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ط��ی هفته های اخیر هر چن��د ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��امی ایران به هند و عراق سفر 
داش��ته و تاش نموده تا ابعاد جدیدی از دیپلماسی 
کش��ور را اجرایی س��ازد اما همچنان ی��ک اصل در 
چارچوب رفتاری دستگاه دیپلماسی مشاهده می شود 
و آن محور بودن روابط با اروپاست. اصرار بر پیوستن به 
اف.ای.تی.اف و پالرمو و سی.اف.تی به رغم مغایرت آن 
با قوانین داخلی کشور و چشم به راه ماندن برای کانال 

مالی ادعایی اروپا نشانه هایی بر این رویکرد است. 
مس��اله روابط با اروپا در حالی همچنان محور 
اصلی رفتاری دس��تگاه دیپلماس��ی اس��ت که در 
س��الگرد اجرای برجام )26 دی م��اه( اعضای تیم 
هسته ای محور انتقادهای خود را به آمریکا معطوف 

ساخته و چندان هشداری به اروپا نداشته اند.
 ه��ر چند که ارتباط سراس��ری با جهان امری 
مطلوب و از اصول کاری هر دستگاه دیپلماسی باید 
باشد اما نوع رفتارهای اروپا جای تامل دارد که باید 
مراقب الیه های زیرین و رفتارهای ظاهری آنان بود. 
آمریکا از طرحی به نام برگزاری نشس��ت لهس��تان 
با محوریت ایران خبر داده اس��ت. براس��اس ادعای 
آمریکا این نشست برای بررسی رفتارهای منطقه ای 
ایران با حضور دوس��تان و متح��دان ایاالت متحده 
برگزار می ش��ود. ای��ن طرح آمریکا ب��ا واکنش های 
مختلف جهانی همراه بود که بخش قابل توجهی از 

آن نیز مخالفت با این نشست بوده است.
 در این میان منابع خبری اعام کرده اند که برخی 
کشورهای اروپایی در کنار موگرینی مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا در نشس��ت لهس��تان حضور 
نخواهند یافت. در باب چرایی عدم حضور اروپایی ها و 
موگرینی دیدگاه های متعددی مطرح می شود از جمله 
اینکه این اقدام در حمایت از برجام و مذاکره با ایران 

است و این گام مثبت اروپا در قبال تهران است.
 این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که بررسی 
روابط اروپا و آمریکا بیانگر نکات قابل توجهی است 
و آن اینک��ه از زم��ان روی کار آمدن ترامپ روابط 
میان اروپا و آمریکا دچار چالش های ریشه ای شده 
و ب��ه ویژه در ح��وزه اقتص��ادی و امنیتی طرفین 
مسیرهای جداگانه ای را می پیمایند. اروپا خواستار 
تعامل برابر با آمریکاس��ت و از سوی دیگر معادالت 
نظامی آمریکا در قالب ناتو را برنمی تابد در حالی که 
در مقابل واش��نگتن خواستار زیر سلطه بودن اروپا 
و نیز افزایش هزینه های اروپا در ناتو شده است. در 
همین حال آمریکا از بسیاری از پیمان های جهانی 

خارج شده که مغایر با منافع اروپاست.
 در این ش��رایط حضور کش��ورهای اروپایی و 
شخص موگرینی در نشست لهستان برابر با تسلیم 
شدن در برابر خواست های آمریکاست لذا اروپایی ها 
از حض��ور در ای��ن نشس��ت خ��ودداری کرده اند و 
رفتارشان ارتباطی به برجام و تعامل با ایران ندارند.

اینک��ه برخ��ی محافل رس��انه ای و سیاس��ی 
بخواهند این عدم حضور را به تعهدپذیری در قبال 
ایران نس��بت دهند نوعی آدرس نادرست دادن به 
اف��کار عمومی و انحراف از واقعی��ت رفتاری غرب 
اس��ت که قطعا دس��تاوردی برای کشور نداشته و 

صرفا امتیاز مجانی دادن به اروپا خواهد بود.
در کنار آنچه اروپا در قبال نشس��ت لهرس��تان 
ص��ورت می گی��رد برخ��ی اخب��ار و گزارش هایی 
منتش��ر می ش��ود که ماهیت درونی و روح رفتاری 
آنان را آش��کار می کند. اخیرا اروپ��ا اقدام به اعمال 
تحریم هایی علیه بخشی از دستگاه های اطاعاتی و 
امنیتی ایران کرده در حالی که کشورهای مذکور به 

صورت جداگانه نیز مواضعی علیه ایران داشته اند.
 به عنوان مثال هند و دانمارک ایران را به دخالت 
در ام��ور دخلی خود متهم می کنند، انگلیس ایران را 
متهم به نقض حقوق بشر کرده و زندانی بودن زاغری 
جاسوسی انگلیسی تبار را هم سند این نقض حقوق بشر 
عن��وان می کند. جالب توجه آنکه انگلیس در حالی از 
آزادی بیان و حقوق بشر می گوید که طی چند روزی 
که از بازداش��ت نژادپرستانه مرضیه  هاشمی خبرنگار 
پرس تی.وی که به جرم رنگ پوشش و مسلمان بودن 
در آمریکا بازداشت شده می گذرد هیچ واکنشی نسبت 
به آن نداش��ته و این خود س��ندی بر دوگانگی و نگاه 

کاسبکارانه انگلیسی ها به حقوق بشر است.
 آلمانی ه��ا نیز اخیرا مترجم نیروهای خود در 
افغانس��تان را به جرم جاسوس��ی بوده برای ایران 
بازداش��ت کرده اند و فرانسوی ها نیز در برابر پرتاب 
ماهواره ایرانی به فضا موضع گیری و آن را محکوم 
کرده اس��ت بدون آنکه اش��اره ای به رفتارهایش و 
کش��ورهای دیگر داشته باشند که رقابتی گسترده 

را در عرصه فضا به پا کرده اند.
 نکته دیگر در موضع غربی ها گزارش هایی است 
که اخیرا برخی از رسانه های غربی نظیر رویترز مبنی بر 
رفتار یکپارچه اروپایی ها در قبال ایران مطرح کرده اند. 
آنها بر این ادعایند که نمایندگان کشورهای اروپایی 
در دیدار با مقام��ات ایرانی اعام کرده اند که حوصله 
آنها از آزمایش های موش��کی و رفتارهای منطقه ای و 
تروریستی ایران به سر آمده و ایران اگر به دنبال روابط 

با غرب است باید این رفتارها را تغییر دهد.
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تعهد  های مبهم بین المللی ابزاری برای نفوذ؟!

اصرار برای پرت شدن به گردابی جدید!

حکمتیار نامزد ریاست جمهوری شد
رهبر حزب اس��امی افغانس��تان ب��ا معاونت 
نخس��ت فضل الهادی وزی��ن و معاونت دوم مفتی 
حفیظ الرحمان، برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 

1398 ثبت نام کرد.
گلبدین حکمتیار در یک کنفرانس خبری اعام 
کرد: وضعیت کش��ور ما مستلزم وجود دولت مرکزی 
قدرتمندی اس��ت که تحت رهبری رئیس جمهوری 
منتخ��ب و تحت حمایت اکثریت مردم باش��د.دولت 
فعلی نتوانسته است به جنگ با طالبان خاتمه بخشد.

در همین حال، احمدولی مس��عود رئیس بنیاد 
احمدشاه مسعود نیز با حضور در کمیسیون مستقل 
انتخابات رس��ما خودش را برای انتخابات ریاس��ت  
جمهوری س��ال آینده نامزد کرد. در تیم انتخاباتی 
آقای مسعود، فریده مهمند، وزیر پیشین تحصیات 
عال��ی به عنوان مع��اون اول و عبداللطی��ف نظری،  

استاده دانشگاه به عنوان معاون دوم حضور دارند.
احمدولی مسعود پس از ثبت نام در کمیسیون 
مس��تقل انتخاب��ات،  به خبرنگاران گف��ت که نظام 
کنونی فرد محور اس��ت و به غی��ر از رئیس جمهور 
دیگر هیچ کسی در تصمیم گیری ها دخیل نیست.

همچنین رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین امینت 
ملی با حض��ور در کمیس��یون مس��تقل انتخابات،  
خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
نامزد کرد. ژنرال مرادعلی مراد به عنوان معاون اول و 
مسعوده جال به عنوان معاون دوم در تکت انتخاباتی 
آقای نبیل حضور دارند. گفته می شود محمد اشرف 
غنی رئیس جمهور کنونی یکی از رقبای جدی تکت 
انتخاباتی محمد حنیف اتمر امروز با معاونیت نخست 
امراهلل صالح و معاونیت دوم محمد سرور دانش ثبت 

نام خواهد کرد.  آناتولی

اعالم هزینه زائران عتبات در اسفندماه
هزینه س��فر ب��ه عتبات همراه ب��ا کاروان های 
س��ازمان ح��ج و زیارت از اول تا 23 اس��فندماه به 

صورت زمینی  و هوایی اعام شد.
در ای��ن دوره زائران��ی که از اول تا 23 اس��فند 
متقاضی سفر به عتبات هستند، می توانند با مراجعه 
ب��ه یکی از 2500 دفتر مجاز ح��ج و زیارت اقدام به 
نام نویسی کنند. با این  وجود هزینه های سفر به عتبات 
تغییر نداشته است، به طوری که هزینه سفر به عتبات 
تا 23 اسفندماه به صورت زمینی از یک میلیون و ۷00 
هزار تومان تا 2 میلیون و 100 هزار تومان و به صورت 
هوای��ی از 3 میلیون و ۴00 هزار تومان تا 3 میلیون و 

500 هزار تومان پیش بینی شده است.

اخبار یک
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درباره برجام می پرسیم آن هم در سالگردش. 
اگر بخواهیم ب�ه خودمان نگاه کنیم و تقصیر 
خودمان را بس�نجیم ش�اید از ایجاد توقعات 
بیج�ا و اینکه برخی همه چی�ز را به یک قرار 
داد جهان�ی گ�ره زدن�د، تا حت�ی ذوق زدگی 
صداوس�یما که این قدر مذاکرات را پوش�ش 
می داد و... واقعا کجای کار ما غلط بوده است؟

ببینید این درس��ت ب��ود و انتظار طبیعی 
و منطق��ی بود. وقتی قراردادی امضا می ش��ود 
چنی��ن توقعات��ی داری��د اما در داخل کش��ور 
ب��ه دالیلی و توأم��ان در امریکا ه��م پیروزی 
جمهوری خواهان رخ می دهد که همه چیز... .

اج�ازه بدهید قب�ول نکنیم ای�ن تحلیل را، 
می گویی�د، قب�ل از اینک�ه آق�ای ترامپ از 
برج�ام خارج ش�ود و حت�ی قب�ل از رفتن 
اوباما یک فرصتی ب�ود اما آن زمان ها را هم 
که بررس�ی می کنیم می بینیم که آمریکا در 

قبال برجام هیچ تعهدی را انجام نداد؟ 
ببینید یک دو میلیاردی آزاد کرد که ... .

مدل بخشیدن آن پول هم جالب است؛ چون 
آن را به بانکی دادن�د و گفتند که کم کم به 

ایران می دهند!!
ب��ه هر حال گفتن��د داده اند. ب��ه هر حال 
آمریکا هم با ای��ران و حتی با کوبا نیز روابطی 
گرف��ت اما ب��ا آمدن ترام��پ آن را نی��ز کنار 
گذاش��ت و االن آن چیزی ک��ه انتظار می رفت 
انجام نشد. در مجموع می خواهم بگویم انتظار 

مردم از برجام انتظار غلطی نبوده است.
 اما آقای روحانی قبل از انتخابات س�ال 92 که 
رئیس مرکز استراتژیک بود، می گفت 70 درصد 
مشکالت به خاطر س�وء مدیریت است. یعنی 
خود ایش�ان چندین بار در سخنرانی خود این 
مس�ئله را مطرح کرده است. به هر حال مردم 
فکر می کردند که کامال به مسائل آشناست چه 

می شود که همه چیز گره می خورد به برجام؟
اینطور نیس��ت که نس��بت به همه مسائل 
آگاهی داشته باشد و متاسفانه اینطور نیست که 
همه چیز را بداند اگر بود که دچار... .)می خندد(

از کلیات مسائل که مطلع که بوده است؟
ببینید، آقای روحان��ی خاطره ای را تعریف 
می کرد از آن زمانی که عراق کویت را گرفته بود 
و آمریکا حمله کرد به عراق. یک عده ای خواستار 
این بودند ک��ه ایران با عراق همکاری کند علیه 
امریکا، به خصوص آقای روحانی که سردس��ته 
روحانیت مبارز بود. که اگر ایران این کار را انجام 

می داد یک فاجعه برای آنها روی می داد. 
حتی آقای رفسنجانی آن موقعی که صدام به 
کویت حمله کرد به آقای خاتمی اصرار داشت 

که ایران در کنار صدام قرار گیرد؟
 نه اینطور نیست و این آقای رفسنجانی بود 
که ایستادگی کرد و اعام بی طرفی کرد من که 
زیاد در سیس��تم نبودم و ام��ا آن زمان من قرار 
بود تحقیقاتی درباره عراق داشته باشم که البته 
شرایط خیلی سریع اتفاق افتاد و جنگ شروع شد. 
بگذریم ... می خواهم بگویم انتظار مردم از برجام 
نادرس��ت نبود. همین هایی که آمدن��د قرارداد 
بس��تند از جمله توتال و... آنه��ا نیز یک فرآیند 
جدید داش��تند اما همانطور که اش��اره کردم به 

یکباره متاسفانه رفتند. متاسفانه اکثر شرکت های 
بزرگ و مطرح با آمریکا ارتباط گس��ترده دارند و 
حتی دولت ها هم اینطور هستند، بنابراین مسئله 
وجود یک قدرت برتر است. درست است که آقای 
ترامپ یک سیاست انزواطلبی را در پیش گرفت 
و می خواهد از تعهدات مالی آمریکا کاسته شود 
و هر تعهدی نیز که داشته می خواهد هزینه آن 
را بگیرد، مثا ب��ه ژاپنی ها می گوید اگر در گوام 
هستم به خاطر امنیت شماست باید هزینه آن را 
کامل بپردازید. به عربستان گفت که من عاقه ای 
ب��رای ماندن در س��وریه ندارم اگر ش��ما اینطور 
می خواهید باید هزینه آن را بپردازید س��عودی 
نی��ز قبول می کن��د. بنابراین سیاس��ت بازنگری 
انزواطلبی و اینکه تعهد مالی آمریکا را در جهان 
کاهش دهد اساس سیاست ترامپ است. هر چند 
که االن به عنوان قدرت هژمون شناخته می شود 
اما سعی دارد تا مردمش دارای رفاه و اقتصاد بهتر 
باشند تا اینکه نام قدرت هژمون داشته باشند لذا 

از همه تعهدات خارج شده است. 
اینها قابل پیش بینی نبود؟!

ب��ه هر ح��ال آنچ��ه آمریکا انتخ��اب کرده 
مربوط به آینده اس��ت و م��ا االن با این وضعیت 
که ش��اهدش هستید مواجه هستیم. به هر حال 
راهکار مقابله با این وضعیت یک بازنگری کان در 
سیاست هایمان است و در این بین هم امیدواریم 
که اروپایی ها تا حدودی به تعهدات خود پایبند 
باشند و کشورهایی هم که از تحریم نفتی معاف 
ش��ده اند به جای روپیه و ی��وان کاال ندهند و ارز 
بدهند. آنها مش��کل ما را می دانن��د و اگر ادعای 

دوستی دارند باید ارز بدهند به جای کاال. 
بنابرای��ن امیدواریم مذاکرات پش��ت پرده 
که همیش��ه وجود داش��ته نتیجه داشته باشد. 
آمریکایی ه��ا ه��م ک��ه 12 مورد ش��رط اعام 
کرده اند 3 شرط بیشتر برایشان مدنظر نیست 
از آن سه هم فقط یکی را می توان انجام داد و 
دو تای دیگر خلق الساعه نمی شود انجام داد و 
راه طوالنی می خواهد چراکه اصل آن است که 

منافع ملی و مصالح مردم حفظ شود. 
مح�ور دیگ�ری ک�ه ب�رای گفت و گ�و داریم 
موضوع ش�فافیت اس�ت ش�ما تا چه میزان 

موافق شفافیت هستید؟
ش��فافیت با مردم ی��ا دیگ��ران؟ چون من 
معتقدم هر نظامی باید با مردمش شفافیت داشته 
باشد و مردم احساس کنند که در تصمیم گیری 
مش��ارکت دارند. وقتی شما مس��ائل را با مردم 
مطرح می س��ازید مردم احس��اس می کنند که 

در تصمیم گیری مش��ارکت دارند و از نظر روانی 
بسیار مهم است. اما االن اکثر کسانی که به آقای 

روحانی رأی داده اند ابراز پشیمانی می کنند.
شما خودتان پشیمان هستید؟

م��ن ایران را در یک پانارومای تاریخی فراز 
و فرودهای��ش را ارزیاب��ی می کن��م آنچه برای 
من مهم اس��ت بقای ایران است. این مهمترین 
چیز اس��ت. بنابراین وقتی می بینیم که شرایط 
به اینجا کش��یده شده و تحریم هایی که قبل از 
برجام و یک درصد هم احتمال یک اس��تراتژی 
س��خت افزاری درباره ایران بود، وجود داشت ... 
ی��ا در واقع وقتی ما ای��ران را در خطر می بینیم 
تمام نگاه ما این می ش��ود که دچار یک تنگنای 
بنابرای��ن  نش��ویم.  اس��تراتژیک  و  اقتص��ادی 
پیش فرض ها، از روحانی حمایت کردیم به خاطر 
این. ن��ه به خاطر منافع خود بلک��ه برای مردم 
و کشور و همیش��ه تفکیک میان منافع حیاتی 
کش��ور و ساختارها قائل می شویم. بنابراین باید 
از این وضعیت با برنامه درس��ت خارج شویم. با 
توجه به ش��رایط زمانی پشیمانی نیستم چراکه 
دلدادگی به افراد مسئول ندارم و منافع کشور و 
مردم برایمان اهمیت دارد و در ش��رایط کنونی 
هم اگر بدانیم قلم و یا قدم ما کمکی برای کشور 

خواهد بود حتما این کار را خواهیم کرد.
با این پیش شرط اگر جای آقای روحانی فرد 
دیگ�ری حتی از جناح رقیب او بود حاضر به 

کمک کردن بودید؟
خاتم��ی  آق��ای  دوران  در  م��ن  ببینی��د 
مصاحبه ای داشتم با عنوان خاتمی بر دو راهی 
تاری��خ. م��ن نظرم این بود ایش��ان با پش��توانه 
مردمی به هر دلیل��ی در هر روندی که می رود 
باید این پشتوانه را پویا نگاه دارد. مسئله ای بود 
مثل انتخاب وزرا من نظرم این بود اگر او از ابتدا 
بخواهد انتخاب وزرایش تحمیلی باش��د اوال به 
تدریج پش��توانه مردم را از دست می دهم و دوم 
استقال نظر رئیس جمهوری را از دست می دهد 
و عما می شود همان که خودش می گفت یک 
تدارکاتچی بیش��تر نخواهد بود و در اینجا فقط 
دو نفر از کارگزاران آمدند یکی عبداهلل نوری بود 
و دیگری مهاجرانی و سایرین از اصاح طلب ها. 
اتفاقا در دور دوم ریاس��ت جمه��وری اش از ما 
دعوت کرد که بپرس��ند چه باید کرد من گفتم 
متاسفانه شما راهی را رفتید که اگر کاندیدایی 
را معرفی کنید کاندیدای شما تایید نخواهد شد 
و بنابراین متاسفم. بعد آقای احمدی نژاد که آمد 
مردمی که بی تفاوت شده بودند و حتی از نهضت 

آزادی کاندیدا شدند برای شورای شهر. آن زمان 
که شورای نگهبان برای شورای شهر نبود یادم 
هس��ت از ساعت ۷ تا 11 صبح بحث می کردیم 
که شما اشتباه می کنید مردم بی تفاوت شده اند 
و رأی نمی آورید س��ابقه تاریخی و احساس این 
را نشان می دهد ولی رفتند و رأی هم نیاوردند. 
بنابراین آدم باید ش��رایط زمانی را درک کند و 
بعد وارد گود شود. متاس��فانه آقای خاتمی آن 
اش��تباه را کرد و آقای روحان��ی هم همینطور. 
آق��ای روحانی بیانات مثبت��ی دارد اما در عمل 
چیزی ندارد. وقتی رئیس جمهور هس��تید شما 
در مقاب��ل رای دهندگانتان مس��ئولید در برابر 
تاریخ مسئولید در برابر وجدان خود نیز مسئول 
هس��تید. شما اگر پاسخگو هس��تید باید وقتی 
می بینید مسئله ای درست نیست با مردم مطرح 
کنید و توضیح دهید و بعد هم هرکس س��عی 
می کن��د حدود خود را مش��خص کند. بنابراین 
جامعه با آن جلو می رود. ولی اگر شما برخاف 
می��ل خود به لبیک گو تبدیل ش��وید به وضعی 

دچار می شوید که االن شده اید. 
یعنی شما موافقید که رأی مجلس شفاف باشد؟

بعضی ه��ا از اینکه رئیس جمهور ش��ده اند 
خوش��حالند چون به جمع تاریخ رفته اند مهم 
نیس��ت که چه اتفاقی برای کشورش��ان روی 
می ده��د، اما برخی فرات��ر از این فکر می کنند 
و کشورش��ان و آین��ده مردمش��ان را اولوی��ت 
قائل می ش��وند. متاس��فانه تا جایی که ارزیابی 

می کنیم در این راستا حرکت نکرده اند. 
با این صحبت ها از اینکه قراردادهایی بسته 
ش�د در زمان منعقد شدن برجام مثل توتال 
ش�فاف نبود و االن این س�وال ب�رای مردم 
مطرح است که چرا ما نتوانستیم از شرکتی 
مانند توتال غرامت بگیریم چرا ما نتوانستیم 

از بوئینگ و... .
می دانم چه می گویید ... .

جواب نمی دهید که این ش�فاف نبودن عرف 
است و یا ...

قب��ل از ش��کایت ایران به دی��وان الهه من 
گفتم که شما می توانید به سه جا شکایت ببرید. 
یکی شورای امنیت است. شورای امنیت ممکن 
اس��ت امریکا وتو کند. دوم��ی دیوان بین المللی 
دادگس��تری اس��ت که آن هم باید ب��ا رضایت 
طرفین باش��د اما چون ما معاه��ده ای داریم که 
در آن معاه��ده متعهد ش��دیم نیازی به رضایت 
نیست. سوم نظر مش��ورتی دیوان را بخواهیم از 
طریق مجمع عمومی. یعنی مطرح کنیم از نظر 
حقوقی، عقب نش��ینی از نقض یک قرارداد قابل 
پیگیری و بررسی است و حق غرامت باید در نظر 
گرفته ش��ود، چراکه ایران کلی هزینه کرده بود 
برای تکنولوژی هس��ته ای و همه اینها را از بین 
ب��رده و کلی متضرر ش��ده و درباره این می تواند 
شکایت کند، اما این شکایت ابتدا باید زمینه اش 
را فراهم می کردن��د که افکار عمومی جهان هم 
آگاهی پیدا می کرد یک عده طرفدار موضع ایران 
می ش��دند و به نفع ایران بس��یج می شدند ولی 
 هیچ کدام از اینها صورت نگرفت. مع ذالک بابت

این خس��ارات این حق ایران اس��ت که می تواند 
ادامه در صفحه 4اقامه دعوا کند.

گف���ت و گو قاسم غفوری- مائده شیرپور  داوود هرمیداس باوند یک ماه 
پیش با سیاست روز به گفت وگو نشست و ما بخشی از سخنانش 
درباره برجام و شفاف سازی اظهارات حاشیه دارش را نگه داشتیم تا سالروز اجرای 
کنیم هر  منتشر می  را  ماه پیش  ادامه گفت وگوی یک  بر همین اساس  توافق،  این 
چند که از حقوقدانان بیشتر از سیاستمداران برای صحبت درباره سواالت مطروحه 
انتظار می رود اما انگار کمال همنشینی او با سیاستمردان در اخالقش اثر گذاشته و 
کمتر به موضوع بحث پرداخته، با این مقدمه بخوانید ماحصل گفت وگوی ما را با این 

مدرس دانشگاه و استاد حقوق و روابط بین  الملل:

نمای نزدیک

داوود هرمیداس باوند در گفت و گو با سیاست روز:

 انتظار مردم از برجام
 انتظار غلطی 
نبوده است

 اکثر کسانی که به آقای روحانی رأی داده اند
ابراز پشیمانی می کنند

 من تعصب خاصی ندارم
و شیعه اثنی عشری هستم

 دهمین شنبه تظاهرات
ضدسرمایه داری فرانسوی ها برگزار شد

فلش بال پاسخ ماکرون 
به مطالبات مردم 

ویژه گ�روه فرادی�د  مردم فرانس��ه برای  دهمین هفته علیه نظام س��رمایه داری به گ�زارش 
خیابان ها آمدند در حالی پاس��خ امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه به مطالبات مردمی گاز اشک آور و ساح جدید فلش بال 

بوده است که ده ها زخمی و صدها بازداشتی برجای گذاشت.

صفحه 2

 مجمع تشخیص مصلحت
درباره پالرمو به نتیجه نرسید

 الیحه ای
با ابهامات فراوان
بررسی الیحه »پالرمو« به کمیسیون های مجمع 

تشخیص مصلحت نظام محول شد

ادامه در صفحه 6

بازگشت همه به سوی اوست 
جناب آقای دکتر سرافراز

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
ع��رض نموده و از درگاه خداوند برای آن مرحوم، غفران و 

رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی خواهانیم.
روزنامه سیاست روز 


