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اخبار

تهدید به تحریم شرکتهای خارجی
در صورت همکاری با ایران

وزی��ر ام��ور خارجه آمریکا در پ��ی تحریمهایی که
کشورش علیه ایران اعمال کرد ،باری دیگر شرکت
ه��ای خارج��ی را در صورت هم��کاری با ایران ،به
تحری��م ه��ای آمریکا تهدید کرد .مایک پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری درباره تحریم
های��ی که دولت این کش��ور ب��ر ایران اعمال کرد،
نوش��ت :آمریکا امروز اعضای یک شبکه تدارکاتی
غیرقانونی ایرانی را تحریم کرد .ما کامال نسبت به
مقابله با هر فعالتی که امنیت ملی مان را تهدید کند
متعهد هس��تیم .پیام ما روش��ن است .اگر با (صنایع)
گسترش تسلیحاتی ایران همکاری تجاری کنید،
در مع��رض خط��ر تحری��م های آمری��کا قرار می
گیرید .بر اساس این گزارش ،اظهارات پمپئو پس
از این مطرح می شود که وزارت خزانه داری آمریکا
اعالم کرد که  ۴شخص و  ۶نهاد مرتبط با ایران در
فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.

بایدن باید بدون
قید و شرط به برجام بازگردد

یک نماینده سابق مجلس گفت :بایدن باید به برجام
بازگردد که این میتواند برای بهبود وضعیت میان
دو کش��ور بسیار کمککننده باشد .مهرداد الهوتی
در گفتوگو با ایس��نا ،با اش��اره به روی کارآمدن جو
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،اظهار
کرد :آقای بایدن در واقع راه ترامپ را دنبال نمیکند
و خیلی واضح و ش��فاف این را مطرح کرده اس��ت،
ام��ا چن��د نکت��ه درباره انتخاب او ب��ه عنوان رییس
جمه��وری آمری��کا وجود دارد ،یک��ی اینکه ترامپ
خودش از برجام خارج ش��د و یکی از مس��ائل زمان
وی همین بود که آنان خودش��ان از این تفاهمنامه
خارج شدند و باید خودشان هم به آن بازگردند.وی
افزود :نکته دیگر این اس��ت که اواس��ط همان زمان
که آمریکا هنوز از توافقنامه خارج نشده بود ،درباره
مسائل موشکی ایران صحبت میکرد ،در حالی که
این جزو خط قرمزهای ماست و فکر میکنم بایدن
هم باید به این موضوع توجه داشته باشد.

هشدار سازمان تعزیرات به
گرانفروشانبلیطهواپیما

سرپرستادارهکلروابطعمومیوتشریفاتسازمان
تعزیرات با اش��اره به عدم تصویب و ابالغ نرخ نامه
جدید برای بلیط هواپیما از آمادگی این سازمان برای
برخ��وردب��امتخلف��اندراینحوزهخبرداد.بهنقلاز
اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات
حکومتی ،محس��ن عس��کری اظهار کرد :با توجه به
اینکه برخی شرکت.های هواپیمایی (ایرالینها) به
صورت خودس��ر و غیرقانونی اقدام به گرانفروش��ی و
افزایش افس��ار گس��یخته قیمت نرخ بلیط هواپیما و
پروازهای داخلی کردهاند ،سازمان تعزیرات آمادگی
خودرابرایبرخودبامتخلفاناینحوزهاعالممیکند.
سرپرستادارهکلروابطعمومیوتشریفاتسازمان
تعزی��رات حکومتی افزود :تاکنون نرخ نامه جدیدی
برایافزایشنرخبلیطهایهواپیماییازسویوزارت
راهوشهرس��ازیوس��ازمانهواپیماییکشوروستاد
تنظیم بازار تصویب و ابالغ نشده است.

خــبرویـژه

از آمدن بایدن ذوقزده نیستیم

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :ما
نه از ماندن دونالد ترامپ وحشتزده میشویم و نه از
آمدن بایدن ذوقزده میشویم بلکه براساس منافع
مل��ی خ��ود تصمیم میگیری��م و رفتار میکنیم .به
گزارش اسکناس  ،سید عباس عراقچی در گفتوگو
با برنامه صبح بخیر ایران که از ش��بکه یک س��یما
به صورت زنده پخش میش��د ،گفت :آقای بایدن
و تیمش��ان در مانیفس��تی که مطرح کردهاند اعالم
کرده اس��ت که قصد بازگش��ت به برجام را دارد؛ راه
برای بازگش��ت به برجام بس��ته نیس��ت آنها میز را
ترک کردهاند و میتوانند به این میز بازگردند البته
در این مسیر چالشهایی وجود دارد .در طول چهار
سال گذشته واقعیتها و تحوالتی رخ داده است که
باید مدنظر قرار گیرد به آن توجه ش��ود در مورد آن
صحبت صورت گیرد و تفاهم انجام شود .این جور
نیس��ت که برجام یک دروازهای باش��د که هر کس
بخواهد برود و س��پس به آن باز گردد .یک قواعد
و شرایطی وجود دارد.وی ادامه داد :همان طور که
گفتیم راه برای بازگش��ت باز اس��ت اگر میخواهند
مذاک��رهای کنن��د این مذاکره در چارچوب میز 5+1
باید صورت گیرد و ما در این مس��یر به منافع خود
توجه داریم.معاون سیاس��ی وزیر خارجه کشورمان
ادامه داد :ما اول باید منتظر بمانیم که آیا آقای بایدن
سرکار میآید یا نه و بعد از آن آیا البیهای موجود
در آمری��کا از جمل��ه البیهای رژیم صهیونیس��تی
اج��ازه میدهن��د که آمریکا سیاس��ت خود را تغییر
دهد س��پس باید ببینیم که آنها چه رویکردی را در
پیش میگیرند.

شکایت دولت از
برخینمایندگان
مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری از چند نماینده مجلس ش��کایت کرده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،حس��ینعلی امیری در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در پاسخ
به این پرس��ش که آیا دولت از برخی نمایندگان بخاطر توهین به رئیس جمهور ش��کایت کرده اس��ت اظهار کرد :نمایندگان می توانند در امور کش��ور اظهار نظر کنند  ،ولی در هیچ جای قانون
اهانت ،نشر اکاذیب ،افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست .موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقی
رئیس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری می شود.وی ادامه داد :در صحن مجلس گاهی می بینیم نماینده ای اظهاراتی می کند که دقیق نیست.

ی برای رفع تحریم استفاده می کنیم
روحانی در جلسه هیات دولت :از هر فرصت 

اخبار

زمزمه مذاکره با جوبایدن

هیچ کسی حق فرصتسوزی ندارد
گروه سیاسی:رییس جمهور گفت :ما هرجا
ببینیم ش��رایط آماده لغو تحریم است از این
فرصت استفاده میکنیم .هدف ما این است
که فشار تحریم را از شانههای مردم برداریم
و هرجا فضا مناسب این کار باشد وظایفمان
را بر مبنای امنیت ملیمان انجام میدهیم و
هیچ کس در این زمینه حق فرصتس��وزی
ندارد .به گزارش اس��کناس ،حجتاالسالم
والمس��لمین حس��ن روحانی روز گذشته در
جلس��ه هیات دولت با اش��اره ب��ه انتخابات
اخیر آمریکا اظهار کرد :سیاس��ت جمهوری
اسالمی ایران روشن است و هر دولتی که در
آمریکا باشد سیاست ما تغییر نمیکند.
م��ا هم��ان سیاس��تی را که دیروز داش��تیم
امروز و فردا خواهیم داش��ت و این وابس��ته
به دولت آمریکاس��ت که به سیاس��تهای
ما نزدیک ش��ود ی��ا از آن فاصله بگیرد.وی
ادام��ه داد :دول��ت رو به پایان آمریکا در این
م��دت از سیاس��تهای ما فاصل��ه گرفت.
سیاست اصولی ما سیاست اکثر کشورهای
مس��تقل و مه��م جه��ان اس��ت و آنها هم با
یک جانبهگرایی و تروریس��م مخالفند .اگر
آمریکا به سیاس��ت ما نزدیک ش��د ش��رایط
جدی��دی پی��ش میآی��د و اگر دور ش��د آن
موضوع دیگری اس��ت .سیاس��ت ما تعامل
با جهان و به تعبیر رهبری تعامل گس��ترده
با جهان است.
روحان��ی با اش��اره به اینکه هفته گذش��ته
جه��ان ش��اهد اتفاق قاب��ل مالحظهای بود
یادآور ش��د :مردم آمریکا با رای خود نش��ان
دادن��د ک��ه موافق سیاس��تهای متکبرانه
کس��ی که با تحقیر نس��بت به برخی ملتها
صحبت میکرد و حتی به بعضی از ملتهای
م��ا ب��ه صراحت لقب گاو ش��یرده داده بود و
سیاستهایش انزجار همه ملتهای جهان
و حت��ی م��ردم خود آمریکا را برانگیخته بود،
موافق نیس��تند و این سیاستها با مخالفت
قاطع مردم مواجه شد که قابل اهمیت بود.
وی اضاف��ه کرد :رژیمی که خواب س��قوط
ای��ران را میدید به صورت حقیرانه س��اقط
ش��د به جز چند کش��ور کوچک بقیه جهان
شرایط جدیدی پیشروی خود میبینند .در
ای��ران ه��م انتظارات جامعه و مردم ش��اهد

گفتوگویبایدنومکروندرخصوص
برجام

رژیمی که خواب سقوط ایران را میدید به صورت حقیرانه ساقط شد

ی��ک تغییرند .انتظارات تورمی و رکودی به
انتظارات گشایش��ی به امید به آینده مواجه
ش��ده اس��ت .البته این به این معنا نیست که
روابط ما بر این مبنا بنا نهاده ش��ده باش��د.
به طور کلی اس��اس روابط ما با کش��ورهای
همس��ایه و دوس��تانمان اس��ت .آمریکا و
دولتی که در آن رو به پایان است به عنوان
عامل مزاحم در روابط ما با کشورهای دیگر
ایفای نقش میکرد و من حس میکنم این
عام��ل مزاح��م در حال از بین رفتن اس��ت.
رییس جمهور با بیان اینکه ش��رایط برای
فعالیت بر مبنای مصالح و منافع آمادهتر شده
افزود :ما در س��الهای گذش��ته روابط بسیار
خوب��ی مخصوصا با همس��ایگانمان مثل
عراق ،ترکیه ،افغانستان ،آذربایجان و سایر
کشورهای دوست مثل روسیه و چین برقرار
کردیم و احساس میکنیم فضا برای روابط
نزدیکتر و تعامل با دوس��تان آمادهتر ش��ده
است.روحانی در ادامه یادآور شد :این دولت
رو به پایان آمریکا که آشنا به سیاستهای
بینالمللی نبود و صحبتهای دیکته ش��ده
تندروه��ای داخلی و رژیم صهیونیس��تی را
تکرار میکرد رو به پایان است .به نطقهای
این آدم (ترامپ) در مجامع بینالمللی نسبت
ب��ه ای��ران ن��گاه کنیم میبینی��د که همان
جم�لات و تعبیرات��ی را ب��ه کار میبرد که
رژیم صهیونیس��تی ب��ه کار میبرد و معلوم
است چه کسانی برایشان اینها را نوشتهاند.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا نتوانست بر
مبنای مصالح و منافع مردم آمریکا و جهان
تصمیم بگیرد خاطر نشان کرد :علت عقب
افتادن آنها در انتخابات یکی ناتوانی آنها در
موضوع کرونا بود.
آنه��ا ب��ا دس��ت انداختن این موضوع و بیان
اینکه اصال خبری نیست مردم خودشان را
نابود کردند و به جای مقابله با کرونا این همه
کشتار در آمریکا ایجاد شد .عامل دیگر بهم
ریختن مناسباتشان و روابطشان با جهان
بود و تنها رابطه با ایران نبود ،بلکه روابط با
دوستان سنتیشان و چین را هم بهم ریختند
و هر روز صبح گوش��های از روابطش��ان بهم
میریخت.رییس جمهور اضافه کرد :عامل
بع��دی تحقی��ر آمریکا در سیاس��ت خارجی
ب��ود .آمریکا هی��چ وقت در روابط بینالملل
این چنین در ش��ورای امنیت و سازمان ملل
مفتضح نشده بود .اینکه طرحی را ارائه کنند
و فقط خودشان و جزیرهای کوچک به آنها
رای دهد یا طرحی بدهند که هیچ کشوری
ب��ه آن اعتن��ا نکند ،تحقیر بزرگی بود .به این
دالیل��ی که گفتم م��ردم آمریکا تصمیم به
تغییر گرفتند.
روحانی همچنین تاکید کرد :سیاست ایران
روش��ن است .سیاس��ت ما بر مبنای صلح و
ثب��ات ،احترام به حقوق ملتها ،عدم تجاوز
و ع��دم مداخل��ه در امور داخلی کش��ورها و
مبارزه با تروریس��م ،پایان یک جانبهگرایی

و پایبن��دی ب��ه معاه��دات اس��ت ،ام��ا این
دولت رو به پایان آمریکا از این سیاس��تها
فاصل��ه گرفت و حامی تروریس��م و مداخله
در کار ملته��ای منطق��ه و ادامهی جنگ و
فروختن سالح در منطقه بود.رییس جمهور
ب��ا یادآوری ای��ن نکته که آمریکا تخاصم با
ایران را شروع کرد ،اظهار کرد :آنها خودشان
باید به این دش��منی پایان دهند چرا که ما
آن را شروع نکردیم .جوانها نمیدانند این
تخاصم از طرف آمریکا آغاز ش��ده اس��ت.
در ابت��دای انق�لاب آمریکاییها به راحتی
در ایران بودند و با اینکه فعالیتهایش��ان
اش��کاالتی هم داشت به راحتی در فرودگاه
سوار هواپیما شدند و به کشورشان بازگشتند.
حت��ی م��ا با آمریکا ه��م قطع رابطه نکردیم
بلکه آنها خودشان این رابطه را قطع کردند.
وی همچنین خاطر نش��ان کرد :ما به خاک
آمریکا تجاوز نکردیم و هواپیما و هلیکوپتر
نفرس��تادیم بلکه آنها به طبس فرستادند .ما
اگر کشوری با آمریکا میجنگید به متجاوز
کم��ک نکردی��م اما آنها به ص��دام متجاوز
کم��ک کردن��د .هر وقت آمریکاییها از این
سیاس��تها دست برداشتند شرایط متفاوت
خواه��د بود .همانط��ور که امام خمینی (ره)
فرمودند ما میخواهیم با همه کشورها رابطه
داشته باشیم و آمریکا هم هر وقت آدم شود
رابطه خواهیم داش��ت .تفسیر این آدم شدن
همان سیاست اصولی است که به آن اشاره
کردم.رییس دولت دوازدهم در ادامه تصریح
ک��رد :آن آقای��ی که دول��تاش رو به پایان
اس��ت گفت که برجام بدترین قرارداد تاریخ
آمریکا بود و عدهای تحریکش کردند که از
برجام خارج ش��ود .تصورش هم همین بود
که ظرف دو سه ماه نظام را سرنگون میکند
و تصورات کودکانهای داشت.
روحان��ی اضاف��ه کرد :این آقای جدید هم از
ابت��دا در تبلیغاتاش گفته که میخواهم به
برج��ام بازگ��ردم ما که داخل برجام بودیم و
از آن خارج نش��دیم  4+1هم در برجام بوده
و البته در تعهداتشان سستی کردند که ما
متقابال تعهداتمان را کاهش دادیم .این به
عهده آنهاست که اگر خواستند راه جدیدی
را انتخاب کنند.

نقشهترامپبرایکودتایانتخاباتی

رئیسجمهور آمریکا همچنان زیر بار شکست نمیرود
گروه سیاس�ی:برای اولین بار در تاریخ آمریکا ،یک رئیسجمهوری
مش��غول ب��ه کار از اذعان به شکس��ت خ��ودداری میکند ،آن هم در
وضعیتی که به شکلی آشکار و بی چون و چرا در یک انتخابات ریاست
جمهوری باخته اس��ت .همین عاملی ش��ده تا ناظران ،ش��هروندان و
کارشناسان نگران شوند که شاید ترامپ به نوعی برای به راه انداختن
کودتا آماده میشود ،یا شاید دوباره از هوادارانش بخواهد تا برای حفظ
حاکمیتش دس��ت به خش��ونت بزنند .به گزارش اس��کناس« ،نیکول
کارلیس» در مطلبی برای مجله «سالن» با اشاره به تاکید چندین و
چند باره دونالد ترامپ مبنی بر پیروزی در انتخابات سوم نوامبر نوشت:
«گرچه چنین اتفاقاتی قابل توجه و هشداردهنده به شمار میروند اما
قطعا در حوزه جهانی بیسابقه نیستند؛ ایاالت متحده اغلب در فرایند
دموکراتیک س��ایر کش��ورها دخالت میکند و اغلب آن را به منظور
تحریک کودتا یا تحریک شهروندان به بدبینی به حزب حاکم تضعیف
میکند ،همانطور که منافع آمریکا سال گذشته در بولیوی ایجاب کرد.
آنچه بیسابقه به نظر میرسد ،وقوع چنین اتفاقی در ایاالت متحده
آمریکاست .قطعا ما انتخاباتهای ریاست جمهوری گزنده و جنجالی
داش��تهایم ،از جمله در س��ال  .۲۰۰۰عالوه بر این ،بنیانگذاران آمریکا
چنین موردی را پیشبینی میکردند؛ همانطور که همکارم ماتئو روزسا
گفته بود ،در اوایل تاریخ آمریکا ،جورج واشنگتن به آمریکاییها علیه
انتخاب رئیسجمهوری که از کنارهگیری امتناع کند ،هشدار داده بود.
اما به لحاظ تاریخی ،ترامپ اولین رئیسجمهوری است که از اذعان
به شکس��ت امتناع میکند و همین موجب ش��ده تا برخی گمان کنند
که او بستر را برای وقوع کودتا آماده کرده است .از روز شنبه که نتایج
انتخابات تقریبا روشن شد ،ترامپ بارها با انتشار توییتهایی مدعی
شده است که راهی برای ابطال آرای شمارش شده وجود دارد .عالوه
بر اینکه او به شکست اذعان ندارد ،او به مبارزه بر سر نتایج انتخابات
از طریق شکایتهای حقوقی هم وعده میدهد.همانطور که بارتون
گلمان پیش از انتخابات در مجله آتالنتیک نوشته بود ،احتمال اینکه
او به شکست اذعان نکند ،یک پیشگویی بود که اکنون درست از آب
درآمدهاست.گلماننوشته:اگربایدنآرایالکترالکافیدرانتخاباتبه
دست آورد اما ترامپ قدرت را واگذار نکند ،ما هیچ فرایندی برای پایان

دیدارمقامسعودیبانماینده
ویژه آمریکا در امور ایران

معاون ولیعهد سعودی با نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران دیدار و گفتوگو کرد .خالد بن سلمان  ،برادر و
معاون ولیعهد سعودی در صفحه توییتر خود نوشت :
امروز از الیوت آبرامز ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
اس��تقبال کردم و در رابطه با همکاری های مثبت و
مشترک برای تقویت ثبات در منطقه و راه های مقابله
با تهدیدات امنیت منطقه ای در چارچوب ش��راکت
راهبردی دو کشور بحث و رایزنی کردیم.به گزارش
رسانه های سعودی ،آبرامز همچنین با عبدربه منصور
هادی ،رئیس جمهور دولت مستعفی یمن دیدار و به
مساله مقابله با ایران پرداخته است.

علتاصلیمشکلآوارگانسوری
از نگاه ایران

دس��تیار ارش��د وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران
در کنفرانس بین المللی آوارگان س��وریه در دمش��ق
خاطر نش��ان کرد که ایران بر راهکار سیاس��ی حل
بحرانسوریهتاکیددارد.بهنقلازالمیادین،علیاصغر
خاجی دس��تیار ظریف گفت که مش��کل پناهندگان
نتیجهجنگیاستکهبرملتسوریهتحمیلشدهاست
.وی افزود گروههای تروریستی مورد حمایت آمریکا
مانعازآنمیشوندکهپناهندگاناردوگانالرکبان(در
مرزسوریهواردندر290کیلومتریشمالشرقامان)
این اردوگاه را ترک کنند .به گفته دستیار ظریف ،رفع
موانعومش��کالتبازگش��تآوارگانامریضروری
است.وی همچنین تصریح کرد برخی از کشورها که
در سیاست خود علیه سوریه شکست خوردند از طریق
«قانونقیصر»ملتسوریهراموردمجازاتقراردادند.
خاجیتاکیدکرددولتآمریکاتحریمهایغیرانسانی
خود را بر س��وریه با وجود نگرانی در خصوص ش��یوع
کرونا تشدید کرد.دستیار ارشد وزیر خارجه جمهوری
اس�لامیایرانخاطرنش��انکردایرانبرحلبحران
س��وریه از طریق سیاس��ی اصرار دارد.وی همچنین
اظهار داشت ایران تاسیس صندوق بین المللی برای
بازسازی سوریه را پیشنهاد می کند.

حمایتجمعیازوکالاز
دیپلماتبازداشتشدهایرانی

تحلیلگرآمریکاییبیانکرد

دادن به این جنجال انتخاباتی نداریم .وقایع بیپایانی در هر انتخابات
برایبهرهبرداریوکالوجوددارد.حاالکهیکهفتهازانتخاباتگذشته
است ،نظرات متفاوتی درباره اقدامات احتمالی دونالد ترامپ وجود دارد
و اینکه با توجه به اختیار سیاسی محدود او ،چه کارهایی محتمل به
نظر میرسد.در حالی که وقوع یک کودتا قریبالوقوع نیست ،برخی
نگرانند که دروغهای انتخاباتی بیاساس ترامپ اعتماد به دموکراسی
را نابود کند .برخی از کارشناسان سیاسی استدالل میکنند که به جای
یک کودتا ،ما باید بیشتر نگران ادعاهای بیاساس ترامپ باشیم که
اعتقاد به دموکراسی را نابود میکند.چنین اقداماتی ،گاهی اولین گام
در روند طوالنی به سمت یک کودتا در آینده است؛ نوعی پلکان مرگ
برای دموکراسی .همانطور که نظرسنجی تازه پولیتیکو – مورنینگ
کانس��الت نش��ان میدهد ۷۰ ،درصد جمهوریخواهان باور ندارند که
انتخابات “ ۲۰۲۰آزاد یا منصفانه" بوده باشد و این درصد هشداردهنده
است.با این حال الی میستال که حوزه دادگاهها ،سیستم عدالت کیفری
و سیاست را برای روزنامه نیشن پوشش میدهد ،در مطلبی گفت که بله
ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات تالش میکند اما بعید است موفق
باشد .اصلیترین دلیل آن است که هیچکدام از شکایتهای ترامپ
حاوی مدرکی از تقلب در آراء نیستند.او نوشته :ادعاهای ترامپ مبنی
بر اینکه ناظران انتخاباتی او در پنس��یلوانیا اجازه دسترس��ی نداشتند،
کامال ناصحیح است و وکالی او مجبور میشوند که در دادگاه اذعان
کنند که در اتاق حضور داشتند .آنها االن اینطور استدالل میکنند که
در فاصله دوری از محل ش��مارش ایس��تاده بودند .راهحل این مس��اله
آن اس��ت که آنها جلوتر بیایند ،نه اینکه دهها هزار رای باطل ش��ود.
در حقیقت آنچه الی میس��تال اس��تدالل میکند ،این است که کمپین
ترامپ میخواهد به نام ش��کایت ،آمریکا را وارد  ۷۰روز آش��وب کند.
اما همانطور که میس��تال میگوید ،اگر ترامپ یک کودتای تمامعیار
به راه انداخته و از ارتش برای نگه داش��تن خودش در قدرت اس��تفاده
کند ،بله آن وقت ما وارد جنگ میشویم.همانطور که آماندا مارکوت،
ستوننویس مجلهسالنمیگوید،ظاهراتالشکودتایترامپچندان
س��ازمانیافته نیس��ت ،چون واضح است که حمایت ژنرالها را ندارد.
مارکوت آن را به "نمایش یک دلقک" تشبیه میکند.

رئیسجمهور فرانسه و رئیسجمهور منتخب آمریکا
در گفتوگویی تلفنی در خصوص برنامه هس��تهای
ایران به گفتوگو پرداختند .به نقل از سی بی اس نیوز،
جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا در تماس��ی
تلفنی با امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه برای
هم��کاری بر س��ر چالشهای جهان��ی نظیر برنامه
هستهای ایران ابراز آمادگی کرد.

کاخ سفید ۲۳۴ :صفحه استشهاد از تقلب انتخاباتی داریم


در همین ارتباط اما،س��خنگوی کاخ س��فید در سخنانی گفت که ۲۳۴
صفحه استش��هاد در دس��ت دارند که به ادعای او اثبات میکند که
"تقلب انتخاباتی" رخ داده است .او همچنین فهرستی از موارد جدید
داشت که به گفته کمپین ترامپ ،پوشش داده نشدهاند .حضور "کایلی
مکانانی" ،سخنگوی کاخ سفید در برنامه فاکسنیوز یک روز پس از
آن انجام شد که همین شبکه صحبتهای او را وقتی که ادعا میکرد
تقلب در انتخابات سوم نوامبر رخ داده ،قطع کرد.او شامگاه سهشنبه
مدعی ش��د که  ۲۳۴صفحه استش��هاد از ایالت میش��یگان وجود دارد.
او مدعی شد که آنها جزئیاتی از حوادثی هستند که در آن  ۶۰درصد
از آراء امضای یکس��ان دارند و  ۳۵مورد هیچ س��ابقهای از رایدهنده
وجود ندارد اما آن رایها شمارش شدهاند.رئیسجمهوری فعلی آمریکا
با تکرار این ادعا که او در انتخابات س��وم نوامبر پیروز خواهد ش��د،
گفت :فساد در صندوقهای رای،در برنامه فاکس نیوز فاش میشود.
دونالد ترامپ در پیام توییتری دیگری با اش��اره به تحقیقات پیش��ین
افبیآی درباره رابطه کمپین  ۲۰۱۶او با روسیه نوشت :اندرو مککیب
(معاون مدیر سابق افبیآی) مسوول است و افراد فوقالعادهای که
در افبیآی هستند باید اطمینان حاصل کنند که او و رئیس سابقش
جیم��ز کوم��ی ،بابت آنچه برای تخریب وجهه افبیآی انجام دادند،
بهایش را میپردازند.

بیانیه حمایت جمعی از وکال و حقوقدانان در حمایت
ازدیپلماتبازداش��تش��دهایرانیتحویلنمایندگی
س��ازمان ملل در ایران ش��د .به گزارش ایس��نا ،روز
گذش��ته جمعی از حقوقدانان و وکالی مرکز وکال،
کارشناس��ان رسمی و مش��اوران خانواده قوه قضائیه
با حضور در مقابل نمایندگی س��ازمان ملل متحد در
تهران بیانیهای در حمایت از اسداهلل اسدی دیپلمات
بازداشتشدهتحویلایندفتردادند .اینبیانیهتوسط
 ۱۸۴۲حقوقدانان و وکالی مرکز وکال ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به امضا رسیده
است و امروز نیز توسط تعدادی از وکال و حقوقدانان
ب��هص��ورتنمادینامضاش��د .دراینبیانیه،ازاقدام
خالف عرف دیپلماتیک آلمان و اتریش شدیداً انتقاد
شده و از سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن
اتریش و آلمان نسبت به این اقدام شده است .اسداهلل
اسدی ،رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در تاریخ
 ١٠تیر ( ١٣٩٧برابر با اول جوالی  )۲۰۱۸در هنگام
عبورازکش��ورآلماندس��تگیرشد .ایناقدامبهدلیل
قرار جلب اروپایی صادره از سوی دادگاهی در بلژیک و
با اتهامی واهی بود .به دنبال آن ،مصونیت دیپلماتیک
وی از سوی دولت اتریش لغو و ایشان به کشور بلژیک
مس��ترد میش��وند و بعد از گذشت دو سال ،پرونده در
تیرماه  ١٣٩٩به دادگاه ارسال شد.

حجتاالسالم
دکترداوودفیرحیدرگذشت

حجتاالسالموالمسلمینداوودفیرحیدراثرابتالبه
ویروس کرونا درگذشت .براساس این گزارش،صبح
امروز حجتاالسالم و المسلمین دکتر داوود فیرحی
اس��تاد دانش��گاه ته��ران و پژوهش��گر ح��وزه های
علومسیاس��یواندیش��هسیاسیدراسالم،براثرابتال
به ویروس کرونا در بیمارستان الله تهران درگذشت.
روزنامه اس��کناس ،فقدان این عالم اندیش��مند را به
جامعه دانشگاهی و سیاسی کشور تسلیت میگوید.

