از 

آرای جانسون، 43 رأی بود. 
آخریــن دور ایــن رأی گیری ها به 
احتمال زیــاد پایان تیرماه اســت و بر 
اساس نتایج قبلی بسیاری بر این باورند 

که آنکه جای ترزا می خواهد نشست، 
بوریس جانسون است؛ مردی که روزنامه 
گاردین درباره او نوشــت: »اگر بوریس 
جانسون نخســت وزیر انگلیس شود، 
اتحاد دولت های راست گرای واشنگتن 
و لندن عواقــب خطرناکی برای جهان 

خواهد داشت.«
ترامپ از جانسون حمایت می کند 
و جانسون نیز مواضعش درباره ایران 
را تند و شفاف بیان کرده است؛ وعده 
داده که اگر نخســت وزیــر انگلیس 
شــود، هر کاری که الزم است برای 
مهار ایران انجام می دهد و گفته است: 
»نمی خواهــم باور عمومــی متصور 
شود که من در مواجهه با ایران نرمی 
و انعطــاف به خرج می دهــم. اما من 
شــرایط حاضر را دشــوار و حساس 
می بینم. منتظرم ایران برجام را نقض 
کند در آن صورت من به روش خود با 

این موضوع برخورد می کنم.«
او در مصاحبه با روزنامه »جوییش 
نیوز«، خــود را یک »صهیونیســت 
پرشور« و »عاشق« اســرائیل و آماده 
تحریم ایران در صورت تخطی از برجام 

توصیف کرد. 
مجموع ایــن شــرایط دورنمای 
روشــنی از روابط ایــران و انگلیس و 
همچنین حضــور انگلیس در برجام 
نمی دهد. تا جایــی که برخی ناظران 
معتقدنــد تنشــی کــه انگلیس بر 
ســر نفتکش ها راه انداخته اســت، 
بهانه جویی برای خروج از برجام است 
اما به هر حال به نظر نمی رسد انگلیس 
تا استقرار نخست وزیر جدید، دست به 

خروج از برجام بزند. 

ائتالف انگلیس با آمریکا به آتش تنش ها دامن می زند

۱+۴به۱+۳تبدیلمیشود؟

خبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به رئیس 
قوه قضائیه درخواست بررسی یک پرونده و حواشی آن پیرامون 

احضار یک نماینده مجلس به دادسرا کرد.
به گزارش تســنیم، احمد توکلی در نامه  خود به ابراهیم 
رئیسی نوشته اســت: »طبق اطالعات موثق، بازپرس دادگاه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه 1۹ تیرماه آقای محمد 
عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس 
به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین 
وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه 
خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار 

صادره مخالفت می کند و از بازپــرس می خواهد آن را به قراِر 
»التزام به حضور با قول شرف«، یعنی نازل ترین نوع قرار تأمین، 

تبدیل کند. بازپرس نیز می پذیرد.«
توکلی ادامه داده: »وصول نامه قــرار جدید به زندان با این 
تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کســانی را که مطلع 
می شدند، متحیر می ساخت. قصد این بود که متهم به فساد 
همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر 
به امضای قرار نمی شود و در بازداشت می ماند. حیرت آورترین 
قســمت این ماجرا این است که ظهر پنجشــنبه 2۰ تیرماه 
دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می رود تا متهم به مفاسد 

اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!«
این عضو مجمع تشخیص پس از شــرح ماجرا و یادآوری 
برخی نکات حقوقی و قانونی به رئیس قوه قضائیه پیشــنهاد 
کرده اســت: 1- بازپرس محترم را تشــجیع بفرمایید و از او 

بخواهید آن طور که خود تشخیص می دهد عمل کند.
2- دادستان محترم را انذار بفرمایید که دیگر برای صاحبان 
قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو 
سپرده شده است نگهدارد. ما دادستان را پر هیمنه می خواهیم.
3- ســخنگوی محترم قوه نیز به پرســش های این نامه و 
مشابه آنها با شفافیت پاسخ دهد و خدای ناخواسته به توجیه 

ناموجه نپردازد که گناه بزرگتری است.
4- دستور بفرمایید در رسیدگی پرونده سرعت به خرج داده 
شود، تحقیقات دقیق و بی طرفانه صورت گیرد و عنداالقتضاء 
مدارک اتهامی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس 

نیز ارجاع شود.

نامه اعتراض توکلی به رئیسی؛

 نماینده ای که نه وثیقه گذاشت و نه »قول شرف« داد
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البرادعی:
ترامپ مانند یک حیوان 

خطرناک رفتار می کند
محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره افزایش ســطح 
غنی ســازی ایران گفت: ایــران هرچند این 
افزایش را انجام داده است اما در واقع تا ساختن 

بمب اتمی فاصله دارد. 
این اقدام فریــادی بــرای دریافت کمک 
است و واکنشــی نمادین از کشــوری که به 
دلیل تحریم های شــدید آمریکا حتی قادر به 
واردات  دارو نیســت. وی با بیان اینکه آمریکا 
در حال بــه کارگیری روش غــرق مصنوعی 
علیه ایران اســت، افــزود: ر ئیس جمهوری 
آمریــکا بی منطــق، احمقانه، فاقد شــعور و 
مانند یک حیــوان خطرناک  رفتــار می کند 
 کــه دنیــا را در یــک شــرایط خطرناکــی 

قرار داده است. 
    

پمپئو:
ترامپ در موضوع ایران 
اخالق مدارانه رفتار می کند

مایــک پمپئو، وزیــر خارجــه آمریکا در 
گفت وگویی با یک شــبکه آمریکایی مدعی 
شــد: دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری ما در 
ارتباط با موضوع ایران بســیار اخالق مدارانه 

رفتار می کند. 
ترامپ  متوجه این شــد که برجام توافقی 
بد و شکستی برای ما است؛ چرا که این توافق 
امکان دستیابی به سالح هسته ای را برای ایران 
فراهم می کرد. ما به دنبال کاهش منابع درآمد 
ایران هستیم تا از این طریق مانع از حمایت از 

تروریسم شویم. 
    

 طرح تازه تحریم شدگان 
برای مقابله با دالر

به گزارش ایلنا به نقل از راشــا تودی، بنیاد 
آمریکایی دفاع از دموکراســی در گزارشــی 
نوشته است کشــورهایی که مورد تحریم قرار 
گرفته اند، بــرای دور زدن تحریم ها از فناوری 
ارزهای مجازی اســتفاده می کنند تا بتوانند 
تبادالت مالی خود را با آن انجام دهند. در این 
گزارش آمده است: کشورهایی همچون ایران، 
روسیه، چین و ونزوئال زیر بنای ارز مجازی را 
برای خروج از نفوذ سلطه دالر از کشورشان را 

پایه ریزی کرده اند.
    

 پرسنل نفتکش توقیف شده 
آزاد شدند

پلیس جبل الطارق اعالم کرد تمامی خدمه 
نفتکش ایرانی گریس-1، بدون طرح هر گونه 
اتهام، به قید ضمانت آزاد شده اند. پلیس ادامه 
داده: تحقیقات در خصوص نفتکش گریس-1 
ادامه خواهد یافت. خدمه این شــناور عظیم 
هفته پیش به ادعای مقامات انگلیسی به ظن 
نقض تحریم های اروپا از طریق حمل نفت به 
مقصد سوریه بازداشت شــده بودند. گفتنی 
است ناخدا و افسر عرشه نفتکش گریس که روز 
گذشته بازداشت شــده بودند، تابعیت هندی 
دارند. دیگر خدمــه از اتبــاع اوکراین، هند و 

پاکستان هستند.
    

 انهدام بزرگترین 
باند قاچاق اسلحه

به گزارش مهر به نقل از اطالعات اســتان 
گلستان با عملیات شــبانه روزی و اشرافیت 
اطالعاتی و امنیتی چنــد هفته ای بزرگترین 
باند قاچاق ســالح های ممنوعه در گلستان از 
هم پاشید. در این عملیات سربازان گمنام امام 
زمان )عج( 1۹1 قبضه سالح غیرمجاز کشف 
و در همین زمینه چهار نفر دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شدند.
    

انتقاد اصالح طلبان به روند 
رسیدگی به پرونده خاتمی

بیش از 15۰ چهــره  اصالح طلب از جمله 
ســعید حجاریان، علــی تاجرنیــا، عبداهلل 
رمضان زاده، محمد کیانوش راد، عبداهلل ناصری 
و مرتضی مبلغ، آذر منصوری،  شــهیندخت 
موالوردی با امضای بیانیه ای نســبت به روند 
رســیدگی پرونده محمدرضا خاتمی در قوه 
قضائیه انتقاد کردنــد. امضاکنندگان در این 
بیانیه خواستار تجدیدنظر در رأی صادره برای 
محمدرضا خاتمی شــده اند. سیدمحمدرضا 
خاتمی را به اتهام ادعای تقلــب در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 13۸۸ به دو سال زندان 

محکوم شده است. 

مایک پمپئو: ما در حال 
ایجاد یک ائتالف جهانی در 

خلیج فارس هستیم تا نه 
تنها آمریکا بلکه بسیاری 
از کشورهایی که بیشتر از 
آمریکا برای عبور و مرور 
به تنگه هرمز نیاز دارند، 

بتوانند کاالهای خود را از 
طریق این آبراهه انتقال 

دهند و آزادانه تردد کنند

هفته گذشته سخنگوی 
دفتر نخست وزیری 

انگلیس، از مذاکرات ترزا 
می با دولت واشنگتن در 

راستای ایجاد ائتالفی 
نظامی در خلیج فارس 

همزمان با تشدید تنش ها با 
ایران خبر داد

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به اصالح طلبان:

برای کسی فرش قرمز پهن نمی کنیم


