سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
و در مهمترین چالشهای خارجی این کشــور به
حاشــیه رانده شــده بود .بولتون تندروترین عضو
کابینه ترامپ بــود که رویکــردی «ایدئولوژیک»
نسبت به مسائل سیاست خارجی و امنیتی آمریکا
داشت ،در حالی که ترامپ بیشتر به دنبال پیگیری
رویکردی اقتصاد محور و تاجر مســلکانه در زمینه
سیاست خارجی آمریکا بوده است .یکی از مهمترین
وقایع اخیر که اختالف میان رئیسجمهور آمریکا و
مشاور امنیت ملی او را آشــکار کرد ،تصمیم حمله
محدود نظامی به ایران به تالفی سرنگون شدن پهپاد
آمریکایی به دست نظامیان کشــورمان و لغو این
تصمیم از سوی ترامپ در آخرین لحظات بود .در آن
زمان گفته شد که بولتون از مدافعان سرسخت چنین
حملهای بوده است
درباره اخراج بولتون از کابینه ترامپ نکتههایی وجود
دارد-1  :ترامپ از همــان ابتدای انتصاب بولتون به
سمت مشاور امنیت ملی هر ازگاهی تفاوت دیدگاه
و رویکرد خود با او را به نمایش گذاشــته اســت و
حتی چند ماه پیش در اظهاراتــی گفته بود اگر به
دنبال پیگیری توصیههای بولتون در زمینه مسائل
سیاســت خارجی و امنیتی آمریــکا میبود ،حاال
میبایســت در چند نقطه از جهان مشغول جنگ
بود .بنابراین اخراج بولتون از کابینه ترامپ با توجه
به رویه رفتاری ترامپ در  31ماه گذشــته و در نظر
گرفتن اختالفات دو طرف امری غیرمنتظره نبود؛ هر
چند که نحوه اعالم آن از طریق توئیتر غیرمنتظره به
نظر میرسید -2 .برکناری بولتون میتواند نشانهای
قوی باشد از اینکه ترامپ به هیچ وجه دوست ندارد
خود را درگیر جنگ و برخوردهای نظامی در اقصی
نقاط دنیا کند؛ چه آنکه او  14ماه دیگر باید بار دیگر
در انتخابات رأی مردم را به ســمت خود جلب کند
و در دور پیشین انتخابات در سال  2016او یکی از
نامزدهایی بوده که علیه جنگطلبی تبلیغات کرده و
از هزینههای گزاف تحمیل جنگهای طوالنی انتقاد
کرده است-3 .بولتون در یک سال و اندی گذشته در
کابینه ترامپ چرخ پنجم درشکه بود؛ درست چند
روز پیش از اعالم خروج یکجانبه آمریکا از برجام
بود که ترامپ،بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی
خود جانشین «هربرت مک مستر» مشاور پیشین
امنیت ملی خود کرد .او به طور کلی هیچ دستاوردی
در کابینه ترامپ کســب نکرد و در همه موضوعات
مورد اختالف با ترامپ به ایدههای او توجهی نشــد
و در مواردی هم که به ایدهها و سیاستگذاریهای
او عمل شد از نظر ترامپ فاجعه رخ داد؛ مانند مورد
ونزوئال .یا در سوی دیگر بولتون مخالف ایده مذاکرات
مستقیم ترامپ با رهبر کرهشــمالی بوده است که
ترامپ هیچ گاه به این خواسته بولتون توجهی نشان
نداد .در زمینه ایران با وجود اینکه او با رویکرد فشار
حداکثری علیه ایران با ترامپ همخوانی و همصدایی
داشت؛ اما رویکردی که او در زمینه ایران به دنبال آن
بود با هدف تغییر رژیم بود در حالی که هدف ترامپ
از وارد آوردن فشار حداکثری به ایران ،تسلیم کردن
این کشور به منظور گرفتن امتیازات گسترده است؛ و
ترامپ طی ماهها و سالهای گذشته بارها تاکید کرده
که هدف او تغییر رژیم یا جنگ با ایران نیست .البته
این اظهارات ترامپ با اعمال دولت او در قبال ایران
متناقض است چنان که او به پیگیری سیاستهایی
به شدت ضد ایرانی پای میفشارد و در عین حال ادعا
دارد هدف او جنگ یا تغییر رژیم در ایران نیست و گاه
حتی ادعا میکند ،میخواهد همان طور که عظمت
را به آمریــکا بازگردانیده ،به ایران نیــز بازگرداند!
 -4برکناری بولتون ،میتواند حاوی پیامی از سوی
ترامپ به برخی کشورها به ویژه ایران باشد؛ پیامی
با این مضمون که« :حاال شــرایط بــرای مذاکرات
مســتقیم دو طرف آمادهتر از گذشته شده است».
در واقع اخــراج جان بولتون از کاخ ســفید موضع
جنگطلبها و تندروهای ضــد ایرانی را تضعیف
میکند و نشان میدهد که رئیسجمهوری آمریکا
نمیخواهــد وارد درگیری نظامی با ایران بشــود.
هر چند بعید است برکناری «بولتون» در راستای
اجابت خواسته احتمالی ایران در این زمینه باشد؛
چنان که نه به نظر میرسد ایران چنین خواستهای
را علناً و به عنوان یکی از شروط مذاکره مطرح کرده
باشد و نه ترامپ شــخصیتی است که تن به اجابت
چنین خواستهای دهد؛ اما برکناری بولتون با توجه به
اختالف نظرهای عمیق ترامپ با او در زمینه مسائل
مختلف و نارضایتیاش از پروژههای ناکام بولتون به
ویژه در زمینه دخالت بیحد و مرز و بینتیجه ماههای
اخیر آمریکا در مسائل داخلی ونزوئال میتواند حاوی
پیامی برای کشورهایی خاص از جمله ونزوئال ،ایران
و کره شمالی باشد -5 .ترامپ در طول کمتر از سه
سال از استقرار خود در کاخ سفید سه مشاور امنیت
ملی عوض کرده اســت و چنین رکوردی در تاریخ
آمریکا بینظیر است و نشــان از این دارد که چهل
و پنجمین رئیسجمهــوری آمریکا فاقد رویکردی
مشخص و منســجم در زمینه مســائل مرتبط با
سیاســت خارجی ایاالت متحده آمریکاست؛ این
مسئله میتواند از سوی رقبای ترامپ در انتخابات
سال آینده آمریکا مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد  .
البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند ترامپ
با خــروج بولتون از کابینه خــود آن هم حدود 14
ماه قبل از انتخابات ریاستجمهوری ،قصد دارد با
تغییراتی در سیاســت خارجی خود ،شکستها و
ناکامیهای متعدد در این حوزه را تا حدی جبران
و رویکردی متعادلتــر در آن اتخاذ کند .در نهایت
اینکه ترامپ تصمیماتش را بر مبنای محاسبه ساده
ذهنی فایده -هزینه (اقتصادی) میگیرد در حالی
که افرادی مانند بولتون که رویکردی ایدئولوژیک
به مســائل دارند ،گاه حاضرند برای تحقق رویکرد
ایدئولوژیک مطلوب خود هزینههای زیادی بدهند؛
و به نظر میرسد همین یک نکته ،اصلیترین محل
اختالف این دو نفر بوده است که در نهایت منجر به
برکناری بولتون از سمت خود شد.

آلمان نگران دست کشیدن ایران از تعهدات برجامی

عربستان خواستار نشست سازمان همکاری اسالمی

آزمایش پرتابگر فوق بزرگ کرهشمالی زیر نظر کیم

هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان طرفین برجام را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت:
همه باید مسئوالنه رفتار کنند؛ وگرنه ممکن است دیگر نتوانیم به راهحل صلحآمیز دست
یابیم .وی همچنین افزود :این که ایران از تعهدات برجامی خود دست بکشد ،پیام خوبی را
مخابره نمیکند .ایران باید به پایبندی کامل خود به برجام بازگردد .جمهوری اسالمی ایران
پس از گذشت یک سال از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و پس از آن ،قصور طرفهای دیگر
توافق بهویژه اروپاییها برای عمل به تعهداتشان در این توافق تصمیم گرفت طبق تدابیر
اندیشیده شده در برجام اجرای برخی از تعهدات هستهای خود را به حالت تعلیق درآورد.

عربستان سعودی در بیانیهای وعده بنیامین نتانیاهو را برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری
به فلسطین اشــغالی در صورت پیروزی در انتخابات ،محکوم کرد .عربســتان در این بیانیه
خواستار برگزاری نشست فوقالعاده سازمان همکاری اسالمی در سطح وزیران خارجه برای
بحث پیرامون این موضوع شد .ریاض همچنین خواستار ایجاد یک برنامه اقدام فوری و بازبینی
رویکرد کشورهای اسالمی پیرامون رژیم صهیونیستی برای مواجهه با چنین وعدهای از سوی
نخستوزیر این رژیم و همچنین انجام اقدامات ضروری شد .این بیانیه ،صلح را بدون بازگرداندن
سرزمینهای اشغال شده به فلسطینیان و رسیدن آنان به حقوقشان ناممکن دانست.

کرهشمالی اعالم کرد که روز سهشنبه یک پرتابگر فوق بزرگ چندگانه را با نظارت مستقیم
«کیم جونگ اون» آزمایش کرده است .خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی بامداد چهارشنبه
گزارش داد کرهشمالی یک پرتابگر موشــک چندگانه فوق بزرگ را روز سهشنبه آزمایش
کرده و کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی به صورت مســتقیم این آزمایش را نظارت کرده
است« .رودونگ سینمون» روزنامه رسمی کرهشمالی نوشت :کیم بر آزمایش یک پرتابگر
موشک چندگانه فوق بزرگ در  ۱۰سپتامبر نظارت کرد .یونهاپ گزارش داد که این پرتاب
از استان «پیونگان جنوبی»  به سمت شرق کشور شلیک شده است.
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واکنشها به برکناری جنگطلبترین عضو کابینه ترامپ ادامه دارد
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«قرار بود ایران چهل سالگی انقالب خود
را نبینــد ».این وعده آقای ســیبیلو در
گردهمایی منافقان بود ،اما ایران از جشن
چهل ســالگی انقالب خود عبور کرد و
چندماه پــس از آن ،این «جان بولتون»
بود که با یک توئیت از کار برکنار شد! و به
این ترتیب تیم  Bآخرین نفسهای خود را
میکشد هرچند کسی در این تیم نمانده
اال «نتانیاهو» ی نقاش!
اخــراج بولتــون از کاخ ســفید آن قدر
خوشحال کننده بود که حتی چهرههای
هنری کشورمان هم نسبت به آن واکنش
نشــان دادند .منصور ضابطیان با انتشار
عکســی از مشــاور امنیت ملی اخراج
شده آمریکا نوشــت :آقای جان بولتون،
بدون شک جهان بدون شما میتواند به
صلح امیدوارتر باشد .خداوند سایه همه
افراطیــان را-هرکجای جهــان و در هر
شمایلی که هستند -از سر ما کم کند.
البته خــودش تالش کــرد وانمود کند
خواهان کناررفتن بوده و در توئیتی نوشت
به ترامپ گفته که میخواهم اســتعفا
بدهم و پرزیدنت هم در پاسخ گفته «فردا
دربارهاش صحبت خواهیــم کرد ».این
توئیت واکنش «وندی شرمن» را هم به
دنبال داشت که ریتوئیت کرد« :و تو هم
باور کردی جان؟!»
البته روایت ترامــپ از ماجرای برکناری
بولتون متفاوت بود .او نوشت که به بولتون
اعالم کرده دیگر نیازی به حضور او در کاخ
سفید آمریکا نیست و علت این اخراج را
هم «اختالف نظر» با او دانست.
خبرنگار ایرانی رســانه آمریکایی مدعی
شــد که این اخراج شــاید یکی از پیش
شــرطهای ایران برای مذاکره با آمریکا
بوده باشــد و حاال ترامپ راه را هموارتر
کرده است!
واکنــش وزیــر خارجه کشــورمان به
برکنــاری یکــی از اعضای به شــدت
جنگطلب و ضدایرانی تیم  Bهم جالب
بود .ظریف در پاسخ به سوالی در این باره
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گفت« :ما در امور داخلی آمریکا دخالت
نمیکنیم».
علی ربیعی ســخنگوی دولــت نیز در
توئیتی نوشت« :جان بولتون ماهها پیش
وعده داده بود که ایران تا ســه ماه دیگر
نخواهد بود؛ ما هنوز ایستادهایم و او رفته
است؛ همان گونه که همه ایرانستیزان،
یکایک صحنه را تــرک کردند .با اخراج
بزرگتریــن حامی جنگ و تروریســم
اقتصادی ،کاخ ســفید بــا مانع کمتری
بــرای درک واقعیتهای ایــران مواجه
خواهد بود».
برکناری بولتون در میان کاربران ایرانی
شــبکههای اجتماعی هم بازتاب زیادی
داشــت و آنها موضوع اخراج بولتون را
مورد بحث قرار دادنــد .یک کاربر ایرانی
در این خصوص نوشــت« :جان بولتون
برکنار شد ،اما خواهشا کسی در تایمالین
خوشحال نشود .مشکل ما با نظام سلطه

دار
دی

بولتون خواستار افزایش
فشارها بر ایران و اتخاذ
رویکردی تهاجمی از سوی
واشنگتن در قبال تهران
بود تا از این طریق ایران از
برنامههای موشکی و اقدامات
منطقهای خود عقبنشینی کند

مشکل هویتی -ماهیتی است .این موضوع
با رفت و آمد مهرهها حل نمیشود .تجربه
چهل ساله را به یاد داشته باشیم».
کاربر دیگری نوشت که ترامپ به دنبال
شخصی همســو با افکار خودش است؛
بولتون سومین مشــاور امنیت ملی در

دوران ترامپ بود که نتوانســت همسو با
ترامپ باشد! و البته کاربری هم معتقد بود
که ترامپ ،بولتون را به دلیل مخالفتش با
گفتوگوهای صلح با طالبان برکنار کرد!
اما اکثر کاربران اخراج بولتون را نشانهای
بر انجام مذاکرات با ایران دانســتند .از
جمله کاربری که نوشت« :جان بولتون،
یکی از اعضای شرور تیم  Bاز کاخ سفید
اخراج شــد! آیا این چراغ ســبزی برای
مذاکره با ایران در آستانه نشست عمومی
سازمان ملل اســت؟» «بولتون» البته
قطع به یقین تنها قربانی «ایران» نشده
است .همان طور که ترامپ اشاره کرده؛
موارد اختالفی میان او و مشــاور امنیت
ملیاش زیاد بوده است .بحران هستهای
شــبهجزیره کره ،تنش تجاری با چین،
ســردی روابط ایاالت متحده و اتحادیه
اروپا ازجمله موارد اختالفنظر ترامپ و
بولتون به شمار میآمد.

سیاست

Policy

درواقع برکناری بولتون خیلی هم شوکه
کننده نبود .با اینکه ترامپ اشــارهای به
جزئیات مسائل محل اختالف میان خود
و بولتون نکرده است ،در هفتهها و ماههای
گذشته رسانهها از اختالفنظرهای شدید
ترامپ و مشاور امنیت ملی خود خبر دادند
و به نظر میرسید اختالف نظرها به حدی
است که آقای مشاور در عرصه سیاست
خارجی به حاشیه رانده شده است.
بولتون همچنین خواستار افزایش فشارها
بر ایران و اتخاذ رویکــردی تهاجمی از
سوی واشــنگتن در قبال تهران بود تا از
این طریق ایران از برنامههای موشکی و
اقدامات منطقهای خود عقبنشینی کند.
او چهرهای به شدت «جنگطلب» بود و
بدش نمیآمد بازهم آمریکا را به گرداب
و باتالق جنگ بکشــاند  .آخرین سنگ
را هم بر ســر راه مذاکرات صلح آمریکا و
طالبان انداخت و به نظر میرسد آخرین
موضوعــی هم که باعث بهاوجرســیدن
اختالفنظرهــا میان ترامــپ و بولتون
شد ،همین مذاکرات صلح با طالبان بود.
ترامپ از این مذاکرات که در قطر انجام
میشد ،حمایت میکرد و به همین دلیل
بولتون را که مخالف این گفتوگوها بود،
از روند مذاکرات کنار گذاشــته بود  .در
نهایت میشــود گفت این دو تقریباً در
تمام چالشهای مهم سیاست خارجی
ایــاالت متحده اختالفنظر داشــتند و
در تمام ایــن موارد بولتــون از اقدامات
سختگیرانه و تهاجمی حمایت میکرد
و حــاال خوشــبختانه جنگطلبترین
عضو کابینه رفته اســت  .شاید به تعبیر
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مســائل
منطقه اخراج «جان بولتون» نشانه روشن
شکست سیاست فشار حداکثری بر ایران
است .هرچند مقامات آمریکایی پس از
اخراج بولتون هم اعالم کردند «سیاست
کارزار فشار حداکثری» ادامه دارد و حتی
تحریمهای جدیدی علیه ســپاه اعمال
شــد ،اما  همین که تیم  Bبه فروپاشی
رســیده ،خبر خوبی اســت .راستی از
«بن سلمان» چه خبر؟!

به بهانه سفر «صدر» به ایران و حضور در بیت رهبری

ادامه از صفحه یک
مقتدا صدر حتی تا پای سفر به عربستان و دیدار و
روبوسی با بن سلمان هم پیش رفت و در دیدار با
ولیعهد سعودی همراه با ولیعهد مدعی شدند که
«دخالت ایران در عراق منفی بوده است».
رهبر جریــان صدر در همین ســفر فاش کرد که
خواهان برکناری «بشار اسد» از قدرت بوده و نقطه
نظرات یکسانی هم با «بن سلمان» دارد!
این موضوع باعث شــد تا روزنامــه کیهان مدعی
شود که صدر عامل سعودیها شده است« .صدر»
مصاحبههایی ضد ایرانی هم داشــت که از تغییر
محسوس رویکرد او نســبت به جمهوری اسالمی
حکایت داشت و همه این نشانهها و شواهد باعث
میشــد تا تصور کنیم «صدر» دیگر آن «صدر»
ســابق نیســت .تا اینکه در ایام عزاداری محرم،
تصویری از حضور «مقتدا صدر» در یکی از هیئت
های عزاداری شهر قم منتشر شد و سپس «صدر»
را در حال نذری دادن به عزاداران مشاهده کردیم و
این سؤال برای خیلیها پیش آمد که «مقتدا صدر»
در ایران چه میکند؟ «مضر االزیرجاوی» نماینده
ائتالف سائرون در پاسخ به این سؤال گفت« :مقتدا

یک نقاشی دیواری از چهره  رابرت موگابه رئیس جمهوری سابق زیمبابوه در شهر  هراره پایتخت
این کشور

و حاال «صدر» دوباره به آغوش ایران برگشته است.
انتشار تصویر حضور او در کنار سردار سلیمانی در
مراسم بیت رهبری در اینســتاگرام فرمانده سپاه
قدس میتواند «معنادار» باشد .او کسی است که در
اوج اختالفاتی که با ایران پیدا کرده بود ،اما همچنان
متهم به دستور گرفتن از ایران میشد! چندماه قبل
بود که وزیر خارجه بحرین یک بــار دیگر با بیان
اظهارات توهینآمیز علیــه «مقتدا صدر» گفت:

 شش ماه زندان دخترآبی
تکذیب شد!

محمــد فراهانــی ،ســردبیر خبرگزاری
میزان درباره درگذشــت خانمی که اخیرا ً
خودســوزی کرد و شــایعات آن در فضای
مجازی چنین پســتی را منتشــر کرد« :با
تأسف شــدید از خبر درگذشت خانمی که
اخیرا ً خودسوزی کردند .صدور حکم  ۶ماه
حبس دروغ محض است ،ایشان هفته پیش
برای رســیدگی به پروندهای که اسفند ۹۷
به اتهام درگیری و توهین به پلیس داشتن
به واحد قضایی مراجعــه میکنن قاضی به
علت فوت بستگانش نبوده است .هیچ اقدام
قضایی انجام نشد و حکمی صادر نشد».

چه رئیس قوه خوبی

مجتبی ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی ،با اشاره به عملکرد
قوه قضائیه ،گفت :رویکرد رئیس قوه قضائیه
در راستای مبارزه با فساد امید بخش بوده و
اعتماد به نظام را در مردم افزایش میدهد .با
اقدامات اخیر رئیس قوه قضائیه کسانی که
به مردم خیانت کردهاند به شدت وحشتزده
و نگران هســتند و حتی برخی مسئوالن را
تحریک میکنند تا حاشیه امنی برای خود
ایجاد کنند .برخی معتقدند که فساد با بگیر
و ببند ریشهکن نمیشود و سؤال این است
که چرا تا به حال روشهای دیگر را برای از
بین بردن فساد به کار نگرفتهاند.

توئیت تازه عطا

ســیدعطااله مهاجرانی ،وزیر ارشاد دولت
اصالحــات در حســاب توئیتــری خــود
در واکنش بــه اخراج جان بولتــون از کاخ
سفید نوشت« :جان بولتون ،متوهم بزرگ!
سخنران ثابت کارناوال مجاهدین خلق ،که
قرار بود جشــن پیروزی را در سال ۱۳۹۶
در تهران با ســمخا بگیرند ،در سه پرونده
اصلی که به او مربوط بود شکســت خورد.
ونزوئال و سرنگونی دولت قانونی ،کرهشمالی
و اســتراتژی تســلیم کره ،تغییر رژیم در
ایران».

تکذیب خرید خودروی
ضدگلوله  250میلیونی

شهردار مشــهد خرید چهار دســتگاه پژو
پارس سفارشــی  ۲۵۰میلیــون تومانی را
تکذیب کرد .انتشــار شــایعهای در مورد
خریداری چهار دستگاه پژو پارس سفارشی
با آپشنهایی مانند شیشــه ضدگلوله و با
قیمت هر دســتگاه  ۲۵۰میلیــون تومان
توسط شهرداری مشهد ،در فضای مجازی،
واکنشهایی را به دنبال داشت .محمدرضا
کالیی شــهردار مشــهد در پاســخ به این
واکنش هاگفت :قطعاً ما چنین خودروهایی
با شیشــه ضدگلوله خریــداری نکردهایم.
شهردار مشهد ضمن اظهار تعجب از طرح
چنین مســائلی در فضای مجازی ،تصریح
کرد :مــا بهطور کلــی خــودرو خریداری
نمیکنیم و خودروهایمان اجارهای است.

معنادار «مقتدا»
بازگشت
ِ

صدر معموالً به قم ســفر میکنــد ».االزیرجاوی
درباره اینکه آیا او رایزنی سیاسی با مسئوالن ایرانی
هم خواهد داشــت یا خیر؟ ،گفت :این موضوع به
خود وی مربوط میشود و ما اطالعی در این زمینه
نداریم.
ســفر ناگهانی «صدر» به ایران حتــی برای خود
عراقیها هم ســورپرایز بود! وب ســایت عراقی
کننده»

موازین نیوز سفر صدر به ایران را «غافلگیر
خواند.
سیدرضا الغرابی ،روزنامه نگار عراقی در خصوص
ســفر مقتدا صدر به ایران در صفحه توئیتر خود
نوشت :هواداران صدر چپ و راست در رسانههایشان
به ایران حمله میکنند ،اما وقتی قرار به فرار ،ادامه
تحصیل یا اعتکاف باشد ،او ایران را انتخاب میکند!
ماجرا وقتی جالبتر شد که جزئیات بیشتری از این
سفر منتشر شد .پایگاه خبری میدل ایست نیوز به
نقل از منابع آگاه خبر داد که مقتدا صدر از دو ماه
و نیم پیش در ایران به ســر میبرد و از آن زمان تا
کنون به عراق مراجعت نکرده است.
«صدر» چندروز پیش در صفحــه توئیتر خود با
انتقاد از دولت عراق اعالم کرد اگر دولت اقداماتی
جدی اتخاذ نکند ،من برائت از آن را اعالم میکنم.

غیرمحرمانهها

افرادی در عراق وجود دارند که از خارج دســتور
میگیرند و مقتدا صدر یکی از آنهاست  .او همان
طور که ایران میخواهد به بحرین توهین میکند!
«صدر» امــا با همه نقاط ضعــف و قوتی که دارد،
نشان داده اهل دســتور گرفتن نیست .او فقط به
قول روزنامه نگار عراقی ،هرچه که باشــد و هرچه
مثل
که بشود ،درنهایت «ایران» را انتخاب میکند 
«سیدحسن نصراله».

ادامه تظاهرات بر ضد چین در هنگ کنگ .معترضان شنبه در مقابل یک مقر پلیس اجتماع کردند و
پلیس اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد.

نامه به دادستان درباره
صدرالساداتیها

اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان در
نامهای به دادســتان کل کشــور خواستار
بررســی ماجرای برادران صدر الســاداتی
شــدند .در بخشــی از این نامه آمده است:
در روزهای گذشته شاهد یک اتفاق خاص
در جامعه بودیــم :ناپدید شــدن برادران
صدرالساداتی .در این میان بعد از خبررسانی
و بعضاً خبرســازی و تهمتهای بسیار به
نهادهای قضایــی و امنیتی ســرانجام در
روزهای گذشته با انتشــار پیامی در شبکه
اجتماعی اینســتاگرام ،اطالعاتی هرچند
محدود و در ادامه تالشها برای ایجاد ابهام
در ذهن مردم جهت حفظ جریان رسانهای
ارائه دادند...
نکته قابل توجه حضور روحاله صدرالساداتی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان
رهبری و همراهی ایشــان بــا این جریان
اســت .ســؤال اصلی اینجاســت که برای
چه ســیدمحمد مهدی صدرالساداتی که
معروفترین فرد و شــاید اصلیترین آنها
در این ماجراســت و خود را یک عدالتخواه
میداند این سناریو را طراحی و اجرا کرده
است؟

