گزارش
پیامهای همدلی نصفجهان از کواالالمپور
تا فلورانس مبادله شد

دیپلماسی در روزهای کرونایی
با آرزوهای پساکرونایی
نسل فردا /گروه سیاست
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این روزها بازیگران دیپلماسی شهری از همه
قارههای جهــان برای رد و بــدل تجربهها و
اطالعات مفید در مقابله با کرونا دست به کار
شدهاند و با ارسال پیام و نامهنگاری با شهرهای
مهم جهان ازجمله اصفهان ،خواستار همکاری
برای برونرفت از این شــرایط شــدهاند .در
واقع بهتر میشــود اگر بگوییم با شیوع کرونا
و بسته شدن مرزهای جغرافیایی اما مرزهای
ارتباطی شــهرها با یکدیگر هنوزباز است و
دریچه اشتراک تجربهها و تبادل دانش برای
غلبه بر مشــکالت نه تنها بســته نشده بلکه
شهرداران شــهرهای خواهرخوانده و رئیس
اتحادیه بینالمللی اینتا (انجمن بینالمللی
توسعه شهری) را بر آن داشته تا شکل جدیدی
از رابطه دیپلماتیک را میان همتایان خود برای
تحکیم دیپلماسی شــهری ترتیب دهند .در
همین راستا رئیس اتحادیه بینالمللی اینتا
(انجمن بینالمللی توسعه شهری) در نامهای
خطاب به شهردار اصفهان ،ضمن همدردی با
مردم اصفهان در روزهــای مبارزه با کرونا ،بر
مأموریت دشوار شــهرهای ایران در مقایسه
با همتایان خود در سرتاســر جهان به دلیل
فشارهای ناشــی از تحریمهای آمریکا تأکید
کرد.
بهرغم همه فشارها ،ما همواره
همراه اصفهان بوده و خواهیم بود
فرناندو نونس داسیلوا در این نامه که پاسخی
به مکاتبــه اخیر شــهردار اصفهــان مبنی
بر غیرانســانی بودن تحریمهــای آمریکا در
زمان شــیوع بحران کرونا بود ،نوشت :بهرغم
همه فشــارها ،ما همــواره همــراه اصفهان
بوده و خواهیم بود .وی همچنین پیشــنهاد
برگزاری ویدئوکنفرانسهایی میان گروههای
کارشناســی از اصفهان و شهرهای برتر عضو
اینتا در حوزه برنامهریزی و پزشکی را مطرح
کرد .داســیلوا اعالم آمادگی کرد تا با فراهم
آوردن بستری ،تجربیات شهرهای موفق جهان
و راهکارهای مفید آنها در مقابله با بیماری
کووید  ۱۹را با اصفهان به اشتراک بگذارد.
خواهرخواندههای شــهر اصفهان هم از این
شبکه ارتباط جهانی خود را جدا نکردهاند و با
ارسال پیامهای همدلی به شهردار اصفهان ،از
آرزوهای خود برای شهرهای پساکرونا و روابط
جدید مبتنی بر این شرایط گفتهاند.
شهرها به عنوان خط مقدم غلبه
بر مشکالت جهانی
شهردار بارسلونا در پیامی به شهردار اصفهان
در این زمینه گفت :شــهرها بــه عنوان خط
مقدم غلبه بر مشــکالت جهانی هستند ،اما
با این حــال باید راهکارهــای آنها از طریق
اشتراک تجربیات و اســتراتژیها به کمک
یکدیگر بیاید تا این همهگیــری به بهترین
شکل مدیریت شود.
امیدوارم اصفهان هرچه زودتر در
این جنگ پیروز شود
شــیان هم یکی دیگر از این شــهرها بود که
شهردارش دست به قلم شده و در این روزها
برای همتای اصفهانی خود نوشــته اســت:
امیدوارم اصفهان هرچه زودتر در این جنگ
پیروز شود تا به شیوع (کرونا) نیز پایان داده
شود« .دوست آن است که گیرد دست دوست
در پریشــان حالی و درماندگــی» ،بنابراین
بهترین آرزوها را برای همــه بیماران دارم و
امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابند.
آرزوهای موفقیت در برابر کرونا
برای همه شهرهای خواهرخوانده
را دارم
شهردار فرایبورگ هم پیام سالمتی خود برای
ساکنان شهرها را دریغ نکرده است و در پیامی
آورده است :خواســتارم شما را از همبستگی
خود (با شما) مطمئن کنم و برای شما آرزوی
توانایی و موفقیت در اجرای اقدامات مورد نیاز
را دارم .آرزو میکنم همه شهروندان شهرهای
خواهرخوانده ما در سالمتی باشند و به زودی
بهبود یابند.
بهترین آرزوهــا را برای مردم
بزرگ اصفهان دارم
شــهردارکواالالمپور هم در روزهای سخت
کرونایی به بزرگترکردن قــاب روابط خود
با اصفهان میاندیشــد و اینگونه پیام خود را
ابراز میکند :در این شــرایط دشوار ،بهترین
آرزوها را برای مردم بــزرگ اصفهان دارم .در
این شــرایط ما با هم هســتیم و با هم بهبود
مییابیم .کواالالمپور در انتظار تقویت بیشتر
روابط با اصفهــان به عنــوان خواهرخوانده
خود است.
آرزومندم بــر این کابوس غلبه
کنیم
ایتالیا هم که تاریخ دشواری را برای فائق آمدن
بر کووید  19از سر میگذراند ،با پیام شهردار
فلورانس به ابراز همدلی با اصفهان پرداخت:
آرزومندم بر این کابــوس غلبه کنیم و هرچه
زودتر بــه زندگی عادی بازگردیــم تا دوباره
بتوانیم برای یک بار دیگر تبادالت بینالمللی
داشته باشــیم و روابط بین شهرهای خود را
تقویت کنیم.

ایرانیان مقیم اوکراین مراقب کالهبرداران باشند

عزم مسکو برای گسترش روابط با تهران

ایلنا :ســفارت ایران در کییف در اطالعیهای از هموطنان مقیم اوکراین خواست مراقب کالهبرداران بوده و در هرگونه تعامل
مالی با اتباع ایرانی یا غیرایرانی هوشیاری الزم را داشته باشند .سفارت جمهوری اسالمی ایران در کییف در اطالعیهای نسبت به
کالهبرداری از هموطنان ایرانی مقیم اوکراین هشدار داد.
در این اطالعیه آمده است :پیرو شکایات و گزارشهای دریافتی به سفارت جمهوری اسالمی ایران در خصوص از دست دادن پول
و دارایی برخی هموطنان مقیم اوکراین متعاقب کالهبرداری برخی افراد ،به همه هموطنان توصیه میشود قبل از هرگونه تعامل
مالی با دیگر افراد اعم از ایرانی یا غیرایرانی هوشیاری الزم را داشته یا به منظور آگاهی از سابقه مالی آنها با بخش کنسولی سفارت
جمهوری اسالمی ایران مشورت کنند.

ایرنا :معاون وزیرخارجه روسیه در گفتوگوی تلفنی با سفیر ایران ضمن بررسی راههای توسعه روابط دوجانبه ،بر عزم مسکو
برای گسترش روابط با ایران تاکید کرد .کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو در ادامه رایزنیها با مقامات روس ،با
«مورگولف» معاون وزیر امور خارجه روسیه تلفنی گفتوگو کرد.
طرفین در این گفتوگو ضمن مرور آخرین تحوالت در حــوزه دوجانبه ،تحوالت منطقهای از جمله افغانســتان و حوزههای
اقتصادی و هســتهای ،چشــمانداز همکاریهای  ۲کشــور را با توجه به شــیوع ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مورگولف از تداوم توسعه روابط دو کشور در موضوعات مختلف ابراز خرسندی کرده و بر عزم روسیه برای گسترش روابط با ایران
تاکید کرد.
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واکاوی یک انصراف که قالیباف را یک گام از بقیه جلوتر برد

امین محمد رضایی  /گروه سیاست

سرداروصندلینزدیکترشدند

news@ naslefarda.net

چنــدی پیش در حالی کــه دعوا بر سرکرســی اول
بهارستان شــدت گرفته بود و هر روز از یک تریبون
نامزدی رونمایی میشد کار به جایی رسید که «گزینه
اول همه» یعنــی محمدباقر قالیبــاف ،نامزد بالقوه
بسیاری از انتخابات دهه اخیر ایران کمرنگ شد و نام
آشنای «مردشگفتانههای سیاست ایران» بیشتر به
گوش رسید .درست در همین اثنا بود که علیرضازاکانی
انصراف داد و بازی با نبود یکــی از جریانهای مقتد ِر
اقتــداردار و اقتدارخواه وارد فاز تازهای شــد .البته به
نظر برخی با انصراف علیرضازاکانی صحنه رقابت برای
ریاست مجلس یازدهم شــفافتر شده است ،تاکنون
نامــزدی محمدباقر قالیباف قطعی بــود و در کنار او
شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد
احتماالً به عنوان نماینده جریان احمدینژاد ،فریدون
عباســی رئیس ســازمان انرژی اتمی در دولت دهم
نامزدی خود را اعالم کردهاند .حزب موتلفه نیز اعالم
کرده میرسلیم گزینه مناســب برای ریاست مجلس
اســت ،از ســویی مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه
پایداری ،علی نیکزاد وزیر مسکن دولت احمدینژاد،
حاجیبابایی وزیر پیشین آموزش و پرورش و نماینده
کنونی همدان از جمله نامزدهای احتمالی دیگر برای
کسب کرسی ریاست مجلس هستند.
انصراف توئیتری!
علیرضا زاکانی در توئیتر خود نوشــت :ایجاد
تحول و کارآمدســازی مجلس به نفع مردم ،اهداف
مهمی اســت که لزوماً با ریاســت مجلس به دست
نمیآید .ضمن احترام به دعوت برخی همکاران ،برای
حفظ وحدت و انســجام نیروهای انقالب در مجلس
یازدهم ،اجرای برنامه تحول را انشاءاله در همکاری و
هماهنگی با فرد فرد نمایندگان دنبال خواهم کرد .او
یکی از جدیترین گزینهها برای کرسی ریاست مجلس
آینده بود .حتی برخی تحلیلگران معتقد بودند نامزدی
او از شهر قم در همین راستا و برای کسب اعتبار بیشتر
بوده است .البته روشن است که این کنارهگیری پس
از مذاکره و البی ممکن شــده اســت .گفته میشود
زاکانی نامزد نایب رئیســی مجلس یا ریاســت مرکز
پژوهشها میشود .زاکانی سیاســتمداری پرنفوذ
میان اصولگرایان است و حمایت گروههای زیادی را
با خود دارد .تفاوت او با محمدباقر قالیباف این است که
مخالف جدی در جریان اصولگرا ندارد .جبهه پایداری
و طیف احمدینژاد مهمترین رقبــای قالیباف برای
کسب کرسی ریاست مجلس هستند .اگر زاکانی در
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اعالم موجودیت فراکسیون انقالب
اسالمی مجلس یازدهم

ایرنا :بعــد از اعــام موجودیت فراکســیون
زاگرسنشینان در روزهای پایانی هفته اخبر حاال
خبر از فراکسیون تازهای رسید و فراکسیون انقالب
اسالمی مجلس یازدهم با صدور اطالعیهای اعالم
موجودیت کرد.

ظریف تشکیل دولت جدید عراق
را تبریک گفت

حسن السجردی  :درست است
که اصولگرایان در اکثریت مطلق
هستند ،اما به دلیل اینکه مجلس
چندوجهی است میتوان گفت،
این امر اختالفات برای تعیین
رئیس را افزایش
داده است

احمدکریمی اصفهانی :مجلس
یک رئیس بیشتر نمیخواهد و
در این زمینه به این همه نامزد
احتیاج نیست ،آقایان باید بدانند
که اصولگرایان در حال حاضر
بیش از هر چیزی به وحدت
نیاز دارد

فرآیند رقابت باقی میماند حتی امکان حمایت این دو
گروه از او وجود داشت که این میتوانست کار را برای
قالیباف دشوار کند .به این ترتیب کنارهگیری زاکانی
به سود قالیباف است.
تشکر رقیب با هشتگ «مجلس قوی»
از سویی قالیباف به انصراف زاکانی از رقابت
بر سر ریاســت مجلس آینده واکنش نشــان داد و از
آن اســتقبال کرد .او توئیت زاکانی را ریتوئیت کرد و
نوشت :به لطف خدا این مجلس ،مجلس کار ،همکاری
و برادری در حل مســائل مردم خواهد بود .قالیباف از
هشتگ «مجلس قوی» استفاده کرد.
پایداری به دنبال باجخواهی
احمدکریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسالمی
اصناف و بــازار در گفتوگو با فرارو با اشــاره به اینکه
گمانهزنی در مورد ریاســت مجلــس یازدهم تا روز
افتتاحیه پارلمان ادامه دارد ،اظهار داشــت :با توجه
به اینکه در روز رأیگیری مشــخص میشود که چه
کســانی نامزد میشــوند ،اینکه برخی از افراد اعالم
انصراف میکنند و روی آن نیز مانور داده میشود ،زیاد
اهمیت ندارد ،زیرا تا موقعی که انتخابات برگزار نشود

ایران

و نامزدها به طور رسمی اعالم آمادگی نکنند ،ممکن
است بسیاری از افراد نیز اعالم انصراف کنند.
وی با تاکید بر اینکه تعداد نامزدهای ریاست مجلس
نباید ده نفر باشد ،گفت :این روزها بسیاری از منتخبان
اعالم آمادگــی میکنند برای رئیس شــدن ،اما باید
به این نکته توجه کرد که مجلس یک رئیس بیشــتر
نمیخواهد و در این زمینــه به این همه نامزد احتیاج
نیســت ،آقایان باید بدانند که اصولگرایان در حال
حاضر بیش از هــر چیزی به وحدت نیــاز دارد و این
موضوع باید مورد توجه منتخبان اصولگرای مجلس
یازدهم قرار بگیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به شرط گذاری
جبهه پایداری برای ریاست قالیباف ،بیان داشت :این
موضوع کــه بخواهند برای افراد در مجلس شــرط و
یرسد نوعی باجخواهی است
شروط بگذارند ،به نظر م 
و این مسئله به هیچ عنوان زیبنده اصولگرایان نیست،
فردی که انتخاب میشــود باید بــا رأی و بدون هیچ
پیششرطی انتخاب شــود ،بنابراین باید این مسائل
را رها کرد و به فکر تشکیل یک مجلس کارآمد بود.
زاکانی هر سه فاکتور مهم را ندارد

عربستان

کمیسیون اصل نود مجلس وضعیت بازار سرمایه را بررسی
میکند

بورس زیر ذرهبین خانه ملت
بررسی وضعیت بازار سرمایه در کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین
بررسی سؤاالت نمایندگان از وزیر امور خارجه از مهمترین دستور کارهای
اعالم شده کمیسیونهای تخصصی مجلس در جلسات این هفته است.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسالمی فردا یکشنبه در
نشستی با مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس وضعیت
اخیر بورس کشور را بررسی خواهد کرد .این کمیسیون روز دوشنبه هم
میزبان امیر حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســامی نیز روز یکشنبه بررسی
طرح اصالح ماده  ۴۴قانون مدیریت خدمات کشوری ،اعاده شده از شورای
نگهبان و طرح دفاتر خدمات پیشخوان دولت بخش خصوصی را در دستور
کار دارد .همچنین کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز یکشنبه،
طرح اصالح مواد یک و  ۱۰قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ،اعاده
شده از شورای نگهبان را با حضور عضو شورای نگهبان ،مسئوالن وزارت
کشــور و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی خواهد کرد .این کمیسیون
همچنین عملکرد کمیسیون در دوره نهم و دهم را بررسی میکند.
خروج سامانههای «پاتریوت» آمریکا از عربستان
به خاطر کاهش تنش با ایران

ترامپ ناچار و بنسلمان ناگزیر
ِ
یک مقام آمریکایی گفته اســت آمریکا دو ســامانه موشکی «پاتریوت»
خود را از عربستان سعودی و دو ســامانه دیگر را از منطقه خارج میکند.
همچنین بنا به گفته این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود ایاالت
متحده آمریکا دهها پرسنل نظامی خود را به همراه دو اسکادران جنگنده
از عربستان ســعودی خارج کرده اســت .بنا بر اظهار این مقام آمریکایی
کاهش ادوات نظامی آمریکا در عربستان سعودی و منطقه خاورمیانه در
پی کاهش تنش با ایران انجام میشود .بنا بر این گزارش مقامات آمریکایی
در ارزیابی جدید خود معتقدند که تهران دیگر تهدیدی فوری علیه منافع
راهبردی آمریکا در منطقه به شــمار نمیرود .این مقام آمریکایی تاکید
کرده :همچنان  12ســامانه پاتریوت و یک ســامانه «تاد» که میتوانند
موشکهای بالستیک را در ارتفاعات باالتر رهگیری کنند ،در منطقه باقی
خواهند ماند .برخی از ســامانههای دفاع موشکی پاتریوت و دهها پرسنل

تماس تلفنی بنسلمان با الکاظمی

حسن السجردی فعال سیاسی اصولگرا نیز با اشاره
به اینکه رقابت ریاســت برای مجلــس به چند دلیل
مورد توجه سیاســیون و رسانههاست ،گفت :درست
اســت که اصولگرایان در اکثریت مطلق هستند ،اما
به دلیل اینکه مجلس چندوجهی اســت و بســیاری
از طیفهای مختلف اصولگرا به همراه مســتقلین
و برخی اصالحطلبان حضور دارنــد ،میتوان گفت،
این امر اختالفات برای تعییــن رئیس را افزایش داده
اســت ،در حال حاضر قالیباف ،میرسلیم ،آقا تهرانی،
احمدینژادیها و حتی پزشکیان حضور دارند و باید
دید در نهایت قرعه به نام چه کسی خواهد افتاد .وی
در مورد دالیل انصراف زاکانی از نامزدی برای ریاست
مجلس ،اظهار داشت :در این مورد به سه دلیل میتوان
اشاره کرد ،اول اینکه رئیس مجلس باید چند وجهی
و مورد قبول همه طیفها باشــد که زاکانی از چنین
چیزی برخوردار نبود ،دوما رئیس پارلمان باید تجربه
سیاسی الزم برای اداره مجلس را داشته باشد و دست
آخر نیز زاکانی فاقد متانت سیاســی است و با اظهار
نظرهای افراطــی که انجام میدهد ،بــه هیچ عنوان
نمیتواند برای ریاست نامزد شود.

مصر
دادستانی مصر درباره مرگ فیلمساز

دعوت از نخستوزیر عراق برای سفر
به ریاض

مایع نظافت خورد ُمرد

«محمد بن سلمان» ولیعهد ســعودی در تماس تلفنی با مصطفی
الکاظمی نخستوزیر عراق رسماً از وی برای سفر به عربستان دعوت
کرد .دفتر مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق با صدور بیانیهای از
تماس تلفنی محمد بنسلمان با الکاظمی و دعوت از وی برای سفر به
ریاض خبر داد .در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق آمده است :الکاظمی
تماس تلفنی از بنسلمان دریافت کرد که در آن تصدی نخستوزیری
و نیز رأی اعتماد پارلمان به کابینه وی را به او تبریک گفته است .این
بیانیه افزود :ولیعهد عربستان در این تماس تلفنی پیام تبریک ملک
سلمان بن عبدالعزیز و نیز تمایل پادشاه این کشور برای تقویت روابط
بین دو کشور را به الکاظمی منتقل کرده است.
این بیانیه با اعالم اینکه «ولیعهد عربستان از الکاظمی برای سفر به
این کشور دعوت کرده است» از قول بنســلمان آورده است :عراق
نقشی اساســی در نزدیک کردن دیدگاهها در منطقه دارد .بر اساس
این بیانیه ،مصطفی الکاظمی نخســتوزیر عراق نیز در این تماس
تلفنی برعالقهمندی این کشور برای تقویت مناسبات دو کشور تاکید
کرده است.

جنجال مرگ فیلمســاز منتقد در زندانهای مصر همچنان ادامه دارد.
آقای «شادی حبش» روز جمعه گذشــته در زندان بدنام «طره» قاهره
درگذشت .مرگ او با واکنشهای تندی در جامعه روبهرو شد .این شهروند
مصری دو سال قبل به دلیل ساخت ویدئوکلیپ انتقادی از ژنرال سیسی
رئیسجمهوری مصر ،به زندان افتاد و حاال خبر مرگش منتشر شده است.
شادی  24ساله از فعاالن فرهنگی در مصر بود و در انقالب علیه حسنی
مبارک در سال  2011نیز مشارکت داشت .سیستم قضایی و دولت مصر به
دلیل زندانی کردن این فیلمساز به شدت مورد انتقاد بودند ،اما حادثه مرگ
سطح انتقادات را افزایش داده اســت .دادستانی مصر در بیانیه جدیدی
درباره مرگ این فیلمساز زندانی گفته است او به دلیل نوشیدن اشتباهی
مایع نظافت و ضدعفونی کننده الکلی فوت کرده است .بر اساس ادعای
دادستانی ،شادی یک روز قبل از مرگ ،خود به پزشک زندان گفت که به
اشتباه ،مقداری الکل را خورده بود چون بطری آب معدنی بود .به گفته
دادستانی ،در بطری نوشیدنی ،مایع نظافت و ضدعفونی کننده الکلی قرار
داده شده بود تا زندانیان برای جلوگیری از کرونا از آن استفاده کنند ،اما
«شادی» آن را نوشید و سپس دل درد گرفت.

نظامی آمریکا در سپتامبر (شهریور) سال گذشته میالدی و در پی حمله
موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی سعودی (آرامکو) به عربستان سعودی
اعزام شدند .ایاالت متحده آمریکا این حمالت را به ایران نسبت داد ،اتهامی
که از سوی جمهوری اسالمی ایران رد شده اســت .بنا به نوشته روزنامه
وال استریت ژورنال آمریکا ایاالت متحده آمریکا قصد داشته چهار سامانه
موشکی پاتریوت را در ماه مارس از منطقه خارج کند ،اما حمالت موشکی
به پایگاههای آمریکا در عراق این اقدام را به تأخیر انداخت .دولت آمریکا
شبهنظامیان شیعه (گروههای مقاومت) تحت حمایت ایران را به انجام این
حمالت متهم میکند.
طی هفتههای گذشته و در پی سقوط تاریخی قیمت نفت ،دولت ترامپ
و دولت سعودی در موضع مقابل و مخالف هم قرار گرفتهاند .دولت ترامپ
عرضه اضافی و بیش از حد نیاز بازار از سوی دولتهای سعودی و روسیه
را یکی از علل و عواملی میداند که در سقوط تاریخی قیمت نفت در بازار
جهانی و زیان کمسابقه شرکتهای نفتی آمریکایی و منفی شدن مقطعی
قیمت نفت «وست تگزاس اینتر میدیت» آمریکا مؤثر میداند.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده بود ترامپ در یک
مکالمه تلفنی اخیر خود با «محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی ،او را تهدید

در زندان:

مهر :وزیر امور خارجه تشکیل دولت جدید عراق را
تبریک گفت .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
ایران در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت:
تشــکیل دولت جدید در عراق را به نخستوزیر
مصطفی الکاظمــی ،کابینــه او ،پارلمان عراق و
مهمتر از همه مردم این کشور تبریک میگویم.
ایران همیشه در کنار مردم عراق و دولت منتخب
آنها میایستد.

موسوی :آمریکا به یکجانبهگرایی
خود پایان دهد

ایرنــا :ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان
در توئیتــی از ایــاالت متحــده خواســت تا به
یکجانبهگرایی خــود پایان دهد .ســیدعباس
موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز
جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
برجام نه اولین و نه آخرین دستاورد چندجانبهای
است که ترامپ از آن خارج شده .رژیم آمریکا در
ازای رفاه دراز مدت کشــورها به دنبال اطمینان
حاصل کردن از منافع کوتاه مدت خود بوده است.
رژیم باید به یکجانبهگرایی فرومایهاش پایان دهد.
وی در انتهای توئیت خود از هشــتگ «هرگز به
آمریکای بیمســئولیت اعتماد نکنید» استفاده
کرده است.

تجدید پیمان بیش از  ۱۰هزار
دانشجومعلم با رهبر انقالب

فارس :بیش از ده هزار دانشــجومعلم همزمان
با ســالروز حضور رهبر معظم انقالب در دانشگاه
فرهنگیان طی نامهای با مقام معظم رهبری تجدید
پیمان کرده و تاکید کردند :ما دانشجومعلمان با
شما ،رهبر امت مسلمان و با امام زمان خود ،عهد
میبندیم که تا روزی که نظام تربیتی ما ،نظامی
موحدپرور نشود ،آرام نگیریم و در هویتبخشی به
نسل آینده و ترویج و گسترش علم نافع در میان
استعدادهای نسل آینده کوتاهی نکنیم و به مسلح
کردن خود و نسل آینده به تزکیه و تعلیم و کتاب و
حکمت ،برای برپایی قسط ،جهت شکستن هیمنه
نظام کفر ،از پای نخواهیم نشست.

ادعای نیویورکتایمز درباره
مذاکره ایران و آمریکا

فرارو :روزنامه آمریکایی مدعی شــده که ایران و
آمریکا بهرغم تنشهای بین دو کشــور ،درحال
مذاکره بــرای مبادله دو زندانی بین دو کشــور
هستند .نیویورک تایمز مدعی شده که ابوالفضل
مهرآبادی معــاون دفتر حافظ منافــع ایران در
ســفارت پاکســتان در واشــنگتن گفته است،
مذاکرات بر سر مبادله مایکل وایت با یک ایرانی
که تا کنــون هویتش فاش نشــده ،جریان دارد.
ادعا شده ،مایکل وایت دو ســال پیش در ایران
بازداشت شده است .نیویورک تایمز نوشت در ادامه
مینویسد :مهرآبادی تصریح کرده که این مذاکرات
هنوز به نتیجه نرسیده است .این روزنامه در ادامه
نوشت که همهگیری ویروس کرونا میتواند یکی
از دالیل این مذاکرات باشد .این روزنامه آمریکایی
مینویسد مایکل وایت در زندان به ویروس کرونا
مبتال و در اواخر ماه مارچ موقتاً آزاد شده است.

مشاور صادق خرازی در حزب ندا
منصوب شد

کرده در صورت عدم کاهش صدور نفت از سوی سعودی به بازارهای جهانی،
دولت آمریکا نیروهای خود را از این کشــور خارج کرده و سعودیها را در
برابر ایران تنها خواهد گذاشت .با وجودی که دولت ترامپ روابط نزدیکی با
دولت سعودی دارد ،اما شخص ترامپ بارها در سخنرانیهای خود با لحنی
تحقیرآمیز درباره پادشاه و خاندان سعودی سخن گفته و بارها تاکید داشته
هیچ رئیس ایاالت متحده آمریکا در طول تاریخ این کشور مثل او قادر به
دوشیدن پولهای کالن خاندان حاکم بر عربستان سعودی نبوده است.

صادق خرازی دبیرکل حــزب ندای ایرانیان طی
حکمی «فرید محسنی» را به عنوان مشاور دبیرکل
حزب ندای ایرانیان منصوب کرد .فرید محسنی
ریاست کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان را
برعهده دارد .حزب ندای ایرانیان از جمله احزاب
اصالحطلب است که دبیرکلی آن را صادق خرازی
از دیپلماتهای مطرح دولت اصالحات ،بر عهده
دارد و این حزب در دو شــورای هماهنگی جبهه
اصالحات و شــورای عالی اصالحطلبان عضویت
و حق رأی دارد .سیدشــهابالدین طباطبایی از
روزنامهنگاران اصالحطلب ،مجید فراهانی عضو
فعلی شورای شهر تهران و ســعید نورمحمدی
از چهرههای بیشــتر شــناخته شــده حزب ندا
هستند.

